
  :عنوان املداخلة

 "من الر&ضة املدرسية حنو ترقية ر&ضة النخبة يف العاب القوى   توجيه املتفوقني و تقييم أسس انتقاء

  حبث مسحي أجري على مدريب العاب القوى 2لغرب اجلزائري

  :فريق البحث

    ر  جامعة مستغامن.ب.معهد ت mohammedbouaziz303@yahoo.fr  بوعزيز دمحمد  -

       ر  جامعة مستغامن.ب.معهد ت mimoune2008@hotmail.com  براهيمي قدور.د -

    ر  جامعة مستغامن.ب.معهد ت bensikaddourh@yahoo.fr  د بن سي قدور حبيب.أ -

     ر  جامعة مستغامن.ب.معهد ت  mahdjoubghezal@gmail.com   غزال حمجوب/أ  -

 

  الملخص

الر3ضية أمرا معتادا و يف كل املؤسسات املنظمة،      و يرجع ذلك  خمتلف االختصاصات لقد أصبح االهتمام بفرق  املتفوقني يف

و مل يقف األمر عند حد اهتمام املؤسسات .على إميان املسؤولني ?ن هؤالء هم القاعدة األساسية ألي جناح ر3ضي مستقبلي

بين الدول لعدد من مشاريع تضمن هلا الر3ضية مبا حتويه من أندية أو مراكز ر3ضية ب املتفوقني بل إن األمر قد تعدى ذلك بت

رعاية هذه الطاقات الشبانية، و على سبيل املثال إنشاء املدارس الر3ضية اخلاصة كما هو حادث يف بعض الدول املتقدمة مثل 

برعاية  ماماالهتجتعل  و الرقى إىلتنشد التقدم وتسعى  اليتالدول و كدا اجلزائر اليت تعد حاليا من الصني ، أملانيا ، روسيا، 

 يوالفنية وحشد كل ما يثر  واإلداريةاملالية  اإلمكاeتحتقيقه من خالل توفري مجيع  إىلهدفا أساسيا تسعى  والشباب الطفولة

من املعروف أن ظاهرة الفروق الفردية ظاهرة عامة بني أفراد اجلنس البشري و .عدادا تربو3 سليماهم إليتم أعداد اجلوانب التعليمية 

دث بني مجيع األفراد يف اجلانب البدين، املهاري، العقلي و  غريها من اجلوانب األخرى،و يرتتب على هذه الظاهرة بعض و هي حت

املشكالت من أمهها كيفية احلكم على استعدادات و قدرات األفراد و حماولة االستفادة من هذه الظاهرة يف وضع الفرد املناسب 

ص )" جوكاديف.ف(و يف هذا اsال يذكر .قدراتهو  هيف املكان املناسب الستعدادات أن أي فىت حاليا لديه منو طبيعي فيما خي

فال سبيل .). 299،ص 1998، رسيان خريبط ("عناصر اللياقة البدنية من حقه أن حيصل على فرصة كي يصبح بطال

للوصول هلذه األهداف إال �لعناية البالغة �ألجيال الناشئة و حماولة تزويدهم �لقسط األكرب من االهتمام و العمل اجلاد، و ال يتم 

هذا إال بواسطة العملية الرتبوية و اليت تعتمد بدورها على فهم النشئ و توجيههم وفق موهبتهم يف احلياة من قدرات و استعدادات  

و من هنا تظهر أمهية االنتقاء حيث يتم اختيار أفضل   املتفوقني يف نشاط .    تنميتها ملا فيه خري هلؤالء النشئ و خري للوطن و

ر3ضي معني للوصول إىل املستو3ت العالية من خالل أسس علمية مع حسن التوجيه حنو النشاط الر3ضي الذي يتفق مع 

ن أحد األهداف الرئيسية ملادة الرتبية البدنية �جلزائر تكمن يف هذا اجلانب األساسي و احليوي استعدادا�م و قدرا�م، و ال شك أ

العاب القوى  مت القيام �ذه الدراسة العلمية على  مدريب و من هذا املنطلق . و خاصة أن املدرسة تعد خزان حقيقي لألبطال

يف عملية انتقاء و توجيه  املتفوقني الذين متكنهم قدرا�م و تهجة ن�لغرب اجلزائري بغية الكشف عن أهم النظم و األسس امل

و للمساعدة يف حل هذه . مستقبالاستعدادا�م من حتقيق أفضل النتائج الر3ضية على الصعيد الوطين و الدويل �لعاب القوى 

تالميذ  املتفوقني يف بعض أنشطة ما هو نوع التقومي السائد من حيث أسس انتقاء ال:اإلشكالية توجب طرح االشكال التايل 

  . العاب القوى ضمن واقعنا احمللي؟

  االنتقاء  ، التوجيه  ، املتفوقني  ، الر3ضة املدرسية ،ر3ضة النخبة ، العاب القوى  :الكلمات املفتاحية



  :البحثمقدمة  -

الر3ضية أمرا معتادا و يف كل املؤسسات املنظمة،      و يرجع ذلك  خمتلف االختصاصات ني يفقو تفلقد أصبح االهتمام بفرق امل

و مل يقف األمر عند حد اهتمام املؤسسات .على إميان املسؤولني ?ن هؤالء هم القاعدة األساسية ألي جناح ر3ضي مستقبلي

بتبين الدول لعدد من مشاريع تضمن هلا بل إن األمر قد تعدى ذلك  املتفوقني   الر3ضية مبا حتويه من أندية أو مراكز ر3ضية ب

رعاية هذه الطاقات الشبانية، و على سبيل املثال إنشاء املدارس الر3ضية اخلاصة كما هو حادث يف بعض الدول املتقدمة مثل 

برعاية  هتماماالجتعل  و الرقى إىلتنشد التقدم وتسعى  اليتالدول و كدا اجلزائر اليت تعد حاليا من الصني ، أملانيا ، روسيا، 

 يوالفنية وحشد كل ما يثر  واإلداريةاملالية  اإلمكاeتحتقيقه من خالل توفري مجيع  إىلهدفا أساسيا تسعى  والشباب الطفولة

من املعروف أن ظاهرة الفروق الفردية ظاهرة عامة بني أفراد اجلنس البشري و .عدادا تربو3 سليماهم إليتم أعداد اجلوانب التعليمية 

حتدث بني مجيع األفراد يف اجلانب البدين، املهاري، العقلي و  غريها من اجلوانب األخرى،و يرتتب على هذه الظاهرة بعض و هي 

املشكالت من أمهها كيفية احلكم على استعدادات و قدرات األفراد و حماولة االستفادة من هذه الظاهرة يف وضع الفرد املناسب 

ص )" جوكاديف.ف(و يف هذا اsال يذكر .و قدراته هيف املكان املناسب الستعدادات أن أي فىت حاليا لديه منو طبيعي فيما خي

فال سبيل ).299،ص 1998، رسيان خريبط ("عناصر اللياقة البدنية من حقه أن حيصل على فرصة كي يصبح بطال

للوصول هلذه األهداف إال �لعناية البالغة �ألجيال الناشئة و حماولة تزويدهم �لقسط األكرب من االهتمام و العمل اجلاد، و ال يتم 

هذا إال بواسطة العملية الرتبوية و اليت تعتمد بدورها على فهم النشئ و توجيههم وفق موهبتهم يف احلياة من قدرات و استعدادات  

يف نشاط  املتفوقني   و من هنا تظهر أمهية االنتقاء حيث يتم اختيار أفضل  .    تنميتها ملا فيه خري هلؤالء النشئ و خري للوطنو 

ر3ضي معني للوصول إىل املستو3ت العالية من خالل أسس علمية مع حسن التوجيه حنو النشاط الر3ضي الذي يتفق مع 

أن أحد األهداف الرئيسية ملادة الرتبية البدنية �جلزائر تكمن يف هذا اجلانب األساسي و احليوي استعدادا�م و قدرا�م، و ال شك 

بدراسة استطالع رأي مدربني  ونأن يقوم ونو من هذا املنطلق رأى الباحث. و خاصة أن املدرسة تعد خزان حقيقي لألبطال

الذين  املتفوقنيسس املتبعة ضمن واقعنا احمللي يف عملية انتقاء العاب القوى  �لغرب اجلزائري بغية الكشف عن أهم النظم و األ

و للمساعدة يف . متكنهم قدرا�م و استعدادا�م من حتقيق أفضل النتائج الر3ضية على الصعيد الوطين و الدويل �لعاب القوى 

  :حل هذه اإلشكالية يتوجب اإلجابة على التساؤالت التالية

من الر&ضة املدرسية حنو ترقية ر&ضة النخبة يف  املتفوقنيالتالميذ  و توجيه من حيث أسس انتقاء ما هو نوع التقومي السائد

  . يف بعض أنشطة العاب القوى ضمن واقعنا احمللي؟ العاب القوى

 :أهداف البحث -

  العاب القوىمن الر&ضة املدرسية حنو ترقية ر&ضة النخبة يف  املتفوقنيأسس انتقاء   تقييميهدف هذا البحث إىل 

 :و هذا من خالل . ملمارسة خمتلف مسابقات العاب القوى �لغرب اجلزائري

 ملسابقات العاب القوى املتفوقني  حتديد أهم النظم و األسس الفنية املقرتحة من أجل انتقاء أفضل  -

 .حتديد املراحل السنية املناسبة لبدء عملية االنتقاء و الفرتات املناسبة ملراحل االنتقاء -

 .حتديد السباقات اليت يساهم فيها االنتقاء بصورة أكثر فاعلية يف حتقيق إجنازات رقمية متميزة -

  .ملختلف فعاليات  العاب القوى املتفوقني   إلقاء نظرة حول واقع األسس العلمية املنتهجة من قبل املدربني يف انتقاء األطفال  -

 :فروض البحث -

و طبقا    من الر&ضة املدرسية حنو ترقية ر&ضة النخبة يف العاب القوىو توجيه املتفوقني أسس انتقاء   إن -

 .تقومي الذايتللواقع احمللي تتجه حنو ال



 :أمهية البحث -

األهداف املنشودة  قيتطلب التقدم العلمي من حولنا مواكبة البحث العلمي حلل املشكالت يف جماالت احلياة املختلفة، لتحقي

 تتفق الذين للمبتدئني إال يسمح ال العالية الر3ضية املستو3ت أعلى إىل الوصول أن االعتبار يف نضع أن جيبللرتبية البدنية،و 

و منه تكمن أمهية هذا  .فيها املبتدئ ختصص يتم يالذ الفعالية لنوع املطلوبة الفردية اخلصائص مع استعدادا�م و قدرا�م و ممواهبه

  : البحث يف النقاط التالية

ية هامة من قضا3 الرتبية البدنية و هي قضية الفروق الفردية و االنتقاء يف اختيار العناصر الصاحلة و املوهوبة التصدي لقض  -

و فقط توفريا للوقت و اجلهد و املال عن طريق وضع الضوابط ملمارسة النشاط الر3ضي و هذا بناءا على تقومي أسس انتقاء  

 .لى ضوء واقعها احملليملسابقات العاب القوى عتوجيه املتفوقني 

 .التالميذ يف بعض التخصصات الر3ضية يف العاب القوى  انتقاءالرتبية البدنية من حيث  خلق أرضية خصبة للبحث يف جمال  -

�عتبار . و توجيههم حنو الفرق الر3ضية املتفوقني خلق أرضية تعاون و تنسيق بني املدارس و األندية الر3ضية من حيث انتقاء  -

 .درسة خزان حقيقي لألبطالاملأن 

 :التعريف مبصطلحات البحث -

 .أحكام عن قيمة األشياء أو األشخاص  رهو إصدا:يميالتق -

ملمارسة خمتلف مسابقات العاب القوى على ضوء الواقع، و   املتفوقني   �ا إجرائيا جمموع مواصفات انتقاء  نعين:أسس انتقاء -

 .اليت مصدرها عادة  وجهات نظر املدربني و خربا�م العلمية يف ميدان التدريب الر3ضي

 ).،82،ص2001القاموس املدرسي،"(االنتقاء هو االختيار أو االنتخاب":االنتقاء -

عملية يتم من خالهلا اختيار أفضل العناصر من الالعبني من خالل عدد كبري منهم طبقا "براهيم محاد ?نهمفيت إ و يعرفه  -

انتقاء أفضل العناصر اليت تتميز �ستعدادات معينة "أما حسن عالوي فريى ?نه ).2001،309مفيت ابراهيم،" (:حملددات معينة

،بينما يعرفه عادل عبد البصري عن زاتسيورسكي )110:9"(ضية العاليةتسمح التنبؤ £مكانية الوصول إىل املستو3ت الر3

)zatsyorski (حل املختلفة إلعداد الر3ضي ?نه عملية يتم من خالهلا اختيار أفضل الالعبني على فرتات زمنية مبنية على املرا

ممن يتمتعون �ستعدادات و قدرات   املتفوقني  أن االنتقاء هو عملية اختيار الباحثون   و يرى).435، 1999عبد البصري،(

 . خاصة تتطلبها طبيعة نشاطهم الر3ضي

أن الطفل الناشئ هو من يتميز على أقرانه من األطفال من eحية الطاقات و القدرات الكامنة الباحثون   يرى :املتفوقني    -

كتشاف املبكر و �لعناية الالزمة و تنحصر لديه ، و هو ذلك الفرد الذي ميكنه حتقيق النجاح يف املستقبل إذا ما حضي �ال 

،و حسب تصنيف االحتادية املعروف بصنف األشبال 15املعروف بصنف الكتاكيت إىل غاية السن  10أعمارهم من السن 

  .اجلزائرية أللعاب القوى

 من قبل االحتاد الدويلو هي تشمل كل من فعاليات العدو و اجلري و الرمي و الوثب و حتكمها قوانني صادرة . ألعاب القوى -

 ).IAAF,1996,p15(أللعاب القوى

 ا -

 جراءات ال�حث ا -
 :داة ال�حثا -



حيث مت ،خالل هذه اخلطوة £عداد استمارة الستطالع رأي موجه ملدريب العاب القوى مكونة من عدة أسئلةالباحثون   قام

يف إعدادها كون أ±ا متدe مبعلومات أكثر عن املستجيب نظرا  " likert technique"االعتماد على  طريقة ليكرت 

ألنه يستجيب لكل عبارة،كما تقيس درجة من االجتاه لكل عبارة حيث مت تقومي كل عبارة على أساس ميزان تقدير ثالثي 

عد من وسائل مجع أن االستمارة الستطالع الرأي ت"و يف هذا الشأن يذكر ،)ال أوافق -أوافق  -أوافق بقوة(أو ) 3-2-1(

البياeت انتشرت يف كثري من البحوث امليدانية  و ¶يت ذلك عن طريق استمارة أو كشف يضم جمموعة من األسئلة املكتوبة 

حول موضوع البحث و اليت توجه لألفراد بغية احلصول على بياeت موضوعية كمية و كيفية، من مجاعات كبرية احلجم و 

 "(و غالبا ما تقوم اإلجابة على اختيار واحد من عدد االختيارات. sيب املبحوث �إلجابة عليهاذات كثافة عالية، و يقوم ا

أسهل طريقة لوصف االجتاه     و الباحثون   و خالل املعاجلة اإلحصائية استخدم ).167 ، 2003، عبد احلميد رشوان

اخلطوات التالية إلعداد هذه £تباع الباحثون   قامو قد . هي توضيح النسبة املئوية للمستجوبني على كل عبارة مبفردها

  :االستمارة

و بعد .حتديد احملاور الالزمة الستطالع الرأي و ذلك يف ضوء الدراسات النظرية و املصادر و املراجع ذات الصلة �لبحث -

دلت صياغة بعض العبارات و بناءا على مالحظا�م العلمية ع إعدادها يف شكلها األويل عرضت على بعض األساتذة احملكمني 

إال أن أصبحت يف صور�ا النهائية حيث وضعت عبارات مناسبة لكل حمور بشكل يتصف �لوضوح و ال حيتاج إىل تفسري أو 

و يف هذا الشأن ذكر األساتذة احملكمون أن االستمارة بصور�ا الراهنة تتضمن .شرح، أما عن ترتيبها فقد مت بطريقة عشوائية

 ) .صدق احملتوى.( كما أن مفردات االستمارة حبالتها الراهنة صحيحة و دقيقة  و شاملة.ارتباطا جوهر3 �هلدفمفردات ترتبط 

أن التعديالت اليت مت إدخاهلا على االستمارة قد أثر�ا و أكدت سالمتها       و قدر�ا على قياس ما وضع الباحثون   و يشري -

  .ة، و أنه ميكن تطبيقها على عينة من اsتمع األصليلقياسه و �ذا كله تعترب االستمارة صادق

   :و لقد اشتملت هذه األداة على حمورين أساسيني مها  -

  .ملسابقات العاب القوى املتفوقني   نظم انتقاء األطفال  :احملور األول -

  .يف العاب القوى املتفوقني   األسس العلمية النتقاء األطفال  :احملور الثاين -

 يف العاب القوى بوالييت مدربني 8مت حساب ثبات االستمارة و ذلك من خالل إعادة تطبيقها بعد أسبوع من الوقت على  -

و هم من نفس اsتمع األصلي حيث مت اختيارهم بطريقة عشوائية، و قد مت ذلك خالل الفرتة  ،و غليزان مستغامن

 . 09/01/2017إىل 23/12/2016من

مت تقدير قيمة معامل الثبات حسب كل حمور،كما  لكارل بريسون اإلحصائية �ستخدام معامل االرتباط البسيطو بعد املعاجلة 

 :هي موضحة يف اجلدول التايل

  يوضح قيم معامل الثبات حملوري االستبيان املوجه لعينة مدريب العاب القوى) 01(جدول رقم 

  

 معامل الصدق  معامل الثبات  حماور االستبيان

 0,91 0,83  انتقاء الناشئني ملسابقات العاب القوىنظم 

 0,93 0,86  األسس العلمية النتقاء الناشئني يف العاب القوى



  

  

�لنسبة  �0,86لنسبة للمحور األول و  0,83احملسوبة بلغت  "ر"أن قيم ) 01(لقد تبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول

 ون، مما يشري إىل وجود ارتباط قوي بني النتائج القبلية و البعدية، و عليه  خلص الباحث 1للمحور الثاين و هي قريبة من القيمة 

  .إال  أن استمارة االستبيان املوجهة إىل مدريب العاب القوى  تتمتع بثبات عايل

   ال�حث عينة -

  

و خالل عملية ، بعض وال3ت الغرب اجلزائري  مدرب من خمتلف  80مدريب العاب القوى بلغ حجمها  البحث  عينة مشلت

 % 75من اsموع الكلي أي ما يعادل  60و قد بلغ عدد االستمارات املسرتجعة  التوزيع مت االعتماد على املقابلة املباشرة ،

  .17/04/2017إىل  25/01/2017،كما امتدت هذه العملية من Äريخ 

 

 :تحل�ل و مناقشة النتائج -

-أوافق(أو ) 3-2-1(مت تقومي كل عبارة على أساس ميزان تقدير ثالثي بعد التفريغ و التحليل لالستمارات املسرتجعة حيث 

مت و منه .] )أوافق(x3)مدرب(60[درجة 180و بذلك أصبحت الدرجة النهائية لكل عبارة  )ال أوافق -أوافق إىل حد ما

  :احلصول على النتائج التالية

 "ملسابقات العاب القوى املتفوقني   نظم انتقاء األطفال : " احملور األول -

  تفوقني  يف العاب القوىالنسب املئوية iموع الدرجات اخلاصة بتقومي نظم انتقاء األطفال   امل) 02(جدول رقم  -

 

  العناصر
  أوافق

  بقوة
  أوافق

ال 

  أوافق

الدرجة 

  املقدرة

النسبة 

  املئوية

أفضل أن يتم االنتقاء من خالل برeمج الر3ضة املدرسية يف العاب القوى من  -

الدور البلدي، الوالئي،اجلهوي، (خالل متابعة املتأهلني من مرحلة ألخرى 

 ).الوطين

46  11  3  163 90.56 

أفضل أن يتم االنتقاء من خالل نظام حمدد يتم اإلشراف عليه من قبل  -

  .االحتادية اجلزائرية لر3ضة العاب القوى
31  7  22  129 71.67 

 للمتفوقني   اإلمكانيات احلالية �ملدارس تسمح بتنظيم برامج النتقاء مبكر   -

  .يف العاب القوى
3  10  47  76 42.22 

أللعاب القوى تتوىل مهام انتقاء األطفال   املتفوقني  يف  الرابطة الوالئية -

  .العاب القوى وفق نظام خاص �ا
-  3  57  63 35 

املناهج احلالية يف الرتبية البدنية تسمح �كتشاف املواهب        و انتقاء   -

  .األطفال   املتفوقني  يف العاب القوى
-  8  52  79 37.78 

حنو ممارسة  للمتفوقني   ال يوجد نظام حمدد حاليا موجه النتقاء املبكر   -

  .العاب القوى على املستوى الوالئي،جهوي،وطين
41  6  13  148 82.22 



 75.56 136  15  14  31  )عشوائي(االنتقاء حاليا هو قائم على العفوية أو اخلصوصية   -

يف نوع من فعاليات العاب   للمتفوقني   أفضل تنظيم عملية االنتقاء املبكر   -

 ).مدرسي أو غريه(العدو الريفي -:القوى التالية

 .داخل املضمار) احلواجز(العدو و اجلري ?نواعه  -

 ).طويل، ثالثي، عايل(الوثب  -

 .دفع اجللة، رمي القرص، الرمح  -

  )م1200م،وثب طويل،دفع جلة، 60عدو:الر�عي(املسابقات املركبة  -

  

53  

58  

31  

12  

02  

  

5  

2  

16  

28  

5  

  

2  

-  

13  

20  

57  

 

171  

178  

138 

112 

69  

 

95 

98.89  

76.67 

62.22 

38.33 

  

يتضح من اجلدول أعاله أن أعلى نسبة من اآلراء تتجه حنو تفضيل املدربني عملية االنتقاء من خالل برeمج الر3ضة املدرسية يف 

،حيث بلغت نسبة )البلدي،الوالئي،اجلهوي، الوطينالدور (العاب القوى  و ذلك من خالل متابعة املتأهلني من مرحلة ألخرى 

،و يف نفس االجتاه كان ترتيب املسابقات اليت يسهم االنتقاء بصورة أكثر فاعلية يف حتقيق اجنازات رقمية  %90,56املوافقة 

و هذا حول تنظيم عملية االنتقاء خالل  العدو الريفي سواء  95%متميزة هلا حيث سجلت نسب عالية من املوافقة بلغت 

داخل املضمار فقد كان النظام األكثر تفضيال و انتهاجا �لنسبة للمدربني ) احلواجز(املدرسي أو غريه،أما  العدو و اجلري ?نواعه

    :جل نسب متوسطة و هي كالتايلأما عن االنتقاء يف بقية الفعاليات األخرى فقد س .98,89 % و هذا بنسبة موافقة بلغت

،فحني سجلت 62,22 %ب،أما دفع اجللة، رمي القرص، الرمح فقد بلغت نسبة املوافقة 76,67% ) طويل،ثالثي،عايل(الوثب

م، وثب طويل، دفع جلة، 60عدو: الر�عي(من خالل املسابقات املركبة  للمتفوقني   أضعف نسبة موافقة حول تنظيم االنتقاء 

أن هذا التباين يف النتائج الذي هو لصاحل تركيز مدريب العاب القوى الباحثون   و يشري. % 38,33 هذا بنسبة، و )م1200

على فعاليات اجلري ?نواعه يرجع أساسا و حسب رأيهم  إىل عامل نقص اإلمكانيات أو جتهيزات الر3ضية �ملدارس اليت تسمح 

  . 42,22% لعاب القوى حيث بلغت نسبة املوافقةيف ا للمتفوقني   بتنظيم برامج النتقاء مبكر 

يف العاب القوى و هذا  املتفوقني   أما عن  املناهج احلالية يف الرتبية البدنية فهي تسمح �كتشاف املواهب و انتقاء األطفال 

و عن دور اهليئات الر3ضية حنو مسألة االنتقاء الر3ضي فقد تبني من خالل النتائج املوضحة يف .% 37,78بنسبة موافقة بلغت 

يتم اإلشراف عليه من قبل االحتادية اجلزائرية لر3ضة  املتفوقني   اجلدول أعاله،إال أمهية وجود نظام حمدد و مقنن النتقاء األطفال 

  . 71,67%و هذا بنسبة موافقة بلغت   العاب القوى

يف خدمة العاب القوى و اsتمع األصلي  على املستوى احمللي فقد كانت "ligue d’athlétisme"أما عن دور الرابطة 

يف العاب القوى وفق نظام خاص  املتفوقني   و هذا من حيث أ±ا تتوىل مهام انتقاء األطفال   35%املوافقة بنسبة ضعيفة بلغت 

ظام متبع قصد االنتقاء الر3ضي يف العاب القوى، فقد تبني طبقا لرأي عينة املستجوبني أنه و خبصوص مدى إمكانية وجود ن. �ا

حنو ممارسة العاب القوى على املستوى الوالئي،جهوي،وطين و هذا  للمتفوقني   ال يوجد نظام حمدد حاليا موجه النتقاء املبكر 

و .75.56% اخلصوصية أو العشوائية  و هذا بنسبة موافقة بلغت،كما أن االنتقاء حاليا هو قائم على 82,22% نسبة املوافقة

جيب مراعاة خالل عملية االنتقاء "أن هذه النتائج جاءت خمالفة لرأي فالدمري نيكواليفيتش بالتنوف القائل ?نه الباحثون   يشري

فولوجية و الفسيولوجية ،و القدرات مدى تطابق بني االختيار املرغوب فيه من قبل الطفل و اخلصائص، املور )التمهيدي(األويل 

  ).Vladimir N. 1984, p 228 ("البدنية و العقلية

 :يف حدود آراء عينة البحث و من خالل عرض و مناقشة النتائج  مت التوصل إىل االستنتاجات التالية

  :2لنسبة لنظم االنتقاء مت استنتاج ما يلي -



الر3ضة املدرسية يف العاب القوى  و ذلك من خالل متابعة املتأهلني من  تفضيل املدربني  عملية االنتقاء من خالل برeمج -

  ).الدور البلدي،الوالئي،اجلهوي، الوطين(مرحلة ألخرى 

صورة أكثر فاعلية فقط خالل منافسات اجلري و العدو   -  تفضيل املدربني  تنظيم عملية االنتقاء ب

بينما على مستوى املسابقات املركبة .ب و الرمي فهو بشكل متوسطأما يف فعاليات الوث.داخل و خارج مضمار العاب القوى -

 .، هو بشكل ضعيف)م1200جلة،  عطويل، دف ب، وثم60عدو:  الر�عي(

حنو ممارسة العاب القوى على املستوى الوالئي،جهوي،وطين،كما  للمتفوقني   ال يوجد نظام حمدد حاليا موجه النتقاء املبكر   -

  ).ذايت(ائم على العفوية أو اخلصوصية أن االنتقاء حاليا هو ق

 نقص اإلمكانيات أو جتهيزات الر3ضية �ملدارس اليت تسمح بتنظيم برامج النتقاء مبكر   -

كما أن املناهج احلالية يف الرتبية البدنية تساعد بنسبة ضعيفة على انتقاء الناشئني يف العاب القوى .يف العاب القوى للمتفوقني   

الوالئية أللعاب القوى يبقى ضعيف من حيث اإلشراف على انتقاء الناشئني يف العاب القوى وفق نظام خاص  إن دور الرابطة.

 .�ا

ضرورة وجود نظام حمدد النتقاء الناشئني مبكرا يتم تقنينه و اإلشراف عليه من قبل االحتادية اجلزائرية لر3ضة العاب القوى،و   -

  ).الئيةالو (تشرف على تنفيذه الربطات احمللية 

 يف العاب القوى املتفوقني   األسس العلمية النتقاء األطفال :احملور الثاين -

  النسب املئوية iموع الدرجات اخلاصة بتقومي األسس العلمية النتقاء   املتفوقني  يف العاب القوى)03(جدول رقم

  أوافق  العناصر
أوافق إىل 

  حد ما

ال 

  أوافق

الدرجة 

  املقدرة

النسبة 

  املئوية

ملمارسة خمتلف فعاليات  للمتفوقني   من أجل االنتقاء املبكر  -

 .االختبارات املعملية -:ألعاب القوى استخدم

 .االختبارات امليدانية لعناصر اللياقة البدنية  -

  بعض املؤشرات املرفوفسيولوجية  -

  

4  

45  

11  

  

-  

-  

-  

  

-  

-  

-  

 

12 

135 

33  

 

6.67 

75 

18.33  

اعتمد على املالحظة الذاتية خالل مسابقات العدو الريفي  - 

  .النتقاء األطفال   املتفوقني  مبكرا
47  13  -  167 92.78 

ضرورة وجود حمكات،أو درجات معيارية أو مستو3ت معيارية  -

حملية يتم من خالهلا انتقاء األطفال   املتفوقني  يف خمتلف فعاليات 

  .ألعاب القوى

49  11  -  169  93.89 

ال توجد  بطارية اختبار معممة النتقاء األطفال   املتفوقني  يف  - 

  العاب القوى �جلزائر
39  13  8  151 83.89 

ملمارسة العاب القوى  للمتفوقني   يتم االنتقاء التمهيدي  -

 .سنوات 5إىل  4  -: بشكل عام  ابتدءا من سن

 .سنوات 8إىل  6  -

 .سنوات 12على  9  -

5  

17  

37  

3  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

15 

51 

111 

9  

8.33 

28.33 

61.67 

5  



  .سنة 15على  13  -

 :أفضل أن يتم االنتقاء على مراحل زمنية ذات  -

 )من سنة إىل سنتني: (املدى القصري -

 )من ثالث إىل أربع سنوات: (املدى املتوسط -

  )أكثر من أربع سنوات: (املدى الطويل -

  

34  

20  

6  

  

-  

-  

-  

  

-  

-  

-  

 

102 

60 

18  

 

56.67 

33.33 

10  

املدربون مؤهلون للعمل ميدانيا مع األطفال   املتفوقني   و خاصة 

  .يف مرحلة االنتقاء التمهيدي املبكر يف العاب القوى
-  07  53  85  .2237 

إن بداية إعداد ر3ضي ملختلف فعاليات العاب القوى متوقفة  -

على ممارسة الناشئ للمسابقات املركبة بعد االنتقاء مبكر  وفق 

  :و هذا خالل مرحلة حمددات معينة

 .سنوات 9 -6 -

 . سنة 12 -10 -

  .سنة  فما فوق  13 -

  

 

  

13  

36  

11  

  

 

  

-  

-  

-  

  

 

  

-  

-  

-  

 

 

 

39 

108 

33  

 

  

 

21.67 

60 

18.33  

 

االختبارات يفضلون  %75لقد تبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله أن غالبية املدربني و بنسبة موافقة عالية بلغت 

) املؤشرات(و إىل االعتماد على بعض املقاييس ،%  6.67امليدانية لعناصر اللياقة البدنية عن االختبارات املعملية املقدرة بنسبة 

لسهولة أداء االختبارات البدنية ميدانيا و إىل عدم تكلفتها    ،وهذا التباين يف نسب املوافقة راجع 18.33%املرفوفسيولوجية بنسبة 

قلة اإلمكاeت اليت تتطلبها �إلضافة إىل أ±ا تعد مؤشرا عن سالمة األجهزة الوظيفية و هذه النتائج تتفق مع رأي دمحم حسن  و

سالمة  حيث تعرب صفة التحمل الدوري التنفسي عن سالمة اجلهاز الدوري التنفسي و تعرب صفيت القوة و السرعة عن"عالوي 

إىل أن االختبارات املعملية ) 1992(alford،كما تتفق مع رأي  ألفورد ) 3،ص 1984،عالوي(اجلهاز العضلي و العصيب

ميكن أن تستخدم كأدوات لضبط و إحكام عملية التدريب الر3ضي يف العاب القوى و لكنها غري منتشرة االستخدام من أجل 

  ). iaaf quarterly magazine,1992 "(انتقاء املواهب

فقد تبني أن هنالك إمجاع لعينة  املتفوقني   ظة كوسيلة ميدانية ألجل الكشف املبكر عن األطفال و عن مدى استخدام املالح

هذا بنسبة موافقة و  مبكرا املتفوقني   املالحظة الذاتية خالل مسابقات العدو الريفي النتقاء األطفال املستجوبني �العتماد على 

حمدود حنو االنتقاء يبقى هو مبين على اخلربة الر3ضية و ) ذايت(التقومي  أن هذا النوع منالباحثون   و يشري.92.78% بلغت

و عن مدى استخدام التقومي املوضوعي لنفس األهداف،تبني أن عينة املدربني و بنسبة موافقة .يف العاب القوى للمتفوقني   املبكر 

ت معيارية حملية يتم من خالهلا انتقاء ضرورة وجود حمكات،أو درجات معيارية أو مستو3يؤكدون على  93.89% بلغت 

و يف نفس السياق مت التأكيد على عدم وجود بطارية اختبار معممة .  يف خمتلف فعاليات ألعاب القوى املتفوقني   األطفال 

  .83.89%يف العاب القوى �جلزائر و هذا بنسبة موافقة بلغت  املتفوقني   النتقاء األطفال 



ملمارسة خمتلف أنشطة العاب القوى من وجهة نظرهم و خرب�م امليدانية   املتفوقني   ية انتقاء األطفال أما عن سن املناسب لبدا

سنة، و  12إىل  9فقد سجل تباين من حيث النسب املوضحة يف اجلدول أعاله و هو لصاحل تفضيل األغلبية  املرحلة السنية  

النتائج املتحصل عليها يف هذه الفقرة تتفق مع ما جاء يف تقدير فيناك  أنالباحثون   و يشري. 61.67%هذا بنسبة موافقة بلغت 

سنة و هذا حسب  12-6جيب أن تتم حبرص و عناية و يف وقت مبكر من  املتفوقني   أن مسالة انتقاء األطفال " 

منظم مبين على أسس االختصاصات الر3ضية ،كون أن مستوى االجناز الر3ضي ال ميكن أن يبلغ ذروته إال بعد عمل منهجي 

 ) .Jürgen weineck,2003,p92(علمية و ملدة طويلة و حسب كل اختصاص ر3ضي

ينبغي أن يكون يف  املتفوقني   اختيار األطفال "أن  آخران علىو يف نفس الفقرة اتفقت النتائج مع رأي قاسم املندالوي و  

سنة،حيث تعتمد هذه العملية على مالحظة أعداد كبرية جدا من التالميذ يف املدارس كما جترى عليهم )13- 10(املرحلة العمرية 

فاالختبارات املختارة ينبغي أن تكون بسيطة و ال حتتاج إىل أدوات .أيضا اختبارات بسيطة لتقومي اجنازا�م من مجيع النواحي

  ).71،ص  1990املندالوي ( و أ±ا ال تتطلب اختصاصيني لتنفيذها معقدة،كما

 - 10أما عن  السن املفضل لبداية إعداد ر3ضي ملختلف فعاليات العاب القوى مستقبال فهو  منحصر ضمن املرحلة العمرية 

الر�عي و هذا بنسبة موافقة بلغت  وفق حمددات معينة ملمارسة مسابقة املتفوقني   سنة اليت يتم خالهلا  انتقاء أفضل األطفال 12

أن عملية االنتقاء يف اsال الر3ضي يتم من خالهلا اختيار أفضل " و قد اتفقت هذه النتائج  مع رأي زاتسيوركي  القائل . %60

  ). 37:12" (العناصر من الر3ضيني يف فرتات زمنية معينة وفقا ملراحل اإلعداد الر3ضي املختلفة

كل مرحلة من مراحل االنتقاء و املسابقات اليت يسهم فيها عملية االنتقاء بشكل أكثر فاعلية يف حتقيق اإلجناز و فيما خيص طول  

و هذا بنسبة موافقة ) من سنة إىل سنتني: (، فقد تبني أن املدربني يفضلون أن يتم االنتقاء على املدى القصري)الرقمي(الر3ضي 

و خاصة يف   املتفوقني   لي فقد تبني أن  املدربون مؤهلون للعمل ميدانيا مع األطفال أما عن املستوى التأهي. 56.67 %بلغت 

 .37.22 % مرحلة االنتقاء التمهيدي املبكر يف العاب القوى و هذا بنسبة ضعيفة بلغت 

  :و مما سبق نستنتج ما يلي - 

  :العلمية النتقاء الناشئني فقد مت استنتاج ما يلي سأما 2لنسبة لألس -

االختبارات امليدانية لعناصر اللياقة البدنية و القياسات اجلسمية تفضل عن االختبارات املعملية  من أجل الكشف املبكر إن  -

 .عن الناشئني

 .مبكرا املالحظة الذاتية خالل مسابقات العدو الريفي النتقاء الناشئنياعتماد املدربني على  -

 .لية يتم من خالهلا انتقاء الناشئني يف العاب القوىأن احلاجة أصبحت ماسة لوجود مستو3ت معيارية حم -

 .عدم وجود بطارية اختبار معممة النتقاء الناشئني يف العاب القوى �جلزائر -

 .سنة 12إىل  9ملمارسة خمتلف أنشطة العاب القوى هو من       للمتفوقني   إن السن املناسب لبداية انتقاء املبكر  -

  )من سنة إىل سنتني: (صرياالنتقاء يتم على املدى الق  -

املستوى التأهيلي للمدربني  للعمل ميدانيا مع الناشئني  و خاصة يف مرحلة االنتقاء التمهيدي املبكر يف العاب القوى هو  إن -

 .يف حدود الضعيف

 و يشري الباحث أنه قصد تعزيز و تدعيم ما خلصت إليه  عملية استطالع رأي مدريب  العاب  -

القوى  من أحكام سابقة حول الظاهرة موضوع البحث، مت استخدام و تبعا ملنهجية البحث وسيلة أخرى من ضمن وسائل مجع 

�الستبيان )175،ص1987(املعلومات و هي املقابلة شخصية حيث تعرف حسب دمحم حسن عالوى وأسامة كامل راتب 

الشفهي موجهة إىل شخص أو لعدة أشخاص �دف احلصول على أنواع معينة من البياeت أو املعلومات املفيدة يف البحث 



ويف هذا السياق اعتمد الباحث على املقابلة املقننة كون املستوجب فيها اعتمد على توجيهات حمددة من طرف الباحث  ". العلمي

اقع استخدام االختبارات والقياسات النتقاء الناشئني من الوسط املدرسي ملمارسة الفعاليات املركبة يف و اليت متحورت حول معرفة و 

لبعض وال3ت الغرب ولقد مشلت املقابلة مسئويل العاب القوى . سنة 13-12ألعاب القوى و خاصة الر�عي عند فئة الرباعم   

  . اجلزائري

يف جو من الصداقة واألخوة وعالقة الود إضافة إىل مراعاة الباحث لبعض االعتبارات  و بعد األخذ والعطاء ،احلوار والتفاعل 

و عدم توجيه أكثر من سؤال يف وقت واحد حىت ال حيدث اخللط يف اإلجابة،كما مت .كإعطاء املستوجب الوقت الكايف لإلجابة

تجوب لتفاديه اإلحراج و لضمان إجا�ت مراعاة املستوى الثقايف للمستوجب حيث عمل الباحث على تبسيط األسئلة للمس

ص الباحث إىل االستنتاجات التالية. واضحة ختدم موضوع البحث   : و عليه خل

  .سنوات  10أفضل سن ملمارسة ألعاب القوى و الر�عي على وجه اخلصوص ابتدءا من  -

ص التكوين للمدربني واإلمكانيات والوسائل -  .نق

ني املدارس و األندية الر3ضية من حيث الكشف عن الطاقات الشبانية و هناك ضعف من حيث التواصل و التعاون ب -

  .توجيهها حسب قدرا�ا إىل األندية الر3ضية 

  . عدم إتباع ومسايرة  الناشئني منذ تكوينهم والعناية �م  -

 مسابقة الر�عي ال تتطلب إمكانية ضخمة ملمارستها ميدانيا بدرس الرتبية البدنية أو يف األندية  -

  ..) علب كرتون ، حبل ،حميط ملعب،جلة(ل على أبسط الوسائل البديلة منها ب -

  سنة ) 13-12(يوجد سلم تنقيطي واحدا على املستوى الوطين معتمد و مطبق على فئة الرباعم  -

 على الرغم من تطور وسائل القياس احلديثة إالّ أن مسألة االنتقاء ال زالت ختضع للخربة  -

املالحظة خالل املسابقات داخل املضمار و يف العدو الريفي خاصة، ويف بعض األحيان ينعدم االنتقاء الشخصية و العشوائية،و 

  .حبيث كل من جاء ينخرط و ميضي وقت من التدريبات العشوائية اليت حتدث تطور سرعان ما ينحصر 

ضروري كما هو الشأن لدى بعض الدول  املدرسة خزان حقيقي لألبطال و هلا دور كبري فيما إذا حضيت �الهتمام الالزم و ال -

  .املتطورة 

ضرورة تعليم هذه الفعاليات بدرس الرتبية البدنية مع إقحام هذه املسابقة ضمن برeمج املسابقة املدرسية احمللية ، اجلهوية و  -

شاري و السباعي و على الوطنية و ذلك ألجل الكشف املبكر على املتميزين و رعايتهم لضمان يف املستقبل أبطال يف مسابقة الع

  .أعلى مستوى ممكن

انتقاء العدائني البد أن خيضع إىل مقاييس ومعايري علمية وموضوعية من ضمنها املستو3ت املعيارية حسب كل اختصاص  -

سيا ر3ضي و اليت هي يف الواقع و �إلمجاع غري متوفرة �لنسبة ملدريب العاب القوى،كما أصبحت اليوم هذه الوسائل مطلبا أسا

 .ألي تطور ر3ضي   

 :امتةاخل -

ألرقام القياسية ملسابقات العاب القوى و ارتفاع مستوى األداء الر3ضي و ما يتطلبه ذلك االرتفاع مع التطور املذهل يف حتطيم ا

�ألمحال التدريبية بصورة دائمة فقد أصبحت عملية انتقاء الناشئني الذين متكنهم قدرا�م و استعدادا�م من حتقيق هذه 

ذة و املدربني و املسئولني على مستوى ر3ضة العاب القوى �جلزائر املستو3ت و األرقام من أهم املشكالت اليت تواجه األسات

ص  حث إال أن آلية االنتقاء حاليا و ضمن الواقع احمللي أصبحت تؤول حنو العمل الذايت أو فريق الب،حيث و مما سبق خل

و هذا .يف العاب القوى   فوقني للمت  املبكر  ءاالجتهاد الشخصي يف ظل ضعف إملام املدربني �ألسس العلمية احلديثة النتقا



و يف ظل .�ملعىن اإلحصائي املفهوم لذا فهو نوع اقرب إىل االنتقاء الذايتالنوع من االنتقاء  ال يعتمد على معايري و املستو3ت 

تبار معممة و كذلك إال غياب  بطارية اخ حنو ممارسة العاب القوى،  للمتفوقني   نظام حمدد حاليا موجه النتقاء املبكر  غياب

لغرض تزويد فرق النخبة �عتبارها خزان حقيقي  يف الر3ضة املدرسية بشقيها الصفي و الالصفيالتالميذ املتفوفيق النتقاء 

  �جلزائرلالبطال يف  

 

 :التوصيات -

 :مبا يلياقشة النتائج و االستنتاجات يوصى يف ضوء من

 وضع نظام حمدد و مقنن النتقاء الناشئني من الوسط املدرسي ملختلف مسابقات العاب القوى  .1

  .يشرف على تنفيذه خمتصني من العاب القوى �لتعاون مع أساتذة الرتبية البدنية 

ي اليت ينبغي تنظيم ملتقيات تكوينية للمعنيني حول ظاهرة الفروق الفردية يف العاب القوى،و نوع وسائل التقومي املوضوع .2

 .توظيفها قصد الكشف عن املواهب مبكرا �عتبار أن املدرسة خزان حقيقي لألبطال

تصب حنو áهيل املدربني áهيال فنيا و علميا و خاصة يف جمال االنتقاء .وضع خمطط و برامج من قبل خمتصني يف هذا اsال .3

 .يف العاب القوى للمتفوقني   الر3ضي 

من خالل حتديد مستو3ت  للمتفوقني   الختبارات امليدانية لعناصر اللياقة البدنية و القياسات اجلسمية ضرورة االعتماد على ا .4

 .معيارية قصد تسهيل عملية االنتقاء يف خمتلف فعاليات ألعاب القوى
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