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قسم النشاطات البدنية و الرياضية
شعب ـ ـ ــة النشاطات البدنية الرياضية

مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي تخصص تربية حركية لدى الطفل والمراهق بعنوان:

اإلنتقاء الرياضي للموهوبين بين الخبرة الميدانية والمحددات العلمية
للمنتقين في مرحلة المتوسط
دراسة ميدانية بمتوسطات مدينة تقرت والية ورقلة

إعداد الطالب :
 ضيف اهلل يونس
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من قبل السادة:
األستاذ (ة).....:بوجرادة عبد اهلل (...........................ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدرجة العلميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة -جامعة ورقلة  ) -مشرفا
األستاذ (ة)......:عبابسة نجيب ( ...... ...................ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدرجة العلميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة – جامعة ورقلة  ) -ممتحنا
األستاذ (ة).......:حكومي علي ( ...... ...................ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدرجة العلميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة – جامعة ورقلة  ) -رئيسا

السنـ ــة الجامعي ــة2016 :م2017 /م

إلى من يحمل صدارة إهدائي وطني الغالي اللجائئ
إلى من اشتئت راحتي وسعادتي بتعبها وشق ائها إلى أغلى اسم نطقه لساني أمي ثم
أمي ثم أمي حفظها اهلل ورعاها وأطال عمئها
إلى من كان لي بمثابة الشمعة التي تحتئق لتنيئ طئيق دربي إلى نعم المثل ونعم
القدوة أبي حفظه اهلل
لكما يا أغلى ما أملك في الحياة والدي الكئيمين
إلى اللين يددللن الق لل بب استتلان إلى إدلتي و أدلاتي كل باسمه ،
و إلى أعمامي وعماتي و أبنائهم إلى كل ااهل و ااأل ارب كبيئا وصغيئا أل ارب كبيئا
و صغيئا ،إلى كل ااصدأل اء وااحباب اللين جمعتني بهم أيام الدراسة بلامعة ورأل لة
إلى جميع ااساتلة اللين تتلملت على أيديهم من الطلر الثانلي إلى اللامعي
إلى اللي وجهني عند الخطأ وشلعني عند الصلاب ااستاذ المشئف " بلجئادة عبد اهلل"
إلى كل من لم يلد اسمه فغغل ................
إلى أل ارئ هلا اإلهداء
إلى كل هؤالء أهدي ثمئة عملي هلا.

أ

ها أنا ذا بالشكر أتكلم

يارب شكرك واجب محت ــم

يرضيك أني بعد شكرك

مسلم عد الحصا بعرض السما مقدارها

من كل جنب ثم ال أتكلم

مالي أرى نعم اإلله تحيطني

ممن يقر ولست ممن يتكلم

دعني أحدث بالنعيم فـإنني

بعد شكر هلل تعالى على فضله و ّمنه عليا أن هداني وأمرني بالعزم
والصالة والسالم
والقوة واإلرادة والصبّر إلنجاز هذا العمل المتواضع ّ
على من بعث رحمة للعالمين وهداية للضالين،
أتوجه بخالص الشكر إلى من كان سندّ لي في مشواري الدراسي
إلى ااستاذ *بوجرادة عبد اهلل* الذي تابع عملي هذا ،ولم يبخل عليا
بنصائحه ،القيمة والمفيدة ،ولم يبخل عليا بوقته الثمين.
وإلى كل من أمدّ لي يدّ المساعدة من قريب أو من بعيد.
ألف تحية وشكر

*ضيف اهلل يونس*
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المقدمة :
حظيت الرياضة منذ فرتة طويلة من الزمن باىتمام كبري ولقيت عناية كبرية عند غالبية اجملتمعات يف العامل
مبا تعود بو من فوائد على صحة الفرد وقوة ومتاسك اجملتمع  ،وما ذلا أمهية سياسية واقتصادية يف ىيمنة بعض
الدول يف اجملال الرياضي ،حيث تبني أن التقدم يف مجيع رلاالت احلياة ال تتحكم فيو الصدفة  ،بل يأيت نتيجة
لالستثمار يف تطوير قدرات ادلواىب  ،ويستمر البقاء والتقدم للمجتمعات اليت تزخر بعدد ىائل من ادلوىوبني مع
كيفية صقل ىذه ادلواىب  ،وتلعب ادلؤسسات الرتبوية دورا ىاما يف بناء اجملتمع  ،حيث تعمل على تربية الطفل
وتعده لكي يصبح رجل ادلستقبل  ،وذلك عن طريق تنمية سلتلف قدراتو بالرتبية اذلادفة  ،وادلدرسة كمؤسسة
تربوية وتعليمية تسعى لتحقيق ىذه األىداف من خالل ادلناىج الدراسية ادلقرتحة يف اطار ادلنظومة الرتبوية .
واالنتقاء عملية طويلة ال ميكن وضعها يف إطار زلدد من الوقت ألن منو القابليات للناشئني تتغري حتت
تأثري العمل التدرييب وكذلك عوامل النمو وادلعيشة،...ذلذا فإن عملية إعداد رياضي النخبة للمشاركة يف ادلسابقات
الرياضية ىي عملية بالغة األمهية ترتكز على عدة عوامل حيث ال توجد معايري ثابتة مبنية على أسس علمية
الختيار الرياضيني فهم يعتمدون على ادلالحظة وجلب األطفال إىل ادلشاركة يف ادلنافسات الرياضية.
و أن انتقاء الفرد ادلناسب لنوع النشاط الرياضي ادلمارس ىو اخلطوة األوىل حنو الوصول إىل ادلستوى
البطولة ،لذلك اجتو ادلتخصصون يف األنشطة الرياضية ادلختلفة إىل زلاولة حتديد ادلواصفات الضرورية اخلاصة بكل
نشاط على حدى ،ألهنا تستهدف يف ادلقام األول اختيار األفضل دلمارسة الرياضة على أمل الوصول إىل
مستويات عليا لتحقيق نتائج مرضية والفوز بالبطوالت احمللية والدولية.
وقد مشلت دراسيت جانبني ،اجلانب النظري يتكون من فصلني ،فشمل الفصل األول ( :مدخل للدراسة
اإلشكالية،األىداف،الفروض،أمهية البحث ،مصطلحات و مفاىيم الدراسة)
أما الفصل الثاين فتطرقت فيو إىل( أىم الدراسات السابقة و كذلك عرض و حتليل النتائج ونقد ىذه
الدراسات).
أما اجلانب التطبيقي فشمل فصلني حيث امشل الفصل الثالث على طرق و منهجية الدراسة وتطرقت فيو إىل:
( ادلنهجية ادلتبعة ،الدراسة  ،االستطالعية ،العينة،حدود الدراسة،أدوات مجع البيانات ،أساليب التحليل
اإلحصائي.
أما الفصل الرابع فقد مشل (عرض و حتليل و مناقشة النتائج).

الجانب التمهيدي

الفصل األول
 -1اإلشكالية :

حترص كثًن من دول العامل على إعداد برامج الكتشاف اظتواىب الرياضية يف اظتدارس ،ومن مث العمل على
دعمها ورعايتها من خالل مدربٌن وخرباء ذوي صلة بالشأن الرياضي ،وإذا كانت اظتدرسة تشكل البيئة اطتصبة
إلمنائها فإن ذتة عوامل عديدة تدفع ؿتو احتضان ىذه اظتوىبة ،وألمهية ذلك فقد دخلت العديد من اظتؤسسات
واعتيئات اظتستقلة واألندية الرياضية يف االستثمار هبذه اظتواىب ،باعتبارىا ستمثل األندية واظتنتخبات الوطنية واظتدرسية
يف اظتناسبات الرياضية التنافسية "،لذا وجب على اظتريب الرياضي أن يكون ملما باألسس واألساليب العلمية لالنتقاء
)(1
الرياضي وذلك من أجل الوصول إىل اظتستويات العليا و مواكبة التطورات السريعة و اظتذىلة يف الدول اظتتقدمة" .
كما سعت معاىد وكليات الرتبية البدنية والرياضية إىل تكوين أساتذة يعملون على اإلشراف والتنظيم
والتخطيط والتقومي واالنتقاء والتوجيو  ،وىذه األعمال ليست باظتهمة السهلة ألن انتقاء اظتوىوبٌن عملية يتم فيها
اختيار أفضل العناصر وفقا طتصائص وشتات وقدرات و استعدادات خاصة يتميز هبا التلميذ وفقا لنوع النشاط
الرياضي  ،لذلك يتطلب من األستاذ السهر على انتقاء وتوجيو اظتوىوبٌن وذلك باإلشراف و االشرتاك يف األنشطة
الرياضية اظتختلفة .
و باعتبار أن ىؤالء األساتذة تلقوا تكوينا يف عملية االنتقاء لكن ىذا التكوين ال يسمح عتم بأن يكونوا
ؼتتصٌن مبستوى عال يسمح عتم بأداء ىذه اظتهمة بالشكل اظتطلوب ،وعليو فإن عملية االنتقاء تتم عن طريق
اظتالحظة واطتربة اظتيدانية دون التجسيد العملي للمحددات العلمية  ،أي أهنم ال يعتمدون يف عملية االنتقاء على
احملددات النفسية او القدرات اظتعرفية و البدنية  ،و أهنم ال يأخذون بعٌن االعتبار اظتقاييس االنثروبيومرتية (كالطول
 ،والوزن واحمليطات) اليت على أساسها يتم التوجيو ؿتو التخصص الذي يتطلب ىذه اظتواصفات واحملددات العلمية،
وعلى ضوء ىذه اظتقاربة النظرية نطرح ا التساؤل التايل:
هل عملية االنتقاء الرياضي للموهوبين في المؤسسات التربوية لمرحلة التعليم المتوسط تعتمد على
المحددات العلمية أم أنها تعتمد على المالحظة و الخبرة الميدانية لألساتذة التربية البدنية والرياضية؟
 -1-1التساؤالت الجزئية
 ىل عملية االنتقاء الرياضي للموىوبٌن مبنية على أسس وػتددات علمية دقيقة أم أهنا عشوائية ؟ -ىل عملية االنتقاء الرياضي للموىوبٌن تبىن على أساس اظتالحظة واطتربة اظتيدانية ؟

) –(1أمر اهلل أزتد البساطي ،قواعد وأسس التدريب الرياضي  ،منشأة اظتعارف  ،االسكندرية ،1998 ،ص .10
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 ىل لالختبارات البدنية و اظتهارية والنفسية دور فعال يف عملية االنتقاء؟ -2الفرضيات :

 -1-2الفرضية العامة:
إن عملية انتقاء اظتوىوبٌن من طرف األساتذة يف مرحلة التعليم اظتتوسط تعتمد فقط على اظتالحظة و اطتربة اظتيدانية
دون االعتماد على األسس العلمية.
 -2-2الفرضيات الجزئية :
 عملية االنتقاء الرياضي للموىوبٌن ال ختضع ألسس وػتددات علمية دقيقة . عملية االنتقاء الرياضي للموىوبٌن مبنية على أساس اظتالحظة واطتربة اظتيدانية . لالختبارات البدنية و اظتهارية والنفسية دور فعال يف عملية االنتقاء. -3أهمية الدراسة :
ين :أمهية علمية وأمهية عملية :
عتذه الدراسة أمهيت
 أمهية عملية  :تكمن أمهية ىذه الدارسة يف اكتشاف حقيقة عملية االنتقاء من الواقع اظتيداين . أمهية علمية  :من خالل ىذه الدراسة ؿتاول أن نربز لألساتذة كيف تتم عملية االنتقاء اظتبين على أسس علميةدقيقة.
 من خالل الكشف عن حقيقة عملية االنتقاء الرياضي على مستوى مؤسسات التعليم اظتتوسط. -4أهداف البحث:
 الكشف عن الكيفيات اليت تتم هبا عمليات االنتقاء الرياضي حتسيس األساتذة بضرورة وأمهية االنتقاء العلمي. ػتاولة إعطاء نظرة موحدة منوذجية يف عملية االنتقاء مبحددات علمية. لفت انتباه االساتذة لتطبيق االنتقاء اظتبين على اسس علمية وعدم االعتماد على اطتربة اظتيدانية فقط وما ديكن ان حيققو االنتقاء من مستوايات عالية يف اظتستقبل. معرفة طبيعة العالقة بٌن درس الرتبية البدنية وعملية االنتقاء الرياضي للموىوبٌن . -معرفة خطوات ومراحل االنتقاء.
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 -5تحديد المفاهيم والمصطمحات الرئيسية لمبحث:
تمهيد:

يف ؼتتلف البحوث اليت يتناوعتا الباحثون حيث جيدون أنفسهم أمام صعوبات تتمثل يف عموميات اللغة
وتداخل اظتصطلحات وىذا راجع إىل النزعة األدبية .
وعليو فإننا سنحاول حتديد مصطلحات حبثنا من أجل حتقيق القدرة الضرورية من الوضوح ونذكر منها :
 -1-5االنتقاء الرياضي :
اصطالحا:
ويعرف كل من حلمي ،نبيل العطار (  )1977االنتقاء بأنو عبارة عن انتخاب أفضل العناصر ؽتن لديهم
االستعداد واظتيل والرغبة ظتمارسة نشاط معٌن ،بينما يعرفو فرج بيومي بأنو اختيار أفضل العناصر من األعداد اظتتقدمة
لالنضمام ظتمارسة لعبة مع التنبؤ مبدى تأثًن العملية التدريبية الطويلة مستقبال على تنمية تلك اإلستعدادت بطريقة
)(1
دتكن ىؤالء الالعبٌن من الوصول إىل أعلى مستويات األداء يف اللعبة.
إجرائيا:
ىو عملية اختيار أنسب العناصر من بٌن الناشئٌن الرياضيٌن ،ؽتن يتمتعون باستعدادات وقدرات خاصة تتفق مع
متطلبات نوع النشاط الرياضي ،أي اختيار من تتوافر لديهم الصالحية ،وديكن التنبؤ عتم بالتفوق يف ذلك النشاط.
 -2-5الموهوب :
اصطالحا:
ان الطفل اظتوىوب ىو ذلك الطفل الذي يتفوق على اقرانو من االطفال ويؤكد ىذا فؤاد نصحي "الطفل
)(2
اظتوىوب ىو الطفل الذي ديكنو التفوق يف اظتستقبل اذا أعطيت لو العناية يف توجيهو واالىتمام بو .
اجرائيا :
اظتوىوبون عبارة عن تالميذ متمدرسٌن يظهرون امتيازا مستمرا يف اداء االنشطة الرياضية.

) – (1ػتمد حازم ،ػتمد أبو يوسف :أسس اختيار الناشئين في كرة القدم ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،ط ،1اإلسكندرية 2005 ،م ،ص .20
) -(2فؤاد نصحي  ،دراسة رعاية الموهوبين  ،وتوجيههم  ،دار الفكر العريب  ،مصر  ،1980 ،ص .182
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 -3-5الخبرة الميدانية :
اصطالحا :

اطتربة ىي اظتعرفة ببواطن االمور  ،وىو مصطلح عام خيتزل ضمنو مفهوم اظتعرفة أو اظتهارة أو القدرة اظتالحظة
لكن بأسلوب فطري عفوي عميق  ،عادة يكتسب اإلنسان اطتربة من خالل اظتشاركة يف عمل معٌن  ،وغالبا ما
يؤدي تكرار ىذا العمل أو اضتدث اىل تعميق ىذه اطتربة و اكساهبا عمق أكرب وعفوية أكرب لذلك ترتافق كلمة خربة
غالبا مع كلمة جتربة وترتافق كلمة خربة أيضا بشكل خاص مع اظتعرفة االجرائية أي معرفة كيفية عمل شيء ما وليس
)(1
غترد معرفة قولية لذلك غالبا ما يصف الفالسفة اطتربة على أهنا معرفة جتريبية او معرفة بعدية .
اجرائيا:
اطتربة ىي اظتهارة يف أداء األعمال العلمية أو الفكرية جبودة عالية وبسرعة وبسهولة دون بذل غتهود كبًن ،أما
اطتربة اظتيدانية فتعين توظيف اظتعارف واظتعلومات والقدرات اظتكتسبة خالل فرتة العمل أو التدريس أو التدريب أي
مكتسبة من غتال العمل .
 -4-5المحددات العممية :
اصطالحا:

لقد أصبح لكل نشاط لعبة عتا متطلباهتا البدنية والنفسية والالعب اصتيد ىو الذي ديتلك االدراك اصتيد لتلك

اظتتطلبات للوصول اىل اظتستويات الرياضية العاظتية البد أن ىناك ػتددات إذا ماتوافرت يف الناشئٌن بدرجات معينة
أمكن التنبؤ مبا ديكن أن حيققو من ؾتاح يف نشاط معٌن " ان اكتشاف القدرات اضتركية واطتصائص الفيزيولوجية اليت
يتميز هبا كل إنسان مت توجيهو ظتمارسة نوع معٌن من األنشطة الرياضية بتالئم مبا يتميز بو إمنا يعجل باضتصول على
النجاح وحتقيق اظتستويات العالية مع اإلقتصاد يف الوقت واصتهد واظتال الذي يبذلو مع أفراد غًن صاضتٌن ظتمارسة نوع
معٌن من الرياضة دون القيام باالختبار األويل اظتركز تعد عملية عشوائية تفتقد ظتقومات االسس العلمية والنجاح
)(2
للوصول اىل االىداف اظتنشودة".
وىذه احملددات ىي :
 -1ػتددات البناء اصتسمي :تعد أكرب ػتددات االنتقاء ثباتا إال أهنا ال تتساوي يف درجة ثباهتا ،فمثال منط اصتسم
أكثر ثباتا من تكوين اصتسم .
 -2احملددات األنرتوبومرتية :مبا تتضمنو من أطوال (طول العلوي والسفلي ) و احمليطات (ػتيط الفخذ  ،ػتيط الذراع
و العروض (عرض الصدر عرض الكتف )
) -(1علي بن ػتمد بن علي الزين الشريف اصترجاين  ،كتاب التعريفات  ،دار الكتب العلمية  ،بًنوت لبنان  ،طبعة ،1983 ، 1ص .40

) -(2عمرو ابو اجملد  ،رتال اشتاعيل النمكى ،تخطيط برامج تدريب وتربية البراعم والناشئين في كرة القدم  ،مركز الكتاب للنشر ،ط ،1القاىرة
،1997ص .112
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 -3احملددات النفسية  :إن ىذا اظتوضوع يتضمن اطتصائص العقلية للناشئٌن وشتات شخصيتو  ،وقد أثبتت التجارب
أن شتات الشجاعة و قوة اإلرادة ضرورية عند االنتقاء كما أن اظتدعمات السلوكية مبا تتضمنو من شتات شخصيو
مستوى الطموح و اظتثابرة و الدافعية تعد قاعدة اعترم الذي ينعكس علية كل من اطتصائص و اظتواصفات البدنية و
)(1
طرق التدريب.
إجرائيا :
ػتددات االنتقاء ىي غتموعة من العوامل او القدرات واظتتغًنات البيولوجية و النفسية اليت يرتكز عليها التنبؤ
اصتيد يف عملية االنتقاء مبراحلو اظتختلفة ،وتشتمل على االستعدادا ت اطتاصة إذ لكل نشاط رياضي متطلبات ختتلف
عن متطلبات النشاط األخر وىذه االستعدادات قد تكون بيولوجية أو سيكولوجية.
 -5-5المنتقين:
ىم األشخاص اظتكلفٌن الذين يتحملون مسؤولية انتقاء واختيار الالعبٌن .
 -6أهم النظريات المفسرة :
 -1-6نظرية جيمبل":" GIMBLE

جيمبل باحث أظتاين اقرتح حتليل الناشئٌن اظتطلوبين لالنتقاء من خالل عوامل داخلية وأخرى خارجية كما يلي:
 حتديد العناصر الفزيولوجية واظترفولوجية والبدنية اليت تؤثر يف األداء الرياضي. إجراءا االختبارات الفزيولوجية واظترفولوجية و البدنية يف اظتدارس مث االعتماد على نتائجها يف تنفيذ برامج تدريبتناسب كل ناشئ ،و إجراء دراسات تنبؤية لكل ناشئ وحتديد احتماالت ؾتاحو مستقبال يف الرياضة التخصصية
)(2
طبقا للمؤشرات االجيابية و السلبية اليت تتضح من الدراسة.
-2-6نظرية " بار-أور" :BAR-OR

اقرتح بار أور ستس خطوات النتقاء الناشئٌن كما يلي:
 تقييم الناشئٌن من خالل اطتصائص اظتورفولوجية و الفزيولوجية و النفسية ومتغًنات األداء. مقارنة قياسات أوزان وأطوال الناشئٌن جبداول النمو للعمر البيولوجي . وضع برامج للتدريب ذات ضغط يتميز بالشدة لفرتة قصًنة مث دراسة تفاعل الناشئٌن معو. تقومي عائلة كل ناشئٌن من حيث القياسات اظتورفولوجية وؽتارسة األنشطة الرياضية. إخضاع اطتطوات األربع السابقة لتحليل علمي من خالل مناذج األداء. -3-6نظرية"دريك" : DRIKE

اقرتح دريك ثالثة خطوات لالنتقاء الناشئٌن يف الرياضة وىي كما يلي:
) -(1ػتمد اضتمازتي  :انتقاء الموهوبين في المجال الرياضي  ،دار النشر  ،القاىرة ، 1996،ص26
) -(2مفيت إبراىيم زتاد":التدريب الرياضي الحديث تخطيط – تطبيق – قيادة" ،دار الفكر العريب،ط ،1القاىرة ،مصر1998 ،م ص .307
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الخطوة األولى :تتضمن إجراء قياسات تفصيلية يف اصتوانب التالية:

 -1اضتالة الصحية العامة.

 -2التحصيل األكادديي.
 -3الظروف االجتماعية و التكيف االجتماعي.
 -4النمط اصتسمي.
 -5القدرات العقلية.
الخطوة الثانية:

وأطلق عليها مرحلة التنظًن ،وتتضمن مقارنة شتات و خصائص جسم ناشئ يف النمط وتكوينو باطتصائص
اظتطلوبة يف الرياضة التخصصية و يف الرياضة بشكل عام.

الخطوة الثالثة:

وتتضمن ىذه اظترحلة ختطيط برنامج تدرييب ينفذ قبل بدء اظتوسم ،ويتم تتبع أداء الناشئٌن يف كافة اصتوانب
البدنية و اظتهارية و اطتططية و النفسية ودرجة تكيفهم للتمرين ،مث بعد ذلك تتم عملية التقييم اليت يتم من خالعتا

االنتقاء.

)(1

) -(1مفيت إبراىيم زتاد :مرجع سبق ذكره  ،ص.309 -308
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 -7الدراسات السابقة:
تمهيد:

تعترب الدراسات السابقة وادلرتبطة من أىم احملاور اليت جيب أن يتناوذلا الباحث ،ويثرى البحث من خالذلا ،وىذا ما
حاولنا االىتمام بو من خالل اعتمادنا يف حتليلنا الدراسات ادلذكورة على النقاط اليت أجريت هبا .
 -1-7الدراسة االولى:

مذكرة ماجستري حتت عنوان " :أسس معايير انتقاء العبي كرة الطائرة عند المبتدئين  12-9سنة"
دفعة .2004/2003جامعة مسيلة
من إعداد الطلبة عبديل فاتح ،حطن زلند طيب ،بومنجل مجال الدين.
وكانت إشكالية حبثهم كالتايل:
ىل ىناك أسس ومعايري متبعة من طرف مدريب كرة الطائرة يف عملية االنتقاء لدى ادلبتدئني )12-9 (.سنة.
الفرضيات:
الفرضية العامة :عملية االنتقاء اليت يقوم هبا مدريب كرة الطائرة لدى مبتدئني ىي عملية عشوائية.
الفرضيات الجزئية:
 غياب اخلربة ونقص ادلستوى ادلعريف لدى مدريب الكرة الطائرة بسبب اختيار العشوائي . عدم مراعاة مدريب كرة الطائرة خلصوصيات ادلرحلة العمرية يؤدي إىل عرقلة االنتقاء .وكانت أداة حبثهم عبارة عن استبيان موجو دلدريب فئة ادلبتدئني.

عينة البحث :كان نوع عينة البحث عشوائية وتتكون من  15مدرب يدربون فئة ادلبتدئني.

من أىم النتائج اليت توصل إليها الطلبة :أن انتقاء العيب كرة الطائرة ال خيضع دلعايري وأسس علمية حسب متطلبات
الرياضة  ،وتركوا البحث مفتوحا للدراسات ادلقبلة دلن أراد التعمق أكثر يف موضوع االنتقاء يف كرة الطائرة اجلزائرية
باعتبار حبثهم كان متخصص ألندية والية اجلزائر وجباية.
نقاط التشابو واالختالف بني البحث وىذه الدراسة ىي انو يف ىذا البحث استخدم الباحث نفس ادلنهج
ادلستخدم يف ىذه الدراسة وكذلك نفس األداة ادلستخدمة وىي االستبيان  ،إال أن ىذه الدراسة كان ىدفها األساسي
يتمثل يف تقدمي دراسة علمية حول أسس االنتقاء وكذلك تشخيص نقائص وعيوب العملية االنتقائية وزلاولة حتسيس
ادلدربني بضرورة وأمهية االنتقاء وتأثريه على مستقبل الرياضي ،وأن ىذه الدراسة موجهة دلدريب كرة الطائرة  ،أما
الباحث يف دراستو حاول تقدمي دراسة علمية حول االنتقاء ألساتذة الرتبية البدنية ونقل الواقع ادليداين يف عملية
االنتقاء وىو أن عملية االنتقاء تتم عن طريق ادلالحظة و اخلربة ادليدانية لألساتذة  ،وكذلك االختالف يف رلتمع
وعينة البحث يف ىذه الدراسة ىو فئة ادلدربني أما يف ىذا البحث فاجملتمع ىو فئة أساتذة الرتبية البدنية والرياضية.
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 -2-7الدراسة الثالثة:

مذكرة خترج لنيل شهادة ماجستري بعنوان " دور أستاذ التربية البدنية في تفعيل العالقة بين الدرس وانتقاء
الموهوبين " من اعداد الطلبة سبع بوعبد اهلل  ،تركي زلمد .دفعة  .2010/2009جامعة حسيبة بن بوعلي-

الشلف

االشكالية  :مامدى فاعلية االستاذ يف تفعيل العالقة بني درس الرتبية البدنية وانتقاء ادلوىوبني؟
الفرضيات :
الفرضية العامة  :لألستاذ دور فعال يف تفعيل العالقة بني درس الرتبية البدنية وانتقاء ادلوىوبني.
 تتجلى اىتمامات االستاذ يف ادلتابعة ادلستمرة يف االنتقاء والتوجيو للموىوبني  -.الظروف احمليطة باالستاذ التسمح بتفعيل العالقة بني الدرس وانتقاء ادلوىوبني .
أداة الدراسة  :عبارة عن استبيان موجو ألساتذة الرتبية البدنية
عينة البحث  :طريقة اختيار العينة طريقة عشوائية حيث بلغت حوايل  150استاذ تربية بدنية .

أىم النتائج اليت توصل اليها الباحثني :أن استاذ الرتبية البدنية ىو ادلشرف الرئيسي على ادلنافسات الرياضية
داخل ادلؤسسات ادلدرسية  ،وأن استاذ الرتبية البدنية زلور اساسي يف عملية انتقاء التالميذ ادلوىوبني  ،يوجد اىتمام

بالرتبية البدنية من قبل االدارة.
نقاط التشابو واالختالف بني حبثي وىذه الدراسة ىي انو تناولت نفس موضوع حبثي أال وىو االنتقاء
الرياضي يف اجملال ادلدرسي  ،و يف حبثنا استخدمنا نفس ادلنهج ادلستخدم يف ىذه الدراسة وكذلك نفس األداة
ادلستخدمة وىي االستبيان  ،وكذلك التشابو يف رلتمع وعينة البحث يف ىذه الدراسة ىو فئة أساتذة الرتبية البدنية
والرياضية ،إال أن ىذه الدراسة كان ىدفها األساسي يتمثل يف معرفة طبيعة العالقة بني درس الرتبية البدنية والرياضية
وانتقاء ادلوىوبني  ،وكذلك معرفة الظروف احمليطة تساعد االستاذ على تفعيل العالقة بني درس الرتبية البدنية وانتقاء
ادلوىوبني وكذا اىتمامات االستاذ بالنشاط الرياضي اخلارجي  ،إال انو يف حبثي حاولت تقدمي دراسة علمية حول
االنتقاء ألساتذة الرتبية البدنية وحاولت نقل الواقع ادليداين يف عملية االنتقاء وىو أن عملية االنتقاء تتم عن طريق
ادلالحظة و اخلربة ادليدانية لألساتذة .
 -3-7الدراسة الثانية :
مذكرة ماسرت حتت عنوان " دور أستاذ التربية البدنية والرياضية في عملية إنتقاء المواهب والتوجيه لتالميذ الطور
المتوسط (".)15-11دفعة  2012/2011جامعة قاصدي مرباح ورقلة
من اعداد  :سرقمة مراد  ،زلجويب زلمد رمضان ،ديدة مسري
االشكالية  :ما ىو الدور الذي يقوم بو استاذ الرتبية البدنية والرياضية يف عملية االنتقاء والتوجيو الكتشاف عناصر

شابة يف رياضة معينة ؟
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الفرضيات:

الفرضية العامة  :الستاذ الرتبية البدنية والرياضية دور أساسي يف عملية االنتقاء والتوجيو.
 -الفرضيات الجزئية :

 للخربة دور أساسي يف عملية االنتقاء والتوجيو  -الكفاءة العلمية تلعب دور اثناء عملية االنتقاء والتوجيو مالحظة االستاذ لتالميذه أثناء احلصة تساعده على عملية االنتقاء والتوجيوأداة الدراسة  :استمارة اسبيان موجهة ألساتذة الرتبية البدنية يف الطو ادلتوسط
عينة الدراسة  :وكان نوع عينة البحث بطريقة قصدية تتكون من  75أستاذ تربية بدنية .
أىم النتائج اليت توصل اليها الباحثون  :ان اخلربة والكفاءة العلمية ألستاذ الرتبية البدنية والرياضية تلعب دور
مهم وفعال يف اكتشاف ادلوىوبني وكذلك عملية االنتقاء والتوجيو حسب رأي معظم األساتذة تتم بإجراء
االختبارات ادليدانية بالنسبة لأللعاب الفردية واختيار ادلتفوقني حسب النتائج ادلتحصل عليها وتوجيههم حسب
ميوذلم لتلك اللعبة وكذلك حسب ادلعايري والعناصر االساسية لعملية االنتقاء .
نقاط التشابو واالختالف بني البحث وىذه الدراسة ىي ان ىذه الدراسة تناولت نفس موضوع حبثي أال وىو
االنتقاء الرياضي يف اجملال ادلدرسي ،يف ىذا البحث استخدم الباحث نفس ادلنهج ادلستخدم يف ىذه الدراسة وكذلك
نفس األداة ادلستخدمة وىي االستبيان  ،وكذلك التشابو يف رلتمع وعينة البحث يف ىذه الدراسة ىو فئة أساتذة
الرتبية البدنية والرياضية .إال أن ىذه الدراسة كان ىدفها األساسي يتمثل يف حتديد الفكرة وادلنهجية و األجهزة
ادلستخدمة حاليا يف اختيار ادلواىب من طرف األستاذ و كذلك رسم خطة واضحة لعملية االنتقاء والتوجيو مع
كشف معامل االنتقاء والتوجيو الرياضي يف مؤسساتنا الرتبوية  ،إال انو يف ىذه الدراسة حاول الباحث تقدمي دراسة
علمية حول االنتقاء ألساتذة الرتبية البدنية و نقل الواقع ادليداين يف عملية االنتقاء وىو أن عملية االنتقاء تتم عن
طريق ادلالحظة و اخلربة ادليدانية لألساتذة .
 -4-7الدراسة الرابعة:
مذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت يف الرتبية البدنية والرياضية حتت عنوان " :الرياضة المدرسية ودورها في إنتقاء
المواهب الرياضية في الطور المتوسط " جامعة قاصدي مرباح – ورقلة  -ادلوسم اجلامعي.2012/2011
من إعداد الطلبة رحومة علي  ،شويرف لعروسي  ،نينة خليل  ،وكانت إشكالية حبثهم كالتايل:
 ىل للرياضة المدرسية دور في اكتشاف المواهب الرياضية في الوسط المدرسي ؟الفرضيات:
الفرضية العامة :ليس ىناك عملية انتقاء حتدث داخل الوسط ادلدرسي أو أهنا قليلة إن وجدت .
الفرضيات الجزئية:
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 عدم التنظيم اجليد للمنافسات الرياضية والرياضة ادلدرسية يؤدي اىل كوهنا غري فعالة يف امداد النوادي بادلواىب . عدم معرفة ادلدرب لكيفية وماىية عملية االنتقاء ومراحلو يؤثر سلبا على عملية االنتقاء يف الوسط ادلدرسي- .عدم زيارة ادلدربني للمؤسسات الرتبوية حتول دون بروز ادلواىب من االكماليات .
وكانت أداة البحث عبارة عن استبيان موجو إىل أساتذة الرتبية البدنية و استبيان موجو اىل فئة الدربني .
عينة البحث :كان نوع عينة البحث عشوائية وتتكون من  50أستاذ تربية بدنية و  16مدرب.
من أىم النتائج اليت توصل إليها الطلبة :نقص ادلختصني و ادلؤطرين ادلؤىلني يف ادليدان الرياضي على مستوى
ادلؤسسات الرتبوية وكذا على مستوى اذليئات ادلسؤولة على تنظيم ادلنافسات الرياضية ادلدرسية  ،عدم انتهاج طريقة
سليمة تضمن االنتقاء الصحيح للتلميذ للتخصص على مستوى الرتبية مما يعود سلبا على التوجيو حنوى االندية
نقاط التشابو واالختالف بني البحث وىذه الدراسة ىي اهنا تناولت نفس موضوع دراستو أال وىو االنتقاء
الرياضي يف اجملال ادلدرسي  ،و يف دراستو استخدم نفس ادلنهج ادلستخدم يف ىذه الدراسة وكذلك نفس األداة
ادلستخدمة وىي االستبيان  ،وكان االختالف يف رلتمع وعينة البحث يف ىذه الدراسة ىو مدريب و اساتذة الرتبية
البدنية  ،ويف دراستو اجملتمع والعينة ىم أساتذة الرتبية البدنية والرياضية فقط  ،إال أن ىذه الدراسة كان ىدفها
األساسي التفريق بني الرياضة ادلدرسية والرتبية البدنية وكذلك الكشف عن واقع عملية االنتقاء يف الوسط ادلدرسي ،
أما يف دراستو حاول الباحث تقدمي دراسة علمية حول االنتقاء ألساتذة الرتبية البدنية وحاولت نقل الواقع ادليداين يف
عملية االنتقاء يف الوسط ادلدرسي وىو أن عملية االنتقاء تتم عن طريق ادلالحظة و اخلربة ادليدانية لألساتذة .
 -2التعليق على الدراسات السابقة :
لقد اىتمت الدراسات السابقة يف رلملها بعملية االنتقاء والتوجيو الرياضي  ،حيث تطرقت اىل جوانب
عديدة متعلقة بانتقاء الالعبني الناشئني كما تناولتو من عدة جوانب  ،حيث اشرتكت ىذه الدراسات يف العمل على
حتديد أىم األسس العلمية وادلعايري اليت ينبغي مراعاهتا يف عملية االنتقاء والتوجيو الرياضي  ،وكذا السن ادلناسب
لعملية االنتقاء للناشئني من ()15-10سنة ،وأيضا تسليط الضوء على حيثيات موضوع االنتقاء  ،لكن كل دراسة
ذلا جزئية معينة تدرسها وتتحدث عنها.
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الفصل الثالث
تمهيـد :

يف ىذا الفصل حاول الباحث أن يوضح أىم اإلجراءات ادليدانية اليت اتبعها يف ىذه الدراسة  ،ومن أجل
احلصول على نتائج ديكن الوثوق هبا واعتبارىا نتائج موضوعية قابلة للتجريب مرة أخرى  ،وبالتايل احلصول على نفس
النتائج األوىل  ،كما ىو معروف فان ما دييز أي حبث علمي ىو مدى قابليتو للموضوعية العلمية  ،ىذا ال ديكن أن
يتحقق إال إذا اتبع صاحب الدراسة منهجية علمية دقيقة وموضوعية .
 -1المنهج المستخدم:
استخدم الباحث " ادلنهج الوصفي" بأسلوب الدراسات ادلسحية  ،وذلك دلالئمتو مع طبيعة الدراسة.
 -2الدراسة االستطالعية:
يف ىذه الدراسة ادلوسومة بـ ـ ـ ـ " االنتقاء الرياضي للموهوبين بين الخبرة الميدانية والمحددات العلمية للمنتقين
في مرحلة التعليم المتوسط "  ،توجو الباحث إىل بعض ادلتوسطات مبدينة تقرت وىذا من اجل تشخيص ومجع
ادلعلومات واألفكار والتحقق من الفرضيات ،ومن خالل ىذه الدراسة دتكن الباحث من وضع االستبيان والذي وجهو
إىل أساتذة الرتبية البدنية والرياضية
-1-2المجال المكاني و الزماني :
 -1-1-2المجال المكاني :
مت توزيع االستبيان على جمموعة من أساتذة الرتبية البدنية والرياضية دلختلف ادلتوسطات مبدينة تقرت.
 -2-1-2المجال الزمني :
كانت بداية القيام هبذه الدراسة ادليدانية يف الفرتة ادلمتدة بني يوم األحد  4أفريل  2017إىل غاية يوم اخلميس 09
ماي  ، 2017حيث مت توزيع االستبيان على األساتذة .
 -3مجتمع الدراسة :
جمتمع الدراسة ىو فئة أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف مرحلة التعليم ادلتوسط مبدينة تقرت ويتكون من  44أستاذ.
 -4.عينة البحث :

حرصت على الوصول إىل نتائج أكثر دقة وموضوعية ومطابقة للواقع  ،حيث قام الباحث باختيار العينة ادلتمثلة
يف أساتذة الرتبية البدنية والرياضية مبدينة تقرت والية ورقلة  ،واليت مت اختيارىا بطريقة قصدية وذلك لتسهيل الدراسة،
أي انو مل خيصص العينة بأي خصائص أو دميزات كادلستوى الدراسي ،السن ،اخلربة.... ،اخل  ،حيث قام الباحث
بتوزيع  36استمارة استبيان على خمتلف أساتذة الرتبية البدنية والرياضية مبدينة تقرت والية ورقلة  ،حيث دتكن
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الباحث من اسرتجاع  30استمارة استبيان وذلك لعدم اسرتجاع  6استمارات من طرف االساتذة دما استلزم منو
حصر عينتو على  30أستاذ مت اختيارىا بالطريقة القصدية حيث أهنا دتثل نسبة  %60من جمتمع الدراسة .
 -5حدود الدراسة :
اقتصرت ىذه الدراسة على متوسطات مدينة تقرت وىذا حبكم قرهبا وكذا لضيق الوقت باإلضافة إىل تفادى
األعباء ادلادية اليت تتطلبها الدراسة خارج مدينة تقرت والية ورقلة من مصاريف تنقل إىل غري ذلك من تكاليف .
 -6تحديد متغيرات الدراسة :
 -1-6المتغير  :ىو ذلك العامل الذي حيصل فيو تعديل أي تغري لعالقتو مبتغري آخر وىو نوعان :

()1

تتمثل متغريات حبثنا فيما يلي :
 -1-1-6المتغير المستقل  :اخلربة ادليدانية واحملددات العلمية للمنتقني .
 -2-2-6المتغير التابع  :االنتقاء الرياضي.
 -7أدوات الدراسة:
لقد استخدم الباحث أداة اإلستبيان موجو حنو أساتذة الرتبية البدنية والرياضية ،كي حيصل الباحث على أكرب عدد
من ادلعلومات  ،وللتأكد من صحة الفرضيات بعد حتليل النتائج  ،وإعطاء اقرتاحات وتوضيحات لفتح اجملال أمام
دراسات أخرى أكثر تعمقا يف ىذا ادلوضوع .
 -8الخصائص السيكومترية لالستبيان :
يف ما خيص ىذه الدراسة فقد استعمل الباحث استبيان خاص باساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف مرحلة
التعليم ادلتوسط  ،قام فيو الباحث بتقدمي بعض االسئلة اليت ختدم ىذه الدراسة وحماولة إعطاء تفاسري ألىم احملاور اليت
تساعد يف إعطاء اإلجابة ادلراد التوصل اليها للتأكد من صحة الفرضيات أو عدم صحتها ،وبالتايل إزالة االشكال
ادلطروح يف ىذه الدراسة  ،حيث مشل االستبيان األسئلة ادلغلقة واألسئلة ادلفتوحة واألسئلة احلرة ،وكانت األبعاد
كمايلي :
 البعد األول  :عملية االنتقاء الرياضي للموىوبني ال ختضع ألسس وحمددات علمية دقيقة  ،حيث يهدف ىذاالبعد إىل معرفة ما إذا كانت عملية االنتقاء الرياضي ختضع ألسس وحمددات علمية دقيقة أم ال ،حيث تضمن ىذا
البعد العبارات التالية 7-6-5-4-3-2-1:
( - )1ناصر ثابت :أضواء على الدراسة ادليدانية  ،مكتبة الفالح  ،ط  ،1الكويت 1984،م ،ص.58
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 البعد الثاني  :عملية االنتقاء الرياضي للموىوبني مبنية على أساس ادلالحظة واخلربة ادليدانية ،يهدف ىذا البعدإىل معرفة ما إذا كانت عملية االنتقاء الرياضي تبىن على أساس ادلالحظة واخلربة ادليدانية  ،يتضمن ىذا البعد العبارات
التالية 19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8 :
 البعد الثالث  :لالختبارات البدنية و ادلهارية والنفسية دور فعال يف عملية االنتقاء الرياضي ،يهدف ىذا البعد إىلمعرفة الدور الذي تلعبو االختبارات البدنية و ادلهارية والنفسية يف عملية االنتقاء الرياضي  ،يتضمن ىذا البعد العبارات
التالية 25-24-23-22-21-20 :
 -1-8صدق المحكمين :
بعد صياغة االستبيان بصورتو األولية مت عرضو على جمموعة من احملكمني وعددىم (

 )4أساتذة من معهد

علوم وتقنيات النشاطات البدنية ورقلة  ،حيث طلب منهم احلكم على مدى مالئمة بنود االستبيان  ،وبناءا على
رأي احملكمني ومالحظاهتم مت إجراء التعديالت ادلطلوبة على بعض العبارات ،كما مت التعديل يف صياغة العبارة رقم
( )11وأصبحت  :لكي يلتحق ادلوىوب بالفرق ادلدرسية بدال من  :لكي يلتحق ادلوىوب باالندية الرياضية  :كما
مت تعديل العبارة (  )21وأصبحت  :االستعدادات اخلاصة بدال من  :مقابالت بني التالميذ  ،وبذلك أصبح عدد
البنود ( )25موزعة على ثالث أبعاد.
 -2-8دراسة ثبات االستبيان:
بعد توزيع االستبيان على العينة االستطالعية تألفت من ( )5أساتذة يف مادة الرتبية البدنية والرياضية للطور ادلتوسط
قام الباحث حبساب معامل "ألفاكرونباخ "  ،حيث وجدت قيمة ألفاكرونباخ تساوي (  )0.83وىي قيمة دالة يف
مستوى الداللة( ، )0.05وىذا يدل على ثبات االستبيان.
 -9المعالجة اإلحصائية:
مت إجراء التحليل باستخدام األساليب اإلحصائية التالية :
 النسبة المئوية -كا 2تربيع  :يسمح لنا ىذا االختبار بإجراء مقارنة بن نتائج االستبيان
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عرض وتحليل نتائج الدراسة

الفصل الرابع
تمهيد :

من خالؿ ىذا الفصل سيقوـ الباحث بعرض وربليل ومناقشة النتائج اليت مت صبعها والتحصل عليها من
خالؿ الدراسة ادليدانية اليت أجريت على ادلتوسطات  ،وحاوؿ من خالؿ ىذا الفصل إعطاء بعض التفسَتات إلزالة
اإلشكاؿ ادلطروح خالؿ الدراسة  ،واليت حرص على أف تكوف مصاغة بطريقة منظمة سبكن من توضيح سلتلف
األمور ادلتعلقة بذلك  ،وحىت ال يقع يف أي التباس أثناء تقدمي ىذه الشروح فلقد حرس على أف تتم العملية بطريقة
علمية ومنظمة ،حيث سنقوـ بعرض نتائج االستبياف اخلاص بأساتذة الًتبية البدنية يف مرحلة ادلتوسط  ،واذلدؼ
الرئيسي من ىذا الفصل ىو ربويل النتائج ادليدانية إىل نتائج ذات قيمة علمية وعملية ديكن االعتماد عليها يف إسباـ
ىذه الدراسة وبلوغ مقاصدىا.
 -1عرض وتحميل ومناقشة النتائج المتحصل عميها
 -1-1المعمومات العامة لألساتذة:
الجدول يمثل المؤهالت العممية لألساتذة والتك اررات والنسب المئوية .

المعلومة

اإلجابات
ماسًت يف الرياضة

1

3.3

ليسانس يف الرياضة

25

83.3

4

13.3

30

100

من  1إىل  5سنوات

9

30.0

من 6اىل 10سنوات

13

43.3

من 11اىل 15

5

16.7

اكثر من  15سنة

3

10.0

30

100

 الشهادة المحصل عليها تقٍت سامي يف الرياضةالمجموع

 -سنوات الخبرة

التكرارات

النسبة %

المجموع
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الفصل الرابع
 -التحميل والمناقشة:

من خالؿ اجلدوؿ السابق نالحظ أف االساتذة حيملوف شهادات سلتلفة  ،حيث صلد أستاذ واحد (  )1منهم حامل
شهادة ماسًت يف الرياضة ( ، )%3.3و أربعة ( )4منهم حيملوف شهادة تقٍت سامي يف الرياضة بنسبة ( ،)%13.3
والباقي ( )25استاذ حيملوف شهادة ليسانس يف الرياضة بنسبة (  ، )%83.3وكذا سنوات اخلربة تًتاوح عند أقل من
05سنوات ب ػ(  )9أساتذة بنسبة ( ،)%30أما النسبة اليت تًتاوح من  6إىل  10سنوات حيث كاف عددىم ( )13
أستاذا بنسبة ( ، )%43.3أما الذين تًتاوح خربهتم من  11إىل  15سنة فكاف عددىم ( )5أستاذا بنسبة
( ، )%16.7والذين خربهتم أكثر من 15سنة فكاف عددىم ( )3أساتذة بنسبة (. )%10
وىذا ما يدؿ على أهنم على مبدأ اخلربة والكفاءة ادلهنية  ،مهملُت بذلك اجلانب العلمي والتكوين ادلعريف لالستعانة
بو يف سلتلف العمليات اليت جيروهنا يف إطار تشكيل اطار تشكيل الفريق وربديد معادلو  ،وظف إىل ذلك أنو يف حالة
انعداـ الكفاءة العلمية ألستاذ الًتبية البدنية  ،فاننا نستطيع أف نتنبأ بأف ادلستوى الضعيف الذي سيحققو بالنظر
إىل متطلباتو العلمية  ،كنا ديكن لنا أف صلزـ على أف عملية االنتقاء ادلنتهجة من طرفهم تفتقر لألسس العلمية الواجب
إتباعها عند انتقاء ادلوىوبُت.
 -2عرض ومنافشة نتائج البعد األول
 -1-2الفرضية األولى  :عممية االنتقاء الرياضي لمموهوبين ال تخضع ألسس ومحددات
عممية دقيقة .
 العبارة رقم ( : )1في رأيك عملية االنتقاء الرياضي في المؤسسات التربوية تكون من طرف ؟ الغرض منها  :معرفة ما إذا كاف االستاذ يدرؾ من الذي يقوـ بعملية االنتقاء الجدول رقم ( :) 01يوضح ادلسررؿ عن عملية االنتقاء الذي جيب عليو القياـ بعملية االنتقاء يف نظر االستاذأستاذ التربية البدنية

التكرارات
12

النسبة المئوية%
40

االقتراح
أشخاص مختصين في االنتقاء

10

33.3

عمل مشترك

8

26.7

المجموع

30

100
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الفصل الرابع
كا 2المحسوبة

كا 2المجدولة

مستوى الداللة

درجة الحرية

0.800

0.670

0.05

2

12
10

التكرارات

الشكل

8

رقم ( )1التمثيل

6

البياني لنتائج

4
2

العبارة ()1

0
عمل مشترك اشخاص استاذ التربية
مختصين في البدنية
االنتقاء

التحميل والمناقشة :
من خالؿ نتائج اجلدوؿ رقم ( )1يتبُت لنا أف نسبة كبَتة من األساتذة واليت تقدر ب(  )% 40أجابوا بأف عملية
االنتقاء تكوف من طرؼ أستاذ الًتبية البدنية ،بينما نسبة (  )%33.3من نفس العينة اجابت بأف عملية االنتقاء
تكوف من طرؼ أشخاص سلتصُت يف االنتقاء أما الفئة األخرى واليت تقدر ب (  )%26.7ترى أف عملية االنتقاء
تكوف عن طريق عمل مشًتؾ بينهما .
من خالؿ النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدوؿ السابق صلد تضارب يف إجابات االساتذة فهناؾ من يرى أف كفاءتو ال
تسمح لو بالقياـ بعملية االنتقاء ويرى يف ادلختصُت األشخاص اجلديروف بالقياـ هبذه العملية أما البقية منهم يروف أف
استاذ الًتبية البدنية و االشخاص ادلختصُت مها اللذاف يقع عليهم كاىن ىذه العملية  ،وعند تطبيق اختبار كاي تربيع
على النتائج ادلسجلة وحسابو وجدنا أنو أكرب من القيمة اجملدولة ،حيث بلغت كا  2احملسوبة ( )0.800وىي أكرب
من كا 2اجملدولة اليت بلغت ( )0.670عند مستوى الداللة (  )0.05ودرجة احلرية ( ، )2من ىنا يتضح لنا أنو ىناؾ
فروؽ ذات داللة إحصائية  ،بُت إجابات األساتذة حيث أهنا تدعم إجاباهتم معٌت ذلك أف عملية االنتقاء الرياضي
ال زبضع إىل األسس العلمية الواجب توفرىا وأوذلا توفر الكفاءة يف الشخص ادلنتقي .
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الفصل الرابع

 العبارة رقم ( :)2على ماذا تعتمدون في عملية انتقاء الموىوبين على ؟ الغرض منها  :معرفة ما إذا كاف االستاذ يتبع األسس العلمية يف عملية اإلنتقاء. الجدول رقم ( :)2على ماذا يعتمد االستاذ يف عملية االنتقاء.اإلقتراح

النسبة %

التكرارات

خبرتكم الذاتية

20

66.7

أسس علمية

10

33.3

المجموع

30

100

كا 2المحسوبة

كا 2المجدولة

مستوى الداللة

درجة الحرية

19.20

0.00

0.05

1

الشكل رقم ( :)2التمثيل البياني للعبارة ()2
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

التكرارات

األسس الخبرة الذاتية
العلمية

التحميل والمناقشة :
من خالؿ اجلدوؿ رقم (  )2ادلبُت أعاله يتضح أف عدد كبَت من األساتذة حيث بلغ عددىم ب(  )20بنسبة تقدر
ب (  ) %66.7يعتمدوف على خربهتم الذاتية يف القياـ بعملية االنتقاء الرياضي  ،أما بقية االساتذة والذي بلغ
عددىم ( )10بنسبة تقدر ب ( )%33.3يستعملوف الطرؽ العلمية يف عملية االنتقاء.
من خالؿ ما سبق ذكره يف التحليل السابق للجدوؿ يتضح لنا اف ىناؾ اختالؼ يف اجابات االساتذة حوؿ الطريقة
اليت يعتمدوهنا اثناء قيامهم بانتقاء ادلوىوبُت .فوجدنا أف معظم االساتذة يعتمدوف على خربهتم الذاتية عند االنتقاء
وىذا يتناىف مع ادلتطلبات العلمية ذلذه العملية  ،وعند تطبيق اختبار كا  2على النتائج ادلسجلة وحسابو  ،وجدنا أنو
22

عرض وتحليل نتائج الدراسة

الفصل الرابع

أكرب من القيمة اجملدولة  ،حيث بلغت قيمة كا  2احملسوبة ( )19.20وىي اكرب من القيمة اجملدولة اليت بلغت
( )0.00عند مستوى الداللة  0.05ودرجة احلرية 1من ىنا يتضح لنا أنو ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية بُت
اجابات االساتذة تدعم اجاباهتم .
ومن ىنا نستنتج أف عملية االنتقاء الرياضي مبنية على اخلربة الذاتية لالستاذ أكثر من كفاءتو العلمية ىذا ما جيعلها
تتسم بالعشوائية ادلطلقة وال ديكننا من خالذلا ادراؾ ادلبتغى ادلنشود يف ادلستقبل
 العبارة رقم ( :)3في رأيك ىل لالختبارات والقياسات أىمية في عملية االنتقاء؟ الغرض منها  :معرفة ما إذ كاف االستاذ يدرؾ األمهية البالغة لالختبارات والقياس أثناء عملية االنتقاء . الجدول رقم ( :)3امهية االختبارات والقياسات يف عملية االنتقاء .االقتراح

التكرارات

النسبة %

نعم

14

53.3

ال

16

46.7

المجموع

30

100

كا 2المحسوبة

كا 2المجدولة

مستوى الداللة

درجة الحرية

0.133

0.71

0.05

1

16
15.5
15
14.5
التكرارات

14
13.5

13
نعم

ال
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( )3يمثل
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عرض وتحليل نتائج الدراسة

الفصل الرابع
التحليل والمناقشة:

من خالؿ اجلدوؿ رقم (  )3ادلبُت أعاله يتضح أف عدد كبَت من األساتذة حيث بلغ عددىم ب(  )16بنسبة تقدر
ب (  )%53.3اجابوا بأف االختبارات والقياسات ليست ذلا أمهية عملية االنتقاء الرياضي  ،أما البقية من نفس
العينة ادلدروسة والذي بلغ عددىم (  )14بنسبة تقدر ب (  )%46.7ترى أف للقياسات واالختبارات أمهية بالغة يف
عملية االنتقاء.
من خالؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ السابق يتضح أف معضم االساتذة ال ينتهجوف االسس العلمية يف انتقاء
ادلوىوبُت كما اهنم يروف أف ىذه االختبارات والقياسات ليست ذلا امهية اثناء قيامهم بإنتقاء ادلواىب  ،ىذا مايربز
الواقع العشوائي ذلذه العملية ،يف حُت صلد فئة قليلة من االساتذة يروف اف ذلذه االختبارات والقياسات أمهية بالغة يف
صلاح عملية االنتقاء الرياضي لكن تطبقها بطريقة علمية مقننة يبقى رىُت ادلستوى احملدود لالساتذة ومدى توفَت
الوسائل و األجهزة الالزمة لذلك ،لكن رغم ىذا ال نتفائل خَتا ،اذ أغلبيتهم مل يتمكنوا من ذكر ولو البعض من ىذه
االختبارات فهذا دليل قاطع على جهلهم ذلا  ،وعند تطبيق اختبار كا  2على النتائج ادلسجلة وحسابو  ،وجدنا أنو

أكرب من القيمة اجملدولة  ،حيث بلغت قيمة كا  2احملسوبة ( )0.133وىي اكرب من القيمة اجملدولة اليت بلغت
( )0.71عند مستوى الداللة  0.05ودرجة احلرية  ،1من ىنا يتضح لنا أنو ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية بُت
اجابات االساتذة تدعم اجاباهتم .
ومن ىنا نستنتج اف عملية االنتقاء تبٌت على أسس عشوائية ال عالقة ذلا بالعلم كما اف عدـ استعماؿ االساتذة
للقياسات واالختبارات دليل على نقص تكوينهم يف ىذا اجملاؿ العلمي يف ىذا اجملاؿ ىذا يزيد من تفشي ظاىرة
إمهاؿ الكثَت من ادلواىب الشبانية الواعدة.
 -العبارة رقم ( :)4ما ىو الجانب الذي تراعيو عند انتقاء الالعبين ؟

 الغرض منها  :لوصوؿ الالعب الناشئ إىل ادلستويات العالية يف األداء جيب االىتماـ دبختلف اجلوانب ،وذلذاطرحنا السؤاؿ دلعرفة اجلوانب اليت يراعيها ادلدربُت يف عملية االنتقاء.
 الجدول رقم ( .:)4يوضح اجلانب الذي يعتمد عليو االساتذة يف انتقاء الالعبُت.االقتراح

التكرارات

النسبة %

الجانب المرفولوجي

10

33.3

المهارات الفنية

9

30.3

الجانب التاكتيكي لالعب

11

36.7

المجموع

30

100
24

الفصل الرابع
كا 2المحسوبة
1.200

عرض وتحليل نتائج الدراسة
كا 2المجدولة

مستوى الداللة

درجة الحرية

0.270

0.05

1
12
10
8
6

4

التكرارات

2

الشكل رقم ()4
يمثل التمثيل
البياني للعبارة
رقم ()4

0
الجانب المهارات الجانب
التاكتيكي الفنية المرفولوجي
لالعب

التحليل والمناقشة:

من خالؿ اجلدوؿ رقم ( )4ادلبُت أعاله يتضح أف عدد كبَت من األساتذة حيث بلغ عددىم ب(  )11بنسبة تقدر
ب ( )%36.7اجابو بأهنم يراعوف اجلانب التاكتيكي للموىوب يف عملية االنتقاء الرياضي  ،أما الفئة الثانية من
نفس العينة ادلدروسة والذي بلغ عددىم ( )10بنسبة تقدر ب ( )%33.7تراعي جانب ادلهارات الفنية للموىوب
يف عملية االنتقاء ،اما الفئة القليلة واليت بلغ عددىا (  )%30.3تراعي ىذه الفئة اجلانب ادلرفولوجي لالعب عند
اجراء عملية االنتقاء  ،وعند تطبيق اختبار كا 2على النتائج ادلسجلة وحسابو  ،وجدنا أنو أكرب من القيمة اجملدولة ،
حيث بلغت قيمة كا 2احملسوبة ( )1.200وىي اكرب من القيمة اجملدولة اليت بلغت (  )0.270عند مستوى الداللة
 0.05ودرجة احلرية  ،1من ىنا يتضح لنا أنو ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات األساتذة تدعم
إجاباهتم.
من خالؿ ما سبق نستنتج أف أغلب االساتذة ال يتبعوف الطرؽ العلمية يف عملية االنتقاء حيث اهنم يعتمدوف يف
ذلك على اجلانب التاكتيكي لالعب وال يأخدوف اجلوانب األخرى بعُت االعتبار اذ أف ىذه االخَتة ذلا دور يف انتقاء
ادلوىوب وتوجيهو اىل التخصص او النشاط ادلناسب لو.
 العبارة رقم ( :)5ىل تأخذ بالقياسات االنثروبيومترية بعين االعتبار أثناء عملية االنتقاء ؟ الغرض منها  :دلعرفة مدى استعماؿ االساتذة لطرؽ القياس االنثروبيومًتي خالؿ عملية االنتقاء. الجدول رقم (:)5يبُت مدى اعتماذ االستاذ على القياسات األنثروبومًتية للموىوبُت.25
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الفصل الرابع
االقتراح

التكرارات

النسبة %

نعم

20

66.7

ال

10

33.3

المجموع

30

100

كا 2المحسوبة
1.200

كا 2المجدولة

مستوى الداللة

درجة الحرية

0.273

0.05

1

20
15
10
التكرارات

نعم

ال

الشكل رقم ()5
يمثل التمثيل

5

البياني للعبارة رقم

0

()5

التحليل والمناقشة:

من خالؿ اجلدوؿ رقم ( )5ادلبُت أعاله يتضح أف عدد كبَت من األساتذة حيث بلغ عددىم ب(  )20بنسبة تقدر
ب ( )%66.7اجابو بأهنم اليأخدوف القياسات االنثروبيومًتية يف عملية االنتقاء الرياضي  ،أما الفئة الثانية من
نفس العينة ادلدروسة والذي بلغ عددىم ( )10بنسبة تقدر ب ( )%33.7أجابو بأهنم يأخدوف القياسات
االنثروبيومًتية يف عملية االنتقاء الرياضي  ،وعند تطبيق اختبار كا 2تربيع على النتائج ادلسجلة وحسابو  ،وجدنا أنو
أكرب من القيمة اجملدولة  ،حيث بلغت قيمة كا  2احملسوبة ( )1.200وىي اكرب من القيمة اجملدولة اليت بلغت
( )0.273عند مستوى الداللة  0.05ودرجة احلرية  ،1من ىنا يتضح لنا أنو ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بُت
إجابات األساتذة تدعم إجاباهتم.
ومن خالؿ كل ما سبق نستنتج اف أغلب افراد العينة يروف القياسات االنثروبيومًتية ال تعترب عملية اساسية خالؿ
عملية االنتقاء وىو عكس ذلك اذ اف ىذه العملية تساىم بشكل كبَت يف االنتقاء االمثل للمواىب وذلك حسب ما
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الفصل الرابع

يناسب الالعب ادلوىوب من نشاط رياضي.وىذا دليل اخر على نقص تكوينهم يف ىذا اجملاؿ العلمي وىذا ما يزيد
من تفشي ظاىرة إمهاؿ الكثَت من ادلواىب الشبانية الواعدة.
 العبارة رقم ( :)6ىل تقومون بفحوصات طبية على الموىوبين قبل االنتقاء ؟ الغرض منها  :معرفة ما اذا كاف يتم اخضاع ادلوىوبُت اىل فحوص طبية . الجدول رقم ( :)6يوضح مدى اجراء الفحوصات الطبيةاالقتراح

التكرارات
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نعم

التحليل والمناقشة :

من خالؿ اجلدوؿ رقم ( )6يتبُت لنا أف نسبة كبَتة من االساتذة وادلقدرة ب(  )17بنسبة( )%57.7ال يقوموف
بإجراء فحوص طبية للموىوبُت  ،أما البقية والذين بلغ عددىم (  )13بنسبة ( )%43.3من حجم العينة ادلدروسة
يقوموف بإجراء فحوص طبية للموىوبُت.
من خالؿ ادلعطيات السابقة يتضح لنا أف جل االساتذة اليقوموف باجراء فحوص طبية للموىوبُت ىذا مايعكس
طبيعة عمل االستاذ ادلنتقي  ،فإجراء الفحوص الطبية عملية ال ديكن االستغناء عنها ،فمن خالذلا ديكن لنا اف
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الفصل الرابع

نتعرؼ على احلالة الصحية للرياضي ادلوىوب ومدى استجابتو للحصص التدريبية ،أما واف اغلبية االساتذة اليقوموف
باجراء الفحوصات الطبية للموىوبُت ،جيعل نسبة اعداد رياضيُت شلتازين امر ميئوس منو  ،كما ذبعل عملية االنتقاء
تفتقر اىل اساس علمي ىاـ وىو معرفة حالة الرياضي الذي سينتقى  ،أما الفئة ادلتبقية من حجم العينة ادلدروسة تقوـ
بإجراء ىذه الفحوص الطبية على ادلوىوبُت امر يزيد من احلصوؿ على رياضيُت شلتازين  ،وعند تطبيق اختبار كا  2على

النتائج ادلسجلة وحسابو  ،وجدنا أنو أكرب من القيمة اجملدولة  ،حيث بلغت قيمة كا  2احملسوبة ( )10.80وىي اكرب
من القيمة اجملدولة اليت بلغت ( )0.01عند مستوى الداللة  0.05ودرجة احلرية  ،1من ىنا يتضح لنا أنو ىناؾ
فروؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات األساتذة تدعم إجاباهتم.
من خالؿ ادلعطيات السابقة الذكر نستنتج اف اغلبية االساتذة ال يقوموف باجراء الفحوص الطبية على ادلوىوبُت
ىذا ما يبُت طريقة عملهم العشوائية ،وىذا ما جيعل عملية االنتقاء تفتقر اىل اساس علمي ىاـ وىو معرفة حالة
الرياضي الذي سينتقى  ،وبالتايل ديكن لنا اف ضلكم على عشوائيتها.
 العبارة رقم ( :)7ىل تأخذون بمبدأ الفروق الفردية عند انتقاء المواىب ؟ الغرض منها  :معرفة مدى توظيف مبدأ الفروؽ الفردية اثناء اصلاز عملية االنتقاء. الجدول رقم ( :)7نسبة االخذ بالفروؽ الفردية ادلعموؿ هبا يف عملية الالنتقاء.االقتراح

التكرارات

النسبة %

نعم

6

20

ال

24

80

المجموع

30

100

كا2المحسوبة
1.200

كا 2المجدولة

مستوى الداللة

درجة الحرية

0.273

0.05

1

التكرارات

25

الشكل رقم ()7

20

يمثل التمثيل

15

البياني للعبارة رقم

10

()7

5
0
نعم

ال
28

عرض وتحليل نتائج الدراسة

الفصل الرابع
التحليل والمناقشة :

من خالؿ اجلدوؿ رقم ( )7يتبُت لنا أف نسبة كبَتة من االساتذة وادلقدرة ب(  )24بنسبة( )%80اجابت بعدـ
االخد بالفروؽ الفردية كمعيار لالنتقاء  ،أما البقية والذين بلغ عددىم (  )6بنسبة ( )%20من حجم العينة
ادلدروسة اجابت باهنا تأخذ بالفروؽ الفردية أثناء قيامهم بعملية االنتقاء .
من خالؿ قراءتنا لنتائج اجلدوؿ السابق يتبُت لنا أف جل االساتذة ال يأخدوف دببدأ الفروؽ الفردية عند قيامهم بعملية
االنتقاء الرياضي  ،وىذا ما يضفي على عملية االنتقاء طابع العشوائية الذي يتناىف مع الطابع العلمي ادلقنن  ،يف حُت
صلد فئة قليلة من حجم العينة ادلدروسة تأخذ هبذا ادلبدأكمعيار للتفريق بُت ادلوىوبُت يف عملية االنتقاء الرياضي ،وىذا

ما يؤكده الدكتور زلمد لطفي طو اذ يؤكد على ضرورة االخد دببدأ الفروؽ الفردية للكشف على االستعدادات اخلاصة
لكل موىوب .وعند تطبيق اختبار كا 2على النتائج ادلسجلة وحسابو  ،وجدنا أنو أكرب من القيمة اجملدولة  ،حيث
بلغت قيمة كا 2احملسوبة ( )1.200وىي اكرب من القيمة اجملدولة اليت بلغت (  )0.273عند مستوى الداللة 0.05
ودرجة احلرية  ،1من ىنا يتضح لنا أنو ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات األساتذة تدعم إجاباهتم.
االستنتاج:

من خالؿ ما سبق ذكره يف التحليل نستنتج أف عملية االنتقاء الرياضي ال تبٌت على اسس علمية مقننة  ،ويظهر ذلك
من خالؿ عدـ االخد دببدأ الفروؽ الفردية من طرؼ االساتذة أثناء قيامهم بعملية االنتقاء الرياضي وىذا ما جيعلنا

نتنبأ بضياع الكثَت من ادلواىب الشبانية.
 -2-1-2تفسير نتائج المحور األول المتعلق بالفرضية األولى من خالل أجوبة األساتذة :
المحور األول  :عملية االنتقاء الرياضي للموىوبين ال تخضع ألسس ومحددات علمية دقيقة
العبارات

()1

()2

()3

()4

()5

()6

()7

النسبة ادلئوية%

40

66.7

53.3

36.7

66.7

57.7

80

تبُت من خالؿ نتائج البعد األوؿ أف العبارات اليت حققت نسبة كبَتة جدا كانت العبارة رقم (  ،)7-5-2تبُت أف
أغلبية األساتذة يعتمدوف على خربهتم الذاتية وال يأخدوف القياسات األنثروبيومًتية وال يراعوف الفروؽ الفردية يف
القياـ بعملية االنتقاء الرياضي
من خالؿ سلتلف الدراسات السابقة و استنادا إىل كل النتائج ادلتحصل عليها يف اجلداوؿ السابقة الذكر وادلؤكدة
بطريقة إحصائية  ،فإهنا تفيذ أف انتقاء ادلوىوبُت ال يأخذ يف االعتبار مراعاة ادلبادئ و األسس العلمية  ،حيث تأيت
ىذه النتيجة مطابقة لتوقعات الباحث  ،دبعٌت أدؽ أف عملية االنتقاء الرياضي للموىوبُت تتم بطريقة عشوائية وال
تعتمد على االسس العلمية البناءة  ،وعليو نستطيع القوؿ أف الفرضية األوىل ربققت .
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الفصل الرابع

 -2-2الفرضية الثانية  :عممية االنتقاء الرياضي لمموهوبين مبنية عمى أساس المالحظة
والخبرة الميدانية .

 العبارة رقم ( :)8ىل سبق لك وأن شاركت في عملية االنتقاء ؟ الغرض منها  :معرفة اذا ماكاف االستاذ شارؾ يف عملية االنتقاء الرياضي. الجدول رقم ( :)8يوضح مشاركات االساتذة يف عملية االنتقاءاالقتراح
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التحليل والمناقشة :

من خالؿ اجلدوؿ رقم ( )8نالحظ أف نسبة كبَتة من االساتذة والذين بلغ عددىم (  )22استاذ بنسبة ()%73.7
اجابو باهنم شاركو يف عملية االنتقاء  ،اما البقية من نفس العينة ادلدروسة والذين بلغ عددىم (  )8بنسبة

( )%26.3مل يشاركوا يف عملية االنتقاء من قبل  .وعند تطبيق اختبار كا  2على النتائج ادلسجلة وحسابو ،
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الفصل الرابع

وجدنا أنو أكرب من القيمة اجملدولة  ،حيث بلغت قيمة ؾ كا  2احملسوبة ( )1.200وىي اكرب من القيمة اجملدولة اليت
بلغت ( )0.273عند مستوى الداللة  0.05ودرجة احلرية  ،1من ىنا يتضح لنا أنو ىناؾ فروؽ ذات داللة
إحصائية بُت إجابات األساتذة تدعم إجاباهتم.
االستنتاج :
من خالؿ ما سبق نستنتج أف ىناؾ عدد كبَت من االساتذة ادلشاركُت يف عملية االنتقاء وىذا ما يدؿ على اف ىذه
العملية تقاـ على مستوى ادلؤسسات الًتبوية وباالخص ادلتوسطات  ،لكن لكن ىذه العملية الزبضع السس علمية
وامنا تقاـ بطريقة عشوائية.
 العبارة رقم ( :)9ىل يتوجب على األستاذ أف يكوف ؟ الغرض منها  :معرفة ما اذا كاف االستاذ يعرؼ ماذا يتوفر يف االستاذ حىت يقوـ بعملية االنتقاء الرياضي. الجدول رقم ( :)9يوضح ما جيب اف يتوفر يف االستاذ ادلنتقي .االقتراح
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الفصل الرابع
التحليل والمناقشة :

من خالؿ اجلدوؿ رقم ( )9ادلبُت أعاله يتضح أف نسبة (  )%8من االساتذة يفضلوف اف يكوف االستاذ يتمتع
بالشهادة العلمية  ،بينما صلد نسبة أخرى من نفس العينة ادلدروسة واليت تقدر ب (  )%8تفضل أف يكوف االستاذ
صاحب اخلربة ادليدانية  ،اما النسبة االخرى ادلتبقية واليت تقدر ب (  )%14تفضل أف يكوف أف جيتمع الصفتُت يف
االستاذ اي الكفاءة ادلهنية والعلمية.
من خالؿ النتائج ادلعطات صلد نسبة كبَتة من االساتذة يفضلوف عمل االستاذ الذي يتمتع خبربة ميدانية وكفاءة
علمية تتلخص يف نوع الشهادة ادلتحصل عليها ،ومعتبَتين يف ذلك أف الثقافة العلمية ضرورية بالنسبة الستاذ الًتبية
البدنية  ،فهو بإعتباره الوسيط االوؿ يف عملية االنتقاء  .وعند تطبيق اختبار كاي تربيع على النتائج ادلسجلة
وحسابو  ،وجدنا أنو أكرب من القيمة اجملدولة  ،حيث بلغت قيمة كاي احملسوبة (  )14.000وىي اكرب من القيمة
اجملدولة اليت بلغت ( )0.03عند مستوى الداللة  0.05ودرجة احلرية  ،3من ىنا يتضح لنا أنو ىناؾ فروؽ ذات
داللة إحصائية بُت إجابات األساتذة تدعم إجاباهتم.
االستنتاج:

من خالؿ النتائج ادلتحصل عليها نستنتج أف معظم االساتذة يفضلوف اجتماع الكفاءة العلمية وادلهنية يف ااالستاذ
ادلنتقي  ،وىذا ما يتفق اىل حد بعيد مع االسس احلديثة ادلنتهجة يف عملية االنتقاء لكن انطالقا شلا سبق ذكره يف

احملور االوؿ الحظنا اف معظم االساتذة ال يتمتعوف بكفاءة علمية عالية بل العكس سباما.
 العبارة رقم ( :)10ما ىي عملية االنتقاء حسب رأيك ؟ الغرض منها  :معرفة مفهوـ االنتقاء يف اجملاؿ الرياضي. الجدول رقم ( :)10يوضح معٌت كلمة االنقاء.االقتراح

التكرارات
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التحليل والمناقشة :
من خالؿ النتائج نالحظ اف معظم االساتذة الذي بلغ عددىم (  )15استاذ بنسبة ( )%50يتفقوف يف تعريفهم
لالنتقاء من حيث انو عبارة عن عملية اكتشاؼ ادلواىب  ،أما الفئة الثانية من نفس العينة ادلدروسة اليت بلغ عددىا
( )8بنسبة ( )%26.3اجابو بأف عملية االنتقاء ىي عبارة عن عملية توجيو  ،اما البقية اليت بلغ عددىم ( )7
أساتذة بنسبة ( )%23.7اجابو باف عملية االنتقاء ىي عبارة عن عملية اختيار ادلواىب .
من خالؿ النتائج تبُت لنا اف جل االساتذة يتفقوف على اف عملية االنتقاء عبارة عن عملية اكتشاؼ ادلواىب يف حُت
اف نسبة قليلة منهم يروف اف عملية االنتقاء ىي عبارة عن عملية توجيو ونسبة ضئيلة ترى اف عملية االنتقاء ىي عبارة
عن عملية اختيار وىذا ىو االمر السليب النو حسب التعريفات األكادديية واألحباث ادلختصة حوؿ معٌت االنتقاء من
انو عبارة عن عملية تتطلب دقة كبَتة و متناىية يف اختيار الالعبُت من ناحية ادلواىب واإلمكانيات ادلتوفرة.
وعند تطبيق اختبار كاؼ تربيع على النتائج ادلسجلة وحسابو  ،وجدنا أنو أكرب من القيمة اجملدولة  ،حيث بلغت
قيمة كاؼ تربيع احملسوبة ( )3.800وىي اكرب من القيمة اجملدولة اليت بلغت (  )0.150عند مستوى الداللة
 0.05ودرجة احلرية  ،2من ىنا يتضح لنا أنو ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات األساتذة تدعم
إجاباهتم.
االستنتاج :
من خالؿ كل ما سبق تبُت لنا اف عدد كبَت من األساتذة ال يعرفوف ادلعٌت احلقيقي لالنتقاء حيث اهنم يروف عملية
االنتقاء ىي عبارة عن اكتشاؼ ادلواىب وتوجيها لكن حسب تعريفات االكاددييات ادلتخصصة حيث اف ادلعٌت
احلقيقي لالنتقاء ىو االختيار االمثل للمواىب واالمكانيات من اجل صقلها واالىتماـ هبذه ادلواىب الشبانية .
 العبارة رقم ( :)11لكي يلتحق الموىوب بالفرق المدرسية ىل يتطلب منو عملية االنتقاء ؟ الغرض منها  :معرفة ما اذا كاف االساتذة يستعملوف عملية االنتقاء اثناء التحاؽ الناشئ بالفريق ادلدرسي.33
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 الجدول رقم (:)11استعماؿ عملية االنتقاء يف تشكيل الفريقاالقتراح
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الشكل رقم

النحليل والمناقشة :

من خالؿ النتائج نالحظ اف معظم االساتذة الذي بلغ عددىم (  )13استاذ بنسبة ( )%43.3اجابوا بأنو عند
التحاؽ الناشئ بالفريق ادلدرسي يستوجب اختبار االنتقاء أحيانا  ،أما الفئة الثانية من نفس العينة ادلدروسة اليت بلغ
عددىا ( )12بنسبة ( )%40اجابوا بأنو عند التحاؽ الناشئ بالفريق ادلدرسي يستوجب دائما اختبار االنتقاء  ،اما
البقية اليت بلغ عددىم ( )5أساتذة بنسبة ( )%16.7اجابو أنو عند التحاؽ الناشئ بالفريق ادلدرسي ناذرا ما
يستوجب اختبار االنتقاء.
من خالؿ ربليل النتائج نالحظ اف معظم ادلدربُت ال يدركوف امهية اخضاع الناشئ اىل اختبار االنتقاء قبل االلتحاؽ
بالفريق ادلدرسي او النادي  ،ىذا من اجل معرفة قدراتو احلقيقية والتنبؤ دبدى قدرتو على ربسُت مستواه وربقيق نتائج
ملموسة  ،وعند تطبيق اختبار كاؼ تربيع على النتائج ادلسجلة وحسابو  ،وجدنا أنو أكرب من القيمة اجملدولة ،
34
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حيث بلغت قيمة كاؼ تربيع احملسوبة ( )3.800وىي اكرب من القيمة اجملدولة اليت بلغت (  )0.150عند مستوى
الداللة  0.05ودرجة احلرية  ،2من ىنا يتضح لنا أنو ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات األساتذة تدعم
إجاباهتم.
االستنتاج :
من ىذا ادلنطلق ومن خالؿ النتائج احملصل عليها نستنتج أف معظم االساتذة ال يدركوف مدى امهية اخضاع الناشئ
اىل عملية االنتقاء  ،وىذا مايعزز تربير مستواىم العلمي الضعيف اذ من الضروري على االستاذ اف يدرؾ مدى امهية
انتهاج اساليب علمية مقننة يف بناء وتكوين فريق قوي .
 العبارة رقم ( :)12في رأيك ما ىو األسلوب األمثل الواجب إتباعو في عملية االنتقاء ؟ الغرض منها  :معرفة االسلوب االمثل الذي ينتهجو االستاذ ويراه مناسب يف عملية االنتقاء. الجدول رقم ( :)12االسلوب ادلنتهج يف عملية االنتقاء.التكرارات
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التحليل والمناقشة :

من خالؿ النتائج نالحظ اف معظم االساتذة الذي بلغ عددىم (  )18استاذ بنسبة ( )%60ترى اف االسلوب
االمثل الواجب اتباعو ىو طريقة ادلالحظة اثناء عملية االنتقاء  ،أما الفئة الثانية من نفس العينة ادلدروسة اليت بلغ
عددىا ( )12بنسبة ( )%40ترى اف االسلوب االمثل الواجب اتباعو ىو طريقة القياسات واالختبارات اثناء عملية
االنتقاء.
انطالقا من النتائج احملصل عليها يف اجلدوؿ السابق يتبُت لنا اف معظم االساتذة ال يدركوف ماىو االسلوب االمثل يف
عملية االنتقاء الرياضي  ،وىذا ما يوضح الطريقة العشوائية اليت يتبعها االستاذ يف انتقائو للمواىب الشبانية فباستعماؿ
طريقة ادلالحظة اجملردة ال ديكن ألي كاف اف يتوصل اىل معرفة القدرات واالمكانيات اخلاصة لكل موىوب  ،بينما
ترجيح كفة العلم عن طريق االختبارات والقياسات يسمح لنا باتعرؼ على كل ادلؤىالت اليت يتمتع هبا الرياضي .
وعند تطبيق اختبار كاؼ تربيع على النتائج ادلسجلة وحسابو  ،وجدنا أنو أكرب من القيمة اجملدولة  ،حيث بلغت
قيمة كاؼ تربيع احملسوبة ( )1.200وىي اكرب من القيمة اجملدولة اليت بلغت (  )0.273عند مستوى الداللة
 0.05ودرجة احلرية  ،1من ىنا يتضح لنا أنو ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات األساتذة تدعم
إجاباهتم.
االستنتاج :
انطالقا من النتائج احملصل عليها يف اجلدوؿ السابق يتبُت لنا اف معظم االساتذة ال يدركوف ماىو االسلوب االمثل يف
عملية االنتقاء الرياضي  ،وىذا مايؤدي ضياع وتسرب الكثَت من ادلواىب الشبانية اليت تعد خسارة يصعب تعويضها،
وىذه الصورة تعكس ادلستوى احلقيقي لالستاذ الذي يشرؼ على إعداد وتكوين وانتقاء الناشئُت ادلوىوبُت.
 العبارة رقم ( :)13في رأيك بكم مرحلة يجب أن تتم عملية االنتقاء ؟ الغرض منها  :معرفة اذاكاف االساتذة يدركوف ادلراحل االساسية اليت تقوـ عليها عملية االنتقاء الرياضي . الجدول رقم ( :)13معرفة وجهة نضر االساتذة حوؿ مراحل االنتقاء.االقتراح
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مرحلة
واحدة

التحليل والمناقشة :

من خالؿ النتائج نالحظ اف معظم االساتذة الذي بلغ عددىم (  )17استاذ بنسبة ( )%56.7ترى بأف عملية
االنتقاء سبر دبرحلتُت  ،أما الفئة الثانية من نفس العينة ادلدروسة اليت بلغ عددىا (  )9بنسبة ( )%30ترى بأف عملية
االنتقاء سبر بثالث مراحل  ،اما الفئة الثالثة اليت بلغ عددىم (  )2أساتذة بنسبة ( )%6.7ترى بأف عملية االنتقاء
سبر دبرحلة واحدة  ،أما البقية من نفس العينة ادلدروسة ترى بأف عملية االنتقاء سبر بأكثر من ثالث مراحل .
من خالؿ النتائج احملصل عليها يف اجلدوؿ السابق نلمس اف ىناؾ اختالؼ كبَت بُت االساتذة يف االجابة على
مراحل االنتقاء الرياضي  ،ومعٌت ىذا اف معظم االساتذة ال يعرفوف كم ىي مراحل ىذه العملية اليت جيب ادلرور عليها
من اجل انتقاء الناشئ  ،وىذا ما يؤكد على أهنا تسَت يف ظروؼ تلقائية وعشوائية وال زبضع ألسس ومبادئ علمية ،
وقد جاء يف ربديد مراحل االنتقاء الواجب االخذ هبا من طرؼ الدكتور "محمد لطفي طو " الذي قسمها بدوره اىل

ثالث مراحل .وعند تطبيق اختبار كاؼ تربيع على النتائج ادلسجلة وحسابو  ،وجدنا أنو أكرب من القيمة اجملدولة ،
حيث بلغت قيمة كاؼ تربيع احملسوبة ( )20.40وىي اكرب من القيمة اجملدولة اليت بلغت (  )0.00عند مستوى
الداللة  0.05ودرجة احلرية  ،3من ىنا يتضح لنا أنو ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات األساتذة تدعم
إجاباهتم.
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االستنتاج :

من خالؿ ما سبق يتبُت لنا أف جل االساتذة جيهلوف ادلراحل االساسية اليت جيب أف سبر هبا عملية االنتقاء وىذا ما
يؤكد اف عملية االنتقاء تتم عن طريق ادلالحظة واخلربة ادليدانية.

 العبارة رقم ( :)14ىل تلقيت تكوينا خاصا في عملية االنتقاء ؟ الغرض منها  :معرفة اذا كاف االستاذ يلقى تكوينا خاصا يف عملية االنتقاء الجدول رقم ( :)14التكوين اخلاص لالساتذةاالقتراح
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التحليل والمناقشة:
من خالؿ النتائج نالحظ اف معظم االساتذة الذي بلغ عددىم (  )18استاذ بنسبة ( )%60مل يتلقوا تكوينا
خاصا يف عملية االنتقاء الرياضي  ،أما الفئة الثانية من نفس العينة ادلدروسة اليت بلغ عددىا (  )12بنسبة ()%40
اجابت بأهنا تلقت تكوينا خاصا يف االنتقاء الرياضي .
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فعند ربليل ىذه النتائج صلد أف نسبة (  )%40وىي اصغر نسبة من حجم العينة أجابت بأهنا تتلقى تكوين يف رلاؿ
االنتقاء الرياضي يف حُت صلد أف نسبة (  )%60وىي اكرب نسبة أجابت بأهنا ال تتلقى دورات تكوينية يف رلاؿ
االنتقاء الرياضي من اجل ربسُت ادلستوى ومواكبة التطور  ،ومعٌت ىذا اف مستوى العلمي لالساتذة ناقص وال
يتماشى مع التطورات العلمية يف رلاؿ االنتقاء الرياضي  ،كذلك نقص ادلستوى العلمي لو تأثَت سليب على طريقة
عمل االستاذ فاالستاذ الذي الينتهج طرؽ علمية وحديثة يف عملو يعد استاذا فاشال وال يتحلى بصفات االستاذ
الناجح وىذا مايراه الدكتور اسامة " كامل راتب" حيث يقول  :أنو ينبغي على الشخص ادلنتقي اف يلم بادلعارؼ
وادلعلومات االساسية يف الفروع وادليادين العلمية اليت ترتبط بعملية االنتقاء الرياضي .
وعند تطبيق اختبار كاؼ تربيع على النتائج ادلسجلة وحسابو  ،وجدنا أنو أكرب من القيمة اجملدولة  ،حيث بلغت
قيمة كاؼ تربيع احملسوبة ( )1.200وىي اكرب من القيمة اجملدولة اليت بلغت (  )0.273عند مستوى الداللة
 0.05ودرجة احلرية  ،1من ىنا يتضح لنا أنو ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات األساتذة تدعم
إجاباهتم.
االستنتاج :

من ىذا ادلنطلق ومن خالؿ النتائج ادلتحصل عليها نستنتج اف معظم االساتذة يعانوف من نقص يف التكوين يف رلاؿ
االنتقاء الرياضي  ،فهم اليتحصلوف على دورات من أجل التكوين وربسُت ادلستوى  ،ىذا ما جيعلهم بعيدين على

التطورات واالحباث اليت ذبري يف ىذا اجملاؿ  ،وبالتايل فمستواىم يبقى زلدود وطريقة عملهم تبقى زبضع اىل أسس
ذاتية ال تتماشى مع التطورات العلمية.
 العبارة رقم ( :)15ىل نقص اإلمكانات يقلل من االنتقاء الجيد للمواىب ؟ الغرض منها  :معرفة اذا كاف وجود أو عدـ وجود االمكانيات لو تأثَت على عملية االنتقاء  ،واذا كافاستعماؿ ىذه االمكانيات يساعد على صلاح عملية االنتقاء  ،أو عدـ استعماذلا حيدث خلل هبذه العملية أو ال.
 الجدول رقم ( :)15دور االمكانيات يف عملية االنتقاءاالقتراح
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التحليل والمناقشة :

من خالؿ النتائج نالحظ اف معظم االساتذة الذي بلغ عددىم (  )25استاذ بنسبة ( )%83.3اجابو باف لنقص
اإلمكانيات تأثَت سليب على عملية االنتقاء الرياضي  ،أما الفئة الثانية من نفس العينة ادلدروسة اليت بلغ عددىا ( )5

بنسبة ( )%16.7اجابت بانو ليس ىناؾ لنقص اإلمكانيات اي تأثَت على عملية االنتقاء الرياضي .
ومن خالؿ اجلدوؿ ادلوضح اعاله نالحظ اف اغلب االساتذة حيث بلغت نسبتهم (  )% 83.3اكدوا على نقص
االمكانيات لو أثر على عملية االنتقاء على عملية االنتقاء  ،وذلك حسب طبيعة ىذه العملية وما تتطلبو من وسائل
مادية ومعنوية  ،وىذا ما جيعلنا نقوؿ اهنم يعلموف اف عملية االنتقاء تتطلب امكانيات معتربة حىت يتمكنوا من
تسيَتىا احسن تسيَت وحىت تعطي نتائج موثوؽ منها ودقيقة  ،وبالتايل ديكن القوؿ اف لالمكانيات دور يف عملية
االنتقاء الرياضي واف كاف ثانوي وغَت مباشر  ،بينما اجاب (  )5أساتذة بنسبة ( ) %16.7بأف وجود االمكانيات
أثناء عملية االنتقاء كعدمها  ،حيث أنو يرى أف االمكانيات عبارة عن مكمالت ذلذه العملية وليست من
الضروريات  .وعند تطبيق اختبار كاؼ تربيع على النتائج ادلسجلة وحسابو  ،وجدنا أنو أكرب من القيمة اجملدولة ،
حيث بلغت قيمة كاؼ تربيع احملسوبة ( )13.33وىي اكرب من القيمة اجملدولة اليت بلغت (  )0.00عند مستوى
الداللة  0.05ودرجة احلرية  ،1من ىنا يتضح لنا أنو ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات األساتذة تدعم
إجاباهتم.
االستنتاج :

من خالؿ ىذه النتائج نستنتج أف اغلب األساتذة يروف أف وجود اإلمكانيات أثناء عملية االنتقاء ذلا دور يف إعطاء
نتائج دقيقة وثابتة مهما تغَتت ظروؼ االصلاز  ،وتوفر أو عدـ توفر اإلمكانيات يعترب من عناصر احمليط الذي ذبرى

فيو عملية االنتقاء  ،وبالتايل ديكن القوؿ أنو عندما تتوفر اإلمكانيات الالزمة للعمل نقوؿ أف ظروؼ اصلاز عملية
االنتقاء جيدة  ،وعدـ توفرىا يعطى نتيجة عكسية بطبيعة احلاؿ .
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الفصل الرابع

 العبارة رقم ( :)16ىل سبق وأن صادفتك موىبة أثناء حصة التربية البدنية ؟ الغرض منها  :معرفة اذا ما كاف مواىب يف ادلتوسطات وىل صادفت االساتذة ىذه ادلواىب الجدول رقم (:)16اكتشاؼ ادلواىب يف ادلتوسطاتاالقتراح
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تحليل والمناقشة :

من خالؿ النتائج نالحظ اف معظم االساتذة الذي بلغ عددىم (  )22استاذ بنسبة ( )%90اجابو باهنم
صادفتهم موىبة من قبل  ،أما الفئة الثانية من نفس العينة ادلدروسة اليت بلغ عددىا (  )8بنسبة ( )%10اجابت
باهنم مل يصادفوا موىبة من قبل .
من خالؿ النتائج احملصل عليها صلد اف معظم االساتذة قد صادفتهم مواىب من قبل وىذا دليل على وجود مواىب
يف ادلتوسطات اما االساتذة الذين مل يصادفوا مواىب فهم بنسبة قليلة جدا يتنب لنا أف ىؤالء االساتذة ال ديلكوف
كفاءة علمية وال ميدانية يف ربديد ادلواىب الشبانية الف ادلواىب موجودة يف صبيع ادلستويات والفئات الشبانية .
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وعند تطبيق اختبار كاؼ تربيع على النتائج ادلسجلة وحسابو  ،وجدنا أنو أكرب من القيمة اجملدولة  ،حيث بلغت
قيمة كاؼ تربيع احملسوبة ( )6.53وىي اكرب من القيمة اجملدولة اليت بلغت (  )0.11عند مستوى الداللة 0.05
ودرجة احلرية  ،1من ىنا يتضح لنا أنو ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات األساتذة تدعم إجاباهتم.
االستنتاج :
من خالؿ ماسبق يتضح لنا أف معظم االساتذة قد صادفوا مواىب خالؿ حصة الًتبية البدنية  ،اال أهنم ال خيضعوهنم
لألسس العلمية ادلتفق عليها يف رلاؿ االنتقاء  ،وىذا مايؤكد أف معظم االساتذة يعتمدوف عللى اخلربة ادليدانية فقط
يف عملية االنتقاء
 العبارة رقم ( :)17لتمييزك لهذه الموىبة تستخدم ؟ الغرض منها  :معرفة الطريقة اليت دييز هبا االستاذ ادلواىب الشبانية الجدول رقم ( :)17الطريقة ادلستخدمةاالقتراح
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الفصل الرابع
التحليل والمناقشة :

من خالؿ النتائج نالحظ اف معظم االساتذة الذي بلغ عددىم (  )23استاذ بنسبة (  )%76.3يفضلوف الطريقة
)7
الطبيعية يف سبييز ادلواىب وربديد الفروؽ الفردية  ،أما الفئة الثانية من نفس العينة ادلدروسة اليت بلغ عددىا (
بنسبة ( )%23.7يفضلوف الطريقة العلمية يف سبييز ادلواىب الشبانية.

ومن خالؿ اجلدوؿ ادلوضح أعاله نالحظ أف أغلب االساتذة أكدوا على أف الطريقة الطبيعية ىي الطريقة ادلثلى
لعملية االنتقاء من اجل ربديد ادلواىب سواءا كانوا يستعملوهنا او أهنم يفضلوف استعماذلا  ،حيث بلغ عددىم( )23
من رلموع العينة بنسبة ( ، )%76.3اما بقية االساتذة بنسبة (  )%23.7يفضلوف الطريقة العلمية  ،ولكن الفرؽ
بُت الطريقة الطبيعية والطريقة العلمية ىي طبيعة النتائج احملصل عليها  ،حيث نتائج الطريقة الطبيعية تكوف علمية
ومقننة بينما تكوف نتائج ادلالحظة تعتمد على خربة االستاذ وكفاءتو ادلهنية  ،وىذه الطريقة تعتمد دائما على
خصائص الشخصية لألستاذ  .وعند تطبيق اختبار كاؼ تربيع على النتائج ادلسجلة وحسابو  ،وجدنا أنو أكرب من
القيمة اجملدولة  ،حيث بلغت قيمة كاؼ تربيع احملسوبة (  )6.53وىي اكرب من القيمة اجملدولة اليت بلغت ( )0.11
عند مستوى الداللة  0.05ودرجة احلرية  ،1من ىنا يتضح لنا أنو ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات
األساتذة تدعم إجاباهتم.
االستنتاج :
من خالؿ ىذه النتائج نستنتج أف أغلب االساتذة يفضلوف الطريقة الطبيعية على الطريقة العلمية  ،كما أف الطريقة
الطبيعية تكوف نتائجو عشوائية وال تساعد يف الوصوؿ اىل مستوى عايل للمواىب الشبانية  ،وىذا دليل على أف
االساتذة يعتمدوف على ادلالحظة و اخلربة ادليدانية يف عملية االنتقاء .أي أف ىذه العملية ال زبضع للطرؽ العلمية
احلديثة .
 العبارة رقم ( :)18ىل تقوم بعملية االنتقاء ؟ الغرض منها  :معرفة اذا كاف االستاذ يدرؾ من الذي يقوـ بعملية االنتقاء الجدول رقم ( :)18الشخص الذي يقوـ بعملية االنتقاء حسب رأي االستاذاالقتراح
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بمفردك

التحليل والمناقشة :

من خالؿ النتائج نالحظ اف معظم االساتذة الذي بلغ عددىم (  )16استاذ بنسبة ( )%53.3يروف اف الشخص
الواجب عليو القياـ بعملية االنتقاء الرياضي ىو أستاذ الًتبية البدنية  ،يعٍت ال حيتاج االستاذ اىل مساعدة من طرؼ
 )9بنسبة
ادلدرب أو ادلختص يف ىذه العملية  ،أما الفئة الثانية من نفس العينة ادلدروسة اليت بلغ عددىا (
( )%30.7ترى أف عملية االنتقاء الرياضي تكوف دبساعدة مدرب  ،اما البقية من نفس العينة ادلدروسة وادلقدرة ( )5
بنسبة ( )%16.7ترى باف الشخص ادلناسب لعملية االنتقاء ىو أخصائي يف ىذا اجملاؿ.
انطالقا من النتائج السابقة يتبُت لنا اف نسبة كبَتة من االساتذة يروف اف االستاذ ىو الشخص الذي جيب عليو القياـ
بعملية االنتقاء الرياضي الذين يرى فيهم ادلستوى احلسن مستدلُت يف ذلك على أنو ىو الشخص االقرب ذلم وىو
الذي ديكن لو اف حيدد الالعبُت ادلوىوبُت من خالؿ قيامو بعملية تدريبهم  ،فهو اذا على دراية تامة بكل قدراهتم
وخصائصهم  ،أما نسبة أخرى من االساتذة ترى اف االستاذ يقوـ بعملية االنتقاء دبساعدة مدرب ألف حسب رأييهم
انو معظم االساتذة ال يتحلوف بكفاءة علمية معتربة زبوؿ ذلم أمر القياـ هبذه العملية  ،أما الفئة ادلتبقية ترى عكس
ذلك إذ تفضل الشخص االخصائي الذي يتحلى بكفاءة علمية حبكم ىو على اطالع بكل االحباث احلديثة ادلطبقة
يف ىذا اجملاؿ  .وعند تطبيق اختبار كاؼ تربيع على النتائج ادلسجلة وحسابو  ،وجدنا أنو أكرب من القيمة اجملدولة ،
حيث بلغت قيمة كاؼ تربيع احملسوبة ( )6.53وىي اكرب من القيمة اجملدولة اليت بلغت (  )0.11عند مستوى
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الداللة  0.05ودرجة احلرية  ،1من ىنا يتضح لنا أنو ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات األساتذة تدعم
إجاباهتم.
االستنتاج :

من خالؿ ماسبق ذكره نستنتج أف عملية االنتقاء الرياضي تتم وفق طريقة عشوائية  ،فانعداـ الشخص ادلناسب الذي
يقوـ بعملية االنتقاء الرياضي جيعل ىذه األخَتة تتم بطريقة تتناىف وادلبادئ العلمية  ،ألف معظم االساتذة يروف اف
االستاذ ىو الشخص الذي جيب عليو القياـ بعملية االنتقاء الرياضي  ،يف حُت ىذا االخَت ال يتمتع بكفاءة علمية
تسمح لو بالقياـ هبذه العملية  ،فانتقاءه يكوف عشوائيا وغَت مقنن  ،اي انو يعتمد على اخلربة ادليدانية وادلالحظة اثناء

عملية االنتقاء الرياضي .
 العبارة رقم ( :)19ما ىو السن المناسب لعملية االنتقاء حسب رأيك ؟ الغرض منها  :معرفة السن ادلناسب لعملية االنتقاء حسب رأي االستاذ الجدول رقم ( :)19السن ادلناسب لعملية االنتقاءاالقتراح
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الفصل الرابع
التحليل والمناقشة :

من خالؿ النتائج نالحظ اف معظم االساتذة الذي بلغ عددىم (  )15استاذ بنسبة (  )%44.3يروف اف السن
ادلناسب لعملية االنتقاء ىو من ( 15-12سنة )  ،أما الفئة الثانية من نفس العينة ادلدروسة اليت بلغ عددىا ( )11
بنسبة (  )%36.7ترى أف السن ادلناسب ذلذه العملية ىو ( 12-9سنة)  ،اما البقية من نفس العينة ادلدروسة
وادلقدرة ( )4بنسبة ( )%13.3ترى أف السن ادلناسب ذلذه العملية ىو ( 9-7سنة) .
انطالقا من النتائج السابقة يتبُت لنا اف نسبة كبَتة من االساتذة يروف اف السن ادلناسب ىو( 15-12سنة ) ،أما
نسبة أخرى من االساتذة ترى اف السن ادلناسب ىو( 12-9سنة )  ،أما الفئة ادلتبقية ترى السن ادلناسب ىو
( 9-7سنة)  ،من خالؿ ىذه النتائج يتضح اف ىناؾ اختالؼ يف اجابات االساتذة حيث اف معظمهم ال يدركوف
السن ادلناسب لعملية االنتقاء الف تعترب ادلرحلة العمرية (  )12-9سنة من أىم ادلراحل يف انتقاء الناشئُت ألهنا تتميز
باكتساب ادلهارات الالزمة لأللعاب و تنمية ادلفاىيم للحياة اليومية و سرعة االستجابة للمهارات التعليمية  ،وعند
تطبيق اختبار كاؼ تربيع على النتائج ادلسجلة وحسابو  ،وجدنا أنو أكرب من القيمة اجملدولة  ،حيث بلغت قيمة
كاؼ تربيع احملسوبة ( )4.84وىي اكرب من القيمة اجملدولة اليت بلغت (  )0.91عند مستوى الداللة  0.05ودرجة
احلرية  ،2من ىنا يتضح لنا أنو ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات األساتذة تدعم إجاباهتم.
االستنتاج :
من خالؿ ما سبق نستنتج أف معظم االساتذة ال يدركوف السن ادلناسب لعملية االنتقاء فاهنم فقط يعتمدوف على
ادلالحظة واخلربة ادليدانية  ،وبالتايل فمستواىم يبقى زلدود وطريقة عملهم تبقى زبضع اىل أسس ذاتية ال تتماشى مع
التطورات العلمية ،وىذا ما يؤثر سلبا يف ربقيق نتائج ذات مستوى عايل بالنسبة للموىوب.
 -1-2-2تفسير نتائج المحور الثاني المتعلق بالفرضية الثانية من خالل أجوبة االساتذة :
المحور الثاني
العبارات

عملية االنتقاء الرياضي للموىوبين مبنية على أساس المالحظة والخبرة الميدانية
()19( )18( )17( )16( )15( )14( )13( )12( )11( )10( )9( )8

النسبة ادلئوية 44.3 53.3 76.3 90 83.3 60 56.7 60 43.3 50 14 73.7 %
تبُت من خالؿ نتائج البعد الثاين أف العبارات اليت حققت نسبة كبَتة جدا ،ىي العبارات رقم ( -15-14 -12-8
 ،)17-16تبُت أف أغلبية األساتذة تفضل أف يكوف أف جيتمع الصفتُت يف األستاذ أي الكفاءة ادلهنية والعلمية،كما
أهنم يروف يف ادلالحظة والطريقة الطبيعية ىي األسلوب األمثل يف عملية االنتقاء  ،وأغلب األساتذة مل يتلقوا تكوينا
خاصا يف االنتقاء الرياضي ،يتفق اغلبهم على أف عملية االنتقاء سبر دبرحلتُت وىذا خطأ كبَت ألف عملية االنتقاء سبر
بثالث مراحل وىذا ما أكد عليو الدكتور " محمد لطفي طو " الذي قسمو اىل ثالث مراحل .
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يف ضوء النتائج ادلتحصل عليها يف جداوؿ ىذا احملور ونتائج الدراسات السابقة فاف ىذه النتائج تتفق مع دراسة
"مزاري فاتح" من أىم نتائجو نقص تكوين األساتذة وجهلهم دليداف االنتقاء يتطلب من األستاذ االعتماد على
ادلالحظة واخلربة الذاتية أثناء القياـ هبذه العملية  ،من ىنا تبُت فعال أف عملية االنتقاء الرياضي تبٌت على أساس
ادلالحظة واخلربة ادليدانية لألستاذ وىذا ال يساعد يف تطوير قدرات ادلوىوبُت الناشئُت  ،وجاء ىذا مطابقا لتوقعات
الباحث  ،وعليو ديكن احلكم على أف الفرضية الثانية قد ربققت.
 -3-2الفرضية الثالثة:لالختبارات البدنية و المهارية والنفسية دور فعال في عممية االنتقاء .
 العبارة رقم ( :)20ىل تستخدمون االختبارات البدنية و المهارية والنفسية خالل عملية االنتقاء ؟ الغرض منها :معرفة اذا كاف االساتذة يستخدموف االختبارات البدنية و ادلهارية والنفسية خالؿ عملية االنتقاء الجدول رقم ( :)20يوضح استخداـ االختبارات البدنية وادلهارية و النفسيةاالقتراح
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عرض وتحليل نتائج الدراسة

الفصل الرابع
التحليل والمناقشة :

من خالؿ النتائج نالحظ اف معظم االساتذة الذي بلغ عددىم (  )16استاذ بنسبة ( )%53.7اجابوا بأهنم ال
يستخدموف االختبارات البدنية و ادلهارية والنفسية خالؿ عملية االنتقاء  ،أما الفئة الثانية من نفس العينة ادلدروسة
اليت بلغ عددىا ( )14بنسبة ( )%46.3اجابوا بأهنم يستخدموف االختبارات البدنية و ادلهارية والنفسية خالؿ
عملية االنتقاء.
ومن خالؿ اجلدوؿ ادلوضح أعاله نالحظ اف اغلب االساتذة اجابو بأهنم ال يستخدموف االختبارات البدنية
و ادلهارية والنفسية خالؿ عملية االنتقاء  ،حيث ىذا يفسر بعدىم احلقيقي عن أىم ادلعايَت العلمية وادلبادئ ادلهمة
يف عملية االنتقاء الرياضي  ،يف حُت البقية اجابو باهنم يستخدموف االختبارات البدنية و ادلهارية والنفسية خالؿ
عملية االنتقاء وىي نسبة ضعيفة وغَت كافية  .وعند تطبيق اختبار كاؼ تربيع على النتائج ادلسجلة وحسابو  ،وجدنا
أنو أكرب من القيمة اجملدولة  ،حيث بلغت قيمة كاؼ تربيع احملسوبة (  )1.00وىي اكرب من القيمة اجملدولة اليت
بلغت ( )0.00عند مستوى الداللة  0.05ودرجة احلرية  ،1من ىنا يتضح لنا أنو ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية
بُت إجابات األساتذة تدعم إجاباهتم.
االستنتاج :

من خالؿ ربليل النتائج السابقة ديكن القوؿ اف جزئية استعماؿ االختبارات البدنية وادلهارية والنفسية من طرؼ

االساتذة جيعلهم يعتمدوف على ادلالحظات والطرؽ العشوائية أثناء عملية االنتقاء  ،وكذا يهملوف استعماؿ
االختبارات يف تقومي قدرات الالعبُت ادلوىوبُت أثناء ىذه العملية سواء جلهلهم بأمهيتها  ،او جهلهم خلطوات
تطبيقها او جهلهم ذلا بصفة عامة.
 العبارة رقم ( :)21ما ىي الطريقة التي تعتمدونها في عملية االنتقاء ؟ الغرض منها  :معرفة اىم الطرؽ اليت يعتمد عليها االساتذة يف عملية االنتقاء الجدول رقم ( :)21الطريقة ادلعتمدة يف عملية االنتقاء.االقتراح
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الفصل الرابع
كاي تربيع المحسوبة
18.200

كاي المجدولة
0.00

مستوى الداللة
0.05

درجة الحرية
3

20

التكرارات

15

الشكل

10

رقم( )21يمثل

5
0
االستعداداتاالداء المهاري القياسات المنافسات

التمثيل البياني
للعبارة رقم
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التحليل والمناقشة :
من خالؿ النتائج نالحظ اف معظم االساتذة الذي بلغ عددىم (  )20استاذ بنسبة ( )%66.3ترى أف الطريقة
ادلناسبة لالنتقاء ىي طريقة ادلنافسات  ،أما الفئة الثانية من نفس العينة ادلدروسة اليت بلغ عددىا (  )9بنسبة
( )%30ترى يف االداء ادلهاري للفرد ىي الطريقة ادلناسبة خالؿ عملية االنتقاء يف حُت صلد نسبة (  )%3.3ترى
يف طريقة القياسات واالختبارات ىي الطريقة ادلناسبة  ،اما طريقة االستعدادات اخلاصة فلم يتم اختيارىا من طرؼ
االساتذة .
من خالؿ النتائج احملصل عليها يف اجلدوؿ السابق يظهر لنا جليا أف ىناؾ اختالؼ كبَت يف اجابات االساتذة
حوؿ الطريقة ادلناسبة لالنتقاء  ،ومعٌت ىذا أف نسبة كبَتة من االساتذة ال يتبعوف الطريقة العلمية ادلقننة وىي
االختبارات اخلاصة بعملية االنتقاء الرياضي  ،فهناؾ من يعتمد على ادلالحظة اجملردة  ،كما أف ىناؾ من يرى اف
االداء ادلهاري ىو الطريقة ادلثلى يف عملية االنتقاء وىذا ما يربىن على أف مستوى االساتذة زلدود ذباه ادلعرفة العلمية
نظرا النتهاجهم الطرؽ القددية الكالسيكية اليت ال تتماشى مع التطور العلمي  .وىذا يدؿ على اف االساتذة
يستعملوف االختبارات ادلهارية والبدنية وال يراعوف االختبارات النفسية والبدنية .وعند تطبيق اختبار كاؼ تربيع على
النتائج ادلسجلة وحسابو  ،وجدنا أنو أكرب من القيمة اجملدولة  ،حيث بلغت قيمة كاؼ تربيع احملسوبة ( )18.200
وىي اكرب من القيمة اجملدولة اليت بلغت (  )0.00عند مستوى الداللة  0.05ودرجة احلرية  ،3من ىنا يتضح لنا
أنو ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات األساتذة تدعم إجاباهتم.
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الفصل الرابع
االستنتاج :

من خالؿ ما سبق يتبُت لنا اف االساتذة ال يتبعوف االسس العلمية يف عملية االنتقاء الرياضي  ،كما أهنم ال
يستخدموف االختبارات البدنية وادلهارية والنفسية وامنا يعتمدوف على ادلنافسات فقط  ،ىذا ما يزيد تعريض الكثَت
من ادلواىب الشبانية اىل الضياع واالمهاؿ نتيجة مستواىم العلمي يف ىذا ادليداف .
 العبارة رقم ( :)22ىل تركزون في عملية االنتقاء على الجانب ؟ الغرض منها  :معرفة أىم اجلوانب اليت يركز عليها االساتذة اثناء عملية االنتقاء . الجدول رقم ( :)22اىم جوانب االنتقاء الواجب الًتكيز عليها .االقتراح
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التحليل و المناقشة :
من خالؿ النتائج نالحظ اف معظم االساتذة الذي بلغ عددىم (  )18استاذ بنسبة ( )%60تركز على اجلانب
ادلهاري  ،أما الفئة الثانية من نفس العينة ادلدروسة اليت بلغ عددىا (  )12بنسبة ( )%40تركز على اجلانب البدين
خالؿ عملية االنتقاء يف حُت صلد اف االساتذة ال يركزوف على اجلانب النفسي ابدا يف عملية االنتقاء.
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الفصل الرابع

من خالؿ النتائج احملصل عليها يف اجلدوؿ السابق صلد تضارب بُت آراء االساتذة حوؿ اجلانب الذي جيب
الًتكيز عليو اثناء قياهنم بعملية االنتقاء الرياضي  ،ومعٌت ىذا أف معظم االساتذة اليعوف اف االنتقاء الرياضي ىو كل
متكامل ال ديكن فصل بعضو عن غَته ألف كل جزء منو يكمل االخر  ،يتأثر بو ويؤثر عليو  ،فال ديكن اف نركز على
اجلانب ادلهاري وننسى اجلوانب االخرى كاجلانب النفسي  ،فعند تقدير صالحية ادلوىوب جيب االنكالؽ من قاعدة
متكاملة حبيث تتضمن كافة جوانب االنتقاء  .وعند تطبيق اختبار كاؼ تربيع على النتائج ادلسجلة وحسابو  ،وجدنا
أنو أكرب من القيمة اجملدولة  ،حيث بلغت قيمة كاؼ تربيع احملسوبة (  )18.200وىي اكرب من القيمة اجملدولة اليت
بلغت ( )0.00عند مستوى الداللة  0.05ودرجة احلرية  ،3من ىنا يتضح لنا أنو ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية
بُت إجابات األساتذة تدعم إجاباهتم.
االستنتاج:

من خالؿ ما سبق يظهر مرة اخرى عدـ استعماؿ األساتذة لالختبارات البدنية والنفسية يركزوف فقط على اجلانب
ادلهاري  ،وىنا يظهر مدى نقص مستوى األساتذة يف إدراكهم ألىم اجلوانب ادلعتمدة يف عملية االنتقاء  ،كما يبُت

أف ىذه األخَتة تبٌت على طريقة عشوائية ال تؤتى شبارىا كما جيب .
 العبارة رقم ( :)23ىل تعتمد في انتقاءك للموىوبين على تنبؤ طويل المدى ألدائهم ؟ الغرض منها  :معرفة اذا كاف االستاذ يعتمد على التنبؤ طويل ادلدى الداء ادلوىوبُت . الجدول رقم ( :)23التنبؤ طويل ادلدى الداء ادلوىوبُت.االقتراح
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دائما

التحليل والمناقشة :

من خالؿ النتائج نالحظ اف معظم االساتذة الذي بلغ عددىم (  )16استاذ بنسبة ( )%53.3أجابوا بأهنم

عادة ما يعتمدوف على التنبؤ طويل ادلدى الداء ادلوىوبُت  ،أما الفئة الثانية من نفس العينة ادلدروسة اليت بلغ عددىا
( )9بنسبة ( )%30أجابوا بأهنم دائما مايعتمدوف على التنبؤ طويل ادلدى الداء ادلوىوبُت  ،فيحُت صلد (  )4اساتذة
بنسبة ( )13.3%أجابوا بأهنم نادرا ما يعتمدوف على التنبؤ طويل ادلدى الداء ادلوىوبُت أما بنسبة (  )%3.3أجابوا
بأهنم ال يعتمدوف على التنبؤ طويل ادلدى الداء ادلوىوبُت.
وشلاسبق يتضح لنا أف معظم االساتذة عادة ما يعتمدوف على التنبؤ طويل ادلدى الداء ادلوىوبُت  ،وىدا دليل
على أهنم ال يدركوف ادلراحل االساسية يف عملية االنتقاء الرياضي ،أل ف التنبؤ ألداء للناشئُت وبصورة خاصة طويل
ادلدى من أىم واجبات االنتقاء حقيقة موضوعية علمية حيث أننا إذا مل نستطع التنبؤ باالستعدادات اليت ديكن
التعرؼ عليها يف ادلراحل األوىل ) مراحل اكتشاؼ ادلواىب( ومل نواكبها أثناء مرحلة األداء على ادلدى الطويل فال
فائدة من عملية االنتقاء  .وعند تطبيق اختبار كاؼ تربيع على النتائج ادلسجلة وحسابو  ،وجدنا أنو أكرب من القيمة
اجملدولة  ،حيث بلغت قيمة كاؼ تربيع احملسوبة (  )17.200وىي اكرب من القيمة اجملدولة اليت بلغت ( )0.01
عند مستوى الداللة  0.05ودرجة احلرية  ،3من ىنا يتضح لنا أنو ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات
األساتذة تدعم إجاباهتم.
االستنتاج :

من خالؿ ماسبق من نستنتج أف معظم االساتذة الؿ يدركزف مراحل االنتقاء االساسية وال يعتمدوف على التنبؤ طوؿ

ادلدى الداء ادلوىوبُت  ،وىذا دليل آخر على اف االساتذة اليستعملوف االختبارات البدنية والنفسية و ادلهارية بشكل
جيد ودبتابعة اداء ادلوىوبُت ينتقوهنم فقط من أجل ادلنافسات  ،وىذا ما يؤدي اىل ضياع ىذه ادلواىب الشبانية .
 العبارة رقم ( :)24ىل يمكن تحديد كفاءة اللعب لدى الموىوب اعتمادا على الحالة البدنية ؟ الغرض منها  :معرفة كيفية ربديد كفاءة الالعب ادلوىوب حسب رأي االساتذة52
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 الجدول رقم ( :)24ربديد كفاءة الالعب اعتمادا على احلالة البدنيةاالقتراح
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التحليل والمناقشة :
من خالؿ النتائج نالحظ اف معظم االساتذة الذي بلغ عددىم (  )18استاذ بنسبة ( )%60اجابوا بأنو ديكن
ربديد كفاءة الالعب اعتمادا على احلالة البدنية  ،أما الفئة الثانية من نفس العينة ادلدروسة اليت بلغ عددىا ( )12
بنسبة ( )%40اجابوا بأنو ال ديكن ربديد كفاءة الالعب اعتمادا على احلالة البدنية .
من خالؿ النتائج السابقة يتبُت لنا أف اغلبية االساتذة يروف انو ديكن ربديد كفاءة الالعب اعتمادا على احلالة البدنية
وىذا ىو اخلطأ الكبَت الذي يقع فيو االساتذة اذ اف كفاءة الالعب ادلوىوب ال تقتصر فقط على احلالة البدنية ،
فهناؾ عدة حاالت ربدد كفاءة الالعب ادلوىوب .وعند تطبيق اختبار كاؼ تربيع على النتائج ادلسجلة وحسابو ،
وجدنا أنو أكرب من القيمة اجملدولة  ،حيث بلغت قيمة كاؼ تربيع احملسوبة (  )3.33وىي اكرب من القيمة اجملدولة
اليت بلغت ( )0.68عند مستوى الداللة  0.05ودرجة احلرية  ،1من ىنا يتضح لنا أنو ىناؾ فروؽ ذات داللة
إحصائية بُت إجابات األساتذة تدعم إجاباهتم.
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االستنتاج:

من خالؿ ماسبق نستنتج أف االساتذة يعتمدوف على احلالة البدنية يف ربديد كفاءة الالعب ادلوىوب  ،وىذا ما
يوضح اف اغلب االساتذة ال يستعملوف االختبارات ادلهارية والنفسية والبدنية من اجل ربديد كفاءة الالعب ادلوىوب
وىذا ما يؤكد اف عملية االنتقاء تعتمد على الطريقة العشوائية  ،وىذا يعود بادلضرة للجميع .

 العبارة رقم ( :)25ىل لالختبارات النفسية و دور في تطوير األداء واألداء التنافسي للموىوبين ؟ الغرض منها  :معرفة اذا كاف لالختبارات النفسية و دور يف تطوير األداء واألداء التنافسي للموىوبُت الجدول رقم ( :)25دور االختبارات النفسية يف تطوير األداء واألداء التنافسي للموىوبُتاالقتراح
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التحليل والمناقشة :

من خالؿ النتائج نالحظ أف معظم األساتذة الذي بلغ عددىم (  )20أستاذ بنسبة ( )%66.7أجابوا بأنو ال
يوجد ألي دور بالنسبة لالختبارات النفسية يف تطوير األداء واألداء التنافسي للموىوبُت  ،أما الفئة الثانية من نفس
العينة ادلدروسة اليت بلغ عددىا ( )10بنسبة ( )%33.3أجابوا بأنو يوجد دور بالنسبة لالختبارات النفسية يف
تطوير األداء و األداء التنافسي للموىوبُت
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شلا سبق يتبُت لنا أغلبية األساتذة يروف أف اجلانب النفسي ال يساىم يف تطوير األداء واألداء التنافسي
للموىوبُت  ،وىذا خطأ الف اجلانب النفسي من احملددات األساسية يف عملية االنتقاء ولو دور كبَت يف تطوير أداء
ادلوىوب و األداء التنافسي أما الفئة اليت أجابت بأف لو دور يف تطوير أداء ادلوىوب يف نسبة ضئيلة وغَت كافية  ،وعند
تطبيق اختبار كاؼ تربيع على النتائج ادلسجلة وحسابو  ،وجدنا أنو أكرب من القيمة اجملدولة  ،حيث بلغت قيمة
كاؼ تربيع احملسوبة ( )3.33وىي اكرب من القيمة اجملدولة اليت بلغت (  )0.68عند مستوى الداللة  0.05ودرجة
احلرية  ،1من ىنا يتضح لنا أنو ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات األساتذة تدعم إجاباهتم.
االستنتاج :
من ىذا ادلنطلق ومن خالؿ النتائج نستنتج أف أغلبية األساتذة ال يستعملوف االختبارات النفسية وال جيدوف ذلا أي
دور يف تطوير األداء و األداء التنافسي  ،كما يتضح لنا أف عملية االنتقاء الرياضي ال تبٌت على أسس علمية مقننة ،
وىذا ما جيعلنا نتنبأ بضياع الكثَت من ادلواىب الشبانية.
 -1-3-2تفسير نتائج المحور الثالث المتعلق بالفرضية الثالثة من خالل أجوبة االساتذة :
المحور الثالث
العبارات

لالختبارات البدنية و ادلهارية والنفسية دور يف عملية االنتقاء الرياضي
()21

()22

()23

()24

()25

()20

النسبة المئوية 66.3 53.7 %

60

53.3

60

66.7

تبُت من خالؿ نتائج البعد الثالث أف العبارات اليت حققت نسبة كبَتة جدا ،ىي العبارات رقم ( -20
 ،)25-24-23-22-21تبُت أف أغلبية األساتذة يروف الطريقة ادلناسبة لالنتقاء ىي طريقة ادلنافسات  ،كما أهنم
يركزوف على اجلانب ادلهاري فقط  ،وحيددوف كفاءة الالعب اعتمادا على احلالة البدنية  ،وأجاب أغلبهم بأنو ال
يوجد دور لالختبارات النفسية يف تطوير األداء واألداء التنافسي للموىوبُت .
يف ضوء النتائج ادلتحصل عليها يف جداوؿ ىذا احملور  ،نالحظ أف األساتذة يعتمدوف على اجلانب ادلهاري
و احلالة البدنية للفرد  ،وىذا ما يتعارض مع آراء الباحثُت "زلمد لطفي طو وآخروف " " :إف مشكلة االنتقاء يف اجملاؿ
الرياضي متشاهبة ومتشعبة اجلوانب فمنها اجلانب البدين ادلورفولوجي والفسيولوجي والنفسي ،وال يجب أف تقتصر
عمليات االنتقاء على مراعاة جانب دوف اآلخر ،فعند تقرير صالحية الالعب جيب االنطالؽ من قاعدة متكاملة
حبيث تضمن كافة اجلانب" ،وجاء ىذا مطابقا لتوقعات الباحث  ،وعليو فاف الفرضية الثالثة قد ربققت.
 -3مناقشة الفرضية العامة :
من خالؿ عرض وربليل نتائج الفرضيات اجلزئية يتبُت لنا أف ىذه الفرضيات الثالث ربققت  ،وىذه النتائج
تتفق مع نتائج دراسة عبديل فاتح ،حطن زلند طيب ،بومنجل صباؿ الدين "أسس معايَت انتقاء العيب كرة الطائرة
عند ادلبتدئُت  12-9حيث ىدفت الدراسة إىل تقدمي دراسة علمية حوؿ أسس االنتقاء وكذلك تشخيص نقائص
وعيوب العملية االنتقائية حيث قدـ ذلم اسئلة حوؿ استعماؿ أسس ومعايَت عملية اإلنتقاء .
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كما أف نتائج ىذه الدراسة تتفق أيضا مع دراسة مزاري فاتح 2008بعنواف "عملية اإلنتقاء الرياضي للناشئُت
يف رياضة السباحة على مستوى األندية اجلزائرية للمرحلة العمرية (  )12-09حيث ىدفت ىذه الدراسة اىل تسليط
الضوء على الطرؽ والوسائل ادلستعملة يف عملية االنتقاء الرياضي حيث تكونت العينة من ( )31مدرب  ،وزع عليهم
الباحث االستبياف وقد أشارة النتائج إىل أف عملية االنتقاء تتم بطريقة عشوائية ليس ذلا عالقة باألسس العلمية
احلديثة .
من خالؿ النتائج احلالية والنتائج السابقة يتضح لنا جليا أف الفرضية العامة واليت تدور حوؿ "عدـ اعتماد
عملية االنتقاء الرياضي للموىوبُت على احملددات العلمية وإمنا تعتمد على ادلالحظة و اخلربة ادليدانية للمنتقُت يف
مرحلة التعليم ادلتوسط " قد ربققت.
خالصة :
من خالؿ ىذا الفصل سبكنا من إبراز الواقع احلقيقي فيما خيص عملية االنتقاء الرياضي للمواىب الشبانية ،
اليت تبٌت بالدرجة األوىل على ذاتية وعشوائية االساتذة  ،حيث ىذا األخَت يعد العنصر الفعاؿ يف ىذه العملية ،
فنجاحها مرىوف دبدى قدرتو على توظيف طرؽ و اسس علمية حديثة تسمح لو بانتقاء العناصر الذين تتوفر فيهم
ادلتطلبات اخلاصة  ،فمن خالؿ النتائج اليت ربصلنا عليها  ،وجدنا أف معظم األساتذة ال يتمتعوف بكفاءة علمية
وقدرات تسمح ذلم بانتهاج طرؽ علمية حديثة يف انتقاء ادلوىوبُت والوصوؿ هبم إىل بر األماف  ،كذلك سبكنا من
إعطاء القيمة العلمية الواجب التحلي هبا عند قيامنا بانتقاء ادلوىوبُت الرياضيُت يف أي رياضة ما .
ويف االخَت ديكن القوؿ أف إخضاع عملية االنتقاء الرياضي للناشئُت ادلوىوبُت إىل األسس العلمية أمر البد منو إذا
أردنا حقا تقدمي عمل يفتخر بو أستاذ ينتمي إىل ىذه األسرة الراقية .
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أهم االستخالصات :
على ضوء ما توصلت إليو نتائج ىذه الدراسة  ،ومن خالل الفرضيات ادلطروحة ميكن أن نستنتج ما يلي :
 عملية االنتقاء الرياضي تبٌت على أسس عشوائية ال عالقة ذلا باألسس العلمية احلديثة ىذا ما جيعل الناشئ يفخطر التهميش مؤكد إذ عدم االعتماد على ىذه األسس العلمية ذلذه العملية جيعل فرصة جناحها ضعيفة إن مل
نقل معدومة
 يعتمد ادلنتقني على ادلالحظة واخلربة الذاتية أثناء انتقاء ادلوىوبني . معظم األساتذة ادلشرفني على عملية االنتقاء يعانون من نقص الكفاءة العلمية وحىت ادلهنية للقيام بذلك . أن أستاذ الًتبية البدنية والرياضية حمور أساسي يف عملية انتقاء ادلوىوبني قلة الدورات والًتبصات اخلاصة باالنتقاء عوامل معيقة يف تفعيل العالقة بني الدرس وانتقاء ادلوىوبني . عدم اخذ احملددات النفسية واالنفعالية واالجتماعية أثناء عملية االنتقاء من طرف االساتذة . االعتماد الكلي لألساتذة على ادلنافسات واجلانب ادلهاري يف عملية انتقاء ادلوىوبني .االقتراحات والتوصيات :
من خالل النتائج ادلتوصل إليها يف ىذا البحث مت اخلروج باقًتاحات وتوصيات ،و اليت ندرجها كما يلي :
 تشجيع وحتفيز األساتذة على اإلىتمام بادلوىوبني من أجل االستفاذة من قدراهتم يف الرفع من ادلستوى احملليوالدويل .
 إعادة هتيئة مستوى االساتذة خاصة ىؤالء الذين يتمتعون باألقدمية وإفادهتم بكل ماىو جديد فيما خيصعملية االنتقاء
 فتح دورات تكوينية مومسية ألساتذة الًتبية البدنية والرياضية لالستفاذة من كل ماىو جديد ،كذلك من أجلتبادل اخلربات.
 احلرص على ضرورة إتباع أسس علمية حديثة أثناء قيام األساتذة بعملية االنتقاء الرياضي ذلؤالء ادلوىوبني . العمل على توفري كل الوسائل وادلستلزمات اليت تسهل عملية اإلعداد واالنتقاء ،وتكيف أستاذ الًتبية البدنيةوالرياضية على استعماذلا.
 التشديد على إقامة الفحوص الطبية للموىوبني  ،واألخذ هبذه النتائج يف عملية االنتقاء. التشديد على ضرورة األخذ مبواصفات الوالدين أثناء عملية اإلنتقاء وأخذىا كمعيار مساعد من أجل التنبؤمبستقبل الرياضي ادلوىوب.
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خاتمة :
إن لكل بداية هناية ولكل منطلق ىدف مسطر ومقصود  ،فقد بدأ الباحث ىذا العمل املتواضع جبمع
املعلومات اخلاصة مبوضوع البحث  ،وانتو ى إىل طرح األسئلة وحتليل نتائجها  ،ولقد كان جممل ىدفهكشف الستار
العامت الذي خيفي وراءه حقيقة العملية العشوائية املنتهجة من طرف أساتذتنا يف انتقاء املوىوبني الرياضيني  ،حيث أنو
الشك أن اجناز األرقام القياسية يستند مباشرة على نوعية االنتقاء ومدى إخضاعو لألسس العلمية اليت تزيد من
مصداقيتو  ،كما أهنا دتنحنا فرصة الضفر بعدد ىائل من املوىوبني  ،فينبغي العناية واالىتمام بالرياضيني ذوي القدرات
واملواىب والعمل على رفع مستواىم لتحقيق أفضل النتائج الرياضية.
فبعد مرور الباحث باملراحل األساسية اليت مير عليها كل باحث استطاع ولو بشكل بسيط أن يكتشف
الواقع املر الذي تعيشو اجلزائر فيما خيص عملية االنتقاء الرياضي للمواىب الشبانية  ،فمن خالل الدراسة النظرية بني
الباحث كل مالو عالقة هبذه العملية مربزا بذلك جل األسس العلمية الواجب توفرىا كي تتم بصورة صحيحة وتكون
هلا مصداقية  ،أما من خالل الدراسة التطبيقية واليت سعى فيها الباحث إلثبات صحة الفروض اليت قامت عليها ىذه
الدراسة  ،حيث توصل إىل إثبات أن معظم األساتذة املشرفني على عملية إعداد و انتقاء املواىب الشبانية ال يهتمون
هبذه العملية كأداة لالستغالل األمثل لقدرات املواىب الشبانية  ،وىذا ما يعكس عشوائية ىذه العملية وجيعلها تبتعد
على األساس العلمي وختضع لذاتية األستاذ  ،وىذا ما ملسو الباحث أيضا من خالل االجابات املقدمة من طرفهم إذ
أن أغلبيتهم يعتمدون على طرق عشوائية ال عالقة هلا بالعلم.
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جامعة قاصدي مرباح ورقلة
معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

إستمارة تحكيم اإلستبيان
معلومات عن المحكم
اإلسم واللقب ................................................................ :
الرتبة .................................................................. :
المؤسسة .................................................................... :
يف إطار إعداد مذكرة لنيل شهادة ماسرت ختصص تربية حركية لدى الطفل واملراهق واليت حتمل عنوان  " :اإلنتقاء الرياضي

للموهوبين بين الخبرة الميدانية والمحددات العلمية للمنتقين في مرحلة المتوسط "
من إعداد الطالب  :ضيف اهلل يونس

األستاذ المشرف  :بوجرادة عبد اهلل

صممت أداة الدراسة (اإلستبيان) يف احملاور الثالثة التالية :
 . 1عملية االنتقاء الرياضي للموهوبني ال ختضع ألسس وحمددات علمية دقيقة .
 .2عملية االنتقاء الرياضي للموهوبني مبنية على أساس املالحظة واخلربة امليدانية .
 .3ال يستعمل املنتقون يف عملية االنتقاء الرياضي للموهوبني االختبارات البدنية و املهارية والنفسية.
وملكانتكم العلمية وخربتكم يف هذا اجملال  ،أرجو من سيادتكم اإلطالع على أدة الدراسة  ،وإبدا رأيكم يف عباراهتا من خالل اإلشارة
يف اخلانة املناسبة ووضع البديل إذا تطلب األمر.
علما بأن يف أداة الدراسة إستخدم ت البدائل التالية  :يقيس ،ال يقيس ،يعدل

المحور االول  :عملية االنتقاء الرياضي للموهوبين ال تخضع ألسس ومحددات علمية دقيقة .
 -1يف رأيك عملية االنتقاء الرياضي تكون من طرف ؟
أستاذ الرتبية البدنية
أشخاص خمتصني يف االنتقاء
عمل مشرتك
 -2على ماذا تعتمدون يف عملية انتقاء املوىوبني على ؟
أسس علمية
 -خربتكم الذاتية

يقيس اليقيس يعدل

يقيس اليقيس يعدل

 -3يف رأيك ىل لالختبارات والقياسات أمهية يف عملية االنتقاء؟
ال
نعــم
 -إذا كانت اإلجابة نعم أذكر البعض منها .......................:

يقيس

 -4ما ىو اجلانب الذي تراعيو عند انتقاء الالعبني ؟
اجلانب املورفولوجي
املهارات الفنية

يقيس

اليقيس يعدل

اليقيس يعدل

اجلانب التكتيكي لالعب
 -5ىل تأخذ القياسات االنثروبيومرتية بعني االعتبار يف عملية االنتقاء ؟
ال
نعــم

يقيس

اليقيس يعدل

 إذا كانت اإلجابة نعم فما ىي ىذه القياسات ................... -6ىل تقومون بفحوصات طبية على املوىوبني قبل االنتقاء ؟
نعم ال
 -7ىل تأخذون مببدأ الفروق الفردية عند انتقاء املواىب ؟
ال
نعم

يقيس

اليقيس يعدل

المحور الثاني  :عملية االنتقاء الرياضي للموهوبين مبنية على أساس المالحظة والخبرة الميدانية .
 -8ىل سبق لك وأن شاركت يف عملية االنتقاء ؟
ال
نعم

يقيس

اليقيس يعدل

 -9ىل يتوجب على األستاذ أن يكون ؟
ذو شهادة يف امليدان
ذو خربة يف امليدان

يقيس اليقيس يعدل

ذو شهادة وخربة يف امليدان
 -10ما ىي عملية االنتقاء حسب رأيك ؟
عملية اختيار
عملية توجيو
اكتشاف املواىب

يقيس

 -11لكي يلتحق املوىوب باألندية ىل يتطلب منو عملية االنتقاء ؟
أبدا
نادرا
أحيانا
دائما
 -12يف رأيك ما ىو األسلوب األمثل الواجب إتباعو يف عملية االنتقاء ؟
طريقة املالحظة
طريقة االختبارات والقياسات
 -13يف رأيك بكم مرحلة جيب أن تتم عملية االنتقاء ؟
مرحلة واحدة
مرحلتني

يقيس

اليقيس يعدل

اليقيس يعدل

يقيس

اليقيس يعدل

يقيس

اليقيس يعدل

ثالث مراحل
أكثر من ثالث مراحل
 -14ما ىي الطريقة اليت تعتمدوهنا يف عملية االنتقاء ؟
من خالل املنافسات
مقابلة بني التالميذ

نتائج القياسات واالختبارات
األداء املهاري للفرد

يقيس

اليقيس يعدل

 -15ىل سبق وأن صادفتك موىبة أثناء حصة الرتبية البدنية ؟
ال

نعم

 -16لتمييزك هلذه املوىبة تستخدم ؟
الطريقة الطبيعية

الطريقة العلمية

 -17ىل تقوم بعملية االنتقاء مبفردك او مبساعدة آخرين؟
مبفردك
مبساعدة مدرب
مبساعدة خمتصني يف االنتقاء

يقيس

اليقيس يعدل

يقيس

اليقيس يعدل

يقيس

اليقيس يعدل

 -18ما ىو السن املناسب لعملية االنتقاء حسب رأيك ؟ السن املناسب ىو ..............................
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 -19ىل تلقيت تكوينا خاصا يف عملية االنتقاء ؟
ال
نعم

يقيس

اليقيس يعدل

 -20ىل نقص اإلمكانات يقلل من االنتقاء اجليد للمواىب ؟
ال
نعم
 -21ىل االنتقاء اجليد يزيد من فاعلية عملية التدريب ؟
نعــم

يقيس

ال

اليقيس يعدل

 -22ىل تستخدمون القياسات واالختبارات البدنية واملهارية والنفسية خالل عملية االنتقاء ؟
نعم

ال

 -23ىل تركزون يف عملية االنتقاء على اجلانب ؟
البدين فقط
النفسي فقط
املهاري فقط
 -24ىل تعتمد يف انتقاءك للموىوبني على تنبؤ طويل املدى ألدائهم ؟
دائما

عادة

نادرا

أبدا

يقيس

اليقيس يعدل

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم والتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
تخصص التربية الحركية لدى الطفل والمراهق
استمارة استبيان موجه لألساتذة

تحية طيبة  ......وبعد

يف إطار اجناز مذكرة ماسرت علوم وتقنيات النشطات البدنية و الرياضية ختصص  :الرتبية احلركية لدى الطفل
واملراهق ،حتت عنوان " االنتقاء الرياضي للموهوبين بين الخبرة الميدانية والمحددات العلمية للمنتقين في
مرحلة التعليم المتوسط" نرجو من سيادتكم ملء هذه االستمارة بصدق وموضوعية ،ونتعهد أن كامل البيانات
اجملمعة بواسطة هذه االستمارة ستكون سرية وال تستخدم إال ألغراض علمية حبتة ،وشكرا على تعاونكم.

معلومات عامة :
 الجنسذكر

أنثى

 الشهادة المحصل عليهاماستر في الرياضة

تقني سامي في الرياضة

ليسانس في الرياضة

 سنوات خبرتكم في مجال تدريس مادة التربية البدنية والرياضيةمن  1إلى  5سنوات

من  6إلى  10سنوات

أكثر من  15سنة...........................:

من  11إلى 15
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 -1يف رأيك عملية االنتقاء الرياضي يف ادلؤسسات الرتبوية تكون من طرف ؟
أستاذ الرتبية البدنية
أشخاص خمتصني يف االنتقاء
عمل مشرتك
 -2على ماذا تعتمدون يف عملية انتقاء ادلوىوبني على ؟
أسس علمية
 خربتكم الذاتية -3يف رأيك ىل لالختبارات والقياسات أمهية يف عملية االنتقاء؟
ال
نعــم
 إذا كانت اإلجابة نعم أذكر بعض االختبارات اليت تستعملها.......................: -4ما ىو اجلانب الذي تراعيو عند انتقاء الالعبني ؟
اجلانب التكتيكي لالعب
ادلهارات الفنية
اجلانب ادلورفولوجي
 -5ىل تأخذ بالقياسات االنثروبيومرتية بعني االعتبار أثناء عملية االنتقاء ؟
ال
نعــم
 إذا كانت اإلجابة نعم فما ىي ىذه القياسات ......................................................... -6ىل تقومون بفحوصات طبية على ادلوىوبني قبل االنتقاء ؟
ال
نعم
 -7ىل تأخذون مببدأ الفروق الفردية عند انتقاء ادلواىب ؟
ال

نعم
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 -8ىل سبق لك وأن شاركت يف عملية االنتقاء ؟
نعم

ال

 -9ىل يتوجب على األستاذ أن يكون ؟
ذو شهادة يف ادليدان
ذو خربة يف ادليدان
ذو شهادة وخربة يف ادليدان
 -10ما ىي عملية االنتقاء حسب رأيك ؟
عملية اختيار
عملية توجيو
اكتشاف ادلواىب

 -11لكي يلتحق ادلوىوب بالفرق ادلدرسية ىل يتطلب منو عملية االنتقاء ؟
أبدا
نادرا
أحيانا
دائما
 -12يف رأيك ما ىو األسلوب األمثل الواجب إتباعو يف عملية االنتقاء ؟
طريقة ادلالحظة
طريقة االختبارات والقياسات
 -13يف رأيك بكم مرحلة جيب أن تتم عملية االنتقاء ؟
مرحلة واحدة
مرحلتني
ثالث مراحل
أكثر من ثالث مراحل
 -14ىل تلقيت تكوينا خاصا يف عملية االنتقاء ؟
ال
نعم
 -15ىل نقص اإلمكانات يقلل من االنتقاء اجليد للمواىب ؟
ال
نعم
 -16ىل سبق وأن صادفتك موىبة أثناء حصة الرتبية البدنية ؟
ال

نعم

 -17لتمييزك ذلذه ادلوىبة تستخدم ؟

الطريقة الطبيعية

الطريقة العلمية

 -18ىل تقوم بعملية االنتقاء ؟
مبفردك
مبساعدة مدرب

مبساعدة خمتصني يف االنتقاء
 -19ما ىو السن ادلناسب لعملية االنتقاء حسب رأيك ؟
من( )12-9

من( )9-7سنوات

من ( )15-12
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 -20ىل تستخدمون االختبارات البدنية و ادلهارية والنفسية خالل عملية االنتقاء ؟
نعم

ال

 -21ما ىي الطريقة اليت تعتمدوهنا يف عملية االنتقاء ؟
نتائج القياسات واالختبارات
األداء ادلهاري للفرد

من خالل ادلنافسات
استعداداتو اخلاصة

 -22ىل تركزون يف عملية االنتقاء على اجلانب ؟
البدين فقط
النفسي فقط
ادلهاري فقط
 -23ىل تعتمد يف انتقاءك للموىوبني على تنبؤ طويل ادلدى ألدائهم ؟
عادة

دائما

أبدا

نادرا

 -24ىل ميكن حتديد كفاءة اللعب لدى ادلوىوب اعتمادا على احلالة البدنية ؟
ال

نعم

 -25ىل لالختبارات النفسية و دور يف تطوير األداء واألداء التنافسي للموىوبني ؟
نعم

ال

: ممخص البحث
، من خالل هذا البحث أراد الباحث أن يسلط الضوء على الواقع املر الذي تعيشه الرياضة املدرسية
 كذلك حاول كشف مستوى، خاصة فيما يتعلق بانتقاء الرباعم الشبانية الواعدة اليت تعاين من اإلمهال والعشوائية
 و هذا من أجل، األساتذة من الزاوية العلمية والطريقة املنتهجة من قبلهم يف كيفية التعامل مع املوهوبني
 كذلك من أجل احملافظة على الطاقات الشبانية، حتسيسهم باألمهية البالغة اليت تكتسيها عملية االنتقاء الرياضي
 ليخلص الباحث إىل تقدمي البديل،  بغية الوصول إىل مستوى عايل يف احملافل الدولية، واستغالهلا أحسن استغالل
و املتمثل يف حلول علمية مقرتحة من أجل القضاء على العشوائية املعتمدة من طرف األساتذة أثناء قيامهم
.بانتقاء الناشئني
: الكممات المفتاحية
.  املنتقني،  املوهوبني،  احملددات العلمية،  اخلربة امليدانية، االنتقاء الرياضي
Abstract:
Through this research I wanted to try to shed light on the impact of bitter
experienced by school sports, especially with regard to the selection of buds
Alhaabanah promising that suffer from neglect and random, as well as tried to
reveal the level of professors from the scientific angle and the way made known by
them in how to deal with the talented, this in order to sensitize them to the very
important that Tkedziha sport selection process, as well as in order to maintain
energy Alhaabanah and exploit better exploitation, in order to reach high level in
international forums, to conclude the alternative offer represented in the proposed
scientific solutions to eliminate Ashoai Of accredited by the teachers during their
selection of youth.
key words:
Sport selection, field experience, scientific determinants, talented-selected .

