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االنتقاء الریاضي
فیصل العیاش: األستاذ الدكتور

لقد أثبتت الدراسات التي أجریت في بعض الدول العربیة في مجال الریاضة، أن الحركة الریاضیة 
العربیة تعاني من مشاكل عدة، منها عدم وجود التخطیط والتنظیم الجیدین، أو عدم استقرارهما إن وجد في 

ن معظم الریاضیین العرب ویرجع ذلك ألسباب عدة لسنا في مجالها بشكل مباشر، إ. بعض الدول العربیة
الذین وصلوا إلى مستوى القمة في اإلنجاز الریاضي لم یكن بناءهم مبني على أسس االنتقاء العلمي 
الصحیح، وٕانما كانوا ولیدي الصدفة مع إضافة بسیطة من جهد المدرب، أي أن الریاضي یصل إلى 

مهاریة، ولن یبقى على المدرب سوى المدرب وهو في حالة جیدة من حیث الصفات البدنیة والحركیة وال
وفي كثیر من األحیان ال یفلح المدرب . تطویر هذه الصفات تقنیا وخططیا بما یناسب المهارة الریاضیة

.في تحقیق الهدف، وسبب ذلك یرجع إلى عدم استخدام األسس التنظیمیة العلمیة لعملیة انتقاء الریاضیین
مي واإلنجازات والتطور العلمي لتكنولوجیا الریاضة، ألزم الكثیر إن النمو الواضح في المستوى الرق

من الدول إلدخال مادة االنتقاء الریاضي ضمن المناهج الدراسیة لكلیات ومدارس ومعاهد التربیة 
.الریاضیة

والمواهب في ممارسة نوع من واالنتقاء الریاضي مادة تخص مجموع األطفال الراغبین والمتمیزین بالقدرات 
لریاضة، وفقا لمعاییر وقدرات محددة وقادرین على تحقیق أرقام أو مستویات عالیة في النشاط الریاضي ا

.المختار
:أهمیة االنتقاء الریاضي

تكمن أهمیة االنتقاء والتوجیه في المجال الریاضي في أنهما وجهان لعملة واحدة، حیث ظهرت 
في القدرات البدنیة والعقلیة والنفسیة تبعا لنظریة الفروق الحاجة إلیهما نتیجة الختالف خصائص األفراد

إن االنتقاء والتوجیه ال یقتصران فقط على إعداد األبطال وٕانما یعني أیضا اختیار نوع النشاط . الفردیة
كما یؤدي االنتقاء إلى التعرف . الریاضي الذي یالئم الفرد بغرض إشباع میوله ورغباته عند ممارسته

األفراد ذوي االستعدادات والقدرات البدنیة، النفسیة، العقلیة والفسیولوجیة المالئمة لنوع النشاط المبكر على
الریاضي المختار، والذین نتوقع لهم المستوى العالي من خالل االستمرار بالتدریب، علیه یجب أن یتم 

الطبیعي بمدى تطور نمو المتخصصون من حیث التنبؤاالنتقاء الریاضي في العمر المحدد والذي اقترحه
).النموذج أو المودیل(األفراد بالمقارنة مع الریاضیین ذوي المستوى العالي 

:أهداف االنتقاء الریاضي
.التعرف المبكر على المواهب والقدرات والجوانب المختلفة لإلعداد الحركي-1
.تناسب استعداداتهم وقدراتهمالتوجیه المستمر للناشئین نحو ممارسة الفعالیات الریاضیة التي -2
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.االقتصاد في الوقت والجهد والمال-3
.توجیه عملیات التدریب بغرض تنمیة وتطویر الصفات والخصائص البدنیة-4

:یمكن تحقیق األهداف السابقة من خالل
.اضیةتحدید الصفات األنتروبومتریة، البدنیة، النفسیة والعقلیة لألفراد والمناسبة لكل فعالیة ری-1
.البحث العلمي، یلعب دورا مهما في اكتشاف أفضل الطرق والوسائل التي تحقق االنتقاء األفضل-2
یعد من أهم واجبات االنتقاء، إال أنه لحد اآلن یعتبر Progrosisأو التكهن Predictionالتنبؤ -3

إال أن . رات والتجاربعامل ضعیف ألنه یعتمد في كثیر من األحیان على نظرة ذاتیة مبنیة على الخب
.التنبؤ یكون ناجحا عندما یبنى على أسس موضوعیة

:األسس التنظیمیة لعملیة االنتقاء الریاضي
من أجل التعرف على مطابقة المواصفات البدنیة والحركیة لألفراد لما هو مطلوب للفعالیة الریاضیة 

هي ذات إطار واضح المعالم وتعرض نتائجها نستعمل وسائل االختبارات، ویتم ذلك من خالل التجربة، و 
وهذه االختبارات ... بشكل كمي ویمكن معاملتها إحصائیا من خالل اختبارات بدنیة، فسیولوجیة، نفسیة

:تشترط توافر ثالث شروط عملیة
.یعني أن یتفق االختبار مع الهدف، أو القدرة على إبراز الصفة المطلوبة بالبحث:الصدق- 1
.یعني ثبات النتائج المعطاة عند تكرار التجربة:الثبات- 2
تعني استقاللیة نتائج االختبار عن الباحث الذي یجربها، أو القدرة على أن یوضح :الموضوعیة- 3

.الباحث الصفة المطلوبة بعیدا عن المواقف الذاتیة
:وعلیه فإن األسس التنظیمیة لعملیة االنتقاء الریاضي تتكون من أربعة مراحل هي

:مرحلة االنتقاء التمهیدي- 1
تعني هذه المرحلة محاولة جذب اهتمام أكبر عدد ممكن من األطفال والناشئین الموهوبین نحو 

ویتم ذلك من خالل السباقات والمنافسات الریاضیة، وكذلك من . إمكانیة ممارسة الفعالیات الریاضیة
ت نموهم البدني خالل االختبارات التي تعمل لألطفال والناشئین لغرض التعرف على مستویاتهم ومعدال

سنوات، لغرض فحصهم وانتقاء من تتوفر 8-6المهاري المتوقع، وتنحصر هذه المرحلة بالفئة العمریة 
:مستعینین بالوسائل األساسیة في االنتقاء ومنها. فیهم المتطلبات األساسیة للفعالیة الریاضیة

.المالحظة التربویة* 
.االختبارات* 
.التجریبیةالمسابقات والمحاوالت * 
.الدراسات والفحوص النفسیة* 
.الفحوص الطبیة والبیولوجیة* 
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:مرحلة الفحص المتعمق- 2
تعني هذه المرحلة تعمیق الفحص لمجموعة الناشئین الذین یرغبون التخصص في نشاط ریاضي 

تتشكل لجنة أشهر من بدأ المرحلة األولى، حیث 6- 3محدد، وتبدأ هذه المرحلة بعد فترة تتراوح من 
لدراسة وفحص االستمارات المقدمة من المدربین عن الناشئین ونتائجهم في المسابقات واالختبارات 
للتعرف على مستویاتهم مع االهتمام بالتقاریر الطبیة، وفي حالة وجود بعض الناشئین ممن ال یتمتع 

عن التدریب ألن بقاءهم یؤثر بنتائج وفق ما هو مطلوب منه في المسابقات واالختبارات، یمكن إبعادهم
سنة، 12- 9وتتراوح أعمار هذه الفئة العمریة من . سلبا على العینة الجیدة من حیث اإلنجازات والتكلفة

ویكون هدف االنتقاء األساسي لهذه المرحلة الفحص المتعمق وفقا لالنتقاء في المرحلة التمهیدیة بتسجیل 
التدریب، وتخضع هذه المرحلة إلى نفس الوسائل المستخدمة الناشئین بمراكز األندیة والمدارس لغرض

.للمرحلة األولى في االنتقاء
:مرحلة التوجیه الریاضي- 3

سنة ویخضع الناشئ إلى دراسة مستفیضة طویلة من خالل الوسائل 15- 12وتشمل الناشئین بعمر 
إذ . التحدید النهائي للتخصص الفرديالمستخدمة في االنتقاء التي سبق ذكرها في المرحلة األولى لغرض 

.تعد هذه المرحلة العمریة مرحلة بطولة لبعض الفعالیات الریاضیة كالسباحة والجمناستیك
:مرحلة االنتقاء للمنتخبات- 4

تعني هذه المرحلة انتقاء الناشئین الشباب للمنتخبات الوطنیة ممن توفرت فیهم المواصفات البدنیة، 
یة والمهاریة من مراكز األندیة والمدارس الریاضیة لتمثیل الدول في المسابقات الدولیة، النفسیة والعقل

. األولمبیة أو البطوالت القاریة كما یمكن أن تشمل هذه المرحلة منتخبات الوالیة واألندیة الریاضیة
قاء الریاضي سنة وتخضع إلى نفس الوسائل المستخدمة في االنت18- 15وتنحصر هذه الفئة العمریة بین 

للمرحلة األولى، وقد تستمر هذه المرحلة في بعض األلعاب ألعمار أطول، وكمثال على ذلك نأخذ على 
ملیون نسمة، وعلى 17سبیل المثال ألمانیا الشرقیة قبل وحدتها مع ألمانیا الغربیة كان عدد نفوسها یتراوح 

نافسات الشتویة وتحتل المرتبة الثانیة بالنسبة الرغم من ذلك فإنها كانت تتصدر دول العالم في بطوالت الم
هذا المستوى وقد یثیر ذلك تساؤالت كبیرة عن كیفیة بلوغ دولة صغیرة . لبطوالت المنافسات الصیفیة

الرفیع، وقد یظن البعض أن هذا سر في حین أنه حقیقة یرتبط بالواقع بعملیة التنظیم والتخطیط 
وهي التي أدت إلى إحراز تلك النتائج الجیدة، الیبزك هي ثالث والیة الصحیحین للفعالیات الریاضیة كافة،
.مدرسة للسباحة موزعة حسب عدد السكان والمنطقة13من ناحیة األهمیة، كان یوجد فیها 

طفل في كل مدرسة 400فضال عن ذلك یوجد مسبح أیضا في شهر أكتوبر من كل عام یدخل 
طفل یتخرجون سنویا 5200یعني ذلك ) المدرسة األساسیة(األول سنوات في الصف7تتراوح أعمارهم 

.من والیة الیبزك وحدها
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:طفل من الجیدین في كل مدرسة لغرض السباحة وفقا للنقاط اآلتیة100-90بعد ذلك یتم اختیار 
عدم وجود مواد شحمیة-5.  طول الذراعین-4.  طول القدمین- 3.  رشاقة الجسم-2. الطول-1

مالحظة تحرك الطفل الذي ال یجید السباحة في الماء عند وضعه بمسبح -6.  ودهنیة في الجسم
.عمیق

طفل یبدأ تدریبهم في شهر نوفمبر ویستمر حتى شهر جوان للعام القادم، حیث یجب 100-90ء الالهؤ 
طفال 80متر ظهر مع زمن معین بحیث یكمل الجمیع ذلك بنجاح وینبغي ل50متر حرة و25سباحة 

تعطى عطلة لألطفال في شهري جویلیة وأوت وفي شهر سبتمبر یتم . منهم تحقیق الزمن المطلوب
طفال سبق ذكرهم، ویبدأ التدریب معهم وبعد سنة یجب أن یحققوا زمنا 80طفال من أصل 50استدعاء 

ر عدد اثنین بعمر یتم الحصول على ذكو ویتم اختیار الجید منهم وهكذا یكون الحال معهم إلى أن . معینا
أطفال من 04سنوات من كل مدرسة ومعنى ذلك أنه یتم اختیار 10بعمر 02سنة وٕاناث عدد 11

وهذا أحسن اختیار للسباحین، وهذا %1وٕان النسبة المختارة . طفل في كل مدرسة للسباحة400أصل 
.یدل على حسن االنتقاء والتنظیم

أما أهمیة االنتقاء هي وصول أطفال بعمر متساوي من مختلف مدارس الوالیات وفي مستوى واحد 
.تقریبا، ونستطیع وضع برنامج تدریبي موحد

:عالقة االنتقاء ببعض األسس العلمیة
:إن االنتقاء الریاضي یرتبط ببعض النظریات واألسس العلمیة مثل

.یعة المركبة لإلنسان تظهر في اختالف القدرات العقلیة والبدنیةإن الطب:نظریة الفروق الفردیة- 1
أصبحت الفروق الفردیة علم له نظریاته وتطبیقاته في :نظریة المیول واالتجاهات واالستعدادات- 2

فلیس من المعقول أن ننتظر مستوى متمیز من خالل إلزام ناشئ . مختلف جوانب الحیاة اإلنسانیة
ال ینسجم مع هوایته، بل العكس یجب اختیار النشاط الریاضي المناسب لقدرات بممارسة نشاط ریاضي 

األفراد البدنیة ومیوله واتجاهاتهم، وكذلك ملزمین بإعداد برامج تعلیمیة أو تدریبیة قد تصل لكل فرد برنامج 
.خاص به

:عالقة االنتقاء بالتصنیف
نتیجة االختالفات الواضحة في القدرات البدنیة واالستعدادات الفسیولوجیة والنفسیة، یكون ضروریا تجمیع 
: الناشئین أصحاب القدرات المتقاربة في مجامیع تنظم لهم البرامج الخاصة، وهذه تحقق عدة أغراض هي

.لدافعیة، األمان، نجاح التدریبزیادة اإلقبال على ممارسة النشاط الریاضي، زیادة التنافس، العدالة، ا
:عالقة االنتقاء بالتنبؤ

طول : االنتقاء والتنبؤ وهيهناك مجموعة من المواصفات البدنیة یمكن االعتماد علیها في عملیة 
.الذراعین، طول الرجلین، الكتفین وكذلك القوة والمرونة
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عة الحیویة والكفاءة الفسیولوجیة فهي وتعد المواصفات البدنیة أعاله األكثر ثباتا أما وزن الجسم والس
.مواصفات أقل ثباتا

ومن أجل تسهیل المهمة إما المدربین والباحثین، فإن االختبارات تلعب دورا مهما في تقدیر صالحیة 
وألجل ذلك یكون ضروریا تحدید بعض البطاریات المقننة لغرض . الناشئ لممارسة هذه الریاضة أو تلك

:التعرف على
.قة البدنیة لألفراداللیا-1
.الصفات األنتروبومتریة وعالقتها بمستوى التعلم أو التدریب-2
.الصفات البدنیة والحركیة وعالقتها بمستوى األداء واإلنجاز الریاضي-3

:بطاریة االختبار لقیاس اللیاقة البدنیة لألفراد
:أدناه ثالثة نماذج لبطاریات اختبار قیاس اللیاقة البدنیة

:وتشمل على:اس اللیاقة البدنیة لطلبة المدارسقی- 1
وحدة القیاسنوع االختبار   الصفة            

)ثا(الزمن م                     50ة ركض مساف-السرعة االنفجاریة- 
)ثا(الزمن م                       600ركض مسافة -المطاولة   - 
)م(مسافة الوثب العریض من الثبات   –القوة الممیزة بالسرعة للرجلین         - 
)عدد(وضع مد الرجلین  الجلوس من الرقود من -القوة العضلیة الدینامیكیة            - 
)سم(ثني الجذع لألسفل، الوقوف على الكرسي         -المرونة                             - 
)عدد(الشد العمودي للذراعین على العقلیة      - القوة العضلیة الممیزة بالسرعة       - 

: ویشمل على:قیاس اللیاقة البدنیة لألفراد- 2
.االسم، العمر، الوزن، الطول- 

وحدة القیاسنوع االختبار   البدنیةالصفة 
)ثا(م                               الزمن 60ة ركض مساف-السرعة االنفجاریة- 
)ثا(م                              الزمن 540ركض مسافة -المطاولة     - 
)م(كلغ                           مسافة 3رمي الكرة الطبیة –القوة الممیزة بالسرعة للذراعین        - 
)م(الوثب العریض من الثبات                         مسافة –القوة الممیزة بالسرعة للرجلین         - 
)عدد(الجلوس من الرقود من وضع مد الرجلین              -القوة العضلیة الدینامیكیة            - 
)عدد(الشد العمودي للذراعین على العقلیة                   - القوة العضلیة الممیزة بالسرعة       - 
)ثا(م        زمن30الجري بالبرید المثلث المسافة بین ضلع واتر -تحمل الدوري التنفسي         ال- 
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وضع الباحثون األوربیون بطاریة اختبارات لقیاس مستوى اللیاقة البدنیة ألفراد :قیاس اللیاقة البدنیة- 3
.فقةاختبارات موضحة باألشكال المر ) 8(مجتمعاتهم، تشمل هذه البطاریة على 
.االسم، الجنس، العمر، الطول، الوزن

ف وتمسك بإحدى الوقوف على رجل واحدة والرجل األخرى تثنى وترفع إلى الخل:اختبار التوازن- 1
.الذراعین والذراع األخرى تكون حرة وللموازنة

).1(الحظ الشكل رقم . سم) 4(سم، وارتفاعها ) 3(سم، وعرضها ) 50(الوقوف یكون على خشبة طولها 
مس خشبتین بتقاطع األیدي، على أن تكون الخشبتین بمستوى حزام :السرعة التوافقیة للذراعین- 2

)2(الحظ الشكل رقم . مرة بكل ذراع، یحسب الزمن لذلك25مس الخشبتین . الورك وعلى طاولة
لمدة ) المسطبة(المرسومة فوق اللوح ) سم(التأشیر باألیدي على المسافة - الجلوس الطویل:المرونة- 3

)3(الحظ الشكل رقم . ثانیة تؤخذ أحسن محاولة30
تؤرجح . الوقوف على خط القفز، مع ثني مفاصل الورك، الركبتین والقدمین:القوة العضلیة المتحركة- 4

من خط القفز إلى نهایة نقطة القدم أو القدمین ) سم(تقاس المسافة بـ . الذراعان إلى الخلف، ثم یبدأ بالقفز
)4(الحظ الشكل رقم . خلفیةال
یحاول المختبر السحب بإحدى الذراعین بقوة . استخدام جهاز قیاس دینامومتر:القوة العضلیة الثابتة- 5

)5(الحظ الشكل رقم . عندها یحدد المؤشر مقدار القوة العضلیة للذراع، بعد ذلك تؤدى بالذراع األخرى
:قوة عضالت الجذع والمعدة:المطاولة العضلیة- 6

الرقود على الجذع مع ثني الركبتین وتشابك الكفین خلف الرأس مع تباعد مفصلي المرفقین، تحسب عدد 
)6(الحظ الشكل رقم . ثانیة) 30(مرات رفع الجذع لمدة 

:السحب على العقلة- القوة العضلیة للذراعین- المطاولة العضلیة- 7
مد مفصلي المرفقین شرط أن یصل الذقن إلى مستوى البار عند الشد تحسب عدد مرات ثني و :ذكور

.وتمد مفصلي المرفقین كامال عند مد الذراعین
یحسب الوقت الذي تبقى فیه الطفلة في وضع ثني مفصلي المرفقین على أن یكون الذقن فوق أو :إناث

.بمستوى العقلة
)7(حظ الشكل رقم ال. الصعود یمكن أن یتم بمساعدة الزمیلة أو المدربة

مرات مستمرة 10متر وبتكرار ) 5(الجري بسرعة بین شخصین، المسافة بینهما :السرعة التوافقیة- 8
)8(الحظ الشكل رقم . بحسب الزمن. )متر5×10(
:وتشمل على:طرائق ومجاالت القیاس األنتروبومتري-
طول العضد     - 4طول الساعد   - 3طول الذراع    - 2الطول الكلي للجسم   - 1:األطوال- 1
.طول الطرف السفلي-9. طول الساق-8طول الفخذ - 7. طول الطرف العلوي-6. طول الكتف-5
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.     محیط الصدر- 4.  محیط العضد- 3.  محیط الكتفین-2.  محیط الرقبة- 1:المحیطات- 2
محیط - 9.  محیط الرسغ- 8.  محیط الحوض- 7.  محیط الوسط- 6.  لحاجزمحیط الحجاب ا-5

.محیط كاحل القدم- 11.  محیط سمانة الساق- 10الفخذ  
.عرض الوركین-3.  عرض العظم الحرقفي- 2.  عرض الكتفین- 1:األعراض- 3
.قیاس عمق الحوض- 3.   قیاس عمق البطن- 2.  قیاس عمق الصدر- 1:األعماق- 4
)سم100–الطول = الوزن المثالي . (یتم حساب الوزن باستخدام المیزان الطبي:الوزن- 5
. تقاس بجهاز األسبیرومتر المائي أو الجاف: السعة الحیویة- 6

.400–) وزن الجسم×30) + (طول الجسم×40= (السعة الحیویة 
:بطاریة اختبارات الصفات البدنیة والحركیة* 

:تشمل على:العضلیةاختبارات القوة
:وتشمل على االختبارات التالیة:اختبارات القوة العضلیة الثابتة- 1
.اختبار قوة عضالت الرجلین-
.اختبار قوة عضالت الظهر- 
.اختبار قوة عضالت القبضة- 
.اختبار القوة الثابتة بقیاس القوة العضلیة للقدم والكتفین والرسغ والساق والعضد- 
:اختبارات القوة العضلیة الدینامیكیة- 2
.اختبار الشد لألعلى-1
.اختبارات الدفع لألعلى والجلوس على المقعد والبار الحدیدي على الكتفین-2
.اختبار الجلوس من الرقود ومن وضع مد الرجلین-3
.اختبار الوقوف من وضع الرقود بثني الركبتین-4
).البنش بریس(دین اختبار ضغط البار الحدیدي بالی-5
.اختبار ضغط البار الحدیدي لألعلى من وضع الوقوف-6
:اختبارات القوة الممیزة بالسرعة- 3
).اختبار القدرة العضلیة العمودیة للوثب(اختبار الوثب العمودي -1
.اختبار الوثب العریض من الثبات-2
.اختبار الشد العمودي للذراعین-3
).كلغ3(طبیة اختبار دفع الكرة ال-4
.غرام900اختبار رمي وزنه -5
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:اختبارات التحمل العضلي
:اختبارات التحمل العضلي الثابت- 1
.اختبار التعلق من وضع ثني الذراعین-1
.اختبار التعلق من وضع نصف ثني الذراعین-2
.اختبار التعلق من وضع مد الذراعین-3
.اختبار رفع الرجلین عالیا والثبات-4
.اختبار رفع الصدر عالیا والثبات-5
:اختبارات التحمل العضلي الدینامیكي- 2
.اختبار الجلوس من الرقود من وضع ثني الركبتین-1
.اختبار الشد لألعلى-2
.اختبار الدفع على المتوازي-3
.اختبار االنبطاح المائل من الوقوف-4
:اختبارات التحمل الدوري التنفسي- 3
).متر55×5(الجري المكوكي اختبار -1
.متر400اختبار الجري لمسافة -2
.متر800اختبار الجري لمسافة -3

:اختبارات السرعة
:اختبارات قیاس السرعة- 1
.ثواني من البدأ العالي4اختبار العدو لمدة -1
.ثواني من البدأ العالي6اختبار العدو لمدة -2
.البدأ المنطلقم من30اختبار العدو لمسافة -3
.م من البدأ العالي45اختبار العدو لمسافة -4
.اختبارات تلسون لالستجابة الحركیة واالنتقال-5
.اختبارات تلسون للسرعة الحركیة-6

:الرشاقة
:اختبارات قیاس الرشاقة- 1
.ثواني10اختبار االنبطاح المائل من الوقوف -1
.يثوان10اختبار الخطوة الجانبیة -2
.اختبار جري زاجزاجي-3
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.ثواني10اختبار الوثبة الرباعیة -4
).متر9×4(الجري المكوكي -5
.متر4.5×3جري زاجزاجي بطریقة بارو -6
.الجري والدوران ربع دورة جهة الدوران-7

:اختبارات المرونة
:اختبارات مقننة للمرونة الحركیة

.وضع الجلوس الطویلاختبار ثني الجذع من الوقوف ومن -1
.اختبار مد الجذع ورفع الكتفین-2

:التوازن
:اختبارات التوازن الثابت من الوضع العمودي- 1
.الوقوف على مشط القدمین-1
.الوقوف على مشط القدمین على العارضة-2
:اختبارات التوازن الثابت من الوضع المقلوب- 2
.الوقوف على الذراعین-1
.لرأسالوقوف على ا-2
.الوقوف على الرأس والذراعین-3
:اختبارات التوازن الدینامیكي- 3
.اختبارات باس المعدل للتوازن الدینامیكي-1
.اختبار الوثب والتوازن فوق العالمات-2

إن االختبارات أعاله یمكن إجراؤها بشكل منفرد أي اختبار كل صفة وأثرها على التكنیك، كما یمكن - 
معرفة (مجموعة اختبارات تمثل صفات بدنیة وحركیة تتالءم أو لها تأثیر على التكنیك أو التكتیك اختیار 

).العالقة أو التطور
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