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اإله ـ ـداء
أهدي هذه المذكرة لمن كان لهما الفضل علي
بعد اهلل سبحانه و تعالى والداي
إلى أبي و أمي الكريمين اللذان كان لهما الفضل
في توجيهي نحو طلب العلم تقديرا و وفـاءا و أحبا
أن يرياني في هذا المقـام ،أطال اهلل في عمرهما و
أبقـاهما بصحة و عافية.
إلى إخوتي األعزاء ،الذين أحاطوني بالعون و
الدعاء و الحب و الوفـاء ،عزيزة ،كوثر ،أنوار،عبد
القيوم  ،ريمة
إلى كل عائلة شافو وغوقـالي
إلى كل من قدم لي يد العون و الدعم
و المساندة.
و أسأل اهلل سبحانه و تعالى أن يجعله ذا فـائدة
على الذين من بعدي أن شاء اهلل.
و اهلل ولي التوفيق .

عمال بقول الرسول صلى عليه وسلم "من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل"
نشكر اهلل تعالى على توفيقه لنا إلنجاز هذا البحث.
ويشرفنا أن نتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساهم معنا في إنجاز هذا
العمل ،سواء من قريب أو من بعيد.
ونخص بالذكر األستاذ القدير :قـادري تقي الدين المشرف على بحثنا.،
والدي لم يبخل عليا بتوجيهاته ونصائحه  ،وأرائه الصائبة .
وكذا أساتذة معهد التربية البدنية و الرياضية ورقـلة
اللذين ساعدوني كثيرا في انجاز الدراسة الميدانية.
وتحياتنا إلى كل أساتذة وطلبة وعمال قسم التربية البدنية والرياضية
بجامعة ورقـل ـ ـ ـ ــة
"واهلل في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه"

ملخ ـ ــص الدراسـ ـ ــة :
انعكاسات إلغاء اختبار الكفاءة البدنية على المستوى الدراسي لطالب معهد التربية البدنية و الرياضية .
ملخص الدراسة :

هدفت الدراسة إىل إبراز مدى أمهية اختبار الكفاءة البدنية و يف الرفع من املستوى الدراسي لطلبة

املعهد  ،و تسليط الضوء على نوعية األنشطة املقرتحة و املطبقة يف اختبار الكفاءة البدنية  ،لطلبة معهد علوم و
تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية  ،و لتحقيق ذلك حاولنا معاجلة اإلشكالية املتمثلة يف  :هل لإللغاء اختبار
الكفاءة البدنية انعكاسات على املستوى الدراسي لطالب معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية ؟
و لإلجابة عليها مت وضع الفرضية العامة التالية  :لإللغاء اختبار الكفاءة البدنية انعكاسات على املستوى
الدراسي لطالب معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية  ،و قد استخدمنا املنهج الوصفي يف هذه
الدراسة أما أداة البحث فاشتملت على استمارة االستبيان املوجه لعينة مقصودة و مكونة من  03أستاذ باملعهد
و استخدمنا النسب املئوية كأداة إحصائية للعلم على مدى صحة أو نفي الفرضية و أجريت الدراسة يف معهد
الرياضة جامعة ورقلة  ،و مت توزيع استمارات االستبيان يف  21مارس . 1027
و لقد توصلنا يف ختام هذا البحث أن إعادة إدراج اختبار الكفاءة البدنية أمهية كربى يف رفع من املستوى
الدراسي لطلبة املعهد .
االنتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء .
التحصي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل الدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ،
الكلمات المفتاحية  :اللياقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة البدني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Abstract :
The sum up of the study :
The aim of the study was to show the importance of the physical
competence sesame to improve the educational bevel of the institute . More ver
, to shed light on the types of the suggested activities nohich are apphicated in
the exam of the physical competen for the studemts of the institute of spout and
phrasal tachnics sciences .
To realize this we tried to treat the problematic :
Has the cancellation of the physical competence exam an influence on the
? students ‘ educational level of the institute
To answer this , the following general hypothesis has beer put :the
cancellation of the physical competence exam has an influence on the
educational level of the students of the physical ad sprat beechnuts séance
institute .
In this study , we ‘ ve used the descriptive approach , the tools of the
research includes the form of the questionnaire which vas addressed to a special
criteria includes 30 teachers from the institute .
We used the percentage as a statistic method . to judge on the reality or
the negation of the hypothesis the study was done in the sport ‘s institute , the
university of Ouargla.
The questiomaire was des trilruted on March 12 th
We vè deduced at end of research that the reinsert of physical competence
exam has agreat invariance to improve the bavel of the student of the institute
The key nerds :
- Ohysical fitves - Zearning progress
- Selection s
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03
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ينب درجة جتاوب و املشاركة يف احلصص التطبيقية من طرف طلبة سنة أوىل ليسانس .

00

00

ينب ضرورة اجراء اختبار الكفاءة البدنية النتقاء صفوة من الطلبة .

00

00

ينب اجبارية إعادة إدراج اختبار الكفاءة البدنية الذي يعترب العمود الفقري لدخول
املعاهد الرياضية .

00

00

ينب نتائج الطلبة يف احلصص التطبيقية املوسم املاضي مقارنة بنتائج الطلبة يف املوسم
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00

00
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00
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00

30

دائرة نسبية تبني نتائج الطلبة بالنسبة للسداسي الفردي للعام الدراسي احلايل

00

30

دائرة نسبية تبني مستوى الطلبة من حيث احلضور و املشاركة يف احملاضرات

00

30

دائرة نسبية تبني ذلك اختالف يف مستوى طلبة سنة أوىل ليسانس مقارنة
بدفعات سابقة

00

30

دائرة نسبية تبني السن املناسب لقبول طلبة يف معهد تربية البدنية و الرياضية

00

30
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البدنية

03

33

دائرة نسبية تبني املشاكل اليت يعاين منها األساتذة جراء إلغاء اختبار الكفاءة
البدنية خاصة يف اجلانب تطبيقي

03

10
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00

00
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00

00
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العمود الفقري لدخول املعاهد الرياضية

00

00
00
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

مقدمــة
يعــد اختبار الكفاءة البدنية يف الرتبية البدنية و الرياضية ضرورية يف انتقاء أحسن الطلبة  ،خاصة و اهنا

هتدف إىل اختيار صفوة من الطلبة الذين سيتم قبوهلم يف معهد تربية البدنية و الرياضية القادرين على حتصيل
الدراسي يف ضوء اإلمكانيات و املناخ املتوف ر يف البيئة التعليمية  ،و نظرا ملا هلا من أمهية و تأثري بالغ يف رفع
مستوى وقابلية  ،و املتمدرسني  ،و ما يعكسه من رفع املستوى التحصيلي و احلركي و املهاري لطلبة املعهد ،و
برزت أمهية الدراسة بكوهنا وسيلة للتعرف على مدى تأثري انعكاسات إلغاء اختبار الكفاءة البدنية على املستوى
الدراسي للطالب املعهد ألهنم هم ذات الصلة املباشرة هبذا املوضوع ملا يالحظونه و ميارسونه من انفعاالت و
استجابات للمواقف تدريسية و احلركية لديهم  ،و لقد أصبح من الضروري التعرف على هذه القدرات و
القابليات  ،فهي بال شك نقطة االنطالق اليت من خالهلا ميكن وضع املناهج و الربامج املبنية على أسس علمية و
اليت متنح اجملال احلقيقي للتطور و التقدم إضافة إىل السري التدرج الصحيح العملية  ،االنتقاء الرياضي  ،إن عملية
االنتقاء تعدمن أهم املشكالت توجه املستغلني يف ميدان انتقاء رياضي ألن مستوى األداء العايل يعتمد بشكل
كبري على نوعية االنتقاء لذا فأمهية البحث ال تقتصر على حتديد املؤشرات الوظيفية بل تتعدى ذلك إىل معرفة و
حتديد املستويات املعيارية بغية انتقاء اخلدمات املثلى من الذين تتوافر لديهم اإلمكانيات للوصول ألعلى
املستويات دون إضاعة الوقت و اجلهد و املال  ،و عليه تعترب عملية االنتقاء من أهم املشاكل اليت يواجهها
العاملون يف جمال رياضة  ،فكثريا ما يتم االنتقاء بناءا على حمدودات ذاتية هلا أثرها السيء على نتائج املستقبلية،
فاالنتقاء اخلاطئ ال خيدم الرياضة و يعترب إهدار للجهد و الوقت و اإلمكانيات املادية و على ذلك يعد االنتقاء
اجليد املبين على أسس علمية من أهم عوامل النجاح .

8

 اإلشكالية :يعترب مصطلح علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية إحدى التسميات اجلديدة يف اجملال الرياضي
الرتبوي الناجتة عن اإلصالحات اجلديدة للمنظومة اجلامعية وهو ميدان يشمل كل النشاطات والتخصصات
الرياضية اليت تؤهل الطالب للحياة املهنية .
إن لقبول الطالب يف ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية ال يقتصر على حصوله على معدل القبول
يف البكالوريا فقط بل يتعداه إىل اجتيازه الختبار الكفاءة البدنية الذي يشمل شقني بدين ومعريف .
و مبا أن الرتبية البدنية و الرياضية  ،جزء ال يتجزأ من الرتبية العامة حيث هتدف إىل تربية الطالب من
الناحية النفسية و البدنية و االجتماعية و األخالقية  ،فهي تفرض علينا مجيعا مزيدا من االهتمام بأفراد هذه الفئة
و العناية هبا  ،و هنا نلقي الضوء على املؤسسة الرتبوية من بينها املعاهد الرياضية  ،و دورها يف الكشف و إجراء
اختبارا ت اللياقة البدنية قبل انتقاء الطلبة  ،إذ تستهدف هذه العملية بصفة عامة على اختيار أفضل الطلبة
مبمارسة النشاط الرياضي على مستوى املعهد و الوصول به إىل مستويات عالية فعن طريق هذه االختبارات ميكن
اختاذ القرار لقبول أو استبعاد الطلبة عن ممارسة النشاط الرياضي  ،فالطالب الذي ال تتوفر فيه صفات البدنية و
املهرية تأهله لدراسة الرتبية الرياضية مثال  :سيشكل عبئا على املؤسسة اليت يتعامل معها إضافة إىل أخذ فرصة
غريه من الذين يتوقع هلم النجاح  ،باإل ضافة إىل رعايتهم و العناية هبم و ذلك بتوفري اجلو الرتبوي و املالئم لنمو
امل ستويات املختلفة و العمل على توفري ما أمكن من األدوات و التجهيزات الالزمة للممارسة تختلف األنشطة اليت
ميكن من خالهلا التعرف على املستوى و تنميته و تطويره و احلرص على تأهيل الطلبة  ،إضافة إىل ذلك فإن
عملية التنافس على مقاعد الدراسة حتتم استخدام بعض املقاييس الصحيحة يف االنتقاء األفضل من بني الطلبة و
هذا بدوره سيؤدي إىل االرتقاء مبستوى الطالب و مبستوى املعهد الذي ينتمي إليه  ،حيث أن هذه االختبارات
تستخدم ألغراض التنبؤ مبستوى حتصيل الطالب املستقبلي  ،خالل دراسته يف املعهد و تعد االختبارات جزء
أساسيا و مكمال لل عملية الرتبوية اليت هدفها حتسني املستوى البدين و املهاري للطالب  ،و هي تساعد يف عملية
االنتقاء و هي أداهتا الرئيسية و هدفها األساسي هو قياس درجة التهيؤ لدى الطلبة املتقدمني للدراسة يف املعهد و
االنتقاء اجليد هلؤالء الطلبة فقد صممت هذه االختبارات يف التحقق من قدرة الطالب على التقدم يف التحصيل
يف مهارات الرتبية الرياضية املختلفة  ،إذا تلقى التدريب املناسب .
إال أنه ويف السنوات األخرية مت التخلي عن هذا االختبار ألسباب جمهولة و هنا تنطلق أمهية انتقاء الطلبة
يف اختبار الكفاءة املدنية للرفع من املستوى الدراسي و من خالل ما سبق نطر التساؤل العام و هو كالتايل :
هل إللغاء اختبار الكفاءة البدنية انعكاسات على المستوى الدراسي لطالب معهد علوم وتقنيات
النشاطات البدنية ؟
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الجانب التمهيدي
من خالل هذا قمنا بطرح السؤالني التاليني

 .0هل ينعكس إلغاء اختبار الكفاءة البدنية سلبا على اجلانب املعريف للطالب ؟
 .2هل ينعكس إلغاء اختبار الكفاءة البدنية سلبا على اجلانب البدين للطالب ؟
 -2الفرضيات :
من خالل الطرح الذي أوردناه يف اإلشكالية السابقة الذكر قمنا بوضع الفرضية العامة اليت اقرتحتاها
كإجابة مؤقتة لسؤال البحث .
الفرضية العامة :
إللغاء اختبار الكفاءة البدنية انعكاسات على املستوى الدراسي للطالب معهد ع  .ت .ن  .ب  .ور .
الفرضيات الجزئية :
 ينعكس إلغاء اختبار الكفاءة البدنية بشكل سليب على اجلانب املعريف للطالب .
 ينعكس إلغاء اختبار الكفاءة البدنية بشكل سليب على اجلانب البدين للطالب
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الجانب التمهيدي
 -3أهمية الدراسة:
تكمن يف :

- 0إلقاء نظرة على ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية من خالل اختبار الكفاءة
البدنية
- 0الضرورة احلتمية الستخدام اختبار الكفاءة للحصول على منتوج كفء وانتقاء صفوة
الصفوة .
- 0إبراز دور الكفاءة البدنية يف الرفع من املستوى الدراسي لدى الطالب يف اجلانب البدين
واملعريف.
- 0البحث عن الطرق واألساليب من أجل إعادة إدراج هذا االختبار
- 0يعترب االختبار أحسن وسيلة النتقاء واختيار الكفاءات
- 0إضافة مواضيع جديدة تتناول الوضع من زوايا تختلفة
 -4أهداف الدراسة:
هتدف إىل :
- 0إبراز دور االختبار يف انتقاء طالب أكفاء للمهنة
- 0الكشف عن دور اختبار الكفاءة البدنية يف التأثري على املستوى الدراسي لدى الطالب
- 0إبراز دور االختبار يف الرفع من املستوى املعريف و البدين للطالب .
- 0إجياد الطريقة اجليدة إلعادة أدراج اختبار الكفاءة البدنية يف املعاهد .
- 0إثراء املكتبة و تزويد الطلبة باملراجع .
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الجانب التمهيدي
 -5أسباب اختيار الموضوع:

ميثل البحث العلمي أمهية كبرية يف حتقيق التقدم احلضاري البشري يف جماالت احلياة املختلفة يف
العصر احلديث  ،من املألوف أن نالحظ عالقة اجيابية واضحة بني البحث العلمي و العصر الذي
نعيشه  ،و من خالل مالحظتنا للوضع الذي آلت إليه املعاهد فقررنا إجراء هذه الدراسة رغبة منا
يف معاجلة األسباب اآلتية :
 إلغاء اختبار الكفاءة البدنية داخل املعاهد الرياضية .
 تراجع املستوى املعريف و البدين لدى خرجيي املعاهد الرياضية .
 الدخول العشوائي و الغري ممنهج للمجال الرياضي .
 صرف النظر عن اختبار الكفاءة البدنية الذي يعترب أحسن مرحلة لالنتقاء و
القبول يف املعاهد الرياضية .
 نقص التطرق إىل هذه الدراسة .
 إثراء املكتبة و توفري البحوث .
 مصطلحات الدراسة
 اختبار الكفاءة البدنية :
 املستوى الدراسي .
 مصطلحات الدراسة .
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الجانب التمهيدي
 -6تحديد المصطلحات:
 - 1- 6االنتقاء  ،اللياقة البدنية  ،التحصيل الدراسي ،

1

لقد وردت يف البحث عدة مفاهيم و مصطلحات تفرض على الباحث أن يزيل عنها اللبس و

الغموض و حىت يرقى إىل املستوى للبحوث العلمية األكادميية و من بني هذه املصطلحات ما يلي :
االنتقاء :
لغة  :انتقى  ،ينتقي  ،انتقي  ،انتقاء الشيء اختاره
اصطالحا  :و يعرف كل من " حلمي" نبيل العطاء  2077االنتقاء بأنه عبارة عن انتخاب أفضل

2

العناصر ممن لديهم االستعداد و امليل و الرغبة ملمارسة نشاط معني .
بينما يعرفه " فرج بيومي" ،بأنه اختيار أفضل العناصر من األعداد املتقدمة لالنضمام ملمارسة لعبة مع

3

التنبؤ مبدى تأثري العملية التدريسية الطويلة مستقبال على تنمية تلك االستعدادات بطريقة متكن هؤالء
الالعبني من الوصول إىل أعلى املستويات من أداء لعبة .
تعريف إجرائي  :هو عملية اختيار أفضل الناشئني الرياضيني ممن يتمتعون باستعدادات و إمكانيات و
قدرات تتوافق على نوع النشاط الرياضي .

 1علي بن هادية و آخرون القاموس الجيد للطالب ط  7الجزائر  0990م ص . 018
 2محمد حازم محمد أبو يوسف أسس اختيار الناشئين من كرة القدم ط. 0
 3إسكندرية دهي الوفاء لدينا الطباعة و النشر 2112م ص 09
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الجانب التمهيدي
تعريف اللياقة البدنية :
اللياقة البدنية :
لغة  :الق  ،يليق  ،لق لياقة وليقا ولياقا وليقانا

اصطالحا  :يعرفها  2002Horkeyعلى أهنا احلالة البدنية اليت يستطيع الفرد من خالهلا القيام بأعبائه
اليومية بكفاءة عالية  ،ويعين قدرة الفرد نفسه على إجناز أعماله اليومية يف حدود إمكانياته البدنية والقدرة على
القيام باألعمال اليومية تعتمد على مكونات جسمية ونفسية وعقلية وعاطفية وروحية هلذا الفرد .

1

-0ولقد عرف اللياقة البدنية  2076 Claukeعلى أهنا القدرة على القيام باألعباء اليومية بقوة ووعي وبدون
تعب ال مربر له من توافر قدر كاف من الطاقة لالستمتاع بوقت الفراغ وممارسة اهلويات احملببة ومواجهة الضغوط
البدنية اليت تفرضها حالة الطوارئ .
-0ويعرفها كل من  Falls and Baylov and Dish man 1980بأهنا شكل من احلماس
الفردي ومشاركة مستثمرة يف التدريبات الرياضيات املوجهة حنو العمل على االرتفاع مبستوى معيشة الفرد .
تعريف إجرائي  :هي مستوى احلالة البدنية اليت يعتمد اإلنسان الرياضي عليها يف مكونات اللياقة البدنية اخلاصة
بالرياضة واليت يتم قياسها بأجهزة القياس واالختبارات العلمية ومقارنتها باملستوى األمثل .

 1كتابة في اللياقة البدنية من تأليف الدكتور الفاضل حسين عزيز الصحة و اللياقة البدنية علي محمد صالح أو عايش مكتبة العابكان للنشر المملكة
العربية السعودية . 2100
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الجانب التمهيدي
مفهوم التحصيل الدراسي وتعريفه :
لغة  :حصلت الشيء حتصيال وحاصل الشيء حمصوله وحوصلته .

اصطالحا  :يعد التحصيل الدراسي من املفاهيم اليت شاع استخدامها يف ميدان الرتبية وعلم النفس الرتبوي بصفة
خاصة  ،ذلك ملا ميثله من تقومي األداء الدراسي للطالب حيث ينظر إليه على أنه حمك أساسي ميكن يف ضوئه
1
ومن خالل حتديد املستوى األكادميي للطالب واحلكم على حجم اإلنتاج الرتبوي كما ونوعا .

وينظر فريق آخر من الباحثني إىل التحصيل الدراسي بأنه وجه من أوجه اإلجناز الدراسي منهم "وران
 "warren 2066فيحدد حتصيل الدراسي بأنه الكفاءة يف األداء مقاسا باختبار مقنن .
* ويوضح " موركان

 "2066 Morgenالتحصيل الدراسي بأنه اإلجناز احملقق يف اختبار للمعرفة أو

املهارة .
ويتجه عمر الشيباني  2005فيقدم حتصيل الدراسي بأنه الدرجة اليت حيصل عليها التلميذ يف امتحان معني

من قبل معلمني سواء كان هذا االمتحان شفويا أو حتريريا أو كليهما معا .
تعريف التحصيل الدراسي إجرائيا :

يعد التحصيل الدراسي بأنه مدى استيعاب الطلبة ملا تعلموه من خربات معينة ملادة دراسية مقررة كما يقاس
بالدرجة اليت حيصل عليها طلبة يف االختبارات املدرسية العادية ويف هناية العام الدراسي أو يف ضوء االختبارات
التحصيلية املقتنة .

 - 1كتاب تحصيل دراسي ألحمد عثمان صالح  0980العوامل الوجدانية مرتبطة بالتفريط و اإلفراط في تحصيل الدراسي
كلية تربية جامعة عين شمس رسالة دكتوراه لمعالي مصطفى الجاللي .
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نظريات االنتقاء  :أهم النظريات املفسرة لعملية انتقاء الناشئني .

1

تعددت وجهات النظر يف وضع برامج انتقاء الناشئني إذ اليوجد برنامج حمدد لالنتقاء ميكن تطبيقه يف كافة
الرياضات  ،نقصد بالربنامج املراحل التنفيذية املتسلسلة اليت تستخدم يف إجناز عملية االنتقاء بشكل عام يف أي
رياضة بغض النظر عن نوعها فيما يلي سوف نعرض بعض وجهات النظر يف اخلطوط الرئيسية لربامج االنتقاء
بشكل عام :
 -0/0منوذج جيمبل  GIMBLEباحث أملاين حبث على انتقاء الناشئني ويرى أمهية حتليل الناشئني من
خالل ثالثة عناصر مهمة وهي :

القياسات الفسيولوجية و املرفولوجية
القابلية للتدريب – الدوافع
اقرتح جيمبل حتليل الناشئني املطلوبني لالنتقاء من خالل العوامل الداخلية وأخرى خارجية كما يلي :
 – 0حتديد العناصر الفسيولوجية و املرفولوجية والبدنية اليت توثر يف األداء الرياضي
 – 0إجراء االختبارات الفسيولوجية و املرفولوجية والبدنية يف املدارس مث االعتماد على نتائجها يف تنفيذ
برامج تدريب تناسب كل ناشئ .
 – 0تنفيذ برنامج تعليمي للرياضة التخصصية يرتاوح زمنه مابني  00إىل  00شهر ويتم إخضاع الناشئ
لالختبارات ورصد وحتليل تقدمه والتتبع .
 – 0إجراء دراسات تنبئيه لكل ناشئ وحتديد احتماالت جناحه مستقبال يف الرياضة التخصصية طبقا
ملنشورات اجيابية وسلبية اليت تتضح من الدراسة
 – 0/0منوذج دريك drike
اقرتح دريك ثالثة خطوات النتقاء الناشئني يف الرياضة وهي كما يلي :
الخطوة األولى  :تتضمن إجراء قياسات حتصيلية يف اجلوانب التالية :

 )0احلالة الصحية العامة  )0التحصيل األكادميي
 )0الظروف االجتماعية والتكيف االجتماعي
 )0القدرات العقلية
 )0النمط اجلسمي

 1مفتي إبراهيم التدريب الحديث تخطيط تطبيق قيادة ط  0القاهرة مصر دار الفكر العربي  0998ص 121
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الخطوة الثانية :

وأطلق عليها مرحلة التنظري وتتضمن مقارنة مسات وخصائص جسم ناشئ من النمط وتكوينه باخلصائص املطلوبة
1
يف الرياضة التخصصية ويف الرياضة بشكل عام .
الخطوة الثالثة :
وتتضمن هذه املرحلة ختطيط برنامج تدرييب ينفذ قبل بدء املوسم ويتم تتبع أداء الناشئني يف كافة اجلوانب البدنية و
املهارية واخلططية والنفسية ودرجة تكيفهم مع التمرين مث بعد ذلك تتم عملية التقييم اليت يتم من خالهلا االنتقاء
 -0/0منوذج بار -أور : BAR-OR
اقرتح بار -أور  :مخس خطوات النتقاء الناشئني كما يلي :

2

 )0تقييم الناشئني من خالل اخلصائص و املرفولوجية والفسيولوجية والنفسية ومتغريات األداء .
 )0مقارنة قياسات أوزان وأطوال الناشئني جبداول النمو للعمر البيولوجي .
 )0وضع برامج للتدريب ذات ضغط يتميز بالشدة لفرتة قصرية مث دراسة تفاعل الناشئني معه .
 )0تقومي عائلة كل الناشئني من حيث القياسات و املرفولوجية وممارسة األنشطة الرياضية
 )0إخضاع اخلطوات األربعة السابقة لتحليل علمي من خالل مناذج األداء .

 1مفتي إبراهيم نفس المرجع السابق ص . 119 – 118
 2عماد صالح عبد الحق مجلة النجاح  0999ص . 12
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خالصة :

إن عملية االنتقاء مهمة جدا حيث تتطلب عمال مجاعيا يشرتك فيه املدرب والطبيب وعامل
النفس على مدى مراحل ويقوم املدرب هنا بالدور الرئيسي ألنه يكون على إتصال دائم ليكتشف
املوهوبني من بينهم .
كما أن عملية االنتقاء والتوجيه للناشئني ليست باألمر السهل ألهنا تقوم بفصل سلسلة من العوامل
املتداخلة واملتكاملة فيما بينها شكل مرحلة من املراحل املذكورة هلا أمهيتها واملتماثلة يف انتقاء الناشئني
املوهوبني الذين ميلكون إمكانيات وقدرات ملواصلة مشوارهم الرياضي إىل أعلى مستوى .
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الدراســـات السابقــــة
 تمهيـــــــــــــــــــــــــــــــد

 دراســـــــات سابقـــــــــــــــــــــــة
 مناقشـة الدراسات السابقــــــة
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تمهيـ ــد :

إن التطرق إىل الدراسات السابقة هو عامل مساعد للبحث العلمي  ،و هذا ملعرفة ما وفر الباحثون من

آراء و نظريات و معارف و معلومات تسهم يف توفري قاعدة للباحثني لالنطالق يف إعداد حبثهم هذا كلما أقيمت
دراسة علمية لدقتها دراسات أخرى تكملها و تعتمد عليها و تعترب مبثابة ركيزة أو قاعدة للبحوث املستقبلية إذ أنه
من الضروري ربط املصادر األساسية من الدراسات السابقة ببعضها البعض حىت يتسىن لنا تصنيف و حتليل
معطيات البحث و الربط بينهما و بني املوضوع الوارد و البحث فيه .
الدراسات املرتبطة و املشاهبة  :و من املواضيع اليت سبقت و تناولت بعض اجلوانب هلذا املوضوع جند الدراسة
اآلن ذكرها :
 الدراسة األولى :
مذكرة لنيل شهادة ليسانس الرتبية البدنية و الرياضية حتت عنوان «أسس معايري انتقاء العيب
كرة الطائرة عند املبتدئني ( )210سنة » السنة اجلامعية  1004 / 1003من إعداد الطلبة  :عبديل

فاتح – حطن حممد الطيب  ،بومنجل مجال الدين  .و كانت إشكالية حبثهم كالتايل :

1

 هل هناك أسس و معايري متبعة من طرف مدريب كرة الطائرة يف عملية االنتقاء لدى املبتدئني ( – 3 ) 00سنة ؟ و انطالقا من التساؤل متت صياغة الفرضية العامة و اليت مفادها أن عملية االنتقاء
اليت يقوم هبا مدريب كرة الطائرة لدى املبتدئني هي عملية عشوائية .
أما الفرضيات الجزئية التي كانت على الشكل التالي :

 غياب اخلربة و نقص املستوى املعريف لدى مدريب كرة الطائرة بسبب اختيار العشوائي . عدم مراعاة مدريب كرة الطائرة خلصوصيات املرحلة العمرية يؤدي إىل عرقلة االنتقاء  ،و كانت أداةيهتم عبارة عن استبيان موجه ملدريب فئة املبتدئني كما مت اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية و
تتكون من  00مدرب يدربون فئة املبتدئني .

و كان هدف دراستهم يتمثل يف تقدمي دراسة علمية حول أسس االنتقاء و كذلك تشخيص نقائص
و عيوب العملية االنتقالية و حماولة حتسيس املدربني بضرورة و أمهية االنتقاء و تأثريه على املستقبل الرياضي .

 1عبدلي فاتح  ،حطن محمد الطيب  ،بومنجل جمال الدين  ،مذكرة لنيل شهادة ليسانس قسم التربية البدنية و جامعة الجزائر
2111 / 2111
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و من أهم النتائج التي توصل إليها الطلبة :

 أن انتقاء العيب كرة الطائرة ال خيضع ملعايري و أسس علمية حسب متطلبات الرياضة  ،و تركواالبحث مفتوحا للدراسات املقبلة ملن أراد التعمق أكثر من موضوع االنتقاء من كرة الطائرة اجلزائرية
باعتبار حبثهم كان متخصص ألندية والية اجلزائر و جباية و يف األخري أكد الباحث على عدم وجود
معايري لالنتقاء و التوجيه الرياضي تتناسب مع البيئة و أن االنتقاء املبىن على أسس علمية يساهم يف
رفع املستوى الرياضي بصفة عامة و يف كرة بصفة خاصة .

تحليل و نقد الدراسات :
لقد اهتمت الدراسات السابقة يف جمملها بعلمية االنتقاء و التوجيه الرياضي حيث تطرقت إىل جوانب
عديدة متعلقة بانتقاء الالعبني الناشئني إما تناولته من عدة جوانب حيث اشرتكت هذه الدراسات يف العمل على
حتديد أهم األسس العلمية و املعايري اليت ينبغي مراعاهتا يف عملية االنتقاء و التوجيه الرياضي و كذا السن املناسب
لبداية عملية االنتقاء لفئة الناشئني (  ) 00 – 03سنة .
نقد الدراسة األولى :
دراسة عبديل فاتح  ،حطن حممد الطيب  ،بومنجل مجال الدين  ،حيث تطرقت الدراسة إىل موضوع
« أسس معايري انتقاء العيب كرة الطائرة عند املبتدئني  21 – 0سنة » و ركزوا على تقييم دراسة علمية حول
أسس االنتقاء و كذا تشخيص نقائص و عيوب االنتقاء و التوجيه الرياضي و حماولة حتسيس املدربني بضرورة و
أمهية االنتقاء و تأثري على املستقبل الرياضي و لكن مل يتوصلوا إىل نتائج أو معايري و برامج ميكن للمدربني
االعتماد عليها و االستعانة يف عملية االنتقاء الرياضي إىل أن هذه الدراسة خلصت إىل مجلة من توصيات أمهها :
 احلرص على إتباع طرق علمية يف عملية االنتقاء . برجمة تخطط خاص بعملية االنتقاء من حيث اخلطوات املنهجية  ،و طرق استعمال القياسات واالختبارات و ذلك من أجل التحكم يف هذه العملية من حيث الزمن و الكيفية من طرق املسؤولني
عن هذه الرياضة .
 االهتمام بالفئات الصغرى (  ) 00 – 3سنة حيث تعترب هذه املرحلة أحسن مرحلة يف عمليةانتقاء الناشئني .
 عدم االهتمام من طرف أساتذة الطورين يف اكتشاف املواهب الرياضية يف الوسط الدراسي و تركذلك للصدفة يف أغلب األحيان .
 ضعف التكوين لدى أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية عموما فيما خيص عمليات للتدريب الرياضينياحلديث و يف كيفيات االنتقاء العلمي للمواهب رياضية
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 الدراسة الثانية :

مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف تربية البدنية و الرياضية حتت عنوان أمهية انتقاء الطلبة

يف اختيار الكفاءة البدنية للرفع من املستوى الدراسي لطلبة معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و
الرياضية السنة اجلامعية  1026 / 1025 :من إعداد طلبة عبد احلميد عواريني موسى  ،شاش و

كانت إشكالية حبثهم كتايل :

1

ما مدى أمهية االنتقاء يف اختبار الكفاءة البدنية يف الرفع من املستوى الدراسي لطلبة معهد
علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية ؟
و انطالقا من تساؤل متت صياغة الفرضية العامة و اليت مفادها أن لالنتقاء أمهية كبرية يف الرفع
من املستوى الدراسي لطلبة معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية  ،أما الفرضيات اجلزئية
اليت كانت على الشكل التايل :
األنشطة املقرتحة يف اختبار الكفاءة البدنية دور كبري يف االنتقاء اجليد للطلبة للشعبة اليت درسها
الطالب أمهية كبرية يف الرفع من املستوى الدراسي .
و كان هدف دراستهم التعرف على طبيعة اختبارات املستعملة يف عملية انتقاء الرياضي على
مستوى معهد الرتبية البدنية و الرياضية .
 تسليط الضوء على نوعية األنشطة املمارسة أثناء اجراء اختبار الكفاءة البدنية التحسيس مبدى أمهية عملية انتقاء رياضي يف التطوير و الرفع من املستوى الدراسي لطلبة املعهد .و من أهم النتائج المتوصل إليها :

 الدور الكبري لعملية االنتقاء النخبوي األمثل يف حتقيق نتائج اجيابية من البطولة املدرسية للرياضاتاجلماعية .
 وجود فروق دالة إحصائيا يف التحكم يف عملية االنتقاء األول بني أساتذة الطورين الثانوي واملتوسط لصاحل أساتذة الطور الثانوي .

 1ليلى فرحات  :قياس و اختبار يف تربية الرياضية ط ، 0مركز الكتاب للنشر  ،القاهرة  0330ص 00
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نقد الدراسة الثانية :
دراسة عبد احلميد عوارجيي  ،و موسى  ،شاش حيث تطرقت الدراسة إىل موضوع " أمهية االنتقاء يف اختبار
الكفاءة البدنية يف الرفع من املستوى الدراسي لطلبة معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية ؟
حيث ركزوا على إبراز أمهية االنتقاء و الدور الكبري و الفعال على مستوى معهد الرتبية البدنية و الرياضية إلعطاء
نظرة عامة و شاملة للطالب و لكن ما يعايب عليهم أهنم مل يتوصلوا إىل نتائج  ،أو حلول  ،أو برامج ميكن
1
للمدربني االعتماد عليها مستقبال و االستعانة هبا يف عملية االنتقاء الرياضي األمثل .
من أهم النتائج املتوصل إليها:
 توصلوا إىل أن عملية االنتقاء مرحلة حساسة و مهمة ملا هلا من تأثريات على نتائج املستقبليةللطالب .
 إعداد طلبة متميزين من مجيع نواحي لن يأيت إال يف وجود استعدادات و مؤهالت الزمة لتحقيقأحسن مستوى ممكن .
 أمهية انتقاء الطالب من أجل االلتحاق باملعهد  ،مهما كانت نوعية األنشطة املسطرة نظريا وتطبيقيا  ،مرورا باختبارات الكفاءة البدنية  ،من خالهلا ميكننا التنبؤ مبستوى حتصيل الطالب
املستقبلي .

 1حممد للطي طه األسس النفسية النتقاء رياضيني اهليئة العامة للمطابع القاهرة  ،مصر  ، 0330ص 00
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اإلجراءات المنهجية للدراسة
 تمهيـــــــــــــــــــــــــــــــد

 المنهج المستخدم في الدراسة
 حـــــــــــــــدود الدراســــــــــــــــــــــــــة
 األداة المستخدمة للدراســـــــة
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

21

تمهي ـ ـ ــد :
إن طبيعة املشكلة اليت يطرحها حبثنا تستوجب علينا التأكد من صحة أو عدم صحة الفرضيات اليت قدمناها
يف بداية دراستنا  ،لدى وجب علينا القيام بدراسة ميدانية باإلضافة إىل الدراسة النظرية  ،ألن كل حبث يشرتط
تأكيده ميدانيا .
و لقيام بالبحث امليداين وجب علينا القيام ببعض اإلجراءات اليت تساهم يف ضبط املوضوع و جعله منهجيا و
ذو قيمة علمية من خالل معاجلة كل حيثياته من حيث الدراسة األولية و األسس العلمية للمنهج املتبع يف
الدراسة .
 - 0المنهج العلمي المتبع في الدراسة :
إن البحث يف احلقائق و حماولة التوصل إىل قوانني عامة ال يكون أبدا بدون منهج واضح يلزم
الباحث نفسه بتتبع خطواته و مراحله بكل دقة و صرامة  ،و لقد استخدمنا يف دراستنا املنهج الوصفي الذي
يهدف إىل وصف الظواهر أو أحداث أو أشياء معينة و مجع احلقائق و املعلومات و املالحظات عنها و تقرير
حالتها كما توجد عليه يف الواقع و هذه البحوث تسمى بالبحوث املعيارية أو التقوميية .

1

و املنهج الوصفي من ناحية أخرى هو طريقة من طرق التحليل و التفسري بشكل علمي منظم من أجل
الوصول إىل أهداف حمددة إزاء مشكلة اجتماعية ما يعترب املنهج الوصفي طريقة لوصف الظاهرة املدروسة و
تصويرها كميا عن طريق مجع املعلومات مدققة عم املشكلة و تصنيفها و حتليلها و إخضاعها للدارسة .

 1عبد اجلليل الزوغي  ،حممد غامن  ،مناهج البحث العلمي يف الرتبية  ،جملد  ، 0بغداد  ،مطبعة املعايل  0300ص . 00
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 - 1مج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاالت البحث :
كل دراسة ميدانية هلا جماهلا الزمين و املكاين يتم توضيحها على الشكل التايل :
 : 2-1المجال الزماني :
بعد اختيار موضوع دراستنا  ،انطلقنا يف الدراسة النظرية للموضوع من بداية شهر أفريل إىل
غاية  30أفريل  ، 1027أي خالل مدة زمنية قدرها شهر و بعدها بدأنا عملية التحليل و مناقشة
النتائج خالل مدة زمنية قدرها  00يوم .
 0- 0المجال المكاني :
لقد مت إجراء الدراسة امليدانية  ،على مستوى معهد الرتبية البدنية و الرياضية ورقلة .
 - 0الشروط العلمية لألداة :
 : 0-0الصدق  :من حتيق شروط الصدق قمنا باستطالع أراء أساتذة الرتبية البدنية و العلمية مبعهد ورقلة و
قد مت عرض االستبيان و اإلجابة عنه بكل صدق .
 : 0-0الثبات  :يعد الثبات من متطلبات أداة الدراسة  ،و الثبات يعطي اتساق يف النتائج عندما تطبق مرات
عديدة و حلساب قيمة معامل الثبات لألداة قمنا بتطبيق االستبيان على عينة استطالعية تكونت من  30فرد .
 :0-0الموضوعية  :بعد توزيع االستمارة ارتأينا و حرصا منا على إقناع أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية أن
تكون اإلجابات بكل صدق و موضوعية ألن أرائهم توصلنا إىل نتائج تفيدنا يف دراستنا .
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 - 4متغيرات الدراسة :
 2-4المتغير المستقل :
و هو العامل الذي يريد الباحث قياس مدى تأثريه يف الظاهرة املدروسة و عامة يعرف باسم املتغري أو العامل
التجرييب و يتمثل يف دراستنا على النحو التايل " إلغاء اختبار الكفاءة البدنية "
 0-0المتغير التابع :
و هذا املتغري هو ناتج عن العامل املستقل يف الظاهرة و املتغري التابع يف دراستنا يتمثل يف
" املستوى الدراسي "
 - 5مجتمع البحث  :تندرج العينة املأخوذة ضمن جمتمع ما  ،و قد متثل يف  00أستاذ على
مستوى معهد الرتبية البدنية و الرياضية ورقلة .
 - 6العينة و طريقة اختيارها  :من خالل هذا البحث قمنا باختيار عينة البحث بطريقة مقصودة و
قد متثلت يف بعض أساتذة الرتبية البدنية و قد كلن عددهم  30أستاذ يف املعهد من أصل 40
أستاذ من جمتمع البحث .
 - 7أدوات و تقنيات البحث :
يعتمد منهج الوصفي يف البحث على البيانات اخلاصة بالظواهر و املوضوعات اليت يدرسها  ،و على
وسائل و أدوات القياس اليت تساعد على مجع البيانات و تصنيفها متهيدا لتحليلها و استخالص النتائج
منها  ،و هلذا اعتمدنا على استمارة تتضمن جمموعة من األسئلة موجهة إىل أساتذة معهد الرتبية البدنية
ورقلة .
 0-0االستبيان  :يعترب االستبيان من أدوات البحث األساسية لشائعة االستعمال يف العلوم االنسانية
حيث يستخدم يف احلصول على معلومات دقيقة ال يستطيع الباحث مالحظتها بنفسه يف اجملال
املبحوث،لكوهنا معلومات ال ميلكها إال صاحبها املؤهل قبل غريه على البوح هبا  ،و هو تلك القائمة من
األسئلة اليت حيضرها الباحث بعناية يف تعبريها عن املوضوع املبحوث يف إطار اخلطة املوضوعة للتقدم إىل
املبحوث من أجل احلصول على إجابات تتضمن املعلومات و البيانات املطلوبة لتوضيح الظاهرة املدروسة
و تعريفها من جوانبها املختلفة .

27

و يف ما خيص دراستها فقد قمنا بإعداد استبيان وزع على أساتذة املعهد الذي يرتاوح عددهم
ثالثون أستاذ و مت تقسيم االستبيان إىل حمورين :

1

 المحور األول  :يضم سبعة أسئلة مرقمة من  0إىل  30هتدف إىل التحقق من الفرضية اليت تتمثليف انعكاسات إلغاء اختبار الكفاءة البدنية بشكل سليب على اجلانب املعريف للطالب
 المحور الثاني  :يضم سبعة أسلة مرقمة من  30إىل  30هتدف إىل التحقق من الفرضية اليت تتمثليف انعكاسات إلغاء اختبار الكفاءة البدنية بشكل سليب على اجلانب التطبيقي للطالب
 0-0األدوات اإلحصائية :
لتحليل املعطيات مت اتباع النسبة املئوية باالعتماد على القاعدة الثالثية املبينة يف القانون التايل :
النسبة املئوية = ( عدد التكرارات  / ) 033 xاجملموع

 1محد حسن عالوي  ،حممد نصر الدين عضني  ،القياس يف الرتبية الرياضية  ،و علم القياس الرياضي ط 0القاهرة دار الفكر العريب  0330ص
000
28

29

عرض و تفسير نتائج
الدراسة و مناقشتها

11

) عرض و تفسير نتائج الدراسة و مناقشتها (

الفص ـل الرابع

عرض وتحليل نتائج استبيان الخاص بأساتذة التربية البدنية والرياضية ورقلة
المحور األول :ينعكس إلغاء اختبار الكفاءة البدنية بشكل سلبي على الجانب المعرفي للطالب.
السؤال رقم ( :)2حدد نوع املقاييس اليت تشرفون على تدريسها :مقاييس تطبيقية – مقاييس نظرية؟
الغرض منه :معرفة نوع املقاييس اليت تشرفون على تدريسها.
جدول رقم ( )2يبين نوع المقاييس التي تشرفون على تدريسها
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

مقاييس نظرية

20

%63,33

مقاييس تطبيقية

22

%36,66

المجموع

30

%200

اإلجابة

11
مقاييس نظرية
مقاييس تطبيقية

19

شكل رقم ( )2يبين نوع المقاييس التي تشرفون على تدريسها
عرض و تحليل و مناقشة النتائج:

من مالحظتنا للجدول أعاله نالحظ أن نسبة  . % 00.00من األساتذة أجابوا مبقاييس نظرية مبعىن

هذه الفئة يشرفون على تدرس مقاييس نظرية  ،بينما جند أن نسبة  % 00.00أجابوا باملقاييس التطبيقية مبعىن
أن هذه الشرحية من األساتذة يشرفون على تدريس املقاييس التطبيقية .
من هنا نستنتج أن أغلبية املقاييس املدرسة يف اجملال الرياضي هي مقاييس نظرية .

10

الفص ـل الرابع

) عرض و تفسير نتائج الدراسة و مناقشتها (

السؤال رقم ( :)1ماهي طبيعة الدروس اليت تقدموهنا؟

الغرض منه :معرفة طبيعة الدروس املقدمة من طرف األساتذة .
جدول رقم ( )1يبين طبيعة الدروس المقدمة من طرف األساتذة
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

أعمال موجهة

5

%26,66

أعمال تطبيقية

12

%70

محاضرات

4

%23,33

المجموع

30

%200

اإلجابة

4

5
أعمال موجهة
أعمال تطبيقية
محاضرات

21

شكل رقم ( )1يبين طبيعة الدروس المقدمة من طرف األساتذة
عرض و تحليل و مناقشة النتائج:
من مالحظتنا للجدول أعاله نالحظ أن نسبة  . % 00.00من األساتذة أجابوا باألعمال املوجه مبعىن
أن طبيعة الدروس املقدمة من طرف هذه الفئة أعمال موجهة  ،إما بنسبة  % 03أجابوا بأعمال تطبيقية مبعىن
طبيعة الدروس املقدمة من طرفهم بأعمال تطبيقية بينما شرحية أخرى أجابوا أن طبيعة دروسهم حماضرات نسبة
% 00.00
من هنا نستنتج أن أغلبية الدروس املقدمة يف املعاهد الرياضة ذات طبعة تطبيقية ملية بدرجة أعمال
موجهة و حماضرات

12

) عرض و تفسير نتائج الدراسة و مناقشتها (

الفص ـل الرابع

السؤال رقم ( : )3من خالل نتائج السداسي الفردي للعام الدراسي احلايل كيف كانت نتائج الطلبة بالنسبة
للمقاييس اليت تشرفون عليها؟
الغرض منه :معرفة نتائج الطلبة بالنسبة للمقاييس اليت تشرفون عليها يف السداسي الفردي للعام الدراسي احلايل.
جدول رقم ()3
يبين نتائج الطلبة بالنسبة للمقاييس التي تشرفون عليها في السداسي الفردي للعام الدراسي الحالي.
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

جيدة

2

%3,33

فوق متوسطة

25

%50

متوسطة

21

%40

ضعيفة

1

%6,66

المجموع

30

%200

اإلجابة

1

2

جيدة
فوق متوسطة

12

15

متوسطة
ضعيفة

شكل رقم ()3
يبين نتائج الطلبة بالنسبة للمقاييس التي تشرفون عليها في السداسي الفردي للعام الدراسي الحالي
عرض و تحليل و مناقشة النتائج:

من مالحظتنا للجدول أعاله نالحظ أن نسبة  % 0.00أجابوا جبيدة مبعىن أن نتائج الطلبة يف مقاييس
السداسي الفردي للعام اجلاري ليست جيدة  .أما  % 03من األساتذة أجابوا بـ فوق املتوسط مبعىن أن النتائج يف

مقاييس السداسي الفردي هلذه السنة فوق متوسطة أما فئة أخرى أجابوا بـ متوسطة بنسبة  % 03أما شرحية
أخرى أجابوا بضعيفة نسبة % 0.00
من هنا نستنتج أن نتائج الطلبة بالنسبة للمقاييس اليت يشرف عليها األساتذة يف السداسي الفردي العام الدراسي
احلايل فوق املتوسط
11

) عرض و تفسير نتائج الدراسة و مناقشتها (

الفص ـل الرابع

السؤال رقم ( :)4من خالل هذا السداسي كيف تقيمون مستوى الطلبة من حيث احلضور واملشاركة يف
احملاضرات؟
الغرض منه :معرفة مستوى الطلبة من حيث احلضور واملشاركة يف احملاضرات خالل السداسي.
جدول رقم ()4
يبين مستوى الطلبة من حيث الحضور والمشاركة في المحاضرات خالل السداسي
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

جيدة

1

%6,66

فوق متوسطة

5

%26,66

متوسطة

0

%16,66

ضعيفة

25

%50

المجموع

30

%200

اإلجابة

جيدة

2

5

15

فوق متوسطة
متوسطة

8

ضعيفة

شكل رقم ()4
يبين مستوى الطلبة من حيث الحضور والمشاركة في المحاضرات خالل السداسي
عرض و حتليل و مناقشة النتائج:
من مالحظتنا للجدول أعاله نالحظ أن نسبة  . % 0.00من األساتذة يرون أن مستوى الطالب خالل
السداسي من حيث احلضور و املشاركة جيدة أما نسبة  % 00.00رأوا أن مستوى الطالب يف السداسي فوق
املتوسط بينما الشرحية األخرى و نسبة  % 00.00يرو أن مستوى الطالب متوسط أما نسبة  % 03من
األساتذة يرو أن املستوى ضعيف .
من هنا نستنتج أن مستوى الطالب خالل السداسي من حيث احلضور و املشاركة ضعيفة مقارنة
باملواسم املاضية
11

) عرض و تفسير نتائج الدراسة و مناقشتها (

الفص ـل الرابع

السؤال رقم ( : )5يف رأيكم ومقارنة بالدفعات السابقة هل هناك اختالف يف مستوى طلبة سنة أوىل ليسانس؟
الغرض منه :معرفة ما إذا كان هناك اختالف يف مستوى طلبة سنة أوىل ليسانس مقارنة بالدفعات السابقة.
جدول رقم ()5
يبين ما إذا كان هناك اختالف في مستوى طلبة سنة أولى ليسانس مقارنة بالدفعات السابقة
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

بدرجة كبيرة جدا

3

%20

بدرجة كبيرة

26

%53,33

بدرجة متوسطة

0

%30

ال يوجد اختالف

1

%6,66

المجموع

30

%200

اإلجابة

3

2
9

بدرجة كبيرة جدا
بدرجة كبيرة
بدرجة متوسطة

16

ال يوجد اختالف

شكل رقم ()5
يبين ما إذا كان هناك اختالف في مستوى طلبة سنة أولى ليسانس مقارنة بالدفعات السابقة
عرض و تحليل و مناقشة النتائج:

من مالحظتنا للجدول أعاله نالحظ أن نسبة  . % 03من األساتذة يرون أن هناك اختالف يف مستوى
طالب سنة أوىل ليسانس مقارنة بالدفعات السابقة بدرجة كبرية جدا  ،بينما نسبة  % 00.00من األساتذة و

أن هناك اختالف يف املستوى لدى طالب سنة أوىل بدرجة كبرية  ،أما نسبة  % 03من األساتذة أجابوا بدرجة
متوسط أما الشرحية األخرى أجابوا بال يوجد اختالف بنسبة % 0.00
من هنا نستنتج أن هناك اختالف بدرجة كبرية يف مستوى طالب سنة أوىل ليسانس مقارنة بالدفعات
السابقة.
12

) عرض و تفسير نتائج الدراسة و مناقشتها (

الفص ـل الرابع

السؤال رقم ( :)6يف رأيكم ما هو السن املناسب لقبول الطلبة يف معهد الرتبية البدنية والرياضية؟
الغرض منه :معرفة سن لقبول الطلبة يف معهد الرتبية البدنية والرياضية
جدول رقم ()6
يبين سن المناسب لقبول الطلبة في معهد التربية البدنية والرياضية
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

ال يتعدى 10سنة

21

%40

ال يتعدى  15سنة

22

%36,66

ال يتعدى  30سنة

4

%23,33

ال يوجد سن محدد

3

%20

المجموع

30

%200

اإلجابة

3
ال يتعدى 20سنة

4

12

ال يتعدى  25سنة
ال يتعدى  30سنة
11

ال يوجد سن محدد

شكل رقم ()6
يبين سن المناسب لقبول الطلبة في معهد التربية البدنية والرياضية
عرض و تحليل و مناقشة النتائج:

من مالحظتنا للجدول املبني أعاله نالحظ أن نسبة  . % 03من األساتذة أجابوا بأن سن قبول الطلبة

يف املعهد ال يتعدى  03سنة أما نسبة  % 00.00من األساتذة أجابوا أن ال يتعدى  00سنة أما نسبة
 % 00.00من األساتذة رأو أنه ال يتعدى 03سنة بينما شرحية أخرى من األساتذة ة و نسبة  % 03يرون أنه
ال يوجد سن حمدد .
من منه نستنتج أن أغلبية األساتذة يفصلون أن ال يتعدى سن الطلبة  03سنة .
16

الفص ـل الرابع

) عرض و تفسير نتائج الدراسة و مناقشتها (

السؤال رقم ( : )7ما هي الطريقة األنسب لقبول طلبة يف معهد الرتبية البدنية والرياضية؟
الغرض منه :معرفة الطريقة األنسب لقبول طلبة يف معهد الرتبية البدنية والرياضية.
جدول رقم ()7
يبين الطريقة األنسب لقبول طلبة في معهد التربية البدنية والرياضية
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

اختبارات بدنية

10

%03,33

اختبارات نفسية

2

%3,33

اختبارات نظرية كتابية

2

%3,33

اختبارات شفاهية

0

%0

المجموع

30

%200

اإلجابة

0

1
1

اختبارات بدنية
اختبارات نفسية
اختبارات نظرية كتابية
28

اختبارات شفاهية

شكل رقم ()7
يبين الطريقة األنسب لقبول طلبة في معهد التربية البدنية والرياضية
عرض و تحليل و مناقشة النتائج:

من مالحظتنا للجدول أعاله نالحظ أن نسبة  . % 30.00من األساتذة يرون أن الطريقة األنسب
لقبول الطلبة يف املعاهد اختبارات بدنية بينما نسبة  % 0.00من األساتذة رأو أنه الطريقة األنسب لقبول الطلبة

عن طريق االختبارات النفسية و النظرية الكتابية .
من هنا نستنتج أن أغلبية األساتذة يفضلون االختبارات البدنية لقبول الطلبة يف املعاهد الرياضية

17

الفص ـل الرابع

) عرض و تفسير نتائج الدراسة و مناقشتها (

استنتاج المحور األول :
من خالل نتائج األسئلة (  ) 0 ، 0 ، 0 ، 0 ، 0 ، 0 ، 0يتبني لنا أن أساتذة الرتبية البدنية و
الرياضية يف اجلامعات هلم خصائص و ميزات متيزهم عن غريهم يف املدارس فهم يعتربون مكونني هلذه الفئة حيث
يكون إ عدادهم للطالب خلصائص من حيث نوعية املقاييس وطبيعة الدروس املقدمة و هذا ما توصلنا منه إىل
نتائج إجيابية  ،ظهرت لنا من خالل مستوى الطالب يف كافة اجلوانب من احلضور و املشاركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة و الفعاليـ ـ ـ ـ ـة و
غريها  ،من خالل مقارنتنا ملستوى الطالب بالنظام القدمي و اجلديد  ،و من خالل هذه النتائج حتقق الفرضية
اجلزئية األوىل القائلة  ،ينعكس إلغاء اختبار الكفاءة البدنية بشكل سليب على اجلانب املعريف للطالب .

18

) عرض و تفسير نتائج الدراسة و مناقشتها (

الفص ـل الرابع

المحور الثاني :انعكاسات إلغاء اختبار الكفاءة البدنية بشكل سلبي على الجانب التطبيقي للطالب.
السؤال رقم ( :)2هل أنت مع بقاء اختبار الكفاءة البدنية؟
الغرض منه :معرفة إذا ما كان األساتذة مع بقاء اختبار الكفاءة البدنية أم ال.
جدول رقم ()2
يبين إذا ما كان األساتذة مع بقاء اختبار الكفاءة البدنية أم ال
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

نعم

30

% 100

ال

0

%0

المجموع

30

%200

اإلجابة

نعم
ال
30

شكل رقم ()2
يبين إذا ما كان األساتذة مع بقاء اختبار الكفاءة البدنية أم ال
عرض و تحليل و مناقشة النتائج:

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن أغلبية األساتذة و نسبة  % 033أجابوا بنعم بقاء اختبار الكفاءة
البدنية .
من منه نستنتج أن أساتذة املعاهد يؤيدون بقاء اختبار الكفاءة البدنية لقبول الطلبة .

19

الفص ـل الرابع

) عرض و تفسير نتائج الدراسة و مناقشتها (

السؤال رقم ( :)1ما هي املشاكل اليت واجهتموها جراء إلغاء اختبار الكفاءة البدنية يف تقدمي احلصص
التطبيقية؟
الغرض منه :معرفة املشاكل اليت يواجهوها األساتذة جراء إلغاء اختبار الكفاءة البدنية يف تقدمي احلصص
التطبيقية.
جدول رقم ()1
يبين المشاكل التي يواجهوها األساتذة جراء إلغاء اختبار الكفاءة البدنية في تقديم الحصص التطبيقية.
النتائج

التكرار النسبة املئوية

اإلجابة
صعوبات يف تقدمي احلصص التطبيقية كـا عدم جتاوب و الالمبالت

00

%03

مشاكل يف عدم استيعاب طلبة لبعض املهارات

00

%00,00

عدم معرفة قوانني بعض الرياضات

0

%0,00

اجملموع

03

%033

صعوبات في تقديم الحصص
التطبيقية كـا عدم تجاوب و
الالمبالت
مشاكل في عدم استيعاب طلبة
لبعض المهارات

2
15
13

عدم معرفة قوانين بعض
الرياضات

الشكل رقم ()0
يبين المشاكل التي يواجهوها األساتذة جراء إلغاء اختبار الكفاءة البدنية في تقديم الحصص التطبيقية.

11

الفص ـل الرابع

) عرض و تفسير نتائج الدراسة و مناقشتها (

من خالل مالحظتنا للجدول نالحظ نسبة  % 03من األساتذة أجابوا أنه من بني املشاكل اليت
يواجهها األساتذة جراء إلغاء اختبار الكفاءة هي صعوبات يف تقدمي احلصص التطبيقية بينما نسبة % 00.00
من األساتذة يرون أنه يوجد مشاكل يف عدم استيعاب الطلبة لبعض املهارات بينما نسبة  % 0.00من األساتذة
يرون أن السبب يف عدم معرفة قوانني بعض الرياضات .
و منه نستنتج أن أغلبية األساتذة أن املشكل الكبري الذي يواجهونه جراء إلغاء اختبار الكفاءة البدنية هو
صعوبات يف تقدمي احلصص التطبيقية .

10

) عرض و تفسير نتائج الدراسة و مناقشتها (

الفص ـل الرابع

السؤال رقم ( :)3هل يوجد جتاوب ومشاركة يف احلصص التطبيقية من طرف طلبة سنة أوىل ليسانس؟
الغرض منه :معرفة ما إذا كان هناك جتاوب ومشاركة يف احلصص التطبيقية من طرف طلبة سنة أوىل ليسانس.
جدول رقم ()3
يبين ما إذا كان هناك تجاوب ومشاركة في الحصص التطبيقية من طرف طلبة سنة أولى ليسانس.
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

بدرجة كبيرة جدا

3

%20

بدرجة كبيرة

22

%36,66

بدرجة متوسطة

26

%53,33

بدرجة ضعيفة

0

%0

المجموع

30

%200

اإلجابة

0
3
بدرجة كبيرة جدا
بدرجة كبيرة

16

11

بدرجة متوسطة
بدرجة ضعيفة

شكل رقم ()3
يبين ما إذا كان هناك تجاوب ومشاركة في الحصص التطبيقية من طرف طلبة سنة أولى ليسانس

12

الفص ـل الرابع

) عرض و تفسير نتائج الدراسة و مناقشتها (

عرض و تحليل و مناقشة النتائج :
من خالل اجلدول املبني أعاله نالحظ أن نسبة  % 03من األساتذة أجابوا أن هناك جتاوب و مشاركة يف
احلصص التطبيقية من طرف سنة أوىل ليسانس بدرجة كبرية جدا  .أما نسبة  % 00.00من األساتذة رأوه أن
هناك جتاوب و مشاركة بدرجة كبرية يف احلصص التطبيقية من طرف طلبة سنة أوىل ليسانس أنا نسبة 00.00
 %من األساتذة يرون هناك جتاوب و مشاركة متوسطة .
و منه نستنتج أن أغلبية األساتذة يرون أن هناك جتاوب و مشاركة متوسطة يف احلصص التطبيقية من طرف
سنة أوىل ليسانس و هذا راجع إل الصعوبات املنجر عن إلغاء اختبار الكفاءة البدنية .
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) عرض و تفسير نتائج الدراسة و مناقشتها (

الفص ـل الرابع

السؤال رقم ( :)4هل ترى بأن إجراء اختبار الكفاءة البدنية ضروري النتقاء صفوة من طلبة؟
الغرض منه :معرفة ما إذا كان إجراء اختبار الكفاءة البدنية ضروري النتقاء الطلبة.
جدول رقم ()4
يبين ضرورة إجراء اختبار الكفاءة البدنية النتقاء الصفوة من الطلبة
التكرار

النتائج

النسبة المئوية

اإلجابة
نعم

30

%200

ال

00

%0

المجموع

30

%200

0

نعم
ال
30

شكل رقم ()4
يبين ضرورة إجراء اختبار الكفاءة البدنية النتقاء الصفوة من الطلبة
عرض و تحليل و مناقشة النتائج :
من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة  % 033من األساتذة أجابوا بنعم مبعىن أن إجراء االختبار ضروري .
و منه نستنتج أن أغلبية األساتذة اجتمعوا على أنه ضروري إجراء اختبار الكفاءة البدنية النتقاء الطلبة يف
املعاهد الرياضية .
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) عرض و تفسير نتائج الدراسة و مناقشتها (

الفص ـل الرابع

السؤال رقم ( :)5يف رأيكم هل إعادة إدراج اختبار الكفاءة البدنية الذي يعترب العمود الفقري يف دخول املعاهد
الرياضية إجباري؟
الغرض منه :معرفة ضرورة إعادة إدراج اختبار الكفاءة البدنية يف دخول املعاهد الرياضية.
جدول رقم ()5
يبين إجبارية إعادة إدراج اختبار الكفاءة البدنية لدخول المعاهد الرياضية
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

نعم

30

%200

ال

00

%0

المجموع

30

%200

اإلجابة

0

نعم
ال
30

شكل رقم ()5
يبين إجبارية إعادة إدراج اختبار الكفاءة البدنية لدخول المعاهد الرياضية
عرض و تحليل و مناقشة النتائج :

من خالل اجلدول املدرج أعاله نالحظ أن نسبة  % 033من األساتذة أجابوا بنعم مبعىن أنه هناك

ضرورة إعادة إدراج اختبار الكفاءة البدنية .
و منه نستنتج أن أغلبية يلجون على ضرورة إعادة إدراج اختبار الكفاءة البدنية يف دخول املعاهد الرياضية.
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) عرض و تفسير نتائج الدراسة و مناقشتها (

الفص ـل الرابع

السؤال رقم ( :)6مقارنة بنتائج الطلبة يف املوسم املاضي كيف ترون نتائج الطلبة يف احلصص التطبيقية هلذا
املوسم؟
الغرض منه :معرفة نتائج الطلبة يف احلصص التطبيقية هلذا املوسم مقارنة بنتائج الطلبة يف املوسم املاضي.
جدول رقم ()6
يبين نتائج الطلبة في الحصص التطبيقية لهذا الموسم مقارنة بنتائج الطلبة في الموسم الماضي.
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

جيدة

2

%3,33

فوق متوسطة

23

%43,33

متوسطة

25

%50

ضعيفة

2

%3,33

المجموع

30

%200

اإلجابة

1 1
جيدة

13

فوق متوسطة

15

متوسطة
ضعيفة

شكل رقم ()6
يبين نتائج الطلبة في الحصص التطبيقية لهذا الموسم مقارنة بنتائج الطلبة في الموسم الماضي.
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الفص ـل الرابع

) عرض و تفسير نتائج الدراسة و مناقشتها (

عرض و تحليل و مناقشة النتائج :
نالحظ من خالل أن نسبة  %0.00من األساتذة رأوا أن نتائج الطلبة يف احلصص التطبيقية يف هذا
املوسم مقارنة باملوسم املاضي أما نسبة  % 00.00يرو أن نتائج هذا املوسم فوق متوسطة عن املوسم املاضي
فيما نسبة  % 03من األساتذة يروهنا نتائج ضعيفة .
و منه نستنتج نتائج الطلبة يف احلصص التطبيقية هلذا املوسم متوسطة مقارنة باملوسم املاضي و هذا راجع
إىل إلغاء اختبار الكفاءة البدنية .
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الفص ـل الرابع

) عرض و تفسير نتائج الدراسة و مناقشتها (

استنتاج المحور الثاني :
من خالل نتائج األسئلة (  ) 0 ، 0 ، 0 ، 0 ، 0 ، 0تبني لنا أن األساتذة هبذا النظام
اجلديد يعانون من حيث اجلانب التطبيقي و هذا راجع إىل صعوبات اليت يواجهنها من الطالب  ،خاصة اجلانب
البدين مما يصعب عليهم آداء املهارات و هذا راجع إىل الفروق الفردية للطالب.
و هذه النتائج تؤيد و حتقق الفرضية اجلزئية الثانية  ،القائلة أن إلغاء اختبار الكفاءة البدنية ينعكس بشكل
سليب على اجلانب التطبيقي للطالب .
و هــذا ما توصلنا إليه من خالل النتائج االجيابية و ظهر لنا من خالل االستبيان أن األساتذة  ،يعانون من
مشاكل يف تقدمي احلصص التطبيقية  ،و عدم استيعاب طلبة لبعض املهارات باإلضافة إىل عدم التجاوب و
املشاركة فيها  ،و من خالل مقارنتنا بنتائج الطلبة يف املوسم املاضي  ،و نتائج الطلبة يف املوسم احلايل وجدنا
تراجع رهيب و هذا ما أثبتته نتائج اإلحصائيات .
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الفص ـل الرابع

) عرض و تفسير نتائج الدراسة و مناقشتها (

مناقشة نتائج الدراسة الميدانية  :بعد عرض أهم النتائج فيما يلي سنناقشها يف ضوء فرضيات الدراسة مع
تذكري بنص الفرضية العامة و هي كاآليت :
إللغاء اختبار الكفاءة البدنية انعكاسات على املستوى الدراسي لطالب معهد الرتبية البدنية و الرياضية :
مناقشة نتائج الفرضية الفرعية األولى :
من خالل نتائج األسئلة (  ) 0 ، 0 ، 0 ، 0 ، 0 ، 0 ، 0يتبني لنا أن أساتذة الرتبية البدنية و
الرياضية يف اجلامعات هلم خصائص و ميزات متيزهم عن غريهم يف املدارس فهم يعتربون مكونني هلذه الفئة حيث
يكون إعدادهم للطالب خلصائص من حيث نوعية املقاييس وطبيعة الدروس املقدمة و هذا ما توصلنا منه إىل
نتائج إجيابية  ،ظهرت لنا من خالل مستوى الطالب يف كاف ـ ـ ـ ـ ـة اجلوانب من احلضور و املشاركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة و الفعاليـ ـ ـ ـ ـة
و غريها  ،من خالل مقارنتنا ملستوى الطالب بالنظام القدمي و اجلديد  ،و من خالل هذه النتائج حتقق الفرضية
اجلزئية األوىل القائلة  ،ينعكس إلغاء اختبار الكفاءة البدنية بشكل سليب على اجلانب املعريف للطالب .
مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثانية :
من خالل نتائج األسئلة (  ) 0 ، 0 ، 0 ، 0 ، 0 ، 0تبني لنا أن األساتذة هبذا النظام اجلديد
يعانون من حيث اجلانب التطبيقي و هذا راجع إىل صعوبات اليت يواجهنها من الطالب  ،خاصة اجلانب البدين
مما يصعب عليهم آداء املهارات و هذا راجع إىل الفروق الفردية للطالب.
و هذه النتائج تؤيد و حتقق الفرضية اجلزئية الثانية  ،القائلة أن إلغاء اختبار الكفاءة البدنية ينعكس بشكل
سليب على اجلانب التطبيقي للطالب .
و هــذا ما توصلنا إليه من خالل النتائج االجيابية و ظهر لنا من خالل االستبيان أن األساتذة  ،يعانون من
مشاكل يف تقدمي احلصص التطبيقية  ،و عدم استيعاب طلبة لبعض املهارات باإلضافة إىل عدم التجاوب و
املشاركة فيها  ،و من خالل مقارنتنا بنتائج الطلبة يف املوسم املاضي  ،و نتائج الطلبة يف املوسم احلايل وجدنا
تراجع رهيب و هذا ما أثبتته نتائج اإلحصائيات .
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استنتاج عام

االستنتاج الع ـ ــام :
يعرف االنتقاء بصفة عامة بأنه االختبار الدقيق يف فنون احلياة املختلفة املبنية على أسس علمية  ،و
يستوجب اختبار أفضل األفراد سوى لتمثيل املنتخبات أو دخول املعاهد الرياضية  ،و الذين تتوفر فيهم اجلوانب
املختلفة املناسبة ملمارسة الرياضة  ،و منه نستخلص ما جاء .
نستخلص ما جاء يف الفرضية األوىل اليت نصت على أن إلغاء اختبار الكفاءة البدنية قد ينعكس بشكل
سليب على اجلانب املعريف للطالب و هذا ما ظهر جليا من خالل عرض نتائج االستمارات و من اجل حتقيق
الفرضية األوىل للبحث تبني لنا أن إلغاء اختبار الكفاءة البدنية ليس يف صاحل الطلبة االعتبار اختبار البدنية له دور
يف االنتقاء اجليد للطلبة .
باإلضافة كذلك نستخلص ما جاء من الفرضية الثانية اليت نصت على أن إلغاء اختبار الكفاءة البدنية قد
ينعكس بشكل سليب على اجلانب البدين للطالب مما يصعب عليهم آداء بعض املهارات و هذا راجع إىل
الدخول العشوائي للطلبة إىل معاهد تربية البدنية و الرياضية و من خالل عرض نتائج االستمارات و من أجل
حتقيق الفرضية الثانية للبحث تبني لنا فعال أن إعادة إدراج اختيار الكفاءة البدنية أكثر من ضروري للرفع من
مستوى الطلبة من املعاهد الرياضية .
و منه بعد حتقق الفرضية الفرعية و يكننا القول بأن فرضيتنا العامة اليت كانت حمل الدراسة و اليت تقول أن
لالختبار الكفاءة البدنية أمهية كبرية و إللغائه انعكاسات سلبية على املستوى الدراسي للطالب معهد ت ب و
رياضة .
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اقتراحات وتوصيات
 إعادة برجمة اختبار الكفاءة البدنية .
 جيب انتقاء طلبة حسب معايري اجلانب البدين و النفسي .
 إعادة اعتماد اختبار الكفاءة البدنية بشكل مغاير مبعايري علمية جيدة تسهل توجه الطلبة هلذا
االختصاص .
 اعتماد اختبار الكفاءة البدنية حسب التخصص .
 إرفاق االختبار بامتحان شفوي .
 إجبارية اختبار الكفاءة البدنية و يكون بشكل رمسي جدي و ليس شكلي .
 وضع معايري دقيقة النتقاء الطلبة الرياضيني .
 رفع مستوى معدل القبول يف املعاهد .
 حتديد مستوى احتياج املعهد من الطلبة ( ضبط النسبة )
 االعتماد األكثر على التعلم الذايت .
 إعطاء معامالت أكثر للمقاييس العلمية .
 إقصاء بعض الطلبة الذين ليس لديهم عالقة باجملال الرياضي .
 اختيار طلبة الشعب العلمية و مبعدل جيد يف شهادة البكالوريا .
 توفري الوسائل الرياضية  +مكتبة  +ملعب جيد  ....إخل .
 إلزام الطلبة حبضور احملاضرات .
 اختيار أكفأ الطلبة لولوج معاهد الرياضية .
 إعادة برجمة االختبارات البدنية و النفسية و املعرفية كـشرط لدخول املعهد و الدراسة به .
 أيام و ندوات علمية و حتسيسية يف جمال الرياضي .
21

اقتراحات وتوصيات
 جيب اختيار الطلبة على أساس الكفاءة البدنية و الكم املعريف لألنشطة الرياضية و األهم اجلانب
النفسي.
 ضرورة أجراء االختبار عند الدخول مع األخذ بعني االعتبار قدرة التأطري حسب عدد األساتذة من أجل
احلفاظ على النوعية و عدم البحث عن الكمية فقط .
 انتقاء الطلبة وفق معايري الكفاءة البدنية وكذا معايري طبية .
 حتسيس الطلبة بأمهية التخصص .
 جيب أن تكون االختبارات البدنية بكل شفافية  ،و هذا غالبا ما يقع املسؤولني يف أخطاء حيث يكون
اختبار بعفوية و إدخال العاطفة و الالمباالة .
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اقتراحات وتوصيات
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خاتمـ ـ ــة
لقد بدأنا حبثنا من اجملهول  ،و ها جنن ننهي هذا العمل املتواضع مبا هو معلوم  ،و بدأنا مبا هو غامض ،
و ها حنن اآلن ننهيه مبا هو واضح  ،و بدأنا بإشكال و افرتاضات و ها حنن اآلن ننهيه حبلول و نتائج  ،حيث
أن لكل بداية هناية و لكل منطلق هدف مسطر و مقصود  ،و يف خضم ذلك نضع أسطر خامتة حبثنا الذي
سنحاول من خالله تقدمي زبدة املوضوع و مدى حتقيق اهلدف املرجو من ذلك و تقدمي افرتاضات مستقبلية
تساعد الباحثني على مواصلة البحث و إعادة دراسته من جوانب أخرى  ،حيث انطلقنا من تعاريف و
مصطلحات و جسدت جبمع معلومات و معاجلتها و حتليلها معتمدين يف ذلك على العمل املنهجي الذي ال
خيلو من الضوابط و االلتزامات املنهجية املطلوبة حيث وضعنا يف مقدمة أهدافنا إزالة الغموض و االلتباس  ،الذي
ملسناه أثناء بداية هذا املوضوع هلذا كانت من أهم اخلطوات املعتمدة يف تنظيم العمل يف إطار علمي و منهجي ،
فقمنا بتحليل هذه الوضعية اليت يعاين منها املعهد يف ضل عدم اهتمام الواضح و الرتكيز على هذه اإلشكالية .
من خالل البحث النظري و الدراسة امليدانية اليت قمنا هبا باستعمال استمارة االستبيان اليت كانت موجهة
إىل األساتذة وجدنا أن عملية االنتقاء عملية حساسة جدا  ،و مهمة ملا هلا من تأثريات على النتائج املستقبلية
للطالب فإعداد الطالب متميزين من ميع النواحي مل يأيت إال يف وجود استعدادات و مؤهالت الزمة لتحقيق
أحسن مستوى ممكن  ،و قد حاولنا يف هذه الدراسة التعرف على أمهية االنتقاء املطبقة من طرف األساتذة على
مس توى االختبارات البدنية إضافة إىل طبيعة هذه االختبارات املسطرة يف بداية املوسم اجلامعي من أجل احلصول
على مقعد و مزاولة هذا التخصص و أردنا إدراج نتائج مستوى التحصل الدراسي و كذا ربطها بالشعب املدروسة
من طرف طالب امللتحقني باملعهد .
أما خالصة القول  ،فتتمحور حول أمهية اختبار الكفاءة البدنية من أجل االلتحاق باملعهد  ،مهما كانت
نوعية األنشطة املسطرة نظريا أو تطبيقيا مرورا باختبارات الكفاءة البدنية و من خالهلا ميكننا التنبؤ مبستوى حتصيل
طالب مستقبال .
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قائمة المراجــع
- 0على بن هادية و آخرون القاموس اجليد للطالب ط  0اجلزائر 0330م ص . 030
- 0حممد حازم حممد أبو يوسف أسس اختيار الناشئين من كرة القدم ط0
- 0إسكندرية دهي الوفاء لدينا الطباعة و النشر  0330م ص . 03
- 0كتابة في اللياقة البدنية من تأليف الدكتور الفاضل حسني عزيز
- 0الصحة واللياقة البدنية على حممد صاحل أبو عايش مكتبة العبيكان للنشر اململكة العربية السعودية .0300
- 0كتاب حتصيل الدراسي ألمحد عثمان صاحل  0300 ،العوامل الوجدانية المرتبطة بالتفريط و االفراط و
التحصيل الدراسي كلية الرتبية جامعة عني الشمس رسالة الدكتورا ملعاين مصطفى اجلاليل
- 0مفىت إبراهيم محاد التدريب الرياضي الحديث تخطيط تطبيق قيادة ط  0القاهرة مصر دار الفكر العريب
 0330ص 000
- 0مفىت إبراهيم محاد نفس املرجع السابق ص 033-030
- 3عماد صاحل عبد احلق جملة النجاح  0333ص 00
 - 03عبديل فاتح  ،حطن حممد الطيب  ،بومنجل مجال الدين  .مذكرة لنيل شهادة ليسانس قسم التربية
البدنية و جامعة اجلزائر . 0330 / 0330
 - 00ليلى فرحات  :قياس و اختبار في تربية الرياضية ط ، 0مركز الكتاب للنشر  ،القاهرة  0330ص
. 00
 - 00محد للطي طه األسس النفسية النتقاء رياضيين اهليئة العامة للمطابع القاهرة  ،مصر  ، 0330ص
00
 - 00حممد اخلضري هدى  ،تقنيات الحديثة لالنتقاء الموهوبين الناشئين في السباحة  ،املكتبة املصرية
للطباعة و النشر  ،القاهرة  ،مصر . 0330 ،

 - 00حممد احلسن عالوي نصر الدين رضوان القياس في التربية الرياضية و علم النفس الرياضي  ،طبعة 0
 ،دار الفكر العريب  ،القاهرة . 0333

 - 00السيد فرحات ليلى  ،القياس و االختبار في التربية الرياضية ط ، 0مركز الكتاب للنشر  ،القاهرة
. 0330
 - 00لطفي طه حممد  ،األسس النفسية النتقاء الرياضيين  ،اهليئة العامة للمطابع  ،القاهرة  ،مصر ،
. 0330

 - 00مفيت ابراهيم محاده  ،التدريب الرياضي الحديث  ،مركز الكتاب و النشر  ،ط ، 0القاهرة  ،مصر
. 0330
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قائمة المراجــع
 - 00مفيت ابراهيم محاده  ،التدريب الرياضي للجنسين من الطفولة إلى المراهقة  ،دار الفكر العريب ،
القاهرة 0330 ،
 - 03قاسم حسني  ،علم التدريب الرياضي في األعمار المختلفة دار الفكر العريب  ،ط ، 0عمان  ،األردن
. 0330 ،
 - 03عليان رحبي مصطفى و آخرون أساليب البحث العلمي  ،ط ، 0دار الصفاء  ،عمان األردن 0330 ،
.

 - 00عبيدات حممد  ،حممد أبو نصار عقيلة مبيضني  ،منهجية البحث العلمي  ،القواعد المراحل و
التطبيقات  ،دار وائل للنشر  ،عمان . 0330
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

قسم التربية البدنية و الرياضية
استمارة استبيان لألساتذة
الموضوع  :انعكاسات إلغاء اختبار الكفاءة البدنية على المستوى الدراسي لطالب معهد علوم و
تقنيات نشاطات البدنية و الرياضية من وجهة نظر أساتذة معهد التربية البدنية و الرياضية ( لوالية ورقلة ) .
يف إطار حبثنا العلمي نرجو منكم ملئ هذه االستمارة باإلجابة عن هذه األسئلة بكل صدق و أماين حىت
يتسىن لنا الوصول إىل معلومات و حقائق تفيد دراستنا و نتعهد بعدم تسريب إجابتكم إىل أي طرف آخر ما عدا
استخدامها يف خدمة حبثنا العلمي .
مالحظة  :توضع عالمة ( ) xعلى اإلجابة املختارة .

تحت إشراف األستاذ :

من إعداد الطالب :

قادري تقي الدين

شافو عبد الوارث

السنة اجلامعية 0300 / 0300
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معلومات الشخصية :
 الرتبة :

مساعد ب

حماضر ب

مساعد أ
 الجن ــس :

حماضر أ

ذك ـ ــر

الخبرة المهنية :

أستاذ

أنثى
أكثر من  03سنوات

من سنة ( )0إىل  0سنوات
من ( )0إىل  0سنـ ـوات
من ( )0إىل  03سنوات

معلومات البحث :
المحور األول  :انعكاسات إلغاء اختبار الكفاءة البدنية بشكل سلبي على الجانب المعرفي للطالب .
 - 0حدد نوع املقاييس اليت تشرفون على تدريسها  :مقاييس علمية
 - 0ما هي طبيعة الدروس اليت تقدموهنا  :أعمال موجهة

مقاييس تطبيقية .
حماضرات

أعمال تطبيقية

 - 0من خالل نتائج السداسي الفردي للعام الدراسي احلايل كيف كانت نتائج الطلبة بالنسبة للمقاييس
اليت تشرفون عليها  :جيــدة

فوق متوسطة

متوسطة

ضعيفة .

 - 0من خالل هذا السداسي كيف تقيمون مستوى الطلبة من حيث احلضور و املشاركة يف احملاضرات .
جيــدة

متوسطة

فوق متوسطة

ضعيفة

 - 0يف رأيكم و مقارنة بالدفعات السابقة هل هناك اختالف يف مستوى طلبة سنة أوىل ليسانس :
بدرجة كبرية جدا

بدرجة متوسطة

بدرجة كبرية

ال يوجد اختالف

 - 0يف رأيكم ما هو السن املناسب لقبول الطلبة يف معهد الرتبية البدنية و الرياضية
ال يتعدى  03سنة

ال يتعدى  03سنة

ال يتعدى  00سنة

 - 0ما هي الطريقة األنسب لقبول طلبة يف معهد الرتبية البدنية و الرياضية
اختبارات بدنية

اختبارات نظرية كتابية

اختبارات نفسية

اختبارات شفاهية
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ال يوجد سن حمدد

المحور الثاني  :انعكاسات إلغاء اختبار الكفاءة البدنية بشكل سلبي على الجانب التطبيقي للطالب .
 - 0هل أنت مع بقاء اختبار الكفاءة البدنية ؟

نعم

ال

 - 0ما هي املشاكل اليت واجهتموها جراء إلغاء اختبار الكفاءة البدنية يف تقدمي احلصص التطبيقية ؟
صعوبات يف تقدمي احلصص التطبيقية

مشاكل يف عدم استيعاب طلبة لبعض املهارات

عدم معرفة قوانني بعض الرياضات

أمور أخرى أذكرها .............................

......................................................................................
 - 0هل يوجد جتاوب و مشاركة يف احلصص التطبيقية من طرف طلبة سنة أوىل ليسانس
بدرجة كبرية جدا

بدرجة متوسطة

بدرجة كبرية

بدرجة ضعيفة

 - 0هل ترى بأن إجراء اختبار الكفاءة البدنية ضروري النتقاء صفوة من الطلبة  :نعم

ال

 - 0يف رأيكم هل إعادة اختبار الكفاءة البدنية الذي يعترب العمود الفقري يف دخول املعاهد الرياضية
إجباري  :نعم

ال

 - 0مقارنة بنتائج الطلبة يف املوسم املاضي كيف ترون نتائج الطلبة يف احلصص التطبيقية هلذا املوسم :
جيدة

متوسطة

فوق متوسطة

ضعيفة

 - 0ما هي االقرتاحات اليت تقدموهنا من أجل الرفع من مستوى طالب املعهد ...............
...................................................................................
.................................................................................
....
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