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 املحاضرة ألاولى مفهوم الانتقاء الرياض ي:

هو عملية يتم من خالهلا اختيار أفضل العناصر من الرياضيني من خالل عدد كبري منهم طبقا 

ؤ هلم بالتفوق يف التخصص الرياضي حملددات معينة، أي اختيار ممن تتوفر لديهم الصالحية وميكن التنب

 املختار.

فاالنتقاء يف اجملال الرياضي أحد املرتكزات األساسية يف الوصول إىل أعلى املستويات، إذ ظهرت 

احلاجة إليه نتيجة الختالف خصائص األفراد يف القدرات البدنية والعقلية والنفسية وتبعا لنظرية الفروق 

عالية أو لعبة رياضية متطلبات ومواصفات منوذجية جيب توافرها يف الفردية، إذ أن "لكل نشاط أو ف

، 1111املمارس حىت ميكنه أن حيقق مستويات متقدمة يف فعالية أو لعبة رياضية" )حسني يوسف، 

10.) 

"بأنه عملية حتديد استعدادات املمارس  (.Volkov، فولكوف199.1111ويعرفه أيضا )

 الناشئ مع خصائص نشاط رياضي معني".

( "أن االنتقاء يعترب عملية مركبة هلا جوانبها البدنية 11، 0220ويرى أيضا )حممد لطفي طه، 

واملورفولوجية والفسيولوجية والنفسية... لذا كان من الضروري مراعاة األسس العلمية لكافة تلك اجلوانب 

 د تنظيم وإجراء عملية االنتقاء".عن

( "أن اكتشاف القدرات احلركية واخلصائص الفسيولوجية 6، 0221ويؤكد ذلك أيضا )العاصي، 

اليت يتميز هبا كل إنسان مت توجيهه ملمارسة نوع معني من األنشطة الرياضية يتالءم مع ما يتميز به إمنا 

لوبة مع االقتصاد يف الوقت واجلهد واملال الذي يعجل باحلصول على النجاح وحتقيق املستويات املط

 يبذل مع أفراد غري صاحلني ملمارسة نوع معني من األنشطة الرياضية".
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إذن فمصطلح كلمة االنتقاء هو عملية اختبار األشياء واألشخاص املناسبة، واالنتقاء مصطلح 

كمرادف ملصطلح االختيار   يستعمل يف مجيع جماالت النشاط الرياضي ويستغل هذا املصطلح ويستعمل

( يف حبثها عن احملددات املبكرة لالختيار قد استعملت 1، 1191وعلى سبيل املثال )العيد أوزجنة، 

 مصطلح، االنتقاء لتدل به على االختيار.

وكثريا ما تطبق االختيارات والقياسات يف اجملال الرياضي هبدف االنتقاء كما هو احلال عند انتقاء 

بتدئني لنشاط رياضي سواء كان رياضة فردية أو مجاعية فإننا بإجراء االختبارات للكشف عن الناشئني امل

قدراهتم واستعداداهتم فكأن هذه االختبارات تساعدنا على تبني قدرة الناشئ يف اكتساب مهارات 

، 1116خاصة يف رياضة معينة إىل أعطي التدريب املناسب )حسن عالوي وحممد نصر الدين رضوان، 

13.) 

 :تعريف االنتقاء 1-1

 (9، 1111انتقى، ينتقي، انتقاء، انتقاء شيء اختياره )التميمي،  لغة:

وهو ميثل اختيار العناصر البشرية اليت تتمتع مبقومات النجاح يف النشاط الرياضي املعني كما أهنا متثل 

ح املستقبلي األسلوب العلمي والتخطيط املدروس للوصول إىل أفضل اخلامات املبشرة بالنجا 

(.1551111 ،MONPETI.) 
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 :التعريفي اإلجرائي لالنتقاء 1-1-1

إن االنتقاء هو عملية مستمرة يتم من خالهلا املفاضلة بني املمارسني من خالل عدد كبري منهم طبقا 

حملددات معينة وخاصة، حبيث يتم اختيار أفضل العناصر منهم من خالل برنامج زمين يتوافق ومراحل 

 التحضري.

وتستهدف عملية االنتقاء يف اجملال الرياضي بصفة عامة اختيار أفضل الناشئني للمارة نشاط رياضي 

معني والوصول إىل مستويات عالية يف هذا التخصص وقد ظهرت احلاجة إىل هذه العملية نتيجة 

إمكانية وصول  اختالف الناشئني يف استعداداهتم البدنية والعقلية والنفسية، وقد أصبح من املسلم به أن

الناشئ وتوجيهه إىل نوع النشاط الرياضي الذي يتالءم واستعداداته وقدراته املختلفة، والتنبؤ مبدى تأثري 

عمليات التدريب على منو وتطوير تلك االستعدادات والقدرات بطريقة فعالة متكن الرياضي من حتقيق 

، 1196االنتقاء )عبد الفتاح ورويب، التقدم املستمر يف اختصاصه الرياضي وذلك هو جوهر عملية 

10.) 
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 املحاضرة الثانية: أهداف الانتقاء في املجال الرياض ي:

إن انتقاء واكتشاف املوهوبني وتوجيههم إىل التخصصات الرياضية املناسبة، تضمن عدة أهداف،  -

 من أبرزها ما يلي:

املهارية، اخلططية( اليت تتطلبها التخصصات * حتديد الصفات النموذجية )البدنية، املورفو وظيفية، 

 الرياضية املختارة.

* التوصل إىل أفضل الناشئني املوهوبني الواعدين يف نوع معني من التخصصات الرياضية واكتشافهم 

 مبكرا.

 * توجيه الناشئني إىل أفضل التخصصات املناسبة حسب قدراهتم وميوهلم واجتاهاهتم.

 ال يف حتضري الناشئني إىل املستويات العالية.* توفري الوقت واجلهد وامل

 * تركيز اجلهود وامليزانيات على أفضل الناشئني الواعدين.   

* زيادة الدافعية للممارسة الرياضية للتقارب والتجانس ملستويات جمموعة األفراد بالوحدة واالبتعاد 

 عن التباين بينهم.

، 0220الالعب يف ضوء ما جيب الوصول إليه )حيي الرب، * توجيه عملية التدريب لتنمية وتطوير 

39.) 

* إعطاء لالنتقاء صبغة علمية من حيث تنظيم عمليات االنتقاء والتوجيه بالدراسات والبحوث 

 العلمية.



 ( ألاستاذ: قاسمي عبد املالك التربية وعلم الحركة –) تدريب رياض ي  الثةالثة نالس   الانتقاء والتوجيه الرياض يمقياس: 

 

6 
 

* تطوير مستوى الرياضة من خالل حتسني مستويات األداء األفضل مما ينعكس إجيابيا على الرغبة 

 عة املشاهدة.يف املمارسة وزيادة مت

 :أهمية االنتقاء في المجال الرياضي 

إن االنتقاء هو عملية يف غاية األمهية خاصة يف النشاط الرياضي باعتباره أحد األنشطة اإلنسانية اليت 

 تتميز مبواقفها الصعبة واليت تتطلب من ممارسيها استعدادات خاصة من أجل االستمرار والتفوق.

تقاء حبد ذاته عملية اقتصادية أساسا، لكوهنا هتدف إىل توفري اجلهد واجلدير بالذكر هو أن االن

والوقت والتكاليف إضافة إىل املسامهة العلمية يف استثمار قدرات الناشئني وتوجيهها حنو سبل التطور يف 

ع املستوى الرياضي، فاالنتقاء يعين اختيار أفضل الناشئني املوهوبني ملمارسة نوع النشاط الذي يتالئم م

 استعداداهتم وقدراهتم املختلفة.

واالختيار الصحيح لنوع التخصص الرياضي املناسب للناشئ ليس مهما فقط جملرد إعداد بطل 

املستقبل ولكن لتجنب ابتعاد الناشئ عن املمارسة فيما بعد، لذا فمن األفضل أن تتم عملية االنتقاء يف 

 اجتاهني:

اسب متاما مع استعدادات وقدرات الناشئ بغرض اختيار نوع التخصص الرياضي الذي يتن -1

 إشباع اهتماماته الرياضية )عملية التوجيه(.

حتديد نوع التخصص الرياضي للناشئ لغرض حتقيق مستويات أداء عالية )عبد الفتاح ورويب،  -0

1196 ،00.) 
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( نقال عن )حممد Belgakova.1986.88( و )Volkov.1997.111ويرى كل من )

 ( بأن أمهية االنتقاء يف اجملال الرياضي تكمن فيما يلي:11، 0220لطفي طه، 

 * االنتقاء اجليد يزيد من عالية كل من عملييت التدريب واملنافسات الرياضية.

 * قصر مرحلة املمارسة الفعالة من احلياة الرياضية للممارس.

 * وجدود فروق فردية بني الناشئني من حيث االستعدادات اخلاصة.

 سن املمارسة تبعا لنوع الرياضي. * اختالف

 :محددات عملية االنتقاء الرياضي

إن احملددات اخلاصة لعملية االنتقاء يف اجملال الرياضي هي جممل العوامل اليت جيب أن تتوفر يف هذه العملية 

وء ( "بأنه يف ض13.1998اجلد معقدة وتؤثر على مستوى املمارس الناشئ، ويؤكد )أمر اهلل أمحد البساطي،

النتائج العلمية للبحوث يف هذا اجملال، ميكن أن حندد وصول الناشئ للمستويات الرياضية العالية بعدة عوامل 

جيب توافرها، بعضها يؤثر على مستوى الرياضي للناشئ بطريقة مباشرة والبعض اآلخر يؤثر بطريقة غري مباشرة 

لوجي، والقياسات النفسية والرتبوية والقياسات العقلية، وهي القياسات األنرتوبومرتية، الفسيولوجية والعمر البيو 

 واجلوانب االجتماعية، والقياسات البدنية واحلس احلركي لالستعداد ألداء الرياضي".

 وميكن حتديد هذه احملددات حسب ما يلي:

 : واملتمثلة يف كل من:العوامل البيولوجية

 الصفات البدنية.-

 الصفات الوراثية.-
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 املورفولوجيا.الصفات -

 العمر الزمين والعمر البيولوجي.-

 صفات األجهزة احليوية.-
 :العوامل السيكولوجية النفسية

 القدرات العقلية.-
 مسات الشخصية.-
 السمات االنفعالية الوجدانية.-
 القدرات اإلدراكية.-
 االجتاهات وامليول.-

 :العوامل الحركية والمعرفية
 واخلاصة.االستعدادات احلركية العامة -
 القدرات املعرفية العامة واخلاصة.-

 :الواجبات المرتبطة باالنتقاء الرياضي

 من أهم الواجبات املرتبطة باالنتقاء الرياضي ميكن ذكر ما يلي:

 العمل على جعل عملية االنتقاء عملية ختضع إلجراء حبوث ودراسات علمية حمضة. -

نوع من التخصصات الرياضية حىت ميكن على  وضع مناذج ألفضل مستوى من الرياضيني يف كل -
 املربني االسرتشاد منها خالل عملية االنتقاء.

التنبؤ ويعترب من أهم الواجبات املرتبطة باالنتقاء حيث أننا إذا مل نتوصل إىل التنبؤ باالستعدادات  -
ال فائدة إذن من عملية اليت مل ميكن التعرف عليها يف املراحل األوىل املتعلقة مبرحلة اكتشاف املواهب ف

 االنتقاء.

احرتام خطوات عملية االنتقاء وذلك يف ضوء األسس العلمية مبختلف جوانبها حسب رأي  -
 (.19، 1191)خمتار أمحد 
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 :املحاضرة الثالثة: معايير الانتقاء الرياض ي

وتكمن هذه املعايري يف اجملال الرياضي يف اخلصائص واملمتلكات الشخصية اليت نقيسها خالل عملية 

االنتقاء مثل التحمل يف العام مثال فهو معيار جد مهم لرياضي خمتص يف سباقات النصف الطويلة مثال 

 سباق املاراطون، وتنقسم هذه املعايري بدورها إىل ثالثة أنواع:

 :االستعدادات 

هي جممل اخلصائص األنرتوبومرتية وخصائص األجهزة الوظيفية اليت تعترب من أهم االستعدادات 

 األساسية اليت تساعد على جناح املمارس يف التخصص الرياضي املختار.

وفال عن ذلك فاالنتقاء الرياضي خيص جمموعة الرياضيني املتميزين باملواصفات اجلسمية والبدنية 

ة والنفسية والعقلية اليت تعد قدرات ومواهب واستعدادات ملمارسة التخصص الرياضي والوظيفية واملهاري

مبا يتالئم ورغبات املمارسني وقدراهتم خالل املراحل العمرية اليت يقرتحها املختصون )الكاشف، 

1191 ،09.) 

 :القابليات 

وهنا مقدمة فطرية يتم وتتمثل يف تطوير القدرات البدنية اليت تسمح بتحقيق النجاح ملدى معني لك

بفضلها تطوير األعضاء الوظيفية لبنية املمارس مثل العمل مبختلف اخلصائص البدنية مثل املداومة 

 العامة، السرعة، املرونة، القوة... إخل.

 :القدرات 

 "أهنا خضوع الفرد ملتطلبات نشاط حمدد".(platonov.k.1972.66)ويعرفها 
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 ضي:انواع االنتقاء في المجال الريا

إن االنتقاء كعملية أو كظاهرة مستمرة وغري منفصلة يف خطوات العمل التدرييب واملنافسات الرياضية 

وهلا أمهية يف اختيار الناشئني املناسبني حسب التخصص املختار وميكن تقسيم أنواع االنتقاء يف اجملال 

 الرياضي حسب ما يلي:

 االنتقاء الطبيعي )امليداين(. -1

 املقارن )التجرييب(.االنتقاء  -0

 النتقاء املركب )معقد عن طريق االختبارات(. 3

 :االنتقاء الطبيعي

هذا النوع يأخذ وقتا طويال من االختبارات واملراقبة واملتابعة لعروض ونشاطات الرياضي سواء كان 

ال يعطي ذلك أثناء التدريب أو املنافسات الرياضية، ومن سلبيات هذا النوع الطبيعي لالنتقاء أنه 

الضمان األكرب والدقة العالية لكفاءة الرياضي وميكن الكشف عن هذه العيوب وظهورها يف مشاركته يف 

 املنافسات األوىل.

 :االنتقاء التجريبي

وهو النوع األكثر انتشارا يف اجملال الرياضي حبيث يقوم به املدرب وهو عبارة عن حبث بيداغوجي 

لتجربة للقيام باملعاينة، تتطلب إذا قسم كبري من اخلربة العلمية والنظرية حمدد أو تقديري نتيجة اخلربة وا

بالنسبة للمدرب مبقارنة الرياضيني مع بعضهم البعض وخاصة مقارنة رياضي وآخر يعترب منوذج مثايل يف 
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نوعية املعاينة وتتطلب أيضا أسسا علمية يستند عليها املدرب النتقاء الرياضيني ذوي املؤهالت 

 درات العالية.والق

 :االنتقاء المركب

ويعتمد هذا النوع من االنتقاء على التصنيف لنوع الفعالية الرياضية اليت تتطلب من املمارس مميزات 

خاصة ميكن حتقيقها من خالل االختبارات الرياضية اليت مت إجراءها على املمارسني إذ من املمكن أن 

املمارس أثناء عملية االنتقاء وكذلك فبإمكاننا التغاضي عن هذه تظهر بعض العناصر اليت مل تتحقق يف 

 النواقص مؤقتا ألنه من املمكن حتسينها وتطويرها يف املستقبل.
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 مراحل الانتقاء الرياض ي:املحاضرة الرابعة: 

االختبارات تعترب عملية االنتقاء يف اجملال الرياضي عملية مستمرة طويلة املدى ال تتوقف عند حد 

األولية لتقرير مدى صالحية الناشئ من عدمه، وإمنا ال بد من استمرار تتبع نتائجه على مراحل الحقة 

من حياته الرياضية بغرض التأكد من ثبات هذه النتائج وتطورها. ولقد أثبتت العديد من الدراسات 

الصفات كانت نتائجهم  والبحوث بأن بعض الرياضيني الناشئني ممن حققوا نتائج عالية يف بعض

منخفضة يف نفس الصفات عند إجراء االختبارات األولية وعلى العكس من ذلك فقد تراجعت نتائج 

العديد من الناشئني يف بعض الصفات اليت كانوا قد سجلوا فيها نتائج عالية عند إجراء االختبارات 

 (.11ص  0220األولية )حممد لطفي طه، 

 ثالثة مراحل طبقا ألهدافها ومتطلباهتا على الرغم من اعتماد كل منها وتنقسم مراحل االنتقاء إىل

 على األخرى فهي متدرجة ومرتابطة ومتداخلة تتأثر ببعضها البعض وهذه املراحل هي:

 :مرحلة االنتقاء األولي 

تستهدف هذه املرحلة حتديد احلالة الصحية العامة للممارس والكشف عن مستوى الصفات البدنية 

صائص املورفووظيفية ومسات الشخصية ويتم التقدير املبدئي ملستوى هذه القدرات السالفة الذكر عن واخل

 (.929، 1119طريق حتديد مدى قرب مستويات هذه األبعاد مبستوى املنافسة )عادل عبد البصري 

الذين  حبيث يتم خالل الفرز األول للموهوبني يف النشاط الرياضي بشكل عام والتقاط كل الناشئني

 (.311، 0221يظهرون استعدادات رياضية عامة دون ختصصية )هين ابراهيم محاد 
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مث بعد ذلك القيام بكل القياسات والفحوصات العامة على املختارين ويطبق عليهم برنامج رياضي 

 شامل لرياضة عامة.

يله واجتاهه وتفضيله وتنحصر أمهية هذه املرحلة يف كوهنا متكن الطفل من ممارسة الرياضة مع مراعاة م

من األنواع الرياضية دون سواه، كما تسمح ملعرفة املوهوبني لتوجيههم وخلق الرغبة يف نفوسهم ملمارسة 

 (.36، 1199الرياضة بانتظام )ريسان خريبط جميد، 

كما أنه ال جيب على املنتقي وضع متطلبات عالية خالل مرحلة االنتقاء األويل وبناء على ذلك 

 (.01، 1196ناشئني ذوي خصائص واستعدادات يف مستوى متوسط )عبد الفتاح ورويب،  ميكن قبول

 : االنتقاء التخصصي:المرحلة الثانية

يتم انتقاء الناشئني من خالل أولئك الذين مت انتقاؤهم يف املرحلة األوىل ومت توجيههم يف الرياضة  -

العمل هبذا النشاط ملدة ترتاوح بني سنتني إىل اليت تتماشى وتتالءم مع قدراهتم وإمكانياهتم وهذا بعد 

 (.19، 1111أربعة سنوات حسب رأي )حسني يوسف، 

استعمال يف هذه املرحلة اختبارات أكرب تقدما من اختبارات املرحلة األوىل واستعمال أيضا املالحظة 

 املنظمة.

منو اخلصائص ( أن هذه املرحلة تستعمل لقياس مدى تطور 1، 0221ويرى كل من )الكرايف، 

املورفووظيفية املقاسة يف االختبارات األوىل ومقارنتها باختبارات املرحلة الثانية واستنتاج مدى تطور 

 الصفات البدنية النفسية وما مدى إتقان املمارس للمهارات احلركية ومستوى تقدمه يف ذلك التخصص.

 إىل االستنتاجات الالزمة. ويف آخر املطاف هلذه املرحلة نقوم بتحليل املعلومات والتوصل
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 : االنتقاء للمستويات العليا:المرحلة الثالثة

وتسمى هذه املرحلة أيضا مبرحلة االنتقاء التأهيلي ألن خالهلا يتم اختيار أفضل العناصر من أولئك 

املمارسني املوهوبني الذي نفذوا خطط وبرامج االنتقاء الثاين )التخصص( وتستهدف هذه املرحلة 

ية التحديد األكثر دقة خلصائص املمارس الناشئ وقدرته بعد االنتهاء من املرحلة الثانية من التأهيل

التدريب وانتقاء الناشئني األكثر كفاءة لتحقيق املستويات الرياضية العليا، وتتم االختبارات والقياسات 

 على أرفع مستوى األداء يف النشاط الرياضي التخصصي.

،("أن ارتكاز االهتمام يف هذه املرحلة يكون على جوانب 0221 ويرى )صالح السيد قادوس،

 متعددة وهي: الفسيولوجية واألنرتوبومرتية والبدنية والنفسية والشخصية والبيئة االجتماعية".
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 :: املبادئ وألاسس العلمية لعملية الانتقاء الرياض يالخامسةاملحاضرة 

االعتماد واالرتكاز عليها يف هذه العملية املعقدة أال وهي من أهم املبادئ واألسس اليت جيب 

 (:Melnikov.1987.112االنتقاء يف الرياضة هي كالتايل حسب )

 :األساس العلمي لالنتقاء 

حىت نتفادى األخطاء اليت وقع فيها البعض ممن سبقونا يف هذه العملية املعقدة ال بد أن تعتمد على 

صياغة نظام لالنتقاء خاص بكل نشاط رياضي مع معرفة معرفة جيدة لألسس العلمية اخلاصة بطرق 

 التشخيص والقياس املستعملة من طرف املنتقي.

 :استمرارية القياس والتشخيص

والتشخيص من املبادئ اهلامة اليت يعتمد عليها املنتقي الذي من واجبه عدم التوقف يف إن القياس 

عملية االنتقاء عند حد معني بل عليه مواصلة هذه العملية املعقدة باستمرار بالدراسة والتشخيص لكل 

 خصائص متطلبات النشاط املختار.

 :شمول جوانب االنتقاء

ب يف عملية االنتقاء وعدم االقتصار على جانب واحد أو اثنني، ألن على املنتقي اإلملام جبميع اجلوان

هذه العملية يف اجملال الرياضي هي عملية متشعبة ومتشابكة ال بد من ملس اجلانب البدين واملورفولوجي، 

والفسيولوجي، والبدين والنفسي حىت تكون العملية مفيدة ومنهجية وعلمية )قاسم حسن، فتحي 

 (.11، 1111املهشهش، 
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 :مالئمة مقاييس االنتقاء

ال بد أن تكون املقاييس اخلاصة باالنتقاء تتماشى وتتالءم مع تقارير الصالحية إذ جيب أن تتسم 

 باملرونة وإمكانية التعديل إذا تطلب األمر ذلك على الرياضي.

 :القيمة التربوية لالنتقاء

عملية االنتقاء اخلاصة بالرياضيني بل ال وجيب أن ال تقتصر االستفادة من نتائج الفحوص ما عدا يف 

بد من استغالل هذه النتائج يف حتسني ورفع فاعلية عمليات التدريب بوضع وتشكيل برامج اإلعداد 

 وحتسني االحتمال وحتسني ظروف ومواقف املنافسات.

 :البعد اإلنساني لالنتقاء

يث يهتم املنتقي ويعطي أمهية بالغة من أرقى وأهم األبعاد يف عملية االنتقاء هو البعد اإلنساين حب

هلذه العملية للحصول على نتائج تتسم بالدقة واملوضوعية وهذا حلماية الرياضي من اآلثار السلبية البدنية 

والنفسية اليت قد تفوق قدراته وطاقاته أحيانا فضال عن محايته أيضا من الشعور باخليبة واإلحباط الناجتني 

يكون اختيار نشاط رياضي بطريقة عشوائية ال تتناسب مع قدراته واستعداداته عن الفشل املتكرر، ملا 

 (.6، 0221)العاصي، 

 :العائد التطبيقي لالنتقاء

حىت يتحقق العائد التطبيقي جيب أن تكون إجراءات عملية االنتقاء اقتصادية مبعىن بأقل تكلفة ويف 

 (.01، 0220أقل وقت ممكن )حممد لطفي طه، 
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 :لوب العلمي النتقاء الرياضيينمزايا األس

إن أغلبية املربني واملدربني يف خمتلف الرياضات ما زالوا متمسكني باألساليب الغري علمية اليت تعتمد 

على اخلربة الذاتية والصدفة واملالحظة وغريها بالرغم من توافر العديد من مناذج االنتقاء يف الكثري من 

زالت اإلجابة على كافة األسئلة يف جمال االنتقاء يف اجملال الرياضي االختصاصات الرياضية، وكذلك ما 

غري تامة منها على سبيل املثال حتديد نوعية الصفات البدنية والنفسية واملهارية وخصائص املمارسني يف 

يم مرحلة التفوق الرياضي، واستخدام البيانات يف حتديد منوذج لالنتقاء والتوجيه. إذن فيجب مراعاة التنظ

، 0221اجليد خلطوات عمليات االنتقاء يف ضوء األسس العلمية ملختلف جوانبها ٍ) هدي حممد، 

100.) 

 وحتقق عملية االنتقاء باألسلوب العلمي املزايا التالية:

 ربح الوقت الذي يستغرقه املمارس يف الوصول إىل أفضل مستوى ممكن. -

 .حيقق عمل املدربني من أفضل اخلامات املتوافرة -

 يوفر للناشئني الفرصة للتدريب مع مدربني أفضل. -

 يتيح الفرصة للناشئني املوهوبني فعال للوصول إىل املستويات العالية. -

 توفري درجة جتانس واحدة بني الناشئني مما حيفزهم على االرتقاء مبستوى األداء. -

ابيا على التدريب واألداء االختيار باألسلوب العلمي يوفر للناشئني ثقة أكرب مما ينعكس إجي -

 (.301، 0221الرياضي )مفيت إبراهيم 
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 : عالقة الانتقاء ببعض ألاسس العلمية:السادسةاملحاضرة 

إن مشكلة االنتقاء مرتبطة ارتباط وطيد ببعض النظريات واألسس واملبادئ العلمية وتكمن هذه 

التصنيف... إخل ومجيعها ذات قيمة هامة ومتباينة األخرية يف الفروق الفردية، التنبؤ، االستعدادات، 

 ( حسب ما يلي: Melinko.1987.235ملشكلة االنتقاء ولقد حددها )

 :عالقة االنتقاء بالفروق الفردية

إن اختالف املمارسني الناشئني يف قدراهتم البدنية واستعداداهتم وميوهلم واجتاهاهتم حنو النشاط 

رة أنواع خمتلفة من األنشطة الرياضية اليت تتناسب مع رياضي وال الرياضي املمارس تتطلب بالضرو 

تتناسب مع آخر وعلى ذلك املطلوب من املنتقي أن يغطي مجيع امليول والرغبات حسب )األمريية 

 (. ما يتماشى مع قدرات املمارسني وإمكانياهتم البدنية.01، 0220القاهرة، 

هجية العمل بربامج عمل موحدة لكن املمارسني بنفس فاملمارسة الرياضية احلديثة ال تتماشى ومن

األسلوب وبنفس الكيفية لكون هؤالء الرياضيني ليسوا قوالب ذات أبعاد موحدة تصب فيها عملية 

العملية التعليمية أو التدريبية، فمنهجية التعليم ومنهجية التدريب احلديث تتطلب منا برنامج مناسب 

 ل فرد على حدى مثله مثل التدريب الرياضي يف املستويات العالية.ومتنوع يتماشى وطبيعة وقدرات ك

 (..111197)عمرو أبو اجملد ومجال النمكي،
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 :عالقة االنتقاء بالتنبؤ

 :التنبؤ-

ويقصد مبفهوم التنبؤ هو توقع نتيجة يف ضوء االختبارات والقياسات اليت يقوم هبا املنتقي، فيقاس 

ت معني ويف ضوء معرفة هذا املستوى اجملايل حناول نقدر املستوى املتوقع املمارس يف مظاهر معينة ويف وق

الوصول إليه مستقبال، وتدلنا أيضا القياسات على القيمة التنبئية عند اختيار بعض الناشئني املمارسني 

 يف االختصاصات الرياضية املعينة وذلك عن طريق مقارنة نتائج االختبارات واملقاييس ببعض احملكات.

( "بأن جوهر عملية االنتقاء ميكن يف عملية التنبؤ 10، 1196ويرى كل من )عبد الفتاح ورويب 

مبدى تأثري عمليات التدريب على منو وتطوير تلك االستعدادات والقدرات بطريقة فعالية متكن الالعب 

 من حتقيق التقدم املستمر يف النشاط الرياضي املختار".

والتنبؤ ميكنها إىل حد كبري حتديد املستقبل الرياضي للممارس الناشئ إذن فالعالقة بني االنتقاء 

 ومدى ما ميكن أن حيققه من نتائج وهذا وفق قدراته واستعداداته.

( "بأن التنبؤ يعتمد على وسائل علمية حبتة ويعترب أحد 69، 0222ويرى )عبد اهلل وآخرون، 

يستند على مقاييس ختضع لتحاليل وتقييمات الوسائل اجلوهرية لالختيار وهو أسلوب مثبت علميا و 

 معينة". 

 :عالقة االنتقاء بالتصنيف

عندما يواجه القائم باالختبارات أو القياسات عينة من املختربين متعددة اخلصائص تصعب عليه 

عملية حتليل نتائج قياساهتا حيث ال تتصف هذه النتائج بالتجانس لوجود فروق كبرية بني صفات 



 ( ألاستاذ: قاسمي عبد املالك التربية وعلم الحركة –) تدريب رياض ي  الثةالثة نالس   الانتقاء والتوجيه الرياض يمقياس: 

 

20 
 

ها ولذلك يضطر املخترب بتقسيم أفراد عينته إىل فئات أو جمموعة متجانسة يف طبقاهتا ومسات أفراد

 (.39، 0221ويطلق هذا التقسيم بالتصنيف )احلكيم، 

 ولقد تعددت الطرائق املستخدمة يف التصنيف حيث يرى البعض أن هناك نوعني من التصنيف مها:

 التصنيف العام. -

 التصنيف اخلاص. -

 ق التصنيف أغراض عدة منها ما يلي:وعادة ما حيق

 :زيادة اإلقبال على الممارسة

فوجود املمارس داخل جمموعة متجانسة يزيد من إقباله على النشاط وبالتايل يزداد مقدار حتصيله يف 

 هذا النشاط.

إذا كانت مستويات املمارسني متقاربة تشجع عملية التنافس بينهم، فاملستويات شديدة  :زيادة التنافس

 التباين بني األفراد قد يولد اإلحباط واالستسالم.

 كلما قلت الفروق بني املمارسني كلما كانت املتحصل عليها والفرص املمنوحة متساوية.  :العدالة

فعية األفراد والفرق يف املمارسة )أبو العالء حممد، أمحد نصر فاملستويات املتقاربة تزيد من دا :الدافعية

 (.320، 0223الدين، 
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إذا كانت الفروق الفردية واضحة بني األفراد فإن عامل األمان ال يكون متوفرا فالفرد األضعف  :األمان

ض لإلجهاد قد تستثريه عزة النفس أو زيادة اإلحباط على القيام بسلوك قد يعرضه لإلصابة، أو قد يتعر 

 الشديد نتيجة حماوالته.

 :نجاح عملية التدريب

إذا كانت اجملموعة متجانسة فإن عملية التدريب تكون أسهل وأجنح عما إذا كانت اجملموعة متباينة 

 (.11، 1196من حيث القدرات )عبد الفتاح ورويب 

 :عالقة الموهبة الرياضية باالنتقاء

وهي هيئة خاصة إىل حد بدين وذهين للنجاح والتفوق يف أي  إن املهارة هي عبارة عن كفاءة طبيعية

،( بأن "املوهبة panagrota.K , Monpetit.R 1990.191اختصاص حبيث يرى كل من )

 تعادل القدرة والكفاءة الطبيعية أو املكتسبة يف جمال خاص".

التطبع  بأن "الداللة والكشف على ما هو خمبأ يسمح لنا من)Cazorla.1989.87ويرى أيضا )

من بني عدد هائل من الشبان املمارسني وغري املمارسني حبيث بعضهم أمكنه احلظ من اكتساب على 

املدى الطويل القدرات الالزمة بفضل التمرين اخلاص يف نشاط أو بعدة أنشطة للوصول إىل أعلى 

 املستويات".

املختار ولكن بعض  وقد تكون املهارات فعال أن ميلك الشخص النجاح يف االختصاص الرياضي

املمارسني يعتمدون إىل حتقيق نتائج عالية جبهد أقل وبعد مرحلة قصرية من التدريب، إهنم املمارسون 

 الذين يطلق عليهم اسم ذوي الكفاءة يف الرياضة املعينة.
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 :دور الوراثة والبيئة في االنتقاء

جلينات له الدور األكرب يف مستوى بالرغم من أن التدريب يؤثر يف فيسيولوجيا اجلسم إال أن عامل ا

الرياضي والرياضية وبذلك جند أن اجلينات هلا دور ممتدة يف حتديد املوهبة الرياضية )عالء الدين كتايف، 

1119 ،019.) 

( اليت أجريت يف عدة اختصاصات Charles-coorbeenوتؤكد أيضا أحباث )تشارلز كوربني 

الدراجات، الكرة الطائرة ورفع األثقال والتنس، حبيث أن البيئة رياضية منها املاراثون، السباحة، سباق 

تؤثر تأثريا كبريا على عملية التنبؤ باألداء وتتمثل يف كل من األسرة، املدربني وطبيعة التدريب فمثال جند 

 يف بعض األحيان الرياضيني الناجحني ينتمون لعائالت فيها أبطال رياضيون.

( أن "الرياضيني الذين ليست لديهم مثل تلك الصفات 193، 1119ويرى )ريسان خريبط، 

 الوراثية يستطيعون باملثابرة والتدريب حتقيق التميز الرياضي".

وتؤكد أيضا أحباث "هافليثيك" بأن "املتغريات الثابتة اليت حتدد درجة النجاح مستقبال يف الرياضة إمنا 

 البيئة عليها ضعيف".هي متغريات هلا عالقة مباشرة باجلينات ويكون تأثري 
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 عالقة الانتقاء بالتوجيه الرياض ي:: السابعةاملحاضرة 

إن انتقاء الرياضيني يف االختصاصات الرياضية املختلفة وبداية مشوارهم الرياضي فيها مت بعد ذلك 

املمارس من يرغبون ويريدون أن يواصلوا فيها على املستويات العالية ختضع يف كثري من احلاالت إىل رغبة 

جهة وتدخل األولياء إن كانوا رياضيني من جهة أخرى وإىل األسس العلمية لعملية االنتقاء من جهة 

 أخرى.

فتوجه الطفل املمارس لنوع من أنواع الرياضات أو االختصاصات الرياضية مهم لضمان جناحه، هذا 

التكيف الصحيح إذ أصبحت عملية األخري الذي بدوره أن جينبه الفشل يف حياته الرياضية وحيقق له 

التوجيه يف منهجية التدريب احلديث أمر ضروري حبيث يزود املمارس باملعلومات الكافية ويوجه إىل تلبية 

( بأن عملية التوجيه "تتضمن املساعدة الفردية 62، 1111امليول والرغبات، ويرى )مصطفى غالب، 

مساعدته وذلك لكي ينمو يف االجتاه الذي جيعل منه اليت يقدمها املوجه إىل الفرد الذي حيتاج إىل 

 رياضيا ناجحا على أن حيقق ذاته".

 :تعريف التوجه لغويا

 التوجه لغويا يعين وجه الشيء، اي أداره إىل جهة أو مكان معني.

َوِجه هو القائم على عملية التوجيه.
ُ
 وامل

َوَجه هو الشخص الذي تقع عليه عملية التوجيه.
ُ
 وامل

 املوجه حنوه هو اهلدف الذي يسعى إليه املوجهة. واملوضوع
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 :التعريف االصطالحي للتوجيه

أما اصطالحا فتعريف التوجيه هو جمموعة من اخلدمات اليت هتدف إىل مساعدة الفرد على أن يفهم 

مشاكله ويفهم نفسه، وأن يستغل بيئته من قدرات ومهارات واستعدادات، فيحدد أهدافه اليت تتماشى 

  وإمكانية بيئته مث خيتار الطريق احملقق هلذه األهداف. وهذا ما يتماشى ورأي )حممد حسن عالوي،

69.2002 .) 

 :التعريف اإلجرائي لمفهوم التوجيه الرياضي

 هو إرشاد الناشئ املمارس حنو املمارسة الرياضية املناسبة مع مواهبه واستعداداته وإمكانياته.

 يف ثالثة نقاط رئيسية هي: وميكن حصر التوجيه الرياضي

الكشف عن االستعدادات اخلاصة بكل ناشئ ممارس والتعرف على ميوله احلقيقية وعلى نواحي  -

 نشاطه املختلفة واجتاهاته النفسية وإمكانياته.

 حتديد نوع الرياضة اليت تتناسب مع االستعدادات وامليول. -

لفرد وعلى الرغبة يف مساعدته على حتقيق إحالل التوجيه املبين على اساس احرتام شخصية ا -

 إمكانياته.

وحىت تتم هذه العملية على أحسن ما يرام ال بد على املريب أو املدرب مراعاة النقاط التالية يف عملية 

 التوجيه وهي:

 امليل. -
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 القدرة. -

 االستعدادات. -

 الرغبة. -

 الدافعية. -

عملية توجيه الناشئني إىل التخصصات الرياضية كما أن للمدرب واملريب دورا هاما وكبريا يف 

الصحيحة بفضل االستعانة خالل عملية االنتقاء باألسلوب العلمي واملنهجي هلاتني العمليتني املهمتني 

( بأنه "من واجبات املريب أن 919واملكملتني لبعضهما البعض ويرى )سعيد جالل وحسن عالوي، 

 ه اليت ميكن استخدامها ملساعدة الطفل يف هذا اجملال."يكون على خربة ودراية بأساليب التوجي

ومن بني أهم العوامل االجتماعية والثقافية املؤثرة يف عملية التوجيه الرياضي للممارس الناشئ ميكننا 

 ذكر ما يلي:

 تأثري األسرة والبيئة. -

 تأثري املدرسة. -

 تأثري مجاعات الرفاق. -

إذن فعملية توجيه الناشئني املمارسني املوهوبني للرياضة املناسبة أمر ضروري وحتمي، إذ يتضمن 

املساعدة اليت تقدم للناشئ املمارس مساعدة يف الفريق الرياضي الذي تؤدي به إىل الوصول إىل أعلى 

 بداية احلياة الرياضية التوجيه( يف -املستويات يف املستقبل إن خضعت هذه العمليتان املهمتان )االنتقاء 

 على منهجية علمية وأسلوب علمي صحيح.
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 نماذج الانتقاء عند مختلف املدارس ألاجنبية:: الثامنةاملحاضرة 

يف اجملال الرياضي ال يوجد برنامج خاص النتقاء الناشئني ميكن تطبيقه يف كافة الرياضات وخيتلف 

، 1191اجملال، وحسب رأي )مفيت إبراهيم محادة ذلك باختالف املدارس األجنبية اليت عملت يف هذا 

( ميكننا ذكر عدة أنواع من النماذج املختلفة حسب املدارس األجنبية املتخصصة يف انتقاء 119

 املوهوبني وهي كالتايل:

 :(Harraنموذج "هارة" ) 

 مها:وتتمحور فكرة هذا العامل األملاين بأن جناح املمارس الشاب يتوقف على عنصرين أساسيني 

إخضاع املمارس الناشئ إىل برنامج تدرييب بشكل عام وحيتوي هلم حتليل مكثف ملواهبهم مع -1

 مراعاة البيئة التدريبية والبيئة االجتماعية كعنصرين هامني يف هذه العملية.

 انتقاء املمارسني الناشئني املوهوبني على مرحلتني:-0

بشكل عام ومرحلة ثانية خاصة يتم فيها اختبار  مرحلة عامة يتم فيها اختبار قدراهتم الرياضية

 ( استخدام أربعة مؤثرات أساسية هي:Harraالقدرات التخصصية يؤكد )

 قياس املستوى الذي وصله املمارس بعد خضوعه للربنامج. -

 قياس تطور مستوى األداء. -

 قياس مدى ثبات األداء خالل الظروف املتغرية. -

 الناشئني ملتطلبات التدريب.قياس استجابات املمارسني  -
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 :(Drekeنموذج "دريك" )

حسب منوذج )دريك( حىت تكون عملية االنتقاء عملية سليمة ال بد من اتباع ثالثة خطوات مهمة 

 وهي كالتايل:

 :الخطوة األولى

تكمن اخلطوة األوىل يف إجراء قياسات تفصيلية حول احلالة الصحية للناشئ املمارس، واالطالع 

صيل األكادميي وقدراته العقلية وكذلك االطالع على البيئة والظروف االجتماعية اليت يعيش على التح

 فيها.

 :الخطوة الثانية

 تتمحور اخلطوة الثانية يف مقارنة خصائص ومسات املمارس الناشئ مبتطلبات التخصص الذي ميارسه.

 :الخطوة الثالثة

الرياضي مع متابعة واالطالع على أداء املمارسني وما التخطيط لربنامج تدرييب ينفذ قبل بداية املوسم 

 مدى تكيفهم مع النشاط املمارس مث بعد ذلك تتم عملية االنتقاء اليت تكون بعد التقييم.

 (:Gimbeleنموذج "قامبل" )

( بأن انتقاء املمارسني يتم وفق ثالثة عناصر Gimbeleترى املدرسة األملانية على يد هذا العامل )

 ي القياسات املورفووظيفية، قابلية التدريب والدوافع.أساسية ه

 واقرتح أيضا حتليل املمارسني الناشئني حسب عدة عوامل داخلية منها وخارجية تكمن يف كل من:
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 حتديد العناصر املورفووظيفية والبدنية اليت هلا تأثري على األداء الرياضي. -

 نفيذ الربامج التدريبية املناسبة.إجراء االختبارات واالعتماد على نتائجها يف ت -

شهر تليه  01إىل  10السهر على تنفيذ برنامج تعليمي للرياضة التخصصية يرتاوح بني  -

 اختبارات.

 حتديد احتماالت النجاح لكل ناشئ مستقبال يف التخصص الرياضي. -

 :(Havlicekنموذج "هفليساك" )

ع خطوات معينة عند القيام بعملية االنتقاء يف منوذج "هفليساك" وآخرون يتمحور حول القيام باتبا 

 اجملال الرياضي مع الناشئني وتكمن هذه اخلطوة فيما يلي:

 أوال وقبل كل شيء ال بد التعرف على الناشئني املتميزين. -

 التخصص يف رياضة لفرتة مناسبة. -

 حتديد مدى احتماالت جناح املختارين ووصوهلم إىل أعلى املستويات. -

هفليساك" بأنه لتحقيق وإجناز هذه اخلطوات السالفة الذكر ال بد من اتباع واحرتام املبادئ ويرى "

 التالية:

 التأكد من استمرارية املمارسة بالنسبة للناشئني املختارين يف التخصص الرياضي. -

 االعتماد على العامل الوراثي خالل إجناز االختبارات وأخذه بعني االعتبار ومراعاهتا. -

 إشراك علوم الرياضة يف كل كبرية وصغرية تتعلق بعملية االنتقاء. -
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 استعمال واعتماد االختبارات واملقاييس ذات الصبغة العلمية. -

 االختبار يكون من خالل عينة كبرية من املمارسني. -

 عدم إمهال متغري التنافس يف هذه العملية املهمة. -

 :(Bompaنموذج "بومبا" )

 ء سليم للممارسني الناشئني ال بد أن حتقق ثالثة خطوات أساسية:حىت يتحقق انتقا

 :الخطوة األولى

 تتم وفق قياس بعض الصفات التالية:

 القدرات احلركية. -

 القدرات اإلدراكية. -

 بعض الصفات البدنية )التحمل، القدرة العضلية(. -

 املهارات. -

 :الخطوة الثانية

)الفسيولوجية( واالطالع على مدى كفاءة أعضاء وأجهزة اجلسم لدى قياس السمات الوظيفية 

 املمارس الناشئ وقدرته على األداء البدين خالل التخصص الرياضي املختار.
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 :الخطوة الثالثة

القيام بالقياسات املورفولوجية ومقارنة نتائج املمارسني الشبان بنظرياهتا يف املستويات املمتازة للرياضة 

 التخصصية.

 :(or-Barأور" )-نموذج "بار

 أور" على مخسة خطوات حسب ما يلي:-يتمحور منوذج "بار

 :الخطوة األولى

 القيام بالقياسات املورفووظيفية والنفسية للممارسني.

 :الخطوة الثانية

 مقارنة نتائج اختبارات املمارسني املورفولوجية باخلصوص الطول والوزن جبدول منو العمر البيولوجي.

 :الخطوة الثالثة

 تنظيم برنامج تدرييب يتميز بالشدة وهذا ملدة قصرية واستنتاج ما مدى تفاعل املمارسني معه.

 :الخطوة الرابعة

 تقومي كل ممارس من حيث القياسات املورفولوجية وممارسة األنشطة الرياضية.

 :الخطوة الخامسة

 حتليل اخلطوات األربعة السابقة حتليل منهجي وعلمي.
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 :(Watson-Jonesوذج "جونز واتسن" )نم

منوذج "واتسن" تتوقف على إعطاء األمهية البالغة للمتغريات النفسية قبل العوامل البدنية واملهارية، 

 ويكون هذا النموذج على شكل االقرتاحات التالية:

 حتديد اجلوانب اخلاصة باالنتقاء. -

 األداء املثايل واألداء االنفعايل للممارسني الناشئني.القيام بعملية التنبؤ بناء على مقارنة بني  -

 تطبيق النتائج والتأكد من قوة التنبؤ من خالل تفاصيل األداء بواسطة التحليل املتعدد. -

 :(Hahn.Eنموذج "هان" )

 يتوقف منوذج "هان" على اقرتاح عدة عوامل:

جلسمي، مركز ثقل اجلسم، انسجام عوامل القياسات املورفولوجية واملتمثلة يف الطول، الوزن ا -

 وتوافق أجزاء اجلسم، العالقة املوجودة بني األنسجة العضلية واألنسجة الذهنية.

 اخلصائص البدنية: -

 تتمثل يف التحمل اهلوائي والالهوائي. -

 سرعة رد الفعل وسرعة احلركة. -

 حتمل السرعة وحتمل القوة والقوة الديناميكية والثابتة. -

 والرشاقة. املرونة -
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 اخلصائص التقنية احلركية واملتمثلة يف قدرة التوازن والتحكم يف اآلالت والتعبري عن اإليقاع...إخل. -

 :قدرة التعلم

 واملتمثلة يف روح املبادرة وقدرة املالحظة والتحليل وتعلم اإليقاع... إخل.

 :امليول واالستعداد للتفوق

 واالستعداد لتنمية وتطوير اجلسم واملواظبة وحتمل اإلحباط واحلرمان.واملتمثل يف مثابرة التدريبات 

 :املراقبة العقلية

 مثل الرتكيز، الذكاء احلركي واإلبداع اخلططي.

 :العوامل االجتماعية

 تقبل الدور الذي يقوم به املمارس، تنظيم الفوج... إخل.

 العوامل العاطفية:

 يف الضغط، االستعداد للمنافسة... إخل.مثل االستقرار، التوازن النفسي، التحكم 
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