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 . وج  عل ومن مو    و و  امممهذ  ال لث ح أحمد هللا

إثن لثاي    وي كل مه يممك حمن أحقق ث  آمهث ، إثن من كهن يدفعوي قدمه وح  لألمهذ ثويل 

لاموسهوية  كل ق ة، إثن لثاي سهر ومن معميمي  مضحيهت  لمممكلثم مغن، إثن لاموسهن لثاي 

 عسهذ ممرعمة في مقديس  ثمعمذ، إثن مدرسمي لأل ثن في لثحيهة،

 أ ي لثغهثي 

 في ومرإل إثن لثمي    ت فـماة ك د ه كل لثعطه    لثحوهن، إثن لثمي ومن قـم ي أطهل هللا

ي في لثشدلئد،   كهوت لثّروهية   كهوت سود ص رت ومن كل شي ، لثمي روموي حق

في  ل مسهممههكممه ماكرت  لرمحتهه ثي  هثم فيق، مم عموي خط ة في وممي، إثن من مدو ل

  عهي و ع لثحوهن 

 أمي

ووي خير لثعجل  في لثدلرينل إثيهمه أ دي  ال  هللاأوج مالك ومن لثقـمب   لثعين عجل ه  

 هدة لثعمل لثمم لضع ثكي ّ أُدخل ومن قـم همه شيئه من لثسع

 ل معي وب  لثحيهة مقـهسم  خ مي   أخ لمي لثاينإ إثن

كمه أ دي ثمرة عهدي ألسمهاي لثاي كممه مظممت لثطريق أمهمي ثعأت إثي  فـأوهر  ه ثي    

ج دوي  هه   كممه دب لثيأس في وفسي جرع فيه لألمل ألسير قدمه   كممه سأثت ون معرفة 

 هثرغذ من مسؤ ثيهم  لثممعددةل قم  لثثمين  فرإ ثي  كممه طم ت كمية من  

   إثن كل من يؤمن  أن  ا ر وعهح لثمغيير  ي في ا لموه 

 ...  في أوفسوه ق ل أن مك ن في أشيه  أخرى



 

صلً اللِن ػلى سٍذًب ّ ػظٍن سلطبًَ ّ ثوقبهَحوذا كثٍشا ٌلٍق  الحوذ هلل   

 خبتن األًجٍبء ّ الوشسلٍي هحوذ

أشكش هللا سجحبًَ ّ تؼبلى ػلى فضلَ ّ تْفٍقَ لً ّ القبئل فً هحكن تٌضٌلَ   " لئي شكشتن ألصٌذًكن " 

(إثشاٍُنسْسح  -70)اٌَخ   

 ّ أتقذم ثخبلص الشكش ّ االهتٌبى إلى كل هي سبُن فً اًجبص ُزا الؼول 

 هي قشٌت  أّ هي  ثؼٍذ

الوششف ّ الوْجَ :أ.د ثي دحوبى هحوذ ًصش الذٌي ّ  كوب أتقذم ثبلشكش الجضٌل ّ الخبلص إلى األستبر

ً طشٌق الؼول ، سِل ل اللزاىػلى ُزٍ الوزكشح ، ّ  اإلششافهسبػذ الوششف حوضاّي حكٍن اللزاى قجال 

ّ ثٌٍب لً الخطأ هي الصْاة ّ ّجِبًً إلٍَ فألف شكش ّ تقذٌش لِوب ػلى كل شًء قذهبٍ لً هي أجل 

 اًجبص ُزا الؼول الوتْاضغ.

كوب أتقذم ثبلشكش الجضٌل إلى سئٍس هششّع الذكتْساٍ أ.د. ثي قْح ػلً الزي كبى لَ الفضل فً اًجبص ُزا 

هؼِذ التشثٍخ الجذًٍخ ّ  لكٍفٍخ ّ فً األخٍش أتْجَ ثبلشكش إلى جوٍغ أسبتزحالؼول فً الْقت الوحذد ّ ثِزٍ ا

.ثوستغبًن الشٌبضٍخ  
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 001.................................................................كتم الكرة -3-1-2-1-2-5
 001..........................................................امتصاص الكرة -3-1-2-1-2-6
 000.......................................................ضرب الكرة بالرأس -3-1-2-1-2-7
 002...............................................................المراوغـــــــــــــة -3-1-2-1-2-8

 002................................................... ()قطع الكرة المياجمة-3-1-2-1-2-9
 002........................................................رميــــــــة التمــــــــــاس -3-1-2-1-2-11

 002....................................................................حراسة المرمى-3-1-3
 000.....................................الواجب توفرىا في حراسة المرمىالمميزات  -3-1-3-1

 000............................................أىمية معرفة الخصائص العمرية لالعبين -3-2
 000............................................................التعريف بفئة الناشئين -3-2-1
 000...................................(سنة 12-11)  مميزات مرحمة الطفولة المتأخرة-3-2-2
 002........................................سنة (12-11) خصائص المرحمة العمرية -3-2-3
 002.....................................................................تعريف النمو -3-2-4
 002..................................................................خصائص النمو -3-2-5
 002 ........................................................................النمو التكويني -أ

 001........................................................................النمو الوظيفي -ب
 001.....................................................................مظاىر النمو -3-2-6
 001.................................................................النمو الجسمي -3-2-6-1
 000..................................................................النمو الحركي -3-2-6-2
 000...................................................................النمو العقمي-3-2-6-3
 000..................................................................النمو النفسي -3-2-6-4
 021...............................................................النمو االجتماعي-3-2-6-5
 021..............................سنة(12-11) مميزات الموىوبين في المرحمة العمرية -3-2-7
020..............................................................المميزات الجسمية-3-2-7-1  
 020...........................................................المميزات االجتماعية -3-2-7-2
 020...............................................................المميزات العقمية-3-2-7-3
 020...............................................االنفعالية و االجتماعية المميزات-3-2-7-4
 022...............................................................الصفات النفسية-3-2-7-5
 022..............................والممارسة الرياضية سنة( 12 –11) المرحمة العمرية -3-2-8

 022..................................................................................خالصة



 

 ز

 الفصل الرابع:
 التقويم والقياس واالختبارات في المجال الرياضي.

 021..................تمييد...................................................................
 021.......................................و القياس و االختبار في المجال الرياضيالتقويم  -4
 021..............................................................................التقويم -4-1
  021..............................................الفرق بين مصطمحي التقييم و التقويم -4-1-1
  021...................................................................مفيوم التقييم-4-1-1-1
 020.....................................................................مفيوم التقويم -4-1-2
 020.....................................................................أنواع التقويم -4-1-3
 020...........................................................................التقويم الذاتي -
 020.....................................................................التقويم الموضوعي -
 020.......................................................................اإلعتباريالتقويم  -
 021..................................................أنواع التقويم بحسب وقت إجرائو -4-1-4
 021.............................................................التقويم المبدئي أو التمييدي -
 021.............................................................التقويم التكويني أو المرحمي -
 021.............................................................التقويم التجميعي أو النيائي -
  021....................................................................أىداف التقويم-4-1-5
 020.....................................................................أىمية التقويم -4-1-6
 020....................................................................شروط التقويم -4-1-7
 020.....................................................................أدوات التقويم -4-1-8
 020.....................................................................أسس التقويم -4-1-9
 022......................................................إىتمامات التقويم الرياضي -4-1-11
  022...........................................................خطوات عممية التقويم -4-1-11
 022.............................................................................القياس -4-2
  022......................................................التقويمالعالقة بين القياس و -4-2-1
 022........................................................العالقة بين القياس والتقييم -4-2-2
  020....................................................................مفيوم القياس -4-2-3
 022.....................................................................أنواع القياس -4-2-4
  022........................................................................القياس المباشر -أ

  022..................................................................القياس غير المباشر -ب



 

 ح

 022................................................................إستخدمات القياس -4-2-5
 021.....................................................العوامل التي تؤثر في القياس -4-2-6
 021....................................................................أخطاء القياس-4-2-7
 020..............................................وظائف القياس في المجال الرياضي -4-2-8
 000.................................................................مستويات القياس-4-2-9
 002...............................................أىمية القياس في المجال الرياضي -4-2-11
 002..........................................................................اإلختبار -4-3
 002...................................................................مفيوم اإلختبار -4-3-1
 002.................................................................أنواع اإلختبارات -4-3-2
 002.............................................................اإلختبارات المقننة -4-3-2-1
 002.......................................ارات التي يعدىا المدرب )المدرس(اإلختب -4-3-2-2
  000..............(رض و األسموبغال)أنواع اإلختبارات في المجال الرياضي من حيث  -4-3-3
 000....................................زمة في بناء و تصميم االختباراتالخطوات الال-4-3-4
 002..............................................واصفات و متطمبات االختبار الجيدم -4-3-5
 001.........................................ات و المقاييس في المجال الرياضياستخدام -4-4
 001.........................................بارات و المقاييس بالنسبة لممدربأىمية االخت -4-5
 000...........................................المقاييس في كرة القدمختبارات و أىمية اال-4-6
 000........................................................الفرق بين القياس و االختبار -4-7
 000.................................................ة بين القياس والتقييم و التقويمالعالق-4-8
 000..........................................................الفرق بين القياس و التقويم -4-9
 021.........................لمحكات و عالقتيا بعممية التقويمالمعايير و المستويات و ا -4-11
 021.......................................................................المحكات -4-11-1
 021......................................................................المستويات-4-11-2
  020........................................................................المعايير -4-11-3
 020...............................................................أىمية المعايير -4-11-3-1
 022..........................................أىمية المعايير لممدرب و المدرس-4-11-3-1-1
 022......................................................متطمبات إعداد المعايير -4-11-3-2
 022......................................................استخدام المعايير شروط-4-11-3-3
 022..........................................................رالمعايي استخدامات-4-11-3-4

 020..................................................................................خالصة
 



 

 ط

 الدراسـة الميدانيـة :البــاب الثـــــاني
 منهجية البحث إجراءاته الميدانية. الفصل األول:

 020.....................................................................................تمييد
 020.......................................................منيجية البحث إجراءاتو الميدانية -1
 020................................................................الدراسة االستطالعية -1-1
 011......................................................أىداف الدراسة االستطالعية -1-1-1
 011................................................................االستطالعية التجربة -1-2
 010......................................................أىداف التجربة االستطالعية -1-2-1
 010.............................................األسس العممية لالختبارات المستخدمة -1-2-2
 010.................................................................ثبات االختبار -1-2-2-1
 012................................................................صدق االختبار -1-2-2-2
   012............................................................الصدق الظاىري -1-2-2-2-1
  010..............................................................الصدق الذاتي -1-2-2-2-2
 012....................................................................الموضوعية -1-2-2-3
  010..............................لمفردات البطارية المقترحة مصفوفة االرتباط البنية-1-2-2-4
 010....................................................................الدراسة األساسية -1-3
 010.....................................................................منيج البحث -1-3-1
 010.............................................................مجتمع وعينة البحث -1-3-2
 001......................................................العينة الخاصة باالستبيان -1-3-2-1
 000.......................................العينة الخاصة بتطبيق بطارية االختبارات -1-3-2-2
 000..................................................................مجاالت البحث -1-3-3
 000................................................................المجال الزماني-1-3-3-1
 000...................................................................االستبيان-1-3-3-1-1
  000...........................................................بطارية االختبارات -1-3-3-1-2
 000................................................................المجال المكاني -1-3-3-2
 000...................................................................االستبيان -1-3-3-2-1
 002...........................................................بطارية االختبارات -1-3-3-2-2
 002................................................................المجال البشري -1-3-3-3
 002...................................................................االستبيان-1-3-3-3-1
 002...........................................................بطارية االختبارات -1-3-3-3-2
 002.................................................الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث -1-3-4



 

 ي

 002...............................................................المتغير المستقل -1-3-4-1
 002..................................................................المتغير التابع -1-3-4-2
 002..................................................)المشوشة( الدخيمة المتغيرات -1-3-4-3
  002...........................................المتغيرات المرتبطة بمجتمع البحث -1-3-4-3-1
 000...............المتغيرات المرتبطة بتوزيع االستبيان وتطبيق بطارية االختبارات -1-3-4-3-2
 000.....................................................................أدوات البحث -1-3-5
 000.............................................................المصادر والمراجع -1-3-5-1
 002.......................................................................المقابمة -1-3-5-2
 001......................................................................االستبيان -1-3-5-3
  000...........................عرض األسئمة الخاصة باالستبيان الموجو لممدربين-1-3-5-3-1
 000.............................................................بطارية االختبارات -1-3-5-4
 000....................................................عرض بطارية االختبارات-1-3-5-4-1
 000................................................................االختبارات المورفولوجية -
 001......................................................................االختبارات البدنية -
 002.....................................................................االختبارات الميارية -
  011...............................................................الوسائل اإلحصائية-1-3-6
 010.)من أجل ممئ الجداول الخاصة بالمستويات المعيارية(أسموب معالجة النتائج الخام -1-3-7

  010......................................تحويل الدرجات الخام إلى درجات معيارية -1-3-7-1
 تحديد الدرجات والمستويات المعيارية لمختمف وحدات بطارية االختبارات-1-3-7-2
 000 ................................................................................المقترحة 
طريقة تحديد حدود الدرجات المعيارية والدرجات الخام مع تحديد النسب المئوية لعدد  -1-3-7-3

 000.................................................(5)في كل مستوى من المستوياتالناشئين 
 طريقة تحديد حدود الدرجات المعيارية المتواجدة في كل مستوى من-1-3-7-3-1
 000 ............................................................................(5)المستويات 
 طريقة تحديد حدود الدرجات الخام المتواجدة في كل مستوى من المستويات -1-3-7-3-2
 (5).....................................................................................000 
 تحديد النسب المئوية لعدد الناشئين المتواجدين في كل مستوى من -1-3-7-4

 000............................................................................(5)المستويات
 000................................الطرق والبرامج المستخدمة في المعالجة اإلحصائية -1-3-8
 000.................................................................صعوبات البحث -1-3-9

 000...........................................................................خالصة.......



 

 ك

 
 :الفصل الثاني

 عرض ومناقشة نتائج االستبيان الموجه لعينة المدربيــن.
 002.....................................................................................تمييد

 002...............................نتائج االستبيان الخاص بالمدربينعرض وتحميل ومناقشة  -2
 002................................................................المعمومات الشخصية -2-1
 000.....................................................................األسئمة الرئيسية-2-2
 000.....................المدارس األكاديمية وعالقتيا بعممية االكتشاف. األول:المحور -2-2-1
 021.مدربين في عممية االكتشافالمعتمدة من طرف ال واألساليبالطرق  المحور الثاني:-2-2-2
والمستويات المعيارية كأساس عممي في  بطارية االختبارات والدرجات المحور الثالث:-2-2-3

 002........................................................الكتشاف..................عممية ا
 022..................................................................................خالصة

  :الفصل الثالث
 .سنة(12-11)عرض ومناقشة نتائج عينة الالعبين الناشئين 

 011.....................................................................................تمييد
جراء تطبيق بطارية  سنة (12-11)عرض ومناقشة نتائج عينة الالعبين الناشئين -3

 010االختبارات................................................................................
وحدات  سنة في مختمف (12)سنة و (11)عرض ومناقشة نتائج المقارنة بين الفئة العمرية -3-1

 010..................................................................بطارية االختبار المقترحة
سنة وذلك في فيما يخص المستويات  (12و11)عرض ومناقشة نتائج المقارنة لمفئة العمرية -3-2

 012........من خالل بطارية االختبار المقترحة الجمعيات الرياضية( -الهواة -)المحترفالثالثة 
نزعة المركزية ناقشة نتائج التوزيع االعتدالي لمبيانات باستخدام بعض مقاييس العرض وم-3-3

 010..........................................................................والتشتت وااللتواء
عرض ومناقشة معامالت مصفوفة االرتباط البينية لوحدات بطارية االختبارات المقترحة -3-4

 002........................................................سنة (12-11)بالنسبة لمفئة العمرية 
ليا تحديد المستويات المعيارية لمختمف وحدات بطارية االختبار ومقارنتيا بالنسب المقررة  -3-5

 000........................................................في منحنى التوزيع الطبيعي "كاوس"
 000.......وحدات بطارية االختبار المقترحة عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في مختمف -3-6
 000.........................الطولعرض ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار قياس  -3-6-1
 001..........................عينة البحث في اختبار قياس الوزنعرض ومناقشة نتائج  -3-6-2
210.................ث في اختبار قياس الكتمة الشحميةعرض ومناقشة نتائج عينة البح -3-6-3



 

 ل

 210..مستوى )القياس الكمي( لمجانب المورفولوجي ومناقشة نتائج عينة البحث في عرض -3-6-4
 210..............................ئج عينة البحث في اختبار الرشاقةعرض ومناقشة نتا -3-6-5
 202.........................م01عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار السرعة  -3-6-6
 200.............في اختبار الوثب العمودي"سارجنت"عرض ومناقشة نتائج عينة البحث  -3-6-7
 200..............................المرونةعرض ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار  -3-6-8
 202.................د"0التحمل "بريكسي عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار  -3-6-9
 221......البدني مستوى )األداء الكمي( لالنجاز عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في -3-6-11
 220..............اختبار الجري والمحاورة بالكرةعرض ومناقشة نتائج عينة البحث في  -3-6-11
 220..................حث في اختبار تنطيط الكرة بالقدمعرض ومناقشة نتائج عينة الب -3-6-12
 222.....كل الكرة لمسافة "بالقدم القوية"عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار ر  -3-6-13
 221..الكرة لمسافة "بالقدم الضعيفة"عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار ركل  -3-6-14
 200.................اختبار تنطيط الكرة بالرأسعرض ومناقشة نتائج عينة البحث في  -3-6-15
 200........................اختبار ركمة الجزاءعرض ومناقشة نتائج عينة البحث في  -3-6-16
 200...........اختبار رمية التماس ألبعد مسافة عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في -3-6-17
 222....................السرعة الحركيةعرض ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار  -3-6-18
 221.....مستوى )األداء الكمي( لالنجاز المياري عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في -3-6-19
 210..ألداء الكمي( لبطارية االختباراتمستوى )ا عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في -3-6-21

 211خالصة..................................................................................
 الفصل الرابع:

 مناقشة النتائج بالفــرضيات
 210.....................................................................................تمييد

 201......................خالصة عامة( -توصيات -)استنتاجات مناقشة النتائج بالفرضيات -4

 201...............................................عرض ومناقشة نتائج الفرضيات -4-1
 201.....................................................مناقشة الفرضية األولى-4-1-1
 202...........................................................مناقشة الفرضية الثانية-4-1-2
 201...........................................................مناقشة الفرضية الثالثة-4-1-3
 201...........................................................الفرضية الرابعة مناقشة-4-1-4
 210......................................ضية العامة................مناقشة النتائج بالفر -4-2
 212......................................................................االستنتـــــــــاجـات-4-3
 210.............................................................تراحـــات التوصيــــــــــــاتاق-4-4

 201............................................................................خالصـة عامة
 المالحق
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الجدول 

 رقم
 الصفحة عنوان الجدول

54 يبين سن الكشف المبكر بداية التخصص والبطولة في بعض األلعاب الرياضية.10

عادة تطبيق مجموعات 10  051 االختبارات لمبطاريةيبين تواريخ تطبيق وا 

 054 يوضح معامل الثبات والصدق لالختبارات الخاصة بالبطارية.11

 060 يمثل العينة الخاصة ببطارية االختبارات.12

 063 يوضح أيام وتوقيت إجراء البطارية.13

 065 يبين تقسيم محاور االستبيان. 14

 010 (.2يوضح نموذج لكيفية حساب )كا15

 010 (.2يبين مثال تطبيقي لكيفية حساب)كا16

 002 يمثل المؤهالت العممية لممدربين والتكرارات والنسب المئوية.17

 004 يوضح مصادر جمب المواهب الناشئة.01

 006 يوضح المستوى الذي تتم من خالله عممية التنقيب عن المواهب ليتم اكتشافها.  00

 011 الجهات التي تعتمد عميها مدارس األندية في البحث واكتشاف المواهب. يوضح00

01
يوضح ما مدى توفر مدارس األندية عمى اإلمكانيات والمرافق والمنشآت الرياضية الستقطاب 

 المواهب. 
010 

 012 يوضح العالقة بين قاعدة المواهب الناشئة واحتمالية اكتشاف العبين من المستوى العالي.02

03
يوضح ما مدى تأثير عدم وجود المدارس الكروية األكاديمية عمى عدم استقطاب عدد كبير 

 015 من المواهب الناشئة وضعف عممية االكتشاف.

 020 يوضح ويبين المسئول األول عن القيام بعممية االكتشاف.04

05
أثناء القيام بعممية  يوضح مستوى تكوين المدرب فيما يخص استعمال االختبارات والقياسات

 021 االكتشاف.

 023 يوضح ما مدى حصول المدربين عمى دورات تكوينية في مجال كرة القدم. 06

07
يوضح ما إذا كان هناك طرق وأساليب عممية منتهجة من طرف المدربين أثناء قيامهم 

 بعممية االكتشاف.
024 

 026 عمى ماذا يعتمد المدرب في عممية اكتشاف المواهب. يوضح01

 031 يوضح ما إذا كانت عممية االكتشاف تعتمد عمى الخبرة الشخصية لممدرب.00

00
يوضح ما مدى توفر الدرجات أو المستويات المعيارية لدى المدربين والتي تساعدهم في 

 030 عممية اكتشاف الموهوبين الناشئين.

 031 يوضح األسس العممية من وجهة نظر المدربين.01

 قـــــــــــــائمة الجداول



 
 

 
 ن
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 التعريف بالبحث

 1 

 مقــدمة:

في اآلونة األخيرة أصبح العب كرة القدـ مف أغمى الرياضييف مقارنة بالعبي الرياضات األخرى، 
مما يكمؼ  يورو مميون( 08)فقد وصؿ سعر الالعب ذي القدرات المميزة الفريدة إلى أكثر مف 

األندية البالييف لتكويف فريؽ قادر عمى تحقيؽ آماؿ وطموحات ناديو وجماىيره العريضة، لذا كاف 
لتطوير كافة النظـ اإلدارية والفنية  ستراتيجيةإلزاما عمى الميتميف برياضة كرة القدـ وضع خطط 

 صر اليواية إلىوتوفير كؿ اإلمكانات الالزمة سواء كانت مادية أو بشرية حتى ننتقؿ مف ع
 ، صفحة المقدمة(1997)عمرو أبو المجد و جماؿ اسماعيؿ النمكي،  االحتراؼ.

مراحؿ حيث أف كرة القدـ بمغت مف الشيرة كػرياضة حدا لـ تبمغو أي رياضة أخرى، وقد تعدت 
اليواية والمعب الترفييي والبرامج العشوائية لتصبح عمما ودراسة وتخطيطا وأمواال ال تحصى وال تعد 
تصرؼ مف أجؿ إعداد الالعبيف واألندية والمنتخبات، ولقد تحولت كرة القدـ مف ىواية تمارس إلى 

روية كأساس وعمود عمـ يدرس ويييئ لو الالعب منذ الصغر، ومف ىنا نبعت فكرة األكاديميات الك
فقري يرتكز إليو التطور في كرة القدـ في العالـ، حيث أصبحت ذات أىمية كبيرة ومثمرة ألنيا 
تساعد عمى اكتشاؼ المواىب وتنميتيـ بشكؿ صحيح، ويتـ فييا التدريب وفؽ معايير سميمة ووفؽ 

لعالمية التي تفضؿ مناىج عممية وباعتبارىا أيضا إحدى النوافذ الميمة لمتواصؿ مع األندية ا
التعاوف مع األكاديميات كونيا المصنع الحقيقي لالعبيف، وفي العالـ أجمع يتـ االعتماد عمى ىذه 

وأصبحت  المواىب وتطوير مستوياتيـ وانتقاء المدارس األكاديمية بشكؿ أساسي وكبير في اكتشاؼ
بحؽ واحد مف أىـ أسباب التطور الكروي في بعض دوؿ العالـ المتقدمة كرويا ووصوليـ إلى 
مرحمة متقدمة في مجاؿ كرة القدـ والمجاالت األخرى، وفي المجاؿ الرياضي الذي أعطى أىمية 

ف كبيرة جدا ليذا األمر، حيث رصدت الميزانيات الكبيرة مف خالؿ  االىتماـ بالمنشآت الرياضية، وا 
كنا في العالـ العربي نريد التطور والتقدـ في المجاؿ الرياضي وكرة القدـ عمى وجو الخصوص فال 
بد أف نعرؼ أف سر التفوؽ يكمف في تأسيس مدارس وأكاديميات كروية، حيث تمثؿ ىذه األخيرة 

غ عتبة التألؽ قاريا ودوليا وعمى نمط عممي بوابة األمؿ والنجاح وحافزا قويا لممواىب الواعدة لبمو 
محترؼ وليس اجتيادات مبنية عمى أوىاـ فكرية، حيث يكمف سر التطور الحقيقي بناءا عمى 

المواىب التي تتـ بطريقة عممية ووفؽ معايير دقيقة  وانتقاء عمميات متكاممة أىميا عممية اكتشاؼ
مستوى حتى يتسنى تكويف العبيف عمى مستوى مف طرؼ مدربيف و تربوييف مؤىميف تأىيال رفيع ال
  .عاؿ وبمقاييس دولية محكومة بضوابط تقنية وعممية
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وحتى نفتح شيية المستثمريف المختصيف والحادبيف عمى أمر الرياضة البد أف نذكر بعض ما 
قدمتو ىذه األكاديميات ألنديتيا ومنتخباتيا، وىو أنو مف المعروؼ أف عددا كبيرا مف الالعبيف 
المشيوريف في يومنا ىذا قد تخرجوا مف أكاديميات كرة القدـ وىـ اليـو يمعبوف في صفوؼ منتخبات 
بالدىـ ليجسدوا قناعة أف كثير مف الالعبيف اليافعيف في حاجة إلى فرصة حقيقية إلبراز قدراتيـ 

ة أىؿ ومياراتيـ، وكما تعتمد بعض األندية العالمية عمى مدارسيا الكروية أو ما يسمى بميج
وحتى نطمئف  في استمرارية بقائيا في دائرة األضواء، "إنتاجيا الذاتي أو المحمي"الصناعة 

المستثمريف فإنو إذا تـ االكتشاؼ وفؽ المعايير المطموبة وتـ التأىيؿ وفؽ خطة وبرامج عممية 
يع التكاليؼ تستيدؼ كؿ الجوانب الفنية والبدنية والفكرية والنفسية فإف قيمة العب واحد ستغطي جم

 (2010)الخير محمد الشيخ،  التي تكمفتيا إنشاء ىذه األكاديمية والعالـ كمو يشيد بذلؾ.

ف إنجاز األرقاـ القياسية يستند مباشرة ع القطاعات األخرى  مى نوعية االختيار كما يحدث فيوا 
حيث تتعمؽ نوعية المنتوج الجاىز بجودة المادة األولية، ذلؾ أف االختيار يقـو عمى جممة مف 

لدييـ أفاؽ واضحة عمى تقدميـ،  الذيف والالعبيف الرياضييف وانتقاء المقاييس مما يسمح باكتشاؼ
اإلنجاز لتجنب الذاتية  الجوانب التي يوفرىا لرياضة بالمنافع المتعددة االكتشاؼيزداد دور و 

 .المطموب تخدـ اليدؼ ت وبعض التكاليؼ المادية التي الواالرتجاؿ الذي قد يسبب ضياع الوق
 (05، صفحة 2001)بف قوة عمي، 

و ال يمكف ألي بناء أف يصمد طويال، إال إذا كانت قاعدتو صمبة و قوية، كذلؾ األمر بالنسبة 
لممجاؿ الرياضي، فينبغي العناية واالىتماـ بالرياضييف ذوي القدرات والمواىب و العمؿ عمى رفع 

يمكف مستواىـ لتحقيؽ أفضؿ النتائج الرياضية، وىذا ما أصبح واضحا عمى المستوى العممي، فال 
تحقيقو إال بتنمية الشروط األساسية التي تحتاجيا أي رياضة منذ الطفولة، األمر الذي دعا إلى 

 الرياضي في اآلونة األخيرة. االكتشاؼاالىتماـ بمشكمة 

ومما ال شؾ فيو أف أصؿ العب كرة قدـ عالمي ىو ناشئ موىوب، والتنبؤ بيذا الناشئ الموىوب 
سنحاوؿ جاىديف مف خالؿ ىذه  تعقيد، وعميو ومما تقدـ سابقاية الأمر بالغ األىمية وفي غاىو 

ألندية مدارس كرة القدـ بعض عمى مستوى ى بعض االستراتيجيات المنتيجة الدراسة التعرؼ عم
كشؼ الستار عمى وذلؾ مف خالؿ الناشئيف الموىوبيف  وانتقاء في مجاؿ اكتشاؼ الغرب الجزائري

ومراكز  اإلمكانياتوىذا مف مختمؼ الجوانب، وأوليا ما مدى توفر  ةالعمميىذه الواقع الذي تعيشو 
عف الخامات الرياضية المثمرة والمبشرة  والكشؼ التي تعمؿ وتساىـ في البحث والتنقيبالتكويف 

 .عمى مستوى األندية بالنجاح والتفوؽ في المستقبؿ
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 االنتقاءأثناء قياميـ بعممية وليأتي بعدىا التعرؼ عمى ما مدى تطبيؽ المدربيف لألسس العممية 
والتي تبيف مف خالؿ الدراسة االستطالعية والمتابعة ليذه العممية عف قرب بأنيا ظمت ومازالت ال 
تخضع لألساليب العممية وأنيا ترتكز عمى الصدفة والمالحظة العابرة والخبرة الشخصية وغيرىا مف 

 األساليب غير المقننة أو الدقيقة عمميا.

المميزيف والموىوبيف، تقرر في  وانتقاء الستخداـ التقنيات الحديثة أىمية كبيرة في اكتشاؼولما كاف 
بعض الحموؿ واالستراتيجيات الميدانية وضع مستويات معيارية لممتطمبات  واقتراحالنياية وكإيجاد 
المواىب أو ما يسمى بالعصافير  وانتقاء تعمؿ عمى الكشؼ الميارية( -البدنية -)المورفولوجية

نساعد مف أجؿ أف و  نتيجة لعدـ وجود مثؿ ىكذا معايير النادرة، واتخاذ ىذا اإلجراء أو الخطوة كاف
وتمييز األفضؿ منيـ لممارسة لعبة  )الالعبين الناشئين(المدربيف مف المقارنة بيف األفراد   نمكفو 

قوية وفؽ أسس عممية  وذلؾ زات الرياضيةتحقيؽ أفضؿ االنجا كرة القدـ والوصوؿ بيـ إلى
مف خالؿ الكشؼ عف استعدادات  وصحيحة ومتينة تضمف نجاح ىذه العممية بدرجة كبيرة وىذا

المناسب ليـ والتنبؤ ليـ مبكرا إلى نوع النشاط الرياضي  ـتوجيييو  ىؤالء الناشئيفوصفات وقدرات 
أيضا مف خالؿ الطالب الباحث  وقد حرص ،المستقبؿبالنجاح والتفوؽ وبموغ المستويات العميا في 

بناء معايير  باإلضافة إلى االختباراتعمى توفير أدوات قياس موضوعية في تنفيذ ىذه الدراسة 
البدنية والقدرات الميارية مع تحديد معايير  متطمباتوال مورفولوجيةلبعض القياسات ال الختباراتل

جراء االختبارات إعية عند وضع ضوابط عممية وموضو  المدربيف في بيدؼ مساعدة اختبارلكؿ 
بصورة عممية وموضوعية مما يساعد عمى  قدـالمواىب لمعبة كرة ال الكشؼ وانتقاءالخاصة بعممية 

البدنية و  المورفولوجية المواصفاتوال تتوافر لدييـ والناشئيف الذيف ال يممكوف  األطفاؿ إبعاد
االكتشاؼ لوقت والجيد والماؿ وحصر عممية ويسمح بتوفير ا، القدـوالميارية الخاصة بمعبة كرة 

  رتئا وبيذا ،صفات المتفؽ عمييا في االختباراتالذيف يممكوف الموا الالعبيف الناشئيفعمى  نتقاءواال
عمى مستوى أندية الغرب  واالنتقاء كنتيجة لمواقع الذي تعيشو عممية االكتشاؼالباحث الطالب 

لناشئي كرة البدني والمياري و  المورفولوجيمستويات معيارية لتقييـ المستوى  وضعالجزائري اقتراح و 
 القدـ والحكـ عمى الالعب بأنو موىوب أو ال. 

سس منيجية وعممية واضحة االعتماد عمى أعمينا الدراسة و جب ىذه ولتحقيؽ الغرض مف 
بتحديد مشكؿ البحث ، وىذا مف خالؿ إتباع الخطوات التالية، حيث كانت البداية ومضبوطة

وتحميمو، ثـ تقسيـ البحث إلى بابيف خصص أوليما لمدراسة النظرية والثاني لمدراسة الميدانية، حيث 
تـ التطرؽ في الباب األوؿ إلى حيثيات الموضوع لتكويف خمفية نظرية عنو، والمتمثمة في المادة 

حيث تمثؿ الفصؿ األوؿ  ،فصوؿأربع قسـ ىذا الباب إلى قد الخبرية التي تدعـ وتعزز البحث، و 
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يخص رسـ خريطة  فيما ااالستفادة مني امف خالليحاولنا  والتي والمرتبطة المشابيةالدراسات في 
والتي يمكف ليا  مف قبؿعمؿ انجاز ىذا البحث وذلؾ بتفادي النقص والفجوات والعراقيؿ التي كانت 

أيضا أف تعيؽ مسار سير ىذا البحث مع العمؿ عمى تقديـ اإلضافة والخوض فيما لـ تتطرؽ إليو 
 فيو التطرؽ الثاني فتـالفصؿ مف خالؿ ىذه الدراسة الحالية، أما  المشابية والمرتبطةىذه الدراسات 

التطرؽ إلى باإلضافة إلى أىمية وأىداؼ عممية االكتشاؼ واالنتقاء و إلى إعطاء مفيـو وخصائص 
متطمبات  فقد ضـ الثالثالفصؿ فيما يخص  ناجعة، أما شروط وضع إستراتيجيةبعض المفاىيـ و 

سنة، والرتباط موضوع البحث بعممية كؿ  (11-11) كرة القدـ الحديثة وخصائص المرحمة العمرية
مف التقويـ والقياس واالختبار فقد عمد الطالب الباحث إلى تخصيص فصؿ خاص بيـ تمثؿ في 

أىمية كؿ و أىداؼ و أنواع و حيث تـ التطرؽ فيو إلى مفاىيـ  الفصؿ الرابع واألخير مف الباب األوؿ،
 وؽ فيما بينيـ. ما  ذكرناه سابؽ باإلضافة إلى توضيح العالقة والفر 

أما الباب الثاني فكاف مف خاللو تحديد أىـ الطرؽ والوسائؿ التي يجب االعتماد عمييا واستعماليا 
عمى مجموعة مف المدربيف  )االستبيان(مف أجؿ توزيع وتقسيـ األداة األولى المتمثمة في ميدانيا 

مف أجؿ  لوجية والبدنية والميارية()المورفو وتطبيؽ األداة الثانية المتمثمة في بطارية االختبارات 
بناء مستويات معيارية تسيـ في كشؼ المواىب عمى عينة مف ناشئي الغرب الجزائري، ولتحقيؽ 

، حيث احتوى الفصؿ األوؿ عمى منيجية البحث و فصوؿىذا الباب إلى أربعة  ىذا قمنا بتقسيـ
منيج البحث المتبع والعينة و كيفية  إلىالتجربة االستطالعية  وذلؾ إنطالقا مفإجراءاتو الميدانية 

لمنتائج عرض كاف ففيو  والثالث اختيارىا وكؿ ما تعمؽ بالتجربة الرئيسية، أما الفصؿ الثاني
ومناقشتيا وتحميميا سواء مف خالؿ ما أفرزتو أداة االستبياف أو مف خالؿ ما أسفرت عميو تطبيؽ 

 ما تـ التوصؿ إليو مف مجموعةكؿ ذكر تـ فقد األخير الرابع و الفصؿ ، وفي بطارية االختبارات
 .ثـ الخالصة عامة النتائج ثـ مقارنتيا بالفرضيات ليختتـ البحث بأىـ االستنتاجات والتوصيات
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 اإلشكالــية:

لى إالتسمية والراحة فاف ممارستيا تخضع  األصميذا كانت كرة القدـ لعبة رياضية ىدفيا إ
عممية وتخص كؿ الجوانب منيا التدريب و المتابعة وتوفير  أسسقواعد تبنى عمى 

النتيجة  إلىجؿ الوصوؿ أمف العوامؿ والمعطيات مف  آخرهوالوسائؿ والى  اإلمكانيات
 المطموبة.

جدد مف مجموع الناشئيف في المجتمع ويعتمد اكتشاؼ الموىبة الرياضية عمى نظاـ اختيار ال
و وفؽ اختيارات أ بالمحافظاتندية ومراكز الشباب والساحات الشعبية والمدارس الرياضية باأل

)عمرو أبو المجد و جماؿ اسماعيؿ  الرياضية.محددة يعني بيا الخبراء في مجاالت التربية 
 (1997النمكي، 

اإلعداد والتدريب وتتمثؿ المنظومة المثمثة بأضالعيا الثالثة وىي الالعب والمدرب وخطط 
مكونا ىاما لالستثمار البشري في كرة القدـ لممحترفيف، حيث تتأسس عممية التحوؿ مف 
اليواية إلى االحتراؼ عمى العب موىوب متميز يخضع لخطة إعداد منيجية طويمة المدى 
يقوـ بتصميميا وتنفيذىا مدرب متميز تـ إعداده وفقا لمنيجية عممية متدرجة ومقننة تمكنو 

ف قيادة الالعب خالؿ مراحؿ تطوره المختمفة وتحولو مف اليواية إلى االحتراؼ، وما وصؿ م
إليو مستوى كرة القدـ في بعض الدوؿ صاحبة الصدارة في ىذه المعبة إنما ىو نتاج منظومة 

)عمرو  ثالثية مقننة تمثؿ نموذجا مميزا لصناعة العب الكرة المحترؼ في كؿ مف ىذه الدوؿ.
 (153، صفحة 2011أبو المجد وأبو العال عبد الفتاح، 

لقد توصؿ المتخصصوف في المجاؿ الرياضي في منتصؼ القرف الحالي إلى دالالت تؤكد أف و 
لكؿ نشاط رياضي مواصفات خاصة تميز ممارس ىذا النشاط عف ممارس باقي األنشطة الرياضية 

 األخرى.

الشؾ فيو أف تقدـ المستويات الرياضية العالية و صغر سف األبطاؿ يرجع إلى التطور  مماو 
الفرد المناسب طبقا لطبيعة  وانتقاء اكتشاؼالعممي وتطبيؽ نتائج البحوث والدراسات التي تناولت 

ومتطمبات النشاط الرياضي الممارس. لذلؾ اتجو المتخصصوف في األنشطة الرياضية المختمفة 
الناشئ  وانتقاء كتشاؼالمواصفات الخاصة بكؿ نشاط عمى حده والتي تساعد عمى ا لتحديد

 الرياضي وفقا ألسس عممية محددة لموصوؿ إلى المستويات الرياضية العالية.
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الفرد المناسب لنوع النشاط ىو الخطوة األولى نحو الوصوؿ إلى مستوى  وانتقاء اكتشاؼو يعتبر 
د مف الباحثيف وأكدت الكثير مف الدراسات التي أجريت في مجاؿ التربية البطولة، لذا اىتـ بيا العدي

 بصفة خاصة عمى أىمية اختيار الناشئيف. االنتقاءالبدنية والرياضية بصفة عامة ومجاؿ 

الناشئ المناسب طبقا لمتطمبات النشاط الرياضي الممارس عممية  وانتقاء تعتبر عممية اكتشاؼكما 
المادية و التي قد تضيع ىباء عمى  اإلمكانياتاقتصادية مف حيث الوقت و الجيد المبذوؿ، وكذلؾ 

 (1991)أفراد ال يممكوف أسس ومواصفات النجاح في النشاط الممارس، ويضيؼ محمد صبري 
سفات إحدى الفم األبطاؿالزمة لنوع النشاط مف خالؿ صالحيات إلى أف عممية تحديد المتطمبات ال
 (12-11، الصفحات 2005)محمد حاـز أبو يوسؼ،  .واالنتقاء األساسية في عمميات االكتشاؼ

 .Martin et al. 1999) )   ( 2008  (Emrich et al لقد اتفؽ العديد مف العمماء والخبراءو
نجاز في مختمؼ المياقة البدنية والقدرات الميارية تمعب دورًا أساسيًا في تحقيؽ التفوؽ واال أف

ف المواصفات الجسمية واالنثروبومترية ما زالت مف أىـ متطمبات النجاح أو  ،األلعاب الرياضية
قياس واختبار ىذه الصفات والقدرات  إمكانية أف Brack (2002)ويضيؼ والتفوؽ في الرياضة، 

بعادالمواىب الرياضية المالئمة وانتقاء  كتشاؼوالمواصفات يسيؿ عمينا ا  المواىب غير المناسبة. وا 
  (03)تيسر منسي، صفحة 

يعتمد عمى  واالنتقاء بأف نجاح عممية االكتشاؼ"عزة محمود كاشف" ويؤكد في نفس السياؽ 
مجموعة عوامؿ منيا المقاييس الجسمية التي تعتبر مف أكثر المعايير موضوعية، ثـ االختبارات 
التي تقيس درجة اإلعداد البدني والفني، ثـ مجموعة االختبارات المميزة لمصفات الشخصية لمناشئ 

، الصفحات 1987)عزة محمود كاشؼ،  وما يتصؿ بذلؾ مف العوامؿ المتصمة مباشرة بالمنافسة.
84-85)  

الموىوبيف لـ تعد عف  الرياضييف وانتقاء كتشاؼعممية ا أف إلى (2004)كمال جميل يشير كما  
نماالخبرة الشخصية لممدربيف  أوالمالحظة  أوطريؽ الصدفة  معايير ومقاييس دقيقة  إلىتخضع  وا 

 إلى إعدادىـموىوبيف يمكف  رياضييف وانتقاء كتشاؼالعممية الصحيحة لضماف ا األسسووفؽ 
)نبيؿ محمود شاكر و عبد الجبار كريـ عمو،  االنجازات الرياضية. أفضؿالمستويات العميا وتحقيؽ 

 (122، صفحة 2015

د فييا عمى مدربيف و العالـ لدييا استراتيجيات تعتم كغيرىا مف مدارسو والمدارس الكروية الجزائرية 
كمدرب في أحد ىذه  اشتغاؿ الطالب الباحثاكتشاؼ المواىب، ومف خالؿ أسس في استقطاب و 
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المقابالت الشخصية مع بعض و  ميدانيةالزيارات ببعض الالقياـ الكروية مكنو ذلؾ مف المدارس 
 الركيزة األساسية التي ينبثؽ منيا ينبوع الجيؿ الصاعد والمدربيف لفئة الناشئيف والذيف يعتبروف 

مف  مما مكننا المواىب الرياضية، وانتقاء خالؿ عممية اكتشاؼ الدور الميـ و األكبر الذي يمعبونو
 وانتقاء الطريقة المعتمدة في جمب و اكتشاؼاالطالع حوؿ وكذا معايشة واقع كرة القدـ الجزائرية 

تعتمد عمى المالحظة  حتى اآلف وال تزاؿ والتي مازالت  في كرة القدـ، الموىوبيف مف الناشئيف
عمى الرغـ مما توصمت إليو الدراسات والبحوث المحمية ىذا و الذاتية الغير مؤسسة وخبرة المدربيف 

وغيرىا مف  "1811 "بوحاج بوزيانو  "1882 "بن قوة عميكؿ مف القديمة والحديثة كدراسة 
الدراسات التي تناولت موضوع اكتشاؼ وانتقاء الالعبيف الموىوبيف والتي كاف مف خالليا اقتراح 

تسيـ  طارية اختبارات وتحديد مستويات معياريةناء بوالتوصؿ إلى مجموعة مف األسس العممية كب
لنسبة لعينة في معرفة مستوى الالعب ما إذا كاف متوسط أو فوؽ أو ما دوف المتوسط وىذا با

بأف جؿ الناشئيف ما سبؽ  كؿ كما تـ مالحظة إضافة إلى، التقنيف التي استخدمت في بناء المعايير
ما يكوف بدفع  األحيافاألولياء فقط وفي أغمب و  اآلباءاستقطابيـ كانوا عف طريؽ جمبيـ و تـ يالذيف 

 ممواىبل واالنتقاءاالكتشاؼ عممية  ـتتـ عمى مستواى وكما أف عينة الناشئيف الذيفمبالغ مالية، 
مقارنة بما تعتمد عميو األكاديميات الكروية التي أظيرت نجاح فيما يخص جد محدودة عينة ىي 

في موقع أو  في الناشئيف الذيف يقطنوفتتمثؿ حيث أف ىذه العينة  )أكاديمية بارادو(ىذه العممية 
إلى انخفاض نسبة واحتمالية نجاح ىذه العممية والحصوؿ  أدىوىذا ما  ،فقط مكاف تواجد النادي

عمى ناشئيف موىوبيف يمكف التنبؤ ليـ بتحقيؽ مستويات جد عالية في المستقبؿ وىذا إضافة إلى 
 وتسبب ونتج عنمما  واالرتجالية والصدفة في االختيار،الطريقة العشوائية المعتمدة عمى الذاتية 

البطولة الوطنية  وأوروبية ندية األفي األسواء لمستوى العالي قمة بروز العبيف موىوبيف مف ا
الذي أصبح جؿ مف يمثموه ىـ نتاج اكتشاؼ وتكويف المدارس  المنتخب الوطني في تمثيؿو أ

 :التساؤالت التالية ومف ىذا المنطمؽ يمكف طرح  الكروية الفرنسية

 التساؤل العام :
عمى مستوى  الموىوبيف مف الناشئيفوانتقاء  كتشاؼافي  المنتيجة ستراتيجياتاال ما مدى نجاعة -

  ؟ندية الغرب الجزائريكرة القدـ أل مدارس

 التساؤالت الفرعية:
أندية الغرب الناشئة عمى مستوى المواىب  واكتشاؼ مصادر استقطابوقمة ىؿ عدـ تنوع  -1

 عدـ وجود مدارس كروية أكاديمية؟ إلىراجع بالضرورة  الجزائري
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معايير وأسس عممية دقيقة مف طرؼ  إلىالموىوبيف مف الناشئيف تخضع  نتقاءعممية ا ىؿ -2
 ؟سس أخرىأنيا عشوائية تعتمد عمى أـ أالمدربيف 

مف خالؿ )المورفولوجية والبدنية والميارية( ىؿ وجود درجات ومستويات معيارية لممتطمبات  -3
 المواىب الناشئة وعدـ تسػربيا؟ انتقاءكأساس عممي يساعد في عممية بطارية اختبارات يعتبر 

 

تحديدىا مف خالؿ بطارية بناؤىا و تـ  المعيارية التي االعتماد عمى المستوياتىؿ يمكف  -4
 المواىب يـ في انتقاءكإستراتيجية عممية تس ميارية( -بدنية -)مورفولوجية االختبار المقترحة

  سنة في كرة القدـ؟ (12-11) الناشئة
 

 اليدف العام:
عمى  الموىوبيف مف الناشئيف وانتقاء كتشاؼاالمنتيجة في  ستراتيجياتاالمعرفة ما مدى نجاعة  -

  .ندية الغرب الجزائريكرة القدـ أل مدارسمستوى 
ىداف الفرعية:األ  
 في استقطاب أندية الغرب الجزائريمدارس عمييا المصادر الحقيقية التي تعتمد  التعرؼ عمى -1

الناشئة وعالقتيا بعدـ وجود مدارس كروية أكاديمية تكوف مييأة مف حيث  المواىب واكتشاؼ
 وغيرىا مف المنشآت(. -مكاف لإليواء -الصاالت المغطاة -)المالعب المفتوحة

 

الموىوبيف  نتقاءدربيف أثناء قياميـ بعممية االطػػرؽ واألساليب التي يعتمد عمييا الم التعرؼ عمى -2
 مف الناشئيف في كرة القدـ.

 

وجود درجات ومستويات معيارية لممتطمبات ب التعرؼ عمى ما مدى قناعة المدربيف -3
مف خالؿ بطارية اختبارات كأساس عممي يساعد في عممية انتقاء )المورفولوجية والبدنية والميارية( 

 .المواىب الناشئة وعدـ تسػربيا
 

( كأساس عممي البدنية والمياريةو  المورفولوجيةلممتطمبات ) يةمعيار مستويات ووضع بناء  -4
 .في كرة القدـ سنة (12-11)اىب المو  نتقاءفي امف أجؿ مساعدتو المدرب  ايستند عميي

 

 الفرضية العامة :
عمى مستوى  الموىوبيف مف الناشئيف وانتقاء كتشاؼاالمنتيجة في  ستراتيجياتاالعدـ نجاعة  -

  .ندية الغرب الجزائريأل كرة القدـ مدارس
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 الفرضيات الجزئية :
يعتبر سبب رئيسي في  الغرب الجزائري نديةمدارس كروية أكاديمية عمى مستوى أعدـ وجود  -1

ىذه األخيرة عمى مصادر استقطاب محدودة وبالتالي إمكانية اكتشاؼ مواىب مف المستوى  اعتماد
 العالي يكوف بنسبة ضئيمة.

  
المدربيف عمى األسس التقميدية المبنية عمى المالحظة العشوائية الغير مؤسسة أغمب اعتماد  -2

 .في أغمب األحياف بيذا الميداف ـجيميو  تيـوكفاء يـتكوين لنقصوذلؾ المواىب  نتقاءافي 
 

مف خالؿ  )المورفولوجية والبدنية والميارية(يعتبر وجود درجات ومستويات معيارية لممتطمبات  -3
 المواىب الناشئة وعدـ تسػربيا. يساعد في عممية انتقاء اعممي ابطارية اختبارات أساس

 

تحديدىا مف خالؿ بطارية االختبار بناءىا و تـ  المعيارية التي االعتماد عمى المستوياتإف  -4
 في انتقاء بشكؿ كبير يـعممية تس استراتيجية الميارية( يعد -البدنية -رفولوجيةالمقترحة )المو 

 . وفؽ أسس عممية متينة (12-11) الناشئة المواىب
 

 :ية البحثمىأ
 وانتقاء اكتشاؼ البحث في االطالع عمى االستراتيجيات المنتيجة في أىميةتكمف  -

 .  ندية الغرب الجزائريأل المدارس الكروية عمى مستوى الموىوبيف مف الناشئيف
مف )المورفولوجية والبدنية والميارية( وجود درجات ومستويات معيارية لممتطمبات  أىمية إبراز -

 .خالؿ بطارية اختبارات كأساس عممي يساعد في عممية انتقاء المواىب الناشئة وعدـ تسػربيا
 

 سباب اختيار الموضوع:أ

عمى مستوى أندية الغرب اشتغاؿ الطالب الباحث كمدرب في احد المدارس الكروية  -1
 . الجزائري

 إىماؿمالحظة الطالب الباحث مف خالؿ تجربتو القصيرة مع المدارس الكروية انو ىناؾ  -2
 مف الناشئيف . الموىوبيفكبير مف حيث االستراتيجيات المنتيجة في اكتشاؼ 

قمة فاعمية االستراتيجيات المنتيجة في عممية االكتشاؼ  أفمالحظة الطالب الباحث  -3
تدني مستوى كرة القدـ الجزائرية  أسبابروية تعتبر سببا مف المواىب في المدارس الك

 . أخرىمقارنة مع دوؿ 
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تغيير  إلىيأمؿ الطالب الباحث مف خالؿ ىذا البحث لفت انتباه المدارس الكروية  -4
 فعالية . أكثراستراتيجيات   إلىاالستراتيجيات الغير فعالة 

مى األسس العممية الحديثة في يأمؿ الطالب الباحث مف المدارس الكروية االعتماد ع -5
 اكتشاؼ الموىوبيف مف الناشئيف.

 مصطمحات البحث: 

  االستراتيجيات:  -1

لى الكممة إ إستراتيجيةصؿ كممة أيرجع أنو  "أحمد  محمد عبده رزق " يرى التعريف المغوي: -أ
 اإلستراتيجيةويعرؼ قاموس ويستر  ،المعارؾ دارةإ ستراتيجيوس وتعني فنوف الحرب وإاليونانية 

أنيا عمـ أو فف عمى  "الموارد"ويشير قاموس ، خطيط وتوجيو العمميات العسكريةعمى أنيا عمـ ت
دارةالحرب أو وضع الخطط  ىي أساس  اإلستراتيجيةموس أكسفورد اق فيو  ،العمميات الحربية وا 

قؼ و العدو الفف المستخدـ في تعبئة وتحريؾ المعدات الحربية بما يمكف مف السيطرة عمى المو 
دارة و إدارة فيي تعني عمـ وفف لى مجاؿ اإلإنا مانتق إذابصورة شاممة و ال يختمؼ األمر كثيرا 

)عبده رزؽ محمد أحمد،  تخطيط كافة األعماؿ و التي تمكف المؤسسة مف تحقيؽ أىدافيا .
 (54-53، الصفحات 2012

 بالخطة لتحقيؽ أىداؼ الشركة، تـ استخداـ معيف لمموراد. (2112)قاموس المعاني ويعرفيا  -
 (11، صفحة 2016/2017)محفوظي محمود، 

بأنيا: تعني فف التعبئة  اإلستراتيجية "مروان عبد المجيد إبراىيميعرؼ " :اإلجرائيالتعريف  -ب
والتوجيو لمموارد والطاقات البشرية والمادية، قصد التحقيؽ األفضؿ و األمثؿ لألىداؼ المسطرة 

، 2010)مرواف عبد المجيد ابراىيـ،  والموضوعة مف طرؼ التنظيـ الذي أشػػرؼ عمى وضعيا.
 (22صفحة 

اإلستراتيجية بأنيا األىداؼ  أحمد الشافعي وعبد الرحمان أحمد السيار""حسن كما يعرفو كؿ 
)حسف أحمد الشافعي وعبد الرحماف  العامة التي تسعى المؤسسة لتحقيقيا عمى المدى الطويؿ.

 أحمد السيار ، االسكندرية (
ستراتيجية ىي التخطيط الموضوعي وفقا أف اإل "(1818)نادي أحمد عمي عبد المجيد "يرى  و

لألسموب العممي لإلدارة عف طريؽ تحديد األىداؼ المراد تحقيقيا و تحديد وسائؿ تحقيؽ ىذه 
مكانيات المتاحة طار اإلإجراءات و برامج في مدى زمني مناسب في إاألىداؼ مف سياسات و 
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اـ تحقيقا لفمسفة و مفاىيـ و لمعمؿ عمى التغمب عمى الصعوبات والمعوقات بغرض تطوير أي نظ
 (2010)نادي أحمد عمي عبد المجيد ،  ىداؼ المجتمع وتطمعاتو المستقبمية.أ

 االكتشاف: -1
جدد مف نظاـ يعتمد عمى اختيار ال وىو اكتشاؼ الموىبة الرياضيةالتعريف اإلجرائي:  -

ندية ومراكز الشباب والساحات الشعبية الرياضية باألمجموع الناشئيف في المجتمع والمدارس 
)عمرو  .الرياضيةبيا الخبراء في مجاالت التربية  ىو وفؽ اختيارات محددة يعنأ بالمحافظات

 (153، صفحة 1997أبو المجد و جماؿ اسماعيؿ النمكي، 
 

 االنتقاء:  -3
االنتقاء ىو عممية تتطمب العثور في  »بأف "ريني وأل" يرى كال مف العالميف  اإلجرائي: التعريف

 .RICHARD) .« طاء ميارات عالية في رياضة معينةوسط كبير عمى أفراد لدييـ قابمية إلع

PANJUOTA KLOUNTROW, MONPETI, 1989, p. 306) 

  :ىوبينالمو  -4
وىي اسـ مشتؽ مف وىب، وجمعيا مواىب أو التعريف المغوي لكممة الموىوبين أو الموىبة:  -أ

  فيذكر الموىبة بمعنى القدرة. )المورد(، أما "11"متن المغة ص موىوبيف وىي كؿ ما وىبو اهلل لؾ 

  :ىوبينالتعريف اإلجرائي لكممة المو  -ب

التمميذ الموىوب رياضيا بأنو الموىوبيف أو : " عمر أبو المجد وجمال إسماعيل النمكي يعرؼ -
ذلؾ الطفؿ الذي تتوفر لديو استعدادات و القدرات الخاصة التي تساعده عمى جعؿ أدائو متفوقا 

، 1997المجد و جماؿ اسماعيؿ النمكي، )عمرو أبو  متميزا عف األطفاؿ العادييف مف نفس سنو".
 (94صفحة 

الذيف يمتمكوف خاصية أو مجموعة ىـ تعرؼ الموىوبيف بأنيـ  "ىدى محمد محمد الخضري"أما  -
في  إبداعأو مميزات عالية أو  صالخصائص المميزة سواء أكانت ذكاء مميزا أو قدرة أو خصائ

)ىدى محمد محمد الخضري،  « .مجاؿ محدود أو أي استعداد أو قدرة خاصة مميزة في نشاط ما 
 (26-25، الصفحات 2004

: "ىو الذي يممؾ قدرات ذات مستوى الموىوب الرياضي بأنو "ERWIN, H"يعرؼ كما  -
  (ERWIN.H, 1987, p. 98) في التخصصات الرياضية. وفوؽ المتوسطعمى أ



 التعريف بالبحث

 12 

عطيت يمكنيـ التفوؽ في المستقبؿ إذا أأف األطفاؿ الموىوبيف ىـ الذيف ب: " فؤاد نصحي و يؤكد -
  (182، صفحة 1980)نصحي فؤاد،  ليـ العناية في توجيييـ واالىتماـ بيـ".

 :الناشئين -2
أعمارىـ  يتراوحالبنات الذيف الناشئيف ىـ الصغار مف الجنسيف، البنيف و و أالتعريف اإلجرائي:  -
سنوات  (10-8)الطفولة المتوسطةتندرج ىذه السنوات تحت كؿ مف مراحؿ ( سنة، و 12-6)بيفما
)يحي  سنة. 17مرحمة المراىقة األولى بداية  ،سنة تقريبا(12-11) با، ومرحمة الطفولة المتأخرةتقري

 (13، صفحة 2004السيد اسماعيؿ الحاوي ، 

 مدارس كرة القدم: -5

بأنيا ىيكؿ تنظيمي يمتمكو نادي محترؼ ييدؼ إلى تكويف الالعبيف "محفوظي محمود" يعرفيا 
 (14، صفحة 2016/2017)محفوظي محمود،  لبموغ صنؼ األكابر.

فمف خالؿ خبرتو مع ىذه المدارس الكروية والواقع المعاش فيعرفيا بأنيا ىي  "الطالب الباحث"أما 
والتي  سنة 12تمؾ المدارس التي تيتـ وتعتني باكتشاؼ وتكويف وتدريب األطفاؿ الناشئيف ما دوف 

 تكوف تابعة أو تشتغؿ تحت إطار سواء األندية المحترفة أو الياوية أو الجمعيات الرياضية. 

 :المصطمحات التي ليا عالقة بموضوع البحث بطريقة غير مباشرة 

 مدرسة كرة القدم األكاديمية: -1
ىي وحدة تربوية واجتماعية، دورىا توفير تكويف ذىني وتربوي  "Goarin Michel"يعرفيا 

واجتماعي وبدني عف طريؽ ممارسة كرة القدـ، كما يجب أف يحتوي ىذا الييكؿ عمى التأطير 
)محفوظي  ويحاوؿ الشركاء بواسطة الوسائؿ المتاحة تحسيف العمؿ والتنظيـ في مدرسة كرة القدـ.

  (14، صفحة 2016/2017محمود، 

فيعرؼ مدارس كرة القدـ األكاديمية إضافة إلى ما سبؽ تعريفو بأنيا تمؾ  "الطالب الباحث"أما 
توفير اإلمكانيات والمنشآت والوسائؿ وفؽ معايير الجودة والعالمية بيدؼ المدارس التي تعمؿ عمى 

وليتـ مف بيف قاعدة عريضة مف المواىب  مفاضمتيـاكتشاؼ وتكويف األطفاؿ الناشئيف الذيف تـ 
في  ومتابعتيا بيا والتكفؿ يا ورعايتياتدريبحيث أف ىذه األخيرة يتـ أحسنيـ كخطوة أخرى اختيار 

 -ةجتماعياال -ة )كرة قدـ(رياضيال نفس الظروؼ وفي نفس المكاف ومف جميع النواحي سواء
 ة.تعميميال -ةتربويال
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  القياس: -2

فالقياس ىو تمؾ  »":عالوي و محمد نصر الدين رضوانالمحمد حسن "حسب رأي كل من  
ليمى "الموضوعية، و التي تكوف نتائجيا قابمة لممعالجة اإلحصائية" و ترى  اإلجراءات المقننة و 

أف " القياس ىو جمع معمومات و بيانات بطريقة كمية يؤسس عمييا الحكـ عمى الشيء و  "فرحات
أدوات متعددة و تقنية خاصة في جمع البيانات مما ساعد عمى التقدـ في عممية  استخداـبيتـ ذلؾ 
  .(28، صفحة 2001)ليمى السيد فرحات،  «التقويـ

القياس يعني تقدير الظواىر  »إلى أف  "كمال الدين عبد الرحمان درويش و آخرون"كما أشار و 
، صفحة 2002)كماؿ الديف عبد الرحماف درويش و آخروف،   « الموضوعية لمقياس تقديرا كميا

15). 

كؿ ما يوجد بمقدار، و إف  »رأيو الفمسفي في القياس و ذلؾ في قولو المأثور  "ثورندايك"و يعطي 
، 1999)حمادة مفتى إبراىيـ،  بأبو القياس "ثورندايؾ"و لذلؾ لقب  « ىذا المقدار يمكف قياسو

 .(45صفحة 

 االختبار: -3
ختباره تعني )جربو( أو أو كممة ا "االمتحان"أو  "التجربة"واالختبار في المغة يحمؿ معنى لغتا:  -أ

 )امتحنو(.
 إجرائيا: -ب

قياس قدرة الفرد عمى أداء عمؿ معيف وفؽ ضوابط وصيغ  » ىو: "قيس نجيب"في رأي  االختبار
 .« عممية دقيقة

وسيمة تستمـز طرؽ البحث كالقياس والمالحظة و التجريب و االستقصاء  »فيعرفو بأنو:  "بوبي" أما
 .« والتحديد والتفسير واالستنتاج والتعميـ

طريقة منظمة  »االختبار عمى أنو  "محمد حسن عالوي ونصر الدين رضوان"ويعرؼ كؿ مف 
 .« لمقارنة سموؾ شخصيف أو أكثر، وىو مقياس موضوعي مقنف لقيمة السموؾ

طريقة لممقارنة بيف أفراد أو داخؿ فرد واحد، في  »أف االختبار ىو  "ليمى السيد فرحات"وتقوؿ 
 .« السموؾ أو في عينة منو، في ضوء معيار أو مستوى أو محؾ
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مالحظة استجابة الفرد في موقؼ يتضمف منبيات منظمة تنظيما  »ىو  يونس""انتصار وتقوؿ 
مقصودا ذات صفات محددة، ومقدمة لمفرد بطريقة خاصة تمكف الباحث مف تسجيؿ و قياس ىذه 

 .« االستجابات تسجيال دقيقا

 : االختبارات بطارية -2
بأنيا مجموعة مف االختبارات المقننة و المطبقة عمى نفس  حسنين" " محمد صبحييعرفيا 

األشخاص و معاييرىا المشتقة تسمح بالمقارنة، و قد يقصد بالبطارية أحيانا اختبار أو أكثر 
، 1996)حسانيف محمد صبحي )ج(،  أعطيت لنفس األشخاص سواء قننت معا أو لـ تقنف.

 (44حة صف

ىي المعايير القياسية التي تستخدـ لتحديد الحالة النسبية لمدرجات الخاـ  المستويات المعيارية: -5
، 2000)محمد حسف العالوي، نصر الديف رضواف، بغرض تفسير ىذه الدرجات و تقويـ نتائجيا.

 (88صفحة 
 

 الدرجة المعيارية:  -6
أف الدرجة المعيارية ىي الوسيمة التي توضح العالقة بيف انحراؼ درجة الفرد  "ليمى فرحات"تشير 

عف الوسط الحسابي لممجموعة وبيف االنحراؼ المعياري لتوزيع درجات المجموعة لذلؾ مف 
 الضروري استخداـ الدرجة المعيارية, و الدرجة المعيارية يحتاجيا المعمـ أو المدرب لمتعرؼ عمى
مستوى تالميذه أو العبيو أو مقارنة تحصيؿ تالميذ أو العب بآخر، أو أداؤه عمى اختبار بأدائو 
في اختبار آخر و تفسير ذلؾ األداء بالنسبة لزمالء عينة التقنيف بشرط أف تكوف تمؾ العينة كبيرة 

)ليمى السيد وممثمة لممجتمع األصمي وذلؾ بيدؼ تقويمي أو تشخيصي أو تربوي أو عالجي.
 (176، صفحة 2003فرحات، 
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 ( 1993الحميم" ) عبد الباسط محمد عبد"التي قام بها الدراسة  -1-13
سماعيل أحمد حسن)التي قام بها الدراسة  -1-14  ( 1994أحمد محمد أحمد عبد اهلل وا 
 ( 1111غازي السيد يوسف" )"التي قام بها الدراسة  -1-15
 ( 2111بن برنو عثمان" )"التي قام بها الدراسة  -1-16
  (1116الدراسة التي قام بها الباحث "الطائي عبد الحكيم") -1-17
  (2111)الدراسة التي قام بها "الفضيل عمر عبد اهلل عبش"  -1-18
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 ( رسالة دكتوراه  2114بن قوة عمي" )التي قام بها "الدراسة  -1-21
 ( 2115محمد حازم أبو يوسف" )التي قام بها "دراسة ال -1-21
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  (2119)الدراسة التي قام بها "حسن أحمد الشافعي وعبد الرحمان أحمد سيار"  -1-28
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 ما يميز هذه الدراسة عن باقي الدراسات السابقة -
 خالصة -
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 تمييد: 
إف إنجاز أي بحث مف البحوث العممية يتطمب مف الباحث المجوء واالستعانة واالىتماـ بالدراسات 

ميما كاف تخصصو وىذا مف منطمؽ أف كؿ بحث ىو عبارة عف  والمرتبطة المشابيةالسابقة و 
الدراسات تعتبر أيضا بمثابة دعـ ومساندة  ىذه تكممة لبحوث أخرى وتمييد لبحوث قادمة، كما أف

لمباحث لموقوؼ عمى أىـ النتائج التي توصمت إلييا البحوث المنجزة في نفس ميداف موضوع 
تعتبر وتعد مف أىـ  ""محمد حسن العالويحسب البحث، كما أف الدراسات المشابية عمى 

المحاور التي يجب عمى أي قائـ عمى البحث بأف يتناوليا بإحكاـ ويثري بحثو مف خالليا، وذلؾ 
كونيا تعتبر مف بيف الركائز التي يرتكز عمييا الباحث وذلؾ إلسياميا في إثراء البحث والمساىمة 

تي تحيط بو، كما تتيح لمباحث فرصة لالستفادة منيا في معالجة مشكمتو والتعرؼ عمى األبعاد ال
)بمبالي عبد القادر،  مباشرة سواء مف حيث التوجيو والتخطيط والمناقشة أو المقارنة،

فيما يتعمؽ بأىمية الدراسات  "تركي رابح"وىذا ما أكده أيضا  (89، صفحة 2016/2017
المشابية حيث يقوؿ: بأنو مف الضروري ربط المصادر األساسية مف دراسات ونظريات سابقة 
ومشابية حتى نتمكف مف تصنيؼ وتحميؿ معطيات البحث والربط بينيا وبيف الموضوع الوارد 

 (123، صفحة 1984)تركي رابح،  البحث فيو.
 

والدراسات المشابية تساعد الباحث أيضا في بناء خطتو عمى ضوء ما جمعو مف معمومات 
ومعارؼ، وذلؾ إيمانا منو بتسمسؿ الحركة العممية، أي أف االنطالؽ مف اقتراحات السمؼ وجعميا 

عمى ما  فروضا لمبحوث العممية تجعؿ حمقة الترابط بيف السالسؿ العممية تكوف قد اكتممت، وبناءا
والتي  والمرتبطة تقدـ قاـ الطالب الباحث بإجراء عممية مسح ومراجعة لألبحاث العممية المشابية

ليا عالقة بموضوع البحث وىذا مف خالؿ عرضيا في ىذا الفصؿ األوؿ مف الباب األوؿ ولتكوف 
لمناسبة ليذه كبداية نبتدئ بيا البحث مف أجؿ التحديد السميـ لإلشكالية وكذا صياغة الفرضيات ا

 الدراسة، واالستعانة بيا كنياية وذلؾ عند تحميمنا ومناقشة لمنتائج ثـ مقارنتيا بالفرضيات.
 

أف يذكر كؿ مف  والمرتبطة ولقد حاوؿ الطالب الباحث أيضا عند عرض ليذه الدراسات المشابية
لجات اإلحصائية اليدؼ مف الدراسة، المنيج المستخدـ، العينة، االختبارات المستخدمة، والمعا

وأىـ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا، وكما تـ في نياية العرض محاولة التعميؽ عمى ىذه الدراسات 
 ومدى االستفادة منيا في البحث الحالي الذي ىو قيد الدراسة.      
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 :والمرتبطة الدراسات المشابية -1
 :تحت عنوان (1966زىراء عبد المنعم )بيا  تالتي قامدراسة ال -1-1

 "دراسة تقويمية لمراكز الموىوبيف الرياضية بمحافظة القاىرة"    

 :دراسةالمن اليدف  
تقويـ مراكز الموىوبيف الرياضية بمحافظة القاىرة عف طريؽ دراسة مدى ما حققتو مف األىداؼ  

التي وضعت ليا، و تقويـ طرؽ االكتشاؼ المبكر لممواىب الرياضية المتبع في المركز، تقويـ 
دراسية(، ال –التدريبية )الفني( -الغذائية-االجتماعية -النفسية -الرعاية المتكاممة لمموىوب )الصحية

 -أدوات -و تقويـ اإلمكانات الخاصة باألنشطة قيد الدراسة و تشمؿ إمكانات مادية )منشآت
 مشرفيف عممييف(. -إدارييف -ميزانية و حوافز( و إمكانات بشرية )مدربيف -مالبس -أجيزة

 المنيج المستخدم:
 تـ استخداـ المنيج الوصفي 

 : عينة البحث
لمدربيف و اإلدارييف عف طريؽ الحصر الشامؿ بمراكز الموىوبيف و تـ اختيار عينة البحث مف ا 

إداريا، أما المشرفيف  12مدربا و عدد اإلدارييف  25الرياضية بمحافظة القاىرة فكاف عدد المدربيف 
العممييف و الموىوبيف تـ اختيار عينة منيـ مف المراكز قيد الدراسة فكاف عدد المشرفيف العممييف 

 موىوبا رياضيا. 175أما الموىوبيف عددىـ مشرفاف عممياف، 

 األدوات المستخدمة:
تغذية(، المقابمة  -إمكانات -تـ جمع البيانات عف طريؽ المالحظة، تحميؿ الوثائؽ )ميزانية 

 الشخصية، اإلستبياف.

 النتائج المتوصل إلييا:
توصمت الدراسة إلى وجود بعض القصور في ترجمة ىذه األىداؼ إلى أغراض تنفيذية و بعض  

القصور في وجود برنامج زمني لكؿ غرض مف األغراض، يوجد قصور في التنبؤ بمعدؿ الصفات 
 البدنية لمموىوبيف دوريا.

 
 



والمرتبطة الدراسات المشابهة                             الفصل األول                                 

 19 

 :تحت عنوان (1971فرج حسين بيومي )التي قام بيا دراسة ال -1-2
بارات لقياس الميارات األساسية لكرة القدـ لالعبي المرحمة اإلعدادية لمحافظة "إنشاء اخت
 اإلسكندرية "

 :اليدف من الدراسة
وضع مجموعة مف االختبارات لقياس بعض الميارات األساسية في كرة القدـ )باستخداـ الكرة(    

 لتالميذ المرحمة اإلعدادية بمحافظة اإلسكندرية.

 المنيج المستخدم: 
 استخداـ الباحث المنيج الوصفي و الدراسة المسحية.   

 :عينة البحث
العبا مف العبي فرؽ المدارس اإلعدادية بمحافظة اإلسكندرية  (185)اشتممت العينة عمى   

 المشتركة في المباريات الرسمية التي تنظميا إدارة رعاية الشباب بكؿ منطقة.

 المستخدمة: األدوات
اختبارا مبدئيا لقياس معظـ الميارات بعد تحميؿ محتوى كؿ ميارة بحيث  (18)لقد إستخدـ الباحث 

 يمثؿ كؿ ميارة أكثر مف اختبار يقيس الصفة المطموب قياسيا.

 اإلحصائية المستخدمة: الوسائل
 استخداـ الباحث اختبار )ت( لقياس الفروؽ.   

   النتائج:
العشرة التالية لقياس الميارات األساسية لكرة القدـ لالعبي المرحمة  توصؿ الباحث إلى اإلختبارات

 وىي كالتالي:اإلعدادية 
 ضرب الكرة الثابتة بالقدـ ألطوؿ مسافة. -1
 تسديد الكرة الثابتة بالقدـ نحو المرمى المقسـ. -2
 استالـ الكرات األرضية بأي جزء مف الجسـ. -3
 امتصاص الكرة العالية بأي جزء مف الجسـ. -4
 الكرة العالية بأي جزء مف الجسـ.كتـ  -5
 الجري بالكرة في خطوط متعرجة . -6
 رمية التماس القانونية ألطوؿ مسافة . -7
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 رمية التماس القانونية نحو الدوائر. -8
 تسديد الكرة بالرأس مف الثبات نحو الدوائر. -9

محاولة المرور بالكرة بيف الكرات الطبية الموجودة داخؿ المستطيؿ و التخمص  -10
 منيا.

 :تحت عنوان (1977)محسن بسيوني النحريري التي قام بيا دراسة ال -1-3
 "وضع مستويات معيارية لمصفات البدنية الخاصة لالعبي الفريؽ القومي المصري لكرة القدـ".   

 :اليدف من الدراسة
 وضع مستويات معيارية لمصفات البدنية الخاصة لالعبي الفريؽ القومي المصري لكرة القدـ.

 المستخدم:  المنيج
 استخداـ الباحث المنيج الوصفي المسحي.

 :عينة البحث
 العبا كافة اإلختبارات المستخدمة. (27)العبا، أتـ منيـ  (55)بمغت العينة 

 المستخدمة: األدوات
لقد تمثمت األداة المستخدمة في االختبار الخاص بالفريؽ القومي اليوغسالفي و قد اشتمؿ االختبار 

 التالية.عمى القياسات 
 إختبار القوة  ؾ )الجموس مف الرقود(، )انبطاح ثني الذراعيف(، )الوثب العمودي(. -1
 ـ عدو(.03إختبار السرعة: ) -2
 ( و يحسب المتوسط.5 ×ـ 03إختبار تحمؿ السرعة )عدو  -3
 إختبار الرشاقة )الجري حوؿ القوائـ(. -4
 إختبار المرونة: ثني الجذع أماـ أسفؿ مف الوقوؼ عمى الكرسي. -5
 دقيقة. 12إختبار التحمؿ: إختبار كوبر لمدة  -6

 :المستخدمة اإلحصائيةالوسائل 
 الباحث المئينيات استخداـ
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 النتائج:
 إختالؼ الصفات البدنية الخاصة بكؿ العب في الخطوط المختمفة. -1
 -الرشاقة المرونة –التحمؿ  –تميز العبي كرة القدـ في الصفات البدنية التالية: القوة  -2

 السرعة، و ىي تعتبر صفات بدنية خاصة العبي كرة القدـ. -القدرة

 :تحت عنوان (1977) "مفتي إبراىيم محمدالتي قام بيا "دراسة ال -1-4
 سنة لمحافظتي القاىرة و الجيزة " 16" وضع مستويات معيارية لمياقة البدنية لمناشئيف تحت    

 اليدف من البحث:
 سنة. 16وضع مستويات معيارية لمياقة البدنية لمناشئيف بمحافظتي القاىرة و الجيزة تحت  -1
 إجراء مقارنة بيف مستوى المياقة البدنية لمناشئيف بيف المحافظتيف. -2

 المنيج المستخدم:
 استخداـ الباحث المنيج الوصفي المسحي.

 : عينة البحث
أندية لمدرجة األولى، و قد اختيار  (5) ثموفسنة يم 16مائة ناشئ تحت  (155)بمغت العينة   

 الالعبيف بالطريقة العشوائية.

 المستخدمة: األدوات
 التالية:لقد تـ االعتماد عمى االختبارات 

 وثب طويؿ مف الثبات  -2ـ عدو                   50 -1
 الشد عمى العقمة  -4قوة القبضة                   -3
 ث 03الجموس مف الرقود  -6     03×4الجري اإلرتدادي  -4
 ـ.0533الجري لمسافة  -8ثني الجذع أماما أسفؿ.       -7

 )ت( الفروؽ. –اإلنحراؼ  –المتوسط الحسابي  المستخدمة: اإلحصائية الوسائل

 :المتوصل إلييا النتائج
 أمكف التوصؿ إلى جدوؿ لممستويات المعيارية. -1
البدنية إال أف ترتيبيا جاء متأخرا في  أنو بالرغـ مف تفوؽ بعض األندية في اإلختبارات -2

 المسابقة الرسمية لمناشئيف.
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 :تحت عنوان (1980) "محمود أحمد أبو العنينالتي قام بيا "دراسة ال -1-5
 " وضع اختبارات ميارية و بدنية لالعبي الدرجة األولى في كرة القدـ"    

 : اليدف من الدراسة
 لالعبي الدرجة األولى لكرة القدـ. وضع مجموعة اختبارات بدنية و ميارية -1
 وضع مستويات معيارية عمى أساسيا يمكف تقويـ و تصنيؼ الالعبيف. -2
 التعرؼ عمى العوامؿ البدنية و الميارية الالزمة لالعب كرة القدـ بجميورية مصر العربية. -3

 المنيج المستخدم:
 استخداـ الباحث المنيج الوصفي دراسة الحالة.    

 : عينة البحث
العبا يمثموف عشرة أندية مف أندية الدرجة األولى و ىي  (155)تتضمف عينة البحث      

 –المنصورة  المحمة –اإلسماعيمي –الترسانة  المصري  السويس –المقاولوف –األىمي –)الزمالؾ
 االتحاد السكندري(.

 المستخدمة: األدوات 
اختبار بواقع اختباريف  28إحتوى عمى  لقد تمثمت األداة في استمارة استطالع رأي الخبراء الذي
 لكؿ عنصر بدني و ميارة أساسية لتحديد مدى صالحيتيا.

 اإلحصائية المستخدمة: الوسائل
 استخدـ الباحث أسموب التحميؿ العاممي لالختبارات.     

 :المتوصل إلييا النتائج
 وضع مستويات معيارية لألداء المياري البدني. -
 استخمص الباحث بطارية اختبارات تشتمؿ عمى: -

 ـ.50العدو  -1
 ـ.50الجري بالكرة  -2
 ـ.1500الجري  -3
 مرات. 5 ×30العدو  -4
 ثني الجذع أماما أسفؿ. -5
 ركؿ الكرة لمسافة بالقدـ اليمنى و اليسرى. -6
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 :تحت عنوان (1985) "مصطفى عزتالتي قام بيا "دراسة ال -1-6
البدنية لممراكز المختمفة لمناشئيف في كرة القدـ بجميورية  "وضع مستويات معيارية لمكونات المياقة

 مصر العربية".

 :اليدف من الدراسة
دراسة مستوى مكونات المياقة البدنية لمراكز المعب المختمفة لمناشئيف في كرة القدـ بجميورية  -

 مصر العربية.
المختمفة لمناشئيف في كرة  وضع مستويات معيارية مقننة لمكونات المياقة البدنية لمراكز المعب -

 القدـ بجميورية مصر العربية.

معرفة مستوى مكونات المياقة البدنية لمناشئيف في كرة القدـ بجميورية مصر العربية بالنسبة  -
 لممستوى العالمي.

 المنيج المستخدم:
 "الوصفي المسحي".استخدـ الباحث المنيج لقد 

 :عينة البحث
ات المناطؽ و قد أتـ جميع بختسنة و الذيف يمثموف من 19العب تحت  170شممت العينة 

 العب فقط. 150االختبارات 

 المستخدمة: األدوات

 التالية: لقد األداة في االختبارات
 متر. 03العدو السرعة:
 : الجري حوؿ القوائـ.الرشاقة

 متر. 0333الجري لمسافة  التحمل الدوري التنفسي:
 اختبار المسطرة المدرجة. –مرونة العمود الفقري و مطاطية عضالت خمؼ الفخذيف  المرونة:

 : الوثب العمودي مف الثبات.القوة المميزة بالسرعة
 متر. 03×5 :تحمل السرعة
 ث. 63انبطاح مائؿ ثني الذراعيف  تحمل القوة:

 ث 63رقود ثني الجذع أماما   -
 رقود رفع الرجميف أماما عاليا  -
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 ث 63فتح الرجميف  -
 ث 63الجموس مف الرقود مع رفع الرجميف عاليا  -
 ث. 03الوثب ألعمى مع ثني الركبتيف كامال  -

 :المستخدمة اإلحصائية الوسائل
 تحميؿ التبايف.و المتوسط الحسابي  

 :المتوصل إلييا النتائج
 المختمفة.وضع مستويات معيارية لمكونات المياقة البدنية الخاصة بمراكز المعب 

التحمؿ  -الرشاقة –أمكف ترتيب المتطمبات البدنية لالعب كرة القدـ لمناشئيف كاآلتي: السرعة 
تحمؿ القوة   -القوة المميزة بالسرعة تحمؿ السرعة -المرونة -القوة العضمية -الدوري التنفسي

 سرعة رد الفعؿ. -التوافؽ

مركز و كذلؾ تختمؼ لكؿ مركز في ترتيب ىذه تختمؼ مكونات المياقة البدنية الخاصة بالعب كؿ 
 المكونات.

 :تحت عنوان (1981) "فرج بيوميالتي قام بيا "دراسة ال -1-7
 "وضع اختبارات لقياس الميارات األساسية لكرة القدـ لمطمبة الجدد لكميات التربية الرياضية".

 :اليدف من الدراسة
لقياس الميارات األساسية لكرة القدـ لمطمبة المتقدميف لكميات التربية  وضع بطاريات اختبارات 

 الرياضية.
  المنيج المستخدم:

 "الوصفي المسحي".استخدـ الباحث المنيج 

 : عينة البحث
طالبا مف مختمؼ محافظات الجميورية تـ اختيارىـ بالطريقة  145بمغ عدد العينة الكمي      

 يف لاللتحاؽ بالكمية في اختبار ميارة كرة القدـ.العمدية مف الطمبة المتقدم

 األدوات المستخدمة:
 لقد تمثمت األداة في بطارية اختبارات.
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 :ة المستخدمةاإلحصائيالوسائل 
 الدرجات المئينية.  -االنحراؼ المعياري –المتوسط الحسابي 

  :المتوصل إلييا النتائج
 و ىي: تـ تحديد مجموعة مف االختبارات الميارية

 الجري الزجزاجي بالكرة حوؿ الكرات الطبية.
 تمرير الكرة بقوة بأي جزء مف القدـ.

 تمرير الكرة بالرأس مف الثبات نحو اليدؼ.
 السيطرة عمى الكرة .

 المرور مف جانب ىيكؿ بعمؿ تمويو إلى جية  و المرور بالكرة مف الجية األخرى.
 تسديد الكرة بقوة نحو ىدؼ مقسـ و خالي.

 :تحت عنوان (1984) "لطفي محمد كمالالتي قام بيا "دراسة ال -1-8
 "دراسة بعض الخصائص الجسمية المميزة لالعبي كرة القدـ في الخطوط المختمفة ".      

 : اليدف من الدراسة
سات الجسمية الخاصة بالعبي كرة القدـ في المراكز المختمفة االتعرؼ عمى بعض القي       

 األولى بجميورية مصر العربية و إجراء مقارنة بيف قياسات الالعبيف و مراكزىـ. لمستوى الدرجة

 المنيج المستخدم: 
 استخدـ الباحث المنيج المسحي.   

 : عينة البحث
ىيئة قناة  -الترسانة اإلسماعيمي –البالستيؾ –العبا مف أندية الزمالؾ 85تـ اختيار عدد     

اليجـو في الموسـ  -الوسط  –الدفاع –العب لكؿ مف حراس المرمى 25المصري بواقع  –السويس
 0980/0984الرياضي 

 التالية: لقد تمثمت األداة في القياسات المستخدمة: األدوات
 محيط الحوض. -محيط الفخذطوؿ القدـ  -طوؿ الفخذ -لكتفيفعرض ا –الوزف  -الطوؿ    

 :المستخدمة اإلحصائية لوسائلا
 .الفروؽ (ت) –االنحراؼ المعياري  –المتوسط الحسابي 
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 :المتوصل إلييا النتائج
محيط  -وجود فروؽ دالة إحصائيا لمراكز الالعبيف في بعض القياسات الجسمية )الطوؿ -1

 طوؿ القدـ(. -الحوض
 تميز العبي خط الدفاع في محيط الفخذ. -2
 محيط الحوض –تميز حراس المرمى في الطوؿ الكمي  -3

 :تحت عنوان (1985) "أحمد محمد السيد زكيبيا "التي قام دراسة ال -1-9
بكمية التربية الرياضية لمبنيف، جامعة حمواف، القاىرة و كاف  م0985"أجرت ىذه الدراسة سنة  

 موضوعيا"
  .سنة" 17"وضع مستويات معيارية لمميارات األساسية في الكرة الطائرة لمناشئيف تحت   

 اليدف من الدراسة:
الدراسة إلى وضع مستويات معيارية لبعض الميارات األساسية في الكرة الطائرة لمناشئيف  ىدفت
التعرؼ عمى مستوى أداء الناشئيف لمنطقتي القاىرة و الجيزة لبعض الميارات سنة و  17تحت 

 األساسية في الكرة الطائرة.

 المنيج المستخدم:
 استخدـ الباحث المنيج الوصفي )دراسة مسحية(.

 :البحث عينة
 العب. 85و تمثمت عينة البحث في العبي الكرة الطائرة الناشئيف و بمغ عددىـ  

 المستخدمة: األدوات
 التالية: الميارية لقد تمثمت األداة في بطارية اختبارات وقد استخدـ فييا الباحث االختبارات

إختبار  -التمرير الكرة في المركز  إختبار -إختبار اإلرساؿ -اختبار تمرير الكرة عمى الحائط
 إعداد الكرة فوؽ الشبكة.

 النتائج المتوصل إلييا:

اختبارات. كما قاـ  56تقنيف اختبارات السابقة الذكر لمكرة الطائرة و متضمف  التوصؿ إلى تـ لقد
 الباحث بوضع مستويات معيارية بتحويؿ الدرجات الخاـ إلى درجات معيارية.
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  :تحت عنوان (1995) "ناظم كاظم جوادالتي قام بيا "دراسة ال -1-15
سنة ألندية الدرجة األولى بكرة  07"تحديد مستويات معيارية لمياقة البدنية لفرؽ الناشئيف دوف   

 القدـ لمحافظة بغداد"

 من الدراسة: يدفال
 التعرؼ عمى مستوى المياقة البدنية لعينة البحث.  -
المياقة البدنية لممساعدة في تقويـ الالعبيف بطريقة وضع جدوؿ معيارية في مستوى  -

 موضوعية.
 تقديـ بطارية إختبار مناسبة لألندية المعينة بالبحث لقياس مستوى المياقة البدنية لمناشئيف. -

 المستخدم: منيجال
 استخداـ الباحث المنيج الوصفي باألسموب المسحي لمناسبتو لطبيعة ىذه الدراسة.

  :عينة البحث
 بكرة القدـ لمحافظة بغداد. سنة ألندية الدرجة األولى 07عمؿ مع فرؽ الناشئيف دوف تـ ال

 األدوات المستخدمة:
 لقد تمثمت األداة في بطارية االختبار الخاصة بالمياقة البدنية.

  :المتوصل إلييا النتائج
 ىناؾ فروؽ داؿ إحصائيا في مستوى صفات المياقة البدنية. -
 جيد جدا. –يوجد أي العب مف مجموع حجـ العينة في المستوييف جيد  ال -
 ىناؾ فروؽ داؿ إحصائيا في مستوى مفردات االختبار لعينة البحث. -

  أىم التوصيات:
 االىتماـ بتطوير الصفات البدنية بصورة منتظمة وفؽ أسس عممية. -
ليا عمى جميع األندية  تعميـ البطارية المستخدمة في البحث و كذلؾ المستويات الخاصة -

 الرياضية.
 إجراء دراسات مركزة لوضع مستويات معيارية لمياقة البدنية لكؿ مرحمة عمرية. -
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  :تحت عنوان (1992)القادر عبد الباقي" عبد "التي قام بها دراسة ال -1-11
المرتبطة سنة في ضوء بعض المحددات 12-15بناء مجموعة اختبارات النتقاء ناشئ كرة القدـ "

 ."بالتفوؽ في المعبة

  :اليدف من الدراسة
سنة بمحافظة 12-10بناء مجموعة اختبارات لمصفات البدنية لمناشئيف في كرة القدـ مف سف 

 اإلسكندرية.

  :المنيج المستخدم
 "الوصفي بأسموبو المسحي".استخدـ الباحث المنيج 

  عينة البحث:
 سنة بأندية اإلسكندرية. 12-10ناشئا تراوحت أعمارىـ مف  210بمغ عدد العينة 

  المستخدمة: األدوات
 التالية:لقد تمثمت األدوات المستخدمة في مجموعة االختبارات 

 متر عدو 50 -
 ثانية30الجموس مف الرقود  -
 الوثب العمودي -
 الجري الزجزاجي بيف المقاعد -
 ياردة مشي وجري 200 -

 : اإلحصائية المستخدمة الوسائل
 .المتوسط الحسابي,االنحراؼ المعياري, معامؿ االرتباط

 : المتوصل إلييا النتائج
سنة ثـ  12-10أمكف تقنيف بطارية اختبارات لقياس الصفات البدنية لمناشئيف في كرة القدـ مف 

 وضع مستويات معيارية لالختبارات المستخمصة.

 

 



والمرتبطة الدراسات المشابهة                             الفصل األول                                 

 29 

  تحت عنوان: (1992اسة التي قام بيا أشرف محمد جابر )الدر  -1-12
 ."سنة القاىرة13-11وضع بطارية اختبارات لقياس االستعداد البدني والمياري لناشئ كرة القدـ "

 :اليدف من الدراسة
-11التعرؼ عمى أىـ العناصر البدنية والميارية األساسية لمعبة كرة القدـ الالزمة لمناشئيف  -

 سنة. 13
وضع مستويات معيارية لمبطارية المستخمصة تسيـ في االختيار والتصنيؼ لناشئي كرة القدـ  -

  سنة. 11-13

 :المنيج المستخدم
 "المنيج التجريبي".استخدـ الباحث  لقد

  عينة البحث:
سنة ممارسيف أنشطة رياضية  13-11طفؿ مف سف 255و ،ناشئ كرة قدـ بنادي الزمالؾ 125
 أخرى.
 المستخدمة: األدوات

 لقد استخدـ الباحث أداة تمثمت في بطارية إختبارات.

  اإلحصائية المستخدمة: الوسائل
 استخدـ الباحث التحميؿ العاممي.لقد 

  :المتوصل إلييا النتائج
( سنة مف النواحي البدنية 13-11تمكف الباحث مف وضع بطارية اختبار لمناشئيف في كرة القدـ )

 وىي كاآلتي: والميارية
 ضرب الكرة بالرأس. -ركؿ الكرة لمسافة بالقدـ اليمنى واليسرى.             -
 تنطيط الكرة بالرأس. -  الوثب العمودي مف الثبات.                       -
 تنطيط الكرة بالرأس. –لكرة.                           الجري الزجزاجي با -
 ضرب الكرة بالرأس لمسافة. –مسافة.                          رمي التماس ألبعد -
 متر. 30عدو  –الثبات.                        الوثب العريض مف  -
 .الجري االرتدادي –ردة.                          يا 200جري ومشي  -
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 : تحت عنوان( 1993عبد الباسط محمد عبد الحميم" )"التي قام بها الدراسة  -1-13
 رس كرة القدـ باإلسكندرية"ا"تقويـ مد  

 :اليدف من الدراسة
و قد ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى خواص قصور و المعوقات التي تحد مف تطوير مستويات  

 سنة بمحافظة اإلسكندرية. (12-15)ناشئ مدارس كرة القدـ في المرحمة السنية 

 "المنيج وصفي".أستخدـ الباحث  المنيج المستخدم:

 :عينة البحث
مف  12مدريا بفرؽ مدارس الكرة اإلسكندرية، كما اشتممت العينة عمى  18و اشتممت العينة عمى  

 الخبراء المتخصصيف في مجاؿ التربية الرياضية. 

 استمارة استطالع الرأي و المقابمة الشخصية. :األدوات المستخدمة

 :المتوصل إلييا النتائج
 سنة (12-15)قصور في ما ىو قائـ حاليا في مدارس كرة القدـ في المرحمة السنية  وجود -
 عدـ وجود مسابقات سنية لمناشئيف في مدارس كرة القدـ. -
 وجود قصور في اإلمكانات الميمة في االرتقاء بناشئ مدارس كرة القدـ. -

سماعيل أحمد التي قام بها دراسة ال -1-14 تحت  (1994)حسنأحمد محمد أحمد عبد اهلل وا 

 : عنوان
 "بعض المستويات المعيارية إلنتقاء الناشئيف بمدارس الموىوبيف رياضيا"

 :من الدراسة اليدف
لى وضع بعض المستويات المعيارية لمقياسات األنثروبومترية و الفسيولوجية و تيدؼ الدراسة إ 

الناشئيف لمدارس الموىوبيف رياضيا مف خالؿ النتائج التي حققيا  البدنية و الميارية إلنتقاء
 الناشئوف فعال و قبموا عمى أساسيا بمدارس الموىوبيف رياضيا.

 المنيج المستخدم:
 "المنيج المسحي".تخدـ الباحث سو ألجؿ الوصوؿ إلى تحقيؽ ىدؼ البحث ا 

 عينة البحث:
 ناشئ. 326بمغت عينة البحث  
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 :المستخدمة األدوات
  األدوات التالية:قصد إنتقاء الناشئيف لمدارس الموىوبيف رياضيا استخدـ الباحثاف  

قياس الطوؿ و الوزف، طوؿ العضد ، محيط المساعد، الوزف النسبي لكتمة  القياسات األنثرومترية:
لنبض، القدرة فقد تـ قياس المستيمؾ األقصى ألكسجيف، ا :اإلختبارات الفسيولوجيةالدىف. أما أىـ 

استخدـ الباحثاف االختبارات التالية: العدو  :لمجانب البدني و الميارياإلسترجاعية. بينما بالنسبة 
 ـ، الوثب العمودي، الوثب مف الثبات، جري التحمؿ، الوثب المتعدد، المرونة.30

  :المستخدمة اإلحصائية الوسائل
المستويات  -المدى -معامؿ اإللتواء -المعياري اإلنحراؼ -سط الحسابيالمتو  كؿ مف تـ استخداـ

 التوزيع اإلعتدالي. -المعيارية )الدرجة المئينية(

 : المتوصل إلييا النتائج
سنة أىـ مرحمة التي تسمح بالتعرؼ عمى معظـ المواصفات  (13-15)يعتبر العمر -

 المتعمقة بالموىوبيف.
و ىذا يوضح أف الوحدات المذكورة تحقؽ المنحنى  (±3)جميع قيـ اإللتواء ال تزيد عف   -

 اإلعتدالي لعينة البحث كما أف البيانات موزعة توزيعا إعتداليا.
إف معظـ المتوسطات الحسابية تقع في الدرجة المئينية الخمسيف أو تبعد عنيا قميال و  -

نسبي " تدؿ المئينيات عمى الوضع ال "محمد حسن العالوي و سعد رضوان"يقوؿ في ذلؾ 
لمفرد حيث يقابؿ المئيني خمسوف منتصؼ جماعة التقنيف فإذا زاد المئيني عف خمسوف فإف 

 ىذا يدؿ عمى أف قياسات الفرد أعمى مف المتوسط ".
، و الوثب العمودي، و الوثب مف الثبات م03ىناؾ بعض المتغيرات المشتركة كالعدو  -

 القوة. حيث تتطمب معظـ األنشطة الرياضية السرعة و القدرة و

 أىم التوصيات:
استخداـ المستويات المعيارية التي خمصت إلييا ىذه الدراسة حتى تكوف مرجع لمعمؿ  -

 الميداني.
االعتماد عمى اختبارات عممية مقننة لتقدير المستوى البدني و المياري و الفسيولوجي لدى  -

 الالعبيف في ىذه المرحمة العمرية.
 و في تخصصات رياضية متعددة.نوصي بضرورة إجراء دراسات مماثمة  -
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 :تحت عنوان (2000) "غازي السيد يوسف"التي قام بها دراسة ال -1-15
البناء التكويني لمحددات القدرات البدنية و الميارية كمؤشرات إلنتقاء العبي كرة القدـ "    

 الناشئيف"

 اليدف من الدراسة:
محاولة الكشؼ عف أصحاب الموىبة و الحاجة الماسة إلى التعرؼ عمى البناء التكويني مف  -

 الجانب البدني و المياري. 
تحديد البناء العاممي البسيط لمقدرات البدنية و الميارية لعينة البحث و استخالص بطارية إختبار  -

 لقياس البناء التكويني لمقدرات البدنية و الميارية.

  :ج المستخدمالمني
 "المنيج الوصفي".استخداـ الباحث 

  :عينة البحث
 سنة. 14العبا بمغ سنيـ  135أندية بمجموع  55بمغ عدد العينة 

 : األدوات المستخدمة
البدنية وقد تمثمت في كؿ مف: القوة العضمية، السرعة،  استخدـ الباحث مجموعة مف اإلختبارات

 القدرة، الرشاقة، المرونة، و التحمؿ باإلضافة إلى بعض اإلختبارات الميارية.

 :المستخدمة إلحصائيةالوسائل ا
 .SPSSاستخدـ الباحث التحميؿ اإلحصائي بإستخداـ نظاـ  

 :المتوصل إلييا النتائج
توصؿ الباحث إلى استخالص بطارية لقياس البناء التكويني لمقدرات البدنية و الميارية في ضوء  

اختبارات و التي حققت أعمى التشبعات و عميو  (09)عوامميا المستخمصة التي بمغ عددىا تسعة 
ىذه يوصي الباحث بضرورة إستخداـ وحدات بطارية إختبار البناء التكويني إلنتقاء الناشئيف في 

 سنة(. 14)المرحمة السنية 
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 :تحت عنوان (2555) "بن برنو عثمان"التي قام بها دراسة ال -1-16
" تحديد درجات معيارية مف خالؿ بطارية اختبارات مقترحة لتقويـ بعض الميارات األساسية في   

 كرة اليد و الكرة الطائرة لمتالميذ الثانوييف"

 اليدف من الدراسة:
الدراسة إلى معرفة الكيفية و الطريقة المستخدمة لتقويـ التالميذ في األلعاب الجماعية ىدفت ىذه 

 )كرة اليد، كرة الطائرة( عمى بعض الثانويات الجزائرية.
تحديد بطارية اختبارات لتقويـ التالميذ في األلعاب الجماعية )كرة اليد، كرة الطائرة( وفؽ  -

الحركي المنصوص عمييا في منياج  –ؿ الحسي الوسائؿ المتوفرة و األىداؼ في المجا
 التربية البدنية و الرياضية عمى مستوى الثانويات الجزائرية.

استخالص طريقة عممية موضوعية لعممية تقويـ التالميذ في األلعاب الجماعية )كرة اليد،  -
 الكرة الطائرة(، مف خالؿ إعداد مستويات معيارية.

 المنيج المستخدم:
 لمالئمتو لطبيعة البحث. "المنيج المسحي"ث إستخدـ الباح 

 :عينة البحث
 إناث . 635ذكور و  875أنجز البحث عمى تالميذ التعميـ الثانوي حيث بمغ حجـ العينة 

 :األدوات المستخدمة
ختبار شممت عمى مجموعة مف االختبارات الميارية في كرة اليد و ىي تمثمت األداة في بطارية ا

االستالـ(، اختبار التصويب، اختبار الجري المتعرج مع التوافؽ )التمرير و تالي: اختبار كال
 التصويب، اختبار الدائري، اختبار تنطيط الكرة حوؿ الممعب. 

  الوسائل اإلحصائية المستخدمة:

مف مف جراء تطبيؽ البطارية المقترحة عولجت بإستخداـ مجموعة عمييا النتائج الخاـ المتحصؿ  إف
: المتوسط الحسابي، اإلنحراؼ المعياري، التبايف، معامؿ االرتباط التاليةصائية الوسائؿ اإلح

 ، السمـ العادي لحساب الدرجات التنقيط )لتسعة أقساـ(."لبيرسوف"البسيط 
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 :المتوصل إلييا النتائج
المعتمد مف طرؼ المدرسيف في كرة اليد و الكرة الطائرة يتركز بنسبة كبيرة عمى التقويـ  التقويـ -

بطريقتيـ الخاصة أي التقويـ الذاتي دوف استخداميـ لمعايير أو بطارية اختبار لتقويـ مستوى 
 التالميذ في األنشطة الجماعية )كرة اليد، الكرة الطائرة(.

أغمب نتائج العينة في جميع االختبارات كرة اليد تتراوح درجات التنقيط بالنسبة لسنة  كانت -
األولى ذكور و إناث تقع في المستوى المتوسط حسب التوزيع الطبيعي لحساب الدرجات و 

 المستويات المعيارية.

 أىم التوصيات:
و الرياضية عامة و في األلعاب  استخداـ الطريقة الموضوعية لتقويـ التالميذ في التربية البدنية -

 الجماعية دوف طريقة التقويـ الذاتي.
 ضرورة اعتماد مدرسي التربية البدنية و الرياضية عمى بطارية اختبارات موحدة لتقويـ التالميذ. -
 .استخداـ المعايير و الدرجات لتحديد مستويات األداء المياري لمتالميذ في األلعاب الجماعية -

  :تحت عنوان (2001)بيا الباحث "الطائي عبد الحكيم" الدراسة التي قام -1-17
ظواىر اكتشاؼ الموىوبيف لتالميذ المدارس، لكال الجنسيف وسبؿ تطوير المستوى الرياضي في "

 "سنة. (12-11)الوطف العربي 

 اليدف من الدراسة:
رس االبتدائية والمتوسطة في محاولة اكتشاؼ الموىوبيف في المدا لقد كاف اليدؼ مف ىذه الدراسة

وقت مبكر ضمانا لتحقيؽ االنجاز والمستوى الجيد، كذلؾ معرفة ظواىر التطور الحركي لدى 
مكانية االرتقاء بيـ.  الموىوبيف وا 

 المنيج المستخدم:
حيث قاـ بتحميؿ بعض الدراسات والبحوث،  ،"المنيج الوصفي التحميمي"اعتمد الباحث عمى لقد 

كما اعتمد عمى المراجع والكتب المتوفرة مف خالؿ عرض اآلراء والنتائج التي توصؿ إلييا الباحثوف 
 لالستفادة منيا في ىذا البحث.
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 عينة البحث:
استخدـ الباحث عينة سبؽ وأف استعمميا مجموعة مف الباحثيف في وزارة الشباب والرياضة وىي لقد 

تمميذ، مف كال الجنسيف، تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية مف بيف تالميذ مختمؼ المدارس في  4172
مرحمة الصؼ  مف 1503، وعدد الذكور 2269، بمغ عدد اإلناث م1983سبع محافظات عاـ 

ادس ابتدائي، حيث تـ استبعاد العناصر التي ال تزاوؿ التدريب في جيات أخرى الخامس والس
 ألسباب تتعمؽ بمعرفة المياقة البدنية لمتالميذ، في ىذه المرحمة العمرية الختيار الموىوبيف منيا.

 األدوات المستخدمة:
الباحث التحميؿ والمقارنة، ثـ دونت نتائج االختبارات في استمارات خاصة ووضع ليا  خدـاست

ف تـ االتفاؽ عمييا مف قبؿ أبعد  ياقة البدنية"،م"اختبار البطارية  عمؿاستثـ جداوؿ ومخططات، 
 ىذه البطارية االختبارات التالية: تضمنت بحيثمجموعة مف الباحثيف،

 وزف وطوؿ الجسـ -5          متر 30العدو السريع لمسافة  -1
 معدؿ النبض -6التوافؽ الحركي                         -2
 متر لمذكور500متر لإلناث و300مطاولة  -7الدقة في الحركة                        -3
 القوة االنفجارية  -4

 الوسائل اإلحصائية المستخدمة:
المياقة البدنية والمقارنة فيما بينيا، مف بيف اعتمد الباحث عمى الطرؽ اإلحصائية، إليجاد عناصر 

لقد أدرجت عينة البحث في جداوؿ و ، النسب المئوية واألوساط الحسابية ىذه الطرؽ، إيجاد
خاصة، لكؿ محافظة أو منطقة ينتمي إلييا التمميذ مف كال الجنسيف، تـ سجمت نتائج اختبارات 

صميف لمذكور واإلناث حسب عدد كؿ منيا، سجمت ياقة البدنية، أماـ كؿ منطقة  في جدوليف منفمال
 نتائج كؿ فرد مف أفراد عينة البحث عمى انفراد، حسب العمر والجنس والمنطقة.

 النتائج المتوصل إلييا:

 إلى ما يمي:لقد توصؿ الباحث 
 ابتداء التدريب الفعمي المنظـ مع المبتدئيف مف تالميذ المدارس لكال الجنسيف في سف مبكر. -
 مراقبة الموىوب واإلشراؼ عميو بشكؿ جيد، ضمانا الستمرار تقدمو الدائـ. -
 مراعاة الفروؽ الفردية بيف كال الجنسيف في عممية التدريب، خاصة أثناء مرحمة البموغ وبعدىا. -
 مراعاة الجوانب الوراثية والفطرية، لدى التالميذ واالستفادة منيا. -
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 :تحت عنوان (2551)" الفضيل عمر عبد اهلل عبش" التي قام بيا دراسةال -1-18
"االنتقاء والتوجيو لمناشئيف الموىوبيف في كرة القدـ عمى مستوى األندية اليمنية دراسة متمحورة عمى 

 .2001رسالة ماجيستير لسنة  سنة(،12-15)سيكولوجية النمو لممراحؿ العمرية مف 
 

 اليدف من الدراسة:
إلى تقديـ أىـ مطمب االنتقاء والتوجيو لمدربي كرة القدـ، ليتـ أخذىا بعيف  تيدؼ ىذه الدراسة

رياضية  سنة(،مف أجؿ تكويف فرؽ12-10االعتبار عند اختيار أفضؿ المبتدئيف مف سف مبكر )
  ترقى إلى المستوى العالي.

 

 المنيج المستخدم:
 لدراسة ىذا الموضوع. "المنيج الوصفي"استخدـ الباحث  لقد
 

 البحث: عينة
إعتمد الباحث عمى عينة مف المدربيف لكرة القدـ، ممف تتوفر فييـ الكفاءة والخبر المينية في  لقد

 الجميورية اليمنية.
 

 األدوات المستخدمة:
تكوف والذي  االستبياف و فقد تمثمت في أداةأما عف األدوات التي استعمميا الباحث الختبار فرضيات

 سؤاؿ موجو إلى مدربي كرة القدـ. 24مف 
 

 الوسائل اإلحصائية المستخدمة:
استعمؿ الباحث النسب المئوية، لتحميؿ النتائج في جميع األسئمة، بعد حساب عدد تكرارات كؿ 

أيضا منيا، ولمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ في األجوبة ذات داللة إحصائية، واستعمؿ الباحث 
 .مف أجؿ ذلؾ 2كااختبار داللة الفروؽ 

 

 النتائج المتوصل إلييا:
ال توجد معايير صة أنو مف خالؿ جميع المعطيات النظرية والتطبيقية، توصؿ الباحث إلى خال

عممية متبعة مف قبؿ المدربيف اليمنييف في عممية انتقاء المواىب الشبانية، وأكد الباحث عمى 
الشبانية، وىذا مف أجؿ النيوض بكرة القدـ ضرورة التحمي بالمبادئ العممية في انتقاء المواىب 

 اليمنية.
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 : ( رسالة ماجيستير تحت عنوان2001" )بن قوة عميالتي قام بيا " دراسةال -1-19
 سنة".  12-11الختيار الموىوبيف مف الناشئيف لممارسة كرة القدـ لفئة  معياريةالمستويات التحديد "

 اليدف من الدراسة:
 تحقيؽ ثالثة أىداؼ رئيسية ىي:لقد استيدفت دراستو 

 اختبار بطاريات موضوعية تعمؿ عمى اختيار الموىوبيف مف الناشئيف. -1
 تقييـ قدرات الموىوبيف مف الناشئيف في لعبة كرة القدـ. -2
 وضع معايير محددة يستند عمييا في اختيار الناشئيف الموىوبيف مف الناشئيف. -3

 المنيج المستخدم:
  "المنيج المسحي".لقد استخدـ الباحث 

 

 عينة البحث: 
(، ثـ 12-11العب تراوحت أعمارىـ ما بيف ) 140وتكونت عينة المجتمع األصمي لمبحث مف 

العب  38اختيارىـ بطريقة عشوائية مف مدارس الفرؽ الرياضية، وقد استبعد الباحث نتائج 
العب تـ انقطاعيـ عف بعض االختبارات بسبب تكرار غيابيـ عف التدريب،  18لألسباب التالية: 

العب في عينة التجربة  20 كما تعرض البعض منيـ لإلصابات، حيث اعتمد الباحث عمى
االستطالعية، وقد تـ إجراء االختبارات البدنية و التقنية في مالعب كرة القدـ، بعد أف تـ ضبط 

العب مف مجتمع عينة  20المتغيرات اإلجرائية لمبحث، وأجرى الباحث تجربة استطالعية شممت 
 عاد نتائجيا عف التجربة الرئيسية.البحث الكمية، التي تـ استب

كما تما التأكد مف صدؽ وثبات وموضوعية االختبارات المستخدمة، والتي أظيرت درجة عالية مف  
 (.0.05والثبات عند مستوى داللة ) الصدؽ

 

 األدوات المستخدمة:
 اختبار تمثمت في: كأداة لمبحث بطاريةاستخدـ الباحث  لقد
 ة:االختبارات الفني -2                 االختبارات البدنية: -1
 اختبار تنطيط الكرة بالمسافة. -                  ـ30اختبار الركض  -
 اختبار الجري المتعرج. -     اختبار الوثب العمودي مف الثبات -
 اختبار ضرب الكرة ألبعد مسافة والكرة في حالة ثبات. -            اختبار مسافة رمية التماس -
 اختبار الجري بالكرة. -                دقائؽ 5اختبار الجري  -
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 الوسائل اإلحصائية المستخدمة:
استخدـ الباحث الوسائؿ اإلحصائية التالية: المتوسط الحسابي، معامؿ االرتباط سبيرماف، النسبة 

 ، االنحراؼ المعياري، ثبات االختبار، صدؽ االختبار.Fالمئوية، تحميؿ التبايف
 

 النتائج المتوصل إلييا:
 كما توصؿ الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة إلى النتائج التالية: 
( 0.92أظيرت مسطرة االختبارات البدنية والفنية، صدقا وثبات عالييف وعمى التوالي:) -

 (.0.05( عند مستوى الداللة )0.88و)
( بيف فروؽ معنوية وظاىرية 12-11تباينت اختبارات القدرات البدنية بيف عينات البحث ) -

 لعينة التي تأيد فرضية البحث.لصالح ا
تأسست نتائج استخداـ التوزيع الطبيعي في وضع الدرجات المستويات المعيارية لجميع  -

-%36.07االختبارات البدنية والميارية لعينتي البحث بنسبة مئوية محصورة بيف )
76.31%.) 

 :عنوان تحت  رسالة دكتوراه (2554)" بن قوة عميالتي قام بيا "دراسة ال -1-25
 (16-14)تحديد مستويات معيارية لبعض الميارات األساسية عند العبي كرة القدـ الناشئيف  "

 سنة"

 :الدراسة اليدف من  
 دراسة و كشؼ الواقع العممية التدريبية ليذه المرحمة العمرية. -
ليذه  كشؼ مستوى األداء البدني و المياري مف خالؿ االختبارات البدنية و الميارية -

 المرحمة العمرية في كؿ منطقة مف مناطؽ الوطف )ساحؿ، ىضاب، صحراء(.
 مقارنة المستويات المتحصؿ  عمييا بالمستويات العالمية. -
 وضع مقترح ألسس المستويات المعيارية لألداء البدني و المياري ليذه المرحمة العمرية. -

 المنيج المستخدم:
 لمناسبتو لطبيعة ىذه الدراسة. باألسموب المسحي""المنيج الوصفي استخداـ الباحث 

 عينة البحث:
سنة مف المناطؽ الساحمية،  (16-14)العب في كرة القدـ  162شممت عينة البحث عمى  

 اليضاب العميا و المناطؽ الصحراوية.
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 :األدوات المستخدمة
 دقائؽ، الوثب العريض مف الثبات، 5، جري م63إستخدـ الباحث االختبارات التالية: عدو  

 .(، ضرب الكرة، دقة التصويبم55، جري بالكرة م03لتحكـ بالكرة اختبارات ميارية بكرة القدـ. )ا

  الوسائل اإلحصائية المستخدمة:
 المركزية و التشتت، و التوزيع الطبيعي. النزعةبعض مقاييس 

 :المتوصل إلييا النتائج
تأرجح مستوى العينة ما بيف المتوسط و الضعيؼ في إختبار السرعة بالمقارنة مع التوزيع  -

 الطبيعي.
تذبذب مستوى الالعب الجزائري و وجود فروؽ كبيرة في المستوى سواء مف الناحية  -

 الميارية أو البدنية إذا ما توزعت. بمستوى التوزيع الطبيعي.
ى الالعب أكثر في الجانب المياري بالكرة و كمما كمما اتجينا إلى الساحؿ كمما نحكـ عم -

 اتجينا ناحية الجنوب نحكـ عمى الالعب في الصفات البدنية.
تأرجح مستوى الالعب الجزائري مقارنة بالالعب األجنبي بيف المتوسط و الضعيؼ في  -

 الميارات و الصفات البدنية.

 التوصيات:
إلييا مف خالؿ الدراسة حتى تكوف مرجع ضرورة استخداـ مستويات معيارية التي توصمنا   -

 لمعمؿ الميداني.
االعتماد عمى اختبارات عممية مقننة لتقدير المستوى البدني و المياري لدى الالعبيف في  -

 ىذه المرحمة العمرية التي تعد بمثابة خزاف األبطاؿ.
 ضرورة إجراء دراسات أخرى و في اختصاصات متعددة. -

 : تحت عنوان (2555) "محمد حازم أبو يوسف" التي قام بيادراسة ال -1-21
 في كرة القدـ"الناشئيف أسس اختيار "  

 :اليدف من البحث
تحديد أىـ المتغيرات المرفولوجية، البدنية، الفسيولوجية و الميارية لالعبي الفريؽ القومي المصري  

 سنة. 16تحت 
  المنيج المستخدم:
 حالة("."المنيج الوصفي )دراسة استخدـ الباحث 
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 :عينة البحث
 سنة. 16العبا الذيف يمثموف الفريؽ القومي المصري لمناشئيف تحت  26عدد العينة  بمغ 

 :األدوات المستخدمة
 , 073VO2maxاستعمؿ الباحث مجموعة مف القياسات و اإلختبارات تمثمت في الكفاءة البدنية  

pwc  بمعادلة كريماف، حساب مكونات الجسـ المطمقة و النسبية بإستخداـ معادلةMATEIKA ،
الوزف، الطوؿ، المحيطات، العروض إضافة إلى بعض القياسات الوظيفية تمثمت في ضغط الدـ، 

 النبض القمبي، السعة الحيوية، زمف كتـ النفس، و بعض اإلختبارات البدنية و الميارية.

 المستخدمة: ةالوسائل اإلحصائي
إستخدـ الباحث المتوسط الحسابي، اإلنحراؼ المعياري، مصفوفة االرتباط، التحميؿ العاممي،  

 الخطأ المعياري.

 :النتائج المتوصل إلييا
تمكف الباحث مف التوصؿ إلى أفضؿ القياسات و اإلختبارات المرشحة لقياس العوامؿ المقبولة و 

 .المرفولوجيةالتي تمثمت في المتغيرات 

 ىو التكويف العضمي و يقاس بالوزف النسبي لمعضالت. العامل األول:
 و ىو كمية الدىوف بالجسـ و يقاس بكمية الدىوف النسبية. العامل الثاني:
 حجـ الجسـ و يقاس بمسطح الجسـ. العامل الثالث:
 كمية العظاـ بالجسـ و يقاس بالوزف المطمؽ لمعظاـ. العمل الرابع:

 .VO2maxالعامؿ األوؿ و ىو المياقة الفزيولوجية و يقاس بػ  رات الفسيولوجية:المتغي

عوامؿ لممتغيرات البدنية و تمثمت في القوة االنفجارية، تحمؿ السرعة، الرشاقة و  34إضافة إلى 
، و عمية يوصي الباحث القائميف بعممية اختيار الناشئيف أخيرا ثالث عوامؿ لممتغيرات الميارية

االىتماـ بمراعاة الجوانب المختمفة عند اختيارىـ مف خالؿ استخداـ القياسات و اإلختبارات 
 المستخمصة مف ىذا البحث.
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 :تحت عنوان (2556) "ناصر عبد القادرالتي قام بيا "دراسة ال -1-22
خطوطو الدفاعية الوسط و اليجومية في إحداث التبايف في المتطمبات " تأثير وجبات مركز المعب و 

 البدنية و الميارية لالعبي كرة القدـ"

 اليدف من الدراسة:
تحديد مجاالت الترابط و االختالؼ في المتطمبات البدنية و الميارية بيف مراكز و خطوط  -

 المعب.
تقويـ تأثير واجبات مراكز المعب و خطوطو الدفاعية، الوسط، و اليجومية في إحداث  -

 التبايف في المتطمبات البدنية و الميارية.
تحديد و معايرة المستويات لعينة البحث و توضيح النسب المئوية المالئمة لمراكز و  -

 خطوط المعب.

 المنيج المستخدم:
 لمناسبتو لطبيعة ىذه الدراسة. سموب المسحي""المنيج الوصفي باألإستخدـ الباحث  

 عينة البحث:
فرؽ  15العبا موزعيف عمى  77بمغت عينة البحث التي أجرينا عمييا الدراسة اإلحصائية حوالي  

 مف البطولة الجيوية الغربية لكرة القدـ صنؼ األواسط الدرجة األولى.

 :األدوات المستخدمة
دقيقة، الثني  05، القفز العالي مف الثبات، جري م03استخدـ الباحث االختبارات التالية: جري  

 ـ، رمية التماس.06.5×5ـ، و 6.5×5لألماـ مف وضع الوقوؼ، إختبار 

 الوسائل اإلحصائية المستخدمة:
احث بنظاـ عة المركزية و التشتت، و التوزيع الطبيعي، و استعانة البنز بعض مقاييس التجمت في  

 .(statbox) التحميؿ اإلحصائي

  :المتوصل إلييا النتائج
اتساع مجاؿ االختالؼ في المتطمبات بيف معظـ مراكز المعب في القدرات البدنية األصمية  -

 القوة، السرعة، التحمؿ.
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عكست نتائج تصنيؼ المستويات المعيارية المستوى المقبوؿ لجميع المتطمبات البدنية و  -
( و الذي مرده عدـ كفاية %43.96و التي تقابؿ النسبة في المنحنى الطبيعي ) الميارية

 العمر التدريبي لعينة البحث مف األواسط لتحقيؽ المستويات القياسية.

  أىم التوصيات:
ضرورة زيادة االىتماـ بتطوير المياقة البدنية و الميارات األساسية التي أظيرت فييا  -

 )القوة، الرشاقة، و ميارة قذؼ الكرة ألبعد مسافة(.المراكز ضعفا كبيرا 
 تعزيز و دعـ مستويات األداء الجيدة التي حققتيا المراكز حتى ترتفع إلى المستوى الجيد. -
ضرورة استفادة المدربيف مف اإلختبارات المقننة و المستويات المعيارية التي توصؿ إلييا  -

بدنية و بعض الميارات األساسية لالعبيف الباحث ألىميتيا في تقويـ مستوى المياقة ال
 األواسط.

ضرورة إجراء دراسات و بحوث مشابية لمفئة العمرية نفسيا )األواسط( عمى بقية البطوالت  -
 الجيوية مف الوطف.

 ضرورة إجراء دراسات و بحوث مشابية عمى بقية الفئات العمرية األخرى. -

 ( تحت عنوان:2557) "حريزي عبد الياديالتي قام بيا "دراسة ال -1-23
(سنة" 07-05"اقتراح بطارية اختبار لتحديد و تقويـ درجات معيارية إلنتقاء العبي كرة القدـ أشباؿ )

دراسة أجريت عمى فرؽ اتحاد العاصمة، أىمي برج بوعريريج، وفاؽ سطيؼ "رسالة ماجستير  –
 جامعة الجزائر"–سيدي عبد اهلل  5336-5337

 اليدف من الدراسة:
عرفة نوعية و واقع اإلختبارات المستخدمة في عممية االنتقاء إضافة لتوضيح دور عممية ىو م 

االنتقاء في الرفع مف مستوى الكرة الجزائرية و إبراز المستويات الفعمية لالعبيف الناشئيف و 
 استخالص جممة مف التوصيات كمرشد مستقبمي لممدربيف و الالعبيف.

 :المستخدم المنيج
  "المسحي و التجريبي".الباحث المنيج  لقد إستخدـ

 عينة البحث:
 العبا مف ثالث فرؽ )اتحاد العاصمة، أىمي برج بوعريريج، وفاؽ سطيؼ(. 44شممت عينة البحث 
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 األدوات المستخدمة:
 كأداة اعتمد الباحث عمى االستبياف و اإلختبارات الميدانية.  

الكرة بالرجميف، تنطيط الكرة بالرأس، التمريرة المؤطرة، رفع  واختبارات البطارية ىي كالتالي: )تنطيط
الكرة، الجري بالكرة بيف الشواخص، الجسر الكبير، الجري بالكرة، ،التمريرة العرضية، الجسر 

 الصغير، التصويب نحو المرمى، التصويب عمى نصؼ الطائرة(.

 الوسائل اإلحصائية المستخدمة:
 و ىي )النسب المئوية، المتوسط الحسابي، اإلنحراؼ المعياري، الوسيط، معامؿ اإللتواء(. 

 النتائج: 
و أدنى  جيد جداو مف أبرز النتائج المتوصؿ إلييا ىي أف أفراد العينة حققوا أعمى مستوى و ىو 

اء و بنسبة ، و مجموعة كبيرة مف المدربيف نفوا وجود بطارية اختبارات لإلنتقمقبولمستوى ىو 
كبيرة أيضا مف المدربيف أكدوا أف اإلختبارات البدنية مناسبة في عممية االنتقاء، و أف معظـ 
المدربيف ينتقوف الالعبيف عف طريؽ المالحظة في المنافسة و بنسبة قميمة جدا ممف يقوموف بإجراء 

 اختبارات ميارية و بدنية.

 ( تحت عنوان:2557" )قادركوران معروف التي قام بيا "دراسة ال -1-24
"تصميـ و بناء بطاريتي إختبار لبعض عناصر المياقة البدنية والميارات األساسية كمؤشر إلختبار 

 دكتوراه" 2006/2007ناشئي كرة القدـ لفرؽ المدارس المتوسطة لمدينة أربيؿ، 

 : اليدف من الدراسة
ات المستخدمة في عممية االنتقاء إضافة و كاف اليدؼ مف الدراسة ىو معرفة نوعية و واقع االختبار 

لتوضيح دور عممية االنتقاء في الرفع مف مستوى الكرة الجزائرية و إبراز المستويات الفعمية لالعبيف 
 الناشئيف و استخالص جممة مف التوصيات كمرشد مستقبمي لممدربيف و الالعبيف.

 :المستخدم المنيج
  "المنيج الوصفي".إستخدـ الباحث 

 :البحثعينة 
 مدارس. 6العبا تمثؿ  144شممت عينة الدراسة 
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 كأداة اعتمد الباحث عمى االستبياف و االختبارات.  المستخدمة: األدوات
األولى لبعض عناصر المياقة البدنية  أما فيما يخص اإلختبارات فقد تـ تصميـ بطاريتي إختبار

لناشئي فرؽ المدارس المتوسطة لكرة القدـ في مدينة أربيؿ و الثانية إختبار لبعض الميارات 
األساسية لناشئي فرؽ المدارس المتوسطة لكرة القدـ في مدينة أربيؿ و كذلؾ وضع معايير 

المدارس المتوسطة لكرة القدـ في مدينة  لبطاريتي المياقة البدنية و الميارات األساسية لناشئي فرؽ
 أربيؿ.

 المستخدمة: الوسائل اإلحصائية
 -رسون"ي"لبمعامؿ االرتباط  -اإلنحراؼ المعياري -المنواؿ -الوسيط -و ىي المتوسط الحسابي 

 الدرجة المعيارية و التحميؿ العاممي بطريقة المكونات األساسية. -النسب المئوية

 النتائج:
 ثني الجذع أماـ أسفؿ مف الوقوؼ يمثؿ عامؿ المرونة. -
 متر يمثؿ عامؿ السرعة. 53الجري  -
 ثا يمثؿ عامؿ التحمؿ الخاص. 03تمريف البطف بمد الرجميف  -
 متر يمثؿ عامؿ التحمؿ الدوري التنفسي. 0333الركض  -
  كما يمي:أما الميارات األساسية فكانت  -
  الكرة.المناولة عمى المربعات يمثؿ عامؿ ضرب 
  متر يمثؿ عامؿ التيديؼ. 05التيديؼ عمى الدائرة مف مسافة 
  متر يمثؿ عامؿ السيطرة  5السيطرة داخؿ دائرة 
 .اركض و الحرجة بيف الشواخص يمثؿ عامؿ الدحرجة 

 ( تحت عنوان:2557) "عبد المنعم أحمد جاسمالتي قام بيا "دراسة ال -1-25
 سنة وفؽ عدد مف المحددات"  (12-15)العبي كرة القدـ باألعمار  "حقيبة اختبارات إلنتقاء 

 :اليدف من الدراسة
سنة منيا )الميارية، الجسمية، البدنية،  (12-15)ىو التعرؼ عمى محددات العبي كرة القدـ  

الوظيفية، النفسية و المعرفية(، إضافة لبناء بطاريات اختبار لتمؾ المحددات. و وضع درجات 
 لالختبارات المستخمصة عامميا.معيارية 
 :المستخدم المنيج

 "المنيج الوصفي".اتبع الباحث 



والمرتبطة الدراسات المشابهة                             الفصل األول                                 

 45 

 :عينة البحث
تمميذا اختيروا بالطريقة العمدية نظرا لمتقسيـ الجغرافي بمدينة تكريت  255تمثمت عينة الدراسة في 

 و قد طبؽ الباحث مختمؼ اإلختبارات المرشحة.

 حقيبة اختبارات. المستخدمة: األدوات

 الوسائل اإلحصائية المستخدمة:
 -معامؿ االرتباط "لبيرسوف" -اإلنحراؼ المعياري -المنواؿ -الوسيط –و ىي المتوسط الحسابي 

 الدرجة التائية و المعيارية و التحميؿ العاممي. -معامؿ اإللتواء -النسب المئوية

 :المتوصل إلييا النتائج 
 إلييا و أوال فيما يخص المياقة البدنية كانت المحددات كما يمي: و كانت مف أبرز النتائج المتوصؿ

 متر مف الوقوؼ           يمثؿ السرعة االنتقالية 53عدو  -أ 
 الوثب العريض مف الثبات           يمثؿ القوة العضمية -ب 
 يمثؿ المطاولة و الرشاقة              55×5ركض مكوكي   -ج 

 و ىي:احث أربع عوامؿ و ميارات و كذلؾ الميارات األساسية استخمص الب

  تمثؿ السيطرة عمى الكرة                   ثا03السيطرة عمى الكرة خالؿ 
 دحرجة الكرة حوؿ دائرة منتصؼ الممعب          يمثؿ الدحرجة بالكرة 
 .دقة التيديؼ القريب                              يمثؿ دقة التيديؼ و المناولة 
 .دقة ضرب الكرة بالرأس                           يمثؿ المناولة بالرأس 

 تحت عنوان: (2558) "بن سي قدور حبيبالتي قام بيا "دراسة ال -1-26
 ( سنة في مسابقة الرباعي بألعاب القوى"00-05"تحديد مستويات معيارية إلنتقاء التالميذ الناشيف )

 اليدف من الدراسة:
الكشؼ عف طبيعة التقويـ السائد مف خالؿ معرفة المحددات التي يتـ عمى أسسيا إنتقاء  -

 الناشئيف في بعض أنشطة ألعاب القوى بدرس التربية البدنية.
( سنة في المسابقات 00-05تحديد مستويات معيارية مقترحة إلنتقاء التالميذ الناشئيف ) -

 المركبة )الرباعي(.

 خالؿ دراستو. "المنيج الوصفي بالنمط المسحي"الباحث عمى  اعتمد :المستخدم المنيج
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 :عينة البحث
فرد شممت كؿ مف أساتذة التربية البدنية و تالميذ  3929حيث كانت عينة البحث عبارة عف  

سنة و مدربي ألعاب القوى لبعض واليات الغرب الجزائري مستغانـ،  (13-12)التعميـ المتوسط 
 وىراف و تيسمسيمت.

  األدوات المستخدمة:
لقد تمثمت األدوات المستخدمة في االستبيانات الموجية لألساتذة التربية البدنية و استطالع رأي 
مدربي ألعاب القوى و استبياف عرض عمى األساتذة المحكميف ومجموعة مف االختبارات والقياسات 

 المتعمقة بمسابقة الرباعي.

 االختبارات المستخدمة:
سب االختبارات لمبطارية المقترحة لالختبارات البدنية و الخاصة لمسافة الرباعي وقد تـ إختيار أن

عدادات  4" إضافة إلى م0533متر، دفع الجمة، الوثب الطويؿ، جري  60تمثمت في "عدو 
قوائـ خشبية، شريط متري، شواخص، كرات طبية، صفارات، آالت  4ميزاف طبي و  0إلكترونية و 

 تصوير".

 : لمتوصل إليياا النتائج
إنتقاء الناشيف يخضع ألساليب غير عممية، حيث اعتمدت عمى الصدفة و المالحظة و  -

 الخبرة الشخصية.
نقص واضح مف حيث تدعيـ األساتذة بمعايير، أو مستويات معيارية مقننة عمميا يمكف  -

 االستناد عمييا في عممية إنتقاء الناشئيف في مختمؼ فعاليات ألعاب القوى.
كما سجؿ مف خالؿ النتائج المتوصؿ إلييا أف ىناؾ إقباؿ و استعداد كبير مف قبؿ  -

األساتذة لتدريس الفعاليات المركبة و بأشكاؿ متعددة و خاصة منيا مسابقة الرباعي ) عدو 
( كوف أنيا سيمة، بسيطة و فعالة في م0533، الوثب الطويؿ، دفع الجمة، جري م63

 تحقيؽ التربية البدنية .
ضيؿ المدربيف عممية االنتقاء مف خالؿ برنامج الرياضة المدرسية في ألعاب القوى و تف -

ذلؾ مف خالؿ متابعة المتأىميف مف مرحمة ألخرى )الدور البمدي، الوالئي، الجيوي، 
 الوطني(.

تفضيؿ المدربيف تنظيـ عممية اإلنتقاء بصورة أكثر فاعمية فقط خالؿ منافسات الجري و  -
رج مضمار ألعاب القوى. أما في فعاليات الوثب و الرمي فيو بشكؿ العدو داخؿ و خا
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ـ، وثب طويؿ، دفع 60متوسط. بينما عمى مستوى المسابقات المركبة )الرباعي(: )عدو 
 ـ(، ىو بشكؿ ضعيؼ.1200جمة، جري 

ال يوجد نظاـ محدد حاليا موجو إلنتقاء المبكر لمناشيف نحو ممارسة ألعاب القوى عمى  -
والئي، الجيوي، الوطني، كما أف اإلنتقاء حاليا ىو قائـ عمى العفوية أو المستوى ال

 الخصوصية )ذاتي(.
ضرورة وجود نظاـ محدد إلنتقاء الناشئيف مبكرا يتـ تقنينو و اإلشراؼ عميو مف قبؿ  -

 االتحادية الجزائرية لرياضة ألعاب القوى، و تشرؼ عمى تنفيذه الربطات المحمية )الوالئية(.
 

 نسبة لألسس العممية إلنتقاء الناشين فقد تم استنتاج مايمي:أما بال 
إف االختبارات الميدانية لعناصر المياقة البدنية و القياسات الجسمية تفضؿ عف االختبارات  -

 المعممية مف أجؿ الكشؼ المبكر عف الناشئيف.
 لناشيف مبكرا.اعتماد المدربيف عمى المالحظة الذاتية خالؿ مسابقات العدو الريفي إلنتقاء ا -
إف الحاجة أصبحت ماسة لوجود مستويات معيارية محمية يتـ مف خالليا إنتقاء الناشيف في  -

 ألعاب القوى.
 عدـ وجود بطارية اختيار معممة إلنتقاء الناشيف في األلعاب القوى بالجزار. -

 لتخصص الرباعي في ألعاب القوى.  كما توصؿ الباحث لوضع مستويات معيارية إلنتقاء الناشيف

  تحت عنوان: (2009) "عبروش شريف"الدراسة التي قام بيا  -1-27
 ."أسموب المدربيف في االنتقاء والتوجيو الرياضي في ميداف كرة القدـ الجزائرية"

 اليدف من الدراسة:
ىذه الدراسة إلى إعطاء وتحديد طرؽ اختيار المواىب الشابة في كرة القدـ الجزائرية  ىدفت

  .بالتوصؿ إلى وضع إستراتيجية لمعمؿ بيا في المستقبؿ عمى مستوى مدارس كرة القدـ إف أمكف

 المنيج المستخدم:
 .لمالئمتو طبيعة البحثالوصفي باألسموب المسحي استخدـ الباحث المنيج لقد 

 البحث: عينة
 .)شرق و وسط وغرب(مدرب كرة القدـ مف مختمؼ المناطؽ  60شممت عينة البحث عمى لقد  

 األدوات المستخدمة:
 .محاور لتحميميا ومعالجتيا 3استمارة استبياف مكونة مف  أداة تمثمت في قد استخدـ الباحثل 



والمرتبطة الدراسات المشابهة                             الفصل األول                                 

 48 

 الوسائل اإلحصائية المستخدمة:
االختبار  و (2)كااختبار مستعمال كؿ مف  spssبرنامج في الحساب عمى الباحث  لقد اعتمد
 .حساب النسب المئويةالخاص ب

 النتائج المتوصل إلييا:
 وجاءت أىـ النتائج كالتالي: 

 المدربيف في عممية التوجيو يفضموف ويعطوف األولوية لمجانب المياري  -
 .يفتقد الواقع الميداني لكرة القدـ إلى اإلستراتيجية والتخطيط  -

بضرورة وضع إستراتيجية ميدانية لعممية االنتقاء والتوجيو في ميداف في األخير وقد أوصى الباحث 
لى القياـ بدراسات وبحوث تبرز عممية االنتقاء والتوجيو الرياضي باعتبارىا  كرة القدـ الجزائرية وا 

وجيو المبنية عمى تمثؿ جانبا ميما مف العممية التدريبية وتعمؿ عمى ضبط أساليب االنتقاء والت
 أسس عممية. 

تحت  (2559)" حسن أحمد الشافعي وعبد الرحمان أحمد سيارالتي قام بيا "دراسة ال -1-28
 عنوان:

 "إستراتيجية لالحتراؼ الرياضي بالمؤسسات الرياضية"  

 اليدف من الدراسة:
لالحتراؼ الرياضي بالمؤسسات الرياضية في مجاؿ التسيير  استيدفت ىذه الدراسة وضع إستراتيجية

 و التكويف، مف خالؿ التعرؼ عمى أىداؼ االحتراؼ الرياضي.

 :المستخدم المنيج

 مف حيث المنيج استعممت ىذه الدراسة المنيج الوصفي المسحي و "التحميؿ االرتباط المقارف" 

 عينة البحث:
تمت دراسة الباحثاف حسف أحمد الشافعي وعبد الرحماف أحمد ستار عمى عينة مف مجتمع  لقد

 جميورية مصر العربية.

  األدوات المستخدمة:
 أما مف حيث األدوات فقد استعمؿ الباحث المقابمة الشخصية و استمارة االستبياف كأداتي قياس.
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 النتائج:
كامؿ لعممية االحتراؼ الرياضي بالمؤسسات لقد توصمت ىذه الدراسة إلى اقتراح مشروع مت

الرياضية مف خالؿ توفير القيادة الرياضية الفعالة لبناء الفريؽ، تدعيـ اإلنجازات الرياضية لذوي 
الكفاءات الرياضية مف خالؿ االحتراؼ، زيادة قاعدة الممارسيف، إضافة إلى تطبيؽ مبادئ التعميـ 

 صة لكؿ محترؼ رياضي.و التدريب باستمرار، و إنشاء سجالت خا

 2515( Hugo Juskowiakدراسة ىيجو يوسكووياك ) -1-29
 "تنظيـ التكويف في مينة العبي كرة القدـ الفرنسية المحترفة" 

  اليدف من الدراسة:
 استيدفت الدراسة إلى معرفة اليياكؿ التي يمكف أف يتكوف فييا ناشئ كرة القدـ الفرنسية المحترفة.

  :المستخدم المنيج
 استعممت ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي.

 :عينة البحث
 سنة و قبؿ ذلؾ. 05كما شممت العينة ىياكؿ التكويف في فرنسا بعد السف  

 األدوات المستخدمة: 
كأداة قياس، إذ تمت ىذه الدراسة عمى ىياكؿ  "المالحظة"أما مف حيث األدوات استعمؿ الباحث 

  .5303التكويف و ما قبؿ التكويف لسنة 

 : المتوصل إلييا النتائج
لقد توصمت ىذه الدراسة إلى أف تنظيـ التكويف في مينة العبي كرة القدـ الفرنسية المحترفة يتميز 

مف الالعبيف  %95و  بالعديد مف اليياكؿ، و إذا كانت مراكز التكويف مرحمة ال مفر منيا
المحترفيف يمروف بيذه المراحؿ، فيمكف أف تتـ مرحمة ما قبؿ التكويف بالنسبة لالعبي كرة القدـ 

في ىياكؿ مختمفة، كما يمكف أف يكوف التكفؿ بالناشئيف مف  15إلى السف  11الناشئيف مف السف 
طرؼ ىياكؿ الرياضة المدرسية أو في النوادي المحترؼ، أو في القطاع الخاص، و كؿ ىيكؿ 

 يسير بمنطؽ خاص بو.
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 : تحت عنوان (2512) "بوحاج مزيانالتي قام بيا "دراسة ال -1-35
"بطارية اختبارات لتقويـ بعض القدرات البدنية والميارية أثناء إنتقاء العبي كرة القدـ صنؼ 

 سنة". (19-17)األواسط 

 البحث: من يدفال
إبراز أىمية التقويـ البدني و المياري مف خالؿ بطارية إختبار إلنتقاء العبي كرة القدـ و الرفع مف  

 اإلنتقاء.مكانة الجانب العممي في عممية 

  :المستخدم المنيج
 إستخدـ الباحث المنيج الوصفي 

 عينة البحث:
 العب و كاف االختيار لمعينة بصفة منتظمة. 164لقد بمغت عينة البحث 

  :المستخدمة في البحث األدوات
 إستخدـ الباحث بطارية إختبار تضـ اختبارات بدنية و ميارية.

 النتائج المتوصل إلييا:

لقد توصؿ الباحث إلى أف استخداـ بطارية اختبارات لتقويـ قدرات الالعبيف بدنيا و مياريا في 
اإلنتقاء ىو عمؿ عممي يتطمب الكفاءة المينية، كما استنتج أف المدرب الذي يعتمد عمى المقابالت 

ريات التنافسية و المالحظة يجد صعوبة في التعامؿ مع الالعبيف ، و أوصى بضرورة تكييؼ بطا
 االختبار مع إمكانيات الالعب الجزائري.

 ( تحت عنوان:2513" )قاسمي عبد المالكالتي قام بيا "دراسة ال -1-31
سنة  (17-16)"بناء عاممي لبطارية اختبارات بدنية و حركية لالعبي كرة القدـ صنؼ ناشئيف  

( 5300-5305سنة". لفرؽ الرابطة المحترفة لوالية قسنطينة رسالة ماجستير،) 20وأواسط أقؿ مف 
 .2جامعة قسنطينة

 اليدف من الدراسة:
ىو بناء بطارية اختبارات بدنية لالعبي كرة القدـ لمناشئيف و األواسط و تحديد الفرؽ بينيما في  

 عوامؿ الصفات البدنية مف التحميؿ العاممي.
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 :المستخدم المنيج
 ع الباحث في دراستو المنيج الوصفي بأسموبو المسحي اتب

 عينة البحث:
العب مف األواسط وذلؾ مف  86العبا مف فئة الناشئيف و  95لقد تـ اختيار عينة  تكونت مف 

سنة  25و  17خالؿ مجتمع دراسة تمثؿ في العبي كرة القدـ لفرؽ الرابطة المحترفة لفئتي أقؿ مف 
 العب(. 162 –العب  117)لوالية قسنطينة و كاف عددىـ عمى التوالي 

 األدوات المستخدمة:
 لقد إعتمد الباحث كأداة لمبحث عمى االختبارات و المقابالت و االستبياف، 

 االختبارات المستخدمة:
اختبار موزعة عمى مختمؼ  35لقد تـ تطبيؽ اإلختبارات المرشحة عمى أفراد العينة و كانت حوالي 

 الصفات البدنية.

 المستخدمة: الوسائل اإلحصائية
الدرجة  -"بيرسوف" -"لفيشر"-معامؿ اإللتواء  -االنحراؼ المعياري -وىي المتوسط الحسابي 

 التحميؿ العاممي. -المعيارية بطريقة الموغاريمات

 :المتوصل إلييا النتائج
و مف أىـ النتائج التي تحصؿ عمييا الباحث ىي أنو تـ اقتراح بطاريتيف لالختبارات البدنية و 
الحركية لمناشئيف و األواسط فييما نفس االختبارات باستثناء اختالؼ في إختبار صفة التحمؿ وتـ 

سط في كرة ترشيح اإلختبارات البدنية لإلستدالؿ عمى عوامؿ الصفات البدنية لدى الناشئيف و األوا
القدـ إضافة لموصوؿ لنتيجة وجود إختالؼ في اإلختبارات البدنية و الحركية المرشحة لمفئتيف ما 

 مف الوقوؼ. م53عدا إختبار صفة السرعة اإلنتقالية 

 :( تحت عنوان2515) "عبد المطيف يىوار "التي قام بها دراسة ال -1-32
سنة حسب خطوط المعب   17"تصميـ برنامج حاسوبي لتقييـ و توجيو العبي كرة القدـ أقؿ مف 

 وفؽ المؤشرات المورفولوجية و عناصر المياقة البدنية و الميارية"

 : المستخدم المنيج
 اعتمد الطالب الباحث عمى "المنيج الوصفي".
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 :عينة البحث
العب لمبطولة المحترفة األولى و الثانية، تتراوح أعمارىـ ما  258اعتمد عمى عينة وطنية قدرت بػ 

مستعمال مجموعة مف القياسات الجسمية و مجموعة  2512/2513سنة لموسـ  16سنة و 15بيف 
 مف االختبارات البدنية.

 المتوصل إلييا: النتائج
 و قد أسفرت أىـ النتائج عمى تحديد مستويات معيارية حسب خطوط المعب. -
أوصى الطالب الباحث باستعماؿ ىذا البرنامج في عممية التقييـ و التوجيو لالعبي  و قد -

 سنة. 07كرة القدـ أقؿ مف 
 :بعض التظاىرات والمؤتمرات التي اىتمت بالموضوع 

"، الموىبة واإلبداع في المجال الرياضيحوؿ موضوع: " المؤتمر العممي الدولي السادس: -أ
 05-04مستغانـ، معيد التربية البدنية والرياضية، يومي بجامعة عبد الحميد بف باديس 

جامعة وطنية  20متدخؿ جاءوا مف 150، وقد شارؾ في ىذا المؤتمر أكثر مف 2011ديسمبر
 تمثمت فيما يمي:محاور  05بمد، خدـ ىذا المؤتمر  13و

 المحور األوؿ: فمسفة اإلبداع الرياضي. -
 الثاني: رعاية الموىبة واإلبداع الرياضي. المحور -
 المحور الثالث: االستثمار في الموىبة واإلبداع الرياضي. -
 المحور الرابع: التجارب الرائدة في مجاؿ الموىبة واإلبداع الرياضي. -
 المحور الخامس: البحث العممي والموىبة واإلبداع الرياضي. -

نحو إستراتيجية وطنية لرعاية  :تحت عنواف : لرعاية الموىوبيفالمؤتمر الدولي األول -ب
والذي أقيـ بجامعة  الموىوبين والمتفوقين في الجزائر "أمالنا تتحقق.... برعاية أبنائنا الموىوبين"

، وقد كاف عقد ىذا 2014 نوفمبر 30-29، كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية يومي 02البميدة 
 التالية:المؤتمر سعيا لتحقيؽ األىداؼ 

 توعية المجتمع الجزائري بأىمية اكتشاؼ الموىوبيف. -
التعريؼ بحاجات الموىوبيف والمبدعيف ومشكالتيـ وأساليب رعايتيـ عف طريؽ البرامج  -

 التربوية ووسائؿ اإلعالـ واالتصاؿ المختمفة.
عرض تجارب بعض الدوؿ العالمية الرائدة في مجاؿ اكتشاؼ ورعاية الموىوبيف وتنمية  -

 بداع.التفكير واإل
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توثيؽ الصالت العممية والتربوية بيف الميتميف مف مختمؼ الدوؿ العربية واألوروبية  -
 وتسييؿ تبادؿ الخبرات في مجاؿ رعاية الموىوبيف والمبدعيف.

الخروج مف المؤتمر بمجموعة مف التوصيات والمقترحات التي مف شأنيا تفعيؿ وتطوير  -
 فوقيف في الجزائر.إستراتيجية وطنية لرعاية الموىوبيف والمت

 التعميق عمى الدراسات: 
 تجيتحيث ا قة بينيما وبيف الدراسة الحالية،يتضح وجود عال مشابيةمف خالؿ عرض الدراسات ال

لى تحديد مستويات معظـ ىذه الدراسات  إلى كشؼ واقع عممية االنتقاء واالختيار واالكتشاؼ وا 
العالقة مف حيث اليدؼ مف البحث  وتظير ىذه ،معيارية مف خالؿ وضع بطارية اختبارات

 النتائج المستخمصة حيث ومف حيث األدوات المستخدمة ومف البحث عينةوالمنيج المستخدـ و 
وعميو سنحاوؿ مف خالؿ ما تـ ذكره مف عرض لمدراسات المشابية استخراج  .والمتوصؿ إلييا

 التفصيؿ. وتناوؿ العالقة التي تربط بينيا وبيف الدراسة الحالية ولو بشيء مف

 : من الدراسة من حيث اليدف -1
رض أو اليدؼ، بحيث نجد بأف أغمب الدراسات أىدافيا لمالحظ أف ىناؾ اشتراؾ مف حيث الغمف ا

االنتقاء أو االكتشاؼ، ولكف االختالؼ بيف عممية كميا تصب مف أجؿ كشؼ الواقع الذي تعيشو 
الدراسات المشابية والدراسة الحالية ىي في أف كوف الدراسة الحالية تقـو بتسميط الضوء عمى ما 
سبؽ مف زوايا وأبعاد أخرى. وكما نجد بأف جؿ الدراسات المشابية سعت إلى تحديد مستويات 

عمييا كأساس عممي وموضوعي في عممية  معيارية مف خالؿ بطارية اختبارات ليتـ االعتماد
االنتقاء واالختيار، وفي ىذه النقطة بالذات فإف االختالؼ بيف ىذه الدراسات والدراسة الحالية يشمؿ 
كؿ مف العينة والتخصص والمجاؿ المكاني أو المنطقة الجغرافية التي تمت فييا ىذه الدراسة زيادة 

التي انتقاءىا مف أجؿ بناء البطارية التي مف خالليا االختبارات حيث عمى ذلؾ نجد إختالؼ مف 
 يتـ الوصوؿ إلى مبتغى البحث واليدؼ منو. 

 :المستخدم من حيث المنيج -2
نجد بأف معظـ الدراسات المشابية إف لـ نقؿ جميا قد اعتمدت واستخدمت كؿ مف المنيج الوصفي  

جدىا تبنت ىذا األخير، و لذلؾ أو المنيج الوصفي بأسموبو المسحي وخاصة الدراسات الحديثة ن
" ألنو ىو األنسب لمدراسة "الوصفي بأسموبو المسحيارتأى الطالب الباحث االعتماد عمى المنيج 

 الحالية.
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 : البحث عينةمن حيث  -3
تمثمت العينة في معظـ الدراسات مف العبيف ناشئيف ومدربيف وىناؾ دراسات أخرى اعتمدت عمى 
العينتيف معا وذلؾ في مختمؼ التخصصات، ولكف التخصص الغالب ىو تخصص كرة القدـ 
وأغمب عينة الناشئيف الذيف تـ اختيارىا مف اجؿ تحقيؽ اليدؼ المطموب مف أبحاثيـ ىـ الذيف 

سنة، وفي حيف أجريت الدراسة الحالية  17سنة إلى غاية ما دوف  "13-9"ـ ما بيف تتراوح أعمارى
 سنة تخصص كرة قدـ. "12-11"عمى األعمار السنية 

 من حيث األدوات المستخدمة: -4
في جمع المعمومات وفي معظـ الدراسات المذكورة سالفا  أما فيما يخص األدوات األكثر إستخداما 

تمثمت سواء في مجموعة اختبارات في شكؿ بطارية كاف اليدؼ منيا تحديد مستويات معيارية أو 
مف خالؿ أداة أخرى تمثمت في أداة االستبياف، وفي دراستنا الحالية سنعتمد عمى األداتيف معا 

 انوية كالمقابمة المباشرة والمصادر والمراجع.كأدوات رئيسية باإلضافة إلى أدوات ث

 من حيث الوسائل اإلحصائية:  -5
لقد تنوعت واختمفت الوسائؿ اإلحصائية المنتيجة والمستخدمة مف دراسة إلى أخرى كؿ بحسب 

وتأتي دراستنا ىذه مشتممة تقريبا عمى جميع الوسائؿ المستخدمة سابقا ، اليدؼ الذي تـ البحث فيو
 وىي كالتالي:شابية في البحوث الم

 النسب المئوية -0
 "    (2)كااختبار حسف المطابقة " كاي تربيع  -5
 لكارل بيرسون"معامؿ االرتباط البسيط " -0
  "ت"اختبار داللة الفروؽ  -4
 "ف"تحميؿ التبايف األحادي  -5
 المنواؿ( -الوسيط -مقاييس النزعة المركزية )المتوسط الحسابي -6
 الدرجة المعيارية( -معامؿ االلتواء -مقاييس التشتت )االنحراؼ المعياري -7
 "التائية"و  "الذالية"الدرجة المعيارية  -8
 "لكاوس"تحديد المستويات المعيارية باستخداـ منحنى التوزيع الطبيعي  -9
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 من حيث النتائج المستخمصة: -6
والجزائرية عمى أنو ال توجد إستراتيجية  منيا العربية المشابية معظـ ىذه الدراساتأغمب و قد ركزت ل

 و تخطيط فيما يخص عممية اكتشاؼ وانتقاء المواىب حيث تتـ ىذه األخيرة عف طريؽ الطرؽ
المتمثمة في المالحظة والخبرة الشخصية لممدربيف، باإلضافة إلى الغير عممية التقميدية  واألساليب

وىذا ما أدى إلى  في عممية انتقاء المواىب الشبانية عدـ وجود معايير عممية يتـ االعتماد عمييا
العممية ركزت معظـ ىذه الدراسات باإلضافة إلى التظاىرات  كما، و العشوائية والصدفة في االختيار

التي اىتمت بالموضوع عمى أىمية الكشؼ المبكر لمموىوبيف ورعايتيـ وذلؾ مف خالؿ وجود 
إنجاح عممية االكتشاؼ واالنتقاء باإلضافة إلى  ىعمإستراتيجية مبنية عمى أسس عممية تعمؿ 

 .  خاصة الجزائريةعامة و التوعية بأىمية ىذه العممية مف أجؿ تطوير واالرتقاء بمستوى كرة القدـ 

وكما نجد أيضا بأف جؿ ىذه الدراسات توصمت بأف االرتجالية والعشوائية تطغى عمى عممية 
ندية، وأف ذلؾ كاف بسبب عدـ االعتماد عمى األسس اكتشاؼ وانتقاء المواىب عمى مستوى األ

 العممية ونقص تكويف وكفاءة المدربيف في أغمب األحياف.

في وضع مستويات  تالدراسات إلى نتائج تتمثم الكثير مفتوصمت وباإلضافة إلى كؿ ماسبؽ 
في كرة القدـ سواء معيارية مف خالؿ بطارية اختبارات وذلؾ مف أجؿ انتقاء الموىوبيف مف الناشئيف 

أو في غيرىا مف التخصصات وسواء داخؿ الوطف أو خارجو وىذا كمو عمى حسب ما تمت الدراسة 
  فيو سواء مف حيث المجاؿ المكاني أو الزماني أو مف حيث العينة )نوعيا وفئتيا(.

 ىذه الدراسة عن باقي الدراسات السابقة: أضافتوما  
أف نجاح عممية االكتشاؼ واالنتقاء ال يقتصر فقط عمى وىو أنيا تطرقت إضافة إلى كؿ ما سبؽ ب 

نما المشكؿ يتعدى ذلؾ، وىو أف أوؿ وأىـ خطوة في نجاح ىذه العممية ىو وجود  كفاءة المدربيف وا 
المدارس الكروية األكاديمية التي بدورىا تتوفر عمى مجموعة مف المنشآت واإلمكانيات والتي تعتبر 

زيادة فرص نجاح عممية االكتشاؼ واالنتقاء وذلؾ مف خالؿ مف أىـ العناصر الرئيسية في 
مما يجعؿ المدرب أماـ حتمية تطبيؽ األسس العممية  استقطابيا ألكبر عدد مف الناشئيف الموىوبيف،

بالتالي زيادة احتمالية الحصوؿ عمى مواىب  و في عممية االكتشاؼ وىذا مف أجؿ اختيار أفضميـ.
 مف المستوى العالي.
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 خالصة:
احتوى ىذا الفصؿ عمى الدراسات المشابية والتي تعتبر بمثابة المرشد الرئيسي لمباحث في انجاز 
بحثو، ولقد اعتمد عمى ىذه الدراسات في ىذا البحث الذي ىو قيد االنجاز في كثير مف األمور 
واألشياء، وذلؾ مف خالؿ مساىمتيا بشكؿ كبير في رسـ خريطة وخطة البحث وصيرورة العمؿ 

متبع إضافة إلى التعرؼ عمى عممية البناء والتركيب لعناصر البحث مف خالؿ االسترشاد بيا في ال
تحديد منيجية البحث، وأدوات جمع البيانات واختيار أنسب المعالجات اإلحصائية وزيادة عمى ذلؾ 

ؼ، وكما كاف االستفادة مف ىذه الدراسات في دعـ نتائج الدراسة الحالية سواء باالتفاؽ أو االختال
تـ التعرؼ عمى أىـ الصعوبات التي واجية تمؾ الدراسات مف أجؿ إخراج البحث في شكمو النيائي 

 وىذا مما تسنى لنا تفادييا أو التغمب عمييا.

حيث نجد بأف بعضيا تطرؽ إلى  والمرتبطة، وقد اشتممت وتنوعت أىداؼ ىذه الدراسات المشابية
بناء وتقنيف بطارية االختبارات وبعضيا اآلخر ذىب إضافة إلى تحديد البطارية وضع مستويات 
معيارية ليا وفي حيف ذىبت بعض البحوث األخرى إلى دراسة الواقع الذي تعيشو عممية االنتقاء 

ية اكتشاؼ وانتقاء واختيار واالختيار وذلؾ مف خالؿ ما توصموا إليو بأف القائميف عمى عمم
الرياضييف بمختمؼ تخصصاتيـ يعتمدوف عمى أسس غير عممية ومبنية عمى العشوائية والذاتية في 
االختيار، وليأتي بحثنا ىذا ليربط ما تقدـ سابقا مف خالؿ دراسة الواقع الذي تعيشو عممية 

د ىذه العممية في ظؿ غياب االكتشاؼ واالنتقاء مف زاوية أخرى تمثمة في ما مدى صعوبة وتعقي
اإلمكانيات والوسائؿ والمدارس الكروية األكاديمية، وليتـ بعدىا اقتراح بطارية اختبارات مقننة مع 
تحديد وبناء مستويات معيارية خاصة بكؿ اختبار يتواجد ضمف البطارية وذلؾ لتكوف كإستراتيجية 

 سنة (12-11)المبكر عف المواىب  أو كأساس عممي يتـ االعتماد عميو في المساعد في الكشؼ
متينة وصحيحة تضمف زيادة فرص نجاح ىذه العممية وذلؾ إضافة  سوفؽ مبادئ وأس وانتقاءىا

 إلى توفير جوانب أخرى.
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 تمييػػػػػػػػػػػػد:

المواىب الرياضية وتعيدىا وصقميا، ولـ تختمؼ الدوؿ في ىذا  وانتقاء اىتمت دوؿ العالـ باكتشاؼ
التي تبنتيا واالستراتيجيات  التوجو كثيرا لكنيا تفاوتت بشكؿ واضح في األساليب والطرؽ واآلليات

في سبيؿ ىذا الغرض وىذا يبدو طبيعيا، ألف األساليب المتقدمة في ىذا الصدد أصبحت أو تكاد 
 .عمى الدوؿ المتقدمة دوف النامية تكوف حكرا

ولقد ناؿ البحث عف الشباب الموىوبيف رياضيا والتعرؼ عمييـ اىتماما متزايدا عبر السنيف كمنافسة 
ؿ المستويات تقريبا، ولقد واكب ذلؾ تحسف مضطرد عمى كؿ مستويات األداء حادة عمى ك

 الرياضي.

واألكثر أىمية، أف العديد مف الرياضييف الشباف قد وصموا إلى القمة في العديد مف الرياضات وقد 
 اإلنجازات القصوى لمرياضييف الكبار. اتيـ ما كاف متصورا عمى أفبأداءتخطوا 

جتمع ىـ الثروة القومية والطاقة الدافعة والمحركة نحو الحضارة والتقدـ والبناء والموىوبيف في كؿ م
وىـ ذخيرة الوطف ومنابع سعادتو و رفاىيتو وثروتو، وىـ عدة الحاضر وقادة المستقبؿ في شتى 
المياديف والمجاالت، لذلؾ يكوف مف الضروري لتحقيؽ تقدـ الوطف ورفاىيتو وأمنو وسعادتو وحؿ 

لمتعددة التطمع إلى عقوؿ الموىوبيف والسعي بكافة السبؿ والطرؽ الكتشافيـ في سف مشكبلتو ا
 والمحافظة عمييـ وتعيدىـ بالرعاية والتنمية.وانتقاءىـ مبكرة 

والطفؿ الموىوب ىو الطفؿ الذي يتصؼ باالمتياز المستمر في أي ميداف ىاـ مف مياديف الحياة 
عادة ممف ىـ في نفس عمره وتضـ فئة الموىوبيف كؿ مف  ويكوف قادرا عمى أف يحقؽ ما ال تتوقعو

األطفاؿ شديدي الذكاء الذيف يتمتعوف بقدرات عقمية معرفية مرتفعة، وكذلؾ األطفاؿ الذيف لدييـ 
قدرات عالية في التحصيؿ الدراسي إلى جانب األطفاؿ ذوي القدرات االبتكارية العالية ومف يكشفوف 

ي مختمؼ مجاالت الفنوف واآلداب وبعض مجاالت االنجاز المرغوبة عف مواىب متميزة وابتكارية ف
 اجتماعيا.

أما الطفؿ الموىوب رياضيا فيو الطفؿ الذي تتوفر لديو االستعدادات والقدرات الخاصة التي تساعد 
عمى جعؿ أدائو الرياضي أداء متفوقا متميزا عف األطفاؿ العادييف مف نفس عمره ومف ثـ يستطيع 

)عمرو أبو المجد ىذا المجاؿ ما ال يستطيع رفاقو مف األطفاؿ العادييف تحقيقو.  أف يحقؽ في
 (83، صفحة 1997وجماؿ اسماعيؿ النمكي، 
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 االستراتيجيات وعممية اكتشاؼ الموىوبين من الناشئين: -2
 :اإلستراتيجية -2-1
 : اإلستراتيجيةمفيوم كممة  -2-1-1
طار تكويف التشكيبلت وىي تعني في ىذا اإل ،ت العسكريةمستمدة مف العمميا اإلستراتيجيةف كممة إ

و أ ،أو لتحسيف المواقع ،ف المأزؽو الخروج مأ ،ية بصورة معينة لمواجية العدوتوزيع الموارد الحرب
 (2000)اسماعيؿ محمد السيد،  انتصار فرص ضعؼ العدو .

لى الكممة اليونانية إ إستراتيجيةصؿ كممة أيرجع أنو ( 0222أحمد عبده رزؽ)محمد  يرىو 
عمى أنيا  اإلستراتيجيةويعرؼ قاموس ويستر  ،المعارؾ دارةإ ستراتيجيوس وتعني فنوف الحرب وإ

 أنيا عمـ أو فف الحرب أو وضع "الموارد"ويشير قاموس  ،تخطيط وتوجيو العمميات العسكريةعمـ 
ىي أساس الفف المستخدـ في  اإلستراتيجيةموس أكسفورد اق فيو  ،الخطط وادارة العمميات الحربية

تعبئة وتحريؾ المعدات الحربية بما يمكف مف السيطرة عمى الموقؼ و العدو بصورة شاممة و ال 
األعماؿ و دارة و تخطيط كافة إدارة فيي تعني عمـ وفف لى مجاؿ اإلإنا ميختمؼ األمر كثيرا اذا انتق

 (54-53، الصفحات 2012) محمد أحمد عبده رزؽ،  التي تمكف المؤسسة مف تحقيؽ أىدافيا .

 :  االستراتيجيةتعريؼ  -2-1-2
الغايات األساسية طويمة األجؿ لمؤسسة األىداؼ و  إعدادبأنيا تمثؿ  "Alfred chandler"يعرفيا 

 (2001)ناصر دادي عدواف،  و اختيار خطط العمؿ وتخصيص المواد الضرورية .

ىي التخطيط الموضوعي وفقا  اإلستراتيجيةف إف (0202)نادي أحمد عمي عبد المجيد  حسبو 
لؤلسموب العممي لئلدارة عف طريؽ تحديد األىداؼ المراد تحقيقيا و تحديد وسائؿ تحقيؽ ىذه 

مكانيات المتاحة طار اإلإجراءات و برامج في مدى زمني مناسب في إاألىداؼ مف سياسات و 
لفمسفة و مفاىيـ و  لمعمؿ عمى التغمب عمى الصعوبات والمعوقات بغرض تطوير أي نظاـ تحقيقا

 (52، صفحة 2010)عمي عبد المجيد نادي أحمد،  ىداؼ المجتمع وتطمعاتو المستقبمية.أ

 مايمي : إلىمحمد أحمد عبده رزؽ  يشيرو 
 وسيمة لتحقيؽ رسالة المؤسسة  اإلستراتيجية 
 ىي تحديد األىداؼ طويمة األجؿ  اإلستراتيجية 
 وىي:طرؽ التي تحقؽ أىداؼ المؤسسة أىـ ال اإلستراتيجيةتبيف 
  البيئة الخارجية بمتغيراتيا السياسية والثقافية و االجتماعية و التكنولوجية 
  البيئة الداخمية بمواردىا المادية و البشرية 
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  (56، صفحة 2012عبده رزؽ، ) محمد أحمد  لى تحقيقيا .إاألىداؼ المراد الوصوؿ 

مف  إليياتتمثؿ في وضع األىداؼ طويمة المدى والوصوؿ  اإلستراتيجيةويرى الطالب الباحث أف 
 األمثؿ االستغبلؿخبلؿ البحث عف أفضؿ الطرؽ واألساليب المدروسة التي مف خبلليا يكوف 

 .أىداؼ معينةلتحقيؽ مكانات المتاحة سواء كانت بشرية أو مادية إلوا لموسائؿ

عبده رزؽ تكمف في النقاط أحمد وتكمف أىمية اإلستراتيجية في نظر  :اإلستراتيجيةأىمية  -2-1-3
 :التالية

 تساعد في تحديد األىداؼ المطموب تحقيقيا في زمف محدد 
  أنيا تساعد عمى تحديد األولويات و األىمية النسبية لؤلىداؼ 
 عمى وضوح الرؤية في المستقبؿ  تساعد عمى اتخاذ القرارات و تعمؿ 
  تظير نقاط القوة و الضعؼ في المؤسسة 
  المتاحة  اإلمكاناتتعمؿ عمى توفير و تخصيص الموارد و 
 2012) محمد أحمد عبده رزؽ،  .ة االتصاؿ داخؿ المؤسسة الرياضيةتسيؿ عممي ،

 (58-57الصفحات 

 : اإلستراتيجيةخصائص  -2-1-4
 تتمثل في: اإلستراتيجيةف الخصائص أ محمد أحمد عبده رزؽ عف ناجي حامد ويرى

 ؼ  ولكنيا ترتبط أساسا بعممية تحقيؽ أىدا ،ليست قاصرة عمى مجاؿ دوف غيره اإلستراتيجية
 . الدولة في االتجاىات المختمفة

  النظرية و الفكرية المرتبطة باألىداؼ  االفتراضاتتقـو عمى عدد مف  إستراتيجيةي أأف
وعمى الوسيمة التي يقترح  ،منو وعمى الواقع الذي يتـ االنطبلؽ ،لى تحقيقياإالتي تسعى 
 .استخداميا

 ال عممية البحث عف أفضؿ األساليب و الطرؽ إىي  ما اإلستراتيجيةف عممية وضع إ
 ىداؼ .واألدوات لتحقيؽ األ

 وثيقا بوضع ىذه الدولة و قواىا المادية و المعنوية . رتباطااكؿ دولة مرتبطة  إستراتيجية 
 لخطوة األولى نحو التنفيذ الفعاؿجيدة الصياغة ىي ا اإلستراتيجية. 
  محمد أحمد عبده رزؽ،  .واضحة المعالـ و محددة المراحؿ اإلستراتيجيةتكوف  أفيجب (

 (57، صفحة 2012
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 :اإلستراتيجيةشروط وضع  -2-1-5
 فيما يمي:أنو يمكف تحديد أىـ ىذه الشروط   "أبو المعاطي"عف  "محمد أحمد عبده رزؽ" ويرى

 األىداؼ: وضوح -2-1-5-1
وعمى ذلؾ يجب أف تكوف  ،يمة األىداؼ مبيمة أو غير واضحةسم استراتيجيةوضع  ال يمكف

 األىداؼ متكاممة و مترابطة و منسقة .

 واقعية األىداؼ : -2-1-5-2
وجود أىداؼ واقعية يمكف لى األىداؼ المطموبة يستمـز إف اختيار األساليب الناجحة لموصوؿ إ

وتتأثر في ذلؾ عمميات وضوح  ،ؤ القدرات و الموارد مع األىداؼومف ثـ أىمية تكاف ،تحقيقيا
 .مكانيات المتاحةاحتماالت تحقيؽ اليدؼ باإل أىداؼ و تقدير االحتياجات البلزمة و تقيييـ

 عمى الذات :  واالعتماد االبتكار -2-1-5-3
يجب أف يكوف االبتكار ىو المدخؿ الرئيسي لمعمؿ و البعد عف التقميد و البحث عف التحديث 

 باستمرار.

 التخصص:العقالنية و  -2-1-5-4
ي العبلقة بيف الوسائؿ و عقبلنية ف اختياراتال عممية تتضمف إماىي  اإلستراتيجيةبمعنى أف عممية 

ويقصد بالعقبلنية في ىذا المجاؿ أف عممية االختيار مف بيف عدة وسائؿ و أساليب  ،األىداؼ
مختمفة تتـ عمى أساس عقبلني يمكف حسابو و الدفاع عنو و ىو مدى فاعمية ىذه األساليب في 

 تحقيؽ األىداؼ .

 :االلتزام -2-1-5-5
وىذا  ،اتتكوف ممزمة لموحدات التي تقوـ بتنفيذىا فيي ليست مجرد توصي اإلستراتيجيةبمعنى أف 

 . االختصاصفيي تصدر عف السمطة المخولة قانونا لمثؿ ىذا  اإلستراتيجيةىو أحد معايير جودة 

 :االستمرارية -2-1-5-6
نماتخاطب المشاكؿ اليومية  ال فاإلستراتيجية تتضمف عادة عدة مراحؿ تقـو كؿ مرحمة عمى  وا 

، الصفحات 2012) محمد أحمد عبده رزؽ،  ومف ثـ ضرورة وضوح المراحؿ المختمفة . ،سبقياما
58-59) 
 
 



الموهوبين من الناشئين وانتقاء االستراتيجيات وعملية اكتشاف                      الثانيالفصل   

 

 62 

 المرونة : -2-1-5-7
درجة مف المرونة تسمح ليا بمواجية المواقؼ غير المحتممة أو  االستراتيجيةبمعنى تتضمف 

 (59، صفحة 2012) محمد أحمد عبده رزؽ،  المتوقعة .

 : االستراتيجيالتخطيط  -2-1-6
دارة ىو عماد اإل االستراتيجي ف التخطيطأ (0202) "مروان عبد المجيد ابراىيم" ويشير

و ىو عموما الوظيفة المبكرة أو نقطة البداية في أي  ،و ىو فف التعامؿ مع المستقبؿ ،اإلستراتيجية
ثـ تحديد  ،نية المنظمة الداخمية والخارجيةمسحا لب االستراتيجيو يتضمف التخطيط  إداريةعممية 

تتبع مف خبلؿ التي  االستراتيجياتالمناسب منيا وتصميـ  اختياراألىداؼ الرئيسية و تقييميا و 
ف كانت كمية إبرامج و جداوؿ زمنية توظؼ عمى مداىا موارد معينة لبموغ ىذه األىداؼ ال سيما 

 .معايير يقاس عمييا األداء الفعميبمثابة 

عممية مستمرة لتصميـ وتطوير خطط تشمؿ وظائؼ المنظمة ويقـو عمى  االستراتيجيوالتخطيط 
في الصناعة ) أي  االستمراربشأف كيفية التنافس و تصميـ و تطوير خطة عاممة طويمة المدى 
 98، الصفحات 2010) عبد المجيد ابراىيـ مرواف،  مجاؿ النشاط التي تنتمي الييا المنظمة ( .

-99) 

 التخطيط في المجال الرياضي :  -2-1-6-1
 ىو " (0991) حسام الدين و عدلة عيسى مطر طمحة"ف التخطيط في المجاؿ الرياضي حسب إ

حيث يتـ  ،دارية مف تنظيـ و رقابة و توجيواألساس الذي تبنى عميو مختمؼ عناصر العممية اإل
وكيفية  ،ىداؼالمراد تحقيقيا و تحديد المدخبلت البلزمة لتحقيؽ ىذه األ األىداؼعف طريقو تحديد 

 .وضوعة وفؽ تسمسؿ زمني في التنفيذىذه المدخبلت مف خبلؿ عمميات وأنشطة م استخداـ

حيث أف  ،ي تنفيذ مختمؼ األنشطة الرياضيةفالتخطيط في المجاؿ الرياضي يمثؿ أىمية بالغة ف
حيث يصبح العمؿ  ،ىداؼ مف العمؿغياب التخطيط يفقد العمؿ أىـ مقوماتو أال وىي تحيد األ

كما أف التخطيط يحدد مراحؿ وخطوات تنفيذ العمؿ والطرؽ المتبعة  ، ىدؼ لوو ال ال غاية ارتجاليا
 .ختمفة و التنسيؽ بيف ىذه األنشطةلؤلنشطة الم بإتباعياالتي تمـز العامميف 

ت التي تقؼ في فعف طريؽ التخطيط الجيد في المجاؿ الرياضي يمكف التنبؤ بالمشكبلت و العقبا
والعمؿ عمى استغبلؿ الجيد  ،العمؿ تفادييا قبؿ وقوعياؾ يمكف فبذل ،طريؽ تحقيؽ اليدؼ
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المادية البشرية المتوفرة في التنظيـ و توفير النقص بيا تحسبا لممستقبؿ الذي تنبأ بو  لئلمكانات
 (45، صفحة 1997)طمحة حساـ الديف و عدلة عيسى مطر،  التخطيط .

 :مكاناتاإل -2-1-6-2
ومف  ة األداء في التدريب و المنافسة،يوجد قصور في توفير اإلمكانات الخاصة بالوصوؿ إلى قم

 ما يمي:جوانب القصور 

 .األحياف تحديد وضع برامج التدريبيحدد قصور اإلمكانات  في بعض  -
 مكانات بشكؿ متساو. اإل عدـ تساوي توزيع زمف استخداـ -
 ريؽ األوؿ و الفرؽ الكبيرة .توفر دائما أفضؿ اإلمكانات لمف -
 توفر اإلمكانات الضعيفة دائما لفرؽ األطفاؿ والفرؽ الصغيرة .  -
 عدـ توفر اإلمكانات المناسبة التي تساعد عمى توفير خبرات جيدة ألداء المباريات. -
طويمة المدى لتطوير البنية التحتية كما ال تعطي األولوية لما يحتاجو  إستراتيجية توجد ال -

 (198، صفحة 2011) عمرو أبو المجد و أبو العبل عبد الفتاح،  البلعب مف اإلمكانات .

 المنشآت الرياضية : -2-1-6-3
في المجاؿ الرياضي تعتمد في األساس عمى المنشآت الرياضية حيث  إف وضع أي إستراتيجية

مع البشري الذي يجب أف تراعى فييا المقاييس الضرورية إضافة إلى عددىا لتقابؿ حاجات المجت
 .سيقـو باستغبلليا

أف األدوات والمنشآت تعتبر مف أىـ العناصر الرئيسية إلنجاح العممية  "الحميد شرؼ"ويرى 
لذلؾ كاف مف الضروري توفر ىذه  أي برنامج في التربية الرياضية، صفة عامة ونجاحاإلدارية ب

األدوات والمنشآت البلزمة لمممارسة أي نشاط وليس توفيرىا فقط بؿ توفيرىا مف المستوى الجيد 
 اآلتي:وتبرز أىمية األدوات في 

  األداء الحركي تساعد عمى رفع المستوى المياري و 
 رد لئلصابات تعمؿ عمى تفادي الف 
 تساعد المربي عمى تعميـ الميارة في اقصر وقت ممكف 
  األداء إحدى الوسائؿ الميمة في اكتساب المياقة البدنية العامة و الخاصة 
  وسيمة فعالة و جيدة مف وسائؿ التشويؽ 

 االعتبارات التي يجب مراعاتيا عند اختيار األدوات:
 اؿدقة التصميـ وجماؿ الشكؿ و سيولة االستعم 
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 أف تتماشى مع المواصفات القانونية لمنشاط مع عدة مستويات في األداء 
  أف تكوف مصنوعة مف مادة ذات جودة عالية لتوفير عامؿ األمف و السبلمة و يمكف

)شرؼ عبد الحميد،  .االقتصاد و التوفيراستخداميا ألطوؿ فترة ممكنة وبذلؾ يتوفر عامؿ 
 (273، صفحة 1999

 التخطيط اإلستراتيجي في كرة القدم : -2-1-7
و حتى يتحقؽ ذلؾ عمى الرياضي  "صناعة الباليين"أصبحت الرياضة في وقتنا الحالي تمثؿ 

والفريؽ المحترؼ أف يحقؽ النجاح الساحؽ الذي يجعمو مصدرا لجذب الرعاة و المستثمريف و ارتبط 
بذلؾ تطوير النظـ اإلدارية و الفنية و تجييزات المبلعب و األدوات بما يناسب التحوؿ مف عصر 

حقيؽ ىذه الصناعة يقـو عمى الخبرة ولـ يعد ت ياضية إلى عصر االحتراؼ الرياضي،اليواية الر 
مب خبرة التخطيط و الفنية لممدربيف و حدىـ بؿ تطمب األمر حرفية اإلدارة  اإلستراتيجية التي تتط

وفقا لمتخطيط اإلستراتيجي القائـ عمى الدراسة الميدانية لمبيئة الداخمية و الخارجية و  جودة التنفيذ،
ديد الرسالة وما يرتبط بيا مف أىداؼ إستراتيجية و برامج التي يتـ في ضوئيا توضيح الرؤية و تح

التشغيمية وفقا لمبرمجة  و مبادرات تخضع لمعايير عالمية و مقارنات معيارية تؤكدىا الخطط
 .الزمنية

 التطوير الفني: -2-1-7-1
يعتبر التطوير الفني لبلعبيف والمدربيف منظومة متعددة األوجو تعتمد عمى عمميات مختمفة 

المكونات  المستويات تتخذ اتجاىا نحو مثالية قرارات و خبرات البلعب مف خبلؿ تطوير كؿ مف
 التالية:البلعب الفنية 

 التكنيؾ /الميارة  -
 الكفاءة البدنية -
 المدخؿ النفسي  -
 (181، صفحة 1997)عمرو أبو المجد وجماؿ اسماعيؿ النمكي،  الخططية. المقدرة -
 

 :لتجييزات المعاونة لمتطوير الفنيا -2-1-7-2
تشممو مف حجـ المبلعب و حالتيا، عدد الفرؽ، عدد الكرات، الوقت  تجييزات المبلعب بما -

 .المتاح لمتدريب
مف حيث الخبرات و المؤىبلت ف األجيزة الفنية مف المديريف الفنييف و المدربيف المساعدي -

 .لشخصية و المستوى الفني و الخططيالمقومات ا ووالنتائج 
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 جعيف (.ييف و ليس كمتسمطيف _ الشركاء كمشإدارة المباريات )الحكاـ كموج -
 .المقارنات المعيارية بيف الفرؽ و المنافسيف -
 .ؿ لتطوير العبي المستويات العمياآليات تنظيـ ووضوح مسارات التواص -
كفاية مسارات  -وضوح مسارات التطوير  -اعمية التواصؿ ارية )فندة و شفافية الييكمة اإلدمسا -

 كفاية و سيولة المصادر(. -فرص التطوير 

 :القضايا اإلستراتيجية -2-1-8
 مدى كفاية عدد المبلعب و مدى كفايتيا 
  مدى كفاية عدد البلعبيف الناشئيف و البراعـ و مدارس الكرة 
  مدى تركيز في خطط إعداد الناشئيف 
  مدى كفاءة نظاـ المنافسات في قطاع الناشئيف 
  مدى حجـ نوعية و تأثير اإلصابات خبلؿ الموسـ الرياضي 
  مدى تعدد إصابات استخداـ الزائد لدى الناشئيف 
  مدى الموضوعية في التعامؿ مع البلعبيف في مختمؼ المستويات 
  مدى التفاعؿ و قوة العبلقات االجتماعية بيف أعضاء الفرؽ 
 عمرو أبو المجد و أبو العبل عبد الفتاح،  .البلعبيف و مدى ارتباطيـ بالنادير مصاد (

 (182-181، الصفحات 2011
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 إكتشاؼ الموىوبين الناشئين في الرياضة: -2-2

 Talent :الموىبة -2-2-1

 : تعريؼ الموىبة

ورد( " أما )الم81وجمعيا مواىب وىي كؿ ما وىبو اهلل لؾ "متف المغة ص ،اسـ مف وىب: لغتا
 .فيذكر الموىبة بمعنى القدرة

العقمية ىي قدرة فطرية أو استعداد موروث في مجاؿ أو أكثر مف مجاالت االستعداد  :اصطالحا
حتى يمكف أف ؿ وىي أشبو بمادة خاـ تحتاج إلى اكتشاؼ وصق إلبداعية واالجتماعية االنفعالية،وا

 .تبمغ أقصى مدى ليا

رة إلى الموىوب مف باحث إلى آخر، وال يوجد تعريؼ عاـ متفؽ عميو لمموىبة, فقد اختمفت النظ
وعمى الرغـ مف االختبلفات بيف الباحثيف حوؿ تعريؼ الموىبة إال أنيـ يتفقوف عمى األساسيات 

 (11-10، الصفحات 2009)معيوؼ السبيعي،  واإلطار العاـ.

و النفسية و التربوية عمى أف  اإلنسانيةأشار العديد مف المتخصصيف في مجاالت العمـو وقد 
 الموىبة ليا أكثر مف مدلوؿ عممي، و عميو فقد رأى البعض عمى أنيا: 

بالذكاء، و يخضع  ليو فرد مف األفراد في مجاؿ ال يرتبطإتدؿ عمى مستوى أداء مرتفع يصؿ »
 األمر الذي أدى لفرض البعض استخداـ ىذا المصطمح في مجاؿ التفوؽ العقمي.« لمعوامؿ الوراثية 

لى مجاالت الحياة المختمفة و تتكوف بفعؿ إنما تمتد إالموىبة ال تقتصر عمى جوانب بعينيا و »  -
 «.ذكاء في ىذه المجاالت لى استثمار ما لديو مف إالظروؼ البيئية التي تقـو بتوجيو الفرد 

 «.الموىبة ترتبط بمستوى ذكاء الفرد أو مستوى قدرتو العقمية العامة »  -
ظير ىذا التعريؼ نتيجة الدراسات التي أوضحت العبلقة بيف الدراسة و القدرات العقمية و الظروؼ 

 البيئية.

 « .الموىبة يدخؿ فييا الذكاء كعامؿ أساسي في تكوينيا و نموىا »  -
 ظير ىذا التعريؼ مف خبلؿ األبحاث التي ربطت بيف الذكاء و الموىبة 

)ىدى محمد محمد  الموىبة ىي منحة مف اهلل تعالى ال تتعدؿ، و أنيا ال تخضع لعوامؿ وراثية . -
 (26، صفحة 2004الخضري، 
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في كؿ مجتمع ىـ ذخيرة الوطف و منابع ثروتو، فيـ عدة الحاضر و قادة  :الموىوبون -2-2-2
المستقبؿ في شتى المياديف و المجاالت، في العمـو و الفنوف و اآلداب و السياسة و الرياضية، 

، و ى الفضاءالحضارة، و تقدمت اإلنسانية فاستخداـ اإلنساف الذرة و غز  ازدىرتفعف طريقيـ 
ماداـ ىناؾ فكر خبلؽ و  الحضارة و تصبح دائما في حالة نمو و اضطراد سيتقدـ العمـ و تزدىر

 . عقؿ مبدع

عمى األفراد  "termanتيرماف"، فقد استخدمو آلخرمف مؤلؼ أو باحث  الموىوبوفاختمؼ مفيـو و 
ذوي الذكاء الرفيع، و استخدمو عدد مف الباحثيف األجانب عمى األفراد المبتكريف ذوي القدرات 

خروف في بحوثيـ عمى أنو التفوؽ في قدرات أخرى مثؿ القدرات آاالبتكارية العالية و استخدمو 
 .أو الرياضية، أو الفنية ....الخ الموسيقية،

 موىوبون ىم:الف األشخاص إوبناء عمى ذلؾ ف

  الموىوبوف ىـ مف تفوقوا في »الموىوبوف ىـ أصحاب المواىب و يعرفيـ البعض عمى أف
 «.قدرة أو أكثر مف القدرات الخاصة

  « لى المستوى األمثؿ، في مجاؿ ما مف المجاالت إالموىوبوف ىـ مف يصموف في أدائيـ
الحرفية المختمفة و كذلؾ  غير األكاديمية كمجاؿ الفنوف، و األلعاب الرياضية و المجاالت

  « .القيادة االجتماعية 
 ىؤالء الذيف يمتمكوف خاصية أو مجموعة الخصائص المميزة سواء أكانت  »ىـ  الموىوبوف

في مجاؿ محدود أو أي  إبداعأو مميزات عالية أو  صذكاء مميزا أو قدرة أو خصائ
، 2004)ىدى محمد محمد الخضري،  «. استعداد أو قدرة خاصة مميزة في نشاط ما

 (26-25الصفحات 
 Giftedمن ىم األطفال الموىوبين:  -2-2-3

مما سبؽ يبلحظ االختبلؼ الكبير بيف ىؤالء العمماء حوؿ المقصود بمفيـو الموىوب فنجد بعض 
لى األطفاؿ شديدي إ لئلشارةيستخدماف مصطمح الموىوب  "سيرمان وتيرمان"عمماء القياس النفسي 

الذكاء، مف جية أخرى نجد مجموعة كبيرة مف عمماء النفس الذيف تصدوا لدراسة التفكير االبتكاري 
و غيرىـ قد استخدموا مفيـو )تورانس( و  )جمفورد(أمثاؿ  Creativityو القدرات االبتكارية 

ؽ أخر مف ابتكارية أو إبداعية مرتفعة و أخيرا استخدمو فريلكؿ مف لديو قدرات  لئلشارة «موىوب»
 special، بمعنى التفوؽ في القدرات الخاصة "0990رسون تي"عمماء النفس عمى رأسيـ 

Abilities ( أو الرياضة و غيرىالقدرات الفنية )الرسـ أو الموسيقىا مثبل. 
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مف التعريفات التي طرحت لمموىوبيف تدور  العظمىف الغالبية أال إو عمى الرغـ مف ىذا التعريؼ 
 : ور أو أبعاد أساسية عمى األقؿ ىيحوؿ ثبلثة محا

 ي.التفوؽ في القدرات المعرفية بنا تتضمنو مف ذكاء و تحصيؿ دراسي عال -1
 .االبتكار في التفكير و اإلنتاج -2
أو القيادة  المواىب العالية في المجاالت الخاصة مثؿ المجاؿ الفني أو الرياضي -3

 االجتماعية أو غيرىا.
الطفؿ  » أف و الذي يقوؿ "بول و بتى"و لعؿ أبمغ وأدؽ و أشمؿ تعريؼ ىو التعريؼ الذي قدمو 

جماعة المربيف ىو الطفؿ الذي يتصؼ باالمتياز المستمر في أي ميداف ىاـ مف  رأيالموىوب في 
ىو الطفؿ الذي يكوف قادرا عمى أف مياديف الحياة .... وعمى ذلؾ فكؿ طفؿ موىوب في مجاؿ ما 

)عمرو أبو المجد وجماؿ اسماعيؿ النمكي،  .«يحقؽ ما ال تتوقعو عادة ممف ىـ في مثؿ عمره
 (85، صفحة 1997

 : خصائص و سمات األطفال الموىوبين -2-2-4
ىناؾ بعض االعتقادات و التصورات الخاطئة و الضارة بشأف األطفاؿ الموىوبيف بشكؿ خاص مف 
بينيا ما يتصوره البعض مف أف الموىوب شخص غريب األطوار غير متزف و بعيد عف السواء 
النفسي. كما أنو مخموؽ نحيؿ القواـ ضعيؼ ىزيؿ شاحب الموف، نحيؼ الساقيف ذي منظار كثيؼ 

 أكواـ عالية مف الكتب.دائما وراء 

 ؟االعتقادات و التصورات أو يدعميافيؿ ىناؾ مف األدلة العممية ما يبرر ىذه 

 مىومف أىـ الدراسات العممية التي قمبت االعتقادات و التصورات السائدة حوؿ الموىوبيف رأسا ع
بدأت عاـ  يرماف عمى األطفاؿ الموىوبيف و التي استغرقت ربع قرف وتعقب تمؾ التي قاـ بيا 

طفؿ و طفمة حتى أصبح  0022، و التي زادت عمى و استمرت متابعة عينة األطفاؿ 0900
معظميـ بالغيف و كاف بعضيـ في منتصؼ العمر و لـ تضـ ىذه العينة إال األطفاؿ الذيف تزيد 

( لمذكاء و ىو مف أدؽ اختبارات الذكاء وبيني –عمى اختبار )ستانفورد  092نسبة ذكائيـ عف 
.  المتوفر حتى اليـو

معمومات و بيانات مستفيضة عمى كؿ مف أفراد العينة، كما درس تاريخ حياة  "تيرمان"وقد جمع 
كؿ منيـ دراسة تفصيمية و استقى ىذه المعمومات مف أولياء األمور والمدرسيف واألطباء وغيرىـ 
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الذكاء والتحصيؿ كما فحص كؿ طفؿ طبيا و طبقت عمييـ مختمؼ أدوات القياس النفسي لقياس 
 والميوؿ وسمات الشخصية وغيرىا .

. و مف ىذه المجموعة اليائمة مف الجوانب دوريا خبلؿ فترة الدراسةكما تمت متابعة جميع ىذه 
متعمقة عف الطفؿ  مف تقديـ صورة واضحة متكاممة و تيرمانالمعمومات و األرقاـ و الحقائؽ تمكف 

ومف أىـ أبعاد  (86، صفحة 1997)عمرو أبو المجد وجماؿ اسماعيؿ النمكي،  .الموىوب و نموه
 يمي: ماو جوانب ىذه الصورة 

 الخصائص الجسمية و النمو الجسمي لمموىوبين :)أ( 
الموىوب يفوؽ الطفؿ العادي في كافة الجوانب الجسمية فيو أكثر طوال و أقوى بنية و أوفر  الطفؿ

و  عضبلتو.صحة، مف بقية زمبلئو. كما أنو يفوؽ األطفاؿ العادييف في تحكمو و سيطرتو عمى 
انتشارا  و ضيؽ الصدر أقؿ اإلبصاركانت جميع العيوب الجسمية مثؿ تقوس األرجؿ و عيوب 

شكبل الموىوبيف أكثر وسامة و أجمؿ  األطفاؿذلؾ كاف  إلى باإلضافة. وبيف عف غيرىـبيف الموى
 .)خمقة( مف زمبلئيـ العادييف

 :التحصيل الدراسي لمموىوبين)ب( 
كاف الموىوبوف أكثر قدرة عمى القياـ بكافة األعماؿ المدرسية و أكثر تفوقا و تقدما في دراستيـ عف 

القمة في القراءة  إلىا امتيازىـ في جميع المواد الدراسية و وصؿ تفوقيـ زمبلئيـ العادييف و قد أثبتو 
 .استخداـ المغة و العمـو و الفنوفحساب و لو ا

 ،كاف النمو المغوي لمموىوبيف واضحا و ممموسا مف الصغر: المغة و الميول عند الموىوبين )جػ( 
كما كاف لدييـ ميبل شديدا لمقراءة مف وقت مبكر جدا مف حياتيـ، و تعمـ معظميـ القراءة قبؿ 

 .االلتحاؽ بالمدرسة

كاف لدى الموىوبيف األكبر عمرا اىتماما بالغا بالموسوعات و األطالس و المعاجـ، كما كانوا 
 و العمـو المختمفة. يموف لقراءة كتب السير والتاريخ يم

ا يظف الكثيروف كانت ميوؿ الموىوبيف متعددة و متنوعة و لدييـ العديد مف و عمى عكس م
 اليوايات مثؿ التصوير و جمع الصوابع و اىتماـ واضح بالطيور و الزىور و حياة الحيواف .

 :شخصيات الموىوبين وسماتيم (د)
حميدة مثؿ: اتصؼ األطفاؿ الموىوبيف بالتواضع رغـ تفوقيـ كما كاف لدييـ كثير مف القيـ ال 

 رفض الغش و قوؿ الصدؽ.
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ا و صحة مف كانت اتجاىاتيـ و سموكيـ االجتماعي أكثر سبلمة و استقامة، كما كانوا أكثر اتزان
)عمرو أبو المجد وجماؿ اسماعيؿ النمكي،  أكثر توافقا عف سائر زمبلئيـ.الناحية االنفعالية و 

 (87-86، الصفحات 1997

 :قافي ألسر الموىوبينالمستوى االقتصادي و االجتماعي و التعميمي و الث (ه)

دي اجتماعي و أف األطفاؿ الموىوبيف ينتموف ألسر ذات مستوى اقتصا "تيرمان"دلت نتائج دراسة 
شغموف ي. فقد جاء ثمث األطفاؿ بالعينة التي درست مف أسر المينييف الذيف تعميمي ثقافي مرتفع

وظائؼ مرموقة كالطب و القانوف و أساتذة الجامعات و جاء حوالي نصؼ ىذه العينة مف أسر 
 1رجاؿ األعماؿ المرموقيف و لـ تزد نسبة األطفاؿ الذيف ينتموف ألسر الحرفييف و العماؿ عف 

 .فقط

 الدقيؽ لموالديف اإلشراؼاتصفت منازؿ الموىوبيف بالنظافة و اتساع الحجـ و قمة عدد األطفاؿ و 
، صفحة 1997)عمرو أبو المجد وجماؿ اسماعيؿ النمكي،  .بصورة تفوؽ مستوى األسر العادية

87) 

 نمو الموىوبين ومدى دوام الموىبة لدييم:  (و)
عاما أصبح معظميـ خبلليا بالغيف أف ما  22بينت الدراسة التتبعية لمموىوبيف التي استمرت لمدة 

 طفاؿ مف تفوؽ تميز قد استمر معيـ طواؿ حياتيـ .ميز ىؤالء األ

  مايمي:شؼ عنو تتبع نمو الموىوبيف ومف أىـ ما ك

واالنحرافات السموكية أقؿ بكثير لدى الموىوبيف عف  لئلدمافكانت نسبة الوفيات و االتجاه  -1
 غيرىـ.

جوا و كونوا أسرا مف عينة الموىوبيف تزيد زيادة كبيرة عف ىذه النسبة في كانت نسبة مف تزو  -2
 المجتمع بشكؿ عاـ .

كاف عدد مف احتؿ الصفوؼ األولى و المراكز العميا و القيادية في الميف و األعماؿ المختمفة  -3
مجاؿ  مف ىذه المجموعة أكبر بكثير مف غيرىـ . كما حقؽ كثير منيـ شيرة و انجازات بارزة في

 الطب و القانوف و غيرىا، و حصؿ عدد كبير منيـ عمى الجوائز التقديرية في مختمؼ المجاالت .
كاف أفراد مجموعة الموىوبيف خبلؿ دراساتيـ الجامعية أكثر اشتراكا و مساىمة مف زمبلئيـ في  -4

 ة األلواف المختمفة لمنشاط الحر، كما كانوا بعد تخرجيـ أكثر نشاطا في خدمة البيئ
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لـ يحدث أي انخفاض في نسبة ذكاء الموىوبيف مع تقدـ السف أي أف األطفاؿ الموىوبيف قد  -5
حافظوا عمى ذكائيـ المرتفع وىـ بالغيف و عمى أساس دراسات تيرماف و غيرىا مف الدراسات 

التي أجريت حوؿ مختمؼ فئات األطفاؿ الموىوبيف أمكف التوصؿ لمخصائص المشتركة  الحديثة
 يمي: فيماطفاؿ الموىوبيف متمثمة ألبيف ا

 قدرة عمى التعمـ بمعدؿ أسرع مف معدؿ الطفؿ العادي. -1
 قدرة عمى التفكير و االستدالؿ تفوؽ قدرة الطفؿ العادي.  -2
 قدرات ابتكاريو عالية. -3
 قدرة و ثورة لغوية و أوسع مما يتوفر لدى الطفؿ العادي. -4
 مدى واسع مف المعمومات. -5
 محدودة مف حب االستطبلع.درجة كبيرة و غير   -6
 قدرة كبيرة عمى المبلحظة . -7
)عمرو أبو  .مستوى مرتفع مف الدافعية و بالذات الدافعية لبلنجاز، و مستوى طموح عاؿ -8

 (89-88، الصفحات 1997المجد و جماؿ إسماعيؿ النمكي، 
أف الموىوبيف يتميزوف بالكثير مف الخصائص الشخصية  ("0220"سميمان )ويرى 

االيجابية مثؿ الجرأة والمغامرة والرغبة في التفوؽ مع درجة عالية مف دافعية االنجاز والثقة 
 بالنفس وحسف التصرؼ

كما يرى بأف الموىوبيف يتصفوف بالرغبة في التعامؿ مع مف ىـ أكبر منيـ عمرا باإلضافة 
)معيوؼ  ة والقدرة عمى االندماج في الجماعة واالمتثاؿ لمعاييرىا.إلى قدراتيـ القيادي

 (21، صفحة 2009السبيعي، 
يتصؼ األطفاؿ الموىوبيف كذلؾ ببعض سمات الصحة النفسية و مف أىميا قوة األنا، و  -9

 الثقة بالنفس و االكتفاء الذاتي .
التوافؽ الشخصي و التوافؽ االجتماعي و التوافؽ الكمى التمتع بالقدرة عمى تحقيؽ  -10

 و الميارات االجتماعية و االعتماد عمى الذات .
يتصؼ األطفاؿ الموىوبيف ببعض السمات غير المرغوبة اجتماعيا مثؿ السيطرة و  -11

العدواف إلى جانب السمات األخرى المقبولة اجتماعيا مثؿ الثقة بالنفس و االستقبلؿ الذاتي و 
، صفحة 1997)عمرو أبو المجد وجماؿ اسماعيؿ النمكي،  ويف صورة ايجابية عف الذات .تك
89) 
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محافظة عمييم ورعايتيم خطورة اكتشافيم مبكرا والو أىمية الموىوبين وقيمتيم وأىمية  -2-2-5
 :وتنميتيم

أنواع و أشكاؿ المواىب و قيمتيا و أىمية و ليس ىناؾ أدنى شؾ في األىمية القصوى لكافة 
خطورة اكتشافيا مبكرا و المحافظة عمييا و تعيدىا بالرعاية و العناية التي تحافظ عمييا و تحقيؽ 

دفع بالبشرية إلى مزيد االستفادة القصوى منيا و ما يمكف أف يترتب عمى ازدىارىا مف انجازات ت
 .مف التقدـ

ة يجب أف تصاف، و ال يجوز أف تيدد فيـ القوة الدافعة التي تدفع الموىوبيف ذخير » فيذكر أف 
بالبشرية إلى األماـ و ىـ القمـ الذي يكتب بو التاريخ، و ىي وديعة الوطف و ثروتو. ومف الخير 
ومنعا لكثير مف الضرر و الضياع أف تكتشؼ األطفاؿ الموىوبيف في سف مبكرة قبؿ أف ننغمس 

 .«و تضر مف حولو  مع الطفؿ في أخطاء تضر بو

الموىوبوف في كؿ مجتمع ىـ الثروة القومية و : » عف نفس المعنى و يؤكده أخر بقولوكما يعبر 
ىـ الطاقة المحركة الدافعة نحو الحضارة و التقدـ و البناء ... و ىـ ذخيرة الوطف و منابع سعادتو 

ياديف و المجبلت، فعف و رفاىيتو و ثروتو و ىـ عدة الحاضر و قادة المستقبؿ في شتى الم
طريقيـ ازدىرت الحضارة و تقدمت اإلنسانية و خطت خطوات واسعة إلى األماـ  فاستخدـ اإلنساف 

خر غير كوكبنا الذي نعيش فيو، و اقتربت المسافات آت أقدامو كوكبا ئالذرة وغزا الفضاء و وط
 .« بيف المجتمعات و تبلقت الحضارات..

لحضارة في نمو و اطراد و ستصبح اإلنسانية أكثر إنسانية ماداـ لـ و تزدىر ااوسوؼ يتقدـ الع
.. لذلؾ يكوف مف الضروري التطمع إلى عقوؿ الموىوبيف و .ىناؾ فكر خبلؽ و عقؿ مبدع

 استعداداتيـ والسعي لمحفاظ عمييا و تعيدىا بالرعاية و التنمية.

عمى أف عدـ اكتشاؼ الموىوبيف  باإلضافة لما تقدـ يتفؽ معظـ عمماء النفس و التربية و المربيف
في مختمؼ المجاالت يؤدي إلى إىدار ىذه العقوؿ و عدـ االستفادة منيا و مما يمكف أف تحققو 

ثارا آمف انجازات، كما يمكف أف يؤدي إىماليـ إلى العديد مف اإلضرار التي يمكف أف يترتب عمييا 
يف بيـ و المجتمع ككؿ و يبرر ىؤالء ضارة و سمبية عمى الموىوبيف أوال و قد تمتد إلى المحيط
ذااعتقادىـ ىذا بكوف الموىبة طاقة تحرؾ صاحبيا و تدفعو  لـ يحسف استغبلليا و توجييا التوجو  وا 

السميـ و رعايتيا فإنيا قد تدفع صاحبيا إلى توجيو طاقاتو إلى مسارات ضارة بو و بالمجتمع مف 
 (85-84، الصفحات 1997)عمرو أبو المجد و جماؿ إسماعيؿ النمكي،  حولو .
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 االكتشاؼ المبكر لمموىوبين:  -2-2-6

عمى ضوء التقدـ و التطور اليائؿ الذي وقع في القياس النفسي سواء فيما يتعمؽ بقياس الذكاء أو 
االستعدادات و القدرات االبتكارية أو قياس العديد مف جوانب و سمات الشخصية، أصبح مف 

أو  التعرؼ عمى الطفؿ المتفوؽ عقميا و اكتشافو مبكرا قبؿ دخوؿ المدرسة االبتدائية اآلفاليسير 
عمى األقؿ خبلؿ السنوات األولى مف ىذه المرحمة التعميمية و لكف أصبح التعرؼ عمى الطفؿ 
الموىوب في النواحي الرياضية أو الجوانب االجتماعية كالقيادة و غيرىا أمر عمى درجة أكبر مف 

ية الصعوبة ألنو يتطمب العديد مف القياسات المتخصصة إال أف بعض مؤسسات التنشئة االجتماع
) األسرة و المدرسة و أجيزة اإلعبلـ و النوادي االجتماعية و الرياضية و العممية و المكتبات ( 
تستطيع أف تقـو بدور فعاؿ و أساسي لممساعدة عمى االكتشاؼ المبكر لؤلطفاؿ الموىوبيف ومف ثـ 

، 1997مرو أبو المجد و جماؿ إسماعيؿ النمكي، )ع .يات االنتقاء في المراحؿ التاليةتسييؿ عمم
 (89صفحة 

أنو مف المتعارؼ عميو في طريقة االنتقاء أف المعمـ أو المدرس  "مجيد خريبط د.ريسان"ويقوؿ 
لدور الرئيسي إلتماـ ىذه التربية الرياضية الذي يكوف ىو المدرب في أغمب األحياف يمعب ا

وذلؾ بحكـ تواجده مع األطفاؿ خبلؿ الحصص المعدة لدروس التربية البدنية والرياضية,  العممية،
حيانا ببعض االختبارات الميدانية، بؿ ويقـو أانا لمف يظف أنيـ أفضؿ مف غيرىـ، فيوجو الدعوة أحي

وقد تكوف أيضا غير متكاممة لتعطي صورة  زيادة عمى ذلؾ، كونيا ليست مقننة ومجربة عمميا،
فيكوف تقييمو عندئذ غير موضوعي اعتمد عمى التجربة  ضحة عف نمو الطفؿ مف جميع مظاىره،وا

 الشخصية أكثر منو عمى األسس العممية الصحيحة.

و االنتقاء عممية ميمة ومتشعبة االتجاىات وحميا الصحيح يتطمب عمبل جماعيا يشترؾ فيو 
عف طريؽ  لمدرب ىنا بالدور الرئيسي،ويقوـ ا طبيب وعالـ النفس عمى مدى مراحمو،المدرب وال

والمتابعة منيـ مف خبلؿ المبلحظات المسجمة، ليكشؼ الموىوبيف  لو الدائـ مع األطفاؿ،اتصا
)ريساف  الدائمة, واالختبارات المنظمة المتعددة. ال أف ينتظر بروزىـ وتقدميـ إليو مف تمقاء أنفسيـ.

 (230، صفحة 1998خريبط، 

 :األسرة في اكتشاؼ ورعاية الموىوبين دور -2-2-6-1
تمعب األسرة دورا كبيرا وحيويا في رعاية أوالدىا، و ال يقتصر األمر عمى ىذا فقط بؿ يمتد ليصبح 
في إمكانيا اكتشاؼ الشخص الموىوب خاصة إذا ما تواجدوا احتماؿ التواجد بيف أفرادىا و عميو 

 من خالل:يتمثؿ دورىـ في تحقيؽ ذلؾ 
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المفيد أف يعرؼ اآلباء أبناؤىـ معرفة حقيقية موضوعية و أف يكتشفوا مواىبيـ إف وجدت  مف -1
 في سف مبكرة.

 أف تكوف نظرتيـ ألبنائيـ بعيدة عف التحيز والمبالغة. -2

يجب أف يكوف اآلباء أكثر صراحة مع أنفسيـ فيجب أف يدرؾ اآلباء أنو في بعض األحياف أف  -3
 درجة المطموبة مف التفوؽ العقمي.أبنائيـ لـ يصموا إلى ال

 عدـ مبالغة اآلباء في تقدير قدرات أبنائيـ و مواىبيـ، األمر الذي سببا مشكبلت ألبنائيـ. -4

الفيـ الخاطئ لآلباء، و ضيؽ الفيـ، فيتعرض الموىوبوف لعدـ اكتراث اآلباء و إىماليـ  -5
 لمواىب ألبنائيـ و قدراتيـ.

سرة عمى األطفاؿ الموىوبيف في سف مبكرة مف حياتيـ و السيما أف مف األىمية أف تتعرؼ األ -6
بالفرصة األولى  ظىالقدرات العقمية و المواىب ال تبدو واضحة واضحة و ممموسة إذا أف األسرة تح

 في اكتشاؼ ىذه المواىب.

ت يجب أف توفر األسرة لؤلبناء الموىوبيف اإلمكانيات المناسبة و الظروؼ المبلئمة و مجاال -7
 التفكير و العمؿ و البيئة المناسبة حتى يمكف استغبلؿ القدرات العقمية.

يجابي في تنمية الوعي و القدرات االبتكارية أو الرياضية، إيمكف أف يكوف لآلباء دور حيوي و  -8
وذلؾ مف خبلؿ األحداث التي تمر بنا و نراىا و نبلحظيا، ففي المجاؿ الرياضي مثبل نجد أف 

رياضي، مف خبلؿ متابعة العب أو فريؽ، يمكف أف تكوف مثيرات لمخبرات األصمية متابعة حدث 
آلباء العمؿ عمى إثارة االبتكار و المشاعر و او القدرات الرياضية الكامنة لدييـ، إذا يجب عمى 

 مناقشتيا و خمؽ الباعث الرياضي الداخمي لمموىوبيف .

امؿ معيـ فبل يجب أف نحط مف قدراتيـ و قدر تقبؿ األسرة لتفوؽ الموىوبيف و موازنة التع -9
لذي يؤدي مواىبيـ أو نسئ استغبلليا أو نيمميا، كذلؾ يجب عدـ المبالغة في الثناء أو المديح ا

 .إلى االستغبلؿ و الغرور

يجب أف ينظر اآلباء ألبنائيـ الموىوبيف نظرة شاممة ال النظر إلييـ مف زاوية واحدة، فيجب  -10
عمى أنيـ يشبيوف اآلخريف العادييف في حاجاتيـ األساسية و عبلقاتيـ االجتماعية، أف ينظر إلييـ 

 (28-27، الصفحات 2004)ىدى محمد محمد الخضري،  فمف حقيـ أف يعيشوا حياة طبيعية .
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 :التربوية في رعاية الموىوبون رياضيا دور النادي أو المؤسسة -2-2-6-2

ة مسؤولية التعرؼ عمى الموىوبيف و اكتشافيـ، بؿ و بوييقع عمى عاتؽ النادي أو المؤسسة التر 
أف نوضح وعميو يمكف حفز بواعثيـ و الحصوؿ عمى الكفاءة القصوى ليذه القدرات و المواىب، 

بعض النقاط التي يمكف أف تسيـ في رعاية ىؤالء الموىوبوف رياضيا و التي يمكف أف تتمثؿ ىذه 
  :التاليالنقاط في 

عدـ تكريس وقت األطفاؿ الناشئيف و بأعداد كبيرة عمى نشاط واحد و مدرب واحد، فيذا يجعؿ  -1
و ىوايتيـ و ميوليـ خاصة في  مف الصعوبة عمى المدرب اإللماـ برياضييو و ظروفيـ و قدراتيـ

 .الممارسة األولية لمنشاط الرياضيمرحمة 

و اختبارات ...الخ ( المناسبة لمحكـ  –يجب إلماـ المدرب بالمحكات الرياضية ) وسائؿ قياس  -2
 عمى الناشئ الموىوب و اكتشاؼ قدراتيـ الرياضية.

تساعد في التعرؼ عمى الموىوبيف، ضرورة توفير أساليب القياس المناسبة في النادي التي  -3
فالمدرب يثار و يعتمد عمى المبلحظة الشخصية و االختبارات البسيطة الدورية التي قد تفتقد إلى 

 .ت العممية في الحكـ عمى رياضييو المعامبل

وضع خطة شاممة و برامج متكاممة قائمة عمى أساس فيـ المعمومات التي تجمعيا  ضرورة -4
)ىدى محمد  عف الموىوب، مع ضرورة توافر قدرات عممية لتفسير ىذه المعمومات و ترجمتيا.

 (29-28، الصفحات 2004محمد الخضري، 

 في كرة القدم:العمر المناسب لالنتقاء  -2-2-7
 02 إلى 8يشير بعض الخبراء إلى أف العمر المناسب النتقاء الناشئيف في كرة القدـ ىو مف 

سنوات عمى أساس أف  02 إلى 9سنوات، بينما تشير أراء أخرى إلى أف العمر المناسب ىو مف 
عب بعد ذلؾ ىذا العمر يسمح لمناشئيف بإتقاف الميارات األساسية لكرة القدـ، كما أف إعداد البل

سنوات، خبلؿ ىذه الفترة يمر الناشئ بالمراحؿ المختمفة لبلرتقاء لمتأكد  02 إلى 8يتطمب فترة مف 
ة مف مستويات تقدمو و عمى ذلؾ يمكف اعتبار عممية االنتقاء مستمرة مف سف العاشر إلى نياي

 (114، صفحة 1997المجد و جماؿ إسماعيؿ النمكي، )عمرو أبو  .سنة(08) مرحمة الناشئيف 
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 ( يبين سن الكشؼ المبكر بداية التخصص والبطولة في بعض األلعاب الرياضية.20جدول رقم )
 (79، صفحة 2004)ىدى محمد محمد الخضري، 

 سن البطولة سن المتخصص سن الكشؼ المبكر األلعاب
 كرة القدـ -
 كرة السمة -
 كرة اليد -
 كرة الطائرة -

10-12 
7-8 
10-12 
11-12 

11-13 
10-12 
11-13 
14-15 

17-18 
16-18 
16-17 
16-18 

 السباحة -
 كرة الماء -
 غطس -

4-7 
7-9 
6-8 

10-12 
12-14 
12-14 

15-17 
16-18 
14-17 

 مبلكمة -
 مصارعة -
 جمباز -
 ألعاب قوى -
 رفع األثقاؿ -
 تنس -
 فروسية -
 دراجات -

13-14 
13-14 
6-7 
10-12 
11-13 
6-7 
12-14 
14-15 

15-16 
15-16 
12-14 
13-14 
15-16 
12-14 
16-18 
16-17 

17-18 
16-18 
14-17 
17-18 
17-18 
14-17 
17-18 
17-18 
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 :اإلنتقاء الرياضي -2-3

 مفيوم االنتقاء الرياضي لمناشئين الموىوبين: -2-3-1

يتـ مف خبلليا المفاضمة بيف البلعبيف مف خبلؿ عممية مستمرة » :نتقاء في الرياضة بأنواال يعرؼ
 .« عدد كبير منيـ طبقا لمحددات معينة

المجموعة المتاحة منيـ مف خبلؿ الدراسة المتعمقة  اختيار أفضؿ البلعبيف في »ويعني أيضا 
 .«لجميع الجوانب المؤثرة في المستوى الرياضي اعتمادا عمى األسس والمبادئ والطرائؽ العممية

 (303، صفحة 2001)مفتي إبراىيـ حماده، 

بأف االنتقاء عممية تيدؼ إلى اختيار األفراد  » ""محمد حسن العالوي ونصر الدين رضوانويرى 
أي  اضي،الذيف تتوفر لدييـ خصائص وسمات و قدرات و استعدادات كبيرة يتطمبيا نشاطيـ الري

)محمد حسف العبلوي و  .«مف خبلؿ تحديد صبلحية ىؤالء األفراد لممارسة ىذا النوع مف الرياضة 
 (93، صفحة 1988محمد نصر الديف رضواف، 

االنتقاء ىو عممية تتطمب العثور في وسط كبير عمى  »بأف "ريني وأل" كما يرى كبل مف العالميف 
 RICHARD. PANJUOTA) .« طاء ميارات عالية في رياضة معينةأفراد لدييـ قابمية إلع

KLOUNTROW, MONPETI, 1989, p. 306) 

عممية تحديد استعدادات الناشئ مع خصائص  »: بأنو أيضا volkon ( "0991)" فولكونيعرفو 
مف  ا مف التنبؤ عمى أساس عممي سميـ،فاالنتقاء بيذا الشكؿ يعتبر نوع ،«نشاط رياضي معيف

)قدراتو الكامنة(  بمعنى تحديد استعداداتو عما سيكوف عميو الناشئ مستقببل، خبللو يمكف االستدالؿ
 التي تسمح لو بتحقيؽ إنجازات عالية في المستقبؿ إذا ما أعطي العناية البلزمة في التدريب.

االنتقاء الرياضي ىو عممية في غاية الصعوبة؛ نظرا الف المدرب عميو أف يتنبأ  وعمى ذلؾ فإف
 لمطفؿ بقدراتو الرياضية المستقبمية التي لـ تظير بعد في الوقت الحالي.

)البدنية و المرفولوجية و الفسيولوجية  ومف ىذا فاالنتقاء يعتبر عممية مركبة ليا جوانبيا المختمفة
لذا كاف مف الضروري مراعاة  األسس العممية لكافة تمؾ الجوانب عند تنظيـ  ،والنفسية .....إلخ(

جراء عمميات  (14-13، الصفحات 2002) محمد لطفي طو،  االنتقاء. وا 

( وبسطويسى أحمد 0999( وعادل عبد البصير)0220) "محمد حسن عالويويتفؽ كؿ مف 
مكاناتو يزيد و أف توجيو الناشئ إلى نوع النشاط الرياضي الذي يتناسب مع استعداداتو  ("0999) ا 
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مف إمكانية وصولو إلى المستويات الرياضية العالية. واالنتقاء ىو اختيار العناصر البشرية التي 
فقا الختيار عممي يتأسس عمى مجموعة مف المعارؼ ومات الناجح في النشاط الرياضي و تتمتع بمق

ليا  والمبادئ العممية السميمة لعناصر يمكف التنبؤ ليا بالوصوؿ إلى أعمى المستويات إذا أعطيت
وانتقاء الموىوبيف رياضيا ىو عممية يتـ مف خبلليا اختيار أفضؿ  الرعاية الكاممة والمتوازنة،

مية وىو أيضا عم المراحؿ المختمفة إلعداد الرياضي،البلعبيف عمى فترات زمنية مبنية عمى 
 ديناميكية مستمرة طويمة األمد لمتنبؤ بالمستقبؿ الرياضي لمناشئ وما يمكف تحقيقو مف نتائج.

أف عممية االنتقاء البد وأف تخضع لمعايير وأسس مقننة مف  ("0220"محمد صبري عمر)ويذكر 
ال اختبارات الكتشاؼ المواىب ذات قدرة تنبؤية عالية مف مرحمة إلى أخرى ومف نشاط إلى أخر إ

أننا يمكف أف نأخذ في االعتبار إشراؾ أكبر عدد مف الناشئيف في الممارسة المبلئمة إلمكانياتيـ 
البدنية والجسمية وتوسيع قاعدة الممارسيف واالىتماـ بنوعية التدريبات في اتجاه العموميات مع 

، 2015)سعد فتح اهلل محمد العالـ،  بؤ.نمراعات القياسات واالختبارات المستخدمة في عممية الت
 (39صفحة 

لقياس كذلؾ العمـو التربوية إلى وا ويشير كثير مف المتخصصيف في مجاؿ التدريب واالختبار
والفمسفية  االقتصاديةمف الناحية التخطيطية و  بأنو مشكمة متعددة األوجو  »تعريؼ اإلنتقاء 

 (18، صفحة 2004)ىدى محمد محمد الخضري،  .« والتربوية

بأف االنتقاء ىو عممية تيدؼ إلى اختيار أفضؿ العناصر مف البلعبيف في  "الطالب الباحث"ويرى 
ى وسط كبير و ذلؾ مف خبلؿ دراسة جميع الجوانب المؤثرة في المستوى الرياضي اعتمادا عم

 .عممية سميمةأسس و مبادئ و طرؽ 

 أىمية االنتقاء: -2-3-2
باعتباره أحد األنشطة اإلنسانية  األىمية خاصة في النشاط الرياضي،يعتبر االنتقاء عممية في غاية 

غير العادية التي تتميز بمواقفيا الصعبة و التي تتطمب مف ممارسييا استعدادات خاصة مف أجؿ 
 .التفوؽاالستمرار و 

( : أف عممية 1986)"belgakova"بولوجا كوفا  و volkov" (1997)"فولكوؼو يرى كؿ مف 
 :ما يمياالنتقاء في النشاط الرياضي ترجع أىميتيا إلى 

 اإلنتقاء الجيد يزيد من فاعمية كل من عمميتي التدريب و المنافسات الرياضية:  -أ
والمنافسات  التدريبو  يعتمد عمى ثبلثة عناصر رئيسية ىي: اإلنتقاء فالتفوؽ في أي نشاط رياضي،

النتقاء القدر ولكف إذا ما أعطيت عممية اجيد تحقيؽ نتائج رياضية عالية،  وال يمكف بدوف انتقاء
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وأجريت في إطار تنظيمي دقيؽ مبني عمى أسس عممية سميمة انعكس ذلؾ  الكافي مف العناية،
يؽ أفضؿ النتائج الرياضية عمى عمميات التدريب والمنافسات و زاد مف فاعميتيا ,وبالتالي أمكف تحق

 (14، صفحة 2002) محمد لطفي طو،  في أسرع وقت وبأقؿ جيد ممكف.

 :الفعالة من حياة الالعب الرياضيةقصر مرحمة الممارسة  -ب
فقد أثبتت العديد مف الدراسات أف فترة الممارسة الفعالة لبلعب الرياضية تعتبر قصيرة نسبيا فيي 

فإذا ما أجريت عممية  ،( وذلؾ تبعا لنوع النشاط الرياضيسنوات02-20تزيد في المتوسط عف )ال 
بقدرات و  وتـ اختيار أفضؿ العناصر مف الناشئيف الذيف يتمتعوف عمى أسس عممية سميمة، االنتقاء

فإف ىذه الفترة مف الممارسة يسوؼ  ،استعدادات خاصة تتفؽ مع متطمبات نوع النشاط المختار
 سوؼ تكوف كافية لتحقيؽ أفضؿ النتائج الرياضية .و  ،تكوف أكثر فعالية رغـ قصرىا

 وجود الفروؽ الفردية الواضحة بين الناشئين من حيث االستعدادات الخاصة: -ج
سواء مف الناحية البدنية أو  الناشئيف في استعداداتيـ الخاصة،الموجودة بيف  إف الفروؽ الفردية

ال تسمح  العقمية و النفس و الحركية وسمات الشخصية ...إلخ، ومف الناحية النفسية كالوظائؼ
لجميع الناشئيف مف تحقيؽ النتائج الرياضية المرجوة في الزمف المتاح في تمؾ الفترة الفعالة مف 

 (15، صفحة 2002) محمد لطفي طو،  لرياضية .حياتيـ ا

 :ط الرياضياختالؼ سن بداية الممارسة تبعا لنوع النشا -د
يعتبر تحديد سف بداية ممارسة النشاط الرياضي مف أىـ العوامؿ التي يجب مراعاتيا عند إجراء 

حيث أف بداية  الممارسة مف نشاط رياضي آلخر، نظرا لحتمية اختبلؼ سف ،عمميات االنتقاء
يصبح ليا  موح بو لممارسة نشاط رياضي معيف،الممارسة المبكرة أو المتأخرة عف السف المس

 وعمى نتائج البلعب فيما بعد إال أنو لف يتـ التحديد الدقيؽ السمبية عمى فاعمية التدريب، انعكاساتيا
 من خالل:لسف بداية الممارسة إال 

حديد سف البطولة الخاص بكؿ نشاط رياضي وىو عبارة عف متوسط السف الذي يمكف لبلعب ت -
 أف يحقؽ فيو أفضؿ مستوى.

 معرفة الفترة الزمنية التي تستغرقيا عممية إعداد البلعب حتى يمكف تحقيؽ التفوؽ. -
وذلؾ  في سف مبكرة أثبتت العديد مف الدراسات وجود أنشطة رياضية مف الضروري ممارستيا -

 جمباز( -)السباحة كاألنشطة التي تتميز بالتوافؽ الحركي العصبي نظرا لطبيعتيا،
وعمى ذلؾ ,فمف خبلؿ إجراء القياسات الخاصة بعممية االنتقاء يمكف أف يتحقؽ االلتزاـ بالسف 

فضبل عف التغمب عمى مشكمة عدـ  ي ممارسة كؿ نشاط رياضي عمى حدة،المناسب لمبدء ف
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التي  "biologicalage"والعمر البيولوجي  "chronlogicalage"لعمر الزمني التطابؽ بيف ا
بعض الصفات أو القدرات الخاصة  تظير في شكؿ اختبلفات واضحة مف حيث سرعة أو بطء نمو

 (17-16، الصفحات 2002) محمد لطفي طو،  بالناشئ مقارنة بأقرانو مف نفس السف .

أف عممية االنتقاء تساعد في استثمار  » "ريسان خريبط مجيد و إبراىيم رحمة محمد"ويرى كؿ مف 
الجيود البشرية في ىذا الميداف كما أنيا تأتي بأفضؿ العناصر مف الناحية البدنية و النفسية و 

)ريساف  .«مما يساعد في إحراز أفضؿ النتائج  إلى التدريب المتقف، الفسيولوجية  واالجتماعية
 (11، صفحة 1990خريبط و إبراىيـ رحمة محمد، 

نما يعني أيضا  و ال يقتصراف عمى إعداد األبطاؿ،التوجيو  إف االنتقاء »يقوؿ:  "فيصل عياش"أما  وا 
)فيصؿ  .  « بغرض إشباع رغباتو عند ممارستود اختيار نوع النشاط الرياضي الذي يبلءـ الفر 

 (40، صفحة 1997عياش، 

 أىداؼ اإلنتقاء الرياضي : -2-3-3
أف األبحاث الرئيسية في مجاؿ البحث عف المواىب  "trentrj, yu B(0229) ترنتويو"يشير 

عف الرياضييف الموىوبيف في سف مبكرة؟ و ىو كيؼ يتـ الكشؼ و األوؿ  ،تيتـ بيدفيف رئيسييف
-42، الصفحات 2015)سعد فتح اهلل محمد العالـ،  ىي اإلمكانيات التدريبية الفردية؟ الثاني ما

43) 

( 1999أحمد) ( وبسطويسى1999( وعادؿ عبد البصير)1996مفتي إبراىيـ)"ويشير كبل مف  -
 أىداؼ عممية االنتقاء في المجال الرياضي ما يمي: أف أىـ "(2000وعصاـ عبد الخالؽ)

 االكتشاؼ المبكر و التعرؼ عمى الموىوبيف رياضيا في مراحؿ االنتقاء المناسبة. -
 تحديد الموديؿ الرياضي لممواصفات و المتطمبات الجسمية والبدنية والحركية. -
ى فترات زمنية مذوي الموىبة الرياضية الختيار أفضؿ العناصر عإيجاد قاعدة عريضة مف  -

 متعددة.
 رعاية الموىوبيف رياضيا والحفاظ عمييـ مف الضياع. -
 استثمار الوقت وتوجيو الجيد وتخصيص الماؿ لبلعبيف ذوي االستعداد المناسب. -
 قدراتيـ.التوجيو المثمر لمناشئيف نحو األنشطة الرياضية التي تتفؽ مع استعداداتيـ و  -
 أساس لتقنيف وتوجيو مسار عممية التدريب إلى المسار الصحيح. -
 أساس لتوجيو البلعبيف إلى األنشطة الرياضية المناسبة الستعداداتيـ ومقدراتيـ. -
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 توجيو عمميات التدريب بغرض تنمية وتطوير الصفات و الخصائص البدنية. -
 ني عمى األسس العممية.المساعدة في نجاح عممية التخطيط السميـ والتنبؤ المب -
ترشيد عممية التدريب لتنمية قدرات الفرد في ضوء ما ينبغي تحقيقو لموصوؿ إلى  -

 (44-43، الصفحات 2015)سعد فتح اهلل محمد العالـ،  المستويات الرياضية العالمية.

ؽ المضمون االنتقاء و التي تمثل الطري في حين يوضح آخرون أىداؼ االنتقاء في ضوء نظرية
 :لصناعة البطل فيما يمي

 االكتشاؼ المبكر لممواىب  -1
 صقؿ المواىب و إظيار مكنوف موىبتيا  -2
 رعاية المواىب و ضماف تقدميا حتى سف البطولة  -3
توجيو عممية التدريب الرياضي نحو مفردات التفوؽ في الفرد الرياضي لحسف االستفادة  -4

 منيا .
 (20، صفحة 2004)ىدى محمد محمد الخضري،  مكافحة تسرب المواىب . -5

 االنتقاء الرياضي: أنواع -2-3-4
 :إلى ما يمي في ضوء األىداؼ السابقة يمكف تقسيـ أنواع االنتقاء

 االنتقاء بغرض التوجيو إلى نوع الرياضة المناسبة لمفرد  -1
وفي ىذا النوع يكوف لمدراسة التقسيمية ألعضاء الفريؽ  لتشكيؿ الفرؽ المتجانسة، االنتقاء -2

 أىمية كبرى 
)عمرو أبو المجد  .ف البلعبيف ذوي المستويات العميااالنتقاء لممنتخبات القومية مف بي -3

 (101، صفحة 1997وجماؿ اسماعيؿ النمكي، 

 االنتقاء: مراحل -2-3-5

 المرحمة األولى )االنتقاء المبدئي(:
وىي مرحمة التعرؼ المبدئي عمى الناشئيف الموىوبيف وتستيدؼ ىذه المرحمة تحديد الحالة الصحية 

البدنية، والخصائص واستبعاد مف ال تؤىميـ لياقتيـ  ة لمناشئ مف خبلؿ الفحوص الطبية،العام
ومدى قربيا أو بعدىا عف المعايير و  ،لشخصية لدى الناشئيفوسمات ا ،والوظيفية المورفولوجية،

 .المتوقع أف يوجو الناشئ لممارستوالمتطمبات الضرورية لممارسة النشاط الرياضي 
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ف المرحمة األولى مف االنتقاء يصعب الكشؼ مف خبلليا عف نوعية التخصص الرياضي لمناشئ وا  
كما أنو ال يجب المبالغة في وضع متطمبات  و أف مواىبو تظير بعد ذلؾ خبلؿ ممارسة النشاط

عالية خبلؿ مرحمة االنتقاء األولى وبناء عمى ذلؾ يمكف قبوؿ ناشئيف ذوي خصائص و استعدادات 
 في المستوى المتوسط .

سنة ومنيا يتـ التعرؼ المبدئي عمى  00-00ويتفؽ العمماء عمى أف المرحمة األولى تبدأ مف عمر 
المبتدئيف الموىوبيف وذلؾ مف خبلؿ تحديد الحالة الصحية العامة و التقدير المبدئي لممستويات 

األفراد ال ف والقدرات العقمية،القدرات البدنية و القياسات الجسمية و الوظيفية و سمات الشخصية 
ا كؿ فرد تـ توجييو لممارسة القدرات التي يتميز بيىذه  فإف اكتشاؼ يتساووف في قدراتيـ وبالتالي

نوع معيف مف األنشطة الرياضية يتبلءـ مع ما يتميز بو إنما يعجؿ بالحصوؿ عمى النجاح وتحقيؽ 
 .القتصاد في الوقت و الجيد والماؿالمستويات المطموبة مع ا

متقدميف لممارسة كرة القدـ و االختبارات و المقاييس ىي الطريقة الموضوعية الختبار المبتدئيف ال
لما لذلؾ مف أىمية قصوى في تحقيؽ األىداؼ الموضوعية ... إذ يجب أف يوجد اتساؽ بيف 
األىداؼ الموضوعية و االختبارات المستخدمة ألف االختبارات ماىي إال وسيمة تساعدنا عمى تقويـ 

 األداء و مقارنة المستويات باألىداؼ الموضوعة .

 اإلنتقاء الخاص( :    المرحة الثانية )
وتستيدؼ انتقاء أفضؿ الناشئيف مف بيف مف نجحوا في االختبارات المرحمة األولى وتوجيييـ إلى 

وتتـ ىذه المرحمة بعد أف يكوف الناشئ قد مر بفترة  ،نوع النشاط الرياضي الذي يتبلءـ مع إمكاناتيـ
تبعا لنوع النشاط الرياضي و تستخدـ  تدريبية طويمة نسبيا و تستغرؽ ما بيف عاـ و أربعة أعواـ 

لخصائص في ىذه المرحمة المبلحظة المنظمة و االختبارات الموضوعية لقياس مدى نمو ا
سرعة تطور الصفات البدنية و النفسية و مدى إتقاف الناشئ لمميارات و المرفولوجية و الوظيفية و 

وانب عمى موىبة الناشئ و إمكانية مستوى تقدمو في النشاط وتدؿ المستويات العالية في ىذه الج
، الصفحات 1997)عمرو أبو المجد وجماؿ اسماعيؿ النمكي،  وصولو لممستويات العالية .

103-104) 

 : حمة الثالثة )اإلنتقاء التأىيمي(المر 
قدراتو بعد انتياء المرحمة الثانية إف ىذه الطريقة تستيدؼ التحديد األكثر دقة لخصائص الناشئ و 

يتركز االىتماـ في  قيؽ المستويات الرياضية العالية،مف التدريب و انتقاء الناشئيف األكثر كفاءة لتح
البلزمة  Morpho-functionalىذه المرحمة عمى قياس مستوى نمو الخصائص المورفووظيفة
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االستعدادات الخاصة بنوع النشاط الرياضي و سرعة و لتحقيؽ المستويات الرياضية العالية و نمو 
 نوعية عمميات استعادة االستشفاء بعد المجيود .

كما يؤخذ في االعتبار قياس االتجاىات و السمات النفسية كالثقة بالنفس و الشجاعة في اتخاذ 
 .ف السمات التي يتطمبيا نشاط معيفالقرار إلى غير ذلؾ م

تي يتـ فييا تحديد قدرة البلعب لموصوؿ إلى المستويات العالية وتتزامف كما أف ىذه المرحمة ىي ال
ىذه المرحمة مع نياية المرحمة الثانية مف اإلعداد طويؿ المدى حيث ييدؼ االنتقاء في ىذه 
المرحمة إلى التحديد الدقيؽ إلمكانات الناشئ لموصوؿ لممستويات العالية و ذلؾ مف خبلؿ تحديد 

الجسمية و الوظيفية و العبلقة المتبادلة بيف معدالت نمو الخصائص البدنية معدؿ نمو الخصائص 
، 1997)عمرو أبو المجد وجماؿ اسماعيؿ النمكي، و القصور في مستوى األداء المياري . 

 (104-103الصفحات 

جميع المناىج المستعممة في قياس المعايير في ميداف  ىياالنتقاء الرياضي: أساليب -2-3-6
 األساليب التالية:و تستعمؿ  ،االنتقاء

 طريقة االنتقاء التجريبي -
 طريقةاالنتقاء العفوي  -
 .)المركب(طريقةاالنتقاء المعقد  -

أو  البيداغوجيىي الطريقة األكثر استعماال مف قبؿ المدربيف عف طريؽ البحث  :التجريبي االنتقاء
حيث أف التجربة تمعب دورا ىاما بالنسبة لممدرب الذي يقارف البلعب بالنسبة  التقييـ التجريبي،

حيث طابع ىذا النوع مف االنتقاء يعتمد أساسا  العالمي، لنموذج أو العب معروؼ عمى الصعيد
 .و القياس و اإلحصاء كما أنيا تعتمد عميو االختبارات عمى معارؼ وخبرة المدرب و نظرتو،

فاالختبار يتـ مف خبلؿ تحسيف  ،بدأ مبكرا بمجرد ظيور الميؿ واالىتماـ بالرياضة :العفوي االنتقاء
البلعب بالرياضة خاصة عند و بالتالي يزيد اىتماـ  ساسية خبلؿ التدريب أو المباراة،الحركات األ

كما أف عض  أو مقارنتيـ ببلعب مشيور، البوعادة يتـ انتقاء البلعبيف بمقارنتيـ ببعضيـ  الفوز،
 يفتح المجاؿ لذاتية المدرب. ىذا االنتقاء

وىي الطريقة األكثر تعقيدا و األكثر موضوعية مف حيث النتائج حيث أنيا تسمح : المركب االنتقاء
بتقييـ الفرد مف كؿ الجوانب عند اختيار عممية االنتقاء يجب أف نحرص عمى أف تكوف مكونة مف 

 سيكولوجية . -فيزيولوجية  -طبية  -رؽ بيداغوجية عدة ط
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تسمح بتقييـ الخصائص الشخصية لمرياضي و التي تتمثؿ في مستوى : الطريقة البيداغوجية -أ
تطور الوظائؼ الحركية و الخصائص البدنية و القياسات الحركية و القدرات التنسيقية و مستوى 

 .المختار لعمؿ في االختصاصالتحكـ التقني و التكتيكي و استقرار قدرة ا

وىذه الدراسة موجية لدراسة الفرديات المرفولوجية و الوظيفية  :لوجية الطبيةالطريقة البيو  -ب
 .الحيوية و صحة الرياضي بصفة عامةلمرياضي و حالة األجيزة 

مة تسمح ىذه الطريقة بدراسة و تقييـ التغيرات و إمكانيات تحميؿ أنظ الفيزيولوجية: الطريقة -ج
 .ي تحت تأثير الممارسة الرياضيةووظائؼ الجسـ باإلضافة إلى التنسيؽ الحرك

وتسمح ىذه الطريقة بدراسة الخصائص البشرية لمرياضي و التي تؤثر  :الطريقة السيكولوجية -د
كية عمى اإلقداـ الفردي أو الجماعي عمى المقاومة و المنافسة الرياضية و ىذا بتنفيذ الخطط التكتي

 .بفضؿ العمميات الحركيةبنجاح 

مف خبلؿ األنواع الثبلثة مف االنتقاء نبلحظ أف الطريقة األخيرة لبلنتقاء المعقد ىي التي تسمح 
الرياضي  بتقييـ و تسميط الضوء عمى مختمؼ الجوانب لمتحديد الدقيؽ لممؤثرات العممية لبلنتقاء

.(k.klatomov, 1972, p. 74) 

 :الرياضي المبادئ و األسس العممية لعمميات االنتقاء -2-3-7

ىناؾ بعض المبادئ التي يجب مراعاتيا عند إجراء عمميات االنتقاء لتقرير صبلحية البلعب , وقد 
  النحو التالي:( تمؾ المبادئ عمى 1987" )Melnikovحدد "ميمينكوؼ

 األساس العممي لالنتقاء:  - أ
صياغة نظاـ االنتقاء لكؿ نشاط رياضي عمى حدة، أو لمواقؼ تنافسية معينة، تحتاج إلى  إف

معرفة جيدة لؤلسس العممية الخاصة بطرؽ التشخيص، والقياس التي يمكف استخداميا في عممية 
 االنتقاء، حتى نضمف تفادي األخطاء التي يقع فييا البعض.

 :شمول الجوانب -ب
فمنيا الجانب البدني و  رياضي متشابكة و متشعبة الجوانب،لمجاؿ الإف مشكمة االنتقاء في ا

وال يجب أف تقتصر عمميات االنتقاء عمى مراعاة جانب دوف  مرفولوجي و الفسيولوجي و النفسي،ال
فعند تقدير صبلحية البلعب يجب االنطبلؽ مف قاعدة متكاممة بحيث تتضمف كافة جوانب  اآلخر،
 االنتقاء.
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 :القياس و التشخيص استمرارية -ج
ؿ الرياضي ال حيث االنتقاء في المجا لمبادئ اليامة،يعتبر القياس و التشخيص المستمر مف ا

نما ىو عممية مستمرة مف الدراسة و التشخيص لمخصائص التي يتطمبيا يتوقؼ عند حد معيف،  وا 
لرياضية لبلعبيف بانتظاـ خبلؿ مختمؼ مراحؿ الحياة ا تمؾ الدراسة تجرى نوع النشاط الرياضي،

 (23، صفحة 2002) محمد لطفي طو،  بغرض تطوير و تحسيف أدائيـ الرياضي .

 مالئمة مقاييس االنتقاء:  -د
إف المقاييس التي يعتمد عمييا في تقرير الصبلحية يجب أف تتسـ بالمرونة الكافية و إمكانية 

تظير  انخفاضيا،حيث أف المتطمبات المفروضة عمى البلعب سواء في ارتفاعيا أو  ،التعديؿ
حمبة المنافسة الرياضية، سواء  مرتبطة مرحميا بتغيير ما يطمب منو مف حيث ارتفاع أو انخفاض

 .في داخؿ أو خارج الوطف

 القيمة التربوية لالنتقاء:  -ه
ية انتقاء الرياضييف األفضؿ استعدادا و موىبة منيا في عمم إف نتائج الفحوص ال يجب االستفادة

فحسب و إنما يجب استخداميا كذلؾ في تحسيف و رفع فاعمية عمميات التدريب عند وضع وتشكيؿ 
 ......إلخبرامج اإلعداد و تقنيف األحماؿ وكذا تحسيف ظروؼ و مواقؼ المنافسات

 البعد اإلنساني لالنتقاء: -و
عمميات االنتقاء و الحصوؿ عمى نتائج تتسـ بالدقة و الموضوعية  إف استخداـ األسموب العممي في

قد تفوؽ قدراتو وطاقاتو  أمر ضروري لحماية البلعب مف اآلثار السمبية البدنية و النفسية التي
فضبل عف حمايتو مف الشعور باإلحباط و خيبة األمؿ الناتجة عف الفشؿ المتكرر الذي  أحيانا،

 .و قدراتو النشاط الرياضي الذي ال يتناسب مع استعداداتويتعرض لو في اختيار نوع 

 العائد التطبيقي لالنتقاء: -ع
حتى يتحقؽ العائد التطبيقي المطموب يجب أف تكوف اإلجراءات الخاصة بعممية االنتقاء اقتصادية 
مف حيث الوقت والماؿ الذي ينفؽ عمى األجيزة و األدوات و إعداد الكوادر حتى يمكننا بذلؾ 
استمرار الفحوصات و تكرارىا بيف الحيف واآلخر إلعطاء التوصيات البلزمة عمى أساس نتائج تمؾ 

 (24، صفحة 2002) محمد لطفي طو،  الفحوصات .

 :ة حول انتقاء الموىوبين الناشئينالمبادئ إرشادي -2-3-8

 يعتمد في األساس عمى تنبؤ طويؿ المدى ألدائيـ. الناشئيف الموىوبيف انتقاء: األول المبدأ
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عممية انتقاء الناشئيف الموىوبيف ليست غاية في حد ذاتيا بؿ إنيا وسيمة لتحقيؽ  :المبدأ الثاني
وىو ما يعني أف بيـ إلى أفضؿ المستويات،  تطوير أداء ىؤالء المواىب لموصوؿو  ىدؼ ىو تنمية

 عممية ضمف عدة عمميات تكمؿ بعضيا البعض. اكتشاؼ الموىوبيف

ايير تكوف معليا قواعد  و  أف عممية انتقاء الناشئيف الموىوبيف يجب أف توضع :المبدأ الثالث
 .مرتبطة تماما بالوراثة

 االنتقاء ليا يجب أف توضع في االعتبار. المتطمبات التخصصية لمرياضية المطموب: المبدأ الرابع

ف لذا يجب أف تكوف عممية انتقاء الناشئي األداء الرياضي متعدد المؤثرات، المبدأ الخامس:
 .الموىوبيف متعددة الجوانب أيضا

انتقاء الناشئيف الموىوبيف المظاىر  يجب أف يوضع في االعتبار خبلؿ عمميةالمبدأ السادس: 
 ما يمي:يا الديناميكية لؤلداء ومف أمثمت

  .األداء خبلؿ المراحؿ السنية المختمفةالعناصر المؤثرة في القدرة عمى  -

، 2001)مفتي إبراىيـ حماده،  متطمبات األداء يمكف تنميتيا مف خبلؿ عممية التدريب . -
 (313-312الصفحات 

 االنتقاء الرياضي: عالقات ومحددات -2-3-9

 العممية:عالقة االنتقاء ببعض األسس  -2-3-9-1
و االستعدادات  ،ترتبط مشكمة االنتقاء ببعض النظريات واألسس العممية مثؿ الفروؽ الفردية

وجميعيا ذات قيـ متباينة وىامة لمشكمة االنتقاء مما  ،و التصنيؼ والتنبؤ، ومعدؿ ثبات القدرات،
 يستوجب إلقاء الضوء عمى ىذه المجاالت المرتبطة.

 :بالفروؽ الفردية عالقة االنتقاء -2-3-9-2
إف اختبلؼ األفراد في استعداداتيـ وقدراتيـ البدنية و ميوليـ و اتجاىاتيـ في الممارسة الحركية 

و ذلؾ بما يسمح  شطة الرياضية التي تناسب كؿ فرد،يتطمب بالضرورة أنواعا مختمفة مف األن
مكانياتيـ البدنية والعممية د و بتغطية جميع الميوؿ والرغبات وبما يتماشى مع قدرات األفرا ا 

وبالتالي العممية التدريبية لـ يعد فييا األساليب و البرامج الموحدة لكؿ األفراد فالتبلميذ و  التعميمية،و 
البلعبيف ليسو قوالب ذات أبعاد موحدة تصب فييا العممية التعميمية و العممية التدريبية فاألمر 
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ختمفة لؤلفراد وىذا ما يحدث بالفعؿ في التدريب الرياضي يتطمب برامج متنوعة تناسب الطبيعة الم
 (108، صفحة 1997)عمرو أبو المجد وجماؿ اسماعيؿ النمكي،  لممستويات العالية .

 : عالقة اإلنتقاء بالتصنيؼ -2-3-9-3

أصحاب القدرات المتقاربة في : لو أىداؼ عدة أىميا تجميع األفراد Classificationالتصنيؼ
 مجموعات تنظـ ليـ البرامج الخاصة بيـ, وىذا يحقؽ عدة أمور ىي:

فوجود الناشئ داخؿ فئة متجانسة يزيد مف إقبالو عمى النشاط و  زيادة اإلقبال عمى الممارسة: -
 بالتالي يزداد مقدار تحصيمو في ىذا النشاط.

فراد أو الفرؽ فسيزداد تبعا لذلؾ التنافس بينيـ , إذا اقتربت مستويات األ زيادة التنافس: -
 . اليأس و االستسبلـ فالمستويات شديدة التبايف بيف الفرؽ أو األفراد قد تولد

الفرؽ كمما كانت النتائج عادلة والفرص كمما قمت الفروؽ الفردية بيف األفراد أو  العدالة: -
 .الممنوحة متساوية

 .عية األفراد و الفرؽ في المنافسةربة تزيد مف داففالمستويات المتقا :الدافعية -

أنجح عما إذا ة فإف عممية التدريب تكوف أسيؿ و إذا كانت المجموعة متجانس :نيج التدريب -
)عمرو أبو المجد وجماؿ اسماعيؿ النمكي،  .متباينة مف حيث القدرات البدنية كانت المجموعات

 (109-108، الصفحات 1997

 : بالتنبؤ عالقة االنتقاء -2-3-9-4
استعداداتيـ و قدراتيـ  إذا كانت عممية انتقاء البلعبيف في المراحؿ األولى تمكننا مف التعرؼ عمى

فإف التنبؤ بما ستؤوؿ إليو ىذه االستعدادات و القدرات في المستقبؿ يعد مف أىـ أىداؼ  البدنية،
ومدى ما يمكف أف يحققو مف  حديد المستقبؿ الرياضي لمناشئيف،االنتقاء حيث يمكف إلى حد كبير ت

طواؿ الناشئيف  نتائج و عمى سبيؿ المثاؿ إذا كانت حراسة مرمى كرة القدـ تستمـز بالضرورة انتقاء
النسبة فيؿ يعني أف طواؿ القامة الذيف تـ انتقائيـ سيظموف في نفس موقعيـ بيف أقرانيـ ب القامة،

فيؿ يعني ذلؾ  أخرى تستمـز توافر عنصر السرعة، ؟ و إذا كانت لعبةلمطوؿ بعد عشر سنوات مثبل
واقع األمر أف مف تـ انتقائيـ عمى أساس السرعة سيحتفظوف بنفس ىذه الصفة في المستقبؿ؟ في 

تعتمد ىذه التساؤالت عمى مدى ثبات نمو الصفات البدنية في مراحؿ النمو المختمفة ومتى ما ظمت 
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معطيات النمو ثابتة خبلؿ مراحؿ نمو الفرد منذ الطفولة المبكرة و حتى الطفولة المتأخرة فمنو 
 . التنبؤ بالنمويمكف 

مف أىـ فإنو ال يمكف التنبؤ , فعامؿ الثبات يعد  إذا يمكف القوؿ أنو إذا لـ يكف ىناؾ ثبات في النمو
-108، الصفحات 1997)عمرو أبو المجد وجماؿ اسماعيؿ النمكي، . أسس التنبؤ بالنمو البدني

109) 

 دور الوراثة والبيئة في االنتقاء:  -2-3-12

زيولوجية  الجسـ إال أف يالرغـ مف أف التدريب يؤثر في فبأنو عمى  » :"مفتي إبراىيم حماد"يقوؿ 
عامؿ الجينات لو الدور األكبر في مستوى البلعب وبذلؾ نجد أف الجينات ليا جذور ممتدة في 

 (153، صفحة 1998)مفتي إبراىيـ حماد،  .« تحديد الموىبة الرياضية

" و التي أجريت في رياضة كرة الطائرة و Charhes- coorbeenكوربين تشارلزوتؤكد أبحاث "
 تأثير كبير عمى التنبؤ باألداء، أف لمبيئة المارتوف و التنس و السباحة، الدراجات و رفع األثقاؿ و

و يقوؿ  يعة التدريب و البيئة التدريبية،ومف أمثمة المؤثرات البيئية كؿ مف األسرة و المدربيف وطب
 البلعب المناسب لمعبة ما، تمعب بعض الصفات الوراثية دورا ميما في انتقاء » خريبط""ريسان 
لذلؾ نجد بعض  ليا ارتباط بمستوى ذكاء البلعب، الوراثةطوؿ و الوزف وبناء الجسـ، و مثؿ ال

موف لعائبلت فييا أبطاؿ رياضييف، أو يتمتعوف بصفات رياضية البلعبيف الناجحيف مياريا ينت
مى كؿ حاؿ فإف الذيف ليست لدييـ مثؿ تمؾ الصفات الوراثية يستطيعوف بالمثابرة و وع مميزة،

 (153، صفحة 1998)ريساف خريبط،  .«التدريب تحقيؽ التميز الرياضي 

في انتقاء إف إتباع األسموب العممي مزايا انتقاء الناشئين الموىوبين باألسموب العممي : -2-3-11
 :ما يمي وبيف عددا مف المزايا نذكر منياالناشئيف الموى

إف االنتقاء باألسموب العممي يقصر الوقت الذي يمكف أف يستغرقو الناشئ لموصوؿ إلى  - أ
 أفضؿ مستوى ممكف لؤلداء 

االنتقاء مف خبلؿ األسموب العممي يساعد المدربيف في العمؿ مع أفضؿ الخامات  إف -ب
 الناشئيف المتوافرة مف 

إف االنتقاء باألسموب العممي يتيح الفرصة لمناشئيف فعبل لموصوؿ إلى المستويات النخبوية  -ج
 العالمية 
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إف االنتقاء باألسموب العممي لمناشئيف يعطييـ ثقة أكبر حيث يؤثر ذلؾ إيجابا في التدريب  -ه
 .(2004)سديرة سعد،  و األداء.

عند البدء في عممية االنتقاء ينبغي عمى المدرب أف  أىم الطرؽ المتبعة في االنتقاء: -2-3-12
 يأخذ األمور التالية بعيف االعتبار:

 عدد األطفاؿ المتقدميف لبلختيار. -1
 كيؼ ومتى يتـ االختيار. -2
 الطرؽ المتبعة في االنتقاء. -3

 الحركي(.التوافؽ  -التحمؿ -السرعة -مستوى الصفات البدنية )القوة ( أ
كمية  –السعة الرئوية -المواصفات الفسيولوجية والبيولوجية )االستيبلؾ األقصى لؤلوكسجيف ( ب

 نسبة الكريات الحمراء في الدـ(. -الدـ التي يضخيا القمب في الدقيقة
ج( سرعة نمو الطفؿ وانتقالو مف مرحمة إلى أخرى )حيث يوجد مف يتأخر ومف يتصؼ بطفرات 

 سريعة النمو(.
 عة تطور النتائج الرياضية وثباتيا في المراحؿ األولى واألخيرة لمتدريب الرياضي.د( سر 

 االعتزاز بالنفس. -4
 االنتماء إلى عائمة رياضية. -5
 قرب المسكف مف قاعة أو ممعب التدريب والتعميـ. -6

 :بمي لمرياضي( حسب القانوف الدوليطوؿ القامة النيائي )الطوؿ المستق G,G,AISLوحدد 
A            األبC ولد 
B               أـD بنت 

 تحدد كما يمي : Cاألب حيث أف القامة  Aليكف 

 x 1.08قامة األـ + قامة األب 

2 
)ريساف خريبط مجيد و عبد الرحماف  + قامة األـ. x 0.923تحدد كما يمي: قامة األب  Dقامة

 (370-369، الصفحات 2002مصطفى االنصاري، 
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 األسس العممية لالنتقاء في كرة القدم : -2-3-13
إف التطور الكبير الذي طرأ في المجاؿ الرياضي سواء األنشطة الفردية و تحطيـ األرقاـ القياسية 
فييا , أو في ارتفاع مستويات األداء في األنشطة الجماعية جعؿ القائموف عمى التربية البدنية و 
الرياضية يفكروف في وضع الخطط والمناىج العممية و العممية بغرض بناء نظاـ متكامؿ النتقاء 
الناشئيف في مجاالت الرياضية المختمفة تبعا لدرجة استعدادىـ و قدراتيـ المبلئمة لنوع النشاط 

)عمرو أبو  الممارس , وصوال لتحقيؽ المستويات العالية فيو اقتصادا لموقت و الجيد والتكاليؼ .
 (115، صفحة 1997المجد و جماؿ إسماعيؿ النمكي، 

 عوامل وصول بناشئ كرة القدم إلى المستويات العميا : -2-3-14
يشير بعض العمماء أنو باستخداـ التحميؿ العاممي لتحديد العوامؿ األساسية في نجاح العبي كرة 

 ىذه العوامل و ىي:مكف التوصؿ إلى القدـ, أ

اختبارات اإلعداد الفني و ويتشبع ىذا العامؿ ب :امل األول )الصالحية االعتبارية(الع -0
اختبارات تنطيط الكرة بالقدميف، وتوقيؼ الكرة، و ركؿ الكرة ألبعد مسافة، و  و الخططي، والنفسي،

نع ... ويعتبر التقويـ مف خبلؿ ىذا العامؿ وزمف الجري بيف الموا ـ،30زمف الجري بالكرة لمسافة 
 معيارا أساسيا النتقاء المبتدئيف في كرة القدـ.

تشبع ىذا العامؿ بمتغيرات الوزف، ومحيط األكبر لمصدر وي العامل الثاني )عامل الموىبة(: -0
الثبلثية ـ و الوثبة 30اختبارات الجري بالكرة لمسافة  في الراحة، و سرعة القمب األقؿ في الراحة،

 مف الثبات و ركؿ الكرة ألبعد مسافة .

ات نقص الوزف و ارتفاع ويتشبع ىذا العامؿ بمتغير  :امل الثالث )اإلمكانات الوظيفية(الع -3
)عمرو أبو المجد وجماؿ  ولو تأثير سمبي عمى اإلعداد البدني و التفكير في الممعب . ضغط الدـ،

 (116، صفحة 1997اسماعيؿ النمكي، 

 االنتقاء في كرة القدم: محددات -2-3-15
وبعض  العالية بعدة عوامؿ يجب توافرىا،تتحدد إمكانات وصوؿ الناشئ إلى المستويات الرياضية 

عض اآلخر يؤثر بطريقة غير البالرياضي لمناشئ بطريقة مباشرة و ىذه العوامؿ يؤثر عمى المستوى 
 فيما يمي: وتحدد محددات االنتقاء في كرة القدـ .مباشرة
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 الجوانب الفسيولوجية: -2-3-15-1
حتى اآلف ذلؾ يتحدد مف الوجية الطبية  بأنو "فير تيسير"تتحدد بإجراء الكشؼ الطبي و يشير  و

نما يحدد الكشؼ الطبي الحالة الصحية العامة لمناشئ.  أي البلعبيف أصمح لممارسة كرة القدـ, وا 

 المقاييس األنتروبومترية: -2-3-15-2
ولكف مف خبلؿ المبلحظات العممية  ع لـ يدرس حتى اآلف دراسة كافية،فقد وجد أف ىذا الموضو 

وحجـ الفخذيف يظيروف نتائج  يف في قياس الطوؿ، ومحيط الصدر،يمكف القوؿ أف الناشئيف المتفوق
اشئيف ذوي المقاييس المتوسطة أو األقؿ مف إيجابية في كرة القدـ و مع ذلؾ ال يمكف الجـز بأف الن

)الفضيؿ عمر عبد  المتوسطة ال يمكنيـ تحقيؽ المستويات العميا خاصة زيادة طوؿ الجزء السفمي .
 (21، صفحة 2000/2001اهلل عبش، 

 :   الجوانب النفسية و التربوية -2-3-15-3
يتضمف الخصائص العقمية لمناشئ وسمات شخصيتو و قد أثبتت التجارب بذكر أف ىذا الموضوع 

 النفسية، إف سمات الشجاعة و قوة اإلرادة ضرورية عند االنتقاء و يستخدـ في ذلؾ االختبارات
 وكية  بما تتضمنو مف سمات شخصية،و إف المدعمات السم ، والمحادثات الخاصة،واالستبيانات

و اليادفة تعد قاعدة اليـر الذي ينعكس عميو كؿ مف الخصائص  ومستوى الطموح، والمثابرة،
، 2000/2001)الفضيؿ عمر عبد اهلل عبش،  والمواصفات البدنية و ظروؼ و طرؽ التدريب.

 (27صفحة 

 :الجوانب البدنية -2-3-15-4
ميارة الفنية و المعرفة النتقاء البلعب ذو ال"ويشير بعض الخبراء إلى أنو باإلضافة إلى الحاجة 

)عمرو أبو المجد  األكثر تحمبل " .بلعب المتميز بالسرعة في الجري و فإنو يمـز انتقاء ال الخططية،
 (114، صفحة 1997وجماؿ اسماعيؿ النمكي، 

أف المحددات البيولوجية لعممية االنتقاء و التي تتضمف الخصائص الوراثية  "د.الحما حمى"ويؤكد 
ب القدرات نسب أعضاء الجسـ و النمط الجسماني إلى جان)المورفولوجية( كالطوؿ و الوزف و 

 .الحركية و الفسيولوجية

البدنية كالقوة وترتبط الفترات الحساسة لمنمو بالفترات األكثر تأثيرا في تنمية العديد مف الخصائص 
العضمية و السرعة االنتقالية و السرعة الحركية و سرعة رد الفعؿ و تفيد دراسات مراحؿ النمو في 

فقا لمراحؿ العمر و كذلؾ لتنمية الخصائص سب لتنمية تمؾ الخصائص البدنية و تحديد العمر المنا
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وضع في االعتبار مراعاة الفسيولوجية و تحديد العمر المناسب لتحقيؽ المستويات العالية مع ال
 .نوات اإلعداد البلزمة لتحقيؽ ذلؾالفروؽ الفردية و س

أما المحدد الثالث فيو العمر الزمني و العمر البيولوجي و تحديد العمر المناسب في ممارسة كؿ 
)الفضيؿ " . يا عمى عمميات التوجيو و التدريبأنواع األلعاب أو الرياضات المختمفة يؤثر إيجاب

 (22، صفحة 2000/2001عمر عبد اهلل عبش، 

وليا  دور إيجابي في تحقيؽ المستويات  )المورفولوجية(والمحدد الرابع ىو المقاييس الجسمية 
العالية نظرا لما يتطمبو نوع النشاط الرياضي مف خصائص بدنية كطوؿ القامة و محيط الصدر و 

ف و الكتفيف و طوؿ الجذع و نمط الجسـ و الوزف و نسب أجزاء الجسـ و نسبة الذراعيف و الفخذي
 الدىوف في الجسـ و السعة الحيوية .

وتعد القياسات الجسمية ذات أىمية لداللتيا في التنبؤ بما يمكف أف يتحقؽ مف نتائج إذ أف ىذه 
المستويات الرياضية العالية المقاييس تعد مف الخصائص الفردية التي ليا عبلقة ارتباطية بتحقيؽ 

 و تتيح الفرصة لمتفوؽ .

ولقد أشارت الدراسات العممية إلى أف المقاييس األنثروبومترية تختمؼ باختبلؼ البيئة الجغرافية نظرا 
 لتأثير كؿ مقاييس وتركيب الجسـ بالعوامؿ البيئية . 

يف الفرد مف القدرة عمى أداء ويعد المحور الخامس )الخصائص البدنية األساسية( مف األىمية لتمك
مختمؼ الميارات الحركية لنوع النشاط الممارس ولذا يتـ تحديد الخصائص البدنية األساسية 
 المطموبة لمتميز في كؿ نوع مف األلعاب و الرياضة في ضوء تمؾ الخصائص يتـ انتقاء األفراد

البدنية لمناشئيف مف خبلؿ تقويـ  ويجب أف يتـ تحديد االستعدادات وفقا لنوع المعبات أو الرياضات،
)الفضيؿ  معدؿ نمو ىذه الخصائص البدنية و كذلؾ مستواىا و ذلؾ لمتنبؤ بإمكاناتيـ المستقبمية .

 . (22، صفحة 2000/2001عمر عبد اهلل عبش، 

أنو يمكف أف  ذا المجاؿ،في ضوء النتائج العممية لمبحوث في ى "أمر اهلل أحمد الباسطي"ويؤكد 
بعضيا يؤثر عمى  اشئ لممستويات الرياضية العالية، بعدة عوامؿ يجب توافرىا،نحدد وصوؿ الن

ض اآلخر يؤثر بطريقة غير مباشرة، وىي المقاييس مستوى الرياضي لمناشئ بطريقة مباشرة , وبع
المقاييس  -المقاييس النفسية و التربوية  -يولوجية و العمر البيولوجيس الفسالمقايي -األنتروبومترية

 المقاييس البدنية والحس الحركي لبلستعداد ألداء الرياضي. -العقمية و الجوانب االجتماعية
 . (23، صفحة 2000/2001)الفضيؿ عمر عبد اهلل عبش، 
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 :سنوات 02الالعب الموىوب فوؽ  معايير انتقاء -2-3-16
ىناؾ العديد مف المعايير التي يجب أف يراعييا المدرب عند انتقائو لمجموعة مف البلعبيف 

 ما يمي:المميزيف مف ىذه المعايير 
 SPREAD OUTاإلنتشار : -1

 ىؿ يفيـ البلعب كيؼ ينتشر؟ -
 يجب أف يتحرؾ لخمؽ مساحات خالية بيف المدافعيف و استغبلليا ؟ أيف -
 ىؿ ينتشر العبو الفريؽ انتشارا جيدا في أرجاء الممعب المختمفة ؟ -

 

 CREATE SPACE TO RECEIVE A PASS :ايجاد فراغ الستقبال الكرة  -0

 ىؿ يفيـ البلعب كيؼ يوجد فراغ الستقباؿ الكرة ؟ -
 الذي يمرر الكرة ؟ىؿ يتحرؾ لمساعدة البلعب  -
 ىؿ يتحرؾ البلعب المدافع إلى المكاف المناسب الذي يتيح لو قطع الكرة ؟ -

 

 خمؽ الفراغ في المحظة المناسبة : -3

CREATE SPACE AT THE RIGHT MONENT  
 ىؿ يفيـ البلعب متى يوجد فراغ في المحظة المناسبة الستقباؿ التمرير ؟ -
 كرة ؟ىؿ حركة البلعب تساعد الذي يمرر ال -

 

 مساندة الالعب لفريقو وتشتيت الفريؽ اآلخر : -9
SUPPORT A TEAMMATE AND WHEN TO RETCH THE OTHER 

TEAM ? 

 ىؿ يفيـ البلعب متى يساند فريقو و متى يشتت الفريؽ اآلخر ؟ -
يفيـ البلعب ما الوقت المناسب الذي يسحب فيو المدافع بعيدا عف منطقة الكرة إلتاحة  ىؿ -

 الفرصة لزمبلئو التخاذ مواقؼ أفضؿ ؟
 ىؿ يفيـ البلعب متى يستقبؿ التمرير بالقدـ أماـ الدفاع ؟ -
المجد وأبو العبل عبد الفتاح، )عمرو أبو  متى يستقبؿ الكرة في المسافة خمؼ الدفاع ؟ -

 (19، صفحة 2011
 

 MOBILEتحركات الالعب خالل المباراة : -0

 ىؿ يعتبر البلعب متحركا خبلؿ المباراة ؟ -
 ىؿ يغطي البلعب مساحة كبيرة مف أرض الممعب بطريقة ىادفة ؟ -
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 ىؿ يتحرؾ البلعب فقط عندما تكوف الكرة قريبة منو ؟ -
 لتوقعات  زمبلئو ؟ىؿ يتحرؾ البلعب تبعا  -

 

 TRANSITION WORK-RATEمعدل التنقالت : -6

 ىؿ يتميز البلعب بمعدؿ عاؿ مف التنقبلت ؟ -
 ىؿ يبذؿ جيدا كبيرا ؟ -
 ىؿ يتنقؿ بسرعة مف اليجـو إلى الدفاع و العكس مف الدفاع إلى اليجـو ؟ -

 

 VISIONالرؤية :  -1

 ىؿ لدى البلعب رؤية لممباراة ؟ -
 ىؿ يدير البلعب رأسو أو يطمؽ نظره لرؤية زمبلئو قبؿ أف يحصؿ عمى الكرة؟ -
حينما يؤدي زمبلئو ميارة بمستوى سيئ ىؿ يكتفي بالنظر إلييـ و ىـ يصارعوف لمسيطرة  -

 عمى الكرة ؟
ىؿ يتطمع لفرص تسجيؿ األىداؼ أـ يمرر الكرة بسرعة لزمبلئو عندما تكوف فرصيـ  -

 أفضؿ منو ؟
 

 SPEED OF PLAY AND DECISION MAKING:ب و صنع القرارسرعة المع -8

 متى يستحوذ عمى الكرة و التحرؾ إلى األماـ أو لمخمؼ أو لمجانب ؟ىؿ يفيـ البلعب  -
 ىؿ يفيـ البلعب متى يمرر أو يجري أو يصوب الكرة ؟ -
 ىؿ يقرأ مواقؼ زمبلئو و تحركاتيـ و المدافعيف و بناء عميو يحدد موقفو ؟ -
)عمرو أبو  الكرة التي يحتاجيا لمتمرير أو الجري أو لتصويب الكرة ؟.كـ عدد لمسات  -

 (20-19، الصفحات 2011المجد وأبو العبل عبد الفتاح، 
 

 INDIVIDUAL DEFEDING SKILLSميارات الدفاع الفردية : -9

 كيؼ يدافع البلعب أماـ خصمو ؟ -
 ؟ىؿ يعترض التمريرات  -
 ىؿ يفيـ كيؼ يغمؽ عمى المنافس المساحات و يحافظ عمى التوازف الدفاعي ؟ -
 ىؿ يظير سيطرة عمى العدوانية عندما يتعامؿ مع الكرة ؟ -
 ىؿ يمنع الخصـ مف الدوراف في المساحات الخالية ؟ -
 ىؿ يتخذ مواقؼ تبعد الخصـ عف المناطؽ الخطرة ؟ -
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 ا يكوف في وسط الممعب ؟ىؿ يتخذ مواقع تمنع التمريرات األمامية عندم -
 ىؿ يعرؼ كيؼ يستخدـ منطقة الدفاع الفارغة ؟ -
 GROUP DEFENDING SKILLSميارات الدفاع الجماعية : -02

 ىؿ يساعد زمبلءه في الدفاع ؟ -

 ىؿ يفيـ كيؼ يغطي زمبلءه ؟ -

 ىؿ يفيـ كيؼ يغمؽ مسارات التمرير ؟ -

 ىؿ يتابع المنافسيف بالجري لمواجية المواقؼ الخطرة ؟ -

 ؿ يفيـ كيفية المعب داخؿ المنطقة؟ى -
 

 PHYSICAL QUALITIESالخصائص البدنية : -00

ىؿ البلعب يساعد الفريؽ مف أحجاميـ أو سرعتيـ , أـ النيـ يتميزوف بالميارات العالية و  -
 اإلحساس بالكرة ؟ 

 عمى المدى البعيد ىؿ سوؼ تساعده إمكاناتو التكنيكية ليكوف العبا متميزا , بصرؼ النظر -
 عف حجميا الحالي ؟

 ىؿ سوؼ تساعده إمكاناتو البدنية مستقببل في تعويض النقص المياري؟ -

 ىؿ لدييـ التحمؿ لمعب فترات طويمة بدوف أخذ فترات راحة طويمة أو طمب التغيير ؟ -

)عمرو أبو المجد  ىؿ ىو خفيؼ الحركة و متوازف أـ ثقيؿ الحركة و متعب في تحركاتو؟ -
 (21-20، الصفحات 2011وأبو العبل عبد الفتاح، 

 

 PHYCHOLGICAL QUALITIESالخصائص النفسية :  -12
 ىؿ يفيـ البلعب المنافس ؟ -
 ىؿ يسيؿ تدريبو ؟ -
 ىؿ يتحمؿ المسؤولية ؟ -
 ىؿ ىو مؤثر إيجابي أـ سمبي عمى الفريؽ ؟ -
 ىؿ لديو الدافع ؟ -
 ىؿ يظير أىمية الفوز ؟  -
 سنوات ؟ 10-5ما ىو ىدفو مف لعب الكرة  و أيف يتمنى أف يكوف خبلؿ  -
 ىؿ يدرب ميارتو وحده ؟ -
)عمرو أبو المجد وأبو  . ىؿ ىو موىوب في مجاؿ آخر أو اىتمامات أخرى في حياتو ؟ -

 (22، صفحة 2011العبل عبد الفتاح، 
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 المتابعة و االنتقاء: -2-4
 والتوجيو:  المتابعة بعد االنتقاء -2-4-1

حيث يشترط ليـ  رياضة خاصة في المستويات العميا،كؿ الرياضييف المنتقوف يخضعوف لمتابعة 
أف أي تكويف بدوف متابعة غالبا ما »: (P . Casse) الخضوع إلى تدريب منسجـ ففي الصدد يؤكد

لذا يمكف القوؿ أف عممية االنتقاء و التوجيو لبلعبي كرة القدـ  وف تضييع لموقت والماؿ و الطاقة،يك
في حيف  سنة، 02-08يجب أف تخضع إلى متابعة ألف التجمية في جميع الرياضات تقريبا بداية 

ف يكوف تحضير الرياضييف الموىوبيف الذيف لدييـ حظوظا لممشاركة في المنافسات الدولية يجب أ
ىذا يعني أف انتقاء األوؿ يجب أف يتـ منذ السف المبكر و تمؾ و  سنوات، 02-28متواصؿ خبلؿ 

المرحمة المتواجدة بيف االنتقاء وسف التجميات الدولية يجب أف تتـ فييا متابعة جيدة في مختمؼ 
 (p.Casse, 1994, p. 206) . «الجوانب

 

 شروط المتابعة المنسجمة: -2-4-2
ي تتـ فييا المتابعة البيولوجية، والمتابعة البسيكولوجية، والمتابعة مراعاة أىـ العوامؿ الت

الرياضية  بعد ذلؾ جميع المياديف والعوامؿ التي تؤثر في التجمية....و والمتابعة الطبية الفسيولوجية،
 بعض األمثمة:ونحاوؿ إعطاء  و التي تخضع لممتابعة،

 

تتمثؿ ىذه المتابعة في المراقبة البيولوجية الدقيقة و التي تتطمب  البيولوجية :المتابعة  -2-4-2-1
وجود فرقة البيولوجييف و التقنييف الرياضييف المختصيف جدا في الميداف , يتـ ذلؾ الحرص عمى 
بعض العناصر مثؿ التعب , فقر الدـ تقص أو انخفاض التجمية الذي لو عبلقة مع ميداف الطب و 

 .ت الحديثة البيولوجية و متطمباتومب أدنى تكويف لمتقنياالذي يتط
 

فيو مف الصعب الحديث  ا ىو الحاؿ في ميداف البيولوجية،كمالمتابعة البسيكولوجية:  -2-4-2-2
لكف يمكف الكبلـ عف المعالجة البسيكولوجية بطمب مف المدرب لغرض  ،عف المتابعة البسيكولوجية

التحفيزات العميقة لبعض الرياضييف المتواجديف تحت مسؤوليتو أو معرفة سف توجيو الفريؽ، ح
والتخفيض أو القضاء عمى حاالت التوتر الفردية أو مع الفريؽ و ذلؾ لمحفاظ عمى روح المرح 

 وأحسف مستوى تحفيزي داخؿ المجموعة.
 

تى وح 0911فمنذ  كوف مراقبة طبية،في كؿ فرع رياضي يجب أف ت المتابعة الطبية : -2-4-2-3
شير ىذا بعد الفحص الطبي فنجد في فرنسا ىناؾ المتابعة الطبية كؿ ثبلثة أ قبؿ ىذه السنة بكثير

وبالتالي المراقبة و  (section sport etudesوكاف ذلؾ في فرع رياضة و دراسات ) األوؿ،



الموهوبين من الناشئين وانتقاء االستراتيجيات وعملية اكتشاف                      الثانيالفصل   

 

 97 

ي المتابعة الطبية ضرورية و إجبارية لدى البراعـ الشابة الذيف يخضعوف إلى نظاـ تدريبي جد
 لجة الفورية لمجروح بمجرد بروزىا.المعاح الناتجة مف الممارسة الرياضية، و لموقاية مف بعض الجرو 

 

متابعة تطور النتائج التي تتمثؿ في تحقيؽ  يجب نسياف أخيرا ال :متابعة التجميات -2-4-2-4
خبلؿ المنافسة التجميات العميا مع مرور الزمف وذلؾ بمقارنة النتائج القانونية المتحصؿ عمييا 

وبالتالي عمى  بالصدؽ و الموضوعية و الثبات، الرسمية أو االختبارات الميدانية بشرط اتصافيا
المدرب أف يأخذىا بعيف االعتبار ويسجميا كمما أعيد االختبار ليشكؿ بيا المنحنيات البيانية 

ابعة تحسيف التجميات ال تنتيي أىميتيا في متؿ فترات مختمفة، والمراقبة لمستوى الرياضييف خبل
فقط , بؿ ىي أيضا وسيمة مف وسائؿ التشجيع لمموىبة يتمثؿ في اإلجراءات التي يجب اتخاذىا و 

لؾ خاصة عند الناشئيف و ذ المستوى التقني الخاص برياضة ما،التي تساىـ في تحسيف 
 (Cazorla, 1984, p. 257) الموىوبيف.

 الصعوبات التي تواجو عممية انتقاء وتشجيع المواىب الرياضية: -2-5
 منيا:ىناؾ عدة صعوبات ونذكر 

االعتماد عمى الخصائص الجسمية الثابتة لتحديد والتنبؤ بالرياضي الموىوب أثناء عممية التقييـ  -
 في حيف أف ىناؾ عوامؿ أخرى نفسية، اجتماعية...وىي متغيرة.

ومعايير ثابتة تحدد قدرات الرياضي الموىوب، فاالختبارات التي تجرى أثناء عدـ وجود قياسات  -
 االنتقاء ال تعبر سوى عف نسبة قميمة مف قدرات الرياضي الحقيقية.

أثناء عممية االنتقاء مف الصعب الحكـ عمى الرياضي الموىوب نظرا ألف الموىبة ىي حالة  -
 نادرة.

مختمفة لموىبة، فيي مرتبطة بتطور قدرات الرياضي العدـ وجود سف ثابت بالنسبة لظيور ا -
، حركية...( مما يطرح مشكمة اكتشافيا وانتقائيا وتوجيييا نحو نفسية والمتواصمة )جسمية،

 (323، صفحة 2001)مفتي إبراىيـ حماده،  التخصص.
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 خالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة:
مف خبلؿ ىذا الفصؿ تمكنا مف إبراز أىمية االكتشاؼ المبكر لمموىوبيف ورعايتيـ وتنميتيـ 
باإلضافة إلى بياف الدور الكبير الذي تمعبو كؿ مف األسرة والنادي والمؤسسات التربوية في اكتشاؼ 

ة االكتشاؼ تعتبر كمرحمة أولية مف مراحؿ االنتقاء الذي بمأف عممي ورعاية الموىوبيف رياضيا، و
بالتطرؽ إلى مختمؼ حيثيات االنتقاء مف حيث المفيـو أيضا يعتبر عممية مستمرة، فإننا قمنا 

واألىداؼ واألنواع والمراحؿ التي تمر بيا ىذه العممية، كما وضحنا المزايا التي يمتاز بيا االنتقاء 
 .إبراز أىميتو في النشاط الرياضي سموب العممي ومعمف خبلؿ االعتماد عمى األ

 

الموىوبيف مف  وانتقاء وخبلصة القوؿ وكنتيجة ليذا الفصؿ فيمكننا القوؿ بأف عممية اكتشاؼ
بكر عف المواىب، وذلؾ مف خبلؿ االعتماد عمى األسس مالناشئيف ليا أىمية كبيرة في الكشؼ ال

حيث يكوف إصدار الحكـ عمى   ياسات والمعايير المتاحةوالق العممية التي تتمثؿ في االختبارات
مقارنتيا بمستويات و مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا في البطارية بأنو موىوب أوال وذلؾ الناشئ 

مادية و  معيارية، وىذا باإلضافة إلى خبرة المدرب والمنافسات، حيث تتطمب ىذه العممية إمكانيات
صائي النفساني األسرة  والمؤسسة التربوية ، والطبيب واألخ جماعيا يشترؾ فيو كؿ مف بلعم

ذوي الخبرة والذي يمعب دور ميـ ورئيسي في عممية والرئيس والمسئوليف والمدرب الكؼء 
القرار األوؿ واألخير يرجع إليو، كؿ ىذه األطراؼ ليا دور فاعؿ  وىذا ألف واالنتقاء االكتشاؼ

نجاح عممية االكتش  . واالنتقاء اؼوميـ في تحسيف وا 
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 تميـــــــــــــــــــــــيد:

تعتمد طبيعة األداء في كرة القدـ عمى درجة كفاءة الالعب ألداء الميارات األساسية، وتوظيؼ تمؾ 
، والتي تشتمؿ التمرير والتصويب والجري بالكرة وغيرىا مف الميارات، وتختمؼ الميارات خططيا

طبيعة األداء في كرة القدـ ما بيف العدو السريع وبأقصى سرعة ممكنة إلى التوقؼ السريع والمشي، 
وترجع عمميات التغيير المختمفة في األداء إلى طبيعة سير المباراة ونظرا لزيادة مساحة المعب 

مورفولوجية المعب المختمفة اليجومية منيا والدفاعية فإف ىذا يضع عمى الالعب متطمبات  ومواقؼ
بدنية عالية وبأداء متميز بالقوة والتحمؿ والرشاقة والتناسؽ الحركي وأف الميارات الحركية المتنوعة و 

الحركية لدى الالعب تنعكس عمى نمو الصفات البدنية وبالتالي يصبح مف السيؿ إتقاف الميارات 
الجديدة أي أف ىناؾ ارتباطا بيف المخزوف مف الميارات والصفات البدنية، وىذا ال يتـ إال بتدريب 
منتظـ مبني عمى أسس عممية وطرؽ التدريب المختمفة، فسيحاوؿ الباحث في ىذا الفصؿ التطرؽ 

لتي يحتاجيا العب أىـ المتطمبات البدنية والميارية اومف ذلؾ إلى المتطمبات الحديثة لكرة القدـ 
 .مف أجؿ أف يمارس ىذه المعبةكرة القدـ بصفة عامة 

سنة والتي تعتبر وتدخؿ  (11-11)كما حاولنا مف خالؿ ىذا الفصؿ التطرؽ إلى المرحمة العمرية 
 ىما مرحمة الطفولة و مرحمة المراىقة، و تسمى أيضارحمتيف مف المراحؿ المصنفة عمميا و بيف م

ة المتأخرة، إذ ىي مف أىـ فترات تكويف الشخصية و ثراء المعمومات وتطوير الطفولب ىذه المرحمة
المستوى الرياضي، بحيث تظير في الناشئ بعض الفروؽ الفردية تتمثؿ في القدرات الميارية 
والسمات المختمفة التي بفضميا يبدي الرياضي أداء مميزا مقارنة مع المجموعة التي ينتمي إلييا. 

 لموىبة الرياضية.وىذا ما يعرؼ با

سنة مف خالؿ ىذا الفصؿ حاولنا التطرؽ  (11-11)و في حديثنا وعرضنا ليذه المرحمة العمرية 
أىـ الصفات و الخصائص التي يمتاز بيا الناشئ بصفة عامة و الموىوب بصفة خاصة أيضا إلى 

يتحتـ عمى المدرب  . و التيوالعقمية مف صفات جسمية، نفسية، اجتماعية، حركية و ميارية
 المواىب الرياضية و تكوينيا تكوينا صحيحا وانتقاء معرفتيا و اإللماـ بيا حتى يتمكف مف اكتشاؼ

اتجاىات لكي ال تذىب ىذه المواىب ميوؿ و و  استعداداتو  مع ما يمتاز بو الناشئ مف قدرات
 ىذه الفئة الموىوبة.صفات وخصائص الرياضية ضحية جيؿ المدربيف ل
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 سنة:( 11-11) متطمبات كرة القدم والمرحمة العمرية -3

 متطمبات كرة القدم الحديثة : -3-1
حيث بمغت ميزانية االتحاد  ليا مقوماتيا و مواردىا المالية،أصبحت كرة القدـ تمثؿ صناعة 

وقد قدرت قيمة األمواؿ المستثمرة بناء عمى  بميوف يورو، 3,1مبمغ  5002/5002األوروبي لعاـ 
 .بميوف دوالر أمريكي 520بيانات الفيفا 

ولقد تغير شكؿ المباراة فمو لعب فريؽ مف الخمسينات مباراة مع فرؽ الكرة الحديثة لف تكوف ىناؾ 
 :طبيعة المباراة قد تغيرت مف حيث فرصة لفوز ىذا الفريؽ ألف

 عمى الطاقة الالىوائية سرعة األداء و زيادة االعتماد  -
 زيادة القدرات الدفاعية  -
)عمرو أبو المجد و أبو  زيادة عدد الالعبيف ذوي المستويات العالية في المياقة البدنية . -

 (49، صفحة 2011العال عبد الفتاح، 
 

 :لبدنية لالعبي كرة القدم الحديثةالمتطمبات ا -3-1-1
يمعب العامؿ البدني في كرة القدـ دورا ميما و ىو الحاؿ في الرياضات الجماعية األخرى و يعتمد 

 مراحل ىي: عمى مبادئ و منطمقيا أف يكوف الالعب قد مر بعدة 
 

 حياء بصفة عامة التي يعيش فييا،تتمثؿ في ممارسة كرة القدـ عفويا في المالعب أو األ :اليواية
 .لقريبة ثـ يبدأ بعدىا منعرجا آخررسة أو أحد األندية الرياضية اويتـ انتقائو في المد

ة يبدأ المعمـ أو المدرب الذي ينظـ إليو و في ىذه الحال يتـ بواسطة المشرؼ، :التعميم أو التدريب
 ندما يتـ التحضير البدني الذىني،أي يأخذ الجانب التكتيكي و ع الياوي في التخصص المعمؽ،

) لعمر عبد الحؽ و فيصؿ رشيد عياش الدليمي،  المناسبة لممارسة كرة القدـ. أي المياقة البدنية
 (10-09، الصفحات 1997

 تعد الصفات البدنية أو المياقة البدنية مظيرا يشير إلى مستوى عمؿ األجيزة الجسـ الوظيفية،و 
 مستوى ىذه الصفات. ارتفعوكمما زادت كفاءة ىذه األجيزة 

ويعتبر مصطمح الصفات البدنية مف المصطمحات المستخدمة بصورة أساسية في عممية التدريب 
ألمانيا السوفياتي و  كاتحاد االشتراكيةوخاصة في عممية اإلعداد البدني في كؿ الدوؿ  الرياضي
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..الخ وىو .الرياضيريب ال تحبذ ىذه الدوؿ استخداـ مصطمح الياقة البدنية في عممية التد ...الخ و
 واليات المتحدة األمريكية مثال.الالمصطمح الذي يكثر استخدامو في الدوؿ الغربية ك

في مجاؿ بحوث الرياضة،وقد أعطيت عدة  االستعماؿليا مفيـو شاسع وواسع  والصفات البدنية
 .)القدرة البدنية،الياقة البدنية،الكفاءة البدنية...إلخ( تعاريؼ ليا

المياقة البدنية الخاصة بكرة القدـ بأنيا"مدى توفر العناصر البدنية  "مجيد المولى"وقد عرؼ 
 مف الكفاءة . يواجباتو الحركية عمى مستوى عال ألداءعب الاألساسية التي تدفع مف قابمية ال

عمى أف  اتفاؽوجيات النظر حوؿ تعريؼ الصفات البدنية إال أنو يكاد يكوف  اختالؼورغـ 
والحالة البدنية تعني  ،الصفات البدنية مف أىـ أركاف لتعميـ الميارات الحركية في األنشطة الرياضية

ومف ىنا يمكف أف نعطي التعريؼ التالي  إمكانية تحريؾ أعضاء الجسـ بقوة المثالية المطموبة،
أو العمؿ عمى  تعدادواستسمح وتعطي لمجسـ قابمية  يعمى أنيا تمؾ القدرات الت لمصفات البدنية

الكثير مف الميتميف في كرة القدـ عمى أف  اتفؽوقد  أساس التطور الشامؿ والمرتبط لمصفات البدنية
القوة المميزة  -تحمؿ السرعة -القوة -السرعة -التحمؿ متطمبات البدنية لالعب كرة القدـ تتضمف:ال

 (125، صفحة 2003)محمد رضا الوقاد، التوافؽ. -المرونة -الرشاقة -تحمؿ القوة -بالسرعة

 :التحمل -3-1-1-1

مقدرة الفرد الرياضي عمى  »عمى أنو: التحمل  "مفتي إبراىيم" يعرؼ :مفيوم التحمل -3-1-1-1-1
)مفتي إبراىيـ  .«االستمرار في األداء بفاعمية دوف ىبوط في كفاءتو" أو "المقدرة عمى مقاومة التعب

 (147، صفحة 2001حماده، 

ىو القدرة عمى تحقيؽ عمؿ مرتفع الشدة ألطوؿ مدة ممكنة ىو  » :بأنو "حسن مندالوي"ويعرفو 
)حسف  .«أيضا القدرة التي يكتسبيا الفرد لمقاومة التعب ألي نشاط يقـو بو ألطوؿ فترة ممكنة 

  (14، صفحة 1979مندالوي قاسـ، 

أنو قدرة الفرد عمى االستمرار في األداء الحركي و التغمب عمى  » عمى" التحمل"كما يعرؼ   
البشتاوي، ) إبراىيـ الخوجا وميند حسف  .«مقاومات ألطوؿ فترة ممكنة نسبيا أو لفترة طويمة 

عمى أنو تمؾ القدرة التي تسمح لمرياضي بالقياـ بنشاط مدة  أيضا ويعرؼ (102، صفحة 2005
زمنية ممكنة دوف النقص في طريقة األداء و يضيؼ بأنيا تمؾ القدرات الحركية التي تسمح لمفرد 

فسية مقاومة التعب و يرى بأف تمؾ القدرات البدنية و الن قاومة التعب في األعماؿ الطويمة،عمى م
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الرياضي , كما يعتبر التحمؿ مف الناحية الفيزيولوجية بأنو القدرة عمى مواجية التعب حيث أف 
النظاـ األكسوجيني أفضؿ األنظمة لتزويد العضالت بالطاقة الكبيرة عندما يكوف التمريف طويؿ و 

سد حاجة الجسـ مف المتطمبات الشدة منخفضة بحيث يسمح لمقمب و رؤتيػػػػػف بتزويد الدـ المؤكسد ل
 .واقعة عمى الجياز العضمي المفصميو األعباء الحركية ال

يحمميا العب كرة القدـ إلى  التي كمية األكسجيف » :عف التحمؿ بأنو "R.taelman"وكما يعبر 
"حسن عمى حسب  القدـ في كرة "التحمل" ويعرؼ (R.taelman, 1990, p. 26)" . «عضمتو 

عب يستطيع مقاومة التعب النات  عف تأدية واجباتو البدنية والميارية الال »أف ب السيد أبو عبده"
 والتعب باإلجيادوالخططية طواؿ شوطي المباراة بدرجة عالية مف الدقة والتركيز قبؿ الشعور 

 (37صفحة ، 2011)حسف السيد أبو عبده، .«

التحمؿ عمى أنو مقاومة التعب لفترة طويمة خالؿ القياـ بعمؿ عضمي  "الطالب الباحث"ويمخص 
 دوف النقص في األداء حيث يكوف النظاـ األكسوجيني ىو النظاـ الغالب و األفضؿ إلمداد

 .العضالت بالطاقة

 :نوعانالتحمؿ في كرة القدـ  :أنواع التحمل -3-1-1-1-1

حمؿ متغير بشدة متوسطة  دني ذوبداء الاألفي  االستمرارعب عمى ال: ىو قدرة العامتحمل  -
ولفترة طويمة ومتصمة تعمؿ فييا المجموعات العضمية بصورة إيجابية تؤدي إلى أف يكوف مستوى 

)حسف السيد أبو إنجاز الجيازيف الدوري والتنفسي عاليا ما يؤثر عمى أداء تخصصي في كرة القدـ.
 (40-39، الصفحات 2011عبده، 

قدرة العب كرة القدـ عمى استمرار في أي عمؿ بدني و حمؿ  » :عمى أنو "إبراىيم شعالن" ويعرفو
ى متغير لفترة مستمرة و متصمة تعمؿ فييا األجيزة الحيوية و العضالت بحيث تأثر إيجابيا عم

 (98-97، الصفحات 1989) إبراىيـ شعالف،  .« األداء التخصصي في كرة القدـ

شدة عالية ولمدة طويمة  ذوالعب عمى القياـ بحركات تتصؼ بنشاط لقدرة ا ىو :تحمل خاص -
والتي  مع محافظة عمى ىذا النشاط،دوف اليبوط في كفاءة وفاعمية أداء الميارات والقدرات الخططية

)حسف رشاقة طواؿ زمف المباراة تحت ضغوط وظروؼ المنافسة.الو  –سرعةال –قوةالتستمـز عناصر 
 (40-39، الصفحات 2011السيد أبو عبده، 
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استمرار الالعب في أداء الصفات البدنية العالية و القدرات  » :عمى أنو "إبراىيم شعالن"ويعرفو 
الفنية الخططية المتقنة طواؿ مدة المباراة دوف أف يظير عميو التعب و اإلجياد أو اإلخالؿ بمستوى 

 (98، صفحة 1989) إبراىيـ شعالف،  . «األداء 

 :ويمكف تقسيمو إلى ثالثة أقساـ العالقة بالصفات األخرى :التحمل حسب  -3-1-1-1-3

 berpine) .«تعرؼ بأنيا استطاعة الفرد القياـ بتكرار حمؿ معيف لعدة مرات  »: تحمل القوة -أ

turpin, 2002, p. 71) 

 «وتعرؼ أيضا بأنيا تمؾ التكرارات لالنقباضات العضمية ضد مقاومة متتالية في مواجية التعب  »
 (231، صفحة 2006)ىشاـ عدناف الكيالني،  .

 .«وىي استطاعة الفرد أف يكوف قادر عمى إنتاج سرعة عالية لمرات عديدة » :تحمل السرعة -ب
(berpine turpin ،2002 17، صفحة)، أنو تحمؿ السرعة عمى حسب بطرس رزؽ اهلل عتبروي 
مف أىـ الصفات البدنية لالعب كرة القدـ وتعني أف الالعب يستطيع أف يجري بأقصى سرعة في  »

 (16، صفحة 1992اهلل، )بطرس رزؽ  .«أي وقت خالؿ المباراة 

وىو قدرة الالعب عمى تكرار األداء المياري و الخططي بكفاءة خالؿ زمف  »: تحمل األداء -ج
، صفحة 1980) حنفي محمود مختار،  .  «المباراة و ىو مركب مف تحمؿ سرعة و تحمؿ القوة 

 طويمة نسبية بصورة توافقية جيدة.تكرار أداء الميارات الحركية لفترات  ويقصد بو أيضا تحمؿ (27

 أىمية التحمل:  -3-1-1-1-4
فالفرد  ،دنية األخرىبالتحمؿ عاـ لمعديد مف الرياضات حيث يسيـ في إكساب عناصر المياقة ال

 الذي يتمتع بتحمؿ بدني عالي يتميز بالصفات التالية:
التعب وذلؾ لوصوؿ األكسجيف إلى جميع خاليا العضمية بسيولة سرعة التخمص مف الفضالت  -

 وسرعة.
 وتفريغ األوعية الدموية. ئيسمح بإعطاء وقت لمم انخفاضا وىذا النبض يكوف أقؿ -
 ضغط الدـ يكوف أقؿ انخفاضا. -
 يمكف الرياضي مف تأدية حمؿ مرتفع. -
 يزيد مف قابمية الشفاء بسرعة أثناء المنافسة. -
 لرياضي مف أف يبقى يقظ ومنتبو أثناء المنافسة مما يجنبو اإلصابات الممكف حدوثياا فيمك -

 (102.100، صفحة 1989)وجدي مصطفى الفاتح ومحمد لطفي السيد، 
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 :ـــــــــــــــــــــــــــــوةالقــــــــــــ -3-1-1-1
  :القــــــــــــــــوة مفيوم -3-1-1-1-1

إنيا القدرة الحركية التي تسمح لإلنساف بالتفوؽ عمى المقاومة و كذلؾ ىي قدرة الفرد عمى إنتاج  »
 (renato manno, 1989, p. 85 ) .«قوة في إطار المنافسة الرياضية 

أيضا بأنيا إحدى المكونات األساسية لمياقة البدنية وعمى أنيا القدرة عمى التغمب  القوة و تعرؼ
أعمى  »القوة أنيا  "ىارة"ويرى  فعؿ المعاكس الذي يقؼ ضد الالعب،عمى مقاومة خارجية أو ال

 jurgain) ". « العضمي لمجابية أقصى مقاومة خارجيةمف القوة يبذليا الجياز العصبي و قدرة 

waeineck, 1986, p. 65)  سرعة بأف اختالؼ درجة القوة يعتمد عمى  "ىوكس", ويضيؼ
) طمحة حساـ الديف  عممية الميتابوليـز . -استعداد العضمة -المقاومة -حجـ العضمة -االنقباض
 (37، صفحة 1997آخروف، 

التغمب عمى المقاومات  أما في مجاؿ كرة القدـ فتعرؼ القوة عمى أنيا مقدرة العضالت في
ويحتاج العبو كرة القدـ إلى القوة العضمية في غالبية زمف المباراة تقريبا و فيما يمي نذكر  المختمفة،

 :ييا القوة العضمية خالؿ المباراةبعض المواقؼ التي تستخدـ ف

 عمؿ عضالت الجسـ طواؿ زمف المباراة ضد الجاذبية األرضية  مقاومة -
 التصويب إلى المرمى  -
 التمرير الطويؿ و التمرير القصير  -
 مياجمة الكرة التي في حوزة المنافس بيدؼ تشتيتيا أو استخالصيا -
 رميات التماس الطويمة القوية  -
 ضربات الرأس سواء بيدؼ التصويب أو التشتيت أو التمرير -
) موفؽ أسعد  باألرض . ـ مع المنافسيف و حاالت الكتؼ و االلتحاـ و االرتطاماتالتصاد -

 (135، صفحة 2009محمود، 

قدرة العضمة أو مجموعة مف العضالت عمى »: لباحث مما سبؽ ذكره بأف القوة ىيويرى الطالب ا
ذلؾ مف خالؿ أعمى قدرة مف القوة يبذليا الجياز التغمب عمى مختمؼ المقاومات الخارجية و 

العصبي العضمي مف أجؿ مجابية المقاومات الخارجية والتي تتمثؿ في الالعب نفسو أو المنافس 
 . «أو الكرة
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 :أىمية القوة -3-1-1-1-1

يتضح إف القوة العضمية تمعب دورا بالغ األىمية في إنجاز األداء لالعب كرة القدـ خالؿ المباراة و 
احتياج الالعب ليا في كثير مف المواقؼ خاصة عند الوثب لضرب الكرة بالرأس أو التصويب عمى 
المرمى أو التمريرات الطويمة بأنواعيا المختمفة و عند أداء مختمؼ الميارات بالقوة و السرعة 

الخصـ المناسبة كما تظير أىميتيا فيما تتطمب المباراة مف الكفاح و االحتكاؾ المستمر مع 
 لالستحواذ عمى الكرة أو الرقابة المحكمة مع التغمب عمى وزف الجسـ أثناء المباراة .

كما  رياضي و قممت مف إصابات المفاصؿ،مف المعروؼ أنو كمما كانت العضالت قوية حمت ال
كما تربي لدى الالعب الصفات  اقوية مثؿ كرياتيف و الغميكوجيف،أف القوة تزيد مف المدخرات الط

كما أف ىناؾ  بمعبة كرة القدـ أىميا الشجاعة، الجرأة   والعزيمة والثقة بالنفس، رادية الخاصةاإل
فتطوير القوة إذف قد  تؤدى بدوف مستوى معيف مف القوة، بعض الحركات الميارية التي ال يمكف أف

 (48، صفحة 2008)موفؽ مجيد المولى،  يؤثر عمى فعالية النظاـ التدريبي الطويؿ المدى .

 :السرعة -3-1-1-3

بأنيا ىي القدرة عمى أداء حركة بدنية  »"عمي فيمي البيك": يعرفيا  :مفيوم السرعة -3-1-1-3-1
 (63، صفحة 1990)عمي فيمي البيؾ،  . « أو مجموعة مف حركات محددة في أقؿ زمف ممكف

وتتأثر  المقدرة عمى أداء حركات معينة في أقؿ زمف ممكف بأنيا "مفتي ابراىيم حماد"ويعرفيا 
 (191، صفحة 2002)مفتي إبراىيـ حماد، السرعة بكفاءة الجياز العصبي والعضالت.  

 

قدرة الفرد عمى أداء حركات  ىي » "وجدي مصطفى الفاتح ومحمد لطفي السيد"والسرعة في نظر 
، 1989)وجدي مصطفى الفاتح ومحمد لطفي السيد، . « متكررة مف نوع واحد في أقؿ زمف ممكف

 . (371صفحة 

قدرة الفرد عمى أداء حركات متتابعة مف نوع  »في قوؿ يؤكد بأنيا  "R TAELMAN"ويعرفيا 
 (R.TAELRMAN, 1990, p. 51).  « واحد في أقصر مدة

أقصى سرعة لتبادؿ االستجابة العضمية ما  »في حالة االستجابة العضمية بأنيا  ))ىـــــــــــاراويعرفيا 
 (232، صفحة 1992)ىاره، .« بيف االنقباض و االنبساط
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، renato manno ،1989)  «انجاز عمؿ حركي في أقؿ وقت ممكف  »بأنياوتعرؼ أيضا 
القدرة عمى أداء  »فيعرفاف السرعة عمى أنيا  "تامر محسن و واثق ناجي". أما  (131صفحة 

 (22، صفحة 1988)تامر محسف وواثؽ ناجي،  . «حركات متتابعة مف نوع واحد في أقصر مدة 

القدرة التي تعتمد عمى التوافؽ  »بأنيا  "jurgan waeineck "عمى حسب  وتعرؼ السرعة أيضا
في العمؿ بيف الجياز العصبي و الجياز الحركي التي تسمح لمعضالت بتطوير القوة وتتسـ بإنجاز 

 (jurgan waeineck , 1983 ) .  « انقباضات عضمية في وقت قصير

صفة وراثية و ىي القدرة  »مف خالؿ التعاريؼ السابقة بأف السرعة ىي  "الطالب الباحث"ويرى 
عمى أداء حركة معينة أو مجموعة مف الحركات في أقصر وقت ممكف والسرعة مف الناحية 

 . « الفيزيولوجية ىي صفة عصبية عضمية

و إنما تقتصر عمى نوع واحد مف الحركات  السرعة في كرة القدـ ال :أنواع السرعة -3-1-1-3-1
ىي تدخؿ في جميع مقتضيات المعبة منيا الحركات المتكررة لمتيديؼ و الفعاليات المركبة لحركة 

. وعميو لمعبةمواقؼ المختمفة و المتغيرة استالـ و تمرير الكرات بأنواعيا و االستجابات الحركية لم
 ما يمي:يمكف أف نقسـ السرعة إلى 

مف مكاف ألخر بأقصى سرعة أو محاولة قطع مسافة معينة في أقؿ  االنتقاؿ :االنتقالية السرعة -أ
 زمف ممكف.

حركة واحد  أداءسرعة انقباض العضمة أو مجموعة مف العضالت بيدؼ  السرعة الحركية: -ب
 مثؿ السرعة ركؿ الكرة وسرعة استالـ الكرة.

االستجابة لمثير معيف في أقؿ زمف ممكف مثؿ سرعة بدء الحركة لمالقاة  سرعة رد الفعل: -ج
)يوسؼ محمد الكرة بعد تحرير الزميؿ أو سرعة تغيير اتجاه مباراة نتيجة توقؼ مفاجئ أثناء المباراة.

 (29، صفحة 2006زامؿ، 
 

بأنيا سرعة التحرؾ ألداء حركة معينة نتيجة ظيور موقؼ أو مثير معيف مثؿ  »ويقصد بيا أيضا 
أو سرعة تغيير االتجاه نتيجة لتغير موقؼ  لمالقاة الكرة بعد تمرير الزميؿ،سرعة بدء الحركة 
 .«مفاجئ أثناء المباراة 

ي مثير خارجي كالكرة أو قدرة الالعب عمى سرعة االستجابة ألوفي مجاؿ المعبة فإنيا تتمثؿ في 
وتتوقؼ ىذه الصفة لدى الالعب  لتصرؼ نتيجة لتحركيـ،ومقدرة الالعب عمى سرعة ا المنافس،
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عة التفكير و سرعة األداء ومقدرتو عمى صدؽ التوقع و سر  عمى سرعة التصرؼ بسالمة حواسو،
 (65، صفحة 1991)تامر محسف وآخروف،  .الحركي

 

لجياز العصبي و تتوقؼ عمى سالمة ا إف السرعة:لالعب كرة القدم  أىمية السرعة -3-1-1-3-3
لذا فالتدريب عمييا ينمي و يطور ىذيف الجيازيف لما ليما مف أىمية و فائدة في  األلياؼ العضمية،

كما أف ىذه الصفة ليا أىمية كبيرة مف الناحية  المباراة،  الرياضية و الفوز في الحصوؿ عمى النتائ
أدينوزيف الفوسفات  ثالثيالطاقوي مف الكرياتيف الفوسفات و الطاقوية إذ تساعد عمى زيادة المخزوف 

 (201، صفحة 1999)موفؽ مجيد المولى،  .
 

مف خالؿ  حأداء العب كرة القدـ أثناء المباراة ويتض السرعة دورا ميما في مستوىأيضا  تمعبو 
 في الكثير مف المواقؼ. ليا عبالاحتياج ال

 تتمثؿ أىمية السرعة في أنيا مكوف ىاـ لمعديد مف جوانب األداء البدني في الرياضات المختمفة.
 تعتبر أحد عوامؿ نجاح العديد مف الميارات الحركية. -
 سرعة. بأقصى األداءرة عمى عب امتالؾ المقدالتساعد ال -
تعد أحد أىـ العوامؿ األداء الناجح في نشاط كرة القدـ ألنيا تؤثر بصورة مباشرة في جميع  -

 مكونات الياقة البدنية األخرى.
 تعتبر السرعة مف مكونات المياقة البدنية وأيضا مف مكونات المياقة الحركية. -
، 2011)حسف السيد أبو عبده، ألداء في كرة القدـ.تعتبر السرعة أحد المتطمبات الرئيسية  -

 (116صفحة 
 

 الرشاقة: -3-1-1-4
 :مفيوم الرشاقة -3-1-1-4-1

القدرة عمى التوافؽ الجيد لمحركات بكؿ أجزاء الجسـ أو جزء معيف  »الرشاقة بأنيا " مانيل"يعرؼ 
 (Edegar thil, 1977, p. 179).« منو كاليديف أو القدـ أو الرأس

 

الرشاقة  بأنيا القدرة عمى رد الفعؿ السريع لمحركات الموجية التي تتسـ بالدقة مع  "كيرتن"ويعرؼ 
عبد الحميد ومحمد )كماؿ يتطمب القوة العظمى أو القدرة. وال إمكانية الفرد لتغيير وضعو بسرعة،

 (84، صفحة 1978صبحي حسانيف، 
والرشاقة استعداد جسمي وحركي لتقبؿ العمؿ الحركي المتنوع والمركب وىي استيعاب وسرعة في 

فعندما نريد أف نصؿ إلى اإلتقاف  التعمـ مع أجيزة حركية سميمة قادرة عمى ىذا األداء أو ذاؾ،
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الرشاقة تمعب دورا ميما وذلؾ لمسيطرة الكاممة عمى األوضاع والتثبيت في األداء المياري نجد أف 
ترة فعف التدريب ل االنقطاععند  وتضعؼ وممارسة حيث أنيا تفقد ةالصعبة والرشاقة ىي خبر 

 (87، صفحة 1989)وجيو محجوب، معينة.  
 

بأنيا مقدرة الالعب عمى تغيير أوضاع جسمو أو اتجاىو سواء  »الرشاقة   "الطالب الباحث"ويعرؼ 
 . «عمى األرض أو في اليواء بدقة وانسيابية خالؿ أدائو لمحركة دوف حدوث اصابة 

 

 ىناؾ نوعاف مف الرشاقة: أنواع الرشاقة: -3-1-1-4-1
 

عب عمى أداء واجب حركي يتسـ بالتنوع واالختالؼ الوتشير إلى مقدرة ال العامة: الرشاقة أوال: -
 (200، صفحة 2001)مفتي إبراىيـ حماد، والتعدد بدقة وانسيابية وتوقيت سميـ. 

 

تشير إلى المقدرة كما  .نجده في مختمؼ األنشطة الرياضية وىي أيضا نتيجة تعمـ حركي متنوع أي
 .تنوع و االختالؼ والتعدد بدقة وانسيابية وتوقيت سميـحركي يتسـ بالعمى أداء واجب 

 

 :الرشاقة الخاصةثانيا: 
وىي القدرة عمى األداء الحركي المتنوع حسب التكنيؾ الخاص لنوع النشاط الممارس وىي األساس 

 (165، صفحة 1997حماد، )مفتي إبراىيـ  في إتقاف الميارات الخاصة بالعبة .
 

 :أىمية الرشاقة -3-1-1-4-3
الصفة نجدىا في  هليذ االحتياجاتتمعب الرشاقة دور ميما في الحياة اإلنسانية بصورة عامة وأكثر 

 خص عند أداء الفرد الرياضي لمحركات الصعبة والمركبة.األاألنشطة والفعاليات الرياضية وب
أوضاع جسمو أو تغيير اتجاىو مف جية إلى أخرى بالسرعة القصوى فالفرد الذي يتمكف مف تغير 

 الحركي المتكامؿ يوضح لنا ويؤكد عمى أف ىذا الفرد يمتمؾ مستوى عاؿ مف المياقة البدنية التوافؽو 
 ومف أجؿ نجاح الفرد أيضا في جميع عدة ميارات حركية.

 

ف الرشاقة مف أكثر المكونات البدنية أىمية بالنسبة لألنشطة الرياضية التي تتطمب تغيير إ و
أو االنطالؽ السريع ثـ التوقؼ المباغت أو  أوضاعو في اليواء أو عمى األرض،و اتجاىات الجسـ 

 إدماج عدة ميارات في إطار واحد أو األداء الحركي الذي يتسـ بالتبايف في ظروؼ مكثفة التعقيد
)وجدي مصطفى الفاتح ومحمد لطفي السيد، كبير مف السرعة والدقة والتوافؽ. والتغيير وبقدر

 (139، صفحة 1989
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 المرونة : -3-1-1-5
 يسرو  وىي قدرة الالعب عمى األداء الحركي بمدى واسع وسيولة  :مفيوم المرونة -3-1-1-5-1

نتيجة إطالة العضالت و األربطة العاممة عمى تمؾ المفاصؿ لتحقيؽ المدى الالـز لألداء في كرة 
 القدـ .

قدرة الرياضي عمى أداء حركات بأكبر حرية في  »المرونة بأنيا  "HareeوFrey"ويعرؼ 
وتعرؼ المرونة كذلؾ بأنيا قدرة  .«ثير قوة خارجية مثؿ مساعدة زميؿالمفاصؿ بإرادتو أو تحت تأ

ة الفرد عمى أداء الحركات بمدى حركي كبير و تبعا لذلؾ فإف الحد األعمى لمدى السعة أو القدر 
وتقاس المرونة بالدرجات أو السنتيميترات في مجاؿ النشاط  عمى الحركات ىو مقياس المرونة،

 (242، صفحة 2009محمود، ) موفؽ أسعد  الرياضي.
 

واسع . الالقدرة عمى أداء الحركات لمدى  »: المرونة بأنيا "Zatciorskyزاتسيورسكي" ويعرؼ
، ويذكر «ويضيؼ البعض بأنيا مدى و سيولة الحركة في مفاصؿ الجسـ المختمفة 

ودرجة ؼ ذلؾ عمى اإلحماء أف مرونة المفاصؿ تتغير مف وقت آلخر، ويتوق "Barrowبارو"
والمرونة الحركية ىي القدرة عمى تحريؾ  .وشدة المجيود واالسترخاء  والقدرة عمى االحتماؿ الحرارة

الجسـ أو أجزائو خالؿ أوسع مدى ممكف لمحركة دوف أف يحدث نتيجة لذلؾ تمزؽ لمعضالت أو 
اء الحركي األربطة .ويرى العديد مف الباحثيف إف المرونة الحركية مف بيف الصفات اليامة لألد

سواء مف الناحية النوعية أو الكمية ،كما أنيا تشكؿ مع باقي مكونات األداء الحركي أو البدني 
اكتساب و إتقاف األداء  الركائز التي يتأسس عمييا كالقوة العضمية والسرعة والتحمؿ والرشاقة

 (309، صفحة 2008)أنا اسكارود ، . الحركي
 

قدرة الرياضي عمى أداء الحركات عمى مستوى مفاصؿ  »المرونة بأنيا  "الطالب الباحث"ويمخص 
دوف حدوث تمزؽ لمعضالت أو األربطة حيث و الجسـ بكؿ سيولة ويسر و بأكبر مدى حركي 

 .« تقاس المرونة بالدرجات أو السنتيمترات في مجاؿ النشاط الرياضي
 

 :أنواع المرونة -3-1-1-5-1
فالمرونة وبيف المرونة االيجابية و المرونة السمبية.  ة والخاصة،أف نميز بيف المرونة العام يجب

عندما تكوف مكانيزمات المفاصؿ متطورة بشكؿ كاؼ مثؿ العمود الفقري بمعنى قدرة الفرد  العامة
فعندما تكوف المرونة  الخاصة أما المرونةعمى أداء حركات بمدى واسع في جميع المفاصؿ . 

متعمقة بمفصؿ واحد بمعنى القدرة عمى أداء الحركات بمدى واسع في اتجاىات معينة طبقا لمناحية 
فيي قابمية الفرد عمى تحقيؽ حركة  أما المرونة االيجابيةالفنية الخاصة بنشاط رياضي معيف . 



سنة (11-11) متطلبات كرة القدم والمرحلة العمرية                                   الثالفصل الث  

 

 111 

ؿ عمى حساب المجموعة بمعنى إمكانية الحصوؿ عمى أقصى مدى ممكف لحركة في المفص بنفسو،
فنحصؿ  أما المرونة السمبية صؿ والتي تقوـ بأداء تمؾ الحركة،العضمية العاممة عمى ىذا المف

عمييا عف طريؽ قوى خارجية كالزميؿ أو األدوات بمعنى إمكانية الحصوؿ عمى أقصى مدى ممكف 
)موفؽ  دة في أدائيا .لحركة  ما في المفصؿ عمى حساب قوة خارجية تقـو بأداء الحركة أو المساع

 (108، صفحة 1999مجيد المولى وتامر محسف إسماعيؿ ، 
 

 :أىمية المرونة -3-1-1-5-3
تتضح أىمية المرونة كإحدى العوامؿ المحددة و الرئيسية إلنجاز الميارات خالؿ المباريات و 

 الكرة و السيطرة عمييا أو تقوس الجذع خمفا الستقباؿ الكرةتظير أثناء رفع رجميو عاليا الستالـ 
عيف ألداء التماس وفي جميع األداءات التي تحتاج إلى مرجحة الرجميف ار بالصدر أو مرجعية الذ

حيث تظير صفة المرونة في بعض  أو التمرير و خاصة أثناء الجري، كما في التصويب
ىا في عممية رة القدـ و التي يكوف ظيور تصاص كالرياضات كالجمباز بشكؿ كبير عمى اخ

عند الخداع و يتضح تأثيرىا كذلؾ في مواجية اإلصابات و  مراقبة الكرة،تصويب الكرة و عند 
) حنفي  كذلؾ تحسيف مطاطية األنسجة العضمية و التحضير الجيد لمجسـ لموصوؿ لمنتيجة .

 (61، صفحة 1980محمود مختار، 
 

 :التوافق -3-1-1-6
 :مفيوم التوافق -3-1-1-6-1

في نموذج واحد ويعتمد  انسيابيةحركات مختمفة الشكؿ واالتجاه بدقة و القدرة الفرد عمى تنسيؽ ىو 
لتحقيؽ األداء األمثؿ لمحركات  والعصبي العضميالتوافؽ عمى سالمة الترابط والتكامؿ بيف الجياز 

 (136، صفحة 1994)عصاـ عبد الخالؽ، وخاصة الحركية.
 

 :أنواع التوافق -3-1-1-6-1
 :التوافق العام -3

 بصرؼ النظر عف خصائص الرياضة، ،لضرورية لمختمؼ الميارات الحركيةوىو مف المتطمبات ا
ـز الف الز عمى الو  ذلؾويعتمد في  عب إلى تنمية التوافؽ العاـ كضرورة لممارسة النشاطالويحتاج ال

)عويس لمتوافؽ العاـ إلمكانية استيعابو ويمثؿ التوافؽ العاـ األساس األوؿ لتنمية التوافؽ الخاص.
 (457، صفحة 2003الجبالي، 
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 :التوافق الخاص -2
 المعنيةالنشاطات الرياضية المعينة و  وىو مجموعة الحركات التي تطور بصفة أولية في ايطار

 الرياضي. االختصاصوىذا ما يناسب الحركات في تقنيات الرياضة الممارسة حسب  باألمر
 (115)عصاـ عبد الخالؽ ومحمد صبحي، صفحة 

 

 :أىمية التوافق -3-1-1-6-3
 والحركية.يعتبر التوافؽ مف الصفات البدنية  -
 الفني والخططي. األداءيساعد عمى إتقاف  -
 عب عمى تجنب األخطاء المتوقعة.الاليساعد  -
 يساعد عمى األداء الصعب والسريع بدرجات مختمفة . -
 لمتوافؽ خاصة في الرياضات التي تتطمب التحكـ في الحركة . الالعبيحتاج  -
يستخدـ أكثر  وعندما بالجسـ في اليواء كما في الوثب، الالعبتظير أىمية التوافؽ عندما ينتقؿ  -

 مف عضو مف أعضاء الجسـ الواحد.
 

 :لصفات البدنية بالميارة األساسيةعالقة ا -3-1-1-7
لـ يعد ىناؾ مجاؿ لالعب كرة القدـ الذي يتمتع بمستوى عالي مف الميارات األساسية بدوف أف 

كما أف الناحية البدنية و حدىا ال يمكف أف تؤدي إلى يكوف عمى مستوى مماثؿ مف الناحية البدنية 
ياقة البدنية والميارية مىكذا أصبحت الالناحية الفنية و  نتائ  حسنة في المعبة دوف مستوى مماثؿ مف

 .يا في أي مرحمة مف مراحؿ اإلعدادال يمكف فصم
 

فإف تدريبات "ماتفيف و نوفيكوف و شبممن و داتشكوف و زيمكين و دشكوى و بيجنكل"  حسب 
)أبو عبده السيد، المياقة البدنية العالية تؤدي إلى زيادة المقدرة الفنية والقدرة الحركية لدى الالعبيف .

 (254، صفحة 2002
ومف ىذا التطور يمكف اعتبار الصفات البدنية الركيزة األساسية في قدرة الالعب و الرياضي عمى 

الميارات األساسية بكؿ دقة و فعالية و بقدر ما تكوف لياقة الرياضي البدنية عالية بقدر ما أداء 
يمكنو االحتفاظ بمستواه الفني عاليا طواؿ فترة المعب و العكس إذا كانت لياقتو ضعيفة أو نوعا ما 

يحافظ عمى  ناقصة فإنو ال يقدر عمى أداء الميارات األساسية بالصورة المطموبة خالؿ المعب و ال
 .ريات أو تحت ظروؼ المعب الحقيقيةمستواه الفني خالؿ كامؿ مجريات المبا

ومف المعروؼ أنو عندما يمتمؾ  الالعب ميارات حركية متنوعة ومتعددة ينعكس ذلؾ عمى صفاتو 
البدنية و يصبح مف السيؿ عميو إتقاف الميارات األساسية في كرة القدـ أي أف ىناؾ ارتباط بيف 
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ديدة الواجب تعمميا مف وف مف الميارات و الصفات البدنية مف جانب و بيف الميارات الجالمخز 
فمـ  ة لالعب إلى جانب لياقتو الفنية،عمميا أىمية توفير المياقة البدنيجانب آخر و لقد تأكد عمميا و 

 يعد ىناؾ مجاؿ لالعب الكرة الذي يتمتع بمستوى عاؿ مف الميارات دوف أف يكوف عمى مستوى
ا في أي مرحمة م. و ىكذا أصبحت المياقة البدنية و الفنية ال يمكف فصميبدنيةمماثؿ مف الناحية ال

 (97، صفحة 2008)حسف السيد أبو عبده،  مف مراحؿ اإلعداد و فترة المباريات .
 

 :ميارية لالعبي كرة القدم الحديثةالمتطمبات ال -3-1-1
 الحياة ليا مياراتيا الخاصة بيا، الرياضة مثميا مثؿ أي وظيفة فيمفيوم الميارة :  -3-1-1-1

فعمى سبيؿ المثاؿ كاتب اآللة الكاتبة أو الناسخ أو السائؽ أو أي وظيفة ليا الميارات الخاصة بيا 
 .يبدع كؿ فرد فيما يقـو بو مف عمؿو التي تحتاج إلى إجادة كيؼ 

 

 ع الرياضة أيضا مياراتيا الخاصة بيا فكرة السمة و كرة الطائرة و كرة الماء وولكؿ نوع مف أنوا
 ع مف طبيعة النوع الخاص لمرياضة.غيرىا مف الميارات التي تنبالجمباز  السكواتش والمصارعة و 

مقدرة الفرد عمى التوصؿ إلى نتيجة مف خالؿ القياـ  أف الميارة تدؿ عمىب » "إبراىيم حماده"و يرى 
بأداء واجب حركي بأقصى درجة مف اإلتقاف مع بذؿ أقؿ قدر مف الطاقة في أقؿ زمف 

 (175، صفحة 1997)مفتي إبراىيـ حماد، .«ممكف
 

ة و سموؾ معيف لفرد يحددىا عامؿ السرع »: بأنيا THOMAS THILL تيل توماس"ويعرفيا 
وىي تعتمد عمى نوع مف الرقابة الذاتية التي الدقة و يحكميا عامؿ النجاح  و الغرض الموجود 

 (132، صفحة 2008)حسف السيد أبو عبده،  .«تفسر مميزات االقتصاد و الثبات 
 

ض معيف في اليادفة التي تؤدى بغر : "كؿ الحركات الضرورية عرؼ الميارات في كرة القدـ بأنياوت
 .بدونيا "سواء كانت بالكرة أو  إطار قانوف كرة القدـ،

 

تمؾ الحركات الضرورية و اليادفة التي تكوف سواء بالكرة أو  » :ومنو نعطي مفيوما لمميارة بأنيا
 .«بدوف كرة و التي تتميز بالسرعة و دقة األداء ضمف حدود و قواعد تحكـ ذلؾ النشاط 

 كما يمي: نوعيف و ىذا حسب و جود الكرة وتنقسـ الميارات األساسية لمعبة كرة القدـ إلى
 الميارات األساسية بدوف كرة )الميارات األساسية البدنية( -
 (73، صفحة 1980) حنفي محمود مختار،  الميارات األساسية بالكرة . -
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 الميارات األساسية بدون كرة: -3-1-1-1-1
ومف  ار المعبة دوف استعماؿ الكرة،ىي جميع الحركات التي يقـو بيا الالعب أثناء المباراة في إط

ي أو أىـ ىذه الحركات التي يمكف مالحظتيا ميارة الجري و تغيير االتجاه سواء كاف الجري أمام
كما يصطمح عمى تسمية الميارات  الجذع، خمفي زيادة عمى ميارة الوثب، وميارة الخداع بالنظر أو

 (167، صفحة 1997)بف قاصد عمي حاج محمد،  األساسية بدوف كرة بالميارات البدنية .
 

 ميارة الجري و تغيير االتجاه: 1--3-1-1-1-1
عمؿ بدايات كثيرة طواؿ فيو يقـو باستمرار ب ،يمتاز جري العب كرة القدـ بخصائص معينة

 كما يجري دائما بدوف كرة أثناء المباراة . المنافسة، 
ؿ المباراة  ال يزيد أف  الوقت الذي يممس فيو الالعب الكرة خال » "حنفي محمود مختار"و يرى 

 (65، صفحة 1980) حنفي محمود مختار،  .« عف دقيقتيف
 

يتميز العب الكرة بأف الالعب يغير مف  »فيما يخص ىذه الميارة  "بطرس رزق اهلل "ويقوؿ 
و وفقا لمقتضيات و دائما يغير مف سرعت ال يجري بإيقاع منتظـ،سرعتو كثيرا أثناء جريو فيو 

يضاؼ إلى ذلؾ أف تغير توقيت سرعة المعب ىو خداع و  تحركو في الممعب، و أخذه األماكف،
 (119، صفحة 1992)بطرس رزؽ اهلل،  .«الخصـ 

 

تتطمب عمى الالعب أف يتأقمـ مع  ييا متغيرات عديدةوعميو وما يمكف استنتاجو أف لعبة كرة القدـ ف
 .الخصـو تحركات الكرة و  و مركز المعب متغيرات و ذلؾ طبقا لطريقة المعبىذه ال

  

 الوثب:  ميارة 2--3-1-1-1-1
ويتطمب  كميارة مؤثرة في نتائ  المبارياتأصبح ضرب الكرة بالرأس في كرة القدـ عامال ميما جدا 

ذلؾ حسف و مقدرة الالعب عمى أداء ىذه الميارة باإلتقاف و الكماؿ المطموب إلى مقدرتو عمى 
قوؼ  أو بعد وقد يكوف الوثب مف الو  يمة لموصوؿ إلى أقصى ارتفاع ممكف،الوثب بالطريقة السم

 .أو بعد الجري جانبا أو خمفا االقتراب جريا 
 

فإنو باإلضافة إلى الجري فإف الوثب يحتؿ مكانة ىامة خاصة قمب  "أمر اهلل الباسطي"و حسب 
بينما  وثبة تقريبا خالؿ المباراة، 15-12الدفاع و قمب اليجـو حيث يبمغ عدد وثبات كؿ منيما مف 

 وثبة، 32-30في حيف باقي المدافعيف و خط الوسط مف وثبة  10-32حارس المرمى مف 
) أمر اهلل  ويكوف الوثب مف الوقوؼ  أو بعد االقتراب جريا  أو بعد الجري جانبا أو خمفا .

 (65، صفحة 1980الباسطي، 
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 ميارة الخداع و التمويو:3- -3-1-1-1-1
مع القدرة  ب المدافع و المياجـ عمى حد سواء،أف يجيدىا الالع تعتبر مف الميارات التي يجب

وىذا يتطمب قدرا كبيرا مف االحتفاظ ، عمى أدائيا باستخداـ الجسـ و الجذع و الرجميف و النظر
و قدرة  لرشاقة و التوافؽ العضمي العصبيبمركز الثقؿ بيف القدميف  والتمتع بقدر مف المرونة و ا

 والزمف والمكاف الذي يقـو بو الالعب أثناء الخداع. بالمسافة ميـ و اإلحساسكبيرة عمى التوقع الس
 (83، صفحة 2008)حسف السيد أبو عبده، 

 

 : وقفة العب الدفاع 4--3-1-1-1-1
الصحيحة لقد أصبح مف الضروري في ممارسة لعبة كرة القدـ الحديثة أف يأخذ الالعب الوضعية 

التي تتناسب و تساعد الالعب عمى أف يحقؽ الميارات األساسية لمعبة و بسرعة و خفة جيدة ومف 
أجؿ الحيمولة دوف ىجـو الفريؽ الخصـ  يجد الالعب نفسو مضطرا إلى الوقوؼ بشكؿ صحيح 

 ،ميال مع انثناء خفيؼ في الركبتيفيقؼ العب الدفاع )وكذلؾ حارس المرمى( متباعد القدميف ق
ويثني الجذع لألماـ مع تباعد الذراعيف قميال عف ، بحيث يقع مركز ثقؿ الجسـ عمى مقدمة القدميف

الجسـ و يسمح ىذا الوضع لالعب بسرعة التحرؾ في أي اتجاه أما حارس المرمى فيرفع ذراعيو 
 (75، صفحة 1994)حنفي محمود مختار، أكثر جانبا استعدادا لتمقي الكرة . 

 

 الميارات األساسية بالكرة : 2--3-1-1-1
 ضرب الكرة بالقدم : -3-1-1-1-2-1

يعتبر ضرب الكرة بالقدـ أكثر الميارات استخداما عمى اإلطالؽ خالؿ مباريات كرة القدـ و ييدؼ 
التصويب  أو التشتيت غير أف استخداميا بغرض التمرير ىو  استخداـ ىذه الميارة إلى التمرير  أو

 األكثر. 
و يمكف تقسيـ ضربات الكرة بالقدـ إلى عدة أنواع منيا شائعة االستعماؿ ومنيا غير شائعة فمف 

  ما يمي:الضربات الشائعة 
 ضرب الكرة بباطف القدـ  -1
 ضرب الكرة بوجو القدـ األمامي -2
 ضرب الكرة بوجو القدـ الداخمي  -3
 ضرب الكرة بوجو القدـ الخارجي -4

 أما األنواع غير شائعة االستعمال فيي:
 ضرب الكرة بسف القدـ  -1



سنة (11-11) متطلبات كرة القدم والمرحلة العمرية                                   الثالفصل الث  

 

 116 

 ضرب الكرة بنعؿ القدـ  -2
 ضرب الكرة بكعب القدـ  -3

 أوال: الضربات شائعة االستعمال:
 ضرب الكرة بباطن القدم: -3

 :في الحاالت التاليةا فيي تستخدـ أدقي طالؽىي أكثر ضربات القدـ استخداما في المعب عمى اإل
 . التمرير إلى المسافات القصيرة 
  , التصويب الدقيؽ إلى المرمى كما في حاالت االنفراد بالحارس , أو ركؿ الكرة العرضية

 (28، صفحة 1994)محمد عبده الصالح الوحش، أو ضربات الجزاء .
 

 ضرب الكرة بوجو القدم األمامي: -5
خر ىو الجزء وجو القدـ ىو الجزء الممتد مف سف القدـ إلى مفصؿ القدـ األمامي و بمعنى آ

و ضرب الكرة بوجو القدـ يعتبر أقوى أنواع الضربات لذلؾ فيي تستخدـ  المغطى برباط الحذاء،
 كما تستخدـ في التمرير الطويؿ. ،بكثرة في التصويب عمى المرمى

كما يستخدـ ىذا النوع مف ضرب الكرة مف قبؿ حارس المرمى إلى جانب استخداميا كثيرا مف قبؿ 
وفي  ،ناوالت المولبيةمكذلؾ الناوالت التي تكوف بعرض الممعب و الالعبيف في المباريات في أداء الم

)موفؽ أسعد محمود الييتي ، التيديؼ عمى المرمى بسبب قوة الضربة بيذا الجزء مف القدـ.
 (77، صفحة 2009

 

 ضرب الكرة بوجو القدم الداخمي: -1
و تستخدـ ىذه  ،يشتمؿ القدـ الداخمي المنطقة المحددة بيف اإلصبع األكبر حتى بداية باطف القدـ
كما تستخدـ في  ،الضربة في التمريرات العالية و المتوسطة االرتفاع سواء كانت مستقيمة أو ممتوية

، 1994)محمد عبده الصالح الوحش، التصويب خاصة الممتوي عمى المرمى في الضربات الحرة .
 (32صفحة 

 

 ضرب الكرة بوجو القدم الخارجي: -4
وجو القدـ الخارجي ىو المنطقة المحصورة بيف مفصؿ القدـ الخارجي و منطقة األصبعيف 

ب الستخداميا في وتعتبر ىذه الضربة مف الضربات التي يجب أف يجيد أدائيا الالع ،الصغيريف
كما يمكف  ،والتمريرات البينية الطويمة والجانبية التصويب عمى المرمىو  الضربات الركنية،

)محمد عبده استعماليا في التصويب المباشر مف أماـ منطقة الجزاء لمتغمب عمى حائط الصد.
 (33، صفحة 1994الصالح الوحش، 
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 ثانيا: الضربات غير شائعة االستعمال:
 ضرب الكرة بسن القدم: -3

 طريقة األداء:
 يكوف الالعب و الكرة في خط واحد تقريب. -
 توضع القدـ الثابتة بجوار الكرة.  -
 القدـ.تمرجح الرجؿ الضاربة خمفا ثـ أماما لضرب الكرة مف أسفميا بمقدـ  -
 فع الذراعيف جانبا لحفظ التوازف.يميؿ الجذع خمفا مع ر  -

 

 ضرب الكرة بكعب القدم : -5
 طريقة األداء:

 بحيث يواجو كعب القدـ مقدـ الكرة . بتمرير الرجؿ الضاربة فوؽ الكرة، يقـو الالعب -
لة و برفؽ مف منتصفيا بحيث تضرب الكرة بسيو  ،تمرجح الرجؿ الضاربة بحركة قصيرة -

 .القدـ بكعب
 

 ضرب الكرة بأسفل القدم: -1
 طريقة األداء:

 يكوف الالعب و الكرة عمى خط واحد. -
 يقـو الالعب بوضع القدـ الثابتة بجوار الكرة.  -
تمرجح الرجؿ الضاربة إلى الخمؼ قميال ثـ إلى األماـ مع ثني مشط القدـ الضاربة حتى  -

 عند مالمستيا الكرة بأسفؿ.يقابؿ نعؿ الحذاء الكرة, ثـ تمد ركبة الرجؿ الضاربة 
 

 ضرب الكرة بالركبة: -3-1-1-1-1-1
 طريقة األداء: 

 يقـو الالعب بمواجية الكرة مع االرتكاز عمى القدـ الثابتة و ثني مفصؿ الركبة قميال. -
 توضع الرجؿ الضاربة خمفا قميال لضرب الكرة بالركبة  -
 فع الذراعاف جانبا لحفظ التوازف.تر  -

 

 الجري بالكرة: -3-1-1-1-1-3
الجري بالكرة باستخداـ أجزاء مف القدـ بيدؼ التحكـ في الكرة أثناء دحرجتيا عمى األرض  يعني

 (35، صفحة 1994)محمد عبده الصالح الوحش، والتقدـ بيا في الممعب.
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الميارات األساسية التي يجب أف يتقنيا تعتبر مف »عف ىذه الميارة بأنيا  "السيد أبو عبده"ويقوؿ 
وىي ميارة تتـ بعدة طرؽ مختمفة يختار  ،جميع الالعبيف بال استثناء سواء المدافعيف أو المياجميف

فييا الالعب الطريقة المناسبة لو و التي تتناسب أيضا مع طبيعة الموقؼ المياري و الخططي 
 (83، صفحة 2008)حسف السيد أبو عبده،  . «أثناء تأديتو لمميارة

 التالية:و تستخدـ ميارة الجري بالكرة في الحاالت 
 

 عندما ال يجد الالعب فرصة أمامو لتمرير الكرة لزميمو المراقب مف الخصـ. -
 عندما يريد الالعب جذب مدافع إلبعاده عف التغطية. -
ال يجد أمامو خصما يحاوؿ  أو مساحة خالية و عندما يريد الالعب اكتساب مسافة -

 استخالص الكرة منو.
 إلبقاء الكرة مع الفريؽ. -
 عند استعماؿ الفريؽ الخصـ خطة التسمؿ. -

 

فإف الجري بالكرة يتـ بثالثة طرؽ ىي : الجري باستخداـ الوجو الخارجي  "Louis"لويس وحسب 
 .باستخداـ وجو القدـ األماميالجري باستخداـ وجو القدـ الداخمي أو مف القدـ  أو 

 

 الجري باستخدام وجو القدم الخارجي: -أ
ىذه الطريقة يفضميا الكثير مف الالعبيف ألنيا تسمح ليـ بالتحرؾ السريع و حماية الكرة مف  

محاوالت استخالصيا منيـ وىي تتميز باستعماؿ الالعب جسمو كحائؿ بيف الكرة و المنافس كما 
طرؽ األخرى لمجري بالكرة نظرا لسيولة األداء الميكانيكي لمحركة و الذي أف أدائيا أسيؿ مف ال

 (84، صفحة 2008)حسف السيد أبو عبده،  يتناسب مع الوضع التشريحي لمرجميف .
 

 الجري باستخدام وجو القدم الداخمي: -ب
في شكؿ منحنى أو عند ضرورة تغيير االتجاه أثناء تستخدـ ىذه الطريقة عند قياـ الالعب بالجري 

اظ الجري بسرعة ومف مميزاتيا سيولة تغطية الالعب لمكرة باستخداـ جسمو و كمتا قدميو في االحتف
إال أف استخداـ ىذه الميارة أقؿ بكثير مف استخداـ ميارة الجري  بالكرة بعيدا عف متناوؿ الخصـ،
 .التشريحي الذي سبؽ التنويو إليو اة نظرا لموضعبوجو القدـ الخارجي أثناء المبار 

 

 الجري باستخدام وجو القدم األمامي: -ج
يستعمؿ الالعب ميارة الجري بالكرة باستخداـ وجو القدـ األمامي عندما يجد مسافة كبيرة بينو و 
بيف أقرب خصـ لو أثناء الجري بالكرة وىي مف الميارات التي يجب أف يجيدىا ظييري الجنب و 
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و إال أف أداءىا يتصؼ بالصعوبة نظرا لموضع التشريحي لمقدـ أثناء الجري بالكرة ، الجانحيف
، الصفحات 2008)حسف السيد أبو عبده،  مف النوعيف السابقيف.أقؿ بالتالي فإف استخداميا يكوف 

85-86) 
 

 السيطرة عمى الكرة: -3-1-1-1-1-4
تشمؿ السيطرة عمى الكرة تحكـ الالعب في الكرة القادمة إليو سواء  » "حنفي محمود مختار" يقوؿ

) حنفي محمود  .« كانت الكرة القادمة أرضية أو عالية أو نصؼ عالية في إطار قانوف المعبة
 (85، صفحة 1980مختار، 

 

إخضاع الكرة تحت تصرؼ الالعب  »السيطرة عمى الكرة ىي   بأف "حسن السيد أبو عبده"ويرى 
وذلؾ لمتصرؼ فييا بالطريقة المناسبة حسب  و جعميا بعيدا عف متناوؿ الخصـ، و الييمنة عمييا

كذلؾ فإف السيطرة  رتفاعات،ظروؼ المباراة و السيطرة عمى الكرة تتـ في جميع المستويات و اال
الكرة تتطمب توقيتا دقيقا لمغاية و حساسية بالغة مف أجزاء الجسـ المختمفة لالعب والتي تقوـ 

العب كشؼ وىذا يتطمب مف ال عالية ثـ حسف التصرؼ فييا بحكمة، مى الكرة بسرعةبالسيطرة ع
كذلؾ يمكف القوؿ أف ىذه الميارة يجب أف يؤدييا كال مف المدافع  جوانب الممعب المختمفة،

لما ليا مف أىمية بالغة في إخضاع الكرة لسيطرة وذلؾ والمياجـ بدرجة كبيرة مف اإلتقاف والتحكـ 
 (15، صفحة 2008)حسف السيد أبو عبده،  .«الالعب 

 

سرعة الكرة  وكذلؾ ،مف المالحظ أف الكرة ال تسير عمى األرض أو في اليواء طواؿ زمف المباراة 
فيناؾ  ،و بالتالي فإف السيطرة عمى الكرة لمكانيا و ارتفاعيا أثناء المباراة تختمؼ حسب قوة ركميا،

 .و الكرات المنخفضة االرتفاع الكرة العالية و المرتفعة و األرضية
  

 :لمسيطرة عمى الكرة عدة أنواع ىي األنواع الرئيسية لمسيطرة عمى الكرة :
 :تالم الكرة المتدحرجة عمى األرضاس -3

وىو عبارة عف إخضاع كؿ كرة تأتي لالعب تحت سيطرتو وذلؾ بإضعاؼ سرعتيا عف طريؽ 
 يض الجزء المستخدـ في االستالـ لمكرة وسحبو بمجرد مالمستيا لو وىي تختمؼ حسب األجزاءتعر 

 المستخدمة في االستالـ كما يمي:
باطف القدـ في استالـ الكرة ىو  استخداـ استالم الكرة المتدحرجة عمى األرض بباطن القدم:/أ

 االستالـ وىي باطف القدـ.األكثر ضمانا مف الطرؽ األخرى نظرا لكبر المساحة في عممية 
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يستعمؿ خارج القدـ الستالـ الكرة  :ة عمى األرض بجانب القدم الخارجياستالم الكرة المتدحرج /ب
األرضية اآلتية مف اتجاه جانبي و يتـ ذلؾ بمد رجؿ الالعب جانبا في اتجاه الكرة ثـ تسحب عند 

 مالمستيا لمكرة المتصاص سرعتيا.
 

يستعمؿ وجو القدـ الستالـ الكرة المنخفضة  حرجة عمى األرض بوجو القدم:تالم الكرة المتدسا /جـ
التي في مستوى أعمى مف األرض وتحت مستوى الركبة و لكنيا ال تصمح لمركالت 

 (75، صفحة 1994)حنفي محمود مختار، األرضية.

ىو عبارة عف إخضاع كؿ كرة تأتي لالعب باستخداـ األرض كعامؿ  كتم الكرة: -3-1-1-1-1-5
 ما يمي:و ينقسـ ىذا النوع مف  د الكتـ بو في السيطرة عمى الكرة،المرا مساعد مع الجزء

الفخذ عمى  يقـو الالعب برفع الساؽ الكاتمة لمخمؼ مثنية مف الركبة و كتم الكرة بباطن القدم: /أ
ثـ ترجع بعد ذلؾ  يكوف القدـ مع الساؽ زاوية قائمة،أف يستدير لمقدـ لمخارج قميال مع مراعاة أف 

لألماـ ليقابؿ باطنيا الكرة المرتدة مف األرض المتصاص قوتيا لترد األرض أخرى و يميؿ الجذع 
أف تثبت الرأس و  في اتجاه الساؽ الكاتمة و تعمؿ الذراعاف عمى حفظ اتزاف الجسـ مع مراعاة

 يركز النظر عمى الكرة.

يقـو الالعب برفع الساؽ الكاتمة لألعمى قميال و ىي منثنية مف  كتم الكرة بأسفل القدم: /ب
مفصمي الركبة و الفخذ كما يثني مفصؿ القدـ وىو مرتخي بحيث يكوف عمى األرض زاوية مناسبة 

وأثناء أداء حركة الكتـ يميؿ الجذع لألماـ ـ بيا، إليو مرة أخرى بعد االرتطاتساعد عمى ارتداد الكرة 
 قميال وتعمؿ الذراعاف عمى حفظ اتزاف الجسـ وتكوف الرأس مثبتة و النظر مركزا عمى الكرة.

تمرجح الساؽ الكاتمة عبر الجسـ وأمامو في اتجاه الساؽ غير الكاتمة  كتم الكرة بجانب القدم: /جـ
تة مف الركبة و في ىذه األثناء يواجو مفصؿ القدـ جانب ثـ تمرجح مرة أخرى لمخارج و ىي مثب

ييا مرة أخرى إلى األرض القدـ الخارجي لمكرة مرتخيا بعد اصطداميا باألرض ليمتص قوتيا و يوج
ويميؿ الجذع لألماـ قميال و تبقى الذراعيف بالقرب مف الجسـ لالحتفاظ باتزانو و تثبيت  و الجانب،

 أكثر.الرأس عمى أف يتابع النظر 

 امتصاص الكرة:  -3-1-1-1-1-6

يقـو الالعب برفع الساؽ الممتصة لمكرة لألعمى وذلؾ بثني مفصؿ  امتصاص الكرة بوجو القدم:/أ
الفخذ كما تنثني الركبة و يفرد مفصؿ القدـ بحيث يواجو وجو القدـ األمامي مسار الكرة وىو 
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في المحظة التي تسبؽ مالزمة الكرة بوجو القدـ تنخفض القدـ لألسفؿ المتصاص الكرة و  مرتخي،
 تقميؿ سرعتيا بالتدرج لوضعيا عمى األرض أماـ الالعب.

و أثناء رفع الساؽ الممتصة لمكرة يميؿ الجزء العموي مف الجسـ لألماـ قميال كما تعمؿ الذراعاف 
و يالحظ أنو في حالة ما أتت  يتركز النظر عمى الكرة، ت الرأس وعمى حفظ اتزاف الجسـ و تثبي

 لساؽ الممتصة لألعمى بدرجة كبيرة،الكرة لالعب في ارتفاع منخفض فإنو ليس ىنا حاجة لرفع ا
، صفحة 1994)مفتي إبراىيـ حماده، حيث يكفي أف يرتخي وجو القدـ األمامي المتصاص قوتيا. 

323) 

ترفع الساؽ الممتصة لمكرة و ىي مثنية مف الركبة بحيث يستدير  امتصاص الكرة بباطن القدم: /ب
سف القدـ لمخارج ليواجو باطف القدـ مسار الكرة و ىو مرتخ المتصاص قوة اندفاعيا عمى أف 
يا تتراجع القدـ لمخمؼ قميال لحظة مالمستيا مما يساعد عمى امتصاص قوتيا و ويكوف الجذع طبيع
 و تعمؿ الذراعاف عمى اتزاف الجسـ و تثبيت الرأس لحظة مالمستو لمكرة مع تركيز النظر عمييا.

ترتفع ركبة الساؽ الممتصة لألعمى بحيث يصبح موازيا لألرض تقريبا  امتصاص الكرة بالفخذ: /جـ
ة و مواجيا لمسارىا و يالحظ أف تكوف عضالت الفخذ مرتخية قدر المستطاع وفي لحظة مالمس

الفخذ لمكرة ينخفض الفخذ لألسفؿ بسرعة تتناسب مع سرعتيا المتصاص قوتيا كي تسقط عمى 
األرض أماـ الالعب, و يأخذ الجذع وضعو الطبيعي ويميؿ الرأس لألماـ وتعمؿ الذراعاف عمى 

 حفظ اتزاف الجسـ و النظر يكوف مركز عمى الكرة.

خط سير الكرة عمى أف يقطع بصدره خط يقترب الالعب في اتجاه  امتصاص الكرة بالصدر: /د
و قد تكوف ىناؾ ساؽ متقدمة عف  ساقاف و يأخذ المسافة التي تريحو،سيرىا فيقؼ متباعد ال

األخرى, مع ثني الركبتاف و يتوزع ثقؿ الجسـ عمى الساقيف و يميؿ لمخمؼ قميال و يتـ ذلؾ برجوع 
در لألماـ وفي لحظة مالمسة الكرة الرأس لمخمؼ و تكوف نتيجة ذلؾ تقوس الظير مع بروز الص

 فإف عضالت الصدر تكوف مرتخية تماما.

ويعمؿ الالعب عمى الرجوع بصدره لمخمؼ قميال و ذلؾ باندفاع الرأس لألماـ و نظرا لكوف الصدر 
مفرغا إلى حد ما نتيجة وجود الرئتيف و إحاطتيما بعظاـ القفص الصدري فإف الكرة تفقد قوتيا 

)مفتي مؿ الذراعاف عمى حفظ اتزاف الجسـ و النظر يكوف مركزا عمى الكرة.فتسقط أمامو, وتع
 (98,323، الصفحات 1994إبراىيـ حماده، 
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 ضرب الكرة بالرأس: -3-1-1-1-1-7
ميارة ضرب الكرة بالرأس مف أىـ الميارات التي يحتاجيا العب كرة القدـ و ذلؾ لمتصويب  تعتبر

 أو لالستقباؿ أو إلبعاد الكرة حيث تحتاج ىذه الميارة إلى درجة عالية مف التوافؽ الحركي.
 

 طرق ضرب الكرة بالرأس: 
 أوال: ضرب الكرة بالرأس و الالعب متصل باألرض: 

ضرب الكرة بالرأس مف الثبات توجد وقفتيف أساسيتيف يمكف لالعب استخداميا أثناء ضرب الكرة 
 بالرأس :

 الوقوؼ فتحا )القدميف متباعدتيف( -أ
 وقوؼ الوضع األمامي )القدـ أماـ األخرى( -ب

يفضؿ وقوؼ الوضع األمامي وذلؾ النتقاؿ مركز ثقؿ الجسـ مف الرجؿ الخمفية إلى الرجؿ  وىنا
)أبو األمامية فأف ىذا الوضع يعطي توازف أكثر و مدى أكبر لحركة الالعب أثناء تأديتو الميارة.

 (44، صفحة 2002عبده السيد، 
 

 الكرة بالرأس من الثبات إلى: وتنقسم ميارة ضرب
 ضرب الكرة بالرأس مف الثبات لألماـ  -
 ضرب الكرة بالرأس مف الثبات لمجانب -
 ضرب الكرة بالرأس مف الثبات لمخمؼ  -

 

 :الكرة بالرأس و الالعب في اليواءثانيا: ضرب 
 ضرب الكرة بالرأس مع الوثب عاليا )االرتقاء الفردي( -أ

 ضرب الكرة بالرأس مع الوثب عاليا )االرتقاء الزوجي( -ب
 

حيث يقـو الالعب بالجري في اتجاه الكرة منذ وجودىا في مستوى ارتفاع منخفض ثـ يقـو يقوـ 
الالعب بدفع األرض برجؿ واحدة أو بالقدميف معا ليطير في اتجاه الكرة بحيث يكوف في وضع 

ـ الالعب بضرب الكرة بالجبية في االتجاه الذي يريده ثـ يقو  وازي لألرض أو مائال عاليا قميال،م
 ييبط عمى األرض مستخدما يديو التي يثبتيا قميال المتصاص صدمة األرض.
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 المراوغـــــــــــــة: -3-1-1-1-1-8
المراوغة و الخداع ىي حركات التمويو و الخداع بالكرة التي يؤدييا الالعب بيدؼ التخمص مف 

) موفؽ أسعد محمود،  يكوف ىناؾ فرصة لممناولة أو التصويب عمى اليدؼ. الخصـ عندما ال
 (107، صفحة 2009
حركة  »المراوغة تعرؼ عمى أنيا  بأف "محمد عبده صالح الحسن و مغني إبراىيم محمد"ويرى 

التخمص مف المدافع بالضغط عميو، حيث أف التمويو و الخداع بالكرة التي يقـو بيا الالعب بيدؼ 
) محمد عبده الصالح و مفتي إبراىيـ  .« المراوغة ضرورية في بعض المواقؼ في لعبة كرة القدـ

 (165حماده، صفحة 
و ىو يحتفظ  قدرتو عمى تغيير اتجاىووتعرؼ أيضا بأنيا فف التخمص مف الخصـ وخداعو مع 

)حسف السيد أبو عبده، بالكرة بسرعة مستخدما بعض حركات الخداع التي يؤدييا بجسمو أو بقدمو.
 (153، صفحة 2002
مف خالؿ ما سبؽ بأف المراوغة ميارة يستعمميا الالعب لتغميط الخصـ  "الطالب الباحث"ويرى 

بجعمو يتوقع حركتو توقعا بخالؼ ما يريد أف يفعمو و ذلؾ باستعماؿ حركات التمويو والخداع مف 
 أجؿ التخمص منو، وىذا عندما ال يكوف ىناؾ فرصة لممناولة أو التصويب عمى اليدؼ.

 

 لكرة(: المياجمة )قطع ا -3-1-1-1-1-9
ومعناه محاولة أخذ الكرة مف الخصـ في حالة حيازتو ليا، أو قطعيا قبؿ الوصوؿ إليو، وتعتبر 

 وتيدف المياجمة إلى: مياجمة سالح المدافع ضد المياجـ،ال
 استخالص الالعب المدافع الكرة مف المياجـ المنافس. -
 إبعاد المنافس المستحوذ عمى الكرة منيا.  -
 المياجـ المنافس. تشتيت الكرة مف أرجؿ -
 قطع الكرة قبؿ أف تصؿ إليو. -

 

 وتتم المياجمة بالطرق التالية:
 المكاتفة -
 المياجمة مف األماـ  -
 المياجمة مف الخمؼ -
 (Fedor Garel, 1977)المياجمة بالزحمقة مف الجانب أو الخمؼ أو األماـ. -
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 التمــــــــــاس: رميــــــــة -3-1-1-1-1-12
في حالة عبور الكرة خط التماس سواء  ىاتعتبر رمية التماس ميارة خاصة ويتـ القياـ بيا و تنفيذ

رة في األرض أو في اليواء حيث يتطمب تنفيذ ىذه الرمية شروط خاصة يجب عمى ككانت ال
ذا ما استخدمت رمية التماس و  ،أف يتبعياو الالعب الذي يقـو بأدائيا  استخداما أمثؿ يمكف أف ا 

 يشكؿ خطورة كبيرة عمى مرمى الخصـ حيث يعتمد عمييا المدربيف في عمميـ التكتيكي.
 ومف الشروط القانونية لرمية التماس:

 ترمى الكرة مف نفس المنطقة التي خرجت منيا عمى خط التماس. -
 الالعب يواجو الممعب بجزء مف جسمو. -
 ليديف معا و ال تسقط.ترمى الكرة مف خمؼ الرأس لألماـ با -
 (2000)مفتي إبراىيـ حماده،  .يف مالمس لألرض عمى الخط أو خمفوجزء مف كمتا القدم -

 

 أنواع رمية التماس:
 رمية التماس من الثبات: (3

 رمية التماس و القدماف ممتصقتاف 
 رمية التماس و القدماف متباعديف متجاورتيف 
  و رجؿ أماـ و األخرى خمفاػرمية التماس. 

 

 رمية التماس من االقتراب: (5
 رمية التماس مف االقتراب بالمشي 
 رمية التماس مف االقتراب بالجري. 

 

 حراسة المرمى: -3-1-3
في وقت مضى كاف دور حارس المرمى أقؿ ميزة، بأخذ بعيف االعتبار بقية عناصر الفريؽ أما 

في كرة القدـ الحديثة أعطت كؿ العب دور و أىمية متساوية، فاليـو الوضعية تغيرت بصفة كبيرة، 
فأصبح مركز حراسة المرمى مركز حساس لحماية المرمى حيث أنو الالعب الوحيد الذي يمكف أف 

ييـز فريقو حسب طريقة أداءه كما أصبح حارس المرمى يؤدي أدوار أف يسمح بفوز فريقو و كذلؾ 
اليجمات السريعة و المعب خارج منطقة الجزاء برجميو ىجومية و ذلؾ مف خالؿ المساىمة في 

 كآخر مدافع.
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 المميزات الواجب توفرىا في حراسة المرمى: -3-1-3-1
 أف يتمتع بالقدرة عمى القيادة و توجيو زمالئو أثناء سير المباراة. -
 أف يمتاز بالشجاعة و الجراءة و الثقة بالنفس. -
 يكوف لديو القدرة عمى حسف التوقع و اإلدراؾ و التوقيت السميـ  أف -
 أف يتمتع بقدرة كبيرة مف سرعة لرد الفعؿ و التوافؽ العضمي العصبي  -
 أف يتمتع بقدرة كبيرة في الرشاقة و المرونة و السرعة و القوة -
طولو ( سنتمتر عمى أف يتناسب 185-175أف يكوف طويؿ القامة و يتراوح طولو ما بيف ) -

 ( كيموغراـ80-70مع وزنو بحيث يتراوح ما بيف )
 أف يكوف فاىما بكافة الخطط الدفاعية و اليجومية  -

) حنفي محمود مختار،  أف يؤدي جميع الميارات األساسية بكفاءة عالية مثؿ زمالئو في الفريؽ.
 (104، صفحة 1980

 

 :الخصائص العمرية لالعبينة معرفة أىمي -3-1
لكف وضع جاء عف النمو بأنو عممية متصمة ومتداخمة ، و إف تقسيـ النمو إلى مراحؿ ال يناقض ما 

ىذا التقسيـ حتى يساعد عمى الدراسة العممية لمنمو و منو اكتشاؼ المقاييس و المعايير المناسبة 
كثير مف مياديف العمـ لنسبة لممشتغميف بلكؿ مظير مف مظاىره " لدراسة مراحؿ النمو أىمية بالغة با

، و يمكنيـ مف التعرؼ عمى مختمؼ الخصائص الجسمانية و الحركية، و العقمية و المختمفة "
االجتماعية و االنفعالية لكؿ مرحمة مف مراحؿ النمو، و بالتالي يسيؿ وضع البرام  و استخداـ 

سرعتو الطبيعية و ىناؾ عدة تقسيمات أفضؿ الطرؽ و الوسائؿ التي تسمح بأف يبمغ أقصاه في 
 (11، صفحة 2002)مرواف عبد المجيد إبراىيـ،  .لمراحؿ النمو تختمؼ تبعا لميدؼ منيا

 التعريف بفئة الناشئين:  -3-1-1
( سنة، و 12-6أعمارىـ ما بيف) الناشئيف ىـ الصغار مف الجنسيف ، البنيف و البنات الذيف يترواح
سنوات تقريبا(، ومرحمة  10-8تندرج ىذه السنوات تحت كؿ مف مراحؿ الطفولة المتوسطة )

)عمرو أبو المجد  سنة . 17سنة تقريبا(، مرحمة المراىقة األولى بداية 12-11الطفولة المتأخرة ) 
 (29، صفحة 1997وجماؿ اسماعيؿ النمكي، 

 :سنة( 11 -11مميزات مرحمة الطفولة المتأخرة )  -3-1-2
إف مرحمة الطفولة المتأخرة تعتبر مف أىـ المراحؿ التي يجب عمى اإلنساف استغالليا و استثمار 
حتى يستطيع أف يبنى قاعدة قوية لممستقبؿ و ىذا في مختمؼ الفروع، و خاصة كرة القدـ حيث أف 
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العمماء يعتبرونيا المرحمة أو السف المناسب الذي يعتمدوف عميو في انتقاء الناشئيف لمممارسة 
الرياضة في ىذه المعبة، كما يعتبر أكبر مرحمة يتـ انضماـ األوالد فييا إلى األنشطة الرياضية 
ف المختمفة و تعتمد ىذه المرحمة عمى تطور منتظـ و ىادئ لجسـ الالعب الناشئ يقوؿ كؿ م

Ladislaykacani و LADISLAV HORSKY ف ىذه المرحمة تتطمب تطوير التوافؽ : بأ
 .وتعمـ الحركات السيمة و الصعبة مف خالؿ التمرينات المطبقة

 أفضؿىو  ف ىذا العمرإقا مف وجية نظر التطور الحركي فانطال : »بأنو" كورت مانيل"كما يقوؿ 
 .«عمر زمني يجب استثماره لتطور القابمية الحركية المتنوعة 

أفضؿ  : »ىذه المرحمة توصؼ بأنيابأف  "ناىد محمود سعد و دينممي رمزي فييم"و يؤكد كال مف 
 (86، صفحة 2000/2001)الفضيؿ عمر عبد اهلل عبش،  .«مرحمة التعمـ 

تدخؿ ىذه الفترة العمرية بيف مرحمتي  سنة: (11 -11)خصائص المرحمة العمرية  -3-1-3
الطفولة المتأخرة و مرحمة المراىقة و ىي تعتبر مف أىـ مراحؿ التكويف و تعتبر السف الذىبي لتعمـ 

ماره لتطوير القابمية الحركية المتنوعة ثكـ يعتبر أفضؿ عمر زمني يجب است و تنمية األداء المياري
 (99، صفحة 2011-2010)مرسمي العربي،  .الموجية

سمسمة مف  : »بأف النمو ىو "عمرو أبو المجد و جمال النمكي" رىي :تعريف النمو -3-1-4
و بدء انحداره، فالنمو بيذا أ هىي اكتماؿ النض  و مدى استمرار و تغيرات تيدؼ إلى غاية واحدة ال

ىذه تطوره ويسفر عف ثر أخرى إالمعنى ال يحدث فجأة، و ال يحدث عشوائيا، بؿ يتطور خطوة 
 (29، صفحة 1997)عمرو أبو المجد وجماؿ اسماعيؿ النمكي،  .« "صفات عامة ال

يشير إلى تمؾ العمميات المتتابعة مف التغيرات  »أنو عمى : "محمد حسن عالوي"كما عرفو 
 «.التموينية و الوظيفية منذ تكويف الخمية الممحقة و تستمر باستمرار حياة الفرد 

 خصائص النمو: -3-1-5
حتى يسيؿ عمينا فيـ النمو و السير الحسف لو سنحاوؿ بطريقة مختصرة تحديد خصائص النمو 

يسيؿ عمييـ التعاوف مع االتجاه  عمى أفالمربيف دئ لموالديف و قوانيف و المباحيث يساعد فيـ ىذه ال
 .دال مف أف يجاىدوا في اتجاه مضادالطبيعي ب

وزف و التكويف نتيجة لنمو طولو و نعني بو نمو الفرد في الحجـ و الشكؿ و ال النمو التكويني: -أ
 داخميا تبعا لنمو أعضاءه.ينمو و ككؿ في مظيره الخارجي العاـ، و ارتفاعو، فالفرد ينموعرضو و 
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ر حياة و نعني بو نمو الوظائؼ الجسمية و العقمية و االجتماعية لتساير تطو  النمو الوظيفي: -ب
 .الفرد و اتساع نطاؽ بيئتو

، و مرحمة الطفولة المتأخرة تتميز قوؿ بأف لكؿ مرحمة تأثيرىا الخاصومف خالؿ ما سبؽ يمكف ال
)محمد حسف عالوي،  .لتي تميزىا عف باقي المراحؿىي األخرى بمجموعة مف الخصائص ا

 (03، صفحة 1998

 مظاىر النمو: -3-1-6
 ".النمو الجسمي: -3-1-6-1

و الوزف، كما نالحظ نمو العضالت  ؿو طو تتميز ىذه المرحمة بضعؼ في النمو بالنسبة لم
تنمو  »: "حسف عالوي محمد"، حيث يقوؿ بالعضالت الكبيرةنة الصغيرة يتـ بسرعة كبيرة بالمقار 
 (134، صفحة 1998)محمد حسف عالوي،  .«العضالت الصغيرة بدرجة كبيرة 

كما أف نمو األعضاء الداخمية تقترب مف حجميا الطبيعي كالقمب و الرئتيف و يظير لنا وجود 
أفراد نفس السف، و يعتبر النمو الجسماني قاعدة في عممية انتقاء الناشئيف ضمف فروؽ فردية بيف 

التوجيو اليادؼ لحركاتو و قدرة  مفيتمكف بدرجة كبيرة  اشئنشاط رياضي ما، حيث نجد أف الن
 .الجذع إلى الذراعيف إلى القدميف التحكـ فييا وىذا ما يتضح مف خالؿ حسف انتقاؿ الحركة مف

 (96، صفحة 1980)عبد اهلل الصوفي، 

كما يتميز النمو في ىذه المرحمة بالبطء بالمقارنة بالمرحمة السابقة، و يؤدي نض  الجياز العصبي 
، و تكوف العظاـ انو يالحظ تزايد النمو العضمي إاللمطفؿ إلى نض  األعضاء الدقيقة كاألصابع، 

في السنة ،  2أقوى مف ذي قبؿ و يتتابع ظيور األسناف الدائمة، كما يشيد الطوؿ نسبة زيادة 
، و تزداد الميارات الجسمية و تعتبر أساسا ضروريا لعضوية في السنة 30ويشيد الوزف زيادة

 (264، صفحة 1995السالـ زىراف،  )حامد عبد الجماعة و النشاط االجتماعي.

و بيذا نستطيع القوؿ أف النمو الجسماني يتسـ بالبطء في الطوؿ و الوزف مع نمو سريع      
لمعضالت الصغيرة و كذلؾ يجب أف نالحظ النمو الجسمي مف بيف األشياء التي تظير بحيث أف 
ىذه المرحمة تتعدؿ فييا النسب الجسمية، و تصبح قريبة الشبو بيا عند الراشد و تستطيؿ األطراؼ، 

في السنة ،  2، و تكوف العظاـ أقوى مف ذي قبؿ، و يشيد الطوؿ زيادة د النمو العضميو يزدا
في السنة، و يقاـو الطفؿ  30وفي نياية المرحمة يالحظ طفرة في نمو الطفؿ و يشيد الوزف 
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، 1995)حامد عبد السالـ زىراف،  المرض بدرجة كبيرة، و يتحمؿ التعب و يكوف أكثر مثابرة.
 (266صفحة 

 النمو الحركي:  -3-1-6-1

ة مرحمكما يكوف الطفؿ في ىذه ال عةسر بأقصى  لعمرية بكثرة الحركات و نموىاتتميز ىذه المرحمة ا
يتميز الطفؿ في » قادرا عمى أداء الحركات و يكوف كذلؾ قادر عمى التحكـ في حركاتيا بحيث 

بسرعة االستيعاب و تعمـ الحركات الجديدة و القدرة عمى الحركة في مختمؼ ىذه المرحمة 
 (135، صفحة 1988)محمد حسف عالوي ، .«الظروؼ

القدرة عمى الدقة و التركيز و صفة التوافؽ و فييا أف ىذه المرحمة تنمو » بقولو  "فايناك"كما يؤكد 
الترابط و كذلؾ القدرة عمى تحميؿ اإلشارات و التعميمات التي تعطي لو قابمية الحركة و يمكف اف 

ىذا السف ىو أفضؿ عمر أف تكوف طريقة العرض أحسف طريقة بيداغوجية في ىذه المرحمة ، كما 
، حيث يجب أخد الحذر في ىذه المرحمة فيما يتعمؽ  زمني يجب استثماره لترويض القبمية الحركية

 .«بالعادات الحركية السيئة و تصحيحيا بسرعة ألنيا تكوف صعبت التصحيح مستقبال 

و انطالقا مف وجية نظر تطور الحركة فاف ىذا العمر ىو أفضؿ عمر زمني و الذي يجب » 
القوؿ بأف ىذه المرحمة تعتبر أفضؿ  و مما سبؽ« استثمار فيو لتطوير القابمية الحركية المتنوعة 

)بف سي قدور حبيب ، .مرحمة لتطوير و تحسيف القابمية الحركية و التي يجب استثمار فييا
 (47، صفحة 2008

عند بداية ىذه المرحمة نستطيع تعمـ التحكـ في  : »"JurgenWeinker"و يقوؿ أيضا    
 jurgen wanker).«تكوف في بعض األحياف ذات مستوى عالي جدا في الصعوبة الحركات التي 

, 1998, p. 56) 

أف الطفؿ يتمكف »: عمى أنو في ىذه المرحمة نجد  "مد حسن عالويحم"كما يؤكد الدكتور    
بدرجة كبيرة مف التوجيو اليادؼ لحركاتو و مف القدرة عمى التحكـ فييا، و تصطبغ حركات الطفؿ 
بقدر كبير مف الرشاقة و السرعة و القوة، و الظاىرة التي تميز النمو الحركي في ىذه الفترة ىي 

قيادة تربوية فؿ الميارات الحركية في وقت قصير جدا و دوف ىمة، و تعمـ الطظاىرة التعمـ ألوؿ و 
طويمة في ، و األطفاؿ في ىذه المرحمة ال يقوموف بالتأمؿ و التفكير لفترة في كثير مف األحياف

يقوموف مباشرة يعاب مجرى الميارة الحركية ككؿ و ، بؿ نجدىـ يقوموف باستجزئيات الميارة الحركية
 بتنفيذىا.
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حمة بأنيا الفترة المثمى لمتعمـ الحركي لمطفؿ ، فيذه المرحمة مف أحسف المراحؿ تسمى ىذه المر و 
)محمد  .«السنية لتعمـ مختمؼ الميارات و القدرات الحركية و التي ال تماثميا مرحمة سيئة أخرى

  (236، صفحة 1998حسف عالوي، 

 النمو العقمي:  -3-1-6-3
تتميز ىذه المرحمة بظفره سريعة في النمو العقمي لمطفؿ حيث يالحظ أف الطفؿ يستطيع أف يفكر و 
يستعمؿ التحميؿ بالظواىر االجتماعية و المواقؼ التي تمر بيا مع الرغبة الكبيرة في حب 
االستطالع و االستفسار عف كؿ حالة يصادفيا مع حب الحصوؿ عمى اإلجابة ألسئمتو، حيث أف 

يزداد نمو نض  العمميات العقمية كالتذكير و التفكير أد ينتقؿ الطفؿ مف طور » ذه المرحمة في ى
تفكير الخياؿ إلى طور الواقعية كما تزداد قدرتو عمى االنتباه و التركيز مف حيث المدى و المدة، و 

ح و يزداد ميمو لالستطالع مما يحفزه إلى كشؼ ما يقع تحت حواسو ، و كذلؾ إلى ميمو لمفر 
 (138-134، الصفحات 1988)محمد حسف عالوي ، .«الفكاىة 

ىذه المرحمة العمرية تتميز بنض  بعض » و يشير كؿ مف أسامة راتب و إبراىيـ عبد ربو أف 
التصور و التذكر و القدرات العقمية و عمميتيا اإلدراكية ، فالطفؿ يستطيع البدء بالتفكير المجرد و 

االنتباه ، و بالرغـ مف أف ىذه المرحمة تتميز ببطء في النمو الجسمي العاـ فاف التكويف العقمي يبدأ 
، صفحة 2008)بف سي قدور حبيب ، .«بنشاطو اإلدراكي و استمرار التفكير الحسي و شمولو 

51) 

 النمو النفسي:  -3-1-6-4
أف في ىذه المرحمة يظير الطفؿ نوعا مف التفتح و التعبير »  :"قاسم المندالوي و آخرون" رىي

بأف ما  "محمد مصطفى زيدان"كما يضيؼ « عف نفسو في الشخصيات التي يتقمصيا و يقمدىا 
المبادرة ئ في ىذه المرحمة عدـ المباالة وكذا النقص الذاتي، الجراءة والحماس و يميز سموؾ الناش

 .واألنشطة الرياضية حتى يتضح لو المسار في تخصصتعمـ الذي يشمؿ مختمؼ فعاليات و ال في
 (53، صفحة 2006)مقراني جماؿ، 

خالؿ ىذه المرحمة ييتـ األطفاؿ بالجماعة و ينتقؿ »حيث يذكر أف  "محمد حسن عالوي" ويشير
زيادة فترة يميز أيضا لدى الناشئيف يزيد إعجابيـ باألبطاؿ، و التركيز مف الذات إلى الجماعة كما 

قمة الميؿ لمتغير مف نشاط إلى أخر، حيث ييتـ الطفؿ بمظيره الشخصي االنتباه و التركيز و 
كما تتميز  الرغبة في االستقالؿ،عندىـ صفة االعتماد عمى النفس و  تنمووخاصة عند الذكور حيث 
اكتساب امتيازات التي يتمتع بيا الكبار، حرر مف السيطرة العائمية و ىذه الفترة بالرغبة في الت
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الثقافية باريات الرياضية و ومضاعفة محاوالتيـ لمحصوؿ عمى مركز مف المراكز الممتازة في الم
لؾ فيو بحاجة لرعاية ذى جانب اىتماـ بالقيـ والمثؿ العمية لمديف والعقيدة لماعية، إلواالجت
 (50، صفحة 2008)بف سي قدور حبيب ، .«خاصة

 النمو االجتماعي: -3-1-6-5
حيث يأخذ النمو االجتماعي في ىده المرحمة شكال مغايرا لما كاف عميو في فترات العمر السابقة 

ي عمى الصورة الذاتية والمزاج أف التحوالت اليرمونية و التغيرات الجسدية في ىده المرحمة تأثير قو 
ه المرحمة يزداد الشعور بتقدير الجماعة في صورة الوالء ذفي ى» القات االجتماعية حيث أنو العو 

االجتماعية حيث  ميوليـ لمعمؿ لممساىمة في الموافؽ داف الذاتي و ضلمفريؽ و الرغبة في الكي
أف الذكور » يبرز و يصبح موضوع التميز مع زمالءه وفي نفس الصياغ يشير مفتي إبراىيـ حماد 

يمقوف تشجيعا عاما لمممارسة أنواع الرياضة التي تتميز بااللتحاـ البني و الميارات التي تحتاج إلى 
 (55، صفحة 2008، )بف سي قدور حبيب .«القوة العضمية 

قراف عمى يكوف التفاعؿ االجتماعي مع األيزداد تأثير جماعة الرفاؽ و  "حامد عبد السالم"و حسب 
النشاط االجتماعي أشده، يسوده التعاوف والتنافس والوالء والتماسؾ، ويستغرؽ العمؿ الجماعي و 

يحصؿ الطفؿ عمى رضا كي للطفؿ بعضويتو في جماعة الرفاؽ، و يفتخر االطفؿ، و  معظـ وقت
، صفحة 1995)حامد عبد السالـ زىراف،  يطيع قائدىا.جده يساير معابرىا و قبوليا نالجماعة و 

276) 

لحركية واالجتماعية بدرجة القدرات اأنو يتسع مجاؿ الميوؿ و : »"محمد حسن عالوي"و يضيؼ 
، 1998)محمد حسف عالوي،  «.ميارة أو لنجاحيـ في عمؿ ما يرتاحوف عند اكتسابيـممموسة و 
 (137صفحة 

 سنة:( 11-11)مميزات الموىوبين في المرحمة العمرية  -3-1-7

المميزات الجسمية: -3-1-7-1  
 »إلػى:  "الكـريم عفـاف عبـد"تعتبر ىذه المرحمة مف أحسف مراحػؿ الػتعمـ وىػذا لعػدة أسػباب أرجعتيػا 

 .« الحركيػػػة التػػػي يتميػػػز بيػػػػا الطفػػػؿ فػػػي ىػػػذه المرحمػػػػةالخصػػػائص البيولوجيػػػة والنفسػػػػية و  مجموعػػػة
 (45، صفحة 1989)عفاؼ عبد الكريـ، 

األطفػػاؿ الموىػػوبيف ىػػـ الػػذيف فػػوؽ المتوسػػط  » عمػػى أف: "رمــانتي"فػػي دراسػػة  "فــؤاد نصــحي"يقػػوؿ و 
القػدرة األطفاؿ مف حيث الطوؿ والوزف وقوة الساقيف وقوة قبضػة اليػد و  بدرجة محدودة عف غيرىـ مف
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)فػػػؤاد نصػػػحي ،  .« عمػػػى القيػػػاـ بالحركػػػات المختمفػػػة و أيضػػػا نضػػػجيـ السػػػريع و صػػػحة أجسػػػاميـ
 (84، صفحة 1980

يمتػازوف بأجسػاـ تميػؿ ألف ىػـ الػذيف األطفػاؿ الموىػوبيف بػأف  »: "سعيد حسن العـزة"ىذا ما يؤكده و 
 (68، صفحة 2000)سعيد حسف العزة،  .« تكوف أكبر مف العادييف مف ناحية الحجـ

الطفػؿ  » بػأف: حيػث يقػوؿ "النمكـي إسـماعيل عمر أبو المجد وجمـال" عمى ذلؾ أيضا كؿ مف يؤكدو 
أوفػر صػحة  مية فيػو أكثػر طػوال و أقػوى بنيػة ويفوؽ الطفػؿ العػادي فػي كافػة الجوانػب الجسػالموىوب 

  (88، صفحة 1997)عمرو أبو المجد وجماؿ اسماعيؿ النمكي،  .« مف بقية زمالءه

لمفػرد بإعطػاء نظػرة  يعتبػر مػف أكبػر الخصػائص التػي تسػمح و بيذا نستطيع القوؿ بأف النمو الجسػمي
حػػوؿ نػػوع الرياضػػة التػػي سيمارسػػيا، ويعطػػي المتتبػػع فكػػرة كبيػػرة عػػف إمكانيػػات ىػػذا الفػػرد فػػي مختمػػؼ 

 االلتحاؽ بيا. ت التي يستطيع العمؿ مف خالليا و التخصصا

 المميزات االجتماعية:  -3-1-7-1

الرياضػة تشػارؾ فػي  ، فبالرغـ مػف أفرية لمموىوبيف تختمؼ مف مجتمع ألخإف الخصائص االجتماع
 :"Terman et hauzeur " كػؿ مػف ، بحيػث يقػوؿ فػي نفػس السػياؽتطػوير العالقػات االجتماعيػة

سنة أكثر عنػد البنػيف  (34إلى30)الرياضة تشارؾ في تطوير عالقات اجتماعية ألطفاؿ مف  » بأف
 (Terman et Huzeur, 1987, p. 45) .« عف البنات

إال أف العامػػؿ االجتمػػاعي و المعيشػػي لمطفػػؿ الغنػػي لػػيس كالطفػػؿ الفقيػػر و العكػػس صػػحيح، بحيػػث 
وجػػد مػػثال فػػي أمريكػػا أف األطفػػاؿ الموىػػوبيف يػػأتوف مػػف طبقػػات  بأنػػو قػػد»: "فــؤاد نصــحي"يؤكػػد ىػػذا 

اجتماعيػػة فػػوؽ المتوسػػط أكثػػر ممػػا يػػأتوف مػػف الطبقػػات األخػػرى، كمػػا وجػػد أنيػػـ يػػأتوف مػػف سػػالالت 
، 1980)فػػؤاد نصػػػحي ،  .«بشػػرية تنتمػػي إلػػى الػػبالد األوروبيػػة الشػػػمالية مػػف غيرىػػا مػػف السػػالالت

  (184صفحة 

و بيػػذا يكػػوف لمعامػػؿ االجتمػػاعي دور فػػي مسػػتوى النضػػ  الصػػحيح و تطػػور الطفػػؿ و قدرتػػو عمػػى 
 المعيشة. 
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 المميزات العقمية:  -3-1-7-3
لتفكيػػر الػػذيف يمتمكػػوف موىبػػة سػػرعة الػػتعمـ و تحميػػؿ و فيػػـ المعػػاني، و االموىػػوبيف ىػػـ إف األطفػػاؿ 

ليسػػت ليػػـ الرغبػػة بالقيػػاـ باألعمػػاؿ الروتينيػػة و كػػذلؾ يتميػػزوف واالبتكػػار و منطقيػػا، و أيضػػا الميػػوؿ 
 بالدقة و استيعاب ما يالحظونو. 

و مف ىذا المنطؽ عكس التركيز عمى الزيادة في إثراء المعمومػات و تنويعيػا فػي الميػداف الرياضػي، 
 الحنكة.  القدرة و رات الحركية التي تكسبويمكف أف يعطى لمطفؿ عدد كبير مف الميا

تفكيػر قػوى العقميػة فػي النضػوج مػف تػذكر و فػي ىػذه المرحمػة تبػدأ كػؿ ال »:"عفاف عبد الكريم"تقوؿ و 
  (50، صفحة 1989)عفاؼ عبد الكريـ،  .« وانتباه

 132األطفػاؿ الموىػوبيف يتمتعػوف بػذكاء فػوؽ المتوسػط قػد يكػوف » بأف: "سعيد حسني العزة"و يرى 
دراؾ االرتباطو العالقة بػيف درجة فأكثر،  142درجة أو  كما أنيـ قادريف عمى فيـ السبب والنتيجة وا 

، و يتميػػزوف التعمػػؽ فػػي العمػػـو التجريديػػةالقػػدرة عمػػى اإلدراؾ والفيػػـ واالسػػتيعاب و  لػػدييـ، و ءاألشػػيا
نيػػػـ شػػديدي المالحظػػػة و لػػػدييـ قػػػدرة عاليػػة عمػػػى التركيػػػز و تعمػػػـ ري، و اإلبتكػػػابػػالتفكير اإلبػػػداعي و  ا 

 (41، صفحة 2000)سعيد حسف العزة،  .«الميارات

 المميزات االنفعالية و االجتماعية:  -3-1-7-4
 "فؤاد نصحي"يقوؿ حيث إف األطفاؿ الموىوبيف تتوفر ليـ السمات المفضمة عف األطفاؿ العادييف، 

عة و االستماع القتراحات الغير والتعاوف ف األطفاؿ الموىوبيف يمتازوف بحسف الطابأ » :في ذلؾ
)فؤاد نصحي ،  .« أقؿ تفاخرا بالنفسمعيـ، ولدييـ قوة فائقة عمى نقد الذات وىـ أكثر أمانة و 

 (185، صفحة 1980

يعتبػر الطػابع االجتمػاعي عنصػر أساسػي » فػي قولػو : "سـعد جـالل"مػنيـ وىذا ما أدلى بو العمماء و 
بنػػي جنسػػو، كمػػػا فػػي تكػػويف الشخصػػػية  التػػي تسػػمح لمفػػػرد باالنػػدماج فػػي مجتمعػػػو مػػع األفػػراد مػػػف 

ىػو الشػأف فػي ميػؿ الناشػئيف إلػى اكتشػاؼ البيئػة المحيطػة بيػـ، بحيػث تكػوف كما يستوعب قوانينو، و 
 (56، صفحة 1989)سعد جالؿ،  .«نظرتيـ نفعية يعتمدوف فييا عمى حواسيـ و خبراتيـ العممية

األلعاب التي تحتاج إلى تحميؿ لصعوبة لنض  و دقة التحميؿ في الحركات و وبالتالي فيـ يتمتعوف با
ليـ القدرة عمى القياـ و ـ أكثر نضجا في األلعاب المعقدة يبأن » :يقول فؤاد نصحيو القياـ بيا، 

بتحميميا، أما مف الناحية االجتماعية فنجدىـ ييتموف بأصدقائيـ ويشكموف معيـ جماعات، أي أكثر 
 (188، صفحة 1980)فؤاد نصحي ،  .« إقباال عمى الجماعات أو األصدقاء
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ف التكيػػػؼ االجتمػػػاعي لمموىػػػوب أعمػػػى منػػػو لػػػدى أ » :"رمـــانيت"فػػػي دراسػػػة  "فـــؤاد نصـــحي"و يؤكػػػد 
العادييف كما تدؿ النسب المختمفػة لتكيػيفيـ االجتمػاعي، وىػذا ألنػو يسػتطيع فيػـ األشػخاص اآلخػريف 

)فػػؤاد نصػػحي ،  .« أقػػؿ تعرضػػا لممشػػاكؿوبالتػػالي ىػػـ أكثػػر توافقػػا و االنػػدماج فػػي وسػػطيـ بسػػرعة و 
 (188، صفحة 1980

بيف يتسموف باالتزاف االنفعالي والعاطفي وىدوء العصبية والميػؿ إلػى المػرح و يمكف القوؿ بأف الموىو 
 ضبط الذات.المطافة في تعامميـ مع اآلخريف و  و النكت والدعابة و

 الصفات النفسية:  -3-1-7-5
يتميز الموىوب في ىذه المرحمة باليدوء االنفعالي و االسػتقرار، حيػث تػزداد قدرتػو عمػى ضػبط نفسػو 
و كذا مشاعره وكبتيا، و يزداد حػذره، و تنمػو لديػو مخػاوؼ مػف نػوع آخػر مرتبطػة بالفشػؿ فيمػا يقػـو 

، حيػث أف مياراتػو تػزداد يومػا بعػد اآلخػر فيصػبح بو مف أعماؿ، و يتميز بكسب السيطرة عمى نفسو
 قادرا عمى القياـ بكافة المسؤوليات التي تنسب إليو و يصبح أيضا أكثر استقاللية.

سػموؾ الناشػئ فػي ىػذه المرحمػة يصػبح غيػر وقػائي، » :فػي ذلػؾ بػأف" محمد مصـطفى زيـدان"ويقوؿ 
االتجاىػػػات التػػػي تتناسػػػب مػػػع الموقػػػؼ الػػػذي كػػػوف مبنػػػي عمػػػى مجموعػػػة مػػػف الميػػػوؿ والعواطػػػؼ و يو 
الطمػوح الػدائـ، حيػػث يغمػب عمػى تصػػرفاتو اجيػو، كمػا يتميػز بحػػب االسػتطالع والحيطػة والمثػػابرة و يو 

عمـ الػػذي يشػػمؿ المبػػادرة فػػي الػػتعػػدـ المبػػاالة وكػػذا النقػػد الػػذاتي و الجػػرأة والحمػػاس و الطػػابع التفػػاؤلي و 
)محمػػد مصػػطفى  .«يتضػػح لػػو المسػػار فػػي تخصصػػو األنشػػطة الرياضػػية حيػػثمختمػػؼ الفعاليػػات و 

 (56، صفحة 1980زيداف، 

 الممارسة الرياضية:و  سنة( 11 –11المرحمة العمرية ) -3-1-8
الناشئ ابتداء مف سف التاسعة تصبح حركاتو أكثر اقتصادية، حيث أف الجياز المركزي  إف

 .لمتحميؿ العصبي يمتمؾ مستوى عالي

ه المرحمة الحركية يظير قدرة ممتازة ذإف الناشئ في ى »  :"قاسم المندالوي و اآلخرون"يقوؿ 
التعمـ في الظروؼ إلتقاف، كما يمتاز بسرعة وقوة ورشاقة واستجابة عالية، والتوقيت و لمتعمـ و ا
 (20صفحة ، 1988)قاسـ المندالوي واآلخروف، .« المختمفة

 أف » "بريكسي وعبد الرحمن"يقوؿ فتعمـ الميارات الرياضية،  و يمكف أف ندرب الناشئ عمى
ه المرحمة تساعد عمى تعمـ الميارات الحركية، و البد مف ذالقدرات البدنية والنفسية لناشئ ى

 (Brikci , p. 31).«توجيييـ لمتدريب المتعدد الجوانب و االختصاص 
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 خالصة:

مف خالؿ التنبؤ عف االستعدادات والقدرات  وانتقائيـ ولما كاف الكشؼ عف الناشئيف الموىوبيف
والصفات التي تتناسب ومتطمبات النشاط الرياضي وذلؾ كخطوة أولى مف أجؿ الوصوؿ إلى 

بأف عممية محمد حسن" "زكي محمد  المستويات الرياضية العالية، حيث يشير في نفس السياؽ
التنبؤ والكشؼ تقـو عمى أساس معمومات شاممة تمس جميع الخصائص التي يمكف أف تتوفر في 
الالعب الموىوب، وىذا أفضؿ وأصدؽ مف التنبؤ الذي يقـو عمى أساس معمومات ناقصة ال ترتبط 

مف جانب آخر سوى بعدد قميؿ مف المتغيرات التي ال تحدد طبيعة الظاىرة وىذا مف جانب أما 
فمعموماتنا عف ىذه المتغيرات المؤثرة، خاصة تمؾ التي ترتبط بالتفوؽ الرياضي ال غنى عنيا 
 إطالقا، خاصة إذا كنا بصدد وضع برام  تدريبية أو برام  تقويمية ليؤالء الموىوبيف أو المتفوقيف.

 (91، صفحة 2006)زكي محمد محمد حسف، 

وعميو ومف خالؿ ما سبؽ تـ تناوؿ في ىذا الفصؿ مختمؼ متطمبات كرة القدـ الحديثة والتي تعتبر 
بمثابة الركيزة األساسية التي تبنى عمييا لعبة كرة القدـ ومف ذلؾ تـ التطرؽ إلى مفيـو وأنواع 

المتطمبات  والتي تدخؿ ضمف التوافق( -الرشاقة -السرعة -القوة -)التحملوأىمية كؿ مف صفة 
البدنية، أما فيما يخص المتطمبات الميارية فتـ التطرؽ إلى أىـ الميارات األساسية سواء بالكرة أو 
بدونيا والتي يمكف لالعب أف يؤدييا خالؿ المباراة أو يتدرب عمييا ومنيا ميارة كؿ مف الجري 

ىذا فيما يخص الميارات التي بالكرة وتغيير االتجاه وميارة الخداع والتمويو ووقفة الالعب لمدفاع 
ىي بدوف كرة، أما الميارات التي تتعمؽ بوجود الكرة فتتمثؿ في ميارة ضرب الكرة بالقدـ والرأس 
والجري بالكرة والسيطرة عمييا باإلضافة إلى ميارة المراوغة والمياجمة ورمية التماس، ويشير في 

كرة القدـ أعمى مستوى مف األداء في  بأنو لكي يحقؽ العب"حسن السيد أبو عبده" نفس السياؽ 
المعب خالؿ المباريات يجب أف يعد إعدادا فنيا متكامال في ضوء متطمبات ممارسة كرة القدـ 
الحديثة والتي تتطمب مستوى عالي مف الكفاءة البدنية والميارية حتى يتمكف الالعب مف أداء 

، صفحة 2008)حسف السيد أبو عبده،  اة.الواجبات الخططية الموكمة إليو بكفاءة طواؿ زمف المبار 
09) 

ضافة إلى ما سبؽ تناولو تناولنا في ىذا الفصؿ أيضا مختمؼ الصفات والخصائص التي يمتاز  وا 
 واالنتقاء ويتصؼ بيا الناشئ سواء العادي أو الموىوب والتي ليا مف األىمية بمكاف في الكشؼ

بناءا عمى أساس عممي وذلؾ إضافة إلى معرفة وقياس كؿ ، والتنبؤ بالالعب بأنو موىوب أو ال 
 ما سبؽ.  
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 تمهيد:
شيدت األلعاب الرياضية في السنوات األخيرة تطورًا متصاعدًا وقفزة نوعية باالعتماد عمى ما قدمتو 

اإلنجازات  أفضؿتحقيؽ  إلىوصواًل ثراء الحركة الرياضية إلعممي في العمـو األساسية والبحث ا
 الرياضية.

ف  التقويـ والقياس مف عممية  كؿ تعتمد عمىأضحت  كرة القدـالناشئ في  وانتقاء اكتشاؼعممية وا 
ليؤالء  صفات والقدراتاالستعدادات وال وذلؾ مف أجؿ الكشؼ عفواالختبار بشكؿ مستمر ودوري 

نوع النشاط الرياضي الذي  إلىمبكرا  ـتوجييياألفراد أو الالعبيف الناشئيف مف أجؿ اكتشافيـ و 
التدريب عمى تطوير تمؾ  ةعمميب ـتأثرىوالتنبؤ بمدى  ـوسماتي ـوقدراتي ـيتناسب مع استعداداتي

 كرة القدـ كاف يجب عمى مدربيلذا ، الرياضي ـلتقدـ المستمر في نشاطيالقدرات بفاعميو لتحقيؽ ا
بالنجاح والتفوؽ  والمبشرة المثمرة ةالرياضيأوؿ ما يشغؿ باليـ ىو البحث والتنقيب عف الخامات 

مف  استعداداتيـ ال يكوف إلى بانتياج األسس العممية المتمثمة في التعرؼ عمى ذلؾو  الرياضي،
 مناسبةال أو غيرىا مف متطمبات ةوالمياريأ ةالبدنيو أ المورفولوجية والقياسات سواء االختبارات خالؿ

 الناشئيف الموىوبيف وانتقاء اكتشاؼالجيدة في  البدايةوبيذه  ،لرياضي التخصصيلنوع النشاط ا
وتوفير اإلمكانيات والوسائؿ  سميمةعمميو  أسسالتدريب البدني المبنى عمى  أضافوما ومع 

كماؿ الجوانب األخرى ،والمنشآت والميؿ والدافع لمتفوؽ مف الفرد الرياضي  لرغبةاعمى  عالوة وا 
إلى حد كبير، وألىمية كؿ مف التقويـ  قد اكتممت البطؿ ةتصبح بذلؾ مقومات صناعفنفسو 

بصفة خاصة  واالنتقاء والقياس واالختبار في االنجاز الرياضي بصفة عامة وفي عممية االكتشاؼ
تقرر التطرؽ إلييا مف خالؿ ىذا الفصؿ الذي سنحاوؿ فيو ذكر بعض المفاىيـ واألنواع وأىداؼ 

ـ والقياس واالختبار وذلؾ إضافة إلى جوانب أخر متعمقة واألىمية التي تمعبيا كؿ مف عممية التقوي
بيـ، وكما تـ التطرؽ في ىذا الفصؿ إلى كؿ مف المحكات والمستويات والمعايير وىذا لعالقة ىذه 

المواىب وفؽ  تقويـ الموضوعي الذي يسمح بانتقاءاألخير في تقنيف بطارية االختبارات وتحقيؽ ال
 ة في االختيار.أساس عممي قوي بعيد عف الذاتي
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 و القياس و االختبار في المجال الرياضيالتقويم  -4
 التقويم: -4-1

 الفرق بين مصطمحي التقييم و التقويم:  -4-1-1
ما يخمط الميتموف بيف كممتي تقويـ و تقييـ، و الواقع أف كؿ كممة تعني شيئا مختمفا، فالتقييـ  كثيرا

صالح  يعني بياف قيمة الشيء فقط، أما التقويـ فيعني باإلضافة إلى بياف قيمة الشيء الحكـ عميو وا 
 (03، صفحة 1985) أحمد سميماف عودة،  اعوجاجو.

 . ما فيو مف اعوجاج بمعنى عدؿ الشيء، و إصالح "قوم"وكممة التقويـ لغتا جاءت مف الفعؿ 

)ابف منظور، أقمت الشيء وقومتو فقاـ بمعنى استقاـ و اعتدؿ واستوى. و جاء في لسان العرب:
 (224، صفحة 2004

في تحديد الفرؽ  "الدين رضوان و كمال عبد الحميد إسماعيلمحمد نصر "يؤكده كؿ مف ىذا ما و 
كممة التقييـ ترمي إلى التشخيص فقط في حيف ترمي كممة التقويـ إلى  »بيف المصطمحيف 

)محمد نصر الديف رضواف و كماؿ عبد الحميد إسماعيؿ،  .« التشخيص و اإلصالح و التطوير
 (19، صفحة 1994

 مفهوم التقييم:  -4-1-1-1
إف التقييـ التربوي ىو التفحص المستمر لكؿ المعمومات  "عبد اهلل زيد الكيالني و آخرون"يرى 

المتوفرة الخاصة بالطالب و المعمـ و البرنامج المدرسي و العممية التعميمية، و ذلؾ لموقؼ عمى 
درجة التغير الحاصؿ عند الطمبة، و تكويف أحكاـ صادقة عنيـ و عف فعالية البرامج المدرسية 

فيعرؼ التقييـ بأنو عممية منيجية تحدد مدى تحقيؽ  "Groulundكرونمند "التي تقدـ ليـ. أما 
األىداؼ التربوية مف قبؿ التالميذ، و أنو يتضمف وضعا كميا و كيفيا باإلضافة لمحكـ عمى القيمة، 

فيعرفو بأنو إعطاء قيمة لشيء ما وفقا لمستويات وضعت أو حددت سمفا و  "Dawniدواني "أما 
فاية األشياء و دقتيا و المحكات و المستويات و المعايير لتقدير مدى كيتضمف التقييـ إستخداـ 

تجدر اإلشارة إلى أف التقييـ عممية تأتي و  ، (40، صفحة 2005)تيسير مفمح كوافحة،  .فعاليتيا
عميو، فالتقييـ عممية تشخصية تعتمد عمى المعطيات التي تـ الحصوؿ عمييا  بعد القياس و مترتبو

 إلى معايير محددة مسبقا. امف عممية القياس و التي يترتب عمييا إصدار أحكاـ إستناد
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 مفهوم التقويم: -4-1-2
لقد اختمفت و تنوعت تعاريؼ التقويـ كؿ حسب المجاؿ المستخدـ فيو و الغاية التي مف أجميا 

، فنتائج اإلختبارات و المقاييس ال تعطي أي معنى أو مدلوؿ في ذاتيا، فنحف ال نختبر استخداـ
رغبة في االختبار، كما أننا ال نطبؽ المقاييس لمقياس و لكف نختبر و نقيس مف أجؿ البمجرد 

 عممية التقويـ.
ىو عممية التحقيؽ التقويـ  »أف:  "الكن"نقال عف  و كمال عبد الحميد"  "نصر رضوانقد عرؼ لو 

)عبده رزؽ محمد  .« مف الصحة أبعاد قرار معيف أو انتقاء أفضميا و أكثرىا مناسبة لمموقؼ
 (69-68، الصفحات 2012أحمد، 

معاف ذات تمؾ العممية التي عف طريقيا نعطي درجات أو  »ـ أف التقويـ ىو: 1989 "اندروز"يبيف 
 . « دالالت خاصة بالنسبة لمبيانات المتجمعة مف تطبيؽ وسائؿ القياس  المستخدمة

: بأنو عممية تتضمف ثالث خطوات رئيسية إجرائياـ التقويـ 1975 جاكسون"" بومجارتنر و ويعرؼ 
 كبيرة ىي:

 جميع البيانات الالزمة باستخداـ الوسائؿ المناسبة  الخطوة االولى:*
إصدار أحكاـ قيمة عمى البيانات المتجمعة وفقا لبعض المحكات التقويمية،  الثانية:الخطوة *

 كالمعايير أو المستويات أو غيرىا.
 اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعمؽ بموضوع التقويـ استنادا إلى البيانات المتاحة". الخطوة الثالثة:*

 (21، صفحة 1998، ) عبد الحميد كماؿ

فيعرفو بأنو عممية تتضمف جمع و تحميؿ المعمومات بغرض كتابة تقرير مختصر  "أليكسن"أما 
 مف ضمف البدائؿ المتاحةفادة منو في إتخاذ القرارات المناسبة و في إختيار ستعنيا يمكف اإل

 .(37، صفحة 2006)محمد نصر الديف رضواف، 

أما مفيـو التقويـ في التربية البدنية و الرياضية فيو العممية التي يجرييا المربي الرياضي )مدرس 
المدرب( كؿ حسب مجاؿ عممو بقصد معرفة مدى اإلستفادة مف الدرس أو و التربية الرياضية 

بيـ الميارات الحركية ثيره في تغيير سموؾ التالميذ أو الالعبيف مع إكساتأالبرنامج التدريبي و مدى 
المتعددة و العادات الصحية السميمة، فضال عف تأشير مدى تقدـ أو تأخر مستوى الالعب و ما 
ىي األسباب المؤدية لذلؾ؟ حيث يتـ خالليا ) أي مف خالؿ عممية التقويـ( الػتأشير العممي 

يع أف نعرؼ التقويـ الصحيح لمواطف الضعؼ لتجاوزىا أو تعزيز مواطف القوة فييا. مف ىنا نستط
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ىو عممية الحصوؿ عمى المعمومات )البيانات( و إستخداميا لتكويف األحكاـ و  » "لتينبرك"طبقا 
، 2003)مرواف عبد المجيد و محمد الياسري،  .« التي بدورىا تستخدـ في عممية صنع القرار

 .(20-19الصفحات 

و التقويـ ال يقتصر عمى مستوى الطالب أو الالعب و إنما الوقوؼ عمى البرامج و المناىج و 
طرؽ و أساليب التعميـ و التدريس و اإلمكانات و ىذا يعني أف التقويـ ىو الوسيمة لمتقدـ و الرقي و 

وميا و في إظيار نقاط الضعؼ و القوة و إعطاء الحموؿ العممية المناسبة لمحالة التي نريد أف نق
بدو حتميا إذا أردنا أف نعرؼ مدى ييـ أمر إف إستخداـ القياس و التقو  » :بوشر""ىذا الصدد يقوؿ 

فائدة أو فاعمية البرامج التي تدرس و ما يتـ عف طريقيا، و إذا أردنا التحقؽ مف أف ىذه البرامج 
 .(40، صفحة 2002)سامي محمد ممحـ،   « تحقؽ فعال األغراض الموضوعة مف أجميا

 أنواع التقويم: -4-1-3
 :التقويم الذاتي

حيف ذلؾ يمجأ المدرب إلى الوسائؿ أو أدوات القياس الذاتية وحدىا في عممية التقويـ، كما يحدث 
يعتمد التقويـ عمى المقابمة الشخصية، أو حيف تستخدـ أدوات أو وسائؿ القياس التقديرية أو المعرفة 

، 2002)عباس. ؾ. أ،   الحكـ بالمظير الخارجي دوف المضموفالسابقة بمستوى األفراد، و 
 .(19-18الصفحات 

أي أف أحكاـ الفرد مرتبطة بذاتو، و ىو يعتمد في إصدار ىذه األحكاـ عمى معايير ذاتية مثؿ 
 المنفعة أو اآللفة أو إعتبارات المكانة اإلجتماعية أو سيولة الفيـ و اإلدراؾ.

 التقويم الموضوعي:
 عممية إصدار الحكـ عمى قيمة األشياء أو األشخاص أو الموضوعات في ضوء رؼ عمى أنويع

، الصفحات 1995)محمد صبحي حسانيف،   معايير أو مستويات أو محكات لتقدير ىذه القيمة
26-29). 

 التقويم اإلعتباري:
و ىو نوع مف التقويـ  حسانين" ي"محمد صبحـ و الذي يضيفو و ىو النوع الثالث مف أنواع التقوي

كات بالمعنى اإلحصائي المفيـو و يكوف في حالم ال عمىالمستويات و  الال يعتمد عمى المعايير و 
ضوء خبرات و آراء و إتجاىات القائميف بالقياس. ىو نوع أقرب مف التقويـ الذاتي عنو إلى التقويـ 

 .(30-29، الصفحات 2001)محمد صبحي حسانيف،  الموضوعي
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 :: يصنؼ التقويـ مف حيث توقيت إجرائو إلىأنواع التقويم بحسب وقت إجرائه -4-1-4

 التقويم المبدئي أو التمهيدي:
ييدؼ التقويـ المبدئي أو التمييدي إلى توفير صورة متكاممة عف حالة الفرد التدريبية قبؿ البدء في 

و إلى جانب تحديد األساليب و البرنامج التدريبي، و تحديد موقؼ الرياضي لنقطة بداية تدريبي
 ، و ىو (297-296، الصفحات 2003)عبد الخالؽ. ع،   التدريبية التي سوؼ تتبع معوالطرؽ 

التقويـ الذي يتـ قبؿ البدء في التطبيؽ حتى تتوافر صورة كاممة قبؿ التطبيؽ، و يتـ الحصوؿ عمى 
 (39، صفحة 1995)عبد المنعـ سميماف إبراىيـ ،  .معمومات أساسية منو

 التقويم التكويني أو المرحمي:
تدرب بشكؿ يسمح لو باإلنتقاؿ إلى أثناء مفرد لييدؼ التقويـ التكويني أو المرحمي إلى وضع قيمة 

المرحمة التالية، و لذا يساعد عمى التشخيص بإكتشاؼ نواحي القوة و الضعؼ إلجراء التعديالت 
ة في أثناء ، و ىو الذي يتـ و ألكثر مف مر  (297، صفحة 2003)عبد الخالؽ. ع،   ةالالزم

معمومات تساعد عمى مراجعة العمؿ و تطوير ىذا البرنامج أو  ىتطبيؽ بغرض الحصوؿ عم
 (39، صفحة 1995)عبد المنعـ سميماف إبراىيـ ،  التجربة.

 التقويم التجميعي أو النهائي:
ييدؼ التقويـ التجميعي أو النيائي إلى وضع نياية التدريبية أو البرنامج التدريبي لبياف درجة إتقاف 

و يستخدـ الحكـ عمى  ،(297، صفحة 2003)عبد الخالؽ. ع،   الفرد لمعممية التدريبي المكتسبة
)عبد المنعـ سميماف إبراىيـ ،  .فيو أو إيقافو ارلإلستمر برنامج ما، مف أجؿ إتخاذ قرار بشأنو 

 (39، صفحة 1995

 أهداف التقويم:  -4-1-5
إف عممية التقويـ تيدؼ إلى مساعدة المدرب عمى أداء ميمتو و التحقؽ مف مالئمة البرامج، و 

أسباب ذلؾ مما  لىتقدمو أو عدمو، باإلضافة إتساعده في التعرؼ عمى حالة الالعب و مدى 
إلى ما  "ليمى فرحات"يساعد عمى التوجيو في عممية التدريب، و يمكف حصر أىداؼ التقويـ حسب 

 يمي:
 أساسا لدفع التخطيط السميـ لممستقبؿ. -
 يعتبر مؤشر لكافة طرؽ التدريب و مدى مناسبتيا لتحقيؽ األىداؼ. -
 ة وحدات التدريب مع إمكانات الالعبيف.يعتبر مؤشرا لتحديد مدى مالئم -
 يعتبر مرشدا لممدرب لتعديؿ و تطور الخطة التدريبية وفقا لمواقع. -
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)ليمى   يساعد عمى التعرؼ عمى نقاط الضعؼ و الصعوبات التي تواجو العممية التدريبية -
 .(31، صفحة 2003السيد فرحات، 

 :التقويم أهمية -4-1-6
مف المؤكد أف لمتقويـ أىمية كبرى لمفرد الرياضي أو التمميذ. فيو يكشؼ لو مدى التقدـ الذي حققو 
في األداء، و كذلؾ نواحي الضعؼ و القوة، ومف ثـ عف حاجتو لبذؿ جيد أكبر لموصوؿ إلى 

 ية:النقاط التالتكمف أىمية التقويـ في  ىناالمستوى المناسب الذي يرتضيو لنفسو. و 

 التقويـ يحدد قيمة األىداؼ التعميمية و التدريسية و توضيحيا. -1
 تحديد أىمية الطريقة المستخدمة و مدى تحقيقيا لألىداؼ التدريسية أو التدريبية. -2
جو تنفيذ المنيج و معرفة الظروؼ التي تعوؽ العممية التدريسية أو اتحديد الصعوبات التي تو  -3

 دوف تنفيذ األىداؼ.التدريبية و التي تحوؿ 
كوف المنيج يساعد عمى حؿ المشاكؿ و تحقيؽ الحاجات الخاصة لموصوؿ إلى المستويات  -4

 العميا أـ ال.
تحديد كوف عناصر المنيج )األىداؼ، المحتوى، الطريقة( تراعى قدرات الالعبيف أو التالميذ  -5

 الخاصة أـ ال. استعداداتيـو إمكانياتيـ و 
 صر المنيج تراعى مستويات النمو التي وصؿ إلييا الالعبوف أو التالميذ أـ ال.وف عناكتحديد  -6
 تحديد مستوى التالميذ أو الالعبيف و مدى إستفادتيـ مما تعمموه. -7
دوافع  ارةاستثارة الالعبيف أو التالميذ نحوه )ثة تساعد عمى فاعمية التعمـ و إستيعد التقويـ وسيم -8

 و ميوؿ الالعبيف أو التالميذ نحو التعمـ(.
إف التقويـ يمقي الضوء عمى الكثير مف الجوانب األساسية التي تتعمؽ بالمنيج التدريبي أو  -9

 (24، صفحة 1989)قاسـ المندالوي و اآلخروف،   التعميمي و ىؿ يحقؽ الغرض أـ ال

 التقويم: شروط -4-1-7
 .أف يراعي الشموؿ في تصميـ برنامج التقويـ 
 .أف يكوف التقويـ مستمرا 
 .أف يكوف التقويـ تعاونيا 
 (19، صفحة 2002)عباس. ؾ. أ،  .أف يبنى عمى أساس عممي 
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 أدوات التقويم: -4-1-8
دراسة  -6دراسة الحالة.  -5اإلستفتاء.  -4المالحظة.  -3القياس.  -2اإلختبارات.  -1

التحميؿ الحركي فمسفة  -9التصوير السينمائي.  -8المقابمة الشخصية.  -7المينة. 
 (45، صفحة 2016/2017)حساـ الديف غيالف سيؼ عوف،  المنيج الحديث لمتقويـ.

 أسس التقويم: -4-1-9
يمتاز عمى غيره مف األساليب بأنو ينشد دائما الدليؿ و البرىاف و يستخدـ إف األسموب العممي 

األساليب الموضوعية الدقيقة الشاممة الوافية و ينظـ نتائجيا و يستخدـ ىذه النتائج في إصدار 
أحكاـ لكي يحقؽ التقويـ األغراض و األىداؼ التي يجرى مف أجميا فال بد مف توافر مجموعة مف 

 مي:ف إيجازىا فيما يكلمتقويـ و يم األسس العممية

يرتبط التقويـ باألىداؼ و ينسؽ معيا و ييتـ بنفس الجوانب التي تأكدىا فإذا بعدنا عف   -1
 األىداؼ فإف المعمومات التي سوؼ نحصؿ عمييا لف تكوف صادقة.

أف يكوف التقويـ شامال فال يقتصر عمى تحصيؿ المعمومات بؿ يجب أف يشمؿ أيضا   -2
ارات و الميوؿ و االتجاىات و أساليب التفكير و التقويـ فجميعيا تؤثر عمى تقويـ المي

شخصية الفرد و توجيو سموكو بمعنى أنو يجب أف يؤخذ باإلعتبار جميع النواحي المتعمقة 
 بالشخصية.

أف يكوف مستمرا فيسير جنبا إلى جنب مع عممية التعمـ و يتـ بطريقة مستمرة و منظمة،   -3
 لمنياج و يستمر فيو حتى آخره و ال يأتي في نياية العاـ.فيبدأ مع بداية ا

أف يقـو التقويـ عمى أسس عممية بمعنى أف تتوفر فيو أدوات التقويـ و ىي صفات   -4
 الصدؽ و الثبات و الموضوعية و التمايز.

يجب استخداـ مجموعة متنوعة مف أدوات التقويـ، ففي تقويـ التالميذ ينبغي أف نستعيف   -5
يمة فال يختصر عمى االختبارات التحصيمية فقط بؿ يجب أف نستخدـ أدوات بأثر مف وس

أسموب المالحظة مثال. و أف تنوع وسائؿ التقويـ تزود فيمنا لمنتائج التي تسفر كأخرى 
 عنيا. 

أف تكوف عممية التقويـ مشتركة بيف التالميذ و المدرس، فال بد أف يعرؼ التمميذ اليدؼ   -6
 ى تطبيؽ االختبارات.مف التقويـ و يتدرب عم

 أف يراعى في عممية التقويـ الفروؽ الفردية بيف التالميذ.  -7
)قاسـ المندالوي و اآلخروف،   .مف حيث الجيد و الوقت اقتصادياأف يكوف التقويـ   -8

 .(29، صفحة 1989



التقويم والقياس واالختبار في المجال الرياضي                                      الفصل الرابع     

 143 

 :الرياضي بالجوانب التاليةييتـ التقويـ و  :إهتمامات التقويم الرياضي -4-1-11

تتبع النمو و التطور الناتج أو )الحادث( فيما يتعمؽ بالالعبيف مف النواحي ) البدنية،  -
 الميارية، النفسية، المعرفية، الخططية (.

تتبع مدى مناسبة و مالئمة طرؽ التدريب التي يستخدميا المدرب الستثارة دافعية الالعبيف  -
 لتنفيذ الخطة التدريبية. في اإلستجابة

الالعبيف لمختمؼ األنشطة التي تتضمنيا الخطة و درجة  استجابةمراقبة مدى تتبع و  -
 مالئمتيا و صالحيتيا لقدراتيـ و ميوليـ.

تقدير مدى االستفادة مف اإلمكانات المادية و البشرية المتاحة في النادي أو االتحاد  -
، 1994)الكاشؼ. ع. ـ،   مكونات الخطة الرياضي )المختص ( و مساىمتيا في تنفيذ

 .(67-66الصفحات 
  خطوات عممية التقويم: -4-1-11

 :ىناؾ عدة خطوات يجب إتباعيا عند القياـ بعممية التقويـ

تبدأ عممية التقويـ لمتخطيط ليا، و مف خالؿ ىذه الخطة تتحدد أىداؼ التقويـ، و  التخطيط: -أ
 مراحمو، و توقيتو و االحتياجات المالية و البشرية، و أسموبو و األدوات المستخدمة فيو.

: بعد عممية التخطيط توضع معايير محددة لألداء و النتائج وضع معايير لألداء و النتائج -ب
 خالؿ مقاييس محددة.المتوقعة مف 

مف خالؿ المعايير الموضوعية يتـ قياس األداء، و قد تكوف عممية  قياس األداء الفعمي: -جـ
القياس سيمة كالقياس الموضوعي، مثؿ الحصوؿ عمى النتائج أو قياس سرعة الجري، أو القوة 

نستخدـ األدوات العضمية، و قد تكوف أكثر صعوبة مثؿ قياس أداء الالعب أو الفريؽ، و يجب أف 
 المناسبة لقياس األداء الفعمي، و كذلؾ إختيار التوقيت المناسب.

 تيدؼ ىذه الخطوة إلى: تحميل نتائج القياس: -د
 الموضوع.  التعميمي أو التدريبي اإلستمرار في البرنامج  -
 التعديؿ في حالة عدـ تحقيقو لبعض األىداؼ الموضوعية. -
 و لبعض األىداؼ أو صعوبة في التنفيذ.التغيير في حالة عدـ تحقيق -

يتـ بعد اإلنتياء مف البرنامج و تحميؿ نتائج القياس تقييـ العمؿ النيائي، و مدى  المتابعة: -هـــــ
 مطابقتو لما ىو مطموب.
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يتـ كتابة التقرير النيائي مف عممية التقويـ، بحيث يشتمؿ عمى ما تـ  كتابة التقرير النهائي: -و
ء األىداؼ الموضوعية، مع إستخالص النتائج النيائية، و تقييـ التوصيات بشأف تقسيمو في ضو 

العمؿ، و تفادى نقاط الضعؼ أو القصور، و التأكد مف جوانب القوة، مع توضيح قدرة كؿ العب 
)عباس.  و نقاط ضعفو و قوتو، أي أف يكوف التقويـ لمسمة أو الصفة أو الشيء المطموب تقويمو

 .(21-20، الصفحات 2002ؾ. أ، 

 القياس -4-2
 : العالقة بين القياس و التقويم -4-2-1

القياس و التقويـ مصطمحاف شائعاف في مجاؿ التربية البدنية بصفة عامة، و يضف الكثير مف 
بينيما، و أوؿ ىذه الفروؽ أننا الناس أنيما مترادفاف و ىنا يكمف الخطأ، إذ أف ىناؾ فروؽ جوىرية 

نقصد بالقياس كؿ المالحظات التي يمكف التعبير عنيا بصورة كمية كقياس )درجة الذكاء، درجة 
االستعداد، درجة الطوؿ(، أما التقويـ فيو أعـ إذ أنو ال يقتصر عمى التحديد الكمي بؿ يذىب إلى 

ىذه الدرجة  ـأو الشيء المقاس، فيقو  رجة الصفةأبعد مف ذلؾ، بحيث يصؿ إلى الحكـ عمى قيمة د
بأنيا ضعيفة و تمؾ بأنيا جيدة و ىو في ىذا ييدؼ إلى معرفة إف كانت ىذه الدرجة المقاسة تنبأ 
بالنجاح أو تكشؼ عف الحاجة إلى التعديؿ، و الخالصة مما ذكر أف التقويـ متصؿ بالقياس و 

بمثابة المحدد لمستوى الالعب، أما التقويـ معتمد عميو لكنو أعـ و أشمؿ منو، فالقياس مثال يكوف 
فيكوف باإلضافة إلى ما سبؽ شامال لعممية التعديؿ و التطوير أي تطوير االيجابيات و القضاء 

 .(43، صفحة 1997)محمد صبحي حسانيف،  عمى السمبيات و العيوب

إلى أنو كاف مف الضروري التطرؽ إلى كؿ مف القياس و التقويـ،  الطالب الباحثو ىنا يوضح 
نظرا إلى أنيما يعتبراف عنصريف أساسييف لموصوؿ إلى األىداؼ المسطرة في ىذه الدراسة. فالقياس 
ىنا ىو وسيمة لجمع المعمومات و البيانات الالزمة، أما التقويـ فيو الوسيمة األمثؿ لموصوؿ إلى 

التعرؼ عمى القياس و التقويـ مف الناحية النظرية إثراء لمضموف  عمينا ف واجباالنتائج، و عميو كا
 ىذا البحث.

 العالقة بين القياس والتقييم: -4-2-2
أما العالقة بيف القياس و التقييـ، فيي أف مصطمح القياس يشير إلى مجموعة اإلجراءات التي 

بمستوى مقبوؿ مف  ابيانات يسيؿ وصفيتتضمف تحديد ما يجب قياسو و تعريفو وترجمتو إلى 
الدقة، في حيف أف مصطمح التقييـ يشير إلى مجموعة اإلجراءات التي توظؼ المعمومات بغرض 

 تحديد درجة تحقيؽ األىداؼ أو اتخاذ القرارات ذات العالقة.
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أف مفيـو التقييـ أعمى و أشمؿ مف مفيـو القياس إال أنيما يساعداف عمى تشخيص  نستنتجو 
 مواطف الضعؼ و التقدـ في األفراد و البرامج. 

ومما تقدـ فإف القياس عممية مباشرة و موضوعية بنسبة معينة وىي أدؽ و أسيؿ مف القياس غير 
يمكف أف يتأثر بو القياس غير المباشر المباشر ألنو يعتمد عمى وسائؿ قياس دقيقة ال تتأثر بما 

) أحمد سميماف عودة،  مف عوامؿ نفسية لممختبر ومدى صدؽ إجاباتو وفيمو ألىمية القياس.
 (158-04، الصفحات 1985

  مفهوم القياس: -4-2-3
ىو تمؾ فالقياس » "عالوي و محمد نصر الدين رضوانالمحمد حسن "حسب رأي كؿ مف 

ليمى "و ترى    «اإلجراءات المقننة و الموضوعية، و التي تكوف نتائجيا قابمة لممعالجة اإلحصائية
القياس ىو جمع معمومات و بيانات بطريقة كمية يؤسس عمييا الحكـ عمى الشيء و  »أف  "فرحات

أدوات متعددة و تقنية خاصة في جمع البيانات مما ساعد عمى التقدـ في عممية  باستخداـيتـ ذلؾ 
 (28، صفحة 2001)ليمى السيد فرحات،  .«التقويـ

قياس يعني تقدير الظواىر إلى أف ال» "كمال الدين عبد الرحمان درويش و آخرون"و كما أشار 
، صفحة 2002)كماؿ الديف عبد الرحماف درويش و آخروف،   « لمقياس تقديرا كمياة الموضوع

15). 
بمقدار، يوجد كؿ ما يوجد  »رأيو الفمسفي في القياس و ذلؾ في قولو المأثور  "ثورندايك"و يعطي 

، 1999)حماده مفتى إبراىيـ،  بأبو القياس "ثورندايك"و لذلؾ لقب  «و إف ىذا المقدار يمكف قياسو
 .(45صفحة 

القياس يعتبر إحدى طرؽ التقويـ الذي  »إلى إستخالص مفاده أف  "بن برنو عثمان"و قد توصؿ 
يشير إلى تمؾ اإلجراءات المقننة و الموضوعية و التي تكوف نتائجيا قابمة لممعالجة اإلحصائية. 
كما يتـ مف خاللو تقدير األشياء و المستويات تقديرا كميا مع تحديد درجة أو كمية أو نوع بعض 

)بف برنو عثماف،  « اييس المستخدمةالخصائص الموجودة حسب القواعد المحددة مف المق
  .(35، صفحة 2006/2007

القياس عممية ضرورية عمى أف  » مف خالؿ مجموعة مف التعاريؼ" الطالب الباحث" ويعرؼ
والزمة في تحديد دقة كؿ مف التقييـ والتقويـ وذلؾ مف خالؿ تحديد درجة أو كمية أو نوع مف 
الخصائص الموجودة في شيء ما ومقارنتيا بوحدات معينة أو بكمية قياسية أو بمقدار مقنف مف 

صدار الحكـ في األخير  .«عمى القيـ المراد قياسيا نفس الشيء أو الخاصية ليتـ التعبير وا 
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التدريب مباشر في تعديؿ وتغيير فمسفة و أىداؼ أثر مقياس بأف ل "الطالب الباحث"وكما يرى 
إذ أصبح لو دورا بارزا في التشخيص والتصنيؼ و متابعة التقدـ ووضع المعايير و  الرياضي

 المستويات و االكتشاؼ و التنبؤ و التدريب والتوجيو و البحث العممي.

 أنواع القياس: -4-2-4
 وينقسـ  القياس إلى نوعيف: 

 القياس المباشر:  -أ
القياس الذي يعتمد عمى األجيزة التي تعطي النتيجة بصورة مباشرة ودقيقة والتي تعطي أرقاما  وىو

 تبيف تقدير ىذه الصفة وغيرىا مف وحدات القياس. 

 القياس غير المباشر:  -ب
وىو القياس الذي يعتمد عمى التجريب بواسطة االختبارات المقننة ويستخدـ في قياس االستعدادات 

لسمات الشخصية وغيرىا، وبيذا كاف القياس المباشر تقدير المستوى بصورة مباشرة ، العقمية و ا
عمى عكس االختبار الذي يعتبره كثير مف الباحثيف ىو طريقة قياسية لمحصوؿ عمى معمومات 

 لتقدير المستوى بصورة غير مباشرة. 
باشرة و تستعمؿ لممقارنة وىنا يكمف االختالؼ ما بيف القياس و االختبار، فنتائج القياس تعمـ م

بشروط معينة أما نتائج االختبار تعمـ وتصمـ بعد تقنينيا مستخدميف المعايير و المستويات و 
 (10، صفحة 2012/2013)قاسمي عبد المالؾ،  المحكات.

 إستخدمات القياس: -4-2-5
أف استخداـ القياس في مجاؿ  "الدين رضوان عالوي و محمد نصرالمحمد حسن "يرى كؿ مف 

 : أىمياالتربية الرياضية و عمـ النفس الرياضي يحقؽ العديد مف األغراض مف 

 أوال: قياس التحصيل
، وتعتبر معا مرافيشير التحصيؿ إلى التغيرات في األداء تحت ظروؼ الممارسة أو التدريب أو األ

إلى مدى تحصيؿ الفرد في ميارة رياضية معينة و مدى االختبارات و المقاييس وسائؿ ىامة تشير 
 النجاح الذي حققو في عممية التعميـ أو التدريب و مدى فاعمية البرنامج الدراسي أو التدريبي.

 ثانيا: اإلنتقاء:
عممية اإلنتقاء تستيدؼ إختيار أفراد الذيف تتوفر لدييـ خصائص أو سمات أو قدرات معينة 

 اضي معيف.تتطمبيا طبيعة نشاط ري
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 التصنيفثالثا: 
التدريبية دورىا بكفاية و فاعمية، و لكي تكوف العممية التعميمية أو  لكي تؤدي البرامج التعميمية و

التدريبية ناجحة، فإنو يفضؿ أف يصنؼ األفراد إلى مجموعات متجانسة يتقارب فييا أفراد 
 المجموعة في نواحي معينة مثؿ النواحي الحركية أو البدنية أو الميارية أو العقمية أو اإلنفعالية.

 رابعا: التشخيص
شير التشخيص إلى وصؼ الوضع الراىف لمسموؾ أو األداء، كما أنو يرتبط بتحديد مواطف القوة و ي

، 2000)محمد حسف العالوي ومحمد نصر الديف رضواف،  مواطف الضعؼ في األداء أو السموؾ
 .(37-34-33الصفحات 

 العوامل التي تؤثر في القياس -4-2-6
 .الشيء أو السمة المراد قياسيا 
 .أىداؼ القياس 
 .نوع المقياس و وحدة القياس المستخدمة 
 .طريقة القياس و مدى تدريب الذي يقـو بالقياس و جمع المالحظات 
  عوامؿ أخرى متعمقة بطبيعة الظاىرة المقاسة مف جية و طبيعة المقياس مف جية أخرى و

-26، الصفحات 2007)مصطفى باىي وصبري عمراف،  نوع الظاىرة المقاسةعالقتو ب
27). 

 أخطاء القياس: -4-2-7
يا لذلؾ تمعب األخطاء في عممية القياس دورا ميما في صدؽ النتائج التي نسعى لمحصوؿ عمي

محمد صبحي "مف أخطاء القياس في التربية الرياضية عمى حسب يجب العمؿ عمى تفادييا و 
 :"حسانين
أخطاء في إعداد أو صناعة أدوات القياس في حالة استخداـ أجيزة، و أخطاء في الترجمة  -1

 األجنبية. االصطالحاتأو صعوبة إختيار األلفاظ المناسبة لبعض 
 األجيزة. استخداـأخطاء اإلستيالؾ نتيجة لكثرة  -2
 عدـ الفيـ الصحيح لمواصفات و مكونات أدوات و أجيزة القياس المستخدمة. أخطاء -3
أخطاء عدـ اإللتزاـ بتعميمات و شروط اإلختبارات و خاصة الثانوية )مثؿ درجة الحرارة،  -4

 سرعة الرياح و غيرىا(.
 أخطاء عدـ اإللتزاـ بالتسمسؿ الموضوع لوحدات اإلختبار )البطارية(. -5
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، الصفحات 1995)محمد صبحي حسانيف،  في تقدير المحكميفة أخطاء الفروؽ الفردي -6
77-78). 

 وظائف القياس في المجال الرياضي : -4-2-8
 تحديد الوظائف: -4-2-8-1

و المقاييس في المجاؿ الرياضي في إقرار األىداؼ المستيدفة مف  تستخدـ نتائج اإلختبارات
عمميات التعميـ و التدريب حيث يتـ ذلؾ عف طريؽ تحديد الحاجات الحقيقية لمتمميذ أو الرياضي 
مف خالؿ ما تكشؼ عنو نتائج القياس المختمفة. فالقياس قبؿ البدء في عممية التعميـ )التدريب( و 

ا يعطي لممدرس أو المدرب فرصة الوقوؼ عمى المستوى البدني و المياري و أثناء اإلستمرار فيي
الرياضي(، و مف ثـ يتاح لمقيادة التربوية إمكانية تحديد األىداؼ التعميمية و أو المعرفي لمتمميذ )

 التدريب(أو مج التعميـ )التعديؿ فييا وفؽ ما تظيره عمميات القياس مف نتائج قبؿ و أثناء تنفيذ برنا
 .(61-47، الصفحات 2006)محمد نصر الديف رضواف، 

بأف القياس يعد مف الوسائؿ اليامة التي تساعد في  "بن سي قدور حبيب"في ىذه النقطة يشير و 
تحديد األىداؼ في مختمؼ المواقؼ التعميمية و التدريبية و التأكد مف تحقيقيا بواسطتو، كمعرفة 

ف وراء تحصيؿ الفرد في أداء رياضي معيف أو مدى النجاح المحقؽ في عممية التعميـ أو التدريب م
 (17، صفحة 2008-2007)بف سي قدور حبيب،  .تطبيؽ برنامج معيف

 الحث الدافعي: -4-2-8-2
تعتبر الدافعية مف بيف أىـ محركات السموؾ و التي تدفع الفرد إلى المزيد مف النشاط و الحركة  »

  .(57، صفحة 2001)ليمى السيد فرحات،  « ة تحقيؽ أىداؼ معينةو بذؿ الجيد و تثيره لمحاول

المتعمـ يكوف أكثر إستعدادا  »أف  "فارعة حسن محمدأحمد حسين المقاني و "ويذكر كؿ مف 
لممشاركة في الموقؼ التعميمي إذا ما شعر أف ىذا الموقؼ لو معنى و وظيفة بالنسبة لو، و ىذا 

)أحمد حسيف المقاني وفارعة حسف محمد،  .« إىتماماتويعني إرتباط الموقؼ بحاجات المتعمـ و 
 (89، صفحة 1995

 تحديد التحصيل: -4-2-8-3
و التعرؼ عمى مستوى ىمف أىـ دواعي القياس الرياضي »أف  "محمد نصر الدين رضوان"يذكر 

مؤشرا ميما لمنمو و التقدـ و التحسف التحصيؿ الذي يصؿ إليو المفحوص، كما يعتبر ىذا األخير 
الرياضي( في مجاؿ مف المجاالت، لذلؾ يستيدؼ قياس التحصيؿ التعرؼ أو الذي يحققو التمميذ )
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عمى مدى التقدـ الذي يشير إلى مدى الزيادة في التحصيؿ بالنسبة لميارة حركية ما، و مدى 
ية البرنامج الدراسي أو التدريبي. و قد النجاح الذي تحققو عممية التعميـ أو التدريب، ومدى فاعم

تستخدـ في ىذا الشأف طريقة القياس القبمي، البعدي، كما قد تستخدـ مقاييس التقدير بدال مف 
، حيث يمكف تقويـ مستوى تحصيؿ الحركيةإختبارات المقننة لقياس التحصيؿ في بعض الميارات 
يد موقعو النسبي و عما إذا كاف ىذا الموقع ىذا المفحوص بالمقارنة بمستويات تحصيؿ أقرانو، لتحد

و في  .(61-47، الصفحات 2006)محمد نصر الديف رضواف،  «ضعيفا از أو متوسط أوممت
عمى ضرورة قياس التحصيؿ لمعرفة مدى التقدـ أو التطور  » "جابر عبد الحميد"ىذا الشأف يؤكد 

 .(110، صفحة 1999)جابر عبد الحميد جابر،  .« الحاصؿ في الموقؼ التعميمي أو التدريبي

 التنبؤ بالمستقبل: -4-2-8-4
د التنبؤ بمستوى الرياضي الممكف بموغو مستقبال، و في ىذا صتستخدـ االختبارات و المقاييس ق

التنبؤ ىو توقع نتائج محددة في المستقبؿ في ضوء » بأف "رضوان محمد نصر الدين"الشأف يرى 
-47، الصفحات 2006)محمد نصر الديف رضواف،  .«نتائج عمميات القياس التي تتـ عمى الفرد

وسائؿ التقويـ الموضوعي مف إختبارات و بأف  "بن سي قدور حبيب"و في نفس السياؽ يرى  ،(61
مقاييس تمدنا بمعمومات تزيد مف قيمة التنبؤ المستقبمي ألدائيـ و التي عمى أساسيا يتـ إنتقاء 

-2007)بف سي قدور حبيب،  األفراد و تصنيفيـ و توجيييـ في العديد مف المجاالت الرياضية.
 (18، صفحة 2008

 التوجيه و اإلرشاد: -4-2-8-5
يقدميا المدرس التي اإلرشاد في المجاؿ الرياضي تمؾ المجموعة مف الخدمات يقصد بالتوجيو و 

األنشطة الرياضية  بيدؼ مساعدتو إلختيار )الرياضي(لمتمميذ  )النادي(أو إدارة المدرسة  )المدرب(
التي تتناسب مع قدراتو و ميولو، كذلؾ إيجاد الحموؿ المناسبة لممشكالت الشخصية التي تواجيو و 

)محمد نصر الديف رضواف،  خاصة ما يتعمؽ بالجانب البدني و المياري و النفسي و اإلجتماعي
و عميو تعتبر اإلختبارات و المقاييس مف أىـ الوسائؿ التي تستخدـ  .(61-47، الصفحات 2006

لمحصوؿ عمى المعمومات التي يمكف اإلفادة منيا بالنسبة لعمميات التوجيو و اإلرشاد في المجاؿ 
 .الرياضي

  مراقبة التقدم: -4-2-8-6
مدى التحسف أو التقدـ بالنسبة ألداء الالعبيف أو الرياضييف يكتسي أىمية  إف قياس أو إختبار

تبار عاألخذ بعيف اال  عمى ضرورة المربي» "ليمى السيد فرحات"بالغة لدى المعنييف، حيث تؤكد 
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مستوى قدرات الالعبيف أو الرياضييف منذ البداية و المستوى الذي يصموف إليو في غضوف عمميات 
التعمـ و التدريب أي معرفة مقدار التحسف أو التقويـ الذي يطرأ عمى مستوياتيـ عف طريؽ استخداـ 

"إلى ضرورة  "كرانتز"و يشير  .(60، صفحة 2001ت، )ليمى السيد فرحا  .«القياس أو اإلختبار
مراقبة التقدـ بشكؿ دوري و منتظـ في أي موقؼ تعميمي أو تدريبي كاف بإستخداـ الوسائؿ المناسبة 
نظرا ألف كمما تدرب الفرد أكثر عمى ميمة معينة كمما زاد إتقانو ليا و بالتالي متابعة ىذا التطور 

 (krantz.n, 2001, p. 6) في ظؿ تعديالت مناسبة".

أف  "بف سي قدور حبيب"و دائما فيما يخص وظائؼ القياس و في ىذه النقطة بالذات يرى 
و القياسات الدورية لمتمميذ أو الرياضي تعد مف أىـ وظائؼ القياس لكونيا تعمؿ عمى  اإلختبارات

مراقبة تقدـ مستوى الرياضي، كما تساعد المشرؼ عمى اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتحسيف عممية 
التعميـ أو التدريب و ذلؾ بأف يقـو بإدخاؿ عدة تعديالت في خطة العمؿ و إعادة تقويـ األدوات و 

 ألجيزة و الوسائؿ المساعدة، لضماف التطور المستمر لمستوى الرياضي.ا

  التصنيف: -4-2-8-7
يفيد استخداـ اإلختبارات و المقاييس في تصنيؼ الالعبيف أو الرياضييف في مجموعات متعددة و 

أنو » "محمد نصر الدين رضوان"متجانسة طبقا لمعايير أو محكات معينة. و في ىذا الصدد يذكر 
مف المعروؼ عندما يبدأ الالعبيف في تمقي ميارة جديدة فإنيـ يبدءوف بمستويات متباينة في درجة 
الكفاءة و الخبرة، و عميو فإنو يمكف اإلستفادة مف بعض وسائؿ القياس عند بداية التعميـ أو 

تحديد التدريب في التعرؼ عمى مستويات الالعبيف )الرياضييف( في الميارة الجديدة، و كذا 
المتميزيف منيـ و غير المتميزيف في أداء ىذه الميارة. و يستخدـ لتعييف المستوى في المجاؿ 
الرياضي العديد مف وسائؿ القياس، منيا أساليب المالحظة، سجالت المدرسة )النادي(، و 

)محمد نصر  «تبارات سمات الشخصيةإختبارات اإلستعدادات و الميوؿ و االتجاىات و بعض إخ
في نفس الشأف بأنو  "ليمى السيد فرحات"كما ترى  .(61-47، الصفحات 2006الديف رضواف، 

ينبغي عمى المربي الرياضي أو المدرس أف يحدد معيار أو محكا أو أساس التصنيؼ المناسب، »
المناسبة التي يمكف أف تؤدي بنجاح إلى ىذا  مما يؤثر في إختيار القياسات أو اإلختبارات

 .(64، صفحة 2001)ليمى السيد فرحات،  « التصنيؼ

 :البحث العممي -4-2-8-8
و المقاييس تعد أدوات رئيسية و وسائؿ ميمة  اإلختبارات»أف  "رضوان محمد نصر الدين"يذكر 

لجمع المادة العممية عند القياـ بالبحوث الوصفية، أو التجريبية. فالكشؼ عف حقائؽ جديدة، و 
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دراسة متغير تجريبي عمى متغير تابع، و تحقيؽ التكافؤ بيف العينات، و إتخاذ بعض التصميمات 
العديد مف وسائؿ القياس. و ال يتوقؼ إستخداـ التجريبية المناسبة، كؿ ذلؾ يتطمب إستخداـ 

اإلختبارات و المقاييس في المجاؿ الرياضي عمى البحث العممي فقط، و إنما يمتد ليشمؿ العديد 
مف البحوث التي تستيدؼ إعادة تقنيف أو بناء أدوات قياس تصمح لتغطية النقص في بعض 

، الصفحات 2006)محمد نصر الديف رضواف،  «عمى مثؿ ىذه األدوات المجاالت التي تفتقر
أف ميداف التربية البدنية و »مدعما ليذه النقطة  "بن سي قدور حبيب"، و يضيؼ (47-61

الرياضية يعتبر مخبر حقيقي و ميداف يتضمف العديد مف المشكالت التي تتطمب القياـ بالبحوث 
العممية المتخصصة. و تعتبر اإلختبارات و المقاييس أدوات أساسية و وسائؿ ىامة إلجراء مثؿ 

التقويـ الموضوعي حتى  ىذه البحوث، كما يقع عمى عاتؽ الباحث عبء تحكيـ و تقنيف وسائؿ
تستوفي كؿ الشروط العممية مف صدؽ و ثبات و موضوعية لتصبح صالحة لمتطبيؽ في مجاالت 

 .(20، صفحة 2008-2007)بف سي قدور حبيب،  «التربية الرياضية المختمفة

 مستويات القياس : -4-2-9
عدة مستويات و ليس كما يتبادر لمبعض أف المعالجات اإلحصائية المركبة و المعقدة يجب  لمقياس

تطبيقيا في جميع أنواع القياس بؿ يتصور البعض أف القياس يبدو مستحيال بدوف تطبيؽ العمميات 
 الحسابية.

ت المختمفة و في ضوء كؿ ىذا إضافة لممفاىيـ المرتبطة باألعداد أو األرقاـ الناتجة عف القياسا
قاـ بتقسيـ مستويات القياس إلى أربعة مستويات لكؿ منيا قواعده و حدوده  (Stevensستيفن )

 اإلحصائية المناسبة و ىذه المستويات ىي:

 Nominal scales    المقاييس اإلسمية  -
     Ordinal scales          مقاييس الرتبة -
  Interval scales      مقاييس المسافة -
  Ratio scales           النسبةمقاييس  -

 المقاييس اإلسمية: -4-2-9-1
أدنى مستويات القياس و تستخدـ األرقاـ أو األعداد لمتسمية أو التحديد أو التصنيؼ أي أف  ىي

عات، و ال يكوف ىذا الرقـ يشير و المقاييس اإلسمية عبارة عف أرقاـ مقترحة تعطي لألفراد أو المجم
ألي مدلوؿ سوى أنو يشير إلى رقـ الفرد أو المجموعة، و العممية الحسابية الوحيدة التي يمكف 
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تطبيقيا عمى المقاييس اإلسمية ىي العد ألنيا ال تدؿ عمى أي مضموف كمي، مثؿ أرقاـ األقمصة 
 لدى الالعبيف.

 مقاييس الرتبة: -4-2-9-2
رتبة أكثر تقدما مف المقاييس اإلسمية و األعداد و األرقاـ فيما تدؿ عمى مرتبة أو تعتبر مقاييس ال

يراد بيا ترتيب معيف فمثال إعطاء أكبر رقـ لمفرد الذي يسجؿ أكبر نتيجة. و في المقاييس الرتبية 
ال نستطيع إستخداـ عمميات الجمع أو الطرح أو الضرب أو القسمة و المتوسطات و اإلنحرافات 

 ا، و لكف يمكف إستخداـ أساليب إحصائية أخرى مثؿ معامؿ إرتباط الرتب.أيض

 مقاييس المسافة: -4-2-9-3
و في ىذا المستوى مف القياس نستطيع أف نقدر المسافة أو نحدد مدى البعد الذي يفصؿ بيف 
فرديف أو شيئيف في الظاىرة التي نحاوؿ قياسيا شريطة أف تكوف ىذه المسافات متساوية و في ىذا 
المستوى مف القياس توجد وحدة عامة لمقياس بيف درجة و أخرى و لكف ال يوجد ليا نقطة )صفر 

 يقي(، و يمكف إستخداـ عمميات الجمع و الطرح و ال يمكننا أف نستخدـ عممية القسمة.حق

 مقاييس النسبة: -4-2-9-4
تعتبر أعمى مستويات القياس و ليا وحدة عامة لمقياس و تتميز بوجود نقطة )صفر حقيقي( و في 

 ؾ المعقدة و المركبةىذا النوع مف المقاييس يمكف إستخداـ كؿ العمميات الحسابية البسيطة و كذل
و قد لخص  .(28-24، الصفحات 2008)محمد حسف العالوي ومحمد نصر الديف رضواف، 

 الجدوؿ التالي:مستويات القياس في  "أحمد يعقوب النور"
 أمثمة الخصائص المستوى

األرقاـ تمثؿ وحدات متساوية تبدأ مف صفر مطمؽ، يمكف  المقياس النسبي
 إستخداـ النسب لمقارنة األرقاـ

 الطوؿ و الوزف

الوحدات 
 متساوية

األرقاـ تمثؿ وحدات و مسافات يمكف مقارنة المسافات 
 بيف الدرجات

 الحرارة

ترتيبا تنازليا أو تصاعديا و المسافات بيف  األرقاـ مرتبة المقياس الرتبي
 الرتب غير متساوية 

 الترتيب

 الجنس و الجنسية األرقاـ تحؿ محؿ األسماء، األرقاـ تمثؿ فئات المقياس اإلسمي
 (27، صفحة 2007)أحمد يعقوب النور،  يمثؿ مستويات القياس :20الجدول رقم 
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 أهمية القياس في المجال الرياضي -4-2-11
لمقياس أىمية كبيرة في المجاؿ الرياضي حيث ييتـ بالنتائج التي يحققيا األفراد و يعطي نظرة حوؿ 
ما حققو األفراد مف تقدـ، أو تراجع في عمميـ التدريبي، و القياس مف الناحية النفسية يشير إلى 

ية بيف األفراد و ىو يعتمد بشكؿ عاـ عمى معرفة اإلجراءات التي تستخدـ لقياس الفروؽ النسب
 االستجابات الراىنة، و إستخداميا ألغراض التنبؤ و إيجاد القرارات بالنسبة لمسموؾ المستقبمي

 .(43، صفحة 1994)محمد نصر الديف رضواف و كماؿ عبد الحميد إسماعيؿ، 

بأف أىمية القياس تكمف ؼ كونو يعطينا مؤشرات كمية حوؿ حالة الراىنة  "بن برنو عثمان"و يرى 
لألفراد حتى تجعميا أساس يرتكز عميو مف أجؿ تقييـ عمالنا و إعادة برمجتيا حسب متطمبات 

 .(38، صفحة 2006/2007)بف برنو عثماف،  الضرورية و المناسبة

 اإلختبار: -4-3
 مفهوم اإلختبار: -4-3-1

ىو وسيمة ضرورية مف وسائؿ القياس التي في المغة التجربة أو اإلمتحاف و  و يعني اإلختبار
تستخدـ بقصد دراسة الحالة العامة لألفراد و كذلؾ جمع البيانات و عميو يجب إنتقاء اإلختبارات 

 بعناية بحيث تتماشى مع األىداؼ الموضوعة.

اإلختبار بأنو طريقة منظمة لممقارنة بيف األفراد أو داخؿ الفرد الواحد  » "فرحاتليمى السيد "تعرؼ 
، 2003)ليمى السيد فرحات،  « محؾ في السموؾ أو عينة منو، في ضوء معيار أو مستوى أو

 .(36صفحة 

 Measurement )عبارة عف أداة قياس فاإلختبار » "محمد نصر الدين رضوان"و حسب 
Device)  تستخدـ لمحكـ عمى جانب )مظير( أو جوانب محددة بالنسبة لممفحوص مثؿ اإلنجاز

 .(22، صفحة 2006)محمد نصر الديف رضواف،   « أو الذكاء أو الشخصية و غيرىا

تمؾ اإلجراءات التي تتبع لقياس مدى توافر خصائص  »عمى أنيا   اإلختبارات "أحمد ماهر"و يرى 
معينة في الفرد أو أنيا مقاييس يمكف إستخداميا لمحكـ عمى إمكانية قياـ الفرد بمياـ و أنشطة 

 .(18، صفحة 2003)أحمد ماىر،  « وظيفية معينة

إجراء منظـ أو مقنف لمالحظة سموؾ الفرد  »فإنو يرى أف اإلختبار   "Cronbackكرونباك "أما 
 .(58، صفحة 1995)محمد صبحي حسانيف،   « و وصفو بمعاونة مقياس كمي
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)مستوى يعد المؤشر الحقيقي لحالة التدريب »أف االختبار  "محمود حسين الراوي مكي"و يشير 
في مفرده أو عدة مفردات في كرة القدـ، و ىنا يتمكف المدرب أو القائـ عمى اإلختبار مف  الالعب(

معرفة المستوى و مف خاللو يمكف وضع الحكـ عمى المفردة قيد اإلختبار، و اإلختبار ىو 
االستجابة الحقيقية مف قبؿ الالعب بحركات متقنة يتوجب أداؤىا بأسموب و طريقة محددة، و ذلؾ 

، 2001)محمود حسيف الراوي مكي،  «عمى مستوى الالعب في حالة معينة في كرة القدـلموقؼ 
 .(19صفحة 

 :تستخدـ في الميداف الرياضي نوعاف مف اإلختبارات ىما أنواع اإلختبارات: -4-3-0
 اإلختبارات المقننة: -4-3-0-1

باالختبار الذي صيغت مفرداتو و كتبت تعميماتو بطريقة تضمف ثباتو إذا و يقصد باالختبار المقنف 
 ما كرر، كما صدقو في قياس السمة أو الظاىرة التي وضع لقياسيا.

فاالختبارات المقننة ىي التي يقـو بوضعيا خبراء و مختصيف في القياس و التقويـ و ىي أنواع 
 منيا:
 اختبارات القدرات )عامة، مركبة، خاصة(. -
 اختبارات التحصيؿ )التنبؤ، المرتبطة بنشاط معيف(. -
 اختبارات الميوؿ و الشخصية و االتجاه. -

 تعني:حيث أف سمة التقنيف لالختبار 
 و منها:لالختبار شروطا يطبؽ في ضوئيا  -1

 تعميمات محددة و واضحة لمتطبيؽ و التسجيؿ. -
 لو عدد مف المفردات. -
 ع األصمي، لغرض وضع المعايير.سبؽ و أف طبؽ عمى عينات مماثمة لممجتم -
 طريقة تطبيؽ االختبار تتيح الفرصة لتطبيقو مرات أخرى عمى أفراد آخريف. -

 إف التقنيف يتضمف تحديد المعايير أو المستويات. -2
الديف )حساـ  إف لإلختبار ثقال عمميا، مدى توافر عوامؿ الصدؽ و الثبات و الموضوعية -3

 .(42، صفحة 2016/2017غيالف سيؼ عوف، 

 اإلختبارات التي يعدها المدرب )المدرس(: -4-3-0-0
بإعدادىا كوسائؿ قياس تقديرية و غير مقننة  )المدرب(و ىي نمط مف اإلختبارات يقـو المدرس »

أو غير رسمية، بمعنى أنيا لـ تخضع لشروط التقنيف الخاصة باالختبارات المقننة. و تكمف القيمة 
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الحقيقية في ىذا النمط مف اإلختبارات في أنيا ال تستغرؽ وقتا طويال، و أيضا تستخدـ لتقويـ 
قبؿ المدرس عمى أساس إلمامو و أكثر مف غير  تحصيؿ التالميذ. كما تمتاز بأنيا تعد مف

)محمد نصر الديف رضواف،   «بالخصائص المميزة لمتالميذ في كؿ مجموعة أو صؼ دراسي
 .(77، صفحة 2006

  (:رض و األسموبغال)أنواع اإلختبارات في المجال الرياضي من حيث  -4-3-3
مف أىـ أدوات التقويـ و أكثرىا انتشارا و ىو مقياس مقنف لعينة مف السموؾ أو  تعتبر اإلختبارات

 موقؼ محدد إلظيار عينة مف سموؾ فرد.

 رض إلى :غختمف أنواع اإلختبارات من حيث الت -أ

 لقياس الحيوية عند الفرد مثؿ كفاءة الجياز الدوري التنفسي. اإلختبارات الوظيفية: -
لقياس الصفات البدنية و الحركية كمكونات األداء و المياقة البدنية  الحركية:اإلختبارات البدنية و  -

 و الحركية.
لقياس مدى اكتساب و إتقاف الفرد لمميارات الحركية العامة و  إختبار لمستوى األداء المهاري: -

 الخاصة بالنشاط الرياضي الممارس و قابميتو لمتعمـ الحركي.
و تتعمؽ بالقواعد و القوانيف و المعمومات و العادات و السموؾ  المعرفة و المعمومات: اختبارات -

 والثقافة و الوعي الرياضي.
لقياس النواحي االنفعالية و العقمية لمفرد و استعداداتو و سماتو الشخصية و  اإلختبارات النفسية: -

 اإلرادية.
 مف حيث اليدؼ و المحتوى و الطريقة و النتائج. :تقويم البرنامج التدريبي أو الوحدة التدريبية -
 تختمف أنواع االختبارات من حيث األسموب إلى: -ب
 اختبارات األداء. -
 ) مثل اختبار المقال(. اختبارات كتابية -
 .(301-300، الصفحات 2003)عبد الخالؽ. ع،  اختبارات معممية -
 الخطوات الالزمة في بناء و تصميم االختبارات: -4-3-4

مصمـ االختبار مراعاتيا عمى عند تصميـ و بناء أي اختبار ىناؾ عدة إجراءات ضرورية يجب 
 ":موفق أسعد محمود"وأخذىا بعيف االعتبار و ىي حسب 

 تحديد الغرض مف االختبار و تحديد األىداؼ االختبار. -
 )العناصر المراد قياسها(.إعداد و تييئة األمور األساسية لالختبار  -
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 تحديد الزمف المستغرؽ إلجراء االختبار. -
 تحديد مفردات االختبارات و وضع تعميمات لالختبار. -
 تحديد طريقة و أسموب تسجيؿ لالختبار. -
 إجراء تجربة أولية لالختبار )تجربة استطالعية(. -
ات و عناصر االختبار و التأكد مف صدؽ و ثبات و موضوعية إجراء إختبار نيائي لمفرد -

 .(24-23، الصفحات 2009)موفؽ أسعد محمود،  االختبار

 مواصفات و متطمبات االختبار الجيد: -4-3-5

 فاالختبار الجيد يجب أف تتوفر فيو عديد المواصفات و المتطمبات و ىي:

 

 

 

 

 مخطط يبيف مواصفات االختبار الجيديبيف  :21الشكل رقم 

 و ىو قدرة االختبار عمى قياس ما وضع لقياسو الصدق: -
و يقصد بو أف يعطي نفس النتائج إذا ما كرر تطبيقو عمى نفس المجموعة و في  الثبات: -

 نفس الظروؼ.
 و تعني عدـ تأثر درجات االختبار بذاتية المصحح أو انطباعو. :الموضوعية -
 و ىي قدرة االختبار عمى إظيار ما بيف األفراد )التالميذ( مف فروؽ في األداء. التمييز: -
و ىذا المعيار أو الصفة تضاؼ في حالة االختبارات التحصيمية و ذلؾ ألف  الشمولية: -

يكوف االختبار ال يقيس جانبا واحدا مف جوانب األداء، و ىنا في ىاتو الدراسة فاالختبارات 
د الوطني )ىيئة التأطير بالمعي تعتبر اختبارات بدنية محضة أي تقيس العامؿ البدني فقط

 .(29، صفحة 2005لتكويف مستخدمي التربية و تحسيف مستواىـ، 

 

 مواصفات االختبار الجيد

 الصدؽ لثباتا الموضوعية الشمولية التمييز



التقويم والقياس واالختبار في المجال الرياضي                                      الفصل الرابع     

 157 

 استخدامات و المقاييس في المجال الرياضي: -4-4
تستخدـ االختبارات و المقاييس لعدة أغراض تطرؽ إلييا العديد مف الباحثيف و المتخصصيف في 

بأف "أحمد محمد خاطر" نقال عف  "سيف عون "حسام الدين غيالن يذكرمجاؿ الرياضي بحيث 
 تتمثل فيما يمي:أىـ أغراض و استخدامات االختبارات و المقاييس 

 وضع معايير لمقبوؿ. -1
 التعرؼ عمى مستوى الالعبيف المتقدميف بدنيا و فسيولوجيا و مياريا و جسميا. -2
 دراسة طرؽ توجيو الالعبيف و انتقائيـ بأقساـ و كميات التربية البدنية. -3
معرفة مدى التطور و الرقي لممستوى البدني و الفسيولوجي و المياري مع معرفة السباب  -4

 المعيقة ليذا التطور.
 دراسة و تخطيط البرامج و الطرؽ و الوسائؿ، و تعميـ ما ىو نموذجي لكؿ تخصص رياضي.-5
ؤ بنجاح الالعب و مراقبة عممية التقدـ بالمستوى خالؿ المراحؿ التدريبية، مع إمكانية التنب -6

 نجاح العممية التدريبية.
)أحمد محمد خاطر،  .و الرياضية إجراء البحوث العممية في مختمؼ مجاالت التربية البدنية  -7

 (16، صفحة 1996

 أهمية االختبارات و المقاييس بالنسبة لممدرب: -4-5
ماكموى "تعتبر االختبارات ىامة في مجاؿ التدريب عامة و مجاؿ التربية البدنية خاصة، و قد ذكر 

Macloy "  فيما يمي:تمؾ األىمية 

 تحقؽ زيادة اإلدراؾ و المعرفة لمنشاط الرياضي. -1
 اإلحساس و التشويؽ بالممارسة. -2
 القياسات.التقدـ المستمر في مستوى األداء بالتعرؼ عمى نتائج تمؾ  -3

 و أىميتيا بالنسبة إلى الالعبيف و المدرب فيما يمي:
 في مجموعة متجانسة لحسف سير العممية التعميمية أو التدريبية. تقسيـ الالعبيف -1
اكتشاؼ الموىوبيف رياضيا و انتقائيـ و توجيييـ لألنشطة التي تتالءـ مع إمكانياتيـ و قدراتيـ  -2

 البدنية.
 ى نمو الالعبيف و مقارنة مستواىـ بالمستويات األخرى.التعرؼ عمى مستو  -3
 تقويـ مستوى التقدـ و النمو نتيجة العممية التدريبية لمتعرؼ عمى مدى تحقيؽ األىداؼ. -4
 التعرؼ عمى نقاط الضعؼ لدى الالعبيف و محاولة إيجاد العالج المناسب. -5
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 رفع مستوى األداء.إثارة الحماس لدى الالعبيف و مقارنة نتائجيـ ببعض ل -6
تقويـ المدرب لمبرنامج التدريبي و مدى مالئمتو لالعبيف، كما يمكف تحديد طرؽ التدريب  -7

-40، الصفحات 2003)ليمى السيد فرحات،  المناسبة )مساعدة الالعبيف عمى التقدـ المستمر(
41). 

 المقاييس في كرة القدم:أهمية االختبارات و  -4-6
االختبارات ىي األسموب العممي السميـ و  »عمى أف  "عمي البيكأحمد خاطر و "يعتبر كؿ مف 

األساس لموصوؿ إلى المستويات الرياضية العالية، لذلؾ وجب استخداـ االختبار و القياس كوسيمة 
 .« فعالة و إيجابية لتقييـ الحاالت العامة و الخاصة

أف استخداـ االختبار و القياس في كرة القدـ ال جدؿ  » "شامل كامل و كاظم الربيعي"و كما أشار 
فيو مف حيث األىمية و ذلؾ لموقوؼ عمى حقيقة المستوى البدني و المياري لكؿ العب يساىـ في 

 «إعداد البرامج التدريبية بصيغ عممية و موضوعية.

 كما يمي:االختبارات في كرة القدـ أىمية  "مفتي إبراهيممحمود أبو العينين و "و يمخص 

 قياس حالة الالعب البدنية مف حيث )التحمؿ، القوة، السرعة، الرشاقة، المرونة(. -
قياس حالة الالعب الفنية مف حيث )دقة التمرير و التصويب، التحكـ و السيطرة و  -

 المراوغة...(.

لتحديد جوانب الضعؼ و القوة و إضافة إلى أىمية قياس ميارة الالعبيف و التفكير التكتيكي 
 .(63، صفحة 2011)غازي صالح محمود،  التعرؼ عمى مستوى التقدـ الذي يحققو الالعبيف

 الفرق بين القياس و االختبار: -4-7
"، لذا نجد أف التفاعؿ بيف "موقف االمتحانو مما سبؽ تبيف أف االختبار يعني بالنسبة لممختبريف 

القوية بالنسبة لالختبار.  )األداء(المفحوصيف و موقؼ االختبار يعد أىـ متطمبات االستجابة 
فاالنجاز عمى االختبار يستيدؼ األداء بأقصى ما يستطيع المفحوص أف يقـو بو، و يبقى ىو 

القياس  »بأف  "سميمان برهمعبد المنعم "المسئوؿ عف مستوى ىذا االنجاز، و في ىذا الشأف يؤكد 
وسيمة و أداة لتحديد كمية موجودة بمقدار، حيث قياسيا و تحديد قيمتيا حسب وحدة القياس 
المستخدمة، و مف غير الضروري أف ينحصر بمعنى االختبار، فبعض القياسات ال تتطمب األداء 

االختبار يتطمب تفاعؿ  و التفاعؿ مف الشخص المجرى عميو القياس كقياس الطوؿ و الوزف، إال أف
 .(531، صفحة 1995)عبد المنعـ سميماف ابراىيـ،  « المختبر مع وسيمة أداة القياس
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 العالقة بين القياس والتقييم و التقويم: -4-8
ال يمكف اس و التقييـ ىي عالقة تكاممية  و يرى عبد الوىاب النجار أف وصؼ العالقة بيف القي

فصؿ أحدىما عف اآلخر، وذلؾ ألف عممية جمع األشياء و تحديد قيـ رقمية تعبر عف مقدار ما 
تممكو األشياء مف خصائص )عممية القياس( ليست ىدفا بحد ذاتو، فنحف ال نجمع المعمومات فقط 

نما نجمعيا كي تساعدنا في اتخاذ قرارات معينة بشأف األشياء بعد إصدار الحكـ  بيدؼ جمعيا، وا 
المبني عمى ما تـ جمعو مف المعمومات كمية و كيفية، وبذلؾ نقوؿ أف عممية القياس ضرورية، 
ويجب أف تسبؽ عممية التقويـ التي تييئ الفرصة التخاذ قرار مالئـ، وعميو فإف عممية القياس و 

 (19-18، الصفحات 2010جمعة صالح النجار، )نبيؿ التقييـ و التقويـ عممية تفاعمية مستمرة.

 :الفرق بين القياس و التقويم -4-9

يعد أكثر سعة و شموال عف القياس، الذي » "عبد الرحمان محمد عيساوي"إف التقويـ حسب رأي 
يتضمف إصدار حكـ تقويمي في ضوء معايير محددة، بينما القياس لو  ىو أحد أدواتو. فالتقويـ

طابع كمي رقمي، كما أف التقويـ قد يكوف وصفيا. و تتطمب عممية التقويـ جمع المعمومات الكافية 
و تحميميا و تصنيفيا و تفسيرىا و معرفة العوامؿ التي تؤثر في األداء سواء مف حيث األىداؼ أو 

ذ أو اإلدارة أو التمويؿ، و أنماط استجابة الناس. فالتقويـ عممية وزف و قياس و التخطيط أو التنفي
 .(79-78، الصفحات 2003)عبد الرحماف محمد عيساوي،  «تقدير و متابعة و حكـ و تحديد

)محمد نصر الديف رضواف،  التاليةو يمكف إدراؾ الفروؽ بيف القياس و التقويـ عف طريؽ المقارنة 
 .(27-26، الصفحات 2006

 يوضح الفروؽ بيف القياس و التقويـ :23جدول رقم 
 التقويم القياس

 ييتـ بوصؼ السموؾ -
 يقتصر عمى التقدير الكمي لسموؾ -
 يستخدـ األرقاـ في التعبير عف الظاىرة -
 الحصوؿ عمى نتائج دقيقةيستيدؼ  -
 يعتمد عمة جمع المعمومات فقط. -
 حيادي ال يتضمف أية أحكاـ قيمية -
 لو وظيفة محدودة ىي الحصوؿ عمى النتائج -

 ييتـ بالحكـ عمى قيمة السموؾ. -
 يشتمؿ عمى التقدير الكمي و الكيفي لمسموؾ. -
 يقارف األرقاـ بمعايير محددة لكي يصبح ذات معنى -
 ؼ تفسير ىذه النتائج.يستيد -
 يعتمد عمى المقارنات و إصدار الحكـ. -
 صريح: فالحكـ ىـ وظيفتو األساسية -
لو وظائؼ متعددة تتمثؿ في التشخيص و العالج، و  -

 التصحيح، و تحديد األىداؼ، و اختيار الوسائؿ
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 المعايير و المستويات و المحكات و عالقتها بعممية التقويم: -4-11
إف التكمـ عف التقويـ و باألخص التقويـ الموضوعي الذي ىو عبارة عف عممية تستيدؼ أحكاـ 

بد مف إتباع المنيج العممي موضوعية عمى قيمة األشياء أو الموضوعات أو المواقؼ، فإنو ال 
 "محمد صبحي حسانين"ه لمعايير و المستويات، و ىذا ما أكدو ىذا بإستخداـ المحكات و ا السميـ

مف يتطمب  وىو ،ف التقويـ الموضوعي عممية إصدار أحكاـ عمى قيمة األشياء أو الموضوعاتبأ
 الوصوؿ إلى أحكاـ موضوعية استخداـ المعايير أو المستويات أو المحكات لتقدير ىذه القيمةأجؿ 

 .(39، صفحة 1995)محمد صبحي حسانيف، 

و بناء عمى ىذه االعتبارات يرى الطالب الباحث بأنو عند الحديث عف عممية التقويـ فالبد مف ذكر 
 .كؿ مف المعايير و المستويات و المحكات و التي سنتطرؽ إلييا في ىذا الفصؿ

 المحكات: -4-12-1

تكوف  األسس الخارجية لمحكـ عمى الظاىرة، و قد »المحكات بأنيا  "ليمى السيد فرحات"تعرؼ 
)ليمى السيد  « كمية أو كيفية و ىي أفضؿ الوسائؿ المستخدمة في الحكـ عمى صدؽ االختبارات

مف وسائؿ التقويـ، و قد »فيعتبرىا  "محمد نصر الدين رضوان". أما (72، صفحة 2001فرحات، 
تكوف عبارة عف درجات أو أراء بحيث نرتضييا كأسس لمقارنة النتائج بيا، مع إصدار أحكاـ قيمة 
إما كيفية أو كمية عمى ىذه النتائج، و لعؿ مف أىـ مميزات المحكات ىي أنيا تكوف دائما مف 

 .(23، صفحة 2006رضواف،  )محمد نصر الديف  «خارج الظاىرة

 المستويات: -4-11-2
أف المستويات معمومات تدلنا  » "محمد حسن العالوي و محمد نصر الدين رضوان"و يرى كؿ مف 

عمى كيفية األداء الفعمي لألفراد فمقارنة درجة الفرد بمعيار درجات مجموعة مف األفراد ال تدلنا 
و لكنيا تدلنا فقط كيؼ أف ىذا الفرد أدى االختبار عند  عمى ما يجب أف تكوف عميو درجة الفرد

مقارنتو بآخريف مف نفس مستواه و ذلؾ عف طريؽ تحديد مكانتو بالنسبة لعينة التقنيف فقط و ليس 
)محمد حسف العالوي ومحمد نصر الديف رضواف،  « بالنسبة لممستوى الذي يجب أف يكوف عميو

1984). 

 عف وسائؿ تستخدـ لتفسير درجة المفحوص بردىا إلييا، وتعد المستوياتأيضا وىي عبارة 
 كأساس لمتقويـ مف داخؿ الظاىرة المقيسة، إال أنيا تمثؿ ما يجب أف تكوف عميو ىذه

 (24-23، الصفحات 2006)محمد نصر الديف رضواف، الظاىرة.
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وتتشابو المستويات مع المعايير عمى أنيا أسس داخمية لمحكـ عمى الظاىرة قيد الدراسة أو 
 جانبين:موضوع التقويـ ولكنيا تختمؼ في 

 تأخذ الصورة الكيفية -1
، صفحة 1995)محمد صبحي حسانيف،  تحدد في ضوء ما يجب أف تكوف عميو الظاىرة. -0

41) 

أنيا »أنيا تنحصر فيما يمي:  "إيمان حسن"و عف أىمية المستويات في المجاؿ الرياضي ترى 
أسس داخمية لمحكـ عمى الظاىرة، و يتـ إعدادىا عمى أفراد مدربيف ذوي مستويات مثالية، كما يتـ 

لموصوؿ إعدادىا بعد التعمـ و التدريب و الممارسة بيدؼ التحصيؿ أو تطوير الصفة أو الخاصية 
لدرجات تعكس المستوى األمثؿ لمصفة أو الخاصية. كما تستخدـ المستويات في تقويـ المستوى مف 
خالؿ المقارنة بمحؾ، أو في تقدير مستويات اإلنجاز في األنشطة التي تتطمب اإلتقاف )أي مستوى 

ما يؤديو  نطاؽ المحتوى( حيث يستخدـ في االختبارات التحصيؿ لتفسير األداء مف خالؿ مالحظة
الفرد فعميا بالمقارنة. بما يجب أف يكوف عميو األداء و ليس مقارنة بأداء اآلخريف، أو استخداـ 
المعايير االرتقائية الرتبة تمؾ التي تعتمد عمى الوصؼ الكيفي لمسموؾ الذي يجب أف يكوف عميو 

في المراحؿ الفرد مثؿ اعتماد نتائج بحوث عمـ نفس النمو التي وصفت السموؾ اإلنساني 
  (2005)إيماف حسيف الطائي،  .«المتتابعة

   :المعايير -4-11-3
ىي درجات معيارية يعبر فييا عف درجة كؿ فرد عمى أساس عدد وحدات االنحراؼ المعياري عف 

 المتوسط.
االختبار، حيث يستطيع المعايير عمى أنيا جداوؿ تستخدـ لتفسير درجات "scott"سكوت ويعرفيا 

المدرس أو المدرب استخداـ تمؾ المعايير لتدلو عما إذا كانت درجات األفراد الرياضييف في 
المستوى المتوسط أو فوؽ المتوسط أو أقؿ مف المتوسط بالنسبة لعينة التقنيف التي استخدمت بناء 

لمدرجات الخاـ وبالتالي يمكف  المعايير، إذ تعد الدرجات المعيارية وسيمة لتحديد الحالة النسبية
 تفسيره ىذه الدرجات و تقويـ نتائجيا .

 ما يأتي:ومف أىـ أنواع المعايير 
 الدرجةالتائية )ت( -1
 الدرجة )ذ( -0
، صفحة 2000)محمد حسف العالوي ومحمد نصر الديف رضواف،  الرتب المئينية .المئينات و  -3

301) 
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أننا ال يجب النظر إلى المعايير عمى أنيا مستويات قياسية أو  "محمد نصر الدين رضوان"ويضيؼ 
عمى أنيا تمثؿ أداء األمثؿ الذي يجب أف يصؿ إليو المفحوصيف، أو عمى أنيا تمثؿ ما يجب أف 

سائؿ يصؿ إليو التالميذ أو الالعبيف في التحصيؿ إنما يمكف النظر إلييا عمى أنيا وسيمة مف و 
 (2006)محمد نصر الديف رضواف، المقارنة أو المحكات لمتقويـ.

 

لذا فالنتائج التي نتحصؿ عمييا مف خالؿ االختبارات و القياسات سواء كانت ىذه النتائج درجات 
أو مسافات أو أزمنة أو تكرارات ليس ليا معنى إال إذا رجعنا إلى معيار يفسر ىذه الدرجات فمف 

 :شروط من أهمهاخاللو يمكف أف نوضح موقع الشخص بالنسبة لمجموعتو. والستخداـ المعايير 
 .أف تكوف المعايير حديثة 
 أف تكوف المعايير مناسبة االستخداـ 

أف تكوف عينة التقنيف ممثمة لممجتمع األصمي.)كمما كبر حجـ العينة زاد االعتماد عمى نتائج إجراء 
 (18، صفحة 2006)منصور الصوياف،  االختبار عمييا(.

نقال عف  "حسام الدين غيالن"عمى حسب  تكمف أىمية المعايير أهمية المعايير: -4-11-3-1
 : التالية النقاطفي  "0225"الطائي،أ 

 إنيا أساس لمحكـ عمى الظاىرة مف الداخؿ  -1
 تأخذ الصيغة الكمية في أغمب األحواؿ فيي تشير إلى مركز الفرد بالنسبة لممجموعة -2
الواقعية لمظاىرة )ما مدى بعد الفرد عف متوسط المجموعة التي تتحدد في ضوء الخصائص  -3

 ينتمي إلييا(
 تعكس المستوى الراىف لمفرد  -4
 وسيمة مف وسائؿ المقارنة و التقويـ  -5
ميمة في االختبارات التي تكوف عمى شكؿ بطارية نظرا الختالؼ وحدات قياس االختبارات  -6

 نتيمتر و عدد مرات التكرار...إلخ.التي تتضمنيا البطارية كالثانية، الس
حيث تحوؿ الدرجات الخاـ )المختمفة بوحداتيا لدرجات معيارية )الموحدة في وحداتيا( فتسيؿ بذلؾ 

 عممية التقويـ (.
)حساـ الديف  يمكف االستفادة منيا في التنبؤ وفي تشخيص نواحي القوة و الضعؼ وغيرىا. -7

 (29، صفحة 2016/2017غيالف سيؼ عوف، 
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ونستنتج مما سبؽ أف المعايير تعتبر ذات فائدة ىامة في االختبارات التي تكوف عمى شكؿ 
بطاريات ألف بدوف وجود معايير ليذه االختبارات يصعب تحديد الدرجة الكمية لألداء الفرد في 

رات إلى معايير، فيسيؿ بذلؾ تحديد البطارية، مما يوجب تحويؿ الدرجات الخاـ مف االختبا
 الدرجة الكمية ألداء الفرد في البطارية.

 أهمية المعايير لممدرب و المدرس: -4-11-3-1-1
 تحدد الوضع النسبي لمفرد في العينة المعيارية كما تحدد مستواه. -1
 تقويـ أداء الفرد في ضوء أداء اآلخريف. -2
مقاييس قابمة لممقارنة، سواء بيف األفراد أو بيف االختبارات و يعني ذلؾ مقارنة أداء  تصبح -3

 العب أو تمميذ بآخر، أو أداؤه عمى اختبار آخر.
 .(174، صفحة 2003)ليمى السيد فرحات،  تحدد مدى التقدـ في التحصيؿ لمختمؼ الجوانب -4

 عداد المعايير:إمتطمبات  -4-11-3-2
 تحديد االختبارات المطموبة و شروط تطبيقيا و تعميمات اإلجراء و احتساب الدرجة و غيرىا. -1
 -اختيار عينة تدعى عينة التقنيف )يشترط فييا إعتدالية التوزيع و االختيار بالطريقة العشوائية -2

 كبر حجميا، تمثيميا لممجتمع(.
 ستخراج الدرجات المعيارية.تطبيؽ االختبارات و ا -3
 مراعاة التوقيت الزمني فالمعايير دائما مؤقتة لكونيا قابمة لمتغيير مع مرور الوقت. -4
مراعاة طريقة العرض إذ يجب أف يتـ بجداوؿ واضحة يمكف التعامؿ معيا بسيولة ألغراض  -5

 .(68، صفحة 2016/2017غيالف سيؼ عوف، )حساـ الديف  التشخيص أو المقارنة

 شروط استخدام المعايير: -4-11-3-3
 :يمي المعايير االختبارات ما مف أىـ الشروط الواجب مراعاتيا عند استخداـ

  أن تكون المعايير حديثه: -1

مف المعروؼ أف معايير أي اختبار ىي دائما معايير مؤقتة فمع مرور الوقت تصبح غير صالحة 
لممقارنة نظرا" الف خصائص األفراد وقدراتيـ وسماتيـ وصفاتيـ تتغير باستمرار خصوصا معايير 

 االختبارات التحصيمية .
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 أن تكون عينة التقنين ممثمه لممجتمع األصمي: -2

أف تكوف عينة التقنيف التي تستخدـ في بناء المعايير ممثمو لممجتمع األصمي تمثيال"  ينبغي
تمثؿ المعايير األداء الحقيقي لممجتمع األصمي الذي ستطبؽ عميو االختبارات صحيحا بمعنى أف 

 بعد ذلؾ حتى تكوف المقارنة موضوعيو .

 أن تكون المعايير مناسبة االستخدام )الصالحية(: -3

تشير صالحية المعايير إلى الدرجة التي تمتد إلييا عينة في تمثيؿ العينة التجريبية التي يطبؽ 
رياضييف لمقارنة أداء  يجب أف تستخدـ معايير خاصة بأفراد االختبار فعمى سبيؿ المثاؿ العمييا 

تكوف موضوعية بمعنى عدـ صالحية  أفراد رياضييف وغير رياضييف فالمقارنة في ىذه الحالة ال
 المعايير لممقارنة.

  أن تكون الشروط الخاصة بتطبيق المعايير واضحة: -4

دارة االختبار وكذلؾ الدقة في تسجيؿ درجاتو تعد مف األمور فإ التي تالـز  ةلياما وضوح تنفيذ وا 
 .ير مف قبؿ متخصصيف في ىذا المجاؿلذا يجب بناء وتطبيؽ المعاي، استخداـ المعايير

 :رالمعايي استخدامات -4-11-3-4
 :النشاط الرياضي عمى النحو التاليتستخدـ المعايير في مجاؿ 

تستخدـ كمحكات لممفاضمة بيف االختبارات والمقاييس المختمفة فاالختبارات والمقاييس المنشودة  -1
تتضمف  والتي تتضمف جداوؿ المعايير لألداء عمييا تعد أفضؿ مف االختبارات والمقاييس التي ال

 مثؿ ىذه المعايير مع افتراض توافر شروط الجودة األخرى في الحالتيف .
يير في مالحظة مقدار التغيير الذي يحدث في أداء الالعب خالؿ فترات زمنية تستخدـ المعا -2

 مختمفة .
تستخدـ المعايير في مقارنة أداء الالعب عمى صورة مف صور االختبار بأدائو عمى صورة  -3

 .سو كما في حالة تجزئة االختباراتلالختبار نف أخرى
 تستخدـ المعايير في تحديد موقع الالعب النسبي مقارنة بالمتوسط الحسابي لمجموعتو . -4

 المعايير في مقارنة أداء الالعب عمى أي عدد مف االختبارات المختمفة في وحدات القياس. تستخدـ
 (05، صفحة 2016)سمماف الجنابي، 
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 خالصة:

القياسات واالختبارات دورا ىاما في عممية كؿ مف التقييـ والتقويـ وكما أنيا ساىمت بشكؿ تمعب 
ر ومباشر في تقدـ العمـو حيث تعد الركيزة األساسية التي يتـ االعتماد عمييا في تحديد أىداؼ يكب

لبرامج البرامج والمناىج. كما أف القياسات تعمؿ عمى التشخيص وتحديد مواطف الضعؼ والقوة في ا
واألفراد وتقـو عمييا أساليب التصنيؼ تبعا لمفروؽ الفردية بيف األفراد والتي تعتمد عمى اختالؼ 
األفراد فيما بينيـ مف حيث القدرات واإلمكانات والميوؿ والرغبات واالستعدادات، كما أنيا وسيمة 

بيؽ االختبارات ليس ىامة لوضع المعايير والمستويات لكوف أف الدرجات الخاـ المستخمصة مف تط
ليا مدلوؿ أو داللة إال إذا رجعنا إلى معيار يحدد معنى ىذه الدرجات. والقياسات قد تعود عمى 
األفراد أو القائـ بيا بالفائدة في عممية االختيار والتنبؤ والكشؼ ومعرفة معدالت التقدـ بالنسبة 

 البشرية الممتازة مف حيث توجيييالمظاىرة محؿ القياس، بؿ إنيا وسيمة ىامة لمكشؼ عف العناصر 
، 2008)بف سي قدور حبيب ،  لنوع النشاط المناسب فتزداد فرص النجاح والنبوغ والتفوؽ.

 (25-24الصفحات 

وعميو قرر الطالب الباحث التطرؽ إلى ىذا الفصؿ ضمف محتويات البحث وباألخص الجانب 
النظري وذلؾ العتبارات مف بينيا االرتباط المباشر لعممية التقييـ المعتمدة عمى االختبارات 

والصدؽ  والقياسات التي ليا معاييرىا ومستوياتيا الخاصة بيا والمبنية عمى كؿ مف الثبات
مييز المواىب الناشئة، وذلؾ مف حيث قدرة ىذه األخيرة عمى التعرؼ والت والموضوعية بعممية انتقاء

والكشؼ عف االستعدادات والقدرات والمواصفات لالعبيف الناشئيف والتي تتناسب والنشاط الرياضي 
المراد التوجيو إليو وكذا المساىمة في التنبؤ والحكـ عمى الالعب بأنو موىوب أو ال وذلؾ مف 

و الموضوع خالؿ ما سبؽ ذكره، فبناءا عمى ىذا وجب عمينا تكويف خمفية نظرية حوؿ ىذا األمر أ
عف  تمكننا وتساعدنا عمى بموغ مبتغانا مف ىذا البحث وتحقيؽ اليدؼ المنشود منو أال وىو الكشؼ

اعتمادا وبناءا عمى أسس عممية بعيدة عف الذاتية واالرتجالية  وانتقائيـ الالعبيف الناشئيف الموىوبيف
لى خبايا وكؿ ما يحيط في االختيار. وفي ىذا السياؽ ومف خالؿ ىذا الفصؿ حاولنا التطرؽ إ

بعممية كؿ مف التقويـ والقياسات واالختبارات والمعايير والمستويات وذلؾ بإعطاء مجموعة مف 
 التعاريؼ حوؿ ما سبؽ باإلضافة إلى ذكر أنواع وأىداؼ وأىمية ومراحؿ كؿ منيا. 
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 )من أجل ملئ الجداول الخاصة بالمستويات المعيارية( أسموب معالجة النتائج الخام -1-3-7

 الطرق والبرامج المستخدمة في المعالجة اإلحصائية -1-3-8
 صعوبات البحث -1-3-9

 خاتمة الفصل
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 تمييد:
خطوة مف خطوات البحث العممي حيث يجب عمى  أىـتعتبر منيجية البحث واإلجراءات الميدانية 

 األساسيةاألسس المنيجية التي تعتبر القاعدة  ؿيدركيا ويتقف خطواتيا، وذلؾ مف خال أفالباحث 
في عممية البحث والدراسة، والتي تكوف بمثابة المرشد الذي يتبناه الباحث حتى تتسـ دراستو بالدقة 

بيف مختمؼ الخطوات بطريقة منطقية ومنسقة تجعؿ مف بحثو دراسة  انتقالوالعممية وذلؾ مف خالؿ 
ج الدراسة تكوف ىذه الخطوات المتبعة مسطرة بدقة و وضوح ألف نتائ أفمنظمة ومنسقة، كما يجب 

إلى المنيج المستخدـ  االستطالعيةمرتبط بنجاح ىذه الخطوات وذلؾ بداية مف الدراسة أو التجربة 
إضافة إلى األدوات المستعممة التي يجب أف تكوف عمى درجة عالية مف  البحث،ومجتمع وعينة 

الخاصة  مختمؼ األدوات استعماؿيدرؾ طريقة  أفالصدؽ والثبات والموضوعية، كما يجب عميو 
 بيذه العممية وكذا كيفية صياغتيا واستغالليا في خدمة البحث. 

وسنحاوؿ مف خالؿ ىذا الفصؿ أف نبيف مختمؼ اإلجراءات التي يجب عمينا االعتماد عمييا مف 
 وانتقاء دة مف الواقع الذي تعاني منو عممية اكتشاؼنا والمستمأجؿ الوصوؿ إلى حؿ لمشكمة بحث
سنة والمتمثمة في عدـ وجود مدارس كروية أكاديمية  (12-11)الموىوبيف خاصة الفئة العمرية 
 سس العممية أثناء قياميـ بانتقاءالمدربيف عمى األ اعتمادعدـ  معتعمؿ عمى إنجاح ىذه العممية، 

 اييرالمعوذلؾ رغـ عمميـ بأىمية استعماؿ  ىـ عمى المالحظة وخبرتيـ الشخصيةالمواىب واقتصار 
دور ىذه الموىوبيف، باإلضافة إلى إبراز  دقيؽ في تحديد وانتقاءعممي و  كأساس واالختبارات

تقنيف بطارية اختبارات وبناء درجات ومستويات معيارية خاصة  وذلؾ مف خالؿاألسس العممية 
 سنة تعمؿ عمى إنجاح ىذه العممية. (12-11)الفئة العمرية يذه ب

ومف أجؿ اإلجابة عمى كؿ ىذه التساؤالت والوصوؿ إلى ما يصبوا إليو ىذا البحث وجب عمينا 
المجاالت التي سيتـ ضبط كؿ ما سبؽ مف خالؿ ىذا الفصؿ الذي سنحاوؿ مف خاللو أف نوضح 

مف مجاؿ مكاني وزماني، وسنحدد كؿ مف مجتمع الدراسة والعينة المختارة لذلؾ فييا إجراء البحث 
ىذا الموضوع وتحقيؽ اليدؼ المرجو منو، كما سيحوي ىذا الفصؿ  إلنجازالمنيج المتبع ونوع 

عمى عرض مفصؿ ألدوات الدراسة المستعممة وكيفية معالجتيا وتسجيؿ نتائجيا، كما سيساعدنا 
ىذا الفصؿ في ضبط مختمؼ الطرؽ والوسائؿ المستعممة لمعالجة ىذه النتائج معالجة عممية، 

معطيات تعمؿ عمى تفسير وتبرير مختمؼ آراء وافتراضات البحث والتي تسعى إلى وتحويميا إلى 
 تحقيؽ اليدؼ الخاص بالدراسة، وكذا إيجاد حموؿ لمشكمة البحث.  
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جراءاتو الميدانية:و منيجية البحث  -1  ا 
 :االستطالعيةالدراسة  -1-1

أي باحث  إلييا االستطالعية، ىي تمؾ البحوث التي تتناوؿ موضوعات جديدة لـ يتطرؽ البحوث
 .الخوجوانبيا... إبعادىامعمومات و حتى يجيؿ الباحث كثيرا مف  أووال تتوفر عنيا بيانات  مف قبؿ

   (74، صفحة 1984)ثابت ناصر، 

انطالؽ  أساسوصياغة الفرضيات ىو  اإلشكاليةإذ ال يخفى عمى أي باحث أف ضبط سؤاؿ 
الدراسة، وأما أدوات البحث المناسبة فيي أساس انجاز الجانب الميداني الذي يعطي مصداقية 

محاولة ية كاف لتثميف إشكالية البحث و ، وعميو فإف الغرض مف الدراسة االستطالعلإلشكالية
البحث  أدواتوكذا الوصوؿ إلى الصيغة النيائية ألداة مف  ربيفعمؿ الميداني لممدالوقوؼ عمى ال
وألجؿ ىذا الغرض قمنا بإعداد استبياف في صورتو األولية موجو إلى  ،االستبيافالمتمثمة في 

 كاف بعد االحتكاؾ ، وىذاوالدكاترة المختصين في المجال الرياضي( األساتذة) مجموعة الخبراء
جراء زيارات ميدانية شممت بعض مدارس أندية الغرب الجزائري والخاصة بفئة الناشئيف، والتي و  ا 

التي يمكف طرحيا لغرض تقصي الحقائؽ ومعرفة واقع عممية  األسئمةأعطت لنا فكرة حوؿ طبيعة 
 المواىب الناشئة. وانتقاء اكتشاؼ

بداءفي صورتو األولية وبعد عرض االستبياف  مف خالؿ المقابمة  وتوجيياتيـ رأييـ عمى الخبراء وا 
البعض، مع تنظيميا  ببعضيا، وطريقة طرحيا، وارتباطيا األسئمة) طبيعة حوؿالمباشرة معيـ 

لغاء البعض  بيا(يوترت قمنا بالتعديالت المطموبة والالزمة، وذلؾ بإعادة صياغة بعض األسئمة وا 
 .اقتراحاتيـوذلؾ حسب اآلخر مع إضافة أخرى 

قمنا كخطوة أخرى بتجريبو، وذلؾ بتوزيعو عمى  الخبراءولما تـ تعديؿ االستبياف حسب توصيات 
نة اختيروا بطريقة عشوائية، ليتـ قراءة األسئمة ومناقشتيا حوؿ مجموعة مف المدربيف مف خارج العي

أخرى كانت مباشرة إجراء مقابمة وذلؾ عف طريؽ  يـسيولتيا وصعوبتيا وطريقة طرحيا مف قبم
معيـ قصد األخذ بآرائيـ مف حيث مدى وضوح أو غموض األسئمة المطروحة عمييـ كمستجوبيف 

، وعميو توصمنا وتأكدنا بأف كؿ العينة وجدت األسئمة المطروحة سيمة وىذا بغية التعديؿ أو اإللغاء
تسبب  بأنياومفيومة وتقيس ما وضعت ألجمو إلى بعض األسئمة التي الحظ الطالب الباحث 

إحراجا لممستجوبيف أو يحاولوف تفادييا، فميذا اضطر إلى إعادة صياغتيا مف جديد كي ال تؤثر 
وذلؾ  ( (20)انظر الممحق رقم)ة، وليصبح االستبياف في صورتو النيائية عمى مصداقية األجوب
 .10/05/2016إلى غاية  02/04/2016بعد مدة دامت ما بيف 



يدانيةمنهجية البحث وإجراءاته الم                                                    الفصل األول     

 170 

 االستطالعية:أىداف الدراسة  -1-1-1
 التعرؼ عمى الميداف ومدى إمكانية توزيع االستبياف -1
 غموض بعض األسئمة مما جعمنا نعيد صياغتيا -2
 مما دفعنا إلى حذفيا األسئمةالواردة في  األخطاءوجود بعض  -3
 التي ال تقيس ما وضعت مف أجمو مما اضطر إلى حذفيا األسئمةوجود بعض  -4
 اسة مما دفعنا إلى إعادة صياغتيا عدـ ارتباط بعض األسئمة بموضوع الدر  -5
 التعرؼ عمى الزمف والصعوبات التي يستغرقيا االستبياف مف حيث المأل التوزيع والجمع. -6

 التجربة االستطالعية:  -1-2
البد عمى الباحث فييا القياـ مما الشؾ فيو أف ضماف السير الحسف ألي دراسة تجريبية ميدانية 

البحث الميدانية، والتأكد مف  إلجراءاتبالتجربة االستطالعية لمعرفة ما مدى مالئمة ميداف الدراسة 
االختبارات  إجراءالمستخدمة والصعوبات التي قد تعترضنا قبؿ الشروع في  األداةصالحية 

بالجانب المعرفي أو النظري فيما  لماـباإل األمروالقياسات عمى عينة البحث، ولذلؾ قمنا في بادئ 
 (12-11)يخص بناء بطارية االختبارات )المورفولوجية والبدنية والميارية( والخاصة بالفئة العمرية 

والخبراء مف ذوي  األساتذةسنة، ليتـ بعد ذلؾ ترشيحيا وتعديميا عف طريؽ مجموعة مف 
 العب (12)االختصاص، وبعدىا قمنا بإجراء ىذه التجربة االستطالعية عمى عينة متكونة مف 

"مدرسة والمتمثمة في  الغرب الجزائريمدارس كرة القدـ ألندية  ينشطوف عمى مستوى إحدى ناشئ
، حيث أف ىذه العينة ىي مف خارج عينة البحث المتكونة مف النادي الياوي ألمال براعم المطمر"

ثـ إعادة تطبيقيا عمى مرحمتيف، حيث أف كؿ  عمييـ بطارية االختبارات أجريتالعب، وقد  (456)
مرحمة خاصة بمجموعة مف االختبارات وبمدة زمنية محددة وقد دامت الفترة الزمنية لكمتا المرحمتيف 

)الممحق رقم وكانت نتائجيـ كما ىو موضح في  24/12/2016إلى غاية  06/12/2016ما بيف 
(04).) 

وتعد التجربة االستطالعية تدريبا عمميا لمباحث لموقوؼ عمى السمبيات وااليجابيات التي يمكف أف 
نو مف خالؿ ترشيح االختبارات والقياسات عف االختبارات، وبالتالي فإتقابمو أثناء تطبيقو لبطارية 

 :توصل الطالب الباحث إلى ما يميطريؽ الخبراء والمختصيف وبعد القياـ بالتجربة االستطالعية 

 .يـو أو حصة تدريبيةتقسيـ بطارية االختبارات إلى مجموعتيف تؤدى كؿ مجموعة في  -1
  (02)و (01)انظر الشكل رقم دائريعمى شكؿ  الختبارات يكوف عمى شكؿ محطات أوتطبيؽ ا -2
 .، أي مف السيؿ إلى الصعبأثناء تطبيقياالتسمسؿ العممي  راعاةم -3
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عطاء فترة راحة كافية  الفسيولوجيةمراعاة العمؿ العضمي واألسس  -4 خالؿ أداء كؿ اختبار وا 
 .الستعادة الشفاء بعد كؿ اختبار

 .حذؼ االختبارات التي تقيس نفس الصفة -5
 حذؼ االختبارات التي تأخذ وقت كبير في تطبيقيا وتتطمب عتاد مكمؼ. -6

 :المجموعة األولى
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 يمثل تنظيم المجموعة األولى من بطارية االختبارات والتي ىي عمى شكل محطات. (01)الشكل البياني رقم 

 المجموعة الثانية:

 
 
 
 
 
 
 
 

 يمثل تنظيم المجموعة الثانية من بطارية االختبارات والتي ىي عمى شكل محطات. (02)الشكل رقم 
 

 

اختبار السرعة  -1
"متر 20"  

اختبار ضرب الكرة  -2
القوية ثم " لمسافة بالقدم 

"الضعيفة  

اختبار رمية التماس  -3
 ألبعد مسافة

اختبار ركلة  -4  
 الجزاء

"د5"اختبار بريكسي  -5  

 

الطول -1  

الوزن-2  

اختبار سارجنت  -3
"الوثب العمودي"  

اختبار المرونة  -4
"ثني الجذع لألمام"  

اختبار الرشاقة  -5
"بارو"  

اختبار الجري  -6
 والمحاورة بالكرة

اختبار تنطيط  -7
 الكرة بالرجل

اختبار تنطيط  -8
 الكرة بالرأس

اختبار السرعة  -9
 الحركية
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 التجربة االستطالعية: أىداف -1-2-1
 المستخدمة  األجيزةالتأكد مف مدى صالحية  -1
 التعرؼ واختيار الوسائؿ األقؿ تكمفة وسيمة عند التنقؿ  -2
 التوصؿ إلى أفضؿ طريقة لتنفيذ االختبارات  -3
 الزمف الكمي لكؿ مختبر ثـ االختبار ثـ البطارية ككؿ التعرؼ عمى -4
جؿ تسييؿ وربح الوقت في تطبيؽ أتحديد فريؽ العمؿ وكيفية التنسيؽ فيما بينيـ مف  -5

 بطارية االختبارات
  .عدد االختباراتأو زيادة القياـ بتعديالت عمى البطارية مف خالؿ تقميص  -6

 األسس العممية لالختبارات المستخدمة: -1-2-2
وضعت مف أجمو، ينبغي عمى  وضعت ذات مصداقية وداللة وتقيس ماحتى تكوف االختبارات التي 

 الباحث مراعاة الشروط واألسس العممية المتمثمة في الصدؽ والثبات والموضوعية.
ولغرض إيجاد معامالت كؿ مف الصدؽ والثبات والموضوعية لبطارية االختبارات، قاـ الباحث 

عادة تطبيؽ االختبار)بالطريقة التالية  وقد كاف الفاصؿ الزمني بيف  ((test-retest)تطبيؽ وا 
عادة التطبيؽ مدة  أياـ، وذلؾ مف خالؿ التجربة االستطالعية التي تـ القياـ بيا في  10التطبيؽ وا 

عمى عينة تمثمت في  24/12/2016إلى غاية  06/12/2016الفترة الموضحة سابقا وىي كالتالي 
 . ((02)أنظر الجدول رقم ) سنة (12-11)كرة قدـ مف الفئة العمرية  العب (12)

 ثبات االختبار: -1-2-2-1
عمى نفس  أعيد"بأف الثبات ىو محافظة االختبار عمى نتائجو إذا ما  مروان عبد المجيديشير 
عمى  محمد صبحي حسانين، كما يرى (75، صفحة 1999)عبد المجيد إبراىيـ مرواف،  العينة"

 .أف الثبات "ىو أف يعطي االختبار نفس النتائج إذا ما أعيد عمى نفس األفراد وفي نفس الظروؼ"
 (107، صفحة 1995)محمد صبحي حسانيف ، 

وذلؾ أف االختبار ال يتغير  "درجة الثقة"بأف المقصود بثبات االختبار  ليمى السيد فرحاتوتقوؿ 
، وبمعنى آخر إعطاء الثبات لمنتائج التي اإلعادةفي النتيجة )أي ذو قيمة ثابتة( خالؿ التكرار أو 

)ليمى السيد فرحات ،  تحصؿ عمييا الباحث إذا ما أعيدت التجربة عمى نفس المجموعة المشابية.
 (143، صفحة 2005
الطالب الباحث بأف الثبات ىو أف يعطي االختبار شيئا مف االستقرار إذا ما أعيد تطبيقو  ويرى

 وفي مدة ال تقؿ عف أسبوع.  والظروؼ عمى نفس األفراد وتحت نفس الشروط 
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ومف أجؿ تطبيؽ الغرض مف التجربة االستطالعية ومف أجؿ حساب معامؿ الثبات قاـ الطالب 
ختبارات عمى عينة مف خارج عينة االبطارية حيث طبقت  ،(test-retest)الباحث بتطبيؽ طريقة 
والذيف ينشطوف عمى  سنة (12-11)تتراوح أعمارىـ ما بيف  العب ناشئ (12)البحث والمتمثمة في 

 ."مدرسة النادي الياوي ألمال براعم المطمر"مستوى 
وانطالقا مف مجاميع االختبارات المقترحة سابقا والمتمثمة في مجموعتيف، تـ تطبيؽ بطارية 

عادة تطبيقيا كما يمي و وفؽ    الفترات الزمنية التالية:االختبارات وا 
عادة تطبيق مجموعات االختبارات لمبطارية (02)الجدول رقم   يبين تواريخ تطبيق وا 

 انًجًىعخ      

 

 انعُُخ

رطجُك  ربرَد

ذزجبراد الايجًىعخ 

 (األونً)

ربرَد إعبزح رطجُك 

ذزجبراد الايجًىعخ 

 (األونً)

ربرَد رطجُك 

ذزجبراد اليجًىعخ ا

 (انثبَُخ)

ربرَد إعبزح رطجُك 

ذزجبراد اليجًىعخ ا

 (انثبَُخ)

انعُُخ انربصخ 

ثبنزجرثخ 

 االصزطالعُخ

06/12/2016 

 

17/12/2016 13//12/2016 24/12/2016 

 صدق االختبار: -1-2-2-2
شروط االختبار الجيد، فاالختبار الصادؽ ىو الذي ينجح في قياس ما وضع  أىـيعتبر الصدؽ 

)مقدـ عبد  فعال، ويقصد بصدؽ االختبار "مدى صالحية االختبار لقياس فيما وضع لقياسو". ألجمو
  (146، صفحة 1993الحفيظ، 

بأف صدؽ االختبار يتعيف في حدود الصفة المراد "بوداود عبد اليمين وعطاء اهلل أحمد" ويذكر 
قياسيا، وفي حدود العينة المراد إثبات صدؽ االختبار بالنسبة ليا، وذلؾ بأف الباحث يجب عميو أف 
يذكر معامالت الصدؽ الخاصة باختبار معيف مف خالؿ تحديده لمصفات وخصائص العينة التي 

مت في حسابو، وىذا حتى ال يطبؽ االختبار إلى عمى عينة مماثمة لمعينة التي درس عمييا استخد
معامؿ الصدؽ، ومف أجؿ ذلؾ عمد الطالب الباحث إلى دراسة الصدؽ الظاىري إضافة إلى 

وفي الصفات  لمعينة التي ىي قيد الدراسة ىذا لمتعرؼ عمى االختبارات المناسبةالصدؽ الذاتي و 
)بوداود عبد اليميف وعطاء  وذلؾ مف خالؿ عممية الترشيح. والخاصة بنشاط كرة القدـ ياالمراد قياس
   (105، صفحة 2009اهلل أحمد، 

   الصدق الظاىري: -1-2-2-2-1
وىو مدى مالئمة ومناسبة القياسات واالختبارات لمعينة التي ىي قيد البحث، حيث أف االختبارات 

قد استخدمت واستخمصت  ((03)أنظر الممحق رقم )والقياسات التي تـ إعدادىا مف أجؿ ترشيحيا 
مف مراجع عممية ودراسات وبحوث سابقة وىي ذات معامالت عممية عالية، مما يجعمنا نتوقع 

عمى مجموعة مف الخبراء والمختصيف في منطقيا صدقيا بصفة عامة، وليتـ بعد ذلؾ عرضيا 
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ستبانة وذلؾ عف طريؽ اإلالمجاؿ الرياضي عامة والتدريب الرياضي في كرة القدـ بشكؿ خاص 
ليتـ ترشيحيا وتعديميا بناءا عمى المالحظات واالقتراحات المشار إلييا مف والمقابمة المباشرة معيـ و 

يـ، وليخمص الطالب الباحث إلى اتفاؽ معظـ آراء األساتذة المحكميف إضافة وحذؼ وتعديؿ مف قبم
ما وضعت لقياسو ( مف حيث صدقيا في199 -189إلى المحتوى النيائي لمبطارية )أنظر الصفحة 

، ويشير الطالب الباحث إلى )من حيث السن ونشاط كرة القدم(ومف حيث مالئمتيا لعينة البحث 
أف الوصوؿ إلى الصيغة النيائية لمبطارية كاف بعد العديد مف االقتراحات والتوصيات التي أسفرت 

جؿ إعطاء البطارية وزنيا العممي. االلتزاـ بيا عمى آخرىا وذلؾ مف أعنيا عممية الترشيح والتي تـ 
فيما التي جاءت مف قبؿ المحكميف والتي مست البطارية  والتوصيات التعديالتبعض وقد تمثمت 

 يمي:
 االقتراحات والتوصيات المتعمقة بتواجد االختبارات ضمن البطارية: -
قياس  عوض المسافات األخرى وذلؾ فيما يخص اختبار م20وقوع االختيار عمى مسافة  -1

 منيا: العتباراتالسرعة وذلؾ 
 .سنة )نصؼ ممعب األكابر(( 12-11)حجـ الممعب الخاص بالفئة العمرية  - أ
 الوصوؿ إلى السرعة القصوى مف خالؿ ىذه المسافة  إمكانية  - ب
 اعتبار ىذه المسافة مف بيف المسافات التي يمكف أف تكوف وتتكرر أثناء المقابمة.  - ت

وذلؾ راجع إلى طبيعة  "لسارجنت"وقوع االختيار عمى اختبار الوثب العمودي مف الثبات  -2
 والذي يتطمب كثيرا االرتقاء إلى األعمى عوض االرتقاء إلى األماـ. )كرة القدم(النشاط 

وذلؾ مع بعض  دقائق" 5"فيما يخص التحمؿ فقد وقع االختيار عمى اختبار بريكسي  -3
 في:التوصيات المتمثمة 

 الناشئ قبؿ إجراء ىذا االختبار أوالحرص عمى السالمة الصحية التامة لممختبر  - أ
إعطاء شرح وافر فيما يخص االنجاز األمثؿ ليذا االختبار مف أجؿ تحقيؽ نتيجة أفضؿ   - ب

التوضيح األمثؿ لكيفية تقسيـ الطاقة والجيد العضمي أثناء مراحؿ  وذلؾ مف خالؿ 
 اإلنجاز.

 والذي بقي مف الزمف الكمي لالختبار. والدوري لمزمف والوقت الذي مضىظـ المنت اإلعالف  - ت
ح ؿ مرحمة االنجاز وذلؾ بعدـ السماممختبريف خالاولة التحكـ في ريتـ ونسؽ الجري لمح  - ث

ليـ بالجري بأقصى سرعة في المراحؿ األولى مف االختبار مع السماح ليـ بذلؾ 
 وتشجيعيـ عميو في المراحؿ األخيرة.

 الشديد أثناء االنجاز. واإلرىاؽ اإلجيادالمباشر لمناشئ الذي تظير عميو عالمات  اإليقاؼ - ج
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وقوع االختيار عمى قياس الطوؿ والوزف مع إلغاء جميع القياسات الجسمية األخرى وذلؾ  -4
 ختبار التي ذلؾ إلى حجـ بطارية اال أرجعواحسب توصيات الخبراء واألساتذة المحكميف الذيف 

   وبالتالي تزيد مف صعوبة تطبيقيا. أدائياأف تأخذ وقت طويؿ في يمكف 

 االقتراحات والتوصيات التي مست جوانب التطبيق:
 الحرص عمى اختيار االختبارات الغير مكمفة والتي ال تتطمب عتاد كبير عند التنقؿ بيا. -1
تستيوي المختبريف عند  تقسيـ وتوزيع االختبارات التي تخمؽ أكثر جو مف الحماس والمنافسة و -2

 تطبيقيا في بداية ووسط ونياية مراحؿ انجاز البطارية.
وتعميمات االنجاز مع التوضيح لطريقة حساب الدرجات  إلجراءاتالشرح الجيد والوافر  -3

 لممختبريف.
القياـ بتطبيؽ نموذجي لالختبار مف قبؿ المدرب أو الطالب الباحث أو أحد الالعبيف وذلؾ قبؿ  -4

 إنجاز مف طرؼ المختبريف )وذلؾ راجع لممرحمة السنية التي تتطمب ذلؾ(.كؿ 
وذلؾ مف خالؿ التشجيع واإلعالف عمى الحرص عمى خمؽ جو و روح المنافسة بيف المختبريف  -5

  النتائج والدرجات المتميزة التي تـ تحقيقيا بصوت عالي.
    والمرشحين لبطارية االختبار: يوضح قائمة األساتذة المحكمين (03)جدول رقم 

 اٌّصححُٓ أو

 اٌّحىُّٓ

 اٌشد واٌجبِعخ اٌشتجخ اٌعٍُّخ االصُ  واٌٍمت

 ذَالدِىافك+ثعض اٌتع -ِضتغبُٔ-أ.د. ثّعهذ اٌتشثُخ اٌجذُٔخ واٌشَبضُخ ثٍىحً ِٕصىس 1

 ِىافك+ثعض اٌتعذَالد -ِضتغبُٔ-د. ثّعهذ اٌتشثُخ اٌجذُٔخ واٌشَبضُخ وىتشىن ِحّذ 2

خشفبْ ِحّذ  3

 حجبس

 ِىافك+ثعض اٌتعذَالد -ِضتغبُٔ-د. ثّعهذ اٌتشثُخ اٌجذُٔخ واٌشَبضُخ

 ِىافك+ثعض اٌتعذَالد -ِضتغبُٔ-د. ثّعهذ اٌتشثُخ اٌجذُٔخ واٌشَبضُخ ِىالٌ ِمذس 4

 ِىافك+ثعض اٌتعذَالد -ِضتغبُٔ-د. ثّعهذ اٌتشثُخ اٌجذُٔخ واٌشَبضُخ فغٍىي اٌضٕىصٍ 5

 ِىافك+ثعض اٌتعذَالد -ِضتغبُٔ-د. ثّعهذ اٌتشثُخ اٌجذُٔخ واٌشَبضُخ ُُِ ِختبس 6

"بأنو صدؽ الدرجات التجريبية بالنسبة  البييي السيد فؤادويعرفو  الصدق الذاتي: -1-2-2-2-2
لمدرجات الحقيقية التي خمصت مف شوائب أخطاء القياس والذي يتـ حسابو مف خالؿ حساب جذر 

ومقارنتو بالقيمة الجدولية عند نفس مستوى الداللة ودرجة الحرية التي تـ معامؿ الثبات لالتربيع 
 (1979)فؤاد البييي السيد،  عندىا حساب معامؿ الثبات وبعد حساب معامؿ االرتباط بيرسوف.

 أف يكوف االختبار يقيس فعال ما وضع لقياسو".ىو ف الصدؽ ويرى الطالب الباحث بأ
)محمد صبحي  يقاس بحساب الجذر التربيعي لمعامؿ ثبات االختبار. ويحسب الصدق كاألتي:

  (192، صفحة 1995حسانيف ، 
 

 معامل الصدق=
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 .الختبارات الخاصة بالبطاريةلمل الثبات والصدق ايوضح مع (03)الجدول رقم 
 يعبيم االررجبط                    

 

 انجطبرَخ

حجى 

 انعُُخ

يعبيم 

 انثجبد

يعبيم 

 انصسق

انمًُخ انجسونُخ 

نًعبيم االررجبط 

 "ر"

يضزىي 

 انسالنخ

ُخ
سَ

نج
 ا
خ.

إ.
 

 إ.خ. انرشبلخ

12 

0998 0998 

0447 0405 

 0998 0997 و20إ.خ.انضرعخ 

 0991 0983 انىثت انعًىزٌ

 0999 0999 إذزجبر انًروَخ

 0996 0994 "ز" 5إ.خ.ثرَكضٍ 

َخ
بر

ه
نً

 ا
د

را
جب
ذز

ال
ا

 

 0993 0987 انًحبورح ثبنكرح

 0997 0996 رُطُظ انكرح ثبنمسو

فخ
ضب

نً
  
رح

نك
 ا
ة

ضر
 

ضرة انكرح 

ثبنمسو 

 "انمىَخ"

0998 0998 

ضرة انكرح 

ثبنمسو 

 "انضعُفخ"
0997 0998 

 0988 0979 طُظ ثبنرأسانزُ

 0992 0986 ضرثخ انجزاء

 0997 0996 ريُخ انزًبس

 0993 0987 انضرعخ انحركُخ

تتميز بدرجة عالية يتبيف أف جميع ىذه االختبارات  (03)مف خالؿ النتائج المدونة في الجدوؿ رقـ 
مف الثبات، وذلؾ بأف كؿ القيـ المتحصؿ عمييا حسابيا بدت عالية، حيث نجد بأف معامؿ الثبات 

وبالتالي ىي أكبر مف القيمة الجدولية  (0498)و (0479)أو معامؿ االرتباط بيرسوف محصور بيف 
، (11=1-)ٌودرجة الحرية  (0405)وىذا عند مستوى الداللة  (0447)لمعامؿ االرتباط التي بمغت 

تتميز أيضا بدرجة عالية مف الصدؽ الذاتي وذلؾ كوف القيـ  االختباراتومنو نقوؿ بأف ىذه 
أكبر مف القيمة  (2800)و (,,28)المحسوبة لمعامؿ الصدؽ الذاتي لالختبارات والمحصورة بيف 

ودرجة الحرية  (0405)عند نفس مستوى الداللة ، وذلؾ (0447)الجدولية لمعامؿ االرتباط بيرسوف
(11). 
 الموضوعية:  -1-2-2-3

ف تعتمد نتائجو عمى الحقائؽ ثر باألحكاـ الذاتية لممصححيف، وأيقصد بالموضوعية عدـ التأ
أجوبة أو آراء الفرد باختالؼ المصححيف الذيف  المتعمقة بموضوع االختبار وحده، أي ال تتعمؽ

  (169، صفحة 2001)ليمى السيد فرحات ، . ختباريقوموف بتقدير اال
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، أي أف الفرد يحصؿ عمى نفس الثبات عني الموضوعية ت بأف " محمد صبحي حسانينويؤكد 
  (87، صفحة 1987)محمد صبحي حسانيف ،  الدرجة لو اختمؼ المحكميف"

أف االختبار يعتبر موضوعيا إذا كاف يعطي  (Van Dalin)كما يؤكد في نفس السياؽ فاف داليف 
، )محمد حسف العالوي و محمد نصر الديف رضواف( نفس الدرجة بغض النظر عف مف يصححو.

 إدخاؿعني "عدـ الموضوعية تبأف  "عبد الرحمان محمد عيسوي"يرى أيضا لسياؽ وفي نفس ا
)عبد الرحماف  العوامؿ الشخصية فيما يصدر الباحث مف أحكاـ والتحرر مف التحيز أو التعصب.

 (332، صفحة 2003محمد عيسوي ، 

ومف خالؿ كؿ ما سبؽ ذكره يرى الطالب الباحث بأف الموضوعية تعني أف يعطي االختبار نفس 
ميما كاف القائـ عمى التحكيـ، كما يقصد بيا التحرر مف التحيز والتعصب وعدـ إدخاؿ النتائج 

العوامؿ الشخصية فيما يصدر مف أحكاـ، كما يقصد بيا أيضا وضوح التعميمات الخاصة بتطبيؽ 
االختبارات وحساب الدرجات والنتائج الخاصة، وعميو فقد تـ تطبيؽ االختبارات بعد تحكيميا مف 

باإلضافة إلى اإلطالع عمى العديد  )كرة القدم(،التخصص  راء والمختصيف في مجاؿطرؼ الخب
مف المصادر والمراجع كما ىو مبيف في المالحؽ، كما أف بطارية االختبارات التي استخدميا 
الطالب الباحث فيما يخص موضوع البحث فيي مفيومة وواضحة وسيمة، خاصة وأف المختبريف 

رح شامال ومفصال فيما يخص أىداؼ ىذه االختبارات ومواصفاتيا تمقوا ش)عينة البحث( 
وشروطيا، حيث تـ تنفيذ عرض نموذجي لالختبارات مف طرؼ الطالب الباحث وذلؾ قبؿ تنفيذىا 

مع اإلجابة عمى كؿ التساؤالت التي تخص طريقة التنفيذ ليذه البطارية، المختبريف  طرؼمف 
باإلضافة إلى ذلؾ فإف االختبارات تمتاز بالوضوح وىي غير معقدة وغامضة، وىذا ما يجعميا غير 

عمى تطبيؽ البطارية كانت بمساعدة فريؽ عمؿ ذو شيادات  اإلشراؼقابمة لمتأويؿ، كما أف 
، واستنادا عمى كؿ االعتبارات (مستشار -مربي رئيسي -مربي -ترماس -) ليسانسأكاديمية 

السالفة الذكر يستخمص الطالب الباحث أف جميع االختبارات المستخدمة والمتواجدة ضمف بطارية 
 االختبارات تتمتع بدرجة عالية مف الموضوعية.

 األصعدةمى جميع ومما تـ ذكره سابقا نستطيع القوؿ بأف أىداؼ التجربة االستطالعية تحققت ع
ارية وترشيحيا عف طريؽ الخبراء والمختصيف إلى غاية وانب، وذلؾ انطالقا مف تصميـ البطوالج

بأنو تـ ضبط بعض التأكد مف ثبات وصدؽ وموضوعية االختبارات، وبالتالي يمكف القوؿ 
 المتغيرات التي يمكف أف تؤثر عمى البحث وىذا لخدمة التجربة الرئيسية.

 



 مصفوفة االرتباط البنية لمفردات البطارية المقترحة: -1-2-2-4
 واالرتباط بين كل اختبار والدرجة الكمية لمبطارية. سنة (12-11)الجدول رقم )( يوضح مصفوف معامالت االرتباط البينية لوحدات بطارية االختبار المقترحة لدى الفئة العمرية 

 11ودرجة الحرية  7470( عند مستوى الداللة 74,0)"ر" الجدولية=

 :والخاصة بعينة الدراسة االستطالعية ( سنة11-11عرض ومناقشة معامالت مصفوفة االرتباط البينية لوحدات بطارية االختبارات المقترحة بالنسبة لمفئة العمرية )
إما كانت غير دالة معنويا مما يدل عمى عدم وجود ارتباط فيما بينيا،  سنة(11-11)الفئة العمرية  لدىنالحظ من خالل النتائج المبينة في الجدول بأن أغمب ومعظم قيم معامالت االرتباط 

ما أن ىناك ارتباط ولكنو ضعيف، وعميو يمكن القول نقال عن  بأن عدم وجود ارتباط أو وجود ارتباط ضعيف بين وحدات بطارية االختبار المقترحة يدل عمى أن كل  "بن سي قدور حبيب"وا 
يشير ، كما (190، صفحة 2002/2002)بن سي قدور حبيب،  ا يتطمب وجودىما معا في البطاريةمنيا يقيس ظاىرة ال يقيسيا اآلخر، لذلك ال يمكن االستغناء عن أحدىما باآلخر مم

ة والخبراء أو لمتعميمات واإلجراءات الموجود في الطالب الباحث إلى ظيور بعض قيم االرتباط العالية بين وحدات البطارية المقترحة يرجع تواجدىما مع في البطارية سواء لتوصيات األساتذ
 بمصداقية عالية والتي أظيرت تواجدىما معا، وذلك إضافة إلى أىمية كل منيما في قياس صفة من الصفات ميمة في كرة القدم.الكتب والمراجع المأخوذة منيا ىذه االختبارات والتي تمتاز 

 االختبارات
(VARIABLES) 

انكتهح  انوزٌ انطول

 انشحًيح

انسرعح  انرشاقح"تارو"

و"02"  

انوثة 

 انعًودي

انتحًم  انًرونح

"تريكسي 

د"5  

انًحاورج 

 تانكرج

انتنطيط 

 تانقدو

ضرب. 

كرج نًسافح 

 تانقدو "ق"

ضرب. كرج 

نًسافح 

 تانقدو "ض"

انتنطيط 

 تانرأش

ضرتح 

 انجساء

رييح 

 انتًاش

انسرعح 

 انحركيح

 يج.د.و.

نوحداخ 

 انثطاريح

                                   انطول
                                 0,688 انوزٌ
                               0,945 0,414 انكتهح انشحًيح
                             0,350- 0,417- 0,374- انرشاقح "تارو"

و"02انسرعح "  -0,086 -0,192 -0,209 0,623                           
                         0,228- 0,002- 0,415 0,428 0,280 انوثة انعًودي
                       0,042 0,520 0,276 0,324- 0,182- 0,223 انًرونح

د"5"تريكسي  -0,002 0,279 0,341 -0,704 -0,395 -0,122 -0,211                     
                   0,202- 0,295- 0,237 0,002 0,334 0,043- 0,210- 0,504- انًحاورج تانكرج
                 0,263 0,564 0,142- 0,174 0,046- 0,434- 0,475 0,423 0,090 انتنطيط تانقى
ض.كرج نًسافح 

               0,368 0,349 0,134 0,227- 0,083 0,235 0,037 0,672 0,515 0,074- تانقدو "ق"
ض.كرج نًسافح 

             0,452 0,012 0,012 0,257 0,135 0,026 0,356 0,010 0,189 0,213 0,149 تانقدو "ض"
           0,088- 0,276- 0,270 0,281- 0,173 0,146 0,084 0,040 0,460- 0,003 0,058 0,170 انتنطيط تانرأش
         0,177 0,532 0,153 0,050 0,019 0,090 0,392 0,625 0,138 0,011 0,114 0,116 0,071 ضرتح انجساء
       0,149 0,412 0,104- 0,550- 0,183- 0,156- 0,301 0,322 0,028- 0,289- 0,248- 0,412- 0,418- 0,229- رييح انتًاش
     0,226- 0,229 0,479 0,131- 0,004 0,114- 0,039- 0,498- 0,130- 0,529 0,068 0,003- 0,228 0,280 0,295 انسرعح انحركيح
   0,386- 0,189 0,186 0,231 0,310 0,275 0,713 0,132- 0,967 0,157- 0,019 0,301- 0,696- 0,487 0,431 0,093 د.خ.ك.نهثطاريح
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 :األساسيةالدراسة  -1-3
 منيج البحث: -1-3-1

كما تعني  وبالتالي كممة منيج تعني الطريؽ، كممة منيج مشتقة مف نيج، أي سمؾ طريقا معينا
والتي ترجع إلى أصؿ يوناني يعني البحث أو النظر أو المعرفة  "Method"بالمغة االنجميزية 

 (48، صفحة 1996)زياف محمد عمر،  التي تؤدي إلى الغرض المطموب.

ف المنيج في البحث العممي ىو عبارة عف مجموعة مف القواعد واألسس التي يتـ وضعيا مف  وا 
جؿ الوصوؿ إلى الحقيقة، والتي يقوؿ عنيا "عمار بحوش" بأنيا الطريقة التي يتبعيا الباحث في أ

 (89)بحوش عمار و محمود دنيبات محمد، صفحة  والكتشاؼ الحقيقة".دراستو لممشكمة 

ومنيج البحث ىو النتيجة التي ينتيي إلييا الباحث، انطالقا مف البناء النظري إلى غاية النتائج 
ىذا البحث، وانطالقا  نجازلكافة الخطوات التي تصاغ خالؿ االتي سوؼ يتحصؿ عمييا تجسيدا 

ىو األكثر مالئمة لإلجابة عمى  المسحي المنيج الوصفي باألسموبمف اإلشكالية المطروحة، فإف 
"دراسة لبعض االستراتيجيات المنتيجة في اكتشاف التساؤالت المطروحة حوؿ موضوع البحث: 

   .سنة" (12-11)ة العمرية المرحم–الموىوبين من الناشئين عمى مستوى مدارس كرة القدم 

 البحث:وعينة مجتمع  -1-3-2
إف مجتمع الدراسة، يمثؿ الفئة االجتماعية المراد إقامة الدراسة التطبيقية عمييا، وذلؾ مف خالؿ 
المنيج المتبع، حيث يتكوف مجتمع البحث لدراستنا الحالية في جميع مدربي كرة القدـ لفئة الناشئيف 

يف الذيف تتراوح المتواجدوف عمى مستوى مدارس أندية الغرب الجزائري، باإلضافة إلى جميع الالعب
 الغرب الجزائري. أندية مستوىسنة والذيف ينشطوف أيضا عمى  (12-11)أعمارىـ ما بيف 

: "إف اختيار ة البحث قائالففيما يخص مجتمع وعين ""بوداود عبد اليمين وعطاء اهلل أحمدويشير 
عينة البحث مف مجتمع البحث يتبع اليدؼ الموضوع، فإذا أراد الباحث دراسة الخصائص البدنية 
لالعبي كرة القدـ عمى مستوى والية مستغانـ فإنو يختار الالعبيف عمى مستوى الوالية وتكوف النتائج 

عبي كرة القدـ لمجميورية الباحث دراسة الخصائص البدنية عند ال أرادتتبع الوالية فقط، أما إذا 
الجزائرية فإنو يجب أف يختار عينة تمثؿ كافة واليات الجزائر حتى يستطيع أف يعمـ نتائجو عمى 

 (35، صفحة 2009)بوداود عبد اليميف وعطاء اهلل أحمد،  جميع العبي الجميورية الجزائرية.

وذلؾ بعدما تعذر الوصوؿ " "بوداود عبد اليمين وعطاء اهلل أحمدعمى ما جاء بو كؿ مف  وبناءا
تواجدوف عمى مستوى المدارس لعينة المدربيف الم سواء األصميإلى إحصائيات دقيقة حوؿ المجتمع 
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 اإلجماليالكروية ألندية الغرب الجزائري والذيف لـ يستطع الطالب الباحث إحصاء أو تحديد العدد 
عمى ىذه الفئة  باإلشراؼليـ وذلؾ لعمؿ أغمب ىؤالء المدربيف الذيف يقوموف  يلمجتمع األصم

 العمرية كمتطوعيف.

سنة والذيف ينشطوف عمى  (12-11)لعينة الالعبيف الناشئيف  األصؿفيما يخص تحديد المجتمع  أو
 إحصائياتوط أو الوصوؿ إلى عدد مضبتعذر أيضا  رس أندية الغرب الجزائري الذيفمستوى مدا

وذلؾ العتبارات مف بينيا عدـ وجود بطولة رسمية عمى مستوى الغرب الجزائري خاصة ليـ دقيقة 
الالعبيف بشكؿ دقيؽ وكذا عدـ التوصؿ إلى ىيئة  دبيذه الفئة العمرية تجعمنا نحدد ونحصي عد
 رسمية تقـو بإحصاء ىؤالء الالعبيف الناشئيف.

المأخوذة مف المجتمع األصؿ والتي يجب أف تكوف ممثمة لو تمثيؿ وعميو تقرر فيما يخص العينة 
مما جعؿ عممية تحديدىا  صادقا، وذلؾ باعتبار ىذه المرحمة عنصرا ىاما في المرحمة التطبيقية،

عممية حساسة ودقيقة ويتوقؼ عمييا نجاح البحث العممي وصدقو، وكذا الوصوؿ إلى نتائج يمكف 
ف ثـ الخروج بنتائج تالـز الحقيقة وتعطي صورة واقعية لمميداف تعميميا ولو بصورة نسبية وم

وعينة خاصة بتطبيؽ بطارية  )مدربين(باالستبياف المدروس، أف يتـ القياـ بتحديد العينة الخاصة 
اختيار مجموعة مف العينات بحيث تمثؿ كؿ عينة مف  وذلؾ مف خالؿ )العبين(االختبارات 

الالعبيف( والية مف واليات الغرب الجزائري،  أو)سواء المدربيف الكمي والمختارة مجموع العينة 
 سعيدة(، -تيارت -معسكر -بمعباس -تممسان -وىران-مستغانم -)غميزانوالواليات المعنية ىي 

لعينة البحث المختارة )سواء المدربيف أو الالعبيف( مف خالؿ خبرة  اإلجماليالعدد وكذا كاف تحديد 
عينة تكوف إحصاء المشرؼ حوؿ  األستاذالطالب الباحث كمدرب ليذه الفئة العمرية والتشاور مع 

، وبيذا نكوف قد قمنا بالتنبؤ والوصوؿ إلى عينة )المدربيف والالعبيف( تكوف األصؿممثمة لممجتمع 
 ية الغرب الجزائري. ممثمة لمدارس أند

 :العينة الخاصة باالستبيان -1-3-2-1
بمجموعة مف المدربيف  احتؾبمأف الطالب الباحث يعمؿ كمدرب في إحدى المدارس الكروية فقد 

سنة، حيث تـ الوصوؿ إلييـ مف خالؿ  12لفئة الناشئيف وخاصة مدربي الفئة العمرية ألقؿ مف 
عينة المدربيف بطريقة  اختيار، وقد كاف باإلضافة إلى أماكف العمؿ الدورات والمنافسات الرياضية

 المدرب. (48) مدارس أندية الغرب الجزائري والمتمثؿ عددىـ فيعشوائية مف بعض 
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 العينة الخاصة بتطبيق بطارية االختبارات: -1-3-2-2
 يمثل العينة الخاصة ببطارية االختبارت. (04)الجدول رقم 

 ألَسَخ انغرة انجزائرٌ انًسارس انكروَخ

 

 انرلى

 

 اصى انفرَك

 

 ريز انفرَك

عسز 

 انالعجٍُ 

"11 

 صُخ"

عسز 

 انالعجٍُ 

"12 

 صُخ"

 

 انرلى

 

 اصى انفرَك

 

 ريز انفرَك

عسز 

 انالعجٍُ 

"11 

 صُخ"

عسز 

 انالعجٍُ 

"12 

 صُخ"

 وئبو يىنىزَخ  M.C.O 12 12 11 يىنىزَخ وهراٌ 1

 انحضبصُخ

M.B.H 12 12 

.U.S.M.B ثهعجبسارحبز  2

A 

 I.S.T 12 12 يثبنُخ رُغُُف 12 12 12

 J.S.M.T 12 12 شجُجخ رُبرد R.C.R 12 12 13 صرَع غهُزاٌ 3

 AFAK.M 12 12 أفبق يضزغبَى A.S.M.O 12 12 14 جًعُخ وهراٌ  4

 C.A.M 12 12 شجبة يضزغبَى M.C.S 12 12 15 يىنىزَخ صعُسح  5

 K.R.B.H 12 12 انحكًخ واز رهُى G.S.M 12 12 16 غبنٍ يعضكر  6

 AFAK.R 12 12 أفبق غهُزاٌ W.A.M 12 12 17 وزاز يضزغبَى  7

أصىز جًعُخ  E.S.M 12 12 18 ررجٍ يضزغبَى  8

 وهراٌ

O.B.O 12 12 

 N.T 12 12 َجىو رُبرد W.A.T 12 12 19 وزاز رهًضبٌ 9

      S.A.M 12 12 صرَع انًحًسَخ 10

 العت( 456صُخ( = 12)228صُخ(+11)228العت أٌ ) 228=  12  فرَك 19 انًجًىع

 (12-11)تراوح أعمارىـ ما بيف العب ناشئ ت (456)مفلقد تكونت عينة البحث الخاصة بالدراسة 
مقصودة ىذه العينة بطريقة  اختيار، حيث تـ (04)سنة، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ 

 عوامل منيا: نظرا لعدةوذلؾ  )عمدية(

اختيار العبي المدارس الكروية التي أظيرت نتائج جيدة وممتازة في المباريات الودية والدورات  -
 الرياضية. 

 ."السن المناسب لالكتشاف"ارتباط العينة بموضوع البحث أي  -
 .تجانس العينة فيما يخص متغير السف -
 .)أكثر من سنتين(العمر التدريبي  -
بعض العاىات أو المشاكؿ في أجساميـ وذلؾ مف أجؿ عدـ التأثير  لذيف لدييـإبعاد الالعبيف ا -

 عمى نتائج الدراسة.
عمى مستوى كؿ فريؽ وكؿ فئة عمرية وذلؾ مف خالؿ اقتراح مدرب  العب (12)اختيار أحسف  -

 الفئة و النتائج المتحصؿ عمييا. 
 .استبعاد حراس المرمى -
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 مجاالت البحث: -1-3-3
تحديد المجاالت المختمفة لمدراسة خطوة منيجية ىامة في البحوث االجتماعية، وقد أتفؽ أغمب  إف

المنشغميف بمنياج البحث االجتماعي أف لكؿ دراسة ثالث مجاالت يجب عمى الباحث أف يوضحيا 
  (61، صفحة 1987)الغريب الكريـ محمد،  عند تخطيطو.

 المجال الزماني: -1-3-3-1
لفترة التي تـ مف خالليا إنجاز عمؿ معيف، وفي ىذا الصدد سيقـو الطالب يمثؿ المجاؿ الزماني ا

الباحث في ىذه الخطوة بتحديد المدة الزمنية التي مكنتو مف إنجاز ىذا العمؿ والمتمثؿ في كؿ مف 
 االستبياف وبطارية االختبارات.

عد تمقي الموافقة عمى موضوع البحث مف طرؼ مركز البحث العممي ب االستبيان: -1-3-3-1-1
وكذلؾ األستاذ المشرؼ قاـ الطالب الباحث مباشرة بإعداد وتوزيع االستبياف  "C.R.S.T"والتقني 

وذلؾ كما أوضحتو الدراسة االستطالعية، حيث كاف ذلؾ في الفترة الممتدة مف في صورتو النيائية 
 .17/11/2016إلى غاية  03/10/2016

  :بطارية االختبارات -1-3-3-1-2
بعد الموافقة تـ اختيار مجموعة مف االختبارات  وونفس الشيء بالنسبة لبطارية االختبارات، حيث أن

وذلؾ مف خالؿ استخالصيا مف مجموعة مف الكتب والقياسات )المورفولوجية والبدنية والميارية( 
 تنظيميا عالية مف المعامالت العممية وليتـ بعد ذلؾوالدراسات والبحوث التي أظيرت درجات 

وذلؾ بعد ترشيحيا مف طرؼ خبراء تمكننا مف االعتماد عمييا في صورة مالئمة  وترتيبيا
وضحتو التجربة االستطالعية فيما يخص أما  وكذا مف خالؿومختصيف وموافقة المشرؼ عمييا 

  عمى عينة البحث لقياـ بتطبيؽ البطاريةاالختبارات، وقد تـ اىذه  وموضوعية مصداقية وثبات
 .16/05/2017إلى غاية  03/01/2017المذكورة سابقا، وذلؾ في الفترة الممتدة مف 

 المجال المكاني: -1-3-3-2
يمثؿ المجاؿ المكاني اإلطار المكاني الذي تـ إنجاز عمؿ معيف فيو، وفي ىذا الصدد سيقوـ 

، وذلؾ فيما يخص كؿ مف المكاف الذي تـ انجاز العمؿ فيوالطالب الباحث في ىذه الخطوة بتحديد 
 مكاف توزيع االستبياف ومكاف تطبيؽ بطارية االختبارات.

بعد تحكيـ االستبياف مف قبؿ المحكميف والقياـ بالدراسة االستطالعية، تـ  االستبيان: -1-3-3-2-1
تـ القياـ بتوزيع البعض مف  ألسئمة الخاصة باالستبياف، حيثالتوصؿ إلى الصورة النيائية ل
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مف خالؿ الدورات الرياضية ومقر عمؿ المدربيف وبعضيا اآلخر مف خالؿ  )االستبيان(االستمارات 
 التربصات المقامة مف أجؿ نيؿ الشيادات التدريبية. 

 بطارية االختبارات: -1-3-3-2-2
عمى مجموعة مف الالعبيف الناشئيف  قياسات الخاصة بالبطاريةلقد تـ إجراء وتطبيؽ االختبارات وال

وذلؾ عمى مستوى مجموعة مف مدارس أندية واليات الغرب الجزائري وىي كالتالي  سنة (11-12)
االختبارات  أجريتتممساف(، حيث  -بمعباس -معسكر-سعيدة -تيارت -وىراف -مستغانـ -)غميزاف

عد موافقة كؿ مف مدرب الفئة في الممعب الخاص بكؿ فريؽ وذلؾ مف خالؿ الحصص التدريبية، وب
 وكذا رئيس النادي.

 المجال البشري: -1-3-3-3
يتمثؿ المجاؿ البشري في عينة المختبريف التي مف خالليا سوؼ يتـ تطبيؽ البحث عمييا، وذلؾ 

 فيما يخص كؿ مف االستبياف وبطارية االختبارات.

 االستبيان: -1-3-3-3-1
 سنة (12-11)القدـ لفئة الناشئيف وخاصة مدربي الفئة العمريةأجريت ىذه الدراسة عمى مدربي كرة 

 .مدرب (48)والذيف بمغ عددىـ  الغرب الجزائري أنديةوالذيف ينشطوف عمى مستوى بعض مدارس 

  بطارية االختبارات: -1-3-3-3-2
-11)لقد تـ إجراء االختبارات والقياسات عمى مجموعة مف الالعبيف الناشئيف مف المرحمة العمرية 

الغرب الجزائري حيث بمغ  أنديةفريؽ مف مدارس  19والذيف ينشطوف عمى مستوى  سنة (12
العب  (228)ناشئ موزعيف عمى فئتيف متساويتيف، وتحتوي كؿ فئة عمى العب  (456)عددىـ 

والفئة الثانية يبمغوف مف  صُخ( 11)ناشئ، بحيث تتمثؿ الفئة األولى في الالعبيف الذيف يبمغ سنيـ 
 .صُخ(12)العمر 

 الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث: -1-3-4
إف الدراسة الميدانية تتطمب مف الباحث ضبط المتغيرات قصد التحكـ فييا مف جية، ومف جية 
أخرى عزؿ بقية المتغيرات األخرى الدخيمة، وبدوف ىذا الضبط تصبح النتائج التي توصؿ إلييا 

محمد حسن نتائجيا، حيث يذكر  تعصية عف التحميؿ والتصنيؼ والتفسير، ومظممةالباحث مس
" يصعب التعرؼ عمى المسببات الحقيقية لمنتائج بدوف ممارسة  بأنوعالوي وأسامة كامل راتب 

، صفحة 1987)أسامة كامؿ راتب ومحمد حسف عالوي ،  الباحث إلجراءات الضبط الصحيحة".
 المتغيرات التالية:إف أي موضوع مف المواضيع الخاضعة لمدراسة تتوفر عمى  و (243
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 المتغير المستقل: -1-3-4-1
 إف المتغير المستقؿ ىو عبارة عف السبب في الدراسة وفي دراستنا الحالية المتغير المستقؿ ىو:

 عمى مستوى مدارس أندية الغرب الجزائري". "االستراتيجيات المنتيجة

 المتغير التابع: -1-3-4-2
  الموىوبيف مف الناشئيف"  ىو نتيجة المتغير المستقؿ وفي ىذه الدراسة المتغير التابع ىو: "اكتشاؼ

 )المشوشة(: الدخيمةالمتغيرات  -1-3-4-3
الذي ال يدخؿ في تصميـ  التجريبي()غير يعرؼ المتغير الدخيؿ بأنو نوع مف المتغير المستقؿ 

البحث وال يخضع لسيطرة الباحث ولكف يؤثر في النتائج تأثيرا غير مرغوب فيو وال يستطيع الباحث 
مالحظة ىذا التغيير أو قياسو، لكنو يفترض وجود عدد مف المتغيرات الدخيمة كظروؼ التجربة 

عند مناقشة  االعتبارالعينة و تأخذ بعيف  أفرادوالعوامؿ المصاحبة ليا أو فروؽ االختيار في 
، 2004)عمي سمـو جواد الحكيـ،  النتائج، وعميو يجب تحديد ىذه المتغيرات والسيطرة عمييا.

  (129صفحة 
التابع بأف المتغيرات التي تأثر في المتغير ديو بولدب وفان دالين: "كما يذكر في نفس اإلطار   -

والتي مف الواجب ضبطيا ىي: المؤثرات الخارجية والمؤثرات التي ترجع إلى إجراءات تجريبية 
  (386، صفحة 1985)محمد نبيؿ نوفؿ وآخروف،  والمؤثرات التي ترجع إلى مجتمع العينة".

قاـ الطالب الباحث بمجموعة مف اإلجراءات لضبط متغيرات البحث  االعتباراتوعمى أساس ىذه 
 تمثمت فيما يمي:قصد التحكـ فييا أو عزليا والتي 

 تـ مراعاة النواحي التالية: المتغيرات المرتبطة بمجتمع البحث: -1-3-4-3-1
مرية الفئة العاختيار العينة الخاصة باالستبياف تمثؿ في مدربي كرة القدـ لفئة الناشئيف وخاصة  -

 .ةالمقصودة في الدراسة الحالي
في اإلجابة عمى األسئمة الموجودة  يفبارات التي أظيرت عدـ جدية بعض المستجو إلغاء االستم -

 في االستبياف.
العينة الخاصة بتطبيؽ بطارية االختبارات تمثؿ في العبي كرة القدـ مف فئة الناشئيف  اختيار -
 سنة وينشطوف عمى مستوى أندية الغرب الجزائري. (11-12)
، سنة(12 العب 12)و سنة(11 العب 12)والسف  )ذكور(اختيار العينة مف نفس الجنس  -

 )سنتين فأكثر(ونفس سنوات التدريب تقريبا 
 .العب (12)والبالغ عددىـ  االستطالعيةإبعاد الالعبيف الذيف أجريت عمييـ التجربة  -
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اف وتطبيؽ بطارية االختبارات في الطالب الباحث بنفسو عمى توزيع االستبيوحرص إشراؼ  -
مساعدة فريؽ عمؿ مكوف مف سواعد عممية مشاركة و البحث، وذلؾ بعمى عينة  األحيافغمب أ

   .((24) أنظر الممحق رقم)مؤىمة 

 االختبارات:بطارية المتغيرات المرتبطة بتوزيع االستبيان وتطبيق  -1-3-4-3-2
 في اإلجابة و إعادة االستبياف )مدربين(إعطاء الوقت الكافي لممستجوبيف  -1
 وضوح وعدـ غموض األسئمة  -2
عمى مختمؼ  ) الكرة واألدوات...إلخ(محاولة توفير نفس ظروؼ تطبيؽ بطارية االختبارات  -3

 أفراد عينة البحث.
الحرص عمى تنظيـ محطات إلجراء بطارية االختبارات وتوزيعيا عمى شكؿ دائري مع مراعاة  -4

 التسمسؿ العممي أثناء تطبيقيا وذلؾ حسب مختمؼ المجاميع العضمية مف أجؿ تجنب اإلجياد
بيف االختبار واالختبار وذلؾ مف  أواحتراـ أوقات الراحة التي تكوف بيف المحاولة والمحاولة  -5

 جميع االختبارات بكفاءة عالية إلجراءحدوث عممية االستشفاء أجؿ 
تقسيـ بطارية االختبارات إلى مجموعتيف يؤدييا كؿ فريؽ مف خالؿ حصتيف تدريبيتيف مختمفتيف  -6

 والسير الحسف لالختبارات. اإلرىاؽوذلؾ مف أجؿ تفادي 
 ضبط أياـ وتوقيت إجراء بطارية االختبارات وىي كاآلتي: -7

 يوضح أيام وتوقيت إجراء البطارية. (05)رقم  جدول
 األَبو          

 انفزرح

 انجًعخ انرًُش األرثعبء انثالثبء  االثٍُُ األحس  انضجذ    

انفزرح 

 انصجبحُخ

رطجُك       

 انجطبرَخ

انفزرح 

 انًضبئُخ

رطجُك 

 انجطبرَخ

رطجُك   

 انجطبرَخ

   

 أدوات البحث: -1-3-5
الوصوؿ إلى حموؿ إلشكالية البحث المطروحة ولمتحقؽ مف صحة فرضيات ىذا البحث، لـز  قصد

 األدوات التالية:إتباع أنجع الطرؽ وذلؾ مف خالؿ الدراسة والتفحص، حيث تـ استخداـ 

 المصادر والمراجع: -1-3-5-1
حيث تتمثؿ في اإللماـ "المعطيات البيبموغرافية"، أو "المادة الخبرية"والتي يصطمح عمييا بػػ 

بالجانب النظري حوؿ موضوع البحث وذلؾ مف خالؿ اإلطالع أو الدراسة في كؿ مف المصادر 
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والمراجع العربية واألجنبية، مجالت، والممتقيات العممية، وشبكة االنترنت، كما تـ االستعانة 
اسة والمتمثؿ في المشابية والمرتبطة بالموضوع الذي ىو قيد الدر مى الدراسات واالعتماد ع

الموىوبيف مف الناشئيف، حيث كاف اليدؼ مف ىذه  وانتقاء اإلستراتيجيات المنتيجة في اكتشاؼ
غرض التوجو إلى الميداف إلجراء الدراسة الميدانية ل حوؿ الموضوعو تكويف خمفية نظرية األداة ى

 بموضوع بحثو.والطالب الباحث عمى عمـ ودراية بمختمؼ المتغيرات والخبايا التي تحيط 

 المقابمة: -1-3-5-2
المناسبة عمى ضوء أىداؼ البحث ونوعية فروضو، وقد يحتاج الباحث  األداةوتتحدد الوسيمة أو 

جابة حتى يتمكف مف اإل أداةإلى استخداـ وسيمة أو أداة واحدة، وقد يحتاج إلى استخداـ أكثر مف 
 التي تطرحيا دراستو بدقة. األسئمةعمى جميع 

خصوصا في المجاالت النفسية واالجتماعية والتربوية: االستبياف  استخداماوسائؿ البحث  أكثرومف 
 (67، صفحة 1999)عريفج سامي و حسيف مصمح خالد و مفيد نجيب،  المالحظة. –المقابمة  –

الرئيسية في جمع البيانات والمعمومات عند دراسة  األدواتمف بيف  تعتبر المقابمة أفحيث يمكف 
مجموعة  أو، وىي عبارة عف حوار يتـ بيف القائـ بالمقابمة وبيف شخص اإلنسانيةوالجماعات  األفراد
وذلؾ بيدؼ الحصوؿ عمى معمومات متعمقة بموضوع معيف، وقد كاف اليدؼ  األشخاصمف 

والدكاترة الذيف  األساتذةوتوجييات عمى آراء  األساسي مف ىذه المقابمة ىو التعرؼ بصفة دقيقة
بناء  وكذلؾ مف أجؿ ،خاصة نتقاءاالو  وبعممية االكتشاؼ دراية برياضة كرة القدـ عامةلدييـ 

مصاغ بأسموب عممي ومرتب مف حيث مدى وضوح يكوف فحواه  موجية لممدربيفاستمارة استبيانية 
ىو مطموب مف أجؿ الوصوؿ إلى مبتغى ىذا  وعدـ غموض األسئمة المطروحة وكذا مطابقتيا لما

ومف أجؿ الوصوؿ إلى الصيغة النيائية لالستبياف فقد تـ إجراء مقابمة مباشرة أخرى مع  البحث،
مجموعة مف المدربيف وذلؾ بغية التعرؼ عمى األسئمة التي تسبب إحراج أو يحاوؿ المستجوبيف 

كؿ حيث كاف ، مرة أخرى بشكؿ جيد وأفضؿ، ليتـ حذفيا أو تعديميا مف خالؿ صياغتيا تفادييا
مع  أخرى أيضا كانت ىناؾ مقابالتقد ، و بقا مف خالؿ الدراسة االستطالعيةىذا كما أشرنا سا

بعض القائميف عمى شؤوف الكرة الجزائرية ومف بينيـ المدير التقني لمنطقة وىراف 
( D.T.Z.Oran) والمدير التقني لمنطقة سعيدة ( D.T.Z.Saida)أسئمة ليـ  تـ توجيو ، حيث

بدا مشابية ألسئمة االستبياف مع ء الرأي وذلؾ حتى يكوف الغرض إعطاءىـ الحرية في التعبير وا 
مف ىذه المقابمة ىو تعزيز وتدعيـ اإلجابات المستوحاة مف االستبياف باإلضافة إلى تقديـ حجج 

ولتكوف بذلؾ ىذه المقابالت  ،مف خالؿ ما قدموه مف معطيات راىيف عند التحميؿ والمناقشة وىذاوب
  .وفرضياتو ومحاوره األساسيةإجراءاتو تفؽ مع أىداؼ البحث المباشرة التي تـ إجراءىا تخدـ وت
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 االستبيان: -1-3-5-3
ويعتبر أحد وسائؿ البحث العممي المستعممة عمى نطاؽ واسع مف أجؿ الحصوؿ عمى بيانات أو  

اتجاىاتيـ و دوافعيـ أو معتقداتيـ، وتأتي أىمية  معمومات تتعمؽ بأحواؿ الناس أو ميوليـ أو
االستبياف كأداة لجمع المعمومات بالرغـ مما يتعرض لو مف انتقادات مف انو اقتصادي في الجيد 

    والوقت.
 أربعة أنواع ىي:المطموبة إلى  اإلجابةويمكف تصنيؼ االستبيانات بحسب نوعية 

مقيدة، بحيث يحتوي عمى أسئمة تمييا إجابات محددة، وما  اإلجابةوفيو تكوف  االستبيان المغمق: -
يطمبيا  إشارةالمشارؾ إال أف يختار واحدة منيا بوضع دائرة حوليا أو أية  أوعمى المفحوص 

الموضوعية، ومف مزايا ىذا النوع مف االستبيانات انو يشجع  األسئمةالفاحص، كما ىو الحاؿ في 
ويسيؿ عممية تصنيؼ البيانات وتحميميا  كبيريفوقتا وجيدا  عمى اإلجابة عميو، وألنو ال يتطمب

 الجاىزة ما يريده. اإلجاباتإحصائيا، ومف عيوبو أف المفحوص قد ال يجد بيف 

حرة مفتوحة، حيث يحتوي االستبياف عمى عدد مف  اإلجابةوفيو تكوف  االستبيان المفتوح: -
الحاؿ في األسئمة المقالية، وييدؼ ىذا النوع كما ىو  الخاصة،األسئمة يجيب عمييا بطريقتو ولغتو 

عطاء المشارؾ فرصة ألف يكتب رأيو، ويذكر تبريراتو لإلجابة بشكؿ عاـ مف االستبيانات إلى إ
وصريح، ومف مزايا ىذا النوع أنو يعطي المفحوص الفرصة كي يقدـ إجابة كاممة عف األسئمة التي 

المفحوص بشكؿ أفضؿ مف المغمؽ، ومف عيوبو أنو يتطمب جيدا ووقتا  اتجاهتقدـ لو، ويقيس 
وتفكيرا جادا مف المفحوص مما قد ال يشجعو عمى المشاركة باإلجابة، كما تأتي البيانات المأخوذة 

 آراء المفحوصيف واتجاىاتيـ وبالتالي تصعب معالجتيا إحصائيا. باختالؼمنو متعددة 

ذات إجابات جاىزة ومحددة، وعمى  األسئمةويحتوي عمى عدد مف  االستبيان المغمق المفتوح: -
ذات إجابات حرة مفتوحة أو أسئمة ذات إجابات محددة متبوعة بطمب تفسير  األسئمةعدد آخر مف 

 مف النوعيف السابقيف ألنو يتخمص مف عيوب كؿ منيا. أفضؿسبب االختيار، ويعتبر ىذا النوع 

ألسئمة عمى شكؿ رسـو أو صور بدال مف العبارات المكتوبة، وتقدـ فيو ا االستبيان المصور: -
)عريفج سامي و  مف االستبيانات إلى األطفاؿ واألمييف وتكوف فيو تعميمات شفيية.ويقدـ ىذا النوع 

   (68-67، الصفحات 1999حسيف مصمح خالد و مفيد نجيب، 

 وتعتبر مف بيف وسائؿ االستقصاء لجمع المعمومات عبارة عف أداة عممية، االستبياف ىو بمأفو 
طبيعة ىذا البحث إلى إعداد استبياف يتكوف مف مجموعة مف  اقتضت األكثر فعالية لخدمة البحث،
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األسئمة تمت صياغتيا مف أجؿ اختبار صحة الفروض ليذه الدراسة وأىداؼ ىذا البحث، وقد تـ 
وتحديد عناصره استنادا إلى آراء وتوجييات عدد مف الخبراء والمختصيف في تصميـ ىذا االستبياف 

 مجاؿ كرة القدـ وذلؾ بما يتماشى ويتفؽ مع موضوع البحث واشكاليتو وفروضو.
اشتمؿ االستبياف في ىذه  وقد الموجو لممدربين: باالستبيانعرض األسئمة الخاصة  -1-3-5-3-1

 الدراسة عمى عنصريف:
 .)الشخصية(خصص لممعمومات العامة  العنصر األول:
  .خصص ألسئمة البحث العنصر الثاني:

ولقد تـ تقسيـ العنصر الثاني إلى ثالث محاور، وأخذنا بعيف االعتبار فرضيات البحث أثناء تقسيـ 
ىذا العنصر بحيث يشتمؿ كؿ محور مف المحاور عمى مجموعة مف األسئمة  تخدـ فرضية معينة 

 الجدول التالي:مف فرضيات البحث، فكاف التقييـ األخير والنيائي كما ىو مبيف في 

  تقسيم محاور االستبيان. يبين (06)جدول رقم 
 أصئهخ انجحث انًحبور انعُىاٌ انعُبصر

انعُصر 

 األول

انًعهىيبد 

 انشرصُخ
 

/ 

 اٌشهبدح األوبدَُّخ اٌّتحصً عٍُهب -1

 اٌشهبدح اٌتذسَجُخ اٌّتحصً عٍُهب -2

 صٕىاد اٌخجشح فٍ ِجبي اٌتذسَت -3

 اٌخجشح والعت صبثك -4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انعُصر

 انثبٍَ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أصئهخ 

 انجحث

 اٌّذاسس

األوبدَُّخ 

وعاللتهب 

ثعٍُّخ 

  االوتشبف

 عًٍ ِبرا تعتّذوْ فٍ جٍت اٌّىاهت؟ -1

تمىِىْ ثعٍُّخ االٔتمبي واٌتٕمُت عٓ اٌّىاهت إٌبشئخ ٌٍفئخ اٌعّشَخ  -2

 صٕخ ثصفخ دوسَخ عًٍ ِضتىي ِٕبطك ِختٍفخ ِٓ اٌىطٓ؟ (11-12)

هٍ اٌجهبد اٌتٍ تعتّذوْ عٍُهب فٍ عٍُّخ اٌجحث واوتشبف  ِب -3

 اٌّىاهت؟

شَبضُخ إٌّشآد اٌّشافك واإلِىبُٔبد واٌهً َتىفش إٌبدٌ ٌذَىُ، عًٍ  -4

 ؟ُٓإٌبشئ هىثُٓ ِٓبَ ثعٍُّخ اٌجحث واصتمطبة اٌّىتضّح ٌىُ ثبٌمُاٌتٍ 

ّبٌُخ َمًٍ ِٓ احت بشئُٓإٌ ىهىثُٓعذَ وجىد لبعذح عشَضخ ِٓ اٌّ هً -5

 العجُٓ ِىهىثُٓ ِٓ اٌّضتىي اٌعبٌٍ؟ وأتمبء اوتشبف

وشوَخ أوبدَُّخ عًٍ ِضتىي األٔذَخ  ِذاسس هً تشي ثؤْ عذَ وجىد -6

 -انصبالد انًغطبح –انًالعت انًفزىحخ  -)انعزبز انرَبضٍِهُؤح ِٓ حُث 

ٌه تؤثُش فٍ عذَ اصتمطبة عذد وجُش  يكبٌ نإلَىاء وغُرهب يٍ انًُشآد(

 ِٓ اٌّىاهت إٌبشئخ؟

ِب ِذي اصتجبثخ اإلِىبُٔبد واٌىصبئً وإٌّشآد اٌّتىفشح عًٍ ِضتىي  -7

 (12-11)األٔذَخ ٌذَىُ ِع ِتطٍجبد عٍُّخ اصتمطبة واوتشبف اٌّىاهت 

 شعبَتهُ واٌتىفً ثهُ؟ٌصٕخ 

اٌطشق 

واألصبٌُت 

 اٌّعتّذح ِٓ

طشف 

اٌّذسثُٓ فٍ 

عٍُّخ 

عًٍ ِضتىي إٌبدٌ اٌزٌ تششفىْ فُه عًٍ عٍُّخ اٌتذسَت ِٓ َمىَ  -1

 صٕخ؟( 12-11)اٌّىاهت ٌٍفئخ اٌعّشَخ  وأتمبء ثعٍُّخ اوتشبف

خالي ِضبسوُ اٌتىىٍَٕ، هً اصتعّبي االختجبساد واٌمُبصبد أثٕبء  -2

 وبْ َٕذسج ضّٓ هزا اٌتىىَٓ؟ ٔتمبءعٍُّخ اال

تّٕحه اٌجهبد اٌّضؤوٌُخ تشثصبد وتىىَٕبد ِضتّشح فٍ ِجبي وشح  -3

 اٌمذَ؟ 

بصخ أثٕبء لُبِىُ ثعٍُّخ هً تٕتهجىْ طشق وأصبٌُت ِعُٕخ أو خ -4

 ؟ٔتمبءاال
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اٌّىهىثُٓ ِٓ  ٔتمبءتٍ تعتّذوْ عٍُهب فٍ عٍُّخ اِبهٍ األصش اٌ -5 .ٔتمبءاال

 إٌبشئُٓ؟

 اٌّىاهت ثٕبء عًٍ اٌخجشح اٌشخصُخ؟ ٔتمبءهً تمىِىْ ثعٍُّخ ا -6

فٍ  ِعتّذح تضتخذِىٔهبِعُبسَخ ِضتىَبد أو دسجبد هً تتىفش ٌذَىُ  -7

ٕبء عٍُّخ أث )انًىرفىنىجُخ وانجسَُخ وانًهبرَخ( ٕبشئُِٓعشفخ لذساد اٌ

 ؟ٔتمبءالا

ثطبسَخ 

االختجبساد 

واٌذسجبد 

واٌّضتىَبد 

سَخ اٌّعُب

وؤصبس عٍٍّ 

فٍ عٍُّخ 

 .ٔتمبءاال

ثحىُ خجشتىُ، ِبهٍ اٌطشَمخ اٌتٍ تشاهب ِجُٕخ عًٍ أصبس عٍٍّ فٍ  -1

 اٌّىهىثُٓ ِٓ إٌبشئُٓ فٍ وشح اٌمذَ؟ ٔتمبءا

)انًىرفىنىجُخ  إٌبشئُٓ فٍ سأَه، هً َّىٓ تحذَذ لذساد اٌالعجُٓ -2

االختجبساد  ثطبسَخ ثصفخ دلُمخ ِٓ خالي اصتعّبي وانجسَُخ وانًهبرَخ(

؟ٔتمبءعٍُّخ اال واٌمُبصبد أثٕبء  

ِعُبسَخ ٌٍّتطٍجبد  ِضتىَبدودسجبد تشي ثؤْ وجىد  هً -3

َضبعذ فٍ ِعشفخ ولُبس ِضتىي  (انًىرفىنىجُخ وانجسَُخ وانًهبرَخ)

 ؟وأتمبئه اٌالعت

إرا وٕتُ تعتّذوْ عًٍ اٌّالحظخ أو االختجبساد فّب هٍ اٌجىأت اٌتٍ  -4

 اٌّىاهت؟ ٔتمبءأوثش أثٕبء لُبِىُ ثعٍُّخ ا تهتّىْ ثهب

هً َّىٓ اٌحىُ عًٍ اٌالعت ثؤٔه ِىهىة ِٓ خالي ٔتبئجه فٍ  -5

وِمبسٔتهب ثذسجبد او  (انًىرفىنىجُخ وانجسَُخ وانًهبرَخ)االختجبساد 

 ؟ِضتىَبد ِعُبسَخ ِعتّذح

)انًىرفىنىجُخ هً تشي ثؤْ تزوَذوُ ثّجّىعخ ِٓ االختجبساد  -6

ِعُبسَخ ٌّعشفخ ِضتىي ذسجبد أو ِضتىَبد ثِشفمخ  وانجسَُخ وانًهبرَخ(

 اٌالعت ِٓ طشف اٌشاثطخ أو االتحبدَخ اٌىطُٕخ ٌىشح اٌمذَ صُضبعذوُ

 اٌّىاهت؟ ٔتمبءفٍ عٍُّخ ا وثُشا

 بطارية االختبارات: -1-3-5-4
الستخالصيا مف مجموعة مف الكتب  لقد اعتمد الطالب الباحث عمى بطارية اختبارات مقننة وذلؾ

ترشيحيا مف قبؿ بعض و  ،)كأطروحات الدكتوراه(والدراسات والبحوث التي تتميز بمصداقية عالية 
التأكد مف مصداقية وثبات  مجاؿ التدريب وكرة القدـ، وكذاالخبراء واألساتذة المختصيف في 

ف ضمف ىذه البطارية مجموعة استطالعية، حيث كامف خالؿ تجربة الختبارات ىذه اوموضوعية 
والتي تعمؿ ىذه األخيرة عمى قياس  )المورفولوجية والبدنية والميارية(مف االختبارات أو القياسات 

 سنة. (12-11)مستوى الالعب وكذا اكتشاؼ المواىب الناشئة 

  عرض بطارية االختبارات: -1-3-5-4-1
 الكتمة الشحمية(. -الوزن -)الطول : وتمثمت في قياس كؿ مفاالختبارات المورفولوجية 
 - :الطول 
 قياس طوؿ الجسـ )طوؿ القامة(. الغرض:
 شريط قياس أو جياز االستاديومتر. األدوات:

يقؼ المفحوص في وضعية شاقولية صحيحة، ويتـ قياس المسافة بيف أعمى نقطة  طريقة القياس:
 (.0401)رب في الرأس ومساحة االرتكاز لمقدميف، حيث يكوف القياس إلى أق
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الحافة العموية عمى الرأس قميال وبمطؼ لتجنب تأثير الشعر، وكما يتـ القياس  ضغطيتـ  مالحظة:
 والمفحوص حافي القدميف.

 - :الوزن 
 قياس وزف الجسـ. الغرض:

 ميزاف طبي. :األدوات

ثـ يصعد المفحوص فوؽ الميزاف وىو حافي  (0)يثبت المؤشر عند الصفر  طريقة القياس:
القدميف وشبو عاري مف األلبسة )أي مالبس خفيفة(، ثـ يقرأ الباحث المؤشر لمعرفة الوزف، حيث 

 (120-119، الصفحات 2016/2017)بمبالي عبد القادر،  .(0401)يتـ أخذ القيمة ألقرب 

 - مؤشر كتمة الجسم  اختبار(IMC): 
 قياس نسبة الدىوف )السمنة(. الغرض:

، والوزف بالكيموغراـ (0401)وألقرب مف  )بالمتر(بعد قياس كؿ مف طوؿ الجسـ  طريقة الحساب:
وذلؾ مف خالؿ العالقة بينيما عف  (IMC)، تـ حساب مؤشر كتمة الجسـ (0401)وألقرب مف 

   طريؽ المعادلة التالية:

=(IMC)كتمة الجسـمؤشر  -
 كتمة الجسـ(كغ)

مربع الطوؿ(بالمتر)
 (344-193، الصفحات 1997)ىزاع محمد،  

 :االختبارات البدنية 
 1- :المرونة 

 اختبار ثني الجذع مف الوقوؼ. الوحدة األولى:
 قياس المرونة. الغرض من االختبار:

مسطرة مثبتة عمى حافة مقعد بحيث يكوف منتصفيا أعمى حافة  واألدوات المستخدمة: األجيزة
المقعد، والنصؼ اآلخر أسفؿ الحافة ويفضؿ أف يكوف التدريج في مستوى حافة المقعد يبدأ مف 

 الصفر.
 مواصفات األداء:

 قياس.يقؼ الالعب المختبر عمى حافة المقعد بحيث تكوف القدماف مالمستيف لجانبي الم -
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يقـو الالعب المختبر بثني الجذع أماما أسفؿ بحيث تكوف أصابع يد المختبر في مستوى واحد و  -
موازية لممقياس، وفي ىذا الوضع يحاوؿ ثني الجذع ألقصى مدى ممكف مع عدـ ثني الركبتيف، 

 (546، صفحة 2009)ابراىيـ شعالف،  كما ىو مبيف بالرسـ.

، تثبت المسطرة سم"01"مقسمة إلى وحدات كؿ وحدة تساوي  سم"50"مسطرة مدرجة طوليا  -
أعمى حافة المقعد والنصؼ اآلخر أسفؿ )المسطرة( بحافة المقعد بحيث يكوف منتصؼ المقياس 

الحافة ونقطة التدرج صفر تكوف في مستوى حافة المقعد عمى أف تكوف الوحدات أسفؿ المقعد 
 بالموجب والوحدات فوؽ المقعد بالسالب.

وتسجؿ لالعب أقصى درجة ألفضؿ محاولة مف المحاولتيف عمى القياس مف وضع ثني الجذع -
 (268-267، الصفحات 2001)أمر اهلل أحمد الباسطي، أماما أسفؿ سواء بالسالب أو الموجب.

 
 ( اختبار ثني الجذع من الوقوف.20الشكل رقم )

 2- : القوة 
 "سارجنت" اختبار الوثب العمودي مف الثبات الوحدة الثانية:

  قياس القدرة العضمية لمرجميف. الغرض من االختبار:
 االجيزة و األدوات المستخدمة:      

 حائط بارتفاع مناسب -
 اختبار الوثب العمودي من الثبات "سارجنت" (04)الشكل رقم                                شريط قياس -
                   .طباشير -

                           مواصفات األداء:
الالعب المختبر قطعة طباشير، ثـ يقؼ مواجيا لمحائط ويمد الذراعيف عاليا ألقصى ما  يمسؾ -

 يمكف ويحدد عالمة بالطباشير عمى الموحة مع مالحظة مالمسة الكعبيف األرض.
 يقؼ الالعب المختبر بعد ذلؾ مواجيا لمحائط بالجانب . -
يقوـ الالعب المختبر بمرجحة الذراعيف ألسفؿ ولمخمؼ مع ثني الجذع لألماـ وألسفؿ وثني  -

 درجة. 90الركبتيف 
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يقـو الالعب المختبر بمد الركبتيف والدفع بالقدميف معا لموثب لألعمى مع مرجحة الذراعيف بقوة  -
ة بالطباشير عمى لألماـ ولألعمى لموصوؿ بيما إلى أقصى ارتفاع ممكف حيث يقـو بوضع عالم

  .كما ىو مبين بالرسمالحائط مف أعمى نقطة يصؿ إلييا، 
 يجب مالحظة أف يكوف الوثب ألعمى بالقدميف معا مف وضع الثبات وليس بأخذ خطوة ارتفاع. -

 التسجيل:
 محاوالت متتالية، وتحسب لو نتيجة أفضؿ محاولة  (3)يعطى لالعب المختبر  -
درجة الالعب المختبر ىي عدد السنتيمترات بيف الخط الذي يصؿ إليو مف وضع الوقوؼ،  -

، 2009)ابراىيـ شعالف،  . سم(1)والعالمة التي يصؿ إلييا نتيجة الوثب لألعمى مقربة ألقرب 
 (543-542الصفحات 
 3- :السرعة 

 متر مف الوقوؼ  20اختبار الركض الوحدة الثالثة:

 قياس السرعة االنتقالية لالعب. الغرض من االختبار:

 األدوات المستخدمة:
 مضمار الجري المحدد بخط بداية وخط نياية، ميقاتي، صفارة. -

 طريقة العمل)وصف االختبار(:
الالعب بأقصى يجري  اإلشارةيقؼ الالعب عند خط البداية ويأخذ وضع البدء العالي، وعند سماع 

 سرعتو حتى يجتاز خط النياية.

)حنفي محمود يمنح لكؿ العب محاولتيف بينيما فترة راحة، وتسجؿ أحسف محاولة. مالحظة:
 (10، صفحة 1993مختار، 

 الرسم التوضيحي: 

 
 متر من الوقوف. 20يوضح اختبار الركض (05)الشكل رقم 
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 4- :الرشاقة 

 " لبارو"  اختبار الجري المتعرجالوحدة الرابعة: 

 قياس الرشاقة.الغرض من االختبار: 

 األدوات المستخدمة:
 ثانية. 1/100ألقرب  إيقاؼساعة  -
 خمس قوائـ أو رماح. -
متر، تثبيت أربع قوائـ عمودية عمى األرض في أركاف المستطيؿ،  3×5مستطيؿ طولو  -

 ويثبت الخامس في منتصؼ المستطيؿ. 

مف مكاف البداية بجانب أحد القوائـ األربعة المحددة لممستطيؿ يجري الناشئ  وصف االختبار:
 بطريقة الجري المتعرج عمى الشكؿ.

 التسجيل:
 ثانية ألفضؿ محاولة. 1/100يعطى الناشئ محاولتيف بحيث يسجؿ لو الزمف ألقرب -

 توجييات:
 عدـ لمس القوائـ أثناء الجري.-
، 2009)ابراىيـ شعالف،  حدث أف خالؼ الناشئ خط السير المحدد يعاد االختبار مرة أخرى. إذا-

 (544صفحة 

 
 ."يوضح اختبار الرشاقة لبارو "الجري المتعرج بين الحواجز (06)الشكل رقم 
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 5- :التحمل 
 اختبار بريكسي ودكارالوحدة الخامسة: 

 دقائؽ. 5قياس قدرة الالعب عمى التحمؿ في مدة  من االختبار:اليدف 
 األدوات:
 )مضمار ألعاب القوى(.مضمار جري مسطح  -
 ميقاتية. -
 )لإلعالن عن البداية النياية(.صافرة  -

 طريقة التنفيذ:
دقائؽ محاوال تسجيؿ أكبر مسافة يقطعيا  5يكوف المختبر عمى عمـ بأنو سوؼ يجري لمدة  -

د كما أف لو الحؽ في المشي أو التوقؼ إذا أحس بالتعب كما في  5زمنية والمقدرة بػ خالؿ المدة ال
 .(07)الشكؿ

دقائؽ والتوقؼ عند سماع إشارة  5يبدأ االختبار بإشارة مف المدرب بالجري في المضمار لمدة  -
 المدرب الثانية، حيث يتوقؼ كؿ العب في مكانو.

، 2003/2004)بف قوة عمي، دقائؽ. 5المسافة التي قطعيا خالؿ  نحسب لالعب التسجيل:
 (146صفحة 

 
 دقائق"( 5يوضح اختبار بريكسي )الجري لمدة " (07)الشكل رقم          

 :االختبارات الميارية 
 6- :بالكرة.والمحاورة اختبار الجري  الوحدة األولى 

 االختبار:الغرض من 
 قياس ميارة الجري بالكرة والقدرة عمى التحكـ بيا أثناء التقدـ في الممعب والمراوغة مع المنافس. -
 قياس عنصر الرشاقة والتوافؽ. -
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  األدوات الالزمة:
 "24"النوع رقم كرة قدـ قانونية -    

 ساعة إيقاؼ -
 أو قوائـ مناسبة االرتفاع، انظر الشكؿ.  خمسة حواجز أو مقاعد 5عدد   -

 
 متر( 2.75أقدام =  9اختبار الجري بالكرة. ) (08)الشكل رقم 

 اإلجراءات:
 .(08)بالشكل رقم تخطط منطقة االختبار كما ىو مبيف  -
الالعب ومعو الكرة خمؼ خط البداية، وعندما يعطي إشارة البدء يقـو بالجري بالكرة  يقؼ -

 بيف الموانع وفقا لمشكؿ الموضح بالرسـ.
 يعطى كؿ العب محاولتيف متتاليتيف. -
 مف الثانية. 1/100يحتسب الزمف ألقرب  -

)ابراىيـ  درجة الالعب ىي الزمف الكمي الذي يستغرقو في أداء أفضؿ محاولة. حساب الدرجات:
 (133، صفحة 2008رحمة ومصطفى فرج زقزوؽ و سالـ سميماف سالـ، 

 7- :بالقدـ اختبار تنطيط الكرة الوحدة الثانية. 
الكرة  اختبار التحكـ في تنطيط الغرض من االختبار:

 في اليواء.
 األدوات الالزمة: 

 ."04"النوع رقم كرة قدـ قانونية -
 ساعة إيقاؼ. -

 اختبار تنطيط الكرة. (09)الشكل رقم                                                 اإلجراءات:
في اليواء باستخداـ القدميف أو  يقـو الالعب برفع الكرة بإحدى القدميف عف األرض وتنطيطيا -

الفخذيف أو الرأس أو بأي جزء قانوني مف أجزاء الجسـ واالحتفاظ بيا ألطوؿ فترة ممكنة بعيدة عف 
 األرض.
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 يبدأ الالعب في رفع الكرة في اليواء وينتيي عندما تممس الكرة األرض. -
)ابراىيـ رحمة ومصطفى  .فضؿيعطى الالعب ثالث محاوالت متتالية وتسجؿ لو المحاولة األ -

 (130، صفحة 2008فرج زقزوؽ و سالـ سميماف سالـ، 

 8- :اختبار تنطيط الكرة بالرأس. الوحدة الثالثة 
 قياس ميارة اإلحساس بالكرة. الغرض من االختبار:

 . "04"النوع رقم  كرة قدـ قانونية األدوات:
 وصف االختبار:

يقـو الناشئ بتنطيط الكرة عمى الرأس باستمرار بحيث 
 ال تممس األرض.

 اختبار تنطيط الكرة بالرأس.  (10)الشكل رقم         يسجؿ عدد مرات تنطيط الكرة عمى الرأس. - التسجيل:

 (530صفحة ، 2009)ابراىيـ شعالف،  يعطى الناشئ ثالث محاوالت تسجؿ أفضميا. -

 9- :اختبار ركؿ الكرة لمسافة. الوحدة الرابعة 

 الغرض من االختبار:
 قياس ميارة ركؿ الكرة. -
 قياس القدرة عمى ركؿ الكرة لمسافة. -

 األدوات المستخدمة:
 ممعب كرة قدـ. -
 ."04"النوع رقم  كرة قدـ قانونية -
 شريط قياس بالمتر وألقرب سـ. -

 وصف االختبار: 
 خط منطقة المرمى الموازي لممرمى. توضع الكرة عمى -
 مف داخؿ منطقة المرمى خمؼ الكرة يقـو الناشئ بالجري لركؿ الكرة عاليا ألبعد مسافة. -

 التسجيل:
تسجؿ المسافة التي قطعتيا الكرة مف نقطة البداية عمى خط منطقة المرمى حتى نقطة  -

 مالمستيا لألرض.
 يعطى الناشئ ثالث محاوالت لكؿ قدـ. -
 تحتسب المسافة األفضؿ لكؿ قدـ. -
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 (521، صفحة 2009)ابراىيـ شعالف،  يتـ الركؿ في اتجاه دائرة منتصؼ الممعب. ممحوظة:

 
 اختبار ركل الكرة لمسافة. (11)الشكل رقم 

 

 10- :اختبار ركمة الجزاء. الوحدة الخامسة 
 دقة تصويب الكرة نحو المرمى. قياس الغرض من االختبار:

 ."04"النوع رقم  كرات 5عدد  األدوات الالزمة:
 اإلجراءات:

 انظر الشكل)(.ياردة منو،  12يرسـ خط مف الجير موازي لخط المرمى وعمى بعد  -
 توضع الكرة عمى نقطة ضربة الجزاء، وفي اتجاه المرمى. -
 ال يوجد حارس مرمى. -
عند إعطاء إشارة البدء يقـو الالعب بركؿ الكرة بالقدـ إلدخاليا بيف القائميف أسفؿ  -

 العارضة )شروط إصابة اليدؼ(
 يسمح بركمة واحدة بالقدـ في كؿ محاولة. -
 يعطى الالعب خمس محاوالت متتالية. -

 تعميمات االختبار:
 يجب ركؿ الكرة مف نقطة ضربة الجزاء. -
 ى الخط.يجب ركؿ الكرة وىي ثابتة عم -
 يجب ركؿ الكرة خمس محاوالت فقط. -

 حساب الدرجات:
 إذا دخمت الكرة المرمى مف وضع الطيراف يمنح الالعب درجتاف. -
 إذا دخمت الكرة المرمى مباشرة وىي عمى األرض يمنح الالعب درجة واحدة . -
 درجة. ½إذا دخمت الكرة المرمى مف وضع الدحرجة عمى األرض يمنح الالعب  -
 الكرة المرمى يمنح الالعب صفرا. إذا لـ تدخؿ -
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 درجات. 10تسجؿ لالعب درجات خمس محاوالت متتالية، وتحتسب لو الدرجة الكمية مف  -
-146، الصفحات 2008)ابراىيـ رحمة ومصطفى فرج زقزوؽ و سالـ سميماف سالـ، 

147) 

 
 متر 11ياردة        12ركمة الجزاء.  اختبار (12)الشكل رقم       

 

 11- :اختبار السرعة الحركية الوحدة السادسة 
 قياس سرعة الالعب عمى ركؿ الكرة. اليدف من االختبار:

 الممعب واألدوات:
 متر مف الحائط، صافرة.  3حائط تدريب، كرة قدـ، خط عمى بعد 

 طريقة تنفيذ االختبار:
الذي يبعد عف حائط التدريب، حيث يقـو بركؿ الكرة عمى  م(3)يقؼ الالعب عمى خط  -

 الحائط لترتد إلى نقطة البداية ويعيد ركميا مرة أخرى وىكذا مع المالحظة.
 متر. 3يجب أف يجري الالعب ويركؿ الكرة مف خارج خط  -
 توجو الركمة إلى منتصؼ الحائط. -
 تمعب الكرة بوجو القدـ األماـ أو باطف القدـ. -
 ي االختبار مع ركؿ الكرة عاليا ثـ ركميا بعد ارتدادىا مف األرض.يمكف أف يؤد -
 يعطى الالعب دقيقة واحدة. -

)محمد سماحة فؤاد و مواسيـ  دقيقة. 1يحسب عدد مرات ركؿ الكرة عمى الحائط في  التسجيل:
 (89-88، الصفحات 2014/2015إدريس، 

 12- السابعة: "اختبار رمية التماس ألبعد مسافة" الوحدة 
 الغرض من االختبار: 

 قياس ميارة أداء رمية التماس -
 قياس قدرة رمي الكرة ألبعد مسافة باليديف -
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  األدوات:
 ممعب كرة قدـ  -
 كرة قدـ  –
 شريط قياس بالمتر –

 وصف االختبار:
 الناشئ خمؼ خط التماس بمسافة مناسبة ثـ يتقدـ لرمي الكرة بطريقة قانونية ألبعد مسافة. يقؼ

 تسجؿ المسافة التي قطعتيا الكرة مف نقطة مالمستيا لألرض عموديا عمى خط التماس. التسجيل:
 يعطى الناشئ ثالث محاوالت تسجؿ أفضميا.

 (524، صفحة 2009)ابراىيـ شعالف، رمية التماس يجب أف تكوف قانونية.  توجييات:

 تحويؿ األطواؿ إلى المترمالحظة ميمة: 
 متر )تقريبا( 0.9144ياردة =  1 -
 متر )تقريبا( 0.3048قدم =  1 -

 
 يوضح اختبار رمية التماس. (13)الشكل رقم 
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 :اإلحصائيةالوسائل  -1-3-6
واستخراج النتائج لمختمؼ البحوث ، في ىذه األياـ دورا ميما في تحميؿ اإلحصاءيمعب عمـ 

ليست حديثة فقد كانت تعني  (statistics) إحصاءوالدراسات في شتى مجاالت المعرفة، وكممة 
جمع المعمومات والحقائؽ المتعمقة بشؤوف الدولة، ولكف الجديد في موضوع عمـ اإلحصاء أو كممة 

ة الطرؽ والوسائؿ والقواعد والقوانيف المبنية عمى التحميؿ المنطقي التي ىو "مجموع )اإلحصاء(:
ووضعيا بصورة مناسبة  ياتستخدـ كأفضؿ وسيمة لقياس وتحميؿ الظواىر والحقائؽ الستخالص

 (9، صفحة 2009)سعدي شاكر حمودي،  لتوضيح العالقة القائمة بينيا".

ع ذلؾ العمـ الذي يبحث في جم بأف اإلحصاء ىو "محمد صبحي أبو صالح وآخرون"ويقوؿ 
 (1989)أبو صالح محمد صبحي،  .عمييادىا واتخاذ القرارات بناءا البيانات وتنظيميا وعرضيا وتحدي

ىو التوصؿ إلى مؤشرات كمية  اإلحصائية في ىذه الدراسةاليدؼ مف استعماؿ الوسائؿ  وقد كاف
تبعا لنوع  تساعدنا عمى التحميؿ والتفسير والتأويؿ والحكـ عمى مدى صحة الفرضيات، وذلؾ

 :الوسائل اإلحصائية التالية عمى في ىذا البحث وقد تـ االعتماد  ة وىدؼ الدراسة،المشكم
 النسب المئوية -1
     "(0)كااختبار حسف المطابقة " كاي تربيع  -2
 لكارل بيرسون"معامؿ االرتباط البسيط " -3
  "ت"اختبار داللة الفروؽ  -4
 "ف"تحميؿ التبايف األحادي  -5
 المنواؿ( -الوسيط -مقاييس النزعة المركزية )المتوسط الحسابي -6
 الدرجة المعيارية( -معامؿ االلتواء -مقاييس التشتت )االنحراؼ المعياري -7
 "التائية"و  الذالية""الدرجة المعيارية  -8
 "لكاوس"باستخداـ منحنى التوزيع الطبيعي  تحديد المستويات المعيارية -9
 النسب المئوية: -1

الخاصة  األسئمةلقد استخدـ الطالب الباحث قانوف النسب المئوية لتحميؿ النتائج في جميع 
باالستبياف، وذلؾ بعد حساب تكرارات أجوبة المفحوصيف، ومثاؿ ذلؾ اإلجابة عمى السؤاؿ الخامس 

 مف المحور الثاني:
 ىؿ تقوموف بعممية اكتشاؼ المواىب بناءا عمى الخبرة الشخصية؟ وقد كانت اإلجابة كالتالي: -
 مدرب 43بمغ عددىـ   اإلجابة بػػ "نعـ"                     -
 مدربيف 05بمغ عددىـ   اإلجابة بػػ "ال"                      -
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 وبعد تطبيؽ الطريقة المألوفة لحساب النسب المئوية "الطريقة الثالثية"، كانت النتائج كاألتي: 
   

                                                        
    
 
 (: 0اختبار حسن المطابقة كاي تربيع )كا -2  

الطرؽ التي تستخدـ عند مقارنة مجموعة مف  أىـويسمى أيضا باختبار التطابؽ النسبي، وىو مف 
بمجموعة أخرى مف البيانات النتائج المشاىدة أو التي يتـ الحصوؿ عمييا مف تجربة حقيقية، 

)محمد حسف عالوي  الفرضية التي وضعت عمى أساس النظرية الفرضية التي يراد اختبارىا.
 (239، صفحة 2008ومحمد نصر الديف رضواف ، 

ويسمح لنا ىذا االختبار بإجراء مقارنات بيف مختمؼ النتائج المحصؿ عمييا مف خالؿ االستبياف، 
داللة إحصائية وذلؾ مف خالؿ الفروؽ في األجوبة،  ذاتوبالتالي معرفة ما إذا كانت ىناؾ فروؽ 

 ىو كالتالي: "0"كا وقانون
 
     

 (المشاىدة بالتكراراتوتسمى أيضا ) التكرار الواقعي أو المالحظ :وت حيث:
 (211، صفحة 2009)سعدي شاكر حمودي،  التكرار المحتمؿ أو المتوقع. :مت     

عمى عدد الفئات أو المجموعات ال عدد األفراد أو  )ن(، حيث تدؿ 1-درجة الحرية = ف مالحظة:
 (240، صفحة 2008)محمد حسف عالوي ومحمد نصر الديف رضواف ،  المشاىدة في العينة.

 (:0نموذج لكيفية حساب كاي تربيع )كا
 (.0يوضح نموذج لكيفية حساب )كا (07)الجدول رقم 

 انحضبة        

 

 اإلجبثبد
 0(مت   -و )ت  مت  -و ت  مت  وت 

 ت و  ت ـ   

ت ـ
 

   َعى

 

   

  ال

 

    

      انًجًىع

كب
2 

مجموع عدد اإلجابات بػ  نعـ      اإلجابة بــ "نعم" =
المجموع الكمي العينة المدربيف  ف 

  =      

  
  =%89.58 

مجموع عدد اإلجابات بػ  ال      " =الاإلجابة بــ "
المجموع الكمي العينة المدربيف  ف 

  =      

  
  =12841 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 
 

مج ت و  ت ـ    = (0كاي تربيع )كا
ت ـ
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 مثال تطبيقي: 
 ىؿ تقوموف بعممية اكتشاؼ المواىب بناءا عمى الخبرة الشخصية؟ السؤال الموضح سابقا:

 (.0يبين مثال تطبيقي لكيفية حساب)كا (08)الجدول رقم 
 انحضبة        

 

 اإلجبثبد

 ت و  ت ـ    0(مت   -و )ت  مت  -و ت  مت  وت 

ت ـ
 

 24 43 َعى

 

19 361 15.04 

 05 ال

 

24 19- 361 15.04 

 30.08               48 48 انًجًىع

كب
2 

 المعادلة التالية:عف طريؽ  (المتوقعة)المحتممة حيث يتـ حساب التكرارات  
 
  
 
 معامل االرتباط لكارل بيرسون: -3

وىو ما يسمى بمقياس العالقة بيف المتغيرات المختمفة ويرمز لو بالرمز "ر" ويشير ىذا المعامؿ إلى 
فإذا كاف االرتباط سالبا  +(1؛-1)تي تنحصر في المجاؿ والمقدار العالقة الموجودة بيف متغيريف 

العالقة بيف المتغيريف عالقة عكسية، بينما يدؿ معامؿ االرتباط الموجب عمى  أفدؿ ذلؾ عمى 
بينيما  طاالرتباوجود عالقة طردية بيف المتغيريف، وتظير درجة العالقة بيف المتغيريف مف مقدار 

 بحيث:
 فإف ىذا يعني وجود ارتباط تاـ. (-1)أو  +(1)قيمة  "ر"إذا بمغت  -
ذا بمغت  - )عبد المجيد  فإف ىذا يعني وجود ارتباط عالي. (-0.88)أو  +(0.95)قيمة  "ر"وا 

 (88، صفحة 1999إبراىيـ مرواف، 
االرتباط عمى وجود عالقة ضعيفة بيف المتغيريف إذا كانت تساوي أو تقؿ مثال عف  ويدؿ -
  (-0.15)أو  +(0.20)
 ويدؿ معامؿ االرتباط الذي يساوي صفرا عمى عدـ وجود عالقة بيف المتغيريف. -

، متو العدديةكمقياس لمعالقة ال تتوقؼ عمى قي نشير إلى أف قوة معامؿ االرتباط أف أيضاونود ىنا 
نما تتوقؼ عمى مقدار خطئو المعياري  ، ويمكف أف تعطى االرتباطات Standard Errorوا 

 =مت
العدد الكمي ألفراد  العينة  ف 

عدد االختيارات الموضوعة لألسئمة  و 
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 ر =   
( )  ( مج(

√  ( )     مج( مج (
 

ختبارات عاليا فإنو يمكف القوؿ المحسوبة عددا مف التفسيرات، فإذا كاف االرتباط بيف اثنيف مف اال
ف ف االختباريف يقيساف صفة واحدة غير ظاىرة، فاالرتباط العالي بيف مقياس لمطوؿ وآخر لموز بأ

 ، وحينما يكوف Body Sizeمثال قد يدؿ عمى أف كمييما يقيس نفس الصفة وىي حجـ الجسـ 
االرتباط بيف اثنيف مف االختبارات منخفضا أو قريبا مف الصفر، فإف ذلؾ قد يدؿ عمى أنيما 

 يقيساف صفات مختمفة غير ظاىرة.

 لية:التا اإلحصائيةويحسب معامل االرتباط لكارل بيرسون وفق المعادلة 
 
 
 
 

 قيمة معامؿ االرتباط البسيط لكارؿ بيرسوف.: رحيث أن: 
   المتوسط الحسابي لممتغير س =
 المتوسط الحسابي لممتغير ص =

 مجموع حاصؿ ضرب االنحرافات. =مج
 قيـ س عف متوسطيا الحسابي. تانحرافامجموع مربعات  =مج
 مجموع مربعات انحرافات قيـ ص عف متوسطيا الحسابي. = مج
 اإلحصائيةعدد أزواج القيـ  =ن

وتستخدـ ىذه المعادلة في حالة ما إذا كاف المتوسط الحسابي لممتغيريف س و ص عددا صحيحا ال 
-178، الصفحات 2008)محمد حسف عالوي ومحمد نصر الديف رضواف ،  يحتوي عمى كسور.

180)  
 :t-Testالحسابية  األوساط" لداللة فروق tاختبار " -4

رياضية، وترجع نشأتو مف أكثر اختبارات الداللة شيوعا في مجاالت وبحوث التربية ال tيعد اختبار 
وليذا السبب سمي بأكثر الحروؼ تكرارا في اسمو، وىو  student )ستودنت( األولى إلى أبحاث

)مقدـ  داللة الفروؽ.ومف أىـ المجاالت التي يستخدـ فييا ىذا االختبار الكشؼ عف  حرؼ التاء،
  (337، صفحة 1993عبد الحفيظ، 

يستخدـ لممقارنة بيف متغيريف  "ت"اختبار  بأف مقدم عبد الحفيظ" "نقال عف  "زرف محمد"ويقوؿ 
 اثنيف.
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غير المرتبطة والمرتبطة لمعينات يستخدـ لقياس داللة فروؽ المتوسطات  "tكما أف اختبار "
      (337، صفحة 2000)عبد المجيد إبراىيـ مرواف،  المتساوية وغير المتساوية.

بعينتيف مستقمتيف الفروؽ المعادلة الخاصة داللة سيستخدـ الطالب الباحث في حساب و  
 :(0=ن1)نومتساويتيف في العدد 

 
 
 
 

 : المتوسط الحسابي لممجموعة األولى بحيث:
 : المتوسط الحسابي لممجموعة الثانية       
 : االنحراؼ المعياري لممجموعة األولى1ع          
 : االنحراؼ المعياري لممجموعة الثانية0ع          
 : عدد أفراد العينةف           

 : درجة الحرية(2-ن2)     

 Analysis of variance تحميل التباين األحادي: -5

ييدؼ تحميؿ التبايف إلى قياس داللة الفروؽ بيف مجموعتيف أو أكثر، وعما إذا كانت ىذه الفروؽ 
 أـ راجعة "التطبيق"،ظروؼ التجريب حقيقي بيف المجموعات، أـ راجعة إلى  اختالؼراجعة إلى 

  (383، صفحة 2000المجيد إبراىيـ مرواف، )عبد  الصدفة. إلى
 
 

مجموع المربعات بيف المجموعات=متوسط المربعات بيف المجموعاتحيث: 
درجات الحرية بيف المجموعات

 

مجموع المربعات داخؿ المجموعات: متوسط المربعات داخؿ المجموعات=     
درجات الحرية داخؿ المجموعات

 

  1 –درجة الحرية بيف المجموعات= عدد المجاميع  -
)عبد المجيد إبراىيـ  عدد المجاميع. –درجة الحرية داخؿ المجموعات= حجـ العينة الكمي  -

 (387-383، الصفحات 2000مرواف، 

 =التباين "ف"
متوسط المربعات بيف المجموعات
متوسط المربعات داخؿ المجموعات
 

 

 

=ت

𝟐س س    

√
 ع 

 ع   
 

ف
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الفروؽ لصالح مف، البد مف استخداـ قيمة ىذه ولغرض معرفة داللة  ،فروؽ وفي حالة وجود
L.S.D (401، صفحة 2000)عبد المجيد إبراىيـ مرواف،  :وىي كاآلتي  

 
 

 

 

 مقاييس النزعة المركزية: -6
عمى مقاييس النزعة المركزية بمقاييس الوضع أو القيـ المركزية أو المتوسطات، حيث أف  يطمؽ

أكبر قيمة في و الذي ندرسو وتقع بيف أقؿ قيمة  اإلحصائيالمتوسطات عبارة عف قيـ تمثؿ المجتمع 
 ىذا المجتمع.

، أي تعطي صورة إجمالية عنو، كما احصائيتصؼ ىذا المجتمع إ أنياما تتميز بو ىو  أىـومف 
، وكذلؾ )العينات أو المجموعات(تستخدـ في المقارنة بيف المجتمعات اإلحصائية المختمفة  أنيا

ومقاييس النزعة تتميز ىذه المتوسطات بأنيا قيـ تقديرية أقرب ما تكوف إلى قيـ المجتمع األصمية. 
 المركزية تشتمل عمى:

        Arithmetic Meanالمتوسط الحسابي   -1
 Medium         الوسيط  -2
   (119، صفحخ 2008)ِحّذ حضٓ عالوٌ وِحّذ ٔصش اٌذَٓ سضىاْ ،  .Mode المنواؿ -3

قد لوحظ أف غالبية القيـ نزعة المركزية ولإلجابة عف ذلؾ فوقد يتساءؿ الفرد لماذا سميت بال
)سعدي شاكر  أو التجمع حوؿ قيمة متوسطة في مركز التوزيع. لمظواىر تميؿ إلى التمركز

    (89، صفحة 2009حمودي، 
 المتوسط الحسابي: -6-1

مف أشير مقاييس النزعة المركزية، ويستخرج بجمع قيـ كؿ عناصر المجموعة ثـ قسمة  وىو
 النتيجة عمى عدد العناصر كما ىو مبيف مف خالؿ المعادلة التالية:

 المتوسط الحسابي لمقيـ :حيث:                                   
 مجموع القيـ :مج س                                       

 (GILBERT (N) , 1978, p. 32) حجـ العينة. :ف                                       
 الوسيط وىو القيمة أو المفردة الوسطى بيف مجموعة مف القيـ أو المفردات عند الوسيط: -6-2

وىذه القيمة أو المفردة الوسطى تتوسط المجموعة، بحيث يزيد نصؼ  ترتيبيا تصاعديا أو تنازليا.

   = 
مج س
 ف

 

L.S.D =t      √(
 

3ف
 

 

2ف
 

 

1ف
)  متوسط المربعات داخؿ المجموعات 
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المجموعة عمييا ويقؿ النصؼ اآلخر عنيا، وفي ضوء ذلؾ يمكف اعتبار أف الوسيط ما ىو إال 
 متوسط يمثؿ المجموعة تمثيال عادال. 

 التالي:ج ترتيب الوسيط باستخداـ القانوف نقـو باستخرا)تنازليا أو تصاعديا( بعد ترتيب القيـ  
 
 

الحالة التي يكوف فييا عدد القيـ فرديا، أما في الحالة التي يكوف في تطبيؽ ىذه المعادلة ويكوف 
قيمتيف تتوسطاف المجموعة، وبالتالي نضطر إلى تطبيؽ  زوجيا فسوؼ نتحصؿ عمىفييا عدد القيـ 

، الصفحات 2008)محمد حسف عالوي ومحمد نصر الديف رضواف ،  كالتالي:معادلة أخرى وىي 
126-127-128) 
 
 

 المنوال: -6-3
ئة المنوالية ىي تكرارا، أو بمعنى آخر ىو القيمة األكثر شيوعا. وتكوف الف األكثرالمنواؿ ىو القيمة 
 كبر تكرارات، وتكوف ىناؾ فئة سابقة ليا وفئة الحقة.الفئة التي تضـ أ

ولحساب المنواؿ في حالة البيانات المفردة الصغير نقـو أوال بترتيب البيانات تنازليا أو تصاعديا، 
 ثر تكرارا.ثـ نحدد بعد ذلؾ القيـ األك

 النحو التالي:ويمكف حساب المنواؿ إذا عرفنا كال مف المتوسط و الوسيط عمى 
 
 

 مقاييس التشتت:
فيذه المقاييس ليست  إف تمثيؿ البيانات بمقاييس النزعة المركزية فقط يحوي في طيو نقصا حقيقيا،

كافية لتعطينا صورة مجممة عف المجموعة التي ندرسيا، كذلؾ ال تكفي ىذه المقاييس لتكوف أساسا 
واحد فقط،  اتجاهلممقارنة بيف مجموعتيف أو أكثر مف المفردات. فالمتوسطات تمثؿ لنا البيانات في 

ىذه البيانات حوؿ المتوسط فيو  فيي تعطينا قيمة المعدالت لمبيانات اإلحصائية، أما كيؼ تتوزع
 يظؿ غير واضح. أمر

لذلؾ كاف مف الضروري أف نستخدـ مقاييس أخرى تعطينا بجانب مقاييس النزعة المركزية صورة 
أوضح عف البيانات التي ندرسيا. ومقاييس التشتت ىي تمؾ المقاييس التي تقيس لنا مقدار تناثر 

 = ترتيب الوسيط   
عدد القيـ  

𝟐 

 

 = ترتيب الوسيط
القيمة المتوسطة األولى القيمة المتوسطة الثانية

𝟐
 

 

 المتوسط(.   0) -الوسيط(   0)المنوال = 
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   مج ع =
ن

       التبايـــن√أو    ع =    
 

حسابي، أي أنيا تقيس لنا مقدار التباعد بيف مفردات مفردات المجموعة الواحدة حوؿ متوسطيا ال
-130-129، الصفحات 2008)محمد حسف عالوي ومحمد نصر الديف رضواف ،  المجموعة.

131-132)   
 المعياري: االنحراف -7-1

 مقاييس التشتت وأدقيا ويستخدـ لمعرفة مدى تشتت القيـ عف المتوسط الحسابي. أىـوىو مف 
 (48، صفحة 1993)حممي عبد القادر، 
قيـ المجموعة عف  و الجذر التربيعي لمجموع مربعات انحراؼالمعياري بأنويعرؼ االنحراؼ 

بأنو ىو الجذر التربيعي  أيضاالحسابي مقسوما عمى عددىا، ويعرؼ االنحراؼ المعياري  متوسطيا
 (001، صفحة 0222)عبد المجيد إبراىيم مروان،  الموجب لمتبايف.

 إحدى المعادلتين التاليتين: المعياري وفؽ االنحراؼويتـ حساب 
 
 
 

 : االنحراؼ المعياري ع حيث:
 : المتوسط الحسابي     
 : حجـ العينةن      

 SANDERS.D ET) مربع القيـ عف متوسطيا الحسابي.ل: مجموعة االنحرافات مج
D'autre, 1984, p. 48) 

 معامل االلتواء: -7-2
ي منحنى وعما إذا اتجو نحو االلتواء السالب أو الموجب لظاىرة ما أليمكف تحديد درجة االلتواء 

وسط الحسابي متالعادي، وذلؾ باستخداـ طريقة بيرسوف التي تعتمد عمى ال عتدالياالعف المنحنى 
  (83، صفحة 1999)حسيف باىي مصطفى،  والمنواؿ واالنحراؼ المعياري.

)محمد حسف عالوي  التاليتين:درجة االلتواء باستخداـ إحدى معادلتي معامؿ االلتواء  ويمكف تحديد
 (151، صفحة 2008ومحمد نصر الديف رضواف ، 

 
   المتوسط الحسابي المنوال=  معامل االلتواء 

االنحراف المعياري
     المتوسط الحسابي المنوال = معامل االلتواءأو   

االنحراف المعياري
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 )الدرجات(دؿ ذلؾ عمى أف البيانات  +(3؛-3)محصور بيف  )التفمطح(نو كمما كاف االلتواء أحيث 
 -الخمو من أخطاء القياس -عدم التحيز -)تجانس العينةتتوزع توزيعا معتدال، مما يعني اآلتي: 

 .العينة(سالمة اختيار 

فإف ذلؾ يعني أف التوزيع التكراري غير متناظر ومتفرطحا عند  +(3؛-3)أما إذا زاد االلتواء عف 
أو السيولة أو صعوبة االختبارات العينة  اختيارإحدى النيايتيف، بمعنى أنو توجد عيوب في 

   (154، صفحة 2002رضواف ،  )محمد نصر الديف المستخدمة في جمع البيانات.

  : بالمستويات المعيارية( ة)من أجل ممئ الجداول الخاص أسموب معالجة النتائج الخام -1-3-7
ولكي تتـ ىذه المقارنات  األفرادعممية التقويـ والمقارنات بيف  إلجراءتعد االختبارات الوسيمة األمثؿ 

بصورة منطقية بحيث يكوف ليا مدلوؿ واضح، البد مف وجود مستويات ومعايير ليا وذلؾ لتسييؿ 
عممية الحكـ عمى النتائج ولجعؿ المقارنات أكثر مصداقية وموضوعية، وبالتالي البد مف تحويؿ 

 الخاصة بيا.  الدرجات الخاـ إلى درجات معيارية ثـ استخالص المستويات المعيارية

أجؿ معالجة النتائج الخاـ المتحصؿ عمييا جراء تطبيؽ بطارية االختبارات، ومف  عميو فأنو مفو 
اكتشاؼ الموىوبيف مف الناشئيف في يا أجؿ الحصوؿ عمى درجات ومستويات معيارية يتـ مف خالل

 ا إتباع الطرؽ والخطوات التالية:كرة القدـ وجب عمين

 معيارية: تحويل الدرجات الخام إلى درجات  -1-3-7-1
الميسورة بالنسبة لمقياس، إال أف وجو الصعوبة  األموريعتبر الحصوؿ عمى الدرجات الخاـ مف 

عطائيا معنى لو داللة، ففي كثير مف  المقاييس في التربية  األحيافيكمف في تفسير ىذه الدرجات وا 
فعمى سبيؿ المثاؿ قد تكوف ىذه الدرجات مسجمة  مختمفة، Unitesالرياضية تستخدـ وحدات قياس 

بالثانية بالنسبة الختبارات الجري والعدو، ودرجات أخرى تكوف مسجمة بالمتر والسنتيمتر كما في 
اختبارات الوثب العريض مف الثبات ورمي كرة اليوكي ألطوؿ مسافة ممكنة، و...، ودرجات أخرى 

 ى وحدات قياس مختمفة. كثيرة مختمفة، وجميع ىذه الدرجات تدؿ عم

بالنسبة  األساسيةويمثؿ الربط بيف نتائج ىذه األنواع المختمفة مف الدرجات، إحدى المشكالت 
لممدرسيف والمدربيف في مجاؿ التربية الرياضية وعمـ النفس الرياضي، وخاصة بالنسبة ليؤالء الذيف 

المختمفة مف الدرجات إلى بعض صور  األنواعتنقصيـ الخبرة العممية الخاصة بطرؽ تحويؿ ىذه 
، صفحة 2008)محمد حسف عالوي ومحمد نصر الديف رضواف ،  الدرجات المعيارية المناسبة.

153)   
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في امتحاف مادة المغة العربية  60طالبا حصؿ عمى الدرجة  -عمى سبيؿ المثاؿ-فإذا كاف لدينا 
في امتحاف مادة العمـو فالنظرة السريعة لمدرجتيف يمكف القوؿ أف مستوى  80وحصؿ عمى الدرجة 

الطالب في مادة العمـو أفضؿ منو في المغة العربية  وىذا قد يكوف مخالفا لمواقع فتحديد مستوى 
سوبا لممتوسط فقد يكوف متوسط الطالب يجب أف يكوف مقارنة بالنسبة لطالب الفصؿ أي من

باعتبار تساوي االنحراؼ  45بينما متوسطيـ في المغة العربية ىو  85الطالب في مادة العمـو ىو 
 المعياري لممادتيف تكوف درجتو أفضؿ في مادة المغة العربية.

توحيد ىذه الدرجات ليسيؿ المقارنة بيف المواد خاصة عندما تكوف النياية العظمى  وجبلذلؾ و 
)سعدي شاكر  مختمفة لممادتيف ويمكف أف يتـ ىذا التوحيد عف طريؽ مفيـو الدرجة المعيارية.

  (170، صفحة 2009حمودي، 

لمشكمة باستخداـ اإلحصاء، وذلؾ عف طريؽ تحويؿ الدرجات نو يمكف التغمب عمى ىذه اوبالتالي فإ
الخاـ إلى درجات معيارية يمكف جمعيا بالنسبة ألي عدد مف االختبارات، بحيث تدؿ الدرجة الكمية 

 المختمفة. االختباراتعمى األداء الكمي لمفرد في 

وبالتالي يمكف تفسير ىذه  وتعتبر الدرجات المعيارية وسيمة لتحديد الحالة النسبية لمدرجات الخامة،
استخداـ عينات كبيرة مف  "المقاييس المعيارية"  الدرجات وتقويـ نتائجيا، ولذا يفضؿ عند بناء

الدرجات الخاـ، وذلؾ حتى يمكننا بناء مستويات نستطيع استخداميا لمقارنة أي درجة خاـ يمكف 
 .Normsيو اسـ المعايير الحصوؿ عمييا مف نفس المجتمع، وىذه المستويات ىي ما نطمؽ عم

 ىناؾ ثالث انواع مف الدرجات المعيارية وىي: أنواع الدرجات المعيارية: -1-2
  الدرجة الذاتية )ذ(  -)أ(
 الدرجة التائية )ت( -)ب(
 الدرجة المئينية )المئينيات( -)ج(

 .)ت(ئية والدرجة التا )ذ(ية ي ىذه الدراسة كؿ مف الدرجة الذالحيث سيستخدـ الطالب الباحث ف
 (154، صفحة 2008)محمد حسف عالوي ومحمد نصر الديف رضواف ، 

 الدرجة المعيارية )ذ(: -أ
وفيميا، وذلؾ إذا فيمنا معنى االنحراؼ المعياري لمقيـ ىي درجة تمتاز بسيولة حسابيا وتفسيرىا 

عمى المكانة بالنسبة لتوزيع الدرجات، وفقا لوحدات االنحراؼ المعياري التي  )ذ(الخاـ، وتدؿ قيـ 
تقع أعمى أو أسفؿ المتوسط الحسابي، وتستخدـ ىذه الدرجة كمقياس مفيد في حالة اقتراب توزيع 
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   الدرجة المعيارية )ذ(= 

ع
 

 

البيانات عف االعتدالية، وتظير قيـ ىذه الدرجة عند حسابيا في ىيئة أعداد صحيحة وكسور، وىذه 
 موجبة أو سالبة. القيـ تكوف

انحراؼ معياري، ومتوسطيا=  +(3 إلى -3)تمتد عادة مف  )ش(أو الدرجة المعيارية  )ذ(والمقياس 
عتدالي لمبيانات، يتضح المقياس ندما نقـو برسـ منحنى التوزيع اإل، وع1، وانحرافيا المعياري=صفر
 وذلؾ مف خالؿ ما ىو موضح بالشكؿ التالي: )ذ(،

 
 
 

 
 
 

 يوضح الدرجة المعيارية )ذ( بالنسبة لمنحنى التوزيع االعتدالي لمبيانات. (14)شكل رقم 

مف الشكؿ السابؽ يتبيف أف الدرجة الخاـ التي تساوي المتوسط في التوزيع االعتدالي، تكوف الدرجة 
انحراؼ معياري فوؽ المتوسط تقابميا درجة )ذ(  (1) ، والدرجة التي تساويصفرالمقابمة ليا=  )ذ(
، (-1)ذ انحراؼ معياري أسفؿ المتوسط، تكوف قيمة الدرجة (1)، والدرجة التي تساوي +(1)يا قيمت

تدؿ عمى مقدار االنحراؼ المعياري فوؽ أو أسفؿ متوسط الدرجات الخاـ، ومقياس  )ذ(فالدرجة 
يدؿ عمى أقؿ  (-3)يذؿ عمى درجة ممتاز في المقاييس، في حيف مقياس الدرجة ذ  +(3)الدرجة ذ 

ذا كانت الدرجة ذ=)ضعيف جدا(مف المقياس  ةدرج  صفرا، دؿ ذلؾ عمى المتوسط. ، وا 

 ويستخدم لحساب الدرجة )ذ( المعادلة التالية:
 
 
 

 : المتوسط الحسابي لمدرجات الخاـ     الدرجة المعيارية المحسوبة )ذ(:حيث أف: 
 : االنحراؼ المعياري لمدرجاتع(            : الدرجة األصمية )الدرجة الخاـس

)محمد حسف عالوي ومحمد نصر الديف  : انحراؼ الدرجة عف متوسطيا الحسابي.
 (156-155-154، الصفحات 2008رضواف ، 
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 الدرجة المعيارية )ت(: -ب
أو الدرجة المعيارية ت، وىي مف أكثر الدرجات المعيارية  وتسمى ىذه الدرجة بالمعيار التائي

خواص  أساساستخداما في مجاؿ التربية الرياضية وعمـ النفس الرياضي، وىذه الدرجة تبنى عمى 
وىو الحرؼ  Tترجمة لحرؼ  )ت(المنحنى االعتدالي، وقد سميت ىذه الدرجة بالمعيار التائي 

 ,Terman"تيرمان و  "Thorndike, E.L"ثورنديك كؿ مف العالميف  اسـالذي يبدأ بو  األوؿ

L.M"  في مجاؿ التربية وعمـ النفس. اإلحصاءبفضميما في استخداـ عمـ  اعترافاوذلؾ 

، وتستخدـ 10وانحرافيا المعياري= 50والدرجة التائية عبارة عف درجة معيارية متوسطيا الحسابي=
درجات يمكف جمعيا، بغرض مقارنتيا وتفسيرىا، وتمتاز ىذه عادة في تحويؿ الدرجات الخاـ إلى 
، 2008)محمد حسف عالوي ومحمد نصر الديف رضواف ،  الدرجة بأنيا ال تتضمف قيما سالبة.

   (157-156الصفحات 

 ويستخدم لحساب الدرجة المعيارية )ت( المعادلة التالية:
 
 
 

)بمعنى ولحساب الدرجة المعيارية في المسابقات التي تستخدـ فييا الزمف كمؤشر يدؿ عمى السرعة 
 تستخدـ المعادلة التالية: أنو كمما تحسن األداء قل الزمن(

 
 
 

 المحسوبة.التائية  الدرجة المعيارية :ت: أف حيث
 : انحراؼ الدرجة الخاـ عف متوسطيا الحسابيس( -)س  

 (207، صفحة 1995)محمد صبحي حسانيف ،  : االنحراؼ المعياري.ع          

 

 

 

    الدرجة المعيارية )ت(= 
 س  س 

ع
  +52 

    الدرجة المعيارية )ت(= 
 س  س 

ع
  +52 
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 المقترحة:االختبارات بطارية وحدات مختمف المستويات المعيارية لالدرجات و تحديد  -1-3-7-2
إف الحصوؿ عمى الدرجات الخاـ المستخمصة مف تطبيؽ بطارية االختبارات ليس ليا أي داللة إال 
إذا ارتبطت بمعيار يحدد معنى ىذه الدرجات ومركز الفرد بالنسبة لممجموعة ومدى بعده عف 

 لتقنيف.عينة ا أفرادمتوسط المجموعة، ووضعو بالنسبة ألقرانو مف 

ولذلؾ فإف المعايير ىي إحدى األىداؼ الرئيسية التي ترمي إلييا عممية تقنيف االختبارات، حيث 
، حيث تبرز قيمة استخداـ لتي تمثؿ المجتمع األصمي المدروستشتؽ المعايير مف عينة التقنيف ا

المعايير في مجاؿ التربية البدنية عند استخداـ االختبارات التي ىي عمى شكؿ بطاريات، وذلؾ 
نظرا الختالؼ وحدات القياس في االختبارات التي تتضمنيا مثؿ ىذه البطاريات، ولذلؾ يسعى 

 )موحدة في وحداتيا(ت إلى درجا )المختمفة في وحداتيا(الباحثوف إلى تحويؿ الدرجات الخاـ 
، 2001)محمد صبحي حسانيف،  لتسييؿ عممية التقويـ وبالتالي استصدار األحكاـ عمى قيمتيا.

 (203-193الصفحات 

المفصؿ لكيفية معالجة النتائج الخاـ كمعالجة أولية، وذلؾ مف عميو فإنو بعد أف تـ القياـ بالشرح  و
عف سابقتيا والمتمثمة  أىميةخالؿ الحصوؿ عمى درجات معيارية، بقي أمامنا خطوة أخرى ال تقؿ 

القدـ، بحيث تمكننا  الموىوبيف مف الناشئيف في كرةلمكشؼ عف في إعداد وبناء مستويات معيارية 
 أف نتنبأ باستعداد ىؤالء الناشئيف لمتفوؽ والنجاح مستقبال في مشوارىـ الكروي. ىذه المعايير

 )كاوس(عمى طريقة التوزيع الطبيعي  االعتمادوبغية الوصوؿ إلى ما يصبوا إليو ىذا البحث تقرر 
"منحنى التوزيع الطبيعي" في تعييف المستويات المعيارية إذ أنو يعد مف أكثر التوزيعات شيوعا في 

يداف التربية الرياضية، وألف كثير مف الصفات والخصائص التي تقاس في ىذا المجاؿ يقترب م
اف ذلؾ بعد ، حيث ك(60، صفحة 1994/1995)ناصر عبد القادر،  توزيعيا مف التوزيع الطبيعي

يقترب توزيعيا مف التوزيع الطبيعي افتراض أف إنجاز أفراد العينة في جميع مفردات البطارية 
االعتدالي، وذلؾ عمى أساس حجـ العينة ومناسبة بطارية االختبارات المطبقة والمستخدمة عمى 

  إلى مجتمع إحصائي واحد. ىذه العينة مف حيث درجة الصعوبة والسيولة وكذا انتمائيا

تنحصر بيف حديف، وىما مف مفردات المجتمع  (%99472)ومف خصائص التوزيع الطبيعي أف  -
      كؿ مف الحد األعمى المتمثؿ في قيمة المتوسط الحسابي مضافا إليو ثالثة انحرافات معيارية 

والحد األدنى المتمثؿ في قيمة المتوسط الحسابي مطروحا منو ثالثة انحرافات معيارية  ،(ع3 +س)
 (6)إلى تمتد الدرجات المعيارية  ولكوف ،(35-34السيد، الصفحات )معيف أميف  .(ع3 -س)
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المتوسط الحسابي انحرافات ثالثة منيا تقع يميف المتوسط الحسابي وثالثة أخرى تقع عمى يسار 
، 2016الجنابي، )سمماف  مستويات معيارية. (6)يصبح بذلؾ التوزيع الطبيعي "لكاوس" يتكوف مف 

   (26صفحة 
 .ع(3)+= المتوسط الحسابي + ثالثة انحرافات معيارية األعمىالحد 

 .ع(3-)ثالثة انحرافات معيارية  -الحد األدنى=  المتوسط الحسابي 

 نجد اآلتي:ومف خالؿ المعادلتيف السابقتيف وبالتعويض في معادلة الدرجة المعيارية 

   
   

ع
  ت    

   وبتعويض )س( بالحد األعمى نجد:   -
   

ع
 ت    

 =       0     ت =                                        

   وبتعويض )س( بالحد األدنى نجد:   -
   

ع
 ت    

 =      ( -0)     ت =                                        

بالحد األعمى ثـ الحد األدنى تبيف بأف الدرجة المعيارية لمحد  )س(بعد تعويض الدرجة الخاـ 
، وبذلؾ تصبح حدود (20)، بينما الدرجة المعيارية لمحد األدنى ىي (80)األقصى أو األعمى ىي 

 .(80-20)محصورة ما بيف   10وانحرافيا المعياري 50الدرجات المعيارية التي متوسطيا 

مستويات معيارية وذلؾ كما أشرنا سابقا،  (6)يتكوف مف  "لكاوس"التوزيع الطبيعي  أفوباعتبار 
وذلؾ نزوال عند  ،(6/5) درجات معيارية عمى خمسة مستويات معيارية (6)قررنا قسمة المدى 

 -ضعيف –)ضعيف جدامستويات معيارية وىي كاآلتي  (5)رغبة الطالب الباحث في بناء 
 (142)، حيث تـ ذلؾ بعد القسمة والحصوؿ عمى مستوى مدى قدره جيد جدا( -جيد -مقبول

المقترحة  (5)درجة معيارية في كؿ مستوى مف المستويات  (12)انحراؼ معياري والذي يقابمو 
 والمبينة سابقا.

   

𝟐  



يدانيةمنهجية البحث وإجراءاته الم                                                    الفصل األول     

 214 

في المتواجدة الدرجات المعيارية المعيارية والتوضيح لعدد  وبعد التعديؿ في عدد كؿ مف المستويات
إلى نسب جديدة  "كاوس"المحددة في التوزيع الطبيعي كؿ مستوى معياري تـ التغيير في النسب 

كؿ مف سابقة تمثمت في دراسة  وأبحاثومستوى الالعبيف، وذلؾ بناءا وارتكازا عمى دراسات  تتالءـ
)حساـ الديف غيالف  (2015/2016)عامر عامر حسيف،  و (1994/1995)ناصر عبد القادر، 

، حيث (128، صفحة 2016/2017)دحوف عومري،  (149، صفحة 2016/2017سيؼ عوف، 
 يبيف ويوضح ذلؾ. (12)أف الشكؿ رقـ 

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

في المنحنى التوزيع ليا  والنسب المقررة خمسةالمعيارية المستويات لم الدرجات المعياريةحدود يبين  (15)الشكل رقم 
 مستخدمة في البحث. ( مستويات5) إلى( مستويات 6من )الطبيعي "كاوس" المعدل 

 

  يمي: مستويات ما(5)مستويات إلى  (6)المعدؿ مف  "لكاوس"يتضح مف خالؿ منحنى التوزيع الطبيعي 

مف الحاالت تقع ضمف ثالثة انحرافات معيارية مف الوسط الحسابي، بحيث تقسـ  (%99472)حوالي  -
 يمي: ىذه الحاالت عمى حسب االنحرافات المعيارية كما

 . %40496ع( تقع 046 -ع( و )س046بيف )س+  -

 . %90ع( تقع 148 -ع( و )س148بيف )س+  -

  .%99472ع( تقع 3 -)س ع( و3بيف )س+  -
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مع تحديد النسب المئوية لعدد  تحديد حدود الدرجات المعيارية والدرجات الخام طريقة -1-3-7-3
 :(5)مستوى من المستوياتفي كل  الناشئين

 :(5)من المستوياتمستوى كل  المتواجدة في طريقة تحديد حدود الدرجات المعيارية -1-3-7-3-1
 درجة 62=  (20)الدرجة األدنى  –(80)= الدرجة األعمى (5)عدد الدرجات المعيارية في المستويات

𝟐 درجة=عدد الدرجات المعيارية في كؿ مستوى  
   الدرجة األعمى     الدرجة األدنى  

عدد المستويات    
 

 كاآلتي:المتواجدة في كل مستوى معياري وبالتالي تصبح حدود الدرجات المعيارية 

 
 :(5)من المستويات  مستوى في كلالمتواجدة طريقة تحديد حدود الدرجات الخام  -1-3-7-3-2

لدرجات المعيارية المتحصؿ عمييا، حدود االدرجات الخاـ المقابمة لحدود وأما فيما يخص تحديد 
وحتى نتمكف مف وضع وممئ الجداوؿ المعيارية الخاصة بكؿ وحدة مف وحدات بطارية االختبارات 

تعطي نفس  الطرؽ المتوصؿ إلييامف أجؿ ذلؾ، حيث أف كمتا  ثالثة طرؽفإنو تـ التوصؿ إلى 
ة بإيجاد الرقـ الثابت لكؿ اختبار في استخداـ العالقة الخاص الطريقة األولىالنتائج، وقد تمثمت 

-34)معيف أميف السيد، الصفحات  .بوالخاص واستخدامو فيما بعد في وضع الجدوؿ المعياري 

35)  
 (ع3 +س)وعمى ىذا األساس تـ االستعانة بالدرجات المعيارية حيث تمثؿ الحد األعمى لمتوزيع  

، بينما يمثؿ الحد (50)ويمثؿ الوسط الحسابي درجة التقويـ الوسطى  ،(80)درجة التقويـ القصوى 
، ومف طرح قيمة الحد األعمى مف قيمة الحد (20)الصغرى  درجة التقويـ (ع3 +س) األدنى

ذلؾ قسمة ىذا  ، وليتـ بعداألدنى لمدرجات الخاـ نتحصؿ عمى المقدار المحصور بيف القيمتيف
، وعميو نكوف قد تمكنا مف حساب واستخراج الرقـ الثابت الذي يجب درجة( 60)المقدار عمى 

إضافتو أو طرحو تنازليا أو تصاعديا مف الوسط الحسابي، وذلؾ حتى يصؿ التصاعد درجة التقويـ 
ذكورة سابقا ، وكؿ ىذا يكوف وفؽ االستعانة بالمعادالت الم(20)والتنازؿ درجة التقويـ  (80)

 المتوسط الحسابي + الرقـ الثابت الدرجة المعيارية =   والمعادالت التالية:
 62الحد األدنى(/  –)الحد األعمى  الرقم الثابت =                     
 .ع(3)+المتوسط الحسابي+ ثالثة انحرافات معيارية  الحد األعمى =                     
)بف سي  ع(.3-)معيارية انحرافاتثالثة  -المتوسط الحسابي =الحد األدنى                  

 (137-136، الصفحات 2007/2008قدور حبيب، 
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 الطريقة الثانية:
ىذه الطريقة عمى حساب كؿ مف المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لكؿ اختبار مف  تعتمد

االختبارات المتواجدة ضمف البطارية المقترحة، وليتـ بعد ذلؾ حساب حدود الدرجات الخاـ لكؿ 
 من خالل األتي:مستوى مف المستويات المعيارية الخمس وفي أي اختبار وذلؾ 

 (.31499 -20)وبدرجة معيارية محصورة ما بيف  ع(148 -)سو  ع(3 -)سمحصورة ما بيف  ضعيف جدا: -
 (.43499 -32)وبدرجة معيارية محصورة ما بيف  ع(046 -)س و ع(148 -)سمحصورة ما بيف  ضعيف: -
 (.55499 -44)وبدرجة معيارية محصورة ما بيف  ع(046 +)سو  ع(046 -)سمحصورة ما بيف  مقبول: -

 (.67499 -56)وبدرجة معيارية محصورة ما بيف  ع(148 +)سو  ع(046)س+ محصورة ما بيف  :جيد -

 (.80 -68)وبدرجة معيارية محصورة ما بيف  ع(3 +)سو  ع(148)س+ محصورة ما بيف  :جيد جدا -

نالحظ مف خالؿ ما سبؽ اشتراؾ نياية وبداية حدود الدرجات الخاـ لكؿ مستوى  مالحظة ميمة:
والمستوى الذي يأتي بعده، وبذلؾ خمص الطالب الباحث مف أجؿ التخمص مف اشتراؾ نفس القيمة 

أف تبقى بدايات الدرجات الخاـ لجميع المستويات الخمس كما ىي،  اثنيفبيف مستوييف معيارييف 
)فيما يخص متغير غيير في النيايات بحيث نقـو بطرح أصغر جزء أوحدة في حيف يكوف الت

مف حساب الحدود النيائية لمدرجات الخاـ."أما مف القيمة المتحصؿ عمييا  المسافة وما شابو ذلك(
 عندما يكوف متغير الزمف كما في السرعة وغيرىا فعوض عممية الطرح نقـو بالزيادة أو الجمع"

  :الطريقة الثالثة 

=مدى المستوى المعياري -أ
     (االنحراف المعياري لالختبار)

    عدد المستويات
 

حساب الحد األعمى والحد األدنى لكؿ وحدة أو اختبار مف خالؿ تطبيؽ المعادالت المذكورة  -ب
 سابقا.

عيارية في كل مستوى من الحصول عمى الحد األقصى أو نياية حدود الدرجات الم -ج
واألدنى لكؿ  األعمىبعدما يتـ حساب كؿ مف مدى المستوى المعياري والحد  (:5)المستويات

لكؿ مستوى معياري مف المستويات الخمس  النيائية أو القصوىاختبار، يتـ الحصوؿ عمى الحدود 
 إحدى الحالتين:االعتماد عمى  ؿوذلؾ مف خال (5)

المستوى المعياري مف الحد األعمى والنتيجة  مدى تعتمد ىذه الحالة عمى طرح الحالة األولى:
المتحصؿ عمييا نقـو مرة أخرى بطرح مدى المستوى المعياري منيا وىكذا دوالي، بحيث تكرر 
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مرات أي عمى حسب عدد المستويات إلى غاية الوصوؿ إلى النتيجة أو القيمة النيائية  (5)العممية 
 ـ حسابيا سابقا عف طريؽ المعادلة الخاصة بيا.والتي تكوف مساوية لقيمة الحد األدنى والتي ت

السابقة ولكف بطريقة عكسية بحيث نقـو بإضافة  اإلجراءاتويتـ القياـ فييا بتطبيؽ  الحالة الثانية:
مدى المستوى المعياري لمحد األدنى والنتيجة المتحصؿ عمييا نضيؼ ليا مرة أخرى مدى المستوى 

مرات إلى غاية الوصوؿ إلى القيمة التي تساوي قيمة  (5)عممية المعياري وىكذا دوالي نقوـ بيذه ال
 . األعمىالحد 

المتبعة في كؿ مف الحالة األولى والثانية والموضحة سابقا يتـ االعتماد  اإلجراءات مالحظة ميمة:
اءه أو عمييا في حالة ما إذا كانت وحدة القياس الخاصة باالختبار ىي المتر وأجزاءه أو الكمغ وأجز 

لتكرارات أو ما شابو ذلؾ، أما في حالة ما إذا كانت وحدة القياس الثانية وأجزاءىا فإف نفس ا
في الحالة األولى نعتمد اإلجراءات السابقة تبقى كما ىي ما عدا العمميتيف المطبقتيف تعدؿ، بحيث 

  .لثانية نعتمد عمى الطرح عوض اإلضافةعوض الطرح، وفي الحالة ا عممية اإلضافة عمى
 ثال توضيحي:م

 الحالة األولى:
 (ع3 +س) لممستوى الخامس= الحد األعمىأو النيائي الحد األقصى 
 مدى المستوى المعياري. -الحد األعمىلممستوى الرابع= أو النيائي الحد األقصى 
 المعياريمدى المستوى  -لممستوى الرابع الحد األقصىلممستوى الثالث= أو النيائي الحد األقصى 

  ......... وىكذا دوالي.
 الحالة الثانية:
 + مدى المستوى المعياري. (ع3 -س) الحد األدنىلممستوى األوؿ= أو النيائي الحد األقصى 
 .لممستوى األوؿ+ مدى المستوى المعياري الحد األقصى لممستوى الثاني=أو النيائي الحد األقصى 

 لممستوى الثالث= الحد األقصى لممستوى الثاني+ مدى المستوى المعياري. الحد األقصى أو النيائي
 ............ وىكذا دوالي.

الحصول عمى الحد األدنى أو بداية حدود الدرجات المعيارية في كل مستوى من  -د
الخطوات السابقة التي تسمح لنا بالحصوؿ عمى الحدود القصوى أو  إتباعبعد  (:5المستويات)

نياية حدود الدرجات الخاـ لكؿ مستوى مف المستويات الخمس، فإنو بقي أمامنا الحصوؿ عمى 
  .(5)مف المستويات  الحدود الدنيا أو بداية حدود الدرجات الخاـ لكؿ مستوى معياري
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الحصوؿ عمى بداية حدود الدرجات الخاـ لممستوى الثاني يتـ مف خالؿ إضافة أصغر ف ومنو فإ
نياية حدود  الحد األقصى أو" لممستوى الذي يكوف قبمو أال وىو األقصىجزء أو وحدة قياس لمحد 
، وتتـ ىذه العممية بشكؿ تصاعدي ودوالي إلى غاية الحصوؿ عمى األول"الدرجات الخام لممستوى 

وذلؾ مع  دنيا أو بداية حدود الدرجات الخاـ لكؿ مستوى معياري مف المستويات الخمسالحدود ال
)المتوسط العمـ بأف الحد األدنى لممستوى األوؿ ىو نفسو الحد األدنى لممستويات الخمس

، وتطبؽ ىذه العممية دائما فيما يخص متغير المسافة وعدد معيارية( انحرافاتثالثة  -الحسابي
كرارات وما شابو ذلؾ، أـ فيما يخص متغير الزمف فنعتمد عمى نفس الخطوات المرات أو الت

 واإلجراءات السابقة ولكف عوض اإلضافة أو الجمع نقـو بعممية الطرح. 

 مثال توضيحي:
 .(ع3 -س) الحد األدنى لممستوى األوؿ= الحد األدنى لممستويات الخمس

 لممستوى األوؿ+ أصغر وحدة قياس.د األقصى الحالحد األدنى لممستوى الثاني= 
 الحد األقصى لممستوى الثاني+ أصغر وحدة قياس.الحد األدنى لممستوى الثالث= 

    ....... وىكذا دوالي.

في تحديد واستخراج حدود  لثةلقد قاـ الطالب الباحث باالعتماد عمى الطريقة الثا مالحظة ميمة:
جؿ التأكد مف أ والثانية بينما استعممت الطريقة األولى، (5)الدرجات الخاـ لممستويات المعيارية 

 والتحقؽ مف النتائج. 

 :(5)تحديد النسب المئوية لعدد الناشئين المتواجدين في كل مستوى من المستويات -1-3-7-4
، (5)لقد تـ تحديد النسب المئوية لعدد الناشئيف المتواجديف في كؿ مستوى معياري مف المستويات 

وذلؾ عف طريؽ تحويؿ القيـ العددية أو الدرجات المعيارية المتحصؿ عمييا لكؿ العب في وحدة 
 -مقبول -ضعيف -)ضعيف جدامف وحدات بطارية االختبارات إلى إحدى المستويات الخمس 

مف خالؿ المعادلة أو   "Excel"حيث كاف ذلؾ عف طريؽ برنامج أكسؿ  جيد جدا(، -جيد
 العبارة التالية:

=si(B2 ≥ 68; ;si(B2 ≥ 56 ; جدا" "جيد ;si(B2 ≥ 56 ; "جيد" ;si(B2 ≥ 44 ; "مقبول"  ; "جيدا"
si(B2 ≥ 32;   "ضعيف جدا"))))) 

في اختبار الرشاقة، ومف أجؿ  01تمثؿ الدرجة المعيارية لالعب أو الناشئ رقـ  :B2حيث أن 
 .التوضيح أكثر
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 إلى مستويات عمييا من الدرجات الخام()المتحصل  وبعدما تـ تحويؿ الدرجات المعيارية -
خالؿ المعادلة المذكورة  وذلؾ مف )ضعيف جدا أو ضعيف أو مقبول أو جيد أو جيد جدا(معيارية 
 لحساب النسب المئوية لعدد كؿ مستوى "الطريقة الثالثية"تطبيؽ الطريقة المألوفة  بعدىا تـآنفا، 
والتي تعبر أيضا عمى عدد الالعبيف الناشئيف المتواجديف في كؿ مستوى مف متحصؿ  معياري

     .  (5)المستويات الخمس 

 الطرق والبرامج المستخدمة في المعالجة اإلحصائية: -1-3-8
 الطريقة التقميدية أو اليدوية -1
  .version 22 (spss)حزمة تحميؿ البيانات اإلحصائية في العمـو االجتماعية  -2

 "Excel"برنامج أكسؿ  -3
ولمتعرؼ أكثر عمى كيفية معالجة النتائج مف خالؿ البرامج اإلحصائية المستخدمة في ىذا البحث 

 .أنظر

 صعوبات البحث: -1-3-9
عمؿ منيجي ومنظـ ال يخمو مف العراقيؿ والصعوبات خاصة إذا كاف ىذا األخير تجسده  كؿ

بأف التجربة عممية صعبة  piaget (jean)معاممة ميدانية مع مجتمع وعينة الدراسة، حيث يقوؿ 
 (piaget (jean), 1970) تتطمب التحكـ في جميع الظروؼ المحيطة بيا بطريقة أكثر عممية.

والعراقيؿ والصعوبات التي تواجو كؿ دراسة أو تجربة كثيرة ومتنوعة وذكرىا ال يعني بالضرورة 
 أوالتحكـ فييا، حيث أف القياـ بعمؿ أو بحث ما، ميمة تتطمب اتخاذ عدة إجراءات وذلؾ لتجنب 

ذا كانت  أو خالؿ مراحؿ إنجازه أثناءلمتخفيؼ مف الصعوبات التي قد تعرقؿ الباحث  المختمفة، وا 
القوؿ ينطبؽ عمى تقر بالصعوبات التي لقيتيا في الميداف فإف  أفمسؤولية ىذه البحوث والدراسات 

نو واجيتنا عدة صعوبات أثناء القياـ بإنجاز ىذا العمؿ المتواضع والتي ىذا البحث، حيث أ
 حول ذلك: سنتطرق إلييا فيما يمي عمى شكل نقاط ميمة ومن دون ذكر كل التفاصيل

صعوبة تحديد المجتمع األصمي لمبحث سواء فيما يتعمؽ بمجتمع المدربيف أو المجتمع الخاص  -1
 سنة. (12-11)بفئة الناشئيف 

المشابية والتي تخص عممية اكتشاؼ  "العربية" نقص وقمة في المراجع والمصادر والبحوث -2
بالمصادر والمراجع والبحوث المتعمقة بعممية  االستعانةالباحث إلى  اضطرالمواىب الناشئة مما 

 االنتقاء وذلؾ لكونيا قريبة وذات عالقة بموضوع البحث.
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كؿ االستمارات الخاصة بتحكيـ االستبياف وترشيح بطارية االختبارات مف قبؿ  استرجاععدـ  -3
 والدكاترة. األساتذةبعض 

االستبياف وذلؾ راجع إلى إجاباتيـ  عدـ تعاوف وجدية بعض المدربيف في اإلجابة عمى أسئمة -4
 العشوائية مما تطمب إلغاء ىذه االستبيانات و إعادة تقديميا إلى مدربيف آخريف.

وذلؾ صعوبة تطبيؽ بطارية االختبارات عمى جميع مدارس أندية واليات الغرب الجزائري،  -5
، مما اضطر الطالب الباحث إلى في بعض األحياف البيروقراطيةبسبب بعض المشاكؿ الداخمية و 

 .أخرىتعويضيا بمدارس 

الدرجات المعيارية  تحديد وذلؾ فيما يخصدقيقة تعطي نتائج جد التوصؿ إلى معادلة  صعوبة -6
بكؿ مف قياس الوزف وذلؾ فيما يتعمؽ  )جيد وجيد جدا( المعياري في كؿ مف المستوى والخاـ

 والكتمة الشحمية.

عمى  )المورفولوجية والبدنية والميارية(ف تطبيؽ بطارية االختبارات بأ ويخمص الطالب الباحث -7
ات معيارية تحديد درجات ومستوياستخالص و مف أجؿ أندية واليات الغرب الجزائري أغمب مستوى 

في حد ذاتو في غاية الصعوبة، وذلؾ نظرا لعدد أمر مواىب كرة القدـ  يعتمد عمييا في الكشؼ عف
  عف مقر سكف الطالب الباحث. أغمبياعاد مدارس األندية وابت
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 خالصة:
جراءاتو الميدانية مف  الفصوؿ التي  أىـيمكف اعتبار ىذا الفصؿ الذي تناولنا فيو منيجية البحث وا 

تضمنتيا دراستنا ىذه، وذلؾ بحيث أنو ال يخمو أي بحث مف وجود ىذا الفصؿ مف بيف فصوؿ 
الدراسة، ألنو يعتبر الركيزة المنيجية التي يعتمد عمييا الباحث إلعطاء بحثو مصداقية عممية، 

مف ىذا  ويكوف عممو منظـ بطريقة مقنعة ومنطقية وتخدـ مجاالت البحث العممي، أي عمؿ يخمو
يمكف االستفادة منو كدراسة عممية، وليذا وجب عمى الباحث  ال الفصؿ فإنو يفقد قيمتو العممية و

جؿ تحديد ىذه العناصر تحديدا يميؽ بمستوى الدراسة والتي ف يخصص الوقت الكافي والالـز مف أأ
 تعكس الصورة الحقيقية لو.

الذي يساعد عمى تخطي كؿ الصعوبات، أف ىذا الفصؿ يعتبر بمثابة الدليؿ أو المرشد كما 
 البحث بسيولة كبيرة. أىداؼوبالتالي الوصوؿ إلى تحقيؽ 

جؿ بموغ األىداؼ المنشودة مف ىذه الدراسة تطرؽ الطالب الباحث مف خالؿ ىذا الفصؿ إلى ومف أ
جراءاتو الميدانية المتبعة سواء و عرض مفصؿ حوؿ منيجية البحث  ة خالؿ كؿ مف الدراسة والتجربا 

ما يتماشى مع طبيعة البحث العممي ومتطمباتو باالستطالعية أو في الدراسة األساسية، وىذا 
العممية والعممية، حيث أنو تـ التطرؽ في ىذا الفصؿ إلى توضيح المنيج المستخدـ في ىذا 

المستعممة في جمع  األدواتالبحث، مجتمع وعينة البحث، مجاالت البحث، كما قمنا بتحديد 
ات وتنظيميا، باإلضافة إلى عرض مفصؿ لبطارية االختبارات المستخدمة في كؿ مف المعموم
بعرض جممة مف الوسائؿ أيضا وقد قاـ الطالب الباحث  )المورفولوجي والبدني والمياري(،الجانب 

قيد التي ىي موضوعية حوؿ الظاىرة اإلحصائية المستخدمة بغية الوصوؿ إلى إصدار أحكاـ 
 اإلشارة إلى أىـ الصعوبات التي اعترضت طريؽ البحث.الدراسة، مع 

اليادؼ إال بتتبع  وفي األخير خمص الطالب الباحث بأنو ال بديؿ عف البحث العممي التطبيقي
الخطوات واإلجراءات الميدانية أثناء إنجاز أي عمؿ، وبذلؾ يكوف البحث الذي ىو قيد الدراسة قد 

العممية وكذا توضيح الركائز التي مف خالليا تـ التوصؿ حقؽ خطوة كبيرة في إثبات المصداقية 
إلى نتائج عممية ودقيقة وبالتالي يمكف القوؿ بأنو يمكف االعتماد عمى ىذه النتائج مستقبال وحتى 

  إمكانية تعميميا.
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 تمهيد4
لعرض ومناقشة أو مجموعة مف الفصوؿ إف طبيعة البحث ومنيجيتو تقتضي تخصيص فصؿ 

النتائج المتحصؿ عمييا والتي تـ جمعيا عف طريؽ العمؿ الميداني، بحيث أف جمع النتائج 
نما يجب عمى الباحث القياـ بتحميؿ  وعرضيا غير كافي لمخروج بنتيجة ذات داللة عممية، وا 

عود بالفائدة ومناقشة ىذه النتائج وذلؾ بعد معالجتيا إحصائيا، لكي تكوف ليا مدلوؿ وقيمة عممية وت
فقد اقتضى األمر عرض وتحميؿ ومناقشة النتائج  األساسعمى البحث بصفة عامة، وعمى ىذا 

)بمعنى  مف خالؿ فصميف، حيث تمثؿ وخصص الفصؿ األوؿ عنيا الدراسة الميدانية أسفرتالتي 
النتائج المفرغة مف االستبياف الذي وجو إلى مدربي كرة القدـ في   الفصل الثاني من الباب الثاني(

لفئة الناشئيف وىذا لمكشؼ عف المصادر الحقيقية التي تعتمد عمييا مدارس األندية في استقطاب 
مف حيث المنشآت، كما  مييأةتكوف  أكاديميةالمواىب الناشئة وعالقتيا بعدـ وجود مدارس كروية 

 االنتقاءب المدربيف عمى الطرؽ واألساليب المعتمد عمييا في عممية تـ التعرؼ مف خالؿ استجوا
دراية المدربيف بأىمية وجود درجات ومستويات معيارية في باإلضافة إلى التعرؼ عمى ما مدى 

المواىب  وانتقاء التعرؼ عمى مستوى الالعب واالعتماد عمييا كأساس عممي في عممية اكتشاؼ
أف كؿ ىذا سيأتي معنا في ىذا الفصؿ الذي نحف بصدد الشروع فيو حيث  الناشئة في كرة القدـ،

مف أجؿ إعطاء بعض الشروحات والتفاسير إلزالة جزء مف الغموض واإلشكاؿ المطروح حوؿ ىذه 
 الدراسة.

والذي سنقـو فيو بإعطاء  من الباب الثاني(  )بمعنى الفصل الثالث أما فيما يخص الفصؿ الثاني 
شمؿ عرض  ر حوؿ محتواه وذلؾ فيما بعد مف خالؿ مقدمتو فإنو أيضاشروحات وتفاصيؿ أكث

ذلؾ قد جاء سنة، و  (11-11)نتائج عينة البحث والمتمثمة في العبي كرة القدـ لوتحميؿ ومناقشة 
المواىب  وانتقاء كتشاؼويتحدث عف استراتيجيات عممية ا نظرا أف اليدؼ مف ىذا البحث يتجو

الطالب الباحث في األخير اقتراح درجات ومستويات معيارية كأساس عممي يتـ  الناشئة فمذلؾ ارتئ
الناشئيف الموىوبيف في كرة القدـ لممرحمة العمرية التي ىي قيد  انتقاءتطبيؽ عممية  انتياجيا أثناء

 .الدراسة

عمييا تفسير النتائج المتحصؿ مف خالؿ ىذا الفصؿ وانطالقا مف ىذه االعتبارات المنيجية يمكننا 
بطريقة عممية ومنظمة مع الخروج بمجموعة  )االستبيان( والتي كشفت عنيا ىذه الدراسة الميدانية

الجزئية  التساؤالتحوؿ  إلشكاؿ المطروحمف االستنتاجات التي ستعمؿ عمى إزالة الغموض وا
 ، وبالتالي االعتماد عمييا في إتماـ ىذه الدراسة وبموغ مقاصدىا. الثالثة األولى
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 عرض وتحميل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص بالمدربين4 -1
 المعمومات الشخصية4 -1-1

 يمثؿ المؤىالت العممية لممدربيف والتكرارات والنسب المئوية. (90)الجدوؿ رقـ 
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المحسوبة  (2)كانالحظ بأف قيمة  (10)مف خالؿ الجدوؿ المبيف أعاله وفيما يخص السؤاؿ رقـ  -
وجود  بالتالي ، و1.10عند مستوى الداللة  (03.11)المجدولة (2)كاأكبر مف قيمة  (41.03)

 ،(%41.0)حيث بمغت نسبتيا  )ال يوجد(داللة إحصائية تدعـ اإلجابة األكثر تكرارا والمتمثمة في 
 ية المدربيف ال يحمموف شيادات أكاديمية.بوبالتالي غال

والمتعمؽ بشيادة التدريب المتحصؿ عمييا، فنجد بأنو يوجد  (12)أما فيما يخص السؤاؿ رقـ  -
عند نفس  (02.03)الجدولية  (2)كاكبر مف أ (23.14)المحسوبة  (2)كاداللة إحصائية، كوف 

 (4)فاف، وبالتالي فإف غالبية المدربيف يحمموف شيادة تدريبية متمثمة في 1.10مستوى الداللة 
 (.%30.00)حيث كانت نسبتيـ تقدر بػػػػػ 

ف القوؿ بأف غالبية والمتعمؽ بالخبرة المينية أو التدريبية، فيمك (14)أما فيما يخص السؤاؿ رقـ  -
مف المدربيف لدييـ خبرة تفوؽ  (%01)المدربيف يمتمكوف خبرة مينية معتبرة، حيث نجد بأف نسبة 
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المحسوبة  (2)كاسنوات، وكوف  3إلى  0لدييـ خبرة ما بيف  (%44.44)سنوات ونسبة  01
، فإنو يوجد داللة إحصائية 1.10عند مستوى الداللة  (1.20)الجدولية  (2)كاأكبر مف  (23.00)

 تدعـ وتأيد اإلجابة السابقة وىي األكثر تكرارا.

حيث كانت  )نعم(غمب إجابات المدربيف تمثمت في أفنجد بأف  (13)أما فيما يخص السؤاؿ رقـ  -
الجدولية  (2)كاوىي أكبر مف قيمة  (21)المحسوبة ( 2)كاوكذا قيمة (، %21.0)نسبتيـ تقدر بػػػ 

لتالي وجود داللة إحصائية تدعـ و تأيد اإلجابة السابقة في أف كوف أغمب المدربيف ، وبا(4.23)
 العبيف سابقيف. 

 استنادا إلى النتائج المتحصؿ عمييا لسابقة لمختمؼ إجابات المدربيف و ومف خالؿ القراءات ا
 أغمب أفإلى الطالب الباحث في الجدوؿ السابؽ الذكر والمؤكدة بالطريقة اإلحصائية، فقد خمص 

الموىوبيف مف الناشئيف ىـ عبارة عف  وانتقاء المدربيف الذيف يقوموف باإلشراؼ عمى عممية اكتشاؼ
العبيف سابقيف يتمتعوف بخبرة مينية معتبرة، كما نجد بأف أغمبيـ غير متحصميف عمى شيادات 

نما يحمموف شيادات تدريبية متمثمة في الػ معمـو بأف مدة وكما ىو  (2)فافو (4)فافأكاديمية، وا 
التكويف لمحصوؿ عمى ىذه الشيادات ىي مدة محدودة ال تتعدى أسبوعيف، وىذا ما يجعمنا نقوؿ 
بأف المستوى أو المؤىؿ العممي فيما يخص عممية التدريب لدى ىؤالء المدربيف محدود، مما قد 

الناشئة، وىذا يكوف سبب أو مانع يحوؿ دوف تطبيؽ األسس العممية عند اكتشاؼ وانتقاء المواىب 
بأف اإلشراؼ  (121، صفحة 2003/2004)بف قوة عمي،  بن قوة عمي"ما أكدتو مف قبؿ دراسة "

عمى التدريب يرجع معظمو إلى أشخاص ال يحمموف شيادات أكاديمية معروفة في مجاؿ التدريب 
والتكويف والعمؿ في المستقبؿ،  االنتقاءالرياضي، مما يجعمنا نصطدـ بمشكؿ كبير في مجاؿ 

مع ما قالو بف قوة عمي فيما يخص المؤىؿ العممي  زرف محمد"وضمف نفس السؤاؿ يتفؽ "
يضيؼ بأف ىؤالء المدربيف ال يحمموف مؤىالت عممية تنسجـ وعمـو كرة القدـ، وأف التدريب و 

 (163-162، الصفحات 2012)زرؼ محمد، الرياضي عمـ يتأسس عمى تخصصات دقيقة. 
 أسئمة البحث4  -1-1

 المدارس األكاديمية وعالقتيا بعممية االكتشاؼ. المحور األول4 -1-1-1 
 جمب المواىب؟في عمى ماذا تعتمدوف بالدرجة األولى  (104السؤال رقم )

التعرؼ عمى المصادر التي يعتمد عمييا المدربوف في جمب  (104الغرض من السؤال رقم )
 المواىب.
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 يوضح مصادر جمب المواىب الناشئة. 4(19)الجدول رقم 
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 التحميل والمناقشة4
نالحظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت في أنيـ  المبيف أعاله (01)رقـ  الجدوؿفمف خالؿ 

 (41)عددىـ  في جمب المواىب حيث كاف واألكبر بالدرجة األولى يعتمدوف عمى اآلباء واألولياء
مف  أخرىفي حيف نجد فئات   ،(%0220)بػػػػمدرب مف مجموع عينة البحث أي بنسبة تقدر 

فئة مف بيف ىذه األقميات ، حيث نجد أخرىبأنيـ يعتمدوف عمى مصادر  أجابوا أقمياتالمدربيف وىـ 
في جمب المواىب والذيف بمغ بالدرجة األولى مف المدربيف يعتمدوف عمى األحياء والدورات الرياضية 

 بأنيـ اجابو ينما الفئة األخرى وىي جد قميمة أب(، %00.00)مدربيف أي بنسبة  (12)عددىـ 
مدربيف أي  (13)والذيف بمغ عددىـ بالدرجة األولى يعتمدوف عمى المؤسسات التربوية أو التعميمية 

، وأما الفئة المتبقية وىي فئة قميمة فإنيا تعتمد عمى جميع االحتماالت السابقة (%2.44)بنسبة 
 .(%2.44)مدربيف أي بنسبة تقدر بػػ  (13)والذيف بمغ عددىـ 

 اختالؼجدوؿ يتضح لنا بأف ىناؾ سابقا فيما يخص تحميؿ ال نو مف خالؿ كؿ ما تـ ذكرهفإ إذف
في إجابات المدربيف حوؿ المصادر التي يعتمدوف عمييا في جمب المواىب الناشئة، حيث أجاب 

وىذا ما يفسر  المواىبفي جمب  واألولياء اآلباءعمى  األولىمعظـ المدربيف بأنيـ يعتمدوف بالدرجة 
ىب الكروية ألندية الغرب الجزائري ال تقـو بعممية البحث والذىاب إلى الموا المدارسبأف 

نما تنتظر قدـو المواىب إلييا مما يدؿ عمى عدـ تنوع مصادر جمب  واستقطابيا واكتشافيا وا 
األندية ليس لدييـ اىتماـ  واستقطاب المواىب الناشئة، وبالتالي يمكف القوؿ بأف المدربيف أو مدارس

حيف نرى  كبير بعممية البحث واكتشاؼ المواىب الناشئة أو أف ىناؾ ظروؼ معينة تمنع ذلؾ، وفي
بأف األقميات مف الفئات األخرى تعتمد عمى مصادر غير اآلباء واألولياء كأساس في عممية جمب 
المواىب وذلؾ مع إىماليا لمصادر أخرى، وبينما نجد فئة جد قميمة مف المدربيف أو المدارس ممف 

 يعتمدوف عمى جميع المصادر التي تـ ذكرىا فيما يخص جمب المواىب.
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 )المتوقع(والتكرار المحتمؿ  )المشاهد(ولمتأكد مف مدى معنوية الفروؽ بيف التكرار الواقعي 
المؤسس عمى الفرض الصفري، تـ معالجة النتائج الخاـ المتحصؿ عمييا باستخداـ اختبار حسف 

الجدولية عند  2كا، وبالكشؼ عف قيمة (00203)المحسوبة 2،حيث بمغت قيمة كا(2)كاالمطابقة 
ثر المقارنة تبيف، (3233)تبيف أنيا تساوي 1.10ومستوى الداللة  3(=0-)ندرجة الحرية   بأف وا 

 ،%30الجدولية، وبالتالي فأنو يمكف األخذ بصحة التفسير وبدرجة ثقة  2كاالمحسوبة أكبر مف  2كا
والقيـ  )المشاهدة(وعميو يمكف القوؿ بأنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القيـ الواقعية 

ف بأالمتوقعة والتي تعتبر فروؽ جوىرية ال يمكف أف ترجع إلى الصدفة، وعميو يرى الطالب الباحث 
واألولياء في  اآلباءعمى  وفي غالب األحياف المدربيف ومدارس األندية يعتمدوف بالدرجة األولى

جمب المواىب، وىذا ما يتناقض مع ما قالو كؿ مف عمرو أبو المجد وأبو العال عبد الفتاح بأف 
عممية االكتشاؼ المبكر لمموىوبيف ىي عمى درجة كبيرة مف الصعوبة وتتطمب العديد مف القياسات 

والنوادي الرياضية وأف بعض المؤسسات التنشئة االجتماعية )كاألسرة والمدرسة وأجيزة اإلعالـ 
والعممية والمكتبات والمؤسسات التربوية( كميا تستطيع أف تقـو بدور فعاؿ وأساسي لممساعدة عمى 

، صفحة 2011) أبو العال عبد الفتاح و أبو المجد عمرو،  االكتشاؼ المبكر لمناشئيف الموىوبيف.
89)   

 
 .(10)التمثيل البياني لنتائج السؤال  يوضح (00) الشكل رقم  
 االستنتاج4

مف خالؿ كؿ ما تـ ذكره مف تحميؿ ومناقشة لنتائج الجدوؿ السابؽ، نجد بأف أغمبية المدربيف أجابوا 
واألكبر في جمب المواىب مع إىماليـ لألطراؼ  األولىبالدرجة  واألولياء اآلباءبأنيـ يعتمدوف عمى 

ىو الطرؼ األكثر فاعمية في عممية  األخيرأو الجوانب األخرى، ومنو نستنتج بأف ىذا المصدر 

62,5% 
16,66% 

4,16% 8,33% 
8,33% 

 األباء واألولياء

 األحياء والدورات الرياضية

 الجمعيات الرياضية

 المؤسسات التربوية

 جميع اإلحتماالت السابقة
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 إستراتيجيةاالستقطاب واالكتشاؼ، مما يدؿ عمى عدـ انتياج مدارس أندية الغرب الجزائري عمى 
جعؿ ىذه يب واستقطاب المواىب وىذا ما جيدة وواضحة فيما يخص التنويع مف مصادر الجم

 اآلباءمحدودة وعدـ وصوليا إلى جميع شرائح المجتمع واكتفاءىا عمى  العممية تعتمد عمى رقعة
وذلؾ سواء  األمورال تكترث وال تيتـ كثيرا بيذه  ف ىذه األخيرة في الغالبواألولياء فقط، حيث أ

مع تجنب ما قد  ألبنائيـتقبؿ دراسي جيد ألف ىميـ الوحيد ىو كسب لقمة العيش مع ضماف مس
بيا  اىتماميـأصال أو عدـ  الرياضة أوىذه األسر ليست ليا عالقة بكرة القدـ  أفيعيؽ ذلؾ أو 

لظروؼ أخرى، وبالتالي يمكف القوؿ بأف الوصوؿ إلى المواىب أو ما يسمى بالعصافير النادرة مف 
غير كافي لموصوؿ إلى أكبر شريحة مف الناشئيف الموىوبيف  ـلوحدىواألولياء  واآلباءخالؿ األسر 

مدرسة )كاألسرة والبؿ يجب مف أجؿ ذلؾ تضافر الجيود بيف مختمؼ المؤسسات والييئات 
مف أجؿ تنويع وتوسيع مصادر االستقطاب وبالتالي زيادة مف فرص  واألحياء والجمعيات وغيرها(

ف ذلؾ ال يكوف إلى  األندية إلى وضع حقيقية مف قبؿ ىذه بعد مبادرة نجاح عممية االكتشاؼ، وا 
    خطط إستراتيجية تربطيا بيذه المؤسسات والييئات.

 (02-00)تقوموف بعممية االنتقاؿ والتنقيب عف المواىب الناشئة لمفئة العمرية  (124السؤال رقم )
 سنة بصفة دورية عمى مستوى مناطؽ مختمفة؟

ذا كانت اإلجابة بػ  "ال"إذا كانت اإلجابة بػ  -  فما ىي ىذه المناطؽ؟ "نعم"فما تعميمكـ، وا 
عممية االكتشاؼ تتـ عمى مستوى مناطؽ  معرفة ما إذا كانت (124الغرض من السؤال رقم )

 مختمفة مف الوطف أو عمى مستوى محدود.
 يوضح المستوى الذي تتـ مف خاللو عممية التنقيب عف المواىب ليتـ اكتشافيا. 4(11)رقم الجدول 
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 التحميل والمناقشة4
ال إجابات المدربيف تمثمت في أنيـ  معظـنالحظ بأف  أعاله وضحالم (00)رقـ  الجدوؿمف خالؿ 

يقوموف بعممية االنتقاؿ والتنقيب عف المواىب الناشئة بصفة دورية عمى مستوى مناطؽ مختمفة مف 
وفسروا ذلؾ مف خالؿ التعميؿ عمى إجاباتيـ بأف نقص اإلمكانيات والوسائؿ لمتنقؿ وعدـ  الوطف،

القدرة عمى جمب ىؤالء المواىب يحوؿ دوف تطبيؽ ذلؾ، حيث يرجعوف ىذا لصغر سف الطفؿ 
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مدرب مف مجموع عينة  (33) حيث كاف عددىـ وعدـ وجود مكاف لإليواء لرعايتيـ والتكفؿ بيـ
وىذا ما يفسر ويبرر بأف عدـ وجود المدارس الكروية  ،(%30.00)بػػػػالبحث أي بنسبة تقدر 

األكاديمية والتي تتوفر عمى منشآت تعمؿ عمى رعاية المواىب والتكفؿ بيا يعرقؿ ويػزيد مف تعقيد 
مجموعة قميمة جدا مف  أجابت في حيف ،واكتشافيا عممية التنقيب عف المواىب الناشئة واستقطابيا

( %2.44)مدربيف مف مجموع عينة البحث أي بنسبة تقدر بػ (13) المدربيف والذيف بمغ عددىـ
بأنيـ يقوموف بعممية االنتقاؿ والتنقيب عف المواىب الناشئة بصفة دورية وعمى مستوى مناطؽ 

اطؽ التي يعتمدوف عمييا في بأف ىذه المن إجاباتيـمختمفة، حيث تـ التأكد مف خالؿ تعميميـ عمى 
في جمب المواىب أو عند بروزىا ال تبعد كثيرا عف مقر تواجد النادي بحيث تكوف  األحيافبعض 

ما زاؿ  األنديةأعباء ومصاريؼ التنقؿ عمى حساب أباء وأولياء الالعبيف، وىذا ما يفسر بأف ىذه 
   أماميا خطوة كبيرة يجب أف تخطوىا مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ. 
 )المتوقع(والتكرار المحتمؿ  )المشاهد(ولمتأكد مف مدى معنوية الفروؽ بيف التكرار الواقعي 

المؤسس عمى الفرض الصفري، تـ معالجة النتائج الخاـ المتحصؿ عمييا باستخداـ اختبار حسف 
الجدولية عند  2كا، وبالكشؼ عف قيمة (44.42)المحسوبة 2حيث بمغت قيمة كا ،(2)كاالمطابقة 

ثر المقارنة تبيف، (4.23)تبيف أنيا تساوي 1.10ومستوى الداللة  0(=0-)نة الحرية درج  بأف وا 
 ،%30نو يمكف األخذ بصحة التفسير وبدرجة ثقة الجدولية، وبالتالي فإ 2كاالمحسوبة أكبر مف  2كا

والقيـ  )المشاهدة(وعميو يمكف القوؿ بأنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القيـ الواقعية 
الطالب  كف أف ترجع إلى الصدفة، وعميو يستخمصالمتوقعة والتي تعتبر فروؽ جوىرية ال يم

ال يقوموف بعممية االنتقاؿ والتنقيب عف  أو مدارس األندية بشكؿ عاـ المدربيفمعظـ ف بأالباحث 
نما سنة بصفة دورية عمى مستوى مناطؽ مختمفة وا   (02-00)المواىب الناشئة لمفئة العمرية 

 يا النادي.التي يتواجد ب يقتصروف عمى المنطقة

 
 .(12)التمثيل البياني لنتائج السؤال  يوضح (01الشكل رقم )       

91,66% 

8,33% 

 ال

 نعم
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 االستنتاج4   
مف خالؿ كؿ ما تـ ذكره مف تحميؿ ومناقشة لنتائج الجدوؿ السابؽ، نجد بأف أغمبية المدربيف أجابوا 
بأف عممية االنتقاؿ والتنقيب مف أجؿ الكشؼ عف المواىب ال تتـ سوى عمى مناطؽ محدودة وتتمثؿ 

والمتمثمة في  في المستوى المحمي لمكاف تواجد النادي وذلؾ راجع لعدـ توفر اآلليات الالزمة لذلؾ
بأف عدـ توفر اآلليات التي تعمؿ عمى  ومنو نستنتج، أنواعيااإلمكانيات والوسائؿ والمنشآت بشتى 

تذليؿ العقبات وتحسيف الظروؼ التي يمكف أف تواجو عممية االكتشاؼ أثناء القياـ بعممية االنتقاؿ 
وغير محدودة وغير شاممة  والتنقيب عف المواىب يمكف أف تأثر سمبا عمى ىذه العممية وتجعميا

ناجحة في أغمب األحياف وىذا بعكس وجود المدارس األكاديمية التي تعمؿ عمى تسخير العديد مف 
اآلليات التي تساىـ في رعاية المواىب والتكفؿ بيا ومنو يمكف القوؿ بأف ىذه األخيرة تشجع عمى 

احتمالية الكشؼ المبكر لممواىب مما  القياـ بعممية االنتقاؿ والتنقيب عف المواىب وبالتالي زيادة
 ينجر عنو نجاح في عممية االكتشاؼ.

 

 ؟ ما ىي الجيات التي تعتمدوف عمييا في عممية البحث واكتشاؼ المواىب (144السؤال رقم )
التعرؼ عمى الجيات التي تعتمد عمييا مدارس األندية في البحث (144الغرض من السؤال رقم )

 .واكتشاؼ المواىب
 يوضح الجيات التي تعتمد عمييا مدارس األندية في البحث واكتشاؼ المواىب. 4(11)الجدول رقم 
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 التحميل والمناقشة4
أف نالحظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت في  أعاله وضحالم (02)رقـ  الجدوؿمف خالؿ 

الجيات التي يعتمدوف عمييا في البحث واكتشاؼ المواىب تقتصر عمى المنطقة التي يتواجد بيا 
 (%20.20)بػػػػمدرب مف مجموع عينة البحث أي بنسبة تقدر  (43) حيث كاف عددىـ ،النادي

عمى تعتمد عممية البحث واكتشاؼ المواىب  بأف )الثاني(ويؤكد نتائج السؤاؿ  فسرىذا ما يو 
مصادر محدودة تتمثؿ في المستوى المحمي لمكاف تواجد النادي، وبالتالي احتمالية اكتشاؼ 

بأف  موفق صالحالمواىب أو ما يسمى بالعصافير النادرة تكوف بنسبة ضعيفة، وىذا ما أشار إليو 
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ضرورة نجاح عممية االكتشاؼ أو االنتقاء تعتمد عمى إعطاء الوقت الكافي إلجراء ىذه العممية مع 
)موفؽ  أف تكوف شاممة وذلؾ انطالقا مف األحياء الشعبية في البمديات فالواليات ثـ االنتقاء النيائي.

 (%02.10)مدربيف أي بنسبة تقدر بػ( 13)أجابحيف وفي ، (127، صفحة 2017صالح ، 
عمى المنطقة التي يتواجد بيا النادي والمناطؽ بأنيـ يعتمدوف في عممية البحث واكتشاؼ المواىب 

ليا نية حسنة وتيتـ بالبحث واستقطاب  التي األندية، وىذا ما يفسر بأف ىناؾ بعض المجاورة
وانعداـ وجود المدارس  اإلمكانياتالمواىب ولو عمى مستوى المناطؽ القريبة منيا، ولكف لنقص 

بأنيـ  أجابوالؾ، أما فيما يخص المدربيف الذيف وكثرة العراقيؿ يحوؿ دوف تطبيؽ ذ األكاديمية
واحد  البحث واكتشاؼ المواىب فمـ نجد وال مدرب الوطف في يعتمدوف عمى مناطؽ مختمفة مف
وىذا ما يفسر بأنو مف ، (%11) مدرب أي بنسبة معدومة( 11)أجاب بذلؾ حيث كاف عددىـ 

عمى نطاؽ واسع مما يجعؿ  ؼواكتشالمواىب عدـ وجود عممية بحث وجود تسرب ابيف أسباب 
مصيرىا فإف بعض المواىب التي تقطف بالمناطؽ البعيدة والنائية والتي ال يمكف الوصوؿ إلييا 

    الضياع والزواؿ في غالب األحياف.يكوف 
 )المتوقع(والتكرار المحتمؿ  )المشاهد(ولمتأكد مف مدى معنوية الفروؽ بيف التكرار الواقعي 

فرض الصفري، تـ معالجة النتائج الخاـ المتحصؿ عمييا باستخداـ اختبار حسف المؤسس عمى ال
الجدولية عند  2كا، وبالكشؼ عف قيمة (02.02)المحسوبة 2، حيث بمغت قيمة كا(2)كاالمطابقة 

ثر المقارنة تبيف بأف ، (0.33)تبيف أنيا تساوي 1.10ومستوى الداللة  2(=0-)ندرجة الحرية  وا 
 ،%30نو يمكف األخذ بصحة التفسير وبدرجة ثقة الجدولية، وبالتالي فإ 2كاالمحسوبة أكبر مف  2كا

والقيـ  )المشاهدة(وعميو يمكف القوؿ بأنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القيـ الواقعية 
الطالب الباحث بأف  أف ترجع إلى الصدفة، وعميو يرىالمتوقعة والتي تعتبر فروؽ جوىرية ال يمكف 

 في البحث واكتشاؼ المواىب أندية الغرب الجزائريالجيات التي يعتمد عمييا المدربيف أي مدارس 
 .تقتصر عمى المنطقة التي يتواجد بيا النادي أي المستوى المحمي

 (.14التمثيل البياني لنتائج السؤال ) يوضح (02الشكل رقم )         

81,25% 

18,75% 

00% 

 داخل المنطقة

 داخل المنطقة والمناطق المجاورة

 من مختلف المناطق
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 االستنتاج4 
ما تـ ذكره مف تحميؿ ومناقشة لنتائج الجدوؿ السابؽ، نجد بأف أغمبية المدربيف أجابوا مف خالؿ كؿ 

في البحث والكشؼ عف المواىب تقتصر عمى  لدييـ بأف الجيات التي تعتمد عمييا مدارس األندية
العممية ىو نطاؽ ضيؽ  النطاؽ الذي تتـ فيو ىذه، ومنو نستنتج بأف المنطقة التي يتواجد بيا النادي

 االعتمادف بعض األحياف، وعميو يمكف القوؿ بأضياع وتسرب المواىب في  مما قد يتسبب في
كوف في ؼ المبكر عف المواىب ال يمكف أف يأثناء عممية الكش عمى مناطؽ مختمفة عبر الوطف

ليذه  فيذ الفعاؿنحو التن التي تعتبر الخطوة األولىظؿ عدـ وجود المدارس الكروية األكاديمية 
التي مف خالليا يمكف التكفؿ ورعاية ستراتيجيات التوضيح الرؤية مف أجؿ تفعيؿ اكذا و  العممية
الوصوؿ إلى اكبر شريحة ممكنة مف الناشئيف الموىوبيف ليتـ اختيار األفضؿ فاألفضؿ و  المواىب

 وبالتالي نجاح ىذه العممية مع عدـ تسرب المواىب وضياعيا. ـ،مني
 

التي رياضية المنشآت المرافؽ و اإلمكانيات والىؿ يتوفر النادي لديكـ، عمى  (134ل رقم )السؤا
 تسمح لكـ بالقياـ بعممية البحث واستقطاب الموىوبيف مف الناشئيف؟

 والمنشآت؟ اإلمكانياتىي ىذه  فما "نعم"بػ اإلجابةإذا كانت  -
ما مدى توفر اإلمكانيات والمرافؽ والمنشآت الرياضية التعرؼ عمى  (134الغرض من السؤال رقم )

 القياـ بعممية البحث واستقطاب الموىوبيف مف الناشئيف. ب التي تسمحعمى مستوى مدارس األندية 
يوضح ما مدى توفر مدارس األندية عمى اإلمكانيات والمرافؽ والمنشآت  (044الجدول رقم ) 

 الرياضية الستقطاب المواىب.
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 التحميل والمناقشة4

في أف إجابات المدربيف تمثمت  يةنالحظ بأف أغمب أعاله وضحالم (04)رقـ  الجدوؿمف خالؿ 
والمرافؽ والمنشآت الرياضية التي تسمح ليـ بالقياـ بعممية  اإلمكانياتالنادي لدييـ ال يتوفر عمى 

مدرب مف مجموع عينة البحث أي  (44) حيث كاف عددىـ ،البحث واستقطاب المواىب الناشئة
ا يفسر بأف القياـ بعممية االكتشاؼ مف خالؿ البحث عف وىذا م (،%02210)بػػػػبنسبة تقدر 

نقص  المتمثمة فيالمواىب الناشئة واستقطابيا ال يمكف أف يكوف في ظؿ النقائص الموجودة و 
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ت فئة قميمة مف المدربيف بأف أجاب حيف ، وفيتسمح بذلؾالتي اإلمكانيات والمرافؽ والمنشآت 
مرافؽ والمنشآت الرياضية التي تسمح ليـ بالقياـ بعممية النادي لدييـ يتوفر عمى اإلمكانيات وال

ؿ تعميميـ عمى إجاباتيـ بأف ذلؾ البحث واستقطاب الموىوبيف مف الناشئيف، حيث تبيف مف خال
وتوفيرىـ لالعبيف المالبس  )الحافمة(يتمثؿ في كؿ مف الممعب والعتاد الرياضي ووسائؿ التنقؿ 

وىذا ما يفسر بأف  ،(%40.20)أي بنسبة تقدر بػ مدرب( 00) الرياضية، حيث بمغ عددىـ
اإلمكانيات والمرافؽ والمنشآت التي تتوفر عمييا بعض مدارس األندية ال ترقى إلى المستويات 

  العالمية والتي تسمح بالقياـ بعممية البحث واستقطاب الموىوبيف مف الناشئيف

 )المتوقع(والتكرار المحتمؿ  )المشاهد(ولمتأكد مف مدى معنوية الفروؽ بيف التكرار الواقعي 
المؤسس عمى الفرض الصفري، تـ معالجة النتائج الخاـ المتحصؿ عمييا باستخداـ اختبار حسف 

الجدولية عند  2كا، وبالكشؼ عف قيمة (03.02)المحسوبة 2، حيث بمغت قيمة كا(2)كاالمطابقة 
ثر المقارنة تبيف بأف ، (4.23)تبيف أنيا تساوي 1.10ومستوى الداللة  0(=0-)ندرجة الحرية  وا 

 ،%30نو يمكف األخذ بصحة التفسير وبدرجة ثقة الجدولية، وبالتالي فإ 2كاالمحسوبة أكبر مف  2كا
والقيـ  )المشاهدة(وعميو يمكف القوؿ بأنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القيـ الواقعية 

المتوقعة والتي تعتبر فروؽ جوىرية ال يمكف أف ترجع إلى الصدفة، وعميو يرى الطالب الباحث بأف 
مدارس األندية ال تتوفر عمى إمكانيات ومرافؽ ومنشآت رياضية ترقى أو تسمح ليـ بالقياـ بعممية 

 البحث واستقطاب الموىوبيف مف الناشئيف.

 
 (.13)البياني لنتائج السؤال  التمثيل يوضح (03الشكل رقم )  
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 االستنتاج4 
مف خالؿ كؿ ما تـ ذكره مف تحميؿ ومناقشة لنتائج الجدوؿ السابؽ، نجد بأف أغمبية المدربيف أجابوا 

الرياضية التي تسمح بالقياـ بعممية البحث واستقطاب المواىب  والمنشآتوالمرافؽ  اإلمكانياتبأف 
، ومنو نستنتج بأف مدارس أندية الغرب الجزائري ال تولي أنديتيـالناشئة ال تتوفر عمى مستوى 

كبيرة لجانب اليياكؿ والمنشآت وخاصة بالنسبة لفئة الناشئيف وذلؾ مف أجؿ تطوير كرة القدـ  أىمية
بصفة عامة ونجاح عممية االكتشاؼ بصفة خاصة، وعميو يمكف القوؿ بأف ما تتوفر عميو ىذه 

 رعاية واكتشاؼ المرجوة ومتطمبات نجاح عممية األىداؼ يتماشى مع في حقيقة األمر ال األندية
 المواىب أو ما يسمى بالعصافير النادرة. 

 

عدـ وجود قاعدة عريضة مف المواىب الناشئة يقمؿ مف احتمالية اكتشاؼ ىؿ  (104السؤال رقم )
 ؟العبيف موىوبيف مف المستوى العالي

عدـ وجود قاعدة عريضة مف المواىب الناشئة معرفة ما إذا كاف  (104الغرض من السؤال رقم )
  .العبيف موىوبيف مف المستوى العالي وانتقاء يقمؿ مف احتمالية اكتشاؼ

العبيف  وانتقاء يوضح العالقة بيف قاعدة المواىب الناشئة واحتمالية اكتشاؼ 4(14)الجدول رقم 
 مف المستوى العالي.
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  التحميل والمناقشة4
المبيف أعاله نالحظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت في أف عدـ ( 03)فمف خالؿ الجدوؿ رقـ 

العبيف موىوبيف مف  وانتقاءوجود قاعدة عريضة مف المواىب الناشئة يقمؿ مف احتمالية اكتشاؼ 
مدرب مف مجموع عينة البحث أي بنسبة تقدر  (42)المستوى العالي، حيث بمغ عددىـ 

وىذا ما يفسر ويؤكد بأنو كمما كانت قاعدة استقطاب المواىب الناشئة كبيرة وعريضة  ،(%00.0)بػػػػ
كمما زاد ذلؾ مف احتمالية الحصوؿ عمى العبيف موىوبيف  واالنتقاء أثناء القياـ بعممية االكتشاؼ

عممية، بينما عدد المواىب الناشئة المحدود ىذه المف المستوى العالي وبالتالي زيادة فرص نجاح 
يجعؿ نسبة الحصوؿ واكتشاؼ مواىب مف المستوى العالي ضعيفة، وىذا ما يتوافؽ مع ما قالو 

leger l. et monpetit  في أف عممية االكتشاؼ تتـ مف خالؿ تحديد الرياضييف الذيف يمكنيـ
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النجاح مف بيف فئة كبيرة مف الشباب الممارس أو الغير ممارس، وأنيـ أوالئؾ الذيف لدييـ إمكانية 
  (Leger l et Monpetit Regnier, 1985) جد عالي.النجاح في المستوى 

مدربيف أي بنسبة تقدر بػ  (10)وفي حيف أجاب عدد قميؿ مف المدربيف والذيف بمغ عددىـ 
عدـ وجود قاعدة عريضة مف المواىب الناشئة ال يقمؿ مف احتمالية اكتشاؼ  بأف( 01.30%)

مدرب أي بنسبة  (00)العبيف موىوبيف مف المستوى العالي، بينما الفئة المتبقية والذيف بمغ عددىـ 
فأجابوا بأف عدـ وجود قاعدة عريضة مف المواىب الناشئة يؤثر ويقمؿ نوعا ما مف ( 22.30%)

ؼ العبيف موىوبيف مف المستوى العالي، وبالتالي فإف ىؤالء المدربيف الذيف يرى احتمالية اكتشا
 واالنتقاء فرص نجاح عممية االكتشاؼمف ف عدـ وجود قاعدة عريضة ال يقمؿ أالبعض منيـ ب

والبعض اآلخر يرى بأنيا تأثر نوعا ما، فإف ذلؾ راجع إلى زعميـ أف الموىبة موجودة في كؿ 
يا النادي فقط، وكؿ ىذا يفسر بأف بالمنطقة التي يتواجد رقعة محدودة أو مكاف ولو عمى حساب 

لى ىي نظرة محدودة وال ترقى إ وانتقائياىؤالء المدربيف نظرتيـ إلى مفيـو الموىبة واكتشافيا 
المستوى العالمي كما ىو الحاؿ في بعض الدوؿ المتقدمة والرائدة في مجاؿ كرة القدـ والتي تعمؿ 

جؿ إنشاء األكاديميات والفروع والمالحؽ التابعة ليا في العديد مف بمداف العالـ وذلؾ أجاىدة مف 
ضؿ منيـ، وكؿ بغية الوصوؿ إلى أكبر شريحة مف الناشئيف الموىوبيف ليتـ اختيار األفضؿ فاألف

وغيرىا الستقطاب ورعاية الموىوبيف وبالتالي  منشآتىذا راجع لما تتوفر عميو ىذه األكاديميات مف 
 زيادة فرص واحتمالية نجاح ىذه العممية.

 )المتوقع(والتكرار المحتمؿ  )المشاهد(ولمتأكد مف مدى معنوية الفروؽ بيف التكرار الواقعي 
معالجة النتائج الخاـ المتحصؿ عمييا باستخداـ اختبار حسف المؤسس عمى الفرض الصفري، تـ 

الجدولية عند  2كا، وبالكشؼ عف قيمة (20.02)المحسوبة 2كا، حيث بمغت قيمة (2)كاالمطابقة 
ثر المقارنة تبيف بأف ، (0.33)تبيف أنيا تساوي 1.10ومستوى الداللة  2(=0-)ندرجة الحرية  وا 

 ،%30الجدولية، وبالتالي فإنو يمكف األخذ بصحة التفسير وبدرجة ثقة  2كاالمحسوبة أكبر مف  2كا
والقيـ  )المشاهدة(وعميو يمكف القوؿ بأنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القيـ الواقعية 

المتوقعة والتي تعتبر فروؽ جوىرية ال يمكف أف ترجع إلى الصدفة، وبالتالي يرى الطالب الباحث 
بأف عدـ وجود قاعدة عريضة مف المواىب الناشئة أثناء القياـ بعممية االكتشاؼ يقمؿ مف احتمالية 

 اكتشاؼ العبيف موىوبيف مف المستوى العالي.
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 .(10)البياني لنتائج السؤال  التمثيل يوضح (21الشكل رقم )

 االستنتاج4
مف خالؿ كؿ ما تـ ذكره مف تحميؿ ومناقشة لنتائج الجدوؿ السابؽ، نجد بأف أغمبية المدربيف أجابوا 

يقمؿ مف  واالنتقاء بأف عدـ وجود قاعدة عريضة مف المواىب الناشئة أثناء القياـ بعممية االكتشاؼ
احتمالية الكشؼ عف العبيف موىوبيف مف المستوى العالي، ومنو نستنتج بأف وجود قاعدة محدودة 
مف الناشئيف تزيد مف صعوبة وتعقيد ىذه العممية بالنسبة لممدربيف والخبراء ميما كانت كفاءاتيـ 

د مما يجعؿ ومستواىـ العممي وذلؾ راجع إلى عدـ وجود مواىب أو وجودىا بمستوى وعدد محدو 
نسبة نجاح ىذه العممية تكوف بنسبة ضعيفة، وبالتالي يمكف القوؿ بأف ىناؾ عالقة طردية بيف 
قاعدة استقطاب الموىوبيف الناشئيف وفرص نجاح عممية االكتشاؼ وأف توسيع قاعدة استقطاب 

 المواىب تعتبر كأوؿ وأىـ خطوة في زيادة احتمالية نجاح ىذه العممية.
 

كروية أكاديمية عمى مستوى األندية مييأة مف مدارس ىؿ ترى بأف عدـ وجود  (104السؤال رقم )
مكان لإليواء وغيرها من  -الصاالت المغطاة –المالعب المفتوحة  -)العتاد الرياضيحيث 

 ؟وضعؼ عممية االكتشاؼ لو تأثير في عدـ استقطاب عدد كبير مف المواىب الناشئة المنشآت(
كاديمية عمى األكروية المدارس العدـ وجود  معرفة ما إذا كاف(4 10من السؤال رقم ) الغرض

وضعؼ عممية  لو تأثير في عدـ استقطاب عدد كبير مف المواىب الناشئة مستوى األندية
 ؟االكتشاؼ

 

66,66% 

10,41% 

22,91% 

 نعم 

 ال 

 نوعا ما
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يوضح ما مدى تأثير عدـ وجود المدارس الكروية األكاديمية عمى عدـ  (004الجدول رقم )
 .وضعؼ عممية االكتشاؼ استقطاب عدد كبير مف المواىب الناشئة

 األجىبت
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 التحميل والمناقشة4

عدـ وجود  أكدوا عمى أف نالحظ بأف أغمب المدربيف أعاله وضحالم (00)رقـ  الجدوؿمف خالؿ 
الرياضية لو تأثير في عدـ مدارس كروية أكاديمية عمى مستوى األندية والمييأة مف حيث المنشآت 

 (41) عددىـ بمغحيث ، وضعؼ عممية االكتشاؼ استقطاب قاعدة عريضة مف المواىب الناشئة
وىذا ما يفسر ويؤكد عمى أىمية وجود  (،%11212)بػػػػأي بنسبة تقدر  مدرب مف مجموع العينة

ىذه األكاديميات في زيادة قاعدة استقطاب المواىب الناشئة وبالتالي زيادة إمكانية الحصوؿ عمى 
ما يساعد باإلضافة إلى انتياج المعايير واألسس العممية وىذا العبيف موىوبيف مف المستوى العالي 

فقد بمغ عددىـ  "ال"الذيف أجابوا بػ المدربيف خص عددويساىـ في إنجاح عممية االكتشاؼ، أما فيما ي
المدارس األكاديمية  وىذا ما يفسر بأف (،%0.20)تقدر بػضعيفة جدا أي بنسبة  يفمدرب( 14)

تمعب دور كبير في إنجاح عممية االكتشاؼ، في حيف نجد فئة أخرى وىي فئة معتبرة مف المدربيف 
يرو بأف وجود المدارس األكاديمية يزيد  ،(%00.00)مدربيف أي بنسبة  (12)والذيف يبمغ عددىـ 

وأف عدـ وجودىا ال ونجاح عممية االكتشاؼ نوعا ما مف احتمالية استقطاب عدد كبير مف المواىب 
يؤثر كثيرا وال يمنع مف اكتشاؼ موىوبيف مف المستوى العالي باعتبارىـ أف الموىبة موجودة في كؿ 

ف كاف ذل  ؾ عمى حساب عينة صغيرة.مكاف وا 
 )المتوقع(والتكرار المحتمؿ  )المشاهد(ولمتأكد مف مدى معنوية الفروؽ بيف التكرار الواقعي 

المؤسس عمى الفرض الصفري، تـ معالجة النتائج الخاـ المتحصؿ عمييا باستخداـ اختبار حسف 
الجدولية عند  2كا، وبالكشؼ عف قيمة (32.02)المحسوبة 2، حيث بمغت قيمة كا(2)كاالمطابقة 

ثر المقارنة تبيف بأف ، (0.33)تبيف أنيا تساوي 1.10ومستوى الداللة  2(=0-)ندرجة الحرية  وا 
 ،%30نو يمكف األخذ بصحة التفسير وبدرجة ثقة الجدولية، وبالتالي فإ 2كاالمحسوبة أكبر مف  2كا

والقيـ  )المشاهدة(وعميو يمكف القوؿ بأنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القيـ الواقعية 
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يرى الطالب الباحث   يمكف أف ترجع إلى الصدفة، وبالتاليالمتوقعة والتي تعتبر فروؽ جوىرية ال
األندية وجود المدارس الكروية األكاديمية المييأة مف حيث المنشآت الرياضية عمى مستوى بأف 

وبالتالي  وانتياج األسس العممية يعمؿ عمى زيادة احتماؿ استقطاب عدد كبير مف المواىب الناشئة
 زيادة إمكانية نجاح عممية اكتشاؼ العصافير النادرة )المواىب(. 

 
 .(10)التمثيل البياني لنتائج السؤال  يوضح (20الشكل رقم )

 االستنتاج4
مف خالؿ كؿ ما تـ ذكره مف تحميؿ ومناقشة لنتائج الجدوؿ السابؽ، نجد بأف أغمبية المدربيف أجابوا 

مكانيات لو تأثير في عدـ بأف عدـ وجود مدارس كروية أكاديمية  تتوفر عمى منشآت ووسائؿ وا 
ومنو نستنتج بأف وجود استقطاب قاعدة عريضة مف المواىب الناشئة وضعؼ عممية االكتشاؼ، 

لتكفؿ ورعاية ا ذات معايير عالمية عمى مستوى األندية والتي تعمؿ عمى األكاديمياتىذه مثؿ 
إلى التكويف الجيد الذي يحضوف بو ويمكنيـ ويضمف ليـ  باإلضافةالناشئيف الموىوبيف وىذا 

يسمح بزيادة استقطاب المواىب عبر مختمؼ مناطؽ عمى مستوى ىذه األخيرة  ي جيدمستقبؿ كرو 
ف ىذه ذلؾ كوف أ، و كما تعمؿ عمى إنجاح عممية االكتشاؼ )النائية والغير نائية(الوطف 

نما تتعدى ذلؾ إلى كونيا تساعد األكاديميات ال تق تصر فقط عمى توسيع قاعد استقطاب المواىب وا 
لعدد وتساىـ في انتياج األسس العممية أثناء القياـ بعممية الكشؼ عف المواىب، وذلؾ راجع 

عدـ إمكانية ىذه األخيرة االعتماد عمى الطريقة العشوائية في االختيار والتي كبير و المواىب ال
التي ال تخسر  األنديةتسبب ليا ضياع الكثير مف الجيد والوقت والماؿ وذلؾ بعكس مدارس 

استخداـ طرؽ وأساليب مبنية عمى أسس عممية  األكاديمياتالكثير، فمذلؾ كاف لزاما عمى ىذه 
تعويض الخسائر التي  يا في المستقبؿتي يمكنعممية الكشؼ عف المواىب ال إنجاحوذلؾ مف أجؿ 

77,08% 

6,25% 

16,66% 

 نعم

 ال 

 نوعا ما
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باإلضافة إلى الفوائد واألمواؿ التي ال تعد وال تحصى وىذا مف أجؿ رعايتيـ وتكوينيـ  تـ إنفاقيا
بأف توسيع قاعدة ، وعميو يمكف القوؿ  (2101)الخير محمد الشيخ،  حسب ما أشار إليو 

استقطاب المواىب الناشئة وزيادة فرص نجاح عممية االكتشاؼ متوقؼ عمى توفير مدارس كروية 
 أكاديمية وليس توفيرىا فقط بؿ توفيرىا مف المستوى العالي وذات معايير عالمية.

مستوى ما مدى استجابة اإلمكانيات والوسائؿ والمنشآت المتوفرة عمى  4(11رقم ) ال المفتوحالسؤ 
سنة ورعايتيـ والتكفؿ  (02-00)األندية لديكـ مع متطمبات عممية استقطاب واكتشاؼ المواىب 

 ؟بيـ
التعرؼ عمى ما مدى استجابة اإلمكانيات والوسائؿ المتوفرة عمى مستوى الغرض من السؤال4 

 األندية مع متطمبات عممية استقطاب واكتشاؼ المواىب ورعايتيـ والتكفؿ بيـ.
 والمناقشة4التحميل 

قرر الطالب الباحث في األخير طرح ىذا السؤاؿ  األوؿو كخالصة آلراء المدربيف حوؿ المحور 
ية وشفافية ر ويفتح المجاؿ ليؤالء المدربيف مف أجؿ التعبير بكؿ حالمفتوح، والذي يمنح الفرصة 

دية لدييـ وما مدى وبدوف قيود حوؿ حقيقة اإلمكانيات والوسائؿ والمنشآت المتوفرة عمى مستوى األن
استجابتيا لمتطمبات عممية استقطاب واكتشاؼ المواىب ورعايتيـ والتكفؿ بيـ، وبعد تفريغ إجابات 

جماع شبو كمي حوؿ أف اإلمكانيات والمنشآت و المدربيف وتصنيفيا فقد وجدنا أف ىناؾ إلماـ  ا 
بأنيا ال تمبي حاجيات  والوسائؿ المتوفرة حاليا عمى مستوى مدارس أندية الغرب الجزائري نقوؿ

التطور الحاصؿ في كرة القدـ سواء في التكويف أو في استقطاب واكتشاؼ المواىب ذات المستوى 
حوؿ  "محفوظي محمود وقاسمي فيصل وبمكبيش قادة"العالي وىذا ما أكده وتوصؿ إليو كؿ مف 

وأف اليياكؿ والمنشآت أف األندية الجزائرية ال يوجد بيا مداس تكويف مواكبة لمتطمبات التكويف 
)محفوظي  بي المستوى العاليعبيرة عمى اكتشاؼ وتكويف الرجة كالمتواجدة بيا ال تساعد بد

، وقد تبيف أيضا مف خالؿ آراء ىؤالء (292، صفحة 2015محمود وقاسمي فيصؿ وبمكبيش قادة، 
 مف خالؿ االنتقاؿ والتنقيب عمىالمدربيف فيما يخص القياـ بعممية البحث واستقطاب المواىب 

مستوى مناطؽ مختمفة مف الوطف بأنيا ال تكوف وال يمكف أف تكوف في ظؿ الظروؼ والعراقيؿ 
بر والتي تعتبر كأكومف بينيا وأىميا  بذلؾ وذلؾ لعدة أمور أبداالمتواجدة حاليا والتي ال تسمح 
ىو عدـ القدرة عمى التكفؿ ورعاية ىؤالء المواىب الذيف يبعدوف عف و مشكؿ وعائؽ يحوؿ دوف ذلؾ 

 أوحي والجوانب سواء المعيشية اوىذا مف مختمؼ النو  تواجد النادي ميما كاف مستواىـ مقر
 األنديةالتعميمية أو التدريبية، وبالتالي فإف ىذه الحقيقة المرة لمدارس أندية الغرب والكثير مف 

ف لـ نقؿ معظميا وذلؾ فيما يخص اآلليات المس خرة واالستراتيجيات المنتيجة المحترفة الجزائرية وا 
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بتزويد البطولة جؿ تطوير كرة القدـ والوصوؿ إلى معنى االحتراؼ الحقيقي ال تسمح كثيرا مف أ
الوطنية أو المنتخب الوطني بالعبيف محمييف رفيعي المستوى والذيف يمكنيـ تشريؼ فرقيـ 

ىذا عكس سياسة و واأللقاب، وقد جاء  وسوالكؤ  الميدالياتومنتخبيـ أحسف تشريؼ وتقديـ لو 
وخير دليؿ في السنوات القميمة الماضية  استحدثتوتخطيط المدارس واألكاديميات الناجحة والتي 

في دراستو لواقع  "موفق صالح"، وىذا ما جاء بو تجربة أكاديمية بارادو لكرة القدمعمى ذلؾ 
اكتشاؼ ورعاية الموىوبيف في المجاؿ الرياضي مف خالؿ عرض تجربة أكاديمية بارادو لكرة القدـ 

استطاعت أف تبرز بطريقة ممفتة  أنيابالجزائر وذلؾ بأف ىذه األكاديمية وبالرغـ مف صغر سنيا إال 
 إنشاءوخطة طموحة تمثمت في  إستراتيجيةلألنظار عبر سياستيا الناجعة وذلؾ مف خالؿ 

بالكشؼ عف  2110أكاديميات لكرة القدـ لألطفاؿ الصغار، كأوؿ خطوة ليتـ بعد ذلؾ في جويمية 
سنة،  02و  01يـ ما بيف البالد مف خالؿ أطفاؿ يتراوح سن أنحاءالالعبيف الموىوبيف في جميع 

طفؿ في  201إلى  211أفضميـ وذلؾ بعد االختبار والكشؼ والتجريب عمى حوالي  اختيارليتـ 
طفؿ  (01)،  حيث تـ الحصوؿ في األخير عمى اليـو الواحد، وعمى مدة استغرقت شيرا ونصؼ

ستوى نطاؽ عف المواىب عمى مفي ىذه العممية التي تـ تحديدىا مف خالؿ االختبار والكشؼ 
         (126-119، الصفحات 2017)موفؽ صالح ،  واسع مف البالد.

 االستنتاج4
نستنتج بأف اآلليات واالستراتيجيات  مسؤاؿ المفتوح،سبؽ ذكره مف تحميؿ ومناقشة ل مف خالؿ كؿ ما

مف طرؼ المدارس الكروية ألندية الغرب والعديد مف األندية الجزائرية وذلؾ  المعتمدة والمنتيجة
فيما يخص توسيع قاعدة استقطاب الناشئيف مف خالؿ االنتقاؿ والتنقيب عف المواىب عبر مختمؼ 
مناطؽ الوطف وبالتالي زيادة فرص نجاح عممية االكتشاؼ ال يمكف أف تكوف وذلؾ في ظؿ اليياكؿ 

المتواجدة حاليا عمى مستوى مدارس ىذه األندية والتي ال تواكب متطمبات  كانياتواإلموالمنشآت 
عممية االكتشاؼ التي تنتيجيا األكاديميات الكروية التي أظيرت نجاح في ىذا المجاؿ والمتواجدة 

يمكف أف تخطوىا ىذه األندية مف  خطوة كأوؿ واىـخارجو، وعميو يمكف القوؿ بأنو  أوداخؿ الوطف 
سنة تتمثؿ في  (02-00)حقيؽ إستراتيجية ناجعة فيما يخص عممية الكشؼ عف المواىب اجؿ ت

الحرص عمى واإلمكانيات باإلضافة إلى توفير وبناء األكاديميات المتوفرة عمى اليياكؿ والمنشآت 
    الجانب التعميمي والتربوي ليؤالء المواىب التي سوؼ يتـ اكتشافيا.

 .االنتقاءالطرؽ واألساليب المعتمدة مف طرؼ المدربيف في عممية  المحور الثاني4 -1-1-1 
عمى مستوى النادي الذي تشرفوف فيو عمى عممية التدريب مف يقـو بعممية  (124السؤال رقم )

 سنة؟( 02-00)المواىب لمفئة العمرية  وانتقاء اكتشاؼ
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تتـ مف طرؼ أىؿ  واالنتقاء معرفة ما إذا كانت عممية االكتشاؼ (124الغرض من السؤال رقم )
 االختصاص.  

 .واالنتقاء عف القياـ بعممية االكتشاؼ األوؿ المسئوؿيوضح ويبيف 4 (13)الجدول رقم 
 األجىبت
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  التحميل والمناقشة4
أف أعاله نالحظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت في  وضحالم( 00)فمف خالؿ الجدوؿ رقـ 

، حيث بمغ المواىب لتمؾ الفئة  وانتقاء عمى عممية اكتشاؼمدرب الفئة ىو الذي يقـو باإلشراؼ 
وىذا ما يفسر عدـ  ،(%19,27)مدرب مف مجموع عينة البحث أي بنسبة تقدر بػػػػ (40)عددىـ 

العبيف ينشطوف  وانتقاء قدرة األندية االستعانة بخبراء مف داخؿ أو خارج الوطف سبؽ ليـ اكتشاؼ
المواىب ال  وانتقاء في المستوى العالي لإلشراؼ عمى ىذه العممية، ومعنى ذلؾ أف عممية اكتشاؼ

أجاب  بينما  ،تخضع لألسس العممية الواجب توافرىا وأوليا كفاءة الشخص المناسب ليذه العممية
بأف الذي ( %21.12)أي بنسبة تقدر بػ  مدرب (04)المدربيف والذيف بمغ عددىـ  فئة معتبرة مف

سنة ىو المدير الفني الرياضي  (02-00)عمى عممية االكتشاؼ لمفئة العمرية  باإلشراؼيقـو 
 أما فيما يخص المدربيف الذيف أجابوا بأف اإلشراؼ عمى القياـ بعممية االكتشاؼ ،لمفئات الشبانية

وىذا  ،(%11)مدرب أي نسبتيـ معدومة  (11)تتـ مف خالؿ خبراء ومختصيف فال يوجد واالنتقاء
ما يفسر ويبرر عدـ وجود رؤية مستقبمية واضحة المعالـ ليذه األندية تجعميـ يستثمروف في ىذه 

والكفاءات التي تعمؿ عمى الكشؼ المبكر لممواىب  اإلطاراتالفئة وذلؾ مف خالؿ توفير وتسخير 
وىذا ليا تحقيؽ االنجازات وتشريؼ النادي أو المنتخب أحسف تشريؼ في المستقبؿ،  يتنبأالتي 

أنيـ ىـ القاعدة الصمبة والقوية التي مف خالليا ب هدى محمد محمد فرعونحسب ما أشارت إليو 
يمكف ألي بناء أف يصمد طويال حيث أف ذلؾ ال يكوف إال بالعناية واالىتماـ بيؤالء الرياضييف 

ات والمواىب الذيف يتنبأ ليـ تحقيؽ أفضؿ النتائج الرياضية في المستقبؿ وىذا مف خالؿ ذوي القدر 
 (2004)ىدى محمد محمد الخضري ،  .اكتشافيـ وانتقائيـ مبكرا



"للمدربين"عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الموجه                          الفصل الثاني   

 242 

 )المتوقع(والتكرار المحتمؿ  )المشاهد(بيف التكرار الواقعي  ومف أجؿ معرفة مدى داللة الفرؽ
عمى النتائج  (2)كااختبار حسف المطابقة استخداـ وتطبيؽ  المؤسس عمى الفرض الصفري، تـ

كبر مف القيمة الجدولية، حيث بمغت وقد وجدنا بأنو أ ،المتحصؿ عمييا ليتـ حسابوالخاـ 
مستوى الداللة  عند (0.33)والتي بمغت الجدولية  2كاقيمة  وىي أكبر مف (43.02)المحسوبة 2كا

 ،%30، وبالتالي فأنو يمكف األخذ بصحة التفسير وبدرجة ثقة 2(=0-)ندرجة الحرية و  1.10
 والقيـ  )المشاهدة(وعميو يمكف القوؿ بأنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القيـ الواقعية 

ومما سبؽ يرى والتي تعتبر فروؽ جوىرية ال يمكف أف ترجع إلى الصدفة،  (المتوقعة)المحتممة 
الطالب الباحث بأنو في معظـ األحياف مدرب الفئة ىو المسئوؿ األوؿ الذي يقوـ ويستخمص 

سنة وذلؾ عمى مستوى ( 02-00)المواىب لمفئة العمرية  وانتقاء باإلشراؼ عمى عممية اكتشاؼ
 مدارس أندية الغرب الجزائري.

 
 .(12)التمثيل البياني لنتائج السؤال  يوضح (22الشكل رقم )

   االستنتاج4
مف خالؿ كؿ ما تـ ذكره مف تحميؿ ومناقشة لنتائج الجدوؿ السابؽ، نجد بأف غالبية المدربيف أجابوا 

المواىب تتـ مف خالؿ طرؼ واحد ووحيد أال وىو مدرب  وانتقاء بأف اإلشراؼ عمى عممية اكتشاؼ
غير الفئة وىذا في معظـ األحياف مما يعرقؿ ويزيد مف تعقيد وصعوبة ىذه العممية ويجعميا 

موضوعية ومنيجية وتمتاز بدرجة عالية مف الذاتية وذلؾ راجع إلى المستوى والمؤىؿ العممي الذي 
منو و ، )انظر إلى عنصر األول الخاص بالمعمومات الشخصية لممدرب(يتمتع بو ىؤالء المدربيف 

تتـ مف  واالنتقاءف كفاءة المدرب وقدراتو العممية فإف عممية االكتشاؼ بغض النظر عنستنتج بأنو 
خبراء  رأسيـالنفساني وعمى  واألخصائيخالؿ عمؿ جماعي يشترؾ فيو كؿ مف المدرب والطبيب 

العديد مف  واكتشاؼسبؽ ليـ وأف كانوا السبب وراء ظيور وبروز سواء مف داخؿ أو خارج الوطف 

72,91% 

27,08% 

00% 

 مدرب الفئة

 المدير الفني الرياضي

 خبراء وأخصائيين
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ريساف خريبط بأف  الالعبيف الذيف ذاع سيتيـ عمى المستوى المحمي أو العالمي  وقد أشار إلى ذلؾ
عممية االكتشاؼ واالنتقاء ىي عممية ميمة ومتشعبة االتجاىات وحميا الصحيح يتطمب عمال 

، ومف (230، صفحة 1998)ريساف خريبط ، وعالـ النفس جماعيا يشترؾ فيو المدرب والطبيب 
يتوقؼ عمى العمؿ الجماعي  واالنتقاء االكتشاؼىنا يمكف القوؿ بأف زيادة فرص نجاح عممية 

والمشترؾ ألىؿ االختصاص مع كفاءة ىؤالء األشخاص كؿ في تخصصو والذيف يعتبروف الركيزة 
 األساسية التي ينبثؽ منيا ينبوع الجيؿ الصاعد وذلؾ لدورىـ الياـ واألكبر اتجاه عممية االكتشاؼ

 .واالنتقاء

 االنتقاءخالؿ مساركـ التكويني، ىؿ استعماؿ االختبارات والقياسات أثناء عممية  (134السؤال رقم )
 كاف يندرج ضمف ىذا التكويف؟

 فما ىي ىذه االختبارات والقياسات؟"نعم" بػػ  اإلجابةإذا كانت  -
مستوى التكويف الذي تمقاه معظـ المدربيف فيما يخص معرفة  (134الغرض من السؤال رقم )

 .ت والقياسات أثناء عممية االنتقاءتبارااستعماؿ االخ
سات أثناء مستوى تكويف المدرب فيما يخص استعماؿ االختبارات والقيايوضح 4 (17)الجدول رقم 
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  التحميل والمناقشة4
في أف أعاله نالحظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت في  وضحالم( 00)مف خالؿ الجدوؿ رقـ 

، حيث لـ تندرج ضمف مسارىـ التكويني االنتقاءعممية القياـ باستعماؿ االختبارات والقياسات أثناء 
وىذا ما يفسر ،  (70.83%)بػ مدرب مف مجموع عينة البحث أي بنسبة تقدر (43)بمغ عددىـ 

حديث ضعؼ المستوى العممي ليؤالء المدربيف والذي ال يواكب تطورات التدريب الرياضي ال
أما فيما يخص الفئة المتبقية مف المدربيف  المواىب الناشئة، نتقاءوخاصة فيما يخص عممية ا

بأف استعماؿ االختبارات والقياسات  فأجابوا( %23.00)أي بنسبة  مدرب (03)بمغ عددىـ  والذيف 
وتقديميـ  إجاباتيـأثناء عممية االكتشاؼ كاف يندرج ضمف مسارىـ التكويني، وأثناء تعميميـ عمى 

دراية اللتكويف تبيف أف البعض منيـ فقط ممف ليـ لالختبارات والقياسات التي كانت ضمف ىذا ا
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وافية حيث ظير ذلؾ في ذكرىـ لمجموعة مف االختبارات والقياسات المعترؼ بيا الكافية و ال
يبيف المستوى الجيد ليؤالء  وىذا ما )بدنية ومهارية وفسيولوجية ومورفولوجية(وصنفوىا كاآلتي 

اآلخر المدربيف ولكف ىذه النسبة ىي نسبة ضعيفة مقارنة بمجموعة عينة البحث، أما البعض 
حيث ظير ذلؾ مف خالؿ تعميميـ  فدرايتيـ ومعرفتيـ بيذه االختبارات والقياسات ىي معرفة سطحية

تبارات والقياسات وجيميـ لمكثير وقد تبيف بأنيـ ليست ليـ الدراية الكافية فيما يخص استعماؿ االخ
 منيا وكيفية وطريقة استعماليا.

 )المتوقع(والتكرار المحتمؿ  )المشاهد(ومف أجؿ معرفة مدى داللة الفرؽ بيف التكرار الواقعي 
الخاـ عمى النتائج ( 2)كاالمؤسس عمى الفرض الصفري، تـ استخداـ اختبار حسف المطابقة 

المحسوبة 2كاكبر مف القيمة الجدولية، حيث بمغت وقد وجدنا بأنو أ، المتحصؿ عمييا ليتـ حسابو
درجة و  1.10مستوى الداللة  عند (4.23)الجدولية والتي بمغت  2كا وىي أكبر مف قيـ (2.42)

وعميو يمكف  ،%30نو يمكف األخذ بصحة التفسير وبدرجة ثقة ، وبالتالي فإ0(=0-)نالحرية 
المتوقعة والتي  والقيـ )المشاهدة(القوؿ بأنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القيـ الواقعية 

تعتبر فروؽ جوىرية ال يمكف أف ترجع إلى الصدفة، ومما سبؽ يرى ويستخمص الطالب الباحث 
تكويف أغمب ىؤالء لـ يندرج ضمف مسار  االنتقاءبأف استعماؿ االختبارات والقياسات أثناء عممية 

 المدربيف.

 
 .(13)التمثيل البياني لنتائج السؤال  يوضح (24الشكل رقم )

  االستنتاج4 
ما تـ ذكره مف تحميؿ ومناقشة لنتائج الجدوؿ السابؽ، نجد بأف معظـ المدربيف ال كؿ مف خالؿ 

أثناء القياـ بعممية سات يدركوف أو ليست ليـ الدراية الكافية بكيفية استعماؿ االختبارات والقيا
القياـ بو وىو التنبؤ  بصددىـ  وذلؾ راجع إلى التكويف الذي تمقوه والذي ال يمبي ما االنتقاء
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ومنو نستنتج بأف تقويـ الالعبيف الناشئيف مف أجؿ عممية )المواهب(،  واكتشاؼ العصافير النادرة
  تعد عف الموضوعية.ىو تقويـ ذاتي مبني عمى أسس غير عممية ويب االنتقاءو  االكتشاؼ

 تمنحؾ الجيات المسؤولية تربصات وتكوينات مستمرة في مجاؿ كرة القدـ؟ (014السؤال رقم ) 
معرفة ما إذا كاف المدربوف يستفيدوف مف تربصات وتكوينات  (014الغرض من السؤال رقم )

 مستمرة لمجابية ومواكبة تطورات كرة القدـ الحديثة. 
 .مدى حصوؿ المدربيف عمى دورات تكوينية في مجاؿ كرة القدـ يوضح ما4 (.1)الجدول رقم 
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  التحميل والمناقشة4
في أنيـ أعاله نالحظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت في  وضحالم( 02)مف خالؿ الجدوؿ رقـ 

مدرب مف  (40)، حيث بمغ عددىـ نادرا ما يحصموف عمى تربصات وتكوينات في مجاؿ كرة القدـ
محدودية مستوى وتكويف ىؤالء يفسر  وىذا ما، (64.58%)بػ مجموع عينة البحث أي بنسبة تقدر

بقية  أما فيما يخص ،ويبرر نقص تكوينيـ وكفاءاتيـ فيما يخص عمـو كرة القدـ الحديثةالمدربيف 
يقوؿ بأنيـ ال يحصموف أبدا عمى تربصات وتكوينات  فالبعض منيـ المدربيف فمقد اختمفت إجاباتيـ،

والبعض اآلخر ، (%02.10)تقدر بػ أي بنسبة يفمدرب (13)بمغ عددىـ  في مجاؿ كرة القدـ وقد
مدربيف أي بنسبة  (10)يقوؿ بأنيـ يحصموف عمى التربصات والتكوينات أحيانا وقد بمغ عددىـ 

، في حيف نجد فئة قميمة جدا ممف يحصموف عمى دورات تكوينية بصفة دائمة وقد بمغ (02.0%)
 .(%3.00)مدرب أي بنسبة  (12)عددىـ 

 )المتوقع(والتكرار المحتمؿ  )المشاهد(ومف أجؿ معرفة مدى داللة الفرؽ بيف التكرار الواقعي 
عمى النتائج الخاـ ( 2)كاالمؤسس عمى الفرض الصفري، تـ استخداـ اختبار حسف المطابقة 

المحسوبة 2كاالمتحصؿ عمييا ليتـ حسابو، وقد وجدنا بأنو أكبر مف القيمة الجدولية، حيث بمغت 
درجة و  1.10مستوى الداللة  عند (1.20)الجدولية والتي بمغت  2كاوىي أكبر مف قيـ  (32.00)

وعميو يمكف  ،%30، وبالتالي فأنو يمكف األخذ بصحة التفسير وبدرجة ثقة 4(=0-)نالحرية 
والقيـ المتوقعة والتي  )المشاهدة(القوؿ بأنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القيـ الواقعية 
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المدربيف  الطالب الباحث بأف إلى الصدفة، ومما سبؽ يرىتعتبر فروؽ جوىرية ال يمكف أف ترجع 
 نادرا ما يحصموف عمى تربصات وتكوينات في مجاؿ كرة القدـ.

 
 .(01)التمثيل البياني لنتائج السؤال  يوضح (23رقم )الشكل 

 االستنتاج4 
لنتائج الجدوؿ السابؽ، نستنتج بأف أغمبية المدربيف يعانوف مف خالؿ ما تـ ذكره مف تحميؿ ومناقشة 

عدـ مسايرتيـ لمتطورات الحاصمة في عمـو التدريب و مف نقص التكويف في مجاؿ كرة القدـ 
الرياضي الحديث عامة وفي مجاؿ كرة القدـ خاصة وذلؾ راجع لنقص مشاركتيـ في التربصات 
والتكوينات والممتقيات التي تعمؿ عمى تجديد المعمومات واطالعيـ بكؿ ما ىو جديد في عالـ 

يبقى بعيد  االنتقاءألساليب العممية في عممية التدريب، وعميو يمكف القوؿ بأف استعماؿ الطرؽ وا
 كؿ البعد في ظؿ المستوى الضعيؼ والمحدود ليؤالء المدربيف.

 ؟االنتقاءخاصة أثناء قيامكـ بعممية معينة أو عممية ىؿ تنتيجوف طرؽ وأساليب 4(11)السؤال رقم 
 فكيؼ ذلؾ؟ "نعم"إذا كانت اإلجابة بػػ  -

معرفة ما إذا كاف ىناؾ طرؽ وأساليب عممية معينة أو خاصة  (004الغرض من السؤال رقم )
 . االنتقاءيعتمد عمييا المدربيف أثناء قياميـ بعممية 

يوضح ما إذا كاف ىناؾ طرؽ وأساليب عممية منتيجة مف طرؼ المدربيف أثناء 4 (10)الجدول رقم 
 .االنتقاءقياميـ بعممية 
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  التحميل والمناقشة4
في أنيـ ال أعاله نالحظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت  مبيفال( 03)مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
مدرب مف  (41)حيث بمغ عددىـ  االنتقاءأثناء قياميـ بعممية  عممية معينة ينتيجوف طرؽ وأساليب

بأف معظـ المدربيف ال يرتكزوف يبيف وىذا ما ، (%77.08)بػ مجموع عينة البحث أي بنسبة تقدر
أو لخطوات تطبيقيا أو لجيميـ  بأىميتياسواء لجيميـ  االنتقاءعمى أسس عممية معينة في عممية 

ليا بصفة عامة أو لظروؼ معينة تجعميـ في بعض األحياف في استغناء عنيا كعدـ وجود قاعدة 
فئة مف  أجابتفي حيف  ،العمميةفي ىذه  المسئوليفعريضة مف المواىب الناشئة أو تدخؿ بعض 

بأنيـ ينتيجوف طرؽ وأساليب ( %22.30)مدرب أي بنسبة  (00)بػعددىـ المدربيف والذيف قدر 
يقوموف  بأنيـحيث أكدوا ذلؾ مف خالؿ تعميميـ عمى إجاباتيـ  ، االنتقاءقياميـ بعممية  أثناءعممية 

انتقاء بمقارنة النتائج المتحصؿ عمييا في االختبارات والقياسات مع بعضيا البعض ليتـ بعد ذلؾ 
المتفوقيف مف خالؿ نتائجيـ، لذلؾ يمكف القوؿ بأف ىذه الفئة المعتبرة مف المدربيف منيجييف في 

  .النتقاءوا عمميـ إلى حد ما ويبتعدوف عف االرتجاؿ والذاتية في االختيار واالكتشاؼ

 )المتوقع(والتكرار المحتمؿ  )المشاهد(ومف أجؿ معرفة مدى داللة الفرؽ بيف التكرار الواقعي 
عمى النتائج الخاـ ( 2)كاالمؤسس عمى الفرض الصفري، تـ استخداـ اختبار حسف المطابقة 

لمحسوبة ا2كاالمتحصؿ عمييا ليتـ حسابو، وقد وجدنا بأنو أكبر مف القيمة الجدولية، حيث بمغت 
درجة و  1.10مستوى الداللة  عند (4.23)الجدولية والتي بمغت  2كاوىي أكبر مف قيـ  (14.08)

وعميو يمكف  ،%30، وبالتالي فأنو يمكف األخذ بصحة التفسير وبدرجة ثقة 0(=0-)نالحرية 
والقيـ المتوقعة والتي  )المشاهدة(القوؿ بأنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القيـ الواقعية 

أغمب الطالب الباحث بأف  إلى الصدفة، ومما سبؽ يرىتعتبر فروؽ جوىرية ال يمكف أف ترجع 
 .االنتقاءنة أثناء قياميـ بعممية المدربيف ال ينتيجوف طرؽ وأساليب معي

 
 .(00)التمثيل البياني لنتائج السؤال  يوضح (20الشكل رقم )
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 االستنتاج4 
نستنتج بأف معظـ المدربيف ال  نتائج الجدوؿ السابؽ،ما تـ ذكره في تحميؿ ومناقشة مف خالؿ كؿ 

وىذا بالرغـ مف التطور  االنتقاءواضحة أثناء قياميـ بعممية  و ثابتةيعتمدوف عمى طريقة عممية 
الدارسات والبحوث التي تناولت  ب الرياضي وكذاالتدري تقويـلمسجؿ في مجاؿ القياس و العممي ا

مبنية عمى  ىذا الموضوع بكثرة، وعميو فإف ىؤالء المدربيف ليست لدييـ إستراتيجية واضحة المعالـ
 يـ وكفاءتيـوأف ذلؾ راجع سواء لنقص تكوين االنتقاءفيما يخص تطبيقيـ لعممية  أطر وأسس عممية

ستعماؿ ا يف عمىفي استغناء عنيا و مجبر  ـالعممية أو الظروؼ المحيطة التي تجعمي ـومؤىالتي
 طرؽ غير عممية وليست ليا مصداقية. 

 الموىوبيف مف الناشئيف؟ نتقاءىي األسس التي تعتمدوف عمييا في عممية ا ما (024السؤال رقم )
 إذا كانت ىناؾ أسس أخرى فما ىي ىذه األسس؟ -

 المواىب.  نتقاءمعرفة ما إذا كاف المدرب يتبع األسس العممية في ا (024الغرض من السؤال رقم )
 المواىب. اذا يعتمد المدرب في عممية انتقاءيوضح عمى م4 (19)الجدول رقم 

 األجىبت
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  التحميل والمناقشة4
بمغ عددىـ ي يتضح أف نسبة كبيرة مف المدربيف والذيف أعاله مبيفال( 21)مف خالؿ الجدوؿ رقـ 

انتقاء يعتمدوف في عممية ، (62.5%)بػ مدرب مف مجموع عينة البحث أي بنسبة تقدر (41)
الموىوبيف مف الناشئيف عمى المالحظة عف طريؽ المقابالت التنافسية، أما فئة أخرى مف المدربيف 

فإنيـ يعتمدوف عمى االختبارات والقياسات،  (%0.20)مدربيف أي بنسبة  (14)والذيف يبمغ عددىـ 
مدوف فإنيـ يعت (%43.0)مدرب أي بنسبة  (00)بينما فئة أخرى وىي مف نفس العينة والمقدرة بػ

ف ىناؾ اختالؼ في ذكره في تحميؿ الجدوؿ يتضح لنا بأعمى أسس أخرى، ومف خالؿ كؿ ما سبؽ 
المواىب، حيث أجاب معظـ  انتقاءإجابات المدربيف حوؿ األسس التي يعتمدوف عمييا في عممية 

المواىب، وىذا ما  النتقاءالمدربيف بأف المالحظة عف طريؽ المقابالت التنافسية ىي طريقة كافية 
يفسر ويؤكد اعتمادىـ عمى الطريقة التقميدية المبنية عمى الصدفة والعشوائية في االختيار وذلؾ 
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لألسس العممية مما يؤكد عشوائية ىذه العممية التي مف بغض النظر عف إيجابياتيا مع إىماليـ 
ف أف تكوف ليا شأف كبير خالليا يمكف إىدار الكثير مف الجيد والوقت مع تضييع مواىب فذة يمك

)أنظر الفصل استراتجيات اكتشاف  د.سعد فتح اهلل محمد العالمفي المستقبؿ وىذا ما أشار إليو 
، وعميو فإف ىذه العممية ما زالت بعيدة كؿ البعد عف الموضوعية الموهوبين الناشئين(وانتقاء 

يعتمدوف عمى  بأنيـوا وذلؾ لتحقيؽ اليدؼ المطموب، أما فيما يخص المدربيف الذيف أجاب
 (14)االختبارات والقياسات باإلضافة إلى المقابالت التنافسية فيـ فئة ضعيفة جدا ويبمغ عددىـ 

يعتمدوف عمى أسس أخرى  بأنيـ، أما الفئة المتبقية والذيف أجابوا (%0.20)مدربيف أي بنسبة 
ة، حيث أكدوا ذلؾ مف خالؿ فكانوا تقريبا في نفس اتجاه المدربيف الذيف يعتمدوف عمى المالحظ

باإلضافة  (4 ضد 4)الناشئيف لدييـ تتـ مف خالؿ طريقة  يـ عمى إجاباتيـ بأف عممية انتقاءتعميم
  .)المالحظة(االكتشاؼ ىو أقرب إلى الذاتية  أوإلى الفحوص الطبية وىذا النوع مف التقويـ 

المؤسس  )المتوقع(والتكرار المحتمؿ  )المشاهد(مدى داللة الفرؽ بيف التكرار الواقعي  ولتأكد مف
عمى النتائج الخاـ المتحصؿ عمييا ( 2)كاعمى الفرض الصفري، تـ استخداـ اختبار حسف المطابقة 

وىي أكبر  (43.0)المحسوبة 2كاليتـ حسابو، وقد وجدنا بأنو أكبر مف القيمة الجدولية، حيث بمغت 
، 2(=0-)ندرجة الحرية و  1.10وى الداللة مست عند (0.33)الجدولية والتي بمغت  2كامف قيـ 

وعميو يمكف القوؿ بأنو يوجد فروؽ  ،%30نو يمكف األخذ بصحة التفسير وبدرجة ثقة وبالتالي فإ
والقيـ المتوقعة والتي تعتبر فروؽ جوىرية ال  )المشاهدة(ذات داللة إحصائية بيف القيـ الواقعية 

يعتمدوف عمى يمكف أف ترجع إلى الصدفة، ومما سبؽ يرى الطالب الباحث بأف أغمب المدربيف 
 التنافسية كأساس في عممية انتقاء الطريقة التقميدية المتمثمة في المالحظة مف خالؿ المقابالت

 الناشئيف الموىوبيف. 

 
 .(02)التمثيل البياني لنتائج السؤال  يوضح (20الشكل رقم )
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 االستنتاج4 
 أغمبيةإذف فمف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا والتي تـ تحميميا ومناقشتيا سابقا، نستنتج بأف 

الموىوبيف مف الناشئيف عمى طريقة المالحظة، والتي ال  انتقاءالمدربيف يعتمدوف عند القياـ بعممية 
باعتبارىا تمتاز بقدر كبير مف الذاتية، ولكف  وسمبياتيخفى عمى أحد ما ليذه الطريقة مف نقائص 

بمجموعة مف االختبارات  وتأسيسيااالستغناء عنيا بؿ تثمينيا  أو إنكارىافي نفس الوقت ال يمكف 
 داقية وذات طابع عممي يضمف انتقاءجعؿ مف ىذه العممية تمتاز بالمصوالقياسات والمعايير التي ت

 ية تسمح بالتنبؤ بمستقبؿ الناشئ.عمم وأسسمبني عمى قواعد 

 المواىب بناء عمى الخبرة الشخصية؟ نتقاءىؿ تقوموف بعممية ا (044السؤال رقم )
تعتمد عمى الذاتية أو  معرفة ما إذا كانت عممية االنتقاء (044الغرض من السؤال رقم )

 الموضوعية. 
 تعتمد عمى الخبرة الشخصية لممدرب. االنتقاءيوضح ما إذا كانت عممية (4 20الجدول رقم )

 األجىبت
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  التحميل والمناقشة4
يبيف أف اغمب إجابات المدربيف تمثمت في أنيـ يعتمدوف عمى ( 20)مف خالؿ الجدوؿ رقـ ف

مدرب مف  (34)بمغ عددىـ المواىب حيث  نتقاءخبرتيـ الشخصية والمينية أثناء قياميـ بعممية ا
-3-2)وىذا ما يفسر ويبرر نتائج العبارات  ،(%23.02)بػ مجموع عينة البحث أي بنسبة تقدر

والتي تؤكد نقص تكويف وكفاءة المدربيف مما يجعميـ يقتصروف في عممية  (01-00-02
عشوائي وعف  مما ينتج عنو انتقاء الذاتية واالرتجالية، الطرؽ التقميدية المبنية عمى االكتشاؼ عمى

طريؽ الصدفة لمناشئيف الموىوبيف، أما فيما يخص الفئة المتبقية وىي مف نفس العينة والمقدرة 
فأجابوا بأنيـ ال يعتمدوف كثيرا عمى خبرتيـ  (%01.30)مدربيف أي بنسبة تقدر بػ (10)بػ

نما ىناؾ مجموعة مف االختبارات يعتمدوف عمييا ولكف ىذه الفئة  ىي ضعيفة الشخصية لوحدىا وا 
 . االنتقاءمقارنة بفئة المدربيف الذيف يعتمدوف عمى خبرتيـ الشخصية في عممية 

 )المتوقع(والتكرار المحتمؿ  )المشاهد(مدى داللة الفرؽ بيف التكرار الواقعي  ومف أجؿ معرفة
عمى النتائج الخاـ ( 2)كاالمؤسس عمى الفرض الصفري، تـ استخداـ اختبار حسف المطابقة 
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المحسوبة 2كاالمتحصؿ عمييا ليتـ حسابو، وقد وجدنا بأنو أكبر مف القيمة الجدولية، حيث بمغت 
درجة و  1.10مستوى الداللة  عند (4.23)الجدولية والتي بمغت  2كاوىي أكبر مف قيـ  (41.12)

وعميو يمكف  ،%30، وبالتالي فإنو يمكف األخذ بصحة التفسير وبدرجة ثقة 0(=0-)نالحرية 
والقيـ المتوقعة والتي  )المشاهدة(القوؿ بأنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القيـ الواقعية 

أف ترجع إلى الصدفة، ومما سبؽ استخمص الطالب الباحث بأف تعتبر فروؽ جوىرية ال يمكف 
نتقاء اإذا لـ نقؿ جميـ يعتمدوف عمى خبرتيـ الشخصية لوحدىا في عممية  المدربيف معظـ

  الموىوبيف مف الناشئيف.

 
 .(04)التمثيل البياني لنتائج السؤال  يوضح (21الشكل رقم )

 االستنتاج4 
نستنتج بأف أغمبية  إذف فمف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا والتي تـ تحميميا ومناقشتيا سابقا،

وىذا ما يتناقض ويتنافى مع األسس  االنتقاءالمدربيف يعتمدوف عمى خبرتيـ الشخصية في عممية 
والمتطمبات العممية ليذه العممية، وذلؾ مما يؤدي إلى ضياع وتسرب المواىب في كثير مف 

عمى مستوى مدارس األندية ىي عممية مبنية عمى الخبرة  االنتقاءاألحياف، وعميو فإف عممية 
ف ىذه وبالتالي يمكف القوؿ بأوجدت،  الشخصية لممدرب أكثر منيا كفاءاتو وقدراتو العممية إف

 العممية تمتاز بالعشوائية والصدفة في االختيار.  
 

ىؿ تتوفر لديكـ درجات أو مستويات معيارية معتمدة تستخدمونيا في معرفة  (034السؤال رقم )
 ؟ االنتقاءأثناء عممية  والبدنية والمهارية( )المورفولوجيةقدرات الناشئيف 

معرفة ما إذا كاف ىؤالء المدربيف مدعوميف بدرجات ومستويات  (034من السؤال رقم ) الغرض
 .االنتقاءمعيارية معتمدة تساعدىـ في عممية 

89,58% 

10,41% 

 نعم

 ال
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يوضح ما مدى توفر الدرجات أو المستويات المعيارية لدى المدربيف والتي 4 (11)الجدول رقم 
 الموىوبيف الناشئيف. انتقاءتساعدىـ في عممية 
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  التحميل والمناقشة4
ال تتوفر لدييـ درجات تبيف بأف جؿ المدربيف تمثمت إجاباتيـ في أنو ( 22)مف خالؿ الجدوؿ رقـ ف

)المورفولوجية  بيف الناشئيففي معرفة قدرات الالع ستخدمونياي تمدةأو مستويات معيارية مع
مدرب مف مجموع عينة  (32)بمغ عددىـ حيث  ، االنتقاءعممية قياميـ بأثناء  والبدنية والمهارية(

ليؤالء طبيعة العمؿ العشوائي والفوضوي  وىذا ما يفسر ويبرر  ،(%011)بػ البحث أي بنسبة تقدر
ستند إلى مستويات أو درجات معيارية يعزى إلييا في اختيار يمبني عمى الذات وال ال مدربيفال

مدعوميف أو تتوفر لدييـ درجات  بأنيـ أجابوافيما يخص المدربيف الذيف  أماناشئة، المواىب ال
فال يوجد  االنتقاءومستويات معيارية معتمدة ويستخدمونيا في معرفة قدرات الناشئيف أثناء عممية 

عممية  أفما سبؽ وىو  تأكيدفإف ىذا يزيد مف  ، وعميو(%11)مدرب ونسبتيـ معدومة  (11)
  االكتشاؼ متوقفة أساسا عمى الخبرة الشخصية والذاتية لممدرب.

المؤسس  )المتوقع(والتكرار المحتمؿ  )المشاهد(معرفة مدى داللة الفرؽ بيف التكرار الواقعي  وقصد
عمى النتائج الخاـ المتحصؿ عمييا ( 2)كاعمى الفرض الصفري، تـ استخداـ اختبار حسف المطابقة 

وىي أكبر  (23)المحسوبة 2كاليتـ حسابو، وقد وجدنا بأنو أكبر مف القيمة الجدولية، حيث بمغت 
، 0(=0-)ندرجة الحرية و  1.10مستوى الداللة  عند (4.23)الجدولية والتي بمغت  2كامف قيـ 

وعميو يمكف القوؿ بأنو يوجد فروؽ  ،%30وبالتالي فإنو يمكف األخذ بصحة التفسير وبدرجة ثقة 
والقيـ المتوقعة والتي تعتبر فروؽ جوىرية ال  )المشاهدة(ذات داللة إحصائية بيف القيـ الواقعية 
ىؤالء المدربيف غير مدعوميف وال الطالب الباحث بأف  يرىيمكف أف ترجع إلى الصدفة، ومما سبؽ 

تتوفر لدييـ درجات ومستويات معيارية معتمدة يستعينوف بيا في معرفة قدرات الناشئيف 
 أثناء عممية االكتشاؼ. )المورفولوجية والبدنية والمهارية(



"للمدربين"عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الموجه                          الفصل الثاني   

 253 

 
 (.03)التمثيل البياني لنتائج السؤال  يوضح (22الشكل رقم )

 االستنتاج4 
ف ىناؾ إجماع بأ المتحصؿ عمييا والتي تـ تحميميا ومناقشتيا سابقا، نستنتج إذف فمف خالؿ النتائج

حاليا ىو نظاـ قائـ عمى الخصوصية والعشوائية والصدفة  االنتقاءمف قبؿ المدربيف حوؿ أف نظاـ 
التي تكوف نتائجيا مبنية عمى أسس عممية ـ الدرجات والمستويات المعيارية دوف مراعاة استخدا
الكشؼ المبكر ليؤالء المواىب، وبالتالي فقد كذا عية بحيث تساعد في التنبؤ و صحيحة وموضو 

محددة حاليا مبنية عمى يوجد نظاـ أو إستراتيجية  ال بأنوتبيف مف خالؿ عينة المدربيف المستجوبيف 
كرة القدـ في المستويات ممارسة ل عممية الكشؼ المبكر لمموىوبيفموجية نحو القياـ بأسس عممية  

 العالية.
بطارية االختبارات والدرجات والمستويات المعيارية كأساس عممي في  المحور الثالث4 -1-1-6 

 .االنتقاءعممية 
 نتقاءاىي الطريقة التي تراىا مبنية عمى أساس عممي في  بحكـ خبرتكـ، ما (004السؤال رقم )

 الموىوبيف مف الناشئيف في كرة القدـ؟
التعرؼ عمى ما مدى دراية المدربيف باألسس العممية المنتيجة في  (004الغرض من السؤال رقم )

 .االنتقاءعممية 
 يوضح األسس العممية مف وجية نظر المدربيف.(4 24الجدول رقم )
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  التحميل والمناقشة4
بأف طريقة االختبارات المدربيف يروف  أغمبيةالمبيف أعاله نالحظ بأف ( 24)مف خالؿ الجدوؿ رقـ ف

 ،الموىوبيف مف الناشئيف في كرة القدـ انتقاءوالقياسات ىي الطريقة المبنية عمى أساس عممي في 
، أما فئة (%12.31)بػ مدرب مف مجموع عينة البحث أي بنسبة تقدر (40)بمغ عددىـ حيث 
يـ يرو بأف ف (%21.24)مدربيف أي بنسبة تقدر بػ (01)مف المدربيف والذيف يبمغ عددىـ  أخرى

وىي مف نفس العينة  أخرى، بينما فئة  االنتقاءطريقة المالحظة تعتبر كأساس عممي في عممية 
فإنيـ يرو بأف ىناؾ طرؽ أخرى غير االختبارات  (%0.20)مدربيف أي بنسبة  (14)والمقدرة بػ

سبؽ ذكره مف قراءة ، إذف فمف خالؿ كؿ ما االنتقاءوالقياسات تعتبر كأساس عممي في عممية 
يا كأساس لمجدوؿ يتضح لنا بأف ىناؾ اختالؼ في إجابات المدربيف حوؿ الطرؽ التي يمكف انتياج

ف طريقة االختبارات والقياسات ىي الطريقة حيث يرى معظـ المدربيف بأ ،واالنتقاءعممي في عممية 
 كأساس األخيرةد عمى ىذه االعتما بأىميةىؤالء المدربيف  ودرايةيفسر معرفة  المثمى، وىذا ما

المواىب في كرة القدـ وذلؾ رغـ عدـ  انتقاءعممية  إنجاحممنيج يساىـ ويساعد في  عممي و
ىذه الطريقة نتائجيا عممية ومقننة ومبنية عمى الصدؽ  أفتطبيقيـ ليا، واقتناعيـ بيا راجع إلى 

يكوف ىناؾ ظمـ لبعض  والموضوعية وتسمح بالمقارنة وتبياف الفروؽ بيف الالعبيف بحيث ال
فيما يخص بقية  أماالالعبيف في عدـ اختيارىـ وبالتالي التقميؿ مف تسرب المواىب وضياعيا، 

العممي في عممية  األساس ىب البعض منيـ إلى أف المالحظة ىيمدربيف وىـ فئة قميمة فقد ذال
غير االختبارات والقياسات، وبالتالي يمكف القوؿ  أخرىوالبعض اآلخر اعتبر وجود طرؽ  واالنتقاء

مثمى التي تسمح ليـ وتساعدىـ الطريقة ال أوبأف ىؤالء المدربيف ال يدركوف جيدا ما ىو األسموب 
   المواىب عمى أسس عممية ودقيقة. في انتقاء 

 )المتوقع(والتكرار المحتمؿ  )المشاهد(معرفة مدى داللة الفرؽ بيف التكرار الواقعي  ومف أجؿ
عمى النتائج الخاـ ( 2)كاالمؤسس عمى الفرض الصفري، تـ استخداـ اختبار حسف المطابقة 

المحسوبة 2كاالمتحصؿ عمييا ليتـ حسابو، وقد وجدنا بأنو أكبر مف القيمة الجدولية، حيث بمغت 
درجة و  1.10مستوى الداللة  عند (0.33)الجدولية والتي بمغت  2كاوىي أكبر مف قيـ  (40.41)

وعميو يمكف  ،%30، وبالتالي فإنو يمكف األخذ بصحة التفسير وبدرجة ثقة 2(=0-)نالحرية 
والقيـ المتوقعة والتي  )المشاهدة(القوؿ بأنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القيـ الواقعية 

ومما سبؽ يرى الطالب الباحث بأف معظـ  تعتبر فروؽ جوىرية ال يمكف أف ترجع إلى الصدفة،
استخداـ طريقة االختبارات والقياسات كأساس عممي في عممية  أىميةالمدربيف يدركوف ما مدى 

 يستعممونيا أو أنيـ يفضموف استعماليا فقط. أنيـوذلؾ سواء  االنتقاء
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 (.00)التمثيل البياني لنتائج السؤال  يوضح (23الشكل رقم )

 االستنتاج4  
ىناؾ وعي  إذف فمف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا والتي تـ تحميميا ومناقشتيا سابقا، نستنتج بأف

استخداـ االختبارات والقياسات كأساس عممي يساعد في عممية  أىميةودراية مف قبؿ المدربيف حوؿ 
بنتائج ىذه رغـ عدـ اعتمادىـ عمييا، وىذا ما يجسد قناعتيـ وذلؾ الموىوبيف الناشئيف  انتقاء

االعتماد عمى ىذه االختبارات  األخيرة كنتائج عممية ومقننة وال يحكميا أي غموض أو شؾ، وعميو
فرص يساعد في التنبؤ بقدرات الناشئيف الموىوبيف وبالتالي زيادة إضافة إلى أسس أخرى  والقياسات

لرياضييف إلى التي تعتبر كأوؿ وأىـ خطوة في الوصوؿ بالرياضة وا نجاح عممية االنتقاء
  المستويات العالية.

 

)المورفولوجية والبدنية  الناشئيف في رأيؾ، ىؿ يمكف تحديد قدرات الالعبيف (004السؤال رقم )
 ؟االنتقاءاالختبارات والقياسات أثناء عممية بطارية بصفة دقيقة مف خالؿ استعماؿ  والمهارية(

 

معرفة ما إذا كاف المدرب يدرؾ ما مدى أىمية استعماؿ بطارية  (004الغرض من السؤال رقم )
أثناء  )المورفولوجية والبدنية والمهارية(االختبارات والقياسات في تحديد قدرات الالعبيف الناشئيف 

 . االنتقاءالقياـ بعممية 
يوضح أىمية بطارية االختبارات والقياسات في تحديد قدرات الالعبيف الناشئيف (4 23الجدول رقم )

 .االنتقاءأثناء القياـ بعممية  )المورفولوجية والبدنية والمهارية(
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  التحميل والمناقشة4
يمكف تحديد  وبأنالمبيف أعاله نالحظ بأف أغمبية المدربيف يروف ( 23)مف خالؿ الجدوؿ رقـ ف

بصفة دقيقة مف خالؿ استعماؿ  والمهارية()المورفولوجية والبدنية  الناشئيف قدرات الالعبيف
مدرب مف مجموع عينة  (22)بمغ عددىـ حيث  ،االنتقاء االختبارات والقياسات أثناء عمميةبطارية 

أىمية يدركوف ما مدى معظـ المدربيف بأف وىذا ما يفسر  ،(%02.4)بػ البحث أي بنسبة تقدر
استعماؿ  أىميةوالقياسات كوسيمة فعالة في الكشؼ عف قدرات الالعبيف وأف االختبارات بطارية 

البدنية )تيـ وقدراتيـ ف ىؤالء الناشئيف مف حيث استعداداإلى االختالؼ الموجود بي أيضاذلؾ راجع 
إلى اختالؼ متطمبات مختمؼ األنشطة الرياضية، وىذا ما  باإلضافة (والمهارية والمورفولوجية

مكانياتيـوجود ىذه البطارية التي تسمح بتحديد قدرات ىؤالء الالعبيف  يستدعي أىمية البدنية  وا 
أو الكشؼ عف المواىب وذلؾ باإلضافة  االنتقاءوالمورفولوجية وفي األخير تكوف عممية  والميارية

ال يستعممونيا كأداة محورية وأساسية في  أنيـإلى أسس عممية أخرى، ولكف بالرغـ مف كؿ ىذا إلى 
مما يثير الكثير مف التساؤالت، بينما مجموعة معتبرة مف المدربيف والذيف  واالنتقاء ممية االكتشاؼع

يرو بأف استعماؿ بطارية االختبارات والقياسات   (%21.12)مدرب أي بنسبة  (04)يبمغ عددىـ 
وفي بعض  االنتقاءالقياـ بعممية  أثناءيساعد في بعض األحياف عمى تحديد قدرات الالعبيف وذلؾ 

األحياف األخرى ال يساعد وذلؾ حسب الظروؼ المحيطة بيذه العممية والمتمثمة في مدى توفر 
الالزمة لذلؾ مع وجود الوقت الكافي لتطبيقيا باإلضافة إلى وجود قاعد عريضة  واألجيزةالوسائؿ 

ؿ استعماؿ مف المواىب المتقاربة مف حيث المستوى والقدرات الخاصة بالنشاط الرياضي مما يجع
ىذه االختبارات حقيقة حتمية ال بد منيا مف أجؿ التحديد الدقيؽ ليذه القدرات، وبالتالي المساىمة 

، أما فيما يخص الفئة المتبقية فيـ مقننةو في نجاح عممية اختيار واكتشاؼ المواىب بطريقة عممية 
ت الالعبيف بصفة دقيقة حيث يرو بأف بطارية االختبارات والقياسات ال يمكف مف خالليا تحديد قدرا

(، وذلؾ ربما لعدـ درايتيـ أو لجيميـ التاـ %14.58( مدربيف أي بنسبة تقدر بػ)07بمغ عددىـ )
بصفة خاصة ولعممية تدريب  االنتقاءاالكتشاؼ و بأىميتيا والفوائد التي تعود بيا ىذه األخيرة لعممية 

ئة تبقى ضعيفة مقارنة بمف يرو عكس ىؤالء المواىب في المستقبؿ بصفة عامة، ولكف ىذه الف
  ذلؾ. 

المؤسس  )المتوقع(والتكرار المحتمؿ  )المشاهد(معرفة مدى داللة الفرؽ بيف التكرار الواقعي  وقصد
عمى النتائج الخاـ المتحصؿ عمييا ( 2)كاعمى الفرض الصفري، تـ استخداـ اختبار حسف المطابقة 

وىي  (03.02)المحسوبة 2كاليتـ حسابو، وقد وجدنا بأنو أكبر مف القيمة الجدولية، حيث بمغت 
-)ندرجة الحرية و  1.10مستوى الداللة  عند (0.33)الجدولية والتي بمغت  2كاأكبر مف قيـ 
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وعميو يمكف القوؿ بأنو يوجد  ،%30، وبالتالي فإنو يمكف األخذ بصحة التفسير وبدرجة ثقة 2(=0
والقيـ المتوقعة والتي تعتبر فروؽ جوىرية  )المشاهدة(فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القيـ الواقعية 

الطالب الباحث بأف معظـ المدربيف يدركوف  ومما سبؽ يستخمص ال يمكف أف ترجع إلى الصدفة،
في تحديد قدرات الالعبيف الناشئيف اسات االختبارات والقيوجود واستعماؿ بطارية ما مدى أىمية 

 بصفة دقيقة وذلؾ مف أجؿ التنبؤ والكشؼ عف الموىوبيف )المورفولوجية والبدنية والمهارية(
 . وانتقائيـ

 
 (.00)التمثيل البياني لنتائج السؤال  يوضح (41الشكل رقم )

 االستنتاج4 
بأف أغمبية  ومناقشتيا سابقا، نستنتجإذف فمف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا والتي تـ تحميميا 

أىمية استعماؿ بطارية االختبارات والقياسات في تحديد قدرات  اإلدراؾالمدربيف يدركوف حؽ 
ف عدـ تطبيقيـ ليا أو تيربيـ منيا أ، وىذا ما يدؿ عمى االنتقاءممية أثناء عالناشئيف بصفة دقيقة 

وتدخؿ  واإلمكانياتراجع سواء لمستواىـ وكفاءتيـ العممية التي ال تسمح بذلؾ أو لنقص الوسائؿ 
وغيرىا مف النقائص التي ال تسمح بذلؾ، أو أنيـ في استغناء عنيا وذلؾ لكونيـ  المسئوليفبعض 
 المواىب المقبمة عمى عممية االكتشاؼ ليس ىناؾ بد مف استعماليا وىذا راجع لعدد بأنويرو 

نو مف السيؿ ف مما ال يستدعي كثيرا تطبيقيا وأوعدـ وجود تقارب في مستوى الناشئي واالنتقاء
 مف بيف أقرانيـ وأصحابيـ مف النظرة األولى. واألفضؿتمييز الالعبيف المتفوقيف 

 

المورفولوجية )مستويات معيارية لممتطمبات و ىؿ ترى بأف وجود درجات  (014السؤال رقم )
 ؟وانتقائو يساعد في معرفة وقياس مستوى الالعب (والبدنية والمهارية

معرفة ما إذا كاف وجود درجات ومستويات معيارية لممتطمبات  (014الغرض من السؤال رقم )
 .تقائوعرفة وقياس مستوى الالعب وانيساعد في م )المورفولوجية والبدنية والمهارية(
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)المورفولوجية يوضح أىمية وجود درجات ومستويات معيارية لممتطمبات  4 (11)الجدول رقم 
 .وانتقائيـ في الكشؼ عف الالعبيف الموىوبيف والبدنية والمهارية(
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  التحميل والمناقشة4
بأف وجود درجات  المبيف أعاله نالحظ بأف أغمبية المدربيف يروف( 20)مف خالؿ الجدوؿ رقـ ف
يساعد في معرفة وقياس مستوى  والبدنية والمهارية( )المورفولوجيةمستويات معيارية لممتطمبات و 

 مدرب مف مجموع عينة البحث أي بنسبة تقدر (44)بمغ عددىـ حيث  ،وانتقائو الالعب
يعمموف بأف وجود مثؿ ىذه يدركوف و بأف معظـ المدربيف  ويؤكد لنا ىذا ما يفسر و ،(%02.10)بػ
معرفة مستوى الالعب مقارنة بأقرانو مف نفس مستويات المعيارية يساعد ويساىـ في والدرجات ال

ليتـ وذلؾ حسب توفر المعايير والمستويات المعتمدة و  الفئة عمى المستوى المحمي والدولي والعالمي
وبالتالي تحقيؽ اليدؼ موضوعية الصدؽ و درجة عالية مف الالموىوبيف بىؤالء انتقاء في األخير 

مدرب أي  (00)المنشود، وفي حيف كانت إجابة الفئة األخرى مف المدربيف والذيف بمغ عددىـ 
المواىب مثمو مثؿ  انتقاءبأف وجود واستعماؿ درجات ومستويات معيارية في ( %40.20)بنسبة 

موف إلى أنفسيـ وذلؾ الطرؽ األخرى كالمالحظة ال يساعد كثيرا وال يزيد أىمية عنيا، وىـ ال يمث
 مقارنة بمف يرو عكس ذلؾ.  

 )المتوقع(والتكرار المحتمؿ  )المشاهد(معرفة مدى داللة الفرؽ بيف التكرار الواقعي  ومف أجؿ
عمى النتائج الخاـ ( 2)كاالمؤسس عمى الفرض الصفري، تـ استخداـ اختبار حسف المطابقة 

المحسوبة 2كاالمتحصؿ عمييا ليتـ حسابو، وقد وجدنا بأنو أكبر مف القيمة الجدولية، حيث بمغت 
درجة و  1.10مستوى الداللة  عند (4.23)الجدولية والتي بمغت  2كاوىي أكبر مف قيـ  (0.13)

وعميو يمكف  ،%30، وبالتالي فإنو يمكف األخذ بصحة التفسير وبدرجة ثقة 0(=0-)نالحرية 
والقيـ المتوقعة والتي  )المشاهدة(القوؿ بأنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القيـ الواقعية 

تعتبر فروؽ جوىرية ال يمكف أف ترجع إلى الصدفة، ومما سبؽ يستخمص الطالب الباحث بأف 
مبات معيارية لممتطالمستويات والدرجات البأف وجود  ويعمموفمعظـ المدربيف يدركوف 

 . وانتقائو يساعد في معرفة وقياس مستوى الالعب )المورفولوجية والبدنية والمهارية(
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 (.01)التمثيل البياني لنتائج السؤال  يوضح (40الشكل رقم )

 االستنتاج4 
مثؿ بأف وجود  إذف فمف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا والتي تـ تحميميا ومناقشتيا سابقا، نستنتج

يعتبر كمحؾ يتـ  )المورفولوجية والبدنية والمهارية(معيارية لممتطمبات المستويات والدرجات ىذه ال
مف خاللو معرفة مستوى الالعب مقارنة بأقرانو أو مف ىـ في نفس سنو سواء عمى المستوى 

، وبالتالي فإف ىذه الطريقة األخيرةلمي وذلؾ في حالة وجود وتوفر ىذه االمحمي أو الوطني أو الع
يزيد ما م وال يحكميا أي غموض أو شؾ، وىذا سميمة أسسنتائجيا مبنية عمى و قة عممية ىي طري

في حالة إلى  يكوف ذلؾال بالنسبة لممدرب و  المواىب وانتقاء عممية اكتشاؼ مف تيسير وتسييؿ
 .وجودىا واالعتماد عمييا

 

إذا كنتـ تعتمدوف عمى المالحظة أو االختبارات فما ىي الجوانب التي تيتموف  (024السؤال رقم )
 المواىب؟ نتقاءبيا أكثر أثناء قيامكـ بعممية ا

 إذا كانت ىناؾ جوانب أخرى فما ىي ىذه الجوانب؟ -

التعرؼ عمى الجوانب التي ييتـ بيا المدربيف عند قياميـ بعممية  (024الغرض من السؤال رقم )
 المواىب.  نتقاءا

 المواىب. دربيف أثناء قياميـ بعممية انتقاءيوضح الجوانب التي ييتـ بيا الم(4 20الجدول رقم )
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  التحميل والمناقشة4
يولوف الجانب البدني المبيف أعاله نالحظ بأف أغمبية المدربيف ( 20)مف خالؿ الجدوؿ رقـ ف

بمغ حيث  ، ولو كاف ذلؾ عمى حساب المالحظة االنتقاءفي عممية الكبرى والمياري األولوية 
أما فئة أخرى مف  ،(%11.24)بػ مدرب مف مجموع عينة البحث أي بنسبة تقدر (43)عددىـ 

 (00)المدربيف أجابوا وبدرجة أقؿ بأنيـ يعتمدوف عمى الجانب المورفولوجي حيث بمغ عددىـ 
المورفولوجية والبدنية )وىذا ما يفسر أىمية االختبارات ، (%22.30)مدرب أي بنسبة تقدر بػ

أما بالنسبة لممدربيف الذيف أجابوا بأنيـ يعتمدوف ، االنتقاءكمعيار يعتمد عميو في عممية  (والمهارية
مدرب ونسبتيـ  (11)الناشئيف الموىوبيف فال يوجد  نتقاءعمى الجانب الخططي بدرجة اكبر في ا

ى جوانب ، وفي األخير نجد بأف مجموعة مف المدربيف أجابوا بأنيـ يعتمدوف عم(%11)معدومة 
أخرى، ومف خالؿ تعميميـ عمى إجاباتيـ تمثمت ىذه الجوانب في أنيا تصب في كؿ مف الجانب 

مدربيف  (14)النفسي والجانب الصحي باإلضافة إلى الحالة االجتماعية لمرياضي، وقد بمغ عددىـ 
 وىي فئة قميمة جدا مقارنة بمف أجابوا غير ذلؾ.   (%0.20)أي بنسبة 

 

 )المتوقع(والتكرار المحتمؿ  )المشاهد(معرفة مدى داللة الفرؽ بيف التكرار الواقعي  ولغرض
عمى النتائج الخاـ ( 2)كاالمؤسس عمى الفرض الصفري، تـ استخداـ اختبار حسف المطابقة 

المحسوبة 2كاالمتحصؿ عمييا ليتـ حسابو، وقد وجدنا بأنو أكبر مف القيمة الجدولية، حيث بمغت 
درجة و  1.10مستوى الداللة  عند (1.20)الجدولية والتي بمغت  2كاىي أكبر مف قيـ و  (20.33)

وعميو يمكف  ،%30، وبالتالي فإنو يمكف األخذ بصحة التفسير وبدرجة ثقة 4(=0-)نالحرية 
والقيـ المتوقعة والتي  )المشاهدة(القوؿ بأنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القيـ الواقعية 

 ترجع إلى الصدفة، ومما سبؽ يرى الطالب الباحث بأف أغمبيةتعتبر فروؽ جوىرية ال يمكف أف 
المورفولوجي بدرجة أقؿ اىتماـ كبير في الجانب يولوف كؿ مف الجانب البدني والمياري و  المدربيف
ارات والقياسات أو مف خالؿ الموىوبيف مف الناشئيف وذلؾ سواء باستعماؿ االختب نتقاءعممية ا

  المالحظة فقط.
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 (.02)التمثيل البياني لنتائج السؤال  يوضح (42الشكل رقم )

 االستنتاج4 
كؿ مف  بأف إذف فمف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا والتي تـ تحميميا ومناقشتيا سابقا، نستنتج

تعتبر مف المتطمبات األكثر أىمية في عممية الكشؼ المبكر  الجانب البدني والمياري والمورفولوجي
، وبالتالي فإف وذلؾ النتقائيا سنة في نشاط كرة القدـ (02-00)عف المواىب الناشئة لمفئة العمرية 

إعدادا وبناء بطارية اختبارات مع تحديد درجات ومستويات معيارية ليذه المتطمبات يعتبر كأساس 
 .االنتقاءنجاح عممية عممي يساعد ويساىـ في 

ىؿ يمكف الحكـ عمى الالعب بأنو موىوب مف خالؿ نتائجو في االختبارات  (034السؤال رقم )
 مستويات معيارية معتمدة؟ أوومقارنتيا بدرجات  المورفولوجية والبدنية والمهارية()

معرفة ما إذا كاف يمكف الحكـ عمى الالعب بأنو موىوب مف خالؿ  (034الغرض من السؤال رقم )
  نتائجو في االختبارات ومقارنتيا بدرجات أو مستويات معيارية معتمدة.

 

وذلؾ  أو أف الالعب بأنو موىوب االنتقاءإصدار حكـ  ما مدى إمكانيةيوضح (4 21الجدول رقم )
 .  مف خالؿ نتائجو في االختبارات ومقارنتيا بدرجات أو مستويات معيارية معتمدة
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  التحميل والمناقشة4
يؤكدوف عمى إمكانية أعاله نالحظ بأف أغمبية المدربيف  الموضح( 21)مف خالؿ الجدوؿ رقـ ف

المورفولوجية )لالعب الموىوب مف خالؿ نتائجو في االختبارات  االنتقاءو  إصدار حكـ االكتشاؼ
يدؿ بأف ىؤالء و  يفسر وىذا ما ،مستويات معيارية معتمدة أوومقارنتيا بدرجات  (والمهاريةوالبدنية 

وذلؾ في ظؿ المدربيف عمى دراية بالدور الياـ والميـ الذي تمعبو نتائج ىذه االختبارات والقياسات 
 نتقائوـ عمى الالعب بأنو موىوب وافي الحكوجود درجات ومستويات معيارية معتمدة ومعترؼ بيا 

بأف التعرؼ عمى  "إسماعيل"مقران  آراء ىؤالء المدربيف مع ما أشار إليو تطابقت حيث ،في األخير
االعتماد عميو في المواىب مف خالؿ نتائج االختبارات والقياسات المحققة يعتبر أسموبا فعاال يمكف 

في نفس  أيضاإليو  أشار، وما (45-44، الصفحات 2013) مقراف اسماعيؿ، عممية االكتشاؼ
ضرورة  فيما يخص "حمدمسجد عبد القادر وأحسن أ وبوبن سي قدور الحبيب "كؿ مف السياؽ 

مضبوطة حسب كؿ  اكتشاؼ وانتقاء الرياضييف مف خالؿ تحديد مستويات معيارية أو محكات
فعالية رياضية، ولكف رغـ تطابؽ آراء ىؤالء المدربيف مع ما توصمت إليو البحوث والدراسات 
لبعض الخبراء والمختصيف في ىذا المجاؿ إلى أنيـ ما زالوا ال يعتمدوف عمييا كمعيار عممي 

 (محور الثانيال) وذلك حسب ما تم التوصل إليه في فاصؿ بيف الالعبيف في اختيارىـ واكتشافيـ
مف نفس عينة البحث والذيف يبمغ  مف التساؤالت، بينما ىناؾ فئة أخرىالكثير  وذلؾ مما يزيد طرح

 بأنوالحكـ عمى الالعب  إصداريرو بأنو ال يمكف  (%02.10)مدربيف أي بنسبة  (13)عددىـ 
موىوب مف خالؿ نتائجو في االختبارات ومقارنتيا بدرجات ومستويات معيارية معتمدة، وذلؾ راجع 

العممية وتمسكيـ وتعصبيـ لمطريقة التقميدية المبنية عمى المالحظة  األسسلعدـ قناعتيـ بيذه 
ة ليذه الغير مؤسسة وىـ فئة قميمة وبالتالي ال يمكف تعميـ نتائجيـ ونظرتيـ القاصرة والمحدود

 (04)الفئة المتبقية مف المدربيف والذيف بمغ عددىـ  أفعمى جميع المدربيف، وفي حيف  األسس
فكانوا بيف األمريف درايتيـ وقناعتيـ بأىميتيا مع عدـ تطبيقيـ ليا  (%21.12)مدرب أي بنسبة 

في إبداء مما ولد ريب وشؾ وحيرة لدييـ، وبيف ىذا وذاؾ جعؿ إجاباتيـ غير مقنعة وغير شجاعة 
 .رأييـ

 )المتوقع(والتكرار المحتمؿ  )المشاهد(ولغرض معرفة مدى داللة الفرؽ بيف التكرار الواقعي 
عمى النتائج الخاـ ( 2)كاالمؤسس عمى الفرض الصفري، تـ استخداـ اختبار حسف المطابقة 

المحسوبة 2كاالمتحصؿ عمييا ليتـ حسابو، وقد وجدنا بأنو أكبر مف القيمة الجدولية، حيث بمغت 
درجة و  1.10مستوى الداللة  عند (0.33)الجدولية والتي بمغت  2كاوىي أكبر مف قيـ  (0.13)

وعميو يمكف  ،%30، وبالتالي فإنو يمكف األخذ بصحة التفسير وبدرجة ثقة 2(=0-)نالحرية 
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والقيـ المتوقعة والتي  )المشاهدة(القوؿ بأنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القيـ الواقعية 
الطالب الباحث بأف  أف ترجع إلى الصدفة، ومما سبؽ يستخمصتعتبر فروؽ جوىرية ال يمكف 

مكانية إصدار الحكأغمبية المدربيف  ـ عمى الالعب بأنو موىوب يدركوف ويعمموف ما مدى أىمية وا 
مع  والبدنية والمهارية( )المورفولوجيةفي األخير وذلؾ مف خالؿ نتائجو في االختبارات  وانتقائو

 مقارنتيا بدرجات أو مستويات معيارية معتمدة ومعترؼ بيا سواء عمى المستوى المحمي أو العالمي.

 
 (.03)التمثيل البياني لنتائج السؤال  يوضح (44الشكل رقم )

 االستنتاج4 

استعماؿ  بأف نستنتجإذف فمف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا والتي تـ تحميميا ومناقشتيا سابقا، 
درجات  وذلؾ في ظؿ وجود )المورفولوجية والبدنية والمهارية(نتائج االختبارات والقياسات 
الحكـ عمى  إصدارفي  اعتبر كأساس عممي يمكف االعتماد عمييومستويات معيارية معتمدة ت

بالت التنافسية في األخير وذلؾ إضافة إلى المالحظة مف خالؿ المقا موىوب وانتقائو بأنوالالعب 
لما ليا مف  مكف إقصاءىا أو إلغاءىا مف ىذه العمميةالمدربيف والتي ال ي مف قبؿ التي يعتمد عمييا

 مف خالؿ ىذه األسس.  وتأسيسياإيجابيات يمكف تثمينيا 
 

)المورفولوجية والبدنية ىؿ ترى بأف تزويدكـ بمجموعة مف االختبارات  (214السؤال رقم )
مرفقة بدرجات أو مستويات معيارية لمعرفة مستوى الالعب مف طرؼ الرابطة أو  والمهارية(

 المواىب؟ نتقاءـ سيساعدكـ كثيرا في عممية ااالتحادية الوطنية لكرة القد
 فما تعميمكـ؟ "ال"إذا كانت اإلجابة بػ -

المواىب يسمح باستعماؿ  رفة ما إذا كاف واقع عممية انتقاءمع (214الغرض من السؤال رقم )
 مجموعة مف االختبارات مرفقة بدرجات ومستويات معيارية معتمدة.

54,16% 

18,75% 

27,08% 

 نعم

 ال

 أحيانا
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يوضح ما مدى قبوؿ المدربيف لالختبارات والدرجات والمستويات المعيارية مف 4 (.1)الجدول رقم 
 .وانتقائيـ أجؿ مساعدتيـ في الكشؼ عف الالعبيف الموىوبيف

 األجىبت

 

كب انًجًىع ال       نعم
1

 

 انًحسىبت

كب
1

 

 انجذونيت

يستىي 

 انذالنت

درجت 

 انحريت

انذالنت 

 اإلحصبئيت

 انتكراراث

 

55 88 84  

 

586.4 

 

 

3.84 

 

 

0.05 

 

 

01 

 

 

 دال
 48  48 

اننسبت 

(%) 

 

 

%44695 

 

886.4

% 

 

%100 

  التحميل والمناقشة4
المدربيف يروف بأف تزويدىـ الموضح أعاله نالحظ بأف أغمبية ( 22)مف خالؿ الجدوؿ رقـ ف

معيارية  مستويات  ودرجات بمرفقة  )المورفولوجية والبدنية والمهارية(بمجموعة مف االختبارات 
مدرب مف مجموع عينة البحث أي  (41)بمغ عددىـ حيث  ،االنتقاءال يساعدىـ كثيرا في عممية 

ليؤالء المدربيػف االستعانة بيذه وىذا ما يفسر عدـ الحاجة الكبيرة  ،(%11.12)بػ بنسبة تقدر
وىذا بالرغـ  وانتقائيا االختبارات والدرجات والمستويات المعيارية في عممية الكشؼ عف المواىب

لظروؼ معينة تحوؿ  ذلؾو  ،يدركوف ما مدى أىمية االعتماد عمييا كأساس عممييعمموف و مف أنيـ 
تبيف مف خالؿ تعميميـ عمى ، حيث مالياوتمنعيـ مف استع دوف تطبيقيا تجعميـ في استغناء عنيا

عدـ وجود الوقت الكافي الستخداـ ىذه األسس و تدخؿ بعض األطراؼ في عممية أف ب إجاباتيـ
عدـ وجود قاعدة  ، باإلضافة إلىبكيفية تطبيقيا واستعماليا بعضيـ مع جيؿ االنتقاءو  االكتشاؼ

 مى ىذه الدرجات واالختبارات، وأفاالعتماد عكثيرا ال يتطمب مما  عريضة مف الناشئيف الموىوبيف
الالعبيف الموىوبيف مف خالؿ المالحظة عف بيف تمييز مف ال يـمكنتالشخصية والمينية  خبرتيـ

وأف ذلؾ يرجع إلى العدد المحدود ليؤالء الموىوبيف الذي ال  ،فقط التنافسيةت طريؽ المقابال
ف أجؿ التفريؽ بينيـ وبيف غيرىـ وأف مالحظتيـ م يستدعي كثيرا االستعانة بيذه األسس العممية

فئة أخرى مف نفس عينة البحث والذيف يبمغ و في حيف أجابت ، 6واكتشافيـ تكوف مف النظرة األولى
بأف تزويدىـ بمجموعة مف االختبارات مرفقة بدرجات  (%22.30)أي بنسبة  مدرب (00)عددىـ 

، وعميو يمكف القوؿ بأف وانتقائيا الكشؼ عف المواىبومستويات معيارية يساعدىـ كثيرا في عممية 
ىؤالء المجموعة المعتبرة مف المدربيف يحبوف ويفضموف انتياج الطرؽ واألسس العممية أثناء قياميـ 

ليس فقط كونيا  ،بعمميـ وذلؾ لعمميـ ويقينيـ بدور وأىمية ىذه االختبارات والدرجات والمستويات
تعمؿ عمى تقويـ  تعدى ذلؾ إلى كونياي األمر بؿ وانتقائيـ عنيـتقـو بتقويـ الالعبيف لمكشؼ 

    البرامج والعممية التدريبية وما مدى نجاحيا وتقدميا.
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 )المتوقع(والتكرار المحتمؿ  )المشاهد(معرفة مدى داللة الفرؽ بيف التكرار الواقعي  مف أجؿو 
عمى النتائج الخاـ ( 2)كاالمؤسس عمى الفرض الصفري، تـ استخداـ اختبار حسف المطابقة 

المحسوبة 2كاالمتحصؿ عمييا ليتـ حسابو، وقد وجدنا بأنو أكبر مف القيمة الجدولية، حيث بمغت 
درجة و  1.10مستوى الداللة  عند (4.23)الجدولية والتي بمغت  2كاوىي أكبر مف قيـ  (03.12)

وعميو يمكف  ،%30، وبالتالي فإنو يمكف األخذ بصحة التفسير وبدرجة ثقة 0(=0-)نالحرية 
والقيـ المتوقعة والتي  )المشاهدة(القوؿ بأنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القيـ الواقعية 

مف تعتبر فروؽ جوىرية ال يمكف أف ترجع إلى الصدفة، ومما سبؽ يستخمص الطالب الباحث 
 )المورفولوجية والبدنية والمهارية(خالؿ آراء المدربيف بأف تزويدىـ بمجموعة مف االختبارات 
 ال يساعدىـ كثيرا في عممية انتقاءمرفقة بدرجات ومستويات معيارية لمعرفة مستوى الالعب 

 المواىب وذلؾ ألسباب وظروؼ كثيرة ومتنوعة.

 
 (.20)البياني لنتائج السؤال  التمثيل ( يوضح43الشكل رقم )

 االستنتاج4 
أغمب  بأف إذف فمف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا والتي تـ تحميميا ومناقشتيا سابقا، نستنتج

بدرجات ومستويات معيارية  مرفقةالمدربيف ال يرو بأف تزويدىـ بمجموعة مف االختبارات 
وذلؾ نتيجة تداخؿ عدة عوامؿ  انتقائياو  سيساعدىـ كثيرا في عممية الكشؼ عف المواىب الناشئة

مع نقص وعي وثقافة  األحيافبينيا نقص تكويف وكفاءة ومستوى المدربيف في اغمب مف نجد 
أو العممية التدريبية،  نتقاءاألسس العممية خالؿ عممية االىذه استعماؿ  أىميةالمدربيف حوؿ 

، بانتياج الطرؽ العمميةباإلضافة إلى الظروؼ والعراقيؿ التي تحيط بيذه العممية والتي ال تسمح 
بيا  االىتماـوالوسائؿ والمنشآت التي تعتبر كأوؿ وأىـ خطوة يجب  اإلمكانيات والتي نجد مف بينيا

نجدىا شبو بصفة خاصة ل االنتقاءو  ؼونجاح عممية االكتشامف أجؿ تطوير كرة القدـ بصفة عامة 
جؿ تفكير واىتماـ المسيريف ورؤساء  أفب نرى ونشاىدبحيث  ،الناشئيف معدومة وخاصة نحو فئة

22,91% 

77,08% 

 نعم

 ال
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الذيف يعتبروف ىـ األصؿ  األندية منصب وموجو نحو فئة األكابر مع إىماليـ لمفئات الشبانية
بقا لمقاعدة الفقيية مطاوىذا ما جاء والقاعدة والركيزة التي يبنى عمييا العب المستقبؿ الموىوب، 

ما يبنى  واألصؿ أساسوومف ذلؾ أصؿ الجدار فيو  حرم الوصول" األصولمن حرم "التي تقوؿ 
عب ال أصؿ، فمذلؾ نقوؿ بأف  (21-14صالح العثيميف، الصفحات )الشيخ محمد بف  عميو غيره.

 ىو ناشئ موىوب، والناشئ الموىوب ال يكوف الحصوؿ عميو واكتشافوموىوب وذو مستوى عالمي 
االعتبارات التي نجد مف بينيا إجبار المدربيف عمى و الجيود العديد مف إال بعد تضافر  وانتقائو

مثمة في تطبيؽ بطارية االختبارات ووجود مستويات ومعايير يتـ عمى تطبيؽ األسس العممية المت
، حيث أف ذلؾ ال يكوف إلى بعد توفير الظروؼ والجو المالئـ وكذا اإلمكانيات االنتقاءأساسيا 

والوسائؿ والمنشآت التي تعمؿ عمى استقطاب والتكفؿ ورعاية ومتابعة المواىب ثـ يكوف العمؿ 
كفاءات المدرب العممية ونشر الوعي الثقافي لدييـ نحو أىمية استعماؿ أيضا عمى تطوير قدرات و 

 الطرؽ واألساليب العممية الحديثة، ثـ ليأتي بعدىا وفي األخير حثيـ وتحفيزىـ عمى تطبيقيا. 
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 خالصة4
مف خالؿ ىذا الفصؿ الذي وفقنا في إتمامو تمكنا مف إبراز الواقع الحقيقي الذي تعيشو المدارس 
الكروية ألندية الغرب الجزائري وذلؾ فيما يخص عممية الكشؼ عف استعدادات وقدرات المواىب 

بيذه العممية مف أسباب ومعوقات قد تكوف حائال بينيا وبيف الوصوؿ الناشئة وكؿ ما يحيط 
بالالعبيف وكرة القدـ الجزائرية إلى المستويات العالية ومصؼ النخبة، حيث استطعنا مف خالؿ ىذا 
الفصؿ كشؼ الستار عمى كؿ ما ىو غامض وغير واضح وذلؾ كاف ابتداء مف التعرؼ عمى 

المنشآت التي تعتبر كأوؿ وأىـ خطوة مف أجؿ إنجاح ىذه العممية  الوسائؿ واإلمكانيات ومدى توفر
المواىب أو مف خالؿ المساعدة في إعدادىـ  وانتقاء سواء مف حيث مساىمتيا في اكتشاؼ

سنة  (11-11)وتكوينيـ، حيث تبيف بأف ىذه الوسائؿ واإلمكانيات المتوفرة والموجية لفئة الناشئيف 
ىو منظـ وعممي ومبني عمى أسس متينة وقاعد صحيحة وحتى  خاصة ال تستجيب لتطبيؽ كؿ ما

أنيا ال تستجيب ألدنى شروط االحتراؼ أو المعايير العالمية كما ىو متاح ومعموؿ بو في كبرى 
األندية األوروبية التي أصبحت تشيد المنشآت ومراكز التكويف واألكاديميات بمختمؼ فروعيا وذلؾ 

ناشئيف الموىوبيف الذي يسمح بزيادة فرص نجاح واحتمالية مف أجؿ استقطاب أكبر عدد مف ال
مواىب يمكنيا تحقيؽ مستويات عالية في المستقبؿ والرجوع عمى النادي بفوائد  وانتقاء اكتشاؼ

وأمواؿ ال تعد وال تحصى، ىذا مف ناحية ومف ناحية أخرى فقد تبيف بأف اغمب ىؤالء المدربيف 
والعنصر الفعاؿ في ىذه  يعتبروف الركيزة األساسيةوالذيف  نتقاءاالو  المشرفيف عمى عممية االكتشاؼ

أف نجاحيا مرىوف بمدى معرفتو وقدرتو عمى توظيؼ الطرؽ واألساليب واألسس العممية العممية و 
العناصر التي تتوفر فييا المتطمبات الخاصة بمعبة كرة  وانتقاء أفضؿ الحديثة التي تسمح باكتشاؼ

ال يتمتعوف بكفاءات ومؤىالت عممية كافية تسمح ليـ بالخوص في أعماؽ ىذه العممية   القدـ
والوصوؿ إلى بر األماف وذلؾ سواء لجيميـ لمبادئيا وأسسيا وطرؽ تطبيقيا أو لظروؼ أخرى غير 
رياضية كالعنصرية والمحسوبية وتدخؿ بعض األطراؼ أو لحجـ عدد الناشئيف المتوافديف عمى ىذه 

وغير ذلؾ مف المعوقات، كميا عوامؿ قد تمنع وتعيؽ استعماؿ األسس والمبادئ العممية مف  العممية
 طرؼ المدربيف وذلؾ رغـ عمميـ وقناعتيـ بأىميتيا ودورىا الفعاؿ في إنجاح ىذه العممية.

وفي األخير يمكف القوؿ بأف إخضاع عممية الكشؼ عف استعدادات وقدرات الالعبيف الموىوبيف 
قدـ والتنبؤ ليـ بتحقيؽ مستويات عالية في المستقبؿ ال يكوف إلى مف خالؿ تأسيس عممية في كرة ال

المالحظة التقميدية الممارسة مف طرؼ المدربيف بأسس عممية تتمثؿ في تطبيؽ مجموعة مف 
االختبارات والقياسات تكوف مرفوقة بمستويات ومعايير سواء محمية أو عالمية يتـ مف خالليا الحكـ 

، وىذا إذا ما أردنا حقا تقديـ عمؿ يفتخر بو كؿ مدرب ينتمي ثـ انتقائو الالعب بأنو موىوبعمى 
إلى ىذه األسرة النبيمة والراقية وذلؾ مف أجؿ المساىمة في الوصوؿ بالالعبيف والنادي إلى 

 المستويات العالية وتطوير كرة القدـ الجزائرية.
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 تمييد:
خطت الرياضة خطوات واسعة، فأصبح تحقيؽ المستويات العالية يشغؿ فكر العمماء والباحثيف  لقد

والمدربيف مف حيث الوصوؿ إلى مستوى اإلنجاز الذي يتطمب معرفة جميع السبؿ التي تسيـ في 
 تحقيؽ ىذا المستوى.

ة والقياس لتتبع ومف أىـ العوامؿ التي تسيـ في تطوير ىذا المستوى اعتماد االختبارات المقنن
مستويات التطور لالعبيف لغرض وضع المعايير الصحيحة التي توضح المستوى الحقيقي لإلنجاز، 
فضال عف مراقبة ومتابعة التطور الخاص في القابميات الحركية والميارية، ونظرا لمتطور والتغير 

عادة االختبارات الخاصة باألداء ألف المع ايير القديمة ال تصمح في مستوى األداء يجب تقنيف وا 
عمى العينات الحالية وذلؾ الختالؼ القابميات والقدرات البدنية والميارية، إذا أف نتائج القياسات ال 
تعطي معنى أو مدلوال في حد ذاتيا دوف عممية التقويـ، لذا نجد أف التقويـ أعـ وأشمؿ مف االختبار 

ظاىرة وعالقة ذلؾ المستوى بالنسبة لبعض والقياس ألية عممية تيدؼ إلى التحقؽ مف مستوى أي 
المستويات األخرى )معايير التقويـ( وذلؾ مف أجؿ إصدار حكـ أو قرار عمى الظاىرة أو تقدير 
الشيء موضوع التقويـ، كما أف التقويـ يضع معايير محددة يمكف استخداميا لمحكـ عمى درجات 

)محمد  حدد أمكف التنبؤ بالنجاح مف عدمو.الجوانب المقيسة فإذا اقتربت الدرجة مف المستوى الم
 (112، صفحة 2000حسف العالوي ومحمد نصر الديف رضواف ، 

وتعد المعايير مف أفضؿ أنواع المستويات وىي السمة التي تستخدـ كمقياس لمحكـ عمى أىمية أو 
عمى قيمة األشخاص أو الموضوعات بأف يستخدـ  قيمة شيء معيف، وأف التقويـ ىو إصدار الحكـ

 (31، صفحة 1986)أبو حطب فؤاد وأحمد عثماف،  معيار ليذه القيـ.

كما أف المعايير ىي أساس الحكـ مف داخؿ الظاىرة ذاتيا وليس مف خارجيا وتأخذ الصيغة الكمية 
الخصائص الواقعية لمظاىرة، وتتضمف عممية التقنيف فييا إلى  في أغمب األحواؿ، وتتحدد في ضوء

جانب وضعيا لطريقة موحدة في تطبيؽ االختبار تحديدا موضوعيا لممعايير التي بدونيا ال نستطيع 
تفسير أو تقويـ أداء المفحوص لالختبار. والمعايير ال تمدنا فقط بالمتوسط ولكنيا تمدنا كذلؾ 

حرافات األقؿ واألعمى مف المتوسط، وىي بيذا تتيح تقويما أدؽ وذلؾ بتقييـ بالتكرارات النسبية لالن
 (39، صفحة 1995)ممدوح عبد المنعـ وعيسى عبد اهلل،  خالؿ المدى الكمي.

إلى أف الحصوؿ عمى الدرجات الخاـ في ىذه االختبارات مف األمور  "مورو وآخرون"ويشير 
السيمة، إال أف الصعوبة تكمف في إعطاء معنى ليذه الدرجات التي يتـ مف خالليا تحديد مستوى 

 -)سمالالعب في ضوء اختباراتو، وخاصة عندما تكوف طبيعة االختبار متنوعة ومختمفة مثؿ 
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 ,James Morrow, Jakson Allen, Dish James) .رات(عدد التكرا -دقائق -ثوان -متر

and Mood Dalep , 1995, p. 439)   

وفي ضوء ما سبؽ حاولنا مف خالؿ ىذا الفصؿ تحديد مستويات معيارية مع عرضيا وتحميميا  
دث عف استراتيجيات عممية ويتح مف ىذا البحث يتجو غرضوذلؾ نظرا أف الومناقشة نتائجيا، 

كنتيجة لما تـ التوصؿ إليو المواىب الناشئة فمذلؾ ارتئ الطالب الباحث في األخير  وانتقاء كتشاؼا
في الفصؿ الثاني مف الباب الثاني مف عدـ وجود مثؿ ىكذا معايير يعتمد عمييا المدربيف عمى 

تطبيؽ عممية  بناءا عمييااقتراح درجات ومستويات معيارية كأساس عممي يتـ مستوى األندية 
تطبيؽ بطارية  جراء، ومف أجؿ ذلؾ لـز أف النتائج الخاـ المتحصؿ عمييا واالنتقاء االكتشاؼ

المقترحة أف تعالج إحصائيا وذلؾ مف خالؿ  )المورفولوجية والبدنية والميارية(االختبارات 
ت اإلحصائية، حيث تـ تحويؿ تمؾ النتائج الخاـ إلى درجات معيارية حتى مجموعة مف المعادال

المواىب وذلؾ في ظؿ  وانتقاء يكوف ليا مدلوؿ ومعنى مف شأنو أف يساىـ ويسيؿ عممية اكتشاؼ
ما سبؽ وضع  سيعمؿ الطالب الباحث بناء عمى وبعدىااختالؼ وحدات القياس لالختبارات، 

يتـ مف خالليا معرفة  مؼ وحدات بطارية االختبارات المقترحةلمخت مستويات معياريةوتحديد 
ومف سيحاوؿ الطالب الباحث ، ومف أجؿ ذلؾ مستوى الالعب مقارنة مع مف ىـ في نفس سنو

 وانتقاء يـ وتساعد في اكتشاؼالتي تسمعيارية المستويات إلى ىذه الىذا الفصؿ التوصؿ  خالؿ
 عد:وذلك بسنة  (12-11)الناشئيف الموىوبيف 

 في مختمؼ وحدات بطارية االختبار. سنة12سنة و 11دراسة الفروؽ بيف الفئة العمرية  -1
في مختمؼ وحدات بطارية  دراسة التبايف بيف المستويات الثالثة ألندية الغرب الجزائري -2

  .االختبار

 .دراسة ما مدى اعتدالية توزيع بيانات العينة في مختمؼ وحدات البطارية -3
مصفوفة االرتباط لمبطارية المقترحة مف أجؿ التعرؼ بأف مختمؼ وحدات البطارية ال  دراسة -4

 تقيس نفس الصفة التي تقيسيا األخرى.
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 :جراء تطبيق بطارية االختبارات سنة(12-11)عرض ومناقشة نتائج عينة الالعبين الناشئين  -3
سنة في مختمف (12)سنة و(11)عرض ومناقشة نتائج المقارنة بين الفئة العمرية  -3-1

 وحدات بطارية االختبار المقترحة:

سنة فيما يخص (12)سنة و(11)( يوضح المقارنة بين الفئة العمرية 29الجدول رقم ) -
 بطارية االختبارات المقترحة.وحدات 

 ثطبرَخ

 االخزجبراد

 عُُخ انُبشئٍُ

 ضُخ( 11)

 عُُخ انُبشئٍُ

 ضُخ( 12)

د. 

انًحطى

 ثخ

 حجى

 انعُُخ

د. 

انجذ

 ونُخ

انذالنخ 

انًعُىَخ 

sig 

 انذالنخ

االحصب

 2ع 2ش 1ع 1ش ئُخ

ُخ
ج

ى
ىن

رف
ى
نً

 ا
خ.

إ.
 

 قُبش انطىل

 
1,459 ,072 1,438 ,061 3,376 

228 1.96 

 دال 001,

 قُبش انىزٌ

 
 دال 007, 2,688 6,203 38,212 5,506 39,689

 انكزهخ انشحًُخ
 غير دال 372, 894, 2,350 18,434 1,800 18,610

ُخ
ذَ

نج
 ا
خ.

إ.
 

 دال 000, 7,863- 424, 7,902 458, 7,577 إ.خ. انرشبقخ

 دال 000, 8,022- 287, 4,303 240, 4,105 و20إ.خ.انطرعخ 

 دال 000, 4,122 3,722 23,706 4,173 25,233 انىثت انعًىدٌ

 دال 026, 2,226 4,369 057,- 3,950 811, إخزجبر انًروَخ

إ.خ.ثرَكطٍ 

 "د" 5

1033,3

20 
 دال 000, 4,113 83,943 1000,939 84,182

َخ
بر

ه
نً

 ا
د

را
جب

خز
ال
ا

 

 دال 027, 2,218- 1,057 11,940 1,029 11,723 انًحبورح ثبنكرح

رُطُط انكرح 

 ثبنقذو
 دال 029, 2,188 22,526 50,912 24,316 55,715

فخ
طب

نً
  
رح

نك
 ا
ة

ضر
 

ضرة انكرح 

ثبنقذو 

 "انقىَخ"
 دال 001, 3,407 5,769 23,775 6,154 25,678

ضرة انكرح 

ثبنقذو 

 "انضعُفخ"
 غير دال 276, 1,092 6,277 15,556 5,419 16,155

 غير دال 374, 891,- 2,654 6,364 2,709 6,140 انزُطُط ثبنرأش

 دال 000, 4,435 1,723 5,612 1,687 6,320 ضرثخ انجساء

 دال 044, 2,023 1,668 9,576 1,631 9,890 ريُخ انزًبش

 دال 005, 2,854 5,887 42,070 5,133 43,544 انطرعخ انحركُخ

الموضح أعاله يتبيف وجود فروؽ معنوية في أغمب المتوسطات  (29)رقـ  مف خالؿ الجدوؿ
الحسابية ما عدا بعض المتوسطات الخاصة ببعض االختبارات، وعميو ومف خالؿ مشاىدة النتائج 

المحسوبة والتي تأرجحت بيف  (t)بأف قيـ  التي ظيرت فييا فروؽ بيف المتوسطات تبيف فييا
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الجدولية التي  (t)كأكبر قيمة، وىي قيـ كميا أكبر مف قيمة  (-82022)كأصغر قيمة و (22023)
، وىذا ما يدؿ عمى وجود فروؽ 227ودرجة الحرية  0205وىذا عند مستوى الداللة  (1296)بمغت 

معنوية بيف ىذه المتوسطات أي أف الفروؽ الحاصمة ليا داللة إحصائية وىذه الداللة موظفة مف 
، وبالتالي فإف ىذا التحصيؿ اإلحصائي يؤكد عمى عدـ تقارب وتجانس عينة SPSSخالؿ داللة 

 البحث في ىذه االختبارات.

ر وجود فروؽ بيف المتوسطات وىي كالتالي )الكتمة أما فيما يخص االختبارات التي لـ تظي
( t)التنطيط بالرأس( فنجدىا حققت قيـ لػػ  -ضرب الكرة ألبعد مسافة بالقدـ الضعيفة -الشحمية

، 0205عند مستوى الداللة  ((-02891(،)12092(،)02894))المحسوبة وىي عمى الترتيب كالتالي 
فنجد بأف ىذه االختبارات  (1296)دولية التي بمغت قيمتيا الج (t)ومنو وعند مقارنة ىذه النتائج بػػ

المذكورة سابقا لـ تظير وجود فروؽ معنوية بيف المتوسطات أي أف الفروؽ الحاصمة بيف 
، SPSSالمتوسطات ليست ليا داللة إحصائية وذلؾ عمما بأف الداللة موظفة مف خالؿ داللة 

رب وتجانس عينة البحث في االختبارات المذكورة وبالتالي فإف ىذا التحصيؿ اإلحصائي يبيف تقا
 سابقا.

ويتبيف مف خالؿ ما سبؽ مف عرض وتحميؿ لمنتائج إلى أف الفروؽ الحاصمة في أغمب اختبارات  -
سنة راجع إلى طبيعة ىذه المرحمة العمرية التي تتميز  (12)سنة و (11)البطارية بيف الفئة العمرية 

كما أف ىذه المرحمة  )البدنية والميارية(،الجسمانية أو الحركية  بتغيرات في أغمب النواحي سواء
قائال  "محمد حسن العالوي"تتميز باكتساب الطفؿ لمميارات وسرعة التعمـ، حيث يؤكد عمى ذلؾ 

بأف ىذه المرحمة العمرية تتميز بكثرة الحركات ونموىا بأقصى سرعة وأف الطفؿ في ىذه المرحمة 
)محمد  يمتاز بسرعة االستيعاب وتعمـ الحركات الجديدة والقدرة عمى الحركة في مختمؼ الظروؼ.

في نفس السياؽ وفيما  "زىران حامد عبد السالم"، كما يؤكد (135، صفحة 1988حسف عالوي ، 
سنة بأف  (12-11)يخص النمو الجسمي ذلؾ إلى أنو في نياية ىذه المرحمة العمرية ويقصد بيا 

، 1995)حامد عبد السالـ زىراف،  .في السنة %10في السنة والوزف  %5الطوؿ يشيد زيادة 
سنة   (12)و  (11)، كما يرجع الطالب الباحث ىذه الفروؽ الموجودة بيف الفئتيف (266صفحة 

إضافة إلى ما سبؽ ذكره مف خالؿ مالحظاتو وتجربتو مع ىذه الفئة العمرية إلى كوف أف أغمب 
لمناشئيف عمى نظاـ التفريؽ فيما بينيـ وذلؾ وانتقائيا  مدارس األندية تعتمد في جمبيا أو اكتشافيا

مف حيث اختيارىـ مف خالؿ المقابالت التنافسية أو مف حيث تدريبيـ نجد أف كؿ فئة عمرية سواء 
ليا مدربيا وبرنامجيا التدريبي الخاص بيا، وبناءا عمى ىذه االعتبارات السابقة نقوؿ بأف ىذا ما 

كؿ أدى إلى وجود فروؽ بيف الفئتيف في مختمؼ وأغمب وحدات بطارية االختبارات. أما بالنسبة ل
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والتي لـ تظير وجود فروؽ  "التنطيط بالرأس وضرب الكرة لمسافة بالقدم الضعيفة"مف اختبار 
فيرجع الطالب الباحث ذلؾ ربما إلى ىذه المرحمة العمرية التي ال ييتـ فييا المدربيف كثيرا بالتدريب 

ؾ باعتبار ىذه وذل واالنتقاء عمى ىذه الميارات أو أخذىا بعيف االعتبار أثناء عممية االكتشاؼ
الميارات غير ميمة في حد تقديرىـ، أما بالنسبة لمفرؽ الحاصؿ في الكتمة الشحمية فيذا راجع إلى 

لى طبيعة المنطقة  (12)سنة أو  (11)انتماء العينة سواء الفئة العمرية  سنة إلى مجتمع واحد وا 
لى طبيعة التغذية المتشابو إلى حد كبير باإلضافة إلى مميزات  الجغرافية المشتركة فيما بينيـ وا 

وخصائص النمو في ىذه المرحمة العمرية، وعميو خمص الطالب الباحث إلى تحديد مستويات 
سنة كؿ عمى حد وىذا راجع إلى الفروؽ  (12)سنة و (11)معيارية خاصة بكؿ فئة عمرية 

 الموجودة في أغمب اختبارات البطارية. 

فيما يخص وذلك  كل حدى سنة(12و 11)عرض ومناقشة نتائج المقارنة لمفئة العمرية  -3-2
من خالل بطارية االختبار  الجمعيات الرياضية(الفرق و  -اليواة -)المحترفالمستويات الثالثة

 :المقترحة
سنة في المستوى سواء  (12)و (11) بعد التطرؽ والوصوؿ إلى وجود فروؽ بيف الفئة العمرية

فولوجي أو البدني أو المياري وقبؿ الشروع في تحديد المستويات المعيارية لمعينة التي ىي قيد المور 
الدراسة تقرر معرفة أيضا ما مدى تقارب أو اختالؼ مستوى الالعب الناشئ المتواجد في مدارس 

رؽ التي الفرؽ سواء الكبيرة منيا أو الصغيرة وذلؾ كاف مف خالؿ دراسة التبايف بيف مدارس ىذه الف
تـ تصنيفيا إلى ثالثة مستويات وذلؾ حسب تقدير واقتراح الطالب الباحث وقد كاف ىذا التصنيؼ 

 والشروط التالية:أو التقسيـ بناءا عمى المعطيات 
المدارس التابعة لمفرؽ التي تنشط في البطولة المحترفة  حترف(:م)المستوى ال المستوى األول -1

 M.C.O- U.S.M.B.A- R.C.R-  A.S.M.O- M.C.S- G.S.M كالتالي:وىي  األولى والثانية.

المدارس التابعة لألندية الياوية والمتمثمة في كؿ مف القسـ  المستوى الثاني )المستوى ىواة(: -2
 -W.A.M- E.S.M- W.A.T- S.A.M- M.B.H :وىي كالتالي الثاني ىواة وقسـ ما بيف الرابطات.

I.S.T- J.S.M.T 

وىي المدارس التابعة لفرؽ األندية ما  (:مستوى الفرق والجمعيات الرياضيةالثالث ) المستوى -3
دوف قسـ ما بيف الرابطات والمدارس التابعة والتي تنشط عمى شكؿ جمعيات رياضية ليس ليا فريؽ 

 AFAK.M- C.A.M- K.R.B.H- AFAK.R- O.B.O- N.T وىي كالتالي:أكابر. 
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األخير نقوؿ بأف اليدؼ مف دراسة التبايف ليذا التقسيـ ىو التعرؼ والتأكيد عمى الواقع الذي  وفي -
باإلضافة إلى التحديد الدقيؽ لمعينة المراد بناء المستويات  االكتشاؼ واالنتقاءتعيشو عممية 
 المعيارية ليا.

الثالث من خالل سنة في المستويات (11)يوضح مقارنة لمفئة العمرية  (30)الجدول رقم  -
 .االختبارات المورفولوجية والبدنية

انً

قبر

 َخ

 

 االخزجبراد

 

 يصذر انزجبٍَ
يجًىع 

 انًرثعبد

درجبد 

 انحرَخ

يزىضط 

 انًرثعبد

)ف( 

انًح

 ضىثخ

)ف( 

انجذ

 ونُخ

انذالنخ 

sig 

 

01 

ُخ
ج

ى
ىن

رف
ى
نً

 ا
د

را
جب

خز
ال
 ا

 

 انطىل

 002, 2 004, بين انمجموعات
,391 

 

3.03 

,677 

 
 005, 225 1,163 انمجموعاتداخم 

 / 227 1,167 انمجموع انكهي

 

02 

 

 انىزٌ

 13,581 2 27,162 بين انمجموعات
,446 

 

,641 

 
 30,470 225 6855,807 داخم انمجموعات

 / 227 6882,969 انمجموع انكهي

 

03 

انكزهخ 

 انشحًُخ

 669, 2 1,338 بين انمجموعات

 3,264 225 734,315 داخم انمجموعات 815, 205,

 / 227 735,653 انمجموع انكهي

 

04 

ـخ
ـــ

َُ
جذ

ان
د 

را
جب

خز
ال
ا

 

 

إ.خ. 

 انرشبقخ

2,69 558, 2 1,116 بين انمجموعات

9 

 

,069 

 
 207, 225 46,531 داخم انمجموعات

 / 227 47,647 انمجموع انكهي

 

05 

إ.خ. 

انطرعخ 

 و20

2,73 154, 2 309, انمجموعات بين

1 

 

,067 

 
 057, 225 12,728 داخم انمجموعات

 / 227 13,037 انمجموع انكهي

 

06 

 

انىثت 

 انعًىدٌ

 13,208 2 26,416 بين انمجموعات
,757 

 

,470 

 
 17,450 225 3926,264 داخم انمجموعات

 / 227 3952,680 انمجموع انكهي

 

07 

 

إخزجبر 

 انًروَخ

 119, 2 238, بين انمجموعات
,008 

 

,992 

 
 15,745 225 3542,653 داخم انمجموعات

 / 227 3542,890 انمجموع انكهي

 

08 

 إ.خ.

ثرَكطٍ 

 "د"5

 2 27120,619 بين انمجموعات
13560,31

0 1,92

9 
,148 

 7029,062 225 1581539,008 داخم انمجموعات

 / 227 1608659,627 انمجموع انكهي

 
 



سنة(12-11)عرض ومناقشة نتائج عينة الالعبين الناشئين                          الفصل الثالث  

 276 

الثالث من خالل سنة في المستويات (11)( يوضح مقارنة لمفئة العمرية 31الجدول رقم ) -
 .االختبارات الميارية

انً

قبر

 َخ

االخزجبراد 

 انًهبرَخ
 يصذر انزجبٍَ

يجًىع 

 انًرثعبد

درجبد 

 انحرَخ

يزىضط 

 انًرثعبد

)ف( 

انًح

 ضىثخ

)ف( 

انجذ

 ونُخ

انذالنخ  

 sig 

 

09 

انًحبورح 

وانجرٌ 

 ثبنكرح

 

25,2 22,051 2 44,102 بين انمجموعات

96 

 

3.03 

,000 

 

 872, 225 196,133 داخم انمجموعات

 / 227 240,235 انمجموع انكهي

 

10 

 

رُطُط انكرح 

 ثبنقذو

 

 352,899 2 705,799 بين انمجموعات

,595 ,553 
 593,381 225 133510,671 داخم انمجموعات

 / 227 134216,469 انمجموع انكهي

 

11 

فخ
طب

نً
  
رح

نك
 ا
ة

ضر
 

ضرة 

انكرح 

ثبنقذو 

 "انقىَخ"

5,16 188,594 2 377,188 بين انمجموعات

2 

 

,006 

 

 36,536 225 8220,638 داخم انمجموعات

  227 8597,825 انمجموع انكهي

 

12 

 ضرة

انكرح 

ثبنقذو 

 انضعُفخ"

 59,622 2 119,244 بين انمجموعات

2,04

9 
,131 

 29,091 225 6545,587 داخم انمجموعات

 / 227 6664,832 انمجموع انكهي

 

13 

 

انزُطُط 

 ثبنرأش

1,48 10,851 2 21,701 بين انمجموعات

5 

 

,229 

 
 7,306 225 1643,808 داخم انمجموعات

 / 227 1665,509 انمجموع انكهي

 

14 

 

 ضرثخ انجساء

1,74 4,937 2 9,874 بين انمجموعات

6 

 

,177 

 
 2,828 225 636,253 داخم انمجموعات

 / 227 646,127 انمجموع انكهي

 

15 

 

 ريُخ انزًبش

 012, 2 024, بين انمجموعات
,004 

 

,996 

 
 2,683 225 603,660 داخم انمجموعات

 / 227 603,683 انمجموع انكهي

 

16 

 

انطرعخ 

 انحركُخ

 60,001 2 120,002 بين انمجموعات
2,32

2 
 25,842 225 5814,560 داخم انمجموعات 100,

 / 227 5934,561 انمجموع انكهي

 

17 

انذرجخ انخبو 

انكهُخ نجطبرَخ 

 االخزجبراد

2,79 15760,71 2 31521,430 بين انمجموعات

1 

 

,064 

 
 5647,659 225 1270723,294 داخم انمجموعات

 / 227 1302244,724 انمجموع انكهي

نتائج الفئة العمرية المذاف نقارف مف خالليما  (31)و (30)نالحظ مف خالؿ الجدوليف رقـ 
وذلؾ عف طريؽ )المحترف والياوي والجمعيات الرياضية( سنة في كؿ مف المستويات الثالثة (11)

ات المقترحة، حيث يظير لنا جميا مف خالؿ المعالجة اإلحصائية المتمثمة في االختبار بطارية 
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وذلؾ  0205ىي أقؿ مف مستوى الداللة  (sig)بأف جميع قيـ الداللة المعنوية  "ف"اختبار التبايف 
 (sig=0.000)يف إحصائيتيف ظيرتا عكس ذلؾ وىي الداللة ما عدا داللت 225عند درجة الحرية 

حيث كاف ذلؾ عند كؿ مف اختبار المحاورة والجري بالكرة وضرب الكرة بالقدـ  (sig=0.006)و
القوية عمى الترتيب، ومنو قد خمص الطالب الباحث إلى تكافؤ وتجانس وعدـ وجود فروؽ بيف 

سنة في المستويات الثالثة وذلؾ في أغمب وحدات بطارية االختبار (11)العبي الفئة العمرية 
سنة لكؿ مف المستوى المحترؼ (11)المقترحة وليتقرر بناء ووضع مستويات معيارية لمفئة العمرية 

والياوي والجمعيات الرياضية مجتمعة وىذا لعدـ وجود فروؽ يعزى إلييا تجعمنا نضع لكؿ مستوى 
 و.      مستويات معيارية خاصة ب

الثالث من خالل سنة في المستويات (12)( يوضح مقارنة لمفئة العمرية 32الجدول رقم ) -
 .االختبارات المورفولوجية والبدنية

انً

قبر

 َخ

 يصذر انزجبٍَ االخزجبراد
يجًىع 

 انًرثعبد

درجبد 

 انحرَخ

يزىضط 

انًرثعب

 د

)ف( 

انًح

 ضىثخ

)ف( 

انجذو

 نُخ

انذالنخ 

sig 

 

01 

د 
را

جب
خز

ال
ا

ُخ
ج

ى
ىن

رف
ى
نً

ا
 

 

 انطىل

 1,739 0,006 2 0,013 بين انمجموعات
 
 

 

 

 

 

 
3.03 
 

 

 

 

 

0,178 
 
 

 0,004 225 0,825 داخم انمجموعات

  227 0,838 انمجموع انكهي

 

02 

 

 انىزٌ

 106,963 2 213,925 بين انمجموعات
2,825 

 
 

0,061 
 
 

 37,863 225 8519,122 داخم انمجموعات

  227 8733,047 انمجموع انكهي

 

03 

انكزهخ 

 انشحًُخ

 1,507 8,283 2 16,567 بين انمجموعات
 
 

0,224 
 
 

 5,497 225 1236,83 داخم انمجموعات

  227 1253,397 انمجموع انكهي

 

04 

ـخ
ـــ

َُ
جذ

ان
د 

را
جب

خز
ال
ا

 

إ.خ. 

 انرشبقخ

 

 0,187 2 0,373 بين انمجموعات
1,036 

 
 

0,356 
 
 

 0,18 225 40,53 داخم انمجموعات

  227 40,903 انمجموع انكهي

 

05 

انطرعخ 

 و20

 

 0,786 0,065 2 0,129 بين انمجموعات
 
 

0,457 
 
 

 0,082 225 18,513 داخم انمجموعات

  227 18,642 انمجموع انكهي

 

06 

نىثت ا

 انعًىدٌ

 

 1,239 17,131 2 34,262 بين انمجموعات
 
 

0,292 
 
 

 13,827 225 3111,05 داخم انمجموعات

  227 3145,311 انمجموع انكهي

 

07 

 

إخزجبر 

 انًروَخ

 2,191 41,378 2 82,757 بين انمجموعات
 
 

0,114 
 
 

 18,887 225 4249,502 داخم انمجموعات

  227 4332,259 انمجموع انكهي

 

08 

 

ثرَكطٍ 

 "د"5

 2 20077,095 بين انمجموعات
10038,

547 

 7019,76 225 1579448,05 داخم انمجموعات 0,241 1,430

1599525,1 انمجموع انكهي
40 

227 
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الثالث من خالل سنة في المستويات (12)يوضح مقارنة لمفئة العمرية  (33)الجدول رقم  -
 .االختبارات الميارية

انً

قبر

 َخ

 االخزجبراد

 انًهبرَخ

يجًىع  يصذر انزجبٍَ

 انًرثعبد

درجبد 

 انحرَخ

يزىضط 

 انًرثعبد

)ف( 

انًح

 ضىثخ

)ف( 

انجذ

 ونُخ

انذالنخ  

 sig 

 

09 

انًحبورح 

 وانجرٌ ثبنكرح

 

 6,53 6,955 2 13,91 بين انمجموعات
 
 

 
3.03 
 

0,002 
 
 

 1,065 225 239,658 داخم انمجموعات

  227 253,569 انمجموع انكهي

 

10 

رُطُط انكرح 

 ثبنقذو

 

 944,691 2 1889,383 بين انمجموعات

 503,542 225 113296,863 داخم انمجموعات 0,156 1,876

 6,955 227 115186,246 انمجموع انكهي

 

11 

فخ
طب

نً
  
رح

نك
 ا
ة

ضر
 

ضرة انكرح 

ثبنقذو 

 "انقىَخ"

 1,418 47,013 2 94,025 بين انمجموعات
 
 

0,244 
 
 

 33,154 225 7459,574 داخم انمجموعات

  227 7553,599 انمجموع انكهي

 

12 

ضرة انكرح 

ثبنقذو 

 "انضعُفخ"

 109,643 2 219,285 بين انمجموعات

 38,779 225 8725,282 داخم انمجموعات 0,061 2,827

  227 8944,567 انمجموع انكهي

 

13 

 

 انزُطُط ثبنرأش

 1,771 12,389 2 24,777 بين انمجموعات
 
 

0,173 
 
 

 6,996 225 1574,008 داخم انمجموعات

  227 1598,785 انمجموع انكهي

 

14 

 

 ضرثخ انجساء

 2,239 6,574 2 13,148 بين انمجموعات
 
 

0,109 
 
 

 2,937 225 660,75 داخم انمجموعات

  227 673,898 انمجموع انكهي

 

15 

 

 ريُخ انزًبش

 1,976 5,454 2 10,907 بين انمجموعات
 
 

0,141 
 
 

 2,76 225 620,942 داخم انمجموعات

  227 631,85 انمجموع انكهي

 

16 

 

انطرعخ 

 انحركُخ

 2,845 97,014 2 194,028 بين انمجموعات
 
 

0,06 
 
 

 34,102 225 7672,849 داخم انمجموعات

  227 7866,877 انمجموع انكهي

 

17 

انذرجخ انخبو 

انكهُخ نجطبرَخ 

 االخزجبراد

 4911,805 2 9823,61 بين انمجموعات

 6190,291 225 1392815,391 داخم انمجموعات 0,454 0,793

  227 1402639,001 انمجموع انكهي

نتائج الفئة العمرية المذاف نقارف مف خالليما  (33)و (32)نالحظ مف خالؿ الجدوليف رقـ 
وذلؾ عف طريؽ  )المحترف والياوي والجمعيات الرياضية(سنة في كؿ مف المستويات الثالثة (12)

ات المقترحة، حيث يظير لنا جميا مف خالؿ المعالجة اإلحصائية المتمثمة في االختبار بطارية  
وذلؾ  0205ىي أقؿ مف مستوى الداللة  (sig)بأف جميع قيـ الداللة المعنوية  "ف"اختبار التبايف 

ما عدا داللة إحصائية واحدة ظيرت عكس ذلؾ وىي الداللة  225عند درجة الحرية 
(sig=0.002)  حيث كانت عند اختبار المحاورة والجري بالكرة، ومنو قد خمص إلى تكافؤ وتجانس

سنة في المستويات الثالثة وذلؾ في أغمب وحدات (12)ئة العمرية وعدـ وجود فروؽ بيف العبي الف
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بطارية االختبار المقترحة مرجعا الطالب الباحث ذلؾ في حد تقديريو ومف خالؿ تجربتو المتواضعة 
مع ىذه الفئة العمرية إلى طبيعة اإلمكانيات المتوفرة والواقع الذي تعيشو ىذه الفئة العمرية مف 

مؼ المستويات الثالثة التي أصبح جؿ اىتماميا وتفكيرىا منصب نحو فئة إىماؿ وذلؾ في مخت
األكابر مستثنيف الفئات الشبانية الصغرى وخاصة الفئة العمرية التي ىي قيد الدراسة والتي ال 

أو مف جوانب أخرى كالتكويف والرعاية  واالنتقاء يعطونيا أىمية سواء مف جانب االكتشاؼ
والمتابعة، وىذا ما جعؿ وجود ىذا التقارب بيف العبي المستويات الثالثة عمى حد سواء، وعميو 

سنة لكؿ مف المستوى المحترؼ (12)و (11)تقرر بناء ووضع مستويات معيارية لمفئة العمرية 
وؽ يعزى إلييا تجعمنا نضع لكؿ مستوى والياوي والجمعيات الرياضية مجتمعة وىذا لعدـ وجود فر 

 مستويات معيارية خاصة بو.

عرض ومناقشة نتائج التوزيع االعتدالي لمبيانات باستخدام بعض مقاييس النزعة المركزية  -3-3
 والتشتت وااللتواء:

يوضح بعض مقاييس النزعة المركزية والتشتت المتحصل عمييا جراء تطبيق  (34)جدول رقم 
 سنة(:11بطارية االختبار المقترحة عمى الفئة العمرية )

 انجطبرَخ          

 يقبَُص  

انُسعخ انًركسَخ  

 وانزشزذ

 انجــــبَــت انجـــــــــــــذَــٍ انجـــبَت انًىرفىنــىجــٍ

قُبش 

 انطىل

قُبش 

 انىزٌ

انكزهخ 

 انشحًُخ

إخ. 

 انرشبقخ

إخ.انطرعخ 

 و20

إخ.انىثت 

 انعًىدٌ

إخ. 

 انًروَخ

إخ. 

 انزحًم

 -7470 81404 1417 04,7 42411 12484 4411 انمتوسط انحسابي
47774,

1 

 21400 1410 1404 ,748 7418 8411 ,044 7470 االنحراف انمعياري

 2547, 7477 81477 1417 04,7 42482 10487 4411 انوسيط

 5144, 7444 ,8145 1482 04,7 404,2 15440 4411 انمنوال

 1271 -0212 -0271 0225 0205 0259 1247 -0234 يعبيم االنزىاء

 انجطبرَخ         

 يقبَُص  

انُسعخ انًركسَخ  

 وانزشزذ

 انجـــــــــــــــــــبَــت انًهـــــــــــــــــــــــــــــــبرٌ

انًحبور

 ح ثبنكرح

انزُطُط 

 ثبنقذو

ركم انكرح 

ثبنقذو 

 "ق"

ركم انكرح 

ثبنقذو 

 "ض"

رُطُط انكرح 

 ثبنرأش

إ.خ. ركهخ 

 انجساء

ريُخ 

 انزًبش

انطرعخ 

 انحركُخ

 18470 452, 5404 0410 45450 81402 574,4 444,1 انمتوسط انحسابي

 5420 4400 4408 8405 0480 5400 88412 4475 االنحراف انمعياري

 18477 405, 5457 0477 41417 81417 15477 44428 انوسيط

 14420 427, 5482 5480 ,4847 85405 11442 44452 انمنوال

 0211 -0239 0259 1224 1266 -0298 2237 1202 يعبيم االنزىاء
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يوضح بعض مقاييس النزعة المركزية والتشتت المتحصل عمييا جراء تطبيق  (35)جدول رقم 
 سنة(:12بطارية االختبار المقترحة عمى الفئة العمرية )

 انجطبرَخ         

 يقبَُص  

انُسعخ انًركسَخ  

 وانزشزذ

 انجــــبَــت انجـــــــــــــذَــٍ انجـــبَت انًىرفىنــىجــٍ

قُبش 

 انطىل

قُبش 

 انىزٌ

انكزهخ 

 انشحًُخ

إخ. 

 انرشبقخ

إخ.انطرعخ 

 و20

إخ.انىثت 

 انعًىدٌ

إخ. 

 انًروَخ

إخ. 

 انزحًم

 7424 85481 1447 0452 42404 ,1,40 4410 انمتوسط انحسابي
471141

8 

 21477 14,1 1440 7481 7410 4427 ,541 7470 االنحراف انمعياري

 474145 8477 85477 1444 0455 42415 124,0 4415 انوسيط

 00420, 1412 81451 1444 0457 42441 10457 4411 انمنوال

 2202 -2271 0250 -0202 0253 0281 1219 1210 يعبيم االنزىاء

 انجطبرَخ         

 يقبَُص  

انُسعخ انًركسَخ  

 وانزشزذ

 انجـــــــــــــــــــبَــت انًهـــــــــــــــــــــــــــــــبرٌ

انًحبور

 ح ثبنكرح

انزُطُط 

 ثبنقذو

ركم انكرح 

ثبنقذو 

 "ق"

ركم انكرح 

ثبنقذو 

 "ض"

رُطُط انكرح 

 ثبنرأش

إ.خ. ركهخ 

 انجساء

ريُخ 

 انزًبش

انطرعخ 

 انحركُخ

 11451 ,42, 0418 0441 40440 85402 55404 44404 انمتوسط انحسابي

 5447 4401 4402 8407 5414 0441 81480 74,5 االنحراف انمعياري

 11477 47475 0457 0477 45447 85407 51477 44407 انوسيط

 144,4 47410 0420 5408 ,,484 85401 57450 44400 انمنوال

 0296 -0289 -0296 0247 1276 -0203 0264 0211 يعبيم االنزىاء

 عرض ومناقشة النتائج:
الموضحيف أعاله بأف جميع قيـ معامؿ االلتواء تتراوح وتقع  (35-34)يتبف مف خالؿ الجدوليف 

تمثمت في   سنة(11)، وذلؾ كوف أدنى قيمة بمغتيا الفئة العمرية (±3)ضمف حدود المجاؿ 
فانحصرت قيميا  سنة(12)، أما بالنسبة لمفئة العمرية (2937)بينما أعمى قيمة بمغت  (-0998)

أعمى قيمة، وىذا ما يدؿ عمى أف قيـ أفراد العينة ك (2902)كأدنى قيمة و (-2971)ما بيف 
لممجتمع األصؿ المشتقة منو جميعيا تتوزع توزيعا طبيعيا وتدخؿ ضمف المنحنى اإلعتدالي، وعميو 

بأف المنحنى التكراري اإلعتدالي المعياري ىو  "فؤاد البيي السيد"فإف ىذه النتائج تتفؽ مع ما ذكره 
اتنا التكرارية المختمفة وما مدى اقترابنا مف الظاىرة التي ندرسيا في اإلطار الذي ننسب إليو توزيع

صورتيا العامة عند جميع األفراد أو ما مدى ابتعادنا عنيا، وأنو مف الواجب البحث عف الوسائؿ 
اإلحصائية التي تجعؿ تمؾ المقارنات ممكنة وصحيحة، وذلؾ أنو عندما ال تكوف عينة األفراد التي 

ف حكمنا ال تمؿ وجودىـ في إطار تمؾ العينة فإاالختبار ممثمة لجميع األفراد الذيف يحطبقنا عمييا 
)المجتمع األصمي(، يكوف صحيحا ألننا ننسب مستوى الالعب إلى إطار ال يمثؿ جميع الالعبيف 

ولذلؾ كاف مف األحرى بنا أف نحسب المنحنى األصمي الذي تمثمو العينة أو المنحنى الداؿ عمى 
جميع األفراد الذيف اشتققنا منيـ العينة ليصبح حكمنا صحيحا وصالحا، وىكذا نصؿ في النياية 
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ؽ منو إلى أف المنحنى اإلعتدالي الذي يمثؿ األصؿ أو األب أو التعداد الكمي أو العالـ الذي نشت
العينة التي تجرى عمييا مختمؼ اختباراتنا، وأنو كمما كاف اختبارنا صحيحا وكاف عدد األفراد كبيرا 

)فؤلد البيي السيد،  إلى الحد الذي ال يتأثر باألخطاء في القياس كمما كاف اقترابنا مف األصؿ كبير
وكؿ ىذا جاء مطابقا لمنتائج المتحصؿ عمييا وما جاء بو محمد  ،(234-228، الصفحات 1996

نصر الديف رضواف القائؿ بأنو "كمما زاد حجـ العينة كمما اقترب توزيع المعاينة مف التوزيع المعتدؿ 
 (77، صفحة 2003)محمد نصر الديف رضواف،  الذي يظير بو المجتمع األصمي".

أنو كمما زاد  "محمد حسن العالوي ومحمد نصر الدين رضوان"كما يؤكد في نفس السياؽ كؿ مف 
حجـ العينة اقتربنا عند توزيع البيانات مف شكؿ المنحنى اإلعتدالي، وأنو كمما كانت االختبارات 
المستخدمة مناسبة مف حيث درجة الصعوبة والسيولة أدى ذلؾ إلى الحصوؿ عمى شكؿ المنحى 

 (145، صفحة 2000)محمد حسف العالوي ومحمد نصر الديف رضواف ،  عتدالي لمبيانات.اإل

وعميو ومف خالؿ كؿ ما تـ ذكره مف تحميؿ وعرض ومناقشة لمنتائج الموضحة في الجدوليف  -
حدات بطارية االختبارات السابقيف نقوؿ بأف توزيع البيانات لمختمؼ أفراد العينة في جميع و 

المقترحة تتوزع توزيعا طبيعيا مما يعتبر أحد مؤشرات انتظاـ العينة وتحقيقيا المنحنى اإلعتدالي 
وكذا تمثيميا لممجتمع األصمي، وبالتالي فإف كؿ ىذا يتيح لنا البدء بالخطوات القادمة واالستمرار 

طريؽ الصحيح مف أجؿ المواصمة واالستمرارية في العمؿ وبالػتأكيد فإف ىذا يجعمنا في المسار أو ال
في إكماؿ اإلجراءات اإلحصائية  والحصوؿ عمى النتائج المتمثمة في تحديد مستويات معيارية 

عرضيا وتحميميا  ومف أجؿ أيضا سنة(12-11)الموىوبيف مف الناشئيف  وانتقاء لغرض اكتشاؼ
 .ومف ثـ مناقشتيا

       

 

 

 

 

 



 
واالرتباط بين كل اختبار والدرجة الكمية لمبطارية. سنة(11)( يوضح مصفوف معامالت االرتباط البينية لوحدات بطارية االختبار المقترحة لدى الفئة العمرية 63رقم )الجدول   

 8380 عند مستوى الداللة( 83160)ر= 

 االختبارات
)VARIABLES

( 

الكتمة  الوزن الطول
الشحمي

 ة

الرشاقة"
 بارو"

السرعة 
م"08"  

الوثب 
 العمودي

التحمل  المرونة
"بريكس

د"0ي   

المحاورة 
 بالكرة

التنطيط 
 بالقدم

 كرة ضرب.
لمسافة 
 بالقدم "ق"

 كرة رب.ض
لمسافة 

 بالقدم "ض"

التنطيط 
 بالرأس

ضربة 
 الجزاء

رمية 
 التماس

السرعة 
 الحركية

.م.مج.د  
لوحدات 

لبطاريةا  
                 1 الطول

                1 0,610 الوزن

الشحميةالكتمة   0,094 0,844 1               

              1 0,051 0,027- 0,156- الرشاقة "بارو"

م"08رعة "الس  -0,168 -0,105 -0,028 0,293 1             

            1 0,144- 0,008 0,125 0,153 0,102 الوثب العمودي

           1 0,203 0,083- 0,018- 0,140 0,123 0,013 المرونة

د"0"بريكسي  0,167 0,123 0,049 -0,238 -0,858 0,094 0,023 1          

         1 0,073- 0,159- 0,225- 0,180 0,090 0,054 0,015 0,069- المحاورة بالكرة

        1 0,062- 0,333 0,123 0,176 0,372- 0,017- 0,050 0,118 0,147 التنطيط بالقم

ض.كرة لمسافة 
       1 0,367 0,509- 0,235 0,142 0,190 0,289- 0,169- 0,031 0,130 0,198 بالقدم "ق"

ض.كرة لمسافة 
      1 0,691 0,493 0,433- 0,304 0,175 0,250 0,324- 0,021 0,117 0,175 0,150 بالقدم "ض"

     1 0,291 0,194 0,285 0,053- 0,173 0,008- 0,075 0,171- 0,047- 0,092- 0,029 0,186 التنطيط بالرأس

    1 0,128 0,218 0,192 0,141 0,098- 0,126 0,081 0,236 0,144- 0,057- 0,015 0,077 0,138 ضربة الجزاء

   1 0,145 0,171 0,434 0,584 0,363 0,282- 0,296 0,238 0,239 0,351- 0,271- 0,077 0,196 0,269 رمية التماس

  1 0,326 0,145 0,245 0,430 0,387 0,335 0,337- 0,181 0,157 0,268 0,191- 0,057- 0,045 0,118 0,163 السرعة الحركية

 1 0,559 0,668 0,375 0,376 0,697 0,677 0,559 0,446- 0,545 0,340 0,443 0,599- 0,301- 0,308 0,486 0,463 د.خ.ك.لمبطارية



 
واالرتباط بين كل اختبار والدرجة الكمية لمبطارية. سنة(12)( يوضح مصفوف معامالت االرتباط البينية لوحدات بطارية االختبار المقترحة لدى الفئة العمرية 37رقم )الجدول   

 8380 عند مستوى الداللة( 83130)ر= 

 االختبارات
)VARIABLES

( 

الكتمة  الوزن الطول
الشحمي

 ة

الرشاقة"
 بارو"

السرعة 
م"28"  

الوثب 
 العمودي

التحمل  المرونة
"بريكس

د"0ي   

المحاورة 
 بالكرة

التنطيط 
 بالقدم

 كرة ضرب.
لمسافة 
 بالقدم "ق"

 كرة رب.ض
لمسافة 

 بالقدم "ض"

التنطيط 
 بالرأس

ضربة 
 الجزاء

رمية 
 التماس

السرعة 
 الحركية

.م.مج.د  
لوحدات 

لبطاريةا  
                 1 الطول

                1 0,705 الوزن

الشحميةالكتمة   -0,015 0,695 1               

              1 0,170- 0,204- 0,121- الرشاقة "بارو"

م"28رعة "الس  -0,273 -0,119 0,112 -0,026 1             

            1 0,204- 0,018 0,122- 0,005- 0,119 الوثب العمودي

           1 0,108 0,124- 0,088- 0,005 0,151 0,191 المرونة

د"0"بريكسي  0,292 0,153 -0,084 0,069 -0,706 0,198 0,062 1          

         1 0,037- 0,119 0,089- 0,024- 0,139 0,000 0,034 0,039 المحاورة بالكرة

        1 0,417- 0,282 0,010- 0,149 0,248- 0,221- 0,104 0,122 0,071 التنطيط بالقم

ض.كرة لمسافة 
       1 0,419 0,258- 0,311 0,060 0,221 0,423- 0,167- 0,192 0,178 0,053 بالقدم "ق"

ض.كرة لمسافة 
      1 0,731 0,376 0,256- 0,341 0,134 0,201 0,403- 0,021- 0,117 0,237 0,207 بالقدم "ض"

     1 0,111 0,075 0,083 0,136- 0,113 0,101 0,050 0,008- 0,003 0,010 0,156 0,205 التنطيط بالرأس

    1 0,102 0,234 0,216 0,284 0,230- 0,159 0,130 0,164 0,106- 0,061- 0,051 0,132 0,131 ضربة الجزاء

   1 0,223 0,112 0,433 0,391 0,206 0,156- 0,252 0,347 0,285 0,398- 0,135- 0,029 0,289 0,369 رمية التماس

  1 0,272 0,282 0,015- 0,292 0,358 0,426 0,185- 0,121 0,071 0,219 0,112- 0,068- 0,116 0,124 0,061 السرعة الحركية

 1 0,489 0,648 0,464 0,297 0,674 0,669 0,582 0,355- 0,512 0,323 0,379 0,525- 0,301- 0,285 0,559 0,496 د.خ.ك.لمبطارية
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عرض ومناقشة معامالت مصفوفة االرتباط البينية لوحدات بطارية االختبارات المقترحة  -3-4
 ( سنة:12-11بالنسبة لمفئة العمرية )

تبيف بأف مصفوفة  (37)و (36)بعد اإلطالع عمى النتائج الموضحة في كؿ مف الجدوؿ رقـ 
)وذلك بدون احتساب معامؿ ارتباط  (136)تتضمف  سنة(11)االرتباط الخاصة بالفئة العمرية 

ف قيـ حيث نجد بأ ارتباط سالب، (39)معامؿ ارتباط موجب و (97)، منيا الخاليا القطرية(
 (66)يا ارتباط من (89)بمغت  0905االرتباطات التي سجمت داللة معنوية عند مستوى الداللة 

سالبة، بينما نجد بأف معامالت االرتباط الغير دالة معنويا عند نفس مستوى الداللة  (23)موجبة و
 ارتباط سالب. (16)ارتباط موجب و (31)ارتباط منيا  (47)بمغت  0905

 (94)معامؿ ارتباط، توزعت عمى  (136)فتضمنت أيضا  سنة(12)أما فيما يخص الفئة العمرية 
ارتباط سالب، كما نجد بأف قيـ االرتباطات التي أظيرت داللة  (42)موجب ومعامؿ ارتباط 

سالبة، وأما فيما  (20)موجبة و (56)ارتباط منيا  (76)بمغت  0905معنوية عند مستوى الداللة 
ارتباط  (60)فقد بمغت  0905يخص معامالت االرتباط الغير معنوية عند نفس مستوى الداللة 

.)مع العمم أن ىذه النتائج تم الحصول عمييا بعد ارتباط سالب (22)ارتباط موجب و (38)منيا 
 (09138مقارنتيا بــ "ر" الجدولية التي بمغت 

كما نالحظ مف خالؿ النتائج المبينة في الجدوؿ بأف أغمب ومعظـ قيـ معامالت االرتباط سواء  -
دالة معنويا مما يدؿ عمى عدـ وجود إما كانت غير  سنة(12)أو  سنة(11)عند الفئة العمرية 

ما أن "بن سي ىناؾ ارتباط ولكنو ضعيؼ، وعميو يمكف القوؿ نقال عف  و كافارتباط فيما بينيا، وا 
بأف عدـ وجود ارتباط أو وجود ارتباط ضعيؼ بيف وحدات بطارية االختبار المقترحة  قدور حبيب"

لؾ ال يمكف االستغناء عف أحدىما باآلخر يدؿ عمى أف كؿ منيا يقيس ظاىرة ال يقيسيا اآلخر، لذ
، كما (190، صفحة 2007/2008)بف سي قدور حبيب،  ا يتطمب وجودىما معا في البطاريةمم

يشير الطالب الباحث إلى ظيور بعض قيـ االرتباط العالية بيف وحدات البطارية المقترحة في كال 
 النحو التالي:الجدوليف وىي عمى 

عند  02610ارتباط عالي بيف قياس كؿ مف الطوؿ والوزف في كال الجدوليف حيث بمغت قيمة  -
سنة، وىذا مما يعني أف الزيادة في الطوؿ ( 12)عند فئة  09705سنة وقيمة  (11)الفئة العمرية 

غالبا ما يرافقيا زيادة في الوزف )عالقة طردية(، وفي ىذا الشأف اتفقت معظـ البحوث عمى أىمية 
األخذ بعيف االعتبار بمتغيري الطوؿ والوزف خالؿ عممية اكتشاؼ وانتقاء المواىب في معظـ 

بأف العالقة بيف كؿ مف الطوؿ  أبو يوسف""محمد حازم ومختمؼ الرياضات، وقد اتفؽ عمى ذلؾ 
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، 2005)محمد حاـز محمد أبو يوسؼ،  الكمي لالعب ووزنو ليا أىمية كبيرة في لعبة كرة القدـ
 Warren 1974نقال عف "واريف  "بن سي قدور حبيب"، كما اتفؽ عمى ذلؾ أيضا (31صفحة 
أف القياسات الجسمية تمدنا بأسس ومفاىيـ عممية تستخدـ في المقارنة " عمى Mass 1975وماس 

 (190، صفحة 2007/2008)بف سي قدور حبيب،  بيف األداء الرياضي لألفراد.

  02844سنة قيمة  (11)ارتباط عالي بيف الوزف مع الكتمة الشحمية بحيث بمغ عند الفئة العمرية  -
، ويرجع الطالب الباحث ىذه العالقة 02695سنة فقد بمغت قيمة االرتباط  (12)وأما الفئة العمرية 

القوية إلى أف الحصوؿ وحساب نتائج الكتمة الشحمية مرتبط بشكؿ مباشر بوجود المعادلة المتمثمة 
"حنفي شير في قسمة الوزف عمى الطوؿ وىذا ما يجعؿ العالقة الموجودة ىي عالقة منطقية حيث ي

القائؿ بأف: التفوؽ الرياضي ال يرتبط بالمقاييس الجسمية فقط  "عويسي الجبالي"نقال عف  محمود"
ولكف تمثؿ العالقات التي ترتبط بيف ىذه المقاييس ببعضيا البعض عامال ىاما كالعالقة بيف 

 (115حة ، صف1980)حنفي محمود مختار،  الطوؿ والوزف.

حيث بمغت قيمة االرتباط لدى الفئة العمرية  د"5"ارتباط بيف السرعة مع اختبار التحمؿ بريكسي  -
، ويرجع الطالب الباحث 02706سنة فقد بمغت قيمة  (12)أما الفئة العمرية   02858سنة  (11)

ىذه العالقة ربما إلى ارتباط صفة السرعة بأداء اختبار التحمؿ وكما أف الطالب الباحث أبقى 
كالىما مف أجؿ وجودىما معا في البطارية وذلؾ بناءا عمى توصيات األساتذة والخبراء المحكميف 

بدنية األكثر أىمية في لعبة والمرشحيف لمبطارية وألىمية كؿ اختبار في قياس صفة مف الصفات ال
 كرة القدـ.

عند الفئة  09691ارتباط في نتائج ضرب الكرة لمسافة بالقدـ القوية والضعيفة حيث بمغت قيمة  -
سنة، وىذا ما يعني أف كالىما يقيس نفس  (12عند الفئة ) 02731سنة وقيمة  (12)العمرية 

جراءات تطبيؽ الصفة ولكف رغـ ذلؾ تـ اإلبقاء عمييما وذلؾ لتقيد ا لطالب الباحث بتعميمات وا 
االختباريف والتي تـ استخالصيما مف مجموعة مف الكتب واألطروحات ذات مصداقية عالية والتي 
أظيرت تواجدىما معا وىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى أىمية ووجوب قياس وتواجد 

 االختباريف معا.  

 

 
 



 :سنة (11)في مختمف وحدات البطارية المقترحة عند الفئة العمرية "كاوس"بة المئوية المقابمة حسب كل مستوى معياري والنسب المقررة لها ضمن منحنى التوزيع الطبيعي يبين عدد الالعبين الناشئين والنس (38)رقم جدول
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 :سنة (10)يةفي مختمف وحدات البطارية المقترحة عند الفئة العمر  "كاوس"يبين عدد الالعبين الناشئين والنسبة المئوية المقابمة حسب كل مستوى معياري والنسب المقررة لها ضمن منحنى التوزيع الطبيعي  (,3)جدول رقم
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َت
بر

عُ
نً

 ا
جت

ذر
ان

 

ٌ
بر

عُ
نً

 ا
ي

ى
ست

نً
ا

 

 

 انذرجبث

 انخبو

ٍ
بُ

ع
ال

ان
د 

عذ
َت 

ئى
نً

 ا
بت

س
نُ

ا
 

 

 انذرجبث

 انخبو

ٍ
بُ

ع
ال

ان
د 

عذ
َت 

ئى
نً

 ا
بت

س
نُ

ا
 

 

 انذرجبث

 انخبو

ٍ
بُ

ع
ال

ان
د 

عذ
َت 

ئى
نً

 ا
بت

س
نُ

ا
 

 

 انذرجبث

 انخبو

ٍ
بُ

ع
ال

ان
د 

عذ
َت 

ئى
نً

 ا
بت

س
نُ

ا
 

 

 انذرجبث

 انخبو

ٍ
بُ

ع
ال

ان
د 

عذ
َت 

ئى
نً

 ا
بت

س
نُ

ا
 

 

 انذرجبث

 انخبو

ٍ
بُ

ع
ال

ان
د 

عذ
َت 

ئى
نً

 ا
بت

س
نُ

ا
 

 

 انذرجبث

 انخبو

ٍ
بُ

ع
ال

ان
د 

عذ
َت 

ئى
نً

 ا
بت

س
نُ

ا
 

 

 انذرجبث

 انخبو

ٍ
بُ

ع
ال

ان
د 

عذ
َت 

ئى
نً

 ا
بت

س
نُ

ا
 

 

 انذرجبث

 انخبو

ٍ
بُ

ع
ال

ان
د 

عذ
َت 

ئى
نً

 ا
بت

س
نُ

ا
 

 

 انذرجبث

 انخبو

ٍ
بُ

ع
ال

ان
د 

عذ
َت 

ئى
نً

 ا
بت

س
نُ

ا
 

8
8

-
8

2
جذا 

جُذ 
 

 يتر 1686

- 

 متر 6511

6
1

 9
5,

4
 

 كغ,8861

- 

 كغ945,4

6
6

 9
53

1
 

05622 

- 

16531 

6
9

 8
61

5
 

000626 

- 

64,51, 

6
1

 9
5,

4
 

 ثب8601

- 

 ثا1529

1
,

 1
56

4
 

 ثب3638

- 

 ثا511,

1
2

 ,
51

2
 

 سى 36

- 

 سم ,,

1
4

 ,
54

,
 

 سى+(10)

- 

 +(سم3)

1
9

 6
52

,
 

 يتر 1088

- 

 متر ,663

1
1

 1
51

,
 

333688 

- 

,1,569 

1
9

 6
52

,
 

 

5688 

8
6

-
8

6
 

جُـــذ
 متر 65,4 

- 

 متر 65,6

9
,

 6
3
53

1
 

 كغ945,3

- 

 كغ9,511

9
4

 1
6
59

4
 

16536 

- 

64521 

,
3

 6
1
51

2
 

64,519 

- 

619591 

,
6

 1
1
5,

2
 

 ثا,152

- 

 ثا2514

1
,

 0
8
68

1
 

 ثا512,

- 

 ثا,54,

9
2

 1
1
51

6
 

 سم 1,

- 

 سم 13

1
1

 0
6
61

,
 

 +(سم2)

- 

 +(سم9)

,
9

 1
,
51

3
 

 متر 6639

- 

 متر 6139

1
9

 0
8
62

6
 

,1,56, 

- 

111521 

1
9

 0
8
62

6
 

 

05680 

5
5

-
8

8
 

يقبىل
 متر 65,1 

- 

 متر ,659

6
1
1

 5
5
66

5
 

 كغ91544

- 

 كغ1591,

4
1

 9
1
5,

,
 

64514 

- 

625,9 

6
6
1

 5
,
61

0
 

619596 

- 

6,,511 

4
6

 ,
4
54

6
 

 ثا25,1

- 

 ثا2539

4
1

 ,
4
59

2
 

 ثا541,

- 

 ثا9519

6
1
6

 8
3
62

6
 

 سم 12

- 

 سم ,1

4
1

 ,
4
59

2
 

 +(سم,)

- 

 (سم-6)

6
1
,

 8
3
6,

8
 

 متر ,613

- 

 متر ,43

4
4

 5
3
65

0
 

111526 

- 

1,,5,1 

6
1
1

 5
5
66

5
 

 

526,8 

3
0

-
5

3
 

ف
ضعُ

 متر 6591 

- 

 متر 65,9

2
1

 3
1
68

8
 

 كغ15,4,

- 

 كغ14536

2
1

 3
3
63

3
 

625,, 

- 

6,5,4 

,
3

 0
8
65

5
 

6,,5,4 

- 

611522 

2
1

 3
3
63

3
 

 ثا,253

- 

 ثا3596

,
4

 0
8
68

8
 

 ثا,951

- 

 ثا,,95

9
9

 6
4
5,

1
 

 سم 11

- 

 سم 63

1
,

 0
6
68

3
 

 (سم-1)

- 

 (سم-1)

,
6

 6
,
51

1
 

 متر 431

- 

 متر ,33

,
1

 1
6
54

,
 

1,,514 

- 

644533 

9
2

 1
1
51

6
 

 

05680 

0
2

-
3

1
جذا 

ف 
ضعُ

 متر ,,65 

- 

 يتر1605

1
6

 1
59

9
 كغ14531 

- 

 كغ03601

1
1

 1
51

1
 6,5,3 

- 

13600 

1
1

 1
51

,
 611521 

- 

666,3 

1
1

 1
51

1
 ثا3591 

- 

 ثب86,8

1
4

 ,
54

,
 ثا95,9 

- 

 ثب5680

1
4

 ,
54

,
 سم 62 

- 

 سى 10

1
9

 6
52

,
 (سم-2) 

- 

 (سى -11)

6
1

 6
62

0
 متر 331 

- 

 يتر 681

1
4

 ,
54

,
 644532 

- 

188658 

6
6

 9
53

1
  

5688 

  انجـــــــــــــــــــبَــب انًهـــــــــــــــــــــــــــــــبرٌ 

انُسبت 

انًقررة 

نهب فٍ 

يُحًُ 

انتىزَع 

 انطبُعٍ

 د.ك. نبطبرَت االختببر د.ك. نالَجبز انًهبرٌ انسرعت انحركُت ريُت انتًبش إ.خ. ركهت انجساء انكرة ببنرأش تُطُط ركم انكرة قذو "ض ركم انكرة قذو "ق انتُطُط ببنقذو انًحبورة ببنكرة

َت
بر

عُ
نً

 ا
جت

ذر
ان

 

ٌ
بر

عُ
نً

 ا
ي

ى
ست

نً
ا

 

 

 انذرجبث

 انخبو

ٍ
بُ

ع
ال

ان
د 

عذ
َت 

ئى
نً

 ا
بت

س
نُ

ا
 

 

 انذرجبث

 انخبو

ٍ
بُ

ع
ال

ان
د 

عذ
َت 

ئى
نً

 ا
بت

س
نُ

ا
 

 

 انذرجبث

 انخبو

ٍ
بُ

ع
ال

ان
د 

عذ
َت 

ئى
نً

 ا
بت

س
نُ

ا
 

 

 انذرجبث

 انخبو

ٍ
بُ

ع
ال

ان
د 

عذ
َت 

ئى
نً

 ا
بت

س
نُ

ا
 

 

 انذرجبث

 انخبو

ٍ
بُ

ع
ال

ان
د 

عذ
َت 

ئى
نً

 ا
بت

س
نُ

ا
 

 

 انذرجبث

 انخبو

ٍ
بُ

ع
ال

ان
د 

عذ
َت 

ئى
نً

 ا
بت

س
نُ

ا
 

 

 انذرجبث

 انخبو

ٍ
بُ

ع
ال

ان
د 

عذ
َت 

ئى
نً

 ا
بت

س
نُ

ا
 

 

 انذرجبث

 انخبو

ٍ
بُ

ع
ال

ان
د 

عذ
َت 

ئى
نً

 ا
بت

س
نُ

ا
 

 

 انذرجبث

 انخبو

د 
عذ

ٍ
بُ

ع
ال

ان
َت 

ئى
نً

 ا
بت

س
نُ

ا
 

 

 انذرجبث

 انخبو

ٍ
بُ

ع
ال

ان
د 

عذ
َت 

ئى
نً

 ا
بت

س
نُ

ا
 

8
8

-
8

2
جذا 

جُذ 
 

8688 

- 

4543 

1
,

 1
56

4
 

108 

- 

611 

6
2

 6
65

8
 

5561 

- 

,153 

6
6

 9
53

1
 

3063 

- 

1,54 

6
1

 8
60

8
 

 يرة 15

- 

 مرة 61

1
3

 ,
5,

6
 

 َقطت 12

- 

 نقطة ,45

6
6

 9
53

1
 

15666 

- 

6153, 

1
1

 1
51

,
 

 يرة 88

- 

 مرة ,,

1
1

 1
51

,
 

85060, 

- 

93,5,4 

1
4

 ,
54

,
 

120866 

- 

4,151, 

1
4

 ,
54

,
 

 

5688 

8
6

-
8

6
 

جُـــذ
 4544 

- 

66561 

1
,

 0
6
68

3
 

44 

- 

26 

9
3

 1
6
51

,
 

,152 

- 

1459 

,
1

 1
1
53

6
 

1,53 

- 

645, 

9
3

 1
6

51
,

 

 مرة 66

- 

 مرات 3

1
6

 0
8
66

8
 

 نقطة 4

- 

 نقطة ,25
,
,

 1
,
51

,
 

61531 

- 

61533 

1
,

 0
8
68

1
 

 مرة 1,

- 

 مرة 92

1
9

 0
8
62

6
 

93,5,3 

- 

913592 

,
,

 1
9
56

1
 

4,1519 

- 

39,5,1 

,
2

 0
8
62

2
 

 

05680 

5
5

-
8

8
 

يقبىل
 6656, 

- 

61512 

4
,

 5
1
68

6
 

21 

- 

1 

3
3

 ,
3
51

1
 

145, 

- 

11 

6
1
3

 5
6
63

6
 

6459 

- 

6,51 

4
6

 ,
4
54

6
 

 مرات 2

- 

 مرات ,

3
2

 ,
3
56

1
 

 نقطة 2

- 

 نقطة ,5,

6
1
1

 5
8
65

,
 

61532 

- 

3541 

4
1

 5
0
61

1
 

 مرة 91

- 

 مرة 96

6
1
6

 5
5
63

2
 

913591 

- 

,265,, 

4
,

 5
1
68

6
 

39,5,, 

- 

2,9511 

4
1

 5
0
61

1
 

 

526,8 

3
0

-
5

3
 

ف
ضعُ

 61513 

- 

6,596 

,
1

 0
5
68

8
 

96 

- 

, 

2
,

 3
0
68

,
 

1654 

- 

6952 

9
,

 6
4
52

9
 

6154 

- 

15, 

2
,

 3
0
68

,
 

 مرات 9 

- 

 مرة 1

1
2

 0
,
63

,
 

 نقطة , 

- 

 نقطة ,5,

9
2

 1
1
51

6
 

3546 

- 

1542 
,
1

 1
6
54

,
 

 مرة 91 

- 

 مرة ,,

9
2

 1
1
51

6
 

,265,9 

- 

,6951, 

1
6

 0
8
66

8
 

2,951, 

- 

11,542 

1
1

 0
8
63

0
 

 

05680 

0
2

-
3

1
جذا 

ف 
ضعُ

 6,591 

- 

15686 

 

1
4

 ,
54

,
 61 

- 

 فأقم
 

1
1

 1
51

1
 6951 

- 

660 
 

6
1

 8
60

8
 159 

- 

 فأقم
 

1
1

 1
53

3
 مرة 6 

- 

 فأقم

 

1
,

 1
56

4
 نقطة ,1 

- 

 َقطت 1

 

6
6

 9
53

1
 1541 

- 

8621 
 

6
6

 9
53

1
 مرة 9, 

- 

 يرة 08

 

6
1

 9
5,

4
 ,69511 

- 

086661 
 

1
3

 ,
5,

6
 11,541 

- 

863606 
 

1
1

 1
51

,
  

5688 



سنة(12-11)عرض ومناقشة نتائج عينة الالعبين الناشئين                          الفصل الثالث  

 288 

 التحميل والمناقشة:

نالحظ مف خالؿ الجدوؿ السابؽ والجدوؿ المبيف أمامنا حدود الدرجات المعيارية والدرجات الخاـ  -
والنسب المئوية لعدد الالعبيف الناشئيف في كؿ مستوى مف المستويات مف المستويات المعيارية 

 ي مختمؼ وحدات بطارية االختباروذلؾ ف جيد جدا( -جيد -ضعيف -)ضعيف جداالخمس 
بالنسبة لمجانب المورفولوجي ثـ الدرجة المعيارية الكمية )الطول والوزن والكتمة الشحمية(  كقياس

لممحدد المورفولوجي، أما بالنسبة لمجانب البدني فقد احتوى ىو أيضا عمى مجموعة مف االختبارات 
إ.خ.  -خ. الوثب العمودي "سارجنت"إ. -م20إ.خ. السرعة  -)إ.خ. الرشاقة كالتاليوىي 

 ثـ الدرجة الكمية ليذا المحدد البدني.إ.خ. التحمل(  -المرونة

 -كالمحاورة بالكرةوزيادة عمى ما سبؽ كانت ىناؾ أيضا مجموعة مف االختبارات الميارية ) -
 -تماسرمية ال -ركل الكرة لمسافة بالقدم القوية ثم الضعيفة -وتنطيط الكرة بالقدم ثم بالرأس

ثـ الدرجة الكمية لالنجاز المياري، وفي األخير كاف ىناؾ تحديد ما تـ ذكره  والسرعة الحركية(
سابقا مف مستويات معيارية وغيرىا وذلؾ فيما يخص الدرجة الكمية لبطارية االختبارات أو ما يسمى 

 بدرجة االنجاز الكمية لالعب في مجموع االختبارات. 

ما سبؽ ذكره بأف ىناؾ اختالؼ في النسب المئوية لعدد الالعبيف  ونالحظ أيضا إضافة إلى -
الناشئيف المتواجديف ضمف كؿ مستوى معياري مف المستويات الخمس، فمنيا مف كانت أكبر مف 
النسبة المقررة ليا ومنيا مف كانت أقؿ مف النسبة المقررة ليا ومنيا مف كانت قريبة مف النسبة 

النسب المئوية لعدد الناشئيف المتواجديف في كؿ مستوى مف المستويات  المقررة، وىذا االختالؼ في
 المعيارية الخمس كاف أيضا باختالؼ االختبارات المتواجدة ضمف البطارية المقترحة.

وعميو ومف خالؿ القراءة البسيطة لمجدوليف يظير لنا جميا تواجد نسبة كبيرة مف الالعبيف  -
ع تحقيؽ نسب أكبر مف النسب المقرة ليا أو قريبة منيا في كؿ م )مقبول(الناشئيف في المستوى 

وذلؾ في أغمب وحدات بطارية االختبار، وىذا مما يدؿ عمى توافر  )جيد وجيد جدا(مف المستوييف 
مورفولوجية وبدنية الجية الغربية مف الوطف عمى العبيف ناشئيف موىوبيف يتميزوف بمواصفات 

في األداء الناجح في كرة القدـ، وبالتالي يمكف التنبؤ ليذه جيدة ستساعدىـ كثيرا  وميارية
المجموعة مف الناشئيف الموىوبيف تحقيؽ نتائج ومستويات عالية في المستقبؿ وذلؾ إذا ما حضوا 

 بالرعاية واالىتماـ الكافييف والالزميف في جميع الجوانب المؤدية إلى ذلؾ.  
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حدات بطارية االختبار ومقارنتيا بالنسب المقررة ليا تحديد المستويات المعيارية لمختمف و  -3-5
 في منحنى التوزيع الطبيعي "كاوس":

بعد تنفيذ بطارية االختبارات عمى عينة البحث والتي مف خالليا تـ التوصؿ إلى وجود فروؽ بيف 
سنة في أغمب ومختمؼ وحدات بطارية االختبارات (12)سنة و (11)ناشئي كؿ مف الفئة العمرية 

مع التوصؿ إلى أىـ استنتاج تمثؿ في عدـ وجود تبايف في مستوى ناشئي مدارس أندية الغرب 
 الجزائري وذلؾ حسب التصنيؼ المقترح مف طرؼ الطالب الباحث . 

يارية وبغية الوصوؿ إلى اليدؼ الرئيسي والحقيقي مف ىذا البحث وىو تحديد مستويات مع
سنة كإستراتيجية عممية يمكف الوصوؿ إلييا واقتراحيا مف خالؿ ىذا (12-11)الكتشاؼ المواىب 

البحث المقدـ، فإنو كاف مف الصعب التعامؿ مع ىذه الدرجات الخاـ مف أجؿ الوصوؿ إلى ما 
جة يصبوا إليو موضوع البحث، ولذلؾ كاف لزاما عمينا معالجة ىذه النتائج المتحصؿ عمييا معال

مروان عبد إحصائية تمكننا وتساعدنا في بموغ اليدؼ المنشود، حيث يذكر في نفس السياؽ "
بأف الحصوؿ عمى الدرجات الخاـ مف األمور السيمة بالنسبة لمقياس ولكف الصعوبة تكمف  المجيد"

في تفسير ىذه الدرجات ومقارنتيا بمجموع االختبارات وذلؾ الختالؼ وسائؿ القياس مف اختبار 
آلخر، فضال عمى أف الدرجة المستخمصة مف تطبيؽ االختبارات ليس ليا أي مدلوؿ إال إذا رجعت 
إلى معيار يحدد معنى الدرجات فيدلنا مثال عمى مركز الشخص بالنسبة لممجموعة وما وضعو 

 (40فحة ، ص1999)مرواف عبد المجيد،  مقارنة بإقرانو مف أفراد العينة.
: "بأف الدرجة محمد حسن العالوي ومحمد نصر الدين رضوان القائالنكما أكد عمى ذلؾ كؿ مف 

 الخاـ في حد ذاتيا ليس ليا أي مدلوؿ إال إذا تحولت إلى درجة معيارية تحدد معنى ىذه الدرجة"
، كما يؤكد ذلؾ كؿ مف (154، صفحة 2000 )محمد حسف العالوي ومحمد نصر الديف رضواف،

بأف الحصوؿ عمى المعايير يجب أف يكوف بعد تحويؿ الدرجات  "قيس ناجي وبسطوسي أحمد"
الخاـ ذات الوحدات القياسية المختمفة إلى درجات معيارية ذات وحدات قياس موحدة، بحيث تعد 

اـ ومف ثـ تفسير ىذه الدرجات وتقويـ ىذه الطريقة وسيمة لتحديد الحالة النسبية لمدرجات الخ
 (274، صفحة 1984)قيس ناجي وبسطوسي أحمد ،  نتائجيا.

عمى ما سبؽ بمعالجة نتائج وحدات بطارية االختبارات إحصائيا  وقد قاـ الطالب الباحث بناءا -
بعد استخالص األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وذلؾ لغرض وضع الدرجات المعيارية 

وتتراوح قيميا عادة مف  (10)وانحرافيا  (50)وىي درجة معيارية متوسطيا  )التائية(،المعدلة 
، كما تجدر اإلشارة إلى (274، صفحة 1984)قيس ناجي وبسطوسي أحمد ،  درجة (20-80)

أف الدرجة التائية لمدرجات الخاـ ترتفع كمما ارتفع مستوى ىذه الدرجات عف المتوسط الحسابي، 
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والتكرارات وعدد بالمتر وأجزائو والكيموغرام وأجزائو وذلؾ كما في االختبارات التي يتـ فييا القياس )
(، ومثاؿ ذلؾ كاختبار التحمؿ وقياس الوزف والمرونة والتنطيط وضربة الجزاء المرات والتنقيط

وغيرىا مف اختبارات البطارية التي ليا عالقة بوحدات القياس المذكورة سابقا، وعمى عكس ذلؾ في 
التائية ترتفع كمما قؿ مستوى ىذه ( أي أف الدرجة بالثانية وأجزائيااالختبارات التي يتـ فييا القياس )

الدرجات عف متوسطيا الحسابي ومثاؿ ذلؾ اختبار السرعة والرشاقة واختبار المحاورة بالكرة، حيث 
يعتمد ىذا الكالـ عمى تطبيؽ إحدى معادلتي الدرجة التائية المذكورتيف في فصؿ منيجية 

جراءاتو الميدانية و  البحث  )أنظر الصفحة .....(.ا 
ىدؼ البحث واستكماؿ مسيرة ومبتغى الدراسة والبحث العممي الذي ىو قيد الدراسة ولتحقيؽ 

والمتمثؿ في وضع مستويات معيارية لممحددات المورفولوجية والبدنية والميارية في كرة القدـ 
الموىوبيف  وانتقاء كإستراتيجية عممية يتـ مف خالليا اكتشاؼ (12-11)لناشئي المرحمة السنية 

بطريقة أكثر نجاعة وبأقؿ األضرار واألخطاء الناتجة عف استخداـ الطريقة التقميدية الناشئيف 
المبنية عمى الذاتية والعشوائية في االختيار، كاف لزاما عمينا االستعانة واالعتماد عمى طريقة التوزيع 

ميداف مف أكثر التوزيعات شيوعا في  "عبد القادر ناصر"والذي يعد عمى حسب   "لكاوس"الطبيعي 
التربية الرياضية، وألف كثير مف السمات والخصائص التي تقاس في ىذا المجاؿ يقترب توزيعيا مف 

، كما يعد مف األساليب الموضوعية (137، صفحة 2006)عبد القادر ناصر،  المنحنى الطبيعي
مف الحاالت تقع ضمف  (%99973)في تقدير الدرجات، حيث تتمخص ىذه الطريقة بأف حوالي 

ثالثة انحرافات معيارية عف يميف وعف يسار الوسط الحسابي، أو بعبارة أخرى تشمؿ عمى مدى 
 (6)، وبقسمة المدى (236، صفحة 2014)بشار غالب شياب، وحدات معيارية  (6)كمي يساوي 

 -ضعيف -مقبول -جيد -جيد جداعمى خمسة مستويات معيارية اختارىا الطالب الباحث )
 )توزيع كاوس(( عوض ستة مستويات معيارية المحددة في قانوف التوزيع الطبيعي ضعيف جدا

درجة في كؿ  (12)معيارية والتي تقابميا مف الدرجات ال (192)يصبح مستوى المدى المعياري 
مستوى معياري، كما يتبع التغيير في عدد المستويات المعيارية تغيير في النسب المتواجدة في كؿ 

جراءاتو الميدانية  )أنظر مستوى وذلؾ كما ىو موضح في الشكؿ فصؿ منيجية البحث وا 
والدرجات المعيارية والخاـ المقابمة  (5)وفيما يأتي سيتـ عرض لممستويات المعيارية  الصفحة....(،

ليا مع تحديد عدد عينة البحث ونسبتيـ في كؿ مستوى ومقارنتيا بالنسب المقررة ليا في منحنى 
          ."كاوس"التوزيع الطبيعي 
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 عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في مختمف وحدات بطارية االختبار المقترحة: -3-6
الدرجات والمستويات المعيارية وعدد الالعبين الناشئين والنسب المئوية ( يوضح 40الجدول رقم )

 رة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي:لقياس "الطول" عند كل مستوى والنسب المقر 
 

انذرجخ 

 انًعُبرَخ

 

انًطزىَبد 

 انًعُبرَخ

 ضُخ( 12َزبئج عُُخ انُبشئٍُ ) ضُخ( 11َزبئج عُُخ انُبشئٍُ )

انُطجخ 

انًقررح 

فٍ نهب 

انًُحًُ 

 انطجُعٍ

( يذي انًطزىي انًعُبرٌ –انحذ األعهً)

 (0.07 –يزر 1.62)

 ( يذي انًطزىي انًعُبرٌ –انحذ األعهً)

 (0.09 –يزر 1.67)

 

 انذرجبد انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 

 انذرجبد انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 1420 93,4 47 1.67 – 1.60 93,4 47 1.62 – 1.56 جُذ جذا 80 – 68

 81458 48381 11 1.59 – 1.51 29342 55 1.55 – 1.48 جُذ 67 – 56

 174,0 99349 478 1.50 – 1.43 8341, 20 1.47 – 1.41 يقجىل 55 – 44

 81458 4318, 08 1.42 – 1.34 4318, 08 1.40 – 1.34 ضعُف 43 – 32

 1420 4399 74 1.33 – 1.24 4341 71 1.33 – 1.26 جذا  ضعُف 31 – 20

 99272 %100 228 انًجًىع %100 228 انًجًىع

 :الطولعرض ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار قياس  -3-6-1
الدرجات المعيارية الخاـ والنسب المئوية لعدد الناشئيف المتواجدوف ضمف  (40)يوضح الجدوؿ رقـ 

حيث أنو مف  "الطول"،حدود الدرجات المعيارية المقابمة لكؿ مستوى معياري في اختبار قياس 
المالحظ أف ىناؾ اختالؼ في النسب المئوية المتواجدة ضمف المستويات الخمسة المقترحة مف 

سنة( أو 11لتي حصمت عمييا عينة الناشئيف سواء الفئة العمرية )طرؼ الطالب الباحث وا
 . "كاوس"سنة( وذلؾ قياسا إلى النسب المقررة ليا ضمف منحنى التوزيع الطبيعي 12)

ومف خالؿ النتائج الموضحة في الجدوؿ المذكور أعاله تبيف بأف الحد األعمى لمدرجات الخاـ 
كأفضؿ نتيجة يمكف أف  م(1967)و م(1962)مغ فقد ب (5)المتحصؿ عمييا ضمف المستويات 

سنة( عمى الترتيب، بينما الحد األدنى لنفس الفئتيف وعمى نفس 12سنة( و )11يحققيا ناشئ )
عمى الترتيب، وبذلؾ تصبح حدود الدرجات الخاـ المتواجدة  م(1924)و م(1926)االختبار فقد بمغ 

بالنسبة لناشئ  م(1962-م1926)تتراوح قيمتيا ما بيف  (80-20)ضمف الدرجات المعيارية  
سنة(، وقد تـ الحصوؿ 12بالنسبة لمفئة العمرية ) م(1967-م1924)سنة(، و11الفئة العمرية )

"المقدر بالمدى  (192)بعد طرح االنحراؼ المعياري  (5)عمى حدود الدرجات الخاـ لممستويات 
ة(" مف الحد األعمى أو مف خالؿ إضافة المدى سن12لمفئة ) (0909)سنة( و11لفئة ) (0907)
.)حيث تطبق ىذه العممية فيما يخص لمحد األدنى لكؿ فئة عمرية عمى التوالي (0909)و (0907)

 متغير الطول(
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فيما يتعمؽ بعدد الناشئيف والنسبة المقدرة ليـ في كؿ مستوى  (40)كما يوضح الجدوؿ رقـ  -
إلحصائية لمنتائج الخاـ، أف أكبر نسبة مئوية تـ تحقيقيا مف ودرجة معيارية وذلؾ بعد المعالجة ا

أي  (%38916)وبنسبة بمغت  )مقبول(سنة( كانت عند المستوى 11طرؼ ناشئ الفئة العمرية )
، م(1947-م1941)والدرجة الخاـ  (55-44)ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  87ما يعادؿ 

التي تـ تسجيميا أو الحصوؿ عمييا كانت عند المستوى وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج 
العب ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  72أي ما يعادؿ  (%31958)وبنسبة قدرة بػػ  )ضعيف(

أي ما  (%1975)بينما بمغت أدنى نسبة قدرت بػػ م(،1940-م1934)والدرجة الخاـ  (32-43)
 (31-20)المقابؿ لمدرجة المعيارية  )ضعيف جدا(العبيف ناشئيف وذلؾ عند المستوى  04يعادؿ 

أي  (%4939)فقد كانت نسبتيـ  )جيد جدا(، أما عند المستوى م(1933-م1926)والدرجة الخاـ 
-م1956)العبيف ناشئيف والذيف انحصرت نتائجيـ ضمف الدرجات الخاـ التالية  10ما يعادؿ 

عدد مف الالعبيف  )جيد(ؿ عند المستوى ، كما سج(80-68)والمقابمة لمدرجة المعيارية  م(1962
وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية  (%24912)العب أي بنسبة تقدر بػػ 55الناشئيف بمغ عددىـ 

 .م(1955-م1948)والدرجة الخاـ  (56-67)

سنة( فنالحظ بأف أعمى نسبة مئوية تـ تسجيميا كانت عند 12أما بالنسبة لمفئة العمرية ) -
ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  102أي ما يعادؿ  (%44974)وبنسبة بمغت  )مقبول(المستوى 

، وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج التي تـ م(1950-م1943)والدرجة الخاـ  (44-55)
العب ناشئ  72أي ما يعادؿ  (%31958)وبنسبة قدرة بػػ )ضعيف(تحقيقيا كانت عند المستوى 

بينما نجد بأف أدنى  م(،1942-م1934)والدرجة الخاـ  (43-32)ية وذلؾ عند الدرجة المعيار 
 )ضعيف جدا(العب ناشئ وىذا كاف عند المستوى  01أي ما يعادؿ  (%0944)نسبة قدرت بػػ

)جيد ، أما عند المستوى م(1942-م1934)والدرجة الخاـ  (31-20)المقابؿ لمدرجة المعيارية 
العبيف ناشئيف والذيف انحصرت نتائجيـ  10أي ما يعادؿ  (%4939)فقد كانت نسبتيـ  جدا(

، كما سجؿ (80-68)والمقابمة لمدرجة المعيارية  م(1967-م1960)ضمف الدرجات الخاـ التالية 
العب أي بنسبة تقدر  43عدد مف الالعبيف الناشئيف الذيف بمغ عددىـ  )جيد(عند المستوى 

 .م(1959-م1951)والدرجة الخاـ  (67-56)رية وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيا (%18986)بػػ

 

 



سنة(12-11)عرض ومناقشة نتائج عينة الالعبين الناشئين                          الفصل الثالث  

 293 

  وعميو فإنو مف خالؿ مقارنة نسب النتائج المتحصؿ عمييا مف قبؿ عينة الناشئيف في اختبار قياس
 مع النسب المئوية المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي يتبيف لنا ما يمي: "الطول"

 المستوى المعياري: جيد جدا -1

وىذا عند ناشئي الفئة العمرية  (%4939ـ)في ىذا المستوى أي بنسبة تقدر بػالعبيف  10تواجد 
سنة(، وبالتالي فإف كمتا النسبتيف لكمتا الفئتيف 12سنة( وبنفس الشيء عند الفئة العمرية )11)

 .(%4986)تقعاف تحت النسبة المقررة ليما في منحنى التوزيع الطبيعي 

 المستوى المعياري: جيد -2
العب 55سنة( قد بمغ عددىـ   11عند ىذا المستوى كاف عدد الناشئيف لمفئة العمرية )نجد بأنو 

ناشئ أي بنسبة  43سنة( بمغ عددىـ 12، بينما الفئة العمرية )(%24912)ناشئ أي بنسبة تقدر بػػ
وبالتالي نقوؿ بأف كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما ىما أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة  (،18986%)

 .  (%24952)في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ ليما
 المستوى المعياري: مقبول  -3

العب أي بنسبة تقدر  87سنة( عند ىذا المستوى تواجد 11حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )
وىي أقؿ بقميؿ مف النسبة المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي والمتمثمة في  (%38916ـ)بػ
العب أي ما يعادؿ  102سنة( تمركز 12، بينما حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )(40996%)
 وىي أعمى مف النسبة المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي (44974%)
 المستوى المعياري: ضعيف -4

لقد كانت النسبة المئوية المحققة عند ىذا المستوى ىي نسبة معتبرة، حيث سجؿ كؿ مف ناشئي 
العب وذلؾ  72سنة( تواجد نفس عدد الالعبيف الذيف بمغ عددىـ 12سنة( و)11ة العمرية )الفئ

وبالتالي فإف كمتا النسبتيف لكمتا الفئتيف تقعاف فوؽ  (،%31958)عند كؿ فئة وبنسبة مئوية قدرت بػػ
 .(%24952)النسبة المقررة ليما في منحنى التوزيع الطبيعي 

  المستوى المعياري: ضعيف جدا -5
لقد سجؿ أقؿ تمركز لالعبيف في ىذا المستوى لكمتا الفئتيف، حيث نجد بأف ناشئي الفئة العمرية 

وىي أقؿ  مقارنة بالنسبة المقررة  (%1975)العبيف أي بنسبة تقدر بػػ 04عددىم سنة( بمغ 11)
فقط  احدو  العبسنة( 12ليا في منحنى التوزيع الطبيعي، بينما بمغ عدد الناشئيف لمفئة العمرية )

وبالتالي يمكف القوؿ بأف كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما  (،%0944)أي بنسبة قميمة جدا تقدر بػػ
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أنظر . (%4986)ىما أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة ليما في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ
   الشكل.

 
في اختبار قياس سنة( 12سنة( و)11( يوضح النسبة المئوية لنتائج عينة الناشئين)35الشكل البياني رقم)

 الطول والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي.
 االستنتاج:

سنة(حققتا مستويات متباينة 12و) (سنة11)نستنتج مف خالؿ كؿ ما سبؽ بأف عينتي الفئة العمرية 
قياسا إلى النسب المثالية والمقررة في منحنى التوزيع  وذلؾ "الطول"النسب في اختبار قياس 

سنة( نسبة واحدة فقط أكبر مف النسب المقررة ليـ وذلؾ 11الطبيعي، بحيث حققت الفئة العمرية )
نسبتاف أكبر مف النسب  (سنة12)بينما حققت الفئة العمرية  )ضعيف(،عند المستوى المعياري 

  )مقبول وضعيف(.ستوى المعياري المقررة ليـ وذلؾ كاف عند كؿ مف الم

سنة( 11كما تجدر اإلشارة بأف أغمبية نتائج عينة البحث المتمثمة في كؿ مف الفئة العمرية ) -
 )مقبول وضعيف(انحصرت ضمف المستوى المعياري  "الطول"سنة( وذلؾ في اختبار قياس 12و)

باإلضافة إلى ذلؾ نجد بأف كمتا الفئتيف حققتا نسب أقرب بكثير مف النسبة المقررة ليا وذلؾ عند كؿ 
وعميو خمص الطالب الباحث  ،وىذا ما يدعوا إلى التفاؤؿ واالطمئناف )جيد وجيد جدا(مف المستوى 

ى عينة البحث لد"الطول" مف خالؿ النتائج التي تـ عرضيا وتحميميا ومناقشتيا سابقا بأف مستوى 
التي ىي قيد الدراسة ال تعكس أبدا االىتماـ بيذا المعيار المورفولوجي كمؤشر مف أجؿ التنبؤ 
بمستوى الالعب مستقبال وكذا عالقتو ببعض الصفات البدنية والميارية التي تتطمب العبي طواؿ 

ا أكدتو العديد القامة وخاصة في بعض المراكز كالعبي وسط الدفاع والعبي اليجـو وذلؾ حسب م
ولكف رغـ ذلؾ فإننا مف الدراسات المتعمقة بدراسة الحالة المورفولوجية لالعبيف عمى حسب مراكزىـ. 

فيذا يبشر  جيد جدا( -)جيدعندما نرى بأف عينة البحث حققت نسب معتبرة في كؿ مف المستوى 
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مف تحقيؽ مستويات عالية  بتواجد ناشئيف يتميزوف بقامات ال بأس بيا يمكف أف تمكنيـ في المستقبؿ
ببعض الصفات البدنية وخاصة في بعض مراكز المعب، وىذا راجع لوجود عالقة بيف الطوؿ والتنبؤ 

"أبو العالء أحمد والتفوؽ مستقبال في مختمؼ مجاالت االنجاز الرياضي فقد أكد عمى ذلؾ كؿ مف 
الدراسات أثبتت ارتباط الطوؿ قائالف بأف العديد مف البحوث و  عبد الفتاح ومحمد صبحي حسانين"

، 1997)أبو العالء عبد الفتاح و محمد صبحي حسانيف،  بكؿ مف الرشاقة والدقة واالتزاف والذكاء.
 (323صفحة 

)ومن عمى وجود ارتباطات عالية بيف القياسات المورفولوجية  "2014"عامر فاخر شغاتي كما أكد 
والتنبؤ بمعمومات في غاية األىمية وذلؾ فيما يمكف أف يصؿ إليو الفرد عند  طول القامة(بينيا 

)عامر  .واالنتقاء اكتماؿ النضج وأف ذلؾ أمر يستحؽ االىتماـ وأمر حاسـ في عممية االكتشاؼ
 (153، صفحة 2014فاخر شغاتي، 

في العديد مف  "الطول"عمى األىمية الكبرى التي يمعبيا مؤشر  بقشوط أحمد""وقد أكد أيضا كؿ مف 
األنشطة الرياضية، وأنو يعتبر مف بيف أىـ القياسات الجسمية لإلنساف وأنو يستخدـ بشكؿ واسع 

 (35، صفحة 2010/2011) بقشوط أحمد،  النطاؽ في قياسات النمو.

موافقا ومعارضا في نفس الوقت لمختمؼ اآلراء التي  "أبو العال عبد الفتاح وأحمد عمر"وقد جاء رأي 
حيث قاؿ مؤكدا بأف القياسات األنتروبومترية لـ تدرس حتى  "طول القامة"تـ عرضيا سابقا حوؿ 

يف في قياسات اآلف دراسة كافية وأنو مف خالؿ المالحظة العممية يمكف القوؿ بأف الناشئيف المتفوق
الطوؿ ومحيط الصدر وحجـ الفخذيف يظيروف نتائج إيجابية في كرة القدـ، ومعارضا حيف قاؿ بأنو 
ال يمكف الجـز عمى الناشئيف ذوي القياسات المتوسطة أو األقؿ مف المتوسطة بأنيـ ال يمكنيـ تحقيؽ 

  (04، صفحة 1986عبد الفتاح و أحمد عمر سميماف ، )أبو العال أحمد  مستويات عالية.

بأنو عمى الرغـ مف عدـ وجود أي دالالت عممية تحدد  "محمد حازم محمد أبو يوسف"وقد توصؿ  
بمستوى األداء في كرة القدـ إلى  )كالطول مثال(مقاييس محدد أو عالقة لبعض المقاييس الجسمية 

كذا وزف الجسـ بالنسبة لالعبي كرة القدـ وأف ىذه األىمية تظير أنو يؤكد عمى أىمية الطوؿ الكمي و 
بأنيا منطقية مف حيث أف ىذه المعبة تعتبر المعبة الوحيدة التي يسمح فييا استخداـ جميع أجزاء 
الجسـ عدا الذراعيف داخؿ حدود الممعب، وأف ضرب الكرة بالرأس في حالة اليجـو عمى مرمى 

ي ضربات الركنية والضربات الثابتة المباشرة والغير مباشرة بصفة الخصـ أو في حالة الدفاع ف
خاصة واالشتراؾ في الكرات العالية بصفة عامة يعتمد أساسا عمى طوؿ الالعب وذلؾ في حالة 
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 .التوقع....وغيرىا من العوامل األخرى( -القوة العضمية -)القدرةتساوي العوامؿ األخرى مثؿ 
          (30، صفحة 2005)محمد حاـز محمد أبو يوسؼ، 

ومرضية مف خالؿ كؿ ما سبؽ بأف عينة البحث حققت نتائج غير مرضية  "الطالب الباحث"ويرى 
فيما يخص متغير الطوؿ والذي يعتبر مف بيف أىـ الدالالت المورفولوجية التي في نفس الوقت وذلؾ 

وانتقائيا بؤ بمستوى الناشئ مستقبال والمساعدة في اكتشاؼ المواىب مبكرا يمكف االستعانة بيا لمتن
وخاصة إذا ما تعمؽ األمر باالعتماد واالستعانة بطوؿ كؿ مف األب واألـ وذلؾ لكوف الطوؿ مف 
العوامؿ الوراثية والتي تسمح بالتنبؤ بطوؿ جسـ الطفؿ الناشئ الذي ينتظر أف يصؿ إليو ىذا الطفؿ 

ف بأ Havlicekىافميسك نقال عف  "زكي محمد محمد حسن"عند اكتماؿ مرحمة النضج وىذا حسب 
ىذه الطريقة أو المعادلة أظيرت درجة عالية مف الثبات وأف طوؿ الجسـ وغيره مف المقاييس 
المورفولوجية ال يتأثر بالتدريب إلى حد كبير وأف ىذه المقاييس تسمح بالتنبؤ باألطفاؿ الناشئيف الذيف 

)زكي محمد محمد حسف  سيكوف لدييـ فرصة كبيرة في المستقبؿ لموصوؿ إلى مستوى رياضي عالي.
 (209، صفحة 2006، 

بأف طوؿ الجسـ  "محمد حازم أبو يوسف"وذلؾ بناءا عمى ما توصؿ إليو  "الطالب الباحث"وكما يرى 
بصفة عامة يعتبر مؤشرا ىاما في كرة القدـ وذلؾ أنو يساىـ في كثير مف األحياف الالعبيف الذيف 
يتصفوف بيذه الصفة المورفولوجية بأف يتفوقوا في تسجيؿ الكثير مف األىداؼ وصدىـ ليا في نفس 

ث أيضا بأف الالعبيف وكما يرى الطالب الباح دفاع(،-)ىجومالوقت وذلؾ عمى حسب حاالت المعب 
إلى يرجع الذيف اشتيروا بتسجيؿ الكثير مف األىداؼ أو في التصدي ليا وذلؾ رغـ قامتيـ القصيرة 

تفوقيـ وتحقيقيـ لمستويات جد عالية في عامؿ أو جانب مف الجوانب سواء البدنية أو الميارية أو 
ومستويات جيدة أو ممتازة في في عامؿ مستوى الذكاء بصفة عامة، ومنو نقوؿ بأف تحقيؽ نتائج 

متغير الطوؿ يعتبر إضافة لالعب مف أجؿ تحقيؽ وبموغ المستويات العالية وبالتالي فإف ىذا المتغير 
اكتشاؼ وانتقاء المورفولوجي لو مف الميزة واألىمية بمكاف كغيره مف الصفات البدنية والميارية في 

كاف ذلؾ مع اخذ قياس الطوؿ لكؿ مف األب واألـ الموىوبيف مف الناشئيف في كرة القدـ وخاصة إذا 
الذي تعذر عمى الطالب الباحث قياسيما وذلؾ لطبيعة مجتمع البحث والعراقيؿ التي واجيتنا وحالة 

 في ىذه الدراسة. طول األم( -)طول األبدوف ذلؾ مما لـ يساعد في تواجد نتائج ىاذيف المتغيريف 

ية الطوؿ كمطمب ميـ في الكشؼ والتنبؤ بمستوى الالعب وعميو ومف خالؿ ما تـ ذكره حوؿ أىم 
مستقبال مف أجؿ تحقيقو لمستويات عالية فإنو خمص إلى ضرورة تواجد ىذا االختبار ضمف البطارية 

  المقترحة وتحديد مستويات معيارية لو. 



سنة(12-11)عرض ومناقشة نتائج عينة الالعبين الناشئين                          الفصل الثالث  

 297 

( يوضح الدرجات والمستويات المعيارية وعدد الالعبين الناشئين والنسب 41الجدول رقم )
 رة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي:" عند كل مستوى والنسب المقر الوزنالمئوية لقياس "

 

 

انذرجخ 

 انًعُبرَخ

 

 

انًطزىَبد 

 انًعُبرَخ

 ضُخ( 12َزبئج عُُخ انُبشئٍُ ) ضُخ( 11َزبئج عُُخ انُبشئٍُ )

انُطجخ 

انًقررح 

نهب فٍ 

انًُحًُ 

 انطجُعٍ

( يذي انًطزىي انًعُبرٌ –انحذ األعهً)

 (      7.43 –كغ56.78)

 ( يذي انًطزىي انًعُبرٌ –انحذ األعهً)

 (6.59 –كغ56.19)

 

 انذرجبد انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 

 انذرجبد انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 1420 9382 11 56.19–49.59 1321 12 56.78–49.36 جُذ جذا 80 – 68

 81458 24394 49 49.58–43.00 24348 46 49.35–41.94 جُذ  67 – 56

 174,0 943,1 92 42.99–36.40 ,9432 94 41.93–34.51 يقجىل 55 – 44

 81458 ,,3,, 76 36.39–29.81 ,,3,, 76 34.50–27.08 ضعُف 43 – 32

 1420 4344 00 29.80–23.21 4344 00 27.07–19.65 جذا   ضعُف 31 – 20

 99272 %100 228 انًجًىع %100 228 انًجًىع

 عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار قياس الوزن: -3-6-2
يتبيف مف خالؿ النتائج الموضحة في الجدوؿ المذكور أعاله بأف الحد األعمى لمدرجات الخاـ 

كأفضؿ نتيجة يمكف أف  كغ(56919)و كغ(56978)بمغ  (5)المتحصؿ عمييا ضمف المستويات 
سنة( عمى الترتيب، بينما الحد األدنى لنفس الفئتيف وعمى نفس 12سنة( و )11يحققيا ناشئ )

عمى الترتيب، وبذلؾ تصبح حدود الدرجات الخاـ  كغ(23921)و كغ(19965)االختبار فقد بمغ 
 كغ(56978-كغ19965)تتراوح قيمتيا ما بيف ( 80-20)المتواجدة ضمف الدرجات المعيارية  

بالنسبة لمفئة العمرية  كغ(56919-كغ 23921)سنة(، و11بالنسبة لناشئ الفئة العمرية )
بعد طرح االنحراؼ  (5)سنة(، وقد تـ الحصوؿ عمى حدود الدرجات الخاـ لممستويات 12)

سنة(" مف الحد 12لمفئة ) (6959)سنة( و11لفئة ) (7943)"المقدر بالمدى  (192)المعياري 
لمحد األدنى لكؿ فئة عمرية عمى  (6959)و (7943)مف خالؿ إضافة المدى األعمى أو 

 .)حيث تطبق ىذه العممية فيما يخص متغير الوزن(التوالي
فيما يتعمؽ بعدد الناشئيف والنسبة المقدرة ليـ في كؿ مستوى  (40)كما يوضح الجدوؿ رقـ  -

ودرجة معيارية وذلؾ بعد المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ، أف أكبر نسبة مئوية تـ تسجيميا مف 
أي  (%41923)وبنسبة بمغت  )مقبول(سنة( كانت عند المستوى 11طرؼ ناشئ الفئة العمرية )

-كغ34951)والدرجة الخاـ  (55-44)درجة المعيارية ناشئ وذلؾ عند ال 94ما يعادؿ 
، وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج التي تـ تسجيميا أو الحصوؿ عمييا كانت كغ(41993

العب ناشئ وذلؾ عند  76أي ما يعادؿ  (%33933)وبنسبة قدرة بػػ )ضعيف(عند المستوى 
بينما بمغت أدنى نسبة  كغ(،34950-كغ27908)والدرجة الخاـ  (43-32)الدرجة المعيارية 
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والدرجة  (31-20)المقابؿ لمدرجة المعيارية  )ضعيف جدا(سجمت عند المستوى  (%0)مئوية 
وبنسبة  )جيد جدا(، أما كثاني أدنى نسبة فكانت عند المستوى كغ(27907-كغ19965)الخاـ 
ف الدرجات الخاـ العب ناشئ والذيف انحصرت نتائجيـ ضم 12أي ما يقابؿ  (%5926)قدرت بػ
، كما تـ تسجيؿ نسبة مئوية (80-68)والمقابمة لمدرجة المعيارية  كغ(56978-كغ49936)التالية 

وذلؾ  (%20918)العب أي بنسبة تقدر بػػ 46بعدد مف ناشئيف بمغ  )جيد(متوسطة عند المستوى 
 .كغ(49935-كغ41994)والدرجة الخاـ  (67-56)ضمف حدود الدرجة المعيارية 

سنة( فنالحظ بأف أعمى نسبة مئوية تـ تسجيميا كانت عند 12أما بالنسبة لمفئة العمرية ) -
ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  92أي ما يعادؿ  (%40935)وبنسبة بمغت  )مقبول(المستوى 

، وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج كغ(42999-كغ36940)والدرجة الخاـ  (44-55)
العب  76أي ما يعادؿ  (%33933)وبنسبة قدرة بػػ  )ضعيف(قيا كانت عند المستوى التي تـ تحقي

بينما بمغت  كغ(،36939-كغ29981)والدرجة الخاـ  (43-32)ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية 
 (31-20)المقابؿ لمدرجة المعيارية  )ضعيف جدا(سجمت عند المستوى  (%0)أدنى نسبة مئوية 
 )جيد جدا(، أما كثاني أدنى نسبة فكانت عند المستوى كغ(29980-كغ23921)والدرجة الخاـ 
العب ناشئ والذيف انحصرت نتائجيـ ضمف الدرجات  11أي ما يعادؿ  (%4982)بنسبة قدرت بػػ
، كما تـ تسجيؿ نسبة (80-68)والمقابمة لمدرجة المعيارية  كغ(56919-كغ49959)الخاـ التالية 

 (%21949)العب أي بنسبة تقدر بػػ 49بعدد ناشئيف بمغ  جيد()مئوية متوسطة عند المستوى 
 .كغ(49958-كغ43900)والدرجة الخاـ  (67-56)وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية 

  وعميو فإنو مف خالؿ مقارنة نسب النتائج المتحصؿ عمييا مف قبؿ عينة الناشئيف في اختبار قياس
 نحنى التوزيع الطبيعي يتبيف لنا ما يمي:مع النسب المئوية المقررة ليا في م "الوزن"

 المستوى المعياري: جيد جدا -1
لقد كانت النسبة المئوية المحققة عند ىذا المستوى أكبر مف النسبة المقررة ليا في منحنى التوزيع 

العب ناشئ أي ما  12سنة(، حيث بمغ عددىـ 11الطبيعي وىذا بالنسبة لمفئة العمرية)
العب أي ما  11سنة( حققت تواجد 12نجد بأف الفئة العمرية )، بينما (%5926)يعادؿ
 .(%4986)وىي نسبة أقؿ بقميؿ مف النسبة المقررة ليا والمتمثمة في (%4982)يعادؿ

 المستوى المعياري: جيد -2
العب 46سنة( قد بمغ عددىـ   11نجد بأنو عند ىذا المستوى كاف عدد الناشئيف لمفئة العمرية )

ناشئ أي بنسبة  49سنة( بمغ عددىـ 12، بينما الفئة العمرية )(%20918)قدر بػػناشئ أي بنسبة ت
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وبالتالي نقوؿ بأف كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما ىما أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة  (،21949%)
 .(%24952)ليما في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ

 المستوى المعياري: مقبول  -3
تمركز لالعبيف في ىذا المستوى لكمتا الفئتيف، حيث نجد بأف عدد الناشئيف لمفئة لقد سجؿ أكبر 

وىي أكبر مقارنة بالنسبة  (%41923)العب ناشئ أي بنسبة تقدر بػػ 94سنة( بمغ 11العمرية )
سنة( قد بمغ 12المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي، بينما نجد تمركز الناشئيف لمفئة العمرية )

وىي النسبة  (%40996)لـ تكف كافية لتكوف أكبر مف  ( والتي%40935)ب أي بنسبة الع 92
 المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي.

 المستوى المعياري: ضعيف -4
سنة( في ىذا المستوى 12سنة( و)11حققت عينة البحث المتمثمة في ناشئي كؿ مف الفئة العمرية )

العب ناشئ وذلؾ عند كؿ فئة وبنسبة قدرت  76عددىـ تمركز نفس عدد الالعبيف الذيف بمغ 
كمتا النسبتيف لكمتا الفئتيف تقعاف فوؽ النسبة المقررة ليما  وعميو يمكف القوؿ بأف(، %33933)بػػ

 .(%24952)في منحنى التوزيع الطبيعي 

 المستوى المعياري: ضعيف جدا  -5
، وىذا سواء عند ناشئي الفئة (%0)نجد عند ىذا المستوى عدـ تواجد أي العب وبنسبة منعدمة 

 .الحظ الشكلسنة(. 12سنة( أو )11العمرية)

 
في اختبار قياس سنة( 12سنة( و)11( يوضح النسبة المئوية لنتائج عينة الناشئين)36الشكل البياني رقم)

 والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي. الوزن
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 النسبة المقررة في المنحنى الطبيعي (سنة12)النسبة المئوية للناشئين  (سنة11)النسبة المئوية للناشئين 
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 االستنتاج:
سنة( حققوا ثالثة نسب مئوية 11نستنتج مف خالؿ كؿ ما تـ ذكره سابقا بأف ناشئي الفئة العمرية )

أكبر مف النسب المقررة ليـ في منحنى التوزيع الطبيعي، حيث تواجدت ىذه النسب في كؿ مف 
سنة( نسبة 12، بينما حقؽ ناشئو الفئة العمرية )ضعيف( -مقبول -)جيد جداالمستوى المعياري 

    )ضعيف(.واحد فقط أكبر مف النسب المقررة ليـ وىي عند المستوى المعياري 

سنة( 11كما تجدر اإلشارة بأف أغمبية نتائج عينة البحث المتمثمة في كؿ مف الفئة العمرية ) -
)مقبول وضعيف(، انحصرت ضمف المستوى المعياري  "الوزن"سنة( وذلؾ في اختبار قياس 12و)

مف عدـ وجود طريقة أو معادلة خاصة بتحديد الدرجة المعيارية لمتغير الوزف  الرغـ ومنو وعمى
)عندما تكون ووضع مستويات معيارية دقيقة تخص ىذه الصفة المورفولوجية  بناءوذلؾ مف أجؿ 

مرحمة من المراحل فإن ىذا ليس بالضرورة زيادة كبيرة في الوزن عن المتوسط الحسابي في 
، وبالتالي فإنو يمكف القوؿ بأف تحقيق مستويات عالية وممتازة في ىذا المتغير أال وىو الوزن(

عدـ التوصؿ إلى حؿ ليذه المشكمة أو المعضمة في حد تقدير الطالب الباحث والتي لـ توجد ليا 
د عمى ىذه النتائج والمستويات المتحصؿ حؿ عممي صحيح ومنطقي، فإف ىذا ال يمنع االعتما

عمييا كونيا نسبية ولكنيا تقترب أكثر إلى الصواب، وبناءا عمى ذلؾ وعمى ما سبؽ مف عرض 
تواجد نسبة أكبر مف النسبة المقررة ليا واألخر لمفئة العمرية  لمنتائج فإف الطالب الباحث يرى بأف

يمكف ليا أف  عينة البحث ء إنما يدؿ عمى أفالثانية أقرب بكثير منيا فإف ىذا إف دؿ عمى شي
تصؿ إلى تحقيؽ مستويات ترقى إلى ما ىو مطموب منيا، كما يمكف إعتبار ىذه العينة تسخر 
بطاقات شبانية ىائمة وذلؾ مف حيث تميزىا بأوزاف تبشر بإكتساب ىذه الفئة مف الناشئيف لصفات 

القوة وغيرىا مف الصفات أو متطمبات كرة  بدنية جيدة وىذا راجع إلرتباط ىذه األخيرة بكؿ مف
"ويميامز وسبرين و " Lrson "الرسونو "Ryan"ريان مف القدـ، وىذا ما اتفؽ عميو كؿ 

Williams et Sprryn"  عمى وجود عالقة قوية بيف األداء الرياضي والنواحي الجسمية )مف
اء تحددىا درجة الميارة وأف بناء أف كفاءة األد "ويميامز وسبرين"بينيا وزف الجسـ(، ويشير كؿ مف 

بأف ىناؾ عالقة بيف كمية  "محمد حازم"الجسـ ومقاييسو تحدد الحدود النيائية لإلنجاز، وكما يشير 
       (28، صفحة 2005)محمد حاـز محمد أبو يوسؼ،  عضالت الجسـ والقـو العضمية 

بأنو قد ثبت  "أبو العالء أحمد عبد الفتاح ومحمد صبحي حسانين"وفي نفس السياؽ قاؿ كؿ مف 
عمميا ارتباط الوزف بالنمو والنضج والمياقة الحركية واالستعداد الحركي عموما وأف لموزف أىمية 

شرات كبيرة في المجاؿ الرياضي، وعميو يرى الطالب الباحث بأف متغير الوزف يعتبر مف بيف المؤ 
 وانتقاءالمورفولوجية األكثر أىمية سواء في العممية التقيمية التدريبية أو أثناء القياـ بعممية الكشؼ 
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الناشئيف الموىوبيف، وذلؾ الرتباطو باألداء أو االنجاز الرياضي وكذا ارتباطو ببعض الصفات 
وىذا ما يجعمنا نقوؿ بأف  ،)وخاصة األطراف السفمية(البدنية الميمة في كرة القدـ كالقوة العضمية 

الوزف يعتبر مؤشر أو محدد مف المحددات التي تساعدنا وتجعمنا نتنبأ ونتوقع ما مدى إمكانية 
مما دعا إلى تواجد ىذا المؤشر معنا في ىذا  تحقيؽ التفوؽ ومستويات رياضية عالية في المستقبؿ.

معيارية لو تمكف وتساىـ في البحث وفي البطارية المقترحة باألخص وبناء درجات ومستويات 
مف خاللو ىو و وصفات  وانتقائيـ المستقبؿ بالتنبؤ والكشؼ عمى الالعبيف الناشئيف الموىوبيف

     ومتطمبات أخرى معو.
( يوضح الدرجات والمستويات المعيارية وعدد الالعبين الناشئين والنسب المئوية 42الجدول رقم )

 مستوى والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي:لقياس "الكتمة الشحمية" عند كل 
 

 

انذرجخ 

 انًعُبرَخ

 

 

انًطزىَبد 

 انًعُبرَخ

 ضُخ( 12َزبئج عُُخ انُبشئٍُ ) ضُخ( 11َزبئج عُُخ انُبشئٍُ )

انُطجخ 

انًقررح 

نهب فٍ 

انًُحًُ 

 انطجُعٍ

يذي انًطزىي انًعُبرٌ(  –)انحذ األعهً

(25.47– 2.81      ) 

يذي انًطزىي انًعُبرٌ(   –األعهً)انحذ 

(24.00– 2.16) 

 

 انذرجبد انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 

 انذرجبد انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 1420 1349 14 24.00-21.82 9382 11 25.47-22.67 جُذ جذا 80 – 68

 81458 41314 38 21.81-19.70 24314 47 22.66-19.85 جُذ  67 – 56

 174,0 94342 112 19.69-17.54 92348 98 19.84-17.04 يقجىل 55 – 44

 81458 21399 58 17.53-15.39 28341 66 17.03-14.22 ضعُف 43 – 32

 1420 ,231 06 15.38-13.22 ,231 06 14.21-11.40 جذا   ضعُف 31 – 20

 99272 %100 228 انًجًىع %100 228 انًجًىع

 عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار قياس الكتمة الشحمية: -3-6-3
يتبيف مف خالؿ النتائج الموضحة في الجدوؿ المذكور أعاله بأف الحد األعمى لمدرجات الخاـ 

كأفضؿ نتيجة  (2كغ/م 24900)و (2كغ/م 25947)بمغ  (5)المتحصؿ عمييا ضمف المستويات 
سنة( عمى الترتيب، بينما الحد األدنى لنفس الفئتيف وعمى 12سنة( و )11يمكف أف يحققيا ناشئ )
عمى الترتيب، وبذلؾ تصبح حدود  (2كغ/م 13922)و (2كغ/م 11940)نفس االختبار فقد بمغ 

-11940)تتراوح قيمتيا ما بيف ( 80-20)الدرجات الخاـ المتواجدة ضمف الدرجات المعيارية  
بالنسبة لمفئة العمرية  (24900-13922)سنة(، و11بالنسبة لناشئ الفئة العمرية ) (25947

بعد طرح االنحراؼ  (5)سنة(، وقد تـ الحصوؿ عمى حدود الدرجات الخاـ لممستويات 12)
سنة(" مف الحد 12لمفئة ) (2916)سنة( و11لفئة ) (2981)"المقدر بالمدى  (192)المعياري 

 .لمحد األدنى لكؿ فئة عمرية عمى التوالي (2916)و (2981)األعمى أو مف خالؿ إضافة المدى 
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رة ليـ في كؿ مستوى ودرجة تعمؽ بعدد الناشئيف والنسبة المقدكما يوضح الجدوؿ أيضا فيما ي -
تسجيميا مف طرؼ  معيارية وذلؾ بعد المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ، أف أكبر نسبة مئوية تـ

أي ما  (%42998)وبنسبة بمغت  )مقبول(سنة( كانت عند المستوى 11ناشئ الفئة العمرية )
، (19984-17904)والدرجة الخاـ  (55-44)ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  98يعادؿ 

وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج التي تـ تسجيميا أو الحصوؿ عمييا كانت عند المستوى 
العب ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  66أي ما يعادؿ  (%28995)وبنسبة قدرة بػػ  )ضعيف(

أي ما  (%2963)بينما بمغت أدنى نسبة قدرت بػػ (،17903-14922)والدرجة الخاـ  (32-43)
 (31-20)المقابؿ لمدرجة المعيارية  )ضعيف جدا(العبيف ناشئيف وذلؾ عند المستوى  06دؿ يعا

وبنسبة  )جيد جدا(، أما كثاني أدنى نسبة فكانت عند المستوى (14921-11940)والدرجة الخاـ 
العب ناشئ والذيف انحصرت نتائجيـ ضمف الدرجات الخاـ  11أي ما يقابؿ  (%4982)قدرت بػ
، كما تـ تسجيؿ نسبة مئوية (80-68)والمقابمة لمدرجة المعيارية  (25947-22967)التالية 

وذلؾ  (%20961)العب أي بنسبة تقدر بػػ 47بعدد مف ناشئيف بمغ  )جيد(متوسطة عند المستوى 
 .(22966-19985)والدرجة الخاـ  (67-56)ضمف حدود الدرجة المعيارية 

سنة( فنالحظ بأف أعمى نسبة مئوية تـ تسجيميا كانت عند 12أما بالنسبة لمفئة العمرية ) -
ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  112أي ما يعادؿ  (%49912)وبنسبة بمغت  )مقبول(المستوى 

، وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج التي (19969-17954)والدرجة الخاـ  (44-55)
العب  58أي ما يعادؿ  (%25944)سبة قدرة بػػوبن  )ضعيف(تـ تحقيقيا كانت عند المستوى 

بينما بمغت  (،17953-15939)والدرجة الخاـ  (43-32)ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية 
 )ضعيف جدا(وذلؾ عند المستوى  يفناشئ يفالعب 06أي ما يعادؿ  (%2963)أدنى نسبة قدرت بػػ

، أما كثاني أدنى نسبة (15938 -13922)والدرجة الخاـ  (31-20)المقابؿ لمدرجة المعيارية 
والذيف  العب ناشئ 14أي ما يعادؿ  (%6914)بنسبة قدرت بػػ )جيد جدا(فكانت عند المستوى 

والمقابمة لمدرجة المعيارية  (24900-21982)انحصرت نتائجيـ ضمف الدرجات الخاـ التالية 
العب  38بعدد ناشئيف بمغ  )جيد(، كما تـ تسجيؿ نسبة مئوية متوسطة عند المستوى (68-80)

والدرجة الخاـ  (67-56)وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية  (%16967)أي بنسبة تقدر بػػ
(19970-21981). 
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 الكتمة " ا مف قبؿ عينة الناشئيف في قياسوعميو فإنو مف خالؿ مقارنة نسب النتائج المتحصؿ عميي
 مع النسب المئوية المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي يتضح لنا ما يمي: "الشحمية

 المستوى المعياري: جيد جدا -1
مف النسبة المقررة ليا في منحنى التوزيع  قؿلقد كانت النسبة المئوية المحققة عند ىذا المستوى أ

ناشئ أي ما  العب 11سنة(، حيث بمغ عددىـ 11الطبيعي وىذا بالنسبة لمفئة العمرية)
أي ما  العبي ناشئ 14سنة( حققت تواجد 12، بينما نجد بأف الفئة العمرية )(%4982)قابؿي

مقارنة بالنسبة المقررة ليا ضمف منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة  كبروىي نسبة أ (%6914)يعادؿ
 .  (%4986)بػػ

 المستوى المعياري: جيد -2
العب 47سنة( قد بمغ عددىـ 11الناشئيف لمفئة العمرية )نجد بأنو عند ىذا المستوى كاف عدد 

ناشئ أي بنسبة  38سنة( بمغ عددىـ 12، بينما الفئة العمرية )(%20961)ناشئ أي بنسبة تقدر بػػ
وبالتالي نقوؿ بأف كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما ىـ أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة ليا  (،16967%)

 .(%24952)لمقدرة بػػفي منحنى التوزيع الطبيعي وا

 المستوى المعياري: مقبول  -3
لقد سجؿ أكبر تمركز لالعبيف في ىذا المستوى لكمتا الفئتيف، حيث نجد بأف عدد الناشئيف لمفئة 

، بينما نجد تمركز الناشئيف (%42998)العب ناشئ أي بنسبة تقدر بػػ 98سنة( بمغ 11العمرية )
كمتا  وعميو يمكف القوؿ بأف (،%49912)العب أي بنسبة  112سنة( قد بمغ 12لمفئة العمرية )

النسبتيف لكمتا الفئتيف تقعاف فوؽ النسبة المقررة ليما في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة 
 .(%40996)بػػ

 المستوى المعياري: ضعيف -4
العب أي بنسبة تقدر  66سنة( عند ىذا المستوى تمركز 11حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )

العب أي ما يعادؿ 58سنة( تواجد 12، بينما حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )(%28995ـ)بػ
وبالتالي نقوؿ بأف كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما ىما أكبر مقارنة بالنسبة المقررة (، 25944%)

 .(%24952)ليما في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػ
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 ى المعياري: ضعيف جدا المستو  -5
وىذا عند ناشئي الفئة العمرية  (%2963ـ)العبيف في ىذا المستوى أي بنسبة تقدر بػ 06تواجد 

سنة(، وبالتالي فإف كمتا النسبتيف لكمتا الفئتيف 12سنة( وبنفس الشيء عند الفئة العمرية )11)
 (.37الحظ الشكل رقم ) .(%4986)تقعاف تحت النسبة المقررة ليما في منحنى التوزيع الطبيعي 

 
في اختبار قياس سنة( 12سنة( و)11( يوضح النسبة المئوية لنتائج عينة الناشئين)37الشكل البياني رقم)

 والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي. الكتمة الشحمية

 االستنتاج:
سنة( حققوا نسبتيف مئويتيف 11نستنتج مف خالؿ كؿ ما تـ ذكره سابقا بأف ناشئي الفئة العمرية )

أكبر مف النسب المقررة ليـ في منحنى التوزيع الطبيعي، حيث تواجدت ىاتيف النسبتيف في كؿ مف 
سنة( ثالثة نسب أكبر 12، بينما حقؽ ناشئو الفئة العمرية )ضعيف( -)مقبول المستوى المعياري

   (.جيد جدا -ضعيف -)مقبولمف النسب المقررة ليـ وىي عند كؿ مف المستوى المعياري 

سنة( 11كما تجدر اإلشارة بأف أغمبية نتائج عينة البحث المتمثمة في كؿ مف الفئة العمرية ) -
)مقبول انحصرت ضمف المستوى المعياري  "الكتمة الشحمية" سنة( وذلؾ في قياس12و)
وكما أف المالحظة الجيدة لمنتائج والتي تظير تحقيؽ عينة الناشئيف نسب قريبة وأعمى  (.ضعيفو 

يدؿ عمى توافر الجية الغربية لموطف عمى مما  "جيد جدا"في المستوى ليا وذلؾ مف النسب المقررة 
 العبيف يمتازوف بقياسات جسمية تتميز بالرشاقة وتتالءـ وتتناسب ومتطمبات كرة القدـ وىذا مؤشر

 "الكتمة الشحمية"تحقيؽ نتائج جيدة في اختبار أف باعتبار  ىذاإلمكانية النجاح والتفوؽ مستقبال و 
ىي عالقة جيدة تظير في  )الوزن والطول(يعني أف العالقة بيف أىـ مؤشريف مورفولوجييف وىما 

ياضية رات الر اتناسب طوؿ الجسـ مع وزنو مما ال يكوف أحدىما عبئ عمى اآلخر في تأدية المي
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أبو العال عبد الفتاح كرة القدـ بصفة خاصة، وكما يتفؽ ويؤكد عمى ذلؾ كؿ مف في بصفة عامة و 
اء الرياضي لمناشئيف تأخذ بعض القياسات الجسمية قبقوليما أف "في مجاؿ االنت وأحمد الروبي

أىـ ىذه أىمية خاصة لداللتيا الكبيرة في التنبؤ بما يمكف أف يحققو الالعب مف نتائج، وأف 
 القياسات ىي طوؿ الجسـ والوزف ونسبة الدىوف والمحيطات والعالقة المتبادلة بيف ىذه القياسات".

 (36، صفحة 1986)أبو العال عبد الفتاح وأحمد الروبي، 

مستوى  في( يوضح الدرجات والمستويات المعيارية وعدد الالعبين الناشئين والنسب المئوية 43الجدول رقم )
 رة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي:عند كل مستوى والنسب المقر  )القياس الكمي( "لمجانب المورفولوجي"

 

 

انذرجخ 

 انًعُبرَخ

 

 

انًطزىَبد 

 انًعُبرَخ

 ضُخ( 12خ انُبشئٍُ )َزبئج عُُ ضُخ( 11َزبئج عُُخ انُبشئٍُ )

انُطجخ 

انًقررح 

نهب فٍ 

انًُحًُ 

 انطجُعٍ

( يذي انًطزىي انًعُبرٌ –انحذ األعهً)

(224.06– 29.62       ) 

  (يذي انًطزىي انًعُبرٌ –انحذ األعهً)

(222.07– 28.83) 

 

 انذرجبد انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 

 انذرجبد انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 1420 93,4 10 222.07–193.25 9382 11 224.06–194.45 جُذ جذا 80 - 68

 81458 223,4 51 193.24–164.42 ,2434 50 194.44–164.82 جُذ  67 - 56

 174,0 4344, 91 164.41–135.60 4394, 90 164.81–135.20 يقجىل 55 - 44

 81458 ,,3,, 76 135.59–106.77 344,, 77 135.19–105.57 ضعُف 43 - 32

 1420 4344 00 106.76–77.93 4344 00 105.56–75.94 جذا   ضعُف 31 - 20

 99272 %100 228 انًجًىع %100 228 انًجًىع

 :مستوى )القياس الكمي( لمجانب المورفولوجي عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في -3-6-4
بأف الحد األعمى لمدرجات الخاـ المتحصؿ عمييا ضمف  (43)مف خالؿ الجدوؿ رقـ  يشاىد

سنة( و 11كأفضؿ نتيجة يمكف أف يحققيا ناشئ ) (222907)و  (224906)بمغ  (5)المستويات 
 (75994)سنة( عمى الترتيب، بينما الحد األدنى لنفس الفئتيف وعمى نفس االختبار فقد بمغ12)
عمى الترتيب، وبذلؾ تصبح حدود الدرجات الخاـ المتواجدة ضمف الدرجات المعيارية   (77993)و
سنة(، 11بالنسبة لناشئ الفئة العمرية ) (224906-75994)بيف تتراوح قيمتيا ما ( 20-80)
سنة(، وقد تـ الحصوؿ عمى حدود الدرجات 12بالنسبة لمفئة العمرية ) (222907-77993)و

لفئة  (29962)"المقدر بالمدى  (192)بعد طرح االنحراؼ المعياري  (5)الخاـ لممستويات 
 (29962)سنة(" مف الحد األعمى أو مف خالؿ إضافة المدى 12لمفئة ) (28983)سنة( و11)
)حيث تطبق ىذه العممية فيما يخص متغير  .لمحد األدنى لكؿ فئة عمرية عمى التوالي (28983)و

 األداء الكمي لإلنجاز(
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الجدوؿ فيما يتعمؽ بعدد الناشئيف والنسبة المقدرة ليـ في كؿ مستوى ودرجة معيارية كما يوضح  -
وذلؾ بعد المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ، أف أكبر نسبة مئوية تـ تسجيميا مف طرؼ ناشئ الفئة 

ناشئ  90أي ما يعادؿ  (%39947)وبنسبة بمغت  )مقبول(سنة( كانت عند المستوى 11العمرية )
، وبدرجة أقؿ (164981-135920)والدرجة الخاـ  (55-44)وذلؾ عند الدرجة المعيارية 

  )ضعيف(وكثاني أعمى نسبة مف النتائج التي تـ تسجيميا أو الحصوؿ عمييا كانت عند المستوى 
 (43-32)العب ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  77أي ما يعادؿ  (%33977)وبنسبة قدرة بػػ

سجمت عند المستوى  (%0)بينما بمغت أدنى نسبة مئوية  (،135919-105957)ة الخاـ والدرج
 -75994)و الدرجة الخاـ  (31-20)وكانت محصورة ما بيف الدرجة المعيارية  )ضعيف جدا(

أي  (%4982)وبنسبة قدرت بػ )جيد جدا(، أما كثاني أدنى نسبة فكانت عند المستوى (105956
-194945)والذيف انحصرت نتائجيـ ضمف الدرجات الخاـ التالية  العب ناشئ 11ما يقابؿ 
، كما تـ تسجيؿ نسبة مئوية متوسطة عند (80-68)والمقابمة لمدرجة المعيارية  (224906
وذلؾ ضمف حدود  (%21993)العب أي بنسبة تقدر بػػ 50بعدد مف ناشئيف بمغ  )جيد(المستوى 

 .(194944-164982)والدرجة الخاـ  (67-56)الدرجة المعيارية 

سنة( فنالحظ بأف أعمى نسبة مئوية تـ تسجيميا كانت عند 12أما بالنسبة لمفئة العمرية ) -
ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  91أي ما يعادؿ  (%39991)وبنسبة بمغت  )مقبول(المستوى 

، وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج (164941-135960)والدرجة الخاـ  (44-55)
العب  76أي ما يعادؿ  (%33933)وبنسبة قدرة بػػ  )ضعيف(التي تـ تحقيقيا كانت عند المستوى 
بينما بمغت  (،135959-106977)والدرجة الخاـ  (43-32)ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية 

وكانت محصورة ما بيف الدرجة  )ضعيف جدا(سجمت عند المستوى  (%0)أدنى نسبة مئوية 
، أما كثاني أدنى نسبة فكانت عند (106976-77993)و الدرجة الخاـ  (31-20)المعيارية 
والذيف انحصرت  يفناشئ يفالعب 10أي ما يعادؿ  (%4939)بنسبة قدرت بػػ )جيد جدا(المستوى 

-68)المعيارية  والمقابمة لمدرجة (222907-193925)نتائجيـ ضمف الدرجات الخاـ التالية 
العب أي  51بعدد ناشئيف بمغ  )جيد(، كما تـ تسجيؿ نسبة مئوية متوسطة عند المستوى (80

والدرجة الخاـ  (67-56)وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية  (%29937)بنسبة تقدر بػػ
(164942-193924). 
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  مستوىوعميو فإنو مف خالؿ مقارنة نسب النتائج المتحصؿ عمييا مف قبؿ عينة الناشئيف في 
مع النسب المئوية المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي  ")القياس الكمي( لمجانب المورفولوجي"

 يتبيف لنا ما يمي:

 المستوى المعياري: جيد جدا -1
العب أي  11 سنة( قد بمغ عددىـ11شئيف لمفئة العمرية )نجد بأنو عند ىذا المستوى كاف عدد النا

 أي بنسبة يفالعب 10سنة( بمغ عددىـ 12، بينما الفئة العمرية )(%4982)بنسبة تقدر بػػ
مقارنة بالنسبة المقررة ليما  أقؿ وبالتالي نقوؿ بأف كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما ىما (،4939%)

 .(%4986)في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ

 المستوى المعياري: جيد -2
العب أي بنسبة تقدر  50سنة( عند ىذا المستوى تمركز 11حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )

عب أي ما يعادؿ ال 51سنة( تواجد 12، بينما حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )(%21993ـ)بػ
وبالتالي نقوؿ بأف كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما ىما أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة (، 22937%)

 .(%24952)ليما في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ

 المستوى المعياري: مقبول  -3
الناشئيف لمفئة لقد سجؿ أكبر تمركز لالعبيف في ىذا المستوى لكمتا الفئتيف، حيث نجد بأف عدد 

، بينما نجد تمركز الناشئيف (%39947)العب ناشئ أي بنسبة تقدر بػػ 90سنة( بمغ 11العمرية )
وبالتالي يمكف القوؿ بأف  (،%39991)العب أي بنسبة  91سنة( قد بمغ 12لمفئة العمرية )

النسبتيف المتحصؿ عمييما لكمتا الفئتيف لـ تكونا كافيتيف لتكونا أكبر مف النسبة المقررة ليما في 
 .(%40996)منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ

 المستوى المعياري: ضعيف -4
نجد بأف عدد الناشئيف لقد كانت النسبة المئوية المحققة عند ىذا المستوى ىي نسبة معتبرة، حيث 

، بينما نجد تواجد ناشئي (%33977)العب ناشئ أي بنسبة تقدر بػ 77سنة( بمغ 11لمفئة العمرية)
كمتا  وعميو يمكف القوؿ بأف(، %33933)العب أي بنسبة  76سنة( قد بمغ 12الفئة العمرية )

التوزيع الطبيعي والمقدرة النسبتيف لكمتا الفئتيف تقعاف فوؽ النسبة المقررة ليما في منحنى 
 .(%24952)بػػ
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 المستوى المعياري: ضعيف جدا  -5
، وىذا سواء عند ناشئي الفئة (%0)نجد عند ىذا المستوى عدـ تواجد أي العب وبنسبة منعدمة 

 أنظر الشكل.سنة(. 12سنة( أو )11العمرية)

 
مستوى )القياس  فيسنة( 12سنة( و)11( يوضح النسبة المئوية لنتائج عينة الناشئين)38الشكل البياني رقم)

 الكمي( لمجانب المورفولوجي والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي.
 االستنتاج:

سنة( والفئة العمرية 11نستنتج مف خالؿ كؿ ما تـ ذكره سابقا بأف ناشئي كؿ مف الفئة العمرية )
أكبر مف النسب المقررة ليـ في منحنى التوزيع الطبيعي  سنة( حققتا كؿ منيا نسبة واحدة فقط 12)
 .)ضعيف(المستوى في كاف ذلؾ في نفس المستوى المعياري والمتمثؿو 

سنة( 11كما تجدر اإلشارة بأف أغمبية نتائج عينة البحث المتمثمة في كؿ مف الفئة العمرية ) -
انحصرت ضمف كؿ   ")القياس الكمي( لمجانب المورفولوجي" مستوى ما يخصسنة( وذلؾ في12و)

ومنو ونظرا لمضعؼ الموجود والمالحظ مف خالؿ ذكرنا ، )مقبول وضعيف(مف المستوى المعياري 
وقراءتنا لمنتائج إلى أنو عمى الرغـ مف ذلؾ فإننا نجد تواجد مجموعة معتبرة وقريبة كثيرا مف النسبة 

أو  (11)وىذا سواء عند الفئة العمرية  )جيد وجيد جدا(كؿ مف المستوى المقررة ليا وذلؾ عند 
سنة، وىذا ما يدؿ عمى تميز عينة البحث بمجموعة ال بأس بيا ممف يتصفوف بقياسات ( 12)

جيدة يمكف أف تساعدىـ كثيرا في المستقبؿ عمى تحقيؽ المستويات العالية، وىذا ما  مورفولوجية
المواصفات المورفولوجية »جاء موافقا لمعديد مف أراء المتخصصيف في المجاؿ الرياضي عمى أف 

ليا عالقة كبيرة في إظيار مستويات جيدة مف الصفات البدنية، وأف ىناؾ عالقة بيف التكويف 
مكانية الوصوؿ إلى لممستويات الرياضية العالية، وتأثيرىا أيضا عمى إظيار الجسماني ل العب وا 

بعض الصفات البدنية والحركية كالقوة العضمية، السرعة، التحمؿ، المرونة، وكذلؾ تجاوب جسـ 
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 ضعيف جدا ضعيف مقبول جيد جيد جدا

4,82% 

21,93% 

39,47% 33,77% 

0% 4.39% 

22,37% 

39,91% 

33,33% 

0% 
4,86% 

24,52% 

40,96% 

24,52% 

4,86% 

 النسبة المقررة في المنحنى الطبيعي (سنة12)النسبة المئوية للناشئين  (سنة11)النسبة المئوية للناشئين 
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 .«الالعب مع مختمؼ الظروؼ المحيطة بو، وأيضا كفاءتو البدنية وتحقيؽ النتائج الرياضية الباىرة
  (26-25، الصفحات 2005)محمد حاـز محمد أبو يوسؼ، 

في إمكانية تحقيؽ  إلى أف أىمية ىذا المؤشر أو المطمب المورفولوجي "الطالب الباحث"وقد خمص 
التفوؽ الرياضي مستقبال وذلؾ باعتباره مف محددات المستوى الرياضي وارتباطو كذلؾ بكفاءة أىـ 

وبالتالي أخذ ىذا القياس المورفولوجي  )البدني والمياري(،مطمبيف في كرة القدـ أال وىما المستوى 
لو أىمية خاصة لداللتو الكبيرة كعامؿ أو مطمب في التنبؤ بما يمكف أف يحققو الالعب مف نتائج 

بذلؾ، وعميو فإف قياس وحساب ىذا المطمب وتحديد مستويات معيارية لو يعتبر ضرورة ميمة يجب 
 .  العتبار عند إجراء عممية االنتقاءأخذىا بعيف ا

( يوضح الدرجات والمستويات المعيارية وعدد الالعبين الناشئين والنسب 44الجدول رقم )
 ار "الرشاقة" عند كل مستوى والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي:المئوية الختب

 

 

انذرجخ 

 انًعُبرَخ

 

 

انًطزىَبد 

 انًعُبرَخ

 ضُخ( 12َزبئج عُُخ انُبشئٍُ ) ضُخ( 11َزبئج عُُخ انُبشئٍُ )

انُطجخ 

انًقررح 

نهب فٍ 

انًُحًُ 

 انطجُعٍ

( يذي انًطزىي انًعُبرٌ انحذ األعهً+)

 (       0.51ثب+ 6.63)

 ( يذي انًطزىي انًعُبرٌ انحذ األعهً+)

 (0.55ثب+ 6.21)

 

 انذرجبد انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 

انذرجبد 

 انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 1420 2,19 05 6.21 - 6.74 4,39 10 6.63 - 7.13 جُذ جذا 80 – 68

 81458 28,51 65 6.75 - 7.29 22,81 52 7.14 - 7.64 جُذ  67 – 56

 174,0 39,47 90 7.30 - 7.84 44,74 102 7.65 - 8.15 يقجىل 55 – 44

 81458 25,88 59  7.85 - 8.39 24,12 55 8.16 - 8.65 ضعُف 43 – 32

 1420 3,95 09 8.40 - 8.95 3,95 09 8.66 - 9.17 جذا   ضعُف 31 – 20

 99272 %100 228 انًجًىع %100 228 انًجًىع

 عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار الرشاقة: -3-6-5
( الدرجات المعيارية الخاـ والنسب المئوية لعدد الناشئيف المتواجدوف ضمف 44يوضح الجدوؿ رقـ )

حيث أنو مف المالحظ  "الرشاقة"،حدود الدرجات المعيارية المقابمة لكؿ مستوى معياري في اختبار 
أف ىناؾ اختالؼ في النسب المئوية المتواجدة ضمف المستويات الخمسة المقترحة مف طرؼ 

سنة( 12سنة( أو )11الطالب الباحث والتي حصمت عمييا عينة الناشئيف سواء الفئة العمرية )
 . "كاوس"وذلؾ قياسا إلى النسب المقررة ليا ضمف منحنى التوزيع الطبيعي 

ومف خالؿ النتائج الموضحة في الجدوؿ المذكور أعاله تبيف بأف الحد األعمى لمدرجات الخاـ 
كأفضؿ نتيجة يمكف أف  ثا(6921)و ثا(6963)فقد بمغ  (5)المتحصؿ عمييا ضمف المستويات 

سنة( عمى الترتيب، بينما الحد األدنى لنفس الفئتيف وعمى نفس 12سنة( و )11يحققيا ناشئ )
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عمى الترتيب، وبذلؾ تصبح حدود الدرجات الخاـ  ثا(8995)و ثا(9917)قد بمغ االختبار ف
بالنسبة  ثا(6963-ثا9917)تتراوح قيمتيا ما بيف ( 80-20)المتواجدة ضمف الدرجات المعيارية  

سنة(، وقد تـ 12بالنسبة لمفئة العمرية ) ثا(6920-ثا8995)سنة(، و11لناشئ الفئة العمرية )
 (192)بعد إضافة االنحراؼ المعياري  (5)لدرجات الخاـ لممستويات الحصوؿ عمى حدود ا

سنة(" لمحد األعمى أو مف خالؿ 12لمفئة ) (0955)سنة( و11لفئة ) (0951)و"المقدر بالمدى 
.)حيث تطبق ىذه مف الحد األدنى لكؿ فئة عمرية عمى التوالي (0955)و (0951)طرح المدى 

 العممية فيما يخص متغير الزمن(

فيما يتعمؽ بعدد الناشئيف والنسبة المقدرة ليـ في كؿ مستوى ودرجة  )(ما يوضح الجدوؿ رقـ ك -
معيارية وذلؾ بعد المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ، أف أكبر نسبة مئوية تـ تحقيقيا مف طرؼ 

أي ما  (%44974)وبنسبة بمغت  )مقبول(سنة( كانت عند المستوى 11ناشئ الفئة العمرية )
، ثا(7965-ثا8915)والدرجة الخاـ  (55-44)ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  102ؿ يعاد

وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج التي تـ تسجيميا أو الحصوؿ عمييا كانت عند المستوى 
العب ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  55أي ما يعادؿ  (%24912)وبنسبة قدرة بػػ  )ضعيف(

أي ما  (%3995)بينما بمغت أدنى نسبة قدرت بػػ ثا(،8916-ثا8965)والدرجة الخاـ  (32-43)
 (31-20)المقابؿ لمدرجة المعيارية  )ضعيف جدا(العبيف ناشئيف وذلؾ عند المستوى  09يعادؿ 

أي  (%4939)فقد كانت نسبتيـ  )جيد جدا(، أما عند المستوى ثا(8966-ثا9917)والدرجة الخاـ 
-ثا7913)عبيف ناشئيف والذيف انحصرت نتائجيـ ضمف الدرجات الخاـ التالية ال 10ما يعادؿ 

عدد مف الالعبيف  )جيد(، كما سجؿ عند المستوى (80-68)والمقابمة لمدرجة المعيارية  ثا(6963
وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية  (%22981)العب أي بنسبة تقدر بػػ 52الناشئيف بمغ عددىـ 

 .ثا(7914-ثا6964)لخاـ والدرجة ا (56-67)

سنة( فنالحظ بأف أعمى نسبة مئوية تـ تسجيميا كانت عند المستوى 12أما بالنسبة لمفئة العمرية )
-44)ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  90أي ما يعادؿ  (%39947)وبنسبة بمغت  )مقبول(

النتائج التي تـ ، وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف ثا(7930-ثا7984)والدرجة الخاـ  (55
العب ناشئ  65أي ما يعادؿ  (%28951)وبنسبة قدرة بػػ  )جيد(تحقيقيا كانت عند المستوى 
بينما نجد بأف أدنى  ثا(،6975-ثا7929)والدرجة الخاـ  (67-56)وذلؾ عند الدرجة المعيارية 

 جدا( )جيدالعبيف ناشئيف وىذا كاف عند المستوى  05أي ما يعادؿ  (%2919)نسبة قدرت بػػ
، أما عند المستوى ثا(6963-ثا7913)والدرجة الخاـ  (80-68)المقابؿ لمدرجة المعيارية 

العبيف ناشئيف والذيف انحصرت  09أي ما يعادؿ  (%3995)فقد كانت نسبتيـ  )ضعيف جدا(
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، (31-20)والمقابمة لمدرجة المعيارية  ثا(8940-ثا8995)نتائجيـ ضمف الدرجات الخاـ التالية 
العب أي بنسبة  59عدد مف الالعبيف الناشئيف بمغ عددىـ  )ضعيف(ؿ عند المستوى كما سج
-ثا8939)والدرجة الخاـ  (43-32)وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية  (%25988)تقدر بػػ
 .ثا(7985

  وعميو فإنو مف خالؿ مقارنة نسب النتائج المتحصؿ عمييا مف قبؿ عينة الناشئيف في اختبار
 النسب المئوية المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي يتبيف لنا   ما يمي:مع  "الرشاقة"

 المستوى المعياري: جيد جدا -1
العبيف 10سنة( قد بمغ عددىـ   11نجد بأنو عند ىذا المستوى كاف عدد الناشئيف لمفئة العمرية )

العبيف أي بنسبة  05سنة( بمغ عددىـ 12، بينما الفئة العمرية )(%4939)أي بنسبة تقدر بػػ
وبالتالي نقوؿ بأف كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما ىما أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة ليا  (،2919%)

 .(%4986)في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ

 المستوى المعياري: جيد -2
لناشئيف لمفئة لقد كانت النسبة المئوية المحققة عند ىذا المستوى ىي نسبة معتبرة، حيث سجؿ عدد ا

وىي أقؿ مف النسبة المقررة ليا في  (%22981)العب أي ما يقابؿ  52سنة( تواجد 11العمرية )
سنة( سجمت نسبة 12، بينما نجد بأف الفئة العمرية )(%24952)منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػ

 شئ.  العب نا 65أي ما يعادؿ  (%28951)أكبر مف النسبة المقررة ليا والتي بمغت 

 المستوى المعياري: مقبول  -3
لقد سجؿ أكبر تمركز لالعبيف في ىذا المستوى لكمتا الفئتيف، حيث نجد بأف عدد الناشئيف لمفئة 

وىي أكبر مقارنة بالنسبة المقررة  (%44974)العب أي بنسبة تقدر بػػ 102سنة( بمغ 11العمرية )
 90سنة( قد بمغ 12ليا في منحنى التوزيع الطبيعي، بينما نجد تمركز الناشئيف لمفئة العمرية )

وىي النسبة  (%40996)لـ تكف كافية لتكوف أكبر مف  والتي (%39947)العب أي بنسبة 
 المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي.

 عيفالمستوى المعياري: ض -4
العب أي بنسبة تقدر  55سنة( عند ىذا المستوى تمركز 11حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )

وىي أقؿ بقميؿ مف النسبة المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي والمتمثمة في  (%24912ـ)بػ
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ؿ العب أي ما يعاد 59سنة( تواجد 12، بينما حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )(24952%)
 وىي أعمى مف النسبة المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي. (25988%)

 المستوى المعياري: ضعيف جدا  -5
وىذا عند ناشئي الفئة العمرية  (%3995ـ)العبيف في ىذا المستوى أي بنسبة تقدر بػ 09تواجد 

سنة(، وبالتالي فإف كمتا النسبتيف لكمتا الفئتيف 12سنة( وبنفس الشيء عند الفئة العمرية )11)
 أنظر الشكل..(%4986)تقعاف تحت النسبة المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي 

 
سنة( في اختبار الرشاقة 12سنة( و)11( يوضح النسبة المئوية لنتائج عينة الناشئين)39الشكل البياني رقم)

 التوزيع الطبيعي."باروا" والنسب المقررة ليا في منحنى 

 االستنتاج:
سنة(حققتا مستويات متباينة 12سنة( و)11نستنتج مف خالؿ كؿ ما سبؽ بأف عينتي الفئة العمرية )

النسب في اختبار الرشاقة وذلؾ قياسا إلى النسب المثالية والمقررة في منحنى التوزيع الطبيعي، 
مف النسب المقررة ليـ وذلؾ عند سنة( نسبة واحدة فقط أكبر 11بحيث حققت الفئة العمرية )

سنة( نسبتاف أكبر مف النسب المقررة ليـ وذلؾ 12بينما حققت الفئة العمرية ) )مقبول(، المستوى
وىذا مما يزيد ويؤكد لنا التبايف والفروؽ الموجودة بيف  )جيد وضعيف(كاف عند كؿ مف المستوى 

  "الرشاقة".كمتا الفئتيف فيما يخص صفة 

انحصرت  "الرشاقة"سنة( في اختبار 11اإلشارة بأف أغمبية نتائج الفئة العمرية )كما تجدر  -
بينما نجد بأف تكتؿ وتجمع أكبر عدد مف أفراد الفئة  )مقبول وضعيف(،ضمف المستوى المعياري 

وكما نجد تواجد نسبة  )مقبول وجيد(،سنة( كاف ضمف كؿ مف المستوى المعياري 12العمرية )
يف الناشئيف لكمى الفئتيف قريبة مف النسبة المقررة ليا وذلؾ عند أعمى مستوى معتبرة مف الالعب
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صفة الرشاقة تعتبر مف أىـ العناصر البدنية  ولكوف )جيد جدا(،معياري والمتمثؿ في المستوى 
 لمعبة كرة القدـ ومف المتطمبات األساسية الواجب توافرىا في موىبة كرة القدـ أثناء عممية االكتشاؼ

وذلؾ الرتباط ىذه الصفة بالعديد مف الميارات الفنية التي ال يمكف إتقانيا بكفاءة إلى مف  نتقاءواال
 "Clarke"نقال عف "محمد حازم أبو يوسف" ، حيث يؤكد في نفس السياؽ خالؿ تواجد ىذه الصفة

قائال عف الرشاقة بأنيا تحتؿ مكانا بارزا بيف الصفات البدنية، وأف تواجدىا ال يقتصر عمى عالقتيا 
بالقوة والسرعة فقط بؿ تزداد عالقتيا بالميارات الحركية في كونيا تمكف الالعب مف أداء مياراتو 

فة مف أىـ الحركية بنجاح وىو يتحرؾ عمى األرض أو في اليواء، ويعتبر أيضا بأف ىذه الص
الصفات البدنية إرتباطا باألداء الرياضي وفي األنشطة واأللعاب بصفة عامة وكرة القدـ بصفة 

 "حسن السيد أبو عبده"، و يقوؿ (38، صفحة 2005)محمد حاـز محمد أبو يوسؼ،  خاصة.
بأنيا تحتؿ مكانا حيويا وبارزا بيف القدرات  مؤكدا ومدعما لما سبؽ )الرشاقة(عف ىذه الصفة 

الخاصة التي يحتاج إلييا العبي كرة القدـ كالتحمؿ والقوة والسرعة والمرونة والقدرة، وأنيا تعتبر مف 
األكثر الصفات استخداما أثناء المبارايات والتدريب، وأنيا تظير في مواقؼ كثيرة منيا تغيير 

الكرة أو بدونيا وما يرتبط بيا أيضا مف تغيير الالعب االتجاه والسرعة في الجري سواء ب
لالتجاىات وكما تظير أيضا أىميتيا في المحاورة والمياجمة وضرب الكرة بالرأس والسيطرة 

)حسف السيد أبو  والتصويب عمى المرمى مع االقتصاد في الجيد المبذوؿ أثناء تأدية ىذه الميارات.
 (226، صفحة 2011بده، ع

يمكف مف خالليا التنبؤ بوجود ناشئيف ينتظر منيـ  تحقيؽ  الصفةوعميو يمكف القوؿ بأف ىذه 
حضوا بالرعاية واالىتماـ الكافييف وىذا ما مستقبؿ واعدة والوصوؿ إلى مستويات عالية وذلؾ إذا 

وىذا األمر يجعؿ  ،ومعايير عالميةوتدريبيـ وتكوينيـ وفؽ مستويات وانتقائيـ مف خالؿ اكتشافيـ 
أىـ عنصر أال وىو  مف خالؿ تواجدوذلؾ الجزائرية تطوير كرة القدـ  بصيص األمؿ قائما مف أجؿ

عند أىؿ الرياضية  أو ما يسمى بالناشئيف الموىوبيفعند أىؿ الصناعة  الخاـاألولية أو المادة 
بأف وجود مثؿ ىكذا اختبار ضمف وبالتالي نستخمص  .والذيف يمكف أف يسمحوا بتحقيؽ ذلؾ

البطارية المقترحة مف أجؿ قياس ىذه الصفة الميمة وتحديد مستويات معيارية ليا يعتبر أمر ميـ 
 المواىب في كرة القدـ. وأخذه بعيف االعتبار أثناء عممية انتقاءيجب مراعاتو 
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الناشئين والنسب  ( يوضح الدرجات والمستويات المعيارية وعدد الالعبين45الجدول رقم )
 " عند كل مستوى والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي:م20سرعة المئوية الختبار "ال
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 انًعُبرَخ

 ضُخ( 12َزبئج عُُخ انُبشئٍُ ) ضُخ( 11َزبئج عُُخ انُبشئٍُ )
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( يذي انًطزىي انًعُبرٌ األعهً+انحذ )
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 (0.29)ثب(+3.39) 
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 يطزىي
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انًئىَخ

(%) 

 

انذرجبد 

 انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 1420 344, 07 3.38 - 3.66 ,231 06 3.45 - 3.78 جُذ جذا 80 – 68

 81458 24314 47 3.67 - 3.95 24344 62 3.79 - 4.12 جُذ  67 – 56

 174,0 1,344 121 3.96 - 4.24 91314 104 4.13 - 4.46 يقجىل 55 – 44

 81458 443,4 44 4.25 - 4.53 48392 42 4.47 - 4.81 ضعُف 43 – 32

 1420 341, 09 4.54 - 4.82 1349 14 4.82 - 5.16 جذا   ضعُف 31 – 20

 99272 %100 228 انًجًىع %100 228 انًجًىع

 :م20عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار السرعة  -3-6-6
يتبيف مف خالؿ النتائج الموضحة في الجدوؿ المذكور أعاله بأف الحد األعمى لمدرجات الخاـ 

كأفضؿ نتيجة يمكف أف يحققيا  ثا(3938)و ثا(3945)بمغ  (5)المتحصؿ عمييا ضمف المستويات 
سنة( عمى الترتيب، بينما الحد األدنى لنفس الفئتيف وعمى نفس االختبار 12سنة( و )11ناشئ )
عمى الترتيب، وبذلؾ تصبح حدود الدرجات الخاـ المتواجدة ضمف  ثا(4982)و ثا(5916)فقد بمغ 

بالنسبة لناشئ الفئة  ثا(3945-ثا5916)تتراوح قيمتيا ما بيف ( 80-20)الدرجات المعيارية  
سنة(، وقد تـ الحصوؿ عمى 12بالنسبة لمفئة العمرية ) ثا(3938-ثا4982)سنة(، و11العمرية )

و"المقدر بالمدى  (192)بعد إضافة االنحراؼ المعياري  (5)حدود الدرجات الخاـ لممستويات 
سنة(" لمحد األعمى أو مف خالؿ طرح المدى 12) لمفئة (0929)سنة( و11لفئة ) (0934)
.)حيث تطبق ىذه العممية فيما مف الحد األدنى لكؿ فئة عمرية عمى التوالي (0929)و (0934)

 يخص متغير الزمن(
فيما يتعمؽ بعدد الناشئيف والنسبة المقدرة ليـ في كؿ مستوى  (45)كما يوضح الجدوؿ رقـ  -

ودرجة معيارية وذلؾ بعد المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ، أف أكبر نسبة مئوية تـ تسجيميا مف 
أي  (%45961)وبنسبة بمغت  )مقبول(سنة( كانت عند المستوى 11طرؼ ناشئ الفئة العمرية )

، ثا(4913-ثا4946)والدرجة الخاـ  (55-44)لدرجة المعيارية ناشئ وذلؾ عند ا 104ما يعادؿ 
وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج التي تـ تسجيميا أو الحصوؿ عمييا كانت عند المستوى 

العب ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  62أي ما يعادؿ  (%27919)وبنسبة قدرة بػػ )جيد(
أي ما  (%2963)بينما بمغت أدنى نسبة قدرت بػػ ثا(،3979-ثا4912)والدرجة الخاـ  (56-67)
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 (80-68)المقابؿ لمدرجة المعيارية  )جيد جدا(العبيف ناشئيف وذلؾ عند المستوى  06يعادؿ 
 )ضعيف جدا(، أما كثاني أدنى نسبة فكانت عند المستوى ثا(3945-ثا3978)والدرجة الخاـ 
العب ناشئ والذيف انحصرت نتائجيـ ضمف الدرجات  14 أي ما يقابؿ (%6914)وبنسبة قدرت بػ
، كما تـ تسجيؿ نسبة مئوية (31-20)والمقابمة لمدرجة المعيارية  ثا(4982-ثا5916)الخاـ التالية 

 (%18942)العب أي بنسبة تقدر بػػ 42بعدد مف ناشئيف بمغ  )ضعيف(متوسطة عند المستوى 
 ثا(.4947-ثا4981)والدرجة الخاـ  (43-32)وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية 

سنة( فنالحظ بأف أعمى نسبة مئوية تـ تسجيميا كانت عند 12أما بالنسبة لمفئة العمرية ) -
ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  121أي ما يعادؿ  (%53907)وبنسبة بمغت  )مقبول(المستوى 

عمى نسبة مف النتائج التي تـ ، وبدرجة أقؿ وكثاني أثا(3996-ثا4924)والدرجة الخاـ  (44-55)
العب ناشئ  47أي ما يعادؿ  (%20961)وبنسبة قدرة بػػ  )جيد(تحقيقيا كانت عند المستوى 
بينما نجد بأف أدنى ثا(، 3967-ثا3995)والدرجة الخاـ  (67-56)وذلؾ عند الدرجة المعيارية 

المقابؿ  )جيد جدا(العبيف ناشئيف وذلؾ عند المستوى  07أي ما يعادؿ  (%3907)نسبة قدرت بػ
، أما كثاني أدنى نسبة فكانت عند ثا(3938-ثا3966)والدرجة الخاـ  (80-68)لمدرجة المعيارية 

العبيف ناشئيف والذيف  09أي ما يعادؿ  (%3995)بنسبة قدرت بػػ )ضعيف جدا(المستوى 
والمقابمة لمدرجة المعيارية ثا( 4954-ثا4982)انحصرت نتائجيـ ضمف الدرجات الخاـ التالية 

 44بعدد ناشئيف بمغ  )ضعيف(، كما تـ تسجيؿ نسبة مئوية متوسطة عند المستوى (20-31)
والدرجة  (43-32)وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية  (%19930)العب أي بنسبة تقدر بػػ

 .ثا(4925-ثا4953)الخاـ 
 ج المتحصؿ عمييا مف قبؿ عينة الناشئيف في اختبار قياس وعميو فإنو مف خالؿ مقارنة نسب النتائ

 مع النسب المئوية المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي يتبيف لنا ما يمي: م"20"السرعة 

 المستوى المعياري: جيد جدا -1
العبيف  06سنة( قد بمغ عددىـ   11نجد بأنو عند ىذا المستوى كاف عدد الناشئيف لمفئة العمرية )

العبيف أي بنسبة  07سنة( بمغ عددىـ 12، بينما الفئة العمرية )(%2963)أي بنسبة تقدر بػػ
وبالتالي نقوؿ بأف كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما ىما أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة ليما  (،3907%)

 . (%4986)في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ
 المستوى المعياري: جيد -2

النسبة المئوية المحققة عند ىذا المستوى ىي نسبة معتبرة، حيث نجد بأف عدد الناشئيف لقد كانت 
وىي أكبر مقارنة  (%27919)العب ناشئ أي بنسبة تقدر بػػ 62سنة( بمغ 11لمفئة العمرية )
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سنة( 12بالنسبة المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي، بينما نجد تمركز الناشئيف لمفئة العمرية )
وىي  (%24952)والتي لـ تكف كافية لتكوف أكبر مف ( %20961)العب أي بنسبة  47بمغ  قد

 النسبة المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي.
 المستوى المعياري: مقبول  -3

لقد سجؿ أكبر تمركز لالعبيف في ىذا المستوى لكمتا الفئتيف، حيث نجد بأف عدد الناشئيف لمفئة 
، بينما نجد تمركز (%45961)العب ناشئ أي بنسبة تقدر بػػ 104سنة( بمغ 11العمرية )

وبالتالي نقوؿ بأف  (،%53907)العب أي بنسبة  121سنة( قد بمغ 12الناشئيف لمفئة العمرية )
كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما ىما أكبر مقارنة بالنسبة المقررة ليما في منحنى التوزيع الطبيعي 

 .(%4986)والمقدرة بػػ
 المستوى المعياري: ضعيف  -4

العب أي بنسبة تقدر  42سنة( عند ىذا المستوى تمركز 11حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )
العب أي ما يعادؿ  44سنة( تواجد 12، بينما حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )(%18942ـ)بػ
لفئتيف تقعاف تحت النسبة المقررة ليما في كمتا النسبتيف لكمتا ا وعميو يمكف القوؿ بأف(، 19930%)

 .(%24952)منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ
 المستوى المعياري: ضعيف جدا  -5
العب أي بنسبة  14سنة( بمغ 11نجد عند ىذا المستوى تواجد عدد مف الناشئيف لمفئة العمرية ) 

وىي أكبر مقارنة بالنسبة المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي، بينما نجد  (%6914)تقدر بػػ
لـ تكف كافية  والتي (%3995)العبيف أي بنسبة  09سنة( قد بمغ 12تواجد ناشئي الفئة العمرية )

 الحظ الشكل.وىي النسبة المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي. (%4986)لتكوف أكبر مف 

 
سنة( في اختبار السرعة 12سنة( و)11( يوضح النسبة المئوية لنتائج عينة الناشئين)40ي رقم)الشكل البيان
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 النسبة المقررة في المنحنى الطبيعي (سنة12)النسبة المئوية للناشئين  (سنة11)النسبة المئوية للناشئين 
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 االستنتاج:

سنة( حققوا ثالثة نسب مئوية 11نستنتج مف خالؿ كؿ ما تـ ذكره سابقا بأف ناشئي الفئة العمرية )
المقررة ليـ في منحنى التوزيع الطبيعي، حيث تواجدت ىذه النسب في كؿ مف أكبر مف النسب 
سنة( نسبة 12، بينما حقؽ ناشئو الفئة العمرية )ضعيف جدا( -مقبول -)جيد المستوى المعياري

    )ضعيف(.واحد فقط أكبر مف النسب المقررة ليـ وىي عند المستوى المعياري 

سنة( 11ئج عينة البحث المتمثمة في كؿ مف الفئة العمرية )كما تجدر اإلشارة بأف أغمبية نتا -
 )مقبول وجيد(،انحصرت ضمف المستوى المعياري  م"20"السرعة سنة( وذلؾ في اختبار 12و)

وىذا ما يدؿ عمى توفر الجية الغربية لموطف عمى العبيف يتميزوف بصفة السرعة والتي ستساعدىـ 
الصفات سواء البدنية منيا أو الحركية، حيث تظير الحاجة كثيرا في األداء الناجح في العديد مف 

الماسة إلى ىذه الصفة في العديد مف المواقؼ والخطط ومتطمبات المعب، حيث يؤكد عمى ذلؾ 
بأف السرعة تعد مف أىـ عوامؿ النجاح في نشاط كرة القدـ وىذا بحسب  "حسن السيد أبو عبده"

قولو أنيا تأثر بصورة مباشرة في جميع مكونات المياقة البدنية األخرى ومثاؿ ذلؾ أف الرشاقة 
تتطمب أف يكوف الالعب قادرا عمى تغيير أوضاع جسمو أو تغيير اتجاىاتو بسرعة عالية وكذلؾ 

"حسن السيد وكما يؤكد  )السرعة(.اتصاؿ وأساس مباشر مع ىذه الصفة التحمؿ والمرونة ليما 
أيضا عمى أف المتطمبات الفنية الميارية والخططية تعتمد كثيرا عمى عامؿ السرعة وذلؾ  أبو عبده"

في كوف قدرة الالعب عمى أداء الميارات األساسية والحركية بسرعة كبيرة حسب ظروؼ المباراة 
العدو لمسافات بعيدة سواء بغرض التمرير أو إصابة أو حماية المرمى مف  ومدى قدرتو عمى سرعة

إحراز ىدؼ لمفريؽ الخصـ، وكذلؾ كوف سرعة تغيير اتجاه الالعب وسرعة االستجابة لمواقؼ 
المعب المختمفة، وبذلؾ يمكف القوؿ بأف جميع أنواع السرعة يحتاج إلييا العب كرة القدـ لموفاء 

)حسف السيد أبو  طمبات المواقؼ المعبية المختمفة بالسرعة الالزمة لكؿ موقؼ.بالقدرة عمى أداء مت
 (116، صفحة 2011عبده، 

لو عيوبو ومساوئو بدوف تواجد  بأف األداء البدني والمياري والخططي "الطالب الباحث"وقد خمص 
صفة السرعة إذ ال يمكف اإلحساس أو أداء أو إتقاف ما سبؽ بالكامؿ في ظؿ غياب ىذه الصفة 

)الالعبين وعميو يمكف القوؿ بأف النتائج المحققة مف طرؼ عينة البحث  السرعة(،صفة )
إذا ما حضوا بالرعاية تنبأ ىؤالء بتحقيؽ نتائج ومستويات جيدة في المستقبؿ وذلؾ  الناشئين(

"السرعة واالىتماـ الالزميف في جميع الجوانب وذلؾ كما أشرنا سابقا، وبالتالي تواجد ىذا االختبار 
في األداء الناجح في لعبة كرة القدـ  )السرعة(والذي يقيس ىذه الصفة الميارية الميمة  م"20
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مب ال بد منو مف أجؿ أف تكوف ضمف البطارية المقترحة و وضع مستويات معيارية لو، يعتبر مط
مبنية عمى قواعد وأسس عممية وسميمة تضمف المساىمة في نجاعة إستراتيجية ىذه  االنتقاءعممية 

 العممية ونجاحيا.

( يوضح الدرجات والمستويات المعيارية وعدد الالعبين الناشئين والنسب المئوية 46الجدول رقم )
 ل مستوى والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي:" عند كوثب العمودي "سارجنتالختبار ال

 

 

انذرجخ 

 انًعُبرَخ

 

 

انًطزىَبد 

 انًعُبرَخ

 ضُخ( 12َزبئج عُُخ انُبشئٍُ ) ضُخ( 11َزبئج عُُخ انُبشئٍُ )

انُطجخ 

انًقررح 

نهب فٍ 

انًُحًُ 

 انطجُعٍ

  (يذي انًطزىي انًعُبرٌ –انحذ األعهً)

(cm34.85- 4.46       ) 

( يذي انًطزىي انًعُبرٌ –انحذ األعهً)

( 37.72cm- 5.00) 

 

 انذرجبد انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 

 انذرجبد انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 31cm-34cm 07 ,344 33cm-37cm 09 ,341 1420 جُذ جذا 80 – 68

 26cm-30cm 70 ,4344 28cm-32cm 62 24344 81458 جُذ  67 – 56

 22cm-25cm 83 ,1394 23cm-27cm 90 ,4394 174,0 يقجىل 55 – 44

 18cm-21cm 59 21388 18cm-22cm 63 2431, 81458 ضعُف 43 – 32

 12cm-17cm 09 ,341 12cm-17cm 04 4341 1420 جذا   ضعُف 31 – 20

 99272 %100 228 انًجًىع %100 228 انًجًىع

جراءات االختبار. (1cm)ألقرب الدرجات الخاـ المتحصؿ عمييا نتيجةلقد تـ تقريب  مالحظة ميمة:   وىذا تماشيا مع تعميمات وا 
 

 عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار الوثب العمودي"سارجنت": -3-6-7
بأف الحد األعمى لمدرجات الخاـ المتحصؿ عمييا ضمف  (46)يظير مف خالؿ الجدوؿ رقـ 

سنة( و 11كأفضؿ نتيجة يمكف أف يحققيا ناشئ ) سم(37)و  سم(34)بمغ  (5)المستويات 
وىذا بالنسبة لكمتا الفئتيف وعمى نفس  سم(12)سنة( عمى الترتيب، بينما بمغ الحد األدنى12)

( 80-20)جدة ضمف الدرجات المعيارية  االختبار، وبذلؾ تصبح حدود الدرجات الخاـ المتوا
  سم(37-سم12)سنة(، و11بالنسبة لناشئ الفئة العمرية ) سم(34-سم12)تتراوح قيمتيا ما بيف 

بعد  (5)سنة(، وقد تـ الحصوؿ عمى حدود الدرجات الخاـ لممستويات 12بالنسبة لمفئة العمرية )
لمفئة  (5900)سنة( و11فئة )ل (4946)"المقدر بالمدى  (192)طرح االنحراؼ المعياري 

لمحد األدنى لكؿ فئة  (5900)و (4946)سنة(" مف الحد األعمى أو مف خالؿ إضافة المدى 12)
.)حيث تطبق ىذه العممية فيما يخص متغير الوحدة "سم"، مع احترام إجراءات عمرية عمى التوالي

 وتعميمات االختبار الخاصة بتقريب النتائج(

كما يتبيف مف خالؿ الجدوؿ المذكور أعاله فيما يتعمؽ بعدد الناشئيف والنسبة المقدرة ليـ في كؿ  -
مستوى ودرجة معيارية وذلؾ بعد المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ، أف أكبر نسبة مئوية تـ 
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وبنسبة بمغت  )مقبول(سنة( كانت عند المستوى 11تسجيميا مف طرؼ ناشئ الفئة العمرية )
والدرجة الخاـ  (55-44)ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  83أي ما يعادؿ  (36940%)
، وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج التي تـ تسجيميا أو الحصوؿ عمييا سم(25-سم22)

العب ناشئ وذلؾ عند  70أي ما يعادؿ  (%30970)وبنسبة قدرة بػػ )جيد(كانت عند المستوى 
بينما بمغت أدنى نسبة قدرت  سم(،30-سم26)والدرجة الخاـ  (67-56)ية الدرجة المعيار 

المقابؿ لمدرجة  )جيد جدا(العبيف ناشئيف وذلؾ عند المستوى  07أي ما يعادؿ  (%3907)بػػ
، أما كثاني أدنى نسبة فكانت عند المستوى سم(34-سم31)والدرجة الخاـ  (80-68)المعيارية 

العبيف ناشئيف والذيف انحصرت  09أي ما يقابؿ  (%3995)وبنسبة قدرت بػ )ضعيف جدا(
، كما (31-20)والمقابمة لمدرجة المعيارية  سم(17-سم12)نتائجيـ ضمف الدرجات الخاـ التالية 

العب أي بنسبة  59بعدد مف ناشئيف بمغ  )ضعيف(تـ تسجيؿ نسبة مئوية متوسطة عند المستوى 
-سم18)والدرجة الخاـ  (43-32)وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية  (%25988)تقدر بػػ

 سم(.21

سنة( فنالحظ بأف أعمى نسبة مئوية تـ تسجيميا كانت عند 12أما بالنسبة لمفئة العمرية ) -
ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  90أي ما يعادؿ  (%39947)وبنسبة بمغت  )مقبول(المستوى 

، وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج التي تـ سم(27-سم23)والدرجة الخاـ  (44-55)
العب ناشئ  63أي ما يعادؿ  (%27963)وبنسبة قدرة بػػ  )ضعيف(تحقيقيا كانت عند المستوى 
بينما بمغت أدنى نسبة  سم(،22-سم18)والدرجة الخاـ  (43-32)وذلؾ عند الدرجة المعيارية 

المقابؿ  )ضعيف جدا(عبيف ناشئيف وذلؾ عند المستوى ال 04أي ما يعادؿ  (%1975)قدرت بػػ
، أما كثاني أدنى نسبة فكانت عند سم(17-سم12)والدرجة الخاـ  (31-20)لمدرجة المعيارية 

العبيف ناشئيف والذيف انحصرت  09أي ما يعادؿ  (%3995)بنسبة قدرت بػػ )جيد جدا(المستوى 
، كما (80-68)والمقابمة لمدرجة المعيارية  م(س37-سم33)نتائجيـ ضمف الدرجات الخاـ التالية 

العب أي بنسبة تقدر  62بعدد ناشئيف بمغ  )جيد(تـ تسجيؿ نسبة مئوية متوسطة عند المستوى 
 .سم(32-سم28)والدرجة الخاـ  (67-56)وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية  (%27919)بػػ

  وعميو فإنو مف خالؿ مقارنة نسب النتائج المتحصؿ عمييا مف قبؿ عينة الناشئيف في اختبار الوثب
 مع النسب المئوية المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي يتبيف لنا ما يمي: "سارجنت"العمودي 

 المستوى المعياري: جيد جدا -1
العبيف  07سنة( قد بمغ عددىـ   11لعمرية )نجد بأنو عند ىذا المستوى كاف عدد الناشئيف لمفئة ا

العبيف أي بنسبة  09سنة( بمغ عددىـ 12، بينما الفئة العمرية )(%3907)أي بنسبة تقدر بػػ
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وبالتالي نقوؿ بأف كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما ىما أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة ليما  (،3995%)
 .  (%4986)في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ

 المستوى المعياري: جيد -2
لقد كانت النسبة المئوية المحققة عند ىذا المستوى ىي نسبة معتبرة، حيث نجد بأف عدد الناشئيف 

، بينما نجد تواجد ناشئي (%30970)العب ناشئ أي بنسبة تقدر بػ 70سنة( بمغ 11لمفئة العمرية)
كمتا  وعميو يمكف القوؿ بأف(، %27919)العب أي بنسبة  62سنة( قد بمغ 12الفئة العمرية )

النسبتيف لكمتا الفئتيف تقعاف فوؽ النسبة المقررة ليما في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة 
 .(%24952)بػػ

 المستوى المعياري: مقبول  -3
لقد سجؿ أكبر تمركز لالعبيف في ىذا المستوى لكمتا الفئتيف، حيث نجد بأف عدد الناشئيف لمفئة 

، بينما نجد تمركز الناشئيف (%36940)العب ناشئ أي بنسبة تقدر بػػ 83سنة( بمغ 11) العمرية
وبالتالي يمكف القوؿ بأف  (،%39947)العب أي بنسبة  90سنة( قد بمغ 12لمفئة العمرية )

النسبتيف المتحصؿ عمييما لكمتا الفئتيف لـ تكونا كافيتيف لتكونا أكبر مف النسبة المقررة ليما في 
 .(%40996)التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ منحنى

 المستوى المعياري: ضعيف  -4
العب أي بنسبة تقدر  59سنة( عند ىذا المستوى تمركز 11حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )

العب أي ما يعادؿ  63سنة( تواجد 12، بينما حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )(%25988ـ)بػ
نقوؿ بأف كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما ىما أكبر مقارنة بالنسبة المقررة وبالتالي (، 27963%)

 .(%24952)ليما في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ

 المستوى المعياري: ضعيف جدا  -5
العبيف أي بنسبة  09سنة( بمغ 11نجد عند ىذا المستوى تواجد عدد مف الناشئيف لمفئة العمرية ) 

العبيف أي بنسبة  04سنة( قد بمغ 12، بينما نجد تواجد ناشئي الفئة العمرية )(%3995)تقدر بػػ
كمتا النسبتيف لكمتا الفئتيف تقعاف تحت النسبة المقررة ليما في  وعميو يمكف القوؿ بأف (،1975%)

 أنظر الشكل الموالي..(%4986)منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ
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سنة( في اختبار الوثب 12سنة( و)11يوضح النسبة المئوية لنتائج عينة الناشئين)( 41الشكل البياني رقم)

 العمودي "سارجنت" والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي.

 االستنتاج:
سنة( والفئة العمرية 11نستنتج مف خالؿ كؿ ما تـ ذكره سابقا بأف ناشئي كؿ مف الفئة العمرية )

مئويتيف أكبر مف النسب المقررة ليـ في منحنى التوزيع الطبيعي، حيث سنة( حققتا نسبتيف 12)
 .)جيد و ضعيف( تواجدت ىذه النسب في كؿ مف المستوى المعياري

 "سارجنت"سنة( في اختبار الوثب العمودي 11كما تجدر اإلشارة بأف أغمبية نتائج الفئة العمرية ) -
بينما نجد بأف تكتؿ وتجمع أكبر عدد مف أفراد  )مقبول وجيد(،انحصرت ضمف المستوى المعياري 

أما عند النظر  )مقبول وضعيف(.سنة( كاف ضمف كؿ مف المستوى المعياري 12الفئة العمرية )
نجد بأف ىناؾ تواجد نسب "سارجنت" والقراءة الجيدة لنتائج جدوؿ المستويات المعيارية الختبار 

فبعضيا كاف قريب  )جيد وجيد جدا(مف المستوى معتبرة تـ تحقيقيا مف طرؼ عينة البحث في كؿ 
مف النسبة المقررة وبعضيا اآلخر كاف أكبر مف النسبة المقرر، وعميو فإف ىذه النتائج تدؿ عمى 
تواجد العبيف ناشئيف ليـ القدرة الجيدة عمى االرتقاء إلى األعمى أو في اليواء مما يساعد بدوف 

ؿ وكيؼ ال وأف تحقيؽ ىذه القدرة مف االرتقاء في كرة شؾ في تحقيؽ مستويات عالية في المستقب
وذلؾ  دفاع( -)ىجومالقدـ تساىـ بشكؿ كبير في تسجيؿ األىداؼ وصدىا عمى حسب حالة المعب 

في كثير مف األحياف، حيث يظير ذلؾ جميا في ضربات الركنية والثابتة وغيرىا مف المواقؼ التي 
وتحقيؽ نتائج إيجابية. وبالتالي يمكف القوؿ بأف تواجد تسمح لالعب المتميز بيذه الصفة التفوؽ 

مرفوقا بمستويات معيارية أمر البد منو في التنبؤ  "الوثب العمودي )سارجنت("ىذا االختبار 
 االنتقاءبمتطمبات كرة القدـ الرئيسية واألساسية ولتكوف أساس يتـ اعتماده في التقييـ و إصدار حكـ 

 عمى المواىب.
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 النسبة المقررة في المنحنى الطبيعي (سنة12)النسبة المئوية للناشئين  (سنة11)النسبة المئوية للناشئين 
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( يوضح الدرجات والمستويات المعيارية وعدد الالعبين الناشئين والنسب 47الجدول رقم )
 " عند كل مستوى والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي:مرونةالمئوية الختبار "ال

 

 

انذرجخ 

 انًعُبرَخ

 

 

انًطزىَبد 

 انًعُبرَخ

 ضُخ( 12َزبئج عُُخ انُبشئٍُ ) ضُخ( 11َزبئج عُُخ انُبشئٍُ )

خ انُطج

انًقررح 

نهب فٍ 

انًُحًُ 

 انطجُعٍ

  (يذي انًطزىي انًعُبرٌ –انحذ األعهً)

(13.02(cm)- 5.23       ) 

      ( يذي انًطزىي انًعُبرٌ –انحذ األعهً)

( 12.64(cm)- 4.73) 

 

 انذرجبد انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 

 انذرجبد انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

كم  عُذ

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 cm(13+)-cm(2)+ 41 1344 cm(12+)-cm(2)+ 71 4341 1420 جُذ جذا 80 - 68

 cm(0)+-cm (1)+ 10 41344 cm(0+)-cm (1+) 51 2,318 81458 جُذ  67 - 56

 cm(2)+-cm (2-) 442 14341 cm(3+)-cm (4-) 481 1,341 174,0 يقجىل 55 - 44

 cm(3-)-cm (7-) 1, 24394 cm(8-)-cm (0-) 14 4,314 81458 ضعُف 43 - 32

 cm(2-)-cm (13-) 48 1321 cm(0-)-cm (11-) 40 4342 1420 جذا   ضعُف 31 - 20

 99272 %100 228 انًجًىع %100 228 انًجًىع

جراءات االختبار.وىذا تماشيا مع  (1cm)ألقرب الدرجات الخاـ المتحصؿ عمييا نتيجةلقد تـ تقريب  مالحظة ميمة:   تعميمات وا 
 :المرونةعرض ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار  -3-6-8

بأف الحد األعمى لمدرجات الخاـ المتحصؿ عمييا ضمف  (47)يالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
سنة( و 11كأفضؿ نتيجة يمكف أف يحققيا ناشئ ) +(سم12)و  +(سم13)بمغ  (5)المستويات 

 (سم-13)الترتيب، بينما الحد األدنى لنفس الفئتيف وعمى نفس االختبار فقد بمغسنة( عمى 12)
عمى الترتيب، وبذلؾ تصبح حدود الدرجات الخاـ المتواجدة ضمف الدرجات المعيارية   (سم-11)و
سنة(، 11بالنسبة لناشئ الفئة العمرية ) +(سم(13)-(سم-13)تتراوح قيمتيا ما بيف )( 20-80)
سنة(، وقد تـ الحصوؿ عمى حدود الدرجات 12بالنسبة لمفئة العمرية )  +(سم(12)-(سم-11)و)

سنة( 11لفئة ) (5923)"المقدر بالمدى  (192)بعد طرح االنحراؼ المعياري  (5)الخاـ لممستويات 
لمحد  (4973)و (5923)سنة(" مف الحد األعمى أو مف خالؿ إضافة المدى 12لمفئة ) (4973)و

.)حيث تطبق ىذه العممية فيما يخص متغير الوحدة "سم" مع كؿ فئة عمرية عمى التوالياألدنى ل
 احترام إجراءات وتعميمات االختبار الخاصة بتقريب النتائج(

كما يتبيف مف خالؿ الجدوؿ المذكور أعاله فيما يتعمؽ بعدد الناشئيف والنسبة المقدرة ليـ في كؿ  -
معالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ، أف أكبر نسبة مئوية تـ مستوى ودرجة معيارية وذلؾ بعد ال

وبنسبة بمغت  )مقبول(سنة( كانت عند المستوى 11تسجيميا مف طرؼ ناشئ الفئة العمرية )
والدرجة الخاـ  (55-44)ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  118أي ما يعادؿ  (51975%)
مف النتائج التي تـ تحقيقيا كانت عند ، وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة +(سم(2)-(سم-2))
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العب ناشئ وذلؾ عند الدرجة  49أي ما يعادؿ  (%21947)وبنسبة قدرة بػػ  )ضعيف(المستوى 
بينما بمغت أدنى نسبة قدرت  (سم(،-3)-(سم-7)والدرجة الخاـ ) (43-32)المعيارية 

المقابؿ لمدرجة  )ضعيف جدا(العب ناشئ وذلؾ عند المستوى  12أي ما يعادؿ  (%5926)بػػ
، أما كثاني أدنى نسبة فكانت عند (سم(-8)-(سم-13)والدرجة الخاـ ) (31-20)المعيارية 
العب ناشئ والذيف انحصرت  13أي ما يعادؿ  (%5970)بنسبة قدرت بػػ )جيد جدا(المستوى 

-68)والمقابمة لمدرجة المعيارية  +(سم(13)-+(سم8)نتائجيـ ضمف الدرجات الخاـ التالية )
العب أي  36بعدد ناشئيف بمغ  )جيد(، كما تـ تسجيؿ نسبة مئوية متوسطة عند المستوى (80

والدرجة الخاـ  (67-56)وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية  (%15979)بنسبة تقدر بػػ
 .+(سم(7)-+(سم3))

عند  سنة( فنالحظ بأف أعمى نسبة مئوية تـ تسجيميا كانت12أما بالنسبة لمفئة العمرية ) -
ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  123أي ما يعادؿ  (%53995)وبنسبة بمغت  )مقبول(المستوى 

، وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج التي +(سم(3)-(سم-1)والدرجة الخاـ ) (44-55)
ؿ أي ما يعاد (%23968)وبنسبة قدرة بػػ )جيد(تـ تسجيميا أو الحصوؿ عمييا كانت عند المستوى 

 +(سم(،7)-+(سم4)والدرجة الخاـ ) (67-56)العب ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  54
العبيف ناشئيف وذلؾ عند المستوى  04أي ما يعادؿ  (%1975)بينما بمغت أدنى نسبة قدرت بػػ

، أما كثاني +(سم(12)-+(سم8)والدرجة الخاـ ) (80-68)المقابؿ لمدرجة المعيارية  )جيد جدا(
العب  16أي ما يقابؿ  (%7902)وبنسبة قدرت بػ )ضعيف جدا(ة فكانت عند المستوى أدنى نسب

والمقابمة  (سم(-7)-(سم-11)ناشئ والذيف انحصرت نتائجيـ ضمف الدرجات الخاـ التالية )
بعدد مف  )ضعيف(، كما تـ تسجيؿ نسبة مئوية متوسطة عند المستوى (31-20)لمدرجة المعيارية 

-32)وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية  (%13960)العب أي بنسبة تقدر بػػ 31ناشئيف بمغ 
 (سم(.-2)-(سم-6)والدرجة الخاـ ) (43

  وعميو فإنو مف خالؿ مقارنة نسب النتائج المتحصؿ عمييا مف قبؿ عينة الناشئيف في اختبار
 ما يمي:  نا مع النسب المئوية المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي يتبيف ل "المرونة"

 المستوى المعياري: جيد جدا -1
لقد كانت النسبة المئوية المحققة عند ىذا المستوى أكبر مف النسبة المقررة ليا في منحنى التوزيع 

العب ناشئ أي ما  13سنة(، حيث بمغ عددىـ 11الطبيعي وىذا بالنسبة لمفئة العمرية)
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العبيف ناشئيف أي ما  04نة( حققت تواجد س12، بينما نجد بأف الفئة العمرية )(%5970)يعادؿ
 . (%4986)وىي نسبة أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة ليا والمقدرة بػػ (%1975)يعادؿ

 المستوى المعياري: جيد -2
العب 36سنة( قد بمغ عددىـ   11نجد بأنو عند ىذا المستوى كاف عدد الناشئيف لمفئة العمرية )

ناشئ أي بنسبة  54سنة( بمغ عددىـ 12بينما الفئة العمرية )، (%15979)ناشئ أي بنسبة تقدر بػػ
ومنو نقوؿ بأف كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما ىما أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة ليما  (،23968%)

 .(%24952)في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ

 المستوى المعياري: مقبول  -3
ستوى لكمتا الفئتيف، حيث نجد بأف عدد الناشئيف لمفئة لقد سجؿ أكبر تمركز لالعبيف في ىذا الم

، بينما نجد تمركز (%51975)العب ناشئ أي بنسبة تقدر بػػ 118سنة( بمغ 11العمرية )
وبالتالي يمكف القوؿ  (،%53995)العب أي بنسبة  123سنة( قد بمغ 12الناشئيف لمفئة العمرية )

النسبة المقررة ليما في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة كمتا النسبتيف لكمتا الفئتيف تقعاف فوؽ  بأف
 .(%40996)بػػ

 المستوى المعياري: ضعيف  -4
العب أي بنسبة تقدر  49سنة( عند ىذا المستوى تمركز 11حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )

ما يعادؿ العب أي  31سنة( تواجد 12، بينما حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )(%21949ـ)بػ
وبالتالي نقوؿ بأف كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما ىما أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة (، 13960%)

 .(%24952)ليما في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ

 المستوى المعياري: ضعيف جدا  -5
أي بنسبة  العب 12سنة( بمغ 11نجد عند ىذا المستوى تواجد عدد مف الناشئيف لمفئة العمرية ) 

العب أي بنسبة  16سنة( قد بمغ 12، بينما نجد تواجد ناشئي الفئة العمرية )(%5926)تقدر بػػ
كمتا النسبتيف لكمتا الفئتيف تقعاف فوؽ النسبة المقررة ليما في  وعميو يمكف القوؿ بأف (،7902%)

 الموالية.أنظر الشكل في الصفحة  .(%4986)منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ
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سنة( في اختبار المرونة 12سنة( و)11( يوضح النسبة المئوية لنتائج عينة الناشئين)42الشكل البياني رقم)

 والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي.

 االستنتاج:
سنة( حققوا ثالثة نسب مئوية أكبر مف 11نستنتج مف خالؿ كؿ ما سبؽ بأف ناشئي الفئة العمرية )

النسب المقررة ليـ في منحنى التوزيع الطبيعي، حيث تواجدت ىذه النسب في كؿ مف المستوى 
سنة( نسبتيف أكبر 12، بينما حقؽ ناشئو الفئة العمرية )ضعيف جدا( -مقبول -)جيد جدا المعياري

   ضعيف جدا(. -)مقبولمف النسب المقررة ليـ وىي عند كؿ مف المستوى المعياري 

انحصرت  "المرونة"سنة( في اختبار 11شارة بأف أغمبية نتائج الفئة العمرية )كما تجدر اإل -
بينما نجد بأف تكتؿ وتجمع أكبر عدد مف أفراد الفئة  )مقبول وضعيف(،ضمف المستوى المعياري 

وعميو ونظرا لتحقيؽ ىؤالء ، )مقبول وجيد(سنة( كاف ضمف كؿ مف المستوى المعياري 12العمرية )
وتواجد نسبة كبيرة  )جيد جدا(الناشئيف نسبة أكبر مف النسبة المقررة ليا في أعمى مستوى معياري 

فإنو يمكف القوؿ بأف التسجيؿ ليذه النتائج في  )مقبول وجيد(مف الالعبيف الناشئيف في المستوييف 
العينة مستوى مرونة جيد يسمح ليـ بأداء  يبشر بتحقيؽ ىذه )المرونة(ىذه الصفة البدنية بالذات 

أفضؿ ومستمر في مشوارىـ الكروي، وذلؾ أف ارتفاع مستوى المرونة عند العب كرة القدـ يؤثر 
بشكؿ إيجابي عمى الخصائص البدنية وأداء ميارة ضرب الكرة بالرأس في اليواء بشكؿ فعاؿ وأما 

ف اتصاؼ الالعب بيذه الصفة  مرونة الرجميف فنجدىا عند مراوغة الخصـ وغيرىا مف المواقؼ. وا 
يمكنو عمى اإلعداد البدني المتكامؿ والتقميؿ والوقاية مف اإلصابات وكما تسيـ  )المرونة(البدنية 

ىذه الصفة في أداء الحركات بصورة انسيابية ومؤثرة وفعالة، وأكثر اقتصاد لمطاقة، وبزمف أداء 
الذي يقيس صفة  "المرونة"تقرر تواجد ىذا االختبار  جيد وبذؿ أقؿ جيد ممكف، ومف ىذا المنطمؽ
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 النسبة المقررة في المنحنى الطبيعي (سنة12)النسبة المئوية للناشئين  (سنة11)النسبة المئوية للناشئين 
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يـ والتنبؤ تقيالمع تحديد مستويات معيارية لو وذلؾ مف أجؿ الكشؼ و ميمة وأساسية في كرة القدـ 
 وذلؾ بدوف ظمـ أو تسرب لممواىب.      ثـ انتقائو والحكـ عمى الالعب بأنو موىوب

معيارية وعدد الالعبين الناشئين والنسب المئوية ( يوضح الدرجات والمستويات ال48الجدول رقم )
 " عند كل مستوى والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي:د5التحمل بريكسي الختبار "

 

 

انذرجخ 

 انًعُبرَخ

 

 

انًطزىَبد 

 انًعُبرَخ

 ضُخ( 12َزبئج عُُخ انُبشئٍُ ) ضُخ( 11َزبئج عُُخ انُبشئٍُ )

انُطجخ 

انًقررح 

نهب فٍ 

انًُحًُ 

 انطجُعٍ

( يذي انًطزىي انًعُبرٌ –انحذ األعهً)

(1252.21m – 100.51       ) 

 ( يذي انًطزىي انًعُبرٌ –انحذ األعهً)

(1285.31m – 100.80       ) 

 

 انذرجبد انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 

 انذرجبد انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

 انُطجخ

انًئىَخ

(%) 

 1152m-1252m 80 44394 1185m-1285m 70 231, 1420 جُذ جذا 80 – 68

 1052m-1151m 87 8344 1084m-1184m 01 28344 81458 جُذ  67 – 56

 951m-1051m 442 14341 983m-1083m ,, 9,392 174,0 يقجىل 55 – 44

 851m-950m 01 28344 883m-982m 57 2434, 81458 ضعُف 43 – 32

 749m-850m 77 4344 781m-882m 09 ,341 1420 جذا   ضعُف 31 – 20

 99272 %100 228 انًجًىع %100 228 انًجًىع

جراءات االختبار. (متر1)ألقرب الدرجات الخاـ المتحصؿ عمييا نتيجةلقد تـ تقريب  مالحظة ميمة:  وىذا تماشيا مع تعميمات وا 

 :د"5التحمل "بريكسي عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار  -3-6-9
بأف الحد األعمى لمدرجات الخاـ المتحصؿ عمييا ضمف  (48)مف خالؿ الجدوؿ رقـ  نالحظ

سنة( 11كأفضؿ نتيجة يمكف أف يحققيا ناشئ ) متر(1285)و  متر(1252)بمغ  (5)المستويات 
 متر(749)األدنى لنفس الفئتيف وعمى نفس االختبار فقد بمغسنة( عمى الترتيب، بينما الحد 12و )
عمى الترتيب، وبذلؾ تصبح حدود الدرجات الخاـ المتواجدة ضمف الدرجات المعيارية   متر(781)و
سنة(، 11بالنسبة لناشئ الفئة العمرية ) م(1252-م749)تتراوح قيمتيا ما بيف ( 20-80)
سنة(، وقد تـ الحصوؿ عمى حدود الدرجات الخاـ 12)بالنسبة لمفئة العمرية   م(1285-م781)و

سنة( 11لفئة ) (100951)"المقدر بالمدى  (192)بعد طرح االنحراؼ المعياري  (5)لممستويات 
 (100951)سنة(" مف الحد األعمى أو مف خالؿ إضافة المدى 12لمفئة ) (100981)و
تطبق ىذه العممية فيما يخص )حيث  .لمحد األدنى لكؿ فئة عمرية عمى التوالي (100981)و

 متغير المسافة "المتر" مع احترام إجراءات وتعميمات االختبار الخاصة بتقريب النتائج(

كما يتبيف مف خالؿ مالحظة الجدوؿ المذكور أعاله فيما يتعمؽ بعدد الناشئيف والنسبة المقدرة  -
نتائج الخاـ، أف أكبر نسبة ليـ في كؿ مستوى ودرجة معيارية وذلؾ بعد المعالجة اإلحصائية لم

وبنسبة  )مقبول(سنة( كانت عند المستوى 11مئوية تـ تسجيميا مف طرؼ ناشئ الفئة العمرية )



سنة(12-11)عرض ومناقشة نتائج عينة الالعبين الناشئين                          الفصل الثالث  

 327 

والدرجة  (55-44)ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  118أي ما يعادؿ  (%51975)بمغت 
يميا أو الحصوؿ ، وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج التي تـ تسجم(1051-م951)الخاـ 

العب ناشئ  64أي ما يعادؿ  (%28907)وبنسبة قدرة بػػ )ضعيف(عمييا كانت عند المستوى 
بينما بمغت أدنى نسبة  م(،950-م851)والدرجة الخاـ ( 43-32)وذلؾ عند الدرجة المعيارية 

والدرجة  (31-20)المقابؿ لمدرجة المعيارية  )ضعيف جدا(سجمت عند المستوى  (%0)مئوية 
وبنسبة قدرت  )جيد(، أما كثاني أدنى نسبة فكانت عند المستوى م(850-م749)الخاـ 

العب ناشئ والذيف انحصرت نتائجيـ ضمف الدرجات الخاـ التالية  20أي ما يقابؿ  (%8977)بػ
، كما تـ تسجيؿ نسبة مئوية متوسطة (67-56)والمقابمة لمدرجة المعيارية  م(1151-م1052)

وذلؾ  (%11940)العب أي بنسبة تقدر بػػ 26بعدد مف ناشئيف بمغ  جدا()جيد عند المستوى 
 م(.1252-م1152)والدرجة الخاـ  (80-68)ضمف حدود الدرجة المعيارية 

سنة( فنالحظ بأف أعمى نسبة مئوية تـ تسجيميا كانت عند 12أما بالنسبة لمفئة العمرية ) -
ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  99أي ما يعادؿ  (%43942)وبنسبة بمغت  )مقبول(المستوى 

، وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج التي تـ م(1083-م983)والدرجة الخاـ  (44-55)
العب ناشئ  64أي ما يعادؿ  (%28907)وبنسبة قدرة بػػ  )جيد(تحقيقيا كانت عند المستوى 
بينما بمغت أدنى نسبة  م(،1184-م1084)اـ والدرجة الخ (67-56)وذلؾ عند الدرجة المعيارية 

المقابؿ لمدرجة  )جيد جدا(العبيف ناشئيف وذلؾ عند المستوى  06أي ما يعادؿ  (%2963)قدرت بػػ
، أما كثاني أدنى نسبة فكانت عند م(1285-م1185)والدرجة الخاـ  (80-68)المعيارية 
العبيف ناشئيف والذيف  09أي ما يعادؿ  (%3995)بنسبة قدرت بػػ )ضعيف جدا(المستوى 

-20)والمقابمة لمدرجة المعيارية  م(882-م781)انحصرت نتائجيـ ضمف الدرجات الخاـ التالية 
العب أي  50بعدد ناشئيف بمغ  )ضعيف(، كما تـ تسجيؿ نسبة مئوية متوسطة عند المستوى (31

رجة الخاـ والد (43-32)وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية  (%21993)بنسبة تقدر بػػ
 .م(982-م883)

  وعميو فإنو مف خالؿ مقارنة نسب النتائج المتحصؿ عمييا مف قبؿ عينة الناشئيف في اختبار
 مع النسب المئوية المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي يتبيف لنا ما يمي: د"5"بريكسي التحمؿ 

 المستوى المعياري: جيد جدا -1
عند ىذا المستوى أكبر مف النسبة المقررة ليا في منحنى التوزيع  نجد بأف النسبة المئوية المحققة

العب ناشئ أي ما  26سنة(، حيث بمغ عددىـ 11الطبيعي وىذا بالنسبة لمفئة العمرية)
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العبيف أي ما  06سنة( حققت تواجد 12، بينما نجد بأف الفئة العمرية )(%11940)يعادؿ
 .   (%4986)رة ليا والمقدرة بػػوىي أقؿ مقارنة بالنسبة المقر  (%2963)يعادؿ

 المستوى المعياري: جيد -2
العب أي بنسبة تقدر  20سنة( عند ىذا المستوى تمركز 11حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )

وىي أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي، بينما حققت عينة  (%8977ـ)بػ
وىي أكبر مف النسبة  (%28907)العب أي ما يعادؿ  64نة( تواجد س12الناشئيف لمفئة العمرية )

 .(%24952)المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ

 المستوى المعياري: مقبول  -3
لقد سجؿ أكبر تمركز لالعبيف في ىذا المستوى لكمتا الفئتيف، حيث نجد بأف عدد الناشئيف لمفئة 

، بينما نجد تمركز (%51975)العب ناشئ أي بنسبة تقدر بػػ 118سنة( بمغ 11العمرية )
 وعميو يمكف القوؿ بأف (،%43942)العب أي بنسبة  99سنة( قد بمغ 12الناشئيف لمفئة العمرية )

كمتا النسبتيف لكمتا الفئتيف تقعاف فوؽ النسبة المقررة ليما في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة 
 .(%40996)بػػ

 المعياري: ضعيف المستوى  -4
لقد كانت النسبة المئوية المحققة عند ىذا المستوى ىي نسبة معتبرة، حيث سجؿ عدد الناشئيف لمفئة 

وىي أكبر مف النسبة المقررة ليا في  (%28907)العب أي ما يقابؿ  64سنة( تواجد 11العمرية )
سنة( سجمت نسبة 12لعمرية )، بينما نجد بأف الفئة ا(%24952)منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػ

 العب ناشئ.   50أي ما يعادؿ  (%21993)أقؿ مف النسبة المقررة ليا والتي بمغت 

 المستوى المعياري: ضعيف جدا  -5
وىذا عند ناشئي الفئة  (%0)نجد عند ىذا المستوى عدـ تواجد أي العب وبنسبة منعدمة 

العبيف أي ما  09سنة( سجمت تواجد 12سنة(، بينما نجد بأف الفئة العمرية )11العمرية)
وىي أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة  (%3995)يعادؿ

  أنظر الشكل في الصفحة الموالية.. (%4986)بػػ
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التحمل في اختبار سنة( 12سنة( و)11( يوضح النسبة المئوية لنتائج عينة الناشئين)43الشكل البياني رقم)

 د" والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي.5"بريكسي 
 االستنتاج:

سنة( حققوا ثالثة نسب مئوية 11نستنتج مف خالؿ كؿ ما تـ ذكره سابقا بأف ناشئي الفئة العمرية )
أكبر مف النسب المقررة ليـ في منحنى التوزيع الطبيعي، حيث تواجدت ىذه النسب في كؿ مف 

سنة( نسبتيف 12، بينما حقؽ ناشئو الفئة العمرية )ضعيف( -مقبول -)جيد جدا المستوى المعياري
   مقبول(. -)جيدأكبر مف النسب المقررة ليـ وىي عند كؿ مف المستوى المعياري 

انحصرت  د"5"بريكسي سنة( في اختبار 11كما تجدر اإلشارة بأف أغمبية نتائج الفئة العمرية ) -
بينما نجد بأف تكتؿ وتجمع أكبر عدد مف أفراد الفئة  وضعيف(، )مقبولضمف المستوى المعياري 

وعميو فإف المالحظة  )مقبول وجيد(،سنة( كاف ضمف كؿ مف المستوى المعياري 12العمرية )
والقراءة الجيدة ليذه النتائج تظير بأنيا إيجابية وتبشر بتواجد العبيف ناشئيف ليـ القدرة أو القابمية 
لألداء الجيد وبكفاءة عالية خالؿ المباراة مما يتوقع ويتنبأ ليـ تحقيؽ مستويات ممتازة والتفوؽ 

مف الالعب يكوف قادرا عمى تطبيؽ واحتراـ تجعؿ  )التحمل(مستقبال، وذلؾ راجع لكوف ىذه الصفة 
ما ىو مطموب منو خالؿ المباراة بكفاءة وحرص ودقة عالية ودوف ىبوط مستواه، وكذا نجد ارتباط 
ىذه الصفة المباشر بالعديد مف الصفات والمتطمبات سواء البدنية أو الميارية أو الخططية والتي 

االفتقار ليا يجعؿ مف الالعب يكوف غير قادر ال  وأف )التحمل(تتطمب وجود ىذه الصفة البدنية 
بدنيا وال مياريا وال خططيا، حيث أف ىذا جاء مستنبطا مف مجموعة مف التعاريؼ والمفاىيـ حوؿ 

مقدرة الفرد الرياضي عمى االستمرار  »بأف التحمؿ ىو "مفتي إبراىيم حماده" التحمؿ حيث يقوؿ 
) حماده مفتي إبراىيـ،  .«أو "المقدرة عمى مقاومة التعب ىبوط في كفاءتو في األداء بفاعمية دوف

ىو القدرة عمى تحقيؽ عمؿ  » :فيعرؼ التحمؿ بأنو "حسن مندالوي"، أما (147، صفحة 2001

0

10

20

30

40

50

60

 ضعيف جدا ضعيف مقبول جيد جيد جدا

11,4% 8,77% 

51,75% 

28,07% 

0% 2,63% 

28,07% 

43,42% 

21,93% 

3,95% 
4,86% 

24,52% 

40,96% 

24,52% 

4,86% 

 النسبة المقررة في المنحنى الطبيعي (سنة12)النسبة المئوية للناشئين  (سنة11)النسبة المئوية للناشئين 
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ىو أيضا القدرة التي يكتسبيا الفرد لمقاومة التعب ألي نشاط يقوـ و مرتفع الشدة ألطوؿ مدة ممكنة 
 (14، صفحة 1979)حسف مندالوي قاسـ،  .«بو ألطوؿ فترة ممكنة 

قدرة الفرد عمى  »عمى أنو  "إبراىيم الخوجا وميند البشتاوي"حسب  عمى" التحمل"كما يعرؼ و 
 .« االستمرار في األداء الحركي و التغمب عمى مقاومات ألطوؿ فترة ممكنة نسبيا أو لفترة طويمة 

 (102، صفحة 2005) إبراىيـ الخوجا وميند حسف البشتاوي، 
بأنو وجد في  »حوؿ أىمية قياس صفة التحمؿ لفئة الناشئيف فيقوؿ  "Hollman"ىولمان ويشير 

بحث أجراه عمى أطفاؿ في سف العاشرة تـ فيو قياس أقصى قدرة عمى امتصاص األوكسجيف أنو 
 (207، صفحة 2006)زكي محمد محمد حسف ،  .«أحد أىـ المقاييس الدالة عمى مستوى التحمؿ

إلى أف التحمؿ لو أىمية كبيرة لدى الرياضييف عامة والعبي  "الطالب الباحث"وفي األخير خمص 
كرة القدـ خاصة مما دعا ذلؾ إلى أف استمزاـ توفر ىذه الصفة البدنية في العبي كرة القدـ مف أجؿ 

نياء أطورا و أشواط مباراة مدتيا  ضا اكتشاؼ دقيقة بكفاءة عالية يستمـز أي 120أو  90لعب وا 
مف  )التحمل(وانتقاء مف يمكف ليـ النجاح وتحقيؽ مستويات عالية في ىذه المعبة قياس ىذه الصفة 

خالؿ إحدى االختبارات الخاصة بيا وتحديد مستويات معيارية ليا، وبيذا نتمكف مف الكشؼ والتنبؤ 
 االختيار.  وفؽ أسس عممية بعيدة عف الذاتية واالرتجالية فيوانتقائو بمستوى الناشئ 

 في( يوضح الدرجات والمستويات المعيارية وعدد الالعبين الناشئين والنسب المئوية 49الجدول رقم )
  عند كل مستوى والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي: البدني مستوى )األداء الكمي( لالنجاز
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(333.55- 33.42) 

 

 انذرجبد انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 

 انذرجبد انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 1420 4341 71 333.55–300.14 341, ,7 339.47–303.69 جُذ جذا 80 - 68

 81458 28344 01 300.13–266.72 21399 52 303.68–267.90 جُذ  67 - 56

 174,0 99349 478 266.71–233.30 91314 471 267.89–232.12 يقجىل 55 - 44

 81458 24314 10 233.29–199.88 24394 ,1 232.11–196.33 ضعُف 43 - 32

 1420 9382 44 199.87–166.45 314, 72 196.32–160.53 جذا   ضعُف 31 - 20

 99272 %100 228 انًجًىع %100 228 انًجًىع

 البدني: لالنجازمستوى )األداء الكمي(  عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في -3-6-10
بأف الحد األعمى لمدرجات الخاـ المتحصؿ عمييا ضمف  (49)مف خالؿ الجدوؿ رقـ  يشاىد

سنة( و 11كأفضؿ نتيجة يمكف أف يحققيا ناشئ ) (333955)و  (339947)بمغ  (5)المستويات 
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 (160953)سنة( عمى الترتيب، بينما الحد األدنى لنفس الفئتيف وعمى نفس االختبار فقد بمغ12)
عمى الترتيب، وبذلؾ تصبح حدود الدرجات الخاـ المتواجدة ضمف الدرجات المعيارية   (166945)و
سنة(، 11بالنسبة لناشئ الفئة العمرية ) (339947-160953)تتراوح قيمتيا ما بيف ( 20-80)
سنة(، وقد تـ الحصوؿ عمى حدود الدرجات 12بالنسبة لمفئة العمرية ) (333955-166945)و

لفئة  (35979)"المقدر بالمدى  (192)بعد طرح االنحراؼ المعياري  (5)الخاـ لممستويات 
 (35979)سنة(" مف الحد األعمى أو مف خالؿ إضافة المدى 12لمفئة ) (33942)سنة( و11)
)حيث تطبق ىذه العممية فيما يخص متغير  .لمحد األدنى لكؿ فئة عمرية عمى التوالي (33942)و

 لإلنجاز(األداء الكمي 

كما يتبيف أيضا مف خالؿ النتائج الموضحة في الجدوؿ المذكور أعاله فيما يتعمؽ بعدد الناشئيف  -
والنسبة المقدرة ليـ في كؿ مستوى ودرجة معيارية وذلؾ بعد المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ، أف 

 )مقبول(عند المستوى  سنة( كانت11أكبر نسبة مئوية تـ تسجيميا مف طرؼ ناشئ الفئة العمرية )
 (55-44)ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية 104أي ما يعادؿ  (%45961)وبنسبة بمغت 
، وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج التي تـ (267989-232912)والدرجة الخاـ 

أي ما يعادؿ  (%25944)وبنسبة قدرة بػػ )جيد(تسجيميا أو الحصوؿ عمييا كانت عند المستوى 
 (،303968-267990)والدرجة الخاـ  (67-56)العب ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  58

) العبيف ناشئيف وذلؾ عند المستوى  08أي ما يعادؿ  (%3951)بينما بمغت أدنى نسبة قدرت بػػ
، أما (196932-160953)والدرجة الخاـ  (31-20)المقابؿ لمدرجة المعيارية  ضعيف جدا(

 09أي ما يقابؿ  (%3995)وبنسبة قدرت بػ )جيد جدا(اني أدنى نسبة فكانت عند المستوى كث
( 339947-303969)العبيف ناشئيف والذيف انحصرت نتائجيـ ضمف الدرجات الخاـ التالية 

 )ضعيف(، كما تـ تسجيؿ نسبة مئوية متوسطة عند المستوى (80-68)والمقابمة لمدرجة المعيارية
وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية  (%21949)العب أي بنسبة تقدر بػػ 49بمغ  بعدد مف ناشئيف

 (.232911-196933)والدرجة الخاـ  (32-43)

سنة( فنالحظ بأف أعمى نسبة مئوية تـ تسجيميا كانت عند 12أما بالنسبة لمفئة العمرية ) -
ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  102أي ما يعادؿ  (%44974)وبنسبة بمغت  )مقبول(المستوى 

، وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج (266971-233930)والدرجة الخاـ  (44-55)
العب  64أي ما يعادؿ  (%28907)وبنسبة قدرة بػػ  )جيد(التي تـ تحقيقيا كانت عند المستوى 
بينما بمغت  (،300913-266972)والدرجة الخاـ  (67-56)ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية 

 )جيد جدا(العبيف ناشئيف وذلؾ عند المستوى  04أي ما يعادؿ  (%1975)أدنى نسبة قدرت بػػ
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، أما كثاني أدنى نسبة (333955-300914)والدرجة الخاـ  (80-68)المقابؿ لمدرجة المعيارية 
العب ناشئ والذيف  11 أي ما يعادؿ (%4982)بنسبة قدرت بػػ )ضعيف جدا(فكانت عند المستوى 

والمقابمة لمدرجة المعيارية  (199987-166945)انحصرت نتائجيـ ضمف الدرجات الخاـ التالية 
 47بعدد ناشئيف بمغ  )ضعيف(، كما تـ تسجيؿ نسبة مئوية متوسطة عند المستوى (20-31)

رجة الخاـ والد (43-32)وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية  (%20961)العب أي بنسبة تقدر بػ
(199988-233929). 

  وعميو فإنو مف خالؿ مقارنة نسب النتائج المتحصؿ عمييا مف قبؿ عينة الناشئيف في مستوى األداء
مع النسب المئوية المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي يتضح لنا ما  "لإلنجاز البدني"الكمي 
 يمي:

 المستوى المعياري: جيد جدا -1
العبيف  09سنة( قد بمغ عددىـ   11المستوى كاف عدد الناشئيف لمفئة العمرية )نجد بأنو عند ىذا 
العبيف أي بنسبة  04سنة( بمغ عددىـ     12، بينما الفئة العمرية )(%3995)أي بنسبة تقدر بػػ

وبالتالي نقوؿ بأف كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما ىما أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة ليما  (،1975%)
 .(%4986)في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ

 المستوى المعياري: جيد -2
لقد كانت النسبة المئوية المحققة عند ىذا المستوى ىي نسبة معتبرة، حيث نجد بأف عدد الناشئيف 

، بينما نجد تواجد ناشئي (%25944)العب ناشئ أي بنسبة تقدر بػ 58سنة( بمغ 11ة)لمفئة العمري
كمتا  وعميو يمكف القوؿ بأف(، %28907)العب أي بنسبة  64سنة( قد بمغ 12الفئة العمرية)

النسبتيف لكمتا الفئتيف تقعاف فوؽ النسبة المقررة ليما في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة 
 .(%24952)بػػ

 المستوى المعياري: مقبول  -3
لقد سجؿ أكبر تمركز لالعبيف في ىذا المستوى لكمتا الفئتيف، حيث نجد بأف عدد الناشئيف لمفئة 

، بينما نجد تمركز (%45961)العب ناشئ أي بنسبة تقدر بػػ 104سنة( بمغ 11العمرية )
وبالتالي نقوؿ بأف  (،%44974)العب أي بنسبة  102سنة( قد بمغ 12الناشئيف لمفئة العمرية )

كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما ىما أكبر مقارنة بالنسبة المقررة ليما في منحنى التوزيع الطبيعي 
 .(%40996)والمقدرة بػػ
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 المستوى المعياري: ضعيف  -4
العب أي بنسبة تقدر  49سنة( عند ىذا المستوى تمركز 11حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )

العب أي ما يعادؿ  47سنة( تواجد 12، بينما حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )(%21949ـ)بػ
وبالتالي نقوؿ بأف كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما ىما أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة (، 20961%)

 .(%24952)ليما في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ

 المستوى المعياري: ضعيف جدا  -5
العبيف أي بنسبة  08سنة( بمغ 11ىذا المستوى تواجد عدد مف الناشئيف لمفئة العمرية )نجد عند 
العب أي بنسبة  11سنة( قد بمغ 12، بينما نجد تواجد ناشئي الفئة العمرية )(%3951)تقدر بػػ

كمتا النسبتيف لكمتا الفئتيف تقعاف تحت النسبة المقررة ليما في  وعميو يمكف القوؿ بأف (،4982%)
  الحظ الشكل..(%4986)نحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػم

 
مستوى )األداء  فيسنة( 12سنة( و)11( يوضح النسبة المئوية لنتائج عينة الناشئين)44الشكل البياني رقم)

 والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي. البدني الكمي( لالنجاز

   االستنتاج:
سنة( والفئة العمرية 11ذكره سابقا بأف ناشئي كؿ مف الفئة العمرية )نستنتج مف خالؿ كؿ ما تـ 

سنة( حققتا نسبتيف مئويتيف أكبر مف النسب المقررة ليـ في منحنى التوزيع الطبيعي وذلؾ في 12)
 . )جيد ومقبول(نفس المستوييف المعيارييف وىما كؿ مف المستوى

سنة( 11المتمثمة في كؿ مف الفئة العمرية ) كما تجدر اإلشارة بأف أغمبية نتائج عينة البحث -
انحصرت ضمف المستوى المعياري  "لإلنجاز البدني"سنة( وذلؾ فيما يخص مستوى األداء الكمي 12و)
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وعميو فإف حصوؿ عينة البحث عمى ىذه النتائج يدؿ وينبأ بتواجد عدد ال بأس بو مف ، )مقبول وجيد(
بدنية عالية تسمح ليـ وتؤىميـ لمتكيؼ مع متطمبات األداء الالعبيف الناشئيف الذيف يمتمكوف لياقة 

المياري والخططي والذىني واإلرادي والوصوؿ إلى المستويات العالية، وبالتالي فإنو يمكف القوؿ بأف 
قياس وحساب مستوى األداء أو االنجاز البدني الكمي وتحديد مستويات معيارية ليذا االنجاز لو مف 

تنبؤ بأىـ مطمب مف متطمبات كرة القدـ والتي تساعد وتساىـ في إصدار الحكـ األىمية بمكاف في ال
عمى الالعب بأنو موىوب أو ال وقد جاءت فكرة قياس ىذا المؤشر الذي يعبر عمى مجموعة مف 
الصفات البدنية مف منطمؽ كوف أف العبي كرة القدـ ليـ فروقات مف حيث اكتسابيـ لمصفات 

لالعب الواحد في حد ذاتو تختمؼ قدراتو البدنية مف صفة إلى أخرى فنجده األساسية، حيث نجد بأف ا
ممتاز في صؼ أو صفتيف أو كميا ومتوسط أو ضعيؼ في صفات أخرى ومنيـ مف نجده متفوؽ في 
جميع الصفات البدنية، ونشير أيضا إلى أف كوف المياقة أو األداء البدني في كرة القدـ عمى حسب 

مدى توفر العناصر البدنية األساسية التي تدفع وتزيد مف قابمية  »بأنو يتمثؿ في  "عبد المجيد المولى"
. ومنو نستخمص بأف اشتماؿ األداء البدني « الالعب و واجباتو الحركية عمى مستوى عالي مف الكفاءة

عمى مجموعة مف الصفات البدنية األساسية كالتحمؿ والسرعة والرشاقة والمرونة والوثب العمودي 
ضرورة حساب  )اإلنجاز البدني(يرىا مف الصفات، يوجب مف أجؿ قياس والتنبؤ بيذا األخير وغ

مجموعة الدرجات المعيارية لمصفات البدنية المتواجدة ضمف البطارية المقترحة مف خالؿ مجموعة مف 
ف اآلخر المعادالت اإلحصائية ليتـ بعدىا تحديد مستويات معيارية ليا تسمح بمعرفة مف يتفوؽ بدنيا ع

بناءا عمى أساس عممي  انتقاء المواىبوذلؾ في ظؿ الفروؽ المذكورة سابقا وبالتالي المساىمة في 
 دقيؽ ومنيجي.    

( يوضح الدرجات والمستويات المعيارية وعدد الالعبين الناشئين والنسب المئوية 50الجدول رقم )
 المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي:" عند كل مستوى والنسب جري والمحاورة بالكرةالختبار "ال
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 :اختبار الجري والمحاورة بالكرةعرض ومناقشة نتائج عينة البحث في  -3-6-11
بأف الحد األعمى لمدرجات الخاـ المتحصؿ عمييا ضمف  (50)مف خالؿ الجدوؿ رقـ  نالحظ

سنة( 11كأفضؿ نتيجة يمكف أف يحققيا ناشئ ) ثا(8985)و ثا(8978)بمغ  (5)المستويات 
 ثا(15910)بينما الحد األدنى لنفس الفئتيف وعمى نفس االختبار فقد بمغسنة( عمى الترتيب، 12و)
عمى الترتيب، وبذلؾ تصبح حدود الدرجات الخاـ المتواجدة ضمف الدرجات المعيارية   ثا(14957)و
سنة(، 11بالنسبة لناشئ الفئة العمرية ) ثا(8978-ثا 15910)تتراوح قيمتيا ما بيف ( 20-80)
سنة(، وقد تـ الحصوؿ عمى حدود الدرجات 12بالنسبة لمفئة العمرية )  ثا(8985-ثا 14957)و

لفئة  (1927)و"المقدر بالمدى  (192)بعد إضافة االنحراؼ المعياري  (5)الخاـ لممستويات 
 (1914)و (1927)سنة(" لمحد األعمى أو مف خالؿ طرح المدى 12لمفئة ) (1914)سنة( و11)

 .)حيث تطبق ىذه العممية فيما يخص متغير الزمن(.التوالي مف الحد األدنى لكؿ فئة عمرية عمى

كما يالحظ أيضا مف خالؿ النتائج الموضحة في الجدوؿ المذكور أعاله فيما يتعمؽ بعدد  -
الناشئيف والنسبة المقدرة ليـ في كؿ مستوى ودرجة معيارية وذلؾ بعد المعالجة اإلحصائية لمنتائج 

سنة( كانت عند المستوى 11تسجيميا مف طرؼ ناشئ الفئة العمرية )الخاـ، أف أكبر نسبة مئوية تـ 
-44)ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  122أي ما يعادؿ  (%53951)وبنسبة بمغت  )مقبول(

، وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج التي تـ ثا(11931-ثا12956)والدرجة الخاـ  (55
أي ما يعادؿ  (%22981)وبنسبة قدرة بػػ )جيد(المستوى تسجيميا أو الحصوؿ عمييا كانت عند 

 ثا(،10904-ثا11930)والدرجة الخاـ  (67-56)العب ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  52
العبيف ناشئيف وذلؾ عند المستوى  04أي ما يعادؿ  (%1975)بينما بمغت أدنى نسبة قدرت بػػ

، أما كثاني ثا(8978-ثا10903)والدرجة الخاـ  (80-68)المقابؿ لمدرجة المعيارية  )جيد جدا(
العب  15أي ما يقابؿ  (%6958)وبنسبة قدرت بػ )ضعيف جدا(أدنى نسبة فكانت عند المستوى 

والمقابمة ثا( 13984-ثا15910)ناشئ والذيف انحصرت نتائجيـ ضمف الدرجات الخاـ التالية 
بعدد مف  )ضعيف(وسطة عند المستوى ، كما تـ تسجيؿ نسبة مئوية مت(31-20)لمدرجة المعيارية

-32)وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية  (%15935)العب أي بنسبة تقدر بػػ 35ناشئيف بمغ 
 ثا(.12957-ثا13983)والدرجة الخاـ  (43

سنة( فنالحظ بأف أعمى نسبة مئوية تـ تسجيميا كانت عند 12أما بالنسبة لمفئة العمرية ) -
ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  95أي ما يعادؿ  (%41967)مغت وبنسبة ب )مقبول(المستوى 

، وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج ثا(11913-ثا12927)والدرجة الخاـ  (44-55)
العب  63أي ما يعادؿ  (%27963)وبنسبة قدرة بػػ  )جيد(التي تـ تحقيقيا كانت عند المستوى 
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بينما بمغت  ثا(،9999-ثا11912)والدرجة الخاـ  (67-56)ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية 
 )جيد جدا(العبيف ناشئيف وذلؾ عند المستوى  05أي ما يعادؿ  (%2919)أدنى نسبة قدرت بػػ

، أما كثاني أدنى نسبة ثا(8985-ثا9998)والدرجة الخاـ  (80-68)المقابؿ لمدرجة المعيارية 
العبيف ناشئيف  09أي ما يعادؿ  (%3995)بنسبة قدرت بػػ )ضعيف جدا(فكانت عند المستوى 

والمقابمة لمدرجة  ثا(13942-ثا14957)والذيف انحصرت نتائجيـ ضمف الدرجات الخاـ التالية 
بعدد ناشئيف بمغ  )ضعيف(، كما تـ تسجيؿ نسبة مئوية متوسطة عند المستوى (31-20)المعيارية 

والدرجة  (43-32)ؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية وذل (%24956)العب أي بنسبة تقدر بػ 56
 .ثا(12982-ثا13941)الخاـ 

  وعميو فإنو مف خالؿ مقارنة نسب النتائج المتحصؿ عمييا مف قبؿ عينة الناشئيف في اختبار
مع النسب المئوية المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي يتبيف  "الجري والمحاورة بالكرة"التحمؿ 

 لنا ما يمي:
 المستوى المعياري: جيد جدا -1

العبيف  04سنة( قد بمغ عددىـ   11نجد بأنو عند ىذا المستوى كاف عدد الناشئيف لمفئة العمرية )
العبيف أي بنسبة  05سنة( بمغ عددىـ 12، بينما الفئة العمرية )(%1975)أي بنسبة تقدر بػػ

وبالتالي نقوؿ بأف كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما ىما أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة ليما  (،2919%)
 .(%4986)في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ

 المستوى المعياري: جيد -2
لقد كانت النسبة المئوية المحققة عند ىذا المستوى ىي نسبة معتبرة، حيث سجؿ عدد الناشئيف لمفئة 

وىي أقؿ مف النسبة المقررة ليا في  (%22981)العب أي ما يقابؿ  52سنة( تواجد 11العمرية )
سنة( سجمت نسبة 12، بينما نجد بأف الفئة العمرية )(%24952)منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػ

 العب ناشئ.   63أي ما يعادؿ  (%27963)أكبر مف النسبة المقررة ليا والتي بمغت 

 ي: مقبول المستوى المعيار  -3
لقد سجؿ أكبر تمركز لالعبيف في ىذا المستوى لكمتا الفئتيف، حيث نجد بأف عدد الناشئيف لمفئة 

، بينما نجد تمركز (%53951)العب ناشئ أي بنسبة تقدر بػػ 122سنة( بمغ 11العمرية )
 وعميو يمكف القوؿ بأف (،%41967)العب أي بنسبة  95سنة( قد بمغ 12الناشئيف لمفئة العمرية )

كمتا النسبتيف لكمتا الفئتيف تقعاف فوؽ النسبة المقررة ليما في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة 
 .(%40996)بػػ
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 المستوى المعياري: ضعيف  -4
العب أي بنسبة تقدر  35سنة( عند ىذا المستوى تمركز 11حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )

قؿ مقارنة بالنسبة المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي، بينما حققت عينة وىي أ (%15935ـ)بػ
وىي أكبر بقميؿ مف  (%24956)العب أي ما يعادؿ  56سنة( تواجد 12الناشئيف لمفئة العمرية )

 .(%24952)النسبة المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ

 المستوى المعياري: ضعيف جدا  -5
بأف النسبة المئوية المحققة عند ىذا المستوى أكبر مف النسبة المقررة ليا في منحنى التوزيع  نجد

العب ناشئ أي ما  15سنة(، حيث بمغ عددىـ 11الطبيعي وىذا بالنسبة لمفئة العمرية)
العبيف أي ما  09سنة( حققت تواجد 12، بينما نجد بأف الفئة العمرية )(%6958)يعادؿ
     أنظر الشكل.. (%4986)ي أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة ليا والمقدرة بػػوى (%3995)يعادؿ

 
اختبار الجري في سنة( 12سنة( و)11( يوضح النسبة المئوية لنتائج عينة الناشئين)45الشكل البياني رقم)

 والمحاورة بالكرة والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي.

   االستنتاج:
سنة( حققوا نسبتيف مئويتيف 11كؿ ما تـ ذكره سابقا بأف ناشئي الفئة العمرية ) نستنتج مف خالؿ

أكبر مف النسب المقررة ليـ في منحنى التوزيع الطبيعي، حيث تواجدت ىاتيف النسبتيف في كؿ مف 
سنة( ثالثة نسب 12، بينما حقؽ ناشئو الفئة العمرية )ضعيف جدا( -)مقبول المستوى المعياري

   ضعيف(. -مقبول -)جيدسب المقررة ليـ وىي عند كؿ مف المستوى المعياري أكبر مف الن

سنة( 11كما تجدر اإلشارة بأف أغمبية نتائج عينة البحث المتمثمة في كؿ مف الفئة العمرية ) -
)مقبول انحصرت ضمف المستوى المعياري  "الجري والمحاورة بالكرة"سنة( وذلؾ في اختبار 12و)
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القوؿ مف خالؿ قراءتنا وتحميمنا لمنتائج بأف ىناؾ مجموعة مف الالعبيف حققوا  عميو يمكف. ووجيد(
مستويات جد ضعيفة فيما يخص ىذه الصفة التي تعتبر مف أىـ الصفات الميارية التي مف خالليا 

يمكف االحتفاظ بالكرة تحت سيطرة الالعب وتمكنو مف  "حسن السيد أبو عبده"عمى حسب 
التخمص مف العب أو أكثر مف الخصـ في المواقؼ التي تتطمب ذلؾ كعدـ إيجاد العب زميؿ 
أمامو غير مراقب مف أجؿ تمرير الكرة لو أو في حالة إرادة الالعب اكتساب مسافة ومساحة خالية 

-83، الصفحات 2008)حسف السيد أبو عبده،  و.وال يجد أمامو خصـ يحاوؿ استخالص الكرة من
84) 

تسمح لالعب الذي يتقنيا  )الجري والمحاورة بالكرة(وىذا مما يجعمنا نستخمص بأف ىذه الميارة 
بإيجاد الحموؿ وعدـ تضييع الكرات عشوائيا في المواقؼ الصعبة التي تتطمب وتجبر الالعب عمى 
أدائيا وذلؾ في حالة فرض الرقابة الشديدة مف الخصـ عمى زمالءه. ومنو وعمى الرغـ مف أىمية 

يتقنونيا وال يحسنونا حتى ابجادياتيا ىذه األخيرة إلى أننا ال نزاؿ نرى تواجد العبيف في مالعبنا ال 
يـ ىذه الميارات والصفات وفؽ نتقاء مبنية عمى تقيوذلؾ لعدة عوامؿ مف بينيا عدـ وجود عممية ا

أسس عممية وباإلضافة إلى العمميات التدريبية التي يمكف أيضا أنيا لـ تنصؼ ولـ تعطي مثؿ 
أنو بالرغـ مف تواجد نسبة ناشئيف في ىكذا ميارات حقيا، ونقوؿ دائما في نفس السياؽ عمى 

وىي أكبر مف النسبة المقررة إلى أنو في المقابؿ نجد بأف ىناؾ  ضعيف جداالمستوى ضعيؼ 
)مقبول تواجد وتمركز مجموعة كبيرة مف الناشئيف قد انحصرت نتائجيـ في كؿ مف المستوى 

وىذا مما يدؿ عمى أنو ما زاؿ ىناؾ تواجد لممادة الخاـ التي ىي موجودة في كؿ مكاف مف  وجيد(
الوطف وال يمكف أف تنقطع وذلؾ بالرغـ مف الواقع والظمـ الذي تعيشو كرة القدـ سواء مف حيث 
االكتشاؼ لممواىب أو مف حيث التدريب والتكويف أو مف حيث التسيير، وبالتالي وبناءا عمى ما 

ؽ ذكره حوؿ أىمية اكتساب الالعب ليذه الميارة في كرة القدـ تقرر تواجد اختبار خاص بيا سب
ضمف البطارية المقترحة وتحديد مستويات معيارية ليا وذلؾ بغية تقييميا وبناء عممية إصدار حكـ 

بناءا عمييا ىي وعمى غيرىا مف االختبارات األخرى التي تصؼ وتقيس ميارات وأمور  االنتقاء
 أخرى ميمة في كرة القدـ. 
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( يوضح الدرجات والمستويات المعيارية وعدد الالعبين الناشئين والنسب المئوية 51الجدول رقم )
 " عند كل مستوى والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي:تنطيط الكرة بالقدمالختبار "
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انُطجخ 
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نهب فٍ 

انًُحًُ 

 انطجُعٍ

( يذي انًطزىي انًعُبرٌ –انحذ األعهً)

 (       26.97-يرح118.34)

 (يذي انًطزىي انًعُبرٌ –انحذ األعهً)
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 انذرجبد انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 
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انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 

انذرجبد 

 انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 1420 4391 17 128 – 100 1349 14 118 – 92 جُذ جذا 80 – 68

 81458 24341 48 99 – 71 44319 40 91 – 65 جُذ  67 – 56

 174,0 8314, 88 70 – 42 ,9134 107 64 – 38 يقجىل 55 – 44

 81458 2384, 75 41 – 13 243,4 67 37 – 11 ضعُف 43 – 32

 1420 4344 00 فأقم 12 4344 00 10 فأقم جذا   ضعُف 31 – 20

 99272 %100 228 انًجًىع %100 228 انًجًىع

جراءات  (مرة1)ألقرب الدرجات الخاـ المتحصؿ عمييا نتيجةلقد تـ تقريب  مالحظة ميمة:  االختبار.وىذا تماشيا مع تعميمات وا 

 عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار تنطيط الكرة بالقدم: -3-6-12
يتبيف مف خالؿ النتائج الموضحة في الجدوؿ المذكور أعاله بأف الحد األعمى لمدرجات الخاـ 

كأفضؿ نتيجة يمكف أف  مرة(128)و  مرة(118)بمغ  (5)المتحصؿ عمييا ضمف المستويات 
سنة( عمى الترتيب، بينما الحدود الدنيا لعدد المرات أو التكرارات 12و ) سنة(11يحققيا ناشئ )

مرات فأقل( 10)التي يمكف أف يصؿ إلييا كؿ مف ناشئي الفئتيف وعمى نفس االختبار فتكوف 
سنة(، وبذلؾ تصبح 12)مرة فأقل( بالنسبة لمفئة العمرية 12)سنة( و تكوف 11)بالنسبة لفئة

تتراوح قيمتيا ما بيف ( 80-20)اجدة ضمف الدرجات المعيارية  حدود الدرجات الخاـ المتو 
بالنسبة لمفئة  مرة(128-فأقل12)سنة(، و11بالنسبة لناشئ الفئة العمرية ) مرة(118-فأقل10)

بعد طرح االنحراؼ  (5)سنة(، وقد تـ الحصوؿ عمى حدود الدرجات الخاـ لممستويات 12العمرية )
سنة( 11بالنسبة لكؿ مف الفئة العمرية ) (29911)و (26997)"المقدر بالمدى  (192)المعياري 

.)حيث تطبق ىذه العممية فيما يخص المتغير "عدد سنة( عمى الترتيب" مف الحد األعمى12و)
 المرات" مع احترام إجراءات وتعميمات االختبار الخاصة بتقريب النتائج(

فيما يتعمؽ بعدد الناشئيف والنسبة المقدرة ليـ في كؿ مستوى  (51)كما يوضح الجدوؿ رقـ  -
ودرجة معيارية وذلؾ بعد المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ، أف أكبر نسبة مئوية تـ تسجيميا مف 

أي  (%46993)وبنسبة بمغت  )مقبول(سنة( كانت عند المستوى 11طرؼ ناشئ الفئة العمرية )
، مرة(64-مرة38)والدرجة الخاـ  (55-44)لدرجة المعيارية ناشئ وذلؾ عند ا 107ما يعادؿ 
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وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج التي تـ تسجيميا أو الحصوؿ عمييا كانت عند المستوى 
العب ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  67أي ما يعادؿ  (%29939)وبنسبة قدرة بػػ  )ضعيف(

سجمت عند  (%0)بينما بمغت أدنى نسبة مئوية  رة(،م37-مرة11)والدرجة الخاـ  (32-43)
 10)و الدرجة الخاـ  (31-20)وكانت محصورة ما بيف الدرجة المعيارية  )ضعيف جدا(المستوى 

أي  (%6914)وبنسبة قدرت بػ )جيد جدا(، أما كثاني أدنى نسبة فكانت عند المستوى مرات فأقل(
-مرة92)ـ ضمف الدرجات الخاـ التالية العب ناشئ والذيف انحصرت نتائجي 14ما يقابؿ 

، كما تـ تسجيؿ نسبة مئوية متوسطة عند المستوى (80-68)والمقابمة لمدرجة المعيارية  مرة(118
وذلؾ ضمف حدود الدرجة  (%17954)العب أي بنسبة تقدر بػػ 40بعدد مف ناشئيف بمغ  )جيد(

 .مرة(91-مرة65)والدرجة الخاـ  (67-56)المعيارية 

سنة( فنالحظ بأف أعمى نسبة مئوية تـ تسجيميا كانت عند 12بالنسبة لمفئة العمرية )أما  -
ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  88أي ما يعادؿ  (%38960)وبنسبة بمغت  )مقبول(المستوى 

، وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج التي تـ مرة(70-مرة42)والدرجة الخاـ  (44-55)
العب ناشئ  75أي ما يعادؿ  (%32989)وبنسبة قدرة بػػ  )ضعيف(عند المستوى  تحقيقيا كانت

بينما بمغت أدنى نسبة  مرة(،41-مرة13)والدرجة الخاـ  (43-32)وذلؾ عند الدرجة المعيارية 
-20)وكانت محصورة ما بيف الدرجة المعيارية  )ضعيف جدا(سجمت عند المستوى  (%0)مئوية 

بنسبة  )جيد جدا(، أما كثاني أدنى نسبة فكانت عند المستوى مرة فأقل( 12)و الدرجة الخاـ  (31
العب ناشئ والذيف انحصرت نتائجيـ ضمف الدرجات الخاـ  17أي ما يعادؿ  (%7946)قدرت بػػ
، كما تـ تسجيؿ نسبة مئوية (80-68)والمقابمة لمدرجة المعيارية  مرة(128-مرة100)التالية 

وذلؾ  (%21905)العب أي بنسبة تقدر بػػ 48بعدد ناشئيف بمغ  )جيد(متوسطة عند المستوى 
 .مرة(99-مرة71)والدرجة الخاـ  (67-56)ضمف حدود الدرجة المعيارية 

  وعميو فإنو مف خالؿ مقارنة نسب النتائج المتحصؿ عمييا مف قبؿ عينة الناشئيف في اختبار
 حنى التوزيع الطبيعي يتبيف لنا ما يمي:مع النسب المئوية المقررة ليا في من "تنطيط الكرة بالقدم"

 المستوى المعياري: جيد جدا -1
العب  14سنة( قد بمغ عددىـ   11نجد بأنو عند ىذا المستوى كاف عدد الناشئيف لمفئة العمرية )

العب أي بنسبة  17سنة( بمغ عددىـ 12، بينما الفئة العمرية )(%6914)أي بنسبة تقدر بػػ
وبالتالي نقوؿ بأف كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما ىما أكبر مقارنة بالنسبة المقررة  (،7946%)

 .(%4986)ليما في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ
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 المستوى المعياري: جيد -2
العب أي بنسبة تقدر  40سنة( عند ىذا المستوى تمركز 11حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )

العب أي ما يعادؿ  48سنة( تواجد 12نما حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )، بي(%17954ـ)بػ
وبالتالي نقوؿ بأف كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما ىما أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة (، 21905%)

 .(%24952)ليما في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ

 المستوى المعياري: مقبول  -3
تمركز لالعبيف في ىذا المستوى لكمتا الفئتيف، حيث نجد بأف عدد الناشئيف لمفئة لقد سجؿ أكبر 

وىي أكبر مقارنة بالنسبة  (%46993)العب ناشئ أي بنسبة تقدر بػػ 107سنة( بمغ 11العمرية )
سنة( قد بمغ 12المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي، بينما نجد تمركز الناشئيف لمفئة العمرية )

وىي النسبة  (%40996)لـ تكف كافية لتكوف أكبر مف  ( والتي%38960)عب أي بنسبة ال 88
 المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي.

 المستوى المعياري: ضعيف -4
لقد كانت النسبة المئوية المحققة عند ىذا المستوى ىي نسبة معتبرة، حيث نجد بأف عدد الناشئيف 

، بينما نجد تواجد ناشئي (%29939)عب ناشئ أي بنسبة تقدر بػال 67سنة( بمغ 11لمفئة العمرية)
كمتا  وعميو يمكف القوؿ بأف(، %32989)العب أي بنسبة  75سنة( قد بمغ 12الفئة العمرية )

النسبتيف لكمتا الفئتيف تقعاف فوؽ النسبة المقررة ليما في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة 
 .(%24952)بػػ

 ري: ضعيف جدا المستوى المعيا -5
، وىذا سواء عند ناشئي الفئة (%0)نجد عند ىذا المستوى عدـ تواجد أي العب وبنسبة منعدمة 

  .في الصفحة الموالية الحظ الشكلسنة(.12سنة( أو )11العمرية)
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 في اختبار تنطيطسنة( 12سنة( و)11( يوضح النسبة المئوية لنتائج عينة الناشئين)46الشكل البياني رقم)

 والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي. الكرة بالقدم

 االستنتاج:
سنة( حققوا ثالثة نسب مئوية 11نستنتج مف خالؿ كؿ ما تـ ذكره سابقا بأف ناشئي الفئة العمرية )

أكبر مف النسب المقررة ليـ في منحنى التوزيع الطبيعي، حيث تواجدت ىذه النسب في كؿ مف 
سنة( نسبتيف 12، بينما حقؽ ناشئو الفئة العمرية )ضعيف( -مقبول -)جيد جداي المستوى المعيار 

   مقبول(. -)جيد جداأكبر مف النسب المقررة ليـ وىي عند كؿ مف المستوى المعياري 

سنة( 11كما تجدر اإلشارة بأف أغمبية نتائج عينة البحث المتمثمة في كؿ مف الفئة العمرية ) -
)مقبول انحصرت ضمف المستوى المعياري  "تنطيط الكرة بالقدم"سنة( وذلؾ في اختبار 12و)

وعميو وكما اشرنا سابقا فإف عينة بحثنا تشتمؿ عمى تواجد وتمركز عدد كبير مف . وضعيف(
الالعبيف ذوي المستوى الضعيؼ وفي حيف تشتمؿ في نفس الوقت عمى العبيف يمتازوف بمستوى 
عالي وممتاز، ولنرجع ونقوؿ بأف سبب ذلؾ كما ذكرنا سابقا ىو العشوائية والذاتية واالرتجالية سواء 

ف كانت تقاـ أصال أو مف حيث العممية التدريبية، ومنو يمكف  االنتقاءبيقيـ لعممية مف حيث تط وا 
المتواجد ضمف البطارية المقترحة  الكرة بالقدم" "تنطيطالخروج باستخالص مفاده قدرة ىذا االختبار 

يـ وتكوف والذي تـ تحديد مستويات معيارية لو مف تقييـ الالعبيف ومعرفة مستواىـ والتفريؽ فيما بين
وفؽ أسس عممية،  وانتقائيـ ىذه الطريقة مساىمة في الكشؼ عف الالعبيف الموىوبيف مف الناشئيف

ف اختيار ىذا االختبار مف أجؿ المساىمة في القياـ بعممية  راجع لألىمية  االكتشاؼ واالنتقاءوا 
دة في ىذا االختبار الكبيرة التي يمعبيا في التنبؤ بالعديد مف الميارات حيث أف تحقيؽ نتائج جي

كونو اختبار أو في كونو ميارة يساىـ ويساعد في إتقاف العديد مف الميارات األساسية في كرة القدـ 
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 النسبة المقررة في المنحنى الطبيعي (سنة12)النسبة المئوية للناشئين  (سنة11)النسبة المئوية للناشئين 
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كالسيطرة وكتـ الكرة والتمرير واالستقباؿ والمراوغة، وغيرىا مف الميارات باإلضافة إلى ذلؾ فإف 
يط، ولألىمية التي يمعبيا ىذا االختبار فإف الدقة والتركيز واالتزاف ىـ عنواف ميارة أو اختبار التنط

وتقييـ  انتقاءىناؾ العديد مف المدربيف كانوا يعتمدوف اعتمادا كامال عمى ىذا االختبار فقط في 
"تنطيط الكرة العبي كرة القدـ. وبالتالي فقد خمص مما تقدـ معنا سابقا ما مدى أىمية ىذا االختبار 

 مرافقة لو في عممية اكتشاؼ وانتقاء العبي كرة القدـ.والمستويات المعيارية ال بالقدم"

( يوضح الدرجات والمستويات المعيارية وعدد الالعبين الناشئين والنسب المئوية الختبار 52الجدول رقم )
 " عند كل مستوى والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي:ركل الكرة لمسافة بالقدم القوية"
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 ( يذي انًطزىي انًعُبرٌ –انحذ األعهً)

 (7.37 –يزر 44.10)

 

 انذرجبد انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 

انذرجبد 

 انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 1420 9382 44 44.1 - 36.8 2344 75 41.0 – 34.2 جُذ جذا 80 – 68

 81458 22384 58 36.7 - 29.4 24382 02 34.1 – 27.3 جُذ  67 – 56

 174,0 943,4 472 29.3 - 22.0 94314 5, 27.2 – 20.4 يقجىل 55 – 44

 81458 44349 15 21.9 - 14.7 24394 ,1 20.3 – 13.5 ضعُف 43 – 32

 1420 1321 48 14.6 - 7.2 9382 44 13.4 - 6.5 جذا   ضعُف 31 – 20

 99272 %100 228 انًجًىع %100 228 انًجًىع

جراءات االختبار. (1cm)ألقرب الدرجات الخاـ المتحصؿ عمييا نتيجةلقد تـ تقريب  مالحظة ميمة:  وىذا تماشيا مع تعميمات وا 

 عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار ركل الكرة لمسافة "بالقدم القوية": -3-6-13
بأف الحد األعمى لمدرجات الخاـ المتحصؿ عمييا ضمف  (52)مف خالؿ الجدوؿ رقـ  نالحظ

سنة( و 11كأفضؿ نتيجة يمكف أف يحققيا ناشئ ) متر(4491)و  متر(4190)بمغ  (5)المستويات 
 متر(695)سنة( عمى الترتيب، بينما الحد األدنى لنفس الفئتيف وعمى نفس االختبار فقد بمغ12)
عمى الترتيب، وبذلؾ تصبح حدود الدرجات الخاـ المتواجدة ضمف الدرجات المعيارية   متر(792)و
سنة(، 11بالنسبة لناشئ الفئة العمرية ) م(4190-م695)قيمتيا ما بيف تتراوح ( 20-80)
سنة(، وقد تـ الحصوؿ عمى حدود الدرجات الخاـ 12بالنسبة لمفئة العمرية ) م(4491-م792)و

سنة( 11لفئة ) (6991)"المقدر بالمدى  (192)بعد طرح االنحراؼ المعياري  (5)لممستويات 
لمحد  (7937)و (6991)د األعمى أو مف خالؿ إضافة المدى سنة(" مف الح12لمفئة ) (7937)و

  .)حيث تطبق ىذه العممية فيما يخص متغير المسافة "المتر"األدنى لكؿ فئة عمرية عمى التوالي
 مع احترام إجراءات وتعميمات االختبار الخاصة بتقريب النتائج(
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أعاله فيما يتعمؽ بعدد الناشئيف  كما يتبيف أيضا مف خالؿ النتائج الموضحة في الجدوؿ المذكور -
والنسبة المقدرة ليـ في كؿ مستوى ودرجة معيارية وذلؾ بعد المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ، أف 

 )مقبول(سنة( كانت عند المستوى 11أكبر نسبة مئوية تـ تسجيميا مف طرؼ ناشئ الفئة العمرية )
 (55-44)ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  95أي ما يعادؿ  (%41967)وبنسبة بمغت 
، وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج التي تـ تسجيميا أو م(2792-م2094)والدرجة الخاـ 

العب  68أي ما يعادؿ  (%29982)وبنسبة قدرة بػػ )جيد(الحصوؿ عمييا كانت عند المستوى 
بينما بمغت أدنى  م(،3491-م2793)خاـ والدرجة ال (67-56)ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية 

المقابؿ  )جيد جدا(العبيف ناشئيف وذلؾ عند المستوى  05أي ما يعادؿ  (%2919)نسبة قدرت بػػ
، أما كثاني أدنى نسبة فكانت عند م(4190-م3492)والدرجة الخاـ  (80-68)لمدرجة المعيارية 

العب ناشئ والذيف انحصرت  11 أي ما يقابؿ (%4982)وبنسبة قدرت بػ )ضعيف جدا(المستوى 
، كما (31-20)والمقابمة لمدرجة المعياريةم( 1394-م695)نتائجيـ ضمف الدرجات الخاـ التالية 

العب أي بنسبة  49بعدد مف ناشئيف بمغ  )ضعيف(تـ تسجيؿ نسبة مئوية متوسطة عند المستوى 
-م1395)رجة الخاـ والد (43-32)وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية  (%21949)تقدر بػػ
 م(.2093

سنة( فنالحظ بأف أعمى نسبة مئوية تـ تسجيميا كانت عند 12أما بالنسبة لمفئة العمرية ) -
ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  108أي ما يعادؿ  (%47937)وبنسبة بمغت  )مقبول(المستوى 

، وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج التي تـ م(2993-م2290)والدرجة الخاـ  (44-55)
العب ناشئ  52أي ما يعادؿ  (%22981)وبنسبة قدرة بػػ  )جيد(تحقيقيا كانت عند المستوى 
بينما بمغت أدنى نسبة  م(،3697-م2994)والدرجة الخاـ  (67-56)وذلؾ عند الدرجة المعيارية 

المقابؿ لمدرجة  )جيد جدا(ذلؾ عند المستوى العب ناشئ و  11أي ما يعادؿ  (%4982)قدرت بػػ
، أما كثاني أدنى نسبة فكانت عند المستوى م(4491-م3698)والدرجة الخاـ  (80-68)المعيارية 

العب ناشئ والذيف انحصرت نتائجيـ  12أي ما يعادؿ  (%5926)بنسبة قدرت بػػ )ضعيف جدا(
، كما تـ (31-20)مدرجة المعيارية والمقابمة ل م(1496-م792)ضمف الدرجات الخاـ التالية 

العب أي بنسبة تقدر  45بعدد ناشئيف بمغ  )ضعيف(تسجيؿ نسبة مئوية متوسطة عند المستوى 
 .م(2199-م1497)والدرجة الخاـ  (43-32)وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية  (%19974)بػ
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 ركل الناشئيف في اختبار  وعميو فإنو مف خالؿ مقارنة نسب النتائج المتحصؿ عمييا مف قبؿ عينة"
مع النسب المئوية المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي يتضح لنا ما  الكرة لمسافة بالقدم القوية"

 يمي:

 المستوى المعياري: جيد جدا -1
العبيف  05سنة( قد بمغ عددىـ   11نجد بأنو عند ىذا المستوى كاف عدد الناشئيف لمفئة العمرية )

العب أي بنسبة  11سنة( بمغ عددىـ     12، بينما الفئة العمرية )(%2919)بػػأي بنسبة تقدر 
وبالتالي نقوؿ بأف كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما ىما أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة ليما  (،4982%)

 .(%4986)في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ

 المستوى المعياري: جيد -2
ة المحققة عند ىذا المستوى ىي نسبة معتبرة، حيث سجؿ عدد الناشئيف لمفئة لقد كانت النسبة المئوي

وىي نسبة أكبر مف النسبة المقررة  (%29982)العب أي ما يقابؿ  68سنة( تواجد 11العمرية )
سنة( 12، بينما نجد بأف الفئة العمرية )(%24952)ليا في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػ

 العب ناشئ.   52أي ما يعادؿ  (%22981)سجمت نسبة أقؿ مف النسبة المقررة ليا والتي بمغت 

 المستوى المعياري: مقبول  -3
لقد سجؿ أكبر تمركز لالعبيف في ىذا المستوى لكمتا الفئتيف، حيث نجد بأف عدد الناشئيف لمفئة 

، بينما نجد تمركز الناشئيف (%41967)العب ناشئ أي بنسبة تقدر بػػ 95سنة( بمغ 11العمرية )
كمتا  وعميو يمكف القوؿ بأف (،%47937)العب أي بنسبة  108سنة( قد بمغ 12لمفئة العمرية )

النسبتيف لكمتا الفئتيف تقعاف فوؽ النسبة المقررة ليما في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة 
 .(%40996)بػػ

 المستوى المعياري: ضعيف  -4
العب أي بنسبة تقدر  49سنة( عند ىذا المستوى تمركز 11ناشئيف لمفئة العمرية )حققت عينة ال

العب أي ما يعادؿ  45سنة( تواجد 12، بينما حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )(%21949ـ)بػ
وبالتالي نقوؿ بأف كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما ىـ أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة (، 19974%)

 .(%24952)حنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػليما في من

 

 



سنة(12-11)عرض ومناقشة نتائج عينة الالعبين الناشئين                          الفصل الثالث  

 346 

 المستوى المعياري: ضعيف جدا  -5
نجد بأف النسبة المئوية المحققة عند ىذا المستوى أقؿ بقميؿ مف النسبة المقررة ليا ضمف منحنى 

العب ناشئ أي ما  11سنة(، حيث بمغ عددىـ 11التوزيع الطبيعي وىذا بالنسبة لمفئة العمرية)
العب أي ما  12سنة( حققت تواجد 12، بينما نجد بأف الفئة العمرية )(%4982)يعادؿ
   الحظ الشكل..(%4986)وىي أكبر مقارنة بالنسبة المقررة ليا والمقدرة بػػ (%5926)يعادؿ

 
في اختبار ركل الكرة سنة( 12سنة( و)11( يوضح النسبة المئوية لنتائج عينة الناشئين )47الشكل البياني رقم)

 والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي. لمسافة "بالقدم القوية"

   االستنتاج:
سنة( حققوا نسبتيف مئويتيف 11نستنتج مف خالؿ كؿ ما تـ ذكره سابقا بأف ناشئي الفئة العمرية )

أكبر مف النسب المقررة ليـ في منحنى التوزيع الطبيعي، حيث تواجدت ىاتيف النسبتيف في كؿ مف 
سنة( أيضا نسبتيف أكبر مف 12، بينما حقؽ ناشئو الفئة العمرية )مقبول( -)جيد المستوى المعياري

   ضعيف جدا(. -)مقبولالنسب المقررة ليـ وذلؾ عند كؿ مف المستوى المعياري 

سنة( 11كما تجدر اإلشارة بأف أغمبية نتائج عينة البحث المتمثمة في كؿ مف الفئة العمرية ) -
انحصرت ضمف المستوى المعياري  "ركل الكرة لمسافة بالقدم القوية"وذلؾ في اختبار سنة( 12و)

 ونقارف مف خالليا وعميو ومف خالؿ حصولنا عمى ىذه النتائج التي تجعمنا نميزجيد(. )مقبول و 
فإف ىذا يدؿ عمى أف تواجد ىذا  مف الالعبيف الضعيفيف إلى المتوسطيف المتفوقيفالالعبيف 
ذي يتواجد ضمف البطارية وتحديد مستويات معيارية لو يساىـ ويساعد في التقييـ والتنبؤ االختبار ال

صدار حكـ  عمى الالعب بأنو الموىوب أو ال بناءا عمى أسس عممية ومنيجية تزيد مف  االنتقاءوا 
 فرص نجاح ىذه العممية.  
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 النسبة المقررة في المنحنى الطبيعي (سنة12)النسبة المئوية للناشئين  (سنة11)النسبة المئوية للناشئين 
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الناشئين والنسب المئوية الختبار ( يوضح الدرجات والمستويات المعيارية وعدد الالعبين 53الجدول رقم )
 " عند كل مستوى والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي:ركل الكرة لمسافة بالقدم الضعيفة"

 

 

انذرجخ 

 انًعُبرَخ

 

 

انًطزىَبد 

 انًعُبرَخ

 ضُخ( 12َزبئج عُُخ انُبشئٍُ ) ضُخ( 11َزبئج عُُخ انُبشئٍُ )

انُطجخ 

انًقررح 

نهب فٍ 

انًُحًُ 

 انطجُعٍ

( يذي انًطزىي انًعُبرٌ –انحذ األعهً)

 (       7.52 –يزر 34.35)

 ( يذي انًطزىي انًعُبرٌ –انحذ األعهً)

 (6.49 –يزر 32.37)

 

 انذرجبد انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 

انذرجبد 

 انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 1420 1321 12 32.3 - 25.9 1344 13 34.3 – 26.9 جُذ جذا 80 – 68

 81458 24341 48 25.8 - 19.5 24394 49 26.8 – 19.4 جُذ  67 – 56

 174,0 4344, 91 19.4 - 13.0 4344, 91 19.3 – 11.9 يقجىل 55 – 44

 81458 2384, 75 12.9 - 6.5 2384, 75 11.8 – 4.3 ضعُف 43 – 32

 1420 4388 02 6.4 - فأقم 4344 00 1.8 – فأقم جذا   ضعُف 31 – 20

 99272 %100 228 انًجًىع %100 228 انًجًىع

جراءات االختبار. (1cm)ألقرب الدرجات الخاـ المتحصؿ عمييا نتيجةلقد تـ تقريب  مالحظة ميمة:  وىذا تماشيا مع تعميمات وا 

 الكرة لمسافة "بالقدم الضعيفة": عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار ركل -3-6-14
يتبيف مف خالؿ النتائج الموضحة في الجدوؿ المذكور أعاله بأف الحد األعمى لمدرجات الخاـ 

كأفضؿ نتيجة يمكف أف  متر(3293)و  متر(3493)بمغ  (5)المتحصؿ عمييا ضمف المستويات 
سنة( عمى الترتيب، بينما الحدود الدنيا لممسافة أو عدد األمتار التي 12سنة( و )11يحققيا ناشئ )

متر فأقل( بالنسبة 492)يمكف أف يصؿ إلييا كؿ مف ناشئي الفئتيف وعمى نفس االختبار فتكوف 
سنة(، وبذلؾ تصبح حدود 12)متر فأقل( بالنسبة لمفئة العمرية 694)سنة( و تكوف 11)لفئة

متر 492)تتراوح قيمتيا ما بيف ( 80-20)ف الدرجات المعيارية  الدرجات الخاـ المتواجدة ضم
بالنسبة  متر(3293-متر فأقل694)سنة(، و11بالنسبة لناشئ الفئة العمرية ) متر(3493-فأقل

بعد طرح  (5)سنة(، وقد تـ الحصوؿ عمى حدود الدرجات الخاـ لممستويات 12لمفئة العمرية )
بالنسبة لكؿ مف الفئة العمرية  (6949)و (7952)لمدى "المقدر با (192)االنحراؼ المعياري 

.)حيث تطبق ىذه العممية فيما يخص متغير سنة( عمى الترتيب" مف الحد األعمى12سنة( و)11)
 المسافة "عدد األمتار"، مع احترام إجراءات وتعميمات االختبار الخاصة بتقريب النتائج(

فيما يتعمؽ بعدد الناشئيف والنسبة المقدرة ليـ في كؿ مستوى  (53)كما يوضح الجدوؿ رقـ  -
ودرجة معيارية وذلؾ بعد المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ، أف أكبر نسبة مئوية تـ تسجيميا مف 

أي  (%39991)وبنسبة بمغت  )مقبول(سنة( كانت عند المستوى 11طرؼ ناشئ الفئة العمرية )
، م(1993-م1199)والدرجة الخاـ  (55-44)درجة المعيارية ناشئ وذلؾ عند ال 91ما يعادؿ 
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وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج التي تـ تسجيميا أو الحصوؿ عمييا كانت عند المستوى 
العب ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  75أي ما يعادؿ  (%32989)وبنسبة قدرة بػػ  )ضعيف(

سجمت عند  (%0)بينما بمغت أدنى نسبة مئوية  (،م1198-م493)والدرجة الخاـ  (32-43)
و الدرجة الخاـ  (31-20)وكانت محصورة ما بيف الدرجة المعيارية  )ضعيف جدا(المستوى 

 (%5970)وبنسبة قدرت بػ )جيد جدا(، أما كثاني أدنى نسبة فكانت عند المستوى متر فأقل(492)
-م2699)مف الدرجات الخاـ التالية العب ناشئ والذيف انحصرت نتائجيـ ض 13أي ما يقابؿ 

، كما تـ تسجيؿ نسبة مئوية متوسطة عند المستوى (80-68)والمقابمة لمدرجة المعيارية  م(3493
وذلؾ ضمف حدود الدرجة  (%21949)العب أي بنسبة تقدر بػػ 49بعدد مف ناشئيف بمغ  )جيد(

 .م(2698-م1994)والدرجة الخاـ  (67-56)المعيارية 

سنة( فنالحظ بأف أعمى نسبة مئوية تـ تسجيميا كانت عند 12بالنسبة لمفئة العمرية )أما  -
ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  91أي ما يعادؿ  (%39991)وبنسبة بمغت  )مقبول(المستوى 

، وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج التي تـ م(1994-م1390)والدرجة الخاـ  (44-55)
العب ناشئ  75أي ما يعادؿ  (%32989)وبنسبة قدرة بػػ  )ضعيف(عند المستوى  تحقيقيا كانت

بينما بمغت أدنى نسبة  م(،1299-م695)والدرجة الخاـ  (43-32)وذلؾ عند الدرجة المعيارية 
المقابؿ  )ضعيف جدا(العب ناشئ وذلؾ عند المستوى  02أي ما يعادؿ  (%0988)قدرت بػػ

، أما كثاني أدنى نسبة فكانت عند متر فأقل(694)الدرجة الخاـ و  (31-20)لمدرجة المعيارية 
العب ناشئ والذيف انحصرت  12أي ما يعادؿ  (%5926)بنسبة قدرت بػػ )جيد جدا(المستوى 

، (80-68)والمقابمة لمدرجة المعيارية  م(3293-م2599)نتائجيـ ضمف الدرجات الخاـ التالية 
العب أي بنسبة  48بعدد ناشئيف بمغ  )جيد(المستوى كما تـ تسجيؿ نسبة مئوية متوسطة عند 

-م1995)والدرجة الخاـ  (67-56)وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية  (%21905)تقدر بػػ
 .م(2598

  ركل وعميو فإنو مف خالؿ مقارنة نسب النتائج المتحصؿ عمييا مف قبؿ عينة الناشئيف في اختبار"
مع النسب المئوية المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي يتضح لنا  الكرة لمسافة بالقدم الضعيفة"

 ما يمي:
 المستوى المعياري: جيد جدا -1

العب  13سنة( قد بمغ عددىـ   11نجد بأنو عند ىذا المستوى كاف عدد الناشئيف لمفئة العمرية )
عب أي بنسبة ال 12سنة( بمغ عددىـ 12، بينما الفئة العمرية )(%5970)أي بنسبة تقدر بػػ
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وبالتالي نقوؿ بأف كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما ىما أكبر مقارنة بالنسبة المقررة  (،5926%)
 .(%4986)ليما في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ

 المستوى المعياري: جيد -2
تقدر  العب أي بنسبة 49سنة( عند ىذا المستوى تمركز 11حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )

العب أي ما يعادؿ  48سنة( تواجد 12، بينما حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )(%21949ـ)بػ
وبالتالي نقوؿ بأف كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما ىما أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة (، 21905%)

 .(%24952)ليما في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ

 المعياري: مقبول  المستوى -3
لقد سجؿ أكبر تمركز لالعبيف في ىذا المستوى لكمتا الفئتيف، حيث نجد بأف عدد الناشئيف لمفئة 

، وبنفس عدد الالعبيف (%39991)العب ناشئ أي بنسبة تقدر بػػ 91سنة( بمغ 11العمرية )
تالي يمكف القوؿ بأف وبال ،سنة(12والنسبة المئوية نجد تمركز الالعبيف الناشئيف لمفئة العمرية )

النسبتيف المتحصؿ عمييما لكمتا الفئتيف لـ تكونا كافيتيف لتكونا أكبر مف النسبة المقررة ليما في 
 .(%40996)منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ

 المستوى المعياري: ضعيف -4
أف عينة البحث لقد كانت النسبة المئوية المحققة عند ىذا المستوى ىي نسبة معتبرة، حيث نجد ب

سنة( في ىذا المستوى حققت تمركز نفس 12سنة( و)11المتمثمة في ناشئي كؿ مف الفئة العمرية )
(، %32989)العب ناشئ وذلؾ عند كؿ فئة وبنسبة قدرت بػػ 75عدد الالعبيف الذيف بمغ عددىـ 

ليما في منحنى التوزيع كمتا النسبتيف لكمتا الفئتيف تقعاف فوؽ النسبة المقررة  وعميو يمكف القوؿ بأف
 .(%24952)الطبيعي والمقدرة بػػ

 المستوى المعياري: ضعيف جدا  -5
وىذا عند ناشئي الفئة  (%0)نجد عند ىذا المستوى عدـ تواجد أي العب وبنسبة منعدمة 

فقط أي ما  العبينسنة( سجمت تواجد 12سنة(، بينما نجد بأف الفئة العمرية )11العمرية)
وىي نسبة قميمة جدا مقارنة بالنسبة المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي  (%0988)يعادؿ

  في الصفحة الموالية. الحظ الشكل.  (%4986)والمقدرة بػػ
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في اختبار ركل الكرة سنة( 12سنة( و)11( يوضح النسبة المئوية لنتائج عينة الناشئين)48الشكل البياني رقم)

 والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي. لمسافة "بالقدم الضعيفة"
 االستنتاج:

سنة( والفئة العمرية 11نستنتج مف خالؿ كؿ ما تـ ذكره سابقا بأف ناشئي كؿ مف الفئة العمرية )
سنة( حققتا نسبتيف مئويتيف أكبر مف النسب المقررة ليـ في منحنى التوزيع الطبيعي وذلؾ في 12)

 .)جيد جدا و ضعيف(ف وىما كؿ مف المستوىنفس المستوييف المعياريي

سنة( 11كما تجدر اإلشارة بأف أغمبية نتائج عينة البحث المتمثمة في كؿ مف الفئة العمرية ) -
انحصرت ضمف كؿ مف المستوى  "ركل الكرة لمسافة بالقدم الضعيفة"سنة( وذلؾ في اختبار 12و)

ونقارف  عمى ىذه النتائج التي تجعمنا نميزوعميو ومف خالؿ حصولنا . )مقبول وضعيف(المعياري 
فإف ىذا يدؿ عمى أف تواجد  مف الالعبيف الضعيفيف إلى المتوسطيف المتفوقيفالالعبيف  مف خالليا

قييـ ىذا االختبار الذي يتواجد ضمف البطارية وتحديد مستويات معيارية لو يساىـ ويساعد في الت
صدار حكـ االنتقاء بأنو الموىوب أو ال بناءا عمى أسس عممية ومنيجية عمى الالعب  والتنبؤ وا 

 تزيد مف فرص نجاح ىذه العممية. 

 

 

 

  

0

10

20

30

40

50

 ضعيف جدا ضعيف مقبول جيد جيد جدا

5,7% 

21,49% 

39,91% 
32,89% 

0% 
5,26% 

21,05% 

39,91% 

32,89% 

0,88% 4,86% 

24,52% 

40,96% 

24,52% 

4,86% 

 النسبة المقررة في المنحنى الطبيعي (سنة12)النسبة المئوية للناشئين  (سنة11)النسبة المئوية للناشئين 
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( يوضح الدرجات والمستويات المعيارية وعدد الالعبين الناشئين والنسب المئوية 54الجدول رقم )
 الطبيعي:" عند كل مستوى والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع تنطيط الكرة بالرأسالختبار "

 

 

انذرجخ 

 انًعُبرَخ

 

 

انًطزىَبد 

 انًعُبرَخ

 ضُخ( 12َزبئج عُُخ انُبشئٍُ ) ضُخ( 11َزبئج عُُخ انُبشئٍُ )

انُطجخ 

انًقررح 

نهب فٍ 

انًُحًُ 

 انطجُعٍ

( يذي انًطزىي انًعُبرٌ –انحذ األعهً)

 (       3.18 –يرح 14.31)

 ( يذي انًطزىي انًعُبرٌ –انحذ األعهً)

 (3.24 –يرح 14.25)

 

 انذرجبد انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 

 انذرجبد انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 1420 314, 72 مرة48-يرح14 4342 40 مرة48-يرح14 جُذ جذا 80 – 68

 81458 21341 04 مرات2-مرة44 443,4 11 مرات2-مرة44 جُذ  67 – 56

 174,0 8341, 20 مرات5-مرات0 94311 441 مرات5-مرات0 يقجىل 55 – 44

مرة8 -مرات1 ضعُف 43 – 32 مرة8 -مرات1 29342 55   00 243,4 81458 

مرة4 - فأقم جذا   ضعُف 31 – 20 مرة4 - فأقم 4344 77   75 2344 1420 

 99272 %100 228 انًجًىع %100 228 انًجًىع

جراءات االختبار. (مرة1)ألقرب الدرجات الخاـ المتحصؿ عمييا نتيجةلقد تـ تقريب  ميمة:مالحظة   وىذا تماشيا مع تعميمات وا 
 اختبار تنطيط الكرة بالرأس:عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في  -3-6-15

المبيف أعاله بأف الحد األعمى لمدرجات الخاـ المتحصؿ عمييا  (54)يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
كأفضؿ نتيجة يمكف أف يحققيا كؿ مف ناشئي الفئة العمرية  مرة(14)بمغ  (5)ضمف المستويات 

سنة(، بينما الحدود الدنيا لعدد التكرارات أو المرات التي يمكف أف يصؿ إلييا كؿ 12سنة( و)11)
وبذلؾ تصبح حدود الدرجات الخاـ مرة فأقل(، 1)االختبار فيي مف ناشئي الفئتيف وعمى نفس 

وذلؾ  مرة فأقل(1-مرة14)تتراوح قيمتيا ما بيف ( 80-20)المتواجدة ضمف الدرجات المعيارية  
سنة(، وقد تـ الحصوؿ عمى حدود ىذه الدرجات الخاـ 12سنة( و )11بالنسبة لناشئ كمتا الفئتيف )

بالنسبة  (3924)و (3918)"المقدر بالمدى  (192)اؼ المعياري بعد طرح االنحر  (5)لممستويات 
.)حيث تطبق ىذه سنة( عمى الترتيب" مف الحد األعمى12سنة( و)11لكؿ مف الفئة العمرية )

العممية فيما يخص متغير التكرارات "عدد المرات" وذلك أيضا مع احترام إجراءات وتعميمات 
 االختبار الخاصة بتقريب النتائج(

يوضح الجدوؿ أيضا فيما يتعمؽ بعدد الناشئيف والنسبة المقدرة ليـ في كؿ مستوى ودرجة  كما -
معيارية وذلؾ بعد المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ، أف أكبر نسبة مئوية تـ تسجيميا مف طرؼ 

أي ما  (%49956)وبنسبة بمغت  )مقبول(سنة( كانت عند المستوى 11ناشئ الفئة العمرية )
، مرات(7-مرات5)والدرجة الخاـ  (55-44)ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  113يعادؿ 

وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج التي تـ تسجيميا أو الحصوؿ عمييا كانت عند المستوى 
العب ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  55أي ما يعادؿ  (%24912)وبنسبة قدرة بػػ  )ضعيف(
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سجمت عند  (%0)بينما بمغت أدنى نسبة مئوية  مرات(،4-مرة2)والدرجة الخاـ  (32-43)
و الدرجة الخاـ  (31-20)وكانت محصورة ما بيف الدرجة المعيارية  )ضعيف جدا(المستوى 

أي  (%7902)وبنسبة قدرت بػ )جيد جدا(، أما كثاني أدنى نسبة فكانت عند المستوى مرة فأقل(1)
 مرة(14-مرة12)والذيف انحصرت نتائجيـ ضمف الدرجات الخاـ التالية  العب ناشئ 16ما يقابؿ 

 )جيد(، كما تـ تسجيؿ نسبة مئوية متوسطة عند المستوى (80-68)والمقابمة لمدرجة المعيارية 
وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية  (%19930)العب أي بنسبة تقدر بػػ 44بعدد مف ناشئيف بمغ 

 .مرة(11-مرات8)والدرجة الخاـ  (56-67)

سنة( فنالحظ بأف أعمى نسبة مئوية تـ تسجيميا كانت عند 12أما بالنسبة لمفئة العمرية ) -
ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  87أي ما يعادؿ  (%38916)وبنسبة بمغت  )مقبول(المستوى 

، وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج التي تـ مرات(7-مرات5)والدرجة الخاـ  (44-55)
العب ناشئ  67أي ما يعادؿ  (%29939)وبنسبة قدرة بػػ  )ضعيف(تحقيقيا كانت عند المستوى 
بينما بمغت أدنى نسبة  مرات(،4-مرة2)والدرجة الخاـ  (43-32)وذلؾ عند الدرجة المعيارية 

المقابؿ  )ضعيف جدا(ذلؾ عند المستوى العب ناشئ و  05أي ما يعادؿ  (%2919)قدرت بػػ
، أما كثاني أدنى نسبة فكانت عند مرة فأقل(1)والدرجة الخاـ  (31-20)لمدرجة المعيارية 

العبيف ناشئيف والذيف انحصرت  08أي ما يعادؿ  (%3951)بنسبة قدرت بػػ )جيد جدا(المستوى 
، كما (80-68)ة لمدرجة المعيارية والمقابم مرة(14-مرة12)نتائجيـ ضمف الدرجات الخاـ التالية 

العب أي بنسبة تقدر  61بعدد ناشئيف بمغ  )جيد(تـ تسجيؿ نسبة مئوية متوسطة عند المستوى 
 .مرة(11-مرات8)والدرجة الخاـ  (67-56)وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية  (%26975)بػػ

 نة الناشئيف في اختبار وعميو فإنو مف خالؿ مقارنة نسب النتائج المتحصؿ عمييا مف قبؿ عي
 مع النسب المئوية المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي يتضح لنا ما يمي: "تنطيط الكرة بالرأس"

 المستوى المعياري: جيد جدا -1

لقد كانت النسبة المئوية المحققة عند ىذا المستوى أكبر مف النسبة المقررة ليا في منحنى التوزيع 
العب ناشئ أي ما  16سنة(، حيث بمغ عددىـ 11لمفئة العمرية)الطبيعي وىذا بالنسبة 

العبيف ناشئيف أي ما  08سنة( حققت تواجد 12، بينما نجد بأف الفئة العمرية )(%7902)يعادؿ
وىي نسبة أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة ليا ضمف منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة  (%3951)يعادؿ

 .  (%4986)بػػ
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 ياري: جيدالمستوى المع -2
العب أي بنسبة تقدر  44سنة( عند ىذا المستوى تمركز 11حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )

وىي أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي، بينما حققت عينة  (%19930ـ)بػ
بر مف النسبة وىي أك (%26975)العب أي ما يعادؿ  61سنة( تواجد 12الناشئيف لمفئة العمرية )

 .(%24952)المقررة ليا ضمف منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ

 المستوى المعياري: مقبول  -3
لقد سجؿ أكبر تمركز لالعبيف في ىذا المستوى لكمتا الفئتيف، حيث نجد بأف عدد الناشئيف لمفئة 

وىي نسبة أكبر مقارنة  (%49956)العب ناشئ أي بنسبة تقدر بػػ 113سنة( بمغ 11العمرية )
سنة( 12بالنسبة المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي، بينما نجد تمركز الناشئيف لمفئة العمرية )

وىي  (%40996)والتي لـ تكف كافية لتكوف أكبر مف ( %38916)العب أي بنسبة  87قد بمغ 
 النسبة المقررة ليا ضمف منحنى التوزيع الطبيعي.

 اري: ضعيفالمستوى المعي -4
لقد كانت النسبة المئوية المحققة عند ىذا المستوى ىي نسبة معتبرة، حيث سجؿ عدد الناشئيف لمفئة 

وىي أقؿ بقميؿ مف النسبة المقررة  (%24912)العب أي ما يقابؿ  55سنة( تواجد 11العمرية )
سنة( 12عمرية )، بينما نجد بأف الفئة ال(%24952)ليا في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػ

 العب ناشئ.   67أي ما يعادؿ  (%29939)سجمت نسبة أكبر مف النسبة المقررة ليا والتي بمغت 

 المستوى المعياري: ضعيف جدا  -5
وىذا عند ناشئي الفئة  (%0)نجد عند ىذا المستوى عدـ تواجد أي العب وبنسبة منعدمة 

أي ما  العبين 05سنة( سجمت تواجد 12سنة(، بينما نجد بأف الفئة العمرية )11العمرية)
وىي نسبة أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة  (%2919)يعادؿ

  .الصفحة الموالية أنظر الشكل.(%4986)بػػ
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 اختبار تنطيطفي سنة( 12سنة( و)11( يوضح النسبة المئوية لنتائج عينة الناشئين)49الشكل البياني رقم)

 الكرة بالرأس والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي.

 االستنتاج:
سنة( 12سنة( و)11نستنتج مف خالؿ كؿ ما تـ ذكره سابقا بأف ناشئي كؿ مف الفئة العمرية )

حققتا نسبتيف مئويتيف أكبر مف النسب المقررة ليـ في منحنى التوزيع الطبيعي، حيث تواجدت ىذه 
سنة(، 11) العمرية وىذا بالنسبة لمفئةمقبول( جيد جدا و ) لمستوى المعياريالنسب في كؿ مف ا
)جيد و سنة( فنجد تواجد ىذه النسب في كؿ مف المستوى المعياري 12)بينما الفئة العمرية

 .ضعيف(
سنة( 11كما تجدر اإلشارة بأف أغمبية نتائج عينة البحث المتمثمة في كؿ مف الفئة العمرية ) -
انحصرت ضمف كؿ مف المستوى المعياري  "تنطيط الكرة بالرأس"سنة( وذلؾ في اختبار 12و)

والتي تظير مف خالؿ  عاـ ألىمية ىذه الميارة في كرة القدـ بشكؿعميو و و . )مقبول وضعيف(
الصراعات الفردية بيف الالعبيف في اليواء مف أجؿ التسابؽ والتسارع إلى إمتالؾ الكرة والحصوؿ 

أثناء ضربات الركنية  دفاع( -)ىجومتسجيؿ األىداؼ وصدىا حسب مواقؼ المعب  عمييا، وفي
فإف ذلؾ أوجب عمينا قياس ىذه الميارة واختبارىا مف خالؿ ما جاء معنا مف والضربات الثابتة 

تواجد ىذا االختبار وتحديد مستويات معيارية خاصة بو وذلؾ في كونو أساس عممي نستطيع مف 
 . وانتقائيـ بيف واكتشافيـخاللو تقييـ الالع
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 ضعيف جدا ضعيف مقبول جيد جيد جدا
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 النسبة المقررة في المنحنى الطبيعي (سنة12)النسبة المئوية للناشئين  (سنة11)النسبة المئوية للناشئين 
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( يوضح الدرجات والمستويات المعيارية وعدد الالعبين الناشئين والنسب 55الجدول رقم )
 " عند كل مستوى والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي:ركمة الجزاءالمئوية الختبار "

 

 

انذرجخ 

 انًعُبرَخ

 

 

انًطزىَبد 

 انًعُبرَخ

 ضُخ( 12َزبئج عُُخ انُبشئٍُ ) ضُخ( 11) َزبئج عُُخ انُبشئٍُ

انُطجخ 

انًقررح 

نهب فٍ 

انًُحًُ 

 انطجُعٍ

يذي انًطزىي  –انحذ األعهً)

 (       2.06 – 10.77( )انًعُبرٌ

يذي انًطزىي  –انحذ األعهً)

 (2.02 – 11.37) ( انًعُبرٌ

 

انذرجبد 

 انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 

انذرجبد 

 انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 1420 9382 11 10 – 9.5 ,231 06 10 – 9 جُذ جذا 80 – 68

 81458 2,321 53 9 – 7.5 ,2431 63 8.5 – 7 جُذ  67 – 56

 174,0 91394 106 7 – 5.5 4394, 90 6.5 – 5 يقجىل 55 – 44

 81458 24314 47 5 – 3.5 24344 62 4.5 – 3 ضعُف 43 – 32

 1420 9382 11 3 – 1 344, 07 2.5 – 0 جذا   ضعُف 31 – 20

 99272 %100 228 انًجًىع %100 228 انًجًىع

مع إلغاء الدرجات التي تفوؽ الحد  (نقطة 0.5)ألقربالمتحصؿ عمييا  نتيجة الدرجات الخاـلقد تـ تقريب  مالحظة ميمة:
جراءات االختبار.  نقاط( 10في )األقصى لالختبار والتي تتمثؿ   وىذا تماشيا مع تعميمات وا 

 :اختبار ركمة الجزاءعرض ومناقشة نتائج عينة البحث في  -3-6-16
بأف الحد األعمى لمدرجات الخاـ المتحصؿ عمييا ضمف  (55)مف خالؿ الجدوؿ رقـ  نالحظ

كأفضؿ نتيجة يمكف أف يحققيا كؿ مف ناشئي الفئة العمرية  نقاط(10)بمغ  (5)المستويات 
 1)و نقطة( 0)سنة(، بينما الحد األدنى لنفس الفئتيف وعمى نفس االختبار فقد بمغ12سنة( و)11)

عمى الترتيب، وبذلؾ تصبح حدود الدرجات الخاـ المتواجدة ضمف الدرجات المعيارية   نقطة(
 1)سنة(، و11بالنسبة لناشئ الفئة العمرية ) نقاط(10 -قطةن 0)تتراوح قيمتيا ما بيف ( 20-80)

سنة(، وقد تـ الحصوؿ عمى حدود الدرجات الخاـ 12بالنسبة لمفئة العمرية ) نقاط(10 -نقطة
سنة( 11لفئة ) (2906)"المقدر بالمدى  (192)بعد طرح االنحراؼ المعياري  (5)لممستويات 

لمحد  (2902)و (2906)سنة(" مف الحد األعمى أو مف خالؿ إضافة المدى 12لمفئة ) (2902)و
.)حيث تطبق ىذه العممية فيما يخص متغير المسافة "المتر"، األدنى لكؿ فئة عمرية عمى التوالي

 مع احترام إجراءات وتعميمات االختبار الخاصة بتقريب النتائج(

جدوؿ المذكور أعاله فيما يتعمؽ بعدد الناشئيف كما يتبيف أيضا مف خالؿ النتائج الموضحة في ال -
والنسبة المقدرة ليـ في كؿ مستوى ودرجة معيارية وذلؾ بعد المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ، أف 

 )مقبول(سنة( كانت عند المستوى 11أكبر نسبة مئوية تـ تسجيميا مف طرؼ ناشئ الفئة العمرية )
 (55-44)ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  90أي ما يعادؿ  (%39947)وبنسبة بمغت 
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، وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج التي تـ تسجيميا أو ن(695-ن5)والدرجة الخاـ 
العب  63أي ما يعادؿ  (%27963)وبنسبة قدرة بػػ )جيد(الحصوؿ عمييا كانت عند المستوى 

بينما بمغت أدنى نسبة  ن(،895-ن7) والدرجة الخاـ (67-56)ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية 
المقابؿ لمدرجة  )جيد جدا(العبيف ناشئيف وذلؾ عند المستوى  06أي ما يعادؿ  (%2963)قدرت بػػ

، أما كثاني أدنى نسبة فكانت عند المستوى ن(10 -ن9)والدرجة الخاـ  (80-68)المعيارية 
العبيف ناشئيف والذيف انحصرت  07أي ما يقابؿ  (%3907)وبنسبة قدرت بػ )ضعيف جدا(

، كما تـ (31-20)والمقابمة لمدرجة المعياريةن( 295-ن0)نتائجيـ ضمف الدرجات الخاـ التالية 
العب أي بنسبة  62بعدد مف ناشئيف بمغ  )ضعيف(تسجيؿ نسبة مئوية متوسطة عند المستوى 

 ن(.495-ن3)ة الخاـ والدرج (43-32)وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية  (%27919)تقدر بػػ

سنة( فنالحظ بأف أعمى نسبة مئوية تـ تسجيميا كانت عند 12أما بالنسبة لمفئة العمرية ) -
ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  106أي ما يعادؿ  (%46949)وبنسبة بمغت  )مقبول(المستوى 

ج التي تـ ، وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائن(7-ن595)والدرجة الخاـ  (44-55)
العب ناشئ  53أي ما يعادؿ  (%23925)وبنسبة قدرة بػػ  )جيد(تحقيقيا كانت عند المستوى 
بينما سجؿ تواجد أدنى نسبة  ن(،9-ن795)والدرجة الخاـ  (67-56)وذلؾ عند الدرجة المعيارية 

العب ناشئ وذلؾ عند مستوييف معيارييف وىما كؿ مف  11أي ما يعادؿ  (%4982)قدرت بػػ
-ن995)والمحصور بيف الدرجة الخاـ  (80-68)المقابؿ لمدرجة المعيارية  )جيد جدا(مستوى ال

المقابمة لمدرجة المعيارية  )ضعيف جدا(و المستوى المعياري اآلخر فقد كاف عند المستوى ن( 10
 )ضعيف(، كما تـ تسجيؿ نسبة مئوية متوسطة عند المستوى ن(3-ن1) والدرجة الخاـ( 20-31)

وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية  (%20963)العب أي بنسبة تقدر بػ 47شئيف بمغ بعدد نا
 .ن(5-ن395)والدرجة الخاـ  (32-43)

  ركمة وعميو فإنو مف خالؿ مقارنة نسب النتائج المتحصؿ عمييا مف قبؿ عينة الناشئيف في اختبار"
 مع النسب المئوية المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي يتضح لنا ما يمي: الجزاء"

 المستوى المعياري: جيد جدا -1
العبيف  06سنة( قد بمغ عددىـ   11نجد بأنو عند ىذا المستوى كاف عدد الناشئيف لمفئة العمرية )

العب أي بنسبة  11  سنة( بمغ عددىـ   12، بينما الفئة العمرية )(%2963)أي بنسبة تقدر بػػ
وبالتالي نقوؿ بأف كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما ىما أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة ليما  (،4982%)

 .(%4986)في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ
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 المستوى المعياري: جيد -2
عدد الناشئيف لمفئة لقد كانت النسبة المئوية المحققة عند ىذا المستوى ىي نسبة معتبرة، حيث سجؿ 

وىي نسبة أكبر مف النسبة المقررة  (%27963)العب أي ما يقابؿ  63سنة( تواجد 11العمرية )
سنة( 12، بينما نجد بأف الفئة العمرية )(%24952)ليا في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػ

 العب ناشئ.   53أي ما يعادؿ  (%23925)سجمت نسبة أقؿ مف النسبة المقررة ليا والتي بمغت 

 المستوى المعياري: مقبول  -3
لقد سجؿ أكبر تمركز لالعبيف في ىذا المستوى لكمتا الفئتيف، حيث نجد بأف عدد الناشئيف لمفئة 

والتي لـ تكف كافية لتكوف  (%39947)العب ناشئ أي بنسبة تقدر بػػ 90سنة( بمغ 11العمرية )
في منحنى التوزيع الطبيعي، بينما نجد تمركز وىي النسبة المقررة ليا  (%40996)أكبر مف 

وىي أكبر مقارنة ( %46949)العب أي بنسبة 106سنة( قد بمغ 12الناشئيف لمفئة العمرية )
 بالنسبة المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي.

 المستوى المعياري: ضعيف  -4
العب أي بنسبة تقدر  62سنة( عند ىذا المستوى تمركز 11حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )

وىي أكبر مف النسبة المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي والمتمثمة في  (%27919ـ)بػ
العب أي ما يعادؿ 47سنة( تواجد 12، بينما حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )(24952%)
 ليا في منحنى التوزيع الطبيعي. وىي نسبة أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة (20961%)

 المستوى المعياري: ضعيف جدا  -5
العبيف أي بنسبة  07سنة( بمغ 11نجد عند ىذا المستوى تواجد عدد مف الناشئيف لمفئة العمرية )

العب أي بنسبة 11سنة( قد بمغ 12، بينما نجد تواجد ناشئي الفئة العمرية )(%3907)تقدر بػػ
كمتا النسبتيف لكمتا الفئتيف تقعاف تحت النسبة المقررة ليما في  وؿ بأفوعميو يمكف الق (،4982%)

 .في الصفحة الموالية أنظر الشكل.(%4986)منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ
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اختبار ركمة في سنة( 12سنة( و)11( يوضح النسبة المئوية لنتائج عينة الناشئين)50الشكل البياني رقم)

 المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي.الجزاء والنسب 
   االستنتاج:

سنة( حققوا نسبتيف مئويتيف 11نستنتج مف خالؿ كؿ ما تـ ذكره سابقا بأف ناشئي الفئة العمرية )
أكبر مف النسب المقررة ليـ في منحنى التوزيع الطبيعي، حيث تواجدت ىاتيف النسبتيف في كؿ مف 

سنة( نسبة واحد فقط أكبر 12بينما حقؽ ناشئو الفئة العمرية )، ضعيف( -)جيد المستوى المعياري
  )مقبول(.مف النسب المقررة ليـ وىي عند المستوى المعياري 

كما تجدر اإلشارة بأف تمركز أغمبية نتائج عينة البحث المتمثمة في كؿ مف الفئة العمرية  -
)مقبول انحصرت ضمف المستوى المعياري  "ركمة الجزاء"سنة( وذلؾ في اختبار 12سنة( و)11)

وعميو يمكف القوؿ بأف ىذه النتائج المحققة مف قبؿ عينة البحث تعتبر نتائج مرضية . وجيد(
)ركمة وايجابية إلى حد ما تجعمنا نستبشر ونتفاؤؿ بوجود مستوى جيد مف الالعبيف في ىذا االختبار 

ختبارات في التنبؤ والكشؼ عف الالعبيف األىمية بمكاف كغيره مف االوالذي لو مف  الجزاء(
وكيؼ ال وأنا ىذا االختبار يقيس صفة ميمة في  ثـ انتقائيـ الممتازيف أو الموىوبيف في كرة القدـ

كرة القدـ وىي دقة التصويب في المرمى والتي تعتبر ىذه األخير النياية لكؿ ىجمة مف اليجمات 
والفيصؿ في تحقيؽ الفوز والخسارة لمفريؽ، وذلؾ إذ أف المعب الجيد واالمتالؾ واالستحواذ عمى  

طوار مباراة مع بناء اليجمات المتكررة بدوف وجود العب الكرة ألكبر وقت ممكف مف الوقت خالؿ أ
قناص يعمؿ عمى إنياء ىذه اليجمات مف خالؿ دقة تصويبو في المرمى  واقتناصو لميدؼ فإنو 

عمى  وتبنى ما سبؽ ال فائدة منو وال فوز مف خاللو وذلؾ أف نتائج المباريات تمعببذلؾ يصبح 
المقترحة وتحديد مستويات معيارية  تبار ضمف البطاريةاألىداؼ، وبالتالي فإف تواجد ىذا االخ

 عمى الالعبيف الناشئيف الموىوبيف في كرة القدـ لو أىمية وداللة في التنبؤ والكشؼخاص بو 
     .وانتقائيـ
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 ضعيف جدا ضعيف مقبول جيد جيد جدا
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 النسبة المقررة في المنحنى الطبيعي (سنة12)النسبة المئوية للناشئين  (سنة11)النسبة المئوية للناشئين 
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( يوضح الدرجات والمستويات المعيارية وعدد الالعبين الناشئين والنسب المئوية 56الجدول رقم )
 " عند كل مستوى والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي:اس ألبعد مسافةرمية التمالختبار "

 

 

انذرجخ 

 انًعُبرَخ

 

 

انًطزىَبد 

 انًعُبرَخ

 ضُخ( 12َزبئج عُُخ انُبشئٍُ ) ضُخ( 11َزبئج عُُخ انُبشئٍُ )

انُطجخ 

انًقررح 

نهب فٍ 

انًُحًُ 

 انطجُعٍ

( يذي انًطزىي انًعُبرٌ –انحذ األعهً)

 (      2.00 –يزر 14.57)

 ( يذي انًطزىي انًعُبرٌ –انحذ األعهً)

 (1.95 –يزر 14.77)

 

 انذرجبد انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 

 انذرجبد انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 1420 ,231 06 14.77-12.83 341, 09 14.57–12.58 جُذ جذا 80 - 68

 81458 28314 65 12.82-10.88 29342 55 12.57–10.59 جُذ  67 - 56

 174,0 92344 96 10.87-8.92 8341, 87 10.58 – 8.59 يقجىل 55 - 44

 81458 ,2434 50 8.91 –6.97 2342, 73 8.58 – 6.59 ضعُف 43 - 32

 1420 9382 11 6.96 –5.01 4341 04 6.58 – 4.58 جذا   ضعُف 31 - 20

 99272 %100 228 انًجًىع %100 228 انًجًىع

 عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار رمية التماس ألبعد مسافة: -3-6-17
بأف الحد األعمى لمدرجات الخاـ المتحصؿ عمييا ضمف  (56)يشاىد مف خالؿ الجدوؿ رقـ 

كأفضؿ نتيجة يمكف أف يحققيا ناشئ  متر(14977)و متر(14957)بمغ  (5)المستويات 
سنة( عمى الترتيب، بينما الحد األدنى لنفس الفئتيف وعمى نفس االختبار فقد 12سنة( و)11)

عمى الترتيب، وبذلؾ تصبح حدود الدرجات الخاـ المتواجدة ضمف  متر(5901)و متر(4958)بمغ
بالنسبة لناشئ  متر(14957 -متر4958)تتراوح قيمتيا ما بيف ( 80-20)الدرجات المعيارية  

سنة(، وقد تـ 12بالنسبة لمفئة العمرية ) متر(14977 -متر5901)سنة(، و11الفئة العمرية )
"المقدر  (192)بعد طرح االنحراؼ المعياري  (5)الحصوؿ عمى حدود الدرجات الخاـ لممستويات 

سنة(" مف الحد األعمى أو مف خالؿ إضافة 12لمفئة ) (1995)سنة( و11لفئة ) (2900)بالمدى 
.)حيث تطبق ىذه العممية فيما لمحد األدنى لكؿ فئة عمرية عمى التوالي (1995)و (2900)المدى 

 يخص متغير المسافة "المتر"(
كما يتبيف مف خالؿ الجدوؿ المذكور أعاله فيما يتعمؽ بعدد الناشئيف والنسبة المقدرة ليـ في كؿ  -

معيارية وذلؾ بعد المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ، أف أكبر نسبة مئوية تـ مستوى ودرجة 
وبنسبة بمغت  )مقبول(سنة( كانت عند المستوى 11تسجيميا مف طرؼ ناشئ الفئة العمرية )

والدرجة الخاـ  (55-44)ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  87أي ما يعادؿ  (38916%)
وكثاني أعمى نسبة مف النتائج التي تـ تحقيقيا كانت عند ، وبدرجة أقؿ م(10958-م8959)

العب ناشئ وذلؾ عند الدرجة  73أي ما يعادؿ  (%32902)وبنسبة قدرة بػػ  )ضعيف(المستوى 
بينما بمغت أدنى نسبة قدرت  م(،8958-م6959والدرجة الخاـ ) (43-32)المعيارية 
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المقابؿ لمدرجة  )ضعيف جدا(المستوى العبيف ناشئيف وذلؾ عند  04أي ما يعادؿ  (%1975)بػػ
، أما كثاني أدنى نسبة فكانت عند المستوى م(6958-م4958والدرجة الخاـ ) (31-20)المعيارية 
العبيف ناشئيف والذيف انحصرت نتائجيـ  09أي ما يعادؿ  (%3995)بنسبة قدرت بػػ )جيد جدا(

، كما تـ (80-68)والمقابمة لمدرجة المعيارية  م(14957-م12958ضمف الدرجات الخاـ التالية )
العب أي بنسبة تقدر  55بعدد ناشئيف بمغ  )جيد(تسجيؿ نسبة مئوية متوسطة عند المستوى 

-م10959والدرجة الخاـ ) (67-56)وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية  (%24912)بػػ
 .م(12957

ى نسبة مئوية تـ تسجيميا كانت عند سنة( فنالحظ بأف أعم12أما بالنسبة لمفئة العمرية ) -
ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  96أي ما يعادؿ  (%42911)وبنسبة بمغت  )مقبول(المستوى 

، وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج التي م(10987-م8992والدرجة الخاـ ) (44-55)
أي ما يعادؿ  (%28951)درة بػػوبنسبة ق )جيد(تـ تسجيميا أو الحصوؿ عمييا كانت عند المستوى 

 م(،12982-م10988والدرجة الخاـ ) (67-56)العب ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  65
العبيف ناشئيف وذلؾ عند المستوى  06أي ما يعادؿ  (%2963)بينما بمغت أدنى نسبة قدرت بػػ

، أما كثاني م(14977-م12983والدرجة الخاـ ) (80-68)المقابؿ لمدرجة المعيارية  )جيد جدا(
العب  11أي ما يقابؿ  (%4982)وبنسبة قدرت بػ )ضعيف جدا(أدنى نسبة فكانت عند المستوى 

والمقابمة لمدرجة  م(6996-م5901ناشئ والذيف انحصرت نتائجيـ ضمف الدرجات الخاـ التالية )
بعدد مف ناشئيف  )ضعيف(، كما تـ تسجيؿ نسبة مئوية متوسطة عند المستوى (31-20)المعيارية 

 (43-32)وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية  (%21993)العب أي بنسبة تقدر بػػ 50بمغ 
 م(.8991-م6997والدرجة الخاـ )

  رمية وعميو فإنو مف خالؿ مقارنة نسب النتائج المتحصؿ عمييا مف قبؿ عينة الناشئيف في اختبار"
 ليا في منحنى التوزيع الطبيعي يتبيف لنا ما يمي:مع النسب المئوية المقررة  التماس ألبعد مسافة"

 المستوى المعياري: جيد جدا -1
العبيف أي 09سنة( قد بمغ عددىـ 11نجد بأنو عند ىذا المستوى كاف عدد الناشئيف لمفئة العمرية )

العبيف أي بنسبة  06سنة( بمغ عددىـ 12، بينما الفئة العمرية )(%3995)بنسبة تقدر بػػ
التالي نقوؿ بأف كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما ىما أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة ليما وب (،2963%)

 .(%4986)في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ
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 المستوى المعياري: جيد -2
لقد كانت النسبة المئوية المحققة عند ىذا المستوى ىي نسبة معتبرة، حيث سجؿ عدد الناشئيف لمفئة 

وىي أقؿ بقميؿ مف النسبة المقررة  (%24912)العب أي ما يقابؿ  55سنة( تواجد 11العمرية )
سنة( 12، بينما نجد بأف الفئة العمرية )(%24952)ليا في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػ

 العب ناشئ.   65أي ما يعادؿ  (%28951)سجمت نسبة أكبر مف النسبة المقررة ليا والتي بمغت 

 معياري: مقبول المستوى ال -3
لقد سجؿ أكبر تمركز لالعبيف في ىذا المستوى لكمتا الفئتيف، حيث نجد بأف عدد الناشئيف لمفئة 

والتي لـ تكف كافية لتكوف  (%38916)العب ناشئ أي بنسبة تقدر بػػ 87سنة( بمغ 11العمرية )
وىي النسبة المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي، بينما نجد تمركز  (%40996)أكبر مف 

وىي أكبر مقارنة بالنسبة ( %42911)العب أي بنسبة 96سنة( قد بمغ 12الناشئيف لمفئة العمرية )
 المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي.

 المستوى المعياري: ضعيف  -4
العب أي بنسبة تقدر  73ة( عند ىذا المستوى تمركز سن11حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )

وىي أكبر مف النسبة المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي والمتمثمة في  (%32902ـ)بػ
العب أي ما يعادؿ 50سنة( تواجد 12، بينما حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )(24952%)
 يا في منحنى التوزيع الطبيعي.وىي نسبة أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة ل (21993%)

 المستوى المعياري: ضعيف جدا  -5
العبيف أي بنسبة  04سنة( بمغ 11نجد عند ىذا المستوى تواجد عدد مف الناشئيف لمفئة العمرية ) 

العب أي بنسبة  11سنة( قد بمغ 12، بينما نجد تواجد ناشئي الفئة العمرية )(%1975)تقدر بػػ
كمتا النسبتيف لكمتا الفئتيف تقعاف تحت النسبة المقررة ليما في  وؿ بأفوعميو يمكف الق (،4982%)

 أنظر الشكل في الصفحة الموالية. .(%4986)منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ
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في اختبار رمية سنة( 12سنة( و)11( يوضح النسبة المئوية لنتائج عينة الناشئين)51الشكل البياني رقم)

 والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي. التماس ألبعد مسافة
 االستنتاج:

سنة( حققوا نسبة واحد فقط أكبر مف 11نستنتج مف خالؿ كؿ ما سبؽ بأف ناشئي الفئة العمرية )
بينما حقؽ  )ضعيف(،النسب المقررة ليـ في منحنى التوزيع الطبيعي وىي عند المستوى المعياري 

نسبتيف مئويتيف أكبر مف النسب المقررة ليـ، حيث تواجدت ىاتيف سنة( 12ناشئو الفئة العمرية )
  مقبول( -)جيد النسبتيف في كؿ مف المستوى المعياري

"رمية التماس ألبعد سنة( في اختبار 11كما تجدر اإلشارة بأف أغمبية نتائج الفئة العمرية ) -
أف تكتؿ وتجمع أكبر بينما نجد ب )مقبول وضعيف(،انحصرت ضمف المستوى المعياري  مسافة"

وعميو  .)مقبول وجيد(سنة( كاف ضمف كؿ مف المستوى المعياري 12عدد مف أفراد الفئة العمرية )
مف  المتفوقيفالالعبيف  ونقارف مف خالليا ومف خالؿ حصولنا عمى ىذه النتائج التي تجعمنا نميز

فإف ىذا يدؿ عمى أف تواجد ىذا االختبار الذي ال يقؿ مكانة   الالعبيف الضعيفيف إلى المتوسطيف
قد خصص ليا قانوف مف قوانيف لعبة )ميارة رمية التماس(  عف سابقيو وكيؼ ال وأف ىذه الميارة

جرائيا واألخطاء المترتبة عنيا وغيرىا مف المعمومات التي  كرة القدـ خاص بيا يحدد كيفية أدائيا وا 
ف ىذا إف دؿ عمى شيء فإنو يدؿ عمى قيمة وأىمية ىذه الميارة في لعبة ليا عالقة بيذه المي ارة وا 

كرة القدـ، وبالتالي فإف ىذا يكفينا تعميال لسبب تواجد ىذا االختبار ضمف البطارية وتحديد 
صدار حكـ  عمى الالعب بأنو  االنتقاءمستويات معيارية لممساىمة والمساعدة في التقييـ والتنبؤ وا 

 و ال  بناءا عمى أسس عممية ومنيجية تزيد مف فرص نجاح ىذه العممية.  الموىوب أ
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( يوضح الدرجات والمستويات المعيارية وعدد الالعبين الناشئين والنسب المئوية 57الجدول رقم )
 " عند كل مستوى والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي:السرعة الحركيةالختبار "
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 1420 ,231 06 58 – 53 4341 04 59 – 53 جُذ جذا 80 – 68

 81458 28344 64 52 – 47 4344, 70 52 – 46 جُذ  67 – 56

 174,0 993,4 101 46 – 41 91348 103 45 – 39 يقجىل 55 – 44
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جراءات االختبار.وىذا تماشيا مع  (مرة1)ألقرب الدرجات الخاـ المتحصؿ عمييا نتيجةلقد تـ تقريب  مالحظة ميمة:  تعميمات وا 

 :السرعة الحركيةعرض ومناقشة نتائج عينة البحث في اختبار  -3-6-18
بأف الحد األعمى لمدرجات الخاـ المتحصؿ عمييا ضمف  (57)مف خالؿ الجدوؿ رقـ  يتبيف

سنة( و 11كأفضؿ نتيجة يمكف أف يحققيا ناشئ ) مرة(58)و  مرة(59)بمغ  (5)المستويات 
 مرة(24)عمى الترتيب، بينما الحد األدنى لنفس الفئتيف وعمى نفس االختبار فقد بمغسنة( 12)
عمى الترتيب، وبذلؾ تصبح حدود الدرجات الخاـ المتواجدة ضمف الدرجات المعيارية   مرة(28)و
سنة(، 11بالنسبة لناشئ الفئة العمرية ) مرة(59-مرة24)تتراوح قيمتيا ما بيف ( 20-80)
سنة(، وقد تـ الحصوؿ عمى حدود الدرجات الخاـ 12بالنسبة لمفئة العمرية ) مرة(58-مرة28)و

سنة( 11لفئة ) (7905)"المقدر بالمدى  (192)بعد طرح االنحراؼ المعياري  (5)لممستويات 
لمحد  (6912)و (7905)سنة(" مف الحد األعمى أو مف خالؿ إضافة المدى 12لمفئة ) (6912)و

.)حيث تطبق ىذه العممية فيما يخص المتغير عدد المرات أو األدنى لكؿ فئة عمرية عمى التوالي
 التكرارات، وذلك مع احترام إجراءات وتعميمات االختبار الخاصة بتقريب النتائج(

كما يتضح أيضا مف خالؿ النتائج الموضحة في الجدوؿ المذكور أعاله فيما يتعمؽ بعدد  -
والنسبة المقدرة ليـ في كؿ مستوى ودرجة معيارية وذلؾ بعد المعالجة اإلحصائية لمنتائج الناشئيف 

سنة( كانت عند المستوى 11الخاـ، أف أكبر نسبة مئوية تـ تسجيميا مف طرؼ ناشئ الفئة العمرية )
-44)ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  103أي ما يعادؿ  (%45918)وبنسبة بمغت  )مقبول(

، وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج التي تـ تسجيميا مرة(45-مرة39)لدرجة الخاـ وا (55
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العب  70أي ما يعادؿ  (%30970)وبنسبة قدرة بػػ )جيد(أو الحصوؿ عمييا كانت عند المستوى 
بينما بمغت أدنى  مرة(،52-مرة46)والدرجة الخاـ  (67-56)ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية 

المقابؿ  )جيد جدا(العبيف ناشئيف وذلؾ عند المستوى  04أي ما يعادؿ  (%1975)رت بػػنسبة قد
، أما كثاني أدنى نسبة فكانت عند مرة(59-مرة53)والدرجة الخاـ  (80-68)لمدرجة المعيارية 

العب ناشئ والذيف انحصرت  14أي ما يقابؿ  (%6914)وبنسبة قدرت بػ )ضعيف جدا(المستوى 
، كما (31-20)والمقابمة لمدرجة المعياريةمرة( 31-مرة24)درجات الخاـ التالية نتائجيـ ضمف ال

العب أي بنسبة  37بعدد مف ناشئيف بمغ  )ضعيف(تـ تسجيؿ نسبة مئوية متوسطة عند المستوى 
-مرة32)والدرجة الخاـ  (43-32)وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية  (%16923)تقدر بػػ

 مرة(.38

سنة( فنالحظ بأف أعمى نسبة مئوية تـ تسجيميا كانت عند 12لمفئة العمرية )أما بالنسبة  -
ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  101أي ما يعادؿ  (%44930)وبنسبة بمغت  )مقبول(المستوى 

، وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج التي تـ مرة(46-مرة41)والدرجة الخاـ  (44-55)
العب ناشئ  64أي ما يعادؿ  (%28907)وبنسبة قدرة بػػ  )جيد(مستوى تحقيقيا كانت عند ال

بينما بمغت أدنى نسبة  مرة(،52-مرة47)والدرجة الخاـ  (67-56)وذلؾ عند الدرجة المعيارية 
المقابؿ لمدرجة  )جيد جدا(العبيف ناشئيف وذلؾ عند المستوى  06أي ما يعادؿ  (%2963)قدرت بػػ

، أما كثاني أدنى نسبة فكانت عند المستوى مرة(58-مرة53)جة الخاـ والدر  (80-68)المعيارية 
العبيف ناشئيف والذيف انحصرت  10أي ما يعادؿ  (%4939)بنسبة قدرت بػػ )ضعيف جدا(

، كما (31-20)والمقابمة لمدرجة المعيارية  مرة(34-مرة28)نتائجيـ ضمف الدرجات الخاـ التالية 
العب أي بنسبة تقدر  47بعدد ناشئيف بمغ  )ضعيف(المستوى  تـ تسجيؿ نسبة مئوية متوسطة عند

 .مرة(40-مرة35)والدرجة الخاـ  (43-32)وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية  (%20961)بػ

  وعميو فإنو مف خالؿ مقارنة نسب النتائج المتحصؿ عمييا مف قبؿ عينة الناشئيف في اختبار
 مع النسب المئوية المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي يتضح لنا ما يمي: "السرعة الحركية"

 المستوى المعياري: جيد جدا -1
العبيف  04سنة( قد بمغ عددىـ   11نجد بأنو عند ىذا المستوى كاف عدد الناشئيف لمفئة العمرية )

العبيف أي بنسبة  06  سنة( بمغ عددىـ   12، بينما الفئة العمرية )(%1975)أي بنسبة تقدر بػػ
وبالتالي نقوؿ بأف كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما ىما أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة ليما  (،2963%)

 .(%4986)في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ
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 المستوى المعياري: جيد -2
بأف عدد الناشئيف لقد كانت النسبة المئوية المحققة عند ىذا المستوى ىي نسبة معتبرة، حيث نجد 

، بينما نجد تواجد ناشئي (%30970)العب ناشئ أي بنسبة تقدر بػ 70سنة( بمغ 11لمفئة العمرية)
كمتا  وعميو يمكف القوؿ بأف(، %28907)العب أي بنسبة  64سنة( قد بمغ 12الفئة العمرية)

الطبيعي والمقدرة النسبتيف لكمتا الفئتيف تقعاف فوؽ النسبة المقررة ليما في منحنى التوزيع 
 .(%24952)بػػ

 المستوى المعياري: مقبول  -3
لقد سجؿ أكبر تمركز لالعبيف في ىذا المستوى لكمتا الفئتيف، حيث نجد بأف عدد الناشئيف لمفئة 

، بينما نجد تمركز (%45918)العب ناشئ أي بنسبة تقدر بػػ 103سنة( بمغ 11العمرية )
وبالتالي نقوؿ بأف  (،%44930)العب أي بنسبة  101بمغ  سنة( قد12الناشئيف لمفئة العمرية )

كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما ىما أكبر مقارنة بالنسبة المقررة ليما في منحنى التوزيع الطبيعي 
 .(%40996)والمقدرة بػػ

 المستوى المعياري: ضعيف  -4
العب أي بنسبة تقدر  37سنة( عند ىذا المستوى تمركز 11حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )

العب أي ما يعادؿ  47سنة( تواجد 12، بينما حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )(%16923ـ)بػ
وبالتالي نقوؿ بأف كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما ىما أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة (، 20961%)

 .(%24952)ليما في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ

 المعياري: ضعيف جدا  المستوى -5
نجد بأف النسبة المئوية المحققة عند ىذا المستوى أكبر مف النسبة المقررة ليا ضمف منحنى التوزيع 

العب ناشئ أي ما  14سنة(، حيث بمغ عددىـ 11الطبيعي وىذا بالنسبة لمفئة العمرية)
بيف ناشئيف أي ما الع 10سنة( حققت تواجد 12، بينما نجد بأف الفئة العمرية )(%6914)يعادؿ
في  أنظر الشكل.(%4986)وىي أقؿ بقميؿ مقارنة بالنسبة المقررة ليا والمقدرة بػػ (%4939)يعادؿ

   .الصفحة الموالية
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السرعة في اختبار سنة( 12سنة( و)11( يوضح النسبة المئوية لنتائج عينة الناشئين)52الشكل البياني رقم)

 منحنى التوزيع الطبيعي.الحركية والنسب المقررة ليا في 

   االستنتاج:
سنة( حققوا ثالثة نسب مئوية 11نستنتج مف خالؿ كؿ ما تـ ذكره سابقا بأف ناشئي الفئة العمرية )

أكبر مف النسب المقررة ليـ في منحنى التوزيع الطبيعي، حيث تواجدت ىذه النسب في كؿ مف 
سنة( نسبتيف 12حقؽ ناشئو الفئة العمرية )، بينما ضعيف جدا( -مقبول -)جيد المستوى المعياري

 مقبول(. -)جيدأكبر مف النسب المقررة ليـ وىي عند كؿ مف المستوى المعياري 

كما تجدر اإلشارة بأف تمركز أغمبية نتائج عينة البحث المتمثمة في كؿ مف الفئة العمرية  -
لمستوى المعياري انحصرت ضمف ا "السرعة الحركية"سنة( وذلؾ في اختبار 12سنة( و)11)

اإليجابية والمرضية في ىذا االختبار وعميو ومف خالؿ حصولنا عمى ىذه النتائج  .)مقبول وجيد(
الذي يقيس ويجمع العديد مف الميارات في كرة القدـ كالتمرير واالستقباؿ وسرعة األداء فإف ىذا 
يبشر بالتفاؤؿ ويعطي بصيص األمؿ في تطور كرة القدـ وذلؾ مف خالؿ تواجد أىـ شيء فييا 

 الالعبيف ونقارف بيف نميز ا إستطعنا أفوىو المادة الخاـ أو الالعب الموىوب،  ومنو نقوؿ بأنن
مف الضعيفيف إلى  المتفوقيف الناشئيف المتواجديف  ضمف الجية الغربية لموطف ونتعرؼ عمى

مف خالؿ ىذا االختبار وخيره مف اختبارات المتواجدة قيد الدراسة، ومنو تـ التوصؿ إلى  المتوسطيف
جد ضمف البطارية وتحديد مستويات معيارية لو إستخالص مفاده أف تواجد ىذا االختبار الذي يتوا

مف أجؿ تحقيقيـ  وانتقائيـ يساىـ ويساعد في التقييـ والتنبؤ والكشؼ عف الالعبيف الموىوبيف
 لممستويات العالية في المستقبؿ.  
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 النسبة المقررة في المنحنى الطبيعي (سنة12)النسبة المئوية للناشئين  (سنة11)النسبة المئوية للناشئين 
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 في( يوضح الدرجات والمستويات المعيارية وعدد الالعبين الناشئين والنسب المئوية 58الجدول رقم )
 عند كل مستوى والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي: مستوى )األداء الكمي( لالنجاز المياري

 

 

انذرجخ 

 انًعُبرَخ

 

 

انًطزىَبد 

 انًعُبرَخ

 ضُخ( 12َزبئج عُُخ انُبشئٍُ ) ضُخ( 11َزبئج عُُخ انُبشئٍُ )

انُطجخ 

انًقررح 

نهب فٍ 

انًُحًُ 

 انطجُعٍ

( انًطزىي انًعُبرٌيذي  –انحذ األعهً)

(549.05– 59.62       ) 

  (يذي انًطزىي انًعُبرٌ –انحذ األعهً)

(542.29– 56.92) 

 

 انذرجبد انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 

 انذرجبد انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 1420 341, 09 542.29–486.39 341, 09 549.05–489.44 جُذ جذا 80 – 68

 81458 29342 55 485.38–428.47 21341 61 489.43–429.82 جُذ  67 – 56

 174,0 94314 95 428.46–371.55 943,1 92 429.81–370.20 يقجىل 55 – 44

 81458 21341 61 371.54–314.63 21344 57 370.19–310.58 ضعُف 43 – 32

 1420 314, 08 314.62–257.71 341, 09 310.57–250.95 جذا   ضعُف 31 – 20

 99272 %100 228 انًجًىع %100 228 انًجًىع

 :مستوى )األداء الكمي( لالنجاز المياري عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في -3-6-19
بأف الحد األعمى لمدرجات الخاـ المتحصؿ عمييا ضمف  (58)مف خالؿ الجدوؿ رقـ  يالحظ

سنة( و 11كأفضؿ نتيجة يمكف أف يحققيا ناشئ ) (542929)و  (549905)بمغ  (5)المستويات 
 (250995)سنة( عمى الترتيب، بينما الحد األدنى لنفس الفئتيف وعمى نفس االختبار فقد بمغ12)
عمى الترتيب، وبذلؾ تصبح حدود الدرجات الخاـ المتواجدة ضمف الدرجات المعيارية   (257971)و
سنة(، 11بالنسبة لناشئ الفئة العمرية ) (549905-250995)متيا ما بيف تتراوح قي( 20-80)
سنة(، وقد تـ الحصوؿ عمى حدود الدرجات 12بالنسبة لمفئة العمرية ) (542929-257971)و

لفئة  (59962)"المقدر بالمدى  (192)بعد طرح االنحراؼ المعياري  (5)الخاـ لممستويات 
 (59962)مف الحد األعمى أو مف خالؿ إضافة المدى سنة(" 12لمفئة ) (56992)سنة( و11)
.)حيث تطبق ىذه العممية فيما يخص متغير لمحد األدنى لكؿ فئة عمرية عمى التوالي (56992)و

 األداء الكمي لإلنجاز(

كما يتبيف أيضا مف خالؿ النتائج الموضحة في الجدوؿ المذكور أعاله فيما يتعمؽ بعدد الناشئيف  -
ة ليـ في كؿ مستوى ودرجة معيارية وذلؾ بعد المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ، أف والنسبة المقدر 

 )مقبول(سنة( كانت عند المستوى 11أكبر نسبة مئوية تـ تسجيميا مف طرؼ ناشئ الفئة العمرية )
 (55-44)ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  92أي ما يعادؿ  (%40935)وبنسبة بمغت 
، وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج التي تـ (429981-370920)والدرجة الخاـ 

أي ما يعادؿ  (%26975)وبنسبة قدرة بػػ )جيد(تسجيميا أو الحصوؿ عمييا كانت عند المستوى 
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 (،489943-429982)والدرجة الخاـ  (67-56)العب ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  61
العبيف ناشئيف وذلؾ عند  09أي ما يعادؿ  (%3995)بػػبينما سجؿ تواجد أدنى نسبة قدرت 

 (80-68)المقابؿ لمدرجة المعيارية  )جيد جدا(مستوييف معيارييف وىما كؿ مف المستوى 
والمستوى المعياري اآلخر فقد كاف عند ( 549905-489944)والمحصور بيف الدرجة الخاـ 

-250995) والدرجة الخاـ( 31-20)المقابمة لمدرجة المعيارية  )ضعيف جدا(المستوى 
 57بعدد مف ناشئيف بمغ  )ضعيف(، كما تـ تسجيؿ نسبة مئوية متوسطة عند المستوى (310957

والدرجة  (43-32)وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية  (%25900)العب أي بنسبة تقدر بػػ
 (.370919-310958)الخاـ 

سنة( فنالحظ بأف أعمى نسبة مئوية تـ تسجيميا كانت عند 12أما بالنسبة لمفئة العمرية ) -
ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  95أي ما يعادؿ  (%41967)وبنسبة بمغت  )مقبول(المستوى 

، وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج (428946-371955)والدرجة الخاـ  (44-55)
العب  61أي ما يعادؿ  (%26975)نسبة قدرة بػػوب  )ضعيف(التي تـ تحقيقيا كانت عند المستوى 
بينما بمغت  (،371954-314963)والدرجة الخاـ  (43-32)ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية 

 )ضعيف جدا(العبيف ناشئيف وذلؾ عند المستوى  08أي ما يعادؿ  (%3951)أدنى نسبة قدرت بػػ
، أما كثاني أدنى نسبة (314962-257971)والدرجة الخاـ  (31-20)المقابؿ لمدرجة المعيارية 

العبيف ناشئيف والذيف  09أي ما يعادؿ  (%3995)بنسبة قدرت بػػ )جيد جدا(فكانت عند المستوى 
والمقابمة لمدرجة المعيارية  (542929-486939)انحصرت نتائجيـ ضمف الدرجات الخاـ التالية 

العب  55بعدد ناشئيف بمغ  )جيد(وى ، كما تـ تسجيؿ نسبة مئوية متوسطة عند المست(68-80)
والدرجة الخاـ  (67-56)وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية  (%24912)أي بنسبة تقدر بػػ

(428947-485938). 

  وعميو فإنو مف خالؿ مقارنة نسب النتائج المتحصؿ عمييا مف قبؿ عينة الناشئيف في مستوى األداء
ية المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي يتضح لنا ما مع النسب المئو "لإلنجاز المياري" الكمي 
 يمي:

 المستوى المعياري: جيد جدا -1
وىذا عند ناشئي الفئة العمرية  (%3995ـ)العبيف في ىذا المستوى أي بنسبة تقدر بػ 09تواجد 

سنة(، وبالتالي فإف كمتا النسبتيف لكمتا الفئتيف 12سنة( وبنفس الشيء عند الفئة العمرية )11)
 .(%4986)تقعاف تحت النسبة المقررة ليما في منحنى التوزيع الطبيعي 
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 المستوى المعياري: جيد -2
لقد كانت النسبة المئوية المحققة عند ىذا المستوى ىي نسبة معتبرة، حيث سجؿ عدد الناشئيف لمفئة 

وىي نسبة أكبر مف النسبة المقررة  (%26975)أي ما يقابؿ  العب 61سنة( تواجد 11العمرية )
سنة( 12، بينما نجد بأف الفئة العمرية )(%24952)ليا في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػ

العب  55أي ما يعادؿ  (%24912)سجمت نسبة أقؿ بقميؿ مف النسبة المقررة ليا والتي بمغت
 ناشئ.  

 المستوى المعياري: مقبول  -3
لقد سجؿ أكبر تمركز لالعبيف في ىذا المستوى لكمتا الفئتيف، حيث نجد بأف عدد الناشئيف لمفئة 

والتي لـ تكف كافية لتكوف  (%40935)العب ناشئ أي بنسبة تقدر بػػ 92سنة( بمغ 11العمرية )
وىي النسبة المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي، بينما نجد تمركز  (%40996)أكبر مف 

وىي أكبر مقارنة بالنسبة ( %41967)العب أي بنسبة 95سنة( قد بمغ 12لناشئيف لمفئة العمرية )ا
 رة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي.المقر 

 
 المستوى المعياري: ضعيف  -4

العب أي بنسبة تقدر  57سنة( عند ىذا المستوى تمركز 11حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )
العب أي ما يعادؿ 61سنة( تواجد 12حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )، بينما (%25900ـ)بػ
وبالتالي نقوؿ بأف كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما ىما أكبر مقارنة بالنسبة المقررة (، 26975%)

 .(%24952)ليما في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػ

 المستوى المعياري: ضعيف جدا  -5
العبيف أي بنسبة  09سنة( بمغ 11تواجد عدد مف الناشئيف لمفئة العمرية ) نجد عند ىذا المستوى

العبيف أي بنسبة 08سنة( قد بمغ 12، بينما نجد تواجد ناشئي الفئة العمرية )(%3995)تقدر بػػ
كمتا النسبتيف لكمتا الفئتيف تقعاف تحت النسبة المقررة ليما في  وعميو يمكف القوؿ بأف (،3951%)

 .في الصفحة الموالية أنظر الشكل.(%4986)التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػمنحنى 
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مستوى )األداء  فيسنة( 12سنة( و)11( يوضح النسبة المئوية لنتائج عينة الناشئين)53الشكل البياني رقم)

 الكمي( لالنجاز المياري والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي.
 

   االستنتاج:
سنة( حققوا نسبتيف مئويتيف 11خالؿ كؿ ما تـ ذكره سابقا بأف ناشئي الفئة العمرية ) نستنتج مف

أكبر مف النسب المقررة ليـ في منحنى التوزيع الطبيعي، حيث تواجدت ىاتيف النسبتيف في كؿ مف 
سنة( أيضا نسبتيف أكبر مف 12، بينما حقؽ ناشئو الفئة العمرية )ضعيف(-)جيد المستوى المعياري

 ضعيف(. -)مقبولسب المقررة ليـ وذلؾ عند كؿ مف المستوى المعياري الن

"لإلنجاز سنة( في مستوى األداء الكمي 11كما تجدر اإلشارة بأف أغمبية نتائج الفئة العمرية ) -
وىذا باإلضافة إلى تواجد عدد ال بأس  )مقبول وجيد(انحصرت ضمف المستوى المعياري  المياري"

 بحيث حققوا نتائج قريبة مف النسبة المقررة، )جيد جدا(وى تالناشئيف في المسبو مف الالعبيف 
وعميو وباعتبار لعبة كرة القدـ الحديثة أصبحت تتميز بسرعة وديناميكية األداء والذي يظير في 
تبادؿ الفريقيف لمواقؼ اليجـو والدفاع، فمنذ لحظة حيازة احد الالعبيف الكرة يصبح فريقو في حالة 

حراز ىدؼ، وفي حالة فقد أحد  ىجـو ويحاوؿ مف خالؿ مناوراتو التغمب عمى الفريؽ المنافس وا 
الالعبيف الكرة يصبح الفريؽ المياجـ مدافعا بصرؼ النظر عف أماكف وجود الالعبيف أو مكاف فقد 

 الكرة وعمى ذلؾ يتبادؿ الفريقيف مواقؼ المعب طواؿ زمف المباراة.

المستمر تظير أىمية استخداـ الميارات اليجومية والدفاعية والقدرة  ومف خالؿ تبادؿ مواقؼ المعب
عمى انتقاء أنسب الميارات التي تتماشى مع طبيعة الموقؼ المتغير بما يتيح تحقيؽ اليدؼ 
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 النسبة المقررة في المنحنى الطبيعي (سنة12)النسبة المئوية للناشئين  (سنة11)النسبة المئوية للناشئين 
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األساسي مف لعبة كرة القدـ وىو إصابة مرمى الفريؽ الخصـ بأكبر عدد مف األىداؼ ومنعو مف 
 إصابة مرماه.

رات األساسية ليا ارتباط قوي بتكتيؾ لعب الفريؽ حيث يبنى الجانب التكتيكي عمى وكما أف الميا
 (04، صفحة 1984)شعباف إبراىيـ محمد،  مدى قدرة الالعبيف عمى أداء الميارات األساسية.

في نفس السياؽ بأف إتقاف الالعب لمميارات األساسية يؤدي إلى  "محمد حسن أبو عبده"ويؤكد 
)محمد حسف أبو عبده،   تحقيؽ أعمى المستويات بما يساعد الالعب عمى أداء خطة فنية ناجحة.

 (38، صفحة 1975

جانب مف الجوانب اليامة في   "محمد عبده صالح ومفتي إبراىيم"ويعتبر الجانب المياري حسب 
لعبة كرة القدـ وييدؼ أساسا إلى إتقاف الميارات األساسية لمعبة، حيث أنو بدوف إتقاف الفرد 
لمميارات األساسية بصورة جيدة، يكوف مف الصعب عميو تنفيذ الخطط بصورة فعالة، مما ال يمكف 

 (15، صفحة 1985)محمد عبده صالح ومفتي إبراىيـ،  الفرد مف األداء الجيد.

فإنو يرى بأف الجانب المياري ييدؼ إلى تعمـ الميارات الحركية  "محمد حسن عالوي"وعمى حسب 
الرياضية التي يستخدميا الفرد في غضوف المنافسة الرياضية، ومحاولة إتقانيا وتثبيتيا حتى يمكنو 

 (63، صفحة 1972)محمد حسف العالوي،  .تحقيؽ أعمى المستويات الرياضية

في كرة القدـ في تحقيؽ التفوؽ  وعميو ومف خالؿ ما سبؽ ذكره مف أىمية الجانب المياري -
والمستويات العالية، وتوقؼ الجانب التكتيكي ألداء الفريؽ بنوعية وكمية الميارات سواء الدفاعية أو 
اليجومية التي يتقنيا ويحسنيا الالعبيف، فإنو مف خالؿ ىذا تقرر وضع مستويات معيارية 

ي ككؿ مف خالؿ الجمع لمدرجات المعيارية، لالختبارات الميارية مجتمعة وذلؾ بقياس األداء الميار 
وبالتالي فإننا يمكف القوؿ بأننا إستطعنا تقييـ أىـ مطمب مف متطمبات لعبة كرة القدـ بشكؿ منيجي 
وبطريقة وأسموب عممي يضمف لنا الزيادة في فرص نجاح عممية التنبؤ والكشؼ والحكـ عمى 

 .ثـ انتقائو الالعب بأنو موىوب أو ال
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مستوى  في( يوضح الدرجات والمستويات المعيارية وعدد الالعبين الناشئين والنسب المئوية 59رقم ) الجدول
 عند كل مستوى والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي: )األداء الكمي( لبطارية االختبارات المقترحة
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 انًعُبرَخ
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انُبشئٍُ 
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 انذرجبد انخبو

عذد 

انُبشئٍُ 

عُذ كم 

 يطزىي

انُطجخ 

انًئىَخ

(%) 

 1420 341, 09 1026.7–936.05 ,231 06 1035.3–941.19 جُذ جذا 80 – 68

 81458 21344 57 936.04–845.36 28341 66 941.18–847.07 جُذ  67 – 56

 174,0 92344 96 845.35–754.66 4349, 89 847.06–752.95 يقجىل 55 – 44

 81458 213,2 60 754.65–663.97 24344 62 752.94–658.83 ضعُف 43 – 32

 1420 ,231 06 663.96–573.27 2344 05 658.82–564.70 جذا   ضعُف 31 – 20

 99272 %100 228 انًجًىع %100 228 انًجًىع

 االختبارات:مستوى )األداء الكمي( لبطارية  عرض ومناقشة نتائج عينة البحث في -3-6-20
بأف الحد األعمى لمدرجات الخاـ المتحصؿ عمييا ضمف  (59)مف خالؿ الجدوؿ رقـ  يالحظ

سنة( و 11كأفضؿ نتيجة يمكف أف يحققيا ناشئ ) (102697)و  (103593)بمغ  (5)المستويات 
 (564970)سنة( عمى الترتيب، بينما الحد األدنى لنفس الفئتيف وعمى نفس االختبار فقد بمغ12)
عمى الترتيب، وبذلؾ تصبح حدود الدرجات الخاـ المتواجدة ضمف الدرجات المعيارية   (573927)و
سنة(، 11بالنسبة لناشئ الفئة العمرية ) (103593-564970)تتراوح قيمتيا ما بيف ( 20-80)
سنة(، وقد تـ الحصوؿ عمى حدود الدرجات 12بالنسبة لمفئة العمرية ) (102697-573927)و

لفئة  (94912)"المقدر بالمدى  (192)بعد طرح االنحراؼ المعياري  (5)مستويات الخاـ لم
 (94912)سنة(" مف الحد األعمى أو مف خالؿ إضافة المدى 12لمفئة ) (90969)سنة( و11)
.)حيث تطبق ىذه العممية فيما يخص متغير لمحد األدنى لكؿ فئة عمرية عمى التوالي (90969)و

 األداء الكمي لإلنجاز(

كما يتبيف مف خالؿ مالحظة الجدوؿ المذكور أعاله فيما يتعمؽ بعدد الناشئيف والنسبة المقدرة  -
ليـ في كؿ مستوى ودرجة معيارية وذلؾ بعد المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ، أف أكبر نسبة 

ة وبنسب )مقبول(سنة( كانت عند المستوى 11مئوية تـ تسجيميا مف طرؼ ناشئ الفئة العمرية )
والدرجة الخاـ  (55-44)ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  89أي ما يعادؿ  (%39904)بمغت 

، وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج التي تـ تسجيميا أو الحصوؿ (752995-847906)
العب ناشئ وذلؾ  66أي ما يعادؿ  (%28995)وبنسبة قدرة بػػ )جيد(عمييا كانت عند المستوى 
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بينما بمغت أدنى نسبة  (،941918-847907)والدرجة الخاـ ( 67-56)عند الدرجة المعيارية 
المقابؿ  ) ضعيف جدا(العبيف ناشئيف وذلؾ عند المستوى  05أي ما يعادؿ  (%2919)قدرت بػػ

، أما كثاني أدنى نسبة فكانت (658982-564970)والدرجة الخاـ  (31-20)لمدرجة المعيارية 
العبيف ناشئيف والذيف  06أي ما يقابؿ  (%2963)وبنسبة قدرت بػ )جيد جدا( عند المستوى

والمقابمة لمدرجة ( 103593-941919)انحصرت نتائجيـ ضمف الدرجات الخاـ التالية 
بعدد مف ناشئيف  )ضعيف(، كما تـ تسجيؿ نسبة مئوية متوسطة عند المستوى (80-68)المعيارية

 (43-32)وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية  (%27919)العب أي بنسبة تقدر بػػ 62بمغ 
 (.752994-658983)والدرجة الخاـ 

سنة( فنالحظ بأف أعمى نسبة مئوية تـ تسجيميا كانت عند 12أما بالنسبة لمفئة العمرية ) -
ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية  96أي ما يعادؿ  (%42911)وبنسبة بمغت  )مقبول(المستوى 

، وبدرجة أقؿ وكثاني أعمى نسبة مف النتائج (845935-754966)والدرجة الخاـ  (44-55)
العب  60أي ما يعادؿ  (%26932)وبنسبة قدرة بػػ  )ضعيف(التي تـ تحقيقيا كانت عند المستوى 
بينما بمغت  (،754965-663997)والدرجة الخاـ  (43-32)ناشئ وذلؾ عند الدرجة المعيارية 

 )ضعيف جدا(العبيف ناشئيف وذلؾ عند المستوى  06أي ما يعادؿ  (%2963)أدنى نسبة قدرت بػػ
، أما كثاني أدنى نسبة (663996-573927)والدرجة الخاـ  (31-20)المقابؿ لمدرجة المعيارية 

العبيف ناشئيف والذيف  09أي ما يعادؿ  (%3995)بنسبة قدرت بػػ )جيد جدا(فكانت عند المستوى 
والمقابمة لمدرجة المعيارية  (102697-936905)درجات الخاـ التالية انحصرت نتائجيـ ضمف ال

العب  57بعدد ناشئيف بمغ  )جيد(، كما تـ تسجيؿ نسبة مئوية متوسطة عند المستوى (68-80)
والدرجة الخاـ  (67-56)وذلؾ ضمف حدود الدرجة المعيارية  (%25900)أي بنسبة تقدر بػػ

(845936-936904). 

 الؿ مقارنة نسب النتائج المتحصؿ عمييا مف قبؿ عينة الناشئيف في مستوى األداء وعميو فإنو مف خ
مع النسب المئوية المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي يتضح لنا ما "لبطارية االختبارات" الكمي 
 يمي:

 المستوى المعياري: جيد جدا -1
العبيف  06سنة( قد بمغ عددىـ   11) نجد بأنو عند ىذا المستوى كاف عدد الناشئيف لمفئة العمرية

العبيف أي بنسبة  09سنة( بمغ عددىـ     12، بينما الفئة العمرية )(%2963)أي بنسبة تقدر بػػ
وبالتالي نقوؿ بأف كمتا النسبتيف المتحصؿ عمييما ىما أقؿ مقارنة بالنسبة المقررة ليما  (،3995%)

 .(%4986)في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ
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 المستوى المعياري: جيد -2
لقد كانت النسبة المئوية المحققة عند ىذا المستوى ىي نسبة معتبرة، حيث نجد بأف عدد الناشئيف 

، بينما نجد تواجد ناشئي (%28995)العب ناشئ أي بنسبة تقدر بػ 66سنة( بمغ 11لمفئة العمرية)
كمتا  وعميو يمكف القوؿ بأف، (%25900)العب أي بنسبة  57سنة( قد بمغ 12الفئة العمرية)

النسبتيف لكمتا الفئتيف تقعاف فوؽ النسبة المقررة ليما في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة 
 .  (%24952)بػػ

 المستوى المعياري: مقبول  -3
لقد سجؿ أكبر تمركز لالعبيف في ىذا المستوى لكمتا الفئتيف، حيث نجد بأف عدد الناشئيف لمفئة 

والتي لـ تكف كافية لتكوف  (%39904)العب ناشئ أي بنسبة تقدر بػػ 89سنة( بمغ 11العمرية )
وىي النسبة المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي، بينما نجد تمركز  (%40996)أكبر مف 

وىي أكبر مقارنة بالنسبة ( %42911)العب أي بنسبة 96سنة( قد بمغ 12الناشئيف لمفئة العمرية )
 في منحنى التوزيع الطبيعي.المقررة ليا 

 المستوى المعياري: ضعيف  -4
العب أي بنسبة تقدر  62سنة( عند ىذا المستوى تمركز 11حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )

العب أي ما يعادؿ 60سنة( تواجد 12، بينما حققت عينة الناشئيف لمفئة العمرية )(%27919ـ)بػ
النسبتيف المتحصؿ عمييما ىما أكبر مقارنة بالنسبة المقررة وبالتالي نقوؿ بأف كمتا (، 26932%)

 .(%24952)ليما في منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػ

 المستوى المعياري: ضعيف جدا  -5
العبيف أي بنسبة  05سنة( بمغ 11نجد عند ىذا المستوى تواجد عدد مف الناشئيف لمفئة العمرية )

العبيف أي بنسبة 06سنة( قد بمغ 12د ناشئي الفئة العمرية )، بينما نجد تواج(%2919)تقدر بػػ
كمتا النسبتيف لكمتا الفئتيف تقعاف تحت النسبة المقررة ليما في  وعميو يمكف القوؿ بأف (،2963%)

 .في الصفحة الموالية أنظر الشكل .(%4986)منحنى التوزيع الطبيعي والمقدرة بػػ
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مستوى )األداء  فيسنة( 12سنة( و)11( يوضح النسبة المئوية لنتائج عينة الناشئين)54الشكل البياني رقم)

 الكمي( لبطارية االختبارات المقترحة والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي.
   االستنتاج:

 سنة( حققوا نسبتيف مئويتيف11نستنتج مف خالؿ كؿ ما تـ ذكره سابقا بأف ناشئي الفئة العمرية )
أكبر مف النسب المقررة ليـ في منحنى التوزيع الطبيعي، حيث تواجدت ىاتيف النسبتيف في كؿ مف 

سنة( ثالثة نسب أكبر مف 12، بينما حقؽ ناشئو الفئة العمرية )ضعيف( -)جيد المستوى المعياري
 ضعيف(. -مقبول -)جيدالنسب المقررة ليـ وىي عند كؿ مف المستوى المعياري 

"لبطارية سنة( في مستوى األداء الكمي 11اإلشارة بأف أغمبية نتائج الفئة العمرية )كما تجدر  -
بينما نجد بأف تكتؿ وتجمع أكبر  )مقبول وجيد(،انحصرت ضمف المستوى المعياري  االختبارات"

 (.)مقبول وضعيفسنة( كاف ضمف كؿ مف المستوى المعياري 12عدد مف أفراد الفئة العمرية )
سنة وفيما يتعمؽ باألداء  (12)و (11)المالحظة الجيدة لمنتائج تظير بأف كمتا الفئتيف وبالتالي فإف 

 )جيد(،الكمي لمبطارية المقترحة حققتا نسب أكبر مف النسب المقررة ليا عند المستوى المعياري 
وكما نجد إضافة إلى ذلؾ تواجد نسبة معتبرة و ال بأس بيا مف الناشئيف الموىوبيف ضمف أعمى 

وىذا ما يدؿ عمى أف ىذه العينة األخيرة مف الناشئيف تميزوا وتفوقوا  )جيد جدا(توى معياري مس
عمى أقرانيـ مف ىـ في نفس سنيـ في جميع ومختمؼ مفردات بطارية االختبار المقترحة والتي 
تجمت متطمباتيا في التنبؤ والكشؼ عف مدى وفرة أو تمتع ىؤالء الناشئيف المتواجدوف بالجية 

مع  )المورفولوجية أو البدنية أو الميارية(غربية لمجزائر بالصفات والقدرات واالستعدادات سواء ال
متطمبات لعبة كرة القدـ وذلؾ مف خالؿ مجموعة مف االختبارات المرفوقة بمستويات معيارية 

 السرعة -خاصة بكؿ منيا تعمؿ عمى قياس وتقييـ مجموعة مف الصفات نذكر منيا )الطوؿ والوزف
وتنطيط الكرة بالقدـ والرأس والجري بالكرة ....وغيرىا مف الصفات  -والرشاقة والمرونة والتحمؿ
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المقاسة(، ومنو يمكف القوؿ بأف المناقش والقارئ ليذه النتائج يبقى حائرا وال يدري ما يقوؿ عنيا 
)جيد وجيد ى أىي نتائج مرضية بتحقيقيا مستويات أكبر مف النسب المقررة ليا في كؿ مف المستو 

 )ضعيف(كبير مف الناشئيف ضمف المستوى المعياري عدد أـ أنيا غير مرضية وذلؾ بتمركز  جدا(
فاإلجابة عمى ىذا التساؤؿ  )ضعيف جدا(،وتواجد نسبة معتبرة أخرى مف الالعبيف ضمف المستوى 

ات المختمفة الذي لو شقيف إثنيف يتمثؿ في أف العينة التي أظيرت ضعؼ كبير في مستوى االختبار 
والبطارية ككؿ يرجع إلى الواقع الذي تعيشو عممية االكتشاؼ مف حيث عدـ تواجد قاعدة عريضة 
مف المواىب الناشئة التي تقبؿ عمى ىذه العممية ومحدودية الرقعة والمكاف الذي يتـ مف خاللو 

ية سواء مف حيث التنقيب والكشؼ، وكذلؾ نجد عدـ التطرؽ واالعتماد عمى الطرؽ واألساليب العمم
أو مف حيث التدريب يعتبر أيضا سببا في ذلؾ، وباإلضافة إلى ما سبؽ نجد بأف المصالح  االنتقاء

الشخصية وتدخؿ بعض األطراؼ وغيرىا مف األمور الخارجة عف النطاؽ الرياضي والتي طغت 
عمى ىذه العممية ليا دور أيضا في ذلؾ، وبيذا نكوف قد أجبنا عمى الشؽ األوؿ مف السؤاؿ أو 

ود، وأما فيما يخص الشؽ الثاني المتمثؿ في تواجد خامات ومواىب ال بأس بيا التعجب الموج
ضمف العينة التي ىي قيد الدراسة فيرجع ربما إلى الصدفة والعشوائية في االختيار أو أف مستواىـ 
الذي ىو بعيدا عنيـ كؿ البعد دؿ عمى ذلؾ مف خالؿ المالحظة فقط وذلؾ مقارنة بمف ىـ أضعؼ 

جبارية انتقاءىـ.بكثير منيـ   مما جعؿ الفروؽ واضحة في اختيارىـ وا 

وفي األخير وكنياية لما تـ استخالصو مف تحميؿ ومناقشة لنتائج االختبارات التي مرت معنا مف  -
قبؿ والبطارية ككؿ نقوؿ بأف ىذه البطارية المقترحة المرفوقة بدرجات ومستويات معيارية استطاعت 

بطرؽ عممية ومنيجية، وكما أف ىذه لكي يكوف انتقائيـ الموىوبيف مف الكشؼ وتقييـ الالعبيف 
األخيرة استطاعت أيضا العمؿ عمى تدعيـ والزيادة مف نسبة وفرص نجاح عممية إصدار األحكاـ 
عمى الناشئيف باكتسابيـ لمموىبة في كرة القدـ أـ ال وذلؾ مف خالؿ التقييـ والكشؼ عف مواصفات 

 بأساليب وأسس ثبت ثباتيا وصدقيا وموضوعيتيا.    مف أجؿ انتقائيـ ئيفواستعدادات وقدرات الناش
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 خالصة:

 المستويات الرياضية العالية وصغر سف األبطاؿ يرجع إلى التطور العمميمما الشؾ فيو أف تقدـ 
الفرد المناسب  وانتقاء اكتشاؼ ت موضوع عمميةتناولوتطبيؽ نتيجة البحوث والدراسات التي 

لطبيعة ومتطمبات النشاط الرياضي الممارس، لذلؾ اتجو المتخصصوف في األنشطة الرياضية 
 وانتقاء المختمفة لتحديد المواصفات الخاصة بكؿ نشاط عمى حده والتي تساعد عمى اكتشاؼ

 الناشئ الرياضي وفقا ألسس عممية محددة لموصوؿ إلى المستويات الرياضية العالية.

و يقوؿ الطالب الباحث بأف التنبؤ لمناشئيف بأنيـ موىوبوف وتحقيقيـ لمنجاح مستقبال ووصوليـ وعمي
إلى المستويات العالية يعتمد عمى إتباع أنجع الطرؽ واألساليب التي تمكننا مف الكشؼ عف 

 ،مف أجؿ انتقائيـ مواصفات وقدرات واستعدادات ىؤالء بما يتناسب ومتطمبات كرة القدـ الحديثة
وعميو ومف خالؿ ىذا الفصؿ حاولنا جاىديف أف نصؿ إلى ما يجب أف نصؿ إليو مف أجؿ إمداد 
المدربيف ببعض األسس العممية التي يمكف انتياجيا كإستراتيجية مف أجؿ العمؿ عمى تحسيف 

عطاءىا جانب مف الصدؽ والموضوعية وذلؾ مف خالؿ اقتراح  الناشئة المواىب نتقاءعممية ا وا 
ختبارات مرفوقة بمجموعة مف المستويات المعيارية الخاصة بكؿ اختبار أو وحدة مف بطارية ا

وحدات البطارية، فمف أجؿ ذلؾ عممنا عمى أف تتـ العممية بطريقة عممية ومنظمة وذلؾ مف خالؿ 
عرض لمنتائج التي تـ استخالصيا جراء تطبيقنا لمبطارية والتي تـ معالجتيا إحصائيا في جداوؿ 

ميؽ عمييا وتحميميا ومناقشتيا والخروج بمجموعة مف االستنتاجات، وكبداية كاف التطرؽ يتـ التع
سنة ثـ  (12)سنة و (11)إلييا مف خالؿ ىذا الفصؿ ىو دراسة الفروؽ بيف كؿ مف الفئة العمرية 

التبايف بيف كؿ فئة عمرية نفسيا في المستويات الثالثة المقترحة مف طرؼ الطالب الباحث 
وليتـ التوصؿ إلى تصنيؼ العينة التي يمكف  األندية والجمعيات الرياضية( -ىواة -)محترف

تحديد المستويات المعيارية ليا والخروج باستنتاج مفاده بناء ووضع المستويات لكؿ فئة عمرية عمى 
حدى والمستويات الثالثة لفرؽ األندية المقترحة مجتمعة، وقد تـ أيضا في ىذا الفصؿ الوصوؿ إلى 

اسة بعض مقاييس النزعة المركزية والتشتت والتي تبيف مف خالليا إعتدالية النتائج الخاـ در 
المتحصؿ عمييا وكما تـ دراسة مصفوفة االرتباط لمبطارية التي تبيف مف خالليا بأف كؿ اختبار 
ؿ يقيس صفة ال يقيسيا اختبار آخر مف نفس البطارية المقترحة، وليتـ في نياية ىذا الفصؿ التوص

إلى تحديد مستويات معيارية لكؿ اختبار مبرمج ضمف بطارية االختبارات المقترحة وىذا مف أجؿ 
وفؽ وانتقائيـ سنة  (12-11)مساىمة ىذا األخير في الكشؼ المبكر عف الناشئيف الموىوبيف 

 إستراتيجية عممية تزيد مف فرص نجاح ىذه العممية وتفادي تسرب المواىب.

نا مف خالؿ ىذا الفصؿ نكوف قد وفقنا إلى حد ما مف إتماـ جزء كبير مف ىذه وفي األخير نقوؿ بأن
 الدراسة وبموغ مقاصدىا.
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 تمييد;
إف كؿ ما تـ ذكره وعرضو في كؿ مف الفصؿ الثاني والثالث مف الباب الثاني فيما يخص 

عمييا مف خالؿ الدراسة الميدانية  عرض وتحميؿ ومناقشة النتائج التي تـ جمعيا والتحصؿ
المتمثمة سواء في توزيع االستبياف عمى عينة المدربيف أو تطبيؽ بطارية االختبارات عمى 

سنة، أوجب عمينا كباحثيف مقيديف بإتباع األسس العممية  (12-11)عينة الالعبيف الناشئيف 
صؿ إليو في الفصوؿ السابقة المنيجية في انجاز مثؿ ىكذا بحوث أف نقوـ بمقارنة ما تـ التو 

مف تحميؿ ومناقشة لمنتائج بالفرضيات التي تـ اقتراحيا كحؿ مسبؽ لإلشكاليات التي ىي قيد 
البحث والتأكد مف صحتيا أو عدميا وىذا راجع الحتمالية أف الفرضيات تحتمؿ الصواب كما 

ىذا الفصؿ تحتمؿ الخطأ، وعميو وبناءا عمى ما تـ ذكره قرر الطالب الباحث تخصيص 
زالة اإلشكاؿ المطروح  المتمثؿ في مقارنة النتائج بالفرضيات مف أجؿ اإلجابة عمى األسئمة وا 
فيما يخص ىذا البحث والخروج بمجموعة مف االستنتاجات المستخمصة مف الدراسة األساسية 
ثـ التوصؿ إلى خالصة عامة لمبحث وليتـ في األخير اقتراح مجموعة مف التوصيات التي 

الناشئيف الموىوبيف  وانتقاء كف ليا في المستقبؿ أف تعمؿ عمى التحسيف مف عممية اكتشاؼيم
 وزيادة فرص نجاحيا وىذا بالطبع في حالة ما تـ العمؿ والتقيد بيا وتطبيقيا. 
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 ومقارنتها بالفرضيات عرض ومناقشة نتائج عينة البحث

عرض ومناقشة النتائج الخاصة باالستبيان 
 الموجو لممدربين

عرض ومناقشة النتائج الخاصة بتطبيق بطارية 
 ( سنة12-11االختبارات عمى عينة الالعبين الناشئين )

معمومات 
 شخصية

المحور 
 الثاني

المحور 
 الثالث

المحور 
 األـول

اإلجابة  عمى 
 التساؤل األول

دراسة  -1
الفرق بين الفئة 

سنة 11العمرية 
سنة في 12و

مختمف وحدات 
بطارية 
 االختبارات

عمى   اإلجابة
 التساؤل الثاني

اإلجابة عمى 
 التساؤل الثالث

 دراسة االرتباط -4
بين محتمف وحدات 

قترحة البطارية الم
ومعرفة ما إذا كانت 
ىذه الوحدات تقيس 
صفة ال تقيسيا 

 األخرى

دراسة التباين -2
بين المستويات 
الثالثة ألندية 

الغرب الجزائري 
في مختمف 

وحدات بطارية 
 االختبارات

دراسة  -3
توزيع  إعتدالية

بيانات العينة 
في مختمف 

وحدات بطارية 
 االختبارات

بناء وتحديد مستويات معيارية لبطارية االختبارات المقترحة ومعرفة ما إذا كانت هذه 
( سنة بناءا عمى 12-11األخيرة تسهم وتساعد في اكتشاف الموهوبين من الناشئين )

 أسس عممية

اإلجابة  عمى التساؤل 
 الرابعالفرعي 

 اإلجابة  عمى التساؤل العام
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 خالصة عامة( -توصيات -مناقشة النتائج بالفرضيات )استنتاجات -4

 عرض ومناقشة نتائج الفرضيات; -4-1
عدـ وجود مدارس كروية أكاديمية عمى  أف والتي تشير إلى :األولىمناقشة الفرضية  -4-1-1 

مستوى أندية الغرب الجزائري يعتبر سبب رئيسي في اعتماد ىذه األخيرة عمى مصادر استقطاب 
 يكوف بنسبة ضئيمة.محدودة وبالتالي إمكانية اكتشاؼ مواىب مف المستوى العالي 

 ( يمثل تحميل أسئمة المحور األول من االستبيان.59الجدول رقم )
 انًعبَُر                              

 األسئهــــــخ

 انُسجخ اإلجبثخ

 انًئىَخ

كب
2 

 انًحسىثخ

كب
2 

 انًجذونخ

انذال

 نخ 

 

 

 

 عهً يبرا تعتًذوٌ فٍ جهت انًىاهت؟ -1

 62.5 اِثبء واألونُبء -

 

56.14 

 

9.48 
 

 دال

األحُبء وانذوساد  -

 انشَبضُخ
16.66 

 4.16 انجًعُبد انشَبضُخ -

 8.33 انًؤسسبد انتشثىَخ -

 8.33 االحتًبالد انسبثمخ  -

تمـىيىٌ ثعًهُخ االَتمبل  وانتُمُت عٍ  -2

سُخ  (12-11)انًىاهت انُبشئخ نهفئخ انعًشَخ 

ثصفخ دوسَخ عهً يستىي يُبطك يختهفخ يٍ 

 انىطٍ؟

  8.33 َعى -

33.32 

 

3.84 

 

 دال
 ال -

91.66 

يب هٍ انجهبد انتٍ تعتًذوٌ عهُهب فٍ  -3

 عًهُخ انجحث واكتشبف انًىاهت؟

 81.25 داخم انًُطمخ -
 

52.12 

 

5.99 

 

 دال

داخم انًُطمخ  -

 وانًُبطك انًجبوسح
18.75 

يختهف يُبطك  يٍ -

 انىطٍ
00 

 اإليكبَبد هم َتىفش انُبدٌ نذَكى، عهً -4

وانًشافك وانًُشآد انشَبضُخ انتٍ تسًح نكى 

ثبنمُبو ثعًهُخ انجحث واستمطبة انًىهىثٍُ يٍ 

 انُبشئٍُ؟

 َعى -
31,25 

 

14.62 

 

3.84 

 

 ال - دال
68,75 

عذو وجىد لبعذح عشَضخ يٍ انًىاهت  هم -5

 واَتمبء انُبشئخ َمهم يٍ احتًبنُخ اكتشبف

 العجٍُ يىهىثٍُ يٍ انًستىي انعبنٍ؟

 66.66 َعى -
 دال 5.99 25.12

 10,41 ال -

 22,91 أحُبَب -

 يذاسسهم تشي ثؤٌ عذو وجىد  -6

كشوَخ أكبدًَُخ عهً يستىي األَذَخ يهُؤح يٍ 

 انًالعت -انرَبضٍ)انعتبد حُث 

 يكبٌ -انصبالد انًغطبح –انًفتىحخ 

نه تؤثُش فٍ عذو  نإلَىاء وغُرهب يٍ انًُشآد(

 استمطبة عذد كجُش يٍ انًىاهت انُبشئخ؟

 َعى -
77.08  

42.12 

 

 

5.99 

 

 

 دال
 ال -

6.25 

 16.66 َىعب يب -

يب يذي استجبثخ اإليكبَُبد وانىسبئم  -7

وانًُشآد انًتىفشح عهً يستىي األَذَخ نذَكى 

يع يتطهجبد عًهُخ استمطبة واكتشبف 

 سُخ نشعبَتهى وانتكفم ثهى؟ (12-11)انًىاهت 

 سؤال يفتىح -
 / / / / 

 دال 5.86 37.24 74.65 / انًعذل -
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نالحظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت في أنيـ يعتمدوف عمى  (59)فمف خالؿ السؤاؿ رقـ  -
المحسوبة  (,)كا، وكذا قيمة (7,26)اآلباء واألولياء في جمب المواىب حيث كانت نسبتيـ تقدر بػػػػ

وبالتالي وجود داللة إحصائية تدعـ وتأيد  (259:)المجدولة  (,)كا( أكبر مف قيمة 67265)
يفسر بأف المدارس الكروية ألندية الغرب الجزائري ال تقـو بالبحث اإلجابة السابقة، وىذا ما 

نما تنتظر قدـو المواىب إلييا مما يدؿ عمى عدـ تنوع مصادر  والذىاب إلى المواىب واستقطابيا وا 
 .ة مف أجؿ اكتشافياالمواىب الناشئ جمب واستقطاب

في أنيـ ال يقوموف بعممية  فنالحظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت (,2)أما السؤاؿ رقـ  -
االنتقاؿ والتنقيب عف المواىب الناشئة بصفة دورية عمى مستوى مناطؽ مختمفة مف الوطف، وذلؾ 
بسبب نقص اإلمكانيات والوسائؿ لمتنقؿ وعدـ القدرة عمى جمب ىؤالء المواىب وىذا نظرا لصغر 

، (6277:)نت نسبتيـ تقدر بػػػػ سف الطفؿ وعدـ وجود مكاف لإليواء لرعايتيـ والتكفؿ بيـ حيث كا
وبالتالي وجود داللة  (3295)المجدولة  (,)كاأكبر مف قيمة  (,3323)المحسوبة  (,)كاوكذا قيمة 

إحصائية تدعـ وتأيد اإلجابة السابقة، وىذا ما يفسر ويبرر بأف عدـ وجود المدارس الكروية 
قؿ ويػزيد مف تعقيد عممية التنقيب عف األكاديمية التي تعمؿ عمى رعاية المواىب والتكفؿ بيا يعر 

 .واكتشافيا المواىب الناشئة واستقطابيا

فنالحظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت في أف الجيات التي يعتمدوف  (23)أما السؤاؿ رقـ  -
عمييا في البحث واكتشاؼ المواىب تقتصر عمى المنطقة التي يتواجد فييا النادي حيث كانت 

المجدولة  (,)كاأكبر مف قيمة  (,6,26)المحسوبة  (,)كا، وكذا قيمة (962,6)ػػػنسبتيـ تقدر بػ
وبالتالي وجود داللة إحصائية تدعـ وتأيد اإلجابة السابقة، وىذا ما يفسر اعتمادىـ في  (::62)

عممية البحث واكتشاؼ المواىب عمى مصادر محدودة تتمثؿ في المستوى المحمي لمكاف تواجد 
، وبالتالي احتمالية اكتشاؼ المواىب أو ما يسمى بالعصافير النادرة تكوف بنسبة ضعيفة، النادي

بأف نجاح عممية االكتشاؼ أو االنتقاء تعتمد عمى إعطاء الوقت  موفق صالحوىذا ما أشار إليو 
الكافي إلجراء ىذه العممية مع ضرورة أف تكوف شاممة انطالقا مف األحياء الشعبية في البمديات 

 (127، صفحة 2017)صالح موفؽ،  فالواليات ثـ االنتقاء النيائي.

فنالحظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت في أف النادي لدييـ ال يتوفر  (25)أما السؤاؿ رقـ  -
بحث واستقطاب عمى اإلمكانات والمرافؽ والمنشآت الرياضية التي تسمح ليـ بالقياـ بعممية ال

المحسوبة  (,)كا، وكذا قيمة (79286)الموىوبيف مف الناشئيف حيث كانت نسبتيـ تقدر بػػػػ
وبالتالي وجود داللة إحصائية تدعـ وتأيد  (3295)المجدولة  (,)كاأكبر مف قيمة ( ,6527)
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اإلجابة السابقة، وىذا ما يفسر بأف القياـ بعممية االكتشاؼ مف خالؿ البحث عف المواىب الناشئة 
واستقطابيا ال يمكف أف يكوف في ظؿ النقائص الموجودة والمتمثمة في عدـ وجود مرافؽ ومنشآت 

 تسمح بذلؾ. 

وجود قاعدة  فنالحظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت في أف عدـ (26)أما السؤاؿ رقـ  -
العبيف موىوبيف مف المستوى  وانتقاء عريضة مف الموىوبيف الناشئيف يقمؿ مف احتمالية اكتشاؼ

أكبر مف قيمة  (,626,)المحسوبة  (,)كا، وكذا قيمة (77277)العالي حيث كانت نسبتيـ تقدر بػػػػ
لسابقة، وىذا ما يفسر وبالتالي وجود داللة إحصائية تدعـ وتأيد اإلجابة ا (::62)المجدولة  (,)كا

ويؤكد بأنو كمما زادت قاعدة استقطاب المواىب الناشئة كمما زاد احتماؿ الحصوؿ عمى العبيف 
 والعكس صحيح. نجاح عممية اكتشاؼ وانتقاء المواىب موىوبيف مف المستوى العالي وبالتالي

ـ وجود مدارس فنالحظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت في أف عد (27)أما السؤاؿ رقـ  -
كروية أكاديمية عمى مستوى األندية والمييأة مف حيث المنشآت الرياضية لو تأثير في عدـ 

 (,)كا، وكذا قيمة (88229)استقطاب عدد كبير مف المواىب الناشئة حيث كانت نسبتيـ تقدر بػػػػ 
وبالتالي وجود داللة إحصائية تدعـ  (::62)المجدولة  (,)كاأكبر مف قيمة ( ,5,26)المحسوبة 

وتأيد اإلجابة السابقة، وىذا ما يفسر ويؤكد عمى أىمية وجود ىذه األكاديميات في زيادة قاعدة 
استقطاب المواىب الناشئة وبالتالي زيادة إمكانية الحصوؿ عمى العبيف موىوبيف مف المستوى 

 .واالنتقاء اؼالعالي وىذا مما يساعد ويساىـ في إنجاح عممية االكتش

فكاف محتواىا حوؿ معرفة النقائص التي تواجو عممية  (28)أما فيما يخص العبارة المفتوحة رقـ  -
سنة وىذا فيما يخص توفير  (,6-66)البحث واستقطاب الموىوبيف مف الناشئيف لممرحمة العمرية 

حيث كانت إجاباتيـ  المنشآت واإلمكانيات ليذه الفئة وذلؾ مف خالؿ معرفة وجية نظر المدربيف،
الموىوبيف مف  وانتقاء مطابقة لتوقعات الطالب الباحث، وبمعنى أدؽ وىو أف عممية اكتشاؼ

الناشئيف ال يمكف أف تنجح في ظؿ ىذه النقائص والمتمثمة في نقص اإلمكانيات وعدـ وجود مراكز 
 .التكويف وغيرىا مف المنشآت الرياضية التي تعمؿ عمى رعايتيـ والتكفؿ بيـ

  مف خالؿ القراءات السابقة لمختمؼ إجابات المدربيف واستنادا إلى النتائج
المتحصؿ عمييا في الجدوؿ السابؽ الذكر والمؤكدة بالطريقة اإلحصائية، نجد بأف جميع أسئمة 
المحور األوؿ دالة إحصائيا، ومنو يمكف القوؿ بأف استقطاب وتوسيع قاعدة المواىب الناشئة 

نشاء ستراتيجية و إ يتوقؼ عمى وجود نظرة مستقبمية واضحة ليذه األندية وذلؾ مف خالؿ توفير وا 
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أكاديميات كروية وليس توفيرىا فقط بؿ توفيرىا مف المستوى الجيد ووفؽ معايير عالمية، ألف ىذه 
األخيرة تعمؿ عمى تذليؿ العقبات أماـ عممية اكتشاؼ المواىب مف خالؿ زيادة إمكانية الحصوؿ 

موىوبيف مف المستوى العالي، حيث يعتبر وجود ىذه األكاديميات كأوؿ وأىـ خطوة عمى العبيف 
بأف وضع أي إستراتيجية في المجاؿ الرياضي  "حميد شرف"في إنجاح ىذه العممية، وىذا ما أكده 

يعتمد في األساس عمى المنشآت الرياضية والتي بدورىا تعتبر مف أىـ العناصر الرئيسية في إنجاح 
)شرؼ عبد  .اإلدارية بصفة عامة ونجاح أي برنامج في التدريب الرياضي بصفة خاصةالعممية 
، وعدـ وجود ىذه األكاديميات يزيد مف صعوبة وتعقيد ىذه العممية (273، صفحة 1999الحميد، 

وذلؾ نظرا العتمادىـ عمى  بالنسبة لممدربيف والخبراء ميما كانت كفاءاتيـ ومستواىـ العممي،
 وانتقاء المستوى المحمي لمكاف تواجد النادي في عممية االستقطاب مما يجعميـ أماـ حتمية اكتشاؼ

وعميو نستطيع   (7)و (6)، وىذا ما أكدتو كؿ مف نتائج السؤاؿ العددو  المستوى مواىب محدودة
أكبر  (5,.38) المحسوبة( ,)كا، وكذا قيمة (85.76)بنسبة  الفرضية األولى تحققتالقوؿ بأف 
ية لمجموع العبارات الموضحة سابقا، ومنو وجود داللة إحصائ (6.97)المجدولة ( ,)كامف قيمة 

عدـ وجود مدارس كروية أكاديمية عمى مستوى أندية الغرب أف ب وبالتالي يقبؿ الفرض الذي يؤكد
استقطاب محدودة وبالتالي الجزائري يعتبر سبب رئيسي في اعتماد ىذه األخيرة عمى مصادر 

  إمكانية اكتشاؼ مواىب مف المستوى العالي يكوف بنسبة ضئيمة.
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 مناقشة الفرضية الثانية;  -4-1-2 
المدربيف عمى األسس التقميدية المبنية عمى المالحظة العشوائية الغير أغمب اعتماد  وتشير إلى
 .في أغمب األحياف بيذا الميداف ـجيميو  تيـوكفاء يـتكوين لنقصوذلؾ المواىب  نتقاءامؤسسة في 

 ( يمثل تحميل أسئمة المحور الثاني من االستبيان60الجدول رقم )

 انًعبَُر                                    

  األسئهـــــــخ

 انُسجخ اإلجبثخ              

 انًئىَخ

كب
2 

 انًحسىثخ

كب
2 

 انًجذونخ

 انذالنخ 

 

عهً يستىي انُبدٌ انزٌ تششفىٌ  -1

فُه عهً عًهُخ انتذسَت يٍ َمىو 

انًىاهت نهفئخ  واَتمبء ثعًهُخ اكتشبف

 سُخ؟( 12-11) انعًشَخ

 72.91 يذسة انفئخ -
 

39.12 

 

 

5.99 

 

 

 دال

 

 27.08 انًذَش انفٍُ انشَبضٍ -

 00 خجشاء وأخصبئٍُُ -

خالل يسبسكى انتكىٍَُ، هم  -2

االختجبساد وانمُبسبد أثُبء استعًبل 

كبٌ َُذسج ضًٍ هزا  َتمبءعًهُخ اال

 انتكىٍَ؟

 29.16 َعى -

 دال 363. 63.8

 70.83 ال -

تًُحك انجهبد انًسؤونُخ  -3

تشثصبد وتكىَُبد يستًشح فٍ يجبل 

 كشح انمذو؟

  4,16 دائًب -

38,24 

 

5,62 

 

 12,5 أحُبَب - دال

 18,75 َبدسا -

 64,58 أثذا -

 هم تُتهجىٌ طشق وأسبنُت  -4

يعُُخ أو خبصخ أثُبء لُبيكى ثعًهُخ 

 ؟َتمبءاال

  22.91 َعى -

23346 

 

.363 

 

 دال
 77.08 ال -

يبهٍ األسس انتٍ تعتًذوٌ عهُهب  -5

 انًىهىثٍُ يٍ َتمبءفٍ عًهُخ ا

 انُبشئٍُ؟ 

 

 62.50 انًالحظخ  -
.333 3377 

 

 6.25 اختجبساد وانمُبسبد  - دال

 31.25 أسس أخشي -

  َتمبءهم تمىيىٌ ثعًهُخ ا -6

 انًىاهت ثُبء عهً انخجشح انشخصُخ؟
  89.58 َعى -

.4.08 

 

.363 

 

 10.41 ال - دال

 مستوياتىؿ تتوفر لديكـ درجات أو  -7
 تستخدمونيا في معيارية معتمدة 
 )المورفولوجية معرفة قدرات الناشئيف 
 ع.االنتقاء؟ أثناء والميارية( والبدنية 

 00 َعى -

 دال 3.84 24

 100 ال -

 دال 5.02 27.46 76.78 / انًعذل -

نالحظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت في أف مدرب الفئة ىو  (60)فمف خالؿ السؤاؿ رقـ  -
المواىب لتمؾ الفئة حيث كانت نسبتيـ تقدر  وانتقاء الذي يقـو باإلشراؼ عمى عممية اكتشاؼ

 (::62)المجدولة  (,)كاأكبر مف قيمة  (,3:26) المحسوبة (,)كا، وكذا قيمة (8,2:6%)بػػػػ
وبالتالي وجود داللة إحصائية تدعـ وتأيد اإلجابة السابقة، وىذا ما يفسر عدـ قدرة األندية االستعانة 
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العبيف ينشطوف في المستوى العالي  وانتقاء اكتشاؼ بخبراء مف داخؿ أو خارج الوطف سبؽ ليـ
المواىب ال تخضع لألسس  وانتقاء لإلشراؼ عمى ىذه العممية، ومعنى ذلؾ أف عممية اكتشاؼ

 العممية الواجب توافرىا وأوليا كفاءة الشخص المناسب ليذه العممية. 
في أف استعماؿ  نالحظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت (,2)رقـ  مف خالؿ السؤاؿ -

لـ تندرج ضمف مسارىـ التكويني حيث كانت نسبتيـ  نتقاءاالختبارات والقياسات أثناء عممية اال
، وىذا ما يفسر ضعؼ المستوى العممي ليؤالء المدربيف والذي ال يواكب (%70.83)تقدر بػ

 (,)كاالمواىب الناشئة، وكوف  نتقاءتطورات التدريب الرياضي الحديث وخاصة فيما يخص عممية ا
، فنقوؿ بأنو يوجد 2.26عند مستوى الداللة ( 3.84)الجدولية  (,)كاأكبر مف  (8.32)المحسوبة 

 فرؽ داؿ إحصائيا لصالح اإلجابة السابقة.

فنالحظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت في أنيـ ال يحصموف أبدا عمى  (23)أما السؤاؿ رقـ  -
 (,)كا، وكذا قيمة (%75269)في مجاؿ كرة القدـ حيث كانت نسبتيـ تقدر بػػػػ تربصات وتكوينات

وبالتالي وجود داللة إحصائية تدعـ  (8296)المجدولة  (,)كاأكبر مف قيمة  (5,267)المحسوبة 
اإلجابة السابقة، وىذا ما يفسر محدودية مستوى وتكويف ىؤالء المدربيف الذيف يشرفوف عمى  وتأيد

 المواىب. وانتقاء عممية اكتشاؼ
نالحظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت في أنيـ ال ينتيجوف  (25)رقـ  مف خالؿ السؤاؿ -

، وىذا (%77.08)حيث كانت نسبتيـ تقدر بػػػ  نتقاءاالطرؽ وأساليب خاصة أثناء قياميـ بعممية 
لدييـ وعدـ وجود إستراتيجية واضحة المعالـ يعتمدوف عمييا،  نتقاءاالما يفسر عشوائية عممية 

، 2.26عند مستوى الداللة ( 3.84)الجدولية  (,)كاأكبر مف  (14.08)المحسوبة  (,)كاوكوف 
 السابقة. فنقوؿ بأنو يوجد فرؽ داؿ إحصائيا لصالح اإلجابة

 

نالحظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت في أنيـ يعتمدوف عمى  (26)رقـ  مف خالؿ السؤاؿ -
الموىوبيف مف الناشئيف حيث كانت نسبتيـ تقدر  نتقاءالمالحظة مف خالؿ المقابالت في ا

وىذا ما يفسر ويبرر اعتمادىـ عمى الطريقة التقميدية المبنية عمى العشوائية والصدفة  ،(%62.5)بػػػ
 (,)كاوذلؾ بغض النظر عف إيجابياتيا مع إىماليـ لألسس العممية والتي نتائجيا مضمونة، وكوف 

، فنقوؿ بأنو يوجد 2.26عند مستوى الداللة ( 5.99)الجدولية  (,)كاأكبر مف  (34.5)المحسوبة 
 ؽ داؿ إحصائيا لصالح اإلجابة السابقة.فر 

  

نالحظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت في أنيـ يعتمدوف عمى  (27)رقـ  مف خالؿ السؤاؿ -
المواىب حيث كانت نسبتيـ تقدر بػػػ  نتقاءخبرتيـ الشخصية والمينية أثناء قياميـ بعممية ا
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والتي تؤكد نقص تكويف وكفاءة  (5-3-,-6)، وىذا ما يفسر ويبرر نتائج العبارات (89.58%)
المحسوبة  (,)كاعمى الذاتية واالرتجالية، وكوف  نتقاءاالالمدربيف مما يجعميـ يقتصروف في عممية 

، فنقوؿ بأنو يوجد فرؽ داؿ 2.26عند مستوى الداللة ( 3.84)الجدولية  (,)كاأكبر مف  (30.08)
 إحصائيا لصالح اإلجابة السابقة.

نالحظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت في أنيـ ال تتوفر لدييـ  (28)رقـ  السؤاؿمف خالؿ  -
مستويات أو درجات معيارية معينة يعتمدوف عمييا في معرفة قدرات الالعبيف )المورفولوجية 

، وىذا (%100)المواىب الناشئة حيث كانت نسبتيـ تقدر بػػػ  نتقاءوالبدنية والميارية( أثناء عممية ا
مبنية  نتقاء عمميةيفسر ويبرر طبيعة العمؿ العشوائي والفوضوي لممدربيف مما يجعؿ عممية االما 

المواىب الشابة، وكوف  نتقاءجات معيارية يعزى إلييا في اال تستند إلى مستويات أو در عمى الذات 
بأنو ، فنقوؿ 2.26عند مستوى الداللة ( 3.84)الجدولية  (,)كاأكبر مف  (24)المحسوبة  (,)كا

 يوجد فرؽ داؿ إحصائيا لصالح اإلجابة السابقة.
 

  عمى ضوء النتائج المتحصؿ عمييا في الجدوؿ السابؽ الذكر والمتعمقة بالمحور الخاصة
ليست لدييـ الدراية  نتقاءاالبالفرضية الثانية ، نستنتج بأف معظـ المدربيف القائميف عمى عممية 

اجع إلى ضعؼ المستوى العممي لدييـ  ونقص تكوينيـ الكافية فيما يخص األسس العممية وذلؾ ر 
وكفاءتيـ في ىذا المجاؿ، مما يجعميـ يعتمدوف عمى الطرؽ التقميدية والمتمثمة في عممية المالحظة 

بأف  ريسان خريبط"والتي تكوف نتائجيا مبنية عمى الصدفة والعشوائية في االختيار، حيث يرى "
عدـ االعتماد عمى االختبارات أو كونيا غير مقننة ومجربة عمميا يجعؿ تقييـ المدرب حينئذ غير 
موضوعي وقد اعتمد عمى التجربة الشخصية أكثر منو األسس العممية الصحيحة ويضيؼ بأف 

مة الكشؼ عف الموىوبيف يتـ مف خالؿ المالحظات المسجمة، والمتابعة الدائمة واالختبارات المنظ
، وبالتالي فإف الطرؽ واألساليب المنتيجة مف (230، صفحة 1998)ريساف خريبط،  المعتمدة.

الصحيح لمناشئيف  نتقاءمتيف مما يجعمنا نشؾ في اال قبؿ المدربيف ال ترقى إلى أساس عممي
تو بأف المؤىؿ العممي لممدربيف يعمؿ في أطروح بوحاج بوزيان"الموىوبيف، وقد أشار إلى ذلؾ "

، 2012-2011)بوحاج بوزياف،  عمى إعاقة استعماؿ بطارية االختبارات أثناء عممية االنتقاء.
إلى اعتماد مدارس األندية عمى مدربيف ذوي كفاءات ومستوى ، كما يرجع ذلؾ أيضا (235صفحة 

باإلضافة إلى ذلؾ نجد  ،نتقاءاالمحدود وخاصة في ىذا الميداف مما يزيد مف صعوبة وتعقيد عممية 
 بأف ىذه األندية غير قادرة عمى االستعانة بخبراء مف داخؿ أو خارج الوطف سبؽ ليـ اكتشاؼ

توى العالي لإلشراؼ عمى ىذه العممية، ومعنى ذلؾ ومف خالؿ كؿ العبيف ينشطوف في المس وانتقاء
في الجية الغربية يتحمموف جزء  االنتقاءمدربيف المشرفيف عمى عممية ما سبؽ  نستطيع القوؿ بأف ال
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مف المسؤولية في المساىمة في تسرب المواىب وضياعيا وذلؾ نظرا لمطريقة التقميدية التي 
وكؿ ىذا يتطابؽ مع توقعات طاقـ البحث، وعميو يمكف القوؿ بأف الفرضية األولى يعتمدوف عمييا، 
الجدولية  (,)كاأكبر مف قيمة  (8.57,)المحسوبة  (,)كا، وكذا قيمة (%87.89)تحققت بنسبة 

صائية ويقبؿ الفرض الذي يؤكد لمجموع العبارات الموضحة سابقا، وبالتالي يوجد داللة إح (,6.2)
عمى األسس التقميدية المبنية عمى المالحظة العشوائية الغير مؤسسة يعتمدوف المدربيف أغمب  بأف
 وعميو.في أغمب األحياف بيذا الميداف ـجيميو   تيـوكفاء يـتكوين لنقصوذلؾ المواىب  نتقاءافي 

 قد تحققت. ثانيةنستطيع القول بأن الفرضية ال
 

)المورفولوجية يعتبر وجود درجات ومستويات معيارية لممتطمبات ; لثةالفرضية الثامناقشة  4-1-3 
المواىب  ساسا عمميا يساعد في عممية انتقاءمف خالؿ بطارية اختبارات أ والبدنية والميارية(

 الناشئة وعدـ تسػربيا.

 االكتشبف.انًعُبرَخ كؤسبس عهًٍ فٍ عًهُخ وانًستىَبد (: ثطبرَخ االختجبراد وانذرجبد 61جذول رقى )
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نالحظ بأف أغمبية المدربيف يروف بأف طريقة االختبارات والقياسات  (61)رقـ  السؤاؿمف خالؿ  -
الموىوبيف مف الناشئيف في كرة القدـ حيث كانت  نتقاءالمبنية عمى أساس عممي في ا ىي الطريقة

الجدولية  (,)كاأكبر مف قيمة  (35.37)المحسوبة  (,)كا، وكذا قيمة (%72.91)نسبتيـ تقدر بػػػ 
، وبالتالي يوجد فرؽ داؿ إحصائيا يدعـ ويؤيد اإلجابة السابقة، 2.26عند مستوى الداللة ( 5.99)

وىذا ما يفسر معرفة ودراية معظـ المدربيف بأىمية االختبارات والقياسات كأساس عممي يساىـ في 
 المواىب في كرة القدـ وذلؾ رغـ عدـ تطبيقيـ ليا. نتقاءإنجاح عممية ا

 

نالحظ بأف أغمبية المدربيف يروف بأنو يمكف تحديد قدرات الالعبيف  (,2)رقـ  السؤاؿمف خالؿ  -
بصفة دقيقة مف خالؿ استعماؿ بطارية االختبارات والقياسات  )المورفولوجية والبدنية والميارية(

المحسوبة  (,)كا، وكذا قيمة (%58.33)حيث كانت نسبتيـ تقدر بػػػ  نتقاءاالأثناء عممية 
، وبالتالي يوجد فرؽ 2.26عند مستوى الداللة ( 5.99)الجدولية  (,)كاأكبر مف قيمة  (14.62)

داؿ إحصائيا يدعـ ويؤيد اإلجابة السابقة، وىذا ما يفسر بأف معظـ المدربيف يدركوف مدى أىمية 
االختبارات والقياسات كوسيمة فعالة لمكشؼ عف قدرات الالعبيف، لكف رغـ عمميـ بكؿ ىذا ال 

 مما يثير الكثير مف التساؤالت. االنتقاءونيا كأداة محورية وأساسية في عممية يستعمم
 

نالحظ بأف أغمبية المدربيف يروف بأف وجود مستويات أو درجات  (23)رقـ  مف خالؿ السؤاؿ -
يساعد في معرفة وقياس مستوى الالعب  )المورفولوجية والبدنية والميارية(معيارية لممتطمبات 

أكبر مف قيمة  (6.74)المحسوبة  (,)كا، وكذا قيمة (%68.75)حيث كانت نسبتيـ تقدر بػػػ 
، وبالتالي يوجد فرؽ داؿ إحصائيا يدعـ ويؤيد 2.26عند مستوى الداللة ( 3.84)الجدولية  (,)كا

ف بأف وجود مثؿ ىذه المستويات أو اإلجابة السابقة، وىذا ما يفسر بأف معظـ المدربيف يعممو 
الدرجات المعيارية يساىـ ويساعد في معرفة مستوى الالعب مقارنة بأقرانو مف نفس الفئة عمى 

 المستوى المحمي والدولي والعالمي.
 

نالحظ بأف أغمبية المدربيف يولوف الجانب البدني والمياري األولوية  (25)رقـ  مف خالؿ السؤاؿ -
، (%70.83)ولو كاف ذلؾ عمى حساب المالحظة حيث كانت نسبتيـ تقدر بػػػ  االنتقاءفي عممية 

أكبر  (81.99)المحسوبة  (,)كا، وكذا قيمة (%22.91)وبدرجة أقؿ الجانب المورفولوجي بنسبة 
، وبالتالي يوجد فرؽ داؿ إحصائيا 2.26عند مستوى الداللة ( 7.81)الجدولية  (,)كامف قيمة 

جابة السابقة األكثر تكرارا، وىذا ما يفسر أىمية االختبارات المورفولوجية والبدنية يدعـ ويؤيد اإل
 .االنتقاءوالميارية كمعيار يعتمد عميو في عممية 
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نالحظ بأف أغمبية المدربيف يؤكدوف عمى إمكانية إصدار حكـ  (26)رقـ  مف خالؿ السؤاؿ -
لالعب الموىوب مف خالؿ نتائجو في االختبارات المورفولوجية والبدنية والميارية حيث  االنتقاء

 (,)كاأكبر مف قيمة  (6.74)المحسوبة  (,)كا، وكذا قيمة (%54.16)كانت نسبتيـ تقدر بػػػ 
، وبالتالي يوجد فرؽ داؿ إحصائيا يدعـ ويؤيد اإلجابة 2.26عند مستوى الداللة ( 5.99)الجدولية 

بقة، وىذا ما يدؿ بأف ىؤالء المدربيف عمى دراية بالدور الياـ والميـ الذي تمعبو نتائج ىذه السا
"مقران في األخير حيث أكد  نتقائوـ عمى الالعب بأنو موىوب وااالختبارات والقياسات في الحك

موبا بأف التعرؼ عمى المواىب مف خالؿ نتائج االختبارات والقياسات المحققة يعتبر أس اسماعيل"
، (45-44، الصفحات 2013) مقراف اسماعيؿ،   االنتقاءاالعتماد عميو في عممية فعاال يمكف 

مما  وانتقائيـ اكتشافيـ ولكف رغـ كؿ ىذا ال يعتمدوف عمييا كمعيار عممي فاصؿ بيف الالعبيف في
 يزيد طرح الكثير مف التساؤالت.

 

نالحظ بأف أغمبية المدربيف يروف بأف تزويدىـ بمجموعة مف  (27)رقـ  خالؿ السؤاؿمف  -
مرفقة بمستويات أو درجات معيارية  ال يساعدىـ  )المورفولوجية والبدنية والميارية(االختبارات 

المحسوبة  (,)كا، وكذا قيمة (%77.08)حيث كانت نسبتيـ تقدر بػػػ  االنتقاءكثيرا في عممية 
، وبالتالي يوجد فرؽ 2.26عند مستوى الداللة ( 3.84)الجدولية  (,)كاأكبر مف قيمة  (14.08)

داؿ إحصائيا يدعـ ويؤيد اإلجابة السابقة، وىذا ما يفسر عدـ الحاجة الكبيرة ليؤالء المدربيػف 
ىذا و  الناشئة المواىب انتقاءاالستعانة بيذه االختبارات والدرجات والمستويات المعيارية في عممية 

بالرغـ مف أنيـ يدركوف ما مدى أىمية االعتماد عمييا كأساس عممي و لظروؼ معينة تحوؿ دوف 
تطبيقيا تجعميـ في استغناء عنيا، حيث برروا ذلؾ بعدـ وجود الوقت الكافي الستخداـ ىذه األسس 

ة إلى مع جيميـ بكيفية تطبيقيا واستعماليا، باإلضاف االنتقاء خؿ بعض األطراؼ في عمميةو تد
ذلؾ عدـ وجود قاعدة عريضة مف الناشئيف الموىوبيف، مما ال يتطمب االعتماد عمى ىذه الدرجات 
واالختبارات، وأنو مف خالؿ خبرتيـ يمكف تمييز الالعبيف الموىوبيف مف خالؿ المالحظة عف 

كثيرا طريؽ المقابمة فقط وأف ذلؾ يرجع إلى العدد المحدود ليؤالء الموىوبيف الذي ال يستدعي 
 االستعانة بيذه األسس العممية. 

 

  مف خالؿ القراءات السابقة لمختمؼ آراء المدربيف واستنادا إلى النتائج المتحصؿ عمييا في
الجداوؿ السابقة الذكر والمؤكدة بالطريقة اإلحصائية، فإنيا تفيد بأف وجود مستويات أو درجات 

الموىوبيف وىذا ما أكده  نتقاءعمميا في عممية امعيارية مف خالؿ بطارية اختبارات يعتبر أساسا 
بأف عدـ وجود قياسات ومعايير ثابتة تحدد قدرات الرياضي الموىوب تعتبر  حماده مفتي ابراىيم""
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مف الصعوبات التي تواجو عممية اكتشاؼ وانتقاء المواىب الرياضية وأف االختبارات لوحدىا ال 
، صفحة 2001)حماده مفتي ابراىيـ،  ضي الحقيقيةتعبر سوى عف نسبة قميمة مف قدرات الريا

، ولكف ىذه األخيرة ال يمكنيا أف ترقى في ظؿ النقائص والعقبات الموجودة والظروؼ (323
نما تتداخؿ فييا عدة عوامؿ ومراحؿ، ألنيا في  المحيطة بيا، حيث أف ىذه العممية ليست بالسيمة وا 

مكاناتو وقدراتو، وعميو نستطيع القوؿ بأف الفرضية الثانية تحققت بعض  األحياف تتعدى ميامو وا 
المجدولة  (,)كاأكبر مف قيمة ( :7.6,)المحسوبة  (,)كا، وكذا قيمة (%78.26)بنسبة 

لمجموع العبارات الموضحة سابقا، ومنو وجود داللة إحصائية وبالتالي يقبؿ الفرض الذي  (6.68)
مف خالؿ  )المورفولوجية والبدنية والميارية(وجود درجات ومستويات معيارية لممتطمبات  يؤكد بأف

وعميو ، المواىب الناشئة وعدـ تسػربيا ساسا عمميا يساعد في عممية انتقاءبطارية اختبارات يعتبر أ
 قد تحققت. لثةنستطيع القول بأن الفرضية الثا

 

 مناقشة الفرضية الرابعة; -4-1-4 
مف خالؿ بطارية بناءىا وتحديدىا تـ  المعيارية التي االعتماد عمى المستوياتأف  تشير إلىوالتي 

يعد إستراتيجية عممية تسيـ بشكؿ كبير في  الميارية( -البدنية -)المورفولوجيةاالختبار المقترحة 
 وفؽ أسس عممية متينة. (12-11) الناشئة المواىب نتقاءا

إلى المستويات العالية في كرة القدـ خاصة والرياضات األخرى  إف الوصوؿ بالرياضة والرياضييف
نما جاء نتيجة لجيود وأبحاث العديد مف العمماء والخبراء  عامة لـ يتأتى بمحض الصدفة وا 
والمدربيف الميتميف بكؿ التطورات الحاصمة كؿ في مجالو وكؿ في تخصصو، فمنيـ مف حاوؿ 

التدريب والمنافسات ومنيـ مف طور في أساليب وطرؽ تطوير األدوات واألجيزة المستخدمة في 
المواىب  انتقاءالتدريب المستخدمة، كما عمد الكثير منيـ إلى تطوير وسائؿ وطرؽ اكتشاؼ و 

 الرياضية.

بأف عممية الجمع بيف الخصائص المميزة لمفرد "بمبالي عبد القادر" ويشير في نفس السياؽ 
الرياضي الذي يتطمب تمؾ الخصائص تعتبر الخطوة األساسية الرياضي وبيف متطمبات التخصص 

)بمبالي عبد   مف أجؿ االرتقاء بالمستوى الرياضي والوصوؿ إلى المستويات الرياضية العالية
، وأنو عمى الرغـ مف المعرفة التامة ألىمية االنتقاء (231، صفحة 2016/2017القادر، 

الكتشاؼ المبكر لمموىوبيف رياضيا وكذا التطورات اليائمة والحاصمة في كرة القدـ وذلؾ باكتسابيا وا
أكبر شعبية في العالـ واعتبارىا الرياضة األولى األكثر ممارسة ومشاىدة ومتابعة بدوف منازع 

بيذه باإلضافة إلى األمواؿ التي ال تعد وال تحصى والتي يجنييا كؿ مف يستثمر ولو عالقة 
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الرياضة ونذكر مف بينيـ كؿ مف رئيس النادي والمدرب والالعب الذيف يعتبروف ركائز أساسية في 
المساىمة في االرتقاء بيا وتطويرىا وذلؾ الرتباطيـ المباشر بيا، حيث نجد رئيس النادي في توفير 

فير الجو المناسب اإلمكانيات وبناء المنشآت وجمب المدربيف المؤىميف والالعبيف الممتازيف مع تو 
والمالئـ ليـ مف اجؿ العمؿ في أحسف الظروؼ وقيادة فريقو إلى صفوة الكبار والعالمية، كما نجد 

تو العممية التي تساعد عمى بأف دور المدرب في تطوير كرة القدـ يتمثؿ في تطوير إمكانياتو ومؤىال
عمى أسس عممية صحيحة ومقننة تضمف لو الوصوؿ بيـ إلى  وتدريب ورعاية الالعبيف بناءا انتقاء

مستويات النخبة والعالمية، وأما المحور األخير الذي يعتبر مربط الفرس والذي مف خاللو يكوف 
االستمتاع المباشر بكؿ ما تشيده ىذه المعبة مف تطورات فيتمثؿ في الالعب الموىوب الذي يضمف 

ف ىذ ا الالعب الموىوب أصمو طفؿ أو ناشئ موىوب وأف وصولو إلى الفرجة والمتعة لمتتبعيو، وا 
ىذه المرحمة مف المعب والتدريب في المستويات العالية سبقتيا مراحؿ ولعؿ أوليا وأىميا مرحمة 

، ومف ىنا جاءت العديد مف التساؤالت لكثير مف الخبراء والباحثيف والمدربيف في وانتقائو اكتشافو
كـ البعض عمى الموىبة مف خالؿ المواصفات الجسمية لالعب ىذا المجاؿ، حيث يرى ويح

والبعض اآلخروف يروف بأف الميارة واألداء ىو الحكـ والبعض اآلخر يقوؿ بأف المالحظة والخبرة 
الشخصية كافيتيف لذلؾ، وقد اتجو الكثير مف العمماء والباحثيف إلى أف االختبارات والقياسات ىي 

، وعميو فإف الطالب (03)تيسر منسي، صفحة  القضية وذلؾ حسب الفيصؿ لمحسـ بموضوعية ىذه
مداد المدربيف  الباحث جاء بيذه الفرضية األخيرة مف ىذا البحث المتواضع مف أجؿ طرح وا 

ية والعامميف في ىذا المجاؿ ببعض الحموؿ التطبيقية العممية والمتمثمة في بناء مستويات معيار 
 سنة في كرة القدـ.(12-11) مف الناشئيف لمفئة العمرية الموىوبيف تعمؿ عمى انتقاء

والمتعمقة بتحديد مستويات  (43-42-41-40)وقد أظيرت النتائج المبينة في كؿ مف الجداوؿ 
بصفة عامة، أف  معيارية لكؿ مف مف قياس الطوؿ والوزف والكتمة الشحمية والمستوى المورفولوجي

سنة حققت تواجد وتمركز أغمب الالعبيف  12و 11عينة البحث والمتمثمة في كؿ مف الفئة العمرية 
وذلؾ في جميع القياسات المورفولوجية واألداء الكمي ليا، ومنو  )مقبول وضعيف(ضمف المستوييف 

عبيف يمتازوف بقياسات فإف المشاىد ليذه النتائج يظير لو جميا بأف عينة البحث ال تحتوي عمى ال
مورفولوجية جيدة ولكف إصدار ىذا الحكـ يبقى ناتجا لعدـ القراءة الجيدة لنتائج الجداوؿ الخاصة 
بيذه االختبارات، ألنو في الحقيقة ومف خالؿ القراءة الجيدة والمتمعنة لمجدوؿ تظير لنا تواجد نسبة 

سنة  (11)حيث حققت  الفئة العمرية  )جيد جدا(،معتبرة مف الالعبيف في أعمى مستوى معياري 
نسبة أكبر مف النسبة  "الكتمة الشحمية"سنة في قياس  (12)والفئة العمرية  "الوزن"في قياس 

أما باقي الفئات العمرية في القياسات المتبقية فقد سجمت  )جيد جدا(المقررة ليا في ىذا المستوى 
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القوؿ بأف الجية الغربية لمبالد تتوافر عمى  نسب أقرب بكثير مف النسب المقررة ليا، ومنو يمكف
العبيف ناشئيف يتميزوف بقياسات مورفولوجية متميزة ينبغي استغالليا أحسف استغالؿ في ىذه 

بأف مؤشر الطوؿ  ""أسامة كامل الالال وآخرونالمعبة، كما أف ىذه النتائج جاءت موافقة لرأي 
)أسامة كامؿ  كذا تحقيؽ التفوؽ الرياضي مستقبال.والوزف ميـ جدا في اكتشاؼ وانتقاء الناشئيف و 

  (72، صفحة 2006الالال وآخروف، 

بأف المواصفات المورفولوجية تعتبر بمثابة  "دربال فتحي"كما يؤكد في نفس السياؽ كؿ مف 
، صفحة 2013/2014)درباؿ فتحي،  الصالحيات األساسية لموصوؿ إلى المستويات العالية.

261) 

ويرى الطالب الباحث بأف القياسات المورفولوجية ترتبط بشكؿ أو بآخر بمستوى األداء في كرة القدـ 
مف خالؿ ىذه القياسات يعتبر  وانتقائيـ وبالتالي إمكانية التنبؤ والكشؼ عف الالعبيف الموىوبيف

يتمكف المنتقي مف خالليا المساىمة في إصدار أحكاـ التفوؽ عمى الالعبيف واختيار أساسا عمميا 
 أفضميـ بناءا عمى ىذه القياسات واختبارات أخرى.

بأنو عمى الرغـ مف عدـ وجود أي دالالت عممية تحدد  "محمد حازم محمد أبو يوسف"ويقوؿ 
بمستوى األداء في كرة القدـ إلى  مثال()كالطول مقاييس محدد أو عالقة لبعض المقاييس الجسمية 

أنو يؤكد عمى أىمية الطوؿ الكمي وكذا وزف الجسـ بالنسبة لالعبي كرة القدـ وأف ىذه األىمية 
تظير بأنيا منطقية مف حيث أف ىذه المعبة تعتبر المعبة الوحيدة التي يسمح فييا استخداـ جميع 

أف ضرب الكرة بالرأس في حالة اليجوـ عمى أجزاء الجسـ عدا الذراعيف داخؿ حدود الممعب، و 
مرمى الخصـ أو في حالة الدفاع في ضربات الركنية والضربات الثابتة المباشرة والغير مباشرة 
بصفة خاصة واالشتراؾ في الكرات العالية بصفة عامة يعتمد أساسا عمى طوؿ الالعب وذلؾ في 

 .التوقع....وغيرىا من العوامل األخرى( -ضميةالقوة الع -)القدرةحالة تساوي العوامؿ األخرى مثؿ 
  (30، صفحة 2005)محمد حاـز محمد أبو يوسؼ، 

وفي األخير يمكف القوؿ بأف أىمية ىذه القياسات المورفولوجية في بموغ المستويات الرياضية العالية 
عمييا وباعتبارىا معيار وأساس عممي مقنف فإف ىذا  بناءا الالعبيفوانتقاء وكذا التنبؤ واكتشاؼ 

يتطمب ويقتضي تواجد ىذه القياسات المورفولوجية ضمف بطارية االختبار المقترحة وبناء و وضع 
 مستويات معيارية ليا.
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والخاصة  (49-48-47-46-45-44)كما اتضح عمى ضوء النتائج المبينة في كؿ مف الجداوؿ  -
الوثب  -المرونة -م2,السرعة  -)الرشاقةيارية لمختمؼ االختبارات البدنية بتحديد المستويات المع

باإلضافة إلى الجدوؿ األخير المتمثؿ في مجموع  د"(6التحمل بريكسي " -العمودي "سارجنت"
سجمت تواجد  "الرشاقة"الدرجات المعيارية لالختبارات البدنية أف عينة البحث فيما يتعمؽ باختبار 

سنة، أما الفئة  (11)وىذا بالنسبة لمفئة العمرية  )مقبول وضعيف(في المستوى اغمب الالعبيف 
وعميو فإنو )مقبول وجيد(، سنة فكاف تواجد العينة األكبر في كؿ مف المستوييف  (12)العمرية 

يمكف القوؿ بأف ىذه النتائج تدؿ عمى المستوى المقبوؿ ليذه العينة فيما يخص صفة الرشاقة، 
تواجد العديد مف الالعبيف في المستوى )جيد جدا( مما يبشر بوجود مستوى ممتاز  وباإلضافة إلى

ويبشر بالخير فيما يخص ىذه الصفة التي تعتبر ذات أىمية كبيرة في أداء العديد مف الميارات، 
وكيؼ ال وأف صفة الرشاقة ىي التي تعطي االنسيابية والجماؿ في األداء المياري وذلؾ إضافة 

خرى، وكيؼ ال وأف ىذه الصفة ىي التي مف خالليا يتـ التمويو مف أجؿ المراوغة إلى صفات أ
والتيديؼ في أغمب األحياف، وعميو يمكف القوؿ بأف تواجد ىذا االختبار الذي يقيس ىذه الصفة 
صفة الرشاقة التي تعتبر مطمب ميـ مف متطمبات كرة القدـ الحديثة مع تحديد مستويات معيارية لو 

 منو في المساىمة في الحكـ عمى الالعب بأنو موىوب أو ال.  أمر البد

)مقبول فقد انحصرت أغمب نتائج العينة في المستوييف  م"2,"السرعة أما فيما يتعمؽ باختبار  -
سنة، وعميو فإف النتائج المسجمة فيما  (12)و (11)وىذا بالنسبة لكؿ مف الفئة العمرية  وجيد(

يخص صفة السرعة ىي نتائج مرضية وتنبؤ بوجود العبيف يتميزوف بالسرعة ينتظر منيـ تحقيؽ 
األفضؿ في المستقبؿ، وكيؼ ال وأف اغمب أداء الميارات تتطمب السرعة في التنفيذ )كالمراوغة 

ى اليجـو في اليجمات المعاكسة أو مف وقطع الكرة( باإلضافة إلى االنتقاؿ مف حالة الدفاع إل
اليجـو إلى الدفاع مف أجؿ توقيؼ الخصـ، حيث أف ذلؾ ال يكوف إلى مف خالؿ االعتماد عمى 
العبيف يمتازوف بالسرعة مف أجؿ تطبيؽ ىذا األداء الخططي المطموب منيـ كما نجد بأف صفة 

ي فإف الالعب البطيء ال مكاف السرعة في بعض األحياف ىي الفيصؿ في تسجيؿ األىداؼ وبالتال
لو في كرة القدـ الحديثة، ومنو يقوؿ الطالب الباحث بأف صفة السرعة ىي صفة ميمة ورئيسية في 
عممية اكتشاؼ وانتقاء المواىب مما دع إلى تواجدىا في البطارية المقترحة مع بناء مستويات 

 معيارية خاصة بيا.

فنجد بأف أغمب العبي الفئة العمرية  "سارجنت" الوثب العموديأما فيما يتعمؽ باختبار  -
سنة فانحصرت  (12)أما الفئة العمرية  )مقبول وجيد(،سنة انحصروا في كؿ مف المستوييف (11)

وعميو فإف ىذه النتائج تبقى في الحدود المتوسطة  )يقجىل وضعُف(،نتائجيـ في المستوييف 
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ا ما حضوا بالمتابعة والعناية الكافية مف أجؿ بموغ والمقبولة والتي تنبؤ بمستقبؿ جيد وواعد وذلؾ إذ
ال تقؿ أىمية عف سابقييا حيث نجد بأف  "صفة القوة"المستويات العالية، وكيؼ ال وأف ىذه صفة 

القدرة أو القوة العضمية لمجزء السفمي يعتبر عامؿ ميـ جدا وىذا لكوف العب كرة القدـ يستخدـ 
لمباراة و كما أشار العديد مف العمماء عمى اعتماد الكثير مف رجميو عند المعب في مختمؼ أطوار ا

الصفات البدنية ومف بينيا السرعة عمى صفة القوة مف أجؿ التنبؤ والتدريب عمييا وتطويرىا، وكما 
نجد بأف قوة االرتقاء مف أجؿ ضرب الكرة نحو المرمى بالرأس مف أجؿ التيديؼ يعتمد عمى ىذه 

تعتبر العامؿ الذي يحدد تحقيؽ النتائج الجيدة في بعض األحياف وليذا فإف الصفة البدنية وبالتالي 
ىذا االختبار يستحؽ أف يكوف ضمف بطارية االختبارات ووضع مستويات معيارية لو مف أجؿ أف 

 المواىب الشابة. يف الركائز في المساىمة في انتقاءيكوف ركيزة مف ب

فقد  د"6"بريكسي واختبار التحمؿ  ن وضع الوقوف""ثني الجذع لألسفل م المرونةوفي اختبار  -
سنة كاف في  (11)تحصمنا عمى نفس النتائج والمستويات حيث نجد تمركز الفئة العمرية 

نسبة أكبر  )جيد جدا(ونجد أيضا بأف ىذه الفئة حققت عند المستوى  )مقبول وضعيف(المستوييف 
سنة عند كؿ مف  (12)الفئة العمرية مف النسبة المقررة ليا، بينما انحصرت نتائج العبي 

المستوييف )مقبوؿ وجيد(، وعميو يمكف القوؿ بأف عينة البحث حققت نتائج مرضية فيما يخص 
 صفة المرونة والتي تعتبر صفة ميمة في إعطاء الجماؿ واالنسيابية واالرتقاء بالمستوى المياري
وكما ليا مف األىمية ما لي غيرىا مف الصفات البدنية وذلؾ أف المرونة ىي عبارة عف أكبر مدى 
حركي لممفصؿ وبالتالي فإنيا تساعد عمى المراوغة وكما أنيا تعمؿ عمى التقميؿ مف اإلصابات 

مف  ة""المرونالتي يمكف وقوعيا أثناء ممارسة كرة القدـ، وعميو فإف اعتبار ىذه الصفة البدنية 
ضمف األولويات التي يجب اختبارىا وقياسيا وتقويميا مف خالؿ تواجدىا في البطارية المقترحة مع 

وأما فيما يخص التحمؿ  تحديد مستويات معيارية ليا يساعد ويساىـ في التنبؤ بالالعب الموىوب،
ف القوؿ بأف فنعتبر نفس الشيء أي مثمو مثؿ المرونة وىو أف النتائج تعتبر مرضية، وعميو يمك

اتصاؼ العينة بيذه الصفة يبشر وينبأ بإمكانية تحقيؽ العينة لنتائج جيدة في المستقبؿ وذلؾ 
العتبارات مف بينيا كوف الالعب الذي يتصؼ بيذه الصفة يتمكف مف إكماؿ أطوار وأشواط المباراة 

 بمستوى وكفاءة عالية. 

التي ىي عبارة عف مقاومة التعب خالؿ  "صفة التحمل"كما يرى الطالب الباحث بأف ىذه الصفة 
أداء مجموع المجيودات العضمية تعطي لالعب القوة واإلرادة والصمود إلى آخر دقيقة وذلؾ سواء 
مف أجؿ تقميص أو تعديؿ أو الحفاظ أو تعميؽ الفارؽ والنتيجة عمى حد سواء وذلؾ لحفاظو عمى 

مما يساعده في أداء إمكانياتو الميارية والبدنية الفورمة الرياضية ألطوؿ فترة ممكنة خالؿ المباراة 
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وتطبيقو لتعميمات المدرب الخططية، وبالتالي يمكف اعتبار صفة التحمؿ مف بيف الصفات اليامة 
مكانيات الناشئ مف أجؿ اكتشافو وانتقاءه.  والميمة في التنبؤ باستعدادات وا 

فنرى بأف عينة  درجات االختبارات البدنية( )مجموع االنجاز البدني"" باألداء أووأما فيما يتعمؽ  -
سنة حققت نتائج جد مرضية وذلؾ بتواجد ( 12) و( 11)البحث المتمثمة في كؿ مف الفئة العمرية 
وعميو فإف ىذا المؤشر والمتمثؿ في االنجاز  )مقبول وجيد(،وتمركز اغمب الالعبيف في المستوييف 

أو األداء البدني ككؿ والذي يشمؿ ويعبر عف مجموع االختبارات البدنية )كالسرعة والرشاقة والوثب 
العمودي والمرونة والتحمؿ( يعطي الكثير مف األمؿ في ىذه العينة وذلؾ التصافيا بمستوى بدني 

ف بيف األساسيات التي ترتكز عمييا مختمؼ الرياضات جيد ومقبوؿ، وباعتبار الجانب البدني م
 ورياضة كرة القدـ.

في نفس السياؽ إلى أف اإلعداد البدني مف المتطمبات  "محمد حازم محمد أبو يوسف"ويشير 
األساسية لممارسة أي نشاط رياضي وأنو يمكف الالعب مف أداء واجباتو في الممعب بالمستوى 

لمستويات المعيارية لمجموع االختبارات البدنية والمعبر عنيا بمستوى المطموب، وعميو فإف تحديد ا
المواىب عمى  ميمة التي يجب التنبؤ بيا وانتقاءاالنجاز البدني الذي يعتبر جانب مف الجوانب ال

أساسيا ضرورة حتمية يجب معرفتيا مف أجؿ التعبير والحكـ عمى الالعب بأنو موىوب أو ال بناءا 
 عمييا.

(، وفيما يتعمؽ 59إلى  50ي شأف االختبارات الميارية فيي موضحة في الجداوؿ )مف وأما ف -
)مقبول فإننا نجد تواجد وتمركز اغمب الالعبيف في المستوييف "الجري والمحاورة بالكرة" باختبار 

، ومنو فإف الظاىر مف مالحظة ىذه النتائج المسجمة مف قبؿ عينة البحث المتمثمة في كؿ وجيد(
سنة فنجد بأنيا حققت نتائج جد مقبولة في ىذه الصفة الميارية التي ( 12)و( 11)فئة العمرية مف ال

ترتكز عمييا لعبة كرة القدـ وذلؾ أف مف خالليا يتـ مراوغة الخصـ واالنتقاؿ مف الدفاع إلى اليجـو 
رى الطالب أو العكس وغيرىا مف المواقؼ التي ال ال يمكنيا أف تستغني عف ىذه الميارة، وكما ي

الباحث بأف ىذه الميارة تتطمب دقة كبيرة في التحكـ والسيطرة عمى الكرة باإلضافة إلى كونيا ترتبط 
 بدرجة أكبر بكؿ مف صفة السرعة والرشاقة والتوافؽ.

إلى ىذه الميارة قائال "بأف ميارة الجري بالكرة مف الميارات  "حسن السيد أبو عبده"ويشير 
يتقنيا جميع الالعبيف بال استثناء سواء المدافعيف أو المياجميف واف أداءىا  األساسية التي يجب أف

يعتمد عمى عدة طرؽ بحيث يتـ اختيار إحدى ىذه الطرؽ بناءا عمى طبيعة الموقؼ المياري 
 والخططي الذي يتطمب كيفية وطريقة تأدية ىذه الميارة".
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ميارة فائقة مف الالعب لمتحكـ في الكرة  كما يشير في نفس السياؽ بأف ميارة الجري بالكرة تتطمب
والسيطرة عمييا أثناء الجري كما أنيا تتطمب قدر كبير مف السرعة والقدرة وذلؾ مف اجؿ االحتفاظ 

، وعميو يمكف القوؿ بأف تقييـ (83، صفحة 2008)حسف السيد أبو عبده، بيا بعيدا عف الخصـ 
الالعبيف أو الناشئيف الموىوبيف  أثناء عممية انتقاء "الجري والمحاورة بالكرة"ىذه الصفة الميارية 

ضرورة حتمية مف أجؿ المساىمة في التنبؤ بمستوى الالعب مستقبال وخاصة في ىذه الناحية 
يجب عمى العب كرة القدـ تعمميا والتدريب الميارية التي تعتبر قاعدة مف قواعد ىذه المعبة والتي 

عمييا إلى غاية اعتزالو كرة القدـ، وبناء عمى ما سبؽ تـ تواجد ىذه الصفة الميارية ضمف البطارية 
 مع بناء ووضع مستويات معيارية ليا.

سنة  (12)و( 11)فنجد بأف كؿ مف الفئة العمرية "تنطيط الكرة بالقدم" أما فيما يتعمؽ باختبار  -
ولكف ذلؾ رافقو  )مقبول وضعيف(،حققت تمركز نتائج أغمب الالعبيف في نفس المستوييف وىما 

)جيد تحقيؽ كمتا الفئتيف نسبة أكبر مف النسبة المقررة ليا وذلؾ في أعمى مستوى معياري أال وىو 
مى مجموعة مما يدؿ عمى تحقيؽ العينة لنتائج جد عالية ووفرة الجية الغربية مف الجزائر ع جدا(

مف الالعبيف الميارييف الممتازيف في ىذه الصفة التي يقيسيا ىذا االختبار والتي تعتبر مؤشر 
وداللة عمى قدرة الالعب في التحكـ ومداعبة الكرة وتحقيقو لصفة التوافؽ والتوازف باإلضافةّ إلى 

السيطرة وكتـ الكرة أنيا تعطينا دالالت عمى امتياز الالعب في بعض الصفات الميارية األخرى ك
التي البد عمى العب كرة القدـ أف يتقنيا بشكؿ كبير وذلؾ مف أجؿ التميز وتحقيؽ األىداؼ في 
بعض األحياف، حيث أف الترويض السيئ لمكرات العشوائية في بعض األحياف أثناء اليجومات 

بالترويض مما يكمفو المعاكسة يعطي الفرصة والوقت لممدافعيف لمرجوع وعرقمة المياجـ الذي يقوـ 
تضييع أكثر لمفرص واألىداؼ ويجعمو منبوذا أماـ جماىيره ومتتبعيو، فميذا كاف لزاما عمينا في ىذه 
الدراسة كباحثيف في كرة القدـ عامة وفي عممية االكتشاؼ خاصة وضع ىذا االختبار المياري 

ة مع تحديد ووضع مستويات كمؤشر ىاـ ضمف بطارية االختبارات المقترح )التنطيط الكرة بالقدم(
ؤ والكشؼ عف الالعبيف الممتازيف معيارية خاصة بو وذلؾ لما لو مف أىمية وداللة في التنب

 .واكتشافيـ الموىوبيف

فقد  "القدم الضعيفة"ثـ "ركل الكرة لمسافة بالقدم القوية" أما فيما يتعمؽ بكؿ مف اختباري  -
سنة تواجد أغمب الالعبيف  (12) و( 11)العمرية أظيرت النتائج تحقيؽ عينة البحث أي الفئة 

وىذا فيما يخص القدـ القوية،  جيد( -)مقبولسنة ضمف نفس المستوييف وىما  (12 -11)الناشئيف 
سنة في كؿ مف المستوييف  (12 -11)أما فيما يخص القدـ الضعيفة فانحصرت نتائج عينة البحث 

وذلؾ ببموغيا  )جيد جدا(وذلؾ مع تحقيقيا لنتائج جيدة في اعمي مستوى معياري  )مقبول وضعيف(



خالصة عامة( -توصيات -مناقشة النتائج بالفرضيات )استنتاجات                   الفصل الرابع    

 398 

نسبة اكبر مف النسبة المقررة ليا، وبالتالي فإف ىذه النتائج تعتبر مؤشر لتحقيؽ عينة البحث لنتائج 
جد مرضية فيما يخص ىاذيف االختباريف أو الميارتيف المتاف تعتبراف مف بيف الميارات األساسية 

الالعبيف بناءا عمييا حيث نجد تواجد ىذه الميارة في الربط بيف  لتي يجب التدريب عمييا وانتقاءا
الالعبيف مف خالؿ التمريرات الطويمة وخاصة أثناء اليجمات المعاكسة حيث نجد بأنو في بعض 
األحياف يفضؿ ضرب الكرة لمسافة إلى المياجميف عوض الجري بيا مف أجؿ إيصاليا ليـ وذلؾ 
لربح الوقت وعدـ إعطاء الفرصة لمخصـ لزيادة كثافتو العددية وتنظيـ خطوطو الدفاعية مما يجعؿ 
ىذه الصفة الميارية تعمؿ عمى زيادة فرص تحقيؽ األىداؼ والنتائج اإليجابية، وعميو يرى الطالب 

"القدم  الباحث بأف تقييـ واختبار ىذه الصفة الميارية ضرب الكرة لمسافة والمقسمة إلى جزئيف
ليا مف األىمية بمكاف مثميا مثؿ غيرىا مف الصفات الميارية التي  "القدم الضعيفة"والقوية" 

تساعد في التنبؤ واكتشاؼ المواىب، ومنو تقرر وجود ىاذيف االختباريف معنا في ىذا البحث مف 
خالليما  خالؿ إدراجيما ضمف بطارية االختبار المقترحة وبناء مستويات معيارية ليما يتـ مف

الحكـ عمى ما مدى تميز الالعب في ىذه الصفة الميارية التي تعتبر مؤشر مف مؤشرات تفوؽ 
 العب كرة القدـ.

سنة  (12-11)فنجد بأف أغمب نتائج عينة البحث  تنطيط الكرة بالرأس""أما فيما يتعمؽ باختبار  -
تحقيؽ الفئة العمرية انحصرت ضمف نفس المستوييف وىما )مقبوؿ وضعيؼ( ولكف ذلؾ كاف مع 

وبالتالي فإف  )جيد جدا(،نسبة فوؽ النسبة المقررة ليا وذلؾ في أعمى مستوى معياري  سنة (11)
ىذه النتائج المحققة مف طرؼ عينة البحث تبشر بما ىو أفضؿ لمكرة الجزائرية مف خالؿ تواجد 

وضرب الكرة بالرأس يعتبر خامات المستقبؿ والمتمثمة في مواىب كرة القدـ، وكيؼ ال وأف التحكـ 
نياية ميمة وأساسية لعممية االرتقاء التي تكوف خالؿ ضربات الركنية وذلؾ مف أجؿ تسجيؿ أو 

الذي  "تنطيط الكرة بالرأس"صد األىداؼ، وبالتالي خمص الطالب الباحث إلى تواجد ىذا االختبار 
 تحديد مستويات معيارية لو. يقيس صفة ميمة في كرة القدـ  ضمف بطارية االختبار المقترحة مع

 (11)فنجد بأف عينة البحث المتمثمة في الفئة العمرية  "ركمة الجزاء"أما فيما يتعمؽ باختبار  -
سنة حققت نتائج جد مرضية وايجابية وذلؾ بتواجد وتمركز أغمب العبييا ضمف نفس  (12)و

الذي  "ركمة الجزاء"وعميو يمكف القوؿ بأف ىذا االختبار  )مقبول وجيد(،المستوييف المعيارييف وىما 
يقيس دقة تصويب الكرة في المرمى يعتبر مؤشر لو مف األىمية كغيره في التنبؤ واكتشاؼ الالعبيف 

وذلؾ كوف أف الالعب الذي يتميز بيذه الصفة تسمح لو بأف يقـو بالمراوغة  وانتقائيـ الموىوبيف
اية جميمة لما قبميا مف ميارات فنية بحيث يكوف لدقة التصويب مكاف وتخطي المدافعيف بإعطاء ني

في زعزعة شباؾ المرمى وىذا في حالة عدـ تواجد مف ىو أفضؿ منو تمركزا لمتيديؼ، ومنو وبناءا 
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عمى ما تـ ذكره خمص بأف تواجد ىذا االختبار ضمف بطارية االختبارات وتحديد مستويات معيارية 
 العبيف موىوبيف لممستقبؿ. ساىمة في التنبؤ وانتقاءف أجؿ الملو ضرورة م

سنة حققت تمركز أغمب الالعبيف  (11)فنجد بأف الفئة العمرية "رمية التماس" أما فيما يتعمؽ بػػ  -
سنة حققت نتائج انحصرت بيف كؿ مف  (,6)بينما الفئة العمرية  )مقبول وضعيف(،في المستوييف 

ؿ عمى تحقيؽ عينة البحث لنتائج مقبولة إلى حد ما فيما يخص ، مما يد)مقبول وجيد(المستوييف 
بأف كاس العالـ األخيرة في كؿ مف لوس  "حسن السيد أبو عبده"ىذه الميارة التي قاؿ عنيا 

شيدت خططا فنية تـ إحراز  1998وباريس بفرنسا  1994انجموس بالواليات المتحدة األمريكية 
في استخداـ رمية التماس لمسافة بعيدة مف منطقة الثمث العديد مف األىداؼ مف خالليا تمثمت 

، وبناءا عميو (233-232، الصفحات 2008)حسف السيد أبو عبده،  األخير اليجومي مف الممعب
مستويات ضمف بطارية االختبار ووضع "رمية التماس" كاف تواجد ىذا االختبار الذي يقيس ميارة 

 .وانتقائيـ معيارية لو وىذا مف أجؿ الكشؼ عف الموىوبيف مف الناشئيف في كرة القدـ

فنجد بأف عينة البحث المتمثمة في كؿ مف الفئة "السرعة الحركية" أما فيما يتعمؽ باختبار  -
سنة حققت نتائج جد مبشرة وذلؾ بتواجدىا ضمف نفس المستوييف المعيارييف  (12)و( 11)العمرية 

وعميو فإف تسجيؿ ىذه النتائج مف قبؿ عينة البحث دليؿ عمى تواجد العبيف  )مقبول وجيد(،ىما 
والذي يقيس ويجمع بيف  "السرعة الحركية"ناشئيف ممتازيف وذلؾ راجع لما حققوه في ىذا االختبار 

ريتيف وىما التمرير واالستقباؿ والمتاف تعتبراف مف مبادئ وأبجديات كرة القدـ التي أىـ صفتيف ميا
يجب عمى جميع الالعبيف أف يتصفوا بيا ويتعمموىا وذلؾ عمى حسب العديد مف المدربيف والخبراء 

 "سرعة األداء"والباحثيف في ىذا المجاؿ، باإلضافة إلى ذلؾ نجد تواجد صفة أخرى ميمة أال وىي 
وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ نتائج جيدة  )التمرير واالستقبال(تي تعتبر الفيصؿ بيف الميارتيف السابقتيف ال

ومرضية في ىذا االختبار وىذا باإلضافة إلى الدقة والتركيز وغيرىا مف الجوانب المشاركة، وعميو 
ف بطارية يمكف القوؿ بأف تواجد ىذا االختبار الذي يقيس أكثر مف صفة ميمة في كرة القدـ ضم

المواىب الناشئة  وانتقاءاالختبار مع وضع وبناء مستويات معيارية لو يمكننا ويساعدنا في التنبؤ 
 في كرة القدـ.

سنة  (11)فنجد بأف الفئة العمرية  "األداء المياري ككل"وأما فيما يتعمؽ بمستوى االنجاز أو  -
، أما فيما يخص نتائج الفئة ل وجيد()مقبوحققت تواجد اغمب الالعبيف الناشئيف ضمف المستوييف 

وكما نجد بأف  )مقبول وضعيف(،سنة فقد انحصرت أغمبيا في كؿ مف المستوييف  (12)العمرية 
 )جيد جدا(كمتا الفئتيف حققتا تواجد نسبة معتبرة مف الالعبيف الناشئيف ضمف أعمى مستوى معياري 
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ة المقررة ليا ولكنيا كانت قريبة منيا، مما حيث أف ىذه النسبة لـ تكف كافية لتكوف أكبر مف النسب
يجعمنا نتنبأ بتواجد العبيف ميارييف يمكنيـ تحقيؽ مستويات رياضية عالية وذلؾ إذا ما حضوا 

"عبده بالعناية واالىتماـ الالزميف لبموغ األىداؼ المرجوة منيـ، وباعتبار اإلعداد المياري حسب 
ف الجوانب اليامة في لعبة كرة القدـ وأنو ييدؼ أساسا بأنو يعتبر جانب م صالح ومفتي إبراىيم"

عمى إتقاف الميارات األساسية لمعبة، وأف عدـ إتقاف الالعب ليذه الميارات األساسية بصورة جيدة 
)محمد  يجعمو يكوف عميو مف الصعب تنفيذ الخطط بصورة فعالة مما ال يمكنو مف األداء الجيد.

 (15، صفحة 1985عبده صالح ومفتي إبراىيـ ، 

أف األداء المياري يمعب دورا كبيرا في تحقيؽ نتائج  "حسن السيد أبو عبده"ويشير في نفس السياؽ 
إيجابية لصالح الفريؽ الذي يحتوي عمى العبيف ميارييف مما يجعؿ الفريؽ يتحكـ في زماـ المباراة 

حراز األىداؼ.وتكوف لو القدرة عمى اليج  ـو والوصوؿ إلى مرمى الخصـ وا 

بأف بعض الالعبيف الذيف يتصفوف بالتفوؽ في األداء  "حسن السيد أبو عبده"كما أشار قائال 
المياري أثناء التدريب ولكنيـ يفشموف في إظيار نفس المستوى أثناء المباريات راجع إلى عدـ 

 (68، صفحة 2008)حسف السيد أبو عبده،  فة.قدرتيـ لالستجابة الصحيحة لمواقؼ المعب المختم

بأف الميارات في كرة القدـ ىي نتيجة ألداء الالعب لميارة "محمد حازم محمد أبو يوسف" ويرى  -
مفردة كالتصويب عمى المرمى أو ميارة مركبة مثؿ المحاورة والتصويب وذلؾ بتوافر شروط منيا 

 (50، صفحة 2005)محمد حاـز محمد أبو يوسؼ،  اقتصادية المجيود(. -الدقة -)السرعة

أو إتقاف الالعب لمميارات األساسية عامة يؤدي إلى  وعميو يرى الطالب الباحث بأف األداء المياري
تحقيؽ أعمى المستويات بما يساعد الالعب عمى أداء المتطمبات الخططية المطموب منو تطبيقيا 
داخؿ المستطيؿ األخضر بكفاءة عالية وذلؾ إذا ما رافؽ ىذه الميارات مجموعة مف الصفات 

حماس وغيرىا مف الجوانب التي تعينو عمى ذلؾ، ومنو البدنية والجوانب األخرى كالذكاء المعب وال
نقوؿ بأف اجتماع الصفات الميارية السابقة المساىمة في تحقيؽ النتائج والمستويات العالية تجعمنا 
ف ذلؾ ال يكوف إلى بعد تقييـ واختبار ىاتو الصفات الميارية كؿ  نتحصؿ عمى العب موىوب، وا 

عة، ومف ىنا جاءت فكرة دراسة وتحديد مستويات معيارية عمى حدى ثـ قياسيا واختبارىا مجتم
وىذا مف أجؿ  )مجموع درجات االختبارات الميارية(خاصة باألداء أو االنجاز المياري ككؿ 

المواىب بناءا عمى مطمب مف متطمبات لعبة كرة القدـ والتي تظير لنا ما مدى  الكشؼ وانتقاء
غ المستويات العالية والتواجد في صفوة كبار الالعبيف إمكانيات واستعدادات الناشئ لتحقيؽ وبمو 

مسقبال، ومنو يمكف القوؿ بأننا نكوف قد وفقنا إلى حد ما إلى وضع وتحديد مستويات معيارية 
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خاصة باألداء المياري ككؿ والذي يعطينا صورة عامة وشاممة يتـ مف خالليا إصدار حكـ 
 االكتشاؼ واالنتقاء عمى الالعب بواسطتيا.

سنة حققت  (11)فنجد بأف الفئة العمرية  األداء الكمي لبطارية االختبارات""أما فيما يتعمؽ بػػ  -
أما فيما يخص الفئة العمرية  )مقبول وجيد(،تمركز وتواجد اغمب الالعبيف في كؿ مف المستوييف 

وذلؾ مع العمـ بأنيا  )مقبول وضعيف(سنة فقد انحصرت نتائج العبييا ضمف المستوييف  (12)
أكبر مف )جيد( حققت أيضا نتائج مرضية تمثمت في تسجيميا نسبة مف الالعبيف في المستوى 

النسبة المقررة ليا، ومف خالؿ دراسة النتائج المتحصؿ عمييا مف قبؿ عينة البحث في مجموعة 
كؿ عمى حدى ثـ دراستيا  االختبارات المورفولوجية والبدنية والميارية المكونة لبطارية االختبارات

مكننا ذلؾ مف التنبؤ بمؤشرات تدؿ وتطمئف عمى وجود عدد ال  )األداء الكمي لمبطارية(مجتمعة 
بأس بو مف الناشئيف الموىوبيف والذيف ينتظر منيـ تحقيؽ مستقبؿ واعد لكرة القدـ الجزائرية وذلؾ 

فؿ وكبرى الدورات الرياضية مف أجؿ تشريؼ و تمثيؿ المنتخب الجزائري أحس تمثيؿ في المحا
باإلضافة إلى تحسيف والرفع مف صورة كرة القدـ الجزائرية في  )كأس العالم وكأس افريقيا(العالمية 

العالـ وذلؾ مف خالؿ تواجد العبييا في كبرى األندية األوروبية التي تشيد تطورا كبيرا في ىذه 
دة الخاـ أو ما يسمى بالعصافير النادرة المعبة، كما أف كؿ ىذا ال يتأتى مف خالؿ تواجد الما

نما يتأتى بتضافر الجيود ووجود إستراتيجية واضحة وممنيجة تشتمؿ عمى  )المواىب( فقط وا 
مجموعة مف المراحؿ أوليا وأىميا توفير المدارس الكروية األكاديمية التي تحتوي عمى مراكز 

تقؿ أىمية عف سابقتيا متمثمة في االنتقاؿ  تكويف تستجيب لممعايير العالمية ولتأتي بعدىا مرحمة ال
والبحث عمى مستوى ونطاؽ واسع عمى خامات والعبيف ذوي مواىب فذة مف خالؿ خبراء ومدربيف 
سبؽ ليـ قبال اكتشاؼ والتنبؤ بالعبيف ينشطوف حاليا في كبرى األندية األوروبية ولتأتي بعدىا 

الىتماـ بيؤالء المواىب المكتشفة ككتمة واحدة وذلؾ المراحؿ األخرى المتمثمة في التكفؿ والرعاية وا
مف خالؿ متابعتيـ وتدريبيـ وفؽ المتطمبات واألسس العممية التي تضمف عدـ تسربيـ ووصوليـ 

االعتماد عمى  والتي تقوؿ بأف "الفرضية الرابعةإلى المستويات العالية، وبذلؾ يمكف القوؿ بأف "
 -)المورفولوجيةتـ بناءىا وتحديدىا مف خالؿ بطارية االختبار المقترحة  المعيارية التي المستويات

 (12-11)يعد إستراتيجية عممية تسيـ بشكؿ كبير في انتقاء المواىب الناشئة  الميارية( -البدنية
 .قد تحققت وفؽ أسس عممية متينة.
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 مقارنة النتائج بالفرضية العامة; -4-2
 النتائج بالفرضية العامة.مقارنة ( ; 62الجدول رقم ) -

 نسبة ال القرار صياغتيا الفرضية

الفرضية 
 األولى

 

عدـ وجود مدارس كروية أكاديمية عمى مستوى أندية الغرب الجزائري يعتبر  -
سبب رئيسي في اعتماد ىذه األخيرة عمى مصادر استقطاب محدودة وبالتالي 

 بنسبة ضئيمة.إمكانية اكتشاؼ مواىب مف المستوى العالي يكوف 
96,87 تحققت

% 

الفرضية 
 الثانية

 

المدربيف عمى األسس التقميدية المبنية عمى المالحظة العشوائية أغمب اعتماد  -
 بيذا الميداف ـجيميو  تيـوكفاء يـلنقص تكوينوذلؾ المواىب  نتقاءالغير مؤسسة في ا
 في أغمب األحياف.

:98,9 تحققت

% 

الفرضية 
 الثالثة

)المورفولوجية والبدنية يعتبر وجود درجات ومستويات معيارية لممتطمبات  -
مف خالؿ بطارية اختبارات أساسا عمميا يساعد في عممية انتقاء  والميارية(

 المواىب الناشئة وعدـ تسػربيا.

89,76 تحققت

% 

الفرضية 
 الرابعة

تـ بناءىا وتحديدىا مف خالؿ  المعيارية التي االعتماد عمى المستوياتإف  -
يعد إستراتيجية  الميارية( -البدنية -)المورفولوجيةبطارية االختبار المقترحة 

وفؽ أسس عممية  (12-11)عممية تسيـ بشكؿ كبير في انتقاء المواىب الناشئة 
 .متينة

 / تحققت

الفرضية 
 العامة

 وانتقاء الموىوبيف مف الناشئيف المنتيجة في اكتشاؼ عدـ نجاعة االستراتيجيات -
 كرة القدـ ألندية الغرب الجزائري.  عمى مستوى مدارس

 

ثُسجخ  تحققت

 أكجر

( الموضح أعاله والذي نريد مف خاللو مقارنة النتائج بالفرضية العامة 62مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
الموىوبيف مف الناشئيف عمى  وانتقاء نجاعة اإلستراتيجيات المنتيجة في اكتشاؼ والتي تشير إلى عدـ

  .ندية الغرب الجزائريأل كرة القدـ مستوى مدارس

ومنو ومف خالؿ ما ىو مالحظ مف قراءة لمفرضية العامة يتبيف بأنيا تنقسـ إلى شطريف، فالشطر 
الموىوبيف مف الناشئيف عمى  وانتقاء األوؿ يتمثؿ في االستراتيجيات أو الواقع المنتيج في اكتشاؼ

مدارس أندية الغرب الجزائري، حيث كانت اإلجابة عمى الشطر األوؿ مف التساؤؿ العاـ مف مستوى 
خالؿ االستبياف الموجو لممدربيف والذي اشتمؿ عمى مجموعة مف األسئمة مقسمة إلى ثالث محاور كؿ 
محور يجيب عمى فرضية مف فرضيات البحث الثالثة األولى، وليتبيف مف خالؿ الجدوؿ المذكور 

التي تـ اقتراحيا كحموؿ لمشطر األوؿ مف مشكمة  (3و ,و 6)قا بأف كؿ مف الفرضية الجزئية ساب
حوؿ أىمية وجود المدارس  الفرضية األولىالبحث قد تحققت، وذلؾ مف خالؿ ما أبرزتو كؿ مف 

"واضح أحمد في عممية االكتشاؼ، حيث أكدت عمى ذلؾ مف قبؿ دراسة كؿ مف الكروية األكاديمية 
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بأف المدارس األكاديمية الرياضية تستجيب لكافة عوامؿ  و "الوسين سميمان" و "موفق صالح" أمين"
والبشرية  ةالنجاح مف أجؿ اكتشاؼ وانتقاء مواىب كرة القدـ، وذلؾ مف خالؿ توفير الوسائؿ المادي

والتكويف التي يجب أف تكوف مبنية  االنتقاء)مف مسيريف وخبراء ومدربيف أكفاء( باإلضافة إلى طبيعة 
)واضح أحمد األميف، الوسيف سميماف، موفؽ صالح،  عمى طرؽ عممية تستجيب لكافة عوامؿ النجاح.

ومنو يمكف القوؿ أيضا بأف عدـ وجود ىذه األكاديميات يعيؽ تفعيؿ بعض  ،(138، صفحة 2009
تمثمة في االستعانة بخبراء مف داخؿ أو خارج الوطف و مدربيف ذوي مستوى وكفاءة االستراتيجيات والم

في عممية االكتشاؼ وىذا نظرا لمستوى المواىب الناشئة المحدود مما ال يستدعي كثيرا االستعانة بيـ 
واالكتفاء بمدربيف ذوي كفاءات محدودة وخاصة في ىذا الميداف، وكؿ ىذا يؤدي إلى تسرب المواىب 

، ونؤكد في نفس السياؽ ىذه النتائج المتحصؿ مف خالؿ تجربة محمية ناجحة بامتياز وىذا ضياعياو 
والذي أكد في حديثو لمجػزيرة بأف فمسفة أكاديميتو  "خير الدين زطشي"نادي بارادو عمى لساف رئيس 

تعتمد عمى االنتقاؿ والتنقيب عمى المواىب الشابة في جميع أنحاء القطر الجزائري وبعد ذلؾ يتـ 
اختيار أحسف العناصر التي سيكوف ليا مستقبؿ واعد في عالـ كرة القدـ، حيث أف كؿ ىذا كاف بعد 

بمواصفات ومعايير عالمية، حيث يحتوي عمى ممعب  228,سنة  إنشاء مركز التكويف العنقاوي في
معشوشب اصطناعيا داخؿ قاعة يستعمؿ في أياـ تساقط األمطار، فضال عف ممعب معشوشب 
طبيعيا يساعد الالعبيف عمى التكويف كما تحتوي األكاديمية عمى مركز طبي وحماـ صونة وقاعة 

كاديمية يكوف بنظاـ داخمي حيث يقيـ الالعبوف بمركز لتقوية العضالت، حيث أف التكويف في ىذه األ
إيواء ويزاولوف دراستيـ في قاعة تدريس خاصة، وىذا باإلضافة إلى العديد مف المرافؽ والمنشآت، 

ألؼ مرشح  20حيث أنو مف خالؿ ىذه األكاديمية تـ استقطاب قاعدة عريضة تمثمت في أكثر مف 
العب ال يتعدى  16ف المواىب في البالد، حيث بمغ عددىـ أحس وانتقاء عبر الجزائر ليتـ اكتشاؼ

سنة، وىذا تحت إشراؼ خبراء أوروبييف وجزائرييف وعمى رأسيـ التقني الفرنسي صاحب  15سنيـ 
الذي سبؽ لو مف قبؿ اإلشراؼ عمى العديد مف األكاديميات بكؿ مف قارتي  جون مارك غيوالمشروع 

الذيف يمعباف اليـو مع  "كولو ويايا توري"اكتشاؼ كؿ مف األخويف أسيا و إفريقيا، وكاف لو الفضؿ في 
وخير دليؿ عمى نجاح أكاديمية بارادو وىذا عمى لساف زطشي ، "أرسنال ومانشيستر سيتي"كؿ مف 

المواىب وتكوينيا مف خالؿ مشاركة ستة منيـ مؤخرا في  وانتقاء وىو أنو بدا يجني ثمار اكتشاؼ
اإلضافة الفنية المرجوة لمفريؽ، والبطولة المحترفة األولى التي أصبحت  صفوؼ نادي بارادو ومنحوا

مدججة بالعبي أكاديمية بارادو، كما ال ننسى مجموعة الالعبيف الذيف شاركوا مع المنتخب الوطني 
و رامي بف سبعيني الذي  "267,ريو بالبرازيلسنة وساىموا في تأىمو إلى أولمبياد " 23ألقؿ مف 

 (2016)ميني سفياف،  محمية بامتياز حيث استطاع فرض مكانتو في المنتخب الوطني.يعتبر عالمة 
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ومف خالؿ مشاىدتنا لتجربة أكاديمية  بالفرضية الثانيةأما مف خالؿ ما أفرزتو النتائج المتعمقة  -
والتي تعتبر ناجحة بامتياز، وفي إطار ما ترمي إليو ىذه الدراسة يظير لنا جميا "عدـ وجود  ""بارادو

مية المعالـ ينتيجيا المدربيف فيما يخص الرفع مف مستواىـ وكفاءتيـ العم واضحة إستراتيجية
ـ باإلضافة إلى عدـ اطالعيـ عمى عمـو كرة القد كتشاؼ وانتقاء المواىبوخاصة في مجاؿ عممية ا

الحديثة وباألخص األسس العممية الحديثة و المتمثمة في استعماؿ الدرجات المعيارية و بطارية 
عطائيا الدعامة األساسية وذلؾ حسب ما  تعمؿ عمى إنجاح عممية االختبارات التي االنتقاء وا 

)بف قوة عمي،  و (258حة ، صف2017)رامي عز الديف، بعوش خالد،  توصؿ إليو كؿ مف
 .(239، صفحة 2012-2011)بوحاج بوزياف،  و (204، صفحة 2004

حوؿ اعتبار واعتراؼ المدربيف بأىمية الدرجات  أظيرتو الفرضية الثالثةوأما مف خالؿ ما 
 انتقاءوالمستويات المعيارية وبطارية االختبارات كأساس عممي منيجي يساىـ ويساعد في عممية 

المواىب الناشئة، وكذا أف عمميـ ويقينيـ بيا لـ يعكس اعتمادىـ عمييا وذلؾ رغـ إقرارىـ ليا، 
وعميو يمكف القوؿ بأف ىذه الفرضية جاءت مؤكدة لمفرضيات التي سبقتيا حوؿ أف نقص تكويف 

تي وكفاءة ىؤالء المدربيف مع عدـ توفر اإلمكانيات التي تكوف مف خالؿ توفير مراكز التكويف ال
تسمح بتوسيع قاعدة المواىب الناشئيف وبالتالي يجد المدرب نفسو أماـ حقيقة وحتمية االعتماد 
ظيار الفروؽ الحقيقية  عمييا والبحث فييا مجبرا عمى ىذه األسس العممية مف أجؿ الكشؼ المبكر وا 

د أغمب التي ال تظير إلى مف خالليا، ومنو فإف كؿ ىذه العوامؿ تعتبر مساىمة في عدـ اعتما
الالعبيف الموىوبيف  ويات معيارية مف أجؿ تقييـ وانتقاءالمدربيف عمى بطارية االختبارات ومست

 ن الشطر األول من الفرضية العامة قد تحقق.أوعميو يمكن القول بوذلؾ رغـ إقرارىـ ليا، 

ي كؿ مف ، وبعد ما تػـ التوصؿ إليو فبالفرضية الرابعةأما فيما يخص الشطر الثاني المتعمؽ  -
 وانتقاء حوؿ عدـ نجاعة واستجابة االستراتيجيات المنتيجة في اكتشاؼ (3و ,و 6)الفرضية 

الموىوبيف مف الناشئيف عمى مستوى مدارس أندية الغرب الجزائري لممعايير العالمية والعممية وذلؾ 
ييا في عايير عممية يعزى إلمف خالؿ عدـ اعتماد مدربي ىذه المنطقة مف الوطف عمى أسس وم

المبني عمى األسس  نتقاءالمواىب، فنقوؿ بأف عممية إعداد الالعبيف دوف القياـ بعممية اال انتقاء
العممية يعد عممية عشوائية تفتقد لمقومات المنطؽ والنجاح لتحقيؽ األىداؼ المرجوة والمراد 

رات الوصوؿ إلييا، وذلؾ أف أي نشاط رياضي يتطمب مف ممارسو أف يمتمؾ مواصفات وقد
مكانات توافؽ ذلؾ النشاط مف أجؿ تحقيؽ وبموغ المستويات العميا.  وا 
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سيتـ  دراسة  بناء ووضع المستويات المعياريةوعميو وبعد ما مر عمينا سابقا وقبؿ الشروع في 
عف طريؽ داللة الفروؽ  سنة ,6والفئة العمرية  سنة 11الفروؽ بيف كؿ مف العبي الفئة العمرية 

والتبايف بيف المستويات الثالثة لمفرؽ التي يمكف أف يتواجد بيا ناشئ الفئة العمرية  "ت. ستيودنت"،
األندية  -الياوي -)المستوى المحترفسنة والمقترحة مف طرؼ الطالب الباحث  (11-12)

سنة  (12)سنة و (11)وليتوصؿ إلى وجود فروؽ بيف العبي الفئة العمرية  والجمعيات الرياضية(،
تبايف فيما يخص مستوى العبي الفرؽ المتواجدة في المستويات الثالثة المقترحة، مع عدـ وجود 

وليخمص الطالب الباحث إلى إمكانية تحديد مستويات معياري لمبطارية المقترحة مجتمعة مف حيث 
 المستويات الثالثة لمفرؽ ومتفرقة مف حيث الفئة العمرية.

دييا محدداتيا ومتطمباتيا الخاصة بيا، والتي ينبغي وبمأف رياضة كرة القدـ وكغيرىا مف الرياضة ل
عمى الالعب االتصاؼ بيا وتحقيؽ نتائج جد عالية فييا مف أجؿ التنبؤ لو بتحقيؽ التفوؽ والنجاح 

( نتقاءفي ىذه المعبة. فإنو تقرر عمى الطالب الباحث بعد مشاىدتو لعشوائية ىذه العممية )عممية اال
رب الجزائري وبعد تحديد العينة الخاصة بالمستويات بناء ووضع عمى مستوى مدارس أندية الغ

ميارية( كإستراتيجية  –بدنية –مستويات معيارية مف خالؿ بطارية اختبار مقترحة )مورفولوجية
سنة وفؽ أسس عممية مقننة،  (12-11)عممية تسيـ في اكتشاؼ المواىب الناشئة لممرحمة العمرية 

االلتواء لمختمؼ نتائج وحدات بطارية االختبار التي تواجدت  حيث كاف ذلؾ بعد دراسة معامؿ
وأكبر قيمة وصمت إلييا  (-2071)، وذلؾ بتحقيؽ أدنى قيمة بمغت ±(3)نتائجيا ضمف المجاؿ 

وىذا مما يدؿ عمى انتظاـ العينة وتحقيقيا لمتوزيع االعتدالي، وليتبيف عمى  (2037)كانت عند 
بأف االختبارات المستخدمة  ومحمد نصر الدين رضوان""محمد حسن العالوي حسب كؿ مف 

والمتواجدة ضمف بطارية االختبار المقترحة مناسبة مف حيث درجة الصعوبة والسيولة وتقيس ما 
    (145، صفحة 2000)محمد حسف العالوي ومحمد نصر الديف رضواف ،  نريد قياسو.

وكاف تحديد المستويات أيضا بعد دراسة مصفوفة االرتباط لالختبارات التي تأكد مف خالليا عدـ 
وجود ارتباطات قوية بيف أغمب وحدات البطارية مما يدؿ عمى أف كؿ منيا يقيس ظاىرة ال يقيسيا 

لؾ اآلخر وأنو ال يمكف االستغناء عف احدىما باآلخر مما يتطمب وجودىما معا في البطارية وذ
، أما البعض اآلخر مف (190، صفحة 2007/2008)بف سي قدور حبيب، حسب ما أكده 

االرتباطات والتي أظيرت وجود ارتباط قوي نوعا ما وأبقى الطالب الباحث عمييا وذلؾ كاف بناء 
أو بناءا عمى تعميمات بعض الكتب عمى توصيات واقتراحات األساتذة والخبراء عند ترشيح البطارية 

 التي أظيرت تواجدىـ معا "كاختبار ضرب الكرة لمسافة بالقدـ القوية ثـ الضعيفة".
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ومنو وبعد تحديد طبيعة كؿ مف العينة واالختبارات الممكف تواجدىا ضمف بطارية االختبارات 
يا يمكف إصدار حكـ المقترحة خمصنا إلى إمكانية تحديد المستويات المعيارية التي مف خالل

 (12)سنة و (11)االكتشاؼ عمى الالعبيف الناشئيف، وليتبيف تمركز أغمب العبي عينة البحث 
مع تواجد نسبة معتبرة وال بأس بيا في أعمى مستوى  )مقبول وجيد(سنة في كؿ مف المستوييف 

بأف بعضيا وذلؾ في مختمؼ وأغمب وحدات بطارية االختبارات التي أظيرت  )جيد جدا(معياري 
أعمى مف النسبة المقررة والبعض اآلخر كاف قريبا منيا، وىذا ما يجعمنا مف خالؿ تحديدنا 
لممستويات المعيارية لكؿ مف الفئتيف العمريتيف نؤكد عمى تواجد خامات ومواىب فذة يتنبأ ليا 

ىذه المواىب تحقيؽ مستويات عالية في المستقبؿ وىذا إذا ما حضوا بالعناية والمتابعة، كما أف 
)المستوى الشابة التي تـ التوصؿ إلى تواجدىا ال يقتصر وجودىا عمى الفرؽ الكبيرة المتمثمة في 

نما تواجدىا يتوزع بيف مختمؼ مدارس أندية الغرب الجزائري سواء الكبيرة أو الصغيرة  المحترف( وا 
)في االسـ وليس في الحقيقة وىذا بالنسبة لمفئة التي ىي قيد الدراسة(، وقد كاف استنتاجنا ىذا بناءا 

األندية  -الياوي -)المحترفعمى عدـ وجود فروؽ بيف العبي الفرؽ لممستويات الثالثة 
، وىذا ما يجعمنا نزداد تأكيدا لما تـ التوصؿ إليو في الشطر األوؿ مف الجمعيات الرياضية(و 

الفرضية العامة حوؿ عدـ نجاعة االستراتيجيات المنتيجة سواء مف حيث اإلمكانيات والمنشآت 
 ، وىذا لتساوي ىذه األخيرة مما نتج عنواالنتقاءوالوسائؿ المتوفرة أو مف حيث عشوائية عممية 

تكافئ وتجانس وعدـ وجود فروؽ بيف مستوى الالعبيف في المستويات الثالثة يعزى إلييا في الحكـ 
 عمى اإلمكانيات المتاحة والطريقة المعتمد في ىذه العممية.

ومما سبؽ خمص الطالب الباحث إلى أف استخداـ المستويات المعيارية التي تـ تحديدىا بناء عمى 
ات ضمف البطارية المقترحة، مكننا مف الكشؼ والتنبؤ عف استعدادات تواجد مجموعة مف االختبار 

الحكـ  سنة في كرة القدـ، وبالتالي المساىمة في (,6-66)وقدرات وصفات الالعبيف الناشئيف 
ومنو يمكن القول بأن الشطر الثاني من الفرضية . ثـ انتقائو العمى الالعب بأنو موىوب أو 

 العامة قد تحقق. 
 يف لنا بأف د اإلجابة عمى كؿ مف الشطر األوؿ والثاني مف الفرضية العامة، يتبوعميو وبع

الموىوبيف مف الناشئيف  وانتقاء عدـ نجاعة اإلستراتيجيات المنتيجة في اكتشاؼبالتي تقوؿ الفرضية 
الفرضية العامة  وبالتالي فإن قد تحققت.ندية الغرب الجزائري.أل كرة القدـ عمى مستوى مدارس

  تحققت.
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 مف خالؿ عرض النتائج ومناقشتيا، أمكف التوصؿ إلى االستنتاجات التالية: االستنتـــــــــاجـات;-4-3

والمدارس  اإلمكانياتاالستراتيجيات المنتيجة عمى مستوى المدارس الكروية فيما يخص أوال; 
 ;ومصادر استقطاب الناشئيف الموىوبيفاألكاديمية 

 الرياضي....إلخ(  دالعتا -الوسائؿ -المتمثمة في عدـ كفاية كؿ مف )الميزانية اإلمكانياتنقص  -6
مف أجؿ  األحيافالالعبيف في أغمب  وأولياء أباءاالعتماد عمى التبرعات واليبات مف طرؼ  -,

 الميزانية الخاصة بيذه الفئة العمرية. إنعاش
يوء مكاف لإل -صاالت مغطات -توحةعب مفعدـ وجود مراكز التكويف المييأة مف حيث )مال -3

 وغيرىا مف المنشآت( 
قصور عممية االنتقاؿ والتنقيب عف المواىب عمى مستوى محدود مما يقمؿ فػرص اكتشاؼ  -4

 العبيف موىوبيف مف المستوى العالي يمكف أف يضيع صيتيا في المستقبؿ.
يخص كفاءة المدربيف واألسس  االستراتيجيات المنتيجة عمى مستوى المدارس الكروية فيما ثانيا;

 المواىب: نتقاءتي يعتمدوف عمييا في عممية اال

عممية عمى األندية لإلشراؼ مدارس متخصصيف عمى مستوى خبراء مدربيف و قمة االستعانة ب -1
 الموىوبيف مف الناشئيف. نتقاءااكتشاؼ و 

  في أغمب األحياف. نقص تكويف وكفاءة المدربيف -2
جاؿ كرة القدـ وفي مستمرة لتنمية ميارات ومعارؼ المدربيف في معدـ وجود دورات وتكوينات  -3

 بصفة خاصة. نتقاءعممية اال
 المواىب. نتقاءة المبنية عمى المالحظة في ااالعتماد عمى الطرؽ التقميدي -4
عدـ توافر بطارية اختبارات مرفوقة بمستويات معيارية خاص بيا ومقننة عمى مستوى الجية  -5

المواىب الناشئة في رياضة كرة  الستناد عمييا في عممية انتقاءعتماد واالغربية لموطف يتـ اال
 القدـ.

عدـ االستعانة بنتائج األبحاث العممية المتعمقة بعممية التدريب الرياضي وباألسس العممية التي  -6
 .أخصبصفة  نتقاءاالعتماد عمييا في عممية االيجب 
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بارات عمى مستوى المدارس الكروية فيما يخص المستويات واالخت االستراتيجيات المنتيجة ثالثا;
 الالعبيف الموىوبيف: نتقاءكأساس عممي في عممية ا

واعتبارىا كأساس عممي  ليا اعتراؼ المدربيف بأىمية وجود بطارية اختبارات ومستويات معيارية -1
أسباب كثيرة وذلؾ مع عدـ تطبيقيـ ليا لظروؼ و  اعد في معرفة وقياس مستوى الالعبيس

     ومتنوعة.
 .نتقائووقياس مستوى الالعب أثناء اعدـ اعتماد المدربيف عمى بطارية اختبارات في معرفة  -2
 المواىب عمى أساسيا. نتقاءمعينة يتـ امقننة و عدـ وجود مستويات معيارية  -3
 تقاء وذلؾاالنعدـ اىتماـ المدربيف بوجود اختبارات ومستويات معيارية لالستعانة بيا في عممية  -4

 لعدـ وجود قاعدة عريضة مف الناشئيف الموىوبيف. 
 سنة. (12-10)إف السف المناسب لمكشؼ المبكر عف الناشئيف الموىوبيف في لعبة كرة القدـ ىو -5

مف خالؿ بطارية االختبارات وبناءىا فيما يخص المستويات المعيارية التي تـ تحديدىا  رابعا;
 :الموىوبيف وانتقائيـعممية تسيـ في عممية الكشؼ المبكر عف  واقتراحيا كإستراتيجية

مختمؼ وحدات  سنة في12سنة و11يف الفئة العمرية وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ب -1
تنطيط الكرة  -ضرب الكرة بالقدـ الضعيفة -البطارية المقترحة ما عدا اختبار )الكتمة الشحمية

 .يات المعيارية لكؿ فئة عمرية عمى حدىمما جعؿ تحديد وبناء المستو  بالرأس(

 -)المحترففي المستويات الثالثة سنة 12سنة و11روؽ معنوية بيف العبي عدـ وجود ف -2
وىذا مما جعؿ  وذلؾ في أغمب وحدات البطارية المقترحة األندية والجمعيات الرياضية( -الياوي

 .تحديد وبناء المستويات المعيارية لمستويات الثالثة لفرؽ األندية مجتمعة

تحقيؽ نتائج الالعبيف الناشئيف في مختمؼ وحدات البطارية المقترحة لممنحنى االعتدالي وذلؾ  -3
توزيعا مما يبيف بأف البيانات تتوزع ، (±3)لتواجد جميع قيـ معامؿ االلتواء منحصرة ضمف المجاؿ 

 اعتداليا يسمح بتحديد المستويات المعيارية وبناءىا.

التوصؿ بأف أغمب معامالت االرتباط بيف وحدات البطارية المقترحة أظيرت عدـ وجود  -4
ارتباطات فيما بينيا أو وجود ارتباطات ولكنيا ضعيفة مما يعني ذلؾ بأف كؿ منيا يقيس ظاىرة ال 

االستغناء عف أحدىما باآلخر ووجودىما معا في البطارية وذلؾ يقيسيا اآلخر، وبالتالي ال يمكف 
باستثناء بعض االختبارات التي أظيرت وجود ارتباط عالي فيما بينيا وتقرر اإلبقاء عمييا ضمف 

 البطارية وذلؾ العتبارات ميمة دعت إلى ذلؾ.   
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والبدنية  والميارية مف خالؿ  أمكف التوصؿ إلى بناء مستويات معيارية لممتطمبات المورفولوجية -5
الناشئيف الموىوبيف عمى مستوى مدارس أندية  ار المقترحة يعزى إلييا في انتقاءبطارية االختب

 الغرب الجزائري بطرؽ وأساليب عممية صحيحة ومتينة وأقرب إلى الموضوعية.

نسب أكبر مف  مع تحقيؽ )مقبول وجيد(تواجد نسبة كبيرة مف الالعبيف الناشئيف في المستوييف  -6
وذلؾ في كثير مف وحدات  )جيد وجيد جدا( القريبة منيا في المستوييفالنسب المقررة ليا أو 

 بطارية االختبار المقترحة.

ليا في المستوى جيد وىذا بالنسبة لكؿ مف الفئتيف  ةتحيؽ نسبة أكبر مف النسبة المقرر  -7
فر مدارس أندية اسنة وذلؾ فيما يخص األداء الكمي لمبطارية مما يدؿ عمى تو  12و 11العمريتيف 

تحقيؽ مستويات عالية في المستقبؿ يمكف ليا  فذةالغرب الجزائري عمى مواىب وطاقات شبانية 
 وذلؾ إذا ما حضوا بالعناية واالىتماـ والمتابعة الالزمة ووفؽ المعايير العالمية والعممية.

الحقائؽ العممية التي أظيرتيا نتائج البحث تـ في ضوء ات التوصيــــــــــــات; اقتراحـــ -4-4
 استخالص االقتراحات والتوصيات التالية:

الصاالت  -المالعب المفتوحةمتوفرة عمى ) بإنشاء مراكز تكويف األنديةيوصي الطالب الباحث  -6
تكوف  معايير عالميةأسس و  وفؽمبنية وغيرىا مف المنشآت( تكوف  -لإليواءمكاف  -المغطات

كإستراتيجية ناجعة تعمؿ عمى ضـ واكتشاؼ المواىب البارزة والتي ينتظر منيا تحقيؽ 
 .  مستويات عالية في المستقبؿ

 االعتماد عمى مصادر متنوعة في اكتشاؼ الناشئيف الموىوبيف. -,
 كتشاؼتوسيع قاعدة استقطاب الناشئيف الموىوبيف مف أجؿ زيادة فرص نجاح عممية اال -3

 والحصوؿ عمى العبيف موىوبيف مف المستوى العالي. واالنتقاء
في عممية  األخصائييفخبراء ومجموعة مف مدربيف أكفاء و يوصي الطالب الباحث االستعانة ب -5

 .فقط مع عدـ اقتصارىـ عمى مدربي فئة الناشئيفوذلؾ المواىب  وانتقاء اكتشاؼ
بيف في الرفع مف كفاءاتيـ مف خالؿ التكوينات بمساعدة المدر  األنديةيوصي الطالب الباحث  -6

 العممية الحديثة في مجاؿ التدريب. األسسوالدورات المستمرة داخؿ وخارج الوطف فيما يخص 
يجب االىتماـ بفئة الناشئيف وذلؾ مف خالؿ اكتشافيـ مبكرا والعناية بيـ ألنيـ ىـ مستقبؿ   -7

 الكرة الجزائرية.
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بة لالستثمار في ىذه الفئات الصغرى مف خالؿ اكتشافيـ مبكرا ضرورة توفير الميزانية المناس -8
والتكفؿ بيـ وتدريبيـ وتكوينيـ وفؽ أسس عممية وتحت ظروؼ مناسبة  والعناية وانتقائيـ 

 .ومالئمة تسمح بذلؾ
الناشئيف في رياضة كرة مف الموىوبيف  نتقاءارات في عممية اضرورة االعتماد عمى بطارية اختب -9

سواء المورفولوجية أو البدنية أو الميارية أو غيرىا مف  متطمباتيـو القدـ وذلؾ بما يتالءـ 
 .المتطمبات الميمة والمساىمة في بموغ وتحقيؽ المستويات العالية

خاصة الكروية  األنديةعمى مستوى و عامة كرة القدـ بالجزائر  عمى المسئوليف يعمؿ كؿ مفأف  -:
الموىوبيف مف  كويفوت نتقاءفي ا ةالعمميبار المدربيف عمى إتباع الطرؽ واألساليب بإج

 الناشئيف.

العمؿ بالمستويات المعيارية التي تـ وضعيا مف خالؿ بطارية االختبارات المقترحة مف  -62
 .وانتقائيـ سنة (12-11)أجؿ المساىمة في الكشؼ عف الموىوبيف مف الناشئيف 

ا البحث إضافة إلى عمى بطارية االختبار والمستويات المعيارية التي توصؿ إليي االعتماد -66
 في تقويـ الالعبيف والبرامج التدريبية وذلؾ في حدود مجاؿ البحث. عممية االنتقاء

العمؿ عمى وضع مستويات ومعايير يعزى إلييا في عممية االكتشاؼ واالنتقاء والخاصة  -,6
 ى وعمى مستوى الجيات األخرى مف الوطف.بمختمؼ المراحؿ العمرية األخر 

العمؿ عمى تجديد وبناء المستويات المعيارية كؿ خمسة سنوات وىذا حسب توصيات  -63
 العديد مف الخبراء والباحثيف وذلؾ الختالؼ الظروؼ والمكاف والعينة وغيرىا مف المتغيرات.

يوصي الباحث بإجراء أبحاث مشابية ليذا البحث بغرض معرفة االستراتيجيات المنتيجة  -65
 األنديةوالوصوؿ بالناشئيف إلى المستويات العالية عمى مستوى  والتكويف في عممية االكتشاؼ

 الجزائرية واالتحادية الوطنية لكرة القدـ.
لمختمؼ  ة ومحددة وموحدةبضرورة وضع بطارية اختبارات ومستويات ومعايير ثابت نوصي -66

سنية يتـ ، والتي تكوف خاصة بكؿ مرحمة الفئات العمرية وعمى مختمؼ مناطؽ الوطف
 .المواىب وكذا التنبؤ بقدراتيـ واستعداداتيـ في الحاضر والمستقبؿ نتقاءاالستعانة بيا في ا
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 خالصـة عامة;
ال شؾ أنو مف الفوائد الكبرى لرياضة المستويات عموما ولتطوير مستوى اإلنجاز الفردي خاصة أف 
يتدرب كؿ ناشئ أو طفؿ يمارس التدريب عمى أفضؿ نشاط رياضي يالئـ استعداداتو البدنية 
والميارية والنفسية، وال شؾ أف وجود أسموب يمكف المدرب مف اكتساب مثؿ ىؤالء الرياضييف 

يب سيكوف بمثابة مساعدة كبيرة لو عمى أداء واجبو، إذا يكوف مثؿ ىؤالء األطفاؿ عمى درجة لمتدر 
  (205، صفحة 2006)زكي محمد محمد حسف ،  استعداد أفضؿ لتطوير مستواىـ.

 

ف التقدـ الذي عرفتو جميع الرياضات سواء الفردية أو الجماعية  وباألخص كرة القدـ الحديثة وا 
راجع إلى إعداد وتطوير كؿ مف المدرب والالعب، وال يتسنى ىذا إال مف خالؿ توفير وبناء برامج 

الحديث، بحيث يكوف المدرب ىو القاعدة األساسية في  واالنتقاء عممية ليا عالقة بعممية االكتشاؼ
تقدـ العممي الكبير الذي وصمت إليو ىذه نجاح العممية، وذلؾ مف خالؿ مسايرتو لمتطور اليائؿ وال

، وكذا استناده إلى الحقائؽ العممية وانتقائيـ المعبة مف طرؽ جديدة وحديثة في اكتشاؼ الالعبيف
 التي قدمتيا مختمؼ العمـو األخرى.

 

 فالبرامج العممية المقننة والمبنية عمى أسس عممية سميمة تحتـر القوانيف ونظريات عممية االكتشاؼ
الحديث والتي تكوف كفيمة بالحصوؿ والوصوؿ بالالعب وخاصة الالعب الناشئ إلى  النتقاءوا

 المستوى العالي.
 

فمقد انقضى الوقت الذي كاف يتمكف فيو بعض المدربيف الوصوؿ بالالعبيف الموىوبيف إلى المستوى 
الوصوؿ إلى المستوى العالي اعتمادا عمى تجاربيـ الميدانية وخبرتيـ الفردية، فمف الصعب اليـو 

العالي المرموؽ في المجاؿ الرياضي عامة وفي مجاؿ كرة القدـ خاصة ما لـ يتـ التخطيط لو مف 
المبنية عمى أسس عممية متينة إلى  واالنتقاء األوؿ إلى اآلخر وذلؾ ابتداء مف عممية االكتشاؼ

 يب الرياضي الحديثة.غاية إعداده وتكوينو في الفئات الشبانية وفؽ مبادئ وأسس عمـ التدر 
 

وعميو فإنو مف خالؿ جمع المعطيات النظرية والتطبيقية التي سبقت، وانطالقا مف المشكمة 
فقد  البطارية(، -)االستبيانالمطروحة حاليا والمعاشة ميدانيا، وبعد عرض وتحميؿ ومناقشة النتائج 

االستبياف الموجو إلى تائج يتمثؿ في ما أفرزتو ن األمر األولخمص الطالب الباحث إلى أمريف، 
سنة عمى مستوى مدارس أندية الغرب الجزائري وذلؾ فيما  (12-11)مدربي كرة القدـ لفئة الناشئيف 

عدـ تواجد  ، سواء كاف ذلؾ مف حيثواالنتقاء يخص االستراتيجيات المنتيجة في عممية االكتشاؼ
ب الطرؽ واألسالي أو انعداـ المدارس الكروية األكاديمية مع نقص اإلمكانيات والوسائؿ أو مف حيث

استعماؿ الدرجات والمستويات  أىمية مف حيثأو مف طرؼ المدربيف المواىب  نتقاءالمعتمدة في ا
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الختبارات، وما مدى مف خالؿ بطارية ا )المورفولوجية والبدنية والميارية(المعيارية لممتطمبات 
النادرة والتي ينتظر منيا  المواىب أو العصافير وانتقاءإسياـ ىذه األخيرة في التنبؤ والكشؼ 

 )االستبيان(مف خالؿ عممية االستجواب المنافسة والمنافسيف في المستقبؿ، فقد تبيف لنا  مواجية
 نتقاءرئيسية ومحورية في ا ة كأداةبأف أغمب المدربيف يعتمدوف عمى المالحظة والخبرة الشخصي

األسس  المواىب وذلؾ لسيولتيا مف جية ولنقص تكويف وكفاءة المدربيف فيما يخص استعماؿ
مف جية أخرى، باإلضافة إلى عوامؿ أخرى تحوؿ دوف تطبيؽ األسس  نتقاءالعممية في عممية اال

لمواىب المقبمة عمى ىذه قمة اواألكاديميات الكروية والتي نتج عنيا  العممية كنقص اإلمكانيات 
العممية مما يجعؿ المدرب أماـ حتمية االكتفاء بالمالحظة أثناء قيامو بيذه العممية وىذا ما أشار 

"بسمطان و (220، صفحة 2017)بف نعمة بف عودة،  "بن نعمة بن عودةإليو أيضا كؿ مف 
 .(298، صفحة 2017)بسمطاف الحاج،  حاج"

 

وقد تبيف لنا أيضا بأف غالبية المدربيف يدركوف ما مدى أىمية االستعانة باالختبارات والمعايير 
 نتقاءب والمتمثؿ في إنجاح عممية اكأساس عممي ودقيؽ يعتمد عميو في تحقيؽ اليدؼ المطمو 

جاء مف عدـ تطبيقيـ ليا، وىذا ما  إال أف ذلؾ لـ يمنعيـالموىوبيف مف الناشئيف في كرة القدـ، 
االنتقاء يكوف مف خالؿ تحديد مستويات  بأف "بن سي قدور حبيب" مخالفا لما توصؿ وأوصى بو 

 (205، صفحة 2011)بف سي قدور الحبيب،  معيارية و محكات مضبوطة عمى حسب كؿ فعالية
عمى ضرورة وجود محكات ومعايير ومستويات يتـ االعتماد عمييا  "غزال محجوب" وصى بووما أ

 (90، صفحة 2017)غزاؿ محجوب ، في عممية االنتقاء وذلؾ لما ليا مف أىمية كبيرة. 
 

المتعمؽ بتحديد مستويات معيارية وذلؾ في ضوء ما أسفرت عنو نتائج تطبيؽ  األمر الثانيأما  -
 (12-11)المواىب  نتقاءبطارية االختبارات المقترحة وذلؾ باعتبارىا إستراتيجية عممية تسيـ في ا

سنة في كرة القدـ، فقد خمص الطالب الباحث إلى أمر ىاـ وميـ جدا مفاده أف تحديد القدرات 
والصفات الخاصة بمعبة كرة القدـ وقياسيا باختبارات مالئمة وعمى درجة عالية مف واالستعدادات 

الصدؽ والثبات والموضوعية فضال عف وضع مستويات معيارية ليا يستعيف بيا مدربي كرة القدـ 
ومقارنة مستوياتيـ وتقويميا وانتقائيـ  لفئة الناشئيف لغرض الكشؼ المبكر عف الالعبيف الموىوبيف 

البد مف انتياجيا كأساس عممي، ومف ىنا تتجمى ثمرة وخالصة ىذا البحث في كونو عمؿ  ضرورة
)المورفولوجية والبدنية عمى تحديد واقتراح لمستويات معيارية ألىـ متطمبات لعبة كرة القدـ 

والتي تساعد في تمكيف المدربيف والمختصيف مف المقارنة بيف األفراد وتمييز األفضؿ  والميارية(
ـ لممارسة ىذه المعبة، مما يعطي القاعدة األساسية لتحقيؽ أكبر فائدة مف العممية التدريبية مني

واالقتصاد في الوقت والجيد والماؿ وصوال إلى المستويات العميا وتحقيؽ أفضؿ االنجازات 



خالصة عامة( -توصيات -مناقشة النتائج بالفرضيات )استنتاجات                   الفصل الرابع    

 413 

مؤكدا في نفس السياؽ بأف الكثير مف  "محمد حازم محمد أبو يوسف"الرياضية، حيث يقوؿ 
 البحوث والدراسات التي أجريت في مجاؿ التربية البدنية والرياضية بصفة عامة واالكتشاؼ

بصفة خاصة أكدت عمى أف المستويات الدولية ال يحققيا إال الرياضييف الذيف تتوافر  واالنتقاء
ؾ فقد اىتـ المتخصصوف في المجاؿ لدييـ أسس خاصة تتناسب ونوع النشاط الممارس ونتيجة لذل

الالعبيف بما يتناسب ومتطمبات النشاط حيث أنيا عممية اقتصادية  وانتقاء الرياضي بعممية اكتشاؼ
مف حيث الوقت المبذوؿ والذي قد يضيع ىباء عمى أفراد ال يممكوف أسس ومواصفات النجاح في 

العبيف أنفسيـ والذيف قد تتوافر لدييـ ممارسة نشاط معيف ىذا إلى جانب التأثير النفسي السيئ ل
المواصفات الضرورية لمنجاح في نشاط رياضي آخر، وعمى ذلؾ فإف استخداـ األسموب العممي في 
عممية اكتشاؼ الناشئيف لألنشطة الرياضية المختمفة قد يسيـ في عممية الوصوؿ إلى أعمى 

  (196، صفحة 2005حمد حاـز محمد أبو يوسؼ، )م المستويات الرياضية.
 

وعميو ومما سبؽ يقوؿ الطالب الباحث مستخمصا كؿ ما تـ التوصؿ إليو مف خالؿ انجاز ىذا 
الرياضييف بصفة عامة وناشئي كرة القدـ بصفة  وانتقاء البحث المتواضع إلى أف عممية اكتشاؼ

خاصة تتطمب تضافر جيود العديد مف الجيات واألطراؼ مف أجؿ إنجاح ذلؾ ولعؿ أوليا وأىميا 
توفير الظروؼ المناسبة والمالئمة )مف إمكانيات و وسائؿ ومنشئات ...إلخ( لتطبيؽ العمؿ عمى 

لمتابعة لمناشئيف الموىوبيف في المستقبؿ ومف أجؿ وكذا تحقيؽ الرعاية والتكفؿ وا األسس العممية 
ضماف أفضؿ تكويف يسمح بعدـ تسربيـ وضياعيـ، وأما كخطوة أخرى يجب أف نخطوىا مف أجؿ 

 وانتقاء بموغ المستويات العالية وتحقيؽ ما لـ نستطع تحقيقو عبر العديد مف السنيف في اكتشاؼ
األندية األوروبية وقادريف عمى تمثيؿ المنتخب  وتكويف العبيف محمييف يمكف تصديرىـ إلى كبرى
المعرفية لممدرب في مجاؿ عمـو التدريب الحديث الوطني األوؿ أحسف تمثيؿ ىو الرفع مف القدرات 

مف خالؿ إسياميـ في الدورات التدريبية والممتقيات العممية ىذا خاصة، و  االنتقاءة وفي عممية عام
، وذلؾ كوف ىذا األخير إشراؼ إطارات متخصصة وذات كفاءة واألياـ الدراسية بصفة دورية وتحت

أيضا يعتبر العنصر والمحور األساسي الذي ينبثؽ منو ينبوع الجيؿ الصاعد وبالتالي نقوؿ بأف 
وتدريب الناشئيف عمى أسس عممية يتوقؼ عمى ما  وانتقاء اعتماد ىؤالء المدربيف في اكتشاؼ
رة والتي يعتبر تطبيقيا ونجاحيا عمى تحقيؽ الخطوتيف السابقتيف ذكرناه، وأما الخطوة الثالثة واألخي

فتتمثؿ في االستعانة ببطارية اختبارات ليا مستوياتيا الخاصة بيا يتـ انتياجيا كمعيار عممي يتـ 
االستناد واالرتكاز عمييا إضافة إلى خبرة المدرب ومالحظاتو الشخصية أثناء التنبؤ والكشؼ عف 

سواء مف حيث وانتقائيـ دادات الالعبيف الناشئيف في الحاضر والمستقبؿ صفات وقدرات واستع
المتطمبات المورفورلوجية أو البدنية أو الميارية أو غيرىا مف متطمبات العبي كرة القدـ الحديثة، 
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المواىب الناشئة مف أجؿ بموغ المستويات  وانتقاء مما يعطي فاعمية ومصداقية لعممية اكتشاؼ
 مستقبؿ وذلؾ إضافة إلى جوانب وأمور وأسس أخرى. العالية في ال

 

المنظومة المثمثة بأضالعيا وفي األخير يمكف القوؿ بأف كؿ ىذه العوامؿ تؤدي إلى إكساب  -
مبنية عمى أسس عممية إستراتيجية  واضحة المعالـ و  (رئيس النادي  -الالعب -المدرب)الثالثة 

وتطوير كرة القدـ  الموىوبيف مف الناشئيف وانتقاء مف زيادة فرص نجاح عممية اكتشاؼ ودقيقة تمكف
 .  الجزائرية المحمية
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االستبيان الموجه للمدربين                                                                  الملحق الثاني      

             تـت الشعبيــراطيـريت الذيمقـىريت الجسائـــالجمه                  

 يـــم العالي و البحث العلمــوزارة التعلي       

 - مــمستغاو -اديس ــب بهاذ ــامعت عبذ الحميــج       

 معهذ التربيت البذويت و الرياضت

 

 وتحضير بذويتذريب  التخصص:

 

 االستبيـــــــــان

تحت  في التربية البدنية والرياضية تخصص تدريب رياضيالدكتوراه  أطروحةفي إطار إنجاز 
دراسة لبعض االستراتيجيات المنتهجة في اكتشاف الموهوبين من الناشئين في  ":عنوان 

 ." ( سنة 01-01مدارس كرة القدم لممرحمة العمرية )

ىذه االستمارة بصدق وموضوعية، ونتعيد أن كامل البيانات المجمعة  ئنرجو من سيادتكم مم 
 بواسطة ىذه االستمارة ستكون سرية وال تستخدم إال ألغراض عممية بحتة، وشكرا عمى تعاونكم.

 
في الخانة  ×الرجاء قراءة كل عبارة في الصفحة الموالية ثم اإلجابة عمييا بوضع عالمة مالحظة9

 التي تناسبكم.
نما إجاباتكم تبين وجية نظركم .       كما ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة وا 

 
 

 9تحت اشراف                                 9الطالب الباحثمن اعداد 
 أ.د/ بن دحمان محمد نصر الدين -                محمد سماحة فؤاد                       -

 9مساعد المشرف                                                           
 حمزاوي حكيم -                                                           

 



االستبيان الموجه للمدربين                                                                  الملحق الثاني      

 االستبيان الخاص بالمدربين 9
 معمومات عامة 9

 9المتحصل عميها األكاديميةلشهادة ا -
                      ستر في الرياضة                 ما -                                  ليسانس في الرياضة  -
 دكتوراه في رياضة  أوماجيستر  -
                مستشار في الرياضة                    -مربي رئيسي                 -                مربي -
 ال يوجد                 -
 
 9الشهادة التدريبية المتحصل عميها -

FAF3-                     FAF2-                            FAF1- 

CAF.A-                 CAF.B-                 CAF.C-              -اليوجد 

 9رة في مجال التدريب في كرة القدمسنوات الخب -
 سنوات                     6 إلى 3من  -               سنوات              3 إلى 1من  -
               سنوات  10من  أكثر -                   سنوات          9 إلى 6من  -
  9هل أنت العب سابق -

 ال                                                           -                             نعم                    -

 .فكاديمية وعالقتيا بعممية االكتشاالمدارس األ 9األولالمحور 

 في جمب المواىب ؟ عمى ماذا تعتمدون  -0
  واألولياء اآلباء -
 والدورات الرياضية  األحياء -
 الجمعيات الرياضية                         -
 ؤسسات التربويةالم -
 جميع االحتماالت السابقة -
 



االستبيان الموجه للمدربين                                                                  الملحق الثاني      

سنة بصفة  (01-00)تقومون بعممية االنتقال والتنقيب عن المواىب الناشئة لمفئة العمرية  -1
 دورية عمى مستوى مناطق مختمفة؟

 

 ال                -نعم                                                           -

ذا كانت اإلجابة بـ  "ال"كانت اإلجابة بـ  إذا -  فما ىي ىذه المناطق؟ "نعم"فما تعميمكم، وا 
.............................................................................................

............................................................................................. 
.............................................................................................                                           

 ؟ما ىي الجيات التي تعتمدون عمييا في عممية البحث واكتشاف المواىب -2
 

            داخل المنطقة  -أ
 داخل المنطقة والمناطق المجاورة       -ب
                              من مختمف المناطق -ج
 

تسمح لكم بالقيام التي رياضية المنشآت المرافق و اإلمكانيات والىل يتوفر النادي لديكم، عمى  -3
 بعممية البحث واستقطاب الموىوبين من الناشئين؟

 

                  ال -نعم                                                           -
                

  فما ىي ىذه اإلمكانيات والمنشآت؟ "نعم"إذا كانت اإلجابة بــ  -
.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................  
                                        

العبين  وانتقاء عدم وجود قاعدة عريضة من المواىب الناشئة يقمل من احتمالية اكتشافىل  -4
 ؟موىوبين من المستوى العالي

 

 نوعا ما                  -ال                                  -                           نعم   -
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)العتاد كروية أكاديمية عمى مستوى األندية مييأة من حيث مدارس ىل ترى بأن عدم وجود  -5
لو  مكان لإليواء وغيرها من المنشآت( -الصاالت المغطاة –المالعب المفتوحة  -الرياضي

 ؟وضعف عممية االكتشاف تأثير في عدم استقطاب عدد كبير من المواىب الناشئة
 

 نوعا ما             -ال                                  -                           نعم   -
   

مع  ما مدى استجابة اإلمكانيات والوسائل والمنشآت المتوفرة عمى مستوى األندية لديكم -6
   سنة ورعايتيم والتكفل بيم؟ (01-00)متطمبات عممية استقطاب واكتشاف المواىب 

.............................................................................................
............................................................................................. 

............................................................................................. 
 

 .نتقاءن طرف المدربين في عممية االالطرق واألساليب المعتمدة م المحور الثاني9
 

 وانتقاء عمى مستوى النادي الذي تشرفون فيو عمى عممية التدريب من يقوم بعممية اكتشاف -7
 سنة؟( 01-00)المواىب لمفئة العمرية 

 

                   خبراء وأخصائيين -المدير الفني الرياضي               -                مدرب الفئة -
 

كان يندرج  نتقاءت والقياسات أثناء عممية االخالل مساركم التكويني، ىل استعمال االختبارا -8
 ضمن ىذا التكوين؟

                          ال -نعم                                                           -
              

 فما ىي ىذه االختبارات والقياسات؟"نعم" ــ ب اإلجابةإذا كانت  -
.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 
 تمنحك الجيات المسؤولية تربصات وتكوينات مستمرة في مجال كرة القدم؟ -01

 

  أبدا -               نادرا   -            أحيانا      -               دائما       -
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 ؟نتقاءمعينة أو خاصة أثناء قيامكم بعممية االعممية ىل تنتيجون طرق وأساليب  -00
 

                     ال -نعم                                                           -
               

  إذا كانت اإلجابة بــ "نعم" فكيف ذلك؟ -
.............................................................................................
............................................................................................. 

............................................................................................. 
 

 الموىوبين من الناشئين؟ نتقاءىي األسس التي تعتمدون عمييا في عممية ا ما -01
 المالحظة عن طريق المقابالت التنافسية -
 اختبارات والقياسات مع المقابالت التنافسية -
   أسس أخرى -
 

 إذا كانت ىناك أسس أخرى فما ىي ىذه األسس؟ -
.............................................................................................
............................................................................................. 

 المواىب بناء عمى الخبرة الشخصية؟ نتقاءىل تقومون بعممية ا -02
                           ال -نعم                                                           -

                 

ىل تتوفر لديكم درجات أو مستويات معيارية معتمدة تستخدمونيا في معرفة قدرات  -03
 ؟نتقاءأثناء عممية اال والبدنية والمهارية( )المورفولوجيةالناشئين 

 ال              -نعم                                                           -
    

رية كأساس عممي في عممية بطارية االختبارات والدرجات والمستويات المعيا المحور الثالث9
 .االنتقاء

 

الموىوبين من  انتقاءىي الطريقة التي تراىا مبنية عمى أساس عممي في  بحكم خبرتكم، ما -04
 الناشئين في كرة القدم؟

 طرق أخرى -          والقياسات        االختبارات -المالحظة                   -
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 )المورفولوجية والبدنية والمهارية( الناشئين في رأيك، ىل يمكن تحديد قدرات الالعبين  -05 
  ؟نتقاءبصفة دقيقة من خالل استعمال بطارية االختبارات والقياسات أثناء عممية اال

 

               أحيانا -                       ال           -                           نعم   - 
 

)المورفولوجية والبدنية ىل ترى بأن وجود درجات ومستويات معيارية لممتطمبات  -06
 ؟نتقائوعرفة وقياس مستوى الالعب وايساعد في م والمهارية(

 

 ال              -نعم                                                           - 
     

أكثر  إذا كنتم تعتمدون عمى المالحظة أو االختبارات فما ىي الجوانب التي تيتمون بيا -07
  المواىب؟ نتقاءأثناء قيامكم بعممية ا

 بدني مياري -
 يـــمورفولوج -
 الجانب الخططي -
  رىــجوانب أخ -

 إذا كانت ىناك جوانب أخرى فماىي ىذه الجوانب؟ -
.............................................................................................

............................................................................................. 
المورفولوجية )ىل يمكن الحكم عمى الالعب بأنو موىوب من خالل نتائجو في االختبارات  -08

 مستويات معيارية معتمدة؟ أوومقارنتيا بدرجات  والبدنية والمهارية(
               أحيانا -                       ال           -                           نعم   -

مرفقة  )المورفولوجية والبدنية والمهارية(ىل ترى بأن تزويدكم بمجموعة من االختبارات  -11
بدرجات أو مستويات معيارية لمعرفة مستوى الالعب من طرف الرابطة أو االتحادية الوطنية لكرة 

 المواىب؟ نتقاءم سيساعدكم كثيرا في عممية االقد

  ال                 -نعم                                                           -

 تعميمكم؟ فما "ال"إذا كانت اإلجابة بـ -
............................................................................................. 
............................................................................................. 
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 الملحق الثالث

  استمارة ترشيح اإلختبارات



استمارة ترشيح بطارية االختبارات                                                         الملحق الثالث      

            تــت الشعبيــت الذيمقراطيــت الجسائريـــالجمهىري                   

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 - مستغانم –اديس ــبن باذ ــامعت عبذ الحميــج

 معهذ التربيت البذنيت و الرياضت
 

 وتحضير بدنيتدريب  التخصص:

 

 

 

في التربية البدنية والرياضية تخصص تدريب رياضي تحت الدكتوراه  أطروحة بحث مقدم لتحضير
دراسة لبعض االستراتيجيات المنتهجة في اكتشاف الموهوبين من الناشئين في مدارس  "عنوان:

 ."( سنة 01-01كرة القدم لممرحمة العمرية )
 

 :تحت اشراف                      من اعداد الطالب الباحث :
 أ.د/ بن دحمان محمد نصر الدين -     محمد سماحة فؤاد                        -
 

 :مساعد المشرف                                                 
 حمزاوي حكيم -                                                

 
السادة الدكاترة وبعد السالم عميكم يسرنا أن نتقدم إليكم بيذه االستمارة لترشيح  األساتذةالسادة 

وذلك نظرا لما تتمتعون بو من خبرة ودراية في  ،لبدنية والميارية والمورفولوجيةبطارية االختبارات ا
 :فيرجى من سيادتكم ،ريب الرياضي وفي كرة القدم خاصتامجال التد

 ختبارات لمصفات البدنية والميارية والمورفولوجية المناسبة ليا.اال أمام )×(وضع عالمة  -
 ترتيب االختبارات المقترحة حسب مالئمتيا لقياس الصفات البدنية والميارية والمورفولوجية. -
 تعديل أو اقتراح اختبار آخر ترونو مناسبا لمستوى العينة. -
وفي االخير نرجو من سيادتكم المحترمة القيام بوضع التسمسل المثالي الذي يجب مراعاتو في  -

وذلك خدمة ، خالل عممية االكتشافتطبيق بطارية االختبارات )البدنية والميارية والمورفولوجية( 
 .لمبحث العممي

 
 

ختبــــــاراتاإلح بطاريـــة ـــاستمـــارة ترشي  
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 أوال: االختبارات البدنية:
الصفة 
 البدنية

 أوافق ال أوافق االختبارات البدنية
 الترتيب حسب

 األولوية
 المالحظة

 السرعة

     م من البدئ العالي10اختبار الجري  -1
     م من البدئ العالي15اختبار الجري  -2
     م من البدئ العالي20اختبار الجري  -3
     م من البدئ العالي30اختبار الجري  -4
     البداية المتحركةم من 10اختبار الجري  -5
     البداية المتحركةم من 20اختبار الجري  -6
     البداية المتحركةم من 30اختبار الجري  -7
     البداية المتحركةم من 50اختبار الجري  -8

 سؤال
 

تعديل 
أو 
 اقتراح

إن ( سنة؟ مع التعميل 12-10ماىي المسافات المناسبة التي يمكن اختبارىا فيما يخص المرحمة العمرية ) -
 أمكن؟.................................................................................................
....................................................................................................... 

 أي اختبار ترونو مناسبا فيما يخص تقييم صفة السرعة. يرجى من سيادتكم تعديل أو حذف أو إقتراح مالحظة:
.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 
 

الصفة 
 ال أوافق أوافق االختبارات البدنية البدنية

 حسب الترتيب
 المالحظة األولوية

القوة 
 االنفجارية

 

     الوثب العريض من الثبات  -1
     " لسارجنت " الوثب العمودي من الثبات -2
     خمس وثبات متتالية -3

تعديل أو 
 اقتراح

مالحظة: يرجى من سيادتكم تعديل أو حذف أو إقتراح أي اختبار ترونو مناسبا فيما يخص تقييم صفة القوة 
 اإلنفجارية...........................................................................................

الصفة 
 البدنية

حسب الترتيب  ال أوافق أوافق االختبارات البدنية
 األولوية

 المالحظة

 
 الرشاقة

     قوائم  5 " لبارو"اختبار الجري المتعرج  -1
     (8اختبار الجري عمى شكل ) -2
     م4x10الجري المكوكي  -3

 تعديل أو
 اقتراح

مناسبا فيما يخص تقييم صفة يرجى من سيادتكم تعديل أو حذف أو إقتراح أي اختبار ترونو  مالحظة:
 .............................................................................................: الرشاقة

........................................................................................................
...................................................................................................... 



استمارة ترشيح بطارية االختبارات                                                         الملحق الثالث      

 
الصفة 
 البدنية

 ال أوافق أوافق االختبارات البدنية
الترتيب حسب 

 األولوية
 المالحظة

 
 المرونة

     ثني الجذع من الوقوفاختبار  -1
     ثني الجذع من الرقوداختبار  -2
     اختبار ثني الجذع خمفا من االنبطاح -3

 تعديل
أو 

 اقتراح

 يرجى من سيادتكم تعديل أو حذف أو إقتراح أي اختبار ترونو مناسبا فيما يخص تقييم صفة المرونة. مالحظة:
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

 

الصفة 
 البدنية

 ال أوافق أوافق االختبارات البدنية
الترتيب حسب 

 األولوية
 المالحظة

 
 التحمل

     دقيقة 12اختبار كوبر -1
     ( دقائق6اختبار نصف كوبر ) -2
     ( دقائق5اختبار بريكسي ) -3

ىل يمكن أن نقول بأن صفة التحمل ال يمكن تطويرىا بشدتيا القصوى وبالتالي ال يمكن اختبارىا لدى الفئة - سؤال
 ( سنة؟.................................................................................12-10)العمرية 

......................................................................................................... 
......................................................................................................... 

الصفة 
 البدنية

 ال أوافق أوافق االختبارات البدنية
 الترتيب حسب

 األولوية
 المالحظة

تحمل 
 السرعة

 

     مرات x5م30اختبار عدو  -1
     م1500اختبار الجري لمسافة  -2
     م600اختبار الجري لمسافة  -3

أن نقول بأن صفة تحمل سرعة ال يمكن تطويرىا بشدتيا القصوى وبالتالي ال يمكن اختبارىا لدى ىل يمكن - سؤال
 ( سنة؟............................................................................12-10الفئة العمرية )

................................................................... ...................................... 
......................................................................................................... 
......................................................................................................... 

......................................................................................................... 
......................................................................................................... 

 



استمارة ترشيح بطارية االختبارات                                                         الملحق الثالث      

الصفة 
 البدنية

 أوافق ال أوافق االختبارات البدنية
الترتيب حسب 

 األولوية
 المالحظة

تحمل 
 القوة

 

 قياس التحملالجموس من الرقود "اختبار  -1
 لعضالت البطن " 

    

 قياس تحملالقفز المتكرر لألعمى "اختبار  -2
 عضالت الساقين " 

    

 ثني الذراعين من االنبطاح المائلاختبار  -3
 تحمل القوة لعضالت المرفق الباسطة قياس" 
 وعضالت الكتفين"  

    

ال يمكن تطويرىا بشدتيا القصوى وبالتالي ال يمكن اختبارىا لدى الفئة  تحمل القوةىل يمكن أن نقول بأن صفة - سؤال
 ....( سنة؟........................................................................12-10العمرية )

 ......................................................................................................... 
......................................................................................................... 
......................................................................................................... 
......................................................................................................... 

 

 ثانيا:االختبارات المهارية:

الصفة 
 المهارية

 ال أوافق أوافق االختبارات المهارية
الترتيب حسب 

 األولوية
 المالحظة

 
 
 
 

 التمرير

 "وضع أربع أىداف قياس دقة التمريراختبار  -1
(م وتكون 01ويحدد كل ىدف بشاخصين بينيما ) 

م من 10وعمى بعد  األىداف متناظرة مثنى مثنى
نقطة الوسط عند االشارة يقوم الالعب برمي الكرة 

 مرة في كل ىدف "   

    

 " قياس سرعة  السرعة الحركيةاختبار  -2
 يقفطريقة التنفيذ: الالعب عمى ركل الكرة". 

 أمتار من الحائط ثم 5الالعب عمى خط يبعد  
 دقيقة 1يقوم بركل الكرة المرتدة من الحائط لمدة  

    

     دقة التمرير عمى مقعدان سويدياناختبار  -3
تعديل 

أو 
 اقتراح

 .مناسبا فيما يخص تقييم ميارة التمريريرجى من سيادتكم تعديل أو حذف أو إقتراح أي اختبار ترونو  مالحظة:
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 



استمارة ترشيح بطارية االختبارات                                                         الملحق الثالث      

 

الصفة 
 المهارية

 ال أوافق أوافق االختبارات المهارية
الترتيب حسب 

 األولوية
 المالحظة

 
الجري 
 بالكرة

 الجريطريقة التنفيذ:الجري المتعرج " لبارو"  -1
قوائم عمى شكل  4قوائم حيث تثبت  5بالكرة حول 

 مستطيل والخامس في المنتصف.    

    

الجري طريقة التنفيذ: الجري المتعرج بالكرة .-2
 قوائم تكون عمى خط مستقيم    5بالكرة حول 

    

     م 20الجري بالكرة مسافة  -3
تعديل 

أو 
 اقتراح

الجري يرجى من سيادتكم تعديل أو حذف أو إقتراح أي اختبار ترونو مناسبا فيما يخص تقييم ميارة  مالحظة:
 ....................................................................................................:بالكرة

.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

الصفة 
 المهارية

الترتيب حسب  ال أوافق أوافق االختبارات المهارية
 األولوية

 المالحظة

 
السيطرة 

عمى 
 الكرة

اختبار اخماد الكرة " قياس دقة ايقاف الكرة  -1
 خطانطريقة التنفيذ:واستعادة التحكم فييا". 

ياردة, محاولة الالعب  6ب( بينيما -متوازيان )أ
الذي يقف خمف الخط )ب( ايقاف الكرة بأي جزء 

 من الجسم ماعدا الذراعين . 

    

 التحكم في تنطيط الكرة في اليواء: -2
 تنطيط حر .1
 بالقدم اليمنى فقط  .2
 بالقدم اليسرى فقط .3

    

     تنطيط الكرة بالرأس -3
تعديل 

أو 
 اقتراح

يم ميارة السيطرة يرجى من سيادتكم تعديل أو حذف أو إقتراح أي اختبار ترونو مناسبا فيما يخص تقي مالحظة:
 ................................................................................................:عمى الكرة

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 
 



استمارة ترشيح بطارية االختبارات                                                         الملحق الثالث      

 

 

الصفة 
 المهارية

الترتيب حسب  ال أوافق أوافق االختبارات المهارية
 األولوية

 المالحظة

 
 
 لتصويبا

اختبار ركمة الجزاء " قياس دقة تصويب الكرة  -1
 نحو المرمى "    

    

 ضرب الكرة ألبعد مسافة  -2
 بالقدم اليمنى .1
 بالقدم اليسرى .2

    

اختبار رمية التماس " قياس الدقة و القدرة  -3
 عمى وضع الكرة  ألي مسافة " 

    

تعديل أو 
 اقتراح

يرجى من سيادتكم تعديل أو حذف أو إقتراح أي اختبار ترونو مناسبا فيما يخص تقييم ميارة  مالحظة:
 ................................................................................................:التصويب

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



استمارة ترشيح بطارية االختبارات                                                         الملحق الثالث      

 ثالثا: االختبارات المورفولوجية:

 أوافق ال أوافق االختبارات المورفولوجية الصفة
الترتيب حسب 

 األولوية
 المالحظة

 
 
 

القياسات 
 الجسمية

     Ageالسن  -1
     اطول والوزن -2
 قياس المحيطات :-3

 المحيط الرأسي .1
 محيط الرقبة  .2
 محيط الصدر .3
 محيط العضد .4
 محيط الساعد .5
 محيط البطن .6
 محيط الفخذ .7
 محيط الساق .8

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 قياس االعراض:
 عرض الكتفين .1
 عرض الحوض .2

    
    
    

 قياس االطوال:
 طول الرجل .1
 طول الذراع .2
 طول الجذع .3
 طول القدم .4

    
    
    
    
    

 سؤال
 
 

تعديل أو 
 اقتراح

( سنة؟ مع التعميل إن 12-10المناسبة التي يمكن اختبارىا فيما يخص المرحمة العمرية ) قياساتماىي ال -
 ..أمكن؟.................................................................................................

......................................................................................................... 
......................................................................................................... 
......................................................................................................... 

 .القياسات الجسميةيرجى من سيادتكم تعديل أو حذف أو إقتراح أي اختبار ترونو مناسبا فيما يخص  مالحظة:
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

 



استمارة ترشيح بطارية االختبارات                                                         الملحق الثالث      

ىو التسمسل المثالي الذي يجب مراعاتو في تطبيق االختبارات البدنية والميارية والمورفولوجية خالل  ما -
 عممية االكتشاف؟ وذلك يكون من خالل الجدول.

 الصفة البدنية أو الميارية. ىذه و تقيستراىا مناسبة االختبارات التي  كتابة االختبار أويمكن  مالحظة:

 بطارية االختبارات الصفة
 الترقيم حسب

 في التطبيق االولوية
 المالحظة

   المحيطات.....الخ(-الوزن-القياسات المورفولوجية )الطول المورفولوجية
 المرونة

 
 : .......................االختبار أو االختبارات المناسبة

....................................................... 
  

 السرعة
 

 : .......................االختبارات المناسبة االختبار أو
....................................................... 

  

 الرشاقة 
 

 : .......................االختبار أو االختبارات المناسبة
....................................................... 

  

القوة 
 االنفجارية

 : .......................أو االختبارات المناسبة االختبار
....................................................... 

  

 التحمل 
 

 : .......................االختبار أو االختبارات المناسبة
....................................................... 

  

 : .......................االختبارات المناسبة االختبار أو تحمل السرعة
....................................................... 

  

 نحمل القوة
 

 : .......................االختبار أو االختبارات المناسبة
....................................................... 

  

 التمرير
 

 : .......................االختبارات المناسبةاالختبار أو 
....................................................... 

  

 الجري بالكرة 
 

 : .......................االختبار أو االختبارات المناسبة
....................................................... 

  

السيطرة عمى 
 الكرة

 : .......................االختبار أو االختبارات المناسبة
....................................................... 

  

 التصويب
 

 : .......................االختبار أو االختبارات المناسبة
....................................................... 

  

ماىي االختبارات التي يجب مراعاتيا في عممية اكتشاف الموىوبين من الناشئين  ،بحكم خبرتكم -
 سنة ؟ الترتيب حسب االولوية . (01-01)لممرحمة العمرية 

 االختبارات البدنية      -1
 االختبارات المورفولوجية  -2
 االختبارات الميارية -3

 

 

 



النتائج الخام )البطارية + التجربة االستطالعية(                                       الملحق الرابع  

 

 الملحق الرابع
تطبيق بطارية  جراءالنتائج الخام المتحصل عليها 
 االختبارات

+ 
 نتائج التجربة اإلستطالعية

+ 
 قائمة فريق العمل المشارك في تطبيق بطارية االختبارات

 
  



 

 

 

 سنة ( 11العبين  الجهة الغربية ) 

 االختبارات المهارية
 االختبارات 
 المورفولوجية

 االختبارات البدنية

يت
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سر
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تب
خ
ا

 
 "

0
2

م"
 

ة 
اق
ش

لر
 ا
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تب
خ
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"
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ن
بي

ع
ال
 ال

ويةق عيفةض    
47 10,1 8 3 25,7 15,8 45 11,3 21,56 37,56 1,32 984 10 23 4,15 8,1 1 

ى
زا

لي
غ

ع 
ري

س
 

      

45 13 2 6 30,7 27,4 62 11,05 16,90 36,52 1,47 1038 0 27 4,16 8,62 2 

51 9,1 6 6 25 26 55 10 17,57 35,42 1,42 945 -1 25 4,35 7,94 3 

53 10 3 8 23,4 19,5 53 10,71 20,15 41,2 1,43 967 12 25 4,22 7,84 4 

40 7,4 2 6 24,3 16,5 35 10,32 22,56 49,42 1,48 985 -12 26 4,37 9 5 

49 8,4 3,5 4 23,1 17,6 23 10,64 22,85 45,43 1,41 895 -4 26 4,44 7,88 6 

46 7,4 5,5 5 19,6 5 17 11,4 22,22 43,56 1,4 1015 -3 27 4,32 8 7 

54 10,6 1 4 27,3 19,5 64 11,52 18,04 35,87 1,41 1004 1 21 4,39 7,3 8 

46 9 3,5 6 22 17,5 43 11,04 20,48 39 1,38 925 -1 22 4,52 8,12 9 

50 11,5 6,5 8 27,1 23,4 56 10,64 20,34 41,6 1,43 1024 0 27 4,12 7,95 10 

39 8,7 2,5 5 21,8 18 41 11,1 19,89 36,79 1,36 1015 3 20 4,33 8,25 11 

49 10,4 4,5 8 29,3 13,6 56 10,82 20,62 41 1,41 1085 1 24 4,27 7,84 12 

51 9,8 7 13 24,5 12,8 89 10,7 17,99 43,21 1,55 990 -3 20 4,47 7,41 1 

ى
را

ه
و
ت 

دي
و
ول

 ه

    
ود

ول
 م

41 10,2 8 8 31,3 12,5 25 10,95 18,31 45,12 1,57 1062 2 19 4,06 7,75 2 

39 10,4 4 6 23,5 12,9 24 11,49 19,71 37,54 1,38 1015 0 23 4,31 8,19 3 

42 9,3 3 4 29,6 13,3 25 11,7 17,71 44,2 1,58 874 -1 18 4,98 7,34 4 

47 6,7 4 5 24,3 8,7 23 13,3 16,39 35,42 1,47 989 1 18 4,29 7,7 5 

41 7,7 6 3 11,2 9,3 24 12,7 18,10 41,28 1,51 1165 -1 29 3,97 7,4 6 

39 7,2 5 5 25 14,5 81 11,67 18,33 33,9 1,36 1014 2 25 4,25 7,02 7 

38 10,2 7 4 24,5 9,9 80 11,5 19,15 38,08 1,41 980 -1 21 4,46 7,08 8 

36 7,5 5 7 22,3 11,5 54 11,84 16,59 32,51 1,4 925 -1 19 4,53 7,75 9 

45 9,6 6,5 12 27,8 12,4 79 11,67 17,57 40,6 1,52 996 2 23 4,2 7,21 10 

39 8 4 5 22,4 9,3 39 12,44 18,90 36 1,38 945 -2 20 4,45 7,53 11 

47 10,2 7 13 30,1 15,2 56 11,04 19,20 42,06 1,48 1008 3 26 4,12 7,12 12 

53 10,75 7,5 5 33,2 29,6 75 10,24 14,26 29,57 1,44 1084 -4 31 4,06 7,78 1 

ى 
را

ه
و
ت 

عي
جو

 
     

54 9 7 14 28,4 23,4 80 10,93 17,95 33,2 1,36 1078 4 30 4,13 7,53 2 

34 5 6 8 27,1 24,3 41 9,93 15,25 33,4 1,48 1065 -12 29 4,26 8,03 3 

33 10,3 7 14 38,6 30,7 43 10,94 15,84 31,5 1,41 895 4 31 4,81 8,25 4 

30 10,8 7 7 22,5 15,8 25 10,58 17,21 38,2 1,49 945 -1 26 4,38 8,54 5 

47 9,8 5 7 37,1 21,9 59 11,3 20,76 46,7 1,5 1045 -10 14 4 7,88 6 

49 10 8 6 35,1 32,1 80 10,27 16,98 35,7 1,45 1038 2 23 4,03 7,6 7 

31 9 7,5 5 29,4 18,4 44 10,21 14,56 30,2 1,44 936 1 20 4,66 8 8 

39 8,2 6,5 9 29,5 19 63 10,65 16,24 33,2 1,43 970 -4 22 4,45 7,99 9 

45 9,8 7 14 33,3 25 54 10,44 18,62 39,7 1,46 988 3 29 4,12 7,75 10 

40 8,5 6 8 28,1 22,4 65 10,82 16,56 32 1,39 894 1 20 4,64 8,02 11 

48 11 4 6 34,7 27,6 45 10,51 19,25 41,6 1,47 1000 0 30 4,1 7,64 12 

48 11,5 3,5 7 28,7 25,5 85 11,67 19,72 51,12 1,61 921 5 27 4,56 8,19 1 

س
با
لع

 ب
اد

ح
ات
 

    

 
49 10,9 7 5 27,9 21,7 55 11,46 20,54 45 1,48 1163 9 24 3,91 8,53 0 

48 10,3 7 8 27,3 24,8 71 10,73 22,89 48,12 1,45 996 4 26 4,26 7,88 3 

45 8,8 5,5 13 25,5 19,3 60 11,52 21,14 54,79 1,61 1004 0 28 4 8,16 4 

47 10,7 4 6 29,8 18,2 84 12,12 19,02 41,1 1,47 967 -2 20 4,4 8,22 5 

51 11,8 5,5 7 31,6 27 79 12,36 21,06 54,6 1,61 1175 3 19 3,97 8,09 6 

42 11,3 7 8 29 27,2 89 12,62 21,40 39 1,35 1198 -2 20 3,72 7,5 7 

49 9,5 6 8 23,8 19,4 102 11,9 21,74 41,4 1,38 1184 0 28 3,81 7,85 8 

45 10,2 4,5 6 25,2 21,5 60 11,85 19,07 41,21 1,47 1164 1 22 3,99 7,89 9 

49 11,2 5,5 7 28,6 24,6 100 11,67 22,46 49,87 1,49 1015 -1 26 4,12 8,21 12 

39 9,2 3 5 24,7 19,8 88 12,13 21,39 44,98 1,45 1145 0 20 3,81 7,68 11 

47 12 6,5 6 30 26,3 103 11,22 20,78 48,64 1,53 936 4 26 4,33 8,32 10 



 

51 7,5 6,5 5 17,4 12,3 28 14,48 16,00 31,8 1,41 875 -6 31 4,83 8,99 1 

دة
عي

س
ت 

دي
و
ول

 ه
      

47 8 2,5 2 31 10 16 10,94 16,05 31,01 1,39 968 2 21 4,29 7,91 2 

48 11,4 7 6 28,5 8,5 108 11,45 16,86 34 1,42 942 2 26 4,41 8,5 3 

44 7,5 3 6 25,6 17,9 14 11,99 21,61 46,7 1,47 928 -6 21 4,49 8,28 4 

41 7,2 3,5 3 18,2 5,8 38 12,5 16,12 33,9 1,45 980 1 20 4,42 8,12 5 

38 8,3 6 4 16,4 10,7 29 13,48 22,46 49,2 1,48 912 6 24 4,79 8,08 6 

43 10,75 4 6 18,3 16,1 24 11,94 18,84 40,15 1,46 875 8 29 4,98 7,87 7 

51 7,6 10 5 22,8 15 26 13,3 20,54 45 1,48 1014 5 26 4,13 7,89 8 

43 8 4,5 4 21,3 10,6 34 12,64 18,19 37,2 1,43 904 -3 21 4,78 8,11 9 

47 9,4 5,5 6 24,6 14,5 45 12,31 19,53 42,2 1,47 894 -1 25 4,89 8,34 10 

44 7,9 5 5 20,1 10 41 13,67 19,22 36,61 1,38 925 2 18 4,62 7,98 11 

46 10,6 6 7 27,8 15,7 56 12,45 20,23 44,31 1,48 865 1 23 4,91 8,78 12 

39 8,4 3 5 21,1 16,8 80 12,92 18,58 39,07 1,45 1178 -9 26 3,97 7,73 1 

كر
س

هع
ي 

ال
غ

 
     

33 9,5 4 14 17,05 7,8 71 14,49 13,83 31,12 1,5 1198 -6 19 3,87 6,72 2 

43 8,2 10 7 16,3 9,55 83 12,71 14,00 33,2 1,54 1019 -10 23 4,16 7,22 3 

29 9,2 4 6 15,05 7,45 40 14,52 18,81 33,78 1,34 980 -3 21 4,62 7,85 4 

31 9,2 5 8 19,5 8,8 41 13,82 14,87 30,4 1,43 974 1 18 4,34 7,53 5 

42 7,8 7 6 21,5 14,2 54 13,61 17,54 30,56 1,32 934 5 25 4,74 7,9 6 

35 6,1 4 7 7,15 9,05 30 14,67 15,19 29,34 1,39 985 -3 22 4,25 7,78 7 

41 7,8 4 6 10 5,4 53 13,39 17,38 31,21 1,34 926 2 24 4,62 8,62 8 

36 8,3 4,5 4 14,2 9,2 54 14,55 15,51 29,54 1,38 1016 -3 21 4,15 7,55 9 

39 10,5 5,5 10 17,2 11,5 59 14,36 19,39 38 1,4 945 1 25 4,55 7,86 10 

31 7,8 3 5 13,7 8,6 46 14,7 16,36 30,7 1,37 1045 2 19 4,04 7,12 11 

40 9,3 6 13 19,8 13,2 52 14,31 17,94 37,2 1,44 945 1 23 4,61 8,33 12 

49 8,7 3 8 23,2 8,4 24 12,45 20,07 47,6 1,54 970 -3 27 4,71 7,31 1 

د 
دا

و
نن

غا
ست

ه
 

     

49 7,3 7 9 16,7 13,9 33 11,2 16,92 34,6 1,43 975 1 25 4,37 8,25 2 

52 7 3 11 18,9 12,2 44 12,76 15,61 30,6 1,4 988 -6 22 4,65 8,53 3 

51 8 6,5 6 19,2 11 65 12,04 16,32 37,2 1,51 1026 -10 24 4,13 7,48 4 

46 8,7 8 5 25,3 15,8 14 13,08 17,10 34 1,41 990 -4 26 4,34 8,1 5 

51 9,5 5 9 20,6 14,4 41 12,2 13,72 30,45 1,49 1055 -12 21 4,03 7,69 6 

41 10,4 8,5 12 21,4 10,7 59 13,29 16,32 32,9 1,42 994 -12 19 4,4 8,59 7 

42 9,2 8 6 18 13,5 24 12,11 16,74 35,2 1,45 985 2 23 4,25 7,78 8 

45 8 6 7 19,2 11,2 41 12,4 16,68 34,1 1,43 945 -2 22 4,45 8,03 9 

48 9,2 7,5 7 22,4 13,4 44 12,26 16,40 36,4 1,49 985 0 25 4,23 7,68 10 

41 7,8 4 6 17,8 11,2 43 12,75 16,20 30,4 1,37 915 3 19 4,51 8,15 11 

50 10,1 6,5 13 24,4 14,4 51 12,15 20,18 44,2 1,48 1029 2 24 4,15 7,9 12 

42 10 3 8 9,7 6 28 11,58 13,63 29,05 1,46 998 -4 24 4,37 8,03 1 

ن 
ان

تغ
س

 ه
ي

ج
تر

 
  

  

38 8,4 7 5 8,5 6,2 19 12,44 22,83 50 1,48 955 -1 19 4,47 8,34 0 

39 7,8 6,5 8 15,1 8,5 25 13 15,29 32,6 1,46 990 6 21 4,29 8,31 3 

27 8,1 5 3 15,6 9,2 16 13,2 15,99 30,45 1,38 922 -12 17 4,69 8,22 4 

39 7,1 3 6 16,3 9,8 28 11,81 13,95 30,98 1,49 890 -4 18 4,88 8,79 5 

36 4,6 7,5 3 13,7 8,2 21 13,4 15,11 29,2 1,39 945 -7 19 4,56 9,03 6 

31 5,75 5 12 13,2 7,2 21 14,64 16,63 29,41 1,33 925 -12 20 4,89 8,79 7 

41 7,9 6 5 23,4 11,2 31 11,6 21,17 47 1,49 914 -1 21 4,9 8,7 8 

43 11 5 4 25,5 11,2 30 11,82 14,94 29,28 1,4 955 -4 17 4,42 7,72 9 

47 12,5 7,5 6 27,5 16,2 41 11,68 16,34 35,8 1,48 978 -2 21 4,25 7,54 12 

41 10,3 2 4 21,1 10,3 31 12,13 15,72 29,5 1,37 1045 2 15 4,12 7,81 11 

49 12,6 5,5 9 32,5 17,2 44 11,44 19,03 41,12 1,47 970 1 23 4,56 7,42 10 

36 11 7 4 28,4 17,3 54 11,45 18,29 41,15 1,5 1197 5 17 3,84 7,25 1 

ى
سا

لو
 ت

اد
ود

 
     

46 10,2 7,5 3 28,5 21,2 45 10,35 17,41 39,7 1,51 1035 -6 25 4,22 7,37 2 

40 8,5 7 2 27,9 6,8 33 12,48 17,33 33 1,38 952 -3 23 4,53 7,63 3 

43 10,6 5 6 23,1 13,6 36 12,67 21,47 45,15 1,45 1178 4 33 3,84 8,46 4 

42 12,4 3,5 3 31,3 26,9 29 11,51 20,41 44,71 1,48 1185 7 24 3,85 7,1 5 

28 10,7 8,5 4 23,3 10,7 29 12,04 14,10 30,46 1,47 1108 -4 23 4,13 7,45 6 

48 10,5 6 7 34,4 13,5 45 12,23 18,48 47,32 1,6 1205 -3 28 3,84 7,16 7 

46 14,2 8 6 29,6 6,6 36 11,67 15,51 34,9 1,5 1184 -4 30 3,84 7,29 8 

37 11,2 6,5 3 26,4 14,2 28 11,68 22,21 38,12 1,31 1016 -4 24 4,19 7,28 9 

42 12,4 7 5 29 15,5 45 11,91 21,79 41,5 1,38 990 -1 27 4,39 7,43 10 

36 9,5 4,5 2 24,6 12,4 29 11,82 21,07 37,27 1,33 1065 1 22 4,1 7,05 11 

40 13,4 6,5 3 31,1 21,4 56 12,54 22,03 43,8 1,41 1012 2 26 4,38 7,61 12 



 

50 11,6 5 10 28,9 25,5 99 11,53 14,89 31,75 1,46 964 6 29 4,52 8,18 1 

ت 
دي

حو
لو

 ا
ع
ري

س
 

     

49 10,6 6,5 8 29,2 23,8 64 11,43 22,37 49 1,48 1190 8 25 3,93 8,57 2 

49 10,5 7,5 11 28 26,2 104 10,61 15,99 33,16 1,44 1010 5 28 4,24 7,86 3 

45 9,2 5 4 27,6 20,5 74 11,49 16,16 29,02 1,34 1075 1 30 4,05 8,19 4 

45 11 5 5 30,6 18,8 86 11,94 17,34 36,45 1,45 1172 -1 22 3,92 8,19 5 

51 11,6 6,5 8 32,8 28,2 96 12,22 18,22 41 1,5 1185 2 20 3,96 8,14 6 

41 11,4 7 13 29 28,7 88 12,48 17,21 32,3 1,37 1212 -3 21 3,77 7,47 7 

49 8,4 7 5 25,8 19,8 92 11,88 19,39 38 1,4 1156 -1 30 3,92 7,91 8 

46 10,34 6 6 27,3 22,4 65 11,84 17,20 34,2 1,41 1032 -5 21 4,33 8,21 9 

49 10,81 8 9 29,4 26,9 94 11,58 20,45 44,2 1,47 1120 1 26 3,99 8,02 10 

39 10,3 4,5 5 26,9 20,6 99 12,16 17,57 33,94 1,39 931 -3 24 4,51 8,37 11 

50 11,2 7 14 31 25 73 11,42 20,60 45,12 1,48 1175 4 28 3,83 7,86 12 

49 8,2 7 6 20,4 13,7 45 13,37 15,65 29,8 1,38 885 -5 24 4,9 8,6 1 

نت
س

سا
ح

ال
ت 

دي
و
ول

 ه
     

45 8,4 3 4 30,6 11,3 29 10,74 15,88 29,8 1,37 1014 1 25 4,23 7,9 2 

43 11,6 6,5 5 26,5 10,5 102 11,25 17,21 35,2 1,43 955 3 23 4,37 8,4 3 

42 8,9 3 5 18,2 16,3 19 11,57 23,98 45,66 1,38 997 -4 15 4,42 8,2 4 

39 7,2 6,5 3 20,2 6,2 44 11,9 15,26 31,21 1,43 1005 1 24 4,39 8,15 5 

39 8,33 7 3 15,3 11,7 29 13 20,28 45,02 1,49 875 7 19 5,1 7,93 6 

40 10,1 4 5 20,4 16,9 26 11,83 18,83 40,7 1,47 1021 8 28 4,23 7,86 7 

35 7,55 7,5 7 12 10 24 12,2 18,44 33,6 1,35 1172 6 20 3,98 7,85 8 

40 8,5 5 4 19,2 11,2 38 12,08 19,38 37,45 1,39 961 -3 15 4,51 8,22 9 

42 9,7 6 4 22,3 13,8 41 11,78 16,32 33,84 1,44 974 1 21 4,37 8,01 10 

37 8 4,5 4 15,7 10,8 31 12,58 18,67 35,56 1,38 904 0 26 4,87 8,36 11 

45 10,5 7 8 27,8 15,4 81 11,41 19,71 42,01 1,46 985 2 17 4,21 7,93 12 

38 9,4 4 7 23,2 18,6 69 11,84 21,65 50,01 1,52 1172 -8 26 3,98 7,93 1 

ف 
ني

يغ
 ت

يت
ال
هث

 
     

34 9,7 5 4 18,4 9,9 61 14,49 19,43 40,3 1,44 1197 -5 23 3,87 7,9 0 

43 8,4 7 6 16,2 11,35 86 13,3 23,91 47,54 1,41 985 -10 25 4,26 7,42 3 

28 8,6 4 4 17,07 8,3 44 14,47 22,12 55,91 1,59 908 -4 26 4,82 7,85 4 

30 7,7 5 5 20,7 10,2 40 14,46 18,43 36,64 1,41 900 2 22 4,74 7,8 5 

39 8,1 10 3 24,5 17,2 44 12,9 22,90 52,21 1,51 914 4 27 4,8 8,03 6 

34 7,1 6 4 10,4 8,3 33 14,32 22,96 50,3 1,48 972 -4 23 4,25 7,95 7 

37 6,9 7 6 12,5 6,3 45 11,9 21,22 41 1,39 911 2 26 4,62 8,62 8 

34 8,1 5 5 16,8 11 44 14,03 21,88 46 1,45 935 2 23 4,51 7,97 9 

39 8,4 6 6 19,4 15,2 63 13,82 21,98 47,5 1,47 951 1 27 4,34 7,78 12 

34 7,5 4,5 4 15,7 10,5 47 14,27 23,94 45,6 1,38 918 0 20 4,62 8,14 11 

40 10 6,5 6 22 13,2 70 13,67 21,61 49,27 1,51 975 1 25 4,22 7,68 10 

39 10,3 6,5 6 24,4 16,3 62 11,46 18,24 41,6 1,51 1006 3 21 4,23 8 1 

ث 
ار

تي
ت 

يب
شب

 
     

41 10,5 6 7 27,4 22,1 50 12,33 18,12 34,5 1,38 985 3 24 4,4 8,03 2 

40 8,4 10 6 26,9 6,7 28 12,1 23,99 47,02 1,4 937 5 30 4,15 7,52 3 

37 9,7 5 9 22,7 12,6 44 10,63 17,03 37,8 1,49 936 1 20 4,5 7,81 4 

33 10,5 5,5 5 30,3 25,5 29 10,9 15,70 33 1,45 900 2 26 4,11 8,16 5 

35 11,6 4 7 21,7 10,8 43 12,03 22,78 54,03 1,54 1000 -3 23 4,15 7,85 6 

29 10,7 5 8 32,7 12,5 32 11,34 14,48 30,45 1,45 995 -2 27 4,2 8,16 7 

39 12,2 3 5 21,4 7,8 49 11,68 19,48 37,64 1,39 1074 -4 25 4,03 7,83 8 

35 10,4 5 6 25,2 13,4 40 11,65 18,88 39,7 1,45 995 0 22 4,22 7,94 9 

36 11,3 6,5 8 28 14,2 45 11,45 22,03 47,6 1,47 1000 2 27 4,19 7,82 10 

35 11,2 5,5 2 23,4 13,6 39 11,82 19,19 38,15 1,41 985 -1 23 4,32 8,12 11 

40 12,8 7 8 31,1 21,8 58 11,65 21,56 48,5 1,5 1055 3 26 4,05 7,66 12 

40 9,5 1 6 25,7 14,36 54 11,63 16,54 30,6 1,36 985 0 22 4,14 7,53 1 

نن
غا

ست
 ه

ق
فا

 أ
     

43 8,6 6 7 17 14 56 10,25 18,41 38,7 1,45 1001 -1 22 4,05 7,4 2 

39 8,4 5 4 20 10,9 18 10,73 15,74 35,9 1,51 970 -1 21 4,34 8 3 

44 9,5 5 8 25,7 21,1 39 11,39 14,36 31,45 1,48 1009 1 21 4,14 7,75 4 

40 8,2 3 7 25 10 28 12 16,84 33 1,4 960 1 20 4,4 7,5 5 

40 6,7 4 3 26,5 11,8 21 10 16,35 29,8 1,35 975 1 21 4,34 7,84 6 

36 8,2 7 4 26 11,1 33 12,76 20,23 43,12 1,46 920 -1 21 4,45 7,68 7 

40 11 4 6 30,2 17,5 70 12,2 17,09 33,5 1,4 982 -2 23 4,35 7,41 8 

39 8,5 4,5 7 23,4 12,5 44 11,44 17,10 33,51 1,4 1010 -4 19 4,15 7,74 9 

43 10,2 6,5 6 27,6 17 56 11,21 18,23 37,8 1,44 980 -1 22 4,33 7,56 10 

35 7,4 3,5 4 20,7 13,8 33 11,86 18,22 34,2 1,37 970 0 22 4,39 7,94 11 

41 10,3 5 6 28 16,8 61 10,78 18,86 40,2 1,46 1018 2 21 4,09 7,42 12 



 

44 9,1 4 11 15 4,9 18 12,5 16,38 33,5 1,43 940 -2 13 4,53 7,03 1 

نن
غا

ست
 ه

ب
با

ش
 

     

45 12,7 8,5 6 33,3 21,5 16 11,5 16,25 35,6 1,48 1040 -3 21 4,09 6,84 2 

48 11,8 3,5 9 25,2 11 49 12,3 16,24 33,2 1,43 921 3 26 4,44 7,68 3 

42 9 5 6 15 11,7 31 11,5 17,69 33,2 1,37 973 0 24 4,25 7,37 4 

51 10,3 5,5 7 25,8 21,4 24 10,92 19,28 36,71 1,38 920 -7 28 4,57 7,5 5 

48 10 5 6 20,7 6 29 12,84 19,16 41,4 1,47 885 -6 27 4,5 7,5 6 

40 12,7 7 8 26,3 13 33 11,83 15,74 33,1 1,45 940 0 25 4,41 7,46 7 

43 13 4 4 17,5 5,6 54 11,3 18,11 45,2 1,58 1020 9 33 4,03 7,36 8 

44 11 5 8 21,3 10,5 29 11,92 16,68 34,1 1,43 980 -4 22 4,42 7,42 9 

49 12,5 5,5 7 24,5 12,5 54 11,72 17,04 37,84 1,49 999 -1 26 4,27 7,29 10 

40 10,2 3,5 7 18,2 6,5 29 12,13 18,75 35,2 1,37 960 1 21 4,51 7,56 11 

47 12,8 7 4 30,2 15 49 11,64 19,59 39,5 1,42 975 3 29 4,38 7,03 12 

40 7,8 4 6 23,7 15,5 56 12,46 18,28 36,34 1,41 980 11 26 4,31 7,44 1 

وت
حك

ال
  

و
و
هي

 ر
اد

 
  

46 12,2 4 3 21,6 5,2 45 10,13 16,83 37,36 1,49 972 8 33 4,25 7,38 0 

44 8,8 7,5 6 23,9 25,3 44 10 21,72 47,57 1,48 969 1 30 4,5 7,57 3 

43 10,5 10 4 26,3 17,1 54 10,4 16,35 35,34 1,47 985 7 26 4,25 7,62 4 

47 9,7 6,5 3 28 21,4 43 10,55 18,63 33,46 1,34 885 0 22 4,9 7,97 5 

51 10 7,5 6 29,7 25,7 64 10,35 16,38 33,5 1,43 940 8 27 4,38 7,75 6 

39 7,5 5 3 21 14,8 41 11,7 21,39 38,4 1,34 960 -1 28 4,45 8,09 7 

33 7,3 4 2 15 5,5 24 11,69 22,10 45,2 1,43 940 -3 25 4,6 8,45 8 

39 9,1 5,5 5 21,3 15,3 45 11,03 18,86 37,5 1,41 905 -4 19 4,55 7,9 9 

45 10,8 7 4 24,8 17,4 55 10,82 19,36 40,15 1,44 967 -2 23 4,36 7,45 12 

40 8,5 6 5 19,8 11,7 39 11,54 18,73 35,15 1,37 980 1 25 4,78 8,12 11 

48 11,4 7,5 7 16,8 23,5 51 10,79 19,45 42,61 1,48 1010 0 29 4,27 7,42 10 

47 8,8 7 4 20,5 16,7 65 12,33 16,43 35,5 1,47 1018 8 20 4,15 8,25 1 

ى
زا

لي
غ

ق 
فا

أ
 

  

50 12,3 7 6 26,5 21,2 53 10,55 18,11 36 1,41 1185 2 27 3,75 8,09 2 

41 7,2 3 5 13 5,7 87 12,36 18,38 34,5 1,37 1020 6 22 4,13 8,22 3 

41 11,9 5 5 30,8 23,4 105 12,67 18,10 41,81 1,52 999 1 24 4,12 7,53 4 

43 12,2 7,5 4 31,2 19,4 81 12,61 15,79 33,2 1,45 899 -2 30 4,47 7,94 5 

39 7,5 6,5 6 12,3 7,4 58 12,48 15,77 29,6 1,37 930 5 31 4,43 8,25 6 

38 8,5 8 5 24,2 15,5 39 11,05 16,87 29,4 1,32 1115 -2 26 3,75 8,28 7 

36 10 5 4 19,4 12,3 54 13,55 20,27 45 1,49 981 8 21 4,16 8,88 8 

40 9,4 6 3 21,3 15 67 12,34 18,22 35,2 1,39 909 -4 24 4,32 8,45 9 

44 10,6 6,5 5 24,6 17,2 80 11,82 18,33 38 1,44 997 2 30 4,1 8,21 10 

39 8,7 5,5 6 19,6 13,2 56 13,34 19,18 36 1,37 953 -4 23 4,41 8,89 11 

48 11,5 7 5 28,7 20,9 76 12,04 19,19 39,24 1,43 1010 2 27 4,09 8,25 12 

46 11,4 4 9 29,9 26,5 99 11,71 19,50 39,87 1,43 916 4 27 4,6 8,2 1 

ى
را

ه
و
د 

و
س

أ
 

     

49 11,2 7,5 11 27,5 20,7 55 11,39 17,03 31,5 1,36 1170 10 27 3,89 8,49 2 

48 10,1 7 7 27,6 24,3 78 10,75 16,33 32 1,4 980 3 24 4,3 7,9 3 

46 8,5 6 2 24,4 19,1 56 11,45 18,49 32,7 1,33 1123 -1 26 3,95 8,13 4 

47 10,4 4 9 29,9 18,6 84 12,2 15,98 32,67 1,43 1000 -3 24 4,02 8,25 5 

49 12 5,5 12 31,4 26,8 75 12,4 23,61 53,12 1,5 1120 4 22 3,88 8,05 6 

42 11,2 7 9 30,2 27,5 100 12,66 16,97 39,2 1,52 1173 -1 21 3,69 7,53 7 

48 10,5 7 5 22,8 19,8 91 11,82 17,17 38,12 1,49 1185 1 28 3,7 7,79 8 

41 10,2 4,5 8 26,8 21,5 70 11,85 18,37 36 1,4 960 -4 23 4,12 8,21 9 

47 11,2 6,5 11 29,6 24,6 79 11,62 19,00 40,5 1,46 1100 -1 25 3,99 7,98 10 

45 9,8 5 9 24,7 22 60 12,23 19,07 35,8 1,37 975 1 22 4,32 8,35 11 

49 11,6 10 12 30,2 33,2 54 11,43 19,77 43,9 1,49 1109 2 27 3,91 7,78 12 

40 9,2 3 11 21,6 15,3 52 11,53 18,29 35,84 1,4 977 1 23 4,1 7,63 1 

ث
ار

تي
م 

و
ج

ن
 

     

33 8,3 4 6 16,3 12,4 61 11,7 16,40 36,4 1,49 1111 2 23 3,85 8,25 2 

35 8,2 7 7 19,4 11,7 18 10,75 17,59 37,5 1,46 970 -1 28 4,3 7,69 3 

41 8,2 3,5 5 23,7 18,6 32 11,5 17,69 33,2 1,37 870 1 26 4,9 8,37 4 

36 10 6 4 22 11,4 14 11,6 18,27 34,8 1,38 889 1 18 4,7 8,2 5 

39 8,3 7 6 24,2 13,4 26 10,6 16,46 30 1,35 920 -2 25 4,45 8,3 6 

31 6,81 6,5 5 25 15,6 45 12,7 18,76 46,25 1,57 985 -3 22 4,23 7,9 7 

29 10,7 4 4 27 10,3 56 12,3 17,93 33,17 1,36 980 1 25 4,25 7,8 8 

35 8,5 5 7 22 13,2 41 11,58 18,12 35,51 1,4 945 1 22 4,44 8,11 9 

37 9,5 5,5 8 23,4 15,4 39 11,5 18,92 38,15 1,42 929 2 25 4,23 7,94 10 

30 7,8 4,5 5 19,4 12 37 11,68 18,01 33,81 1,37 960 0 19 4,51 8,23 11 

39 10 7,5 10 25,5 16,8 64 10,92 19,40 42,5 1,48 1100 -4 27 4,08 7,89 12 
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ن
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ع
ال
 ال

ويةق عيفةض    
44 12,5 7 8 30,2 26,5 56 10,21 18,71 42,65 1,51 1075 -1 25 4,25 6,95 1 

ٌ
زا

هي
غ

ع 
ري

س
 

      

50 12,8 7,5 7 21,5 15,8 48 10,33 17,48 36,25 1,44 1063 6 21 4,16 8,15 2 

54 10,2 5,5 6 23,6 19,2 77 10,42 17,60 37 1,45 1015 4 20 4,44 8,62 3 

45 11,4 9 9 22,4 16 84 10,52 17,02 32,41 1,38 1180 4 24 3,94 7,32 4 

45 8,9 3 6 28,1 11,8 100 10,54 23,63 45,01 1,38 1012 -10 14 4,28 6,37 5 

43 9,6 6,5 3 36,8 26 72 11,02 23,47 48,67 1,44 1145 -5 17 3,97 7,39 6 

46 9,7 7 7 38 24,8 56 10,74 18,63 36 1,39 1045 -9 23 4,2 8 7 

47 11,3 6 6 29,9 23 87 10,26 16,77 31,47 1,37 1008 3 26 4,04 7,42 8 

45 9,4 5,5 4 31,4 14,5 42 10,6 17,86 35,51 1,41 1012 -1 20 4,13 7,51 9 

49 6,5 7,5 7 34,2 23,5 81 10,23 20,54 45 1,48 1004 2 23 4,33 7,29 10 

45 9,6 4,5 3 24,5 19 54 10,54 17,21 33,25 1,39 1165 -10 21 3,97 7,92 11 

50 11 8 7 36,1 26 85 10,2 22,16 46,6 1,45 1015 3 25 4,31 6,94 12 

52 10,75 9 6 25,4 10,5 114 11,47 17,81 43,9 1,57 1038 0 26 4,34 6,97 1 

ٌ
را

ه
و
ح 

دي
ى
ىن

 ي

    
ود

ول
 م

51 8,6 10 6 14,25 10 35 13,02 18,65 44,81 1,55 996 -3 24 4,56 6,66 2 

49 7,6 10 7 25 10,65 56 11,93 19,05 34,71 1,35 980 1 20 4,5 6,44 3 

47 5,8 7 5 30,85 14,6 40 11,35 23,91 50,96 1,46 875 -1 21 4,61 7,22 4 

49 7,15 8,5 4 25,4 9,6 25 12,98 17,46 42,5 1,56 995 -1 22 4,09 7 5 

45 10,1 5 9 12,7 11 20 12,22 17,32 41,61 1,55 1010 3 29 3,97 7,31 6 

43 7,9 8 7 26 13,5 79 11,94 18,35 40,2 1,48 1040 2 27 4,3 6,93 7 

42 5,7 7 4 23 9,6 82 11,8 20,58 36,4 1,33 1064 -1 25 4,38 7,01 8 

42 6 6 5 17,2 9,5 50 12,23 17,72 36,24 1,43 1005 0 23 4,52 7,2 9 

47 9 8 8 27,9 13,4 64 11,84 20,58 46,92 1,51 1025 3 28 4,53 6,4 10 

41 5,1 6 6 14,7 10,2 45 12,94 20,49 38,45 1,37 890 -3 23 4,75 7,1 11 

50 9 7 9 29,6 13 82 11,76 20,00 46,21 1,52 1050 4 25 4,13 6,8 12 

48 10,6 8 8 27,4 24 103 9,45 18,04 40,6 1,5 1125 5 32 3,97 7,47 1 

 ٌ
را

ه
و
ح 

عي
جً

 
     

49 12 8,5 9 32,5 25,9 108 11,54 17,05 42,56 1,58 1176 -5 28 3,81 7,5 2 

38 12 7,5 10 32,8 23 89 10,45 16,14 36,32 1,5 1180 5 27 3,81 7,59 3 

49 11,2 6,5 5 30 15 50 10,84 20,75 43,62 1,45 1026 -10 25 3,82 8,15 4 

37 9,4 6,5 10 27,8 13 64 12 17,23 32,82 1,38 1045 1 30 3,97 8,03 5 

49 13,1 7 9 30,4 24,5 99 9,77 17,30 35,87 1,44 1124 5 33 3,97 7,28 6 

33 9,2 6 4 16,9 13 26 10,32 13,95 35,27 1,59 985 -1 35 4,12 7,81 7 

35 8,4 5,5 7 23 13 20 10,24 17,68 38,72 1,48 1074 -8 22 4,28 8,38 8 

40 9,4 4,5 8 21,7 17,2 53 11,29 16,83 33,45 1,41 980 1 25 4,15 7,9 9 

48 11,5 7,5 11 31,1 23,7 85 9,87 16,67 41,1 1,57 1096 5 31 4,25 7,4 10 

37 8,7 4 7 24 19 42 11,94 17,80 36,4 1,43 1106 -4 27 4,12 8,2 11 

49 12,9 7,5 11 30,2 24,3 80 9,89 17,57 41,68 1,54 1164 2 31 3,87 7,5 12 

45 11,8 3 4 32,1 25,8 56 12,45 22,44 56,02 1,58 1045 6 30 4,09 7,16 1 

س
ثا
هع

 ت
اد

ح
ات
 

    

 
39 11,2 10 7 41 30,5 58 11,46 21,11 54,72 1,61 1126 5 22 3,9 8,1 2 

49 10,3 6 8 26,1 19,8 123 12,11 19,67 40,23 1,43 1158 4 25 3,72 8 3 

51 10,9 8 6 29 19,2 113 11,8 16,31 33,82 1,44 1145 -3 27 3,75 8,09 4 

40 8,1 7,5 4 22 14,3 81 11,45 18,45 40,42 1,48 1008 0 28 4,16 7,56 5 

46 10,5 5 7 30,5 16,3 18 12,02 16,11 33,4 1,44 1045 3 29 4,03 8,25 6 

46 11 7,5 9 39,3 25 39 11,94 16,53 34,27 1,44 1123 5 31 3,63 8,69 7 

45 10,4 7 7 28,6 18,4 45 11,99 18,05 31,45 1,32 1090 -1 27 3,85 7,5 8 

43 9,5 5 5 29,4 20,5 46 12,03 19,40 38,56 1,41 1096 0 27 3,94 8,04 9 

49 10,9 7,5 9 37,5 32 57 11,9 21,39 50,72 1,54 1125 3 29 3,77 7,64 12 

41 8,5 6,5 5 28,4 17,4 62 12,11 19,52 38,8 1,41 1042 0 24 3,94 8,3 11 

47 11,2 6 9 41,5 22,8 105 11,81 18,76 42,21 1,5 1087 -2 30 3,84 7,45 12 



 

43 7,7 7 8 26 14,9 38 12,73 18,26 38,4 1,45 1123 -5 30 4,1 8,13 1 

ذج
عي

س
ح 

دي
ى
ىن

 ي
      

33 11,3 6 6 26,1 4,9 45 12,45 17,50 42,6 1,56 895 8 30 4,25 7,5 2 

46 10,7 7,5 5 27,8 16,3 31 13,02 19,52 38,8 1,41 965 3 30 4,28 7,65 3 

41 11,5 5 3 25,5 15,5 30 13,08 18,07 43,41 1,55 1085 0 28 3,78 7,65 4 

49 9,5 6,5 3 12,7 13 27 13,14 17,09 34,94 1,43 964 1 29 4,11 8,06 5 

45 8,9 4 4 16,6 8,3 29 14,2 21,08 46,8 1,49 1280 2 20 4,47 7,94 6 

41 8,3 3,5 1 21,3 10,5 30 13,56 16,17 32,6 1,42 1150 3 30 3,75 7,69 7 

39 9,3 5 8 22,4 9,5 47 12,78 16,70 35,12 1,45 1090 2 28 3,87 7,78 8 

36 8,7 4,5 4 21,4 12,5 26 13,22 17,86 35,5 1,41 1040 -1 27 4,22 8,1 9 

42 10,5 6 7 25,3 12,6 34 13,02 18,95 41,51 1,48 1056 3 28 3,98 7,62 10 

37 8,5 3,5 3 18,9 10,2 25 13,99 19,68 44,28 1,5 1095 -4 25 4,15 7,94 11 

45 9,6 5,5 6 25,3 14,8 35 13,89 17,84 37 1,44 990 0 29 4,02 7,68 12 

47 10 6 4 26,15 20 71 12,76 15,78 34,56 1,48 870 6 18 4,19 7,22 1 

كر
س

يع
ي 

ان
غ

 
     

42 13,05 4,5 2 23,65 13 30 13,68 19,77 46,89 1,54 924 9 23 4,19 7,31 2 

33 11,3 7 3 27,8 22,6 62 12,05 18,46 49,64 1,64 1145 3 28 3,84 7,31 3 

46 10 5 2 19,05 18 34 14,25 20,00 43,81 1,48 945 4 19 4,25 7,44 4 

41 9 6,5 3 29,9 16,8 57 13,2 14,08 31,25 1,49 986 1 26 4 7,13 5 

37 10 7,5 1 22,7 5,5 25 13,04 22,17 41,62 1,37 933 8 19 4,22 7,14 6 

50 11,2 8 5 25,5 8,9 56 12,41 16,94 33,21 1,4 970 2 30 4,09 6,93 7 

49 12,4 7,5 3 26,7 10,5 40 12,35 18,26 34,78 1,38 990 0 29 4,13 7,07 8 

42 9,6 5 2 24,8 13,5 47 13,26 17,16 35,59 1,44 945 -2 23 4,21 7,3 9 

45 12,4 7 3 26,7 20,8 56 13,02 19,61 44,12 1,5 1005 5 26 4,04 7,02 10 

39 9,6 4 1 23 12,6 48 13,7 19,44 38,64 1,41 1025 0 23 4,19 7,33 11 

47 11,5 7 6 24,8 19,7 61 12,99 21,33 41,81 1,4 1034 1 25 3,94 7,14 12 

42 8,2 7,5 7 25,7 9 62 11,1 18,82 40,67 1,47 975 -6 30 4,16 7,59 1 

د 
دا

و
نى

غا
ست

ي
 

     

48 10,4 5,5 4 25 10 102 10,76 19,30 35,17 1,35 1084 -7 25 3,94 7,5 2 

49 9,3 8 6 25 15,6 90 11,51 18,32 32,41 1,33 895 2 20 4,31 8,1 3 

55 9 8,5 4 31,5 20,7 36 11,48 19,02 40 1,45 925 -5 27 4,19 8,15 4 

48 9,2 9 5 20,8 10,3 91 11,36 18,91 43,12 1,51 1008 -11 21 4,03 7,63 5 

39 10,4 10 3 22,5 20 57 11,17 18,44 40,4 1,48 1010 -2 25 4,03 7,53 6 

51 10,2 7,5 4 28 8,5 104 11,45 20,47 37,3 1,35 974 5 18 4,19 8,12 7 

42 10 5,5 7 23,6 13,6 52 11,54 18,22 34,7 1,38 933 3 24 4,22 8,05 8 

39 9,1 7,5 4 23,4 9,4 54 11,34 18,38 34,5 1,37 1045 1 22 4,08 7,7 9 

42 9,8 9 6 29,4 16,8 81 11,03 21,67 39,5 1,35 1002 -5 24 4,03 7,97 10 

44 8,9 6 3 24,6 12 45 11,41 18,80 35,8 1,38 1050 2 20 4,25 8,1 11 

51 9,8 8 6 27,8 15,7 87 11,18 19,57 41,71 1,46 1040 4 26 4,01 7,8 12 

32 9,4 6,5 11 13,1 12 39 10,77 19,48 44,42 1,51 1087 1 24 4,22 7,98 1 

ى 
ان

تغ
س

 ي
ي

ج
تر

 
  

  

34 6,4 3 10 10 10 26 11,4 16,19 34,5 1,46 990 -9 24 4,5 7,97 2 

42 8,1 8,5 7 11,3 11,2 30 10,93 15,90 38,2 1,55 1061 3 19 4,25 8,12 3 

34 8,1 5,5 4 10,6 9,3 22 12,7 17,02 40,9 1,55 945 -5 20 4,35 8 4 

35 7,3 6,5 3 14,5 11,2 28 12,6 16,45 32,71 1,41 972 -6 21 4,37 8,45 5 

42 7,6 3,5 10 16,5 12,3 28 13,1 18,86 39,1 1,44 880 -7 20 4,55 8,02 6 

38 9,5 10 9 16,3 11,4 32 13,2 18,51 33,74 1,35 974 -1 18 4,28 8,22 7 

42 7,5 6,5 8 13,5 10,9 42 12,56 21,33 48 1,5 896 1 23 4,6 8,04 8 

35 6,3 4,5 9 12,5 10,4 41 12,34 17,61 36,51 1,44 870 -2 23 4,75 8,42 9 

42 8,9 7,5 11 14,9 11,5 25 11,67 17,87 40,2 1,5 1008 0 27 4,31 8,01 12 

35 6,4 2,5 7 11,9 10,2 22 12,84 19,69 40,82 1,44 865 -1 21 4,63 8,7 11 

42 8,1 6,5 10 15,2 11,6 24 11,46 19,37 43 1,49 1086 4 25 4,21 8,1 12 

50 9 8,5 12 35 22,3 73 10,61 19,82 40,52 1,43 1049 2 34 4,38 7,66 1 

ٌ
سا

هً
 ت

اد
ود

 
     

42 14 8,5 4 27,2 12,4 55 10,51 16,40 37,9 1,52 1074 2 33 4,19 7,57 2 

43 10 7 8 29,3 16,8 40 10,86 17,67 32,2 1,35 952 2 28 4,53 7,47 3 

46 7 7,5 6 30,2 15,9 81 11,6 17,73 32,31 1,35 994 2 28 4,28 7,58 4 

45 9 10 10 19,5 8,5 40 12,7 18,84 40,17 1,46 1020 3 30 4,28 8,23 5 

50 7 4,5 6 26,8 7,2 63 11,88 17,43 35,65 1,43 1035 -5 30 4,34 7,53 6 

48 10 8 8 17,3 17,1 38 12,61 16,90 36,51 1,47 1124 3 31 4,03 7,61 7 

43 11,5 7,5 6 22,4 9,4 32 12,1 19,30 44 1,51 975 3 34 4,5 7,62 8 

42 8,4 6,5 6 23,4 12,5 50 11,9 18,39 36,56 1,41 894 1 30 4,45 7,76 9 

48 12,4 8 11 31,4 17,2 74 11,47 18,11 40,2 1,49 970 0 32 4,21 7,55 10 

46 9,4 4,5 6 21,8 12,7 44 12,2 19,66 36,9 1,37 894 2 27 4,44 8,23 11 

45 13,4 8 12 33 20 56 11,34 19,08 41,8 1,48 1006 4 32 4,2 7,53 12 



 

46 12,2 4,5 5 31,9 27,3 57 12,33 20,95 46,5 1,49 1002 7 31 4,07 7,14 1 

ح 
ذي

حً
نً

 ا
ع
ري

س
 

     

42 11,5 10 8 42 28,6 65 11,16 17,36 36 1,44 1175 6 24 3,95 7,65 2 

51 9,9 6 3 26,3 22,6 112 12,25 15,59 37,94 1,56 1184 4 27 3,7 7,59 3 

53 11,4 7 2 31 23,2 113 11,57 18,10 39,12 1,47 1165 -3 26 3,72 7,53 4 

39 8,06 7,5 6 21,8 16,4 87 11,03 15,20 34,2 1,5 1069 -4 31 4,12 8,01 5 

52 10,6 3,5 3 30,1 19,1 27 11,8 17,59 40,65 1,52 1008 1 28 4,05 8,45 6 

44 11,2 6 2 38,9 27,6 39 11,53 20,60 38,1 1,36 1120 3 30 3,57 7,4 7 

48 10,7 7,5 4 28,2 20,3 47 11,66 19,68 43,1 1,48 1145 5 25 3,8 7,82 8 

41 10,2 6 3 30,1 22,2 66 11,74 19,37 38,5 1,41 1166 -3 26 3,98 7,45 9 

47 11,5 7,5 7 36,5 27,4 79 11,24 18,72 42,12 1,5 1214 2 28 3,67 7,41 10 

45 10,3 2,5 4 28,4 21,2 66 12,03 18,77 38,92 1,44 1017 1 24 4,02 8,22 11 

50 12,4 7 7 33,2 25 103 11,68 19,44 42 1,47 1110 4 30 3,8 7,48 12 

44 11,7 7,5 5 27 12,4 50 11,94 18,43 46 1,58 1095 7 29 3,94 7,8 1 

نح
س

سا
ح

ان
ح 

دي
ى
ىن

 ي
     

45 10,9 8 3 27,8 18,7 42 12,84 19,49 42,12 1,47 1065 4 28 4,14 7,65 2 

41 11,2 5,5 6 25,4 17,9 30 12,45 18,99 48 1,59 1078 0 25 4,08 7,65 3 

47 9,3 6,5 2 14,6 12,2 29 12,04 18,64 38,12 1,43 1098 2 26 4,33 8,2 4 

41 8,5 3,5 3 18,9 11,3 20 13,61 16,85 35,42 1,45 1008 1 25 4,02 7,94 5 

42 9,3 4,5 5 23,4 9 18 12,9 13,88 31,24 1,5 1150 2 20 3,6 7,7 6 

35 7,8 5,5 1 20,5 10,5 30 11,85 16,96 30,45 1,34 1126 2 24 3,88 7,82 7 

39 9,4 5 7 20,5 13 29 12,61 17,06 34,4 1,42 1008 0 30 4,05 7,96 8 

42 10,2 6 3 24,8 17,6 46 12,46 18,53 41,13 1,49 1150 3 24 3,78 7,7 9 

38 9,7 5,5 5 19,8 12,7 29 12,74 17,44 32,74 1,37 1060 1 26 4,21 7,92 10 

42 10,8 6,5 2 26,2 18 42 12,35 18,31 44 1,55 1098 -1 22 3,73 7,8 11 

42 11,5 7 5 14,8 12,4 24 11,94 19,86 46,5 1,53 960 2 28 4,13 8,02 12 

45 11 7 9 27,2 21 76 12,11 23,01 56 1,56 994 5 17 4,18 7,23 1 

ف 
ني

يغ
 ت

يح
ان
يث

 
     

40 13,2 5,5 8 24,6 15 34 13,73 20,28 55,89 1,66 1120 8 22 3,94 7,21 2 

35 11,2 7,5 6 26,2 23,7 58 11,82 19,77 43,31 1,48 984 4 27 4,3 7,1 3 

31 10,1 4,5 8 20,5 18 37 12,72 17,40 34,6 1,41 994 5 18 4,07 7,76 4 

42 9,5 6,5 6 29,9 18,8 47 12,68 16,33 32 1,4 962 1 25 4,02 7,04 5 

37 11,2 6 5 22,6 7,6 22 12,81 22,01 48,87 1,49 921 6 20 4,22 7,12 6 

48 10,4 7,5 8 24,5 10,8 58 11,2 19,34 36,84 1,38 1006 2 29 4,03 6,93 7 

42 12,4 6,5 3 25,7 11,5 57 11,6 17,60 35 1,41 1014 0 30 4,13 7,02 8 

42 11,6 7 6 27,6 17,8 54 12,34 19,44 45,5 1,53 1025 -1 23 4,02 7,12 9 

38 10,5 5,5 8 21,3 12,2 43 12,54 18,64 39,2 1,45 1046 4 25 4,25 7,8 12 

43 11,3 6 6 27 18,2 81 11,75 18,70 43,21 1,52 980 -2 22 4,01 7,1 11 

36 10,1 5 7 24,5 13,7 57 12,94 22,29 41,83 1,37 935 1 28 4,27 7,45 12 

45 10,3 7 8 32 23,2 75 10,22 18,05 39 1,47 984 -1 18 4,3 6,94 1 

خ 
ار

تي
ح 

يث
شث

 
     

43 12,4 7 7 26,3 13,4 103 9,73 17,12 40,6 1,54 1007 4 21 4,05 7,21 2 

46 11,5 6 4 25,4 17,2 38 11,4 18,60 34,91 1,37 1018 0 24 4,02 7,76 3 

42 8,3 5,5 8 27,4 14,8 75 10,75 19,75 48,69 1,57 1111 0 26 3,98 7 4 

42 9 4,5 7 19,3 8,2 57 10,85 17,71 39,31 1,49 1035 5 21 4,02 6,8 5 

36 7,5 6 3 23,8 9,8 71 11,08 17,38 31,2 1,34 942 -5 28 4,33 7,22 6 

37 8,6 7 6 17,4 13,2 56 11,9 16,30 32,4 1,41 1007 3 22 4,06 7,12 7 

41 11,4 4,5 6 21 10,9 33 12,33 17,49 31,41 1,34 895 2 20 4,54 7,45 8 

38 8,6 5 5 21,3 12,7 56 11,15 17,65 34,59 1,4 947 -1 22 4,35 7,39 9 

43 11,5 6,5 7 26,4 19,8 77 10,81 19,08 41,8 1,48 1000 2 25 4,02 7,12 10 

36 8,2 5,5 4 19,8 13,2 45 12,26 18,91 35,5 1,37 975 3 21 4,23 7,34 11 

45 10,6 6 6 27,1 20,6 65 10,68 20,09 45,2 1,5 996 1 27 4,15 6,97 12 

36 12,4 7 10 23,4 14,8 77 11,71 17,46 48,12 1,66 1120 -1 26 3,38 7,38 1 

نى
غا

ست
 ي

ق
فا

 أ
     

30 10,3 6,5 6 27,8 22,2 38 10,55 20,32 42,72 1,45 1005 -8 25 4 7,56 2 

40 11,7 5 9 19,7 15,3 46 10,8 17,16 39,12 1,51 1150 2 25 3,96 7,28 3 

50 12,5 7 6 33,2 25 30 12,49 17,27 38,85 1,5 960 2 29 4 7,28 4 

45 10,6 10 9 29,5 18,6 29 12,39 18,00 38,9 1,47 980 4 20 4,29 7,72 5 

46 9,8 6,5 6 31,4 23,4 57 12,15 18,43 46 1,58 1145 5 20 3,91 7,66 6 

53 10 5,5 8 19,2 11,3 28 11,99 17,67 45,23 1,6 1125 -8 22 3,94 8,1 7 

49 11,2 5 6 19,6 15 103 11,93 16,97 46,2 1,65 1165 5 31 3,78 7,81 8 

38 10,5 6,5 8 23,9 15,5 44 12,08 17,87 40,2 1,5 1114 0 24 3,97 7,67 9 

48 11,8 9,5 10 27,6 22,5 78 11,63 17,23 44,1 1,6 1125 3 25 3,85 7,33 10 

41 10,9 5 7 22,3 13,8 47 12,14 19,51 41,58 1,46 960 -2 21 4,21 7,78 11 

48 11,3 7,5 10 31,4 23,1 84 11,27 18,74 46,2 1,57 1145 2 28 3,72 7,45 12 



 

40 9,9 5 12 20,3 13,5 57 10,93 19,03 41,13 1,47 945 2 23 4,17 6,94 1 

نى
غا

ست
 ي

ب
ثا

ش
 

     

37 11,1 3,5 2 29 12,8 19 10,6 19,24 42,72 1,49 1023 0 22 4,03 7,15 2 

45 6,8 3 6 21,5 12,7 45 11,27 16,25 32,3 1,41 1014 2 21 4,14 6,75 3 

45 8,8 3 7 26,4 12,2 29 12,1 16,32 32,9 1,42 954 1 21 4,04 7,46 4 

43 8,2 2,5 9 23 13,4 28 11,76 22,64 42,5 1,37 890 -1 21 4,35 6,93 5 

45 7,7 6,5 6 18,1 10,2 22 11,05 18,07 35,42 1,4 885 4 22 4,55 7,47 6 

42 9,6 4,5 6 30,3 17 57 10,59 17,48 38,8 1,49 942 2 22 4,25 7,59 7 

40 9 3 10 25,5 16,7 64 11,68 22,26 45,52 1,43 968 -1 23 4,35 7,46 8 

39 8,1 2 8 22 10,9 32 11,54 17,56 35,4 1,42 982 -1 21 4,44 7,5 9 

43 10,2 5 13 27,6 13,4 36 11,14 17,79 37,4 1,45 1025 3 22 4,15 7,14 10 

39 9,6 3,5 7 21,7 12,9 34 11,8 17,91 34,6 1,39 975 2 24 4,34 7,4 11 

34 10,4 5 12 27,1 14,7 35 11,06 18,79 39,5 1,45 990 0 20 4,15 6,98 12 

45 11,72 9 7 31,7 24,5 60 11,2 20,53 49,97 1,56 1015 0 32 4,15 6,92 1 

ًح
حك

ان
  

و
ى
هي

 ر
اد

 
  

51 11,96 10 4 20,54 13,7 56 10,4 17,55 33,42 1,38 1008 7 27 4,08 8,12 2 

54 10,5 5,5 2 23,8 16,8 89 10,51 16,94 37,1 1,48 1024 3 37 4,24 8 3 

49 11,02 9 4 22,1 15,9 77 10,69 16,84 35,41 1,45 1095 2 23 3,92 7,01 4 

40 8,9 4 2 25,7 10,4 75 10,81 17,97 32,75 1,35 1038 -9 31 4,38 7,02 5 

43 9 6,5 2 36,3 25,2 86 10,97 18,11 36 1,41 1097 -3 36 3,97 7,28 6 

47 8,5 7 3 30,9 23,1 71 10,76 18,02 35,82 1,41 1002 -6 24 4 7,96 7 

50 10,3 6,5 3 30,5 21,6 82 10,49 17,40 34,1 1,4 995 4 22 4,01 7,3 8 

45 9,5 6 5 25,3 17,6 84 10,84 17,08 35,41 1,44 984 4 27 4,15 7,65 9 

48 11,5 8 4 30,5 20,4 57 10,53 18,30 38,47 1,45 1095 -3 30 3,95 7,32 12 

41 10,2 5,5 5 24,8 16,9 78 10,86 19,31 36,25 1,37 1024 0 24 4,21 7,98 11 

51 11,4 7,5 4 31,5 23,6 48 10,35 20,45 45,41 1,49 987 4 34 4,02 7,2 12 

49 11,69 6 6 29,7 18,5 40 10,5 17,55 41,63 1,54 964 -2 22 4,35 7,22 1 

ٌ
زا

هي
غ

ق 
فا

أ
 

  

49 11,84 6,5 3 22,54 12,2 36 10,8 18,95 43,21 1,51 992 5 31 4,24 8,2 2 

54 10,2 5 5 22,6 15,3 61 10,71 18,72 33,61 1,34 874 5 25 4,64 8,12 3 

47 10,18 10 6 21,9 13,8 83 10,69 22,92 48,86 1,46 1125 6 25 3,96 7,05 4 

50 7,7 4 3 30,2 10,2 93 10,41 19,42 36,45 1,37 1006 -10 24 4,18 6,88 5 

43 9,1 6,5 4 36,4 13,3 70 11,17 19,94 42,5 1,46 1145 -7 23 3,97 7,34 6 

45 8,5 7 2 29,4 22,2 50 11,16 17,44 32,74 1,37 825 -8 21 4,4 8,04 7 

50 10,7 5,5 1 28,5 20,9 82 10,68 23,74 54,84 1,52 990 2 19 4,07 7,5 8 

42 9,2 7,5 4 25,9 14,7 54 10,91 19,73 39,23 1,41 876 -9 22 4,45 7,68 9 

49 10,2 5,5 2 30,4 19,5 73 10,67 22,44 42,12 1,37 984 3 36 4,02 7,23 10 

46 8,9 8,5 6 23,8 17,8 60 10,86 20,08 38,8 1,39 875 2 21 4,43 7,94 11 

48 11,3 7 3 28,7 17,8 77 10,52 21,37 46,8 1,48 992 4 30 4,01 7,12 12 

44 11,4 3 9 32,2 24,3 57 12,97 14,64 31,2 1,46 1011 5 27 4,11 7,14 1 

ٌ
را

ه
و
د 

ى
س

أ
 

     

41 10,9 9 9 41 31,4 58 11,6 19,93 48,5 1,56 1185 4 20 3,85 8,2 2 

47 10,5 6,5 8 25,9 16,2 105 12,87 19,95 51,7 1,61 1190 5 23 3,74 8,02 3 

51 10,4 6 10 27 15,2 113 11,99 20,13 43,5 1,47 1178 -3 28 3,78 7,5 4 

42 8,14 7 6 22,2 12,2 80 11,59 16,63 32,13 1,39 1004 -2 25 4,2 8,5 5 

52 10,4 4,5 12 30,9 13,5 20 12,7 21,50 45,82 1,46 984 -1 30 4,01 8,63 6 

47 10,8 6 9 39,4 22,4 43 12,23 17,00 31,9 1,37 1195 3 31 3,69 7,6 7 

43 10,1 6,5 11 29 16,5 47 12,34 19,64 37,4 1,38 1165 5 23 3,9 8,03 8 

44 9,3 5,5 8 29,5 18,8 57 12,34 18,63 38,1 1,43 1174 -1 24 3,97 8,02 9 

47 11 7 12 33,6 19,3 72 12,28 18,27 41,1 1,5 1200 0 27 3,74 7,66 10 

39 8,9 5 9 29,4 17,8 66 12,3 18,51 36,8 1,41 1004 2 22 4,02 8,32 11 

46 10,2 6 11 41,2 29,2 101 11,86 20,57 46,9 1,51 1068 4 29 3,77 7,55 12 

42 10,2 6,5 12 21,4 10,5 64 10,53 21,17 52,84 1,58 968 6 24 4,18 6,94 1 

خ
ار

تي
و 

ى
ج

ن
 

     

39 11,2 4 6 25 12,8 25 10,7 14,76 33,65 1,51 974 2 17 4,22 7,06 2 

37 8,8 4,5 10 20,6 11,9 40 11,58 17,96 35,2 1,4 1005 -1 19 4,06 7,35 3 

41 6,8 7 5 26,3 16,2 26 12,7 19,17 36,51 1,38 1125 0 22 3,39 8 4 

33 7,5 7 4 22 12,5 30 10,45 18,55 33,3 1,34 1134 2 26 3,99 8,41 5 

35 9,4 6 7 17,2 11,3 19 11,05 18,87 39,12 1,44 925 2 28 4,23 7,1 6 

42 6,6 5,5 3 28,4 16,4 47 13,33 17,65 37,62 1,46 1145 4 24 3,66 7,28 7 

36 7,2 7 4 23,2 15,6 57 11,2 16,43 35,5 1,47 978 6 22 4,15 7,15 8 

36 8 5,5 5 21,5 11,5 34 11,75 17,36 35,5 1,43 998 3 21 4,02 7,64 9 

41 9,5 6 8 27,6 14,4 58 11,31 20,45 44,8 1,48 1164 1 24 3,87 7,23 10 

37 7,8 4,5 3 21,6 10,8 40 12,75 18,84 36,4 1,39 988 5 21 4,11 8,12 11 

45 10,9 6,5 10 25,6 14,2 52 11,28 19,93 48,5 1,56 1122 -2 28 3,54 7,15 12 



 

 نتائج التجربة اإلستطالعية:
 ( سنة12-11المقترحة للفئة العمرية ) النتائج القبلية لبطارية اإلختبارات

 االختبارات البدنية االختبارات المهارية
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ضعيفة  قوية  
45 11,5 7,5 5 29,5 25,4 45 10,05 1120 -3 22 4,3 7,14 1 
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49 12,4 8 4 20,5 14,1 37 10,34 920 3 29 4,26 7,99 2 

46 10,2 6,5 6 24,1 16,5 71 10,36 965 4 23 4,85 8,12 3 

43 11,2 7,5 4 21,3 14,2 66 10,48 1025 1 24 4,05 7,4 4 

50 8,2 6,5 6 27,6 11,2 92 10,26 1100 -15 26 3,97 6,99 5 

45 8,2 7,5 3 35,6 23,2 100 10,78 1087 -7 28 4,24 7,46 6 

45 8,6 7,5 2 36,9 17,8 56 10,75 980 -9 25 4,39 8,25 7 

42 10,2 8 4 29,5 21,5 88 10,43 1130 1 23 4,78 7,77 8 

46 9,4 5 4 30,6 12 65 10,55 936 -4 21 4,51 7,68 9 

48 4,5 7,5 2 33,2 20 55 10,23 885 2 25 4,82 8,12 10 

42 8,4 5 1 22,4 15,9 42 10,45 995 -13 21 4,22 8,02 11 

39 10,3 6 2 29,2 13,5 78 10,16 1145 1 23 4,15 7,49 12 

 ( سنة12-11النتائج البعدية لبطارية اإلختبارات المقترحة للفئة العمرية )

 االختبارات البدنية االختبارات المهارية
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ضعيفة  قوية  
43 11,4 7 4 28,3 24 51 10,02 1090 -2 22 4,23 7,11 1 
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47 12,9 8,5 3 21,3 15,2 39 10,38 985 3 28 4,21 7,89 2 

46 11 6,5 5 25,4 16,2 69 10,42 970 3 24 4,95 8,19 3 

41 10,8 8 6 22 13,8 60 10,55 1015 1 26 4,21 7,61 4 

48 8,6 6 5 26,2 10,4 102 10,39 1085 -13 27 3,97 6,83 5 

47 9,2 7,5 3 37,3 24,1 105 10,52 1115 -5 28 4,19 7,39 6 

46 9,2 7 2 35,8 17 63 10,69 990 -8 24 4,45 8,3 7 

43 10,8 8 3 30,2 22,5 80 10,41 1150 1 24 4,69 7,73 8 

45 8,8 6 4 32 12,8 61 10,42 890 -3 22 4,56 7,7 9 

49 5,5 8 3 34,9 21,4 59 10,31 930 1 23 4,81 8,09 10 

44 9,2 6 2 21,3 14,2 39 10,37 1010 -9 24 4,28 8,08 11 

37 11,5 6,5 2 28,6 11,8 88 10,08 1160 1 22 4,13 7,53 12 

 :االختباراتصول على نتائج بطارية قائمة السواعد العلمية أو فريق العمل المشارك في تطبيق والح         
 وانهمة االسى انشهادج انعهًيح انًتحصم عهيها انًهنح

 تىراتح محمذ  - ماستر في التذرية والتحضير الثذني مذرب+  ورياضيح أستار ترتيح تذنيح 

 مىاسيم إدريس - ماستر في التذرية والتحضير الثذني + مذرب ورياضيح أستار ترتيح تذنيح 

 تىمذين ياسين - CAF.Cماستر في التذرية والتحضير الثذني +  + مذرب ورياضيح أستار ترتيح تذنيح 

 إسماعيلدوتح  - ماستر في التذرية والتحضير الثذني مذرب

 هار أحمذط - EPS" +CAF.C" في الترتيح الثذنيح والرياضيح ماستر + مذرب ورياضيح أستار ترتيح تذنيح 

 تن سنينح مختار - CAF.C مذرب

 عثذ الغاني معروف - ماستر في التذرية والتحضير الثذني /

 حاج مىمن تن تشير - "تخصص كرج لذو"مستشار  مذرب

 جلىل عثى حمزج - "تخصص كرج لذو"األنشطح تذنيح مرتي  مذرب

 تريني فاتح - EPS" +CAF.C"ماستر في الترتيح الثذنيح والرياضيح  + مذرب ورياضيح أستار ترتيح تذنيح 
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Résumé de l'étude : 

         Après l’élimination de l’équipe nationale des éliminatoires de la coupe d’Afrique 2017 

prévue au Gabon de façon qui n’a pas honoré le football algérien , l’opinion publique, la presse et 

les anciens joueurs parle de l’incapacité de la politique de la fédération algérienne et les clubs  de 

football de mettre en oeuvre une stratégie efficace pour découvrir et former des joueur qui seront 

capables de combler les failles au niveau l’axe centrale. 

      Il n’est pas question de parler de l’incapacité des clubs algériennes de découvrir et formé des 

joueurs de haut  niveau qui  peuvent représenter L’Algérie comme il se doit, la preuve en est que la 

majorité des joueurs de l’équipe nationale sont formé dans des écoles françaises,ces dernière ont pu 

découvrir parmi six millions immigrés algériens, des joueurs de haut niveau qui jouent dans des 

clubs européens , alors que les clubs algériens en sont incapables malgré le nombre qui dépasse 38 

millions  personnes ,les experts de foot algérien sont d’accord que l’élimination et due a plusieurs 

raisons parmi les quelles,  l’absence déxccellents joueurs  qui évoluent dans le championnat locale 

qui donnent un plus à l’équipe national et notamment  au niveau l’axe défensif a coté des joueurs 

franco phone ,pour stimuler l’sprit national et compenser le manque de certains postes vacants , 

cela revient , selon les experts , a la non-existence d’académies de football , qui veille a détecter. 

Les talents et les jormer ,selon des critères scientifique internationales, qui permet aux joueurs 

locaux d’évoluer dans des clubs européen de haut niveau pour en profiter dans l’équipe nationale. 

A partie de ce constat , notre recherche a pris naissance qui vise à connaitre l’efficacité des 

stratégies adaptées  afin de détecter les doués des jeunes au niveau des écoles de l’ouest algérien 

des critères mondiaux et scientifique , en délimitant des niveaux critères pour la batterie des test 

proposée comme stratégie scientifique qui contribue à détecter les talents de 11/12 ans , et cela en 

utilisant la méthode descriptive , à travers un échantillon de 48 entraineurs de foot de jeunes dans 

la but de connaitre les stratégies et cerner la réalité de l’opération de détection, au niveau des 

écoles de l’ouest Algérien, outre l’application de batterie des test (morphologique, physique, 

technique) sur l’échantillon des joueurs étudiée (456 jeunes joueurs) évoluant dans des clubs de 

l’ouest Algérien, puis construire et mettre en œuvre des niveaux critères auxquels revient 

consolider et fonder l’opération de l’observation, qui est fondée sur la subjectivité au contraire des 

tests et mesures et niveaux dont des résultats sont garantis, et pour obtenir un objectif.           

Le staff  de la recherche a utilisé un questionnaire et une batterie de test , et cela, autre les sources 

et références , après avoir  récolté les résultats obleans par le biais d’une méthode statistique , le 

staff est sortie avec la conclusions suivante , le fait de ne pas se baser sur des fondements 

scientifique , avec l’absence des académies au niveau des écoles de clups , argment la difficulté  de 

l’opération de détection de jeunes foot balleurs . de ce fait . on conseille de fonder élargir le sphère 

des écoles académiques qui participent  à augmenter la chance de réussi l’opération de détection , 

nous préconisons aux entraineur de booster leur compétence scientifique selon les exigence et le 

développement du football moderne , en se basant sur des fondenats scientifiques pour détecté les 

doués pour ne pas les gâcher , car ils sont une véritable ressource à trouver laquelle , le football 

algérien se développe et s’épanouit, a trouver les clubs locaut ou l’équipe nationale . 

Les mots clés: Les stratégie – détection – les talents – les jeunes footballeurs. 

 

 



Abstract: 

After the remarkable failure of our national club, the Algerian street talk and sport 

journalism and the former player were on the inability of federal policy Algerian ball and 

clubs, and to develop an effective strategy to discover players who are able to fill the gap 

et the centre of defence. 

It also requires no talk about the Algerian clubs inability to detect the players at high level 

in order  to honor Algerian flag this fact is proved by the successful graduate of the French 

training colleges as it was able to the latter though 6 million people from the Algerian 

community to form several players with high level and who are achieve in the largest 

European club while the Algerian club was unable to do so and this in the presence of 

more than 38 million people. 

Most experts refers this failure to several factors and partly it’s because of the lack of 

excellent players operating at the level of local heroism were not able create national spirit 

and compensate the shortage of the vacant positions. Next, it refers also the lack of 

spherical academies working to discover talent and give them chance to be effective 

famous players in the great European clubs and take advantage of them in the national 

team. 

So, we try to adopt strategies which is actually efficient and responsive to discover 

talented young at the level of west Algerian trainings schools that answer to the global 

standards.  

We try a specifying battery standard levels of the proposed tests to discover talent (10-12) 

years in football using the descriptive  approch , the scannig technique throush , a sample 

of 48 football coach of young people to idenrify strategies and realities  cel the process  of 

discouvery , the talent player at the level of algerien west school  in addition to applying a 

battery of tests  (morphology , physical, skills ) . This studie is applied on asample of 456 

players who are performing at level  of archive  clubs (west algerien clubs) then we 

would develop and build standards which are attribut able to promote and establish all con 

ceuived cel tests and measusements of acheavable results to relise the goal of this study 

the reseorchers use a questionnaire and suggested battery tests. 

After collection and treating the data and the researechers come to the conclusion that non 

luck of spherical acadimies at the level of club schools make it difficult and complicated to 

discouver the emerging talent . Therfore  are were commed the need to establish and 

expand the polar accademy school that imcreas the chances of succes of this process as we 

were commend the devlopp strategies and technique of modern football as wellas their 

dependence  on scientific in the detection cel talented players so in order to prevent the 

loss of talent who are the real wealth through which we can devlop and flounish the 

algerian foot ball clubs either through local or national team. 

Key words : les strategies - the discovers-  talent- Young people. 



 ممخص البحث:

بوجو ال يشرؼ الكرة  المقامة بالغابوف >710بعد إقصاء المنتخب الوطني األوؿ مف تصفيات كأس أمـ إفػريقيا 
الجزائرية، أصبح بعدىا جؿ حديث الشارع الجزائري والصحافة الرياضية والالعبيف القدامى حوؿ عجز سياسة االتحادية 
الجزائػرية واألندية الكروية عمى وضع إستراتيجية فعالة مف أجؿ اكتشاؼ وتكويف العبيف يكونوف قادريف عمى سد ثغرة 

 محور الدفاع.

اج الحديث عف عجز األندية الجزائػرية في اكتشاؼ وتكويف العبيف مف المستوى العالي يكونوف قادريف عمى كما ال يحت
تمثيؿ وتشػريؼ الراية الجزائػرية أحسف تشػريؼ في المحافؿ الدولية إلى أدلة كثيرة، وخير دليؿ عمى ذلؾ وكما يعمـ العاـ 

ي مدارس التكويف الفرنسية، حيث استطاعت ىذه األخيرة مف والخاص بأف أغمب العبي المنتخب الوطني ىـ مف خريج
لمستوى العالي والذيف مالييف نسمة مف أبناء الجالية الجزائػرية اكتشاؼ وتكويف العديد مف الالعبيف مف ذوي ا ;خالؿ 

مميوف  =8 األندية األوروبية في حيف عجزت األندية الجزائرية عمى ذلؾ وىذا في ظؿ وجود أكثر مف ىكبر ينشطوف في 
أسباب مف بينيا، عدـ عوامؿ و نسمة، وقد أجمع أغمب الخبراء والعارفيف بشؤوف الكرة الجزائرية ذلؾ اإلقصاء إلى عدة 

وخاصة في  وجود العبيف ممتازيف ينشطوف عمى مستوى البطولة المحمية يكونوف قادريف عمى تقػديـ اإلضافة لممنتخب
الفرانكو جزائرييف مف أجؿ بعث الروح الوطنية وتعويض النقص الموجود في  وىذا زيادة  إلى الالعبيف محور الدفاع

إلى أكبر سبب وىو عدـ وجود أكاديميات كروية تعمؿ عمى  أيضا اإلقصاءبعض مناصب المعب الشاغرة، وقد أرجعوا ذلؾ 
اكتشاؼ المواىب وتكوينيا وفؽ أسس ومعايير عالمية وعممية تسمح  ببروز وبموغ الالعبيف المحميف في المستويات 

 العالية واألندية األوروبية الكبرى واالستفادة منيـ في المنتخب الوطني. 

معرفة ما مدى نجاعة واستجابة اإلستراتيجيات  إلى التي نيدؼ مف خاللياذا ىفمف ىذا المنطمؽ جاءت فكرة بحثنا 
المنتيجة في اكتشاؼ الموىوبيف مف الناشئيف عمى مستوى مدارس أندية الغرب الجزائري لممعايير العالمية والعممية، مع 

( سنة 07-00تشاؼ المواىب )يـ في اكت المقترحة كإستراتيجية عممية تستحديد مستويات معيارية لبطارية االختبارا
( مدرب كرة قدـ لفئة =9، وذلؾ باستخداـ المنيج الوصفي باألسموب المسحي، مف خالؿ عينة قواميا )في كرة القدـ

الواقع الذي تعيشو عممية االكتشاؼ وىذا عمى الوقوؼ عمى الناشئيف وذلؾ مف أجؿ التعرؼ عمى االستراتيجيات و 
ميارية( عمى عينة  -بدنية -)مورفولوجية اختباراتئري باإلضافة إلى تطبيؽ بطارية مستوى مدارس أندية الغرب الجزا

( ناشئ ينشطوف عمى مستوى أندية الغرب الجزائري ومف ثـ بناء ;:9الالعبيف التي ىي قيد الدراسة والمتمثمة في )
عمى االرتجالية والذاتية في  ووضع مستويات معيارية يعزى إلييا في تعزيز وتأسيس عممية المالحظة والتي ىي مبنية

، ولتحقيؽ الغرض وموضوعية االختيار وىذا عكس االختبارات والقياسات والمستويات التي نتائجيا مضمونة بدرجة كبيرة
مف ىذه الدراسة استخدـ طاقـ البحث األداة المتمثمة في كؿ مف االستبياف وبطارية االختبارات المقترحة وىذا إضافة إلى 

مراجع، وبعد جمع النتائج والبيانات التي تمت معالجتيا بالطريقة اإلحصائية، فقد خرج طاقـ البحث بأىـ المصادر وال
استنتاج تمثؿ في أف عدـ االعتماد عمى األسس العممية مع انعداـ وجود أكاديميات كروية عمى مستوى مدارس األندية 

و نوصي بضرورة إنشاء وتوسيع دائرة المدارس الكروية يزيد مف صعوبة وتعقيد عممية اكتشاؼ المواىب الناشئة، وعمي
األكاديمية التي تعمؿ عمى زيادة فرص نجاح ىذه العممية، وكما نوصي المدربيف بالرفع مف كفاءاتيـ العممية بما يتوافؽ 

أجؿ عدـ ومتطمبات وتطورات كرة القدـ الحديثة وكذا اعتمادىـ عمى األسس العممية في الكشؼ عف الموىوبيف وىذا مف 
تسرب المواىب وضياعيا ألنيا ىي الثروة الحقيقية التي مف خالليا يتـ التطور واالزدىار لمكرة الجزائرية سواء مف 

 خالؿ األندية المحمية أو المنتخب الوطني. 

    الناشئيف. -الموىوبيف -اكتشاؼ -الكممات األساسية: االستراتيجيات
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