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داءــــــــــــــــــــــاإله  
ىل لك إلأمل وإمرصاد ........  ىل إمبسمة إحللوة إؤ ىل صؼةل إمصفاء ولك إموفاء إؤ ىل من متنيا أأن ...إؤ إؤ

ىل من هلضهم ػىل كلبانيربيان ىل أأغز وأأغىل ما يف ان يف أأحسن إلأحوإل، إؤ  بأأحرف من ذهب، إؤ

 إموجود كوكباي إملنريإن

.إثنا وأأمهءانأأاب: أأحباءان  

ىل أأغظم ما خلق ريب وأأصدق حب يف كليب وأأجل إحرتإم يف هفس........   ىل مشس حيايت،إؤ ىل انإؤ  إؤ

 إلأمل وروح الاس مترإر ان وإمؼيون إميت سهرت ػىل مرإكبيت من بؼيد مزترع يف هفسانرس وجود

ىل إميت  ىل هبع إحلياة إؤ  هللا وأأطال ماحفظه"عبد الجليل عالية"ايمؼزيزةػيش لأجلها أأمأأ هبا وأأحيا إؤ

  مايف معره

ىل إمضمؼة إميت حترتق من أأجيل أأن ثنري در........  ىل مقر ظلميت إؤ  يف إحلياة وماحن ين، س ندبينإؤ

ىل كدو ىل من ػلمين مبادئ إمؼمل وإلأدب فاكن هؼم يتإمنصح إمسديد، إؤ ىل وإدليإملريب وإلآابء، إؤ   إؤ

.حفظه هللا وأأطال يف معرمه"سوداني أحمد "حلبيبإ  

 

 إذلي مل يبخل ػلينا بتوجهياثه طوإل هذه إمفرتةحفظه "ميم مختار" كام وضكر إدلكتور........ 

.هللا وأأطال يف معره  

ىل إمنجوم إملضيئة وإدلم إذلي جيري يف غروق.......  ....ان الك أأخوثناإؤ  

ىل لك من حيمل إسام ............  ػىل مر إمتارخي" سودإين وبو لكيخة"إؤ  

"............بوكليخة عبد المنعم"إىل أأيخ إمؼزيز ..........  

ىل لك من مفظت صفتاه إسام..............  ىل إلأحصاب وإلأحباب إؤ .ءانإؤ  

ىل لك من سؼهتم ذإكرت...........  . أأو أأسلطهم إململ سهوإثنا ومل جسؼهم وركة مذكرانإؤ  

ىل إذلين مل  ان مكن مل يغيبوإ أأبدإ غن أأصوإقانوسامه ووسامه هذإ إململ إذلي حارصثه أأورإقنإؤ  

ىل لك هؤالء  . إملتوإضعاندي مثرة هجدههإؤ  

-سوداني عبداهلل-   
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 108 (04)يكضح تكزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى الفقرة رقـ  04

 110 (05)يكضح تكزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى الفقرة رقـ  05
 مناقشة النتائج بالفرضيات

 113 يكضح الداللة اإلحصائية لمفرضية األكلى 01

 114 يكضح الداللة اإلحصائية لمفرضية الثانية 02

 115 يكضح الداللة اإلحصائية لمفرضية الثالثة 03

 117 يكضح مقارنة النتائج بالفرضية العامة 04

 :قائمة األشكــــــــــال البيانيــــــــــة
 

الصفحة   البيانيةقائمة األشكالرقم 

 محددات االنتقاء لكرة اليد:المحور األول

01 
شكل بياني يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال 

 المحور األول-( 01)رقم 
84 

02 
شكل بياني يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال 

 المحور األول-( 02)رقم 
86 

03 
شكل بياني يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال 

 المحور األول-( 03)رقم 
88 

04 
شكل بياني يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال 

 المحور األول-( 04)رقم 
90 

05 
شكل بياني يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال 

 المحور األول-( 05)رقم 
92 

 التكوين المهني لممدرس: المحور الثاني

 
شكل بياني يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال 

 المحور الثاني-( 01)رقم 
94 

 96شكل بياني يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال  07



 م
 

 المحور الثاني-( 02)رقم 

08 
شكل بياني يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال 

 المحور الثاني-( 03)رقم 
98 

09 
شكل بياني يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال 

 المحور الثاني-( 04)رقم 
99 

10 
شكل بياني يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال 

 المحور الثاني-( 05)رقم 
101 

 اعتماد المدرس عمى الحصص التدريبية:المحور الثالث

11 
شكل بياني يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال 

 المحور الثالث-( 01)رقم 
103 

12 
شكل بياني يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال 

 المحور الثالث-( 02)رقم 
105 

13 
شكل بياني يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال 

 المحور الثالث-( 03)رقم 
107 

14 
شكل بياني يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال 

 المحور الثالث-( 04)رقم 
109 

15 
شكل بياني يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال 

 المحور الثالث-( 05)رقم 
111 
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:ممخص الدراسة  

 سنة في كرة اليد 14  ىدفت الدراسة إلى تحديد كاظيار أىمية المرحمة العمرية أقؿ مف 
لعممية االنتقاء خالؿ المنافسات الرياضية المدرسية التي تمثؿ كالية تممساف في المنافسات 

كما اىتمت ىذه الدراسة بتحديد أىمية ىذه . التي تنظميا الرابطة الكالئية لمرياضة المدرسية
العممية في تحقيؽ نتائج إيجابية لمكالية كباألخص لممتكسطات المعنية بيذه الدراسة مف خالؿ 

.تبنييا لممنيج الكصفي كأداة االستبياف كالمقابمة ككسائؿ لجمع المعمكمات  

    ىدفت كذلؾ إلى إبراز دكر كأىمية المياقة متطمبات العبي كرة اليد حيث اعتمدنا في 
ذلؾ عمى دراسات سابقة كمراجع نظرية كانت سندا لنا في تبياف أىـ النقاط المشتركة بيف 

.مختمؼ الدراسات  

    تـ تقسيـ استبياف يتككف مف ثالثة محاكر عمى أفراد العينة الممثمة في أساتذة الطكر 
31.74 %كالمختارة بشكؿ عشكائي كالتي بمغت نسبتو "  أستاذا73المتكسط عددىـ   

كبعد أخذ اآلراء قمنا بعممية تجميع األسئمة المطركحة كلجأنا إلى المعالجة اإلحصائية قصد 
.بمكغ النتائج كىذا مف أجؿ التأكد مف صحة الفرضيات مف عدميا  

 سنة ىي المناسبة لعممية االنتقاء في 14 الفئة العمرية أقؿ مف    كمف أىـ استنتاج ىك أف
المرحمة العمرية أقؿ الرياضة المدرسية، ككما تكصمنا إلى تحقؽ صحة الفرضية عمى أىمية 

 مع االرتكاز عمى متطمبات المعبة  مناسبة لعممية االنتقاء لممارسة كرة اليد أنيا سنة14مف 
.كتطبيقيا  

    كفي األخير قمنا باقتراح دراسة أخرل بمتغيرات مختمفة مع ضركرة التركيز عمى 
. متطمبات العبي كرة اليد  

 



:ملخص الدراسة  

 سنة في كرة اليد 14    ىدفت الدراسة إلى تحديد واظيار أىمية المرحمة العمرية أقل من 
لعممية االنتقاء خالل المنافسات الرياضية المدرسية التي تمثل والية تممسان في المنافسات 

كما اىتمت ىذه الدراسة بتحديد أىمية ىذه . التي تنظميا الرابطة الوالئية لمرياضة المدرسية
العممية في تحقيق نتائج إيجابية لموالية وباألخص لممتوسطات المعنية بيذه الدراسة من خالل 

.تبنييا لممنيج الوصفي وأداة االستبيان والمقابمة كوسائل لجمع المعمومات  

    ىدفت كذلك إلى إبراز دور وأىمية المياقة متطمبات العبي كرة اليد حيث اعتمدنا في 
ذلك عمى دراسات سابقة ومراجع نظرية كانت سندا لنا في تبيان أىم النقاط المشتركة بين 

.مختمف الدراسات  

    تم تقسيم استبيان يتكون من ثالثة محاور عمى أفراد العينة الممثمة في أساتذة الطور 
31.74 %والمختارة بشكل عشوائي والتي بمغت نسبتو "  أستاذا73المتوسط عددىم   

وبعد أخذ اآلراء قمنا بعممية تجميع األسئمة المطروحة ولجأنا إلى المعالجة اإلحصائية قصد 
.بموغ النتائج وىذا من أجل التأكد من صحة الفرضيات من عدميا  

 سنة ىي المناسبة لعممية االنتقاء في 14 الفئة العمرية أقل من    ومن أىم استنتاج ىو أن
المرحمة العمرية أقل الرياضة المدرسية، وكما توصمنا إلى تحقق صحة الفرضية عمى أىمية 

 مع االرتكاز عمى متطمبات المعبة  مناسبة لعممية االنتقاء لممارسة كرة اليد أنيا سنة14من 
.وتطبيقيا  

    وفي األخير قمنا باقتراح دراسة أخرى بمتغيرات مختمفة مع ضرورة التركيز عمى 
. متطمبات العبي كرة اليد  

 

 

 



 

   Résumé: 

L'étude visait à identifier et à démontrer l'importance du groupe d'âge 
des moins de 14 ans dans le handball. Le processus de sélection 
lors des compétitions sportives scolaires représentant l’État de 
Tlemcen lors des compétitions organisées par la Ligue nationale des 
sports scolaires. L'étude visait également à déterminer l'importance 
de ce processus pour obtenir des résultats positifs du mandat, en 
particulier les moyennes de cette étude en adoptant l'approche 
descriptive ainsi que le questionnaire et l'outil d'entretien comme 
moyen de collecte d'informations. L’objectif était également de mettre 
en évidence le rôle et l’importance des exigences de condition 
physique des joueurs de handball en s’appuyant sur des études 
antérieures et des références théoriques. Au cours de cette étude, 
un questionnaire composé de trois axes a été distribué aux membres 
de l’échantillon représentés dans les enseignants de le stade 
intermédiaire (73 enseignants), qui ont été choisis au hasard à 
31,74. Des questions brillantes ont été posées et ont porté sur le 
traitement statistique afin d’obtenir les résultats et de confirmer. Les 
hypothèses, qu'il s'agisse ou non de la conclusion la plus importante, 
est que le groupe d'âge est moins 

 

 



 

Abstract: 

The study aimed at identifying and demonstrating the importance of 
the age group of less than 14 years in handball. The selection 
process during the school sports competitions which represent the 
state of Tlemcen in the competitions organized by the State League 
for School Sports. The study also focused on determining the 
importance of this process in achieving positive results of the 
mandate, especially the averages of this study by adopting the 
descriptive approach and the questionnaire and interview tool as 
means of collecting information. The aim was also to highlight the 
role and importance of the fitness requirements of handball players 
as we relied on previous studies and theoretical references In the 
course of this study, a questionnaire consisting of three axes was 
distributed to the sample members represented in the teachers of the 
intermediate stage (73 teachers), which were randomly selected at 
31.74. Glossy questions asked and turned to the statistical treatment 
in order to achieve the results of this in order to confirm. Hypotheses 
whether or not it is the most important conclusion is that the age 
group is less 
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: داولــــــــــة الجــــــــــقائم

الصفحة قائمة الجداول رقم 

 منهجية البحث واإلجراءات الميدانية
 47 .يوضح عينة الدراسة ونسبها المئوية 01

 49 .يوضح المتوسطات واألساتذة التي تمثل الدراسة 02

03 
يوضح تواريخ كل األمور التي أجريت في الدراسة إلى غاية 

 .نهايتها
49 

04 
يوضح معامالت الصدق والثبات لالستبيان في التطبيق القبمي 

 .والبعدي الخاص باألساتذة
51 

 المحور األولتحميل ومناقشة 
 56 (01)يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى الفقرة رقم  01
 58 (02)يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى الفقرة رقم  02
 60 (03)يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى الفقرة رقم  03
 62 (04)يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى الفقرة رقم  04
 64 (05)يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى الفقرة رقم  05

 المحور الثانيتحميل ومناقشة 
 66 (01)يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى الفقرة رقم  06
 68 (02)يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى الفقرة رقم  07
 70 (03)يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى الفقرة رقم  08
 71 (04)يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى الفقرة رقم  09
 73 (05)يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى الفقرة رقم  10

 المحور الثالثتحميل ومناقشة 
 75 (01)يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى الفقرة رقم  11
 77 (02)يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى الفقرة رقم  12
 79 (03)يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى الفقرة رقم  13
 81 (04)يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى الفقرة رقم  14
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 83 (05)يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى الفقرة رقم  15
 
 
 

 :قائمة األشكــــــــــال البيانيــــــــــة

الصفحة   البيانيةقائمة األشكالرقم 

 محددات االنتقاء لكرة اليد:المحور األول

01 
شكل بياني يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال 

 المحور األول-( 01)رقم 
57 

02 
شكل بياني يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال 

 المحور األول-( 02)رقم 
59 

03 
شكل بياني يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال 

 المحور األول-( 03)رقم 
61 

04 
شكل بياني يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال 

 المحور األول-( 04)رقم 
63 

05 
شكل بياني يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال 

 المحور األول-( 05)رقم 
65 

 التكوين المهني لممدرس: المحور الثاني

 
شكل بياني يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال 

 المحور الثاني-( 01)رقم 
67 

07 
شكل بياني يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال 

 المحور الثاني-( 02)رقم 
69 

08 
شكل بياني يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال 

 المحور الثاني-( 03)رقم 
71 

09 
شكل بياني يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال 

 المحور الثاني-( 04)رقم 
72 
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10 
شكل بياني يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال 

 المحور الثاني-( 05)رقم 
65 

 اعتماد المدرس عمى الحصص التدريبية:المحور الثالث

11 
شكل بياني يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال 

 المحور الثالث-( 01)رقم 
76 

12 
شكل بياني يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال 

 المحور الثالث-( 02)رقم 
78 

13 
شكل بياني يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال 

 المحور الثالث-( 03)رقم 
80 

14 
شكل بياني يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال 

 المحور الثالث-( 04)رقم 
82 

15 
شكل بياني يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال 

 المحور الثالث-( 05)رقم 
84 
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:مقدمة    

 تحتل التي الحية األمثمة من واحدة الحديث بأسموبياوالفردية  الجماعية الرياضات إن

 عممية بحوث من المختصون الباحثون قدمو خالل ما من وذلك جارفة، شعبية اليوم

 المعب، أساليب وكذا تطوير الرياضات ليذه والخططية الميارية الجوانب تنمية في ودراسات

 عمميات وتعتبر.الرياضات ىذه إثراء في استثمارىا عمى والعمل المواىب مبكرا واكتشاف

 في ساعدت التي العوامل ابرز من الحديثة والطرق العممية األسس عمى المبنية االنتقاء

 المدرسية الرياضات أن كماالشعبية،  قواعدىا واتساع الرياضات، ىذه في التطور الحاصل

 ىذه تضييع الدول من الكثير في لممواىب، لكن الخزان الرئيس بمثابة تعتبر بمختمف،

 االنتقاء في عممية المستخدمة والكيفيات الطرق بسبب وذلك الجزائر، ومنيا المواىب،

 .والحظ لمصدفة يترك حيث الرياضية، المواىب وتوجيو

 االرتجالية من بكثير فتحصل الرياضيين لمشبان والتوجيو االنتقاء عممية اما

تباع الطرق االىتمام من وبقميل والفوضى،  بيا يتكفل ما وغالبا االنتفاء عممية في الحديثة وا 

الموضوع، تأتي ىذه الوسائل عممية االنتقاء وىي  ىذا في شيئا يفقيون يكادوا ال اناس

عممية ديناميكية مستمرة طويمة األمد، تيدف إلى التنبؤ بمستقبل الموىوب وكما تحققو من 

نتائج إذ يجب أن ننظر إلييا نظرة عامة وشاممة في ضوء األسس التربوية الفسيولوجية 

 . واالجتماعية والسمات الشخصية والقدرات العقمية والبدنية والوظيفية

وتعد المؤسسات التربوية عامة والمتوسطات خاصة منبع لمتالميذ الموىوبين وعن طريقيا 

يمقى التالميذ قواعد السموك االجتماعي واألخالقي ويقع عمى عاتقيا أيضا مسؤولية التعرف 



 
 

والكشف عن قدراتيم واستعداداتيم والحصول عمى الكفاية القصوى ليذه القدرات والمواىب وفي 

ىذه المرحمة تقع عمى عاتق مدرس التربية البدنية والرياضية مسؤولية انتقائيم واكتشاف 

استعداداتيم الخاصة الكامنة في وقت مبكر والذي يعتبر عصب العممية التعميمية التربوية في 

حصة التربية البدنية والرياضية والعامل الرئيسي الذي  يتوقف عميو نجاح العممية ومكان 

المدرس في النظام التعميمي يحدد أىميتو الكبيرة والذي عميو أن ينظم الجماعات الرياضية وفقا 

لمفروق الفردية ويحاول جاىدا جذب اىتمامات التالميذ في ىذه المرحمة نحو النشاط الذي 

دور أساتذة التربية البدنية  وانطالقـــا من ىذا فقــــد ارتأينا في دراستـــنا ىاتــــــــــــو تنـــــاول يفضمونو،

 في مرحمة  المدرسيةنحو األندية الرياضية (الموىوبين)والرياضية في انتقاء وتوجيو التالميذ 

. المتوسط التعميم

 بن ديخة أحمد ، "       وفي ىذا النوع من البحوث أجريت العديد من الدراسات منيا دراسة 
 واقع االنتقاء الرياضي "في  ( بمستغانم2013/2014مذكرة ماستر سنة  )" خالف حسين 

-12)لمتالميذ الموىوبين لفرق الرياضة المدرسية في الرياضات الجماعية لمفئة العمرية 
 2014/2015مذكرة ماستر سنة )"  ىادف مختار ، عمايري يوسف "، ودراسة "(سنة15

 دافعية اإلنجاز و عالقتيا باألداء المياري في كرة اليد لدى التالميذ "في  (بمستغانم
 ."(سنة15-13)المشاركين في الرياضة المدرسية

      فبالرغم من ىذه الدراسات غير أننا وجدنا أنفسنا إلجراء دراسة مشابية وذلك في 
اختصاص لعبة كرة اليد لما ليا من اىمية قصوى في المجال الرياضي وفي بالدنا عمى وجو 

.الخصوص أين تعتبر رياضة كرة اليد الرياضية الثانية شعبيا  
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: اإلشكالية
إن تطور الممحوظ في كافة الرياضات راجع لألداء الجيد لمرياضي النخبة المذين   

كانت ليم تنشئة خاصة ومتابعة مند الصغر لنوع الفعالية أو المعبة الرياضية من الناحية 
.  والتكنيككالجسمية والمعنوية مع اتقانيم وضبطيم لمتكتي

ولموصول إلى رياضي النخبة يجب انتقاء الرياضيين من الفئات الصغرى وىدف   
نما يتعداه إلى  انتقاء الرياضيين ال يقتصر فقط عمى تحديد صالحية الناشئ لمعبة معينة وا 

 امتالكو التكتيك بإمكانيةاحتمال اكتساب امكانياتو المستقبمية لتمك المعبة ولذلك يمكن التنبؤ 
الخاص بالمعبة لتحقيق النتائج المطموبة في مرحمة الطفولة والعمل األمثل وىو العب 

. النخبة
واالنتقاء عممية طويمة ال يمكن وضعيا في إطار محدد من الوقت ألن نمو القابميات لتالميذ 

 فإن عممية إعداد ا، ليذ...تتغير تحت تأثير العمل التدريبي وكذلك عوامل النمو والمعيشة
رياضي النخبة لممشاركة في المسابقات الرياضية ىي عممية بالغة االىمية تتركز عمى عدة 
عوامل من اىميا عامل انتقاء االطفال الموىوبين إلى االلعاب الرياضية المناسبة حيث ال 
توجد معايير ثابتة مبنية عمى أسس عممية الختيار الرياضيين فيم يعتمدون عمى المالحظة 

. وجمب االطفال إلى المشاركة في المنافسات الرياضية
كما ان كرة اليد لعبة تتباين فييا مراكز المعب و خصائص كل مركز منيا ، و اختالف 

طبيعة وواجبات كل مركز من مراكز المعب في فعالية كرة اليد يتطمب االلمام بيذه 
االختالفات و الواجبات من قبل األساتذة المعنيين و محاولة تحسين و تطوير المستوى 

البدني و المياري ولعدم وجود المعرفة العممية و االىتمام لدى القائمين عمى العممية التدريبية 
باختالف مستوى المياقة البدنية بين مراكز المعب المختمفة وتاثير ىذه العناصر عمى ىذه 

.  المراكز 
والرياضة المدرسية ال تخرج عن ىذا اإلطار إذ تعد أول لبنة لبناء رياضة ناجحة التأثيرات 
المتبادلة بين الرياضة وبين مختمف قوى المجتمع وخاصة اإلعالمية منيا وىذا لما ليا من 
قوة التأثير عمى الجميور، وألنيا مركز ثقل تقديميا لمحياة الرياضية بصفة أكثر موضوعية 

. وشمولية ودقة، وبأساليب عصرية متقدمة والمتمثمة أصال في التغطية اإلعالمية
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و من خالل تجارب الطالبان الباحثان في تخصص كرة اليد و التجارب المكتسبة بممارسة 
، تأتي دراستنا لمكشف عن أىمية  كخبرة في كرة اليد سنة15ىذه المعبة الجماعية بأكثر من 

 سنة لمتمميذ الرياضي، من أجل إختيار التالميذ وفقا 14اإلنتقاء في المرحمة العمرية أقل من 
. لمحددات اإلنتقاء لالعبي كرة اليد في الرياضة المدرسية

و من جية أخرى تحاول دراستنا إبراز دور المدرس الكفء و الممم بخبايا الرياضات 
الجماعية و خاصة كرة اليد في رفع و تطوير النتائج الرياضية في الوسط المدرسي، و ذلك 

.  بإتباعو لممتطمبات الخصة بكرة اليد و تحكمو األمثل في عممية اإلنتقاء
 :التساؤالت- 1

:التســـــاؤل العـــــــــام -   
.  سنة مناسبة لعممية االنتقاء لممارسة كرة اليد؟14 ىل المرحمة العمرية أقل من 

:التســــاؤالت الفرعيـــة -   
.ىل يعتمد األستاذ عمى محددات اإلنتقاء لتالميذ كرة اليد في الرياضة المدرسية؟- أ  

.ىل لتكوين الميني لممدرس دور في انتقاء التالميذ ؟- ب  
.ىل يعتمد األساتذة عمىالحصص التدريبية المخصصة ليفيعممية االنتقاء؟- ج  
:الفــــــــــرضــــــيات - 2  

:الـــفرضيــــــة العامــــــة -   
. سنة مناسبة لعممية االنتقاء لممارسة كرة اليد14المرحمة العمرية أقل من   

:الفرضيات الجزئية -   
.يعتمد األستاذ عمى محددات اإلنتقاء لتالميذ كرة اليد في الرياضة المدرسية- أ  

.لتكوين الميني لممدرس دور في انتقاء التالميذ- ب  
.يعتمد األساتذة عمى الحصص التدريبية المخصصة لو في عممية االنتقاء-ج  
: أهــــــداف البحث - 3  

:الـــــهدف العـــــــــــــام -   
. سنة األحسن في عممية اإلنتقاء14إعتبارالفئة العمرية ألقل من   

:األهــداف الجزئيـــــة -   

. التعرف عمىإعتماد األستاذ عمى محددات اإلنتقاء لتالميذ كرة اليد في الرياضة المدرسية- أ  
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. لممدرس في إنتقاء التالميذبيداغوجيالتعرف عمى دور التكوين ال- ب  
التعرف عمى إعتماد األساتذة عمى الحصص التدريبية المخصصة لو في عممية - ج

.االنتقاء  
: أهمية البحث - 4  

لقد ضيرت الحاجة الى االنتقاء، نتيجتا الختالف خصائص االفراد في القدرات البدنية 

والميارية و النفسية و العقمية تبعا لنظرية الفروق الفردية ، وعميو فان االنتقاء يؤدي الى 

التعرف المبكر عمى االفراد ذوي المواىب و القدرات البدنية و الميارية المالئمة والنشاط 

 ىالرياضي المختار ، كما يجب ان يتم في العمر المحدد و الذي يقترحو المختصون بمد

تطور الناشئين ، لذلك يجب االخذ بعين االعتبار األساليب العممية في االنتقاء ، حتى 

نساىم في رفع المستوى الرياضي ، فاذا كانت المدرسة تعد محطة ميمة لحياة التمميذ ، فيما 

.يخص تنمية قدراتو وفي مختمف المجاالت الفكرية ، العممية ، والمعرفية و الرياضية   

وعميو، فان أىمية ىذا البحث، تكمن في محاولة القاء الضوء عمى الرياضة المدرسية ومدى 

مساىمتيا في انتقاء المواىب الرياضية، بعث روح التحسيس با الرياضة المدرسية لدى كل 

المسيرين والمسؤولين والميتمين، وذلك لالرتقاء بيا الى المستويات النخبوية، ولفت االنتباه 

لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية ألىمية االنتقاء لتالميذ الموىوبين حتى يتم التكفل بيا 

.أفضل  

: تحديد المصطمحات والمفاهيم -5
: االنتقاء- 
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ىو عممية أضيق من عممية االختيار فيي تحتوي عمى سمسمة متعارف عمييا عن طريق 
القياسات وىدف ىذه العممية ىو اعتماد مقاييس صحيحة في اختيار الرياضيين لممرحمة 

. التعميمية الثانية والتي يمكننا من خالليا استنتاج وبرمجة النتائج النيائية
  إذن فاالنتقاء يعتبر ظاىرة مستمرة وغير منفصمة في سير العمل التدريبي إال أن ىذه 

 ، صفحة 91/92مذكرة ليسانس، ) الظاىرة تختمف مبادئيا كميا يرتفع مستوى الرياضي
12) .

من خالل التعريفين السابقين توصمنا إلى أن االنتقاء وبصفة عامة ىو :التعريف االجرائي
. االختيار التي تنصب عمى فئة محددة قصد اكتشافيا وتوجييياعممية  

:كرة اليد-   
تعتبـــــر كرة اليــــــد من األلعـــاب الجماعيــــة، ومن احدث األلعـــاب الرياضيـــة الكبيـرة التي ))

استخدمـــــت فيـــــــيا الكرة وخاصـــــة إذا ما قورنت بألعـــــاب أخــرى سبقتيا بعشرات بل مئات 
 ببرلين، وليذا تعتــبر 1877السنيــــــن ككرة القــــدم واليوكـــــي وتاريخ ميــالد ىذه المعة يعود لعام 

جديدة في العالم كمـــو، وبالرغـــــم من حداثة عمرىا فقد أخذت ىذه المعبة في االنتشار بسرعــــــــة 
مـــن حيـــــث تعممــــيا والتقدم فييا وقانونــــــيا المبســـــــط، باإلضافـــــــــة إلى فائدتيا الشاممة لجميـــــــــع 
أجزاء الجســــم نتيجة ما تحممو منافساتيا من سرعة وكفاح مستـمر بين الميــــاجمين والمدافعين 

(06 ، صفحة 2001-2000أشن ىشام ، مبطح سميم، ). ((  
من خالل خبرتنا في مجال كرة اليد فيي لعبة جماعية مقننة بحيث تحمل :التعريف االجرائي

منافستيا االعتماد عمى الميارة والسرعة والقوة وذلكمتداخالت والكفاح المستمر بين المياجمين 
. والمدافعين  

، وذلك في الفترة العمرية (ميشيل مان ) ىي العمر الفاصل بين الطفولة والرشد:المراهقة- 
 وقد تختمف في بدايتيا ونيايتيا من شخص آلخر ومن مجتمع 25 إلى 15الُممتدة من سن 

آلخر وعمى حسب الجنس فاالنثى تبمغ قبل الذكر وتنضج قبمو، البيئة والظروف المحيطة 
، ولربما تبدأ اساسا 19 وقد تنتيي في سن 13فقد تبدأ مرحمة المراىقة من سن . بالشخص
لكن ىناك مجتمعات قد تعتبر .  تقريبا، كحد أقصى25 وتنتيي في سن 15من سن 

 أطفاال بينما األشخاص األكبر ىم المراىقون الشباب 18االشخاص من ىم اقل من سن 
فعميا وىناك مجتمعات تؤمن بأن األشخاص في سن العشرات و العشرين ىم مراىقين 
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باختالف بداية المرحمة ونيايتيا، ألن البعض ال يؤمن بمصطمح المراىقة فيعد مرحمة الشباب 
بجميع أنواعيم مراىقين مالم يبمغوا سن الرشد وىو األربعين كما ذكر أيضا في القرآن، ولكن 
قسم العمماء سن المراىقة لثالثة أقسام ىي المراىقة المبكرة، المراىقة المتوسطة، والمراىقة 

، (2018 فبراير 15المراىقة، خصائص المرحمة ومشكالتيا نسخة محفوظة، ). المتأخرة
وىي فترة متقمبة وصعبة تمر عمى اإلنسان، وتكون بمثابة االختبار األول لو في حياتو 

.الممتدة، حيث أن مستقبل اإلنسان وحضارة األمم تتأثر كثيًرا بمراىقة أفرادىا  
 وىم المنتقات لمفئة تعريف تمكنا من إعطاء الدراساتمن خالل :التعريف االجرائي

 بيا عن أقرانيم يتفوقون في مجاالت عالية قدرات واستعدادات وميارات الذينمدييماألفراد
.العاديين  

تعتبر الرياضة المدرسية بالجزائر من الركائز األساسية التي يعتمد عمييا :الرياضة المدرسية - 
من أجل تحقيق أىداف تربوية وىي عبارة عن أنشطة منظمة ومختمفة في شكل منافسات 

.فردية أو جماعيةوعمى كل المستويات  
 ( samir b avec med tazi presedente de ( dss), 08 avrile1997, p. 19) 

من خالل التعاريف التي تطرقنا ليا فان الرياضة المدرسية تخص كل : التعريف االجرائي
.المستويات الرياضية قد تكون فردية أو جماعية كما تعد عبارة عن أنشطة منظمة  

:الدراسات السابقة و المشابهة- 6  
سنة  (فالح سمير ، كصار رضى ، بقاش عبد القادر )من اعداد الطمبة :دراســـــــــــــــة-أ

2013/2014 .  
االنتقاء و التوجيو الرياضي لتالميذ الموىوبين في اطار الرياضة : عنوان المذكـــــرة - 

.المدرسية  
ىل ىناك مواىب رياضية في الصف المدرسي؟: اشكالية البحث -   
إتباع األسس العممية عند إنتقاء التالميذ ، يساعد عمى إكتشاف القدرات و : فرض البحث - 

.المواىب الرياضية  
:أىداف البحث -   
.النيوض بالرياضة المدرسية إلى الممارسات النخبوية*  
.تحسين القدرات البدنية والميارات الحركية*  
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.إنتقاء التالميذ الموىوبين نحو الرياضات النخب*  
.تطبيق المنيج الوصفي التحميمي: منيــج البحــــث -   
 أستاذ تم إختيارىم بطريقة عشوائية ، و 85اعتمدت عمى عينة حجميا :الـــــــــــعيــــــنــــــــــــــــة - 

 مسير تم إختيارىم بطريقة 22عينة من مسيرين في الرابطة الرياضة المدرسية عددىم 
. مقصودة  

. الدراسة النظرية ، اإلستبيان ، المقابمة: أدوات البحث -   
: أىم النتائــــــج و التوصيات- 
سوء التسيير و قمة الدعم المادي ليا من جية انعدام تام لإلعالم الرياضي المدرسي و *

كذلك نقص كبير لموسائل المادية من تجييزات و المنشئات الرياضية عمى مستوى 
المؤسسات التعميمية أيضا نجد قمة مشاركة مختمف المدارس في المنافسات الرياضية 

.  المدرسية التي تكون تحت إشراف و تئطير الرابطة الوالئية
تشجيع و تحفيز أساتذة التربية البدنية الرياضية و جميع المسيرين عمى االىتمام بالفئات *

خاصة الموىوبين منيم من أجل اإلستفادة من قدراتيم في  (سنة15-12)العمرية الصغرى 
. بناء الفرق الرياضية و مختمف المنتخبات

 2013/2014سنة  (بن ديخة أحمد ، خالف حسين  ) من إعداد الطالبان :دراســـــــــــــــة - ب
واقع االنتقاء الرياضي لمتالميذ الموىوبين لفرق الرياضة المدرسية في :عنوان المذكـــــرة - 

.(سنة15-12)الرياضات الجماعية لمفئة العمرية   
ماىو واقع االنتقاء الرياضي لمتالميذ الموىوبين لفرق الرياضة المدرسية :اشكالية البحث - 

 في الرياضات الجماعية؟
ال يبنى االنتقاء الرياضي لفرق الرياضة المدرسية في الرياضات الجماعية : فرض البحث - 

.عمى أسس عممية و ال يمتزم بالموضوعية  
:أىداف البحث -   
تشخيص واقع الرياضة المدرسية عمى مستوى متوسطات والية معسكر، وكذا معرفة * 

. التي يبنى عمييا إنتقاء ىذه الفرق العمميةاألسس  
محاولة تدارك النقائص التي تمس الرياضة المدرسية، خاصة في مجال االنتقاء إذ يعد * 

.أول لبنة لبناء ىذه الفرق  
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.تطبيق المنيج الوصفي التحميمي: منيــج البحــــث-   
 أستاذ من أساتذة التعميم 44تم إختيار العينة بشكل عشوائي وشممت : الـــــــــــعيــــــنــــــــــــــــة- 

.المتوسط موزعين عمى كامل والية معسكر  
.طريقة التحميل البيوغرافي ، المالحظة ، اإلستبيان: أدوات البحث -   
:  أىم النتائــــــج والتوصيات- 

إنتقاء التالميذ ضمن فرق الرياضة المدرسية وخاصة الرياضات الجماعية ال يقوم عمى   * 
. طرق عممية صحيحة وال يمتزم بالموضوعية

وضع برنامج خاص إلختيار وانتقاء المواىب الرياضية تشرف عمى تأسيسو وتنظيمو   * 
.  الوالئية لمرياضة المدرسيةةالرابط

حساني محمد األمين ، تممساني محمد األمين ، طرشون  ) من إعداد الطمبة :دراســـــــــــــــة - ج
.  2013/2014سنة  (عباس 

تحديد مستويات معيارية لبعض الميارات األساسية في كرة اليد لدى :عنوان المذكـــــرة - 
.(سنة15-12)تالميذ فرق الرياضة المدرسية   

ىل تحديد مستويات معيارية يساىم في قياس الميارات األساسية في كرة :اشكالية البحث - 
 اليد لدى تالميذ فرق الرياضة المدرسية؟

المستويات المعيارية المحددة تساعد عمى معرفة مستوى تالميذ فرق : فرض البحث - 
.(سنة15-12)الرياضة المدرسية في كرة اليد   

:أىداف البحث -   
وضع مستويات معيارية لبعض الميارات األساسية لكرة اليد لتالميذ فرق الرياضة   * 

. في الحصص المبرمجةالمدرسية  
.  من خالل الحصص التدريبيةالتعرف عمى مستوى تالميذ فرق الرياضة المدرسية  *   
.إستخدام المنيج الوصفي باألسموب المسحي:منيــج البحــــث -   
تمثمت في سبعة متوسطات من أصل عشرة مشاركة في بطولة الرياضة :الـــــــــــعيــــــنــــــــــــــــة - 

.2013/2014المدرسية   
.(التجربة اإلستطالعية ، التجربة األساسية  )تطبيق اإلختبارات :أدوات البحث -   
:أىم النتائــــــج و التوصيات-   
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نستنتج أن ىناك فروق فردية بين التالميذ المنخرطين في فرق الرياضة المدرسية في   * 
ميارة التمرير و اإلستقبال ، التمرير عمى المربعات المتداخمة ، التنطيط ، التصويب و 

.أغمبيم كان في المستوى المتوسط  
وضع مستويات معيارية لممراحل العمرية المختمفة لمكشف عن المتميزين في مختمف   * 

.الفعاليات  
سنة  (شعباني صفيان ، شعباني سعيد  ) من إعداد الطالبان :دراســـــــــــــــة - د

2012/2013 .
.الرياضة المدرسية بين واقع الممارسة و تحديات الميدان:عنوان المذكـــــرة -   
ما ىو واقع ممارسة الرياضة المدرسية في ظل الصعوبات وتحديات :اشكالية البحث - 

 الميدان؟
الرياضة المدرسية تقف في وجييا جممة من المشاكل المختمفة والمتعددة، : فرض البحث- 

.الخ...نذكر منيا قمة اإلمكانيات المدية، سوء التسيير  
.معرفة واقع الرياضة المدرسية عمى مستوى المؤسسات التربوية: أىداف البحث-   
.إستخدام المنيج الوصفي باألسموب المسحي: منيــج البحــــث-   
 أستاذ 30أستاذ في الطور اإلكمالي، و50تم إختيارىا بطريقة عشوائية، : الـــــــــــعيــــــنــــــــــــــــة- 

. أستاذ ببعض متوسطات والية تيسمسيمت20ببعض متوسطات والية سعيدة، و  
.الدراسة النظرية، اإلستبيان، المقابمة: أدوات البحث-   
:أىم النتائــــــج والتوصيات-   

واقع الرياضة المدرسية ال يرقى إلى مستوى مطموب، بحيث ال تساىم في تطعيم   * 
.الرياضة النخبوية  

عمى الباحثين في مجال التربية البدنية والرياضية الحرص عمى متابعة البحث في ىذا   * 
.المجال  

.  2014/2015سنة  (ىادف مختار ، عمايري يوسف  ) من إعداد الطالبان :دراســـــــــــــــة- ه
عالقتيا باألداء المياري في كرة اليد لدى التالميذ ودافعية اإلنجاز : عنوان المذكـــــرة- 

.(سنة15-13)المشاركين في الرياضة المدرسية  
ىل توجد عالقة بين دافع تجنب الفشل والميارات األساسية لكرة اليد؟: اشكالية البحث-   
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توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين دافع تجنب الفشل والميارات : فرض البحث- 
.األساسية لكرة اليد  

.معرفة العالقة بين دافع تجنب الفشل والميارات األساسية في كرة اليد: أىداف البحث-   
.إستخدام المنيج الوصفي:منيــج البحــــث-   
. تمميذ90أقيمت عمى تالميذ ممارسين لكرة اليد وقدر عددىم : الـــــــــــعيــــــنــــــــــــــــة-   
.إستخداماإلستبيان: أدوات البحث-   
:أىم النتائــــــج والتوصيات-   

.وضع مخطط وبرامج نفسية عمى كل الفئات العمرية لتطوير ىذا الجانب  *   
.بعد تجنب الفشل يرتبط إرتباطا داال مع اإلختبار التنطيط الخاص بكرة اليد  *   

:التعميق عمى الدراسات6-1  
   مــــــــــــن خـــــالل ما قمــــــنا بو من قـــــراءات واستطالع لنتائج وتقارير األبحاث السابقـــة 

والمرتبطــة بموضـــــــوع الدراســــة والتي تـــم تحميميا ودراستــــــيا ومعظمـيا يرتبـــــط باإلنتقاء واألداء 
المياري والبدني والبعـــــض اآلخر يرتبط بإعداد المدرس ونشاط كرة اليد والرياضة المدرسية 

 .المقترحــــة في شـــتى المجاالت
ومــــــــــــن خالل تحميل النتائج والدراسات السابقــــــــــــة والمرتبطـــــــة بموضوع 

. (العنوان)الدراســــــــــــــــــــــــة
فقد تبين لمباحثان أن المنيج المستخــــــــــــــــــــــدم في تمك الدراسات ىو المنيـــــج الوصفي بأشكالــــــو 

المختمفة المسحية والتحميمية كما أن المقابمة الشخصيـــة واالستبيان والمالحظة وتحميل 
الوثائــــق كانـــــــت مــــــــــــن أكثر وسائل جمع البيانات استخداما نظرا لطبيعة تمك الدراسات فــــي 

. التعرف عمى أداء المدرس البدني والقيادي والمياري
أما فيما يخص الدراسات المتعمقـــة بتأثير المتطمبات الميارية والبدنية المقترحة فقــــــد استفاد 

الباحثان مـــــن حيث المنيـــــج المستخدم وىو المنيج الوصــــــفي والوسائل واألدوات المستخدمة 
. في جمـــــــع البيانات كالصفات البدنية والميارية عبر المراحل العمرية

خالصة القول فإنو من خالل الدراسات السابقة تمكن الباحثان من االستفادة من تمك البحــوث 
والدراسات حيــــث شكمت إطارا نظــــــريا لموضـــــــوع الدراسة الحالية، كما تــــم االستفـــــــادة مـــــــن 



12 

 

اإلجراءات المستخدمة في تمك البحوث كالمنيجية، اختيار العينات، أدوات البحث وكــــذلك 
. األسموب اإلحصائي المستخدم

إن األىميـــــــة البالغة لمدراسات المشابيــــة تؤكد لمباحثــان من خالليا تجنــب أىم الصعاب التــي 
واجيــت الباحثان في الدراسات السابقـــــة، و بالتالي تكون لو دعم لمبحث كما تم االستفادة مــن 
مســـــــــــح عممـــي لمدراسات و البحوث السابقة التي تناولت موضوع التقويـــــــــم لممدرس الرياضـــي 

و التي تبين أن معظم البحوث قد تركزت فقــــــــــــــــــط حول األسموب القيادي لممدرس في 
اإلنتقاءو المشكالت الخاصة بعممية التدريس لمرياضة المدرسية و عدم تناول أدوار وواجبات 

. المدرس و مسؤوليتـو نحو كل ما يحيط بو من جوانب مختمفة إلنتقاء الفئات الصغرى 
:  نقد الدراسات6-2
: من خالل ىذه الدراسات تطرقنا إلى ما يمي 

وضع معايير محددة الختيار الموىوبين لكل الرياضات وخاصة كرة  -
. اليد

االىتمام بالفئات الصغرى ألنيا تمثل القاعدة المستقبمية ألي رياضة  -
في مجال التربية البدنية والرياضية أو التدريب في الرياضة 

 .المدرسية
االخذ بعين االعتبار المعايير المعتمدة في عممية االنتقاء  -

 واالبتعاد عن المنيج العشوائي المورفولوجياوبالخصوص الخصائص 
 .في اختيار الرياضيين

االعتماد عمى األسموب العممي والمتمثل في المعايير والمقاييس  -
جراء  العممية الدقيقة وترك األسموب الذاتي والمتمثل في المالحظة وا 

. الدورات
 
 



 

 

 

 

 

 

 الباب األول

 الجانب النظري
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 :تمهيــد
صمبة تضمن السيرورة والديمقراطية ليا  (فرق) حتى نتمكن من بناء قاعدة رياضية 

البد من االىتمام باألصناف الصغرى بحيث تمّر بمراحل متعددة من التكوين  (ليذه الفرق)

طويل المدى،تكوين شامل ومتكامل يخضع فييا المتكون في مرحمة من مراحمو إلى االنتقاء 

وحتى تكون ىذه األخيرة فعالة وناجحة من الضرورة أن تخضع إلى منيج عممي وموضوعي 

يضعو األخصائيون في مجال التربية والتدريب وعمم النفس وعمم االجتماع وفي مجال 

الصحة بحيث يختص جانب من ىذا المنيج بدراسة وتحديد أىم الخصائص التي من خالليا 

. يتم انتقاء واختيار ىذه الكفاءات

تعتبر الرياضة المدرسية في أي بمد من بمدان العالم المحرك الرئيسي لمعرفة مدى التقدم في 

الميدان الرياضي، كما أنيا من أىم الدعائم لمحركة الرياضية، و الرياضة المدرسيةتتجو 

أساسا نحو تالميذ المدارس و الثانويات، كما يجب أن نعمم أن اإلىتمام بالرياضة المدرسية ، 

ليست مسؤولية جيات محددة دون أخرى ، بل ىي مسؤولية الجميع أو كل فرد يسعى إلى 

 .اإللتحاق بالركب الحضاري 
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: مفهوم االنتقاء- 1
ىو األسموب العممي والتخطيط المدروس لموصول إلى أفضل الخامات المبشرة بالنجاح 
المستقبمي، وأيا كانت اإلمكانيات المادية والبشرية المتوافرة فإنيا لن تجدي نفعا إذا لم توجو 

 (1ىاشم احمد، صفحة , سميمان) .عبر عناصر بشرية مبشرة بنجاح
اختيار العناصر البشرية التي تتمتع بمقومات النجاح في نشاط رياضي " ويعرف االنتقاء بأنو

 (196، صفحة 1999محمد محمود عبد الدايم، محمد صبحي حسنين، ) "معين 
: أهدافاإلنتقاء- 2

: ييدف االنتقاء إلى تحقيق أىداف رئيسية وعامة منيا
توجيو الطاقات من الناشئين إلى نوع من انواع الرياضة المناسبة والتي توافق قدراتيم  - أ

 (310، صفحة 1996مفتي ابراىيم حماد، ) وميوليم واتجاىاتيم
 .االكتشاف المبكر لممواىب الرياضية - ب
. رعاية المواىب وضمان تقدميا حتى سن البطولة-ج
توجيو عممية التدريب الرياضي نحو مفردات التفوق في الفرد الرياضي لحسن االستفادة -د

 (247، صفحة 1999عمي مصطفى طو، . د ) .منيا
 :دالئل خاصة باالنتقاء-3

. ىناك طريقتان لمبحث عن المواىب الرياضية
. والتي تعتمد عمى المالحظة:الطريقة الطبيعية3-1
 'بميك'والتي تعتمد عمى أسسعممية وىي تتعمق بالعالم البولندي : الطريقة العممية3-2
 (286، صفحة 1997عصام حممي ومحمد جابر بيرقع، .د)

: أهمية عممية االنتقاء-4
تستيدف عممية االنتقاء في المجال الرياضي بصفة عامة اختيار ألفضل الرياضيين 

لممارسة نشاط رياضي معين و الوصول إلى مستويات عميا في ىذا النشاط وقد ظيرت 
الحاجة إلى ىذه العممية نتيجة اختالف الالعبين في استعداداتيم النفسية والبدنية والعقمية وقد 

أصبح من المسمم لو أن إمكانيات وصول الرياضي إلى المستويات العميا في المجال 
الرياضي تصبح أفضل إذا أمكن من البداية انتقاء الرياضي وتوجييو إلى نوع الرياضة 
المناسبة والتي تتالءم مع استعداداتو وقدراتو المختمفة و التنبؤ بدقة بمدى تأثير عممية 
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التدريب عمى نمو وتطوير تمك االستعدادات و القدرات بطريقة فعالة تمكن الالعب من 
ىاشم , سميمان).تحقيق التقدم المستمر في نشاطو الرياضي وذلك ىو جوىر عممية االنتقاء

 (احمد
: ف عممية االنتقاءاهدأ- 5

: أن اليدف من عممية االنتقاء مايمي"يشير عادل عبد البصير
 االكتشاف المبكر لمموىوبين في مختمف األنشطة الرياضية. 
  توجيو الراغبين في ممارسة األنشطة الرياضية إلى المجاالت المناسبة لقدراتيم

 .وميوليم
 تحديد الصفات النموذجية لكل نشاط. 
 تكريس الوقت والجيد و التكاليف في تدريب من يتوقع ليم تحقيق المستويات العالية. 
 توجيو عممية التدريب لتنمية وتطوير الالعب في ضوء ما يجب الوصول إليو." 
 (38و37، صفحة 2002يحي السيد الحاوي، )

: الواجبات المرتبطة باالنتقاء الرياضي- 6
  التحديد الجيد لمصفات النموذجية التي يتطمبيا نوع النشاط الرياضي ويتم ذلك من

خالل وضع نماذج ألفضل مستوى من الرياضيين في كل نوع من النشاط الرياضي 
 .حتى يمكن االسترشاد منيا في عممية االنتقاء

  التنبؤ ويعتبر من أىم واجبات االنتقاء حيث أننا إذا لم نستطع التنبؤ باالستعدادات
فال فائدة من  (مراحل اكتشاف المواىب)التي لم يمكن التعرف عمييا في المراحل األولى

 .عممية االنتقاء
  العمل عمى رفع فاعمية عمميات االنتقاء من خالل إجراء األبحاث والدراسات

 .المتخصصة
  مراعاة التنظيم الجيد لخطوات عممية االنتقاء وذلك في ضوء األسس العممية

 (18و17محمد لطفي طو، صفحة ) .بمختمف جوانبيا
 :الرياضيأهداف االنتقاء في المجال -7

 .  المبكر لمموىوبين في مختمف األنشطة الرياضيةاالكتشاف-أ
توجيو الراغبين في ممارسة األنشطة الرياضية إلى المجاالت المناسبة لميوليم -ب
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 .واتجاىاتيم واستعداداتيم
تحديد الصفات المورفولوجية،والبدنية ،والنفسية والميارية التي تتطمبيا األنشطة -ج

 .المختمفة
 .تحديد الوقت والجيد والتكاليف في تعميم وتدريب من يتوقع ليم تحقيق مستويات-د
 .توجيو عمميات التدريب لتنمية وتطوير الصفات والخصائص البدنية والنفسية لالعب-ه

: أنواع االنتقاء في النشاط الرياضي-8
تيدف عممية االنتقاء في المجال الرياضي دراسة أوجو النشاط البدني والنفسي التي 

يشترك فييا أفراد المجتمع جميعا، أي أوجو الشبو بينيما كاإلدراك والتفكير والتذكر والتعمم 
قاسم حسن حسين ) :والتدريب، ومن ضوء األىداف السابقة يمكن إجراء أنواع االنتقاء إلى

 (95، صفحة 1999وفتحي الميشيش يوسف، 
 االنتقاء بغرض التوجيو إلى المعبة الرياضية التي تناسب المواىب. 
  االنتقاء لتشكيل الفرق المتجانسة ومن ىنا يتطمب استخدام الدراسات النفسية

 .لمفرق الرياضية
 االنتقاء لممنتخبات القومية من بين الرياضيين ذوي المستويات العميا .
أن أنواع االنتقاء الرياضي تنقسم إلى أربعة أنواع كما حددىا :"ويرى محمد لطفي طو- 

:  وىي1986" بولجوكوفا"
  االنتقاء بغرض االستدالل عمى نوع النشاط الرياضي المناسب لممبتدئ، وفيو

ينصح الوالدين بالتعرف عمى قدرات أبنائيم من خالل إتاحة الفرصة أماميم 
مجموعة )لممارسة مجموعة من األنشطة الرياضية المتشابية وليست نشاطا لذاتو

األلعاب الجماعية، مجموعة المنازالت الفردية، مجموعة األنشطة الدورية، مجموع 
 .(األنشطة ذات التوافق الصعب

  ،االنتقاء بغرض الكشف عن االستعدادات الخاصة لمعبة لدى الطفل الناشئ
ويجري ىذا االنتقاء في المراحل األساسية من اإلعداد طويل المدى ضمانا لتحقيق 

 .أفضل النتائج الرياضية في نشاط رياضي معين
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  رياضي لالشتراك في المنافسات كمجموعة  (جماعة)االنتقاء بغرض تشكيل فريق
الخ، ويساعد ىذا النوع ...متجانسة كتشكيل فرق األلعاب الجماعية وفرق التجذيف

من االنتقاء عمى تجنب الكثير من المشكالت المرتبطة بالتوافق النفسي التي قد 
 .تنشأ بين أعضاء الفريق

  االنتقاء بيدف تشكيل المنتخبات الرياضية عمى المستوى القومي واالولمبي من بين
مجموع الالعبين ذوي المستويات العميا، وتكمن صعوبة ىذا النوع من االنتقاء في 

محمد لطفي ) .التقارب بين ىؤالء الالعبين من حيث المستوى والحالة التدريبية
 (19و18طو، صفحة 

: المبادئ و األسس العممية لعمميات االنتقاء- 9
ىناك بعض المبادئ التي يجب مراعاتيا عند إجراء عمميات االنتقاء لتقرير صالحية 

: تمك المبادئ عمى النحو التالي (1987)" ميمينكوف"، وقد حدد الالعب
:  األساس العممي لالنتقاء9-1

 إن صياغة نضام االنتقاء لكل نشاط عمى حدة، أو لمواقف تنافسية معينة يحتاج إلى معرفة 
جيدة لؤلسس العممية الخاصة بطرق التشخيص والقياس التي يمكن استخداميا في عممية 

. االنتقاء، حتى نضمن تفادي األخطاء التي يقع فييا البعض
 : شمول جوانب االنتقاء9-2

إن مشكمة االنتقاء في المجال الرياضي متشابكة ومتشعبة الجوانب، فمنيا الجانب البدني 
والمورفولوجي والنفسي وال يجب أن تقتصر عمميات االنتقاء عمى مراعاة جانب دون أخر، 
فعند تقرير صالحية الالعب يجب االنطالق من قاعدة متكاممة بحيث تضمن كافة جوانب 

. االنتقاء
:  استمرارية القياس والتشخيص9-3

يعتبر القياس والتشخيص المستمر من المبادئ اليامة حيث أن االنتقاء في المجال الرياضي 
نما ىو عممية مستمرة من الدراسة والتشخيص لمخصائص التي  ال يتوقف عند حد معين، وا 

يتطمبيا نوع النشاط الرياضي، تمك الدراسة تجرى بانتظام خالل مختمف مراحل الحياة 
. الرياضية لالعبين بغرض تطوير وتحسين أدائيم الرياضي

:  مالئمة مقاييس االنتقاء9-4
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مكانية  إن المقاييس التي يعتمد عمييا في تقرير الصالحية يجب أن تتسم بالمرونة الكافية وا 
التعديل، حيث أن المتطمبات المفروضة عمى الالعب سواء في ارتفاعيا وانخفاضيا، تظير 

مرحميا بتغيير مايطمب منو من حيث ارتفاع وانخفاض حمبة المنافسة الرياضية سواء في 
. الداخل أو خارج الوطن

:  البعد اإلنساني لالنتقاء9-5
إن استخدام األسموب العممي في عمميات االنتقاء والحصول عمى نتائج تتسم بالدقة 

والموضوعية أمر ضروري لحماية الالعب من اآلثار السمبية لؤلعمال البدنية والنفسية التي 
قد تفوق قدراتو وطاقاتو أحيانا، فضال عن حمايتو من الشعور باإلحباط وخيبة األمل ناتجة 

عن الفشل المتكرر، الذي قد يتعرض لو في حالة اختيار نوع النشاط الرياضي الذي ال 
.  يتناسب مع استعداداتو وقدراتو

:  العائد التطبيقي لالنتقاء9-6
حتى يتحقق العائد التطبيقي المطموب يجب أن تكون اإلجراءات الخاصة بعممية االنتقاء 
عداد الكوادر، حتى  اقتصادية من حيث الوقت والمال الذي ينفق عمى األجيزة واألدوات وا 

يمكننا من ذلك استمرار الفحوصات وتكرارىا بين الحين واألخر إلعطاء التوجييات الالزمة 
. عمى أساس نتائج تمك الفحوصات

:  القيمة التربوية لالنتقاء9-7
إن نتائج الفحوصات اليجب االستفادة منيا في عممية انتقاء الرياضيين األفضل استعدادا 
نما يجب استخداميا كذلك في تحسين ورفع فعالية عمميات التدريب عند وضع  فحسب، وا 

. الخ.....وتشكيل برامج اإلعداد وتقنين األحمال، وكذلك تحسين ظروف ومواقف المنافسات
 :محددات عممية اإلنتقاء-10
وتشمل عمى العوامل والمتغيرات البيولوجية التي يرتكز عمييا التنبؤ : محددات بيولوجية10-1

. الجيد في عممية االنتقاء بمراحمو المختمفة
 وتشمل عمى العوامل و المتغيرات النفسية التي ترتكز عمييا التنبؤ : محددات سيكولوجية10-2

. الجيد في عممية االنتقاء بمراحمو المختمفة
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وتشمل عمى االستعدادات الخاصة بأنواع الفعاليات و األلعاب : االستعدادات الخاصة10-3
الرياضية المختمفة، إذ لكل نشاط رياضي متطمبات تختمف عن متطمبات  النشاط األخر 

 .وىذه االستعدادات قد تكون  بيولوجية أو سيكولوجية
فالتقسيم السابق لمحددات االنتقاء ال يعني عزل الواحد عن اآلخر الن ىناك عالقة تفاعل 

قاسم حسن ) .متبادلة بينيا وتتأثر جميعيا بالتدريب والظروف البيئية المحيطة بالالعب
 (101، صفحة 1999حسين وفتحي الميشيش يوسف، 

: العوامل األساسية النتقاء الرياضيين- 11
 فإن انتقاء الالعبين المميزين يجب أن يؤخذ بالحسبان عوامل 1982سنة " هان"حسب 

، 1997بن قوة عمي، ) :وخصائص عديدة وىي المحددة لمنتائج المستقبمية المتمثمة في
 (9و8صفحة 
 العالقة بين األنسجة ) القامة، الوزن، الكثافة الجسمية:المعطيات االنثروبومترية

 .، مركز ثقل الجسم(العضمية واألنسجة الذىنية
 مثل المداومة اليوائية والالىوائية، القوة الثابتة، الديناميكية، :خصائص المياقة البدنية 

 .(الخ...سرعة الحركة)سرعة رد الفعل والفعل
 مثل التوازن، قدرة تقدير المسافة، اإليقاع، قدرة التحكم في :الشروط التقنية الحركية 

 .الخ...الكرة
 سيولة اكتساب قدرة المالحظة والتحميل والتعمم والتقييم:قدرة التعمم. 
 المواظبة أو االنضباط والتطبيق في التدريب:التحضير أو اإلعداد لممستوى . 
 اإلبداع، (ذكاء الالعب) مثل التركيز، الذكاء الحركي:القدرات اإلدراكية والمعرفية ،

. القدرات التكتيكية
: فوائد االنتقاء- 12

التقتصر وظيفة االنتقاء عمى اختيار أكفا الرياضيين الموجودين في المجال الرياضي، بل 
يفيد أيضا في توزيع األعمال عمى المدربين و الممين في مكاتب المجنة الدولية واالتحاديات 
الرياضية، كما يفيد تطور الرياضيين الناشئين إلى المستويات أعمى ونقميم من مستوى أو 
درجة إلى أخرى، أما الفوائد التي يجنييا الرياضي الناشئ من اختيار الفعالية أو المعبة، 
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ويكفي أن بعض الخسائر التي يمكن أن تتكبدىا الحركة الرياضية تمكن في إساءة 
: االختبارات الرياضية

  فالرياضي الناشئ غير الكفء أقل تطور أو مستوى من غيره، ولقد دلت بحوث
ودراسات عديدة اليرقى إلييا الشك عمى أن استخدام الطرق المورفولوجيةو 

الفزيولوجيةوالسيكولوجية في االختبار يؤدي إلى تحسن ىائل في المستويات الرياضية، 
 .وىذا ليس بمستغرب، فالفوارق بين األفراد ىي القدرة عمى أداء عمل معين شائع

  والرياضي الضعيف يحتاج إلى مدة أطول من التدريب، ومن ثم إلى عقبات أكبر، ومع
 .ىذا فميس ىناك مايضمن وصولو إلى مستوى الميارة المطموبة

  إن الرياضي الناشئ الضعيف في مستواه يتطمب وقتا وجيدا أكثر من ذي المستوى
 .الجيد وتمك خسارة غير منتظرة تتحمميا الحركة الرياضية

  وكم من األخطاء يرتكبيا الرياضي الناشئ غير الكفء مما يؤدي إلى تمف األدوات
 .واألجيزة الرياضية

  والرياضي الناشئ القاصر مصيره في أكبر الظن أن يترك عممو طائعا أو كارىا مما
يظير النادي أو المؤسسة أو االتحاد إلى التفتيش من البديل و اإلنفاق عمى تدريبيم 

 .لفترة تطول أو تقصر
  ىذا وان توافق الرياضيين معو فعاليتيم، ولعبيم قد يجعمو مصدرا لممشاكل و المتاعب

 .و انخفاض الروح المعنوية لآلخرين
وترى بعض الدراسات أن أكثر االختبارات استعماال في التوجيو و االنتقاء ىي مقاييس 

الكفاية و االستعداد  
قاسم حسن حسين وفتحي الميشيش يوسف، ) .والميل و المزاج و الخمق و االتجاىات

 (101، صفحة 1999
 :تعريف الرياضة المدرسية  -1
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ىي مجموع العمميات و الطرق البيداغوجية العممية ، الطبية ، الصحية ، الرياضية التى 

إبراىيـــم ممحمد سالمة ) .بإتباعيا يكسب الجسم الصحة و القوة و الرشاقة و إعتدال القوام 

 (129 ، صفحة 1980، 

وىي عبارة عن أنشطة منظمة و مختمفة في شكل منافسات فردية أو جماعية و عمى كل 

 (med tazi president de ( oss ), 08avril 1997, p. 19 ).المستويات 

وما أعطى نفسا جديدا لمممارسة المدرسية ىو العممية المشتركة بين وزارة التربية الوطنية و 

إجبارية ممارسة " وزارة الشباب و الرياضة ، حيث قررت وزارة التربية الوطنية في مقاليا 

 من خالل 1995 / 02 / 25 بتاريخ 09 / 95الرياضة المدرسية بحسب التعميمة رقم 

إجبارية ممارسة الرياضة ) . و ىي ما أكدتو وزارة الشباب و الرياضة 6 و 5المادتين 

 (24، صفحة 1996 نوفمبر 25: المدرسية ، الصادرة بتاريخ 

 :المنافسة الرياضية المدرسية  -2

إن الرياضة المدرسية ىي األخرى تحتوي عمى منافسات ، حيث توجد تصفيات تقوم بيا 

الفدرالية الجزائرية لمرياضة المدرسية في شتى المنافسات و منيا ألعاب القوى وذلك قصد 

، و ذلك من أجل تنظيم بطولة وطنية مصغرة والتي تجري معظميا ... إختيار األبطال  

في العطل الشتوية أو الربيعية ، ثم تمييا البطولة العالمية و لذلك الرياضة المدرسية كغيرىا 

من الرياضات تنظم ىذه المنافسات من أجل ترقية المواىب الشابة ، و إعطاء نفس جديد 

. لمحركة الرياضية 
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وقبل أن نعطي مفيوم المنافسات الرياضية المدرسية في الجزائر ، وكيفية تنظيميا تنعطي 

. مفيوم المنافسات و نظرياتيا بصفة عامة 

 :تعريف المنافسة 1-2

كممة المنافسة ىي كممة التنية وتعني البحث المتصل من طرف عدة أشخاص لنفس 

المنصب و نفس المنفعة ، و حسب روبر الرياضي الذي يعرف المنافسة ىي كل مزاحمة 

ذلك النشاط " تيدف لمبحث عن النصر ، و ىناك تعريف آخر يقول عمى المنافسة أنيا 

 ,matuiv ( t.p ) )".الذي يحصل داخل إطار مسابقة متقنة في إطار و نمط معروفة 

1989 , p. 13) 

المنافسة ىي صراع عدة أشخاص لموصول إلى ىدف منشود أو " ،"رد الدمان " وحسب 

 (alderam ( ed ), 1990, p. 95 )".نتيجة ما 

كل مرحمة يتواجد فييا إثنان أو عدد طبير من " فيعرف المنافسة عمى أنيا " فيرنوندر " أما 

 , fenandez ( b ) )" .األشخاص في صراع ألخذ الجزء اليام أو النصيب األكبر 

1977 , p. 11) 

تفيم النافسة كمجابية " و حتى عمم النفس إىتم بدوره بالمنافسة و يعطي ليا ىذا التعريف 

لمغير و ضد المحيط الطبيعي ، واليدف نصر األشخاص أو الجماعات لكن كممة مزاحمة 

ىي أقرب معنى لممنافسة في ميدان الرياضة ألن ىذه األخيرة تخص مجابية بين أشخاص 

 (waring ( h.t.r ) , 1976, p. 23)" .من أجل أحسن لمحة و ألحسن مستوى 
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:  لممنافسة عدة نظريات ىي  :نظريات المنافسة2-2

 : المنافسة كشرط إيجابي 1-2-2

يركس " المنافسة ىي حافز يسمح لمشخص بالتطور ، و حسب " رد الدرمان " حسب 

إحدى المواقع " النخبة ىي التي تدفع أو تعقد من حد النافسة ، أذا المنافسة ىي " دودسن 

" . التي تسمح لشخص بأن يصل إلى نتيجة مشرفة بذلك 

 :المنافسة كوسيمة لممقارنة 2-2-2

حالة الشخص في المنافسة يمكن أن تكون متعمقة مباشرة بيا يحبط بو إذا سموكات و 

 .إلخ ...معامالت الفرد ، يمكنيا أن تتغير حسب معامالت رفاقو ، مدربيو ، متخرجيو 

 :نافسة كمهمة متبادلة بين الرغبة في تحسين القدرات و الرغبة في تقييمها مال3-2-2

أن التصرفات في المنافسة ىي نتيجة لمراغبين في المنافسة " رد الدرمان "  يرى 

.(aldarman ( rd ), 1990 , pp. 102-103-104) 

 :أهداف المنافسات الرياضية المدرسية  -3

تعتبر الرياضة المدرسية من أىم الوسائل المساعدة عمى إتزان الفرد نفسيا و إجتماعيا ، 

فيي تكسب الجسم الحيوية و الرشاقة ، مما يجنب الفرد الكسل و الخمول ، كما تمنحو نموا 

صحيا جيدا تجعمو أقل عرضة لؤلمراض ، و يعتقد البعض أن الرياضة المدرسية تختص 

بتكوين الفرد من الناحية البدنية فقط ، و لكن ىذا غير صحيح ، فالفرد عبارة عن وجدة 

متكاممة بين جميع النواحي الجسمية و العقمية و النفسية و اإلجتماعية ، كما أكدتو 

اإلتجاىات العممية الحديثة ، فيناك تكامل في نمو الجسم ، فالعقل مثال يؤثر عمى مجيود 
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الجسم و من ىنا يتضح لنا عالقة العقل بالجسم ، إذأ فال يقتصر در ممارسة الرياضة عمى 

تنمية الجسم فقط بل يشمل كل نواحي الجسم ، و فيما يمي سوف نوضح أىداف الرياضة 

 (67 ، صفحة 1965محمد عادل خطاب، ) .المدرسية 

 :من الجانب النفسي 1-3

إن الرياضة المدرسية كغيرىا من الرياضات تحرر الفرد من المكبوت و تغمره بالسرور و 

اإلبتياج ، زد إلى ىذا فيي تيدف إلى إشباع الميول العدواني و العنف لدى بعض 

المراىقين عن طريق األلعاب التنافسية العنيفة كالمالكمة مثال فعند تسديد المالكم ضربا 

لمخصم فإنو في ىذه الحالة يعبر عن دوافعو المكبوتة بطريقة مقبولة و مفيدة ،إذا الحل 

السميم لمتخمص من العبارات واإلندفاعات الغير مناسبة ىو كبتيا في الالشعور، و وضعيا 

. في السموك المقبول 

 :من الجانب اإلجتماعي 2-3

إن الرياضة المدرسية ىدف إجتماعي، يتمثل في خمق جو التعاون، فكل فرد يقوم بدوره عن 

طريق مساىمتو بما عنده، بالتنازل عن بعض الحقوق في سبيل القدوة والمثل من أجل 

تحقيق ىدفإجتماعي تعود فوائده عمى الجميع، فال يتحقق ىذا التعاون إال عن طريق 

 .الجماعة والتنافس

 :من الجانب العقمي 3-3
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إن الرياضة المدرسية تممس كل الجوانب، حتى الجانب العقمي، فيي تفيد الناحية البدنية و 

العقمية و حتى يتحقق التفكير و إكتساب المعارف المختمفة دلت بطبيعة المنافسة الرياضية 

محمد بسيوني ، فيصل ياسين الشطي، . د  ) .المدرسة كتاريخ المعبة التي نمارس فوائدىا 

 (17 ، صفحة 1992

 :من الجانب الخمقي  4-1

تعتبر الرياضة المدرسية عممية تربوية خمقية ،مظرا لما توفره النشاطات المدرسة من سموك 

أخالقي ، و ىذا بالنظر إلى الحماس التى تكسبو الرياضة المدرسية وسط التالميذ و الخوف 

من اليزيمة و اليجوم و تسجيل النتائج الجيدة ، و ليذا فإن الرياضة المدرسية تيتم بسموك 

التمميذ و تيدئتو ، و توضح ما يجب و ما ال يجب القيا م بو في النشاطات الرياضية 

المدرسية ، و ىذا ما يساعد التمميذ عمى القيام بالعمل الصالح و الثقة في النفس و اإلخاء 

 (67 ، صفحة 1965محمد عادل خطاب، ) .و الصداقة 

 :النشاط الرياضي الالصفي  -4

إن النشاط الرياضي الالصفي ىو عبارة عن مشاط رياضي خارج ساعات الدوام الرسمي 

لمبرنامج المدرسي ، و من أىدافو إعطاء الفرصة لمتالميذ البارزين في تحسين مستوياتيم و 

. كذلك ذوي الميول و الرغبات إلى المزيد من المزاولة الرياضية 

 :النشاط الرياضي الالصفي الداخمي 1-4
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ىو النشاط الذي يقوم خارج أوقات الدروس داخل المؤسسات التعميمية و الغرض منو ىو 

إتاحة الفرصة لكل تمميذ بممارسة النشاط المحبب إليو ، و يتم في أوقات الراحة الطويمة و 

القصيرة و في اليوم الدراسي ، و ينظم طبقا لمخطة التي يصنعيا المدرس سواء كانت 

محمد بسيوني ، فيصل . د  ) .مباريات بين األقسام أو عروض فردية أو أنشطة تنظيمية 

 (132 ، صفحة 1992ياسين الشطي، 

و كذلك ىو البرنامج الذي تديره المدرسة خارج الجدول المدرسي ، أي النشاط الالصفي ، و 

ىو في الغالب نشاط إختياري و ليس إجباري كدرس التربية البدنية و الرياضة ، ولكنو يتيح 

الفرصة لكل تمميذ أن يشترك في نوع أو أكثر من النشاط الرياضي ، و إقبال التالميذ عمى 

ىذا النشاط أكبر دليل عمى نجاح البرنامج إذا شمل أكثر عدد من التالميذ و يعتبر ىذا 

النشاط مكمال لمبرنامج المدرسي ، ويعتبر حقو لممارسة النشاط الحركي خصوصا تمك 

د عقيل عبد اهلل ،  ) .الحركات التي يتعمميا التمميذ في درس التربية البدنية و الرياضة 

 (65 ، صفحة 1986

 :النشاط الرياضي الالصفيالخارجي4-2

ىو ذلك النشاط الذي يجري في صورة منافسات رسمية بين فرق المدرسة والمدارس األخرى، 

ولمنشاط الخارجي أىمية بالغة لوقوعو في قمة البرنامج الرياضي المدرسي العام الذي يبدأ 

من الدرس اليومي ثم النشاط الداخمي لينتيي بالنشاط الخارجي حيث يصب فيو خالصة 

باريات الرسمية، كما مالجد والمواىب الرياضية في مختمف األلعاب لتمثيل المدرسة في ال
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 . العبي منتخب المدارس لمختمف المنافسات اإلقميمية والدوليةاختياريسيل من خاللو 

 (55، صفحة 1990قاسم المندالوي و آخرون، )

كما ىو معروف أن لكل مدرسة فريق يمثميا في دوري المدارس سواء في األلعاب الفردية أو 

 وعنوان تقدميا في مجال لممدرسة، وىذه الفرق تعتبر الواجية الرياضية الجماعية،األلعاب 

 وفي ىذه الفرق يوجد أحسن العناصر التي تفرزىا دروس لممدرسة،التربية البدنية والرياضة 

محمد بسيوني ، فيصل ياسين الشطي، . د  ) .الداخمي والنشاط الرياضة،التربية البدنية و

 (134 ، صفحة 1992

 :العوامل المؤثرة عمى الرياضة المدرسية -5

إن عدد الحصص المبرمجة في األسبوع غير كافية :تأثير البرنامج عمى الرياضة المدرسية1-5

 أىداف الرياضة المدرسية، حيث أن حصة واحدة في األسبوع ولمدة ساعتين ال ال تحققو

تمثل حصة الرياضة المدرسية، وليذا يجب إضافة حصص خاصة بالرياضة المدرسية كي 

 .تحقق نتائج حسنة

 :غياب البنية التحتية2-5

 / 97 )إن المنشآت الرياضية التي أنشأت لم تكن كافية مع عدد السكان ، رغم أن المادتان 

من قانون التربية البدنية و الرياضة نص عمى أن لكل مؤسسة تعميمية الحق في  ( 98

تعطي أولوية لمرياضة الجماىيرية ،  ( 09 / 95 )منشأ رياضي ، كما أن أحكام القانون 

إال أن تجسيد ىذه القوانين في الميدان وتطبيقيا في الميدان يعكس وضعا مرا ، أما من 
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ناحية العتاد و المنشآت ، فمن جية تبنى المالعب، و من جية أخرى في أحسن األحوال 

 )نجد مساحات المعب أحيمت إلى أرضية لبناء مساكن، و ىذا مخالف لمقوانين من المادة 

 نصت عمى أىمية المنشآت الرياضية في التي ( 09 / 95) من قانون  ( 98 / 88

 .  بيا االىتمامالمناطق العمرانية ، و إلزام صيانتيا و 

 
 

:خالصة  
إن عممية االنتقاء وخاصة انتقاء الناشئين ىي عممية جد حساسة وىمة ألنيا كمما كانت 

.  لظيور وبروز الناشئأكبردقيقة كانت الفرصة 
وتعتبر عممية االنتقاء أساس التطور في لعبة كرة اليد إذا أعطيت ليا مكانتيا حسب التطور 

. العممي لتكنولوجيا الرياضة والعناية بيا
إن االنتقاء عممية ميمة جدا، حيث يتطمب عمال جماعيا يشترك فيو المدرس والطبيب وعالم 
النفس عمى مدى مراحل، ويقوم المدرس ىنا بالدور األساسي ألنو يكون عمى اتصال دائم 

. ليكشف من بينيم الموىوبين وال ينتظر بروزىم وتقدميم إليو من تمقائي أنفسيم
 النواحي،والتي رعيتكما أن ميمات وأىداف الرياضة المدرسية قد تعددت وشممت العديد من 

 التمميذ القدرة قوانينيا،وبذلك يتعمم ووتعمم األلعابفييا تنمية المواىب والقدرات البدنية والعقمية 
 يتناسب وتوجيييا مماعمى المحافظة عمى صحتو والمشاركة في المنافسات وكيفية إدارتيا 

فقدتيا طابعيا أ إال أن مشاكل الرياضة المدرسية في بالدنا البدنية،مع قابميتو الذىنية و
 .واألساسيالحيوي 
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: تمييد
قباال شديدا من مختمف  تعتبر رياضة كرة اليد من األنشطة الرياضية التي القت استحسانا وا 
شرائح المجتمع ورغم عمرىا القصير نسبيا إذا ما قورنت بعمر بعض األلعاب األخرى، إال 

أنيا استطاعت أن تقفز إلى مكان الصدارة في عدد ليس بقميل من الدول، ىذا باإلضافة إلى 
. انتشارىا كنشاط رياضي ترويحي في معظم دول العالم

 وسنتطرق في ىذا الفصل إلى نشاط كرة اليد فنعطي تعريف كرة اليد ثم خصائص لعبة كرة 
 ىذا  ومن،(خصائصيا وتعريف)اليد ومتطمبات العبي كرة اليد، وتكمم عن الفئة العمرية

 وخصائص ، وأطوار المراىقة،المنظور ارتأينا في ىذا الفصل التطرق إلى مفيوم المراىقة
 .سنة،حتى يتسنى لنا اإللمام بجميع جوانب الموضوع14الفئة العمرية أقل من 
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 :متطمبات العبي كرة اليد- 1
 :المتطمبات البدنية1-1

   كما كانت كرة اليد الحديثة تتطمب أن يكون الالعب متمتعا بمياقة بدنية عالية، فقد 
أصبحت الصفات البدنية الضرورية لالعب كرة اليد احد الجوانب اليامة في خطة التدريب 
اليومية واألسبوعية والفترية والسنوية، فكرة اليد الحديثة تتصف بالسرعة في المعب والميارة 
في األداء الفني والخططي، والقاعدة األساسية لبموغ الالعب لممميزات التي تؤىمو لذلك ىو 
تنمية وتطوير الصفات البدنية، حيث يرجع ليا األثر المباشر عمى مستوى األداء المياري 

والخططي لالعب خاصة أثناء المباريات، لذلك فإن التدريب لتنمية وتطوير الصفات البدنية 
يكون أيضا من خالل التدريب عمى الميارات األساسية والتدريبات الخططية وبذلك ترتبط 

 .المياقة البدنية لالعبي كرة اليد باألداء المياري والخططي لمعبة
   وتتضمن المتطمبات البدنية ألداء الالعب في كرة اليد الصفات البدنية لإلعداد البدني 

العام، والصفات البدنية لإلعداد البدني الخاص، حيث ييدف اإلعداد البدني العام إلى تنمية 
الصفات البدنية العامة التي يمكن عمى أساسيا بناء وتطوير الصفات البدنية الخاصة بمعبة 
كرة اليد بينما ييدف اإلعداد البدني الخاص إلى تنمية الصفات البدنية الخاصة الضرورية 

لألداء في لعبة كرة اليد، وتزويد الالعب بالقدرات الميارية والخططية، عمى أن يكون مرتبط 
 .باإلعداد البدني العام ارتباطا وثيقا في جميع فترات التدريب

     ولما كانت الصفات البدنية الخاصة لالعبي كرة اليد قد تنامت وتطورت بشكل ممحوظ 
نظرا لتطور األداء لالعبي كرة اليد كنتيجة لظيور كرة اليد الحديثة التي تتميز بجماعية 

األداء كيدف لموصول إلى كرة اليد الشاممة، فقد ألقى ذلك عبئا كبيرا عمى الالعبين دفاعا 
وىجوما إذ انيطت بيم واجبات حركية تستدعي كمية كبيرة من الحركة يترتب عمييا استنفاذ 
دائم لطاقات الالعبين والتي تستمزم بدورىا وجود أجيزة حيوية تعمل بكفاءة عالية لتمبية ىذه 

. المتطمبات
 السرعة االنتقالية، السرعة الحركية، سرعة رد الفعل:  وليا عدة أنواع:السرعة. 
 مداومة قصيرة المدى، ومتوسطة المدى، مداومة طويمة :  ومن أشكاليا:(الحمل)المداومة

 .المدى
 القوة السريعة، القوة القصوى، وقوة التحمل:  ومن أنواعيا:القوة . 
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 تعتبر إحدى القدرات اليائمة لألداء الحركي، وىي قدرة تعني في مفيوميا العام :المرونة 
 .(220، صفحة 1996محمد صبحي حسنين، ) أداء الحركات عمى أقصى مدى ليا

المتطمبات الميارية في كرة اليد تتضمن جميع الميارات األساسية :  المتطمبات الميارية1-2
لمعبة سواء كانت بالكرة أو بدونيا، وتعني كل التحركات الضرورية واليادفة التي يقوم بيا 

الالعب وتؤدى في إطار قانون لعبة كرة اليد بيدف الوصول إلى أفضل النتائج أثناء 
التدريب أو المباراة ويمكن تنمية وتطوير ىذه المتطمبات الميارية من خالل التخطيط الجيد 

 لبرامج اإلعداد المياري، الذي ييدف لموصول بالالعب إلى الدقة واإلتقان والتكامل في أداء 
جميع الميارات األساسية لمعبة كرة اليد بحيث يمكن أن يؤدييا الالعب بصورة آلية متقنة 

. تحت أي ظرف من ظروف المباراة
     فكرة اليد تحتل مركزا متقدما بين جميع األلعاب الرياضية بما يميزىا بتعدد الميارات 

الحركية التي يجب أن يمتمكيا الالعب وبواسطتيا يمكن تنفيذ الكثير من الميارات الفنية عند 
توفر الحد المطموب من المياقة البدنية، وعمى ذلك فإن جميع الالعبين البد ليم من امتالك 
عدد كبير من الخبرات الحركية المتنوعة وىي خاصية تتميز بيا لعبة كرة اليد ويمكن حصر 

 :المتطمبات الميارية لالعب كرة اليد فيما يمي
 .المتطمبات الميارية اليجومية لالعبي الميدان- 
 .المتطمبات الميارية الدفاعية لالعبي الميدان- 
 .المتطمبات الميارية لحارس المرمى- 

 : المتطمبات الخططية1-3
  عندما نتكمم عن خطط الالعب في كرة اليد، فإننا نعني التحركات والمناورات اليادفة 

واالقتصادية التي يقوم بيا العبي الفريق أثناء اليجوم أو الدفاع بغرض تحقيق التفوق والفوز 
 :عمى الفريق المنافس، ويمكن حصر المتطمبات الخططية فيما يمي

 :وتتضمن ما يمي:  المتطمبات الخططية اليجومية1-3-1
 .خطط ىجومية فردية- 
 .خطط ىجومية جماعية- 
 .خطط ىجومية لمفريق- 
. خطط ىجومية لمحاالت الخاصة- 
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 :وتشمل عمى: المتطمبات الخططية الدفاعية1-3-2
. خطط دفاعية فردية- 
 .خطط دفاعية جماعية- 
. خطط دفاعية لمفريق- 
 : وتتضمن ما يمي: المتطمبات الخططية اليجومية لحارس المرمى1-3-3
 .(من داخل منطقة المرمى)تمرير الكرة - 
 .االشتراك في اليجوم- 
 : وتشمل عمى: المتطمبات الخططية الدفاعية لحارس المرمى1-3-4
 .المعب الدفاعي لحارس المرمى- 
. التعاون مع المدافعين- 
 .الدفاع في حالة اليجوم الخاطف- 
:  المتطمبات النفسية1-4

   إن الوصول بالالعبين لممستويات الرياضية العالية يعتبر أحد أىم أىداف التدريب 
الرياضي المخطط طبقا لألسس والمبادئ العالية، حيث يتوقف مستوى األداء في كرة اليد 

بجوانبو المختمفة عمى التخطيط الدقيق لعممية التدريب الرياضي، وذلك بيدف التطور 
 . واالرتقاء باألداء والوصول إلى أعمى مستويات الرياضية

   فنظرا لألداء الحديث في كرة اليد خاصة لالعبي وفرق المستويات العالية، فقد ظير 
واضحا خالل مباريات البطوالت الدولية اإلقميمية واألولمبية والعالمية، تأثير الجانب النفسي 
عمى أداء الالعبين والفرق وبالتالي عمى الجانب الفني سواء المياري أو الخططي، فقد لعبت 
العديد من السمات النفسية كضبط النفس والثقة والتوتر والخوف وغيرىا من السمات النفسية 

محمد حسن عالوي وآخرون ، ) األخرى دورا ىاما ورئيسيا في حسم نتائج بعض المباريات
 .(39و38و33و29، صفحة 2003

: يتميز العب المستوى العالي بثالث صفات نفسية ىامة ىي
:  المواجية والمثابرة لالنتصار1-4-1

      يتميز العب كرة اليد بحب المواجية و أخذ المسؤولية و إعطاء ما يممك من إمكانيات 
.   (337، صفحة 2004منير جرجس إبراىيم، ) لتحقيق االنتصار والفوز عمى الخصم
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:  التحكم في كل انفعاالتو1-4-2
      نظرا لخاصية لعبة كرة اليد التي تتميز باالحتكاك بين الالعبين، فإن ذلك يفرض عمى 
الالعب التحكم في انفعاالتو ألن ذلك يجعمو أكثر حضورا ذىني وبدني في المقابمة وكذلك 

. التركيز لتحقيق اليدف الجماعي وىو الفوز
:  الدافعية1-4-3

 ,claud Bayer, 1995 )       حب االنتصار والفوز يجعل الالعب أكثر دافعية وتحفز
p. 20)  .

ولقد أثبتت الشواىد والبحوث المتعددة أن الالعبين المذين يفتقدون لمسمات الخمقية واإلرادية 
يظيرون بمستوى يقل عن مستوى قدراتيم الحقيقية، كما يسجمون نتائج أقل من المستوى في 

. (337، صفحة 2004منير جرجس إبراىيم، )النواحي البدنية والميارية وكذلك الخططية 
 : المتطمباتالمرفولوجية1-5

     لمخصائص المرفولوجية دور ىام جدا تتوقف عميو الكثير من نتائج الفرق خاصة عند 
فرق المستوى العالي، حيث أصبح االىتمام أكثر بالرياضيين ذوي القامات الطويمة، وكرة اليد 
من الرياضات التي تيتم بطول الالعب ووزنو، حيث يتميز العب كرة اليد ببنية قوية وطول 
القامة، وكذلك طول األطراف وخاصة الذراعين واليد الواسعة وسالميات األصابع الطويمة 

. نسبيا التي تتناسب مع طبيعة كرة اليد
 : النمط الجسماني1-5-1

    إن أنسب األنماط الجسمانية لكرة اليد ىو النمط العضمي ولكن ىذا ال يكفي بل يجب أن 
يتميز بطول األطراف خاصة الذراعين مع كبر كف اليد وطول سالميات األصابع ألن ىذا 

. (337، صفحة 2004منير جرجس إبراىيم، ) يخدم السيطرة عمى الكرة مع قوة التصويب
  كرة اليد تعتمد عمى نسبة معتبرة من القوة التي توفرىا العضالت، فإن النمط العضمي ىو 

. (25، صفحة 1997كمال عبد الحميد، ) األنسب لمثل ىذا النوع من الرياضات
 : الطول1-5-2

     ىو أحد المميزات األساسية التي يجب توفرىا في العب كرة اليد لما لو من أىمية في 
تسجيل األىداف وزيادة ذروتو، كاالرتقاء أثناء التصويب في اليجوم وصد واسترجاع الكرة 
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سم وقد 188 كان 1978في الدفاع، فمثال  متوسط الطول في بطولة العالم بالدانمرك سنة 
.   متر في االتحاد السوفياتي آنذاك2فاق طول بعض الالعبين 

:  الوزن1-5-3
     ىو أحد المؤشرات األساسية عمى حركة الالعب لما لو من تأثيرات عمى خفة الالعب 
لصالح سرعة االنطالق واالنتقال خالل التحرك اليجومي والدفاعي، وعادة يحسب الوزن 

. (336، صفحة 2004منير جرجس إبراىيم، ) من طول الالعب100بطرح 
:  المتطمبات الفسيولوجية1-6

:     وتتمثل في
 .تكيف مختمف أجيزة الجسم وقدرتيا عمى مقاومة التعب- 
قدرة الالعب عمى إصدار اإلشارات العصبية المناسبة لنوع االنقباض العضمي - 

 .المطموب لألداء
تنوع نظم إنتاج الطاقة لمجسم ما بين الطاقة الالىوائية عند أداء الحركات السريعة - 

 .القوية والطاقة اليوائية عند أداء الحركات المستمرة لفترة طويمة
لالعب القدرة عمى إيجاد مصادر لمطاقة تسمح لو بالمحافظة عمى قدرتو خالل - 

 .المقابمة وذلك بتأخير ظيور أعراض التعب
. نمو وتطور الجيازين التنفسي والدوري الدموي- 

 : المتطمبات الحركية1-7
:      تمعب الصفات الحركية دورا ىاما وفعاال في األداء الحركي السميم وتتمثل في

 يرتبط بسالمة الجيازين العصبي والعضمي وبجياز التوازن خمف األذن وىو :التوازن 
 ضروري لألداء في كل الحركات والقفزات

 وىي مركبة من صفات السرعة والقوة والتوازن والمرونة، ويكمن دورىا في التحكم :الرشاقة 
 .بالكرة

 يعني قدرة الالعب عمى إدماج أنواع من الحركات في وقت واحد يتسم :(التوافق)التنسيق 
. (156كمال درويش عماد الدين وآخرون، صفحة ) باالنسيابية وحسن األداء
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: المراىقة-2
يدل مفيومكممة المراىقة في عمم النفس عمى مرحمة االنتقال من الطفولة إلى مراحل 

وزيان سعيد، دون تاريخ، صفحة , عبد الرحمن الوافي  ) (المراىقة)أخرى من النمو 
وتتميز بأنيا فترة بالغة التعقيد لما تحممو من تغييرات عضوية ونفسية وذىنية تجعل من ,(49

وليس لممراىقة تعريفا دقيقا محددا، فيناك العديد من التعاريف والمفاىيم , الطفل كامل النمو
. الخاصة بيا

من الناحية المغوية االقتراب والدنو من الحمم وبذلك يؤكد " المراىقة"  تفيد كممة : لغة2-1
محمد السيد ) بمعنى اقترب من الحمم ودنا منو" راىق"عمماء فقو المغة ىذا المعنى في قوليم 

والمراىقة بالمغتين الفرنسية واإلنجميزية ,(14، صفحة 1998محمد الزعبالوي، 
"Adolescence" مشتقة من الفعل الالتيني "Adolescere " وتعني اإلقتراب والنمو والدنو

 .(275، صفحة 1975البيي فؤاد السيد، ) من النضج واإلكتمال
:   اصطالحا2-2

ىي تمك الفترة الزمنية التي " ستانمي ىول"   والمراىقة من الناحية االصطالحية حسب 
عبد المنعم المميجي وحممي ) تستمر حتى سن الخامسة والعشرون والتي تقوده لمرحمة الرشد

تمك الفترة التي تبدأ :"ويرى مصطفى زيدان في المراىقة,(301 ، صفحة 1973المميجي، 
بالبموغ وتنتيي بالتوقف العام لمنمو، تبدأ من الطفولة وتنتيي في سن الرشد وتستغرق حوالي 

 سنوات، من سن الثانية عشر لغاية العشرين بالنسبة لمفرد المتوسط مع وجود 08 إلى 07
. (31، صفحة 1995محمد مصطفى زيدان، ) "اختالفات كبيرة في الكثير من الحاالت

، المراىقة ىي فترة نمو جسدي وظاىرة اجتماعية، تختمف ىذه "دورتي روجرز"   وحسب 
الفترة في بدايتيا ونيايتيا باختالف المجتمعات الحضارية والمجتمعات األكثر تمدنا واألكثر 

. (158و152محمد مصطفى زيدان، صفحة ) برودة
:  مرحمة المراىقة المبكرة2-3

  سنة من العمر14 إلى سن 12ويطمق عمييا أيضا أسم المراىقة األولى، وىي تبدأ من سن 
. (51وزيان سعيد، دون تاريخ، صفحة , عبد الرحمن الوافي  )

وتمتد ىذه الفترة من بداية البموغ إلى ما بعد وضوح السمات الفزيولوجية الجديدة بعام تقريبا، 
وىي فترة تتسم باالضطرابات المتعددة، حيث يشعر المراىق خالليا بعدم االستقرار النفسي 
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واالنفعالي وبالقمق والتوتر وبحدة االنفعاالت والمشاعر المتضاربة، وينظر المراىق إلى اآلباء 
والمدرسين في ىذه الفترة عمى أنيم رمز لسمطة المجتمع مما يجعمو يبتعد عنيم ويرفضيم، 
ويدفعو إلى اإلتجاه نحو رفقائو وصحابتو الذين يتقبل آرائيم ووجيات نظرىم، ويقمدىم في 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                أنماط سموكيم
   فيذه المرحمة تعتبر فترة تقمبات عنيفة وحادة مصحوبة بتغيرات في مظاىر الجسم 

ووظائفو، مما يؤدي إلى الشعور بعدم التوازن ومما يزيد األمر صعوبة ظيور 
اإلضطراباتاإلنفعالية المصاحبة لمتغيرات الفزيولوجية ووضوح الصفات الجنسية الثانوية 
 .وضغوط الدوافع الجنسية التي ال يعرف المراىق كيفية كبح جماحيا أو السيطرة عمييا

 (354و353رمضان محمد القذافي، صفحة )
: سنة  (14-12)خصائص الفئة العمرية- 3
:  النمو الجسمي3-1

   يتميز ىذا النمو في بداية المراىقة بعدم اإلنتظام و السرعة فيناك ارتفاع مطرد في قامتو 
واتساع منكبيو ،اشتداد في عضالتو ،واستطالة ليديو،وقدمو،وخشونة صوتو و الطالئع األولى 

لمحية و الشارب من الشعر الذي يوجد في مواضع مختمفة من جسمو عالوة عمى اإلفرازات المنوية 
إلى جانب التغيرات الفيزيولوجية كانخفاض معدل النبض بعد البموغ و االرتفاع لمضغط الدموي و ‘

الشعور بالتعب و التخاذل و عدم القدرة عمى بذل المجيود .انخفاض استيالك الجسم لألكسجين 
البدني الشاق و تصاحب ىذه التغيرات االىتمام  الشديد لمجسم ،و الشعور بالقمق نحو التغيرات 
المفاجئة لمنمو الجسمي ، الحساسية الشديدة لمنقد مما يتصل بيذه التغيرات محاوالت المراىق 

. (256، صفحة 2003مجدي احمد محمد عبد اهلل،  ) التكيف معيا
: النمو العقمي3-2

   الوظائف العقمية المختمفة التي تنظم البناء العقمي لمطفل يغشاىا التغير والنمو وذالك كمما 
تقدم الطفل في مراحل العمر المختمفة حتى يصل إلى مرحمة المراىقة ونجد ىذه التغيرات 

المتمثمة واضحة لمعيان في ىذه الفترة في كل الوظائف العقمية والشك إن النمو العقمي 
لممراىق يعتبر عامال محددا في تقدير قدراتو العقمية ويساعد ىذا عمى أن يفيم المراىق نفسو 

أو يستفيد بما ينتظم شخصيتو من ذكاء وقدراتو عقمية مختمفة ومن السمات الشخصية 
. الخ...واالتجاىات والميول 
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ومن ىذه القدرات العددية القدرة . وتصبح القدرات العقمية أوضح ظيورا في مرحمة المراىقة
القدرة عمى التعمم وكذا اكتساب الميارات الحركية وغير ,عمى التصور البصري المكاني 

. الحركية
وتزيد القدرة عمى التخيل ويظير . الخ....كما ينمو اإلدراك و اإلنتباه والتذكر والتخيل والتفكير

االبتكار، ويميل المراىق إلى التعبير عن نقسو وتسجيل ذكرياتو في مذكرات خاصة بو ،كما 
. يبدو ىذا في اىتمامو ألنشطة مختمفة

:  النمو االنفعالي3-3
ولذالك يطمق عمييا ,    تعتبر مرحمة الطفولة المتأخرة مرحمة االستقرار والثبات االنفعالي 

في بدايتيا يبرز الميل لممرح وتنمو لديو االتجاىات الوجدانية , مرحمة الطفولة اليادئة 
ويتعمم كيف يتنازل عن حاجاتو العاجمة التي تغضب والديو ,ومظاىر الثورة الخارجية ,

وتعتبر ىذه المرحمة تمثيل الخبرات االنفعالية التي مر بيا الطفل وتالحظ لديو بعض 
ذا ما تعرض الطفل ىذه المرحمة إلى الشعور بالخوف وعدم األمن , األعراض العاطفية  وا 

أدى ذالك إلى القمق الذي يؤثر تأثير قويا عمى النمو الفسيولوجي والعقمي واالجتماعي لمطفل 
لقد قرر كثير من عمماء النفس أن المراىقة تتسم بالتوتر االنفعالي والقمق واالضطراب أو 

ىي فترة تتسم بتقمبات انفعالية عنيفة تتحدد مالمحيا بالثورة والتمرد عمى الوالدين والمحيطين 
التناقض الواضح في انفعاالتو بين , تذبذب بين االنفعالي الشديد والتبمد أو اليدوء الزائد, بو 

وتفسير ذالك انو في مرحمة المراىقة يكون الفرد قد , الواضح والحزن واالنقباض والتييج 
. انتقل جزئيا من حياة الطفولة ودخل جزئيا إلى مرحمة أخرى ىي حياة الراشدين 

  وتبعا لمفيوم الكبار ومالحظاتيم فان التعبير االنفعالي عند المراىقين دائما يكون غير 
صارخ بنسبة تفوق الواقع والمقبول ا و ىو تعبير , فيو تعبير يتسم بأنو شديد وقوي , مالئم 

فالمثير البسيط الخفيف يثير فييم عاطفة مدوية من الضحك أو ثورة صاخبة , شديد وكثيف 
:  انفعاالت المراىقين كالتيHURLOCKمن الغضب ولقد وصفى 

. عدم الثبات االنفعالي وقمة دواميا - 
 .عدم الضبط أو نقص القدرة عمى التحكم في انفعاالتو بشكل واضح- 
 .الشدة والكثافة - 
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) وكذالك نمو نزعات دينية صوفية , نمو عواطف نبيمة مثل الوطنية والوالء والوقار - 
 (259و257، صفحة 2003مجدي احمد محمد عبد اهلل، 

 :  النمو االجتماعي3-4
   يأخذ النمو االجتماعي في ىذه المرحمة شكال مغايرا لما كان عميو في فترات العمر 

ومنذ ارتباطو في , فبينما نالحظ اضطرار النمو االجتماعي لمطفل منذ والدتو , السابقة 
فيي مصدر غذائو ومصدر , التي تتمثل فييا جميع مقومات حياتو , السنوات األولى بذات 

ثم ..أو بمعنى أدق ىي الدنيا كاممة بالنسبة لو , أمنو وراحتو وىي الممجأ الذي يحتضنو 
اتساع دائرة الطفل االجتماعية لتشمل األفراد اآلخرين في األسرة ثم األقارب وأطفال الجيران 

إال أن ىذه العالقات جميعيا تكون داخل الدائرة االجتماعية التي تمثل األسرة .وىكذا .. 
, وال يخرج الطفل عن ىذه الدائرة االجتماعية التي تمثل األسرة وارتباطاتيا , وارتباطاتيا 

ويخرج الطفل عن ىذه الدائرة ليكون لنفسو ارتباطات خاصة خارج نطاق األسرة إال في فترة 
. المراىقة 

نجد إن صمتو بالبيت ,    وحتى عندما بخرج الطفل خارج البيت ليمعب مع أطفال الجيران 
.. فأبي شجار يحدث بين األطفال إنما يحسمو الكبار, تظل موجودة باستمرار حتى أثناء لعبو

وعند أي اعتداء يقع عمى الطفل فانو ييرع , األب أو األم أو غيرىما من الكبار أفراد األسرة 
أو تأخذه في أحضانيا , وتنتيي مشكمتو بمجرد إن تربت  األم عمى كتفيو , إلى البيت شاكيا 
. وأتمسح لو دموعو 

   تتكون عالقات من نوع جديد تربط  المراىق بغيره وبجماعات معينة يشد ويزداد والئو ليا 
وىذا عمى حساب اندماجو لألسرة –في العادة – وتكون ىذه العالقات واالرتباطات , 

حساسو بال أمن وبراحة  . وا 
تقوي رغبة المراىق في االستقالل والتحرر من سمطة األبوين والكبار عموما كما تزيل رغبتو 

ومن ثم يجب أن يسر عمى معاممتو لمكبار عمى , في أن يعامل معاممة الشخص الكبير 
معاممتو لألطفال ويزيد من لجوئو إلى الجماعات  األخرى التي تأكد ذاتو وتعاممو عمى 

. المساوات ومن انتمائو إلييا 
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 تعمقو بفرد تتمثل فيو صفات أزعامو والمثل ،وىناك خصائص اجتماعية بارزة تميز المراىق
ىدى ) .بمرحمة عبادة األبطال– مرحمة المراىقة -  العميا وىذا ىو سبب تسمية ىذه المرحمة 

 (19محمد قناوي ، صفحة 

من أىم التطورات التي تظير عمى أن المراىق يوجد في موقف خطر أو : النمو الجنسي3-5
أنو يمشي بخطوات سميمة وحذرة لمخروج من ىذه المرحمة التي يبدأ فييا العمل الغريزي 

 .الجنسي
وىنا يظير عمى المراىق نوع من الميل إلى التجميل قصد لفت االنتباه إلى الجنس األخر 

وىذا ىو أصعب األمور الن الغرض , وىو بذالك في بحث دائم عن رفيق من الجنس اآلخر 
ىو التمذذ و الظيور وليس الغرض قصد أخر وىذه الغريزة ىي التي تجعمو يندفع وراء 

ونتيجة الحتمية أن . االنفعال و سموكات غير مستحبة العند المجتمع وال عند الطرف األخر 
التزمت الديني ونبذ المجتمع , المراىق يقع في حالة الرفض لمكبت فيظير في شكل أخر 

ما اليروب إلى بعض التعرضات الجنسية كاالستمناء أو ربما إلى  وباألخرى الجنس األخر وا 
، 2003مجدي احمد محمد عبد اهلل،  ) البحث عن المذة مغايرة المظير متطابقة المضمون

. (259صفحة 
:  النمو الحركي3-6

فينتج " طفرة النمو"    في بدء مرحمة المراىقة ينمو الجسم المراىقة ينمو الجسم نموا سريعا 
عن ىذا النمو السريع غير المتوازن ميل المراىق ألن يكون كسوال خامال قميل النشاط 

التي كانت يتميز فييا  (الطفولة المتأخرة)وىذه المرحمة عمى خالف المرحمة السابقة , والحركة
وذالك الن النمو خالل . الطفل بالميل لمحركة و العمل المتواصل وعدم القابمية لمتعب

فالمراىق في بدء ىذه المرحمة يكون توافقو ، الطفولة المتأخرة يسير في خطوات معتدلة
فالحركات تتميز بعدم اإلتساق فنجد أن المراىق كثير اإلصطدام .الحركي غير دقيق 

وكثيرا ما تسقط من بين يديو األشياء التي يمسك ، باألشياء التي تعترض سبيمو أثناء تحركاتو
. بيا

  ويساعد عمى عدم استقراره الحركي التغيرات الجسمية الواضحة والخصائص الجنسية  
وتعرضو لنقد الكبار وتعميقاتيم وتحممو العديد من المسؤوليات , الثانوية التي طرأت عميو 

, وعندما يصل المراىق قدرا من النضج، مما يسبب لو االرتباك وفقد االتزان, االجتماعية 
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فيزداد نشاطو ويمارس المراىقون تدريبات رياضية , تصبح حركاتو أكثر توافقا وانسجاما 
العزف : محاولين إتقان بعض الحركات الرياضية التي تحتاج إلى الدقة والتآزرالحركي مثل 

 والكتابة عمى اآللة الكاتبة, وبعض األلعاب الرياضية المتخصصة, عمى اآلالت الموسيقية 
 (29ىدى محمد قناوي ، صفحة )

 :دوافع ممارسة األنشطة الرياضية لدى المراىق- 4
والتي ,    تتميز الدوافع بالطابع المركب نظرا لتعدد أنواع األنشطة الرياضية ومجاالتيا 

تحفز المراىق بالممارسة وأىميتيا ذالك بالنسبة لمفرد الرياضي أو بالنسبة لممجتمع الذي 
أىم الدوافع " رويدك"يعيش فيو فمكل فرد دافع يحثو لمقيام يعمل ما  ولقد حدد الباحث 

: المرتبطة باألنشطة الرياضية وقسميا إلى قسمين 
:  دوافع مباشرة4-1

. اإلحساس بالرضى واإلشباع بعد نياية النشاط العضمي نتيجة الحركة - 
.  المتعة الجماعية بسبب رشاقة وجمال وميارة الحركات الذاتية لمفرد - 
.  االشتراك في التجمعات والمنافسات الرياضية- 
:  دوافع غير مباشرة4-2
محاولة اكتساب الصحة والياقة البدنية عن طريق ممارسة الرياضية  - 
 انقباض الوزن الزائد , اإلحساس بضرورة الدفاع عن النفس - 
الوعي بالشعور االجتماعي إذ يرى المراىق وجوب المشاركة في األندية والسعي لالنتماء - 

 لمجماعة والتمثيل الرياضي 
. (caga- Etleill.R.Thomas, 1993, p. 227)تحقيق النمو العقمي والنفسي- 
: دور الرياضة في مرحمة المراىقة - 5

فال يستطيع القيام بتجربة حركية , وجدانا,    اإلنسان عبارة عن وحدة متكاممة عقال وجسما 
لوحدىا بل البد من عممية التفكير والتنسيق بين ذالك من الفعال والتصرف إزاء ىذا الموقف 
أصبحت الرياضة تيدف لمتنمية لدى الناشئ تنمية كاممة من الناحية الصحية جسما وعقال 

ومن الناحية االجتماعية والنيوض بو إلى المستوى الذى يصبح بو فعاال في مجتمعو 
ومحيطو ووطنو لذا إسترعيت في ذالك المراحل التي يمر بيا الفرد في فترة النمو وقسمت 
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بحيث وضعت برامج لالعتماد عمييا كي يتحقق اليدف من ورائيا ضمن أغراضيا العامة 
: والتي ندرجيا كما يمي 

 تنمية الكفاءة البدنية  -
 تنمية القدرة الحركية - 
 تنمية الكفاءة العقمية - 
تنمية العالقات االجتماعية  - 
:  تنمية الكفاءة البدنية5-1

جية أي سالمة الجياز الدوراني التنفسي لو   المقصود بيا الجسم السميم من الناحية الفيزيو
وكذا الجياز العصبي والعظام والمفاصل خالبا من التشوىات الجسمية أو األمراض الوراثية 

المكتسبة باإلضافة لمنظام الغذائي المتوازن والنظافة الجسمية بما يناسبو من تدريبات لممرحمة 
. السنية لتقوية العضالت والمفاصل وتنمية القدرة الوظيفية لألجيزة

:  تنمية الكفاءة الحركية5-2
   تؤثر خاصة في الناحية البدنية التي تؤىل لجسم لتأدية جميع الحركات بكفاءة منقطعة 
النضير وأثرىا ما اكتسبو الجسم من خفة ورشاقة ومرونة وقوة التحمل وسالمة آلية التنفس 
وغيرىا من عناصر الياقة البدنية وقدرات الدراسة كيفية التنمية لمقدرة الحركية برنامج خاص 

" الجنس–العمر "أيضا 
:  تنمية الكفاءة العقمية5-3

   سالمة البدن ليا تأثير اكبر عمى الخاليا الجسمانية وتحديدىا المتواصل مما يجعل 
األعضاء بدورىا بشكل سميم فالقدرة عمى استيعاب المعمومات ونمو القوى العقمية والتفكير 

العميق ليأتي بصورة مرضية األن كان الجسم سميما تماما حيث إن الجسم ىو الوسط لمتعبير 
عن العقل واإلرادة وان مجال ا أللعاب المختمفة الممارسة الميارات وطريقة المعب والخطط 

المتبعة فييا تتطمب قدرا من التفكير وتشغيل العقل  
:  تنمية العالقات االجتماعية5-4

   أغراضيا تربوية تتصف بأىداف يمكن لمفرد اكتسابيا عن طريق األلعاب المختمفة حيث 
 ، االعتماد عمى النفس، قوت التحمل،كالصبر" يكتسب منيا عادات وصفات خمقية حميدة 

الحذر ، الشجاعة، المثابرة، انكاراالنانية، تقبل اليزيمة، احترام الطرف اآلخر،  النظام،الطاعة
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اتخاذ ، الترابط األسري، المسؤولية، وحدة العمل، التعاون مع الفريق، الثقة بالنفس، من الغير
وغيرىا من الصفات التي تعدل من سموك الفرد وتقوم شخصيتو وتيذيبيا ..."المواقف الميمة

وآخرون ، , زعيتر بياء الدين ) .ىذا الشيء البسيط فقط من ممارسة النشاط الرياضي
 (16 ، صفحة 2007

: التطور البدني لدى فئة المراىقين-6
مبدأ التدرج التحممي "   أن رياضة المستوى العالي تتطمب تدريب إجباري وأكثر تعقيدا 

إلى أي حد يمكن الوصول بالمراىق بواسطة التدريب؟ : فيمكن طرح السؤال التالي" لتدريب
   إذا عممنا إن المراىقة تتميز بنمو وتطور متواصل ىذا النظام السريع والمتغيرات تظير 

: جميا ىناك ثالث عوامل تؤثر في النمو
. عوامل محددة بعامل النضج التغيرات المرفولوجية تحت تأثير اإلفرازات اليرمونية- 
عوامل ناجمة عن تدريب غير مخطط النمو العظمي الذي الينتج إال أثناء وجود حمل - 

. متزن وكافي
. عوامل ناجمة عن تدريب مخطط التعمم النسبي لبعض الحركات المعقدة- 

نما العكس يجب معرفة أي     بالنسبة لممدرب ليس من الضروري تبديل العاممين األولين وا 
فبدون تدريب خاص تتجاىل مركبات ىذه ، الطرق الطبيعية لتمام عممية النمو الطبيعي

زعيتر بياء ) الطريقة التي يمكن تعديميا بواسطة تدريب مالئم وفي أي وقت تكون انسب
. (16 ، صفحة 2007وآخرون ، , الدين 

: خصائص الموىوبين في ىذه المرحمة- 7
:  الخصائص الجسمية7-1

أن االطفال الموىوبين ىم الذين  فوق المتوسط '" بترمان"في دراسة ' فؤاد نصحي' يقول 
بدرجة محدودة من غيرىم من األطفال من حيث الطول والوزن وقوة الساقين وقوة قبضة اليد 

. 'والقدرة عمى القيام بالحركات المختمفة وأيضا من نضجيم السريع وصحة جسميم 
 ومنو يمكن القول أن النمو الجسمي يعتبر من أكبر الخصائص التي تسمح لمفرد باعطاء 

نظرة حول نوع الرياضة التي يمارسيا وتعطي لممتتبع فكرة كبيرة عن امكانيات ىذا الفرد في 
. مختمف التخصصات التي يستطيع العمل من خالليا وااللتحاق بيا
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:  الخصائص االجتماعية واالقتصادية7-2
الخصائص االجتماعية واالقتصادية لمموىوبين تختمف من مجتمع إلى آخر ومن أسرة  

ألخرى، فبالرغم من أن الرياضة تساىم في تطوير العالقات االجتماعية إاّلأن العامل 
. االجتماعي والمعيشي لمطفل الغني ليس كالطفل الفقير

فقد وجد مثال في أمريكا أن األطفال الموىوبين يأتون من الطبقات '' فؤاد نصحي ' ويقول 
فوق المتوسطة أكثر من الطبقات األخرى كما وجد أنيم يأتون من سالالت بشرية تنتمي إلى 

، ومنو فإن العامل االجتماعي واالقتصادي 'البالد األوروبية الشمالية من غيرىا من السالالت
. دور في مستوى نضج وتطور ىذا الطفل وقدرتو عمى المعيشة والنضج بكل صحة واتزان

:  الخصائص العقمية7-3
 يبدأ عند الموىوبين نضج عمى مستوى القدرات الذىنية والعقمية كالتركيز والذكاء والتذكر 
واالنتباه وكذلك قدرة االستيعاب والذاكرة وسرعة العمميات العقمية وسرعة رد الفعل ودقة 

 .المالحظة والميارات الحركية والقدرة عمى االبتكار
في ىذه المرحمة تبدأ كل القوى العقمية من التذكر والتفكير ' 'عفاف عبد الكريم' يقول 

. (20، صفحة 1997بن قوة عمي ، ) واالنتباه في النضج
:  الخصائص االنفعالية واالجتماعية7-4

 يتمتع األطفال الموىوبين بالنضج والدقة والتحميل الجيد لمحركات واأللعاب التي تحتاج 
. إلى تحميل لصعوبة القيام بيا

' ىم أكثر نضجا في االلعاب المعقدة وليم قدرة عمى القيام بتحميميا'' فؤاد نصحي' يقول 
أما من الناحية االجتماعية نجدىم يشكمون مجموعات وييتمون بيا كثيرا ويجعمون ليم 

. أصدقاء معينين
أن التكّيف االجتماعي لمموىوبين أعمى منو لدى '" بترمان"في دراسة ' فؤاد نصحي'ويقول 

العاديين كما تدل عمى ذلك النسبة المختمفة لتكّيفيم االجتماعي وىذا ألنو يستطيع تفيم 
األشخاص اآلخرين واالندماج في وسطيم وبسرعة وبالتالي ىم أكثر توافقا وأقل تعرضا 

 (21، صفحة 1997بن قوة عمي ، ) لممشاكل
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 :خالصة
     من خالل ما تطرقنا إليو في ىذا الفصل نستنتج أن األداء الجيد ىو ثمار العمل 

المتواصل لمرياضي فإذا كان األداء جيد فإن التمميذ الرياضي متحرر من جميع النواحي 
البدنية والتقنية والنفسية، فاألداء والميارة عاممين خارجين عن نطاق طاقة التمميذ الرياضي، 
وحسب العناصر المذكورة في ىذا الفصل نكون قد أعطينا نظرة شاممة عن كرة اليد، إضافة 

 .متطمبات العبي كرة اليد عالقة وطيدة بالجانب الميداني: إلى ذلك فإن لعنصر
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني 

 الجانب التطبيقي
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 الفصل األول 

 منهجية البحث و اجراءاته الميدانية
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 : تمهيد
بعدما تطرقنا لتغطية الجكانب النظرية لمبحث سنحاكؿ في ىذا الجزء أف نحيط بالمكضكع مف 
الجانب التطبيقي كىذا بالقياـ بدراسة ميدانية عف طريؽ االستبياف كالمقابمة، أما االستبياف فقد 

 أستاذ مختص في مجاؿ االنتقاء كالمقابمة أجريت مع230أستاذ مف المجتمع 73كزع عمى 
. لمرياضة المدرسية لكالية تممسافةرئيس الرابطة الكالئيك  

كما سنحاكؿ أف نكضح أىـ اإلجراءات الميدانية التي اتبعناىا في ىذه الدراسة، كمف أجؿ 
الحصكؿ عمى نتائج يمكف الكثكؽ بيا كاعتبارىا نتائج مكضكعية قابمة لمتجريب مرة أخرل، 
كبالتالي الحصكؿ عمى نفس النتائج األكلى، كما ىك معركؼ فاف ما يميز أم بحث عممي 
ىك مدل قابميتو لممكضكعية العممية، ىذا ال يمكف أف يتحقؽ إال إذا اتبع صاحب الدراسة 

.منيجية عممية دقيقة كمكضكعية  
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 :منهج البحث-1
إف اختيار منيج البحث يعتبر مف أىـ المراحؿ في عممية البحث العممي إذ نجد كيفية 

جمع البيانات كالمعمكمات حكؿ المكضكع المدركس كانطالقا مف مكضكع البحث كالذم ييتـ 
 " سنة 14متطمبات إنتقاء العبي كرة اليد لمرياضة المدرسية لفئة أقل من " بدراسة

فإف المنيج الذم اتبعناه لدراسة المكضكع ىك المنيج الكصفي الذم يعتبر بأنو دراسة 
الكقائع السائدة المرتبطة بظاىرة أك مكقؼ معيف أك مجمكعة مف األفراد أك مجمكعة مف 

 (66، صفحة 2003حسيف عبد الحميد رشكاف، ).األحداث أك مجمكعة معينة مف األكضاع
مجمكعة اإلجراءات البحثية التي تتكامؿ لكصؼ الظاىرة ":كيعرؼ المنيج الكصفي أيضا بأنو

أك المكضكع اعتمادا عمى جمع الحقائؽ كالبيانات كتصنيفيا كمعالجتيا كتحميميا تحميال كافيا 
ـ، صفحة 2000شير صالح الرشدم، )".كدقيقا الستخالص داللتيا كالكصكؿ إلى النتائج

59) 

كيمجأ الباحث إلى استخداـ ىذا المنيج مف أجؿ فتح مجاالت جديدة لمدراسة التي ينقصيا 
القدر الكافي مف المعارؼ كىك يريد بذلؾ التكصؿ إلى معرفة دقيقة كتفصيمية عف عناصر 
) .ظاىرة مكضكع البحث التي تفيد في تحقيؽ فيـ ليا أك كضع إجراءات مستقبمية خاصة بيا

 (181، صفحة 1986محمد عمي محمد، 
كيعد المنيج الكصفي مف أحسف المناىج التي تتسـ بالمكضكعية ذلؾ أف المستجكبيف 

يجدكف كؿ الحرية في التعبير عف أرائيـ، كزيادة عف ىذا فطبيعة مكضكعنا تتطمب مثؿ ىذا 
. المنيج مما دفعنا الختياره

: مجمتع و عينة البحث -2

:  مجتمع البحث 2-1

 عمييـ، كبما أف بحثنا يرتكز ما دراستوافكىي المجمكعة الكمية لألفراد الذيف يريد إجراء الباحث

حكؿ دراسة أثر ممارسة الرياضة المدرسية كدكرىا في تحقيؽ عممية اإلنتقاء لممرحمة العمرية 
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 سنة مف طرؼ أساتذة مرحمة المتكسط المختصيف بنشاط كرة اليد، فتمحكر 14أقؿ مف 

. مجتمع بحثنا حكؿ أساتذة مرحمة المتكسط ببعض متكسطات كالية تممساف

 العينة اإلستطالعية 10 4.35 %
 العينة الرئيسية 73 31.74 %

 المجتمع     230 %100
 .يوضح عينة الدراسة ونسبها المئوية-01-جدول رقم 

: العينة اإلحصائية2-2

إف اليدؼ مف إختبار العينة الحصكؿ عمى معمكمات مف المجتمع األصمي لمبحث، فالعينة 

إذا ىي إنتقاء عدد األفراد لدراسة معينة تجعؿ النتائج منيـ ممثميف لمجتمع الدراسة، 

فاإلختبار الجديد لمعينة يجعؿ النتائج قابمة لمتعميـ عمى المجتمع، حيث تككف نتائجيا 

 (129 ، صفحة 2000إ خالص محمد عبد الحفيظ ، مصطفى حسيف باىي،  ).صادقة 

   لقد حددنا عينة ليذه الدراسة، تككف أكثر تمثيال لممجتمع األصمي، ىذا ما يخكؿ لنا 

الحصكؿ عمى نتائج يمكف تعميميا كلك بصكرة نسبية، كمف ثـ الخركج بنتائج تالـز الحقيقة 

الذيف كتعطي صكرة حقيقية لمميداف المدركس، شممت عينة البحث أساتذة مرحمة المتكسط

، كقد تـ إختيارنا لعينة مف المجتمع األصمي الخاصة باألساتذة  أستاذ230يبمغ عددىـ 

 استمارة استبياف عمى 73 قمنا بتكزيع  أستاذ73 الذم يبمغ عددىـ بطريقة كبشكؿ عشكائي

 أستاذ مختص في مجاؿ مختمؼ أساتذة مرحمة المتكسط بكالية تممساف، كشممت العينة أيضا
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جدول ، كما ىك مكضح في  رئيس الرابطة الكالئية لمرياضة المدرسية لكالية تممسافاإلنتقاء ك

 -.01-رقم 

 :ضبط متغيرات البحث - 3

إف إشكالية فرضيات كؿ دراسة تصاغ عمى شكؿ متغيرات يؤثر إحداىما عمى اآلخر، 

: باإلعتماد عمى مفاىيـ كمصطمحات كأكجب عمينا تحديد ىذه المتغيرات كىي كاآلتي

 ىك العالقة بيف السبب كالنتيجة أم العامؿ المستعمؿ نريد مف خاللو : المتغير المستقل3-1

" اإلنتقاء " قياس النكاتج، ك المثمثؿ في بحثنا ىذا 

 ىك الذم يكضح الناتج أك الجكاب ألنو يحدد الظاىرة التي نحف بصدد : المتغير التابع 3-2

محاكلة شرحيا ك ىي تمؾ العكامؿ أك الظكاىر التي يسعى الباحث إلى قياسيا ، ك ىي تتأثر 

 (70 ، صفحة 1999سامي عريؼ ك آخركف ، ).بالمتغير المستقؿ 

" متطمبات العبي كرة اليد لمرياضة المدرسية " ك المثمثؿ في بحثنا ىذا 
ىي متغيرات ثانكية بيف متغيرات الدراسة كىك أقؿ تأثير عف بقية : المتغيرات العشوائية3-3

 :المتغيرات كىما
 .الرياضة المدرسية -
 .الفئة العمرية -

: مجاالت البحث-4
  لبعض متكسطات كالية تممساف،شمؿ كؿ مف أساتذة مرحمة المتكسط: المجال البشري4-1
، كذلؾ كما ىك رئيس الرابطة الكالئية لكالية تممسافأستاذ مختص في مجاؿ اإلنتقاء، كك

. -01-في الجدول رقممكضح   
: المجال المكاني4-2

.  تـ تكزيع االستبياف عمى مجمكعة مف األساتذة لمختمؼ متكسطات كالية تممساف
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 مكاف العمؿ عدد األساتذة عدد المتكسطات 
 ممعب المتكسطة  أستاذا18  متكسطات7 دائرة الحناية
 ممعب المتكسطة  أستاذا30  متكسطة13 دائرة الرمشي
 ممعب المتكسطة  أستاذا25  متكسطات10 دائرة سبدك

 .يوضح المتوسطات واألساتذة التي تمثل الدراسة-02-جدول رقم 
ككذلؾ أستاذ مختص في مجاؿ اإلنتقاء عؿ مستكل معيد التربية البدنية كالرياضية 

 .بمستغانـ، كأيضا رئيس الرابطة الكالئية لكالية تممساف بمديرية التربية
: المجال الزماني4-3

 إلى 2019مارس05 كانت بداية القياـ بيذه الدراسة الميدانية في الفترة الممتدة بيف يـك 
 14، حيث تـ تكزيع االستبياف عمى األساتذة لفئة الناشئيف أقؿ مف 2019مام15غاية يـك 

. سنة
 2018/2019التاريخ  األمكر التي أجريت

  فيفرم 05يـك  جمسة أكلى مع المشرؼ لطرح اإلشكاؿ أك الظاىرة
  فيفرم07 فيفرم إلى 05مف  إختيار العنكاف مع المشرؼ ك ضبطو

  فيفرم 14 فيفرم إلى 10مف إختيار الدراسات الالزمة كالبحكث التي تخدـ العنكاف
  فيفرم 25 فيفرم إلى 14مف  مشركع البحث
  فيفرم 28 فيفرم إلى 25مف  ضبط اإلستبياف

  أفريؿ 10 أفريؿ إلى 07مف 1تقسيـ اإلستبياف ألجؿ دراسة إستطالعية 
  أفريؿ24 أفريؿ إلى 21مف  2تقسيـ اإلستبياف ألجؿ دراسة إستطالعية 

 2019 أفريؿ 15يـك  مقابمة شخصية مع أستاذ مختص في مجاؿ اإلنتقاء
مقابمة شخصية مع رئيس الرابطة لمرياضة المدرسية 

 تممساف
 2019 أفريؿ 22يـك 

  مام 01 أفريؿ إلى 24مف  تجميع المادة الخبرية
  مام 15 مام إلى 01مف  تفريغ االستبياف
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  مام 23 مام إلى 15مف  عرض كتحميؿ النتائج
 .يوضح تواريخ كل األمور التي أجريت في الدراسة إلى غاية نهايتها-03-جدول رقم 

:  الدراسة االستطالعية-5
اليدؼ مف الدراسة االستطالعّية ىك التأكد مف مالئمة مكاف الدراسة لمبحث كمدل 

إصالحية األداة المستعممة حكؿ مكضكع البحث، كقبؿ شركعنا في الدراسة الميدانية كالتي 
 سنة، أردنا أف نقـك 14تتمثؿ في تكزيع االستمارة عمى األساتذة لممرحمة العمرية أقؿ مف 

بدراسة استطالعية حتى يتسنى لنا معرفة بعض الجكانب المحيطة بمكضكعنا، كمف خالؿ 
: ىذه الدراسة تمكنا مف كضع االستبياف كالذم كجيناه إلى األساتذة، كىذه بعض األسئمة

ماىي الجكانب التي تراعييا عند إنتقاء التالميذ؟ - 
 سنة؟ 14ماىي اإلختبارات األكثر مالئمة في عممية إنتقاء تالميذ كرة اليد لفئة أقؿ مف - 
ىؿ تمقيتـ تككينا خاصا بكيفية اإلنتقاء؟ - 
ىؿ تقكمكف بإجراء حصص تدريبية بشكؿ دكرم كمتكاصؿ؟ - 

 : العممية المستخدمةاألسس5-1

 :الصدق5-1-1

كفي بحثنا ىذا استخدمنا نكعيف مف الصدؽ األكؿ صدؽ المحكميف كذلؾ التفاؽ بينيـ 
 دكاترة عمى 05كمكافقتيـ، فقمنا بعرض االستبياف عمى لجنة مف المحكميف متككنة مف

 مستكل معيد التربية البدنية كالرياضية بمستغانـ كىذا مف أجؿ التأكد مف صدؽ االستبياف
 كقد تـ مة ككضكح الصياغة المغكية لمفقراتالسق كئمة الفقرة لمبعد الذم كضعت فيالمدل ـك

 .  تعديؿ كؿ اإلشارات التي أكصى بيا المحكميف

كاستخدمنا الصدؽ الذاتي حيث قمنا بإيجاد معامؿ الصدؽ الذاتي عف طريؽ الجذر التربيعي 
. لمثبات كما ىك مكضح بالجدكؿ

 :(صدقالمحكمين)الصدق الظاهري 5-1-2
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عمى عدد مف المحكميف، كقد تـ " إستمارةاإلستبياف " لقد قمنا بعرض أداة البحث 

إرفاؽ اإلستبيانبإستمارة شاممة تحمؿ مكضكع البحث كعنكاف البحث كاإلشكالية المراد 

. حميا، كالفرضية العامة المكضكعة كمشركع لمبحث، كالفرضيات الجزئية كحمكؿ مؤقتة

ستطالع أراء المحكميف حكؿ مدل كضكح  ك تيدؼ كؿ الخطكات السابقة إلبراز كا 

صياغة كؿ عبارة مف عبارات اإلستبياف، كفي ضكء التكجييات التي أبداىا المحكمكف 

فقد تـ تصحيح ما ينبغي تصحيحو حتى تزداد العبارات كضكحا كمالئمة لمفرضيات 

. التي كضعت مف أجميا

 :الثبات5-2

 االستطالعية الذم كاف ففي بحثنا استخدمنا الثبات فقمنا بتكزيع االستبياف عمى عينة البحث
كقارنا  عمى نفس العينة األكلى  كبعد فترة زمنية كزعناه أيضا مرة أخرل أساتذة،10عددىـ 

النتائج القبمية كالبعدية، كقمنا بحساب معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف األكؿ كالثاني باستخداـ 
. كما ىك مكضح بالجدكؿبيرسكف معامؿ االرتباط 

المكضكعية أف يتصؼ االختبار بالكضكح في التعميمات ككذلؾ إعطاء : الموضوعية5-3
الدرجة حيث يتصؼ االختبار بمكضكعية عالية عندما يعطي النتائج نفسيا ميما اختمؼ 

 (102، صفحة 2012سعيد، ) .المقيمكف

 الداللة اإلحصائية معامل الصدق معامل الثبات العينة العبارة

 المحور األول

  1س

10 

 دال 0.93 0.87

 دال 0.88 0.79 2س
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 دال 0.98 0.97 3س

 4س
 

 دال 0.9 0.81

 دال 0.88 0.78 5س

 المحور الثاني

 1س

10 

 دال 0.93 0.87

 دال 0.9 0.81 2س

 دال 0.95 0.92 3س

 دال 0.88 0.78 4س

 دال 0.92 0.86 5س

 المحور الثالث

 1س

10 

 دال 0.94 0.90

 دال 0.87 0.77 2س

 دال 0.94 0.89 3س

 دال 0.88 0.79 4س

 دال 0.95 0.92 5س

يوضح معامالت الصدق والثبات لالستبيان في التطبيق القبمي والبعدي الخاص -04-جدول رقم 
 .باألساتذة

 :جمع البياناتأدوات -6

 :االستبيان6-1

 خاص باألساتذة االستبياف نكع كاحد مف أدكات البحث كالمتمثؿ في باستخداـلقد قمنا 

كمقابمة برئيس الرابطة الكالئية لمرياضة المدرسية كذلؾ مجمع النتائج المتحصؿ عمييا 

لمكصكؿ لإلجابة عف األسئمة المطركحة في بحثنا ىذا، كما يعرؼ أنو أداة  
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 لجمع المعمكمات األكثر فعالية لخدمة البحث، االستقصاءعممية، تعتبر مف بيف كسائؿ 

 صحة فركض ىذه الختباريحتكم ىذا األخير عمى مجمكعة مف األسئمة، تمت صياغتيا 

:  الذم أعددناه عمىاالستبيافالدراسة كأىداؼ البحث، كيحتكم 

 :األسئمة المغمقة6-2

، ك مف مزايا ىذا النكع مف اإلستبياف أنو يشجع " ال " أك " نعـ " ك ىي األسئمة المقيدة بػ 

عمى اإلجابة عمييا ، ألنو ال يتطمب كقتا ك جيدا كبيريف ، ك يسيؿ عممية تصنيؼ البيانات 

ك تحميميا ك إحصائيا ، ك مف عيكبو أف المفحكص ال يجد بيف اإلجابات الجاىزة ما يريده 

 (68-67 ، الصفحات 1999سامي عريؼ ك آخركف ، ).

 :األسئمة المفتوحة 6-3

ك تككف اإلجابة عمى أسئمة حرة مفتكحة ، حيث يحتكم اإلستبياف عمى عدد مف األسئمة ك 

بإمكاف المجيب اإلجابة عمييا بطريقتو ك لغتو الخاصة ، ك ييدؼ ىذا النكع مف األسئمة إلى 

سامي ).إعطاء المجيب فرصتو يكتب رأيو ك يذكر تبريراتو لإلجابة بشكؿ عاـ ك صريح 

 (69 ، صفحة 1999عريؼ ك آخركف ، 

 :المقابمة6-4

تتطمب ىذه الدراسةإجراء مقابمة شخصية مع رئيس الرابطة الكالئية لمرياضة المدرسية 

لكالية تممساف كدكتكر جامعي مختص في عممية االنتقاء بجامعة عبد الحميد بف باديس 

خدمة لمفرضيات، حيث ستجرل مقابمة نصؼ مغمقة، كقد كاف اليدؼ الرئيسي مف أجراء 
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ىذه المقابمة ىك التعرؼ بدقة عمى محددات االنتقاء كمتطمبات العبي كرة اليد لفئة أقؿ 

 . سنة14مف 

    كالمقابمة ىي تفاعؿ لفظي بيف شخصيف في مكقؼ مكاجية حيث يحاكؿ أحدىما كىك 

الباحث القائـ بالمقابمة أف يستشير بعض المعمكمات أك التغييرات لدل األخر كىك 

 (96-95، الصفحات 1997جكدة محفكظ كظاىر الكاللدة، ). المبحكث

 :الدراسات اإلحصائية-7

 كاالتصاؿفي بداية األمر قمنا بجمع المكاد التي ليا عالقة كطيدة بمكضكع بحثنا 

بالمختصيف في المجاؿ، مف أجؿ تكفير المعطيات الالزمة كاإللماـ بالمكضكع مف جميع 

. النكاحي

كبعد الدراسة النظرية كمحاكلة اإللماـ بالنقاط كالعناصر األساسية لممكضكع تطرقنا إلى 

الجانب الميداني الذم قكاعده مبنية عمى المعطيات السالفة الذكر، حيث قمنا بإعداد 

.  كتكزيعو عمى األساتذة لمدتيف زمنيتيف محدكدتيفاالستبياف

 المكزعة عمى األساتذة قمنا بترجمة النتائج المتحصؿ عمييا عف االستماراتكبعد جمع كؿ 

 المئكيةطريؽ تبكيبيا في جداكؿ إحصائية، حيث تضمنت ىذه األخيرة التكرارات كالنسبة 

 :لمجمكع اإلجابات حيث

مج العينة / 100*عدد التكرارات = المئكيةالنسبة 

:  ك ىي عمى النحك التالي2 عمى كااعتمدناكما 
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ـ .ؾ / (ـ.ؾ-ش.ؾ)مج = 2كا

. ش ىك التكرار المشاىد.ؾ: حيث

 .ـ ىك التكرار المتكقع.ؾَك 
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 :تمهيد

بعد التقيد بالخطوات المنيجية لمبحث يأتي ىذا الفصل الذي سوف نعرض فيو نتائج 

الدراسة والتعميق عمييا بعد استالم استمارات االستبيان والمقابمة التي تم توزيعيا عمى 

أفراد العينة ومن ثم مناقشة النتائج عمى ضوء فرضيات الدراسة والخالصة التي سوف 

نخرج بيا لوضع االقتراحات والتوصيات المنبثقة عن دراسة انعكاس عممية االنتقاء 

 .عمى متطمبات العبي كرة اليد لعينة البحث
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 : النتائج ومناقشةعرض وتحميل -1

 : نتائج المحور األول ومناقشةعرض وتحميل -1-1

 محددات اإلنتقاء لكرة اليد: 

 ماىي الجوانب التي تراعييا عند إنتقاء التالميذ؟"(:01) رقم السؤال -

 (01)يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى الفقرة رقم  (01)جدول رقم 

من خالل الجدول أعاله و الذي يبين نتائج الجوانب التي نراعييا عند إنتقاء التالميذ، حيث نالحظ 
كانت إجابتيم اإلعتماد بالجانب النفسي أثناء عممية اإلنتقاء لمتالميذ، و نجد %13.70أن نسبة 

من الذين كانت إجابتيم %30.14كانت إجابتيم الجانب البدني، بينما كانت نسبة %56.16نسبة 
اإلعتماد عمى الجنب المياري عند عممية اإلنتقاء لتالميذ، في حين لم يعتمدوا عمى الجانب 

 و بمقارنتيا مع 51.11 المحسوبة2و من خالل المعالجة االحصائية بمغت قيمة كاالمورفولوجي، 
 كان القرار دال 0.05 و مستوى الداللة 3 و ىذا عند درجة حرية 7.82 الجدولية المقدرة ب 2كا

 .احصائيا

التكرار  
المشاهد 

النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

الجانب 
 النفسي

10 13.70
%  

 
 
 

51.11 

 
 
 

7.82 

 
 
 
3 

 
 
 

0.05 

 
 

 
 دال إحصائيا

الجانب 
 البدني

41 56.16
%  

الجانب 
 المهاري

22 30.14
% 

الجانب 
 المورفولوجي

/ / 

 %100 73 اإلجمالي
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اذن ىناك فروق ذات داللة احصائية لصالح القيمة الكبرى، ومنو نستنتج أن الجانب البدني 
 .والمياري ليم أثر في عممية اإلنتقاء

 
 يتضح  نستنتج أن ىناك فروق داللة إحصائية، مما(01)من خالل الشكل البياني رقم 

السرعة، )يعتمدون عمى الجانب البدني في االنتقاءوالذي يتمثل في لنا أغمبية األساتذة 
اليجومية، )المرتبة األولى، وكذا الجانب المياري الممثل في  (المداومة، القوة، المرونة

المرتبة الثانية، وبشكل قميل الجانب النفسي لضبط  (الدفاعية، ميارة حارس المرمى
الحالة النفسية لمتالميذ ومنو فان الجوانب الثالثة ليا أثر في عممية االنتقاء لمرياضة 

حساني محمد األمين ، تممساني محمد األمين ، طرشون  )المدرسية، وىذا ما أكدتو دراسة 

ستنتج أن ىناك فروق فردية بين التالميذ المنخرطين في اف2013/2014سنة  (عباس 
، التمرير عمى المربعات المتداخمة االستقبالفرق الرياضة المدرسية في ميارة التمرير و 

، إلى جانب ما تطرق لو ، التنطيط ، التصويب و أغمبيم كان في المستوى المتوسط
 . في مدى أثر ىاتو الجوانبمحمد صبحي حسنينالباحث 

14%

56%

30%

0%

يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة اندراسة ( 01)شكم رقم 

انمحور األول-( 01)عهى انسؤال رقم 

الجانب النفسي

الجانب البدني

الجانب المهاري

الجانب المورفولوجي
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 لمرابطة الوالئية لمرياضة المدرسية لوالية تممسان بأن الجانب الذي األمين العامكما أكد 
ال بد من التركيز عميو في عممية االنتقاء لمتالميذ الرياضة المدرسية، وىو الجانب 
التقني والجانب الجماعي مما نقض فيو األساتذة التي كانت اجابتيم تنحصر في 
الجانب البدني بدرجة األولى والجانب المياري بدرجة الثانية والقميل منيم بالجانب 

 .النفسي
 "عمى ماذا تعتمدون في عممية االنتقاء" (:02)السؤال رقم  -

 (02)يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال رقم  (02)جدول رقم 

من خالل الجدول أعاله و الذي يبين نتائج اإلختبارات المعتمدة في عممية اإلنتقاء، حيث نالحظ 
كانت إجابتيم اإلعتماد عمى المالحظة أثناء عممية اإلنتقاء ، و نجد نسبة %54.79أن نسبة 
من الذين كانت إجابتيم %17.81كانت إجابتيم اإلختبارات البدنية، بينما كانت نسبة 20.55%

 تمثل اإلعتماد %6.85اإلعتماد عمى اإلختبارات الميارية عند عممية اإلنتقاء ، في حين نسبة 
 و 37.62 المحسوبة 2و من خالل المعالجة االحصائية بمغت قيمة كاعمى اإلختبارات النفسية، 

التكرار  
المشاهد 

النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

54.79 40 المالحظة
% 

 
 
 

37.62 

 
 
 

7.82 

 
 
 
3 

 
 
 

0.05 

 
 
 

 دال إحصائيا
اإلختبارات 

 البدنية
15 20.55

% 
اإلختبارات 

 المهارية
13 17.81

% 
اإلختبارات 

 النفسية
5 6.85% 

 %100 73 اإلجمالي
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 0.05 و مستوى الداللة 3 و ىذا عند درجة حرية 7.82 الجدولية المقدرة ب 2بمقارنتيا مع كا
 .كان القرار دال احصائيا

اذن ىناك فروق ذات داللة احصائية لصالح القيمة الكبرى، و منو نستنتج أن المالحظة و 
  .اإلختبارات البدنية و الميارية ليم أثر في عممية اإلنتقاء

 
  نستنتج أن ىناك فروقذات داللة إحصائية، مما(02)من خالل الشكل البياني رقم 

يعتمدون عمى المالحظة في االنتقاءوذلك من خالل اجراء  األساتذة أنو أغمبيتضح لنا 
، وكذا االختبارات (القوة.السرعة، إ.إ)منافسات، وكذا االختبارات البدنية الذي يتمثل في 

، ومنو ليم أثر في عممية االنتقاء لمرياضة (الدفاعية.اليجومية، إ.إ)الميارية الممثل في 
 باعتماده عمى كرة اليد لمجميع في كتابو منير جرجرس إبراهيمالمدرسية، وىذا ما أكده 

 األمين العام لمرابطة الوالئية لمرياضة المدرسيةاالختبارات فذكرىا وأكد بيا، كما يؤكد 
 لمطور المتوسط لوالية تممسان، أن االعتماد عمى مفتش التربية البدنية والرياضيةو

االختبارات البدنية والميارية ليست منفصمة عمى عممية االنتقاء، فمن دون االختبارات 
 .و المالحظة ال نستطيع القيام بعممية االنتقاء

55%

20%

18%

7%

يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة اندراسة ( 02)شكم رقم 

-انمحور األول-( 02)عهى انسؤال رقم 

المالحظة

البدنية,إ

المهارية,إ

النفسية,إ
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  ومما سبق نالحظ ىناك اختالف بين إجابات بعض األساتذة، ومعظم أساتذة التربية 
البدنية والرياضية لمختمف متوسطات والية تممسان، فمنيم من قال أن عممية االنتقاء 

تتم عمى أساس المالحظة، ومنيم من قال أن عممية االنتقاء تتم عمى أساس 
االختبارات البدنية، و منيم من قال أنيا تتم عمى أساس االختبارات الميارية في تشكيل 

 .الفرق الرياضية المدرسية
ماىي اإلختبارات األكثر مالئمة في عممية إنتقاء تالميذ كرة اليد " (:03)السؤال رقم  -

 ". سنة؟14لفئة أقل من 

 (03)يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال رقم  (03)الجدول رقم 

من خالل الجدول أعاله و الذي يبين نتائج اإلختبارات األكثر مالئمة في عممية إنتقاء تالميذ كرة 
كانت إجابتيم اإلعتماد عمى إختبارات 34.25% سنة ، حيث نالحظ أن نسبة 14اليد لفئة أقل من 

كانت إجابتيم إختبارات الرشاقة، بينما 12.33%السرعة أثناء عممية إنتقاء التالميذ، و نجد نسبة 
من الذين كانت إجابتيم اإلعتماد عمى إختبارات المرونة عند عممية اإلنتقاء ، 9.59%كانت نسبة 

التكرار  
المشاهد 

النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

إختبارات 
 السرعة

25 %
34.25 

 
 
 

30.36 

 
 
 

9.49 

 
 
 
4 

 
 
 

0.05 

 
 
 

 دال إحصائيا
% 09 الرشاقة.إ

12.33 
 9.59% 07 المرونة.إ
% 27 القوة.إ

36.99 
 6.84% 05 التحمل.إ

 %100 73 اإلجمالي
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 تمثل %6.84كما نجد نسبة  تمثل اإلعتماد عمى إختبارات القوة، 36.99%في حين نسبة 
و بمقارنتيا 30.36 المحسوبة 2و من خالل المعالجة االحصائية بمغت قيمة كاإختبارات التحمل، 

 كان القرار 0.05و مستوى الداللة 4 و ىذا عند درجة حرية 9.49 الجدولية المقدرة ب 2مع كا
 .دال احصائيا

اذن ىناك فروق ذات داللة احصائية لصالح القيمة الكبرى، و منو نستنتج أن اإلختبارات األكثر 

مالئمة ىي إختبارات السرعة و إختبارات القوة في عممية إنتقاء التالميذ في كرة اليد لفئة أقل من 

 . سنة14

 

  نستنتج أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية، مما(03)من خالل الشكل البياني رقم 
يعتمدون عمى اختبارات السرعة في االنتقاء، وكذا اختبارات يتضح لنا أغمبية األساتذة 

القوة و ىذا راجع إلى ان من متطمبات العبي كرة اليد أن يكون يمتاز بالسرعة و القوة، 
 أن االختبارات ىي محمد صبحي حسنينمما ليما عالقة ببعضيما البعض، كما أكد 

34%

12%
10%

37%

7%

يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة اندراسة ( 03)شكم رقم 

-انمحور األول-( 03)عهى انسؤال رقم 

السرعة,إ

الرشاقة,إ

المرونة,إ

القوة,إ

التحمل,إ
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الوسيمة الموضوعية لتحقيق االنتقاء الجيد، فيو األسموب العممي المضمون لتوفير 
 .اإلمكانات البشرية التي لدييا االستعدادات المناسبة إلى التفوق

 الدكتور بخالد لوالية تممسان وكذا األمين العام لمرابطة الوالئية لمرياضة المدرسيةكما يشير 
أن االختبارات ليا أىمية بالغة في انتقاء الناشئين وتكوينيم وتعد األساس في العممية 

 . التدريبية
 إلى أن عممية االنتقاءعمى مستوى محمد محمد عمي  وفي أطروحة دكتوراه فقد أشار 

مختمف الرياضات في مصر والدول العربية ال زالت تعتمد عمى االستخدام المحدود 
 .لبعض االختبارات التي ترتكز عمى الجوانب البدنية والميارية واىمال البعض اآلخر

 "ىل تستخدم أدوات ووسائل بيداغوجية خالل عممية االنتقاء؟" (:04)السؤال رقم  -

 (04)يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال رقم  (04)جدول رقم 

من خالل الجدول أعاله و الذي يبين نتائج إستخدامأدوات ووسائل بيداغوجية خالل عممية اإلنتقاء، 
كانت إجابتيم %31.51، و نجد نسبة "بنعم"كانت إجابتيم %68.49حيث نالحظ أن نسبة 

 2 و بمقارنتيا مع كا51.48 المحسوبة2و من خالل المعالجة االحصائية بمغت قيمة كا، "بأحيانا"
 كان القرار دال 0.05 و مستوى الداللة 2 و ىذا عند درجة حرية 5.99الجدولية المقدرة ب 

 .احصائيا
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اذن ىناك فروق ذات داللة احصائية لصالح القيمة الكبرى، و منو نستنتج إستخدام أدوات ووسائل 

 .بيداغوجية خالل عممية اإلنتقاء ضروري

 

  نستنتج أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية، مما(04)من خالل الشكل البياني رقم 
يستخدمون األدوات والوسائل البيداغوجية في االنتقاءوالذي يتضح لنا أغمبية األساتذة 

، ومنو نستنتج أن ىذه األخيرة ليا أثر في عممية االنتقاء (...الممعب، كرات)يتمثل في 
دور الرياضة "  في دراستو تحت عنوان نحمة يوسفلمرياضة المدرسية، كما توصل

أن عممية "المدرسية في االنتقاء والتوجيو الرياضي لتالميذ مرحمة التعميم المتوسط 
االنتقاء الرياضي التتم وفق أسس عممية، وأن ىناك نقص ممحوظ في الوسائل 

البيداغوجية و العتاد الخاص باالنتقاء في المدارس، وأن عممية االنتقاء تتم في عدم 
وجود أخصائيين في ىذا المجال، كما أنو ال يوجد تنسيق بين المؤسسات التربوية و 

 .الفرق الرياضية الخارجية

68%
0%

32%

يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة اندراسة ( 04)شكم رقم 

-انمحور األول-( 04)عهى انسؤال رقم 
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 لمرابطة الوالئية لمرياضة المدرسية لوالية تممسان أن معظم األمين العام   كم أكد لنا 
األساتذة عدم اىتماميم باالنتقاء المبني عمى أساس عممي لتشكيل الفرق الرياضية 
المدرسية، بالرغم من وجود اختبارات موحدة تخص االتحادية الجزائرية لمرياضة 

 .  المدرسية
 ".ىل دوما نتيجة اإلختبار تؤدي إلى اإلنتقاء اإليجابي؟"(:05)السؤال رقم  -

 (05)يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال رقم  (05)جدول رقم 

من خالل الجدول أعاله و الذي يبين نتائج دوامة نتيجة اإلختبار إن تؤدي إلى اإلنتقاء اإليجابي، 
، "بال"كانت إجابتيم %20.55، و نجد نسبة "بنعم"كانت إجابتيم %42.46حيث نالحظ أن نسبة 

 2و من خالل المعالجة االحصائية بمغت قيمة كا" بأحيانا"كانت إجابتيم %36.99في حين نسبة 
 و 2 و ىذا عند درجة حرية 5.99 الجدولية المقدرة ب 2 و بمقارنتيا مع كا13.18المحسوبة 

 . كان القرار دال احصائيا0.05مستوى الداللة 

اذن ىناك فروق ذات داللة احصائية لصالح القيمة الكبرى، و منو نستنتج أن دوما نتيجة اإلختبار 

 . تؤدي إلى اإلنتقاء اإلجابي
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 نستنتج أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية، (05) رقم البيانيمن خالل الشكل 
، ومنو نستنتج أن "أحيانا"و " نعم"أغمبيةاألساتذة تراوحت إجاباتيم بين  لنا ممايتضح

نتيجة االختبار تكون دوما أو أحيانا إيجابية في عممية االنتقاء لمرياضة المدرسية وذلك 
األمين العام لمرابطة الوالئية لمرياضة من خالل درجة ونوعية االختبار، كما أكد لنا 

لوالية تممسان ان نتيجة االختبار تؤدي الى االنتقاء اإليجابي واالرقى لتشكيل المدرسية
بصفتو اخصائي في مجال االنتقاء بأن الدكتور بخالد الفرق الرياضية المدرسية، كما اكد 

االختبارات المبرمجة اذا نفذت بشكل السميم و في جو مالئم و بتطبيق أوامر األستاذ 
 .فإنو يؤدي بنا إلى االنتقاء اإليجابي

 :ثاني نتائج المحور ال ومناقشةعرض وتحميل

 التكوين المهني لممدرس: 

 ".ىل يتوجب عمى المدرس أن يكون؟(:"01)السؤال رقم  -

42%

21%

37%

يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة اندراسة ( 05)شكم رقم 
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 (01)يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال رقم  (06)جدول رقم 

من خالل الجدول أعاله و الذي يبين نتائج ما يتوجب عمى المدرس، حيث نالحظ أن نسبة 
كانت إجابتيم ان %82.19كانت إجابتيم أن يكون ذو شيادة في التدريب، و نجد نسبة 17.81%

و 81.90 المحسوبة2و من خالل المعالجة االحصائية بمغت قيمة كايكون ذو خبرة في الميدان،
 0.05 و مستوى الداللة 2 و ىذا عند درجة حرية 5.99 الجدولية المقدرة ب 2بمقارنتيا مع كا

 .كان القرار دال احصائيا

اذن ىناك فروق ذات داللة احصائية لصالح القيمة الكبرى، و منو نستنتج أنو يتوجب عمى المدرس 

 .أن يكون ذو خبرة في الميدان
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  نستنتج أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية، مما(06)من خالل الشكل البياني رقم 
كانت إجابتيم باالرتكاز عمى الخبرة في الميدان ولدى يكون يتضح لنا أغمبية األساتذة 

استنتاجنا بأن خبرة األساتذة في الميدان تساعد عمى انتقاء التالميذ وذلك بكثرة التجارب 
فالح سمير ، كصار رضى ، بقاش  )التي أداىا في مسيرتو الدراسية، وىذا ما أكدتو دراسة 

من تشجيع و تحفيز أساتذة التربية البدنية الرياضية عمى 2013/2014سنة  (عبد القادر
أجل التكوين و البحث و بدل الجيد لمخروج باالنتقاء األمثل وبأن الخبرة ليا دور ىام 

 لمرياضة المدرسية الخبرة ىي العامل األول في األمين العامفي عممية االنتقاء، كما أكد 
 . عممية االنتقاء و معظم األساتذة يعتمدون عمييا في تشكيل الفرق الرياضية المدرسية

في دراستيما إلى أن 2013/2014سنة  (بن ديخة أحمد ، خالف حسين  )  كما يؤكد
عممية االنتقاء ال تتم وفق أسس عممية بل أن بعض األساتذة يعتمدون عمى الخبرة في 

 . عممية االنتقاء و يساندىم في ذلك أبو العال أحمد عبد الفتاح
 ".ىل تمقيتم تكوينا خاصا بكيفية اإلنتقاء؟"(:02)السؤال رقم  -

18%

82%
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يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة اندراسة ( 06)شكم رقم 
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 (02)يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال رقم  (07)جدول رقم 

من خالل الجدول أعاله و الذي يبين نتائج تمقي تكوينا خاصا بكيفية اإلنتقاء، حيث نالحظ أن 
، في حين نسبة "بال"كانت إجابتيم %13.70، و نجد نسبة "بنعم"كانت إجابتيم %63.01نسبة 

 المحسوبة 2و من خالل المعالجة االحصائية بمغت قيمة كا" بأحيانا"كانت إجابتيم 23.29%
 و مستوى الداللة 2 و ىذا عند درجة حرية 5.99 الجدولية المقدرة ب 2 و بمقارنتيا مع كا29.95
 . كان القرار دال احصائيا0.05

اذن ىناك فروق ذات داللة احصائية لصالح القيمة الكبرى، و منو نستنتج أنو أغمب المدرسين تمقوا 

 .تكوينا خاصا في عممية اإلنتقاء

التكرار  
المشاهد 

النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

63.01 46 نعم
% 

 
 

29.95 

 
 

5.99 

 
 
2 

 
 

0.05 

 
 

 دال إحصائيا
 

% 10 ال
13.70 

% 17 أحيانا
23.29 

 100 73 اإلجمالي



 الفصل الثاني عرض وتحميل ومناقشة النتائج
 

69 
 

 

  نستنتج أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية، مما(07)من خالل الشكل البياني رقم 
ولدى يكون استنتاجنا بأن تمقي األساتذة " بنعم"كانت إجابتيم يتضح لنا أغمبية األساتذة 

تكوينا في عمميةاالنتقاء يساعدىم عمى االنتقاء االيجابي وذلك بتمقيو مكاسب عممية، 
أن ىناك دورات تكوينية في كل سنة األمين العام لرابطة الوالئية لمرياضة المدرسية كما أكد 

من أجل تزويد األساتذة بأسس عممية وتمقي فكرة عن طرق عممية موضوعية في عممية 
 .االنتقاء داخل المدارس

  ومن خالل خبرتنا في مجال كرة اليد فان التكوين الذي يكتسبوه األساتذة ال ينطبق 
بمجال التدريب الن االنتقاء يعتمد عمى التدريب لالنتقاء اإليجابي ولكنيم يعتمدون 

 .عمى المالحظة فقط في االنتقاء وييممون األسس والطرق العممية
 "ىل تقوم بعممية االنتقاء فرديا أم تستدعي مدربين لممساعدة؟"(:03)السؤال رقم  -

 (03)يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال رقم  (08)جدول رقم 

63%14%
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-انمحور انثاني-( 02)عهى انسؤال رقم 

نعم

ال

أحيانا



 الفصل الثاني عرض وتحميل ومناقشة النتائج
 

70 
 

من خالل الجدول أعاله و الذي يبين نتائج القيامبعممية اإلنتقاء فرديا أم تستدعي مدربين 
كانت إجابتيم القيام بعممية اإلنتقاء بمفردي، و نجد %65.75لممساعدة، حيث نالحظ أن نسبة 

كانت إجابتيم %20.55كانت إجابتيم بإستدعاء مدربين لممساعدة، في حين نسبة %13.70نسبة 
و بمقارنتيا 35.05 المحسوبة2و من خالل المعالجة االحصائية بمغت قيمة كابدمج اإلثنين معا،

 كان القرار 0.05 و مستوى الداللة 2 و ىذا عند درجة حرية 5.99 الجدولية المقدرة ب 2مع كا
 .دال احصائيا

اذن ىناك فروق ذات داللة احصائية لصالح القيمة الكبرى، ومنو نستنتج أن معظم المدرسين 

 .يقومون بعممية اإلنتقاء بمفردىم
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  نستنتج أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية، مما(08)من خالل الشكل البياني رقم 
يقومون بعممية االنتقاء بمفردىم، وذلك من خالل تكوينيم يتضح لنا أغمبية األساتذة 

الجيد واتباعيم لطرق الحديثة بحيث يرتكز عمى متطمبات العبي كرة اليد، وذلك راجع 
 .إلى الثقة بالنفس

 "ىل شاركتم من قبل في ممتقيات عممية حول االنتقاء؟" (:04)السؤال رقم  -

 (04)يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال رقم  (09)جدول رقم 
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يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة اندراسة ( 08)شكم رقم 

-انمحور انثاني-( 03)عهى انسؤال رقم 

بمفردي

أستدعي مدربين للمساعدة

اإلثنين معا
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من خالل الجدول أعاله و الذي يبين نتائج المشاركةمن قبل في ممتقيات عممية حول اإلنتقاء، 
، "بال"كانت إجابتيم %6.85، و نجد نسبة "بنعم"كانت إجابتيم %65.75حيث نالحظ أن نسبة 

 2و من خالل المعالجة االحصائية بمغت قيمة كا، "بأحيانا"كانت إجابتيم %27.40في حين نسبة 
 و 2 و ىذا عند درجة حرية 5.99 الجدولية المقدرة ب 2 و بمقارنتيا مع كا39.16المحسوبة 

 . كان القرار دال احصائيا0.05مستوى الداللة 

اذن ىناك فروق ذات داللة احصائية لصالح القيمة الكبرى، و منو نستنتج أنو جل المدرسين شاركو 

 .من قبل في ممتقيات عممية حول اإلنتقاء

 

  نستنتج أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية، مما(09)من خالل الشكل البياني رقم 
، ومنو نستنتج ولدى أن حضور األساتذة "بنعم"كانت إجابتيم  األساتذة أن أغمبيتضح 

في الممتقيات العممية يساعدىم عمى انتقاء التالميذ وذلك باكتساب معارف تمكنو من 
لوالية تممسان أن األمين العام لمرابطة الوالئية لمرياضة المدرسية االنتقاء الجيد، كما أكد 
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أساتذة التربية البدنية والرياضية أنيم يتمقوا تكوينا في عممية االنتقاء وتكمن في األسس 
 . العممية ومحددات االنتقاء

تشخيص في دراستيما إلى 2013/2014سنة  (بن ديخة أحمد ، خالف حسين  )  كما أكد 
 واقع الرياضة المدرسية عمى مستوى متوسطات والية معسكر، وكذا معرفة األسس

، ومنو فإن معظم األساتذة لكي ال نقول  التي يبنى عمييا إنتقاء ىذه الفرقالعممية
مجمميم يشاركون في الممتقيات العممية من أجل تمقي أسس عممية في االنتقاء و غيره 

 .لكن يبقى ارتكازىم عمى المالحظة فقط
ىل تنخرطون بفرق رياضية في الرابطة الوالئية لمرياضة المدرسية في كل " (:05)السؤال رقم  -

 "موسم دراسي؟

 (05)يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال رقم  (10)جدول رقم 

من خالل الجدول أعاله و الذي يبين نتائج اإلنخراطبفرق رياضية في الرابطة الوالئية لمرياضة 
، و نجد نسبة "بنعم"كانت إجابتيم %13.70المدرسية في كل موسم دراسي، حيث نالحظ أن نسبة 

و من خالل ، "بأحيانا"كانت إجابتيم %65.75، في حين نسبة "بال"كانت إجابتيم 20.55%
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 الجدولية المقدرة ب 2 و بمقارنتيا مع كا35.05 المحسوبة 2المعالجة االحصائية بمغت قيمة كا
 . كان القرار دال احصائيا0.05 و مستوى الداللة 2 و ىذا عند درجة حرية 5.99

اذن ىناك فروق ذات داللة احصائية لصالح القيمة الكبرى، و منو نستنتج أن أغمب المدرسين 

 .ينخرطون بفرق رياضية في الرابطة الوالئية لمرياضة المدرسية في كل موسم دراسي

 

  نستنتج أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية، مما(10)من خالل الشكل البياني رقم 
ولدى يكون استنتاجنا بأن الرابطة " بأحيانا"كانت إجابتيم يتضح لنا أغمبية األساتذة 

تيمش األساتذة في ميدان االنتقاء مما يشكل تدىورا في االنتقاء، كما أكد في دراسة 
تشخيص واقع الرياضة المدرسية عمى أن2013/2014 سنة (حسين خالف أحمد، ديخة بن)

عمى مستوى متوسطات والية معسكر، وكذا معرفة األسس التي يبنى عمييا إنتقاء ىذه 
محاولة تدارك النقائص التي تمس الرياضة المدرسية، خاصة في مجال  وكذا الفرق

 .االنتقاء إذ يعد أول لبنة لبناء ىذه الفرق

14%

20%

66%

يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة اندراسة ( 10)شكم رقم 

-انمحور انثاني-( 05)عهى انسؤال رقم 
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، بأن األساتذة الذي األمين العام لمرابطة الوالئية لمرياضة المدرسية لوالية تممسان  كما أكد 
 .ال بد من التركيز عميو أثناء انتقاء، ىم األساتذة الذي لدييم خبرة

 :ثالث نتائج المحور ال و مناقشةعرض وتحميل
 .إعتماد المدرس عمى الحصص التدريبية -

 " ومتواصل؟ىل تقومون بإجراء حصص تدريبية بشكل دوري "(:01)السؤال رقم  -

 (01)يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال رقم  (11)جدول رقم 

من خالل الجدول أعاله و الذي يبين نتائج إجراء الحصص التدريبية بشكل دوري متواصل، حيث 
، في "بال"كانت إجابتيم %13.70، و نجد نسبة "بنعم"كانت إجابتيم %32.88نالحظ أن نسبة 

 2و من خالل المعالجة االحصائية بمغت قيمة كا، "بأحيانا"كانت إجابتيم %53.42حين نسبة 
 و 2 و ىذا عند درجة حرية 5.99 الجدولية المقدرة ب 2 و بمقارنتيا مع كا17.29المحسوبة 

 . كان القرار دال احصائيا0.05مستوى الداللة 

اذن ىناك فروق ذات داللة احصائية لصالح القيمة الكبرى، و منو نستنتج أنو إجراء الحصص 

 .التدريبية ليس بشكل متواصل بل أحيانا
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% 24 نعم
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13.70 

% 39 أحيانا
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  نستنتج أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية، مما(11)من خالل الشكل البياني رقم 

ولدى يكون استنتاجنا بأن األساتذة ال " بأحيانا"كانت إجابتيم يتضح لنا أغمبية األساتذة 

يقومون بحصص تدريبية بشكل متواصل وذلك لضيق الوقت المخصص النتقاء 

التالميذ في الرياضة المدرسية ونقص األدوات والوسائل البيداغوجية ببعض 

 لمرابطة الوالئية لمرياضة المدرسية لوالية تممسان أن األمين العامالمتوسطات، كما أكد 

معظم األساتذة عدم اىتماميم بالحصص التدريبية باالنتقاء المبني عمى أساس عممي 

لتشكيل الفرق الرياضية المدرسية، بالرغم من وجود برامج تدريبية تخص االتحادية 

 .الجزائرية لمرياضة المدرسية

33%

14%

53%

يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة اندراسة ( 11)شكم رقم 

-انمحور انثانث-( 01)عهى انسؤال رقم 
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  وانطالقا من الخبرة المكتسبة من التربص الذي أجريناه نستخمص أن ىناك برامج 

 .تدريبية مخصصة في البرنامج التدريسي النتقاء المواىب من التالميذ

 التدريب الحجم الزمني الكافي لحصص حصصىل تعطون في "(:02)السؤال رقم  -

 "المدرسية؟الرياضة 

 (02)يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال رقم  (12)جدول رقم 

من خالل الجدول أعاله و الذي يبين نتائج إعطاء الحجم الزمني الكافي في حصص التدريب 
، و نجد نسبة "بنعم"كانت إجابتيم %9.59لحصص الرياضة المدرسية، حيث نالحظ أن نسبة 

و من خالل ، "بأحيانا"كانت إجابتيم %57.53، في حين نسبة "بال"كانت إجابتيم 32.88%
 الجدولية المقدرة ب 2 و بمقارنتيا مع كا25.17 المحسوبة 2المعالجة االحصائية بمغت قيمة كا

 . كان القرار دال احصائيا0.05 و مستوى الداللة 2 و ىذا عند درجة حرية 5.99

اذن ىناك فروق ذات داللة احصائية لصالح القيمة الكبرى، و منو نستنتج أن المدرسين ال يعطون 

 .الحجم الزمني في حصص التدريب لرياضة المدرسية بشكل متواصل بل أحيانا
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 نستنتج أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية، (12) رقم البيانيمن خالل الشكل 

ومنينستنتج "بال"والبعض القميل " بأحيانا"كانت إجابتيم  األساتذة أن أغمب لنا مماتضح

بأن اإلجابة راجعة إلى الوقت المخصص لممارسة الرياضة المدرسية بشكل ناقص مما 

يعقد نوعا ما من عممية االنتقاء، ومن خالل الخبرة المكتسبة من التربص الميداني 

الذي أجريناه ونظرا لضيق الوقت المخصص وكثرة األقسام فإن الحجم الزمني ضيق 

مما يجعل األساتذة ال يعطون الحجم الزمني الكافي دوما مما يقمص من درجة 

 .االنتقاء

10%

33%
57%

يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة اندراسة ( 12)شكم رقم 
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  كما أكد لنا من خالل اطالعنا عمى البرنامج المبرمج من الوزارة التربوية فالحظنا 

بان الوقت المخصص ال يكفي إلجراء عممية االنتقاء بصفات عالية وذلك نظرا لمحجم 

 .الزمني القميل وكثافة األقسام مما يجعل األستاذ في حيرة

 وطرق تعمم ىل انت عمى دراية بمتطمبات العب كرة اليد الحديث"(:03)السؤال رقم  -

 "الميارات األساسية؟

 (03)يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال رقم  (13)جدول رقم 

من خالل الجدول أعاله و الذي يبين نتائج متطمبات العب كرة اليد الحديث و طرق تعمم الميارات 
كانت %19.18، و نجد نسبة "بنعم"كانت إجابتيم %80.82األساسية ، حيث نالحظ أن نسبة 

 و بمقارنتيا مع 78.12 المحسوبة 2و من خالل المعالجة االحصائية بمغت قيمة كا، "بال"إجابتيم 
 كان القرار دال 0.05 و مستوى الداللة 2 و ىذا عند درجة حرية 5.99 الجدولية المقدرة ب 2كا

 .احصائيا
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اذن ىناك فروق ذات داللة احصائية لصالح القيمة الكبرى، و منو نستنتج أن مجمل المدرسين 

 . عمى دراية بمتطمبات العب كرة اليد الحديث و طرق تعمم الميارات األساسية

 

 نستنتج أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية، (13) رقم البيانيمن خالل الشكل 

، ولدى يكون استنتاجنا بأن نظرا "بنعم"كانت إجابتيم  األساتذة أن أغمب لنا مماتضح

لتكوين المخصص ليم والممتقيات العممية، فإنيم اكتسبوا معارف حول متطمبات العبي 

 .كرة اليد الحديثة، وأيضا لمخبرة المكتسبة

أن االنتقاء يجب أن يكون شامال لمجانب البدني والمياري محمد لطفي طهكما أكد 

 .والمورفولوجيا والنفسي، وال يجب أن يقتصر عمى جانب واىمال الجوانب األخرى

81%

19%
0%

يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة اندراسة ( 13)شكم رقم 
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 لمرابطة الوالئية لمرياضة المدرسية لوالية تممسان، بأن الجانب األمين العام  كما أكد أن 

الذي ال بد من تركيز عميو أثناء انتقاء أحسن العناصر، وىو الجانب التقني 

 .واالجتماعي من متطمبات كرة اليد

 "ىل تقومون بمنافسات رياضية خارج الحصص الدراسية؟" (:04)السؤال رقم  -

 (04)يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال رقم  (14)جدول رقم 

من خالل الجدول أعاله و الذي يبين نتائج القيام بمنافسات رياضية خارج الحصص الدراسية، 
، "بال"كانت إجابتيم %21.92، و نجد نسبة "بنعم"كانت إجابتيم %27.40حيث نالحظ أن نسبة 

 2و من خالل المعالجة االحصائية بمغت قيمة كا، "بأحيانا"كانت إجابتيم %50.68في حين نسبة 
 و 2 و ىذا عند درجة حرية 5.99 الجدولية المقدرة ب 2 و بمقارنتيا مع كا10.22المحسوبة 

 . كان القرار دال احصائيا0.05مستوى الداللة 

اذن ىناك فروق ذات داللة احصائية لصالح القيمة الكبرى، و منو نستنتج أن القيام بالمنافسات 

 .الرياضية خارج الحصص الدراسية أحيانا ليس دائم
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نستنتج وجود فروق ذات داللة إحصائية، مما تضحمنا (14)رقم البيانيمن خالل الشكل 

لتالميذخارج ان اغمب االساتذة قد نظموا منافسات رياضية ألجراء عممية انتقاء ا

من األساتذة لم يسبق ليم أن نظموا منافسات قميمة بنسبة، ونسبة . الحصص الدراسية

تالميذ لرياضة المدرسيةخارج الحصص الدراسية، وىذا رياضية ألجراء عممية انتقاء ال

 .راجع لضيق الوقت وكثافة الحصص الدراسية

 لمرابطة الوالئية لمرياضة المدرسية لوالية تممسان أن اليدف من األمين العام   كما أكد 

تنظيم المنافسات الرياضية خارج الحصص الدراسية ىو تحقيق لرغبات التالميذ في 

التسمية والترويح عن النفس من عناء المواد النظرية، إلى جانب تطوير قدراتيم البدنية 

 .وميارتيم الحركية، عن طريق مختمف األنشطة
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يوضح توزيع نسب إجابات أفراد عينة اندراسة ( 14)شكم رقم 
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سنة  (فالح سمير ، كصار رضى ، بقاش عبد القادر )  و كما أكدت دراسة 

سوء التسيير و قمة الدعم المادي ليا من جية انعدام تام لإلعالم عمى 2013/2014

الرياضي المدرسي و كذلك نقص كبير لموسائل المادية من تجييزات و المنشئات 

الرياضية عمى مستوى المؤسسات التعميمية أيضا نجد قمة مشاركة مختمف المدارس في 

 .المنافسات الرياضية المدرسية التي تكون تحت إشراف و تئطير الرابطة الوالئية

 "عمى ماذا ترتكز في حصة التدريب؟" (:05)السؤال رقم  -

 (05)يوضح توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤال رقم  (15)جدول رقم 

من خالل الجدول أعاله و الذي يبين نتائج الجوانب التي نراعييا عند إنتقاء التالميذ، حيث نالحظ 
، في حين "بال"كانت إجابتيم %24.66، و نجد نسبة "بنعم"كانت إجابتيم %27.40أن نسبة 

 2و من خالل المعالجة االحصائية بمغت قيمة كاكانت إجابتيم بدمج اإلثنين معا، %47.94نسبة 
 و مستوى 2 و ىذا عند درجة حرية 5.99 الجدولية المقدرة ب 2و بمقارنتيا مع كا7.10المحسوبة
 . كان القرار دال احصائيا0.05الداللة 
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اذن ىناك فروق ذات داللة احصائية لصالح القيمة الكبرى، و منو نستنتج أن المدرس في حصص 

 .التدريب يرتكز عمى الجانبين معا

 نستنتج وجود فروق ذات داللة إحصائية، مما (15)رقم البياني من خالل الشكل 

لتالميذ، ألجراء عممية انتقاء ايرتكزون عمى الجانبين معا  ان اغمب االساتذة تضح لنا

وىذا راجع إلى أن جانب التكتيك يخدم جانب التكنيك، كما ليما دور فعال في عممية 

 .االنتقاء

 :االستنتاجات-2

من خالل النتائج المتحصل عمييا في دراستنا ىذه و عمى ضوء ما ورد في الجانب 
 :النظري نستنتج ما يمي

27%

25%

48%
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لكثافة متطمبات العبي كرة اليد لمرياضة المدرسية تأثير إيجابي عمى الجانب  -

 .البدني والمياري لمتالميذ

 .المدرسين عمى المالحظةواعتمادىا في عممية االنتقاءأغمبية حرص  -

دراكيم بأىمية وفعالية االختبارات، لما لو األثر اإليجابي في  - وعي المدرسين وا 

 .  انتقاء التالميذ في نشاط كرة اليد لرياضة المدرسية

 .اىتمام المدرسين بتركيز عمى الجوانب البدنية والميارية في برنامج عمميم -

لممستوى التكويني ألستاذ التربية البدنية والرياضية دور في عممية االنتقاء لمتالميذ  -

لمستوى التكويني يأتي دور الخبرة الكافية في ميدان لالموىوبين وباإلضافة 

 .التدريس

أن معظم األساتذة في الطور المتوسط يعتمدون عمى المالحظة والمقابالت الودية  -

 .في تشكيل الفرق الرياضية المدرسية

 . سنة ىي المناسبة لعممية االنتقاء في الرياضة المدرسية14الفئة العمرية أقل من  -

أدراك المدرسين بأىمية ودور الحصص التدريبية في تحسين أداء التالميذ خالل  -

 .المنافسة الرياضية المدرسية

 :مناقشة فرضيات البحث-3

عمىضوءاالستنتاجاتالمتحصمعمييامنخاللعرضومناقشةالنتائجثممقارنتيا 
 :معفرضياتالبحثالتيكانتكاالتي
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 : مناقشة الفرضية األولى: أوال

 . لتالميذ كرة اليد في الرياضة المدرسيةاالنتقاء األستاذ عمى محددات اعتماد

تفسير نتائج المحور األول الخاص بالفرضية األولى من خالل إجابات المدرسين عمى 
 .عبارات المحور األول من االستبيان

 نتائج المحور األول الخاص بإجابات المدرسين
 الداللة اإلحصائية 2كا السؤال

 دال 51.11 01السؤال رقم 
 دال 37.62 02السؤال رقم 
 دال 30.36 03السؤال رقم 
 دال 51.48 04السؤال رقم 
 دال 13.18 05السؤال رقم 
  يمثل الداللة اإلحصائية لمفرضية األولى20جدول رقم 

 االنتقاء األستاذ عمى محددات يعتمدتنطمق الفرضية الجزئية األولى من اعتقاد ينص بأن

) دراسة ما ورد في الدراسات السابقة مثال  وىذا،لتالميذ كرة اليد في الرياضة المدرسية

االنتقاء و "بعنوان ، 2013/2014سنة  (فالح سمير ، كصار رضى ، بقاش عبد القادر

تحسين واليدف منيا ىو " التوجيه الرياضي لتالميذ الموهوبين في اطار الرياضة المدرسية

، ومن خالل ىذا يمكن القول أن الفرضية األولى القدرات البدنية و الميارات الحركية

 .تحققت
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أما فيما يخص النتائج المتعمقة بالفرضية األولى، فقد توصمنا إلى أن جميع أساتذة 

التربية البدنية والرياضية يرون محددات االنتقاء ومحددات كرة اليد يساىمان بنسبة 

كبيرة في تشكيل الفرق لمرياضة المدرسية لمنشاط، وذلك راجع إلى أنيما يعتبران ىما 

األساس في تشكيل، كما يقومان بمساعدة األستاذ بأن يختار التمميذ المناسب، والفريق 

 . المناسب لو

 :مناقشة الفرضية الثانية: ثانيا

 . لتكوين الميني لممدرس دور في انتقاء التالميذ

تفسير نتائج المحور الثاني الخاص بالفرضية الثانية من خالل إجابات المدرسين عمى 
 .عبارات المحور الثاني من االستبيان

 نتائج المحور الثاني الخاص بإجابات المدرسين  
 الداللة اإلحصائية 2كا السؤال

 دال 81.90 01السؤال رقم 
 دال 29.95 02السؤال رقم 
 دال 35.05 03السؤال رقم 
 دال 39.16 04السؤال رقم 
 دال 35.05 05السؤال رقم 
  يمثل الداللة اإلحصائية لمفرضية الثانية21جدول رقم 
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 لتكوين الميني لممدرس دور تنطمق الفرضية الجزئية الثانية من اعتقاد ينص عمى أن

 راجع إلى مستواه والمدى الفكري لو ويظير ذلك جميا في اقبالو وىذا،في انتقاء التالميذ

 بمجال االنتقاء في مفتشين ومختصينوالتزامو مع الممتقيات العممية المقدمة من طرف 

الرياضة المدرسية بكل راحة وثقة في النفس والعمل بيا في اإلطار الدراسي لبموغ 

 . سنة، ويحقق االنتقاء االيجابي14المقاصد لدى الفئة العمرية أقل من 

 عمى 2013/2014سنة  ( بقاش عبد القادررضى، كصار فالحسمير،)دراسة كما أكد في 

تشجيع وتحفيز أساتذة التربية البدنية الرياضية وجميع المسيرين عمى االىتمام بالفئات 

خاصة الموىوبين منيم من أجل اإلستفادة من قدراتيم  (سنة15-12)العمرية الصغرى 

 .في بناء الفرق الرياضية ومختمف المنتخبات

 :مناقشة الفرضية الثالثة: ثالثا

 . األساتذة عمى الحصص التدريبية المخصصة لو في عممية االنتقاءاعتماد

تفسير نتائج المحور الثالث الخاص بالفرضية الثالثة من خالل إجابات المدرسين عمى 
 .عبارات المحور الثالث من االستبيان

 نتائج المحور الثالث الخاص بإجابات المدرسين
 الداللة اإلحصائية 2كا السؤال

 دال 17.29 01السؤال رقم 
 دال 25.17 02السؤال رقم 
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 دال 78.12 03السؤال رقم 
 دال 10.22 04السؤال رقم 
 دال 7.10 05السؤال رقم 
 . يمثل الداللة اإلحصائية لمفرضية الثالثة22جدول رقم 

 يعتمد األساتذة عمى الحصص تنطمق الفرضية الجزئية الثالثة من اعتقاد ينص عمى أن

 الدراسات السابقة مثل دراسة  وىذا ما أثبتتوالتدريبية المخصصة لو في عممية االنتقاء

، 2013/2014سنة  (حساني محمد األمين ، تممساني محمد األمين ، طرشون عباس  )

تحديد مستويات معيارية لبعض المهارات األساسية في كرة اليد لدى تالميذ فرق "تحت عنوان 

التعرف عمى مستوى تالميذ فرق والتي ىدفت إلى، "(سنة15-12)الرياضة المدرسية 

 من خالل الحصص التدريبية، ومنو يمكن القول أن الفرضية الثالثة الرياضة المدرسية

 .تحققت

لمرابطة الوالئية لمرياضة المدرسية لوالية تممسان، أن عممية االنتقاء األمين العام كم يؤكد

ليست منفصمة عمى الحصص التدريبية النيا أساسيا، فمن دون الحصص التدريبية ال 

 .نستطيع أن نقوم بعممية االنتقاء

 مقارنة النتائج بالفرضية العامة: 

 يوضح مقارنة النتائج بالفرضية العامة (23)جدول رقم 

 النتيجة صياغتها الفرضية



 الفصل الثاني عرض وتحميل ومناقشة النتائج
 

90 
 

 
 الفرضية الجزئية األولى

 لتالميذ كرة االنتقاءيعتمد األستاذ عمى محددات 
 اليد في الرياضة المدرسية

 
 تحققت

 
 الفرضية الجزئية الثانية

 
 لتكوين الميني لممدرس دور في انتقاء التالميذ

 
 تحققت

 
 الفرضية الجزئية الثالثة

يعتمد األساتذة عمى الحصص التدريبية 
 المخصصة لو في عممية االنتقاء

 
 تحققت

 
 الفرضية العامة

 سنة مناسبة لعممية 14المرحمة العمرية أقل من 
 االنتقاء لممارسة كرة اليد

 
 تحققت

يتبين أن الفرضيات األربعة  التي  صاغيا الطالبان و  (23)من خالل الجدول رقم 
 )الطالبان خالل دراسة اقترحوىا  كحمول مؤقتة  لمشكمة  البحث قد تحققت ، و من 

بن ديخة أحمد ، خالف  )دراسة و، 2014/2015سنة  (هادف مختار ، عمايري يوسف 

 ةسن (شعباني صفيان ، شعباني سعيد  )دراسة ، وكذلك 2013/2014سنة  (حسين 

النتائج المتحصل عمييا من خالل اإلستبيان الموزع عمى و عمى ضوء2012/2013
المدرسينممرحمة المتوسط والمبينة في الجداول أعاله ومنو نستنتج ان الفرضية العامة 

 سنة مناسبة لعممية االنتقاء 14المرحمة العمرية أقل من لمبحث قد تحققت ، والتي أن 
 .لممارسة كرة اليد

 :اإلقتراحات والتوصيات-4

 : عمييا من خالل عينة البحثنوصيبمايميالمتحصلبناءاعمىالدراساتالنظريةلبحثناوالنتائج

 عمى االىتمام بالفئات العمرية األقل من التربيةالبدنيةوالرياضيةتشجيع وتحفيز أساتذة -
 .الرياضية في عممية االنتقاء لبناء الفرق قدراتيم سنة من اجل االستفادة من 14
 .الجانب البدني عامال من عوامل التفوق والنجاح- 
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عدم التسرع واالرتجال في انتقاء تالميذ الرياضات الجماعية المعنية بالمشاركة في - 
 .الرياضة المدرسية

 .االعتماد عمى المدرس او االستاذ ذوي الخبرة والمعارف الجيدة في انتقاء التالميذ-

 . تكوين أساتذة التربية البدنية والرياضية أثناء الخدمة في مجاالت االنتقاء- 

 .ضرورة برمجة حصص تدريبية لبموغالمقاصد المختمفة- 

 .نوصي باالختصاص في عممية االنتقاء- 

 .نوصي الباحثين الذين يقومون بدراسة مثل ىذه بأخذ عينة أخرى- 

 .نوصي بأجراء االنتقاء عل فئة عمرية أقل من الفئة التي أخذنيا أو األكبر منيا- 

 .ضرورة االعتماد عمى متطمبات العبي كرة اليد في عممية االنتقاء أمر الزم ال محال-
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 :خالصة عامة-5

 وانطالقا من استنتاجات المحاور الثالثة  االستبياننتائجمن خالل مالحظة وتحميل 

 سنة مناسبة لعممية االنتقاء 14يتبين لنا بوضوح أن المرحمة العمرية أقل من 

لممارسة كرة اليد حيثيعتبر متطمبات العبي كرة اليد من أىم العوامل المساعدة في 

 بتحضير التالميذ و تعميميم لمتطمبات كرة االىتمامانتقاء التالميذ وعمى المدرس

اليد، واليدف الحقيقي من متطمبات العبي كرة اليد ىو تطوير لياقة التمميذ ألنيا 

من أىم العناصر المؤثرة عمى أداء التمميذ والتغمب عمى التعب واإلرىاق خالل 

تباع الطرق الالزمة  .المنافسات وا 

ومن خالل جمع األجوبة والمالحظات المقدمة من طرف المدرسين حول تأثير 

 سنة مناسبة لعممية االنتقاء وبعد التحميل ال حظنا 14المرحمة العمرية أقل من 

موضوعنا وذلك نظرا لمكانة المدرس الصراحة التامة في األجوبة المتعمقة ب
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 كرة اليد فيو التمميذ حيث أجمعوا أن لمتطمبات العبي والمستوى الحالي الذي ينشط

. دور في انتقاء التالميذ خالل المنافسات الرياضية المدرسية
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