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 :كـــلمــة شكــــر 
  
  

  .د هلل الذي وفقين الجناز هذا البحث بتوفيق منه وعونه احلم
  : أتقدم بالشكر اجلزيل و التقدير الكبري للدكتور املشرف على هذا البحث 

رابح نايف، الذي مل يبخل علي بتوجيهاته و نصائحه القيمة طيلة مدة اجناز هذا البحث،  كما أشكر 
 إبراهيم الذين ساعدوني ولو بكلمة أو نصيحة وكذلك أساتذة معهد الرتبية البدنية و الرياضية بدايل

أساتذة املعهد الوطين لعلوم وتكنولوجيا الرياضة ،كما الأنسى أن أشكر أيضا املدير الفين لالحتادية 
اجلزائرية للرياضة املدرسية السيد قريشي على ما أعطاه يل من وثائق و معلومات هامة حول موضوع 

  .هذا البحث
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  ــداءإهـــ -
  بسم اهلل الرمحن الرحيم

  :أهدي مثرة هذا العمل إىل من قال فيها مايلي
  .صدق اهلل العظيم"       و بالوالدين إحسانا " 

  إىل اليت عانت وقاست وصربت من أجلي، إىل اليت تعبت من أجل أن تراني
  .مجعة أوشان رجال إىل اليت وان أهديتها كنوز الدنيا فلن أويف هلا حقها أمي 

  .مبلقا سإىل الذي علمين كيف أحتدى مصاعب احلياة ،إىل الذي جعل مين رجال أبي 
  .نوال، دنيا، دلولة، الوناس، عمر:  إىل كل إخوتي و أخواتي

  .إىل كل أصدقائي من قريب و من بعيد دون استثناء 
  .إىل كل من علمين حرفا طيلة مشواري الدراسي

  .إىل زوجة املستقبل 
  . عملي هذاإىل كل هؤالء أهدي

  
  

  نـــصيــر
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  المقدمة
فهوم و األمهية ، وذلك راجع           لقد أصبح  اجملال الرياضي يف الوقت احلايل، أكثر اتساعاً من حيث امل   

إىل زيادة اإلقبال عليه من طرف خمتلف األفراد ملختلف التخصصات الرياضية ، ذلك من خالل البحوث العلمية           
و التجارب ، اليت تؤثر بدرجة كبرية على املستوى الرياضي و مردوده خالل املنافسات ، حتى أنّه دخل جمال 

العاملية ، ال شكّ أنّ إجناز األرقام القياسية ، يستند مباشرة على نوعية االنتقاء ، كما حيدث يف أيّ جمال  االحرتاف و 
  .من القطاعات األخرى ، حيث تتعلق نوعية املنتوج اجلاهز جبودة املادة األولية

  

ألمر بالنسبة للمجال فال ميكن ألي بناء أن يصمد طويالً ، إالّ إذا كانت قاعدته صلبة و قوية ، كذلك ا   
الرياضي ، ينبغي العناية و االهتمام باملبتدئني ذو القدرات و املواهب و العمل على رفع مستواهم ، لتحقيق          
أفضل النتائج الرياضية و لقد أصبح واضحاً أنّ املستوى العايل ، ال ميكن حتقيقه إالّ بتنمية الشروط األساسية          

يّ لعبة منذ الطفولة ، فعملية انتقاء و توجيه التالميذ املوهوبني لنوع املهارة اليت تناسبهم ، يعترب          اليت حتتاجها أ
عملية اقتصادية توفر اجلهد و الوقت، كما حترز على أفضل النتائج و تأتي بأفضل العناصر الرياضية ، من الناحية 

ساهم يف اإلسراع يف عملية التعلم و يضمن ظروف أفضل لسري           البدنية ، التقنية ، النفسية و الرتبوية ، مما ي
العمل الرتبوي ، عنه يف حالة االنتقاء اخلاطئ أو الذي تغلب عليه الذاتية ، حيث ينعكس بالسلب على األداء           

  .و على املستوى الرياضي، بصفة عامة
  

نا ، جند أنّها يف فرتة هناية السبعينات و بداية الثمانينات ، شهدت فلو تطلعنا ملسرية الرياضة النخبوية يف بالد   
انطالقة مشرفة وعدت مبستقبل زاهر ، لكنها مل تصل إىل مبتغاها يف احملافل الدولية ، حيث سرعان ما احنطت          

 يغذيها ، أال و هو الرياضة و تدهورت ، لكن اللوّم ال يعود إىل الرياضة النخبوية فحسب ، إمنا يعود إىل املنبع الذي
املدرسية ، خاصة يف الطور الثالث باعتباره منعرج جديد يف حياة التلميذ ، لتلقيه مادة جديدة ، الشيء الذي يدفعه 

  .إىل حماولة إبراز كيانه من خالل تفجري قدراته و مواهبه الكامنة
  

  
  
I  
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ية ، اليت تكون موجهة أساساً حنو تالميذ خمتلف من بيّن دعائم احلركة الرياضية ما يسمى بالرياضة املدرس   
أطوار التعلّم ، حيث تعمل على وضع اخلطوات األوىل للتلميذ و التوجيه الصحيح ، الذي يساعد يف املستقبل على أن 

ور يصبح رياضياً بارزاً ، ميكن أن يساهم يف بناء املنتخبات الوطنية و متثيل البالد يف احملافل الدولية ، و يكمن د
الرياضة املدرسية أساساً ، يف وضع اللّبنة األوىل للتلميذ و الكشف عن املواهب الشابة ، يف خمتلف االختصاصات 
الرياضية يف سن مبكر، بالتايل االعتناء هبا و تدعيمها ، خالل كل مراحل التعليم ، ذلك وفق ختطيط برامج تدريبية، 

ع مستواها ، ليتم توجيه أفضل الرباعم منهم ملواصلة مشوارهم يف تنافسية ، و هو ما يسمح  هلذه املواهب من رف
نوادي رياضية متخصصة ، حيث يكمن دور هذه األخرية يف احلفاظ على هذه القدرات من االختفاء، من أجل 

  .  ظهورها أكثر و تطورها عن طريق تثبيتها و صقلها ، بواسطة التدريب املنظم و املنهجي
  

اول هذا البحث ، باب نظري يتضمن أربع فصول ، تطرقنا يف الفصل األول إىل االنتقاء       من هذا املنظور ، تن  
يف اجملال الرياضي ، مفهومه ، أمهيته ، أنواعه ، مراحله ، خصائص التالميذ املوهوبني ، دور املربي يف انتقاء و توجيه 

مفهومه، أهدافه،         : ىل التوجيه يف اجملال الرياضيالتالميذ املوهوبني ، أمّا الفصل الثاني فقد تطرق فيه الباحث إ
  .أمهيته ، أنواعه، جماالت التوجيه، مستويات التوجيه و أخرياً العوامل االجتماعية املؤثرة يف عملية التوجيه

  

 يف الفصل الثالث ، أشار الباحث إىل خصائص مرحلة النمو يف مرحلة املراهقة املبكّرة ، اليت تشمل النمو   
اجلسمي ، املعريف ، احلركي ، النفسي ، االجتماعي و األخالقي ، أما الفصل الرابع فقد تضمن الرياضة املدرسية ، 

  .مفهومها، أمهيتها، كيفية تنظيم الرياضة املدرسية و خمتلف األنشطة الرياضية ، الداخلية منها و اخلارجية
لباب التطبيقي ، الذي حيتوي بدوره على فصلني ، الفصل         أما الباب الثاني من هذا البحث ، فقد تضمن ا

األول منه تعرض فيه الباحث إىل منهجية املبحث و ما تضمنه من دراسة استطالعية ، و وصف ألدوات و عيّنة 
البحث ، منهج البحث ، صعوباته و الوسائل اإلحصائية املستعملة ، أما الفصل الثاني من الباب التطبيقي ، فقد 

  .رض و مناقشة حماور البحث ، من خالل نتائج االستبيان املوجه إىل األساتذة و املسريينتضمن ع
يف اخلتام ، أورد الباحث خامتة عامة و أهم النتائج املتوصل إليها ، وكذلك بعض االقرتاحات و التوصيات ،   

  .                ملدرسيةاليت نرجو أنّ يأخذها بعني االعتبار ، املسريين القائمني على تنظيم الرياضة ا
II  
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  التعريف  بالبحث
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                                          التعريـــــــــف  بالبحـــــــــــــث                                 الفصـــــــــل  التمهيـــــــــــدي
  

  إشكاليــــــــــــــة
لتطلعات اليت يواجهها العاملون يف جمال الرتبية الرياضية ، هي عملية االنتقاء و التوجيه   إنّ من بني املشاكل و ا   

للتالميذ ذوي املواهب الرياضية ، فكثرياً ما يتم هذا األخري بناءاً على اعتبارات ذاتية ، هلا أثرها السيئ على النتائج 
سة أو عدم اجلديّة فيه ، و عليه فاالنتقاء اخلاطئ ال املستقبلية و على الشخص املمارس هلا كاالنقطاع  عن املمار

خيدم الرياضة يف شيء ، بل يعترب إهداراً للوقت و اجلهد و اإلمكانات املادية ، باملوازاة مع ذلك ، يعد االنتقاء         
رسية ، ملا ميكن و التوجيه الرياضي اجليّد و املبين على حمددات موضوعية ، من أهم عوامل النجاح يف الرياضة املد

  .أن يوفره من إمكانية النجاح و التفوق يف نوع التخصص مستقالً
  

ال شكّ أنّ التالميذ يشكلون أعلى نسبة منتظمة يف اجملتمع ، ألنّ إلزامية التعليم تعين بأنّ مجيع التالميذ حتى    
رسة الرياضية و تنميّة ميوهلم اإلجيابية، سن املرحلة املتوسطة يلتحقون باملدارس، حتى تتاح هلم الفرص املتكاملة للمما

فإذا نظرنا إىل أطوار التعليم املختلفة ، جند أنّ الطور الثالث من التعليم األساسي ، حيتل موقعاً هاماً يف املشوار 
الدراسي للتلميذ ، حبكم وجود حتوالت نفسية ، فيزيولوجية و مورفولوجية يتميز هبا يف هذا السن ، هذا باإلضافة 

ىل كون هذا الطور ميثل منعرج جديد بالنسبة للتلميذ ، لتلقيه مادة جديدة ، تتم ممارستها بصفة منتظمة ، الشيء إ
  .الذي يدفعه إىل تفجري قدراته الكامنة

  

فإذا كانت ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية يف خمتلف املؤسسات الرتبوية ، من حق مجيع التالميذ دون    
ء املعفيني منهم ، فإنّ الرياضة املدرسية ختص إشراك املتفوقني و املوهوبني منهم فقط ، ليتّم على إقصاء،  باستثنا

أساسهم تشكيل فرق النخبة املدرسية ، حبيث يعتمد عليهم املشاركة يف خمتلف الفعاليات الرياضية و منافسة أقوى 
  . الفرق ملختلف املدارس
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                                          التعريـــــــــف  بالبحـــــــــــــث                                 الفصـــــــــل  التمهيـــــــــــدي

كما أنّ التكوين القاعدي يف  أيّ نوعٍ من أنواع الرياضة ، يعتمد على اإلعداد طول األمد و املنظم ، من أجل    
 حيث نعتمد يف هذا اإلعداد على إشراك عدد  و يف مرحلة النمو املناسبة ،الوصول إىل املستويات الرياضية العالية ، 

كبري من التالميذ، مبواصفات عالية تؤهلهم ، ألن يكونوا يف املستقبل النواة األوىل لتغذية املنتخبات الوطنية  و منافسة 
  .أقوى الفرق الدولية و القارية

  

اء و التوجيه األمثل للتالميذ ، الذين ميلكون قدرات و مواهب    هلذا السبب ، من الضروري التفكري يف االنتق   
و ال ينبغي إمهال هذه الثروة النادرة ، اليت ختتفي مبرور الوقت ، لكن إذا كانت الرياضة النخبوية يف اجلزائر جبميع 

ملدرسية ، تعترب من بني فروعها و ختصصاهتا ، تعاني من تدني مستواها عرب مسرياهتا التارخيية و إذا كانت الرياضة ا
  .أهم دعائم احلركة الرياضية ، فإنّه من الالئق االهتمام هبذه األخرية و إعطائها املكانة اليت تستحقها

  :على ضوء ما سبق ، تستوقفنا إشكالية هامة تستحق البحث و هي    
ع النتقاء املواهب الشابة و سند  ما هي االعتبارات اليت ينبغي إتباعها ، حتى تصبح الرياضة املدرسية منب-      

  .     قاعدي لتدعيم رياضات النخبة ؟
  .  كيف ميكن النهوض بالرياضة املدرسية ، إىل املمارسات النخبوية ؟-      
  . كيف ميكن أن تساهم الرياضة املدرسية ، يف انتقاء و توجيه التالميذ املوهوبني ؟-      
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                                          التعريـــــــــف  بالبحـــــــــــــث                                 ـــــــــديالفصـــــــــل  التمهيــ

  فرضيـــــــات  البحــــــــــــث
  
    إنّ الفرض ، هو تفسري أو حل حمتمل للمشكلة اليت يدرسها الباحث ، و لكن صحته حتتاج إىل حتقيق       «    

  1.»و إثبات، و لذلك يستخدم الباحث الوسائل املناسبة جلمع احلقائق و البيانات، اليت تثبت صحّة الفرد أو تدحضه
إذنّ ، إنّ الفرضية تعترب نقطة التحول من البناء النظري إىل التصميم التجرييب ، لإلجابة على املشكلة القائمة    

  :و قد اعتمد الباحث على ثالثة فرضيات هي 
  : الفرضية األوىل 

 .  إتباع األسس العلمية احلديثة عند انتقاء التالميذ ، يساعد على اكتشاف القدرات و املواهب الرياضية- •

  : الفرضية الثانية 
  لتنظيم املنافسات الرياضية املدرسية ، أمهية كبرية النتقاء و توجيه التالميذ ذو املواهب الرياضية حنو - •

 .املمارسات النخبوية

  : الفرضية الثالثة 
 .  القيام بالتوجيه الرياضي للتالميذ املوهوبني ، يساهم يف االستمرار على ممارسة الرياضة املناسبة- •

  
  
  
  

  

  .   56، ص2000طرق البحث العلمي و التحليل اإلحصائي، مركز الكتاب للنشر، : إخالص حممد، مصطفى حسني باهي.   د-1
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                              التعريـــــــــف  بالبحـــــــــــــث                                   التمهيـــــــــــديالفصـــــــــل             

  أمهيـــــــــــــــة  البحــــــــــــث
  

العقلية و النفسية ، لقد ظهرت احلاجة إىل االنتقاء ، نتيجة الختالف خصائص األفراد يف القدرات البدنية و    
تبعاً لنظرية الفروق الفردية ، و عليه ، فإنّ االنتقاء و التوجيه ، يؤدي إىل التعرف املبكر على األفراد ذوي املواهب   
و القدرات البدنية و التقنية املالئمة و النشاط الرياضي املختار ، كما جيب أن يتمّ يف العمر احملدد و الذي يقرتحه 

ى تطور الناشئني ، لذلك جيب األخذ بعني االعتبار األساليب العلمية يف االنتقاء و التوجيه ، حتى املختصون مبد
نساهم يف رفع املستوى الرياضي ، فإذا كانت املدرسة تعد حمطة مهمة حلياة التلميذ ، فيما خيص تنمية قدراته و يف 

  .خمتلف اجملاالت الفكرية ، العلمية ، املعرفية و الرياضية
  

و عليه ، فإنّ أمهية هذا البحث ، تكمن يف حماولة إلقاء الضوء على الرياضة املدرسية و مدى مسامهتها          
يف انتقاء و توجيه املواهب الرياضية ، بعث روح التحسيس بالرياضة املدرسية ، لدى كل املسريين و املسؤولني           

خبوية ، لفت االنتباه لدى أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية ، ألمهية االنتقاء   و املهتمني ، لالرتقاء هبا إىل املستويات الن
       .و التوجيه للتالميذ املوهوبني ، حتى يتم التكفل هبم أفضل

  أهـــــــــداف  البحــــــــــــث
  

الذي يهتم بالنخبة يتجه هدف البحث ، إىل حماولة تسليط الضوء على الرياضة املدرسية ، باعتبارها اجملال    
من التالميذ ، ذوي القدرات و املواهب يف اجملال الرياضي ، كذلك إجياد السبل األكثر فعالية النتقاء و توجيه التالميذ 

    .     املوهوبني ، األمر الذي يساهم يف النهوض بالرياضة املدرسية ، حنو املمارسات النخبوية
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                                          التعريـــــــــف  بالبحـــــــــــــث                                 ـديالفصـــــــــل  التمهيــــــــــ
  

  حتديــــد املفاهيــم  و املصطلحــات  
  

لقد ورد يف موضوع البحث ، عدّة مفاهيم و مصطلحات، تفرض على الباحث أن يزيل عنها اللّبس              
  :غموض ، حتى يرقى إىل مستوى البحوث العلمية األكادميية ، من بينها جند و ال

  

   :االنتقاء 
هو عملية اختيار األشخاص أو األشياء املناسبة، و هو مصطلح يستعمل يف مجيع جماالت النشاط اإلنساني،    

قاء منذ أكثر من نصف قرن ، مضى العلمية ، التكنولوجية ، املنهجية ، الطبية و الرياضية ، لقد أستعمل مصطلح االنت
  .كمرادف ملصطلح االختيار

يعترب االنتقاء ، عملية تستهدف إىل اختيار األفراد ، الذين تتوفر لديهم خصائص و مسات و قدرات           «    
و استعدادات كبرية يتطلبها نشاطهم الرياضي ، أيّ من خالل حتديد صالحية أو عدم صالحية هؤالء األفراد ، 

  1.»ملمارسة هذا النوع من الرياضة 
عملية يتم من خالهلا ، اختيار افضل العناصر من الالعبني من خالل «  كما يعرفه مفيت إبراهيم محاد بأنّه    

   2.»عدد كبري منهم ، طبقاً حملددات معيّنة 
ثور يف وسط كبري على أفراد االنتقاء ، هو عملية تتطلب الع« بأنّ " آل"و " ريين"أيضاً ، يرى كال من العاملني    

          3.»لديهم قابلية ، إلعطاء مهارات عالية يف رياضة معيّنة 
  
  

 

  .93ص،1988، دار الفكر العربي، القاهرة،2القياس يف الرتبية الرياضية و علم النفس الرياضي، ط:   حممد حسن عالوي، حممد نصر الدين رضوان -1
  .306ص، 1996، دار الفكر العربي، القاهرة، 1لرياضي للجنسني من الطفولة إىل املراهقة، طالتدريب ا:   مفيت إبراهيم محاد -2

3- RICHARD MONPETI : Problème lier à la détection des talons en sport, Edition vigot, 1989, P 106-109.    
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                                          تعريـــــــــف  بالبحـــــــــــــثال                                 الفصـــــــــل  التمهيـــــــــــدي

   :التوجيه 
  .لغة ، يعين وجّه الشيء ، أي أداره إىل جهة أو مكان آخر   
  .أما اصطالحاً ، فهو جمموعة اخلدمات اليت هتدف إىل مساعدة الفرد على فهم نفسه   
جمموعة من اخلدمات اليت هتدف إىل مساعدة الفرد على أن يفهم « توجيه يرى حممد حسن عالوي ، بأنّ ال   

                 1.»نفسه و يفهم مشاكله ، و أن يستغل إمكاناته الذاتية من قدرات و استعدادات و ميول
هم       التوجيه ، عملية إنسانية ، تتضمن جمموعة من اخلدمات اليت تقدم لألفراد ، ملساعدهتم على فهم أنفس«    

     2.»و إدراك املشكالت اليت يعانون منها و االنتفاع بقدراهتم و مواهبهم يف التغلب على املشكالت اليت تواجههم 
   :املوهوب 

:  إنّ الطفل املوهوب ، هو ذلك الطفل الذي يتفوق على أقرانه من األطفال ، يؤكد هذا فؤاد نصحي يف قوله    
   3.»نه التفوق يف املستقبل ، إذا أعطيت له العناية يف توجيهه و االهتمام به الطفل املوهوب ، هو الذي ميك« 
هو الذي ميلك قدرات ذات مستوى علي فوق املتوسط ، يف « ، املوهوب الرياضي "ERWIN .H"يعرف    

    4.»التخصصات الرياضية 
ائه عن مستوى األفراد هو الشخص الذي يرتفع مستوى أد« أمّا سعيد حسين العزة ، يرى أنّ املوهوب    

   5.»العاديني يف اجملاالت اليت تقدرها اجلماعة 
الطفل الذي يبدي بشكل ظاهر ، قدرة واضحة يف جانب من جوانب « لقد عرّف املوهوب بشكل عام بأنّه    

   6.»النشاط اإلنساني 
  

  .283، ص1982ف، مصر، ، دار الفكر و املعار7سيكولوجية التدريب و املنافسات، ط:    حممد حسن عالوي -1
  .47ص، 1976، مكتبة القاهرة، 1اإلرشاد النفسي الرتبوي و املهين، ط:    عبد احلميد مرسي -2
  .182، ص 1980دراسة رعاية املوهوبني و توجيههم ، دار الفكر العربي، :   فؤاد نصحي -3

4- ERWIN H: Entraînement sportif des enfants, Imprimé en France, Edition vigot, 1987, P 98. 

   .35، ص2000، دار الثقافة للنشر و التوزيع، األردن، 1تربية املتفوقني املوهوبني، ط:   سعيد حسين العزة -5
      .  52، ص2001، ديسمرب1قدرات و صحّة املوهوب، جملة العلوم و التكنولوجيا للنشاطات البدنية و الرياضية، مستغامن، العدد:   خمائيل معوض - 6
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                                          التعريـــــــــف  بالبحـــــــــــــث                                 الفصـــــــــل  التمهيـــــــــــدي

  :الرياضة  املدرسية 
 اليت بإتباعها هي جمموع العمليات و الطرق البيداغوجية ، العملية ، الطبية ، الصحيّة و الرياضية ،«    

  1.»يكتسب اجلسم الصحة و القوة و الرشاقة و اعتدال القوام 
الرياضة املدرسية ، تعدّ من أهم دعائم احلركة الرياضية الوطنية ، باعتبار أنّها هتتم بالنخبة املوهوبة            

 للرياضة املدرسية ، و على مستوى من التالميذ يف اجملال الرياضي ، حيث تتوفر على املستوى الوطين احتادية جزائرية
كل والية توجد رابطة والئية للرياضة املدرسية ، تسهر هذه األخرية على برجمة و تنظيم و تأطري منافسات رياضية 

  .بني خمتلف املدارس ، يشارك فيها أحسن التالميذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  . 129ص، 1980، دار املعارف، القاهرة، 2دريب ، طاللّياقة البدنية ، االختبارات و الت:    إبراهيم حممد سالمة -1
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                                          التعريـــــــــف  بالبحـــــــــــــث                                 الفصـــــــــل  التمهيـــــــــــدي
  

  الدراسات السابقة و املشاهبة للبحث
  

ذي تطرقنا إليه و أثره البالغ يف اجملال الرياضي ، إالّ أنّه مل يلقى العناية الكافية          رغم أمهيّة املوضوع ، ال   
  :من طرف الباحثني ، مع ذلك فقد عثرنا على بعض الدراسات املشاهبة حلد بعيد هلذا املوضوع 

  " : بن قوة علي"الدراسة اليت قام هبا الباحث 
ميد كلّية العلوم االجتماعية و الرتبية البدنية و الرياضية جبامعة هو أستاذ مساعد ، مكلف بالدروس و ع   

   ).سنه12-11(»حتديد املستويات املعيارية الختيار املوهوبني من الناشئني ملمارسة كرة القدم«: مستغامن، حتت عنوان
  : من خالل هذه الدراسة ، حاول الباحث اإلجابة على التساؤالت التالية    

  .ختبارات الضرورية املعتمدة ، لتحديد قدرات العيب كرة القدم من الناشئني؟ ما هي اال-     
  . ما هي املعايري املستخدمة الختيار املوهوبني يف لعبة كرة القدم ؟-     

  :   لقد استهدفت دراسته ، حتقيق ثالث أهداف أساسية هي 
  .وهوبني من ناشئ كرة القدماختيار بطارية اختبارات موضوعية ، تعتمد يف اختيار امل: أوالً 
  .تقييم قدرات املوهوبني من الناشئني يف لعبة كرة القدم: ثانيا 
  .وضع معايري حمددة ، يستند عليها يف اختيار الناشئني املوهوبني ملمارسة كرة القدم : ثالثاً

يف كرة القدم،  العب ناشئ 140استخدم الباحث املنهج املسحي ، تكونت عينة اجملتمع األصلي للبحث من    
، مت اختيارهم بطريقة عشوائية من مدارس الفرق الرياضية ، و قد استبعد ) سنة12- 11(تراوحت أعمارهم بني 

 العب ، مت انقطاعهم عن بعض االختبارات بسبب تكرار غياباهتم     18:  العب لألسباب التالية 38الباحث نتائج 
 العب يف عيّنة التجربة االستطالعية ، قد مت إجراء مجيع 20 علىعن التدريب، تعرض البعض منهم إلصابات، اعتمد

  .االختبارات البدنية و التقنية لعيّنة البحث يف مالعب كرة القدم ، بعد أن مت ضبط مجيع املتغريات اإلجرائية للبحث
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                                          تعريـــــــــف  بالبحـــــــــــــثال                                 الفصـــــــــل  التمهيـــــــــــدي

 العب من جمتمع عيّنة البحث الكليّة ، 20أجرى الباحث جتربة استطالعية ، مشلت :  ألسس العلمية لالختبارات\
ق و ثبات و موضوعية االختبارات اليت متّ استبعاد نتائجهم عن التجربة الرئيسية للبحث ، كما مت التأكيد من صد

، كما عكست هذه )0,05(املستخدمة ، و اليت أظهرت درجة عالية من الصدق و الثبات ، عند مستوى الداللة 
االختبارات موضوعية جيّدة ، ألنّ مستوى االختبارات املستخدمة يف البحث ، سهلة و واضحة الفهم و غري قابلة 

  . يف جمال البحث ، من أساتذة و مدربني و باحثنيللتأويل و هو الذي أكده اخلرباء
  م30 اختبار الركض -: االختبارات البدنية -1:بطاريات االختبارات املستخدمة

  . اختبار الوثب العمودي من الثبات-                                                       
  .   اختبار مسافة رمية التماس-                                                       

  .  دقائق5 اختبار اجلري -                                                            
  .  اختبار تنطيط الكرة باملسافة-:  االختبارات الفنّيـــة- 2                             

  . اختبار اجلري املتعرج-                                                       
  .  اختبار ضرب الكرة ، ألبعد مسافة و الكرة ثابتة-                                                       
  . اختبار اجلري بالكرة-                                                       

املتوسط احلسابي ، معامل االرتباط سبريمان ، النسبة املؤوية، : استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية التالية    
  .، التوزيع الطبيعي ، االحنراف املعياري ، ثبات االختبار ، صدق االختبار ، الدرجة املعياريةFحتليل التباين 
  : توصل الباحث إىل النتائج التالية :استنتاجات 

عند ) 0,88(و ) 0,92: (و ثباتاً عاليني و على التوايلأظهرت مسطرة االختبارات البدنية و الفنيّة، صدقا  - 1
  .)0,05(مستوى الداللة 

فروق معنوية و ظاهرية : بني) سنة 12- 11(تباينت نتائج اختبارات القدرات البدنية بني عييّنات البحث  - 2
 .لصاحل العيّنة اليت تأييد فرضية البحث
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املستويات و املعيارية جلميع االختبارات البدنية تأسست نتائج استخدام التوزيع الطبيعي يف وضع الدرجات  -3
   ).63,07% ,76,31%(و املهارية لعينيت البحث بنسبة مؤوية حمصورة بني 

                                          التعريـــــــــف  بالبحـــــــــــــث                                 الفصـــــــــل  التمهيـــــــــــدي
  

  : "عبش الفضيل عمر"الدراسة اليت قام هبا الباحث 
  

، يف إطار إجناز ») سنة12-11( املوهوبني يف كرة القدم االنتقاء و التوجيه الرياضي للناشئني« حتت عنوان    
  .  جبامعة اجلزائر ، قسم الرتبية البدنية و الرياضية2003رسالة املاجستري لسنة 

ديم أهم مطالب االنتقاء و التوجيه ملدربي كرة القدم ، ليتم أخذها بعني االعتبار هتدف هذه الدراسة، إىل تق   
  .  ، من أجل تكوين فرق رياضية ترقى إىل املستوى العايل) سنة12-11(عند اختيار أفضل املبتدئني من سن مبكر 

تقاء و التوجيه ، كأداة كيف ينظر مدربو كرة القدم يف اليمن ، إىل عملييت االن: تتمثل إشكالية البحث يف    
  .لالستغالل األمثل لإلمكانيات الذاتية للناشئني

  .اعتمد الباحث على فرضية عامة ، اشتقت منها أربعة فرضيات جزئية ملعاجلة هذه اإلشكالية   
استخدم الباحث املنهج الوصفي ، لدراسة هذا املوضوع و دعم ذلك مبعطيات إحصائية ، قصد إعطاء    

ل خطوة من خطوات هذه الدراسة ، أما عن األدوات اليت استعملها الباحث الختبار صحّة فرضياته  مدلول علمي لك
  . سؤال ، مت توجيهه إىل مدربي كرة القدم24فهي طريقة االستبيان ، متكون من 

هورية   اعتمد الباحث على عينة من املدربني لكرة القدم ، ممن تتوفر فيهم الكفاءة و اخلربة املهنية يف اجلم  
  . مدرب120اليمنية ، بلغ عدد أفرادها 

استعمل الباحث قانون النسب املؤوية ، لتحليل النتائج يف مجيع األسئلة ، بعد حساب عدد التكرارات كل    
  ).تربيع (2منها ، و ملعرفة ما إذا كان هناك فروق يف األجوبة ذات داللة إحصائية ، استعمل الباحث كا

ات النظرية و التطبيقية ، توصل الباحث إىل خالصة ، نفاذها أنّ هناك رعاية          من خالل مجيع املعطي   
و اهتمام كبريين ، بانتقاء و توجيه الناشئني إىل ممارسة كرة القدم يف األندية اليمنية ، اليت تتوفر فيهم امليول ، 

  .     االستعدادات ، القدرات و املهارات املطلوبة ملمارسة كرة القدم
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                                          التعريـــــــــف  بالبحـــــــــــــث                                 الفصـــــــــل  التمهيـــــــــــدي
  

  : "الطائي عبد احلكيم"الدراسة اليت قام هبا الباحث 
  

ظواهر اكتشاف املوهوبني لتالميذ املدارس ، لكال : هو أستاذ حماضر ، بكلية الرتبية الرياضية جبامعة بغداد    
  ).  سنة12-11(اجلنسني و سبل تطوير املستوى الرياضي يف الوطن العربي 

يتلخص موضوع هذا البحث يف حماولة اكتشاف املوهوبني يف املدارس االبتدائية و املتوسطة يف وقت مبكر ،    
  .ك معرفة ظواهر التطور احلركي لدى املوهوبني و إمكانية االرتقاء هبمضماناً لتحقيق اإلجناز و املستوى اجليّد ، كذل

قد مشلت جماالت البحث ، عينة من البحوث و الدراسات و اآلراء اليت وضعها االختصاصيون يف هذا    
اخلامس املوضوع ، و أراء خنبة من الباحثني ، حيث حلل الباحث نتائج بعض املقارنات بني نتائج التالميذ ، يف الصف 

  .و السادس ابتدائي و مستوى اللياقة البدنية و التطور احلركي لديهم
اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي ، حيث قام بتحليل بعض الدراسات و البحوث ، كما اعتمد    

منها يف هذا على املراجع و الكتب املتوفرة من خالل عرض ألراء و النتائج اليت توصل إليها الباحثون لالستفادة 
  .البحث

 استخدم الباحث عينة ، سبق و أن استعملها جمموعة من الباحثني يف وزارة الشباب و الرياضة و هي   

 تلميذ ، من كال اجلنسني ، مت اختيارهم بطريقة عشوائية من بني تالميذ خمتلف املدارس يف سبع حمافظات      4172
 من مرحلة الصف اخلامس و السادس ابتدائي ، مت 1503كور  و عدد الذ2269 ، بلغ عدد اإلناث م1983عام 

استبعاد العناصر اليت ال تزاول التدريب يف جهات أخرى ، ألسباب تتعلق مبعرفة اللياقة البدنية للتالميذ ، يف هذه 
  .       املرحلة العمرية الختيار املوهوبني منها
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ج االختبارات يف استمارات خاصة و وضع هلا جداول       استعمل الباحث التحليل و املقارنة ، ثم دوّنت نتائ   
، بعد أن مت االتفاق عليها من قبل جمموعة من الباحثني ، "اختبار اللياقة البدنية " و خمططات ، استخدم بطارية 

  :   ضمّت هذه البطارية االختبارات التالية 
                  

                                          التعريـــــــــف  بالبحـــــــــــــث                                 الفصـــــــــل  التمهيـــــــــــدي
  

   التوافق احلركي  - 2   . مرت30  العدو السريع ملسافة - 1         
   القوة االنفجارية- 4      .  الدقة يف احلركة- 3   
   معدل النبض- 6      وزن و طول اجلسم   - 5   
  . مرت للذكور500 مرت لإلناث و 300 املطاولة - 7   
  

اعتمد الباحث على الطرق اإلحصائية ، إلجياد عناصر اللياقة البدنية و املقارنة فيما بينها ، من بني هذه    
الطرق ، إجياد النسب املؤوية و األوساط احلسابية ، لقد أدرجت عيّنة البحث يف جداول خاصة ، لكل حمافظة        

منطقة ينتمي إليها التالميذ من كال اجلنسني ، ثم سجلت نتائج اختبارات اللياقة البدنية ، أمام كل منطقة           أو 
يف جدولني منفصلني للذكور و اإلناث حسب عدد كل منها ، سجلت نتائج كل فرد من أفراد عيّنة البحث على      

  .انفراد ، حسب العمر و اجلنس و املنطقة
  : األخري توصل الباحث إىل مجلة من االستنتاجات منها يف    
  . ابتداء التدريب الفعلي املنظم مع املبتدئني من تالميذ املدارس لكال اجلنسني يف سن مبكر-*   
  . اتباع طرق و وسائل اإلعداد العام ، خالل سنوات التدريب األوىل للمبتدئني من التالميذ لكال اجلنسني-*   
  .وهوب و اإلشراف عليه بشكل جيّد ، ضماناً الستمرار تقدمه الدائم مراقبة امل-*   
  . مراعاة الفروق الفردية بني كال اجلنسني يف عملية التدريب ، خاصة أثناء مرحلة البلوغ و بعدها-*   
  . مراعاة اجلوانب الوراثية و الفطرية ، لدى التالميذ و االستفادة منها-*   
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  االنتقاء  الرياضي
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  االنتقــــاء  الرياضــــي                      الفصـــل  األول       البـــــاب  النظــــــري                                      

  متهيد
  

اً بالغ األمهية ، لبلوغ ال شك ، أنّ اختيار الفرد ملمارسة النشاط الرياضي املناسب له منذ الطفولة ، يعّد أمر   
املستويات العالية و من الصعوبة مبكان بلوغ مثل هذه املستويات ، بدون التدريب منذ الصغر ، إنّ انتقاء الطفل           

و توجيهه ، مل يعد مرتوكاً حلكم األيام و ال لعامل الصدفة ، بل أصبحت عملية االنتقاء له أسس علمية أمكن التوصل 
  .جة اجلهود املضنية ، آلراء و حبوث املختصني يف هذا اجملالإليها نتي

إنّ التعرف على مدى صالحية التلميذ ، يكون من البيانات املتحصل عليها من خالل عملية املالحظة            
رية اليت الرتبوية ، أثناء ممارسة النشاط الرياضي املنظم ، إىل جانب الفحوص الطبية و االختبارات البدنية و املها

تسمح بالتنبؤ مبستوى النشاط التخصصي ، هتدف عملية االنتقاء الرياضي عموماً إىل االكتشاف املبكر للمواهب 
الرياضية ، أو املواصفات احلركية ، االنفعالية ، البيولوجية و املورفولوجية ، حتى ميكن التنبؤ هبا يف املستقبل على 

 الطفل لنوع النشاط املناسب ، بناءا على تلك املواصفات إىل جانب مستوى كل نشاط رياضي ، إلمكانية توجيه
  .             ميوله و استعداداته ، أمالً يف بلوغ مستوى عايل من اإلجناز الرياضي مستقبالً

  
  
  
  
  



               

      29

  
  

   الرياضــــي                 االنتقــــاء      الفصـــل  األول       البـــــاب  النظــــــري                                      
  

    مفهوم االنتقاء الرياضي للتالميذ املوهوبني-1
  

عملية ، تتطلب العثور يف وسط كبري ، على أفراد لديهم قابلية إلعطاء مهارات عالية           « االنتقاء هو     
    1.»يف رياضة معيّنة 

تقاء اجليّد ، هو أن يقوم املربي بتحديد إمكانيات كل تلميذ ، انطالقاً من هذا املفهوم ، فإنّ أحد واجبات االن   
البدنية و املهارية ، اليت ميكن من خالهلا التنبؤ باملستوى الذي ميكن أنّ حيققه خالل سنوات ممارسته ، لنوع الرياضة 

  .اليت وُجّه إليها
ة األنواع املختلفة من الرياضة ، باعتبار إنّ عملية االتقاء الرياضي للتالميذ املوهوبني بصورة مباشرة ، ملمارس   

أنّ هذه األخرية متاحة للعديد من التالميذ الراغبني يف املمارسة ، لكن التفوق فيها يكون من نصيب قلّة و تتضاءل 
 هذه القلّة ، كلما أصبح متثيلها على املستوى الوطين و القاري بالرتتيب و من ذلك يتضح ، أنّ عملية االنتقاء مطلوبة

    2.لتشيّد البناء التكويين للتالميذ يف سن مبكر
أنّ األطفال املوهوبني ، هم أولئك الذين يتم التعرف عليهم ، من قبل « " GALLAGER"يقول جالجر    

أشخاص مؤهلني و اللذين لديهم القدرة على األداء الرفيع و حيتاجون إىل برامج تربوية متميزة و خدمات إضافية ، 
      3.» الربنامج املدرسي العادي تفوق ما يقدمه

  
  
  
  

 
1- RICHARD MONPETI : Problème lier à la détection des talons en sport, Edition vigot, 1989, P 115 
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  . 308، ص1996، دار الفكر العربي، القاهرة، 1التدريب الرياضي للجنسني من الطفولة إىل املراهقة، ط:    مفيت إبراهيم محاد -2
3- GALLAGER –J, Teaching the gifted, Boston Allen and Boconinc, 1985, P80.    

  
  االنتقــــاء  الرياضــــي                      الفصـــل  األول       البـــــاب  النظــــــري                                      

  

    أمهية االنتقاء يف اجملال الرياضي-2
  

نتقاء يف اجملال الرياضي ، جوهر العملية الرياضية و التدريبية ، ملا حيمله من أمهية بالغة يف التحضري       يعترب اال    
و التنبؤ ملستقبل العيّنة املختارة يف هذا النوع من الرياضة ، حيث يتم هذا االنتقاء على أساس اإلمكانيات البدنية ، 

  .لوجية و الرتبويةالتقنية ، االجتماعية ، النفسية ، الفيزيو
يقوم االنتقاء الرياضي ، على مجلة من احملددات اليت تسمح باكتشاف الرياضيني ، اللذين هلم آفاق واضحة        

  .يف تقدمهم أثناء ممارسة نوع الرياضة املناسبة
اً اختيار نوع إنّ االنتقاء و التوجيه ، ال يقتصران على إعداد األبطال ، إمنا يعين أيض« " فيصل عياش"يقول    

    1.»النشاط  الرياضي الذي يالئم الفرد لغرض إشباع ميوله و رغباته عند ممارسته 
عملية االنتقاء، تساعد يف استثمار اجلهد البشرية يف هذا امليدان ، كما أنّها تأتي بأفضل العناصر              

 التدريب املكثف املتقن ، مما يساعد يف إحراز         من الناحية البدنية ، النفسية ، الفسيولوجية و االجتماعية إىل
       2.»أفضل النتائج 

  

     معايري و أساليب االنتقاء-3
املعايري من الناحية العامة هي مبادئ أساسية ، نعود إليها إلصدار احلكم ، أما يف الرياضة فهي اخلصائص             

ة االنتقاء ، مثال السرعة هي معيار مهم النتقاء العيب الرياضات و املمتلكات الشخصية اليت نفحصها خالل عملي
    3:اجلماعية عامة و هي ثالثة أنواع 
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  .40ص، 1997، مستغامن،  2االنتقاء الرياضي، اجمللّة العلمية للثقافة البدنية و الرياضية ، عدد:    فيصل عياش -1
  .  11، ص1990، دار العلم للماليني، 1الرياضيني ، ططرق اختيار :   ريسان خريبت و إبراهيم رمحة حممد -2

3- PLATONOV .K : Problème des capacités, Naruke MXAN, 1972, P74.                     
        االنتقــــاء  الرياضــــي                الفصـــل  األول       البـــــاب  النظــــــري                                      

  

  :  االستعدادات  -1 -3
هي الفرديات التشرحيية ، السيكولوجية ، و الفطرية املكتسبة خالل السنوات األوىل من احلياة ، متثل    

اخلصائص األنرتوبوبومرتية بالدرجة األوىل و خصائص اجلهاز العضلي و اجلهاز الدوراني ، اليت ميكن أن تعد           
  .اسية من أجل جناح يف أيّ رياضة مستقبالًمن االستعدادات األس

  
  :  القابليات  -2 -3
تعرف أنّها ، جممل اخلصائص و املمتلكات الشخصية ، اليت تسمح بتحقيق النجاح إىل مدى معيّن ، فمصطلح    

 فطرية لتطوير القابليات ال ميثل املكتسبات ، مبعنى أهنا تعترب قاعدة أساسية لتطوير القدرات ، إنّ القابلية هي مقدمة
األعضاء الوظيفية للفرد ، القابليات ال تظهر يف الطفولة و املراهقة فحسب ، بل يف مجيع املراحل األخرى من احلياة ، 

  .مثل السرعة ، اخلفة ، الرشاقة و تنسيق احلركات
  
  :  القدرات -3 - 3
ة القدرات ، حيث           تتضمن وسائل النشاط و العمل ، أي إتقان املكتسبات من خالل دراسة مشكل   

القدرة هي ، اخلواص الفردية اليت متيّز بني شخص و آخر ، املعتمدة على الوراثة         : كاآلتي "  K. Platonov"يعرفها 
  .و التعلم و عوامل أخرى
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  نتقــــاء  الرياضــــي                 اال     الفصـــل  األول       البـــــاب  النظــــــري                                      
  

    أنواع االنتقاء الرياضي -4
      AKRAMOUV".1"ميثل االنتقاء ثالثة أنواع ، حسب     
  

  :  االنتقاء التجرييب  -1 -4
هي الطريقة األكثر استعماالً من طرف املربيني ، عن طريق البحث البيداغوجي أو التقسيم التجرييب ، حيث    

تجريب، يلعب دوراً هاماً بالنسبة للمربي الذي يقارن الالعب بالنسبة لنموذج معروف على مستوى العامل، هذا أنّ ال
النوع هو األكثر شيوعاً بني املربيني و ميثل حبث بيداغوجي أو تقييم اختباري ، معتمد يف ذلك على جتارب و خربات 

  .      املربي يف انتقاء املواهب
  

  :  لتلقائياالنتقاء ا  -2 -4
يبدأ هذا النوع من االنتقاء ، مبكراً منذ ظهور امليل و االهتمام بالرياضة املعيّنة ، حيث بتم اختيار أثناء    

التدريب الفردي و يف املباريات احلرّة و الغري منظمة ، عملية االنتقاء هنا تتحدد مبقارنة نتائج الالعبني فيما بينهم          
  . مناذج رياضية معروفةو مقارنة خصائصهم مع

  

  :  االنتقاء املركب  -3 -4
يتطلب مشاركة املربي ، الطبيب و النفساني و القيام بالتحليل املوحد لألحباث العديدة و االختبارات اليت    

يّدة تسمح بالتنبؤ بصفة أكثر جناعة ، للتطور املستقبلي للموهوب الرياضي ، إذن ميكن القول أنّ احلصول على النتائج اجل
فيما خيص مستوى الالعبني ، جيب أن يركز على النوع املركب يف عملية االنتقاء ، ألنّه شاملٌ لكل العناصر احمليطة 

  .بالرياضي
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1- AKRAMOUV : Sélection des jeunes footballeur, O. P. U Alger, 1990, P42. 

  االنتقــــاء  الرياضــــي                      الفصـــل  األول             البـــــاب  النظــــــري                                
  

     مراحل االنتقاء الرياضي-5
  : تنقسم إىل ثالث مراحل     
  : املرحلة األوىل   -1 -5
وماً   ختتص أساساً، بالتجمع األويل للرياضيني أو لعدد كبري من التالميذ، يبلغ سنّهم يف البداية يف أي نشاط عم   

، يف هذه املرحلة ال يهمنا االختصاص الرياضي من أجل التحضري لنمو عامة الفوج ، إمنا من أجل ) سنوات10- 8(بني 
تنظيمه و دجمهم يف أحضان املؤسسات التعليمية الرتبوية ، هلذا تنظم هذه األخرية منافسات رياضية مع مراعاة أيضا 

عيب املستوى العايل ، االختيار يبدأ باملالحظات العامة ألساتذة الرتبية تنظيم مراحل الربوز و التفوق مع ممارسة ال
   1.البدنية و الرياضية ، الذين يقومون بإجراء اختبارات بسيطة لتقييم القدرات العامة للنتائج القياسية للتلميذ

  : املرحلة الثانية   -2 -5
ن حنو رياضة متخصصة ، كالرمي أو الركض مثالً ،  خالل هذه املرحلة ، التالميذ الذين يتم انتقائهم يوجهو   

يتحصل األطفال على تكوين قاعدي لالختصاص املختار ، فهم يتعلمون خمتلف التقنيات األساسية لكل 
االختصاصات اليت تكون العائلة الواحدة ، مثل عائلة القفز ، جند تقنية القفز العايل ، القفز الطويل ، الثالثي و القفز 

  . خالل هذه املرحلة من التكوين جند حمددات االنتقاء التالية ، اليت توضع حتت رقابة خاصةبالزانة ،
  . مستوى تطور القدرات البدنية احملددة للعائلة الرياضية املختارة أو االختصاص-   
  .   نوع املهارة احلركية ، حسب اجلانب التقين و التكتيكي-   
  .اضيني خالل املنافسة مستوى التدريب العام ، سلوك الري-   

         مع هناية هذه املرحلة الثانية من التكوين، جيرى لألطفال تقييم جديد حسب االختبارات األساسية و املدرب 
  .لديه املعلومات اليت تسمح له بتعريف االختصاص ، ذلك حتت املراقبة الطبيّة، النظامية و املالحظات امليدانية

  

 
1- AKIF KARIM ET AUTRES: Essai de détermination des quelques paramètres, micro-fonctionnels    
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 significatifs pour la sélection des sauteurs en hauteurs algériens (14-15 ans), F. S. T. S, Alger, 1996, P32. 

 
  االنتقــــاء  الرياضــــي                     ل  األول      الفصـــ  البـــــاب  النظــــــري                                      

  

  : املرحلة الثالثة   -3 -5
هذه املرحلة هدفها توجيه الرياضيني ، الذين مت انتقائهم حنو اختصاص رياضي حمدد ، املرتبط مع نتائج    

، تعترب بأهنا مرحلة ختصص )نةس 14-13(االختبارات ، فيها خيضعون لتدريب خاص و االنتقاء النهائي يتم ما بني 
عميق بالنسبة للرياضيني ، حيث يتدربون لتطوير القدرات البدنية اخلاصة و لتحسني التحكم التقين ، يف هناية هذه 

  :املرحلة توجد اختبارات تقييمية تكون موجهة لدراسة 
التحكم يف القلق ( املنافسات التقدم يف التحكم التقين ، التقدم يف التحضري اخلاص ، قدرة التحمل ، خصائص   

   1).أثناء املنافسة
  

     خصائص و صفات االنتقاء الرياضي للتالميذ املوهوبني-6
اهتم الباحثون بدراسة اخلصائص اليت متيز املوهوبني ، حيث أنّ التعرف املبكر عليهم هو مفتاح التوصل     

  . جمتمع من اجملتمعاتالكتشاف املدى الواسع من الطاقات البشرية ، املتاحة يف أيّ
التعرف على التالميذ املوهوبني ، ليس باألمر السهل و لكي نتجنب الوقوع يف أخطاء عند انتقائهم ، وجب    

          ، EDGAR"2"علينا االستفادة من خربات الدول الرائدة يف هذا اجملال و من أجل حتديد الطفل املوهوب ، يرى 
  : الل ثالث مستويات هي  أنّه ميكن التعرف عليه من خ «
  . األساليب املورفولوجية و الفيزيولوجية-   
  . قابلية التدريب-   
  . الدافعية-   
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1- AKIF KARIM ET AUTRES: OP, cit., P27-29. 
2- EDGAR. H : Méthodologie d’Entraînement, Edition Vigot, Paris, 1985, P153. 

  االنتقــــاء  الرياضــــي                      الفصـــل  األول                                        البـــــاب  النظــــــري     
  

  : خصائص املوهوبني   -1 -6
 يعترب حتديد خصائص املوهوبني ، على درجة من األمهية يف املساعدة على اكتشافهم و حتديد مواهبهم    

  1:عوامل التالية تلعب دوراً أساسياً يف معرفة خصائص املوهوب و هي ال« " ERWIN. Hاروين "الفائقة ، حسب 
  : يتميز املوهوبني ، مبظاهر منو جسمي متميزة أمهها أهنم : اخلصائص البيومرتية  -1 -1 – 6 
  . أكثر طوالً ، أكثر وزناً ، أقوى و أكثر حيوية-   
  . يتمتعون بصحة جيّدة ، تفوق زمالئهم العاديني-   
  ).       الذهنية( عالقة بني األنسجة العضلية و األنسجة العصبية  توجد-   

 نقصد هبا ، املداومة اهلوائية و الالهوائية ، سرعة الفعل و رد الفعل ، قوة السرعة، :اخلصائص البدنية   -2 -1 – 6
  .القوة الديناميكية ، املرونة و التوافق احلركي

  . هبا ، قدرات التوازن ، الرشاقة ، القدرة التقنية بالكرة و بدوهنا نعين: اخلصائص النفسو حركية  -3 -1 – 6
  : جند املوهوبني :  اخلصائص االجتماعية -4 -1 – 6
  . أكثر توافق مع الزمالء و تنظيم الفريق و قيادته-       
  ...).الزمالء ، األسرة ، املربي (  أكثر استقامة مع أفراد جمتمعه -       
  .   2»لذات و متعاونني، أكثر حساسية لوح الفكاهة، قبول الدور امللعوب يشعرون بتأكيد ا-       

  : صفات املوهوبني   -2 -6
 التلميذ الذي ميلك موهبة جيّدة يف الدروس املدرسية و لديه درجات عالية يف االمتحانات، ستكون لديه    

  . نشودقابلية كبرية يف أداء التدريب الرياضي و الوصول بسرعة لتحقيق اهلدف امل
  

 
1- ERWIN H: Entraînement sportif des enfants, Imprimé en France, Edition vigot, 1987, P88. 

   24-22، دار النهضة العربية، مصر، دون سنة نشر، ص1الطفل املوهوب يف الفصل الدراسي العادي ، ترمجة حممد سنيم رفعت، ط: ماريان شيغل -2
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  االنتقــــاء  الرياضــــي                      الفصـــل  األول                                           البـــــاب  النظــــــري  

  :   إنّ انتقاء الرياضيني ، جيب أن يتم عن طريق إجراء اختبارات كثرية يف خمتلف اجملاالت كما يلــــــي   
احلركية ، القابليات اليت ستكون أساس جناح  تدقيق و ضبط الصفات اجلسمية ، التقنية ، املهارات -   

  .الرياضيني يف كل اختصاص رياضي
  . معرفة حالة الطور ، للقابليات اجلسمية و قابليات اإلجناز من الطفولة حتى مراحل الشباب-   
  . تثبيت احلركة املثالية-   
   1. تشجيع الرياضي عن طريق استعمال الطرق التعليمية و الرتبوية-   
  

    اليب انتقاء املوهوبنيأس -7
   2:تتعدد طرق و وسائل التعرف على التالميذ املوهوبني و تشخيصهم ، من أمهها     
  : اختبار الذكاء   -1 -7
 ينظر البعض ، على أنّ اختبارات الذكاء تعترب وسيلة موضوعية للكشف عن التالميذ ، بدليل أنّ املالمح    

  .        عدل ذكائهماألوىل للموهوبني تتمثل يف ارتفاع م
  : اختبارات التحصيل الدراسي   -2 -7
 تعترب هذه االختبارات ، أدوات مهمة ملا يتميز به املوهوب على أقرانه يف نفس العمر من السرعة و الدقة ،     

  .يف  إجراء املهارات احلركية
  : تقديرات املربيني   -3 -7
ميذ املوهوبني ، اليت تبدو من خالل االتصال املباشر بني املربي      تعترب من الوسائل املفيدة ، يف تشخيص التال   

و التلميذ أثناء خمتلف األنشطة و هذا يتطلب ، أن يقوم املربي بدور فعال يف حتديد األنشطة املختلفة ، مع وضع 
  .برنامج متكامل للمشاركة بني التالميذ

  
  .253-250، ص1978، املكتبة الوطنية، كلية الرتبية الرياضية، بغداد، 1مليدان، طالتدريب يف ألعاب الساحة و ا: قاسم حسن قاسم. د -1
  .178، ص 1998، مكتبة النهضة املصرية، 1رعاية املتفوقني و املتميزين و املوهوبني، ط: زينب حممد شقري.  د-2
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  االنتقــــاء  الرياضــــي                     ل      الفصـــل  األو  البـــــاب  النظــــــري                                      
  

  : تقديرات اآلباء و األمهات   -4 -7
على املوهوبني، اليت اعتمد فيها " TURMANترمان " بدت هذه الطريقة، أكثر أمهية منذ بداية دراسات    

ملباشر ، خاصة يف املراحل األوىل على مالحظات األمهات و األباء ألوالدهم املوهوبني ، من خالل االحتكاك اليومي ا
  .من حياة الطفل

  : األسلوب العلمي   -5 -7
         1: إنّ إلتباع األسلوب العلمي ، عدداً من املزايا هي كما يلي    
  . أنّه يقصر الوقت الذي ميكن أن يستغرقه التلميذ أو التلميذة ، للوصول إىل أفضل مستوى ممكن لألداء-   

  .املربيني يف العمل ، مع أفضل اخلدمات املتوفرة للتالميذ املوهوبني يساعد -         
  . ميكن أن يوفر هلم الفرصة للعمل مع مدربني أفضل-   
  . يتيح الفرصة للموهوبني ، للوصول إىل املستويات العالية-   
  . يعطيهم ثقة أكرب ، حيث يؤثر ذلك إجيابياً يف التدريب و األداء-   

      يف انتقاء املوهوبني دور املربي-8     
يقع على املربي ، عبء كبري يف اكتشاف و انتقاء املوهوبني من التالميذ ، كثرياً ما يتعرض للذم و اللّوم               

على الرغم من إرهاقه و كثرة أعماله ، فإذا أخفقت املدرسة على اكتشاف املوهوبني ، كان املعلم هو املسؤول األول 
 و العجز ، لكن املربي الذي قد يفوق تالميذ صفه على األربعني ، قلّ ما يستطيع أن يفعل شيء أكثر يف هذا التقصري

من إنقاذ ما ميكن إنقاذه من صفات التالميذ و أنّه بغض النظر ، عن كفاءته  يف اكتشاف املوهوبني و توجيههم ، ليس 
سالته ، حتى و لو كان ملماً ألساليب فرز املوهوبني        من الغريب أن خيفق املربي أحياناً يف حتقيق هذا اجلانب من ر

        2.من بني جمموع التالميذ الذين خيتلفون يف شخصياهتم و يتباينون يف اجتاهاهتم
  
  .310مفيت إبراهيم ، املرجع السابق ، ص .  د -1
 .33، ص1998عمان، ، دار الفكر للنشر ، 2تعليم األطفال املوهوبني، ط: زيدان جنيب حواشني .   د-2
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   1:هذا و ميكن للمربي ، أن يساهم يف تشخيص املوهوبني من خالل بعض احملاور التالية    
  .الميذ توجيه أسئلة متميزة للت-   
  . حتديد جماالت االهتمام لدى الطفل املوهوب-   
  . مالحظته للطفل املوهوب يف إطار اجلماعة املدرسية و يف فنائها-   
يعترب املربون ، خري مصدر للحصول على املعلومات عن التالميذ ، ألنّهم على متاس مباشر يف التعامل معهم    

لك تعترب مالحظاهتم و معلوماهتم ، هامة فيما خيص مشكالت و طرق أثناء احلصص و خالل السنوات الدراسية ، لذ
  .تعديلهم ، جناحاهتم ، اخفقاهتم و مساهتم الشخصية

  

      دور املربي يف توجيه املوهوبني-9
يعترب توجيه التالميذ املوهوبني مسؤولية هامة و صعبة ، ملقاة على عاتق املربي ، تتطلب أمناط من املدرسني     

تهم حتفيز التالميذ و إيقاظ مواهبهم و إشباع اهتماماهتم اليت تتطلع دائماً حنو األعمال و اجلوانب الغري مألوفة باستطاع
  .، حبيث على املربي أن يكون مستعداً لتحقيق التوافق بني األداء و التطلعات حتى ينجح يف تربية املوهوبني

ف مستوياهتم خاصة ، أوالئك الذين يتفاعل معهم يومياً ، تظهر أمهية املربي ، يف التعرف على األطفال مبختل   
فيعمل على تنمية تلك املواهب اخلاصة هبم و احلرص على توجيههم، كذلك ملّا كانت للفئة املوهوبة خصائص          

      و استعدادات تفوق مستوى غريهم من العاديني و اليت تشرتط فيمن يقوم بتدريسهم ، أن يكون على مستوى معيّن
     2.من املواصفات

كما يكمن دور املربي يف مساعدة املوهوب على اختيار الرياضة املناسبة لقدراته ، ميوله و اجتاهاته و أن    
            3.يوجهه ، حسب تلك القدرات و االستعدادات

 

  
  .28، ص1991اني لرعاية املتفوقني، وزارة الرتبية و التعليم، مصر، حبوث و دراسات املؤمتر القومي الث–دور املدرسة يف رعاية املتفوقني : سامية موسى -1
  .117املرجع السابق ، ص : زيدان جنيب حواشني .   د-2

3- THOMS .O: The classroom behavior, of teachers during, Compevn stony, reading instruction, 1975, P192.     
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  االنتقــــاء  الرياضــــي                      الفصـــل  األول                                  البـــــاب  النظــــــري           

       مناذج النتقاء التالميذ املوهوبني يف الرياضة-10
   GIMBEL" :1 "منوذج جيمبل -1 -10

شئني، من خالل ثالث هو باحث أملاني، يشري من خالل هذا النموذج إىل تبيني أمهية حتليل التالميذ النا   
  .عناصر هي ، القياسات الفيسيولوجية و املورفولوجية ، القابلية للتدريب ، الدوافع

  :كما جيب أن حيلل التالميذ من خالل عوامل داخلية و خارجية كما يلي    
  .تتمثل يف دراسة جينات التالميذ الناشني: عوامل داخلية 

، اخلطوات "جيمبل" و العوامل االجتماعية و ظروف التدريب و قد اقرتح تتمثل يف الظروف البيئية: عوامل خارجية 
  :التالية لعملية انتقاء املوهوبني 

  .   حتديد الفيسيولوجية و املورفولوجية و البدنية اليت تؤثر يف األداء الرياضي لعدد كبري من أنواع الرياضة-  
لبدنية يف املدارس ثم االعتماد على نتائجها يف تنفيذ  إجراء االختبارات الفيسيولوجية و املورفولوجية و ا-   

  .برامج تدريب ، تتناسب كل تلميذ أو تلميذة
 شهر ، و يتم خالل ذلك إخضاع التلميذ 24 إىل 12 تنفيذ برنامج تعليمي للرياضة املعنية ، يرتاوح زمنه من -   

  .لالختبارات و رصد حتليل تقدمهم و تتبعهم
التعليمي، يتم إجراء دراسة تنبئية لكل تلميذ و حتديد احتمال جناحه مستقبالً            يف هناية الربنامج -   

  .يف الرياضة التخصصية ، طبقاً للمؤشرات اإلجيابية و السلبية اليت اتضحت من تلك الدراسة
  

  
      
  
  316املرجع السابــع ، ص: : مفيت إبراهيم محاد . د -1
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    DREKE"1ديرك "منوذج   -2 -10
  :ثالث خطوات النتقاء الناشئني يف الرياضية و هي كما يلي " ديرك"اقرتح    
  

  : اخلطوة األوىل 
التحصيل األكادميي ، الظروف االجتماعية و : ريية يف العناصر التالية هي تتضمن إجراءات قياسية تفس   

  .التكيّف االجتماعي ، النمط اجلسمي ، القدرة العقلية
   : اخلطوة الثانية

مقارنة مسات و خصائص جسم الناشئ ، من حيث منطه و : يطلق عليها مرحلة التنظيم و هي تتضمن    
  .ة التخصصية، كذلك مقارنتها باخلصائص ذاهتا يف الرياضة بشكل عامتكوينه باخلصائص املقابلة يف الرياض

  : اخلطوة الثالثة 
تتضمن هذه املرحلة ختطيط برنامج تدرييب ، ينفذ قيل بدء املوسم و يتم تتبع أداء الناشئني يف كافة اجلوانب و    

  . االنتقاء و التوجيهدرجة تكيفهم للتمرين ، ثم بعد ذلك تتم عملية التقييم ، اليت من خالهلا يتم
  
  
  
  
     
  
  
  
  
    317 نفـــــــس املرجــــع  السابــــــــق ، ص -1
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     خُالَصَــــــــــــــــــة
عملية االنتقاء، يف الوسط الرتبوي لتالميذ املدارس أمهية كبرية ، خاصة لذوي االستعدادات          تكتسي    

و املواهب الرياضية منهم و يعترب املدرس أساس القيام بذلك ، حبكم كفاءته املهنية و خربته يف امليدان ، فعملية 
ا حتمل يف طياهتا أفضل العناصر و املواهب الشابة     االنتقاء هي أساس تطور يف أي لعبة أو اختصاص رياضي ، ألنّه

  .و كذلك أسباب النجاح و التفوق
إنّ االنتقاء الرياضي ، يعترب عملية مهمة جداً و حتقيقه يتطلب عمالً مجاعياً ، يشرتك فيه املربي و الطبيب        

لرئيسي ، ألنّه يكون على اتصال دائم و عامل النفس على مدى مراحله املختلفة ، حيث يقوم املربي هنا بالدور ا
  .بالتالميذ ، ليكتشف من بينهم املوهوبني و ال ينتظر بروزهم إليه من تلقاء أنفسهم

وعليــه ، ميكن القول أنّ عملية االنتقاء و التوجيه للتالميذ ليس باألمر السهل ، ألنّها تتم بفعل سلسلة           
يما بينها ، فكل مرحلة من املراحل السابقة ، هلا أمهيتها ملواصلة املشوار الرياضي من العوامل املتداخلة و املتكاملة ف

  .إىل أعلى املستويات النخبوية
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  الرياضي  التوجيه
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    متــــــهيد 
  
إنّ توجيه التلميذ ، لنوع الرياضة اليت تتالءم مع ميوله و استعداداته ، اليت يريد أن يواصل فيه التدريب              

ىل رغبة األولياء       على مستوى النوادي الرياضية ، من أجل احلصول على املستوى العايل ، خيضع يف كثري من احلاالت إ
  .من جهة ، و إىل األسس العلمية لعملية االنتقاء من جهة أخرى و إىل اجتاهات التلميذ نفسه أيضاً

فاختيار الناشئ ، لنوع الرياضة مهم جداً لضمان جناحه و استمراره يف ممارسة نوع الفعالية أو الرياضة    
ياته الرياضية و حيقق له نتيجة إجيابية ، إنّ عملية التوجيه تتضمن املختارة ، ذلك النجاح الذي جينّبه الفشل يف ح

املساعدة الفردية اليت يقدمها املوجه إىل الفرد الذي حيتاج إىل مساعدته ، ذلك لكي ينمو يف االجتاه  الذي جيعل منه 
األندية و الرياضة ذات العباً ناجحاً على أن حيقق ذاته ، فالتوجيه ضروري للتلميذ الذي له رغبة يف االلتحاق ب

املستوى العايل ، حيث يزوده املربي بأكثر معارف و معلومات و يوجهه إىل تلبية ميوله و رغباته من خالل ما سبق ، 
  .        سوف نتطرق إىل مفهوم التوجيه و الدور الذي يلعبه يف عملية االنتقاء الرياضي
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   مفهوم التوجيه -1
  

التوجيه لغة ، يعين وجّه الشيء، أي أداره إىل جهة أو مكان و املُوجِه هو القائم بعملية التوجيه ، أمّا املُوَجَّه    
  1.عليه عملية التوجيه ، و املوضوع املُوَجَّه حنوه هو اهلدف الذي يسعى إليه املُوجِهفهو الشخص الذي تقع 

أما اصطالحاً ، فهو يعين جمموعة من اخلدمات اليت هتدف إىل مساعدة الفرد ، على أن يفهم نفسه و يفهم    
بيئته ، ثم خيتار الطريق احملقق مشاكله و أن يستغل بيئته من قدرات و استعدادات ، فيحدد أهدافاً تتفق مع إمكانية 

هلذه األهداف حبكمة و تعقل ، فالتوجيه عملية إنسانية ، تتضمن جمموعة من اخلدمات اليت تقدم لألفراد على فهم 
    2.أنفسهم و إدراك املشكالت اليت يعانون منها و االنتفاع بقدراهتم و مواهبهم يف التغلب على املشكالت اليت تواجههم

التوجيه هو جمموعة اخلدمات ، اليت هتدف إىل مساعدة الفرد على        « د حسن عالوي بأنّ ، يرى ، حمم   
أن يفهم نفسه و يفهم مشاكله ، و أن يستغل إمكاناته الذاتية من قدرات ، مهارات ، استعدادات و ميول و أن يستغل 

 الطرق احملققة هلا حبكمة و تعقل ، فيتمكن    إمكانات بيئته من ناحية أخرى ، نتيجة لفهمه لنفسه و لبيئته و خيتار
من حل مشاكله حلوالً علمية ، تؤدي إىل تكيّفه مع نفسه و مع جمتمعه ، فيبلغ أقصى ما ميكن أن يبلغه من النمو       

    3.و التكامل يف شخصيته
علم النفس ، ملساعدة فالتوجيه ، يتضمن جمموعة من اخلدمات ، اليت يقوم هبا املختصون يف علم الرتبية و    

  .     الفرد على أن ينتفع مبواهبه و قدراته لتوجيه طاقاته العقلية و النفسية و البدنية
  
 

 
 
 
 
 

  
  - Dictionnaire Hachette, Encyclopédique, 2001.1  

  .52، ص1976، مكتبة القاهرة، 1اإلرشاد النفسي الرتبوي و املهين، ط:  عبد احلميد مرسي -2
  .284، ص1982، دار الفكر و املعارف، مصر، 7سيكولوجية التدريب و املنافسات، ط: حسن عالوي   حممد -3
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    أهداف التوجيه -2
  

 املدرسة، البيئة االجتماعية التعليمية، اليت ميضي فيها التالميذ جزءا غري بسيط من أعمارهم، من أجل تعترب   
التزود باخلربات االجتماعية و التدرب على صقل مهاراهتم املختلفة فالتوجيه، هو تلك العملية الفنية املنتظمة           

الئم للمشكلة اليت يعاني منها و وضع اخلطط اليت تؤدي إىل حتقيق اليت هتدف إىل مساعدة الفرد على اختيار احللّ امل
    1.هذا احلل

انطالقاً من التعاريف السابقة اليت مت استعراضها، فإنّ التوجيه يهدف إىل مساعدة الفرد، ليحقق عدة أهداف    
   2 :منها

  . تبصريه حبالته ليكشف قدراته و مهاراته و استعداداته و ميوله-       
  . إدراك املشكالت اليت تعرتضه و فهمها-       

  .    استغالل إمكاناته الذاتية  و البيئية ، بتحديد أهدافه يف احلياة-       
  . التوافق مع نفسه ومع جمتمعه-       
  . فهم بيئته املادية و االجتماعية ، مبا فيها من إمكانيات-       
  . تتناسب مع إمكاناته الذاتية النمو بشخصيته إىل أقصى درجة ،-       

  
            

  
  
  

   

  .67 ، ص1997، دار الفكر العربي، القاهرة ، 1علم النفس الرياضي مفهومه و تطبيقاته ، ط:  أسامة كامل راتب -1
  .79املرجع السابق ، ص:  عبد احلميد مرسي -2
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   أنواع التوجيه -3
  :من خالل ما سبق ، ميكن تقسيم التوجيه إىل ثالث أنواع هي    

    :التوجيه النفسي  -1 - 3
اخلية و تفسريها          يهدف هذا النوع من التوجيه ، إىل مساعدة الفرد على أن يفهم مشكالته النفسية الد   

و العمل على حلّها أو التخفيف من حدهتا ، بوضع أهداف واضحة تساعده على التكيّف معها و يفيد التوجيه 
    1.النفسي يف منو الفرد و نضجه

التوجيه ميثل تلك املساعدة ، اليت تقدم للفرد و بشكل شخصي يف أحد اجملاالت «، بأنّ "جونسن"يعترب    
، أو يف جمال املشاكل املهنية و تؤدي العالقة اإلرشادية القائمة ، إىل دراسة احلقائق و البحث عن حلول هلا ، الرتبوية 

مبساعدة  األخصائيني و غريهم من املصادر املتوفرة باملدرسة ، أو بالبيئة احمللية احمليطة هبا و تتضمن تلك العملية 
    2.ختاذ قراراتهاملقابلة الشخصية ، اليت تساعد العميل على ا

  

  :التوجيه املهين  -2 - 3
 غرضه مساعدة الفرد ، على اختيار مهنته للمستقبل و اإلعداد هلا ، بكل ما ميلك من مهارات و قدرات و    

  .إمكانات مادية و معنوية للدخول يف عامل الشغل و العمل و النجاح فيه
  

   :التوجيه املدرسي -3 -3
تلميذ و مهارته و إمكاناته من أجل االستفادة من ذلك ، فاختيار التخصصات  يعين الكشف ، عن قدرات ال    

  .3»املناسبة و املناهج الدراسية ، يؤدي إىل جناح التلميذ يف حياته الدراسية و كذلك الرتبوية 
  

  

  .07، ص1984، دار املاليني ، بريوت ، 1عالج األمراض النفسية و االضطرابات السلوكية، ط:   فيصل خري الزاد -1
  .29، ص1992، املكتب اجلامعي، اإلسكندرية ، 1التوجيه و اإلرشاد النفسي ، ط:   جميد رمضان القذايف -2
  .08املرجع السابق ، ص:   فيصل خري الزاد -3
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من خالل ما سبق، يرى الباحث بأنّ التوجيه الرياضي يهدف إىل مساعدة التلميذ أو الناشئ، الختيار اللعبة   
املناسبة له، و التوجيه الرياضي هو إرشاد الشخص، حنو ممارسة الرياضة املناسبة مع مواهبه، استعداداته و إمكاناته 

  1:جيه الرياضي ضرورة من ضرورات التعليم، ميكن حصر التوجيه الرياضي يف ثالث نقاط و لقد أصبح التو
  . الكشف عن االستعدادات اخلاصة ، لكل تلميذ و التعرف على ميوله احلقيقية و على نواحي نشاطه املختلفة: أوالً 
  .حتديد نوع الرياضة ، اليت تتناسب مع تلك االستعدادات و امليول: ثانياً 
  .إحالل التوجيه ، املبين على أساس احرتام شخصية الفرد و على الرغبة يف مساعدته على حتقيق إمكانياته : ثاًثال
بصفة عامة ، يقوم التوجيه على أساس املبدأ الذي ينادي، بأنّ من حق كل فرد أن خيتار ما ينتجه يف حياته،    

يطغى عليهم ، لذا من الضروري تنمية قدرات الفرد           طاملا أنّ هذا االختيار ال يتدخل يف حقوق اآلخرين و ال 
و معاونته على استغالهلا يف إدارة شؤون حياته و التغلب على مشكالته ، من الوظائف األساسية للرتبية ، إتاحة 

هذه الفرصة للتلميذ حتى ينمي قدراته و على ذلك ميثل التوجيه جزء متكامل من الرتبية ، يرتكز أساساً على 
الوظيفة ، ال يعمل التوجيه على اختيار أيّ طريق يسري فيه الفرد ، بل يساعد الفرد على أن يقوم باالختيار بنفسه  

                      2.الطريقة اليت تؤدي إىل تنمية قدراته ، حبيث يستطيع أن يتخذ القرار املالئم دون مساعدة اآلخرين
  

  تعليمية أمهية التوجيه يف املؤسسات ال-4
إنّ ما تقوم به املدرسة ، من دور يف عملية التنشئة االجتماعية للتالميذ، إن مل يكن يساوي الدور الذي تقوم    

به األسرة، فهو ال يقل عنها كثرياً لذلك، يرى الكثري من علماء الرتبية و علماء النفس و املربيني، أنّ مسؤولية التعرف 
         3.هم، بل و صقل هذه املواهب و تنميتها، تقع على عاتق املدرسة إىل حدٍ كبريعلى التالميذ املوهوبني و اكتشاف

  
  

  .32 ، ص1986، دار املعارف ، مصر ، 1علم النفس الرتبوي الرياضي، ط:   سعد جالل -1
  .74املرجــــــــــع  السابــــــــــق ، ص:   عبد احلميد مرسي -2
  .56، ص1981، مكتبة اهلالل ، بريوت ، 1 ، طعلم النفس الرتبوي:   مصطفى غالب -3
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 ، من جوانب العملية الرتبوية          إنّ اخلدمات اليت يقدمها املوجّه يف املدارس التعليمية ، تشكل جانب هاماً   

و عوامل جناحها و تعترب متمّمة مع اخلدمات اإلدارية و املناهج الدراسية ، غياب أيّ عنصر من هذه العناصر           
     أو اخلدمات يؤدي إىل إحداث خلل يف العملية الرتبوية ، إالّ أنّ تظافر مجيع هذه العناصر يؤدي إىل حتقيق اهلدف   
من العملية الرتبوية ، فعملية التوجيه تستغل املنهج و النشاط الدراسي لتحقيق أهدافها ، كما أهنا تقوم بدور ملموس ، 

              1.يف تعديل املنهج  و وضع برامج النشاطات اليت تتالءم و تنسجم مع حتقيق ما وضعت ألجله تلك العملية
، مكانة هامة يف العملية الرتبوية و كذلك يف اجملال الرياضي ، من أجل لقد أصبح لربامج التوجيه الدراسي    

  .تنمية قدرات التلميذ بشكل متكامل من خمتلف اجلوانب النفسية ، االجتماعية و الثقافية
التوجيه عملية تؤدي إىل استثارة الفرد من أجل حتقيق « يف هذا الصدد أنّ، " FROLICHEفروليتش "يقول    

  :داف ، تتمثل فيما يلي عدد من األه
  . مساعدة الفرد على تقييم نفسه و تقييم الفرص املتاحة أمامه-*   
  . زيادة قدرة الفرد على القيام باالختيار ، وفقاً لقدراته و إمكاناته الطبيعية-*   
  . تقبل الفرد نتائج اختباراته و ما يرتتب عليه من التزامات و مسؤوليات-*   
  2.ئل حتقيق االختبارات و وضعها موضع التنفيذ التعرف على وسا-*   

   جماالت التوجيه -5
للتوجيه أمهية كبرية ، خاصة يف مرحلة منو معيّن ، فهو يدخل يف مجيع جوانب حياة الفرد املختلفة ، بقصد    

   3.أخذ الوجهة الصاحلة املفيدة ، اليت حتقق أهدافه املشروعة و تعود بالنفع العام على جمتمعه
  

  

  .61املرجـــــع السابــــــــق، ص:  أسامة كامـــل راتـــــب  -1
  .29املرجــــــع  السابـــــق ، ص:   جميد رمضان القذايف -2
  .95، ص1979، علم الكتب ، القاهرة ، 2الصحة النفسية و العالج النفسي، ط:   حامد عبد السالم زهران -3
  

-  
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من خالل ما سبق ، يتبّن لنا أنّ من مهام التوجيه ، أنّه ينري الطريق أمام صاحبه فيجعل منه مواطناً صاحلاً ،   
  .لى اإلسهام يف خري جمتمع كلّهقادراً على دفع عجلة اإلنتاج قدماً إىل األمام و ع

من شروط التوجيه ، أنّ يكون الشخص الذي يقوم به ، مؤهالً تأهيالً علمياً و مهنياً يف علم النفس و علوم    
هي مسؤولية ملقاة على عاتق كل رجال العلم و الثقافة، حيث يستطيع األباء           « " حسن عالوي"الرتبية، يقول 

     1.الوعظ ، توجيه األفراد الذين يسعون إليهم ، طلباً للنصح و اإلرشادو املعلمني و رجال 
يقدم التوجيه إىل خمتلف فئات اجملتمع ، فهناك توجيه الراشدين و توجيه األطفال ، التالميذ ، املراهقني ،    

جملال الذي يستخدم    الشباب، الشيوخ، النساء، الرجال، اجلند، الصناع و املوظفني، كما خيتلف التوجيه باختالف ا
فيه ، فهناك التوجيه املهين ، التوجيه الرتبوي ، التوجيه الثقايف ، األخالقي ، الديين ، األسري ، الصحي ، العلمي ، 

  .النفسي ، االجتماعي ، الفين و التوجيه الرياضي
ملتقدم ، مراكز لتقديم التوجيه إذا أخذنا عيّنة من جماالت التوجيه ، مثالً الطفولة ، جند يف معظم دول العامل ا   

لألطفال و قد يتم التوجيه داخل غرفة الدراسة ، من طرف املوجه املدرسي أو يف امللعب من طرف املربي أو أستاذ 
الرتبية البدنية و الرياضية ، من وجهات النظر احلديثة لعملية التوجيه أن تكون مستمرة ، متصلة و ال تتوقف عند 

  .احل منو اإلنسانمرحلة معيّنة من مر
قد يتخذ التوجيه طريقتني ، إما بصورة فردية للشخص ، أو أنّه يتناول جمموعة من األفراد مرّة واحدة            

يف وقت و مكان واحد ، كما قد يستهدف التوجيه ، ال جمرد التخلص من مشاكل قائمة بالفعل و إنّما أيضاً، من أجل 
   2.الوقاية من التورط فيها مستقبالً

  
  
  

  

  .285املرجـــــع  السابــــــــق، ص:   حممد حسن عالوي -1
  15ص ، 1992، دار النهضة العربية ، بريوت، 1التوجيه و اإلرشاد اإلسالمي و العلمي، ط:   عبد الرمحان عيسيو-2
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   التوجيه الرياضي يف الوسط املدرسي -6
تعترب املدرسة، تلك املؤسسة االجتماعية الثقافية، اليت ميضي فيها التالميذ فرتة طويلة من حياهتم، فهي توفر    

  .      تتيح هلم فرصة الكشف عن مواهبهم و تنميتها و صقلهاهلم اخلربات العلمية، االجتماعية، الثقافية و الرتوحيية، اليت 
فالنشاط الذي ميارسه التلميذ ، له دورٌ كبري يف تنمية قدراته و مواهبه اخلاصة يف كل امليادين ، كميدان    

رات االجتماعية الرتبية البدنية ، الفن ، التمثيل ، التصوير و املوسيقى و ما إىل ذلك ، كما يسمح للتلميذ باكتساب املها
  1.الالزمة للتفاعل مع غريهم من األفراد

  

   العوامل اليت جيب مراعاهتا يف عملية التوجيه  -7
   :امليّل -1 - 7
يف دراسته، أنّ امليول من الناحية الذاتية، عبارة عن وجدانيات احلب و الكراهية حنو " فريد"ذهب     

من الناحية املوضوعية، فإنّها متثل ردود األفعال حنو األشياء، كما األشياء، و وجدانيات السرور و عدمه حنوها، أما 
   2.ذهب أيضاً إىل، أنّه من املمكن أن تكون امليول ، سواء من الناحية الذاتية أو املوضوعية ، متثل نشاط تقبل أو نبذ

 ، يصاحبه كما تعترب امليول ، أسلوب من أساليب العقل ، حيث يبذل الفرد كل جهده يف نشاط معيّن   
   3.إحساس بالراحة النفسية

، أنّ امليل هو استعداد الفرد ، يدعوا الستمرار االنتباه حنو أشياء معيّنة ، تؤثر على "حممد يوسف"يقول    
وجدان الفرد و نتيجة لوجود امليول، يعطي األفراد أمهية لبعض النواحي البيئية ، ملن ال يرجع هذا االهتمام إىل العوامل 

   4. من استعداد و اجتاه عقليالذاتية
  
  .346ص، 1984، دار املعارف ، القاهرة، 7علم النفس الرتبوي الرياضي ، ط:   سعد جالل و حممد حسن عالوي -1
  .15-14، ص1995، مكتبة الفلسفة املصرية ، القاهرة ، 2التوجيه الرتبوي املهين ، ط:   واعطية حممود -2
  .22ــع  السابــــــق ، ص املرجـــ:   عبد الرمحان عيسيو -3
  . 217، ص1980، دار الثقافة ، القاهرة ، 1النمو من الطفولة إىل املراهقة ، ط:  حممود يوسف ، مجيل منصور ، فاروق سيد عبد السالم – 4
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  :االستعداد  -2 - 7
يقصد به ، إمكانية الوصول إىل درجة من الكفاية أو القدرة عن طريق التدريب ، مقصوداً أو غري مقصود ،     

عة      فهو قدرة على تعلّم عمل ما إذا أعطي التدريب املناسب ، يعين ذلك قابلية الناشئ ، الفهم و االستيعاب يف سر
   1.و سهولة ، ليصل إىل مستوى عالٍ من املهارة ، يف جمال ختصصه

من هنا ، يتضح مفهوم االستعداد، بأنّه قدرة كاملة يف الفرد ، إذا ما دربناه تدريباً يناسب هذه القدرة ، فإنّه    
  .يستطيع القيام بالعمل الذي يتوافق مع هذا التدريب و يصبح مستعداً إلجنازه

  :رغّبة ال -3 - 7
، بأهنا إصالحٌ عامٌ لشهية بوعي واضح ملوضوعها و هدفها ، فالرغبة تنطوي على إدراك "درفر"يعرفها     

   2.للغرض املستهدف و اهتمام حبيازته و امتالكه
  :القدرة  -4 - 7
   3.»القوة الفعلية يف األداء اليت يصل إليها اإلنسان ، عن طريق التدريب أو بدونه « هي ،     
ترب تشخيص ملدى صالحية الفرد النسبية ، اليت تعرف من أحد جوانبها األساسية ، استعداداً لكسب تع   

  .املهارة يف إمكانياته لتنمية ميل ما يف هذه القدرة
القوة الفعلية لدى الناشئ ، على أداء عمل معني و متثل أيضاً السرعة و الدقة يف األداء ، « كذلك تعين،    

    4.»ون تدريب نتيجة تدريب أو بد
  

  

  .19ص، 1993أثر التوجيه املدرسي على التحصيل الدراسي ، رسالة املاجستري غري منشورة، معهد علم النفس، جامعة اجلزائر، :    برو حممد -1
  .81  حامد عبد السالم زهران ، املرجــــــــع  السابـــــــق ، ص-2
  .166ق ، ص املرجـــــع  السابــــــ:   عبد احلميد مرسي -3
  .20املرجـــــع  السابــــــق ، ص:   برو حممد – 4
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  :الدافعية  -5 - 7
جة ما و تعمل هذه احلاجة على متشيط و استثارة السلوك ، املوجه عادة متثل حالة داخلية ، تَنّتج عن حا    

  1.حنو حتقيق احلاجة املنشطة
   2.كما ميكن اعتبارها كلمة عامة ، ختتص بتنظيم السلوك و إشباع احلاجات و البحث عن األهداف   
طه بإحساس اللّذة أو النفور           فالدوافع ، قوة تدفع اإلنسان لسلوك فعل و تتميز باجتاه معيّن مرده إىل ارتبا   

و الدوافع ال ترغب الفرد ، لكنها ترغّبه و توجّهه ، حنو السلوك املوافق عليه من طرف اجملتمع ، فاإلنسان يسلك وفق 
   3.دوافعه االجتماعية و يتجه حنو حتقيق الفعل األقوى

ملية التوجيه و اليت على املدرب أو مدرس على ضوء ما سبق ، يتبيّن أنّ هذه العناصر مهمة جداً يف ع   
الرتبية البدنية و الرياضية مراعاهتا ، عند قيامه بعملية التوجيه للتالميذ املوهوبني للممارسات الرياضية ، حبيث تتوافق 

  .مع قدراهتم و إمكانياهتم
   مستويات التوجيه -8
  : املدرسة أو النادي ، يف نطاق املستويات التالية يستطيع املربي الرياضي ، القيام بعملية توجيه التالميذ يف    
   :مستوى احلصول على املعلومات -1 - 8
كثرياً ما يصادف التلميذ، حاجة للحصول على بعض املعلومات تتعلق مبشكلة معّينة، يف هذه احلالة ال حيتاج     

شاكل ، كرغبته يف معرفة طرق التدريب         من املربي الرياضي ، إالّ املعلومات الضرورية اليت تساعده يف حلّ تلك امل
يف لعبة من األلعاب أو احلصول على معلومات ، عن بعض األبطال الرياضيني يف نشاط ما، أو معرفة بعض قوانني أوجه 

      4.النشاط الرياضي و ما إىل ذلك
  

  

  .230صـق ، املرجـــع السابـــ:   حممود يوسف ، مجيل منصور ، فاروق سيد عبد السالم -1
2- RYMOND. THOMAS : Préparation psychologique, Edition Vigot, 1991, P32. 

  .93فلسفة الوضعية الرتبوية ، دار النهضة العربية ، دون سنة النشر، ص:   رضوان أبو الفتوح ، لطفي بركات أمحد-3
  9 ، ص1979 مصر ، ، دار املعارف ، اإلسكندرية ،2أصول علم النفس ،ط:  أمحد عزت رابح – 4
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  :مستوى املساعدة يف حلّ املشاكل الرتبوية  -2 - 8
 من املواد الدراسية ، ليس بالضرورة يف املواد العلمية قد يصادف التالميذ ، بعض املشاكل الرتبوية يف مادة   

فقط كاحلساب و اللّغات و العلوم االجتماعية، إمنا قد تصادفه يف مادة الرتبية البدنية و الرياضية و هنا، جيب           
                 1.ذا اجملالأن يكون املربي على خربة و دراية بأساليب التوجيه اليت ميكن استخدامها ملساعدة التلميذ يف ه

  

  :مستوى املساعدة يف االختيار  -3 - 8
أحياناً يتطلب األمر توجيه التلميذ، نظراً لصعوبات يواجهها يف االختيار، بني مادتني خمتلفتني و تنشئ صعوبته    

  2.ح فيهمن أنّه ، ال يعرف إمكانياته اخلاصة اليت تساعده على التوجيه إىل امليدان الذي ميكنه النجا
كثرياً ما يصادف أستاذ الرتبية الرياضية هذه املشكلة ، إذّ أنّ هناك مرحلة من السن تتوفر فيها الرغبة لدى    

التلميذ اإلسهام يف كل أنواع النشاط الرياضي ، دون معرفة امليدان الذي ميكنه النجاح فيه و تكون هذه املشكلة ،          
در على معرفة الطرق و األساليب املناسبة ، الكتشاف ميول التالميذ الرياضية          من اختصاص املربي الرياضي القا

  .و استعداداهتم املختلفة
  

  :مستوى املساعدة يف حلّ املشاكل الشخصية  -4 - 8
يعترب املربي الرياضي الناجح ، أول من يلجأ إليه التلميذ لإلفصاح عن مشاكله النفسية و الشخصية ، حبكم    

ة املادة اليت يقوم بتدريسها و اليت تتسم بالتحرّر من قيود الفصل الدراسي و العالقة اليت حتددها املادة الدراسة ، طبيع
بني املربي الرياضي و تالميذه ، فالنشاط الرياضي و حبكم طبيعته يعترب جمالٌ ، له خصائصه الوقائية و العالجية ، قد 

ته و استعداداته و ميوله ، باإلضافة إىل تزوده باملعرفة النفسية اليت تعطي تكون وحدها كافية ليكتشف التلميذ قدرا
         3.له جناح يف أي نشاط من األنشطة الرياضية و اكتسابه للقوام اجليّد و اللياقة البدنية و املهارية

 
  

  

  .217صاملرجــع  السابــق ، :   سعد جالل و حممد حسن عالوي -1
2- ALDERMEN. R. B : Manuel  psychologique du sport, Edition Vigot, Paris, 1983, P214. 

  .219املرجع  السابـق ، ص:   سعد جالل و حممد حسن عالوي -3
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   العوامل االجتماعية املؤثرة يف التوجيه الرياضي للتالميذ -9
  

  :تأثري األسرة  -1 - 9
متثل األسرة بالنسبة للطفل ، أول مجاعية إنسانية يتفاعل معها ، فهي مبثابة العامل األساسي يف تشكيل    

اته ، عن طريق ما حيدث من تعامل   شخصيته ، كما يتمكن الطفل يف هذه املرحلة من التعرف على نفسه و تكوين ذ
  .و تفاعل بيّنه و بني أعضاء األسرة اليت يعيش فيها

األسرة حتدد موقف الطفل جتاه الرياضة ، فهي تلعب دوراً حامساً يف املسار « ، أنّ "رميون توماس"يرى    
 الكاتب بأنّ املمارسة الرتبوية االجتماعي و الثقايف للطفل و يف منح األذواق الرياضية من طرف أفراد أسرته ، يضيف

     1.و اجلو األسري حيدد موقف الطفل ، كما تؤثر األسرة على نتائجه بتشجيعها له
  

  :تأثري املدرسة  -2 - 9
أنّ املدرسة ، حتتل مكانة كبرية يف حياة التلميذ ، فوظيفتها هي الرتبية اليت ترتجم  « ، "رميون توماس"يؤكد    

    2.»انات بتلقني و حتضري االمتح
ميكن القول ، أنّ مهمة املدرسة ال تكمن يف تلقني املعلومات فحسب ، بلّ تعمل على ترسيخ جمموعة من القيّم    

و املعايري يف إطار نظام التفاعل الرتبوي ، الذي بني التالميذ داخل املدرسة ، فيكتسبون من خالهلا أمناط جديدةً        
  . البدنية و الرياضية اليت ميارسها التلميذ ، قد حتفزه على االنتماء لنادي رياضي معيّنيف التفكري و السلوك، فالرتبية

  

  
  
  

  

  .32ص، 1981، دار الفكر، القاهرة ، 1دراسات يف علم االجتماع العائلي ، ط:   مصطفى اخلشاب -1
  .34ص  املرجــــــــــع  نفســــــــه ، -3
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  :تأثري مجاعات األصدقاء  -3 - 9
جلماعات األصدقاء و الرفاق ، تأثري كبري يف رسم املعامل املستقبلية حلياة الطفل ، الذي يعطي هلا الوالء             
  .   أفضل من أسرتهو يعتربها

أنّ أثر هذه اجلماعات على الطفل كبرية ، حيث تتحدد اجتاهاته          « يف هذا الصدد، " سعد جالل"يقول    
  1.و ميوله و أوجه نشاطه ، يف هذه احلالة يهمه إرضاء رأي اجلماعة

 تنشيط الكبار ، فاألصدقاء ينظمون ألعاب مسليّة ، على شكل رياضة ، حبرية تامة ، بدون تدخل أو   
  . فالصداقة هي الدافع األساسي لعدة رياضيني على املمارسة الرياضية

  
   

  
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .218، دار الفكر العربي، القاهرة ، دون تاريخ، ص2الطفولة و املراهقة ، ط:   سعد جالل -3
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  خُالَصَــــــــــــــــــة
على ضوء ما سبق يف هذا الفصل ، يتضح أنّ عملية التوجيه للتالميذ املوهوبني ملمارسة الرياضة املناسبة    

 الذي بلغ فيه اجملال الرياضي أرقى مستوياته حسب ميوهلم واجتاهاهتم أمر مهم و ضروري خاصة يف الوقت احلاضر
 يف احملافل  الدولية ، إضافة إىل العناية اليت يعطيها خمتلف الباحثني من خالل اإلجنازات اليت يقدمها احسن الرياضيني

ب ، لدراسة خمتلف املشكالت ، اليت تتعلق باجملال الرياضي ، حتى يتم جتاوزها خاصة اليت هلا عالقة مبجال التدري
  .طرقه ، كيفياته العلمية

فالتوجيه الرياضي عل مستوى املدارس ، يتضمن مساعدة كل تلميذ حتى ينو يف االجتاه الذي جيعل منه    
مواطناً ناجحاً ، قادراً على أن حيقق ذاته يف امليادين الرياضية ، الفردية منها أو اجلماعية ، مما يؤدي به إىل حتقيق 

  .أن يكون توجيهاً مناسبا ، مبين على أسس علمية و موضوعيةالرضى و السعادة ، على 
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  خصائص النمو يف مرحلة 
   املراهقة   املبكرة
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      تــمــــهيد 
  

تعترب ، مرحلة الطور الثالث من التعليم األساسي ، مبثابة فرتة انتقال ، ميرّ فيها التلميذ مبرحلة البلوغ و بداية    
املراهقة ، لذا فإنّ هذه الرحلة تتسم بالعديد من التغريات الفيزيولوجية و النفسية اليت تؤثر بصورة أو بأخرى على حياة 

 منو مستمر ، يسري فيها الشخص دائماً حنو النضج يف كافة مظاهره البدنية ،     التلميذ ، فهي مرحلة حساسة و
  .اجلنسية ، النفسية و االجتماعية

  

لقد اهتم الكثري من العلماء يف ميدان الرتبية و علم النفس ، هبذه املرحلة ملا تكتسيها من أمهية و أثر بالغ    
ئص و تغريات ختتلف حسب اجلنس و البيئة اليت يعيش فيها الفرد ،  على حياة الفرد يف املستقبل ، حيث متتاز خبصا

هذه التغريات تكون جسمية ، حيث يزداد فيها وزن اجلسم ، منو العضالت و العظام ، مما ينتج عنه تغريات نفسية        
 هلذا فاملدرسة تعترب و حركية و عقلية ، كما يظهر فيها عدم االستقرار النفسي و النضج اجلنسي و النمو الوجداني ،

مبثابة األرض اخلصبة للنمو املتوازن يف مجيع نواحي الشخصية ، ألنّ كل مرحلة من حياة اإلنسان هلا تأثريها اخلاص 
  .وجب عينا التعرض إىل كل ما يتعلق هبذه املرحلة من خصائص عرضها للدراسة
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         خصائص النمو لدى تالميذ الطور الثالث -1
عندما يصل منو الفرد إىل هناية الطفولة املتأخرة ، فإنّه يسري قدماً حنو البلوغ الذي ال يتجاوز عامني أو ثالثة    

  .الفرد ، ثم يتطور البلوغ إىل مرحلة املراهقة ، اليت متتد إىل اكتمال النضج يف سن الرشدمن حياة 
  :معنى البلوغ  -1 -1
يعرف البلوغ ، بأنّه مرحلة من مراحل النمو الفيزيولوجي ، العضوي اليت تسبق املراهقة و حتدد نشأته ، فيها    

   1. على أن حيافظ على نوعه و استمرار ساللته يتحول الفرد من كائن ال جنسي إىل كائن جنسي ، قادر
تتميز مرحلة البلوغ ، بأنّها املرحلة الثانية من حياة الفرد ، اليت تصل فيها سرعة النمو إىل أقصاها و متتد          «    

   2.»من املرحلة األوىل قبل امليالد إىل منتصف السنة األوىل بعد امليالد 
غ تغريات جوهرية ، عضوية و نفسية يف حياة الفرد ، مما يؤدي بالنمو السريع           حتدث خالل مرحلة البلو   

إىل اختالل اتزان البالغ ، نظراً الختالف السرعة النسبية للنمو و توصف أحيانا هذه املرحلة بالسلبية ، خاصة من 
  .تأخرةالناحية النفسية ، ألنّ الفرد يفقد اتزانه الذي كان يتصف به يف الطفولة امل

  :مترّ مرحلة البلوغ ، بثالث مراحل جزئية نلخصها فيما يلي  : مراحل البلوغ - 1 - 1 - 1
  .يف البداية ، نالحظ بعض املظاهر الثانوية للبلوغ مثل خشونة الصوت عند الذكر و بروز الثديني عند اإلناث : أوالً
اسلية ، سواء عند الذكر أو األنثى و يستمر أيضاً ، حيدث فيها إفراز الغدد اجلنسية على مستوى األعضاء التن : ثانياً

  .منو املظاهر الثانوية للبلوغ اليت بدأت يف املرحلة السابقة
عندما تصل املظاهر الثانوية إىل اكتمال نضجها و عندما تصل األعضاء التناسلية إىل متام وظيفتها ، تصل هذه  : ثالثاً

          3.ذلك مرحلة املراهقة، إىل هنايتها و تبدأ ب) البلوغ(املرحلة 
     

  

  .75ص، مطبعة اجلامعة دمشق، سوريا، بدون تاريخ، 2أحباث يف علم النفس الطفل و املراهق ، ط:   حافظ اجلمايل -1
  .269ص، 1997، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2األسس النفسية للنمو ، ط:   فؤاد البهي السيّد -2
  .78ــع السابـــــــــق ، ص املرجــــ:   حافظ اجلمايل -3
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قرن ، أنّ اختالف لقد الحظ األطباء و علماء النفس ، منذ بداية هذا ال: عوامل بروز عالمات البلوغ  - 2 -1 - 1

عالمات البلوغ ، تتحدد حسب األفراد و احلضارات ، اليت ينتمي إليها هؤالء و ميكن أن نصنف هذه العوامل           
  .إىل  داخلية و خارجية

 مثل املناخ ، املستوى االقتصادي و االجتماعي و املثريات اخلارجية ، لقد انتبه املالحظون    : عوامل اخلارجية   -*
إىل أنّ املناخ البارد يؤخره ، كما لوحظ أنّ ارتفاع املستوى االقتصادي و االجتماعي ، من شأنه أن يقدم فرتة البلوغ 

   1.عند األفراد
وعليه، فإنّ سوء التغذية و نقص العناية الصحية من شأهنما أن يؤخرا نضج الوظائف البيولوجية عند الفرد ،    

    .  صفة خاصةبصفة عامة و الوظائف اجلنسية ب
يذهب بعض الباحثني إىل القول ، بأنّ العامل العرقي يؤثر يف تقدم أو تأخر سنّ البلوغ ، فقد : عوامل الداخلية   -*

و هو عامل أنثروبولوجي أمريكي ، أنّ األطفال اليابانيني و الصينيني متأخروا البلوغ و ذلك مهما كان " السناي"الحظ 
ينما ميتاز األطفال اليهود ببلوغ مبكر ، خاصة عند الفتيات ، مقارنة باألطفال األوروبيني    املناخ الذي يعيشون فيه ، ب

   2.و األمريكيني الذين يقطنون نفس البلد
  

         نظرة العلماء إىل املراهقة  -2
  :النظرة النفسية للمراهقة  - 1 - 2
ة قائمة بذاهتا ، تتميز بالتوتر ، الثورة ، القلق ، تعترب مرحلة املراهقة عند الكثري من الباحثني ، مرحلة مستقلّ   

و الصراع ، إالّ أنّ علم النفس احلديث ، يعترب أنّ املراهقة ليس بعث جديد للحياة ، ألنّ كل التغريات الظاهرة يف هذه 
  .املرحلة، هي يف احلقيقة موجودة يف املراهقة من مرحلة الطفولة

  
  .123صــــــــع السابـــــــــــــــــق ، املرجــــ:   فؤاد البهي السيّد -1
  .197، ص1994تصورات التالميذ املراهقني ، القانون املدرسي ، دراسة نفسية اجتماعية ، الدار التونسية للنشر، تونس، :  أمحد شبشوب -2
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، أنّ مرحلة البلوغ ، متثل بداية النضج يتفجر فيها الكيان البشري بكامله ، "حممد قطب"يف هذا السياق يرى   
عات ، من هنا يتمّ بناء الفرتة السليمة بانطالق شحنة اجلسد و شحنة الروح يف دفعة واحدة ، ألنّ الطفل ينمو على دف

    1.فمرة ينمو خياله و مرة تنمو واقعيته و مرة عضالته و عظامه و مرة تنمو قدراته
، أول من اهتم بالدراسات النفسية التحليلية ، هلذه املرحلة ، حيث أوضح "م1905سيجموند فرويد "يعترب    

 األنا األعلى و أنّ املراهق ينموا       أنّ الصراع األساسي ملرحلة املراهقة هو صراع التوازن ، بني مطالب أهلو و مطالب
          2.و ينضج معه األنا األعلى، أو ما يعرف بالضمري، بطريقة أفضل و يصبح قوة داخلية تتحكم و تسيطر على السلوك

إنّ املراهق يف هذه املرحلة احلساسة من حياته، يتعرض إىل تغريات سريعة، تشمل أجهزته النفسية              
"         سيجموند فرويد"و" ستوارت جونز"و"  هوليستا نل"سمية، لذا فقد اعتربها البعض من العلماء، مثل و اجل

و غريهم أهنا مرحلة خاصة، ليست كأي املراحل األخرى، ألنّ تسارع تلك التغريات يرهقه و جيعله يسلك سلوكات 
هذه املرحلة       " حممد عماد الدين"و اجملتمع، يفسر غري عادية، قد تتعارض أحياناً مع توجهات الوالدين و األسرة 

من الناحية النفسية االجتماعية ، بأهنا مرحلة انتقال ، من طفل يعتمد كل االعتماد على اآلخرين إىل راشد مستقل 
   3.مكتف بذاته

و طبيعي و كل        يؤكد الباحثون املعاصرون على أنّ املراهق ليست فرتة مترد ، أو ثورة بقدر ما هي فرتة من   
ما يثري هذا التمرد هو اجلهل بنفسية املراهق و ظروفه احلادة و تكبيله بالقيود اليت حتول بينه و بني تطلعه إىل بناء ذاته 
و اكتشاف قدرته و إمكانيته ، هبذا فهي ليست مرحلة السلوكات املنحرفة أو العجز عن املالئمة و التكيف ، بقدر 

الطاقات و كل ما يصادفه املراهق من توترات بسبب العوامل اإلحباطية و التصرفات املتناقضة ما هي مرحلة تفجر 
    4.املختلفة ، اليت يتعرض هلا يف األسرة ، املدرسة و احمليط االجتماعي

  
  .29ص، 1981املرهق ، املـــؤسسة العربيــــة للدراســات و النشر ، بريوت ، :   نوري حافظ -1
  .131صاملرجــــــــــــع السابـــــــــــــــــق ، : ي السيّد   فؤاد البه-2
  .199ص ،املرجــــــــــــع السابـــــــــــــــــق :   أمحد شبشوب -3
  .   148، ص1987، دار الفرقان للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن، 3علم النفس الرتبوي ، ط:   عبد اجمليد نشواتي -4
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  :النظرة األنثروبولوجية للمراهقة  - 2 - 2
يطوهنا بتقاليد حتتل املراهقة ، مركزاً مرموقاً بني الثقافات و البيئات و اجلماعات املختلفة ، فمن الناس من حي   

خاصة و منهم من يؤكد أمهية بدايتها عند الفتى أو الفتاة، منهم من حيتفل بنهايتها و الثقافة اإلسالمية ترسم من جهتها 
وَ إِذَا بَلَغَ األَطْفَالُ « اخلطوات الرئيسية و العالقات االجتماعية لصلة املراهق بأهله و ذويه، كما جاء يف قوله تعاىل 

   1»لم فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأذَنَ الذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، كَذَلِكَ يُبَيّْنُ اهلل لَكُم آيَاتِهِ وَ اهلل عَلِيمٌ حَكِيممِنْكُمُ احل
إنّ التصور اإلسالمي بصفة عامة ، يرى بأنّ املراهقة متثل بداية رشد لدى الشخصية ، مودعة بذلك مرحلة    

ولية اليت ألقتها السماء على الكائن اآلدمي و ما يصاحب ذلك ، من ترتيب آثار         الطفولة ، بادئة بتحمل املسؤ
    2.الثواب و العقاب

لقد أكدت نتائج األحباث و خمتلف الدراسات ، بأنّ سلوك املراهقني يعتمد كثرياً على دور العوامل الثقافية ،     
الدراسات األنثروبولوجية ، أوضحت دور العوامل الثقافية         أكثر من العوامل البيولوجية يف حتديد منو الشخصية و 

يف فهم املراهقة ، هلذا ال ميكن جتاهلها أو إنكارها يف حتديد أبعاد الشخصية و منوها ، يف هذا الصدد أوضحت 
 ال حيدث ، على أنّ األطفال يدخلون املراهقة و"Samoa"، يف جزيرة صاموا "مرجرات ميد"الدراسة اليت قامت هبا 

هلم أيّ اضطراب أو توتر أو قلق ، بلّ على عكس االنتقال من مرحلة الطفولة إىل املراهقة ، ثم إىل الرشد تتسم 
        3.باهلدوء و االستقرار ، عكس مرحلة املراهقة يف اجملتمعات الغربية املتحضرة

املنافسة و الصراع كما أنّها ال تعترب ، أنّ املراهقة يف جمتمع صاموا ، ختتفي فيه "مرجرات ميد"كما تضيف   
فرتة عواصف و أزمات و قلق ، لكنها مرحلة منو طبيعي و تلقائي هادئ ، فعند خروج الطفل من طفولته يدمج 
مباشرة يف جمتمع الكبار و يتم ذلك عن طريق الشغل و الزواج و اختاذ مسؤوليات على مستوى القبيلة ، وعليه ، فإنّ 

    4.قريباً يف اجملتمعات البدائيةاملراهقة منعدمة ت

  .59اآلية رقم :   سورة النور -1
  .100ص، 1989دراسات يف علم النفس اإلسالمي ، اجلزء األول ، دار البالغة للطباعة و النشر و التوزيع ، بريوت ، :   حممد البستاني -2
  .251، ص1991ة ، بريوت ، علم النفس الفيزيولوجي ، دار النهضة العربي:   عبد الرمحان العيسيو -3
  .  107املرجع السابـق، ص:   حممد البستاني-4
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         النمو يف مرحلة املراهقة  -3
املراهقة ، من املراحل اهلامة يف حياة الفرد ، مما جعل علماء النفس النمو ، يدرسون جماالت تعترب مرحلة   

املراهقة املختلفة ، لكوهنا مرحلة االنتقال من الطفولة إىل الشباب ، تتسم بأهنا فرتة معقدة من التحول و النمو ، حتدث 
ا شبكة معقدة من النضج و التعلم ، يشري إىل كافة فيها تغريات عضوية ، نفسية و عقلية واضحة ، ميثل النمو فيه

   1.التغريات السلوكية اليت تنجم عن تفاعل هاذين العاملني
تتالزم مرحلة املراهقة مع املراحل التعليمية الثالثة ، األمر الذي يدعو املعنيني بأن تتناسب أنشطة املراهقني    

   2:س مرحلة املراهقة إىل ثالث جوانب هي مع ميوهلم و قدراهتم و على ذلك ، قسّم علماء النف
  ). مرحلة التعليم املتوسط( سنة 14 و 11متتد بني :   املراهقة املبكرة -  
  ).      مرحلة التعليم الثانوي( سنة 18 و 15متتد بني :   املراهقة املتوسطة -  

      ).  مرحلة التعليم اجلامعي( سنة 21 و 19متتد بني :   املراهقة املتأخرة -  

من خالل تقسيمنا ملراحل املراهقة ، سوف نركز على املراهقة املبكرة ، باعتباره متثل تالميذ الطور الثالث    
من التعليم األساسي يف اجلزائر و هي أيضاً عيّنة دراستنا، سنتناول فيما يلي كل من التغريات النفسية ، اجلسمية ،  

  ذه املرحلة      احلركية و االجتماعية اليت حتدث لتالميذ ه
  

  :النمو اجلسمي و اجلنسي  - 1 - 3
من دون شك ، أنّ لفرتة املراهقة املبكرة ، أمهية قصوى يف قمة النمو أثناء التطورات اجلسمية و اهليكلية    

للمراهق و متتاز هذه األخرية، بسرعة النمو و اكتمال النضج، حيث يزداد الطول و الوزن و تنمو العضالت و األطراف  
      3.و ينعكس أثر ذلك على اتساع الكتفني ، الصدر ، طول اجلذع و طول السافني

  
  .150املرجـــــــــع السابـــــــــــــــق ، ص :   عبد اجمليد نشواتي -1
  .225ص، 1991، دار اآلفاق اجلديدة ، بريوت ، 2مشكالت الطفولة و املراهقة ، ط:   خمائيل إبراهيم أسعد -2
  .254 صاملرجــع  السابـــق ،: محان العيسيو   عبد الر-3

  



               

      64

                   التوجيـــــه  الرياضـــي              البـــــاب  النظــــــري                                      الفصـــل  الثانـــــي     
  

 منه عند البنني ، كما يزيد  سنة ، يكون متوسط وزن اجلسم عند البنات اكرب15و  11يف الفرتة ما بني    
  1. سنة14و 12متوسط البنات عن البنني يف الفرتة ما بني 

قد يعقب ظهور هذه األعراض املزيد من املشكالت ، اليت تعرتض اإلفراد كخشونة الصوت أو السمنة              
لبا ما تعود أسباب ظهور أو النحافة ، صغر حجم الثديني أو ضخامتهما أو ظهور حبّ الشباب لدى البنات ، غا

األعراض اجلنسية الثانوية إىل نشاط الغدد اجلنسية و نضجها باإلضافة إىل عالقتها بغريها من الغدد  النخامية ، الغدة 
    2.الدرقية و يالحظ ، أنّ هذه التغريات اجلسمية و الفيزيولوجية ، ترتبط بالعديد من التغريات النفسية و السلوكية

ستطيع القول بأنّ النمو اجلسمي يف هذه املرحلة يتميز بسرعته الكبرية ، اليت يغلب عليها نقص مما سبق ، ن   
  .التوازن يف خمتلف اجلسم و تسبق الفتاة يف النمو العظمي كما أنّها هتتم أكثر من الفتى مبظهرها الشخصي

  :النمو احلركي  - 2 - 3
    :  1980جلمعية األمريكية ، للصحة و الرتبية البدنية ، عام جاء تعريف أكادميية النمو احلركي ، املنبثقة من ا   

أنّ النمو احلركي عبارة عن التغريات يف السلوك ، خالل حياة اإلنسان و العمليات املسؤولة عن هذه التغريات ، نظراً 
حلركية ، حيث يظهر للتغريات اليت تطرأ على املراهق يف هذه املرحلة ، نرى تأثري ذلك واضحاً على مستوى مهاراته ا

  3.عدم االتزان يف النواحي احلركية و عدم التناسق و االنسجام
بالنسبة ملستوى التعلم احلركي و معدل تطوره ، يالحظ منوا مستمراً و ثابتاً لكن بنسبة قليلة و اكتساب    

ببطء جنبا إىل جنب مع مهاراته جديدة ، من الصعب تعلمها بسهولة ، بذلك نرى أنّ مستويات التعلم احلركي تسري 
مستوى القدرات احلركية، إنّ ما مييز هذه املرحلة هو اهليجان احلركي، الذي يبدو على املراهق من خالل عدم قدرته 

          4.على االستقرار يف مكان معيّن ، فهو كثري احلركة بدون هدف و القوة املبذولة يف األداء احلركي ليست اقتصادية
  

  .125، ص 1998بسيكولوجية النمو للمربي الرياضي ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ، : وي   حممد حسن عال-1
2- SCHAGEN .VAN.KH: Rôle de l’éducation physique dans le développement des capacité physiques,            

P. U. F, Paris, 1993, P379.                                                     3 .121املرجـــع السابـــق ، ص :   عبد اجمليد نشواتي - 3 
  .144 ص،1992، دار املعارف، القاهرة ، 8علم النفس الرياضي، ط:    حممد حسن عالوي -4

  
-51-  
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  :النمو املعريف  - 3 - 3
لقد سبق أن أشرنا ، إىل أنّ النمو احلركي عند الطفل يسري من العام إىل اخلاص و ينطبق هذا القول ، على   

ي إىل إدراك النمو املعريف أيضاً ، فتسري احلياة العقلية من البسيط إىل املعقد ، أي من جمرد اإلدراك احلسي احلرك
  .العالقات املعقدة و املعاني اجملردة

من خصائص املراهقة املبكرة ، أنّ تصبح القدرات العقلية أكثر دقة يف التعبري، مثل القدرة العددية ،            
اك   و الطالقة اللفظية فيستطيع املراهق استيعاب مشكالت طويلة معقدة بسهولة و يسر و تنمو القدرة على سهولة اإلدر

و التذكر ، فبعد أن كان تذكره آلياً يصبح تذكراً يقوم على أساس الفهم اللّغوي و على إدراك القائمة بني عناصر 
   1.املوضوع الذي يتذكره

من خصائص النشاط العقلي ، يف فرتة املراهقة املبكرة ، أنّه يأخذ يف البلورة و الرتكيز حول نوع معيّن من    
         2.التعلم يصبح منطقياً ال آلياً و يبعد عن طرق احملاولة و اخلطأالنشاط و يالحظ ، أنّ 

  

  :النمو النفسي و االجتماعي  - 4 - 3
إنّ أبرز مظاهر احلياة النفسية و االجتماعية يف فرتة املراهقة، رغبة املراهق االستقالل االجتماعي و نالحظ    

 االعتماد على النفس، نتيجة للتغريات اجلسمية اليت تطرأ عليه ، ذلك يف رغبته إىل االنتقال من االعتماد على غريه إىل
       3.حيث يشعر أنّه مل يعد طفالً قاصراً، كما أنّه ال حيب أن حياسب على ما يفعل و أن خيضع لرقابة األسرة و وصايتها

ثقة يف النفس و الشعور يؤدي االنتقال من مرحلة الطور الثاني إىل الثالث من التعليم األساسي، إىل زيادة ال   
يف هذا السياق إىل أنّ االتصال االجتماعي، ينمي قدرة املراهق على " حامد عبد السالم"باألمهية ، حيث يشري 

      4. احلديث و ينمي ميوله و اجتاهاته ، كما يوسع وجهات نظره و يزيد من معلوماته مما يثري شخصيته
  
  .147ص، 1995، عامل الكتب ، القاهرة ، 5 النمو ، طعلم النفس:   حامد عبد السالم زهران -1
  .257صاملرجـــــــــع السابـــــــــــــــق ، :   حممد عبد الرمحان العيسيو -2
  .66 ص،1982، دار القلم ، الكويت ، 1النمو يف مرحلة املراهقة، ط:   حممد عماد الدين إمساعيل -3
  .  151صـق، املرجع الساب:   حامد عبد السالم زهران-4
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  :النمو األخالقي  - 5 - 3
اكتسبها خالل ما مضى متتاز هذه املرحلة ، بكون املراهق حيب أن يتبع معتقدات جمتمعه األخالقي ، اليت    

من سنوات عمره و ما مرّ به من خربات و ما تعلمه من معايري السلوك األخالقي ، حيث أنّ املثل الشائع يف جمتمعنا  
و جاء يف نفس املقال قول » من شبّ على شيء ، شاب عليه « ،  أيضاً يقال » كل شيء عاد حتى العبادة « 

        1. »تبع احلسنة السيئة متحها و خلق الناس خبلق حسناتقي اهلل حيثما كنت و ا « الرسول 
يبدي املراهق يف هذه املرحلة ، رأيه يف مدى صواب السلوك أو خطئِه و يف بعض األحيان ، جند تباعد بني    

ق السلوك الفعلي للمراهق و بني ما يعرفه من معايري السلوك األخالقي املثايل ، رمبا يرجع ذلك إىل حماولته حتقي
   2.استقالليته عن سلطة الكبار ، أو نقص مستوى نضجه العقلي أو االجتماعي

  .عموماً السلوك األخالقي للمراهق يتطابق مع املعايري االجتماعية و األخالقية، السائدة يف حميطه االجتماعي   
  

         أمهية ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية لتالميذ الطور الثالث -4
تعريف الرتبية الرياضية بصفة عامة، أنّها جزءٌ من الرتبية العامة، فإنّه ميكن أن نعتربها ميدان جترييب، إذا كان    

هدفه تكوين املواطن الالئق من الناحية البدنية ، العقلية ، االنفعالية و االجتماعية عن طريق ألوان من النشاط البدني 
  .اختريت هلدف حتقيق هذه األغراض

ية البدنية و الرياضية ، عملية تنفيس و ترويح لتالميذ هذه املرحلة ، حيث توفر له نوع من السعادة تعترب الرتب   
و الراحة الفكرية و البدنية ، جتعلهم يعربون عن مشاعرهم و أحاسيسهم عن طريق حركات رياضية متوازنة           

ية البيولوجية ، أما من الناحية الرتبوية فإنّ وجود و منسجمة ، فهي عملية توافق بني العضالت و األعصاب من الناح
        3.التالميذ يف جمموعة واحدة تكسبهم الكثري من الصفات املثالية الرتبوية ، كالطاعة و الشعور بالصداقة و الزمالة

  
  .  حديــــث شريـــــف-1
   .132املرجـــــــــع السابـــــــــــــــق ، ص:   خمائيل إبراهيم أسعد -2
  .156 صالرتبية السياسية للشباب و دور الرتبية الرياضية، دار النهضة للطبع و النشر، القاهرة، مصر، بدون سنة ،:   عواصف أبو العالء -3
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         عالقة الرتبية البدنية و الرياضية بالنسبة للمراهق -5
  

، أنّ اللعب و النشاط الرياضي ، خيفض القلق و التوتر ، الذي " فرويد"و  " نريتشارد أدلرما"يتفق كل من    
 ، بفضل اللعب و النشاط هو وليد اإلحباط ، فعن طرق اللعب ، ميكن للطاقة الغريزية أن تتحرر بصفة مقبولة

   1.الرياضي أيضاً يتمكن املراهق من تقييم إمكاناته الفكرية و العاطفية و البدنية و حماولة تطويرها باستمرار
، على وجود عالقة بني التمرينات البدنية و الرياضية و القدرة العقلية و احلالة النفسية "روزن"يؤكد الباحث    

   2. حتسني عملية التوازن النفسي و االجتماعي للمراهقاالجتماعية ، اليت تساهم يف
بفضل الرياضة ، خيفف املراهق من الضغوطات الداخلية ذات املنشأ الفيزيولوجي و يعرب عن مشاكله              

 الشخصية و حضوره اجلسدي ، إىل غاية حتقيق رغبة التفوق هو طموحاته ، كما جتعله يعطي صورة حسنة ، لكينونت
   3.لك بغرض صورة أنآه املثالية على اآلخرينذ
إنّ سالمة البدن و النمو اجلسمي السليم ، يعين سالمة العقل و التفكري و أنّ ممارسة النشاطات البدنية              

  .          و الرياضية يساهم بقسط كبري يف حتقيق ذلك
  
  
  
  
  
  
  
  .216ص، 1985، عامل الكتب ، القاهرة ، 1لنفسية للرتبية البدنية ، طعلم النفس الرياضي و األسس ا:   حممد االفندي -1

2- JORGEN .W : Biologie du sport, Edition Empara, Paris, 2ème Edition, 1985, P 120   
   .226صاملرجـــــــــع السابـــــــــــــــق ، :   خمائيل إبراهيم أسعد -3
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        خُالَصَــــــــــــــــــة
  
حيدث على شكل تغريات جسمية ، خارجية ، " البلوغ"نستنتج مما سبق ، بأنّ النمو يف املراهقة املبكرة    

 املراهق بنفسه أو قد يالحظها احمليطون به ، كما أنّ هناك تغريات فيزيولوجية داخلية ، تظهر         يستطيع أن يالحظها
" امرأة"يف وظائف األعضاء العضوية و النفسية ، كل هذه التغريات تؤدي إىل إحساس املراهقة ، بأهنا أصبحت شابة 

ذات ، ينبغي أن نوجه عناية كبرية لتنمية التفكري العلمي لدى و إىل املراهق بأنّه أصبح رجالً بالغاً ، يف هذه املرحلة ب
  . املراهقني و تعويدهم على استخدام التفكري املنطقي املنظم يف حل ما يواجهه من مشكالت نفسية و اجتماعية
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  الرياضة  املدرسية  
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  الرياضــــــــة  املدرسيـــــــــة        الفصـــــــل  الرابـــــــــع                    البـــــاب  النظــــــري                      
  

        متـــهيد
  

إنّ ارتباط الرياضة بالشباب ، هو ارتباط احلياة باحلياة ، فالرياضة هي قدرة و حتدٍ على العطاء و التفوق            
كل ذلك ، هذا خاصة أنّنا ننتمي إىل وطن جريح ، استعصت مشاكله        و التجدد و اإلبداع و الشباب مثيل هلا يف 

  .و معضالته إىل درجة مأساوية فمن له طاقات و قدرات أهم و أفعل و أخلص من طاقات شبابه
فالنشاطات الرياضية ، اليت متارس على مستوى املؤسسات التعليمية ، سواء منها الداخلية أو اخلارجية ،         

 أنّ هلا دور يف اختيار و توجيه التالميذ ذوي القدرات و املواهب حنو االختصاص يف جمال رياضي معيّن ، كل ال شك
  .حسب ميوله و اجتاهاته و قدراته

فمهمة املدرسة ، ال تكمن يف تلقني املعلومات للتالميذ فحسب ، إنّما تعمل أيضاً على ترسيخ و تثبيت    
ديهم ، يف إطار التفاعل الرتبوي و اليت يقضي فيها التلميذ معظم أوقاته ، فيكتسب من جمموعة من القيّم و املعايري ل

  .خالهلا أمناطاً جديدة يف التفكري و السلوك
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  مفهوم الرياضة املدرسية  -1
الرياضة املدرسية ، متثل جمموعة العمليات و الطرق البيداغوجية العملية ، الطبية ، الصحية و الرياضية ،    

  1.اليت باعتبارها يكتسب اجلسم الصحة ، القوة ، الرشاقة و اعتدال القوام
 جزء ال يتجزأ من الرتبية عامة و هي تعمل على حتقيق النمو الشامل           فالرتبية الرياضية املدرسية ، تعد   

و املتزن للتلميذ ، ألنّها ال هتتم برتبية البدن فقط كما كانت قدمياً ، إمنا تطورت بتطور الرتبية ، فارتبطت الرياضة 
أمجعت باإلضافة إىل غريها من األحباث مبختلف علوم األخرى ، كالعلوم البيولوجية و الفيزيولوجية و الطبية ، اليت 

  2.العلمية ، على أنّ الرتبية الرياضية هتتم بالفرد من كل جوانبه البدنية ، النفسية ، العقلية ، االجتماعية و الثقافية
  

  أمهية الرياضة املدرسية   -2
ات األساسية و زيادة تساعد الرياضة املدرسية ، على حتسني األداء اجلسماني للتلميذ و اكتسابه للمهار   

قدراته اجلسمانية الطبيعية ، أما اخلربات األساسية ملمارسة األنشطة الرياضية ، متدّ التلميذ باملتعة من خالل احلركات 
اليت تؤدى يف املسابقات و التمرينات الرياضية اليت تتم من خالل تعاون التلميذ مع اآلخرين أو منفرداً ، أما املهارات 

ستخدام أدوات ، خالل التدريب أو باستخدام أجهزة سواءً  كبرية أو صغرية ، تؤدي إىل اكتساب املهارات اليت تتم با
    3.اليت تعمل على إشعار التلميذ بقوة احلركة

الرتبية الرياضية ، هي عملية حيوية يف املدارس و هلا أمهية كبرية يف تنمية اللياقة البدنية للتالميذ ، لذلك فإنّ    
حصص الرتبية البدنية و الرياضية هو أمر هام لتأسيس حياة صحيّة للتالميذ و منحهم فرصة ملمارسة كافة زيادة 

األنشطة الرياضية ، فالتالميذ عادة ما يرغبون يف ممارسة األلعاب اليت هلا روح املنافسة و عادة ، ما يكون التالميذ 
اجملتمع بشكل جيّد و قادرين على التعامل مع اآلخرين ، بالتايل ذوي املهارات العالية ، هلم القدرة على االندماج  يف 

  .فإنّ قدرهتم أو عدم قدرهتم على عقد صداقات مع زمالئهم ، غالباً ما تتأتى باملهارات اخلاصة هبم
  

  .130، ص1980، دار املعارف ، القاهرة ، 2اللياقة البدنية ، اختبارات و تدريب، ط:   إبراهيم حممد سالمة -1
  .188، ص1989طرق التدريس يف الرتبية الرياضية ، منشأة املعارف باإلسكندرية ، مصر، : عبد الكريم عفاف   -2
  .132ص، 1987، دار األطلس للدراسات و الرتمجة و النشر ، دمشق ، 2الرتبية البدنية و الرياضية احلديثة ، ط:    فايز مهنا -3
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من املهم ، أنّ نعمل على إجناح و زيادة خربات التالميذ يف جمال ممارسة الرتبية الرياضية ، لتنمية كفاءاهتم           
لرياضية بصفة عامة ، كما أنّ وجود برنامج رياضي يشتمل        و مهاراهتم الشخصية و انتماءاهتم حنو املمارسة ا

، فإنّه يعمل على إظهار الفروق الفردية )بني خمتلف املدارس(و خارجية ) بني األقسام(على ألعاب و أنشطة داخلية 
 بنفس الكفاءة           بني التالميذ و تشجيعهم ، ألنّه من غري املفرتض أنّ مجيع التالميذ سوف يؤدون التدريبات الرياضية

             1.و نفس املستوى

  أهداف الرياضة املدرسية   -3
  2 :إنّ الربنامج الرياضي اجليّد ،  جيب أن يشتمل على مساعدة التالميذ لتحقيق األهداف التالية    

  .  إمدادهم باملهارات اجلسمانية املفيدة-*
  .» العقل السليم يف اجلسم السليم «  حتسني النمو اجلسماني للتالميذ بشكل سليم -*
  .  احملافظة على اللّياقة البدنية و تنميتها-*
  .  قدرهتم على معرفة احلركات يف خمتلف املواقف-*
  .  تنمية القدرة على ممارسة التمرينات الرياضية-*
  .    تعليمهم املهارات االجتماعية املختلفة ، كالتعاون ، التسامح و الروح الرياضية-*
  .  حتسني و تطوير قدراهتم االبتكارية ، من خالل خطط اللعب املعقدة-*
  .  حتسني القدرة على أداء األشكال املختلفة للحركة-*
  .  اكتشاف و انتقاء املواهب الرياضية-*
  .                تنمية القدرة على التقييم-*

  
  .146-145ص، 1992، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2رتبية البدنية، طنظريات و طرق ال:   حممد عوض بسيوني ، فيصل ياسني الشاطئ -1
  .22ص، 1998، مركز الكتاب للنشر، جامعة حلوان، القاهرة، 1طرق التدريس يف الرتبية الرياضية، ط: ناهد حممود سعد و نيللي، رمزي فهيم .   د-2
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  الرياضة املدرسية يف اجلزائر   -4
بعد االستقالل ، وجدت اجلزائر نفسها يف مواجهة عدة مشاكل يف اجملال الرياضي خاصة التنظيمية منها ،    

النصوص املوروثة عن النظام االستعماري ، حيث مت إعداد ميثاق من أجل مواجهة هذه املشاكل تطلب األمر تغيري 
، الرياضة عند التالميذ كانت منسية و ال هتتم بالطفل ، إالّ عندما 1969، لكن إىل غاية 1963 جويلية 10الرياضة يف 

 مشرف ، بل يتم يصل إىل مرحلة املنافسة و يظهر كفاءات كبرية يف رياضة معيّنة و ال يتم ذلك عن طريق املربي أو 
   1.يف أغلب األحيان بالصدفة و الذاتية

ابتداءاً من فرتة السبعينيات ، بذلت وزارة الشباب و الرياضة ، جمهودات كبرية من أجل خلق مدارس    
رياضية ، حيث كانت أوهلا مدارس متعددة الرياضات و يف ذات الوقت تربوية ، اليت كانت من املفروض أن تلعب 

يف التكوين البدني للتالميذ و احلصول على أكرب قدر ممكن من القدرات البدنية ، العقلية  و إعدادهم للدور دوراً هاماً 
  .، و مل يدم طويال1975ًاالجتماعي ، لكن عمل هذه املدارس انقطع بسرعة يف جانفي 

انت هتدف إىل التنقيب مت خلق املدرسة الرياضية الوالئية ، اليت كانت تعمل مرة واحدة يف األسبوع ، كما ك   
و االنتقاء ابتداءً من القاعدة ، من أجل الكشف عن املواهب الرياضية ، ثم بعد ذلك مت تعميم املدرسة نفسها          

، متّ مراجعة ميثاق الرياضة ، أين كانت جمموعة من النقاط من الواجب إعادة 1976يف خمتلف املستويات ، يف سنة 
 غري مكتملة ، أو أهنا ال تساير الوضعية اجلديدة آنذاك و يف نفس السنة مت إصدار املرسوم         النظر فيها ، إما ألهنا

 املتضمن قانون الرتبية البدنية و الرياضية ، هذا من أجل إعطاء دفع جديد للحركة الرياضية الوطنية ، 81/76رقم 
وزارة الشباب و الرياضة ، اليت تبنتها اللجنة ، نصّت سياسة 1987يف جوان  عن طريق انتقاء املواهب الشابة ، 

املركزية حلزب جبهة التحرير الوطين ، من أجل الرفع املتواصل ملستوى التأطري و حمتوى الربامج التحضريية للرياضيني 
  . داخل املدرسة الرياضية

  
  
  .190صاملرجــع السابـــــق ، : عبد الكريم عفاف   -1
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، 1985عن نائب وزير الشباب و الرياضة يف خطابه، أثناء امللتقى الوطين حول احلركة الرياضية يف أفريل   
 أرجع ذلك إىل ضعف التأطري ، عدم كفاية املنشآت الرياضية ، أعطى أرقاماً تبني تدهور مستوى احلركة الرياضية و

غياب صناعة األدوات الرياضية على املستوى الوطين ، التأخر على مستوى املدارس ، و عليه وجب حتريك وترية 
  .      العمل على مستوى املدارس الرياضية ، باعتبارها امليدان احلقيقي ملا قبل حتقيق النتائج الرياضية

لذي يتعلق بتوجيه املنظومة الوطنية للرتبية البدنية            ، ا09-95 ، مت إصدار األمر رقم 1995 فيفري 25يف     
و الرياضية و وسائل تطويرها ، كذا األهداف األساسية املنوطة هبا ، تتمحور هذه املنظومة ، حول جمموعة           

   1:يف سياق منسجم دائم التطور ، يساهم خاصة فيما يلي من املمارسات البدنية و الرياضية ، مدرجة 
  . تفتح شخصية املواطنني فكرياً و هتيئهم بدنياً و احملافظة على صحتهم-*   
  .   تربية الشبيبة و ترقيتها ، اجتماعياً و ثقافياً-*   
  . تعزيز الرتاث الوطين ، الثقايف و الرياضي-*   
  .       و التضامن ، باعتبارها عوامل التماسك الوطين تطوير مثل التقارب و الصداقة -*   
  . حماربة األمراض االجتماعية ، برتقية القيّم األخالقية املرتبطة باخللق الرياضي-*   
  .  التمثيل املشرف للوطن ، يف حمافل املنافسات الرياضية الدولية-*   

  الرياضة املدرسية   تنظيم  -5
اضة يف مدارسنا ، وضع هيكل أو مؤسسة تقوم بالتنظيم و ممارستها ، كذلك         من أجل التكفل اجليّد بالري   

و ضع أستاذ مكلف بتطبيقها و تنفيذ براجمها ، لغرض حتقيق األهداف املسطرة لربنامج الرتبية البدنية بصفة جيدة ، 
احة ، هذا يعين االهتمام على األستاذ ختطيط برنامج خاص هبا و إدارته على ضوء اإلمكانيات و الوسائل املت

  2.باعتبارات معيّنة ، أمهها احتياجات و رغبة التالميذ ، الذين يوضع الربنامج من أجلهم
  ، يتعلق بتوجيه املنظومة الوطنية للرتبية البدنية و الرياضة                1995 فرباير 25: هـ، املوافق لـ1415 رمضان عام 25املؤرخ يف  09-95أمر رقم  -1

  .07، وزارة الشباب و الرياضة، ص2  و تنظيمها و تطويرها، املادة     
  . 154، ص1996أصول الرتبية البدنية ، املهنة و اإلعداد املهين ، النظام األكادميي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، :   أمني أنوار اخلويل -2
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جيب أن تكون األنشطة اليت تكون الربنامج ، متماشية مع ذوق و ميوالت        « ، "إبراهيم حممد سالمة" يقول    
   1.»و رغبات التالميذ ، كما جيب أن تليب رغبتهم يف اللعب و املرح 

، إىل أنّ مدرسي الرتبية البدنية ، مطلوبة منهم أن يكون قادة يف كل املواقف "Lumpkinبكني مل"أشارت    
املهنية ، اليت خيوضوهنا ، فالقادة يتصفون باإلبداع و احلماس و حتمل مسؤولية اآلخرين ، و إمكان االعتماد عليهم ، 
كما أنّ جناحهم يقاس على ضوء فعالية براجمهم يف تعليم أشكال احلركة للمشاركني فيه ، ذلك ألنّ مدرسي الرتبية 
البدنية ، يؤمنون بأدوارهم القيادية ، بأهنم حيملون على عاتقهم مسؤولية نتائج الربامج اليت يقودوهنا ، على املربي أن 

 الربنامج ، وفق ختطيط علمي و إعداد و حتضري و تنفيذ الدرس ،     يبذل كل جهده ، لتحقيق األهداف املسطرة يف
 للتدريس مزايا عديدة و رسالة نبيلة ، تتمثل يف األخذ بيد الشباب            أنّ" : ويست بوتشر"يف هذا الصدد كتبت 

  2. صحي سليم للحياةو التالميذ و معاونتهم ، لتشكيل حياة أفضل هلم ، من خالل االرتقاء بالصحة و تبين أسلوب
املدرس يعيّن و يشرف ويوجه و يرشد ، حتى يسهل هذا التفاعل و يوجهه « ، أنّ "صاحل عبد العزيز"يرى    

   3.إىل اهلدف املنشود
   :  إدخال الطرق الرتبوية احلديثة يف التدريس -5-1
لطرق الرتبوية و األهداف اليت ترمي عرفت ، املنظومة الوطنية الرتبوية ، انقالباً كبرياً يف شتى ركائزها ، كا   

إليها ، هذا االنقالب أوجبته احلياة املعاصرة مبا فيها من معاني إنسانية ، كاحلريّة و استقالل الفرد يف جمتمعه ، عكس 
اإلبداع الرتبية التقليدية ، اليت كان فيها التلميذ يف حالة مجود ، يتلقى املعلومات و حيفظها ، دون إبداء رأيه أو حماولة 

فيها ، لقد كانت األساليب التقليدية تعتمد على املدرس ، حيث ميثل هذا األخري حمور العملية الرتبوية ، أما دور 
  4.التلميذ كان سلبياً ، حبيث ينحصر فقط يف تلقي املعارف و املعلومات و ختزينها لالمتحان

  
  .132ـق، صاملرجـــــــع السابــــــــــــ:   إبراهيم حممد سالمة -1
  . 150-148املرجـــــــع السابـــــــــــــق، ص:   أمني أنوار اخلويل -2
  .195، ص 1993، دار املعارف، مصر، 1الرتبية و طرق التدريب ، ط:   صاحل عبد العزيز ، عبد العزيز عبد احلميد-3
  . 144، ص 1994، باتنة ، 2تدريس ، طقراءات يف التدريس و االنعكاسات السلبية لطرق ال:   بوفلجة غياث و آخرون -4
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 إجيابي لقدراته      كان املربون قدميا ً، ينظرون إىل املتعلم كوعاء جيب أن ميلئ ، حيث ال يعطون أيّ اعتبار   
و ميوله، أو ملبدأ مشاركته يف عملية التعلّم، كان املدرس يهتم مببادئه أكثر من اهتمامه بتالميذه، مع تطور العالقة بني 

املدرس و التلميذ الناجتة عن تطور أساليب احلديثة، اليت جعلت العملية الرتبوية، تركز اهتمامها على التلميذ، كما      
اك التالميذ يف األعمال اليت يقوم هبا املدرس، تنقل تدريس الرتبية البدنية من شكلها التقليدي إىل الشكل أنّ اشرت
   1.احلديث

إنّ عملية التفاعل بني املدرس و املتعلم ، تعكس دائماً سلوكاً تدريسياً معيناً و أن ما ينتج عن مثل هذه   
العملية البيداغوجية ، حيث يعترب املعلم حمور املوقف التعليمي ، مع السلوكات هو التوصل إىل األهداف املطلوبة ، من 

مراعاة األهداف احلقيقية لدرس الرتبية البدنية و الرياضية ، خاصة اجلانب الرتوحيي ، الذي جيب أن يطغى على 
  2.كبوتةالدرس ، باستخدام ألعاب تغري جو امللل و تسمح للتالميذ بالتعبري عن حاجياته و حل مشاكلهم امل

      
    : مراعاة الطرق العلمية يف معاملة التالميذ-5-2
، هي طريقة املعامالت اليت يتلقاها عرب مراحل منوه ، سواء يف األسرة            إنّ أساس تكوين شخصية التلميذ   

حلاً و إن كانت أو املدرسة أو احمليط اخلارجي و جناحه يتوقف على هذه املعامالت ، فإذا كانت صاحلة ، يكون صا
سيئة كان كذلك ، هلذا حدد العلماء و الباحثني يف هذا اجملال ، الطرق الالزمة ملعاملة الطفل عرب خمتلف مراحل منوه  

، إىل أنّ األستاذ "Simenderسيموندر " ، توصل السيما معاملة الوالدين له و املعلم الذي ينوب عنهما يف املدرسة
   3.ألطفال، كما جيب أن يكون ترابط بني حبه لتالميذه و بني حبه  لنفسه و تقييمه هلااحلقيقي، هو من يستطيع حب ا

  
  
  .198صاملرجــع السابـق، :   صاحل عبد العزيز ، عبد العزيز عبد احلميد-1
  . 159صاملرجــع السابــــق، :   عبد الكريم عفاف -2
  .175ص، 1991، دار اآلفاق اجلديدة ، بريوت ، 2مشكالت الطفولة و املراهقة ، ط:   خمائيل إبراهيم أسعد -3
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ف عليها جناحه يف إيصال معلوماته تظهر قيمة معاملة املربي لتالميذه ، يف حتقيق األهداف الرتبوية ، اليت يتوق    
للتلميذ ، مما يؤدي إىل اكتساب مهارات التحليل و النقد و إصدار األحكام و اكتساب امليول حنو البحث و السعي 

            1.وراء املعرفة ، باهتمام و حتمس
    : توفري التجهيزات و األدوات الرياضية -3 -5
هي الركيزة األساسية لكل خطة أو برنامج ، فبدوهنا ال ميكن إجراء درس إنّ الوسائل و األدوات الرياضية ،    

الرتبية الرياضية و البدنية بأيّ صفة من الصفات و تبقى املسؤولية مطروحة على األستاذ ، فهو املهتم األول رغم         
ه التحلي بروح اجلدية و الصرب     أنّ الوسائل و التجهيز الرياضي حدد من مسؤولية الدولة حسب التشريع ، بالتايل علي

  2:و املكافحة من أجل توفري الوسائل اليت بواسطتها ، يتوصل إىل حتقيق أهدافه الرتبوية و التعليمية ، نذكر منها 
  . اإلشراف على املالعب و األجهزة-*   
  . الوسائل العناية و االهتمام بتجهيز خمزن لألدوات ، مزوداً باألرفف و الدواليب حلفظ كل -*   
  . عليه أن يدرب بعض التالميذ ، على طريقة صيانة األدوات و استعماهلا و إعادهتا إىل أماكنها-*   
  . توعية التالميذ بطريقة استعمال كل أنواع الوسائل ، سواءً من ناحية احلفاظ عليها أو الوقاية منها-*   

  الرياضة املدرسية   األنشطة  -6
  . نشطة الرياضية الداخلية باملدرسة األ-: تنقسم إىل نوعان    

  .        األنشطة الرياضية اخلارجية باملدرسة-                             
  
  .135ص، 1990 ، دار الشروق، 3النمو النفسي للطفل و املراهق ، نظريات الشخصية ، ط:   مصطفى زيدان -1
  . 82ص، 1995، القاهرة، 2لفعال ، طالتدريب ا:   أمحد حسني اللقائي ، حسن حممد سليمان -2
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    : األنشطة الرياضية الداخلية باملدرسة -1 -6
ة من املدرسة األخرى تبعاً لعوامل متعددة ، فاألنشطة الرياضية ختتلف برامج األنشطة الرياضية الداخلي   

الداخلية ملدارس الريف ، ختتلف عن األنشطة الرياضية يف مدارس املدن ، لذلك جيب مراعاة الظروف اإلقليمية       
حجم املدرسة         و االجتماعية اليت تتواجد فيها املدرسة ، كما ختتلف برامج األنشطة الرياضية الداخلية باختالف 

    1.و اإلمكانيات املتوفرة هلا، كذلك يؤثر الطقس و عدد التالميذ، على أنواع و برامج األنشطة الرياضية باملدرسة
جيب على مدرس الرتبية الرياضية ، أن يضع كل هذه العوامل يف االعتبار ، عند تنفيذه للنشاط الداخلي    

ذه النشاطات ، على أنّها جمرد سباقات و منافسات بني األقسام ، لكن معناها       باملدرسة و من اخلطأ أن ينظر إىل ه
و فوائدها أعم و أمشل من ذلك بكثري ، فنحن نرغب أنّ يتم كل ذلك يف بيئة صحية ، يتعلم فيها التالميذ عن طريق 

  2.ممارسة ألوان من األنشطة احملببة إىل أنفسهم
 مكمالً ملنهاج الرتبية الرياضية باملدرسة ، حيث ملثل هذه األنشطة ، أمهية يعترب النشاط الرياضي الداخلي   

تربوية كبرية ، لذلك على مدرس الرتبية الرياضية أن يعد هلا العدة ، كذلك اإلداريني ، اجلان و احلكام ، سواء كان 
           3.ذلك من التالميذ أنفسهم أو من هيئة التدريس باملدرسة

  

    :م األنشطة الرياضية الداخلية باملدرسة  مفهو-1 -1 -6
هي تلك املمارسات الرياضية اهلادفة ، االختيارية املنظمة اليت تطبق أثناء احلصص املدرسية ، يشرتك فيها    

   4.تالميذ املدرسة الواحدة ، سواءً مبفردهم أو باالشرتاك مع هيئة التدريس باملدرسة و أولياء األمور
  
  .135صملرجــــــــــــــــــع  السابـــــــــــــق، ا:   فايز مهنا -1
  . 140صاملرجــــــــــــــــــع  السابـــــــــــــق، :   مصطفى زيدان -2
  .   25ص  ناهد حممود سعد ، نيللي فهيم رمزي ، املرجـــــــــع  السابـــــــــــق، -3
  17ص، 1988 احلديثة يف تدريس الرتبية البدنية، دار الكتابة للطباعة و النشر، جامعة املوصل،االجتاهات:  غسان حممد صادق، فاطمة ياسني اهلامشي-4
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    :ارجية باملدرسة  مفهوم األنشطة الرياضية اخل-2 -6
هي أنواع متعددة من املمارسات الرياضية املنظمة  اليت تطبق داخل املدرسة أو خارجها بعد انتهاء اليوم    

الدراسي يشرتك فيها اكرب عدد من التالميذ بغض النظر عن مستواهم الرياضي هبدف توسيع قاعدة مزاولة األنشطة 
  1. والنفسي للتالميذالرياضية و حتقيق النمو البدني والعقلي

فالنشاطات البدنية اخلارجية ، يشارك فيها التالميذ املمتازين رياضياً ، تشارك فيها املدرسة الواحدة           
   2.مع مدارس أخرى ، سواءٌ كان ذلك بصورة رمسية أو غري رمسية

يل أنشطة تنافسية، جترى فيها  هبذا املعنى، تعترب هذه األنشطة مكملة ملنهاج الرتبية الرياضية فهي بالتا   
املنافسات وفق قواعد و شروط حمددة سلفاً ، من قبل وزارة الرتبية و التعليم ، شرط أالّ يتعارض ذلك مع اجلدول 

   3.الزمين للحصص املدرسية الرمسية
  

  4:هتدف األنشطة الرياضية اخلارجية إىل حتقيق عدة أهداف منها  : أهدافهـــــــــــــــا -1 -2 -6
  . إتاحة الفرصة للتالميذ ، لتعلم و تثبيت القوانني وفق النشاط املمارس-*   
  . رعية املواهب الرياضية باملدرسة ، من حيث صقلها و تنميتها، ثم توجيهها-*   
  . يكشف عن التالميذ املمتازين رياضياً ، ميكن االعتماد عليهم لتشكيل خمتلف الفرق الرياضية-*   
  .ستوى األداء الرياضي للتالميذ املمتازين االرتفاع مب-*   
  . اكتشاف ذوي القدرات و املواهب الرياضية اخلاصة و رعاية املوهوبني منهم باإلعداد و التدريب-*   

            
  
   .172ص 1986أساسيات علم النفس الرتبوي، مطبعة جون وابل و أوالده، : حمي الدين توق .   د-1
  .   25صلي فهيم رمزي ، املرجـــــــــع  السابـــــــــــق،   ناهد حممود سعد ، نيل-2
  . 173صاملرجـــــــــع  السابـــــــــــق، : حمي الدين توق .   د-3
  .  47، ص1989، بغداد، 2طرق التدريس يف جمال الرتبية الرياضية ، ط:   بسيوطي أمحد بسيوطي و آخرون -4
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  :  واجبات املدرس حنو أوجه األنشطة الرياضية اخلارجية باملدرسة   -2 -2 -6
ل املدرسة فقط ، بلّ إنّ األنشطة الرياضية باملؤسسة التقليدية ، كاملباريات و املنافسات ، ال تقتصر بداخ   

تتعدى هذا النطاق إىل خارج املؤسسة عرب املنافسات اخلارجية ، بني خمتلف املؤسسات التعليمية ، األنشطة 
اخلارجية تعترب األهم من حيث التحضري املادي و املعنوي هلا، كما على األستاذ أن يكون أكثر حذر و احتياطاً منه 

    1:ــــــي>عاة ما يلـــــــــــــــــيف النشاط الداخلي ، لذا عليه مرا
  عليه أالّ يضم الفرق الرياضية اليت متثل املدرسة يف مبارياهتا خلارجية إالّ من جيمع االمتياز اخللقي جبانب  -*   

  .االمتياز الرياضي
نصر            عليه أن يشجع الروح و اخللق الرياضية بني التالميذ و عدم تركيز االهتمام ، على إحراز ال-*   

   2.يف املباريات بأي وسيلة ، بلّ الواجب منه االهتمام ببذل اجلهد و الظهور باملظهر الرياضي الالئق
  . عليه أن يعمل جاداً ، على تدريب فرقه و إعدادها إعداداً جيّداً ، من كل اجلوانب-*   
 االعتماد أثناء االختيار على خمتلف  أن خيطط للمستقبل الفرق الرياضية اليت متثل املدرسة ، بالتايل-*   

  .الفئات من التالميذ ، حتى إذا خرج العبون من سنة وجد من يعوضهم
  .    أن يعمل على توفري األدوات و األماكن التدريبية و أن يقنع التالميذ على مساعدهتا-*   
  .  اإلشراف على تدريب الفرق الرياضية املدرسية-*   
  3.الربامج الرياضية ، اليت تنفذ باملدرسة يف غري أوقات الدراسة  املسامهة يف وضع -*   
  .  إقامة أيام رياضية دراسية ، مع املدارس و اهليئات اجملاورة-*   

  انتقاء التالميذ الذين لديهم استعدادات و مواهب يف رياضة معيّنة و توجيههم حنو رياضة النخبة ، فقد -*  
  .      يكونوا يف املستقبل جنوم و أبطال

  . 85صاملرجـــــــــع  السابـــــــــــق، :   أمحد حسني اللقائي -1
    101، ص 1987، جامعة الريموك ، األردن ، 1علم النفس الرتبوي ، ط:   عبد اجمليد نشواتي -2
  . 172صاملرجع السابق، :   أمني أنور اخلويل -3
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  خُالَصَــــــــــــــــــة
  

تكتسي الرياضة املدرسية أمهية كبرية للتالميذ ، من خمتلف النواحي النفسية ، البدنية و الرتبوية فأما             
 إشباع منو التالميذ و رغباهتم يف املمارسة الرياضية ، أما من الناحية البدنية ، فهي من الناحية النفسية ، هلا دور يف

تساهم يف تطوير القدرات الكامنة لدى التالميذ و تنمية مواهبهم اخلاصة ، من خالل توفري هلم وسط حيوي و رحب 
  .التفكري و السلوكلتحقيق ذلك ، كما تساهم يف تربية التلميذ و تثقيفه و تعلم أمناط خمتلفة يف 

يسهر على تنظيم الرياضة املدرسية ، الكثري من اهليئات اخلاصة بذلك فعلى املستوى الوطين ، جند االحتادية    
اجلزائرية للرياضة املدرسية ، أما على مستوى كل والية فنجد الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية ، ثم يأتي املستوى 

  .   ات الرياضية الثقافية ، اليت توجد حتى يف املؤسسات الرتبويةاحمللي الذي توجد فيه اجلمعي
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  البحــــث  منهجيــة
  و إجراءاته  امليدانية 
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  متهــيد
  

إنّ أمهية أيةّ دراسة و دقتها ، تتعدى اجلانب النظري املنطلق منه ، يتطلب  تدعيمها ميدانياً من أجل    
التحقق من فرضيات املوضوع ، هذا ما يتطلب من الباحث ، توخي الدقة يف اختيار املنهج العلمي املالئم و األدوات 

علومات ، اليت يعتمد عليها يف ما بعد و كذا حسن استخدام الوسائل اإلحصائية ، من أجل       املناسبة جلمع امل
الوصول إىل نتائج ذات داللة و دقة ، تساهم يف تسليط الضوء على اإلشكالية املدروسة و يف تقدم البحث       

  .العلمي بصفة عامة
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  منهجية البحث   -1
كلمة منهج مشتقة من هنج ، أي سلك طريقاً معيناً و بالتايل كلمة منهج تعين الطريق ، كما تعين بالغة    

  1.ي ، يعين البحث أو النظر أو املعرفة، اليت تؤدي إىل الغرض املطلوب، اليت ترجع إىل أصل يونان"Method"اإلجنليزية 
ميثل املنهج يف البحث العلمي ، جمموعة من القواعد و األسس اليت يتم وضعها من أجل الوصول إىل احلقيقة     

، و منهج البحث و تكون هذه األسس املنهجية، مبثابة املرشد الذي يتبناه الباحث حتى تتسم دراسته بالدقة العلمية
هو النتيجة اليت ينتهي إليها الباحث ، انطالقاً من البناء النظري ، إىل غاية النتائج اليت سوف يتحصل عليها جتسيداً 
لكافة اخلطوات اليت تصاغ خالل إجناز هذا البحث، انطالقاً من اإلشكالية املطروحة ، فإنّ املنهج الوصفي التحليلي 

 االنتقاء و التوجيه الرياضي للتالميذ يف إطار «ة على التساؤالت املطروحة حول موضوع هو األكثر مالئمة لإلجاب
  .»الرياضة املدرسية 

إذا كان املنهج الوصفي ينطلق من وصف الظاهرة كما هي يف الواقع ، فإنّه ال يتوقف عند هذا احلد ، حيث    
 البيانات و احلقائق بل تتجه إىل تصنيف هذه الدراسات الوصفية ، ال تقف عند جمرد مجع« : يقول حممد شفيق 

احلقائق و تلك البيانات و حتليلها و تفسريها الستخالص داللتها و حتديدها بالصورة اليت هي عليها ، كمياً و كيفياً 
    2.هبدف الوصول إىل نتائج هنائية ميكن تعميمها

  الدراسة االستطالعية    -2  
ط سؤال اإلشكالية و صياغة الفرضيات ، هو أساس انطالق الدراسة         ال خيفى على أيّ باحث ، أنّ ضب   

و أما أدوات البحث املناسبة فهي أساس إجناز اجلانب امليداني ، الذي يعطي مصداقية لإلشكالية و ملا كان 
 زيارة بعض االستبيان هو أحد األدوات املعتمد عليها إلجناز هذا البحث ، فقد قمنا بدراسة استطالعية من خالل

املؤسسات الرتبوية ، أين قمنا بتوزيع االستبيان األويل على جمموعة من أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية املقدرين           
  . أستاذ ، من أجل الوقوف على نقائص و ثغرات االستبيان قبل التوزيع النهائي له20:بـ
  

  . 48، ص1996و تقنياته، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، البحث العلمي، مناهجه : حممد زيان عمر .   د-1
  . 108، ص 1998البحث العلمي، اخلطوات املنهجية إلعداد البحوث االجتماعية ، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية ، : حممد شفيق .   د-2
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 كذلك للتعرف على مدى وضوح األسئلة ، بصفة عامة و قياسها للشيء املطلوب قياسه ، التعرف على    
األسئلة اليت قد تسبب حرجاً للمستجوبني أو حياولون عدم اإلجابة عليها ، حتى يتم إعادة صياغتها بطريقة أخرى ، 

  :د هذا احلرج و لقد خرجنا مبجموعة من املالحظات ، نلخص أمهها فيما يلي تبع
  . التعرف على امليدان و مدى إمكانية إجراء هذه الدراسة-   
  . غموض بعض األسئلة ، مما جعلنا نعيد صياغتها-   
  . وجود بعض التكرارات يف بنود األسئلة ، مما دفعنا حلذفها-   
  .سئلة ، مما جعلنا نقوم بتعديلها عدم الرّد على بعض األ-   

إضافة إىل كلّ هذا ، فقد مكنتنا الدراسة االستطالعية ، من خالل التوزيع األويل لالستمارات من أنّ    
  .الفرضيات قابلة لالختبار

  حتديد جمتمع و عيّنة البحث     -3
    : جمتمع البحث -1 -3
راد إقامة الدراسة التطبيقية عليها ، من خالل املنهج املتبع ، إنّ جمتمع الدراسة ، ميثل الفئة االجتماعية ، امل   

يتكون جمتمع دراستنا هذه من مجيع أساتذة الرتبية البدنية للطور الثالث من التعليم األساسي املتواجدين على مستوى 
  .والية اجلزائر

ف مديرية الرتبية  و املقدمة من طر2003/2004لقد حدد عدد أفراد جمتمع البحث ، حسب إحصائيات    
  . أستاذ580لوالية اجلزائر 

كما يتضمن جمتمع هذا البحث ، مجيع مسريي االحتادية اجلزائرية للرياضة املدرسية ، كذلك مسريي الرابطة    
  .الوالئية للرياضة املدرسية 
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    : عيّنة البحث -2 -3
تعترب العيّنة يف البحوث الوصفية ، أساس عمل الباحث و هي مأخوذة من اجملتمع األصلي و تكون ممثلة له    

 ، عملية حساسة           متثيالً صادقاً ، كما تعترب عنصراً هاماً يف املرحلة التطبيقية ، هذا ما جعل عملية حتديدها
  .و دقيقة ، يتوقف عليها جناح البحث العلمي و صدقه

لقد حاول الباحث ، أن حيدد عينة هلذه الدراسة ، تكون أكثر متثيالً للمجتمع األصلي ، هذا ما خيول              
الزم احلقيقة و تعطي صورة واقعية له احلصول على نتائج ميكن تعميمها و لو بصورة نسبية ، و من مثة اخلروج بنتائج ت

للميدان املدروس ، مشلت عيّنة البحث أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية ، للطور الثالث من التعليم األساسي ، على 
 اكمالية ، حسب 263 أستاذ موزعني على مجيع أقطار هذه الوالية يف 580مستوى والية اجلزائر البالغ عددهم 

، و احرتاماً لألسس املنهجية عند إجراء البحوث العلمية           2003/2004لرتبية لوالية اجلزائر لسنة إحصائيات مديرية ا
 من اجملموع الكلي ألفراد جمتمع البحث 10%و حتى تكون النتائج أكثر صدق و موضوعية ، فقد مت أخذ نسبة 

  . عشوائية أستاذ ، مت اختيارهم بطريقة58لنحصل يف األخري على عيّنة حجمها 
لقد مت االعتماد على عيّنة أخرى مقصودة ، متكونة من مجيع املسريين يف االحتادية اجلزائرية للرياضة املدرسية    

  . مسريين09 مسري ، كذلك مجيع املسريين يف رابطة الرياضة املدرسية لوالية اجلزائر و عددهم 13البالغ عددهم 
 فرد مت توزيع عليهم 80 مسري ، أي مبجموع 22 أستاذ و 58لنحصل يف األخري على عيّنة متكونة من    

  .                أيام مبساعدة بعض الزمالء من طلبة و أساتذة10استمارات استبيان و قد مت مجع هذه االستمارات بعد 
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انطالقاً من إشكالية البحث و فروضه ، فإنّ هذه الدراسة تستلزم احرتام الشروط :  خصائص العيّنة -1 -2 -3
  :املنهجية من اجل احلصول على نتائج ذات صدق و موضوعية، وعليه فإنّ عيّنة هذا البحث تشمل فئتني من األفراد 

  .بية البدنية و الرياضية يف الطور الثالث من التعليم األساسي دون غريهم من األساتذة أساتذة الرت-   
  .        مجيع املسريين ، يف االحتادية اجلزائرية للرياضة املدرسية-   
  . يف رابطة الرياضة املدرسية لوالية اجلزائر       
  . مل يتم أخذ عامل السلم و ال اجلنس يف االعتبار-   
  .م أخذ نوع الشهادة العلمية احملصل عليها و اخلربة املهنية ، يف االعتبار ، لدى عيّنة األساتذة مل يت-   

    

  أدوات البحث     -4
قصد الوصول إىل حلول إشكالية البحث املطروحة و للتحقق من صحّة فراضية هذا البحث ، لزم إتباع   

  :ستخدام األدوات التالية أجنع الطرق و ذلك من خالل الدراسة و التفحص ، حيث مت ا
  

   : الدراسة النظرية -1 -4
أو املادة اخلربية ، حيث تتمثل يف االستعانة باملصادر         » املعطيات الببليوغرافية « اليت يصطلح عليها بـ   

موضوع و املراجع من كتب ، مذكرات ، جمالّت ، جرائد رمسية ، نصوص و مراسيم قانونية ، اليت يدور حمتواها حول 
االنتقاء و التوجيه الرياضي للتالميذ املوهوبني و كذلك خمتلف العناصر املشاهبة اليت ختدم هذا املوضوع ، سواء كانت 

  .مصادر عربية أو أجنبية ، أو دراسات ذات صلة باملوضوع
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   : االستبيان -2 -4
هو أداة عملية ، تعترب من بني وسائل االستقصاء ، جلمع املعلومات ، األكثر فعالية خلدمة البحث ، حيتوي    

 البحث ، قد هذا األخري على جمموعة من األسئلة ، متت صياغتها الختبار صحّة فروض هذه الدراسة و أهداف
مت تصميم هذا االستبيان و حتديد عناصرها استناداً إىل آراء و توجيهات عدد من الباحثني و املختصني يف امليدان 

  .الرياضي مبا يتماشى و يتفق مع موضوع البحث و إشكاليته و فروضه
  .ملسريين سؤال مت طرحها على ا)15( -: سؤال موزعة على النحو التايل32يتشكل االستبيان من    

  .    سؤال مت طرحها على األساتذة)17( -                         
                   .        فيما يلي ، سيتم حتديد احملاور و طرح األسئلة حسب هذه احملاور    
  :متّ حتديد حماور البحث على النحو التايل :  حتديد حماور االستبيان  -1 -2 -4

يت هلا عالقة بأمهية إتباع األسس العلمية عند انتقاء التالميذ املوهوبني ، يتضمن هذا  يتعلق باألسئلة ال:احملور األول 
  :احملور األرقام التالية حسب عيّنة البحث 

  .من االستبيان اخلاص باملسريين        5.  4.  3.  2.  1 -   
  .     من االستبيان اخلاص باألستاذة     6. 5. 4. 3. 2. 1 -   
يشتمل على األسئلة اليت تشري إىل دور املنافسات الرياضية املدرسية ، يف انتقاء و توجيه التالميذ :  احملور الثاني 

  :ذوي املواهب الرياضية و يتضمن األرقام التالية 
  .من االستبيان اخلاص باملسريين        10.  9.  8.  7.  6 -  

       . من االستبيان اخلاص باألستاذة 12. 11. 10. 9. 8. 7 -   
  :ميثل األسئلة اليت هلا عالقة بأمهية التوجيه الرياضي ، للتالميذ املوهوبني و يتضمن األرقام التالية : احملور الثالث  

  .من االستبيان اخلاص باملسريين     15. 14. 13. 12. 11 -  
       . من االستبيان اخلاص باألستاذة   17. 16. 15. 14. 13 -   
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بعد إعطاء الصيغة األولية لالستبيان و بناؤه ، وفق اإلطار النظري للبحث ، انتقلنا :  صدق االستبيان  -2 -2 -4
  :إىل قياس مدى صدقه من خالل ما يلي 

يعترب التحكيم من طرف األساتذة املختصني ، مبثابة املوجه األول لتحديد ثغرات و نقائص : لتحكيــــــم  ا - •
من معهد الرتبية البدنية و الرياضية ) 2(االستبيان ، و عليه فقد مت عرض هذا األخري على مخس أساتذة حمكمني 

و جتربتهم امليدانية ، يف اجملاالت ) دكاترة(العلمي من جامعة بوزريعة ، يشهد هلم مبستواهم ) 3(بدايل إبراهيم و 
  :   الدراسية و مناهج البحث العلمي بغرض حتكيمه و من خالل ذلك ، مت الوقوف على بعض الثغرات ، منها 

  . إضافة بعض األسئلة و إزالة بعضها اآلخر-   
  .قصود إعادة الصياغة اللغوية لبعض األسئلة ، اليت كانت ال تؤدي املعنى امل-  

  . إعادة ترتيب بعض األسئلة ، حسب أمهيتها و أولويتها يف البحث-   
  . تعويض بعض األسئلة املفتوحة بأسئلة مغلقة-   
  

   : املقابلــة -3 -4
تعترب املقابلة ، من بني األدوات الرئيسية يف مجع البيانات و املعلومات ، عند دراسة األفراد و اجلماعات    

ر ، يتم بني القائم باملقابلة و بني شخص أو جمموعة أشخاص ، هبدف احلصول على معلومات اإلنسانية و هي حوا
متعلقة مبوضوع معيّن ، و قد كان اهلدف األساسي من هذه املقابلة هو التعرف بصفة دقيقة على آراء املسريين           

 ظل ممارستهم للرياضة املدرسية ، كذلك مت و املفتشني ، حول االنتقاء و التوجيه الرياضي للتالميذ املوهوبني يف
مناقشة الدور املنوط باملسريين يف هذا الشأن و ماذا جيب عليهم القيام به ، لقد مت توجيه األسئلة املطروحة على 

  .املفتشني و املسريين ، مبا خيدم و يتفق مع أهداف البحث و فرضياته و حماوره األساسية
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  جماالت البحث     -5
   : اجملال الزماني -1 -5
و كذلك " C. R. S. T"بعد تلقي املوافقة على موضوع البحث ، من طرف املركز البحث العلمي و التقين    

  . ، فقد متّ اختيار عيّنة البحث يف شهر نوفمرب من نفس السنة 2003 ذ املشرف يف شهر أكتوبر األستا
، من خالل القيام بالعمل التطبيقي يف كل من االحتادية           2004 متّ توزيع االستبيان اخلاص باملسريين يف ماي    

لة فقد متّ إجراؤها مع عضوين من االحتادية اجلزائرية للرياضة و الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية ، أما فيما خيص املقاب
زواالً ، كما  15:00 على الساعة  2004  ماي 04املدرسية و مها ، املدير الفين الوطين  و األمني العام ، كان ذلك يوم 

     .       17/05/2004متّ التحاور مع رئيس الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية يف 
يما خيص االستبيان اخلاص بأساتذة الرتبية البدنية و الرياضية ، متّ توزيع االستمارة النهائية على أفراد أما ف   

  . 2004 العيّنة يف شهر جوان 
  

   : اجملال املكاني -2 -5
لقد أجريت الدراسة امليدانية ، على مستوى مقر االحتادية و الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية ، فيما خيص    

  .توزيع االستبيان ، كذلك إجراء مقابلة شخصية مع بعض املسريين
) إكماليات(أما فيما يتعلق باالستبيان اخلاص باألساتذة ، فقد متّ توزيعه على مستوى املؤسسات التعليمية    

  . أستاذ58حسب عيّنة البحث ، اليت متثل 
  صعوبات البحث     -6

ب اختاذ عدّة إجراءات ، لتجنب أو للتخفيف من الصعوبات اليت         إنّ القيام بعمل أو حبث ما ، مهمة تتطل  
قد تعرقل الباحث ، خالل مراحل إجنازه املختلفة و إذا كانت مسؤولية هذه البحوث و الدراسات ، أن تقر 

  .بالصعوبات اليت لقيتها يف امليدان ، فإنّ القول ينطبق على هذا البحث
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  :لقد واجهتنا صعوبات عدّة خالل إجناز هذا البحث ، من بينهـــــــــــا    
ستقبال ،  البريوقراطية اإلدارية ، اليت يتصف هبا بعض مسريي االحتادية من خالل تأجيل مواعيد اال-   

إضافة إىل صعوبة احلصول على بعض الوثائق خاصة املتعلقة باجلوانب اإلدارية و املالية ، زيادة على هذه الصعوبات ، 
هناك قلة املراجع و املصادر ، إن مل نقل انعدامها فيما يتعلق باالنتقاء و التوجيه الرياضي للتالميذ املوهوبني ، صعوبة 

 لكون أنّ لديهم انشغاالت و ارتباطات ، األمر الذي جعلنا نرتقب مواعيد قيامه االلتقاء ببعض املفتشني ،
باالجتماعات أو أيام دراسية لاللتقاء هبم ، كذلك صعوبة تبسيط العبارات الواردة يف االستبيان ، من أجل السماح 

  .       للمسريين و األساتذة ، اإلجابة عليها بكل موضوعية
   

  ية   الوسائل اإلحصائ  -7
إنّ هدف الدراسة اإلحصائية ، هو حماولة التوصل إىل مؤشرات كمية ذات داللة ، تساعدنا على التحليل          

  :و التفسري و احلكم  على مدى صحة الفرضيات و املعدالت اإلحصائية املستعملة هي كالتايل 
          

تحليل النتائج يف مجيع األسئلة بعد حساب تكرارات كل استخدم الباحث قانون النسب املؤوية ل: النسب املؤويــة  -*
  :منها و مثال ذلك اإلجابة على السؤال التايل 

  .هل يؤثر التوجيه للتالميذ املوهوبني على أدائهم يف مستقبلهم الرياضي ؟   
  نعم:  إجابة بـ 44: كانت اإلجابة 

  ال:  إجابة بـ 14          
  : النسب املؤوية ، كانت النتيجة كما يلي بعد تطبيق الطريقة املألوفة حلساب

  
   %75,86 =                   =                                           =  نعم :                 اإلجابة بـ 

  

 X 100نعم : جمموع عدد اإلجابات بــ 
  اجملموع الكلي ألفراد العيّنة

  

44 X 100  
58  
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   %24,13 =                   =                                           =  ال  :                 اإلجابة بـ 

     

يسمح لنا هذا االختبار ، بإجراء مقارنة بني خمتلف النتائج احملصل عليها ، من خالل :  "2كا"اختبار كاف تربيع  -*
  : يان و هي كما يلــي االستب

  
  جمموع =  2كا

  

   .α = 0,05درجة اخلطأ املعياري 
  .  ، حيث هـ متثل عدد الفئات1 -هـ = درجة احلرية ن 

  "   ياتس" نستعمل تصحيح 5إذا كانت عدد التكرارات أقل من 
  

  جمموع =  2كا
  

  .القيمة احملسوبة من خالل االختبار : 2ميثل كا
  ).الواقعية(ت احلقيقة عدد  التكرارا:   ت ح 
  ).املتوقعة(عدد التكرارات النظرية :   ت ن 

  و /ن= ت ن : من خالل املعادلة التالية ) ت ن( يتم عدد التكرارات النظرية 
  ن ،  ميثل العدد الكلي ألفراد العيّنة :          حيث 

                    و ،  ميثل عدد االختيارات املوضوعة لألسئلة
سمح هذا االختبار بتحديد الفروق بني اإلجابات، إذا كانت ذات داللة إحصائية أم ال، ذلك من أجل الكشف        ي

  .    عن مدى مسامهة الرياضة املدرسية يف انتقاء و توجيه التالميذ، ذوي املواهب الرياضية ، حنو املمارسات النخبوية
  

  

  X 100ال : جمموع عدد اإلجابات بــ 
  كلي ألفراد العيّنةاجملموع ال

  

14 X 100  
58  

  2) ت ن–ت ح ( 
  ت ن

 2 )0,5 – ت ن –ت ح ( 
  ت ن
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  عرض  و  مناقشة
  و  حتليل  النتائج 
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  :عرض ومناقشة أراء املسريين و املفتشني).1
  :من بني األدوات املستعملة إىل جانب االستبيان ملعاجلة موضوع هذا البحث

القيام بإجراء العمل التطبيقي و وتزامنا مع توزيع االستبيان مت التحاور مع مسئولني من االحتادية حيث أثناء .تقنية املقابلة
 مساءا ومها املدير الفين الوطين لالحتادية 15:00على الساعة  04/05/2004اجلزائرية للرياضة املدرسية، كان ذلك يف 

  .مزيانوكذلك األمني العام اإلداري و املايل السيد . السيد قريشي
 إضافة إىل هذا مت .17/05/2004 كما مت التحاور أيضا مع رئيس الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية السيد بنوح عمر يف
  .السيد سالماني، السيد معيوف: إجراء مقابلة أخرى مع مفتشني للطور الثالث من التعليم األساسي لوالية اجلزائر ومها

  .لى املسريين واملفتشني مبا خيدم ويتعلق مع أهداف البحث و فرضياته و حماوره األساسيةلقد مت توجيه األسئلة املطروحة ع
من أجل التعرف و بصفة دقيقة على أرٍاء املسريين و املفتشني حول دور : و لقد كان اهلدف من إجراء كل هذه املقابالت هو

ب الرياضية ، كذلك الدور املنوط باملسريين يف هذا الشأن الرياضة املدرسية يف عملية االنتقاء والتوجيه للتالميذ ذوي املواه
  .وماذا جيب عليهم القيام به

لقد أمجع املسريين من خالل األسئلة املطروحة عليهم على أمهية الرياضة املدرسية خاصة لذوي الكفاءات واملواهب 
ما أشار هؤالء املسريون إىل ضرورة االهتمام ك. باعتبارهم يعملون على حتسني صورهتا ومتثليها يف خمتلف احملافل الرياضية

كذلك توفري كل متطلباهتا املادية من وسائل وإمكانيات حتى يتم االرتقاء هبا . هبذه الرياضة أكثر خاصة من الناحية اإلعالمية 
الرتويج هلا وال إىل أعلى املستويات، حيث توجد حسب قوهلم الكثري من املهرجانات والفعاليات الرياضية املدرسية مل يتم 

تغطيتها إعالميا، ألنه باختصار هناك غياب كامل لإلعالم الرياضي املدرسي، وفيما خيص عملية انتقاء التالميذ املوهوبني يف 
إطار ممارستهم للرياضة املدرسية، فقد أكد املسريون أن هناك مشاركة واسعة من طرف خمتلف املدارس يف املنافسات 

 ، األصاغر، األشبال، تتم كل هذه تها من طرف الرابطة ملختلف الفئات، حيث جند منهم صنف املبتدئنيالرياضية اليت يتم برجم
  املنافسات على عدة مراحل يف شكل تصفيات تبدأ على املستوى البلدي ثم الوالئي 
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اجلهوي، الوطين وحتى الدويل ليتم توجيه التالميذ املتفوقني يف هذه املنافسات سواء كانت فردية أو مجاعية إىل نوادي رياضية 
  .متخصصة، وذلك بعد أن تنتهي عهدة األشراف عليهم

رياضي النخبة املدرسية التابعني هلا ضد كل األخطار اليت قد كما تطرق املسريون إىل أن االحتادية تقوم بتوفري التأمني لفائدة 
  .يتعرضون هلا سواء أثناء التنقل أو خالل املنافسات الرياضية

كما مت أخد رأي مفتشني للرتبية و التكوين يف الطور الثالث من التعليم األساسي حول مشكلة االهتمام بالتالميذ ذوي املواهب 
ات التعليمية، وكيف يتم انتقاءهم والتعامل معهم، وكان رأيهم بصفة عامة أن الرتبية البدنية الرياضية على مستوى املؤسس

والرياضية متثل منعرج جديد بالنسبة للتلميذ يف هذا الطور، لذلك ينبغي االهتمام به ملا حيمله من تطلعات ومواهب من طرف 
رغم أن الوضع أصبح أصعب مقارنة ملا كان عليه يف . هم للقيام بذلكأساتذة هذه املادة الذين من املفروض أهنم تلقو تكوينا يؤهل

السابق على حد قوهلم حيث كان أستاذ الرتبية البدنية والرياضية من جهة مدرب ومربي ومن جهة أخرى كان تابع لوزارة 
يأخذ يف االعتبار توفري اهلياكل و الشباب والرياضة، هذا باإلضافة إىل أن بناء املؤسسات التعليمية يف اآلونة األخرية أصبح ال 

املنشآت الرياضية مبقياسها الرمسية، لكن رغم هذا ينبغي أخذ األمور كما هي وحماولة التكيف معها، لذلك أصبح من واجب 
 من خالل ما سبق التطرق إليه وبعد. األستاذ أن يبذل جمهودا أكرب حتى يعيد ملادته وللرياضة املدرسية بصفة عامة مكانتهما

املناقشة املستفيضة مع املفتشني واملسريين تبني أن هناك وعي ودراية من قبل املسريين بأمهية الرياضة املدرسية يف عملية 
االنتقاء والتوجيه للتالميذ الذين يبدون مواهب وقدرات رياضية، و ذلك من خالل حماولتهم للعمل على إعدادهم من اجلوانب 

  .ذا من أجل حتسني مستوى الرياضة املدرسية واالنتقاء هبا إىل املمارسات النخبوية البدنية، احلركية و املهارية ه
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عرض و مناقشة حماور البحث  من خالل نتائج -2
  اإلستبيان اخلاص باألساتذة

   و اإلجابة على فرضيات البحث
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  السادس              عرض و مناقشة و حتليل النتائج     الفصل                                       التطبيقي البـــــاب  
  :  املتعلق بالفرضية األوىل من خالل أجوبة األساتذة1عرض ومناقشة نتائج احملور رقم ) 1.2

   رياضيةب لغرض معرفة مدى وجود تالميذ ذوي مواه-
  :مت طرح السؤال التايل

  ة البدنية والرياضية هل صادفتهم تالميذ موهوبني رياضيا؟من خالل تسريكم حلصص الرتبي: 1سؤال رقم
  .يوضح اجابات األساتذة حول مدى وجود مواهب رياضية داخل الصف املدرسي) 1.1(اجلدول رقم 

  ²كا  الداللة مستوى الداللة   درجة احلرية
  اجملدولة

  ²  كا
احملسوبة

 األجوبة نعم ال اجملموع

 التكرارت 41 17 58
  9,92 3,84 دال 0,05 01

 100% 29,31% 70,68%  %النسبة 

أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند مستوى ) 1.1(يتضح لنا من خالل النتائج املبينة على اجلدول رقم 
يت تبلغ  اجملدولة ال2وهي أكرب من قيمة كا) 9,92( احملسوبة2حيث بلغت قيمة كا) 01(ودرجة حرية ) 0,05(الداللة

ويدل ذلك على أن أساتذة الرتبية البدنية والرياضية كثريا مايصادفون تالميذ ذوي مواهب رياضية داخل األفواج ). 3,84(
إذا كان املؤسسات الرتبوية تشرف على عدد كبري من : ميكن التعليق على هذه النتيجة من خالل اإلشارة إىل أن انه. املدرسية

راهتم الذهنية والعقلية والعلمية والبدنية، وحبكم أن كل أستاذ يعترب مسئول عن املادة اليت يدرسها التالميذ من حيث تنمية قد
من خالل احتكاكه الدائم مع التالميذ، فانه كثريا ما يصادف من بينهم تالميذ يتصفون بقدرات ومواهب متميزة تستحق العناية 

ه للمنافسات الرياضية يف إطار النشاطات الثقافية اليت تنظمها كل والتقدير، سواء أثناء احلصص العادية أو خالل تنظيم
  .مؤسسة تربوية

من هذا املنطق وحسب األجوبة املتحصل عليها من طرق أغلب أفراد العينة من أساتذة الرتبية البدنية والرياضية والذين تزيد 
 رياضية ومواصفات تعد بالنجاح يف اجملال  تالميذ مواهب وقدرات واستعداداتاصادفو  يؤكدون أهنم ) 70(نسبتهم عن 
  .الرياضي
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   لغرض معرفة مدى إقبال أساتذة الرتبية البدنية على انتقاء التالميذ ذوي املواهب الرياضية-
  : طرح السؤال التايلمت

  هل تقومون باالنتقاء الرياضي للتالميذ املوهوبني؟: 2سؤال رقم
 :يبني اإلجابات حول مدى قيام أساتذة الرياضية بعملية االنتقاء) 2.1(اجلدول رقم 

  
درجة 
 احلرية

  مستوى
  الداللة

  ²كا الداللة
 اجملدولة

   ²كا
 احملسوبة

 األجوبة دائما أحيانا نادرا أبدا جمموع

 التكرارات 7 19 22 10 58

03 0,0
10,5 7,81 دال 5

2 
100

% 
17,2

4% 
37,9

3% 32,75% 12,0
6% 

 %النسبة

 
 2املبني أعاله يتضح أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى إذ بلغت قيمة كا) 2.1(من خالل اجلدول رقم 

انطالقا من هذه النتائج  )0,05(عند مستوى الداللة ) 7,81(ليت تبلغ  اجملدولة ا²وهي أكرب من قيمة كا) 10,52(احملسوبة 
 الرياضية حيث يتم اكتشافهم خالل احلصص التدريبية أو أثناء إجراء بميكن التأكيد على أن هناك انتقاء للتالميذ ذوي املواه

  .خمتلف املنافسات واللقاءات الرياضية
وبة املتحصل عليها من طرف أفراد العينة اليت ختتلف فيما بينها، وذلك راجع إىل ميكن تفسري هذه النتيجة باالستناد إىل األج

 املهنية لكل أستاذ من توفر ملساحات اللعب وخمتلف التجهيزات واملنشأة الرياضية الالزمة، كذلك األمر يتعلق فالظرو
 والكفاءة املهنية لكل أستاذ وعليه فان أكثر بتكوينه ودرجة خربته، حيث أن االنتقاء عملية تقنية تتطلب الكثري من املهارات

ولعل ذلك يعود أكثر إىل )  %12,06(األساتذة يدكون أمهية االنتقاء الرياضي للتالميذ املوهوبني و هو ما يرتجم إجاباهتم بنسبة 
  .خمتلف التسهيالت اإلدارية والضمري املهين الذي ميتاز به كل أستاذ
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  :لغرض معرفة اجلانب الذي يعتمد عليه أكثر لتحقيق عملية االنتقاء
  :مت طرح السؤال التايل

  كثر؟يف حالة قيامكم بانتقاء التالميذ املوهوبني ماهو اجلانب الذي هتتمون به أ: 3سؤال رقم 
  . حول اجلانب الذي يعتمد عليه عند االنتقاءةيوضح إجابات األستاذ) 3.1(اجلدول رقم 

  
درجة 
 احلرية 

مستوى 
 الداللة

داللة  ²كا
 اجملدولة

   ²كا
 احملسوبة

اجلانب  جمموع
 التقين

اجلانب 
 البدني

اجلانب 
 االجتماعي

اجلانب 
 النفسي

اجلانب 
 املرفولوجي

 األجوبة 

 تكرارات 25 5 7 18 3 58

04 
0،0
دال 5 9،49 31،7 100

% 
5،17

% 
31،0

3% 
12،06

% 
8،62

% 
43،10

% 
 %النسبة

  
أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند مستوى الداللة ) 3.1(يتبــيـن لنا مــــن خــالل اجلـــــــــدول رقم 

عند درجة حرية ) 9,49( اجملدولة اليت بلــغت 2ر من قيمة كاوهــي أكــبـــ) 31,7( احملسوبة 2إذ بلغت قيمة كا) 0,05(
  . مقارنة بغريه من اجلوانبي، ومعنى ذلك أن أساتذة الرتبية البدنية الرياضية يهتمون أكثر باجلانب املد فولوج)04(

ه ألن كل جزء منه يكمل ميكن توضيح هذه الفكرة أكثر من خالل اإلشارة إىل أن االنتقاء كل متكامل ال ميكن فصل بعضه عن غري
اآلخر يتأثر به ويؤثر عليه، وإذا أتينا إىل إجابات أغلب أفراد عينة البحث من األساتذة جند أن االنتقاء عندهم ينصب على 

  .جانب واحد دون االهتمام باجلوانب األخرى، كاجلانب البدني والتقين والرتبوي
يهتمون باجلانب ) %12( و يمنهم يهتمون باجلانب املرفولوج)  %43(هذا ما تعكسه إجاباهتم من خالل اجلدول حيث جند 

  .من أفراد العينة يهتمون باجلانب البدني) %31(االجتماعي يف حني 
جند أن هناك غياب تام إلتباع املعايري واألسس العلمية احلديثة عند انتقاء : من هذا املنطلق وحسب األجوبة املتحصل عليها

  .املواهب الرياضية
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   لغرض معرفة الطريقة اليت يعتمد عليها لتحقيق االنتقاء الرياضي-
  :مت طرح السؤال التايل

   اكتشاف التالميذ املوهوبني؟ماهي الطريقة اليت تعتمدون عليها حتى يتم: 4السؤال رقم 
  :يبني إجابات األساتذة حول الطريقة املعتمدة النتقاء املواهب الرياضية) 4.1(اجلدول رقم

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا داللة
 اجملدولة

   ²كا
 احملسوبة

مقابالت  جمموع
 ودية

متارين 
 تنافسية

بطارية 
 اختبارات

طريقة 
 المالحظة

 األجوبة 

 التكرارات  22 4 19 13 58

13,7 7,81 لدا 0,05 03
5 

%100 22,4
1% 

32,7
5% 

6,89% 37,39
% 

 %النسبة

 احملسوبة 2يتبني أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى حيث بلغت قيمة كا) 4.1(باعـتمـاد اجلـدول رقـم 
ومعنى ) 03(ودرجة حرية ) 0،05(مستوى الداللة عند ) 7،81( اجملدولة اليت بلغت 2وهي أكرب من قيمة كا) 13،75(

  .ذلك وباالستناد إىل نتائج اجلدول فان الطريقة الغالبة اليت تعتمد الكتشاف التالميذ املوهوبني هي طريقة املالحظة
ت وختتلف من ميكن تفسري هذه النتيجة من خالل اإلشارة إىل أن الطرق اليت يستعملها أساتذة الرتبية البدنية والرياضية تتفاو

منهم ) %37(حيث دقتها وفعاليتها، وهو ما نلتمسه من خالل معظم إجابات أفراد عينة البحث حيث جند نسبة تزيد عن
 على طريقة املالحظة، وال خيفى على أحد ما هلذه الطريقة من نقائص وسلبيات يعتمدون عند إنتقاء أفضل التالميذ الرياضيني

  . الذاتيةباعتبارها متتاز بقدر كبري من
يف حني جند . يعتمدون عند االنتقاء على إجراء مقابالت ودية) %22(منهم يستعملون متارين تنافسية، و) %32(كما جند 

  .فقط) %6,89(نسبة ضئيلة من األساتذة يستعملون طريقة علمية مهمة أكثر فعالية وهي بطارية اختبارات بنسبة 
ول املدون أعاله وحسب األجوبة املستوحاة من أفراد عينة البحث فإن أغلب انطالقا من النتائج احملصل عليها يف اجلد

  .األساتذة ال يعتمدون على طرق وأسس علمية عند انتقائهم للتالميذ ذوي املواهب الرياضية
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   و حتليل النتائجالسادس              عرض و مناقشة     الفصل                                       التطبيقي البـــــاب  

   لغرض معرفة مدى توظيف الفروق الفردية عند اجناز االنتقاء الرياضي؟-
  :مت طرح السؤال التايل

  هل تأخذون مببدأ الفروق الفردية عند انتقاءكم للتالميذ املوهوبني؟: 5سؤال رقم
  

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

الداللة   ²كا
اجملدولة

  ²كا
 احملسوبة

 األجوبة دائما أحيانا انادر أبدا جمموع

 التكرارات 6 12 17 23 58
 %النسبة 10,34% 20,68% 29,31% 39,65% 100% 10,82 7,81 دال 0,05 03

  
  : يوضح إجابات األساتذة حول أخذ مبدأ الفروق الفردية عند االنتقاء) 5.1(اجلدول رقم  

أن هناك فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 5.1(ـدول رقم يتضـح لنــا مــن خـــالل النــتائج الــواردة عـلــى اجل
). 7,81( اجملدولة اليت تبلغ ²وهي أكرب من قيمة كا) 10,82( احملسوبة ²إذ بلغت قيمة كا) 03(ودرجة حرية ) 0,05(

عند انتقاءهم للتالميذ ذوي نستخلص من كل هذه املعطيات أن أساتذة الرتبية والرياضية ال يقومون مبراعاة الفروق الفردية 
  .املواهب الرياضية

ميكن التعليق على هذه النتيجة من خالل التطرق إىل أن اختالف األفراد يف استعداداهتم وقدراهتم البدنية وميوهلم واجتاهاهتم 
سمح بتغطية مجيع ذلك مبا ي. يف املمارسة احلركية، يتطلب بالضرورة أمناط خمتلفة من األنشطة الرياضية تتناسب كل تلميذ

  .امليول والرغبات ومبا يتماشى مع قدرات التالميذ وإمكاناهتم البدنية
يؤكدون أهنم ال ) %39(من هذا املنطق وحسب األجوبة املستوحاة من طرف أغلب أفراد عينة البحث اليت تزيد نسبتهم عن 

  .يتنافى مع املبادئ واألسس العلمية يف االنتقاءيأخذون مببدأ الفروق الفردية عند انتقائهم للتالميذ املوهوبني وهو ما 
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  : لغرض معرفة مدى توظيف نتائج الفحوص الطبية عند اجناز االنتقاء الرياضي-
  :مت طرح السؤال التايل

  هل تأخذون بنتائج الفحوص الطبية عند قيامكم باالنتقاء الرياضي للتالميذ املوهوبني؟: 6سؤال رقم
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

كا ²  الداللة
جمدولة

كا ²  
 حمسوبة 

 األجوبة  دائما أحيانا نادرا أبدا جمموع

التكرارات 4 9 18 27 58
 22,03 7,81 دال 0,05 03

%100 %46,55  %النسبة %6,89 %15,51 %31,03

  
  :يوضح إجابات األساتذة حول أخذ نتائج الفحوص الطبية عند االنتقاء) 6.1(اجلدول رقم 

أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى حيث بلغت ) 6.1(يتبني لنا من خالل النتائج املدونة على اجلدول رقم 
معنى ذلك أن ) 0,05(عند مستوى الداللة ) 7,81(  اجملدولة اليت تبلغ ² أكرب من قيمة كا وهي) 22,03( احملسوبة ²قيمة كا 

  .أساتذة الرتبية البدنية والرياضية عند انتقاءهم للتالميذ املوهوبني ال يأخذون بنتائج الفحوص الطبية 
ن يتم بطريقة موضوعية، مبعنى جيب أن خيضع ميكن توضيح هذه الفكرة من خالل اإلشارة إىل أن االنتقاء اجليد و املالئم جيب أ

كل العب أو تلميذ من حني ألخر لفحوص ومراقبة طبية مستمرة متس مجيع أطراف جسمه خاصة قبل مشاركته يف املنافسات 
  اليت قد تصيبه خالل تلكقالرياضية الرمسية حتى يكون املربي على دراية باللياقة البدنية لكل تلميذ وعلى خمتلف العوائ

  .املنافسات
وعليه فانتقاء أحسن التالميذ ألصعب املنافسات الرياضية ال يتم بطريقة عفوية أو عشوائية إمنا جيب أن يتم بطريقة علمية 

على ضوء ما جاء يف اجلدول من إجابات معظم أفراد العينة من األساتذة . تستند إىل نتائج األحباث والدراسات احلديثة
  .دون أنه ال توجد فحوص طبية خاصّة للتالميذ املوهوبنييؤك) %46(بنسبة تزيد عن 

  



               

      104

  

  السادس              عرض و مناقشة و حتليل النتائج     الفصل                                       التطبيقي البـــــاب  

  
  :املتعلق بالفرضية األوىل من خالل أجوبة األساتذة ) 1(تفسري نتائج احملور رقم 

على هذا . لفرضية األوىل إىل أن إتباع األسس العلمية عند انتقاء التالميذ يساعد على اكتشاف القدرات واملواهبتشري ا
أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة ) 3.1(األسس تبني من خالل إجابات معظم األساتذة واملدونة يف اجلدول رقم 

) 0,05(عند مستوى الداللة ) 9,49( اجملدولة اليت تبلغ ² وهي أكرب من قيمة كا)31.7( احملسوبة ²الكربى إذ بلغت قيمة  كا
من ) %43,10(مبعـنى أن أساتـذة التـربيـة البـدنيـة والـرياضــية يـهتمـــون أكـــثـر باجلــانب املرفولوجية وهو ما تعكسه نسبة 

  .دني، الرتبويإجاباهتم يف حني يتم إمهال اجلوانب األخرى كاجلانب النفسي، الب
والدالة إحصائيا أن أغلب أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يعتمدون على ) 4.1(كما تشري النتائج املدونة يف اجلدول رقم 

طريقة املالحظة عند قيامهم بانتقاء التالميذ ذوي املواهب الرياضية هذا على الرغم من أهنا طريقة متتاز بأقل فعالية حيث 
ومن خالل قراءتنا . اتية والعفوية أكثر، وهو ما يدل على بعدهم عن احرتام املبادئ واألسس العلمية يف االنتقاء تغلب عليها الذ

ومستوى الداللة ) 03(فإننا نالحظ أن هناك داللة إحصائية عند درجة حرية ) 5.1(للنتائج الواردة على اجلدول رقم 
أن ما ميكن أن نستخلصه من ) 7,81( اجملدولة اليت تبلغ ²كرب من قيمة كاوهي أ) 10,82( احملسوبة ²إذ بلغت قيمة كا) 0,05(

هذه املعطيات أن انتقاء تالميذ املدارس ذوي املواهب الرياضية ال يستند إىل املبادئ واألسس العلمية هذا بشهادة أغلب 
  ). %39(أفراد العينة من األساتذة الذين تفوق نسبتهم عن 

أن هناك داللة إحصائية تعكسها إجابات األساتذة يتضح من خالهلا أن التالميذ الذين ) 6.1(كما جند يف اجلدول رقم 
يشاركون يف خمتلف املنافسات الرياضية ال ميرون على مراقبة طبية وان انتقاءهم هلذه الفعاليات ال يستند إىل نتائجهم الصحية 

  .وهو ما يتنافى مع املبادئ العلمية لالنتقاء
تلف هذه القراءات واستنادا إىل النتائج املتحصل عليها يف اجلداول السابقة الذكر و املؤكد بطريقة إحصائية  انطالقا من خم-

  .فإهنا تفيد أن انتقاء التالميذ ذوي املواهب الرياضية ال يأخذ يف االعتبار مراعاة املبادئ واألسس العلمية 
  . أخذ القرار بأن الفرضية األوىل مل تتحققتأتي هذه النتيجة خمالفة لتوقعات الباحث وعليه نستطيع
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  :  املتعلق بالفرضية الثانية من خالل أجوبة األساتذة2عرض ومناقشة نتائج احملور رقم ). 2.2 
  :فة إذا كان أساتذة الرتبية البدنية ينجزون منافسات رياضية داخليةلغرض معر

  :مت طرح السؤال التايل
  :هل تقومون بتنظيم منافسات رياضية بني األقسام: 7السؤال رقم 

  
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا الداللة
 اجملدولة

  ²كا
 احملسوبة

 األجوبة دائما أحيانا نادرا أبدا جمموع

التكرارات 23 19 11 5 58
13,4 7,81 دال 0,05 03

3 
100

% 
8,62

% 
18,9

6% 
32,7

5% 
39,65

% 
 %النسبة

  
 يبني اجابات األساتذة حول مدى تنظيمهم للمنافسات الرياضية الداخلية) 7.2(اجلدول رقم 

مة الكربى عند مستوى أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصاحل القي) 7.2(يتضح من خالل النتائج املبينة على اجلدول رقم 
وعليه ميكن ). 7,81( اجملدولة اليت تقدر ب²وهي أكرب من قيمة كا) 13,43( احملسوبة ²إذ بلغت قيمة كا) 0,05(الداللة 

  . بني التالميذ ملختلف األقسامةالقول باالستناد إىل نتائج اجلدول أن أغلب األساتذة ينظمون منافسات رياضي
الل التطرق إىل أن املنافسات الرياضية تكتسي أمهية كبرية حيث ميكن أن تعترب وسيلة فعالة ميكن توضيح هذه الفكرة من خ

 ومواهبهم الرياضية واليت من الصعب مالحظتهم خالل احلصص ميف يد املربي حتى يتعرف على قدرات التالميذ واستعداداهت
  .ميذ حركات وسلوكات عفوية تثبت حقيقته الشخصيةالتدريبية العادية إال عن طريق هذه املنافسات اليت يظهر فيها التل

مـن هــذا الـمـنطـق وحـسـب النـتـائـج الـمحصل عليها فان أغلب أساتذة الرتبية البدنية والرياضية والذين تزيد نسبتهم عن 
  .تقاءمن جمموع أفراد اجملتمع األصلي يدركون أمهية املنافسات الرياضية ودورها الكبري يف عملية االن )39%(
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  :لغرض معرفة موقف احمليط الرتبوي عند تنظيم املنافسات الرياضية-
  :مت طرح السؤال التايل

. التالميذ. الزمالء. ضية داخلية هل تتلقون مساعدة من طرف اإلدارة يف حالة قيامكم بتنظيم منافسات ريا: 8السؤال رقم
  .التوجد مساعدة؟

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

   ²كا  اجملدولة²كا الداللة
 احملسوبة

التوجد  جمموع
 مساعدة

 اإلجابة اإلدارة الزمالء التالميذ

 التكرارات 16 7 21 14 58

03 0,05 
غري 
 دال

7,81 6,94 100
% 

24,1
3% 

36,2
0% 

12,0
6% 

27,5
8% 

 %النسبة

  
  .يبني إجابات األساتذة حول مدى وجود تعاون عند تنظيم املنافسات) 8.2(اجلدول رقم 

إىل عدم وجود فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 8.2(يتبني لنا من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم
عند درجة حرية ) 7,81( اجملدولة اليت تبلغ ²ما هي أقل من قيمة كا) 6,94(سوبة  احمل²إذ بلغت قيمة كا). 0,05(الداللة

ومعنى ذلك أن هناك تفاوت يف إجابات األساتذة حل تلقيهم املساعدة خالل تنظيمهم للمنافسات الرياضية بني ). 03(
 العينة يف حني أن بعضهم األخر من جمموع أفراد) %27,58(األقسام حيث أن بعضهم يرجعها إىل اإلدارة املدرسية بنسبة 

  ).%12,06: (يرجعها إىل الزمالء من املواد األخرى بنسبة
يقرون أن هذه املنافسات الرياضية ال تتم إال بطريقة مجاعية وذلك ) %36(أما أغلب األساتذة والذين تزيد نسبتهم عن 

  . اإلمتثال هلذه الوظائف املختلفةمبشاركة مجيع التالميذ كل حبسب وظيفته ومهمته و ما على التالميذ إال
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  : لغرض معرفة مشاركة خمتلف املدارس يف تنظيم املنافسات الرياضية اخلارجية-
  :مت طرح السؤال التايل

  هل تشارك مؤسستكم يف تنظيم منافسات رياضية مع مدارس أخرى؟: 9مسؤال رق
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

  ²كا الداللة
 اجملدولة

  ²كا
 احملسوبة

اجملموع  األجوبة دائما أحيانا نادرا أبدا

التكرارات 24 17 1 6 58
 12,47 7,47 دال 0,05 03

 %النسبة 41,37% 29,31% 18,34% 10,34% 100%

  .يوضح  إجابات األساتذة حول تنظيم املنافسات مع خمتلف املدارس) 9.2(جلدول رقم ا
 ²املبني أعاله  يتبيـن أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى حيث بلغت قيمة كا) 9.2(من خالل اجلدول رقم 

ومستوى الداللة ) 03(عند درجة احلرية ) 7,81(ة اليت تقدر  اجملدول²وهــي أكـــــبـــر مــن قــــيمــة كا) 12,47(املـحـسـوبة 
  .معنى ذلك أن هناك مشاركة واسعة من طرف أغلب املدارس يف املنافسات الرياضية حسب عينة البحث). 0,05(

ليت تأخذ ميكن توضيح هذه النتيجة من خالل اإلشارة إىل أمهية املنافسات الرياضية اليت متارس داخل املؤسسات التعليمية وا
شكلني إما داخلية جترى بني األقسام أو خارجية تشمل جمموعة من املدارس يتم التنافس فيما بينها حيث يقوم بتنظيمها 

  .وبرجمتها هيئات خاصة من بينها الرابطة الوالئية  للرياضة املدرسية
فإهنم يؤكدون ) %41(يد نسبتهم عن من هذا املنطق وحسب األجوبة املتحصل عليها من طرف أغلب أفراد العينة واليت تز

  .مجيعا على تنظيم املنافسات الرياضية املدرسية ومشاركة خمتلف املدارس فيها
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  :لرياضية الداخلية واخلارجية يف عملية االنتقاء والتوجيه لغرض معرفة دور املنافسات ا-
  :  مت طرح السؤال التايل

هل لتنظيم املنافسات الرياضية املدرسية الداخلية منها واخلارجية دور يف انتقاء وتوجيه التالميذ ذوي : 10سؤال رقم
  املواهب الرياضية؟

  .نافسات الرياضية الداخلية واخلارجيةيوضح إجابات األساتذة حول أمهية امل) 10.2(اجلدول رقم 
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

  ²كا الداللة
  اجملدولة

  ²كا
  احملسوبة

 األجوبة  نعم ال اجملموع

 التكرارات 43 15 58
 13,5 3,84 دال 0,05 01

 %النسبة 74,13% 25,86% 100%

ت داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند مستوى أن هناك فرق ذا) 10.2(يظـهـر لنا حليا من خالل اجلـدول رقم 
عند درجة احلرية ) 3,84( اجملدولة اليت تبلغ ²وهي أكرب من قيمة كا) 13,5( احملسوبة ² بلغت قيمة كاواذ) 0,05(الداللة

واهب والرباعم عند أول قراءة هلذه النتائج يتبني أن تنظيم املنافسات الرياضية املدرسية دور يف انتقاء وتوجيه امل). 01(
الشابة ميكن توضيح ما سبق من خالل التطرق إىل أنه إذا كانت املؤسسات الرتبوية تأخذ على عاتقها مهمة تنظيم هذه 

كما . املنافسات الرياضية فان ذلك يعترب فرصة للتالميذ إلبراز مالديهم من قدرات واستعدادات ومواهب يف اجملال الرياضي 
اء أفضل التالميذ الذين ميلكون أفضل القدرات واملواصفات وإقحامهم يف خمتلف الفرق الرياضية يتمكن األساتذة من انتق

  .جملاهبة أقوى الفرق املدرسية
على ضوء هذه النتائج وحسب األجوبة املتحصل عليها من طرق أغلب أفراد العينة من األساتذة فإهنا تعكس كلها أمهية 

 الكبري يف انتقاء وتوجيه التالميذ ذوي املواهب الرياضية حنو املمارسات النحوية، املنافسات الرياضية املدرسية ودورها
  .من اجملموع الكلي ألفراد اجملتمع األصلي للبحث) %74(وذلك بنسبة تفوق 
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 لغرض معرفة إذا كانت املنشآت الرياضية يف كل مؤسسة تعليمية مشاهبة ألماكن إجراء املنافسات الرمسية لفرق النخبة -
  :مت طرح السؤال التايل:  املدرسية
هل ظروف ومقاييس ومتطلبات أماكن التحضري لفرقكم املدرسية مشاهبة ألماكن إجراء املنافسات : 11سؤال رقم

  ية؟الرمس
  .يبني إجابات األساتذة حول مدى مطابقة املنشأة الرياضية مع أماكن إجراء املنافسات) 11.2( اجلدول رقم 

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا الداللة
 اجملدولة

 ²كا
 احملسوبة

 األجوبة نعم ال اجملموع

 التكرارات 23 35 58
 2,48 3,84 غري دال 0,05 01

100% 60,34% 39,65%  %النسبة

 ²حيث بلغت قمة كا.  داللة إحصائيةتيتبني عدم وجود فرق ذا) 11.2(عـلـى ضوء النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم 
، من خالل مالحظة النتائج )0,05(عند مستوى الداللة ) 3,84( اجملدولة اليت تبلغ ²وهي أقل من قيمة كا) 2,48(احملسوبة 

شبه إمجاع من طرف األساتذة بان ظروف أماكن التحضري للفرق املدرسية ال تشابه أماكن الواردة على اجلدول جند هناك 
  .إجراء املنافسات الرمسية

ميكن توضيح هذه النتيجة من خالل التطرق إىل أن الرياضة املدرسية ال تعين فقط تنظيم املنافسات الرياضية دون توفري 
لذلك فتوفري الوسائل والتجهيزات واملنشات الرياضية مبقاييس رمسية يف فاقد الشيء ال يعطيه : فكما يقال. ملتطلباهتا

  .األوساط الرتبوية أمر له أثر بالغ يف جناح الرياضة املدرسية والنهوض مبا إىل املستويات النخبوية
 يؤكدون أن )%60(من هذا املنطلق وحسب األجوبة املتحصل عليها من أغلب أفراد عينة األساتذة واليت تزيد نسبتهم عن 

  .متطلبات التحضري لفرق النخبة املدرسية ليست مطابقة ألماكن إجراء املنافسات
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  .درسية سواء الداخلية منها أو اخلارجية لغرض معرفة اهلدف من تنظيم املنافسات الرياضية امل-
  :مت طرح السؤال التايل

  حسب رأيكم ما هو  اهلدف من تنظيم املنافسات الرياضية املدرسية؟: 12سؤال رقم 
  :يبني اجابات األساتذة حول اهلدف من القيام باملنافسات الرياضية) 12.2(اجلدول رقم 

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

  ²كا الداللة
 دولةاجمل

 ²كا
 احملسوبة

انتقاء وتوجيه  اجملموع
 التالميذ

حتسني القدرات 
 البدنية

التسلية 
 والرتقية

 األجوبة

 التكرارات 29 12 17 58
02 0,0

 7,88 5,99 دال 5
100%  %النسبة 50% 20,68% 29,31%

) 0,05(ائية عند مستوى الداللةألن هناك فرق ذات داللة إحص) 12.2(يتضح من خالل النتائج املبينة على اجلدول رقم 
باالستناد إىل ). 5,99( اجملدولة اليت تبلغ ²وهي أكرب من قيمة كا) 7,88( احملسوبة ²إذ بلغت قيمة كا) 02(ودرجة حرية 

هذه النتائج ميكن التأكيد أن من بني األهداف املرجوة لتنظيم املنافسات الرياضية املدرسة هو الوصول إىل انتقاء وتوجيه 
  .الميذ ذوي املواهب الرياضية للت

ميكن توضيح هذه النتيجة من خالل اإلشارة إىل أنه إذا كانت املؤسسات الرتبوية تعترب واسطة مهمة لتنظيم و تأطري الرياضة 
املدرسية حتت إشراف الرابطة فإهنا تبقى الوسط احليوي واملميز الذي يساعد على كشف وإبراز املواهب الرياضية، إذن إن 

ظيم املنافسات الرياضية عدة أهداف تربوية وتثقفيه حبيث تعمل على االندماج االجتماعي للتالميذ عن طريق تنافس سليم لتن
باإلضافة إىل املسامهة يف حتقيق . فيما بينهم، كذلك حتقيق التسلية والرتفيه عن النفس وحتسني قدراهتم البدنية واحلركية

  ).%29(ني يف اجملال الرياضي وهي إجابة نسبة كبرية من أفراد العينة واليت تزيد عن االنتقاء والتوجيه للتالميذ املوهوب
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  :خالل أجوبة األساتذةاملتعلق بالفرضية الثانية من ) 2(تفسري نتائج احملور رقم
انطلقت الفرضية الثانية من فكرة أن لتنظيم املنافسات الرياضية املدرسية أمهية كبرية النتقاء وتوجيه التالميذ ذوي املواهب الرياضية 

.حنو املمارسات النخبوية  

ستبيان هبدف اختبار صحة ومن خالل قيامنا بتحليل جداول هذا احملور بعد استعمال طريقة هامة جلمع املعلومات وهي اال
  .هذا الغرض فقد توقفنا عند عدة نتائج جزئية كلما حتاور اإلجابة على هذه الفرضية

إذ بلغت ) 03(يتبني أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند درجة حرية) 9.2(فمن خالل اجلدول رقم
ومعنى ذلك أن ) 0,05(عند مستوى داللة ) 7,81( واليت تبلغ ةدولي اجل²وهي أكرب من قيمة كا) 12,47( احملسوبة ²قيمة كا

حبيث أن لكل التالميذ حق . هناك مشاركة واسعة ألغلب املدارس يف املنافسات الرياضية حسب عينة البحث حبيث
  . منهماملشاركة يف الرياضة املدرسية باستثناء املعفيني منهم مما يشكل جماال واسعا وفرصة النتقاء املوهوبني

والدالة إحصائيا أن لتنظيم املنافسات الرياضية املدرسية دور كبري يف ) 10.2(كما تشري النتائج احملصل عليها يف اجلدول رقم 
 الرياضية يتمكن األستاذ من انتقاء أفضل تفعن طريق هذه املناسبا. انتقاء وتوجيه املواهب الرياضية والرباعم الشابة

وهي إجابة أغلب أفراد عينة البحث من . تلف الفرق الرياضية سواء منها املدرسية أو املدنيةالتالميذ وإدخاهلم يف خم
  ).%74(األساتذة والذين تفوق نسبتهم عن 
فإهنا تعكس وبصورة قطعية دور املنافسات الرياضية املدرسية هي انتقاء وتوجيه ) 12.2(أما النتائج املدونة يف اجلدول رقم 

ب الرياضية وذلك حسب األجوبة املتحصل عليها من طرف أفراد العينة واليت وصلت نسبتها إىل التالميذ ذوي املواه
انطالقا من خمتلف هذه النتائج املتحصل عليها يف جداول هذا احملور واملؤكدة بطريقة إحصائية فقد تبني أن تنظيم ) 29,31%(

وتأتي هذه النتيجة مطابقة لتوقعات الباحث .املواهب الرياضيةاملنافسات الرياضية دور كبري يف انتقاء وتوجيه التالميذ ذوي 
  .وعليه تقبل الفرضية الثانية
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  .الفرضية الثالثة من خالل أجوبة األساتذةاملتعلق ب) 3( عرض ومناقشة نتائج احملور رقم-)3.2
  .لغرض معرفة موقف أساتذة الرتبية البدنية من التوجيه الرياضي

  :مت طرح السؤال التايل
  ؟) بدون رأي. ليس هام . هام نسبيا . هام : (هل تعتقد أن التوجيه الرياضي للتالميذ : 13سؤال رقم

  .ضي لدى األساتذةيبني مكانة التوجيه الريا) 13.3( اجلدول رقم 
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا الداللة
 جمدولة

  ²كا
 احملسوبة

بدون رأي جمموع هام نسبيا ليس هام  هام
 األجوبة

 التكرارات 25 18 9 6 58

 15,5 7,81 دال 0,05 03
100% 10,3

4% 
15,5

1% 
31,0

3% 
43,1

0% 
 %النسبة

يتبني أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى إذ بلغت قيـمــة ) 13.3(على ضوء النتائج الواردة يف اجلدول رقم 
). 03(ودرجة حرية ) 0,05( عند مستوى الداللة 7,81 اجملدولة اليت تبلغ ²وهي أكرب من قيمة كا) 15,5( املـحسوبة ²كا

للتوجيه الرياضي أمهية كبرية خاصة للتالميذ عند استقراء هذه النتائج يتبني جليا أن النسبة الغالبة من اإلجابات تأكد أن 
  .املوهوبني

ميكن تفسري هذه النتيجة من خالل اإلشارة إىل أن التالميذ ذوي القدرات واملواهب يعتربون ثروة هامة ونادرة الينبغي إمهاهلا 
ملواهب وتشتتها فقط بل يتعداه لكن األمر اليتوقف عند جمرد احلذر من اختفاء هذه ا. وال االستهانة فيها يف كل مؤسسة تربوي

 حنو االختصاص الذي بالئمها مع احرتام احلريات الفردية وميول اجتاهات كل التالميذ كذلك ا ضرورة اإلسراع لتوجيههمإىل
قدراهتم واستعادهتم البدنية واحلركية من هذا املنطق وحسب إجابات معظم أفراد جمتمع البحث من األساتذة واليت تزيد 

  .فإهنم يشريون مجيعا إىل أمهية التوجيه الرياضي للتالميذ املوهوبني ) %43(ن نسبتهم ع
  
  

  

  



               

      113

  السادس              عرض و مناقشة و حتليل النتائج     الفصل                                       التطبيقي البـــــاب  

  : لغرض معرفة مدى أمهية التوجيه الرياضي للتالميذ املوهوبني-
  : طرح السؤال التايلمت

  يف رأيك هل عملية التوجيه للتالميذ املوهوبني ضرورة لتكوين رياضيني ذوي مستويات عالية؟: 14سؤال رقم
  .يوضح اجابات األساتذة حول أمهية التوجيه الرياضي) 14.3( اجلدول رقم

 األجوبة  منع ال اجملموع  احملسوبة²كا  اجملدولة²كا الداللة مستوى الداللة درجة احلرية

 التكرارات 45 13 58

 17,64 3,84 دال 0,05 01
100% 22,4

1% 
77,5

8% 
 %النسبة

املبني أعاله يتضح أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند مستوى ) 14.3(باعتماد اجلدول رقم 
 اجملدولة اليت تبلغ ²وهي أكرب من قيمة كا) 17,64( احملسوبة ²حيث بلـغـت قــيمــة كا) 01(ودرجة حرية ) 0,05(الداللة

باستناد إىل اجابات األساتذة يظهر جليا أن عملية التوجيه للتالميذ املوهوبني ضرورية للنهوض بالرياضة املدرسية ). 3,84(
  .إىل أعلى املستويات

بأن التالميذ ذوي املواهب الرياضية ) 13.3(لتوضيح هذا القول نأتي إىل اإلشارة إىل ماسبق تأكيده يف اجلدول السابق رقم
يعتربون ثروة هامة ونادرة الينبغي إمهاهلا فالعناية واالهتمام هبم يساهم كثريا يف النهوض مبستوى الرياضة بصفة عامة وبالرياضة 

  .املدرسية بصفة خاصة مما ينعكس إجيابا يف حتقيق أحسن النتائج يف خمتلف املنافسات واللقاءات الرياضية
ن خالل األجوبة املتحصل عليها يف هذا اجلدول تبني بأن توجيه التالميذ املوهوبني أمر مهم جدا للنهوض مبستوى الرياضة م

  .من أفراد العينة) %77(النخبوية وتكوين رياضيني ذوي مستويات عالية وهي إجابة أكثر من 
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  : لغرض معرفة اهلدف من التوجيه الرياضي للتالميذ املوهوبني-
  :مت طرح السؤال التايل

  ماهو اهلدف من التوجيه الرياضي للتالميذ املوهوبني؟: 15سؤال رقم 
  .يه الرياضييبني اجابات األساتذة حول هدف التوج) 15.3(اجلدول رقم 

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا الداللة
جمدولة

 ²كا
 حمسوبة

االستمرار يف  جمموع
ممارسة الرياضة

العمل مع رياضيني هلم 
 أحسن اإلمكانيات

تعرف التالميذ 
 على مواهبهم

تطوير 
القدرات 
 البدنية

 األجوبة

 التكرارات 14 11 8 25 58

7,8 دال 0,05 03
1 

11,3
6 

100
% 43,10% 13,79% 18,96% 24,1

3 
 %النسبة

  
) 0,05(أن هناك فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 15.3(يتضح من خالل النتائج املبينة على اجلدول رقم 

، عند أول قراءة )7,81( اجملدولة اليت تبلغ ²وهي أكرب من قيمة كا) 11,36( احملسوبة ²إذ بلغت قيمة كا) 01(ودرجة حرية 
ه النتائج يتبني أن هناك شبه إمجاع لدى أغلب األساتذة بأن اهلدف من التوجيه الرياضي للتالميذ املوهوبني هو من أجل هلذ

الوصول إىل االستمرار يف ممارسة الرياضة املناسبة هلم الشك أن التوجيه الرياضي لكل ذي استعداد أو موهبة من التالميذ كما 
ه أمهية كبرية فإذا كان هلذا التوجيه عدة أهداف من الناحية النظرية مثل تطوير القدرات الفطرية مت تأكيده يف اجلداول السابقة ل

من أفراد العينة والسماح للتالميذ التعرف على مواهبهم بكل موضوعية بنسبة ) %24(لكل تلميذ وهي إجابة أكثر من 
بيقية يبقى من أجل السمو بالرياضة املدرسية واالرتقاء فان اهلدف منه من الناحية التط. من جمموع أفراد العينة) 18,96%(

من ) %43( ذلك إىل مبواظبة التالميذ واالستمرار على ممارستها وهي إجابة أزيد من قوال يتحق. مبا إىل أفضل مستوياهتا
  .اجملموع الكلي ألفراد العينة
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  . لغرض معرفة هدف املربي الرياضي من قيامه بعملية التوجيه-
  :مت طرح السؤال التايل

  .ما هو الدور الذي يقوم به املربي الرياضي من عملية التوجيه؟: 16سؤال رقم 
  اضي من عملية التوجيه يبني إجابات حول دور املربي الري) 16.3( اجلدول رقم 

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

  ²كا الداللة
 اجملدولة

  ²كا
المحسو
 بة

اختيار الرياضة  جمموع
 املناسبة

حتقيق رغبات 
 التالميذ

املساعدة يف 
 التوجيه

 األجوبة

التكرارات 19 14 25 58
غري دال 0,05 02 5,99 3,17 100

% 43,10% 24,13% 32,75%  %النسبة

  
 ²عـدم وجـــــود فــــرق ذات داللة إحـصائية إذ بلغت كا) 16.3(ر لنا مـن خالل النتائج الواردة يف اجلدول رقميظهـ

ودرجــــــة حـرية ). 0,05(عند مستوى الداللة ) 5,99( اجملدولة اليت تبلغ ²وهــي أصـغـر من قيمة كا) 3,17(احملسوبـة
ألساتذة حول الدور الذي ميكن أن يقوم به املربي الرياضي من عملية التوجيه مـعنى ذلك أن هناك تفاوت يف إجابات ا) 02(

بان اهلدف من توجيه التالميذ هو مساعدهتم على اختيار الرياضة ) %32(حيث أشار عدد من أفراد العينة تفوق نسبتهم عن 
  .ض عليه أن خيتار اليت ينجح فيهااليت تتناسب مع قدراهتم حبكم أن كل تلميذ جيد نفسه أمام جمموعة من النشاطات تفر

كما أرجع جمموعة من األساتذة القيام بعملية التوجيه إىل حتقيق رغبات وميول التالميذ الرياضية مما جيعله حيس بالسعادة 
ليت تبلغ لتبق أكرب نسبة من إجابات األساتذة وا. مـن أفـراد الـعـيـنـة) %24,13(والثــــقـة بالنـفـس وذلك بـنسبـة تـقــدر ب

يؤكدون أن قيامهم بعملية التوجيه للتالميذ املوهوبني هو جلعل كل وحد منهم خيتار الرياضة املناسبة له مما يدفعه إىل ) 43,10%(
  .تفجري قدراته ومواهبه الكامنة واالستمرار يف ممارستها
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  . لغرض معرفة مدى تأثري التوجيه على األداء- 
  :مت طرح السؤال التايل

  هل يؤثر التوجيه للتالميذ املوهوبني على أدائهم يف مستقبلهم الرياضي؟ : 17سؤال رقم 
  .ى األداء يبني إجابات األساتذة حول مدى تأثري التوجيه عل) 17.3(اجلدول رقم 

   ²كا الداللة مستوى الداللة درجة احلرية
 اجملدولة

   ²كا
 احملسوبة

 األجوبة  نـعم ال اجملموع

 التكرارات 44 14 58
15,50 3,84 غري دال 0,05 01

 %النسبة 75,86% 24,13% 100%

  
لة إحصائية لصاحل القيمة الكربى إذ يتضح لنا جليا أن هناك فرق ذات دال) 17.3(على ضوء النتائج املبينة يف اجلدول رقم

  ) 3,84( اجملدولة اليت تبلغ ²وهي أكرب من قيمة كا) 15,50( احملسوبة ²بلغت قمة كا
  . على أداءهم يف مستقبلهم الرياضييإن هذه النتائج تعكس وبصورة قطعية أن للتوجيه الرياضي للتالميذ املوهوبني أثر اجياب

لتطرق إىل العالقة بني التوجيه والتألق يف األداء باعتبار أن التوجيه الرياضي الذي يبنى على ميكن توضيح ذلك أكثر من خالل ا
أسس علمية وموضوعية الشك أن له أثر اجيابي يف تألق الالعب وجناحه عكس التوجيه الذي يتم على أساس من العفوية 

  .والذاتية حيث ينعكس بالسلب على األداء الرياضي
يعتربون أن التوجيه الرياضي للتالميذ املوهوبني أثر عميق على ) 75,86(ن أساتذة الرتبية البدنية والرياضية انطالق مما سبق فا

  .أدائهم يف مستقبلهم الرياضي
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  :املتعلق بالفرضية الثالثة من خالل أجوبة األساتذة) 3( نتائج احملور رقمتفسري
. تشري الفرضية الثالثة إىل أن التوجيه الرياضي للتالميذ املوهوبني يساهم يف االستمرار على ممارسة الرياضة املناسبة-  

 هذه الفرضية يتبني لنا جليا أن أغلب األساتذة من خالل النتائج الواردة يف جداول هذا احملور واليت حتاول كلها اإلجابة على
حيث وجدنا أن هناك فرق ذات ) 13.3(يدركون أمهية التوجيه الرياضي لتالميذ املوهوبني وهذا ماملسناه يف اجلدول رقم 

 ² قيمة كاوهي أكرب من) 15,5( احملسوبة ²اذ بلغت قيمة كا) 0,05(داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند مستوى الداللة 
 وهي إجابة أغلب أفراد عينة  املوهوبنيذوهو مايدل أن للتوجيه الرياضي أمهية كبرية بالنسبة للتالمي) 7,81(اجملدولة اليت تبلغ 

  ). %43(البحث من األساتذة الذين تفوق نسبتهم عن 
أن عملية التوجيه للتالميذ ) 14.3(كما يشري بعض األساتذة من خالل إجاباهتم الدالة إحصائيا واملدونة يف اجلدول رقم 

املــوهــوبـيـن ضـرورية لتـحـسـني مـستـوى الـرياضـة املــدرسيـة والنـهــوض بـهـا إىل الـمستويات النخبوية بنسبة منهم تقدر 
  ).%77,58(ب

وهي ) 11,36( احملسوبة ²أن هناك فرق ذات داللة إحصائية حيث بلغت قيمة كا) 15.3(كما نلمس من خالل اجلدول رقم 
تأكد بان ) %43(حيث كانت أغلب إجابات األساتذة املستجوبني واليت تفوق ) 7,81( اجملدولة واليت تبلغ²أكرب من قيمة كا

  .اهلدف من التوجيه الرياضي للتالميذ ذوي املواهب الرياضية هو من أجل االستمرار والتألق يف ممارسة الرياضة املناسبة هلم
حيث نالحظ أن هناك داللة إحصائية تعكسها إجابات عينة األساتذة ) 17.3(مت تأكيده يف اجلدول رقمهذا باإلضافة إىل ما 

وهو مايعطي داللة . حيث تبني من خالهلا أن التوجيه الرياضي للتالميذ املوهوبني يؤثر إجيابا على أدائهم يف مستقبلهم الرياضي
  .للفرضية الثالثة من هذا البحث

ائج املتحصل عليها يف اجلداول السابقة الذكر واليت أغلبها ذات داللة إحصائية فإهنا تشري كلها إىل أمهية على ضوء خمتلف النت
  .التوجيه الرياضي للتالميذ املوهوبني ودوره الكبري يف االستمرار على املمارسة  املناسبة مستقبال

  .لثةوتأتي هذه النتيجة مطابقة لتوقعات الباحث وعليه تقبل الفرضية الثا
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 عرض و مناقشة حماور البحث من خالل النتائج -3
اإلستبيان اخلاص  باملسريين و اإلجابة على الفرضيات 

 البحث
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  ة و حتليل النتائجالسادس              عرض و مناقش     الفصل                                       التطبيقي البـــــاب  

  :املتعلق بالفرضية األوىل من خالل أجوبة املسريين) 1(عرض ومناقشة نتائج احملور رقم) 1.3 
   لغرض معرفة مدى احرتام املسريين لألسس العلمية عند االنتقاء-

  :قمنا بطرح السؤال التايل
  املدرسية؟هل تقومون باتباع األسس العلمية عند انتقاءكم لفرق النخبة : 1سؤال رقم

  .يبني إجابات املسريين حول إتباع األسس العلمية عند االنتقاء) 1.1(اجلدول رقم 
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا الداللة
 اجملدولة

  ²كا
  احملسوبة

 األجوبة  دائما أحيانا  نادرا أبدا جمموع

 التكرارات 2 2 13 5 22

03 0,0
11,8 7,81 دال 5

9 
100

% 22,72% 59,09% 9,09
% 

9,09
% 

 %النسبة

أن هناك فرق ذات داللة إحـصــائية لصــالـــح القيمة الكربى، عـنــد مستـــوى الداللة ) 1.1(يتـضـح مـن خــالل اجلدول رقم  
 اجملدولة اليت تبلغ ²وهي أكرب من قيمة كا) 11,89( احملسوبة ²حيــــث بــلغت قيمة كا) 01(ودرجة حـــريـــة ) 0,05(
  . بانتقاء فرق النخبة املدرسيةمومعنى هذا أن املسريين نادرا ما يقومون بإتباع األسس العلمية عند قيامه) 7,81(

 من إمكانية هميكن التأكيد على هذه النتيجة من خالل اإلشارة إىل أن االنتقاء والتوجيه يف اجملال الرياضي أمهية كبرية هلا يوفر
ك ينبغي أن يتم هذا االنتقاء بناءا على حمددات موضوعية تستند إىل نتائج األحباث لذل. النجاح والتفوق يف نوع التخصص

والدراسات العلمية، فاالنتقاء اخلاطئ أو الذي تغلب عليه الذاتية الخيدم الرياضة يف شيء بل يعد إهدارا للوقت واملال 
 عوامل جناح الرياضة املدرسية والنهوض ما إىل واجلهد، وعليه ميكن القول أن االنتقاء املبين على األسس العلمية من أهم

 )%59(املستــويات الـنخـبوية من هذا املنطق وحسب األجوبة املستوحاة من طرف أغلب عينة املسريين اليت تزيد نسبتهم عن 
ة املدرسية وال وهو عامل الخيدم الرياض. يؤكدون عدم إتباع األسس العلمية عند القيام بعملية االنتقاء للتالميذ املوهوبني

  . على تطورهاديساع
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   لغرض معرفة اجلانب الذي يتم االعتماد عليه عند اجناز االنتقاء -
  الرياضي للتالميذ
  :مت طرح السؤال التايل

  ماهي املعايري اليت تعتمدون عليها عند انتقاءكم للتالميذ املوهوبني؟: 2سؤال رقم
  :يبني إجابات املسريين حول املعيار الذي يعتمد عند االنتقاء ) 2.1(اجلدول رقم 

درجة 
  حرارة

مستو
ى 

الداللة

الداللة  ²كا
اجملدو

 لة

 ²كا
احملسوبة

جمموع اجلانب 
 التقين

  اجلانب 
  البدني

اجلانب 
جتماعاإل
 ي

اجلانب 
 النفسي

اجلانب 
املرفولوجي

 األجوبة 

 تكرارات 7 2 3  9 1 22

04  0,0
9,4 دال 5

9 
12,5

1 
100

% 
4,54

% 
40,9

0%  13,63% 9,09
% 31,81%  %النسبة

ى أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند مستو) 2.1(يتبني من خالل النتائج املدونة على اجلدول رقم 
عند درجة احلرية ) 9,49( اجملدولة اليت تبلغ ²وهي أكرب من قيمة كا) 12,51( احملسوبة ²إذ بلغت قيمة كا) 0,05(الداللة 

  .معنى هذا أن املسريين ليس لديهم معرفة كاملة ومفهوم واضح عن االنتقاء واألسس العلمية اليت ينبغي أن ينبغي عليها) 04(
عايري وأسس علمية الميكن أن يتم إال بطريقة موضوعية ترضي اجلميع وتكون نتائجه اجيابية على  الذي ينبغي على مءإن االنتقا

الشخص من حيث تألقه يف نوع التخصص الذي وجه إليه وعلى النتائج اليت ميكن أن حيققها يف املستقبل اليت من بينها االستمرار 
عايري اليت بين عليها و الذي ينبغي أن ميس مجيع اجلوانب دون إمهال ولعل ذلك مرتبط أكثر بنوعية االنتقاء وامل. يف املمارسة

  .بعضها على حساب غريها
يهتمون أكثر ) %40,90(من هذا املنطلق  و باملوازاة مع ما سبق اإلشارة إليه يتبني أن معظم املسريين والذين تقدر نسبتهم ب 

  .باجلانب البدني كمعيارلإلنتقاء
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  . لغرض معرفة مدى التكفل بالتالميذ املوهوبني-
  :مت طرح السؤال التايل

  هل يتم التكفل والعناية بالتالميذ ذوي املواهب الرياضية على مستوى احتادهم؟ : 3سؤال رقم
  :يوضح إجابات املسريين حول التكفل بالتالميذ املوهوبني) 3.1(رقم  اجلدول 

   ²كا الداللة مستوى الداللة درجة احلرية
 اجملدولة

   ²كا
 احملسوبة

 األجوبة  نـعم ال اجملموع

 التكرارات 7 15 22
 2,90 3,84 لغري دا 0,05 01

 %النسبة 31,81% 68,18% 100%

  
 ²عدم وجود فرق ذات داللة إحصائية إذ بلغت قيمة كا) 3.1(ملتحصل عليه يف اجلدول رقم يتضح لنا من خالل النتائج ا

وهذا يدل على وجود ) 0,05(عند مستوى الداللة ) 3,84( اجملدولة اليت تبلغ ²وهي أصغر من قيمة كا) 2,90(احملسوبة 
  .تفاوت يف أجوبة املسريين حول القيام بالتكفل للتالميذ املوهوبني

سري هذه النتيجة من خالل التطرق إىل معنى التكفل الذي حيمل مفهوم عام تدخل فيه الكثري من االعتبارات يكون هلا ميكن تف
كتوفري الوسائل والعتاد الرياضي وفق مقاييس رمسية تستجيب ألجواء : دور كبري يف النتائج واملردود الذي قد حيققه الرياضي

ع الضرورية واليت تشمل التغذية اجليدة، اإليواء، واملراقبة الطبية، إضافة إىل توفري  توفري وسائل االسرتجا،إجراء املنافسة
الضمان الصحي والتأمني ضد األخطار اليت قد يتعرض هلا التالميذ السيما أثناء التنقل أو خالل املنافسات الرياضية اليت 

ت أغلب أفراد عينة البحث من املسريين تزيد من هذا املنطلق وحسب إجابا.يشاركون فيما سواء داخل الوطن أو خارجه
  .يؤكدون عدم وجود سياسة واضحة تكفل للتالميذ املوهوبني كل احتياجاهتم اليت تقتضيها املنافسات الرياضية) %68(عن 
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  . لغرض معرفة أذا ما يتلقى التالميذ املوهوبني املتابعة الطبية-
  :مت طرح السؤال التايل

  هل تقومون مبتابعة طبية للتالميذ الذين يشاركون يف املنافسات الرياضية؟ : 4سؤال رقم
  .ميثل اجابات املسريين حول املتابعة الطبية للتالميذ املوهوبني) 4.1(اجلدول رقم 

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا الداللة
 جمدولة

 ²كا
 حمسوبة

 أحيانا نادرا أبدا جمموع
 األجوبة دائما

 التكرارات 0 3 6 13 22
18,4 7,81 دال 0,05 03

3 100% 59,09% 27,27% 13,63% 00%  %النسبة

لة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند مستوى يتضح أن هناك فرق ذات دال) 4.1(من خالل النتائج املدونة على اجلدول رقم 
عند درجة ) 7,81( اجملدولة اليت تبلغ ²وهي أكرب من قيمة كا) 18,43( احملسوبة ²حيث بلغت قيمة كا). 0,05(الداللة 

طبية هذه املعطيات تعطي لنا داللة أن املسريين الذين يشرفون على تنظيم الرياضة املدرسية اليقومون مبتابعة ). 03(حرية 
 يف املنافسات الرياضية مع العلم أن هذه األخرية قد تسب هلم الكثري من املتاعب مللتالميذ املوهوبني من خالل مشاركاهت

خاصة منها الصحية لذلك كان على املسريين الذين أسندت إليهم مهمة تنظيم هذه الرياضة االهتمام هبذه الشرحية من التالميذ 
 الصحية والتأمني ضد كل األخطار واإلصابات اليت قد يتعرض هلا التالميذ خالل فرتة املوسم من خالل توفري هلم العناية

  .الرياضي
شخص ) 13(مبجموع ) %59(من هذا املنطلق ومن خالل ما ورد يف اجلدول من أجوبة معظم املسريين الذين تزيد نسبتهم عن 

ضحة تستهدف متابعة طبية وتكفل كامل بالتالميذ ذوي من جمموع أفراد العينة يشريون إىل عدم وجود إسرتاتيجية وا
  .املواهب الرياضية
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  . لغرض معرفة إذا مايتم مراعاة الفروق الفردية عند االنتقاء الرياضي-
  : طرح السؤال التايلمت

  عند انتقاءكم للتالميذ املوهوبني هل تأخذون مببدأ الفروق الفردية؟: 5سؤال رقم
   الفردية عند االنتقاءقيوضح إجابات املسريين حول األخذ مببدأ الفرو) 5.1(اجلدول رقم 

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا الداللة
 جمدولة

 ²كا
 حمسوبة

 األجوبة  دائما ا أحيان نادرا أبدا جمموع

 التكرارات 2 3 12 5 22

12,3 7,81 دال 0,05 03
9 100% 22,72% 54,54% 13,63% 9,09

% 
 %النسبة

أن هناك فرق ذات داللة إحصائية القيمة الكربى عند مستوى ) 5.1(يتضح لنا من خالل النتائج الواردة يف اجلدول أعاله رقم 
  ) .7,81( اجملدولة اليت تبلغ ²وهي أكرب من قيمة كا) 12,39(احملسوبة  ²إذ بلغت قيمة كا) 0,05(الداللة 

من خالل قراءتنا للنتائج اجلدول يتبني واضحا أن املسريين غالبا ما يأخذون يف االعتبار مراعاة الفروق الفردية عند انتقاءهم 
  .ة املبادىء واألسس العلمية يف االنتقاءللتالميذ ذوي املواهب الرياضية وهو أمر جيعلنا نستنتج أهنم اليقومون مبراعا

هذا ألن اختالف األفراد يف استعداداهتم وقدراهتم البدنية يتطلب بالضرورة أمناطا خمتلفة من األنشطة الرياضية تتناسب كل 
ات مع ما مت ذكره فرد وذلك مبا يسمح بتغطية مجيع امليول والرغبات ومبا يتماشى مع قدرات التالميذ وإمكاناهتم البدنية، باملواز

كان من األجدر باملسريين أن يأخذو هذه الفروق يف االعتبار عند القيام بعملية االنتقاء لكن يبدو األمر عكس ذلك باالستناد 
  .من اجملتمع األصلي) %54(إىل آراء عينة البحث من املستجوبني مبا يزيد عن 
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  :املتعلق بالفرضية األوىل من خالل أجوبة املسريين) 1( نتائج احملور رقم تفسيــر
ب  انطلقت الفرضية األوىل من فكرة أن إتباع األسس العلمية عند انتقاء التالميذ يساعد على اكتشاف القدرات واملواه-

من هذا املنطلق . وقد مت بناء هذه الفرضية باالستناد إىل نتائج الدراسات واألحباث العلمية السابقة اليت أكدت عالقة بينهما
نالحظ أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند مستوى الداللة ) 1.1(وحسب ماورد يف اجلدول رقم 

يؤكدون غياب األسس ) %59(ن خالل ذلك أن أغلب أفراد العينة بنسبة تزيد عن حيث يتنب م) 03(ودرجة حرية) 0,05(
كما تشري . العلمية عند القيام بعملية االنتقاء وهو مايدل أن هذا األخري يتم بناءا على حمددات ذاتية تغلب عليه العفوية أكثر 

نتقاء واألسس اليت ينبين عليها وذلك من خالل أن أغلب املسريين ليس لديهم مفهوم واضح عن اال) 2.1(نتائج اجلدول رقم 
النتائج احملصل عليها والدالة إحصائيا حيث جند أن االنتقاء حسب إجاباهتم الميس مجيع اجلوانب بل البعض منها فقط 

  .كاجلانب املرفولوجي أو البدني
اك داللة إحصائية تعكسها إجابات أفراد فإننا نالحظ أن هن) 4.1(ومن خالل قراءتنا كذلك للنتائج الواردة يف اجلدول رقم 

عينة البحث من املسريين حيث يؤكد أغلبهم أن التالميذ الذين يشاركون يف املنافسات الرياضية وملختلف املستويات اليتلقون 
ة إذا متابعة طبية مستمرة سواء قبل الفعاليات أو بعدها وان انتقاءهم هلذه املنافسات اليستند إىل نتائجهم الصحية خاص

أن ) 5.1(كما تشري النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم. عرفنا أن هذه األخرية جتلب هلم الكثري من املتاعب والتحديات 
من جمموع ) %54(االنتـقاء الـرياضــي لتـالمـيــذ الـمدارس اليأخذ يف االعتبار مبدأ الفروق الفردية وقد أشار إىل ذلك أكثر من 

  .  مايتنافى مع املبادئ العلمية يف االنتقاءأفراد العينة وهو
انطالقا من خمتلف هذه القراءات واستنادا إىل النتائج املتحصل عليها يف اجلداول السابقة الذكر املؤكدة بطريقة إحصائية أغلبها 

. نافسات الرياضية املدرسيةذات داللة أنه اليتم إتباع األسس العلمية عند انتقاء التالميذ املوهوبني من خالل مشاركاهتم يف امل
  .وهكذا فالفرضية القائلة بان إتباع األسس العلمية عند انتقاء التالميذ يساعد على اكتشاف القدرات واملواهب مل تتحقق

من خالل نتائج الفرض األول إتضح أن هذه النتيجة خمالفة لتوقعات الباحث وعليه يرفض الفرض البديل ويقبل الفرض الصفري 
  ).باع األسس العلمية عند إنتقاء التالميذ، ال يساعد على اكتشاف القدرات املواهب الرياضيةعدم إت(
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  :ضية الثانية من خالل أجوبة املسريين املتعلق بالفر) 2(عرض ومناقشة نتائج احملور رقم) 2.3
   لغرض معرفة حجم مشاركة خمتلف املدارس يف املنافسات الرياضية اخلارجية-

  :مت طرح السؤال التايل
  كيف تصفون مشاركة خمتلف املدارس يف البطولة الرياضية اليت تنضموهنا؟ : 6سؤال رقم

  :ملدارس يف املنافسات الرياضيةميثل إجابات املسريين حول مشاركة ا) 6.2(اجلدول رقم 
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا الداللة
جمدولة

 ²كا
 حمسوبة

قليلة جدا جمموع  األجوبة  آبيرة  متوسطة قليلة

 التكرارات 4 10 7 1 22

7,8 دال 0,05 03
1 9,34 

100% 4,54
% 31,81% 45,45% 18,18%  %النسبة

أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند مستوى ) 6.2(اجلدول رقم نالحظ من خالل النتائج املبينة يف 
  ) .7,81( اجملدولة اليت تبلغ ²وهي أكرب من قيمة كا) 9,34( احملسوبة ²حيث بلغت قيمة كا) 0,05(الداللة

رياضية  يأتي بنسبة متوسطة إن مل نقل  نتائج اجلدول يتبني لنا جليا أن مشاركة خمتلف املدارس يف املنافسات الباالستناد غاىل
كما تعد وسطا . قليلة رغم أن هلذه  األخرية أمهية كبرية ودور اجيابي على التلميذ من الناحية النفسية واالجتماعية والبدنية 

ضية اليت يتم حيويا إلبراز وظهور خمتلف القدرات واملواهب الرياضية لذلك ميكن القول أن االلتزام برزنامة املنافسات الريا
  .برمنجتها من طرف الرابطة الوالئية لكل مؤسسة تربوية من األمهية مبكان سواء تعلق األمر بالرياضات الفردية أو اجلماعية 

يعتربون أن مشاركة املدارس ) %45(من هذا املنطلق وحسب األجوبة املتحصل عليها فان أغلب أفراد عينة البحث حوايل
  .أتي بنسبة متوسطة وقد يرتبط ذلك بنقص الوسائل والعتاد الرياضي املالئم خلوض مثل تلك الفعلياتيف املنافسات الرياضية ي
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  .ا التنافس تكفي لتحقيق عملية االنتقاء  لغرض معرفة إذا كانت الرياضات اليت يتم فيه-
  :مت طرح السؤال التايل

  . حسب رأيكم هل نوع الرياضات اليت يتم فيها التنافس تكفي وحدها النتقاء املوهوبني من التالميذ: 7سؤال رقم
  :يوضح إجابات  املسريين حول مدى كفاية املنافسات لتحقيق االنتقاء) 7.2(اجلدول رقم 

درجة 
 الحرية

   ²كا الداللة ستوى الداللةم
 اجملدولة

   ²كا
 احملسوبة

 األجوبة  نـعم ال اجملموع

 التكرارات 9 13 22
غري دال 0,05 01 3,84 0,72 

100% 59,09% 40,90%  %النسبة

عند مستوى داللة إىل عدم وجود فرق ذات داللة إحصائية ) 7.2(يتـبـيـن لنا مــن خــالل النــتائـــج املــدونة يف اجلدول رقم 
إن هذه املعطيات تبني لنا جليا ) 3,84( اجملدولة اليت تبلغ ²وهي أقل من قيمة كا) 0,72( احملسوبة ²إذ بلغت قيمة كا) 0,05(

أن هناك تفاوت يف أجوبة املسريين حول تقييم الرياضات اليت جتري فيها املنافسات وعالقتها بانتقاء وتوجيه املواهب 
من جمتمع البحث بان الرياضات )  %59,09(فرد وهو ما يعادل ) 13(ت إجابة أغلبهم بالسلب الذي ميثل حث كان. الرياضية

اليت جتري فيها املنافسات التكتفي وحدها النتقاء التالميذ ذوي املواهب الرياضية والسبب يعود إىل عامل مهم جدا وهو أن 
 إال عدد قليل سعده الرابطة الوالية للرياضة املدرسية فقري جدا وال ميبرنامج املنافسات مبا يعرف بالرزنامة الرياضية الذي ت

وهو ما يؤثر على حتقيق عملية .  الطني بلة قلت االستجابة هلذا الربنامج من خمتلف املدارسدومما زا. وحمدود من الرياضات
  . املواهب الرياضيةياالنتقاء والتوجيه للتالميذ ذو
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  : لغرض معرفة اهلدف من إجراء املنافسات الرياضية-
  :مت طرح السؤال التايل

  حسب رأيكم ماهو اهلدف من تنظيم املنافسات الرياضية املدرسية؟ : 8سؤال رقم
  :ثل إجابات املسريين حول اهلدف من تنظيم املنافسات الرياضيةمي) 8.2(اجلدول رقم 

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

  ²كا الداللة
 اجملدولة

  ²كا
 احملسوبة

االنتقاء  اجملموع
 والتوجيه

تطوير القدرات 
 البدنية

التسلية 
 والرتفيه

 األجوبة

 التكرارات 5 2 15 22
13,3 5,99 دال 0,05 02

9 100% 68,18% 9,09% 22,72%  %النسبة

) 0,05(أن هناك فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 8.2(يتضح لنا من خالل النتائج الواردة يف اجلدول رقم 
وهو مايدل أن ) 5,99( اجملدولة اليت تبلغ ²وهي أكرب من قيمة كا) 13,39( احملسوبة ²إذ بلغت قيمة كا) 02(ودرجة حرية

  .رياضية املدرسية دور يف انتقاء وتوجيه التالميذ ذوي املواهب الرياضيةلتنظيم املنافسات ال
حيث ختتلف أهداف املؤسسات الرتبوية من تنظيمها للمنافسات الرياضية من حتقيق  لرغبات التالميذ يف التسلية والرتويج عن 

راهتم احلركية عن طريق خمتلف األنشطة النفس من عناء املواد النظرية إىل جانب العمل على تطوير قدراهتم  البدنية ومها
الرياضية هذا باإلضافة إىل إن املنافسات الرياضية املدرسية تعد فرصة هامة ووسيلة فعالة يف يد املربي الرياضي النتقاء 

  .وتوجيه أفضل املوهوبني والرباعم من التالميذ بالتنسيق مع اهليئات املكلفة بتنظيم الرياضة املدرسية
بان اهلدف من ) %68(طلق تأتي أجوبة أغلب أفراد العينة مطابقة ملا سبق اإلشارة إليه والذين تزيد نسبتهم عن من هذا املن

  .تنظيم املنافسات الرياضية هو من أجل انتقاء وتوجيه التالميذ ذوي املواهب الرياضية
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  . لغرض معرفة دور  املنافسات الرياضية يف خمتلف االنتقاء والتوجيه-
  :مت طرح السؤال التايل

  هل للمنافسات الرياضية املدرسية دور يف انتقاء وتوجيه املواهب الرياضية؟: 9سؤال رقم
  .حول دور املنافسات الرياضية ميثل إجابات املسريين )  9.2(اجلدول رقم 

درجة 
 الحرية

   ²كا الداللة مستوى الداللة
 اجملدولة

   ²كا
 احملسوبة

 األجوبة  نـعم ال اجملموع

 التكرارات 20 2 22

15,5 3,84 دال 0,05 01
6 100% 9,09

% 90,90%  %النسبة

وإذ ) 0,05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أن هناك فرق) 9.2(يتبني لنا من خالل النتائج الواردة يف اجلدول رقم 
وهو ما يدل أن ) 01(عند درجة حرية ) 3,84( اجملدولة اليت ²وهي أكرب من قيمة كا) 15,56( احملسوبة ²بلغت قيمة كا

تقاء أكثر من للمنـافـسات الــرياضـية الـمدرسية دور يف انتقاء وتوجيه التالميذ املوهوبني حيث يبدو ذلك جليا من خالل ان
من أفراد جمتمع البحث بدور املنافسات الرياضية يف عملية االنتقاء والتوجيه وذلك عرب خمتلف التصفيات اليت حتدث ) 90%(

يف البطولة الرياضية املدرسية والتنافس من أجل الصعود إىل األقسام املمتازة سواء يف الرياضات الفردية أو اجلماعية ليتم يف 
 يف املستقبل النواة األوىل لتغذية املنتخبات الوطنية ا إىل املمارسات  النخبوية ومبواصفات عالية تؤهلهم الن يكونواألخري توجيهم

  .ومنافسة أقوى الفرق الرياضية
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   لغرض معرفة إذا ما يؤخذ بنتائج املنافسات يف حتقيق عملية االنتقاء-
  :مت طرح السؤال التايل

  :هل تقومون بانتقاء التالميذ الذي يتفقون يف املنافسات الرياضية سواء منها احمللية أو الوطنية: 10سؤال رقم 
  .افسات الرياضية يف االنتقاءميثل إجابات املسريين حول اعتماد املن)  10.2(اجلدول رقم 

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا الداللة
 جمدولة

 ²كا
 حمسوبة

 األجوبة  دائما أحيانا نادرا أبدا جمموع

 التكرارات 13 7 2 0 22

03 0,0
20,0 7,81 دال 5

6 100% 00% 9,09
% 31,81% 59,09%  %النسبة

أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى حيث ) 10.2(رقم نالحظ من خالل النتائج اليت تظهر على اجلدول 
وهو ما ) 0,05(عند مستوى الداللة ) 7,81( اجملدولة اليت تبلغ ²وهي أكرب من قيمة كا) 20,06( احملسوبة ²بلغت قيمة كا

  .ياضيةيدل أن املسريين يقومون بانتقاء وتوجيه فقط التالميذ الذين يتفوقون يف املنافسات الر
فالتفوق أصبح يستعمل كمعيار مهم يف حتقيق عملية االنتقاء لتالميذ املدارس حيث كان رأي أغلب أفراد العينة بنسبة تفوق 

 التدريب املنهجي ةمن اجملتمع األصلي للبحث وهو ما ميكن استثمار هذه املواهب عن طريق تثبيتها وصقلها بواسط) 59%(
  .واملنظم
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  :املتعلق بالفرضية الثانية من خالل أجوبة املسريين) 2(تفسري نتائج احملور رقم
رية النتقاء وتوجيه التالميذ ذوي املواهب لتنظيم املنافسات الرياضية املدرسية أمهية كب:  تشري الفرضية الثانية إىل أن -

  .الرياضية حنو املمارسات النخبوية
عـلـى ضوء هـذه الـفرضية الــيت حناول أن نــؤكــد صحتها من خالل اجلداول اإلحصائية املبينة يف هذا احملور جند يف اجلدول  

وهو ) 02(ودرجة حرية ) 0,05(مستوى الداللةمثال أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند ) 8.2(
مايدل حسب أغلب أفراد العينة من املسريين أن اهلدف من تنظيم املنافسات الرياضية هو النتقاء وتوجيه التالميذ املوهوبني 

  .من اجاباهتم) %68(بنسبة تزيد عن 
أن للمنافسات الرياضية املدرسية دور ) 9.2(رقمكما يشري املسريون من خالل اجاباهتم الدالة إحصائيا واملدونة يف اجلدول 

بصفة قطعية فال شك ) 8.2(كبري يف انتقاء وتوجيه التالميذ ذوي املواهب الرياضية وهومايؤكد السؤال السابق يف اجلدول رقم
األقسام املمتازة أن هلذه الفعاليات الرياضية ومن خالل خمتلف التصفيات اليت حتدث يف البطولة املدرسية من أجل الصعود إىل 

  .دور اليستهان به النتقاء وتوجيه التالميذ املوهوبني منهم
أن هناك داللة إحصائية تعكسها إجابات أغلب أفراد عينة البحث بلغت  قيمـــة ) 10.2(كذلك جند من خالل اجلدول رقم 

) 03(ودرجة ) 0,05(مستوى الداللة عند ) 7,81( اجملدولة اليت تبلغ ²وهي أكرب من قيمة كا) 20,06( الـمـحســوبة ²كا
وهو مايدل أن املسريين يعتربون املنافسات الرياضية كمعيار مهم النتقاء أفضل التالميذ الذين ميلكون أفضل املواهب 

  .واملواصفات اليت تعد بالنجاح يف اجملال الرياضي
هلذا احملور فانه يتبني جليا أن لتنظيم املنافسات  النتائج احملصل عليها يف اجلداول السابقة من هذا املنطلق واستنادا غاىل

  . وتوجيه التالميذ املوهوبني حنو رياضات النخبةءالرياضية أمهية كبرية النتقا
  .تأتي هذه النتيجة مطابقة لتوقعات الباحث وعليه يقبل الفرض الثاني
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  :املتعلق بالفرضية الثالثة من خالل أجوبة املسريين ) 3(عرض ومناقشة نتائج احملور رقم ) 3.3
  :لغرض معرفة مدى أمهية التوجيه الرياضي املدرسي

  :مت طرح السؤال التايل
  .هام، هام نسبيا، ليس هام : حسب رأيكم هل التوجيه الرياضي للتالميذ: 11سؤال رقم

  :ميثل إجابات املسريين حول أمهية التوجيه الرياضي)  11.3(اجلدول رقم 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

   ²كا الداللة
 اجملدولة

   ²كا
 احملسوبة

 األجوبة  هام هام نسبيا ليس هام جمموع

 التكرارات 18 4 0 22
5,99 دال 0,05 02 25,8

9 100% 00% 18,18% 81,81%  %النسبة

أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى إذ بلغت ) 11.3(يتضح لنا من خالل النتائج املدونة على اجلدول رقم 
ودرجة حرية ) 0,05(عند مستوى الداللة ) 5,99( اجملدولة اليت تبلغ ²وهي أكرب من قيمة كا) 25,89( احملسوبة ²قيمة كا

 أن التوجيه الرياضي على مستوى املؤسسات الرتبوية له أمهية كبرية خاصة للتالميذ الذين ميتازون بقدرات وهو مايدل) 02(
ومواهب رياضية، حيث ومن خالل مالحظاتنا للنتائج الواردة يف اجلدول جند أغلب أفراد العينة من املسريين بنسبة تفوق 

  .يساندون هذا الرأي) 80%(
ة مقارنة مبا سبق فقد أجابت بأن ليس للتوجيه أمهية وهذا ما يدل على جهل بعض املسريين وهي صغري) %18(أما النسبة 

  .ألمهية التوجيه الرياضي للتالميذ مما يؤدي هبم إىل جتاهل قدراهتم وإمكانياهتم وكذا الرياضة املناسبة هلم
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  : لغرض معرفة هدف التوجيه الرياضي-
  :مت طرح السؤال التايل

  ماهو اهلدف من توجيهكم للتالميذ املوهوبني؟: 12سؤال رقم
  .يوضح إجابات املسريين حول اهلدف من التوجيه الرياضي) 12.3(اجلدول رقم 

درجة 
 احلرية

مستوى 
 ةالدالل

   ²كا الداللة
 اجملدولة

   ²كا
المحسو
 بة

االستمرار يف  اجملموع
 الرياضة املناسبة

تعرف التالميذ 
 على قدراهتم

تطوير 
استعداداهتم 

 الفطرية

 األجوبة 

 التكرارات 3 7 12 22

02 0,0
100 6,16 5,99 دال 5

% 54,54% 31,81% 13,63% 
 %النسبة

أن هناك فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 12.3(ـواردة عــلـى اجلـــدول رقــم يتبـني لنا مــن خــالل النـتائـج ال
وهذا مايدل حسب ) 5,99( اجملدولة اليت تبلغ ²وهي أكرب من قيمة كا) 6,16( احملسوبة ²حيث بلغت قيمة كا) 0,05(

  .يف ممارسة الرياضة املناسبة هلم والتألق فيهااجلدول على أن اهلدف من توجيه التالميذ املوهوبني هو من أجل االستمرار 
ميكن تفسري هذه النتيجة من خالل اإلشارة إىل أن أهداف التوجيه الرياضي ختتلف وتتعدد من حيث املفهوم واألمهية  لدى 

) %13( عن املسريين حيث جند بعضهم يعترب أن هدفها ينصب حول تطوير قدرات التالميذ الفطرية الوراثية وذلك بنسبة  تزيد
يف حني جند البعض األخر يعترب أن التوجيه الرياضي يتجه إىل جعل كل تلميذ يتعرف على قدراته البدنية والتقنية بكل 

  .موضوعية
فيعترب أكثرهم أن التوجيه الرياضي يهدف إىل جعل كل تلميذ يستمر يف ) %54,54(أما النسبة الغالبة من إجابات املسريين 

  .ناسبة له وهو أمر مهم حسب رأيناممارسة الرياضة امل
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  : لغرض معرفة دور التوجيه الرياضي املدرسي يف تطوير الرياضات النخبوية-
  :مت طرح السؤال التايل

هل عملية توجيه التالميذ املوهوبني حنو النوادي الرياضية تعترب ضرورية لتطوير الرياضات النخبوية وتكوين : 13سؤال رقم
  رياضيني ذوي مستويات عالية؟

  :ميثل إجابات املسريين حول دور التوجيه الرياضي املدرسي)  13.3( اجلدول رقم 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

   ²كا الداللة
 اجملدولة

   ²كا
 سوبةاحمل

 األجوبة  نعم ال اجملموع

 التكرارات 19 3 22
12,3 3,84 دال 0,05 01

7 100% 13,6
3 86,36%  %النسبة

 ²أن هناك فرق ذات داللة  إحصائية لصاحل القيمة الكربى إذ بلغت قيمة كا) 13.3(يتبني لنا من خالل نتائج اجلدول رقم 
ودرجة حرية ) 0,05(عند مستوى الداللة ) 3,84( اجملدولة اليت تبلغ ²ـيمة كاوهـي أكـبــر مـن ق) 12,37(الـمـحـسوبــة 

وهو ما يدل باالستناد إىل أجوبة املسريين أن عملية التوجيه للتالميذ املوهوبني حنو النوادي الرياضية تعترب ضرورية لتطوير ) 01(
بأن الرياضة املدرسية ) %86,36(ة بنسبة تقدر الرياضات النخبوية  هذا مانلتمسه من خالل إجابات معظم أفراد العين

  .تشكل الوسط احليوي واملميز الذي يساعد على كشف وإبراز املواهب الرياضية
فهي ضئيلة مقارنة بسابقتها ترى عكس ذلك وهو ما يدل على جهل بعض املسريين ألمهية ) %13(أما بالنسبة املتبقية حوايل 

  . وأثره البالغ على حياهتم الرياضية يف املستقبلالتوجيه الرياضي للتالميذ املوهوبني
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  السادس              عرض و مناقشة و حتليل النتائج     الفصل                                       التطبيقي البـــــاب  

  . لغرض معرفة الطرف الفعال يف توجيه تالميذ املدارس حنو النوادي الرياضية-
  :ل التايلمت طرح السؤا
  حسب رأيكم ماهو الطرف الذي يساهم يف جلب التالميذ ملمارسة الرياضة يف النوادي؟ : 14سؤال رقم

  .ميثل إجابات املسريين حول معرفة الطرف الذي يساهم يف التوجيه الرياضي للتالميذ) 14.3(اجلدول رقم 
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا الداللة
جمدولة

 ²كا
 حمسوبة

وسط  جمموع
 اجتماعي

عن طريق 
 األباء 

ذات 
 الطفل 

مدارس 
 تعليمية 

 األجوبة 

 التكرارات 9 2 7 4 22

03 0,05 
غري 
 دال

7,8
1 6,24 

100% 18,18% 31,81% 9,09
% 40,90%  %النسبة

 احملسوبة ²يمة كاعــدم وجــود فــرق ذات داللة إحصائية حيث بلغت ق) 14.3(يـظـــهر لنا مـن خــالل نتائـج اجلـدول رقـم 
  ).03(ودرجة حرية) 0,05(عند مستوى الداللة ) 7,81( اجملدولة اليت تبلغ ²وهي أقل من قيمة كا) 6,24(

من خالل مقارنتنا لنتائج اجلدول يبدو لنا تفاوت يف أجوبة املسريين حول الطرف األكثر فعالية يف التوجيه الرياضي للتالميذ 
 الوسط أما بعضهم األخر فريجعه إىل) %31,81(لك إىل تأثري األسرة وسلطة األولياء بنسبة املوهوبني حيث أن بعضهم يرجع ذ

االجتماعي الذي يعيش فيه التلميذ فإذا اشتهر هذا األخري برياضة معينة فان ذلك جيعل التلميذ مييل إىل ممارستها وتقليد أقرانه 
  .الذين هم يف مثل سنه

ون املدارس التعليمية  مهمة التوجيه الرياضي للتالميذ املوهوبني باعتبارها توفر هلم فرض أما أغلب أفراد العينة فإهنم حيمل
  .من اإلجابات) %40,90(املمارسة الرياضية مبعدل 
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  السادس              عرض و مناقشة و حتليل النتائج     الفصل                                       التطبيقي البـــــاب  

  لغرض معرفة مدى القيام بالتوجيه الرياضي للتالميذ املوهوبني -
  :مت طرح السؤال التايل

   النخبوية عندما تنتهي عهدة إشرافكم عليهم؟ تهل يتم توجيه التالميذ املوهوبني حنو املمارسا: 15سؤال رقم
  :ميثل إجابات املسريين حول القيام بالتوجيه الرياضي) 15.3(اجلدول رقم 

درجة 
ريةالح  

مستوى 
 الداللة

 ²كا الداللة
 جمدولة

 ²كا
 حمسوبة

 األجوبة  دائما أحيانا نادرا أبدا جمموع

 التكرارات 11 8 3 0 22
03 0,0

14,8 7,81 دال 5
0 100% 00% 13,63% 36,36% 50%  %النسبة

 القيمة الكربى عند مستوى يظهر أن هناك فرق ذات داللة إحصائية لصاحل) 15.3(حسب النتائج الواردة يف اجلدول رقم 
 اجملدولة اليت تبلغ ²وهــي أكرب من قيمة كا) 14,80( املـحسـوبــة ²إذ بلغت قــيمــة كا) 03(ودرجة حرية ) 0,05(الداللة 

وهو مايدل أن املؤسسات الرتبوية تقوم بدور التوجيه الرياضي للتالميذ ذوي القدرات واملواهب وذلك بالتنسيق مع ). 7,81(
من جمموع إجابات أفراد العينة ) %50(حيث . ئات املسؤولة بتنظيم الرياضة املدرسية اليت جند منها الرابطة أو االحتاديةاهلي

  . تأكد ذلك 
وذلك يرتبط بظروف سري الرياضة ) %13,36(ونادرا بنسبة ) %36,36(أما بقية األجوبة فكانت ترتاوح بني أحيانا بنسبة 

  .نيات املتاحة هلا املدرسية والوسائل واإلمكا
  
  
  
  
  

  

  



               

      136

  السادس              عرض و مناقشة و حتليل النتائج     الفصل                                       التطبيقي البـــــاب  

  :املتعلق بالفرضية الثالثة من خالل أجوبة املسريين) 3(تفسري نتائج احملور رقم 
 فكرة أن التوجيه الرياضي للتالميذ املوهوبني يساهم يف االستمرار على ممارسة الرياضة  تتجه الفرضية الثالثة هلذا البحث إىل-

املناسبة، من خالل تفحصنا ملختلف جداول هذا احملور واليت حتاول كلها اإلجابة على هذه الفرضية جند أن أغـلـب املسرييـن 
جند هناك ) 11.3(هذا املنطلق وحسب ما ورد يف اجلدول رقم من . يدركــون أمهـيـة التـوجيـه الـرياضي للتالميذ املوهوبني

وهو مايؤكد أن التوجيه ) 02(ودرجة حرية) 0,05(فرق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند مستوى الداللة 
  .من جمموع أفراد العينة) %80(الرياضي للتالميذ املوهوبني له أمهية كبرية وقد عرب ذلك أكثر من 

أن اهلدف من توجيه التالميذ املوهوبني هو حتى يتمكن كل واحد منهم من ) 12.3(شري النتائج املدونة يف اجلدول رقم  كما ت-
االستـمـرار يف الـممـارسـة للـرياضـة اليت مت توجهه إليها وذلك من خالل النتائج احملصل عليها والدالة إحصائيا حيث جند 

  .دون ذلك من جمموع أفراد العينة يؤك) 54,54%(
والدالة إحصائيا جند أن عملية التوجيه الرياضي للتالميذ املوهوبني ) 13.3(ومن خالل قراءتنا للنتائج الواردة يف اجلدول رقم 

  .يشريون إىل ذلك ) %86(ضرورة لتطوير الرياضات النخبوية وتكوين رياضيني ذوي مستويات عالية حيث جند أكثر من 
أن هناك توجيه للتالميذ املوهوبني حنو املمارسات النخبوية وهي ) 15.3(ل عليها يف اجلدول رقم  كما تشري النتائج املتحص-

  .من جمموع أفراد العينة ) %50(إجابة أكشر من 
انطالقا من النتائج احملصل عليها يف اجلداول السابقة واملؤكدة بطريقة إحصائية أغلبها ذات داللة فإهنا تفيد أن التوجيه الرياضي 

  .لتالميذ املوهوبني يساهم يف االستمرار على  ممارسة الرياضة املناسبةل
  . وتأتي هذه النتيجة مطابقة لتوقعات الباحث وعليه يقبل الفرض الثالث
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  :االستنتاج العام). 4
درسية ماتزال على ضوء ماتوصلت إليه نتائج هذه الدراسة، ومن خالل الفرضيات املطروحة ميكن أن نستنتج أن الرياضة امل

  :تعاني األمرّين
وقلة الدعم املادي هلا حيث جند من جهة انعدام تام لإلعالم الرياضي املدرسي وكذلك نقص كبري للوسائل  :  سوء التسيري-

املادية من جتهيزات واملنشآت الرياضية على مستوى املؤسسات التعليمية أيضا جند قلت مشاركة خمتلف املدارس يف 
  .ياضية املدرسية اليت تكون حتت إشراف وتأطري الرابطة الوالئيةاملنافسات الر

لكن مهما يكن فالرياضة املدرسية كانت يف السابق والتزال إال أن مسامهتها يف انتقاء التالميذ املوهوبني وتوجعيهم إىل النوادي 
  . سبق اإلشارة إليهاالرياضية بناءا على أسس عملية أصبح ضئيال نظرا لتأثري العوامل واالعتبارات اليت

فمن خالل الشطر األول هلذا البحث نستنتج أن هناك غياب إلتباع األسس العلمية يف االنتقاء من طرف األساتذة واملسريين 
  .وأن هذا األخري تغلب عليه الذاتية والعفوية أكثر مما جيرنا إىل القول بأن فرضيتنا األوىل غري حمققة

 البحث فما نستنتجه أن لتنظيم املنافسات الرياضية املدرسية أثر بالغ للوصول اىل حتقيق عملية أما فيما خيص الشطر الثاني من
وبالتايل إقرار . االنتقاء والتوجيه للتالميذ املوهوبني باعتبارها فرصة متكن كل تلميذ من التعبري عن قدراته ومواهبه الكامنة

  .حتقيق الفرضية الثانية
مفادها أن التوجيه الرياضي للتالميذ املوهوبني يساهم يف االستمرار على ممارسة الرياضة املناسبة أما الفرضية الثالثة اليت 

  .فنجد أغلب اجلداول من أسئلة االستبيان املوجه إىل األساتذة واملسريين تأكد صحتها مما يدفعنا إىل قبول هذه الفرضية
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  :التوصيات واالقرتاحات
  :إليها يف هذا البحث مت اخلروج ببعض التوصيات واالقرتاحات ندرجها كمايليمن خالل النتائج املتوصل 

تشجـــيــع وحتفـــيز أساتذة الرتبية الدنية والرياضية ومجيع املسريين على االهتمام بالفئات العمرية الصغرى من التالميذ . 1
  .ء الفرق الرياضية وخمتلف املنتخباتخاصة املوهوبني منهم من أجل االستفادة من قدراهتم يف بنا)  سنة 12-15(

الذي يعد اجحافا يف حق تالميذ املرحلة االبتدائية مبعنى جيب إدخال هذه ) ر.ب.ت(ضرورة إعادة النظر يف برنامج . 2
  .املادة يف الطورين األول والثاني بصفة منتظمة الزامية وحتت إشراف أستاذ خاص هبا

رياضية من أجل تسهيل مهمة االنتقاء والتوجيه وفقا هلذه املعايري للتالميذ وضع أسس ومعايري لكل االختيارات ال. 3
  .املوهوبني

ضرورة إقامة أيام عملية دراسية من أجل حتسيس القائمني إىل عمليات االنتقاء التوجيه للتالميذ املوهوبني على تطبيق هذه . 4
  .االختبارات على أحسن وجه

ني املدرسة وخمتلف املدربني من أجل مساعدة التالميذ على اختيار الرياضة اليت العمل على إجياد تنسيق واتصال ب. 5
  .تتناسب مع استعداداهتم وميوهلم 

  .مراقبة كل تلميذ موهوب والتكفل به واإلشراف عليه بشكل جيد ضمانا الستمرار تقدمه الدائم. 6
  .نتقاء وتوجيه التالميذ املوهوبنياالعتماد على املعلم واملدرس ذوي اخلربة واملعارف اجليدة يف ا. 7
  .على التلميذ الذي يود االلتحاق باألندية الرياضية أن تكون لديه الرغبة وامليل ملمارسة ذلك النوع من الرياضة. 8
  .مراعاة اجلوانب الوراثية والفطرية لدى التالميذ واالستفادة منها. 9

ى مستوى املؤسسات الرتبوية ومبقايس رمسية من أجل حتفيز التالميذ ضرورة توفري خمتلف املنشأة الرياضية القاعدية عل.10
  .على املمارسة الرياضية

ضرورة توفري ميزانية خاصة وإعانات مادية ملختلف اهليئات اليت تسهر على تنظيم هذه الرياضة من أجل تأطري أفضل . 11
  .ا الكثري من املواهب الرياضةملختلف الفعاليات واملهرجانات الرياضية املدرسية واليت تربز خالهل
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  : الـخـــــاتـمــة
من خالل مجيع املعطيات النظرية والتطبيقية اليت مت توضيحها يف خمتلف جوانب هذا البحث وانطالقا من املشكلة املطروحة 

إلجابة على فرضيات حول كيفية النهوض بالرياضة املدرسية إىل املستويات النخبوية وجعلها منبع النتقاء املواهب الشابة ول
البحث اليت هي عبارة عن حلول جزئية مؤقتة لإلشكالية املطروحة كان لزاما علينا من اختبارها لتبيان مدى صحتها 

 أفراد العينة اليت مشلها ولتحقيق ذلك قمنا بتصميم استبيان ثم تقسيمه إىل حماور حسب عدد الفرضيات ثم توزيعه إىل
لفرز الستمارات االستبيان واملعاجلة اإلحصائية هلا مت عرض النتائج وحتليلها وهي نتائج تبدو البحث، وبعد القيام بعملية ا

  .منطقية إىل حد كبري
حيث كان اهلدف الذي يرمي إليه الباحث هو الكشف عن واقع االنتقاء والتوجيه للتالميذ املوهوبني يف ظل الرياضة 

  .املدرسية
  :درسية ما تزال تعاني األمرّينومن خالل ماسبق يتضح أن الرياضة امل
وخري دليل على ذلك انعدام اإلعالم الرياضي الذي يقوم بتغطية خمتلف فعاليات . سوء التسيري وقلت الدعم املادي هلا

وجمريات الرياضة املدرسية إضافة إىل النقص الكبري  للوسائل املادية من جتهيزات ومنشأة رياضية على مستوى املؤسسات 
 وكذلك قلت مشاركة  خمتلف املدارس يف املنافسات الرياضية املدرسية اليت تكون حتت تأطري الرابطة الوالئية، التعليمية،

حتى أصبح يبدو أن الرياضة املدرسية مل تعد ممارستها نابعة من مدى إدراك قيمتها احلقيقية واألهداف اليت تسموا  إليها و إمنا 
  .دراسي أصبح األستاذ مالزم بأدائها هي جمرد ساعات إضافية يف الربنامج ال

لكن مهما يكن فالرياضة املدرسية كانت يف السابق والتزال  إال أن مسامهتها يف انتقاء التالميذ املوهوبني وتوجيههم اىل النوادي 
  .ها سابقا الرياضية بناءا على مبادئ وأسس علمية ، يبدو ضئيال نظرا لتأثري العوامل واالعتبارات اليت سبق الشارة إلي

  :على ضوء ماسبق وحتى تسرتجع الرياضة املدرسية مكانتها كمنبع النتقاء املواهب الشابة لتدعيم رياضات النخبة جيب
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االهتمام أكثر بتنظيم  وتأطري املنافسات الرياضية  املدرسية سواء منها الداخلية أو اخلارجية بني خمتلف املدارس بصفة -
  .أفضل التالميذ والرباعم الشابة الزامية حيث يشرتك فيها 

 بناء االنتقاء الرياضي هلؤالء التالميذ على أسس علمية حديثة، وبصفة موضوعية مثل إجراء بطارية اختبارات لقياس -
  .مستوى اللياقة البدنية والقدرات املهارية والتقنية للتالميذ وغريها 

ألخري بتوجيه رياضي يناسب استعدادات وقدرات كل تلميذ واجتاهاته  عدم االكتفاء مبجرد االنتقاء بل جيب أن يتوج هذا ا-
وهي االستمرار يف املمارسة والتألق يف نوع التخصص الرياضي الذي وجه إليه ومن ) التوجيه(حتى يأتي بثماره . وميوهلا أيضا

  .يدري فقد يكون يف املستقبل نواة لتدعيم أحد املنتخبات الوطنية
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  رــزائــة الجـامعـــج

  كلية  العلوم اإلنسانية واالجتماعية -
  قسم التربية البدنية والرياضية

  .دالي إبراهيم 
  

  استبيان  خاص باألساتذة
   

االنتقـاء والتوجيـه الرياضـي  للتالميـذ املوهـوبني يف إطـار  الرياضـة        : يف إطار إجناز مذكرة لنيـل شـهادة املاجـستري حتـت عنـوان       
  .دراسة  ميدانية  على مستوى  والية اجلزائر -                                 ) سنة12– 11(املدرسية 

نرجو منكم سيادة  األستاذ الكريم  أن تتفضل باإلجابـة علـى أسـئلة هـذه االسـتمارة ونتـوخى مـنكم ذلـك كـل الـصدق والدقـة                          
علومات اليت ستدلون هبـا تبقـى سـرية  وال تـستعمل إال مـن       واملوضوعية حتى نكون يف حدود أداء األمانة العلمية ، مع العلم أن امل            

  .أجل إجناز هذا البحث 
  .أمام اإلجابة املختارة )×(ضع عالمة : مالحظة 

  .  كم     مع خالص الشكر والتقدير  ملساعدت                                                                                                     
  
  

                                              إشراف الدكتور                                                                         :إعداد الطالب   
   .نايف رابح                                                      فنوش نصري     
  
  

   .2004-2003: السنة الدراسية 
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  ن خالل تسييركم لحصص التربية البدنية والرياضية هل صادفتم تالميذ موهوبين م-1    
  

  رياضيا ؟       نعم                               ال               
  
   هل تقومون باالنتقاء الرياضي للتالميذ الموهوبين ؟     دائما               – 2

                              أبدا            أحيانا                 نادرا   
  
   في حالة قيامكم بانتقاء التالميذ الموهوبين ما هو الجانب الذي تهتمون به أكثر ؟ – 3

  الموفولوجي            النفسي                          االجتماعي            
              

               البدني            التقني   
  
   ما هي الطريقة التي تعتمدون عليها حتى يتم اكتشاف التالميذ الموهوبين ؟ – 4

  طريقة المالحظة                       إجراء بطارية اختبارات 
  

  تمارين وألعاب تنافسية               مقابالت ودية بين التالميذ           
  
   دائما           ين عن انتقائكم للتالميذ الموهوب هل تأخذون بمبدأ الفروق الفردية– 5
  

  أحيانا                  نادرا                          أبدا 
    
  هل يتم أخذ نتائج الفحوص الطبية في االعتبار أثناء قيامكم باالنتقاء الرياضي للتالميذ الموهوبين؟ -6

             نادرا             أبدا             دائما                    أحيانا       
  
   هل تقومون بتنظيم منافسات رياضية بين األقسام ؟– 7

  دائما                    أحيانا                 نادرا                   أبدا          
  
ة من طرف اإلدارة            في حالة قيامكم بتنظيم منافسات رياضية داخلية هل تتلقون مساعد– 8

  الزمالء               التالميذ                  ال توجد مساعدة                                                
  
   هل تشارك مؤسستكم في تنظيم منافسات رياضية مع مدارس أخرى           – 9

       نادرا               أبدا دائما               أحيانا                
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 هل لتنظيم المنافسات الرياضية المدرسية الداخلية منها والخارجية دور في انتقاء توجيه التالميذ -10
  ذوي المواهب الرياضية          نعم                     ال                    

  
كن إجراء المنافسات ام المدرسية مشابهة ألمير لفرقكضس ومتطلبات أماكن التحي هل ظروف ومقاي-11

  الرسمية                      نعم                      ال                    
  

   حسب رأيكم ما هو الهدف من تنظيم المنافسات الرياضية المدرسية                 -12
  التسلية والترفيه عن النفس 

  رات الحركية تحسين القدرات البدنية والمها -
  انتقاء التالميذ الموهوبين نحو رياضات النخبة         

  
  نسبيا                              هام هام          : هل تتقد أن التوجيه الرياضي للتالميذ – 13

  بدون رأي          :                               ليس هام 
  

              ين ذوي مستويات عالية يه للتالميذ الموهوبين ضرورية لتكوين رياض في رأيك هل عملية التوجي-14
  نعم                    ال            

  
   ما هو الهدف من التوجيه الرياضي للتالميذ الموهوبين    -15

  تطوير القدرات الفطرية عند كل تلميذ               
  واهبهم بكل موضوعية  السماح للتالميذ التفوق على م

  ين لديهم أحسن اإلمكانات   يمتى يتمكن المدرسين من العمل مع رياض
  االستمرار في ممارسة الرياضة المناسبة      

  
   ما هو الدور الذي يقوم به المربي الرياضي من عملية التوجيه -16

  المساعدة في التوجيه واالختيار 
  تحقيق رغبات وميول التالميذ 

  مساعدة علي اختيار الرياضة المناسبة  ال
  

   هل يؤثر التوجيه لتالميذ الموهوبين علي أدانهم في مستقبل الرياضي -17
        نعم                                     ال 
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  رــزائــة الجـامعـــج
  كلية  العلوم اإلنسانية واالجتماعية -

  قسم التربية البدنية والرياضية
  .يم دالي إبراه

  
  

  استبيان  خاص بالمسيرين
  

االنتقـاء والتوجيـه الرياضـي  للتالميـذ املوهـوبني يف إطـار  الرياضـة        : يف إطار إجناز مذكرة لنيـل شـهادة املاجـستري حتـت عنـوان       
  .دراسة  ميدانية  على مستوى  والية اجلزائر -                             ) سنة12– 11(املدرسية 

فضلوا باإلجابة على أسئلة هذه االستمارة ونتوخى منكم ذلك كل الصدق والدقة واملوضوعية حتى نكـون يف                 نرجو منكم أن تت   
  .حدود أداء األمانة العلمية ، مع العلم أن املعلومات اليت ستدلون هبا ستبقى سرية  وال تستعمل إال من أجل إجناز هذا البحث 

  .أمام اإلجابة املختارة )×(ضع عالمة : مالحظة 
  .      مع خالص الشكر والتقدير  ملساعدتكم                                                                                

  
   إشراف الدكتور                                                     :إعداد الطالب 

  .نايف رابح                                                            فنوش نصري  
  
  
  

  . 2004-2003: السنة الدراسية 
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   ؟هل تقومون باتباع أسس عملية عند انتقائكم لفوق النخبة المدرسية-1
            دائما                أحيانا                نادرا                 أبدا      

  ؟قاءكم للتالميذ الموهوبين ما هي المعايير التي تعتمدون عليها عند انت-2
        مرفولوجية           نفسية                   بدنية       

                 تقنية              اجتماعية          
  ؟هل يتم التكفل والعناية بالتالميذ ذوي المواهب الرياضية على مستوى اتحاديتكم -3

                         ال                  نعم             
   هل تقومون بمتابعة طبية للتالميذ الذين يشاركون في المناسبات الرياضية ؟ -4

  دائما                  أحيانا                  نادرا                أبدا          
   
  لفردية ؟  عند انتقائكم للتالميذ الموهوبين هل تأخذون بمبدأ الفروق ا– 5

  دائما                  أحيانا                  نادرا                أبدا           
  
  :  كيف تصفون مشاركة مختلف المدارس في البطولة الرياضية التي تنظمونها بنسبية – 6

  كبيرة                 متوسطة                قليلة               قليلة جدا 
   
 حسب رأيكم هل نوع الرياضيات التي يتم فيها التنافس تكفي وحدها النتقاء الموهوبين من – 7

  التالميذ ؟ 
             نعم                                          ال         

  
   حسب رأيكم ما هو الهدف من تنظيم المنافسات الرياضية المدرسية ؟– 8

               تطوير القدرات البدنية والمهارات الحركية         التسلية والترفيه  
                     االنتقاء والتوجيه للتالميذ الموهوبين          

  
   هل للمنافسات الرياضية المدرسية دور في انتقاء وتوجيه المواهب الرياضية ؟– 9

     ال                        نعم                                 
  

 هل تقومون بانتقاء التالميذ الذي يتفوقون في المنافسات الرياضية سواء منها المحلية أو – 10
  الوطنية ؟ 

  أحيانا                         دائما               نادرا             أبدا           
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   حسب رأيكم التوجيه الرياضي للتالميذ ؟ – 11
                     هام نسبيا                  ليس هام            هام
  

  :  ما هو الهدف من توجيه التالميذ الموهوبين هل– 12
  لتطوير استعداداتهم الفطرية-
  حتى يتعرف كل تلميذ على قدراته البدنية والتقنية -
          حتى يتمكن من االستمرار في الرياضة المناسبة والتألق فيها   -

  
 هل عملية توجيه التالميذ الموهوبين نحو النوادي الرياضية تعتبر ضرورية لتطوير – 13

  الرياضات النظرية وتطوين رياضيين ذوي مستويات عالمية؟ 
   نعم                                      ال              

  
  لنوادي ؟ اممارسة الرياضة في ليذ  حسب رأيكم ما هو الطرف الذي يساهم في جلب التالم– 14

  مدارس تعليمية                          ذات الطفل
  عن طريق اآلباء                       وسط اجتماعي         

  
 شرافكم هل يتم توجيه التالميذ الموهوبين نحو الممارسات النخبوية عندما تنتهي عهدة ا– 15

  عليهم؟
            أحيانا              نادرا              أبدا           دائما          

  
  

 

  
  

 


