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 وتوجيههم الي الاندية الرياضية ببلدية جنزور  املوهوبينالرياضة املدرسية ودورها في انتقاء التالميذ 

 

 عبد الرزاق عبد الرحمن عثمان  

 عبد الفتاح املرغني عقل 

 نور الدين ميلود الغرياني
 

 املقدمة ومشكلة البحث   

  حا 
 
ان من بين دعائم الحركة الرياضييييييينة الا ينة ما لريييييييدر بالرياضييييييية املداسييييييينة ال ر  كان ما  ة اسييييييياسيييييييا

 المنذ مختلف أ ااا التعلم حنث تعمل علي وضي  الطوا  وويي للتلمنذ والتا ن  الحيحنل ل  مما لرياعد 

حالل ينة و مثنل البالد في املفي املرييييييييييييتقبل ان بكان اياضيييييييييييينا باا ا بمخن ان لرييييييييييييا م في بيا  امليتخبا  الا 

الدولنة ويمخن دوا الرياضيية املداسيينة اسيياسييا في وضيي  القاعد  يويي للتلمنذ والخشييف عن املاا   الشييابة 

في مختلف ينشييييييييييوة الرياضيييييييييينة في سيييييييييين مبخرم ويعتيا  ليا و دعنم ا  ال   ل مراحل التعلنم ودل  ول  

ل ذه املاا   من ال  مرييييتاا ام لنتم  ا ن  اللييييل ال  اعم   خونط برامج  دايبنة  يالريييينة و ا ما لرييييمل

منيم ملااصيلة مشيااا م في اياضية متخ،،ةم حنم بمخن الح ال علي  ذه القداا  من ي  ان من ا ل 

 (020;01ظ اا ا اكث  و واير ا عن  ري   ثبنتيا وصقل ا بااسوة التداي  الرياض ر املنيجي وامليظم )

عد
ُ
 ريق ا  وعن املا ابين للتالمنذ ميب   اصيييية وسييييا يييي ر التعلنم ومؤسييييرييييا  عامة ةالت باي املؤسييييرييييا  وت

 عن والخشييييف التعرف مرييييؤولنة عا ق ا علي ابلييييا ويق  وي القي ي تماعي الرييييلا  قااعد التالمنذ بلقن

 ليع بق  املرحلة  ذه وفي واملاا   القداا  ل ذه الق،ييييا   الخ ابة علي والح،ييييا   واسييييتعداداتيم قدااتيم

 وقم يف الكامية الطاصيييية اسييييتعداداتيم واكتشييياف ا تقائيم مرييييؤولنة والرياضييينة البد نة الت بنة معلم عا  

 ان لن ع والذي الخبي   ا منت  بحدد التعلندر اليظام في املعلم ومكان العملنة ع،ييييييييي  لعت   والذي مبخر

 يف التالمنذ ا تماما   ذب علي للعم ان  ا دا ويحاو   ال ردبة للظروف ولقا الرياضييينة الجماعا  بيظم

 (20;2) ب للا   الذي النشاط  حا املرحلة  ذه

  بايةالت ال  امج و يظنم وقدااتيم ماا بيم عن والخشيييييييييييف ليم العيابة بج  ال ر ذ ي  يا  م املا ابين ان

 اعتنم قد والرياضييييييييييية البد نة الت بنة ان في شييييييييييي  من  يا  وليس  يمنتيا علي والقادا  مع م املنسيييييييييييجمة

  تماما ويأتي  ا يي ا حرييييييين ايي ودعم ليا  يبجابي  وي تمام  يمنتيا على وحرصيييييييم ينريييييييا نة باملاا  

  مثل البشيييرية الث و  بأن ادااك ا من ا والقا ينريييان  شيييط،ييينة ايي الجا   ليذا والرياضييية البد نة الت بنة

 بمثابة  م ا ما مجتم  اي في ملا ابينبا باصييييييييييييي ان  من وان املجتمعا  من مجتم  ألي الحقنقنة الث و 

 مختلف ماا  يييية في ويبجييييابي ال يييياعييييل واثر م البييييال يييية أل منتيم  ظرا ليييي  امل خر والعقييييل الييييياب  القلييي 

 (6:66) التحدبا 
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ان املؤسيييييييريييييييا     ر بالخثي  من املا ابين من ابيا  املجتم  في مختلف املنادبن واملجاع  العلمنة واملعرلنة 

وبما ان الت بنة البد نة والرياضة     ع بتج أ من الت بنة حنث تيدف ايي  ربنة النش  من الياحنة الي رنة 

 يدا من ي تمام بألراد  ذه ال ئة والعيابة ليم والبد نة وي تماعنة وي القنة لهر   رض علنيا  منعا م

وبماا بيم املختل ة و يا  لقي اللا  على املؤسرا  الت باية في الخشف عن املا ابين باإلضالة ايي عيابتيم 

واعيييابتيم وذلييي  بتالي  الجا الت باي املالئم ليما املاا ييي  املختل ييية والعميييل على  الي  ميييا أمخن من يدوا  

  ي مة ملمااسييييييية مختلف ينشيييييييوة ال ر بمخن من  الل ا التعرف على املاا   و يمنتيا و واير ا والتج يزا

 (      016  ; 2والحرص على  واير املعلمين على كن نة التعامل م  التالمنذ املا ابين) 

بيية م ايي و ييدل ييذا اا  البيياحثان دااسيييييييييييييية الرييياضيييييييييييييية املييداسيييييييييييييينيية ودوا ييا في ا تقييا  التالمنييذ املا ابين و ا يي  

 الرياضنة للاصا  ايي الحلا  واملعالجا  ال ر بمخن ان لرت ند منيا العاملان في املجا  الرياض ر.

 اهمية البحث: 

 تضي  ا منة  ذا البحث من  ال  الدوا الذي  لعب  ميالريا  الرياضية املداسنة في الخشف عن القداا  

واملاا   الرياضينة لدي التالمنذ ق،يد  ا يي م وي تمام ليم ضيمن الياادي الرياضنة حنث  جد  قي في 

اوليية الاصييييييييييييييا  ايي البحاث ال ر  ورقييم ملثييل  ييذه املااضيييييييييييييين  وفي  ييذا البحييث سيييييييييييييييقام  حن البيياحثان بمحيي

الحقنقة والااق  املعاش الذي تعيشييييي  الرياضييييية املداسييييينة في مرحلة التعلنم وسيييييا ييييي ر ا والقا من ح،يييييي 

الت بنة البد نةم وعلنة لإن أ منة  ذا البحث  خمن في محاولة إلقا  اللييييييا  على الرياضيييييية املداسيييييينة ومدي 

لتحرييييييييين لرياضيييييييية املداسيييييييينة لدي  ل املرييييييييي بن مرييييييييا متيا في ا تقا  و ا ن  املاا   الرياضيييييييينة وبعث او  ا

واملرييؤولين وامل تمين لالا قا  ليا ايي املرييتايا  اليخباية ول م ي تباه لدي معلدر الت بنة البد نة والرياضيية 

 أل منة ا تقا  و ا ن  التالمنذ املا ابين ح ر بتم يعتيا  ليم اللل. 

 :أهداف البحث

 ييدف  ذا البحث إيي التعرف على:

 ما نة ي تقا  ومراحلة ال ر  ؤثر على عملنة ي تقا  في الاسط املدا  ر. -0

 التيظنم الجند للميالرا  الرياضنة والرياضة املداسنة ومد  لاعلنت  في إمداد الياادي باملاا  .   -2

  املدابين و ياااتيم للمؤسرا  التعلنمنة وكن نة برو  املاا  . -3

  :فروض  البحث

 رلة املعلم كن نة وما نة ي تقا  ومراحل  ال ر  ؤثر سلبا على عملنة ي تقا  في الاسط املدا  ر.            عدم مع -0

عدم التيظنم الجند للميالرا  الرياضنة والرياضة املداسنة بؤدي ايي  انيا غي  لعالة في امداد الياادي  -2

 باملاا  .  

 ة  حا  دون برو  املاا  . عدم  ياا  املدابين للمؤسرا  التعلنمن -3

 مصطلحات البحث:

 الرياضة املدرسية 
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الرياضييييية املداسييييينة في  الة ال عالنا  ال ر  ول  نشيييييا ا عليييييلنا او نشيييييا ا لخريا لدي ال،ييييي اا ايي الحدبث 

عن الحقنقة وضيييييييييييروا  ا تمام املداار بداور الت بنة البد نة  شيييييييييييكل  حقنقي وصيييييييييييدن وليس لقط  عل ا 

داسييييييينة تريييييييا م مجماعة من الشيييييييااغر ال ر تريييييييتعمل  لما اد  ايي ذل  حا ة دااسييييييينة ا ري لالرياضييييييية امل

وتشيييياا  في يعداد ماا ية ال،ييييالحة وتريييياعد يلراد علي ل م ا  ريييي م و يمنة شييييط،ييييناتيم ول م املجتم  

 ( 7: 0الذي لعيشان لن  وقنم   ا ا الق  وكذل   يمنة شاملة متكاملة مشت كة عقلنا وبد نا وا تماعنا ) 

لحييييييييييييييحنية والريياضيييييييييييييينة ال ر با باع ا بختريييييييييييييي  في مجماعية العملنيا  والورن البنيداغا نية العلمنية الوبنية ا

الجريم الحيحة والقا  والرشاقة واعتدا  القاامم والرياضة املداسنة تعد من ا م دعائم الحركة الرياضنة 

 ( 7:  01) الا ينة  انيا تيتم باليخبة املا ابة من التالمنذ في املجا  الرياض ر .       

 ماهية الانتقاء

ر عملنة اكتشييييييياف وا دماا في نشييييييياط ميظم لريييييييي  ب،ييييييياا  متيظمة ألولئ  الذبن ي تقا  في املجا  الرياضييييييي 

ليدييم ماا ي  ملميااسيييييييييييييية الريياضييييييييييييييةم ان عملنية ي تقيا   ح،ييييييييييييييل عيدما  أتي لخر  ذا  احتما  عايي على ان 

املا اب سييييييييييياف لريييييييييييتمر بالتداي  مريييييييييييتقبال للاصيييييييييييا  للمريييييييييييتاي العايي و يا عملنة ي تقا   امة لتحقن  

 ( 44 : 9) يحتما  

 العوامل التي يعتمد عليها الانتقاء 

عييد البد  في عملنة ي تقا  بج  علي املداب مراعا  عد   قاط تعت   يسييييييييييييييار الشييييييييييييييامل لتحدبد اليا يييييييييييييي   

 املا اب و تمثل  ذه العاامل ما بلي :

  حدبد ي  ا  املتقدمين لال تباا . -ا

  حدبد ما نة ي تباا ولت   ي تباا . -ب

  حدبد  رن ي تقا  . -ا

 أهداف الانتقاء 

 يكتشاف املبخر للما ابين في مختلف ينشوة والتنبؤ ليا . -أ

  ا ن  الراغبين بممااسة ينشوة  ل حر  منال  وقدا   . -ب

  حدبد ال، ا  اليماذ نة بدني   س ر /م ااي  ووي ال ر  ولبيا ينشوة الرياضنة . -ا

 الاقم والج د ملن بتاق  ل م الاصا  ا  املرتايا  العلنا .  خريس -د

  ا ن  عملنة التداي  حر  القداا  وال دف . -ه

  حرين عملنة ي تقا  من حنث ال اعلنة والتيظنم . -و

 أهداف الانتقاء الرياض ي 

الالعبين على لت ا   مينة متعدد  وبيا   بق،يييييييد باع تقا  الرياضيييييييي ر ا   عملنة بتم من  الل ا ا تناا اللييييييييل

 علي مراحل يعداد الرياض ر املختل ة. 
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  ان عملية الانتقاء تتم في اتجاهين هما:

ا تناا  اع النشيييياط الرياضيييي ر الذي بتياسييييي   ماما م  اسييييتعدادا  وقداا  اليا يييي     نة اشيييييباع ا تمام   -أ

 حقن  مريييييييتايا  ادا  عالنة و ذه العملنة في عملنة بالرياضيييييية وليس من الليييييييرواي بالنرييييييبة ليذا ي جاه 

 التا ن  

 حدبد  اع النشيييييييييياط الرياضيييييييييي ر للياشييييييييييئين املا ابين ل رض  حقن  مرييييييييييتايا  ادا  عالنة وامل م في  ذه  -ب

 (46;9الحالة ان بتم ي تقا  الدقن  لليا    الذي ساف لرتمر بالتداي  في عملنا   دايبنة  ايلة يمد .)

 رياضية املوهبة ال

إن التلمنذ املا اب اياضينا  ا ذل  الو ل الذي  تالر لدب  يستعدادا  والقداا  الطاصة ال ر تراعده  

 (33;8على  عل ادائ  الرياض ر ادا  مت اقا متميزا عن ي  ا  العادبين من   س سيُ  )

  مفهوم التوجيه 

 ا مجماعة من الطدما  ال ر تيدف ايي مريييييييياعد  ال رد على ان ب  م مشييييييييا ل  وي  م   ريييييييي  وان لرييييييييت ل 

بنئت  من قداا  وم ااا  واستعدادا  لنحدد ا دالا  ت   م  امكا نة بنئت  ثم بختاا الوري  املحق  ل ذه 

 و داف بحخمة وتعقل. 

 ر  قدم لأل داف ملرييياعدتيم علي ل م ا  رييي م لالتا ن  عملنة انريييا نة  تليييمن مجماعة من الطدما  ال

 واد اا  املشخال  ال ر لعا ان منيا وي ت اع بقدااتيم وماا بيم في الت ل  علي املشخال  ال ر  اا   م.

   أهداف التوجيه

 إن التا ن  ييدف ايي مراعد  ال رد لنحق  عد  أ داف منيا .

 دادا   ومنال  . ب،ي ه بحالت  لنخشف قداا   وم ااا   واستع  -

 اداا  املشخال  ال ر تعت ض  ول م ا .  -

 است ال  امكا ا   الذا نة والبنئنة بتحدبد أ دال  في الحنا  .  -

 التاال  م    ر  وم  مجتمع  .  -

 ل م بنئت  املادبة وي تماعنة بما لييا من امكا نا  .  -

 (34;8الذا نة .)اليما  شط،يت  ايي اقص ر دا ة  تياس  م  امكا ا     -

 أنواع التوجيه

 من  ال  ما سب  بمخن  قرنم التا ن  ايي ثالث أ ااع في:

 التوجيه النفس ي.  -1

ييدف  ذا الياع من التا ن  ايي مراعد  ال رد علي ان ب  م مشخال   الي رنة الدا لنة و  ري  ا والعمل 

التخنف مع ا وي ند التا ن  الي سيي ر علي حل ا او التخ نف من حدتيا باضيي  ا داف واةييحة تريياعده علي 

 (7;02في  ما ال رد و ضج  .)

وإن التا ن  بمثل  ل  املرييييييييياعد  ال ر  قدم لل رد وبشيييييييييكل شيييييييييطصيييييييييي ر في احد املجاع  الت باية او في مجا  

املشييييييييييييييا ل امل ينة و ؤدي العالقة ياشييييييييييييييادبة القائمة ايي دااسيييييييييييييية الحقائ  والبحث عن حلا  ل ا بمريييييييييييييياعد  
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وغي  م من امل،ييييييييييييادا املتالر  باملداسيييييييييييية او بالبيئة املحلنة املحنوة ليا و تلييييييييييييمن  ل  العملنة  ي ،ييييييييييييائنين

 (7;02املقابلة الشط،نة ال ر تراعد العمنل علي ا خاذ قرااا  .)

 التوجيه املنهي.  -2

  وقدااوإن ال رض مي  مريياعد  ال رد على ا تناا م يت  للمرييتقبل ويعداد ل ا بكل ما بمل  من م ااا  

 (8;00وامكا ا  مادبة ومعياية للد ا  في عالم الش ل والعمل واليجا  لن  )

 التوجيه املدرس ي. -3

لعنر الخشيييييييييييييف عن قداا  التلمنذ وم اا   وامكا ا   من ا ل يسيييييييييييييت اد  من ذل  لا تناا التخ،ييييييييييييي،ييييييييييييييا  

 (8;02الت باية ) املياسبة واملياهج الدااسنة بؤدي ايي  جا  التلمنذ في حنا   الدااسنة وكذل 

 العوامل التي يجب مراعاتها في عملية التوجيه: 

 امليول.  -أ

ان املنا  من الياحنة الذا نة عباا  عن و دا نا  الح  والخرا نة  حا يشيييييييييينا  وو دا نا  الرييييييييييروام اما 

سيييييييييييييياا  من  من اليياحنية املاضيييييييييييييياعنية لإنيا  مثل ادود يلعا   حا يشيييييييييييييينا  وا   من املمخن ان  كان املنا  

 الياحنة الذا نة او املاضاعنة.

كما تعت   املنا  اسييييلاب من اسييييالن  العقل حنث ببذ  ال رد  ل   ده في نشيييياط معين ب،يييياحب  احرييييار 

 بالراحة الي رنة 

 الاستعداد. -ب

بق،ييييييد ب  امكا نة الاصيييييييا  ايي دا ة من الخ ابة او القدا  عن  ري  التداي  مق،ييييييياد أوغي  مق،ييييييياد ل ا 

على تعلم عمل ما اذا اعوي التداي  املياسييييييي  لعنر ذل  قابلنة اليا ييييييي   ال  م ويسيييييييتنعاب  ريييييييرعة القدا  

 )09;6(وس الة لن،ل ايي مرتاي عاٍ  من امل اا  في مجا   خ،،  

  الرغبة.  -ج

في اصيال  عام لش نة باعي واة  ملاضاع ا و دل ا لالرغبة  يواي على اداا  ال رض املرتيدف وا تمام 

     وامتالك .بحنا  

  القدرة. -د

في القا  ال علنة في يدا  ال ر ب،ل الييا ينران عن  ري  التداي  او بدو   تعت   تشطني ملدي صالحنة 

ال رد النريييبنة ال ر تعرف من احد  اا بيا يسييياسييينة اسيييتعداد لخرييي  امل اا  في امكا نا   لتيمنة منل ما في 

نة لدي اليا ييييييييييييي   على ادا  عمل معين و مثل ابليييييييييييييا الريييييييييييييرعة والدقة في  ذه القدا  كذل  تعنر القا  ال عل

 يدا   تنجة  داي  أو بدون  داي . 

  الدافعية. -ه

 مثل حالة دا لنة  نتج عن حا ة ما وتعمل  ذه الحا ة على  مشييينط واسيييتثاا  الريييلا  املا   عاد   حا 

  حقن  الحا ة املنشوة. 
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بتيظنم الريييييييييييلا  واشيييييييييييباع الحا ا  والبحث عن ي داف لالدوال   كما بمخن اعتباا ا  لمة عامة  ختي

قا   دل  ينرييييييان لرييييييلا  لعل و تميز با جاه معين مرده ايي اا با   بإحرييييييار اللذ  او الي اا والدوال  ع 

 رغ  ال رد لخنيا  رغب  و ا     حا الرييلا  املرال  علن  من  رف املجتم  لاإلنرييان لرييل  ول  دوالع  

 )21;6(عنة ويتج   حا  حقن  ال عل وقا . ي تما

 التغيرات النفسية الجسمية الحركية والاجتماعية التي تحدث لتالميذ مرحلة التعليم املتوسط.

  النمو الجسمي والجنس ي. 

من دون شييي  ان ل ت   املرا قة املبخر  ا منة ق،ييياي في اليما اثيا  التوااا  الجريييمنة وال نكلنة للمرا   

ذه ي ي    رييييييييييييييرعيية اليما واكتميا  اليضييييييييييييييج حنيث ب داد الوا  والا ن و يما العلييييييييييييييال  وي راف و متيا   يي

سييييييييية 06و00وييعخس اثر ذل  على اتريييييييياع الخت ين  وال،ييييييييدا و ا  الجذع و ا  الريييييييياقين في ال ت   مابين 

ال ت    في بكان متاسيييييط و ن الجريييييم عيد البيا  اك   مي  عيد البيين كما ب يد متاسيييييط البيا  عن البيين

سييية قد لعق  ظ اا  ذه يعراض امل يد من املشييخال  ال ر تعت ض ولراد كخشييا ة ال،ييا  04و02مابين 

 ما تعاد 
 
او الريييييييييييمية او اليحالة صييييييييييي ر  جم الثدبين او ةيييييييييييطامتيا او ظ اا ح  الشيييييييييييباب لدي البيا  غالبا

 ج ا باإلضالة ايي عالقتيا   ي  ا مناسباب ظ اا يعراض الجنرنة الثا اية ايي نشاط ال دد الجنرنة و ض

ال ييدد اليخييامنيية ال ييد  الييداقنيية ويالحغ ان  ييذه الت ي ا  الجرييييييييييييييمنيية وال ريييييييييييييينالا نيية  ر بط بييالعييدبييد من 

الت ي ا  الي رييييينة والرييييييلاكنة مما سييييييب  نريييييتون  القا  بان اليما الجرييييييدر في  ذه املرحلة بتميز  رييييييرعت  

مختلف الجرييييييم وترييييييب  ال تا  في اليما العظدر كما انيا تيتم اكث   الخبي   ال ر ل ل  علييا  قي التاا ن في

 من ال  ى بمظ ر ا الشطص ر. 

 النمو الحركي 

ان 0981 ييا  تعريف ا ييادبمنيية اليما الحر ي امليبثقيية من الجمعنيية يمريخنيية للحييييييييييييييحيية والت بنيية البييد نيية عييام 

اليما الحر ي عباا  عن الت ي ا  في الريييييييييييلا   ال  حنا  ينريييييييييييان والعملنا  املريييييييييييؤولة عن  ذه الت ي ا  

  اةييييييييييييييحيا علي مرييييييييييييييتاي م يااا ي  الحركنة ظرا للت ي ا  ال ر  ورا علي املرا   في  يذه املرحلية  ري  يأثي  ذلي  و 

حنث بظ ر عدم ي  ان في اليااحي الحركنة وعدم التياسييييييييييي  وينسيييييييييييجام بالنريييييييييييبة ملريييييييييييتاي التعلم الحر ي 

ومعد   وااه بالحغ  ماا مريييييييتمرا وثابتا لخن بنرييييييييبة قلنلة واكتريييييييياب م ااا    دبد  من ال،ييييييييع  تعلم ا 

تريييي  ببط   يبا ايي  ي  م  مريييتاي القداا  الحركنة ان  رييي الة بذل   ري ان مريييتايا  التعلم الحر ي 

ما بميز  ذه املرحلة  ا ال نجان الحر ي الذي ببدو علي املرا   من  ال  عدم قدا   عل يستقراا في مكان 

 معين ل ا كثي  الحركة بدون  دف والقا  املبذولة في يدا  الحر ي ليرم اقت،ادبة.  

 . النمو املعرفي

اشييييييييييييير ا ايي ان اليما الحر ي عيد الو ل لريييييييييييييي  من العام ايي الطاص وييوب   ذا القا  علي  لقد سييييييييييييب  ان

اليما املعرفي ابليييييييا لتريييييييي  الحنا  العقلنة من البرييييييينط ايي املعقد اي من مجرد يداا  الحسييييييي ر الحر ي ايي 

ة داا  العقلنة اكث  دقاداا  العالقا  املعقد  واملعاني املجرد  من  ،ييائي املرا قة املبخر  ان  ،ييبل الق

في التعبي  مثييل القييدا  العييددبيية والوالقيية الل ظنيية ليرييييييييييييييتون  املرا   اسييييييييييييييتنعيياب مشييييييييييييييخال   ايليية معقييد  
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 ريييييييي الة ويرييييييييير و يما القدا  على سييييييييي الة يداا  والتذكر لبعد ان  ان  ذكره  لنا ب،يييييييييبل  ذكرا بقام على 

اضيييياع الذي بتذكره من  ،ييييائي النشيييياط العقلي اسييييار ال  م الل اي وعلى اداا  القائمة بين عياصيييير امل

في لت   املرا قة املبخر  ا   بأ ذ في البلاا  والت كيز حا   اع معين من النشييييييييييياط ويالحغ ان التعلم ب،ييييييييييييبل 

 ميوقنا ع  لنا ويبعد عن  رن املحاولة والطوأ.

 . النمو النفس ي والاجتماعي

   املرا قة اغبة املرا   في يسيييييييتقال  ي تماعي و الحغ ان ابر  مظا ر الحنا  الي رييييييينة وي تماعنة في لت

ذليي  في اغبتييي  ايي ي تقييا  من يعتميياد على غي ه ايي يعتميياد علي الي س  تنجيية للت ي ا  الجرييييييييييييييمنييية ال ر 

 ورا علن  حنث لشيعر ا   لم لعد   ال قاصيرا كما ا   ع بح  ان بحاس  على ما ب عل وان بخل  لرقابة 

ابا ا بؤدي ي تقا  من مرحلة الواا الثاني ايي الثالث من التعلنم املتاسيييييط ايي  ياد  الثقة في يسييييير  ووصييييي

الي س والشيعاا باأل منة حنث لشي  حامد عبدالرالم في  ذا الرنان ايي ان ي ،ا  ي تماعي بيدر قدا  

  . معلاما   مما بث ي شط،يت املرا   على الحدبث وييدر منال  وا جا ا   كما باس  و  ا   ظره وي يد من

 . النمو الاخالقي

 متا   ذه املرحلة بكان املرا   بج  ان بتب  معتقدا  مجتمعة ي القي ال ر اكترييييييييبيا  ال  ما م يييييييي ر من 

سيييييييييييياا  عمره وما مر ب  من    ا  وما تعلم  من معابي  الرييييييييييييلا  ابليييييييييييا بقا   ل  يييييييييييي   عاد  ح ر العباد  

صيلي   علن  وسييلم الشياي  في مجتمعيا ا قي   حنثما كيم وا ب  الحرييية  ي القي حنث ان حدبث اليبر

الريييييئة  مح ا و ل  اليار بخل  حريييين و ا  في   س املقا  قا  الرسييييا  صييييلي   علن  وسييييلم من شيييي  

 على     شاب علن . 

بييياعيييد بين ببيييدي املرا   في  يييذه املرحلييية اأبييي  في ميييدي صييييييييييييييااب الرييييييييييييييلا  و وئييي  وفي  ع  يحنيييان  جيييد  

 الرلا  ال علي للمرا   وبين ما لعرل  من معابي  الرلا  ي القي املثايي ابما 

بر   ذل  ايي محاولت   حقن  اسييييييتقاللنت  عن سييييييلوة الخباا او  قي مرييييييتاي  ضييييييج  العقلي او ي تماعي 

عي في محنو  ي تماعماما الريييييييييييييلا  ي القي للمرا   بتواب  م  املعابي  ي تماعنة وي القنة الريييييييييييييائد  

(7;92-96) 

 الدراسات السابقة 

 عياان ي تقا  والتا ن  الرياضييييييييي ر للياشيييييييييئين املا ابين في كر  القدم على  2111دااسييييييييية ال لييييييييينل  عمر  -0

مريييييييييييييتاي ي دبة النمينة  دلم الدااسييييييييييييية ايي معرلة  من   اا   ي تقا  والتا ن  الرياضييييييييييييي ر للياشيييييييييييييئين 

مدابا و اصلم 36واستخدم الباحث امليهج الاص ي و ا م عنية الدااسة  تألف من املا ابين في كر  القدم 

 الدااسة ايي:

ان عملنية ي تقيا  في ي يدبية النمينية ع ب  يسييييييييييييييس العلمنة وع  مس  من  الجاا   ال ر بتم علييا ا تقا   -

 الياشئين ملمااسة كر  القدم. 

علمنة لريا م في ال  املريتاي الرياضي ر ب، ة عامة وفي كر  القدم ان ي تقا  امليظم املبنر علي يسيس ال -

 ب، ة  اصة. 
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بلع  التا ن  دواا م ما في مرياعد  الياشيئين على ا تناا الرياضية املياسبة حر  منال م واستعداداتيم  -

 واغباتيم.  

املاا   الشييييييييييييبابنة   عياان دوا مدار الت بنة البد نة والرياضيييييييييييية في ا تقا  2101دااسيييييييييييية العيت ي محمد  -2

 و ا يي ا. 

 حنث  دلم الدااسة ايي: 

 اضيييييييييييييينل ميا اذا  يا يم  ييا  برامج لتيأ نيل ميدا يييييييييييييي ر الت بنة البد نة والرياضيييييييييييييية لنما بتعل   عملنة ي تقا   -

 والتا ن  الطاصة باملا ابين. 

 يا و واير ا ابرا  قداا  واستعدادا  ال ئة املا ابة لت  متيا ايي وقاي  مندا نة لالست اد  من -

 التعرف على ا م مميزا  مرحلة املرا قة  اصة لئة املا ابين.   -

 التعرف على املشا ل والعاامل ال ر لعاني منيا التالمنذ املا ابين وكن نة  جاو  ا.  -

 ابرا  الدوا الذي  لعب  امليالريييييييييا  الرياضييييييييينة املداسييييييييينة سييييييييياا  الدا لنة منيا او الطاا نة واثر ا على ابرا   -

 املاا   وبالتايي  ا يي ا ايي ما بتما  ى م  قدااتيم و اقاتيم.

استخدام و تريلنط اللا  على الدوا الذي لش ل  مدار الت بنة البد نة والرياضنة في العملنة التعلنمنة.  -

  مدرسا وتوصلت الدراسة الي:12الباحث املنهج الوصفي حيث تكونت عينة الدراسة من 

ان التلمنيذ املا اب بجي  اعيابتي  وي تمام ب  ل رض اسييييييييييييييتثمااه و ا يي  لطدمة املجتم  و وااه كما ان  -

 كشف وا تقا  املا ابين في مرحلة التعلنم يسا  ر بج  اليظر الييا  ظر  عامة وشاملة. 

 امج وتعدل م ال ضروا  اعابة املا ابين وذل  با تقا  مداار متخ،،ة بحنث  الر ل م العيابة الطاصة  -

 ال ر  تال م م  قدااتيم وماا بيم. 

 استخدم ادوا  و رائ  واسالن  علمنة للخشف عن املا ابين.  -

 ابرا  دوا املدار في  يمنة شط،نة املا ابين لل  يثر على شط،ناتيم و ما م ي تماعي.  -

 يية. ا ابين مبننة على اسار عملنة مقاعوا  برامج  أ نلنة لاصلة باملداسين لنما بخي كن نة ا تقا  امل -

اقامة الدواا  التيالرييييييييييينة بين التالمنذ وبين يقريييييييييييام او املؤسيييييييييييريييييييييييا  إلعوا  لرصييييييييييية للما ابين لت جي   -

  اقاتيم وقدااتيم. 

 الاستفادة من الدراسات السابقة 

ر  حق  ياسبة ال اسيت اد الباحثان من الدااسيا  الريابقة بنريبة كبي   في التعرف علي اللل الطواا  امل

  أهداف البحث وهي

  حدبد مشكلة البحث باضا . 0

 صناغة التراؤع  بوريقة سلنمة.  2

  حدبد امليهج املرتخدم في  ذا البحث. 3

 ا تناا العنية و جم ا و اع ا ولقا ل دف وتراؤع  البحث.   4

  حدبد املعالجا  يح،ائنة املياسبة ل ذا البحث. 6
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 :اجراءات البحث

 منهج البحث:

 استخدم الباحثان امليهج الاص ي ملالئمة لوبنعة  ذا البحث.

 : مجتمع البحث

 معلما بمرحلة التعلنم يسا  ر ببلدبة  نزوا. 040اشتمل مجتم  البحث علي 

 : عينة البحث

 من املجتم  يصلي.  %09معلما بااق  27 م ا تناا عنية البحث بالوريقة العشاائنة على 

 : اداة البحث

استخدم الباحثان يستبنان و ا ادا  علمنة تعت   من بين وسائل يستق،ا  لجم  املعلاما  يكث  لاعلنة 

لطدمة البحث وقد  م  ،يييييييييييمنم يسيييييييييييتبنان و حدبد عياصيييييييييييره اسيييييييييييتياد ايي ااا  و ا ييا  عدد من الباحثين 

 واملخت،ين في املجا   الرياض ر ويتشكل يستبنان من:

 محاوا وفي: 3لي سؤا  ما ع ع 08

بتعل  بياألسييييييييييييييئلية ال ر ل يا عالقة  عدم معرلة املعلم لخن نة وما نة ي تقا  ومراحل  ال ر  ؤثر  املحور الاول  

 .6-6-4-3-2-0سلبا على عملنة ي تقا  في الاسط املدا  ر ويتلمن ياقام التالنة 

جند للميالريييييييييييا  الرياضييييييييييينة والرياضييييييييييية لشيييييييييييتمل علي يسيييييييييييئلة ال ر تشيييييييييييي  ايي عدم التيظنم ال املحور الثاني

 .02-00-01-9-8-7املداسنة ومد  لعالنت  في امداد الياادي باملاا   ويتلمن ياقام التالنة 

بمثل يسيئلة ال ر ل ا عالقة  عدم  ياا  املدابين للمؤسيرا  التعلنمنة وكن نة  برو  املاا    املحور الثالث

 .08-07-06-06-04-03ويتلمن واقام التالنة 

 الدراسات الاستطالعية 

معلما من بين مجتم  البحث ومن  8على عدد 02/00/2107قام الباحثان بإ را  دااسيية اسييتوالعنة بتااي  

  ااا العنية حنث ثم  ا ي  يستبنان علييم لاقاف على  قائي وث را  يستبنان متل التا ي  النيايي ل . 

 الدراسة الاساسية 

 06/02/2107وساسنة بتااي  ثم  يقند الدااسة 

 الوسائل الاحصائية 

 استخدم الباحثان النربة املئاية لتحلنل اليتائج علي  من  يسئلة املوروحة  عد حراب  خراا  ل لئ .

 الاستنتاجات 

 عدم اعوا  قنمة للرياضة املداسنة من  رف  من  املري بن واملكل ين ليذا يمر. -0

 الرياضنة الشابة.  عدم ي تمام باملاا   -2

 عدم ك ا   املعلم وقلة الط    في  ذا املجا .  -3

 عدم و اد ا ،ا  بين املداار والياادي وال رن الطاا نة.  -4

 عدم تشجن  املعلمين وأولنا  وماا التالمنذ على يلتحان بالياادي.  -6
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 أو قلة الثقالة والاعي ال خري واملعرفي في املجا  الرياض ر.  غناب -6

 التوصيات

 في ضا  ما  اصل إلن  الباحثان من استنتا ا  باصاا بما بلي: 

ي تمام اكث  بتيظنم و واير امليالريييا  الرياضييية املداسييينة سييياا  منيا الدا لنة او الطاا نة بين مختلف  -0

 ييا اللل التالمنذ وال  اعم الشابة. املداار ب، ة إل امنة حث لشت   ل

بيا  ي تقا  الرياضييييي ر ل ؤع  التالمنذ على اسييييييس علمنة حدبثة وب،يييييي ة ماضيييييياعنة مثل ا را  ا تبااا   -2

 لقنار مرتاي اللناقة البد نة والقداا  امل ااية والتقينة للتالمنذ وغي  ا. 

اياضييييييييي ر بياسييييييييي  اسييييييييييتعدادا  وقداا   ل  لمنذ عدم يكت ا  بمجرد ي تقا  بل بج  ان بتاا بتا ن   -3

 يستمراا في املمااسة والتأل  في  اع التخ،ي الرياض ر الذي و   إلن  لقد بكان 
 
وا جا ا   ومنال  وابلا

 في املرتقبل  اا  لتدعنم احد امليتخبا  الا ينة.

 امليالريييييييا  الرياضييييييينة دا لا تمام معلم الت بنة البد نة بالرياضييييييية املداسييييييينة  اصييييييية واملا ابين عامة وب -4

 املداسة و اا  ا لكي بتم ي تقا  والتا ن  املياس . 

 ترلنط اللا  على الرياضة املداسنة  شكل أللل وفي  من  التخ،،ا  الرياضنة. -6
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 قائمة املراجع 

ادم  الرييياضييييييييييييييية املييداسيييييييييييييينيية واثر ييا في  حقن  الرييييييييييييييلم املجتم ي واقيية دااسيييييييييييييينيية الرييييييييييييييادان للعلام  احمييد -0

 والتخيالا نا  لنة الت بنة البد نة والرياضة باعبة الطر ام 

 0994 ابلس  0حم    جا ي سنكالا نة املا اب و ربيت  ط ,احمد      -2

ملا ابين في كر  القدم علي مرييييتاي و دبة النمينة ال ليييينلة عمر ي تقا  والتا ن  الرياضيييي ر للياشييييئين ا -3

اسييييييالة ما ريييييييتي  غي  منشيييييياا   لنة العلام ي تماعنة وينريييييييا نة قرييييييم الت بنة البد نة والرياضييييييينة  امعة 

  2110الج ائر 

محمد دوا معلم الت بنة البد نة والرياضيينة في ا تقا  املاا   الشييبابنة و ا يي ا اسييالة ما رييتي   العيت ي  -4

  2101غي  منشاا   امعة الج ائر 

 برو محمد أثر التا ن  املدا  ر علي التح،نل الداا  ر اسالة ما رتي  غي  منشاا  مع د علم الي س  -6

 2111يادن داا الثقالة للنشر والتا ي    0حرين سعند  ربنة املا ابين املت اقين ط -6

سييايي عبد الع ي  انعكاسييا  يلعاب ال،يي ي   علي تعلم امل ااا  الحركنة ملرحلة التعلنم املتاسييط اسييالة  -7

  2118ما رتي  غي  منشاا   امعة الج ائر 

 الة ما رييييييييييييتي  غي  عمران اسييييييييييييماعنل ي تقا  والتا ن  الرياضيييييييييييي ر للياشييييييييييييئين املا ابين في كر  القدم اسيييييييييييي -8

 2110منشاا   امعة الج ائر 

  0998سية  01-9سا ر  اا ن ي تقا  في الجمبا  لألعماا من  -9

لياش  ،يييي   ي تقا  والتا ن  الرياضييي ر للتالمنذ املا ابين في ا اا الرياضييية املداسييينة اسيييالة ما ريييتي   -01

  2116غي  منشاا   امعة الج ائر 

  0992املخت  الجام ي يسخيداية  0ياشاد الي س ر طمجند املان التا ن  و -00

 0984داا املالبين بي و   0لن،ل  ي  ال اد عالا يمراض الي رنة ويضورابا  الرلاكنة ط -02

 

 


