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تحدید المستویات المعیاریة الختبار الموهوبین من الناشئین لممارسة كرة القدم 

)سنة12- 11(الفئة العمریة –

عليبن قوة : السید

أستاذ مساعد مكلف بالدروس

.مستویات معیاریة، اختیار، الموهوبین، كرة القدم: الكلمات األساسیة

یمثل االختیار في المجال الریاضي عملیة مستمرة لالكتشاف واالبتداء واالندماج في مجال النشاط 
ن االختیار یمثل احد الریاضي المنظم لجمیع أولئك الذین لدیهم مواهب لممارسة الریاضة وبالتالي فا

.المسائل الهامة في التربیة الریاضیة

إن انجاز األرقام القیاسیة یستند مباشرة على نوعیة االختیار كما یحدث في أي قطاعات األخرى حیث 
تتعلق بنوعیة المنتوج الجاهز بجودة المادة األولیة، ذلك إن االختیار یقوم على جملة من المقاییس مما 

الریاضیین اللذین لدیهم أفاق واضحة على تقدمهم، ویزداد دور االختیار بالمنافع المتعددة یسمح باكتشاف 
الجوانب التي یوفرها لریاضة االنجاز لتجنب الذاتیة واالرتجال الذي قد یسبب ضیاع الوقت وبعض 

.التكالیف المادیة التي ال تخدم الهدف المطلوب

سراع في عملیة التعلم ویضمن ظروف أفضل لسیر العمل إن اختیار الریاضیین للمهارة یساهم في اإل
التربوي ویساهم في تدلیل المصاعب القائمة في منهاج التدریس والتدریب عنه في حالة االختیار الخاطئ، 
وفي نفس الوقت یمثل قیمة موضوعیة في تسجیل بعض النتائج القیمة، وهنا یمكن القول أن االختیار 

.في تسجیل نتائج الریاضیین المتفوقینالصحیح یمثل عنصرا حاسما

أنإن االختیار األنسب للریاضیین لممارسة فرع ریاضة معینة كان دائما محط اهتمام المدربین ،كما 
ضرورة احترام خصائص ممارسة نظریات التدریب الریاضیة المعاصرة والتي تتطلب مزاولة التدریب 
المستمر و الطویل األمد و التي تقتضي البحث العمیق لترقیة عملیة االختیار للریاضیین القادرین على 

موهوبین القادرین على تلبیة المتطلبات الكبیرة لممارسة ریاضة االنجاز العالي والسیما لغرض اكتشاف ال
.تحقیق نتائج ریاضیة في اقصر وقت ممكن

ان لعبة كرة القدم هي من األلعاب التي تعتمد على اإلعداد طویل األمد و المنظم من اجل الوصول إلى 
المستویات الریاضیة العالیة و في مرحلة من النمو المناسب ،و لهذا نعتمد في هذا اإلعداد على اشتراك 
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ن األطفال في لعبة كرة القدم بمواصفات عالیة تؤهلهم الن یكونوا في المستقبل النواة األولى عدد كبیر م
للمنتخب الوطني، لهذا السبب یصبح من الضروري التفكیر في التفكیر في اختیار الموهوبین اللذین 

.یوجدون ضمن مجموعة األطفال الدین یریدون دخول إلى المدارس الریاضیة لكرة القدم

عدم االهتمام بهذه المواهب التي تعتبر ثروة كبیرة یكون خسارة لهذه الفئة النادرة، حیث انه من خالل إن 
المقابالت الشخصیة مع مدربي النوادي الریاضیة للناشئین على المستوى الغرب الجزائري و خاصة أندیة 

لرابطات الوالئیة للوالیات وسعیدة، و من خالل الزیارات المیدانیة إلى ا–وهران وغلیزان –مستغانم 
.المذكورة و السؤال حول وجود معاییر مقننة تستخدم الختیار الموهوبین بالغرب الجزائري لكرة القدم

یدفعنا بالتساؤل عن الكیفیة التي یتم على أساسها اختیار الناشئین الموهوبین في لعبة كرة القدم مما 
:ة یتوجب اإلجابة على التساؤالت التالیةبالغرب الجزائري والمساعدة في حل هذه المشكل

ما هي االختبارات الضروریة المعتمدة لتحدید قدرات العبي كرة القدم من الناشئین ؟* 

هي المعاییر المستخدمة الختیار الموهوبین في لعبة كرة القدم؟ما

:لمتمثلة فيفي ضوء اإلجابة على هذه األسئلة نأمل حل هذه اإلشكالیة المطروحة في البحث و او 

" تحدید مستویات معیاریة الختیار الناشئین و الموهوبین لممارسة كرة القدم بالغرب الجزائري"

:أهداف البحث

.اقتراح البطاریة اختبارات موضوعیة تعتمد في اختیار الموهوبین من الناشئین لكرة القدم: أوال

.قدرات الموهوبین من الناشئین في كرة القدم:ثانیا

.وضع معاییر محددة یستند علیها في اختیار الناشئین الموهوبین لممارسة كرة القدم: ثالثا

:یفترض الباحث التالي/الفروض

.لعینات البحثاألعمارقدرات الالعبین الناشئین الموهوبین لممارسة كرة القدم بین إن* 

.المتوسطالمقاییس المعیاریة لعینة البحث تقع ضمن المستوى نتائجإن* 

.جیدة للعمل لتحدید االختبارات المناسبة الختیار الناشئین الموهوبین في لعبة كرة القدمأرضیةإعداد* 

:منهج و مجاالت البحث
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استخدم الباحث المنهج المسحي كل مشكلة البحث أعاله، وتكونت عینة المجتمع األصلي للبحث من 
سنة ،ثم اختیارهم بطریقة عشوائیة من 12- 11أعمارهم العب ناشئا في لعبة كرة القدم تراوحت 140

العبا 20العبا، رائد غلیزان 21العبا، وداد مستغانم 20المدارس الفرق الریاضیة  ترجي مستغانم 
.العبا18العبا ، جمعیة وهران 43مولودیة سعیدة 

:عینة ألسباب التالیة 38وقد استبعد الباحث نتائج

عن بعض االختبارات، وتكرار غیابا تهم عن التدریب، ولتعرض البعض منهم، العبا تم انقطاعهم 18- 
.إلصابات التي حالت دون اشتراكهم في االختبار

.العبا من عینة التجربة االستطالعیة20- 

وقد تم إجراء جمیع االختبارات البدنیة و الفنیة لعینة البحث في مالعب كرة القدم الخاصة بالفرق المذكورة 
.تم ضبط جمیع المتغیرات اإلجرائیة للبحثأنبعد أعاله 

: األسس العلمیة لالختبارات 

.1997جانفي30لغایة 1996دیسمبر 13وقد تمثل المجال الزمني إلجراء البحث من تاریخ 

التي تم استبعاد نتائجهم با من مجتمع عینة البحث الكلیة و الع20أجرى الباحث تجربة استطالعیة شملت 
ئج التجربة الرئیسیة للبحث ، كما تم التأكد من صدق و ثبات و موضوعیة االختبارات المستخدمة عن نتا

، و التي أظهرت درجة عالیة من الصدق و الثبات عند مستوى داللة) 2الجدول (، ) 1الجدول (،
ل للتأویكما عكست هذه االختبارات المستخدمة  في البحث سهلة وواضحة الفهم وغیر قابلة (0.05)

. بعیدة عن التقویم الذاتي ، والذي أكده الخبراء في مجال البحث من أساتذة و مدربین وباحثینو 

.یمثل معامل الثبات والصدق لبطاریة اختبارات اللیاقة البدنیة): 1(جدول 

الدراسة  اإلحصائیة

اختبارات اللیاقة البدنیة

درجــــــــــــــــة حجم العینة
الحریة

معامل ثبـات 
اختبار

معامـــل صـــدق 
اختبار

ـــــــــــــــــة  الدالل
االحصائیة

ـــــــار  معامـــــــل اختب
سبیرمان الجدولیة

متر سرعة من الوقوف30الركض 

2019

0.970.98

0.050.38
0.980.94الوثب العمودي من الثبات

0.810.90رمیة التماس
0.920.90)دقائق05الجري (اختبار بریكسي 
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:یبین معامل الثبات و صدق لبطاریة اختبارات المهارات الفنیة):2(جدول 

الدراسة اإلحصائیة
اختبارات المهارات الفنیة

درجة حجم العینة
الحریة

معامل ثبات 
االختبار

معامل صدق 
االختبار

الداللة 
االحصائیة

معامل اختبار 
سبیرمان الجدولیة

تنطیط الكرة
2019

0.970.980.050.38
0.980.99الجري المنعرج

0.600.77ضرب الكرة ألبعد مسافة 

0.970.98الجري بالكرة

: بطاریة االختبارات المستخدمة

هدف االختبار                     :االختبارات البدنیة-

)قیاس السرعة االنتقالیة لالعب(متر                      30اختبار الركض -1

)قیاس القوة االنفجاریة لعضالت الفخذین  والساقین(اختیار الوثب العمودي من الثبات            -2

)دینقیاس القوة النابضة من القدمین إلى الی(رمي التماس                  اختبار مسافة-3

)قیاس التحمل()دقائق5الجري( اختبار-4

:االختبارات الفنیة

.)التحكم فیهاة الالعب على الكرة والمقدرة على قیاس حساسی(اختبار تنطیط الكرة بالمسافة -1

)التحكم فیهاحساسیة الالعب على الكرة والمقدرة على (الجري المتعرج                        اختبار-2

) قیاس قوة ضرب الكرة بالقدم ألبعد مسافة(والكرة الثابتة    اختبار ضرب الكرة ألبعد مسافة-3

)ي الملعب والمراوغة للمنافسفقیاس القدرة على التحكم في الكرة أثناء التقدم (اختبار الجري بالكرة -4

:استخدم الباحث الوسائل اإلحصائیة اآلتیة

)مقاییس التشتت(االنحراف المعیاري - )مقاییس النزعة المركزیة(المتوسط الحسابي - 

) f(تحلیل التباین –النسبة المئویة - ثبات االختبار وصدق االختبار - .معامل االرتباط سبیرمان- 
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).وضع الدرجات والمستویات المعیاریة(التوزیع الطبیعي-الدرجة المعیاریة              - 

:االستنتاجات

) 0.88(، )0.92(أظهرت مسطرة االختبارات البدنیة و الفنیة صدقا و تباتا عالیتین و على التوالي . 1
.من مستوى الداللة) 0.05(وعند 

سنة بین فروق معنویة 11،12بحث البدنیة و المهارة بین العینات التباینت نتائج اختبارات القدرات . 2
.ظاهریة لصالح العینة و التي تعضد فرضیة البحثو 

تأسس نتائج استخدام التوزیع الطبیعي في وضع الدرجات المعیاریة و المستویات المعیاریة لجمیع . 3
76.31- بالمائة 63.7(ة المحصورة بین االختبارات البدنیة و المهاریة لعینتي البحث بالنسبة المئوی

).بالمائة 

:مقابلة النتائج بالفرضیات

من فرضیة البحث األولى والتي نفرض فیما انه یوجد فروق معنویة بین أعمار جل التحققمن أ
الذي یبین نتائج الختبارات ) 3(ولمعرفة مدى صحة هذه الفرضیة یشیر الجدول رقم . الناشئین الموهوبین

بار متر، رمیة التماس، وثب العمودي واخت30لتقییم مستوى اللیاقة البدنیة التي تمثلت في اختبارات جري 
التي تتمثل في اختبار ) 4(، أما بالنسبة للمهارات الفنیة حیث یتجلى لنا من الجدول رقم )دقائق5الجري (

الجري باكرة واختبار ضرب الكرة ألبعد مسافة، تنطیط الكرة واختبار الجري المنعرج بالكرة، كل هذه 
.الذي یؤكد الفرضیةاالختبارات تبین لنا الفروق الظاهریة وبلغ بعضها الحد اإلحصائي و 

ویتفق أیضا مع النتائج بحث كل من ناظم كاظم جواد الذي یؤكد على وجود فروق معنویة في مستوى 
صفات اللیاقة البدنیة و كذلك دراسة قحطان جلیل العزاوي الذي یؤكد بدوره على و جود فروق معنویة في 

.لقدممستوى صفات بعض المهارات األساسیة التي یحتاجها العب كرة ا

من خالل ما تقدم یرجع الباحث أسباب هذه الفروق المعنویة في االختبارات البدنیة و المهاریة بلعبة كرة 
سنة إلى اختالف مستوى اللیاقة البدنیة من سن إلى أخر، كذلك إن أعمار ) 12-11(القدم للفئة العمریة 

و بهذا و من خالل ما تقدم فان . سنة11سنة قد سبق لها وان مارست لعبة كرة القدم بعكس أعمار 12
.فرضیة البحث ألولي و التي نشیر من خاللها على وجود فروق معنویة بین أعمار الناشئین قد تحققت
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تظهر نتائج االختبارات للقدرات البدنیة لعینة البحث من الناشئین الموهوبین بكرة القدم ):3الجدول (

).سنة12-11(لألعمار 

االختبارات

المؤشرات اإلحصائیة

اختبارات اللیاقة البدنیة

رمي التماس ثانیة.متر30جري 
مدى الثبات متر

دقائق05الجري الوثب العمودي متر

العمر بالسنة 

1112111211121112

N
عدد أفراد العینة

6432643864386438

£X363.5213.6518.635114488867040043700
X

المتوسط الحسابي
5.685.628.109.2422.6223.3111001150

S
االنحراف المعیاري

0.310.361.501.603.305.20100120

£X2
مجموع مربع الدرجات

2070.61205.44400333833444223907804820020792000

£X/N2064.61200.4420332423272120257.807744000050255000
£n

عینة البحث
102102102

0.081142.811.3959607.8بین المجموعات

0.1129.3724.1511452داخل المجموعات

0.7338.910.475.20المحسوبةfقیمة 

3.946.903.943.94الجد ولیةfقیمة 
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تظهر نتائج االختبارات للقدرات البدنیة لعینة البحث من الناشئین الموهوبین بكرة القدم ):3الجدول (

).سنة12-11(لألعمار 

االختبارات

المؤشرات اإلحصائیة

اللیاقة البدنیةاختبارات 

رمي التماس مدى ثانیة.متر30جري 
الثبات متر

دقائق05الجري الوثب العمودي متر

العمر بالسنة 

1112111211121112

N
عدد أفراد العینة

6438643864386438

£X363.5213.6518.635114488867040043700
X

المتوسط الحسابي
5.685.628.109.2422.6223.3111001150

S
االنحراف المعیاري

0.310.361.501.603.305.20100120

£X2
مجموع مربع الدرجات

2070.61205.44400333833444223907804820020792000

£X/N2064.61200.4420332423272120257.807744000050255000
£n

عینة البحث
102102102

0.081142.811.3959607.8بین المجموعات

0.1129.3724.1511452داخل المجموعات

0.7338.910.475.20المحسوبةfقیمة 

3.946.903.943.94الجد ولیةfقیمة 
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االختبارات

المؤشرات اإلحصائیة

االختبارات المهاریة

صرب الكرة ألبعد مسافة ثانیةبالكرة جري 
متر وأجزائه

تنطیط الكرة 
المسافة باألمتار

ثانیة. المتعرج الجري 

العمر بالسنة 

1112111211121112

N
عدد أفراد العینة

6438643864386438

£X1034.556.11215.6881.2568.50541890.5468.2
X

المتوسط الحسابي
16.214.7019228.9014.2413.912.3

S
االنحراف المعیاري

1.72.13.803.505.506.301.501.3

£X2
مجموع مربع 

الدرجات

16902.38470.924020.2218890.446992.8917512537.55807.2

£X/N167238306.723088.818436.025040.97702.112389.085744.1
£n

عینة البحث
102102102102

45.38219.27683.562.46بین المجموعات

3.4313.8634.162.11داخل المجموعات

13.2315.822029.6المحسوبةfقیمة 

6.906.903.946.90الجد ولیةfقیمة 
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لمدارس عینة البحث البحث من الناشئین لعینتيللقدرات الفنیةنتائج االختباراتیبین):4الجدول (
التجریبیة

:الفرضیة الثانیة

علیها و معالجتها بالوسائل اإلحصائیة و التي تحقق فرضیة البحث من خالل النتائج المتحصل
الثانیة، التي تفرض من خاللها أن المستویات المعیاریة لعینة البحث تقع ضمن المستوى المتوسط حیث، 

الذي یبین تقییم الدرجات المعیاریة والمستویات المعیاریة والذي یبین الدراسة المقارنة ) 5(یشیر الجدول 
سب لالعبین والنسب المقررة لها في منحنى التوزیع الطبیعي الختبارات الصفات البدنیة إن اكبر نسبة للن

.لعینة البحث تقع عند المستوى المعیاري متوسط والذي یتوافق مع نتائج دراسة الباحث ناظم كاظم جواد
عینة البحث التي هي البحث تقع ضمن المستوى المتوسط لصغار الناشئین مننالحظ أن أغلبیة عینة

في بدایة تخصصها وٕالى نقص اإلطارات المتخصصة في التدریب لهذه الفئة العمریة ونقص والوسائل، 
أما بالنسبة لصفات بعض المهارات األساسیة، توصل الباحث من . ولیست هناك برامج خاصة للتدریبات

مستویات المعیاریة والذي یبین الدراسة الذي یبین تقییم الدرجات المعیاریة و ال) 6(خالل الجداول رقم 
المقارنة للنسب الالعبین والنسب المقررة لها في منحنى التوزیع الطبیعي، إن أغلبیة عینة البحث تقع 

.ضمن المستوى المتوسط و التي تتطابق و نتائج الباحتان قحطان العزاوي وكاظم جواد في دراستهما

البحث الثانیة والتي نشیر من خاللها إلى إن المستویات من خالل كل ما تقدم و من خالل فرضیة 
.تقع ضمن المستوى المتوسط قد تحققت) سنة12- 11(المعیاریة لعینة البحث 

االختبارات

الدرجات 
المعیاریة 
المعدلة 

الختبارات

المستویات 
المعیاریة

اختبار جريالوثب العموديرمیة التماسمتر30جري 
دقائق05

نسب ال
المقررة 
في 

منحنى 
التوزیع 
الطبیعي

ركض 
م30

النسبة 
المئویة

عدد النسبة المئویةعدد الالعبین
الالعبین

%
المئویة

النسبة المئویةعدد الالعبین

لعینتي 
البحث

11 -12
سنة

11
سنة

12
سنة

11
سنة

12سنة11سنة12
سنة

11
سنة

12
سنة

11
سنة

12
سنة

000002003.12000000000000004.86جید جدافما فوق80

1615.68080512.5013.152322.54100715.6218.4224.52جید60- 79

6866.6433067.1878.946563.72472673.4368.4240.96متوسط40- 59

1615.68110317.187.891413.72070513.9313.1524.52ضعیف20- 39

021.96000000000000000000004.86ضعیف جدافما فوق20

0099.98643899.9899.9810299.98643899.9899.9899.72المجموع
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یظهر نتائج الدرجات والمستویات المعیاریة لعینتي البحث التجریبیتین لالختبارات المهاریة ): 5(جدول رقم 
.لعبة كرة القدم والنسب المقررة لها في المنحنى التوزیع الطبیعيفي 

االختبارات

الدرجات 
المعیاریة 
المعدلة 

الختبارات

المستویات 
المعیاریة

ضرب الكرة ألبعد مسافةتنطیط الكرةالجري المتعرجالجري بالكرة
النسب 
المقررة 
في 

منحنى 
التوزیع 
الطبیعي

عدد النسبة المئویةعدد العبین
الالعبین

النسبة المئویةعدد الالعبینالنسبة المئویةعدد الالعبینالنسبة المئویة

11121112111211121112111211121112

فما 80
وقف

000000000000000005017.802.63000000004.86جید جدا

120418.7510.52150523.4313.1603044.6910.52090923.6823.6824.52جید60- 76
422765.6271.05382959.3776.31191029.6926.51442565.7965.7940.96متوسط40- 59
100715.6218.42110417.1910.52221834.3747.36110417.1810.5224.52ضعیف20- 39
فما 20
دون

0000000000000000150523.4313.16000000004.86ضعیف جدا

643899.9899.98643899.9899.98643899.9899.98643899.9899.9899.72المجموع

یظهر نتائج الدرجات والمستویات المعیاریة لعینتي البحث التجریبیتین لالختبارات المهاریة ): 6(رقم جدول
.في لعبة كرة القدم والنسب المقررة لها في المنحنى التوزیع الطبیعي

:یوصي الباحث بما یلي:التوصیات

ار إختیالمستویات في من استعمال الدرجات المعیاریة و استفادة جمیع مدربي فرق مدارس كرة القدم-1
.الناشئین الموهوبین

بین من خالل الجداول التعرف على مستوى الالعختبارات في بدایة فترة اإلعداد و ضرورة تطبیق اال-2
.التي یتمكن المدربون من وضع خطط للتدریبالمعیاریة و 

.تطور مستوى الالعبینلمعرفة مدى ضرورة تطبیق االختبارات بین مراحل التدریب-3

.كذلك تقویمهاالمهارات األساسیة و ضرورة اهتمام بزیادة تطویر -4

.ضرورة إجراء بحوت و دراسات متشابهة لبقیة األصناف األخرى لإلیجاد المستویات المعیاریة-5

.ضرورة إجراء بحوث و دراسات متشابهة للفئات العمریة األخرى-6

.كیفیة استخدامهو لمدربین ألجل تفهم هذه القیاسات فتح دورات ل-7
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Résume

L’entrainement n’est qu’un entrainement de qui développent entre l’entraineur et joueur et se
sont ces relacions même qui aident le joueur à s’améliorer en tant qu’individu précise a habité
sportive.

L’expérience du joueur de football reflète énormément et directement le rôle de
l’entrainement et directement le rôle de l’entraineur et ses instructions.

La question qui se pose a chaque entraineur dans chaque unité entrainement est comment
est ce qu’il peut atteindre le entrainement et le but.

Ainsi entrainement réussi est toujours le résultat de la coordination entre la préparation
quotidienne et le but espère.

Pour atteindre cela il faut pouvoir orienter plusieurs facteurs qui peuvent assurer cet aspect de
coordination. Parmi ces facteurs il y a le fait de choisir l’échantillon le plus approprié qui se
subir cette opération entrainement.

Ainsi le fait de confirmer à un échantillon spécial  pour choisir les joueurs est considère
comme un facteur essential en football en plus d’autre facteur comme l’aspect esthétique et
celui de la planification ainsi que le coté psychique éducatif matériel et social par ce que le
joueur ne peut un atteindre un bon niveau de réalisation que si celui –ci est en concordance
avec celui des autre joueurs.

Ceci dit les joueurs de football peuvent peu importe leur âge ou bien leur maturité physique
ont besoin d’évaluer leur responsabilités lors des matchs.

Ainsi donc nous démontrons la nécessite d’établir les critères pour choisir le footballeur
digne de ce nom et pour découvrir aussi des points valable.

Ainsi on Renda plus facile la mission de entrainement  et on Renda plus efficace  ces
pelons entrainement d’une part et d’autre part cela facilitera sons doute la formation des
futures joueurs particulièrement quand il sont à ce concentrer sur entrainement à base
scientifique.

Nous Avon pu démontrer lors de nos recherches la nécessite de tourner entre 10 et 12 ans.


