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  وضع�ة عمل�ة اخت�ار حراس المرمى �رة القدم الجزائر�ة

  بین األسس العلم�ة والطرق التقلید�ة  

  .سنة 17لذ% الفئة العمر�ة تحت 

  
  3بن قوة علي ا.د. -   2زرف محمد .د  -    1,سلطان حاجا. 
 ) bessoltanehadj@gmail.com (  جامعة عبد الحمید بن �اد
س  مستغانم 1
  ) biomeca.zerf@outlook.com (جامعة عبد الحمید بن �اد
س  مستغانم  2

  ) mosta.dz-ali.bengoua@univ (جامعة عبد الحمید بن �اد
س  مستغانم  3

  

  الملخص:

هدفت الدراسة إلى التعرف على !
ف
ة اخت
ار حراس المرمى �!رة القدم الجزائر�ة للفئة  

سنة �أند
ة الغرب الجزائر3، حیث استخدم ال�احثون المنهج الوصفي  17العمر�ة تحت 

) مدرب لهذه الفئة 30�أسلوب المسح لمالئمته لطب
عة المش!لة، وذلك �استجواب (

ممثلة للمجتمع األصلي، �عد المعالجة اإلحصائ
ة توصل طاقم ال�احث إلى العمر�ة !عینة 

االستنتاجات التال
ة:*إهمال أغلب المدرHین ألند
ة الغرب الجزائر3 لألسس العلم
ة أثناء 

االعتماد على مدرب الرئ
سي دون إسناد *سنة. 17عمل
ة اخت
ارهم لحراس المرمى تحت 


عد تطبیP ناقص في اخت
ار حراس المرمى. هذه المهمة إلى مدرب حراس المرمى  

وعلى أساس ذلك یوصي طاقم ال�احث �ضرورة إدراج المالحظة العلم
ة المؤسسة على 

ضوء نتائج برامج التقو
م والتقی
م في اخت
ار حراس المرمى دون نس
ان إسناد هذه المهمة 

  .إلى مدرHي حراس المرمى

 حارس المرمى   - الطرق التقلید
ة  - لم
ة األسس الع - الكلمات األساس
ة : االخت
ار 

  . !رة القدم - 
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Les processus de sélection des gardiens de but de moins de 17 ans dans le 

football algérien: entre la base scientifique et pratiques  traditionnelles 
 

Résumé : 

 L’étude visait à savoir comment choisir les gardiens de but algériens dans le 

football pour le groupe d'âge de moins de 17 ans parmi les clubs de l'ouest de 

l'Algérie. Où les chercheurs ont utilisé la méthode descriptive L'enquête 

convient à la nature du problème, de façon à interroger (30) l'entraîneur pour ce 

groupe d'âge comme un échantillon représentatif de la population originale. 

Après le traitement statistique, les chercheurs conclue : 

La négligence de la base scientifique au cours du processus de sélection pour 

les gardiens de but de moins de 17 ans 

La plupart des entraîneurs se basent sur leur expérience comme outil pour le 

processus de sélection des gardiens de but. 

Sur la base de nos résultats, les chercheurs recommandent la nécessité d'inclure 

observation scientifique à la lumière des résultats des programmes d'évaluation 

pour sélectionnées nos gardiens de but sans oublier d'assigner cette tâche aux 

entraineurs des gardiens de but  

Mots clés: Sélection - base scientifique - méthodes traditionnelles - 

Gardien de but – Football 
 

The state of the process for selecting goalkeepers under 17 in Algerian 

football: between the scientific basis and traditional methods 
 

Abstract:  

 The study aimed to find out how to choose the Algerian goalkeepers in 

football for the age group under 17 years old among the clubs from the west of 

Algeria. Where researchers used the descriptive manner Survey suits the nature 

of the problem, to interrogate (30) coach for this age group as a sample 

representative of the population original. After treatment, statistical researchers 

conclude: 

The negligence of scientific basis during the selection process for the 

goalkeepers under 17 years  

Most of the coaches based on their experience as a tool for the selection 

process for goalkeepers. 

Based on our findings, the researchers recommend the need to include 

scientific observation in light of the results of the assessment programs to 

select our goalkeepers without forgetting to assign this task to the goalkeeper 

coaches.  

Key words:  Selection- the scientific basis - traditional methods - Goalkeeper - 

Football 
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  مقدمة :   -
تعتبر !رة  القدم إحدX أهم األلعاب الر�اض
ة في وقتنا الحاضر لما فیها من متعة 


ظهرها جم
ع الالعبین في الملعب ، حیث تعتمد اعتمادا !بیرا على جم
ع الالعبین �ما 

(ناجح مهاجمین من التسجیل فیهم حارس المرمى ، الذ3 
قوم �الدفاع عن مرماه لمنع ال

و نظرا ألهم
ة حارس المرمى فإن أغلب الفرق و  )239، صفحة 2010الذ
ا�ات ، 

المنتخ�ات القوم
ة قد خصصت داخل أجهزتها الفن
ة مدرب لتدر�ب حراس المرمى 

. فقد فطن  )204-203، الصفحات 2002(حسن السید أبو عبده، 

ى ضرورة تخص
ص مدرب لحراس المرمى 
قوم خبراء !رة القدم في السنوات األخیرة إل

�اخت
ارهم و إعدادهم و تجهیزهم في إطار خطة التدر�ب العام للفر�P نظرا ألهم
ة 

إعدادهم الذ3 یختلف في تفاصیله عن �اقي العبي الفر�P في مراكز اللعب األخرX. و 

مهمة ال�عض اآلخر لهم نظرة أخرX وهي أن المدرب الفر�P هو الذ3 یجب أن 
قوم �

 )14، صفحة 1994(مفتي حمادة ابراه
م ، تدر�ب حراسه ألنه 
عمل تحت مسؤولیته. 

 Pب حراس المرمى و!ل ما یتعل�لذلك ال بد للمدرب أن یلم إلماما تاما بجم
ع دقائP تدر

جهزة المستخدمة في مجال عمله. و لكي 
ضمن المدرب وجود حارس األ�األدوات و 

ب الذ3 
شغل هذا المر!ز من الالعبین المتمیز�ن الذ3 مرمى جید یجب أن یختار الالع

یتصف �المقومات الجسم
ة و القدرات البدن
ة ... و یرX محمد ص�حي حسنین "أن جل 

المدرHین ال 
ستعملون األسلوب األمثل في اخت
ارهم لحراس المرمى ، وهذا ما یؤد3 إلى 

و
ضها. و هذه الصورة ض
اع و تسرب الكثیر من المواهب التي تعد خسارة 
صعب تع

تع!س المستوX الحق
قي للمدرب . و هذا ما أشار إل
ه بن قوة علي :"�أن المدرب هو 

جوهر و محور العمل
ة التدر�ب
ة و هو المنفذ لها. و لتحقیP أفضل مستوX انجاز عل
ه 

(بن قوة  أن 
!ون ملما �محتوX العمل
ة التدر�ب
ة لالقتصاد في الجهد و المال و الوقت "

  .)19، صفحة 2010علي ، 

 Xوهذا ما دفعنا إلى دراسة هذا الموضوع و معرفة األس�اب الكامنة و راء تراجع مستو

أصحاب القفازات �ش!ل الفت لالنت�اه و أص�ح حارس المرمى الجید في الجزائر عملة 
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نادرة ، مما ش!ل أزمة غیر مسبوقة في تار�خ الكرة الجزائر�ة ، و هي أزمة حراس المرمى 

الممیز�ن ، حیث عجزت ال�طولة المحل
ة ألول مرة  عن ضمان حارس مرمى متمیز لفترة 

طو�لة منذ االستقالل ،  و االهتمام بهذا العنصر المهم و المحور3 في نجاح أ3 فر�P و 

االستثمار في الفئات الصغرX عبر التراب الوطني و التي تعتبر الخزان للمنتخ�ات 

تكو�ن المدرHین و تأهیلهم علم
ا و أكاد
م
ا �مختلف العلوم  الوطن
ة . یتطلب العمل على

المرت�طة �التدر�ب الر�اضي. و االعتماد على االخت
ار العلمي الموضوعي حسب 

  متطل�ات الكرة الحدیثة.

  :لمش�لةا -

تعتبر عمل
ة اخت
ار الر�اضیین من أهم العمل
ات التي تمر بها أغلب النواد3 و الفرق 

خت
ار أحسن العناصر و الذین تظهر لدیهم �عض المؤهالت التي الر�اض
ة و ذلك ال

تساعدهم على التفوق في هذه الر�اضة. حیث یؤ!د إبراه
م رحمة"أن عمل
ة اخت
ار 

الر�اضیین تعتبر عمل
ة اقتصاد
ة تلجأ إلیها �عض الدول حتى توفر الجهود و تحرز 

و الجزائر ) 2008مان سالم ، (ابراه
م رحمة ، فرح زقزوق ، سالم سل
 أفضل النتائج " 

!�اقي دول العالم تقوم أندیتها �عمل
ة االخت
ار لالعبین �صفة عامة و لحراس المرمى 

�صفة خاصة ، إال أن هذه العمل
ة تشوHها الذات
ة و العشوائ
ة و االبتعاد عن المصداق
ة 

تخضع إلى  و الموضوع
ة وهذا ما أظهرته نتائج  دراسته عطا هللا أن "عمل
ة االنتقاء

(عطا هللا أحمد ، عبد أسالیب غیر مقننة أو مضبوطة علم
ا و إلى المالحظة العابرة " 

(بن قوة ، و دراسة )156، صفحة 2009القادر ز�توني ، بن قاصد علي الحاج محمد، 

. فحارس المرمى لم ی�قى حارس مرمى فقh ، بل هو العب مختص في  )2010علي ، 

محاكاة للواقع المعاش على الساحة الوطن
ة !العب سابP و حراسة المرمى . ومن خالل 

مدرب للفئة المستهدفة لعدة سنوات  ، �اإلضافة إلى المقا�الت الشخص
ة مع حراس 

مرمى سا�قین و مدرHین و مختصین في مجال التدر�ب الر�اضي و استطالع الخبراء في 

 cناء ترHص للمدرHین !اف هذا المیدان  �المر!ب األولمبي الرائد فراج  �مستغانم أث

أن أغلب الفرق الوطن
ة للفئات العمر�ة  2016لإلتحاد الجزائر3 لكرة القدم مارس 
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الصغرX تعتمد في اخت
ارها لحراس المرمى على المالحظة  لش!ل الجسم و القامة من 

الجانب المورفولوجي و التقني من خالل تنظ
م دورات !رو
ة  دون االستناد إلى األسس 

  لمعاییر العلم
ة و الضوا�h الصح
حة حسب متطل�ات !رة القدم الحدیثة .أو ا

فانجاز األرقام الق
اس
ة 
ستند م�اشرة على نوع
ة االخت
ار ، !ما 
حدث في القطاعات 

(بن قوة علي ،  األخرX ، حیث تتعلP بنوع
ة المنتوج الجاهز بجودة المادة األول
ة

در�بي و الطر�قة المنتهجة من طرف المدرHین . و لمعرفة المؤهل العلمي والت )2001

دفعنا �التساؤل عن الك
ف
ة  التي یتم على أساسها اخت
ار حراس المرمى في لع�ة !رة 

القدم �الغرب الجزائر3  و للمساعدة في حل هذه المش!لة یتوجب اإلجا�ة على التساؤالت 

  التال
ة :

  :التساؤل عام -

زائر3 
عتمدون أثناء عمل
ة االخت
ار لحراس المرمى هل المدرHین في أند
ة الغرب الج - 

سنة على طر�قة المالحظة بدل األسس والمعاییر  17�!رة القدم للفئة العمر�ة تحت 

  العلم
ة؟.

  :تساؤالت جزئ�ة -

هل أغلب المدرHین 
عتمدون في عمل
ة االخت
ار لحراس المرمى �!رة القدم على طر�قة  - 

  ت�ارات؟المالحظة بدل الق
اسات واالخ

هل یهتم المدرHین في األند
ة للغرب الجزائر3 �الجانب األنثروHومتر3 والبدني  أثناء  - 

  سنة؟ 17عمل
ة االخت
ار لحراس المرمى �!رة القدم تحت 

  أهداف ال,حث:  -
معرفة الطر�قة المنتهجة من طرف المدرHین في أند
ة الغرب الجزائر3 أثناء  - 

  سنة . 17في !رة القدم للفئة العمر�ة تحت عمل
ة االخت
ار لحراس المرمى 

معرفة مدX اهتمام المدرHین في أند
ة الغرب الجزائر3 �الجانب األنثروHومتر3  - 

  سنة. 17و البدني للفئة العمر�ة تحت 
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  فرض�ات ال,حث:  -
  الفرض�ة العامة: -

المدرHین في أند
ة الغرب الجزائر3 
عتمدون أثناء عمل
ة االخت
ار لحراس  - 

سنة على طر�قة المالحظة بدل األسس  17لمرمى �!رة القدم للفئة العمر�ة تحت ا

  والمعاییر العلم
ة.

  الفرض�ات الجزئ�ة: - 

أغلب المدرHین 
عتمدون في عمل
ة االخت
ار لحراس المرمى في !رة القدم للفئة  -

  .على طر�قة المالحظة بدل الق
اسات و االخت�اراتسنة  17العمر�ة تحت 

المدرHین في أند
ة الغرب الجزائر3 ال یهتمون �الجانب األنثروHومتر3 أغلب  -

 سنة. 17والبدني  أثناء عمل
ة االخت
ار لحراس المرمى في !رة القدم تحت 

  أهم�ة ال,حث : -
من منطلP االهتمام المتزاید �عمل
ة االخت
ار في مجال !رة القدم و خاصة فئة 


ة الدراسة في أنها : دراسة مسح
ة لواقع عمل
ة حراس المرمى �!رة القدم ، تتجلى أهم

سنة في منطقة الغرب الجزائر3 أین  17االخت
ار لحراس المرمى للفئة العمر�ة تحت 

حاولنا ف
ه تسل
h الضوء على عمل
ة االخت
ار و القائمین علیها في الحقل التدر�بي مجال 

ي انتقاء و اخت
ار حراس !رة القدم و معرفة واكتشاف اآلل
ات و األسالیب المعتمدة ف

المرمى  و التوصل إلى أهم المعوقات و الصعو�ات المؤد
ة إلى انتهاج طر�قة المالحظة 

 العابرة  بدل الطرق و األسس العلم
ة .

  المصطلحات الواردة في ال,حث:  -

: عمل
ة مستمرة لالكتشاف و االبتداء و االخت�ار في المجال الر�اضي - 1

المنظم لجم
ع أولئك اللذین لدیهم مواهب لر�اضي االندماج في مجال النشاm ا

  .)04، صفحة 2001(بن قوة علي ، لممارسة الر�اضة 
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: هو ع�ارة عن عمل
ة المفاضلة بین العناصر ال�شر�ة التي تتمتع التعر�ف اإلجرائي 

�مقومات النجاح في نشاm ر�اضي معین �استخدام األسلوب العلمي المتمثل في الق
اسات 

  ات .و االخت�ار 

هو الالعب الممیز و الذ3 خصه قانون اللع�ة دون غیره من  حارس المرمى : - 2

الالعبین �أن 
مسك أو 
حمل أو 
صد الكرة بید
ه داخل منطقة الجزاء أثناء اللعب ، و 

أن یرتد3 قم
صا لونه مخالف لجم
ع الالعبین �ما فیهم الفر�P المنافس و یرتد3 في ید
ه 

(عالء خطاب یوسف ، لوحید الذ3 
عالج داخل الملعب زوج من القفازات ، و هو ا

2008(  

هو الالعب الذ3 
قف في المرمى و یرتد3 زX خاص ، ومهمته منع  التعر�ف اإلجرائي

الكرة من دخول مرماه و 
ستخدم في ذلك !ل جسمه �ما في ذلك ید
ه  داخل منطقة 

  الجزاء في أداء مهمته.

نقصد الق
اسات و االخت�ارات المقننة  : التعر�ف اإلجرائي األسس العلم�ة :  - 3

  أثناء عمل
ة االخت
ار

:نقصد المالحظة الم�اشرة أثناء عمل
ة  الطرق التقلید�ة :التعر�ف اإلجرائي - 4

 االخت
ار

 الدراسات السا,قة و المشابهة : -

  : 2012دراسة بوحاج مز�ان  -
اء العبي �رة القدم ,طار�ة اخت,ارات لتقو�م ,عض القدرات البدن�ة و المهار�ة أثناء انتق"

) Fسنة "19- 17صنف أواس (  

هدفت الدراسة إلى إبراز أهم
ة التقو
م �صفة عامة لیتم!ن المدرHون من إدراك الق
مة 

الحق
ق
ة  للجانب العلمي .و استخدم ال�احث المنهج الوصفي �أسلوب المسح ، أما العینة 

  العب . 164فر�P و  41ف!انت 

ال �طار�ة اخت�ارات لتقو
م قدرات الالعبین بدن
ا ومهار�ا و أهم استنتاج هو عند استعم

أثناء عمل
ة االنتقاء یتطلب عمل علمي ومنهجي و !فاءة من المدرب  حتى یتم!ن من 
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تطب
قه والعمل �ه. و أوصى �ضرورة تطبیP �طار�ة اخت�ارات مقننة أثناء عمل
ة االنتقاء 

 )2012بدل االرتجال
ة و الصدفة . (بوحاج مز�ان ، 

  :  2010دراسة بن قاصد علي الحاج محمد و بن دحمان نصر الدین  -

العنوان "تقو�م العمل�ة التدر�ب�ة على مستوJ ,عض مدارس �رة القدم الجزائر�ة بین 

" Kسنة . 20مدارس �رة القدم تحت النظر% و التطبی  

و مدX هدفت الدراسة إلى معرفة  الثقافة التدر�ب
ة عند مدرHي !رة القدم الجزائر�ة 

انع!اسها على مقومات العمل
ة التدر�ب
ة . و استخدم المنهج الوصفي �أسلوب المسح  ، 

)مدرب و توصل إلى ضرورة الرفع القدرات المعرف
ة و 34و اشتملت عینة ال�حث على (

(بن قصد علي الحاج محمد ، بن دحمان نصر الدین ، تنم
ة الثقافة التدر�ب
ة للمدرب . 

  )60- 43، الصفحات 2010

  :2009موفK صالح . –الوسین سل�مان –دراسة واضح أحمد األمین    -

العنوان "دراسة واقع و طر�قة انتقاء المواهب الشا,ة لكرة القدم في األكاد�م�ة الر�اض�ة 

  ل,ارادو حیدرة "

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوX المشرفین و !ذا التأطیر داخل األكاد
م
ة و اإلطالع 

قاء لالعبین ، و استخدم طاقم ال�حث  المنهج الوصفي و تمثلت عینة على !
ف
ة االنت

) 08) إدار3 و مسیر ر�اضي و (14)مدرHین و (04) فرد (26ال�حث في مجموع (

أساتذة و!انت األداة المستعملة االستمارة االستب
ان
ة و المقابلة و أهم استنتاج تحس
س 

ألولى و أوصى �االعتماد على مدرHین الالعبین �أهم
ة التعل
م و وضعه في المرت�ة ا

(واضح أحمد األمین ،الوسین  أكفاء تتوفر فیهم شروm التكو�ن األكاد
مي و !ذا الخبرة .

  )149- 132، الصفحات 2009سل
مان ، موفP صالح ، 

  : 2004دراسة بن قوة علي ، سنة  - 

القدم  تحدید مستو�ات مع�ار�ة ل,عض المهارات األساس�ة عند العبي �رة:العنوان 

  ) سنة  القسم الوطني األول.16-14الناشئین (
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هدفت الدراسة إلى معرفة المستوX المهار3 و البدني مع المقارنة في ظل اختالفات 

) الع�ا و استخدم 162صحراء).و اشتملت عینة ال�حث ( –هضاب  - المناطP (ساحل

ت�ارات الجانب المنهج المسحي لمالئمته طب
عة المش!لة.و استنتج �ضرورة اعتماد اخ

المهار3 و البدني لالعبي !رة القدم لهذه المرحلة ألنهم  
عتبرون خزان للفرق األخرX و 

أوصى �االستفادة �مختصین من ذو3 الشهادات لالستفادة من خبراتهم العلم
ة في میدان 

  .)100-76، الصفحات 2004(بن قوة علي ، ال�حث العلمي  . 

  و المشا,ه:التعلیK على الدراسات السا,قة  -

خالل ما قام �ه طاقم ال�حث من قراءات و استطالع لنتائج و تقار�ر الدراسات  من 

    :السا�قة و األ�حاث المرت�طة موضوع ال�حث ، تم!نا من استخالص المالحظات التال
ة

إلى معرفة و اكتشاف  الوضع
ة و األل
ات  !لها استهدفت الفئات العمر�ة و تطرقت 

  المدرHین العاملین في الحقل التدر�بي أثناء عمل
ة االخت
ار .المنتهجة من طرف 

جل الدراسات تنص على االرتجال
ة و العشوائ
ة أثناء عمل
ة االخت
ار و اعتماد األند
ة  و 

  المدرب الجزائر3 على التقدیر بدل التقو
م .

من حیث المنهج !لها استخدمت المنهج الوصفي �أسلوب المسح  و تمثلت 

- 2004ین المدرHین و الالعبین و األطر الر�اض
ة بینما الفترة الزمن
ة !انت بین العینة ب

مع استعمال ال�عض لالستمارة و المقابلة الشخص
ة و ال�عض اآلخر ل�طار�ة  2012

(بوحاج االخت�ارات و !انت االقتراحات في استعمال �طار�ة االخت�ارات للتقو
م و االنتقاء 

و جم
ع الدراسات تبرز  )2004(بن قوة علي ، ت المع
ار�ة و المستو
ا )2012مز�ان ، 

  أهم
ة االخت
ار للوصول إلى االنجاز .

  : االستفادة من الدراسات السا,قة - 

تثمین المش!لة ضمن المرحلة العمر�ة التي اختارها طاقم ال�حث و في  تحدید المنهج 

یب اإلحصائ
ة المناس�ة و المستخدم والعینة و نوع األداة المستعملة و في اخت
ار األسال

  التي تحقP هدف الدراسة .
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  منهج�ة ال,حث و اإلجراءات المیدان�ة : -
  : منهج ال,حث  1

استخدمنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي �أسلوب المسح لمالئمته لطب
عة 

  مش!لة ال�حث  و تحق
قا ألهدافه.

 مجتمع و عینة ال,حث : 2

  مجتمع ال,حث : 1- 2

�حث من المدرHین العاملین في حقل التدر�ب الر�اضي �!رة یتكون مجتمع ال 

سنة على مستوX الغرب الجزائر3 للقسم األول و الثاني و  17القدم للفئة العمر�ة تحت 

  مدرب . 50ما بین الرا�طات و المقدر عددهم ب 

  : عینة ال,حث 2- 2

ة سن 17مدرب) لكرة القدم للفئة العمر�ة تحت 30وزعت االستمارات على ( 

العاملین في الحقل التدر�بي على مستوX الغرب الجزائر3 للقسم األول و الثاني و مابین 

الرا�طات في أماكن عملهم و ال�عض أثناء التجمعات و الترHصات لتكو�ن المدرHین 

  .)من المجتمع األصلي %60للفدرال
ة الجزائر�ة لكرة القدم بنس�ة (

  مجاالت ال,حث : 3

  : المجال الزمني - 1- 3

  . 2016إلى غا
ة ما3  2016أجر�ت هذه الدراسة بین جانفي 

  المجال ال,شر% :  2- 3

العاملین في   سنة 17لكرة القدم للفئة العمر�ة تحت  ) مدرب30شملت العمل
ة (

  الحقل التدر�بي على مستوX الغرب الجزائر3 للقسم األول و الثاني و مابین الرا�طات .

   المجال الم�اني 3- 3

ستمارات على المدرHین �م!ان عملهم وخالل �عض الترHصات �الغرب :وزعت اال

جو�ل
ة بوال
ة مستغانم و المعهد التكنولوجي للتدر�ب  05الجزائر3  �المر!ب الر�اضي 

  الر�اضي �عین الترك بوال
ة وهران.
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  المعامالت العلم�ة ألداة الدراسة : - 4

حث بتصم
م است�انة أتت من أجل الوقوف على إش!ال
ة هذا ال�حث قام طاقم ال�

طرق  - المؤهل العلمي و التدر�بي و الخبرة المیدان
ة محاورها على النحو الموالي:

المعتمدة من قبل مدرHین أند
ة الغرب الجزائر3 أثناء عمل
ة االخت
ار لحراس المرمى �!رة 

ناء مدX اهتمام المدرHین أند
ة الغرب الجزائر3 أث - سنة 17القدم للفئة العمر�ة تحت 

سنة �الجانب األنثروHومتر3 و  17عمل
ة االخت
ار لحراس المرمى  �!رة القدم تحت 

البدني. و �عد عرضها و موافقة  خبراء قام طاقم ال�حث توز�عها حسب التور�خ سا�فة 

الذ!ر(مجاالت ال�حث) �غ
ة حساب المعامالت العلم
ة ألداة ال�حث قید الدراسة الحال
ة و 

  و الموالي:التي !انت على النح

  صدق األداة : 1- 4 

للتحقP من صدق أداة الدراسة (االستمارة) ، قمنا �عرضها على مجموعة من  

المح!مین  من ذو3 الكفاءة العلم
ة و العمل
ة  في مجال التدر�ب الر�اضي و ال�حث 

مح!مین ) ، للتأكد من صدق المحتوX و سالمة اللغة حیث  10العلمي قدر عددهم ب (

  إضافة أو تعدیل و إلغاء ما یرونه مناس�ا .طلب منهم 

   ث,ات األداة : 2- 4

من المدرHین من المجتمع األصلي �فارق زمني  10تم تطبیP االستمارة على 

  mقدر �أسبوع و!انت إجا�اتهم ثابتة . حیث بلغ معامل االرت�ا
عند مستوX داللة   0.92

. و هو ما 14ند درجة حر�ة ع 0.49وهي ق
مة أكبر من الجد ول
ة المقدرة ب  0.05

  یؤ!د ث�ات االستمارة.

  : الموضوع�ة 3- 4

لقد عمد الطاقم ال�احث على استخدام ع�ارات سهلة و واضحة ، إضافة إلى تقد
م 

االستمارة إلى أساتذة مح!مین �غ
ة التأكد من الص
اغة الجیدة للع�ارات و هذا ما یجعل 

 .االستمارة تتمتع بدرجة عال
ة من الموضوع
ة 
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   : عرض النتائج ومناقشتها   -

  �عد تفر�غ االستمارة االستب
ان
ة أفرزت النتائج على ما یلي:

  المعلومات الشخص�ة :

 

  ) :01الجدول رقم (

  یبین النسب المئو�ة إلجا,ة المدرYین للمؤهل العلمي و التدر�بي و الخبرة المیدان�ة

  م²!ا  ج²!ا  األجو�ة  األسئلة

المؤهل  - 1

  العلمي

ر مستشا

في 

  الر�اضة

  مستوX ثانو3   لسانس  ما ستار

7.81  13.03  

-  -  07  23.33% 6  20%  17  56.66%  

شهادة - 2

  التدر�ب

  03فا ف   c!ا ف 
3.84  0.31  

16  53.33%  14  46.66%  

الخبرة - 3

  التدر�ب
ة

  سنوات فما فوق  05  سنوات 5- 1
3.84  6.53  

08  26.66%  22  73.33%  

عمل المدرب - 4

P�  داخل  الفر

  مدرب حراس مرمى  مدرب  رئ
سي
3.84  30  

30  100%  -  -  

 ).1- ودرجة حر�ة (عدد األعمدة 0.05الجد ول
ة عند مستوX داللة ²جم
ع ق
م !ا

) : من خالل إجا�ات المدرHین على سؤال األول !انت ق
مة 01من الجدول رقم (

) عند مستوX الداللة 07.81الجد ول
ة( 2) أكبر من ق
مة !ا13.02المحسو�ة( 2!ا

) و �التالي فالفرق دال ألكبر تكرار لصالح المستوX الثانو3 بنس�ة بلغت 0.05(

 ²) أقل من !ا0.31المحسو�ة (².أما �النس�ة للسؤال الثاني ف!انت ق
م !ا )56.66%(

لثالث  ) و�التالي ال یوجد فرق دال إحصائ
ا .أما �النس�ة للسؤال ا03.84الجد ول
ة (

) و هي تبین 03.84الجد ول
ة ( ²) أكبر من ق
مة !ا06.53المحسو�ة ( ²ف!انت ق
مة !ا

 05وجود فروق ذات داللة إحصائ
ة بین إجا�ات المدرHین لصالح مدة العمل أكثر من 
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المحسو�ة  ².في حین السؤال الرا�ع !انت ق
مة !ا )%73.33سنوات فما فوق بنس�ة (

) و �التالي فالفرق دال لصالح المدرHین الذین 03.84جد ول
ة (ال ²) أكبر من ق
م !ا30(

100%
عملون !مدرHین رئ
سین بنس�ة (( .  

 03: إلى أن أغلب المدرHین الحاملین لشهادات التدر�ب فا ف  وعل�ه خلص طاقم ال,حث

سنوات فما فوق .  05هم من ذو3 المستوX الثانو3 و العمر التدر�بي 
فوق  cو !اف 

تفP مع استب
ان بن قوة علي حیث 
شیر أن "التكو�ن العلمي ضمن مجال العلوم وهذا ما ی

(بن قوة  التدر�ب الر�اضي ضرور�ة في تأس
س ملمح الم!ون و درجة عطائه مستق�ال .

، صفحة 2004( بن قصد علي حاج محمد ، ودراسة  )121، صفحة 2004علي ، 

أهیل العلمي ما یؤهلهم                                                                                                        ضمن نفس السؤال أن المدرHین ل
س لهم من الت  )202

أسس للتدر�ب و یتفP ال�احث نظر�ا مع تصور زرف محمد أن التدر�ب الر�اضي علم یت

 Alexendre(و دراسة  )263، صفحة 2012(زرف محمد ، على تخصصات دق
قة 

dellale ،2008( ة المر!ز �النس�ة
. إال أن المش!لة تكمن في االختصاص و نوع

للمدرHین العاملین في الحقل التدر�بي للفئة المستهدفة . فاإلحصائ
ات ذهبت !لها لصالح 

  رنا العمل
ة برمتها جملة و تفص
ال.المدرب الرئ
سي و هذا ما 
عرقل في نظ

  : التحقK من صحة الفرض األولى  - 1- 9

یوضح طرق المعتمدة من قبل مدرYین أند�ة الغرب الجزائر% أثناء   02الجدول رقم 

  سنة. 17عمل�ة االخت�ار لحراس المرمى ,�رة القدم للفئة العمر�ة تحت 

الطرق المعتمدة من قبل مدرHین أند
ة الغرب 

3 أثناء عمل
ة االخت
ار لحراس المرمى الجزائر 

  سنة . 17�!رة القدم للفئة العمر�ة تحت 

  م²!ا  ج²!ا  االجو�ة

هل تقوم �عمل
ة االخت
ار لحراس المرمى في  - 1

  ؟ !رة القدم �مساعدة مختصین 

  ال  نعم
3.84  10.8  

6  20  24  80  

هل لد
!م معرفة !اف
ة في مجال  االنتقاء و - 2

  القدم ؟االخت
ار في !رة 

  ال  نعم
3.84  16.13  

04  13.33  26  86.66  

  30  3.84  ال  نعمهل تلقیتم تكو�ن أو ترHص حول عمل
ة - 3
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االنتقاء و االخت
ار لحراس المرمى في !رة القدم 

  ؟

00  00  30  100  

هل تعتبرون طر�قة الق
اسات و االخت�ارات - 4

  میدان
ا  معقدة  في عمل
ة االخت
ار ؟

  ال  نعم
3.84  4.33  

22  73.33  11  36.66  

هل تجدون صعو�ات في المیدان أثناء الق
ام - 5

  �عمل
ة االخت
ار لحراس المرمى ؟

  ال  نعم
3.84  19.2  

27  90  3  10  

هل تفضلون طر�قة المالحظة في اخت
ار - 6

  حراس المرمي لكرة القدم على الطرق األخرX ؟

  ال  نعم
3.84  13.33  

25  83.33  5  16.66  

تعتقدون أن االعتماد على المالحظة  هل- 7

في عمل
ة االخت
ار لحراس لمرمى وحدها !اف 

  لتقو
م الالعبین من جم
ع الجواب ؟

  ال  نعم

3.84  4.8  21  70  09  30  

  ).1- ودرجة حر�ة (عدد األعمدة  0.05الجد ول
ة عند مستوX داللة  ²جم
ع ق
م !ا

  

 ²ال األول نجد أن ق
مة !ا): �النس�ة للسؤ 02من خالل نتائج الجدول رقم(

الجد ول
ة و �التالي فهي تبین وجود فرق دال بین  ²) أكبر من !ا10.8المحسو�ة (

. في حین أن السؤال الثاني ف!انت )%80بنس�ة (إجا�ات المدرHین لصالح العمل الفرد3 

) مما 
عطي داللة 03.84الجد ول
ة ( ²) أكبر من !ا 16.13المحسو�ة ( ²ق
مة !ا

لصالح افتقار المدرHین للجانب المعرفي بخصوص عمل
ات االنتقاء و االخت
ار  إحصائ
ة

) أكبر من 30المحسو�ة ( ². أما �النس�ة للسؤال الثالث ف!انت !ا)%80�!رة القدم بنس�ة (

) مما یؤ�د طرحنا حول ضعف التكو�ن المعرفي و العلمي 03.84الجد ول
ة ( ²!ا

. في حین أن السؤال الرا�ع   )%86.66نس�ة (بخصوص عمل
ة االنتقاء و االخت
ار ب

) مما یبین وجود 03.84الجد ول
ة ( ²) أكبر من !ا04.33المحسو�ة ( ²ف!انت ق
مة !ا

. )%73.33بنس�ة ( لصالح تعقید طر�قة االخت�ارات میدان
ا فروق ذات داللة إحصائ
ة

الجد ول
ة  ²) أكبر من !ا19.2المحسو�ة ( ²بینما بخصوص السؤال  الخامس ف!انت !ا

.   )%90) و �التالي فالفرق دال لصالح وجو د صعو�ات في المیدان بنس�ة (03.84(
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الجد ول
ة  ²) أكبر من !ا13.33المحسو�ة ( ²أما �النس�ة للسؤال السادس ف!انت ق
مة !ا

بدل ) %83.33) مما 
عطي داللة إحصائ
ة لصالح طر�قة المالحظة  بنس�ة (03.84(

من ق
مة  ) أكبر04.8المحسو�ة(²ما السؤال السا�ع  ف!انت ق
مة !االطرق األخرX . بین

) و �التالي وجود فرق دال بین إجا�ات المدرHین، حیث أنها تؤ�د 03.84الجد ول
ة(²!ا

، إما لجهلهم �الطرق األخرX )%70اعتماد أغلب المدرHین على طر�قة المالحظة بنس�ة (

  أو لسهولة وسرعة تنفیذها .

  

  : K یؤ�د طاقم ال,حث بتحقK الفرض�ة األولىمن خالل ما سب

و  �أن أغلب المدرHین الذین شملتهم الدراسة 
فضلون طر�قة المالحظة العابرة 

العمل الفرد3 بدل العمل الجماعي  و  (Chibane Samir, 2010)هذا ما أكدته دراسة 

 نظرا لسهولتها و سرعة تنفیذها وأ
ضا غ
اب عنصر التكو�ن المتخصص في مجال

االنتقاء و االخت
ار و االبتعاد  عن الطرق األخرX إما لجهلهم بها ( ضعف الجانب 

العلمي و المعرفي ).و هذا ما یتناقض مع ما توصلت إل
ه !ل من الدراسات زHشي نور 

الدین في دراسته �أن " للوصول إلى المستو
ات العال
ة ال 
أتي عن طر�P الصدفة و إنما 

، صفحة 2011(زHشي نور الدین ، على أسس علم
ة �حتة  نتیجة منتوج علمي 
ستند

و ما تطرق إل
ه حنفي محمود مختار إلى أن "االخت�ارات هي المق
اس الحق
قي  )36

(حنفي محمود الذ3 
ستط
ع المدرب بواسطتها أن 
ح!م على حالة الالعب الحق
ق
ة ." 

المدرب الجزائر3  .و نتفP مع دراسة م
م مختار في أن ")221، صفحة 1984مختار ، 

، و �التالي هناك شك  )52، صفحة 2013(م
م مختار ، 
عتمد على التقدیر بدل التقو
م 

 )2012(بوحاج مز�ان ، في االخت
ار الصح
ح لالعبین و هذا ما خلصت إل
ه دراسة  

إلى أن ضعف النتائج و العشوائ
ة في العمل یرجع �األساس إلى  "افتقار المدرHین لطرق 

  ب االخت�ارات و الق
اسات الخاصة �عمل
ة االخت
ار "و أسالی
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   :التحقK من صحة الفرض الثاني - 2- 9

الذ% یوضح مدJ اهتمام المدرYین أند�ة الغرب الجزائر% أثناء عمل�ة  02الجدول رقم 

 سنة ,الجانب األنثروYومتر% و البدني. 17االخت�ار لحراس المرمى  ,�رة القدم تحت 
Hاهتمام المدر Xة الغرب الجزائر3 أثناء مد
ین أند

عمل
ة االخت
ار لحراس المرمى  �!رة القدم تحت 

  سنة �الجانب األنثروHومتر3 و البدني. 17

  م²!ا  ج²!ا  األجو�ة

هل لد
!م معرفة !اف
ة �الق
اسات االنثروHومتر�ة - 1

  الخت
ار حراس المرمى ؟

  ال  نعم
3.84  4.8  

09  30  21  70  

الق
اسات االنتروHومتر�ة في میدان
ا هل تقومون �- 2

  عمل
ة االخت
ار لحراس المرمى ؟

  ال  نعم
3.84  4.8  

9  30  21  70  

هل تعتقدون أن الوزن و القامة !اف
ان لتحدید - 3

الق
اسات ألنثروHومتر�ة لحراس المرمى في !رة 

  القدم ؟

  ال  نعم

3.84  10.8  24  80  06  
20  

الخت
ار  هل لد
!م معرفة �االخت�ارات البدن
ة - 4

  حراس المرمى ؟

  ال  نعم
3.84  8.53  

8  26.66  22  73.33  

هل تعتمدون على االخت�ارات البدن
ة أثناء - 5

  عمل
ة اخت
ار الحراس المرمى ؟

  ال  نعم
3.84  6.53  

08  26.66  22  73.33  

هل تقومون �عمل
ة التقو
م لنتائج الق
اسات و - 6

  االخت�ارات لحراس المرمى؟

  ال  نعم
3.84  8.53  

07  23.33  23  76.66  

  ).1- ودرجة حر�ة (عدد األعمدة 0.05الجد ول
ة عند مستوX داللة ²جم
ع ق
م !ا

  

 ²) : و �اإلجا�ة على السؤال األول نالح� أن ق
مة !ا03من خالل الجدول رقم (

) مما یدل على وجود فروق 03.84الجد ول
ة ( ²) أكبر من ق
مة !ا04.8المحسو�ة (

صائ
ة بین إجا�ات المدرHین لصالح عدم المعرفة الكاف
ة �الق
اسات ذات داللة إح

. أما في ما یخص سؤال الثاني )%70األنثروHومتر�ة الخاصة �حراس المرمى بنس�ة (

) و �التالي وجود 03.84الجد ول
ة ( ²) أكبر من !ا04.8المحسو�ة ( ²ف!انت ق
مة !ا
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. في حین )%70األنثروHومتر�ة بنس�ة ( داللة إحصائ
ة  بنقص العمل المیداني �الق
اسات

) و 03.84الجد ول
ة ( ²) أكبر من !ا10.8المحسو�ة ( ²أن السؤال الثالث !انت ق
مة !ا

هذا یبن لنا بوجود فرق دال إحصائ
ا لصالح االعتقاد �أن الوزن و الطول وحدهما 
مثالن 

 ²نت ق
مة !ا. بینما السؤال الرا�ع ف!ا)%80الق
اسات األنثروHومتر�ة بنس�ة (

)  و�التالي فالفرق دال إحصائ
ا  03.84الجد ول
ة (²) أكبر من !ا 08.53المحسو�ة(

بین إجا�ات المدرHین بوجود ضعف في الجانب المعرفي للمدرHین �النس�ة لالخت�ارات 

. في حین أن السؤال )%73.33البدن
ة الخاصة �عمل
ة اخت
ار حراس المرمى بنس�ة (

) مما 03.84الجد ول
ة ( ²) أكبر من !ا06.53المحسو�ة ( ²!ا الخامس نجد أن ق
مة

یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائ
ة �عدم االعتماد المدرHین على �طار�ة اخت�ارات 

.أما �النس�ة )%73.33میدان
ا أثناء عمل
ة اخت
ار حراس المرمى �!رة القدم بنس�ة (

) و�التالي 03.84الجد ول
ة( ²من !ا ) أكبر08.53المحسو�ة( ²للسؤال السادس ف!انت !ا

وجود فروق ذات داللة إحصائ
ة لصالح المدرHین الذین ال 
قومون �عمل
ة التقو
م لنتائج 

الق
اسات و االخت�ارات أثناء عمل
ة االخت
ار لحراس المرمى �!رة القدم بنس�ة 

)76.66%(.  

  

  :من خالل ما سبK یؤ�د طاقم ال,حث بتحقK الفرض�ة الثان�ة 

ذلك من خالل النتائج التي تم توصل إلیها 
م!ننا القول �أن أغلب المدرHین ال  و 

یهتمون  �الجانب المعرفي للق
اسات األنثروHومتر�ة و االخت�ارات البدن
ة الخاصة لحراس 

 P.Andre)المرمى �!رة القدم وهو العلم الذ3 یدرس ق
اس أجزاء اإلنسان من الخارج 

dowart.Djacques Boueneuf, 1990)  هذا ما یتعارض مع ما ذ!ره محمد مطر عرك و

�أن 
!ون المدرب "ملما �الق
اسات الجسم
ة ألهمیتها الكبیرة في انتقاء الخامات من 

 المواهب و الصالحین للممارسة و اإلعداد حتى 
صلوا إلى النجاح في المنافسات العل
ا "

أغلب المدرHین یرون أن . �اإلضافة إلى أن )198، صفحة 2011(محمد مطر عرك ، 


مثالن الق
اسات األنثروHومتر�ة الخاصة �اخت
ار حراس المرمى لكرة  hالوزن و الطول فق
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) و!ذا ما اتفICSPFT Pالقدم و هذا ما یتعارض مع !ل ال�حوث المقدمة من طرف (

عل
ه مجموعة من العلماء على أن مجاالت الق
اس تشمل خمس مجموعات (فئات) 

المح
طات و سمك ثنا
ا الجلد
ة و وزن  –االتساع (العروض) –ألطوال رئ
س
ة وهي :ا

  (Cazorla.G., 2006) .)32، صفحة 1997(محمد نصر الدین رضوان ، الجسم " 

وعل
ه 
م!ننا أن نقول أن الفرض
ة العامة قد تحققت حیث أن أغلب المدرHین للفئة العمر�ة 

لمرمى في !رة القدم �منطقة الغرب سنة 
عتمدون في عمل
ة االخت
ار لحراس ا 17تحت 

الجزائر3 على طر�قة المالحظة بدل األسس و المعاییر العلم
ة. و على أساس ذلك 

 نخلص االستنتاجات الموال
ة:

  

  :و التوص�ات  االستنتاجات  -
سنة الى مدرHین حراسة المرمى  17افتقار الحقل التدر�بي للفئة العمر�ة تحت  - 

  متخصصین.

ن 
عتمدون على الطرق التقلید
ة بدل الق
اسات واالخت�ارات !طر�قة جل المفحوصی - 

  سنة. 17علم
ة تساهم في تنبؤ �مستوX قدرات واستعدادات حراس المرمى تحت 

  وعل
ه یوصي طاقم ال�حث �ما یلي :

ضرورة اعتماد مدرHینا على المالحظة العلم
ة المؤسسة في ضوء الق
اسات  - 

ساهم في تنبؤ �مستوX  الحالي و ال�عید المدX لقدرات واالخت�ارات !طر�قة علم
ة ت

  سنة. 17واستعدادات حراس المرمى تحت 

 دعم الفئات الش�ان
ة �مدرHین مختصین في تدر�ب حراس المرمى .  - 
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 المصادر والمراجع  -
 :   ,اللغة العر�Yةالمراجع  - 1

لى مستوX �عض تقو
م العمل
ة التدر�ب
ة ع .(2004) .بن قصد علي حاج محمد -1

مجلة العلوم و التكنولوج
ا للنشاطات البدن
ة و الر�اض
ة  .مدارس !رة القدم الجزائر�ة 

دیوان المطبوعات الجامع
ة ، المط�عة  :،جامعة بن عبد الحمید بن �اد
س ، مستغانم 

 .الجهو
ة بو هران 

طرق  دلیلك إلى .(2008) .ابراه
م رحمة ، فرح زقزوق ، سالم سل
مان سالم  -2

 .01ما ه
ة النشر و التوز�ع m  :االس!ندر�ة  .االخت
ار �!رة القدم 

الثقافة التدر�ب
ة  .(2010) .بن قصد علي الحاج محمد ، بن دحمان نصر الدین  -3

جامعة  .عند مدرHي !رة القدم الجزائر�ة و مدX انع!اسها على مقومات العمل
ة التدر�ب
ة 

 .و تقن
ات األنشطة البدن
ة و الر�اض
ة ن العدد السا�ع المجلة العلم
ة لعلوم  :مستغانم 

تحدید المستو
ات المع
ار�ة الخت
ار الموهوHین من الناشئین  .(2001) .بن قوة علي  -4

مجلة العلوم للنشاطات البدن
ة و  .سنة  (12-11)الفئة العمر�ة  -لممارسة !رة القدم 

دیوان المطبوعات  :�اد
س ، مستغانم  ، جامعة بن عبد الحمید بن 03الر�اض
ة ، العدد 

 .الجامع
ة ،المط�عة الجهو
ة بوهران 

تحدید مستو
ات مع
ار�ة ل�عض المهارات األساس
ة لالعبي  .(2004) .بن قوة علي  -5

المجلة العلم
ة و تقن
ات  .سنة القسم الوطني األول  (16-14)!رة القدم الناشئین 

 :،جامعة بن عبد الحمید بن �اد
س ،مستغانم 04 األنشطة البدن
ة و الر�اض
ة ، العدد

 .طیوان المطبوعات الجامع
ة ،المط�عة الجهو
ة وهران 

واقع التحصیل العلمي لمدرHي !رة القدم الجزائر�ة صنف  .(2010) .بن قوة علي  -6

 hة ،المجلد  :العراق  .أواس
 .02،العدد01مجلة األن�ار للعلوم البدن
ة و الر�اض

�طار�ة اخت�ارات لتقو
م �عض القدرات البدن
ة و المهار�ة  .(2012) .�ان بوحاج مز  -7

 hة  :الجزائر .أثناء انتقاء العبي !رة القدم أواس
Hة التر
د!توراه في نظر�ات و منهج

 .البدن
ة و الر�اض
ة ، تخصص التدر�ب الر�اضي 
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م!ت�ة  :اهرة الق .االعداد المهار3 لكرة القدم  .(2002) .حسن السید أبو عبده -8

 .االشعاع الفن
ة

 :الكو�ت  .األسس العلم
ة في تدر�ب !رة القدم  .(1984) .حنفي محمود مختار  -9

 .دار الكتاب الحدیث 

عالقة المؤشرات األنثروHومتر�ة بنتائج االخت�ارات  .(2011) .زHشي نور الدین  - 10

األنشطة البدن
ة و الر�اض
ة المجلة العلم
ة لعلوم و تقن
ات  .البدن
ة حسب أنماm الجسم 

دیوان المطبوعات الدامع
ة  :،جامعة بن عبد الحمید بن �اد
س ، مستغانم  08، العدد 

 .،المط�عة الجهو
ة بو هران 

أثر نوع
ة الشاخص !ممثل أساسي ألدوار المدافع في ق
م  .(2012) .زرف محمد  - 11

نها لناشئ ما قبل التكو�ن في !رة التقو
م لتخط
h عمل
ة تدر�ب مهارة الجر3 �الكرة و دو 

 .اطروحة د!توراه  :الجزائر  .القدم 

 .(2009) .عطا هللا أحمد ، عبد القادر ز�توني ، بن قاصد علي الحاج محمد - 12

 classeفي الجزائر  "الر�اضة و الدراسة "طرق و وسائل النتقاء المتفوق ر�اض
ا ضمن 

sport études. ات ا
 06النشطة البدن
ة و الر�اض
ة،العدد المجلة العلم
ة و تقن

دیوان المطبوعات الجامع
ة المط�عة الجهو
ة  :مستغانم -،جامعة عبد الحمید بن �اد
س 

 .بوهران

المتطل�ات البدن
ة و المهار�ة لحراس المرمى !رة  .(2008) .عالء خطاب یوسف  - 13

 .جامعة السودان  :الخرطوم  .القدم 

نس�ة مساهمة �عض الق
اسات الجسم
ة في مسافة  .(2011) .محمد مطر عرك  - 14


ة الر�اض
ة ، المجلد  .رم
ة التماس لالعبي !رة القدم للمتقدمین H04مجلة علوم التر ،

 .02العدد 

 :القاهرة  .المرجع في الق
اسات الجسم
ة  .(1997) .محمد نصر الدین رضوان  - 15

 .دار الف!ر العرHي
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