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  يرفع هللا الذين آمنوا منكم   

 والذين أوتوا العلم درجات 

عملون خبريهللا مبا تو  
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  بسم هللا الرمحن الرحيم                                        

  .11{يرفع هللا الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} ا�ادلة األية

 صدق هللا العظيم

احلمد � وحده، والصالة والسالم على من نيب بعده، من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله 

أجر وأ� �ذا العمل املتواضع اجتهدت وأمتىن أن أكون قد أصبت، ويف هذا أتقدم جبزيل الشكر والعرفان 

  إىل الدكتور املشرف على هذا البحث.

 محيد الدكتور: دشري

 على �رشاداته ومالحظاته اليت الزمتين طيلة اجناز هذه الدراسة.الذي مل يبخل 

قادري عبد احلفيظ الذي ساهم يف  هكما أتوجه �لشكر إىل األستاذ احملرتم واملقبل على شهادة الدكتورا

  مساعديت وأفادين كثريا بنصائحه القيمة خالل إجنازي هلذا العمل.

ة البدنية والر�ضية واألمني العام للرابطة الوالئية للر�ضة املدرسية، كما أتوجه �لشكر إىل مجيع أساتذة الرتبي

، ويف األخري أتوجه �لشكر إىل كل من ساهم عن قريب أو بعيد أو بكلمة لوالية �تنة ومفتش الطور املتوسط

 طيبة يف إجناز هذا العمل. 
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  إاء    
                   حبيب هللا األمني سيد� حممد احلمد � رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني خامت النبيني 

  هللا عليه وسلم وعلى صحبه أمجعني ومن اتبعه �حسان إىل يوم الدين. ىصل

  من سورة اإلسراء 23إحسا�} األية إىل من قال فيهما الرمحن: {وقضى ربك أال تعبدوا إال إ�ه و�لوالدين 

  إىل من من عليها املوىل عزوجل وقال أن اجلنة حتت أقدامها                        

إىل نور عيين، إىل حناين ومنبع سعاديت، إىل اليت أشتاق إليها وهي جبانيب، إىل اليت علمتين الفضيلة واألخالق 

ة، إىل من أدعو هللا من أجلها حىت يدمي صحتها وعافيتها ويطيل الرفيعة، إىل اليت سهرت من أجلي ليال طويل

  عمرها.

  أمي احلبيبة

إىل الذي ر�ين فأحسن تربييت، الذي فارقته احلياة منذ عام ألفني، فندعو هللا عزوجل أن يرمحه وجيعله من 

  أهل اجلنة، "إ� � وإ� إليه راجعون".

  أيب احلنون    

ائعون وإىل كل من األقارب والزمالء واألصدقاء إىل من هم يف القلب ومل إىل كل من إخويت وأخوايت الر 

  يكتبهم القلم، إىل كل من علمين حرفا طيلة مشواري الدراسي، وإىل كل من ساعدين من قريب وبعيد.

  سالمي
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ية االنتقاء عمليوضح ما إذا كان األساتذة هلم فكرة عن طرق علمية موضوعية يف  91

 الر�ضي داخل املدارس.
05الشكل رقم  

ني وتكوينهم.يوضح إذا كانت االختبارات واملقاييس هلا أمهية يف انتقاء الناشئ 93 06الشكل رقم   

07الشكل رقم يوضح ما اهلدف من تنظيم املنافسات الر�ضية املدرسية. 95  

وجيهها حنو العناصر املختارة وتيوضح متابعة األساتذة عند انتقائهم ألحسن  97

 الفرق.
08الشكل رقم  

سية.يوضح كيفية إجراء عملية االنتقاء لتشكيل الفرق الر�ضية املدر  99 09الشكل رقم   

قاء.يوضح اجلانب الذي يعتمدون عليه األساتذة لتحقيق عملية االنت 101 10الشكل رقم   

وجيه.عملية االنتقاء والتيوضح ما إذا كان نقص الوسائل تؤثر سلبا على  103 11الشكل رقم   

نتقاء          يوضح ما إذا كان نقص املنشآت الر�ضية تؤثر سلبا على عملية اال 105
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  :البحث ملخص                                     

طرق وأساليب املعتمدة يف عملية االنتقاء والتوجيه لتشكيل الفرق ال الضوء علىجاءت هذه الدراسة لتسلط - 

  املدرسية.

  وتوجيه التالميذ لتشكيل الفرق املدرسية. حتديد ما مدى مسامهة عملية انتقاء- 

  التعرف املبكر على املواهب الر�ضية.- 

  معرفة هل خلربة األستاذ دور يف عملية االنتقاء والتوجيه لتشكيل الفرق املدرسية. - 

على مستوى والية  2016إىل غاية شهر ماي  2015ر نوفمرب همت إجراء هذه الدراسة من ش ميدانياو       

لتشمل كل من مكتب الرابطة الوالئية للر�ضة املدرسية، ومكتب مفتش الرتبية البدنية والر�ضية، وبعض �تنة 

  املتوسطات.

  كما قمنا �جراء دراسة استطالعية بغرض اإلملام مبوضوع الدراسة، التقليص من القصور يف األداة املستخدمة. 

التحليلي. واقتصر ا�تمع على كل من األمني العام للرابطة  أما الدراسة األساسية فقد مت استخدام املنهج الوصفي

الوالئية للر�ضة املدرسية، ومفتش الرتبية البدنية والر�ضية، وأساتذة الرتبية البدنية والر�ضية والذي يبلغ عددهم 

لرتبية البدنية أستاذ. مشلت العينة كل من رئيس الرابطة الوالئية للر�ضة املدرسية لوالية �تنة ومفتش ا 318

أستاذ تربية بدنية ور�ضية يف مرحلة التعليم  50والر�ضية للطور املتوسط لوالية �تنة، اختريت بطريقة عمدية، و

املتوسط مت اختيارها بطريقة عشوائية، واعتمدت كل من املقابلة واالستبيان الذي يتكون من أربعة حماور كأدوات 

  ج مت �ستخدامك النسب املئوية واختبار كا مربع.للدراسة. التحليل االحصائي للنتائ

  أهم النتائج:

الطرق املتبعة من طرف أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يف انتقاء وتوجيه التالميذ لتشكيل الفرق الر�ضية  -       

نتقاء إال أ�م لوحدهم املدرسية وهي املالحظة واملقابالت الودية، �لرغم من أ�م أحد املراحل املهمة يف عملية اال

غري كايف وجيعل من عملية االنتقاء عملية عشوائية، وقد يرجع سبب ذلك إىل سهولتهما وتناسبهما مع 

  اإلمكانيات املتاحة يف املؤسسات الرتبوية.

املدرسية  أغلبية أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يف الطور املتوسط يعتربون أن عملية االنتقاء لتشكيل الفرق-       

  وتوجيه التالميذ حنو الفرق تتم على أسس علمية.

يف تشكيل  ،تساهم بنسبة كبرية ر�ضية أن عملية انتقاء وتوجيه التالميذأساتذة الرتبية البدنية وال ونكما ير -       

   .املدرسية الر�ضية الفرق

األستاذ هلا دور يف عملية انتقاء وتوجيه التالميذ كما يرون مجيع أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية أن خلربة -       

  لتشكيل الفرق الر�ضية املدرسية.



 
 

  

مقدمة 
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  مقدمة:

لقد أصبح ا�ال الر�ضي يف الوقت احلايل، أكثر اتساعا من حيث املفهوم واألمهية، وذلك راجع إىل ز�دة       

اإلقبال عليه من طرف خمتلف األفراد ملختلف التخصصات الر�ضية، ذلك من خالل البحوث العلمية والتجارب، 

سات، حىت أنه دخل جمال االحرتاف والعاملية، ال اليت تؤثر بدرجة كبرية على املستوى الر�ضي ومردوده خالل املناف

جناز األرقام القياسية، يستند مباشرة على نوعية االنتقاء، كما حيدث يف أي جمال من القطاعات إشك أن 

  األخرى، حيث تتعلق نوعية املنتوج جبودة املادة األولية.

رورية للتعرف على املبتدئني املوهوبني وإعطائه فرصة فإن عملية االنتقاء والتوجيه تعترب عملية �لغة األمهية وض      

يف وقت مبكر إلبراز رغبته وقدراته وكذا جمهوده ومن مث الوصول إىل أعلى املستو�ت، واالنتقاء والتوجيه الر�ضي 

اصر اجليدين يزيدان يف فعاليات كل من عملييت التدريب واملنافسة الر�ضية، فالتفوق الر�ضي يعتمد على ثالث عن

رئيسية هي االنتقاء والتوجيه والتدريب واملنافسات، وال ميكن الوصول إىل نتائج ر�ضية عالية بدون انتقاء وتوجيه 

علمي جيد إال يف حاالت قليلة �يت نتيجة الصدفة ولكن إذا ما أعطيت عملية االنتقاء والتوجيه القدر الكايف من 

لى أسس علمية سليمة انعكس ذلك على عمليات التدريب العناية وأجريت يف إطار تنظيمي دقيق مبين ع

  واملنافسات.

ومن بني دعائم احلركة الر�ضية ما يسمى �لر�ضة املدرسية اليت تكون موجهة أساسا حنو تالميذ خمتلف       

على  أطوار التعلم، حيث تعمل على وضع اخلطوات األوىل للتالميذ والتوجيه الصحيح، الذي يساعده يف املستقبل

أن يصبح ر�ضيا �رزا، ميكن أن يساهم يف بناء املنتخبات الوطنية ومتثيل البالد يف احملافل الدولية، فاملدرسة تعد 

  إحدى البيئات االجتماعية األساسية اليت حتوي مواهب يف خمتلف ا�االت.

وتلعب مرحلة التعليم املتوسط دورا كبريا يف اتصال التلميذ �لنشاطات الر�ضية بصفة منتظمة من خالهلا       

يستطيع الوصول إىل مستوى قد يؤهله يف املستقبل ليكون ركيزة يف بناء املنتخبات الوطنية ذات املستوى العايل 

م، وهذا ال يتحقق إال من خالل االعتماد على الطرق وتدعيم الر�ضة التنافسية واحلركة الر�ضية الوطنية بشكل عا

واألساليب العلمية اليت تساعد على عملية االنتقاء الر�ضي اجليد للتالميذ املوهوبني وتوجيههم إىل أندية ر�ضية 

تتم معينة، إذ من خالل حبثنا نريد أن نؤكد أن عملية االنتقاء والتوجيه الر�ضي يف معظم املؤسسات الرتبوية ال 
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بطريقة علمية بل على أساس اخلربة واملالحظة واملقابالت الودية، و�لتايل فإن من أهداف حبثنا هو التعرف على 

  الطرق واألساليب اليت يعتمد عليها األساتذة لتشكيل الفرق الر�ضية املدرسية.

الفصل األول إىل االنتقاء  من هذا املنظور، تناول هذا البحث جانب نظري يتضمن ثالثة فصول، تطرقنا يف      

والتوجيه الر�ضي، كان أوال االنتقاء الر�ضي، فاحنصر على مفهومه، أمهيته، أهدافه، واجباته، أنواعه، مراحله، 

وأهم الطرائق املعتمدة يف االنتقاء الر�ضي، ومعايري وأساليب االنتقاء الر�ضي، أما �نيا فكان التوجيه الر�ضي، 

مه، أمهيته، أهدافه، أنواعه، ما جيب مراعاته يف عملية التوجيه، وأسس التوجيه، أما الفصل فاحنصر على: مفهو 

الثاين فقد تطرق فيه الباحث على الر�ضة املدرسية: مفهومها، أمهيتها، أهدافها، الر�ضة املدرسية يف املتوسط، 

ص مرحلة النمو يف مرحلة املراهق املبكرة، اهليئات الر�ضية التنظيمية، أما الفصل الثالث، أشار الباحث إىل خصائ

اليت تشمل النمو اجلسمي، احلركي، االجتماعي، العقلي، اجلنسي، أما الباب الثاين من هذا البحث، فقد تضمن 

اجلانب التطبيقي الذي حيتوي بدوره على فصلني، الفصل األول منه تعرض فيه الباحث إىل منهجية املبحث وما 

العية، ووصف ألدوات وعينة البحث، منهج البحث، والوسائل اإلحصائية املستعملة، أما تضمنه من دراسة استط

الفصل الثاين من اجلانب التطبيقي، فقد تضمن عرض ومناقشة حماور البحث، من خالل نتائج االستبيان املوجه 

  إىل األساتذة، �إلضافة إىل نتائج املقابلة.

عند قيامي �ذا العمل أو البحث الذي يتطلب يف اختاذ عدة  وهناك بعض الصعو�ت اليت واجهتين      

إجراءات، لتجنب أو للتخفيف من الصعو�ت اليت قد تعرقل الباحث، خالل مراحل إجنازه املختلفة وإذا كانت 

مسئولية هذه البحوث والدراسات، أن تقر �لصعو�ت اليت لقيتها يف امليدان، فإن القول ينطبق على هذا البحث، 

  جناز هذا البحث، من بينها:إقد واجهتين صعو�ت عدة من خالل إجراء أو ول

بعض مسريي الرابطة الوالئية من خالل �جيل مواعيد االستقبال، �إلضافة إىل صعوبة احلصول على -       

اليت تتعلق  بعض الو�ئق خاصة املتعلقة �جلوانب اإلدارية، ز�دة على هذه الصعو�ت هناك قلة املراجع واملصادر،

�النتقاء والتوجيه الر�ضي للتالميذ املوهوبني، كذلك كانت هناك صعو�ت يف توزيع االستبيان إىل أساتذة الرتبية 

  ة وكيفية اسرتجاعه. البدنية والر�ضي

ل إليها، �إلضافة إىل ملخص البحث �لغة ويف اخلتام أورد الطالب خامتة عامة وأهم النتائج املتحص-       

   الفرنسية واإلجنليزية.



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الفصل التمهيدي

 )التعريف �لبحث(
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  اإلشكالية:-1

العاملون يف ا�ال الر�ضي، فكثريا ما يتم االنتقاء تعترب عملية االنتقاء والتوجيه أهم املشاكل اليت يواجهها -       

بناءا على حمددات ذاتية يكون هلا أثرها السيئ على النتائج املستقبلية، فاالنتقاء اخلاطئ ال خيدم الر�ضة، ويعترب 

قاء إهدارا للجهد والوقت واإلمكانيات املادية اليت ستسخر كلها خلدمة عناصر ال يرجى منها، لذلك يعد االنت

  اجليد املبين على االختبارات واألسس العلمية من أهم العوامل النجاح يف الر�ضة.

فاالختبارات واملقاييس هي الوسيلة املوضوعية لتحقيق االنتقاء اجليد، فهو األسلوب العلمي املضمون لتوفري       

  1اإلمكانيات البشرية اليت لديها االستعدادات املناسبة للوصول إىل التفوق.

إن تشكيل الفرق الر�ضية املدرسية واليت ميكن أن تكون يف خمتلف التخصصات الر�ضية ال جيب أن ختضع       

واليت توكل إىل اجلمعية الر�ضية يف كل مؤسسة تربوية، وعلى هذه الفرق  ةلعملية عشوائية، بل ختضع لعملية علمي

  يف خلق فرص كبرية إلظهار مواهب وقدرات التالميذ.أن تشارك يف املنافسات الر�ضية، اليت هلا دور كبري 

فتشكيل الفرق الر�ضية املدرسية غالبا ما يكون �ختيار التالميذ املتفوقني يف حصة الرتبية البدنية والر�ضية، 

وبعدها يتم اإلعالن عن تصفية الراغبني لالنضمام لكل فريق، وبعدها جترى بعض االختبارات لقياس مستوى 

وقدرا�م ومن مث تسجيل أمساء الالعبني الذين مت اختيارهم مع ضرورة إحضار الطالب رسالة من ويل  الالعبني

أمره، �ملوافقة �الشرتاك يف الفريق الر�ضي للمدرسة وبعد هذه اخلطوة يتقدم التلميذ للكشف الطيب إلثبات لياقته 

يق املدرسي، وبعدها ختضع الفرق الر�ضية املدرسية البدنية وحصوله على الرخصة الشخصية ملشاركة التلميذ يف الفر 

مستوى  ىلعملية تدريبية توكل إىل أستاذ الرتبية البدنية والر�ضية الذي يكون عضوا يف اجلمعية الر�ضية عل

  املؤسسة الرتبوية اليت يعمل �ا.

�ضية املختلفة بصفة منظمة من وتلعب مرحلة التعليم املتوسط دورا كبريا يف اتصال التلميذ �لنشاطات الر       

خالهلا يستطيع الوصول إىل مستوى قد يؤهله يف املستقبل ليكون ركيزة يف بناء املنتخبات الوطنية ذات املستوى 

املدرسية  ةالعايل وتدعيم الر�ضة التنافسية واحلركة الر�ضية بشكل عام، كما سبق ذكره فإن اختيار الفرق الر�ضي

  يكون من خالل االنتقاء العلمي.

  

                                                 
.119، ص1997 الفكر العريب، القاهرة، دار ،1، جالقياس والتقومي يف الرتبية البدنية، حممد صبحي حسانني 1 
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فيجب أن ال يفوتنا �ن األنشطة الر�ضية هلا متطلبات وشروط خاصة ينبغي أن يتصف �ا الر�ضي وهذا       

 ينيسمح لنا �لقول �نه مهما كان التدريب �جحا أم مناسبا ومهما كان متقن إال أن االنتقاء والتوجيه اجليد

اسبني ملمارسة الفعالية املختارة والعامل األساسي يف بناء الر�ضي، لذى جيب علينا االهتمام للر�ضيني املن

�النتقاء والتوجيه الذي يستجيب مع رغبات وإرادة التلميذ وغا�ته يف التفوق وطموحه يف النجاح والوصول إىل 

ضي أو التلميذ ومدى إمكانياته أداء على أعلى املستو�ت فيحذر بنا أن نعمل على عملية فحص هلذا الر�

  لتحقيق مبتغاه.

  على ضوء ما سبق ميكن صياغة التساؤالت التالية:      

  ماهي الطرق املتبعة من طرف األساتذة يف انتقاء وتوجيه التالميذ لتشكيل الفرق املدرسية؟- 

يف االنتقاء لتشكيل الفرق  هل يعتمد أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يف الطور املتوسط على أساليب علمية- 

  املدرسية وتوجيه التالميذ حنو الفرق؟

  وجيه التالميذ يف تشكيل الفرق املدرسية؟تما مدى مسامهة عملية انتقاء و - 

  دور يف عملية انتقاء وتوجيه التالميذ لتشكيل الفرق املدرسية؟  هل خلربة األستاذ هلا- 

  فرضيات البحث:-2

أو حل حمتمل للمشكلة اليت يدرسها الباحث، ولكن صحته حتتاج إىل حتقيق إن الفرض، هو تفسري "      

  1وإثبات، ولذلك يستخدم الباحث الوسائل املناسبة جلمع احلقائق والبيا�ت، اليت تثبت صحة الفرد".

  لإلجابة على املشكلة القائمة وقد اعتمد الباحث على أربعة فرضيات وهي:

  األوىل: الفرضية- 2-1

  املتبعة من طرف األساتذة يف انتقاء وتوجيه التالميذ لتشكيل الفرق املدرسية وهي املالحظة. الطرق      

  الفرضية الثانية:- 2-2

ال يعتمد أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يف الطور املتوسط على أساليب علمية يف االنتقاء لتشكيل الفرق       

  املدرسية وتوجيه التالميذ حنو الفرق.

  الفرضية الثالثة:-2-3 

  يف تشكيل الفرق املدرسية. بنسبة كبرية تساهم عملية انتقاء وتوجيه التالميذ      

                                                 
.56، ص2000، مركز الكتاب للنشر، طرق البحث العلمي والتحليل اإلحصائي، إخالص حممد، مصطفى حسني �هي 1  
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  الفرضية الرابعة:- 2-4

  دور يف عملية انتقاء وتوجيه التالميذ لتشكيل الفرق املدرسية.هلا نعم خلربة األستاذ       

 :البحثأمهية -3

ا�ال الر�ضي ��ما عمليتان مكمالن، حبيث ال نستطيع أن نقوم �لتوجيه  تعترب عملية االنتقاء والتوجيه يف      

بدون االنتقاء، حيث ظهرت احلاجة إليهما نتيجة االختالف خصائص االفراد يف القدرات البدنية والعقلية 

راد، كما جيب أن يتم والنفسية تبعا لنظرية الفروق الفردية، كما يؤدي االنتقاء والتوجيه إىل التعرف املبكر على االف

يف العمر احملدد والذي يقرتحه املختصون مبدى تطور الناشئني، لذلك جيب األخذ بعني االعتبار األساليب العلمية 

  يف انتقاء وتوجيه التالميذ لتشكيل الفرق املدرسية حىت نساهم يف رفع املستوى الر�ضي.

اء الضوء على طرق وأساليب االنتقاء والتوجيه املعتمدة وعليه فإن أمهية هذا البحث تكمن يف حماولة إلق      

  لتشكيل الفرق املدرسية وما مدى مسامهة عملية االنتقاء والتوجيه يف تشكيل هذه الفرق.

  أهداف البحث:-4

  تسليط الضوء على طرق وأساليب املعتمدة يف عملية االنتقاء والتوجيه لتشكيل الفرق املدرسية.-       

  ما مدى مسامهة عملية انتقاء وتوجيه التالميذ لتشكيل الفرق املدرسية. حتديد-       

  التعرف املبكر على املواهب الر�ضية.-       

  معرفة هل خلربة األستاذ دور يف عملية االنتقاء والتوجيه لتشكيل الفرق املدرسية. -       

  ضبط املفاهيم واملصطلحات:-5

  االنتقاء:- 5-1

، ينتقي، انتقاء، انتقاء شيء اختياره، وهو ميثل اختيار العناصر البشرية اليت تتمتع مبقومات انتقى لغة:-أ      

النجاح يف النشاط الر�ضي املعني كما أ�ا متثل األسلوب العلمي والتخطيط املدروس للوصول إىل أفضل اخلامات 

 1املبشرة �لنجاح املستقبلي.

عملية تتطلب العثور يف وسط كبري على أفراد  أنه richard mon petit: كما يعرفه اصطالحا-ب      

 لديهم قابلية إلعطاء مهارات عالية يف ر�ضة معينة.

                                                 
1 Richard mon petit .problème lie a la détection des talents en sport. (Edition vignot 1999)   

p 115.    
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هو اختيار أفضل الالعبني أو الالعبات يف ا�موعة املتاحة منهم من خالل الدراسة املتعلقة جلميع اجلوانب       

  1واملبادئ والطرق العلمية السليمة.املؤثرة يف املستوى الر�ضي اعتمادا على األسس 

أنه عملية حتديد مالئمة استعدادات الناشئ مع خصائص نشاط ر�ضي معني، فاالنتقاء  فولكوفويعرفه       

  �2ذا الشكل يعترب نوع من التنبؤ املبين على أساس علمي سليم.

  التعريف اإلجرائي لالنتقاء:-1- 5-1

تقاء ميكن تعريف االنتقاء على أنه عملية ختضع لطرق وأساليب علمية بغرض من خالل التعاريف لعملية االن      

 اختيار األفراد الذين يتميزون مبواصفات خاصة وضرورية للنشاط الر�ضي. 

  التوجيه:- 5-2

  3: وجه الشيء والشخص، جعله �خذ اجتاها معينا.لغة-أ      

فهو جمموعة اخلدمات اليت �دف إىل مساعدة الفرد على فهم نفسه، فيحدد أهدافا تتفق  اصطالحا:- ب     

  4مع إمكانية بيئته، مث خيتار الطريق احملقق هلذه األهداف حبكمة وتعقل.

�ن التوجيه هو جمموعة اخلدمات اليت �دف إىل مساعدة الفرد على أن يفهم  حممد حسن عالوي:يرى       

مهارات وميول وأن يستغل إمكا�ت بيئته من  ،نفسه ويفهم مشاكله، وأن يستغل إمكا�ته الذاتية من قدرات

  �5حية أخرى.

  التعريف اإلجرائي للتوجيه:-1- 5-2

عاب قدراته، وهو ما يساعده على اختيار النشاط الر�ضي هو إجراء مهم، يساعد الفرد على فهم واستي      

الذي يتوافق مع خمتلف قدراته، و�يت التوجيه نتيجة التعرف على خصائص الفرد من خمتلف اجلوانب من خالل 

  عملية االنتقاء.

  الر�ضة املدرسية:تعريف - 5-3

األداء اإلنساين من خالل األنشطة البدنية هي عبارة عن تنظيم تربوي له أهدافه اليت تسعى إىل حتسني       

 6املختارة وأيضا نشاط ال صفي ميارس خارج األوقات الرمسية املقررة للمنهج الدراسي.

                                                 
.19، ص 2004النشر، ، املكتبة املصرية للطباعة و التقنيات احلديثة النتقاء املوهوبني الناشئني يف السباحة ،هدى حممد حممد اخلضري 1  
.13، ص2002دار الفكر العريب، القاهرة،  النتقاء الر�ضي،النفسية ل ساألس ،حممد لطفي طه  2 
.06، ص2008 القاهرة، ا�لد األول، عامل الكتاب، ، معجم اللغة العربية املعاصر،أمحد خمتار عمر  3 
.284، ص1982 مصر، دار الفكر واملعارف، ،7ط سيكولوجية التدريب واملنافسات،عبد احلميد عالوي،   4 
.284، ص1982، دار الفكر واملعارف، مصر ،7، طسيكولوجية التدريب واملنافسات ،حممد حسن عالوي  5 
.19، ص1998دار الفكر العريب، القاهرة ، الرتبية الر�ضية املدرسية،، أمني أنور اخلويل وآخرون  6 
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  :  املدرسيةالتعريف اإلجرائي للر�ضة -1- 5-3

األسبوعي، هي عبارة عن جمموعة من األنشطة الر�ضية املتنوعة اليت متارس خارج األوقات الرمسية للرب�مج       

وختصص هلا أربع ساعات لتدريب التالميذ الذين مت انتقائهم يف ر�ضة معينة للمشاركة �م يف خمتلف املنافسات 

  الر�ضية.

  تعريف الر�ضة املدرسية يف اجلزائر:-2- 5-3

ية، وهي إن الر�ضة املدرسية يف اجلزائر هي إحدى الركائز اليت يرتكز عليها من أجل حتقيق أهداف تربو       

عبارة عن أنشطة خمتلفة ومنظمة ويف شكل منافسات فردية ومجاعية وعلى كل املستو�ت وتسهر على تنظيمها 

وجناحها االحتادية اجلزائرية للر�ضة املدرسية، دون أن ننسى وجود اجلمعيات اخلاصة �لر�ضة املدرسية يف املؤسسة 

العتبار للر�ضة املدرسية، وختضع الر�ضة املدرسية إلجبارية الرتبوية وهذا للحرص ومراقبة النشاطات وإعادة ا

  02/1995.1/ 25بتاريخ  09 – 95املمارسة حسب التعليمة رقم 

  تعريف الر�ضة املدرسية يف التعليم املتوسط:-3- 5-3

املراحل إن الر�ضة املدرسية تتناسب كثريا مع خصائص التالميذ يف هذا الطور، حيث ميكن للتلميذ يف       

السنية األوىل للمراهقة أن يستوعب أكرب قدر ممكن من الواجبات احلركية نظرا لتحسن عملية االنتباه، وترمجتها يف 

وهذا ما ميكن األستاذ من مالحظة األداء وانتقاء أفضل العناصر الر�ضية وتوجيهها إىل 2أداء حركي أمثل.

ريات العديدة اليت تشمل خمتلف جوانب شخصيته كما سبق األنشطة الر�ضية املناسبة، ويعود ذلك إىل التغ

  ذكرها. 

  تعريف النشاط الالصفي الداخلي:-4- 5-3

النشاط الذي يقدم خارج أوقات الدروس داخل املؤسسات التعليمية، والغرض منه هو إ�حة الفرصة لكل       

  3والقصرية، يف اليوم املدرسي.تلميذ ملمارسة النشاط احملبب إليه، ويتم يف أوقات الراحة الطويلة 

  تعريف النشاط الالصفي اخلارجي:-5- 5-3

هو ذلك النشاط الذي جيري يف صورة منافسات رمسية بني فرق املدرسة واملدارس األخرى، وللنشاط       

شاط اخلارجي أمهية �لغة لو نوعت يف قمة الرب�مج الر�ضي املدرسي العام الذي يبدأ من الدرس اليومي مث الن

                                                 
1 Journal quotidien d’Algérie .liberté .Ob .cit .  

.157، ص1983 جدة، ، دار الشروق،تربوية لتلميذ التعليم العامدراسة سيكولوجية ، حممد مصطفى زيدان  2 
.132، ص1989ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ، وطرق الرتبية البدنية، تنظر� ،، فيصل �سنيحممود عوض  3 
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عاب لتمثيل الداخلي لينتهي �لنشاط اخلارجي حيث يصب فيه خالصة اجلد واملواهب الر�ضية يف خمتلف األل

الرمسية كما يسهل من خالله اختيار العيب منتخب املدارس ملختلف املنافسات اإلقليمية املدرسة يف املبار�ت 

  1والدولية.

  تعريف النمو: - 5-4

ويعين الز�دة، منى، ينمي، منيا ومنيا ومناء: زاد وكثر ورمبا قالوا منوا، وأمنيت الشيء ومنيته : هو النماء لغة-أ       

  جعلته �ميا.

  : هو تغيري مطرد يف الكائن احلي يتجه به حنو النضج.اصطالحا-ب       

ب حىت املمات واليت يقصد �لنمو تلك العمليات املتتابعة املنتظمة اليت حتدث للفرد عرب حياته منذ حلظة االخصا 

حتدث تغيريات سلوكية ومنائية. والنمو أيضا عملية ارتقائية متتابعة يف سلسلة من التغريات اليت تكشف عن 

  2إمكا�ت الفرد بطريقة علمية.

�نه تلك العمليات املتتابعة من التغريات التكوينية والوظيفية (الوظائف النفسية)  حممد حسن عالويويعرفه       

  3منذ تكوين اخللية الواحدة امللقحة وتستمر �ستمرار حياة الفرد.

  التعريف اإلجرائي للنمو:-1- 5-4

 والعالقات قلي والسلوك االنفعايلعهو التغريات اليت حتدث لإلنسان متجه به إىل النضج اجلسمي وال      

  االجتماعية وغريها من خصائص النمو األخرى.

  مفهوم البلوغ:5-5

يعرف البلوغ �نه مرحلة من مراحل النمو الفيزيولوجي العضوي اليت تسبق املراهقة وحتدد نشأته، فيها يتحول       

  4الفرد من كائن ال جنسي إىل كائن جنسي، قادر على أن حيافظ على نوعه واستمرار ساللته.

تتميز مرحلة البلوغ، ��ا املرحلة الثانية من حياة الفرد، اليت تصل فيها سرعة النمو إىل أقصاها ومتتد من       

  5املرحلة األوىل قبل امليالد إىل منتصف السنة األوىل بعد امليالد.

  

                                                 
.55، صمرجع سبق ذكره، قاسم املندالوي وآخرون  1 
 . 930، ص1997 اإلسكندرية، مكتبة زهراء الشرق، املراهقة،منو االنسان من الطفولة إىل ، عبد الرمحن سليمان 2
 .91، ص1994 القاهرة، دار املعارف، الطبعة التاسعة، ،علم النفس الر�ضي، حممد حسن عالوي 3
 .75، صسنة نشر، مطبعة اجلامعة دمشق، سور�، بدون 2ط يف علم النفس الطفل واملراهق،أحباث  ،حافظ اجلمايل 4
 .269، ص1997، دار الفكر العريب، القاهرة، 2ط األسس النفسية للنمو،، السيدفؤاد البهي  5



 ~10 ~ 
 

 مفهوم املراهقة:- 5-6

  1قارب احللم، ويقال أيضا: راهق الغالم احللم".: إن كلمة مراهق" مشتقة من الفعل (راهق) الغالم: لغة-أ      

: هي االقرتاب من النضج اجلسمي والعقلي والنفسي واالجتماعي، ولكنه ليس النضج نفسه، اصطالحا- ب     

ألنه يف مرحلة املراهقة يبدأ الفرد يف النضج العقلي واجلسمي والنفسي واالجتماعي، ولكنه ال يصل إىل اكتمال 

  2سنوات. 9نوات عديدة تصل إىل النضج إال بعد س

يعين مصطلح املراهقة كما يستخدم يف علم النفس مرحلة االنتقال من الطفولة (مرحلة االعداد ملرحلة       

املراهقة) إىل مرحلة الرشد والنضج، فاملراهقة مرحلة �هب ملرحلة الرشد، ومتتد يف العقد الثاين من حياة الفرد من 

- 11سعة عشرة تقريبا أو قبل ذلك بعام أو عامني أو بعد ذلك بعام أو عامني (أي بني الثالثة عشرة إىل التا

سنة)، ومن السهل حتديد بداية املراهقة ولكن من الصعب حتديد �ايتها، ويرجع ذلك إىل أن بداية املراهقة 21

  3تلفة.تتحدد �لبلوغ اجلنسي، بينما تتحدد �ايتها �لوصول إىل النضج يف مظاهر النمو املخ

) املراهقة ��ا تلك الفرتة الزمنية اليت تسمو حىت سن اخلامسة والعشرين واليت تقود ستانلي هوليعرف (      

  4الفرد ملرحلة الرشد.

  التعريف اإلجرائي للمراهقة:-1- 5-6

والعقلية هي مرحلة اليت تلي مرحلة الطفولة، وقبل سن الرشد ويتم فيها كثري من التغريات اجلسمية       

  واالجتماعية ويكون الفرد فيها �مس احلاجة للعناية والتوجيه اخللقي والديين.

  الدراسات السابقة واملشا�ة:-6

  الدراسة األوىل:- 6-1

بعنوان "مشاكل الر�ضة املدرسية واملقرتحات العلمية  1987عام  إمساعيل حامددراسة مصرية للدكتور       

إىل تطوير الر�ضة املدرسية من خالل تشخيص الطاقة والصعو�ت اليت تواجه حللها". وقد هدفت الدراسة 

الر�ضة املدرسية يف العراق، واستخدم الباحث املنهج الوصفي بطريقة املسح. واستخدم الباحث االستبيان 

ة الرتبية للحصول على البيا�ت، ومت الوصول إىل االستبيان النهائي بتحديد ثالث حماور متثل معوقات درس ماد

                                                 
 .391، جممع اللغة العربية، القاهرة، د.ت، ص2ط املعجم الوسيط،إبراهيم مصطفى مدكور وآخرون، 1
 .113، ص1987، دار الو�ئق الساملية، الكويت، 1ط سيكولوجية املراهق املسلم املعاصر،، عبد الرمحان حممد العيسوي2
 .187، ص2011، مكتبة ا�تمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1ط علم النفس النمو،، صالح الدين العمرية3
 .301، صسنة نشردار النهضة العربية، بريوت، بدون  ،4ط ،النمو النفسي، عبد املنعم املليحي، حلمي املليحي4
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البدنية والر�ضية يف املدرسة العراقية، وقد وزع االستبيان النهائي املفتوح على جمموعة من الطلبة يف املدارس ذات 

اإلحصائية �ستخدام الوسط  ةواملعاجل ةالعالقة الستطالع رأيهم وقد خضعت األداة للخصائص السيكو مرتي

  .احلسايب، االحنراف املعياري، الوسط احلساب املرجح

اليت توصل إليها هو عدم توفر الكادر الر�ضي املتخصص يف حجم التالميذ، �إلضافة إىل  وأهم النتائج      

لبدنية والر�ضية عدم توفر األجهزة واملعدات والساحات واملالعب اليت تفي �لغرض لتنفيذ دروس الرتبية ا

  واألنشطة الصفية والالصفية مما يؤدي إىل �خر احلركة الر�ضية املدرسية. 

  الدراسة الثانية:- 6-2

وهي بعنوان "االنتقاء والتوجيه الر�ضي للناشئني املوهوبني يف كرة القدم على مستوى األندية اليمنية، الدراسة       

، حيث كانت من 2000/2001شهادة املاجستري، اجلزائر سنة ، مذكرة لنيل لفضيل عمر عبد هللا عبش

أهداف هذا البحث هو التعرف على األسس العلمية من خالل الكيفية املستعملة يف انتقاء املقبولني يف األندية 

ملمارسة لعبة كرة القدم أي يساعد التعرف املبكر على املواهب والقدرات واجلوانب املختلفة والتوجيه املستمر 

  لناشئني حنو ممارسة الفعاليات الر�ضية.ل

أما املنهج املعتمد فهو املنهج الوصفي التحليلي، ودعم ذلك مبعطيات إحصائية، وذلك قصد إعطاء مدلول       

مدر� اختريت بطريقة عشوائية،  120علمي لكل خطوة من خطوات هذه الدراسة، بينما العينة فقد اشتملت 

حيث توصل الباحث إىل أن عملية  أهم النتائجة لتحليل النتائج يف مجيع األسئلة، والنسب املئوي 2استعمل كا

االنتقاء والتوجيه الر�ضي يف األندية اليمنية ال تتبع األسس العلمية وال متس جبميع اجلوانب اليت يتم عليها انتقاء 

ة املوجودة بني االنتقاء والتوجيه الر�ضي الناشئني ملمارسة لعبة كرة القدم، كما مت التوصل إىل جهل املدربني للعالق

  اليت يساعد على تطوير قدرا�م يف كرة القدم وعدم مراعا�م هلا أثناء التدريب.

ويف األخري أكد الباحث على عدم وجود معايري لعملية االنتقاء والتوجيه الر�ضي اليت تتناسب مع البيئة       

العلمية يساهم يف رفع املستوى الر�ضي بصفة عامة ويف كرة القدم بصفة  اليمنية وأن االنتقاء املبين على األسس

  خاصة. 
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  الثالثة: الدراسة- 6-3

دراسة بعنوان "دور الر�ضة املدرسية يف االنتقاء والتوجيه الر�ضي لتالميذ مرحلة التعليم املتوسط " للطالب       

، حيث كانت من أهداف هذا 2001لنيل شهادة املاسرت يف الرتبية البدنية والر�ضية بسكرة سنة  يوسف حنلة

البحث هو التحقق من الدور الذي تلعبه الر�ضة املدرسية يف انتقاء وتوجيه التالميذ يف ا�ال الر�ضي، ومعرفة 

لر�ضية يف االنتقاء والتوجيه يف املرحلة املتوسطة، واقع الر�ضة املدرسية والدور الذي يلعبه أستاذ الرتبية البدنية وا

واستخدام األسلوب العلمي يف عملية االنتقاء والتوجيه الر�ضي، واستخدم الطالب املنهج الوصفي ليطبقه على 

ا ا�تمع اختريوا بطريقة ذ�ملئة من ه45جمتمع من األساتذة املكلفون �لر�ضة املدرسية، ليأخذ عينة مكونة من 

، ويعرض وحيلل البيا�ت �ستخدام النسب ةشوائية. ويوجه إليهم االستبيان اخلاضع للخصائص السيكو مرتيع

املئوية واألعمدة البيانية. وقد توصل الطالب إىل أن عملية االنتقاء الر�ضي ال تتم وفق أسس علمية، وأن هناك 

يف املدارس، وأن عملية االنتقاء تتم يف عدم وجود نقص ملحوظ يف الوسائل البيداغوجية والعتاد اخلاص �النتقاء 

  أخصائيني يف هذا ا�ال. كما أنه ال يوجد تنسيق بني املؤسسات الرتبوية والفرق الر�ضية اخلارجية.

  الدراسة الرابعة:- 6-4

- 12بعنوان "االنتقاء والتوجيه الر�ضي للتالميذ املوهوبني يف إطار الر�ضة املدرسية ( فنوش نصريدراسة       

  اجلزائر. 2003/2004سنة)، نوع الدراسة مذكرة لنيل شهادة املاجستري سنة 15

: يتجه هدف البحث، إىل حماولة تسليط الضوء على الر�ضة املدرسية، �عتبارها ا�ال أهداف هذا البحث      

ذي يهتم �لنخبة من التالميذ، ذوي القدرات واملواهب يف ا�ال الر�ضي، كذلك إجياد السبل األكثر فعالية ال

  النتقاء وتوجيه التالميذ املوهوبني، األمر الذي يساهم يف النهوض �لر�ضة املدرسية، حنو املمارسات النخبوية.

مسري، مت اختيارهم  22أستاذ و 58ا العينة فقد اشتملت أما املنهج املعتمد فهو املنهج الوصفي التحليلي، بينم

فرد مت توزيع عليهم استمارات استبيان. أما يف املعاجلة  80بطريقة عشوائية وأخرى مقصودة، أي مبجموع 

  .2اإلحصائية فقد استعمل كا

اين من، سوء التسيري ليه هذه الدراسة أن الر�ضة املدرسية ما تزال تعإ: وعلى ضوء ما توصلت أهم النتائج      

وقلة الدعم ونقص يف املنشآت الر�ضية، أما فيما خيص الشرط النايف هلذا البحث يف استنتاجه أن لتنظيم 
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املنافسات الر�ضية املدرسية أثر �لغ للوصول إىل حتقيق عملية االنتقاء والتوجيه للتالميذ املوهوبني �عتبارها فرصة 

  قدراته ومواهبه الكاملة.متكن كل تلميذ من التعبري عن 

  الدراسة اخلامسة:- 6-5

وهي بعنوان "عملية االنتقاء الر�ضي للناشئني يف ر�ضة السباحة على مستوى األندية اجلزائرية للمرحلة       

  .2007/2008، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، اجلزائر سنة ملزاري فاتح، الدراسة ة) سن12- 09العمرية (

  من أهداف هذا البحث:حيث كانت       

  التعرف املبكر على املواهب الر�ضية.- 

  معرفة حقيقية االنتقاء الر�ضي يف األندية العاصمية.- 

  إعطاء القواعد النظرية واملنهجية لعملية االنتقاء الر�ضي لفئة املوهوبني.- 

  تسليط الضوء على الطرق واألساليب املستعملة يف عملية االنتقاء الر�ضي.- 

  حماولة مكافحة ظاهرة تسرب املواهب الشبانية.- 

حتسيس املدربني مبدى أمهية عملية االنتقاء الر�ضي يف تطوير مستوى الر�ضة والظفر �أللقاب يف احملافل - 

  الدولية.

مدرب اختريت  67أما املنهج املعتمد فهو املنهج الوصفي التحليلي، بينما العينة األوىل فقد اشتملت       

قة عرضية مقصودة حسب نوع الدراسة أما العينة الثانية فتمثلت يف مجيع املدراء الفنيني الذين يشرفون على بطري

  .2. أما املعاجلة اإلحصائية فاستعمل كا31النوادي الر�ضية يف اجلزائر العاصمة لر�ضة السباحة وكان عددهم 

  أهم النتائج:

رباعم الشبانية يف ر�ضة السباحة، تبىن على أسس عشوائية ال عالقة نستنتج أن عملية االنتقاء الر�ضي لل-       

  هلا �ألسس العلمية احلديثة، هذا ما جيعل الناشئ الر�ضي يف خطر.

كذلك فيما خيص اتباع األسس العلمية يف انتقاء الناشئني، فمن خالل النتائج احملصل عليها من خالل -       

الفنيني، وجد�هم ال يعتمدون يف انتقائهم على أسس علمية مقننة، بل ختضع لذاتية إجا�ت املدربني واملدراء 

  وعشوائية كال من املدرب واملدير الفين، وهذا ما يعود �لسلب على مستوى تطور السباحة اجلزائرية.
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  الدراسة السادسة:- 6-6

لعربوس وهي بعنوان "أسلوب املدربني يف االنتقاء والتوجيه الر�ضي يف ميدان كرة القدم اجلزائرية، الدراسة       

  .2008/2009لنيل شهادة املاجستري، اجلزائر سنة شريف 

  حيث كانت من أهداف هذا البحث ما يلي:      

�ا يف املستقبل على مستوى مدارس كرة القدم إثراء ورشة كرة القدم اجلزائرية �لتوصل لوضع اسرتاتيجية للعمل - 

  إن أمكن.

  إعطاء وحتديد طرق اختيار املواهب الشابة يف كرة القدم وكيفية توجيهها التوجيه السليم والعقالين.- 

  يعتمد املدرب على عملية االنتقاء يف اختيار الالعبني يف ميدان كرة القدم.- 

  يف نوادي كرة القدم اجلزائرية علة املكتسبات البدنية واملهارية لالعبني. تعتمد عملية التوجيه لتحديد مراكز اللعب- 

  عملية التوجيه �مل رغبة الالعبني وميوهلم يف اختيار خمتلف مراكز اللعب يف كرة القدم.- 

قة مدرب اختريت بطري 60أما املنهج املعتمد فهو املنهج الوصفي التحليلي، بينما العينة فقد اشتملت على        

  .املئوية والنسب 2ا املعاجلة اإلحصائية فاستعمل كاعشوائية، أم

  ومن أهم النتائج املتحصل عليها ما يلي:       

أظهرت النتائج أن املدربني الذين يرون أن عملية توجيه الر�ضي يف كرة القدم تتم مبشاركة أخصائيني ومساعدين - 

الر�ضي يف أي مرحلة عمر مر �ا من مراحل النمو وهذه املساعدة يقوم �ا أشخاص مؤهلون ومدربون إىل الفرد 

  الفنية متكنه من تدبري أوجه النشاط املمارس.

كما توصلت النتائج إىل أن االنتقاء والتوجيه الر�ضي اجليدين يزيدان يف فعاليات كل من عملييت التدريب -       

ث عناصر رئيسية وهي االنتقاء والتوجيه والتدريب، واملنافسة الر�ضية، فالتفوق الر�ضي يعتمد على ثال

  املنافسات، وال ميكن الوصول إىل النتائج الر�ضية العالية بدون انتقاء وتوجيه علمي جيد للر�ضيني.

  كما بينت النتائج أن املدربون يدركون رغبات وميول الالعبني يف توجها�م حنو مراكز اللعب.-       

   الدراسة السابعة:- 6-7

"، للطالبني 12-10وهي بعنوان "واقع االنتقاء يف كرة القدم عند املواهب الشبانية" دراسة ميدانية لفئة       

 حيث كانت من أهداف هذا، 2013/2014لنيل شهادة املاسرت بورقلة سنة  بوساحة يزيد وسليماين وليد
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هو معرفة آليات االنتقاء من طرف املدربني، واالطالع على األسس اليت يعتمدها املدربون يف عملية  :البحث

مدرب ر�ضي  20االنتقاء، أما املنهج املعتمد فهو املنهج الوصفي التحليلي، بينما العينة فقد اشتملت على 

  .ملئوية واألعمدة البيانيةاختريت بطريقة عمدية، وتوصل إىل نتائجه �ستخدام االستبيان والنسب ا

  ومن أهم النتائج املتحصل عليها ما يلي:      

  بعض املدربني يعتمدون على اخلربة واملالحظة فقط يف عملية االنتقاء.- 

بعض املدربني الذين يستخدمون االختبارات يف عملية االنتقاء يعتمدون على االختبارات املهارية أكثر من �قي - 

  االختبارات.

عراقيل تواجه عملية االنتقاء تتمثل يف الوسائل والتجهيزات املتعلقة بعملية االنتقاء، ونقص يف تكوين  وجود- 

  اإلطارات القائمة على عملية االنتقاء.

  التعليق على الدراسات السابقة:-7

تشخيص تطوير الر�ضة املدرسية من خالل أهداف الدراسات فمنها الدراسة األوىل هدفت إىل  اختلفت      

التعرف على األسس العلمية من ، والدراسة الثانية هدفت الطاقة والصعو�ت اليت تواجه الر�ضة املدرسية يف العراق

خالل الكيفية املستعملة يف انتقاء املقبولني يف األندية ملمارسة لعبة كرة القدم أي يساعد التعرف املبكر على 

، أما الدراسة الثالثة جيه املستمر للناشئني حنو ممارسة الفعاليات الر�ضيةاملواهب والقدرات واجلوانب املختلفة والتو 

التحقق من الدور الذي تلعبه الر�ضة املدرسية يف انتقاء وتوجيه التالميذ يف ا�ال الر�ضي، ومعرفة  إىل فهدفت

 نتقاء والتوجيه يف املرحلة املتوسطة،واقع الر�ضة املدرسية والدور الذي يلعبه أستاذ الرتبية البدنية والر�ضية يف اال

حماولة تسليط الضوء على الر�ضة املدرسية، �عتبارها ا�ال الذي يهتم  أما الدراسة الرابعة فكان اهلدف منها، هو

�لنخبة من التالميذ، ذوي القدرات واملواهب يف ا�ال الر�ضي، كذلك إجياد السبل األكثر فعالية النتقاء وتوجيه 

، أما �لنسبة ميذ املوهوبني، األمر الذي يساهم يف النهوض �لر�ضة املدرسية، حنو املمارسات النخبويةالتال

  للدراسة اخلامسة من أهدافها:

  التعرف املبكر على املواهب الر�ضية.-       

  معرفة حقيقية االنتقاء الر�ضي يف األندية العاصمية.-       

  املنهجية لعملية االنتقاء الر�ضي لفئة املوهوبني.إعطاء القواعد النظرية و -       
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  تسليط الضوء على الطرق واألساليب املستعملة يف عملية االنتقاء الر�ضي.-       

  فكانت أهدافها: أما الدراسة السادسة

  ين.إعطاء وحتديد طرق اختيار املواهب الشابة يف كرة القدم وكيفية توجيهها التوجيه السليم والعقال-       

  يعتمد املدرب على عملية االنتقاء يف اختيار الالعبني يف ميدان كرة القدم.-       

تعتمد عملية التوجيه لتحديد مراكز اللعب يف نوادي كرة القدم اجلزائرية علة املكتسبات البدنية واملهارية -       

  لالعبني.

  خمتلف مراكز اللعب يف كرة القدم.عملية التوجيه �مل رغبة الالعبني وميوهلم يف اختيار -       

  معرفة آليات االنتقاء من طرف املدربني، واالطالع على األسس  أما الدراسة السابعة واألخرية فهدفت إىل

  .اليت يعتمدها املدربون يف عملية االنتقاء

أما �لنسبة للمنهج العلمي املعتمد يف هذه الدراسات فهو املنهج الوصفي، وحجم العينة فقد تباين من       

دراسة إىل أخرى معظمها اختريت بطريقة عشوائية، بينما الدراسة اخلامسة فقد اختريت بطريقة عرضية مقصودة، 

  بينما الدراسة السابعة اختريت بطريقة عمدية.

والوسائل اإلحصائية املعتمدة فكلها قد اعتمدت على االستبيان والنسب خيص األدوات املستخدمة  أما فيما      

  املئوية.

الدراسات توصلت إىل أن عملية االنتقاء والتوجيه ال تتم وفق أسس علمية،  أما ما يتعلق �لنتائج فمعظم       

هزة واملعدات والساحات واملالعب، �إلضافة إىل كما توصلت كل من الدراسة األوىل والرابعة على عدم توفر األج

سوء التسيري وقلة الدعم، وتوصلت الدراسة السابعة أن املدربون يعتمدون على اخلربة واملالحظة فقط يف عملية 

االنتقاء الر�ضي، وأن هناك عراقيل تواجه االنتقاء الر�ضي، بينما تتوافق دراسيت مع الدراسة الثالثة واخلامسة 

ابعة على أن عملية االنتقاء ال تتم وفق أسس علمية، وأن املدربون يعتمدون على اخلربة واملالحظة فقط يف والس

  عملية االنتقاء.

أما ما يضاف على الدراسات املذكورة فيما خيص األداة املستخدمة، فقد أضفنا على �قي الدراسات اليت       

  قابلة.اقتصرت على االستبيان فقط أداة أخرى وهي امل
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وجممل القول أن معظم هذه الدراسات تناولت موضوع الرتبية البدنية والر�ضية، والر�ضة املدرسية، وأيضا       

عملية االنتقاء والتوجيه للمواهب الر�ضية، ومعظمها اعتمدت على املنهج الوصفي التحليلي، مع استخدام 

هذه الدراسات على أن عملية االنتقاء ال تتم وفق أسس علمية، كما تتفق كل من  االستبيان كأداة، وتتفق

الدراسة األوىل والرابعة على وجود نقص يف األجهزة واملعدات واملنشآت والساحات، بغرض تنفيذ درس الرتبية 

  البدنية والر�ضية، �إلضافة إىل سوء التسيري وقلة الدعم.
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 :متهيد

والوصول إىل  معني،فضل الناشئني ملمارسة نشاط ر�ضي تستهدف عملية االنتقاء يف ا�ال الر�ضي أ      

العملية نتيجة اختالف الناشئني يف استعدادا�م هذه  وقد ظهرت احلاجة إىل املستو�ت العالية يف هذا النشاط،

�ضي وقد أصبح من املسلم به إمكانية وصول الناشئ إىل املستو�ت العالية يف ا�ال الر  البدنية والنفسية والعقلية،

تصبح أفضل إذا أمكن من البداية انتقاء الناشئ وتوجيهه إىل نوع النشاط الر�ضي الذي يتالءم مع استعداداته 

وقدراته املختلفة والتنبؤ بدقة مبدى �ثري عمليات التدريب على منو وتطوير االستعدادات والقدرات بطريقة فعالة 

  .الر�ضيالتقدم املستمر يف نشاطه  متكن الالعب من حتقيق

وعملية إعداد الر�ضيني للمشاركة يف املسابقات الر�ضية عملية �لغة األمهية ترتكز على عوامل عدة ومن       

أهم هذه العوامل انتقاء األطفال املوهوبني يف األلعاب الر�ضية وتوجيههم حنو ممارسة نوع الر�ضة املناسبة 

وتتنوع بيئات االنتقاء لتشمل أهم بيئة  لعلمية لعملية االنتقاء،ويكون ذلك �ستخدام األساليب ا (التخصصية)،

ويعد كل من أستاذ الرتبية البدنية  وهي املدرسة اليت تعد القاعدة العريضة النتقاء املوهوبني يف شىت ا�االت،

  .واملدربني من اإلطارات املشرفة على عملية االنتقاء بصفة مباشرة والر�ضية،
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  :ضياالنتقاء الر�-1

  االنتقاء:تعريف - 1-1

انتقى، ينتقي، انتقاء، انتقاء شيء اختياره، وهو ميثل اختيار العناصر البشرية اليت تتمتع مبقومات  لغة:-أ      

النجاح يف النشاط الر�ضي املعني كما أ�ا متثل األسلوب العلمي والتخطيط املدروس للوصول إىل أفضل اخلامات 

 1املبشرة �لنجاح املستقبلي.

عملية تتطلب العثور يف وسط كبري على أفراد  أنه Richard mon petit: كما يعرفه اصطالحا- ب     

  لديهم قابلية إلعطاء مهارات عالية يف ر�ضة معينة.

  مفهوم االنتقاء الر�ضي:-2- 1-1

اختيار أفضل الالعبني أو الالعبات يف ا�موعة املتاحة منهم من خالل الدراسة املتعلقة جلميع اجلوانب  هو      

  2الطرق العلمية السليمة.و  املبادئتوى الر�ضي اعتمادا على األسس و املؤثرة يف املس

ر�ضة معينة يف سن مبكرة : على أنه االختيار من خالل مطابقة استعدادا�م يف مفيت إبراهيم محادويعرفه       

  3.�ت العالية يف أداء هذه الر�ضة�موعة العوامل اليت حتدد الوصول إىل املستو 

هو اختيار أفضل العناصر اليت تتمتع مبقومات وحمددات معينة سواء كانت موروثة أو مكتسبة كما       

ريبية مستقبال على قدرات واستعدادات هذه لالنضمام ملمارسة ر�ضة معينة مع التنبؤ مبدى �ثري العملية التد

  4العناصر بطريقة متكنه من الوصول إىل أفضل املستو�ت الر�ضية العالية.

فاالنتقاء  ،الناشئ مع خصائص نشاط ر�ضي معنيأنه عملية حتديد مالئمة استعدادات  فولكوفويعرفه       

  5سليم.�ذا الشكل يعترب نوع من التنبؤ املبين على أساس علمي 

  التعريف اإلجرائي لعملية االنتقاء:-3- 1-1

أساليب علمية بغرض نتقاء على أنه عملية ختضع لطرق و من خالل التعاريف لعملية االنتقاء ميكن تعريف اال      

  ضرورية للنشاط الر�ضي. ات خاصة و اختيار األفراد الذين يتميزون مبواصف

                                                 
1 Richard mon petit .Problème lie a la détection des talents en sport. (Edition Vigot 1999)  

p 115.    
.19، ص 2004النشر، املكتبة املصرية للطباعة و  التقنيات احلديثة النتقاء املوهوبني الناشئني يف السباحة،، هدى حممد حممد اخلضري 2  
.310ص ،1999، القاهرة، مركز الكتاب للنشر، تطبيقات اإلدارة الر�ضية، مفيت إبراهيم محاد  3 
، 2005، منشأة املعارف، مصر، 1ط التخطيط واألسس العلمية لبناء وإعداد الفريق الر�ضي يف األلعاب اجلماعية،عماد الدين عباس،  4

.63ص  
.13، ص2002دار الفكر العريب، القاهرة،  ، األسس النفسية لالنتقاء الر�ضي،حممد لطفي طه  5 
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  أمهية االنتقاء الر�ضي:- 1-2

التنبؤ مله من أمهية �لغة يف التحضري و ملا حي االنتقاء الر�ضي جوهر العملية الر�ضية التدريبية،يعترب       

ويقوم على مجلة من احملددات اليت تسمح �كتشاف الر�ضيني اللذين هلم أفاق واضحة يف تقدمهم  �ملستقبل،

  املناسبة. الر�ضة أثناء ممارسة نوع

وإمنا اختيار نوع النشاط  التوجيه ال يقتصران على إعداد األبطال،إن االنتقاء و : ويقول فيصل عياش      

  1الذي يالءم الفرد إلشباع ميوله ورغباته. الر�ضي

: إن عملية االنتقاء تساعد يف استثمار اجلهد البشرية يف ويقول ريسان خريبط جميد وإبراهيم رمحة حممد      

، إىل التدريب املكثف املتقن مما يساعد يف صر من الناحية البدنية والنفسيةاا امليدان، كما �يت �فضل العنذه

  2.إحراز أفضل النتائج

  :               ياالنتقاء ترجع أمهيتها إىل ما يل: أن عملية 1986ويوجلاكوفا  1997ويرى كل من قولكوف       

  واملنافسات الر�ضية.االنتقاء اجليد يزيد من فاعلية كل من عملييت التدريب  - 

  وجود الفروق الفردية الواضحة بني الناشئني من حيث االستعداد اخلاص. - 

  3اختالف سن بداية املمارسة تبعا لنوع النشاط الر�ضي. - 

  االنتقاء يف ا�ال الر�ضي: أهداف-3- 1     

  4توافق قدرا�م وميوهلم واجتاها�م.توجيه الطاقات من الناشئني إىل نوع من أنواع الر�ضة املناسبة واليت  - 

التوصل إىل أفضل الناشئني املوهوبني الواعدين يف الر�ضة مبكرا مما ميكن من التخطيط هلم مبدى زمين أطول  - 

  5ميكنهم من الوصول إىل املستو�ت العالية مبكرا والبقاء فيها ألطول فرتة ممكنة.

  االكتشاف املبكر للمواهب.  - 

  ب وضمان تقدمها حىت سن البطولة.رعاية املواه - 

 توجيه عملية التدريب الر�ضي حنو مفردات التفوق يف الفرد الر�ضي حلسن االستفادة منها. - 

  مكافحة تسرب املواهب. - 

                                                 
 1 .40، ص1997، مستغامن، 2، عدد ا�لة العلمية للثقافة البدنية والر�ضية ،فيصل عياش، االنتقاء الر�ضي     

. 11، ص1990دار العلم للماليني ،طرق اختيار الر�ضيني، ريسان خريبط وإبراهيم رمحة حممد،                          2 
.14ص ،مرجع سبق ذكرهحممد لطفي طه،   3 
. 310، ص1996دار الفكر العريب،  التدريب الر�ضي للجنسني من الطفولة إىل املراهقة، إبراهيم محاد، مفيت  4 
.102، ص 2002املركز العريب للنشر، مصر ، املوجز يف الر�ضات املائية،القط، حممد علي   5 
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  االنتقاء الر�ضي: واجبات- 1-4

حتديد إمكانيات الناشئ اليت هلا صفة التنبؤ �ملستوى الر�ضي الذي أن يصل إليه الناشئ يف الوقت  -       

  االفرتاضي للطفولة. 

مارسة إمكانية ضمان استمراره يف ممارسة النشاط مبستوى ممتاز وعلى الرغم من كون جناح الناشئ يف امل -       

صدق عملية االنتقاء إال أن النتائج املستقبلية تعترب املعيار األمثل  ، يعترب أحد مؤشرات�ملراحل األوىل لالنتقاء

 لنجاح عملية االنتقاء ـ    

  :   أهداف االنتقاء الر�ضي حتقيق-1-5 

  الصفات النموذجية (البدنية، املهارية، اخلططية): حتديد-1- 1-5

لكي يتحقق النجاح يف نوع معني من أنواع  بمبعىن حتديد املتطلبات الدقيقة اليت جيب توافرها يف الالع      

  األنشطة الر�ضة.

  :التنبؤ-2- 1-5

حىت اآلن تعترب من حيث البحوث  فعلى الرغم من كون التنبؤ يعد من أهم واجبات االنتقاء إال أ�ا      

استعدادات  حتديدالدراسات اليت تناولتها �لتحليل، فإذا كانت عملية االنتقاء يف املراحل األوىل تعمل على و 

القدرات يعد من أهم واجبات االنتقاء مل يسهم يف مبا ستصل إليه هذه االستعدادات و ن التنبؤ إ، فوقدرات الناشئ

  حتديد مستقبل الر�ضي الناشئ.

  حتسني عمليات االنتقاء:-3- 1-5

هذا ا�ال الكتشاف ن طريق الدراسات العلمية اليت أجريت يف ع، ويتم ذلك من حيث الفاعلية والتنظيم      

 1الوسائل اليت حتقق انتقاء أفضل مع االستمرارية يف تطوير هذه النظم بصفة دائمة.أفضل الطرق و 

  أنواع االنتقاء الر�ضي:- 1-6

  ميثل االنتقاء ثالثة: AKRAMOUVوهي حسب       

  االنتقاء التجرييب:-1- 1-6

البيداغوجي أو التقسيم التجرييب، حيث أن ، عن طريق البحث األكثر استعماال من طرف املربني الطريقةهي       

، هذا موذج معروف على مستوى العامل، يلعب دورا هاما �لنسبة للمريب الذي يقارن الالعب �لنسبة لنالتجريب

                                                 
.23إىل  20ص من  ص، مرجع سبق ذكرهاخلضري،  هدى حممد حممد  1 
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 خرباتلك على جتارب و ، معتمد يف ذختباريل حبث بيداغوجي أو تقييم االنوع هو األكثر شيوعا بني املربني وميث

  املريب يف انتقاء املواهب.

  االنتقاء التلقائي:-2- 1-6

االختيار أثناء ، حيث يتم �لر�ضة املعينة ماالهتماا النوع من االنتقاء، مبكرا منذ ظهور امليل و ذيبدأ ه      

فيما بينهم  االنتقاء هنا تتحدد مبقارنة نتائج الالعبني، عملية  املبار�ت احلرة والغري منظمةيفالتدريب الفردي و 

  خصائص مع مناذج ر�ضية معروفة.مقارنة و 

  االنتقاء املركب:-3- 1-6

يت تسمح االختبارات اللتحليل املوحد لألحباث العديدة و القيام �يتطلب مشاركة املريب، الطبيب والنفساين و       

ن احلصول على النتائج اجليدة أ، إذن ميكن القول املستقبلي للموهوب الر�ضيلتطور ، ل�لتنبؤ بصفة أكثر جناعة

، ألنه شامل لكل العناصر احمليطة النوع املركب يف عملية االنتقاء ، جيب أن يركز علىفيما خيص مستوى الالعبني

  1.�لر�ضي

 :مراحل االنتقاء الر�ضي- 1-7

  ميكن تقسيم االنتقاء إىل ثالثة مراحل:      

  املرحلة األوىل (االنتقاء املبدئي):-1- 1-7

ملبدئي التقدير اتستهدف حتديد حالة الصحة العامة، و ، و املبدئي على الناشئني املوهوبني هي مرحلة التعرف      

عن  يتم ذلكالعقلية، و  القدراتخلصائص املرفولوجية والوظيفية والسمات الشخصية و املستوى القدرات البدنية و 

  2مدى قرب مستو�ت هذه األبعاد عن املستو�ت املطلوبة للمنافسة الر�ضية املتوقعة.طريق حتديد 

  :                                                                                  اختبارات املرحلة األوىل      

  جتميع الناشئني املتقدمني يف مكان إجراء القياسات.- 

  بني الناشئني وهيئة اإلشراف.إجراء مقابلة - 

  إجراء فحص طيب على الناشئني للتأكد من سالمتهم الصحية ملمارسة اللعبة وأداء االختبارات.- 

  

                                                 
1akramouv (sélection du jeune foot bailleur, o ,b ,u, Alger, 1990, p 42) 

  . 233، ص2009، املكتبة املصرية، ب ط، اإلسكندرية ،التفوق الر�ضي املفهوم، اجلوانب األساسية، الرعاية، االنتقاءزكي حممد حممد حسن،  2
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  إجراء مبار�ت بني الناشئني بغرض:-       

  كسب الثقة والطمأنينة.*

  إدخال التألف بني الناشئني. *

  التعارف بني الناشئني. *

  1إبعاد اخلوف من عملية االنتقاء واالختبار. *

 املرحلة الثانية (االنتقاء اخلاص):-2- 1-7

، حيث يتم توجيه العناصر تيارهم يف مرحلة االنتقاء األويليتم تصفية الناشئني يف هذه املرحلة الذين مت اخ      

قا الختبارات ومقاييس أكثر ذلك وف�ضي الذي يتالءم مع استعدادهم وقدرا�م و األفضل إىل نوع النشاط الر 

بفرتة تدريبية طويلة، وتستخدم  ) يتم بعد مرور الناشئر �لذكر أن بداية هذه املرحلة (االنتقاء اخلاصاجلديتقدما، و 

عدالت منو اخلصائص املرفولوجية والوظيفية االختبارات املوضوعية يف قياس مهذه املرحلة املالحظة املنظمة و  يف

  2لقدرات والصفات البدنية ومدى إتقان الناشئ للمهارات األساسية.تطور اسرعة و 

 اختبارات املرحلة الثانية:

  :  ة الناشئني املهارات الفردية مثليعتمد االختبار يف هذه املرحلة على العني ا�ردة من خالل ممارس      

  ء مبار�ت للتعرف على قدرات الناشئني يف إدماج هذه، كما جيب إجراه والتمرير ــــــــــــــــاخلالتصويب �نواعالتنطيط و 

  3املهارات يف شكل مباراة. 

  املرحلة الثالثة (االنتقاء التأهيلي):-3- 1-7

لة الثانية من االنتقاء قدراته بعد انتهاء املرحو  تستهدف هذه املرحلة التحديد األكثر دقة خلصائص الناشئ      

ويكون الرتكيز يف هذه املرحلة  ،حقيق املستو�ت الر�ضية العاليةاألكثر كفاءة لتوكذلك انتقاء الناشئ  ،والتدريب

وع لتحقيق املستو�ت العالية ومنو االستعدادات اخلاصة بن ة اخلصائص املرفولوجية الالزم�ت مثعلى قياس مستو 

بار قياس بعني االعت ، كما يؤخذاستعادة الشفاء بعد اجلهد البديننوعية عمليات النشاط الر�ضي، وسرعة و 

 4الشجاعة يف اختاذ القرارات.االجتاهات االجتماعية والسمات النفسية كالثقة �لنفس و 

                                                 
  .33، ص1980،دار الفكر العريب ت،كرة اليد تدريب مهارات قياسال عبد احلميد وحممد صبحي حسانني، كما1

.234، صمرجع سبق ذكره، حممد حممد حسنكى ز  2 
.34ص ،مرجع سبق ذكره، كمال عبد احلميد وحممد صبحي حسانني   3 
.235، صمرجع سبق ذكره، زكى حممد حممد حسن  4 
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  اختبارات املرحلة الثالثة:      

السلوكية اسات األنثروبومرتية والبدنية واختبارات القدرات العقلية و جتري يف هذه املرحلة كل ما يتعلق �لقي- 

  رة اليد ونعطي أمثلة: كالقياسات اجلسمية كالطول والوزن وأطوال اجلسم.احلركية لكواملهارات 

  :أهم الطرائق املتبعة يف االنتقاء الر�ضي 1-8      

  :ور التالية بعني االعتبارعند البدء بعملية االنتقاء ينبغي على املدرب أن �خذ األم

  عدد األطفال املتقدمني لالختبار. -       

  نوع األدوات املستخدمة.ووقته و  االختياركيفية   -       

  ).التوافق احلركي- املطاولة- السرعة-القوةمستوى الصفات البدنية ( -       

كمية الدم اليت -السعة الرئوية -االستهالك األقصى لألكسجني ( والبيولوجيةاملواصفات الفسيولوجية  -       

  لدم).نسبة الكرات احلمراء يف ا- يضخها القلب يف الدقيقة 

  من يتصف بطفرات سريعة يف النمو.و انتقاله من مرحلة إىل أخرى، ويوجد من يتأثر سرعة منو الطفل و  -       

  األخرية للتدريب الر�ضي.ألوىل و ثبا�ا يف املراحل اطور النتائج الر�ضية و سرعة ت -       

  االعتزاز �لنفس. -       

  االنتماء إىل عائلة ر�ضية. -       

  1التعليم.ملعب التدريب و قرب املسكن من قاعة أو  -       

  :معايري وأساليب االنتقاء الر�ضي- 1-9

  :االستعدادات-1- 1-9

اخلصائص  ل، متثة خالل السنوات األوىل من احلياةالفطرية املكتسبالسيكولوجية، و  ،هي الفرد�ت التشرحيية      

اليت ميكن أن تعد من االستعدادات  ،األوىل وخصائص اجلهاز العضلي واجلهاز الدوراين األنثروبومرتية �لدرجة

  األساسية من أجل جناح يف أي ر�ضة مستقبال.

  :القابليات-2- 1-9

اليت تسمح بتحقيق النجاح إىل مدى معني، فمصطلح  الشخصية،واملمتلكات تعرف أ�ا، جممل اخلصائص       

مبعىن أ�ا تعترب قاعدة أساسية لتطوير القدرات، إن القابلية هي مقدمة فطرية لتطوير  سبات،القابليات ال ميثل املكت

                                                 
.150،ص2014عمان، مكتبة ا�تمع العريب ، علم التدريب الر�ضي نظم تدريب الناشئني للمستو�ت العليا،عامر فاخر شغايت،  1  
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بل يف مجيع املراحل األخرى من احلياة،  املراهقة فحسب،القابليات ال تظهر يف الطفولة و  األعضاء الوظيفية للفرد،

  تنسيق احلركات.و  الرشاقة،، اخلفة، مثل: السرعة

  :  القدرات-3- 1-9

 حيث يعرفها ،تأي إتقان املكتسبات من خالل دراسة مشكلة القدرا ،والعملتتضمن وسائل النشاط       

)K.onovtPla(عوامل املعتمدة على الوراثة والتعلم و  ،بني شخص وأخراخلواص الفردية اليت متيز  ،هي : القدرة

  1أخرى.

  :ددات األساسية لعملية االنتقاء الر�ضياحمل-1-10

  :احملددات البيولوجية-1-10-1

أن العوامل البيولوجية تعترب من  : إىل1984أبو العال أمحد عبد الفتاح حممد حسن عالوي و يشري       

اسية يف عملية انتقاء الناشئني األسس املهمة اليت يعتمد عليها علم التدريب الر�ضي، كما أ�ا تعد ركيزة أس

يتوافق مع إمكانيا�م وخصائصهم البيولوجية وهي مبثابة حمددات رئيسية توجيههم إىل نوع النشاط الر�ضي الذي و 

 2جيب مراعا�ا يف عملية االنتقاء مبراحلها املختلفة.

  :جيب مراعا�ا يف عملية االنتقاء ومن أهم احملددات البيولوجية اليت -      

  :الوراثية الصفات-1

فتحقيق النتائج الر�ضية هو خالصة  ،اصة يف املراحل األوىلاالنتقاء ختعترب من العوامل اهلامة لعملية       

املتبادل بني العوامل الوراثية والعوامل البيئية املختلفة، والصفات الوراثية أثرها الواضح على الصفات  التفاعل

  3والقدرات احلركية والوظيفية. املرفولوجية للجسم

التأثري على االستعداد : �ن للوراثة دورها اهلام يف 1982مصطفى كاظم وآخرون  ويتفق مع ذلك      

 4ويظهر أثر ذلك بوضوح يف القياسات اجلسمية وتركيب البيئة.الر�ضية، 

  

  

                                                 
1 Platonov. Problème des capacités .naruke mxan. 1972 .p74   

.10ص  ،1984دار الفكر العريب، القاهرة  فسيولوجيا التدريب الر�ضي،، حممد حسن عالوي وأبو العال أمحد عبد الفتاح  2 
.253ص ، مرجع سبق ذكره، زكى حممد حممد حسن  3 
.1982 ،دار الفكر العريب، القاهرة ر�ضة السباحة (تعليم، تدريب، قياس)،، مصطفى كاظم وآخرون   4 
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  الفرتات احلساسة يف النمو:-2

-4: أن معدل منو السرعة يقرتب من سرعة البالغني يف الفرتة من 1985أبو العال أمحد عبد الفتاح يرى       

أقصى منو هلا يف  سنة، مث تصل إىل 17-16مث يقل منو السرعة قليال حىت عمر  ،سنة 14- 13حىت سنوات  5

  1سنة. 30- 20عمر ما بني 

سنة،  15- 14: أن منو املرونة يف املفاصل يتوقف تقريبا عند عمر 1982مصطفى كاظم وآخرون ويرى       

  2سنة. 14- 12وذلك بعد فرتة النمو السريعة يف الطول من 

  العمر البيولوجي:-3

هو أحد العوامل املساعدة يف اختيار املواهب ورعايتها واملساعدة يف وصول الطفل إىل املستو�ت العالية يف       

  املستقبل.

  احملددات املورفولوجية (القياسات اجلسمية):-1-10-2

تستهدف التنبؤ �مكا�ت الر�ضي الناشئ وعن احملددات املورفولوجية اتفق الكثريون على أن عملية االنتقاء       

الوظيفية للفرد إال أنه  تفقد اجته كثريا من الباحثني إىل التنبؤ يف جمال االنتقاء على أساس اإلمكا� يف املستقبل،

أي أن هناك بعض العوامل اليت ميكن اعتبارها   ،الوظيفية ال تزال هناك صعوبة يف حتديد منوذج معني للخصائص

 ةاإلمكا�ت الوظيفينتقاء مثل احلالة الصحية العامة و التغريات و عند اال رظيفية تؤخذ يف االعتباكمؤشرات و 

 ،شفاء و الكفاءة البدنية العامة واخلاصةللجهاز الدوري والتنفسي و االقتصاد الوظيفي و خصائص استعادة االست

مبا تتضمنه من أطوال  ،تتبع احملددات البيولوجيةواليت  فاحملددات األنثروبومرتية �عتبارها ضمن احملددات اجلسمية

(عرض مق احلوض ...اخل) والعروضاألعماق (عمق الصدر ،عي للجسم، أطوال اجلذع ...اخل) و مثل الطول الكل

،وكذلك الوزن ملل له حميط الفخذ ...اخل) ،حميط البطن ،،عرض احلوض ...اخل )واحمليطات (حميط الصدراملنكبني 

 ،وعلى الفخذ ،اللوح وأعلى العظم احلرقويفوأسفل  ،نة يف اجلسم مثل خلف العضدلدهون املخز من أماكن جتمع ا

  3مجيعها حمددات مورفولوجية. ،..اخلوعلى مسانة الساق .

                                                 
.1985 ،، دار املعارف، القاهرة2، طبيولوجبا الر�ضةح، أبو العال أمحد عبد الفتا   1 
.مرجع سبق ذكره، مصطفى كاظم وآخرون  2 
.72-71ص ص ، مرجع سبق ذكره، هدى حممد حممد اخلضري  3 



 ~28 ~ 
 

أنه ميكن للمدرب أن ينتقي الناشئني من حيث املواصفات اجلسمية   : إىل1988عادل فوزي ويشري       

الطول والوزن يف مراحل العمر املختلفة يعترب أحد املؤشرات اليت تعرب عن حالة فالتعرف على  كالطول والوزن،

  1النمو عند األفراد.

  احملددات السيكولوجية (النفسية) لعملية االنتقاء:-1-10-3

من املعروف أن ممارسة النشاط الر�ضي حيتاج من وجهة نظر السيكولوجية إىل كثري من املتطلبات النفسية       

رفية واالنفعالية) حىت يتمكن الفرد من االستجابة الصحيحة للمواقف املتغرية أثناء ممارسة النشاط الر�ضي، (املع

ويعين هذا أن الفرد الر�ضي يكون يف مقدوره جبانب ثقل كاهله �لعبء البدين للقيام �لتفكري وتكييف نفسه 

  2ك مستواه وفاعليته يف املنافسات الر�ضية.أثناء املمارسة الر�ضية ويتحدد طبقا لذل ملالئمة املواقف

ن قياس مستوى منو هذه السمات لدى الناشئني حالل مراحل االنتقاء يعد مؤشر جيدا للتنبؤ إوللعلم ف      

 مبستوى واجتاهات الناشئ حنو نشاط ر�ضي معني من العوامل النفسية األساسية يف االنتقاء.

الذكاء واإلدراك  ىواجلوانب االجتماعية هلا أمهية خاصة عند االنتقاء فمثال: يعد مستو ن القدرات العقلية إف      

معيارا هاما للتنبؤ �ملستوى يف املستقبل، ويف عملية االختيار ميكن االسرتشاد بنتائج اختبارات الذكاء واإلدراك، 

اجبات اخلططية ومدى االستجابة �إلضافة إىل عملية املالحظة من قبل املدرب للطفل أثناء تنفيذ بعض الو 

  3ملتغريات املوقف.

أن إجراء االختبارات لتقومي القدرات البدنية و املهارية  سليمان علي حسن و آخرونويؤكد على ذلك       

بل يتحتم على املدربني  ،لدى الفرد الر�ضي يف حد ذا�ا تعترب غري كافية لتحديد األفراد املميزين من الناشئني

الثقة �لنفس وغريها من الذات واملثابرة والقيادة و  إنكارنفسية هلؤالء األفراد كالتعاون و التعرف على السمات ال

فكم من العب جتده متميزا مهار� ولكنه ال ميلك بعض السمات  ،الشخصية املرتبطة �جلانب النفسيالسمات 

ومن خالل املراحل املختلفة لعملية االنتقاء تستخدم  ،ضي يف املستو�ت العاليةوق الر�النفسية اليت �هله للتف

  عن الالعبني لتحقيق عدة أهداف من أمهها: البيا�ت النفسية

  التنبؤ مبعدل سرعة التقدمي يف أداء املهارات احلركية مستقبال. -       

  .اجلهاز العصيب، وتنمية السمات النفسيةورفع مستوى منو وظائف  توجيه عمليات اإلعداد للناشئ، -       

                                                 
.30، ص1988، دار الطوخي للطباعة، القاهرة ،مشاكل التدريب يف سباحة املنافسات، عادل فوزي مجال  1 
.258، ص مرجع سبق ذكره، زكي حممد حممد حسن  2 
.75-74ص ص، مرجع سبق ذكره، هدى حممد حممد  3 
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  1ز�دة فعالية استخدام االختبارات النفسية وعمليات التشخيص النفسي خالل مراحل االنتقاء. -       

  احملددات اخلاصة يف االستعداد للنجاح:-1-10-4

وجه التحديد حيث ميكن من متثل ركنا أساسيا يف أركان عملية االنتقاء يف املرحلة الثانية و الثالثة على       

و�لتايل توجيه الناشئ  ،والتعرف على الفروق الفردية فيها ،ستعدادات كذلك حتديد مستوى منوهاخالهلا قياس اال

مستوى االجناز ويلعب مستوى االستعداد دورا هاما يف  ،مارسة النشاط الر�ضيطبقا الستعداداته اخلاصة مل

حيث يدل  ،منذ بداية ممارسة النشاط الر�ضييارا جيدا يف عملية االختبار ومن مث يعد مع ،الر�ضي بصفة عامة

بذل اجلهد وكذا حتقيق مستوى مناسب من الثبات والرغبة يف التعلم والتدريب و  على القدرة على مقاومة اإلحباط

  النفسي واالجناز الر�ضي.

  ددات اخلاصة �لسن املناسب لالختبار:          احمل-1-10-5

حيث  ،سن مناسب ملمارسة النشاط الر�ضيوقد تباينت اآلراء حول حتديد  ،هو عملية غاية يف األمهية      

وقد أمجعت معظم  ،نظرا للمتطلبات اخلاصة بكل نشاط يتطلب كل نشاط سن خمتلف عن غريه من األنشطة

ا حتديد سن الطفولة لكل نشاط أوهلم ،يف حتديد السن املناسب لالختيار اآلراء على مراعاة عاملني أساسيني

وأسس بيولوجية يف النشاط ألفضل مستوى ممكن من قدرات حركية  ب(وهو الفرتة الزمنية اليت يصل خالهلا الالع

والعامل الثاين هو  ،ملستو�ت البطولة بومن مث حتديد عدد سنوات التدريب الكفيلة بتأهيل الالع ،)التخصصي

تدريب مب يتناسب إليه املقاييس اجلسمية والقدرات البدنية لتحمل متطلبات ال معرفة املستوى املناسب الذي تصل

  ومن خالل العاملني السابقني ميكن حتديد السن املناسب لالختيار بشكل موضوعي. ،ومتطلبات النشاط

ألخرى  ةلتخصصي خيتلف من ر�ضان سن االختيار للنشاط إومما ال شك فيه وبناء على ما سبق ف      

وهذا ليس والبيولوجية اخلاصة �لنشاط نفسه، الختالف سن البطولة وتوافر املستوى املناسب لألسس البدنية 

ا السن معناه أن الطفل يبدأ ممارسة النشاط الر�ضي من هذا السن بل أن ممارسة النشاط الر�ضي يبدأ قبل هذ

ألطفال يف النشاط الر�ضي بصفة عامة من خالل وتبدأ عملية االنتقاء على أساس مستوى ا ،ومنذ الطفولة

حصص الرتبية الر�ضية والنشاط احلر مث بعد فرتة مناسبة ميكن توجيه األطفال إىل النشاطات املختلفة بناء على 

االستعداد والرغبة وخضوعهم لرب�مج تدرييب يف النشاط احملدد لفرتة من الزمن وأثناء تلك الفرتة ميكن معرفة مسار 

                                                 
. 23، ص 1982، دار املعارف، القاهرة ،التحليل العاملي ملسابقات امليدان واملضمار، سليمان علي حسن وآخرون  1 
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تتوقف عملية  وبصفة عامة ميكن أن ر القدرات اخلاصة �لنشاط يف ضوء الرب�مج املنفذ واحتماالت التطور،تطو 

  االختيار على أساس:

  ).نفسي- خططي-مهاري - مستوى القدرات اخلاصة �لنشاط واحملددة للمستوى (بدين  -       

  . بسرعة التعلم واالستيعا -       

  1ى القدرات اخلاصة واحملددة للمستوى (درجة التكيف).سرعة التطور يف مستو  -       

 مناذج خمتلفة النتقاء الناشئني واملوهوبني:                                                    -1-11

  منوذج �ر.أور النتفاء الناشئني املوهوبني:-1-11-1

  مخس خطوات النتقاء الناشئني املوهوبني: �ر. أوراقرتح  - 

  تقييم الناشئني من خالل اخلصائص املرفولوجية والفسيولوجية والنفسية ومتغريات األداء.-1       

  مقارنة قياسات أوزان وأطوال الناشئني جبداول النمو للعمر البيولوجي.-2       

  الناشئني معه.وضع الناشئني يف برامج تدريب ذات ضغط يتميز �لشدة لفرتة قصرية مث دراسة تفاعل -3       

  تقومي عائلة كل �شئ و�شئة من حيث الطول وممارسة األنشطة الر�ضية.                     -4       

 إخضاع اخلطوات األربع السابقة لتحليل علمي من خالل مناذج األداء. -5       

  منوذج جونز وواطسون، النتقاء الناشئني املوهوبني: -1-11-2

على إمكان التنبؤ �داء الناشئني مستقبال اعتمادا على املتغريات النفسية أوال جونز وواطسون ركز كل من       

  �قي العناصر االخرى كالبدنية واملهارية وغريها، فقدما اقرتاحا لعدة خطوات وهي كما يلي: مث بعد ذلك

  حتديد هدف االنتقاء.-1       

  االنتقاء. اختيار العناصر اليت سيتم من خالهلا-2       

  إجراء التنبؤ من خالل مناذج األداء والتأكد من قو�ا.-3       

  تطبيق النتائج والتأكد من قوة التنبؤ من خالل تفصيل األداء بواسطة التحليل املتعدد.-4       

  منوذج بومبا النتقاء الناشئني املوهوبني:-1-11-3

  على ثالث خطوات وهي كاأليت: بومبااعتمد       

  : تتضمن قياس القدرات اإلدراكية واحلركية والتحمل والقوة العضلية والقدرة العضلية واملهارات. طوة األوىلاخل

                                                 
.262-261ص  ص، مرجع سبق ذكره، زكي حممد حممد حسن  1 
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ل مثل : تتضمن قياس السمات الفسيولوجية ويقصد �ا مدى كفاءة أجهزة أجسام الناشئني يف العماخلطوة الثانية

  .اجلهاز الدوري والتنفسي والعصيب .... اخل

  1تتضمن القياسات املرفولوجية. الثالثة:اخلطوة 

  التوجيه الر�ضي:-2

  :تعريف التوجيه- 2-1

  2: وجه الشيء والشخص، جعله �خذ اجتاها معينا.لغة-أ      

فهو جمموعة اخلدمات اليت �دف إىل مساعدة الفرد على فهم نفسه، فيحدد أهدافا تتفق  اصطالحا:- ب     

  3مع إمكانية بيئته، مث خيتار الطريق احملقق هلذه األهداف حبكمة وتعقل.

  مفهوم التوجيه الر�ضي:-2- 2-1

الفرد على أن يفهم �ن التوجيه هو جمموعة اخلدمات اليت �دف إىل مساعدة  حممد حسن عالوي:يرى       

مهارات وميول وأن يستغل إمكا�ت بيئته من  ،يستغل إمكا�ته الذاتية من قدراتوأن  نفسه ويفهم مشاكله،

  �4حية أخرى.

التوجيه �نه مساعدة يقدمها أشخاص مؤهلون ومدربون إىل شخص أخر يف  أمحد أمحد عواد:كما يعرفه       

وهذه املساعدة الفنية متكنه من تدبري أوجه نشاط حياته وتغيري أفكاره واختاذ  أي مرحلة عمرية من مراحل النمو،

 5أعباءه بنفسه وهذه املساعدة تقدم بطريقة مباشرة وغري مباشرة. قراراته وحتمل

  التعريف اإلجرائي للتوجيه الر�ضي:-3- 2-1

هو إجراء مهم، يساعد الفرد على فهم واستيعاب قدراته، وهو ما يساعده على اختيار النشاط  التوجيه      

الر�ضي الذي يتوافق مع خمتلف قدراته، و�يت التوجيه نتيجة التعرف على خصائص الفرد من خمتلف اجلوانب من 

  خالل عملية االنتقاء.

  

  

                                                 
 1  .64-63-62ص  ، صمرجع سبق ذكره، هدى حممد حممد اخلضري 
.06، ص2008 القاهرة، ا�لد األول، عامل الكتاب، معجم اللغة العربية املعاصر،، أمحد خمتار عمر  2 
.284، ص1982، دار الفكر واملعارف، مصر، 7ط سيكولوجية التدريب واملنافسات،، عبد احلميد عالوي  3 
.284ص ،1982، دار الفكر واملعارف، مصر ،7، طسيكولوجية التدريب واملنافسات، حممد حسن عالوي  4 
.7، ص 1998والتوزيع ،املكتب العلمي للكمبيوتر والنشر  قراءات يف علم النفس الرتبوي وصعو�ت التعلم،، أمحد أمحد عواد 5  
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  أمهية التوجيه الر�ضي:- 2-2

  الر�ضي لتحقيق عدة عوامل مهمة وهي: بترمي إىل مساعدة التلميذ أو الالعالتوجيه عملية      

  فهمه لنفسه عن طريق إدراكه ملدى قدراته واستعداداته وميوله. - 

  فهم املشاكل اليت تواجهه. - 

  فهم بيئته املادية واالجتماعية مبا فيها من إمكا�ت. - 

  أهداف التوجيه يف ا�ال الر�ضي:-3- 2     

  عدة الر�ضي على توجيه حياته الر�ضية بنفسه بذكاء يف حدود قدراته وإمكا�ته.مسا - 

  توجيه الر�ضيني إىل أفضل الطرق للتدريب لتحقيق أقصى درجات النجاح. - 

  1التعرف على الفروق الفردية بني الر�ضيني ومساعد�م على النمو يف ضوء قدرا�م. - 

  مبا فيها من إمكانيات. فهم بيئته املادية واالجتماعية، - 

  إدراك املشكالت اليت تعرتضه وفهمها. - 

 2التوافق مع نفسه ومع جمتمعه. - 

  أنواع التوجيه الر�ضي:- 2-4

  التوجيه النفسي:-1- 2-4

بوضع  يهدف إىل مساعدة الفرد على أن يفهم مشكالته النفسية الداخلية وتفسريها والعمل على حلها،      

 3ى التكيف معها ويفيد التوجيه النفسي يف منو الفرد ونضجه.واضحة تساعده عل أهداف

�نه العملية الفنية املنظمة اليت �دف إىل مساعدة الفرد على اختيار احلل املالئم  روجيه غال):كما يعرفه (      

يؤدي به إىل ووضع اخلطط اليت تؤدي إىل هذا احلل والتكيف وفقا للوضع اجلديد الذي  للمشكلة اليت يعاين منها،

  4احلل.

  

  

                                                 
.21-20ص ، ص1992 بريوت، ، دار النهضة العربية،سيكولوجية النمو، عبد الرمحن عيساوي  1 
.79، ص1976، مكتبة القاهرة ،اإلرشاد النفسي الرتبوي واملهين، عبد احلميد مرسي  2 
.7، ص1984دار املاليني بريوت ، عالج األمراض النفسية واالضطرا�ت السلوكية،، فيصل خري الزاد  3 
.176، ص1999القاهرة ، ،مركز الكتاب للنشر، اإلدارة يف الرتبية الر�ضية بني النظرية والتطبيق، عبد احلميد شرف 4  
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  :التوجيه املهين-2- 2-4

بكل ما ميلك من مهارات وقدرات وإمكا�ت ، هو مساعدة الفرد على اختيار مهنته للمستقبل واإلعداد هلا      

  مادية ومعنوية.

  التوجيه املدرسي: 3- 2-4

التخصصات املناسبة هو الكشف عن قدرات التلميذ ومهاراته من أجل االستفادة من ذلك، فاختيار       

  1الدراسية، يؤدي إىل جناح التلميذ يف حياته الدراسية. واملناهج

 : �نه العملية اليت �تم �لتوفيق بني الطالب ملا له من خصائص مميزة من �حية،عبد احلميد مرسيويعرفه       

بتوفري ا�ال الذي يؤدي إىل منو الفرد  والفرص التعليمية املختلفة ومطالبها املتباينة من جهة أخرى واليت �تم أيضا

  2وتربيته.

  ما جيب مراعاته يف عملية التوجيه الر�ضي:- 2-5

  امليل:                                                           -1- 2-5

 �الرتياح، هو شعور عند الفرد يدفعه إىل االهتمام واالنتباه إىل نشاط ما وتفضيله ويكون عادة مصحو�      

  3ويكون امليل قو� عندما يتصل �شباع حاجات الفرد.

أسلوب من أساليب العقل حيث يبذل الفرد كل جهده يف نشاط معني يصاحبه إحساسه  امليل: كما يعترب      

  �4لراحة النفسية.

فأي �شئ عنده ميل  وأسلوب من أساليب العقل وتفيد امليول يف التوجيه أ�ا نوع من الشعور �الهتمام،      

وعند مزاولة التدريب فيها ال يشعر �لتعب  ولذاته، طمئنانهاو عندما جيد فيها راحته  قوي إىل ممارسة ر�ضة معينة،

  واإلرهاق وامللل.

  االستعداد:-2- 2-5

القدرة عن أن االستعداد على أنه إمكانية الوصول إىل درجة من الكفاية أو  ):ماجدة السيد عبيدتعرفه (      

  5طريق التدريب سواء كان مقصودا أو غري مقصود.

                                                 
.8ص ، مرجع سبق ذكره، فيصل خري الزاد  1 
.161، صمرجع سبق ذكره عبد احلميد مرسي، 2  
 3 . 70، ص 1987اإلسكندرية ، ، منشأة املعارف،للصغار والكبارخربات يف األلعاب ، أيلني وديع فرج 
.54، ص1997، دار الثقافة، القاهرة ،ساسيات املنهاج يف تعليم الكبارأ، فؤاد سليمان قالدة  4 
. 137،ص2000عمان، دار الصفاء للنشر والتوزيع،  تربية املوهوبني واملتفوقني،، ماجدة السيد عبيد  5 
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كما أن االستعداد هو احلالة اليت تبني قدرة الفرد على حتصيل نوع معني من املعرفة أو اكتساب فن األداء       

  .اخلاص يف فعالية أو لعبة معينة، إذا أعطي له التدريب املناسباحلركي 

  القدرة: 3- 2-5

��ا القوة على القيام بعمل أو ممارسة فعل حركي أو نشاط عقلي، وتتحكم القدرة مع غريها  تعرف القدرة      

  1العناصر يف السلوك. من

 على أداء عمل معني ومتثل أيضا السرعة والدقة يف األداء، كذلك تعين القدرة �لقوة الفعلية لدى الناشئ،      

  2تدريب أو بدون تدريب.نتيجة 

  الرغبة:-4- 2-5

هي الشعور �مليل حنو أشخاص أو مزاولة ألعاب أو فعاليات وحركات معينة، والرغبة ال تنشئ من حالة       

نقص أو اضطراب كما هو احلال يف احلاجة بل تنشأ من تفكري الر�ضي فيها أو تذكره إ�ها أو إدراكه للحركات 

  3املرغوبة.

  الدافعية:     -5- 2-5

إىل بذل جهد لتحقيق هدف معني نتيجة  ةأو الالعب ب: الدافعية ��ا جنوح الالعمحادمفيت إبراهيم يعرف       

  4لقوى داخلية.

  :الر�ضي أسس التوجيه- 2-6

  فيجب على املوجه عند قيامه بعملية التوجيه الر�ضي أن يراعي األسس التالية:

  وامليول.الفروق الفردية بني األفراد يف القدرات واالستعدادات  -       

  الفروق داخل الفرد يف اخلصائص اجلسمية والنفسية والعقلية. -       

  �ثري جوانب الشخصية املختلفة على سلوك الفرد. -       

  مراعاة حاجات الفرد يف حدود القيم واالجتاهات اليت يعيش �ا. -       

  ر سلوكية جديدة.عملية التوجيه عملية يكتسب فيها الفرد اجتاهات وقيم ومظاه -       

                                                 
.62ص ،1998عمان، ة، دار الفكر للطباع املوسوعة الر�ضية والبدنية الشاملة يف األلعاب والفعاليات والعلوم الر�ضية،، قاسم حسن حسني 1  
.19، ص1993، رسالة ماجستري، غري منشورة، معهد علم النفس، جامعة اجلزائر أثر التوجيه املدرسي على التحصيل الدراسي،، برو حممد 2  
2.447، ص بق ذكرهمرجع س ،قاسم حسن حسني 3  
.239، ص1998القاهرة، ، دار الفكر العريب، التدريب الر�ضي احلديث بتخطيط وتطبيق وقيادة، مفيت إبراهيم محاد 4  
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  1عملية التوجيه يستفيد منها الفرد يف رسم مستقبله. -       

  :الر�ضي مستو�ت التوجيه 2-7

  مستوى احلصول على املعلومات: 1- 2-7

يعيش التلميذ الناشئ خالل مرحلة دراسته ببعض املشاكل اليت تصادفه فيقتضي األمر احلصول على بعض       

املشاكل ويف هذه احلالة حيتاج التلميذ من املريب الر�ضي املعلومات الضرورية اليت تساعده  املعلومات املتعلقة �ذه

يف حل تلك املشاكل كمعرفة طرق التدريب يف لعبة من األلعاب سواء داخل املدرسة أو خارجها، أو االستفسار 

تاذ الرتبية الر�ضية يساعدهم عن شرح بعض النقاط يف قوانني وأوجه النشاط الر�ضي وما إىل ذلك، كما أن أس

  اختيار األلعاب الر�ضية أو النشاطات البدنية املناسبة هلم.على 

  مستوى املساعدة يف حل املشاكل الرتبوية:-2- 2-7

قد يصادف التالميذ، بعض املشاكل الرتبوية يف مادة من املواد الدراسية، ليس �لضرورة يف املواد العلمية       

واللغات، إمنا قد تصادفه يف مادة الرتبية البدنية والر�ضية وهنا، جيب أن يكون املريب على خربة فقط كاحلساب 

  ودراية �ساليب التوجيه اليت ميكن استخدامها ملساعدة التالميذ يف هذا ا�ال.

  مستوى املساعدة يف االختيار:-3- 2-7

يف االختيار، بني مادتني خمتلفتني وتنشئ صعوبته من أحيا� يتطلب توجيه التلميذ، نظرا لصعو�ت يواجهها       

 أنه، ال يعرف إمكانياته اخلاصة اليت تساعده على التوجيه إىل امليدان الذي ميكنه النجاح فيه. 

  مستوى املساعدة يف حل املشاكل الشخصية:-4- 2-7

جذور انفعالية وحيتاج هذا  وقد يكون التلميذ يف حاجة إىل توجيه يتناول املشكالت الشخصية اليت هلا      

املستوى إىل خربة وكفاية املوجه الذي يكون يف العادة متخصصا لتناول هذه املشاكل والذي يكن له دوره ووظيفته 

بني هيئة التدريس �ملدرسة ، ولكن هذا ال مينع من أن يقوم املريب الر�ضي �ملساعدة االجيابية يف مثل هذه 

يام مبثل هذه العملية ، ولقد بينت اخلربة أن املريب الر�ضي الناجح هو من أول من يلجأ النواحي إذا كان مؤهال للق

إليه التلميذ لإلفصاح عن مشاكله النفسية والشخصية حبكم طبيعة املادة اليت يقوم بتدريبها واليت تتسم �لتحرر من 

  ر�ضي وتالميذه.الدراسي والعالقة اليت حتددها مادة الدراسة بني املريب القيود الفصل 

                                                 
، املاجستري، رسالة نيل شهادة لمأثر سياسة التوجيه املدرسي يف النظام الرتبوي اجلزائري على التوافق النفسي والدراسي للمتع ،بن لكحل مسري 1

.49، اجلزائر، ص2002قسم علم النفس وعلوم الرتبية، جامعة اجلزائر ، ةغري منشور   
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كما جيب أن نؤكد أن النشاط الر�ضي حبكم طبيعته جمال له خصائصه الوقائية والعالجية قد تكون وحدها        

وميوله �إلضافة إىل تزويده �ملعونة النفسية اليت تعطي له جناحه يف كافية ليكشف التلميذ قدراته واستعداداته 

  1الر�ضية.ا�موعة يف نشاطه من األنشطة 

 :عالقة التوجيه الر�ضي �النتقاء- 2-8

حبيث من دون االنتقاء ال نستطيع أن نقوم �جراء  االنتقاء والتوجيه الر�ضي مها عمليتان متكاملتان،-       

  عملية التوجيه الر�ضي.

النشاط الر�ضي الذي  االنتقاء والتوجيه الر�ضي ال يقتصران فقط على إعداد األبطال وإمنا اختيار نوع -       

املبكر على  يالءم الفرد بغرض إشباع ميوله ورغباته واهتماماته، كما يؤدي االنتقاء والتوجيه الر�ضي إىل التعرف

األفراد ذوي االستعدادات والقدرات البدنية والنفسية املالئمة بنوع النشاط الر�ضي املختار والذين يتوقع هلم 

  2.تمرار يف التدريب فيهساملستوى العايل من خالل اال

  

                                                 
.220-219 -217ص ، ص1984القاهرة،  ، دار املعارف،7ط ،علم النفس الرتبوي الر�ضي، سعد جالل وحممد حسن عالوي 1  
-229ص ، ص1998ط، عمان، مركز الكتاب للنشر ،، د النظر�ت العامة يف التدريب الر�ضي من الطفولة إىل املراهقة ،ريسان خريبط 2

230.  
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  الفصل: خالصة

نستنتج أن عملية االنتقاء هي عملية جدا حساسة أل�ا كلما كانت دقيقة كانت الفرصة أكرب لظهور وبروز       

إذا أعطيت هلا مكانتها حسب التطور العلمي لتكنولوجيا الر�ضة  وتعترب عملية االنتقاء أساس التطور، الناشئ،

  والعناية �ا.                                                                                                                

يشرتك فيه املريب ، يتطلب عمال مجاعيا جدا وحتقيقهما يعتربان عمليتان مهمتان إن االنتقاء والتوجيه الر�ضي،     

ألنه يكون على اتصال  حيث يقوم املريب هنا �لدور الرئيسي،، والطبيب وعامل النفس على مدى مراحل خمتلفة

  ليكتشف من بينهم املوهوبني وال ينتظر بروزهم إليه من تلقاء أنفسهم.  دائم �لتالميذ،

  

  

  

 
 
 



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاين:

ضة املدرسية الر�
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  متهيد 

يعد االهتمام �لر�ضة املدرسية دليل واضح على أمهية الدور الفاعل واملؤثر الذي تقوم به يف تربية التالميذ       

إىل دروس وأنشطة الرتبية الر�ضية يف املراحل الدراسية التالية ملا تكسبه من النواحي البدنية  يبدأ �لرتبية احلركية

  والنفسية والعقلية، �دف حتقيق النمو الشامل واملتزن. واالجتماعية

دعائم كما تعترب الر�ضة املدرسية احملرك األساسي ملعرفة مدى التقدم يف امليدان الر�ضي ولعلها من أهم ال      

فإضافة  ،واملرحلة الثانوية ،املرحلة املتوسطة ،و تالميذ املرحلة االبتدائيةللحركة الر�ضية الوطنية واليت تتجه أساسا حن

إىل فوائدها العديدة على الطفل واملراهق فهي تعمل على وضع خطوا�م األوىل على الطريق الذي ميكنهم أن 

يسامهون يف بناء املنتخبات املدرسية الوطنية ومتثيل بالده يف احملافل  قد ،بحوا ر�ضيني يف املستقبل �رزينيص

  الدولية والقارية.
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  مفهوم الر�ضة املدرسية:-1

هي عبارة عن تنظيم تربوي له أهدافه اليت تسعى إىل حتسني األداء اإلنساين من خالل األنشطة البدنية       

  1األوقات الرمسية املقررة للمنهج الدراسي.املختارة وأيضا نشاط ال صفي ميارس خارج 

ويف تعريف أخر يعد مجلة من الوسائل الفعالة لتكوين وتربية الناشئة وكو�ا فرصة طيبة للتواصل واالندماج       

وتبادل اخلربات وتعلم العادات الصحية وترسيخها لتحقيق توازن نفسي ووجداين لتجنيبهم آفة االحنراف مما يعود 

  2وجتعلهم مواطنني صاحلني ألنفسهم وألسرهم و�تمعهم. لنفع أل�ا تساعدهم على الدراسة والتحصيل،عليهم �

 ال يتجزأ من الرتبية العامة وهي تعمل على حتقيق النمو الشامل للتلميذ، ءاجز تعد  فالرتبية الر�ضية املدرسية،      

مبختلف العلوم األخرى، كالعلوم البيولوجية والطبية اليت أمجعت بل ارتبطت الر�ضة ، أل�ا ال �تم برتبية البدن فقط

 النفسية، على أن الرتبية الر�ضية �تم �لفرد من كل جوانبه البدنية، �إلضافة إىل غريها من األحباث العلمية،

  3العقلية واالجتماعية والثقافية.

  التعريف اإلجرائي للر�ضة املدرسية:- 1-1

جمموعة من األنشطة الر�ضية املتنوعة اليت متارس خارج األوقات الرمسية للرب�مج األسبوعي، هي عبارة عن       

وختصص هلا أربع ساعات لتدريب التالميذ الذين مت انتقائهم يف ر�ضة معينة للمشاركة �م يف خمتلف املنافسات 

  الر�ضية.

  أمهية الر�ضة املدرسية:-2

قدراته  لى حتسني األداء اجلسماين للتلميذ واكتسابه للمهارات األساسية وز�دةع تساعد الر�ضة املدرسية،      

متد التلميذ �ملتعة من خالل احلركات اليت  أما اخلربات األساسية ملمارسة األنشطة الر�ضية، ،اجلسمانية الطبيعية

أما املهارات اليت  خرين أو منفردا،تؤدي يف املسابقات والتمرينات الر�ضية اليت تتم من خالل تعاون التلميذ مع اآل

تؤدي إىل اكتساب املهارات اليت  خالل التدريب أو �ستخدام أجهزة سواء كبرية أو صغرية، تتم �ستخدام أدوات،

  4تعمل على إشعار التلميذ بقوة احلركة.

  

                                                 
.19، ص1998 ،، دار الفكر العريب، القاهرةالرتبية الر�ضية املدرسية ،أمني أنور اخلويل وآخرون  1 
. 38، ص1996، الكويت، ، دار عامل املعرفةلر�ضة وا�تمعا ،أمني أنور اخلويل  2 
.188، ص1989 ،منشأ املعارف �إلسكندرية، مصر الر�ضية،طرق التدريس يف الرتبية ، عبد الكرمي عفاف  3 
.132، ص1987 ،، دار األطلس للدراسات والرتمجة والنشر، دمشق2، طالرتبية البدنية والر�ضية احلديثة، فايز مهنا  4 
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  منها ما يلي: إن ملمارسة التمارين الر�ضية هلا فوائد بدنية ونفسية واجتماعية وروحية مهمة        

  يساعد على حتقيق تناسق جسم الفرد وسالمة وبناء العظام والعضالت واملفاصل وغريها من مكو�ت اجلسم. - 

  تساعد الطالب على التعلم وذلك من خالل �ثري هذه املمارسة على القدرات العقلية. - 

مع واالندماج فيه وممارسة احلياة الطبيعية تساعد على بناء الثقة يف النفس واإلحساس �إلجناز والتفاعل مع ا�ت - 

  1بكل معطيا�ا وانفعاال�ا.

  أهداف الر�ضة املدرسية:-3

  :يمن أبرز أهداف الر�ضية املدرسية ما يل      

  النهوض �لرتبية البدنية والر�ضية داخل املؤسسات التعليمية. - 

قلية واجتماعية ونفسية تتناسب مع منوه ليتكيف �دف الر�ضة املدرسية إىل إكساب الطالب كفاية بدنية وع - 

  مع احلياة �قل جهد ممكن.

  حتقيق الرتابط بني أكرب عدد من املتمرسني. - 

  كفالة وتفضيل املواهب الشابة الر�ضية وتوجيهها.  - 

  السماح للتالميذ �ملشاركة الفعالة يف احلياة الر�ضية املدرسية. - 

املدرسية واألندية الر�ضية لالستفادة من أصحاب الكفاءة واملمارسة الواسعة للحصول ربط الصلة بني الر�ضة  - 

  2على نتائج ر�ضية عالية.

  وهناك أهداف أخرى منها:      

  حتسني النمو اجلسماين للتالميذ بشكل سليم. - 

  احملافظة على اللياقة البدنية. - 

  قدر�م على معرفة احلركات يف خمتلف املواهب. - 

  تنمية القدرة على ممارسة التمرينات الر�ضية. - 

  حتسني وتطوير قدرا�م. - 

  اكتشاف وانتقاء املواهب الر�ضية. - 

                                                 
.43، ص2000 اجلزائر، ديوان اجلامعية، ،ملناهج املعاصرة يف الرتبية البدنيةا ،أكرم زكي خطايبة  1 
.1، سطيف، مطبعة الوفاء، دس، صالقانون األساسي، حتادية اجلزائرية للر�ضة املدرسيةاال  2 
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  1تنمية القدرة على التقييم. - 

  اجلانب اإلشرايف للر�ضة املدرسية: -4 

مستخدمون مكونون يف  تعد الر�ضة املدرسية امتداد حلصص الرتبية البدنية والر�ضية، واليت يتوىل تنشيطها-       

  مؤسسات �بعة للوزارات املكلفة �لر�ضة والرتبية الوطنية.

تكلف احتادية الر�ضة املدرسية على وجه اخلصوص بتنظيم وتنشيط وتطوير الربامج الر�ضية يف األوساط -       

وايل مجعيات ورابطات املدرسية، حيث يتم حتديد تشكيلة هاته االحتادية عن طريق التنظيم، كما تضم على الت

  ر�ضية مدرسية. 

تسري احتادية الر�ضة املدرسية نظامها التنافسي الوطين والدويل، وتنظم إىل االحتادية الدولية املختصة بعد -       

  موافقة الوزير املكلف �لر�ضة والوزراء املعنيني.

  اد�ت الر�ضية الوطنية املتخصصة.حتدد برامج االحتادية الر�ضية املدرسية �لتنسيق مع االحت-       

، وذلك 13-12يعد تشكيل مجعيات ر�ضية مكلفة بتنشيط الر�ضة املدرسية أمرا إجبار� وفق املادتني -       

  2عن طريق التنظيم.

حيدد  2006أفريل  04املوافق  1427ربيع األول عام  5مؤرخ يف 133.06يعد املرسوم التنفيذي رقم -       

اجلمعيات الر�ضية داخل مؤسسات الرتبية والتعليم والتكوين العاليني والتكوين التعليم املهنيني  شروط إحداث

  3وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسريها.

  مفهوم الر�ضة املدرسية يف اجلزائر:-5

وهي عبارة  تربوية،إن الر�ضة املدرسية يف اجلزائر هي إحدى الركائز اليت يرتكز عليها من أجل حتقيق أهداف       

عن أنشطة خمتلفة ومنظمة ويف شكل منافسات فردية ومجاعية وعلى كل املستو�ت وتسهر على تنظيمها وجناحها 

دون أن ننسى وجود اجلمعيات اخلاصة �لر�ضة املدرسية يف املؤسسة الرتبوية  االحتادية اجلزائرية للر�ضة املدرسية،

وختضع الر�ضة املدرسية إلجبارية املمارسة  ،دة االعتبار للر�ضة املدرسيةوهذا للحرص ومراقبة النشاطات وإعا

  02/1995.4/ 25بتاريخ  09 – 95حسب التعليمة رقم 

                                                 
.22، ص1998، ، مركز الكتاب للنشر، جامعة حلوان، القاهرةطرق التدريس يف الرتبية الر�ضية، د. �هد حممود سعد ونيللي، رمزي فهيم 1  
.12، ص 2013- 2012 ،، املوسم الر�ضياألديبالتقرير ، االحتادية اجلزائرية للر�ضة املدرسية 2  

Www ,fasse – dz, com. 
.03، ص 15، املادة 1427ربيع األول  10، املوافق ل2006أفريل  09، املؤرخة يف 22اجلريدة الرمسية، العدد  3 
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  17/06/2001.1املؤرخ يف  053املعدل �ملنشور الوزاري رقم  

  أهدافها:- 5-1

أهداف أساسية منها منو جسمي نفسي إن ممارسة الر�ضة املدرسية يف املؤسسات الرتبوية اجلزائرية هلل       

اجتماعي وكما ال خيفي ذكر اهلدف االقتصادي، وهذا برفع املردود الصحي للطفل ثقافيا اليت تسمح للفرد  حركي،

تنمية صفات الشجاعة  روح املسؤولية �ذيب السلوك، من معرفة ذاته مع تطري كل من حب النظام روح التعاون،

جلماعية �إلضافة إىل التوافق احلسي احلركي العصيب والعضلي و�ذا ميكننا القول أن والطاعة واختاذ القرارات ا

  ممارسة الرتبية البدنية تساهم يف إعداد رجل الغد من كل اجلوانب.

فامليزانية املخصصة من طرف الدولة للر�ضة املدرسية ال تعترب فقط استثمار يف صاحل اجلانب املادي،        

وإمنا هو استثمار أيضا يف صاحل اجلانب املعنوي للفرد و�لتايل إصالح الفرد يعين �لضرورة كتحقيق النتائج 

  2إصالح ا�تمع.

  الر�ضة املدرسية يف التعليم املتوسط:-6

حيث ميكن للتلميذ يف املراحل  إن الر�ضة املدرسية تتناسب كثريا مع خصائص التالميذ يف هذا الطور،      

وترمجتها يف  مراهقة أن يستوعب أكرب قدر ممكن من الواجبات احلركية نظرا لتحسن عملية االنتباه،السنية األوىل لل

وهذا ما ميكن األستاذ من مالحظة األداء وانتقاء أفضل العناصر الر�ضية وتوجيهها إىل 3أداء حركي أمثل.

تلف جوانب شخصيته كما سبق املناسبة، ويعود ذلك إىل التغريات العديدة اليت تشمل خم األنشطة الر�ضية

  ذكرها.

أن املراهقة هي املرحلة السنية اليت تظهر فيها املواهب الر�ضية وإمكانية وصوهلا  حممد حسن عالويويؤكد       

  إىل املستو�ت العليا.

ميكن القول أن الر�ضة املدرسية تعد من األنشطة الر�ضية الالصفية ،اليت تسهر على  قومن خالل ما سب      

فالتنقيب عن املواهب الر�ضية من خالهلا جعلها حمط اهتمام خمتلف  ،رعايتها وحتقق أهدافها عدة هيئات تنظيمية

لطفل من خمتلف فهي تعمل على حتسني النمو لدى ا ،الدول ،دون أن ننسى وجود أغراض أخرى حتققها

                                                 
      .. مديرية الرتبية لوالية خنشلة، الرابطة الوالئية07/09/2014الرخص الر�ضية) ، –االخنراط (املدرسية، نفقات التمدرس،  الر�ضة 1
ية البدنية والر�ضية اجلزائر، ، مذكرة لنيل شهادة ليسانس، قسم الرتبة الر�ضة املدرسية ودورها يف انتقاء املواهبتبمك، كحل حبيب هللا وآخرونل 2

.46ص  
.157، ص1983، جدة، دار الشروق، اسة سيكولوجية تربوية لتلميذ التعليم العامدر ، حممد مصطفى زيدان  3 
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وتنمي التواصل االجتماعي بني األفراد وحتفظ الطفل و�ألخص املراهق من  ،كمه تروح عن النفس اجلوانب،

ومن العوامل  إضافة إىل تنميتها ملختلف املهارات احلركية واألجهزة احليوية املوجودة �جلسم، اآلفات االجتماعية،

  نيات والتجهيزات الر�ضية الالزمة يف املؤسسات الرتبوية.املساعدة على بلوغ أهدافها هو توفر اإلمكا

�ألخص مستوى االنتباه كما أن  والتلميذ يف مرحلة التعليم املتوسط تتحسن لديه خمتلف العمليات العقلية،      

دة ولذا ميكن أن تظهر مواهب ر�ضية عدي معظم مظاهر منوه متكنه من استيعاب أكرب عدد من الواجبات احلركية،

ال بد من استثمارها من خالل برامج الكتشاف املوهوبني يف املدارس وذلك �الستفادة من ، خالل هذه املرحلة

  1خمتلف التجارب الدولية.

ويعد معلم الرتبية عنصرا  للر�ضة املدرسية مكانة هامة يف احلركة الر�ضية الوطنية،اهليئات الر�ضية التنظيمية: -7

مثانية وأربعون رابطة  ،حتادية الوطنية للر�ضة املدرسيةمدرسي، ويسهر على جناحها االحمكا ألي نشاط ر�ضي 

 )F A S Sومثانية رابطات جهوية للر�ضة املدرسية (، (L R S S)والئية 

A C S S) (،  وأزيد من ستة عشر ألف مجعية ثقافية ر�ضية مدرسية)L W S S(  

  واليت تغطي جمموع وال�ت الرتاب الوطين.

  االحتادية اجلزائرية للر�ضة املدرسية:- 7-1

االحتادية اجلزائرية للر�ضة املدرسية هيئة متعددة الر�ضات ورمزها حسب  )F A S Sومد�ا غري حمدودة (      

ادية اجلزائرية . زمن املهام اليت تقوم �ا االحت02/11/1991املؤرخ  91/418من املرسوم التنفيذي رقم  1املادة 

  املدرسية. للر�ضة

وتوفري كل الوسائل اليت تصب يف صاحل  �يئة كل الظروف الالزمة ملمارسة النشاطات الر�ضية، -       

  املتمدرسني.       

  السهر على تطبيق التنظيم املتعلق �ملراقبة الطبية الر�ضية ومحاية صحة التلميذ. -       

  ارستها يف الوسط املدرسي.إعداد خمطط تطوير النشاطات الر�ضية ملم -       

  السهر على الرتبية األخالقية للممارسني واإلطارات الر�ضية.                                          -       

  السماح للتالميذ �الشرتاك يف احلياة الر�ضية، لضمان تشجيع بروز مواهب شابة ر�ضية. -       

                                                 
.289-288ص ، ص1987 بغداد، جامعة املوصل، دار الكتب للطباعة والنشر، ،2، طالتعلم احلركي ترمجة عبد العايل نصيف، ،لائيكورت م  1  
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  1ت مع االحتاد�ت الر�ضية األخرى.تنسيق العمل وخمتلف النشاطا -       

 :(A C S S) اجلمعية الثقافية الر�ضية املدرسية- 7-2

 58وحسب املادة ، املتعلق �نشاء اجلمعيات 12/01/2012املؤرخ يف  12/06طبقا للقرار الوزاري رقم       

  2املتعلقة �جلمعيات الطالبية والر�ضية.

يات املتضمن إنشاء اجلمع 1992أكتوبر  17املؤرخ يف  275/03/129/92وتبعا للمنشور الوزاري رقم       

  الثقافية والر�ضية املدرسية.

تنشأ اجلمعية الثقافية والر�ضة املدرسية يف مؤسسات التعليم الثانوي العام والتقين واملتوسطات طبقا       

  3زارة الرتبية الوطنية.للنصوص القانونية السارية وخمتلف التوجيهات الرمسية اليت تصدرها و 

  أهداف اجلمعية الثقافية والر�ضة املدرسية:-1- 7-2

  :3حسب املادة  يمن أهم أهدافها ما يل      

  تكوين الناشئ وطنيا وأخالقيا واجتماعيا. - 

  خلق جمموعة مدرسية متجانسة ومتماسكة داخل املؤسسة. - 

  والتنقيب بربجمة خمتلف النشاطات الثقافية والر�ضية.من خالل البحث  إيقاظ املواهب عند التالميذ، - 

  ربط الصلة بني املؤسسة واحمليط واألحداث الوطنية. - 

تشجيع روح املنافسة النبيلة خالل املمارسات الر�ضية يف أوساط التالميذ والعمل على إبراز العناصر املتفوقة يف  - 

    4هذا ا�ال.

 :)L W S Sاملدرسية (الرابطة الوالئية للر�ضة - 7-3

وتتكون  الرابطة الوالئية للر�ضة املدرسية هي مجعية والئية هدفها تنظيم وتنسيق الر�ضة يف وسط الوالية،      

وتتكون من  اجلمعية العامة يرأسها مدير الرتبية للوالية، وجلان خاصة، مكتب تنفيذي، الرابطة من مجعية عامة،

  5الر�ضية املدرسية وحتضري خمتلف الربامج من بني أهم أعمال الرابطة.رؤساء اجلمعية الثقافية 

  

                                                 
.1مطبعة الوفاء، دس، ص، سطيف، القانون األساسياالحتادية اجلزائرية للر�ضة املدرسية،   1 
.40، ص2012جانفي  15، املوافق ل 1433صفر  21، املؤرخة يف 20اجلريدة الرمسية، ال عدد  2 
.57، ص2010، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، معهد الرتبية البدنية والر�ضية، الدارة الر�ضيةا ،بلخوجة نور الدين 3  
.138املتضمن إنشاء اجلمعيات الثقافية والر�ضة املدرسية، ص 1992أكتوبر  17ؤرخ يف ، امل275/03/129/92املنشور الوزاري رقم  4  
، 1990، وزارة التعليم والبحث العلمي، العراق ،2ج دليل الطالب يف التطبيقات امليدانية للرتبية البدنية والر�ضية،، قاسم املندالوي وآخرون 5

.65ص  
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  النشاط الر�ضي الالصفي:-8

  النشاط الر�ضي الالصفي الداخلي: 8-1

والغرض منه هو إ�حة الفرصة لكل  النشاط الذي يقدم خارج أوقات الدروس داخل املؤسسات التعليمية،      

  1يه، ويتم يف أوقات الراحة الطويلة والقصرية، يف اليوم املدرسي.ملمارسة النشاط احملبب إلتلميذ 

  ويعرف كذلك �نه:      

وهو يف الغالب نشاط اختيار وليس  أي النشاط الالصفي، الرب�مج الذي تديره املدرسة خارج اجلدول املدرسي،

يشرتك يف نوع أو أكثر من النشاط إجباري كدرس الرتبية البدنية والر�ضية ولكن يتيح الفرصة لكل تلميذ أن 

ويعترب هذا النشاط مكمل الرب�مج  الر�ضي، وإقبال التالميذ على هذا النشاط أكرب دليل على جناح الرب�مج،

ويعترب حقه ملمارسة النشاط احلركي خصوصا تلك احلركات اليت يتعلمها التلميذ يف درس الرتبية البدنية  املدرسي،

  2والر�ضية.

ن هذا نقول أن النشاط الر�ضي الالصفي الداخلي هو تلك املنافسات اليت تنظمها املدرسة خالل وم      

  من اجل خلق جو من املرح للتالميذ، ومن أجل ممارسة بعض الر�ضات اليت جييدها التلميذ.أوقات الراحة 

  النشاط الر�ضي الالصفي اخلارجي: 8-2

وللنشاط  منافسات رمسية بني فرق املدرسة واملدارس األخرى،هو ذلك النشاط الذي جيري يف صورة       

اخلارجي أمهية �لغة لو نوعت يف قمة الرب�مج الر�ضي املدرسي العام الذي يبدأ من الدرس اليومي مث النشاط 

الداخلي لينتهي �لنشاط اخلارجي حيث يصب فيه خالصة اجلد واملواهب الر�ضية يف خمتلف األلعاب لتمثيل 

الرمسية كما يسهل من خالله اختيار العيب منتخب املدارس ملختلف املنافسات اإلقليمية  درسة يف املبار�تامل

  3والدولية.

يتمثل يف نشاطات الفرق املدرسية الرمسية كما هو معروف  كما ميكن إعطاء مفهوم للنشاط اخلارجي �نه:      

وهذه الفرق تعترب   األلعاب الفردية أو األلعاب اجلماعية،أن لكل مدرسة فريق ميثلها يف دوري املدارس سواء يف

                                                 
.132، ص1989ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ، الرتبية البدنية،نظر�ت وطرق ، حممود عوض، فيصل �سني  1 
.65، ص1986بغداد ، اإلدارة والتنظيم يف الرتبية الر�ضية،، عقيل عبد هللا، وآخرون  2 
.55، صمرجع سبق ذكره، قاسم املندالوي وآخرون  3 
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ويف هذه الفرق توجد أحسن العناصر  وعنوان تقدمها يف جمال الرتبية البدنية والر�ضية، الواجهة الر�ضية للمدرسة،

     1اليت تفرزها دروس الرتبية البدنية والنشاط الداخلي.

  رجي:أمهية النشاط الر�ضي الالصفي اخلا-1- 8-2

النشاط الر�ضي اخلارجي �حية أساسية مهمة يف مناهج الرتبية الر�ضية  أنهاشم اخلطيب: يرى الدكتور       

ودعامة تركز عليها احلركة الر�ضية يف املدرسة �إلضافة إىل ذلك فإنه يكمل النشاط الذي يزاول الدروس 

  2املنهجية.

أو هو نشاطات الفرق  ،ارسة التنافسية يف الوسط املدرسيإن النشاط الر�ضي اخلارجي هو تلك املم     

وانتقاء  ،حيث االختياروهذا من  ،اد خاص قبل االشرتاك يف املنافسةهذه الفرق الر�ضية حتتاج إىل إعد ،املدرسية

اد وكذلك فيما خيص تدريب وإعد ،يف بداية املوسم الر�ضي ،وتشكيل الفرق الر�ضية املدرسيةالطالب الر�ضيني 

:أنه تتكون املمارسة التنافسية الرتبوية من 15من التعليمة الوزارية املشرتكة رقم  07هذه الفرق حيث تنص املادة 

فهي تستهدف املشاركة يف التعبئة واإلدماج االجتماعي  ،وحتضريية للمنافساتتدريبات ر�ضية متخصصة 

للشباب يف شكل منافسة سليمة.                                                                                                  

  أغراض النشاط الر�ضي الالصفي اخلارجي:-2- 8-2

  مبستوى األداء الر�ضي:االرتفاع -أ       

إن املبار�ت الر�ضية ما هي إال منافسات بني أفراد أو فرق حتاول كل منها التفوق على األخرى يف ميدان كل 

مقاومتها األداء الر�ضي الفردي واجلماعي وبذلك يتم االستعداد ملقاومة املتنافسني �إلعداد والتدريب املنظم 

ويزيد التمتع �لناحية الفنية  وبذلك يرتفع مستوى األداء الر�ضي، ملهارية،الصحيح ووضع عايل املستو�ت ا

وقد يكون هذا املستوى موضوع ميكن قياسه كما يف القفز العايل والقفز الطويل ويكون اعتبار�  اجلمالية هلذا الفن،

  3األلعاب اجلماعية.نسبيا كما يف 

  

  

  

                                                 
.133، صمرجع سبق ذكره، حممود عوض، فيصل �سني  1 
.689، ص1988، اجلزء الثاين، بغداد ،�ريخ الرتبية الر�ضية، منذر هاشم اخلطيب  2 
  .70، ص2005(دراسة مقارنة مع فرنسا)، مذكرة ماجستري، اجلزائر ، واقع الر�ضة املدرسية يف اجلزائر من الناحية التكوينية ،بوغريب حممد 3
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  تنمية النضج االنفعايل:-ب      

الفرد أو الفرق لنواحي قوته ونواحي ضعفه أول خطوة يف سبيل النقد الذايت وعالمة من عالمات النضج إن معرفة 

وعدم االنفعال وخاصة عندما  االنفعايل كما يعترب التحكم يف النفس أثناء اللعب وتقبل النتائج مهما كانت �دوء،

  من عالمات النضج االنفعايل.                       يرتكب أحد الالعبني خطأ يعتقد أنه مل يرتكبه ويعترب هذا عالمة

  االعتماد على النفس:-ج      

إن ممارسة االعتماد على النفس وكذلك الصفات اخللقية األخرى كتحمل املسؤولية وقوة اإلرادة، وعدم اليأس 

ندماج يف واإلحراز على النصر وإنكار الذات، كل هذه ميزات وصفات واجب حضورها وتوفرها أثناء اال

             املقابالت الر�ضية املدرسية.                                                                                                 

  اكتساب الصحة البدنية (العقلية والنفسية واحملافظة عليها وتنميتها):-د      

سم من األمراض بل هذه قاعدة أساسية للصحة فقط أما التعريف العام لقد أمست الصحة وقفا على خلو اجل

فيشمل صحة اجلسم والعقل والنضج االنفعايل واملقدرة على التكيف االجتماعي وتتطلب املبار�ت الر�ضية أن 

  صية.خبكل قواه اجلسمية، العقلية، يف تكامل وتنافس يؤدي إىل توازن الش يعمل الفرد

  على القيادة:التدريب -ه      

وتنص أغلب قوانني الر�ضات اجلماعية أن رئيس الفريق هو  من املعلوم أن لكل جمموعة قائد ولكل فريق رئيس،

وهذه مسؤولية قيادية وتوفر مبار�ت النشاط الر�ضي اخلارجي مواقف عديدة ملمارسة  املمثل الرئيسي للفريق،

  1يات وسلطات ويف هذا تدريب على القيادة.اختصاصات هذا املركز القيادي مبا فيه من مسؤول

  أسس إعداد وتنظيم النشاط الالصفي اخلارجي:-3- 8-2

  �ا ما يلي:اومن هذه األسس اليت جيب على املدرس مراع      

  مراعاة اختيار أعضاء الفرق الر�ضية من ذوي األخالق احلميدة واملستوى املناسب يف األداء. - 

االهتمام بتوفري اإلمكا�ت الالزمة لنجاح النشاط والعمل على تكوين فرق ر�ضية يف عدة نشاطات متنوعة  - 

  االقتصار على نوع واحد او نوعني من النشاط.وعدم 

 االهتمام بضرورة احرتام أعضاء الفرق الر�ضية للقوانني والروح الر�ضية والقيم الرتبوية وختصيص جوائز للفائزين - 

  حسن فريق مهزوم وألحسن العب يف األخالق.وأل

                                                 
.66-65ص  ، ص1981الكتب، العراق ،، دار التنظيم واإلدارة يف الرتبية الر�ضية، حسن شلتوت وحسن معوض  1 
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أنه جيب أن يكون تنافس بني الربامج الصفية والربامج  عباس أمحد صاحلويف هذا السياق يرى الدكتور       

  جيب أن يتدبر الطالب على ما تعلموه من الدرس، حيث أن النشاط الالصفي يهدف إىل: أي الالصفية،

وهي صفات ميكن  املرونة، الرشاقة، السرعة، عند الطالب مثل القوة العضلية، تنمية الصفات األساسية -       

  والتقدم �ا يف النشاطات الالصفية.تنميتها 

ترقية املهارات الر�ضية والنشاطات الالصفية لوجود متسع من الوقت لذلك وعليه ميكن حتديد هذه  -       

     األسس فيما يلي:                                                                                                              

  الرتبية البدنية والر�ضية. أن تكون مرتبطة بنشاطات درس- 1      

  أن تكون �دف إىل الصفات البدنية األساسية.- 2      

  أن �دف إىل ترقية املهارات واأللعاب الر�ضية املوجودة يف اخلطة.- 3      

  أن حتضي �مكا�ت تتالءم مع حجم النشاط من مالعب ومدربني مؤهلني.- 4      

  1وأن حتقق أهداف الر�ضة املدرسية.أن حيقق أدىن طموحات الطالب - 5      

  تشكيل الفرق الر�ضية املدرسية:-9

 ، حصة الرتبية البدنية والر�ضيةتشكيل الفرق الر�ضية املدرسية غالبا ما يكون �ختيار التالميذ املتفوقني يف      

االختبارات لقياس مستوى وبعدها جتري بعض  ،ريقوبعدها يتم اإلعالن عن تصفية الراغبني لالنضمام لكل ف

إحضار الطالب رسالة من ويل  وقدرا�م ومن مث تسجيل أمساء الالعبني الذين مت اختيارهم مع ضرورة الالعبني

�ملوافقة �الشرتاك يف الفريق الر�ضي للمدرسة وبعد هذه اخلطوة يتقدم التلميذ للكشف الطيب إلثبات لياقته  ،أمره

وبعدها ختضع الفرق الر�ضية املدرسية  ،شاركة التلميذ يف الفريق املدرسيالشخصية ملالبدنية وحصوله على الرخصة 

لعملية تدريبية توكل إىل أستاذ الرتبية البدنية والر�ضية إي يكون عضوا يف اجلمعية الر�ضية على مستوى املؤسسة 

  2الرتبوية اليت يشتغل �ا.

  مشكالت تشكيل الفرق الر�ضية:- 9-1

واخلبري الر�ضي  سعيد عويطةيف حلقة مت عرضها يف قناة اجلزيرة واليت استضيف فيها كل من العداء املغريب       

حيث يبدأ أوال ، وأشاروا إىل أن اكتشاف املواهب لتشكيل الفرق الر�ضية يتم على عدة مراحل حممد البحري

                                                 
.210-209ص ، ص1981دار الكتب، بغداد ، ،طرق تدريس الرتبية البدنية والر�ضية، عباس أمحد صاحل  1 
. 65صمرجع سبق ذكره، ، قاسم املندالوي وآخرون  2 
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قاء يعد من األسس العلمية لعملية االنتقاء إن مشول جوانب االنت ميلنيكوف يقول كما�لعني ا�ردة مث يليه  

  1على اختبارات حملددات معينة وإمهال األخرى.الر�ضي إذ ال جيب االعتماد 

الواقع يعكس ذلك إذ أن معظم املدربني يف الدول العربية يهملون استخدام بعض املقاييس  إال أن      

أن اعتماد املدرب على املالحظة واملشاهدة لالعبيه أثناء املباراة  بوحاج مز�نواالختبارات، ويف هذا الصدد يؤكد 

قية فاالعتماد على األسس افقط لتحديد مستوى األداء البدين واملهاري أمرا تنقصه الدقة واملوضوعية واملصد

  2األداء لالعبني أصبحت ضرورة حتمية ال جدال فيها. العلمية ملعرفة مستو�ت

�ن هناك رغبة للمدربني يف حتقيق تتوجيات عالية وهذا ما حيتم عليه البحث  مود خمتارحنفي حمكما يصرح       

  3عن خمتلف األساليب إلجياد الالعب اجلاهز.

إىل أن عملية االنتقاء على مستوى خمتلف الر�ضات يف  حممد حممد عليويف أطروحة دكتوراه فقد أشار       

بعض  االستخدام احملدود لبعض االختبارات واملقاييس اليت ترتكز علىمصر والدول العربية ال زالت تعتمد على 

  4اجلوانب البدنية واملهارية وإمهال البعض األخر.

يف دراسة له بعنوان "دور العوامل النفسية بعملية انتقاء املوهوبني يف ا�ال حازم علوان منصور كما يشري       

فاملوهوبني قد تتوفر فيهم خمتلف ، نب مهم متعلق �جلانب النفسيالر�ضي "إىل أن عملية االنتقاء تتأثر جبا

  5إرادية وميول واجتاهات حنو هذه الر�ضة. احملددات إال أنه ال تتوفر فيهم مسات خلقية،

رسالة إىل املشرفني الر�ضيني والقائمني على الر�ضة بصفة عامة توجيه  عادل عبد البصريكما يوجه       

الر�ضيني الناشئني التوجيه الصحيح لنوع النشاط الذي يتناسب مع خصائصهم الفردية واستعدادا�م اخلاصة مع 

  6مراعاة ميوهلم واجتاها�م الشخصية.

  

  

                                                 
.23)، ص2002األمريية، ، (القاهرة، اهليئة العامة لشؤون املطابع األسس النفسية النتقاء الر�ضينيه، حممد لطفي ط  1 
أطروحة ، سنة 19-17بطارية اختبارات لتقومي بعض القدرات البدنية واملهارية أثناء انتقاء العيب كرة القدم صنف أواسط ، بوحاج مز�ن 2

.25، ص2012 -2011، 03دكتوراه، معهد الرتبية البدنية والر�ضية، جامعة اجلزائر،   
.15-14ص )، ص1998، (القاهرة، دار الفكر العريب ،ة يف تدريب كرة القدماألسس العلمي، حنفي حممود خمتار  3 
كتوراه، كلية الرتبية الر�ضية، ، أطروحة د لعالقة بني النمط اجليين واالستجا�ت البيولوجية النتقاء الناشئني يف ر�ضة التحملا ،حممد حممد علي 4

.52، ص2007جامعة أملانيا،   
بغداد، كلية الرتبية الر�ضية،  ،العوامل النفسية بعملية انتقاء املوهوبني يف ا�ال الر�ضي، دراسة بغرض اإلنتاج العلميدور ، حازم علوان منصور 5

. 1، ملخص، ص2007  
.15-14ص ، صمرجع سبق ذكره، حممد لطفي طه  6 
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  مشكالت الر�ضة املدرسية:- 9-2

درسية يف الدول العربية ويف اجلزائر بصفة خاصة مبجموعة من الصعو�ت تعيق عملية تعاين الر�ضة امل      

ومن بني الصعو�ت اليت تواجهها وجود مشكالت  ،واعتبارها اخلزان الرئيسي للمواهب الر�ضية النهوض �ا،

الرتبية البدنية والر�ضية يعاين من  أستاذحيث أن  متعلقة �جلانب املادي والبشري ومشكالت متعلقة �لوقت،

 ،ملخصص للر�ضة املدرسية غري كايفضغوطات جتعله غري مهتم �لنشاط الر�ضي املدرسي فاحلجم الساعي ا

ة أمام األفواج اهلائلة وأيضا حصص الرتبية البدنية والر�ضية مل تعد مالئمة مع ازد�د املواد الدراسية وعجز األساتذ

  1املنشآت الر�ضية.وقلة  ،للتالميذ

يف دراسته "مصادر الضغوط املهنية لدى املدرسني اجلزائريني "إىل أن  شارف خوجة مليكةكما تتطرق أيضا       

  2احلجم الساعي املخصص لألساتذة من بني مصادر الضغوط.

  التجهيزات واألدوات الر�ضية:- 9-3

أن مصطلح التجهيزات يستخدم يف "وصف األشياء املتواجدة أو املتاحة  ايلني وديع فرجوحسب       

األدوات  اأم«. وكرة السلة وقوائم الكرة الطائرة ، لالستخدام يف أماكن اللعب مثل مرمى كرة القدم وكرة اليد

والتلف مثل األشياء اليت تستخدم لتهيئة الفرد للعمل الذي جيب أدائه كاألشياء القابلة للضياع  فيقصد �ا:"

  حبال الوثب واملضارب واألقماع ".، الشباك، الكرات

فاملعلم هو الذي يقوم بتحديد األنشطة املراد ممارستها واألهداف املرجوة حتقيقها قبل أن يقرتح بعض       

  التجهيزات واألدوات اليت يطلب منه شراءها ملدرسته.

  اإلمكا�ت واملنشآت الر�ضية:- 9-4

واملنشآت الر�ضية مكنة هامة يف املؤسسات الرتبوية للنهوض �لر�ضة املدرسية واالرتقاء إىل  لإلمكا�ت      

ولو أن هذه األخرية ، وتتمثل هذه املنشأة يف املالعب والقاعات وميادين ألعاب القوى واملسابح املستو�ت العليا.

رة متفاوتة من مؤسسة إىل أخرى ومنعدمة يف غائبة عكس املنشآت األخرى اليت ميكن القول أ�ا متوفرة ولكن بصو 

  مؤسسات.

                                                 
.29/11/2010، تقليص ساعات النشاط وراء تدهور الر�ضة املدرسيةاجلمهورية،  ،بن �زي عبد احلفيظ  1 
توسط، �نوي)، رسالة م ، دراسة مقارنة يف املراحل التعليمية الثالث (ابتدائي،مصادر الضغوط املهنية لدى املدرسني اجلزائريني، شارف خوجة 2

. 219، ص2010/2011ماجستري، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، تيزي وزو،   
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 فتنفيذ الدروس وإجراء التدريبات لأللعاب واألنشطة يف ساحات املدارس عمل شاق على األستاذ أو املريب،      

حسب  وحيتاج منهم االعتماد على خربا�م على ختطيط برامج التدريب والتدريس لألنشطة املراد ممارستها

  1ان الذي يتم فيه اإلجراء.متطلبات املك

اليت تنص على أنه "جيب أن تتوفر مؤسسات التعليم  2004، 10-04، قانون 11وحسب املادة       

والتكوين وكذا املشاريع اجلديدة على منشآت وجتهيزات ر�ضية تتناسب مع الرتبية البدنية والر�ضية على أساس 

  2ل التعلم."شبكة جتهيزات �خذ بعني االعتبار خمتلف مراح

  :أمهية اإلمكا�ت- 9-5

أن توفري اإلمكا�ت وحسن استخدامها يعترب أمرا حتميا ال غىن عنه �إلضافة  مسري عبد احلميد علىيشري       

ويظهر ذلك واضحا يف جمال الرتبية الر�ضية حيث تؤثر ، إىل أ�ا أحد العوامل املؤثرة يف تقدم الدول وتطورها

فربامج الر�ضة ال ميكن أن حتقق أهدافها كامال يف ، أنواعها يف جناح أنشطتها وحتقيق أهدافهااإلمكا�ت مبختلف 

  3غياب اإلمكا�ت.

فاإلمكا�ت يف ا�ال الر�ضي تنقسم إىل اإلمكا�ت  إبراهيم عبد املقصود وحسن أمحد الشافعيوحسب       

 ،عمال الصيانة) ،يف العاملني واملنفذين والفنيني (أطباءفاإلمكا�ت البشرية تتمثل  ،املادية واإلمكا�ت البشرية

  4العملية الدراسية بصفة عامة وخمتلف الربامج الر�ضية بصفة خاصة. وهي ال

  حلول فلسفية لبعض قضا� ومشاكل الر�ضة املدرسية: -10

العالية وحلها من أوال: قضية عدم وجود اسرتاتيجية واضحة للر�ضة املدرسية يف ظل التطورات  -      

  منظور فلسفي شخصي:

عند حل تلك القضية من خالل منظور فلسفي جيب أن نقوم بدراسة األوضاع الراهنة للر�ضة املدرسية       

وحماولة حتليل املاضي واحلاضر أمال يف املستقبل �سلوب نقدي تقوميي من حيث األبعاد الكمية والكيفية والنوعية 

  ب مراعاة ما يلي:ومن أجل حتقيق ذلك جي

                                                 
.132-130ص  ، ص2002، اإلسكندرية، منشأة املعارف، رخربات يف األلعاب للصغار والكبا، إلنب وديع فرج  1 
.14، ص2004أوت  18املوافق ل  1423رجب  02، املؤرخة يف 25اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، ال عدد  2 
.23، ص1998، اإلسكندرية، منشأة املعارف، دارة اهليئات الر�ضية، النظر�ت احلديثة وتطبيقا�اإ ،مسري عبد احلميد علي 3  
ندرية، دار الوفاء لدنيا اإلسك (التخطيط يف ا�ال الر�ضي)،، املوسوعة العلمية لإلدارة الر�ضية ،إبراهيم عبد املقصود، حسن أمحد الشافعي 4

.41، ص1998الطباعة،   
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دراسة األوضاع اخلاصة �لشكل العام للر�ضة املدرسية يف املاضي بكل ما يتعلق من حيث القوة  -       

  والضعف.

  دراسة الشكل العام للر�ضة املدرسية يف الوقت احلاضر من حيث القوة والضعف. -       

  احلاضر.حتليل األوضاع اخلاصة �لر�ضة املدرسية �ملاضي و  -       

  ويلي ما سبق يتم وضع األهداف العامة للر�ضة املدرسية يف املستقبل على أن تتضمن ما يلي:

  أهداف املستوى الفلسفي: - 1     

  النمو املتكامل املتوازن للشخصية. - 

  تنمية الشعور �النتماء وتقوية الوعي اجلماعي. - 

 االستمتاع �حلياة. - 

  التفوق الر�ضي. - التحرر من التوتر وضغوط احلياة املعاصرة.  - 

  أهداف املستوى االجتماعي:-2    

  النمو االجتماعي. -اكتساب الصحة واللياقة جلميع الطالب.  - 

  الكشف عن القيادات. -الرتويح وشغل أوقات الفراغ.  - 

  الكشف عن املوهوبني ر�ضيا.  - 

  البيولوجي والصحي:أهداف املستوى -3    

  الوعي الصحي. االنفعالية، العقلية، التنمية البدنية، - 

  العناية �لقوام. - اكتساب الصحة الر�ضية.  - 

  أهداف مستوى االجتاهات الرتبوية املعاصرة يف الر�ضة املدرسية:-4    

  اكتساب الرتبية البيئية والقيم. - 

  تنمية املهارات احلركية األساسية. - 

  املهارات الر�ضية النافعة للحياة. تعلم - 

  اكتساب املعارف واملعلومات الر�ضية والصحية. - 
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 1تقوية روح التعاون والشعور �النتماء واملواطنة. - 

  �نيا: قضية ضعف مناهج الر�ضة املدرسية وحلها من منظور فلسفي شخصي: -

  أبعاد تلك القضية تتمثل فيما يلي:-أ      

  خاصة ملناهج الرتبية الر�ضية يف بعض مراحل التعليمية. عدم وجود أهداف - 

  عدم وجود أهداف خاصة لألنشطة الر�ضية مبحتوى مناهج الر�ضة املدرسية. - 

  عدم وضوح أهداف مناهج الر�ضة املدرسية. - 

  أهداف مناهج الر�ضة املدرسية ترتكز فقط على النواحي املهارية. - 

  حلالية غري مناسبة حبيث ال ميكن من خالهلا تقدير النتائج وتقوميها.صياغة األهداف يف املناهج ا - 

  االعتماد على مدخل واحد يف بناء مناهج الر�ضة املدرسية احلالية (مدخل األهداف). - 

  تنظيم أنشطة حمتوى املناهج احلالية ال حيقق االستمرارية واملرونة والتنوع. - 

  نمية ميول املتعلمني وتعديل اجتاها�م.حمتوى املناهج احلالية ال يساهم يف ت - 

  عدم وجود خربات يف احملتوى احلايل للمناهج إلكساب املتعلمني خربات مستقبلية. - 

  عدم مراعاة التوازن بني اجلوانب السلوكية املختلفة للمتعلم بدنيا ومعرفيا ووجدانيا يف املناهج احلالية. - 

  املناهج.عدم االهتمام �ألساليب العلمية لتقومي  - 

  احلل الفلسفي لتلك القضية يتمثل فيما يلي:-ب      

  أن تكون برامج مناهج الر�ضة املدرسية مفتاحا للمستقبل. - 

  أن تكون هناك برامج يف املناهج �فعة لكافة املستو�ت. - 

 (الرتبية البيئية، جيب على مناهج الر�ضة املدرسية وبراجمها أن متد املتعلمني �الجتاهات الرتبوية املعاصرة - 

  ).، .... اخلالتكنولوجيا، حقوق اإلنسان، املواطنة، حقوق الطفل، االنتماء

  التأكيد على خمرجات مناهج وبرامج الر�ضة املدرسية كطلب للمستقبل. - 

  �كيد املناهج على املعرفة واملهارات اخلاصة �لر�ضة املدرسية طوال احلياة. - 

                                                 
، اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة، هاقراءات فلسفية يف الرتبية الر�ضية وانعكاسا�ا على الر�ضة املدرسية ومعلمي ،حممد سعد زغلول 1

  .161-160-159ص ، ص2015
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جيب أن تنمي مناهج الر�ضة املدرسية وبراجمها ثقة املتعلمني �نفسهم وتقوم �زالة أي أثر للممارسات غري  - 

  مناسبة هلم.                                                                                                                 

ملدرسية وبراجمها على مجيع األوجه اليت من شأ�ا أن تعمل على التنمية جيب أن تشمل مناهج الر�ضة ا - 

املتكاملة للمتعلم �ستخدام أفضل األساليب التعليمية أي أن املنهج جيب أن يتضمن املعلومات واملعارف واملفاهيم 

حلاجات  ةبة والالزماليت يشملها األداء، وتنمية املهارات يف أنشطة معينة خمتارة والتأكيد على القيم املصاح

  املتعلمني من النواحي الفسيولوجية والنفسية واالجتماعية.

أحداث برامج الناس يف مناهج الر�ضة املدرسية لكافة الفئات السنية يف مراحل التعليم قبل اجلامعي لكي  - 

مثل االحنراف  تسمح للمتعلمني �ستخدام وقت الفراغ ليجدوا ويزنوا أجسامهم وأرواحهم من مشكالت ا�تمع

  وأطفال الشوارع والتفكك األسري الذي ينتج من عدم التصرف اجليد يف وقت الفراغ.

 مراعاة التوازن يف اخلربات املقدمة من خالل مناهج الر�ضة املدرسية حبيث تستشري النمو والتطور بدنيا ومهار� - 

  1ومعرفيا وانفعاليا للمتعلمني.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
.167إىل  163من  ص ، صمرجع سبق ذكره، حممد سعد زغلول  1 
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  :الفصل خالصة

لدى الطفل من خمتلف ومن خالل ما سبق ميكن القول أن الر�ضة املدرسية تعمل على حتسني النمو       

وتنمي التواصل االجتماعي بني األفراد، وحتفظ الطفل و�ألخص املراهق من  تروح على النفس،اجلوانب، كما 

ومن العوامل  هزة احليوية املوجودة �جلسم،إضافة إىل تنميتها ملختلف املهارات احلركية واألج اآلفات االجتماعية،

  أهدافها هو توفر اإلمكانيات والتجهيزات الالزمة يف املؤسسات الرتبوية.املساعدة على بلوغ 

�ألخـص مسـتوى االنتبـاه، كمـا أن  والتلميذ يف مرحلة التعليم املتوسط تتحسن لديه خمتلف العمليات العقليـة،      

ولذا ميكن أن تظهر مواهـب ر�ضـية عديـدة  استيعاب أكرب عدد من الواجبات احلركية، معظم مظاهر منوه متكنه من

ال بـد مــن اســتثمارها مــن خـالل بــرامج الكتشــاف املوهــوبني يف املـدارس وذلــك �الســتفادة مــن  خـالل هــذه املرحلــة،

  خمتلف التجارب الدولية.

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث:

خصائص املرحلة 

 سنة)15-11( العمرية
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  متهيد:

لقد اهتم الكثري من العلماء يف ميدان الرتبية وعلم النفس، �ذه املرحلة ملا تكتسبها من أمهية وأثر �لغ على       

يف املستقبل، حيث متتاز خبصائص وتغريات ختتلف حسب اجلنس والبيئة اليت يعيش فيها الفرد، هذه حياة الفرد 

ـ مما ينتج عنه تغريات نفسية وحركية ،التغريات تكون جسمية، حيث يزداد فيها وزن اجلسم، ومنو العضالت والعظام

لوجداين، هلذا فاملدرسة تعترب مبثابة األرض وعقلية، كما يظهر فيها عدم االستقرار النفسي والنضج اجلنسي والنمو ا

  اخلصبة للنمو املتوازن يف مجيع نواحي الشخصية، ألن كل مرحلة من حياة االنسان هلا �ثريها اخلاص.

وتعترب مرحلة التعليم املتوسط من أهم مراحل التعليم وأكثرها أثرا يف حياة االنسان، حيث بدايتها هي بداية       

في هذا العمر يتأرجح املراهق بني رغبته يف أن يعامل كراشد وبني رغبته يف أن يهتم به األهل، سن املراهقة، ف

  سنة. 15- 11وتنقسم املراهقة إىل ثالثة مراحل أوهلا املراهقة املبكرة ومتتد بني عمر 
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  تعريف النمو: -1

وكثر ورمبا قالوا منوا، وأمنيت الشيء ومنيته  : هو النماء ويعين الز�دة، منى، ينمي، منيا ومنيا ومناء: زادلغة-أ      

  جعلته �ميا.

  : هو تغيري مطرد يف الكائن احلي يتجه به حنو النضج.اصطالحا-ب      

يقصد �لنمو تلك العمليات املتتابعة املنتظمة اليت حتدث للفرد عرب حياته منذ حلظة االخصاب حىت املمات واليت 

النمو أيضا عملية ارتقائية متتابعة يف سلسلة من التغريات اليت تكشف عن حتدث تغيريات سلوكية ومنائية. و 

  1إمكا�ت الفرد بطريقة علمية.

�نه تلك العمليات املتتابعة من التغريات التكوينية والوظيفية (الوظائف النفسية)  حممد حسن عالويويعرفه       

  2الفرد. منذ تكوين اخللية الواحدة امللقحة وتستمر �ستمرار حياة

  التعريف اإلجرائي للنمو: - 1-1

هو التغريات اليت حتدث لإلنسان متجه به إىل النضج اجلسمي والقلي والسلوك االنفعايل والعالقات       

  االجتماعية وغريها من خصائص النمو األخرى.

  خصائص النمو:-2

  النمو التكويين:- 2-1

املظهر اخلارجي الذي يؤثر �لتايل على األعضاء الداخلية، وهو يتناول خصائص الطول والوزن واحلجم أو       

ليس جمرد التغيريات اليت تطرأ على اجلسم، وذلك بز�دة الوزن والطول، بل هو عملية متكاملة �شئة عن تكامل 

  تكوينات عديدة ووظائف عديدة.

  النمو الوظيفي:- 2-2

والعمليات املعرفية والعمليات االنفعالية اليت حتدث للفرد ومير �ا فهو تغري إجيايب أو تطور نوعي يف السلوك       

  3خالل دورة حياته.

  

  

                                                 
 . 930، ص1997، اإلسكندرية، مكتبة زهراء الشرق، منو االنسان من الطفولة إىل املراهقة، عبد الرمحن سليمان 1
 .91ص، 1994 دار املعارف، القاهرة، الطبعة التاسعة، ،علم النفس الر�ضي، حممد حسن عالوي 2
 .930، صمرجع سبق ذكره، عبد الرمحن سليمان 3
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  مكو�ت النمو:-3

  املكون اجلسمي: - 3-1

ويشمل الرتكيب اجلسمي العضوي لإلنسان وما يتصل به من وزن، وطول وحركة وحواس ووظائف هذه       

  ئفه.احلواس، واألعصاب ونشاطها، واجلهاز الغددي ووظا

  املكون االنفعايل:- 3-2

ويتضمن طبيعة االنفعال عند االنسان، واالنفعاالت األولية له، ومظاهر السلوك التعبريي عن االنفعاالت،       

ومراحل تكوينها، وطرق توجيه هذه االنفعاالت، وطرق تصنيف األفراد وفقا حلاال�م االنفعالية، وأساليب 

  االنفعالية.االستجابة ملواقف احلياة 

  املكون العقلي:- 3-3

ويتضمن دراسة كافة العمليات العقلية املعرفية كالتذكر والنسيان والتفكري والتخيل، وكذلك دراسة مستو�ت       

  اإلدراك وما يرتبط �ا من دراسة للذكاء وكل العمليات ذات الصلة به.

  املكون االجتماعي:- 3-4

جتماعي، وتعدد العالقات االجتماعية وتعقدها من حيث االتساع والعمق ويتضمن دراسة مراحل النمو اال      

عرب مراحل النمو املختلفة، �إلضافة إىل دراسة األزمات االجتماعية وعملية التمثيل االجتماعي، ومشكالت 

  1النمو االجتماعي.

  العوامل املؤثرة يف النمو:-4

  العوامل الوراثية:- 4-1

هاما يؤثر يف النمو من حيث صفاته ومظاهره ونوعه ومداه وز�دته ونقائصه ونضجه أو  تعترب الوراثة عامال      

قصوره، وهكذا يتوقف معدل النمو على وراثة خصائص النوع، وتنتقل الوراثة إىل الفرد من والديه وأجداده 

  وساللته.

ليت حتملها الصبغيات اليت حتتويها تنتقل اخلصائص الوراثية للفرد من والديه عن طريق املور�ت (اجلينات) ا      

البويضة األنثوية املخصبة من احليوان املنوي الذكري بعد عملية اجلماع، تتأثر املور�ت ذا�ا بعدة عوامل منها 

                                                 
 .24، ص2011، الطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، علم نفس النمو، سام أمحد حممد أبوسيفح 1
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تفاعلها و�ثر بعضها �لبعض األخر، وتفاعلها واملواد الداخلية للخلية وتفاعلها مع النتائج الكيميائية للمور�ت 

  تؤدي هذه العمليات إىل تغري يف أحد املور�ت فتنشأ صفات وراثية جديدة. األخرى، وقد

تبني الوراثة أن اخلصائص اجلسمية لألطفال ميكن التنبؤ �ا من اخلصائص اليت نعرفها يف الوالدين، ولكن يف       

ثية متنحية من جيل الوقت ذاته جند أن بعض األطفال خيتلفون عن والديهم اختالفا جوهر� بسبب وجود مسة ورا

  سابق.

كما ختتلف الصفات الوراثية �ختالف اجلنس ذمرا أم أنثى أي أن بعض الصفات الوراثية ترتبط جبنس دون       

األخر، فمن املالحظ أن الصلع مثال من الصفات الوراثية املرتبطة �جلنس واليت تظهر فقط يف الذكور بعد البلوغ 

  األمر ذاته �لنسبة إىل عمى األلوان.وتتنحى وال تظهر لدى اال�ث و 

  العوامل البيئية:- 4-2

تتعدد وتتنوع البيئات اليت يتم النمو فيها، إذ أن البيئة هي اليت تقرر املدى الذي ستصله اخلصائص الوراثية       

الفرد إىل هذا للكائن احلي أثناء منائها يف إطار احلد األقصى هلذه اخلصائص، إذ أن النمو األساسي هو إيصال 

احلد األقصى، ولكن العوامل البيئية قد حتول دون ذلك، فيتفاوت األفراد من حيث درجة حتقق اإلمكانيات 

الوراثية، فالبيئة األسرية الغنية �ملثريات، ال شك يف أ�ا ستكون عو� يف منو مواليدها، و�لعكس فإن اضطراب 

أو كالمها عن أدوارمها الرتبوية، وتعرض األسرة حلوادث أليمة كالوفاة  العالقات األسرية، وختلي الوالدين أو أحدمها

أو الطالق ستؤثر سلبا على منو األطفال واملراهقني وكدلك على الذين هم يف سن الرشد وبشدة على من هم يف 

  طور الشيخوخة.

رف وطرق يف التفكري وطرق يف وتؤثر البيئة املدرسية بدورها، يف منو األطفال من خالل ما توفر هلم من معا      

حل املشكالت، وتفاعل اجتماعي وبناء صداقات وانتماء واكتساب مهارات حركية معقدة وتعلم األدوار اليت 

يفرضها متغري اجلنس واتقان مهارات القراءة والكتابة واحلساب واكتساب سلم القيم والضبط واحلس األخالقي 

املؤسسات االجتماعية وحتقيق االستقاللية الشخصية، فإن البيئة املدرسية واالجتاهات حنو اجلماعات االجتماعية و 

الصحية اليت توفر لتالميذها املثريات املطلوبة واحمليط االجتماعي الذي يتصف �لتفاعل اإلجيايب والود والفهم 

  1والقبول، واجلو التدريسي الذي يتصف �لتشويق واالستثارة واحلوار.
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االجتماعية دور كبريا يف تكوين اجتاهات إجيابية حنو اجلماعة وامللكية العامة، وانتماء إىل كما أن للبيئة       

اجلميع واعتزاز به ومبؤسساته، فالبيئة االجتماعية تساعد على اشباع حاجات الطفل النفسية مثل حاجاته إىل أن 

  حيب وحيب وحاجته إىل الصحبة واالنتماء واثبات الذات.

  لوجية:العوامل البيو 4-3

جهاز الغدد له أمهي كبرية يف تنظيم النمو ووظائف اجلسم، وللغدد وإفرازا�ا (اهلرمو�ت) �ثري واضح يف       

عملية النمو، والغدد نوعان: غدد قنوية وهي اليت تطلق افرازا�ا يف قنوات يف املواضع اليت تستعمل فيها: مثل 

، والغدد الصماء وهي اليت تطلق افرازا�ا يف الدم مباشرة ية.... إخلالغدد اللعابية والغدد الدهنية والغدد الدمع

  لتحكم وظائف اجلسم وهي يف عملها تؤثر إحدامها يف األخرى.

وال تزال الدراسات يف ميدان الغدد الصماء حديثة، ويف حدود ما كشفت عنه هذه الدراسات ميكن اإلشارة       

أو معظم خال� اجلسم مثل هرمون النمو الذي تفرزه الغدة النخامية، وما أن إىل أن اهلرمو�ت هلا �ثريها على كل 

  يفرغ اهلرمون من إجناز وظيفته الفيزيولوجية حىت يبدأ معدل إفرازه �لتناقص.

إن دور الغدد الصماء يف سواء أو عدم سواء النمو جوهري جدا، مثل هرمو�ت الغدة الدرقية اليت تلعب       

عند مستوى سبع أو مثاين سنوات، ففي حال استئصال الغدة الدرقية أو الوالدة بدو�ا ال ينتقل دورا يف النمو 

  1هؤالء األفراد من الطفولة إىل املراهقة.

  أمهية دراسة النمو للمريب الر�ضي:-5

فمعرفة خصائص  لدراسة مراحل النمو أمهية �لغة �لنسبة للمنشغلني بكثري من ميادين العلم واملهن املختلفة،      

منو الطفل واملراهق والراشد والشيخ الكبري تفيد الطبيب واألخصائي النفسي واألستاذ وخاصة أستاذ الرتبية البدنية 

والر�ضية الذي يكون على اتصال مباشر مع التالميذ أطفاال أم مراهقني أم راشدين، ذلك ألن معرفة طبيعة 

بح مواطنا صاحلا وجيهه الوجهة السليمة اليت ينبغي أن يسري فيها لكي يصاملرحلة اليت مير �ا الفرد تساعد على ت

تساعد أستاذ الرتبية البدنية والر�ضية على معرفة ملختلف اخلصائص اجلسمية واحلركية  متكيفا مع نفسه "كما

والفرص اليت  والعقلية واالجتماعية واالنفعالية، لكل مرحلة من مراحل النمو على جناحه يف �يئة أفضل الظروف

  ".تسمح للنمو أن يبلغ غايته يف سرعته الطبيعية دون أن نتعجله أو دون أن نقف يف سبيل تقدمه
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  وميكن تلخيص أمهية دراسة النمو فيما يلي:      

إن معرفة خصائص النمو يف كل مرحلة تساعد على توفري أنواع النشاط اجلسمي والعقلي واالجتماعي اليت - 

الفرد، وذلك نظرا ألن تالميذ كل مرحلة مييلون إىل أساليب خاصة من النشاط احلركي عن  تتناسب مع قدرات

  1غريها من أساليب النشاط يف املراحل األخرى.

مساعدة املريب الر�ضي على أن يتوقع سلوك الفرد يف مرحلة معينة وعدم مطالبته مبستوى من السلوك يفوق - 

  قدرته.

  مفهوم البلوغ:-6

البلوغ �نه مرحلة من مراحل النمو الفيزيولوجي العضوي اليت تسبق املراهقة وحتدد نشأته، فيها يتحول  يعرف      

  2الفرد من كائن ال جنسي إىل كائن جنسي، قادر على أن حيافظ على نوعه واستمرار ساللته.

عة النمو إىل أقصاها ومتتد من تتميز مرحلة البلوغ، ��ا املرحلة الثانية من حياة الفرد، اليت تصل فيها سر       

  3املرحلة األوىل قبل امليالد إىل منتصف السنة األوىل بعد امليالد.

  مراحل البلوغ:- 6-1

  متر مرحلة البلوغ بثالث مراحل جزئية نلخصها فيما يلي:      

  البداية نالحظ بعض املظاهر الثانوية للبلوغ مثل خشونة الصوت عند الذكور وبروز الثديني عند اال�ث. يف أوال:

حيدث فيها افراز الغدد اجلنسية على مستوى األعضاء التناسلية، سواء عند الذكر أو األنثى ويستمر أيضا،  �نيا:

  .منو املظاهر الثانوية للبلوغ اليت بدأت يف املرحلة السابقة

عندما تصل املظاهر الثانوية إىل اكتمال نضجها وعندما تصل األعضاء التناسلية إىل متام وظيفتها، تصل  �لثا:

  4هذه املرحلة (البلوغ)، إىل �ايتها وتبدأ بذلك مرحلة املراهقة.

  

  

  

                                                 
 .96-95ص ص مرجع سبق ذكره،، حممد حسن عالوي 1
 .75، صبدون سنة نشر، مطبعة اجلامعة دمشق، سور�، 2، طأحباث يف علم النفس الطفل واملراهق، حافظ اجلمايل 2
 .269ص، 1997، دار الفكر العريب، القاهرة، 2، طاألسس النفسية للنمو، فؤاد البهي السيد 3
 .78، ص، مرجع سبق ذكرهحافظ اجلمايل 4



 ~64 ~ 
 

  عوامل بروز عالمات البلوغ:- 6-2

  عوامل خارجية:-1- 6-2

واالجتماعي واملثريات اخلارجية، لقد انتبه املالحظون إىل أن املناخ البارد مثل املناخ، املستوى االقتصادي       

  1يؤخره، كما لوحظ أن ارتفاع املستوى االقتصادي واالجتماعي، من شأنه أن يقدم فرتة البلوغ عند األفراد.

وجية عند الفرد، وعليه، فإن سوء التغذية ونقص العناية الصحية من شأ�ما أن يؤخرا نضج الوظائف البيول      

  بصفة عامة والوظائف اجلنسية بصفة خاصة.

  عوامل داخلية:-2- 6-2

ال يذهب بعض الباحثني إىل القول، �ن العامل العريف يؤثر يف تقدم أو �خر سن البلوغ، فقد الحظ"       

وذلك مهما كان املناخ وهو عامل أنثروبولوجي أمريكي، أن األطفال اليا�نيني والصينيني متأخرو البلوغ " يسنا

الذي يعيشون فيه، بينما ميتاز األطفال اليهود ببلوغ مبكر، خاصة عند الفتيات، مقارنة �ألطفال األوروبيني 

  2الذي يقطنون نفس البلد. واألمريكيني

 مفهوم املراهقة:-7

  3أيضا: راهق الغالم احللم".: إن كلمة مراهق" مشتقة من الفعل (راهق) الغالم: قارب احللم، ويقال لغة-أ      

: هي االقرتاب من النضج اجلسمي والعقلي والنفسي واالجتماعي، ولكنه ليس النضج نفسه، اصطالحا- ب     

ألنه يف مرحلة املراهقة يبدأ الفرد يف النضج العقلي واجلسمي والنفسي واالجتماعي، ولكنه ال يصل إىل اكتمال 

  4سنوات. 9 النضج إال بعد سنوات عديدة تصل إىل

يعين مصطلح املراهقة كما يستخدم يف علم النفس مرحلة االنتقال من الطفولة (مرحلة االعداد ملرحلة       

املراهقة) إىل مرحلة الرشد والنضج، فاملراهقة مرحلة �هب ملرحلة الرشد، ومتتد يف العقد الثاين من حياة الفرد من 

- 11قبل ذلك بعام أو عامني أو بعد ذلك بعام أو عامني (أي بني  الثالثة عشرة إىل التاسعة عشرة تقريبا أو

سنة)، ومن السهل حتديد بداية املراهقة ولكن من الصعب حتديد �ايتها، ويرجع ذلك إىل أن بداية املراهقة 21

  5تتحدد �لبلوغ اجلنسي، بينما تتحدد �ايتها �لوصول إىل النضج يف مظاهر النمو املختلفة.
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) املراهقة ��ا تلك الفرتة الزمنية اليت تسمو حىت سن اخلامسة والعشرين واليت تقود ستانلي هول(يعرف       

  1الفرد ملرحلة الرشد.

" أن املراهقة هي تلك الفرتة اليت تبدأ �لبلوغ وتنتهي يف سن الرشد، وتستغرق حوايل  مصطفى زيدانويرى "      

سنوات من سن الثانية عشر إىل غاية سن العشرين �لنسبة للفرد املتوسط مع وجود اختالفات كبرية يف   8إىل7

  2كثري من احلاالت.

  التعريف اإلجرائي للمراهقة:- 7-1

ة الطفولة، وقبل سن الرشد ويتم فيها كثري من التغريات اجلسمية والعقلية مرحل يهي مرحلة اليت تل      

  واالجتماعية ويكون الفرد فيها �مس احلاجة للعناية والتوجيه اخللقي والديين.

  مراحل املراهقة:-8

  بداية املراهقة:- 8-1

  رة أو الرابعة عشرة عند الفتيان.وتكون بني سن احلادية عشرة أو الثانية عشرة عند الفتيات، وسن الثالثة عش      

  املراهقة املبكرة:- 8-2

  وتكون بني سن الثانية عشرة والرابعة عشرة عند الفتيات، وسن اخلامسة عشرة والسادسة عشرة عند الفتيان.      

  املراهقة املتوسطة:- 8-3

والثامنة عشرة عند وتكون بني سن اخلامسة عشرة والسابعة عشرة عند الفتيات، وسن السابعة عشرة       

  الفتيان.

  املراهق املتأخرة:- 8-4

  3وتكون بني سن الثامنة عشرة والعشرين عند الفتيات، وسن التاسعة عشر واحلادية والعشرين عند الفتيان.      

  مميزات مرحلة املراهقة:-9

  النمو الواضح املستمر حنو النضج يف كافة مظاهر وجوانب الشخصية.-       

  التقدم حنو النضج اجلسمي (أقصى طول).-       

  التقدم حنو النضج اجلنسي.-       

                                                 
 .301، صبدون سنة نشربريوت،  ، دار النهضة العربية،4، طالنمو النفسي، ملليحي، حلمي املليحيعبد املنعم ا 1
 .31، صبدون سنة نشر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، علم النفس االجتماعي، حممد مصطفى زيدان 2
 .306ص مرجع سبق ذكره،، حسام أمحد حممد أبوسيف 3



 ~66 ~ 
 

  التقدم حنو النضج العقلي حيث يتم حتقق الفرد واقعيا من قدراته وذلك من خالل اخلربات واملواقف.-       

  التقدم حنو النضج االنفعايل واالستقالل االنفعايل.-       

واكتساب املعايري السلوكية االجتماعية واالستقالل االجتماعي وحتمل  التقدم حنو النضج االجتماعي-       

  املسئوليات وتكوين عالقات اجتماعية جديدة واختاذ القرارات فيما يتعلق �لتعليم واملهنة والزواج.

  حتمل مسئولية توجيه الذات وذلك بتعرف املراهق على قدراته وامكانياته ومتكنه من التفكري.-       

 1اختاذ فلسفة يف احلياة ومواجهة نفسه واحلياة يف احلاضر والتخطيط للمستقبل.-       

  سنة):15- 12خصائص املرحلة العمرية (-10

  النمو اجلسمي:-10-1

  مظاهره: -10-1-1

عند البنني) وذلك  16-12عند البنات،  14- 10سنوات (3نالحظ طفرة النمو وازد�د سرعته ملدة -       

سنة عند 20سنة عند البنات وإىل 18اهلادئ يف املرحلة السابقة، على أن النمو يستمر إىل حوايل بعد فرتة النمو 

  سنة.14سنة وعند البنني يف سن  12البنني، وتصل أقصى سرعة للنمو اجلسمي عند البنات يف سن 

الساقني مما يؤدي إىل يزداد الطول ز�دة سريعة، ويتسع الكتفان وحميط األرداف ويزداد طول اجلذع، وطول -       

  ز�دة الطول والقوة.

  يزداد منو العضالت والقوة العضلية بصفة عامة.-       

سنة، وعند البنني بني 14-12يزداد الوزن ز�دة سريعة نتيجة لنمو العضالت والعظام (عند البنات بني -       

  سنة).16- 14

  الفروق الفردية: -10-1-2

يف األبعاد املختلفة للنمو اجلسمي يف هذه املرحلة يربزها ويضخمها طفرة النمو توجد فروق فردية واسعة       

  اجلسمي، وهناك فروق بني اجلنسني:

  توجد فروق واضحة يف توقيت النمو، ويالحظ تقدم مؤقت عند البنات و�خر مؤقت عند البنني.-       
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م منوا أسرع، أما عند البنات فيرتاكم يكون البنون أقوى جسميا نسبيا من البنات حيث تنمو عضال�-       

بينما تصل القوة العضلية أقصاها  16الدهن يف أماكن معينة، ويتزايد منو النشاط العضلي عند البنات حىت سن 

  سنة.18سنة وتستمر يف الز�دة حىت سن  15عند البنني يف سن 

  ا لوظيفة احلمل والوالدة.تنمو عظام احلوض عند الفتاة بشكل أوضح منه عند الفىت متهيد-       

  يشاهد اتساع الكتفني أكثر عند الفىت منه عند الفتاة متهيدا لعمله الشاق الذي يعتمد على القوة. -       

سنة عند البنات وتصل عظام 14- 10، 5تسبق الفتاة الفىت يف النمو العظمي إذ يبلغ أقصى سرعته بني-       

سنة عند البنني حيث 15- 13، 5سنة، ويبلغ أقصى سرعته بني 17الفتاة إىل اكتمال نضجها حوايل سن 

 ويفوقو�ن.  14يلحقون �لبنات يف سن 

�تم الفتاة أكثر من الفىت �ملظهر الشخصي من حيث الطول والوزن واملظهر العام وتسعى دائما لكي -       

  دو أكثر مجاال وجاذبية، وذلك نراها تقضي وقتا طويال أمام املرآة.تب

  العوامل املؤثرة فيه:-10-1-3

يتأثر النمو اجلسمي بعوامل عديدة من أمهها احملددات الوراثية واجلنس والتغذية وافرازات الغدد، ويالحظ أن       

  1الغدة النخامية وإفراز هرمو�ت النمو دورا هاما يف هذا.

  النمو احلركي:-10-2

  مظاهره:-10-2-1

يالحظ امليل حنو اخلمول والكسل والرتاخي، وتكون  15احلركية بصفة عامة، وحىت سن  تنمو القدرة والقوة      

حركات املراهق غري دقيقة، ولذلك يطلق على هذه املرحلة "سن االرتباك"، فقد يكثر تعثر املراهق واصطدامه 

جتعل النمو اجلسمي �أل�ث وسقوط األشياء من يده وشعوره بذاته، والسبب هو طفرة النمو يف املراهقة اليت 

يتصف �نعدام االتساق واختالف أبعاد اجلسم وضرورة تعلم حسن استخدام أعضاء اجلسم �بعادها اجلديدة، 

يضاف إىل هذا بعض العوامل االجتماعية والنفسية حيث تؤدي التغريات اجلسمية الواضحة واخلصائص اجلنسية 

م لديه وتوقع الكبار حتمله املسئوليات االجتماعية العديدة مما يزيد الثانوية إىل شعور املراهق بذاته وتغري صورة اجلس

  من االرتباك.
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ويزداد طول وارتفاع القفز، وقد وجد يف بعض البحوث أن املراهقني األكرب سنا واألطول واألقل وز� يكونون       

  أقوى وأكفأ يف النشاط احلركي من رفاقهم األصغر سنا واألقصر واألخف وز�.

  النمو العقلي: -10-3

  مظاهره:-10-3-1

تتميز مرحلة املراهقة ��ا فرتة متيز نضج يف القدرات ويف النمو العقلي عموما ومن مث فإن تعليم املراهق كله -       

  يشمل تزويده بقوة عقلية عظيمة تساعده يف منوه املتكامل.

ويوجد عدد ال �س به من مقاييس الذكاء يف  يكون الذكاء العام أكثر وضوحا من متايز القدرات اخلاصة-       

  هذه املرحلة.

  تصبح القدرات العقلية أكثر دقة يف التعبري مثل القدرة اللفظية والقدرة العددية.-       

  تزداد سرعة التحصيل وإمكانياته، ويالحظ ذلك مثال يف القراءة وإمكان حتصيل مواد مثل اهلندسة واجلرب.-       

درة على التعلم والقدرة على اكتساب املهارات واملعلومات ويالحظ أن التعلم يصبح منطقيا ال تنمو الق-       

  أليا، ويبعد عن طريق احملاولة واخلطأ.

ينمو االدراك من املستوى احلسي املباشر إىل املستوى املعنوي الذي ميتد عقليا حنو املستقبل القريب -       

  والبعيد.

  1مدته ومداه ومستواه، فيستطيع املراهق استيعاب مشكالت طويلة معقدة يف سهولة. ينمو االنتباه يف-       

  ينمو التذكر معتمدا على الفهم واستنتاج العالقات، وتنمو معه القدرة على االستدعاء والتعرف.-       

ويتضح ذلك يف امليل  تزداد القدرة على التخيل ا�رد املبين على األلفاظ، ويتجه من احملسوس إىل ا�رد،-       

  إىل الرسم واملوسيقى ونظم الشعر والكتا�ت األدبية.

ينمو التفكري ا�رد وتزداد القدرة على التفكري واالستدالل واالستنتاج واحلكم على األشياء وحل -       

رتبطة مباشرة املشكالت، وتنمو القدرة على التحليل والرتكيب، وتزداد القدرة على فهم األفكار دون أن تكون م

  �ملراهق شخصيا.

  تنمو املفاهيم املعنوية مثل اخلري والفضيلة والعدالة... إخل، ومييل املراهق إىل رؤية األشياء.-       

  

                                                 
 .211-210-209ص ص، مرجع سبق ذكره، صالح الدين العمرية 1



 ~69 ~ 
 

  العوامل املؤثرة فيه:  -10-3-2

الوالدة  رأينا كيف تلعب الوراثة دورا يف وجود فروق فردية يف الذكاء والقدرات العقلية، وعرفنا أن القدرة-       

  حتدد احلد األقصى الذي ميكن أن يصل إليه الفرد.

تؤثر التسهيالت البيئية واخلربة والتدريب يف فرصة تنمية ودرجة استثمار القدرة الوالدة إىل أقصى حد -       

  ممكن.

العقلي، كذلك ييسر التوافق االنفعايل الوصول إىل الثقة ومفهوم الذات املوجب املطلوب لتحقيق النضج -       

  وتؤثر العوامل االنفعالية مثل اخلمول والتمرد يف األداء العقلي للفرد.

  ويؤثر مستوى وسرعة معدل النمو اجلسمي يف التحصيل املدرسي وشخصية املراهق بصفة عامة.-       

  النمو االنفعايل:-10-4

  مظاهره:-10-4-1

عنيفة منطلقة متهورة ال تتناسب مع مثريا�ا وال يستطيع تتصف االنفعاالت يف هذه املرحلة ��ا انفعاالت -       

  املراهق التحكم فيها وال يف املظاهر اخلارجية هلا، ونالحظ السيولة االنفعالية وعدم الثبات االنفعايل.

يظهر التذبذب االنفعايل يف سطحية االنفعال ويف تغلب سلوك املراهق بني سلوك األطفال وتصرفات -       

  الكبار.

وقد يالحظ التناقص االنفعايل كما حيدث حني يتذبذب االنفعال بني احلب والكره والشجاعة -       

  واخلوف.... إخل، وحني يتذبذب املراهق بني االنشراح واالكتئاب وبني احلماس والالمباالة.

  وقد يالحظ اخلجل وامليول والتمركز حول الذات نتيجة للتغريات اجلسمية املفاجئة.-       

  1وقد يالحظ اإلحساس �لذنب واخلطيئة نتيجة املشاعر اجلديدة خاصة ما يتعلق منها اجلنس.-       

ويعترب احلب من أهم مظاهر احلياة االنفعالية للمراهق، فهو حيب األخرين وحيتاج إىل حب األخرين له، وال -       

الصحة النفسية للمراهق، واحلب كانفعال  جدال يف أن إشباع احلاجة إىل احلب واحملبة من ألزم ما يكون لتحقيق

  مهم �لنسبة للحياة االنفعالية واالجتماعية للمراهق.
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  العوامل املؤثرة فيه:-10-4-2

يتأثر النمو االنفعايل هنا �لتغريات اجلسمية الداخلية واخلارجية، والعمليات والقدرات العقلية، والتآلف       

  ومعايري اجلماعة، واملعايري االجتماعية العامة، والشعور الديين.  اجلسمي، ومنط التفاعل االجتماعي،

  النمو االجتماعي:-10-5

  مظاهره:-10-5-1

ستدخال القيم واملعايري إتستمر عملية التنشئة االجتماعية والتطبيع االجتماعي، حيث يستمر تعلم و -       

واملدرسني والقادة واملقربني من الرفاق والثقافة العامة االجتماعية من األشخاص اهلامني يف حياة الفرد مثل الوالدين 

اليت يعيش فيها املراهق، وتعترب املراهقة حبق مرحلة التطبيع االجتماعي، ويالحظ ز�دة �ثري الفروق يف عملية 

  التنشئة االجتماعية والتطبيع االجتماعي يف سلوك املراهق.

إىل املدرسة اإلعدادية إىل ز�دة الثقة يف النفس والشعور �ألمهية  ويؤدي االنتقال من املدرسة االبتدائية-       

  وتوسيع األفق االجتماعي يف سلوك املراهق.

ويتسع نطاق االتصال الشخصي مع السنني خاصة يف حالة الشخصية املنبسطة حيث يسعد املراهق -       

  مبشاركة األخرين يف اخلربات واملشاعر واالجتاهات واألفكار.

ويظهر االهتمام �ملظهر الشخصي، ويبدو ذلك واضحا يف اختيار املالبس واالهتمام �أللوان الزاهية -       

  الالفتة للنظر والتفصيالت احلديثة.

وتالحظ النزعة إىل االستقالل االجتماعي واالنتقال من االعتماد على الغري إىل االعتماد على النفس، -       

   حتمل بعض املسئوليات االجتماعية والقيام بدوره االجتماعي.ويتضمن هذا تطلع املراهق إىل

ويشاهد امليل إىل الزعامة، ويتميز الزعيم هنا بقوة الشخصية، وختتلف درجات الشعبية بني املراهقني -       

  فيتدرجون بني جنوم وبني عاديني إىل أفراد معزولني أو مرفوضني.

  ق البيئة املباشرة مثل شخصيات األبطال.ويظهر التوحد مع شخصيات خارج نطا-       

  وينمو الوعي االجتماعي واملسئولية االجتماعية، ويشاهد التذبذب بني األ�نية واإل�رة.-       

  ويزداد الوعي �ملكانة االجتماعية والطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليها املراهق.-       
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جتماعية يف مرحلة املراهقة، وميكن االستفادة من هذا يف توجيه منو وتعترب املنافسة من مظاهر العلقات اال-       

  املراهق، فاملراهق تلقائيا يقارن نفسه دائما برفقائه وحياول أن يلحق �م ليكون مثلهم أو يتفوق عليهم.

  العوامل املؤثرة فيه:-10-5-2

االستعداد واجتاهات الوالدين وتوقعا�م، هناك بعض العوامل املؤثرة يف السلوك االجتماعي للمراهق وهي -       

واألسرة ومستواها االجتماعي االقتصادي، ورأي الرفاق، ومفهوم الذات، واملدرسة ومطالبها، والنضج اجلسمي 

  والفسيولوجي، وا�تمع والثقافة العامة.

  ويتأثر السلوك االجتماعي للمراهق إىل حد كبري �جتاهات أسرته وجنسه وشخصيته.-       

وتؤثر اخلربات االجتماعية األوىل يف حياة املراهق يف منوه االجتماعي حيث يالحظ أنه كلما كانت البيئة -       

  االجتماعية مالئمة كلما ساعد ذلك على تكوين عالقات اجتماعية سوية يف هذه املرحلة وما يليها.

ن يف عملية التنشئة االجتماعية والتطبيع ويربز يف هذه املرحلة أثر الصحبة أو مجاعة الرفاق واألقرا-       

االجتماعي، حيث جند أن املراهق يسعى سعيا لتكوين عالقات اجتماعية سليمة مع األصدقاء والصحبة والقيام 

  �1لدور االجتماعي السليم معهم ومع الكبار يف البيئة.

  النمو اجلنسي:-10-6

  مظاهره:-10-6-1

ملراهق �لدافع اجلنسي، ولكنه يف أول األمر بعرب عنه يف شكل إخالص ووالء يف أوائل هذه املرحلة يشعر ا-       

وإعجاب وإعزاز وحب لشخص أكرب سنا من نفس اجلنس غالبا كاملدرس واملدرسة، وتالحظ اجلنسية املثلية مبعىن 

أقصى درجات  أن يتوجه املراهق انفعاليا ومييل عاطفيا بدرجة تزيد عما هو مألوف حنو أفراد جنسه، وطبيعي أن

اجلنسية املثلية تزداد يف بعض ا�تمعات والبيئات دون األخر، ويعتقد أن ز�دة اجلنسية املثلية يف ا�تمع ترتبط بقلة 

  فرص االختالط االجتماعي الربيء بني اجلنسني.

ات األسرة أو مث يتحول امليل اجلنسي تدرجييا إىل اجلنس األخر، فيتعلق الفىت �حدى اجلارات أو صديق-       

  إحدى املدرسات، وتفعل الفتاة مثل ذلك مع أفراد اجلنس األخر.
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  الفروق الفردية:-10-6-2

  توجد فروق فردية واسعة يف سن البلوغ وشدة الدافع اجلنسي لدى كل من املراهقني واملراهقات.-       

البنني، واهتمامهن واستمتاعهن والفروق بني اجلنسني: يالحظ شعور البنات �خلجل يف مجاعات -       

  �1التصال اجلسمي يف النشاط االجتماعي املشرتك (إذا وجد).

  عالقة الرتبية البدنية والر�ضية �لنسبة للمراهق:-11

"، أن اللعب والنشاط الر�ضي، خيفض القلق والتوتر، الذي هو فرويد" و"أدملان دريتشار يتفق كل من "-       

طرق اللعب، ميكن للطاقة الغريزية أن تتحرر بصفة مقبولة، بفضل اللعب والنشاط الر�ضي، وليد اإلحباط، فعن 

  2أيضا يتمكن املراهق من تقييم إمكا�ته، الفكرية والعاطفية والبدنية وحماولة تطويرها �ستمرار.

 عن مشاكله بفضل الر�ضة، خيفف املراهق من الضغوطات الداخلية ذات املنشأ الفيزيولوجي ويعرب-       

  3وطموحاته، كما جتعله يعطي صورة حسنة، لكينونته الشخصية وحضوره اجلسدي، إىل غاية حتقيق رغبة التفوق.
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  :الفصل خالصة

نستنتج �ن النمو يف املراهقة املبكرة حيدث على شكل تغريات جسمية، خارجية، يستطيع أن يالحظها       

يالحظها احمليطون به، كما أن هناك تغريات فيزيولوجية داخلية، تظهر يف وظائف األعضاء املراهق بنفسه أو قد 

العضوية والنفسية، ويف األخري تعترب املراهقة املبكرة هي األصعب من املراحل األخرى، مما وجب على املريب أو 

 ويكون شخصية قوية ومتزنة املدرب أن يعرف خصائص واحتياجات ومتطلبات املراهق الضرورية ليحقق منوا متز�

  يف حياته.

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اجلانب التطبيقي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع:

اإلطار املنهجي للدراسة 

 امليدانية
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  متهيد:

لكل دراسة أو حبث علمي أسسا منهجية يبين عليها الباحث قاعدته األساسية يف االنطالق يف عملية       

البحث والدراسة، وتكون هذه األسس املنهجية مبثابة املرشد الذي يتبناه الباحث حىت تتسم دراسته �لدقة 

دقة اليت يصل إليها يف حتديد العلمية، ومما ال شك فيه أن تقدمي أي حبث يف علم من العلوم يقاس بدرجة ال

مفاهيمه ويف دقة األدوات املستخدمة لقياسه، فعلى الباحث أن يدرك طريقة استعمال خمتلف األدوات اخلاصة 

�ذه العملية وكيفية توظيفها يف حبثه، وعلى ضوء ما تقدم يف اجلزء النظري �يت دراسيت هذه يف احملاولة لتشخيص 

  عتمدة لتشكيل الفرق الر�ضية املدرسية. ومعرفة الطرق واألساليب امل
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  البحث: منهج-1

كلمة منهج مشتقة من �ج، أي سلك طريقا معينا و�لتايل كلمة منهج تعين الطريق، كما تعين �لغة        

إىل الغرض "، اليت ترجع إىل أصل يو�ين، يعين البحث أو النظر أو املعرفة، اليت تؤدي ethodm" اإلجنليزية

  1املطلوب.

ميثل املنهج يف البحث العلمي، جمموعة من القواعد واألسس اليت يتم وضعها من أجل الوصول إىل احلقيقة        

وتكون هذه األسس املنهجية، مبثابة املرشد اليت يتبناه الباحث حىت تتسم دراسته �لدقة العلمية، ومنهج البحث 

احث، انطالقا من البناء النظري، إىل غاية النتائج اليت سوف يتحصل عليها جتسيدا هو النتيجة اليت ينتهي إليها الب

لكافة اخلطوات اليت تصاغ خالل إجناز هذا البحث، انطالقا من اإلشكالية املطروحة، فإن املنهج الوصفي 

قاء والتوجيه طرق وأساليب االنتالتحليلي هو األكثر مالئمة لإلجابة على التساؤالت املطروحة حول موضوع "

  املعتمدة لتشكيل الفرق الر�ضية املدرسية"

فاملنهج الوصفي التحليلي هو عبارة على استقصاء ينصب يف ظاهرة من الظواهر بقصد تشخيصها وكشف        

جوانبها وحتديد العالقات بني عناصرها، و�ستعماله ميكننا التوصل إىل النتائج واملعلومات الصحيحة فبفضله ميكن 

  2تصال مبحيط املشكلة.اال

  الدراسة االستطالعية:-2

البحوث االستطالعية، هي تلك البحوث اليت تتناول موضوعات جديدة مل يتطرق إليها أي �حث من قبل       

  3.وال تتوفر عنها بيا�ت أو معلومات أو حىت جيهل الباحث كثريا ما هي أبعادها وجوانبها.... إخل

يف هذا البحث وتوضيح زاوية الرؤية لصياغة الفرضيات، قمنا �جراء مقابلة مع رئيس بغرض تسهيل مهمتنا       

، لوالية �تنة الرابطة الوالئية للر�ضة املدرسية لوالية �تنة ومفتش الطور املتوسط ملادة الرتبية البدنية والر�ضية

صياغة فرضيات البحث، كما قمنا لتأكيد وجهة نظر� حول بعض العناصر املتعلقة مبوضوع الدراسة للقيام ب

بدراسة استطالعية من خالل ز�رة بعض األساتذة ومتوسطات والية �تنة، أين قمنا بتوزيع االستبيان على جمموعة 

  أستاذ، من أجل الوقوف على نقائص وثغرات االستبيان. 50من أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية املقدرين ب 

  

                                                 
 .48، ص1996، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، مناهجه وتقنياتهالبحث العلمي ، حممد ز�ن عمر 1
 .9، ص2002، حبوث ودراسات اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، منهج البحث املقارن، عبد اجلواد بكر 2
 .74، ص1984مكتبة الفالح الكويتية،  أضواء على الدراسة امليدانية،، �صر �بت 3
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  ث:حتديد جمتمع وعينة البح-3

  جمتمع البحث:- 3-1

يشري معىن جمتمع الدراسة إىل ا�موعة الكلية من العناصر اليت يسعى الباحث إىل أن يعمم عليها النتائج       

  ذات العالقة �ملشكلة املدروسة.

الرتبية وقد استهدفت الدراسة األمني العام للرابطة الوالئية للر�ضة املدرسية ومفتش الطور املتوسط ملادة       

  أستاذ. 50البدنية والر�ضية، �إلضافة إىل أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية ملرحلة التعليم املتوسط البالغ عددهم 

  عينة البحث:- 3-2

تعترب العينة يف البحوث الوصفية، أساس عمل الباحث وهي مأخوذة من ا�تمع األصلي وتكون ممثلة له       

عنصرا هاما يف املرحلة التطبيقية، هذا ما جعل عملية حتديدها عملية حساسة ودقيقة،  متثيال صادقا، كما تعترب

  يتوقف عليها جناح البحث العلمي وصدقه.

  ومشلت عينة البحث إىل عينتني ختدم موضوع دراستنا:-       

واليت مشلت أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية للتعليم املتوسط على مستوى والية �تنة البالغ  :األوىلعينة الدراسة 

إكمالية حسب إحصائيات مديرية الرتبية لوالية 170أستاذ موزعني على مجيع أقطار هذه الوالية يف 318عددهم 

  شوائية.أستاذ اختريت بطريقة ع 50، حيث اقتصرت دراستنا على �2015/2016تنة سنة 

رئيس الرابطة الوالئية للر�ضة املدرسية لوالية �تنة، ومفتش الطور  واليت مشلت كل من :الثانيةعينة الدراسة 

مت التحاور معهم على كل احملاور اخلاصة مبوضوع  ، حيثلوالية �تنة املتوسط ملادة الرتبية البدنية والر�ضية

  اختيارهم بطريقة عمدية. الدراسة، فكان

  خصائص العينة:- 3-3

مشلت الدراسة عينة مكونة من األمني العام للرابطة الوالئية للر�ضة املدرسية الذي يعد اخللية املباشرة املرتبطة       

 لوالية �تنة �لر�ضة املدرسية من خمتلف اجلوانب لوالية �تنة، ومفتش الطور املتوسط ملادة الرتبية البدنية والر�ضية

أستاذ يف الرتبية البدنية والر�ضية ملرحلة التعليم  50يف التدريس واإلدارة، وعينة أخرى تتمثل يف والذي له خربة 

 املتوسط دون األخذ بعني االعتبار متغري اجلنس والسن واخلربة املهنية.
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  :البحثأدوات -4

  قمنا �ختيار أداتني مها املقابلة واالستبيان لتناسبهما مع موضوع الدراسة:      

  املقابلة:- 4-1

تتطلب هذه الدراسة إجراء مقابلة مع رئيس الرابطة الوالئية للر�ضة املدرسية لوالية �تنة ومفتش الطور      

خدمة للفرضيات، حيث ستجرى مقابلة نصف مغلقة، وقد كان  لوالية �تنة املتوسط ملادة الرتبية البدنية والر�ضية

هو التعرف بدقة على الطرق واألساليب املعتمدة لتشكيل الفرق الر�ضية  اهلدف الرئيسي من إجراء هذه املقابلة

  املدرسية. 

واملقابلة هي تفاعل لفظي بني شخصني يف موقف مواجهة حيث حياول أحدمها وهو الباحث القائم �ملقابلة أن 

  1يستشري بعض املعلومات أو التغيريات لدى األخر وهو املبحوث.

ة، من بني األدوات الرئيسية يف مجع املعلومات، عند دراسة األفراد واجلماعات اإلنسانية، كما تعترب املقابل      

وهي حوار يتم بني القائم �ملقابلة وبني شخص أو جمموعة أشخاص �دف احلصول على معلومات متعلقة 

  2مبوضوع معني.

  االستبيان: - 4-2

يف البحوث العلمية، وعن كريق االستبيان تستمد  االستبيان هو وسيلة جلمع املعلومات تستعمل كثريا      

املعلومات مباشرة من املصدر األصلي، ويتمثل يف مجلة من األسئلة، واليت تكون بدورها إما مغلقة، مفتوحة، أو 

نصف مفتوحة، أو اختيارية ويقوم الباحث بتوزيعها على العينة املختارة، مث يقوم جبمعها فدراستها وحتليلها مث 

  3ص النتائج منها.استخال

  سؤاال وتنقسم كاأليت:  28استعمل االستبيان كأداة جلمع البيا�ت وقد كتب االستبيان �لغة العربية على       

حول: الطرق املتبعة من طرف األساتذة يف انتقاء وتوجيه التالميذ - 08- إىل السؤال رقم-01-من السؤال رقم- 

  لتشكيل الفرق الر�ضية املدرسية.

هل يعتمد أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يف الطور املتوسط  حول:- 14- إىل السؤال رقم- 09- سؤال رقممن ال- 

  على أساليب علمية يف االنتقاء لتشكيل الفرق املدرسية وتوجيه التالميذ حنو الفرق.

                                                 
 .96-95ص ، ص1997عمان، مؤسسة وهران،  أساليب البحث العلمي يف ميدان العلوم اإلدارية،، جودة حمفوظ وظاهر الكاللدة 1
 .121، ص2001، دار الفكر، عمان، 7، طالبحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، ذوقان عبيدات واخرون 2
 .57-56ص ، ص1995، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اد البحوثمناهج البحث العلمي وطرق اعد، عمار بوحوش وحممد حممود 3
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يف تشكيل حول: ما مدى مسامهة عملية انتقاء ونوجيه التالميذ -21- إىل السؤال رقم-15-من السؤال رقم- 

  الفرق املدرسية؟

حول: هل خلربة األستاذ دور يف عملية انتقاء وتوجيه التالميذ -28-إىل السؤال رقم- 22-من السؤال رقم- 

  لتشكيل الفرق املدرسية.

  صدق االستبيان:-1- 4-2

يعد أحد لقد حرصنا على التأكد من صدق االستبيان يف الدراسة احلالية، وذلك ألمهية صدق األداة، حيث       

، 1990) سنة Anastasiaأهم الشروط الواجب توفرها، وهو من أهم معايري جودة القياس، وتعرفه أنستازي (

  إن صدق االختبار يعين ما الذي يقيسه االختبار، ومدى صحة هذا القياس.

�ضية لوالية �تنة مت عرض االستبيان، على جمموعة من احملكمني مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر        

فمنهم من وافق على األسئلة مع اجراء بعض التعديالت، ومنهم من أضاف بعض األسئلة، وبناء على آرائهم فقد 

  1مت تعديل االستبيان حبذف وتعديل وإضافة بعض األسئلة.

  جماالت البحث:-5

  ا�ال الزماين:- 5-1

نوفمرب إىل غاية شهر فيفري، كما مت تعديله خالل األشهر �لنسبة للجانب النظري فقد مت إجراؤه من شهر       

  املتبقية مبا يتوافق مع اجلانب التطبيقي.

الصدق واملوضوعية) أخر (أما �لنسبة للجانب التطبيقي فقد مت اخضاع االستبيان للخصائص السيكو مرتية       

ع األخري من شهر مارس، وبضع أسابيع من شهر مارس، أما �لنسبة لتوزيع االستبيان فقد مت توزيعه يف األسبو 

  شهر أفريل.

  ا�ال املكاين: - 5-2

مت إجراء هذه الدراسة على مستوى مكتب الرابطة الوالئية للر�ضة املدرسية لوالية �تنة بر�سة األمني العام        

بر�سة محاد يسني، كما مت إجراؤه  لوالية �تنة جاهيد، ومفتش الطور املتوسط ملادة الرتبية البدنية والر�ضية زروين

  على مستوى بعض متوسطات والية �تنة.

  

                                                 
 .177، ص2006 القاهرة، ، مركز الكتاب للنشر،املدخل إىل القياس يف الرتبية البدنية والر�ضية، حممد نصر الدين رضوان  1
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 املعاجلة اإلحصائية:-7

  االحصاء الوصفي:- 7-1

حيث مت حتويل من البيا�ت املتحصل عليها من خالل االستبيان إىل نسب مئوية �ستخدام الطريقة الثالثية       

عملية عرض وحتليل ومناقشة النتائج املتحصل عليها يف ضوء وعرضها يف جداول ورسومات بيانية لتسهيل 

  فرضيات الدراسة.

  الطريقة الثالثية:

  

 

 

  االحصاء االستداليل:- 7-2

مقارنة بني خمتلف البيا�ت املتحصل عليها، ومبا أن هذه البيا�ت إن حتليل وتفسري النتائج تتطلب إجراء       

لعامل واحد ) ×2(، 2غرضها تصنيفي، فإن البيا�ت يف املستوى االمسي، فإن االختبار املناسب هو اختبار كا

  والذي حيسب �لطريقة التالية:

  

  Fe)  –(FO  

=      2X        
Fe                       

 

  

   

    %100                حجم العينة

  ×                  التكرار  

  

  حجم العينة/100×التكرار×=
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  :الفصل خالصة

من خالل هذا الفصل بينا خمتلف اخلطوات والطرق اليت اعتمد� عليها يف معاجلة نتائج الدراسة امليدانية،       

فمن خالل هذه األخرية متكنا من حتديد جماالت الدراسة، وحتديد جمتمع الدراسة والعينة اخلاصة بذلك، كما قمنا 

ات حيث استعملت على (االستبيان املوجه إىل أساتذة الرتبية البدنية بتحديد األدوات املستغلة جلمع املعلوم

والر�ضية، كما مشل أيضا املقابلة اليت أجريت مع األمني العام للرابطة الوالئية للر�ضة املدرسية، ومفتش الرتبية 

اإلحصائية هلذه النتائج، كل  )، والكيفية اليت متت من خالهلا املعاجلةلوالية �تنة البدنية والر�ضية للطور املتوسط

هذه األمور تدخل حتت اطار اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية، اليت تعترب األساس العلمي الذي يرتكز عليه 

 الباحث ليكون عمله منظم بطريقة مقتنعة ومنطقية.

  

 
 



 
 

 

  

  الفصل اخلامس:

عرض وحتليل ومناقشة 

 النتائج
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  عرض وحتليل نتائج االستبيان:-1

  احملور األول:

  على ماذا تعتمد يف اختيارك للفرق الر�ضية املدرسية؟ :01لسؤال ا

  الر�ضية املدرسية.معرفة الطريقة اليت يعتمدون عليها يف اختيار الفرق الغرض من السؤال: 

  :01ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم  :01اجلدول رقم

    

  

االختبارات   املالحظة

  واملقاييس

  ا�موع      مقابالت ودية

  50  23  04  23  التكرار

  %100  46  8  46  النسب املئوية

  14,44  احملسوبة 2كا

  5,99  ا�دولة 2كا

  دال  الداللة

اجلدولية  2كانت قيمة كا  2ودرجة احلرية  0,05اجلدولية عند مستوى الداللة  2و�لكشف عن قيمة كا

ا�دولة مما يدل أن الفروق بني تكرارات استجا�ت هذا السؤال دالة  2احملسوبة > كا 2، ومبا أن كا5,99=

  معنو�.

  

  الر�ضية املدرسية.دائرة نسبية توضح الطريقة اليت يعتمدون عليها يف اختيار الفرق  -01-رقم شكل  

46%

4%

46%

النسب المئویة 

المالحظة

المقاییس واالختبارات

مقابالت ودیة
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  حتليل النتائج:

جاءت إجا�ت أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يف الطور  %100جواب والذي ميثل نسبة  50من بني -       

  املتوسط كاأليت: 

االختبارات  من األساتذة يعتمدون على%8من األساتذة يعتمدون على املالحظة يف عملية االنتقاء، و 46%

من األساتذة يعتمدون على املقابالت الودية يف عملية %46عملية االنتقاء، يف حني أن نسبة واملقاييس يف 

االنتقاء، ومن خالل هذه النتائج يتوضح لدينا أن معظم أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يعتمدون على املالحظة 

همة يف عملية االنتقاء إال أحد املراحل امل اواملقابالت الودية يف تشكيل الفرق الر�ضية املدرسية، �لرغم من أ�م

وجيعل من عملية االنتقاء عملية عشوائية، وقد يرجع سبب ذلك إىل سهولتهما  انغري كافي الوحدمهأ�ما 

وتناسبهما مع اإلمكانيات املتاحة يف املؤسسات الرتبوية، يف حني جند أن نسبة ضئيلة من األساتذة يعتمدون يف 

  ضية املدرسية على االختبارات واملقاييس.تشكيلهم للفرق الر�

أن اعتماد املدرب أو األستاذ على املالحظة واملشاهدة لالعبيه أثناء املباراة فقط  بوحاج مز�نكما يؤكد -       

لتحديد مستوى األداء البدين واملهاري أمرا تنقصه الدقة واملوضوعي واملصداقية، فاالعتماد على األسس العلمية 

  1مستو�ت األداء لالعبني أصبحت ضرورة حتمية ال جدال فيها.ملعرفة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .25، صمرجع سبق ذكرهبوحاج مز�ن،  1
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  هل �خذون مببدأ الفروق الفردية يف انتقائكم للتالميذ املوهوبني؟ :02السؤال 

  معرفة توظيف الفروق الفردية عند اجناز االنتقاء الر�ضي. الغرض من السؤال:

  .02نتائج اإلجابة على السؤال  لميث :02اجلدول رقم 

  

  ا�موع  أبدا  �درا  أحيا�  دائما  

  50  00  03  13  34  التكرار  

  %100  00  06  26  68  النسب املئوية

  56,72  احملسوبة 2كا

  7,81  ا�دولة 2كا

  دال  الداللة

اجلدولية  2كانت قيمة كا  3ودرجة احلرية  0,05اجلدولية عند مستوى الداللة  2و�لكشف عن قيمة كا

ا�دولة مما يدل أن الفروق بني تكرارات استجا�ت هذا السؤال دالة  2احملسوبة > كا 2، ومبا أن كا7,81=

  معنو�.

  

  

  دائرة نسبية توضح توظيف الفروق الفردية عند إجناز االنتقاء الر�ضي.-2-رقم شكل           

  

68%

26%

6%

0%

النسب المئویة

دائما

أحیانا

نادرا

أبدا
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  حتليل النتائج:

معظم أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يعتمدون دائما مببدأ الفروق الفردية يف  من خالل النتائج يتبني لنا أن      

من أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية %26يف حني أن نسبة، %68انتقاء التالميذ املوهوبني واليت متثل نسبتهم 

�درا ما يعتمدون على مبدأ %6بةيعتمدون أحيا� مببدأ الفروق الفردية يف انتقاء التالميذ املوهوبني يف حني أن نس

  الفروق الفردية.
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  هل يتم أخذ نتائج الفحوص الطبية يف االعتبار أثناء قيامكم �النتقاء الر�ضي للتالميذ املوهوبني؟: 03السؤال  

  االنتقاء الر�ضي.معرفة مدى توظيف نتائج الفحوص الطبية يف االعتبار عند اجناز الغرض من السؤال: 

  .03ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم  :03اجلدول رقم 

  

  ا�موع  أبدا  �درا  أحيا�  دائما  

  50  07  04  10  29  التكرار

  %100  14  08  20  58  النسب املئوية

  30,48  احملسوبة 2كا

  7,81  ا�دولة 2كا

  دال  الداللة

اجلدولية  2كانت قيمة كا  3ودرجة احلرية  0,05اجلدولية عند مستوى الداللة  2و�لكشف عن قيمة كا

ا�دولة مما يدل أن الفروق بني تكرارات استجا�ت هذا السؤال دالة  2احملسوبة > كا 2، ومبا أن كا7,81=

  معنو�.

  

  

دائرة نسبية توضح مدى توظيف نتائج الفحوص الطبية يف االعتبار عند إجناز االنتقاء -3-رقم شكل

  الر�ضي. 

58%20%

8%

14%

النسب المئویة

دائما

أحیانا

نادرا

أبدا
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  حتليل النتائج:

من خالل هذه النتائج يتبني لنا أن أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية عند انتقائهم للتالميذ املوهوبني �خذون       

من %20من األساتذة، يف حني أن نسبة %58واليت متثل نسبتهم دائما بنتائج الفحوص الطبية يف االعتبار 

من األساتذة �درا ما %8األساتذة �خذون بنتائج الفحوص الطبية يف االعتبار أحيا�، يف حني أن نسبة 

�خذون نتائج الفحوص الطبية أما بعض من األساتذة ال �خذون بنتائج الفحوصات الطبية يف االعتبار أثناء 

  من األساتذة. %14نتقاء التالميذ املوهوبني واليت متثل نسبتهمقيامهم �

نستنتج من هذا أن االنتقاء اجليد واملالئم جيب أن يتم بطريقة موضوعية، مبعىن جيب أن خيضع كل العب أو       

 تلميذ من حني ألخر لفحوص ومراقبة طبية مستمرة متس مجيع أطراف جسمه خاصة قبل مشاركته يف املنافسات

  الرمسية حىت يكون األستاذ أو املريب على دراية لكل تلميذ.

، فإن إجراء فحوصات طبية للناشئ اجبارية للتأكد من كمال عبد احلميد وحممد صبحي حسننيوحسب       

  1سالمتهم الصحية ملمارسة اللعبة وهي من أهم االختبارات يف االنتقاء املبدئي.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .195، صذكرهمرجع سبق ، كمال عبد احلميد وحممد صبحي حسنني1
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  ظروف أماكن التحضري لفرقكم املدرسية مشا�ة ألماكن إجراء املنافسات الرمسية؟ له :04السؤال 

معرفة إذا كانت املنشآت الر�ضية داخل املؤسسات التعليمية مشا�ة ألماكن إجراء الغرض من السؤال: 

  املنافسات الرمسية.

  .04ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم : 04اجلدول رقم 

  

  ا�موع  ال  نعم  

  50  46  04  التكرار

  %100  92  08  النسبة املئوية

  35,28  احملسوبة 2كا

  3,84  ا�دولة 2كا

  دال  الداللة

اجلدولية  2كانت قيمة كا  1ودرجة احلرية  0,05اجلدولية عند مستوى الداللة  2و�لكشف عن قيمة كا

ا�دولة مما يدل أن الفروق بني تكرارات استجا�ت هذا السؤال دالة  2احملسوبة > كا 2، ومبا أن كا3,84=

  معنو�.

  

دائرة نسبية توضح ما إذا كانت املنشآت الر�ضية داخل املؤسسات التعليمية مشا�ة -4- رقم شكل

  ألماكن إجراء املنافسات الرمسية.

8%

92%

النسب المئویة

نعم

ال
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  حتليل النتائج:

لنا أن معظم أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية وبنسبة كبرية من خالل النتائج الواردة على اجلدول يتبني       

ال يرون أن ظروف أماكن التحضري لفرقهم املدرسية تكون مشا�ة ألماكن إجراء املنافسات الرمسية، %92حوايل

لية وهذا راجع لقلة الوسائل والتجهيزات واملنشآت الر�ضية يف األواسط الرتبوية مما يصعب األمر لألستاذ يف عم

من األساتذة يعتربون أ�ا مشا�ة ألماكن إجراء %8انتقائه للناشئني املوهوبني وتوجيههم، يف حني أن نسبة

  املنافسات الرمسية.
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  هل لديكم فكرة عن طرق علمية موضوعية يف عملية االنتقاء الر�ضي داخل املدارس؟: 05السؤال 

ا كان األساتذة هلم فكرة عن طرق علمية موضوعية يف عملية االنتقاء الر�ضي معرفة ما إذالغرض من السؤال: 

  داخل املدارس.

  .05ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم : 05اجلدول رقم 

  

  ا�موع      نوعا ما  ال  نعم  

  50  18  05  27  التكرار

  %100  36  10  54  النسب املئوية

  14,68  احملسوبة 2كا

  5,99  ا�دولة 2كا

  دال  الداللة

اجلدولية  2كانت قيمة كا  2ودرجة احلرية  0,05اجلدولية عند مستوى الداللة  2و�لكشف عن قيمة كا

ا�دولة مما يدل أن الفروق بني تكرارات استجا�ت هذا السؤال دالة  2احملسوبة > كا 2، ومبا أن كا5,99=

  معنو�.

  
   دائرة نسبية توضح ما إذا كان األساتذة هلم فكرة عن طرق علمية موضوعية يف عملية -5-رقم شكل  

  االنتقاء الر�ضي داخل املدارس.

54%

10%

36%

النسب المئویة

نعم

ال

نوعا ما
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  حتليل النتائج:

  جاءت إجا�ت أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية كاأليت:%100جواب والذي ميثل نسبة 50من بني       

علمية موضوعية يف عملية االنتقاء داخل املدارس، يف حني أن من األساتذة لديهم فكرة عن طرق 54%

كانت نوعا ما لديهم فكرة عن طرق علمية موضوعية يف عملية االنتقاء داخل املدارس، يف حني أن %36نسبة

  ليست لديهم فكرة عن طرق علمية موضوعية.%10نسبة

لديهم فكرة عن كرق علمية موضوعية يف االنتقاء  ومن هذا نستنتج أن معظم أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية      

  داخل املدارس، لكن ال يتم االعتماد عليها وذلك لعدم توفر الوقت الكايف والوسائل الر�ضية الالزمة.
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  يف نظركم هل لالختبارات واملقاييس أمهية يف انتقاء الناشئني وتكوينهم؟: 06السؤال 

  معرفة إذا كانت االختبارات واملقاييس هلا أمهية يف انتقاء الناشئني وتكوينهم.الغرض من السؤال: 

  .06ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم : 06اجلدول رقم 

  

  ا�موع  ال  نعم  

  50  00  50  التكرار

  %100  00  100  النسبة املئوية

  50  احملسوبة 2كا

  3,84  ا�دولة 2كا

  دال  الداللة

اجلدولية  2كانت قيمة كا  1ودرجة احلرية  0,05اجلدولية عند مستوى الداللة  2كا  و�لكشف عن قيمة

ا�دولة مما يدل أن الفروق بني تكرارات استجا�ت هذا السؤال دالة  2احملسوبة > كا 2، ومبا أن كا3,84=

  معنو�.

  

  

  دائرة نسبية توضح إذا كانت االختبارات واملقاييس هلا أمهية يف انتقاء الناشئني وتكوينهم. -6-رقم شكل  

  

100%

0%

النسب المئویة

نعم

ال
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  حتليل النتائج:

من خالل النتائج املبنية أعاله نالحظ أن مجيع أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية واليت متثل       

  نتقاء الناشئني وتكوينهم.يعتربون أن االختبارات واملقاييس هلا أمهية يف ا%100نسبتهم

ومن هذا نستنتج أن االختبارات واملقاييس هلا أمهية �لغة يف عملية االنتقاء والتوجيه وتعد العمود األساسي       

  .�لنسبة للمريب أو األستاذ، حيث تعطي مجيع مواصفات هذا الناشئ أو التلميذ من حيث الطول والوزن.... إخل
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  حسب رأيكم ما هو اهلدف من تنظيم املنافسات الر�ضية املدرسية؟: 07السؤال 

  معرفة اهلدف من تنظيم املنافسات الر�ضية املدرسية.الغرض من السؤال: 

  .07ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم : 07اجلدول رقم 

  

التسلية والرتفيه   

  عن النفس

حتسني القدرات 

البدنية واملهارات 

  يةاحلرك

انتقاء التالميذ حنو 

  ر�ضات النخبة

  ا�موع

  50  33  05  12  التكرار

  %100  66  10  24  النسب املئوية

  25,49  احملسوبة 2كا

  5,99  ا�دولة 2كا

  دال  الداللة

اجلدولية  2كانت قيمة كا  2ودرجة احلرية  0,05اجلدولية عند مستوى الداللة  2و�لكشف عن قيمة كا

ا�دولة مما يدل أن الفروق بني تكرارات استجا�ت هذا السؤال دالة  2احملسوبة > كا 2، ومبا أن كا5,99=

  معنو�.

  

  دائرة نسبية توضح ما اهلدف من تنظيم املنافسات الر�ضية املدرسية.-7-رقم شكل

24%

10%

66%

النسب المئویة

التسلیة والترفیھ عن النفس

 تحسین القدرات البدنیة والمھارات
الحركیة

بةانتقاء التالمیذ نحو ریاضات النخ
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  حتليل النتائج:

من أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يعتربون أن اهلدف من  %66نالحظ من خالل هذه النتائج أن نسبة      

من األساتذة %24تنظيم املنافسات الر�ضية املدرسية هو انتقاء التالميذ حنو ر�ضات النخبة، يف حني أن نسبة

يرون أن اهلدف من تنظيم املنافسات الر�ضية املدرسية هو التسلية والرتفيه عن النفس، يف حني أن 

  من األساتذة يرون أن اهلدف هو حتسني القدرات البدنية واملهارات احلركية.%10نسبة

فتعترب الر�ضة املدرسية الوسط احليوي واملميز الذي يساعد على كشف وإبراز املواهب الر�ضية، إذن أن       

الجتماعي للتالميذ لتنظيم املنافسات الر�ضية املدرسية عدة أهداف تربوية وتثقفية حبيث تعمل على االندماج ا

عن طريق تنافس سليم فيما بينهم، �إلضافة إىل املسامهة يف حتقيق االنتقاء والتوجيه للتالميذ املوهوبني يف ا�ال 

  الر�ضي.

بعنوان "االنتقاء والتوجيه الر�ضي للتالميذ املوهوبني يف إطار الر�ضة  يف دراسته فنوش نصري كما أكد      

أن لتنظيم املنافسات الر�ضية املدرسية أثر �لغ للوصول إىل حتقيق عملية االنتقاء  سنة)،15- 12(املدرسية 

  والتوجيه للتالميذ املوهوبني �عتبارها فرصة متكن كل تلميذ من التعبري عن قدراته ومواهبه الكاملة. 

اهلدف من تنظيم املنافسات الر�ضية  ومن هذا نستنتج أن معظم أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يرون أن      

  املدرسية هو انتقاء التالميذ حنو ر�ضات النخبة.
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  ؟ هل عند انتقائكم ألحسن العناصر تقوم مبتابعة ألحسن العناصر املختارة وتوجيهها حنو الفرق: 08السؤال 

العناصر يقومون مبتابعة ألحسن العناصر معرفة ما إذا كان األساتذة عند انتقائهم ألحسن الغرض من السؤال: 

  املختارة وتوجيهها حنو الفرق.

  .08ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم : 08اجلدول رقم 

  ا�موع  ال  نعم  

  50  10  40  التكرار

  %100  20  80  النسبة املئوية

  18  احملسوبة 2كا

  3,84  ا�دولة 2كا

  دال  الداللة

اجلدولية  2كانت قيمة كا  1ودرجة احلرية  0,05اجلدولية عند مستوى الداللة  2و�لكشف عن قيمة كا

ا�دولة مما يدل أن الفروق بني تكرارات استجا�ت هذا السؤال دالة  2احملسوبة > كا 2، ومبا أن كا3,84=

  معنو�.

        
املختارة وتوجيهها حنو دائرة نسبية توضح متابعة األساتذة عند انتقائهم ألحسن العناصر -8-رقم شكل

  الفرق.

80%

20%

النسب المئویة

نعم

ال
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  حتليل النتائج:

  جاءت إجا�ت أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية كاأليت:%100جواب والذي ميثل نسبة  50من بني       

من األساتذة عند انتقائهم ألحسن العناصر يقومون مبتابعة ألحسن العناصر املختارة وتوجيهها حنو الفرق، 80%

من األساتذة ال يقومون مبتابعة ألحسن العناصر املختارة وتوجيهها حنو الفرق عند %20يف حني أن نسبة 

  قيامهم بعملية االنتقاء.

ونستنتج أن معظم أساتذة الرتبية البدنية والر�ضي عند القيام بعملية االنتقاء الر�ضي يقومون مبتابعة ألحسن       

  فرق الر�ضية.العناصر اليت مت اختيارها ومن مث توجيهها حنو ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ~99 ~ 
 

  احملور الثاين:

  على أي أساس تتم عملية االنتقاء لتشكيل الفرق الر�ضية املدرسية؟: 09السؤال 

  حتديد كيفية إجراء عملية االنتقاء لتشكيل الفرق الر�ضية املدرسية.الغرض من السؤال: 

  .09ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم : 09اجلدول رقم 

  

  ا�موع      عشوائي  علمي  

  50  09  41  التكرار

  %100  18  82  النسبة املئوية

  20,48  احملسوبة 2كا

  3,84  ا�دولة 2كا

  دال  الداللة    

اجلدولية  2كانت قيمة كا  1ودرجة احلرية  0,05اجلدولية عند مستوى الداللة  2و�لكشف عن قيمة كا

ا�دولة مما يدل أن الفروق بني تكرارات استجا�ت هذا السؤال دالة  2احملسوبة > كا 2، ومبا أن كا3,84=

  معنو�.

  

  

  دائرة نسبية توضح كيفية إجراء عملية االنتقاء لتشكيل الفرق الر�ضية املدرسية.-9-رقم شكل      

82%

18%

النسب المئویة

علمي

عشوائي
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  حتليل النتائج:

الرتبية البدنية والر�ضية من أساتذة %82حتصلنا على نسبة%100جواب والذي ميثل نسبة 50من بني       

من %18يعتمدون على أساس علمي يف عملية االنتقاء لتشكيل الفرق الر�ضية املدرسية، يف حني أن نسبة

األساتذة ال يعتمدون يف عملية انتقائهم لتشكيل الفرق الر�ضية املدرسية على أساس علمي وإمنا �سلوب 

  عشوائي.

ية البدنية والر�ضية يعتمدون على أساس علمي يف انتقائهم لتشكيل الفرق ونستنتج أن معظم أساتذة الرتب      

  الر�ضية املدرسية.
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  انتقائكم ألحسن العناصر هل تركزون على؟ ءأثنا: 10السؤال 

  معرفة اجلانب الذي يعتمدون عليه أكثر لتحقيق عملية االنتقاء.الغرض من السؤال: 

  .10ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم : 10اجلدول رقم 

  

اجلانب   اجلانب البدين  

  املورفولوجي

  ا�موع    اجلانب النفسي  اجلانب التقين

  50  03  26  16  05  التكرار

  %100  06  52  32  10  النسب املئوية

  27,28  احملسوبة 2كا

  7,81  ا�دولة 2كا

  دال  الداللة

اجلدولية  2كانت قيمة كا  3ودرجة احلرية  0,05اجلدولية عند مستوى الداللة  2و�لكشف عن قيمة كا

ا�دولة مما يدل أن الفروق بني تكرارات استجا�ت هذا السؤال دالة  2احملسوبة > كا 2، ومبا أن كا7,81=

  معنو�.

  

  

  ملية االنتقاء.دائرة نسبية توضح اجلانب الذي يعتمدون عليه األساتذة لتحقيق ع-10-رقم شكل      

10%

32%

52%

3%

النسب المئویة

الجانب البدني

الجانب المرفولوجي

الجانب التقني

الجانب النفسي
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  حتليل النتائج:

من خالل هذه النتائج تبني لنا أن أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يهتمون أكثر على اجلانب التقين عند       

من األساتذة، يف حني أن %52ألحسن العناصر مقارنة بغريه من اجلوانب األخرى حيث متثلت نسبته مانتقائه

من األساتذة يهتمون �جلانب %�10جلانب املرفولوجي، يف حني أن نسبةمن األساتذة يهتمون %32نسبة

  .%6البدين والبعض األخر يهتم بنسبة ضئيلة �جلانب النفسي بنسبة 

ونستنتج أن معظم أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يهتمون جبانبني معا أكثر نسبة من اجلوانب األخرى ومها       

  ين عند انتقائهم ألحسن العناصر.اجلانب املرفولوجي والتق
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  هل نقص الوسائل الر�ضية يؤثر سلبا على عملية االنتقاء والتوجيه؟: 11السؤال 

  �كيد أن عملية االنتقاء والتوجيه تتأثر سلبا يف حال نقص الوسائل الر�ضية. الغرض من السؤال:

  .11ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم : 11اجلدول رقم 

  

  ا�موع  إىل حد ما  ال  نعم    

  50  13  04  33  التكرار

  %100  26  08  66  النسب املئوية

  26,45  احملسوبة 2كا

  5,99  ا�دولة 2كا

  دال  الداللة

، 5,99اجلدولية = 2كانت قيمة كا  2ودرجة احلرية  0,05اجلدولية عند مستوى الداللة  2و�لكشف عن قيمة كا

  ا�دولة مما يدل أن الفروق بني تكرارات استجا�ت هذا السؤال دالة معنو�. 2كا  احملسوبة > 2ومبا أن كا

  

  

  دائرة نسبية توضح ما إذا كان نقص الوسائل تؤثر سلبا على عملية االنتقاء والتوجيه.-11-رقم شكل   

  

  

66%

8%

26%

النسب المئویة

نعم

ال

إلى حد ما
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  حتليل النتائج:

، %66والر�ضية واليت متثل نسبتهممن خالل النتائج يتبني لنا أن معظم أساتذة الرتبية البدنية       

يرون أن نقص الوسائل الر�ضي هلا �ثري سليب على عملية االنتقاء والتوجيه، يف حني أن %26وحوايل

من األساتذة ال يرون أن نقص الوسائل الر�ضية له أثر سليب على عملية االنتقاء والتوجيه، فهناك %8نسبة

تقاء والتوجيه كعامل الوقت املخصص للر�ضة املدرسية، والضغوطات عوامل أخرى مؤثرة سلبا على عملية االن

هي الركيزة األساسية لكل خطة أو  املهنية اليت يعاين منها أستاذ الرتبية البدنية والر�ضية، وتعترب الوسائل الر�ضية

حة على األستاذ، فهو املهتم بر�مج، فبدو�ا ال ميكن إجراء عملية االنتقاء والتوجيه الر�ضي، وتبقى املسؤولية مطرو 

، بينما ال يوجد من األول، �لرغم أن الوسائل والتجهيزات الر�ضية جزء من مسؤولية الدولة حسب التشريع

  األساتذة من هو راضي �ن نقص الوسائل الر�ضية ال يؤثر سلبا على عملية االنتقاء والتوجيه. 
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  الر�ضية يؤثر سلبا على عملية االنتقاء والتوجيه؟هل نقص املنشآت : 12السؤال 

  �كيد أن عملية االنتقاء والتوجيه تتأثر سلبا يف حالة نقص املنشآت الر�ضية.الغرض من السؤال: 

  .12ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم : 12اجلدول رقم 

  

  ا�موع      إىل حد ما  ال  نعم  

  50  11  02  37  التكرار

  %100  22  4  74  النسب املئوية

  39,65  احملسوبة 2كا

  5,99  ا�دولة 2كا

  دال  الداللة

اجلدولية  2كانت قيمة كا  2ودرجة احلرية  0,05اجلدولية عند مستوى الداللة  2و�لكشف عن قيمة كا

ا�دولة مما يدل أن الفروق بني تكرارات استجا�ت هذا السؤال دالة  2احملسوبة > كا 2، ومبا أن كا5,99=

  معنو�.

دائرة نسبية توضح ما إذا كان نقص املنشآت الر�ضية تؤثر سلبا على عملية االنتقاء            - 12-رقم شكل

  والتوجيه.

  

74%

4%

22%

النسب المئویة

نعم

ال

إلى حد ما
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  حتليل النتائج:

، %74البدنية والر�ضية واليت متثل نسبتهممن خالل النتائج يتبني لنا أن معظم أساتذة الرتبية       

يرون أن نقص املنشآت الر�ضي هلا �ثري سليب على عملية االنتقاء والتوجيه، يف حني أن %22وحوايل

من األساتذة ال يرون أن نقص املنشآت الر�ضية له أثر سليب على عملية االنتقاء والتوجيه، وتعترب %4نسبة

وهلا مكانة هامة يف املؤسسات ، ر�ضة بصفة عامة والر�ضة املدرسية بصفة خاصةاملنشآت الر�ضية هي أساس ال

بينما ال يوجد من األساتذة من هو راضي �ن  الرتبوية للنهوض �لر�ضة املدرسية واالرتقاء إىل املستو�ت العليا،

  نقص املنشآت الر�ضية ال يؤثر سلبا على عملية االنتقاء والتوجيه. 
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  إذا كانت اإلجابة بنعم حددها؟: 13السؤال 

  حتديد الصعو�ت اليت تؤثر سلبا على عملية االنتقاء والتوجيه.الغرض من السؤال: 

  .13ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم : 13اجلدول رقم 

  

صعو�ت متعلقة   صعو�ت بشرية  صعو�ت مادية  

  �لوقت

  ا�موع    

  50  10  12  28  التكرار

  %100  20  24  56  النسب املئوية

  11,68  احملسوبة 2كا

  5,99  ا�دولة 2كا

  دال  الداللة

اجلدولية  2كانت قيمة كا  2ودرجة احلرية  0,05اجلدولية عند مستوى الداللة  2و�لكشف عن قيمة كا

ا�دولة مما يدل أن الفروق بني تكرارات استجا�ت هذا السؤال دالة  2احملسوبة > كا 2، ومبا أن كا5,99=

  معنو�.

  

  

  دائرة نسبية توضح الصعو�ت اليت تواجه عملية االنتقاء.-13- رقم شكل                 

56%
24%

20%

النسب المئویة

صعوبات مادیة

صعوبات بشریة

صعوبات متعلقة بالوقت
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  حتليل النتائج:

بوجود صعو�ت من أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية أقروا %56نالحظ من خالل هذه النتائج أن نسبة      

مادية تواجه عملية االنتقاء، وهذا قد يرجع أساسا إىل عدم توفري أهم عنصر يف املمارسة الر�ضية وهي املنشآت 

من األساتذة يصرحون �ن الصعو�ت البشرية هي اليت تواجه عملية االنتقاء  %24الر�ضية، يف حني أن نسبة

من األساتذة %20ربة األستاذ يف هذا ا�ال، يف حني أن نسبةيف الر�ضة املدرسية، وقد يرجع ذلك إىل قلة خ

يرون أن الصعو�ت املتعلقة �لوقت هي اليت تواجه عملية االنتقاء، وقد يرجع سبب ذلك إىل الوقت املخصص 

  للر�ضة املدرسية غري كايف.

  دية هي اليت تعرقل عملية االنتقاء.ونستنتج أن معظم أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يرون أن الصعو�ت املا      
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  سنة) مناسبة لعملية االنتقاء؟15- 11هل يف رأيكم أن املرحلة (: 14السؤال 

  سنة) مناسبة لعملية االنتقاء.15-11معرفة إذا كانت املرحلة (الغرض من السؤال: 

  .14ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم : 14اجلدول رقم 

  

  ا�موع  ال  نعم  

  50  04  46  التكرار

  %100  08  92  النسبة املئوية

  35,28  احملسوبة 2كا

  3,84  ا�دولة 2كا

  دال  الداللة

، 3,84اجلدولية = 2كانت قيمة كا1ودرجة احلرية  0,05اجلدولية عند مستوى الداللة  2و�لكشف عن قيمة كا

  ا�دولة مما يدل أن الفروق بني تكرارات استجا�ت هذا السؤال دالة معنو�. 2احملسوبة > كا 2ومبا أن كا

  

  

  سنة) مناسبة لعملية االنتقاء.15-11دائرة نسبية توضح ما إذا كانت املرحلة (-14-رقم شكل    

  

  

92%

8%

النسب المئویة

نعم

ال



 ~110 ~ 
 

  حتليل النتائج:

يرون أن %92واليت متثل نسبتهم حوايلمن خالل النتائج يتبني لنا أن معظم أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية       

سنة) مناسبة لعملية االنتقاء، ألن هذه املرحلة تعد من أفضل املراحل النتقاء الناشئني املوهوبني، 15- 11املرحلة (

  ال يرو�ا مناسبة لعملية االنتقاء.%8وتسمى مرحلة املراهقة األوىل، يف حني أن نسبة ضئيلة
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  الثالث: احملور

  هل قمت بتشكيل فريق ر�ضي مدرسي؟: 15السؤال 

  معرفة ما إذا كان األساتذة يشاركون بفرق ر�ضية مدرسية. الغرض من السؤال:

  .15ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم : 15اجلدول رقم 

  

  ا�موع      ال  نعم  

  50  00  50  التكرار

  %100  00  100  النسبة املئوية

  50  احملسوبة 2كا

  3,84      ا�دولة 2كا

  دال  الداللة

اجلدولية  2كانت قيمة كا  1ودرجة احلرية  0,05اجلدولية عند مستوى الداللة  2و�لكشف عن قيمة كا

ا�دولة مما يدل أن الفروق بني تكرارات استجا�ت هذا السؤال دالة  2احملسوبة > كا 2، ومبا أن كا3,84=

  معنو�.

  

  

  دائرة نسبية توضح مشاركة األساتذة �لفرق الر�ضية املدرسية.-15-رقم شكل              

100%

0%

النسب المئویة

نعم

ال
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  حتليل النتائج:

من أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يقومون  %100من خالل نتائج اجلدول املبينة أعاله نالحظ أن       

  بتشكيل فرق ر�ضية مدرسية، وهذا يرجع طبعا إىل اجبارية املشاركة يف الر�ضة املدرسية ولو بفريق واحد.

واعطائها أمهية كبرية، وكذلك  فرق ر�ضية مدرسيةبتشكيل ونستنتج أن هناك اهتمام من طرف األساتذة       

  ملفروضة أال وهي الزامية لكل مدرسة فريق ر�ضي مدرسي ميثل املؤسسة يف التظاهرات الر�ضية.اتباع القوانني ا
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  يف رأيكم هل عملية التوجيه منفصلة عن عملية االنتقاء؟: 16السؤال 

  معرفة إذا كان التوجيه منفصل على االنتقاء.الغرض من السؤال: 

  .16ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم  :16اجلدول رقم 

  

  ا�موع      ال  نعم  

  50  36  14  التكرار

  %100  72  28  النسبة املئوية

  9,68  احملسوبة 2كا

  3,84  ا�دولة 2كا

  دال  الداللة

اجلدولية  2كانت قيمة كا  1ودرجة احلرية  0,05اجلدولية عند مستوى الداللة  2و�لكشف عن قيمة كا

ا�دولة مما يدل أن الفروق بني تكرارات استجا�ت هذا السؤال دالة  2احملسوبة > كا 2، ومبا أن كا3,84=

  معنو�.

  

  

  دائرة نسبية توضح هل التوجيه منفصل عن عملية االنتقاء.-16-رقم شكل               

  

28%

72%

النسب المئویة

نعم

ال
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  حتليل النتائج:

يصرحون أن عملية التوجيه %72البدنية والر�ضية والذين متثل نسبتهميالحظ من النتائج أن أساتذة الرتبية       

ليست منفصلة عن عملية االنتقاء، يعين من دون االنتقاء ال نستطيع أن نقوم بعملية التوجيه الر�ضي للناشئني، 

  يعتربون أن عملية التوجيه منفصلة عن عملية االنتقاء.%28يف حني أن نسبة

  األساتذة يرون أن التوجيه الر�ضي ليس منفصل على عملية االنتقاء.ونستنتج أن معظم       
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  يف حالة قيامكم بتنظيم منافسات ر�ضية داخلية هل تتلقون املساعدة من طرف؟: 17السؤال 

  معرفة موقف احمليط الرتبوي عند تنظيم املنافسات الر�ضية. الغرض من السؤال:

  .17ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم : 17اجلدول رقم 

  

ال توجد   التالميذ  الزمالء  اإلدارة  

  مساعدة

  ا�موع  

  50  06  19  15  10  التكرار

  %100  12  38  30  20  النسب املئوية

  7,76  احملسوبة 2كا

  7,81  ا�دولة 2كا

  غري دال  الداللة

، 7,81اجلدولية = 2كانت قيمة كا  3ودرجة احلرية  0,05اجلدولية عند مستوى الداللة 2و�لكشف عن قيمة كا

  ا�دولة مما يدل أن الفروق بني تكرارات استجا�ت هذا السؤال غري دال. 2احملسوبة < كا 2ومبا أن كا

  

  

  دائرة نسبية توضح موقف احمليط الرتبوي عند تنظيم املنافسات الر�ضية.-17-رقم شكل          

  

20%

30%
38%

12%

النسب المئویة

اإلدارة

الزمالء

التالمیذ

ال توجد مساعدة



 ~116 ~ 
 

  حتليل النتائج:

حظ من النتائج املتحصل عليها أن أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يتلقون املساعدة من خالل تنظيمهم نال      

من جمموع أفراد العينة، %20للمنافسات الر�ضية الداخلية، حيث أن بعضهم يرجعها إىل اإلدارة املدرسية بنسبة

األساتذة والذي تزيد نسبتهم  أما أغلب، %30يف حني أن بعضهم األخر يرجعها إىل الزمالء بنسبة

يقرون أن هذه املنافسات الر�ضية الداخلية ال تتم إال بطريقة مجاعية وذلك مبشاركة التالميذ كل %38عن

عند قيامهم بتنظيم منافسات %12حبسب وظيفته ومهمته، يف حني أن بعض من األساتذة الذي متثل نسبتهم

  .ر�ضية داخلية ال يتلقون مساعدات من أي أحد
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: هل لتنظيم املنافسات الر�ضية املدرسية الالصفية الداخلية دور يف انتقاء وتوجيه التالميذ ذوي 18السؤال 

  املواهب الر�ضية؟

  معرفة دور املنافسات الر�ضية املدرسية الالصفية الداخلية يف عملية االنتقاء والتوجيه. الغرض من السؤال: 

  .18ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم  :18اجلدول رقم 

  

  ا�موع      ال  نعم  

  50  04  46  التكرار

  %100  08  92  النسبة املئوية

  35,28  احملسوبة 2كا

  3,84  ا�دولة 2كا

  دال  الداللة

اجلدولية  2كانت قيمة كا  1ودرجة احلرية  0,05اجلدولية عند مستوى الداللة  2و�لكشف عن قيمة كا

ا�دولة مما يدل أن الفروق بني تكرارات استجا�ت هذا السؤال دالة  2احملسوبة > كا 2، ومبا أن كا3,84=

  معنو�.

  
دائرة نسبية توضح دور املنافسات الر�ضية املدرسية الالصفية الداخلية يف عملية االنتقاء - 18-رقم شكل

  والتوجيه. 

92%

8%

النسب المئویة

نعم

ال
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  حتليل النتائج:

اجلدول املبنية أعاله نالحظ أن لتنظيم املنافسات الر�ضية املدرسية الداخلية الالصفية دور يف من خالل       

انتقاء وتوجيه التالميذ ذوي املواهب الر�ضية، حبيث تعترب فرصة للتالميذ إلبراز ما لديهم من قدرات واستعدادات 

  الذين ميلكون أفضل القدرات واملواصفات. يف ا�ال الر�ضي، كما يتمكن األستاذ من انتقاء أفضل التالميذ

ومنه نستنتج أن معظم أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يرون أن لتنظيم املنافسات الر�ضية املدرسية الداخلية       

يف حني أن نسبة ضئيلة من ، %92الالصفية هلا دور يف انتقاء وتوجيه التالميذ ذوي املواهب الر�ضية بنسبة 

أقروا أن لتنظيم املنافسات الر�ضية املدرسية الالصفية الداخلية ليست هلا دور يف انتقاء التالميذ %8ة األساتذ

  ذوي املواهب الر�ضية.
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: هل لتنظيم املنافسات الر�ضية املدرسية الالصفية اخلارجية دور يف انتقاء وتوجيه التالميذ ذوي 19السؤال 

   املواهب الر�ضية؟

  معرفة دور املنافسات الر�ضية املدرسية اخلارجية الالصفية يف عملية االنتقاء والتوجيه.الغرض من السؤال: 

  .19ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم : 19اجلدول رقم 

  

  ا�موع      ال  نعم  

  50  04  46  التكرار

  %100  08  92  النسبة املئوية

  35,28  احملسوبة 2كا

  3,84  ا�دولة 2كا

  دال  الداللة

اجلدولية  2كانت قيمة كا  1ودرجة احلرية  0,05اجلدولية عند مستوى الداللة  2و�لكشف عن قيمة كا

ا�دولة مما يدل أن الفروق بني تكرارات استجا�ت هذا السؤال دالة  2احملسوبة > كا 2، ومبا أن كا3,84=

  معنو�.

  

  

  املنافسات الر�ضية املدرسية الالصفية اخلارجية يف عملية االنتقاء والتوجيه.دائرة نسبية توضح دور -19-رقم شكل

92%

8%

النسب المئویة

نعم

ال
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  حتليل النتائج

من أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يرون أن %92من خالل نتائج اجلدول املبنية أعاله نالحظ أن نسبة      

وتوجيه التالميذ ذوي املواهب الر�ضية، يف لتنظيم املنافسات الر�ضية املدرسية اخلارجية الالصفية دور يف انتقاء 

من األساتذة يعتربون أ�ا ليست هلا دور يف انتقاء وتوجيه التالميذ ذوي املواهب الر�ضية، %8حني أن نسبة

حيث تلعب املنافسات الر�ضية املدرسية الالصفية اخلارجية دورا هاما يف أن يربز التلميذ كل ما لديه من قدرات 

ده على الوصول إىل أعلى مستوى، �إلضافة إىل األستاذ حيث تساعده على أن ينتقي أفضل ومهارات تساع

  التالميذ لبناء وتشكيل أفضل الفرق املدرسية الر�ضية.

ومنه نستنتج يف األخري أن لتنظيم املنافسات الر�ضية املدرسية اخلارجية االصفية هلل دور يف انتقاء وتوجيه       

  واهب الر�ضية.التالميذ ذوي امل
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ساعات) أسبوعيا املخصص للر�ضة املدرسية يسمح للتالميذ  4هل ترون أن احلجم الساعي ( :20السؤال 

  �ظهار قدرا�م؟

ساعات) أسبوعيا املخصص للر�ضة املدرسية يسمح 4معرفة ما إذا كان احلجم الساعي (الغرض من السؤال: 

  قدرا�م.للتالميذ �ظهار 

  .20ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم : 20اجلدول رقم 

  

  ا�موع      ال  نعم  

  50  40  10  التكرار

  %100  80  20  النسبة املئوية

  18  احملسوبة 2كا

  3,84  ا�دولة 2كا

  دال  الداللة

اجلدولية  2كانت قيمة كا  1ودرجة احلرية  0,05اجلدولية عند مستوى الداللة  2و�لكشف عن قيمة كا

ا�دولة مما يدل أن الفروق بني تكرارات استجا�ت هذا السؤال دالة  2احملسوبة > كا 2، ومبا أن كا3,84=

  معنو�.

ساعات) أسبوعيا املخصص للر�ضة                4دائرة نسبية توضح ما إذا كان احلجم الساعي (- 20-رقم شكل

 املدرسية يسمح للتالميذ �ظهار قدرا�م.

20%

80%

النسب المئویة

نعم
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  حتليل النتائج:

من أساتذة الرتبية البدنية %80حتصلنا على نسبة تقدرب%100جواب والذي ميثل  50من بني       

ساعات) أسبوعيا املخصص للر�ضة املدرسية يسمح للتالميذ �ظهار 4والر�ضية ال يرون أن احلجم الساعي(

ساعات) أسبوعيا املخصص للر�ضة 4الساعي(من األساتذة يرون أن احلجم %20قدرا�م، يف حني أن نسبة

  املدرسية يسمح للتالميذ �ظهار قدرا�م.

يف دراسته "مصادر الضغوط املهنية لدى املدرسني اجلزائريني "إىل أن  شارف خوجة مليكة أكدكما -       

  1احلجم الساعي املخصص لألساتذة من بني مصادر الضغوط.

ساعات) أسبوعيا غري كايف �ن يربز 4ة يرون أن الوقت أو احلجم الساعي (ومنه نستنتج أن معظم األساتذ      

  التلميذ ما لديه من قدرات ومهارات اليت توصله إىل حتقيق مبتقاه.
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  هل تعتربون أن الوسط املدرسي (حصة الرتبية البدنية والر�ضية) املكان األفضل لعملية االنتقاء؟ :21السؤال 

معرفة ما إذا كان الوسط املدرسي (حصة الرتبية البدنية والر�ضية) املكان األفضل لعملية الغرض من السؤال: 

  االنتقاء.

  .21ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم  :21اجلدول رقم 

  

  ا�موع      ال  نعم    

  50  20  30  التكرار

  %100  40  60  النسبة املئوية

  2  احملسوبة 2كا

  3,84  ا�دولة 2كا

  غري دال  الداللة

، 3,84اجلدولية = 2كانت قيمة كا  1ودرجة احلرية  0,05اجلدولية عند مستوى الداللة 2و�لكشف عن قيمة كا

  ا�دولة مما يدل أن الفروق بني تكرارات استجا�ت هذا السؤال غري دال. 2احملسوبة < كا 2ومبا أن كا

  

  

ما إذا كان الوسط املدرسي (حصة الرتبية البدنية والر�ضية) املكان دائرة نسبية توضح - 21-رقم شكل

  األفضل لعملية االنتقاء.

60%

40%

النسب المئویة
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  حتليل النتائج:

  جاءت إجا�ت أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية كاأليت:%100جواب ميثل نسبة  50من بني       

�ضية) املكان األفضل للقيام بعملية من األساتذة يعتربون أن الوسط املدرسي (حصة الرتبية البدنية والر 60%

من األساتذة ال يعتربون أن الوسط املدرسي املكان األفضل إلجراء عملية %40انتقاء التالميذ، يف حني أن نسبة

  االنتقاء الر�ضي.

ومن هذا نستنتج أن معظم األساتذة يعتربون أن الوسط املدرسي (حصة الرتبية البدنية والر�ضية) املكان       

  األفضل الكتشاف املواهب واختيار أفضل العناصر.
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  احملور الرابع:

  ما هي نوع الشهادة احملصل عليها؟: 22السؤال 

  حتديد نوع الشهادة احملصل عليها.الغرض من السؤال: 

  .22ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم : 22اجلدول رقم 

  

شهادة   

  الكفاءة

ليسانس 

  قدمينظام 

ليسانس 

  نظام جديد

شهادة 

  املاسرت

شهادة 

  املاجستري

  ا�موع  

  50  01  04  00  31  14  التكرار

النسب 

  املئوية

28  62  00  08  02  100%  

 2كا

  احملسوبة

67,4  

  9,49  ا�دولة 2كا

  دال  الداللة

اجلدولية  2كانت قيمة كا  4ودرجة احلرية  0,05اجلدولية عند مستوى الداللة  2و�لكشف عن قيمة كا

ا�دولة مما يدل أن الفروق بني تكرارات استجا�ت هذا السؤال دالة  2احملسوبة > كا 2، ومبا أن كا9,49=

  معنو�.

  

  دائرة نسبية توضح نوع الشهادة احملصل عليها.-22-رقم شكل                     

28%

62%

0%

8%

2%

النسب المئویة

شھادة الكفاءة

لیسانس نظام قدیم

لیسانس نظام  جدید

شھادة الماستر

شھادة الماجستیر
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  حتليل النتائج:

لديهم شهادة %62الرتبية البدنية والر�ضة واليت متثل نسبتهممن خالل النتائج يتبني لنا أن معظم أساتذة       

لديهم شهادة الكفاءة، أما األساتذة %28ليسانس يف الرتبية البدنية والر�ضية نظام قدمي، يف حني أن نسبة

متحصلني على %2متحصلني على شهادة املاسرت، ونسبة%8املتحصلني على خمتلف الشهادات فتأيت نسبة

  .شهادة املاجستري
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  هل لك شهادة يف التدريب؟: 23السؤال 

  معرفة ما إذا كان األساتذة هلم شهادة يف التدريب أم ال.الغرض من السؤال: 

  .23ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم : 23اجلدول رقم 

  

  ا�موع      ال  نعم  

  50  37  13  التكرار

  %100  74  26  النسبة املئوية

  11,52  احملسوبة 2كا

  3.84  ا�دولة 2كا

  دال  الداللة

اجلدولية  2كانت قيمة كا  1ودرجة احلرية  0,05اجلدولية عند مستوى الداللة  2و�لكشف عن قيمة كا

ا�دولة مما يدل أن الفروق بني تكرارات استجا�ت هذا السؤال دالة  2احملسوبة > كا 2، ومبا أن كا3,84=

  معنو�.

  

  

  دائرة نسبية توضح ما إذا كان األساتذة هلم شهادة يف التدريب أم ال.-23-رقم شكل          

  

26%

74%

النسب المئویة

نعم
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  حتليل النتائج:

من أساتذة الرتبية البدنية %74حتصلنا على نسبة تقدر ب%100جواب والذي ميثل نسبة 50من بني       

من األساتذة لديهم شهادات يف %26والر�ضية ليست لديهم شهادات يف التدريب الر�ضي، يف حني أن نسبة 

  التدريب.
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  إذا كانت اإلجابة بنعم؟: 24السؤال 

  معرفة نوع الشهادة ويف أي ر�ضة.الغرض من السؤال: 

  حتليل النتائج:

شهادات من أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية لديهم %26من خالل نتائج السؤال السابق نستنتج أن نسبة       

يف التدريب الر�ضي، لكن هذه الشهادات ختتلف، فمنهم من لديهم شهادات يف التدريب الر�ضي درجة أوىل 

نية، ومنهم من لديهم شهادة مريب ر�ضي اختصاص ي كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة، يف حني األخر و�

  خيص االختصاص، فمعظم األساتذة خمتصون يف لعبة كرة القدم. فيما، أما 3والفاف  Cلديهم شهادة الكاف 
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  هل كنت العب سابق؟: 25السؤال 

  معرفة ما إذا كان األساتذة العبون سابقون أم ال.الغرض من السؤال: 

  .25ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم : 25اجلدول رقم 

  

  ا�موع  ال  نعم  

  50  34  16  التكرار

  %100  68  32  النسبة املئوية

  6,48  احملسوبة 2كا

  3,84  ا�دولة 2كا

  دال  الداللة

اجلدولية  2كانت قيمة كا  1ودرجة احلرية  0,05اجلدولية عند مستوى الداللة  2و�لكشف عن قيمة كا

ا�دولة مما يدل أن الفروق بني تكرارات استجا�ت هذا السؤال دالة  2احملسوبة > كا 2، ومبا أن كا3,84=

  معنو�.

  

  

  دائرة نسبية توضح ما إذا كان األساتذة العبون سابقون أم ال.-25-رقم شكل              
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النسب المئویة
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  حتليل النتائج:

  والر�ضية كاأليت:جاءت إجا�ت أساتذة الرتبية البدنية %100جواب والذي ميثل نسبة  50من بني       

  من األساتذة ليسوا العبني سابقني.%32من األساتذة كانوا العبني سابقني، يف حني أن نسبة 68%

  ومنه نستنتج أن معظم األساتذة كانوا العبني سابقني.      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ~132 ~ 
 

  إذا كانت اإلجابة بنعم؟: 26السؤال 

  وعدد سنوات اللعب ويف أي قسم أو رابطة.حتديد نوع الر�ضة الغرض من السؤال: 

  حتليل النتائج:

من خالل نتائج السؤال السابق، نستنتج أن معظم أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية ميارسون لعبة كرة القدم،       

يف حني أن نسبة ضئيلة ميارسون كرة الطائرة وكرة اليد، أما فيما خيص عدد سنوات اللعب فاحنصرت ما بني 

  سنة، أما فيما خيص القسم أو رابطة، فكانت إجا�ت األساتذة كما يلي:17سنوات إىل غاية 3

فمعظم األساتذة كانوا ينشطون يف بني الرابطات والشريف وقسم اهلواة واجلهوي، يف حني األخر كانوا       

  ينشطون يف الرابطة الوالئية وقسم ما حتت الشريف.  
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  هل تلقيتم تكوينا خاص يف عملية االنتقاء والتوجيه الر�ضي للتالميذ؟: 27السؤال 

  معرفة ما إذا كان األساتذة يتلقون تكوينا خاص يف عملية االنتقاء والتوجيه.الغرض من السؤال: 

  .27ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم : 27اجلدول رقم 

  

  ا�موع      ال  نعم  

  50  49  01  التكرار

  %100  98  02  النسبة املئوية

  46,08  احملسوبة 2كا

  3,84  ا�دولة 2كا

  دال  الداللة

اجلدولية  2كانت قيمة كا  1ودرجة احلرية  0,05اجلدولية عند مستوى الداللة  2و�لكشف عن قيمة كا

ا�دولة مما يدل أن الفروق بني تكرارات استجا�ت هذا السؤال دالة  2احملسوبة > كا 2، ومبا أن كا3,84=

  معنو�.

  

  

  دائرة نسبية توضح ما إذا كان األساتذة يتلقون تكوينا خاص يف عملية االنتقاء والتوجيه.- 27-رقم شكل
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  حتليل النتائج:

مل يتلقوا %98والر�ضية واليت متثل نسبتهم من خالل النتائج يتبني لنا أن معظم أساتذة الرتبية البدنية       

تكوينا خاص يف عملية انتقاء وتوجيه التالميذ وهذا ما جيعلهم على غري دراية ببعض اجلوانب و�لتايل تكون هناك 

من األساتذة تلقوا تكوينا خاص بعملية االنتقاء %2صعو�ت يف عملية االنتقاء والتوجيه، يف حني أن نسبة 

ضي، وهم خرجيي اجلامعات حديثا ولديهم معرفة مبختلف جوانب االنتقاء اجليد و�لتايل االعتماد والتوجيه الر�

  على أسس علمية يف عملية االنتقاء والتوجيه.
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  هل ترى أن خلربة األستاذ دور إجيايب يف عملية االنتقاء؟: 28السؤال 

  األستاذ دور إجيايب يف االنتقاء.معرفة إذا كانت خلربة الغرض من السؤال: 

  .28ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم : 28اجلدول رقم 

  

  ا�موع      ال  نعم  

  50  00  50  التكرار

  %100  00  100  النسبة املئوية

  50  احملسوبة 2كا

  3,84  ا�دولة 2كا

  دال  الداللة

اجلدولية  2كانت قيمة كا  1ودرجة احلرية  0,05اجلدولية عند مستوى الداللة  2و�لكشف عن قيمة كا

ا�دولة مما يدل أن الفروق بني تكرارات استجا�ت هذا السؤال دالة  2احملسوبة > كا 2، ومبا أن كا3,84=

  معنو�.

  

  

  دائرة نسبية توضح ما إذا كانت خلربة األستاذ دور إجيايب يف االنتقاء. -28-رقم شكل           

  

100%

0%

النسب المئویة

نعم
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  حتليل النتائج:

من أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يرون أن %100من خالل نتائج اجلدول املبنية أعاله نالحظ أن نسبة       

اسي تساعد األستاذ على اكتشاف واختيار خلربة األستاذ دور إجيايب يف عملية االنتقاء، فتعترب اخلربة عامل أس

  أفضل العناصر للوصول �م إىل أعلى املستو�ت. 
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  عرض وحتليل نتائج املقابلة:-2

  مقابلة مع السيد األمني العام للرابطة الوالئية للر�ضة املدرسية لوالية �تنة:2-1

، وتكرم �إلجابة على جمموعة لوالية �تنة الوالئية للر�ضة املدرسيةتساهل وتعاون معنا األمني العام للرابطة       

  من األسئلة املطروحة واليت ختدم موضوع حبثنا، وكانت اإلجابة كما يلي:

  احملور األول:-

لقد صرح األمني العام على أن معظم أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يعتمدون يف اختيارهم للفرق الر�ضية -       

  املدرسية على املالحظة يف عملية االنتقاء والبحث عمن هو منخرط يف �دي ر�ضي معني والذي تتوفر فيه اخلربة.

  واعترب أن األساتذة �خذون مببدأ الفروق الفردية يف عملية انتقائهم للتالميذ املوهوبني.-       

ية االنتقاء، ويف تشكيل أي فريق ر�ضي كما قال أن الفحوصات الطبية تعد عنصرا مهما يف مراحل عمل-       

ألنه ال يسمح �للعب حبياة التالميذ حىت وإن توفرت فيهم قدرات أدائية مقبولة، وختوفنا هو أن يكون هناك 

أساتذة غري مبالني والذين يقومون بفحوصات شكلية، وجيب أن �خذ هده الفحوصات الطبية بعني االعتبار أثناء 

  اء.القيام بعملية االنتق

كما اعترب أن ظروف أماكن التحضري يف احمليط الرتبوي ليست مشا�ة ألماكن إجراء املنافسات الرمسية، -       

  وهذا لقلة املنشآت والوسائل الالزمة.

كما أضاف أن أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية لديهم فكرة عن طرق علمية موضوعية يف عملية االنتقاء -       

  املدارس.الر�ضي داخل 

كما صرح أن االختبارات واملقاييس هلا أمهية �لغة يف انتقاء الناشئني وتكوينهم وتعد األساس يف العملية -       

  التدريبية.

كما اعترب أن األساتذة عند انتقائهم ألحسن العناصر يقومون مبتابعة ألحسن العناصر املختارة وتوجيهها -       

  حنو الفرق.

اهلدف من تنظيم املنافسات الر�ضية املدرسية هو حتقيق لرغبات التالميذ يف التسلية والرتويج وأضاف أن -       

عن النفس من عناء املواد النظرية، إىل جانب العمل على تطوير قدرا�م البدنية ومهارا�م احلركية، عن طريق 

  خمتلف األنشطة.
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  احملور الثاين:-

تمامهم �النتقاء املبين على أساس علمي لتشكيل الفرق الر�ضية اعترب أن معظم األساتذة عدم اه-       

  املدرسية، �لرغم من وجود مقاييس واختبارات موحدة ختص االحتادية اجلزائرية للر�ضة املدرسية.

ولقد أضاف أن اجلانب الذي ال بد من الرتكيز عليه أثناء انتقاء أحسن العناصر وهو اجلانب التقين -       

  اجلماعي.واجلانب 

  كما اعترب أن الوسائل البيداغوجية هلا دور يف عملي االنتقاء والتوجيه الر�ضي.-       

  كما قال أن املؤسسات الرتبوية حتتوي �درا على الوسائل الر�ضية الضرورية والالزمة للنشاط الر�ضي.-       

سلبا على عملية االنتقاء والتوجيه الر�ضي، كما صرح أن نقص الوسائل واملنشآت الر�ضية الالزمة يؤثر -       

  �إلضافة إىل أن املؤسسات الرتبوية ال حتتوي على املنشآت الر�ضية الالزمة.

كما أضاف أن هناك صعو�ت تواجه عملية االنتقاء والتوجيه الر�ضي، وهي نقص خربة بعض األساتذة -     

عامل الوقت فالساعات املخصصة للر�ضة املدرسية غري  بكيفية إجراء عملية االنتقاء، وصعو�ت أخرى وهي 

  كافية، ويف املقابل يوجد ضغط على األستاذ بسبب احلجم الساعي املخصص له للتدريس يف املؤسسة.

  سنة) مرحلة مناسبة لعملية االنتقاء الر�ضي.15- 11كما صرح أن املرحلة العمرية (-       

  عملية االنتقاء من بني ما يلي:كما أكد أن نسبة االعتماد يف   -       

  .%70اخلربة الذاتية نسبتها 

  .%30األسس العلمية احلديثة نسبتها 

  كما وضح أن نتيجة االختبارات واملقاييس تؤدى دوما إىل انتقاء إجيايب.-       

الذين تفوقت فرقهم كما صرح أننا نقوم بتشجيع وحتفيز التالميذ املتفوقني ر�ضيا، �إلضافة إىل األساتذة -       

  ر�ضيا.

  احملور الثالث:-

  كما قال أن عملية التوجيه ليست منفصلة على عملية االنتقاء.  -       

كما صرح أن لتنظيم املنافسات الر�ضية املدرسية الالصفية الداخلية واخلارجية هلا دور يف انتقاء وتوجيه   -       

  التالميذ ذوي املواهب الر�ضية.
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ساعات) أسبوعيا املخصص للر�ضة املدرسية ال يسمح �ن يقوم التلميذ 4قال أن احلجم الساعي (كما -       

  �ظهار قدراته وامكانياته.

  كما أضاف أن هناك اقبال ملدريب النوادي الر�ضية النتقاء الر�ضيني من املؤسسات التعليمية.-       

دنية والر�ضية) ليست املكان األفضل لعملية االنتقاء كما أضاف أن الوسط املدرسي (حصة الرتبية الب-       

  الر�ضي، حيث اعترب املكان األفضل لعملية االنتقاء وهو امللعب، يعين مالعب النوادي الر�ضية.

  كما وضح أن عملية االنتقاء والتوجيه تتم كل موسم ر�ضي.-       

  احملور الرابع:-

  سنة.27يه يف التعليم كأستاذ وهي كما صرح أن عدد سنوات اخلربة لد  -       

كما صرح األمني العام أن الرابطة الوالئية ال تقوم بتنظيم ملتقيات حول عملية االنتقاء والتوجيه الر�ضي -       

  للتالميذ.

  كما وضح أن خلربة األستاذ هلا دور إجيايب يف عملية االنتقاء.  -       

عضاء الرابطة وأساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يف جمال االنتقاء كما رأى أنه يوجد تنسيق كايف بني أ-       

 والتوجيه الر�ضي ألحسن العناصر الر�ضية.

  مقابلة مع السيد مفتش الرتبية البدنية والر�ضية للطور املتوسط لوالية �تنة:2-2

، وتكرم �إلجابة على جمموعة ية �تنةلوال تساهل وتعاون معنا مفتش الرتبية البدنية والر�ضية للطور املتوسط      

  من األسئلة املطروحة على شكل حماور واليت ختدم موضوع حبثنا وهي كاأليت:

  احملور األول:-

مما خلصنا إليه أن أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يعتمدون يف تشكيل فرقهم الر�ضية املدرسية على -       

  والبحث على من هو منخرط يف النوادي الر�ضية.املالحظة يف عملية االنتقاء، 

كما صرح أن أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية �خذون عند انتقائهم للتالميذ املوهوبني مببدأ الفروق الفردية -       

  وأيضا نتائج الفحوص الطبية يف االعتبار.

يست مشا�ة ألماكن إجراء املنافسات كما وضح أن ظروف أماكن التحضري للفرق الر�ضية املدرسية ل-       

  الرمسية، وهذا عن قلة الوسائل واملنشآت يف احمليط الرتبوي.
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كما أضاف أن أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية لديهم فكرة عن طرق علمية موضوعية يف عملية االنتقاء -       

  ملوضوعية.الر�ضي داخل املدارس، ولكن يف قصده ال تتطبق هذه الطرق العلمية ا

كما صرح �ن االختبارات واملقاييس هلا أمهية كبرية يف عملية انتقاء الناشئني ومتوينهم، فاعترب االختبارات -       

  واملقاييس مها األساس يف عملية االنتقاء.

وتوجيه كما أضاف أن اهلدف من تنظيم املنافسات الر�ضية املدرسية هو املنافسة، والتعارف مع التالميذ، -       

  التالميذ املوهوبني إىل النوادي الر�ضية.

  احملور الثاين:-

  فقد اعترب أن عملية االنتقاء لتشكيل الفرق الر�ضية املدرسية تتم على أساس علمي.-       

وقد أضاف أن اجلانب الذي ال بد من الرتكيز عليه أثناء انتقاء أحسن العناصر، وهو اجلانب اجلماعي، -       

  األخالقي الرتبوي. واجلانب

  كما اعترب أن الوسائل البيداغوجية هلا دور يف عملية االنتقاء والتوجيه الر�ضي.-       

  كما قال أن املؤسسات حتتوي �درا على الوسائل الر�ضية الضرورية الالزمة للنشاط الر�ضي.-       

على عملية االنتقاء والتوجيه الر�ضي، �إلضافة كما صرح أن نقص الوسائل واملنشآت الر�ضية تؤثر سلبا -       

  إىل أن املؤسسات الرتبوية ال حتتوي على املنشآت الالزمة للقيام بعملية االنتقاء اجليد.

كما أضاف أن هناك صعو�ت تعرقل وتواجه أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية عند قيامهم بعملية االنتقاء -       

  والتوجيه الر�ضي.

  هي مناسبة لعملية االنتقاء، وتعد من أحسن املراحل. ة) سن15- 11كما صرح أن املرحلة العمرية (-       

  كما أكد أن نسبة االعتماد يف عملية االنتقاء من بني ما يلي:-       

  .%80اخلربة الذاتية نسبتها 

  .%20األسس العلمية احلديثة نسبتها 

  �إلضافة إىل طرق أخرى وهي املالحظة.

  كما وضح أن نتيجة االختبارات واملقاييس تؤدى دوما إىل انتقاء إجيايب.-       
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كما صرح أننا نقوم بتشجيع وحتفيز التالميذ املتفوقني ر�ضيا، �إلضافة إىل األساتذة الذين تفوقت فرقهم -       

  ر�ضيا.

  احملور الثالث:-

ة االنتقاء، فمن دون االنتقاء ال نستطيع أن نقوم كما قال أن عملية التوجيه ليست منفصلة على عملي-       

  بعملية التوجيه.

كما صرح أن لتنظيم املنافسات الر�ضية املدرسية الالصفية الداخلية واخلارجية هلا دور يف انتقاء وتوجيه -       

  حة.التالميذ ذوي املواهب الر�ضية، حيث تساعد األستاذ على سهولة يف اختيار أفضل العناصر املتا

ساعات) أسبوعيا املخصص للر�ضة املدرسية ال يسمح �ن يقوم التلميذ 4كما قال أن احلجم الساعي (-       

  �ظهار قدراته وامكانياته.

  كما أضاف أن هناك اقبال ملدريب النوادي الر�ضية النتقاء الر�ضيني من املؤسسات التعليمية.-       

حصة الرتبية البدنية والر�ضية) ليست املكان األفضل لعملية االنتقاء كما أضاف أن الوسط املدرسي (-       

  الر�ضي، حيث اعترب املكان األفضل لعملية االنتقاء وهو امللعب، يعين مالعب النوادي الر�ضية.

  كما وضح أن عملية االنتقاء والتوجيه تتم كل موسم ر�ضي.-       

  احملور الرابع:-

سنة، وعدد سنوات اخلربة كمفتش ملادة 22نوات اخلربة لديه يف التعليم كأستاذ وهي كما صرح أن عدد س-       

  سنوات.5الرتبية البدنية والر�ضية وهي 

  كما صرح أننا ال نقوم بتنظيم ملتقيات حول عملية االنتقاء والتوجيه الر�ضي للتالميذ.-       

  عملية االنتقاء.كما وضح أن خلربة األستاذ هلا دور إجيايب يف -       

كما رأى أنه يوجد تنسيق كايف بني أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يف جمال االنتقاء والتوجيه الر�ضي -       

  ألحسن العناصر الر�ضية.

  كما قال أن األساتذة املرتبصون معنيون بتشكيل الفرق الر�ضية املدرسية.-       
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 ~143 ~ 
 

  مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات:-1

  مناقشة نتائج الفرضية األوىل:-1-1

  على أن:الفرضية األوىل تنص 

  الطرق املتبعة من طرف األساتذة يف انتقاء وتوجيه التالميذ لتشكيل الفرق الر�ضية املدرسية وهي املالحظة.         

 

 

من األساتذة يعتمدون على  %46يتبني لنا أن -29- والشكل رقم- 01- من معطيات اجلدول رقم-       

من األساتذة يعتمدون على املقابالت الودية، ومن خالل هذه النتائج يتوضح  %46املالحظة، يف حني أن نسبة

لنا أن أغلبية أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يعتمدون على املالحظة واملقابالت الودية يف تشكيل الفرق الر�ضية 

وجيعل من عملية  انغري كافي احدمهلو  اأحد املراحل املهمة يف عملية االنتقاء، إال أ�م ااملدرسية، �لرغم من أ�م

االنتقاء عملية عشوائية، وقد يرجع سبب ذلك إىل سهولتهما وتناسبهما مع اإلمكانيات املتاحة يف املؤسسات 

  الرتبوية.

�ن أغلبية  لوالية �تنة الرتبية البدنية والر�ضية مفتشللر�ضة املدرسية و األمني العامكما أكد كل من -       

أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يعتمدون على املالحظة عند قيامهم بعملية االنتقاء يف تشكيل الفرق الر�ضية 

  املدرسية.
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أن اعتماد املدرب أو األستاذ على املالحظة واملشاهدة لالعبيه أثناء املباراة فقط  بوحاج مز�نكما يؤكد -       

دين واملهاري أمرا تنقصه الدقة واملوضوعية واملصداقية، فاالعتماد على األسس العلمية لتحديد مستوى األداء الب

  1األداء لالعبني أصبحت ضرورة حتمية ال جدال فيها. مستو�تملعرفة 

يف دراستهما بعنوان "واقع االنتقاء يف كرة القدم عند  بوساطة يزيد وسليماين وليدكما توصل كل من -       

نية "، إىل أن عملية االنتقاء ال تتم وفق أسس علمية بل أن بعض املدربني يعتمدون على اخلربة املواهب الشبا

  2واملالحظة يف عملية االنتقاء الر�ضي، ويساندهم يف ذلك أبو العال أمحد عبد الفتاح.

يف دراستها املتحصلة على شهادة املاسرت بوالية �تنة بعنوان" واقع االنتقاء  وهيبة بن هنيةكما أكدت -       

والتوجيه الر�ضي للتالميذ املوهوبني يف الر�ضة املدرسية" أن عملية االنتقاء للتالميذ املوهوبني يف الر�ضة املدرسية 

  على املالحظة كأساس لعملية االنتقاء.ملرحلة التعليم املتوسط، ال تتم بطريقة علمية، فمعظم األساتذة يعتمدون 

طار الر�ضة املدرسية" إيف دراسته" االنتقاء والتوجيه الر�ضي للتالميذ املوهوبني يف  فنوش نصريكما أكد -       

أن أغلب أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية ال يعتمدون على طرق علمية عند انتقائهم للتالميذ ذوي املواهب 

نظره أن األساتذة يعتمدون على املالحظة عند انتقاء أفضل التالميذ الر�ضيني، هذا على الرغم من  الر�ضية، ويف

  أ�ا طريقة متتاز �قل فعالية حيث تغلب عليها الذاتية والعفوية أكثر.

املتحصلني على شهادة املاسرت جبامعة اجلياليل  بوعسكر مراد ومزاري عبد القادركما أكد كل من -       

بونعامة مليانة يف دراستهما بعنوان" دور الر�ضة املدرسية يف انتقاء املواهب وتوجيهها إىل النوادي"، أن الطريقة 

الغالبة اليت يعتمد عليها أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية الكتشاف التالميذ املوهوبني هي كريقة املالحظة 

  املقابالت الودية بني التالميذ. و 

 

                                                 
  .25، صمرجع سبق ذكره، حاج مز�نبو  1

.9-8ص ص ،مرجع سبق ذكره، أبو العال أمحد عبد الفتاح    2 
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يتضح لنا أن معظم أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية وبنسبة -30-والشكل رقم-05- ومن اجلدول رقم-       

نوعا ما لديهم  %36لديهم فكرة عن طرق علمية موضوعية يف االنتقاء داخل املدارس، فيحني أن نسبة  54%

فكرة عن طرق علمية موضوعية، لكن هذه الطرق ال يتم االعتماد عليها وذلك لعدم توفر الوقت الكايف 

  واملناسب، و�إلضافة إىل الوسائل الر�ضية الالزمة.

نية على أن أساتذة الرتبية البد لوالية �تنة الرتبية البدنية والر�ضية للطور املتوسط مفتشكما يؤكد -       

والر�ضية لديهم فكرة عن طرق علمية موضوعية يف عملية االنتقاء الر�ضي داخل املدارس، ولكن يف قصده ال 

 تتطبق هذه الطرق العلمية املوضوعية.
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يتضح لنا أن مجيع أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يعتربون أن -31- والشكل رقم- 06- ومن اجلدول رقم       

  اييس هلا أمهية يف انتقاء الناشئني وتكوينهم.االختبارات واملق

أن االختبارات واملقاييس هي الوسيلة املوضوعية لتحقيق االنتقاء اجليد، حممد صبحي حسانني كما أكد -       

  1فهو األسلوب العلمي املضمون لتوفري اإلمكا�ت البشرية اليت لديها االستعدادات املناسبة إىل التفوق.

أن االختبارات واملقاييس هلا أمهية �لغة لوالية �تنة للرابطة الوالئية للر�ضة املدرسية  األمني العامكما يشرب -       

  يف انتقاء الناشئني وتكوينهم وتعد األساس يف العملية التدريبية.

ارات واملقاييس هلا أمهية  �ن االختبلوالية �تنة الرتبية البدنية والر�ضية للطور املتوسط  مفتشكما أكد   -       

  كبرية يف عملية انتقاء الناشئني وتكوينهم، كما اعترب االختبارات واملقاييس مها األساس يف عملية االنتقاء.

إىل أن عملية االنتقاء على مستوى خمتلف الر�ضات يف  حممد حممد عليويف أطروحة دكتوراه فقد أشار -       

بعض  مصر والدول العربية ال زالت تعتمد على االستخدام احملدود لبعض االختبارات واملقاييس اليت ترتكز على

  2اجلوانب البدنية واملهارية وإمهال البعض األخر.

  ومما سبق ميكن القول أن الفرضية األوىل حمققة نسبيا.-     

  مناقشة نتائج الفرضية الثانية:1-2

  على أن: الفرضية الثانيةتنص 

أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يف الطور املتوسط ال يعتمدون على أساليب علمية يف االنتقاء لتشكيل الفرق 

  املدرسية وتوجيه التالميذ حنو الفرق.

  

                                                 
  .119، صمرجع سبق ذكره، بحي حساننيصحممد  1
   .52، صمرجع سبق ذكره، حممد حممد علي 2
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من األساتذة يعتمدون على  %82لنا أن يتبني -32- والشكل رقم- 09- من معطيات اجلدول رقم-       

أساس علمي يف االنتقاء ومن خالل هذه النتائج يتوضح لنا أن أغلبية أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يعتمدون يف 

  عملية االنتقاء على أسس علمية لتشكيل الفرق الر�ضية املدرسية.

أن معظم األساتذة عدم اهتمامهم  لوالية �تنة للرابطة الوالئية للر�ضة املدرسية األمني العامكما أكد لنا -       

�النتقاء املبين على أساس علمي لتشكيل الفرق الر�ضية املدرسية، �لرغم من وجود مقاييس واختبارات موحدة 

  ختص االحتادية اجلزائرية للر�ضة املدرسية.

أن عملية االنتقاء لتشكيل الفرق  لوالية �تنة والر�ضية للطور املتوسطالرتبية البدنية  مفتشكم أكد -       

  الر�ضية املدرسية تتم على أساس علمي.

يف دراسته حتت عنوان " دور الر�ضة املدرسية يف االنتقاء والتوجيه الر�ضي حنلة يوسف كما توصل -       

�ضي ال تتم وفق أسس علمية، وأن هناك نقص ملحوظ يف أن عملية االنتقاء الر لتالميذ مرحلة التعليم املتوسط"، 

الوسائل البيداغوجية والعتاد اخلاص �النتقاء يف املدارس، وأن عملية االنتقاء تتم يف عدم وجود أخصائيني يف هذا 

  ا�ال. كما أنه ال يوجد تنسيق بني املؤسسات الرتبوية والفرق الر�ضية اخلارجية.

مرجع سابق أن استخدام األسلوب العلمي يف عملية االنتقاء واحلصول على  لطفي طهحممد كما أكد -       

نتائج تتسم �لدقة واملوضوعية أمر ضروري حلماية الالعب من األ�ر السلبية لألمحال البدنية والنفسية، اليت قد 

  تفوق قدراته وكذلك محايته من اإلحباط وخيبة األمل.
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يف دراستها املتحصلة على شهادة املاسرت بوالية �تنة بعنوان" واقع االنتقاء  ةوهيبة بن هنيكما أكدت -       

والتوجيه الر�ضي للتالميذ املوهوبني يف الر�ضة املدرسية" أن أغلبية أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية ال يعتمدون يف 

  نتقون �سلوب عشوائي.عملية انتقائهم لتشكيل الفرق الر�ضية املدرسية على أساس علمي وامنا ي

  

  

يتضح لنا أن أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يركزون - 33-والشكل رقم-10-من معطيات اجلدول رقم-       

من األساتذة يركزون على اجلانب املرفولوجي، ومن  %32، يف حني أن نسبة %52على اجلانب التقين بنسبة 

هنا نستنتج أن معظم األساتذة يركزون عند انتقائهم ألحسن العناصر على اجلانب التقين واملرفولوجي، يف حني 

  أ�م يقومون �مهال اجلوانب األخرى، كاجلانب البدين واجلانب النفسي.

مرجع سابق أن االنتقاء جيب أن يكون شامال للجانب البدين واملورفولوجي  حممد لطفي طهكما أكد -       

  1والنفسي والفيزيولوجي، وال جيب أن يقتصر على جانب وامهال اجلوانب األخرى.

، �ن اجلانب الذي ال بد من الرتكيز لوالية �تنة للرابطة الوالئية للر�ضة املدرسية األمني العامكما أكد -       

  ناء انتقاء أحسن العناصر، وهو اجلانب التقين واجلانب اجلماعي.   عليه أث

يف دراسة له بعنوان "دور العوامل النفسية بعملية انتقاء املوهوبني يف ا�ال حازم علوان منصور كما يشري -       

تتوفر فيهم خمتلف فاملوهوبني قد ، الر�ضي "إىل أن عملية االنتقاء تتأثر جبانب مهم متعلق �جلانب النفسي

  1احملددات إال أنه ال تتوفر فيهم مسات خلقية،إرادية وميول واجتاهات حنو هذه الر�ضة.
                                                 

 . 24- 23، ص صمرجع سبق ذكرهمحمد لطفي طھ، 1

0

5

10

15

20

25

30

الجانب البدني يالجانب المرفولوج الجانب التقني الجانب النفسي

5

16

26

3

لمدرسیةیوضح كیفیة إجراء عملیة االنتقاء لتشكیل الفرق الریاضیة ا-33-شكل رقم



 ~149 ~ 
 

طار الر�ضة املدرسية" إيف دراسته" االنتقاء والتوجيه الر�ضي للتالميذ املوهوبني يف  فنوش نصريكما أكد -       

جلانب املرفولوجي، يف حني يتم إمهال اجلوانب األخرى كاجلانب أن أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يهتمون أكثر �

  النفسي والبدين والرتبوي.

 

 

من أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية أقروا  %56أن نسبة - 34-والشكل رقم- 13-كما يبني اجلدول رقم         

بوجود صعو�ت مادية تواجه عملية االنتقاء، وهذا قد يرجع أساسا إىل عدم توفري أهم عنصر يف املمارسة الر�ضية 

معيقات النشاط الر�ضي الالصفي وطرق  يف دراسته بعنوان" عبد املقيد شعاللوهي املنشآت الر�ضية، ويشري 

بن قناب إىل وجود نقص كبري يف املنشآت واملالعب وسوء تصميم بعضها، كما يشري كل من الدكتور معاجلتها"، 

يف دراسته بعنوان" دور النشاط البدين الر�ضي الرتبوي يف بعث احلركة الر�ضية الوطنية يف اجلزائر"، والدكتور احلاج 

قرتحات العلمية حلله"، وكل من دراسيت حنلة يف دراسته بعنوان" مشاكل الر�ضة املدرسية وامل إمساعيل حامد

يوسف، وبوساحة يزيد وزميله سليماين وليد املذكورة سابقا إىل وجود نقص الوسائل واملنشآت الر�ضية والعتاد 

من األساتذة يصرحون �ن الصعو�ت البشرية هي اليت تواجه عملية  %24اخلاص بعملية االنتقاء، بينما نسبة 

ضة املدرسية، وقد يرجع ذلك إىل قلة خربة األستاذ يف هذا ا�ال وعدم تناسب عددهم مع االنتقاء يف الر�

من األساتذة يصرحون �ن الصعو�ت املتعلقة �لوقت هي اليت  %20األعداد اهلائلة للتالميذ، يف حني أن نسبة 

غري كايف، �إلضافة إىل تواجه عملية االنتقاء، وقد يرجع سبب ذلك إىل الوقت املخصص للر�ضة املدرسية 

                                                                                                                                                         
  .1، صمرجع سبق ذكره، حازم علوان منصور 2
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النصاب األسبوعي الذي يشكل ضغطا على أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية، ومنه نستنتج أن معظم األساتذة 

  يعتربون أن الصعو�ت املادية هي اليت تواجه عملية االنتقاء الر�ضي.

أن هناك صعو�ت تواجه عملية  لوالية �تنة للرابطة الوالئية للر�ضة املدرسية األمني العامكما يؤكد   -       

االنتقاء والتوجيه الر�ضي، وهي نقص خربة بعض األساتذة بكيفية إجراء عملية االنتقاء، وصعو�ت أخرى وهي 

عامل الوقت فالساعات املخصصة للر�ضة املدرسية غري كافية، ويف املقابل يوجد ضغط على األستاذ بسبب 

  للتدريس يف املؤسسة. احلجم الساعي املخصص له

ومما سبق نالحظ هناك اختالف بني إجا�ت بعض الدراسات، ومعظم أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية -       

ملختلف متوسطات والية �تنة، منهم من قال أن عملية االنتقاء تتم على أساس علمي، ومنهم من قال أن عملية 

  الفرق الر�ضية املدرسية.  االنتقاء ال تتم على أساس علمي يف تشكيل

  و�ذا ميكن القول أن الفرضية الثانية مل تتحقق. -          

  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة:1-3

  على أن: الثالثةالفرضية تنص 

  يف تشكيل الفرق الر�ضية املدرسية. بنسبة كبرية انسامهي عملية انتقاء وتوجيه التالميذ

ومن خالل النتائج السابقة يتبني لنا أن معظم أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يرون أن عملية االنتقاء       

والتوجيه يسامهان بنسبة كبرية يف تشكيل الفرق الر�ضية املدرسية، وقد يرجع ذلك إىل أن عملية االنتقاء والتوجيه 

قومان مبساعدة املدرب أو األستاذ �ن خيتار الفريق يعتربان مها األساس الكتشاف املواهب الر�ضية، كما ي

  والتلميذ الذي يناسب هذا الفريق.املناسب للمدرسة، 
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من أساتذة الرتبية البدنية %72نالحظ أن نسبة - 35-والشكل رقم- 16- من معطيات اجلدول رقم-       

  .عملية التوجيه ليست منفصلة عن عملية االنتقاءوالر�ضية يرون أن 

حبيث من دون االنتقاء ال  االنتقاء والتوجيه الر�ضي مها عمليتان متكاملتان،أن  ريسان خريبطكما يؤكد -       

  نستطيع أن نقوم �جراء عملية التوجيه الر�ضي.

االنتقاء والتوجيه الر�ضي ال يقتصران فقط على إعداد األبطال وإمنا اختيار نوع النشاط الر�ضي الذي  -       

املبكر على  ءم الفرد بغرض إشباع ميوله ورغباته واهتماماته، كما يؤدي االنتقاء والتوجيه الر�ضي إىل التعرفيال

األفراد ذوي االستعدادات والقدرات البدنية والنفسية املالئمة بنوع النشاط الر�ضي املختار والذين يتوقع هلم 

  1.تمرار يف التدريب فيهاملستوى العايل من خالل االس

الرتبية البدنية والر�ضية للطور  مفتشللرابطة الوالئية للر�ضة املدرسية و األمني العامكما يؤكد كل من -       

أن عملية التوجيه ليست منفصلة على عملية االنتقاء، فمن دون االنتقاء ال نستطيع أن نقوم املتوسط لوالية �تنة، 

  بعملية التوجيه.

أن عملية االنتقاء والتوجيه، اعتربمها وجهان لعملية واحدة، حيث ظهرة احلاجة  فيصل املباشكما أكد -       

  2إليهما نتيجة اختالف خصائص األفراد يف القدرات البدنية والعقلية والنفسية تبعا لنظرية الفروق الفردية.

  حمققة. الثالثةومما سبق ميكن القول أن الفرضية -       

                                                 
-229ص ، ص1998، د ط، عمان، مركز الكتاب للنشر ،النظر�ت العامة يف التدريب الر�ضي من الطفولة إىل املراهقة، ريسان خريبط 1

230.  
-39ص ، ص1997، مستغامن، 2، العددالرتبية البدنية والر�ضيةا�لة العلمية للثقافة البدنية والر�ضية، املدرسة العليا ألساتذة ، فيصل املباش2

40. 
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  مناقشة نتائج الفرضية الرابعة: 1-4

  أن:على الفرضية الرابعة تنص 

  دور يف عملية انتقاء وتوجيه التالميذ لتشكيل الفرق املدرسية. هلا خلربة األستاذ

  

  
  

  

من أساتذة الرتبية البدنية  %100نالحظ أن نسبة - 36- والشكل رقم-28-من معطيات اجلدول رقم-       

والر�ضية يرون أن خلربة األستاذ دور إجيايب يف عملية االنتقاء لتشكيل الفرق الر�ضية املدرسية، فتعترب اخلربة عامل 

  أساسي تساعد األستاذ على اكتشاف واختيار أفضل العناصر للوصول �م إىل أعلى املستو�ت.

 ة، أن خلرب لوالية �تنة الرتبية البدنية والر�ضية مفتشللر�ضة املدرسية و األمني العامكما أكد كل من        

  األستاذ هلا دور إجيايب يف عملية االنتقاء لتشكيل الفرق الر�ضية املدرسية.

  ومما سبق ميكن القول أن الفرضية الرابعة حمققة.-       
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  خامتة:

تعد الر�ضة املدرسية خزا� للمواهب الر�ضية، وتشكل القاعدة العريضة لتشكيل فرق ر�ضية تتمتع       

اجلمعية العامة للر�ضة املدرسية و�ألخص  بكفاءات أدائية عالية، والذي حيتم على القائمني عليها من أعضاء

املشرف املباشر عنها وهو أستاذ الرتبية البدنية والر�ضية االهتمام �ا وتوفري كل مستلزما�ا لتشكيل فرق ر�ضية 

مدرسية ذات مستوى عايل، وهذا ال يتحقق إال من خالل االختيار السليم للعناصر املوهوبة من التالميذ، 

  هم الذي يضمن حتقيق ذلك هو االنتقاء املبين على األسس العلمية.واالجراء امل

جرائه لتشكيل الفرق إوهذا األخري نظرا ألمهيته حتم علينا إجراء دراسة استطالعية موجزة للتعرف على كيفية       

قد ار�ينا أن الر�ضية املدرسية، ومن خالل املعلومات املكتسبة نتيجة هذه الدراسة وبعض الدراسات املشا�ة ف

نتعرف على طرق وأساليب االنتقاء والتوجيه املعتمدة لتشكيل الفرق الر�ضية املدرسية ملرحلة التعليم املتوسط 

  بوالية �تنة.

وقد توصلنا من خالل تطبيقنا لكل من املقابلة واالستبيان إىل جمموعة من النتائج يف ضوء الفرضيات، فمن       

الفرضية األوىل أن معظم أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يعتمدون يف تشكيل فرقهم الر�ضية  بني النتائج واليت ختدم

املدرسية على املالحظة واملقابالت الودية اليت يعدان إحدى مراحل عملية االنتقاء، إال أن االعتماد عليهما 

س علمي، كما أن معظم األساتذة ولوحدمها فقط غري كايف، و�لتايل تصبح عملية االنتقاء غري خاضعة ألسا

لديهم فكرة عن طرق علمية موضوعية، كما يؤكد مفتش الرتبية البدنية والر�ضية للطور املتوسط، أن األساتذة 

لديهم فكرة عن طرق علمية موضوعي، ولكن ال تطبق هذه الطرق العلمية، كما اعترب األساتذة أن االختبارات 

أن االختبارات واملقاييس حممد صبحي حسانني نتقاء الناشئني وتكوينهم، كما أكد واملقاييس هلا أمهية كبرية يف ا

هي الوسيلة املوضوعية لتحقيق االنتقاء اجليد، فهو األسلوب العلمي املضمون لتوفري اإلمكا�ت البشرية اليت لديها 

  االستعدادات املناسبة إىل التفوق.

ية الثانية، فقد توصلنا إىل أن معظم أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية أما فيما خيص النتائج املتعلقة �لفرض      

يعتمدون يف عملية االنتقاء لتشكيل الفرق الر�ضية املدرسية على أسس علمية، يف حني أن نسبة ضئيلة من 

ذلك إىل  األساتذة ال يعتمدون يف عملية االنتقاء على أسس علمية لتشكيل الفرق الر�ضية املدرسية، وقد يرجع

إذ جاء عكس بعض الدراسات،  نقص ملحوظ يف الوسائل البيداغوجية والعتاد اخلاص �النتقاء يف املدارس، 
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أن عملية االنتقاء الر�ضي ال تتم وفق أسس علمية، وأن هناك نقص ملحوظ يف الوسائل حنلة يوسف كدراسة 

االنتقاء تتم يف عدم وجود أخصائيني يف هذا ا�ال.  البيداغوجية والعتاد اخلاص �النتقاء يف املدارس، وأن عملية 

  كما أنه ال يوجد تنسيق بني املؤسسات الرتبوية والفرق الر�ضية اخلارجية، و�لتايل الفرضية الثانية غري حمققة.

الر�ضية يرون أما فيما خيص النتائج املتعلقة �لفرضية الثالثة، فقد توصلنا إىل أن مجيع أساتذة الرتبية البدنية و       

عملية االنتقاء والتوجيه يسامهان بنسبة كبرية يف تشكيل الفرق الر�ضية املدرسية، وقد يرجع ذلك إىل أن عملية 

االنتقاء والتوجيه يعتربان مها األساس الكتشاف املواهب الر�ضية، كما يقومان مبساعدة املدرب أو األستاذ �ن 

  لميذ الذي يناسب هذا الفريق.خيتار الفريق املناسب للمدرسة، والت

أما فيما خيص النتائج املتعلقة �لفرضية الرابعة، فقد توصلنا إىل أن مجيع أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يرون       

حيث  خلربة األستاذ هلا دور يف عملية انتقاء وتوجيه التالميذ لتشكيل الفرق املدرسية، فتعد اخلربة هي األساسأن 

  ألستاذ على اكتشاف واختيار أفضل العناصر للوصول �م إىل أعلى املستو�ت.تساعد ا

  مما سبق ومما توصلنا إليه ميكن أن نلخص نتائج الدراسة فيما يلي:      

أن معظم أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يف الطور املتوسط لوالية �تنة يعتمدون على املالحظة واملقابالت  - 

  تشكيل الفرق الر�ضية املدرسية.الودية يف 

أغلبية أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يعتمدون يف عملية االنتقاء على أسس علمية لتشكيل الفرق الر�ضية  - 

املدرسية، ونسبة ضئيلة من األساتذة ال يعتمدون يف عملية االنتقاء على أسس علمية لتشكيل الفرق الر�ضية 

  نقص ملحوظ يف الوسائل البيداغوجية والعتاد اخلاص �النتقاء يف املدارس.إىل  املدرسية، وقد يرجع ذلك

أن مجيع أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يف الطور املتوسط يرون أن عملية االنتقاء والتوجيه تساهم بنسبة كبرية - 

عملية انتقاء وتوجيه التالميذ لتشكيل خلربة األستاذ هلا دور يف يرون أن ، كما يف تشكيل الفرق الر�ضية املدرسية

  الفرق املدرسية.
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مالحظة: نرجو منكم قراءة هذه املعلومات األولية قبل الشروع يف اإلجابة على 

 األسئلة

 للطور املتوسط استبيان موجه إىل أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية

 2015/2016السنة الجامعیة 

إىل السادة أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية، نرجو من سيادتكم تقدمي يد العون خدمة للبحث 

العلمي، وذلك �إلجابة على أسئلة االستبيان املطروحة مبصداقية، وهي اليت ختدم املوضوع 

يف طرق وأساليب االنتقاء والتوجيه املعتمدة لتشكيل الفرق املدرسية الر�ضية التايل:" 

  .)والية �تنةلبعض متوسطات (دراسة ميدانية  سنة". 15-11ر املتوسط " الطو 

  : دشري محيد. وإشراف الدكتورحممد مسعودي،  إعداد الطالب:

ا أنه ال توجد يف اخلانة اليت تراها مناسبة، علم(X)بوجوب وضع عالمةأحيطكم علما كما 

  .             إجابة صحيحة أو خاطئة، كما أن إجابتكم ستكون يف سرية �مة



 
 

  :01ملحق رقم 

  التساؤالت:

  على ماذا تعتمد يف اختيارك للفرق الر�ضية املدرسية؟-1

  املالحظة                            االختبارات واملقاييس                         مقابالت ودية   

  هل �خذون مببدأ الفروق الفردية يف انتقائكم للتالميذ املوهوبني؟-2

 أبدا            دائما                             أحيا�                           �درا                  

  هل يتم أخذ نتائج الفحوص الطبية يف االعتبار أثناء قيامكم �النتقاء الر�ضي للتالميذ املوهوبني؟-3

 دائما                             أحيا�                           �درا                              أبدا

  املدرسية مشا�ة ألماكن إجراء املنافسات الرمسية؟هل ظروف أماكن التحضري لفرقكم -4

 نعم                              ال

  هل لديكم فكرة عن طرق علمية موضوعية يف عملية االنتقاء الر�ضي داخل املدارس؟-5

 نوعا ما نعم                              ال

  تقاء الناشئني وتكوينهم؟يف نظركم هل لالختبارات واملقاييس أمهية يف ان-6

 نعم                              ال

  حسب رأيكم ما هو اهلدف من تنظيم املنافسات الر�ضية املدرسية؟-7

 .التسلية والرتقية عن النفس 

  .حتسني القدرات البدنية واملهارات احلركية 

  .انتقاء التالميذ حنو ر�ضات النخبة  

  العناصر تقوم مبتابعة ألحسن العناصر املختارة وتوجيهها حنو الفرق؟هل عند انتقائكم ألحسن -8

  نعم                              ال

  على أي أساس تتم عملية االنتقاء لتشكيل الفرق الر�ضية املدرسية؟ -9

  علمي                                 عشوائي

  



 
 

  

  تركزون على؟أثناء انتقائكم ألحسن العناصر هل -10

  اجلانب التقين            اجلانب النفسي                      ااجلانب البدين               اجلانب املورفولوجي

  هل نقص الوسائل الر�ضية يؤثر سلبا على عملية االنتقاء والتوجيه؟-11

  إىل حد ما  نعم                              ال                           

  هل نقص املنشآت الر�ضية يؤثر سلبا على عملية االنتقاء والتوجيه؟-12

  نعم                              ال                             إىل حد ما

  إذا كانت اإلجابة بنعم حددها؟-13

  صعو�ت متعلقة �لوقت       صعو�ت مادية                        صعو�ت بشرية                  

  سنة) مناسبة لعملية االنتقاء؟15- 11هل يف رأيكم أن املرحلة (-14

  نعم                              ال              

  هل قمت بتشكيل فريق ر�ضي مدرسي؟-15

  نعم                                    ال

  عن عملية االنتقاء؟يف رأيكم هل عملية التوجيه منفصلة -16

  نعم                                    ال

  يف حالة قيامكم بتنظيم منافسات ر�ضية داخلية هل تتلقون املساعدة من طرف؟-17

  اإلدارة                       الزمالء                      التالميذ                   ال توجد مساعدة

املنافسات الر�ضية املدرسية الالصفية الداخلية دور يف انتقاء وتوجيه التالميذ ذوي  هل لتنظيم-18

  املواهب الر�ضية؟     نعم                 ال

هل لتنظيم املنافسات الر�ضية املدرسية الالصفية اخلارجية دور يف انتقاء وتوجيه التالميذ ذوي -19

  املواهب الر�ضية؟

  ال                      نعم              

  



 
 

ساعات) أسبوعيا املخصص للر�ضة املدرسية يسمح للتالميذ �ظهار 4هل ترون أن احلجم الساعي (-20

  قدرا�م؟

  نعم                                    ال

  االنتقاء؟حصة الرتبية البدنية والر�ضية) املكان األفضل لعملية (هل تعتربون أن الوسط املدرسي -21

  نعم                                    ال

  ما هي نوع الشهادة احملصل عليها.-22

  شهادة الكفاءة                              ليسانس يف الرتبية البدنية والر�ضية نظام قدمي

  شهادة املاسرت                                  LMDليسانس يف الرتبية البدنية والر�ضية نظام 

  شهادة املاجستري

  هل لك شهادة يف التدريب.-23

  نعم                                    ال

  إذا كانت اإلجابة بنعم-24

  فما نوع هذه الشهادة 

  ويف أي ر�ضة           

  هل كنت العب سابق؟-25

  نعم                                     ال

  اإلجابة بنعمإذا كانت -26

  فما هي الر�ضة اليت مارستها:

  وما هو عدد سنوات اللعب  

  ويف أي قسم أو رابطة: ......................................................

  هل تلقيتم تكوينا خاص يف عملية االنتقاء والتوجيه الر�ضي للتالميذ؟-27

  نعم                                   ال

  



 
 

  

  هل ترى أن خلربة األستاذ دور إجيايب يف عملية االنتقاء؟   -28

  نعم                                    ال
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

 

 ، أرجو فقطالبحثية التفاعل مع هذه االستمارةتاذي الكرمي ألف شكر على تعاونك، و لك أس

  .البحثيةيع األسئلة وذلك للضرورة التأكد من أنك أجبت على مج أستاذي الكرمي
  
  



 
 

  : أسئلة املقابلة:02ملحق رقم 

  : 01مقابلة

   وزارة التعـــــليم العــــايل والبــحث العــلمي                         

      حممد خيضر بسكرةجامعة 

   معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر�ضية

        قسم التدريب الر�ضي

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

 مقابلة مع السيد رئيس الرابطة الوالئية للر�ضة املدرسية لوالية �تنة

نرجو من سيادتكم تقدمي يد العون  ،السيد رئيس الرابطة الوالئية للر�ضة املدرسيةإىل 

، وهي اليت ختدم املوضوع التايل:" علمي، وذلك �إلجابة على أسئلة املقابلةخدمة للبحث ال

يف الطور طرق وأساليب االنتقاء والتوجيه املعتمدة لتشكيل الفرق املدرسية الر�ضية 

  .)والية �تنةلبعض متوسطات (دراسة ميدانية  سنة". 15-11املتوسط " 

  : دشري محيد.وإشراف الدكتورحممد مسعودي،  إعداد الطالب:

  رية �مة.             إنه ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة، كما أن إجابتكم ستكون يف س

  



 
 

  

  

  

  يف اختيارهم للفرق الر�ضية املدرسية؟ على ماذا يعتمد األساتذة-1

  هل �خذون مببدأ الفروق الفردية يف انتقائهم للتالميذ املوهوبني؟-2

  هل يتم أخذ نتائج الفحوص الطبية يف االعتبار أثناء قيامهم �النتقاء الر�ضي للتالميذ املوهوبني؟-3

  اء املنافسات الرمسية؟هل ظروف أماكن التحضري لفرقهم املدرسية مشا�ة ألماكن إجر -4

  هل لديكم فكرة عن طرق علمية موضوعية يف عملية االنتقاء الر�ضي داخل املدارس؟-5

  يف نظركم هل لالختبارات واملقاييس أمهية يف انتقاء الناشئني وتكوينهم؟-6

  و الفرق؟هل عند انتقائهم ألحسن العناصر يقوم االساتذة مبتابعة ألحسن العناصر املختارة وتوجيهها حن-7

  حسب رأيكم ما هو اهلدف من تنظيم املنافسات الر�ضية املدرسية؟-8

  

  

  

  

  

  االنتقاء لتشكيل الفرق الر�ضية املدرسية؟على أي أساس تتم عملية -1

  أثناء انتقاء أحسن العناصر ماهو اجلانب الذي البد منا الرتكيز عليه؟-2

  هل للوسائل بيداغوجية دور يف عملية االنتقاء والتوجيه الر�ضي؟-3

  هل املؤسسات حتتوي على الوسائل الر�ضية الضرورية والالزمة للنشاط الر�ضي؟-4

  الوسائل الر�ضية يؤثر سلبا على عملية االنتقاء والتوجيه؟هل نقص -5

  هل توجد صعو�ت تواجه عملية االنتقاء والتوجيه؟-6

  هل حتتوي املؤسسات على املنشآت الر�ضية الالزمة؟-9

الطرق املتبعة من طرف األساتذة يف انتقاء وتوجيه التالميذ لتشكيل الفرق  احملور األول:

  املدرسية.
 

احملور الثاين: يعتمد أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يف الطور املتوسط على أساليب علمية يف 

  .حنو الفرق  نتقاء لتشكيل الفرق املدرسية وتوجيه التالميذاال



 
 

  هل نقص املنشآت الر�ضية يؤثر سلبا على عملية االنتقاء والتوجيه؟10

  مناسبة لعملية االنتقاء؟سنة) 15- 11هل يف رأيكم أن املرحلة (-11

  ماهي نسبة االعتماد يف عملية االنتقاء من بني ما يلي؟-12

  اخلربة الذاتية               

  أسس علمية حديثة                 

  طرق أخرى إن وجدت، أذكرها:

.....................................................................................................

    .....................................................................................................  

  هل يف رأيكم نتيجة االختبارات واملقاييس تؤدي دوما إىل انتقاء إجيايب؟-13

  هل تقومون بتشجيع وحتفيز التالميذ املتفوقني ر�ضيا؟-14

  تقومون بتشجيع وحتفيز األساتذة الذين تفوقت فرقهم ر�ضيا؟هل -15

  

  

  

  

  يف رأيكم هل عملية التوجيه منفصلة عن عملية االنتقاء؟-1

  نعم                                    ال

هل لتنظيم املنافسات الر�ضية املدرسية الالصفية الداخلية دور يف انتقاء وتوجيه التالميذ ذوي املواهب -2

  الر�ضية؟     

هل لتنظيم املنافسات الر�ضية املدرسية الالصفية اخلارجية دور يف انتقاء وتوجيه التالميذ ذوي املواهب -3

  الر�ضية؟ 

عات) أسبوعيا املخصص للر�ضة املدرسية يسمح للتالميذ �ظهار سا4هل ترون أن احلجم الساعي (-4

  قدرا�م؟

  احملور الثالث: مدى مسامهة عملية انتقاء وتوجيه التالميذ يف تشكيل الفرق املدرسية؟



 
 

  هل هناك إقبال ملدريب النوادي الر�ضية النتقاء الر�ضيني من املؤسسات التعليمية؟-5

  نعم                                    ال

  كان األفضل لعملية االنتقاء؟حصة الرتبية البدنية والر�ضية) امل(هل تعتربون أن الوسط املدرسي -6

  هل عملية االنتقاء والتوجيه تتم كل موسم ر�ضي؟-7

  

  

  

  يف التعليم؟ ذما هي عدد سنوات اخلربة كأستا-1

  عدد السنوات

  بتنظيم ملتقيات حول عملية االنتقاء والتوجيه الر�ضي للتالميذ؟هل تقوم الرابطة الوالئية -2

  االنتقاء؟ترى أن خلربة األستاذ دور إجيايب يف عملية  هل-3

هل يوجد تنسيق كاف بني أعضاء الرابطة وأساتذة الرتبية البدينة والر�ضية يف جمال االنتقاء والتوجيه -4

 الر�ضي ألحسن العناصر الر�ضية؟
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  :02 مقابلة

   وزارة التعـــــليم العــــايل والبــحث العــلمي                        

       حممد خيضر بسكرةجامعة 

       معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر�ضية

        الر�ضي قسم التدريب

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

مقابلة مع السيد مفتش الرتبية البدنية والر�ضية للطور 

 املتوسط لوالية �تنة

نرجو  ،السيد مفتش الرتبية البدنية والر�ضية للطور املتوسط لوالية �تنةإىل 

علمي، وذلك �إلجابة على أسئلة من سيادتكم تقدمي يد العون خدمة للبحث ال

طرق وأساليب االنتقاء والتوجيه املعتمدة ، وهي اليت ختدم املوضوع التايل:" املقابلة

(دراسة  سنة". 15-11يف الطور املتوسط " لتشكيل الفرق املدرسية الر�ضية 

  .)والية �تنةلبعض متوسطات ميدانية 

  دشري محيد. وإشراف الدكتور:حممد مسعودي،  إعداد الطالب:

إنه ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة، كما أن إجابتكم ستكون يف سرية �مة.             



 
 

  

  

  

  على ماذا يعتمد األساتذة يف اختيارهم للفرق الر�ضية املدرسية؟-1

  هل �خذون مببدأ الفروق الفردية يف انتقائهم للتالميذ املوهوبني؟-2

  املوهوبني؟هل يتم أخذ نتائج الفحوص الطبية يف االعتبار أثناء قيامهم �النتقاء الر�ضي للتالميذ -3

  هل ظروف أماكن التحضري لفرقهم املدرسية مشا�ة ألماكن إجراء املنافسات الرمسية؟-4

  هل لديكم فكرة عن طرق علمية موضوعية يف عملية االنتقاء الر�ضي داخل املدارس؟-5

  يف نظركم هل لالختبارات واملقاييس أمهية يف انتقاء الناشئني وتكوينهم؟-6

  هلدف من تنظيم املنافسات الر�ضية املدرسية؟حسب رأيكم ما هو ا-7

  

  

  

  

  

  املدرسية؟ على أي أساس تتم عملية االنتقاء لتشكيل الفرق الر�ضية-1

  أثناء انتقاء أحسن العناصر ماهو اجلانب الذي البد منا الرتكيز عليه؟-2

  هل للوسائل البيداغوجية دور يف عملية االنتقاء والتوجيه الر�ضي؟-3

  هل املؤسسات حتتوي على الوسائل الر�ضية الضرورية والالزمة للنشاط الر�ضي؟-4

  على عملية االنتقاء والتوجيه؟هل نقص الوسائل الر�ضية يؤثر سلبا -5

  هل توجد صعو�ت تواجه عملية االنتقاء والتوجيه؟-6

  هل حتتوي املؤسسات على املنشآت الر�ضية الالزمة؟-7

  هل نقص املنشآت الر�ضية يؤثر سلبا على عملية االنتقاء والتوجيه؟-8

  التالميذ لتشكيل الفرق املدرسية.الطرق املتبعة من طرف األساتذة يف انتقاء وتوجيه  احملور األول:
 

احملور الثاين: يعتمد أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يف الطور املتوسط على أساليب علمية يف 

  .حنو الفرق  نتقاء لتشكيل الفرق املدرسية وتوجيه التالميذاال
 



 
 

  سنة) مناسبة لعملية االنتقاء؟15- 11هل يف رأيكم أن املرحلة (-9

  اهي نسبة االعتماد يف عملية االنتقاء من بني ما يلي؟م-10

  اخلربة الذاتية               

  أسس علمية حديثة                 

  طرق أخرى إن وجدت، أذكرها:

.....................................................................................................

    .....................................................................................................  

  ما إىل انتقاء إجيايب؟هل يف رأيكم نتيجة االختبارات واملقاييس تؤدي دو -11

  هل تقومون بتشجيع وحتفيز التالميذ املتفوقني ر�ضيا؟-12

  هل تقومون بتشجيع وحتفيز األساتذة الذين تفوقت فرقهم ر�ضيا؟-13

  

  

  

  

  منفصلة عن عملية االنتقاء؟يف رأيكم هل عملية التوجيه -1

  نعم                                    ال

هل لتنظيم املنافسات الر�ضية املدرسية الالصفية الداخلية دور يف انتقاء وتوجيه التالميذ ذوي املواهب -2

  الر�ضية؟     

وتوجيه التالميذ ذوي املواهب  هل لتنظيم املنافسات الر�ضية املدرسية الالصفية اخلارجية دور يف انتقاء-3

  الر�ضية؟ 

ساعات) أسبوعيا املخصص للر�ضة املدرسية يسمح للتالميذ �ظهار 4هل ترون أن احلجم الساعي (-4

  قدرا�م؟

  

  احملور الثالث: مدى مسامهة عملية انتقاء وتوجيه التالميذ يف تشكيل الفرق املدرسية؟
 



 
 

  هل هناك إقبال ملدريب النوادي الر�ضية النتقاء الر�ضيني من املؤسسات التعليمية؟-5

  ال    نعم                                

  حصة الرتبية البدنية والر�ضية) املكان األفضل لعملية االنتقاء؟(هل تعتربون أن الوسط املدرسي -6

  هل عملية االنتقاء والتوجيه تتم كل موسم ر�ضي؟-7

  

  

  

  يف التعليم؟ ذسنوات اخلربة كأستاما هي عدد -1

  عدد السنوات

  ما هي عدد سنوات اخلربة كمفتش ملادة الرتبية البدنية والر�ضية؟-2

  عدد السنوات

  هل تقومون بتنظيم ملتقيات حول عملية االنتقاء والتوجيه الر�ضي للتالميذ؟-3

  االنتقاء؟ترى أن خلربة األستاذ دور إجيايب يف عملية  هل-4

ترى أنه يوجد تنسيق كاف بني أساتذة الرتبية البدينة والر�ضية يف جمال االنتقاء والتوجيه الر�ضي هل -5

  ألحسن العناصر الر�ضية؟

  هل األساتذة املتقاعدون معنيون بتشكيل الفرق املدرسية الر�ضية؟-6
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Résume 
 

-Cette étude met l’accent sur les mus et les méthodes adaptés dans la sélection et 

l’orientation pour former, des equipees scolaires.                                 

-Déterminer l’utilité de la sélection et l’orientation des élèves pour former les 

équipes scolaires. 

-La reconnaissance précoce des talents sportifs.                                                      

-Savoir si l’expérience de l’enseignant joine un rôle dans l’opération de la 

sélection et l’orientation.                                                                                          

-Et sur le terrain, cette étude a en lien le mois de Novembre 2015 jusqu’an Mai 

2016 au niveau de la wilaya de Batna.                                                                     

-Et nous avons fait aussi une enquête pour contourner le thème de cette étude.    

-Nous avons adopté une approche descriptive et analytique.                                    

-Notre échantillon comportait des inspecteurs et des l’enseignants (318), ainsi 

que le directeur de la coordination du sport scolaire de la wilaya de Batna et 

l’inspecteur de cycle moyen à Batna Et aussi 50 profs de sport au moyen choisis 

arbitrairement. Notre travail a adepte aussi l’analyse statistique comme moyen 

pour notre étude. 

-les resultats                                                                                                         :            

*Les enseignants forment les équipes et sélectionnent les élèves grâce à 

l’observation et aux matchs amicaux, et donc arbitrairement. Et cela est du à la 

faculté de cette méthode et sa correspondance avec les moyens disponible au 

sein de l’école. 

* Le majorité des profs de sports au moyen.                                                       

*croient que la sélection et la formation des équipes scolaires se font selon des 

bases scientifiques.                    

*Et la majorité des profs vouent que l’expérience des enseignants jouent un rôle 

essentiel dans la formation et la sélection des équipes.                                           

 

  

  

  

  

  
 

 



 
 

Abstract 
 
-This study comes to hilight the ways and the methods adopted in the selection 
process and guidance for the formation of school teams.                              
- Determine the esctent of the contribution of the selection process nd directing 
the pupils to form the school teams.  
- Early identification of sport talents. 
-The knonuledge of wither the experience of the teacher has a role in the proces 
of selection and guidance to form the school teams. 
-this study was done at field from November 2015 to May 2016 at the level of 
the walleye of Banta. 
-It included the willaya league office and the office of the inspector of physical 
education and some middle schools.    
-We made also a prospective study for the purpose of knowledge of the subject 
of study.  
-Dereliction of the shortcomings of the used tools. 
The basic study was on the use of the destructive, analytical approach and it 
included the general secretary approach, and it included the general secretary of 
the willaya league of school sports, the inspector and teachers of physical 
education who were 318.                                                                           
-The sample included the head of the willaya league of school sports of Banta   
and the inspector of physical education of middle schools.  
50 teachers of middle school, randomly have been selected and adopted both the 
interview and questionnaire, which consist 4 files of study. 
-the statistical analysis of the results has been using percentage and taste K². 
The most inportans results:                                                                                    
* The observation and friendly interview are the methods used by the teacher of 
physical education and sports in selecting and guiding pupils to form the school 
teams. 
*Though, observation and friendly interview are one of the most inportant level 
in the process if selection, they are not sufficient and make the process of 
selection random. All these are due to then simplicity and the fits with the 
opportunities of schools.  
*The majority of physical education and sports teachers in Middle School think 
that the process of selection of school teams and guidance of pupils is done on 
scientific methods.  
* They think also that this process helps highly in selecting the school teams. 
They think that teacher’s experience has a great role in the process of the 
selection and guidance of pupils to form school sport teams.  

  

  

  



 
 

 




