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Abstract
School sport is one of the main activities adopted by educational institutions from the very
beginning. It is a common mistake that many regrettably espouse that school or educational
places are merely a means of education and that their mission is confined to this scope and
must not go beyond it. School sport is the primary driver of progress in the sports field and
is perhaps one of the most important pillars of the sports movement. This school sport is
mainly directed towards primary school pupils. It works to set the first steps for the child on
the road to becoming a prominent athlete in the future that may contribute to building
national school teams.
The pupil needs sports during his school day in order to regain his activity and perform a
class even for a few minutes of subjects, classes and studies. Sports greatly benefit him in
being able to regain his activity both mentally and physically.
This attention is based on the great role of school sport as a fundamental pillar of national
sport with great influence in the development of the mental and motor capacities of the
child, hence the formation of the best athletes to strengthen the national elite, as school
sport is the reservoir of young talent, so educators must recognize the importance of school
sport especially in the primary stage.
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دور الرياضة المدرسية في انتقاء وتوجيه المواهب الرياضية بالمرحلة االبتدائية بالجزائر
قرقور محمد
د ،.جامعة تيسمسيلت ،الجزائر

بوحاج سباع
الباحث ،جامعة تيسمسيلت ،الجزائر

سي العربي شارف
د ،.جامعة تيسمسيلت ،الجزائر

الملخص
تعد الرياضة المدرسية من األنشطة األساسية التي تتبناها المؤس سات التعليمية منذ القدم ،فمن األخطاء الشائعة التي يتبناها
الكثير لألسف أن المدرسة أو األماكن التعليمية هي مجرد وسيلة للتعليم فقط وأن مهمتها محصورة في هذا النطاق والبد
أن ال تخرج عنه ،حيث تعتبر الرياضة المدرسية المحرك األساسي لمعرفة مدى التقدم في الميدان الرياضي ولعلها من
أهم الدعائم للحركة الرياضية وهذه الرياضة المدرسية تتجه أساسا نحو تالميذ المدرسة االبتدائية حيث تعمل على وضع
الخطوات األولى للطفل على الطريق الذي يمكنه من أن يصبح رياضيا في المستقبل بارزا قد يساهم في بناء المنتخبات
المدرسية الوطنية.
فالتلمي ذ بحاجة إلى الرياضة خالل يومه الدراسي كي يستعيد نشاطه ويقوم بعمل فصل ولو لدقائق معدودة من المواد
كثيرا في كونه يستعيد نشاطه سواء الذهني أو الجسدي بعيدًا.
والحصص والدراسة ،فالرياضة تفييده ً
ويأتي هذا االهتمام انطالقا من الدور الكبير للرياضة المدرسية باعتبارها دعامة أساسية للرياضة الوطنية لدوها الكبير في
تنمية القدرات الذهنية والحركية للطفل ،ومن هنا تكوين أفضل الرياضين لتدعيم النخبة الوطنية ،حيث أن رياضة
المدرسية هي خزان المواهب الشاب ،لذا وجب على المربين إدراك أهمية الرياضة المدرسية وخاصة في الطور
االبتدائي.
الكلمات المفتاحية :الرياضة المدرسية ،االنتقاء ،المرحلة االبتدائية.
المقدمة
تعتبر الرياضة المدرسية في أي بلد من بلدان العالم المحرك الرئيسي لمعرفة مدى التقدم في الميدان الرياضي ،كما
أنها من أهم الدعائم للحركة الرياضية ،و الرياضة المدرسية تتجه أساسا نحو تالميذ المدارس و الثانويات حيث تعمل على
وضع الخطوات األولى للطفل على الطريق الذي يمكنه من أن يصبح في المستقبل رياضيا بارزا و مشهورا وعليه يقوم بناء
المنتخبات الوطنية ،ويساهم في تمثيل بالده بالمحافل الدولية أو القارية أو اإلقليمية أحسن تمثيل.
كما يجب أن نعلم أن االهتمام بالرياضة المدرسية ،ليست مسؤولية جهات محددة دون أخرى ،بل هي مسؤولية
الجميع أو كل فرد يسعى إلى اإللتحاق بالركب الحضاري .
إن مهمات و أهداف الرياضة المدرسية قد تعددت و شملت العديد من النواحي ،و التي روعيت فيها تنمية المواهب
و القدرات البدنية و العقلية و تعلم األلعاب و قوانينها ،و بذلك يتعلم التلميذ القدرة على المحافظة على صحته و المشاركة في
المنافسات و كيفية إدارتها و توجيهها مما يتناسب مع قابليته الذهنية و البدنية ،إال أن مشاكل الرياضة المدرسية في بالدنا
أفقدتها طابعها الحيوي و األساسي .
إن انتقاء الفرد المناسب لنوع النشاط الرياضي الممارس هو الخطوة نحو الوصول إلى المستويات العالية ،لذلك اتجه
المختصون في الرياضة إلى محاولة تحديد المواصالت الضرورية لكل نشاط على حدا ،ألن احتماالت وصول الفرد إلى
المستويات العالية ذات فعالية إن أمكن من بداية االنتقاء السليم له وتوجيهه إلى نوع النشاط الذي يتالءم مع قدراته
واستعداداته ،ولهذا فقد أصبح تحقيق الفوز واالنتصارات ليس وليد الصدفة ،وإنما نتيجة لمجموعة من العوامل واألسس
الهامة الناتجة عن األبحاث والدراسات العلمية في هذا المجال.
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-1تعريف الرياضة المدرسية:
هي مجموع العمليات و الطرق البيداغوجية العلمية ،الطبية ،الصحية ،الرياضية التى بإتباعها يكسب الجسم الصحة
.
و القوة و الرشاقة و إعتدال القوام (سالمة ،1980 ،صفحة )129
وما أعطى نفسا جديدا للممارسة المدرسية هو العملية المشتركة بين وزارة التربية الوطنية و وزارة الشباب و
الرياضة حيث قررت وزارة التربية الوطنية في مقالها " إجبارية ممارسة الرياضة المدرسية بحسب التعليمة رقم 09 / 95
بتاريخ  1995 / 02 / 25من خالل المادتين  5و  6و هي ما أكدته وزارة الشباب و الرياضة ( .جريدة الخبر 25 ،نوفمبر
 ،1996صفحة )24
2
 مفهوم الرياضة المدرسية في الجزائرإن الرياضة المدرسية في الجزائر هي إحدى الركائز األساسية التي تعتمد عليها من أجل تحقيق أهداف تربوية
وهي عبارة عن أنشطة منظمة و مختلفة ،في شكل منافسات فردية أو جماعية و على كل المستويات ،و تسهر على تنظيمها
و إنجاحها كل من اإلتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية بالتنسيق مع الرابطات الوالئية للرياضة المدرسية في القطاع
المدرسي و لتغطية بعض النقائص ظهرت " الجمعية الوطنية للرياضة المدرسية في  24مارس  " 1997و هذا للحرص
ومراقبة النشاطات و إعادة اإلعتبار للرياضة المدرسية ،و للرياضة المدرسية في المنظومة التربوية مكانة هامة و بعد
تربوي معترف به حيث تسعى كل من وزارة التربية الوطنية و وزارة الشباب و الرياضة إلى ترقية كل المستويات و إلى
تسخير كل الوسائل الضرورية لتوسيع الممارسة الرياضية و المنافسات في أوساط التالميذ )(samir, 1997, p. 19
قررت وزارة التربية الوطنية جعل ممارسة التربية البدنية و الرياضية إلزامية لكل التالميذ مع إعفاء كل اللذين
يعانون من المشاكل الصحية ،و جاء هذا القرار بعد التوقيع على إتفاقية مشتركة بين كل من وزارة التربية الوطنية و وزارة
الشبيبة و الرياضة مع وزارة الصحة و اإلسكان بشأن ممارسة التربية البدنية في الوسط المدرسي في  25أكتوبر ،1997
ويهدف هذا القرار إلى ترقية الممارسة في المدرسة ،كما وجهت الوزارة تعليمة تتضمن كيفية اإلعفاء من ممارسة التربية
البدنية و الرياضية في الوسط المدرسي و نص القرار على إستفادة التالميذ الذين ال يستطيعون ممارسة بعض األنشطة
البدنية و الرياضية من اإلعفاء ،حيث يتم اإلعفاء بتسليم طبيب الصحة المدرسية شهادة طبية بعد إجراء فحص طبي للتلميذ
و دراسة ملفه الصحي المعد من طرف طبيب اختصاصي ( .جريدة الخبر 25 ،نوفمبر  ،1996صفحة )04
-3تاريخ تطوير الرياضة المدرسية في الجزائر
لقد عانت الجزائر الويالت خالل فترة اإلستعمار الفرنسي في شتى المجاالت و إذا تطرقنا إلى هذه المجاالت كان
األجدر بنا التطرق إلى الميدان الرياضي المدرسي ،وهنا سوف نتطرق إلى التغيرات التي طرأت قبل اإلستقالل إلى غاية
اإلستقالل:
1-3الرياضة المدرسية في الجزائر قبل اإلستقالل
بحكم السياسة اإلستعمارية المتبعة منذ أن وطأت أقدامه الجزائر و التي تهدف إلى النصرنة و التجهيل ،فقد عمدت
السلطات اإلستعمارية إلى غلق أبواب المدارس في وجه أبناء الشعب الجزائري
إن الرياضة المدرسية قبل اإلستقالل كانت المرآة العامسة للسياسة اإلستعمارية في اإلستغالل و الردع ،إذ كانت قائمة على
أساس أحكام مستمدة من قانون  1901المتعلقة بالجمعيات ،و لم يكن المستعمر يشجع الجزائري على ممارسة كرة القدم و
المالكمة إال لقصد إستغالل بعض المواهب التي يمتاز بها الشعب الجزائري ،و يسمح ذلك ألخصائي اإلستغالل الرياضي
بتعاطي شتى أنواع اإلستغالل الفاحش و في المقابل كان المستعمر يسعى دائما إلى هاته الرياضات ذات األصالة الوطنية
طبقا لسياسة الردع المتعددة األشكال الهادفة إلى المس بالمقومات الوطنية أو الشخصية ).(said, 1985, p. 44
 -2-3الرياضة المدرسية في الجزائر بعد اإلستقالل
بعد الفترة االستعمارية من طرف االستعمار الفرنسي حققت االستقالل الذي طال انتظاره حيث لم يكن هذا
االستقالل ليضمن للجزائر البناء و التشييد دون عناء ،بل وجدت الجزائر نفسها في مواجهة عدة مشاكل اقتصادية و سياسية
و ثقافية و كذلك رياضية ،حيث عانت الجزائر من المشاكل التنظيمية و التكوينية و من أجل تخطي هاته العقبات تطلب
األمر تغيير القوانين و النصوص الموروثة عن النظام االستعماري ،حيث تم في  10جويلية 1963م إعداد (ميثاق
الرياضة) مرسوم رقم  63/25ولكن رغم هذا و حتى لسنة 1969م كانت الرياضة لدى التالميذ مهمشة كليا ،وال يهتم
التلميذ إال عندما يصل مرحلة المنافسة ،حيث يظهر قدرات عالية و كفاءات كبيرة وهذا ليس عن طريق عمل منتظم بل
صدفة )(said, 1985, p. 45
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و إبتداءا من السبعينات حاولت وزارة الشباب و الرياضة خلق مدارس رياضية ،و هذا من أجل تكوين التالميذ،
حيث بدأت في إنشاء مدارس متعددة الرياضات مثل مدرسة األبيار و مكن عمل هاته المدرسة مني بالفشل و إنقطاع بسرعة
و ذلك لسوء التخطيط  .وبمبادرة من وزارة الشبيبة و الرياضة في سنة 1983م نظم مهرجان رياضي كقاعدة طالبية حيث
تم إستدعاء  2500شاب و شابة يمثلون مختلف جهات الوطن ،و من بينهـــم تم إختيار أحسن الشباب لكي يكونوا ضمن
مخيم األم ل و هذا التربص نظم أثناء العطلة الصيفيـــة و ذلك قصد الكشف عن المواهب الشابة و من ثم إنقطع حتى سنة
1984م،حيث نظم مهرجان آخر بعين الترك ضم منهم  204شاب ،حيث شارك  82شاب لدى األصاغر 122 ،لدى
األشبال ،أما الفتيــات فشاركــــن بـ  10صغريات و  47من الشبالت .
وفي سنة  1976م تم مراجعة ميثاق الرياضة أين كانت عدة نقاط غامضة كان من الواجب إعادة النظر فيها فإما
أنها غير مكتملة أو غير مبنية على أسس علمية و التساير التقدم الرياضي الجديد ،و في نفس السنة و بتاريخ  23أكتوبر تم
إنشاء مرسوم وزاري رقم  81/76المتضمن قانون التربية البدنية و الرياضية حيث عملت الدولة على إعطاء إنطالقة
جديدة للحركة الوطنية و هذا بواسطة المواهب الشابة و اإلطارات الرياضية الموجودة آنذاك و ذلك من أجل إبعاد التفرقة
بين مختلف الواد التعليمية ،حيث يتم دراسة قوانين جديدة تتكيف مع تنظيم و تسييؤ مشاطات التربية البدنية و الرياضية،
فكان المخطط المنهجي يحتوي على المحاور التالية:
 تنظيم وتسيير نشاطات التربية البدنية و الرياضية . الرياضة المدرسية و الجامعية . تكوين اإلطارات و االهتمام بالبحث العلمي . الرياضة النخبوية و وضعية الرياضيين . المنشآت و العتاد الرياضي . المساعدات المالية ( .وزارة الشبيبة و الرياضة 23 ،أكتوبر ). 1976 -4الهيآت التنظيمية لنشاطات الرياضة المدرسية في الجزائر
الرياضة تحتل مكانة كبيرة في حركة الرياضة الوطنية ،معلم التربية البدنية و الرياضة ،يعتبر محرك ألي نشاط
رياضي مدرسي ،المنظمة تحتوي على عدة مصالح سنتطرق إليها فيما يلي:
 -1-4اإلتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية ()F A S S
اإلتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية هي متعددة الرياضات ،و مدتها غير محددة حسب أحكام القرار
رقم ( )95 / 09و من مهامها ما يلي:
 إعداد و إستعمال مخطط تطوير النشاطات الرياضية الممارسة في الوسط المدرسي . التنمية بكل الوسائل . السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالمراقبة الطبية للرياضة وحماية صحة التلميذ . السهر على التربية األخالقية للممارسين و لإلطارات الرياضية . السماح للتالميذ باإلشتراك الفعلي في التظاهرات الرياضية المدرسية . ضمان و تشجيع بروز مواهب شابة رياضية . تنسيق نشاطها مع عمل اإلتحادية الرياضية األخرى للطور المتماسك لمختلف النشاطات في الوسط المدرسي(وزارة الشباب و الرياضة  ،األمر رقم  ،1995 ، ) 95/09 (:صفحة . )09
 -2-4الجمعية الثقافية للرياضة المدرسية ()A C S S
هذه السلطة تمثل الخلية األساسية للحركة الرياضية المدرسية الوطنية ،حيث أن تسيير و تنظيم هذه الجمعية يخضع
إلى مبادئ التسيير اإلشتراكي في كل مؤسسة تنشأ إلزامية جمعية ثقافية رياضية مدرسية ،هذه الجمعية مسيرة من طرف
مكتب تنفيذي ،و جمعية عامة عن المكتب التنفيذي يرأس من طرف مدير المدرسة ،الناظر أو المراقب العام للجمعية الثقافية
الرياضية المدرسية ،وحسب األمر رقم (( )376 / 97الجريدة الرسمية  ،األمر رقم  08 ، ) 376 / 97 ( :أكتوبر ) 1997
 -3-4الرابطة الوالئية للرياضة المدرسية ()L W S S
الرابطة الوالئية للرياضة المدرسية هي جمعية والئية هدفها هو تنظيم و تنسيق الرياضة في وسط الوالية ،تتكون
من جمعية عامة ،مكتب تنفيذي و لجان خاصة ،الجمعية العامة يرأسها مدير التربية للوالية ،و تتكون من رؤساء الجمعية
الثقافية الرياضة المدرسية ،و ممثلي جمعيات أولياء التالميذ .
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من بين أعمال الرابطة الوالئية للرياضات المدرسية تنسيق كل نشاطات الجمعيات الثقافية الرياضية المدرسية ،دراسة و
تحضير برنامج التطور حسب توجيهات اإلتحادة الجزائرية للرياضة المدرسية( .وزارة الشباب و الرياضة  ،األمر رقم (:
 ،1995 ، ) 95/09صفحة )09
 -5الفرق الرياضية المدرسية
-1-5الغرض من إنشاء وإعداد الفرق المدرسية
كل مؤسسة تربوية يجب أن تنشئ جمعية رياضية تتكفل بإعداد الطالب الرياضيين وكذلك التفوق للمنافسات مع
المؤسسات التربوية األخرى.
وقد أقرت النصوص إجبارية إنشاء الجمعيات الرياضية على مستوى المؤسسات التربوية حيث نصت المادة 05
أنه يتم إنشاء الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية بالضرورة على مستوى كل مؤسسة تعليمية في قطاع التربية الوطنية.
وسيكون االنضمام إلى االتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية على النحو التالي :تكون الجمعية المنشأة على
مستوى الثانوية ملف اعتماد وتضعه لدى الرابطة الوالئية للرياضة المدرسية حيث يتكون ملف االعتماد من:
 طلب االنضمام. قائمة الجنة المديرة بأسماء وعناوين ومناصب األعضاء. ثالث نسخ من اعتماد الجمعية ومحضر الجمعية العامة. الجنة المديرة هي المسؤولة أمام الرابطة واالتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية. الرابطة الوالئية الرياضية المدرسية ترد على االنضمام أي جمعية في كل  15يوم التي تلي واالتحادية تحدد كلموسم مصاريف اإلنضمام ،البطاقات ،التأمينات ،تصب كل النفقات إلى الرابطة( .االتحادية الجزائرية للرياضة
المدرسية)2013 ،
 -2-5طرق اختيار الفرق المدرسية:
توكل مهمة االختيار إلى الجمعية الرياضية على مستوى كل مؤسسة تربوية ومن بين أعضاء هذه الجمعية أساتذة
التربية البدنية والرياضية في الثانوية الذين تستند إليهم مهمة اختيار الفرق الرياضية وتشكيلها ،وفي الغالب يقع االختيار
على الطالب الرياضيين المتفوقين في دروس التربية البدنية والرياضية المنهجية المقررة واإلجبارية.
ويرى الدكتور قاسم المندالوي وآخرون أن طريقة اختيار وانتقاء الفرق الرياضية المدرسية تكون كمايلي:
يقوم مدرس التربية الرياضية باختيار أعضاء الفريق من الطالب ذوي االستعدادات الخاصة وكذلك الممتازين منهم
وذلك من واقع األنشطة الرياضية المختلفة لدرس التربية البدنية والرياضية والنشاط الداخلي ،يتم تنفيذ ما سبق بإعالن عن
موعد تصفية الراغبين في اإلنضمام لكل فريق ثم يقوم بإجراء بعض االختيارات لقياس مستوى الالعبين وقدراتهم ،وينجر
لكل طالب استمارة أحوال شخصية ومستواه ومدى استعداده ومواضبته وبعد االنتهاء من اختيار الفرق الرياضية المدرسية
وقبل الشروع التدريبية يجب على كل طالب إحضار رسالة من ولي أمره بالموافقة على االشتراك في الفريق الرياضي
لمدرسة ،وبعد هذه الخطوة يتقدم الطالب للكشف الطبي إلثبات لياقته الصحية حيث يوقع ويختتم الطبيب على ظهر الرخصة
لمشاركة الطالب في الفريق المدرسي (قاسم المندالوي وآخرون ،2010 ،صفحة .)56
وبالنسبة لهذا النوع األخير من الممارسة ،ثمة نظام انتقاء يسمح ألحسن الفرق المشاركة في البطوالت الوطنية
بعد تأهيلها خالل المراحل التصفوية المختلفة التي تتم على مستوى الدائرة ،الوالية ،المنطقة والجهة.
 -6العوامل المؤثرة على الرياضة المدرسية
-1-6تأثير البرنامج على الرياضة المدرسية
إن عدد الحصص المبرمجة في األسبوع غير كافية و التحقق أهداف الرياضة المدرسية ،حيث أن حصة واحدة في
األسبوع و لمدة ساعتين ال تمثل حصة الرياضة المدرسية ،و لهذا يجب إضافة حصص خاصة بالرياضة المدرسية كي
تحقق نتائج حسنة .
 -2-6غياب البنية التحتية
إن المنشآت الرياضية التي أنشأت لم تكن كافية مع عدد السكان ،رغم أن المادتان ( )98 / 97من قانون التربية
البدنية و الرياضة نص على أن لكل مؤسسة تعليمية الحق في منشأ رياضي ،كما أن أحكام القانون ( )09 / 95تعطي
أولوية للرياضة الجماهيرية ،إال أن تجسيد هذه القوانين في الميدان وتطبيقها في الميدان يعكس وضعا مرا ،أما من ناحية
العتاد و المنشآت ،فمن جهة تبنى المالعب ،و من جهة أخرى في أحسن األحوال نجد مساحات اللعب أحيلت إلى أرضية
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لبناء مساكن ،و هذا مخالف للقوانين من المادة ( )98 / 88من قانون ( )09 / 95التى نصت على أهمية المنشآت
الرياضية في المناطق العمرانية و إلزام صيانتها و االهتمام بها
 -3-6تأثير المستوى التكويني التربوي لألستاذ
المربي عبارة من دائرة معارف للسائلين و ثقافة للمحتاجين من المرشدين و المتعلمين ،و رسالة ال تقتصر على
التلقين الرياضي فقط ،بل رسالة شاملة للمجتمع من المعارف التجريبية أمام التلميذ ،و لكن الواقع في المؤسسات التربوية
يخالف ذلك ،فمعظم التالميذ يشكون من مستوى األستاذ الذي يكون في غالب األحيان غير مؤهل للعمل ،فإننانجد في بعض
الثانويات مدرسون مستواهم يخالف المستوى المطلوب ،و لهذا فالدولة في قوانينها الصادرة في القرار ( )09 / 95في
المادة ( )76تمنع أي فرد من ممارسة وظائف التأطير لمادة التربية البدنية و الرياضة إذا لم يقيت بأن له شهادة و إثبات
مسلم أو معترف به من طرف الهياكل المؤهلة لهذا الغرض ( .وزارة الشباب و الرياضة  ،األمر رقم ، ) 95/09 (:
)1995
 - 7بعض الصعوبات التي تعيق النشاط الرياضي:
 -1-7على صعيد الوسائل البشرية:
يتمثل المشكل المطروح في نقص التأطير على مستوى المرحلة االبتدائية بسبب عدم حصول المعلمين على أي
تكوين في التربية البدنية والنشاط الرياضي المدرسي ،كما أن محاولة سد هذا النقص باستعمال إطارات الشبيبة والرياضة لم
تحقق النمو المطلوب نتيجة إلنعدام وسائل العمل بصفة خاصة (المنشآت والتجهيز) وبعض المشاكل األخرى التي طرحها
في الميدان واستعمال هؤالء اإلطارات والتي سنبنيها الحقا.
 -2-7على صعيد الوسائل المادية (الهياكل األساسية والتجهيز):
إن المنشآت الموجود قليلة جدا وغير خاصة في المرحلة االبتدائية حيث أن الساحات ال تصلح في غالب المجاالت
لممارسة الرياضية بل أن استعمالها يشكل خطرا على التالميذ.
أما با لنسبة للمنشآت التابعة للدولة والبلديات فإن استعمالها من طرف النوادي المدرسية ،محدود جدا بسبب
الصعوبات المختلفة (قله هذه المنشآت ،استعمالها من طرف النوادي مبدئيا في األوقات المخصصة للرياضة المدرسية،
مطالبة بعض البلديات بدفع مبالغ مالية مقابل االستعمال).
وب النسبة لتجهيز الرياضي ثقيال كان أم خفيفا ،هو اآلخر وعلى غرار المنشآت الرياضية التي هو مرتبط بها ،يعد
منعدما على مستوى العديد من المؤسسات.
على صعيد الوسائل المالية:
نقص الموارد المالية هو اآلخر من أهم المشاكل التي يواجهها النشاط الرياضي المدرسي وقد تم التأكيد بشدة في
التقارير على ضعف المبالغ المخصصة من ميزانية الدولة وعدم قدرة الرابطات على مواجهة االرتفاع المتزايد ،النقل
واإلطعام ومصاريف التنظيم المختلفة( .وزارة الشباب و الرياضة  ،األمر رقم )1995 ، ) 95/09 (:
 -3-7على صعيد الوسائل القانونية والتنظيمية في مجال التأطير الفني:
المشكل المطروح في هذا الصدد يتمثل في عدم وجود نصوص تسمح بإدراج حجم ساعي ضمن النصاب
األسبوعي لبعض معلمي التعليم األساسي الذين يتولون مهمة تأطير الفرق التابعة لمؤسساتهم كما هو الشأن بالنسبة ألساتذة
التربية البدنية والرياضية( .وزارة الشباب و الرياضة  ،األمر رقم )1995 ، ) 95/09 (:
 -4-7في مجال تأطير التنظيم اإلداري والتقني:
وضعية الموظفين واإلداريين والتقنيين الموضوعين تحت تصرف الرابطات وعدم وجود نصوص واضحة تستند
إليها أيضا من بين المشاكل التي أكدت عدة الرابطات على ضرورة إيجاد حل لها.
 -5-7التمويل
يستفيد النشاط الرياضي المدرسي من موارد مالية مختلفة المصادر (وزارة الشبيبة والرياضة ،الجماعات المحلية
ومشاركة التالميذ) ،لكنه يسير أساسا بفضل اإلعانات اآلتية من ميزانية وزارة التربية ومن مشاركة التالميذ.
غير أن اإلعتمادات التي ترصد حاليا للنشاط الرياضي المدرسي ضمن ميزانية الوزارة هي في الواقع بالقيمة
المطلقة ،أدنى بثالث مرات عما كانت عليه في السنوات السابقة نتيجة االرتفاع المتزايد ألسعار النقل واإلطعام واإليواء
وبذلك فهي غير متالئمة ومع إرادة تطوير ودعم وتوسيع النشاط الرياضي المدرسي.
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-8مفهوم االنتقاء
هو األسلوب العلمي والتخطيط المدروس للوصول إلى أفضل الخامات المبشرة بالنجاح المستقبلي ،وأيا كانت
اإلمكانيات المادية والبشرية المتوافرة فإنها لن تجدي نفعا إذا لم توجه عبر عناصر بشرية مبشرة بنجاح( .إبراهيم،1998 ،
صفحة )14
ويعرف االنتقاء بأنه" اختيار العناصر البشرية التي تتمتع بمقومات النجاح في نشاط رياضي معين " (سكر،
 ،2002صفحة )9
 -1-8مفهوم االنتقاء في المجال الرياضي
االنتقاء ا لرياضي هو عملية اختيار انسب العناصر من بين الرياضيين ممن يتمتعون باستعدادات و قدرات خاصة
تتفق مع متطلبات نوع النشاط الرياضي أي اختيار من تتوفر لديهم الصالحية ويمكن التنبؤ لهم بالتفوق في ذلك النشاط
(عالوي ،2002 ،صفحة )17
بينما يرى البعض األخر بأنه " عملية يتم فيها اختيار أفضل العناصر منى الالعبين أو الالعبات من خالل عدد كبير
منهم خالل برنامج زمني يتوافق و مراحل برامج اإلعداد( .الخضري ،2003 ،صفحة )19
 -9أهمية عملية االنتقاء:
تستهدف عملية االنتقاء في المجال الرياضي بصفة عامة اختيار ألفضل الرياضيين لممارسة نشاط رياضي معين و
الوصول إلى مستويات عليا في هذا النشاط وقد ظهرت الحاجة إلى هذه العملية نتيجة اختالف الالعبين في استعداداتهم
النفسية والبدنية والعقلية وقد أصبح من المسلم له أن إمكانيات وصول الرياضي إلى المستويات العليا في المجال الرياضي
تصبح أفضل إذا أمكن من البداية انتقاء الرياضي وتوجيهه إلى نوع الرياضة المناسبة والتي تتالءم مع استعداداته وقدراته
المختلفة و التنبؤ بدقة بمدى تأثير عملية التدريب على نمو وتطوير تلك االستعدادات و القدرات بطريقة فعالة تمكن الالعب
من تحقيق التقدم المستمر في نشاطه الرياضي وذلك هو جوهر عملية االنتقاء.
 -10هدف عملية االنتقاء
يشير عادل عبد البصير"أن الهدف من عملية االنتقاء مايلي:
 االكتشاف المبكر للموهوبين في مختلف األنشطة الرياضية.
 توجيه الراغبين في ممارسة األنشطة الرياضية إلى المجاالت المناسبة لقدراتهم وميولهم.
 تحديد الصفات النموذجية لكل نشاط.
 تكريس الوقت والجهد و التكاليف في تدريب من يتوقع لهم تحقيق المستويات العالية.
 توجيه عملية التدريب لتنمية وتطوير الالعب في ضوء ما يجب الوصول إليه"
 -11الواجبات المرتبطة باالنتقاء الرياضي
 .1التحديد الجيد للصفات النموذجية التي يتطلبها نوع النشاط الرياضي ويتم ذلك من خالل وضع نماذج ألفضل مستوى
من الرياضيين في كل نوع من النشاط الرياضي حتى يمكن االسترشاد منها في عملية االنتقاء.
 .2التنبؤ ويعتبر من أهم واجبات االنتقاء حيث أننا إذا لم نستطع التنبؤ باالستعدادات التي لم يمكن التعرف عليها في
المراحل األولى(مراحل اكتشاف المواهب) فال فائدة من عملية االنتقاء.
 .3العمل على رفع فاعلية عمليات االنتقاء من خالل إجراء األبحاث والدراسات المتخصصة.
مراعاة التنظيم الجيد لخطوات عملية االنتقاء وذلك في ضوء األسس العلمية بمختلف جوانبها (إبراهيم ،1998 ،صفحة
.)19
 -12أنواع االنتقاء في النشاط الرياضي:
تهدف عملية االنتقاء في المجال الرياضي دراسة أوجه النشاط البدني والنفسي التي يشترك فيها أفراد المجتمع
جميعا ،أي أوجه الشبه بينهما كاإل دراك والتفكير والتذكر والتعلم والتدريب ،ومن ضوء األهداف السابقة يمكن إجراء أنواع
االنتقاء إلى( :سكر ،2002 ،صفحة )9
 االنتقاء بغرض التوجيه إلى اللعبة الرياضية التي تناسب المواهب.
 االنتقاء لتشكيل الفرق المتجانسة ومن هنا يتطلب استخدام الدراسات النفسية للفرق الرياضية.

255

www.ijherjournal.com

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research

 االنتقاء للمنتخبات القومية من بين الرياضيين ذوي المستويات العليا.
 ويرى محمد لطفي طه":أن أنواع االنتقاء الرياضي تنقسم إلى أربعة أنواع كما حددها "بولجوكوفا"  1986وهي: اال نتقاء بغرض االستدالل على نوع النشاط الرياضي المناسب للمبتدئ ،وفيه ينصح الوالدين بالتعرف على قدرات أبنائهم
من خالل إتاحة الفرصة أمامهم لممارسة مجموعة من األنشطة الرياضية المتشابهة وليست نشاطا لذاته(مجموعة األلعاب
الجماعية ،مجموعة المنازالت الفردية ،مجموعة األنشطة الدورية ،مجموع األنشطة ذات التوافق الصعب).
 االنتقاء بغرض الكشف عن االستعدادات الخاصة للعبة لدى الطفل الناشئ ،ويجري هذا االنتقاء في المراحل األساسية من
اإلعداد طويل المدى ضمانا لتحقيق أفضل النتائج الرياضية في نشاط رياضي معين.
 االنتقاء بغرض تشكيل فري ق (جماعة) رياضي لالشتراك في المنافسات كمجموعة متجانسة كتشكيل فرق األلعاب
الجماعية وفرق التجذيف...الخ ،ويساعد هذا النوع من االنتقاء على تجنب الكثير من المشكالت المرتبطة بالتوافق النفسي
التي قد تنشأ بين أعضاء الفريق.
 االنتقاء بهدف تشكيل المنتخبات الرياضية على المستوى القومي واالولمبي من بين مجموع الالعبين ذوي المستويات
العليا ،وتكمن صعوبة هذا النوع من االنتقاء في التقارب بين هؤالء الالعبين من حيث المستوى والحالة التدريبية.
 -13مراحل االنتقاء الرياضي
 1-13مرحلة انتقاء الرياضي
تعني هذه المرحلة محاولة جذب اهتمام اكبر عدد ممكن من األطفال الناشئين والموهوبين نحو إمكانية ممارسة
الفعاليات الرياضية ،ويتم ذلك من خالل السباقات والمنافسات الرياضية وذلك من خالل االختبارات التي تجري عليهم
لغرض التعرف على مستويات ومعدالت نموهم البدني والمهاري ،وتنحصر هذه المرحلة بالفئة العمرية( 8-6سنوات)
لغرض فحصهم وانتقاء من تتوفر لديهم المتطلبات األساسية للفعاليات الرياضية مستعينا بالوسائل الفعالة التالية:
 المالحظة التربوية.
 االختبارات.
 المسابقات والمحاورات التجريبية.
 الدراسات والفحوص النفسية.
 الفحوص الطبية والبيولوجية.
 2-13مرحلة الفحص المتعمق
وتعني هذه المرحلة تعميق الفحص بالنسبة للناشئين الذين يرغبون في التخصص في نشاط رياضي محدد ،وتبدأ هذه
المرحلة بعد فترة تتراوح بين ( 03إلى  )06أشهر من بدء المرحلة األولى ،ويتم االنتقاء لهذه المرحلة المتعمقة وفقا للمرحلة
التمهيدية ،بتسجيل الناشئين بمركز األندية والمدارس بغرض التدريب وتخضع هذه المرحلة لنفس الوسائل المستخدمة
للمرحلة األولى في االنتقاء( .طه ،2002 ،صفحة )18
 3-13مرحلة التوجيه الرياضي
وتشمل الناشئين بعمر( 12إلى  15سنة) يخضع الناشئين إلى دراسة مستديمة طويلة من خالل الوسائل المستخدمة
في االنتقاء الذي سبق ذكره في المرحلة األولى لغرض التحديد النهائي للتخصص الفردي إذ تعد هذه المرحلة مرحلة بطولة
في بعض الفعاليات الرياضية كالسباحة ،الجمباز.
 4-13مرحلة انتقاء المنتخبات
تعني هذه المرحلة انتقاء الناشئين الشباب للمنت خبات الوطنية ممن تتوفر فيهم المواصفات البدنية ،النفسية ،العقلية
والمهارية من مراكز األندية الرياضية ،وتنحصر هذه الفئة العمرية بين (15إلى  18سنة) ،وتخضع إلى نفس الوسائل
المستخدمة في االنتقاء الرياضي للمرحلة األولى (طه ،2002 ،صفحة .)19
 ويرى الدكتور"يحي السيد الحاوي" أن عملية االنتقاء تتمثل في ثالث مراحل هي:أ -المرحلة األولى االنتقاء المبدئي:
وتهدف هاته المرحلة إلى تحديد الحالة الصحية العامة ،تحديدا دقيقا من خالل الكشف الطبي الشامل على جميع
أجهزة الجسم الحيوية للناشئ ،وكذلك تحديد الخصائص الجسمية والوظيفية والسمات الشخصية الخاصة به.
ب -المرحلة الثانية االنتقاء الخاص:
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وتهدف هذه المرحلة إلى انتقاء أفضل العناصر الناشئين من بين من نجحوا في المرحلة األولى ،وتوجيههم إلى نوع
النشاط الرياضي المناسب والذي يتالءم مع إمكانياتهم وقد راتهم ،وفي هذا يكون الناشئ قد مر بفترة تدريب كافية ال تقل عن
مدة عام.
ج  -المرحلة الثالثة االنتقاء التأهيلي:
تهدف هذه المرحلة إلى تحديد أفضل العناصر بعد تدريبهم وذلك لتحقيق المستويات العالية ،ويكون التركيز في هذه
المرحلة إلى تنمية االستعدادات الخاصة لدى الناشئ والتي تتغلبها الرياضة الممارسة ،كما يؤخذ في االعتبار قياس الجانب
االجتماعي والنفسي كالثقة بالنفس والشجاعة في اتخاذ القرارات (سكر ،2002 ،صفحة .)12
-14المبادئ و األسس العلمية لعمليات االنتقاء
هناك بعض المبادئ التي يجب مراعاتها عند إجراء عمليات االنتقاء لتقرير صالحية الالعب ،وقد حدد "ميلينكوف"
(" )1987تلك المبادئ على النحو التالي:
 1-14األساس العلمي لالنتقاء
إن صياغة نضام االنتقاء لكل نشاط على حدة ،أو لمواقف تنافسية معينة يحتاج إلى معرفة جيدة لألسس العلمية
الخاصة بطرق التشخيص والقياس التي يمكن استخدامها في عملية االنتقاء ،حتى نضمن تفادي األخطاء التي يقع فيها
البعض.
 2-14شمول جوانب االنتقاء
إن مشكلة االنتقاء في المجال الرياضي متشابكة ومتشعبة الجوانب ،فمنها الجانب البدني والمورفولوجي والنفسي
وال يجب أن تقتصر عمليات االنتقاء على مراعاة جانب دون أخر ،فعند تقرير صالحية الالعب يجب االنطالق من قاعدة
متكاملة بحيث تضمن كافة جوانب االنتقاء.
 3-14استمرارية القياس و التشخيص:
يعتبر القياس والتشخيص المستمر من المبادئ الهامة حيث أن االنتقاء في المجال الرياضي ال يتوقف عند حد معين،
وإنما هو عملية مستمرة من الدراسة والتشخيص للخصائص التي يتطلبها نوع النشاط الرياضي ،تلك الدراسة تجرى بانتظام
خالل مختلف مراحل الحياة الرياضية لالعبين بغرض تطوير وتحسين أدائهم الرياضي.
 4-14مالئمة مقاييس االنتقاء
إن المقاييس التي يعتمد عليها في تقرير الصالحية يجب أن تتسم بالمرونة الكافية وإمكانية التعديل ،حيث أن
المتطلبات المفروضة على الالعب سواء في ارتفاعها وانخفاضها ،تظهر مرحليا بتغيير ما يطلب منه من حيث ارتفاع
وانخفاض حلبة المنافسة الرياضية سواء في الداخل أو خارج الوطن (طه ،2002 ،صفحة .)23
 5-14البعد اإلنساني لالنتقاء
إن استخدام األسلوب العلمي في عمليات االنتقاء والحصول على نتائج تتسم بالدقة والموضوعية أمر ضروري
لحماية الالعب من اآلثار السلبية لألعمال البدنية والنفسية التي قد تفوق قدراته وطاقاته أحيانا ،فضال عن حمايته من
الشعور باإلحباط وخيبة األمل ناتجة عن الفشل المتكرر ،الذي قد يتعرض له في حالة اختيار نوع النشاط الرياضي الذي ال
يتناسب مع استعداداته وقدراته.
 6-14العائد التطبيقي لالنتقاء
حتى يتحقق العائد التطبيقي المطلوب يجب أن تكون اإلجراءات الخاصة بعملية االنتقاء اقتصادية من حيث الوقت
والمال الذي ينفق على األجهزة واألدوات وإعداد الكوادر ،حتى يمكننا من ذلك استمرار الفحوصات وتكرارها بين الحين
واألخر إلعطاء التوجيهات الالزمة على أساس نتائج تلك الفحوصات.
 7 -14القيمة التربوية لالنتقاء
" إن نتائج الفحوصات ال يجب االستفادة منها في عملية انتقاء الرياضيين األفضل استعدادا فحسب ،وإنما يجب
استخدامها كذلك في تحسين ورفع فعالية عمليات التدريب عند وضع وتشكيل برامج اإلعداد وتقنين األحمال ،وكذلك تحسين
ظروف ومواقف المنافسات.....الخ( ".طه ،2002 ،صفحة )24
-15محددات االنتقاء في المجال الرياضي
لقد أصبح لكل نشاط رياضي في الوقت الحاضر متطلباته الخاصة ،إذ أن أية لعبة أو فعالية رياضية لها متطلبات
(بدنية ،مهارية ،خططية ،نفسية) والالعب الجيد هو الذي يمتلك تكامال جيدا لتلك المتطلبات للوصول إلى المستويات
الرياضية العالية .
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فمحددات االنتقاء تعني " مجموعة العوامل او القدرات التي يجب ان تتوافر عند الناشئ لغرض إتاحة الفرصة
للمدرب بالتنبؤ له لتحقيق مستويات رياضية عالية مستقبال"( .إبراهيم ،1998 ،صفحة )38
ويمكن تقسيم المحددات األساسية لالنتقاء إلى:
1-15المحددات البدنية
تعد الصفات البدنية الخاصة الحجر األساس لوصول الناشئ إلى أعلى المستويات الرياضية ،إذ أن لكل لعبة رياضية
متطلبات بدنية خاصة تميزها عن غيرها من األلعاب .
"فالصفات البدنية األساسية هي التي تمكن الفرد الرياضي من القدرة على أداء مختلف المهارات الحركية أللوان
النشاط الرياضي المتعددة والوصول بالفرد إلى أعلى المستويات الرياضية ،فهي صفات ضرورية لكل أنواع األنشطة
الرياضية على اختالف ألوانها ،وتحدد سيادة صفة أو أكثر على غيرها من الصفات البدنية األخرى طبقا لطبيعة النشاط
الممارس".
كما ترتبط األداءات الفنية لكل لعبة من األلعاب الجماعية بقدرات بدنية خاصة ذات تأثير ايجابي علي مستوى تلك
األداءات ،فكل حركة من حركات الالعب تحتاج – أثناء القيام باالداءات المختلفة – إلى تحريك جزء أو أكثر من أجزاء
ا لجسم ،ويتطلب أداء الحركة عمال عضليا بقوة معينة ،وان تؤدى الحركة بسرعة معينة ،وان يتحمل الالعب أداء الحركة
لفترة زمنية محددة يطلق عليها اسم القدرات البدنية مثل القوة العضلية ،والسرعة ،والتحمل  ......الخ.
والقدرات البدنية األساسية هي التي تمكن الالعب من القيام بأداء مختلف المهارات الحركية التي تتطلبها اللعبة التي
يمارسها بصورة صحيحة ،حيث تشكل حجر الزاوية لوصول الالعب  /الالعبين إلى أفضل المستويات الرياضية العالية،
فهي قدرات ضرورية لكل الرياضات ،وتحدد أهمية قدرة أو أكثر من غيرها من القدرات البدنية األخرى طبقا لطبيعة
ومتطلبات الرياضة الممارسة ،مع ضرورة مراعاة إن هناك عالقات ارتباطية وثيقة بين مختلف القدرات البدنية األساسية.
إن تحديد الخصائص البدنية األساسية ،لها أهمية لتمكين الفرد من القدرة على أداء مختلف المهارات الحركية لنوع
النشاط الممارس والتميز في كل نوع من األلعاب والرياضات ،وفي ضوء تلك الخصائص يتم انتقاء األفراد وفقا لنوع
اللعبات أو الرياضات ،ويجب ان يتم تحديد االستعدادات البدنية للناشئين من خالل تقويم نمو هذه الخصائص البدنية وكذلك
مستواها وذلك للتنبؤ بإمكاناتهم المستقبلية ( .إبراهيم ،1998 ،صفحة )39
وفي المراحل األولى من عملية االنتقاء يراعى التركيز على الصفات البدنية األساسية كالسرعة ،والقوة العضلية،
والقدرة على التحمل ،والرشاقة والمرونة ،وكما ان اختيار الصفات البدنية للناشئين قبل الممارسة تعد احد األسس الهامة
النتقاء الناشئين ،كذلك معرفة الصفات البدنية للفرد تسهم بقدر وافر في حسن توجيهه لنوع النشاط الرياضي ،الذي يستطيع
إحراز أفضل النتائج فيه والوصول إلى المستويات العالية.
 2-15المحددات البيولوجية
اتجه كثير من الخبراء والمتخصصين إلى التنبؤ في مجال االنتقاء على نموذج معين للخصائص الفسيولوجية نظرا
لكثرة المتغيرات الفسيولوجية وتعدد االختبارات والقياسات التي يمكن الوصول من خاللها إلى نتائج معينة تتصل بإمكانات
الناشئ  ,مع األخذ في االعتبار تفاعل الوظائف الفسيولوجية فيما بينها أثناء عمليات التكيف أو عند أداء حمل معين يتطلب
تغيرات معينة
"وهناك عوامل كثيرة لها أهميتها كمؤشرات وظيفية يجب أخذها في السالمة العامة ألجهزة الجسم العضوية وبشكل
خاص سالمة القلب وكفاءة الجهازين الدوري والتنفسي فمثال في مقدار الدفع القلبي وحجم الدم المدفوع في الضربة الواحدة
ونسبة استهالك األكسجين وسرعة استعادة االستشفاء  ,كذلك التوافق العضلي العصبي وكفاءة الجهاز الغدى وال يتوقف
األمر عند ذلك بل يجب التطرق إلى مجال الكيمياء الحيوية بما يشمله من دراسة مولدات الطاقة مثل ( )ATPكذلك تحليل
وتحديد معدالت الكرات البيضاء والحمراء فيها ونسب تواجد حامض الالكتيك والمنظمات الحيوية فهذه كلها من األمور
الهامة والضرورية لما لها من تأثيرات كبيرة على األداءات الرياضية للناشئ وتحدد إمكانية وصوله إلى أفضل المستويات
الرياضية العالية"( .إبراهيم ،1998 ،صفحة )40
ومن خالل ممارسة الرياضي ألي فعالية أو نشاط يختاره فان ذلك يؤدي إلى تأثيرات فسيولوجية مختلفة على
وظائف وبناء أجهزة الجسم وهنا يظهر تباين لهذه التأثيرات إذ أنها تختلف عند العبي األنشطة الرياضية التي تتميز
بالسرعة عن مثيالتها في األلعاب التي تتميز بالتحمل ،إذ أن التدريب الرياضي أو المنافسة الرياضية يؤدي إلى تغيرات
فسيولوجية وموروفولوجية ينتج عنها زيادة كفاءة الجسم في التعود على مواجهة تلك المتطلبات لممارسة النشاط الرياضي.
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 3-15المحددات النفسية
"هناك الكثير من األنشطة الرياضية المتعددة والمتنوعة ،ولكل نشاط رياضي خصائصه النفسية التي ينفرد ويتميز
بها ع ن غيره من أنواع األنشطة الرياضية األخرى سواء بالنسبة لطبيعة أو مكونات أو محتويات نوع النشاط أو بالنسبة
لطبيعة المهارات الحركية أو القدرات الخططية التي يشتمل عليها أو بالنسبة لما يتطلبه النشاط من عمليات عقلية عليا ".
(إبراهيم ،1998 ،صفحة )44
إذ تؤثر العوامل النفسية في عمليات انتقاء الناشئين وتعد مؤشرات هامة يمكن بواسطتها التنبؤ بإمكانيات الناشئ،
ومستوى تقدمه في المستقبل باعتبارها عنصرا ايجابيا مؤثرا في تحقيق النجاح والتفوق في األلعاب والفعاليات الرياضية،
لذلك يبدو ظاهريا إن عمليات االنتقاء تتطلب استخدام المستلزمات النفسية ،وان عوامل الوصول إلى المستوى العالي والتقدم
يأخذ في االعتبار السمات والخصائص النفسية للناشئ ،فالنظرة الخاطئة في اختيار الناشئين تكمن في االبتعاد عن االهتمام
بالعوامل النفسية التي تالزم عملية االنتقاء.
"إن تحقيق الناشئ لمستويات رياضية عالية يتطلب ان يؤخذ في االعتبار المحددات النفسية لممارسة نشاط رياضي
معين ،وتشمل تلك المحددات كال من :السمات العقلية ،والقدرات اإلدراكية ،والسمات االنفعالية "( .إبراهيم ،1998 ،صفحة
)45
إن الحديث عن "السمات العقلية يتطلب تناول الذكاء أي سرعة التعلم وسرعة اإلفادة من الخبرات السابقة ،وسرعة
الفهم ،وإدراك العالقات بين المواقف والتميز بالقدرة على التفكير الواعي ،وحل المشكالت ،والقدرة على االبتكار أو
اإلبداع ،والقدرة على التكيف مع المواقف الحياتية والقدرة على القدرات الواعية في التوقيت المناسب وتوقع سلوك
المنافس ،والقدرة على التطبيق الجيد لخطط اللعب " ،وأشارت الدراسات العلمية إلى وجود ارتباط موجب بين مستوى
القدرة العقلية والتفوق الرياضي وبين مستوى الذكاء وبعض عناصر اللياقة البدنية.
كما "أن القدرات اإلدرا كية تعبر عن العملية التي عن طريقها يمكن معرفة وتفسير كل ما يتم استقباله من مثيرات
حسية في البيئة المحيطة ،فقد اشتملت على االنتباه الذي يؤثر على دقة وإتقان األداء الحركي أو المهاري ،والسرعة
اإلدراكية التي تميز بين المواقف المتشابهة والمختلفة في اللعب التخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب ،واإلدراك
الحركي الذي يعبر عن الوعي بالجسم وأجزائه في الفراغ بحيث يمكن أداء الحركة المطلوبة دون االعتماد التام على
استخدام الحواس األساسية.
كذلك تضمنت المحددات النفسية على السمات االنفعالية والتي شملت السمات المزاجية ،والسمات الخلقية واإلدارية
والميول واالتجاهات ،لذا يجب االهتمام بانتقاء الناشئين الذين يتميزون بسمات مزاجية ايجابية مع مراعاة توجيههم نفسيا
وتربويا ،كما أن الكشف عن الميول واالتجاهات يحدد مدى ايجابية األفراد والذين يتم انتقاؤهم ومدى إسهام ذلك في تحقيق
التفوق في المجال الرياضي" (إبراهيم ،1998 ،صفحة )47
 4-15المحددات الجسمية
لقد أصبح لكل نشاط رياضي في الوقت الحاضر متطلباته الجسمية الخاصة لهذا فان الوصول إلى المستويات
الرياضية العالية في نشاط رياضي معين يعتمد الى حد كبير على وجود هذه المواصفات والتي تساعده على التقدم في ذلك
النوع من النشاط .
وتعد دراسة الجسم اإلنساني من ناحية شكله وحجمه من المؤشرات التي يتم االسترشاد بها للتنبؤ بالحالة البدنية
والصحية والنفسية للفرد ،وعادة ما يؤكد العلماء على مراعاة القياسات الجسمية عند اختيار الرياضيين المبتدئين والتي
تعرف بأنها "العلم الذي يؤكد على دراسة قياسات الجسم اإلنساني وأجزاءه المختلفة وإظهار االختالفات التركيبية فيه "،
وتعتمد القياسات الجسمية أساسا على حساب مقادير تراكيب الجسم الخارجي.
"وتستخدم المقاييس الجسمية (األنتروبومترية) في مجال االنتقاء ،نظرا الختالف المقاييس الجسمية ،ونسب أجزاء
الجسم التي تتطلبها ممارسة نشاط رياضي معين عن نشاط رياضي أخر ،وعلى سبيل المثال تحتاج لعبة كرة السلة ألفراد
طوال األجسام ،بينما ال يكون للطول أهمية ملموسة في بعض سباقات العاب القوى كالماراثون ".
"وتعد القياسا ت الجسمية ذات أهمية لداللتها في التنبؤ بما يمكن أن يتحقق من نتائج إذ أن هذه المقاييس تعد من
الخصائص الفردية التي لها عالقة ارتباطيه بتحقيق المستويات الرياضية العالية وتتيح الفرصة للتفوق".
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 -16فوائد االنتقاء
ال تقتصر وظيفة االنتقاء على اختيار أكفا الرياضيين الموجودين في المجال الرياضي ،بل يفيد أيضا في توزيع
األعمال على المدربين و الملين في مكاتب اللجنة الدولية واالتحاديات الرياضية ،كما يفيد تطور الرياضيين الناشئين إلى
المستويات أعلى ونقلهم من مستوى أو درجة إلى أخرى ،أما الفوائد التي يجنيها الرياضي الناشئ من اختيار الفعالية أو
اللعبة ،ويكفي أن بعض الخسائر التي يمكن أن تتكبدها الحركة الرياضية تمكن في إساءة االختبارات الرياضية":
 .1فالرياضي الناشئ غير الكفء أقل تطور أو مستوى من غيره ،ولقد دلت بحوث ودراسات عديدة ال يرقى إليها
الشك على أن استخدام الطرق المورفولوجية و الفزيولوجية والسيكولوجية في االختبار يؤدي إلى تحسن هائل في
المستويات الرياضية ،وهذا ليس بمستغرب ،فالفوارق بين األفراد هي القدرة على أداء عمل معين شائع.
 .2والرياضي الضعيف يحتاج إلى مدة أطول من التدريب ،ومن ثم إلى عقبات أكبر ،ومع هذا فليس هناك ما يضمن
وصوله إلى مستوى المهارة المطلوبة.
 .3إن الرياضي الناشئ الضعيف في مستواه يتطلب وقتا وجهدا أكثر من ذي المستوى الجيد وتلك خسارة غير
منتظرة تتحملها الحركة الرياضية.
 .4وكم من األخطاء يرتكبها الرياضي الناشئ غير الكفء مما يؤدي إلى تلف األدوات واألجهزة الرياضية.
 .5والرياضي الن اشئ القاصر مصيره في أكبر الظن أن يترك عمله طائعا أو كارها مما يظهر النادي أو المؤسسة
أو االتحاد إلى التفتيش من البديل و اإلنفاق على تدريبهم لفترة تطول أو تقصر.
 .6هذا وان توافق الرياضيين معه فعاليتهم ،ولعبهم قد يجعله مصدرا للمشاكل و المتاعب وانخفاض الروح المعنوية
لآلخرين.
وترى بعض الدراسات أن أكثر االختبارات استعماال في التوجيه و االنتقاء هي مقاييس الكفاية و االستعداد و الميل
و المزاج و الخلق و االتجاهات( ".الخضري ،2003 ،صفحة )47
-17االنتقاء الرياضي في الوسط المدرسي
"إن تلميذ المدرسة غالبا ال يكون لديه دراية واسعة ،ومعلومات كافية عند نشاط رياضي الذي يمارسه ،و ما يتطلبه
من قدرات ،واستعدادات ،فنجد غالبا ما يميل إليه بفعل تأثير بيئته االجتماعية التي يعيش فيها بمختلف تغيراتها أما من جهة
المربي الرياضي و غالبا ما نجد لدى هذا التأثير الذي يتمثل في حل مشاكل التالميذ وتوجيههم إلى ممارسة النشاط الرياضي
الذي يناسب قدراتهم ،و ميولهم واستعداداتهم وهذا يعكس مؤهالت التلميذ وحاجته الماسة للموجه الذي يرشده و يضمن له
مستقبل رياضي.
فنالحظ من جهة أن الوظائف األساسية للتربية ،إتاحة الفرصة للفرد حتى ينمي قدراته ويشغلها لتحقيق التوافق
لدراسة البيئة التي يعيش فيها ،ومن جهة أخرى اشتراك عملية االنتقاء والتوجيه مع عملية التعليم في االهتمام بالتعـرف على
الفروق الفـردية للقدرات ،و الميول و إعداد البرامج التربوية الرسمية التي تقوم بعمليات التربية والتوجيه ،هناك الكثير من
عناصر االتفاق بين االنتقاء والتوجيه ،و بين التربية و التعليم ،و الذي يتمثل في اهتمام كل الميادين بإعداد الفرد للحياة و
مساعدته على فهم نفسيته و تحقيق ذاته كما أنهما يهدفان إلى إعداد اإلنسان الذي يقوم بدور فعال في المجتمع عن طريق
اإلشراف على نموه و تحقيق كفايته ،واألهم من هذا كله أن المدرسين في هذه المرحلة من الدراسة عليهم أن يولوا اهتماما
كبيرا بالتالميذ ،و يراقبوهم مراقبة دقيقة و فعالة ليحكموا على اتجاهاتهـم و قدراتـهم ،و رغباتهم بقدر الذي تنكـشف فيهم
خالل هذه الـمرحلة الحاسمة و التي هي تمهـيدا لتـوجيههم ،و لكن هذه الـمرحلة تبرز قدرات التالميذ الخـاصة و
استعداداتهم ،معنى هذا انه ينبغي أن تتاح في المدرسة ألوان من النشاطات الرياضية المختلفة ،ال تتغلب عليها مهارة معينة،
إذ من المفروض أن تتاح مثل هذه األلوان في المدرسة ومنه فان هذه األخيرة تسمح بالتوجيه الفردي و الجماعي ،وهذا
بتهيئة الفرص للتالميذ الكتشاف ميـولهم و استعـداداتهم عن طـريق المـالحظة و العمل الفعلي( .طه ،2002 ،صفحة )52
خاتمة
يتضح أن عملية االنتقاء والتوجيه للتالميذ الموهوبين لممارسة الرياضة المناسبة حسب ميولهم واتجاهاتهم أمر مهم
وضروري خاصة في الوقت الحاضر ،الذي بلغ فيه المجال الرياضي أرقى مستوياته من خالل اإلنجازات التي يقدمها
أحسن الرياضيين في المحافل الدولية ،إضافة إلى العناية التي يعطيها مختلف الباحثين لدراسة مختلف المشكالت التي تتعلق
بالمجال الرياضي ،حتى يتم تجاوزها ،خاصة التي لها عالقة بمجال التدريب الرياضي.
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