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تقییم آلیة انتقاء التالمیذ المتفوقین ریاضیا في الوسط المدرسي من وجھة نظر أساتذة 
  .التربیة البدنیة والریاضیة

  والیة مستغانم - تعلیم المتوسطالتربیة البدنیة والریاضیة بالساتذة أبحث مسحي على 
  .معھد التربیة البدنیة والریاضة، جامعة عبد الحمید جامعة بن بادیس مستغانم   .غزال محجوب

  .معھد التربیة البدنیة والریاضة، جامعة عبد الحمید جامعة بن بادیس مستغانم  .بن سي قدور حبیب
  ملخص

وقد استخدم ، آلیة انتقاء التالمیذ المتفوقین ریاضیا في الوسط المدرسي معرفةیھدف البحث إلى 
والمقدر ، الباحثان المنھج الوصفي باألسلوب المسحي على عینة من أساتذة التعلیم المتوسط بوالیة مستغانم

عبارة موزعة على ثالثة ) 28( وقد استخدم أداة قیاس تمثلت في استبانة مكونة من، أستاذ) 110( عددھا بـ
واألسس العلمیة النتقاء ، ربیة البدنیة والریاضیةمتمثلة في نظم انتقاء المتفوقین في الت، محاور رئیسیة

وإسھامات بعض عناصر البیئة المدرسیة في الكشف عن المتفوقین في ، المتفوقین في الریاضة المدرسیة
حیث تم تقویم كل عبارة على أساس میزان تقدیر ، حیث تم االعتماد على طریقة لیكرت، األلعاب الجماعیة

إلى أن األساتذة یفضلون أن یتم انتقاء  انالمعالجة اإلحصائیة توصل الباحث وبعد عملیة. ثالثي التدرج
كما أن ھذه العملیة ھي ، التالمیذ المتفوقین من خالل برامج الریاضة المدرسیة ومن مرحلة إلى أخرى

 ،كما أكدوا على عدم وجود تنسیق مسبق بین مختلف الھیئات الریاضیة، حالیا قائمة على الخبرة الشخصیة
إضافة إلى قلة اإلمكانیات والمنشئات الخاصة ، وال توجد حتى معاییر وطنیة یعتمد علیھا في عملیة االنتقاء

وعلیھ یؤكد الباحثان على أھمیة .كما تبقى المدرسة خزان المواھب الریاضیة الشابة، بالمؤسسات التعلیمیة
وقیاسات حدیثة تتناسب وطبیعة النشاط االعتماد على المعاییر الوطنیة من خالل توظیف اختبارات 

على أن تشمل على أغلب محددات االنتقاء وھذا بغیة الكشف المبكر عن استعدادات وقدرات ، الممارس
   .التالمیذ المتفوقین باعتبار المدرسة ھي خزان ومنبع المواھب الریاضیة

  .سيالوسط المدر –التالمیذ المتفوقین  –انتقاء  –آلیة : الكلمات الدالة
Abstract 

The research aims to find out the selection’s mechanism of talented athletes 
pupils in schools. The researchers used the descriptive survey manner on a 
sample of middle school education professors from Mostaganem, estimated at 
around 110 male and female professors. The researcher used the measuring 
instrument which was a questionnaire consisting of (28) divided into three main 
themes, represented in systems of selection of excellent pupils in physical 
education and sports, the scientific foundations for the selection of excellent 
pupils in school’s sports, and the contributions of some school’s environment 
elements in the detection of excellent in the collective games, where he was 
relying on the way of Likert. Where, every statement was evaluated on the basis 
of the estimating balance of a three-gradient. After statistical treatment process, 
the researchers suggested that, professors prefer the selection of excellent pupils; 
through school’s sports programs and from one stage to another, and that this 
process is now based on personal experience, also the lack of prior coordination 
between the various sports bodies, and there are no up to national standards 
adopted in the selection process, In addition to a lack of resources and facilities 
for educational institutions, and that schools are the remaining sports talent’s 
reservoir. And so, the researcher confirms the importance of relying on national 
standards by employing tests of modern measurements fit the nature of the 
practitioner activity, that includes most of the determinants of selection and this 
in order to early detection of excellent pupils abilities and capacities, knowing 
that schools are the reservoir and the source of sporting talent. 
Key words: mechanism - pick - talented pupils – school medum. 
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  مقدمة -1
لقد أصبح من المسلم بھ أن إمكانیة وصول الناشئین إلى المستوى العالي وتمثیل البالد في مختلف 

ال یتحقق إال إذا كانت عملیة انتقاء وتوجیھ الناشئین من البدایة تتم بطریقة سلیمة ، المحافل الدولیة القاریة
  .الخ...البدنیة والمھاریة إلى النشاط الذي یتناسب وإمكانیاتھم وقدراتھم

واختیار المتفوقین في األنشطة ، واالنتقاء ھو اختیار أفضل الناشئین لممارسة نشاط ریاضي معین
الریاضیة مبكرا والتخطیط لھم للوصول إلى المستویات العلیا مبكرا والتربع على قمة الھرم لسنوات طویلة 

  .كما ھو الحال لدى الدول المتقدمة
انتھجت ھذه الدول سیاسة االنتقاء المبكر واكتشاف المواھب وتوجیھھا إلى النشاط المناسب ولذا فقد 

والسھر على الممارسة الفعلیة لھا على مختلف أطوار التعلیم من االبتدائي لغایة الجامعة أو ما یسمى 
أكبر كم من بالریاضة الجامعیة ما ھو إال دلیل على سیطرتھا على مختلف الفعالیات الریاضیة وحصد 

  .المیدالیات في مختلف المنافسات العالمیة واالولمبیة
وتعتبر المدرسیة البیئة المناسبة والتي لھا دور مھم في تكوین الناشئین وتوعیتھم بأھمیة مزاولة 

مع إبراز منافعھا الجسمیة والنفسیة والعقلیة ، األنشطة الریاضیة على مختلف أنواعھا على الوجھ الصحیح
ولذا فال بد من العنایة واالھتمام بھا من قبل الھیئات المعنیة ، اعیة والخلقیة من المواطنة الصالحةواالجتم

وھنا تقع مسؤولیة كبیرة على عاتقھم من اجل اكتشاف ، وعلى الخصوص أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة
  .لوطن خاصةالمواھب البارزة والتي یكون لھا مستقبل حافل لتمثیل المنتخبات عامة وا

وھو الذي یستطیع مزاولة ، وكما ھو معلوم فإن المدرسة ھي الوسط الذي یقضي فیھ التلمیذ جل وقتھ
والتي تعتبر مفتاح الممارسة الفعلیة لفرق ، وممارسة مختلف األنشطة الریاضیة سواء الصفیة والالصفیة

وبالتالي فالمدرسة ھي نواة المستقبل وخزان النخبة الوطنیة في جمیع األنشطة .الریاضة المدرسیة
  الریاضیة 

فالریاضة المدرسیة ھي كل الفعالیات الریاضیة التي تمارس داخل المؤسسات التعلیمیة تحت إشراف 
لمصدر األول كما تعتبر القاعدة األساسیة لتكوین ریاضي المستویات العلیا وا .األستاذ أو المربي الریاضي

ثم ، فالثانوي، فالمتوسطي، لتخریج أبطال المستقبل انطالقا من الممارسة الفعلیة من الطور االبتدائي
  .الجامعي وصوال إلى التربع على عرش التتویجات في مختلف المحافل الدولیة

ین إذا ما وبالنظر لواقعنا التعلیمي نجد بأن األنشطة المدرسیة أرض خصبة لرعایة واكتشاف الموھوب
فقلیل من االھتمام باألنشطة المدرسیة سوف یوفر على الدولة ، أحسسنا استغاللھا وسلطنا الضوء علیھا

  .الكثیر من الوقت والجھد والمال في رعایة المتفوقین وكذلك في عملیة التشخیص قبل التدریب الفعلي
، فرحوي بوعالم" الشأن معففي زمان مضى كانت الجمعیات تتكئ على الریاضة المدرسیة كما كان 

فریق مولودیة وھران لكرة الید والسلة لسنوات الثمانینیات كلھم انطلقوا من المؤسسات ، علي شاوش
وحسیبة بولمرقة ونور الدین مرسلي اللذان سیطرا على منافسات العاب ، التربویة نحو الفرق الریاضیة

، في سباقات العدو الریفي المدرسي نھایة الثمانیناتھما اللذان تم اكتشافھما  القوى العالمیة لعدة سنوات
فبرغم من أن الریاضة المدرسیة لم تبخل على الحركة الریاضیة الوطنیة بإمدادھا بالمواھب الشابة والیوم 

  .انقلبت الصورة
انعكس سلبا على الفرق المنتخبات ، فغیاب الریاضة المدرسیة عن الواجھة على مختلف أطوار التعلیم

فعلى  .الذي ال ینفع وال یضر شيء، إن لم نقل غیاب شبھ كلي وأصبحت تلقب بالعجوز المریض، یةالقوم
، ورغم توفر الطاقات الشبانیة والمواھب الواعدة، مستوى مؤسساتنا التربویة وعلى مختلف أطوار التعلیم

ات التي تعد وان كان موجودا فھو مقتصر على بعض المؤسس، مازال ھناك شبھ غیاب للفرق المدرسیة
  .وفي فعالیات ككرة القدم والعدو أحیانا، على األصابع

ویرى األمین العام للرابطة الوالئیة للریاضة المدرسیة بوھران أن الریاضة المدرسیة كانت في 
باعتبارھا األرض الخصبة والمثمرة التي تطرح خیراتھا ، الماضي خزان لألبطال ومنبع للمواھب الشابة

لكن  ففي الماضي القریب كانت الریاضة المدرسیة منبعا لألبطال مشتلة إلعداد النشء، میعوینتفع بھا الج
علي محمد «كما أشار األستاذ الدكتور .) 2015، بقدوري. (األمور حالیا تغیرت بتغیر المنظومة التربویة

رسیة في إلى العمل على وضع الریاضة المد 2015في مؤتمر بجامعة حلوان في نوفمبر «عبد المجید 
بؤرة االھتمام التربوي والسیاسي ألن الریاضة المدرسیة مطلب تربوي باعتبارھا عامل الوقایة األول من 
مشكالت المستقبل كما یھدف إلى تأكید على دور الریاضة المدرسیة في التربیة المجتمعیة والسیاسیة 

ولذا یجب على المعنیین من  .) 2015، الریاضة المدرسیة وتحدیات التغییر في الوطن العربي( والریاضیة
وإیجاد الحلول المناسبة بأسرع ما ، ومربیین وإداریین النظر إلى ھذه األخیرة أساتذة تربیة بدنیة وریاضیة
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وعلیھ جاءت .حتى تسترجع ھذه األخیرة مكانتھا في تمویل األندیة الوطنیة بمختلف أنشطتھا المتنوعة یمكن
التي یتم من خاللھا انتقاء التالمیذ المتفوقین ریاضیا في الوسط  اآللیة تقییم إلىتھدف ھذه الدراسة والتي 

   .المدرسي حسب وجھة نظر أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة
  المشابھةو الدراسات السابقة -2

الواقع الحقیقي لالتجاھات الحدیثة للریاضة المدرسیة في جمھوریة ): 2002( دراسة بسام عباس البیاتي
ھدف البحث إلى تطویر الریاضة المدرسیة من خالل تشخیص الطاقات والصعوبات  .مدینة بغداد، عراقال

على عینة من ، واستخدم الباحث المنھج الوصفي بطریقة المسح .التي تواجھ الریاضة المدرسیة في العراق
ین االستنتاجات التي ومن ب، مطبقا ومطبقة 150مطبقي درس التربیة الریاضیة بمدینة بغداد وكان عددھم 

، توفر خطة لتنفیذ منھج التربیة الریاضیة في المدرسة العراقیة بما ینسجم وطموح المھنة عدم: توصل إلیھا
ووجود تباین في اآلراء حول األسلوب األمثل في تنفیذ درس التربیة الریاضیة واألنشطة الریاضیة 

كذلك ضعف ، بصورة تفي وحجم التالمیذ إضافة إلى عدم توفر الكادر الریاضي المتخصص، األخرى
مساھمات إدارات المدارس في إنجاح درس التربیة الریاضیة ونظرة السلبیة لھذه اإلدارات مما یؤثر على 

كذلك عدم توفر األجھزة والمعدات والمساحات المالعب التي تفي بالغرض لتنفیذ ، فعالیة الدرس المنھجي
  .فیة والالصفیة مما یؤدي على تأخر الحركة الریاضیة المدرسیةدرس التربیة الریاضیة واألنشطة الص

ھدفت  .واقع الریاضة المدرسیة بمدارس مدینة الریاض): 2005( دراسة طارق عبد العظیم الشامخ
والتعرف على أھم مشكالت ، الدراسة إلى التعرف على واقع الریاضة المدرسیة بمدارس مدینة الریاض

 .إضافة إلى التعرف على األعباء اإلداریة التي یقوم بھا معلم التربیة البدنیة، ومعوقات الریاضة المدرسیة
 117واستخدم الباحث المنھج الوصفي على عینة من معلمي المرحلة المتوسطة والثانویة والتي بلغ عددھا 

ھداف عدد حصص التربیة الریاضیة غیر مناسب لتحقیق األ: ومن أھم االستنتاجات التي توصل إلیھا.معلم
یمارس النشاط عدد كبیر ، والوقت المخصص لدرس التربیة الریاضیة ال یتناسب وأعداد الطالب، المرجوة

ال یمارس النشاط الخارجي على مستوى اإلدارات التعلیمیة بمدینة ، من الطالب ویحقق الفائدة المرجوة منھ
غالل المدارس بعد انتھاء الیوم كذلك عدم است، الریاض وكذلك على مستوى المملكة العربیة السعودیة

  .الخ.. .الدراسي في ممارسة األنشطة الریاضیة المختلفة
ستراتیجیات تدریسیة حدیثة بدرس بعض اال تقویم استخدام): 2014( دراسة بن سي قدور حبیب وآخرون

إستراتیجیة تفعیل : وھدفت الدراسة إلى سنة) 10-9( للكشف عن التالمیذ المتفوقینكدلیل  التربیة البدنیة
-8( بعض القدرات البدنیة لدى التالمیذتنمیة لمساھمة في ل التدریس التعاوني وفق نظام العاب القوى أطفال

تنمیة لمساھمة في ل تفعیل إستراتیجیة التدریس التعاوني وفق نظام العاب القوى أطفال، سنة) 10
تفعیل إستراتیجیة ، في بعض فعالیات العاب القوى أطفال سنة) 10-9( لدى التالمیذ اإلنجازات الریاضیة

لمساھمة في الكشف عن التالمیذ لالتدریس التعاوني وفق نظام العاب القوى أطفال بدرس التربیة البدنیة 
-9( المنھج التجریبي والذي اجري على تالمیذ التعلیم االبتدائي واستخدم الباحثون. سنة) 10-9( المتفوقین

 30أخرى تجریبیة قوام كل منھما و تلمیذا موزعة على مجموعتین ضابطة 60حجمھا  حیث بلغ) 10
وجود فروق ذات داللة إحصائیة في نتائج االختبارات البعدیة لصالح العینة واستنتج الباحثون . تلمیذا

لصالح وجود فروق ذات داللة إحصائیة في نتائج االختبارات البعدیة .التجریبیة في بعض القدرات البدنیة
المبرمجة ضمن نظام العاب ) الجري، الوثب، العدو الرمي( العینة التجریبیة في اإلنجاز الریاضي لفعالیات

بعض تنمیة في  یساھم إن تفعیل إستراتیجیة التدریس التعاوني وفق نظام العاب القوى أطفال. قوى أطفال
بدرس التربیة البدنیة إن تفعیل إستراتیجیة التدریس التعاوني .سنة) 10-9( القدرات البدنیة لدى التالمیذ

إن . في بعض فعالیات العاب القوى أطفال سنة) 10-9( لدى التالمیذ اإلنجازات الریاضیةتنمیة في  یساھم
 كدلیل للكشف عن التالمیذ المتفوقین وفق نظام العاب القوى أسھمتإستراتیجیة التدریس التعاوني  استخدام

  .سنة )9-10(
المشكالت التي تواجھ الریاضة المدرسیة في مدیریات ): 2006( دراسة عبد الباسط مبارك عبد الحافظ

وھدفت الدراسة إلى التعرف إلى أكثر المشكالت حدة مما یواجھ الریاضة  .تربیة محافظة الزرقاء
تعرف إلى مشكالت ال، المدرسیة في محافظة الزرقاء من وجھة نظر معلمي ومعلمات التربیة الریاضیة

ً لمتغیر الجنس واستخدم  .سنوات الخبرة والمؤھل العلمي من جھة أخرى، المدیریة، الریاضة المدرسیة تبعا
ً ومعلمة) 187( الباحث المنھج الوصفي على عینة قوامھا أظھرت نتائج الدراسة أن أكثر المشكالت . معلما

الستعانة بخبرات معلمي المواد األخرى ا"وأقلھا حدة »عدم وجود مدارس ریاضة متخصصة"حدة ھي 
كما أظھرت النتائج عدم تأثر مشكالت ". غیر المؤھلین في إدارة األنشطة الریاضیة الداخلیة والخارجیة

  .المؤھل العلمي والخبرة باستثناء المدیریة، الریاضة المدرسیة بمتغیرات الجنس
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تبین ان جل الدراسات اعتمدت على المنھج ، من خالل الدراسات السابقة والمرتبطة بموضوع البحثو
وقد توصلت أغلب الدراسات في مختلف ، وشملت المستوى المتوسطي والثانوي، الوصفي بأسلوب المسح

كما ال ، الدول العربیة والجزائر خاصة على أن عدد حصص التربیة البدنیة ال یتناسب مع عدد التالمیذ
إضافة إلى ، جھزة والمساحات والمالعب إن لم تكن شبھ معدومةقلة األ، توجد خطة لتنفیذ أھداف المنھاج

قلة اھتمام السلطات المعنیة وبعض أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة ومدراء المؤسسات بالریاضة 
 وغیاب وجود مدارس ریاضیة متخصصة كان السبب في تراجع وتدھور الریاضة المدرسیة، المدرسیة

بینما الحكم الموضوعي ، تكز على المالحظة الذاتیة في میدان الریاضة الالصفیةكما ان انتقاء المتفوقین مر
  .في معالجة ظاھر موضوع البحث بات شبھ منعدم 

  المنھج المتبع -3
  .لطبیعة المشكلة تھاستخدم المنھج الوصفي باألسلوب المسحي لمالئم

  عینة البحث -4
ھا قدر حجمیو .ریاضیة بالتعلیم المتوسط في والیة مستغانمعینة البحث في أساتذة التربیة البدنیة وال تمثلت 
  .أستاذا 110 بـ
  مجاالت البحث -5

للدراسة األساسیة تم اختیارھم بالطریقة ) أستاذا 110( والذي استھدف المختبرین: المجال البشري
  .أستاذا إلجراء التجربة االستطالعیة 17و .العشوائیة المقصودة

إجراء الدراسة في المتوسطات التعلیمیة وفي الندوة التي أقیمت من طرف مفتش لقد تم : المجال المكاني
  .المادة

إلى غایة أواخر شھر أفریل  2016حیث بدأت الدراسة المیدانیة من أواخر شھر جانفي : المجال الزمني
2016. 

  أداة البحث -6
الدراسة وھذا لجمع  محاور رئیسیة تتناسب وطبیعة 03قام الباحثان بتصمیم استبانة مكونة من 

على ، محاور 03فقرة موزعة على ) 28( واشتملت االستبانة على .البیانات والمعطیات من المختبرین
ال أوافق ، نقطة 02= أوافق نوعا ما ، نقاط 03= أوافق : شكل مقیاس ثالثي التقدیر وھو على النحو التالي

   جاه البعد والعكس بالنسبة للعبارات السالبةوھذا خاص بالعبارات الموجبة وھي التي في ات نقطة 01= 
  ) االستبانة( األسس العلمیة لألداة -7
قیام الباحث باستطالع أراء عدد من األساتذة والدكاترة إلى جانب االعتماد على : صدق المحكمین - 7-1

تم تحدید بحیث .المراجع والمصادر وبعض الدراسات المشابھة بغرض تحدید محاور االستبانة وعباراتھا
األساتذة والدكاترة من داخل الوطن  10ثم عرضت على مجموعة من  محاور رئیسیة لالستبانة 03

  .وذلك قصد ترشیح فقرات كل محور ومدى عالقتھا بموضوع الدراسة وخارجھ
وتم توزیع ، ر من متوسطات والیة مستغانم.ب. أستاذ ت 17لقد تم اخذ عینة تتكون من : الثبات - 7-2

  .وقد تم حساب الثبات باستعمال طریقة التجزئة النصفیة، ة علیھماالستبان
من خالل حساب ، )SPSS( تم التحقق من صدق االتساق الداخلي بواسطة برنامج: االتساق الداخلي - 7-3

  .لالستبانة «بیرسون «معامل االرتباط 
  .یوضح معامل الثبات وصدق االختبارات) 01( وجدول رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

لكل محور من ) االتساق الداخلي( جدول اعاله أن جمیع قیم معامالت االرتباط الداخليیتضح من ال
 ھذا یؤكد صدقو )0.05( الداللة دال احصائیا عند مستوىو ،محاور االستبانة مرتبط بالدرجة الكلیة

  .صالحیتھا فیما وضعت لقیاسھو ثبات االستبانةو
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  : استعملنا طریقتین لذلكلغرض حساب ثبات المقیاس : ثبات المقیاس - 7-4
تم حساب الثبات الكلي  : حساب الثبات الكلي لالستبیان عن طریق حساب قیمة ألفا كرونباخ -1- 7-5

 SPSSباستخدام برنامج الحاسوب ، لالستبیان ولمجاالتھ المختلفة عن طریق حساب معامل ألفا كرونباخ
(v22 (رقم كما ھو موضح في الجدول )لالستبیان) 02 :  

  الصدق لالستبیانو الكلي یبین معامل الثبات) 02( جدول رقم
  

  
  

 
  

معامل و 0.680قیمة بـ  من معامل الثبات آلفا كرونباخ حیث بلغت یتضح من الجدول ارتفاع قیمتي كل
 .تجانس مفرداتھو عالیة من الثبات مما یدل على تمتع االستبیان بدرجة 0.82الصدق بـ 

معامل  حساب الثبات الكلي لالستبیان بحساب تم: طریق التجزئة النصفیةعن  معامل الثباث -2- 7-5
، )spss( االرتباط بین درجات األسئلة الفردیة ودرجات األسئلة الزوجیة باستخدام البرنامج اإلحصائي

 Reliability( كما تم تصحیح معامل االرتباط بمعادلة بیرسون براون، 0.95حیث بلغت القیمة 
Coefficient= 2r/r+1( عالیة من الثبات وتجانس  مما یدل على تمتع االستبیان بدرجة 0.97بـ  قدرتو

  .مفرداتھ
عدم إدخال العوامل و ،یقصد بالموضوعیة التحرر من التحیز أو التعصب: الموضوعیة -2-1- 7-5

كما یقصد بھا وضوح التعلیمات ) 332ص ، 2003، عیسوي( الشخصیة فیما یصدر الباحث من أحكام
مصطفى حسین ، إخالص محمد عبد الحفیظ( النتائج الخاصةو حساب الدرجاتو ،صة بتطبیق االختبارالخا

الخاصة  مدى وضوح الفقراتوترجع موضوعیة االختبار في األصل إلى .) 179ص، 2000، باھي
قابلة غیر و ،الوضوحو توجیھ المختبرین فقد تمیزت بالبساطةو لغة التعامل في إطار عرضأما .االستبیانب

كذلك تم القیام بإجراء التعدیالت الالزمة حسب توجیھات األساتذة المحكمین في ضوء نتائج .للتأویل
  .الدراسة االستطالعیة حتى یتحقق لالختبار شرط الموضوعیة

قام الباحثان خالل ھذه الخطوة بإعداد استمارة الستطالع رأي موجھ ألساتذة التعلیم المتوسط مكونة 
في إعدادھا كون أنھا تمدنا » likert technique"طریقة لیكرت  حیث تم االعتماد على ،من عدة أسئلة

كما تقیس درجة من االتجاه لكل عبارة حیث ، بمعلومات أكثر عن المستجیب نظرا ألنھ یستجیب لكل عبارة
ال ، ام أوافق إلى حد، أوافق( أو) 1-2-3( تم تقویم كل عبارة على أساس میزان تقدیر ثالثي التدرج

أن استمارة االستطالع "): 167ص ، 2003، حسین عبد الحمید رشوان( في ھذا الشأن یذكرو ،)أوافق
یأتي ذلك عن طریق استمارة و الرأي تعد من وسائل جمع البیانات انتشرت في كثیر من البحوث المیدانیة

لألفراد بغیة الحصول على التي توجھ و أو كشف یضم مجموعة من األسئلة المكتوبة حول موضوع البحث
یقوم المستجوب باإلجابة و ،ذات كثافة عالیةو من جماعات كبیرة الحجم، كیفیةو بیانات موضوعیة كمیة

 . علیھا
  عرض وتحلیل ومناقشة نتائج -8
  الریاضیةو نظم انتقاء المتفوقین في التربیة البدنیة«المحور األول  - 8-1

  الریاضیةو نظم انتقاء المتفوقین في التربیة البدنیة: ولیوضح نتائج المحور األ) 03( جدول رقم
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والذي یبین قیم المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واألھمیة ) 03( من خالل نتائج الجدول رقم
نالحظ أن الفقرة األولى والتي تنص ، النسبیة إضافة إلى ترتیب كل فقرة في المحور وفي االستبانة ككل

متابعة  أفضل أن یتم االنتقاء المتفوقین من خالل برنامج الریاضة المدرسیة في ألعاب الجماعیة مع«على 
وانحراف معیاري ) 2.65( جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدر بـ«المتأھلین من مرحلة ألخرى 

الفقرة السابعة والتي  بینما جاءت في المرتبة الثانیة ) .% 88.18( وبأھمیة نسبیة بلغت) 0.64( قدر بـ
) 2.52( بمتوسط حسابي قدر بـ«انتقاء المتفوقین حالیا ھو قائم على الخبرة الشخصیة «تنص على 

في حین جاءت في المرتبة األخیرة ، )% 83.94( وأھمیة نسبیة بلغت) 0.66( وانحراف معیاري قدر بـ
ن مختلف الھیئات الریاضة من أجل تنسیق مسبق بیو یوجد تنظیم«الفقرة رقم ثمانیة والتي تنص على 

بمتوسط حسابي «تزوید المنتخبات الریاضیة بالتالمیذ بالمتفوقین و االرتقاء بمستوى المنافسات الریاضیة
  ) .% 45.76( وأھمیة نسبیة بلغت) 0.59( وانحراف معیاري قدر بـ) 1.37( قدر بـ

على أن عملیة انتقاء المتفوقین في الوسط نستنتج من خالل الفقرة األولى أن أغلبیة األساتذة یفضلون 
وھذا انطالقا من تنظیم المنافسات داخل ، المدرسي یجب أن تكون من خالل برامج الریاضة المدرسیة

ثم بین المؤسسات وصوال إلى فرق ذات مستوى عال في الریاضة المدرسیة ، ثم بین األقسام، الصف
على أن ھذه ) 07( جمع أغلب األساتذة من خالل الفقرة رقمكما أ .لیصلوا في األخیر إلى الفرق النخبویة

والتي جاءت األخیرة تبین من ) 08( أما في الفقرة رقم .العملیة حالیا ھي قائمة على الخبرة الشخصیة
ال یوجد تنسیق ما بین المؤسسة التربویة ( انھ ال یوجد تنسیق مسبق بین الھیئات الریاضیة إجابات األساتذة

   .بویة من أجل انتقاء التالمیذ المتفوقینوالفرق النخ
  : األسس العلمیة النتقاء المتفوقین في الریاضة المدرسیة: المحور الثاني - 8-2

   األسس العلمیة النتقاء المتفوقین في الریاضة المدرسیة: یوضح نتائج المحور الثاني) 04( جدول رقم
  
  
  
  
  
  
   

قیم المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واألھمیة  والذي یبین) 04( من خالل نتائج الجدول رقم
نالحظ أن الفقرة الثالثة والتي تنص ، النسبیة إضافة إلى ترتیب كل فقرة في المحور وفي االستبانة ككل

أو درجات معیاریة أو مستویات معیاریة محلیة یتم من خاللھا انتقاء ، ضرورة وجود محكات«على 
) 2.51( جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدر بـ») .الید، لطائرةا، السلة( المتفوقین في كرة

بینما جاءت في المرتبة الثانیة الفقرة  ) .% 83.64( وبأھمیة نسبیة بلغت) 0.70( بـ وانحراف معیاري قدر
ط بمتوس«التالمیذ المتفوقین على االختبارات المھاریة  تعتمد عملیة االنتقاء«الثانیة والتي تنص على 

في حین ، )% 82.12( وأھمیة نسبیة بلغت) 0.68( وانحراف معیاري قدر بـ) 2.46( حسابي قدر بـ
بدلیل معاییر معتمد  غیر مدعمین األساتذة«جاءت في المرتبة األخیرة الفقرة رقم ستة والتي تنص على 

بمتوسط حسابي قدر «. وطنیا في األلعاب الجامعیة من شانھ یسھل عملیة انتقاء المتفوقین بشكل موضوعي
   ) .% 46.97( وأھمیة نسبیة بلغت) 0.65( وانحراف معیاري قدر بـ) 1.41( بـ

ضرورة وجود محكات ومعاییر ومستویات  نستنتج من خالل الفقرة الثالثة أن أغلب األساتذة یؤكدون على
في كل من كرة السلة والید  لما لھا من أھمیة كبرى إذ یتم االعتماد من خاللھا على انتقاء التالمیذ المتفوقین

كما أجمع أغلب األساتذة في الفقرة الثانیة على أھمیة االختبارات المھاریة في عملیة انتقاء ، والطائرة
أما في الفقرة السادسة فكذلك  .وھذا نظرا ألھمیة ھذا الجانب في التخصص مستقبال، التالمیذ المتفوقین

بدلیل یحتوي على معاییر معتمدة وطنیا یتم من خاللھا إجراء  أجمع أغلب األساتذة على أنھم غیر مدعمین
   .أي االعتماد على أسس علمیة حدیثة في عملیة انتقاء التالمیذ المتفوقین في ریاضیا، عملیة انتقاء التالمیذ



  ) 2017مارس ) (2017/2( 11مجلة علوم وممارسات األنشطة البدنیة الریاضیة والفنیة رقم 

91 
 

إسھامات بعض عناصر البیئة المدرسیة في الكشف عن المتفوقین في األلعاب : المحور الثالث - 8-3
  :الجماعیة

  
  
  
  

  

إسھامات بعض عناصر البیئة المدرسیة في الكشف عن : یوضح نتائج المحور الثالث) 05( جدول رقم
  المتفوقین في األلعاب الجماعیة

والذي یبین قیم المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واألھمیة ) 05( من خالل نتائج الجدول رقم
نالحظ أن الفقرة الثالثة والتي تنص ، وفي االستبانة ككلالنسبیة إضافة إلى ترتیب كل فقرة في المحور 

جاءت في «األساسي لألندیة الریاضیة و المزود الرئیسيو تعتبر المدرسة خزان للمواھب الریاضیة«على 
 وبأھمیة نسبیة بلغت) 0.57( وانحراف معیاري قدر بـ) 2.69( المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدر بـ

من خالل نتائج التقویم یمكن  «في المرتبة الثانیة الفقرة الثانیة والتي تنص على  بینما جاءت ) .89.70%(
) 0.64( وانحراف معیاري قدر بـ) 2.53( بمتوسط حسابي قدر بـ«اتخاذ ما یلزم لتعدیل أو تطویر المنھاج 

ص على في حین جاءت في المرتبة األخیرة الفقرة رقم ستة والتي تن، )% 84.24( وأھمیة نسبیة بلغت
التي تضمن ممارسة األلعاب الجماعیة في النشاط  الریاضیة المنشئاتو الوسائل تتوفر المتوسطة على«

 وانحراف معیاري قدر بـ) 1.56( بمتوسط حسابي قدر بـ«تحقیق األھداف المنشودة و الالصفيو الصفي
  ) .% 52.12( وأھمیة نسبیة بلغت) 0.76(

عشرة أن أغلب األساتذة یؤكدون على أن المدرسة تعتبر خزان للمواھب نستنتج من خالل الفقرة رقم اثنا 
الریاضیة والذي من خالل نستطیع إمداد الفرق واألندیة الریاضیة على مختلف التخصصات بھؤالء 

 غیرھم في االلعاب الفردیةو نجوم التسعینات في ألعاب القوى كمرسلي وبولمرقة والدلیل، المتفوقین
ي الفقرة الثانیة فقد أكد أغلب األساتذة على أھمیة التقویم ونتائجھ والتي من خاللھا نستطیع أما ف .الجماعیةو

إجراء عملیات اإلصالح وتعدیل والتطویر في المناھج والتي من شأنھا المساعدة في عملیة الكشف المبكر 
الفقرة السادسة على عدم كما أجاب أغلب األساتذة في  .وانتقاء التالمیذ المتفوقین على أسس علمیة حدیثة

توفر أغلب المتوسطات على المنشئات الریاضیة التي تضمن عملیة تعلیم حدیثة بوسائل حدیثة من اجل 
   .تحقیق األھداف المنشودة والت من بینھا تحقیق االنتقاء المبكر للتالمیذ المتفوقین

  مناقشة وخالصة -9
لیة التي یتم من اجل تقییم اآل الریاضیةو لتربیة البدنیةالموجھ ألساتذة ا االستبیان حسب ما أفرزتھ نتائج

النظم المنتھجة و األسسسواء من حیث ، من خاللھا انتقاء التالمیذ المتفوقین ریاضیا في الوسط المدرسي
، ما مدى إسھام بعض عناصر البیئة المدرسیة في الكشف عن المتفوقین في األلعاب الجماعیةو في المسعى

أن یتم االنتقاء المتفوقین من خالل برنامج الریاضة  المستجوبین یفضلون األساتذةغالبیة  أن فقد تبین
حسب تخطیط مسبق  الحرص على متابعة المتأھلین من مرحلة ألخرى المدرسیة في ألعاب الجماعیة مع

انتقاء  كما ان، الوطنيو الجھوي، الریاضة المدرسیة على الصعید الوالئي إدارةمن قبل المشرفین على 
الخبرة الشخصیة ھذا یعني اعتماد األساتذة خالل عملیة و المالحظةو الصدفة المتفوقین حالیا ھو قائم على
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على محك المشاركة في الریاضة المدرسیة إلى جانب عامل الخبرة الشخصیة التي  الكشف عن الناشئین
ھذا بنسبة و الخصوصیة أو العشوائیةكما أن االنتقاء حالیا ھو قائم على ، لھا دور في مثل ھذه المواقف

 فالدمیر نیكوالیفیتش بالتنوف«یشیر الباحثان أن ھذه النتائج تعارضت مع رأي و %83.94 موافقة بلغت
مدى تطابق بین االختیار المرغوب فیھ ) التمھیدي( یجب مراعاة خالل عملیة االنتقاء األولي"القائل بأنھ «

  »العقلیةو القدرات البدنیةو ،الفسیولوجیةو یةالمورفولوج، الخصائصو من قبل الطفل
)Vladimir,1984 ,p228. (.في كلتا الحالتین تتجھ نحو التقویم الذاتي باعتبار و و منھ فإن ھذه العملیة

إلى التقویم .لتقدیر مستویات تقدم التالمیذ) قیاساتو اختبارات( ان ھناك ضعف في استخدام وسائل القیاس
كلما زادت وسائل القیاس  حیث، یعتمد على معاییر أو محكات أو مستویات معیاریةالذي ال  االعتباري

انتقاء أفضلھم لخوض و الصادقة الثابتة كلما تمكن المھتمون بھذه الریاضة من متابعة مستوى تقدم التالمیذ
یتم من خاللھا حیث یشیر إلى أن انتقاء التالمیذ ھي العملیة التي  1992 بلتوال یتفق على ذلكو .المنافسات

تشجیع الناشئین للمشاركة في الریاضیات التي یمكن لھم من خاللھا تحقیق فرص اكبر للنجاح مستندة في 
بعض من وسائل التقویم  لذلك فوفرة.) Peltola,1992,p7( ذلك على اختبارات قیاسیة مختارة

ب النشاط الممارس یعد التي من ضمنھا المستویات المعیاریة بدرس التربیة البدنیة حسو الموضوعي
من تم تزوید األندیة و إلى نجاح عملیة االنتقاء الناشئینو األساس لزیادة قاعدة الممارسة الریاضیة الھادفة

دون و ،مستقبال الجدیرة بتحقیق الفوزو الریاضیة بالعناصر التي یمكنھا تحقیق المستویات الریاضیة العالیة
 أكد الشأنھذا و في .خر مھما اختلفت االجتھادات السابقة الذكریرى الباحثان أن لیس ھناك بدیل أ ذلك

على أن المدرسة تعتبر خزان للمواھب الریاضیة والذي من خالل نستطیع إمداد  المستجوبون األساتذة
على غیاب  أكدوالكن في المقابل ، الفرق واألندیة الریاضیة على مختلف التخصصات بھؤالء المتفوقین

تزوید و ق بین مختلف الھیئات الریاضة من أجل االرتقاء بمستوى المنافسات الریاضیةتنسیق مسبو تنظیم
لة أأن مس«فیناك »مع ما جاء في تقدیر قد اتفقت ھذه النتیجةو .المنتخبات الریاضیة بالتالمیذ بالمتفوقین

االختصاصات ھذا حسب و سنة 12-6في وقت مبكر من و عنایةو انتقاء الناشئین یجب أن تتم بحرص
كون أن مستوى االنجاز الریاضي ال یمكن أن یبلغ ذروتھ إال بعد عمل منھجي منظم مبني على ، الریاضیة

في و كذلك . (P89-92 Weineck.j. 2003 ,( حسب كل اختصاص ریاضيو لمدة طویلةو أسس علمیة
 خرونآو دراسة حسانو ،)71ص 1990، حسن، المدافعة، المندالوي. (نفس الفقرة اتفقت النتائج مع رأي 

)Hasan Mohamed et al,2009 ( اختیار الناشئین ینبغي أن یكون في المرحلة العمریة"على أن )12 -
حیث تعتمد ھذه العملیة على مالحظة أعداد كبیرة جدا من التالمیذ في المدارس كما تجرى ، سنة) 14

، غیرھاو االنثربومتریةو البدنیة علیھم أیضا اختبارات بسیطة لتقویم انجازاتھم من جمیع النواحي
أنھا ال تتطلب و كما، ال تحتاج إلى أدوات معقدةو فاالختبارات المختارة ینبغي أن تكون بسیطة

أن عملیة االنتقاء في المجال «القائل  مع رأي زاتسیوركي اختصاصیین لتنفیذھا كما اتفقت ھذه النتائج
ن الریاضیین في فترات زمنیة معینة وفقا لمراحل الریاضي یتم من خاللھا اختیار أفضل العناصر م

إلى أن ھناك  تحلیل النتائج كما تبین على ضوء. ) 37ص، 2002، السید(»اإلعداد الریاضي المختلفة
أو مستویات معیاریة مقننة علمیا یمكن االستناد ، نقص واضح من حیث تدعیم أساتذة التربیة البدنیة بمعاییر

لى إ باإلضافة، كرة السلة على وجھ التحدیدو لناشئین في مختلف االلعاب الجماعیةعلیھا في عملیة انتقاء ا
 ..في تنظیم برامج النتقاء مبكر نقص اإلمكانیات أو تجھیزات الریاضیة بالمدارس التي ال تساھم بفاعلیة

، االلعاب الجماعیةكما أن المناھج الحالیة في التربیة البدنیة ال تساعد بفاعلیة على انتقاء الناشئین في 
ذلك و ،یعتبر الخطوة األولى للوصول إلى قمة المستویات الریاضیة ن اختیار التالمیذ المتفوقینأباعتبار 

التي تمثل األساس و فبدون توافر المواصفات الخاصة، متطلبات النشاط الریاضي الممارسو تبعا لطبیعة
  .ت ریاضیة عالیةفي ممارسة نوع النشاط یصعب الوصول إلى تحقیق إنجازا

لقد توصلت الدراسات في المجال الریاضي أن لكل نشاط ریاضي ممارس مواصفات وخصائص 
ولذا یعتبر اختیار الناشئ المناسب لنوع النشاط الممارس ھو  .تمیزه عن غیره األنشطة الریاضیة األخرى

ختبارات والقیاسات بتوظیف مختلف اال، الخطوة األولى والتي یجب أن تكون مبنیة على أسس علمیة
  .وفي سن مبكر، الحدیثة

وقد أكدت العدید من الدراسات التي أجریت في مجال التربیة البدنیة والریاضیة على أھمیة االنتقاء 
ومن ھنا یجب استثمار المواھب الشابة المتواجدة في . ) 2005محمد حازم محمد أبو یوسف ( المبكر

كما كانت مصدر االنطالق ، األبطال في مختلف التخصصاتباعتبارھا خزان ومنبع وخریج ، المدرسة
في ألعاب القوى نحو  ومرسلي وبولمرقة، علي شاوش في كرة الید والسلة، لكل من فرحوي بوعالم

   .العالمیة
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، وإذا ما نظرنا إلى نتائج الدورات االولمبیة والبطوالت العالمیة فنرى تصدر كل من الوالیات المتحدة
لھو خیر دلیل على أن عملیة ، ألمانیا قائمة الدول وحصد أكبر عدد من المیدالیاتوالصین وروسیا و

االنتقاء تتم وفق نظام حدیث بالغ الدقة في عملیة اختیار وانتقاء وتوجیھ الریاضیین في سن مبكر شاملة 
، كسندر بوبوفأل وما حصده، الوظیفیةو جمیع الجوانب بما فیھا المورفولوجیة والمھاریة والبدنیة والنفسیة

ومایل فابس وقبلھم مارك سبیتز في السباحة مثال دلیل على االنتقاء في سن مبكر من المدارس االبتدائیة 
  .ورغم ذلك تبقى المدرسة خزان ومنبع المواھب الریاضیة الشابة. لغایة البطوالت الجامعیة
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