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مكانة االختبارات والقياسات العلمية عند عملية اختيار الالعبني 
سنة18يف كرة القدم اجلزائرية حتت 

3هوار عبد اللطيف- 2حجار حممد خرفان-1شاشو سداوي

ضية1 ديس  مستغامنخمرب تقومي النشاطات البدنية والر جامعة عبد احلميد بن 
ضيةخمرب 2 ديس  مستغامنتقومي النشاطات البدنية والر جامعة عبد احلميد بن 
ضية3 ديس  مستغامنخمرب تقومي النشاطات البدنية والر جامعة عبد احلميد بن 

امللخص:
هدفت هذه الدراسة اىل معرفة حقيقة ما جيري على أرض الواقع أثناء اجراء عملية اختيار الالعبني على 

وى األندية اجلزائرية يف كرة القدم من حيث الطرق املستخدمة ومدى مالئمتها مع متطلبات كرة القدم مست
احلديثة اليت ترتكز على معطيات علمية وبرامج مسطرة خاصة بذلك بعيدا عن العشوائية والذاتية واملالحظة 

احملافل الدولية والقارية يعكس اخللل فقط . الرتاجع الرهيب لنتائج املنتخبات الشبانية الوطنية ولألندية يف 
املوجود يف منظومة الكرة اجلزائرية وخاصة يف عملية التكوين، وانطالقا من هذا نسعى من خالل هذه الدراسة 

اىل كشف حقيقة هذه العملية من حيث الطريقة والكيفية مقارنة مبا هو معمول به يف الدول املتقدمة كرو
ورفو وظيفية الختيار أفضل الالعبني حسب خطوط اللعب يف كرة القدم حتت كاستخدام بعض احملددات امل

سنة، حيث استخدمنا املنهج الوصفي بطريقة املسح يف استجواب مدريب الفئات الصغرى ألندية الغرب 18
ملالحظة فقط بعي دا اجلزائري كعينة للبحث، وأسفرت النتائج اىل أن غالبيتهم يعتمدون على طريقة االختيار 

ملالحظة  عن األسلوب العلمي كالقياسات واالختبارات، ومنه يوصي الباحث ضرورة تدعيم عماية االختيار 
ستخدام القياسات املورفولوجية واالختبارات الوظيفية العلمية كدعامة الختيار الالعبني حسب متطلبات 

تنفع كرة القدم اجلزائرية مستقبال. خطوط اللعب هلذه الفئة العمرية الختيار أفضل املواهب اليت ختدم و 

18الالعبني حتت –اختيار - االختبارات والقياسات الكلمات األساسية: 
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The status of tests and scientific measures in the process
of sélection of football players U 18.

Astract:
The objective of this study is to highlight what really happens during the

selection of Algerian U-18 players at the club level, and thus to focus on the
methods used here in relation to Requirements of modern football that rely
exclusively on spécial programs and scientific data that are more effective than
random intuitions. The questionable results of the young national teams and the
clubs during the major competitions or on the continental scene demonstrate a
defect in the Algerian football organization and more specifically in the
training process.
In conducting this study, we would like to demonstrate the importance of this
stage, which remains neglected here but is applied at the U18 level in the more
advanced countries in this sport, a step that includes the use of morpho-
functional determinants for selection Of the best éléments according to the
game compartments.
We carried out a descriptive study by distributing questionnaires to a few
coaches of the young catégories in western Algeria as a sample and the results
tend to show that most of them rely on their intuition to make their choice, Use
various scientific methods such as measurements, tests and debriefings of
matches.
The results of This study actively advocate strengthening our U 18 selection
method with observations, the use of morphological measurements and other
functional tests to be used to select players according to the requirements of the
game plans and So choose the most talented who will bring a plus to the
Algerian football of tomorrow.

Key words: selection- players under 20 years – the tests and measures

---

----------
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L’état  des testes et des mesures scientifiques dans le processus
de sélection des joueurs de football U 18.

Résumé :
L’objectif  de cette étude est de mettre en évidence ce qui se passe réellement
lors de la sélection des joueurs algériens U 18 au niveau des clubs, et ainsi,
mettre l’accent sur les méthodes utilisées ici par rapport aux exigences du
football moderne qui reposent exclusivement sur des programmes spéciaux et
des données scientifiques qui sont plus efficace que les intuitions aléatoires.
Les résultats discutables des jeunes équipes nationales et des clubs lors des
grandes compétitions ou sur la scène continentale démontrent une défectuosité
dans l’organisme du football algérien et plus précisément au niveau du
processus de formation.
En menant cette étude, nous tenons à démontrer l’importance de cette étape qui
reste négligée ici mais qui est appliquée au niveau U18 dans les pays plus
avancés dans ce sport, une étape qui inclue le recours à des déterminent
morpho-fonctionnel pour la sélection des meilleurs éléments selon les
compartiments de jeu.
Nous avons mené une étude descriptive en distribuant des questionnaires à
quelques entraineur des jeunes catégories de l’ouest algérien comme
échantillon et les résultats tendent à démontrer que la plus part d’entre eux se
reposent sur leur intuition pour faire leur choix, et cela sans avoir recours aux
différentes méthodes scientifiques tel que les mesures et les tests.
Les résultats de cette étude préconisent activement de renforcer notre méthode
de sélection de la catégorie U 18 avec des observations, l’utilisation des
mesures morphologique et autres tests fonctionnel sur lesquels il faut se baser
pour sélectionner des joueurs selon les exigences des plans de jeu et ainsi
choisir les plus doués qui apporteront un plus au football algérien de demain.

Mots clés: tests et mesures -La sélection -catégorie u18.

.
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:مقدمة
ضي عامة وجمال كرة القدم خاصة بتقدمي معطيات  تم البحوث العلمية احلديثة يف جمال التدريب الر
ضية املرجوة يف كل املنافسات  بتة بغية حتقيق أفضل النتائج واالجنازات ولتحقيق النتيجة الر وحقائق علمية 

ضي احلظ األوفر ل تكوين وشكل جسم الر من اهتمام املختصني والباحثني يف هذا والبطوالت ، حيث 
ضي من خصائص مورفولوجية وقياسات أنثروبومرتية جتعله مميزا عن  دف معرفة أهم مميزات جسم الر ال  ا
جحا يف ختصصه أو يف مركز لعبه وهلذا تعددت الدراسات يف حتديد تلك املواصفات اخلاصة حيث  أقرانه و

ضات اليت جتذب أنظار الغالبية )2، صفحة2004(بن قوة علي، يشري أن كرة القدم واحدة من الر
ا على االستفادة من االختبارات  ن يتسابق مدربيها واملهتمون  العظمى من اجلماهري ، وكانت جديرة 
واملقاييس يف مجيع النواحي كقياس احلالة البدنية ، املهارية ، الفسيولوجية لالعبني مع اجراء قياسات جسمية 
على الالعبني النتقاء الناشئني املوهوبني ، حيث تتطلب من ممارسيها ضرورة توفر مواصفات معينة سواء يف 
اجلانب املورفولوجي أو الوظيفي والبدين تكون مرتبطة مع اجلانب املهاري الذي ال يكفي لوحده يف احداث 

ت من األداء يف املستوى العايل ,samir chiban)حيث يؤكدالفارق أو الوصول اىل أعلى املستو
2010, p. 10) أن هناك فرق يف البنية املورفولوجية بني العب النخبة والعب البطولة نظرا لالهتمام

جلانب املهاري والبدين مع امهال مرحلة البلوغ وأمهيتها يف التأثري على عملية االختيار، حيث أن التميز 
املراكز وخطوط اللعب املتمثلة يف الدفاع ، الوسط واهلجوم ما املوجود داخل الفريق الواحد تفرضه نوعية 

لتفوق حيث توصل houar)يفرض وجود عالقة وثيقة بني تلك اخلصائص والقياسات اجلسمية وعالقتها 
abdelatif, 2015, p. 157)  اىل أن هناك فروق دالة احصائيا بني خطوط اللعب والقياسات اجلسمية

مة ، مؤشر الكتلة اجلسمية واالستهالك األقصى لألكسجني، كما أن للقدرات كوزن اجلسم ، طول القا
الوظيفية والفسيولوجية دور فعال ومهم وأخذ بدوره القسط األوفر من حبوث العلماء يف هذا االختصاص نظرا 

ا ، حيث أنه هناك فروقا ت فردية بني للعالقة الوطيدة بني األداء العايل وجاهزية الوظائف الفسيولوجية وكفاء
(عقبويب حبيب، الالعبني يف هذا اجلانب من جهة ومتطلبات مراكز اللعب للجهد البدين حيث يقول 

أن اخلربة ال تكفي دائما املدرب ، اذ هو يف حاجة ماسة اىل معامل أو مؤشرات دقيقة )3، صفحة 2017
راكز اللعب و كما أنه ميكن التنبؤ على للنشاط البدين ، تكتيكيا ، بدنيا ، وحىت بيولوجيا لالعبيه اخلاصة مب

ت الوظيفية لالعب مثل كفاءة اجلهازين الدوري والتنفسي للقدرات االسرتجاعية  أساس القدرات واالمكا
عند اجراء عملية االختيار يف املستوى العايل، وهذا ما يتوافق مع الدراسة اليت حنن بصدد اجراءها ملعرفة 

ت والقياسات العلمية عند اجراء  عملية االختيار ومدى تطابق املعايري اليت حقيقة ومكانة هذه االختبارا
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ملعايري العلمية العاملية احلديثة ، أم يعتمدون اال على املالحظة فقط واليت تعترب غري كافية  ا مقارنة  يعملون 
من الناحية العلمية على مستوى أنديتنا.

االشكالية :
دة تغريات يف طرق وأساليب التدريب ، التحضري و التكوين حيث عرفت كرة القدم احلديثة ع

أصبحت تعتمد على نتائج األحباث العلمية وتطبيق املشرفني على عملية التدريب بصفة عامة لتلك الطرق 
لسرعة والقوة وقدرة التحمل يف  العلمية كمنهاج و دليل يف براجمهم التدريبية ، فاتسمت الكرة احلديثة 

ت العليا، كما ال ميكن الرتكيز عن جوانب وإمهال جانب آخر حيث أصبحت عملية حتقيق االجناز املستو
مرتابطة ومتكاملة من مرحلة االنتقاء والتوجيه واالختيار اىل مرحلة النخبة واملستوى العايل، حيث يعترب 

، الصفحات 2002(حممد لطفي طه، االختيار الصحيح مبثابة أول خطوة حنو حتقيق النجاح، حيث يشري 
ستعدادات و قدرات خاصة 14-13 ضيني ممن يتمتعون  ) أنه عملية اختيار أنسب العناصر من بني الر

لتفوق  ضي، أي اختيار ممن تتوافر لديهم الصالحية ، و ميكن التنبؤ هلم  تتفق مع متطلبات نوع النشاط الر
نه نقال عن زاvolkov1997يف ذلك النشاط ، ويعرفه فولكوف  تيوسكي من رواد املدرسة الروسية 

حلفاظ على املوهبة الشابة  ضي معني ، مما يسمح  عملية حتديد استعدادات الناشئ مع خصائص نشاط ر
ن،  ، صفحة 2012ووصوهلا اىل حتقيق االجناز بطريقة منتظمة ومدروسة ، وهذا ما تطرق اليه (بوحاج مز

ية مركبة هلا اجلوانب البدنية واملورفولوجية والفسيولوجية و ) حيث يشري اىل أن االنتقاء هو عمل86
النفسية...اخل، لذا كان من الضروري مراعاة األسس العلمية لكافة تلك اجلوانب عند تنظيم و اجراء عملية 

االختيار.
ر هذا املوضوع انتباه أهل االختصاص ملعرفة واقع ال عملية هذا مامل جنده يف أنديتنا اجلزائرية حيث أ

ا نظرا ملا آلت اليه كرة القدم اجلزائرية من ضعف يف مستوى النتائج احملققة على الصعيد القاري والعاملي  وأسبا
لغابون سنة ، ف واليت 2017بعد اقصاء املنتخب الوطين من الدور األول يف الكأس االفريقية واليت أقيمت 

ت املدي يف سياستها رية الفنية الوطنية اجلديدة اىل اعادة النظرشكلت صدمة ملتتبعي الفريق وأنصاره ، ار
املنتهجة واليت كانت تعتمد على املنتوج األجنيب بدل احمللي، هذا ما شكل عائقا يف املشاركات االفريقية 
، مما أعاد موضوع اعادة  ورو للمنتخب نظرا لتباين واختالف البيئة واملناخ مقارنة مع ما هو موجود 

على املوهبة احمللية مثل ما كان عليه املنتخب يف الثمانينات االهتمام األبرز وذلك عن طريق التكوين االعتماد
العلمي الصحيح يف األندية و املدارس من حيث التأطري وكيفية االختيار وفق طرق ومناهج علمية مدروسة 

لفرق العاملية على املديني املتوسط والطويل كأحسن وسيلة مع تشكيل منتخبات وطنية لال حتادية أسوة 
(www.radioalgerie.dz, 2017) . املشكلة ال تكمن يف قلة املوهبة وإمنا يف نقص أساليب وطرق
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اكتشاف واختيار املوهوبني ، معتمدين على العشوائية والذاتية يف االختيار بعيدين عن استخدام األساليب
ها حاليا يف عمليات االختيار يف املستوى العايل بعيدا عن الذاتية العلمية احلديثة واملقننة واليت أصبح يعتمد علي

لضياع الوقت ، اجلهد واملال مع اعطاء الفرص للجميع. وتفاد
تقريبا متساوي على مجيع األصعدة ، ويف هذه احلالة ال ميكن اختيار  مستوى الالعبني مهار

تفرضها متطلبات اللعبة ، تتمثل يف األدوار الالعبني إال عن طريق اخضاعهم حملددات ومعايري أخرى 
والواجبات اليت يتطلبها كل خط من خطوط اللعب الثالث (الدفاع ، الوسط  و اهلجوم) وحسب املركز يف  

أن كل مركز لعب (Alexander dellal, 2008)نقال عن (halilozitch)كل خط ، حيث يشري
carterنقال عن ( )Samir chiban ،2010(له حاجاته الفسيولوجية اخلاصة به ، كما يقول 

) أنه ببعض القياسات اجلسمية ميكن معرفة املوهوب، حيث أشارت دراسات سابقة لكل من بن قوة 1985
يف عملية االختيار 2012و حجارحممد خرفان 2004علي  اىل غياب مؤشرات علمية يعتمد عليها مدربو

طريق املالحظة واليت تعترب غري كافية ، وانطالقا من هذا جاءت مستخدمني الطريقة العشوائية والذاتية عن 
دراستنا للوقوف على حقيقة هذه العملية من وجهة أهل االختصاص يف امليدان وهم املدربني املشرفني 

املباشرين على عملية االختيار. ومن خالل هذه املعطيات نطرح التساؤل التايل:
يف اجراء عملية االختيار؟هل يستخدم املدربون األسلوب العلمي

:هدف البحث
يهدف البحث اىل:

معرفة حقيقة ومكانة القياسات واالختبارات العلمية عند اختيار الالعبني يف كرة القدم.
:فرضيات البحث

ملالحظة من طرف املدربني دون مراعاة متطلبات 18تتم عملية اختيار الالعبني يف كرة القدم حتت  سنة 
اللعب وخاصة احملددات املورفو وظيفية لنقص معرفتهم بذلك.اللعبة وخطوط
:مصطلحات البحث

ضي معني.االختيار- :لغة: هو اختيار العناصر البشرية اليت تتميز مبقومات النجاح يف نشاط ر
ضي.اجرائيا: هو عملية تفاضلية بني أفضل العناصر يف التخصص الر
ين وتاملورفولوجية- الفورمة ولوجوسmorphoعين كلمة مورفو : لغة: هي مصطلح يو

logos.العلوم
: تلك القياسات األنرتوبومرتية وقياسات تركيب اجلسم ونسب تكوينه املختلفة مثل نسبة الدهن إجرائيا

والكتلة العضلية  واألطوال واحمليطات وغريها.
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هاز القليب الدوراين .لغة: األجهزة الوظيفية والفسيولوجية خاصة اجلهاز التنفسي واجلالوظيفية:-
تلك التأثريات البيولوجية على اجلسم يف التعود على مواجهة املتطلبات الوظيفية والبنائية ملمارسة إجرائيا:

ضي. النشاط الر
نه عملية يتم من خالهلا 306، صفحة 1996اجرائيا : يعرفه (محادة, مفيت ابراهم، االختبار:-  (

عبني خالل عدد كبري منهم طبقا حملددات معينة.اختيار أفضل العناصر من الال
ضي معني.volkov1997ويعرفه فولكوف  نه عملية حتديد استعدادات الناشئ مع خصائص نشاط ر

ت )2003(ليلى السيد فرحات، تعرفه اجرائيا :القياس: - أن القياس هو مجع معلومات و بيا
ستخدام أدوات متعددة وتقنية خاصة بطريقة كمية يؤسس عليها احلكم على الشيء و يت م ذلك 

ت مما يساعد على التقدم يف عملية التقومي .   يف مجع البيا
:ة عرض الدراسات السابقة و املشا

:2017دراسة عقبويب حبيب - 
بعنوان: املؤشرات الفسيولوجية و املورفولوجية عند العيب كرة القدم اجلزائرية حسب مستوى ومراكز 

لعبهم.
حتديد بعض اخلصائص الفسيولوجية والقياسات املورفولوجية عند اواسط كرة القدم اجلزائرية مع داف البحث:أه

ت يف تلك اخلصائص.  معرفة الفروق يف القياسات وبني املستو
استخدم الباحث املنهج الوصفي املقارن.منهج البحث:
سنة) من 20-17ترتاوح أعمارهم بني ( العبا من فئة االواسط 129مشلت عينة البحث عينة البحث:

فرق.7) للمنطقة الوسطى من 1البطولة الوطنية مستوى (
نتيجة البحث:

 سنة لكرة القدم اجلزائرية من خالل بعض املتغريات الفيسيولوجية 20البعد الواضح ملستوى فئة حتت
ملستوى العايل أو مقاييس الفيفا حىت مع بعض دول اجلوار. مقارنة 

لتشابه والتقارب يف اجلانب املورفولوجي بني املستوى االعلى واملنخفض هلذه الفئة العمرية.ا
.اسناد مهام التدريب لذوي االختصاص وإتباع األسلوب العلمي يف التدريب وخاصة يف مرحلة التكوين
:2015دراسة هوار عبد اللطيف -

Elaboration d’un programme informatique pour"بعنوان: orienter les jeunes

footballeurs vers des compartiments de jeu à base du profil
morphologique et des attributs de l’aptitude physique et technique"
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) سنة على حسب مراكز اللعب 16-15حتديد الفروقات الفردية بني العيب كرة القدم (- أهداف البحث: 
ت اللياقة البدنية واملهارية.يف بعض املؤشرات ا ملورفولوجية ، ومكو

ت .- مج حاسويب  يساعد يف توجيه الالعبني حسب مراكز اللعب على شكل قاعدة بيا اقرتاح بر
استخدم الباحث املنهج الوصفي.املنهج املستخدم:

اجلزائرية احملرتفة.) العبا مت اختيارهم بطريقة مت عمدية من البطولة 208أجريت على ( عينة البحث:
توصل الباحث اىل عدم وجود فروقات  بني مراكز اللعب وبعض احلددات املورفووظيفية .نتيجة البحث:

م املورفولوجية ، البدنية واملهارية. ومن أهم توصياته هي توجيه الالعبني اىل مراكز اللعب وفق قدرا
 ا يف ميدان كرة القدم.تكوين الالعبني حسب متطلبات املراكز اليت يشغلو
 ألسلوب العلمي ومنح الفرص أكثر ضرورة االهتمام بتكوين املدربني وخاصة يف كيفية االنتقاء والتوجيه 

حلاملي الشهادات اجلامعية وأهل االختصاص.
ت معيارية لبعض املهارات األساسية عند العيب  ": بعنوان:2005دراسة بن قوة علي- حتديد مستو

") سنة16-14شئني (كرة القدم النا
معرفة مستوى األداء البدين واملهاري هلذه الفئة من الناشئني حسب كل منطقة من - أهداف الدراسة:

مناطق الوطن (ساحل ، هضاب ، صحراء ) حسب بطارية االختبارات املقرتحة .
لالعب الفرن- سي حسب بطارية معرفة مستوى الالعب اجلزائري من الناحية البدنية واملهارية مقارنة 

االختبارات املقرتحة.
استخدم الباحث املنهج املسحي.املنهج املستخدم:

مت اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية ، من جمموع املناطق املكونة جلغرافية اجلزائر، وقد بلغت عينة البحث:
العبا من خمتلف املناطق(ساحل  هضاب ، صحراء ). 162العينة الكلية 

ائج:أهم النت
 ، تذبذب مستوى الالعب اجلزائري و وجود فروق كبرية املستوى سواء من الناحية املهارية أو البدنية

إذا ما توزعت مبستوى التوزيع الطبيعي.
 لكرة و كلما الحظنا أنه كلما اجتهنا اىل الساحل كلما حتكم الالعب أكثر يف اجلانب املهاري 

حية اجلنوب حتكم الالعب يف الصفات البدنية.اجتهنا 
 لالعب األجنيب بني املتوسط والضعيف يف املهارات رجح مستوى الالعب اجلزائري مقارنة 

والصفات البدنية.
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:أهم التوصيات
ت معيارية اليت توصل اليها الباحث حىت تكون مرجع للعمل امليداين.- ضرورة استخدام مستو
م يعتربون خزان ضرورة االعتماد على اختبارات اجلانب امل- هاري والبدين لالعيب كرة القدم هلذه الفئة أل

للفرق الكربى.
م  العلمية يف ميدان البحث العلمي.- االستفادة مبختصني من ذوي الشهادات اجلامعية لالستفادة من خرب
 :التعليق على الدراسات

ة ميكن استخالص عدة نقاط لنق د هذه الدراسات على حسب ما مت عرضه من دراسات مشا
االمكانيات والوسائل اليت جيب توفرها إلجراء مثل هذه وذلك لالستفادة منها يف اإلجراءات التطبيقية و

الدراسات ومنه يتم القيام بتحليلها عن طريق التطرق اىل اهلدف ، املنهج ، العينة ، األدوات املستخدمة 
رؤية متكنه من جتنب الصعاب أو بعض األخطاء يف والتحليل االحصائي املتبع يف ذلك مما مينح الباحث 

مدريب حتت  سنة ملا تتميز به هذه الفئة العمرية 18البحوث السابقة وتعترب مدخل هلذا البحث، كما اخرت
من مرحلة هامة وجد حساسة ملستقبل الالعب يف مشواره الكروي بني مرحلة التعلم يف الفئات الصغرى و 

لولوج مرحلة صنف األكابر.مرحلة الظهور و التألق 
:الدراسة امليدانية
سلوب املسح ملالئمته لطبيعة البحث.منهج البحث: - استخدم الباحث املنهج الوصفي 
عينة البحث: -

ت الغرب اجلزائري رابطة وهران 82أجريت الدراسة على عينة ضمت  مدرب للفئات الصغرى لوال
ضي % من املسجلني للم30، وهي نسبة فاقت  .2015/2016وسم الر

جماالت البحث:-
ال املكاين: - 1 مت توزيع االستمارات يف أماكن عمل املدربني مع فرقهم ، وكذلك أثناء تربصات تكوين ا

املدربني برابطة وهران.
ال الزمين:- 2 .25/04/2016اىل غاية 05/02/2016أجريت هذه الدراسة مابني ا
ال البشري- 3 ت الغرب اجلزائري.: أجريتا الدراسة على مدريب كرة القدم للفئات الصغرى لبعض وال
املعامالت العلمية ألداة الدراسة:-
: مت عرض االستمارة أوال على املختصني يف جمال التدريب من أكادمييني وخرباء يف صدق االستمارة- 1

تبيان مع موضوع البحث ، ومنه مت تعديل التخصص إلبداء رأيهم حول مدى مالئمة األسئلة املدرجة يف االس
االستمارة اىل أن وصلت لشكلها النهائي الذي عرضت به.
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تمع األصلي بفارق زمين قدر بثبات االستمارة: - 2 م 8مت تطبيق االستمارة على بعض املدربني من ا أ
بتة ، حيث بلغ معامل االرتباط  م  وهي قيمة أكرب من 0.05عند مستوى الداللة 0.95وكانت اجا

وهو ما يؤكد ثبات االستمارة.14عند درجة احلرية 0.49اجلدولية املقدرة ب 
: كان للمستجوبني احلرية التامة يف االجابة والباحث مل يتدخل يف توجيه املستجوبني أو يف املوضوعية- 3

نتائج االستبيان مما يؤكد موضوعية األداة.
:عرض النتائج ومناقشتها
ور األول: املعلومات الشخصيةاحمل

:01اجلدول رقم 
الشهادة 
األكادميية 
املتحصل 

عليها

دكتوراهماجسرتماسرتمستشارليسانسنوي

11.0792.18
4253%20%2402%214%1704%5//

شهادة 
التدريب 
املتحصل 

عليها

Aكاف Bكاف Cكاف 3فاف 2فاف 1فاف 

11.0753.09
12%1520%2434%4211%1305%6//

اخلربة 3
املهنية 
مع 

الفئات 
الشبانية

10اكثر من سنوات9اىل 5من سنوات5اىل 3من سنوات3اىل 1من 

07.8139.17
05%613%1643%5221%25

مدى 
ممارستك 

لكرة 
القدم 
سابقا  

كالعب

النعم

3.84053.12
74%9008%10

).1–ودرجة احلرية ( عدد االقرتاحات 0.05اجلدولية عند مستوى الداللة 2كل قيم كا
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11.07أكرب من اجلدولية 92.18احملسوبة 2فان كا1عند السؤال01من خالل اجلدول رقم 
لتايل الفرق دال احصائيا ألكرب تكرار وهو املستوى الثانوي بنسبة0.05عند مستوى الداللة  نه % وم53و

احملسوبة 2حول شهادة التدريب فان كا02فان أغلبيتهم لديهم امستوى الثانوي ، أما فيما خيص السؤال 
، وفيما خيص اخلربة املهنية فكان الفرق دال 03حلملة شهادة فاف 11.07أكرب من اجلدولية 53.09

كثر خربة وعمال مع الفئات لصاحل الفئة األ07.81أكرب من اجلدولية 39.17احملسوبة 2كااحصائيا فان
2واملتعلق بكون املدربني العبني سابقني فان الفرق كان دال احصائيا حيث كا04الصغرى ، أما السؤال 

% ما يؤكد أن معظم العينة من العبني سابقني .90بنسبة 03.84أكرب من اجلدولية 53.12احملسوبة 
وجودين يف امليدان أغلبيتهم من الالعبني السابقني وهذا ومن خالل كل هذا نستنتج أن املدربني احلاليني امل

لعمل مع الفئات الصغرى حيث أن  يعترب يف حد ذاته مكسب للعملية التدريبية وخاصة اذا تعلق األمر 
ا يف العمل مع الشبان مما يعطي ملهنة التدريب اضافة وخاصة اذا  س  أغلبيتهم حيوزون على خربة مهنية ال

بتلقني املهارات األساسية وتقدمي العروض التوضيحية هلؤالء املوهوبني حيث يعترب املدرب قدوة تعلق األمر 
ومنوذج هلم مما يولد لديهم الدافعية والتحفيز وحب التعلم على شاكلة ما جيري يف املستوى العايل مع املدرب 

على مردودهم الفرد لالعبيه ما انعكس اجيا ي واجلماعي وقبله املدرب قوارديوال زيدان الذي أعطى دفعا قو
، اال أن ما حيول بني تقدمي العمل القاعدي العلمي والعمل العشوائي هو ضعف املستوى التعليمي لدى هؤالء 
حيث جند أن أغلبيتهم من ذوي املستوى الثانوي وهذا ما يشكل عائقا حيث يشري كل من (بن قوة علي، 

ى ضرورة االستفادة من املختصني من ذوي الشهادات عل(houar abd latif, 2015)) و 2004
م العلمية يف ميدان البحث العلمي وتوظيفها يف جمال التكوين مع الفئات  اجلامعية لالستفادة من خرب
ا املديرية الفنية الوطنية يف جمال تكوين  هودات اجلبارة اليت ما فتئت تقوم  الصغرى ، لكن هذا ال ينفي ا

ني وخاصة الذين كانوا العبني سابقني لالستثمار يف جتربتهم كالعبني والرفع من مستواهم املعريف ورسكلة املدرب
م  مع تسوية وضعية حاملي الشهادات اجلامعية مع شهادات التدريب ، اال أن هذا يعترب غري كايف نظرا لقلة أ

لوم التدريب املرتبطة بكرة التكوين اليت ال تسمح للمدرب بكسب قدر كايف من املعلومات حول خمتلف ع
ن،  )على ضرورة فتح دورات تكوينية مومسية 86، صفحة 2012القدم وهذا ما أشار اليه (بوحاج مز

للمدربني لالستفادة من كل ماهو جديد يف اجلانب العلمي وخاصة اتباع االسلوب العلمي احلديث يف عملية 
)على ضرورة الرفع من القدرات 2010ن حممد، بن دمحا-(بن قاصد علي االنتقاء ، كما أوصى كل من

على العملية التدريبية والتكوينية لدى الالعبني املوهوبني. املعرفية للمدرب ما ينعكس اجيا
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ندية الغرب اجلزائري. احملور الثاين: حقيقة عملية االختيار على أرض الواقع 
:02اجلدول رقم 

م2كاج2كاةاالجـــــــــابــــــــالـســـــؤال
تقومون بعملية 
االختيار يف كرة 

القدم

اخصائينيمساعدينمبفردكم
5.99035.96

70%8012%15//

هل شاركتم يف 
تربصات لكيفية 
االنتقاء و االختيار

النعم
3.84028.09

17%2065%80

هل طريقة االختيار 
ملالحظة كافية 
الختيار املوهوبني

النعم
3.84067.34

4%578%95

ماهي اجلوانب اليت 
تركزون عليها 
ملالحظة عند 

االختيار

جوانب وظيفيمرفولوجيمهاريبدين
9.48076.90اخرى

31%3740%4905%604%502%3

عند اجراء 
االختيار ما نوع 
القياسات و 
االختبارات 

املناسبة

قياسات 
مورفولوجية

ة و اختبارات بدني
اختبارات نفسيةاختبارات وظيفيةمهارية

07.8143.87
06%772%8803%301%1

ما مدى موافقتكم 
على تدعيم 

جراء  االختيار 
االختيارات و 

القياسات

غــيـــر مــوافـــقمـــوافــــق

3.84056.39
75%9107%9

).1–درجة احلرية ( عدد االقرتاحات و 0.05اجلدولية عند مستوى الداللة 2كل قيم كا
05.99أكرب من اجلدولية 35.96احملسوبة 2عند السؤال األول جند أن قيمة كا02من خالل اجلول رقم 
حيث الفرق دال احصائيا ما يثبت أن أغلبية املدربني يقومون 2ودرجة احلرية 0.05عند مستوى الداللة 

28.09احملسوبة 2السؤال الثاين فهناك داللة احصائية حيث قيمة كابعملية االختيار مبفردهم ، واجابة عن
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من املدربني ليس لديهم تكوين مسبق حول كيفية %80ما يبني أن ما نسبتة 03.84أكرب من اجلدولية 
أكرب من اجلدولية 67.34احملسوبة 2أداء االنتقاء واالختيار، وفيما خيص السؤال الثالث فنجد أن قيمة  كا

ملالحظة غري كافية ، 03.84 ومنه فالفرق دال احصائيا ما يثبت أن أغلبية املدربني يرون أن اختياراملوهوبني 
أكرب من اجلدولية 76.90احملسوبة 2أما فيما خيص السؤال الرابع فالفرق دال احصائيا حيث أن قيمة كا

ملال09.48 حظة على اجلانب املهاري ويليه اجلانب حيث جند أن أغلبية املدربني يركزون عند أداء االختيار 
07.81أكرب من اجلدولية 43.87احملسوبة 2البدين ، أما فيما خيص السؤال اخلامس فنجد أن قيمة كا

ما كاختبارات  والذي يبني أن أغلبية املدربني يرون أن االختبارات البدنية واملهارية مها األنسب للعمل 
السادس فالفرق دال احصائيا للمجموعة املوافقة على تدعيم االختيار وقياسات ، ولإلجابة عن السؤال 

.91%بنسبة 03.39أكرب من اجلدولية 56.39احملسوبة 2الختبارات والقياسات حيث جند قيمة كا
حيث  ومن خالل كل هذا نستنتج أن العمل الفردي وليس كفريق عمل هو السائد يف منظومة التدريب عند

م يقومون بعملية االختيار مبفردهم دون مساعدين أو خمتصني وهذا ما يتناىف مع طرق يقر أغلبيتهم  على أ
ختيار املوهوبني واليت تعترب  التدريب احلديثة من حيث العمل كطاقم متكامل من جهة وخاصة ملا يتعلق األمر 

ر اليه كل من (واضح أمحد مرحلة جد هامة وحساسة ملستقبل املواهب ومصلحة الكرة اجلزائرية وهذا ما أشا
) ، كما أن هناك نقص يف برامج تكوين املدربني يف الرتبصات حيث 2009موفق صاحل، - الوسني سليمان 

ختلو من مقاييس خاصة بكيفية انتقاء واختيار املوهوبني واليت نعتربها مرحلة هامة وأول خطوة حنو حتقيق 
ملالحظة غري كايف ) ، وجيمع أغل2002االجناز حسب (حممد لطفي طه،  بية املدربني على أن االختيار 

م يعتربون كل من اجلانب املهاري والبدين مها املعياران الوحيدان اللذان  الختيار أفضل العناصر، كما أ
جلوانب األخرى املتعلقة بكرة  يرتكزان عليهما أثناء املالحظة وهذا ما يثبت حمدودية املستوى املعريف وخاصة 

بن دمحان -اجلانب املورفولوجي والوظيفي والنفسي لدى املدربني وهذا ما توصل اليه (بن قاصد علي القدم ك
) ، وهذا راجع اىل نقص يف التكوين واملام املدربني بكل ما من شأنه أن يساهم يف رفع كفاءة 2010حممد، 

كرة القدم اجلزائرية وذلك حسب ما املدربني العلمية حيث يعترب هذا األخري عقبة أمام جناح برامج التكوين يف
)، ورغم ذلك  فهم يقرون مبوافقتهم على استخدام االختبارات والقياسات  2004أشار اليه (بن قوة علي، 

كدعامة للمالحظة وهذا يبني أن هناك رغبة وإرادة لدى هؤالء املدربني يف التعلم ورفع املستوى املعريف وهذا ما 
houar abdألداء وحتقيق النتائج املرجوة من االصالح وهذا ما أوصى به (جيب االستثمار فيه لتحسني ا

latif ،2015.(
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الثالث: حمددات االختياراحملور
:03اجلدول رقم 

م2كاج2كااالجـــــابــــةالـســـــؤال
هل لديك دراية سابقة -1

لبعض حمددات االختيار.
النعم

3.8403.950
50%6132%39

هل استخدمت سابقا بعض -2
احملددات كدعامة للمالحظة يف 

عملية االختيار.

النعم
3.84046.87

72%8810%12

هل أنت موافق على أن -3
لطريقة العلمية أكثر  االختيار 
دقة و موضوعية من االختيار 

ملالحظة فقط.

ال أوافقنوعا ماأوافق كثريا

5.99075.19
7794%05%6//

هل توافق على اختيار -4
الالعبني حسب خطوط اللعب

ال أوافقنوعا ماأوافق كثريا
07.8111.46

70%8512%15//
يف رأيك ماهو اجلانب -5

األكثر أمهية اذا ما مت االختيار 
حسب خطوط اللعب.

الوظيفياملورفولوجياملهاريالبدين
5.990

63.21
14%1712%1430%3726%32

).1–ودرجة احلرية ( عدد االقرتاحات 0.05اجلدولية عند مستوى الداللة 2كل قيم كا
احملسوبة 2واجابة عن السؤال األول فان الفرق دال احصائيا حيث أن قيمة كا03من خالل اجلدول رقم 

ض من الدراية  املسبقة مايثبت أن هناك بع0.05عند مستوى الداللة 03.84أكرب من اجلدولية 03.95
م ال يستخدون تلك احملددات وهذا ما يظهر حسب االجابة عن السؤال  بطرق وحمددات االختيار، اال أ

لطريقة 03.84أكرب من اجلدولية 46.87احملسوبة 2الثاين حيث أن قيمة كا ، ويوافقون على أن االختيار 
2يف اجابتهم على السؤال الثالث حيث أن قيمة كاالعلمية هو أكثر دقة و موضوعية من املالحظة وهذا 

11.46احملسوبة 2، وعند اجابتهم على السؤال الرابع فان كا05.99أكرب من اجلدولية 75.19احملسوبة 
نه جيب مراعاة الفروق الفردية 07.81أكرب من اجلدولية  مايثبت أن هناك موافقة وقناعة لدى املدربني 

مبتطلبات خطوط اللعب الثالث ( دفاع، وسط وهجوم) وما يفرضه كل خط من وخاصة ملا يتعلق األمر 
63.21احملسوبة 2حضور بدين ومورفولوجي ووظيفي، ويف اجابتهم على السؤال اخلامس جند أن قيمة كا

الختيار جيب 05.99أكرب من اجلدولية  مايبني أن هناك فرق دال احصائيا لصاحل من يرون أنه عند القيام 
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اة أوال خطوط اللعب الثالث( دفاع، وسط وهجوم) مث متطلباته اخلاصة وكانت أكرب نسبة لصاحل مراع
. 32%والوظيفي ب  37%احملددين املورفولوجي ب

ومن كل هذا نستنتج أن املدربني احلاليني لديهم دراية مسبقة وذلك حبكم أن أغلبيتهم العبني 
عليها أثناء االختيار وبل يوافقون على استخدامها كدعامة مع سابقني بوجود حمددات أخرى ميكن االعتماد 

ا أكثر دقة وموضوعية يف نتائجها إال أن العائق األكرب هو عدم درايتهم بكيفية  املالحظة وعلى أن العمل 
ا وتطبيقها يف امليدان رغم وجود ارادة يف ذلك وهذا هو مكمن اخللل وهذا ما توصل اليه  cherifi)العمل 

ali, 2005) كما نستنتج كذلك أن للمدربني فكرة حول أن لكل خط لعب متطلباته وهذا يف حد ذاته ،
مكسب كون أن كرة القدم احلديثة أصبحت ترتكز يف عملية التدريب على مبدأ التفريد ومنه جيب مراعاة هذه 

م يعتربون أن كل من ) ، كما أ2017النقطة عند االختيار كذلك وذلك ما أشار اليه (عقبويب حبيب، 
ختيار الالعبني حسب متطلبات خطوط  الهتمام اذا ما قمنا  احملددين املورفولوجي والوظيفي مها األوىل 

)و 2015اللعب وهذا ما يتوافق مع توصل اليه كل من (عامر حسني . بن قوة علي . قامسي أحسن، 
(samir chiban, 2010)امليدان هو عدم معرفة املدربني املعرفة ، لكن يبقى العائق أمام تطبيق هذا يف

اجليدة هلذين احملددين ملا يتطلب تكوين خاص فيهما وخاصة بتطبيق خمتلف القياسات املورفولوجية 
واالختبارات الوظيفية وكيفية قراءة النتائج ، ولكن جيب التطرق هلما خالل فرتة الرتبصات ألن الوصول 

ضية وحتقيق االجناز  ل فتحي، للنتيجة الر ).2014يتطلب ذلك آجال ام عاجال وهذا  ما أوصى به (در
صحة الفرضية واليت تثبت النتائج أن معظم 03و 02و 01ويتبني اذن من خالل عرض نتائج اجلداول 

املدربني يستخدمون املالحظة كمعيار أساسي ووحيد الختيار املوهوبني وهذا ما يشكل مكمن اخللل ملا فيه 
ميش ملواهب كان ميكن أن يكون هلا مستقبل واعد ،  كما أن من تدخل ال ذاتية يف احلكم مع اقصاء أو 

ن  للمدربني قناعة حول أمهية االختبارات والقياسات العلمية من حيث الدقة واملوضوعية وكذلك على دراية 
يفية لكنت هذا لكل خط لعب متطلباته يف حالة تساوي اجلانب املهاري والبدين من حمددات مروفو وظ

يتطلب جمهودات جبارة من القائمني على شؤون الكرة اجلزائرية يف االستثمار يف هؤالء املدربني وخاصة من  
مج خاص يف  جلانب املعريف والعلمي وذلك بوضع بر كانوا العبني سابقني واالستثمار يف جتربتهم وتدعيمهم 

ال أثناء تكوينهم ملا ملوضوع االنتقاء و  لغة لتحقيق األهداف املسطرة للنهوض هذا ا االختيار من أمهية 
) و 2008) و (حجار حممد خرفان، 2004لكرة اجلزائرية وهذا ما يتفق عليه كل من (بن قوة علي، 

)houar abd latif ،2015.(
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:االستنتاجات والتوصيات
ة املناسبة وهي:مت التوصل اىل االستنتاجات التالية بعد استخدامنا للوسائل االحصائي

 اعتماد أغلبية املدربني على املالحظة كوسيلة أساسية وطريقة الختيار الالعبني دون استخدام
مج وطين موحد  ذه األمور العلمية من جهة و عدم وجود بر االختبارات والقياسات لقلة معرفتهم 

االنتقاء.وحول كيفية االختيار
 ملا يتعلق األمر مبصري ومستقبل املواهب عند اختيارها عدم العمل كطاقم تدرييب موحد وخاصة

وانفراد املدربني بذلك لوحدهم.
 حملددات لالختيار تدعيما للمالحظة حىت يكون العمل أكثر دقة وجود قابلية لدى املدربني للعمل 

وموضوعية.
:وعليه يوصي الباحث مبا يلي

ات االنتقاء واالختيار املختلفة حسب ضرورة توحيد برامج التكوين وخاصة فيما يتعلق مبحدد-
متطلبات كل فئة عمرية وكل خط لعب من طرف املديرية الفنية الوطنية لرفع من املستوى املعريف 

للمدرب اجلزائري .
ستعمال القياسات واالختبارات العلمية حىت تكون - ملالحظة  ضرورة تدعيم عملية االختيار 

النتائج أكثر دقة وموضوعية.
ملتابعة االهت ملوهبة اجلزائرية من مرحلة اكتشافها اىل مرحلة العطاء لتحقيق االجناز وذلك  مام أكثر 

ملراقبة والتقومي بعيدا عن الذاتية. املستمرة عرب خمتلف املراحل العمرية بوسائل علمية تسمح 
:املصادر و املراجع

بية عند مدريب كرة القدم اجلزائرية ومدى انعكاسها الثقافة التدري). 2010بن دمحان حممد. (- بن قاصد علي -1
ضية على مقومات العملية التدريبية. لة العلمية لعلوم وتقنيات األنشطة البدنية والر العدد السابع.- اجلزائر: ا

ت معيارية الختيار املوهوبني بني الناشئني كرة القدم.). 2004بن قوة علي. (-2 لة العلمية اجلزائر: احتديد مستو
ضية  العدد الرابع.- لعلوم وتقنيات االنشطة البدنية والر

ت معيارية الختيار املوهوبني الناشئني ملمارسة كرة القدم الفئة العمرية ). 2004بن قوة علي. (-3 حتديد مستو
ضيةسنة.11-12 لة العلمية لعلوم وتقنيات االنشطة البدنية والر لثالث.العدد ا-اجلزائر: ا

ت معيارية لبعض املهارات االساسية عند العيب كرة القدم الناشئني ). 2004بن قوة علي. (-4 - 16حتديد مستو
دذيس. مستغامن. اجلزائر.سنة.14 اجلزائر: جامعة عبد احلميد ابن 
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ن. (-5 قاء العيب كرة القدم بطارية اختبار لتقومي بعض القدرات البدنية و املهارية اثناء انت). 2012بوحاج مز
اجلزائر.سنة.19-17صنف اواسط 

). فاعلية التدريب على مالعب مصغرة يف منية بعض املتطلبات البدنية واملهارية 2012(حجار حممد خرفان.-6
.3للناشئي كرة القدم.جامعة اجلزائر

ضي للجنسني من الطفولة اىل املرا). 1996محادة, مفيت ابراهم. (-7 القاهرة: دارالفكر العريب.هقة.التدريب الر
ل فتحي. (-8 مقاييس البناء والتكوين اجلسمي وعالقته مع بعض املتطلبات البدنية والوظيفية لالعيب  ). 2014در

ديس . مستغامن.كرة القدم حسب مراكز اللعب. اجلزائر: جامعة عبد احلميد ابن 
عالقة الذات اجلسمية ببعض املتغريات الوظيفية لالعيب  ). 2015عامر حسني . بن قوة علي . قامسي أحسن. (-9

ضية كرة القدم حسب مراكزهم أثناء مرحلة االنتقاء. لة العلمية لعلوم وتقنيات االنشطة البدنية والر اجلزائر: ا
.مستغامن . العدد الثاين عشر.

يب كرةالقدم اجلزائرية حسب مستوى املؤشرات الفيسيولوجية واملورفولوجية عند الع). 2017عقبويب حبيب. (-10
ديس. مستغامن.ومراكز لعبهم. اجلزائر: أطروحة دكتوراه . جامعة عبد احلميد ابن 

ضية. حلوان . مصر. مركز الكتاب للنشر2003ليلى السيد فرحات. (-11 )..القياس واالختبار يف الرتبية الر
ضيني.األسس النفسية النتقاء ). 2002حممد لطفي طه. (-12 القاهرة . اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية.الر
دراسة واقع وطريقة انتقاء املواهب الشابة لكرة القدم ). 2009موفق صاحل. (-واضح أمحد الوسني سليمان -13

رادو .حيدرة. ضية. العدديف أكادميية  لة العلمية لعلوم وتقنيات االنشطة البدنية والر الثاين عشر.اجلزائر: ا
:للغة األجنبية املراجع 

14- Alexander dellal ) .2008 .( Le football de l'entrainement à la performance .
france: amphora . paris.
15- cherifi ali ) .2005 .( la valeur des considérations motrices dans la formation
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staps. mostaganem. 5 em edition.
16- houar abd latif ) .2015 .( Elaboration d'un programme informatique pour
orienter les jeunes footballeurs vers des compartiments de geu à base du
profile morphologique et des attributs de l'aptitudes physique et technique .
algérie: université abd el hamid ibn badis.mostaganem.algérie.
17- samir chiban ) .2010 .( les dimensions corporelles en tant que critér de
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