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ن  ار النتقاء التالمیذ المتمیز ة اخت ة ) 13- 12(طار عض قدراتهم البدن مستو سنة واالرتقاء 
اضي في الراعي  ل، دفع الجلة، جر60عدو (واإلنجاز الر ألعاب القو) م1200م، الوثب الطو

م اإلكمالي  بي على األساتذة والتالمیذ للتعل ب الجزائرسنة في الغر ) 13- 12(حث مسحي تجر
بن سي قدور الحبیب: األستاذ

الدروس لف  أستاذ مساعد م
ة اض ة والر ة البدن معهد التر

ة العامة، من أنها  ة التر غا ة من أهم الوسائل التي تعمل على تحقی ة والراض ة البدن تعتبر التر
ا ونفس ا، واجتماع ا وعقل ح تطورها ضرورة من تساعد على إعداد الفرد الصالح إعدادا بدن ا، لذلك أص

ما ینظر إلیها ا هاما، یجب أن تعمل على تحقی ا اجتماع اة وواج أسلوب "على أنها " ضرورات الح
اة وتعاطیها شة الح الراضي في ،)30، ص1996أمین أنور الخولي، ("مناسب لمعا عد النشا ه  وعل

مة نظمه وقواعده السل ة الجدیدة، و ا في تحقیصورته الترو ة، وعنصرا قو ادین التر میدانا هاما من م
ا في  نا أساس ة التي تشغل ر من أهم األنشطة الراض ة المنشودة، وتعتبر ألعاب القو أهداف التر
ة في الطور االكمالي، حیث أنها تعتبر القاعدة واألساس  ة والراض ة البدن المنهاج الرسمي لمادة التر

ة األخرلمختلف التخصصا ة والراعي على وجه الخصوص من أمتع . ت الراض ات المر وتعد الفعال
ل والسرعة  ة الوثب الطو ون أنه یجمع بین فعال  ، ات ألعاب القو ودفع الجلة، وجر) م60عدو (فعال

ات ال یتطلب استخدام)م1200(المسافات المتوسطة  م أو التدرب على تلك الفعال ما أن التعل  ،
عض  الراضي لالرتقاء مستو الوسائل والبدیلة منها وصوال  س ة الكبیرة، بل على أ الوسائل الراض

ة واإلنجاز الراضي في الراعي ة األساس احث من خالل الزارات . قدراته البدن وفي هذا الشأن سجل ال
م والتدرب في هذا اال م وعجز واضح في مجال التعل ة ضعف مستد ون أن المیدان ختصاص الراضي، 

الدراسة لما  احث إلى تناول هذا الموضوع  ال دفع  ة، األمر الذ ح مبني على العفو هذا العامل أص
الغة ة  ه من أهم ر المختصین في مجال تدرس وذلك في .تس م أنجع الحلول لترشید وتنو محاولة تقد

ة والتدرب الراضي، وذلك  ة والراض ة البدن ار لهدف انتقاء المتمیزن التر طارة اخت من خالل اقتراح 
ة ) 13- 12( ات المر ة واإلنجاز الراضي في الفعال عض قدراتهم البدن مستو عدو (سنة واالرتقاء 

ل، دفع الجلة، جر60 .ألعاب القو) م1200م، الوثب الطو
ة :وعلى هذا األساس تم طرح التساؤالت التال

ة هل واقع التر -  ات المر م الفعال سهم في تعل ة  ة في المرحلة االكمال ة والراض ؟) الراعي(ة البدن
قة الراعي ؟-  ار المقترحة تسهم في االنتقاء المتمیزن نحو ممارسة مسا طارة االخت هل أن 
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ة األساس-  عض القدرات البدن مستو ساهم في االرتقاء  ة واإلنجاز هل البرنامج التدرب المقترح 
المتمیزن  ة ؟) 13-12(الراضي لد ات المر سنة في الفعال

حث :أهداف ال
صفة عامة -أ ة  ات المر اب التي تمنع من تدرس الفعال واألس معرفة واقع ممارسة ألعاب القو

ة ة والراض ة البدن صفة خاصة في درس التر .والراعي 
ار في انت-ب طارة االخت ة  قة الراعيأهم .قاء المتمیزن لمزاولة مسا
التالمیذ المتمیزن- ج اإلنجاز الراضي لد .معرفة مستو
ة واإلنجاز -  عض القدرات البدن مستو تأثیر البرنامج التدرب المقترح في االرتقاء  معرفة مد

المتمیزن  ل، دفع60عدو (سنة في الراعي ) 13- 12(الراضي لد الجلة، جرم، الوثب الطو
.ألعاب القو) م1200

حث :فروض ال
قة الراعي على -أ م مسا ساعد في تعل م االكمالي ال  ة ضمن طور التعل ة والراض ة البدن واقع التر

ا قه میدان .الرغم من سهولة تطب
قة الراعي-ب ساعد على انتقاء المتمیزن في مسا ار  طارة االخت .إن استخدام 
ة واإلنجاز الراضي لدالبرن-  عض القدرات البدن مستو ساهم في االرتقاء  امج التدرب المقترح 

ات ) 13-12(المتمیزن  ل، دفع 60عدو (سنة في الفعال ألعاب ) م1200الجلة، جرم، الوثب الطو
.القو
طة وعینة التالمیذ المتمیزن- ج ة بین العینة الضا ، لصالح هذه األخیرة وجود فروق ذات داللة إحصائ

قة الراعي ة واإلنجاز الراضي مسا عض القدرات البدن .في 
اشرة :تحلیل نتائج المقابلة الم

ات  ن وخاصة الفعال ة، االنتقاء، التكو من حیث التدرب، المشار حول معرفة واقع ممارسة ألعاب القو
عد األخذ والعطا ة والراعي على وجه التحدید، حیث و ء والحوار والتفاعل في جو من الصداقة المر

ة ارات التال احث االعت :وعالقة الود، إضافة إلى مراعاة ال
ة-  .إعطاء المستجوب الوقت الكافي لإلجا
الثقافي للمستجوب-  ه أكثر من سؤال في وقت واحد، مراعاة المستو احثین .عدم توج عد حصول ال

ون أن المقاب ین  احث من خالل على تقارر المستجو ما وضعت لذلك، خلص ال حة وصادقة، ف لة صح
ین  اشرة المنجزة مع عینة المستجو :إلى ما یلي) اختصاصیین في ألعاب القو(نتائج المقابلة الم

ة: التدرب-  ة اإلجا ة من طرف المدرین في غالب مبني على الخصوص .عفو
ن-  قى في حدود ا: التكو ی .لضعیففي مجال ألعاب القو
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ة-  ة إلى منعدم، : المشار ات المر ة في الفعال ة للمشار النس لي  ه  اب ش قى محتشمة، وغ نوعا ما ت
ات ة في أغلب اإلجا ة الراض اب ممارسة هذا االختصاص ضمن األند .نتیجة غ

استخدام الوسائل الحدیثة-  ذا المجال، على الرغم من التطور العلمي في ه: االنتقاء في ألعاب القو
ین، فإن المستجو ناء على رأ ة االنتقاء معتمدة على نفس األسس و العدو الرفي المدرسي، (عمل

ة، المالحظة ة والراض ة البدن م في مجال )المتمیزن في درس التر اس والتقو ، دون استخدام وسائل الق
.التدرب

الراضي-  الراضي والمدرسة، حیث أن هناك عالقة و : التواصل بین المدرس والناد طیدة بین الناد
ة ن األند یتم على مستواه تكو شر عض . هذه األخیرة تعتبر خّزان  قى مختصر على  لكن االنتقاء ی

ة .المعاییر الخصوص
ارات ات االخت صدق وث د على مد ة التي تؤ ما یلي نتائج التجرة االستطالع :وف

االختبارات
معامل الصدقالمحسوبة. رالجدولیة. رإلحصائیةا. د.محجم العینة

إذ
10100.050.6020.9840.991ذ) ثا(م 80جري 
0.9830.991إ) ثا(م 60جري 

0.9920.995)كغ3(رمي الكرة الطبیة لألمام ذكور 
0.9910.995)كغ2(رمي الكرة الطبیة لألمام إناث 

0.9710.985)كغ3(ة للخلف ذكور رمي الكرة الطبی
0.9920.994)كغ2(رمي الكرة الطبیة للخلف إناث 
0.9750.983الوثب العمودي من الوقوف ذ
0.9690.984الوثب العمودي من الوقوف إ
0.8870.934الوثب العریض من الوقوف ذ
0.8770.936الوثب العریض من الوقوف إ

0.9740.986م ذ500جري 
0.9520.975م إ500جري 

0.9420.967الوثب الثالثي من الثبات ذ
0.9310.965الوثب الثالثي من الثبات إ

احث المنهج المسحي التجربي حث على نحو األفضل، استخدم ال .إلنجاز ال
ارات على عینة تتكون من -  االخت ور، 400: تلمیذ موزعین على النحو التالي700تم تطبی 300ذ

.إناث
اآلتي20عینة من تالمیذ المتمیزن بلغ حجمها -  ور10إناث، 10: تلمیذ موزعة  .ذ
طة بلغ حجمها -  اآلتي20عینة ضا ور10إناث، 10: عداء موزعة  .ذ

حث في :وتمثلت مجاالت ال
ات  ة مستغانمعض إكمال ة ا: وال ، سیرات، زغلول، إكمال ة، بوقیرا ة 5لسوافل ل م، شمومة 1962جو

ان رمضان ة ع ب الراضي. الجدیدة، إكمال .المر
ة من  ة 10/11/2003لقد امتدت فترة الدراسة المسح 20/05/2004إلى غا
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ة على عینة من التالمیذ تراوحت أعمارهم  ، تلمیذ700سنة بلغ حجمها ) 13- 12(أنجزت التجرة األساس
ور400(موزعة على مجموعتین حجم األولى  ة ) ذ طارة ) إناث300(وحجم الثان قت علیهم  ط
عي  استخدام التوزع الطب ار و احثین على المعاییر المعتمدة ضمن الهیئات " ف"االخت وع اعتماد ال

عد التوظیف تم الحصول على متمیزن وقد بلغ عددهم  ة، حیث و و 10إناث، 10(الراض ثم ) رذ
طة  یومین، والعینة الضا ل منهم على مد قة الراعي  قنا علیهم مسا عدائي وفاق مزغران ووفاق (ط

قة الراعي) مستغانم قنا علیها مسا .ط
ة  ة، واألساس ة حول نتائج التجرة االستطالع ام الموضوع احث خالل إصدارهم لألح على لقد اعتمد ال

ل الدرجات الخام المتحصل ع عض الوسائل تحو االستخدام األمثل ل ارة، وذلك  لیها إلى درجات مع
ة ة التال :اإلحصائ

ة-  ة المئو .النس
زة-  اس النزعة المر الحسابي: مق .وتتمثل في المتوس
اس التشتت-  ، معامل االختالف: مق ار .وتمثل في االنحراف المع
عي -  ".ف"التوزع الطب
اس ال-  ا(عالقة بین المتغیرات جهاز الحاسوب، مق لبرسون، ): االرت س ال ا وتمثل في معامل االرت

ار الداللة  اس الداللة وتمثل في اخت این "ت"مق ار الت قة "ف"، واخت ار حسن المطا ، معامل الصدق، اخت
).م2ا(

ور :عرض ومناقشة النتائج عند الذ
ة س اإلحصائ المقای

ة االخ اراتطار ت
مة فاالختالف. مم/ إ ح/م  مة م.ق داللة الفروق ح.د الداللة. مج" ف"ق

- 11.790.675.682.731.880.059)ثا(م 80عدو 
390

ا دال إحصائ

- 1.520.2315.133.681.880.059)د(م 500الجر
390

ا دال إحصائ

ة لألمام - 5.011.4328.544.371.880.059رمي الكرة الطب
390

ا دال إحصائ

ة للخلف - 5.951.6327.398.71.880.059رمي الكرة الطب
390

ا دال إحصائ

- 1.650.2917.5710.941.880.059)م(الوثب العرض 
390

ا دال إحصائ

- 5.150.8917.282.321.880.059)م(الوثب الثالثي 
390

ا دال إحصائ
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- 30.79.631.276.11.880.059)سم(الوثب العمود
390

ا دال إحصائ

ار ):1(جدول رقم  ار معامل االختالف واخت استخدام اخت یوضح الالتجانس الوسطي في النتائج الخام 
این  "ف"تحلیل الت

:عرض ومناقشة النتائج عند اإلناث
ة س اإلحصائ المقای

ارات ة االخت طار
مة فاالختالف. مم/ إ ح/م  مة م.ق داللة الفروق ح.د الداللة. مج" ف"ق

- 11.671.5413.193.81.880.059)ثا(م 60عدو 
290

ا دال إحصائ

- 1.871.1662.032.11.880.059)د(م 500الجر
290

ا دال إحصائ

ة لألمام  - 4.190.7923.157.861.880.059)م(رمي الكرة الطب
290

ا دال إحصائ

ة للخلف  - 4.100.8620.977.151.880.059)م(رمي الكرة الطب
290

ا دال إحصائ

- 1.410.2719.142.971.880.059)م(الوثب العرض 
290

ا دال إحصائ

- 4.390.8419.132.771.880.059)م(الوثب الثالثي 
290

ا دال إحصائ

- 24.066.8528.473.581.880.059)سم(الوثب العمود
290

ا دال إحصائ

ار لالتجانس وسطي في یوضح ا):2(جدول رقم  ار معامل االختالف واخت استخدام اخت نتائج الخام 
این ال "ف"تحلیل الت
ور-  عي عند الذ استخدام التوزع الطب ة للنتائج الخام  :عرض ومناقشة نتائج المعالجة اإلحصائ

ضم500جر)ثا(م80عدو  الرمي للخلفالرمي لألمامالوثب العمودالوثب الثالثيالوثب العر

جید جدا
فما تحت10.84فما تحت9.30فما تحت59.5فما تحت7.82فما تحت2.52فما فوق 0.85فما فوق 9.85

00000000000000
10.68- 9.167.58- 58.546.44-7.7338.34- 2.516.05- 1.301.95- 11.950.88- 9.91جید

89908554976570
7.5- 6.304.32- 39.343.45-621- 1.364.26-1.581.9- 12.51.53-11.20متوس

258260208266213299255
4.3-3.442.8- 202.26-4.2510- 0.782.48- 21.35-131.9-12.54ضعیف
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535010780903675
ضعیف 

جدا
فما فوق 27فما فوق 2.23فما فوق 9.98فما فوق 2.47فما فوق 0.75فما تحت2.02فما تحت31.15

00000000000000
ارة للنتائج الخام ):3(جدول رقم  ور المعالجة یوضح الدرجات المع ار معامل عند الذ عياستخدام اخت "ف"التوزع الطب

عي عند اإلناثعرض ومناقشة نتائج المعالجة اإل-  استخدام التوزع الطب ة للنتائج الخام  :حصائ
ض)د(م500جر)ثا(م 60عدو  .رمي كالوثب العمودالوثب الثالثيالوثب العر

لألمام
.الرمي ك
للخلف

جید جدا
فما تحت7.10فما تحت6.68فما تحت44.61فما تحت6.91فما تحت2.22فما فوق 0.59فما فوق 7.2

00000000000000
7- 6.595.15- 43.934.96- 6.8330.9- 2.195.25- 1.411.68- 10.280.71- 7.36جید

22402943326733
5.06- 4.873.22- 30.23.24-5.1517.21- 1.673.55- 2.101.14- 13.361.52-10.44متوس

271199253228225197238
3.12- 3.151.28- 16.561.52-3.4710- 1.111.87-2.450.6- 16.442.25- 13.5ضعیف

07551829433526
ضعیف 

جدا
فما فوق 1.18فما فوق 1.5فما فوق 9.95فما فوق 1.79فما فوق 0.58فما تحت2.5فما تحت16.4

00000000000000
ارة للنتائج الخام عند ):4(جدول رقم  ار معامل ثاإلنایوضح الدرجات المع استخدام اخت المعالجة 

عي  "ف"التوزع الطب
ور واإلناث وحسب الدرجات  ة للذ النس انت  ة  من خالل الجدولین أعاله، یتضح لنا أن النتائج التال

حث طارة موضوع ال ارات التي تتضمن  ع االخت إلى الجید في جم ارة من الضعیف، المتوس .المع
عد المقارنة الداخل ة تم انتقاء األوائل و عد المعالجة اإلحصائ الفئات المتحصل علیها، و ة على مستو

ه تم استخالص النتائج  ة نتائج، وعل سجل أ أعاله لم  الجید لكون أن المستو حوثین عند المستو الم
ة :التال

العینة   
المستو

ور إناثذ

3223جید
الجید):5(جدول رقم  یوضح التالمیذ األوائل عند مستو

عد التوظیف تم الحصول على  ة، حیث و ار المعتمد ضمن الهیئات الراض احث المع ما اعتمد ال
بلغ عددهم  ور و10المتمیزن والذ .عند اإلناث10عند الذ
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ور وٕاناث-  المتمیزن ذ قة الراعي لد عرض ومناقشة نتائج مسا
ا راتاالخت

العینات
السرعة حجم العینة

ل60 م الطو
دفع الجلة

م1200
السرعة 

م الجلة60
ل  الوثب الطو

م1200
م 60السرعة 

م1200
ل  الوثب الطو

دفع الجلة
ور 0.700.640.68-100.900.760.79ذ
0.670.750.76-100.920.730.88إناث

ا):6(جدول رقم  ور یوضح مقدار العالقة أو مد ات الراعي عند الذ الحاصل في نتائج الفعال ا الرت
واإلناث المتمیزن

ور-  اسي الوطني وأفضل نتیجة عند الذ :عرض ومناقشة نتائج المتمیزن، مقارنة الرقم الق
ات لم60السرعة الفعال )ن(اإلنجاز م1200جردفع الجلةالوثب الطو
8.45.258.873.899.5أحسن نتیجة

العینة 8.914.648.014.1687.8متوس
85.1510.23.36128الرقم الوطني
ة الراعي بین ):7(جدول رقم  ة لفعال این في النتائج الراض العینة، (یوضح الت أحسن نتیجة، متوس

ور الذ ).الرقم الوطني لد
اسي الوطني وأف-  :ضل نتیجة عند اإلناثعرض ومناقشة نتائج المتمیزن، مقارنة الرقم الق

ات لم60السرعة الفعال )ن(اإلنجاز م1200جردفع الجلةالوثب الطو
9.34.157.854.3989.5أحسن نتیجة

العینة 9.823.76.914.7177.17متوس
8.104.909.354.14135الرقم الوطني
ة ):8(جدول رقم  ة لفعال این في النتائج الراض العینة، (الراعي بین یوضح الت أحسن نتیجة، متوس

اإلناث ).الرقم الوطني لد
طة -  ة للمتمیزن مقارنة مع العینة الضا ور(عرض ومناقشة النتائج الراض )ذ

طةن نالعینة الضا مة عینة المتمیز ق
م" ت"

مة  ق
ج" ت"

الداللة حح.دالداللة.م
)س()س()ع()س(

م60السرعة 

10

8.920.518.910.330.50

2.100.0518

غیر دال
ل دال3.420.324.640.358.13الوثب الطو

دال5.520.78.020.459.25دفع الجلة
دال3.630.234.160.195.30م1200جر

دال717.1987.85.965.40)ن(اإلنجاز 
ارات ستودنتیوضح الفر ):9(جدول رقم  استخدام اخت ور  ة عند الذ وق في النتائج اإلحصائ
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:االستنتاجات* 
والوثب دون -  ات الجر عض فعال على  ا ال یزال مقتصرا فق میدان إن واقع تدرس ألعاب القو

قة الراعي التي ال یوجد لها أثر  ، وعلى وجه الخصوص مسا ات األخر ة الفعال ق ع في تدرس  التنو
طة  س ة في الطور اإلكمالي رغم سهولة أدائها، وتعتمد على األجهزة ال ة والراض ة البدن في درس التر

.البدیلة
ة أو في -  ة البدن قة الراعي في درس التر ار تسعى من أجل انتقاء التالمیذ لمزاولة مسا طارة االخت

.مجال التدرب
:الراعي من حیث- 
ور،(م 60السرعة -1 ة في مستو): إناثذ ة ذات داللة إحصائ س هناك فروق معنو تبین لنا أنه ل

مة  ون أن ق ة على الترتیب " ت"أداء العینتین،  ة ا" ت"، أقل من )0.6، 0.5(المحسو لمقدرة الجدول
2.10بـــ
ل -2 ور، إناث(الوثب الطو ة في مستو): ذ ة ذات داللة إحصائ األداء تبین لنا أنه هناك فروق معنو

ور، إناث(العینتین  مة ) ذ ة على الترتیب " ت"ون ق ة " ت"أكبر من ) 2.76) (8.13(المحسو الجدول
.لصالح عینة التالمیذ المتمیزن2.10والمقدرة بـــــــ

ور، إناث(دفع الجلة -3 أداء ): ذ ة في مستو ة ذات داللة إحصائ تبین لنا أنه هناك فروق معنو
ور،(العینتین  مة ) إناثذ ة على الترتیب " ت"ون ق ة " ت"أكبر من ) 3.37) (9.25(المحسو الجدول
.لصالح عینة التالمیذ المتمیزن2.10المقدرة بـــــ

ور، إناث(م 1200الجر-4 أداء ): ذ ة في مستو ة ذات داللة إحصائ تبین لنا أن هناك فروق معنو
مة العینتین ة على الترت" ت"ون ق ة المقدرة بـــ" ت"أكبر من ) 6، 5.3(یب المحسو لصالح 2.10الجدول

طة .العینة الضا
ور، إناث) (ن(اإلنجاز -5 ة في ): ذ ة ذات داللة إحصائ ور أنه هناك فروق معنو ة للذ النس تبین لنا 

مة  ون ق األداء،  ة والمقدرة بــــ" ت"مستو مة 5.4المحسو ة والمقدرة " ت"أكبر من ق 2.10بــالجدول
ة  ة ذات داللة إحصائ س هناك فروق معنو ة لإلناث تبین أنه ل النس لصالح عینة التالمیذ المتمیزن، أما 

مة  ون ق األداء  ة المقدرة بــــ" ت"في مستو مة 0.64المحسو ة المقدرة بـــ" ت"أقل من ق .2.10الجدول
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ات*  حث والتوص :الخاتمة العامة لل
قا ةتعتبر المسا عة، ألنها ت المر المشاهدة والمتا قات المشوقة والمثیرة التي تستح ، من أهم المسا

ة  ات من ناح والنجاح فیها متوقف أساسا على االنتقاء ) العدو، القفز، الرمي(تجمع بین مختلف الفعال
عتبره  ي"العلمي الجید الذ ار أفضل الراض" زاتسیورس ة یتم من خاللها اخت یین على فترات أنه عمل

ة تعتبر في  احث أن هذه الخطوة العلم ال ر ة على المراحل المختلفة لإلعداد الراضي، و ة مبن زمن
الرغم من  ه فإنه و ة على وجه الخصوص، وعل ات المر والفعال ة خاصة في ألعاب القو ة األهم غا

ة، ة والراض ة البدن مس حقل التر ذلك حقل التدرب الراضي من حیث التطور العلمي الحالي الذ و
م الحدیث، ألجل االنتقاء الموضوعي للمتمیزن في مختلف أنشطة العاب القو اإلثراء لوسائل التقو

ه منعدم لكون أنه  عتبر ش احث،  ال ة على وجه التحدید، إال أن هذا األمر وحسب رأ ات المر والفعال
ادی ة في م فضل نتائج االستمارات الموزعة على العاملین من خالل المالحظات المیدان ، و ن العاب القو

الت  ، والمقا ة أللعاب القو طوالت المدرس عتنا لل ذا من خالل متا ة، و ة والراض ة البدن في حقل التر
اشرة مع أهل االختصاص تبین أنه على الرغم من أن المدرسة تعتبر میدان خصب الكتشاف . الم

ة ضمن المتمیزن وٕاعدا طال، إال أن ممارسة هذه الفعال صناعة األ سمى  دهم جیدا للوصول بهم إلى ما 
ما  إلى منعدم،  قى عفو اب، بینما االنتقاء ی قى منعدمة للعدید من األس ة ت ة والراض ة البدن درس التر

قى ضعیف، لكون أن األمر مقتصر على الجهوأن مستو ة ضمن نفس االختصاص ی انا المشار أح
ن  ة نتیجة نقص التكو ومبني على الخصوص قى التدرب عفو ل ضعیف، في حین ی ش أو الوطني 
الدراسة منتهجا المنهج المسحي التجربي، وقد  احث الظاهرة  للید المختصة، وعلى هذا األساس تناول ال

احث التالي :أحصى ال
ة الراعي ضمن المنهاج الو -  ة في ضرورة إقحام تدرس فعال ه من فاعل للطور االكمالي، لما تكتس زار

ة ة البدن أهداف التر .تحقی
ار -  طارة االخت االعتماد على  ة، وذلك  ة أو الخصوص م أواالبتعاد عن العفو غیرها من وسائل التقو

.الحدیث التي تثبت فاعلیتها لنفس الغرض
ه یجب على المدرس أو المدرب أن سنة تعتبر مرحلة جد ) 13- 12(إن المرحلة العمرة -  مهمة، وعل

التدرس أو التدرب األمر  ل الممیزات والخصائص العامة حین یتعل .یلم 
ة-  قات الالصف ة والراعي على وجه التحدید ضمن برنامج المسا ات المر .ضرورة إقحام الفعال
ار ا-  طارة االخت ارة المستخلصة من  قة استخدام الدرجات المع م أداء التالمیذ في مسا لمقترحة لتقو

.الراعي
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ة اللغة العر :المصادر والمراجع 
سي، : أوزلین، ماكروف-1 الق ة، ترجمة قصي المهد ة والراض ة البدن لمعاهد التر العاب القو

و،  .1976موس
ك-2 اس في المجال الراضي، : أحمد دمحم خاطر، وعلي فهمي ألب الكتاب الحدیث، ، دار 4الق

ندرة،  .1996اإلس
سي-3 سطو اس السامرائي، وأحمد ال .طرق التدرب في المجال الراضي: أحمد ع
ة-4 ي خطاب رة الطائرة الحدیثة، : أكرم ز ر، عمان، األردن، 1موسوعة  .1996، دار الف
التحصیل الد: الطاهر سعد هللا-5 یر االبتكار راسي، دیوان المطبوعات عالقات القدرة على التف

ة، الجزائر،  .1996الجامع
ة : أمین أنور الخور-6 اقات المر والس اقات المیدان والمضمار والجر ة سل(س سلة المعارف الراض

ر العري، القاهرة، )للبراعم ).س.ب(، دار الف
، جمال الدین الشافعي-7 ة المعاصر،: أمین أنور الخور ة البدن ر العري، 1منهاج التر ، دار الف

.2000القاهرة، 
امل-8 ي من الطفولة إلى المراهقة، : أسامة راتب  ر العري، القاهرة، 2النمو الحر .1994، دار الف
ة : بن سي قدور الحبیب-9 والتضمیني في تنم ي األمر استخدام أسلو ة التدرب  دراسة مقارنة لفاعل

ة واألداء الح ي للتلمیذعض الصفات البدن ة ر ة والتر ة العلوم االجتماع ل في العدو والحواجز، 
ة، مستغانم،  .2002الراض

سي أحمد- 10 ر العري، القاهرة، : سطو .1999أسس ونظرات التدرب الراضي، دار الف
سي أحمد- 11 قات المیدان: سطو اقات المضمار ومسا م، تدرب-س ر العري، 1، - تعل ، دار الف

1997.
غداد، : سیوني أحمد- 12 عة جامعة  ة، مط ة الراض .1984طرق التدرس في مجال التر
ارف. ب.د- 13 ي.م و، : ازولین. ان سي، موس ، ترجمة وٕاعداد قصي محمود الق .1965ألعاب القو
اس السامرائي عبد ال: درایل ساید نتوب- 14 ة، ترجمة ع ة الراض كرم تطور مهارات تدرس التر

غدا مة،  .1992، دمحمود السامرائي، دار الح
غداد، : هاشم منذر الخطیب- 15 ع والنشر والتوزع،  ة، دار المعارف للط ة الراض .1988تارخ التر
ش، عادل محمود عبد الحاف- 16 ي دمحم درو ة : ز قات المر والرمي والمسا موسوعة ألعاب القو

).س.ب(
.1995، علم الكتاب 5علم النفس نمو الطفولة والمراهقة، : زهرانحامد عبد السالم - 17
في محمود مختار- 18 ر العري، القاهرة، : حن رة القدم، دار الف اسات لالعبي  ارات والق .1993االخت
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ندرة، : یوسف الشیخ- 19 ي، دار المعارف، اإلس .1984التعلم الحر
ة، ترجمة قصي محمود : یورفي أندرف وآخرون - 20 ة والراض ة البدن معاهد التر ألعاب القو

سي،  .1985الق
حي حسانین. مال عبد الحمید- 21 وناتها، : ودمحم ص ة وم اقة البدن ر العري، القاهرة، 3الل ، دار الف

1977.
، ت: أو.ث.ودم- 22 و، المنافسات المتعددة في ألعاب القو سي، موس رجمة وٕاعداد قصي محمود الق

1981.
ة، : لیلى السید فرحات- 23 ة والراض ة البدن ار في التر اس واالخت ر العري، القاهرة، 2الق ، دار الف

2003.
م- 24 ر العري، مصر : موسى فهمي إبراه ة والتدرب الراضي، دار الف اقة البدن .1970الل
اته، ال: دمحم زان عمر- 25 .1996، 1حث العلمي، مناهجه وتقن
ع األمیرة، : دمحم لطفي طه- 26 الهیئة العامة للشؤون المطا ع  ة النتقاء الراضي، ط األسس النفس

.2002القاهرة، 
سیوني- 27 ة، : دمحم عوض ال ة البدن ة، الجزائر، 2نظرات وطرق التر ، دیوان المطبوعات الجامع

).س.ب(
ح- 28 ة: أبو صالح، وعدنان دمحم عوض. يدمحم ص . مقدمة في اإلحصاء، دیوان المطبوعات الجامع

.1984.الجزائر
حي حسنین- 29 ة: دمحم ص ة والراض ة البدن م في التر اس والتقو ر العري.1.3ج.الق . دار الف

.1995. القاهرة
.1992.هرةالقا. دار المعارف. 12. علم التدرب الراضي: دمحم حسن عالو- 30
ا نمو المري الراضي: دمحم حسن عالو- 31 ولوج ة. س .1992.الجزائر. دیوان المطبوعات الجامع
، أسامة راتب- 32 حث العلمي في المجال الراضي: دمحم حسن عالو ر العري. ال . دار الف

.1987.القاهرة
، دمحم نصر الدین رضوان- 33 ارات األداء ال: دمحم حسن عالو ياخت ر العري.3.حر . دار الف

.1994.القاهرة
ة: محسن دمحم حمص- 34 ة والراض ة البدن ندرة. منشأة المعارف. المرشد في تدرس التر . اإلس

1996.
سي. مشاكل التعلم والتدرب الراضي: ماتفیف- 35 و. ترجمة قصي محمود الق .1978.موس
.1992. الجزائر. ر العلوم للنشر والتوزعدا. المعین في اإلحصاء: معین أمین السید- 36
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م حماد- 37 ادة. التدرب الراضي الحدیث: مفتي إبراه وق وتطبی ر العري. 2. تخط . دار الف
.2001. القاهرة

م حماد- 38 ر العري). من الطفولة إلى المراهقة(التدرب الراضي للجنسین : مفتي إبراه . دار الف
1997.

ارات: الحفمقدم عبد - 39 س واالخت مع النماذج من المقای اس النفسي والترو دیوان . اإلحصاء والق
ة .1993. الجزائر. المطبوعات الجامع

م- 40 فه ة: ناهد دمحم سعد، نللي رمز ة الراض ز الكتاب للنشر. 1. طرق التدرس في التر . مر
.1998. القاهرة

ي، عبد المنع- 41 قات المیدان والمضمار: م هردسعد الدین الشرنو عة اإلشعاع . مسا ة ومط ت م
ة .1998. مصر. الفن
ي- 42 للهواة: سعد ز عة النهضة. اإلتحاد العري أللعاب القو ).س.ب. (مصر. مط
ة للطفل: عبد الحمید شرف- 43 ة الراض ز الكتاب للنشر. التر .1995. القاهرة. مر
ة. 2. ى اإلحصاءمدخل إل: عبد القادر حلمي- 44 .1993. الجزائر. دیوان المطبوعات الجامع
اس أحمد صالح السامرائي- 45 ة: ع ة الراض ة العامة. 1ج. طرق تدرس التر ت .1987. غداد. الم
ات- 46 حوش، دمحم الذنی حث: عمار  حث العلمي وطرق ال ة. مناهج ال . دیوان المطبوعات الجامع

.1995. الجزائر
صر عليعاد- 47 ز الكتاب 1. التدرب الراضي والتكامل بین النظرة والتطبی: ل عبد ال مر

.1999. مصر. للنشر
ات دمحم، أحمد فرح- 48 م األساسي-دلیل مدرسي: عنا ة في التعل ة الراض ر العري. التر . دار الف

.1988. القاهرة
ة: عفاف عبد الكرم- 49 ة البدن ةطرق التدرس في التر ندرة. منشأة المعارف. والراض . اإلس

1994.
الحدیث: عقیل عبد هللا الكاتب وآخرون - 50 .1976. غداد. دار السالم. التدرب الدائر
ندرة. دار المعارف. التدرب الراضي: عصام عبد الخال- 51 .1992. اإلس
ة: ف.ف.فولكو ن- 52 اقات المر إلى الس سيترجمة وٕاعداد ق. الطر و. صي محمود الق . موس
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