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  واقع اخت�ار الالعبین في �رة القدم الجزائر�ة 

 سنة: بین المنهج العلمي والتقلید! 20تحت 
 

 3د زرف محمد -    2بن قـوة علي  .د أ. -  1بن نعمة بن عودة
 ) mosta.dz-nnama@univbenaouda.be(جامعة مستغانم - معهد التر��ة البدن�ة و الر�اضة 1
  )  mosta.dz-ali.bengoua@univ (  جامعة مستغانم - معهد التر��ة البدن�ة و الر�اضة 2
 ) omeca.zerf@outlook.combi  ( جامعة مستغانم - معهد التر��ة البدن�ة و الر�اضة 3
  

  الملخص:

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع عمل�ة اخت�ار الالعبین في 6رة القدم الجزائر�ة  

ومدP مواكبتها لألسلوب العلمي المتمثل في برامج التقو�م والمتاHعة، Hعیدا عن الطرق 

من واقع تدبدب  التقلید�ة التي تعتمد على رؤ�ة المدرب 6مسؤول عن اخت�اراته. وهذا

نتائج المنتخHات الوطن�ة في المحافل الدول�ة الذU یؤ6د نتائج الدراسات العلم�ة الجزائر�ة 

وان خیر دلیل استغناء الناخب الوطني عن خدمات الالعب. وعلى أساس ذلك تأتي 

اهم�ة هذه الدراسة لتكشف عن واقع عمل�ة االخت�ار ومدP توظ�فها األسالیب العلم�ة 

التطور الحاصل في مجال 6رة القدم العالم�ة 6نتاج افرزته الدراسات العلم�ة من  لمواكHة

سنة.  20محددات ومتطلHات البدن�ة والمهار�ة 6مؤشر الخت�ار العبي 6رة القدم تحت 

حیث اعتمد طاقم الHحث على المنهاج الوصفي Hطر�قة المسح وذلك Hاستجواب مدر�ي 

ائرU. حیث أسفرت النتائج الدراسة الحال�ة   على الفئات الشHان�ه للجهة الغرب الجز 

اعتماد مدر�ینا على المالحظة الشخص�ة الغیر مؤسسة Hعیدا على التحلیل مHار�ات 

و�رامج التقو�م والمتاHعة 6االختHارات والق�اسات 6وسائل تقی�م تساهم في متاHعة ومراقHة 

تثمار المالحظة العلم�ة تطور مستوP الالعبین. وعل�ه یوصي طاقم الHحث Hضرورة اس

المؤسسة Hاالعتماد على االختHارات البدن�ة والمهار�ة تفاد�ا لض�اع المواهب الشاHة التي 

  .تخدم مستقبل 6رة القدم الجزائر�ة.
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بین المنهج العلمي  - سنة 20اخت�ار الالعبین تحث  - 6رة القدمالكلمات األساس�ة:  

Uوالتقلید  

 
 

For what process and approach: our breeders elected our Algerian 

footballers under 20 
 

Astract:   

The objective of this study is to discover the reality of the process of selection 

of players in Algerian football and its ability to follow the scientific process in 

the form of tests and measurements. However, the reality of Algerian soccer 

game shows the defect of this system conserved in weak of local Player 

Appointment in the national team. On this basis, this descriptive study aims to 

reveal the reality of the process and the methods used in the selection of 

football players under the age of 20. Where our inquiry tells us the absence of 

scientific methods. Based on this we have recommended our coaches to use 

scientific methods based on physical tests and skills in order to avoid the loss 

of young talent future of Algerian football. The reality of selecting players in 

the Algerian football under 20 years: between the scientific method and the 

traditional Key words:  Football - players under 20 years - scientific and the 

traditional approach. 

  

Résumé :  
 L’objectif de cette étude est d’exposiez la réalité du processus de sélection 

pratique par nos entraineurs dans la sélections des joueurs football algérien.  

Cependant, la réalité du football algérien montre le défaut de ce système 

observé dans la nomination des joueurs local dans l'équipe nationale. Sur cette 

base, cette étude descriptive a pour objectif de révéler la réalité du processus et 

les méthodes employées dans la sélection des joueurs de football de moins de 

20 ans. Les résultats obtenus montrent que la majorité des entraineurs basent 

sur les méthodes empiriques. Pour ses raisons les chercheurs recommandent la 

méthode scientifique basé sur les tests physiques et les compétences afin 

d'éviter la perte des talents algériens.  

Mots clés:  Football - catégorie U20 - approche scientifique et 

traditionnelle 
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   مقدمة  -
6رة القدم من الر�اضات الجماع�ة األكثر شعب�ة في العالم سواء من حیث الممارسین 

(ف�فا،  2006ملیون في  330، 2001ملیون مسجل في H240انتظام، حیث فاق عددهم 

 العب محترف 113000أن عدد الالعبین المحترفین فاق  فیني. و�شیر )2006

(Vigne Gregory, 2011, p. 4)  عد أخر وال شك أن عدد وهذا الرH قم یرتفع عام

الجمهور أكثر 6Hثیر من هذه األرقام التي تقدر Hالمالیین، ز�ادة عن النقاد والمتتHعین 

واإلعالمیین، هذه الفئة العر�ضة همها الوحید حصد األلقاب سواء على مستوP فرقهم 

الر�اضة للHحث  الوطن�ة أو حتى على مستوP أندیتهم ، هذا ما أجبر القائمین على هذه

  عن أنجع 

  الطرق للوصول Hالالعب /الفر�s إلى المستو�ات المطلوHة ضمن هذا التخصص. 

و هذا من خلف�ة نظر�ة مفادها Hان االنجاز الر�اضي مطلب جم�ع القائمین على العمل�ة 

 التدر�ب�ة، والوصول إل�ه أمر جد معقد وذلك لتداخل عدد 6بیر من العوامل.

(Alexendre dellal, 2008, p. 9) (Vigne Gregory, 2011, p. 8)  6ما أنه ال

�أتي نتجة الصدفة بل یتعداه إلى 6ثیر من العمل الجاد اساسه تضافر جهود 6ل من 

  اإلدار�ین ، المسیر�ن ، المدر�ین و حتى الجمهور. 

ومن اعتHارات ذوU التخصص ضمن هذا المجال والتي تنصح القائمین على هذه العمل�ة 

HالH ار أفضل�م، التي تساهم في اخت�حث عن أحدث أسالیب التدر�ب وأفضل وسائل التقو

) (عامر 2013) (منصور جمیل العن6Hي، 2006ز6ي محمد حسن، الالعبین وأكفئهم (

. تأتي أهم�ة هذه الدراسة من خلف�ة الدراسات الجزائر�ة التي تشید )2014فاخر شغاتي، 

 Uالالعب الجزائر Pوالضعیف في الى تأرجح مستو yالالعب األجنبي بین المتوسH مقارنة

. و التي تعز�ه الى االبتعاد عن العمل )2004(بن قوة علي،  المهارات والصفات البدن�ة

العفوU والفوضوU مقارنتا Hاالعتماد على الطر�قة العلم�ة التي تقدم نتائج مضبوطة ودق�قة 

 .)2012(بوحاج مز�ان، 
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لم�ة المؤسسة وذلك ألهمیتها الHالغة محل�ا وعالم�ا في اخت�ار اعتمادا على المالحظة الع

( محمد حازم Hش6ل عام والناشئین في 6رة  )2013(وائل مارون، الموهوب الر�اضي 

  Hش6ل خاص.                                                                )2005محمد ابو یوسف، 

  مش�لة : ال  -
المناسب لنوع النشا} هو الخطوة األولى نحو الوصول إلى مستوP  �عتبر اخت�ار الفرد

، و هذا من خالل اخت�ار  الالعب  )2005( محمد حازم محمد ابو یوسف،  الHطولة

) (نایف 2010(مفتي إبراه�م حماد،  األكفاء و األفضل، توفیرا للوقت و المال و الجهد

.اعتمادا  (George Cazorla, 2006) لتحقیs أفضل النتائج )2012مفضي الجبور، 

على آل�ات حدیثة مؤسسة على حقائs علم�ة بدال من العاطفة و الخبرات الذات�ة الغیر  

 samir) (2005(بن قوة علي، مؤسسة. والذU تشیر ال�ه الدارسات الجزائر�ة 

chibane ،2010(  بوحاج مز�ان، و)2012(  Uفي اعتماد مدر�ینا على العمل العفو

رنتا Hاالعتماد على الطر�قة العلم�ة التي تقدم نتائج مضبوطة ودق�قة والفوضوU مقا

  ).2012(بوحاج مز�ان، 

                                                        و على أساس ذلك نطرح التساؤل العام:            

شر�ن سنة؟                                                                                                ماهي المعایر التي تتأسس علیها عمل�ة اخت�ار لالعب 6رة القدم تحت الع - 

  ال5حث: هدف -
  یهدف الHحث إلى:                                                                                        

  مدP استثمارها لألسلوب العلمي.* التعرف على واقع عمل�ة االخت�ار و  

  فرض�ة ال5حث:  -

 تHعا إلش6ال�ة الHحث و الخلف�ة النظر�ة و المیدان�ة �فترض طاقم الHحث Hان:

*�عتمد مدرب الجزائرU على المالحظة الشخص�ة الغیر مؤسسة بدال من المالحظة 

ساهمة في متاHعة العلم�ة المؤسسة والتي تستند قوتها من التحلیل مHار�ات 6برامج تقو�م م

  الالعب ومراقHة تطور مستوه الفتي والبدني.
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  مصطلحات ال5حث:  -
  اصطالحا هو طر�قة المالحظة في عمل�ة االخت�ار.المنهج التقلید!: 

                                             اصطالحا هو الطر�قة التي تعتمد على المحددات في عمل�ة االخت�ارالمنهج العلمي :

  هو ذلك اإلطار الذU �قع في نطاقه الشيء المقصود منه . المحدد:

  المحددات البدن�ة  :

هي االستجاHة الحق�ق�ة من قبل الفرد الختHارات مقننة یتوجب أداءها Hأسلوب وطر�قة 

والحر6�ة ، و�6ون  محددة وذلك للوقوف على المستوP الحق�قي لHعض الصفات البدن�ة

 راع  للطاقة المطلوHة ، وأش6ال الحر6ات المنفذة خالل األداء الحق�قي..م6ل اختHار 

  )77، صفحة 1980(إبراه�م سالمة ، 

  تعر�ف إجرائي:

  هي االختHارات التي تق�س الصفات البدن�ة الضرور�ة لممارسة نشا} معین .

  المحددات المهار�ة :

رات المهار�ة سواء Hالكرة أو بدون 6رة للوقوف على المستوP تعر�ف إجرائي : هي االختHا

  المهارU لالعب 

  االخت�ار:

عمل�ة تتطلب العثور في وسy 6بیر ، على أفراد لدیهم قابل�ة إلعطاء مهارات عال�ة ، في 

  .(Richard Monpoti, 1989, p. 115) ر�اضة معینة)

خاب أفضل العناصر ممن �ملكون هو ش6ل من أش6ال االنتقاء ، فإذا 6ان االنتقاء انت

الصالح�ة لممارسة نوع معین من النشا} الر�اضي ، أH Uموافقة استعداداتهم وقدراتهم مع 

متطلHات النشا} فإن االخت�ار �عني تحدید أفضل هذه العناصر ممن �سمح لهم مستواهم 

  بتجاوز أقرانهم في المستوP وفs العدد المحدد للنشا} الممارس .

ائي :"عمل�ة تحدید أفضل العناصر في تلك الفترة ممن یتمیزون Hاستعدادات تعر�ف إجر  

  تفوق أقرانهم ووفقا للعدد المسموح Hه" .
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  الدراسات السا5قة والمشابهة:  -
5طار�ة اخت5ارات لتقو�م 5عض القدرات البدن�ة " : 2012دراسة بوحاج مز�ان - 1

  ) سنة "19-17والمهار�ة أثناء انتقاء العبي �رة القدم صنف أواس= (

  : هدفت الدراسة إلى:أهداف الدراسة -

إبراز أهم�ة التقو�م Hصفة عامة والتقو�م البدني و المهارU من خالل Hطار�ة اختHارات  - 

  النتقاء العبي 6رة القدم، لیتم6ن المدر�ون من إدراك الق�مة الحق�ق�ة له. 

صنف أواسy و إبراز دوره  الرفع من م6انة الجانب العلمي في عمل�ة انتقاء العبي 6رة - 

.sالنتائج للفر� sفي تحقی  

  الوصفي Hأسلوب المسح : استخدم الHاحث المنهجالمنهج المستخدم-

العبین عن 6ل فر�s من الراHطة الجهو�ة لوال�ة الجزائر  04تم اخت�ار  :عینة الدراسة -

�ة العبین عن 6ل فر�s من الراHطة الجهو�ة لوال 04فر�s 26العب و H104مجمل 

  فر�s. 41العب و 164فر�s أU  15العب و 60وهران Hمجمل 

  أهم نتائج الدراسة: -

استعمال Hطار�ة اختHارات لتقو�م قدرات الالعبین بدن�ا ومهار�ا أثناء عمل�ة االنتقاء هو  - 

عمل علمي ومنهجي یتطلب من المدرب 6فاءة علم�ة ومهن�ة حتى �م6ن تطب�قه والتعامل 

  معه.

ذU �عتمد على المقاHالت التنافس�ة والمالحظة أثناء عمل�ة االنتقاء ، یجد إن المدرب ال - 

  صعوHة في التعامل مع الالعبین أثناء التدر�ب.

على المدرب أن �عتمد على الطر�قة العلم�ة ما دامت تقدم نتائج مضبوطة ودق�قة  - 

.Uوالفوضو Uواالبتعاد عن العمل العفو  

  :2010دراسة سمیر شی5ان - 2

« Les dimensions corporelles en tant que critère de sélection les jeunes 

footballeurs algériens de 15-16 ans » 

  : هدفت الدراسة إلى:أهداف  الدراسة -
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تحدید البروفیل المرفولوجي لالعب الناشئ الجزائرU وفs المنطقة الجغراف�ة لممارسة  - 

  النشا}.

  للالعب الناشئ الجزائرU حسب مناصب اللعب. تقی�م البروفیل المرفولوجي - 

سنة Hالمقارنة مع الالعب العالمي في  17تحدید م6انة الالعب الجزائرU ألقل من  - 

  نفس الفئة العمر�ة.

  : استخدم الHاحث المنهج التجر�بي.المنهج المستخدم -

العب للمنتخب  25سنة 17العب تحت 146:عینة الHحث شملت عینة ال5حث -

 للجنوب. 39للغرب  18ممن اختیروا للشرق  37ممن اختیروا للوسy  27الوطني 

  أهم نتائج الدراسة: -

  إن معظم المدر�ین �ستعملون المالحظة الخت�ار العبیهم .  - 

  سنة 17ال توجد أسس علم�ة الخت�ار الالعب الجزائرU تحت  - 

 -  Uار الالعب الجزائر�ار الخت�اقتراح بروفیل مورفولوجي 6مع (samir chibane, 

2010).  

"تحدید مستو�ات مع�ار�ة ل5عض المهارات األساس�ة  :2004دراسة بن قوة علي - 3

  ) سنة."16-14عند العبي �رة القدم الناشئین (

  أهداف الدراسة: 14-1

 -  sاألداء البدني لهذه الفئة من الناشئین حسب 6ل منطقة من مناط Pمعرفة مستو

  Hطار�ة االختHارات المقترحة . الوطن (ساحل ، هضاب ، صحراء) حسب

 -  sلهذه الفئة من الناشئین حسب 6ل منطقة من مناط Uاألداء المهار Pمعرفة مستو

  الوطن (ساحل ، هضاب ، صحراء) حسب Hطار�ة االختHارات المقترحة .

معرفة مستوP الالعب الجزائرU من الناح�ة البدن�ة والمهار�ة مقارنة Hالالعب الفرنسي  - 

  ة االختHارات المقترحة.حسب Hطار�

  استخدم الHاحث المنهج المسحي المنهج المستخدم:  -
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تم اخت�ار عینة الHحث Hطر�قة عشوائ�ة ، من مجموع المناطs الم6ونة  :عینة الدراسة -

العHا من مختلف المناطs على النحو  162لجغراف�ة الجزائر ، وقد بلغت العینة الكل�ة 

  التالي:

 18العب موزعین على ثالثة أند�ة من الساحل 6ل نادU ب  54المناطs الساحل�ة: - 

  العب .

العب موزعین على ثالثة أند�ة من المنطقة الداخل�ة 6ل نادU ب  54المرتفعات :  - 

  العب . 18

العب موزعین على ثالثة أند�ة من الجنوب 6ل  54المناطs الجنو��ة (الصحراو�ة):  - 

  العب . 18نادU ب 

  :أهم النتائج -

تذبذب لمستوP الالعب الجزائرU و وجود فروق 6بیرة المستوP سواء من الناح�ة  - 

  المهار�ة أو البدن�ة ،إذا ما توزعت HمستوP التوز�ع الطب�عي.

 -  Uالحظنا أنه 6لما اتجهنا الى الساحل 6لما تح6م الالعب أكثر في الجانب المهار

  صفات البدن�ة.Hالكرة و 6لما اتجهنا ناح�ة الجنوب تح6م الالعب في ال

تأرجح مستوP الالعب الجزائرU مقارنة Hالالعب األجنبي بین المتوسy والضعیف في  - 

  المهارات والصفات البدن�ة.

  التعلیK على الدراسات:  -

من خالل الدراسات الساHقة والمشابهة التي تم عرضها ساHقا �م6ن استخالص Hعض 

الدراسات وتحلیل محتواها للوقوف على النقا} المهمة والتي من خاللها �م6ن نقد هذه 

العالقة بینها و�ین Hحثنا من حیث الهدف والعینة واألدوات المستعملة ومناقشة نتائج هذه 

  الHحوث التي توصلت إلیها والعالقة بینها.

6ما تعد خارطة طر�s للHاحث لتجنب صعاب الHحوث الساHقة و6منطلs لهذا الHحث 

سنة جاء 6ون هذه الفئة تعتبر بواHة األكابر ،  20حت وتأكیدنا على عینة مدر�ي ت .

  وغالب�ة األند�ة المحترفة یوقعون معها عقود طو�لة األجل.
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  الدراسة المیدان�ة: -
  استخدم الHاحث المنهج الوصفي Hأسلوب المسح لمالئمته لطب�عة الHحث .منهج ال5حث: 

الناشئین بوال�ات مدرب ألصناف  110: أجر�ت الدراسة على عینة ضمت عینة ال5حث

من المسجلین للموسم %30الغرب الجزائرU لراHطة وهران ، وهي نسHة فاقت 

2015/2016.  

  مجاالت ال5حث:

وزعت هذه االستمارة في مقر عمل المدر�ین ، وHعضها خالل المجال الم�اني :

  التر�صات  لنیل شهادة التدر�ب .

  .  15/04/2016إلى غا�ة 15/01/2016 أجر�ت هذه الدراسة ما بینالمجال الزمني:

:أجر�ت الدراسة على مدر�ي 6رة القدم للفئات الشHان�ة لHعض وال�ات المجال ال5شر! 

.Uالغرب الجزائر  

  المعامالت العلم�ة ألداة الدراسة:

لقد تم عرض االستمارة في ص�غتها األول�ة على مختصین في مجال  صدق اإلستمارة: 1

ي إلبداء رأیهم حول األسئلة المدرجة في االستب�ان التر��ة الر�اض�ة والتدر�ب الر�اض

ومدP مالئمتها وموضوع الHحث، وHعد هذه الخطوة تم حذف Hعض األسئلة وتغییر 

  ص�اغة الHعض اآلخر.

تم تطبیs االستمارة على Hعض المدر�ین من المجتمع األصلي Hفارق  : ث5ات االستمارة 2

عند مستوP  0.92حیث بلغ معامل االرتHا}أ�ام و6انت إجاHاتهم ثابتة.  10زمني قدر ب

.وهو ما 14عند درجة حر�ة  0.49وهي ق�مة أكبر من الجدول�ة المقدرة ب 0.05داللة

  یؤ6د ثHات االستمارة.

ان ارتفاع 6ل من معامل الصدق و الثHات یؤ6دان للطاقم الHحث عن  :الموضوع�ة 3

  مدP صدق االستHانة في ق�اس ماوصعت ال�ه.
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  عرض النتائج ومناقشتها: -
  .األول: المعلومات الشخص�ة المحور

  01الجدول رقم 

األس

  ئلة

  م�²ا  ج�²ا  األجو5ة

 

المس

 Pتو

العلم

!  

  ثانو! 
تقني 

  سامي

مستشا  ل�سانس

  ر

  د�توراه  ماج�ستر  ماستر

12.

59  

68.

82  4

5  

41

% 

2

3  

21

%  

1

5  

14

%  
5  

4

%  

2

0  

18

%  
 -   -   -   -  

شهاد

ة 

التدر 

  یب

  �Aاف  �Bاف Cاف�  03فاف  02فاف  01فاف

11.

07  

45.

99  
1

0  

09

% 

3

2  

29

%  

4

1  
37%  

2

7  
25%  -  -  -  -  

الخبرة 

المه

  ن�ة

  سنوات 10أكثر من   سنوات 10إلى  6من  سنوات 5إلى 1من
5.9

9  

80.

45  07  06% 23  21%  80  73%  

الصن

 ف

األكثر 

تدر�

  ب

13تحت

  سنة

15تحت

  سنة
  سنة19تحت  سنة17تحت

20تحت

  سنة
  أكابر

11.

07  

29.

19  2

0  

09

% 

1

2  

11

%  

1

5  
14%  

1

5  
14%  

4

0  

36

%  

1

8  

16

%  

العب 

Kساب  

3.8  ال  نعم

4  
110  

110  100%  -   - 

  )1- ودرجة حر�ة (عدداالقتراحات  0.05الجدول�ة عند مستوP داللة  6²ل ق�م 6ا

  

 ²فإن 6ا 1من خالل الجدول أعاله نالح� أنه ف�ما یخص السؤال 

Hالتالي فالفرق  0.05مستوP داللة عند  12.59أكبر من الجدول�ة   68.82المحسوHة
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Hالتالي فغالب�ة العینة  %41دال إحصائ�ا ألكبر تكرار وهو المستوP الثانوU بنسHة بلغت 

حول شهادة التدر�ب ف6ان الفرق دال  2ذات مستوP ثانوU ،أما ف�ما یخص السؤال 

عند نفس مستوP  11.07أكبر من الجدول�ة  45.99المحسوHة  ²إحصائ�ا 6ون 6ا

، في %37و6انت نسبتهم H03التالي فغالب�ة المدر�ین �حملون شهادة فاف  0.05داللةال

حین ما تعلH sالخبرة المهن�ة ، ف�م6ن القول أن غالب�ة المدر�ین �متلكون خبرة مهن�ة 

 ²) أكبر من 6ا80.45المحسوHة (  ²معتبرة حیث 6ان الفرق دال إحصائ�ا 6ون 6ا

أما الصنف األكثر تدر�Hا   %73ر نسHة والتي بلغت ) وهوما وافs أكب5.99الجدول�ة (

 ²)لكا29.19سنة 6ون الفرق دال إحصائ�ا ب ( 20من قبل المدر�ین فعاد لصنف تحت

الجدول�ة عند نفس مستوP الداللة.وهو في  H(²النسHة ل 6ا11.07المحسوHة مقابل (

انوا العبین ساHقین الواقع من بین أهداف الHحث.بینما �م6ن القول أن 6ل أفراد العینة 6

والتي هي أكبر 6Hثیر من ق�مة  110المحسوHة ²حیث 6ان الفرق دال Hق�مة 6ا

  .%6100ما وافقت أكبر نسHة 3.84الجدول�ة 6²ا

 

وعل�ه یخلص طاقم الHحث الى أن معظم المدر�ین ال یتمتعون HمستوP علمي 

و اخت�ار الموهب وافر �اهل خبرتهم المهن�ة الن تصHح مع�ار �ستمد Hه في انتقاء ا

(بن قوة علي، الشاHة و الذU تعلs عل�ه الدراسات الساHقة  في 6فاءة المدرب العلم�ة 

  .و التي �عبر عنها)262، صفحة 2012(زرف محمد،  )121، صفحة 2004

)Alexendre dellal ،2008(  علوم التدر�ب الر�اضي، حیثH إلمام المدرب PمستوH

 مدر�ین الجزائرU المعرفي محدود إن لم �6ن ضعیفبن قاصد علي أن مستوP ال یذ6ر

(حسن السید أبو عبده،  )48، صفحة 2010(بن قاصد علي ،بن دحمان محمد، 

2008(.  
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  واقع عمل�ة االخت�ار في الغرب الجزائر!  المحور الثاني:

  02الجدول رقم

  م�²ا  ج�²ا  االجا5ة  السؤال

هل تقوم  1

5عمل�ة 

االخت�ار 

5مفردك أو 

5مساعدة 

  آخر�ن؟

  فر�K عمل  5مساعدة مدرب آخر  5مفردك

5.99  58.44  
82  75%  28  25%  -   -  

هل  2

تلقیتم 

تكو�ن أو 

ترcص 

حول 

عمل�ة 

  االخت�ار؟

  ال  نعم

3.84  58.18  
15  14%  95  86%  

على أ!  3

أساس تتم 

عمل�ة 

  االخت�ار؟

  جوانب أخرP   االخت5ارات  المالحظة

5.99  63.6  
76  69 %  15  14 % 19  17 %  

إذا �نتم  4

تعتمدون 

على 

المالحظة 

فما هي 

الجوانب 

التي 

تولونها 

  االهتمام؟

بدني 

  ومهار! 

التزام 

  خططي
  اندفاع الالعب  مرفولوجي

جوانب 

 Pأخر  

9.48  171.7  

61  80 

% 

05  6.5  

% 

05  6.5  

%  

03 

  

4  

% 

02 3  

%  

  21.33  9.48  جم�ع ما سبKاخت5ارات اخت5ارات ق�اسات اخت5ارات إذا �نتم  5
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تعتمدون 

على 

االخت5ارات 

والق�اسات 

فما 

  طب�عتها؟

مهار�ة و 

   بدن�ة

  نفس�ة  فسیولوج�ة  مرفلوج�ة

10  
67  

% 
2  

13  

% 
2  

13  

%  
1  

7  

% 
 -   -  

هل  6

تتمتعون 

5استقالل�ة 

تامة أثناء 

ق�ام�م 

5عمل�ة 

  االخت�ار؟

  ال  نعم

3.84  42.03  
89  81  %  21  19 %  

  )1- ودرجة حر�ة (عدد االقتراحات  0.05اللة الجدول�ة عند مستوP د 6²ل ق�م 6ا

  

 ²وHاإلجاHة على السؤال األول نالح� أن ق�مة 6ا 02من خالل الجدول رقم : 

ودرجة  0.05) عند مستوP داللة5.99الجدول�ة ( ²) أكبر من ق�مة 6ا58.44المحسوHة(

عمل�ة Hالتالي فالفرق دال إحصائ�ا و�م6ن القول أن معظم المدر�ین �قومون H 2حر�ة

االخت�ار Hمفردهم،وعند تحلیلنا لإلجاHة عن السؤال الثاني نالح� أ�ضا وجود داللة 

) وعل�ه 3.84( ²) أكبر من الق�مة الجدول�ة ل 6ا58.18المحسوHة ( ²إحصائ�ة 6ون 6ا

�م6ن القول أن غالب�ة المدر�ین لم یتلقوا تكو�ن أو تر�ص حول عمل�ة االخت�ار وهو ما 

 ². أما ف�ما یخص اإلجاHة عن السؤال الثالث ف6انت 6ا%95وافs أكبر  نسHة ب

)Hالتالي فالفرق دال وعل�ه فمعظم 5.99( ²) أكبر من الق�مة الجدول�ة 6ا63.6المحسوHة(

المدر�ین �ستعلون المالحظة الخت�ار الالعبین، أم عن جوانب المالحظة ف6ان الفرق دال 

وعل�ه  0.05) عند مستوP داللة9.48(الجدول�ة ²)أكبر من 6ا171.7( ²إحصائ�ا 6ون 6ا

�م6ن القول أن غالب�ة المدر�ین یولون الجانب البدني والمهارU األولو�ة في االخت�ار 

. أما من استعمل االختHارات والق�اسات ف6انت أ�ضا تصب %80و6انت النسHة 6بیرة ب
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محسوHة  ²ب 6افي خانت االختHارات البدن�ة والمهار�ة وذلك ألن الفرق 6ان دال إحصائ�ا 

). أما HاإلجاHة عن السؤال السادس 9.48الجدول�ة ( ²) والتي هي أكبر من 6ا21.33(

فنالح� استقالل�ة العینة المستجوHة في عمل�ة االخت�ار 6ون جاء الفرق دال إحصائ�ا 

)وهو ما 3.84الجدول�ة ( ²) أكبر من 6ا42.03المحسوHة ( ²ألكبر تكرار حیث 6انت 6ا

Hأكبر نس s81ة واف% .  

ومن خالل هذه النتائج یتبین أن معظم المدر�ین القائمین على هذه العمل�ة �عتمدون على 

خبرتهم في انتقاء واخت�ار لالعبهم Hعیدا عن المالحظة العلم�ة المؤسسة التي تستمد 

. والتي تشیر الیها )2004(محمد صHحي حسانین، قوتها من متطلHات التدر�ب الحدیث 

، samir chibane) (2005) (بن قوة علي، 2012(بوحاج مز�ان، ئر�ة الدارسات الجزا

في تحدید البروفیل المورفولوج�ا والفسیولوجي لالعب الجزائرU 6معایر الخت�ار  )2010

 U2014(عامر فاخر شغاتي، الالعب الجزائر) (Vigne Gregory ،2011( والتي .

قة العلم�ة ما دامت تقدم نتائج على الطر� في االعتماد )2012بوحاج مز�ان، یلخصها (

 Uوالفوضو Uقة واالبتعاد عن العمل العفو�مضبوطة ودق.  

  المحور الثالث:محددات االنتقاء

 03الجدول رقم:

  م�²ا  ج�²ا  األجو5ة  األسئلة

هل سبK لك وأن  1

اطلعت على 5عض 

  محددات االخت�ار؟

  ال  نعم

3.84  4.4  
66  60%  44  40% 

إذا �انت اإلجا5ة  2

فهل سبK وان  بنعم

  استعملتها؟

  ال  نعم

3.84  26.66  
10  17 % 50  83 % 

ما هي الصفات  3

البدن�ة التي 

تعتمدون علیها في 

  االخت�ار؟النوع

  إجا5ة ضع�فة  إجا5ة مقبولة  إجا5ة جیدة

5.99  19.73  
18  16%  36  33%  56  

51  

% 
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ما هي المهارات  4

التي ترونها مهمة 

  في االخت�ار؟

  إجا5ة ضع�فة  جا5ة مقبولةإ  إجا5ة جیدة

5.99  27.77  
15  14% 35  32%  60  

54 

% 

أال ترون أن  5

المالحظة وحدها 

غیر �اف�ة و�نجر 

  عنها ظلم لالعبین؟

  ال  نعم

3.84  67.23  
98  89 % 12  11 % 

أال توافقون على  6

اعتماد طر�قة علم�ة 

لالخت�ار تكون أكثر 

  موضوع�ة؟

  Kال أواف  نوعا ما  أوافK �ثیرا

5.99  144  
103  94 % 07  06 % -  -  

  )1-ودرجة حر�ة (عدد االقتراحات  0.05الجدول�ة عند مستوP داللة  �²ل ق�م �ا

  

فإن غالب�ة   1یتبین لنا أنه HاإلجاHة على السؤال رقم   03خالل الجدول رقم من

�مة ) أكبر من الق4.4المحسوHة (²المدر�ین قد اطلعوا على محددات االخت�ار 6ون 6ا

وهي ق�مة دالة إحصائ�ا، 6ما وافقت أكبر  0.05) عند مستوP داللة 3.84( ²الجدول�ة 6ا

 ²، 6ما نجد أن الفرق دال إحصائ�ا في اإلجاHة عن السؤال الثاني 6ون 6ا %60نسHة ب

) Hالتالي �م6ن القول أن معظمهم لم 5.99) أكبر من الق�مة الجدول�ة(26.66المحسوHة(

دات ، أما عند تقی�م إجاHات المدر�ین في السؤال الثالث نجد أن ق�مة �ستعملوا تلك المحد

 0.05) عند مستوP داللة5.99الجدول�ة ( ²) أكبر من ق�مة 6ا19.73المحسوHة ( 6²ا

Hالتالي فالفرق دال و�عود ألكبر تكرار Hالتالي فإجاHات المدر�ین ضع�فة حول الصفات 

المحسوHة  ²إلجاHة عن السؤال الراHع 6ون 6االبدن�ة ، ونفس الداللة اإلحصائ�ة عند ا

) وعل�ه فتقی�م إجاHات المدر�ین حول 5.99الجدول�ة ( ²) أكبر من ق�مة 6ا27.77(

  ²معرفتهم للمهارات الواجب اعتمادها لالخت�ار ضعیف. في حین 6انت ق�مة 6ا

ي وجود مما �عن 5الجدول�ة عند اإلجاHة عن السؤال رقم ²)أكبر من 6ا67.23المحسوHة (

فرق إحصائي لصالح العینة التي أكدت عدم 6فا�ة المالحظة في االخت�ار، وعند التطرق 
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الجدول�ة  ²) أكبر من 6ا144المحسوHة (²لإلجاHة عن السؤال السادس نجد أن ق�مة 6ا

) Hالتالي الفرق دال إحصائ�ا و�م6ن القول أن المدر�و�ن أیدوا اعتماد طر�قة علم�ة 5.99(

  في االخت�ار.

و عل�ه نخلص الى تناقض القائمین حول عمل�ة تجسید المنهاج العلمي في انتقاء 

الخامات الجزائر�ة التي بدورها یجب ان تتأسس وفقا للمعایر متطلHات النشا} و المنصب 

في استعانة HاالختHارات 6وسائل تقو�م  )2014(عامر فاخر شغاتي،  و التي �شیر الیها

المتطلHات البدن�ة والمهار�ة تدع�ما للمالحظة الشخص�ة تساهم في تحدید مستوP نمو 

 )2004(بن قوة علي، و6ذا  )2010(بن قاصد علي ،بن دحمان محمد، الغیر مؤسسة 

)Alexendre dellal ،2008(  ،حسن السید أبو عبده)وغیرهما للوصول  )2008

  للمستوP العالي الذU �عد مطلب عمل�ة انتقاء الالعب االكفاء.

یتبین لنا مدP صحة  03و 02و 01ل عرض النتائج الساHقة للجداول * من خال

الفرض�ة حیث أسفرت النتائج عن استخدام المدر�ین للمالحظة من خالل المHار�ات 

 Pة المستو�ة والمهار�ة وذلك لمحدود�ارات البدنHار العبیهم مهملین االخت�6مؤشر الخت

 لبرمجة الجیدة وهذا ما أكده 6ل منالعلمي من جهة وضعف س�اسة التكو�ن وافتقارها ل

)samir chibane ،2010( بوحاج مز�ان،  و)2004(بن قوة علي،  و )2012(.  

  

  االستنتاجات والتوص�ات:  -
بناء على نتائج هذا الHحث ، وفي إطار الوسائل اإلحصائ�ة المستعملة أم6ن التوصل 

  إلى االستنتاجات التال�ة:

مالحظة 6وسیلة رئ�س�ة الخت�ار الالعبین مهملین استعمال غالب�ة المدر�ین لل - 1

االختHارات والق�اسات وذلك لسهولتها من جهة وعدم وجود معاییر علم�ة متاحة للمدر�ین 

.P6بدیل علمي من جهة أخر  

 المدر�ین Hعمل�ة االخت�ار وعدم إشراك أخصائیین. انفراد - 2

  وعل�ه یوصي الHاحث Hما یلي:
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  االخت�ار على مستوP الراHطات، وٕاجHار األند�ة Hالعمل بها.ضرورة اعتماد معاییر و  -1

ضرورة تخط�y حاضر ومستقبل الالعب الجزائرU بناء على المالحظة العلم�ة  -2

  المؤسسة.

  

  المصادر والمراجع: -
 .whttps://ar.wikipedia.org(Hال تار�خ). تم االسترداد من  01

افة التدر�ب�ة عند مدر�ي 6رة القدم ). الثق2010بن قاصد علي ،بن دحمان محمد. ( 02

الجزائر�ة ومدP انع6اسها على مقومات العمل�ة التدر�ب�ة. مستغانم: المجلة العلم�ة لعلوم 

  وتقن�ات األنشطة البدن�ة والر�اض�ة، العدد الساHع.

). تحدید مستو�ات مع�ار�ة لHعض المهارات االساس�ة عند 2004بن قوة علي. (03

  سنة). الجزائر: رسالة د6توراه.16-14ناشئین (العبي 6رة القدم ال

). Hطار�ة اختHارات لتقو�م Hعض القدرات البدن�ة والمهار�ة 2012بوحاج مز�ان. ( 04

)yسنة. الجزائر.19- 17أثناء انتقاء العبي 6رة القدم صنف أواس (  

). االعداد المهارU لالعبي 6رة القدم (النظر�ة 2008حسن السید أبو عبده. ( 05

  تطبیs). الطHعة الثامنة،االس6ندر�ة : م6تHة االشعاع الفن�ة.وال

). أثر نوع�ة الشاخص 6ممثألساسي ألدوار المدافع في ق�م 2012زرف محمد. ( 06

التقو�م لتخط�y عمل�ة تدر�ب مهارة الجرH Uالكرة ودونها لناشئما قبل التكو�ن في 6رة 

  القدم. الجزائر: رسالة د6توراه.

نظم تدر�ب الناشئین - ). علم التدر�ب الر�اضي 2014تي. (عامر فاخر شغا 07

  االردن: م6تHة المجتمع العر�ي.- للمستو�ات العل�ا. الطHعة االولى، عمان 

). بناء عاملي لHطار�ة اختHارات بدن�ة وحر6�ة لالعبي 2013قاسمي عبد المالك. ( 08

الراHطة المحترفة سنة)لفرق  20) سنة وأواسy (أقل من17- 616رة القدم صنف ناشئین(

  لوال�ة قسنطینة. قسنطینة: رسالة ماج�ستیر.
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). الق�اس واالختHار في التر��ة الر�اض�ة . حلوان 2003لیلى السید فرحات . ( 09

  ،مصر : مر6ز الكتاب للنشر.

). الق�اس والتقو�م في التر��ة البدن�ة والر�اضة. 2004محمد صHحي حسانین. ( 10

  دار الف6ر العر�ي الطHعة السادسة،القاهرة:

). اسس اخت�ار الناشئین في 6رة القدم. 2005محمد حازم محمد ابو یوسف. ( 11

  االس6ندر�ة: دار الوفاء لدن�ا الطHاعة والنشر.

- ). الندر�ب الر�اضي وآفاق المستقبل. عمان2013منصور جمیل العن6Hي. ( 12

  االردن: م6تHة المجتمع العر�ي.

). فسیولوج�ا التدر�ب الر�اضي. عمان االردن: م6تHة 2012نایف مفضي الجبور. ( 13

 المجتمع العر�ي.
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starsbourg. 

15 George Cazorla. (2006). Evaluation physique et physiologique du 
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