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نهدي هذا العمل املتواضع
إىل من علمتنـا أن احليـاة :عمل..........وحب.............ووفاء.
إىل اليت إن أهديناهـا كنوز الدنيا مـا وفينا حقها إىل .........أمهاتنا العزيزات.
وإىل من علمنا العـزة واالعتماد على النفس إىل........................آبائنا األعزاء.
إىل كل إخواننا وأخـواتنا الذين قامسـونا الفرحــة يف كل حلظــة من حيـاتنــا .
إىل كـل عائلة دشاش وبيتور وسعيدات والكتكوته جنة وعائليت عواريب وشنني
وباألخص تسنيم ورهف وأمحد هارون
وإىل األستاذ املشرف تقي الدين قادري
وإىل مجيع األصدقاء
وإىل مجيع طلبة وأساتذة معهد الرتبية البدنية و الرياضية ورقلة
وإىل كل من سـاعدنا من قريب أو من بعيـــد ولو بكلمة طيبـــــــــــة ،وإىل كل من أحبونا
وأحببناهـــم يف اهلل.

نشكر اهلل سبحانه وتعاىل على فضله وتوفيقه لنا ،والقائل يف حمكم تنزيل
 لئن شكرمت ألزيدنـــكم 
ونتقدم مصداقا لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم:
 من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل 
بالشكر إىل من ساهم من قريب أو من بعيـد يف إجناز هذا العمـل.
وبتشكراتنا اخلالصة إىل األستاذ املشرف  :تقي الدين قادري الذي سهل لنـا طريق العمل
ومل يبخل علينا بنصائحه القيمـة  ،فوجهنا حني اخلطـأ وشجعنـا حني الصواب ،
فكان نعم املشرف .
كما نتقدم بالشكـر إىل مجيع أساتذتنا الذين أشرفوا على تدريسنـا خالل السنوات
اخلمس ولكل من ساهم بالكثري أو القليل ،من قريب أو حتى من بعيد يف إخراج هذا
العمل املتواضع إىل النور.
ويف األخيـر حنمد اهلل جال وعال الذي أعاننا يف إنهاء هذا العمل.

:ملخص الدراسة
هدفت الدراسة اىل إبراز مدى أمهية االنتقاء الرايضي يف الرفع من املستوى الدراسي لطلبة املعهد وتسليط الضوء على
 ولتحقيق ذلك،نوعية االنشطة املقرتحة واملطبقة يف اختبار الكفاءة البدنية لطلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية
حاولنا معاجلة االشكالية املتمثلة يف ما مدى أمهية االنتقاء يف اختبار الكفاءة البدنية للرفع من املستوى الدراسي لطلبة معهد علوم
 لالنتقاء أمهية كبرية يف الرفع من املستوى: ولإلجابة عليها مت وضع الفرضية العامة التالية،وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية
 أما أداة البحث فاشتملت على استمارة االستبيان املوجه، وقد استخدمنا املنهج الوصفي يف هذه الدراسة،الدراسي لطلبة املعهد
 واستخدمنا النسب املئوية كأداة احصائية للحكم على مدى صحة أو نفي، استاذ ابملعهد21 لعينة مقصودة ومكونة من
 ومت توزيع استمارات االستبيان يف، وأجريت الدراسة يف معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية جامعة ورقلة،الفرضية
 ولقد توصلنا يف ختام هذا البحث أن لالنتقاء يف اختبار الكفاءة البدنية أمهية يف الرفع من املستوى الدراسي لطلبة، مارس23
.املعهد
. املستوى الدراسي، اختبار الكفاءة البدنية، الطلبة، االنتقاء:الكلمات المفتاحية

Abstract:
The study aimed to highlight the importance of the sports selection raise
the educational level of the students of the shedding light on the quality of the
activities proposed applied in efficiency test center for students at the Institute of
Science and technology activities physical and sporting activities, and to that
end we have tried to address the problem of what is the extent of the importance
of the selection of the students in the test physical efficiency and raise the
educational level of the students of the Institute, to respond to the general
premise: selection of great importance to raise the educational level of the
students of the Institute, we have used the descriptive approach in this study,
either search tool on the commemorations of the questionnaire form a sample
router unintended consequences and composed of 21, professor of the Institute,
in bringing the percentages of the statistical tool to judge the validity or denied
premise, the study was held at the Institute of Science and technology activities
center and Sports Ouargla University, and distribution of application forms The
questionnaire in March 23, we have achieved at the end of this research that the
selection in the test physical efficiency and the importance of the raise the
educational level of the students of the Institute.

Keywords: selection , student , efficiency test center, school level
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مقــــدمة
مقدمــة:
تسابق املختصون يف اجملال الرايضي خاصة كل يف ختصصه لدراسة التأثري االاجيا ي للممارسة الرايضية ،والكل يعمل
جاهدا من خالل االحباث والدراسات العلمية والعملية يف امداد العاملني يف احلقل الرايضي مبختلف املعلومات والنظرايت اليت
تساهم يف رفع كفاءة املمارسني للوصول هبم اىل مرحلة االجناز االمثل ،فاجملال الرايضي يف الوقت احلايل صار اكثر اتساع من حيث
املفهوم واالمهية ،وذلك راجع اىل زايدة االقبال عليه من طرف خمتلف االفراد ملختلف التخصصات الرايضية ،ابإلضافة اىل البحوث
العلمية اليت تؤثر بدرجة كبرية على مستوى الرايضي ،ومردوده خالل املنافسات حيث ان اجناز االرقام القياسية يستند مباشرة اىل
نوعية االنتقاء.
فال ميكن ألي بناء ان يصمد طويال اال اذا كانت قاعدته صلبة وقوية كذلك االمر ابلنسبة للمجال الرايضي فينبغي
العناية واالهتمام ابلرايضيني عامة والطالب خاصة من اجل العمل على رفع مستواهم البدين والعلمي لتحقيق افضل النتائج يف
اجملال الدراسي ،ومبا أن الرتبية البدنية والرايضية جزء ال يتجزأ من الرتبية العامة حيث اهنا هتدف إىل تربية الطالب من الناحية
النفسية والبدنية واالجتماعية واألخالقية فهي تفرض علينا مجيعا مزيدا من االهتمام أبفراد هذه الفئة والعناية هبا وهنا نلقي الضوء
على املعاهد الرايضية يف إجراء اختبارات اللياقة البدنية قبل انتقاء الطلبة إذ تستهدف هذه العملية بصفة عامة يف اختيار أفضل
الطالب ملمارسة النشاط الرايضي على مستوى املعهد والوصول هبم إىل نتائج جيدة ورفع مستواهم الدراسي ،حيث أن هذه
اإلختبارات تستخدم ألغراض التنبؤ مبستوى حتصيل الطالب املستقبلي خالل دراسته يف القسم ،وهي تساعد يف عملية االنتقاء
وهدفها األساسي هو قياس درجة التهيؤ للطلبة ،فاللياقة البدنية كانت ومازالت من اهم اهداف الرتبية الرايضة .كما ان طرق
قياسها وتنميتها تعترب من املوضوعات اليت شغلت اهتمامات العاملني يف اجملال الرتبوي الرايضي.
ونظرا لوجود االختالفات الفردية بني الطالب يف خمتلف النواحي البدنية واملورفولوجيا والنفسية.....اخل ،فقد وجه علماء
الرايضة جل اهتمامهم حنو حبث ودراسة مشكلة االستعدادات والقدرات اخلاصة ،اليت كان لنتائجها االثر الكبري يف تطوير طرق
قياسها وتقوميها ،فضال عن اثراء نظرايت االنتقاء الرايضي بتلك النتائج.1.
من هذا املنظور تناولنا يف هذا البحث الذي حيمل يف طياته كشف لواقع أمهية انتقاء الطالب يف اختبار الكفاءة البدنية
للرفع من املستوى الدراسي للطلبة هلذا تلعب املؤسسات الرتبوية وخاصة معهد الرتبية البدنية والرايضية دور كبري يف رفع املستوى
الدراسي للطالب وهذا ينعكس ااجيابيا على مستوى املعهد وفق برامج تدريبية وتعليمية مناسبة.
لقد مت تناول املوضوع من جانبيه النظري والتطبيقي يف أربعة فصول على النحو التايل:

جانب النظري :احتوى على:

الفصل األول :مدخل الدراسة
تناول اإلشكالية  -فرضيات الدراسة -أهداف الدراسة -أمهية الدراسة -حتديد املفاهيم واملصطلحات.

الفصل الثاين :الدراسات السابقة

جانب التطبيقي :احتوى على:

الفصل الثالث :طرق ومنهجية الدراسة
 -1هدى حممد اخلضري ،التقنيات احلديثة النتقاء املوهوبني الناشئني يف السباحة ،املكتبة املصرية للطباعة والنشر ،القاهرة ،مصر،2004،ص.8

مقــــدمة
منهج الدراسة -عينة الدراسة -حدود الدراسة -ضبط متغريا الدراسة -أدوات الدراسة.
الفصل الرابع :عرض وحتليل و مناقشة وحتليل النتائج

اجلانب النظري

الفصل األول
مدخل الدراسة

مدخل الدراسة

الفصل االول
 -1مشكلة الدراسة:

إن انتقاء الفرد املناسب لنوع النشاط الرايضي املمارس هو اخلطوة األوىل حنو الوصول إىل املستوى املطلوب حيث
ظهرت احلاجة إىل عملية االنتقاء نتيجة وجود فروق ف ردية بني األفراد يف مجيع اجلوانب البدنية والعقلية والنفسية .......اخل ،مما
يستوجب اختيار أفضل األفراد الذين تتوفر فيهم اجلوانب املختلفة املناسبة ملمارسة الرايضة.
ويف اآلونة األخرية جند أن معظم الباحثني واملتخصصني يف جمال الرايضة قد اجتهوا بدراستهم العلمية والعملية اخلوض يف
األسس الرتبوية والطبية والفسيولوجية واالجتماعية ،حىت يتسىن هلم معرفة مدى إسهام هذه األسس يف عملية االنتقاء الرايضي اليت
اجيب أن ينظر إليها نظرة عامة شاملة ،إذ أن عمليات االنتقاء إن مل تقم على أسس علمية سليمة ،فان عمليات اإلعداد الرايضي
تصبح قاصرة يف حتقيق أهدافها ،فاالنتقاء اجليد يعترب أحد الدعائم األساسية للتفوق الرايضي حيث يسهم بشكل مباشر يف رفع
فاعلية عمليات التدريب.
ومبا أن الرتبية البدنية والرايضية جزء ال يتجزأ من الرتبية العامة حيث هتدف إىل تربية الطالب من الناحية النفسية
والبدنية واالجتماعية واألخالقية فهي تفرض علينا مجيعا مزيدا من االهتمام أبفراد هذه الفئة والعناية هبا وهنا نلقي الضوء على
املؤسسات الرتبوية ومن بينها املعاهد الرايضية ودورها يف الكشف وإجراء اختبارات اللياقة البدنية قبل انتقاء الطلبة إذ تستهدف
هذه العملية بصفة عامة على اختيار أفضل الطلبة ملمارسة النشاط الرايضي على مستوى املعهد والوصول به إىل مستوايت عالية
فعن طريق هذه االختبارات ميكن اختاد القرار بقبول أو استبعاد الطلبة عن ممارسة النشاط الرايضي ،فالطالب الذي ال تتوفر فيه
صفات بدنية ومهارية تؤهله لدراسة الرتبية الرايضية مثال سيشكل عبئا على املؤسسة اليت يتعامل معها إضافة إىل أخد فرصة غريه
من الذين يتوقع هلم النجاح ،ابإلضافة إىل رعايتهم والعناية هبم وذلك بتوفري اجلو الرتبوي املالئم لنمو املستوايت املختلفة والعمل
على توفري ما أمكن من األدوات والتجهيزات الالزمة ملمارسة خمتلف األنشطة اليت ميكن من خالهلا التعرف على املستوى وتنميته
وتطويره واحلرص على أتهيل الطلبة ،إضافة إىل ذلك فإن عملية التنافس على مقاعد الدراسة حتتم استخدام بعض املقاييس
الصحيحة يف انتقاء األفضل من بني الطلبة وهذا بدوره سيؤدي إىل االرتقاء مبستوى الطالب ومبستوى القسم الذي ينتمي إليه
حيث أن هذه االختبارات تستخدم ألغراض التنبؤ مبستوى حتصيل الطالب املستقبلي خالل دراسته يف القسم وتعد االختبارات
جزءا أساسيا ومكمال للعملية الرتبوية اليت هدفها حتسني املستوى البدين واملهارى للطالب وهي تساعد يف عملية االنتقاء وهي
أداهتا ال رئيسية ،وهدفها األساس هو قياس درجة التهيؤ لدى الطلبة املتقدمني للدراسة يف القسم واالنتقاء اجليد هلؤالء الطلبة.
فقد صممت هذه االختبارات للتحقق من قدرة الطالب على التقدم يف التحصيل يف مهارات الرتبية الرايضية املختلفة
إذا أعطي التدريب املناسب ،وهنا تنطلق أمهية انتقاء الطلبة يف اختبار الكفاءة البدنية للرفع من املستوى الدراسي ،من خالل ما
سبق حاولنا أن نطرح التساؤل العام التايل:

ما مدى أمهية االنتقاء يف اختبار الكفاءة البدنية يف الرفع من املستوى الدراسي لطلبة معهد علوم
وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية ؟
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 -2-1التساؤالت الفرعية:
 هل لألنشطة املقرتحة دور يف انتقاء الطلبة أثناء اجراء اختبار الكفاءة البدنية؟ -كيف تساهم الشعبة اليت درسها الطالب يف الرفع من املستوى الدراسي؟

 -2أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة إىل:
 التعرف على طبيعة االختبارات املستعملة يف عملية االنتقاء الرايضي على مستوى معهد الرتبية البدنية والرايضية. تسليط الضوء على نوعية االنشطة املمارسة اثناء اجراء اختبار الكفاءة البدنية. -التحسيس مبدى أمهية عملية االنتقاء الرايضي يف التطوير والرفع من املستوى الدراسي لطلبة املعهد.

 -3فرضيات الدراسة:
انطالقا مـن اإلشكالية املطروحة ،ونظرا ملتطلبات هذه الدراسة اقرتحنا الفرضية التالية:

 -1-3الفرضية الرئيسية:
لالنتقاء أمهية كبرية يف الرفع من املستوى الدراسي لطلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية .
 -2-3الفرضيات الجزئية:
 لألنشطة املقرتحة يف اختبار الكفاءة البدنية دور كبري يف االنتقاء اجليد للطلبة. -للشعبة اليت درسها الطالب أمهية كبرية يف الرفع من املستوى الدراسي.

 -4أهمية الدراسة:
 االهتمام مبستوى الطلبة بغرض االعتماد عليهم مستقبال ألهنم ميثلون النواة للمستوايت اجلديدة. توضيح وإبراز الدور الفعال الذي يلعبه األستاذ يف تكوين الطلبة من خالل املسامهة يف التطبيق العلمي والعملي يف عمليةاالنتقاء.
 -إبراز أمهية االنتقاء على مستوى معهد الرتبية البدنية والرايضية إلعطاء نظرة عامة وشاملة للطالب.
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 -5تحديد المفاهيم والمصطلحات:
 -1- 5االنتقاء:
التعريف اللغوي :انتقى الشيء ،اختاره ،انتقى العظم ،أخرج خمه.1

التعريف االصطالحي:
هو عملية اختيار أنسب العناصر من بني الناشئني الرايضيني ،ممن يتمتعون ابستعدادات وقدرات خاصة تتفق مع
متطلبات نوع النشاط الرايضي ،أي اختيار من تتوفر لديهم الصالحية وميكن التنبؤ هلم ابلتفوق يف ذلك النشاط.

2

كذلك "هو عملية اختيار اخلامات واملواهب املناسبة لنوع النشاط املمارس وممن هلم استعداد للوصول اىل مستوى
متقدم".

3

كما يعرف "أبنه عملية يتم من خالهلا اختيار أفضل العناصر من الالعبني خالل عدد كبري منهم ،طبقا حملددات
معينة".

4

يعرفه )حلمي ،نبيل العطار" )1988أبنه عبارة عن انتخاب أفضل العناصر ممن لـديهم االستعداد وامليل والرغبة ملمارسة
نشاط معني".

5

بينما يعرفه (فرج بيومي )1998أبنه اختيار أفضل العناصر من األعداد املتقدمة لالنضمام ملمارسة لعبة رايضية مع التنبؤ
مبدى أتثري العملية التدريبية الطويلة مستقبال على تنمية تلك االستعداد بطريقة متكن هؤالء الالعبني من الوصول إىل أعلى
مستوايت األداء يف هذه اللعبة".

6

التعريف اإلجرائي:
هو عملية االختيار اليت تنصب على فئة حمددة قصد اكتشافها و ورفع مستواها.

 -2-5االختبار:
يرى (ماكجي) أن االختبار هو "جمموعة من األسئلة تعطى للفرد هبدف التعرف على معارفه أو قدراته أو استعداداته أو
كفاءته"

7

 -1قاموس املعاين ،قاموس عريب -عريب ،دار الفكر العر ي ،دمشق سوراي ،ص.89

 -2مفيت ابراهيم محادة ،التدريب الرايضي احلديث ،دار الفكر العر ي  ،ط ،1القاهرة ،مصر،1998،ص.303

 -3حممد حسن عالوي ،نصرالدين رضوان ،القياس يف الرتبية الرايضية وعلم النفس الرايضي،ط،2دار الفكر العر ي،القاهرة،2000،ص.93
 -4مفيت ابراهيم محادة ،التدريب الرايضي للجنسني من الطفولة اىل املراهقة ،دار الفكر العر ي،القاهرة،1996،ص.306
 -5قاسم حسني ،علم التدريب الرايضي يف األعمار املختلفة ،دار الفكر العر ي،ط،1عمان،االردن،1997،ص.78
 -6حممد للطفي طه ،األسس النفسية النتقاء الرايضيني ،اهليئة العامة للمطابع ،القاهرة ،مصر،2002،ص.66

 -7ليلى السيد فرحات ،القياس و االختبار يف الرتبية الرايضية ،ط ،2مركز الكتاب للنشر ،القاهرة،2005 ،ص.26
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ويعرف أبنه االستجابة احلقيقية من قبل الفرد الختبارات مقننة يتوجب أدائها أبسلوب وطريقة حمددة وذلك للوقوف
على املستوى احلقيقي لبعض الصفات البدنية واحلركية ويكون كل اختبار مرآة للطاقة املطلوبة ،وأشكال احلركات املنفذة خالل
األداء احلقيقي.

1

التعريف اإلجرائي:
هي اإلختبارات اليت تقيس الصفات البدنية الضرورية ملمارسة نشاط معني.

 -3-5الكفاءة البدنية:
"عبارة عن تكييف األعضاء مع البيئة واحلفاظ على التوازن مع الشدة والقدرة يف التجدد السريع للنشاط احلركي".

2

"هي األساس الذي تبىن عليه خطط اللعب وهتدف اىل تطوير املكوانت البدنية الطبيعية للنشاط الرايضي الذي يتخصص فيه افرد
والعمل على استمرار تطوير هذه الصفات أبقصى حد ميكن الوصول ابلالعب ألعلى املستوايت الرايضية".

3

التعريف اإلجرائي:
هي احلالة السليمة للفرد الرايضي من لياقته اجلسمانية متكنه من استخدامها مبهارة خالل األداء البدين أبفضل درجة
وأقل جهد.

 -6النظريات المفسرة:
رغم اجملهودات الكبرية اليت بدلناها اال اننا مل نتوصل اىل أي شيء يف الكتب وال يف االنرتنت يتحدث عن نظرايت
االنتقاء فتطرقنا اىل ذكر بعض مناذج االنتقاء.

 -1-6نموذج "جيمبل":
ابحث املاين حيث على انتقاء الناشئني ويرى امهية حتليل الناشئني من خالل تالث عناصر مهمة وهي:
 القياسات الفيزيولوجية واملورفولوجية. القابلية للتدريب الدوافع.اقرتح "جيمبل" حتليل الناشئني املطلوب االنتقاء من خالل عوامل داخلية وخارجية كما يلي:
 -حتديد العناصر الفيزيولوجية واملورفولوجية والبدنية اليت تؤثر يف االداء الرايضي.

 -1ابراهيم سالمة ،االختبارات و القياس يف الرتبية الرايضية ،دار املعارف ،القاهرة ،1980 ،ص.77

 -2بعض القياسات اجلسمية وعالقتها ببعض الصفات البدنية لدى العيب كرة السلة/حبث مسحي للباحثني :اايد حممد عبد هللا خالد حممود عزيز ،رايض امحد
امساعيل نوفل حممد حممود ،جامعة املوصل ،ص.172

 -3بعض القياسات اجلسمية وعالقتها ببعض الصفات البدنية لدى العيب كرة السلة/حبث مسحي للباحثني :اايد حممد عبد هللا خالد حممود عزيز ،رايض امحد
امساعيل نوفل حممد حممود ،جامعة املوصل ،ص.172
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 اجراءات االختبارات الفيزيولوجية واملورفولوجية والبدنية يف املدارس مث االعتماد على نتائجها يف تنفيد برامج تدريبتناسب كل انشئ.
 تنفيد برانمج تعليمي للرايضة للتخصصية يرتاوح زمنه ما بني(  )24 -12شهر ،ويتم خالله اخضاع الناشئ لالختباراتورصد وحتليل تقدمه .
 اجراء دراسات تنبؤيه لكل انشئ وحتديد احتماالت جناحه مستقبال يف الرايضة التخصصية طبقا للمؤشرات االاجيابيةوالسلبية اليت تتضح من الدراسة.

1

 -2-6نموذج "دريك":
اقرتح "دريك" ثالث خطوات النتقاء الناشئني يف الرايضة وهي كما يلي:
الخطوة االولى :تتضمن اجراءات قياسية تفصيلية يف اجلوانب التالية:
 احلالة الصحية العامة. التحصيل االكادميي. الظروف االجتماعية والتكيف االجتماعي. النمط اجلسمي. القدرات العقلية.الخطوة الثانية :اطلق عليها مرحلة التنظري ،وتتضمن مقارنة مسات وخصائص جسم الناشئ يف النمط وتكوينه ابخلصائص
املطلوبة يف الرايضة التخصصية ويف الرايضة بشكل عام.
الخطوة الثالثة :تتضمن هذه املرحلة ختطيط برانمج تدرييب ينفذ قبل بدء املوسم ،ويتم تتبع اداء الناشئني يف كافة اجلوانب
البدنية واملهارية واخلططية والنفسية ودرجة تكييفهم للتمرين ،مث بعد ذلك تتم عملية التقييم اليت تيم من خالهلا االنتقاء.

 -3-6نموذج "بار -اور":
اقرتح "ابر اور" مخس خطوات النتقاء الناشئني كما يلي:
 تقييم الناشئني من خالل اخلصائص املورفولوجية والفيزيولوجية والنفسية ومتغريات االداء. مقارنة قياسات اوزان واطوال الناشئني جبداول النمو للعمر البيولوجي. وضع برامج للتدريب ذات ضغط يتميز ابلشدة لفرتة قصرية مث دراسة تفاعل الناشئني معه. -اخضاع اخلطوات االربع السابقة لتحليل علمي من خالل مناذج االداء.

 -1مفيت ابراهيم محادة ،مرجع سابق،ص.307

 -2مفيت ابراهيم محادة ،مرجع سابق،ص.309-308
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2

الفصل الثاين
الدراسات املشاهبة

الدراسات السابقة

الفصل الثاني
 -1الدراسات السابقة والمشابهة:

تعترب الدراسات السابقة أساس ومصدر لكل ابحث ،فكل حبث هو عبارة عن تكملة لبحوث أخرى ومتهيد لبحوث
قادمة ،وهذا ما جنده يف خصائص البحث العلمي أنه تكاملي البناء ،فكل حبث هو عبارة عن حلقة من حلقات سلسلة البحث
العلمي ،أما فيما يتعلق هبذا املوضوع ميكن القول أن األحباث والدراسات اليت تطرقت إىل مثل هذه املواضيع يف بالدان قليلة جدا
إن مل نقل منعدمة خاصة يف معهدان ،لكن مت حصولنا على هذه الدراسات اليت تناولت أحد املغريات ونوجزها فيما يلي:
 - 1-1دراسة :زواوي سامي.

 -2-1-1عنوان الدراسـة:
عالقة بعض القياسات اجلسمانية (الطول ،الوزن) بنتائج اختبارات اللياقة البدنية حلكام الساحة للرابطة احملرتفة لكرة القدم.
تناولت هذه الدراسة مشكلة " هل توجد عالقة بعض القياسات اجلسمية (الطول ،الوزن) ونتائج االختبارات البدنية
حلكام الساحة الفدراليني اجلزائريني ".
وهي دراسة تندرج حتت فرضية عامة تتمثل يف توجد عالقة ارتباطية بني بعض القياسات اجلسمانية (الطول ،الوزن)
ونتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفدراليني اجلزائريني.
 -3-1-1أهمية الدراسـة :ميكن حصرها يف النقاط التالية:
 من املتوقع ان يستفيد من هذه الدراسة احلكام املؤهلون للتحكيم الفيدرايل ومعرفة الصفات البدنية والقياسات اجلسمية املطلوبة. من املتوقع ان يستفيد من هذه الدراسة القائمون على التكوين يف جمال التحكيم خاصة فيدرالية كرة القدم و وزارة الشبيبةوالرايضة.
 خلق دوافع جديدة حنو دراسة موضوع احلكم وعملية التحكيم ،وكذا موضوع التكوين وتقييم املتكونني يف هذا اجملال اهلاماملندرج يف اطار كرة القدم.

 -4-1-1أهداف الدراســة:
-

الكشف عن العالقة بني مؤشر الوزن ونتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفدراليني.
الكشف عن العالقة بني عامل السن ونتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفدراليني.
الكشف عن العالقة بني مؤشر الكتلة اجلسمية ونتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفدراليني.
الكشف عن العالقة بني عامل اخلربة ونتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفدراليني.
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الدراسات السابقة

الفصل الثاني
 -5-1-1اجراءات الدراسة الميدانية:
عينة الدراسة :مشلت  20حكم ساحة من الصنف الفدرايل
تاريخ الدراسة.2012 / 2011 :
مكان الدراسة :ابملركب الرايضي "زداري الطاهر" بوالية غليزان
المنهج المتبع :املنهج الوصفي

 -6-1-1النتائج المتوصل اليها:
-

توجد عالقة ارتباطيه طردية بني مؤشر الطول ونتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفدراليني

-

توجد عالقة ارتباطيه طردية بني مؤشر الوزن و نتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفدراليني.

-

توجد عالقة ارتباطيه عكسية بني عامل السن و نتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفدراليني.

-

توجد عالقة ارتباطيه عكسية بني مؤشر الكتلة اجلسمية ونتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفدراليني.

-

توجد عالقة ارتباطيه عكسية بني عامل اخلربة و نتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفدراليني.

 -2-1دراســة :فنوش نصري

 -1-2-1عنوان الدراسة:
دور الرايضة املدرسية يف انتقاء وتوجيه التالميذ ذوي املواهب الرايضية حنو املمارسات النخبوية.
تناولت هذه الدراسة مشكلة " كيف ميكن النهوض ابلرايضة املدرسية اىل املستوايت النخبوية "،وهي دراسة تندرج حتت
تالث فرضيات متثلت يف:
* اتباع االسس العلمية احلديثة عند انتقاء التالميذ ،يساعد على اكتشاف القدرات و املواهب الرايضية.
* لتنظيم املنافسات الرايضية املدرسية ،امهية كبرية النتقاء وتوجيه التالميذ ذوي املواهب الرايضية حنو املمارسات النخبوية.
* القيام ابلتوجه الرايضي للتالميذ املوهوبني ،يساهم يف االستمرار يف ممارسة الرايضة املناسبة.

 -2-2-1أهمية وأهداف الدراســة:
اجته هدف الدراسة اىل حماولة تسليط الضوء على الرايضة املدرسية ،ابعتبار اهنا متثل النشاط الذي يهتم ابلنخبة من
التالميذ ذوي القدرات واملواهب يف اجملال الرايضي ،كذلك حماولة ااجياد السبل االكثر فعالية النتقاء وتوجيه التالميذ املوهوبني االمر
الذي يساهم يف تطوير الرايضة املدرسية والرتقاء هبا اىل املمارسات النخبوية ،ابإلضافة اىل حماولة لفت االنتباه لدى اساتذة الرتبية
البدنية والرايضية ألمهية االنتقاء والتوجيه للتالميذ املوهوبني حىت يتم التكفل هبم بشكل افضل.
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الدراسات السابقة

الفصل الثاني
 -3-2-1اجراءات الدراسة الميدانية:
عينة الدراسة :مشلت  117استاذ.
تاريخ الدراسة.2011 :
مكان الدراسة :على مستوى والية بسكرة.
منهج الدراسة :املنهج الوصفي.

 -4-2-1النتائج المتوصل اليها:
 غياب اتم التباع االسس العلمية يف انتقاء من طرف االساتذة وان هذا االخري تغلب عليه الذاتية والعفوية اكثر. ان لتنظيم املنافسات الرايضية املدرسية اثر ابلغ للوصول اىل حتقيق عملية االنتقاء والتوجيه للتالميذ املوهوبني وابلتايلاجيعل كل واحد يعرب عن قدراته.
 ان التوجيه الرايضي للتالميذ املوهوبني يساهم يف االستمرار على ممارسة الرايضة املدرسية املناسبة. -2-1دراســة :برقوق عبد القادر

 -1-2-1عنوان الدراسة:
دور االنتقاء الرايضي يف حتسني النتائج الرايضية لأللعاب اجلماعية املدرسية.
دراسة ميدانية على مستوى املؤسسات الرتبوية املنخرطة يف الرابطة الوالئية للرايضة املدرسية بوالية ورقلة.
تناولت هذه الدراسة مشكلة " كيف ميكن النهوض ابلرايضة املدرسية اىل املستوايت النخبوية "،وهي دراسة تندرج حتت
تالث فرضيات متثلت يف:
* اتباع االسس العلمية احلديثة عند انتقاء التالميذ ،يساعد على اكتشاف القدرات و املواهب الرايضية.
* لتنظيم املنافسات الرايضية املدرسية ،امهية كبرية النتقاء وتوجيه التالميذ ذوي املواهب الرايضية حنو املمارسات النخبوية.
* القيام ابلتوجه الرايضي للتالميذ املوهوبني ،يساهم يف االستمرار يف ممارسة الرايضة املناسبة.

 -2-2-1أهمية وأهداف الدراســة:
حتديد وإظهار أمهية االنتقاء الرايضي للمنتخبات اليت متثل والية ورقلة يف املنافسات اليت تنظمها الرابطة الوالئية للرايضة
املدرسية كما اهتمت بتحديد أمهية هذه العملية يف حتقيق نتائج إاجيابية للوالية.
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الدراسات السابقة

الفصل الثاني
 -3-2-1اجراءات الدراسة الميدانية:
عينة الدراسة :مشلت  200استاذ.
تاريخ الدراسة.2014 :

مكان الدراسة :مستوى املؤسسات الرتبوية املنخرطة يف الرابطة الوالئية للرايضة املدرسية بوالية ورقلة.
منهج الدراسة :املنهج الوصفي.

 -4-2-1النتائج المتوصل اليها:
 الدور الكبري لعملية االنتقاء النخبوي األمثل يف حتقيق نتائج إاجيابية يف البطولة املدرسة للرايضات اجلماعية. وجود فروق دالة احصائيا يف التحكم يف عملية االنتقاء األويل بني اساتذة الطورين الثانوي واملتوسط لصاحل اساتذةالطور الثانوي .
 عدم االهتمام من طرف أساتذة الطورين يف اكتشاف املواهب الرايضية يف الوسط املدرسي وترك ذلك للصدفة يف أغلباألحيان.
 ضعف التكوين لدى أساتذة الرتبية البدنية والرايضية عموما فيما خيص عمليات التدريب الرايضيني احلديث ويف كيفياتاالنتقاء العلمي للمواهب الرايضية.
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اجلانب التطبيقي

الفصل الثالث
طرق ومنهجية
الدراسة

طرق ومنهجية الدراسة

الفصل الثالث
 -1المنهجية:

يتفق اجلميع على أن املنهج هو السبيل الفعلي واملستعان يف حل مشكلة البحث ،فالباحث حياول دوما إاجياد مطابقة
بني املنهج املستخدم ومشكلة البحث ،واألهداف اليت تسعى لتحقيقها ،كما ونوعا وحىت من انحية الشمولية ،فمنهج البحث هو
احملصلة اليت يلخص هبا الباحث بعدما يكون قد ألقى تساؤله الرامي اىل حل املشكلة البحث ،لذا نسمي اخلطة املرسومة حلل
املشكلة أبهنا منهج البحث يف عملية البحث.
واملنهج املتبع هو الوصفي حيث يعرف أب نه " :عبارة عن دراسة تشمل مجيع الدراسات اليت هتتم جبمع وتلخيص احلقائق
احلاضرة املرتبطة ابلطبيعة وبوضع عدد من الناس وبوضع عدد من األشياء ،أو جمموعة من الظروف أو فصيلة من األحداث أو
نظام فكري ،أو أي نوع آخر من الظواهر اليت ميكن أن يرغب الشخص يف دراستها 1".ومن مميزات هذا املنهج أن الدراسة تكون
عن طريق العينة وتكشف عن العالقة السببية بني متغريين أو أكثر" ،كما يشتمل املنهج الوصفي على جمموعة من أساليب البحث
العلمي اليت تستخدم من طرف الباحثني ،ومن أهم األساليب لدينا الدراسات املسحية.2

 -2الدراسة االستطالعية:
تعد الدراسة االستطالعية كأساس جوهري لبناء البحث ككل ،وهي مبثابة خطوة أساسية ومهمة يف البحث العلمي إذ
من خالهلا ميكن للباحث جتربة وسائل حبثه للتأكد من سالمتها ودقتها ووضوحها.

3

فمن خالل الدراسة االستطالعية نريد أن حنقق جمموعة من األهداف تتمثل يف:
 االطالع على امل مارسة امليدانية يف املعهد واالتصال أبساتذة مقاييس األعمال التطبيقية قصد مجع أكرب عدد مناملعلومات اليت ميكن بواسطتها معاجلة اإلشكال العام املطروح.
 حماولة التعرف أكثر على جمتمع الدراسة امليدانية. الوصول إىل أفضل الطرق املنظمة لتحديد هيكل العمل املطلوب والقائم على توزيع ومجع االستمارات.وفيما خيص الدراسة االستطالعية فقد تكونت عينة الدراسة االستطالعية من ( 21أستاذ) ،مبعهد علوم وتقنيات
النشاطات البدنية والرايضية واجلدول يبني خصائص عينة الدراسة االستطالعية.

 -1مروان عبد اجمليد ابراهيم ،أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل اجلامعية ،ط ،1مؤسسة الوراق ،عمان ،األردن ،2000 ،ص.125
 -2مصطفى عليان رحبي واخرون ،أساليب البحث العلمي ،ط ،1دار الصفاء ،عمان ،األردن ،2008،ص.45

 -3حمي الدين خمتار ،بعض تقنيات البحث وكتابة التقرير يف املنهجية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر، 1995،ص.47
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طرق ومنهجية الدراسة

الفصل الثالث
اجلدول رقم ( :)01يبني خصائص عينة الدراسة االستطالعية.
اجلنس
اسم املعهد

الدرجة العلمية
انثى

ذكر

دكتوراه

ماجستري

سنوات اخلربة
أتهيل
جامعي

5 -0

20-10 10-5

علوم وتقنيات
النشاطات

02

19

5

16

0

17

02

02

البدنية والرايضية
النسبة املئوية

%90.5

%9.5

%76.20

%23.80

0

%81

%9.5

%9.5

 -3العينة:
 -1-3طريقة اختيار عينة البحث:
يقول (عمار حبوش) ":أبن عينة البحث هي املعلومات عن الوحدات اليت تسحب من اجملتمع األصلي ملوضوع الدراسة
حبيث تكون ممثلة متثيال صادقا لصفات هذا اجملتمع".

1

عند اخ تيار العينة وجب مراعاة عدة مفاهيم ،ألهنا تعترب من أهم املشكالت اليت تصادف الباحث يف جمال العلوم
االنسانية واالجتماعية ،فالنتائج العلمية تتوقف على مدى متثيل العينة للمجتمع األصلي وابتعادها قدر املستطاع عن التميز
وتستخدم العينة يف األحباث النفسية واالجتماعية بسبب ما يلي:
 االقتصاد يف التكلفة املادية. توفري اجلهد من جتميع البياانت وتبويبها وحتليلها وتفسريها. توفر قدر من الدقة يف اإلجراءات امليدانية ،ويف تفسري النتائج. -تسمح ابلتعمق يف الدراسة واستغالل البياانت املتحصل عليها.

 -1عمار بوحوش ،حممد نيبات ،مناهج البحث العلمي وطرق اعداد البحث،ط ،3ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر، 2001،ص.43
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الفصل الثالث

طرق ومنهجية الدراسة

 -2-3حجم العينة:
مت اختيار عينة البحث من معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية – جامعة ورقلة -وسعيا اىل ارساء قواعد
املوضوعية العلمية عمدان اىل اختيار عينة مقصودة من حيث الدرجة العلمية وسنوات اخلربة والعمر ،حيث بلغت  21أستاذ ،وهذا
نظرا إللزامية البحث ،فالعينة املقصودة هي العينة اليت يتم انتقاء أفرادها بشكل مقصود من قبل الباحث نظرا لتوفر بعض
اخلصائص يف أولئك األفراد دون غريهم ،ولكون تلك اخلصائص هي من األمور اهلامة ابلنسبة للدراسة.

1

 -3حدود الدراسة:
 -1-3الحدود المكانية:
حتتل الدراسة موقعا حمدود املعامل واملتمثل يف معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية -جامعة ورقلة -وابلضبط
طلبة السنة أوىل (طور الليسانس) .

 -2-3الحدود الزمانية:
جترى هذه الدراسة خالل السنة اجلامعية ،2016/2015بدءا من  23مارس إىل  20ماي 2016م.

 -4ضبط متغيرات الدراسة:
 -1-4المتغير المستقل:
وهو الذي يتم حبث أثره يف متغري آخر ،وميكن للباحث التحكم للكشف عن تبيان هذا األثر ابختالف قسم ذلك
التغري ،ويتمثل يف حبثنا هذا يف :انتقاء الطلبة يف اختبار الكفاءة البدنية.

 -2-4المتغير التابع:
هو ذلك املتغري الذي يرغب يف الكشف عن أتثري املتغري املستقل عليه واملتغري التابع يف حبثنا هذا هو :الرفع من املستوى
الدراسي.

 -5أدوات الدراسة:
 -1-5االستبيان:
اعتمدان يف إجراء البحث على استمارة االستبيان اليت حتتوي على كل ما يتعلق بعناصر املوضوع فاالستبيان يعرف أبنه
جمموعة من األسئلة املرتبة حول موضوع معني يتم وضعها يف استمارة تعطى إىل األشخاص املعنيني متهيدا للحصول على أجوبة
األسئلة الواردة فيها واألسلوب املثايل أن ميأل االستبيان يف حضور الباحث الن اجمليب قد يفيد الباحث أكثر مما يتوقع فيلفت نظره
إىل جل الثغرات ليتداركها يف احلال ،حيث كان االستبيان موجه ألساتذة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية
وتضمن:
 -1حممد عبيدات ،حممد ابو نصار ،عقيلة مبيضني ،منهجية البحث العلمي القواعد واملراحل والتطبيقات ،دار وائل للنشر،عمان،1995،ص.96
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طرق ومنهجية الدراسة

الفصل الثالث

 الفرضية االوىل اليت تعرب على ان االنشطة املقرتحة يف اختبار الكفاءة البدنية هلا دور يف االنتقاء اجليد لطلبة املعهد متثلتيف  7عبارات.
 اما الفرضية الثانية اليت تقول ابن للشعبة اليت درسها الطالب امهية كبرية يف الرفع من املستوى الدراسي حيث متثلت يف 10عبارات.

الخصائص السيكو مترية:
العبارات

حجم العينة

املتوسط احلسا ي

االحنراف املعياري

1س

21

1,05

0,218

2س

21

1,81

0,402

3س

21

2,62

0,590

4س

21

1,24

0,436

5س

21

2,29

0,644

 6س

21

1,14

0,478

7س

21

1,62

0,669

8س

21

2,05

0,805

9س

21

1,10

0,436

 10س

21

1,38

0,498

 11س

21

1,57

0,598

 12س

21

1,19

0,402

 13س

21

2,00

0,707

 14س

21

1,10

0,301

ومنه ال ميكن حساب قيمة معامل الثبات (الفا كرونباخ) الن عبارات االستبيان ال ختضع ملقياس ليكارت.

 -2-5االجراءات التطبيقية:
بعد ضبط اجلانب النظري ملوضوع الدراسة توجهنا للجانب التطبيقي الذي قمنا فيه بضبط االستبيان اخلاص أبساتذة
املعهد ،حيث وزعنا  21استمارة ألخذ ومعرفة آرائهم حول أمهية االنتقاء يف اختبار الكفاءة البدنية للرفع من املستوى الدراسي
للطلبة.
بعد مجع االستبيان اخلاص ابألساتذة قمنا جبمع البياانت ووضعها يف جداول مع التمثيل البياين هلا ،مث حللنا النتائج احملصل عليها.
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طرق ومنهجية الدراسة

الفصل الثالث
 -3-5المعالجة االحصائية:

اعتمدان يف حبثنا على املنهج اإلحصائي ملا له من دور من خالل الطريقة اليت يستعملها الباحث لرتمجة النتائج احملصل
عليها ،وقد اعتمدان يف استخراج النسب املئوية عند حتليل النتائـج العديـدة على القاعدة الثالثية التالية:

س

ع 100 

س :نسبة اإلجاابت(النسبة املئوية) .ع :عدد التكرارات.
م :جمموع العينة.

 ابإلضافة اىل برانمج .EXL -برانمج  spss 20للعلوم االجتماعية
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م

الفصل الرابع
عرض وحتليل

ومناقشة النتائج

عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصل الرابع
عرض وتحليل ومناقشة النتائج:

نص الفرضية األولى :لألنشطة املقرتحة يف اخـتبار الكفاءة البدنية لـها دور يف االنتقاء اجليد للطلبة.
السؤال رقم( :)01يف رأيك ما هي االختبارات املناسبة الختيار الطالب يف املعهد؟
الجدول رقم( :)02يبني طبيعة االختبارات املناسبة الختيار الطالب امللتحقني ابملعهد.
التكرار

النسبة

اختبارات بدنية

20

95,2

اختبارات نظرية

1

4,8

اجملموع

21

100,0

الشكل رقم( :)01دائرة نسبية تبني طبيعة االختبارات املناسبة الختيار الطالب امللتحقني ابملعهد.

التحليل:

من خالل اجلدول رقم  02والشكل : 01

 يرى عدد من األساتذة الذين أن األنشطة املناسبة الختيار الطالب للمعهد هي اإلختبارات البدنية أي ما ميثل .% 95.20 يرى عدد من األساتذة الذين أن األنشطة املناسبة الختيار الطالب للمعهد هي اإلختبارات النظرية أي ما ميثل .% 04.80إذن نستخلص األساتذة الذين يرون أن األنشطة املناسبة الختيار الطالب للمعهد هي اإلختبارات البدنية وهذا ما
أكدته النتائج املتحصل عليها.
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عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصل الرابع

السؤال رقم( :)02يف رأيك ماهي األنشطة املناسبة لتقييم قدرات الطلبة املقبلني يف اجتياز اختبار الكفاءة البدنية ؟
الجدول رقم( :)03يبني األنشطة املناسبة لتقييم قدرات الطلبة املقبلني يف اجتياز اختبار الكفاءة البدنية.
التكرار

النسبة

انشطة الرايضات اجلماعية

4

19,0

انشطة الرايضات الفردية

17

81,0

اجملموع

21

100,0

الشكل رقم( :)02دائرة نسبية تبني األنشطة امل ناسبة لتقييم قدرات الطلبة املقبلني يف اجتياز اختبار الكفاءة البدنية.

التحليل:
من خالل اجلدول رقم  03والشكل : 02
 يرى عدد من األساتذة األنشطة املناسبة لتقييم قدرات الطلبة املقبلني يف اجتياز اختبار الكفاءة البدنية هي أنشطة الرايضاتالفردية أي ما ميثل . % 81
 يرى عدد من األساتذة أن األنشطة املناسبة لتقييم قدرات الطلبة املقبلني يف اجتياز اختبار الكفاءة البدنية هي أنشطة الرايضاتاجلماعية أي ما ميثل .% 19
إذن نستخلص أن غالبية األساتذة يرون أن األنشطة املناسبة لتقييم قدرات الطلبة املقبلني يف اجتياز اختبار الكفاءة
البدنية هي أنشطة الرايضات الفردية وهذا ما أكدته النتائج املبينة.
أما فيما خيص السؤال رقم ( )03والسؤال رقم ( )04املتعلق بتحديد األنشطة فقد اختلفت اإلجاابت فتمثلت األنشطة
الفردية يف القفز الطويل ،رمي اجللة ،السرعة ،املداومة ،السباحة ،اجلمباز وهذا نظرا ألن طبيعة هذه النشاطات مربجمة يف الطورين
املتوسط والثانوي وهي معتمدة كذلك يف امتحان شهادة البكالوراي املتعلق ابلنشاط البدين ابإلضافة إىل هذه النشاطات اقرتحت
كذلك نشاطات مجاعية ومتثلت يف كرة السلة ،كرة الطائرة ،كرة اليد ،كرة القدم.
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عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصل الرابع
السؤال رقم( :)05يف رأيك كيف يتم التقييم يف األنشطة الفردية ؟
الجدول رقم( :)04يبني طريقة التقييم يف األنشطة الفردية.
التكرار

النسبة

حسب النتيجة احملققة

1

4,8

حسب األداء الفين

6

28,6

حسب النتيجة واألداء

14

66,7

اجملموع

21

100,0

الشكل رقم( :)03دائرة نسبية تبني طريقة التقييم يف األنشطة الفردية.

التحليل:
من خالل اجلدول رقم  04والشكل : 03
 يرى عدد من األساتذة أن التقييم يف األنشطة الفردية يتم حسب النتيجة واألداء أي ما ميثل .%66.70 يرى عدد من األساتذة أن التقييم يف األنشطة الفردية يتم حسب األداء الفين أي ما ميثل .%28.60 يرى عدد من األساتذة أن التقييم يف األنشطة الفردية يتم حسب النتيجة احملققة أي ما ميثل .%04.80إذن نستخلص أن معظم األساتذة يرون أن التقييم يف األنشطة الفردية يتم حسب النتيجة واألداء.
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عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصل الرابع
السؤال رقم( :)06يف رأيك كيف يتم التقييم يف األنشطة اجلماعية ؟
الجدول رقم( :)05يبني طريقة التقييم يف األنشطة اجلماعية.

التكرار

النسبة

من خالل عمل الورشات

16

76,2

من خالل منافسة بني الطالب

5

23,8

اجملموع

21

100,0

الشكل رقم( :)04دائرة نسبية تبني طريقة التقييم يف األنشطة اجلماعية.

التحليل:
من خالل اجلدول رقم  05والشكل : 04
 يرى عدد من األساتذة أن التقييم يف األنشطة اجلماعية يتم من خالل عمل الورشات أي ما ميثـل .%76.20 يرى عدد من األساتذة أن التقييم يف األنشطة اجلماعيـة يتـم من خالل منافسة بني الطالب أي ما ميثل .%23.80إذن نستخلص أن أغلب األساتذة يرون أن التقييـم يف األنشــطة اجلماعية يتـم من خالل عمل الورشات وهذا ما أثبتته
النتائج بنسبة .%76.20
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عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصل الرابع
السؤال رقم( :)07ما رأيكم يف عملية االنتقاء السائدة يف املعهد؟
الجدول رقم( :)06يبني عملية االنتقاء السائدة يف املعهد.
التكرار

النسبة

جيدة

2

9,5

مقبولة

11

52,4

ضعيفة

8

38,1

اجملموع

21

100,0

الشكل رقم( :)05دائرة نسبية تبني عملية االنتقاء السائدة يف املعهد.

التحليل:
من خالل اجلدول رقم 06والشكل: 05
 يرى عدد من األساتذة حسب رأيهم أن عملية االنتقاء السائدة يف املعهد مقبولة وهذا بنسبة .%52.40 يرى عدد من األساتذة حسب رأيهم أن عملية االنتقاء السائدة يف املعهد ضعيفة وهذا بنسبة .%38.10 يرى عدد من األساتذة حسب رأيهم أن عملية االنتقاء السائدة يف املعهد جيدة وهذا بنسبة .%09.50ومنـه نستخلص أن معظم األساتذة يرون حســب رأيهم أن عملية االنتقاء السائدة يف املعهد هي عملية ان انتقاء مقبولة.
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عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصل الرابع

نص الفرضية الثانية :للشعبة اليت درسها الطالب أمهية كبرية يف الرفع من املستوى الدراسي لطالب املعهد.
السؤال رقم( :)01يف رأيك ماهي الشعب املناسبة للدخول إىل معهد ع  .ت  .ن  .ب  .ر؟
الجدول رقم( :)07يبني الشعب املناسبة للدخول إىل معهد ع  .ت  .ن  .ب  .ر.
التكرار

النسبة

شعبة العلوم التجريبية

19

90,5

شعبة آداب وفلسفة

1

4,8

الشعب التقنية

1

4,8

اجملموع

21

100,0

الشكل رقم( :)06دائرة نسبية تبني الشعب املناسبة للدخول إىل معهد ع  .ت  .ن  .ب  .ر.

التحليل:
من خالل اجلدول رقم  07والشكل : 06
 يــرى عدد من األساتذة أن الشع ــب املناسبة للدخول إىل املعــهد هي شعبة العل ــوم التجريبية وهذا بنسبة . % 90.50 يــرى عدد من األساتذة أن الشع ــب املناسبة للدخول إىل املعــهد هي شعبة آداب وفلسفة وهذا بنسبة . % 04.80 يــرى عدد من األساتذة أن الشع ــب املناسبة للدخول إىل املعــهد هي الشعب التقنية وهذا بنسبة . % 04.80ومنه نستخلص أن الشع ــب املنـاسبة للدخـول إىل املعــهد هي شعبة العلوم التجريبية بنسبة وصلت اىل %90.50

حسب رأي اغلبية االساتذة.
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عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصل الرابع

السؤال رقم ( :)02هل يعين أن االختصاصات األخرى تقف عائق يف وجه التحصيل الدراسي للطلبة ؟
الجدول رقم( :)08يبني درجة صعوبة االختصاصات األخرى اليت تقف يف وجه التحصيل الدراسي للطلبة.
التكرار

النسبة

بدرجة كبرية

10

47,6

بدرجة متوسطة

9

42,9

بدرجة ضعيفة

2

9,5

اجملموع

21

100,0

الشكل رقم( :)07دائرة نسبية تبني درجة صعوبة االختصاصات األخرى اليت تقف يف وجه التحصيل الدراسي للطلبة.
التحليل :من خالل اجلدول رقم  08والشكل :07
 يـرى عدد من األساتذة أن االختصاصات األخرى تقف عائق يف وجه التحصيل الدراسي للطلبة بدرجة كبرية وهذا بنسبة تصلإىل %47.60
 يـرى عدد من األساتذة أن االختصاصات األخرى تقف عائق يف وجه التحصيل الدراسي للطلبة بدرجة متوسطة وهذا بنسبةتصل إىل %42.90
 يرى عدد من األساتذة أن االختصاصات األخرى تقف عائق يف وجه التحصيل الدراسي للطلبة بدرجة ضعيفة وهذا بنسبةتصل إىل %09.50
ومنه نستخلص حسب رأي األساتذة أن االختصاصات األخرى تقف عائق يف وجه التحصيل الدراسي للطلبة كانت
بدرجة كبرية ،وهذ بنسبة .%47.60

- 29 -

عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصل الرابع

السؤال رقم( :)03حسب رأيك ما هو املعدل املناسب الذي تقرتحه لاللتحاق ابملعهد ؟
الجدول رقم( :)09يبني املعدل املناسب لاللتحاق ابملعهد.
التكرار

النسبة

من  10اىل 10.99

6

28,6

من  11اىل 11.99

8

38,1

أكثر من 12

7

33,3

اجملموع

21

100,0

الشكل رقم( :)08دائرة نسبية تبني املعدل املناسب لاللتحاق ابملعهد.

التحليل:
من خالل اجلدول رقم  09والشكل :08
 يـ ــرى عدد من األساتذة أن معدل القبول لاللتحاق ابملعهد من  11اىل  11.99أي ما ميثل نسبة قدرها .%38.10 يـ ــرى عدد من األساتذة أن معدل القبول لاللتحاق ابملعهد أكثر من  12أي ما ميثل نسبة قدرها .%33.30 يـ ــرى عدد من األساتذة أن معدل القبول لاللتحاق ابملعهد من  10اىل  10.99أي ما ميثل نسبة قدرها .%28.60اذن نستخلص ،رغم ان النتائج كانت متقاربة اال ان نسبة  %38.10من األساتذة يرون ان معدل القبول لاللتحاق
ابملعهد يكون من 11اىل 11.99وهذا حسب النتائج.
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عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصل الرابع
السؤال رقم ( :)04يف رأيك ماهي املواد النظرية اليت تركزون عليها ؟
الجدول رقم( :)10يبني املواد النظرية املعتمد عليها.

التكرار

النسبة

العلوم

20

95,2

الفيزايء

1

4,8

اجملموع

21

100,0

الشكل رقم( :)09دائرة نسبية تبني املواد النظرية املعتمد عليها.

التحليل:
من خالل اجلدول رقم  10والشكل :09
 يرى عدد من األساتذة أن املواد اليت يركزون عليها هي العلوم وهذا بنسبة %95.20 -يرى عدد من األساتذة أن املواد اليت يركزون عليها هي الفيزايء وهذا بنسبة .%04.80

ومنه نستخلص أن مادة العلوم هي املادة املعتمد عليها يف الدراسة بنسبة  %95.20حسب رأي أغلبية األساتذة.
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عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصل الرابع

السؤال رقم ( :)05هل يف رأيك أن الطالب من الشعب غري العلمية يكون مستواهم الدراسي أقل من الطالب العلميني؟

الجدول رقم( :)11يبني املستوى الدراسي للطلبة بني الشعب العلمية غري العلمية.
التكرار

النسبة

نعم

13

61,9

ال

8

38,1

اجملموع

21

100,0

الشكل رقم( :)10دائرة نسبية تبني املستوى الدراسي للطلبة بني الشعب العلمية غري العلمية.

التحليل:

من خالل اجلدول رقم  11والشكل :10

 نالحظ أن هناك عدد من األساتذة يرون أن الطالب من الشعب غري العلمية أن مستواهم الدراسي يكون أقل من الطالبالعلميني وهذا بنسبة .%61.90
 يرى عدد من األساتذة أن الطالب من الشعب غري العلمية أن مستواهم الدراسي ال يكون أقل من الطالب العلميني وهذابنسبة .%38.10
ومنه نستخلص حسب النتائج املبينة إليها أن املستوى الدراسي لطالب الشعب العلمية اعلى بنسبة %61.90وهذا
يؤكد على امهية الشعب العلمية يف الرفع من املستوى الدراسي للطلبة.
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عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصل الرابع
السؤال رقم ( :)06هل نتائج املستوى الدراسي للطلبة راجع للشعبة ؟
الجدول رقم( :)12يبني عالقة نتائج املستوى الدراسي ابلشعبة املدروسة.
التكرار

النسبة

بدرجة كبرية

10

47,6

بدرجة متوسطة

10

47,6

بدرجة ضعيفة

1

4,8

اجملموع

21

100,0

الشكل رقم( :)11دائرة نسبية تبني عالقة نتائج املستوى الدراسي ابلشعبة املدروسة.

التحليل:
من خالل اجلدول رقم  12والشكل :11
 نالحظ أن هناك عدد من األساتذة يرون أن نتائج املستوى الدراسي للطلبة راجع للشعبة بدرجات متساوية ما بني الكبريةواملتوسطة وهذا بنسبة %47.60
 نالحظ أن هناك عدد من األساتذة يرون أن نتائج املستوى الدراسي للطلبة راجع للشعبة بدرجة ضعيفة وهذا بنسبة%04.80
ومنه نستخلص حسب آراء األساتذة أن عالقة نتائج املستوى الدراسي للطلبة ابلشعبة ينحصر بني الدرجة الكبرية
واملتوسطة وهذا حسب النتائج اليت توصلنا إليها.
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عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصل الرابع

السؤال رقم ( :)07هل ترى أن هناك عالقة بني الشعبة املدروسة والتوجه حنو هذا التخصص ؟

الجدول رقم( :)13يبني عالقة الشعبة املدروسة ابلتوجه حنو هذا التخصص.
التكرار

النسبة

نعم

17

81,0

ال

4

19,0

اجملموع

21

100,0

الشكل رقم( :)12دائرة نسبية تبني عالقة الشعبة املدروسة ابلتوجه حنو هذا التخصص.

التحليل:
من خالل اجلدول رقم  13والشكل : 12
 يـ ــرى ع ـ ــدد مـ ــن األسـ ــاتـ ــذة أن هن ــاك عالقـ ــة بني الشعبـ ــة املـ ــدروس ــة والتوجـ ــه حن ــو ه ــذا التخصص وهـ ــذا بنسبـ ــة .%81 بينما يــرى الع ـ ــدد اآلخر أنه ليس هناك عالقـ ــة بني الشعبـ ــة املـ ــدروس ــة والتوجـ ــه حن ــو ه ــذا التخصص وهـ ــذا بنسبـ ــة .%19ومنـ ـه نستخلص أن  %81من غالبية األسـاتذة يرون أن الشعبـة املـدروسة هلا عالقة ابلتوجه حن ــو هذا التخصص ،وهـذا
ما اكدته النتائج .
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عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصل الرابع

السؤال رقم ( :)08هل توافق أن حتسن مستوى الطلبة راجع لتفوقهم يف املواد العلمية ؟
الجدول رقم( :)14يبني التفوق يف املواد العلمية وعالقته بتحسن مستوى الطلبة.
التكرار

النسبة

دائما

5

23,8

غالبا

11

52,4

أحياان

5

23,8

اجملموع

21

100,0

الشكل رقم( :)13دائرة نسبية تبني التفوق يف املواد العلمية وعالقته بتحسن مستوى الطلبة.

التحليل:
من خالل اجلدول رقم  14والشكل : 13
 يـرى عدد من األساتذة أن حتسن مستوى الطلبة راجع لتفوقهم يف املواد العلمية يكون غالبا وهذا بنسبـ ــة .%52.40 يرى عدد من األساتذة أن حتسن مستوى الطلبة راجع لتفوقهم يف املواد العلمية يكون دائما وهذا بنسبـ ــة .%23.80 يرى عدد من األساتذة أن حتسن مستوى الطلبة راجع لتفوقهم يف املواد العلمية يكون أحياان وهذا بنسبـ ــة .%23.80ومن ــه نستخلص أن حتسن مستوى الطلبة راجع لتفوقهم يف املواد العلمية وهـ ــذا حسب ما يبينه معظم جمتمع العينة .
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عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصل الرابع

السؤال رقم( :)09هل تالحظ أن هناك تفاوت يف نتائج التحصيل الدراسي للطلبة؟
الجدول رقم( :)15يبني التفاوت يف نتائج التحصيل الدراسي للطلبة.
التكرار

النسبة

نعم

19

90,5

ال

2

9,5

اجملموع

21

100,0

الشكل رقم( :)14دائرة نسبية تبني التفاوت يف نتائج التحصيل الدراسي للطلبة.

التحليل:
من خالل اجلدول رقم  15والشكل : 14
 يـرى عدد مـن األسـاتذة أن هناك تفاوت يف نتائج التحصيل الدراسي للطلبة بنسبـ ــة .%90.50 بينما يـرى العدد اآلخر أنه ليس هناك تفاوت يف نتائج التحصيل الدراسي للطلبة بنسبـ ــة .%09.50ومنه نستخلص أن جل وغالبية جمتمع العينة اجيزمون أبن هنالك تفاوت يف نتائج التحصيل الدراسي للطلبة بنسبـ ــة
.%90.50
أما فيما خيص السؤال رقم ( )10املتعلق األسباب اليت تؤدي إىل التفاوت يف نتائج التحصيل الدراسي للطلبة فقد
تعددت وتنوعت وذلك حسب آراء جمتمع العينة وميكن ابرازها فيما يلي:
 نقص التأطري البيداغوجي للطلبة ،واختالف طرق التدريس ابإلضافة اىل معدالت البكالوراي.
 اختالف الشعب املدروسة بني العلمية واألدبية وغريها والتوجه حنو التخصص.
 معظم املقاييس علمية واجيب أن تكون للطالب قاعدة حول ذلك.
 صعوبة كبرية يف الفهم واالستيعاب ،وانعدام االنضباط وقلة الرتكيز أثناء احلصة.
 التذبذب يف معايري التقومي وخاصة يف املقاييس التطبيقية.
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عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصل الرابع
 -1مناقشة الفرضيات:
 -1-1مناقشة الفرضية االولى:

نستنتج من خالل حتليلنا لعبارات فرضيتنا اليت تقول ان لألنشطة املقرتحة يف اختبار الكفاءة البدنية دور يف االنتقاء
اجليد للطالب ،وذلك ابلرجوع اىل االستبيان من خالل السؤال ( )1و( )2و( )3جند معظم االساتذة يعتقدون حسب آرائهم ابن
نوعية هذه اإلختبارات وطبيعة االنشطة البدنية سواء االنشطة الفردية او االنشطة اجلماعية هي انشطة مقررة ومربجمة يف اختبار
الكفاءة البدنية على مستوى املعهد.
اما فيما خيص السؤالني رقم ( )5و( )6الذي يؤكد على طريقة التقييم يف هذه االنشطة املطبقة سواء الفردية او اجلماعية ،فاذا كان
النشاط فردي فهم يعتمدون يف تقييمهم على النتيجة واالداء من خالل ما بينه اجلدول( ،)4بينما يف السؤال رقم( )6يرى معظم
االساتذة ان افضل طريقة للتقييم يف النشاط اجلماعي هي عمل ابلورشات وهو ما تبني يف اجلدول (.)5
اذن ميكن القول من خالل ما سبق ان فرضتنا املبنية اساس ان األنشطة املقرتحة يف اختبار الكفاءة البدنية هلا دور يف االنتقاء اجليد
للطالب قد حتققت .

 -2-1مناقشة الفرضية الثانية:
نستنتج بعد عرض وحتليل عبارات فرضيتنا الثانية اليت جاءت لتربز على االمهية الكبرية للشعبة و طبيعة املواد اليت درسها
الطالب يف الرفع من مستواهم الدراسي فنستطيع القول ان املواد املناسبة للرفع من املستوى الدراسي للطلبة هي املواد العلمية وهذا
ما توضح يف السؤالني ( )4و( )8من خالل اجلدولني (.)14 ،10
وأما ابلنسبة لنوعية الشعبة فأغلب االساتذة يركزون ويؤدون على ضرورة اعطاء الطالب ذوي االختصاص العلمي االلوية
لاللتحاق ابملعهد بناء على جاء يف السؤال ( )1و( )2و( )5و( )6و( )7و( )9من خالل اجلداول (،13 ،12 ،11 ،8 ،7
 ،) 15لكن هذا ال يعين ان الطالب الذين درسوا يف الشعب االدبية يكون مستواهم ضعيف ،ولكنهم اجيدون صعوبة يف التعامل
مع املقاييس العلمية املقبلني على دراستها.
ومنه نستنتج ان للشعب اليت درسها الطالب امهية كبرية يف الرفع من املستوى الدراسي ،وهذا ما اكدته النتائج وابلتايل
اىل إثبات صحة الفرضية.
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عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصل الرابع
االستنتاج العام:

نستخلص ما جاء يف الفرضية االوىل اليت نصت على ان لألنشطة املقرتحة يف اختبار الكفاءة البدنية هلا دور االنتقاء
اجليد للطلبة.
من خالل عرض نتائج االستمارات ،ومن اجل حتقيق الفرضية االوىل للبحث تبني لنا فعال ان األنشطة املقرتحة يف
اختبار الكفاءة البدنية هلا دور يف االنتقاء اجليد للطالب.
ابإلضافة كذلك نستخلص ما جاء يف الفرضية الثانية اليت نصت على ان للشعب اليت درسها الطالب امهية كبرية يف
الرفع من املستوى الدراسي.
من خالل عرض نتائج االستمارات ،ومن اجل حتقيق الفرضية الثانية للبحث تبني لنا فعال ان للشعبة اليت درسها الطالب أمهية
كبرية يف الرفع من مستواهم الدراسي على مستوى املعهد.
ومنه بعد حتقق الفرضيات الفرعية ،ميكننا القول ابن فرضيتنا العامة اليت كانت حمل الدراسة واليت تقول ابن لالنتقاء امهية
كبرية يف الرفع من املستوى الدراسي للطالب قد حتققت.
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اخلاتـمة

الخاتمة
الخاتمــة:
لقد بدأان حبثنا من اجملهول وها حنن اآلن ننهي هذا العمل املتواضع مبا هو معلوم ،وبدأن مبا هو غامض وها حنن اآلن
ننهيه مبا هو واضح ،وبدأان إبشكال وافرتاضات وها حنن اآلن ننهيه حبلول ونتائج حيث أن لكل بداية هناية ولكل منطلق هدف
مسطر ومقصود ،وها حنن اآلن خنط أسطر خامتة حبثنا اليت سنحاول من خالهلا تقدمي زبدة املوضوع ومدى حتقيق اهلدف املرجو
من ذلك وتقدمي افرتاضات مستقبلية تساعد الباحثني على مواصلة البحث أو إعادة دراسته من جوانب أخرى ،حيث انطلقنا من
تعاريف ومصطلحات وجسدت جبمع املعلومات ومعاجلتها وحتليلها معتمدين يف ذلك على العمل املنهجي الذي ال خيلو من
الضوابط وااللتزامات املنهجية املطلوبة حيث وضعنا يف مقدمة أهدافنا إزالة الغموض وااللتباس الذي ملسناه أثناء بداية هذا
املوضوع  ،هلذا كانت من أهم اخلطوات املعتمة هي تنظيم العمل يف إطار علمي ومنهجي فقمنا بتحليل هذه الوضعية اليت يعاين
منها املعهد يف ظل عدم االهتمام واضح والرتكيز على هذه اإلشكالية.
من خالل البحث النظري والدراسة امليدانية اليت قمنا هبا ابستعمال استمارة االستبيان اليت كانت موجهة اىل االساتذة
وجدان ان عملية االنتقاء عملية حساسة جدا ومهمة ملا هلا من أتثريات على النتائج املستقبلية للطالب ،فإعداد طالب متميزين
من مجيع النواحي لن أييت اال يف وجود استعدادات ومؤهالت الزمة لتحقيق احسن مستوى ممكن ،وقد حاولنا يف هذه الدراسة
التعرف على امهية عملية االنتقاء املطبقة من طرف االستاذ على مستوى االختبارات البدنية إضافة إىل طبيعة هذه االختبارات
املسطرة يف بداية املوسم اجلامعي من اجل احلصول على مقعد ومزاولة هذا التخصص ،وأردان إدراج نتائج مستوى التحصيل
الدراسي وكذا ربطها ابلشعب املدروسة من طرف الطالب امللتحقني ابملعهد.
اما خالصة القول فتتمحور حول امهية انتقاء الطالب من اجل االلتحاق ابملعهد مهما كانت نوعية األنشطة املسطرة
نظراي او تطبيقيا مرورا ابختبارات الكفاءة البدنية ،من خالهلا ميكننا التنبؤ مبستوى حتصيل الطالب املستقبلي.
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قائمة املراجع

قائمة المراجع
أ) الكتب:
 -1ابراهيم مروان عبد اجمليد ،أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل اجلامعية ،ط ،1مؤسسة الوراق ،عمان ،األردن.2000 ،
 -2السيد فرحات ليلى ،القياس واالختبار يف الرتبية الرايضية ،ط ،2مركز الكتاب للنشر ،القاهرة.2005 ،
 -3بوحوش عمار ،حممد نيبات ،مناهج البحث العلمي وطرق اعداد البحث،ط،3ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر.2001،
 -4سالمة ابراهيم ،االختبارات والقياس يف الرتبية الرايضية ،دار املعارف ،القاهرة.1980 ،
 -5عبيدات حممد ،حممد ابو نصار ،عقيلة مبيضني ،منهجية البحث العلمي القواعد واملراحل والتطبيقات ،دار وائل للنشر،
عمان.1995،
 -6عالوي حممد حسن ،نصرالدين رضوان ،القياس يف الرتبية الرايضية وعلم النفس الرايضي ،ط ،2دار الفكر العر ي ،القاهرة،
.2000
 -7عليان رحبي مصطفى واخرون ،أساليب البحث العلمي ،ط ،1دار الصفاء ،عمان ،األردن.2008،
 -8قاسم حسني ،علم التدريب الرايضي يف األعمار املختلفة ،دار الفكر العر ي ،ط ،1عمان ،األردن.1997 ،
 -9لطفي طه حممد ،األسس النفسية النتقاء الرايضيني ،اهليئة العامة للمطابع ،القاهرة ،مصر.2002،
 -10حممد اخلضري هدى ،التقنيات احلديثة النتقاء املوهوبني الناشئني يف السباحة ،املكتبة املصرية للطباعة والنشر ،القاهرة،
مصر.2004 ،
 -11مفيت ابراهيم محادة ،التدريب الرايضي للجنسني من الطفولة اىل املراهقة ،دار الفكر العر ي ،القاهرة.1996،
 -12مفيت ابراهيم محادة ،التدريب الرايضي احلديث ،مركز الكتاب والنشر ،ط ،1القاهرة ،مصر.1998 ،
 -13خمتار حمي الدين ،بعض تقنيات البحث وكتابة التقرير يف املنهجية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر.1995،

ب) الرسائل األكاديمية:
 -14بعض القياسات اجلسمية وعالقتها ببعض الصفات البدنية لدى العيب كرة السلة/حبث مسحي للباحثني :اايد حممد
عبد هللا خالد حممود عزيز ،رايض امحد امساعيل نوفل حممد حممود ،جامعة املوصل.
 -15بعض القياسات اجلسمية وعالقتها ببعض الصفات البدنية لدى العيب كرة السلة/حبث مسحي للباحثني :اايد حممد
عبد هللا خالد حممود عزيز ،رايض امحد امساعيل نوفل حممد حممود ،جامعة املوصل.

ت) القواميس:
 -16قاموس املعاين ،قاموس عريب -عريب ،دار الفكر العر ي ،دمشق ،سوراي.
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املالحق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جـامعة قـاصدي مربـاح – ورقلــة –
معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
قسم تربية حركية للطفل والمراهـــق

استمارة استبيان

أهمية انتقاء الطلبة في اختبار الكفاءة البدنية
للـرفع من المستوى الدراسي لطلبة معهد علوم
وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

يف إطار إجناز مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاسرت أكادميي يف الرتبية البدنية والرايضية ختصص
الرتبية احلركية للطفل واملراه ـق ،نرجو من سيادتكم ملء هذه االستمارة ابإلجابة عن هذه األسئلة ولعلمكم أنه ال
توجد أسئلة صحيحة وأخرى خاطئة ،لذا فإن صراحتكم وصدقكم يف اإلجابة سيزيد البحث قيمة ومصداقية أملنا
كبري إلجناح هذه الدراسة.
ولكم منا جزي ــل الشكر وأمسى عبارات االمتنان.
مالحظة :وضع عالمة (×) يف مربع اإلجابة.
البياانت الشخصية:
اجلنس:

ذكر

أنثى

املؤهل العلمي :ماجستري

دكتوراه

سنوات اخلربة :اقل من 5

اكثر من 5

اكثر من 10

مؤسسة العمل..............................................................................:
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احملور األول :األنشطة املقرتحة يف اختبار الكفاءة البدنية لـها دور يف االنتقاء اجليد للطلبة
 -1يف رأيك ماهي األنشطة املناسبة الختيار الطالب للمعهد؟
اختبارات بدنية
اختبارات نظرية
اختبارات نفسية
 -2يف رأيك ماهي األنشطة املناسبة لتقييم قدرات الطلبة املقبلني يف اجتياز اختبار الكفاءة البدنية ؟
أنشطة الرايضات اجلماعية
أنشطة الرايضات الفردية
 -3إذا كانت اإلجابة ابألنشطة الفردية حدد النشاطات املناسبة.
......................................................................................................
................................................................................................
 -4إذا كانت اإلجابة ابألنشطة اجلماعية حدد النشاطات املناسبة.
......................................................................................................
................................................................................................
 -5يف رأيك كيف يتم التقييم يف األنشطة الفردية ؟
حسب النتيجة احملققة
حسب األداء الفين
حسب النتيجة واألداء
 -6يف رأيك كيف يتم التقييم يف األنشطة اجلماعية ؟
من خالل عمل الورشات
من خالل منافسة بني الطالب
 -7ما رأيكم يف عملية االنتقاء السائدة يف املعهد؟
جيدة
مقبولة
ضعيفة
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الـمحور الثاين :للشعبة الـ درسـها الطـالب أمهيـة كبـرية يف الرفـع مـن املسـتوى الدراسـي لطـالب
املعهد.
 -1يف رأيك ماهي الشعب املناسبة للدخول إىل معهد ع  .ت  .ن  .ب  .ر؟
شعبة العلوم التجريبية
شعبة آداب وفلسفة
العلوم االقتصادية
الشعب التقنيـة
 -2هل يعين أن االختصاصات األخرى تقف عائق يف وجه التحصيل الدراسي للطلبة ؟
بدرجة كبيـرة
بدرجة متوسطة
بدرجة ضعيفة
 -3حسب رأيك ما هو املعدل املناسب الذي تقرتحه لاللتحاق ابملعهد ؟
من 10.99-10
من 11.99-11
أكثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر مـ ـ ـ ـ ـ ـن 12
 -4يف رأيك ماهي املواد النظرية اليت تركزون عليها ؟
العلوم
الفيزايء
الرايضيات
اآلداب
-5يف رأيك هل ترى أن الطالب من الشعب غري العلمية يكون مستواهم الدراسي أقل من الطالب العلميني ؟
نعم
ال
 -6هل نتائج املستوى الدراسي للطلبة راجع للشعبة ؟
بدرجة كبرية
بدرجة متوسطة
بدرجة ضعيفة
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 -7هل ترى أن هناك عالقة بني الشعبة املدروسة والتوجه حنو هذا التخصص ؟
نعم
ال
 -8هل توافق أن حتسن مستوى الطلبة راجع لتفوقهم يف املواد العلمية ؟
دائمـا
غالبـا
أحيانـا
اندرا
 -9هل تالحظ أن هناك تفاوت يف نتائج التحصيل الدراسي للطلبة؟
نعـم
ال
 – 10إذا كانت اإلجابة بنعم أعط أسباب.
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
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:ملخص الدراسة
هدفت الدراسة اىل إبراز مدى أمهية االنتقاء الرايضي يف الرفع من املستوى الدراسي لطلبة املعهد وتسليط الضوء على
 ولتحقيق ذلك،نوعية االنشطة املقرتحة واملطبقة يف اختبار الكفاءة البدنية لطلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية
حاولنا معاجلة االشكالية املتمثلة يف ما مدى أمهية االنتقاء يف اختبار الكفاءة البدنية للرفع من املستوى الدراسي لطلبة معهد علوم
 لالنتقاء أمهية كبرية يف الرفع من املستوى: ولإلجابة عليها مت وضع الفرضية العامة التالية،وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية
 أما أداة البحث فاشتملت على استمارة االستبيان املوجه، وقد استخدمنا املنهج الوصفي يف هذه الدراسة،الدراسي لطلبة املعهد
 واستخدمنا النسب املئوية كأداة احصائية للحكم على مدى صحة أو نفي، استاذ ابملعهد21 لعينة مقصودة ومكونة من
 ومت توزيع استمارات االستبيان يف، وأجريت الدراسة يف معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية جامعة ورقلة،الفرضية
 ولقد توصلنا يف ختام هذا البحث أن لالنتقاء يف اختبار الكفاءة البدنية أمهية يف الرفع من املستوى الدراسي لطلبة، مارس23
.املعهد
. املستوى الدراسي، اختبار الكفاءة البدنية، الطلبة، االنتقاء:الكلمات المفتاحية

Abstract:
The study aimed to highlight the importance of the sports selection raise
the educational level of the students of the shedding light on the quality of the
activities proposed applied in efficiency test center for students at the Institute of
Science and technology activities physical and sporting activities, and to that
end we have tried to address the problem of what is the extent of the importance
of the selection of the students in the test physical efficiency and raise the
educational level of the students of the Institute, to respond to the general
premise: selection of great importance to raise the educational level of the
students of the Institute, we have used the descriptive approach in this study,
either search tool on the commemorations of the questionnaire form a sample
router unintended consequences and composed of 21, professor of the Institute,
in bringing the percentages of the statistical tool to judge the validity or denied
premise, the study was held at the Institute of Science and technology activities
center and Sports Ouargla University, and distribution of application forms The
questionnaire in March 23, we have achieved at the end of this research that the
selection in the test physical efficiency and the importance of the raise the
educational level of the students of the Institute.
Keywords: selection , student , efficiency test center, school level

