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Research Summary 

   In this research, we discussed some factors affecting the selection of youth in 

 sport 

Some of the swimming associations of the state of Mostaganem where the  

summary of the research included the theoretical study 

The following chapters: 

* Chapter One: Mathematical Selection 

* Chapter II: the age group 9-12 years. 

 As for the field study for the first semester, we adopted the descriptive  

method that aims 

To collect and organize data, we used in this study questionnaire questionnaire  

group 

Among the questions that were distributed to 10 instructors in the sport of  

swimming pools Kharrouba and Bougirat 

Ain Tadlis. 

After the results obtained were studied methods and ways of correct  

mathematical selection for 

 Scientific basis of selection. 

The conclusions were reached after presenting and analyzing the results and  

discussing the hypotheses and finally 

 Provide recommendations and suggestions that serve the subject of the  

research 
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1. :�����  

 كانت ذيال النخبة لرياضي الجيد لألداء راجع الرياضات كافة الملحوظ في تطور إن 

 الناحية من الرياضية اللعبة أو  الفعلية لنوع الصغر منذ ومتابعة خاصة تنشئة لهم

والتكنيك. تكتيكال لمث  وضبطه اتفاقهم مع والمعنوية الجسمية  

 انتقاء وهدف الصغرى الفئات من الرياضيين انتقاء يجب النخبة رياضي إلى وللوصول

 إلى يتعداه وٕانما عينه هم للعب الناشئ صالحية تحديد على فقط يقتصر ال الرياضيين

 امتالك بإمكانية التنبؤ يمكن ولذل اللعبة لتلك المستقبلية إمكانياته اكتساب احتمال

 األمثل والعمل الطفولة مرحلة في المطلوبة النتائج لتحقيق باللعبة الخاص التكتيك

النخبة . وهوالع  

 القبليات ال ننمو  الوقت من محدد إطار في ال يمكن وضعها طويلة عملية واالنتقاء

 فان المعيشة...; لهذا النمو عوامل وكذلك التدريبي العمل تأثير تحت تغير للناشئين

 األهمية بالغة عملية هي الرياضية المسابقات في للمشاركة النخبة رياضي إعداد عمليه

 األلعاب إلى الموهوبين األطفال انتقاء عامل أهمها من عوامل عدة على تتركز

 الختيارعلمية  أسس على مبنية ثابتة معايير ال توجد حيث المناسبة الرياضية

 المنافسات في المشاركة إلى واألطفال المالحظة على يعتمدون فهم الرياضيين

.الرياضية  

رياضة في العملية التدريبية في االسس العلمية لالنتقاء معرفة  وتكمن أهمية البحث في  

عن المستوى باالعتماد على االستبيان نسعى إلى إيضاح و بيان ما ينتج ، و السباحة

 الدراسةسلبية و إيجابية على المدرب الرياضي وتهدف هذه  أثارمن العلمي للمدربين 

واقع االنتقاء  النتائج وتكمن مشكلة البحث في أفضلتحقيق  إلىدفع المدرب  إلى
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 ادرجناهبالنسبة لمحتوى البحث والذي  أما الرياضي ومدى تأثيره على نجاح الرياضي

ننا تعرضنا قبل الغوص في مع العلم أفي جانبين: الجانب النظري و الجانب التطبيقي 

هاذين الجانبين إلى فصل تمهيدي يعرفنا بالبحث حيث تضمن إشكالية البحث 

وتساؤالته، وأسباب اختيار الموضوع، الهدف منه، إضافة إلى تحديد مصطلحات 

  .البحث وصياغة فروضه

و  االنتقاء الرياضيول قد شمل فصلين حيث جاء في الفصل األ الجانب النظري:

                                                            .  في الفصل الثاني المرحلة العمرية

جانب التطبيقي : الفصل األول أبرزنا فيه الدراسة االستطالعية و واعتمدنا على ال

والية مدربين عشوائيا من  ةاختيار عشر بالنسبة لعينة البحث تم  أماو  المنهج الوصفي.

وفيما يخص االستبيان تم تقديم االستمارة للمدربين على شكل أسئلة،   -مستغانم

مقابالت شخصية مع أساتذة معهد التربية البدنية و الرياضة ذوي االختصاص 

  والفصل الثاني خصصناه لعرض . لالستفادة من النصائح و التعليمات و التوصيات

  يان الموجهة للمدربين .و تحليل النتائج و متمثلة في استمارة االستب

قتراحات و التوصيات لعلها تؤخذ بعين خير انهينا بخالصة عامة و بعض اإلوفي األ

  االعتبار.

  التوازن لدى المدربين.الثقة و  إلعادةالخبرة الميدانية عامل مهم -

  .وأهميةضرورة االهتمام بالجانب العلمي والمعرفي للمدرب لما له من دور -

وتحقيق نتائج  أكثرلتحفيزه على العمل ذلك و  ،يجب االهتمام بالجانب المادي للمدرب-

  .أفضل

  التقويم . مقابالت و دورات للمراقبة و  إجراءضرورة -

  .رفع المستوى وكسب الخبرة  إلىفة التغلب على القلق والخوف باإلضا-
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� ا�.2��:  

 الناشئينتهيئ  هي اليوم واالختصاصيين المدربين جميع تواجه التي المشكلة إن

 االعتماد لغرض بالناشئين االهتمام عملية المستويات ; وان أعلى إلى بهم للوصول

 أن بيج  ولكنالنواحي ;  جميع من الجيد واالنتقاء االختيار يتطلب ستقبالم عليهم

 هايجتاز  أن يجب ي الت  والمواصفاتت القياسا بعض كهنا أن االنتقاء اهذ قبل نالحظ

 للصدفة مجاال نترك أن دون التدريبعملية  في لالستمرار مؤهل يكون حتى الناشئ

 طرف من علمية أسس على مبرمج عمل إلى تحتاجمعقدة  العملية ههت اختيار في

 في غيرمنفصلة مستمرة ظاهرة عتبرت  رياضة السباحة في الناشئين المختصين ; وانتقاء

 لجانبا   ومنها بالجوان كثيرمنال ىعل تعتمد الظاهرة هذه أن إال التدريبي العمل سير

الناشئ . لرياضيل  المرفولوجي  

 أوالمربى المدرب أمام نظرة إعطاء في عملية أهمية ذا البحث هذا فان ذلك على وبناء

 وكذلك المستقبل للعمل الصحيح البناء في العامة المعالم أمامه ترتسم أن اجل من

 والبروز الرياضة خدمة اجل من كله هذا  والبرمجة والتخطيط التدريبي العمل تسهيل

الدولية. المحافل في بها  

 في وذلك مشابهة دراسة إلجراء أنفسنا وجدنا أننا غير الدراسات  هذه من فبالرغم

 على بالدنا وفي الرياضي المجال في قصوى أهمية  من لها لما السباحة اختصاص

االكثر ميوال بالنسبة للفئات  الرياضيةالسباحة رياضة  تعتبر أين الخصوص وجه

.الشبانية  

العمر. من مبكرة مراحل االنتقاءطريقة  اعتماد جليا يظهر  ماتقدم خالل فمن  

هذا: بحثنا إلشكالية طرحنا جاء هنا ومن  
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االنتقاء؟عملية   في فعال دور له المدرب هل-          

� ا����ؤ�ت ���� ��رج�  وا��ي��� ا� ��:ا����  

����ء� ���  �� ���ل دور �� ا�درب و��وى ���ءة ھل – 1��� ا� أ�س ��� ا�

��؟�� 

��رات ھل  -2�$�����ء؟� ���  �� ل��� دور �%� وا������  وا�%�ر�� ا��د��� ا�ا  

����ء ؟9-12ھل ا�ر)�� ا��ر�� (-3���  �ؤ(ر ��� ���� ا� (  

  : ���� أھ�اف.3

�� $.ل ن �%دف)(�: إ�� ھذا   

����ء أ�س )ول ���� درا�� ��د�م*  �در�� ا�   . �(��ا��  

�3رورة ا�در��ن �)��س*   ������ء وأھ�.ا  

وذ��6 و)دة �ظرة إ�ط�ء )�و��*   � �� �������ء ��. ا  

�زة ا�$8�9ص� �ر�*   �� ا����)� ا��.�.  

����ء ورا)ل $طوات �ر��*   �. ا  

  :  ا������ت.4

�� طر)��ه ا�ذي ا>;��ل $.ل ن     �ن ن ا��� ا��ر��3ت �و3@ ? ��ون آن ا�
%�دا�  6���� ���)(�: ا����� ا��)و  ��� ��ون اأن أ�ن وا����رت   

 1.4  : ا�
ر���ا�����

����ء� ���  �� ���ل دور ��درب�.ا����� اB�س )�ب ا  

:ا��ز�� ا�
ر���ت  2.4  

����ء� ��� �� ���ل دور �� ا�در��ن و��وى ���ءة* �.  ا  

��رات*  �$.� �������ء� ���  �� ���ل دور وا������  وا�%�ر�� ا��د�.ا  
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) �	
� ا��&'(
� ا�-�,�ء .) (�� 9-12*ا�&�'&. /'. 
01�  

5.���

��ت ا������� ���  :        !�� � ا���ھ�� وا�

:����د    

$��ف ا��)وث ا��� ����و�%� ا���)ث �6د ���� أ�م �9و��ت ��(ل �� �و��ت  �� 

 ���ا�ط�ھر  ")�ث ��ول: ;ا���D و�دا$ل ا�9ط�)�ت وھذا را6@ إ�� ا��ز�� اBد
 ��د 

 F"  �������%� ا���)(ون �� ��د�ن ا���وم ا> ����ل ا$طر ا��9و��ت ا��� ���  

 F د�� ).�%�D� ت��م) . 2000 ;�و  

ن ا6ل �)��ق ا��در         ���(��)�ول �)د�د 9ط�)�ت � ���H� ة و����
 �%�:ا�3رور�� ن ا�و3وح و �ذ�ر   

:ا�����ء   1.5 

 :��� �������� ;ا�;����) 1991;ا����ء ا�;�ء:ا$��ره.( وآ$رون ;ا  

��ل ا��ط�ر( ;و��رف �ل ن )��  : ا�ط��� ���رة �ن 1977� ��J�����ء �) ا  

�ر�� �;�ط ��ن� ��Kداد وا�ر����ن �د�%م ا�  ;ا��$�ب أ�3ل ا����9ر ���  

3�م�.� ��� ا$���ر أ�3ل ا����9ر ن ا�Bداد ا���دJ� � ��ر�� �رج  ��و

�� ��ك �� ��� .����دى �J(�ر ا����� ا��در���� ا�طو��� ��ؤ �@ ا�� ���ر�� ��� 

ا����دادات �طر��� ��ن ھؤ�ء ا�.���ن ن ا�و9ول إ�� أ��� ��و��ت اBداء 
 �� 

).2005;ا�����( �و�ف  

��:إ�را  

ن ����ون  ;ھو ���� ا$���ر ا��ب ا����9ر ن ��ن ا���;�8ن ا�ر����3ن  

�ط���ت �وع ا��;�ط ا�ر���3  @����دادات و?درات $��9 ���ق ��أي ا$���ر ن ;  
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�ؤ �%م �����وق �� ذ�ك ا��;�ط.� ��و�ر �د�%م ا�9.)�� و ��ن ا��

2.5. �(��  :ا��

     ���ن � �%��ر ن ا���Bب ا�ر����3 ا��د�� �6ري ��ن �ر���ن ���Jف �ل ���  

��ن و$�� ا)���ط��ن ���9ب �ر�� اBداء و ا�����ذ و�;�رك �دد ���ر ن �� 

���.ا�ر����3ن �%� ?وا�د و ?وا��ن (�  

:)9-�12ر�!  ا�ط
و�� ( .3.5 

 ��رف أ��3 ���م ا�ط�و�� ا��J$رة �� �ط�ق ���%� �ذ�ك ا�م ر)�� ?�ل ا�راھ�� 

�����ر�ب ��د �ن ا�(���� �;ر ن ا��ر. �%�� وھ� ��دأ ن �ن ���� ��وات و�

و?د ����ر ھذه ا�ر)�� ر)�� ا��%�د ����وغ واد$ل �� �ن ا�راھ�� �ذ�ك ���ز     

و �� ��� ا����طء �� �دل و�� ��� �Kره أن ا�ط�ل @ ذ�ك ����ب ��%� ��دة 6وا  

 ا�%�رات وا�$�رات ا�3رور�� وا�.ز� ��وا�ق وا����ف @ ;ؤون ا�)��ة 

����( وا�� �6�).2006;ا  

�زه  �P;��ء ��� أ��س ���� �)�ث ���ط�@     ���دأ ھذه ا�ر)�� ��د ا�ط�ل �  

 �� أ� ���;�%� ��رة ��Q3  ��%� ?در��  ا��Dو�� ا�ر�ط  ��ن اB;��ء ذات ا���و�ن ا�  

�)�ث ��ل ��� ��$��ل ا��6@ و  �ظ%ر �� ھذه ا�ر)�� ا���ده   ��� و%�را�� ا��د

���� ����� إ�� � ��وي ھذا ا��6�ب �د�� ��>���3  إ�� )�� �����د ا����ر ��  ��� 

�ز �)ب ا���ط.ع وا��ر�� �دى ا�ط�ل و ا��� ��ون �� �� �أو6%� أد�%م �  

). 1994;(�رو��  

:ا��درب .4.5 

ا�ر���3 ھو ا�;$��9 ا��ر�و�� ا�ر����3 ا��� ��و�� ���� �ر��� و�در�ب       

��;راو �� دور ���ل �� �طو�ر  ;ا�.���ن و�ؤ(ر �� ��واھم ا�ر�� �3�J(�را   
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.���ز . ;$��9 ا�.�ب �طو�را ;�

و ا>دراك ھو ����  ;�)د�د ا�;�ء و ����ره ھو ����ر ا>)����ت  (م :ا&دراك   

����ؤ(رات �و ��وم ��Hط�ء ����ر �%� وا���رف  ;ا���)Jر ��� ا�3�Bء ا�(���   

�%���; �%���و��� ا��رد ;و��و?ف ����ر ا��رد �%ذه ا�ؤ(رات ��� �وع ا�ؤ(رات   

���� �.��6ھ�ت و $�رات � ����ون ;و?�م وذ�ر��ت ا��رد ودوا��� و�Kرھ�  �  

 (�.�) ����$.ا��وال ا��� �ؤ(ر ��� ا��رد �� إدراك اB;��ء ا�  

:ا�درا)�ت ا�)�'�� .6 

 إن ا��طرق إ�� درا��ت ا������ ھو ��ل ���د ���)ث وھذا ��ر�� � و�ر 

��)(�ن ��%م �� �و��ر ?��دة  ;ا���)(ون ن أراء و�ظر��ت و��رف و��و�ت��  

�ط.ق �� إ�داد �)(%م ھذا..� 

� أ?�ت درا�� ���� �)��%� درا�� ����  أ$رى ���%� و  ���د ���%� و����ر ��  

  ��������� ر��زة أو ?��دة ���)وث ا��)�ن ا�3روري ر�ط ا��9در إذ ;  ��ا  

��3%� ا���ض �  ���ن ا�درا��ت ا��� �����B)��ل  ;ا�ف و��9� ��� ����� ��(  

�%م و ��ن ا�و3وع ا�وارد وا��)ث ��� ون ا�وا�3@ �� ا��ط��ت ا��)ث و ا�ر�ط 

:ا��� ���ت و���و�ت ��ض ا�6وا�ب �%ذا ا�و3وع �6د ا�درا��ت اS�� ذ�رھ�  

 1.6.ا�درا)� ا*و�(:

ذ�رة �)ت ��وان     :" ���� ��� أ�س �������ء ا���دى ا���;�8ن  وا?@ ���� ا
�T و��� وھران . 9-12(���� ،درا�� �)�� أ6ر�ت ��� � (  

: و���ت إ;����� �)(%م �������   

 ��ن طرف در ��������ء �دى  ا����)�* ھل ھ��ك أ�س و����ر ���� ا� ��
��.9-12(  ا���;�8ن� (  
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:ا�
ر���ت  1.1.6 

در��  :ا�
ر��� ا�����   �%�����ء ا��� ��وم ���� ا��(����د�8ن ھ� ����  ا����
 -�;وا��8.

:�� 6-1-2-ا�
ر���ت ا��ز

 -  ���ب ا�$���ر  ا����)���Kب ا�$�رة و��ص ��� ا���وى ا��ر�� �دى در��
 ا��;وا�8.

  - ���$9و��9ت ا�ر)�� ا��ر�� �ؤدي إ�� �ر?��  ا����)��دم را��ة در
����ء.� ا

��د�8ن. و���ت  أداة �)(%م ���رة �ن ا�����ن و�6 �در�� ��8 ا�

درب  ��201ن �وع ���� ا��)ث �;وا��8 و ���ون ن ,��  ا�'�ث: :6-1-3  

��د�8ن36وز�� ���  �در�ون ��8 ا����6.   

����ء و�ذ�ك  و��ن ھدف درا��%م  ��(ل    ��� ��د�م درا�� ���� )ول أ�س ا  

������8 و )�و�� �)��س ا�در��ن �3رورة � �;$�ص ���8ص و��وب ا����� ا

�ل ا�ر���3.�������ء و�J(�رھ� ��� � أھ�� ا

��ن أھم ا����Q8 ا��� �و9ل إ��%� ا�ط�:  

 ����3$@ �����ر وأ�س ���� )�ب �ط�� ا���)�أن ا����ء � ��ت ا�ر���3   

ن أراد ا���ق أ�(ر �� و3وع �ن  ;� ����و�ر�وا ا��)ث ��و)� ��درا��ت ا�  

�د�� و��� ر���3 ا����)� ا����ء �� B 9ص$���ر �)(%م ��ن ����ا�6زا8ر�� 
 وھران.
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:ا�درا)� ا�-���� 2.6  

��وى"���� ا����ء ا�ر����3ن ا���;�8ن �� ر���3 ا����)� ���  :�)ت ��وان   

�د�� ا�6زا8ر�� ��ر)�� ا��ر��  B12-9ا���  T����"،درا�� �دا��� أ6ر�ت 

 ا�6زا8ر

: و���ت إ;����� ا��)ث �������   

  ��������ء �� ھ� أ�6@ ا�طرق واB����ب * �(����د�8ن؟ا���� ��8 ا�  

  :ا�
ر���ت: 1.2.6

:ا�
ر��� ا�����:  2.2.6 

����ء ا�ر���3 ��ب  ���د�8ن �6ب أن �$3@ إ�� طرق ا����)� إن ا���8 ا�  

�%��6 )�ب �ط���ت  ��ا�)د�(�. ا����)�وأ����ب ��  

 :�� 3.2.6 :ا�
ر��� ا��ز

��د�8ن ;رط أ���� ���;�ف و ا����)� �ر�ق �ط���ت  -@ ا���دادات و?درات ا�  

�� ذوي ��وى ���� �� ���ل.ا����ء ���ا�  

����ء �� ا(ر ا��6�� �� ا$���ر ا�.���ن .-���� ا���ظم $�ص  ��� Q�����طر �ر  

�د ��� در��ن ذوي ��وى ���� و $�ره ����� ��9ر ا��6�� �� �)��ن -���ا
��� ا����ء ا�وھو��ن.� 

��د�8ن.      و���ت أداة ا��)ث ���رة �ن ا�����ن و�6 إ�� در�� ��8 ا�  

:  ا�'�ث,�� 3.6 

��د�8ن ��129ن �وع ���� ا��)ث �;وا��8 و ���ون ن  درب �در�ون ��8 ا� 

��دي ر���3  31وز�� ���.  

��ن أھم ا����Q8 ا��� �و9ل إ��%� ا�ط�:  
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��د�8ن �� �  ;�� ا��وادي وا�6���ت ا�ر����3ا����)� أن ���� ا����ء ا�.���ن ا�  

 �ط�ق �� ھو �طر �%�.

�ظر�� ; ���و� ��طو�%� أھ�� �� ھذه  ;)�ث ان �ظم در��ن �%�ون ھذه ا��  

�� ا��� ����ر ا��ر ا�ذھ�� ����م ا�)ر��ت ا�ر����3  12 -9ا�ر)�� ن ا�ط�و�� �  

��9�9�$�ن .��د ا  

ا���!�ق ,!( ا�درا)�ت ا�)�'��- 1.3.6 

����ء ��د �طر?ت ا�درا��ت ا������ ا������ ا�ذ�ر إ�� 6وا     �� ������ب �د�دة   

�طر?ت إ�� اBو�� درا��  ��� :ا�.���ن ا���;�8ن و ��د ���و��� ن �دة 6وا�ب  

�� ��� أ�س ���� �دى ا���;�8ن ( "و3وع �����ء ا����" 9-12وا?@ ���� ا� (  

                                                                                           
 �����ء و�ذ�ك �;$�ص �)�ث ر�زت ا�درا�� ��� ��د�م درا�� ���)ول أ�س ا  

������8  و )�و�����8ص و��وب ا����� ا� ���)��س ا�در��ن �3رورة أھ  

�ل �������ء و �J(�ر ��� �ا�ر���3ا  

      ���� ا����ء ا�ر����3ن ا���;�8ن  "�طر?ت إ�� و3وع  د��ا�(���� دار��  ا�أ�"  

��وى ��� �(���د�� ا�6زا8ر�� ��ر)�� ا��ر��  �� ر���3 ا��B12-9ا��� "  

����ء � )�ث ���و� �� ھذا ا�و3وع ا

����د�8ن و �6ب ا����)� ا�ر���3 �.�����ء إ�� طرق  ���8 ا��أن �$3@ ھذا ا  

�%��6 )�ب �ط���ت   ��ا�)د�(�.ا����)� وأ����ب ��  

����ء ن �6�ب آ$ر ��(ل �Jھ��  وإدراك       ���� ا� ��و��� ھذا اB��س در�  

�� ��� أ�س ����    �دى ا���;�8ن   �����ء ا��ر)�� دور ا�درب �� ا�� �(��ا��  

ن $.ل ھذه ا�دار��ت 12- 09(  ا��ر�� ���� و?د ا���د� ( @��ر�� 6 ��  

،و6%%� ا���)(ون ا��را?�ل ا���  
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�%� وا$ذ ا���رة ن اB$ط�ء ا��� و?@ ��%�  و�ذ�ك ا�����دة 

�%� و ا$ذ ا���رة ن اB$ط�ء  ا��� و?@ ��%� ا���)(ون  ;ا���)(ونو �ذ�ك ا�����دة   

�م و ا�ر�ط  �)�(��ت ا�و3وع;�<�� ��� T� �و3�ط ��Dرات ا�درا��   ;وھذا 
 و?د 

��� �ا�و9ول إ�� ا��K��9 ا��%���8 >;����� ا�درا��   :أ��دت ھذه ا�درا�� أ��3 ��   

���ب �%ذه ا�درا�� �%Q ا���� ا�. و�ذا �)د�د ا�  

 



 

 ا
	�ب ا�ول:

 ا
���ب ا
�ظري 

 

 ا
��ل ا�ول :

 ا�����ء ا
ر����
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  مقدمة الفصل: 

نال البحث مؤخرا عن الناشئين الموهوبين في ميدان التدريب والتعرف على إمكاناتهم   

رياضي، وبموجب وقدراتهم اهتماما كبيرا وواكب ذلك تحسن على مستوى األداء ال

قات الفردية بين الناشئين اقتضى األمر تبني عملية االنتقاء الرياضي االختالفات والفرو 

من أجل الكشف عنهم وتوجيههم لنوع النشاط الرياضي الممارس للوصول إلى تحقيق 

في هذا الصدد  )1986(الفتاح:، مواصفات ومستويات عالية ، حيث يذكر أبو العال 

أن "لكل رياضة مواصفات معينة البد من توافرها فهي من يمارسها وكلما أمكن توجيه 

الناشئين مبكرا لنوع الرياضة التي تناسبهم كلما أمكن تحقيق عنصر النجاح مع 

االقتصاد في الوقت والجهد والمال" لذا وجب على المربي الرياضي أن يكون ملما 

مية لالنتقاء الرياضي وذلك من أجل الوصول إلى المستويات باألسس واألساليب العل

العليا ومواكبة التطورات السريعة والمذهلة في الدول المتقدمة وعلى هذا األساس 

 في مجال رياضة السباحة سيتطرق الطالب الباحث في هذا الفصل إلى موضوع االنتقاء

لناشئي مية لمراحل االنتقاء وٕالقاء نبذة عن مفهومه واألسس العلمية والقواعد التنظي 

  رياضة السباحة. 

  االنتقاء في المجال الرياضي:ـ ــ1 

، أما رياضيا ) 108، صفحة 1991(هادية، يعرف االنتقاء لغويا باختيار الشيء     

فيعرفه ثيل وكاجا أنه أسلوب مستمر من االختيار مطبق على عينة من األفراد 

ويستهدف اختيار أفضل الرياضيين على فترات زمنية مبينة على مراحل مختلفة 

لإلعداد الرياضي ، وذلك من خالل وضع الضوابط التي تسمح بانتقائهم وفق أسس 

اختيار المسابقات التي تتفق مع قدراتهم بغية  علمية قابلة للتنفيذ ومساعدتهم على

 ,(J))استثمارها األقصى في تحقيق أعلى مستوى ممكن من اإلنجاز الرياضي 

1993).  

ويذكر زاتسيوركي في كتاب يحي السيد الحاوي بان االنتقاء في المجال الرياضي هو  

العناصر من الرياضيين في فترات زمنية معينة عملية يتم من خاللها اختيار أفضل 

، أما في حماية استخدام )37، صفحة 2002(الحاوي، وفقا لمراحل اإلعداد والمختلفة 
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االختبارات والقياسات فيتفق كل من عماد صالح عبد الحق ونينا بولكا قوفا بأنه 

فاضلة بين الالعبين من خالل عدد كبير من "عملية مستمرة يتم من خاللها الم

الناشئين طبقا لمحددات معينة بغية اختيار أفضل الالعبين في المجموعة المتاحة منهم 

من خالل الدراسة المعمقة لجميع الجوانب المؤثرة في المستوى الرياضي اعتمادا على 

  (Boulogakova, 1999-1990, p. 65)األسس والمبادئ والطرق العلمية 

وعلى ضوء هذه التعاريف يرى الطالب الباحث أن عملية النتقاء بمثابة اختيار 

الناشئين الموهوبين ومن تتوفر فيهم مؤشرات التفوق ومقومات معينة سواء كانت 

موروثة أو مكتسبة يستطيع من خاللها المربي أو المدرب التنبؤ بمستقبلها الرياضي 

  وفق األسس العلمية.

  أهمية االنتقاء في المجال الرياضي:ــ  2

إن عملية االنتقاء هي سلسلة من المراحل المنتظمة تحكمها قواعد أسس علمية من    

وسيد  1977اجل اختيار أفضل العناصر البشرية ، حيث يرى كي من زكى درويش 

تتطلب عددا ألمن اإلجراءات ) أن عملية االختيار عملية مهمة 1976عبد المقصود (

واألساليب حتى يمكن أن نصل في نهايتها إلى معايير االختيار العلمي الصحيح 

) بأن النجاح 1976وشيرماتفيف ()81(زهي درويش وآخرون، صفحة والسليم.

ثر تعقيدا ، حيث أن المستقبلي للرياضي يخضع لعوامل أخرى وهذا ما يزيد المشكلة أك

االختبارات التمهيدية لالنتقاء ليست الحد الفاصل لنجاح عملية االنتقاء ، لكون األمر 

يتطلب مرور فترة زمنية من التدريب المنتظم يالحظ خاللها تقدما منتظما أيضا في 

مستوى الناشئ ، فكثيرا ما يالحظ أن الناشئين يسجلون نتائج غير طيبة في البداية ، 

يلي ذلك ظهور معدالت جيدة في المستوى مع تقدم التدريب ، أو العكس لذا فإن  ثم 

دراسة سرعة التقدم في النتائج أو سرعة الزيادة في حجم التدريب تعد من المؤشرات 

  )500، صفحة 1999(علي، الجيدة في عملية االنتقاء 

على أن عملية االنتقاء الرياضي  1986وبولجاكوفا  1997ويتفق كل من قولكوف 

  ترجع إلى أهميتها إلى:

  .االنتقاء الجيد يزيد من فاعلية كل من عمليتي التدريب والمنافسات الرياضية - 
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 .قصر مرحلة الممارسة الفعالة من حياة الالعب الرياضية - 

 .صةوجود الفروق الفردية الواضحة بين الناشئين من حيث االستعدادات الخا - 

، صفحة 2002(طه، اختالف بين بداية الممارسة تبعا لنوع النشاط الرياضي - 

14.( 

 10/2004-04، قانون  04فصل  23جهة قانون الجزائر وحسب المادة من أما   

التي تنص على أن االنتقاء يسمح بتطوير رياضة النخبة والمستوى العالي يبرز مواهب 

رياضية شابة والتكفل بها ، وبهذه الصفة األولى الدولة بالتنسيق مع الجماعات المحلية 

  إنشاء:في ومساهمتاها 

 .م رياضة ودراسةمدارس رياضية وأقسا - 

 .مراكز التجمع وتحفيز المواهب والنخبة الرياضية - 

 .مدارس رياضية وطنية وجهوية متخصصة حسب الرياضة - 

وعلى ضوء هذه المفاهيم يرى الطالب الباحث أن عملية االنتقاء الرياضي محور 

ي العملية التدريبية ويتجلى له جوهرها في تحقيق األهداف المرجوة من التدريب الرياض

للوصول إلى المستويات العالية ، فاألفراد الموهوبين يعدون ثروة بشرية يجب اكتشافها 

  واالهتمام المبكر برعايتها ومتابعتها.

  

  أهداف االنتقاء الرياضي:ـــ 3 

تهدف عملية انتقاء الفرد المناسب لنوع النشاط الممارس ويتفق كل من (محمد لطفي 

  طه) و (علي مصطفي) إلى:

توجيه الطاقات من الناشئين إلى نوع من أنواع الرياضة المناسبة والتي توافق  - 

 .قدراتهم وميولهم 
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االكتشاف المبكر للمواهب الرياضية في مختلف الرياضات من ذوي  - 

االستعدادات العالية من األداء في مجال نشاطهم ، والتنبؤ قيما ستؤول إليه هذه 

 .االستعدادات في المستقبل

المهارية) التي تتطلبها األنشطة –النفسية  –صفات النموذجية (البدنية تحديد ال - 

 .الرياضية المختلفة لتحديد المتطلبات الدقيقة التي يجب توافرها

تكريس الوقت والجهد في تعليم وتدريب من يتوقع لهم تحقيق مستويات أداء  - 

 .عالية مستقبال 

 .لة والمنافساترعاية المواهب وضمان متابعة تقدمها حتى سن البطو  - 

تكوين الفرق المختلفة في البناء التكويني لالعبين في أنواع الرياضة المختلفة  - 

 .)17، صفحة 2002(طه، األسس النفسية االنتقاء الرياضي، 

  في رياضة السباحة .المحددات األساسية لالنتقاء ـــ 4

تتحدد إمكانية وصول الناشئ الموهوب الرياضي إلى المستويات العليا بعوامل عدة    

يجب توافرها الن وبعض هذه العوامل يؤثر في المستوى الرياضي للناشئ بطريقة 

(شغاتي، نظم تدريب الناشئين للمستويات  مباشرة ، والبعض اآلخر بطريقة غير مباشرة

أن المحددات  1999ويذكر علي مصطفى طه  )151، صفحة 2014، 1عاليا ، طال

  االنتقاء مصدرين أساسين هما:

تحليل مفردات ومتطلبات األداء في النشاط الرياضي التخصصي وهذا يسمى  أوال:  

  في مناهج البحث العلمي "تحليل العمل أو الوظيفة".

بارزين في اللعبة "النموذج" حيث تفوقهم في التعرف على مواصفات األبطال ال ثانيا:  

النشاط الرياضي التخصصي يعني أنهم يملكون مواصفات ومتطلبات هذا التفوق، 

ويعتمد االنتقاء في تحديد محدداته على تلك المحددات الثابتة أو ذات الثبات النسبي 

االنتقاء لها  ويقصد بالثبات أن تكون الصفة أو القدرة أو السمة المختارة كأحد محددات

  صفة االستمرارية دون تأثير سلبي بالتغيرات البيئية ونحصر هذه المحددات فيما يلي:
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  المحددات البيولوجية:  1ـــ4

تعتبر من أهم األسس التي يعتمد عليها في مجال التدريب واالختيار والتوجيه   

القدرات البيولوجية للمنقين الرياضي وأثناء وضع البرامج المستقبلية العتمادها على 

   ويدخل ضمنها

 العمر الزمني والعمر البيولوجي: ــ 2ـــ4

لكل فرع خاص من الرياضة لون خاص وعمر زمني يبدأ من خالله له التدريب 

ويتوقف على اهتمام الفرد أو حب الناشئ لتلك الفعالية ونفس الشيء بالنسبة 

أجهزة الجسم نوع العمل الفيزيائي والجهد للعمر البيولوجي لعملية البدء وتقبل 

  العضلي فمثال كرة القدم تختلف عن حمل األثقال.

 الفترة الحساسة للنمو:ــ 3ـــ4

أي الفترة التي تتعلق بمالئمة والنمو والقدرات البدنية لنوع النشاط الممارس ، 

وهي ال تشمل خصائص مرحلة النمو من حيث الزيادة في الطول والوزن وغنما 

زيادة حساسية استجابة أجهزة ، جسم الناشئ ومالئمة قدراته البدنية والوظيفة 

  للعمل الذي يسعى له

 الصفات الوراثية:ــ 4ــ4

ويدخل ضمنها الجينات التي يحملها الجسم ودرجة كفاءتها وبنية الجسم 

  والتركيب المورفولوجي

 الصفات األنتروبيومترية: ــ 5ــ4

عملية االنتقاء والتوجيه ويدخل ضمنها قياسات الجسم هي األساس الفعال في 

  .وأجزاؤه

  

  المحددات البدنية: ــ 5

حتى يتمكن الرياضي من القدرة على األداء لمختلف المهارات الحركية والوصول إلى   

المستويات الرياضية العالية يجب أن تتوفر فيه الصفات البدنية التي تشكل الحجر 

ضي ، حيث يعتبر بسيوطي أحمد أن "كل مهارة رياضية األساس في مستقبله الريا
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ترتبط بقدرات بدنية خاصة ذات تأثير إيجابي على مستوى تلك المهارة ، فالفعاليات 

التي تعتمد على القوة العضلية يجب أن يتصف العبوها بتلك الصفة البدنية ومن ثم 

ى يكون توجيه الرياضي يكون إحدى اختبارات االنتقاء األساسية هي اختبارات القوة" حت 

إلى الفعالية أو المهارة الصحيحة والمناسبة للصفة البدنية الخاصة بها فالعبي كرة 

القدم يتميزون بالسرعة والرشاقة وكل ذلك يمكن االستدالل عنه عن طريق االختيار 

نظريات التدريب الرياضي، (أحمد، أسس و والقياس للصفات البدنية األساسية والحركية"

  )438، صفحة 1999

ويذكر كلود متوف أ،ه : "لما نتكلم عن توجيه نحو تخصيص ما في ألعاب القوى   

  نقصد اختبارات التقويم ، حيث نركز أوال على الصفات البدنية.

ويرى الطالب الباحث أن عملية التوجيه الرياضي للناشئين في كرة القدم وممن  

يتمتعون باستعدادات وقدرات خاصة تتفق مع متطلبات كرة القدم ، يتوقف نجاحها 

أساسا على تحليل مفردات ومتطلبات كرة القدم والتعرف على الصفات البدنية األساسية 

 التي تتطلبها نظرا ألهمية هذه الصفات البدنية كمحدد للكشف عن الناشئين الموهوبين.

  المحددات النفسية: ـــ 6

ن موضوع المحددات النفسية يتضمن الخصائص العقلية للناشئ أو سمات إ   

شخصية وقد أثبت التجارب العلمية أن سمات الشجاعة وقوة إلرادة ضرورية عند 

االنتقاء ويستخدم في ذلك االختبارات النفسية واالستبيانات والمحادثات الخاصة ويتفق 

المدعمات السلوكية بما تتضمنه  كل من جمال إسماعيل ولمكي وعمر أبو المجيد "أن

من سمات شخصية ومستوى الطموح والمثابرة والهادفية تعد قاعدة الهرم الذي ينعكس 

(المجد ج.، عليه كل من الخصائص والمواصفات البدنية وظروف وطرق التدريب"

  )113، صفحة 1997

  الناشئين الموهوبين باألسلوب العلمي:مميزات انتقاء ـــ 7

يشير قاسم المندالوي وآخرون أن "اختيار الناشئين الموهوبين ينبغي أن يكون في    

) سنة ، حيث تعتمد هذه العملية على مالحظة أعداد كبيرة 13-10المرحلة العمرية (

التعرف  جدا من الناشئين في المدارس وذلك باالستعانة بمدربين ذوي خبرة في عملية
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على الموهوبين وهذا ألجل تعيين الناشئين الذين يبدون الئقين والذين من المحتمل أن 

يحققوا نجاحا مهما في المستقبل وتجرى عليهم أيضا اختبارات بسيطة لتقويم انجازاتهم 

، 1991وى ، (المندالوي، األسس التدريبية لفعاليات ألعاب القمن جميع النواحي 

"أن العمر المناسب لبداية التدريب  1979وفي هذا السياق يرى هارا  )71صفحة 

الرياضي متوقف أساسا على نوع االختصاص الرياضي وعلى العمر المثالي لإلنجاز 

  الرياضي العالي.

 إن انتقاء الناشئين الموهوبين وفق األسلوب العلمي له عدة مزايا خالل البناء التكويني

  )01الرياضي ويمر بالتسلسل التالي الموضح في الشكل رقم (

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) : مخطط يبين اساليب االنتقاء وفق البناء التكويني الرياضي .1الشكل رقم (

  

مراكز شباب  -ساعات شعبية  –قاعدة الناشئني املمارسني للنوع من الرياضة (مدارس  

 انتقاء

 فرق الناشئني للنوع املعني من الرياضة على املستوى الوطين

 فرق الناشئني للنوع املعني من الرياضة على املستوى الوطين

 انتقاء

املستوى املناطققاعدة الناشئني للنوع املعني من الرياضة على    

 انتقاء

 قاعدة الناشئني للنوع املعني من الرياضة على املستوى املدة

 انتقاء
 قاعدة الناشئني املمارسني للنوع معني من الرياضة على املستوى األندية

 انتقاء
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في حالة تدريب متميز ودقيق فيجب أن يكون  1985ويتفق (شنايدراوهوفمان)   

الناشئ المختار ذو المستوى المقبول فأكثر في االختصاص المستهدف ، أما 

  االختبارات األولى لالختيار أو الكشف المطبقة على الناشئين يجب أن تتبع بأخرى 

  (Weineck, p. 94)ريبي المتقنليس في البداية فقط وٕانما مستمرة مع المسار التد

إلى تلك االختبارات البسيطة التي ينبغي   1983وفي سياق االختبارات بيتشر (حافر) 

االلتزام لها خالل التعامل مع القاعدة تتجلى فيما يلي : قياس الطول والوزن، اختيار 

إلى  12ختبار لقياس المطاولة (جري لمدة م من الوقوف، ا 20لقياس السرعة (عدو ل 

دقيقة) ، اختبار لقياس القوة المميزة بالسرعة مثل القفز العريض من الثياب ،  15

  اختبارات أخرى لقياس مستوى كفاءة الفن في الركض السريع.

ومما سبق ذكره يستنتج الطالب الباحث أن التسلسل في عملية االنتقاء وفق األسلوب 

ئين يوفر لهم تكافئ الفرص واحتكاكهم بالمدربين ذوي الخبرة للوصول إلى العلمي للناش

المستويات العليا وتوفير الوقت والجهد مع الرياضي الكفئ وتكوين جماعات رياضية 

  متجانسة والقدرة على متابعتهم والحفاظ عليهم.
 

  : ���ات ����� ط�ق ا����ء 
	 ا������ــ8

  

��ر$� ا�#��"� ا! د�� ���ذج ������ ����
�ء    �  ��-,+ !* ا$�( ادات ا'ط��ل �

  


�ء "/. ��  ��5 إ��
�ء ا�#��"/* �* �2ل �3�3 ��ا"� �1�2 0-� ��"�� �* ��ا"� ا

  


�ء 0  وان 6�5 ��  ،إ أن �(59 ھAه ا�:��ذج أ< ت وا�6
= ان 2>;ات 5/9:6 ط�ق ا

  

 : �* �2ل ا���ا"� ا����/�

  
��ء 
	 ا������ : 1ــ8��  ــ ا�"��!� ا�و�� �

  

�1�2 �0ط��ل ا��A* 6��اوح ا!��رھ5 �*       ��"��  $:� "/.  12ا�E 9ھAه ا�

  

: ����� E�! 5F� � ء�
���� ا�,�  

  

  .ــ ا�
/�$�ت ا��Gو0;�����
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  ).ــ ��1 ا�F/�ود�:��/K (ا�#/�0/� ا��H �>�I ا���ء   

  

  �1���   .ــ ��و�� ا�

  

   �/Lا;Fرة ا� 
  .ــ ا�

  

      � I6 �H ��"��  ا��#�;ى ا�Aي �NQ ان �-;ن و���P واNO ا�� رب �H ھAه ا�

  


��/U ا��Gو�;0���� ���T اط��ل �  !�/V اط��ل �2ل K�6 ا���"�� ،و!:  درا$� ا�

  

  <�G ط; وا�Z وز�� �Y ! م وO;د �0وزات �H ا�T)�6ت �Y ��2 وزن ا�(�9م ا

  

  وط;ل ا�-�+ وا�
 م ، <�� �NQ ان ��ا!� ا� �Z ا����� �H ا�Oاءات ا�
/�$�ت .

  
��ء 
	 ا������ : 2ــ8��  ــ ا�"��!� ا�#���� �

  

   ��  و6(��� ھAه ا���"�� ا�� اد ����"�� او�E وP�6 ا�Hاد �* ا�Q:#/* ، و�,

  

  �0���\ ا2���رات �����

  

  ــ Z/�$�ت ا�
;ى .  

  

  . �/Lرة ا��ھ;ا 
  ــ ا�

  

��"�9 $�!� 6>;رھ� .  � Eو�  ــ 6-�ار ا2���رات ا���"�� ا

  

  . �:/)� �H�/� Y<Z �H ــ ز�* ا�#��ح  

  

  ا�:�Gو�;0���� Q��0 اول ا�:�;ذO/� .ــ �
�ر�� ���L\ ا�
/�$�ت   
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) 5Zول ر Qء ا�#��"/* �* 1ــ ا��
�:� �/Oذ;��/� ا�:#Qت ا��$�/
   16ا�E  9) : ��/* ا�

  

. �:$  

  

  

 

 

  

 �� 14ا�E  �12*        $:� 12ا�E �9*     ا�(

 �:$  

 *�14  E16ا�  �:$  

  

  ا�
/�$�ت  

  Iا�  

�!ا
  ى 

  Iا�  

$;��ا�
  ط

  Iا�
اد�

  ى

  Iا�  

�!ا
  ى

  Iا�  

$;��ا�
  ط

  Iا�
اد�

  ى

  Iا�  

�!ا
  ى

  Iا�  

;��ا�
^$  

  Iا�
E�د  ا

.174  ا�>;ل( 5$)

4  

169.

4  

164.

4  

177.

3  

174.1

5  

171  188  182.

3  

176.

6  

(5Q> )48.4  52.4  ا�;زن

5  

44.5  62.9  59.3  55.7  77.8  72.8  67.6  

  78.1  80.5  83.3  74.4  78.35  82  72.3  75.1  77.9  ط;ل ا�Aراع 

  ط;ل ا�-�+ 

  

19  18.7  18.4  20.2  19.45  18.7  31.3  20.3

5  

19.4  

  41.3  42.3  43.4  37.8  39.65  41.5  35.6  38  40.4  !�ض ا�-�+

!�ض 
  ا�I;ض 

30.6  27.8  25  32.3  29.35  26.4  34.7  31  27.3  

ط;ل ا�Aراع 
  ا�>;ل ا�-�� /

0.47  0.35

5  

0.44  0.49  0.475  0.46

0  

0.49  0.47

5  

0.46  

!�ض ا�-��/* 
ا�(�ض /

  ا�-�� 

0.24

0  

  

0.23

4  

0.22

7  

0.24

5  

0.242  0.23

9  

0.25

0  

0.24

3  

0.23

5  

!�ض ا�-��/* 
!�ض /

  ا�I;ض

1.46  1.36  1.33  1.54  1.46  1.37  0.71  1.53  1.46  

ا�;زن / 
  ا�>;ل

0.35  0.32  0.29

6  

0.35

5  

0.34  0.32

6  

044

4  

0.42

7  

0.40

9  
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��ء 
	 ا������ : 3ــ8 ��  ــ ا�"��!� ا�#�$� �

  

      *� ����  ا�H�� E;ق وھ� 6��Y� b ��"�� 613(  ھAه ا���"�� �1�2 ���0��ة ا�(

   

  ز��دة ا����P و��"�� ا�� ر�N ��>;�� ا��#�;ى .

  

  و��#Y �0���\ ا2���رات �/,�� �#�;ى ��; ا�
 رات ا��ھ;اL/� و�* �2ل ھAه   

  

�-* ا��
�د $��"/* F0 ف ا! ادھ5 ���#�;��ت ا� و�/ � ��"��  � و�H Y�<��0ن وO;د ا� YH ا�

  

�� ا�� ر�N 6(��� �* ا�(;ا�� ا����F و��-* ا�E�! 5-I � ى ا�I6 E�! V6ر Zح و��#  

  

  !�E ا��FQز ا�(��� وا�(;ا�� ا�:�#/� 0 ر�O ��3ت ا�:��L\ ا�����/� و�
 رة ا�#��ح 

  

  ��ح ا�2اج ��� ��H V ا��>;ت و!:  ا�Oاء ا�
/�$�ت ا��;رO;�;H/� ��ا!� V/O;6 ا�#

  

  ا�E �;!/� ا�#��"� ا��� 6�Y� N$�: ا�-��/�V ا�� �/� .

  
  ــ ,��دئ �(')' ا�"�ھ�ب 
	 ا������ :  9

  

1�2/� ��/dة $;اء <��= ذ<�ء او  V� � يAا� Kذ�;F0;ھ;�  ��e�<�� =I6 5F اا�

  

 E:)�  1�2/� ا0 ا!/� �Q� �Hل �� او اي ا$�( اد او Z رة �H �1�2 �,�ط ��، وAF0ا ا�

  

 VL�>6;ظ/+ ذ E�! �Iرة وا� Z ي �� ي 0,-� ظ�ھ�Aھ;ب ھ; ا�;�  �Hن ا�#��ح ا�

  

 �/O;�;/#وا�� �/>�Iا� V6�/��-ام ا� ��ا$ �H ري�F�0>��
� ا�TH وا��Y ا� �/-/��-/�  وا�

  

  ، و"�� E�I6 �:� E:# �  ا����PL ا��� ���/�F0 d ا��;ھ;ب �H ا�#��"� ، ھ:�ك 

  

: �6�;!� �* ا����دئ 6���H �G اQ�  

  

� رب . �� �Iرب وا� ��  ــ ان �-;ن ا$�( اد ا�

  

 . ������  ــ 0:�ء و6:�/� ا����ت اراد�� �2ل ��ا"� ا�� ر�N ا�
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 �  �ن ا��:�5i وا�#�Qم ا���م 0/* ا�(�� ا�;ظ/�� ��dFOة ا� اY� �/�2 ا$�( اد ــ �

  

. �/>�I�3ات ا�j���  

  
��ء 
	 ا������ :  10��  ــ ا�/��. ا�-�' �

  

  ان �0;غ ا��#�;��ت ا�����/� ا�(��/� �H ر���� �� �#��dم و�Y �0ا�\ �
::� F6 ف   

  

 �H ء�
��  ا�E رYH �* �#�;ى ا������ ا�Aي �I* �0 د �l ، V:�;-6ن ذ�K �,-�� ا

  

  /O ^/<�6 Y0  �* و�  ��5 0-� ��>���ت ا�#��"� �Hذا ارد�� �0;غ ا��#�;��ت ا�(��/� 

  

���-;ن ا�#��ح ، ن �0;غ ا�� *�Aص ا���lء اjھ 
 ر !�/V ا�   #�;��ت ا�(�/� 

  

 *! .I���0 �1ورة ا����Tت ا��Fا����1 ��#��"� ، و�* ھ:� ظ PLا����  

  

���-;ن �;ا��1ت ا�:�;غ ا������ وا�5F� � *�A ��1 ا���اد � *�Aھ;0/* ا�;�  ا�

  


/b ا��#�;ى ا������ ا�(��� .I6 E�! رة 
��0  

  

   NQ� اذ j�:���0 b�)�� �� �H */����
�ء �H ! م 5FH ا�����/� ا! 1(;�0 eT�6و  

  

  ��
�#�  ان ��(�ف ا������;ن !�E ا�����//* ا���nر ا��A* $;ف �-;�;ا �H ا�

  

/
/

�ء ا������ �H ا�#��"� و�Z�0 / ا0>�ل "����/� ا! 1(;�0 *�  �d� ��  * ، و�

  

0  ا��T ، ھ; ان ا ا������ت ا�2ى */������ *$ �H *//ا����� ;
  ��-�ة ان �:�

  

  اذ �NQ ان ����ر ،6-;ن i/� وا��I "/. ان ا�( �  �* ا����ت 

             

  ا��lص ا�:� *�A��T ان �-;�;ا �* "/. ا�>;ل وا�
 رات ا�� �/� 0(  ! د �* 

  


//* ، �Aا وE�! NO ا�� ر0/* وا��o/Fت /
I0>�ل ا�  ا�#:;ات Z  ��� ا�E 1+ ا

  


�ء ���� ^/<���� �::
� �/��! �/��)� bHو ����:� �/Q/6ا��ا$ Y�;0 م��� ا��(:/� ا
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  ا�E ا��#�;��ت ا�(�/� . ا��H  /Q ا�#��"� n0/� ا�;1;ل

  



 

 

 

 ا��
ل ا�����: 

)12-9ا��ر�� ا���ر��� ( 
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 ����د : 

�	���ص ����� و���و�و��� إن ا����ن ا���ري ��ر ��را�ل �	���� ����ز    

 � و#��و�و��� �	���� ، #�"!��ن �!� ل �ن ا�ط�و�� إ�� ا����ب إ�� ا���و�� إ�

 ا���	و	� �ن ھذه ا��را�ل ا��% ��ر ��� ا"!��ن ا��% ��!��ب �* (�!� ��)!� ا' وھ%  

 ���وم ا�ط�و�� ا���.	رة و���زا��� � ا�ط�و�� ا���.	رة و�ذا �!�طرق #% ھذا ا���ل إ�

 � وا�	���ص وا����ت ا��% ��ر ��� ا��رد "ا�ط�ل " #% ھذا ا��ن ��"�1#� إ�

�� ا�ط�ل #% ھده و�6ض ا����7ت ا��% ��6رض ا�	���ص ا��د!�� وا�!���� �  

 ا��ر��� ��� �وف !6رض #% ھذا ا���ل ا:���ب ا��% �ؤدي ���ط�ل إ�� ا"!طواء 

 وا�6ز�� (ن � �� ا:ط��ل ا:	ر�ن وا��روق ا��رد�� ��!�م.

ة:ـ ���وم ا�ط�و�� ا����أ	ر 1  

    ��ھ% �ر��� إ� �ن ا�	�رات وا����رات ا��=و�� وا��ر��� وا�6 ��� ا����ق إ�����  

 ��ث �!� ل ا�ط�ل �در���� �ن �ر��� ا"� �ن ،وا�ط�ل #% �د ذا�? )��ت و<��ل ا�����ل

  �ا"!�����6 ، و���ل ا�ط�ل ��7 �د�دا إ�� ا������ ا��% ��دأ #% ا�!�و <�ل ذ�ك ، إ�  

�(�ت ا��!ظ�� �6د ان ��ن ���ل <�ل ذ�ك ���رد ا"����ع ��ن #% ا"!���ء إ�� ا���  

". 1992"(���وي ،�!�   

إن ط�ل ھذه ا��ر��� �.	ذ ا:�ور ��د�� ���� و��و<* ا��د�� �ن ا����ر ، إذ !�د      

 ھ!�ك �6و��ت ��دھ� ا����ر #% �����6�م �? و 	��� أ!!� !�ذ�ذب #% ھذه ا������6 

�=�را ،#Fذا ��� ،#��رة !ط��? ان ��ون ���را ،و��رة أ	رى !ذ�ره أ!? �زال ط�7   

 �)7 ،(���!�ه :!? ��س �ط�ل �=�ر ، وإذا إ��6د (ن ا��!زل (���!�ه :!? ط�ل �=�ر 

" . 1991"�7ل ،  

ت ����6ر ا:ط��ل #% ھذا ا��ن �	��ف (ن ����6ر ا����ر ، ��6س ا��راھق و��� ��!    
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 او ط�ل ا:ر�* �!وات او ا�	�س �!وات ن ا�ذي ��6� "ر�1ء �ن �و�? و� د�ر��م 
 

 ، و��� ��!ت ھذه ا��ر��� �ن ا��ن ����ز ��دء إ!ط7<� 	�رج ا��!زل #���H إر�1ء 
 

 أ�د<��? أھم �ن إر�1ء وا�د�? .
 

، !�د ان ا�ط�ل � 1% ا �ط�<� ا�!��ط ا��% ����ز ��� ا:ط��ل #% ھذه ا��ر��� و!ظر   

 

 �ل و<�? 	�رج ا��!زل #% ا��6ب ، و��6ب (�� ا:�رة و(�� ا����ر إ!�زا(? �ن 

 

 أ�د<��? #% ا��6ب "�7ل  ، ا��ر�* !��? "
 

ـ ���زات ا�ط�و�� ا����	رة : 2   

ـ �ن أھم ���زات ھذه ا��ر��� !�د :     

ـ إ����ب ا����رات ا�7ز�� ��6�Lب ا��6د�� .     

 

ـ إدراك دوره �ذ�ر أو �ؤ!ث .     

 

ـ �!��� ا����ھ�م ا�7ز�� �����ة ا��و��� .      

 

ـ �ر(� ا"������ �����رات ا�������6 .     

 

#% ���وى در�� ا� وة ��ن ا�ذ�ور وا�M!�ث ، ��� أن ا"	�7ف ��ن  ـ إ<�راب     

". 1976ا��!��ن �Nر واH1 " 	�ري ن  

و���6ر ا����6ء أن #% ھده ا��ر��� ����ن ا��وا#ق ا��16% وا���6% �دى ا�ط�ل    

 

 و�ذ�ك ا"���س ��"�زان ، و���ن ا� ول 

 

�� ا��ر��� ا��)�� ����6م ا��ر�% أن ا�!�و ا��ر�% ��ل ا�� ذرو�? ، ��� ���6ر أ!  

". 2001وإ����ب ا����رات ا��ر��� " ز�دان ،   
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ـ 	 ��ص و���ت ا���و �� �ر��� ا�ط�و�� ا����	رة : 3  

�� : 1ـ3��ـ ا���و ا�  

#% ھذه ا��ر��� ��ب ا"ط��ل ا��6ب ��دة �ذا ��ب (�� ا��ر�% ان �.	ذ ��6ن     

�6% �? #��ط�ل ����ج إ�� �ر�% ��% ��طرا"(���ر �6ط��م ا��د�د ��6ب و����م ا�ط�  

��� ����ون إ�� أ#��رو إ!��زات  ا:	ر�ن #% ا��ز�د �ن ا"�� ����7? اھداف ا�!��ط    

�  و�ز�د ا"(���د !��� ��م #% ���ل ا���ؤو��� و���ل إ�� ا���6ون �* ا'	ر�ن ����)  

 �? �6ر#� �%ء �ن <درا�? #�زداد ر��N? #% ا��6ب ا����(% وا"������ ا���دة ��6�Lب

� و��ون �دى ا:ط��ل ا�6ز��� وا"رادة ����ر�ن (�� ا����رات ا��ر��  ا��!ظ�� ،   

 �=رض ����ن <درا��م #% ا��6ب .

ـ ا���و ا�!��� : 2ـ3  

���ر ا�!�و ا����% #% ھذه ا��ر��� �طر� � �ط��� و�!�ظ�� ���� �ر!� �* �را�ل     

وغ و!�و ا�!�و ا:	رى و' ��دث �=�رات ������ إ�� ات ��ل ا�ط�ل أ�� �ن ا���  

وإ� �!� ��� ���(د ا�716ت ا����رة و�زداد ا����رات ا��ر��� ا������ ��� ا�زا!�   

 ا�ط�ل (�� ���ر�� أ(���? وا:��6ب ا��% ����ج إ�� (71ت ���رة وا��)�ر �ن 

 ا��.زر ا��16% وا���6% ��� ��6ب ا����� دورا ���را #% ����ل أ��6ب �ر��� ��6!� 

�? أ)ر #% �!��� ���را�? ا��ر��� و���ر�% دور ��م #% � د�م �!وع أ	ر ، ��� ��ون   

 ا���6رف وا���6و��ت #��� ���6ق ����وم ا�و��� ا�=ذا��� ا�������� وا���واز!� #% �!���  

.1985#� وا���� وا����� " ��ق ، ا"���ھ�ت ا������ ����=ذ�� وا�!ظ�  

: ا��روق ا��رد�� :  1ـ2ـ3  

ي وا1�� ، #���* ا:ط��ل '�!�ون �!�س ا�طر� � او �!�س��دو ا��روق ا��رد         

ا��6د'ت ،#�=1�م �!�و �در�� أ��ر !���� #% ا�طول وا��6ض ا:	ر #% ا�وزن ���    

 �ؤدي إ�� �!وع ا:!��ط ا������ ا����6  �)ل " طو�ل ، !��ف " أو " <��ر ، طو�ل

". 1995" "زھرات ،    
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" ."ا��ن، �ر!- ��,ق " 12ـ�9و+* ا�طول وا�وزن �دى ا�ذ&ور "   :  02!دول ر#م   

 

 ا� ��س ا�ذ�ــــــــــــــــــــــور

 ا�طول "�م" ا�وزن"�P" ا��6ر 

        25.8  

        27.4  

        29.7  

        32.0  

        126.9  

        131.3  

        135.1  

        139.5        

�!وات 9  

�!وات  10  

11  �!�  

12  �!�  

 

�ط�ق" ��ن �����?" (�� ����ر ا�ط�ل #% �ر��� ا�ط�و�� : ا���و ا���10 ا��0ر��  :  3ـ3  

 ا���.	رة ��ط�H ا�����ر ا"�را�% ،��6!� أن ا�����ر ا��!ط % ��ط�ل #% ھذه 

 ا��ر��� ��!�� (�� ا�����6ت ا�6 ��� و��ل ھذا ا�ط�ل إ�� �ر��� ��<�ل ا�����6ت 

"  12ـ7و���د �ن ا��!� ا�)�!�� إ�� ا��!� ا�����6 وا�����ر #% �ر��� ا�����6ت ا���6!�� "  

. �� ����ر �!ط % و��!? ��ور �ر��ط ���ور ا:���ء أو ا'���ء !��

�ر ��ل إ�� ا�ط�ل #% ا��ر��� ا�ر���6 وا:	�رةإن ھذا ا�!وع ا:	�ر �ن ا����       

ط�ل ھذه ��ط�* "�����?" ا�����6ت ا�6 ��� ا��% � �ن �ر��� ا�!�و ا�6 �% ، و�	ص    

 ا��ر��� ا� ��م ��� ��1ل ���  ? �ن ا�!�و ا��6ر#% #% ا��ر��� ا���� � �������6ت 

:ا������   

ـ ا� درة (�� ا�6ودة إ�� ! ط� ا��دا�� #% (���� ا�����ر .   

4=2+�2)�ل : إذا ��ن :   

                                               2=2- 4إذن :           

6= 2x :�)�ل ا	ر    3  
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وھ�ذا ����  -40- 30-20- 10ا� درة (�� �!ظ�م او ��!�ف ا:���ء #% #��ت �)ل :

 و�دات (�ر�� .

ص" رو�رت #��ر�ت "�ط��ب ا�!�و #��� ��% :و�	   

ــ إ����ب ا����رات ا:����� #% ا� رأة وا������ وا����ب .   

ــ ��6م ا�دور ا���7م ��ط�ل .   

ــ �!��� ا����ھ�م ا:����� �����ة ا��و��� .   

ا:	7<�� .ــ �!��� ا� �م وا�����6ر    

ــ إ�������F 7ل ا�ّذات .   

��� !�و ا�ذ��ء و�!� ل #��� ا�ط�ل إ�� ا�����ر ا���رد ، ��ث و����ر#% ھذه ا��ر  

 ���	دم ا����ھ�م وا��در��ت ، اي ���H ����ره وا<��6 و����م #% ا�����6ت ا�6 ��� 

 دون ا��!ط �� وا��!ط �� �* إدراك ا:���ء �و���� وا� درة (�� � د�ر ا�� ���س 

ا"��د'�% ،أي �ظ�ر �د�? أ���' �!� �!�و �د�? ا�����ر  12وا�����ت ،)م �* �ن   

 #�ر�� أ�)ر ا��!���� وا�� راءا و�طورا ، أي ظ�ور ا�����ر ا��ر���% ا�ذي �ؤدي �?

  �إ�� ا��	دام ا��!�ھR '����ف ا�وا<* )م �6د ذ�ك �!�و �د�? ����در�R ا� درة (�  

) .2004ا"����ر (��6د ،  

��: ا���و ا�4ــ  3�  :  

و	��� ���د !�و ا��واس ����ل #% ھذه ا��ر��� ، ��ث ��طور ا"دراك ا���%     

وا�����* ا�ز�!% إدراك ا�ز�ن ،إذ ����ن #% ھذه ا��ر��� إذرا ا��داو'ت ا�ز�!��   

 �7�داث ا���ر�	�� ، و�7�ظ أن إدراك ا�ز�ن وا��6ور . 

��دى #�را�? �	��ف #% ا�ط�و�� ���� (��� (ن ا��راھ � و(ن ا�ر�د وا���	و	�     

 ،#�6ور ا�ط�ل ����6م ا�درا�% ���=رق �دى أطول �ن �6ور ط��ب ا�����6 ، و��6ر

% ھذه ا��ر��� ا��1 ���ز ا�ط�ل �د<� ا�را�د وا���T أن ا�ز�ن ���H ��ر(� ، و#   

 أ�)ر ��ن ا:وزان ا��	���� ز و�زداد د<� ا���* و���ز ا:!=�م ا��و�� �� �د<� و��طور

ن ا����ط إ�� ا��6 د .ذ�ك �ن ا���    

و���ط�* ا�ط�ل ���ر�� ا:���ء ا� ر��� �ن ��ره (<راءة او    و�ز�د طول ا���ر         
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 ����� او (�ل �دوي ) �د<� أ�)ر �ن ذي <�ل .

�!� ،وھذا أھم (��ل �ن (وا�ل12و����ن ا����� ا�F� ���16طراء ��� �ن      

ا����رة ا��دو��.   

:ا���و ا��ر&�:     5ــ3    

H1 و���ھد #��� ز��دة وا1�� #%ھذه ا��ر��� ���6ر �ر��� ا�!��ط ا��ر�% ا�وا     

ا� وة وا�ط�<� ،#��ط�ل ' ���ط�* ان �1ل ���!� �7 �ر�� ����رة و��ون ا��ر��   

أ�رع وأ�)ر <وة و���ط�* ا�ط�ل ا����م #��� �در�� أ#1ل و�7�ظ ا��6ب �)ل    

����ن وا��6وم وا����ق وا'��6ب ، ا���ري وا��ط�ردة ور�وب ا�درا��ت ذات ا�6  

� ا��!ظ�� و�Nر ذ�ك �ن أ�وان ا�!��ط ا��% ��رف ا�ط�<� ا���د# � �دى ا�ر���1   

��رة و���(� أ�)ر �ن ذي <�ل ، وأ)!�ء ا�!��ط ا��ر�% � � ا�ط�ل وا��% ����ج إ�

 ا�����ر ��ط�ل <د ��6رض ��6ض ا��روح ا�ط���� ، و���ل ا�ط�ل إ�� �ل ��ھو (��%

��ط وا���و�� و�)��رة و���ل ا�ط�ل #��دو و�.ن ا'ط��ل (��ل �=�ر ����ؤون ���!    

 إ�� ا��6ل و�ود أن ��6ر أ!? ��!* ���� �!��? .

   : ا�0وا�ل ا��ؤ2رة �� ا���و ا��ر&� : 1ــ5ــ 3

�ؤ)ر ا����� وا��=را#�� ا��% ��6ش #��� ا�ط�ل #% !��ط? ا��ر�% ، #رNم أن      

ا�!��ط ا��ر�% ��ط�ل #% ���* أ!��ء ا���6م �����? ����6!� ا��6م #�م ����6 ��رون    

 و� �زون و���� ون و���6ون ،إ' أن ا'	�7#�ت ا�) �#�� وا��=را#�� ��رز �6ض 

) �#� إ�� أ	رى و�ظ�ر ھذا ���� 	��� #% أ!واع ا'	�7#�ت #% ھذا ا�!��ط �ن   

 ا'��6ب وا����ر��ت .

و�ؤ)ر ا����وى ا'����(% وا'<���دي و!وع ا���!� #% ا'�رة #% !وع ا�!��ط     

 ا��ر�% �7ط��ل ، #�����6 ا��% ���م ��� ط�ل ا'�رة ا�� �رة �	��ف ��� و���� (ن 

وط�ل ا'�رة ا��% ��� اھ�����ت �و�� �� ا����6 ا��% �و�د (!د ط�ل ا'�رة ا�=!��  

�	��ف !��ط? ا��ر�% (ن !��ط? ا��ر�% (ن !��ط ط�ل ا'�رة ا��% ��� اھ�����ت   

�و�� �� �	��ف !��ط? ا��ر�% (ن !��ط ط�ل ا'�رة ذات ا'ھ�����ت ا�����!���� .   
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: ا���و ا5!����4 : 6ــ3   

  !ظرة �د�دة   ) �Child hoodJoretey دم �!�  "  ار�ك ار���ون " #% ����?  (   

  #�د' �ن ا�	�ذ ا�!�و ا��!�% ��ورا �و�ف و� �م ا�!�و ���دة #% (�رهوا��% ��!ت 

  <�م " ار���ون " ����* !�و ا�ط�ل ������م ا"����(�� إ�� �را�ل ��� #6ل " #رو�د "  

���(ل ا��	��� �������*  .أي 	7ل   

و� �م " ار���ون " ا�!�و إ�� )��!�� �را�ل  	��� �!�� #% ا�ط�و�� و)7)� أ	رى      

 #% �ن ا���وغ . 

 وا��را�ل ا�	��� ھ% :

(�ن ا���7د ).ــ �ر��� ا��6ور ���) � وا:��ن � ��ل � ��ل (دم ا�) �    

ــ �ر��� ا��6ور ��"�� 7ل � ��ل ا��ك وا�	�ل (�ن �ن )7)�   ).   

ــ �ر��� ا��6ور ���) � وا��=�ب (ن ا��6ور ���ذ!ب (�ن �ن 	���� ).   

ــ �ر��� ا��د وا"����د و� �و�� ا��6ور ���! ص (�ن �ن ا�)��!� ).    

��6ور ���	وف (�ن �ن �ن ا�)�!�� ــ �ر��� ا��6ور ������ن وا��و�� وا��=�ب (�� ا   

.(�ر �ن (�ره )   

�زداد �.)�ر ���(� ا�ر#�ق و� وم ا����(ل ا"����(% �* ا:<ران (�� أ�ده �ن      

 	7ل ا���6ون وا��!�#س وا�و'ء وا�����ك و���=رق ا��6ل ا����(% وا�!��ط 

#�ق ، و��ودا"����(% �6ظم و<ت ا�ط�ل ، و���	ر ا�ط�ل '�16و��? #% ���(� ا�ر  

ا��6ب ا����(% وا����ر��ت .    

و��% ���ل ا�ط�ل (�� ر�1 ا����(� و<�و��� �?  !�ده ����ر ����6رھ� و�ط�*     

. Rدھ� و�را#ق ز��دة ��)�ر ���(� ا�ر#�ق و�!�<ص �.)�ر ا�وا�د�ن ����در���> 

: ا���و ا6��0��� : 7ــ3  

���6ر ھذه ا��ر��� �ر��� ھ1م و��)ل ا�	�رات ا"!�����6 ا���� � و�ن �ظ�ھره أن     

ا�ط�ل ���ول ا��	�ص �ن ا�ط�و�� وا��6ور �.!? <د ��ر ، وھذه ���6ر �ر���    

.ا"�� رار وا�)��ت  
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EmotionalStability و�ذ�ك �ط�ق �6ض ا����)�ن (�� ھذه ا��ر��� ا'!�%��6  

ا�م"�ر��� ا�ط�و�� ا���د�� "     

و�7�ظ �1ط ا"!�76ت و���و�� ا���طرة (�� ا�!�س و(دم إ#7ت ا"!�76ت ،        

 #�)7 إذا 1Nب ا�ط�ل #F!? �ن ��6دى (�� �)�ر ا�=1ب ��د�� ، �ل ��ون (دوا!? 

ل ���رح ، و���م ا�ط�ل ا�!��� و�طرب ��� ،��ظ�� أو #% ��ل � �ط�6 . و��H1 ا���  

و�!�و ا"���ھ�ت ا�و�دا!�� .   

���� �و�� ا������ �* ا������ ��6ض ا:���ظ وظ�ورا����6ر (ن ا�=1ب و��ون        

����6ر ا�و�? ، و��ون ا����6ر (ن ا�=�رة ���و���� وا'� �ع ����	ص ا�ذي �=�ر �!?    

ا��راع و��رق #% أ�7م ا�� ظ� و� ل �	�وفو���ط ا�ط�ل ��6ض ���در ا� �ق و   

ا'ط��ل وإن ��ن ا�ط�ل �	�ف ا�ظ7م وا���وص .    

و<د �ؤدي ا��6ور ���	وف ���د�د ا:�ن وا��6ور �! ص ا������ إ�� ا� �ق ا�ذي      

 �ؤ)ر �دوره ��)�را ���� (�� ا�!�و ا�����و�و�% وا�6 �% وا�!�و ا'����(% ��ط�ل . 

ــ ��ط�,�ت ا���و 	7ل �ر��� ا�ط�و�� ا����	رة :  4  

�!وH1 #�����% اھم ا��ظ�ھر ا�ر����� ���ط��ب 	7ل �را�ل ا��6ر ��� !��ن      

 �دى ����6�� واھ����� #% (���� ا�����ف ا��% ���(د ا��رد (�� ان �� �ل ا����ة ا��%

����ھ� � �ول ��ن دون (�ر وھ% :   

      � (��� �ول !��? ����ن �% �!�و .ـ ��ون ا��رد ا���ھ    

ـ ���6م ا��رد ��ف ����ب ا<را!? .       

ـ ���6م ا����رات ا'����� �� راءة وا������ وا����ب .        

ـ ��ون ا����ھ�م وا��در��ت ا�	��� ������ة ا��و���.       

ـ ��ون ا���1ر ، وا� �م ا'	7<�� وا�����6ر ا���و��� .      

ا�76<�ت �* ا�ر# �ء �ن �7 ا��!��ن . ـ ��و�ن      

ـ ��و�ن ا'����ت ا�!���� ا������ �������6ت ا���ر�� ا��	���� وا��!ظ��ت     
 ا'����(�� . 
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ـ ا�� 7ل (�ط�% (ن ا�وا�د�ن وا����ر . � �ل ا��رد ا��=�رات ا��% ��دث �? !����     
 �!�وه ا����% .

�� : 12ـ9ــ ا��روق ا��رد�� ,�ن ا6ط��ل �� ا��ن �ن(5 � (  

    ��N ر �ن ا'ط��ل�(� ������ز �ر��� ا�ط�و�� ا����	رة �	��ص (��� �����? #�  

��!ب ھذه ا�	���ص ا����6 !�د #روق #رد�� ����6 ��ن اط��ل ھذه ا��ر��� وھ% ��� 
   : %�� 

ا��روق ا�!���� :  1ــ5  

�م ���H ا��دن ���م ا��!�� و�!�م � �م ا��ظ�ر و�!�م ا�طو�ل وا� ��ر     !�#  

و�!�م ا����ن وا�!��ف ، وھذه ا��روق ��ب ان �را(��� ا��ر�% #% ا�����6 
  .ا��ر�و��

ا��روق ا��زا!�� : ــ  2ــ5   

   ��!�ك ا�ط�ل ا���دئ وا�ود�* وھ!�ك ا�ط�ل �ر�* ا"!��6ل وھ!�ك ا��!طوي (�#  

 !��? وھ�ذا و��ل �ن ھؤ'ء ا�طر� � ا��% �!���? #% ا����6م . 

ــ ا��روق ا����10 :  3ــ5  

ر(�? #�!�ك ا�ذ�% و��و�ط ا�ذ��ء وا�ط�ل ا�=�% و(��!� أن !��ر �* ا��ل و#ق �  
 و��� �!���? �ن طرق ا��در�س .

ا��روق ا5!�����4 :  ــ 4ــ5  

�� �ن در�� ) �#� ا�وا�د�ن وو���ل   � ��� ��#�ل ط�ل و����? ا"����(�� ا��% ��6ش #�  

���6�� وا�76<� ��'ھل وا��وار و�Nر ذ�ك ، ��� �? ��)�ر (�� ا�����ر و) �#�? � 

 وأ!��ط? ا���و��� .

ــ ا�	 ��ص ا�,د��� ��ط�و�� ا����	رة : 6  

 ��� ان ا:��6ب ا�ر����1 ��ط�ب ���ودا �د!�� و!���� #�ن ا�1روري �6ر#� 

ا��د!�� #% ھذه ا��ر��� ا��6ر�� ا������ وذ�ك ��� ��� �ن ا'ھ��� #% !�وه ا�	���ص   

 ا����م .  
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ــ ا��داو�� :  1ــ6     

�!� #% ھذه ا��ر��� ��ون  12ــ8ا��ر��� ا�����1 ��!��� <درة ا��داو�� ھ% �ن      

 ا�ط�ل ا�ذي ���رس ا�ر���1 ��!�ظ�م ��ون ���زه ا��!��% ��طور (ن ا�ط�ل ا�ذي '

���رس ا�� ر���1 .    

  ــ ا��ر�4 : 2ــ6  

�!? �ن �!� اذا �م �طورھ� ا��ر�% # 13ــ5ا��ر(� ��� �ر��� ��طور #��� وھ%     

 ���ط�* �طو�رھ� ا' �!��� <���� و��ب " ��7ر "  ا�ذي '��طور #% ا�و<ت 

 ا��!��ب ر��� �ن ��طور ا�دا .

ــ ا�1وة :3ــ6  

إن ���6!� ا'��6ب �7�ظ (�� ا�ط�ل (!د ا'����ك �* ا�ز��ل او (!د <ذف ا��رة      

 ����6ل ا� وة و������% #�% �ر��� ا�ط�و�� ا����	رة'��ب ان !��ث (ن �!��� ا� وة (ن

طر�ق ا����ر�ن وإ!�� (ن � و�� (���1 ط����6 دون �دة إ��#�1 .   

ــ ا��وا�ق :  4ــ6     

�� ا�ر���1 ' ����6ل ا� وة وا��ر(� وا��داو�� # ط �ل ����6ل  ا�ط�ل (!د ���ر     

 ا��1 ا��وا#ق 'داء ا��ر��ت �ن 	7ل إد��ج �ر��ت �ن أ!واع �	���� وذ�ك 

 ������6ل ا��ر(� ، ا� وة ، ا�ر��<� ، ا��وازن ، ا�د<� و�ن ا���1ل �طو�ر ا��وا#ق 

�ت (د�دة �ن �!� و��� ���ن ذ�ك ��ب و1* ا�ط�ل #% و�61  11ــ��7ن   

 ا���ول (�� �طو�ر أ#1ل ���وا#ق . 

ــ ا��رو�� :  5ــ6    

و��ب �طو�رھ� ��ب "��ر��وي " ھذه ا�	��% ط����6 ��� �ن ا�����6     

�!وات '!? #��� �6د ���H �6ب ا��!�ل و' !��ط�* ا' ا����#ظ� �9ن  ءاا��دا  

� ا����وى ا�����ب �و�ده .  �)  

ــ ا�د#� :  6ــ6    

�!�  12ــ�10!وات و�6د ذ�ك ��ن  10ــ7�7�ظ ا�!�و ا����ر � درة ا'ط��ل ����ن     

� د<� اداء ا��ر�� #% ا���1ء و�)�ت #% ھذه ا���رة ان ا�ط�ل ���6م �ر(� �) 
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 ا��ر��ت و�6رف ��ف �����6�� وا����6ل ا��6دات ا��ر��� ا��% ���6�� '!��ز

��ت ا�و��61 ا��% �ر�د ا!��زھ� .!��ط �ر�% �* ��ط�   

ــ ا�ر9�#� :  7ــ6  

���6ر �ن ا� درات ا��د!�� ا����� ذات ا�ط���6 ا��ر��� ��ث ا!�� �ر��ط ����*     

 ��و!�ت ا'داء ا��د!% وا��% ���% #% � د���� ا� وة ا����16 وا��ر(� وا��وا#ق 

و أ�زاء �!? (�� ا��ر�% وا��واز!و�6!% ا�ر��<� ���ل (�م ا!�� <درة ا���م ا  

 أو�1(? أو ا���ھ? ��ر(� و�د<� . 

ــ ا��وازن:  8ــ6  

 #% ھذه ا��ر��� ��طور ا��وازن �دى ا'ط��ل ���ل �!�ظم ��ث ����ن ا��وازن �* 

 ز��دة ا��6ر وا��وازن ���)ر �ط���6 !�و ا��!�ء ا�����!% 	��� �����6ق ��� ����ت  

 ا�����!�� . 

�را #% �طور !�و ا��وازن و ���رNم �ن ذ�ك ���ن �طو�ره وا�ورا)� �ؤ)ر ��)�را ��     

 ����ر�� ا�ر���1 . 

�� :  12ــ9ــ ,0ض �9&7ت ا�ط�و�� ا����	رة (7� (  

 أو6 : 4دم +,ط ا���س :  

���ل ا�ط�ل #% ھذه ا��ر��� إ�� ا����م #% ا!��6'�? و�1ط !��? و��ن �)�ر     

)ورة ا�ط�ل #% ھذه ا��ر��� (�� �6ض ا'و�1ع ا� ���� وا� وا!�ن  ��!7�ظ  

 ا���ر�� ا�!% ��ر1�� (��? ا����ر �ن �و�? ��� ��6ل ا�ط�ل �!�76 و)��را �Nر

����� ���6دھ�<�در (�� ا����م #% ���(ره و�1ط�� . و�زداد ھذه ا����� �واء    

ھؤ'ء ا����ر �ن إ	وة وأ	وات أو #% ا'��ء وا�����6ن و��دي ا�ط�ل و���و��    

 إ���ره (�� ا�	1وع '!�!�ء ��و�? . 
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   : ����� : ا��روب �ن ا��در�2  

�!��ر ظ�ھرة ا��روب �ن ا��در�� ��ن (دد �ن ���7ذ �ر��� ا�ط�و�� ا����	رة و<د     

�ص #��� وھ!� أ���ب (دة ���روب ��6�  ��ون ا�6روب �ن ا��در�� ���� أو �6ض ا��   

 : �� أھ�

ــ (دم را�� ا�����ذ #% ا��در�� .     

ــ (دم إ���ع ا��در�� �������و��و�? .    

   . ��ــ (دم إ!����? �* ا��در�� و�رھ? �  

ــ �رھ? ��6ض ا��در��ن .     

ــ �رھ? ���دة ��#� '�)�رإھ����? .    

  �� .ــ (دم إ����? ����در�� و��#�  

وھ!�ك ا���ب ا	رى ��ون ا��!زل ��ؤ' (ن �16�� #6دم إ(ط�ء ا�ط�ل ��رو#?      

 � �)7 : ���6?    � �رن ��!? و��ن ز��7? #7 ���ل إ�� ا��در�� ، و<د �ر�* ذ�ك إ�

 رداءة ���7? أو (دم اھ���م اھل ا�ط�ل �ذھ��? إ�� ا��در�� أوإ(���رھ� ���ن '��6ده  

ا�ط�ل ��ره ا��در��   (!�م �% �ر���ون �!? إ�� �Nر ذ�ك �ن ا'���ب ا��% ��6ل  

 �� و��رب �!

2��2� : ا6�طواء �4= ا���س :         

<د ��6د ا�ط�ل #% ھذه ا��ر��� إ�� ا'!زواء وا������ �دل ا�6دوان وا�!��ط ،           

 وو�? ا�	طر ھ!� ان ا�ط�ل ا�ذي ���م �ط��*  ا'!طواء <د �!�ل �ن ا����� ا��% ��6ش 

�� ا� �ول وا�����* (�� إ(���ر ا'!طواء ط�(� وا��)�ل ، �ذ�ك #Fن �ذور ھذا �# 

�������� #% ھذه ا��ر��� �ن ا�!�و ���ل (���� �6د ذ�ك أن �!�و  ا���وك ��!�� ��د �  

وا���وك ا'!طوا�% �ر�* و���H (ن !���� #% �	��� �Nر �و�� #% ا���� �ل   

%ا�7 إ�� �وء ا����ف ��ن ا�ط�ل وا����� ا��% ��6ش #��� و(دم ����� إ���!�� ا����� #  

ا���ع ا�����ت ا�!���� ��ط�ل .   
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ا6�طواء: ــ أ�,�ب 8   

�ر�* إ�� (دة (وا�ل �16�� �!ز�% وا��6ض ا'	ر �در�% # د ��ون ظروف        

 ا��!زل ���� ��ث ��د ا�ط�ل �����6 ��ر�� أو ا��د��ل ا�زا�د و�ر��!? �ن ا'����ك 

 ���ط��ل 	و#� (��? �!? �!�م ، #�!�. ا�ط�ل #% ���� ا������ن #�<د ا�) � �!��? و�ذا�? 

�Nر ����(ل �* ا�د<��? و<د ر�* ��ب ا'!طواء إ�� ���� �ر��1  و� درا�? �!زو��  

) .1992أو (�ھ� أو ��وھ�ت ���6? ��س ���! ص � �ر!� �ز��7? (ا����و!% ،   
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  : � 7	 

ا�!��ط ا��د!% وا�ر��1% �? ���!� ھ��� #% ���ة ا�ط�ل و!�وه �دوره ا���م #% �!���    

 �	��ف ا'!ظ�� �ن ا�ل !�و ��!��ق ��� �ؤدي إ�� ا'	ذ ��6ن ا'(���ر �6ر#� 

�ود �د!% و!��% ء ���ر�� ا�!��ط ا�ر��1% ��� ��ط�ب !��	��ف ا���و'ت ا)�� ?!�
. 

ل إ�� اھم 	���ص �ر��� ا�ط�و�� ا����	رة �7�ظ و�6د ا��طرق #% ھذا ا���        

 ان �7ط��ل <�����ت ھ���� '����ب 	���ص �د!�� و!���� و�ر��� وذ�ك �ن 	7ل

ا���و'ت ا��% �طراء (�� ا�ط�ل #% ھذه ا��ر��� و(�� �	��ف أ��ز�? و���6ر ھذه     

 ا��ر��� ا����� #% إ!� �ء ا�7(��ن.



 

 ا�
�ب ا�����: 

 ا���ل اول: 

 

������ ا�
�ث وا�راءا�� 
 ا���دا���
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 :تمهيد

واقع االنتقاء بعد محاولتنا لتغطية الجوانب النظرية للبحث و كل ما يخص موضوع   

، سنحاول في هذا الجزء أن نحيط بالبحث  سنة) 12-9في رياضة السباحة التنافسية (

من الجانب التطبيقي بدراسة ميدانية عن طريق وصف اإلجراءات والخطوات الميدانية 

المتبعة في تنفيذ وٕاخراج هذه الدراسة معرفين بالمنهج المستخدم في هذا البحث  و 

ي  مكانمجتمع و عينة البحث المستخدمة في ذلك و كل ما يخص المجال الزماني و ال

) وكيفية التأكد من صدقها وثباتها  و ذلك ستبياناالوواصفين األداة المستعملة (

بالمرور بمراحل خطوات بناء االستمارة المتمثلة في: ( الصدق الظاهري، صدق 

يرسون)مع تبيان برتباط االمل االمحكمين، باإلضافة إلى الثبات و الصدق باستعمال مع

واألساليب اإلحصائية المستعملة في تفسير النتائج التي يتضمنها إجراءات الدراسة 

 البحث.

  منهج البحث: - 1

ستعمال منهج البحث إنوع الدراسة و إن  باختالفمنهج البحث يختلف  اختيارإن 

المشكالت والمواضيع المطروحة للدراسة، ومن خالل المشكلة التي  ختالفباتلف يخ

هو الوصف دوا أكثر مالئمة لحل هذه المشكلة و يب الوصفي بين أيدينا فإن المنهج 

 عبارة عن طريقة بحث يتم تطبيقها من أجل الوصول إلى وصفبتعريف العساف "

  تصال.كمي هادف ومنظم لمحتوى أسلوب اإل

  مجتمع البحث:  2

إن عينة البحث هي أساس عمل الباحث ويقول عبد العزيز فهمي هيكل " أن عينة 

البحث هي المعلومات عن عدد الوحدات التي تسحب من المجتمع األصلي لموضوع 

 تمثل مجتمع البحث في  الدراسة بحيث تكون ممثلة تمثيل لصفات هذا المجتمع،حيث

  .-لرياضة السباحة في والية مستغانم مدرب 40
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متغيرات البحث: 3   

ا�����ر ا������ل  1.8  

 ;ھو ذ�ك ا����
ر ا�ذي ا�دث ��
رات ا��� طرأت ��� ���
ر آ�ر (���
ر ا�����)
 وھو 

 أ
)� ا�ذي �م ��ث أ'ره $� ���
ر آ�ر و 
�"ن �����ث ا���"م $
# ��"!ف �ن ��
�ن 

 ھذا ا-'ر ����,ف +*م ذ�ك ا����
ر.

وا����'ل $� ��'/� ھذا ھو دور ا��درب.   

ا�����ر ا�����:2.8  

ھو ذ�ك ا����
ر ا�ذي 
ر4ب $� ا�"!ف �ن �3'
ر ا����
ر ا��*�2ل ��
# (ا���1
د ��د  
 ا�وا�د).


7 ا�2�/6ء.  :و���
ر/� ا����� $� ��'/� ھذا ھو  ���  

  عينة البحث:  4

���� ا���ث و����� ا����رھ�- 3.3.6 

��9�� ا�درا*7 ا�ذي �9�� �/# ا��
�/�ت ا��
دا/
7 وھ�  ":�8رف ا�8
/7 ��� أ/�1 
 ���8ر 

 9زءا �ن ا�"ل ��8/� أن �ؤ�ذ �9�و�7 أ$راد ا���9�� ��� أن �"ون ��'�# ����9�� 

). 2002 ;(زروا�� "��9ري ��
�1 ا�درا*7  

�(
).1999;( را�ب"��� أ/�1 9زء �ن "ل أو �8ض �ن ا���9�� ":و�8رف أ  

   ;�ر@/� $� ��'/� ��� ا�و@ول إ�� /��<= أ"'ر د+7 و�و)و�
7 و �ط��72 ��وا+� 

 7
أي أ//� �م /�@ص و6
7 �*���/م �
ث +�/� ����
�ر �
/�/� ا����'�7 $� �در�� أ/د  

ا���رة....ا�C  ;ا�*ن ;ا�8
/7 �3ي �@�<ص و��
زات "���*�وى ا�درا*�  
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  �

ث و6
7 �*���/م ا*���رة ا*��
�ن ��� ����ف �در�� أ/د
7  18+�/� ��وز�

 �/"�� 

�درب . 14ا*���رة ا*��
�ن ��� ا*��ز��� �@ر �
/�/� ��� 14�ن ا*�ر�9ع   

 :ممثلة في الجدول اآلتي مدربين، 10عينة البحث  شملت -

 سم النادي التابع له إ سم المدرب إ الرقم 

 بوقيراط أمين عكودةدم 01

 عين تادلس يالمسبح النصف األولمب  ولد لكحل حسين  02

 عين تادلس يالمسبح النصف األولمب  بن دحمان محمد 03

 عين تادلس يالمسبح النصف األولمب  بقدوري سيد احمد 04

 عين تادلس يالمسبح النصف األولمب  مداحي بوعبداهللا 05

 عين تادلس يالمسبح النصف األولمب  دربوز شريف  06

 خروبة  يالمسبح األولمب  بن شهيدة  07

 خروبة يالمسبح األولمب  لكحل 08

 خروبة يالمسبح األولمب  مجدوب  09

 خروبة يالمسبح األولمب  عبد الكريم  10

  ) يوضح النوادي التابع لها المدربين03جدول رقم (

 مجاالت البحث:   5

  المجال البشري: 5-1

  .السباحة لوالية مستغانمتمثل المجال البشري للبحث في مدربي 

  :المجال المكاني 5-2

كل من المسبح النصف االولمبي عين لقد تم توزيع االستبيان على المدربين في النوادي  

  .تادلس و مسبح التابع لمعهد التربية البدنية و الرياضة و مسبح بلية بوقيراط
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�دا
7 ا�2
�م �1ذه ا�درا*7 ا��
دا/
7 $� ا��Fرة ا����دة �
ن 
وم "�/ت  المجال الزماني: 5-3

  2019ا$ر
ل 05


وم إ 7

ث �م �وز
� ا6*��
�ن ��� ا��در�
ن �F<7  ;2019ر
ل $ا �4 ��29�

.*/7)  12 -9ا�/�!<
ن(  

  مر بحثنا بعدة خطوات زمنية:

  : الخطوة األولى •

أولية ومسبقة عن البحث للمشرف في مرحلة مشروع البحث وتم فيها تقديم فكرة عامة     

  شهر أكتوبر

  الخطوة الثانية:  •

تم فيها جمع المادة الخبرية قصد تأسيس نظري للبحث يسمح لنا بتكوين فكرة عامة   

وموسعة تسمح لنا بمعالجة جيدة للمشكلة، مع إجراء عدة مقابالت مع أساتذة جامعيين 

في مختلف التخصصات أصحاب خبرة وكفاءة متميزة و جمع الخلفيات النظرية وضبط 

لبناء االستمارة قمنا بمراجعة المراجع و األداة، و   الفصول النظرية و بناء االستمارة 

و المذكرات السابقة و األساتذة المختصين و كتب التربية البدنية و  بالسباحةالخاصة 

الرياضية و تم استخراج عبارات عن موضوع بحثنا و أضيفت بعض العبارات من 

و معرفة مدي صدق الدراسات السابقة ثم تم إجراء الدراسة االستطالعية لغرض مسح 

االستمارة و تحكيمها من طرف األساتذة المختصين و معرفةالكيفياتالتي تتم من خاللها 

لثالثي او تفريغها المقياس عملية توزيعها. بحيث استخدمنا في تحليل النتائج

  . (lekarte)لي

و قد من خالل هذا فقد توصلنا إلى تحكيم هذه الدراسة و تصحيحها من طرف األساتذة  

  ستمارة و األداة).رات المناسبة لموضوع دراستنا (لإلالعبا ستخالصاتم 

  و بعد عرضها على مجموعة من المحكمين : أنظر الجدول الموالي

 ستمارة.م الوصول إلي الصيغة النهائية لإلت 
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  الثالثة:الخطوة  •

في أواخر السداسي  ستمارات على المدربينه المرحلة التنفيذ أي توزيع اإلذتم في ه    

  .)2018-2019الثاني من السنة الدراسية(

  

 الجامعة التابع لها الدرجة العلمية التخصص االسم و اللقب الرقم 

 جامعة مستغانم دكتوراه تدريب رياضي مساليتي لخضر 01

 جامعة مستغانم دكتوراه تربية بدنية و رياضية محمدصبان  02

 جامعة مستغانم دكتوراه تربية بدنية و رياضية حرباش إبراهيم 03

سنوسي عبد   04

  الكريم

  جامعة مستغانم دكتوراه  تربية بدنية و رياضية

  ) يوضح أسماء و الدراجات العلمية و الجامعة التابع لها األساتذة المحكمين  04جدول رقم(

  أدوات البحث: 6

*ؤال �و9# ���در�
ن 2�20د �م إ�داد ا*���رة ا*��
�ن �"و/7 �ن   

#2 �/91
# �ول 
 و
8رف ا6*��
�ن ��� ا/# �9�و�# �ن ا-*<�7 ا��ر"�7 �طر


ن وھذا ���@ول �و)وع �8
ن 'م 
و)� $� ا*���رة �و9# إ�� 
ا-!��ص ا��8/  

 �1
�ر�9 *��ق). ;(را�ب"��� ا-9و�7 ا�واردة $  

:و
��وي ا6*��
�ن ��� أ/واع �ن أ*<�7   

����ت�:*أ�#"! ا���"�! أو ��دودة ا  
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 و$� ھذا ا�/وع �ن ا-*<�7 
�دد ا����ث ا���9Iت ا���"/7 او ا������7 �"ل *ؤال 

 و
ط�ب �ن ا��*�9
ب ا��
�ر  ا�دھ� أو أ"'ر.

:* ا%�#"! ا����و�! أو ا��رة  

$� ھذا ا�/وع �ن ا-*<�7 
�رك �����وث �ر
7 ا7��9I �ن ا�*ؤال ا��طروح    

�*��.�طر
�2# و���# وأ*�و�# ا���ص ا�ذي 
راه �/   

:*ا%�#"! ا���"�! ا����و�!   

 #
 $� �'ل ھذا ا�/وع �ن ا-*<�7 
طرح ا����ث $� ا��دا
7 *ؤا6 ����2 أي 
�دد $

7��9Iر ا�
2
د ا����ث ����
.ا7��9I ا��ط�و�7 و  

  جمع البيانات:

العلمية يلجا إليها الباحث لجمع الحقائق والمعلومات  تعتبر هذه الوسائل و األدوات   

حول موضوع الدراسة، لذلك فقد تختلف أدوات البحث وفق طبيعة الموضوع وأهدافه، 

لذلك يجب على الباحث أن يحسن اختيار األداة المناسبة للحصول على نتائج نهائية 

ستخدمنا األدوات تعكس دقة وموضوعية وصدق و أمانة المعطيات وفي دراستنا هذه ا

  التالية:

  المالحظـــة :

وهي مشاهدة العينية المقصودة للظاهرة موضوع الدراسة وتدوين ما تتفحصه المالحظة 

هذه المالحظة تتميز بدرجة عالية من الدقة   بغية اكتشاف أسبابها وفهم قوانين حدوثها،

ألنها ال تعتمد على القدرة البصرية، فالمالحظة المباشرة يضاف لها عنصر هام يتمثل 

في االنتماء إلى مجتمع الدراسة الذي تتم مالحظته، و موضوع بحثنا كانت المالحظة 

لتعرف أكثر مباشرة في بعض المالعب، من شانها أن تأسس عندنا نوع من الحكم وا

فأكثر على أفراد مجتمع الدراسة، وتساعد على تسهيل مهمتنا في الحصول على إجابات 

  تتميز بالمصداقية نوعا ما و ذلك خالل التربص الميداني.

  االستبيان:

  _ الرجوع للمصادر العلمية والدراسات السابقة والمشابهة وكل ما له ارتباط ببحثنا.
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ة عموما مع بعض األساتذة في الجامعة في مختلف _ مناقشة جوانب مشكلة الدراس

نه أن أتصور عام للمعالجة من ش التخصصات، وذلك قصد تكوين فكرة موسعة ووضع

  يسهل انجاز هدا العمل.

ستبيان في صورته األولية مشتمال على المحاور والعبارات ألنواع الصدق _إعداد اإل

   والثبات قبل توزيعها في شكلها النهائي.

          :ا�درا�! ا)��ط&��!ــــ 7

 ا�1دف �ن ا�درا*7 ا6*�ط,�
7 ھو ا��3"د �ن �,<�7 �"�ن ا�درا*7 ����ث و �دى 

+�ل !رو�/� $� ا�درا*7 ا��
دا/
7  ;ا@ط,�
7 ا-داة ا��*�8��7 �ول �و)وع ا���ث  

 وا��� ���'ل $� �وز
� ا6*���رة ��� ا��در�
ن �F<7 ا�/�!<
ن أرد/� أن /2وم �دار*# 


�*/� �/� �8ر$# �8ض ا�9وا/ب ا���
ط7 ��و)و�/� و�ن �,ل  ��� 7
ا*�ط,�
 ھذه 

:ا�درا*7 ��"/� �ن و)� ا6*��
�ن وا�ذي و19/�ه إ�� ا��در�
ن وھذه �8ض ا-*<�7  

؟ھل ��8�د ��� ���
# ا�2�/6ء-  

 - 7
*/7 أھم �ر��# ا�2�/6ء ا�,��
ن؟ 12 9ا��ر��7 ا�8�ر  

$� رأ
ك �� ھو ا�1دف �ن ���
# ا�2�/6ء؟-   

أولية يقوم بها الباحث على عينة قبل قيامه ببحثه الختيار أساليب عن دراسة  هي عبارة  

  .البحث وأدواته

  .)101، صفحة 2000(معجم علم النفس والتربية، 

و ذلك بهدف  ة على بعض المدربين ببعض المالعب بالدراسة االستطالعي وقد تم القيام 

إلى غير معرفة مدى مالئمة األسئلة من حيث مقصودها وأبعادها أي معقدة أو مفهومة  

ذلك في بداية السداسي  العينة  و  سنفومن مدربين لل إستمارات 05ذلك. قد تم تقديم 

  .)2019-2018الثاني للسنة الدراسية(
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ستمارات نفس اإلوزعنا ثم بعد أسبوع ات على المدربين في يومستمار اإل وزعتحيث 

لهدف الرئيسي من هذه وكان ا ،راء الصدق و الثبات بأنواعهج على نفس العينةإل

أدوات البحث المالئمة التي تسمح لنا بتحقيق األهداف المرجوة من  ختبارإالعملية هو 

 05"�/ت �دا
7 ا�2
�م �1ذه ا�درا*7 ا��
دا/
7 $� ا��Fرة ا����دة �
ن 
وم  الدراسة.

  2019ا$ر
ل


وم إ 7

ث �م �وز
� ا6*��
�ن ��� ا��در�
ن �F<7  ;2019ر
ل $ا �4 ��29�

.*/7)  12 -9ا�/�!<
ن(  

 اسم النادي التابع له  المدرب اسم  الرقم 

 يالمسبح النصف األولمب بن دحمان محمد 01

 عين تادلس

 مسبح بوقيراط أمين عكودة 02

 مسبح اولمبي خروبة بن شهيدة 03

المسبح النصف االولمبي  بقدوري سيد احمد 04

 عين تادلس

المسبح النصف االولمبي  مداحي بو عبد اهللا 05

 عين تادلس

  ) يوضح العينة االستطالعية  05جدول رقم ( 

+روط ا�*"��! �(داة:ا� -8  

-دق ا%داة: -1-  

 .#*�
2
س �� أ�د �2
@دق ا6*��
�ن 
8/� ا��3"د �ن ا/# *وف   

!�ول ا6*��
�ن �"ل ا�8/�@ر ا��� 
9ب أن �د�ل $� ا����
ل ""�� 
2@د �@دق  
 �ن 

7
و و)وح $2را��1 و �Fردا��1 �ن /��
7 أ�رى ��
ث �"ون �1Fو�# �"ل �ن ;/��  
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79�F�)#�د��*
;2002 .(  

 و���3"د �ن @دق أداة ا�درا*7 +�/� ��*��دام @دق ا���"�
ن "�داه ا��3"د �ن أن 

2
س �� أ�د�# �
ث +�/� ��وز
� ا6*��
�ن ��� �9�و�7 �ن ا-*��ذة �ن 
 ا6*��
�ن 


7 �و6
7 �*���/م (�
و����6��د ��� ا��,�ظ�ت ;�18د �ر�
# ا��د/
7 وا�ر  

+�/� �9Nراء ا��8د
,ت ا��� ا�Fق ��
�1 �8ظم  ;وا��و9
�1ت ا��� أ�داھ� ا���"�ون   


ر @
�74 �8)�1 ا-�ر
.ا���"�
ن �
ث �م �ذف �8ض ا���8رات و��  

:ا%�س ا�*"��! �&����رات ا�����د�! -9  

7). �
ث  12 -9(وا+� ا�2�/6ء $� ر
�)7 ا�*���7 "$� درا*�/� �ول �و)وع/*  

�*���/م �ن ا9ل �!�
ص و9��  :و6
�7و19/� إ�� ا-/د
7 ا-/!ط7 ��� �راب   

 ا-$"�ر وا���8و��ت وا���2ق �ن ا�Fر)
�ت

:�دود ا�درا�! -  

وھذا ��"م +ر��1 و"ذا �)
ق ا�و+ت و6
7 �*���/م ا+�@رت درا*�/� ��� أ/د
7 ا  

.و6
7 �*���/م ��I)�$7 إ�� ��Fدي ا-���ء ا���د
7 ا��� �ط���1 ا�درا*7 ��رج   

  الدراسات اإلحصائية:ـــ 10

يقول أبو صالح وآخرون أن علم اإلحصاء هو ذلك العلم الذي يبحث في جميع 

-دق ا%داة: -1- بناءا عليها.تخاذ القرارات إ وعرضها وتحليلها و البيانات وتنظيمها   

 .#*�
2
س �� أ�د �2
@دق ا6*��
�ن 
8/� ا��3"د �ن ا/# *وف   

!�ول ا6*��
�ن �"ل ا�8/�@ر ا��� 
9ب أن �د�ل $� ا����
ل ""�� 
2@د �@دق  
 �ن 

7
و و)وح $2را��1 و �Fردا��1 �ن /��
7 أ�رى ��
ث �"ون �1Fو�# �"ل �ن ;/��  

79�F�)#�د��*
;2002 .(  
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 و���3"د �ن @دق أداة ا�درا*7 +�/� ��*��دام @دق ا���"�
ن "�داه ا��3"د �ن أن 

2
س �� أ�د�# �
ث +
�/� ��وز
� ا6*��
�ن ��� �9�و�7 �ن ا-*��ذة �ن ا6*��
�ن   


7 �و6
7 �*���/م (�
و����6��د ��� ا��,�ظ�ت ;�18د �ر�
# ا��د/
7 وا�ر  

+�/� �9Nراء ا��8د
,ت ا��� ا�Fق ��
�1 �8ظم  ;وا��و9
�1ت ا��� أ�داھ� ا���"�ون   


ر @
�74 �8)�1 ا-�ر
.ا���"�
ن �
ث �م �ذف �8ض ا���8رات و��  

ستخدمنا البرنامج إلمعالجة النتائج المتحصل عليها  و  .)184، صفحة 1991(سعد،  

 ستبيانجل الحصول على نتائج االأمن ) ، spssاإلحصائي للعلوم االجتماعية (

  التالية:

  المتوسط الحسابي-

 نحراف المعيارياإل-

  النسبةالمئوية-

  رتباط بيرسون للثباتإمعامل -

 تساق الداخليلحساب اإل بيرسون رتباطمعامل اإل-

  .2كا-

 


7 ���'/� �"ون و  >�@�I72 ا
��رض ا��روج �/��<= �و'وق ��1 ���
� ا*��دا�/� ا�طر  

2
7  ا��� /��8= ��1 ا�/��<= ��� أ*�س ��8$ 
*�/د 
 ا�I@�ء ھو ا�و*
�7 و ا-داة ا��2

��

�1 $� ا���ث وا6*�2@�ء و��� )وء ذ�ك ا*��دم �/�1 �� ��:  

��� أن ا���ث "�ن ���@را ��� ا��
�/�ت ا��� 
��و
�1 ا6*��
�ن  :ا����! ا��#و�! -  

$2د و9د أن أ$)ل و*
�7 إ�@�<
7 ��79��8 ا�/��<= ا����@ل ��
�1 ھو ا*��دام ا�/*�7 
.7
 ا��<و

) 1977 ;( ا�*��را<�:طر
2# �*��# ا�/*ب ا��<و
7 �*�وي   
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�xدد ا��"رارات   100 7/
/ ا�8  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خاتمة:

%100ع                         

س                               ت   

xس= ت /ع100  

�دد ا�*��!:ع  

ا���رارات �دد:ت  

ا����! ا��#و�!:س  
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هذا الفصل الذي تناولنا فيه منهجية البحث، من بين أهم الفصول التي  عتبارايمكن 

 حتواءاعناصر األساسية التي قادتنا إلى ضمتها دراستنا هذه  ألنه يحتوي على أهم ال

إن هذا ،ن تعيق السير الحسن لهذه الدراسةأهم المتغيرات والعوامل التي كان باإلمكان أ

رشد الذي ساعدنا على تخطي كل الصعوبات، الفصل يعتبر بمثابة الدليل أو الم

كما ، صحيحةوبالتالي الوصول إلى تحقيق أهداف البحث بطريقة منهجية وعلمية 

تناولنا فيه أهم العناصر التي تهم دراستنا بشكل كبير، منها متغيرات البحث، 

المنهجالمتبع، أدوات البيانات ...الخ من العناصر التي يعتمد عليها أي باحث في 

  لجانب التطبيقي لدراسته.ا

 



  

  : ا�
	ل ا�����

 ���رض و����ل و���
  ا������
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 :تمهيد   

 وكلما لدينا، التي للمعطيات الوصفية اإلحصائية المعالجة إلى الفصل هذا في تطرقنا  

 محور لكل مناقشةالو  تحليلالو  عرضالب قمنا ذلك وبعد النتائج، تحليلو  عرضب  بها يتعلق

 من جملة مع البحث بخاتمة ونخرج العامة، االستنتاجات إلى النهاية في نتوصل لكي

  المستقبلية. االقتراحات والفرضيات

      المحور االول:  

 يعود عدم اهتمام مدربي السباحة بعملية االنتقاء الرياضي لنقص تكوينهم وجهلهم لهذا التخصص.

؟من بين الفئات التالية ماهي الفئة الت يتفضل تدريبها  ):01العبارة رقم( -1  

هو معرفة الفئة المفضلة لدى المدربين؟  :)01(الغرض من العبارة    

السؤال بطريقة رباعية تكون باختيار اإلجابة (فئة المبتدئين او فئة الناشئين او فئة االواسط او فئة     

لى النتائج التالية:النخبة)وبعد عملية تفريغ البيانات تحصلنا ع  

 اإلجابة

 بالدرجات

التكرارات  

 المشاهدة

النسبة 

 المؤوية 

التكرار 

 المتوقع

مستوي 

 الداللة

درجة  

 الحورية

2كا  

 الجدولية

  2كا

 المحسوبة

  01 فئة المبتدئين

10 

 

2.5 

 

 

0,05 

 

03 

 

7.81 

 

4.40 

  05 فئة الناشئين

50 

  03 فئة االواسط

30 

النخبةفئة   01  

10 

 100% 10 المجموع

  للعبارة الثانية. 2: يمثل التكرارات و النسب المؤوية و القيم كا06 جدول رقم
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 أن يتبين )،01رقم( العبارة حول اإلجابات نسب توضح التي الجدول نتائج خالل من

) %30و نسبة( ومنظمة بنسبة عالية  " فئة الناشئين ـ ب أجابوا عينةالبحث من%) 50وهي( كبيرة نسبة

 البيان الموالي، في تمثيله) لكل من فئتي المبتدئين والنخبة وهذا ما تم %10"فئة االواسط" و و ( ـأجابوا ب 

 ةي الجدول 2 كا كانت ،حيث03الحرية ودرجة ، 0,05 الداللة مستوى عند 2 كا مقدار يؤكد وهو 

 فروق أنه ليس هناك مايدل اذوه ،4.40بـ  تقدر والتي المحسوبة 2 كا قيمة من أكبر وهي ،7.81تساوي

  إحصائية و تجانس االجابات. داللة ذات

  لمدربين يفضلون تدريب فئة الناشئين.ا و منه نستنتج أن

 

):يمثل النسب المؤوية للعبارة األولى .02الشكل بياني رقم(  

قبل في فرق النخبة؟هل مارست السباحة من ):02العبارة رقم( -2  

هومعرفة اذا مكان الدرب قد مارس السباحة من قبل.:)02(الغرض من العبارة  

السؤال بطريقة مغلقة تكون باختيار اإلجابة(نعم أوال). وبعد عملية تفريغ البيانات تحصلنا على النتائج 

 التالية:

0

5

10

15

20
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 ��� ا����� ��� ا�وا�ط ��� ا�����ن ��� ا����د��ن
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 اإلجابة

 بالدرجات

التكرارات  

 المشاهدة

النسبة 

 المؤوية 

التكرار 

وقعالمت  

مستوي 

 الداللة

درجة  

 الحورية

2كا  

 الجدولية

  2كا

 المحسوبة

  70 07 نعم

05 

 

 

0.05 

 

01 

 

 

3.84 

 

 

 30 03 ال 1.60

 100% 10 المجموع

  للعبارة الثالثة. 2: يمثل التكرارات و النسب المؤوية و القيم كا07جدول رقم

 أن يتبين ،02رقم العبارة حول اإلجابات نسب توضح التي الجدول نتائج خالل من

 في تمثيله) أجابو "ال"و هذا  ما تم %30و نسبة( "نعم" أجابوا البحث عينة من) %70وهي( كبيرة نسبة

 2 كا كانت ،حيث01ودرجةالحرية ، 0,05 الداللة مستوى عند 2 مقداركا يؤكد وهو الموالي، البيان

 ليس أن مايدل اذوه ،1.60بـ تقدر والتي المحسوبة 2 كا قيمة من أكبر وهي ،3.84 تساوي ةي الجدول

  .وتجانس االجاباتإحصائية  داللة ذات فروق هناك

  ان معظم المدربين يمارسون السباحة من قبل .و منه نستنتج 

 

):يمثل النسب المؤوية للعبارة الثانية. 03الشكل بياني رقم(  
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المسؤولة في النادي تربصات وتكوينات خاصة باالنتقاء ؟هل تمنحكم الجهات ):03العبارة رقم( -3  

هو معرفة اذا كانت الجهات المسؤولة تمنح المدربين تربصات وتكوينات خاصة  :)03(الغرض من العبارة

 باالنتقاء؟

السؤال بطريقة مغلقة تكون باختيار اإلجابة(نعم أوال). وبعد عملية تفريغ البيانات تحصلنا على النتائج 

ية:التال  

  للعبارة الرابعة. 2: يمثل التكرارات و النسب المؤوية و القيم كا08جدول رقم

 اإلجابة

 بالدرجات

التكرارات  

 المشاهدة

النسبة 

 المؤوية 

التكرار 

 المتوقع

مستوي 

 الداللة

درجة  

 الحورية

2كا  

 الجدولية

  2كا

 المحسوبة

 05 80 08 نعم

 

 

0,05 

 

01 

 

3.84 

 

 20 02 ال 3.60

 100% 10 المجموع

  

 أن يتبين ،03العبارةرقم حول اإلجابات نسب توضح التي الجدول نتائج خالل من

 البيان في تمثيله) أجابوا "ال " و هذا  ما تم %20(أجابوا"نعم" عينةالبحث من) 80%وهي( كبيرة نسبة

 ةي الجدول 2 كا كانت ،حيث01ودرجةالحرية ، 0,05 الداللة عندمستوى 2 كا مقدار وهويؤكد ،03رقم

 فروق هناك ليس أن مايدل اذوه ،3.60ـ ب تقدر والتي المحسوبة 2 كا قيمة من أكبر ،وهي 3.84 تساوي

  .تجانس االجاباتإحصائية و  داللة ذات

  و منه نستنتج ان معظم المدربين تمنحهم الجهات المسؤولة بتربصات و تكوينات خاصة بالنتقاء .
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):يمثل النسب المؤوية للعبارة الثالثة . 04الشكل بياني رقم(  

؟هل التكوين الذي تلقيتموه كافي الجراء عملية االنتقاء ):04العبارة رقم( -4  

هو معرفة إن التكوين المتلقى كافي لعملية االنتقاء؟ :)04(الغرض من العبارة  

السؤال بطريقة مغلقة تكون باختيار اإلجابة (نعم أوال ). وبعد عملية تفريغ البيانات تحصلنا على النتائج 

 التالية:

  للعبارة الخامسة. 2: يمثل التكرارات و النسب المؤوية و القيم كا09جدول رقم

 اإلجابة

 بالدرجات

التكرارات  

 المشاهدة

النسبة 

 المؤوية 

التكرار 

 المتوقع

مستوي 

 الداللة

درجة  

 الحورية

2كا  

 الجدولية

  2كا

 المحسوبة

  20% 02 نعم

05 

 

0,05 

 

1 

 

3.84 

 

 80% 08 ال   3.60

 100% 10 المجموع

  

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 � ��م



 ا���ب ا����� : ا���� ا�����                                      ������ ا���� و ا��اءات ا����ا���

 

 60 

 أن ،يتبين 04رقم العبارة حول اإلجابات نسب توضح التي الجدول نتائج خالل من

 في تمثيله) أجابوا "نعم" و هذا  ما تم %20و نسبة(أجابوا"ال"  البحث عينة من) 80%وهي( كبيرة نسبة

 2 كا كانت ،حيث01الحرية ودرجة ، 0,05 الداللة مستوى عند 2 كا مقدار يؤكد وهو  ،04رقم البيان

 ،وهي3.84 تساوي ةي الجدول

 ذات فروق هناك ليس أن مايدل اذوه ،3.60ـ ب تقدر والتي المحسوبة 2 كا قيمة من أكبر

  . تجانس االجاباتداللةإحصائية و 

  .  التكوين الذي يتلقاه المدربين غير كافي لعملية االنتقاءو منه نستنتج أن 

 

):يمثل النسب المؤوية للعبارة الرابعة .05الشكل بياني رقم(  

   ما معنى االنتقاء حسب رايكم ؟ ):05العبارة رقم( -5

هو معرفة ماهو االنتقاء . ):05الغرض من العبارة(  

طرح السؤال بطريقة ثالثية  تكون باختيار اإلجابة ( عملية اختيارأو عملية توجيه أو عملية كشف). وبعد 

  عملية تفريغ البيانات تحصلنا على النتائج التالية:
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  للعبارة السادسة. 2التكرارات و النسب المؤوية و القيم كا: يمثل 10جدول رقم

التكرارات   اإلجابة

 المشاهدة

النسبة 

 المؤوية 

التكرار 

 المتوقع

مستوي 

 الداللة

درجة  

 الحورية

2كا  

 الجدولية

  2كا

 المحسوبة

عملية  

 اختيار 

10 %100  

3.33 

 

0,05 

 

02 

 

5.99 

 

13.36 

عملية   

 توجيه

00 %00 

عملية  

 كشف

00 %00 

 100% 10 المجموع

 

 أن يتبين ،05رقم العبارة حول اإلجابات نسب توضح التي الجدول نتائج خالل من

البيان  في ثيلهتم تم ما اذبأن االنتقاء هوعملية اختيار وه أجابوا البحث عينة من )%100وهي( كبيرة نسبة

 ةي الجدول 2 كا كانت حيث ،02الحرية ودرجة ، 0,05 الداللة عند مستوى 2 كا مقدار دكيؤ   وهو  ،05رقم 

 فروق هناك أن مايدل اذوه ،13.36ـ ب تقدر والتي المحسوبة 2 كا قيمة من وهي اصغر ،5.99تساوي

  . ذات داللةإحصائية

  ومنه نستنتج ان االنتقاء في نظر المدربين هو عملية اختيار .
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):يمثل النسب المؤوية للعبارة الخامسة.  06الشكل بياني رقم(  

هل تعتمد في انتقاء الالعبين على المالحظة فقط؟):06العبارة رقم( -6  

هو معرفة اسلوب االنتقاء. :)06(الغرض من العبارة  

السؤال بطريقة ثنائية تكون باختيار اإلجابة ( نعم  أو ال  ). وبعد عملية تفريغ البيانات تحصلنا على 

لتالية:النتائج ا  

 اإلجابة

 بالدرجات

التكرارات  

 المشاهدة

النسبة 

 المؤوية 

التكرار 

 المتوقع

مستوي 

 الداللة

درجة  

 الحورية

2كا  

 الجدولية

  2كا

 المحسوبة

  40% 04 نعم

05 

 

0,05 

 

01 

 

3,84 

 

 60% 06 ال 01

 100% 10 المجموع

  للعبارة األولي. 2القيم كا: يمثل التكرارات و النسب المؤوية و 11جدول رقم
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 أن يتبين ،06رقم العبارة حول اإلجابات نسب توضح التي الجدول نتائج خالل من

 في تمثيلهو هذا  ما تم  "نعم ـ") أجابو ب %40(و"ال"  ـب أجابوا البحث عينة من) %60وهي( كبيرة نسبة

 2 كا كانت حيث ،01الحرية ودرجة ، 0,05 الداللة مستوى عند 2 كا مقدار مايؤكد وهو  ، 06رقم البيان

 هناك ليس أن مايدل اذوه ،01ـ تقدرب والتي المحسوبة 2 كا قيمة من أكبر وهي ،3,84 تساوي ةي الجدول

  . تجانس االجاباتو  إحصائية داللة ذات فروق

  ومنه نستنتج  ان االنتقاء من طرف المدربين ال يعتمد على المالحظة فقط . 

  

):يمثل النسب المؤوية للعبارة السادسة.07بياني رقم(الشكل   

هل تعتمد في انتقاء الناشئين على التنبؤ الطويل المدى؟):07العبارة رقم( -07  

هومعرفة اذا كان المدربين يعتمدون على التنبؤ طويل المدى.:)03(الغرض من العبارة  

عادةأونادرا أوابدا ). وبعد عملية تفريغ البيانات السؤال بطريقة رباعية تكون باختيار اإلجابة (دائما  أو     

 تحصلنا على النتائج التالية:
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 اإلجابة

 بالدرجات

التكرارات  

 المشاهدة

النسبة 

 المؤوية 

التكرار 

 المتوقع

  

مستوي 

 الداللة

درجة  

 الحرية

2كا  

 الجدولية

  2كا

 المحسوبة

  60% 06 دائما

2.5 

 

 

0,05 

 

03 

 

7.81 

 

 40% 04 عادة  5.8

 00% 00 نادرا

 00% 00 ابدا

 100% 50 المجموع

  .السابعةللعبارة 2: يمثل التكرارات و النسب المؤوية و القيم كا12جدول رقم

 أن يتبين ،07رقم العبارة حول اإلجابات نسب توضح التي الجدول نتائج خالل من

)  اجابو %00(و "عادة ـ") أجابو ب%40و نسبة("دائماـ "ب أجابوا البحث عينة من) 60%وهي( كبيرة نسبة

 ، 0,05 الداللة مستوى عند 2 كا مقدار يؤكد وهو  ،07رقم البيان في تمثيلهوهذا  ما تم " ابدا "و " نادرا ـ "ب 

 ،وهي7.81تساوي ةي الجدول 2 كا كانت حيث ،03ودرجةالحرية

 ذات فروق هناك ليسأنه  مايدل اذوه ،5.80ـ ب تقدر والتي المحسوبة 2 كا قيمة من أكبر

  . تجانس االجاباتو  إحصائية داللة
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ان معظم المدربين يعتمدون على التنبأ الطويل المدى . منه نستنتج و 

  

):يمثل النسب المؤوية للعبارة السابعة.08الشكل بياني رقم(  

 المحور الثاني: 

ناشئي رياضة السباحة.عدم االخذ بعين االعتبار االسس العلمية الصحيحة لدى   

على ماذا تعتمد في عملية االنتقاء ؟):01العبارة رقم( -1  

هو معرفة على اي اساس تتم عملية االنتقاء. :)01(الغرض من العبارة  

السؤال بطريقةرباعية  تكون باختيار اإلجابة (الجانب البدني أوالجانبالمهاريأوالجانب الفسيولوجي أوكل  

تفريغ البيانات تحصلنا على النتائج التالية: الجوانب). وبعد عملية  
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  للعبارةاالولى. 2: يمثل التكرارات و النسب المؤوية و القيم كا13جدول رقم

 اإلجابة

 بالدرجات

التكرارات  

 المشاهدة

النسبة 

 المؤوية 

التكرار 

 المتوقع

مستوي 

 الداللة

درجة  

 الحرية

2كا  

 الجدولية

  2كا

 المحسوبة

  20% 02 بدني 

 

02 

 

 

0,05 

 

 

04 

 

 

9.48 

 

 

05 

 30% 03 مهاري 

 00% 00 فسيولوجي

 00% 00 مورفولوجي

 50% 05 كل الجوانب

 100% 01 المجموع

 

 أن يتبين ،01رقم العبارة حول اإلجابات نسب توضح التي الجدول نتائج خالل من

 "الجانب المهاريبـ") أجابوا %30و نسبة( "كل الجوانبـ "ـ ب أجابوا البحث عينة من) %50وهي( كبيرة نسبة

وهذا  ما تم  "الفسيولوجي"و  "المورفولوجي") لكل من الجانب %00و("الجانب البدني بـ") اجابوا %20و(

 كانت حيث ،04ودرجةالحرية ، 0,05 الداللة مستوى عند 2 كا مقدار وهويؤكد ، 01 رقم البيان في تمثيله

 ليس أن مايدل اذوه ،05ـ ب تقدر والتي المحسوبة 2 كا قيمة من أكبر ،وهي9.48تساوي ةي الجدول 2 كا

  .وتجانس االجابات إحصائية داللة ذات فروق هناك
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نستنتج أن مدربي السباحة يعتمدون على كل الجوانب أثناء عملية االنتقاء. و منه

  

):يمثل النسب المؤوية للعبارة األولى.09الشكل بياني رقم(  

 

هل يعتبر كل من الطول والوزن من الخصائص المهمة في عملية االنتقاء ؟):20العبارة رقم(-2  

هو معرفةاذا كان الطول والوزن من الخصائص المهمة في عملية االنتقاء. :)02(الغرض من العبارة  

السؤال بطريقة مغلقة تكون باختيار اإلجابة (نعم أو ال). وبعد عملية تفريغ البيانات تحصلنا على النتائج 

 التالية:

  للعبارة الثامنة. 2: يمثل التكرارات و النسب المؤوية و القيم كا14جدول رقم

 اإلجابة

 بالدرجات

التكرارات  

 المشاهدة

النسبة 

 المؤوية 

التكرار 

 المتوقع

مستوي 

 الداللة

درجة  

 الحورية

2كا  

 الجدولية

  2كا

 المحسوبة

  100% 10 نعم

05 

 

0,05 
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3.84 
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 100% 10 المجموع
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 أن ،يتبين02رقم العبارة حول اإلجابات نسب توضح التي الجدول نتائج خالل من

 تمثيله"ال" و هذا  ما تم بـ ) أجابوا %00و نسبة("نعم" بـ  أجابوا البحث عينة من) %100وهي( كبيرة نسبة

 كا كانت حيث ،01الحرية ودرجة ، 0,05 الداللة مستوى عند 2 كا مقدار يؤكدما وهو  ،02رقم البيان في

 أن مايدل اذوه  ،05ـ ب تقدر والتي المحسوبة 2 كا قيمة من أصغر وهي ،3.84 تساوي ةي الجدول  2

  . "نعم"إحصائية و لصالح اإلجابة  داللة ذات فروق هناك

  .أن الطول والوزن من الخصائص المهمة في عملية االنتقاء و منه نستنتج

  

 

):يمثل النسب المؤوية للعبارة الثانية . 10الشكل بياني رقم(  

 

عامل محيط الصدر والكتف في عملية االنتقاء ؟ هل تاخذ):03العبارة رقم( -3  

هو معرفة اذا ياخذ المدرب عاملي محيط الصدر والكتف في عملية االنتقاء؟ :)03(الغرض من العبارة  
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تكون باختيار اإلجابة (نعم أوال). وبعد عملية تفريغ البيانات تحصلنا على النتائج  مغلقة السؤال بطريقة 

 التالية:

  .الثالثة  للعبارة 2: يمثل التكرارات و النسب المؤوية و القيم كا15جدول رقم

 اإلجابة

 بالدرجات

التكرارات  

 المشاهدة

النسبة 

 المؤوية 

التكرار 

 المتوقع

مستوي 

 الداللة

درجة  

 الحورية

2كا  

 الجدولية

  2كا

 المحسوبة

  100% 10 نعم

05 

 

0,05 

 

01 

 

3.84 

 

 00% 00 ال 05

 100% 10 المجموع

 

 أن يتبين ،03رقم العبارة حول اإلجابات نسب توضح التي الجدول نتائج خالل من

 تمثيله"ال" و هذا  ما تم بـ ) أجابوا %00و نسبة("نعم" بـ  أجابوا البحث عينة من) %100وهي( كبيرة نسبة

  كا كانت حيث ،01ودرجةالحرية ، 0,05 الداللة مستوى عند 2 كا مقدار يؤكد وهو ، 01 رقم البيان في

 هناك أن مايدل اذوه ،05ـ ب تقدر والتي المحسوبة 2 كا قيمة من أصغر وهي ،3.84 تساوي ةي الجدول 2

  ." نعم "اإلجابةإحصائية و لصالح  داللة ذات فروق

  .أن محيط الصدر والكتف مهم في عملية االنتقاءو منه نستنتج 
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الثالثة .ة):يمثل النسب المؤوية للعبار 11الشكل بياني رقم(  

عامل عرض الكتفين والظهر والساق النتقاء الالعبين ؟ هل تاخذ):04العبارة رقم( -4  

هو معرفة اذا كان لعامل عرض الكتفين والظهر والساق النتقاء الالعبين ؟ :)04(الغرض من العبارة  

 السؤال بطريقة تكون باختيار اإلجابة (نعم أوال). وبعد عملية تفريغ البيانات تحصلنا على النتائج التالية:

  الرابعة . للعبارة  2: يمثل التكرارات و النسب المؤوية و القيم كا16جدول رقم

 اإلجابة

 بالدرجات

عدد 

 اإلجابات

النسبة 

 المؤوية 

التكرار 

 المتوقع

مستوي 
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 أن يتبين ،04رقم العبارة حول اإلجابات نسب توضح التي الجدول نتائج خالل من

"ال" و هذا  ما تم بـ ) أجابوا %00و نسبة ("نعم" بـ  أجابوا البحث عينة من) 100%وهي( كبيرة نسبة

 كانت ،حيث01ودرجةالحرية ، 0,05 الداللة مستوى عند 2 كا مقدار يؤكدما وهو  ،04رقم البيان في تمثيله

 أن مايدلوهذا  ،05بـ  تقدر والتي المحسوبة 2 كا قيمة من أصغر وهي ،3.84 تساوي ةي الجدول 2 كا

  . بنعمإحصائية و هو لصالح اإلجابة  داللة ذات فروق هناك

  .عرض الكتفين والصدر والساق مهم في عملية االنتقاء و منه نستنتج أن

 

الرابعة .ة ):يمثل النسب المؤوية للعبار 12الشكل بياني رقم(  

 

هل تعتمد في عملية االنتقاء على القياسات االنثروبومترية ؟ ):05العبارة رقم( -5  

هو معرفة اذا كان المدرب يعتمد على القياسات االنثروبومترية  ؟ :)05(الغرض من العبارة  

السؤال بطريقة رباعية تكون باختيار اإلجابة(دائماأوعادةأونادرا أو أبدا). وبعد عملية تفريغ البيانات 

 تحصلنا على النتائج التالية:
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  .الخامسةللعبارة 2: يمثل التكرارات و النسب المؤوية و القيم كا17جدول رقم

  

 اإلجابة

 بالدرجات

التكرارات  

 المشاهدة

النسبة 

 المؤوية 

التكرار 

 المتوقع

مستوي 

 الداللة

درجة  

 الحورية

2كا  

 الجدولية

  2كا

 المحسوبة

  20% 02 دائما 

 

2.5 

 

 

0,05 
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7.81 

 

 

5.1 

 60% 06 عادة

 20% 02 نادرا 

 00% 00 ابدا

 100% 10 المجموع

 

 أن يتبين ،05رقم العبارة حول اإلجابات نسب توضح التي الجدول نتائج خالل من

) %20و نسبة ("أبدا" ـ ب) أجابوا %00و نسبة(" عادة"بـ  أجابوا البحث عينة من) %60وهي( كبيرة نسبة

    مقدار يؤكدما وهو  ،05رقم البيان في تمثيلهو هذا  ما تم  "نادرا" ـأجابوا ب ) %20ونسبة (" دائما"بـ أجابوا 

 أكبر وهي ،7.81تساوي ةي الجدول  2كا كانت حيث ،03 ودرجةالحرية ، 0,05 الداللة مستوى عند2 كا

  حصائية. داللةإ ذات فروق هناكليس  أن مايدل اذوه ،5.1ـ ب تقدر والتي المحسوبة 2كا قيمة من

  . على القياسات االنتروبومترية المدربين  عادة ما يعتمدو منه نستنتج أن 

  

  



 ا���ب ا����� : ا���� ا�����                                      ������ ا���� و ا��اءات ا����ا���

 

 73 

 

):يمثل النسب المؤويةللعبارالخامسة .13الشكل بياني رقم(  

هل تقومون بالمقابالت الشخصية مع الناشئين لدراسة العامل النفسي لديهم ؟):06العبارة رقم( -6  

هو معرفة اذا كان المدربين يقومون بالمقابالت الشخصية مع الناشئين ؟ :)06(الغرض من العبارة  

أو الأواحيانا  ). وبعد عملية تفريغ البيانات تحصلنا على نعم السؤال بطريقة تكون باختيار اإلجابة (

 النتائج التالية:

  .السادسةللعبارة 2: يمثل التكرارات و النسب المؤوية و القيم كا18جدول رقم

ةاإلجاب  
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 الحورية

2كا  

 الجدولية

  2كا

 المحسوبة

  60% 06 نعم

 

3.33 

 

 

0,05 

 

 

2 

 

 

5,99 

 

 

2.27 

 00% 00 ال

 40% 04 احيانا

 100% 10 المجموع

 

0

10

20

30

40

50

60

 ا�دا ��درا ��دة دا���



 ا���ب ا����� : ا���� ا�����                                      ������ ا���� و ا��اءات ا����ا���

 

 74 

 أن يتبين ،06رقم العبارة حول اإلجابات نسب توضح التي الجدول لنتائج خال من

) %40"ال" و نسبة (بـ ) أجابوا 00%و نسبة("نعم" بـ  أجابوا البحث عينة من) 60%وهي( كبيرة نسبة

 0,05 الداللة مستوى عند 2كا مقدار يؤكدما وهو  ،06رقم البيان في تمثيله"احيانا" و هذا  ما تم بـ أجابوا 

 والتي المحسوبة 2قيمةكا من أكبر وهي ، 5.99 تساوي ةي الجدول 2كا كانت ،حيث 02 الحرية ودرجة ،

  إحصائية. داللة ذات فروق هناك ليس أن مايدل اذوه ،2.27ـ ب  تقدر

  .الشخصية لدراسة العامل النفسي في عملية االنتقاء يقومون بالمقباالت معظم المدربينو منه نستنتج أن 

  

 

السادسة .ة ):يمثل النسب المؤوية للعبار 14الشكل بياني رقم(  
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 المحور الثالث: 

سنة التي تعتبر جد مهمة في عملية االنتقاء . 12- 9عدم ادراك المدربين لخصائص المرحلة العمرية   

سنة تعتبر اهم مرحلة النتقاء الناشئين ؟ 12-9العمرية هل المرحلة ):01العبارة رقم( -1  

هو معرفة إن كانت هذه المرحلة هي المهمة في عملية االنتقاء ؟ :)01(الغرض من العبارة  

السؤال بطريقة مغلقة  تكون باختيار اإلجابة ( نعم أوال). وبعد عملية تفريغ البيانات تحصلنا على النتائج 

 التالية:

  .االولىللعبارة 2ثل التكرارات و النسب المؤوية و القيم كا: يم19جدول رقم

 اإلجابة

 بالدرجات

التكرارات  

 المشاهدة

النسبة 

 المؤوية 

التكرار 

 المتوقع

التكرارات  

 المشاهدة

مستوي 
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درجة  

 الحورية

2كا  

 الجدولية

  2كا

 المحسوبة

  100% 10 نعم

05 

18,02  

0,05 
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3.84 

 

 1,30 00% 00 ال 05

  100% 10 المجموع

 

 

 أن يتبين ،01رقم العبارة حول اإلجابات نسب توضح التي الجدول نتائج خالل من

"ال" و هذا  ما تم  بـ  ) أجابوا%00و نسبة("نعم" ـ ب  أجابوا البحث عينة من) %100وهي( كبيرة نسبة

 حيث ،01الحرية ودرجة ، 0,05 الداللة مستوى عند 2كا مقدار يؤكدما  وهو  ، 01 رقم البيان في تمثيله

 أن مايدل اذوه ،05ـ ب تقدر والتي المحسوبة 2كا قيمة من أصغر وهي ،3.84 تساوي ةي الجدول 2ك كانت

  . نعمإحصائية و هو لصالح اإلجابة  داللة ذات فروق هناك

  . االنتقاء) هي من أهم المراحل لعملية 12-9المرحلة العمرية (و منه نستنتج أن 
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االولى.ة ):يمثل النسب المؤوية للعبار 15الشكل بياني رقم(  

هل تمكن عملية االنتقاء من شعور الالعبين باالمان ؟):02العبارة رقم(-2  

هو معرفة إن كانت عملية االنتقاء تشعر الناشئين باالمان والثقة . :)02(الغرض من العبارة  

السؤال بطريقة رباعية  تكون باختيار اإلجابة (دائما  أو عادة أونادرا أو ابدا ).  وبعد عملية تفريغ 

 البيانات تحصلنا على النتائج التالية:

  .الثانيةللعبارة 2: يمثل التكرارات و النسب المؤوية و القيم كا20جدول رقم

 اإلجابة

 بالدرجات

التكرارات  

 المشاهدة

النسبة 

 المؤوية 

التكرار 

 المتوقع

مستوي 

 الداللة

درجة  

 الحورية
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 المحسوبة
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 أن ،يتبين02رقم العبارة حول اإلجابات نسب توضح التي الجدول نتائج خالل من

) %00"عادة" و نسبة (بـ ) أجابوا %20و نسبة("دائما" بـ  أجابوا البحث عينة من) 80%وهي( كبيرة نسبة

 2كا مقدار يؤكدما وهو  ،02رقم البيان في تمثيله"ابدا"  وهذا  ما تم بـ ) اجابوا %00"نادرا " و(بـ أجابوا 

 من أصغر وهي ،7.81تساوي ةي الجدول 2كا كانت حيث ،03 الحرية ودرجة ، 0,05 الداللة مستوى عند

  إحصائية. داللة ذات فروق هناك أن مايدل هذاو  ،18ـ ب تقدر والتي المحسوبة 2كا قيمة

  .ألمان و الثقة اثناء عملية االنتقاءاعادة ما يشعر الناشئين ب و منه نستنتج أن

  

 

المؤوية للعبارة الثانية . ):يمثل النسب 16الشكل بياني رقم(  

 

هل تاخذ بالحسبان الشعور الكيان بالشعور والهوية لدى الناشئين في عملية االنتقاء ؟):03العبارة رقم(-3  

بالحسبان الشعور بالكيان والهوية لدى الناشئين  هو معرفة إن كان المدرب ياخذ :)03(الغرض من العبارة
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السؤال بطريقة  مغلقة تكون باختيار اإلجابة (نعم أوال). وبعد عملية تفريغ البيانات تحصلنا على النتائج 

 التالية:

  .الثالثة  للعبارة 2: يمثل التكرارات و النسب المؤوية و القيم كا21جدول رقم

 اإلجابة

 بالدرجات

التكرارات  

 المشاهدة

النسبة 

 المؤوية 

التكرار 

 المتوقع

مستوي 

 الداللة

درجة  
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  2كا

 المحسوبة

  100% 10 نعم

05 
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 أن يتبين ،03رقم العبارة حول اإلجابات نسب توضح التي الجدول نتائج خالل من

 في تمثيلههذا  ما تم اجابوا بـ "ال" و  )%00(و"نعم" بـ  جابوا البحثأ عينة من) 100%وهي( كبيرة نسبة

 2كا كانت حيث ،1الحرية ودرجة ، 0,05 الداللة مستوى عند 2كا مقدار يؤكدما وهو  ،03رقم البيان

 هناك أن مايدل اذوه ،05ـ ب  تقدر والتي المحسوبة  2اك قيمة من أصغر وهي ، 3.84 تساوي ةي الجدول

  ." نعم"إحصائية و لصالح اإلجابة  داللة ذات فروق

  .المدرب يأخذ بالحسبان الشعور الكيان بالشعور بالهوية لدى الناش^ين في عملية االنتقاء و منه نستنتج أن
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الثالثة . رة ):يمثل النسب المؤوية للعبا17الشكل بياني رقم(  

عملية االنتقاء على الفروق الفردية بين الناشئين  ؟هل تعتمد في ):04العبارة رقم( -4  

هو معرفة ام كان المدرب يعتمد على الفروق الفردية . :)04(الغرض من العبارة  

السؤال بطريقة رباعية تكون باختيار اإلجابة (دائما أو عادة أو نادرا أو ابدا). وبعد عملية تفريغ البيانات 

 تحصلنا على النتائج التالية:

  .الرابعة  للعبارة 2: يمثل التكرارات و النسب المؤوية و القيم كا22رقم جدول
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 أن يتبين ،04رقم العبارة حول اإلجابات نسب توضح التي الجدول نتائج خالل من

يعتمد المدربين على الفروق العقلية بين  "دائما"بـ  أجابوا البحث عينة من) 100%وهي( كبيرة نسبة

 ، 0,05 الداللة مستوى عند 2كا مقدار يؤكدما وهو  ،04رقم  البيان في تمثيلهالناشئين و هذا  ما تم 

 تقدر والتي المحسوبة 2 كا قيمة من أكبر وهي ،7.81تساوي ةي الجدول 2كا كانت حيث ،3 الحرية ودرجة

  إحصائية. داللة ذات فروق هناك ليس أن مايدل اذوه ،05ـ ب 

  . المدربين يعتمدون على الفروقات الفردية أثناء عملية االنتقاءو منه نستنتج أن 

 

):يمثل النسب المؤوية للعبارة الرابعة.18الشكل بياني رقم(  

 

هل للفروق المزاجية دور مهم في عملية انتقاء الناشئين ؟):05العبارة رقم( -5  

هو معرفة مدي اهمية الفروق المزاجية في عملية االنتقاء ؟ :)05(الغرض من العبارة  

السؤال بطريقة ثالثية تكون باختيار اإلجابة (موافق جدا أو موافق أوغير موافق  ). وبعد عملية تفريغ 

 البيانات تحصلنا على النتائج التالية:
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  .لخامسةاللعبارة 2: يمثل التكرارات و النسب المؤوية و القيم كا23جدول رقم

 اإلجابة

 بالدرجات

التكرارات  

 المشاهدة

النسبة 

 المؤوية 

التكرار 

 المتوقع

مستوي 

 الداللة

درجة  

 الحورية

2كا  

 الجدولية

  2كا

 المحسوبة

موافق 
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 أن يتبين ،05رقم العبارة حول اإلجابات نسب توضح التي الجدول نتائج خالل من

"موافق"  ونسبة بـ ) اجابوا %20"موافق جدا" ونسبة (بـ  أجابوا البحث عينة من) %80وهي( كبيرة نسبة

 مستوى عند 2كا مقدار يؤكدما  وهو ،05رقم البيان في تمثيلهو هذا  ما تم "غير موافق" بـ ) اجابوا 00%(

 2كا قيمة من أصغر وهي ، 5.99 تساوي ةي الجدول 2كا كانت حيث ، 02 الحرية ودرجة ، 0,05 الداللة

 موافق"لصالح اإلجابة إحصائية و  داللة ذات فروق هناك أن مايدل اذوه ،6.00ـ ب تقدر والتي المحسوبة

  . "جدا

  . للفروق المزاجية دور في عملية االنتقاءو منه نستنتج أن 
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):يمثل النسب المؤوية للعبارة الخامسة . 19الشكل بياني رقم(  

  

في رايك هل نجاح عملية االنتقاء الرياضي مرهون بمدى معرفة المدرب لخصائص ):06العبارة رقم( -6

سنة ؟ 12- 9هاته المرحلة العمرية   

هو معرفة اذا كان نجاح عملية االنتقاء مرهون بمدى معرفة المدرب لخصائص  :)06(الغرض من العبارة

سنة. 12-9هاته المرحلة   

 السؤال بطريقة مفتوحة . وبعد عملية تفريغ البيانات تحصلنا على النتائج التالية:

 نعم يجب على المدرب ان يكون على دراية بالتطورات التي تحصل في هاته المرحلة .

في عملية التدريب الرياضي لهاته المرحلة تركز بدرجة اولى على تطوير؟ ):07قم(العبارة ر  -7  

جميع الصفات . –التوافق الحركي  –التحمل  –القوة العضلية -  

هو معرفةعلى ماذا يركز المدرب بدرجة اولى في التدريب الرياضي لهاته  ):07الغرض من العبارة(
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القوة العضليةأو أو التحمل أوالتوافق الحركي  أوجميع ن باختيار اإلجابة (طرح السؤال بطريقة رباعية تكو 

  ). وبعد عملية تفريغ البيانات تحصلنا على النتائج التالية:الصفات

  

  للعبارةالسابعة . 2: يمثل التكرارات و النسب المؤوية و القيم كا24جدول رقم
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القوة 

 العضلية

02 %20  

 

 

 

2.5 

 

 

 

 

0,05 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

7.81 

 

 

 

 

1.2 

 

 20% 02 التحمل 

التوافق 

 الحركي

02 %20 

جميع 

 الصفات

04 %40 

 المجموع

 

10 %100 

 

 أن يتبين ،07رقم العبارة حول اإلجابات نسب توضح التي الجدول نتائج خالل من

) لكل من "القوة العضلية %20و نسبة ("جميع الصفات" بـ  أجابوا البحث عينة من) %40وهي( كبيرة نسبة

 الداللة عند مستوى 2اك مقدار يؤكدما  وهو  البيان، في تمثيله ماتم اذوهالتوافق الحركي" "و  "التحمل "و "

 والتي المحسوبة 2كا قيمة من أكبر وهي ،7.81تساوي ةي الجدول 2كا كانت حيث الحرية، ودرجة ، 0,05

  .إحصائية ذات داللة فروق هناك ليس أن مايدل اذوه ،1.2ـ ب  تقدر
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��+ل ا���ب ا��ؤو�� �����رة ا������  . ): 20الشكل بياني رقم(  

 
 

  : ا��������ت 

 ا�� �� ا�"��� !� 
 ��� ا��	��ء �دى ����� ر���� ا������ .��ب ا��ذ ��ن ا�
	��ر ا��س  -

 

	 د ا� درب 
�) 'ل ا��وا�ب ا��د��� و ا� %�ر�� و ا� ور!و�و��� و ا�$��و�و��� . -� 

 

��ب أ�ذ 
� ل ا�"$�ت ا��� �� '��طول و ا�وزن و 
� ل  ��ط ا�"در و 
رض ا�'	$�ن و  -
 ا�ظ%ر وا���ق .

 

ا�"$�ت ا�	� 	$"ل  �ول ا�������ن و  دى ر�3	%م !� 	���ق  ا� ���2ت ا���"��  ن اھم -
���%م .	�  

 


 ��� ا��	��ء . - (�
 ا�ھ	 �م ���$رو�5ت ا�$رد��  و ا�$رو�5ت ا� زا���  و  دى 	�4�رھ� 

 

-9�' ن ���ح ا� درب !� 
 ��� ا��	��ء ا�ر���� � دى  ر!	� ���"��ص ا� ر��� ا� ر�� ( -
12��� ( 

 

 .�ر'ز ا� درب 
�) 	طو�ر � �: ا�"$�ت ا��د���  -
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 ���1 ا�0/�ت ا��وا�ق ا�$ر�� ا��$�ل ا�.وة ا��-���
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 ا�
	���ت :     �����  

  

خالل التحليل ومناقشة النتائج تم مقارنتها بفرضيات البحث كانت  من اإلستنتاجاتاستخرجنا بعد أن   

  كاآلتي :

  

  الفرضية األولى: •

 '$�ءة:  كاألتي من خالل عرض نتائج المحور األول والذي يخدم لنا الفرضية األولى والتي صيغت      

كانت األسئلة قد جاءت من العام إلى الخاص وكان ، و ا��	��ء� 
 ��  !� دور!�ل �> ا� در��ن و �	وى

نقص تكوينهم و جهلهم يعود عدم اهتمام مدربي السباحة بعملية االنتقاء الرياضي لعنوان المحور األول 

  .لهذا التخصص

                     أن معظم المدربين يفضلون تدريب فئة  ومن خالل النتائج المحصل عليها من الجدول نرى       

و قد مارسوا هته الرياضة في فرق النخبة ،ايضا االدارة تمنح المدربين تربصات و تكوينات  الناشئيين

، و يقتصر مفهوم االنتقاء عند المدربين هو عملية انتقاء ،و  خاصة اال أن هذا غير كافي لعملية االنتقاء

لمستوى العلمي و ) ومنه نستنتج أن ا12) (11) (10) (9) (8) (7) (6(هذا مايوضحه الجداول االتية 

  التكويني جد مهم في عملية االنتقاء الرياضي من طرف المدربين .

  :وهذا ماتم توضيحه 

  
* : � ������ء �� ا�������  ا�� ��� ا�

  

  ان *.3غ ا���13/0ت ا���1+�� ا�����2 #� ر�1+� �� 01/.-م و+" *�ا�( �)��� '��ف ا�% ر#" �!      

  

  �3/0ى ا���1+� ا�@ي ��! *��د '�139< ، >�ن ذ�; �:9.� ا�/)�ء #� ا��8��0 #�ذا ارد�� *.3غ ا���13/0ت 

  

  �13ت ا�2.��  1)�ر G.�< ا ا�����2 *� �! و+" 'C/� �9* D.1 ��� E�CF.��ت ا���0ح ، ن *.3غ ا��0/ 

  

 �����* �H�Fورة ا��Jت ا���8��0 ، و�! ھ�� ظ�.� �H�Fا� MN��Fص ا�@1! 39.�1ن ا��F<ء اPھ  

  

 Q�(�' %.G اد *��)�رة���  G! ا��3ھ3*�! ا�@1! �1/.39ن �3ا��Hت ا���3غ ا���1+� وا�@��H D�1�� !1 ا

  

  ا��3/0ى ا���1+� ا����2 .
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   �*32H SJ/'ف و�ان 2/1 T�1 اذ P��/��* Q.2/1 �� �# !��/Fا�� D�# م�G �# ء�(/�  �G.�� ا

  

  ا��/3��Fن G.% ا���1+��! ا���Wر ا�@3V !1ف 3�391ا #� ا��0/)�� ا*�Cل 8)�)��! ، و��� �1-1 �! 

  

 �* !���F/ھ3 ان ا�� ، �J1ى ا�X  �G �*32H.�� ا�/)�ء ا���1+� #� ا��8��0 و*��Y ا���1+�ت ا

  

  ان �1/)3 ا��V �# !��+�1! ��9�ة ��8 ��8 ان ا��1�2 �! ا����ت '39ن �Z� وا+�� اذ T�1 ان    

  

  F1/�ر     

         

�J/�1 !1@ص ا��F<  ان 3�391ا �! ��8 ا�3Cل وا�)�رات ا������ *�G �2د �! ا�3�0ات �Y ��1 ا�%  ا

  

 Q#ا'���� �����1 و�/Vم *3+" ا���  H\ ا*�Cل ا��)�)��! ، �@ا و�G T.% ا���ر*�! وا���]�ت ا�����2 ا

  

  . ��1�2� E�CF/.� ���(� ���.G �[�/)�ء ا���� #� ا���W* �8��0 ا�3H3ل ا�% ا���13/0ت ا�2.��

  

•  :  ا�!�����	
 ا�

 

 �� �$��  و '�ن 
�وان ا� �ور ا����4 
دم ا��ذ ��ن  ا��	��ء� ��2	��را	���د���وا� %�ر��وا��$���دور!
  

  ا�
	��ر ا��س ا�� �� ا�"���� !� 
 ��� ا��	��ء �دى ����� ر���� ا������ ��ث �	 د  ظم 
  

  ا� در��ن 
�) 'ل ا��وا�ب (ا��د��� وا� %�ر�� و ا� ر!و�و��� و ا�$��و�و���) وھذا ��ب ا��دول 
  

  ) و   � �و�@ ذا�ك : 13ر5م (
 

  المحددات البدنية: 

حتى يتمكن الرياضي من القدرة على األداء لمختلف المهارات الحركية والوصول إلى المستويات    

الرياضية العالية يجب أن تتوفر فيه الصفات البدنية التي تشكل الحجر األساس في مستقبله الرياضي ، 

جابي على حيث يعتبر بسيوطي أحمد أن "كل مهارة رياضية ترتبط بقدرات بدنية خاصة ذات تأثير إي

مستوى تلك المهارة ، فالفعاليات التي تعتمد على القوة العضلية يجب أن يتصف العبوها بتلك الصفة 

البدنية ومن ثم يكون إحدى اختبارات االنتقاء األساسية هي اختبارات القوة" حتى يكون توجيه الرياضي إلى 

بها فالعبي كرة القدم يتميزون بالسرعة  الفعالية أو المهارة الصحيحة والمناسبة للصفة البدنية الخاصة
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والرشاقة وكل ذلك يمكن االستدالل عنه عن طريق االختيار والقياس للصفات البدنية األساسية 

  )438، صفحة 1999(أحمد، أسس ونظريات التدريب الرياضي، والحركية"

: "لما نتكلم عن توجيه نحو تخصيص ما في ألعاب القوى نقصد اختبارات التقويم  ويذكر كلود متوف أ،ه

  ، حيث نركز أوال على الصفات البدنية.

يرى المدربين كل من الطول و الوزن و أخذ محيط عامل الصدرو الكتف و أخذ عامل عرض و    

) و 16) (15) (14دول (الكتفين و الظهر و الساق من الخصائص المهمة في عملة االنتقاء حسب الج 

  مما يوضح ذالك :

 

) DYت ا�����0 ا���3ذ��� ��/)�ء ا��8��0! �! 1ــ ا���ول ر�V��(16ا�%  9) : ��1! ا� . ��V  

  

  ��V  16ا�%  ��V   !�14  14ا�%  ��V        !�12 12ا�% �9!     ا��2� 

  

  ا�)���Vت  

  ا��� 

 %.Gا
  ا��� 

EV3/ا��  

ا��� 
  اد�%

  ا��� 

%.G  ا

  ا��� 

EV3/ا��  

ا��� 
  اد�%

  ا��� 

%.G  ا

  ا��� 

V3/ا��
  ط

ا��� 
  اد�%

(DV )3لC176.6  182.3  188  171  174.15  177.3  164.4  169.4  174.4  ا�  

(D�b )67.6  72.8  77.8  55.7  59.3  62.9  44.5  48.45  52.4  ا�3زن  

  78.1  80.5  83.3  74.4  78.35  82  72.3  75.1  77.9  ط3ل ا�@راع 

  ط3ل ا�9/\ 

  

19  18.7  18.4  20.2  19.45  18.7  31.3  20.35  19.4  

  G  40.4  38  35.6  41.5  39.65  37.8  43.4  42.3  41.3�ض ا�9/\

  G  30.6  27.8  25  32.3  29.35  26.4  34.7  31  27.3�ض ا��3ض 

ط3ل ا�@راع 
  ا�3Cل ا�9.� /

0.47  0.355  0.44  0.49  0.475  0.460  0.49  0.475  0.46  

G�ض ا�9/��! 
  ا�2�ض ا�9.� /

0.240  

  

0.234  0.227  0.245  0.242  0.239  0.250  0.243  0.235  

G�ض ا�9/��! 
  G�ض ا��3ض/

1.46  1.36  1.33  1.54  1.46  1.37  0.71  1.53  1.46  

  0.409  0.427  0444  0.326  0.34  0.355  0.296  0.32  0.35  ا�3زن / ا�3Cل

  

 DYا���ول ر T08 �1�/�3*و�/�و�Gدة �� 21/�� ا���ر*�! #� �G.�� ا�/)�ء G.% ط�ق ا�)���Vت ا
)17 (  
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  و��� S+31 ذا�; :
  

  

  

  

*:   ا�&	�% ا$و�" ������ء �� ا�����

    

ط��ل     �* �H�X �.8�ھ@ه ا��  !� Dرھ��Gاوح ا�12ا�% 9ا�@1! '/  %.G D�1�� ء�(/�  ��V ��8 1:/�� ا

  

: �.1��  

  

   /�  .�و*�3/��1ــ ا�)���Vت ا

  

   ��H ا���ء  ;ا����رود����1 ــ �# �b�ا���0*�� ا��)(.  

  

  �Hو�� ا�����ــ �.   

  

  ��Nــ ا�)�رة ا��3ا.   

  

  وM/F1 وا�T ا���رب #� ھ@ه ا���8.� #� '���1 ا��3/0ى ا�@ي T�1 ان 391ن G.�< اط��ل X[ل     

  

  �و*/�3��J�1 �1 اط��ل ا�b� ط3 وا�Y وز�� �" �Gم و�3د ���8.� ،و��G درا�V ا��)�i�1 ا�/ '.; ا

  

  �ا�G ا���Y ا�/��� #� �J2[ت �" ��X وزن ا��j2م وط3ل ا�9/\ وا�)�م ، T�1 ��b ان 1 ا*�وزات #� 

  

  ا��اءات ا�)���Vت .

  
 ا�!��� ������ء �� ا����� :ا*%�	&�  

  

  و'2/�� ھ@ه ا���8.� ا�/�اد �.��8.� او�% و'MF ا#�اد �! ا����0! ، و1:�� *����( اX/��رات   

  

�.1��:  

  

  ــ �V��Yت ا�)3ى .  

  

  . ��Nــ ا�)�رة ا�[ھ3ا  

  

  ــ '9�ار اX/��رات ا���8.� او�% ��[V �j8�3C' �Gرھ� .  
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  . ���2� �#��� "CY �# ــ ز�! ا���0ح  

  

  *����اول ا���3ذ��� . ا�/�و*�3/��1ــ �)�ر�� �/�N( ا�)���Vت   

  

) DYا���ول ر T08 !�[<��.� �0ا����2 ا��� �Vرا�� ���F:ت ا�]*�(���* !�*ا���ر �J118و 21/�� ا(  

  

  S+31 ذا�; : و��� 

  

  المحددات النفسية:

إن موضوع المحددات النفسية يتضمن الخصائص العقلية للناشئ أو سمات شخصية وقد أثبت  

  التجارب 

  العلمية أن سمات الشجاعة وقوة إلرادة ضرورية عند االنتقاء ويستخدم في ذلك االختبارات النفسية 

من جمال إسماعيل ولمكي وعمر أبو المجيد "أن المدعمات واالستبيانات والمحادثات الخاصة ويتفق كل 

  السلوكية بما تتضمنه من سمات شخصية ومستوى الطموح والمثابرة والهادفية تعد قاعدة الهرم الذي 

، 1997(المجد ج.، ينعكس عليه كل من الخصائص والمواصفات البدنية وظروف وطرق التدريب"

 )113صفحة 

 

•  ا�!��!��	
 :  ا�

 

  -��89 1�ى ا���ر*�! ان ا���8.� ا��2�kP' () �1� �G %.G.�� ا�/)�ء  12- 9ا���8.�  ا��2��1  (  

  

  )�! اھD ا���ا�8 ��2.�� ا�/)�ء و '�9! ا�G �J1.�� ا�/)�ء *:32ر ا���>]�! *���)� و ا��ن و 12

  

  .و 1�b- 21/�� ا���ر*�! G.% ا���و�Yت ا�2).�� و ا��-ا���  و��ى اھ��/�� �G %.G.�� ا�/)�ء 

  

  ا���ر*�! #� ھ/< ا���G �.8.% ���" ا����ت ا������ .
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  ت و التوصيات:االقتراحا -

على واقع االنتقاء الرياضي في رياضة السباحة تهدف هذه الدراسة البسيطة  إلى تسليط الضوء     

، وعلى ضوء النتائج المسجلة من خالل أسئلة اإلستبيان الموجهة للمدربين لتساعدهم في معالجة التنافسية

العلمية الصحيحة لالنتقاء  و خصائص المرحلة  لألسسجهلهم االنتقا و التي يتلقونها في عمليةالمشاكل 

ولهذا  االنتقاء الناشئين الفضل المستويات ، كما أن اختالف الخبرة والمستوى التحصيلي تؤثر على العمرية

مستقبل الناشئين بشكل صحيح و العمل على يجب على المدرب البحث في مختلف الوسائلوالطرق لضمان 

لوصول إلى المستويات العالية، ومن أجل هذا نتقدم ببعض االقتراحات و لاالجتهاد و التكوين الذاتي 

  التوصيات وهي: 

  

 ��ب ا��ذ ��ن ا�
	��ر ا��س ا�� �� ا�"��� !� 
 ��� ا��	��ء �دى ����� ر���� ا������ . -

 

	 د ا� درب 
�) 'ل ا��وا�ب ا��د��� و ا� %�ر�� و ا� ور!و�و��� و ا�$��و�و��� . -� 

 

 ذ 
� ل ا�"$�ت ا��� �� '��طول و ا�وزن و 
� ل  ��ط ا�"در و 
رض ا�'	$�ن و��ب أ�  -

 
 ا�ظ%ر وا���ق .  -

 

 ا� ���2ت ا���"��  ن اھم ا�"$�ت ا�	� 	$"ل  �ول ا�������ن و  دى ر�3	%م !� 	���ق  -

 
���%م . -	�  

 


 ��� ا - (�
��ء .ا�ھ	 �م ���$رو�5ت ا�$رد��  و ا�$رو�5ت ا� زا���  و  دى 	�4�رھ� 	�� 

 

 -9�' ن ���ح ا� درب !� 
 ��� ا��	��ء ا�ر���� � دى  ر!	� ���"��ص ا� ر��� ا� ر�� ( -

 
- 12��� (. 

 

 .�ر'ز ا� درب 
�) 	طو�ر � �: ا�"$�ت ا��د���  -
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  خالصة:

تطرقنا في هذا الفصل إلى عرض و تحليل نتائج المحاور وذلك بعد تفريغ اإلستمارة، فتمثل المحور     

. عدم اهتمام مدربي السباحة بعملية االنتقاء الرياضي لنقص تكوينهم و جهلهم لهذا التخصصاألول في:

في عملية االنتقاء لدى عدم االخذ بعين االعتبار االسس العلمية الصحيحة أما المحور الثاني فتمثل في : 

، ناشئي رياضة السباحة.اما المحور الثالث فتمثل في عدم ادراك المدربين لخصائص المرحلة العمرية 

زيادة على ذلك أضفنا اإلستنتاجات المستخلصة من تحليا النتائج، كما تم إدراج مناقشة فرضيات البحث 

ضيات، وفي األخير تم تقديم بعض اإلقتراحات مع اإلستدالل بمراجع من الجانب النظري تثبت صحة الفر 

  و التوصيات.         
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