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  فتاحين عائشة.د
   الجزائرالرياضةة  العالي في علوم وتكنولوجيللتكوينطني و الالمعهد

  :ملخص
ف الرياضي في الجزائر خاصة محوره السادس الرغبة في    لقد أثار موضوع ملتقى الرهانات المستقبلية لالحترا

المشاركة بمداخلة حول القياس النفسي و االحتراف الرياضي  و ذلك من خالل محاولة طرح إشكالية واقع التعامل 
  .باالختبارات النفسية في الممارسة الرياضية الجزائرية وتأثيره في تحقيق أهداف االحتراف الرياضي وآفاقه

  . تجدر اإلشارة إليه أن اإلجابة عن هذه األسئلة تكون من خالل نتائج دراسة ميدانية استطالعية  ومما 
  :تمهيد

 وخاصة في تلك ، المجال الرياضي  في األداء و تحقيق الفوزفيظهرت أهمية الجوانب النفسية        بعد أن 
 عبينالالّ  الحاجة ماسة إلى اختياروفي حين لم تبق  .ن الالّعبي التي تتساوى فيها القدرات البدنية  ومهارةستوياتالم

ستهدف المستويات العليا التي ت ةالرياضيالممارسة  أصبحت بل و بعد أن .ةتقنيال وفقا لقدراتهم البدنية وو تصنيفهم 
ي  البدنجانب قتصر في استخدام االختبارات والمقاييس لتقييم وتقويم البرامج وتأثيرها على الوالعالمية ال ت

االهتمام بواقع القياس يحق لي  رأيت بأنه لقياس النواحي النفسية،ياضي وإنما تتعداه واالستعدادات المهارية لدى الر
النفسي في رياضة المستوى العالي في الجزائر خاصة وأن تحقيق هذا  المستوى يمثل أهم أهداف االحتراف 

خالل محاولة طرح إشكالية واقع التعامل باالختبارات وتجسد اهتمامي هذا من  . 1999الرياضي في الجزائر منذ 
  .النفسية في الممارسة الرياضية الجزائرية وتأثيره في تحقيق أهداف االحتراف الرياضي وآفاقه

  :إن أول محاولة لتناول هذه اإلشكالية جعلتني أفترض أن
   القياس النفسي ينعدم في الممارسة الرياضية  الجزائرية-1
  :م القياس النفسي في الممارسة الرياضية الجزائرية إلى يرجع انعدا-2
 جهل القائمين على الممارسة الرياضية الجزائرية لالختبارات النفسية عموما و لالختبارات النفسية الرياضية -

  خصوصا
  . غياب اختبارات نفسية صالحة للرياضي الجزائري-
  . الرياضياالحتراف يعرقل هذا االنعدام تحقيق أهداف -3

 االختبار  و النفسيالقياس يتطلب التأكد من هذه االفتراضات أوال التعرف على كل من االحتراف الرياضي و 
  .النفسي

  :  الرياضياالحتراف-1 
االكتساب أي أنه حرفة الكسب، وهو كل ما اشتغل إن هذا المصطلح مشتق من كلمة االحتراف التي  تعني      

  .اإلنسانوتميز به 
وفق سوق العرض والطلب وما تبتغيه وجعلها وسيلة رزق يراد به امتهان الرياضة ف حتراف الرياضيأما اال    

  . التسويق الرياضي مؤسسات
القرن  أوائل التسعينيات منخاصة منذ سع يت أخذ مداه ومنذ مدة ليست بالبعيدة   الرياضيفوقد ظهر االحترا

و فريقيا إكا الجنوبية ويدول أمرالمأخوذة من  البشرية اإلمكانات على الماضي، السيما في أندية الدول األوربية معتمداً
  . آسيا  منأخيراً

ا حيث بدأ الحديث عنه منذ سنوات قليلة  مدة قريبة جدظهور االحتراف الرياضي إلىمجتمعا فقد تأخر   أما في 
   . كرة القدمخاصة في

 ويمثل الرياضي ن روافد التطوير والتحديث والتقدمافدا هاما مر كمنظومة متكاملة  الرياضيالحترافايشكل    
 اإلدارية إلطارات يتطلب الكثير من اإلعداد والتخطيط والتنظيم وتأهيل اوإذا كان نجاحه .للتجارة وبوابة امفتاح

أن التطبيق الخططي ذلك ال يمكن أن يكتمل إال باإلعداد النفسي الجيد لالعب  فإن ذلك والفنية وتحديث األنظمة
 اللياقة البدنية إنلمهاري في ميدان اللعب يرتبط عمليا بالعامل النفسي الذي يؤثر أيضا في الجانب البدني، و وا

 مما يتطلب إعدادة الضغوط هابجواللياقة النفسية تعتمد على مهارات مثل التركيز واالنتباه والثقة في الذات وم
و من ثمة فمن بين .لمتابعة والمالحظة والتقويم المستمروتدريب نفسي وعقلي لالعبين بأسلوب تربوي يعتمد على ا

باالحتراف الرياضي عندنا جعل الرياضي المحترف يخضع إلى التقويم  السبل أو الوسائل التي من الممكن أن ترتقي
  الذي يعد القياس النفسي جزءا ال يتجزأ عنه.و القياس العلمي

  القياس النفسي -2
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أما اصطالحا فرغم أنّه يوجد لكلمة . ني حسب المنجد قدر شيء بغيره أو على غيرهالقياس لغة من الفعل قاس و يع
عملية تكميم أي تعبير بلغة كمية أو ) 2005(القياس معان كثيرة في مختلف اللغات فهو حسب تعريف الجلبي  

م أو تقييم لها حسابية عن صفات أو عوامل أو ظواهر لموضوعات نوعية أو معنوية أو سلوكية تتطلب إصدار حك
هو عبارة عن تقدير كمي أو كيفي للخصائص النفسية المختلفة من خالل  مواقف ، ومنه فالقياس النفسي).19ص (

  .مصطنعة تُنظم بطريقة خاصة و تُعرض على الفرد لكي تُؤخذ استجاباته عنها
  :مكن أن تذكر من بينهاه والتي يمجاالتة تعدد  الرياضيرسةام القياس النفسي في الم   ومن أهم ما يميز

   ة الرياضيمارسة طبيعة الما تفرضه باعتبارها الخالصة التي المنافسة الرياضية -
المهارات النفسية والعقلية و كافة الضغوط االنفعالية و قياس ل ل مجاتأصبحالتي التدريبية  برامجال و الحصص-

   .الرياضية مارسةالتي تفرضها الم
تها المختلفة التي دخلت الممارسة الرياضية بأعلى مستوياتها و التي تفرض تصميم  اإلعاقة بأنواعها ودرجا-

  .التعامل معها وتوفير كافة احتياجاتهالتسهيل  اختبارات موضوعية واستخدام
 .ما تتطلبه من تكييف للتقنيات واألساليب وةاالختالفات الجنسي -

 .بها الجوانب النفسية المرتبطة ضي و المختلفة التي يتعرض إليها الممارس الريااإلصابات -

  .عداد النفسي والعقلي قصير وطويل المدىتقويم برامج اإل -
  . التوافق الجماعي وتماسك الفرق  وكل ما يرتبط بها منديناميكية الجماعة -

    على اتساع وتعدد مجاالت القياس النفسي هذه تتعدد التقنيات التي يعتمد
  .ية ودقة هو االختباروإن كان أكثرها موضوع،عليها

  : االختبار النفسي-3
يعد االختبار النفسي حسب  أنستازي مقياسا موضوعيا مقننا يستخدم لتحديد خاصية أو استعداد أو قدرة نفسية لدى 

وبالتالي تمييز الفروق بين األفراد في االستعداد أو الخاصية النفسية المراد قياسها و من بين . شخص ما 
لفظة استعملها العالم " )2006(القيسي   وهو حسب:الرائزستخدمة للداللة على االختبار النفسي المصطلحات الم

 للداللة على وسيلة قياس السمات و القدرات،وإن استخدم فيما بعد على نوع 1890 األمريكي كاتل سنة يالسيكولوج
  ).الروائز اإلسقاطية(معين من االختبارات وهي االختبارات اإلسقاطية

للداللة عليه يمثل أهم التقنيات  المطبقة ) رائز أم المقياس(النفسي بغض النظر عن المصطلح المستخدم االختبار إن 
لما يمتاز به عن غيره من التقنيات النفسية كالمقابلة الشخصية و . عند  تقييم خصائص الفرد أو استعداداته النفسية

علماء النفس أجمعوا على : "أن أرنوفط لها حيث أنه كما يرى الخ من دقة وموضوعية باعتبارها شرو...المالحظة 
وهياالختبار النفسي هناك مجموعة من المتطلبات يجب توافرها في أن :  
  ن أتعني أن تصف قدرات الفرد كما هي موجودة فعال ال كما نريدها و :الموضوعية   
  .  فعندئذ يعتبر االختبار صادقايقيس الظاهرة التي يريد دراستها أو تشخيصهاأي أنه  :الصدق   
االتساق في النتائج إذا حصلنا منه على نفس النتائج لدى إعادة تطبيقه على نفس األفراد وفي ضل ويعني : الثبات   

  .نفس الظروف
  .تعليمات اإلجراء و التصحيح وتحديد وضعب :التقنين   

 عديدة منها؛اختبارات لفظية و أخرى غير لفظية، و وبغض النظر عن هذه المتطلبات يتخذ االختبار أشكاال وأنواعا
استمارات الشخصية عن طريق ، روائز إسقاطيه، و اختبارات األداء و التنفيذ. اختبارات جماعية أو و أخرى فردية

  .االستبيان
   ة الرياضيمارسة في الم النفسية االختباراتتطور استخدام 

موضوعية تقنيات أكثر  في الفترات األولى من البحث عن لرياضية،بالممارسة اشغل موضوع القياس المهتمين     
مارا في ذلك بعدة  ة تدرجا الرياضيمارسة الموقد عرف التعامل باالختبارات النفسية في. والمقابلةالمالحظة من 
  مراحل

النفسي والتي وضعت بهدف العالج  مرحلة تطبيق االختبارات النفسية المستخدمة في القياس النفسي العام  -1
 .أيزنكر  اختبا مثلوتشخيص األمراض النفسية

ة  الرياضيمارسةلم ل بعض االختبارات النفسية المستخدمة في القياس النفسي العام تخصيص تطبيقمرحلة -2
 على التحديد الدقيق للخصائص النفسية تها كلهاأثبتت االختبارات النفسية العامة عدم قدروذلك بعد ما 
 .ةرياضي المارسةالمرتبطة بالم

 مارسةظهر أول اختبار نفسي خاص بالمة حيث  الرياضيمارسةمرحلة  بناء اختبارات نفسية خاصة بالم -3
" ليون"و " أوجيليف" المصمم من قبل كل من" اسم قائمة الدافعية الرياضية"  تحت  1969 في عام ةالرياضي

  ."توتكو"و 
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   : اختبارات تقيسصا للمجال الرياضي إلى تم تصميمها خصيالنفسية التيتصنيف االختبارات   ويمكن 
 .)االستجابة االنفعالية بروفيل /قائمة الدافعية الرياضية( عام مثلألنشطة الرياضية بشكللسمات نفسية متعددة  •
 قائمة سمة الثقة /اختبارات قلق المنافسة الرياضية(مثل سمة نفسية واحدة لألنشطة الرياضية بشكل عام •

 ).الرياضية
    .قائمة المهارات النفسية في الرياضة مثل لنفسية والعقلية العامةالمهارات ا •

 األنشطة الرياضية و ةاختالف طبيعحيث أن  مرحلة بناء اختبارات نفسية خاصة باألنشطة الرياضية -4
كل على األنشطة الرياضية خاصة باختبارات نفسية تصميم أدى إلى "  النفسيةاكل منها ومتطلباته خصائص
  : فيحدة وتتمثل

 . معالجة المعلوماتدة لنشاط رياضي واحديسمات عد اختبارات تقيس -   
  الذاتاختبار الثقة في   مثلسمة واحدة لنشاط رياضي معين اختبارات تقيس -   
  . المهارات النفسية والعقلية الخاصة اختبارات تقيس-   
  :       أهمية االختبارات النفسية بالنسبة لالحتراف الرياضي  
بدو أهمية االختبارات النفسية بالنسبة لالحتراف الرياضي من خالل ما تقدمه للممارسة الرياضية ذات المستوى ت

  :العالي من فوائد؛ فهي تفيد في
   معرفة دينامكية تطور النتائج الرياضية و معرفة العراقيل النفسية التي تمنع تحقيق األهداف-
  لوب علمي الموهوبين بأسن فرز واختيار الالّعبي-
   التعرف على الخصائص النفسية لدى الالعب وبالتالي كيفية ضبطها وتوظيفها -
- الزائد والمنافسة لتدريب  استجاباته ل للرياضي و  النفسية والعقلية ةتحديد الصح  
  مراحل التدريب وتقويم  وضع مستويات لمتابعة -

  :النفسية االختباراتفي استخدام لنفس الجمعية األمريكية لعلم اتشترط  ولالستفادة من فوائدها
  . اإللمام بالمعلومات حول مبادئ القياس-
  : الفهم الواضح لبعض المصطلحات اإلحصائية-
  هما معرفة األنواع المختلفة للصدق والثبات، والقدرة على تقييم-
  .االختبارمعرفة الخلفية النظرية  -
علومات السابقة و النتائج التي توصل إليها أو االيجابيات و  معرفة و فهم كل ما هو مرتبط باالختبار من الم-

السلبيات، وما وجإليه من نقد، و ما هي التساؤالت  و االستفسارات التي تدور حوله و فاعلية استخدامه و دوره ه 
  في تطوير األداء

  ار و القرارات الواجب اتخاذهايخت معرفة تكوين االختبار حتى يتمكن من تحديد العالقة بين الجوانب المرتبطة باال-
  االختبار حدود  معرفة -
ار االختبارات المناسبة الصادقة على أساس أهداف و فروض واضحة و تحديد القدرات الخاصة ياختالقدرة على  -

دم ه من المستحيل إيجاد الصدق أو عه في حالة عدم وجود بعض المحددات النظرية فانّو السلوك المرتبط بها حيث أنّ
  الصدق
 ..).اختبارات، مقابالت شخصية، مالحظة(قياس  ال تقنية فيأكثر منإمكانية استخدام  -

 رالختبالتحيز القدرة على تفادي ال -

صدق (إيجاد صدق كل اختبار باستخدام أكثر من طريقة  والعمل على ثبات كل اختبار    كما تشترط التأكد من 
  .)الفرضيالصدق المرتبط صدق التكوين /المحتوى 

 من قبل المتخصصين االختبارات يتم تقديم  يجب أنالجمعية األمريكية لعلم النفس  لذلك وتبعا لشروط التي حددتها 
  : على أنأو من المؤهلين لهذا العملالرياضي، في مجال القياس النفسي 

- إذا طُاله إ القياس النفسي ال يحقق أهدافيتم توفير الجو المناسب من الثقة والمودة حيث أن تحت شروط تتميز قَب 
   .بالكثير من األلفة وبعيدا عن كل رهبة وخوف

عب دون  يترك الالّوأالّ االختبار وإلقاء الضوء على الغرض من ، في التقديمء قبل البدلالختباريتم الشرح الكامل  -
 أي معلومات حول ما يقدم إليه

أي يجب مراعاة ،  عليهماالختباراتعبين الذين يتم تطبيق يات الالّ المقدمة مع مستواالختباراتيتم توافق مستوى  -
  ومستوى النضج والمستوى المعرفي،المراحل السنية المختلفة

 عب بالضيق والملل طويال إلى الدرجة التي يشعر معها الالّاالختبارات يكون الوقت المخصص لتطبيق الّأ ىيراع -
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 النتائج المستمدة منها تنبع من المعلومات التي يتم الحصول وأن، دمةيتم توضيح حدود وسائل القياس المستخ -
ما ساعد ذلك في الوصول إلى تحقيق عب كلّما زاد الحصول على معلومات تفصيلية من الالّوكلّ، عب الالّعليها من
  األهداف

 والوصول إلى نتائج  تقديم أكثر من اختبار عند قياس أحد الجوانب حتى يمكن التحقق من صدق النتائجىراع ي-
  أقرب إلى الصدق والموضوعية

 أن وكذلك على المدربين في نفس الوقت  حيث من الممكن ،عبينيفضل تطبيق هذه النوعية من القياس على الالّ -
 وهذا المدخل الثنائي ،يساعد هذا المدخل على توفير جو من االتصال يساهم بطريقة أفضل في الحصول على البيانات

 يحقق مزيدا من التفاهم حول القياس النفسي أن وبمساعدة األخصائي النفسي الرياضي يمكن ،عبرب والالّبين المد
 في المجال الرياضي

 األبعادرجات التي يتم الحصول عليها عن طريق برنامج متكامل للتقويم يتضمن جميع ديتم شرح وتفسير ال -
 وبصفة خاصة النتائج المستمدة من جميع البيانات

  :إلضافة إلى ذلك وحتى يسهل على الالعب االستجابة و التعامل مع االختبار يجببا 
Rّعبين الذين يتم تطبيق االختبارات عليهم، حيث من الصعب توقع الحالة العقلية التعرف على الخصائص المميزة لال

  عب من االختباراتالالتي يقترب فيها ال
Rالتعرف على االختبار، ويمكن أن يتم ذلك من خالل الحديث عن نوع  فيونعبتاحة فترة من الوقت حتى يبدأ الالّإ 

  النشاط الممارس، واستخدام المصطلحات الخاصة بنوع النشاط
R عبين من معلومات حول علم النفس الرياضي حتى يمكن دمجها ومساعدتهم عن طريق لالّاالتعرف على ما لدى

  خبرتهم في النشاط الرياضي 
Rعب حتى يمكن أن يتعاون في هذا المجاليرة من إقناع الالّ الوصول إلى درجة كب  
Rّتؤثر بدورها في درجات االختبار وقدرته على التنبؤالستجابة لالختبار التيعب لالعمل على تهيئة الال   
Rالتاكيد على السرية التامة للمعلومات التي تتضمنها استجابات االختبار  
Rّلخلق جو من االطمئنان  تساؤالتهم وانشغاالتهم بوضوحيه عبين لتوجالعمل على إتاحة الفرصة لال   

  :الدراسة الميدانية �
للتأكد من االفتراضات المقترحة أجريت دراسة ميدانية يمكن اعتبارها دراسة أولية أو استطالعية وقد اتبع في ذلك  

و نظرا . والتحليليةوصفية  والاالستكشافية البحوث في صالحةال باعتباره أكثر الطرائق العلمية المنهج الوصفي
  مدرب 80تتألف منعينة لغياب أخصائيين  نفسانيين على مستوى الفرق واألندية الرياضية فقد أجريت الدراسة على

رياضي في كرة القدم تم االتصال بهم بالمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتكنولوجية الرياضة أثناء تربص 
 محاور كل منها يتألف 4 سؤاال موزعين على16 يتكون من ستبيان ا أجل ذلك وقد صمم من. للتحسين المستوى

  : كما يلي، أسئلة04من

 .و يتناول أهمية القياس النفسي: األول ••••

  . و يتناول الوسائل المعتمد عليها في القياس النفسي للرياضي: الثاني ••••

و يتناول القائم على . في الجزائر عليهاو يتناول أهمية االختبارات ومدى واعتماد الممارسة الرياضية :الثالث ••••
 .تطبيق االختبار النفسي

 .و يتناول القائم على تطبيق االختبار النفسي: الرابع ••••

أو متعددة ) نعم أوال ( وقد جاءت أسئلة االستبيان مغلقة حيث كانت إما بسيطة االختيار 
  ).بتاتا/نادرا/أحيانا/دائما(االختيار

  :  نتائج الدراسة الميدانية
  : لقد تبين من إجابات أفراد العينة أنه بالنسبة إلى القياس النفسي  
مهم جدا الممارسة الرياضية و انه الوسيلة الفعالة جدا  النفسي القياسعلى أن  % 100ن بنسبة ي المدرباتفاق-1 

  .لتطويرها
مدربا نجد بأن 32بة للباقية أي  فإنه بالنس النفسييعرفون وسائل للقياسال    60% مدربا أو ما يعادل48رغم أن-2 

 مدربين أي 09 يعتبرون المالحظة هي الوسيلة الوحيدة في القياس النفسي و% 21.78مدربا أي 32 من بين 07
 مدرب 32 من %  50 مدرب أي  16يجمعون بين المالحظة والمقابلة في حين يضيف إليهما االختبار% 28.12

  .نفسييعرف  التقنيات المستخدمة في القياس ال



 2010جوان    (1)          األول:     العدد                                    جملة علمية حمكمة تصدر عن خمرب علوم وتقنيات النشاط البدين الرياضي
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وإن ، النفسي في القياس النفسي األخصائي أهمية عملعلى من المدربين  % 92.5 مدرب أي74 اتفق-3
أن عمل األخصائي النفسي غير مستقل عن منهم  %  78,57  مدربا أو ما يعادل80مدرب من بين 63   اعتبر

   .عمل المدرب
  :     أما بالنسبة إلى االختبارات النفسية

بجهلهم  % )100 (من أفراد العينة بجهلهم لالختبارات النفسية كما صرح كلهم أي %   60رب أي  مد48فقد أقر-4
بجهلهم الختبارات مكيفة للمجتمع % 78مدرب أي أكثر من63الختبارات نفسية خاصة بالمجتمع الجزائري و

تقييم  نلكل المجتمعات وأ االختبارات النفسية الموجودة حاليا هي غير صالحة على أنالجزائري بل وأكد كلهم 
  .من المدربين يعتمد على خبرة المدرب % 62.5مدرب أي50المهارات النفسية في الجزائر حسب 

 ،ه ليس مسموح ألي أحد بتصميم االختبارات أو بتطبيقهاعلى أنّ من المدربين  % 100اتفق الجميع أي -5
االختبار النفسي وأنهم يعرفون معايير جودة على وجود شروط للقيام ب % 93.75مدرب أي مانسبته75  وأجمع

من أفراد العينة من يعتبر أن التعرف على  % 37.5مدرب أو30 االختبار وشروط صالحيتها مع ذلك يبقى فقط
  .العمليات والمهارات النفسية والعقلية يستوجب استخدام اختبارات نفسية عقلية

لمدربين في إدراكهم وتصورهم للقياس النفسي عموما واالختبار  إن النتائج المختلفة وإن دلت على االختالف بين ا
النفسي الرياضي خصوصا وتناقضهم في كثير من اإلجابات فإنها تعبر على إدراكهم ألهمية القياس واالختبار النفسي 
. ئلفي المجال الرياضي وإن كان هذا اإلدراك غير علمي وغير صحيح، سواء من حيث المعنى أو المهمة أو الوسا

وهو ما يؤكد االفتراضات التي وضعتها في بداية المداخلة حيث تبين أن القياس النفسي الموضوعي والدقيق ينعدم في 
الممارسة الرياضية  الجزائرية و يرجع ذلك أساسا إلى جهل القائمين على الممارسة الرياضية الجزائرية لالختبارات 

كما تشير النتائج . ية الذي نتج عن نقص التكوين لدى المدربينالنفسية عموما و لالختبارات النفسية الرياض
المستخلصة من هذه الدراسة األولية إلى حقيقة أخرى وهي غياب االختبارات النفسية وانعدام التعامل بها عموما في 

  :الممارسة الرياضية و الذي يعود إلى تهميش علم النفس الرياضي األمر الذي يستوجب منا  العمل على

  .االختصاص كتخصص على األقل في الدراسات العليا تح هذاف ••••

والعمل على تكوينهم في المجال ) التربويين واإلكلينيكيين خاصة(فتح األبواب أمام األخصائيين النفسانيين  ••••
 .الرياضي والحركي وخصوصيته عموما وفي مجال القياس النفسي الرياضي خصوصا

 االجتماعية أو في المعاهد الرياضية تعمل على تصميم وتكييف إنشاء وتكوين فرق بحث في كليات العلوم ••••
 .االختبارات النفسية الرياضية

 المحترفين الفرصة لإلطالع على مستجدات علم النفس الرياضي عموما والقياس نمنح المدربين والرياضيي ••••
الدول األخرى النفسي خصوصا بفتح دورات تكوين في داخل و خارج الوطن لالستفادة من تجارب وخبرات 

 .خاصة العربية في ذلك

والعمل على التأكد من مدى صالحيتها للمجتمع ) نفسية وعقلية(العمل على اقتناء اختبارات سيكولوجية ••••
 .الجزائري وتكييفها معه

 تشجيع الباحثين األكاديميين على اختيار مواضع بحوثهم حول تكييف وتصميم المقاييس النفسية ••••
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