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 التصنيف في التربية الرياضية

ال غرابة في القول أن ظاهرة الفروق الفردية بين الناس تعد مـن أكثر الظواهر اثراً في        

األفراد، وكذلك التعلم والتوجيه  حياتنا العملية حيث التعامل بين الناس وإصدار االحكام على

 والتصرف والعالج والسلوك، الفعاليات االنسانية، تخضع في النظرة العامة الى الفروق الفردية

فاختالف الناس فيما بينهم العديد من القدرات العقلية والحركية والبدنية في السمات الشخصية 

والميول واالتجاهات النفسية، فضالً عن المقاييس الجسمية تتيح الفرصة لتفسير هذه االختالفات، 

اً وهذا يتيح أيض المتشابهة،او قياسها وتصنيفها على أساس المجموعات المتجانسة  ثم ومن

إخضاع هذه الظاهرة الفـروق الفردية للدراسة والبحث وهي بهذا تعد من العلوم ذات األسس 

 والنظريـات واألصول التي أهتمت بها كثير من المعاهد العلمية، وتخصص فيها العديـد مـن

 .العلماء والخبراء

هو مشتق لغويا من الفعل المجرد صنف )ص،ن،ف( والذي  ( : Classificationالتصنيف) و

أما مفهوم يأتي بمعنى جعل األشياء اصنافا وترتيبها لمجموعات بشكل مترابط تبعا لخصائصها، 

فهو عبارة عن عمليّة تمييز األشياء بعضها عن بعض وترتبيها وتقسيمها  لتصنيف إصطالحا ا

 تتشابه مع بعضها البعض في صفات أو خواص معينة،وت المشتركة اوفق مجموعة من الوحد

بكونه طريقة تنظيم المعلومات العامة والخاصة وأسلوب تسلسلها كخطة منظمة  :ويعرف أيضا

 لترتيب األقسام والمجموعات ذات الخواص المتشابهة

 غاية التصنيف

 –لفون فـي قــدراسهم واستعداداتهم إن ما أثبتته نظرية الفروق الفردية، أن األفراد يخت          

في درجة وجود الصفة حيث أن أختالف الطول عن الوزن، او فالفروق هنا إما في نوع الصفة 

وكذلك الحاجة الى  –إختالف في نوع الصفة واألختالف في االطـوال، هو إختالف في الدرجة 

يتالءم وير قدراته بحيث يمه أو تطوضع برنامج خاص لكل فـرد مـن أفراد المجتمع نبغي تعل

والقدرات واالستعدادات التي يمتلكها، يؤشر صيغة من الصعب تحقيقها حيث يتعذر ذلـك مـن 

الناحيـة التطبيقية او الفعلية لذلك، والحال هذا نجد بعض العلماء والخبراء فـي ميـدان التربية 

المتقاربة في مجاميع،  دراتالرياضية لجؤوا الى التصنيف، بغية تجميع األفـراد، أصـحاب القـ

 بحيث تنظم لهم برامج خاصة بهم

 



 أغراض التصنيف في التربية الرياضية

 :تصنيف عدة ة أغراض في مجال التربية الرياضية، منها على سبيل المثال لل     

إن اللبيب المتبصر يدرك معنى إقبال الفـرد علـى ممارسة أي من االنشطة زيادة الممارسة :  -2

مع مجموعة متكافئة  يمارس هذا النشاط  وهو كان ) النشاط ( يتالءم وقدراته . فكيف ؟ إذا ما

ً في  القدرات ... فالشك، ان ذلك. سيزيد إقباله على ممارسة ذلك النشاط رغبة في التعلم وحبا

 .والمقارنة، وبهذا يضمن الزيادة في التحصيل المنافسة

متفرد في ممارسـة األنشطة الرياضية مقدار ما قد ال يتصور الشخص ال زيادة التنافس : -0

يملكه من القدرات واالمكانيات . وكذلك ما هي حاجته لممارسة هكذا نشاط ؟ ولكن، وجوده بين 

ً على زيادة ممارسته لذلك النشاط، رغبة في  أقران له مكافئين المكانياتـه سيجعل منه حريصا

ك النشاط .اذ إثبات الـذات وبنـاء الشخصية منافستهم والتغلب عليهم لضمان أرجحيته عند ذل

اذ  المتفوقة، وقد تنعدم هذه النشوة ) نشوة الفوز ( عندما يكون هذا التنافس بين قدرات متباينة،

 النشاط . الفروق الكبيرة بين األفراد الممارسين لذلك

ية وخلق روح ال يمكن ضمان العدالة في عملية الممارسة ألي من األنشطة الرياضالعدالة :  -3

التنافس الشريف بين األفراد الممارسين لذلك النشاط ما لم تكن الفرصة متكافئة لمجموعهم ) أي 

أن الفروق فـي القـدرات أو المؤشرات المعول عليها في التنافس قليلة جداً مما يوحي بنتائج 

 عادلـة وفرصة متساوية (

في تحقيق األفضل  لفردفكلما كان طموح امستوى الطموح . يرتبط هذا األمر ب الدافعية : -4 

حيث أن  يمارس طبقا لقدراته أو اكثر بقليل ، ه انعند ممارسته ألي من األنشطة الرياضية علي

النشاط ذات قدرات متقاربة .لذلك، فشروع المنافسة ستحتم عليهم  ذلكالمجموعة الممارسة ل

 شاط .الجاد وااليجابي في زيادة الممارسة لذلك الن دفاعاالن

قدراته المتساوية أو الى قد يتوفر عنصر األمان عند الفرد عندما يكـون مطمئنا  األمان : -5

أو استثارة أكبر عكس هذا سيبعد الفرد اعلى المكافئة لقدرات األفراد اآلخرين، حيث ال جهد 

 فقد - القدرات بالقياس إلى اآلخـرينخاصة إذا كان ضعيف  -األمان  نبالممارس للنشاط عـن جا

أو يتعرض إلجهاد من صابة لإلة اآلخرين فيقوم بتصرف) سلوك ( يعرضه بيستثيره الحماس لغل

 التنافس غير المتكافئ .في جراء تكراره للمحاوالت اليائسة وغير المجدية 

 



إن جمـع األفـراد المتكافئين في مجموعة محددة الصفات، ال نجاح عملية التعلم والتدريب :  -6

ففي أحيان كثير نجد أن أسـاس هـذا . حتما تربوي  ضوإنما يكـون ذلـك لغـر اعتباطايكون 

عملية  علي جالمستوى الفني أو البدني أو الحركي . وهذا وال شك يساعد فـ ينع لتخمالتجميـ

   بنائهم االجتماعي والجماعي ززالتدريب أكثر فاعلية وبما يوازي حاجات األفراد ويع التعليم أو

المستوى، ستكون عملية التعليم أو التدريب أسهل  بةقارتبمعنى أنه كلما كانت المجموعة م ) أي

 في المستوى حاصل بينهم . باينلهم مما لو كان الت

 

 من كل ما ورد انفا، يمكننا أن نستنتج اهمية التصنيف، والتي تتجلى في :

الميادين الدراسية  إنها عملية تربوية، خاصة عند إجراء االختبارات والمقاييس فـي - أ

 والتربوية .

وتسهل العمل اإلحصائي  إنها من العمليات المساعدة عند تحليل نتائج االختبارات والمقاييس -ب 

 .لها

 أنواع التصنيف في الميدان الرياضي

 ألغراضكثيرة هذه المؤشرات والمحددات، التي ال بد من األخذ بها عند القيام بعمليـة التصنيف 

 اآلتي : يتطلبها العمل الرياضي بميادينه كافة . ومن هذه المؤشـرات

ً في عمليـة التصنيف، حيث  -التصنيف الجغرافي : -2 يؤدي الموقع الجغرافي دوراً مهما

. لذلك،  ةالجغرافيالمدروسة حسب المواقع  االعتماد على تقسيم االفـراد المختبـرين أو الظـاهرة

ن التصنيفات النوعية أو الكمية . مثالها ) تقسيم نوعية الخريجين يعتبـر هـذا التصنيف مـ

العالقـات بـين متغيرات الموقع  إليجاد موأعـدادهم حسب الموقع الجغرافي المعين ( . وهو مهـ

 الجغرافي

يعتمد هذا التصنيف في حالة الظواهر، التي يمكـن اعطاؤها قيماً رقمية .  -التصنيف الكمي : -0

ً مثاله ) تق كذلك تقسيم العائلة حسب  تالميذها، والمدن حسب سكانها، ألعدادسيم المدارس طبقـا

أعداد أفرادها ( ... ومـن خالل معالجة البيانات . التي نحصل عليها عـن طريـق االستبيان أو 

ً يمكـن أن نستنتج أو نستوضح كثيراً من  أخرىاالختبار والقياس أو بأي طريقة  إحـصائيا

 التي تعود علينا بالفائدة.المعلومات 



، إذ والقياس التربوي عملية التصنيف النوعي مهمة في ميادين االختبار التصنيف النوعي : -3

المختبرين من حيث النوع، وهناك دراسات لتقسيم  ةتعتمد هذه العملية علـى تـصنيف عينـ

ذكور  -مهرة وفنين، الجـنـس  –وثانوي، العمال  إبتدائي –ومثالها ) المدارس  فئتين الى البيانات

ابتدائية، ثانوية،  –وأناث (، ويمكن أن يتعدى التقسيم إلى أكثر من فئتين . مثاله مدارس 

مشاة، مدفعية،  –الجيش ، علميـة وتكنولوجية ... صنوف  إنسانية –واعداديـة ... كليـات 

 لى نوعية نتائج االختبارات، والتي يصعب( . كل هذا التصنيفات ذات تأثير ايجابي عوطيران

 إعطاؤها قيماً رقمية في ظواهرها .

عند دراسة االتجاهات نحـو ممارسـة األنشطة الرياضية خالل فترات  -التصنيف الزمني : -4

ً لما يحيط المجتمع من تغيرات  اذ أن االتجاهات متغيرة من زمن –زمنية متتالية  آلخر، طبقا

أو  –القتصادية واالجتماعية والسياسية والفكرية والحضارية ... الـخ ( عديدة في النواحي ا

أبناء المجتمع خـالل عهـدين ) عهـد الـسيطرة االستعمارية على العراق،  اتجاهاتللمقارنة بين 

وعهد الحكم الوطني الجمهوري، مثالً ( يمكننا أن نلجأ إلى استخدام هذا التصنيف ونأخذه بعين 

 .في تطوير كثير من المجاالت المدروسة أهميةله من االعتبار، لما 

  طرائق التصنيف في التربية الرياضية

 للتصنيف طرائق كثيرة ومتعددة، يمكن أن نستخدم، منها اآلتي :

 يرى كثير من العلماء أن هناك نوعين من التصنيفات، هما : اوال : 

 التصنيف العام : ويعتمد على العمر ) السن ( والطول والوزن والجنس  -1

التصنيف الخاص وهو الذي يؤخذ به عندما يكون الهدف، ممارسة نشاط يتم تصنيف  -2

المجموعة الى ثالثة مستويات، هي : معين، حيث يعتمد على متطلبات وقدرات األفراد في ذلك 

 ة الى ثالثة مستويات وهي :يتم تصنيف المجموع النشاط . وفيـه

 .وعة ذات مستوى منخفض في النشاطمجم - أ

  .مجموعة ذات مستوى متوسط في النشاط - ب

 .مجموعة ذات مستوى عالي في النشاط - ت

 



يتم التصنيف عن طريق اختبارات اللياقة البدنية، بعد اجتياز التالميـذ الفحص الطبي،  -نيا :ثا

( فضل في هذا األمـر . حيـث أبعـد التالميذ الخواص والمعوقين طبيا، ومن ثم  وللعالم ماثيوز

وضع برامج خاصـة بهـم، تتفـق وقابليـاتهم وطبيعة مرضهم في حين صنف التالميذ، الذين 

 اللياقة البدنية الى ثالث مجاميع، هي :  اختباراتاالختبار الطبـي عـن طريق  اجتازوا

 . المنخفضمجموعة المستوى  -1

 . مجموعة المستوى المتوسط -2 

 .مجموعة المستوى العالي -۳

للعالم ) البورت ( رأي أخر في التصنيف . حيث بعد الفحـص الطبـي، يصنف التالميذ،  ثالثا :

  :الذين خضعوا له، الى

 الرياضية . تالميذ أصحاء البدن، وهؤالء يمكنهم المشاركة فـي غالبيـة األنشطة -أ

الرياضية العنيفة، ولكنهم  شطةميذ مصابون بأمراض أو عاهات تعيقهم عنـد ممارسة األنتال -ب 

 قادرون على ممارسة األنشطة األخرى . 

 تالميذ مصابون بأمراض أو عاهات تمنعهم مـن ممارسة أي نشان رياضي . -ت

تصنيف األفراد  تمهذا التصنيف يعتمد الطول والنمط الجسمي كمؤشر أساسي . حيــث يـ رابعاً :

ً للطول ) طويل، متوسط، قصير ( ثـم يلي ً لفئاتهم إلى ثالثة  هإلى ثالث فئات طبقا تصنيفهم طبقا

النمط النحيف ( . فنحصل على المجموعات ، أنماط ) النمط البدين " السمين "، النمط العـضلي

 اآلتية :

 طويل نحيف -أ طويل عضلي -أ طويل سمين -أ

 ونحيف متوسط الطول -ب متوسط الطول وعضلي -ب نمتوسط الطول سمي -ب

 قصير نحيف –جـ  قصير عضلي –جـ  قصير سمين –جـ 

 

 

 


