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  آل�ة انتقاء التالمیذ المتفوقین ر�اض�ا

 لفرق �رة السلة المدرس�ة من وجهة نظر المدر�ین
 

 2، حبیب بن سي قدور  1محجوب غزال
 ) mahdjoubghezal@gmail.com( معهد علوم وتقن
ات النشاطات البدن
ة والر�اض
ة مستغانم 1
 )bensikaddourh@yahoo.fr (  معهد علوم وتقن
ات النشاطات البدن
ة والر�اض
ة مستغانم 2

  

  الملخص: 

یهدف الLحث إلى معرفة آل�ة انتقاء التالمیذ المتفوقین ر�اض�ا في الوسF المدرسي ، 

سلوب المسحي على عینة من مدر�ي �رة وقد استخدم الLاحثان المنهج الوصفي Lاأل

أداة ق�اس تمثلت في  ان) مدر�ا ، وقد استخدم الLاحث 37السلة للجهة الغر��ة ( 

) عLارة موزعة على محور�ن. وLعد عمل�ة المعالجة  19استب�ان م�ون من ( 

اإلحصائ�ة توصل الLاحثان إلى أن أفراد عینة الLحث �فضلون أن یتم انتقاء التالمیذ 

متفوقین من خالل برامج الر�اضة المدرس�ة ومن مرحلة إلى أخر_ ، �ما أكدوا على ال

عدم وجود إستراتیج�ة محددة حال�ا موجه النتقاء المL�ر للمتفوقین نحو ممارسة 

تخصصات جماع�ة على المستو_ الوالئي، جهوd ،وطني.إضافة إلى ضعف وقلة 

اء مبني على أسس علم�ة .وعل�ه یؤ�د توفیر اإلم�ان�ات الالزمة �حول دون إجراء انتق

الLاحثان على أهم�ة االعتماد على االختLارات والق�اسات حدیثة و التي تتناسب وطب�عة 

النشاh الممارس ، على أن تشمل على أغلب محددات االنتقاء وهذا Lغ�ة الكشف 

نLع المL�ر عن استعدادات وقدرات التالمیذ المتفوقین LاعتLار المدرسة هي خزان وم

  المواهب الر�اض�ة .

 الوسF المدرسي. –الر�اضة  –التالمیذ المتفوقین  –الكلمات األساس�ة: االنتقاء  
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Mécanisme de la sélection des élèves sportifs talentueux pour les équipes 

de basket-ball scolaire du point de vue des entraineurs. 

 

Résumé :  
La recherche vise à savoir le mécanisme de la sélection des élèves sportifs 
talentueux dans les milieux scolaires, les chercheurs a utilisé la méthode 
descriptive par l'enquête, sur un échantillon d'entraîneurs de basket-ball ; côté 
ouest,  (37 )formateurs. Les chercheurs a utilisé un outil de mesure consistait 
en un questionnaire de (19) expressions répartis en deux axes.  
      Après le processus de traitement  statistique, les chercheurs a suggéré que 
les personnes de l'échantillon de recherche préfèrent que les élèves doivent être 
sélectionnés grâce à des programmes de sport scolaire et d'une étape à l'autre, 
et ont souligné l'absence d'une stratégie de sélection rapide actuellement, 
conçue pour la sélection précoce des élèves talentueux vers la pratique des 
disciplines collectives au niveau des États, des régions ou national. En plus de 
manque et la faiblesse de fourniture des équipements nécessaires empêchant la 
sélection sur des baes scientifiques. 
       En conséquence, les chercheurs  souligne l'importance de se fonder sur des 
tests modernes et des mesures qui correspondent à la nature de l'activité 
pratiquée, d'inclure la plupart des déterminants de la sélection et ceci afin de la 
détection précoce des préparatifs et des capacités des élèves talentueux et ceci 
comme l'école est le réservoir et la source de talent sportif. 

 

Mots clés:  sélection - élèves talentueux - sport - milieu scolaire. 
       

 

 

 

 

 

 



 ISSN : 1112-4032         البدنية و الر�ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية  

  eISSN 2543-3776                                    م2017 الرابع عشر ديسمرب لعدد ا

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3         http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/   

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

180 

 

 
 

Mechanism of selection of talented sports pupils for school basketball’s 
teams from the point of view of trainers. 

 
Astract:   
The research seeks to identify the mechanism of selection of talented sports 
pupils in school settings, the researchers used the descriptive method by the 
survey, on a sample of basketball coaches; West side, (37 )trainers. The 
researchers used a measurement tool consisting of a questionnaire of (19) 
expressions divided into two axes. 
     After the statistical processing process, the researchers suggested that the 
people in the research sample prefer that students be selected through school 
sport programs and from one stage to another, and stressed the absence Of a 
rapid selection strategy currently designed for the early selection of talented 
students towards the practice of collective disciplines at the state, regional or 
national level. In addition, to the lack and weakness of supply of necessary 
equipment preventing selection on scientific grounds.   
       Accordingly, the researchers emphasizes the importance of relying on 
modern tests and measures that correspond to the nature of the activity being 
practiced, to include most of the determinants of selection in order to detect 
early abilities of talented students and this as the school is the reservoir and 
source of sports talent. 
Key words:  selection - talented students - sport - school environment 

 

 

 

 

 

 

 



 ISSN : 1112-4032         البدنية و الر�ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية  

  eISSN 2543-3776                                    م2017 الرابع عشر ديسمرب لعدد ا

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3         http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/   

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

181 

  مقدمة: -
لقد أص(ح من المسلم (ه أن إم&ان
ة وصول الناشئین إلى المستو� العالي وتمثیل 

ال(الد في مختلف المحافل الدول
ة القار�ة ، ال یتحق/ إال إذا &انت عمل
ة انتقاء وتوج
ه 

الناشئین من البدا
ة تتم (طر�قة سل
مة إلى النشا: الذ9 یتناسب وٕام&ان
اتهم وقدراتهم 

  مهار�ة ...الخ .البدن
ة وال

واالنتقاء هو اخت
ار أفضل الناشئین لممارسة نشا: ر�اضي معین ، واخت
ار 

المتفوقین في األنشطة الر�اض
ة م(&را والتخط
< لهم للوصول إلى المستو
ات العل
ا م(&را 

  والترBع على قمة الهرم لسنوات طو�لة &ما هو الحال لد� الدول المتقدمة .

الدول س
اسة االنتقاء الم(&ر واكتشاف المواهب وتوجیهها إلى ولذا فقد انتهجت هذه 

النشا: المناسب والسهر على الممارسة الفعل
ة لها على مختلف أطوار التعل
م من 

االبتدائي لغا
ة الجامعة أو ما 
سمى (الر�اضة الجامع
ة ما هو إال دلیل على س
طرتها 

المیدال
ات في مختلف المنافسات على مختلف الفعال
ات الر�اض
ة وحصد أكبر &م من 

  العالم
ة واالولمب
ة .

وتعتبر المدرس
ة البیئة المناس(ة والتي لها دور مهم في تكو�ن الناشئین وتوعیتهم 

(أهم
ة مزاولة األنشطة الر�اض
ة على مختلف أنواعها على الوجه الصح
ح ، مع إبراز 

لق
ة من المواطنة الصالحة ، ولذا فال منافعها الجسم
ة والنفس
ة والعقل
ة واالجتماع
ة والخ


ة Bة وعلى الخصوص أساتذة التر
بد من العنا
ة واالهتمام بها من قبل الهیئات المعن

البدن
ة والر�اض
ة ، وهنا تقع مسؤول
ة &بیرة على عاتقهم من اجل اكتشاف المواهب 

  صة .ال(ارزة والتي 
&ون لها مستقبل حافل لتمثیل المنتخ(ات عامة والوطن خا

و&ما هو معلوم فإن المدرسة هي الوس< الذ9 
قضي ف
ه التلمیذ جل وقته ، وهو 

الذ9 
ستط
ع مزاولة وممارسة مختلف األنشطة الر�اض
ة سواء الصف
ة والالصف
ة ، 

والتي تعتبر مفتاح الممارسة الفعل
ة لفرق الر�اضة المدرس
ة .و(التالي فالمدرسة هي نواة 

  الوطن
ة في جم
ع األنشطة الر�اض
ة .المستقبل وخزان النخ(ة 
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فالر�اضة المدرس
ة هي &ل الفعال
ات الر�اض
ة التي تمارس داخل المؤسسات 

&ما تعتبر القاعدة األساس
ة لتكو�ن  التعل
م
ة تحت إشراف األستاذ أو المرBي الر�اضي .

لممارسة ر�اضي المستو
ات العل
ا والمصدر األول لتخر�ج أ(طال المستقبل انطالقا من ا

الفعل
ة من الطور االبتدائي ، فالمتوسطي ، فالثانو9 ، ثم الجامعي وصوال إلى الترBع 

  على عرش التتو�جات في مختلف المحافل الدول
ة .

) أن الجمع
ات &انت  تتكئ على الر�اضة المدرس
ة "  2015وأشار (بوسیف، 

المؤسسات الترBو
ة نحو  فرحو9 بوعالم  و غیره ،حیث الجم
ع تجال مهد انطالقاتهم  من

الفرق الر�اض
ة ، لكن الواقع الحالي أص(ح غیر ذلك. فغ
اب الر�اضة المدرس
ة عن 

الواجهة على مختلف أطوار التعل
م ، انع&س سل(ا على الفرق المنتخ(ات القوم
ة. فعلى 

مستو� مؤسساتنا الترBو
ة وعلى مختلف أطوار التعل
م ، ورغم توفر الطاقات الش(ان(ة 

المواهب الواعدة ، مازال هناك ش(ه غ
اب للفرق المدرس
ة ، وان &ان موجودا فهو و 

مقتصر على (عض المؤسسات التي تعد على األصا(ع ، وفي فعال
ات &&رة القدم والعدو 

  أح
انا .

و�ر� األمین العام للرا(طة الوالئ
ة للر�اضة المدرس
ة بوهران أن الر�اضة 

ن لأل(طال ومن(ع للمواهب الشا(ة ، (اعت(ارها األرض المدرس
ة &انت في الماضي خزا

الخص(ة والمثمرة التي تطرح خیراتها و�نتفع بها الجم
ع ، ففي الماضي القر�ب &انت 

الر�اضة المدرس
ة من(عا لأل(طال ومشتلة إلعداد النشء  لكن األمور حال
ا تغیرت بتغیر 

  ).2015المنظومة الترBو
ة (بن تاز9، 

لمعنیین من أهل االختصاص تر&یز &ل جهودهم نحو إیجاد ولذا یجب على ا

الحلول العلم
ة المیدان
ة  المناس(ة (أسرع ما 
م&ن  حتى تسترجع هذه األخیرة م&انتها في 

تمو�ل األند
ة الوطن
ة (مختلف أنشطتها المتنوعة.وعل
ه جاءت ف&رة هذه الدراسة إلى 

  درسي (اعت(اره خزان حق
قي لأل(طال.التعرف على آل
ة انتقاء التالمیذ في الوس< الم
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  المش�لة: -
مما ال شك ف
ه تعد الر�اضة المدرس
ة هي المحرك األساسي لمعرفة مد� التقدم في  

المیدان الر�اضي ، وهي القاعدة األول
ة للحر&ة الر�اض
ة ، وهي نواة المستقبل وخزان 

مد منه النواد9 والفرق النخ(ة الوطن
ة في جم
ع أنواع األنشطة الر�اض
ة ، الذ9 تست

المحل
ة (الدرجة األولى الطاقات التي ال محالة ستعود (الخیر على الجم
ع ومنه النخ(ة 

  الوطن
ة .

و في هذا المسعى تعتبر عمل
ة انتقاء الناشئین لألنشطة المدرس
ة من أهم المش&الت 

أو نحو األند
ة  التي تواجه المدرBین و المدرسین  سواء نحو األنشطة الالصف
ة المدرس
ة

  والفرق الر�اض
ة .

وقد ظل االنتقاء لسنوات طو�لة وحتى اآلن في دول &ثیرة 
عتمد على الخبرة 

الشخص
ة للمدرب دون االستناد إلى مقای
س أو معاییر أو محددات موضوع
ة ، ثم 

اتجهت الجهود إلى (حث األسس العلم
ة وٕایجاد األسالیب العلم
ة التي یجب أن تتم على 

اسها عمل
ة االنتقاء .و في هذا الشأن تعتبر المدرسة الوس< المهم في تكو�ن الناشئین أس

وتوعیتهم (أهم
ة مزاولة األنشطة الر�اض
ة على وجهها الصح
ح ، إضافة إلى التوع
ة 

(منافعها البدن
ة والصح
ة ، لذلك 
عد االهتمام والعنا
ة الالزمة بها من المدرBین شرطا 

  م الفعال في صقل الطاقات وانتقاء المتفوقین.أساسي نظرا لدوره

و(النظر لواقعنا المحلي نجد (أن األنشطة المدرس
ة ارض خص(ة لرعا
ة 

واكتشاف المتفوقین إذا ما أحسنا استغاللها وسلطنا الضوء علیها ، فقلیل من االهتمام 

تفوقین نحو (األنشطة المدرس
ة سوف یوفر الكثیر من الوقت والجهد والمال في رعا
ة الم

ما هو منشود ال
ه.فغ
اب الر�اضة المدرس
ة عن الواجهة على مختلف أطوار التعل
م ، 

انع&س سل(ا على الفرق المنتخ(ات القوم
ة ، إن لم نقل غ
اب ش(ه &لي ، فعلى مستو� 

مؤسساتنا الترBو
ة وعلى مختلف أطوار التعل
م ، ورغم توفر الطاقات الش(ان
ة والمواهب 

  مازال هناك ش(ه غ
اب للفرق المدرس
ة .الواعدة ، 
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) إلى العمل  على وضع الر�اضة المدرس
ة في بؤرة 2015وقد أشار (علي محمد، 

االهتمام الترBو9 والس
اسي ألن الر�اضة المدرس
ة مطلب ترBو9 (اعت(ارها عامل الوقا
ة 

في  األول من مش&الت المستقبل &ما یهدف إلى تأكید على دور الر�اضة المدرس
ة


ة المجتمع
ة والس
اس
ة والر�اض
ة  .Bالتر  

وعل
ه جاءت هذه الدراسة والتي نحاول من خاللها معرفة آل
ة انتقاء التالمیذ 

المتفوقین ر�اض
ا لفرق &رة السلة المدرس
ة من وجهة نظر مدرBي &رة السلة (الغرب 

میذ المتفوقین ر�اض
ا الجزائر9. وعل
ه نطرح التساؤل التالي : &یف تتم عمل
ة انتقاء التال

  لفرق &رة السلة المدرس
ة ؟

  : التساؤالت

ما هي النظم المعتمدة في عمل
ة انتقاء التالمیذ المتفوقین ر�اض
ا لفرق &رة السلة  - 

  المدرس
ة ؟

ما هي األسس التي 
عتمد علیها في انتقاء التالمیذ المتفوقین ر�اض
ا لفرق &رة السلة  - 

  المدرس
ة ؟

  

- Lحثأهداف ال  
   الهدف العام :

التعرف على آل
ة انتقاء التالمیذ المتفوقین ر�اض
ا لفرق &رة السلة المدرس
ة من وجهة  - 

  نظر مدرBي &رة السلة.

  األهداف الجزئ
ة : 

التعرف على النظم المعتمدة في عمل
ة انتقاء التالمیذ المتفوقین ر�اض
ا لفرق &رة السلة  - 

  المدرس
ة.

ي 
عتمد علیها في انتقاء التالمیذ المتفوقین ر�اض
ا في لفرق التعرف على األسس الت - 

  &رة السلة المدرس
ة.
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  فروض الLحث -
   الفرض
ة العامة:

انتقاء التالمیذ المتفوقین ر�اض
ا لفرق &رة السلة المدرس
ة 
عتمد على الخبرة الشخص
ة  -

  ة والذات
ة دون الح&م الموضوعي المبني على معاییر أو مستو
ات مع
ار�

  الفرض
ات الجزئ
ة :


عتمد في انتقاء التالمیذ المتفوقین ر�اض
ا لفرق &رة السلة المدرس
ة على الخبرة  - 

  الشخص
ة والذات
ة .

ال توجد معاییر أو مستو
ات محل
ة یتم من خاللها انتقاء المتفوقین ر�اض
ا لفرق &رة  - 

 السلة المدرس
ة.

  :  مصطلحات -
وج
ه وٕارشاد األفراد نحو ممارسة نوع معین من األنشطة هو " اخت
ار وت  االنتقاء :

الر�اض
ة (ما یتف/ مع استعداداتهم وقدراتهم (ما 
ضمن استمرارهم في الممارسة وتحقی/ 

  ) . 2012المستو
ات العال
ة في النشا: الممارس  (أمجد محمد العتوم و آخرون، 

طب/ على عینة من األفراد 
عرفه ( ثیل و&اجا ) (أنه " أسلوب مستمر من االخت
ار م

و
ستهدف اخت
ار أفضل الر�اضیین على فترات زمن
ة مبن
ة على مراحل مختلفة لإلعداد 

الر�اضي ، وذلك من خالل وضع الضوا(< التي تسمح (انتقائهم وف/ أسس قابلة للتنفیذ 

ومساعدتهم على اخت
ار المسا(قات التي تتف/ مع قدراتهم (غ
ة استثمارها األقصى في 

 Thill (E) ;Thomas(R);Caja) حقی/ أعلى مستو� مم&ن من االنجاز الر�اضي ت

(J) , 1993) .  

) االنتقاء (أنه ع(ارة  1977&مل 
عرف &ل من عصام حلمي ، نبیل العطار ( 

عن " انتخاب أفضل العناصر ممن لدیهم االستعداد والمیل والرغ(ة لممارسة نشا: معین  

  ).2005(یوسف، 

وق :مع &ل االختالفات بین ال(احثین إال أنهم یتفقون في إطار عام التلمیذ المتف

واسع حول الطفل المتفوق 
ظهر سلو&ا في المجاالت العقل
ة والمعرف
ة &ثیرا أقرانهم مما 
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ستدعي تدخال ترBو
ا إلثراء وتنم
ة هذه القدرات والوصول (ه تحقی/ أقصى حد مم&ن 

  . (Patrick, 1996) تسمح (ه طاقاته وقدراته

&ما ذ&ر ز&ي محمد محمد حسن أن المتفوقین ر�اض
ا من التالمیذ هم من 

15
صلون في تحصیلهم األكاد
مي والر�اضي إلى مستو
ات تضعهم ضمن أفضل  % 

من المجموعة التي ینتمون إلیها ، وهم أصحاب المواهب التي تظهر في  % 20إلى 

الق
ادة االجتماع
ة والمسؤول
ة  مهارات أو ابتكارات أخر� ترت(< (اللع(ة إضافة إلى

  ).55،ص 2006والتعاون  (حسن، 

: هي مجموعة من األنشطة الر�اض
ة التي تمارس داخل المؤسسات  الر�اضة المدرس�ة

التعل
م
ة. وهي &ذلك الفعال
ات التي تتطلب نشاطا عضل
ا او نشاطا ف&ر�ا لد� الصغار 

  ( أحمد آدم أحمد محمد ، الخرطوم) .

  لمشابهة: الدراسات ا -
: الواقع الحق
قي لالتجاهات الحدیثة للر�اضة  ) 2002دراسة Lسام عLاس الب�اتي ( 

المدرس
ة في جمهور�ة العراق ، مدینة (غداد . هدف ال(حث إلى تطو�ر الر�اضة المدرس
ة 

من خالل تشخ
ص الطاقات والصعو(ات التي تواجه الر�اضة المدرس
ة في العراق . 


ة واستخدم ال(احث المBنهج الوصفي (طر�قة المسح ، على عینة من مط(قي درس التر

مط(قا ومط(قة ، ومن بین االستنتاجات التي  150الر�اض
ة (مدینة (غداد و&ان عددهم 


ة الر�اض
ة في المدرسة العراق
ة (ما Bتوصل إلیها : عدم  توفر خطة لتنفیذ منهج التر

حول األسلوب األمثل في تنفیذ درس ینسجم وطموح المهنة ، ووجود ت(این في اآلراء 


ة الر�اض
ة واألنشطة الر�اض
ة األخر� ، إضافة إلى عدم توفر الكادر الر�اضي Bالتر

المتخصص (صورة تفي وحجم التالمیذ ، &ذلك ضعف مساهمات إدارات المدارس في 


ة الر�اض
ة ونظرة السلب
ة لهذه اإلدارات مما یؤثر على فعال
ة الBدرس إنجاح درس التر

المنهجي ، &ذلك عدم توفر األجهزة والمعدات والمساحات المالعب التي تفي (الغرض 


ة الر�اض
ة واألنشطة الصف
ة والالصف
ة مما یؤد9 على تأخر الحر&ة Bلتنفیذ درس التر

  الر�اض
ة المدرس
ة .
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: واقع الر�اضة المدرس
ة (مدارس مدینة  ) 2005دراسة طارق عبد العظ�م الشامخ ( 

�اض.هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الر�اضة المدرس
ة (مدارس مدینة الر�اض ، الر 

والتعرف على أهم مش&الت ومعوقات الر�اضة المدرس
ة ، إضافة إلى التعرف على 


ة البدن
ة . واستخدم ال(احث المنهج الوصفي Bقوم بها معلم التر
األع(اء اإلدار�ة التي 

معلم .ومن أهم  117المتوسطة والثانو
ة والتي بلغ عددها على عینة من معلمي المرحلة 


ة الر�اض
ة غیر مناسب لتحقی/ Bاالستنتاجات التي توصل إلیها : عدد حصص التر


ة الر�اض
ة ال یتناسب وأعداد الطالب Bاألهداف المرجوة ، والوقت المخصص لدرس التر

وة منه ، ال 
مارس النشا: ، 
مارس النشا: عدد &بیر من الطالب و
حق/ الفائدة المرج

الخارجي على مستو� اإلدارات التعل
م
ة (مدینة الر�اض ، &ذلك عدم استغالل المدارس 

  (عد انتهاء الیوم الدراسي في ممارسة األنشطة الر�اض
ة المختلفة ... الخ .

: تأثیر استخدام التدر�(ات على المالعب المصغرة   ) 2014دراسة جغدم بن ذهیLة ( 


ة (عض الجوانب البدن
ة والمهار�ة لالعبي &رة القدم المشار&ین في الفرق في تنم

المدرس
ة . هدفت الدراسة إلى معرفة دور الوحدات التدر�ب
ة المقترحة (استخدام التدر�(ات 

على المالعب المصغرة في تنم
ة (عض الجوانب البدن
ة والمهار�ة لالعبي &رة القدم 

المدرس
ة ، واستخدم ال(احث المنهج التجر�بي ، على عینة  المشار&ین في الفرق الر�اض
ة

تلمیذا من الطور االكمالي ، وتوصل ال(احث إلى أنه توجد فروق ذات  51م&ونة من 

داللة إحصائ
ة بین العینة الضا(طة و التجر�ب
ة في االخت(ار ال(عد9 لصالح هذه األخیرة 

لدراسة  مما یدل على فاعل
ة الوحدات في جل الصفات البدن
ة و المهارات األساس
ة قید ا

التدر�ب
ة المقترحة .&ما إن استخدام التدر�(ات على المالعب  یولد لد� العبي الفرق 

الر�اض
ة المدرس
ة  الرغ(ة و الحماس على أداء التمار�ن مما یؤثر إیجاب
ا على تنم
ة 

ضعف مستو�  الصفات البدن
ة و المهارات األساس
ة (ش&ل خاص لد� الالعبین.&ذلك 

الفرق الر�اض
ة المدرس
ة بدن
ا و مهار�ا، راجع إلى قلة اهتمام السلطات المعن
ة بهذا 

المن(ع الخصب  وعدم تطبی/ المعارف النظر�ة لألسس العلم
ة.وعدم اهتمام (عض 

األساتذة و المدراء (المؤسسات الترBو
ة خاصة (اال &مال
ات بهذه العینة و المتمثلة في 
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ض
ة المدرس
ة .&ما أن التدر�(ات على المالعب المصغرة تحسن مستو� األداء الفرق الر�ا

  البدني و المهار9 لالعبي الفرق الر�اض
ة المدرس
ة .

: تحدید معاییر مق
اس  ) 2014دراسة فارس سامي یوسف ، ز�نب شاكر حمود ( 

یین ) في جودة أداء الر�اضة المدرس
ة من وجهة نظر المشرفین ( االختصاصیین ، والفن


ة (غداد .هدفت الدراسة إلى تحدید جودة أداء الر�اضة المدرس
ة من وجهة Bمدیر�ات تر


ة (غداد، تصم
م مق
اس Bنظر المشرفین ( االختصاصیین ، والفنیین ) في مدیر�ات تر

جودة أداء الر�اضة المدرس
ة من وجهة نظر المشرفین ( االختصاصیین ، والفنیین ) في 


ة B120(غداد ، واستخدم ال(احث المنهج الوصفي وتكونت عینة ال(حث من مدیر�ات تر 

مشرفا فن
ا ) وتوصل ال(احث إلى تحدید  39مشرفا اختصاص
ا ،  89مشرفا بواقع ( 

(             معاییر لمق
اس جودة أداء الر�اضة المدرس
ة من وجهة نظر المشرفین


ة (غداBة االختصاصیین ، والفنیین ) في مدیر�ات تر
د والتي تتالءم وطب
عة البیئة العراق

فقرة لخمسة مجاالت ، إن توص
ات المق
اس  الخمس ، تعد مح&ا موضوع
ا  50وBواقع 

، لكونها أكثر واقع
ة عند عمل
ة تقو
م جودة أداء الر�اضة المدرس
ة من وجهة نظر 


Bة في مدیر�ات تر
  ة (غداد .المشرفین ( االختصاصیین ، والفنیین ) للدراسة الثانو

  نقد  الدراسات :  تعلیq  و -

من خالل الدراسات السا(قة والمرت(طة (موضوع ال(حث قید الدراسة ،تبین ان معظمها 

اعتمدت على المنهج الوصفي (أسلوب المسح ، وشملت المستو� المتوسطي والثانو9 ، 


ة والجزائر خاصة على أن عدBد وقد توصلت أغلب الدراسات في مختلف الدول العر


ة البدن
ة ال یتناسب مع عدد التالمیذ ، &ما ال توجد خطة لتنفیذ أهداف Bحصص التر

المنهاج ، قلة األجهزة والمساحات والمالعب إن لم تكن ش(ه معدومة ، إضافة إلى قلة 


ة البدن
ة والر�اض
ة ومدراء المؤسسات Bة و(عض أساتذة التر
اهتمام السلطات المعن

دم وجود مدارس ر�اض
ة متخصصة &ان السبب في تراجع (الر�اضة المدرس
ة ، وع

وتدهور الر�اضة المدرس
ة . و قد سجل ال(احثان اختالف حول األسس التي یجب أن 

و غیرها، و لقد &ان  تت(ع عند انتقاء الناشئین من حیث مراحل االنتقاء،وسائل االنتقاء
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على نفس االتجاه من  ذلك واضحا من خالل عرض لتلك الدراسات.لكن تبین أنها اتفقت

أن عمل
ة االنتقاء  الناشئین ر�اض
ا تتم على حیث جوهر &ل مش&لة  و الذ9 تجلى في 

أساس التقو
م االعت(ار9 الذ9 ال 
عتمد على المعاییر و المستو
ات و المح&ات (المعنى 

اإلحصائي للمفهوم و 
&ون في ضوء خبرات و أراء و اتجاهات القائمین (الق
اس و هو 

  .ع أقرب إلى تقو
م الذاتي عنه إلى تقو
م الموضوعي  نو 

  منهج�ة الLحث واإلجراءات المیدان�ة:  -
منهج ال(حث: استخدم ال(احث المنهج الوصفي (األسلوب المسحي المالئم لطب
عة 

  المش&لة.

عینة ال(حث: ولقد تم تحدید عینة ال(حث من طرف ال(احث والذ9 تمثل في مدرBي &رة 

  مدرBا للدراسة األساس
ة . 37و
قدر حجم العینة  جزائر9 ،السلة (الغرب ال

  ) یبین توصیف عینة ال(حث 01جدول ( 

  الدراسة االستطالع�ة  الدراسة األساس�ة

  الوال�ة
عدد 

  المدر�ین
  الوال�ة

عدد 

  المدر�ین
  الوال�ة

عدد 

  المدر�ین
  الوال�ة

عدد 

  المدر�ین

  02  وهران
سید9 

  بلع(اس
06  

عین 

  تموشنت
  08  معس&ر  11

  06  تلمسان  07  سعیدة  05  مستغانم
عین 

  تموشنت
04  

  12عدد العینة =   مدرBا 37عدد العینة = 

  مدرBا 49العدد الكلي = 

  

  مجاالت الLحث:

 dشرLة . و( 37: والذ9 استهدف المختبر�ن (المجال ال
) 12مدرBا ) للدراسة األساس

  مدرBا إلجراء التجرBة االستطالع
ة.
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م إجراء الدراسة في أماكن التدر�ب الخاصة (الفرق الر�اض
ة : لقد تالمجال الم�اني

  ستغانم، وهران، عین تموشنت، سید9 بلع(اس، معس&ر،تلمسان، سعیدة) .م(

إلى غا
ة شهر  2016: حیث بدأت الدراسة المیدان
ة من شهر جانفي  المجال الزمني

  .2016أفر�ل 

)محور�ن ،  02موزعة على (  ) فقرة 19:  واشتملت االستب
ان على (  أداة الدراسة

  على ش&ل مق
اس ثالثي التقدیر وهو على النحو التالي :

نقطة  وهذا خاص  01نقطة  ، ال أواف/ =  02نقا:  ، أواف/ نوعا ما =  03أواف/ = 

  (الع(ارات الموج(ة وهي التي في اتجاه ال(عد والع&س (النس(ة للع(ارات السال(ة  .

  التجرBة االستطالع
ة: 

  

  س العلم�ة لألداة ( االستب�ان ) :األس

:  ق
ام الطالب ال(احث (استطالع أراء عدد من األساتذة والد&اترة إلى  صدق المح�مین

جانب االعتماد على المراجع والمصادر و(عض الدراسات المشابهة (غرض تحدید محاور 

عرضت على )محور�ن رئ
سیین لالستب
ان ثم  02االستب
ان وع(اراتها .(حیث تم تحدید ( 

مجموعة من األساتذة والد&اترة من داخل الوطن وخارجه  في عدة تخصصات.وذلك 

  قصد ترش
ح فقرات &ل محور ومد� عالقتها (موضوع الدراسة .

مدرBا لكرة السلة من فر�قي ( تغنیف ، بني  12: لقد تم اخذ عینة تتكون من الثLات 

ب الث(ات (استعمال طر�قة التجزئة صاف ) ، وتم توز�ع االستب
ان علیهم ، وقد تم حسا

  النصف
ة .

  

 صدق االتساق الداخلي :

) ،من خالل حساب SPSSتم التحق/ من صدق االتساق الداخلي بواسطة برنامج ( 

  معامل االرت(ا: " بیرسون "  لالستب
ان.
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  ) یوضح معامل الث(ات والصدق لالستب
ان.02جدول رقم (

الق
مة 

 االحتمال
ة

معامل 

 االرت(ا: 

 االستب
ان فقرات


ة البدن
ة و الر�اض
ة المحور األول:Bنظم انتقاء المتفوقین في التر  

أفضل أن یتم االنتقاء المتفوقین من خالل متا(عة برنامج الر�اضة  **0,710 0,004

المدرس
ة في ألعاب الجماع
ة مع  متا(عة المتأهلین من مرحلة 

 ألخر� .

نتقاء من خالل نظام محدد یتم اإلشراف عل
ه من أفضل أن یتم اال **0,690 0,007

  قبل االتحاد
ة الجزائر�ة لر�اضة &رة السلة.

اإلم&ان
ات الحال
ة (المدارس تسمح بتنظ
م برامج النتقاء م(&ر  **0,686 0,009

  للمتفوقین (التنسی/ مع المختصین في &رة السلة .

&رة السلة هي من تتولى مهام الرا(طات الوالئ
ة لر�اضة النخ(ة في  **0,801 0,000

  انتقاء المتفوقین  وف/ نظام خاص معتمد.

ال یوجد نظام (أو استراتیج
ه) محدد حال
ا موجه النتقاء الم(&ر  **0,718 0,005

للمتفوقین نحو ممارسة تخصصات جماع
ة على المستو� الوالئي، 

  جهو9 ،وطني.

  الخبرة الشخص
ة انتقاء المتفوقین حال
ا هو قائم على *0,558 0,008

نظام المستحدث " أقسام ر�اضة و دراسة" توصل إلى زBدة من  **0,831 0,000

  المتفوقین في مختلف التخصصات أنعشت بذلك  ر�اضة النخ(ة  

عادة  ضعف إستراتیج
ة  نظام  الر�اضة المدرس
ة من حیث المخرجات  **0,746 0,003

بو
ة من حیث األداء و (األ(عاد) ینع&س على تراجع مردود فرق النخ

  النتیجة مستق(ال 

  المحور الثاني: األسس العلم
ة النتقاء المتفوقین في الر�اضة المدرس
ة

من أجل االنتقاء الم(&ر للمتفوقین أستخدم   االخت(ارات المیدان
ة  **0,811 0,000

  لعناصر الل
اقة البدن
ة.

أعتمد خالل االنتقاء الم(&ر للمتفوقین على الق
اسات المؤشرات  **0,654 0,005

  المرفولوج
ة و الفسیولوج
ة 

(حوزتي &ل اإلم&ان
ات الضرور�ة إلجراء االخت(ارات والق
اسات  **0,649 0,009

  الكتشاف التالمیذ المتفوقین وٕادراجهم ضمن فرق النخ(ة .
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خالل تنظ
م منافسات ((طوالت  اعتمد على المالحظة الذات
ة من **0,937 0,000

  مصغرة).

تعتمد عمل
ة االنتقاء التالمیذ المتفوقین على اخت(ارات المهار�ة في  **0,862 0,000

  &رة السلة.

ضعف توفر اإلم&ان
ات الالزمة 
حول دون إجراء انتقاء مبني على  **0,909 0,000

  أسس علم
ة.

أو مستو
ات مع
ار�ة محل
ة یتم وجود مح&ات، أو درجات مع
ار�ة  **0,745 0,001

  من خاللها انتقاء المتفوقین في &رة السلة.

ال توجد (طار�ة اخت(ار معممة النتقاء المتفوقین في األلعاب  **0,744 0,001

  الر�اض
ة المدرس
ة (الجزائر.

عادة أقوم بإجراء تقو
م تمهید9 للتالمیذ الموجهین خالل مرحلة  **0,713 0,005

  االنتقاء

هناك تنسی/ مبرم مس(قا بین الهیئات المعن
ة من أجل ضمان سبل  *0,568 0,008

  رعا
ة المتفوقین من اجل صناعة األ(طال مستق(ال.

المدرBین غیر مدعمین بدلیل معاییر معتمد وطن
ا في األلعاب  **0,762 0,001

الجماع
ة من شانه 
سهل عمل
ة انتقاء المتفوقین (ش&ل موضوعي 

  لسلة.خاصة في &رة ا

              0,01** االرت(ا: معنو9 عند  مستو� الداللة  

  0,05معنو9 عند  مستو� الداللة * االرت(ا:  

  

انطالقا من وضوح النتائج في الجدول أعاله تأرجحت ق
م معامل االرت(ا: بین  

&أعلى ق
مة ، و منه تعتبر معامالت االرت(ا: السا(قة   0,937&أدنى ق
مة إلى   0,558

  معامالت قو
ة  ودالة إحصائ
ا.
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  صدق االتساق البنائي : 

  ) یوضح األسس العلم
ة لالستب
ان 03جدول رقم ( 

                                                     

  الوسائل اإلحصائ
ة

  المحاور                                    

  معامل الث(ات  عدد الفقرات
معامل 

  الصدق


ة البدن
ة و الر�اض
ةنظ .1B0.79  0.63  08  م انتقاء المتفوقین في التر  

األسس العلم
ة النتقاء المتفوقین في الر�اضة  .2

  المدرس
ة    

11  0.75  0.86  

  0.83  0.69  19  المق
اس &&ل

  0.05دال إحصائ
ا عند مستو� الداللة 

 

التساق یتضح من الجدول أعاله أن جم
ع ق
م معامالت االرت(ا: الداخلي (ا

الداخلي ) لكل محور من محاور االستب
ان مرت(< (الدرجة الكل
ة  ، و دال إحصائ
ا عند 

) و هذا یؤ&د صدق  و ث(ات االستب
ان  و صالحیتها ف
ما 0.05مستو�  الداللة (

  وضعت لق
اسه 

  : لغرض حساب ث(ات االستب
ان استعملنا طر�قتین لذلك :ثLات االستب�ان

  لي لالستب
ان عن طر�/ حساب ق
مة ألفا &رون(اخ:حساب الث(ات الك –أ 

تم حساب الث(ات الكلي لالستب
ان ولمجاالته المختلفة عن طر�/ حساب معامل ألفا      

حیث (عد  التصح
ح تم حذف   SPSS (v22)&رون(اخ ، (استخدام برنامج الحاسوب 

  ) &ما هو موضح في الجدول  التالي :1،6،12(عض الفقرات (

  الكلي و الصدق لالستب
ان  )  یبین معامل الث(ات 04( جدول رقم 

یتضح من الجدول ارتفاع ق
متي &ل  من معامل الث(ات آلفا &رون(اخ حیث بلغت  

مما یدل على تمتع االستب
ان بدرجة  عال
ة من  0.84و معامل الصدق بـ   0.7ق
مة بـ 

ن متجانسة ف
ما تق
سه &ان الث(ات و تجانس مفرداته ، إذ انه &لما &انت فقرات االستب
ا

  ).187، ص2011التناس/ عال
ا. (شارف خوجة مل
&ة، 
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 الكلي و الصدق لالستب�ان  )  یبین معامل الثLات 04جدول رقم ( 

(Reliability Statistics الثLات الكلي    (    

 معامل الصدق
 معامل ألفا �رونLاخ

Cronbach's Alpha 

 عدد الفقرات االستب
ان

N of Items 
ةالعین  

*0,84 *0,7 16 12 

  0.05*دال إحصائ�ا عند مستو_ الداللة 

  

تم حساب الث(ات الكلي لالستب
ان معامل الثLاث  عن طر�q التجزئة النصف�ة:  –ب     

(حساب  معامل االرت(ا: بین درجات األسئلة الفرد
ة ودرجات األسئلة الزوج
ة (استخدام 

، &ما تم تصح
ح معامل  0.89غت الق
مة ) ، حیث بل spssالبرنامج اإلحصائي (

بـ   ) و قدرتReliability Coefficient=  2r/r+1االرت(ا: (معادلة بیرسون براون (

 مما یدل على تمتع االستب
ان بدرجة  عال
ة من الث(ات و تجانس مفرداته.  0.94

وامل 
قصد (الموضوع
ة التحرر من التحیز أو التعصب، و عدم إدخال العالموضوع�ة : 

، ص  2003الشخص
ة ف
ما 
صدر ال(احث من أح&ام (عبد الرحمان محمد ع
سو9، 

) &ما 
قصد بها وضوح التعل
مات الخاصة بتطبی/ االخت(ار، و حساب الدرجات و 332

 179،ص2000إخالص محمد عبد الحف
� ، مصطفى حسین (اهي ، النتائج الخاصة(

وضوح الفقرات (عیدا عن الصعو(ة أو  ).وترجع موضوع
ة االستب
ان في األصل إلى مد�

الغموض.أما لغة التعامل في إطار عرض و توج
ه المختبر�ن فقد تمیزت (ال(ساطة و 

الوضوح ،و غیر قابلة للتأو�ل.&ذلك تم الق
ام بإجراء التعد
الت الالزمة حسب توجیهات 

ر شر: األساتذة المح&مین في ضوء نتائج الدراسة االستطالع
ة حتى یتحق/ لالخت(ا

  الموضوع
ة.

قام ال(احثان خالل هذه الخطوة بإعداد استمارة الستطالع رأ9 موجه لمدرBي &رة السلة 

" في  likert techniqueم&ونة من عدة أسئلة،حیث تم االعتماد على  طر�قة ل
&رت "

إعدادها &ون أنها تمدنا (معلومات أكثر عن المستجیب نظرا ألنه 
ستجیب لكل ع(ارة،&ما 

درجة من االتجاه لكل ع(ارة حیث تم تقو
م &ل ع(ارة على أساس میزان تقدیر تق
س 
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) أو (أواف/ ،أواف/ إلى حد ما ،ال أواف/)، و في هذا الشأن یذ&ر 1-2- 3ثالثي التدرج ( 

):"أن استمارة االستطالع الرأ9 تعد من 167،ص  2003(حسین عبد الحمید رشوان،

ن ال(حوث المیدان
ة       و 
أتي ذلك عن وسائل جمع الب
انات انتشرت في &ثیر م

طر�/ استمارة أو &شف 
ضم مجموعة من األسئلة الم&تو(ة حول موضوع ال(حث   و 

التي توجه لألفراد (غ
ة الحصول على ب
انات موضوع
ة &م
ة و &
ف
ة، من جماعات 

تقوم  &بیرة الحجم و ذات &ثافة عال
ة، و 
قوم المستجوب (اإلجا(ة علیها. و غال(ا ما

اإلجا(ة على اخت
ار واحد من عدد االخت
ارات .و خالل المعالجة اإلحصائ
ة استخدم 

ال(احثان أسهل طر�قة لوصف االتجاه و هي توض
ح األهم
ة النسب
ة للمستجوBین على 

  &ل ع(ارة (مفردها.

  عرض النتائج: 

السلة المدرس
ة  : 
عتمد في انتقاء التالمیذ المتفوقین ر�اض
ا لفرق &رة الفرض�ة األولى

  على الخبرة الشخص
ة والذات
ة .

  ) یوضح نتائج المحور األول : نظم انتقاء المتفوقین  05جدول رقم ( 


ة البدن
ة  و الر�اض
ةBفي التر  

  الفقرات
 Fالمتوس

  الحسابي

االنحراف 

 dالمع�ار  

األهم�ة 

  النسب�ة

الترتیب 

في 

  المحور

الترتیب 

في 

  االستLانة

قاء المتفوقین من خالل متا(عة أفضل أن یتم االنت 

برنامج الر�اضة المدرس
ة في ألعاب الجماع
ة مع  

 متا(عة المتأهلین من مرحلة ألخر� 

2.57  0.64  85.59  02  04  

أفضل أن یتم االنتقاء من خالل نظام محدد یتم  

اإلشراف عل
ه من قبل االتحاد
ة الجزائر�ة 

  لر�اضة &رة السلة.

2.61  0.59  87.04  01  03  

إلم&ان
ات الحال
ة (المدارس تسمح بتنظ
م ا 

برامج النتقاء م(&ر للمتفوقین (التنسی/ مع 

  المختصین في &رة السلة .

1.78  0.90  59.46  06  13  
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الرا(طات الوالئ
ة لر�اضة النخ(ة في &رة السلة  

هي من تتولى مهام انتقاء المتفوقین  وف/ 

  نظام خاص معتمد.

1.84  0.72  61.26  05  12  

د نظام (أو استراتیج
ه) محدد حال
ا ال یوج 

موجه النتقاء الم(&ر للمتفوقین نحو ممارسة 

تخصصات جماع
ة على المستو� الوالئي، 

  جهو9 ،وطني.

1.54  0.76  51.35  07  15  

انتقاء المتفوقین حال
ا هو قائم على الخبرة  

  الشخص
ة.
2.51  0.68  83.78  03  05  

نظام المستحدث " أقسام ر�اضة و دراسة"  

توصل إلى زBدة من المتفوقین في مختلف 

  التخصصات أنعشت بذلك  ر�اضة النخ(ة . 

1.95  0.80  64.86  04  11  

عادة  ضعف إستراتیج
ة  نظام  الر�اضة  

المدرس
ة من حیث المخرجات (األ(عاد) ینع&س 

على تراجع مردود فرق النخبو
ة من حیث 

  األداء و النتیجة مستق(ال .

1.46  0.72  48.65  08  17  

  

) والذ9 یبین ق
م المتوس< الحسابي  05من خالل نتائج الجدول رقم ( 

واالنحراف المع
ار9 واألهم
ة النسب
ة إضافة إلى ترتیب &ل فقرة في المحور وفي 

االستب
ان &&ل ، نالح� أن الفقرة الثان
ة والتي تنص على " أفضل أن یتم االنتقاء من 

قبل االتحاد
ة الجزائر�ة لر�اضة &رة السلة " خالل نظام محدد یتم اإلشراف عل
ه من 

) وانحراف مع
ار9 قدر بـ (  2.61جاءت في المرت(ة األولى (متوس< حسابي قدر بـ (

) . بینما جاءت في المرت(ة الثان
ة الفقرة  % 87.04) و(أهم
ة نسب
ة بلغت (  0.59

متا(عة برنامج  األولى والتي تنص على " أفضل أن یتم االنتقاء المتفوقین من خالل

الر�اضة المدرس
ة في ألعاب الجماع
ة مع  متا(عة المتأهلین من مرحلة ألخر� . " 

) وأهم
ة نسب
ة  0.64)  وانحراف مع
ار9 قدر بـ (  2.57(متوس< حسابي قدر بـ ( 
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) ، في حین جاءت في المرت(ة األخیرة الفقرة رقم ثمان
ة والتي تنص  % 85.59بلغت ( 

ف إستراتیج
ة  نظام  الر�اضة المدرس
ة من حیث المخرجات (األ(عاد) على " عادة  ضع

ینع&س على تراجع مردود فرق النخبو
ة من حیث األداء و النتیجة مستق(ال " (متوس< 

) وأهم
ة نسب
ة بلغت (  0.72) وانحراف مع
ار9 قدر بـ (  1.46حسابي قدر بـ ( 

48.65 % .  (  

  

رة الثان
ة أن أغلب
ة أفراد العینة 
فضلون أن یتم االنتقاء نستنتج من خالل الفق المناقشة :

من خالل نظام محدد یتم اإلشراف والسهر عل
ه من قبل االتحاد
ة الجزائر�ة لر�اضة &رة 

السلة ، وقد ذ&ر أبو الم&ارم عبید ، ووسیلة محمد في إحد� الدراسات أن &ل من 

) على  Landry  )1992ندر9 ، وال Wiliam  McالمدرBان الكند
ان " ماك ول
ام  

أهم
ة وجود برنامج مقنن یتم من خالله الكشف الم(&ر عن الموهوBین ر�اض
ا وأشار إلى 

وجود مثل هذا البرنامج في بلدهم ، وما توصلت إل
ه هذه الدراسة یتف/ على ما ذ&ره 

النتقاء هذان المدرBان .أما من خالل الفقرة األولى فقد فضل أفراد العینة على أن یتم ا

&ذلك من خالل برامج الر�اضة المدرس
ة مع متا(عة المتأهلین من مرحلة إلى أخر� ، 

المدرب  Lopezالخبیر األمر�&ي ، ولوBیز  Gambettaوهذا ما أكده &ل من " جامبیتا 


ة  Schulekالبرتغالي ، وشول
ك Bالمدرب المجر9 أن االنتقاء یتم من خالل برامج التر

واألند
ة التي تضمن العدید من اللقاءات الر�اض
ة التي تسهم في عمل
ة  البدن
ة والمدرس
ة

االنتقاء وهذا حسب ما جاء في دراسة (أبو الم&ارم عبید ،ووسیلة محمد) .ولكن تفضیل 

أفراد العینة الن تتم عمل
ة االنتقاء من خالل نظام محدد تشرف عل
ه االتحاد
ة ، و&ذا 


ة البدن
ة و Bة ، مع الوضع المعاش ، فهي ش(ه منعدمة ، مما متا(عة برامج التر
المدرس

انع&س سل(ا على إمداد المنتخ(ات (المواهب الواعدة &ما &ان سا(قا وهذا ما أكدته نتائج 

الفقرة الثامنة من خالل ضعف إستراتج
ة نظام الر�اضة المدرس
ة ، والتي أص(حت 

  دم . مقتصرة فق< على (عض الفرق وفي مسا(قات العدو و&رة الق

  



 ISSN : 1112-4032         البدنية و الر�ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية  

  eISSN 2543-3776                                    م2017 الرابع عشر ديسمرب لعدد ا

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3         http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/   

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

198 

  ) یوضح نتائج المحور األول . 01والش&ل الب
اني رقم ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: ال توجد معاییر أو مستو
ات محل
ة یتم من خاللها انتقاء المتفوقین  الفرض�ة الثان�ة

  ر�اض
ا لفرق &رة السلة المدرس
ة. 

  ن) یوضح نتائج المحور الثاني : األسس العلم
ة النتقاء المتفوقی 06جدول رقم ( 

  في الر�اضة المدرس
ة 

المتوسF   الفقرات

  الحسابي

االنحراف 

 dالمع�ار  

األهم�ة 

  النسب�ة

الترتیب 

في 

  المحور

الترتیب 

في 

  االستLانة

من أجل االنتقاء الم(&ر للمتفوقین أستخدم   

  االخت(ارات المیدان
ة لعناصر الل
اقة البدن
ة.
2.14  0.87  71.17  05  09  

ر للمتفوقین على أعتمد خالل االنتقاء الم(&

  الق
اسات المؤشرات المرفولوج
ة و الفسیولوج
ة 
2.73  0.50  90.99  01  01  

(حوزتي &ل اإلم&ان
ات الضرور�ة إلجراء 

االخت(ارات والق
اسات الكتشاف التالمیذ 

  المتفوقین وٕادراجهم ضمن فرق النخ(ة 

2.11  0.91  70.37  06  10  


  07  03  78.38  0.67  2.35م اعتمد على المالحظة الذات
ة من خالل تنظ
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) والذ9 یبین ق
م المتوس< الحسابي  06من خالل نتائج الجدول رقم ( 

واالنحراف المع
ار9 واألهم
ة النسب
ة إضافة إلى ترتیب &ل فقرة في المحور وفي 

لخامسة والتي تنصان على " أعتمد خالل االستب
ان &&ل ، نالح� أن الفقرة الثان
ة وا

االنتقاء الم(&ر للمتفوقین على الق
اسات المؤشرات المرفولوج
ة و الفسیولوج
ة"، " تعتمد 

عمل
ة االنتقاء التالمیذ المتفوقین على اخت(ارات المهار�ة في &رة السلة ". جاءتا في 

و نفس االنحراف المع
ار9 )  2.73المرت(ة األولى بنفس المتوس< حسابي والذ9 قدر بـ (

  منافسات ((طوالت مصغرة).

تعتمد عمل
ة االنتقاء التالمیذ المتفوقین على 

  اخت(ارات المهار�ة في &رة السلة.
2.73  0.50  90.99  01  02  

ضعف توفر اإلم&ان
ات الالزمة 
حول دون 

  إجراء انتقاء مبني على أسس علم
ة.
1.33  0.67  44.44  10  19  

درجات مع
ار�ة أو وجود مح&ات، أو 

مستو
ات مع
ار�ة محل
ة یتم من خاللها انتقاء 

  المتفوقین في &رة السلة.

2.47  0.69  82.41  02  06  

ال توجد (طار�ة اخت(ار معممة النتقاء 

المتفوقین في األلعاب الر�اض
ة المدرس
ة 

  (الجزائر.

1.51  0.72  50.45  08  16  

عادة أقوم بإجراء تقو
م تمهید9 للتالمیذ 

  موجهین خالل مرحلة االنتقاءال
2.28  0.73  75.93  04  08  

هناك تنسی/ مبرم مس(قا بین الهیئات المعن
ة 

من أجل ضمان سبل رعا
ة المتفوقین من اجل 

  صناعة األ(طال مستق(ال.

1.43  0.72  47.75  09  18  

المدرBین غیر مدعمین بدلیل معاییر معتمد 

وطن
ا في األلعاب الجماع
ة من شانه 
سهل 

مل
ة انتقاء المتفوقین (ش&ل موضوعي ع

  خاصة في &رة السلة.

1.67  0.75  55.56  07  14  
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) . بینما  % 90.99) وBنفس األهم
ة النسب
ة  والتي بلغت (  0.50والذ9 قدر بـ ( 

جاءت في المرت(ة الثان
ة الفقرة السا(عة  والتي تنص على وجود مح&ات، أو درجات 

مع
ار�ة أو مستو
ات مع
ار�ة محل
ة یتم من خاللها انتقاء المتفوقین في &رة السلة." 

) وأهم
ة نسب
ة  0.69)  وانحراف مع
ار9 قدر بـ (  2.47توس< حسابي قدر بـ   ( (م

) ، في حین جاءت في المرت(ة األخیرة الفقرة رقم ستة والتي تنص  % 82.41بلغت ( 

على " ضعف توفر اإلم&ان
ات الالزمة 
حول دون إجراء انتقاء مبني على أسس علم
ة " 

) وأهم
ة نسب
ة بلغت 0.67وانحراف مع
ار9 قدر بـ ( )  1.33(متوس< حسابي قدر بـ  ( 

 )44.44 %   .(  

نستنتج من خالل الفقرة الثان
ة أن معظم أفراد العینة 
عتمدون في عمل
ة  المناقشة :

االنتقاء الم(&ر للمتفوقین على الق
اسات المورفولوج
ة نظرا لضرورة هذه األخیرة لد� 

لمؤشرات الف
سیولوج
ة والتي تع&س &فاءة الجهاز العب &رة السلة ، مع االعتماد على ا

الدور9 التنفسي ، لما له من أهم
ة &بیرة نظرا لطب
عة األداء في ر�اضة &رة السلة .و
قول 

" &الرك " إن &فاءة الجهاز الدور9 التنفسي هي إحد� الم&ونات الهامة للح
اة والل
اقة 

"  Cooperتنفسي أن اعتبره " &وBر البدن
ة ، ولقد بلغ من األهم
ة التحمل الدور9 ال

). أما في الفقرة الخامسة فقد أكد أفراد العینة على 2004الم&ون الوحید لل
اقة  (حسانین، 

أهم
ة انتقاء التالمیذ المتفوقین من خالل االخت(ارات المهار�ة في &رة السلة ، وهذا 
عتبر 

مورفولوجي المناسب و&فاءة الجهاز تكملة للفقرة السا(قة . فإذا توفر في التلمیذ الجانب ال

الدور9 التنفسي الجیدة ، وأضیف لها الجانب المهار9 فإن هذا األخیر س
&ون له مستقبل 

زاهر في هذا التخصص . أما ف
ما یخص الفقرات الثالثة والتي جاءت في آخر الترتیب 

ف الهیئات فیؤ&د أفراد العینة على أنه و(الرغم من وجود تنسی/ مبرم مس(قا بین مختل

المعن
ة من اجل رعا
ة المتفوقین ، فإن هناك ضعف في توفر اإلم&ان
ات الالزمة والتي 

تحول دون إجراء انتقاء م(&ر مبني على أسس علم
ة إضافة إلى غ
اب أو عدم وجود 

(طار�ة اخت(ارات حدیثة تكون معممة وموجهة النتقاء التالمیذ المتفوقین في مختلف 

والتي تعتبر بوا(ة للنواد9 والفرق النخبو
ة &ما &ان سا(قا.  ونتائج الر�اضات المدرس
ة 
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هذه الفقرات الثالثة تتعارض مع ما ذ&ره "مفتي إبراه
م حماد " أن من بین الم(اد  

اإلرشاد
ة النتقاء الناشئین الموهوBین أن عمل
ة انتقاء الموهوBین یجب أن توضع لها 

وراثة ، إضافة إلى أن توضع في االعت(ار قواعد ومعاییر تكون مرت(طة تماما (ال

المتطل(ات التخصص
ة للر�اضة المطلوب االنتقاء لها .&ما أكد &ذلك على أن وسائل 

تنفیذ برامج انتقاء الموهوBین یجب أن تشمل االخت(ارات والمقای
س والمعاییر النموذج
ة 

مة والتخصص
ة (حماد، للق
اسات والمحددات البیولوج
ة والنفس
ة والمهار�ة الحر&
ة العا

2001 .(  

  ) یوضح نتائج المحور الثاني . 02الش&ل الب
اني رقم ( 

  

  

  

  
  

  

  

  :  استنتاجات -

  من خالل النتائج المتحصل علیها نستنتج ما یلي :


فضل أن یتم االنتقاء المتفوقین من خالل متا(عة برنامج الر�اضة المدرس
ة في ألعاب   - 

 هلین من مرحلة ألخر� .الجماع
ة مع  متا(عة المتأ

عدم وجود نظام (أو استراتیج
ه) محدد حال
ا موجه النتقاء الم(&ر للمتفوقین نحو  - 

  ممارسة تخصصات جماع
ة على المستو� الوالئي، جهو9 ،وطني.

  انتقاء المتفوقین قائم على الخبرة الشخص
ة . - 



 ISSN : 1112-4032         البدنية و الر�ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية  

  eISSN 2543-3776                                    م2017 الرابع عشر ديسمرب لعدد ا

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3         http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/   

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

202 

لة لتسهل عملة انتقاء عدم وجود دلیل او معاییر معتمدة وطن
ا خاصة بر�اضة &رة الس - 

  المتفوقین.

عدم وجود تنسی/ مبرم مس(قا بین الهیئات المعن
ة من أجل ضمان سبل رعا
ة  - 

  المتفوقین من اجل صناعة األ(طال مستق(ال.

  ضعف وقلة توفیر اإلم&ان
ات الالزمة 
حول دون إجراء انتقاء مبني على أسس علم
ة. - 

  

  اقتراحات: -
لم
ة لكل من الهیئات المعن
ة وٕابراز عمل
ة اكتشاف األ(طال برمجة لقاءات وندوات ع - 

  من الصغر .

االعتماد على األسس العلم
ة والمعاییر والمستو
ات في عمل
ة انتقاء وتوج
ه المتفوقین  - 

  ر�اض
ا 

  االهتمام (المتفوقین ر�اض
ا وتوجیههم إلى التخصصات التي تناسب إم&ان
اتهم . - 

  ر� على نشاطات أخر� ولكال الجنسین .إجراء (حوث ودراسات أخ - 

  

  المراجع:  -
 Lاللغة العر��ة :

  الكتب :

). عالم &رة السلة . عمان 2012أمجد محمد العتوم وآخرون. ( الط(عة األولى  -

 االردن: م&ت(ة المجتمع العرBي للنشر والتوز�ع. - 

). التفوق الر�اضي . 2006ز&ي محمد محمد حسن. ( الط(عة األولى  -

  ة: الم&ت(ة المصر�ة للط(اعة والنشر والتوز�ع.االس&ندر�

). أسس اخت
ار الناشئین 2005محمد حازم محمد أبو یوسف. (الط(عة االولى  -

  في &رة القدم . االس&ندر�ة: دار الوفاء لدن
ا الط(اعة والنشر .
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ة 2004محمد ص(حي حسانین. (ط(عة السادسة  -Bم في التر
). الق
اس والتقو

  القاهرة: دار الف&ر العرBي.البدن
ة والر�اضة. 

). التدر�ب الر�اضي الحدیث . 2001مفتي إبراه
م حماد. (الط(عة الثان
ة  -

  القاهرة: دار الف&ر العرBي.

  الLحوث والدراسات :

). الر�اضة المدرس
ة 2014أحمد آدم أحمد محمد ، عوض 
س أحمد محمود. ( -

للعلوم االنسان
ة العدد الثالث وأثرها في تحقی/ السلم المجتمعي . مجلة جامعة الناشر 

 .الخرطوم 

). الواقع الحق
قي 2002(سام ع(اس الب
اتي. ( المجلد األول ، العدد األول  -

لالتجاهات الحدیثة للر�اضة المدرس
ة في جمهور�ة العراق. مجلة الر�اضة المعاصرة 

 مدینة (غداد 

ب المصغرة في ). تأثیر استخدام التدر�(ات على المالع2014جغدم بن ذهی(ة. ( -

تنم
ة (عض الجوانب البدن
ة والمهار�ة لالعبي &رة القدم المشار&ین في الفرق المدرس
ة . 

 أطروحة د&توراه. الجزائر . 

سنة  04العدد  26فارس سامي یوسف ، ز�نب شاكر حمود. (المجلد  -

)). تحدید معاییر مق
اس جودة أداء الر�اضة المدرس
ة ، من وجهة نظر 2014(


ة (غداد . مجلة المشرفیBن                ( االختصاصیین ، والفنیین ) في مدیر�ات تر


ة الر�اض
ة Bة التر
 (غداد . -&ل

). الر�اضة المدرس
ة &ر&یزة لالنجاز 2005طارق عبد العظ
م الشامخ. ( -

الر�اضي          ( واقع الر�اضة المدرس
ة (مدارس مدینة الر�اض ). مجلة العلوم 

 جامعة المنوف
ة . - والر�اضة 

  المؤتمرات و الجرائد :

الر�اضة المدرس
ة نوفمبر "  8-6بجامعة حلوان  على محمد عبد المجید مؤتمر -

  وتحد
ات التغییر في الوطن العرBي" . 
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- ) .�
ساعات ). جر�دة الجمهور�ة . تقل
ص 2010نوفمبر,  29بن تاز9 عبد الحف

 النشا: وراء تدهور الر�اضة المدرس
ة.

) جر�دة الجمهور�ة .الر�اضة المدرس
ة 2015نوفمبر  05عبد الحف
� بن تاز9 (  -

 أص(حت شعار تتغنى (ه (عض الهیئات في الندوات واالجتماعات فق<.

) جر�دة الجمهور�ة .االكتظا¡ والحجم 2015نوفمبر  05خالد9 بوسیف (  -

 وراء تدني المستو� .الساعي ونقص الكفاءة 

-  

 Lاللغة األجنب�ة :
- Thill (E) ;Thomas(R);Caja (J). (8 eme Edition 1993). Manuel de l'educateur 
sportif. Preparation au breet d'etat. Paris: Edition vigot. 
- Patrick. (1996). l’athlétisme en eps (didacthlétisme2) . Paris: Edition Vigot. 

قع االنترنیت :موا  

- www.sustech.edu/staff_publications/20140113111848359.pdf 

  


