


الحمد هلل العلي القدير على نعمة العلم التي انعم علينا بها

....... ووفقناا و أعاننا على إتمام هذا العمل

 نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من أمدنا بيد العون

: نخص بالذكر

حفضه اهلل و رعاه لوناس عبد اهلل  اذاألست  

.... سمير بوبكر وقمريا أميناألصدقاء و الزمالء

 على ما قدموه لنا

 كما نتقدم بالشكرا الجزيل إلى كل األساتذة المشرفين على معهد

 علوم وتقنيات نشاطات البدنية و الرياضية

ذ مزاريا عبد الفتاحو على رأسهم األستا  
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إلى  –إلى من حملتني إلى بر األمان و كانت رمزا للعطاء و الحنان إلى منبع الحب و الحنان من ال يكفيها الكالم 

 أعظم أم في الوجود

" " موسى نصيرة  

 إلى من مهد لي الطريق و دفعني ألخطو خطواتي األولى في هذه الحياة 

 أعظم أب الذي تخرس أمامه الحروف 

"حمشروك راب "  

 إلى سند في هذه الحياة إخوتي و أخواتي 

(مصطفى-سيد علي-سهام –الضاوية  )  

 إلى شموع المنزل الكتاكيت الصغار

"  رابح عبد البصير–فرح  –دعاء مريم  –عبد المؤمن "  

" "موسى ك" و"مشروإلى كل من حمل لقب   

 إلى كل من جمعتني بهم الحياة يوما و كانت لنا ذكريات جميلة من بداية دراستي إلى نهايتها 

........زاكي-أمين-سعيد-أحمد-محفوظ-سميرإلى رفقاء دربي   

  –لطرش بوثلجة أحمد:إلى رفقاء في المذكرة 

 إلى جميع أبناء حي مالك بوقر موح و مدينة عين بسام 

                           اري  قسم التربية البدنية و الرياضيةإلى كل أساتذة و طلبة و إد

 



 الصفحة قائمة الجداول

 56 1الفرضية رقم

 56 1( يمثل ايجابات االساتذة الخاصة بالسؤال رقم1جدول رقم )

 57 1( يمثل ايجابات االساتذة الخاصة بالسؤال رقم2جدول رقم )

 58 2( يمثل ايجابات االساتذة الخاصة بالسؤال رقم3جدول رقم )

 59 3الخاصة بالسؤال رقم( يمثل ايجابات االساتذة 4جدول رقم )

 60 4( يمثل ايجابات االساتذة الخاصة بالسؤال رقم5جدول رقم )

 61 4رقمالتابع للسؤال ( يمثل ايجابات االساتذة الخاصة بالسؤال 6جدول رقم )

 62 5( يمثل ايجابات االساتذة الخاصة بالسؤال رقم7جدول رقم )

 63 6بالسؤال رقم ( يمثل ايجابات االساتذة الخاصة8جدول رقم )

 64 7( يمثل ايجابات االساتذة الخاصة بالسؤال رقم9جدول رقم )

 64 2الفرضية رقم 

 65 1( يمثل ايجابات االساتذة الخاصة بالسؤال رقم10جدول رقم )

 66 2( يمثل ايجابات االساتذة الخاصة بالسؤال رقم11جدول رقم )

 67 3الخاصة بالسؤال رقم( يمثل ايجابات االساتذة 12جدول رقم )

 68 4( يمثل ايجابات االساتذة الخاصة بالسؤال رقم13جدول رقم )

 69 5( يمثل ايجابات االساتذة الخاصة بالسؤال رقم14جدول رقم )

 70 3الفرضية رقم 

 70 1( يمثل ايجابات االساتذة الخاصة بالسؤال رقم15جدول رقم )

 71 2االساتذة الخاصة بالسؤال رقم( يمثل ايجابات 16جدول رقم )

 72 3( يمثل ايجابات االساتذة الخاصة بالسؤال رقم17جدول رقم )

 73 3رقم التابع للسؤال  ( يمثل ايجابات االساتذة الخاصة بالسؤال18جدول رقم )

 74 4( يمثل ايجابات االساتذة الخاصة بالسؤال رقم19جدول رقم )

 75 5االساتذة الخاصة بالسؤال رقم( يمثل ايجابات 20جدول رقم )

 

 



 الصفحة قائمة االشكال الرقم

 56 01لتكرارات الجدول رقم  1الشكل البياني رقم  01

 57 02لتكرارات الجدول رقم  2الشكل البياني رقم  02

 58 03لتكرارات الجدول رقم  3الشكل البياني رقم  03

 59 04لتكرارات الجدول رقم  4الشكل البياني رقم  04

 60 05لتكرارات الجدول رقم  5الشكل البياني رقم  05

 61 06لتكرارات الجدول رقم   6 الشكل البياني رقم 06

    07لتكرارات الجدول رقم  7الشكل البياني رقم  07
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 63 08لتكرارات الجدول رقم  8الشكل البياني رقم  08

 64 09لتكرارات الجدول رقم  9الشكل البياني رقم  09

 65 10لتكرارات الجدول رقم  10الشكل البياني رقم  10

 66 11لتكرارات الجدول رقم  11الشكل البياني رقم  11

 67 12لتكرارات الجدول رقم  12الشكل البياني رقم  12

 68 13لتكرارات الجدول رقم  13الشكل البياني رقم  13

 69 14لتكرارات الجدول رقم  14الشكل البياني رقم  14

 70 15لتكرارات الجدول رقم  15الشكل البياني رقم  15

 71 16لتكرارات الجدول رقم  16الشكل البياني رقم  16

 72 17لتكرارات الجدول رقم  17الشكل البياني رقم  17

 73 18لتكرارات الجدول رقم  18الشكل البياني رقم  18

 74 19لتكرارات الجدول رقم  19الشكل البياني رقم  19

 75 20لتكرارات الجدول رقم  20الشكل البياني رقم  20

 



 

 









  

الدراسة: ملخص
على المتوسط الطههوره في الموهههوبين انتقههاء في المدرسههية الرياضة دور معرفة إلى الدراسة هههذه هههدفت

التاليههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة: الفرضههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههيات ضههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوء

                                 الموهوبين. انتقاء عملية في أساسي دور والرياضية البدنية التربية -ألستاذ1
االنتقهههههههههههههههههههههههههههاء. عملية في دور والوسهههههههههههههههههههههههههههائل المحيطة -للظهههههههههههههههههههههههههههروف2

انتقههائهم. عملية في ومههواهبهمه قههدراتهم التالميذ فيها يههبرز الههتي والنشاطات الرياضية المنافساته -تساهم3
الوصههفي المنهج باسههتخدامه ،وقمنا بسههام عين دائههرة متوسههطات من اسههتاذ20 من عينة باختيههار قمنا وقد

بتوزيع وقمناه السههابقة الثالثة الفرضهههيات لحل االسههتبيان على اعتمهههدنا الدراسههة،ولقد طبيعة مع لمالئمته
.                                              الشههههر منتصفه في بسهههحبه وقمنا جهههوان شههههر بداية االسهههتبيان

التاليههة: نتههائج إلى توصلنا وقده المؤوية والنسبة تربيع كاف اختيار باستخدامه اإلحصائية المعالجة تمت ولقد
                                                                       االنتقههاء. عملية في بههارز األسههتاذ -دوره1
                  االنتقههاء. عمليه في دور لها المدرسية الرياضية بمنافساته المحيطة والوسائله -الظروف2
انتقائههههههههههههههههه. عملية في تسههههههههههههههههاعد لتلميذ ومههههههههههههههههواهب الحقيقي المسههههههههههههههههتوىه -اظهر3

                                                           االقتراحههات:ه من بمجموعة أخرجنا هههذا خالل ومن
جيههههههههههههههههد. بشههههههههههههههههكل عليه واإلشههههههههههههههههراف به والتكفل موهههههههههههههههههوب تلميذ كل -مراقبة

       االبتدائيههة. المرحلة في التلميذ حق في إجحافا يعد برنههامج)ت،ب،ر(الههتي في النظر إعههادة ة-ضرور
المدرسية،االنتقاء،الموهوبين. المفتاحية:الرياضة الكلمات
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 اإلشكالية: 
ملون في مجال التربية البدنية والرياضية هي التي يواجهها العاالمشاكل والصعوبات  بينمن  إن       

 ئسيناء على اختبارات ذاتية لها اثر ب األخيريتم هذا  عملية انتقاء تالميذ ذوي مواهب رياضية وكثيرا ما

عدم الجدية فيها فعملية  أوالممارسة  طاع عنكاالنقعلى النتائج المستقبلية وعلى الشخص الممارس لها 

عملية اقتصادية توفر الكثير من الوقت   تعدتناسبهم  التيانتقاء وتوجيه التالميذ الموهوبين لنوع المهارة 

العناصر الرياضية من الناحية البدينة والنفسية والتربوية مما  بأفضل وتأتيوالجهد والمال كما تحرز نتائج 

الرياضة  نألسير العمل التربوي وباعتبار  أفضل ظروفعملية التعلم ويضمن  إسراعيساهم في 

خبة من تالميذ في المجال الرياضي كل حسب قدرته المدرسية هي النشاط الوحيد الذي يهتم بالن

اهب الرياضية للتالميذ ذو القدرات والمو األمثلواستعداداته وميوله فمن الضروري التفكير في االنتقاء 

لم تتلقى العناية الالزمة في الصدد  إذاالن هذه الرياضة تعتبر ثروة هامة ونادرة تختفي بمرور الوقت 

                                    وهي: الأ هامة تستحق البحث إشكالية

                                                                   هل للرياضة المدرسية دور في عملية االنتقاء الموهوبين؟ 

 الفرضيات:

                                                  تم اقتراح ثالث فرضيات كحلول ِمؤقتة هي: اإلشكاليةلحل هذه 

 .نالموهوبيفي عملية االنتقاء  أساسيالتربية البدنية الرياضية دورا  ألستاذ-1

                                                     دور في عملية االنتقاء. يطة والوسائلللظروف المح-2

 .اتهم ومواهبهم في عملية االنتقاءفيها التالميذ قدر رزالتي يبتساهم المنافسات الرياضية والنشاطات -3

 
 

 

 



 الجانب التمهيدي
                                                                                           البحث: - أهمية3

المدرسااية الرياضة تلعبه الااذي الدور وهو دراستناا في هنتناول الذي الموضوع أهمية من البحث أهمية تنبع
المواهب. عن الكشف في بالغة أهمية لها التي أي االنتقاء عملية في

النخبويااة. بالرياضة الساامو وكذا واستثمارها المواهب صقل في المدرسية الرياضة منافساتا أهمية -إبراز
                                  خاصااااة. بصاااافة بااااالموهوبين والتكفل االنتقاااااء األساااااتذة انتباااااه -لفت
الموهوبة. بالفئة االهتمام ألهمية التخرج على المقبلين الطلبة توعية -وكدا

المدرسااااية. الرياضة مجااااال في بحثت الااااتي الدراسااااات رصاااايدا إلى إضااااافة تمثل الدراسة هااااذه -إن
                                                                                            البحث: - أهداف4
                                                     يلي: ما إلى بااااااااااااااااااااألخص حثناب هااااااااااااااااااادف-

تهتم التي المجاالت أهم من باعتبارها االنتقاء عملية في المدرسية منافساتا بهلعت الذي الفعال الدور -إبراز
                                 بالموهبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة.  

وباااادنيا. نفساااايا وإعاااادادهم نلموهااااوبي ءانتقا علية يف والرياضااااية البدنية التربية أسااااتاذ دور -إبااااراز
ءانتقا عملية في تااؤثرا والااتي المدرسااية الرياضة في الداخلة والمعنوية المادية الجااوانب ببعض -اإلحاطة
.نالموهوبي
الرياضة الرتقاااء الساابيل وكااذا االنتقاااء عملية في عنصر أهم باعتباااره الموهااوب على الضااوء -تسااليط

المدرساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااية.
                                النخبوياااااااة. والفااااااارق التربوية تالمؤسساا بين العالقة والمعرفة -االطالع

المصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصطلحات: -تحديد5
الرياضصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة:

                                                   ورياضاااااة،ماااااروض. رياضي و راض،ياااااروضلغصصصصصة:
                                             ومروناااااااااة. قاااااااااوة الجسم تكسب بحركاااااااااات -القياااااااااام
                                        1بدنيااة. ورياضااة راض -مصاادرها

اصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصطالحا:
والواقع انجليزية الكلمة أن الحقيقة  إلىsportالقديمة الفرنسااية الكلمة  ترجعlesportالتطبيق ومعناها

األخااير المعاانى وهااذا الباادني التماارين خاصة بصاافة تعااني ولكناااه والتساالية االسااترخاء تعني الكلمة إن
                                                                 م.16 القااااااااااااااااااارن من اساااااااااااااااااااتخدم

2.ةوالعقليا البدنياة الناحياة من الفارد تكاوين قصاد الممنهجاة البدنياة التمريناات من مجموعاة هي الرياضاة -إذا

المدرسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصية: -الرياضة

المقرة الفردية و الجماعية الرياضة مختلف على بينها وفيماا المدارس في تقام رياضية منافسات عن عبارة
العلميااة،الطبيااة،الصااحية البيداغوجية والطاارق العمليااات مجمااوع وهي بها الخاااص الساانوي برنااامج ف

القاااااوام. واعتااااادال والرشااااااقة والقاااااوة الصاااااحة الجسااااام يكساااااب بإتباعهاااااا الاااااتي الرياضاااااية
                                                                 اإلجصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصرائي: التعريف
الرياضاااية المساااتويات كل وعلى جماعية أو فردية منافسااااتا شاااكل في ومختلفة منظمة أنشاااطة عن عباااارة

                                 وعمليااة. بيداغوجية طاارقا ذلك في معتماادة الساانويا البرنااامج في والمقااررا
االنتقصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاء:

كباايرة واسااتعداداتا وقاادراتا وساامات خصااائص فيهم الااذين اإلفااراج اختبااار تستهدفا  عملية االنتقاء يعتبر
النااوع هذا لممارسة اإلفراد هؤالء صالحية عدم أو صالحية تحديد خالل من أي الرياضي نشاطهم يتطلبها

4الرياضة. من

1- 211،236،ص2001،دار  الكتاب العلمية،بيروت لبنان،1يوسف شكري فرحات،المعجم العربي للطالب،ط
2- 6،7،ص1997،ديوان المطبوعات الجامعية،1محمد عوض بسيوني،نظرياتت وطرق التربية البدنية والرياضية،ط .

3- 127،ص1989،بغداد،2بسيوطي احمد بسيوطي،طرق التدريس في مجال التربية البدنية والرياضية،ط .
4- 27،ص1991سامية موسى،دور المدرسة في رعاية المتفوقين،بحوثت ودراسات المؤتمر القومي الثاني ،وزارة التربية والتعليم،مصر، .
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 الجانب التمهيدي
عاادد  خالل من والالعبين العناصر أفضل اختبار خاللها من يتم عملية بأنه حمادة إبراهيم مفتي يعرفه كما

                                                                 1معيناة. لمحاددات طبقاا منهم  كباير
اإلجرائي: -التعريف

مختلف في العناصر أفضل اختيااار إلى يهاادف حيث بالديناميكية ويتماايزا االستكشاااف تتضاامن عملية هو
                                       والرياضاااااااااااااااااااااااااااااااااية. البدنية األنشاااااااااااااااااااااااااااااااااطة

-الموهصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصوب:
نصااحي"الطفل فااؤاد هااذا ويؤكد األطفااال من أقرانه على يتفااوق الااذي الطفل ذالك هو الموهوب الطفل إن

2بااه". واالهتمااام توجيهااه في العنايااة لااه أعطيت إذا المسااتقبل في التفااوق يمكنااه الااذي هااو الموهااوب

في المتوسطا فااوق عااالي مسااتوى ذات قاادرات يملك الذي هو الرياضيا : الموهوبERWIN HAN ويعرف
                                   3الرياضااية. التخصصاااتا جميااع

                             السصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصابقة: ت-الدراسا6
                                                                   األولى: الدراسة  

في اكلي محمد على بن الاادكتورا إشااراف تحت عيش اهلل عبد عمر الفضاايل الباااحث بيها قااام سااابقة دراسة
األندية مستوى على القدم كرة في الموهوبين للناشئين الرياضي التوجيه "االنتقاء عنوان  تحت2001 سنة

هااذه تهاادف حيث الجزائر جامعة والرياضااية البدنية التربية الماجسااتير،قسما شااهادة نيل إطااار اليمنية" في
ةللممارسا األندية في المتفوقين انتقاء في مستعملة كيفية خالل من العملية األسس على التعرف إلى الدراسة

                                       القااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادم. كااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارة لعبة
ماااادة والتوجيه االنتقااااء عملياااتي إلى اليمن في القااادم كااارة مااادربو ينظر كيف في البحث إشاااكالية تتمثل

أربع منها اشااتق عامة فرضااية على الباااحث اعتمد كما ؟نللناشااائي الذاتية لإلمكانيااات األمثل السااتغالل
بالمعطياتا الموضوع لتدعم التحليلي الوصفي المنهج استخدما حيث اإلشكالية هذه لمعالجة جزئية فرضيات
عيسااترجا ولم تاالسااتمارا توزيعا تم  ماادرب110ب تقدر بعينة فاختص العلمي مدلول خطوة كل وإعطاء

األندية في االنتقاااء عملية أن إلى الباااحث توصل وأخاارا  اسااتمارة84 لااديهم أصاابح  وبالتصاافية96 سوى
القاااااادم. كاااااارة في للناشاااااائين االنتقاااااااء جااااااوانب جميع وألتمس العلمية األسس تتبع ال ةاليمينياااااا
                                         الثانيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة: الدراسة
في الدين نور نجايمي اهلل عبد األستاذ إشراف تحت كانت موسي ميشالي خديجة، حوسنيا إعداد من دراسة

متطلبات ضمن ("تدخل12/15) الرياضية المواهب انتقاء في المدرسية الرياضة بعنوان"دورا2015 عام
مليانة خميس بونعامة الجياللي جامعة والرياضااية البدنية النشاطات تقنيات علوم بمعهد الماستر شهادة نيل

في المدرسااية الرياضة منافساااتا يلعبها الااتي األهمية عن الضااوء تسااليط إلى الدراسة هااذه تهدف الجزائر
الرياضة تطاااويرا وبالتااااليا بها االهتماااام قصدا التالميذ لااادى الرياضاااية والماااواهب قااادرات على الكشف

وتوجيهها الرياضية المواهب انتقاء في دور المدرسية للرياضة هل الدراسة هذه إشكالية وتمثلت المدرسية
                                                       الناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوادي؟ نحو
المنهج باسااتعمال اختصااواا ولقد جزئية فرضاايات ثالث منها اسااتق عامة فرضية على الباحثين اعتمد ولقد

على الميدانية بالدراسة اقاااموا حيث ومعلومات بمعطيات الموضوعاتا وتدعيم لحل للبحث كمنهج الوصفي
حيث  الاادفلى عين والية في اسااتاذ230 ب يقاادر الااذي البحث مجتمع % من12 أي  أسااتاذ26 من عينة

المدرسااية للمنافساااتا والمنظم المحكم السااير  عدم على تنص التي الفرضية صدق إلى األخير في اتوصلو
. الرياضاااااااااااااااية باااااااااااااااالمواهب الناااااااااااااااواديا تزويد عملية  في سااااااااااااااالبا وياااااااااااااااوثرا

                                                  الثالثصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة:  الدراسة
 تحت2015 علم الاادين صالح ستي بن األستاذ إشراف تحت القادر عبد ومزاريا مراد بوعسكر إعداد من

النوادي". إلى وتوجيههاا المواهب انتقاء في المدرسية الرياضة عنوان"دور
والرياضااية البدنية النشاااطات وتقنيااات علااوم في الماسااترا شااهادة نيل متطلبااات ضاامن الدراسة هذه تدخل

الرياضة على الضااوء تسااليط إلى الدراسة هااذه وتهاادف الجزائر مليانة بخميس بخنعامة الجياللي بجامعة

1- 132،ص1،ط2002عبد الحميد مرسى،االرشاد النفسي التربوي والمهني،مكتية القاهرة، .
2- 182،ص1980فؤاد نصحي،دراسة راعية الموهوبين و توجيههم،دار الفكر العربي، .

3ERW IN HAHN ,entranemrnt sportif des enfants mprimai en farnce edition vegoti ,1987,p98.- 
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 الجانب التمهيدي
الرياضة دور هو ما إشااكالية بطاارح اقاااموا حيث النخبوية الممارسات إلى التوجيه انتقاء وعملية المدرسية
تقااول عامة فرضية إلى أشاروا حيث الرياضية النواديا إلى المواهب وتوجيه المواهب انتقاء في المدرسية

فرضاايات ثالث منها اشااتق األخاايرة وهذه الرياضية المواهب انتقاء على تساعد الحديثة العلمية األسس إن
والمعلوماااتا بالمعطياااتا الموضااوعا لتاادعم التحليلي الوصاافي المنهج ااتبعو المشااكل هاااذا ولحل جزئية

                                                    األزماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة.

ب المقااادر األساسيا التعليم أسااااتذة جميع على كاااانت الااادفلي عين والية في ميدانية بدراسة قااااموا وقد
ولق الااادفلى عين الوية التربية مدرية طااارف من  المقدمة2014/2015احصاااائيات حسب اسااااذ230

وقلة التساايير سؤ أهمها نتااائج على اتحصاالوا ولقد الكلي العاادد % من10 أي استاذ23 البحث عينة تكونت
االنتقاااااء. لعملية والماااادربينا االساااااتذ كفاااااءة عاااادم وكااااذالك المدرسااااية للرياضة المااااادي الاااادعم

                            السصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصابقة: تالدارسا على - التعليق7
التحليلي الوصفي بالمنهج اهتمت والبحوث الدراسات جميع إن الحظنا السابقة للدراسات تطرقناا خالل من

باألساااتذة اختصت تالدراسا هااذه إن كااذالك وتحليلهاا المعلومااات لجمع كااأداة واالسااتبيانا للبحث كوساايلة
التربوية المؤسساااتا داخل االنتقاااء عملية في النقائص بعض إلثبات كان كله وهذا للبحث كعينة والمدربين

نقص وكااذا ماالهتما عاادم التساايير في نقااائص وجاادوا االنتقاااء عملية في  علمية األسس إتباااع عاادم أهمها
القااول نستطيع تالدراسا هذه فحسب بالتالي الرياضية والنواديا المدرسية الرياضة بين والتنسيقا االتصال

النتاااائج  إلي الوصولا في تالدراسا هذه ناسب ألنه التحليلي الوصفي منهج هو لدراستنا المناسب منهج إن
المتوسط. الطورا في الموهوبين انتقاء في المدرسية الرياضة دور في المتمثل المشكل حل في يساعدنا أي
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 :هيدـــــتم 

من العالم تعتبر القلب النابض للرياضة وهي مقياس للتقدم  في الميدان  الرياضة المدرسية في أي بلد إن

نحو تالميذ  أساسا،وهذه الرياضة المدرسية تتجه الرياضيةالدعائم للحركة  أهمالرياضي ولعلها من 

يصبح  إنعلى طريق الذي يمكنه من للطفل  األوليالمدارس والثانويات حيث تعمل على وضع الخطوات 

الدولية بالده في محافل رياضيا في المستقبل بارزا قد يساهم في بناء المنتخبات المدرسية الوطنية ويمثل 

                                                                     والقارية والعربية.

بمرحلة البلوغ وبداية  ذبة فترة انتقال ،يمر فيها التلمي،بمثاساسياألتعتبرن مرحلة الطور الثالث من التعليم 

 أوتؤثر بصورة  التيرحلة تتسم بالعديد من  التغيرات الفيزيولوجية والنفسية مالمراهقة،لذا فان هذه ال

فيها الشخص دائما نحو النضج في كافة  يسير فهي مرحلة حساسة ونمو مستمر التلميذعلى حياة  بأخرى

 البدنية ،الجنسية،النفسية واالجتماعية.مظاهره 

واثر بالغ  أهميةمن  سيهاتكتلم النفس ،بهذه المرحلة لما علقد اهتم الكثير من العلماء في ميدان التربية و

على حياة الفرد في المستقبل،حيث تمتاز بخصائص وتغيرات تختلف حسب الجنس والبيئة التي يعيش فيها 

حيث يزداد فيها وزن الجسم،نمو العضالت والعظام،مما ينتج عنه ية،الفرد،هذه التغيرات تكون جسم

الجنسي والنمو  والنضجتغيرات نفسية وحركية وعقلية،كما يظهر فيها عدم االستقرار النفسي 

جميع نواحي الشخصية ،الن كل  فيالخصبة للنمو المتوازن  األرضالوجداني،لهذا فالمدرسة تعتبر بمثابة 

يتعلق بهذه المرحلة من  كل ما إلىينا التعرض لالخاص وجب ع تأثيرلها  ساناإلنمرحلة من حياة 

 خصائص عرضها للدراسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم الرياضة المدرسية :-1

 الرياضية،  الصحية الطبية، العملية، البيداغوجية، العمليات  والطرق مجموعةتمثل  الرياضة المدرسية، 

 1الرشاقة واعتدال القوام. القوة، الجسم الصحة، يكتسبباعتبارها  التي

تحقيق النمو الشامل  علىتعمل  وهيمن التربية عامة  يتجزأتعد  جزء ال  ،المدرسيةفالتربية الرياضية 

،فارتبطت   التربيةتطورت بتطور  إنماال  تهتم بتربية البدن فقط كما كانت قديما ،  ألنهاوالمتزن ،

 إلى والطبية التي أجمعت  باإلضافةوالفزيولوجية  ةالبيولوجي، كالعلوم  األخرى علومبمختلف  ةالرياض

                                                 
  1-ابراهيم محمد سالمة،اللياقة البدنية،اختبارات وتدريب ،ط2،دار المعارف،القاهرة،1980،ص130.
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، النفسية التربية الرياضية تهتمم بالفرد من كل جوانبه البدنية، إن، على العلمية األبحاثغيرها من 

 1والثقافية. ،االجتماعية

 الرياضة المدرسية : أهمية -2

وزيادة  األساسيةلميذ واكتسابه للمهارات للت يالجسمان األداء سينتساعد الرياضة المدرسية، على تح

الرياضية، تمد التلميذ بالمتعة من  األنشطة ةرسلمد األساسيةالخبرات  أما، ةوالطبيعيقدراته الجسمانية 

تعاون التلميذ مع تتم من خالل  التيتؤدي في المسابقات والتمرينات الرياضية  التيخالل الحركات 

اء كبيرة وس أجهزةباستخدام  أو، خالل التدريب أدواتتتم باستخدام  التيت المهارا ماأمنفردا،  أو اآلخرين

 2التلميذ بقوة الحركة. إشعاراكتساب المهارات التي تعمل على  إلىصغيرة، تؤدي  أو

كبيرة في تنمية اللياقة البدنية للتالميذ، لذالك  أهميةالتربية الرياضية، هي عملية حيوية في المدارس ولها 

حياة صحية للتالميذ ومنحهم فرصة  لتأسيسهام  أمرة حصص التربية البدنية والرياضية هو فان زياد

 لها روح  التي األلعابيرغبون في ممارسة  عادة ما فالتالميذالرياضية،  األنشطةلممارسة كافة 

 مع بشكل يكون  التالميذ ذو المهارات العالية، لهم القدرة على االندماج في المجت المنافسة وعادة ،ما

 

جيد وقادرين على التعامل مع اآلخرين، بالتالي فان قدرتهم على عقد صدقات مع زمالئهم، غالبا ما تأتي 

 بالمهارات الخاصة يهم.

وزيادة خبرات التالميذ في مجال ممارسة الرياضة، لتنمية كفاءاتهم  إنجاحنعمل على  نأمن المهم 

وجود برنامج رياضي يشمل ية الرياضة بصفة عامة، كما ومهارتهم الشخصية وانتماءاتهم نحو الممارس

الفروق  إظهار( وخارجية )بين مختلف المدارس( فانه يعمل على األقسامداخلية )بين  وأنشطةعلى العاب 

جميع التالميذ سوف يؤدون التدريبات  نأمن غير المفترض  ألنهالفردية بين التالميذ وتشجيعهم، 

 3المستوى. الرياضية بنفس الكفاءة ونفس

 الرياضة المدرسية : أهداف -3

 4التالية : األهدافيشمل على مساعدة التالميذ لتحقيق  أنالبرنامج الرياضي ، يجب  إن

 بالمهارات الجسمانية المفيدة . إمدادهم -

 تحسين النمو الجسماني للتالميذ بشكل سليم >> العقل السليم في الجسم السليم <<. -

 بدنية وتنميتها.المحافظة على اللياقة ال -

 .في مختلف المواقفقدرتهم على معرفة الحركات  -

 تنمية القدرة على ممارسة التمرينات الرياضية . -

                                                 
 -عبد الكريم عفاف،طرق التدريس في التربية الرياضية ،منشأة المعارف ياالسكندرية ،مصر،1989،ص1.188 

 -فايو مهنا،التربية البدنية والرياضية الحديثة،ط2،دار األطلس للدراسات والترجمة والنشر،دمشق،1987،ص2.132 

 -محمد عوض بسيوني،فيصل ياسين الشاطئ،نظريات وطرق التربية البدنية،ط2،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية،ص3.146/145 

 -د.ناهد محمود سعد ونللي،رمزي فهيم،طرق تدريس في التربية الرياضية،ط1،مركز الكتاب للنشر جامعة حلون،القاهرة ،1992،ص4.22 
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 تعليمهم المهارات االجتماعية المختلفة، كالتعاون، التسامح والروح الرياضية . -

 تحسين وتطوير قدراتهم االبتكارية، من خالل خطط اللعب المعقدة . -

 المختلفة للحركة . األشكال أداءتحسين القدرة على  -

 اكتشاف وانتقاء المواهب الرياضية . -

 . مالتقييعلى  القدرةتنمية  -

 لرياضة المدرسية في الجزائر :ا -4

منها  بعد االستقالل وجدت الجزائر نفسها، في مواجهة عدة مشاكل في المجال الرياضي خاصة التنظيمية

غيير النصوص الموروثة عن النظام االستعماري حيث تم ت األمر، تطلب من اجل مواجهة هذه المشاكل

الرياضة عند التالميذ كانت منسية وال  1969غاية  إلى، لكن 1963جويلية  10ميثاق الرياضة في  إعداد

ويظهر كفاءات كبيرة في رياضة معينة وال يتم ذلك عن  المنافسةمرحلة  إلىعندما يصل إال تهتم بالطفل، 

                                          1بالصدفة والذاتية. األحيانرف، بل يتم في اغلب المش أوطريق المربي 

رياضة المن فتة السبعينات، بذلت وزارة لشباب والرياضة، مجهودات كبيرة من اجل خلق مدارس  ابتداء

تلعب  أنروض فمكانت من ال التي، مدارس متعددة الرياضيات وفي ذات الوقت تربوية، أولهاحيث كانت 

، العقلية دورنا هاما في التكوين البدني للتالميذ والحصول على اكبر قدر ممكن من القدرات البدنية

 ولم يدوم طويال . 1975للدور االجتماعي، لكن عمل هذه المدارس انقطع بسرعة في جانفي  وإعدادهم

التنقيب  إلى، كما كانت تهدف سبوعاألكانت تعمل مرة واحدة في  التي، الواليةتم خلق المدرسة الرياضية 

واالنتقاء ابتداء من القاعدة، من اجل الكشف عن المواهب الرياضية، ثم بعد ذلك تم تعميم المدرسة نفسها 

كانت مجموعة من نقاط من  أينتم مراجعة ميثاق الرياضة  1976في مختلف المستويات، في سنة 

وفي نفس السنة  آنذاكتساير الوضعية الجديدة  ال أنها أولة، غير مكتم ألنها إماالنظر فيها،  إعادةالواجب 

دفع جديد  إعطاءالمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية هذا من اجل  81/76المرسوم رقم  إصدارتم 

نصت سياسة وزارة  1987للحركة الرياضية الوطنية، عن طريق انتقاء المواهب الشابة في جوان 

تبنتها اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني من اجل الرفع المتواصل  التي الشباب والرياضة،

                           داخل المدرسة الرياضية. نللرياضيي ةالتحضيريتوى البرامج حطير ومألمستوى الت

    

 

 

 المنافسة الرياضية المدرسة :-5

ث توجد تصفيات تقوم بها الفدرالية تحتوي على منافسات، حي األخرىالرياضة المدرسية هي  إن

 ...األبطالالمنافسات ومنها العاب القوى وذالك قصد اختيار  شتىالجزائرية للرياضة المدرسية في 

                                                 
 عبد الكريم عفاف ،المرجع السابق,ص1.190 
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الربيعية ثم تليها  أووذالك من اجل تنظيم بطولة وطنية مصغرة والتي تجرى معظمها في العطل الشتوية 

تنظم هذه المنافسة من اجل ترقية  اتالرياضكغيرها من البطولة العالمية ولذلك الرياضة المدرسية 

 ونظرياتها بصفة عامة. المنافساتالرياضة المدرسية في الجزائر وكيفية تنظيمها نعطي مفهوم 

 تعريف المنافسة :  -5-1

لنفس المنصب ونفس  أشخاصنافسة هي كلمة التينية وتعني البحث المتصل من طرف عدة مكلمة ال

المنافسة هي مزاحمة تهدف للبحث عن النصر وهنالك  فالذي يعربر الرياضي المنفعة وحسب رو

ونمط  إطارمسابقة متقنة في  إطار"ذلك النشاط الذي يحصل داخل  أنهاويقول على المنافسة  أخرتعريف 

 1.معروف "

 2نتيجة ما". أوهدف منشود  إلىللوصول  أشخاصوحسب " رد الدمان"،" المنافسة هي صراع عدة 

في  األشخاصعدد كبير من  أوكل مرحلة يتواجد فيها اثنان  أنها" فيرنوندر " فيعرف المنافسة على  أما

 3". األكبرالنصيب  أوالجزء الهام  ألخذصراع 

وحتى علم النفس اهتم بدوره بالمنافسة ويعطي لها هذا التعريف المنافسة كمجابهة للغير وضد المحيط 

الجماعات لكن كلمة مزاحمة هي اقرب معنى للمنافسة في ميدان  وأ األشخاصر اصتناالطبيعي والهدف 

 4مستوى ". وألحسنلمحة  أحسنمن اجل  أشخاصتخص مجابهة بين  األخيرةالرياضية الن هذه 

 

 

 :فسة عدة نظريات هي اللمنظريات المنافسة : ن -5-2

                                                                                     المنافسة كشرط ايجابي : -5-2-1

حسب  "رد الدرمان " المنافسة هي حافز يسمح للشخص بالتطور، وحسب " يركس دودسن " النخبة هي 

 إلىتسمح لشخص بان يصل  التيالمواقع  إحدىالمنافسة هي "  إذانافسة، متعقد من حد ال أوتدفع  التي

 ك ".يجة مشرفة بذلنت

 فسة كوسيلة للمقارنة :المنا -5-2-2

سلوكيات ومعامالت الفرد يمكنها  إذاتكون متعلقة مباشرة بما يحيط به  أنحالة الشخص في المنافسة يمكن 

 تتغير حسب معامالت رفاقه، مدربيه، ...الخ . أن

 المنافسة كمهمة متبادلة بين الرغبة وتحسين القدرات والرغبة في تقييمها: -5-2-3

 5للراغبين في المنافسة. نتجهالتصرفات في منافسة هي  إن يرى "رد الدرمان "

 النشاط الرياضي الالصفي :-6

                                                 
1 -matuiv (t.p) aspects fandamantanteaus de l’enraiements,édition viga,paris,1989,p13. 

2.paris,1990,p95sychalagie de sport,édition,viga,alderam (ed) manuel dep-  
3.fenandez (b) soohlogie et comptions sportive ,étition,viga ,paris,1977,p11-  

4.waring (h.t.r) psichologie sportive,étition,viga,paris,1976,p23-  
5.104-103-aldarman  (rd) op,cit,1990,p102-  
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النشاط الرياضي الالصفي هو عبارة عن نشاط رياضي خارج ساعات الدوام الرسمي للبرنامج  إن

الفرصة للتالميذ البارزين في تحسين مستوياتهم وكذلك ذو الميول  إعطاء أهدافهالمدرسي، ومن 

 المزيد من المزاولة الرياضية . إلىات والرغب

 النشاط الرياضي الالصفي الداخلي : -6-1

الفرصة  إتاحةالدروس داخل المؤسسات التعليمية والغرض منه هو  أوقاتخارج  يقوم هو النشاط الذي

ينظم الراحة الطويلة والقصيرة في اليوم الدراسي  أوقاتويتم في  إليهلكل تلميذ بممارسة النشاط المجيب 

 1تنظيمية. أنشطة أوعروض فردية  أو األقسامواء كانت مباريات بين سيصنعها المدرس  التيطبقا للخطة 

كذلك هو البرنامج الذي تديره المدرسة خارج الجدول المدرسي، أي النشاط الالصفي وهو في الغالب 

يشترك  إنلفرصة لكل تلميذ س التربية البدنية والرياضية ولكنه يتيح اوكدر إجبارينشاط اختياري وليس 

نامج المدرسي ويعتبر التالميذ على هذا النشاط مكمال للبر وإقبالمن النشاط الرياضي  أكثر أوفي نوع 

س التربية البدنية ويتعلمها التلميذ في در التيالنشاط الحركي خصوصا تلك الحركات  ةللممارسحقه 

 2والرياضية .

 رجي : النشاط الرياضي الالصفي الخا -6-2-2

وللنشاط   األخرىك النشاط الذي يجري في صورة منافسات رسمية بين فرق المدرسة والمدارس هو ذل

من الدرس اليومي في  يبدأفي قمة البرنامج الرياضي المدرسي العام الذي  بالغة لوقوع أهميةالخارجي 

الرياضية في مختلف  النشاط الداخلي لينتهي بالنشاط الخارجي حيث يصب فيه خالصة الجد والمواهب

العبي منتخب المدارس  اختيارلتمثيل المدرسة في المباريات الرسمية ن كما يسهل من خالله  األلعاب

 3والدولية. اإلقليميةلمختلف المنافسات 

 األلعاب أوالفردية  األلعابلكل مدرسة فريق يمثلها في دوري المدارس سواء في  إنكما هو معروف 

ق تعتبر الواجهة الرياضية للمدرسة، وعنوان تقدمها في مجال التربية البدينة الجماعية وهذه الفرو

تفرزها دروس التربية البدنية والرياضية  التي العناصر أحسنوالرياضة المدرسية وفي هذه الفرق يوجد 

 4والنشاط الداخلي .

 

 

 

 

 العوامل المؤثرة على الرياضة المدرسية :-7

                                                 
 -د.محمد بسيوني،فيصل ياسين الشايطي ،نظرية طرق التربية البدنية والرياضية،ط2،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،1992،ص1.132 

 -د.عاقيل عبد هللا ،اإلدارة والتنظيم في التربية الرياضية،بغداد،ط2،1986،ص2.65 

 -قاسم المندالوي وآخرون،دليل الطالب في التحقيقات الميدانية في التربية الرياضية،جزء2،الموصل،العراق،1990،ص3.55 

 -د.محمد عوض بسيوني ،فيصل ياسين الشاطي،مرجع سابق الذكر،1992،ص4.134 
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 ياضة المدرسية :البرنامج على الر تأثير -7-1

حصة  أنالرياضة المدرسية حيث  ي األسبوع غير كافية وال تحقق أهدافعدد الحصص المبرمجة ف إن

حصص خاصة  إضافةولمدة ساعتين ال تمثل حصة الرياضة المدرسية ولهذا يجب  األسبوعواحدة في 

 بالرياضة المدرسية كي تحقق نتائج حسنة .

 التحتية  : البنيةغياب  -7-2

( من قانون 97/98المادتان ) أنلم تكن كافية مع عدد السكان رغم  أنشأت التيالمنشات الرياضية  إن

القانون  أحكام نأرياضي كما  منشألكل مؤسسة تعليمية الحق في  نأالتربية البدنية والرياضة نص على 

في الميدان  يعكس جسيد هذه القوانين وتطبيقها ت آنا إال ةالجماهيريللرياضة  أولوية( تعطي 95/09)

نجد  األحوال أحسنفي  أخرىمن ناحية العتاد والمنشاة فمن جهة تبني المالعب ومن جهة  أما  وضعا مرا

( من قانون 88/98للبناء مساكن وهذا مخالف للقوانين من المادة ) أرضية إلى أحيلتمساحات اللعب 

 صيانتها واالهتمام بها. وإلزام مرانيةالعالمنشات الرياضية في المناطق  أهميةعلى نص  التي( 95/09)

 خصائص النمو لدى تالميذ الطور الثالث : -8

 أوفانه يسير قدم نحو البلوغ الذي ال يتجاوز عامين  المتأخرةنهاية الطفولة  إلىعندما يصل نمو الفرد 

 ي سن الرشد.النضج ف إكمال إلىد تتم التيمرحلة المراهقة  إلىالبلوغ  يتطورثم  الفردثالثة من حياة 

 معنى البلوغ : -8-1

فيها  نشأتهمرحلة من مراحل النمو الفيزولوجي العضوي التي تسبق المراهقة وتحدد  بأنهيعرف البلوغ 

 .1يحافظ على نوعه واستمرارية ساللته إنكائن جنسي قادر على  إلىمن كائن ال جنسي يتحول الفرد 

  أقصاها إلىمن حياة الفرد  التي تصل فيها سرعة النمو المرحلة الثانية  بأنهاتتميز مرحلة البلوغ  <<

 2.>>منتصف السنة االولة بعد الميالد إلىوتمتد من المرحلة االولة قبل الميالد 

 إلىتحدث خالل مرحلة البلوغ تغيرات جوهرية عضوية ونفسية في حياة الفرد مما يؤدي بالنمو السريع 

المرحلة بالسلبية خاصة من  هذه أحياناة النسبية للنمو وتوصف اختالل اتزان البالغ نظرا الختالف السرع

 .المتأخرةالناحية النفسية الن الفرد يفقد اتزانه الذي كان يتصف به في الطفولة 

 تمر مرحلة البلوغ بثالثة مراحل جزئية نلخصها فيما يلي : مرحلة البلوغ : -8-1-1

عند  نالثدييبلوغ مثل خشونة الصوت عند الذكر وبروز : في البداية نالحظ بعض المظاهر الثانوية للأوال

 .اإلناث

ويستمر  األنثى أوالتناسلية سواء عند الذكر  األعضاءالغدد الجنسية على مستوي  إفرازيحدث فيها  ثانيا:

 في مرحلة السابقة. بدأت التينمو المظاهر الثانوية للبلوغ  أيضا

وظيفتها  إتمام إلىالتناسلية  األعضاءمال نضجها وعندما تصل اكت إلىثالثا: عندما تصل المظاهر الثانوية 

 1بذلك مرحلة المراهقة. وتبدأنهايتها  إلىتصل هذه المرحلة )البلوغ( 
                                                 

 -حافظ الجمالي،أبحاث في علم النفس الطفل والمراهق ،ط2،مطبعة الجامعة دمشق،سوريا،بدون تاريخ،ص1.75 

 -فؤاد البهي السيد،األسس النفسية للنمو،ط2،دار الفكر العربي،القاهرة،1997،ص2.269 
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اختالف  إنوعلماء النفس منذ بداية هذا القرن  األطباءلقد الحظ عوامل بروز عالمات البلوغ:  -8-1-2

نصنف هذه العوامل  أنهؤالء ويمكن  إليهاينتمي  التي والحضارات األفرادعالمات البلوغ تتحدد حسب 

 داخلية وخارجية. إلى

واالجتماعي والمثيرات الخارجية لقد انتبه  االقتصاديالمستوى  خالمنامثل  عوامل الخارجية:-

ارتفاع المستوي االقتصادي واالجتماعي من شانه  إنالمناخ البارد يؤخره كما لوحظ  أنا إلىالمالحظون 

 2.األفرادم فترة البلوغ عند يقد إن

عند الفرد  ةفان سوء التغذية ونقص العناية الصحية من شانها أن يؤخر نضج الوظائف البيولوجي وعليه

 وبصفة عامة والوظائف الجنسية بصفة خاصة .

د سن البلوغ فق تأخر أوالقول بان العامل العرقي يؤثر في تقدم  إلىيذهب بعض الباحثين  عوامل الداخلية :

مهما  وذلكالبلوغ  اخرومتأاليابانيين والصينيين  األطفال إن أمريكي"السناي" وهو عالم اثيولوجيى  الحظ

 باألطفالاليهود ببلوغ مبكر خاصة عند الفتيات مقارنة  األطفالفيه بينما يمتاز  يعيشونكان المناخ الذين 

 3الذين يقطنون نفس البلد. واألمريكيين األوربيين

 المراهقة : إلىلماء نظرة الع -9

 النظرة النفسية للمراهقة : -9-1

تعتبر مرحلة المراهقة عند الكثير من الباحثين مرحلة مستقلة قائمة بذاتها تتميز بالتوتر الثورة القلق 

المراهقة ليست بعث جديد للحياة الن كل التغيرات الظاهرة في  نأعلم النفس الحديث يعتبر إن والصراع  

 ي الحقيقة موجودة في المراهقة من مرحلة الطفولة .هذه المرحلة ه

مرحلة البلوغ بداية النضج يتفجر فيها الكيان البشري بكامله من  إنفي هذا السياق يرى "محمد قطب " 

هنا يتم بناء الفترة السليمة بانطالق شحنة الجسد وشحنة الروح في دفعة واحدة الن الطفل ينمو على 

 4مرة تنمو واقعية ومرة عضالته ومرة  تنمو قدراته .دفعات فمرة ينمو خياله و

 إن أوضحمن اهتم بالدراسات النفسية التحليلية لهذه المرحلة حيث  أول" 1905يعتبر "سيجموند فرويد 

وان المراهق  األعلى األنالمرحلة المراهقة هو صراع التوازن بين مطالب ومطالب  األساسياع رالص

وتسيطر  متتحكويصبح قوة داخلية  أفضليعرف بالضمير بطريقة  ما أو ىاألعل األناينمو وينضج معه 

 5على السلوك.

النفسية  أجهزةتغيرات سريعة تشمل  إلىالمراهق في هذه المرحلة الحساسة من حياته   يتعرض  إن

والجسمية لذا فقد اعتبرها البعض من العلماء مثل "ستا نلي هول" و"ستوارت جونز" و"سيجموند فرويد" 

الن تسارع تلك التغيرات يرهقه ويجعله يسلك  األخرىالمراحل  كأيمرحلة خاصة ليست  أنهاوغيرهم 

                                                                                                                                                         
 -حافظ الجمالي،مرجع سابق ،ص1.87 

 -فؤاد البهي السيد،مرجع السابق ،ص2.123 

 -احمد شبشوب ،تصورات المراهقين،القانون المدرسي،دراسة نفسية اجتماعية،الدار التونسية للنشر،تونس،1994،ص3.197 

 -نوري حافظ ،المرهق ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت،1981،ص4.29 

 -فؤاد البهي السيد ،المرجع السابق،ص5.131 
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تمع يفسر "محمد عماد الدين" والمج واألسرةمع توجهات الوالدين  أحياناغير عادية قد تتعارض  تسلوكيا

 اآلخرينمرحلة انتقال من طفل يعتمد كل االعتماد على  بأنهاهذه المرحلة من الناحية النفسية االجتماعية 

 1راشد مستقل مكتف بذاته. إلى

 هي فترة نمو طبيعي وكل ما ثورة ما أوالمراهقة ليست فترة تمرد  إنيؤكد الباحثون المعاصرون على 

 إلىتحول بينه وبين تطلعه  التيمرد هو الجهل بنفسية المراهق وظروفه الحادة وتكبيله بالقيود يثير هذا الت

العجز عن المالئمة  أوالمنحرفة  تالسلوكيابهذا فهي ليست مرحلة  إمكانيتهبناء ذاته واكتشاف قدرته و

ب العوامل يصادفه المراهق من توترات بسب هي مرحلة  تفجر الطاقات وكل ما والتكيف بقدر ما

 2المدرسة والمحيط االجتماعي. األسرةوالتصرفات المتناقضة المختلفة التي يتعرض لها في  اإلحباطية

 النظرة االنترويولوجية للمراهقة : -9-2

حتل المراهقة مركزا مرموقا بين الثقافات والبيئات والجماعات المختلفة فمن الناس من يحيطونها بتقاليد 

ترسم  اإلسالمية الثقافةالفتاة منهم من يحتفل بنهايتها و  أوبدايتها عند الفتى  أهميةخاصة ومنهم من يؤكد 

 :وذويه كما جاء في قوله تعالى بأهلهوالعالقات االجتماعية لصلة المراهق  ةالرئيسيمن جهتها الخطوات 

ِذن وا الأح ل مََ ِمنأك مَ  اْلأَطأَفالَ  َبَلغََ َوِإَذا<<
أ
 َفلأَيسأَتأ

َ
أ
َاّللََّ َي َبي ِنَ ََكذَِٰلكََََقبأِلِهمَأَِمنَأَالَِّذينََََذنَََكَمااسأَتأ

3َ.>>َحِكيمَ ََعِليمَ ََواّللََّ َۗ  آَياِتهََلك مَأ

بصفة عامة يرى بان المراهقة تمثل بداية رشيد لدى الشخصية مودعة بذلك مرحلة  اإلسالميالتصور  إن

 أثارذلك من ترتيب  بوما يصاح اآلدمي السماء على الكائن ألقتها التيالطفولة بادئه بتحمل المسؤولية 

4َالثواب والعقاب .

ومختلف الدراسات بان سلوك المراهقين يعتمد كثير على دور العوامل الثقافية  األبحاثنتائج  أكدتلقد 

االنتروبولوجية وأوضحت دور  تمن العوامل البيولوجية في تحديد نمو الشخصية والدراسا وأكثر

الشخصية ونموها في  أبعادفي تحديد  إنكارها أويمكن  تجاهلها  المراهقة لهذا ال العوامل الثقافية في فهم

 إن" على samoaقامت بها "مرجرات ميد" في جزيرة صاموا " التي تالدارسا أوضحتهذا الصدد 

مرحلة لق بل على عكس االنتقال من ق أوتوتر  أويدخلون المراهقة وال يحدث لهم أي اضطراب  األطفال

الرشد تتسم بالهدوء واالستقرار عكس مرحلة المراهقة في المجتمعات  إلىالمراهقة ثم  إلى الطفولة

  5الغربية المتحضر.

                                                 
 -احمد شبشوب،المرجع السابق،ص 1.199 

 -عبد المجيد نشواتي،علم النفس التربوي،ط3،دار الفرقان للنشر والتوزيع،عمان،األردن،1987،ص2.148 

 -سورة النور،اآلية رقم 3.59 

 - محمود البستاني،دراسات في علم النفس اإلسالمي ،الجزء األول،دار البالغة للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت،1989،ص4.100 

 -عبد الرحمن العيسيو،علم النفس الفيزيولوجي،دار النهضة العربية،بيروت،1991،ص5.151 
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ال  أنهاالمراهقة في مجتمع صاموا تختفي فيه المنافسة والصراع كما  إنكما تضيف "مرجرات ميد" 

ند خروج الطفل من طفولته وقلق لكنها مرحلة نمو طبيعي وتلقائي هادئ فع أزماتتعتبر فترة عواصف و

يدمج مباشرة في مجتمع الكبار ويتم ذلك عن طريق الشغل والزواج واتخاذ مسؤوليات على مستوى القبيلة 

 1جتمعات البدائية.وعليه فان المرهقة منعدمة تقريبا في الم

 النمو في مرحلة المراهقة: -10

ما جعل علماء النفس النمو يدرسون مجاالت تعتبر مرحلة المراهقة من المراحل الهامة في حياة الفرد م

فترة معقدة من التحول والنمو  بأنهاالشباب تتسم  إلىالمراهقة المختلفة لكونها مرحلة االنتقال من الطفولة 

تحدث فيها تغيرات عضوية نفسية وعقلية واضحة يمثل فيها النمو شبكة معقدة من النضج والتعلم يشير 

 2تنجم عن تفاعل هذين العاملين. التية كافة التغيرات السلوكي إلى

 أنشطةالذي يدعو المعنيين بان تتناسب  األمرتتالزم مرحلة المراهقة مع المراحل التعليمية الثالثة 

 3ثالث جوانب هي : إلىالمراهقين مع ميولهم وقدراتهم وعلى ذلك قسم علماء النفس مرحلة المراهقة 

 )مرحلة التعليم المتوسط(.سنة  14و  11المراهقة المبكرة : تمتد بين -

 سنة )مرحلة التعليم الثانوي(.18و 15المراهقة المتوسطة : تمتد بين  -

 سنة )مرحلة التعليم الجامعي(. 21و  19: تمتد بين  المتأخرةالمراهقة -

لث من خالل تقسيمنا لمراحل المراهقة سوف نركز على المراهقة المبكرة باعتباره تمثل تالميذ الطور الثا

كل التغيرات النفسية الجسمية  يفيما يلسنتناول  دراستاعينة  أيضافي الجزائر وهي  األساسيمن التعليم 

 تحدث لتالميذ هذه المرحلة. التيالحركية واالجتماعية 

 النمو الجسمي والجنسي : -10-1

جسمية والهيكلية التطورات ال أثناءقصوى في قمة النمو  ن شك أن لفترة المراهقة المبكرة أهميةمن دو

بسرعة النمو واكتمال النضج حيث يزداد الطول والوزن وتنمو العضالت  األخيرةللمراهق وتمتاز هذه 

 4وينعكس اثر ذلك على اتساع الكتفين والصدر وطول الجذع وطول الساقين. واألطراف

نين كما يزيد متوسط سنة يكون متوسط وزن لجسم عند البنات اكبر منه عند الب 15و  11في الفترة مابين 

 5سنة . 14و  12البنات عن البنين في الفترة مابين 

 أوالسمنة  أوكخشونة الصوت  اإلفرادتعترض  التيالمزيد من المشكالت  األعراضقد يعقب ظهور هذه 

ظهور  أسبابتعود   ظهور حب الشباب لدى البنات غالبا ما أوضخامتهما  أوالنحافة صغر الثديين 

عالقتها بغيرها من الغدد  إلى باإلضافةنشاط الغدد الجنسية ونضجها  إلىية الثانوية الجنس األعراض

                                                 
 - محمد البستاني ،المرجع السابق،ص1.107 

 -عبد المجيد نشواتي،المرجع السابق،ص2.105 

 -مخائيل إبراهيم اسعد،مشكالت الطفولة والمراهقة،ط2،دار األفاق الجديدة بيروت ،1991،ص3.225 

 -عيد الرحمان العيسيو ،مرجع السابق ،ص4.254 

 -محمد حسن عالوي،بسيكولوجية النمو للمربي الرياضي،مركز الكتاب للنشر،القاهرة،1998،ص5.125 
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هذه التغيرات الجسمية والفيزيولوجية ترتبط بالعديد من التغيرات  إنالنخامية الغدة الدرقية ويالحظ 

 1النفسية والسلوكية .

يغلب عليها التوازن  التي ةالكبيرعته مما سبق نستطيع القول بان النمو الجسمي في هذه المرحلة يتميز بسر

 ن الفتى بمظهرها الشخصي.أكثر متهتم  أنهافي مختلف الجسم وتسبق الفتاة في النمو العظمي كما 

 النمو الحركي : -10-2

 إن 1980للصحة والتربية البدنية عام  األمريكيةالنمو الحركي المنبثقة من الجمعية  أكاديميةجاء تعريف 

عن هذه التغيرات  ةالمسؤوليوالعمليات  اإلنسانبارة عن التغيرات في السلوك خالل حياة النمو الحركي ع

واضحا على مستوى مهارته  ذلك تأثيرعلى المراهق في هذه المرحلة نرى  تطرأ التينظرا للتغيرات 

 2الحركية حيث يظهر عدم االتزان في النواحي الحركية وعدم التناسق واالنسجام.

التعليم الحركي ومعدل تطوره يالحظ نمو مستمر وثابتا لكن بنسبة قليلة واكتساب مهارته  بالنسبة لمستوى

جنب مع  إلىمستويات التعليم الحركي تسير ببطء جنبا  أنجديدة من الصعب تعلمها بسهولة وبذالك نرى 

هق من خالل ز هذه المرحلة هو الهيجان الحركي الذي يبدو على المراييم ما إن الحركيةمستوى القدرات 

الحركي  األداءعدم قدرته على االستقرار في مكان معين فهو كثر الحركة بدون هدف والقوة المبذولة في 

 3.ةاالقتصاديليست 

 النمو المعرفي : -10-3

الخاص وينطبق هذا القول على  إلىالنمو الحركي عند الطفل يسير من العام  إن إلىاشرنا  إنلقد سبق 

 إلىالحسي الحركي  اإلدراكالمعقد أي من مجرد  إلىفتسير الحياة العقلي من البسيط  أيضاالنمو المعرفي 

 ادارك العالقات المعقدة والمعاني المجردة.

دقة  في التعبير مثل القدرات العددية  أكثرالعقلية  تالقدراتصبح  أنمن خصائص المراهقة المبكرة 

 سهولةطويلة بسهولة ويسر وتنمو القدرة على  مشكالت باستيعاوالطالقة اللفظية فيستطيع المراهق 

القائمة  إدراكالفهم اللغوي وعلى  أساسيصبح تذكرا يقوم على  ألياكان تذكره  إنوالتذكر فبعد  اإلدراك

 4بين الموضوع الذي يتذكره.

 من في البلورة والتركيز حول نوع معين يأخذمن خصائص النشاط العقلي في فترة المراهقة المبكرة انه 

 5.والخطأويبعد عن طرق المحاولة  ألياالتعلم يصبح منطقيا ال  إنالمشاط ويالحظ 

 النمو النفسي واالجتماعي :  -10-4

في فترة المراهقة رغبة المراهق االستقالل االجتماعي  ةواالجتماعيابرز مظاهر الحياة النفسية  إن

 ميةسلجات النفس نتيجة للتغير االعتماد إلىاالنتقال من االعتماد على غيره  إلىونالحظ ذلك في رغبة 

                                                 
pacité physique,p.u.f,paris,1993,p379dans developpement des ca éducation physique’Schagen.van.kh,role de l-1  

  2-محمد مجيد نشواتي،المرجع السابق،ص121.

 -محمد حسن العالوي،علم النفس الرياضي،ط8،دار المعارف،القاهرة،1992،ص3.144 

 -حامد عبد السالم زهران،علم النفس النمو ،ط5،عالم الكتب،القاهرة،1995،ص4.147 

 - محمد عبد الرحمان العيسبو ،المرجع السابق،ص5.257 
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يحسب على ما يفعل وان يخضع  أنعليه حيث يشعر انه لم يعد طفال قاصرا كما انه ال يحب  تطرأ التي

 1.اوصايتهو األسرةلرقابة 

زادة الثقة في النفس والشعور  إلى األساسيالثالث من التعليم  إلىيؤدي االنتقال من مرحلة الطور الثاني 

االتصال االجتماعي ينمى قدرة المراهق  أن إلىحيث يشير "حامد عبد السالم" في هذا السياق  ميةباأله

 2كما يوسع وجهات نظره ويزيد من معلوماته مما يثري شخصيته. واتجاهاتهعلى الحديث وينمي ميوله 

 : األخالقيالنمو  -10-5

خالل ما مضى  اكتسبها والتي األخالقيه يتبع معتقدات مجتمع إنتمتاز هذه المرحلة بكون المراهق يحب 

المثل الشائع في  أنحيث  األخالقيتعلمه من معاير السلوك  به من خبرات وما مر من سنوات عمره وما

وجاء في  >>شاب عليه يءمن شب على ش <<يقال  أيضا >>عادة حتى العبادة  يءكل ش <<مجتمعنا 

اتقي هللا حيثما كنت واتبع الحسنة السيئة تمحها وخلق  <<-صلى هللا عليه وسلم –نفس المقال قول الرسول 

 3. >>الناس بخلق حسن 

نجد تباعد بين  األحيانخطئه وفي بعض  أوفي مدى صواب السلوك  رأيهيبدي المراهق في المرحلة 

ه محاولت إلىالمثالي وربما يرجع ذالك  األخالقييعرفه من معايير السلوك  السلوك الفعلي للمراهق وبين ما

 4االجتماعي. آونقص مستوى نضجه العقلي  أوعن سلطة الكبار  هاستقالليتتحقيق 

السائدة في محيطه  واألخالقيةللمراهق يتطابق مع المعايير االجتماعية  األخالقيعموما السلوك 

 االجتماعي.

 ممارسة التربية البدنية والرياضية لتالميذ الطور الثالث : أهمية -11

نعتبرها ميدان  أنجزء من التربية العامة فانه يمكن  إنهاربية الرياضية بصفة عامة كان تعريف الت إذا

من  ألوانالبدنية العقلية االنفعالية واالجتماعية عن طريق  الناحيةتجربي هدفه تكوين المواطن الالئق من 

 . األغراضالنشاط البدني اختيرت لهدف تحقيق هذه 

ملية تنفيس وترويح لتالميذ هذه المرحلة حيث توفير له نوع من السعادة تعتبر التربية البدنية والرياضية ع

عن طريق حركات رياضية  وأحاسيسهموالراحة والفكرية والبدنية وتجعلهم يعبرون عن مشاعرهم 

من الناحية  أمامن الناحية البيولوجية  واألعصابمتوازنة ومنسجمة فهي عملية توافق بين العضالت  

 ةكالطاعد التالميذ في مجموعة واحدة تكسبهم الكثير من الصفات المثالية التربوية التربوية فان وجو

                                                                              5والشعور بالصداقة والزمالة.

 

 

                                                 
 - محمد عماد الدين إسماعيل،النمو في مرحلة المراهقة،ط1، دار القلم،الكويت،1982،ص1.66 

 -حامد عبد السالم زهران،المرجع السابق، ص2.151 

 -حيث شريف.3 

 - ميخائيل إبراهيم اسعد ،المرجع السابق،ص4.132 

 -عواصف أبو العالء، التربية السياسية للشباب ودور التربية الرياضية،دارا لنهضة لطبع والنشر،القاهرة ،مصر،بدون سنة،ص5.156 
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 عالقة التربية البدنية والرياضية بالنسبة للمراهق : -12

اللعب والنشاط الرياضي يخفض القلق والتوتر الذي هو  إنارد ادرمان " و"فرويد" يتفق كل من "ريتش

تتحرر بصفة مقبولة بفضل اللعب والنشاط  إنفعن طريق اللعب يمكن للطاقة الغريزية  اإلحباطوليد 

رار الفكرية والعاطفية والبدنية ومحاولة تطويرها باستم إمكاناتهيتمكن المراهق من تقييم  أيضاالرياضي 

.1 

يؤكد الباحث "روزن" على وجود عالقة بين التمرينات البدنية والرياضية والقدرة العقلية والحالة النفسية 

 2االجتماعية التي تساهم في تحسين عملية التوازن النفسي واالجتماعي للمراهق.

مشاكله  الفيزيولوجي ويعبر عن المنشأبفضل الرياضة يخفف المراهق من الضغوطات الداخلية ذات 

غاية تحقيق رغبة  إلىوطموحاته كما تجعله يعطي صورة حسنة لكينونته الشخصية وحضوره الجسدي 

 3.اآلخرينالمثالية على  أناهلك بغرض صورة التفوق ذ

اضية يساهم ممارسة النشاطات البدنية والري إنسالمة البدن والنمو الجسمي السليم يعني العقل والتفكير  إن

 لك.قيق ذبقسط كبير في تح

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خالصة

نستنج مما سبق بان النمو في المراهقة المبكرة "البلوغ" يحدث على شكل تغيرات جسمية خارجية يستطيع 

قد يالحظها المحيطون به كما انه هنالك تغيرات فيزيولوجية داخلية تظهر  أويالحظها المراهق بنفسه  أن

شابة  أصبحت بأنهاالمراهقة  إحساس إلىتغيرات تؤدي العضوية والنفسية كل هذه ال األعضاءفي وظائف 

نوجه عناية كبيرة لتنمية  أنرجال بالغا وفي هذه المرحلة بذات ينبغي  أصبح بأنه" والى المراهق امرأة"

                                                 
 - محمد األفندي،علم النفس الرياضي وأسس النفسية لتربية البدنية،ط1،عالم الكتب، القاهرة،1985،ص1.216 

2 .jorgn.w,biologie du sport, edition empara ,pais, 1985,p120- 

  3-مخائيل إبراهيم اسعد،المرجع السابق،ص226.
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يواجهه من  التفكير العلمي لدى المراهقين وتعويدهم على استخدام التفكير المنطقي المنظم في حل ما

 ية.مشكالت نفسية واجتماع

ت وشملت العديد من النواحي والتي روعيت فيها تنمية دالرياضة المدرسة قد تعد وأهدافمهمات  إن

وقوانينها وبذلك يتعلم التلميذ القدرة على المحافظة على  األلعابالمواهب والقدرات البدنية والعقلية وتعلم 

 أن إالمع قابليته الذهنية والبدنية  وتوجيهها مما يتناسب إدارتهاصحته والمشاركة في المنافسات وكيفية 

 . واألساسيطابعها الحيوي  أفقدتهامشاكل الرياضة المدرسة في بالدنا 
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 هيدـــتم  
،لذا يجب الحفر واخذ كل باألحجارمحاطة  األولالبطل هو عبارة عن جوهرة في  إنقال احد العلماء "    

في  ىءبنحتها ولكن ال ش إالهذه الجوهرة عند ظهورها، بالتالي فالمدرب ما عليه  إخراجالوقت من اجل 

                                                                 تحت الصخرة".  متيقنين ما أننايوحي لنا  األول

المتعلقة بموضع البحث الذي نتناوله ففي البلدان  مالمفاهيبعض  تحديد أردناوانطالقا من هذا التصريح 

ثالثة كرونولوجية تتمثل في  وذلك من أساسية أولويةعملية البحث عن المواهب تمثل  إنالشرقية نجد 

لرياضي،االنتقاء، هذه المراحل متمايزة واالكتشاف يكون داخل النظام المدرسي أي االكتشاف ،التوجيه ا

يقومون باالندماج في نظام النوادي ثم  فاألفرادفي البلدان الغربية فالعملية ليست نفسها  أماداخل المدرسة،

 العالي.يقوم المدربون،بمالحظة الذين يمثلون استعدادات جيدة لممارسة المنافسات ذات المستوى 

 أووفي العصر الحالي نالحظ تسابق المجتمعات في كل المجاالت سواء في المجاالت العلمية 

في هذا العصر العديد من  اإلنساناء تحقيق التقدم والرقي وفي المقابل يواجه رالتربوية...الخ،سعيا و

                                                             قد تعرقل سيرة التقدم. التيالتحديات 

استثمار طاقاتها المتنوعة وثرواتها المحلية  إلىجاهدة  األممومن اجل النهوض بمركب الحضارة تسعى 

تمثل طاقة بشرية فعالة في تحمل  هذه الثروات والطاقات تلك البشرية الن فئة الموهوبين رأسوعلى 

                      ورعايتهم. الموهوبين والبلدان جاهدة للكشف عن األممتسعى  الذي المسؤوليات

تقع في نطاق االهتمام المباشر لكل علماء النفس  التيمن الظواهر  لذا نجد ظاهرة الكشف عن الموهبة

وجدت الرعاية واالهتمام  ما إذاهذه الفئة من الطاقة البشرية  إنفمن الطبيعي  واآلباءوالمربيين والمعلمين 

                                                          ور المجتمع والنهوض به مستقبال.تصبح قوة دافعة نحو تط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1-1                                                                     المرتب باالنتقاء: تعريف  المفاهيم-1

     :االكتشاف

لديهم حظوظ الكتساب  األشخاصل معرفة هل بعض وذلك من اج مخبأهو الكشف عن ما هو 

قدرات مكتسبة مالئمة لتحقيق نتائج ذات مستوى عالي موهبة في رياضة ما يجب تمييزه بخاصيته 

                                                                .حضي بالعناية واالهتمام إذافي التطور وذلك  اإلمكانية

                               :االنتقاء-1-2

الذين يمتلكون كفاءة عالية للعب في المنافسات ذات  لإلفرادعملية التشخيص  بأنهيمكن تعريفه 

حد  بأقصىالمستوى للتشخيص فان قدرات واستعدادات الفرد سواء المورفولوجية البيولوجية تقربت 

 أماالتطور مع التدريب  إمكانيةلك لها وتكون لذ ةمتطلبات ذلك النشاط الرياضي المحدد ممكن من

 إذاللتفوق في المنافسات الراهنة  أهلية األكثرالناحية النفسية فهي عملية التعرف على الرياضيين 

من المواصفات البسيكولوجية للرياضي  أكثرتقترب  التيالهدف من هذه العملية هو تحديد العناصر 

 .                               المثالي

                                                                                                                         :هي عناصرثالثة  االنتقاء من ويتكون
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 أوالرياضيين المدعوين لتمثيل بلديتهم  أحسنهي عملية تنظم من اجل اختيار  امتحان االنتقاء:*

                                                           دولية. أوهم في منافسة وطنية وطن أوجهتهم 

اولمبيا يعني اختير قصد وهو الشخص الذي وقع عليه االختيار مثال شخص منتقي المنتقى: *

                                                                            االولمبياد.فى المشاركة 

                              .الرياضيين الذي يتحمل مسؤولية انتقاء أوالمكلف  صوهو الشخ*المنتقي:

                                            .            

                     :                                                             التقويم-1-3

نفعه وبالنسبة للجهد الذي بذل في تحقيقه كما يفسره دوشافان  بحسب قيمته ومقدار الشيء هو تقدير

 وإمكانياتبتقديم وسائل  األمرالمسطرة والمختارة لتعلق  األهدافحيث يقول: "التقويم يتم حسب 

                                          1.للمستويات" حقيقة للتقويم حيث يرتكز لب البرنامج البيداغوجي

                        

                                     :تنظيم االنتقاء -3

المستعملة في  واألساليبالمتخذة والموجهة نحو االستعمال العقالني للطرق  اإلجراءاتهو مجموعة 

 عملية االنتقاء ومن الضروري تحقيق مهمتين في مسار االنتقاء:

 مرحلة التعليم. أوالطفل الذي حقق نتائج جيدة خالل عملية  إدماجة ضرور -

الحديث عن التوجيه  إلىيدفعنا  هذا مااألكثر موهبة والمسجلين يجب اختيار  األطفالمن بين  -

                                           خالل مرحلة التدريب. وفاعليتهالرياضي 

                                                :توجيه الرياضيال-2-1

 التوجيه الرياضي كمسعى منهجي يعتبر جد مركب كونه يضم المكونات التالية:

                                                                       المعلومات الرياضية.-

 خاصة بالرياضة المختارة(.ال تالفر دياالفحص الرياضي )تنظيم نشاطات من اجل اكتشاف -

                                                  التكيف مع الرياضة المختارة.-

                                                              االنتقاء الرياضي:-2-2

الجيدة فاالنتقاء  ذو الصحة أووالرياضيين الموهوبين  األشخاصاالنتقاء الرياضي يهتم باكتشاف 

الرياضي مسار بحث منظم يشكل قاعدة محددة الختصاص الطفل في اللعب ومن هذا فان االنتقاء 

اختيار الرياضة بالنسبة لكل طفل هي مهمة التوجيه  إذنمنهجين متكاملين لكن ليس متماثلين  وتوجيه

 ة االنتقاء.الذين يطابقون متطلبات النشاط فهي مهم لألفراد األمثلاالختيار  أما

                                     عديدة نذكر منها: أهدافله االنتقاء: أهداف

                                              تحديد القابلية لكل طفل ناشط في رياضة محددة.-

                                            التخطيط واالنفرادية في التدريب حسب نقاط صحف العداء.-

                        مراقبة تحسين المستوى لدى الرياضيين وهذا بالمقارنة مع االختيارات السابقة.-

   

                                                         نموذج مثالي. ليتأسس اإلجراءتحديد -

                                                2.التوجيه يكون باختيار الرياضيين ولحصص مستقبلية-

                                                             ونماذج االنتقاء: بمعايير وأسالي-4

في الرياضة فهي الخصائص  إماالحكم  إلصدار إليهانعود  أساسيةهي مبادئ  :النتقاءمعايير  -4-1

                               نفحصها خالل عملية االنتقاء مثال: التيوالممتلكات الشخصية 

 :أقسامثالث  إلىضات الجماعية عامة وتنقسم معايير االنتقاء االسرعة معيار مهم النتقاء العبي الري

     
                                                                   االستعدادات: -4-1-1

الخصائص  إذامن حياة فهي  األوليالسيكولوجية المكتسبة خالل السنوات  تياالفر دهي 

                                                 
126-tif.edition insert,1998,p25/sélection experties en sport.collec marion,bernard grageaege,direction- 

هللا،جامعة اسماعيل عمراني،قدرة مربي كرة اليد على انتقاء واختيار البراعم الشابة،فسم التربية البدنية،المعهد الوطني للتربيةالبدنية سيدي عبد-

 الجزائر،جامعة الجزائر،مذكرة ماجستر غير منشورة2003،ص2.67 
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تعد من  أنيمكن  التي ألدورانيوخصائص الجهاز العضلي والجهاز  األولياالنثروبومترية بالدرجة 

                                             من اجل النجاح في أي رياضة مستقبال. األساسيةاالستعدادات 

 القابليات: -4-1-2

مدى معين  إلىتحقيق النجاح  إلىتسعى  التيمجمل الخصائص والممتلكات الشخصية  بأنهاتعرف 

هذه  إنلتطوير القدرات حيث  أساسيةتعتبر قاعدة  أنهايشمل المكتسبات بمعنى  مصطلح القابليات ال

                                                تعتبر حصيلة التطور. األخيرة

                                                         القدرات:-4-1-3

المكتسبات من خالل دراسة مشكلة القدرات حيث يعرفها  إتقانتتضمن وسائل النشاط والعمل أي 

(kplaton )والمتوقفة  وأخرتميز بين شخص  التي"هي القدرة والخواص الفردية المتعددة كاألتي

                                                                       ".أخرىلوراثة والتعلم وعوامل على ا

                                                            اكتشاف الموهوبين: أساليب-4-2

فولوجية المور صالخصائلديهم  األشخاصوالكشف عن  مخبأهو الكشف عم هو  فاالكتشا نا

مستوى بفضل  أعلى إلىقابيل لتطو والوصول  ايكونو أناى تسمح لهم  القدرات البدنية والبيولوجيو

 :أهمهامن  موتشخيصهى الموهوبين لالتدريبات وهنالك طرق وسائل تسمح بالتعرف ع

 األسلوب-اآلباء واألمهاتتقديرات -تقدير المربين-التحصيل الدراسي اختبار-اختبار الذكاء-

  1تعليمي.ال

                                                    نماذج الكتشاف المواهب الرياضية:-4-3

تخص اكتشاف المواهب الرياضية وفي هذا الصدد سوف نتحدث عن  التينماذج  إلىسوف نتطرق 

 أكثرضية انتقاء المواهب الريا إلىنموذجين اثنين هما: نموذج جميل ونموذج ديرك وكالهما تطرق 

                                                                                               :يفيما يلالتفاصيل 

                                                            :GIMBELنموذج جيمبل  -4-3-1
 هامة هي : عناصراشئين من خالل ثالثة تحليل الن أهمية جيمبل هو باحث المني حيث يشير إلى

                                                                       القياسات الفيزيولوجية والموفولوجية.-

                                                            القابلية للتدريب.-

 الدوافع.-

                   يلي : من خال عوامل داخلية وخارجية كمايحلل الناشئون  أنكما يجب 

البيئية ولعوامل االجتماعية وظروف التدريب وقد اقترح جيمبل  الظروفتتمثل في عوامل داخلية: -

                                                                  بين:والخطوات التالية النتقاء الموه

الرياضي لعدد كبير من  األداءتؤثر في  التيصر الفيزولوجية والمورفولوجية والبدينة *تحديد العنا

                                                                                 الرياضة. أنواع

تائجها في االختبارات الفيزيولوجية والمورفولوجية والبدنية في المدارس ثم االعتماد على ن إجراء*

                                                               ناشئة. أوتنفيذ برنامج تدريب يناب كل ناشئ 

 إخضاعشهرا ويتم خالل ذلك 24 إلى 12المعينة يتراوح زمنه يمي للرياضة ل*تنفيذ برنامج تع

 الناشئة الختبارات ورصد تحليل تقدمهم وتتبعه. أوالناشئ 

ناشئة تحدد احتمال نجاحه  أودراسة تنبؤية لكل ناشئ  إجراءهاية البرنامج التعليمي يتم *في ن

 2اتضحت من تلك الدراسة. التيمستقبال في الرياضة التخصصية طبقا للمؤشرات االيجابية والسلبية 

                                                                                 نموذج ديرك : -4-3-2

 يلي: بين في الرياضة كماواقترح ديرك ثالث خطوات النتقاء الناشئين الموه

 العناصر التالية:إجراءات قياسية في وتتضمن  :األولىالخطوة  -

                                                                     .األكاديمي*التحصيل 

                                                                     ف االجتماعي.االجتماعية والتكي الظروف*

                                                              *النمط الجسمي والقدرة العقلية.

                                                 
 -زينب محمود، رعاية المتفوقين والموهوبين،مكتبة النهضة المصرية،ط1،القاهرة،1998،ص1.192،193 

 -ابراهيم حمادة مفتى،التدريب الرياضي للجنسين،دار الفكر العربي،مصرـ1996،ص2.316 
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                           يلي: ويطلق عليها مرحلة التنظيم وهي تتضمن ماالخطوة الثانية: -

*مقارنة سمات وخصائص جسم الناشئ من حيث نمطه وتكوينه بالخصائص المقابلة والمطلوبة في 

 ذاتها في الرياضة بشكل عام. صالرياضة التخصصية وكذلك مقارنتها بالخصائ

الناشئين في  أداءوتتضمن تخطيط برنامج تدريبي ينفذ قبل بدء الموسم ويتم تتبع الخطوة الثالثة:-

 التي مالتقييوكذالك الجوانب النفسية لهم ودرجة تكيفهم للتمرين ثم بعد ذلك تتم عملية  كافة الجوانب

                                                        1من خاللها يتم االنتقاء واالكتشاف.

                                                                     االنتقاء: أنواع-5

                                                      له ثالثة انواع هي:

                                                              االنتقاء التجريبي: -5-1

التجريبي حيث  موالتقيياستعماال من قبل المدربين عن طريق البحث البيداغوجي  األكثرهي الطريقة 

جريب يلعب دور هام بالنسبة للمدرب الذي يقارن الالعب بالنسبة لنموذج معروف على الت أن

                                                    2شيوعا واستعمال. األكثرالصعيد العالمي وهو 

                                                                                    االنتقاء التلقائي: -5-2

التدريب الفردي في  أثناءمبكرا منذ ظهور الميل واالهتمام بالرياضة المعنية حيث يتم االعتماد  يبدأ

فيما بينهم ومقارنة  نالالعبيالمباريات الحرة الغير منظمة وعملية االنتقاء هنا تحدد بمقارنة لنتائج 

                                                     خصائصهم مع نماذج رياضية معروفة.

                                                                             ب:االنتقاء المرك -5-3

 لكيالعديدة واالختبارات  لألبحاث دالواحيتطلب مشاركة المدرب والطبيب النفساني والقيام بالتحليل 

                                              عة للتطور المستقبلي للموهوب.نجا أكثرتسمح بالتنبؤ بصفة 

يركز في عملية  أنعلى نتائج الجيدة فيما يخص مستوى الالعبين يجب  لالحصو أنيمكن القول  إذن

شامل لكل العناصر المحيطة بالرياضي وعند اختيار عملية االنتقاء  ألنهاالنتقاء على النوع المركب 

                                                      ك عدة طرق البد من الحرص عليها وهي:هنا

                                                                         الطريقة البيداغوجية: -5-3-1

الخصائص تسمح بتقسيم الخصائص الشخصية والرياضية في مستوى تطور الوظائف الحركية)

والقابليات الحركية والقدرات التنسقية ومستوى التحكم التقني والتكتيكي واستقرار قدرة  البدنية(

                                                                                العمل في االختصاص المختار.

                                                                    طريقة الميروبويسي: -5-3-2

ارة عن انتزاع مجموعة من الخاليا من موضوع حي وهذا االمتحان يكون عن بالبيوسي هو ع

طريق الميكروسكوب الذي بواسطته نستطيع الكشف عن النسبة المئوية لعدد النخاعات الحمراء 

االنتقاء وتقيم حالة التدريب ولكن هذه  والبيضاء في العضلة والبيوسي العضلة مهمة جدا في عملية

                                                                                  الطريقة غير مستعملة في بالدنا.

          

                                                                          الطريقة البيولوجية الطبية: -5-3-3

الحيوية  األجهزةتسمح هذه الطريقة بدراسة الفرديات المورفولوجية والوظيفية للرياضي وحالة 

                                                                        3وصحة الرياضي بصفة عامة.

 

                                                                          الطريقة الفيزيولوجية: -5-3-4

التنسيق الحركي  إلى باإلضافةوظائف الجسم  أنظمةتحليل  وإمكانياتتسمح بدراسة وتقييم التغيرات 

                                                                الممارسة الرياضية. تأثيرتحت 

                                                                              الطريقة السيكولوجية: -5-3-5

الفردي والجماعي على  األقدامتؤثر على  التيتدرس هذه الطريقة الخصائص الشخصية للرياضي 

                                                    المقاومة والمنافسات الرياضية.
                                                 

 -ابراهيم مفتي،مرجع سابق،ص1.317 
2.amou,selectlon des jeuns foot balleurs,opu,alger,1990,p30,31akr-  

3.akramou,selection des jeunes foot balleurs,opu,opu,alger,1990,p32-  
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                                                                         ولوجية:الطريقة السيسي -5-3-6

والجمهور  أصحابههذه الطريقة تحدد كل ماله عالقة بممارسة الرياضة مثل درجة ضغط العائلة 

 1يدور حوله في التطبيق والممارسة الرياضية. والمحيط بصفة عامة أي كل ما

                                                        الكرونولوجي )القانوني(:السن البيولوجي والسن -6

  

منتظمة ومتوازنة ولكن النمو عن طريق المرور بعدة مراحل ولهذا نمو الجسم ال يكون بطريقة  إن

يعب علينا معرفة وتحديد مراحل النمو والتطور الجسمي بالضبط لكا طفل نموه الجسمي الخاص 

ماله عالقة مباشرة بعامل الوراثة والتعامل االجتماعي وتطرقنا سوف يكون للسن البيولوجي وهذا 

                                                                    الكرونولوجي من اجل تسليط الضوء عليهما.

                                                                       السن البيولوجي:-6-1

لطفل ا األسنانيتحدد لنا بمرحلة نمو الجسم للقدرات الحركية للتطور العضلي للطفل)تكوين هيكل 

 نجده يتحدد بعاملين اثنين هما: إذعوامل تحدد بها  وتطور عظام جسم الطفل( وللسن البيولوجي

)البلوغ ين فقط في مرحلة المراهقة المراحل المتتالية النضج الجنسي ولكن هذا العامل يحدد الالعب-

 الجنسي(.

 2الحظ في نفس المرحلة من مرحلة النضج.ت التيحساب السرعة القصوى للنمو -

                                                                السن الكرونولوجي)القانوني(: -6-2

للطفل يتصادف  الميالديأو ادية والعمر الزمني يتحدد لنا بتاريخ الميالد المدني للطفل في حالة الع

سنتين والنمو  إلىتصل  أنمع السن البيولوجي ولكن عندما ال تكون هذه الحالة في الفرق بينما يمكن 

البطل  إنالظروف المستقبل رياضي وزاهر أي  أحسن لتمث التيالعادي يحتوي على المواضيع 

ال تكون الوتيرة سريعة وال بطيئة في  أنية متوسط أي يكون به وتيرة نمو بيولوج أنمستقبال يجب 

                                                         3النمو.

                                                                          مراحل االنتقاء الرياضي:-7

في الحياة العملية في المستوى العادي وقد انقسمت  عملية االنتقاء تتخللها عدة مراحل من التكوين

 أومرحلة خصوصياتها في التنظيم وفي طريقة االنتقاء  ثالث مراحل ولكل إلىعملية االنتقاء 

كل مرحلة من مراحل االنتقاء  إنبين حيث والرياضيين الموه أومنهجيته والتنبؤ بقدرات الالعبين 

 مج تكوين وتقييم نهائي وهذه المراحل هي:تحتوي على تعلم خاص ومدة معينة وبرنا

                                                        :ىالمرحلة األول-7-1

سنوات وهذه 10-8مابين  أعمارهمبحيث تكون  األطفاللعدد كبير من  أوليهي عبارة عن تجمع 

والتطور الحركي والبسيكو  لألطفالالمرحلة ال يهم االختصاص الرياضي ولكن القدرات الحركية 

 .األوليالمنتقين بحيث يقومون بالتدريب لمدة سنتين وهي مرحلة التكوين  لألطفالحركي 

ويكون االنتقاء من خالل المنافسات الرياضية داخل المؤسسة من طرف المدرب الذي يقوم بالتصفية 

 لشمولية.مابين التالميذ وهذه االختبارات هي تقسيميه حيث تتميز بالسهولة وا

                                                               :ةالمرحلة الثاني-7-2

الركض  أوكالرمي مثال  ةمحدد أوالمنتقين نحو رياضة مخصصة  األطفالخالل هذه المرحلة يوجه 

على تكوين قاعدي لالختصاص القاعدي فهم يتعلمون مختلف التقنيات  األطفالبحيث يتحصل 

-الطويل تقنية القفز-تقنية القفز العالي-لكل االختصاصات المكونة للعائلة مثل عائلة القفز األساسية

توضع تحت  التياالنتقاء التالية  تمحدداوخالل هذه المرحلة من التكوين نجد تقنية القفز بالزانة،

                                                       الرقابة خاصة.

 االختصاص. أوتوى تطور القدرات البدنية المحددة للعائلة الرياضية المختارة مس-

 التقني والتكتيكي. PARAMETRESنوعية المهارة الحركية حسب-

                                                 
1.m,selectlon des jeunes foot balleurs,opu,opu,alger1985,p85,86-akramou-  

2gificatifs bour les selection des fonctonnels se-quelues microakif karim et autres,essais de terlmations des - 

sauteurs en hauteurs aljeriens,19-15,anfs,sts,alger,1996,p21. 
3 .cit,p22-akif karim,op- 
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                                                                               1ين خل المنافسة.ضيلريااسلوك -

ؤات وتقديرات على التقديم الحاصل في بتساعد المدرب لوضع تن المالحظات واالختبارات

يلزم التقييم لسنهم  األطفالوالفروق المالحظة في تطور  األطفالالوظيفية للرياضيين  اإلمكانيات

                                    البيولوجي وتحديد العمر البيولوجي حسب العالمات التالية:

 .األرجلالساقين وطول -شكل الصدر-الفقري)شكله( العمود-الطول-الوزن-

                                                                          المرحلة الثالثة:-7-3

هذه المرحلة هدفها توجه الرياضي بصفة رسمية نحو اختصاصه المحدد بنتائج االختبارات مع 

وهي مرحلة  لإلناث 12-11سنة للذكور و14-12بين الخضوع للتدريب واالنتقاء النهائي ما

تطوير القدرات البدنية الخاصة حسب لتخصص عميقة حيث يتدرب الرياضيون في هذه المرحلة ا

 اختصاصهم في نهاية هذه المرحلة توجد اختبارات تقييميه تكون موجهة للدراسة:

                                                                                  التقدم في التحكم التقني. -

                                                                              التقدم في التحضير الخاص.-

                                   قدرة تحمل ارتفاع الحمولة)االسترجاع بعد حمولة التدريب والمنافسة(.

                                                                               2المنافسة(. أثناءالمنافسات)التحكم في القلق  خصائص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة:
جدا وذلك لما يعود بفضلها على النوادي والمنتجات بالفائدة وبمواهب واعدة  عملية االنتقاء عملية مهمة إن

 لن يأتي دين المحلي والدولي ولكن ذالكصعيبال طويل على الدي ومنتجات قوية ذات تساهم في بناء نوا

والمراحل  واألنواع واألساليبكذلك مختلف المعايير  الكامل لهذه العملية ومعرفة المقصود منها باألداء

العملية كما على االستعدادات والقابلية والقدرات ضروري جدا في هذه  فالمختلفة لالنتقاء الرياضي فالكش

مراحل  أمامن االنتقاء التلقائي ومن االنتقاء المركب هام جدا كيفية االنتقاء المعروف االنتقاء التجريبي  إن

يكون مطلع عليها جيدا حتى يتسنى له معرفة المرحلة الهامة جدا  أناالنتقاء الرياضي فالبد على المدرب 

 حقيقة للمواهب لتفجر طاقته.تعتبر بمثابة انطالقة ال والتياالنتقاء  لعملية

يعتبران في منزلة  إذ إنهماوتوجيهها سليم  نالرياضييالمدرب دور فعال في االنتقاء المواهب  أوللمعلم  إن

ضعفه ونقاط قوته وكذلك يحسان  فهما يعرفان نقاط الوالد في المنزل وبالتالي فهما مقربين من المواهب

 .هما منهبالشعور الذي يناسب المواهب وذلك لقرب

                                                 
1.cit,p24,28-akif karim,op-  
2.cit,p28,32-afif karim,op-  
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 تمهيد:
لدفع عملية التطوير  األساسيالرياضية القلب النابض المحرك  األلعابتعد المواهب الرياضية في جميع 

والعالمية  اإلقليميةعلى الساحة الرياضية  وأرحب أوسع أفاق إلىوالنهوض بالحركة الرياضية المحلية 

المطلوبة لتحقيق طموحاتنا  افسةنكون منظومة رياضية سليمة تعتمد على خلق المن أنومن خاللها ممكن 

الرياضيين تحريك المياه الراكدة في هذا  المؤولينهذا الهدف يتطلب من  إلىوتطلعاتنا المعطلة والوصول 

 التطوير إلىالوصول  الجانب المهم والجميع متفق معي بان المواهب عصب الرياضة وشريانها وبدونها

 ة التركيز على زيادة العناصر المنشود ومن المفترض على المؤسسات الرياضي

 الموهوبة بالرياضة واستثمار المواهب المتوفرة في المؤسسات التربوية.                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ية الموهبة والطفل الموهوب:هما-1

 تعريف الموهبة: -1-1

وجدوا العناية  إنحانه وتعالي على فئة قليلة من عباده تمكنهم الموهبة هي استعداد ينعم بها الخالق سب

 من مجاالت الحياة ويكن تعريفها كما أكثربشكل غير عادي في مجاالت  والرعاية من االعتبار ذو التفوق

 يلي:

 كمرادف للذكاء العام.-

 كمرادف لالبتكار.-

 كمرادف للقدرات الخاصة.-

 كمرادف للتفوق.-

 1من مجاالت االستعداد". أكثر أوقدرة فوق المتوسط في مجال  بأنها(وعرفها:"aniejولقد فسرها جانيه)

 تعريف ماهية الطفل الموهوب:-1-2

هو الطفل المتميز  أوالعاديين في مجال من المجاالت  اإلفرادعلى مستوي  أدائههو الفرد الذي يرتفع 

                                                 
1 -renzulli,allanmark,disition on enplument practices in spécial the giftest shis quarterly, yol29,1985,p120 
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تفع مبشرا بمستوى مرتفع في مجاالت بمستوى مر األكاديميه على لتحصيل دبقدرة عقلية ممتازة وتساع

 1...الخ.ةالقيادة الجماعيمثل الموسيقى والمهارات الحركية،

 صنفين هما: إلىيمكن تصنيف الموهبة  تصنيف الموهبة:-2

 واألداءهي مستوى عالي من االستعدادات والقدرات العامة على التفكير المتجدد  الموهبة العامة: -2-1

 ي وترتبط بالذكاء.فطر أصلالفائق وهي ذات 

المتميز في مجال  األداءهي مستوى عال من االستعدادات والقدرات الخاصة على  الموهبة الخاصة:-2-2

 تكويني غير مرتبط بالذكاء. أصلوهي ذات  اإلنسانيمن مجاالت المشاط  أكثر أومعين 

 :الموهوبين األطفالخصائص -3

قبل المدرسة فمن خالل  ما األطفال نشأةفي  أساسيا أمرا الموهوبين لألطفالتعد الخصائص السلوكية 

من التعليم يمكن  األوليةومعلمي المراحل  واألسر األمور وأولياءمعرفتها والوعي بها من قبل الوالدين 

 األطفالخصائص  أهمبين والتعامل معهم والعمل على تلبية حاجتهم من والموه األطفال إلىالتعريف 

 الموهوبين:

 

 

 

 

 ص في التطوير اللغوي:خصائ-3-1

 كلمات كثيرة ويركب جمال طويلة ومعقدة. يستخدم*

 ومعاني الكلمات. باألصوات*يتحدث مع نفسه متالعبا 

 من مستوي عمره. اعلي*يتميز بطالقة لغوية وتعبيرات 

 *يعبر عن نفسه بشكل جيد وواضح.

 ام بهذا الجانب.ما تم االهتم إذا(سنوات 4-3*يتعلم مبكرا وقد يتقن القراءة في عمر)

 *يمتلك مخزونان كبيرا حول عدد الموضوعات يفوق فيها من هم في مستوى عمره.

 :اإلبداعيخصائص في التطور -3-2

 ورسومه وقصصه. أفكاره*يظهر خياال خصبا في 

 من وحي خيال. أصدقاء*يبتكر 

 بطرق خيالية ومختلفة. واألدوات واأللوان األلعاب*يستخدم 

 اللعب. أثناءتتطلب تفكيرا عميقا ويكور قواعد وقوانين جديدة في  التي األلعاب إلى*يميل 

 تتطلب مجهودا ذهنيا. التي األلعابممارسة  إلى*يميل 

 المخصصة لمن هم اكبر منه سنا. األلعابممارسة  إلى*يميل 

 .بشكل منفرد األشياءمتكاملة وعمل  أشكالغير المرتبطة لتكوين  األشياء أجزاء*يستطيع تركيب 

 المهمة. أداء إثناء*يثابر وال يستسلم في 

 المغامرة ولديه درجة عالية من حب الفضول. إلى*يميل 

 2.واألفكار*يستمتع ويتالعب بالكلمات 

 الحركي: األداءخصائص في تطور -3-3

 *يتحكم بحركاته بشكل جيد ومتناسق.

 بسهولة. واألقالمالصغيرة كالمقص  باألدوات*يتحكم 

 ركض بصورة متوازنة في سن مبكرة.يمشي ويتسلق وي

 بشكل الفت. وأحيانا*يستخدم حواسه بشكل جيد 

 *يمتاز بنشاط حركي عال ويبتكر حركات غير عادية.

                                                 
 حسين سعيد العزة،تربية الموهوبين المتفوفين،دار الفكر للنشر والتوزيع،ط1،االردن،ص1.35 

<<،مجلة 2002الى  1990السيد ابو هاشم،محكات التعرف على الموهوبين و المتفوقين >>دراسة مسحية للببحوث العربية في الفترة من عام-2

 .2003ديمية التربيةالخاصةـاكا
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 1مجهود عضلي. إلىتحتاج  التي األلعاب*يمارس 

 خصائص في التطور االجتماعي والقيادي:-3-4

 الخاصة به بنفسه بشكل مستقل. باإلعمال*يرغب في القيام 

 طفلين. أوطفل  مصاحبة إلىيميل *

 .أحيانا*يرغب باللعب بشكل منفرد 

 *ينظم نشاطات اللعب يقودها.

 *يتعامل مع من هم اكبر منه سنا بيسر ومودة.

 نحوه. اآلخرين*حساس لمشاعر 

 خصائص في التطور المعرفي:-3-5

 *يبدي سرعة عالية في التفكير.

 فكير والتحدي.تستدعي الت التي باأللعاباللعب  إلىيميل *

 .األشياء*يرى العالقات بين 

 المتباعدة بطرق جديدة. األفكار*يربط 

 ويتساءل حولها. األشياءكيفية عمل  إلى*يرغب في التعرف 

 األعمالمن العمر نفسه ويمل سريعا من  اآلخرين األطفالمن  أطول*يتمتع بقدرة على االنتباه لفترة 

 .ةالروتيني

 *يتعلم مبكرا.

 السريع للمعلومات واسترجاعها. اإلتقانقدرة على *يمتلك ال

  2.األخرىذات العالقات بالشعوب  األشياء إلى*يحب المعلومات والتعرف 

 خصائص جسمية)بدنية(:-3-6

صحة ووزنا  بأكثراغلبهم يتمتعون  إنتثبت الدراسات الشخصية حول خصائص الموهوبين الجسمية 

العاديين وهم اقل عرضة  أقرانهمالبصري والحركي عن  التآزرووسامة وحيوية وتفوقا في  طوال

الذين يماثلونهم في العمر الزمني وقد ال تنطبق هذه الخصائص على كل طفل  اإلفرادمقارنة مع  لألمراض

 نتوقع فروقا حتى بين الموهوبين في خصائصهم الجسمية. أنالبد  إذموهوب 

 خصائص عقلية)فكرية(:-3-7

تفوق  إلىالتربوية والنفسية  تالدراساتشير  إذاعن العاديين  لموهيينلالخصائص تميزا  أكثرهي 

انتباها  أكثرالموهوبين على العادين الذين يتماثلون في العمر الزمني في كثير من مظاهر النمو العقلي فهم 

قدرة على  وأكثرتفوق في الغالب عمرهم الزمني  التي وأكثر طرحا لألسئلةخولهم  وحبا الستطالع ما

 لألسئلةاستجابة  وأكثرسرعة في حل المشكالت التعليمية وأكثر تحصيال  وأكثرلقراءة في وقت مبكر ا

 وأكثرنجاحا في عمر مبكر  وأكثرقدرة على النقد  وأكثر أنفسهمتعبيرا عن  وأكثرالمطروحة عليهم 

بحسب  لموهييناواالجتماعية والتعليمية وتظهر الفروق بين  األسريةمشاركة في النشاطات المتنوعة 

 درجات الذكاء والموهبة لدى كل منهم.

 

 المواهب الرياضية بالوسط المدرسي: اكتشافالعوامل المساهمة في  -4

الكتشاف التالميذ من ذوي القدرات البدنية  مالتربية والتعليوضع برنامج وطني بالتعاون مع وزارة -

 وطني يعهد له تنفيذ هذا البرنامج.والمورفولوجية المتميزة وذالك من خالل تشكيل فريق عمل 

صلب مراكز تدرب تحدث  أوصلب النوادي المميزين واحتضانهم  األطفالقاعدة بيانات في  إعداد-

 للغرض.

وضع برنامج شراكة بين االتحادات والمؤسسات التعليمية ويتم بمقتضاه اكتشاف ابرز التالميذ الموهوبين -

 النوادي. إلى وتوجيهممن خالل حصص التربية الرياضية 

 األنديةمدرسي التربية الرياضية ومدربي  بإشرافوالرياضة  األلعابمفتوحة للتالميذ لتعاطي  أيامتنظيم -

                                                 
الكشف والتعرف على الموهوبين في مرحلة ما قبل المدرسة،ورقة عمل،مركز دراسات وبحوث الروسان،فاروق،واخرون اساليب -

 المعوقين،االردن،1.2009 

سمر مقلد،مشكالت الطفل الموهوب وحاجاته واساليب ارشاده،ورقة مقدمة للبرنامج التدريبي: اليات اكتشاف الموهوبين وبرامج -2.

 2001اون  مع ماجستيكس للتدريب واالستشارات،عمان،رعايتهم،المجلس العربي للموهوبين بالتع
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تمثل قاعدة الكتشاف  إنيمكن  ةوجماهيري ترفيهيةوالمنتخبات يتم من خاللها تنظيم ورشات العاب 

 المواهب.

 :الموهيينصفات اختيار -5

متلك موهبة جيدة في الدروس المدرسية ولديه درجات جيدة في االمتحانات ستكون الرياضي الذي ي إن

 تحقيق الهدف. إلىالتدريب الرياضي بسرعة  أداءلديه قابلية كبيرة في 

 وان اختيار الرياضيين يتم عن طريق اختبارات كثيرة كما يلي:

نجاح  أساسستكون  التييات القابل تدقيق وضبط الصفات الجسمية والتقنية والمهارات الحركية و-

 الرياضيين في كل فرع من فروع العاب الساحة والميدان.

 ترتيب وتشجيع الرياضي عن طريق استعمال الطرق التعليمية والتربوية.-

االعتماد على  أسلوبعلى النواحي التنظيمية واستعمال طرق خاصة للنشاط الرياضي الشخصي ) التأكيد-

 النفس(.

 1ه الرياضي.عمل قياس التوجي-

 مؤشرات التعرف على الموهوبين:-6

 .األكاديميمستوى مرتفع في التحصيل -

 مستوى مرتفع في االستعداد العلمي.-

 الحرف. إحدى أوموهبة ممتازة في الفن -

 الجامعية. القيادةاستعداد مرتفع في -

 .ةالميكانيكي تالمهارامستوى مرتفع في -

 

 

 

 

 التفوق العقلي: أنماط-7

 لقدرة على االستظهار.ذوي ا-

 ذوي القدرة على الفهم.-

 ذوي القدرة على حل المشكالت.-

 .اإلبداعذوي القدرة على -

 ات.ذوي المهار-

 عية.امذوي القدرة على القيادة الج-

 :الموهوبين األطفالحاجيات -8

من قدرات المزيد من االنجاز ليناسب ما لديهم من قدرة عالية ودافعية نحو ما لديهم  إلى*الحاجة 

 .وإمكانات

 هوما تؤكد أنفسهمشعر به الموهوبون نحو ي ليناسب ذالك ما اآلخرينمزيد من تقدير  إلى*الحاجة 

 انجازاتهم.

مزيد من الرعاية واالهتمام والتوجيه ليتناسب مع دقة المهمات والمنجزات المنوط انجازها  إلى*الحاجة 

 مكان العمل. وأمدرسة  أوفي المنزل  باإلهماليشعروا  لكي ال

ما انخرط في  إذابرنامج دراسي خاص وتفريد التعليم الن الموهوب سيشعر بالملل والضجر  إلى*الحاجة 

 برنامج دراسي عادي.

المتعلقة بميول ورغباته وقدراته مثل الزيارات  الال المنهجيةمزيد من النشاطات المنهجية و  إلى *الحاجة

 وذاك بسبب قدراته الفائقة على االنجاز. اإلضافيالميدانية والعمل المدرسي 

يشعر  لكي ال اآلخرينوالعمل المتعاون مع  األصدقاءاالندماج االجتماعي ليوفر  إلى*حاجة الموهوب 

                                                 
 -قاسم حسين قاسم،التدريب في العاب الساحة والميدان،كلية التربية الرياضية،المكتبة الوطنية،ط1،يغداد،1998،ص1.250،253 
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 1بالغربة والفردية.

 العوامل المساهمة في كبت المواهب الرياضية:-9

 .ضعف الوضوح وقصور في التحديد عند اختيار المواد الدراسية والمهنية-

 ضعف في ضبط الذات.-

 معاناة من االنطواء واالنكفاء الذاتي.-

 استثمار ضعيف للوقت والمال.-

 وجود ميول عصابية.-

 خضوع ذاتي. أو األسرةخضوع في -

 شديد. إهمال أو أبويةسيطرة -

 ضعف من حيث النضج وتحمل المسؤولية.-

 .باآلخرينعدم االهتمام -

 لنفس.باواالقتناع والثقة  ةالسيطرضعف في -

 رعاية الطالب الموهوبين على مستوى المدرسة:-10

في بداية كل عام دراسي مع تكليف احد المدرسيين المتميزين  نالرياضيي*حصر التالميذ الموهوبين 

 على رعايتهم. باإلشراف

 .أعمالهمنماذج من  أبرازمع  الموهوبين*عمل لوحة شرف خاصة بالتالميذ الرياضيين 

تعزز موهبته وتصقلها واستغالل المناسبات  التيلرياضي الموهوب في جماعة النشاط التلميذ ا أشراك*

 التلميذ الموهوب. أبرازفي 

 مرار فيها.لموهوبين على تنمية مواهبهم واالستتشجيع التالميذ الرياضيين ا*

مع مالحظة في ملف التلميذ  ذلكوتسجيل  الموهوبين*متابعة معلم التربية الرياضية للتالميذ لرياضيين 

 .موهبةالتلميذ الفرصة للتعبير عن  إعطاء

تقيمها المدرسة مع تقديم الحوافز المادية  التيفي المناسبات  الموهوبينبالتالميذ الرياضيين  اإلشادة*

 والمعنوية له.

 الهوايات وتنمية المواهب. ةللممارسوالمالعب وتهيئتها  التجهيزات*توفير 

هواياته وتوجيهه من قبل  ةللممارسهوب فرصة اكبر في حصة النشاط التلميذ الرياضي المو إعطاء*

 مشرف النشاط واالستفادة من مواهبه في تدريب زمالئه.

 واالبتكار. لإلبداعبموهبة ابنه وحثه عل االهتمام بها وتوفير الظروف المناسبة للتلميذ  األمرولي  إشعار* 

 2همد تخرجه من المرحلة. أبدعاتهرز التلميذ الرياضي الموهوب توصية تتضمن اب إعطاء*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة
تتطلب  والتي اإلجراءاتالكثير من  الموهوبين عملية معقدة تنطوي على األطفالتعتبر عملية تشخيص 

                                                 
لطلبة الموهوبين،العلوم مين وافوزية عبد هللا،الحاجات الشخصية واالجتماعية والنفسية لدى الطلبة الموهوبين من جهة نظر المعل-

 التربوية،مصر،2011،ص91-ص1.140 

 -العدل،مروة عبد العال،الدور التريوي للمكتبة المدرسية في رعاية الموهوبين،مجلة القراءة والمعرفة،مصر،2012،ص71،ص2.95 
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الموهوبين ويعود السبب في تعقد عملية قياس  األطفالتشخيص  قياس أدواتمن  أداةمن  أكثرةاستخدام 

في  إليها أشير التيمفهوم الطفل الموهوب  أبعاد أوتعدد مكونات  إلى الموهوبين األطفالوتشخيص 

والقدرة التحصيلية  اإلبداعيةالقدرة العقلية والقدرة  األبعادتعريف الطفل الموهوب وتتضمن هذه 

االهتمام بقياس كل  الضروريوالمهارات والمواهب الخاصة والسمات الشخصية والعقلية من هنا كان من 

المواهب الرياضية موجودة لكن تحتاج  أوالمادة الخام  أنالجزائر اليوم نجد  إلىسابقة لما ننظر ال األبعاد

 المسيرين. أوالعناية فقط من طرف المسؤولين  إلى
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 تمهيد:

أي دراسة ودقتها تتعدى الجانب النظري المنطلق منه يتطلب تدعيمها ميدانيا من اجل التحقق من  أهمية إن

المنهج العلمي المالئم والمناسب  اختيارلدقة في ايتطلب من الباحث توخي  فرضيات الموضوع وهذا ما

حسن استخدام  وكذالك في ما بعدعليها  يعتمد التيالمناسبة لم لمعلومات  واألدواتلموضوع الدراسة 

نتائج ذات داللة ودقة علمية تساهم كلها في تسليط  إلىهذا من اجل الوصول  وتوظيفها اإلحصائيةالوسائل 

 الظاهرة المدروسة في تقيم البحث العلمي بصفة عامة. إشكاليةالضوء على 

والوسائل  واألدواتها في الدراسة اتبعنا التيالميدانية  اإلجراءات أهمنوضح  أنل ووفي هذا الفصل سنحا

هذا من اجل الحصول  المستخدمة والمنهج العلمي المتبع حسب متطلبات الدراسة وتصنيفها كل اإلحصائية

وبالتالي  أخرىة يمكن الوثوق بها واعتبارها نتائج موضوعية قابلة للتجريب مرة يمعلى نتائج عل

فان الذي يميز أي بحث علمي هو مدى قابليته وكما هو معروف  األولىالحصول على نفس النتائج 

 اتبع الباحث منهجية علمية دقيقة وموضوعية. إذا إالللموضوع العلمية وهذا ال يتحقق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               دراسة استطالعية:-1

ومهمة في  أساسيةالجوهري لبناء البحث كله وهو خطوة  األساسطالعية بمثابة تعتبر الدراسة االست

 1من سالمتها ودقتها ووضوحها. التأكدمن خاللها يمكن لوسائل بحثه  إذنالبحث العلمي 

وم بها الباحث قصد تجربة وسائل بحثه لمعرفة صالحيتها وصدقها قفالدراسة االستطالعية هي عملية ي

هذه الدراسة االستطالعية العمل الميداني  النتائج المحصل عليها في النهاية تسبق لضمان دقة موضوعية

 المحيطة بعملية التطبيق. الظروفحث على معرفة مختلف اكما تساعد الب

 يلي: بدراسة استطالعية كان الغرض منها ما الميدانيةالدراسة  بإجراءوبناء على هذا قمنا قبل المباشرة 

                                                               ومميزاته وخصائصه. األصلي *معرفة حجم المجتمع

  

 .بحث االستبيان  أداةمن صالحية  التأكد*

 أنمن شانها  التيالدراسة الميدانية وبالتالي تفادي الصعوبات والعراقيل  إجراء*المعرفة المسبقة لظروف 

 يواجهها.

                                                 
 -محي دين مختار،بعض تقنيات البحث وكتابة التقرير في المنهجية،ديوان المطبوعات الجامعية،1955،ص1.47 
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                                                                        منهج البحث:-2

ع نهج الوصفي وذلك لتالؤمه ممإلى الطرحنها وطبيعة الموضوع المقترح لجانا  التيبالنظر للمشكلة 

 واألشخاصوالعمليات  واألشياء ألنشطةدقيقة  أوصافث عن حموضوعنا هذا وهو عبارة عن ب

التيارات  أوتوجد بين التظاهرات  التيكما يحددون العالقات  األحيانفي بعض بتصويرهم للوضع الراهن 

                       1المقبلة. اإلحداثيحاولون وضع تنبؤات عن  ألخرتبدو في عملية نموه ومن حين  التي

          

يصها وكشف بقصد تشخ عبارة عن استقصاء في ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة في الحاضرتعرفيه: 

                                                                        2جوانبها وتحديد العالقات بين عناصرها.

                                                                                                         مجتمع البحث:-3

بحثنا يرتكز حول دور الرياضة المدرسية  أن الباحث عليهم وبما جراءأالذين  لألفرادوهي مجموعة الكلية 

 المرحلة المتوسطة ببعض متوسطات البويرة. أستاذةحول فتمحور في انتقاء الموهوبين 

                                                                                     عينة البحث:-4

وسطات عين بسام،بئرغبالو،عين تم اختيارهم بشكل عشوائي ذلك من متاستاذ و20ااخذ عينة حجمهتم 

ع من توزيعها وذلك وبعد اسب تاالستبيانا ع هذهعليهم ثم قمنا بجم ناالستبيا استمارةوتم توزيع  العلوي

                                                        .واألساتذةالطلبة  ءالزمالبعض  بمساعد

                                                                                                          متغيرات البحث:-5

على  دباالعتما األخرعلى  أحداهماكل دراسة تصاغ على شكل متغيرات يؤثر  فرضيات إشكالية إن

                                          :كاألتيهذه المتغيرات وهي اوجب علينا تحديد  تومصطلحا مفاهيم

     

هو العالقة بين السبب والنتيجة أي العامل المستعمل نريد من خالله قياس النواتج المتغير المستقل: -5-1

لرياضة تغير المستقل في دراستنا هو امتؤثر على المتغير التابع وال التيوهي عبارة عن  تلك العوامل 

                                                            المدرسية.

 شرحهانحن بصدد محاولة  التييحدد الظاهرة  ألنهالجواب  أوهو الذي يوضح الناتج المتغير التابع:-5-2

ثل المتغير بالمتغير المستقل ويتم تتأثرقياسها وهي  إلىيسعى الباحث  التيالظواهر  أو لوهي تلك العوام

                                                                        3االنتقاء. يدراستنا وفالتابع في 

                                                                              مجاالت البحث:-6

                                   المجال المكاني:-6-1

دراسة ميدانية على مستوي بعض متوسطات والية  أجريناالمكتبات وبعض الجامعات  إلىبعد التوجه 

 جودة في البلديات التالية:عين بسام،بئرغبالو.وة وبالتحديد على مستوى المتوسطات المرالبوي

 :ألزمانيالمجال -6-2

 ت النشاطات الرياضية وكذلك األستاذامعهد علوم وتقني إدارةبعد الموافقة على موضوع البحث من طرف 

 أواخرفقد تم الشروع في الجانب النظري للدراسة وكذا اختيار عينة البحث  2018المشرف في جانفي

 شهر فيفري من نفس السنة.

بالعمل التطبيقي للدراسة في  القياممن خالل  2018في بداية شهر ماي  األساتذةتم توزيع االستبيان على 

                          ة المذكورة.مؤسسات البلدي

                                                                  المستعملة: األدوات-7

 المقابلة:7-1

والجماعات البشرية وهي عبارة  األفرادهامة في جمع البيانات والمعلومات عند دراسة  أداةالمقابلة  تعتبر

 األشخاصعلى  األسئلةعنه(الذي يطرح  من ينوب أو ء يتم بين الشخص المقابل )الباحثعن لقا

                                      4على االستمارات. اإلجاباتالمستوجبين وجها لوجه ويقوم الباحث بتسجيل 

                          ثمن عينة البح األساتذة مع أجريت التيمن هذه المقابالت  يالرئيسولقد كان الهدف 

                                                 
 -د حسن احمد الشافعي،مبادئ البحث في التربية البدنية والرياضية،منشاة المعارف اإلسكندرية،1994،ص1.46 

 -رابح تركي،مناهج البحث في علوم التربية ،دار الفكر العربية،1984،ص2.105 

 -سامي عريف وآخرون،مناهج البحث العلمي وأساليبه،ط2، دار مجد الوي لنشر،عمان،1990،ص3.70 

 -حسام هشام،منهجية البحث العلمي،ط1،مطبعة الفنون البيانية،2007،ص4.135 
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                                         فرضياته. بحث أهدفدم ويتفق مع خيا لم األسئلةطرح مجموعة من   

ظاهرة معينة في ضل ظروف وعوامل  أووهي المشاهدة والمراقبة الدقيقة لسلوك ما المالحظة: -7-2

 هذه الظاهرة. أولتشخيص هذا السلوك بيئية معينة بغرض الحصول على معلومات دقيقة 

 االستبيان:-7-3

وأهداف هذه الدراسة  يات ضتمت صياغتها الختبار صحة فر األسئلةيحتوي االستبيان على مجموعة من 

حثين والمختصين في وتوجيهات عدد من البا أراء إلىتم تصميمه وتحديد عناصره استنادا  البحث وقد

                                 .فرضياتهو إشكاليته وتفق مع موضوع البحث بما يتماشى وي الميدان الرياضي

  

                                             في محاور على النحو التالي: سؤال موزع20من  االستبيانيتشكل 

 .ينالموهوبفي عملية انتقاء  األستاذوالتي لها عالقة بدور  باألسئلة:يتعلق األولالمحور 

دور الظروف المحيطة والوسائل في المنافسات الرياضية  إلىتشير  التي األسئلةالمحور الثاني:يشتمل 

                                                                                     المدرسية في عملية انتقاء الموهوبين.

                                                                   المحور الثالث:كيف تساهم

                                                                                  ويحتوي االستبيان على:

                                                                     غلقة:مال األسئلة-

 ألنهعليها  اإلجابة"ال"ومن مزايا هذا النوع من االستبيان انه يشجع على أوب"نعم" دةالمقي األسئلةوهي 

المفحوص  إنومن عيوبه  وإحصائهايتطلب وقتنا وجهدا كبيرين ويسهل عملية تصنيف البيانات وتحليلها 

                                                                                  1يريده. الجاهزة ما اإلجاباتال يجد بين 

                                                                     :اإلحصائيةالمعالجة -8

الدقيقة تسمح بتحليل موضوعي للنتائج  تالمعلوماالعملية قصد الحصول على  أوتستعمل هذه الطريقة 

وذلك بواسطة الطريقة الثالثية لعملية  ةالمؤوية النسب المتحصل عليها وقد اعتمد الباحثون على طريق

                                                                                                على النحو التالي: إحصائية

عد حساب ب األسئلةثون قانون النسب المؤوية لتحليل النتائج في جميع احاستخدم البمؤوية:النسب ال-

 سب المؤوية كانت النتيجة كما يليلحساب الن المألوفةتكرارات كل منها بعد تطبيق الطريقة 

 x100التكرار                            

                                                        النسبة المؤوية   

                                                  التكراراتمجموع    

 

يعتمد على مقارنة التكرارات المشاهدة او  إذا:اختبار كاف تربيع من االختيارات البيومتربة 2كاف مربع كا

 النظرية. أوالمالحظة عن طريق القياس بالتكرارات المتوقعة 

                                                    

 2كا =∑    2المتوقعة(  تالتكرارا-المشاهدة تالتكرارا)

 التكرارات المتوقعة

 

 

 

 

 

 

 الخالصة:
في هذا الفصل  ومنهجه المتبع وإجراءاتههذا تطلب منا التعريف بالبحث  ثمشكلة البحنظرا لطبيعة 

تنا معتمدين في ذالك ساعتمدنا عليها واتبعناها في درا التي والعناصرفطرحنا من خالل هذا كله المراحل 

                استطالعية الستكشاف حقائق مرتبطة بمشكلة البحث. ةبدراستثمينها  ألجلنية المعاينة الميدا

                                                 
 -سامي عريف واخرون،مناهج البحث العلمي وأساليبه،ط2،دار مجد الوي لنشر،عمان،1999،ص1.68-67 
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ساعدتنا في كشف بعض الحقائق  التي وأدواتووظفنا في هذا الجانب من الفصل عدة طرق ووسائل 

              .نتائج التي من خاللها يمكن التحقق من صحة فرضيات البحث إلىلتوصل 

حيث تم اختيار منهج الدراسة وهذا حسب  طة منهجية علمية اتبعنها لهذا الغرضذلك على خ معتمدين في

طبيعة المشكلة المطروحة في هذه الدراسة وقد تم تحليل ومعالجة النتائج المتحصل عليها عن طريق 

الفصل هذا فقد تطرقنا في هذا  إلى باإلضافةعدمها  أووهذا للتحقق من صحة الفرضيات  إحصائيةدراسة 

                                                                          وجهناها في الميدان. التيالصعوبات  أهم إلى
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 تمهيد:

بمعطيات موضوع البحث  اإللمامبعد دراستنا للجانب النظري وتحديد منهجية البحث ووسائله نحاول في هذا الفصل 

 المنحورةبدراسة الميدانية حتى تكون للنتائج المحصل عليها المنهجية العلمية هذا بتحليل نتائج المقارنات  وذلك

 قمنا في بداية  هذا الفصل بعرض وتحليل نتائج االستمارة الخاصة قمنا بتحديدها وقد   التيعلى الفرضيات  أساسا

الحقا حيث يمدنا تحليل خصائص  إليهلما سوف يتم تطرق  دوضع تمهيمن ذلك  ضوكانا لغربخصائص العينة 

لتلك النتائج المحصل عليها بعد جمع كل االستمارات الموزعة على  أعمقبعض العينة بمعطيات تساعد على فهم 

لهذه  اإلحصائيةكما سنقوم بعد المعالجة  إحصائيةفي جداول  بتفرعيهاوترجمة النتائج المتحصل عليها  تذةاألسا

نصل لالستنتاج العام  إن إلىطريقة تحليل ومناقشة النتائج حتى نعرف مدى مصداقية الفرضيات  بإتباعالمعطيات 

 اها مناسبة لخدمة الهدف من هذه الدراسة.نر التيلهذه الدراسة للخروج بخاتمة البحث مع بعض االقتراحات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          عرض نتائج الدراسة:-1

                                                             لألستاذ دور أساسي في عملية  انتقاء الموهوبين.:1الفرضية رقم

                                                                                                                      السؤالالغرض من 

                                         هل سبق لك وان شاركت في دورات رياضية مدرسية؟-1

                                    معرفة نسبة مشاركة األساتذة في دورات رياضية.                       -1

 2كا النسبة المئوية التكرارات األجوبة

 محسوبة

 2كا

 جدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 اإلحصائي

  %85 17 نعم

9.8 

 

3.84 

 

0.05 

 

1 

دالة 

 %15 3 ال إحصائية

 %%100 20 المجموع
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 ول مشاركتهم أو عدم مشاركتهم في دورات رياضية مدرسية.(:بين إجابات األساتذة ح1الجدول رقم)

                     

   

 

 
                                                            (:يبن مشاركة األساتذة في دورات رياضية مدرسية.1الشكل رقم)

                                                                                                           والتحليل: رضالع   

استاذ من عينة البحث قد شاركوا في دورات رياضية 17% أي 85نسبة  إننالحظ  1من خالل نتائج الجدول رقم 

  لم يشاركوا في هذه الدورات.  اتذةأس 3% والمقدر عددهم 15والمقدرة ب األساتذةسبة المتبقية من مدرسية بينما الن

 األساتذةالمشاركين في دورات رياضية مدرسية اكبر بكثير من نسبة  األساتذةنسبة  إنمن خالل مالحظتنا نرى  

 .                                                                                         الغير مشاركين 

         شاركين  في الدورات الرياضية المدرسية يفوق عدد الغير مشاركين في دورات الرياضية.عدد الم:الستنتاجا

                                                                         

                                                                                              إذا كان الجواب بنعم فما هو دورك؟*

 

 

 

                                                                دور األستاذ في الدورات الرياضية. -2         

النسبة  التكرارات األجوبة

 المئوية

 2كا

 محسوبة

مستوى  جدوليه 2كا

 الداللة

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 إلحصائي

دالة      %22.22 6 منظم

 إحصائية

  2 0.05 5.99 6.37 48.14% 13 مشارك

      29.62% 8 حكم

      100% 27 المجموع

 .(: يبين إجابات حول دور األساتذة في الدورات الرياضية المدرسية2الجدول رقم)
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 في الدورات الرياضية المدرسية. األساتذةن دور (:يبي2رقم) الشكل

 العرض والتحليل:

في الدورات  االعينة المدروسة قد شاركو أساتذةمن  6 إي%22.22نسبة  إننالحضة 2من خالل نتائج جدول رقم 

بقية بصفتهم حكام بينما النسبة المت اشاركو أستاذ 8% والمقدر عددهم 29.62الرياضية المدرسية بصفتهم منظمين و

                                                                         ا مشاركين فقط. اكانوقد  أستاذ 13% أي 48.62والمقدرة ب 

 االستنتاج:
% اكبر من عدد الحكام 48.62عدد المشاركين في الدورات المدرسية بصفتهم مشاركين فقط والمقدرة ب  إن

 عدد الحكام اكبر من عدد المنظمين. أن أيضا% ونستنتج 22.22ة % والمنظمين بنسب29.62

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      السؤالالغرض من 

في دروس التربية  إليهاالمدرسية يتم التطرق تشاركون بها في الرياضة  التيهل النشطة الراضية والبدنية  -2

                                                                                                                البدنية؟

 ى تطرق األستاذ إلى األنشطة الرياضية في درس التربية البدنية.مد -3

النسبة  التكرارات األجوبة

 ويةالمئ

مستوى  جدولية 2كا محسوبة2كا

 الداللة

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 إلحصائي

دالة      %65 13 نعم

 إحصائية

  2 0.05 5.99 12.71 0% 0 ال

      36% 7 أحيانا

      100% 20 المجموع

 تربية البدنية.(:يبين إجابات األساتذة حول األنشطة لرياضية والبدنية وتطرقهم إليها في دروس ال3الجدول رقم)
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درس التربية  إثناءالممارسة في الرياضة مدرسية  لألنشطة األساتذةمدى تطرق  يبين(:03الشكل البياني رقم)

 البدنية.

                                                                                                                العرض والتحليل:
الممارسة  األنشطة إلىمن عينة البحث يتطرقون  أستاذ 13% أي 65نسبة  إننالحظ  3رقم  الجودمن خالل نتائج 

 أحيانا األنشطة إلىيتطرقون  أساتذة 7% المقدرة ب35البدنية بينما نسبة  ةدروسا لتربي إثناءفي الرياضة المدرسية 

 %.00دروس التربية البدنية أي  إثناء األنشطةلهذه بعم تطرقه  أستاذولم يجب وال 

درس التربية  إثناءالممارسة في الرياضة المدرسية  األنشطة إلىيترقون  األساتذة أغلبية أناومن هذا منطلق نري 

                                              المنشودة. األهداففي التقدم والتطور وبلوغ  نالرياضييالبدنية وهذا مايساعد 

       

                                                                                                                      السؤالالغرض من 

              هل  تستعملون بطاقة المالحظة  في انتقاء الموهوبين في حصة التربية البدنية والرياضية. -3

                                     مدى استعمال األستاذ لبطاقة المالحظة إثناء حصة التربية البدنية والرياضية. -4

النسبة  التكرارات األجوبة

 المئوية

مستوى  كا جدولية كا محسوبة

 الداللة

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 إلحصائي

دالة      %85 17 نعم

 إحصائية

  2 0.05 5.99 24.72 15% 3 ال

      0% 0 ناااحي

      100% 20 المجموع

 (:يبين إجابات األساتذة حول مدى استعمالهم  لبطاقة المالحظة في حصة التربية البدنية.4الجدول رقم)

             

   

 

      

 
 .لبطاقة المالحظة النتقاء الموهوبين األساتذةاستعمال  مي(:يبين 4الشكل رقم)
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                                                                                                                      العرض والتحليل:
 نيستعملو  أستاذ  17 إي األساتذةمن  %85نسبة  أن 4نالحظ من خالل النتائج المتحصل عليها في جدول رقم 

 .أستاذة 3من العينة ال يستعملون بطاقة المالحظة والمتمثلون في   %15ينما بطاقة المالحظة النتقاء ب

 االستنتاج:
 أن ماعتبارهعلمية  وذلك ال  أسسالذين  يستعملون بطاقة المالحظة ينتقون الموهوبين باالعتماد على  األساتذة نأ

الذين ال يستعملون بطاقة المالحظة  ةاألساتذ إماعملية  أسسالرياضة المدرسية هي مخزون للمواهب لهذا يستعملون 

                                                    الذين يستعملون بطاقة مالحظة. األساتذةفهم اقل عدد من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       السؤالالغرض من 

                                            حصة التربية البدنية والرياضية؟ إثناءهل تهتم  بالمواهب  الشابة -4

                      معرفة مدى اهتمام األستاذ بالشباب الموهوب أثناء حصة التربية البدنية والرياضية.-5

سبة الن التكرارات األجوبة

 المئوية

مستوى  جدولية 2كا محسوبة 2كا

 الداللة

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 إلحصائي

دالة      80% 16 نعم

 إحصائية

  2 0.05 5.99 20.82 00% 0 ال

      20% 4 احاينا

      100% 20 المجموع

 بية البدنية والرياضية.(:يبين إجابات األساتذة حول اهتمامهم بالمواهب الشابة إثناء حصة التر5الجدول رقم)

              

   

 

      

 
 حصة التربية البدنية والرياضية. أثناءبالموهوبين  األساتذة(:يبين اهتمام 5الشكل رقم)

 العرض والتحليل:
 إثناءموهوبين يهتمون بال أستاذ 16 إي 80 إن 5نالحظ من الجدول رقم  األساتذة ابينه أدلى التي اإلجاباتمن خالل 

على انه   أستاذ إيبهذه الفئة من التالميذ  ولم يجب  أحيانايهتمون  أساتذة 4المقدر عددهم  20حصة التربية البدنية  و

                                                                             حصة التربية البدنية. إثناءال يهتم بالتالميذ الموهوبين 

  االستنتاج:
                                                     حصة التربية البدنية. إثناءيهتمون بالتالميذ الموهوبين  األساتذةمعظم  إن
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                                                                                 بنعم هل يتم وضعهم في: اإلجابةكانت  إذا*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        كيفية وضع المواهب وتوزيعهم. -  6

النسبة  التكرارات األجوبة

 المئوية

مستوى  جدولية 2كا محسوبة 2كا

 الداللة

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 إلحصائي

دالة      %35 7 مجموعات

 ئيةإحصا

توزيع 

 عشؤائي

2 %10 6.10 5.99 0.05 2  

كل موهوب 

 في مجموعة

11 %55      

      100% 20 المجموع

                                                       (:يتضمن أجوبة األساتذة عن كيفية وضع  الموهوبين.6الجدول رقم )

                       

   

 

      

 
                             حصة التربية البدنية والرياضية. إثناء(:يبين كيفية وضع الموهوبين 6الشكل وقم)

 

                                                                                                       العرض والتحليل:
حصة   إثناءبوضع الموهوبين في مجموعات  أجابوا أساتذة  7 أي األساتذةمن  %35 إن  6نالحظ من الجدول رقم 

الذي يبلغ  األساتذةمعظم  أجاببتوزيعهم عشوائيا وقد   أجابوا  أستاذين إيمنهم   10التربية البدنية والرياضية و

                                                يوضح كل موهوب في مجموعة.%55بنسبة  أي أستاذ 11عددهم 

 االستنتاج:

 األساتذةحصة التربية البدنية كل موهوب في مجموعة اكبر من  إثناءالموهوبين  يصغونالذين  األساتذةعدد  أن

 فهم يصنعونهم في توزيع عشوائي. األساتذةالذين يضعونهم في مجموعات بينما بعض  
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                                                                                                                                            السؤالالغرض من 

 من خالل منافسات الرياضة المدرسية هل هناك برنامج خاص من اجل انتقاء المواهب؟-6

 المنافسات الرياضية المدرسية.معرفة إذا كانت هناك برامج خاصة من اجل انتقاء المواهب من خالل  -7

النسبة  التكرارات األجوبة

 المئوية

مستوى  جدولية 2كا محسوبة 2كا

 الداللة

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 إلحصائي

دالة  غير     35% 7 نعم

 إحصائية

  2 0.05 5.99 3.7 15% 3 ال

      50% 10 أحيانا

      100% 20 المجموع

                                            البرامج الخاصة من اجل انتقاء المواهب.(:يوضح إجابات 7الجدول رقم)

                    

   

 

      

 
                                         .لبرامج خاصة من اجل انتقاء الموهوبين األساتذة(:يبين استعمال 7الشكل رقم)

                                                            العرض وتحليل:
 أساتذة 7% من عينة البحث أي 35نسبة  أننرى  7والملخصة في جدول رقم  األساتذة إجاباتمن خالل مالحظة 

لى ع أكدوامن العينة  أساتذة 3% أي 15على استعمالهم لبرامج خاصة من اجل انتقاء الموهوبين بين  وأكدوا أجابوا

والمقدر عددهم  األساتذةالنسبة المتبقية من  وإمابرنامج من البرامج الخاصة النتقاء الموهوبين  أليعدم استعمالهم 

                                       برامج خاصة النتقاء الموهوبين. أحيانا% يستعملون 50أي نسبة  أساتذة 10

 الستنتاج:ا

 خاصة من اجل انتقاء الموهوبين اقل من الذين ال يستعملون مثل هذه البرامج الخاصة.يستعملون برامج  األساتذة أن 
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                                                                                                                   السؤال الغرض من 
                                                          هل تعتمد على معاير مضبوطة متفق عليها؟-7 

                                           دى اعتماد األستاذ على معايير مضبوطة  متفق عليها في عملية االنتقاء.م - 8

النسبة  كراراتالت األجوبة

 المئوية

مستوى  جدولية 2كا محسوبة 2كا

 الداللة

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 إلحصائي

دالة  غير     45% 9 نعم

  إحصائية

  2 0.05 5.99 1.3 25% 5 ال

      30% 6 احيانا

      100% 20 المجموع

                          .متفق عليها (:يتضمن إجابات األساتذة حول اعتمادهم على معايير مضبوطة8الجدول رقم)

                  

   

 

      

 
                                                        لمعاير مضبوطة متفق عليها. األساتذة(:يبين استعمال 8الشكل رقم)

 العرض والتحليل :

ا على  اكدر أساتذة 9من عينة البحث أي  455نسيبة أننرى  8لجدول رقمونتائج ا األساتذة إجابات مالحةمن خالل 

من العينة  أساتذة 5% المقدر عددهم ب 25استعمالهم معايير مضبوطة متفق عليها من اجل انتقاء الموهوبين بينما 

 أساتذة 6دهم ب والمقدر عد األساتذةالنسبة المتبقية من  وأماالمعاير المضبوطة  هاستعمالهم لهذعلى عدم  أكدوا

                                         .ستعمال معايير مضبوطة متفق عليهابا أحيانا% فهم يقومون 30 بنسبة

يكون الن  أنالذين يستعملون معايير مضبوطة اكبر من الذين ال يستعملونها وهذا يجب  األساتذةعدد  أنن هذا نري 

                                                   مسبقا. مضبوطة متفق عليها االنتقاء الحقيقي يستند على معايير 

 

 

 

                                                      السؤال  الغرض من  

                                       الفرق الرياضية؟ إلىالمواهب الشابة  بتوجيههل تقوم شخصيا  -8

 إذا كان األستاذ هو الذي يقوم بتوجيه المواهب إلى الفرق الرياضية معرفة -9

النسبة  التكرارات األجوبة

 المئوية

مستوى  جدولية 2كا محسوبة 2كا

 الداللة

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 إلحصائي

دالة      %55 11 نعم

 إحصائية

  2 0.05 5.99 6.1 10% 2 ال

      35% 7 حياناأ
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      100% 20 المجموع

                          (:يبين إجابات األساتذة حول توجيههم للمواهب الشابة  إلى الفرق الرياضية.9الجدول رقم)

              

   

 

      

 
 ى الفرق  الرياضية.تللمواهب الشابة ال األساتذة(:يمثل توجيه 9الشكل رقم)

 العرض والتحليل:

 إما ةالرياضيالفرق  إلىبتوجيه المواهب الشابة  يموت% 55أي نسبة  استلذذ 11 إننالحظ  9رقم  من خالل الجدول

 أحيانا يقومون أساتذة 7أي   األساتذة% من 35مون بهذا  التوجيه كما يوجد ويق ال عددهم أستاذين األساتذة%من 10

 بتوجيه المواهب الشابة.

قبل  التوجيه وحسب  االنتقاءيبذلون  جهد من اجل  النواديتوجيه التالميذ الذين يقومون ب األساتذة أغلبية إننستنتج 

نقص الثقافة الرياضية لديهم  إلىالفرق الرياضية راجع  إلىسبب عدم توجيه  بعض االساتذة الموهوبين  إن رأينا

   لخارجية بالمواهب.النوادي والفرق ا إمدادن  تساهم به في  وميمكنالرياضة المدرسية  أهميةلمدى  إدراكهموعدم 

                                                                                                   

 

 

 

                                               :دور الظروف المحيطة والوسائل في عملية انتقاء الموهوبين2الفرضية رقم

                                                                                                                      السؤالالغرض من 

                      المنافسات الرياضية المدرسية كتلك المتوفرة في مؤسستكم؟ إجراءهل ميادين -1

                               قوم بها المنافسات الرياضية.معرفة مدي توفير  المؤسسات على ميادين كتلك التي ت-10

النسبة  التكرارات األجوبة

 المئوية

مستوى  جدولية 2كا محسوبة 2كا

 الداللة

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 إلحصائي

دالة      15% 3 نعم

 إحصائية

  2 0.05 5.99 15.71 75% 15 ال

      10% 2 أحيانا

      100% 20 المجموع

(:يتضمن إجابات األساتذة حول الميادين الموجودين في المنافسات الرياضية المدرسية وفي 10الجدول رقم)

 مؤسستكم.
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 (: يمثل مدى تشابه ميادين المنافسة الرياضية المدرسية بميادين المؤسسات التربوية.10الشكل رقم)

                                                                                                                                  العرض والتحليل:
%وعددهم 75والذين تقدر نسبتهم ب األساتذةمعظم  أننرى  10عليها في الجدول رقم لامن تحصمن خالل نتائج 

 اإلجابات انأفي مؤسستهم  المتوفرةافسات الرياضية المدرسية ليست كتلك المن إجراءعلى ميادين  يحموناستاذ 15

ميادين المنافسات اياية المدرسية مع تلك الموجودة في مؤسساتهم % يقرون 15سبة أي ن أساتذة 3 فقدرتيبنعم 

                             .بأستاذينوالمقدر عددهم  باحتانا أجابوا% تمثل الذين 10ونسبة 

المنافسات الرياضية المدرسية ال توافق مع تلك الموجودة في المؤسسات  ميالين إنا سننتج األساتذة أجوبة إلىسبة ون

                                                                                          التربوية.

 

                                                                                                                       السؤالالغرض من 

           هل العتاد المتوفر في المنافسات الرياضية المدرسية يساهم في عملية االنتقاء؟-2

                                        معرفة مدى مساهمة العتاد الرياضي المتوفر في المؤسسات في عملية النتقاء.-1

النسبة  التكرارات األجوبة

 المئوية

مستوى  جدولية 2كا محسوبة 2كا

 الداللة

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 إلحصائي

دالة      50% 10 نعم

 إحصائية

  2 0.05 5.99 7.3 5% 1 ال

      45% 9 احيانا

      100% 20 المجموع

 حول العتاد المتوفر في المنافسات الرياضية المدرسية.(:يبين إجابات األساتذة 11الجدول رقم)

           

   

 

      

 
 نافسات الرياضي المدرسية في عملية االنتقاء.مال ( يمثل مساهمة العتاد المتوفر في11الشكل رقم)

                                                                                       العرض والتحليل:
اجابو  أساتذة 10% والمقدر عددهم 50الذين اجابو بنعم تقدر ب  ةأساتذ يبين لنا نسبة إال   11خالل جدول رقم من 
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بال أي عدم  أجابواحد  أستاذ% أي 5المدرسية يساعد في عملية االنتقاء ونسبة  تالرياضيابان العتاد المتاح في 

                                        %45فتمثلت بنسبة  باحتانا اإلجابات إماة االنتقاء مساعدة العتاد في عملي

 لعتاد عنصر هم في عملية االنتقاء وهذا ما أنيعتبرون  األساتذة أغلبية انأ إالولكن رغم هذا التقارب في النسب 

 ية االنتقاء.لمنافسات الرياضية المدرسية في عمل يعكس مساهمة العتاد المتوفر في

 

 

 

 

 

                                                                                                                       السؤالالغرض من 

                                ية االنتقاء؟لعم عد فياهل العدد القليل للتالميذ في الرياضة المدرسية يس-3

                              معرفة إذا كان العدد القليل للتالميذ في الرياضة المدرسية يساعد في عملية االنتقاء. -12

النسبة  التكرارات األجوبة

 المئوية

مستوى  جدولية 2كا محسوبة 2كا

 الداللة

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 إلحصائي

دالة      65% 13 نعم

 إحصائية

  2 0.05 5.99 9.1 15% 3 ال

      20% 4 أحيانا

      100% 20 المجموع

 اضة المدرسية وكي يساعد في عملية(:يبين إجابات األساتذة حول العدد القليل للتالميذ في الري12الجدول رقم )

                                                                                                                           .ءاالنتقا

          

   

 

      

 
                        العدد القليل للتالميذ في الرياضة المدرسية في عملية االنتقاء. مساعدة(:يبين 12الشكل رقم)

                                                                                                                        العرض والتحليل:

على مساعدة العدد  اكدر أستاذ 13كانت بنعم أي  األجوبة% من 65 أنتبين لنا  12من خالل نتائج الجدول رقم 

ميذ في عملية فقد اقروا بعدم مساعدة العدد القلق للتال %15القليل للتالميذ في الرياضة المدرسية في عملية االنتقاء و

                                       .أحيانابمساعدة العدد القلق في مساعدة االنتقاء  أساتذة 4% أي 20االنتقاء و

العدد القليل للتالميذ في الرياضة المدرسية يساعد في عملية  أن إلى أكثريميلون  األساتذة أنالشئ الذي يبين لنا جليا 

                                                                                                        االنتقاء.
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                                                                                                                       الالسؤ الغرض من 

               ي منافسات الرياضة المدرسية تساعدكم في عملية االنتقاء؟هل توجد ظروف حسنة ف-4

 معرفة إذا كان للمنافسات الرياضية  المدرسية ظروف حسنة تساعد في عملية االنتقاء. -13

النسبة  التكرارات األجوبة

 المئوية

مستوى  جدولية 2كا محسوبة 2كا

 الداللة

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 إلحصائي

دالة غير      45% 9 نعم

 إحصائية

  2 0.05 5.99 1.9 20% 4 ال

      35% 7 حياناأ

      100% 20 المجموع

 الحسنة في عملية االنتقاء. ف(:كتضمن إجابات األساتذة حول مساعدة الظرو13الجدول رقم)

                 

   

 

      

 
 سنة في منافسات الرياضة المدرسية.(: يمثل وجود الظروف الح13الشكل رقم)

                                                                                                                        العرض والتحليل:
بنعم أي  اتهمأجبكانت  أساتذة 9والمقدر عددهم ب األساتذة%من 45نسبة  أن 13جدول رقم تبين لنا من معطيات ال

بعدم وجود ظروف حسنة  أكدوا أساتذة 4بال أي  أجابوا% 20وجود ظروف حسنة تساعد في عملية االنتقاء ونسبة 

تجري فيها المنافسات  التي% حول الظروف الحسنة 35فقدرت ب أحيانا اإلجابات أماتساعد في عملية االنتقاء 

                                                                                                                     الرياضة.

الظروف  أنهذه النتائج نستنتج  إلى باإلسناديظهر لنا بوضوح تقارب النسب لكن  اإلحصائياتومن خالل هذه 

المشرفين على هذه  ساتذةاألالحسنة في عملية االنتقاء تلعب دورا هاما حيث تساهم في عملية االنتقاء كونها تضع 

 ظروفيفضلون العمل في  األساتذةمعظم  أنحال النتقاء المواهب الشابة وبالتالي يمكن القول  أحسنالعملية في 

                                                                                  كمل وجه. ليمريحة وتسمح لهم القيام االنتقاء 

                                                                                                                       السؤالالغرض من 

                               منافسات الرياضية المدرسية في عملية االنتقاء؟ أجراءهل يساعد وقت -5

 المنافسات الرياضية في عملية االنتقاء. جراءإمعرفة مدى مساعدة وقت  -14

النسبة  التكرارات األجوبة

 المئوية

مستوى  جدولية 2كا محسوبة2كا

 الداللة

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 إلحصائي

دالة غير      45% 9 نعم

 إحصائية

  2 0.05 5.99 3.10 40% 8 ال

      15% 3 احيانأ

      100% 20 المجموع
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                                 .(:يبين إجابات األساتذة حول كيفية مساعدة الوقت في عملية االنتقاء14الجدول رقم)

         

   

 

      

 
 منافسات الرياضة المدرسية في عملية االنتقاء. إجراء(:يمثل مساعدة وقت 14الشكل رقم)

                                                                                                     العرض والتحليل:

يؤكدون مدى مساهمة  أساتذة 9ة ب ر% والمقد45نسبة  أنوالذي يبين  14نتائج الجدول رقم  ليمن خالل التطرق 

 أساتذة 3ر عددهم % المقد15 إمايرون عكس ذالك  أساتذة 8% الذين كان عددهم 40الوقت في عملية االنتقاء  و

                                                                              في عملية االنتقاء. أحيانايرون انه يساعد 

 أننستخلص  األساتذةالعينة من  أفراد بغلا طرفالمتحصل عليها من  األجوبةوعلى ضوء هذه النتائج وحسب 

 هذه المنافسات الرياضية المدرسية. أجراءفي عملية االنتقاء ولو بشكل بسيط على وقت اجراء المنافسات يساعد 

 

 

 

 

 

 تبرز فيها التالميذ قدراتهم ومواهبهم في عملية انتقائهم. التيتساهم المنافسات الرياضية والنشاطات :3الفرضية رقم

                                                                                                                    السؤالالغرض من 

                                            يحفز على بذل جهد اكبر؟هل حب التلميذ للمنافسة الرياضية المدرسية -1

                                                                          مدى بذل التلميذ لجهد اكبر بالمنافسة لحيهم لها. -15

النسبة  التكرارات األجوبة

 المئوية

مستوى  جدولية 2كا محسوبة 2كا

 الداللة

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 إلحصائي

دالة      90% 18 نعم

 إحصائية

  2 0.05 5.99 29.22 00% 0 ال

      10% 2 أحيانا

      100% 20 المجموع

ضح إجابات حول حب التلميذ للمنافسة الرياضية المدرسية وكيف يحفز على بذل مجهود (:يو15الجدول رقم)

 اكبر.
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 (:يبين تحفيز التالميذ على بذل مجهود اكبر عن طريق حبهم للرياضة المدرسية.15الشكل رقم)

                                                                                                            :العرض والتحليل
 بنعم أي وافقوا إجابتهمكانت  18وعددهم  األساتذة% من 90نسبة إن 15تبين لنا من خالل معطيات الجدول رقم

ال أجباتهم بكانت  األساتذة% من 00بذل اكبر مجهود ونسبة  يحفزحب التلميذ لمنافسة الرياضية المدرسية  انأ ىعل

 حيانا. األساتذة إجابةذين تمثل اوالمقدر عددهم باست األساتذةمن  %10نسبة  أما

 االستنتاج:
الرياضة  لللمنافسة داخبان حب التلميذ  ااجمعو% 90المتمثلة في  ذتالساحقة من االسا األغلبية أنامما سبق 

المدرسية وهذا  ةالرياضالتالميذ يحبون منافسات  إنالمدرسية عامل محفز لبذل اكبر مجهود ومنه يمكن القول 

                                                            امل القدرات لديهم.ك إظهارمجهود وكذا  أقصىيدفعهم  لبذل  عامل

                                                                                                                       السؤالالغرض من 

 قدراته؟ إبرازالتلميذ على  تساعدتوفرة في المنافسات الرياضية المدرسية الم األمنيةهل الظروف -2

  مدى مساعدة الظروف األمنية التي بالمنافسة للتالميذ إلبراز قدراتهم. -16

النسبة  التكرارات األجوبة

 المئوية

مستوى  وليةجد 2كا محسوبة 2كا

 الداللة

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 إلحصائي

دالة      85% 17 نعم

 إحصائية

  2 0.05 5.99 24.12 5% 1 ال

      10% 2 أحيانا

      100% 20 المجموع

 (:يبين إجابات األساتذة حول مساعدة الظروف األمنية المتوفرة في المنافسات الرياضية.16الجدول قم)

        

   

 

      

 
                                           قدراته. إبرازتساعد التلميذ على  التي األمنيةيبين الظروف (16الشكل الرقم)

                                                                                          العرض والتحليل:
بنعم  إجابتهماستاذ كانت 17والمقدر عددهم ب  األساتذة%من 85نسبة  16رقم  لدوجل معطيات التبين لنا من خال
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% من 5قدرات التلميذ ونسبة  إبرازالمتوفرة داخل منافسات الرياضية المدرسية تساعد في  األمنيةالظروف  إنأي 

 .أحيانا أجابوا 2البالغ عددهم و األساتذة% من 10نسبة  آمابال  إجابتهواحدا كانت  أستاذاتمثل  األساتذة

 االستنتاج:

قدراته البدنية  األمنية الظروف إن% اجمعوا على 85والمقدرة نسبتهم ب األساتذةالساحقة من  األغلبية إنمما سبق 

 إظهارمتوفرة داخل منافسات الرياضة المدرسية تساعد التلميذ على  األمنيةالظروف  إنوالنفسية ومنه يمكن القول 

                                                                                              يتحلى بها. التيلقدرات كامل ا

 

 

 

                                                                                                                      السؤالالغرض من 

                                          تقدم جوائز للفرق الفائزة في المنافسات الرياضية المدرسية؟ هل-3

                                                معرفة إذا كان يتم تقديم جوائز للفرق الفائزة في المنافسات الرياضية. -17

النسبة  التكرارات األجوبة

 المئوية

مستوى  جدولية 2كا سوبةمح 2كا

 الداللة

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 إلحصائي

دالة      75% 15 نعم

 إحصائية

  2 0.05 5.99 16.32 5% 1 ال

      20% 4 أحيانا

      100% 20 المجموع

 (:يوضح إجابات حول تقديم جوائز للفرق الفائزة في المنافسات الرياضية المدرسية.17الجدول رقم )

         

   

 

      

 
 (:يمثل تقديم الجوائز للفرق الفائزة في منافسات الرياضة المدرسية.17الشكل رقم)

 :العرض والتحليل

تهم بااج استاذ كانت15والمقدر عددهم ب األساتذة% من 75نسبة  إن 17تبين لنا من خالل معطيات الجدول رقم 

المتمثلة في   األساتذة% من 5لفائزة في المنافسات الرياضية المدرسية ونسبةبنعم ي انهه هناك جوائز تقدم للفرق ا

 نا.ااحي أجابوااستاذة قد 4والمقدر عددهمب األساتذة% من  20بال امانسبة إجابتهواحد كانت  أستاذ

 االستنتاج:

داخل  نللفائزيية على وجود جوائز ختام أكدواقد  75كنت نسبتهم  األساتذةالساحقة من  األغلبية إنمما سبق  

 منافسات الرياضة المدرسية.

 

 

 

                                                     د؟وجهمالجواب بنعم هل الجوائز تحفز التلميذ على بذل اكبر كان  إذا*

                                                                                 دى تحفيز الجوائز للتالميذ.م -18
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النسبة  التكرارات األجوبة

 المئوية

مستوى  جدولية 2كا محسوبة 2كا

 الداللة

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 إلحصائي

دالة      78.95% 15 نعم

 إحصائية

  2 0.05 5.99 17.26 15.79% 3 ال

      5.26% 1 أحيانا

      100% 19 المجموع

                                  ساتذة حول الجوائز الموزعة على الفرق الرياضية.(:يبين إجابات األ18الجدول رقم)

        

   

 

      

 
                                                                     (:يبين تحفيز للتالميذ على بذل اكبر مجهود.18الشكل رقم)

                                                                                                العرض والتحليل:

من مجموع  أستاذ 15% والذي يبلغ عددهم 78.95نسبة إناتبين لنا  18من الجدول  ةالمستنبطمن خالل المعطيات 

أن هذه الجوائز نحفز بنعم أي  إجابتهمقد كانت استاذ 19الذين وافقوا على تقديم الجوائز للفائزين وعددهم  األساتذة

نسبة  أمابال  إجابتهمكانت  أساتذة 3الذين تبلغ عددهم  األساتذة% من 15.79ذل اكبر مجهود وان نسبةالتلميذ على ب

 .أحيانا أجباتهمواحد كانت  أستاذالمتمثلة في  األساتذةمن  5.265

 االستنتاج:

الجوائز عامل محفز للتلميذ  أنعلى  أكدوا%% قد 78.95والمقدر ب  األساتذة أغلبيتهم إنمن المعطيات السابقة  

 إطارتقدم في  التيالتلميذ يقدم جهد فكري للفوز بالجوائز  إنوذلك لبذل اكبر مجهود ممكن ومنه يمكن القول 

                                                                                          فعاليات الرياضة المدرسية.

 

 

                                                                                                                                     السؤالالغرض من 

                                          قدراتهم؟ إبرازهل احتكاك التالميذ بمنافسين ذوي مستوى عالي يساعد على -4

                                    احتكاك التالميذ بمنافسين ذوي مستوي عالي ومساهمة ذالك في إبراز قدراتهم. -19

النسبة  التكرارات األجوبة

 المئوية

مستوى  جدولية 2كا محسوبة2كا

 الداللة

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 إلحصائي

دالة      90% 18 نعم

 إحصائية

  2 0.05 5.99 29.22 00% 0 ال

      10% 2 أحيانا

      100% 20 المجموع
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                                  (:يبين إجابات األساتذة حول الجوائز الموزعة على الفرق الرياضية.18الجدول رقم)

                 

   

 

      

 
 عالي على بذل اكبر مجهود. ين مساعدة احتكاك التالميذ بالمنافسين ذوي مستوي(:يب19الشكل رقم)

                           والتحليل: العرض
 أجابوااستاذ قد 18المقدر عددهم  األساتذة% من 90نسبة إنتبين لنا  19من خالل المعطيات المستنبطة من الجدول 

 إجابةتمثل  %0 أماقدراتهم القصوى   إبرازتوي عالي يساعد على كاك التالميذ بمنافسين ذوي مسإن احتبنعم 

 .أستاذين قد كانت إجابتهم أحيانا در عددهم بقوالم األساتذة% من 10نسبة أمابال  األساتذة

 االستنتاج:

افسين بمن ذالتالمياحتكاك    أنى لأكدوا ع 0الساحقة  من االساتذ ومقدرة نسبتهم ب أغلبية من المعطيات السابقة إن

 نبمنافسيهم اككتأثناء احان التالميذ يبرزون ل قدراتهم  القول قدراتهم  منه  يمكن إبراز ذوي مستوي يساعد في

                                                                      منافسات الرياضية  المدرسية. فيتوي عالي ذلك سم  ذوي

 

 

                                                                                                                       السؤالالغرض من 

 قدراته القصويي؟ إبرازمنافسات الرياضية المدرسية تحفزه على  أثناءالشهرة التي يكتسبها التلميذ  هل-5

 .ء المنافسة الرياضية تحفز على إبراز قدراتهمعرفة إذا كانت الشهرة التي يكتسبها التلميذ أثنا-20

النسبة  التكرارات األجوبة

 المئوية

مستوى  جدولية 2كا محسوبة 2كا

 الداللة

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 إلحصائي

دالة      85% 17 نعم

 إحصائية

  2 0.05 5.99 24.72 00% 0 ال

      15% 3 أحيانا

      100% 20 المجموع

 حول الشهرة التي يكتسبها التلميذ أثناء المنافسات الرياضية المدرسية. أساتذةين إجابات (:يب20الجدول )
 



          ليل ومناقشة النتائجحعرض وت                                                     الخامسل الفص

 
- 72 - 

               

   

 

      

 
 قدراته القصوى. إبرازعلى  ذالتلمي(يبين مساعدة شهرة 20شكل رقم)   

 :العرض والتحليل 

 أستاذ 17ب  ألساتذة ولمقدر عددهممن %85نسبة  إنين لنا تب 20من خالل المعطيات المستنبطة من الجدول رقم 

قدراته القصوى ولينا  إبرازمنافسات الرياضة المدرسية تحفزه  على  أثناءالشهرة التي يكتسبها  إنبنعم أي  أجابواقد 

 أجباتهمت قد كان أساتذة 3قدر عددهم ب األساتذة والم% من 15نسبة  إماب ال  إجابتهمتمثل  األساتذة% من 00نسبة

 .أحيانا

 االستنتاج:

يكتسبها التالميذ  التيشهرة  أنعلى  أكدواد ق ا% كانو85المقدر ب  األساتذةالساحقة من  األغلبية أنمما  سبق  

المنافسات الرياضية المدرسية يكتسب شهرة  أثناءالتالميذ  إنتحفزهم على بذل مجهود اكبر ممكن ومنه يمكن القول 

 .ممجهود لهحفز  لبذل اكبر عامل م األخيرةوهذه 

                                                                                  مناقشة الفرضيات علي ضوء النتائج 2-1

 قشة الفرضية األولي:منا2-1

في دورات  اكروش األساتذة أغلبية أن إليتوصلنا  األوليلفرضية المتعلقة با االستبيانبعد عرض وتحليل نتائج 

 3اما الجدول 1.2يثبته الجدول و الشكل  مدرسية بصفتهم منظمين و مشاركين وفقط وكذا حكام و هذا ما رياضية

في حصة التربية  إليهاالبدنية و الرياضية المشارك بها في الرياضة المدرسية يتم التطرق  األنشطة إنفيبين لنا 

ية و كما العنصر المشترك بين حصة التربية البدنية و الرياضية المدرس هو دنية و الرياضية حسب معظم األساتذةالب

رقم  األشكالحسب نتائج الجداول و  أكدناهتطرقنا له في الجانب النظري و  هوبين و هذا مايظهر جليا اهتمام بالمو

لكي تساعدهم في  يستعملون بطاقة مالحظة في حصة التربية البدنية و الرياضية  األساتذةمعظم  إنوكذلك  4.5.6

قدرات كل  إظهارالموهوبين كل و احد في مجموعة وما يساعد في  يضعون األساتذةاغلب  إن إذاعملية االنتقاء 

مثل النماذج اكتشاف الموهوبين كنموذج جميل و  ااستعماله لهموهوب و كل هذا باستناده علي برامج خاصة و 

 الذي ينص على 7لجدول و الشكل رقم المؤكد ذلك في نتائج ا نموذج يدرك و المتطرق لها  في الجانب النظري و

     ععليهامتفق  بين و ذلك باالعتماد علي معاير مضبوطةاألستاذ   و يستخدمون برامج خاصة النتقاء الموهو أن

مع  8رقم حسب الشكل  األساتذة أكده وهي االستعدادات  القابليات و القدرات هذا ما إال أقسامثالث  إليوالتي تنقسم 

تؤكده  المرحلة الثانية من عملية االنتقاء الرياضي تعتمد علي توجيه المنتقين نحو رياضة مخصصة و ها ما إنالعلم 
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 بارز في عملية االنتقاء و هذا ما األستاذدور  إنو من كل هذا نستخلص  9في الشكل و الجدول رقم  األساتذة إجابات

 في عملية االنتقاء . أساسيدور  األساتذة أن إليتشير  التي األولي الفرضيةقبول  إلييدفعنا 

                                                           : مناقشة الفرضية الثانية2-2

ي االستبيان تحصلنا األساتذة عل إجاباتعلمية و المتمثلة فهي  إحصائيةاعتمادا علي النتائج المتحصل عليها بطرق 

من تلم الموجودة في  أكثرو  أحسنمنافسات الرياضة المدرسية و العتاد المتوفر فيها  إجراء ميادين إنعلي 

العتاد الميادين و  إنيعتبرون  األساتذةاغلب  إن إذا (11.10ذا يثبته الشكل والجدول رقم )المؤسسات التربوية و ه

ميذ في الرياضة المدرسية عامل يسهل عملية ا الن العدد القليل لتال اإلشارةدور في عملية االنتقاء كما يمكن  اله

القليل للتالميذ في الرياضة  إن أكدواو  ااجمعو األساتذةاغلب  إن إذا 12نتائج الجدول رقم  أكدتهاالنتقاء و هذا ما 

تلعب دورا هاما في عملية االنتقاء كونها  إذاالمدرسية يساعد في ضل و جود ظروف حسنة في منافسات الرياضة 

معظم  إنحال النتقاء المواهب الشابة و بالتالي يمكن القول  أحسنالمشرفين علي هذه العملية في  ساتذةاألتضع 

و حسب  13للجدول و الشكل رقم  اإلحصائيةيفضلون العمل في ظروف مريحة وما يثبت ذالك النتائج  األساتذة

المنافسات الرياضية و  إجراءت ال حول مساعدة وق أوفي نسب بنعم  تقاربهناك  أننالحظ 14الجدول رقم 

للظروف و الوسائل المحيطة بمنافسات الرياضية  أننستنتج  إليهالمدرسية في عملية االنتقاء  و من كل ما تطرقنا 

                                                   .هذا ما يثبت صحة الفرضية الثانيةالمدرسية لها دور في عملية االنتقاء و 

       

 :                                                                                            مناقشة الفرضية الثالثة  2-3

قول  إليباالضاقة  15و الشكل رقم  الجدولمن خالل المعلومات المستنتجة من تحليل المعطيات السابقة تحصلنا من 

التالميذ يحبون المشاركة في منافسات  أن إليتوصلنا   ربالتطوحافز يسمح لشخص المنافسة هي  "إنرد الدرمان "

الجدول و الشكل رقم  إنيساعد في العملية بشكل سليم  الرياضية المدرسية و هذا ما يجعله يقدم مجهود اكبر و هذا ما

 كبر مجهود ممكن و هذا ماالمتوفرة و الجوائز تحفز التلميذ علي بذل ا األمنيةالظروف  إنفهي تؤكد 18.17.16

 مريد من الرعاية و االهتمام ال إلي يحتاجالطفل الموهوب  إنتطرفنا له في الجانب النظري 

و بالتالي تنميها وفق  تصقلهااشتراك التلميذ الرياضي الموهوب في المنافسات نعزز موهبته و  أن إلي باإلضافة

احتكاك التالميذ بمنافسين ذوي مستوي عالي يساعد  إننا يظهر ل19تحليل الجدول و الشكل رقم  بفضلدراستنا 

هوبين في المناسبات التي تقيمها المدرسة تساعدهم علي المو نالرياضييبالتالميذ  اإلشادة إنقدراتهم كما  إبراز

                                                                                                           .قدراتهم حسب مروي عبد العال إبراز

منافسات  أثناءالذي ينص علي لن الشهرة التي يكتسبها التلميذ 20رقم  الجدول و الشكل إحصائياتيؤكد  و هذا ما

المستوي الحقيقي و مواهب  إظهار إنو من هذا يمكن القول  إبراز قدراته القصوىالرياضية المدرسية تحفزه علي 

 إبرازمن صحة الفرضية الثالثة و بالتالي قبولها و التي تنص علي  تأكدنافي عملية انتقائه و منه  التلميذ تساعد

                      .سة يساعد في عملية انتقاء الموهوبينداخل المناف القصوىالتالميذ لقدراتهم 
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 :                                                                                           االستنتاج العام

صحة الفرضيات   إثبات إليبعد انتهائنا من هذه الدراسة استخلصنا عدة نتائج هامة و توصلنا من خاللها     

 الرياضة المدرسية تساهم في عملية االنتقاء الموهوبين  إنفي بداية الدراسة  فتبين لنا  المقترحة

المتعلقة  األسئلةحول  لألساتذةالموجهة  االستبيان أن اغلب الجداول  من أسئلةد في دراستنا نج األولفي الشطر 

قبول هذه  إليفي عملية االنتقاء تؤكد صحتها مما يدفعنا  أساسيدور  لألستاذ إنو المتمثلة في  األوليبالفرضية 

  .الفرضية

الوسائل لها دور في عملية االنتقاء وما  للظروف المحيطة و إنفيما يخص الشطر الثاني من البحث فما نستنتجه  أما

تحقيق  إقرارحول الظروف المحيطة و الوسائل المساعدة في عملية االنتقاء و بتالي  ألساتذة إجاباتيؤكد ذلك 

  .                                                                       الفرضية الثانية

داخل المنافسة  القصوىالتالميذ لقدراتهم  إبراز إنبالفرضية الثالثة التي مفادا ها   المتعلقةو  األخيرالشطر  إنا

هوبين باعتبار ذلك فرصة تمكن كل تلميذ بالتعبير عن قدراته و مواهبه الكامنة مما االنتقاء المويساعد في عملية 

  .                                                                          يساعد عملية النتقاء و بتالي قبول هذه الفرضية

في عملية االنتقاء بفضل الظروف المحيطة و الوسائل المتوفرة في الرياضة  أساسيدور  األستاذلي  أنا مو ب

وبتالي موهبة و ذلك لتوفر محفزات نثل  القصوىالتلميذ يبرز كامل قدراته  و طاقاته  أن إلي باإلضافةالمدرسية 

و التلميذ و الظروف عناصر مكونة للرياضة المدرسية و المساعد في  األستاذ أنئز الشهرة ......... مع العلم الجوا

الموهوبين هذا يثبت صحة الفرضية  ءعملية انتفاالرياضة المدرسية لها دور في  إنعملية االنتقاء وبهذا يمكن القول 

                                                          .عملية االنتقاءالعامة التي تنص علي الرياضة المدرسية لها دور في 
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 خاتمة:

من خالل جميع المعطيات النظرية و التطبيقية التي تم توضيحها في مختلف جوانب هذا البحث و انطالقا من 

موهوبين باعتبارها منبع الكتشاف المواهب و العمود المشكلة المطروحة حول دور الرياضة المدرسية في انتقاء ال

الفقري الذي ترتكز عليه الدول في الوصول إلي المستويات الرياضية العليا ولإلجابة علي فرضيات البحث التي هي 

                عبارة حلول جزئية مؤقتة إلشكالية المطروحة كان لزاما علينا من اختبارها لتبيان مدي صحتها.        

فقد تطرفنا في هذا البحث ألهم النقاط التي ترتكز علها الرياضة المدرسية و األهمية البالغة التي تكتسبها حيث مست 

 الدراسة النظرية عدة جوانب مهمة ال و هي عملية انتقاء الموهوبين في ضل الرياضة المدرسية. .

ات بحثنا و بعد مرورنا بالمراحل األساسية التي يمر أما الجانب التطبيقي فبنيتاه علي فرضيات تمحورت حول متغير

                                                                             :  بها كل باحث استطعنا الكشف بشكل عام عن

إبراز التالميذ  أن أستاذ التربية البدنية و الرياضية و الظروف المحيطة و الوسائل بمنافسات الرياضة المدرسية و

 .    لقدراتهم بهذه المنافسة كلها عوامل تساعد في عملية االنتقاء إي أن الرياضة المدرسية لها دور في عملية االنتقاء

و هذا الكشف لم يأتي بمحض الصدفة و إنما بعد خضوع هذه المتغيرات للبحث حيث قمنا بصياغة استمارات  

وزيع هذه األخيرة علي عينة فراد مجتمع البحث و بعد عملية فرز  البيانات و استبيانيه تخدم فرضيات بحثنا و تم ت

 تفريغها و القيام بتحليلها بطريقة إحصائية أو صلتنا إلي نتائج هذه الدراسة و القيام باالستنتاج لهذه الفرضيات .
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                                                         التوصيات واالقتراحات:
 من خالل النتائج المتوصل إليها في البحث تم الخروج ببعض التوصيات واالقتراحات ندرجها كما يلي:

تشجيع وتحفيز أساتذة التربية البدنية والرياضية وجميع المسيرين  على االهتمام بالفئات العمرية الصغرى من  -1

االستفادة من قدراتهم في بناء الفرق الرياضية ومختلف سنة( خاصة الموهوبين منهم من اجل 15-12التالميذ )

                                                                                      المنتخبات.

ضرورة إعادة النظر في برنامج)ت.ب.ر( الذي يعد إجحافا في حق تالميذ المرحلة االبتدائية بمعنى يجب ادخل  -2

 دة في الطورين األول والثاني بصفة منظمة إلزامية  وتحت إشراف أستاذ خاص.هذه الما

وضع أسس ومعايير لكل االختيارات الرياضية من اجل تسهيل مهمة االنتقاء والتوجيه وفقا لهذه المعايير للتالميذ  -3

                                                                                          الموهوبين.

ضرورة إقامة أيام دراسية كم اجل تحسس القائمين إلي عمليات االنتقاء التوجيه للتالميذ الموهوبين على تطبيق  -4

                                                                 هذه االختبارات على أحسن وجه.

لمدرسة ومختلف المدربين من اجل مساعدة التالميذ على اختيار الرياضة العمل على إيجاد تنسيق واتصال بين ا -5

                                                     التي تتناسب مع استعداداتهم وميولهم.

 مراقبة كل تلميذ موهوب والتكفل به واإلشراف  عليه بشكل جيد ضمانا الستمرار تقدمه الدائم. -6

 ى المعلم والمدرس ذوي الخبرة والمعارف الجيدة في انتقاء وتوجيه التالميذ الموهوبين.االعتماد عل -7

 على التلميذ الذي يود االلتحاق باألندية الرياضية أن تكون لديه الرغبة والميل لممارسة ذالك النوع من الرياضة. -8

                                          مراعاة الجوانب الوراثية والفطرية لدى التالميذ واالستفادة منها. -9

رسمية من  سضرورة توفير مختلف المنشاة الرياضية القاعدية على مستوي كل مؤسسات التربوية وبمقايي -10

                                                                ممارسة الرياضة. ىاجل تحفيز التالميذ عل

زانية خاصة وإعانات مادية لمختلف الهيئات التي تسهر على تنظيم هذه الرياضة من اجل ضرورة توفير مي -11

 تطاير أفضل لمختلف الفعاليات والمهرجانات الرياضية المدرسية والتي تبرز خاللها الكثير من المواهب الرياضة.
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