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 ب 

 

ىدي ثمرة العلم، وجهد السنين إلى التي كانت لي ذخرا في الحياة، إلى التي سهرت الليالي و تكبدت أ

مّر الدنيا أذوق أنا حلوىا، إلى التي منحتني العطف والحب و الحنان فلم تبخل علّي بشيء، إلى أّول من 

إلى من جعل اهلل الجنة تحت أقدامها فعشقت تراب أقدامها " أمي نطق باسمها لساني، وخفق لها قلبي 

 الغالية" حفظها اهلل ورعاىا و أطال في عمرىا.

إلى الذي من عطفو سقاني، وبرحمتو رعاني، إلى من رباني فأحسن تربيتي، إلى عدتي و عتادي في دنياي، 

ذاتي التضحية وعزة النفس و  إلى الذي وقف بجانبي وساعدني في كل خطوات حياتي، إلى من غرس في

 الشموخ " أبي الغالي" حفظو اهلل و رعاه وأطال في عمره.

 إلى األخ العزيز و الزميل الذي قاسمني ىذا العمل المتواضع 

 إلى األىل و األقارب إلى اإلخوة و األخوات 

 إلى أعز األصدقاء و الزمالء واألحباب واألساتذة في جميع األطوار الدراسية

إلى من يحبهم قلبي ولم يذكرىم قلمي ولساني فالعمل كلو لكم، وإلى كل من تسكنو روح العلم والمعرفة.



 ب 

هلل حمدا كثيرا يليق بمقامو وعظيم سلطانو وصلي اللهم على سيدنا محمد الحمد 
 خاتم األنبياء والمرسلين .

 نشكر اهلل سبحانو وتعالى على فضلو وتوفيقو لنا والقائل في محكم تنزيلو

سورة إبراىيم ( – 70) اآلية        {{لئن شكرتم ألزيدنكم   }}  

ز ىذا العمل من قريب أو من بعيدونتقدم بالشكر إلى كل من ساىم في انجا  

" بن خالد الحاجاألستاذ المشرف الدكتور "كما نتقدم بالشكر الجزيل الخالص إلى ا
 الذي لم يبخل علينا بنصائحو السديدة وتعاملو ذو الميزة العالية واسهامو المفيد.

كما نشكر كل من اعاننا على انجاز ىذا العمل سواء من قريب او من بعيد كما 
 نشكر عائلتنا التي تستحق حقا الشكر على تشجيعاتها لنا اثناء طول فترة الدراسة.

 

 

 

 

 



 :ممخص الدراسة

 تيدف ىذه الدراسة إلى إبراز ما ىو المعمول بو في انتقاء التالميذ الموىوبين في كرة اليد
نحو الفرق الرياضة المدرسية ،وأيضا ىل تمقى ىذه المواىب العناية و المتابعة من طرف 

واىب بعد توجيييا ليذه الفرق ،وقد قمنا بصياغة الفرضية مال األستاذ، وىل يتحسن أداء ىذه
انتقاء التالميذ الموهوبين في كرة اليد لمفرق الرياضة  "العامة ليذا البحث التي نصت عمى 

ذه الفرضية و يوقد قمنا بصياغة ثالثة فرضيات جزئية تبعا ل " سنة 21-21المدرسية 
الوصفي التحميمي لتحقيق ىذه الفرضيات ، و نيج مالبحث عمى ال اعتمدنا في دراستنا ليذا

في مرحمة التعميم المتوسط عمى  تمثمت عينة البحث في أستاذة التربية البدنية و الرياضية
بصفة  ىااختيار  ( أستاذا منيم تم07مستوى والية تممسان، وقد اشتممت عينة الدراسة عمى ) 

ستبيان التي وزعت عمى ىؤالء ،وتم االعتماد عمى أداة اال% 07قدرت نسبتيا ب:عمدية 
لالستمارات االستبيان و تفريغ نتائجيا وذلك و فقا  األساتذة وتم تحميل النتائج بعد جمعنا

الفرضية العامة و  لممنيج التحميمي السالف الذكر، الذي مكننا من التأكد من صحة
ىميا: بعدة استنتاجات و توصيات ا يرالفرضيات الجزئية لمبحث، وقد خرجنا في األخ

وىوب في كرة اليد وذلك بتخصيص مدارس ليم بحيث توفر ليم مال ضرورة رعاية الفئة
توفر خبرات تربوية غنية تيتم  عناية خاصة وتعد ليم البرامج التي تتالءم معيم وكذلك

 بقدرات الموىوبين وتتمثل في األساتذة األكفاء من أجل النيوض برياضة كرة اليد و الرياضة
 .بصفة عامةالجزائرية 

 .البدنية و الرياضية ، االنتقاء ، المواىب الشابة التربيةأستاذ  : الكممات المفتاحية

 

 

 

 

 



 

Résumé de l'étude : 

Le but de cette étude est de mettre en évidence les pratiques utilisées pour 

sélectionner et guider les élèves talentueux en handball et les diriger vers les 

équipes sportives de l’école .Et aussi si ces talents ont attiré l'attention et le 

suivi par le professeur et si la performance de ces talents s’améliore après les 

avoir dirigés vers ces équipes. Nous avons formulé l’hypothèse générale de 

cette recherche selon laquelle «nous sélectionnons des étudiants talentueux 

du handball vers des équipes sportives d’école de 12 à 15 ans ». Nous avons 

formulé trois hypothèses secondaires selon cette hypothèse et nous nous 

sommes appuyés sur l’approche descriptive analytique pour les réaliser. 

L’échantillon de recherche appartenait au professeur d’éducation physique et 

sportive au niveau de la wilaya de Tlemcen. L'échantillon de l'étude comprenait 

(70) des enseignants ont été choisis par un délibéré Estimé à 20% et était basé 

sur l'outil de questionnaire distribué à ces professeurs. Les résultats ont été 

analysés après collecte des formulaires de questionnaire et déchargement des 

résultats selon la méthode analytique ci-dessus.Ce qui nous a permis de vérifier 

la validité des hypothèses générales et partielles de la recherche, nous avons 

abouti à plusieurs conclusions et recommandations dont les plus importantes 

sont les suivantes: La nécessité de parrainer le groupe talentueux du handball en 

leur affectant des écoles de manière à leur accorder une attention particulière et 

à préparer les programmes qui leur conviennent, ainsi que de riches expériences 

éducatives relatives aux capacités des enseignants talentueux et qualifiés pour 

la promotion du sport du handball et du sport algérien en général. 

Mots-clés: Professeur d'éducation physique et sportive, sélection et orientation, 

jeunes talents 

 

 

 

 

 

 



Study Summary: 

This study aims to show the method used in selecting and directing gifted 

students in handball and directing them towards the school sports teams, and 

also whether these talents receive the care and follow-up by the teacher and 

whether the performance of these talents improves after being directed by these 

teams. We have formulated the general hypothesis For this research, which 

provided for the "selection gifted students in handball for school sports 

teams 12-15 years," we have formulated three partial hypotheses according to 

this hypothesis and we have adopted in our study of this research on the 

descriptive and analytical approach to achieve these hypotheses, and the 

research sample consisted of Professors of physical and sports education in 

middle schools of the state of  Tlemcen. The sample of the study consisted of 

(70) professors of whom were chosen intentionally Estimated at 20% , and 

relied on the tool of the questionnaire distributed to these professors and the 

results has been analyzed after collecting the questionnaires and unloading Its 

results in accordance with the above-mentioned analytical methodology which 

enabled us to ascertain the validity of the general hypothesis and the partial 

hypotheses of the research, and we finally came up with several conclusions 

and recommendations, most importantly are: the need to care for the talented 

group in handball by allocating schools for them to provide them with special 

care and prepare programs That are suitable for them and provide rich 

educational experiences that are concerned with the abilities of talented people 

and consist of competent professors to promote handball and sport in general in 

Algeria. 

Keywords: Professor of physical and sports education, selection and 

orientation, young talents. 
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 الرقم عنوان الجدول                                      الصفحة
 10 يمثل عدد سنوات التدريس ألساتذة التربية البدنية والرياضية.  66
 10  تكوينا خاصا في كرة اليد. يمثل الجدول اذا كان االساتذة قد تمقو  66

 10 يمثل االساتذة الذين قاموا بانتقاء التالميذ الموىوبين في كرة اليد. 66
 10 يبين الجانب الذي يراعيو األساتذة عند قياميم بعممية االنتقاء. 61
يمثل المعاير التي يرتكز عمييا اساتذة التربية البدنية و الرياضية في عممية  60

 لمواىب شابة في كرة اليد.انتقائو 
10 

 16 يمثل إجابة األساتذة حول الطريقة المستخدمة في عممية االنتقاء. 60
 16 يمثل الجانب الذي يراعيو األساتذة عند القيام بعممية التوجيو. 60
 10 يمثل المحددات التي تعتمد عمييا اثناء عممية االنتقاء التالميذ في كرة اليد. 66

 16 كان عامل التكوين و الخبرة في التدريس يؤثر في عممية االنتقاء. يمثل اذا 66
 01 يمثل نسبة االساتذة الذين يتمقون دعوات لممشاركة في ندوات. 01

يمثل اىمية المنافسات بين المؤسسات ودورىا في تسييل عممية االنتقاء في  00
 كرة اليد.

00 

 00 يمثل الغرض من برمجة المنافسة الكتشاف المواىب وتوجيييا. 00

 00 يمثل نسبة االساتذة الذي يعتمدون عمى مبدا االستمرارية في عممية االنتقاء. 00

يمثل االسس التي يتم من خالليا اختيار فريق كرة اليد الممثل لممؤسسة  06
 التربوية

00 

 00 االساتذة من طرف الرابطة المدرسية.يمثل حجم المساىمة التي يتمقاىا  00

 06 يمثل تمقى ىذه المواىب العناية واالىتمام لدى النوادي المستقبمة  ليا 06
 06 يمثل مدى استمرار االساتذة في متابعة المواىب الشابة بعد انتقائيا. 61

 00 يمثل نسبة االساتذة الذين يقومون بتنظيم منافسات رياضية بين االقسام. 60
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 06 يمثل مدي توفر المنشآت و االجيزة الرياضية لكرة اليد في المؤسسات. 60
يمثل مدى توفر المؤسسة عمى ميدان خاص لكرة اليد يساعد عمى عممية  66

 االنتقاء
01 

 00 يمثل مدى توفر االجيزة الخاصة بكرة اليد و تأتيرىا في نجاح الحصة. 66

نوع رد الفعل الصادر من قبل التالميذ في حال نقص العتاد في نشاط  يمثل 66
 كرة اليد.

00 

 00 يمثل اذا كانت المؤسسة تسمح باستخدام الميدان مادا وفت العمل. 011

يمثل اذا كان يوجد االمكانيات المالية الالزمة لتوفير الوسائل البيداغوجية  010
 عند اتالفيا.

00 

عدد الكرات الخاصة بكرة اليد كافي او غير كافي إلجراء يمثل اذا كان  010
 الحصص التعميمية.

00 

 06 تممسان والية متوسطات عمى البحث عينة توزع يبين 06
 06 لالستبانة العممية األسس يوضح 60

 00 .0 إلى 0 من بالمراكز الفائزة الدول يمثل الجدول 00

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قائمة االشكال     
 

 ح 

 

 الرقم عنوان الشكل الصفحة
   10رقم يوضح عدد سنوات التدريس ألستاذ التربية البدنية والرياضية. 66
  10رقم يوضح االساتذة الذين تمقوا تكوينا خاصا في كرة اليد.  66
  10رقم قاموا بانتقاء التالميذ الموىوبين في كرة اليد.يوضح االساتذة الذين  66
  10رقم يوضح الجانب الذي يراعيو األساتذة عند قياميم بعممية االنتقاء. 01
يوضح المعاير التي يرتكز عمييا اساتذة التربية البدنية و الرياضية في  00

 عممية انتقائو لمواىب شابة في كرة اليد.
  10رقم

 16رقم  األساتذة حول الطريقة المستخدمة في عممية االنتقاء يوضح إجابة 00
 10رقم  يمثل الجانب الذي يراعيو األساتذة عند القيام بعممية التوجيو. 00
يوضح  المحددات التي تعتمد عمييا اثناء عممية االنتقاء التالميذ في  06

 كرة اليد.
  16رقم 

التدريس يؤثر في عممية  يوضح اذا كان عامل التكوين و الخبرة في 00
 االنتقاء.

  16رقم 

  01رقم  يوضح نسبة االساتذة الذين يتمقون دعوات لممشاركة في ندوات. 60
يوضح اىمية المنافسات بين المؤسسات ودورىا في تسييل عممية  60

 االنتقاء في كرة اليد.
  00رقم

  00رقم .يوضح الغرض من برمجة المنافسة الكتشاف المواىب وتوجيييا 60
يوضح نسبة االساتذة الذي يعتمدون عمى مبدا االستمرارية في عممية  60

 االنتقاء.
 00رقم 

يوضح االسس التي يتم من خالليا اختيار فريق كرة اليد الممثل  60
 لممؤسسة التربوية.

 00رقم

 00رقم  .يوضح المساىمة التي يتمقاىا االساتذة من طرف الرابطة المدرسي 66
يوضح نسبة تمقى ىذه المواىب العناية واالىتمام لدى النوادي المستقبمة   66

 ليا.
 06رقم 

 00رقم  يوضح مدى استمرار االساتذة في متابعة المواىب الشابة بعد انتقائيا. 61



 

 قائمة االشكال     
 

 ح 

يوضح نسبة االساتذة الذين يقومون بتنظيم منافسات رياضية بين  60
 االقسام.

 06رقم 

المنشآت و االجيزة الرياضية لكرة اليد في  يوضح نسبة مدي توفر 60
 المؤسسات.

 06رقم 

يوضح  توفر المؤسسة عمى ميدان خاص لكرة اليد يساعد عمى عممية  66
 االنتقاء .

 01رقم 

يوضح مدى توفر األجيزة الخاصة بكرة اليد و تأثيرىا في نجاح  66
 الحصة.

 00رقم 

نوع رد الفعل الصادر من قبل التالميذ في حال نقص العتاد في  يوضح 66
 نشاط كرة اليد.

 00رقم 

 00رقم  يوضح اذا كانت المؤسسة  تسمح باستخدام الميدان مادا وفت العمل. 010
يوضح اذا كان يوجد االمكانيات المالية الالزمة لتوفير الوسائل  010

 البيداغوجية عند اتالفيا.
 00رقم 

يوضح كان عدد الكرات الخاصة بكرة اليد كافي او غير كافي إلجراء  010
 الحصص التعميمية.

 00رقم
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 :مقدمــــــــــة
إن المؤسسات التعميمية تسعى إلى إبراز تالميذ يشكمون ركيزة أساسية لممجتمع الذي ينتمون 

إطار القدرة العممية و القيادية و في حدود الضوابط العميا التي استقرت في ىذه  إليو في
لذا ،النيائية المشتقة من فمسفة التعميم في المجتمعات العربية  المجتمعات صون لألىداف

مواىبيم و تنظيم البرامج التربوية المنسجمة معيا  كرست جيودىا لمعناية بيم و الكشف عن
مشكالتيم و طرائق تنشئتيم و أولو  القادرة عمى تنميتيا و دراسة خصائصيم و حاجاتيم و

صين و ختادرك الم كما، ياألساليب رعايتيا تربويا و نفسيا و اجتماعيا و ميار اىتمام كبير 
 تمامىاال اىمية التربيةالبدنية و الرياضية و كذلك عمماء النفس و  التربيةلون في مسئو ال

رحمة السنية ، و لقد أمتد مفي نفس ال اليم و أمثيختمفون عن غيرىم الذين  بفئة الموىوبين
وب بمواصفات و خصائص معينة و ىو موية و يتصف الربؤسسات التملشمل ال تمامىذا االى

طبيعية أو فسيولوجية أو بدنية أو نفسية و كمما تقاربت درجات  ذه الخصائصىقد تكون 
ىذا ال مارس كمما كانت فرص النجاح أفضل إال أن مال ذه الخصائص مع طبيعة النشاطى

)العزة،  ؤالء األفرادىب و قدرات ىلإلبراز موا نةطرق ووسائل معييتأتى إال بواسطة استخدام 
 .(43ص 0222

 ىمستمرة طويمة األمد تيدف إل ديناميكيةي عممية ىو تأتي في مقدمتيم عممية االنتقاء و 
نظرة عامة و شاممة  وأن ننظر إلي يجبمن نتائج إذ  يحققو وب و ماىو مال التنبؤ بمستقبل

بوية والفسيولوجية و االجتماعية و السمات الشخصية و القدرات ر في ضوء األسس التً 
 8776)الروسان، سيكولوجية االطفال الغير عاديين،  . العقمية و البدنية و الوظيفية

 (25ص
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و عن طريقيا ين وبىو ملمتالميذ ال توسطات خاصة منبعمبوية عامة و الر ؤسسات التً متعد الو 
 قواعد السموك االجتماعي و األخالقي و يقع عمى عاتقيا أيضا مسؤولية  يمقى التالميذ

ذه القدرات يو استعداداتيم و الحصول عمى الكفاية القصوى ل لتعرف و الكشف عن قدراتيما
و الرياضية مسؤولية بية البدنية ر عاتق مدرس التً  رحمة يقع عمىمذه الىب ، و في ىوامو ال

مبكر و الذي يعتبر عصب  انتقائيم و اكتشاف استعداداتيم الخاصة الكامنة في وقت
لذا يتوقف  بية البدنية و الرياضية و العمل الرئيسيرً بوية في حصة الترً العممية التعميمية الت

أن  ذي عميويحدد اىميتو الكبيرة و الدرس في النظام التعميمي ماح العممية ومكان النج وعمي
تمامات ىأن يعمل عمى اويحاول جاىدا الجماعات الرياضية وفقا لمفروق الفردية  ينظم

حيث يتم ،نحو النشاط الذي يفضمونو ال سيما في مرحمة المراىقة  رحمةمذه الىالتالميذ في 
و تنمية  العقمية و البدنية و الحركية و الميارية نضج القدرات المتعددة و من كل النواحي

لالكتساب مكانتيم في المجتمع  شخصيتيم و إشباع حاجاتيم المختمفة و مساعدتيم
الدراسية و  بمساعدتيم عمى التكيف و التعامل مع اآلخرين و التغمب عمى مشكالتيم

لروسان، )االوصول إلى النمو الشامل و المتكامل و المتوازن  ىاستثمار إمكاناتيم و بالتال
انتقاء التالميذ المنطمق اخًترنا ىدا الموضوع المتعمق "  ذاى، ومن   ( 22ص8776

 ." سنة 15-12الموىوبين في كرة اليد لمفرق الرياضة المدرسية 

 :اإلشكالية

لقد أدركت الدول أن الموىوبين ىم ذخيرتيا التي يجبب أن تصان لذا كرست جيودىا لعناية 
بيم و قدراتيم و تنظيم البرامج الًتربوية المنسجمة معيا القادرة عمى ىبيم والكشف عن موا

ىناك شك أن التربية قد اعتنت بالمواىب الشابة و حرصت عمى االىتمام  تسميتيا و ليس
 ( 06ص8705)حمص،  .بيا و دعت إلى حسن توجيييا
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اإلنسان انطالقا من إدراكيا أن الثروة البشرية  ويأتي اىتمام التًربية بيذا الجانب بشخصية
 في أي  ينوبىو متمع من المجتمعات و أن من يوصفون بالجالحقيقية ألي م تمثل الثروة

م الفعال ىالبالغة و أثر  ألىميتيم نظرا وفكر لمالعقل الو  بمثابة القمب النابض انماىم مجتمع
)العزة، تربية الموىوبين المتفوقين،  .مف التحديات مختابي في مواجية يجو اال

 .(43ص0222

يادين متمف المخمن أبناء المجتمع في  ينوبىو ممن الير بوية تزخر بالكثرً ؤسسات التمال إن
ربية بية البدنية و الرياضية جزء ال يتجزأ من التً ر عرفية و بما أن التً مال و المجاالت العممية و

الناحية النفسية و البدنية و االجتماعية و األخالقية  تربية النشئ من حيث تيدف إلى العامة
بيا ىالفئة و العناية بيا و بموا ذهىتمام باألفراد ىفيي تفرض عمينا جميعا مزيدا من ا

 ينوبىو مال بوية في الكشف و انتقاءر ؤسسات التً منا نمقي الضوء عمى الىختمفة ، و مال
ب ىوامناسب لنمو المبوي الرً الجو الت ررعايتيم و العناية بيم و ذلك بتوف ىإل باإلضافة

تمف مخما أمكن من األدوات و التجييزات الالزمة لمممارسة ل يرالعمل عمى توف ختمفة ومال
ا و الحرص عمى ىب و تنميتيا و تطوير ىوامالتعرف عمى الليا خال يمكن مناألنشطة التي 

ية دور األستاذ ىمنا تنطمق أىو من  الموىوبين عمى التعامل مع التالميذ ين درسالميل ىتأ
 .ألساليب العممية الحديثة بوية وفقارً ؤسسات التمال ين فيوبىو مفي العمل عمى انتقاء ال

 (824ص 8772)حجازي، 

اليد، و أردنا معرفة دور  بة في كرةىو مي الىب و ىوالمبة من اىنطمق حددنا مو مذا الىومن 
البدنية و الرياضية في عممية انتقائيا و كيفية توجيييا من خالل طرح السؤال  بيةرً أستاذ الت

ببعض  الفرق المدرسيةنحو تقاء التالميذ الموىوبين في كرة اليد ا ىل تتأثر عممية "يالتال
 ؟ المنافسات المستمرة(-العتاد-العوامل )خبرة االستاذ
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 :التساؤالت الفرعية

ىل لخبرة األستاذ في ميدان التدريس و إتباعو لألسس العممية في عممية االنتقاء و  -
 إنجاح العممية؟ التوجيو ليا دور في

ىل استمرارية المنافسات المدرسية) الصفية و الالصفية ( في كرة اليد ليا تأثير في  -
 عممية االنتقاء ؟

م في تعميم ىبوية يسار ؤسسات التً مالرياضية لكرة اليد في النشآت والوسائل مل توفر الى _
 يسيل عمى األستاذ عممية االنتقاء؟ مماالتالميذ  ينارستيا بمم

 :أىمية البحث
 . إبراز عممية االىتمام بالناشئين بغرض االعتماد عمييم مستقبال ألنيم يمثمون نواة النخبة _
براز الدور الفعال الذي يمعبو  - أستاذ التًربية البدنية و الرياضية في تكوين توضيح وا 

 .المساىمة في انتقاء الالعبين الناشئين من خالل
 .بية البدنية والرياضية لبرامج و أسس عممية االنتقاءر معرفة مدى مسايرة أساتذة التً  _
 . داف البحثىأ 

 : ىييدف بحثنا إل
و الرياضية في إمداد كرة اليد بية البدنية ر معرفة حقيقة و دور األستاذ في مادة التً  _

 .ب الشابةىوامالجزائرية بال
نافسات الرياضية في إمداد كرة اليد الجزائرية منشآت و المال ومعرفة الدور الذي تمعب -
 ب الشابةىوامبال
 . ذه الفئة حفاظا عميياى وتحسيس األساتذة بضرورة توجي _



 التعريف بالبحث
 

 5 

ذه ى واالقتداء بيا في عممية انتقاء وتوجيإعطاء القواعد و األسس العممية التي ينبغي  _
 . الفئة

 : فرضيات البحث
 :الفرضية العامة ــــ
في كرة اليد  التالميذ الموىوبينعممية انتقاء  نجاح في تأثر بعض العوامل تأثير ايجابي"

 ."من خالل توفر عدة عوامل وشروط الفرق المدرسية نحو
 : ـــ الفرضيات الجزئية

تباعو لألسس العممية في  :الجزئية األولىالفرضية  _ تمعب خبرة األستاذ في ميدان التدريس وا 
 . االنتقاء و التوجيو دور في إنجاح العممية عممية

نافسات المدرسية في كرة اليد في عممية ماستمرارية التأثر  : الفرضية الجزئية الثانية _
 كرة اليد بصفة خاصة. االنتقاء في

توفر المنشآت و الوسائل الرياضية يساىم في تعميم ممارسة كرة   :الثالثة الفرضية الجزئية _
 . التالميذ مما يسيل انتقاء المواىب الشابة اليد بين

 مصطمحات البحث:

 االنتقاء:

وىو يمثل اختيار العناصر البشرية التي  انتقى، ينتقي، انتقي، انتقاء الشيء 8اختاره 8لغة
النشاط الرياضي المعين كما أنيا  تمثل األسموب العممي النجاح في  تتمتع بمقومات

)وآخرون،  .المستقبمي بالنجاح المبشرة والتخطيط المدروس لموصول إلى أفضل الخامات
 (826م، ص  8778
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( االنتقاء بأنو عبارة عن انتخاب 8755ويعرف كل من حممي، نبيل العطار ) اصطالحا:
أفضل العناصر ممن لدييم االستعداد والميل والرغبة لممارسة نشاط معين، بينما يعرفو فرج 
 بيومي بأنو اختيار أفضل العناصر من األعداد المتقدمة لالنضمام لممارسة لعبة مع التنبؤ 

بطريقة تمكن  االستعداداتتأثير العممية التدريبية الطويمة مستقبال عمى تنمية تمك  بمدى
م،  0223)يوسف،  .ىؤالء الالعبين من الوصول إلى أعمى مستويات األداء في المعبة

 .(02 -87ص

 :التعريف اإلجرائي لالنتقاء
يمكن تعريف االنتقاء عمى أنو عممية تخضع لطرق من خالل التعاريف لعممية االنتقاء 

اختيار األفراد الذين يتميزون بمواصفات خاصة وضرورية لمنشاط  وأساليب عممية بغرض
 ضي.ياالر 

 تعريف الرياضة المدرسية:

ىي عبارة عن تنظيم تربوي لو أىدافو التي تسعى إلى تحسين األداء اإلنساني من خالل 
وأيضا نشاط ال صفي يمارس خارج األوقات الرسمية المقررة  المختارة األنشطة البدنية
 لممنيج الدراسي.

 التعريف اإلجرائي لمرياضة المدرسية :

ىي عبارة عن مجموعة من األنشطة الرياضية المتنوعة التي تمارس خارج األوقات الرسمية 
ئيم في لمبرنامج األسبوعي، وتخصص ليا أربع ساعات لتدريب التالميذ الذين تم انتقا

 في مختمف المنافسات الرياضية. �رياضة معينة لممشاركة 

 :مفيوم المراىقة
الغالم8 قارب الحمم، ويقال أيضا8 راىق  (راىق)إن كممة مراىق" مشتقة من الفعل  :لغة 
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 (178)وآخرون إ.، ص  ".الغالم الحمم
والعقمي والنفسي واالجتماعي، ولكنو ليس 8 ىي االقتراب من النضج الجسمي اصطالحا

ألنو في مرحمة المراىقة يبدأ الفرد في النضج العقمي والجسمي والنفسي  النضج نفسو،
 .سنوات9النضج إال بعد سنوات عديدة تصل إلى  واالجتماعي، ولكنو ال يصل إلى اكتمال

 (113ص1987 ,العيسوي)
 :اإلجرائي لممراىقة التعريف

ىي مرحمة التي تمي مرحمة الطفولة، وقبل سن الرشد ويتم فييا كثير من التغيرات الجسمية 
 .مس الحاجة لمعناية والتوجيو الخمقي والديني»واالجتماعية ويكون الفرد فييا  والعقمية

 

 

 البحوث المشابية و الدراسات السابقة:

عامل مساعد لمبحث وىذا لمعرفة ما وفر الباحثون من ان التطرق إلى الدراسات السابقة ىو 
في إعداد  قونظريات ومعارف ومعمومات، تسيم في توفر قاعدة لمباحثين لالنطال آراء

 .بحثيم ىذا

كمما أقيمت دراسة عممية لحقتيا دراسات أخري تكمميا وتعتمد عمييا وتعتبر بمثابة ركيزة أو 
صادر األساسية من الدراسات مالضروري ربط الستقبمية ، إذ أنو من ملمبحوث ال قاعدة

معطيات البحث والربط بينيما  لنا تصنيف وتحميل حتى يتسنى السابقة ببعضيا البعض،
 ووضوع الوارد والبحث فيمال وبين

د الدراسات اآلتي نجوضوع مذا اليواضيع التي سبقت وتناولت بعض الجوانب لمومن ال.
 :اىذكر 
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 دراسة الماستر لحمزة زراري بعنوان "واقع عممية2014/2013 سنة : الدراسة االولى 
 "االنتقاء والتوجيو الرياضي لمتالميذ الموىوبين أقسام رياضية

 ماىو واقع عممية االنتقاء في كرة القدم عند المواىب الشابة : اإلشكالية
 ىناك نقائص في عممة النتقاء لدي المواىب الشابة : الفرضية

االعتبارات واألسس التي يتفق عمييا األساتذة قناعتيم في عممية معرفة : أىداف البحث
 معرفة أىمية االنتقاء االنتقاء

 وصفي : منيج البحث
 أستاذ التعميم المتوسط 02 : عينة البحث
 استمارة استبيانية : أداة البحث
 عدم وجود خطة واضحة ومنيجية إلنجاز عممية االنتقاء : أىم النتائج

 
 : والتوصياتاالقتراحات 

نوصي بوضع طريقة عممية  محاولة وضع النظام االنتقائي الكتشاف وانتقاء المواىب الشابة
 .وموضوعية ضمن البرنامج

-12 ( االنتقاء و التوجيو الرياضي لمناشئين الموىوبين في كرة القدم» تحت عنوان  الدراسة الثانية:
قسم التربية البدنية و  بجامعة الجزائر ،2003 رسالة الماجستير لسنة  )سنة، في إطار إنجاز11

 "قام بيا الباحث "عبش الفضيل عمر.«الرياضية
، إلى تقديم أىم مطالب االنتقاء و التوجيو لمدربي كرة القدم ، ليتم أخذىا تيدف ىذه الدراسة
، من أجل تكوين )سنة(11-12  عند اختيار أفضل المبتدئين من سن مبكر بعين االعتبار

 .رياضية ترقى إلى المستوى العاليفرق 
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8 كيف ينظر مدربو كرة القدم في اليمن ، إلى عمميتي االنتقاء و التوجيو ، إشكالية البحث 
 .لالستغالل األمثل لإلمكانيات الذاتية لمناشئين كأداة

اعتمد الباحث عمى فرضية عامة ، اشتقت منيا أربعة فرضيات جزئية لمعالجة ىذه 
 .اإلشكالية
، لدراسة ىذا الموضوع و دعم ذلك بمعطيات إحصائية ،  لمنيج الوصفيام الباحث استخد

مدلول عممي لكل خطوة من خطوات ىذه الدراسة ، أما عن األدوات التي  قصد إعطاء
سؤال ، تم 24، متكون من  االستبيانفيي طريقة  استعمميا الباحث الختبار صّحة فرضياتو

 .توجييو إلى مدربي كرة القدم
اعتمد الباحث عمى عينة من المدربين لكرة القدم ، ممن تتوفر فييم الكفاءة و الخبرة المينية 

 .مدرب120اليمنية ، بمغ عدد أفرادىا  في الجميورية
 وية ، لتحميل النتائج في جميع األسئمة ، بعد حساب عدد ئاستعمل الباحث قانون النسب الم

 

منيا ، و لمعرفة ما إذا كان ىناك فروق في األجوبة ذات داللة إحصائية ،  التكرارات كل
 ).تربيع2 (استعمل الباحث كا

من خالل جميع المعطيات النظرية و التطبيقية ، توصل الباحث إلى خالصة ، نفاذىا أّن 
دية و اىتمام كبيرين ، بانتقاء و توجيو الناشئين إلى ممارسة كرة القدم في األن ىناك رعاية

االستعدادات ، القدرات و الميارات المطموبة لممارسة  اليمنية ، التي تتوفر فييم الميول ،
 .كرة القدم

ىواري خفان واخرون  واقع االنتقاء الرياضي في الوسط المدرسي تحت عنوان8 الدراسة الثالثة
"2002/2002" 
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8  كشف اىمية االنتقاء في الرياضة المدرسية و العالقة الموجودة  بين  ىدف البحث
الرياضة المدرسية و العالقة الموجودة بين الرياضة المدرسية و التربية البدنية و 

الرياضية ، ثم الكشف عن عيوب و ايجابيات و االنتقاء الرياضي االساتذة التربية 
 البدنية  في الكماليات.

 ت الطالبين  المنيج الوصفي.استخدم المنيج:

شممت عشرون استاذ، عشرة من والية مستغانم و عشرة من والية البيض ،مئة  8العينة
 تمميذ و خمسون من كل والية.

 8 االستبيان .االدوات

8 ان االنتقاء لو تأثير ايجابي في النيوض بالرياضة  المدرسية وىو العامل اىم نتيجة
 االساسي لربح الوقت والمال.

يجب اشتراك كل من االدارة و االساتذة تربية بدنية و الرياضية بالخصوص  :اىم توصية
 في منافسة و صياغة القوانين و برمجة المنافسات  باعتبارىم العاممين في الميدان .

 

دور الرياضة المدرسية في اختيار و انتقاء المواىب الرياضية  تحت عنوان 8 الدراسة الرابعة
 .2011/2010سميماني مختار و ضريف محمد .

8 التعرف و التحقق من دور التي تمعبو الرياضة المدرسية في اختيار و انتقاء اليدف
 المواىب الرياضية

 اعتمد الطالبين المنيج الوصفي . :المنيج 

احدى عشرة مكمف عمى مستوى المدارس االبتدائية و اربعة و عشرون استاذ  : العينة
 سط و ثمانية عشرة  استاذ تعميم ثانوي.تعميم متو 
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رغم التنظيم العديد من منافسات الرياضية المدرسية اال ان عممية االختيار ال  :اىم نتيجة
 .تتم بطرق عممية 

تحت عنوان" دور استاذ التربية البدنية و الرياضية في انتقاء المواىب الشابة  8 الدراسة الخامسة
 .2011/2010شكالط عبد القادر لكرة اليد و توجيييا نحو الندية المختصة شمف "

 اتبع الطالب المنيج الوصفي . 8المنيج

 نية و الرياضية ب الطور المتوسط.داستاذالتربية الب807: العينة

االنتقاء اال من خالل توفر الخبرة الكافية في ميدان   التدريس  تتم عمميةال  :اىم نتيجة
و الوسائل الرياضية في  المنشآتالتي تزيد من تقة المدرس بنفسو باالضافة الى توفر 

المؤسسات التربوية تساىم بشكل كبير في تعميم ممارسة الرياضية بين التالميذ مما 
 . يؤدي الى بروز مواىب جديدة

 .2012/ 2013الدراسة السادسة :عالوي بالل حمو و دحماني عبد الصمد 

بموضوع :واقع اسيامات البيئة المدرسية و انتقاء و رعاية التالميذ المتوفرين رياضيا في التعميم  
 المتوسط.

الوسط  يماىو واقع االسيامات البيئة المدرسية في انتقاء التالميذ المتوفرين ف مشكمة:
 ىي العراقيل التي تواجو العممية. المدرسي وما

الكشف عن واقع اسيامات البيئة المدرسية في انتقاء المتفوقين في الوسط  اليدف:
المدرسي ، دراستو لوضع المتمثل في عدم تحقيق االنتقاء الجيد لمموىبين و رعاتيم من 

 كافة الجوانب.

 8مسحي. منيج البحث

لرياضة المدرسية  الى امناء الرابطة الوالئية باإلضافةاستاذ تعميم متوسط 828: العينة
 ،مستغانم ،بيض وبعض مفتشين التابعين لقطاع التربية بطريقة عشوائية . ادرار

 المقابمة و االستبيان. االدوات:
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النيوض بالرياضة المدرسية ألنيا تعتبر قاعدة مثمى لعممية االنتقاء و النجاح   :التوصية
نية دو احسن اساتذة التربية الب مختصةر إطارات ىذه االخيرة يترتب عمى تأطي

 .الرياضية

 .2013/2014الدراسة السابعة :فالح سمير ،كسار رضا ،ويقاش عبد القادر 

-15اطار الرياضة المدرسية  يبعنوان :االنتقاء و التوجيو الرياضي لمتالميذ الموىوبين ف
 .سنة12

 ىل ىناك مواىب رياضي في الصف المدرسي؟: مشكمة

 االىداف:

 النيوض بالرياضة المدرسية الى الممارسات النخبوية.-

 ركية .حنية و الميارات الدتحسين القدرات الب-

 انتقاء التالميذ الموىوبين نحو رياضات النخبة.-

 الوصفي :المنيج

استاذ لبعض متوسط والية معسكر و الرابطة الوالئية لممدرسة  و بعض 862 :العينة
 المسيرين.

 االستبيان و المقابمة. :االدوات

سوء التسيير و نقص كبير لموسائل المادية وقمة الدعم المادي ليا و انعدام  :اىم نتيجة
 يالتام لإلعالم الرياضي المدرسي مما يؤدي الى قمة مشاركة مختمف المدارس ف

 المنافسات الرياضية .

ول و الثاني بصفة نية و الرياضية في الطول االديجب ادخال التربية الب :اىم توصية
 .و الزامية وتحت إشراف خاص بو منتظمة
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 :التعميق عمى البحوث و الدراسات السابقة

من خالل الدراسات المشابية التي تم عرضيا سابقا يمكن استخالص بعض النقاط اليامة 
و التي يمكن من خالليا نقد ىذه الدراسات و تحميل إجراءاتيا في محاولة من الطالبين 

االستفادة منيا من حيث اليدف، العينة األداة المستخدمة و مناقشة النتائج التي توصمت 
 إلييا ىذه البحوث و العالقة بينيا.

 *من حيث المنيج8

 استخدمت جميع  الدراسات المنيج الوصفي باألسموب المسحي لمالمتو مع اليدف .

المشابية كل تبعا لميدف من تنوعت العينات الخاصة بالدراسات   *من حيث العينة8
الدراسة من حيث المرحمة السنية )التالميذ(،الوظيفية )اساتذة، مفتشين ، امناء الرابطات و 

 مدراء(.كما تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية.

 

 من حيث االدوات المستخدمة8*

يان" كأداة تشابيت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة فكميا اعتمدت عمى "االستب
 أساسية لجمع المعمومات و البعض منيا اضاف "المقابمة".

 اىم النتائج المتوصل إلييا8*

اكدت الدراسات عمى لزوم و ضرورة مراعاة األسس العممية لجمع الجوانب و االعتبارات 
عند إجراء عممية االنتقاء ،فكل تمك الدراسات تمح بضرورة االلتزام بالطرق العممية بكل 

 ية خالل عممية االنتقاء .موضوع
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 نقد الدراسات السابقة :_

تعتبر الدراسات المشابية النظرة األولية التي تساعد الباحث في اخذ فكرة عن خطوات 
بحثو، ومن خالل اطالعنا المعمق عمييا نجد أغمبيتيا قد اىتمت بموضوع االنتقاء لفرق 

األستاذ في ذلك لكن ىذه الدراسة عالجت الرياضة المدرسية في الرياضات الجماعية ودور 
ما ىو المعمول بو في انتقاء و توجيو التالميذ الموىوبين في الرياضات الجماعية في التعميم 

 المتوسط.

 



 ال�اب األول

ظــــر� النالجانب   
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 تمهيد:

إن انتقاء الفرد المناسب لنوع النشاط الرياضي الممارس ىو الخطوة األولى نحو الوصول 
إلى المستوى البطولة، لذلك اتجو المتخصصون في األنشطة الرياضية المختمفة إلى محاولة 

تحديد المواصفات الضرورية الخاصة بكل نشاط عمى حدي، الن عممية االنتقاء الجيد 
وىم في بداية مشوارىم مع الرياضة ومن المعموم أن توجيو الناشئين إلى نوع لمناشئين 

 الرياضة العالية.
كما تعد مشكمة االنتقاء من أىم الموضوعات التي القت اىتماما كبيرا في السنوات 
األخيرة، ألنيا تستيدف في المقام األول االختيار األفضل لممارسة الرياضة عمى أمل 

 ات عميا لتحقيق نتائج مرضية والفوز بالبطوالت المحمية والدولية.الوصول إلى مستوي
وظيرت الحاجة إلى عممية االنتقاء نتيجة وجود فروق فردية بين األفراد في جميع 

الجوانب البدنية والعقمية والنفسية .......الخ، مما يستوجب اختيار أفضل األفراد الذين 
 لممارسة الرياضة. تتوفر فييم الجوانب المختمفة المناسبة 
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I- :انتقاء الموهوبين 

 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 
 )سميمان( بنجاح. عبر عناصر بشرية مبشرة

ويعرف االنتقاء بأنو" اختيار العناصر البشرية التي تتمتع بمقومات النجاح في نشاط 
 (1999)حسنين،  رياضي معين "

 مفهوم االنتقاء في المجال الرياضي: -2
الرياضي ىو عممية اختيار انسب العناصر من بين الرياضيين ممن يتمتعون  االنتقاء

باستعدادات و قدرات خاصة تتفق مع متطمبات نوع النشاط الرياضي أي اختيار من تتوفر 
 (2002)طو،  .لدييم الصالحية ويمكن التنبؤ ليم بالتفوق في ذلك النشاط

 ، بأنو عممية تحديد مالئمة اســتعدادات الـناشئين مـع Volkov"1997ويعرفو فولكوف "
خصائص نشاط رياضي معين، فاالنتقاء بيذا الشكل يعتمد نوعا من التنبؤ المبني عمي 

 أساس عممي سميم   
من خاللو يمكن استدالل عما سيكون عميو الناشئ مستقبال بمعني تحديد استعداداتو )قدرات 

مح لو بتحقيق إنجازات عالية فان االنتقاء الرياضي ىو عممية في غاية الكامنة( التي تس
الصعوبة نظرا الن المدرب عميو أن يتنبأ لمطفل بقدراتو الرياضية المستقبمية التي لم تظير 

 .بعد
ويذكر "زاتسيوركي" بأن االنتقاء الرياضي ىو عممية يتم من خالليا اختيار العناصر من 

 1999)السيد،  .ية متعددة ، وفقا مراحل اإلعداد الرياضي المختمفةالالعبين في فترات زمن
 (29،ص

 : أهمـية االنتقاء الرياضي -3



 

 الفصل االول: انتقاء الموهوبين في كرة اليد
 

 18 

يعتبر االنتقاء عممية في غاية األىمية خاصة في النشاط الرياضي باعتبار احد األنشطة 
والتي تتطمب من ممارسييا استعدادات  اإلنسانية غير المادية التي تتميز بمواقفيا الصعبة ،

 خاصة من أجل االستمرار والتفوق.
ي النشاط الرياضي فأن عممية االنتقاء  1986"بو لجاكوفا"  1997ويري كل من "قولكوف "

 ترجع أىميتيا إلي ما يمي :
 االنتقاء الجيد يزيد من فاعمية كل من عمميتي التدريب والمنافسات الرياضية.          -
 قصر مرحمة الممارسة الفعالة من حياة الالعب الرياضية . -
 وجود الفروق الفردية الواضحة بين الناشئين من حيث االستعداد الخاصة .   -
 (14)طو، مرجع سابق ص اختالف سن بداية الممارسة تبعا لنوع النشاط الرياضي. -
 
 اهداف عممية االنتقاء: -4

 يمي: أن اليدف من عممية االنتقاء ما عادل عبد البصير"يشير 
 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 -

 (38-37، ص2002)الحاوي، 

 مراحل االنتقاء الرياضي: -5

 مرحمة انتقاء الرياضي:  5-1

محاولة جذب اىتمام اكبر عدد ممكن من األطفال الناشئين والموىوبين  ىذه المرحمةتعني 
نحو إمكانية ممارسة الفعاليات الرياضية، ويتم ذلك من خالل السباقات والمنافسات 
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الرياضية وذلك من خالل االختبارات التي تجري عمييم لغرض التعرف عمى مستويات 
سنوات(  8-6وتنحصر ىذه المرحمة بالفئة العمرية)، ىالميار  ومعدالت نموىم البدني و

لغرض فحصيم وانتقاء من تتوفر لدييم المتطمبات األساسية لمفعاليات الرياضية مستعينا 
 بالوسائل الفعالة التالية:

 .المالحظة التربوية 
 .االختبارات 
 .المسابقات والمحاورات التجريبية 
 .الدراسات والفحوص النفسية 
 لبيولوجية.الفحوص الطبية وا 

 مرحمة الفحص المتعمق: 5-2

وتعني ىذه المرحمة تعميق الفحص بالنسبة لمناشئين الذين يرغبون في التخصص في 
( أشير من بدء 06إلى  03نشاط رياضي محدد، وتبدأ ىذه المرحمة بعد فترة تتراوح بين )

مييدية، بتسجيل المرحمة األولى، ويتم االنتقاء ليذه المرحمة المتعمقة وفقا لممرحمة الت
الناشئين بمركز األندية والمدارس بغرض التدريب وتخضع ىذه المرحمة لنفس الوسائل 

 المستخدمة لممرحمة األولى في االنتقاء.
 مرحمة التوجيه الرياضي: 5-3

سنة( يخضع الناشئين إلى دراسة مستديمة طويمة من  15إلى  12الناشئين بعمر) وتشمل
خالل الوسائل المستخدمة في االنتقاء الذي سبق ذكره في المرحمة األولى لغرض التحديد 
النيائي لمتخصص الفردي إذ تعد ىذه المرحمة مرحمة بطولة في بعض الفعاليات الرياضية 

 كالسباحة، الجمباز.
 مة انتقاء المنتخبات:مرح 5-4

تعني ىذه المرحمة انتقاء الناشئين الشباب لممنتخبات الوطنية ممن تتوفر فييم المواصفات 
من مراكز األندية الرياضية، وتنحصر ىذه الفئة العمرية  اريةيالم البدنية، النفسية، العقمية و
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الرياضي  سنة(، وتخضع إلى نفس الوسائل المستخدمة في االنتقاء 18إلى 15بين )
 (22-21)طو، األسس النفسية النتقاء الرياضيين، المرجع السابق ،ص لممرحمة األولى.

 يحي السيد الحاوي" أن عممية االنتقاء تتمثل في ثالث مراحل ىي: ويرى الدكتور" -
 

 المرحمة األولى االنتقاء المبدئي:  -أ
تحديد الحالة الصحية العامة، تحديدا دقيقا من خالل الكشف وتيدف ىاتو المرحمة إلى  

الطبي الشامل عمى جميع أجيزة الجسم الحيوية لمناشئ، وكذلك تحديد الخصائص الجسمية 
 والوظيفية والسمات الشخصية الخاصة بو.

 المرحمة الثانية االنتقاء الخاص: -ب
من بين من نجحوا في المرحمة  وتيدف ىذه المرحمة إلى انتقاء أفضل العناصر الناشئين 

األولى، وتوجيييم إلى نوع النشاط الرياضي المناسب والذي يتالءم مع إمكانياتيم وقدراتيم، 
 وفي ىذا يكون الناشئ قد مر بفترة تدريب كافية ال تقل عن مدة عام.

 المرحمة الثالثة االنتقاء التأهيمي: -جـ 
بعد تدريبيم وذلك لتحقيق المستويات  تيدف ىذه المرحمة إلى تحديد أفضل العناصر 

العالية، ويكون التركيز في ىذه المرحمة إلى تنمية االستعدادات الخاصة لدى الناشئ والتي 
تتغمبيا الرياضة الممارسة، كما يؤخذ في االعتبار قياس الجانب االجتماعي والنفسي كالثقة 

)الحاوي، المدرب الرياضي بين األسموب التقميدي  بالنفس والشجاعة في اتخاذ القرارات.
 .(40-39والتقنية الحديثة في مجال التدريب، مرجع سابق، ص

 
 محددات عممية االنتقاء: -6
وتشمل عمى العوامل والمتغيرات البيولوجية التي يرتكز عمييا التنبؤ : محددات بيولوجية 6-1

 المختمفة.الجيد في عممية االنتقاء بمراحمو 
وتشمل عمى العوامل و المتغيرات النفسية التي ترتكز عمييا التنبؤ  محددات سيكولوجية: 6-2

 الجيد في عممية االنتقاء بمراحمو المختمفة.
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وتشمل عمى االستعدادات الخاصة بأنواع الفعاليات و األلعاب االستعدادات الخاصة:  6-3
متطمبات تختمف عن متطمبات  النشاط األخر الرياضية المختمفة، إذ لكل نشاط رياضي 

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

)يوسف، مرجع  متبادلة بينيا وتتأثر جميعيا بالتدريب والظروف البيئية المحيطة بالالعب.
 .(101سابق، ص

 المبادئ و األسس العممية لعمميات االنتقاء: -7
ىناك بعض المبادئ التي يجب مراعاتيا عند إجراء عمميات االنتقاء لتقرير صالحية 

 ( تمك المبادئ عمى النحو التالي:1987، وقد حدد "ميمينكوف" )الالعب
 األساس العممي لالنتقاء: 7-1
صياغة نضام االنتقاء لكل نشاط عمى حدة، أو لمواقف تنافسية معينة يحتاج إلى  إن 

معرفة جيدة لألسس العممية الخاصة بطرق التشخيص والقياس التي يمكن استخداميا في 
 عممية االنتقاء، حتى نضمن تفادي األخطاء التي يقع فييا البعض.

 شمول جوانب االنتقاء: 7-2
لمجال الرياضي متشابكة ومتشعبة الجوانب، فمنيا الجانب البدني إن مشكمة االنتقاء في ا

والنفسي وال يجب أن تقتصر عمميات االنتقاء عمى مراعاة جانب دون أخر،  اوالمورفولوجي
فعند تقرير صالحية الالعب يجب االنطالق من قاعدة متكاممة بحيث تضمن كافة جوانب 

 االنتقاء.
 استمرارية القياس والتشخيص: 7-3

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

لمخصائص التي يتطمبيا نوع النشاط الرياضي، تمك الدراسة تجرى بانتظام خالل مختمف 
 ض تطوير وتحسين أدائيم الرياضي.مراحل الحياة الرياضية لالعبين بغر 

 مالئمة مقاييس االنتقاء: 7-4
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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 

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

 البعد اإلنساني لالنتقاء: 7-5
إن استخدام األسموب العممي في عمميات االنتقاء والحصول عمى نتائج تتسم بالدقة  

 والموضوعية أمر ضروري لحماية الالعب من اآلثار السمبية لألعمال 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 لالنتقاء: 7-6
يجب أن تكون اإلجراءات الخاصة بعممية االنتقاء  حتى يتحقق العائد التطبيقي المطموب 

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.
 لالنتقاء: القيمة التربوية 7-7
يجب االستفادة منيا في عممية انتقاء الرياضيين األفضل استعدادا  إن نتائج الفحوصات ال 

نما يجب استخداميا كذلك في تحسين ورفع فعالية عمميات التدريب عند وضع  فحسب، وا 
 وتشكيل برامج اإلعداد وتقنين األحمال، وكذلك تحسين ظروف ومواقف المنافسات.....الخ

 (24، 23)طو، األسس النفسية النتقاء الرياضيين، مرجع سابق ،ص

 العوامل األساسية النتقاء الرياضيين: -8
فإن انتقاء الالعبين المميزين يجب أن يؤخذ بالحسبان عوامل  1982سنة هان" حسب "

 . (9،8،ص1997)عمي،  وخصائص عديدة وىي المحددة لمنتائج المستقبمية المتمثمة في:
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 القامة، الوزن، الكثافة الجسمية)العالقة بين األنسجة المعطيات االنثروبومترية :
 العضمية واألنسجة الذىنية(، مركز ثقل الجسم.

 مثل المداومة اليوائية والالىوائية، القوة الثابتة، الديناميكية، : خصائص المياقة البدنية
 سرعة رد الفعل والفعل)سرعة الحركة...الخ(.

 مثل التوازن، قدرة تقدير المسافة، اإليقاع، قدرة التحكم في : الشروط التقنية الحركية
 الكرة...الخ.

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

 القدرات التكتيكية.
 االستقرار النفسي، االستعداد والتييؤ لممنافسة، مقاومة التأثير  :العوامل العاطفية

 الخارجي، التحكم في توتر القمق.
 ر في المعب، مساعدة الفريق واقترح الباحث : مثل قبول الدو العوامل الجسمانية

الدكتور "عماد صالح عبد الحق" خالل بحثو المطروح في االنترنت أىم القياسات 
 . (32، ص1999)الحق،  التي يجب مراعاتيا أثناء عممية االنتقاء ىي:

 القياسات الجسمية. - أ
 القياسات الفيزيولوجية. - ب
 البدنية.القياسات  - ت
 القياسات الميارية والحركية. - ث
 القياسات النفسية. - ج

 :نماذج برامج انتقاء الناشئين -9
تعددت وجيات النظر في وضع برامج انتقاء الناشئين إذ ال يوجد برنامج محدد لالنتقاء 

 يمكن تطبيقو في كافة الرياضات.
انجاز عممية االنتقاء بشكل نقصد بالبرنامج المراحل التنفيذية المتسمسمة التي تستخدم في 

 عام في أي رياضة بغض النظر عن نوعيا.
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في مايمي سوف نعرض بعض وجيات النظر في الخطوط الرئيسية لبرامج االنتقاء بشكل 
 (309، ص1998)حماد،  عام:

 ": GIMBLEنموذج جيمبل" 9-1
باحث ألماني يحث عمى انتقاء الناشئين ويرى أىمية تحميل الناشئين من خالل ثالثة 

 عناصر ميمة وىي :
 القياسات الفزيولوجية والمرفولوجية  -
 القابمية لمتدريب . -
 الدوافع. -

اقترح جيمبل تحميل الناشئين المطموب االنتقاء من خالل عوامل داخمية وأخرى خارجية كما 
 يمي:

 والبدنية التي تؤثر في األداء الرياضي. اوالمورفولوجي الفسيولوجية تحديد العناصر .1
و البدنية في المدارس ثم االعتماد  اوالمورفولوجي ةالفيزيولوجيإجراءات االختبارات  .2

 عمى نتائجيا في تنفيذ برامج تدريب تناسب كل ناشئ.
شير،  24إلى  12بين  تنفيذ برنامج تعميمي لمرياضة التخصصية يتراوح زمنو ما .3

 ويتم خاللو إخضاع الناشئ لالختبارات ورصد و تحميل تقدمو و التتبع.
إجراء دراسات تنبؤية لكل ناشئ وتحديد احتماالت نجاحو مستقبال في الرياضة  .4

 التخصصية طبقا لممؤشرات االيجابية و السمبية التي تتضح من الدراسة.
 
 : DRIKEنموذج "دريك"  9-2

 لالنتقاء الناشئين في الرياضة وىي كما يمي:اقترح دريك ثالثة خطوات 
 :تتضمن إجراء قياسات تفصيمية في الجوانب التالية: الخطوة األولى 

 الحالة الصحية العامة. .1
 التحصيل األكاديمي. .2
 الظروف االجتماعية و التكيف االجتماعي. .3
 النمط الجسمي. .4
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 القدرات العقمية. .5
 :الخطوة الثانية  

، وتتضمن مقارنة سمات و خصائص جسم ناشئ في وأطمق عمييا مرحمة التنظير
 النمط وتكوينو بالخصائص المطموبة في الرياضة التخصصية و في الرياضة بشكل عام.

  :الخطوة الثالثة 
وتتضمن ىذه المرحمة تخطيط برنامج تدريبي ينفذ قبل بدء الموسم، ويتم تتبع أداء 

ططية و النفسية ودرجة تكيفيم لمتمرين، الناشئين في كافة الجوانب البدنية والميارية و الخ
 ثم بعد ذلك تتم عممية التقييم التي يتم من خالليا االنتقاء.

 :BAR-ORأور" -نموذج" بار 9-3
 اقترح بار أور خمس خطوات النتقاء الناشئين كما يمي:

و النفسية ومتغيرات  الفسيولوجيةو  المورفولوجياتقييم الناشئين من خالل الخصائص  .1
 األداء.

 مقارنة قياسات أوزان وأطوال الناشئين بجداول النمو لمعمر البيولوجي . .2
وضع برامج لمتدريب ذات ضغط يتميز بالشدة لفترة قصيرة ثم دراسة تفاعل الناشئين  .3

 معو.
وممارسة األنشطة  المورفولوجياتقويم عائمة كل ناشئين من حيث القياسات  .4

 الرياضية.
 إخضاع الخطوات األربع السابقة لتحميل عممي من خالل نماذج األداء. .5
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 الصعوبات التي تواجه عممية انتقاء وتشجيع المواهب الرياضية: -11

 (109)النمكي، المرجع السابق، ص ىناك عدة صعوبات ونذكر منيا:
  االعتماد عمى الخصائص الجسمية الثابتة لتحديد والتنبؤ بالرياضي الموىوب أثناء

 عممية التقييم في حين أن ىناك عوامل أخرى نفسية، اجتماعية...وىي متغيرة.
  عدم وجود قياسات ومعايير ثابتة تحدد قدرات الرياضي الموىوب، فاالختبارات التي

 سبة قميمة من قدرات الرياضي الحقيقية.تجرى أثناء االنتقاء ال تعبر سوى عن ن
  أثناء عممية االنتقاء من الصعب الحكم عمى الرياضي الموىوب نظرا ألن الموىبة

 ىي حالة نادرة.
  عدم وجود سن ثابت بالنسبة لظيور الموىبة، فيي مرتبطة بتطور قدرات الرياضي

يطرح مشكمة اكتشافيا وانتقائيا  المختمفة والمتواصمة )جسمية، نفسية، حركية...( مما
 وتوجيييا نحو التخصص.
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II - : كرة اليد 

التي مارسيا العالم . و يعدىا كثير من الناس  كرة اليد ىي أحدث األلعاب الجماعية ، 
لعبة مشتقة عن كرة القدم . و ىي لعبة السرعة و اإلثارة معا في وقت واحد ، تجمع بين 

 الحري ، و القفز ، و استالم الكرة ، و تمريرىا في أقل وقت ممكن . 

ممارستيا إلى و تسجل األىداف فييا عن طريق قذف الكرة في مرمى الخصم . و تحتاج 
لياقة بدنية عالية و قوة جسمانية و عمى الرغم من حداثة المعبة ، إال أنيا اجتذبت كثيرا من 
الجماىير في جميع بمدان العام ، حتي أفا أصبحت ذات الشعبية الثالثة في العالم ، بعد 

 لعبي كرة القدم و السمة . و بحري مسابقتيا في الصاالت المغمقة ، أو في المالعب
 المفتوحة في اليواء الطمق.

 نبذة تاريخية: -1

ذ تشير الفرق األثرية التي ترجع إلى  عام  3000رجع فكرة لعب الكرة باليد إلى اإلغريق وا 
قبل الميالد إلى أن بنات المموك كن يمعبن الكرة بأيدىن مع وصيفاتين . كما أن جدران 

ت يتبادلون رمي الكرة بأيدييم أما كرة المعابد و المقابر الفرعونية تبرز الشباب في مجموعا
ارك والمانيا نماليد بشكميا الحديث فقد تطورت في القرن التاسع عشر وفي عدة دول في الد

و تشكوسموفاكيا والسويد ففي الدانمرك ابتكرىا مدرس الجمباز اسمو ىولر جر نيمسون في 
دارس بمدتو أرد رويو عام غاية القرن الماضي و قدميا من خالل برنامج تدريبي لتالميذ م

مجموعة قوانين  تحكم  1910و في السويد اقترح معمم تربية بدنية اسمو فالون عام  1848
لعبة كرة اليد و ىي ال تختمف كثيرا عن القواعد المتبعة حاليا أما الذين طوروا لعبة كرة اليد 

، بعد أن كانوا  الي صورتيا الحديثة فيم األلمان اذ سمحو لالعبين أن يركضوا بالكرة
يتناولوىا  وقوفا وكان رائد ىذا التطور أستاذ الجماز األلماني ماكسن ىايتسر التي 
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من العبات الجمباز داخل الصاالت المغطاة و االرتقاء  تمميذاتواستخدميا كوسيمة إلحماء 
ة بمستوى لياقتين و لم يعدىا لعبة مستقمة أو قائمة بنفسيا وسرعان ما انتقمت ىذه المعب
الجديدة إلى العبي كرة القدم و ممارسي العاب القوى لما وجمت فييا من إفادة بعد 

ممارستيم ليا كوسيمة إلحماء و لمتسمية بين فترات التدريب وقد تعاون ماكس ىايتسر مع 
مدرس التربية البدنية و الرياضية ، شيمر لوضع القوانين المنظمة لمعبة ، بعد أن اجريا 

وائح لمعبتي كرة القدم وكرة السمة وسرعان ما انتشرت لعبة كرة اليد في دراسة مستفيضة لم
المايا ثم ما قمت إلى الدول األوربية المجاورة و أقيمت المباريات المحمية و عالمية ، التي 

بين فريق النمسا و ألمانيا و كان عدد العبي  كل فريق احدى عشر  1915كان أوالىا عام 
 ت في مالعب مفتوحة.العبا، وأقيمت المباريا

، أسس االتحاد الدولي لكرة اليد ، و مقره أمستردام ىولندا ، الذي وضع  1927و في عام 
عقد أول مؤتمر  ، 1928لوائح كرة اليد و طرق ممارستيا في العالم أجمع . و في عام 

لالتحاد الدولي لميواة ، و أقر قواعد المعبة دوليا . و في الدورة األوليمبية ببرلين عام 
أدرجت كرة اليد ضمن برنامج األلعاب األوليمبية , لكن المجنة األولمبية الدولية  1936

دول ، فتنافست ال 1972ألغتيا ، إال أنيا اعادت و أدرجت كمعبو أوليمبية لكن في عام 
عمييا مرة أخرى في دورة ميونيخ األوليمبية ، في ألمانيا بعد أن أصبح عدد العبي الفريق 

 (2012)قبالن، سبعة فقط . 

 مميزات كرة اليد الحديثة: -2
كبير وتحتاج  يكرة اليد ككل الرياضات الجماعية االخرى تحتاج إلى استيالك طاقو  -1

أيضا إلى بعض الصفات البدنية الضرورية من أجل ممارستيا، كالسرعة والقوة والمداومة 
 دقيقة لممقابمة. 60من أجل الحفاظ عمى القدرات البدنية والميارية خالل 

تحضير بدني عالي مما يعطي حركية كبيرة لممدفعين ويؤثر بصورة إيجابية عمى سمة  -2
 الكرة.العدوانية عمى حامل 
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 النجاح في مرة اليد يتطمب تنمية عوامل التحضير البدني، التقني، والتكتيكي منيا: -3
 حجم تدريب مرتفع. - 
 شدة التمارين خالل حصص التدريب عالية. -
 إيجاد تكامل بين التدريب والنشاط االجتماعي لمرياضي من خالل تنظيم متكامل. -
 إطارات تقنية مؤىمة. -
األلعاب الرياضية الجماعية التي يتميز السموك الحركي فييا بالتنوع والتعدد  كرة اليد من -4

نظرا لوجود العب وخصم وأداة في تفاعل مستمر وغير منقطع  ،لذلك يتميز األداء 
بأنو مجموعة من الحركات المترابطة والمندمجة والتي تتطمب من الالعب التأقمم  ىالميار 

 المورفولوجيانافسة معتمدا في ذلك عمى قدراتو البدنية معيا حسب حاالت المعب خالل الم
والميارية وكذلك حالتو النفسية والعقمية، وتفاعميم جميعا لتوجيو األداء إلى درجة عالية من 

 اإلنجاز والفعالية.
وكرة اليد الحديثة، ونظرا ألن الممعب صغيرا نسبيا بالنسبة لعدد الالعبين داخمو لذلك يجب 

ء بسرعة في التحرك والتمرير والتصويب كل ىذه المواقف يتحكم ودقة واقتصاد أن يتم األدا
 (20)دبور، ص .وسرعة إلنجاز أفضل النتائج

 خصائص ومميزات لعبة كرة اليد: -3
التي اكبتيا شعبية كبيرة، حيث أصبحت من  إن كرة اليد تتميز بل العديد من الخصائص ،

الرياضات المنتشرة عمى مستوى الكرة األرضية، وازداد عدد الممارسين ليذه المعبة، ومن 
 يمي: أىم مميزات كرة اليد ما

 امكانياتيا البسيطة  -
 فييا عنصر التشويق لكل من الالعب والمتفرج. -
 سيمة من حيث تعمميا والتقدم فييا. -
 قانونيا بسيط. -
فائدتيا شاممة لكل أجزاء الجسم نتيجة ما تحممو من سرعة وكفاح مستمر بين  -

 المياجمين والمدافعين يتماشى خاصة مع طبيعة الشباب.
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الحركات في كرة اليد تتم بشكل سريع، وتحت ضغوط من الالعب المنافس في   
ريع المناسب بعض االحيان، مما يفرض عمى الالعبين أن يكتسبوا القدرة عمى التكّيف الس

 (20، ص1970)فيمي،  لمموقف، أو الوضعية في المباراة.
 

  خصائص العب كرة اليد: -4
ككل نوع من انواع الرياضة يتميز العب كرة اليد بالعديد من الخصائص نتائج التي 

 المعب، وتسيم في إعطاء فعالية أكبر، ومن ىذه الخصائص ما تتناسب وطبيعة وطبيعة
 يمي:

 :االمورفولوجيالخصائص  -4-1
إن أية لعبة، سواء كانت لعبة  جماعية أو فردية، تمعب فييا الخصائص ة   

دورا ىاما، في تحقيق نتائج إيجابية أو العكس، وتتوقف عمييا الكثير من نتائج  المورفولوجيا
الفرق، وخاصة إذا تعمق األمر بالمستوى العالي، بحيث أصبح التركيز أكثر فأكثر عمى 

مثل أية لعبة أخرى، تخضع لنفس  تمثمياالرياضيين ذوي القامات الطويمة، وكرة اليد 
الذراعين وحتى بعض المؤشرات األخرى ليا من االىتمام التوجو، فالطول والوزن وطول 

واالىمية ما ليا، فالعب كرة اليد يتميز ببنية قوية وطول قامة معتبر، كما يتميز كذلك 
بطول األطراف وخاصة الذراعين  وكذا كف يد واسعة، وسالميات أصابع طويمة نسبيا 

 والتي تتناسب وطبيعة كرة اليد.
 التي تميز العب كرة اليد: االمورفولوجيالخصائص وفيما يمي مجموعة من 

 
 :النمط الجسمي 
إن النمط الجسمي لالعب كرة اليد ىو النمط العضمي، الذي يتميز بطول األطراف   

خاصة الذراعين، مع كبر كف اليد وطول سالميات األصابع مما يساعد عمى السيطرة 
معتبرة من القوة التي  تعتمد عمى نسبةعمى الكرة، وقوة التصويب وتنوعو، وألن كرة اليد 

 توفرىا العضالت فإن النمط العضمي ىو األنسب لمثل ىذا النوع من الرياضة.
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 :الطول 

عامل أساسي وميم وخاصة في اليجوم وتسجيل  األىداف، لو تأثير كبير عمال   
فرق  االرتقاء، وفي الدفاع كذلك )الصد واسترجاع الكرة(، ونورد ىنا نموذج لالعبي

المستوى العالي )النخبة( مأخوذة من بعض الفرق المشاركة في األلعاب األولمبية، متعمقة 
 بمتوسط أطوال الالعبين.

 
بطولة العالم 

1971 
بطولة العالم  1972أولمبياد 

1974 
أولمبياد 
1976 

بطولة العالم 
1978 

 سم 186,9 سم 188,1 سم 186,2 سم 184,8 سم 184,0
 .8إلى  1الجدول يمثل الدول الفائزة بالمراكز من (: 27جدول رقم )

 .1992متوسط الطول في االلعاب االولمبية برشمونة 
( نالحظ الزيادة التدريجية في اطوال الالعبين خالل 1*من خالل الجدول رقم )  

. أي أن المدربين أصبحوا ييتمون بطول 1976األعوام الثمانية وتظير جميا سنة 
 فأكثر. الالعبين أكثر

 :الوزن 
إن الوزن عامل ميم جدا في كرة اليد، ويظير ذلك في العالقة بين وزن الجسم والطول 

  (indice)من خالل ىذا المؤشر 
. وكمما كان ىذا المؤشر indice de robustesse/ الطول =  x 100وزن الجسم 

 مرتفع كمما كان مستوى الالعبين كذلك.
 Envergur :عرض الكتفين : 

يستند الالعب إلى الحائط بحيث تكون الذراعين مبسوطتين  ويتم قياسو كاآلتي: 
)ممدودتين( أفقيا من نياية األصبع الوسطى من اليد اليمنى إلى نياية األصبع الوسطى 

في اليد اليسرى يأخذ القياس، وىذه الصفة ليا أىمية كبيرة بحيث تؤثر عمى قوة ىذا 
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ة كبرى عند حراس المرمى بحيث تسمح ليم بتغطية القذف والرمي ،كما أن ليا أىمي
 مساحة كبيرة من المرمى.

 
  )الشبر )كف اليدL’empan: 

ويعبر عن مساحة كف اليد أي )راحة اليد( ويتم قياسو كالتالي: من نياية إصبع       
اإلبيام إلى نياية إصبع الخنصر )األصبع الصغير لميد( بحيث تكون أصابع اليد 

بعضيا إلى أقصى حد، وأىمية اتساع مساحة كف اليد تتمثل في أنيا تسيل متباعدة عن 
 عمى الالعب مسك الكرة أي سيولة التحكم في الكرة.

 سم. 25إلى  22وتنحصر قيمتيا عند الرجال ما بين  -
 
 المرونة:  -4-2

إن سعة ومدى الحركة لدى العبي كرة اليد تكون كبيرة وخاصة عمى مستوى الكتف   
تمعب أىمية كبيرة في جميع أشكال وأنواع القذف حيث يكون ىناك ارتفاع في والتي 

 امكانية الحركة وكذلك القوة.
 الخصائص الرياضية والفيزيولوجية:  -4-3

الالعب ذو المستوى العالي )رياضي النخبة( من الجانب الرياضي والفيزيولوجي   
 يتميز بأنو :

 سرعة تنفيذ كبيرة جدا. -
 ك العب كرة اليد سرعة وقوة تمكنو من اداء الرمي والقفز بفاعمية كبيرة.قدرة امتال -
قادر عمى إيجاد مصادر طاقة تسمح لو بالمحافظة عمى قدرتو خالل المقابمة، وذلك  -

 بتأخر ظيور اعراض التعب.
 ممارسة كرة اليد تتطمب من الالعب قدرات ىوائية جيدة. -
ميز بالتناوب بين التمرين و الراحة تمارين ال بما أن مراحل المعب في كرة اليد تت -

 كرة اليد. لالعبيثوان، ىذا ما يتطمب قدرة الىوائية ال حمضية  10تتعدى 
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لعبة كرة اليد تتطمب قدرات الىوائية بوجود حمض المبن ويظير ىذا جميا في بعض  -
نسبيا مراحل المعب في مقابمة ما)حيث تكون تمارين بشدة عالية في وقت زمني طويل 

 ووقت راحة قصير جدا( مثال : اليجمات المضادة، الدفاع الفردي.
 الصفات الحركية:  -4-4

إن الصفات الحركية ضرورية ألي رياضة بما فييا كرة اليد بحيث تمعب دورا فعاال       
 في االداء الحركي السميم والصحيح.

 بيا.ضروري لالعب في كل التحركات والقفزات التي يقوم  :التوازن 
 :رورية في التحكم والتعامل الجيد مع الكرة.ض ىي الرشاقة 
 :ميم لكل الحركات المركبة والمعقدة كالقفز والرمي. التنسيق 
 تسمح بأداء حركات صحيحة ودقيقة. :التفريق والتمييز بين مختمف األعضاء 

 أن يفّرق ويمّيز العب كرة اليد بين ما سيفعمو بيديو وما سيفعمو برجميو. ومعنى
 الخصائص النفسية:  -4-5

 يتميز العب المستوى العالي بثالث صفات نفسية ىامة وىي:
 :المواجهة والمثابرة لالنتصار  

عطاء كل ما يممك من    يتميز العب كرة اليد بحب المواجية وأخذا المسؤولية وا 
 ت لتحقيق االنتصار والفوز عمى الخصم.امكانيا

 :التحكم في كل انفعاالته  
نظرا لخاصية لعبة كرة اليد التي تتميز باالحتكاك بين الالعبين فإن ذلك يفرض   

عمى الالعب التحكم في انفعاالتو ألن ذلك يجعمو أكثر حضور ذىني وبدني في المقابمة 
 وز.وكذلك التركيز لتحقيق اليدف الجماعي وىو الف

 :الدافعية 
 حب االنتصار والفوز تجعل من العب كرة اليد أكثر دافعية وتحفزا.   
ولقد أثبتت الشواىد والبحوث المتعددة أن الالعبين الذين يفتقرون إلى السمات   

الخمقية واإلرادية يظيرون بمستوى يقل عن مستوى قدراتيم الحقيقية كما يسجمون نتائج 
 أقل من المستوى في النواحي البدنية والميارية وكذلك الخططية.
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 الذكاء: -4-6
عبارة عن كفاح بين ذكاء الالعب وذكاء منافسو  يقال عادة أن المنافسة الرياضية  

ويظير ىذا جميا خالل األلعاب الجماعية التي تعتمد مواقفيا في معظم أوقات المباراة 
 والنجاح فييا يكمن في حسن تصرف الالعب مع ذاتو وزمالئو.

وىذه معظم الخصائص التي تتميز بيا كرة اليد وخصائص الالعب سوى كانت   
أو نفسية تحتم عمى المدربين والمربين االىتمام بيا فيما يخض اختيار  مورفولوجيابدنية أو 

 -1994 -4)ابراىيم، ط وانتقاء الالعبين التي تتوافق قدراتيم وخصائصيم معيا.
 (334ص
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 خالصة :

توفره رياضة كرة اليد من مناخ تربوي لما  من خالل ما سبق ذكره في ىذا الفصل ونظرا
ن من الجنسين فقد أدرجت ضمن مناىج التربية البدنية في جميع المراحل يارسمسميم لمم

التعميمية، فمن خالل النشاطات الداخمية والخارجية لرياضة كرة اليد تجمع ما تتضمنو من 
مكونات عامة فيي زاخرة بالسمات الحميدة والتعاون والعمل الجماعي والقيادة والتباعية 

قانون وتعتبر رياضة كرة اليد مجاال لتنمية القدرات العقمية والمثابرة والكفاح واحترام ال
 لمرياضي.
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 تمييد:

تعتبر الرياضة المدرسية في أي بمد مف بمداف العالـ المحرؾ الرئيسي لمعرفة مدى التقدـ في 
الميداف الرياضي ، كما أنيا مف أىـ الدعائـ لمحركة الرياضية ، و الرياضة المدرسية تتجو 

نحو تالميذ المدارس و الثانويات حيث تعمؿ عمى وضع الخطوات األولى لمطفؿ أساسا 
عمى الطريؽ الذي يمكنو مف أف يصبح في المستقبؿ رياضيا بارزا و مشيورا وعميو يقوـ 
بناء المنتخبات الوطنية ، ويساىـ في تمثيؿ بالده بالمحافؿ الدولية أو القارية أو اإلقميمية 

 أحسف تمثيؿ .

بالرياضة المدرسية ، ليست مسؤولية جيات محددة دوف  االىتماـأف نعمـ أف كما يجب 
 بالركب الحضاري . االلتحاؽأخرى ، بؿ ىي مسؤولية الجميع أو كؿ فرد يسعى إلى 

كما تناولنا في ىذا الفصؿ أيضا المرحمة العمرية و التي تعتبر ميمة ، لذلؾ عمى االستاذ 
بدني و الحركي و االجتماعي و العقمي و االنفعالي او المدرب أف يعرؼ مراحؿ النمو ال

الذي يميز ىذه المرحمة حتى يستطيع استثمار قدرات المراىؽ بطريقة جيدة ، لذا بحد أف 
 مرحمة المراىقة تكتسب مميزات وخصائص مؤثرة عمى الفرد .
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I - : تعريف الرياضة المدرسية 

تى مىي مجموع العمميات و الطرؽ البيداغوجية العممية ، الطبية ، الصحية ، الرياضية ال
)سالمة،  بإتباعيا يكسب الجسـ الصحة و القوة و الرشاقة و إعتداؿ القواـ .

 (128ص1980

عمى كؿ وىي عبارة عف أنشطة منظمة و مختمفة في شكؿ منافسات فردية أو جماعية و 
 وتعرؼ الرياضة المدرسية أيضا بأنيا امتداد لمحصص التعميمة وتدخؿ في إطار المستويات

 النوادي الرياضية والثقافية لممؤسسة، متكونة مف فرؽ رياضية مختصة )تنافسية( تابعة
 صفي الخارجي. لممؤسسة التربوية، وتندرج تحت النشاط الال

المدرسية ىو العممية المشتركة بيف وزارة التربية الوطنية و وما أعطى نفسا جديدا لمممارسة 
وزارة الشباب و الرياضة ، حيث قررت وزارة التربية الوطنية في مقاليا " إجبارية ممارسة 

مف خالؿ  1995/  02/  25بتاريخ  09/  95الرياضة المدرسية بحسب التعميمة رقـ 
 (04، ص1996)نوفمبر الرياضة . و ىي ما أكدتو وزارة الشباب و 6و  5المادتيف 

 نشأت االتحاد الدولي لمرياضة المدرسية :  -2

في أواخر الستينات تضاعفت االتصاالت الرياضية الدولية بيف المدارس و ىذا بفضؿ 
الممتقيات الطارئة و المتفرقة بيف مدرستيف أو أكثر ، حيث تـ تنظيـ عدة مباريات في 

ـ ، كرة القدـ سنة مف بعد 1969ـ ، كرة السمة في 1963رياضات مختمفة ) كرة اليد في 
ـ ، كذلؾ بالنسبة لكرة السمة ( ىذه المباريات السنوية ساىمت في ميالد 1971أي منذ 

 قوانيف أساسية ، و كذلؾ لجنة دائمة .
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الوطني ، كذلؾ  العدد الكبير لممنافسات السنوية نتج عنو مباراة تصفوية عمى المستوى
ظيرت تنسيؽ ىذه التظاىرات في إطار اتحادية دولية مختصة ، و اإلسياـ في ترقية ىذه 

ـ محاضرة بػ  1971الفكرة ، وزارة التربية و الفنوف بجميورية النمسا عقدت خريؼ 
vienne /raach   أيف تـ مناقشة المشروع المتعمؽ بالشروط االزمة إلنشاء اتحادية أوروبية

ضة المدرسية و بعد مناقشات طويمة توج المشروع بالقبوؿ و نظرا إلمكانيات التطور لمريا
دولة الحاضرة و اجتماع الجمعية التأسيسية حدد  22اختير أعضاء لجنة الترقية مندوبي 

( ىذا االجتماع أقر القوانيف  و  luxembeurg beau fortفي ) 1972جواف 04بتاريخ 
 ( D’etat ،Vioat , 2000 , P 172) ية .انتخب أعضاء أوؿ لجنة تنفيذ

 مفيوم الرياضة المدرسية في الجزائر :  -1

إف الرياضة المدرسية في الجزائر ىي إحدى الركائز األساسية التي تعتمد عمييا مف أجؿ 
فردية تحقيؽ أىداؼ تربوية ، وىي عبارة عف أنشطة منظمة و مختمفة ، في شكؿ منافسات 

أو جماعية و عمى كؿ المستويات ، و تسير عمى تنظيميا و إنجاحيا كؿ مف االتحادية 
الجزائرية لمرياضة المدرسية بالتنسيؽ مع الرابطات الوالئية لمرياضة المدرسية في القطاع 

 24المدرسي و لتغطية بعض النقائص ظيرت " الجمعية الوطنية لمرياضة المدرسية في 
ذا لمحرص ومراقبة النشاطات و إعادة االعتبار لمرياضة المدرسية ، و " و ى 1997مارس 

لمرياضة المدرسية في المنظومة التربوية مكانة ىامة و بعد تربوي معترؼ بو حيث تسعى 
كؿ مف وزارة التربية الوطنية و وزارة الشباب و الرياضة إلى ترقية كؿ المستويات و إلى 

  .ع الممارسة الرياضية و المنافسات في أوساط التالميذتسخير كؿ الوسائؿ الضرورية لتوسي

قررت وزارة التربية الوطنية جعؿ ممارسة التربية البدنية و الرياضية إلزامية لكؿ التالميذ مع 
إعفاء كؿ المذيف يعانوف مف المشاكؿ الصحية ، و جاء ىذا القرار بعد التوقيع عمى اتفاقية 
مشتركة بيف كؿ مف وزارة التربية الوطنية و وزارة الشبيبة و الرياضة مع وزارة الصحة و 
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، وييدؼ  1997أكتوبر  25إلسكاف بشأف ممارسة التربية البدنية في الوسط المدرسي في ا
ىذا القرار إلى ترقية الممارسة في المدرسة ، كما وجيت الوزارة تعميمة تتضمف كيفية 

اإلعفاء مف ممارسة التربية البدنية و الرياضية في الوسط المدرسي و نص القرار عمى 
ف ال يستطيعوف ممارسة بعض األنشطة البدنية و الرياضية مف اإلعفاء استفادة التالميذ الذي

، حيث يتـ اإلعفاء بتسميـ طبيب الصحة المدرسية شيادة طبية بعد إجراء فحص طبي 
 (04، ص1996)نوفمبر لمتمميذ و دراسة ممفو الصحي المعد مف طرؼ طبيب اختصاصي.

 لنشاطات الرياضة المدرسية في الجزائر :التنظيمية  الييئات  -3

الرياضة تحتؿ مكانة كبيرة في حركة الرياضة الوطنية ، معمـ التربية البدنية و الرياضة ، 
يعتبر محرؾ ألي نشاط رياضي مدرسي ، المنظمة تحتوي عمى عدة مصالح سنتطرؽ إلييا 

 فيما يمي:

 ( :  F A S Sالجزائرية لمرياضة المدرسية )  االتحادية1-3 

الجزائرية لمرياضة المدرسية ىي متعددة الرياضات ، و مدتيا غير محددة حسب  االتحادية
 ( و مف مياميا ما يمي : 95/  09أحكاـ القرار رقـ ) 

مخطط تطوير النشاطات الرياضية الممارسة في الوسط  استعماؿإعداد و 
 المدرسي.

 التنمية بكؿ الوسائؿ . - أ

السير عمى تطبيؽ التنظيـ المتعمؽ بالمراقبة الطبية لمرياضة وحماية صحة  - ب
 التمميذ .

 السير عمى التربية األخالقية لمممارسيف و لإلطارات الرياضية . - ت

 السماح لمتالميذ باإلشتراؾ الفعمي في التظاىرات الرياضية المدرسية . - ث
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 ضماف و تشجيع بروز مواىب شابة رياضية . - ج

الرياضية األخرى لمطور المتماسؾ لمختمؼ  االتحاديةتنسيؽ نشاطيا مع عمؿ  - ح
 النشاطات في الوسط المدرسي . 

 

 ( : A C S Sالجمعية الثقافية لمرياضة المدرسية )  3-1

ىذه السمطة تمثؿ الخمية األساسية لمحركة الرياضية المدرسية الوطنية ، حيث أف تسيير و 
لى مبادئ التسيير اإلشتراكي في كؿ مؤسسة تنشأ إلزامية تنظيـ ىذه الجمعية يخضع إ

جمعية ثقافية رياضية مدرسية ، ىذه الجمعية مسيرة مف طرؼ مكتب تنفيذي ، و جمعية 
عامة عف المكتب التنفيذي يرأس مف طرؼ مدير المدرسة ، الناظر أو المراقب العاـ 

 ( .    376/  97 لمجمعية الثقافية الرياضية المدرسية ، وحسب األمر رقـ )

 ( :  L W S Sالرابطة الوالئية لمرياضة المدرسية )   3-3

الرابطة الوالئية لمرياضة المدرسية ىي جمعية والئية ىدفيا ىو تنظيـ و تنسيؽ الرياضة في 
وسط الوالية ، تتكوف مف جمعية عامة ، مكتب تنفيذي و لجاف خاصة ، الجمعية العامة 

لموالية ، و تتكوف مف رؤساء الجمعية الثقافية الرياضة المدرسية ، و يرأسيا مدير التربية 
 ممثمي جمعيات أولياء التالميذ .

مف بيف أعماؿ الرابطة الوالئية لمرياضات المدرسية تنسيؽ كؿ نشاطات الجمعيات الثقافية 
ة الجزائري االتحاديةالرياضية المدرسية ، دراسة و تحضير برنامج التطور حسب توجييات 

 (09، ص  1995فيفري  25، 09/95) لمرياضة المدرسية.
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 المنافسة الرياضية المدرسية :4- 

حيث توجد تصفيات تقوـ بيا  إف الرياضة المدرسية ىي األخرى تحتوي عمى منافسات ،
الفدرالية الجزائرية لمرياضة المدرسية في شتى المنافسات و منيا ألعاب القوى وذلؾ قصد 

األبطاؿ  ... ، و ذلؾ مف أجؿ تنظيـ بطولة وطنية مصغرة والتي تجري معظميا  اختيار
المدرسية كغيرىا  تمييا البطولة العالمية و لذلؾ الرياضة في العطؿ الشتوية أو الربيعية ، ثـ

مف الرياضات تنظـ ىذه المنافسات مف أجؿ ترقية المواىب الشابة ، و إعطاء نفس جديد 
 لمحركة الرياضية .

وقبؿ أف نعطي مفيـو المنافسات الرياضية المدرسية في الجزائر ، وكيفية تنظيميا تنعطي 
 مفيوـ المنافسات و نظرياتيا بصفة عامة .

 تعريف المنافسة :1-4 

مة المنافسة ىي كممة التنية وتعني البحث المتصؿ مف طرؼ عدة أشخاص لنفس كم
المنصب و نفس المنفعة ، و حسب روبر الرياضي الذي يعرؼ المنافسة ىي كؿ مزاحمة 
تيدؼ لمبحث عف النصر ، و ىناؾ تعريؼ آخر يقوؿ عمى المنافسة أنيا " ذلؾ النشاط 

 ,Matviev (T.p) ر و نمط معروفة "الذي يحصؿ داخؿ إطار مسابقة متقنة في إطا
1983, P 13.) 

 أىداف الرياضة المدرسية في الجزائر:5- 

إف ممارسة الرياضة المدرسية في المؤسسات التربوية الجزائرية ليا أىداؼ أساسية  
وكما ال يخفي ذكر اليدؼ االقتصادي، وىذا برفع  اجتماعيمنيا نمو جسمي نفسي حركي، 

المردود الصحي لمطفؿ ثقافية التي تسمح لمفرد مف معرفة ذاتو مع تطوير كؿ مف حب 
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النظاـ روح التعاوف، روح المسؤولية تيذيب السموؾ، تنمية صفات الشجاعة والطاعة واتخاذ 
عصبي والعضمي وبيذا يمكننا القرارات الجماعية باإلضافة إلى التوافؽ الحسي الحركي ال

 القوؿ أف ممارسة التربية البدنية تساىـ في إعداد رجؿ الغد مف كؿ الجوانب.

فالميزانية المخصصة مف طرؼ الدولة لمرياضة المدرسية ال تعتبر فقط استثمار في  
نما ىو استثمار أيضا في صالح الجانب المعنوي  صالح الجانب المادي، كتحقيؽ النتائج وا 

 )البدنية( صالح الفرد يعني بالضرورة إصالح المجتمع.المفرد وبالتالي 

 اختيار الفرق المدرسية:طرق 6- 

توكؿ ميمة االختيار إلى الجمعية الرياضية عمى مستوى كؿ مؤسسة تربوية ومف  
بيف أعضاء ىذه الجمعية أساتذة التربية البدنية والرياضية في الثانوية الذيف تستند إلييـ 

ضييف ميمة اختيار الفرؽ الرياضية وتشكيميا، وفي الغالب يقع االختيار عمى الطالب الريا
 المتفوقيف في دروس التربية البدنية والرياضية المنيجية المقررة واإلجبارية.

وآخروف أف طريقة اختيار وانتقاء الفرؽ الرياضية  قاسم المندالويويرى الدكتور  
 المدرسية تكوف كما يمي:

يقـو مدرس التربية الرياضية باختيار أعضاء الفريؽ مف الطالب ذوي االستعدادات  
ة وكذلؾ الممتازيف منيـ وذلؾ مف واقع األنشطة الرياضية المختمفة لدرس التربية الخاص

البدنية والرياضية والنشاط الداخمي، يتـ تنفيذ ما سبؽ بإعالف عف موعد تصفية الراغبيف في 
االنضماـ لكؿ فريؽ ثـ يقـو بإجراء بعض االختيارات لقياس مستوى الالعبيف وقدراتيـ، 

تمارة أحواؿ شخصية ومستواه ومدى استعداده ومواضبتو وبعد االنتياء وينجر لكؿ طالب اس
مف اختيار الفرؽ الرياضية المدرسية وقبؿ الشروع التدريبية يجب عمى  كؿ طالب إحضار 

وبعد ىذه الخطوة  رسالة مف ولي أمره بالموافقة عمى االشتراؾ في الفريؽ الرياضي لمدرسة،
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لياقتو الصحية حيث يوقع ويختتـ الطبيب عمى ظير  يتقدـ الطالب لمكشؼ الطبي إلثبات
 الرخصة لمشاركة الطالب في الفريؽ المدرسي. 

وبالنسبة ليذا النوع األخير مف الممارسة، ثمة نظاـ انتقاء يسمح ألحسف الفرؽ  
المشاركة في البطوالت الوطنية بعد تأىيميا خالؿ المراحؿ التصفوية المختمفة التي تتـ عمى 

 (56)منشورة(، ص  ائرة، الوالية، المنطقة والجية.مستوى الد
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II - مفيوم المراىقة: 
الغالـ: قارب الحمـ، ويقاؿ أيضا: راىؽ  )راىؽ(إف كممة مراىؽ" مشتقة مف الفعؿ  :لغة-أ

  ".الغالـ الحمـ
والنفسي واالجتماعي، ولكنو ليس : ىي االقتراب مف النضج الجسمي والعقمي اصطالحا-ب

النضج نفسو، ألنو في مرحمة المراىقة يبدأ الفرد في النضج العقمي والجسمي والنفسي 
النضج إال بعد سنوات عديدة تصؿ إلى  واالجتماعي، ولكنو ال يصؿ إلى اكتماؿ

 (113ص1987)العيسوي،  4.سنوات9
مرحمة (يعني مصطمح المراىقة كما يستخدـ في عمـ النفس مرحمة االنتقاؿ مف الطفولة 

لمرحمة الرشد،  ىب�إلى مرحمة الرشد والنضج، فالمراىقة مرحمة  )المراىقة االعداد لمرحمة
الثالثة عشرة إلى التاسعة عشرة تقريبا أو قبؿ ذلؾ  وتمتد في العقد الثاني مف حياة الفرد مف

سنة، ) ومف السيؿ تحديد 11-21 اميف أو بعد ذلؾ بعاـ أو عاميف ( أي بيفبعاـ أو ع
 تتحدد نيايتيا، ويرجع ذلؾ إلى أف بداية المراىقة بداية المراىقة ولكف مف الصعب تحديد

 .لموصوؿ إلى النضج في مظاىر النمو المختمفة نيايتيا بالبموغ الجنسي، بينما تتحدد
 (187ص2011)العمرية، 

المراىقة ىي تمؾ الفترة الزمنية التي تسمو حتى سف الخامسة  )ستانمي ىول(يعرؼ 
 (301)المميحي، بدوف سنة نشر، ص. .الفرد لمرحمة الرشد والعشريف والتي تقود

لبموغ وتنتيي في سف الرشد، با أف المراىقة ىي تمؾ الفترة التي تبدأ "مصطفى زيدان "ويرى 
لنسبة لمفرد با سنوات مف سف الثانية عشر إلى غاية سف العشريف 8إلى  7وتستغرؽ حوالي

)االجتماعي، بدوف سنة نشر،  .كثير مف الحاالت المتوسط مع وجود اختالفات كبيرة في
 (31ص
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 :التعريف اإلجرائي لممراىقة 1-
التي تمي مرحمة الطفولة، وقبؿ سف الرشد ويتـ فييا كثير مف التغيرات الجسمية  ىي مرحمة

 .مس الحاجة لمعناية والتوجيو الخمقي والديني»واالجتماعية ويكوف الفرد فييا  والعقمية
 :مراحل المراىقة- 1

 :بداية المراىقة1-2-

الثالثة عشرة أو الرابعة وتكوف بيف سف الحادية عشرة أو الثانية عشرة عند الفتيات، وسف 
 .عشرة عند الفتياف

 :المراىقة المبكرة2-2-
وتكوف بيف سف الثانية عشرة والرابعة عشرة عند الفتيات، وسف الخامسة عشرة والسادسة 

 .عشرة عند الفتياف
 :المراىقة المتوسطة3-2-

لثامنة وتكوف بيف سف الخامسة عشرة والسابعة عشرة عند الفتيات، وسف السابعة عشرة وا
 .الفتياف عشرة عند

 :المراىق المتأخرة4-2-
وتكوف بيف سف الثامنة عشرة والعشريف عند الفتيات، وسف التاسعة عشر والحادية والعشريف 

  .(306)أبوسيؼ، ص عند الفتياف
 :مميزات مرحمة المراىقة3-
 .مظاىر وجوانب الشخصيةالنمو الواضح المستمر نحو النضج في كافة -
 ).أقصى طوؿ(التقدـ نحو النضج الجسمي -
 .التقدـ نحو النضج الجنسي-

التقدـ نحو النضج العقمي حيث يتـ تحقؽ الفرد واقعيا مف قدراتو وذلؾ مف خالؿ الخبرات -
 .والمواقؼ
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 .التقدـ نحو النضج االنفعالي واالستقالؿ االنفعالي-
واكتساب المعايير السموكية االجتماعية واالستقالؿ التقدـ نحو النضج االجتماعي -

 المسئوليات وتكويف عالقات اجتماعية جديدة واتخاذ القرارات فيما يتعمؽ االجتماعي وتحمؿ
 .والمينة والزواج بالتعميـ

تحمؿ مسئولية توجيو الذات وذلؾ بتعرؼ المراىؽ عمى قدراتو وامكانياتو وتمكنو مف -
 .التفكير

)العمرية،  .في الحياة ومواجية نفسو والحياة في الحاضر والتخطيط لممستقبؿاتخاذ فمسفة -
 (188-187مرجع سبؽ ذكره، ص 

 ):سنة12-15( خصائص المرحمة العمرية -4
 :النمو الجسمي1-4- 

 :مظاىره1-1-4- 
عند 12-16عند البنات،  (10-14  سنوات3نالحظ طفرة النمو وازدد سرعتو لمدة -

بعد فترة النمو اليادئ في المرحمة السابقة، عمى أف النمو يستمر إلى حوالي  وذلؾ )البنيف
لى 18 البنيف، وتصؿ أقصى سرعة لمنمو الجسمي عند  سنة عند20سنة عند البنات وا 

 .سنة14سنة وعند البنيف في سف 12البنات في سف 
تفاف ومحيط األرداؼ ويزداد طوؿ الجذع، وطوؿ سريعة، ويتسع الك زيادة يزداد الطوؿ-

 .دة الطوؿ والقوةزيا الساقيف مما يؤدي إلى
 .يزداد نمو العضالت والقوة العضمية بصفة عامة-
سنة، 12-14عند البنات بيف (سريعة نتيجة لنمو العضالت والعظاـ  زيادةيزداد الوزف -

  ).16-14سنة وعند البنيف بيف
 :الفروق الفردية 2-1-4-

ي في ىذه المرحمة يبرزىا توجد فروؽ فردية واسعة في األبعاد المختمفة لمنمو الجسم
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 :الجسمي، وىناؾ فروؽ بيف الجنسيف طفرة النموويضخميا 
مؤقت عند  خر�تأتوجد فروؽ واضحة في توقيت النمو، ويالحظ تقدـ مؤقت عند البنات و -

  .البنيف

حيث تنمو عضالتيـ نموا أسرع، أما عند يكوف البنوف أقوى جسميا نسبيا مف البنات -
 الدىف في أماكف معينة، ويتزايد نمو النشاط العضمي عند البنات حتى سف البنات فيتراكـ

حتى الزيادة  سنة وتستمر في15عند البنيف في سف  بينما تصؿ القوة العضمية أقصاىا 16
 .سنة18سف 

 .ى تمييدا لوظيفة الحمؿ والوالدةتنمو عظاـ الحوض عند الفتاة بشكؿ أوضح منو عند الفت-
يشاىد اتساع الكتفيف أكثر عند الفتى منو عند الفتاة تمييدا لعممو الشاؽ الذي يعتمد عمى -

 .القوة
،سنة عند البنات  10-14تسبؽ الفتاة الفتى في النمو العظمي إذ يبمغ أقصى سرعتو بيف-

-15سنة، ويبمغ أقصى سرعتو بيف 17الفتاة إلى اكتماؿ نضجيا حوالي سف  وتصؿ عظاـ
 .ويفوقوىف14في سف  بالبنات يمحقوف سنة عند البنيف حيث 13

الشخصي مف حيث الطوؿ والوزف والمظير العاـ  بالمظيرتيتـ الفتاة أكثر مف الفتى -
 .تبدو أكثر جماال وجاذبية، وذلؾ نراىا تقضي وقتا طويال أماـ المرآة وتسعى دائما لكي

 :المؤثرة فيوالعوامل  3-1-4-

يتأثر النمو الجسمي بعوامؿ عديدة مف أىميا المحددات الوراثية والجنس والتغذية وافرازات 
فراز  الغدد، ويالحظ أف )العمرية، مرجع  .النمو دورا ىاما في ىذا ىرموناتالغدة النخامية وا 
 (207-206-205سبؽ ذكره، ص 

 :النمو الحركي2-4-
 :مظاىره1-2-4-

يالحظ الميؿ نحو الخموؿ والكسؿ 15تنمو القدرة والقوة الحركية بصفة عامة، وحتى سف 
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حركات المراىؽ غير دقيقة، ولذلؾ يطمؽ عمى ىذه المرحمة "سف  والتراخي، وتكوف
وسقوط األشياء مف يده وشعوره بذاتو،  باألثاث االرتباؾ،" فقد يكثر تعثر المراىؽ واصطدامو

االتساؽ  بانعداـ يتصؼ ىو طفرة النمو في المراىقة التي تجعؿ النمو الجسميوالسبب 
يضاؼ  بعادىا الجديدة،»واختالؼ أبعاد الجسـ وضرورة تعمـ حسف استخداـ أعضاء الجسـ 

إلى ىذا بعض العوامؿ االجتماعية والنفسية حيث تؤدي التغيرات الجسمية الواضحة 
 والخصائص الجنسية
 المراىؽ بذاتو وتغير صورة الجسـ لديو وتوقع الكبار تحممو المسئوليات الثانوية إلى شعور

  .مف االرتباؾ االجتماعية العديدة مما يزيد

ويزداد طوؿ وارتفاع القفز، وقد وجد في بعض البحوث أف المراىقيف األكبر سنا واألطوؿ 
واألقصر  أقوى وأكفأ في النشاط الحركي مف رفاقيـ األصغر سنا واألقؿ وزنا يكونوف

 واألخؼ وزنا.

 :النمو العقمي -4-3
 :مظاىره4 -1-3- 

فترة تميز بنضج في القدرات وفي النمو العقمي عموما ومف ثـ بأنيا  تتميز مرحمة المراىقة-
 .يشمؿ تزويده بقوة عقمية عظيمة تساعده في نموه المتكامؿ فإف تعميـ المراىؽ كمو

بو مف  بأسالقدرات الخاصة ويوجد عدد اليكوف الذكاء العاـ أكثر وضوحا مف تمايز -
 .ىذه المرحمة مقاييس الذكاء في

 .تصبح القدرات العقمية أكثر دقة في التعبير مثؿ القدرة المفظية والقدرة العددية-
مكاف تحصيؿ مواد مثؿ - مكانياتو، ويالحظ ذلؾ مثال في القراءة وا  تزداد سرعة التحصيؿ وا 

 .اليندسة والجبر
مى التعمـ والقدرة عمى اكتساب الميارات والمعمومات ويالحظ أف التعمـ تنمو القدرة ع-
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 .أليا، ويبعد عف طريؽ المحاولة والخطأ يصبح منطقيا ال
ينمو االدراؾ مف المستوى الحسي المباشر إلى المستوى المعنوي الذي يمتد عقميا نحو -

 .والبعيد المستقبؿ القريب
اه، فيستطيع المراىؽ استيعاب مشكالت طويمة معقدة ينمو االنتباه في مدتو ومداه ومستو -

  .في سيولة
 ينمو التذكر معتمدا عمى الفيـ واستنتاج العالقات، وتنمو معو القدرة عمى االستدعاء-

 .والتعرؼ
، المجرد  المبني عمى األلفاظ، ويتجو مف المحسوس إلى المجردتزداد القدرة عمى التخيؿ -

 .األدبية الكتاباتـ والموسيقى ونظـ الشعر و إلى الرس ويتضح ذلؾ في الميؿ
رد وتزداد القدرة عمى التفكير واالستدالؿ واالستنتاج والحكـ عمى األشياء eينمو التفكير ا-

المشكالت، وتنمو القدرة عمى التحميؿ والتركيب، وتزداد القدرة عمى فيـ األفكار دوف  وحؿ
 .لمراىؽ شخصيابا أف تكوف مرتبطة مباشرة

المفاىيـ المعنوية مثؿ الخير والفضيمة والعدالة... إلخ، ويميؿ المراىؽ إلى رؤية تنمو -
 .األشياء

 :العوامل المؤثرة فيو -4-3-1
رأينا كيؼ تمعب الوراثة دورا في وجود فروؽ فردية في الذكاء والقدرات العقمية، وعرفنا أف -

 .فردتحدد الحد األقصى الذي يمكف أف يصؿ إليو ال القدرة الوالدة
تؤثر التسييالت البيئية والخبرة والتدريب في فرصة تنمية ودرجة استثمار القدرة الوالدة إلى -

 .ممكف أقصى حد
كذلؾ ييسر التوافؽ االنفعالي الوصوؿ إلى الثقة ومفيـو الذات الموجب المطموب لتحقيؽ -

 .العقمي لمفردوتؤثر العوامؿ االنفعالية مثؿ الخموؿ والتمرد في األداء  النضج العقمي،
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ويؤثر مستوى وسرعة معدؿ النمو الجسمي في التحصيؿ المدرسي وشخصية المراىؽ -
 .بصفة عامة

 :النمو االنفعالي -4-4
 :مظاىره1-4-4- 

تتصؼ االنفعاالت في ىذه المرحمة باالنفعاالت عنيفة منطمقة متيورة ال تتناسب مع -
المظاىر الخارجية ليا، ونالحظ السيولة  المراىؽ التحكـ فييا وال في مثيراتيا وال يستطيع

 .االنفعالية وعدـ الثبات االنفعالي
يظير التذبذب االنفعالي في سطحية االنفعاؿ وفي تغمب سموؾ المراىؽ بيف سموؾ -

 .الكبار األطفاؿ وتصرفات
وقد يالحظ التناقص االنفعالي كما يحدث حيف يتذبذب االنفعاؿ بيف الحب والكره -

وؼ.... إلخ، وحيف يتذبذب المراىؽ بيف االنشراح واالكتئاب وبيف الحماس والخ والشجاعة
 .والالمباالة

 .وقد يالحظ الخجؿ والميوؿ والتمركز حوؿ الذات نتيجة لمتغيرات الجسمية المفاجئة-
وقد يالحظ اإلحساس بالذنب والخطيئة نتيجة المشاعر الجديدة خاصة ما يتعمؽ منيا -

  .الجنس
أىـ مظاىر الحياة االنفعالية لممراىؽ، فيو يحب األخريف ويحتاج إلى  ويعتبر الحب مف-

جداؿ في أف إشباع الحاجة إلى الحب والمحبة مف ألـز ما يكوف  حب األخريف لو، وال
لمحياة االنفعالية واالجتماعية  بالنسبة ميـ لتحقيؽ الصحة النفسية لممراىؽ، والحب كانفعاؿ

 .لممراىؽ

 :المؤثرة فيوالعوامل  -4-4-1
الجسمية الداخمية والخارجية، والعمميات والقدرات العقمية، بالتغيرات  يتأثر النمو االنفعالي ىنا
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الجسمي، ونمط التفاعؿ االجتماعي، ومعايير الجماعة، والمعايير االجتماعية  والتآلؼ
 .العامة، والشعور الديني

 :النمو االجتماعي5-4- 
 :مظاىره1-5-4-

ستدخاؿ القيـ تستمر عممية - التنشئة االجتماعية والتطبيع االجتماعي، حيث يستمر تعمـ وا 
االجتماعية مف األشخاص الياميف في حياة الفرد مثؿ الوالديف والمدرسيف والقادة  والمعايير

التي يعيش فييا المراىؽ، وتعتبر المراىقة بحؽ مرحمة  والمقربيف مف الرفاؽ والثقافة العامة
التنشئة االجتماعية والتطبيع  الفروؽ في عممية ثير�زيادة ي، ويالحظ التطبيع االجتماع

 .االجتماعي في سموؾ المراىؽ
الثقة في النفس زيادة ويؤدي االنتقاؿ مف المدرسة االبتدائية إلى المدرسة اإلعدادية إلى -

 .وتوسيع األفؽ االجتماعي في سموؾ المراىؽ باألىمية والشعور
شخصي مع السنيف خاصة في حالة الشخصية المنبسطة حيث ويتسع نطاؽ االتصاؿ ال-

 .بمشاركة األخريف في الخبرات والمشاعر واالتجاىات واألفكار يسعد المراىؽ
 ر الشخصي، ويبدو ذلؾ واضحا في اختيار المالبس واالىتماـبالمظي ويظير االىتماـ-
 .الالفتة لمنظر والتفصيالت الحديثة أللواف الزاىيةبا
النزعة إلى االستقالؿ االجتماعي واالنتقاؿ مف االعتماد عمى الغير إلى االعتماد وتالحظ -

ويتضمف ىذا تطمع المراىؽ إلى تحمؿ بعض المسئوليات االجتماعية والقياـ  عمى النفس،
 .بدوره االجتماعي

ويشاىد الميؿ إلى الزعامة، ويتميز الزعيـ ىنا بقوة الشخصية، وتختمؼ درجات الشعبية -
 .فيتدرجوف بيف نجـو وبيف عادييف إلى أفراد معزوليف أو مرفوضيف لمراىقيفبيف ا

 .ويظير التوحد مع شخصيات خارج نطاؽ البيئة المباشرة مثؿ شخصيات األبطاؿ-
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 .االنانية وإلثارةوينمو الوعي االجتماعي والمسئولية االجتماعية، ويشاىد التذبذب بيف -
 . والطبقة االجتماعية التي ينتمي إلييا المراىؽلمكانة االجتماعية با ويزداد الوعي-

وتعتبر المنافسة مف مظاىر العمقات االجتماعية في مرحمة المراىقة، ويمكف االستفادة مف -
 ـ�المراىؽ، فالمراىؽ تمقائيا يقارف نفسو دائما برفقائو ويحاوؿ أف يمحؽ  ىذا في توجيو نمو

 ليكوف مثميـ أو يتفوؽ عمييـ.

 :الجنسيالنمو  -4-6
 :مظاىره1-6-4-

لدافع الجنسي، ولكنو في أوؿ األمر بعبر عنو في با في أوائؿ ىذه المرحمة يشعر المراىؽ-
عزاز وحب لشخص أكبر سنا مف نفس الجنس غالبا  شكؿ إخالص ووالء عجاب وا  وا 

أف يتوجو المراىؽ انفعاليا ويميؿ  كالمدرس والمدرسة، وتالحظ الجنسية المثمية بمعنى
الجنسية  بدرجة تزيد عما ىو مألوؼ نحو أفراد جنسو، وطبيعي أف أقصى درجات عاطفيا

الجنسية المثمية زيادة والبيئات دوف األخر، ويعتقد أف المجتمعات المثمية تزداد في بعض 
 ترتبط بقمةالمجتمع في 

 .فرص االختالط االجتماعي البريء بيف الجنسيف
نس األخر، فيتعمؽ الفتى _حدى الجارات أو ثـ يتحوؿ الميؿ الجنسي تدريجيا إلى الج-

 .إحدى المدرسات، وتفعؿ الفتاة مثؿ ذلؾ مع أفراد الجنس األخر صديقات األسرة أو
 (229-215)العمرية، مرجع سبؽ ذكره، ص 

 :لممراىق بالنسبة و الرياضية عالقة التربية البدنية -5
" أف المعب والنشاط الرياضي، يخفض القمؽ و"فرويد،" أدلمانريتشارد يتفؽ كؿ مف "-

وليد اإلحباط، فعف طرؽ المعب، يمكف لمطاقة الغريزية أف تتحرر بصفة  والتوتر، الذي ىو
أيضا يتمكف المراىؽ مف تقييـ امكانياتو، الفكرية  ضي،يامقبولة، بفضؿ المعب والنشاط الر 
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 استمرار.ب  والعاطفية والبدنية ومحاولة تطويرىا
ضة، يخفؼ المراىؽ مف الضغوطات الداخمية ذات المنشأ الفيزيولوجي ويعبر يابفضؿ الر -

وطموحاتو، كما تجعمو يعطي صورة حسنة، لكينونتو الشخصية وحضوره  عف مشاكمو
 (226ص1991)أسعد،  .الجسدي، إلى غاية تحقيؽ رغبة التفوؽ
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 خالصة:

نستنتج اف النمو في المراىقة المبكرة يحدث عمى شكؿ تغيرات جسمية، خارجية، يستطيع 
، كما أف ىناؾ تغيرات فيزيولوجية المراىؽ بنفسو أو قد يالحظيا المحيطوف بو أف يالحظيا

العضوية والنفسية، وفي األخير تعتبر المراىقة المبكرة  داخمية، تظير في وظائؼ األعضاء
المدرب أف يعرؼ خصائص  األصعب مف المراحؿ األخرى، مما وجب عمى المربي أوىي 

 واحتياجات ومتطمبات المراىؽ الضرورية ليحقؽ نموا متزايدا ويكوف شخصية قوية ومتزنة
 .في حياتو



الثانيال�اب   

المیدانيالجانب   
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 تمهيد

أن نوضح أىم اإلجراءات الميدانية التي اتبعناىا في  من خالل ىذا الفصل سنحاول
يمكن الوثوق بيا ،واعتبارىا نتائج صادقة ىذه الدراسة، من أجل الحصول عمى نتائج عممية 

مرة أخرى، وبالتالي الحصول عمى نفس النتائج األولى كما ىو لمتجريب  موضوعية قابمة
يميز أي بحث عممي ىو مدى قابميتو لمموضوعية العممية، وىذا ال  معروف ،فإن الذي

 كانت الدراسة ذات منيجية عممية دقيقة وموضوعية. يمكن أن يتحقق إال إذا

 : منهج البحث -1

منيج البحث العممي يعرف " بأنو مجموعة الخطوات المنظمة والعمميات العقمية 
الواعية والمبادئ العامة والطرق الفعمية التي يستخدميا الباحث لتفيم الظاىرة موضوع 

 . )111، ص2009بوداود، وعطاء اهلل، (الدراسة " 
تيار المنيج ويختمف منيج البحث من دراسة إلى أخرى حسب اختالف المواضيع، فاخ

السميم والصحيح في مجال البحث العممي يعتمد باألساس عمى طبيعة المشكمة نفسيا، وقد 
اخترنا المنيج الوصفي بأسموب المسح إلجراء ىذا البحث الميداني باعتباره أكثر مالئمة 
لطبيعة مشكمة بحثنا، حيث يعد المنيج الوصفي من أحسن الطرق المناسبة لطبيعة مثل 

تحديد العالقات  اسات الوصفية، والتي تيدف إلى وصف الظواىر، فيو يعتمد عمىىذه الدر 
تحميميا وتفسيرىا  المعمومات التي يمكن فيما بعدالبيانات و بين المتغيرات من خالل جمع 

 .ومن ثمة الخروج باستنتاجات منيا

موصول واعتمدنا عمى أسموب المسح الشامل كأحد أنماط المنيج الوصفي لكونو األنسب ل
 إلى التحقق من أىداف الدراسة.
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 : عينة البحثمجتمع و  -2

 :  مجتمع البحث -2-1

 يتمثل مجتمع البحث في أساتذة التربية البدنية والرياضية لمتعميم المتوسط لوالية  
 .ةمتوسط154أستاذ موزعين عمى 350 تممسان، والذي قدر عدده ب

 :  عينة البحث -2-2

ة التربية البدنية والرياضية لمتعميم المتوسط لوالية تممسان، تذتمثمت عينت البحث في أسا
أستاذ في  70االستطالعية و  في الدراسة 10أستاذ اختير منيا  80ويقدر حجميا بـ 

 % .20أستاذ قدرت نسبتيا ب:350 الدراسة األساسية من أصل

تم اختيارىا من التي  متوسطة  28تم اختيار العينة بالطريقة المقصودة وكانت موزعة عمى 
مجموع متوسطات والية مجتمع البحث،  والتي كانت موزعة كما ىي موضحة في الجدول 

 .(26رقم )

 ( يبين توزع عينة البحث عمى متوسطات والية تممسان26جدول رقم )

 عدد األساتذة اسم المتوسطة  الرقم 
 2 متوسطة مولود قاسم 1
 2 متوسطة داري واسيني 2
 2 الجديد متوسطة الحمري 3
 3 متوسطة بمحرازم يمينة 4
 3 متوسطة احمد خميستي 5
 2 متوسطة ابن خميس 6
 3 متوسطة عقبة ابن نافع 7
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 2 متوسطة احمد العيد الخميفة 8
 3 متوسطة اوالد بن دامو 9
 2 متوسطة ابو بكر الرازي 10
 3 متوسطة الشهيد بن عيسى بمخير 11
 3 بوغرارةمتوسطة الجديدة حمام  12
 3 متوسطة العربي بن مهيدي 13
 2 متوسطة موس احمد 14
 2 متوسطة ابن رشد 15
 3 متوسطة سي طارق 16
 2 متوسط عبد الباسط 17
  3 متوسطة محمد بن احمد الحباك 18
 3 متوسطة المقري 19
 2 متوسطة يغمراسن بن زيان 20
 3 متوسطة دار الحديث 21
 3 متوسطة ابن خمدون 22
 2 متوسطة الشريف موالي ادريس 23
 3 متوسطة سميمة طالب 24
 2 متوسطة الخنساء 25
 3 متوسطة الدكتور بن زرجب 26
 2 متوسطة شيخي موسى 27
 2 متوسطة صاري مصطفى 28

 70 المجموع
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 : مجاالت البحث -3

 من مجموعةفي قمنا بإجراء الدراسة الميدانية الخاصة بالبحث  : المجال المكاني 3-1
 .طة سمتو  28 ، حيث بمغ عددىالوالية تممسانالتابعة المتوسطات 

لقد تم إجراء ىذا البحث خالل الموسم الجامعي الحالي   :المجال الزماني 3-2
، 2019إلى غاية شير ماي  2018، أي في الفترة الممتدة من شير أكتوبر 2018/2019

 وتم ىذا كمو في مراحل متعاقبة كانت كاآلتي:
خصصت األشير الثالث األولى )أكتوبر، نوفمبر،  : مرحمة اختيار موضوع البحث -3-2-1

 لعممية اختيار الموضوع وتحديد جوانبو. 2018 ةنمن س ديسمبر(
تمت ىذه المرحمة بالتطرق إلى أىم المصادر والمراجع  : مرحمة جمع المادة الخبرية -3-2-2

العممية المرتبطة بالموضوع قيد البحث،  وكذا الدراسات السابقة والمشابية والمرتبطة 
 .2019 جانفي، وفيفريتغرق ذلك شيرين كاممين سبمتغيرات بحثنا، وا

 
االستبيانية اعتمادا عمى تم بناء االستمارة : مرحمة بناء ومراجعة أداة القياس  -3-2-3

األدبيات التي قمنا باإلطالع عمييا ومراجعتيا، وبعدىا عرضيا عمى السادة المحكمين وكان 
 .2019ذلك خالل نياية شير فيفري وبداية شير مارس 

عرض األداة عمى األساتذة قمنا ب مرحمة تأسيس األداة )دراسة األسس العممية لألداة(: -3-2-4
( لتوجيينا وبالتالي التحقق من 1المختصين عمى قائمة المالحق رقم المختصين )أسماء 

دق المحكمين )الصدق الظاىري( ليذه االستمارة االستبيانية، والتعرف عمى مدى ص
 .قبل عطمة الربيع شير مارسلبحثنا، وتم ذلك في  امالئمتي
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ا بتوزيع أين قمن 2019وتمت في بداية شير أفريل:  مرحمة الدراسة األساسية -3-2-5
االستمارة االستبيانية عمى عينة البحث، وتمت العممية حتى استرجاع كل االستمارات 

بعد ذلك بتفريغ النتائج ودراستيا وقمنا  .2019االستبيانية وكان ذلك في أواخر شير أفريل 
من خالل استخدام الوسائل االحصائية المالئمة، وقمنا بتحميل ومناقشة ىده النتائج التي 

وكان ذلك في النصف  لنا بالخروج باستنتاجات ومنيا اقتراح فرضيات مستقبمية سمحت
 .2019األول من شير ماي 

األساتذة القائمين عمى عممية  مجتمع تمثل في شمل البحث عمى  :المجال البشري 3-3
 350وقدر عددىم ب  تدريس التربية البدنية والرياضية بالطور المتوسط لوالية تممسان

 منبعض المتوسطات أستاذ من  70  عينة البحث التي بمغ عددىا تم العمل معو  ،أستاذ
(، وتم العمل %20وبمغت نسبة التمثيل حوالي) ، وىذا في الدراسة األساسية والية تممسان
 .في الدراسة االستطالعية  مجتمع البحث ة من ذتاأس 10كذلك مع 

 متغيرات البحث:   -4

 المتغير المستقل:  -4-1

 وفي دراستنا المتغير المستقل كان كاآلتي:
 .الخبرة المينية، الوسائل البيداغوجية، استمرارية المنافسات -

 المتغيرات التابعة:  -4-2

وىي المتغيرات التي تتأثر بالمتغير المستقل، فالمتغير التابع في دراستنا ىو عمى 
 النحو التالي:

 .الموىوبين انتقاء التالميذ -
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وىي كل المتغيرات التي تقف في تحقيق األىداف المدروسة وىي المشوشة: المتغيرات  -4-3
 عمى النحو التالي:

 حيث أن اختيارنا انصب عمى أساتذة يحممون شيادة جامعية.: المستوي التعميمي -
 .المتوسطتم التركيز عمى األساتذة الذين يدرسون في الطور : أساتذة التعميم المتوسط -
تم التركيز عمى األساتذة الذين يتمتعون بخبرة في ميدان التدريس لمدة ال تقل الخبرة:  -

 سنوات في الميدان. 5عن 
  الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث: -5

اعتمدنا في الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث عمى دراسة استطالعية، حيث تعتبر 
 اعدة لمباحث لما ليا من فائدة، الدراسة االستطالعية ذات أىمية بالغة وأحد العناصر المس

إذ أنيا تسمح بمعرفة الظاىرة قيد الدراسة عن قرب، ومن خالليا يمكن التعرف عمى 
 متغيرات البحث وبالتالي التمكن من ضبطيا.

  أدوات البحث: -6

لتعرف عمى كانت أساس لنا في اواألجنبية والتي منيا : العربية المصادر والمراجع -6-1
 .يةستبياناالستمارة االأداة القياس أي  سند لبناءالموضوع، و جوانب 

فرق الرياضة المدرسية لكرة اليد، ومالحظة مالحظة  تمثمت في والتيالمالحظة:  -6-2
  التالميذ المنخرطين فييا.

قمنا بإجراء مقابالت مع بعض األساتذة والدكاترة بالمعيد لإللمام بجوانب المقابمة:  -6-3
قصد  المتوسطالموضوع وحصر المشكمة، وأجرينا مقابالت مع بعض األساتذة في الطور 

انتقاء وتوجيو التالميذ لمفرق الرياضية المدرسية التعرف عمى الصعوبات التي تواجييم في 
 .  لكرة اليد

 : يةاالستبيان االستمارة -6-4
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 الكثيرة االستخدام في مثل ىذه البحوث. ىي أحد أدوات القياسستبيانية االستمارة فاال
وكان أساسيا  قمنا ببنائيا، حيث عمى االستمارة االستبيانية في دراسة متغيرات بحثنا عتمدناا

مبني عمى الفرضية العامة المقترحة والغرض من ىذا ىو الوصول إلى نتائج موضوعية 
 والتحقق من صحة الفرضية المطروحة أثناء التحميل والمناقشة.

 .بغرض تحكيميا الخبراء األساتذةالسادة عرضيا عمى قمنا بحتى تتناسب مع موضوعنا و  
 :مواصفات االستبيان -6-4-1

بانتقاء وتوجيو التالميذ الموىوبين في كرة خاصة  ية المعتمدة في بحثناستبياناالستمارة اإل
 التالية:، وتتمثل أبعاد ىا في المحاور الثالث سنة  15-12اليد لمفرق الرياضة المدرسية 

الخبرة المينية واتباع االسس العممية في عممية االنتقاء و التوجيو من  المحور األول: -
 .طرف االستاذ

استمرارية المنافسات المدرسية في كرة اليد تساىم في عممية االنتقاء في  المحور الثاني: -
  .خاصةكرة اليد بصفة 

 المنشآت و الوسائل البيداغوجية وعممية االنتقاء الرياضي . المحور الثالث: -

ىذه األستمارة موجو لألساتذة لغرض جمع المعمومات التي تساعدنا عمى الوصول 
جابات من خالل يا نتمكن من اإلجابة عمى أسئمة البحث عن طريق التحقق من إلى نتائج وا 

وتضمن االستبيـان ، صحة الفرضيات بالتعرف عمى مستوى تطبيق األساتذة المبحوثين
 .داخل الخـانة× ( سـؤاال ، يجـاب عمييـا بعـالمة )  ( 25) قـائمة تضـم

 : الدراسة االستطالعية  -7
لقد قمنا بدراسة استطالعية، والتي من خالليا حاولنا التأكد من صدق وثبات أداة القياس 

حتى نتمكن من الحصول عمى أي التأكد من األسس العممية ليده األداة المعتمدة في بحثنا 
وبعد اساتذة  10حيث قمنا بتوزيع االستبيان عمى  نتائج ذات درجة عالية من الصدق،

وقارنا النتائج القبمية و البعدية، وقمنا بحساب التوزيع عمى نفس االساتذة اسبوعين تم اعادة 
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مل االرتباط بارسون كما ىو امعامل االرتباط بين التطبيقين االول و الثاني باستخدام مع
 (.27موضح بالجدول رقم )

 كتابة معادلة االرتباط لبيرسون:

ن مج(س  ص) (مج س)(مج  ص)ر=

 ص (مج ص)  √
 

 ن مج س  (مج س)    ن مج
 

 حيث ان :
 مجموع قيم االختبار )س(مج س: 

 مج ص: مجموع قيم اعادة االختبار )ص(
 :وتمت ىده الدراسة االستطالعية في مراحل

  أوال: ثبـات المقياس:

يعتبر الثبات من الخصائص الواجب توافرىا لصالحية استخدام أي من أدوات 
أداة القياس عمى نفس الفرد أو الشيء  يعني ''أنو في حالة تطبيق نفس، فثبات األداة القياس

أي عدد من المرات بنفس الطريقة والشروط، فإننا سوف نحصل عمى نفس القيمة في كل 
مرة، ومن المتفق عميو أن الثبات يشير إلى مدى الدقة واإلتقان أو االتساق الذي يقيس بو 

 . (98، صفحة 2006)رضوان،  االختبار الظاىرة التي وضع من أجميا"
طريقتين إليجاد ثبات  قمنا في بحثنا بإتباعحيث توجــد عدة طرق لحساب الثبات، و 

 .المقياس
 

 ثانيا: صدق المقياس:

يعتبر الصدق من أىم المعامالت ألي اختبار، حيث أنو من شروط تحديد صالحية  
 ما وضع لقياسو وال يقيس شيئا بدال منو االختبار، و''يقصد بصدق االختبار أن يقيس فعال

 (. 105، ص 2009أو باإلضافة إليو'')بوداوود عبد اليمين، عطاء اهلل أحمد ، 
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 معامل الثبات√معامل الصدق = 

 :عمىفقد اعتمدنا  االستمارة االستبيانية  فممتأكد من صدق
  مدى صدق المحتوى )صدق المضمون(: يعرف أن "صدق المحتوى يستيدف معرفة

تمثيل االختبار أو المقياس لعناصر مكونات السمة أو الصفة أو الظاىرة المطموب 
قياسيا، وعما اذا كان االختبار أو المقياس يقيس جانبا محددا من ىذه الظاىرة أم 

 .(185، صفحة 2006)رضوان،  يقيسيا كميا"
عمى الخبراء االستمارة االستبيانية من خالل عرضيا فقمنا بالتأكد من صدق محتوى  

(، حيث حصمت العبارات عمى موافقة أراء 1والمحكمين )القائمة االسمية ممحق رقم 
 .%، وبذلك فيي صادقة ومنطقية75الخبراء بنسبة مرتفعة، تفوق 
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 األسس العممية لالستبانةيوضح  (27) جدول رقم                 
 الداللة االحصائية معامل الصدق الثباتمعامل  العينة العبارة

 المحور االول
  1س

 
 
 

10 

 دال 1 1
 دال 1 1 2س

 دال 1 1 3س

 دال 01948120852 0189893315 4س

 دال 1 1 5س

 دال 01873935133 01763762616 6س

 دال 01984671951 01969578852 7س

 دال 1 1 8س

 دال 01873935133 01763762616 9س

 المحور الثاني
  1س

 
 
 

10 

 دال 1 1

 دال 01905447983 01819836049 2س

 دال 1 1 3س

 دال 1 1 4س

 دال 01965950157 01933059706 5س

 دال 1 1 6س

 دال 1 1 7س

 دال 01873935133 01763762616 8س

 دال 1 1 9س

 المحور الثالث
  1س

 
 

10 

 دال 1 1

 دال 01873935133 01763762616 2س

 دال 1 1 3س

 دال 1 1 4س

 دال 01895423769 01801783726 5س

 دال 1 1 6س

 دال 01903602004 01816496581 7س
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من العوامل الميمة التي يجب أن تتوفر في االختبار الجيد شرط  :الموضوعيةثالثا  
التحرر من التحيز أو التعصب وعدم إدخال العوامل الشخصية والذي يعني  الموضوعية

 .وأىوائو الذاتية وميولو لمشخصية لممختبر كآرائو

 الدراسات االحصائية: -8

بعدما قمنا باسترجاع االستمارات من األساتذة قمنا بتفريغ البيانات التي تحتوييا وفرزىا ومن 
 :تحميل وتفسيرىا استخدمنا اجل

المئوية لتحميل وتشخيص نتائج إجابات األساتذة عمى المقترحات الموجودة قانون النسب -
ذا القانون بمعرفة مدى وجود ىكاف تربيع( بحيث يسمح لنا 2األسئمة وقانون ك)  ضمن

 .إجابات األساتذة عمى األسئمة فروق معنوية في

 (75، ص1977)السامرائي،  مجموع التكرار الكمي/ 100×ئوية = عدد التكراراتمالنسبة ال

 (1999)المجيد،  ت م/  ² (ت م -ت ش) مجموع = 2ك
 المشابية.التكرار مجموع = شت مج 
 المتوقعةالتكرار مجموع = مت مج 

 ــــ مالحظة
 :يبالقانون التال المتوقعةتحسب التكرارات 

 عدد االقتراحات /=عدد أفراد العينة مت 
 :صعوبات البحث -9

و  ال يمكن أن يخمى أي عمل كان من الصعوبات و المشاكل، فما من بحث عممي إال
 يمكن  يواجو فيو الباحث صعوبات تعيقو في الوصول إلى أغراضو و أىدافو المرجوة و
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 :تمخيصيا فيما يمي
 .طبيعة العينة و صعوبة جمع عدد كبير من أفراد عينة البحث 1-

 .صعوبة التنقل2- 
 ضيق الوقت و كثرة المسؤوليات 3-
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االول: عرض وتحميل نتائج المحور 1-1  
الخبرة المينية واتباع االسس العممية في الخاص بالفرضية االولى تناولنا في ىذا المحور 

المعايير التي يعتمد وكذلك تطرقنا ايضا الى  ,عممية االنتقاء و التوجيو من طرف االستاذ
عمييا في عممية انتقاء المواىب الشابة لكرة اليد والطريقة التي يسمكيا في توجيييم وكذلك 
 االقتراحات والتوصيات من اساتذة التربية البدنية والرياضية لمحفاظ عمى ىذه الفئة الموىوبة.

عدد سنوات الخبرة في التدريس؟ماىي  ( 11السؤال رقم:)  
السؤال معرفة عدد سنوات الخبرة في التدريس. اليدف من ىذا  

 

 التكرار  االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

اقل من خمسة 
 %27,14 19 سنوات

 
      

اكثر من خمسة 
 0,05 1 3,84 14.62 %72,85 51 سنوات
         %100 70 المجموع

 التربية البدنية والرياضية. ألساتذةيمثل عدد سنوات التدريس  (1) الجدول رقم 
 

 
.عدد سنوات التدريس ألستاذ التربية البدنية والرياضية يوضح :( 1)الشكل رقم  
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 التحميل:

الذي يمثل اجابات االساتذة عمى السؤال ( 1)يتضح من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم
 سنوات في التعميم5االساتذة الذين لدييم خبرة اقل من  بالمئة تمثل% 27.14 ان نسبة 11

سنوات.5بالمئة فيي نسبة االساتذة الذين لدييم خبرة اكثر من% 72.85,اما نسبة  
 الجدولية المقدرة 2التي كانت اكبر من ك14.62ب المحسوبة المقدرة2وذلك بعد حساب ك

1ودرجة الحرية د=1.15عند مستوى الداللة3.84ب  
لصالح 11السؤال رقم جد فروق ذات داللة احصائية بين االجابات االساتذة عمى وبالتالي تو 
سنوات.5الذين لدييم خبرة اكثر من  االساتذة  

 االستنتاج:
من خالل التحميل االحصائي نستنتج ان نسبة كبيرة من االساتذة لدييم خبرة في ميدان 

االنتقاء والتوجيو.سنوات واكثر وىذا يؤثر بشكل ايجابي عمى 5التدريس من   
لك تكوين خاص في كرة اليد من قبل؟ىل   (10)السؤال رقم  

.اليدف من السؤال ىو معرفة ما اذ كان االساتذة قد تمقو تكوين خاص في كرة اليد ام ال  
 

 التكرار االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 %70 49 نعم
 0,05 1 3,84 11,2 %30 21 ال    

 %100 70 المجموع
 ( يمثل الجدول اذا كان االساتذة قد تمقو تكوينا خاصا في كرة اليد.0الجدول رقم)    
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تكوينا خاصا في كرة اليد. ااالساتذة الذين تمقو يوضح (:0الشكل رقم )  

 التحميل:
يمثل اجابات االساتذة عمى والذي ( 12)يتضح من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم

من االساتذة سبق ليم وان كان ليم تكوين من قبل خاص في كرة  %71,ان نسبة12السؤال
تكوين. تمقوافمم يسبق ليم ان % 31,اما نسبة اليد  

الجدولية 2والتي كانت اكبر من ك11.2المحسوبة المقدرة ب2وذلك بعد حساب قيمة ك
1د= ودرجة الحرية1,15عند مستوى الداللة  3.84المقدرة ب  

وبالتالي توجد فروق ذات داللة احصائية لصالح االساتذة الذين اجابوا بنعم والتي 
%.71بمغت  

 االستنتاج:
من خالل التحميل االحصائي لنتائج نستنتج ان اغمبية االساتذة سبق ليم وان تمقو تكوين 

 خاص في كرة اليد اال فئة قميمة منيم لم يتمقى تكوين خاص.
 

اشرفتم عمى عممية انتقاء التالميذ في كرة اليد من قبل؟ ىل-: 10السؤال رقم  
في كرة  التالميذ قد اشرفوا عمى عممية انتقاء األساتذةاليدف من ىذا السؤال ىو معرفة ما اذ كان 

 اليد من قبل ام ال.
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 التكرار  االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 0ك
 المحسوبة

 0ك
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

         %81,42 57 نعم

 0,05 1 3,84 27,64 %18,57 13 ال

         %100 70 المجموع
 .(:يمثل االساتذة الذين قاموا بانتقاء التالميذ الموىوبين في كرة اليد0لجدول رقم)ا
 

 
االساتذة الذين قاموا بانتقاء التالميذ الموىوبين في كرة اليد يوضح(:  0الشكل رقم)  

 التحميل:
والذي يمثل االجابات االساتذة عمى ( 13)يتضح من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم

من االساتذة سبق ليم وان قاموا بانتقاء تالميذ موىوبين %81.42ان نسبة ( 13)السؤال رقم
فمم يسبق ليم وان قاموا بالعممية.% 18.57,اما نسبة في كرة اليد  

 الجدولية2والتي كانت اكبر من ك 27.64المحسوبةالمقدرةب2وذلك بعد حساب قيمة ك
1د= ودرجة الحرية1.15عند مستوى الداللة  3.84ب والمقدرة  

   51وبالتالي توجد فروق ذات داللة احصائية لصالح االساتذة الذين اجابوا بنعم والتي بمغت
 ذ.استا
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 االستنتاج:

من خالل التحميل االحصائي لنتائج نستنتج ان اغمبية االساتذة سبق ليم القيام بعممية انتقاء 
 موىوبين في كرة اليد اال فئة قميمة منيم ال يسبق ليا ذلك.

الجوانب التي تركز عمييا في عممية االنتقاء؟ما ىي  10السؤال رقم  
جانب يعتمد االساتذة في عممية انتقاء المواىب في كرة اليدف من ىذا السؤال ىو معرفة عمى اي 

 .اليد
 

 التكرار  االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2ك
الجدولية 2ك المحسوبة  درجة الحرية 

مستوى 
 الداللة

         %34,28 24 بدني
 0,05 2 5,99 2,6 %25,71 18 نفسي
         %40 28 مياري

         %100 70 المجموع
.الجانب الذي يراعيو األساتذة عند قياميم بعممية االنتقاء بيني (:0رقم) الجدول  

  

 
. يوضح الجانب الذي يراعيو األساتذة عند قياميم بعممية االنتقاء (:0الشكل رقم)  
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 التحميل:
الذي يمثل اجابات االساتذة الذين يراعون الجانب ( 14)من خالل نتائج الجدول رقم

فيراعون الجانب النفسي % 25.71,اما نسبة  عند قياميم بعممية االنتقاء % 34.28البدني
في عممية االنتقاء. الميارىفيراعون الجانب % 41,اما نسبة  

الجدولية 2التي كانت اصغر من قيمة ك 2.6المحسوبة المقدرة ب2وذلك بعد حساب ك
2د= ودرجة الحرية 1.15عند مستوى الداللة 5.99المقدرة ب  
14ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين االجابات االساتذة عمى السؤال رقم وبالتالي   
 االستنتاج:

 من خالل التحميل االحصائي لمنتائج نستنتج ان االساتذة يراعون اكثر لمجانبين البدني و
 المياري اما الجانب النفسي فيراعي اليو نسبة قميمة منيم.

تعتمدون عمييا لالنتقاء التالميذ الموىوبين في كرة اليد؟المعايير التي ما ىي  : 10السؤال رقم  
التربية البدنية و الرياضية في عممية  ةتذااليدف من السؤال معرفة المعاير التي يرتكز عمييا اس

 انتقائو لمواىب شابة في كرة اليد.
 

 التكرار  االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2ك
الجدولية 2ك المحسوبة  درجة الحرية 

مستوى 
 الداللة

القدرة 
         %38,57 27 الحركية
القدرة 
 0,05 3 7,81 13,78 %11,42 8 البداعية
القدرة 
         %17,14 12 القيادية

         %32,85 23 القدرة العقمية
         %100 70 المجموع
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الرياضية في عممية انتقائو يمثل المعاير التي يرتكز عمييا اساتذة التربية البدنية و (:0الجدول رقم)
 لمواىب شابة في كرة اليد.

 
(: يوضح المعاير التي يرتكز عمييا اساتذة التربية البدنية و الرياضية في عممية انتقائو 0الشكل رقم)

 لمواىب شابة في كرة اليد.
:التحميل  

ان ( 15)عمى السؤال رقم األساتذةالذي يمثل اجابات ( 15)يتضح من خالل الجدول رقم
من االساتذة عند قياميم بعممية انتقاء التالميذ الموىوبين في كرة اليد فانيم % 38.57نسبة 

فتمثل االساتذة الذين يتبعون القدرة % 11.42,اما نسبة يتبعون في ذلك عمى القدرة الحركية
,اما  فتمثل االساتذة الذين يتبعون القدرة القيادية% 17.14,اما نسبة االبداعية

فتمثل االساتذة الذين يتبعون القدرة العقمية.% 32.85نسبة  
الجدولية 2التي كانت اكبر من ك 13.78المحسوبة المقدرة ب2وذلك بعد حساب قيمة ك

  3ودرجة الحرية 1.15عند مستوى الداللة 7.81المقدرة ب
لصالح  15وبالتالي توجد فروق ذات ذاللة احصائية بين اجابات االساتذة عمى السؤال رقم

اتذة الذين يتبعون القدرة الحركية بنسبة قميمة.االس  
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:االستنتاج  
من خالل التحميل االحصائي نستنتج انو عند القيام بانتقاء التالميذ الموىوبين في كرة اليد 

او عقمية(وعدم التركيز  االخرى)القياديةيجب مراعاة القدرات الحركية دون ان تيمل القدرات 
 عمى قدرة واحدة.
يؤدي الى نتيجة سمبية حتما حيث يكون الموىوب ناقصا في قدرة من فقط الن ذلك 

 القدرات.
 

التي تعتمدون عمييا اثناء عممية االنتقاء؟ ةقيالطر ما ىي  : (10)السؤال رقم  
 اليدف من ىذا السؤال معرفة الطريقة المستخدمة في عممية االنتقاء.

 

 التكرار  االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2ك
الجدولية 2ك المحسوبة  درجة الحرية 

مستوى 
 الداللة

         %17,14 12 المالحظة
 0,05 1 3,84 30,22 %82,85 58 االختبار
         %100 70 المجموع

إجابة األساتذة حول الطريقة المستخدمة في عممية االنتقاء. يمثل (:10الجدول رقم)  
 

 
.المستخدمة في عممية االنتقاءيوضح إجابة األساتذة حول الطريقة  (:0الشكل رقم) . 
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 التحميل:
والذي يمثل اجابات االساتذة عمى ( 16)يتضح من خالل النتائج المبنية في الجدول رقم 

من االساتذة يعتمدون عمى المالحظة عند انتقائيم % 17.14ان نسبة 16السؤال رقم
انتقائيم لممواىب ى االختبار عندفيعتمدون عم%  82.85,اما نسبة  لمموىوبين في كرة اليد  

 الجدولية2والتي كانت اكبر من ك 31.22المحسوبة المقدرة ب 2وذلك بعد حساب قيمة ك
.1د= ودرجة الحرية 1.15عند مستوى الداللة  3.84والمقدرة ب  

ة وبالتالي توجد فروق ذات داللة احصائية لصالح االساتذة الذين يعتمدون عمى طريق
.% 82.85التي بمغت نسبتيماالختبار عند انتقائيم لممواىب   

:االستنتاج  
من  استخدامامن خالل التحميل االحصائي لمنتائج نستنتج ان االختبار ىي الطريقة االكثر 

 طرف االساتذة في عممية االنتقاء المواىب الشابة.
 

تراعون؟ فإنكمعند قيامكم بتوجيو التالميذ الموىوبين في كرة اليد  (10)السؤال رقم   
السؤال ىو معرفة الجانب المراعي من طرف االساتذة عند القيام بعممية التوجيو. ىذااليدف من   

 

 التكرار  االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2ك
الجدولية 2ك المحسوبة  درجة الحرية 

مستوى 
 الداللة

         %42,85 30 الدافعية
         %22,85 16 االستقرار

 0,05 3 7,81 15,37 %24,28 17 الميل
         %10 7 القدرة
         %100 70 المجموع

.الجانب الذي يراعيو األساتذة عند القيام بعممية التوجيو يمثل( 0الجدول رقم)  
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. ( يوضح الجانب الذي يراعيو األساتذة عند القيام بعممية توجيو التالميذ 0الشكل رقم)  

:لتحميلا  
الذي يمثل إجابات األساتذة عمى ( 17)يتضح من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم 

تمثل نسبة األساتذة الذين يراعون ميول التالميذ % 24.28أن نسبة    17السؤال رقم
فتمثل األساتذة  %11أثناء توجيييم إلى األندية المختصة، أما نسبة  الموىوبين في كرة اليد

اعون فتمثل األساتذة الذين ير  % 42.85التالميذ نحو المعبة، أما نسبة  تقدراالذين يراعون 
    التالميذ،  استقرارفتمثل األساتذة الذين يراعون % 22.85نسبة  الدافعية لدى التالميذ، أما
 2و التي كانت اكبر من قيمة ك 15.37ب قدرةالم المحسوبةو يتضح بعد حساب ك 

 .3و درجة حرية د= 1.15عند مستوى داللة  7.81الجدولية المقدرة ب 
 (17رقم )إجابات األساتذة عمى السؤال  ينتوجد فروق ذات داللة إحصائية ب يو بالتال

 لصالح الدافعية.
 :الستنتاجا

 وعند القيام بعممية توجي وأجابوا بأنمن خالل التحميل اإلحصائي نستنتج أن أغمبية األساتذة 
 ناسبمال الدافعية ختصة ال بد من مراعاة ماألندية ال ىفي كرة اليد إلين وبىو مال التالميذ

 .وبىو مو الرغبة عند التمميذ ال قرارة لمميل و االستىميب أيضا إعطاء األيجلمعبة و لكن 
 

عممية االنتقاء التالميذ في كرة اليد ؟ المحددات التي تعتمد عمييا اثناءماىي  : 10السؤال رقم  
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من ىذا السؤال معرفة المحددات التي يعتمد عمييا اساتذة التربية البدنية والرياضية اثناء  اليدف
.في كرة اليد عممية االنتقاء التالميذ  

 

 التكرار  االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2ك
الجدولية 2ك المحسوبة  درجة الحرية 

مستوى 
 الداللة

         %32,85 23 البدنية
 0,05 2 5,99 7,82 %44,28 31 الميارية
         %22,85 16 الجسمية
         %100 70 المجموع

.(: يمثل المحددات التي تعتمد عمييا اثناء عممية االنتقاء التالميذ في كرة اليد10الجدول رقم )  

 
.اثناء عممية االنتقاء التالميذ في كرة اليدالمحددات التي تعتمد عمييا (: يوضح   0الشكل رقم)  

 التحميل:
(ان 18(الذي يمثل اجابات االساتذة عمى السؤال رقم )18يتضح من خالل الجدول رقم )

% من االساتذة يعتمدون عمى المحددات البدنية عند قياميم بعممية انتقاء 32,85نسبة 
تذة الذين يعتمدون عمى المحددات %  فيمثل االسا44,28التالميذ في كرة اليد, اما نسبة 

% فتمثل االساتذة الذين يعتمدون عمى المحددات الجسمية.22,85الميارية, اما نسبة   
الجدولية المقدرة 2التي كانت اكبر من ك7,82الحسوبة المقدرة ب2وذلك بعد حساب قيمة ك

2ودرجة الحرية د=1,15عند مستوى داللة 5,99ب  
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لصالح 18ة احصائية بين اجابات االساتذة عمى السؤال رقم وبالتالي توجد فروق ذات دالل
 األساتذة الذين يعتمدون عمى المحددات الميارية.

:االستنتاج   
من خالل التحميل االحصائي نستنتج انو عند القيام بانتقاء التالميذ الموىوبين في كرة اليد 

)البدنية و الجسمية(.يجب مراعات المحددات الميارية دون ان تيمل المحددات االخرى   
 
في  والخبرة العوامل التي تؤثر عمى عممية االنتقاء والتوجيو ىي التكوين ىل : 10لسؤال رقم ا

 التدريس ت.ب.ر؟
  .اذا كان عامل التكوين و الخبرة في التدريس يؤثر في عممية االنتقاء اليدف من ىذا السؤال معرفة

 

 التكرار  االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2ك
الجدولية 2ك المحسوبة  درجة الحرية 

مستوى 
 الداللة

         %91,42 64 نعم
 0,05 1 3,84 48,06 %8,57 6 ال

         %100 70 المجموع
.(: يمثل اذا كان عامل التكوين و الخبرة في التدريس يؤثر في عممية االنتقاء10الجدول رقم )  

 

 
.التكوين و الخبرة في التدريس يؤثر في عممية االنتقاءيوضح اذا كان عامل (:  10الشكل رقم)  
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 التحميل:

( والذي يمثل اجابات االساتذة عمى 19يتضح من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم )
% من االساتذة الذين يرون ان عامل التكوين والخبرة في 91,42ان نسبة  19السؤال رقم 

%  فيي نسبة االساتذة الذين يرون عكس 8,57نسبة التدريس يؤثر في عممية االنتقاء ,اما 
 ذلك.

الجدولية المقدرة 2التي كانت اكبر من ك48,16المحسوبة المقدرة ب 2وذلك بعد حساب ك
1ودرجة الحرية د=1,15عند مستوى داللة 3,84ب  

( 19وبتالي توجد فروق ذات داللة احصائية بين االجابات االساتذة عمى السؤال رقم )
اتذة الذين يرون ان عامل التكوين و الخبرة ضروري في عممية انتقاء المواىب لصالح االس

.الشابة   
 االستنتاج:

من خالل التحميل االحصائي نستنتج ان عامل التكوين والخبرة في التدريس لو اىمية كبيرة 
 في عممية االنتقاء وبتالي فالخبرة والتكوين ضرورية لتتم عممية االنتقاء بشكل جيد.
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:الثانيرض وتحميل نتائج المحور ع - 1-0   

تناولنا في ىذا المحور المتعمق بالفرضية الثانية مدى اىتمام اساتذة التربية البدنية والرياضية 
بتنظيم منافسات في كرة اليد سواء كانت مدرسية او خارجية والنوع الذي يسيل عمى االستاذ 

التالميذ و كذلك االىداف والمعايير التي عممية االنتقاء الى جانب المنافسة التي يفضميا 
يركزون عمييا اثناء قياميم بيا الى جانب االساس الذي يعتمدون عميو في اختيار فريق كرة 
 اليد الممثل لممؤسسة التربوية والمساعدات التي يتمقاىا االستاذ عند اجراءه لتمك المنافسات.

ات وممتقيات خاصة بانتقاء وتوجيو المواىب (ىل تتمقون دعوات لممشاركة في ندو  11السؤال رقم)
 الشابة نحو الفرق المدرسية؟

.الغرض من ىذا السؤال معرفة عدد االساتذة الذين  يتمقون دعوات لممشاركة في الندوات و الممتقيات  

 التكرار  االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2ك
الجدولية 2ك المحسوبة  درجة الحرية 

مستوى 
 الداللة

         %82,85 58 نعم
 0,05 1 3,84 30,22 %17,14 12 ال

         %100 70 المجموع
.(يمثل نسبة االساتذة الذين يتمقون دعوات لممشاركة في ندوات 11الجدول رقم)   
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. نسبة االساتذة الذين يتمقون دعوات لممشاركة في ندوات يوضح(11الشكل رقم)  

 التحميل:

جابات االساتذة عمى والذي يمثل ا(11في الجدول رقم) ل النتائج المبينةيتضح من خال
من االساتذة يتمقون دعوات لممشاركة في الندوات و % 82.85( ان نسبة11السؤال رقم )

فال يتمقون تمك الدعوات  % 17.14الممتقيات الخاصة بعممية االنتقاء في كرة اليد اما نسبة 
 2والتي كانت اكبر من ك %31.22المحسوبة المقدرة ب2وذلك بعد حساب قيمة ك

1.ودرجة الحرية د= 1.15عند مستوى الداللة3.84الجدولية والمقدرة ب  

وبالتالي توجد فروق ذات داللة احصائية لصالح االساتذة الذين اجابوا بنعم والتي بمغت 
82.85%  

:االستنتاج  

لممشاركة في من خالل التحميل االحصائي لنتائج نستنتج ان اغمبية االساتذة يتمقون دعوات 
 الندوات الخاصة بانتقاء وتوجيو المواىب الشابة.
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(ىل المنافسات بين المؤسسات تسيل عممية االنتقاء في كرة اليد؟11السؤال رقم )   

الغرض من ىذا السؤال معرفة اىمية المنافسات بين المؤسسات ودورىا في تسييل عممية االنتقاء في 
.كرة اليد  

 التكرار  االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2ك
الجدولية 2ك المحسوبة  درجة الحرية 

مستوى 
 الداللة

         %67,14 47 دائما
 0,05 2 5,99 40,13 %24,28 17 احيانا
         %7,14 5 ابدا

         %100 70 المجموع
في كرة ( يمثل اىمية المنافسات بين المؤسسات ودورىا في تسييل عممية االنتقاء 11الجدول رقم ) 

 اليد.

 
( يوضح اىمية المنافسات بين المؤسسات ودورىا في تسييل عممية االنتقاء في كرة 11الشكل رقم ) 

 اليد.

:التحميل  

بات االساتذة عمى االذي يمثل اج( 11)يتضح من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم 
يمثل االساتذة الذين يرون ان  % 67,14,توصمنا الى ان ىناك نسبة (  11)السؤال رقم

 دائما

 احيانا

 ابدا
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اما نسبة  المنافسات بين المؤسسات تسيل عممية االنتقاء في كرة اليد بصفة دائمة,
يرون %  7,14من االساتذة يرون درجة السيولة من حين الى اخر ,اما نسبة % 24,28

 ان المنافسات بين المؤسسات ال يسيل عممية االنتقاء في كرة اليد

التي كانت اكبر من قيمة 41,13المحسوبة المقدرة ب 2مة كوذلك بعد حساب قي
2ودرجة الحرية د=  1,15عند مستوى الداللة 5,99الجدولية المقدرة ب2ك  

( 11)وبتالي توجد فروق ذات داللة احصائية بين االجابات االساتذة عمى السؤال رقم
.لصالح ان المنافسات بين المؤسسات تسيل عممية االنتقاء في كرة اليد   

 االستنتاج:

فسات بين امن خالل التحميل االحصائي لنتائج نستنتج ان معظم االساتذة يرون ان المن
الن التمميذ يبرز قدراتو و مواىبو بشكل كبير  نتقاء في كرة اليد,المؤسسات تسيل عممية اال

من خالل التنافس الشديد والمتعة الى جانب الروح الجماعية ورغبة في البروز والظيور 
.مستوى امام اقرانو من التالميذ االخرين أحسنب  

(ىل برمجتكم منافسة لغرض اكتشاف المواىب وتوجيييا؟ 10السؤال رقم )   

.الغرض من ىذا السؤال معرفة الغرض من برمجة المنافسة  

 

 التكرار  االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2ك
الجدولية 2ك المحسوبة  درجة الحرية 

مستوى 
 الداللة

         %41,42 29 نعم
 0,05 1 3,84 2,06 %58,57 41 ال

         %100 70 المجموع
الغرض من برمجة المنافسة الكتشاف المواىب وتوجيييا.( يمثل 10الجدول رقم)  
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( يوضح الغرض من برمجة المنافسة الكتشاف المواىب وتوجيييا.10الشكل رقم )   

:التحميل  

( الذي يمثل اجابات االساتذة عمى 12الجدول رقم )يتضح من خالل النتائج المبينة في 
% يمثل االساتذة الذين يكون غرضيم 41,42(,توصمنا الى ان ىناك نسبة 12السؤال رقم)

%من االساتذة ال تكون  58,57من برمجة المنافسة اكتشاف المواىب وتوجيييا, اما نسبة 
 برمجتيم قصد ذلك.

الجدولية 2التي كانت اصغر من قيمة 2,16ب المحسوبة المقدرة2وذلك بعد حساب قيمة ك
1ودرجة الحرية د=1,15عند مستوى داللة 3,84المقدرة ب  

 وبتالي ال توجد فروق ذات داللة احصائية في اجابات االساتذة.

 االستنتاج:

من خالل التحميل االحصائي لنتائج نستنتج ان نسبة متوسطة من االساتذة الذين يكون 
وتوجيييا من خالل برمجتيم لممنافسة.غرضيم اكتشاف المواىب   

(ىل تعتمدون مبدا االستمرارية في عممية االنتقاء؟ 10السؤال رقم)   
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معرفة اذا كان االساتذة يعتمدون عمى مبدا االستمرارية في عممية االنتقاء. اليدف من السؤال  

 التكرار  االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2ك
الجدولية 2ك المحسوبة  درجة الحرية 

مستوى 
 الداللة

         %70 49 نعم
 0,05 1 3,84 11,2 %30 21 ال

         %100 70 المجموع
(يمثل نسبة االساتذة الذي يعتمدون عمى مبدا االستمرارية في عممية االنتقاء. 10الجدول رقم )  

 

 
االنتقاء.(يوضح نسبة االساتذة الذي يعتمدون عمى مبدا االستمرارية في عممية 10الشكل رقم )  

 التحميل:

( الذي يمثل اجابات االساتذة عمى 13يتضح من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم )
% من االساتذة الذين يعتمدون عمى مبدا 71( ,توصمنا الى ان ىناك نسبة 13السؤال رقم)

.أ% من االساتذة ال يعتمدون عمى ىذا المبد31االستمرارية في عممية االنتقاء ,اما نسبة   

الجدولية 2والتي كانت اكبر من ك11,2 المحسوبة المقدرة ب2وذلمك بعد حساب قيمة ك
1ودرجة الحرية د=1,15عند مستوى داللة 3,84والمقدرة ب  
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وبتالي توجد فروق ذات داللة احصائية لصالح االساتذة الذين يعتمدون عمى مبدا 
 االستمرارية في عممية االنتقاء.

 االستنتاج:

التحميل االحصائي نستنتج ان اغمبية االساتذة يعتمدون عمى مبدا االستمرارية في من خالل 
نتقاء.يبين اىمية االستمرارية ودورىا في تحسين عممية اال عممية االنتقاء وىذا ما  

(عمى اي اساس يتم اختيار فريق كرة اليد الممثل لممؤسسة من خالل المنافسات 10السؤال رقم) 
 المدرسية؟

ىذا السؤال معرفة المعايير و االسس التي يعتمد عمييا اساتذة التربية البدنية و الرياضية  اليدف من
 في اختيار فريق كرة اليد في اطار المنافسات الرياضية المدرسية.

 

 التكرار  االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2ك
الجدولية 2ك المحسوبة  درجة الحرية 

مستوى 
 الداللة

ميارات 
         %37,14 26 حركية

 0,05 2 5.99 10,82 %15,71 11 ميارات بدنية
         %47,14 33 قدرات فنية
         %100 70 المجموع

االسس التي يتم من خالليا اختيار فريق كرة اليد الممثل لممؤسسة التربوية يمثل( 10الجدول رقم)   
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.(يوضح االسس التي يتم من خالليا اختيار فريق كرة اليد الممثل لممؤسسة التربوية 10رقم)  الشكل  

:التحميل  
ابات االساتذة عمى السؤال رقم الذي يمثل اج(14النتائج المبينة في الجدول رقم ) من خالل

ان  اساتذة التربية البدنية والرياضية الذين يرون تمثل% 37.15(توصمنا الى ان نسبة 14)
اما  اختيار فريق كرة اليد الممثل لممؤسسة التربوية يتم عمى اساس الميارات الحركية.

فيرون انو % 47.14اما نسبة فيرون انو يتم عمى اساس القدرات البدنية,% 15.71نسبة
 يتم عمى اساس القدرات الفنية.

 2قيمة كر من التي كانت اكب 11.82المحسوبة المقدرة ب 2وذلك بعد حساب قيمة ك
2ودرجة الحرية د=1.15عند مستوى الداللة5.99 الجدولية المقدرة ب  

لصالح (14)االساتذة عمى السؤال رقم  وبالتالي توجد فروق ذات داللة احصائية بين اجابات
من الذين يعتمدون عمى  االساتذة الذين اجابوا باعتمادىم عمى القدرات الفنية أي اكثر

.البدنيةالقدرات الحركية والقدرات   
:االستنتاج  

من خالل التحميل االحصائي نستنتج ان اغمبية االساتذة في التربية البدنية والرياضية عند 
قياميم باختيار فريق كرة اليد الممثل لممؤسسة التربوية يراعون االسس الفنية في ذلك و 

يرتكزون بشكل كبير عمى القدرات الفنية كمقياس وىذا ما بين اىمية الجانب التفني في ىذه 
الميارات الحركية و البدنية.الرياضة مع مراعاة   
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(ىل تتمقون مساىمة من طرف الرابطة المدرسية؟10السؤال رقم )  
المدرسيةاليدف من ىذا السؤال معرفة اذ كان ىناك دعم ومساىمة من طرف الرابطة   

 

 التكرار  االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2ك
الجدولية 2ك المحسوبة  درجة الحرية 

مستوى 
 الداللة

         %35,71 25 نعم
 0,05 1 3,84 8,18 %64,28 45 ال

         %100 70 المجموع
  .طرف الرابطة المدرسي ( حجم المساىمة التي يتمقاىا االساتذة من10الجدول رقم )

 

 
  طرف الرابطة المدرسي المساىمة التي يتمقاىا االساتذة منيوضح  (10الشكل رقم)

 التحميل :
والذي يمثل اجابات االساتذة عمى (15)يتضح من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم

من االساتذة يتمقون المساىمة من طرف الرابطة % 35.71ان نسبة (15)السؤال رقم
المقدرة  2فال يتمقون ىذه المساىمة وذلك بعد حساب قيمة ك% 64.28اما نسبة  المدرسية,

عند مستوى 3.84الجدولية المقدرة ب  2التي كانت اكبر من قيمة ك 8.18ب 
  .1ودرجة الحرية د=1.15الداللة

 االستنتاج
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  ليا  المستقبمة النوادي لدى واالىتمام العناية المواىب ىذه تمقى ىل(: 10السؤال رقم)
من ىذا السؤال معرفة اذا كانت ىذه المواىب تتمقى العناية و االىتمام لدى النوادي المستقبمة اليدف 

 ليا.
 

 التكرار  االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2ك
الجدولية 2ك المحسوبة  درجة الحرية 

مستوى 
 الداللة

         %74,28 52 نعم
 0,05 1 3,84 16,52 %25,71 18 ال

         %100 70 المجموع
 .ليا  المستقبمة النوادي لدى واالىتمام العناية المواىب ىذه تمقى(: يمثل 10الجدول رقم)

 

 
. ليا  المستقبمة النوادي لدى واالىتمام العناية المواىب ىذه تمقى( يوضح نسبة 10الشكل رقم )  

 التحميل:
االساتذة عمى والذي يمثل اجابات ( 16)يتضح من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم

16السؤال رقم  
من االساتذة اجابوا بانو توجد عناية من طرف النوادي لممواىب التي % 74.28ان نسبة 
بان المواىب ال تتمقى العناية الكافية من طرف  % فأجابوا25.71 ,اما نسبة توجو ليم

ي والت 16.52ب  المحسوبة المقدرة 2االندية التي وجيوا ليا وذلك بعد حساب قيمة ك
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ودرجة الحرية 1.15عند مستوى الداللة  3.84الجدولية والمقدرة ب 2كانت اكبر من ك
.1د=  

ة لصالح االساتذة الذين اجابوا بنعم والتي بمغت يوبالتالي توجد فروق ذات داللة احصائ
74.25. %  
:االستنتاج  

طرف  من خالل التحميل االحصائي لمنتائج نستنتج ان اغمبية المواىب تمقى العناية من
.النوادي المستقبمة ليا  

ىناك متابعة ليذه المواىب من طرف اساتذة التربية البدنية و الرياضية؟ (: ىل10السؤال رقم )  
اليدف من السؤال معرفة اذا كانت ىناك متابعة ليذه المواىب من طرف اساتذة التربية البدنية و 

 الرياضية. 

 التكرار  االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2ك
الجدولية 2ك المحسوبة  درجة الحرية 

مستوى 
 الداللة

         %68,57 48 نعم
 0,05 1 3,84 9,66 %31,42 22 ال

         %100 70 المجموع
مدى استمرار االساتذة في متابعة المواىب الشابة بعد انتقائيا. يمثل( 10الشكل رقم)  

 

 
.مدى استمرار االساتذة في متابعة المواىب الشابة بعد انتقائيا يوضح( 10الشكل رقم )  
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:التحميل  
والذي يمثل اجابات االساتذة عل ( 17)يتضح من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم

من االساتذة اجابوا بانو توجد متابعة من االساتذة % 68.57ان نسبة  17السؤال رقم
وذلك بعد  بانو ال توجد متابعة ليذه المواىب, فأجابوا% 31.42لممواىب الشابة ,اما نسبة 

الجدولية والمقدرة 2قيمة ك كبر منوالتي كانت ا 9.66المحسوبة المقدرة ب2حساب قيمة ك
.1ودرجة الحرية= 1.15عند مستوى الداللة  3.84ب  

مغت الذين اجابوا بنعم والتي ب وبالتالي توجد فروق ذات داللة احصائية في اجابات االساتذة
68.57.%  

 االستنتاج:
من خالل التحميل االحصائي لمنتائج نستنتج ان نسبة متوسطة من االساتذة يتابعون 

.المواىب الشابة  
؟(ىل تقومون بتنظيم منافسات رياضية بين االقسام10السؤال رقم )  

 االساتذة.اليدف من السؤال معرفة اذ كان ىناك تنظيم منافسات رياضية بين االقسام من طرف 
 

 التكرار  االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2ك
الجدولية 2ك المحسوبة  درجة الحرية 

مستوى 
 الداللة

         %30 21 دائما
 0,05 2 5,99 15,97 %54,28 38 احيانا
         %15,71 11 ابدا

         %100 70 المجموع

بتنظيم منافسات رياضية بين يقومون ( يمثل نسبة االساتذة الذين 10الجدول رقم)
 االقسام.
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يقومون بتنظيم منافسات رياضية بين (يوضح نسبة االساتذة الذين 10الشكل رقم)

 االقسام.
 التحميل:

بات االساتذة عمى ا(والذي يمثل اج18يتضح من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم )
بتنظيم منافسات رياضية بين االقسام % من االساتذة يقومون  31( ان نسبة 18السؤال رقم)

%  من االساتذة الذين يقومون بتنظيميا من حين الى اخر 54.28بصفة دائمة, اما نسبة  
% من االساتذة ال ينظمونيا ابدا. 15,71ٌ,اما نسبة   

 2والتي كانت اكبر من قيمة ك 15,97المحسوبة المقدرة ب   2وذلك بعد حساب قيمة ك
2ودرجة الحرية د=1,15عند مستوى الداللة 5,99الجدولية المقدرة ب  

( 18وبالتالي توجد فروق ذات داللة احصائية بين اجابات االساتذة عمى السؤال رقم )
 لصالح االساتذة الذين ينظمون المنافسة بين االقسام من حين الى اخر.

 االستنتاج:
من خالل التحميل االحصائي نستنتج انو البد من تنظيم المنافسات من حين الى اخر عمى 

.وىذا من اجل االنتقاء الجيداالقل   
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 تمييد:

 تناولنا في ىذا المحور المنشآت و الوسائل البيداغوجية وعممية االنتقاء الرياضي.

الرياضية الخاصة بكرة حيث تطرقنا في ىذا المحور الى مدى توفر المالعب و االجيزة 
اليد في المؤسسات التربوية و االمكان المساعد عمى عممية االنتقاء ،الى جانب الحالة التي 

 توجد عمييا ىذه المنشآت و ردود افعال التالميذ في حال نقصيا او انعداميا.

.عرض و تحميل نتائج المحور الثالث -1-0  

 لكرة اليد في مؤسستكم التربوية ؟ىل تتوفر المؤسسة عمى منشئات  (:19السؤال)

اليدف من ىذا السؤال ىو معرفة ما اذا كانت المنشئات و االجيزة في كرة اليد تتوفر في المؤسسات 
 التربوية .

 

 التكرار  االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2ك
الجدولية 2ك المحسوبة  درجة الحرية 

مستوى 
 الداللة

         %84,28 59 نعم

 ال
 

11 15,71% 32,92 3,84 1 0,05 
         %100 70 المجموع

.مدي توفر المنشآت و االجيزة الرياضية لكرة اليد في المؤسسات يمثل( 10الجدول رقم )  
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( يوضح نسبة مدي توفر المنشآت و االجيزة الرياضية لكرة اليد في المؤسسات.10الشكل رقم )  

 التحميل:

( الذي يمثل اجابات االساتذة عمى 19الجدول رقم )يتضح من خالل النتائج المبينة في 
من االساتذة التي اجابوا بأنو توجد مالعب و   %84.28( حيث ان نسبة  19السؤال رقم )

أجابوا بأنو ال توجد. % 15.71اجيزة لكرة اليد في المؤسسات التربوية و نسبة   

الجدولية  2من كاكبر  32.92المحسوبة المقدرة ب  2و كذلك يتضح لنا ان نسبة ك
1و درجة الحرية د= 1.15عند مستوى الداللة   3.84المقدرة ب  

( 11وبالتالي توجد فروق ذات  داللة احصائية بين اجابات االساتذة عمى السؤال رقم )
 لصالح االساتذة الذي أجابوا بنعم.

:الستنتاجا  

(ان اغمبية 19ما يمكن استنتاجو من خالل النسب المئوية الموضحة في الجدول رقم )
المتوسطات تتوفر عمى المنشآت والوسائل الضرورية لممارسة كرة اليد مما يدل عمى 
االىتمام الذي تحظ بو الرياضة و بالتالي تساعد التالميذ عمى الممارسة وتسيل عمى 

 االستاذ انتقاء مواىب في تمك الرياضة.



 

 الفصل الثاني: عرض و تحميل و مناقشة النتائج
 

 96 

 ىل تتوفر المؤسسة عمى ميدان خاص لكرة اليد يساعدكم عمى عممية االنتقاء؟   (01)السؤال رقم:

ىو معرفة ىل تتوفر المؤسسة عمى ميدان خاص لكرة اليد يساعد عمى عممية  اليدف من السؤال
. االنتقاء  

 التكرار  االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2ك
الجدولية 2ك المحسوبة  درجة الحرية 

مستوى 
 الداللة

         %91,42 64 نعم
 0,05 1 3,84 48,06 %8,57 6 ال

         %100  70 المجموع
(يمثل مدى توفر المؤسسة عمى ميدان خاص لكرة اليد يساعد عمى عممية االنتقاء .01الجدول رقم)  

 

 
توفر المؤسسة عمى ميدان خاص لكرة اليد يساعد عمى عممية االنتقاء .يوضح   (01الشكل رقم)  

:التحميل  

(نجد ان 21(الذي يمثل اجابات االساتذة عمى السؤال رقم)21من خالل الجدول رقم)
 المؤسسة تتوفر عمى ميدان خاص لكرة اجابوا انتمثل االساتذة الذين % 91.42نسبة
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% اجابوا بان المؤسسة ال تتوفر 8.57،اما نسبة  اليد يساعدكم عمى عممية االنتقاء
 .عمى عممية االنتقاء ميدان خاص لكرة اليد يساعدىمعمى 

 2اكبر من قيمة ك التي كانت  48.16المحسوبة المقدرة ب  2وذلك بعد حساب ك
1ودرجة الحرارة د=1.15عند مستوى الداللة  3.84الجدولية المقدرة ب  

( 21والتالي توجد فروق ذات داللة احصائية بين اجابات االساتذة عمى السؤال رقم )  

:االستنتاج  

توفر المؤسسة عمى ميدان خاص لكرة اليد من خالل التحميل االحصائي لمنتائج نستنتج ان 
. يساعد عمى عممية االنتقاء  

ىل توفر الوسائل و االجيزة الرياضية الخاصة بكرة اليد تساىم في انجاز الحصة؟ (01السؤال رقم )  

اليد في نجاح الحصة او عدمياة اليدف من السؤال معرفة مدى تأثير توفر االجيزة الخاصة بكر   

 

 التكرار  االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2ك
الجدولية 2ك المحسوبة  درجة الحرية 

مستوى 
 الداللة

         %88,57 62 نعم
 0,05 1 3,84 41,66 %11,42 8 ال

         %100 70 المجموع
. تأتيرىا في نجاح الحصةيمثل مدى توفر االجيزة الخاصة بكرة اليد و (01)الجدول رقم   
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 .( يوضح مدى توفر األجيزة الخاصة بكرة اليد و تأثيرىا في نجاح الحصة01الشكل رقم ) 

 :التحميل
الذي يمثل إجابات األساتذة عمى السؤال رقم (21)من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم 

(21) 
من األساتذة الذين يرون أن توفر الوسائل  % 88.57توصمنا الى أنو ىناك نسبة

فيرون  %11.42في المؤسسات يساىم في نجاح الحصة أما نسبة اليد والتجييزات لكرة
التي كانت أكبر من ك 41.66المحسوبة المقدرة ب2وذلك بعد حساب ك  .العكس

 .1ودرجة الحرية د=0.05 عند مستوى الداللة 3.84 الجدولية المقدرة ب2
  (21وجد فروق ذات داللة إحصائية ببن إجابات األساتذة عمى السؤال رقم )وبالتالي ت

 .الذين أجابوا بنعم لصالح األساتذة
 االستنتاج:

من خالل التحميل اإلحصائي نستنتج أن معظم المؤسسات التربوية ليا عدد كاف من 
الدولة بالرياضة والتجييزات الخاصة بكرة اليد وىذا راجع إلى االىتمام الذي توليو  الوسائل

يقبمون عمى ممارستيا بشكل كبير، وبالتالي يسيل عمى األستاذ القيام  مما يجعل التالميذ
 .الرياضة بانتقاء المواىب الشابة في تمك
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 اليد أثناء النشاط؟ ( ما ىي ردود أفعال التالميذ في حالة نقص الوسائل و العتاد لكرة00السؤال رقم )
 .من السؤال ىو معرفة ما ىو رد فعل التالميذ في حال نقص الوسائل الخاصة بمعبة كرة اليد اليدف

 التكرار  االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2ك
الجدولية 2ك المحسوبة  درجة الحرية 

مستوى 
 الداللة

         %2,85 2 ايجابي
 0,05 1 3,84 62,22 %97,14 68 سمبي

         %100 70 المجموع
 ( يمثل نوع رد الفعل الصادر من قبل التالميذ في حال نقص العتاد في نشاط كرة 00الجدول رقم)

 .اليد

 
 ( يوضح نوع رد الفعل الصادر من قبل التالميذ في حال نقص العتاد في نشاط كرة00الشكل رقم) 

 .اليد

 :التحميل
إجابات األساتذة عمى (الذي يمثل 22يتضح من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم)

من األساتذة أجابوا بأن رد فعل التالميذ إجابي في  % 2.85حيث أن نسبة (22السؤال رقم)
أجابوا بأن رد الفعل سمبي % 97.14 حال نقص الوسائل واألجيزة الخاصة بكرة اليد ونسبة

 .من التالميذ في تمك الحالة
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الجدولية المقدرة 2ك أكبر من  62.22المحسوبة المقدرة ب 2وكذلك يتضح لنا أن نسبة ك 
 1ودرجة الحرية د=0.05عند مستوى الداللة  3.84ب

( 22إجابات األساتذة عمى السؤال رقم )  ينوبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية ب
 .الذين أجابوا بنعم لصالح األساتذة

 :االستنتاج
تكون سمبية في حالة ما إذا من خالل إجابات األساتذة نستنتج أن ردود أفعال التالميذ 

البدنية والرياضية ناقصة وبالتالي  تربيةالوسائل والعتاد لكرة اليد أثناء الحصة في ال كانت
األستاذ التحكم في الحصة وتسييرىا وذلك يؤثر بشكل كبير عمى عممية  يصعب عمى

 .االنتقاء

باستخدام الميدان ماعدا وقت العمل؟ (:ىل المؤسسة ال تسمح00السؤال رقم)  

 اليدف من السؤال معرفة اذا كان المؤسسة تسمح باستخدام الميدان ماعدا وفت العمل.

 

 التكرار  االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2ك
الجدولية 2ك المحسوبة  درجة الحرية 

مستوى 
 الداللة

         %51,42 36 نعم
 0,05 1 3,84 0,06 %48,57 34 ال

         %100 70 المجموع
( يمثل اذا كانت المؤسسة تسمح باستخدام الميدان مادا وفت العمل.00جدول رقم)  
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(:يوضح اذا كانت المؤسسة  تسمح باستخدام الميدان مادا وفت العمل.00الشكل رقم)  

 التحميل:

االساتذة عمى ( والذي يمثل اجابات 23يتضح من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم )
% من االساتذة الذين يصرحون بعدم السماح ليم 51,42(,ان نسبة 23السؤال رقم )

بالمئة يصرحون بانو يسمح ليم 48,57باستخدام الميدان اال في اوقات العمل, اما نسبة 
 استخدام الميدان في اي وقت.

ة التي كانت اصغر من قيم 1,16المحسوبة المقدرة ب2وذلك بعد حساب قيمة ك
1ودرجة الحرية د= 1,15عند مستوى الداللة 3,84الجدولية المقدرة ب2ك  

(23وبتالي عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين اجابات االساتذة عمى السؤال رقم )  

 االستنتاج:

من خالل التحميل االحصائي نستنتج ان نسبة متوسطة من االساتذة الذين يسمح ليم 
اوقات العمل وىدا غير كافي لمقيام بعممية االنتقاء حيث البد من استخدام الميدان اال في 

.توفير الوقت والمكان بصفة دائمة من اجل نجاح عممية االنتقاء  
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 ىل لديكم االمكانيات المالية الالزمة لتوفير الوسائل البيداغوجية عند اتالفيا؟ (:00السؤال رقم)

انيات المالية الالزمة لتوفير الوسائل البيداغوجية عند اليدف من السؤال ىو معرفة اذا كان يوجد االمك
 اتالفيا.

 التكرار  االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2ك
الجدولية 2ك المحسوبة  درجة الحرية 

مستوى 
 الداللة

         %32,85 23 يوجد
 0,05 1 3,84 8,22 %67,14 47 ال يوجد
         %100 70 المجموع

كان يوجد االمكانيات المالية الالزمة لتوفير الوسائل البيداغوجية عند  (:يمثل اذا00الجدول رقم)
 اتالفيا.

 

 
( :يوضح اذا كان يوجد االمكانيات المالية الالزمة لتوفير الوسائل البيداغوجية عند 00الشكل رقم)

 اتالفيا.
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 التحميل:

بات االساتذة عمى اوالذي يمثل اج( 24)يتضح من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم 
من االساتذة الذين يصرحون بوجود امكانيات المالية % 32,85,ان نسبة (24)السؤال رقم 

من االساتذة الذين يصرحون % 67,14,اما نسبة  لتوفير الوسائل البيداغوجية عند اتالفيا
 بعدم وجود ىذه االمكانيات.

ت اكبر من قيمة الجدولية والتي كان8,22المحسوبة المقدرة ب 2وذلك بعد حساب قيمة ك
.1ودرجة الحرية د=1,15عند مستوى الداللة 3,84المقدرة ب  

وبتالي توجد فروق ذات داللة احصائية بين االجابات االساتذة عمى السؤال رقم 
اغوجية  عند اتالفيا.يدباللصالح عدم توفر االمكانيات االزمة لتوفير الوسائل (24)  

 االستنتاج:

االحصائي لمنتائج نستنتج ان معظم االساتذة صرحوا بعدم وجود من خالل التحميل 
االمكانيات وىذا يذل عمى االىمال وعدم اعطاء القيمة لرياضة المدرسية حيث ان نقص 

 االمكانيات يؤدي الى تدىور عممية التعميم وبالتالي عدم نجاح عممية انتقاء .

 

غير كافي إلجراء الحصص التعميمية؟ىل عدد الكرات الخاصة بكرة اليد  (:00السؤال رقم)  

اليدف من السؤال معرفة اذا كان عدد الكرات الخاصة بكرة اليد كافي او غير كافي إلجراء الحصص 
 التعميمية؟

 التكرار  االقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2ك
الجدولية 2ك المحسوبة  درجة الحرية 

مستوى 
 الداللة

         %75,71 53 نعم
 0,05 1 3,84 18,52 %24,28 17 ال

         %100 70 المجموع
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( يمثل اذا كان عدد الكرات الخاصة بكرة اليد كافي او غير كافي إلجراء الحصص 00جدول رقم)
 التعميمية.

 
(: يوضح كان عدد الكرات الخاصة بكرة اليد كافي او غير كافي إلجراء الحصص 00الشكل رقم)
 التعميمية.

 التحميل:

(الذي يمثل اجابات االساتذة عمى 25يتضح من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم )
% من االساتذة يصرحون بان عدد 75.71(,توصمنا الى ان ىناك نسبة 25السؤال رقم )

% من 24,28الكرات الخاصة بكرة اليد غير كافي الجراء الحصص التعممية اما نسبة 
 االساتذة يصرحون بتوفر الكرات.

التي كانت اكبر من قيمة  18.52المحسوبة المقدرة ب 2ذلك بعد حساب قيمة كو 
1عند درجة الحرية د= 1.15عند مستوى الداللة 3.84الجدولية المقدرة ب2ك  

( 25وبالتالي توجد فروق ذات داللة احصائية بين االجابات االساتذة عمى السؤال رقم )
كافي الجراء الحصص التعممية.الالغير لصالح عدد الكرات الخاصة بكرة اليد   
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  االستنتاج:

بان عدد الكرات من خالل التحميل االحصائي لنتائج نستنتج ان معظم االساتذة يصرحون 
يؤثر عمى العممية التعممية  الجراء الحصص التعممية وىذا ما الخاصة بكرة اليد غير كافي 

.التالميذ الموىوبين في كرة اليد والقيام بانتقاء واكتشاف  

:االستنتاجات-0  

العممية في عممية االنتقاء والتوجيو ليا دور  لألسسخبرة استاذ في ميدان التدريس واتباعو -
 انجاح العممية.

تاثير في عممية االنتقاء استمرارية المنافسات المدرسية في كرة اليد ليا -  

يساىم في تعميم ان توفر المنشات والوسائل الرياضية لكرة اليد في المؤسسات التربوية -
 ممارستيا بين التالميذ مما يسيل عمى االستاذ عممية االنتقاء.

من خالل تححق ىذه الفرضيات يمكن القول ان عممية االنتقاء الموىوبين في كرة اليد نحو 
المنافسات  المستمرة(.-العتاد-)خبرة االستاذ الفرق المدرسية تتاثر بالعوامل التالية  

رضيات:مناقشة النتائج بالف-0  

1-0 مناقشة الفرضية االولى:   
في ضوء النتائج الخاصة بالمحور االول والمتعمقة بالفرضية االولى " خبرة األستاذ في 

تباعو ألسس عممية في عممية انتقاء وتوجيو المواىب الشابة في كرة اليد  ميدان التدريس وا 
.ليا دور في إنجاح العممية  

الجدولية ما أعطى داللة إحصائية عمى 2أكبر من قيم ك   المحسوبة2حيث كانت قيم ك  
(المتعمقة بيذا المحور من خالل الجداول9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1األسئمة)   

أن معظم األساتذة لدييم خبرة كافية في ميدان التدريس ما يساعدىم عمى التأقمم والعمل مع 
، وأن معظميم يمجئون إلى عممية الموىوبين بصفة عامة وكرة اليد بصفة خاصة التالميذ
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كرة اليد ويعتمدون في ذلك عمى المعايير العممية كالقدرة الحركية  االنتقاء والتوجيو في
والعقمية....الخ و الجانب البدني و المياري كما يراعون كذلك الدافعية والقدرة والميل لتالميذ 

فردية بين التالميذ والتعامل معيم وبناء عمى خبرة األستاذ يمكن لو التمييز بين الفروق ال 
بما يتناسب مع كل حالة باعتماده طريقة االختبار، كما يتم توجيو المواىب الشابة في كرة 
اليد نحو الفرق المدرسية الًتربوية من أجل كسب المزيد من الخبرة حيث يستعممون في ذلك 

رسية االخرى  أما الحمول االتصال والتنسيق بين مدربي النوادي في كرة اليد والفرق المد
المقًترحة لتطوير عممية االنتقاء بالنسبة ألغمبيتيم فتتمثل في تأىيل المدرسيُن وتدريبيم لمرفع 
من كفاءاتيم وتطوير االختبارات المناسبة في تمك الرياضة لمكشف عن تمك المواىب من 

قديم الدعم المادي خالل المنافسات والمسابقات، وبناء مدارس وأندية خاصة بكرة اليد وت
والمعنوي الذي ىو أساس النيوض بيذه الرياضة، وبالتالي أثبتت صحة ىذه الفرضية 

 االولى.

 مناقشة الفرضية الثانية:0-0

من خالل النتائج الخاصة لممحور الثاني الخاصة بالفرضية الثانية " استمرارية العمل في 
الرياضية المدرسية لكرة اليد يساىم في عممية انتقاء المواىب الشابة."، حيث  المنافسات

الجدولية، ما أعطى داللة إحصائية لنتائجنا 2المحسوبة أكبر من قيم ك    2كانت قيم ك
, (أن أغمبية األساتذة 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 11التي تبينيا الجداول )

داخمية منيا أو  سواء كانت ات المدرسية في كرة اليدأتيحت ليم فرصة تنظيم المنافس
خارجية وأن اليدف المسطر من قبل أغمبية األساتذة منيا ىو انتقاء التالميذ الموىوبيُن في 

الممثل  تمك الرياضة، من خالل مراعاتيم لممعايير واألسس العممية في اختيار فريق كرة اليد
خالل تكرار المنافسات التي يراىا األساتذة مناسبة  لممؤسسة التًربوية، وىذا ال يتم إال من

لمعممية ألن التمميذ خالل تعوده عمى المنافسات يستطيع أن يبرز قدراتو ومواىبو، ألنو ال 
تمميذ أنو موىوب أو غير موىوب في مباراة واحدة .وخالصة القول أن  يمكن أن نحكم عمى

  الفرضية الفرعية قد تحققت.
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 الثالثة: مناقشة الفرضية0-0
من خالل النتائج الخاصة بالمحور الثالث و المتعمقة بالفرضية الثالثة " توفر المنشآت و 

اليد في المؤسسات  الًتربوية يساىم في تعميم ممارسة كرة اليد بين  الوسائل الرياضية لكرة
 .المواىب الشابة في ىذه الرياضة التالميذ مما يسيل عمى األستاذ انتقاء

الجدولية مما أعطى داللة إحصائية 2المحسوبة أكبر من قيم ك 2حيث كانت قيم ك 
( أن نسبة 25, 24, 23, 22, 21, 21, 19الجداول الممثمة في ) لنتائجيا التي تبينيا

 كبيرة من المؤسسات التربوية تتوفر عمى الوسائل والتجييزات في كرة اليد و أن حالتيا جيدة
المكان الذي يساعد األستاذ  لكبير الذي تحظى بو الرياضة و أنمما يدل عمى االىتمام ا

و القوانين  و القاعة و الممعب والمذان يتوفران عمى كامل الشروطىعمى عممية االنتقاء 
لتخفيف من اإلصابات و تجعل التالميذ يقبمون عمى الممارسة في حين أجابوا   لمعبة و ذلك

نيات المالية االزمة لتوفير الوسائل البيداغوجية عند اغمبية االساتذة بانو ال توجد االمكا
اتالفيا عند مؤسساتيم وعدد الكرات غير كافي االجراء الحصص التعممية ،ألنو في حالة 

عمى األستاذ االنتقاء من خالل ردود أفعال التالميذ السمبية تجاه الرياضة و  نقصيا يصعب
ة و النفور من الحصة و تحميل األستاذ االحتجاجات و الالمباال األستاذ بالذات ككثرة

 الفرضية الثالثة. المسؤولية و منو التقييم العام أثبت صحة

 االقتراحات و التوصيات: -0

نتقدم  من خالل الدراسة التي قمنا بيا وبالنظر الى النتائج التي تحصمنا عمييا ارتأينا إلى أن
 بيذه االقتراحات والتوصيات:

الفئة الموىوبة وذلك بتخصيص مدارس ليم بحيث توفر ليم عناية ضرورة رعاية ىذه  -
 .ليم البرامج التي تتالءم معيم خاصة وتعد

 .توفر خبرات تربوية غنية تتحدى قدرات الموىوب وتتمثل في األساتذة األكفاء-
 .توفر الوسائل والتجييزات الضرورية لممارسة المعبة داخل وخارج المؤسسات التربوية-
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رامج تأىيمية خاصة بالمدرسين فيما يخص كيفية انتقاء المواىب في كرة اليد من إعطاء ب-
 .األسس العممية في ذلك خالل إتباع

إقامة الدورات التنافسية بين التالميذ في كرة اليد سواء بين األقسام أو المؤسسات أو في -
 .طاقاتيمجير المعبة لتف في إلعطاء فرصة أكبر لمموىوبين الخارج

ذه الفئة ىاالخصاء في كرة اليد لمتنسيق معيم في كيفية الحفاظ عمى  يندربمصال بالاالت-
 .وبةىو مال
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 الخاتمة العامة:

لقد استطعنا بعون اهلل وحمده إنياء ىذا العمل المتواضع الذي نال منا جيدا وعناء كبيرين 
التالميذ انتقاء  في ما ىو المعمول بو ازه حيث إننا اعتمدنا في دراستنا عمى معرفةانج في

ل ى، وكذلك أردنا معرفة  سنة 10-10الموىوبين في كرة اليد لمفرق الرياضة المدرسية 
نافسات ميداني الذي يظير جميا في المتساعد عمى البروز في الواقع ال االستاذحقيقة 

 .منيا أو الخارجية درسيةمالرياضية سواء ال

والدراسة الميدانية والنتائج المتحصل عمييا يتضح لنا أنو لتوفر وانطالقا من الدراسة النظرية 
كرة اليد في المؤسسات التعميمية تساىم بشكل كبير في تعميم الممارسة بين  المنشآت في

إلى بروز المواىب الجديدة في تمك الرياضة ويسيل عمى  التالميذ الشيء الذي يؤدي
 .عمى الظروف المالئمة والحسنة لمممارسة ةاألستاذ انتقائيا من خالل توفر ىذه األخير 

البدنية تربية أن الخبرة في ميدان التدريس ألستاذ ال ىإل يرعمومات والنتائج تشمكما أن ال
من  الفرق المدرسيةو نحوبة لكرة اليد وتوجيييا ىو مفي انتقاء الفئة ال يردور كب والرياضية

ال يتم إال  وذا كمىو  تربويةفي العممية الالعممية ير عايماألسس والير األخ ذاىخالل إتباع 
درسية في الرياضة التي يشرف عمى تنظيميا منافسات المال من خالل تكرار واستمرارية

تمثمة في وزارة الشبيبة معنية الميئات اليالتعميمية وال ؤسساتمنا يقع الدور عمى الىاألستاذ و 
ات الخاصة بالمعبة من أجل مساعدة والجمعي والرياضة وكذلك الرابطة الوطنية وكل النوادي

عنوي لتشجيعيم مادي والمالدعم ال ب عمى البروز واالستمرارية في العطاء، عمى تقديمىوامال
رياضة كرة اليد أوال  فيتركو ابي الذي تيجام واألثر اإليومنعيم من الزوال نظرا لمدور ال

 .ناء بيا جيداوالرياضة الوطنية ثانيا وحتى الرياضة الدولية لو يتم االعت
يعتبر حجر  وبوية ألنتر نظومة المذا األساس البد من رد االعتبار لألستاذ في الىوعمى 

يدان النظري مأبعد نقطة في ال ىاب إلىب من اجل الذاىو مذه الىانطالق وبروز  الزاوية في
 يرذه اإلطارات لتسييعمى أرض الواقع وكذلك تقديم الدعم ل ووتحقيق ذه الفئةيوالتطبيقي ل
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درسية والنخبوية مابيا عمى الرياضة اليجينعكس ذلك إ يوبالتال و األفضلنحذه الرياضة ى
 .عامة
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 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي 
 عبد احلميد ابن باديسجامعة 

 معهد الرتبية البدنية و الرياضية 
 
 

 

يف الرتبيتة  ادلاسترتضمن متطلبات نيل شهادة   التخرج مذكرة اجناز يف إطار    

 فاا  الموهااوني  التالمياا  انتقاا  " حتتتع عاتت انعلتتم احلركتتة البدنيتتة و الرياضتتية   تت  

نرجتت  متتالم التلتترم با جابتتة  " ساا   11-12 الم رسااي  ال ي ضاا  للفاا   الياا  كاا  

علتتأ ئستتالة ايستتتبيان التتتايل د تتد ماتتاعدااا  جنتتاز رجاتتا  تتذا كمتتا نرجتت   ئن التت ن 

  .ةإجابتلم دديقة د د الت صل إىل نتائج إجيابي

 ( ف  اإلط ر الم  سب أم م اإلج ن  المخت ر  وشك ا  Xضع عالم ) مالحظ :            
 

 المعلوم ت الع م :
 ادلؤساة:.....................اسم -
 ئنجأ                        ذكر            اجلاس:-
  ...................................ن ع الشهادة ادلتح ل عليها:  -
 

 
 

نحث خ ص  ن ألس ت   استم ر    



 أسئل  االستبي ن:
الخب   المه ي  واتب ع االسس العلمي  ف  عملي  االنتق   و التوجيه م  المحور األول: 

.االست ذط ف   
؟عدد سا ات اخلربة يف التدريس ل  – 1  

    من مخاة سا ات فاكجر                    ادل من مخاة سا ات
          

؟ لك ال ين خاص يف كرة اليد من دبل  ل -2  

    ي                       نعم 

؟اشرفتم علأ عملية انتقاء التالميذ يف كرة اليد من دبل  ل -3  

      ي                       نعم

  ؟اجل انب اليت اركز عليها يف عملية اينتقاء  ما ي -4

   اجلانب ادلهارى        اجلانب الافاي       اجلانب البدين 

  ؟ادلعايري اليت اعتمدون عليها لالنتقاء التالميذ ادل   بني يف كرة اليد ما ي -5

  القدرة العقلية     القدرة القيادية       القدرة ايبداعية       القدرة احلركية

  ؟اليت اعتمدون عليها اثااء عملية اينتقاء ةقيالطر  ما ي -6

   ايختبار                                       ادلالحظة 

عاد دياملم بعملية ا جيه التالميذ ادل   بني يف كرة اليد فإنلم اراع ن : -7  

رةالقد            ادليل            ايستقرار        الدافعية  

 



؟عتمد عليها اثااء عملية اينتقاء التالميذ يف كرة اليدياحملددات اليت  ما ي -8  

اجلامية                       يةادلهار                     البدنية    

الع امل اليت اؤثر علأ عملية اينتقاء والت جيه  ي التل ين و اخلربة يف التدريس   ل -9
:ت.ب.ر  

  ي                                  نعم  

 

المحور الث ن : استم اري  الم  فس ت الم رسي  ف  ك   الي  تس هم ف  عملي  االنتق   ف   
 ك   الي  نصف  خ ص .

اتلق ن دع ات للمشاركة يف ندوات وملتقيات خاصة بانتقاء و ا جيه   ل -1
؟الفرق ادلدرسيةادل ا ب الشابة حن    

         ي                          نعم 

؟ادلاافاات بني ادلؤساات  ااهل عملية اينتقاء يف كرة اليد  ل -2  
  ابد                    احيانا                دائما 

؟ ل بررلتلم ماافاة لغرض اكتشاف ادل ا ب وا جيهها -3  
    ي                       نعم
اذا كان نعم كيف يتم ذلك ؟  * 

.....................................................................................

..................................................................................... 
............................................. 

 
؟ة اينتقاءاعتمدون مبدا ايستمرارية يف عملي  ل -4  
  ي                       نعم



 ؟علأ اي اساس يتم اختيار فريق كرة اليد ادلمجل للمؤساة من خالل ادلاافاات ادلدرسية -5

 ددرات فاية               ددرات بدنية          مهارات حركية

 ؟الرابطة ادلدرسيةمن طرف  ماامهةاتلق ن   ل -6

              ي                            نعم

؟ذلا واي تمام لدى الا ادي ادلاتقبلة  ل القأ  ذه ادل ا ب العااية  -7  

  ي                            نعم

؟ ااك متابعة ذلذه ادل ا ب من طرف اسااذة الرتبية البدنية و الرياضية  ل -8  

                 ي                               نعم

ظيم ماافاات رياضية بني ايداام؟ ل اق م ن بتا -9  

  ابدا                   احيانا               دائما 

 

 

 

: الم شآت و الوس ئل البي اغوجي  وعملي  االنتق   ال ي ض  .الث لثالمحور   

  ؟ للرة اليد يف مؤساتلم الرتب ية تات فر ادلؤساة علأ ماشاا  ل -1

  ي                                  نعم  

   ؟ات فر ادلؤساة علأ ميدان خاص للرة اليد يااعدكم علأ عملية اينتقاء  ل -2

ي                                  نعم    



؟ااا م يف اجناز احل ةا فر ال سائل و ايجهزة الرياضية اخلاصة بلرة اليد   ل -3  

  ي                                نعم   

       ؟ردود افعال التالميذ يف حالة نق  ال سائل و العتاد للرة اليد ئثااء الاشاط ما  ي -4

   سليب                                     اجيايب   

؟ودع العملادلؤساة ي اامح باستخدام ادليدان ماعدا   ل -5  

ي                                               نعم   

؟ايملانيات ادلالية ايزمة لت فري ال سائل البيداغ جية عاد ااالفهالديلم   ل -6  

ي جد  ي                                    ي جد    

؟اخلاصة بلرة اليد غري كايف  جراء احل   التعليمية عدد اللرات  ل -7  

ي                                        نعم   

 

 

 



 :ممخص الدراسة

 تيدف ىذه الدراسة إلى إبراز ما ىو المعمول بو في انتقاء التالميذ الموىوبين في كرة اليد
نحو الفرق الرياضة المدرسية ،وأيضا ىل تمقى ىذه المواىب العناية و المتابعة من طرف 

واىب بعد توجيييا ليذه الفرق ،وقد قمنا بصياغة الفرضية مال األستاذ، وىل يتحسن أداء ىذه
انتقاء التالميذ الموهوبين في كرة اليد لمفرق الرياضة  "العامة ليذا البحث التي نصت عمى 

ذه الفرضية و يوقد قمنا بصياغة ثالثة فرضيات جزئية تبعا ل " سنة 21-21المدرسية 
الوصفي التحميمي لتحقيق ىذه الفرضيات ، و نيج مالبحث عمى ال اعتمدنا في دراستنا ليذا

في مرحمة التعميم المتوسط عمى  تمثمت عينة البحث في أستاذة التربية البدنية و الرياضية
بصفة  ىااختيار  ( أستاذا منيم تم07مستوى والية تممسان، وقد اشتممت عينة الدراسة عمى ) 

ستبيان التي وزعت عمى ىؤالء ،وتم االعتماد عمى أداة اال% 07قدرت نسبتيا ب:عمدية 
لالستمارات االستبيان و تفريغ نتائجيا وذلك و فقا  األساتذة وتم تحميل النتائج بعد جمعنا

الفرضية العامة و  لممنيج التحميمي السالف الذكر، الذي مكننا من التأكد من صحة
ىميا: بعدة استنتاجات و توصيات ا يرالفرضيات الجزئية لمبحث، وقد خرجنا في األخ

وىوب في كرة اليد وذلك بتخصيص مدارس ليم بحيث توفر ليم مال ضرورة رعاية الفئة
توفر خبرات تربوية غنية تيتم  عناية خاصة وتعد ليم البرامج التي تتالءم معيم وكذلك

 بقدرات الموىوبين وتتمثل في األساتذة األكفاء من أجل النيوض برياضة كرة اليد و الرياضة
 .بصفة عامةالجزائرية 

 .البدنية و الرياضية ، االنتقاء ، المواىب الشابة التربيةأستاذ  : الكممات المفتاحية

 

 

 

 

 



 

Résumé de l'étude : 

Le but de cette étude est de mettre en évidence les pratiques utilisées pour 

sélectionner et guider les élèves talentueux en handball et les diriger vers les 

équipes sportives de l’école .Et aussi si ces talents ont attiré l'attention et le 

suivi par le professeur et si la performance de ces talents s’améliore après les 

avoir dirigés vers ces équipes. Nous avons formulé l’hypothèse générale de 

cette recherche selon laquelle «nous sélectionnons des étudiants talentueux 

du handball vers des équipes sportives d’école de 12 à 15 ans ». Nous avons 

formulé trois hypothèses secondaires selon cette hypothèse et nous nous 

sommes appuyés sur l’approche descriptive analytique pour les réaliser. 

L’échantillon de recherche appartenait au professeur d’éducation physique et 

sportive au niveau de la wilaya de Tlemcen. L'échantillon de l'étude comprenait 

(70) des enseignants ont été choisis par un délibéré Estimé à 20% et était basé 

sur l'outil de questionnaire distribué à ces professeurs. Les résultats ont été 

analysés après collecte des formulaires de questionnaire et déchargement des 

résultats selon la méthode analytique ci-dessus.Ce qui nous a permis de vérifier 

la validité des hypothèses générales et partielles de la recherche, nous avons 

abouti à plusieurs conclusions et recommandations dont les plus importantes 

sont les suivantes: La nécessité de parrainer le groupe talentueux du handball en 

leur affectant des écoles de manière à leur accorder une attention particulière et 

à préparer les programmes qui leur conviennent, ainsi que de riches expériences 

éducatives relatives aux capacités des enseignants talentueux et qualifiés pour 

la promotion du sport du handball et du sport algérien en général. 

Mots-clés: Professeur d'éducation physique et sportive, sélection et orientation, 

jeunes talents 

 

 

 

 

 

 



Study Summary: 

This study aims to show the method used in selecting and directing gifted 

students in handball and directing them towards the school sports teams, and 

also whether these talents receive the care and follow-up by the teacher and 

whether the performance of these talents improves after being directed by these 

teams. We have formulated the general hypothesis For this research, which 

provided for the "selection gifted students in handball for school sports 

teams 12-15 years," we have formulated three partial hypotheses according to 

this hypothesis and we have adopted in our study of this research on the 

descriptive and analytical approach to achieve these hypotheses, and the 

research sample consisted of Professors of physical and sports education in 

middle schools of the state of  Tlemcen. The sample of the study consisted of 

(70) professors of whom were chosen intentionally Estimated at 20% , and 

relied on the tool of the questionnaire distributed to these professors and the 

results has been analyzed after collecting the questionnaires and unloading Its 

results in accordance with the above-mentioned analytical methodology which 

enabled us to ascertain the validity of the general hypothesis and the partial 

hypotheses of the research, and we finally came up with several conclusions 

and recommendations, most importantly are: the need to care for the talented 

group in handball by allocating schools for them to provide them with special 

care and prepare programs That are suitable for them and provide rich 

educational experiences that are concerned with the abilities of talented people 

and consist of competent professors to promote handball and sport in general in 

Algeria. 

Keywords: Professor of physical and sports education, selection and 

orientation, young talents. 

 


