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  :املقدمة 

ناشئ إىل املستو�ت العليا ومتثيل البالد يف خمتلف احملافل الدولية لقد أصبح من املسلم به أن إمكانية وصول ال

على خمتلف األصعدة يف ا\ال الر�ضي ، ال يتحقق إال إذا كانت عملية انتقاء وتوجيه الناشئني من البداية تتم 

  .اخل ... بطريقة سليمة إىل النشاط الذي يتناسب وإمكانيا^م وقدرا^م البدنية واملهارية 

النتقاء هو اختيار أفضل الناشئني ملمارسة نشاط ر�ضي معني ، واختيار املتفوقني يف األنشطة الر�ضية وا

والتخطيط هلم للوصول إىل املستو�ت العليا مبكرا والرتبع على قمة اهلرم سنوات طويلة كما هو احلال لدى 

  .الدول املتقدمة 

وعيتهم pمهية مزاولة األنشطة الر�ضية على وجهها الصحيح تلعب املدرسة دورا مهما يف تكوين الناشئني وتو 

إضافة إىل التوعية مبنافعها البدنية والصحية ، لذلك يعد االهتمام والعناية الالزمة qا من قبل أساتذة الرتبية 

  .البدنية شرط أساسي نظرا لدورهم الفعال يف صقل الطاقات وانتقاء املتفوقني 

املدرسية هي احملرك األساسي ملعرفة مدى التقدم يف امليدان الر�ضي ، ولعلها من أهم ومن املعلوم أن الر�ضة 

وهي تعترب مبثابة القاعدة األولية للحركة الر�ضية وهي نواة املستقبل وخزان النخبة .الدعائم للحركة الر�ضية

حمللية �لدرجة األوىل الطاقات اليت الوطنية يف مجيع أنواع األنشطة الر�ضية ، الذي تستمد منه النوادي والفرق ا

  .النخبة الوطنية  على مستوىال حمالة ستعود �لنجاح والفوز 

إن للر�ضة املدرسية مكانة هامة وبعد تربوي معرتف به وتسعى كل من وزارة الرتبية الوطنية و يف هذا الشأن ف

ظروف والوسائل الالزمة لتوسيع املمارسة ووزارة الشبيبة والر�ضة إىل ترقية كل املستو�ت واىل تسخري كل ال

وخري دليل على ذلك إنشاء أقسام ر�ضة ودراسة على خمتلف مؤسسات التعليم . الر�ضية يف أوساط التالميذ 

  .املتوسط وكذا الثانو�ت الر�ضية وهذا من اجل الرفع من املمارسة الر�ضية يف الوسط املدرسي 

نصوص على ممارستها يف املناهج الوزارية وهي �ين ر�ضة بعد كرة القدم من  الفعاليات املنيكرة السلة من ب و

وقد عرفت . حيث الشعبية واحلماس واإل�رة والتنافس ملا تتميز به من فنيات وإبداع عند �دية خمتلف مهارا^ا 

رغم توافر الطاقات إال وأننا على مستوى مدارسنا ومؤسساتنا الرتبوية و ،هذه الر�ضة تطورا على مر السنوات 

الشبانية واملواهب الواعدة ، مازال هناك شبه ضعف للفرق املدرسية يف فعالة كرة السلة ، وهذه الن عملية 

ة من مواصفات منوذجية ري انتقاء وتوجيه الناشئني يف كرة السلة تتلقى بعض الصعو�ت نظرا ملا تتطلبه هذه اآلخ

ق النتائج والوصول إىل قمة البطوالت واملنافسات احمللية والدولية يالناشئ حىت يتمكن من حتق جيب توفرها يف

  .والقارية 

واقع االنتقاء يف الوسط املدرسي لدى تالميذ التعليم املتوسط  على وعليه جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء 

ارات بدنية ومهارية وكذا االنتقاء يف فرق الر�ضة املدرسية يف فعالة كرة السلة ، وذلك �جراء قياسات واختب

اشتقاق معايري ومستو�ت يتم على أساسها مستقبال انتقاء التالميذ من خالل  على تالميذ التعليم املتوسط 

ة كرة السلة لتمثيل فرق الر�ضة املدرسية ومتثيل النخبة احمللية والوطنية على خمتلف املنافسات ياملتفوقني يف فعال

  .الر�ضية 



 
2 

  :املشكلة 

ية االنتقاء واختيار وتوجيه الناشئني لألنشطة الر�ضية من أهم املشكالت اليت تواجه املدرسني تعترب عمل

  .واملدربني واإلداريني ، سواء حنو األنشطة الالصفية أو حنو األندية والفرق الر�ضية 

ية واالقتصادية ويعد االنتقاء يف ا\ال الر�ضي مشكلة متعددة األوجه من �حية التخطيط ومن النواحي الفن

والرتبوية حيث يستهدف االستفادة من الفروق الفردية وحتديد املواصفات النموذجية اليت جيب توفرها يف 

  .الناشئ حىت يتمكن من حتقيق النتائج اجليدة والوصول إىل املستو�ت العليا 

دول كثرية يعتمد على اخلربة الشخصية للمدرب دون االستناد  وقد ظل االنتقاء لسنوات طويلة وحىت اآلن يف

إىل مقاييس أو معايري أو حمددات موضوعية ، مث اجتهت اجلهود إىل حبث األسس العلمية وإجياد األساليب 

  .)2005حممود عبد العظيم عبد السالم ، (  العلمية اليت جيب أن تتم على أساسها عملية االنتقاء

حاليا الر�ضة الثانية من حيث الشعبية بعد كرة القدم ممارسة ومشاهدة وهذا نظرا ملا تتميز به تعترب كرة السلة 

وهي ر�ضة . من مهارات فنية رائعة وملا ينتاب ممارسيها من محاس وإبداع سواء خالل التدريب أو املنافسات 

آلونة األخرية تطورا واضحا يف وقد تطورت هذه الر�ضة يف ا. مجاعية ذات إيقاع سريع طوال زمن املباراة 

  .النواحي البدنية والفنية واخلططية والقانونية 

إن كرة السلة ملا تتضمنه من مهارات حركية " ويشري امحد علي علي حسني خليفة نقال عن مصطفى زيدان 

ىل مهارات متنوعة تتطلب من ممارسيها امتالك عدد من القدرات احلركية والبدنية والعقلية والنفسية مضافة إ

لذلك فإن عملية اختيار وتعليم وتدريب �شئ كرة السلة متر بعدة مراحل . وفنون اللعب الفردية واجلماعية 

بدءا من إ حة فرص االختيار ، وحتقيق الدافع والرغبة يف ممارسة اللعبة ، وانتقاال إىل مرحلة إجراء القياسات 

ح العناصر من بني الناشئني ، مث مرحلة تعليم وتدريب الناشئني واالختبارات البدنية واملهارية للتعرف على أصل

  . )1998خليفة، (  املختارين �ستخدام الربامج وطرق التدريب املناسبة

تلعب املدرسة دورا مهما يف تكوين الناشئني وتوعيتهم pمهية مزاولة األنشطة الر�ضية على وجهها الصحيح 

ة والصحية ، لذلك يعد االهتمام والعناية الالزمة qا من قبل أساتذة الرتبية إضافة إىل التوعية مبنافعها البدني

  .البدنية والر�ضية شرط أساسي نظرا لدورهم الفعال يف صقل الطاقات وانتقاء املتفوقني 

ومن املعلوم أن الر�ضة املدرسية هي احملرك األساسي ملعرفة مدى التقدم يف امليدان الر�ضي ، وهي القاعدة 

األولية للحركة الر�ضية وهي نواة املستقبل وخزان النخبة الوطنية يف مجيع أنواع األنشطة الر�ضية ، الذي 

  .النخبة الوطنية  �لفائدة  على تستمد منه النوادي والفرق احمللية �لدرجة األوىل الطاقات اليت ال حمالة ستعود 

حسنا أإذا ما  تفوقنيرض خصبة لرعاية واكتشاف املأية و�لنظر لواقعنا التعليمي جند �ن األنشطة املدرس

استغالل وسلطنا الضوء عليها ، فقليل من االهتمام �ألنشطة املدرسية سوف يوفر على الدولة الكثري من 

  .الوقت واجلهد واملال يف رعاية املتفوقني وكذلك يف عملية التشخيص قبل التدريب الفعلي 

والبحوث إىل حمددات مت على أساسها انتقاء الناشئني يف خمتلف فعاليات  وقد توصلت العديد من الدراسات

حممود عبد ( ودراسة )  1998امحد علي علي حسني خليفة ، (الر�ضات الفردية واجلماعية منها  دراسة 

ويرى الطالب الباحث ).  2007لطيفة دمحم دمحم شقالبو ، ( ودراسة )  2005العظيم عبد السالم فتح هللا ،
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نه من الواجب إتباع األساليب العلمية النتقاء �شئ كرة السلة طبقا للقدرات العامة واخلاصة ، إذ يعترب انتقاء أ

ولذا البد من توفر جمموعة من . الناشئ املناسب ملمارسة كرة السلة اخلطوة األوىل لعملية النجاح وحتقيق الفوز 

النتائج مبا فيها من جوانب جسمية وبدنية ومهارية  املواصفات يف �شئ كرة السلة حىت يتمكن من حتقيق 

فمن خالل الز�رات و .كخطوة أوىل وبقية اجلوانب يف عمليات االنتقاء املتأخرة حنو فرق النخبة الوطنية 

الطالب الباحث إىل إجراء هذا البحث على تالميذ التعليم  ، ما  دفع  عكس ذلك تبني املالحظات  امليدانية 

سنة إلجياد احللول املقرتحة من وجهة نظر الطالب الباحث ألهم املتغريات اجلسمية )  15-14( املتوسط 

التالميذ املتفوقني  –والبدنية واملهارية يف كرة السلة اليت جيب أن تتوفر كخطوة أوىل أي كمؤشر الختيار �شئ 

عايري يف تقييم مستوى أداء كرة السلة لفرق الر�ضة املدرسية ، وكذا االستفادة من هذه املستو�ت وامل  –

  :ومنه مت طرح التساؤلني التاليني . سنة ذكور ) 15 – 14(     التالميذ pعمار 

  كيف تتم آلية انتقاء التالميذ املتفوقني يف األنشطة الر�ضية املدرسية ؟ -

الميذ يساعد على انتقاء الت) اجلسمية والبدنية واملهارية (هل حتديد مستو�ت معيارية للمحددات  -

  . سنة ذكور يف كرة السلة  لفرق الر�ضة املدرسية )  15- 14( املتفوقني 

  

  .أخرى ومراحل سنية أخرى يف ر�ضة كرة السلة  -


