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عالقة املدارس الكروية األكادميية بتفعيل اسرتاتيجيات 
املواهب الناشئة على مستوى أندية الغرب اجلزائريعملية اكتشاف

3محزاوي حكيم-2بن دمحان حممد نصر الدين- 1حممد مساحة فؤاد

ضية1 ديس  مستغامنجامعة عبد احلميد بن خمرب تقومي النشاطات البدنية والر
ضية2 ديس  مستغامنخمرب تقومي النشاطات البدنية والر جامعة عبد احلميد بن 
ضية3 ديس  مستغامنخمرب تقومي النشاطات البدنية والر جامعة عبد احلميد بن 

امللخص:
تفعيل اسرتاتيجيات دف هذه الدراسة إىل التعرف على ما مدى فاعلية املدارس الكروية األكادميية يف

ستخدام املنهج الوصفي، من خالل عينة قوامها  عملية اكتشاف املواهب الناشئة يف الغرب اجلزائري، وذلك 
مدرب كرة قدم لفئة الناشئني، ولتحقيق الغرض من هذه الدراسة استخدم طاقم البحث األداة املتمثلة )48(

ت اليت متت (االستبيان)يف  هم ، وبعد مجع البيا لطريقة اإلحصائية، فقد خرج طاقم البحث  معاجلتها 
استنتاج متثل يف أن عدم وجود أكادمييات كروية على مستوى مدارس األندية يزيد من صعوبة وتعقيد عملية 
اكتشاف املواهب الناشئة، وعليه نوصي بضرورة إنشاء وتوسيع دائرة املدارس الكروية األكادميية اليت تعمل 

دة  فرص جناح هذه العملية. على ز
الناشئ–املواهب –اكتشاف - االسرتاتيجيات - الكروية األكادميية : املدارس الكلمات األساسية

---
---

The relation of academic foot ball school in the activation of talent
discover in the west of Algeria.

Abstract: this study aims to know the effectiveness of academic football
school in the activation of talent discovers in the west of Algeria by using the
descriptive method thrush a sample consists of (48)football coach takes a
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responsibility of the emerged player category, to acheare this goal, the search
staff use a (questionnaire), to do a survey, concerning the important co of this
sort of school, at least they conclude that the absence of the academic football
school on the level of each club school makes the emerged talent discovers
more difficult and complicated. so, we recommend of the necessity of its
foundation which improve the opportunities for success.

Key words : academic football school - les strategies - talent – discovers

---

-

La relation des écoles académiques du foot ball dons  l’activer les
stratégies de l’opération détection des jeunes talents au niveau des clubs a

l’Ouest algérien

Résumé : cette étude porte sur l’efficacité des écoles académiques du foot
Ball dans  l’activer les stratégies de l’opération découvrir les jeunes talents à
l’Ouest algérien en utilisant la méthode descriptive, par un échantillon de (48)
entraineurs de foot Ball de jeunes, pour ce faire, le groupe a epté pour un
(questionnaire), et après la récolté des données traitées par la méthode
statistique, le groupe est sorti avec la conclusion suivante : l’absence des
académie de foot Ball au niveau des écoles de clubs, augmenté la difficulté et
la complicité de la l’opération de détection des jeunes talents, pour cela, il est
conseillé de fonder et élargir le sphère des écoles académiques de foot Ball qui
facilite la réussite de cette opération.

Mots clés: des écoles académiques du foot Ball - les stratégies - les talents -
les jeunes .

.
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:املقدمة
ضات األخرى، فقد وصل يف اآلونة األخرية أصبح العب كرة القدم ضيني مقارنة بالعيب الر من أغلى الر

مليون) يورو مما يكلف األندية الباليني لتكوين 80سعر الالعب ذي القدرات املميزة الفريدة إىل أكثر من (
ضة كرة القد ديه ومجاهريه العريضة، لذا كان لزاما على املهتمني بر م فريق قادر على حتقيق آمال وطموحات 

ت الالزمة سواء كانت مادية  وضع خطط االسرتاتيجية لتطوير كافة النظم اإلدارية والفنية وتوفري كل اإلمكا
د و مجال امساعيل النمكي، االحرتاف.أو بشرية حىت ننتقل من عصر اهلواية إىل ، 1997(عمرو ابو ا

صفحة املقدمة)
ضة حدا مل  ضة أخرى، وقد تعدت مراحل اهلواية حيث أن كرة القدم بلغت من الشهرة كـر تبلغه أي ر

واللعب الرتفيهي والربامج العشوائية لتصبح علما ودراسة وختطيطا وأمواال ال حتصى وال تعد تصرف من أجل 
إعداد الالعبني واألندية واملنتخبات، ولقد حتولت كرة القدم من هواية متارس إىل علم يدرس ويهيئ له الالعب 

هنا نبعت فكرة األكادمييات الكروية كأساس وعمود فقري يرتكز إليه التطور يف كرة القدم منذ الصغر، ومن
ا تساعد على اكتشاف املواهب وتنميتهم بشكل  يف العامل، حيث أصبحت ذات أمهية كبرية ومثمرة أل

عتبارها أيضا إحدى النوا فذ املهمة صحيح، ويتم فيها التدريب وفق معايري سليمة ووفق مناهج علمية و
ا املصنع احلقيقي لالعبني، ويف العامل أمجع  للتواصل مع األندية العاملية اليت تفضل التعاون مع األكادمييات كو
يتم االعتماد على هذه املدارس األكادميية بشكل أساسي وكبري يف اكتشاف املواهب وتطوير 

م ووصوهلم وأصبحت حبق واحد من أهم أسباب التطور الكروي يف بمستو عض دول العامل املتقدمة كرو
ضي الذي أعطى أمهية كبرية جدا هلذا  ال الر االت األخرى، ويف ا إىل مرحلة متقدمة يف جمال كرة القدم وا
ضية، وإن كنا يف العامل العريب نريد  ملنشآت الر األمر، حيث رصدت امليزانيات الكبرية من خالل االهتمام 

ضي وكرة القدم على وجه اخلصوص فال بد أن نعرف أن سر التفوق يكمن يف التطور والتقدم  ال الر يف ا
للمواهب الواعدة  سيس مدارس وأكادمييات كروية، حيث متثل هذه األخرية بوابة األمل والنجاح وحافزا قو

ودوليا وعلى منط علمي حمرتف وليس اجتهادات مبنية على أو  هام فكرية، حيث يكمن لبلوغ عتبة التألق قار
سر التطور احلقيقي بناءا على عمليات متكاملة أمهها عملية اكتشاف املواهب اليت تتم بطريقة علمية ووفق 
هيال رفيع املستوى حىت يتسىن تكوين العبني على مستوى  معايري دقيقة من طرف مدربني و تربويني مؤهلني 

.ميةعال ومبقاييس دولية حمكومة بضوابط تقنية وعل
ضة البد أن نذكر بعض ما قدمته هذه  وحىت نفتح شهية املستثمرين املختصني واحلادبني على أمر الر
ا، وهو أنه من املعروف أن عددا كبريا من الالعبني املشهورين يف يومنا هذا قد  األكادمييات ألنديتها ومنتخبا

منتخبات بالدهم ليجسدوا قناعة أن كثري من خترجوا من أكادمييات كرة القدم وهم اليوم يلعبون يف صفوف 
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م، وكما تعتمد بعض األندية العاملية على  م ومهارا الالعبني اليافعني يف حاجة إىل فرصة حقيقية إلبراز قدرا
يف استمرارية بقائها يف دائرة "إنتاجها الذايت أو احمللي"مدارسها الكروية أو ما يسمى بلهجة أهل الصناعة 

ىت نطمئن املستثمرين فإنه إذا مت االكتشاف وفق املعايري املطلوبة ومت التأهيل وفق خطة وبرامج وحاألضواء،
علمية تستهدف كل اجلوانب الفنية والبدنية والفكرية والنفسية فإن قيمة العب واحد ستغطي مجيع التكاليف 

)2010الشيخ، اليت تكلفتها إنشاء هذه األكادميية والعامل كله يشهد بذلك. (اخلري حممد 
وإن إجناز األرقام القياسية يستند مباشرة على نوعية االختيار كما حيدث يف أي القطاعات األخرى حيث 
تتعلق نوعية املنتوج اجلاهز جبودة املادة األولية، ذلك أن االختيار يقوم على مجلة من املقاييس مما يسمح 

ضيني الذين لديهم أفاق واضحة على تقدم ملنافع املتعددةكتشاف الر هم، ويزداد دور االكتشاف 
ضة اإلجناز لتجنب الذاتية واالرجتال الذي قد يسبب ضياع الوقت وبعض التكاليف  اجلوانب اليت يوفرها لر

)05، صفحة 2001(بن قوة علي، املطلوب.ختدم اهلدفاملادية اليت ال
مدى فاعلية املدارس الكروية األكادميية يف تفعيل ما واهلدف من دراسة هذا املوضوع أنه سيساعد على معرفة 

وذلك من خالل معرفة عالقة هذه األكادمييات يف توسيع اسرتاتيجيات عملية اكتشاف املواهب الناشئة
قاعدة استقطاب املواهب وهذا مع االعتماد على خرباء ومدربني أكفاء من أجل إجناح هذه العملية، ومن هنا  

بتفعيل اسرتاتيجيات األكادميية ع الذي سيتناول يف طياته عالقة املدارس الكروية كانت دراسة هذا املوضو 
عملية اكتشاف املواهب الناشئة على مستوى أندية الغرب اجلزائري.

 :املشكلة
لغابون بوجه ال 2017بعد إقصاء املنتخب الوطين األول من تصفيات كأس أمم إفـريقيا  املقامة 

ضية والالعبني القدامى حول يشرف الكرة اجلزائرية، أصبح بعدها جل حديث الشارع اجلزائري والصحافة الر
عجز سياسة االحتادية اجلزائـرية واألندية الكروية على وضع اسرتاتيجية فعالة من أجل اكتشاف وتكوين العبني 

يكونون قادرين على سد ثغرة حمور الدفاع.
ئـرية يف اكتشاف وتكوين العبني من املستوى العايل يكونون كما ال حيتاج احلديث عن عجز األندية اجلزا

قادرين على متثيل وتشـريف الراية اجلزائـرية أحسن تشـريف يف احملافل الدولية إىل أدلة كثرية، وخري دليل على 
ن أغلب العيب املنتخب الوطين هم من خرجيي مدارس التكوين الفرنسية،  ذلك وكما يعلم العام واخلاص 

نسمة من أبناء اجلالية اجلزائـرية اكتشاف وتكوين العديد ماليني6استطاعت هذه األخرية من خالل حيث 
من الالعبني من ذوي املستوى العايل والذين ينشطون يف أكرب األندية األوروبية يف حني عجزت األندية 

اخلرباء والعارفني بشؤون نسمة، وقد أمجع أغلب مليون38اجلزائرية على ذلك وهذا يف ظل وجود أكثر من 
الكرة اجلزائرية ذلك اإلقصاء إىل عدة أسباب من بينها، عدم وجود العبني ممتازين ينشطون على مستوى 



لة العلمية  ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا ISSNالبدنية و الر : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018اجلزء األول  جوان عشرالعدد اخلامس 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/

جملة علمية
حمكمة سداسية

5

دة  إىل الالعبني الفرانكو جزائريني من  البطولة احمللية يكونون قادرين على تقـدمي اإلضافة للمنتخب وهذا ز
ملوجود يف بعض مناصب اللعب الشاغرة، وقد أرجعوا ذلك إىل أجل بعث الروح الوطنية وتعويض النقص ا

ومن هذا املنطلق ميكن أكرب سبب وهو عدم وجود أكادمييات كروية تعمل على اكتشاف املواهب وتكوينها، 
هل عدم وجود املدارس الكروية األكادميية يعيق تـفعيل اسرتاتيجيات عملية اكتشاف طرح التساؤل التايل:

ئة على مستوى أندية الغـرب اجلزائري؟املواهب الناش
ومن خالل التساؤل السابق ميكن إدراج األسئلة الفرعية التالية:

لضرورة إىل عدم -1 هل عدم تنوع وقلة مصادر استقطاب املواهب الناشئة على مستوى األندية راجع 
وجود مدارس كروية أكادميية؟

لغـربية كفيلة بعدم تسرب املواهب الصاعدة ؟هل اسرتاتيجية مدارس األندية يف الناحية ا- 2

:اهلدف العام
فاعلية املدارس الكروية األكادميية يف تفعيل اسرتاتيجيات عملية اكتشاف املواهب الناشئةمعرفة ما مدى

األهداف الفرعية:-
وعالقتها بعدم معرفة املصادر احلقيقية اليت تعتمد عليها مدارس األندية يف استقطاب املواهب الناشئة-1

- مكان لإليواء-الصاالت املغطاة-وجود مدارس كروية أكادميية تكون مهيأة من حيث (املالعب املفتوحة
وغريها من املنشآت).

معرفة ما مدى جناعة اسرتاتيجية مدارس األندية يف الناحية الغربية بعدم تسرب املواهب وضياعها.- 2
الفرضية العامة:

لكروية األكادميية يعيق تفعيل اسرتاتيجيات عملية اكتشاف املواهب الناشئة على مستوى عدم وجود املدارس ا
أندية الغرب اجلزائري.  

الفرضيات الفرعية:
عدم وجود أكادمييات كروية على مستوى مدارس األندية يعترب سبب رئيسي يف اعتماد هذه األخرية - 1

لتايل إمكانية اك تشاف مواهب من املستوى العايل يكون بنسبة ضئيلة.على مصادر استقطاب حمدودة و
عدم االعتماد على درجات معيارية من خالل بطارية اختبارات وقلة االستعانة خبرباء ومدربني أكفاء أثناء -2

عملية االكتشاف عوامل مسامهة يف تسرب املواهب وضياعها.
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 :حتديد مصطلحات البحث اإلجرائية
ادميية: املدارس الكروية األك- 1
هي األساس والعمود الفقري الذي يرتكز إليه التطور يف كرة القدم يف العامل، حيث التعريف اإلجرائي: -

ا تساعد على اكتشاف املواهب وتنميتهم بشكل صحيح. (اخلري حممد أصبحت ذات أمهية كبرية ومثمرة أل
)2010الشيخ، 

االسرتاتيجيات: - 2
يرجع أصل كلمة اسرتاتيجية إىل الكلمة أمحد " أنه بده رزق حممدعيرى "التعريف اللغوي:- أ

ا علم  نية إسرتاتيجيوس وتعين فنون احلرب و إدارة املعارك، ويعرف قاموس ويسرت االسرتاتيجية على أ اليو
ا علم أو فن احلرب أو وضع اخلطط وإدارة "املوارد"ختطيط وتوجيه العمليات العسكرية، ويشري قاموس  أ

لعمليات احلربية، ويف قاموس أكسفورد االسرتاتيجية هي أساس الفن املستخدم يف تعبئة وحتريك املعدات ا
احلربية مبا ميكن من السيطرة على املوقف و العدو بصورة شاملة و ال خيتلف األمر كثريا إذا انتقلنا إىل جمال 

(عبده رزق متكن املؤسسة من حتقيق أهدافها .اإلدارة فهي تعين علم وفن إدارة و ختطيط كافة األعمال و اليت 
)54-53، الصفحات 2012حممد أمحد، 
يد إبراهيم": يعرف "التعريف اإلجرائي-ب ا: تعين فن التعبئة مروان عبد ا االسرتاتيجية 

وعة من والتوجيه للموارد والطاقات البشرية واملادية، قصد التحقيق األفضل و األمثل لألهداف املسطرة واملوض
يد ابراهيم، طرف التنظيم الذي أشــرف على وضعها. )22، صفحة 2010(مروان عبد ا

االكتشاف: - 3
ضية وهو نظام يعتمد على اختيار اجلالتعريف اإلجرائي: - دد من اكتشاف املوهبة الر

ألندية ومراكز الشباب والساحات الش ضية  تمع واملدارس الر حملافظات جمموع الناشئني يف ا عبية 
ضية. ا اخلرباء يف جماالت الرتبية الر د و مجال امساعيل أو وفق اختيارات حمددة يعىن  (عمرو ابو ا

)153، صفحة 1997النمكي، 
املواهب: - 4

وهي اسم مشتق من وهب، ومجعها مواهب وهي كل ما وهبه التعريف اللغوي لكلمة املوهبة: -أ
فيذكر املوهبة مبعىن القدرة.(املورد)، أما "81"منت اللغة ص هللا لك 

التعريف اإلجرائي لكلمة املواهب:-ب
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د ومجال إمساعيل النمكييعرف - نه ذلك عمر أبو ا ضيا  : " املواهب أو التلميذ املوهوب ر
ا عن الطفل الذي تتوفر لديه استعدادات و القدرات اخلاصة اليت تساعده على جعل أدائه متفوقا متميز 

د و مجال امساعيل النمكي، األطفال العاديني من نفس سنه". )94، صفحة 1997(عمرو ابو ا
نه: "هو الذي ميلك قدرات ذات مستوى "ERWIN, Hكما يعرف "- ضي  املوهوب الر

ضية. (ERWIN.H, 1987, p. 98)على فوق املتوسط، يف التخصصات الر
ن األطفؤاد نصحيو يؤكد - فال املوهوبني هم الذين ميكنهم التفوق يف املستقبل إذا أعطيت : "

م". )182، صفحة 1980(نصحي فؤاد، هلم العناية يف توجيههم واالهتمام 
الناشئة: - 5

الناشئني هم الصغار من اجلنسني، البنني والبنات الذين يرتاوح أعمارهم أو التعريف اإلجرائي: -
) سنوات تقريبا، 10-8ذه السنوات حتت كل من مراحل الطفولة املتوسطة() سنة، وتندرج ه12-6ما بني (

(حيي السيد امساعيل سنة.17سنة تقريبا)، مرحلة املراهقة األوىل بداية 12-11ومرحلة الطفولة املتأخرة(
)13، صفحة 2004احلاوي ، 

 :ة الدراسات السابقة واملشا
ا مزاري فاتح- ضة السباحة عنوان:) ب2008(الدراسة اليت قام  ضي للناشئني يف ر عملية االنتقاء الر

سنة، حيث كان اهلدف من البحث التعرف على )12-9(على مستوى األندية اجلزائرية للمرحلة العمرية 
ضي يف األندية العاصمية من خالل تسليط الضوء على الطرق واألساليب املستعملة يف  حقيقة االنتقاء الر

ضي، وكذا حماولة مكافحة ظاهرة تسرب املواهب، وقد استخدم الطالب الباحث املنهج عملية االنتقاء الر
مدير فين ينشطون على مستوى أندية )31(مدرب و)67(حيث مشلت عينة البحث على (الوصفي)، 

ملستخدمة السباحة يف اجلزائر العاصمة، وكان االختيار هلذه العينة بطريقة غرضية مقصودة، والطرق اإلحصائية ا
ضة )، 2(كاهي النسبة املئوية واختبار  ضي للرباعم الشبانية يف ر ن عملية االنتقاء الر حيث مت التوصل  

ضي يف خطر  ألسس العلمية احلديث، مما جيعل الناشئ الر السباحة تبىن على أسس عشوائية ال عالقة هلا 
التهميش املؤكد.

ا الفضيل عمر - ضي ) حتت عنوان:2001عبد هللا عبش (الدراسة اليت قام  "االنتقاء والتوجيه الر
للناشئني املوهوبني يف كرة القدم على مستوى األندية اليمنية" ، وهي دراسة متمحورة حول سيكولوجية النمو 

اإلشكالية سنة، حيث تطرق الطالب الباحث من خالل هذه الدراسة إىل طرح )12-10(للفئة العمرية من 
كيف ينظر مدربو كرة القدم يف اليمن إىل عملييت االنتقاء والتوجيه كأداة لالستغالل األمثل :التالية

لإلمكانيات الذاتية للناشئني؟ ، وقد اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي، حبيث متثلت عينة البحث 
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دا، وقد استخدم يف هذه فر )84(يف مدريب كرة القدم الذين ينشطون يف اجلمهورية اليمنية حيث بلغ عددهم 
الدراسة االستبيان كأداة أساسية يف مجع املعلومات واملقابلة كأداة فرعية، وكانت الطرق اإلحصائية املستخدمة 

وقد توصلت نتائج هذه الدراسة إىل مايلي:)،2(كامتمثلة يف النسب املئوية واختبار حسن املطابقة 
ال تتبع األسس العلمية وال متس مجيع اجلوانب اليت يتم عليها أن عملية االنتقاء يف األندية اليمنية- 1

انتقاء الناشئني ملمارسة كرة القدم.
افتقار األندية اليمنية على معايري االنتقاء املبين على األسس العلمية يف انتقاء الناشئني يف كرة القدم.- 2
شئني أثناء االنتقاء والتوجيه.عدم إدراك املدربني خبصائص املرحلة العمرية املناسبة للنا- 3
لتايل عدم وجود معايري لالنتقاء والتوجيه تناسب البيئة اليمنية. - 4 نقص الكوادر الفنية املؤهلة و

ا األستاذ بن قوة علي (- : )1997الدراسة اليت قام 
ت املعيارية الختيار املوهوبني من الناشئني ملمارسة كرة القدم لفئة" ولقد سنة".)12-11(حتديد املستو

استهدفت دراسته حتقيق ثالثة 
أهداف رئيسية هي:

تقييم قدرات املوهوبني ملمارسة كرة القدم من خالل وضع جمموعة وضع جمموعة من - 1
االختبارات العلمية تعد كقاعدة يستعملها املدربني يف اختيار الناشئني يف كرة القدم.

اختيار املوهوبني من الناشئني ملمارسة كرة القدم.وضع معايري حمددة يستند عليها يف - 2
) العب تراوحت 140، وتكونت عينة جمتمع البحث األصلي من ((املسحي)حيث استخدم الباحث املنهج 

ضية.12-11أعمارهم ما بني ( ) سنة مت اختيارهم بطريقة عشوائية من مدارس الفرق الر
ة : التعليق على الدراسات السابقة واملشا

ة واملرتبطة مبوضوع البحث قيد الدراسة، تبني أن معظمها اعتمدت على م ن خالل الدراسات السابقة واملشا
، ومن حيث العينة فنجد أن أغلبها متثل يف مدريب كرة القدم لفئة الناشئني، أما فيما خيص (الوصفي)املنهج 

الشخصية ، أما من حيث الوسائل اإلحصائية األداة األساسية جلمع املعلومات فتمثلت يف االستبيان واملقابلة 
ن االرجتالية )2(كافتمثلت يف النسب املئوية واختبار حسن املطابقة  ن جل هذه الدراسات توصلت  ، وجند 

والعشوائية تطغى على عملية اكتشاف وانتقاء املواهب على مستوى األندية، وأن ذلك كان بسبب عدم 
قي الدراسات -ص تكوين وكفاءة املدربني االعتماد على األسس العلمية ونق وما مييز هذه الدراسة عن 

ن جناح عملية االكتشاف واالنتقاء ال تقتصر فقط على  السابقة ا تطرقت إضافة إىل كل ما سبق  وهو أ
كفاءة املدربني وإمنا هذا املشكل يتعدى ذلك، وهو أن أول وأهم خطوة يف جناح هذه العملية هو وجود 

س الكروية األكادميية اليت بدورها تتوفر على جمموعة من املنشآت واإلمكانيات واليت تعترب من أهم املدار 
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ا ألكرب عدد من  دة فرص جناح عملية االكتشاف واالنتقاء وذلك من خالل استقطا العناصر الرئيسية يف ز
عملية االكتشاف وهذا من أجل الناشئني املوهوبني،مما جيعل املدرب أمام حتمية تطبيق األسس العلمية يف

دة احتمالية احلصول على مواهب من املستوى العايل.اختيار أفضلهم. لتايل ز و
:منهجية البحث واإلجراءات امليدانية

منهج البحث: -1
عتباره األنسب واألكثر مالئمة  يف هذه الدراسة اعتمد طاقم البحث على املنهج الوصفي 

طروحة حول موضوع البحث.لإلجابة على التساؤالت امل
تمع األصلي: - 2 ا

تمع األصلي للبحث متثل يف جمموعة مدريب كرة القدم لفئة الناشئني  سنة )12-10(ا
املتواجدون على مستوى املدارس الكروية  ألندية الغرب اجلزائري،حيث أن طاقم البحث مل يستطع 

تمع البحث األصلي وذلك راجع إىل أن أغلب املدربني الذين يقومون حتديد العدد اإلمجايل 
إلشراف على هذه الفئة العمرية يعملون كمتطوعني.

عينة البحث: - 3
سنة حيث مت الوصول إليهم من خالل الدورات ) 12-10(متثلت يف مدريب الفئة العمرية 

ضية، وقد كان اختيار العينة بطريقة غرضية مقصودة وذلك حسب نوع الدراسة واليت تضمن ت الر
- مدرب، موزعني على جمموعة من املدارس الكروية لبعض أندية الغرب اجلزائري(غليزان)48(

تيارت).- معسكر- متوشنت- سعيدة- تلمسان- بلعباس - وهران- مستغامن
أدوات الدراسة:- 4

ت الختبار الفرضيات املطروحة، حيث حيتوي  مت استخدام االستبيان بعد حتكيمه جلمع البيا
لرتتيب.االستبيان  على حمورين، كل حمور جييب على فرضيات البحث 

الدراسة االستطالعية:- 5
مت التطرق إليها وذلك من أجل معرفة النقائص وفهم املدربني للمفاهيم املطروحة يف 

االستبيان، ووضوح األسئلة.
األسس العلمية:- 5

كاترة واخلرباء يف جمال لقد مت حتكيم االستمارة وذلك من خالل عرضها على جمموعة من الد 
راء احملكمني  ضي وهذا من أجل معرفة أن االستمارة مصممة ملا أجنزت له، وبعد األخذ  التدريب الر

ت. مت التوصل إىل الصيغة النهائية اليت مت عن طريقها مجع البيا
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:جماالت الدراسة
ال املكاين والبشري: - 10رة القدم لفئة الناشئني (مت إجراء الدراسة على جمموعة من مدريب كا

سنة) الذين ينشطون على مستوى املدارس الكروية لبعض أندية الغرب اجلزائري.12
ال الزماين: 17/11/2016إىل غاية 03/10/2016أجريت الدراسة يف الفرتة املمتدة من ا

، وبعد الثالثية""الطريقةبعد تطبيق الطريقة املألوفة حلساب النسب املئوية الوسائل اإلحصائية:
جراء مقارنة بني خمتلف النتائج احملصل عليها من 2"كااستعمال اختبار كاف تربيع  " الذي يسمح لنا 

خالل االستبيان، قمنا بقراءة وحتليل وتفسري النتائج واحلكم على مدى صحة الفرضيات.
عرض وحتليل ومناقشة النتائج:

ة على مستوى مدارس األندية يعترب سبب رئيسي يف عدم وجود أكادمييات كروي: الفرضية األوىل
لتايل إمكانية اكتشاف مواهب من املستوى العايل  اعتماد هذه األخرية على مصادر استقطاب حمدودة و

يكون بنسبة ضئيلة.
) ميثل حتليل أسئلة احملور األول من االستبيان.01اجلدول رقم (

املعايري
األسئلــــــة

اإلجابة
النسبة

ئويةامل
2كا

احملسوبة
2كا

دولة ا
الداللة 
اإلحصائية

على ماذا تعتمدون يف جلب -1
املواهب؟

ء واألولياء- 62.5اآل

دال56.149.48

األحياء والدورات -
ضية الر

16.66

ضية- 4.16اجلمعيات الر
8.33املؤسسات الرتبوية-
مجيع االحتماالت -

8.33ابقةالس

تقـومون بعملية االنتقال  -2
والتنقيب عن املواهب الناشئة للفئة 

سنة بصفة دورية )12-10(العمرية 
على مستوى مناطق خمتلفة من 

الوطن؟

8.33نعم-

دال33.323.84 91.66ال-

ما هي اجلهات اليت تعتمدون -3
عليها يف عملية البحث واكتشاف 

81.25داخل املنطقة-
18.75داخل املنطقة -
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اورةاملواهب؟ دال52.125.99واملناطق ا
من خمتلف مناطق -

الوطن
00

هل يتوفر النادي لديكم، على -4
ضية تسمح لكم  مرافق ومنشآت ر
لقيام بعملية البحث واستقطاب 

املواهب الناشئة؟

31,25نعم-

دال14.623.84 68,75ال-

ن عدم وجود -5 مدارس  هل ترى 
كروية أكادميية على مستوى األندية 

ضي -مهيأة من حيث (العتاد الر
الصاالت –املالعب املفتوحة 

مكان لإليواء وغريها من -املغطاة
ثري يف عدم استقطاب  املنشآت) له 

عدد كبري من املواهب الناشئة؟

77.08نعم-

42.125.99
دال

6.25ال-

16.66نوعا ما-

هل عدم وجود قاعدة عريضة من -6
املواهب الناشئة يقلل من احتمالية 

اكتشاف العبني موهوبني من املستوى 
العايل؟

66.66نعم-

25.12
5.99

دال

10,41ال-

22,91أحيا-

دال74.6537.245.86/املعدل-

م يعتمدون على )01(فمن خالل السؤال رقم - ت املدربني متثلت يف أ ن أغلب إجا نالحظ 
ء واألولياء يف جلب املواهب حيث كانت نسبتهم تقدر بــــ احملسوبة )2(كا، وكذا قيمة )62,5(اآل

دولة )2(كا) أكرب من قيمة 56,14( يد اإلجابة )9,48(ا لتايل وجود داللة إحصائية تدعم و و
لبحث والذهاب إىل املواهب  ن املدارس الكروية ألندية الغرب اجلزائري ال تقوم  السابقة، وهذا ما يفسر 

ا وإمنا تنتظر قدوم املواهب إليها مما يدل على عدم تنوع مصادر جلب واستقطاب املواهب الناشئة. واستقطا
م ال يقومون بعملية )02(ال رقم أما السؤ - ت املدربني متثلت يف أ ن أغلب إجا فنالحظ 

االنتقال والتنقيب عن املواهب الناشئة بصفة دورية على مستوى مناطق خمتلفة من الوطن، وذلك بسبب نقص 
عدم وجود اإلمكانيات والوسائل للتنقل وعدم القدرة على جلب هؤالء املواهب وهذا نظرا لصغر سن الطفل و 
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م حيث كانت نسبتهم تقدر بــــ  احملسوبة )2(كا، وكذا قيمة )91,66(مكان لإليواء لرعايتهم والتكفل 
دولة )2(كاأكرب من قيمة )33,32( يد اإلجابة )3,84(ا لتايل وجود داللة إحصائية تدعم و و

ن عدم وجود املدارس الكروية األكا دميية اليت تعمل على رعاية املواهب السابقة، وهذا ما يفسر ويربر 
ا. ا يعرقل ويـزيد من تعقيد عملية التنقيب عن املواهب الناشئة واستقطا والتكفل 

ت املدربني متثلت يف أن اجلهات اليت يعتمدون )03(أما السؤال رقم - ن أغلب إجا فنالحظ 
اجد فيها النادي حيث كانت نسبتهم تقدر عليها يف البحث واكتشاف املواهب تقتصر على املنطقة اليت يتو 

دولة )2(كاأكرب من قيمة )52,12(احملسوبة )2(كا، وكذا قيمة )81,25(بــــ لتايل وجود )5,99(ا و
يد اإلجابة السابقة، وهذا ما يفسر اعتمادهم يف عملية البحث واكتشاف املواهب  داللة إحصائية تدعم و

لتايل احتمالية اكتشاف املواهب أو ما على مصادر حمدودة تتمثل يف امل ستوى احمللي ملكان تواجد النادي، و
لعصافري النادرة تكون بنسبة ضعيفة، وهذا ما أشار إليه  ن جناح عملية االكتشاف أو موفق صاحليسمى 

من األحياء االنتقاء تعتمد على إعطاء الوقت الكايف إلجراء هذه العملية مع ضرورة أن تكون شاملة انطالقا 
ت مث االنتقاء النهائي. ت فالوال )127، صفحة 2017(صاحل موفق، الشعبية يف البلد

ت املدربني متثلت يف أن النادي لديهم ال يتوفر )04(أما السؤال رقم - ن أغلب إجا فنالحظ 
لقيام بعملية البحث واستقطاب املواهب الناشئة ضية تسمح هلم  حيث كانت على مرافق ومنشآت ر

دولة )2(كاأكرب من قيمة ) 14,62(احملسوبة )2(كا، وكذا قيمة )68,75(نسبتهم تقدر بــــ )3,84(ا
ن القيام بعملية االكتشاف من  يد اإلجابة السابقة، وهذا ما يفسر  لتايل وجود داللة إحصائية تدعم و و

ا ال ميكن أن ي كون يف ظل النقائص املوجودة واملتمثلة يف عدم خالل البحث عن املواهب الناشئة واستقطا
وجود مرافق ومنشآت تسمح بذلك. 

ت املدربني متثلت يف أن عدم وجود مدارس كروية أكادميية )05(أما السؤال رقم - ن أغلب إجا فنالحظ 
ثري يف عدم استقطاب عدد كبري من ضية له  املواهب على مستوى األندية واملهيأة من حيث املنشآت الر

أكرب من قيمة ) 42,12(احملسوبة )2(كا، وكذا قيمة )77,08(الناشئة حيث كانت نسبتهم تقدر بــــ 
دولة )2(كا يد اإلجابة السابقة، وهذا ما يفسر ويؤكد )5,99(ا لتايل وجود داللة إحصائية تدعم و و

دة قاعدة استقطاب املواه دة إمكانية احلصول على أمهية وجود هذه األكادمييات يف ز لتايل ز ب الناشئة و
على العبني موهوبني من املستوى العايل وهذا مما يساعد ويساهم يف إجناح عملية االكتشاف.

ت املدربني متثلت يف أن عدم وجود قاعدة عريضة )06(أما السؤال رقم - ن أغلب إجا فنالحظ 
عبني موهوبني من املستوى العايل حيث كانت نسبتهم من املواهب الناشئة يقلل من احتمالية اكتشاف ال

دولة )2(كاأكرب من قيمة )25,12(احملسوبة )2(كا، وكذا قيمة )66,66(تقدر بــــ لتايل )5,99(ا و
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نه كلما زادة قاعدة استقطاب  يد اإلجابة السابقة، وهذا ما يفسر ويؤكد  وجود داللة إحصائية تدعم و
لتايل جناح عملية املواهب الناشئة كل ما زاد احتمال احلصول على العبني موهوبني من املستوى العايل و

االكتشاف والعكس صحيح.

ت املدربني واستنادا إىل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول  من خالل القراءات السابقة ملختلف إجا
ن مجيع أسئلة ا لطريقة اإلحصائية، جند  حملور األول دالة إحصائيا، ومنه ميكن القول السابق الذكر واملؤكدة 

ن استقطاب وتوسيع قاعدة املواهب الناشئة يتوقف على وجود اسرتاتيجية ونظرة مستقبلية واضحة هلذه 
األندية وذلك من خالل توفري وإنشاء أكادمييات كروية وليس توفريها فقط بل توفريها من املستوى اجليد ووفق 

دة معايري عاملية، ألن هذ ه األخرية تعمل على تذليل العقبات أمام عملية اكتشاف املواهب من خالل ز
إمكانية احلصول على العبني موهوبني من املستوى العايل، حيث يعترب وجود هذه األكادمييات كأول وأهم 

ض"محيد شرف"خطوة يف إجناح هذه العملية، وهذا ما أكده  ال الر ي يعتمد ن وضع أي إسرتاتيجية يف ا
ضية واليت بدورها تعترب من أهم العناصر الرئيسية يف إجناح العملية اإلدارية بصفة  يف األساس على املنشآت الر

ضي بصفة خاصة مج يف التدريب الر ، )273، صفحة 1999(شرف عبد احلميد، .عامة وجناح أي بر
لنسبة للمدربني واخلرباء مهما كانت  وعدم وجود هذه األكادمييات يزيد من صعوبة وتعقيد هذه العملية

م ومستواهم العلمي، وذلك نظرا العتمادهم على املستوى احمللي ملكان تواجد النادي يف عملية  كفاءا
والعدد، وهذا ما أكدته كل من نتائج املستوىاالستقطاب مما جيعلهم أمام حتمية اكتشاف مواهب حمدودة

ن وعليه نستطيع ال)6(و)5(السؤال  ) 2(كا، وكذا قيمة )74.65(بنسبة الفرضية األوىل حتققتقول 
دولة ) 2(كاأكرب من قيمة )37.24(احملسوبة موع العبارات املوضحة سابقا، ومنه وجود )5.86(ا

لتايل يقبل الفرض الذي يؤكد  ن عدم وجود أكادمييات كروية على مستوى مدارس األندية داللة إحصائية و
لتايل إمكانية اكتشاف مواهب يعترب  سبب رئيسي يف اعتماد هذه األخرية على مصادر استقطاب حمدودة و

من املستوى العايل يكون بنسبة ضئيلة.

الفرضية الثانية:
عدم االعتماد على درجات معيارية من خالل بطارية اختبارات وقلة االستعانة خبرباء ومدربني أكفاء أثناء 

امل مسامهة يف تسرب املواهب وضياعها.عملية االكتشاف عو 
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) ميثل حتليل أسئلة احملور الثاين من االستبيان02اجلدول رقم (
املعايري

اإلجابةاألسئلـــــــة
النسبة
املئوية

2كا

احملسوبة
2كا

دولة ا
الداللة

اإلحصائية

على مستوى النادي الذي تشرفون -1
فيه على عملية التدريب من يقوم 

ية اكتشاف املواهب للفئة العمرية بعمل
سنة؟) 10-12(

72.91مدرب الفئة-

دال39.125.99 ضي- 27.08املدير الفين الر

00خرباء وأخصائيني-

متنحك اجلهات املسؤولية تربصات -2
وتكوينات مستمرة يف جمال كرة القدم؟

4,16دائما-

دال42,167,81

12,5أحيا-

18,75درا-

64,58أبدا-

أثناء التكوين الذي تلقيتموه، هل -3
تلقيتم التكوين الكايف فيما خيص 
األسس العلمية اليت جيب االعتماد 
عليها يف اكتشاف املواهب الناشئة؟

29,16نعم-
دال8,323,84 70,83ال-

هل هناك جمموعة من االختبارات -4
تعتمدون عليها يف عملية اخلاصة 

اكتشاف املواهب الناشئة؟

22.91نعم-
دال14.083.84 77.08ال-

ما هي األسس اليت تعتمدون -5
عليها يف عملية اكتشاف املواهب 

الناشئة؟

املالحظة عن طريق -
62.50املقابلة

دال34.55.99 6.25بطارية اختبارات-
ظة والبطارية املالح-

معا
31.25

هل هناك العبني ينشطون يف -6
املستوى العايل كنت أنت السبب وراء 

اكتشافهم؟

14.58نعم-

دال18.895.99
62.5ال-

29.91أحيا-

دال68.426,175,58/املعدل-
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ت املدربني مت)01(فمن خالل السؤال رقم - ن أغلب إجا ثلت يف أن مدرب الفئة هو نالحظ 
إلشراف على عملية اكتشاف املواهب لتلك الفئة حيث كانت نسبتهم تقدر بــــ ، وكذا )72,91(الذي يقوم 

دولة )2(كاأكرب من قيمة )39,12(احملسوبة)2(كاقيمة  لتايل وجود داللة إحصائية تدعم )5,99(ا و
يد اإلجابة السابقة، وهذا ما يفسر عدم  قدرة األندية االستعانة خبرباء من داخل أو خارج الوطن سبق هلم و

اكتشاف العبني ينشطون يف املستوى العايل لإلشراف على هذه العملية، ومعىن ذلك أن عملية اكتشاف 
املواهب ال ختضع لألسس العلمية الواجب توافرها وأوهلا كفاءة الشخص املناسب هلذه العملية.  

م ال حيصلون أبدا على )02(أما السؤال رقم - ت املدربني متثلت يف أ ن أغلب إجا فنالحظ 
ـــ احملسوبة )2(كا، وكذا قيمة )64,58(تربصات وتكوينات يف جمال كرة القدم حيث كانت نسبتهم تقدر بـ

دولة )2(كاأكرب من قيمة )42,16( يد اإلجابة )7,81(ا لتايل وجود داللة إحصائية تدعم و و
ابقة، وهذا ما يفسر حمدودية مستوى وتكوين هؤالء املدربني الذين يشرفون على عملية اكتشاف املواهب الس

م خالل تكوينهم مل )03(أما السؤال رقم - ت املدربني متثلت يف أ ن أغلب إجا فنالحظ 
املواهب الناشئة، يتلقوا التكوين الكايف فيما خيص األسس العلمية اليت جيب االعتماد عليها يف اكتشاف

دولة )2(كاأكرب من قيمة ) 8,32(احملسوبة )2(كا، وكذا قيمة )70,83(حيث كانت نسبتهم تقدر بــــ ا
ن معظم املدربني )3,84( يد اإلجابة السابقة، وهذا ما يفسر  لتايل وجود داللة إحصائية تدعم و و

الل تطبيق بطارية اختبارات يف عملية االكتشاف، ليست هلم دراية وال يعتمدون على درجات معيارية من خ
وإمنا يعتمدون على أسس عشوائية بعيدة كل البعد عن األسس العلمية، وهذا ما جيعلنا نؤكد نقص تكوينهم 

م وخاصة يف هذا امليدان . وكفاء
م ال يعتمدون على )04(أما السؤال رقم - ت املدربني متثلت يف أ ن أغلب إجا فنالحظ 

، )77,08(موعة من االختبارات اخلاصة يف عملية اكتشاف املواهب الناشئة، حيث كانت نسبتهم تقدر بــــجم
دولة )2(كاأكرب من قيمة ) 14,08(احملسوبة )2(كاوكذا قيمة  لتايل وجود داللة إحصائية )3,84(ا و

ن معظم املدربني ال يرت يد اإلجابة السابقة، وهذا ما يفسر  كزون على أسس علمية يف عملية تدعم و
مهيتها أو خلطوات تطبيقها أو جلهلهم هلا بصفة عامة أو لظروف معينة جتعلهم يف  االكتشاف سواء جلهلهم 

بعض األحيان يف استغناء عنها كعدم وجود قاعدة عريضة من املواهب الناشئة.
ت املدربني متثلت يف)05(أما السؤال رقم - ن أغلب إجا م يعتمدون يف عملية فنالحظ  أ

، وكذا قيمة )62,5(اكتشاف املواهب الناشئة على املالحظة من خالل املقابلة حيث كانت نسبتهم تقدر بــــ
دولة )2(كاأكرب من قيمة )34,5(احملسوبة )2(كا يد )5,99(ا لتايل وجود داللة إحصائية تدعم و و
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ا مع إمهاهلم اإلجابة السابقة، وهذا ما يفسر ويؤكد اعت مادهم على الطريقة التقليدية بغض النظر عن اجيابيا
لألسس العلمية مما يؤكد عشوائية هذه العملية اليت من خالهلا ميكن تضييع مواهب فذة.

م مل يسبق من قبل أن  )06(أما السؤال رقم - ت املدربني متثلت يف أ ن أغلب إجا فنالحظ 
، وكذا )62,5(بني ينشطون يف املستوى العايل حيث كانت نسبتهم تقدر بــــ كانوا السبب وراء اكتشاف الع

دولة )2(كاأكرب من قيمة )18,89(احملسوبة )2(كاقيمة  لتايل وجود داللة إحصائية تدعم )5,99(ا و
يد اإلجابة السابقة، وهذا ما يفسر وجود تسرب للمواهب وضياعها وذلك بسبب الطريقة املعتمدة من و

-4-3-2(قبلهم واليت مل جتد ضالتها يف عملية االكتشاف، وخري دليل على ذلك  نتائج العبارات السابقة 
ذا امليدان يف أغلب األحيان واعتمادهم على )5 واليت تؤكد نقص تكوين وكفاءة هؤالء املدربني وجهلهم 

ن"هذا ما أكده الطرق التقليدية املبنية على الصدفة والعشوائية يف عملية االكتشاف و  يف "بوحاج بوز
ن املؤهل العلمي للمدربني يعمل على إعاقة استعمال بطارية االختبارات. ن، أطروحته  (بوحاج بوز

مما ساهم يف تسرب املواهب وضياعها. )235، صفحة 2011-2012

ت املدربني واستنادا إىل النتائج املتحصل عليها يف من خالل القراءات السابقة ملختلف إجا
ن مجيع أسئلة احملور الثاين دالة إحصائيا ومنه ميكن  لطريقة اإلحصائية، جند  اجلدول السابق الذكر واملؤكدة 
ن الطريقة التقليدية املعتمدة على الصدفة والعشوائية تطغى على عملية االكتشاف وهذا بغض النظر  القول 

ا مع اإلمهال لألسس العلمية املت مثلة يف الدرجات املعيارية وبطارية االختبارات، وهذا راجع إىل عن إجيابيا
اعتماد مدارس األندية على مدربني ذوي كفاءات ومستوى حمدود وخاصة يف هذا امليدان مما يزيد من صعوبة 

ن هذه األندية غري قادرة على االستعانة خبرباء من داخل ،وتعقيد عملية االكتشاف إلضافة إىل ذلك جند 
خارج الوطن سبق هلم اكتشاف العبني ينشطون يف املستوى العايل لإلشراف على هذه العملية، ومعىن أو

ن املدربني املشرفني على عملية االكتشاف يف اجلهة الغربية  ذلك ومن خالل كل ما سبق  نستطيع القول 
للطريقة التقليدية اليت يتحملون جزء من املسؤولية يف املسامهة يف تسرب املواهب وضياعها وذلك نظرا 
ن  الفـرضية الثانية حتققتيعتمدون عليها، وهذا ما يتطابق مع توقعات طاقم البحث، وعليه ميكن القول 

دولة )2(كاأكرب من قيمة )26,17(احملسوبة) 2(كا، وكذا قيمة )68,4(بنسبة  موع ) 5,58(ا
ن العبارات املوضحة سابقا، ومنه وجود داللة إحصائية و  عدم االعتماد على لتايل يقبل الفرض الذي يؤكد 

درجات معيارية من خالل بطارية اختبارات وقلة االستعانة خبرباء ومدربني أكفاء أثناء عملية االكتشاف 
.عوامل مسامهة يف تسرب املواهب وضياعها
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لفرضية العامة: مقارنة النتائج 
لفرضي) : 03اجلدول رقم (-  ة العامة.مقارنة النتائج 

نسبة حتققهاالقرارصياغتهاالفرضية
الفرضية 

األوىل
عدم وجود أكادمييات كروية على مستوى مدارس األندية يعترب سبب رئيسي يف -

لتايل إمكانية اكتشاف العبني  اعتماد هذه األخرية على مصادر استقطاب حمدودة و
موهوبني من املستوى العايل يكون بنسبة ضئيلة.

%74,65حتققت

الفرضية 
الثانية

عدم االعتماد على درجات معيارية من خالل بطارية اختبارات وقلة االستعانة -
خبرباء ومدربني أكفاء أثناء عملية االكتشاف عوامل مسامهة يف تسرب املواهب 

وضياعها.
%66.66حتققت

الفرضية 
تفعيل اسرتاتيجيات اكتشاف عدم وجود املدارس الكروية األكادميية يعيق عملية-العامة

%71,53حتققتاملواهب الناشئة على مستوى أندية الغرب اجلزائري.

ن الفرضية األوىل والثانية قد حتققتا، وهذا من )03(من خالل اجلدول رقم - املوضح سابقا يبني 
دت دراسة كل من يف عملية االكتشاف، حيث أك(األكادميية)خالل إبراز أمهية وجود املدارس الكروية 

ضية تستجيب لكافة "واضح أمحد أمني" و "الوسني سليمان" و "موفق صاحل" ن املدارس األكادميية الر
عوامل النجاح من أجل اكتشاف وانتقاء مواهب كرة القدم، وذلك من خالل توفري الوسائل املادية والبشرية 

إلضافة إىل طبيعة االكتشاف والتكوين اليت جيب أن تكون مبنية على (من مسريين وخرباء ومدربني أكفاء) 
، 2009(واضح أمحد األمني، الوسني سليمان، موفق صاحل، طرق علمية تستجيب لكافة عوامل النجاح.

ن عدم وجود هذه األكادمييات يعيق تفعيل االسرتاتيجيات واملتمثلة ،)138صفحة  ومنه ميكن القول أيضا 
ل أو خارج الوطن و مدربني ذوي مستوى وكفاءة يف عملية االكتشاف وهذا نظرا يف االستعانة خبرباء من داخ

م واالكتفاء مبدربني ذوي كفاءات حمدودة  ملستوى املواهب الناشئة احملدود مما ال يستدعي كثريا االستعانة 
بينة يف وخاصة يف هذا امليدان، وكل هذا يؤدي إىل تسرب املواهب وضياعها، إذن فمن خالل النتائج امل

يعيق (األكادميية) واليت تدور حول أن عدم وجود املدارس الكروية الفرضية العامةن أاجلدول يتضح لنا جليا 
، حيث قد حتققتتفعيل اسرتاتيجيات عملية اكتشاف املواهب الناشئة على مستوى أندية الغرب اجلزائري، 

متياز وهذا على لسان رئيس يؤكد طاقم البحث النتائج املتوصل إليها من خالل جتربة حمل جحة  دي ية 
ن فلسفة أكادمييته تعتمد على االنتقال والتنقيب رادو "خري الدين زطشي" والذي أكد يف حديثه للجـزيرة 
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على املواهب الشابة يف مجيع أحناء القطر اجلزائري وبعد ذلك يتم اختيار أحسن العناصر اليت سيكون هلا 
2007كرة القدم، حيث أن كل هذا كان بعد إنشاء مركز التكوين العنقاوي يف سنة مستقبل واعد يف عامل

م تساقط  مبواصفات ومعايري عاملية، حيتوي على ملعب معشوشب اصطناعيا وداخل قاعة يستعمل يف أ
األمطار، فضال عن ملعب معشوشب طبيعيا يساعد الالعبني على التكوين كما حتتوي األكادميية على مركز 

يب ومحام صونة وقاعة لتقوية العضالت، حيث أن التكوين يف هذه األكادميية يكون بنظام داخلي حيث ط
إلضافة إىل العديد من املرافق  يقيم الالعبون مبركز إيواء ويزاولون دراستهم يف قاعة تدريس خاصة، وهذا 

ألف 20لت يف أكثر من واملنشآت، حيث أنه من خالل هذه األكادميية مت استقطاب قاعدة عريضة متث
العب ال يتعدى سنهم 16مرشح عرب اجلزائر ليتم اكتشاف أحسن املواهب يف البالد، حيث بلغ عددهم 

جون سنة، وهذا حتت إشراف خرباء أوروبيني وجزائريني وعلى رأسهم التقين الفرنسي صاحب املشروع 15
دمييات بكل من قاريت أسيا و إفريقيا، وكان الذي سبق له من قبل اإلشراف على العديد من األكامارك غيو

توري"له الفضل يف اكتشاف كل من األخوين  "أرسنال الذين يلعبان اليوم مع كل من "كولو و
رادو وهذا على لسان زطشي وهو أنه بدا جيين مثار ومانشيسرت سييت"،  وخري دليل على جناح أكادميية 

رادو ومنحوا اإلضافة الفنية اكتشاف املواهب وتكوينها من خالل مشا دي  ركة ستة منهم مؤخرا يف صفوف 
رادو، كما ال ننسى جمموعة  املرجوة للفريق، والبطولة احملرتفة األوىل اليت أصبحت مدججة بالعيب أكادميية 

هله إىل أوملبياد "23الالعبني الذين شاركوا مع املنتخب الوطين ألقل من  ريو سنة وسامهوا يف 
متياز حيث استطاع فرض مكانته يف املنتخب "2016ازيللرب  و رامي بن سبعيين الذي يعترب عالمة حملية 

)2016(مهين سفيان، الوطين.

:االستنتاجات
من خالل عرض النتائج ومناقشتها، أمكن التوصل إىل االستنتاجات التالية:

هيأة من حيث (املالعب املووجود أكادمييات كروية على مستوى مدارس األنديةعدم -1
يـزيد من صعوبة وتعقيد عملية مكان لإليواء وغريها من املنشآت) -الصاالت املغطاة- املفتوحة

اكتشاف املواهب الناشئة.
قصور عملية االنتقال والتنقيب عن املواهب على مستوى حمدود مما يقلل فـرص اكتشاف -2

يتها يف املستقبل.العبني موهوبني من املستوى العايل ميكن أن يضيع ص
خلرباء و غياب الكفاءة والتكوين لدى املدربني مع عدم االعتماد على األسس -3 قلة االستعانة 

العلمية يف جمال االكتشاف يعترب سبب من أسباب تسرب املواهب وضياعها.



لة العلمية  ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا ISSNالبدنية و الر : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018اجلزء األول  جوان عشرالعدد اخلامس 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/

جملة علمية
حمكمة سداسية

19

:اقرتاحات التوصيات
دة فرص من أجل ال(األكادميية)يوصي طاقم البحث بتوسيع دائرة املدارس الكروية -1 عمل على ز

جناح عملية اكتشاف املواهب الناشئة.  
ألسس العلمية من خالل االعتماد على الدرجات املعيارية وبطارية االختبارات -2 ضرورة االستعانة 

م (البدنية واملهارية  ضة كرة القدم وذلك مبا يتالءم مع متطلبا يف عملية اكتشاف املواهب الناشئة يف ر
...وإخل) يساهم يف تفادي تسرب املواهب وضياعها.واملورفولوجية

ة وهذا بغرض معرفة دور املدارس الكروية - 3 جراء أحباث مشا (األكادميية)يوصي طاقم البحث 
م إىل املستوى العايل . يف تفعيل عملية تكوين الالعبني املوهوبني من أجل الوصول 

:املصادر واملراجع
مت االسرتداد من أكادمييات كرة جريدة العرب االقتصادية.). 2010, 09, 10اخلري حممد الشيخ. (-1

http://www.aleqt.com/2010/09/10/article_440292.htmlالقدم وسر التفوق: 
ت املعيارية إلختيار املوهوبني من الناشئني ملمارسة كرة 2001بن قوة علي. (ديسمرب, -2 ). حتديد املستو

ضية،العدد االول،جامعة سنة). 12-11الفئة العمرية (-القدم جملة العلوم والتكنولوجيا النشطات البدنية والر
ضية ديس مستغامن، معهد الرتبية البدنية والر .عبد احلميد ابن 

ن. (- 3 بطارية اختبارات لتقومي بعض القدرات البدنية واملهارية أثناء انتقاء ). 2012-2011بوحاج بوز
اجلزائر: جامعة اجلزائر." سنة.19-17ف أواسط "العيب كرة القدم صن

ضية بني النظرية والتطبيق.). 1999شرف عبد احلميد.(-4 القاهرة: مركز الكتاب االدارة يف الرتبية الر
للنشر.

ضي2017, 06, 01صاحل موفق. (- 5 ال الر عرض جتربة - ). واقع اكتشاف ورعاية املوهوبني يف ا
رادو لكر  جلزائرأكادميية  لد . -ة القدم  ، تصدر عن قسم علوم وتقنيات 11، العدد 1جملة اخلبري، ا

ن عاشور  ضية جامعة مز .128-118، الصفحات -اجللفة-االنشطة البدنية والر
ضية.). 2012عبده رزق حممد أمحد. (- 6 ضي يف املؤسسات الر اسرتاتيجية تفعيل االستثمار الر

فاء لدنيا الطباعة و النشر.االسكندرية: دار الو 
د و مجال امساعيل النمكي. (- 7 ختطيط برامج تدريب وتربية الرباعم والناشئني يف كرة ). 1997عمرو ابو ا

القاهرة: مركز الكتاب للنشر.القدم.
يد ابراهيم.(- 8 ضة.). 2010مروان عبد ا ).1عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع (طاسرتاتيجية الر
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مت االسرتداد من املدارس الكروية بني التنشئة والرحبية اجلزيرة.). 2016, 06, 07مهين سفيان. (- 9
- بني-- الكروية-املدارس/http://sport.aljazeera.net/football/2016/6/7جلزائر: 

جلزائر-التنشئة والرحبية
ر العريب.دار الفكدراسة رعاية املوهوبني وتوجيههم.). 1980نصحي فؤاد. (-10
). دراسة واقع وطريقة انتقاء 2009, 12, 31واضح أمحد األمني، الوسني سليمان، موفق صاحل. (-11

ضية لبارادو حيدرة.  لة العلمية لعلوم وتكنولوجيا النشاطات املواهب الشابة لكرة القدم يف األكادميية الر ا
لد  ضية ا ديس ، جامعة عبد احلمي6، العدد 6البدنية والر ضية-د بن  ، -معهد الرتبية البدنية والر

.149-132الصفحات 
ضة واالبداع احلركي.). 2004حيي السيد امساعيل احلاوي . (-12 مركز الكتاب للنشر.املوهبة والر

13- ERWIN.H. (1987). Entrainement sportif des enfants. france: Imprime en

france. Edition vigot.


