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الجزائر� لمتطل�ات التوج�ه  واعتماد المدربمد� إدراك 

  الر�اضي القاعد�
  

  3د/ زرف محمد  -     2بن قـوة علي /أ.د -     1ببـوشة وهـیبا. 

  ) mosta.dz-wahib.beboucha@univ (معهد التر��ة البدن�ة و الر�اضة  /جامعة مستغانم 1
 ) mosta.dz-ali.bengoua@univ الر�اض�ة ( معهد التر��ة البدن�ة و /جامعة مستغانم2
  ) biomeca.zerf@outlook.com(  معهد التر��ة البدن�ة و الر�اضة  /جامعة مستغانم3

  

  ملخص:لا

هدفت الدراسة الحال�ة إلى التعرف على نظم التوج�ه القاعد> المط:قة في 7رة القدم 

الجزائر�ة 7محاولة للوقوف على مدK إدراك و إعتماد المدرب الجزائر> لمتطل:ات التوج�ه 

الر�اضي القاعد> و ذلك من خالل صبرنا ألرائهم عن طر�N إست:انة أتت محاورها على 

  النحو التالي:

 المطبN في انتقاء وتوجه الموهوبالنظر> للتوج�ه الر�اضي القاعد> الممارسة اقع و  - 

 في 7رة القدم ةالناشئ

  في 7رة القدم ةموهوب الناشئالتوجیهتوجه ة المط:قة في العمل�الممارسات الواقع  - 

 في 7رة القدم الناشئةموهوب التوجه المعتمدة في العلم�ة  اهم القواعد - 

ن وتفر�غنا للنتائجوحسابنا لصدق وث:ات االست:انة المط:قة من خالل و:عد موافقة المح7می

  المعالجة اإلحصائ�ة المطلو:ة خلص طاقم ال:حث إلى النتائج الموال�ة:

جم�ع العینة المفحوصة تأكد أهم�ة التوج�ه الر�اضي القاعد> لضمان جودة  •

 إنتقاء و توج�ه العناصر الموهو:ة.

إلى الجزائر�ة د میدان 7رة القدم افتقیلة تاكد ااإلعتماد على خبرة المدرب 7وس •

  .توجه الموهوب الناشئةتسمح باإلستراتیج�ة 

  القاعد> الر�اضي التوج�ه –متطل:ات  :3لمات ال�حث
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Which perceptions and apply our Algerian coaches in the basic sport 

orientation?  
Abstract: 

This research is aimed at the acknowledgement of the issue of systematic basic 

orientation to those talented young in the Algerian football. The problematic 

here is to see how trainers are conscious and aware of the needs of the 

elementary guidance through their views and views of some activity in the 

domain of training football. Our sample has been composed of 90 coaches 

from clubs of the west and the centre of Algeria. Tested by survey been divided 

into three axes. Based on the statistical treatment we found that: 

-All participants confirmed the importance of theoretically basic orientation of 

the youth soccer. 

-All participants confined the use of traditional tools in basic orientation. 

Keywords of research:  basicorientation / basicscientific 

 

 

Quelles perception et appliquent nos entraîneurs Algériens dans 

l'orientation sportive de base 

 

Résumé: 
Cette recherche vise à reconnaître la question de l'orientation systématique de 

base de ces jeunes talentueux dans le football algérien. La problématique ici est 

de voir comment les formateurs sont conscients et conscients des besoins de 

l'orientation élémentaire à travers leurs points de vue et les points de vue de 

certaines activités dans le domaine de la formation de football. Notre 

échantillon a été composé de 90 entraîneurs des clubs de l'ouest et du centre de 

l'Algérie. Testé par enquête a été divisé en trois axes. Sur la base du traitement 

statistique, nous avons constaté que : 

- Tous les participants confirment l'importance des bases théoriques dans 

l'orientation de base chez les jeunes footballeurs. 

- Tous les participants confirment l’utilisation des outils traditionnels dans 

leurs orientations de base. 

Les mots clés : l’orientation basique / les bases scientifiques 
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  مقدمة:  - 1 

�ع المستوK خالل المنافسات أن إنجاز األرقام الق�اس�ة والمردود رفف�ه الشك مما 

نوع�ة اإلنتقاء مثلما هو في جم�ع  بل هو ولیدعند دول الغرب ل�س ولید الصدفة 

الجاهزة بنوع�ة المادة األول�ة فال �م7ن أل>  المنتجالقطاعات األخرK حیث تتعلN نوع�ة 

بناء أن �صمد طو�ال ما لم تكن قاعدته صل:ة و قو�ة 7ذلك هو األمر في المجال 

�اضي فین:غي العنا�ة و اإلهتمام :الناشئین ذو> القدرات و المواهب والعمل على رفع الر 

، 2004مستواهم لتحقیN أفضل النتائج الر�اض�ة منذ التنشأة (الخضر> هدK محمد، 

  .) 08صفحة ص

المناس:ة لهم من  الر�اضةمیدان التوج�ه الر�اضي الذ> یهتم بتوج�ه األفراد إلى و 

دور 7بیر في تطو�ر و تحسین قدرات األفراد  و إستعداداتهم و التنبؤ  الم�ادین التي لها

:صیرورتها بنسب معتبرة 7ل حسب خصوص�اته و الظروف المح�طة :ه فهو �م7ننا من 

التعرف على حدود إم7ان�اته ولو نسب�ا لتوجیهه للنشاk الر�اضي األكثر تناس:ا مع 

ى حد 7بیر فرص النجاح و التألN إم7اناته و مستواه ومیوله و الذ> �ضمن ف�ه عل

  ).1999(حسانین، 

إن التوج�ه الر�اضي القاعد> األولي من العمل�ات المهمة في تقو�م و ضمان 

تحقیN األهداف المرجوة منه و ذلك :مساعدة األفراد خاصة في المراحل األولى من ح�اته 

 صةه الح�ات�ة وخاالذ> هو في أشد الحاجة إلى التوجیهو اإلرشاد نتیجة محدود�ة خبرت

سنة و ذلك لتحدید المتطل:ات  13أن الفئة العمر�ة المقصودة في ال:حث هي تحت 

الخاصة :التوج�ه القاعد> لكرة القدم و الموافقة لمختلف خصوص�ات الفرد البدن�ة و 

  المهار�ة و ألن التوج�ه عامة مبني على قاعدتین أساسیتین : 

 داداته و میوله .دراسة الفرد و معرفة قدراته و إستع - 1

 )106، صفحة 2002(رضوان، دراسة و تحدید لمتطل:ات الر�اضة الممارسة. - 2

و اختلفت تعار�ف التوج�ه من قبل العلماء و المختصین :حیث 7ل واحد منهم �عط�ه 

سعد جالل التوج�ه  حیث �عرف معنى معینا  رغم اشتراكهم في الهدف من عمل�ة التوج�ه
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تهدف إلى مساعدة الفرد على أن �فهم نفسه و �فهم مشاكله  :أنه مجموعة الخدمات التى

، و أن �ستغل إم7اناته الذات�ة من قدرات و مهارات واستعدادات ومیول لحل مشاكله حال 

، صفحة 1999(شرف عبد الحمید، عمل�ا یؤد> إلى تكی�فه مع نفسه و مع مجتمعه

175(.  

7دراسة بن قوة علي و آخرون  ومن خالل خلف�ة نتائج الدراسات السا:قة الجزائر�ة

قبل و :عد قانون الموهوب الناشئة  التي خلصت إلى اإلرتجال�ة  عمل�ة اإلنتقاء و التوج�ه

اإلحتراف الر�اضي الذ> تبنته الدولة الجزائر�ة و هذا من خالل تسخیرها لجم�ع 

عل�ة. اال اإلم7انات الماد�ة او ال:شر�ة المساهمة في الوصول بر�اضینا الى المستو�ات ال

ان واقع الكرة الجزائر�ة قد ألزم على الناخب الجزائر> و 7ل من تداول على هذا المنصب 

:اإلستنجاد بخدمات الالعب الجزائر> خر�ج المدارس األور��ة على ع7س الفرق اإلفر�ق�ة 

7الكامرون و نیجر�ا أو مصر 7بلد عر�ي . ومن هنا جاءت هذه الدراسة للوقوف على 

راك و إعتماد القائمین و مدر�ي 7رة القدم الجزائر�ة لمتطل:ات التوج�ه واقع مدK إد

 القاعد>.

  المش3لة:   -2

أن أ> فتى حال�ا لد�ه نمو   F.JOKADIیذ7ر ر�سان خر�:q مجید نقال عن 

طب�عي ف�ما یخص عناصر الل�اقة البدن�ة من حقه أن �حصل على فرصة 7ي �ص:ح 

ف هو العنا�ة :األج�ال الناشئة و محاولة تزو�دهم :طال و السبیل للوصول لهذه األهدا

:القسq األكبر من اإلهتمام و العمل الجاد و ال یتم هذا إال بواسطة العمل�ة التدر�ب�ة و 

التر�و�ة و التي تعتمد بدورها على فهم الناشئ و توجیهه وفN موهبته من قدرات و 

ا فائدة اإلنتقاء إن لم نحسن توج�ه إستعدادات و تنمیتها حتى یتسنى لنا إنتقاء أحسنهم فم

  .LEVEQUEالموهوب الناشئ 

ولما للتوج�ه من أهم�ة :الغة في إتخاذ القرار الصائب و المناسب �ستوجب 

إستخدام طرق و م:ادs حدیثة ذات أساس علمي و تقی�م موضوعي تساعدنا على إتخاذ 
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و  2006د. الناصر  و دراسة 2004القرار المناسب و هذا ما أكدته دراسة د.بن قوة 

  .2015هوار عبد اللطیف 

و من خلف�ة الدراسات الجزائر�ة المرت:طة لواقع التوج�ه الر�اضي  التي تشید الى 

أن عمل�ة اإلنتقاء و التوج�ه في الر�اضة الجزائر لم یتعدK األسلوب التقلید>(:سي قدور، 

�ة لإلستراتیج�ة و التخط�q )الى تأكید الدراسات المشابهة إلى إفتقاد الكرة الجزائر 2007

في م�ادین 7رة القدم(عبروس توجه الموهوب الناشئة �ستند على األسس العلم�ة في 

)7نموذج �شمل محدد و متطل:ات :عیدا عن الطرق التقلید�ة (حدیوش 2009شر�ف، 

  ).2011)(بن شرنین عبد الحمید، 2011لعمور>، 

ولة للوقوف على مدK إدراك و وعلى ضوء ما تقدم تاتي أهم�ة هذه الدراسة 7محا

اعتماد المدرب الجزائر> لنشاk 7رة القدم على متطل:ات التوج�ه القاعد> من خالل صبر 

أرائهم على النحو الذ> �م7ننا من الوقوف على هذه الظاهرة :غ�ة اإلجا:ة عن  التساؤل 

  العام لهذه الدراسة :

في  التوج�ه الر�اضي القاعد> لمتطل:اتعتمد المدرب الجزائر> �درك و یمدK  إلى أ>

 .؟7رة القدم

  و من السؤال العام یجب علینا اإلجا:ة على التساؤالت الفرع�ة :

 الجزائر�ة؟ 7رة القدمنظر�ا و عمل�ا في التوج�ه الر�اضي القاعد> و واقع عمل�ة ماه �

 ؟7رة القدمالقاعد> في التوج�ه الر�اضي على أ> أساس یتم  �

 األهداف : -3

 الهدف العام: 

7رة في التوج�ه القاعد> لمتطل:ات  نلتعرف على مدK إدراك و إعتماد المدر�ین الجزائر�یا

 سنة 13تحت  القدم

 األهداف الفرع�ة :  .1

محاولة الوقوف على الواقع النظر> و العملي للتوج�ه الر�اضي القاعد> من  �

 وجهة المدر�ین لكرة القدم الجزائر�ة.
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7رة القدم  فيمیدان�ا  د> السائدةالتوج�ه القاعو أسس  نظممعرفة و 7شف  �

 الجزائر

 الفرض�ات: -4

  الفرض�ة العامة :

إدراك المدر�یین الجزائر�ین ألهم�ة التوج�ه الر�اضي القاعد> و عدم إعتمادهم لألسس 

  العلم�ة و األسالیب الحدیثة 

 الفرض�ات الجزئ�ة :

ودة جم�ع العینة المفحوصة تأكد أهم�ة التوج�ه الر�اضي القاعد> لضمان ج �

 إنتقاء و توج�ه العناصر الموهو:ة.

إقتصار التوج�ه الر�اضي القاعد> على األسالیب التقلید�ة وذلك :اإلعتماد على  �

 خبرة المدرب بدون أسس علم�ة تأكد ذلك التوج�ه.

 

  تعر�ف مصطلحات ال�حث: -5

التي و المستو�ات المحددات و المؤشرات  النظم وهي مجموعة  :المتطل�ات -

 اإلختصاص األمثل للفرد لممارسته و التي �م7ن له :عدها البروز فیها�م7ن أن تحدد 

مجموعة الخدمات التى تهدف إلى مساعدة الفرد على أن  هوالتوج�ه  التوج�ه: -

�فهم نفسه و �فهم مشاكله ، و أن �ستغل إم7اناته الذات�ة من قدرات و مهارات و 

ی�فه مع نفسه و مع مجتمعه. استعدادات و میول لحل مشاكله حال عمل�ا یؤد> إلى تك

 )1999(شرف عبد الحمید، 

التوج�ه لتكو�ن قاعدة ر�اض�ة متخصصة تمس فئة عمر�ة التوج�ه القاعد� : -

تتمثل في الطفولة المتأخرة و المراهقة الم:7رة 7ون هذه المرحلة �7ون فیها الفرد في أشد 

 ه:ه الم7نونة الحاجة إلى اإلرشاد و التوج�ه و الرعا�ة إلكتشاف نفسه و موا 
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  الدراسات السا�قة و المشابهة: -6

 ):2011( الحمید عبد شرنین بندراسة  -1

 البدن�ة األنشطة لمختلف الر�اضي القاعد� التوج�ه محددات و معاییر لتحدید محاولة" 

 ")سنة 14- 10 (السن�ة فیها للفئة المتخصصین أراء حسب والر�اض�ة

 واستعداداتهم لقدراتهم موافN توج�ه من االستفادة من األفراد تم7ین هدفت هذه الدراسة إلى

توس�ع قاعدة الممارسین المتخصصین :النس:ة لكل أنواع األنشطة الر�اض�ة لتم7ین من و 

 و  تفعیل7ذلك إلى  فیها �ع�ش التي والبیئة الفرد بین لتوافN ضماناو الوصول الى النخ:ة 

 فروض ال:حثهیر�ة و جاءت أهم الجما و القاعد�ة الر�اض�ة الممارسة وتوس�ع ةنعقل

 7التالي:

یراعي   توج�ه إلى یخضع أن یجب الممارسي الر�اض النشاk لنوع الفرد اخت�ار -

 .والتوافق�ة البدن�ة وقدراته استعداداته من مجموعة

 یراعي توج�ه إلى یخضع أن یجب الممارسة والر�اض البدني النشاk لنوع الفرد اخت�ار

استخدم ال:احث المنهج الوصفي لمالئمته 7ما ة العقل� دراتهوق استعداداته من مجموعة

متخصص موزعین على :عض وال�ات  140شملت عینة ال:حث و  طب�عة ال:حث

لجمع  اتاإلستب�انوزعت علیهم  تیز> وزو)- البو�رة-البلیدة- بومرداس- الجزائر(الجزائر

ه الر�اضي في إدراج مقای�س خاصة :التوج� ةضرور : أهم التوص�اتو 7انت  المعلومات

ق�ام عمل�ة 7ذلك أوصى : البرامج التكو�ن�ة في مختلف معاهد التر��ة البدن�ة و الر�اضة

التوج�ه لمختلف األنشطة البدن�ة و الر�اض�ة المختلفة البد من الوقوف و تقی�م قدرات و 

  الفرد و میوله. استعدادات

 :    )2011( لعمور�  حدیوشدراسة  -2

الطور  تالمیذ لد� المدرس�ة للر�اضة للتوج�ه المحددة ی�سوالمقا المعاییر تحدید"  

 الجماع�ة"ة الر�اض سنة في 12-15 الثاني

و إلى  علم�ة أسس وفN مبن�ة اخت:ارات :طار�ة أو نموذج إعطاءهذه الدراسة إلى  هدفت

 الطور تالمیذ لدK الجماع�ة نحواالختصاصات التالمیذ لتوج�ه :طار�ةاخت:ارات إقتراح
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 أسس وفN تحدیدا المدرس�ة للر�اضة التالمیذ لتوج�ه النموذج ٕاعطاءو   سنة  12-15الثاني

 7التالي: أهم فروض ال:حث و جاءت علم�ة

 7بیرة أهم�ة ذو و أمرضرور>  الجماع�ة الر�اض�ة النشاطات متطل:ات ومعرفة تحدید -

 لتوج�ه التالمیذ.

- Nاالستعدادات مع المیول تواف kاألنشطة مختلف حون التالمیذ لتوج�ه أساسي شر 

 الجماع�ة الر�اض�ة التر�و�ة

شملت عینة و  استخدم ال:احث منهج ال:حث المنهج الوصفي لمالئمته طب�عة ال:حث

 سا:قة دراسة ضوء على اخت:ارات استخدام تم ،إناث40 ذ7ورو 50تلمیذ  90ال:حث على 

 و لمورفولوجياب الجان و البدني الجانب تق�س مقننة اخت:ارات :طار�ة استخدام تم فقد

 خاص نموذج وضعالتى أوصى بها ال:احث هي  أهم التوص�اتو من  البیولوجي الجانب

یتمیز�ها  التي والخصوص�ات العالم�ة المقای�س مع یتماشى الر�اضي التر�و>  :التوج�ه

 نموذجو  الر�اضي التر�و>  :التوج�ه خاص وطني نموذج وضع7ذلك إلى  الجزائر>  الفرد

 البدن�ة التر��ة ةذسات:أ الخاص البرنامج ضمن وٕادراجه �اضيالر  :التوج�ه خاص

 :أهم�ة المر�یین توع�ةو  التوج�ه میدان في المنجزة العلم�ة ال:حوث تشج�عمع  والر�اض�ة

الق�ام بدراسات و :حوث تبرز عمل�ة التوج�ه الر�اضي و خاصة  الر�اضي التر�و>  التوج�ه

  التدر�ب�ة على أسس علم�ة .بإعت:ارها تمثل جان:ا مهما من العمل�ة 

 ):2009دراسة عبروس شر�ف ( - 3

 أسلوب المدرHین في اإلنتقاء و التوج�ه الر�اضي في میدان3رة القدم الجزائر�ة  

هدفت هذه الدراسة إلى إعطاء و تحدید طرق إخت�ار المواهب الشا:ة في 7رة القدم و �7ف�ة 

ورشة 7رة القدم الجزائر�ة :التوصل  إثراء7ذلك إلى  توجیهها التوج�ه السل�م و العقالني

وجاءت  لوضع إستراتیج�ة للعمل بها في المستقبل على مستوK مدارس 7رة القدم إن أم7ن

 7التالي: فروض ال:حث

�عتمد المدرب على عمل�ة التوج�ه مع مراعاة الم7تس:ات البدن�ة و المهار�ة لالعبین  -

  لتحدید مراكز اللعب في میدان 7رة القدم.
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لتوج�ه تهمل رغ:ة الالعبین و میولهم في إخت�ار مختلف مراكز اللعب في 7رة عمل�ة ا

استخدم ال:احث المنهج الوصفي :األسلوب المسحي لمالئمته طب�عة و  القدم الجزائر�ة

مدرب في 7رة القدم من المناطN شرق،وسq و  60شملت عینة ال:حث على و ال:حث 

محاورو لتحلیلها و معالجتها  3ونة من استخدم ال:احث اإلستمارة إستب�ان الم7و  غرب

 أهم النتائجو جاءت و حساب النسب المئو�ة  2إخت:ار 7ا spssال:احث برنامج  :استعمال

 :7التالي

 المدر�ین في عمل�ة التوج�ه �فضلون و �عطون األولو�ة للجانب المهار>  -

- . qفتقد الواقع المیداني لكرة القدم إلى اإلستراتیج�ة و التخط��  

و التوج�ه في میدان  االنتقاءال:احث :ضرورة وضع إستراتیج�ة میدان�ة لعمل�ة  ىوص7ما أ

و التوج�ه الر�اضي  االنتقاءالق�ام بدراسات و:حوث تبرز عمل�ة و إلى  7رة القدم الجزائر�ة

 االنتقاءتمثل جان:ا مهما من العمل�ة التدر�ب�ة و تعمل على ض:q أسالیب  :اعت:ارها

 على أسس علم�ة .والتوج�ه المبن�ة 

  

  منهج�ة ال�حث واإلجراءات المیدان�ة:

  :منهج ال�حث

أستخدم ال:احث المنهج الوصفي في صورته المسح�ة لمالئمته لطب�عة الموضوع و إجراء 

  وأهداف هذه الدراسة

  :مجتمع ال�حث 

تمثل مجتمع ال:حث في مدر�ي 7رة القدم للناشئین في مدارس الغرب الجزائر> لسنة 

مدرب لكلى المنطقتین "وهران" و "سعیدة" أ> بنس:ة  119و بلغ عددهم  2017و  2016

  :المئة 75.63

  ال�حث عینة

مدرب من مختلف  90تمثلت عینة ال:حث في  مدر�ي 7رة القدم ناشئین بلغ عددهم 

  المدارس الكرو�ة للغرب الجزائر> 
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  : أدوات ال�حث

 واألجنب�ة المصادر والمراجع العر�Hة -

  خص�ةالمقا�الت الش -

  : الستب�انا -

ور �ضم 7ل امح 3مدر�ي الناشئین لكرة القدم م7ونة من موجهة لبإعداد استمارة  قمنا

" في إعدادها  likertحیث تم االعتماد على  سلم ل�7رت "،واحد مجموعة من األسئلة 

7ون أنها تمدنا :معلومات أكثر عن المستجیب و تق�س درجة من االتجاه لكل ع:ارة حیث 

غیر موافN)،  –موافN  - 7ل ع:ارة على أساس مق�اس تقدیر ثالثي  (موافN جدا تم تقو�م

و في هذا الشأن یذ7ر حسین عبد الحمید رشوان:"أن االستمارة الستطالع الرأ> تعد من 

 Nوسائل جمع الب�انات انتشرت في 7ثیر من ال:حوث المیدان�ة  و �أتي ذلك عن طر�

لة الم7تو:ة حول موضوع ال:حث و التي توجه استمارة أو 7شف �ضم مجموعة من األسئ

لألفراد :غ�ة الحصول على ب�انات موضوع�ة 7م�ة و �7ف�ة، من جماعات 7بیرة الحجم و 

ذات 7ثافة عال�ة، و �قوم المجیب الم:حوث :اإلجا:ة علیها. و غال:ا ما تقوم اإلجا:ة على 

  اخت�ار واحد من عدد االخت�ارات". 

  الخطوات التال�ة إلعداد هذه االستمارة:و قد قام ال:احث بإت:اع 

تحدید المحاور الالزمة و ذلك في ضوء الدراسات النظر�ة و المصادر و المراجع  -

 ذات الصلة :ال:حث

و:عد إعدادها في ش7لها األولي عرضت على :عض األساتذة المح7مین (صدق 

إلى أن  المح7مین). و بناءا على مالحظاتهم العلم�ة عدلت ص�اغة :عض الع:ارات

أص:حت في صورتها النهائ�ة حیث وضعت ع:ارات مناس:ة لكل محور :ش7ل یتصف 

:الوضوح  و ال �حتاج إلى تفسیر أو شرح،.و ترت:q ارت:اطا جوهر�ا :الهدف و لقد 

  :يه ةور أساس�امحثالث اشتملت هذه األداة على 

في 7رة  عد>واقع الممارسة النظر> لعوالم التوج�ه الر�اضي  القا: المحور األول -

  .القدم
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 في 7رة القدم الواقع العملي للتوج�ه الر�اضي القاعد>: المحور الثاني -

في 7رة  لتوج�ه الر�اضي القاعد>لمعایر ا العلم�ةواقع الممارسة  لث:المحور الثا -

  .القدم

 عرض الث�ات �طر�قة إعادة االخت�ار: معامل االرت�اN بیرسون:

من الوقت و نصف الل إعادة تطب�قها :عد أسبوع تم حساب ث:ات االستمارة و ذلك من خ

مدر�ین في 7رة القدم ، و هم من نفس المجتمع األصلي حیث تم اخت�ارهم  خمسعلى 

:طر�قة عشوائ�ة،و :عد المعالجة اإلحصائ�ة :استخدام معامل االرت:اk ال:س�q لكارل 

لجدول بیرسون تم تقدیر ق�مة معامل الث:ات حسب 7ل محور،7ما هي موضحة في ا

 التالي:

  

  )01جدول رقم (

 ور االستب�ان الموجه لعینة مدر�ي 7رة القدمایوضح ق�م معامل الث:ات لمح

  ن  الث:ات  الوسائل  الرقم
مستو> 

  الداللة

درجة 

  الحر�ة

ر 

  (ج)

نوع 

  الداللة

01  

واقع الممارسة النظر> 

لعوالم التوج�ه الر�اضي  

  في 7رة القدم القاعد>

0,96 

  
05  

  
0.05  

  
04  

 

0.80  

  

دال 

  إحصائ�ا

02  
الواقع العملي للتوج�ه 

  الر�اضي القاعد>
0,94  

03  

 العلم�ةواقع الممارسة 

لتوج�ه الر�اضي لمعایر ا

  القاعد>

0,99  
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من خالل الجدول أعاله أن ق�م معامالت االرت:اk الخاصة :7ل محاور  یتبین

), وهي اكبر 0,99، 0,94، 0,96جاءت دالة و:ق�م 7بیرة حیث بلغت (لمدر�ین استب�ان ا

)، مما 04) ودرجة حر�ة (0.05) عند مستوK داللة (0.80من (ر) الجدول�ة التي تبلغ (

یدل على انه هناك ارت:اk طرد> قو> �ع7س ث:ات االستب�ان، و عل�ه  خلص ال:احث إال  

ذلك وزعت بأن استمارة االستب�ان الموجهة إلى مدر�ي 7رة القدم تتمتع بث:ات عالي. و 

مدرب من مختلف جهات الوطن ،و  125على عینة من  مدر�ي 7رة القدم بلغ حجمها 

خالل دورات خالل عمل�ة التوز�ع تم االعتماد على المقابلة الم:اشرة و :عض الوسطاء 

من المجموع  90 عالجة،و قد بلغ عدد االستمارات المتدر�ب�ة في وال�ة مستغانم و وهران

   % 72الكلي أ> ما �عادل 

  

  الوسائل اإلحصائ�ة المستعملة:

 تمثلت الوسائل اإلحصائ�ة في :

  المتوسq الحسابي

  االنحراف المع�ار>  - 

   النس:ة المؤو�ة - 

  معامل ارت:اk بیرسون للث:ات - 

  .72ا-حساب االتساق الداخلي - 

 -.(Nغیر مواف ، Nجدا، مواف Nمواف) لحساب مستو�ات الدراجات Kالمد  

  

  :ة النتائجعرض وتحلیل ومناقش

  الفرض�ة األولى:

للمحور  2التكرارات المشاهدة و النسب المئو�ة و 3او مناقشة جدول تحلیل عرض 

  للمدرHین:المقدمة  األول لإلستمارة
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  )02جدول رقم (

  للمحور األول �2مثل التكرارات المشاهدة و النسب المئو�ة و 7ا

المحاو 

  ر

 اإلجا�ة

�الدرجا

  ت

تحدید 

المستو�ا

  ت

 التكرارات

المشاهد

  ة

النس�ة 

المئو 

  �ة

التكرار 

المتو

  قع

مستو 

 �

  الداللة

درجة 

الحر 

  �ة

  32ا

الجدول

  �ة

  32ا

المحسو 

  �ة

واقع 

الممار 

سة 

النظر> 

لعوالم 

التوج�ه 

الر�اض

  <

القاعد

<  

 Nمواف

 جدا

 19من 

 24إلى 
71 

78,8

8 

  

  
 

30,0

0 

 

 

  
0,01 

  
02 

  
9،21 

84,86  

Nمواف  
 14من 

  18إلى 
13  

14,4

4 

غیر 

 فNموا

 08من

  13إلى 
06  

06,6

6 

  

أن إتجاه العینة الم:حوثة  لقد تبین من خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله

في الحور األول حول الواقع النظر> للتوج�ه الر�اضي القاعد> 7ان بنس:ة موافN جدا 

أ>  %14.44تكرار مشاهد و بنس:ة موافقة قدرت بـ  71أ> ما �عادل  %78.88بلغت 

و تكرارات  6:معدل  %6.66تكرار مشاهد و بنس:ة غیر موافN قدرت بـ  �13عادل  ما

الفروق الحاصلة تم معالجة النتائج الخام المتحصل علیها :استخدام  وجودلتأكد من مدK ل

 2 )=1- عند درجة حر�ة (ن  2، حیث و :الكشف عن ق�مة 7االكا> التر��عي اخت:ار 

. و من خالل مقارنة الق�م 9.21،اتضح أنها تساو>  0.01ومستوK الداللة اإلحصائ�ة 

أكبر الق�مة تبین أن هذه  84.86بـ المقدرةالمتحصل علیها و المحسو:ة  ةالجدول�ة :الق�م
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ن الفرق بین الق�م المشاهدة و الق�م المحسو:ة لم �حدث نتیجة فإمن الجدول�ة و عل�ه  

ضرورة التوج�ه الر�اضي القاعد>  و إنما هو راجع إلى  وعي المدر�ین :أهم�ة و الصدفة

  في 7رة القدم الجزائر�ة

للمحور  2التكرارات المشاهدة و النسب المئو�ة و 3اعرض تحلیل و مناقشة جدول 

  للمدرHین:المقدمة  الثاني لإلستمارة

  )03جدول رقم (

  للمحور الثاني �2مثل التكرارات المشاهدة و النسب المئو�ة و 7ا 

  المحاور

 اإلجا�ة

رجا�الد

  ت

تحدید 

  المستو�ات

التكرارات 

  المشاهدة

النس�ة 

  المئو�ة

التكرار 

  المتوقع

مستو� 

  الداللة

درجة 

  الحر�ة

  32ا

  الجدول�ة

  32ا

  المحسو�ة

الواقع 

العملي 

للتوج�ه 

الر�اضي 

  القاعد>

 Nمواف

 جدا

إلى  19من 
24 

02  02,22   

  
 

30,00 

 

 

  
0,01 

  
02 

  
9،21 

111.8  Nمواف  
إلى  14من 

18  
11  12,22 

غیر 

Nمواف 

إلى  08من
13  

77  85,55 

  

أن إتجاه العینة الم:حوثة  لقد تبین من خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله

في الحور الثاني حول الواقع العملي للتوج�ه الر�اضي القاعد> أن نس:ة موافN جدا بلغت 

أ> ما �عادل %12.22تكرار مشاهد و بنس:ة موافقة قدرت بـ  2أ> ما �عادل  2.22%

و تكرارات مشاهد  77:معدل  %85.55تكرار مشاهد و بنس:ة غیر موافN قدرت بـ  11

الفروق الحاصلة تم معالجة النتائج الخام المتحصل علیها :استخدام  وجودلتأكد من مدK ل

 2 )=1- عند درجة حر�ة (ن  2، حیث و :الكشف عن ق�مة 7االكا> التر��عي اخت:ار 
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. و من خالل مقارنة الق�م 9.21،اتضح أنها تساو>  0.01لة اإلحصائ�ة ومستوK الدال

أكبر الق�مة تبین أن هذه  111.8بـ المقدرةالمتحصل علیها و الجدول�ة :الق�م المحسو:ة 

ن الفرق بین الق�م المشاهدة و الق�م المحسو:ة لم �حدث نتیجة فإمن الجدول�ة و عل�ه  

اك عند المدر�ین للواقع العملي وانه �فتقر إلى األساس و إنما هو ال �ع7س اإلدر  الصدفة

   العلمي

  الفرض�ة الثان�ة:

للمحور  2التكرارات المشاهدة و النسب المئو�ة و 3اعرض تحلیل و مناقشة جدول 

  للمدرHین:المقدمة  الثالث لإلستمارة

  ثللمحور الثال 2) �مثل التكرارات المشاهدة و النسب المئو�ة و 7ا04جدول رقم (

  المحاور
اإلجا�ة 

  �الدرجات

تحدید 

  المستو�ات

التكرارات 

  المشاهدة

النس�ة 

  المئو�ة

التكرار 

  المتوقع

مستو� 

  الداللة

درجة 

  الحر�ة

  32ا

  الجدول�ة

  32ا

  المحسو�ة

واقع الممارسة 

العلم�ة 

لمعایر 

التوج�ه 

الر�اضي 

  القاعد>

 Nمواف

 جدا
إلى  31من 

39  
03  3,33   

  

 

30,00 

 

 

  

0,01 

  

02 

  

9،21 
98.46  Nمواف  

إلى  22من 

30  
13  14,44 

غیر 

Nمواف 

إلى  13من 

21  
74  82,22 

  

أما :النس:ة للمحور الثالث الخاص :األسس العلم�ة في التوج�ه الر�اضي القاعد> 

تكرار مشاهد و بنس:ة موافقة قدرت  3أ> ما �عادل  %3.33فقد بلغت نس:ة موافN جدا 

 %82.22تكرار مشاهد و بنس:ة غیر موافN قدرت بـ  13أ> ما �عادل  %14.44بـ 
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الفروق الحاصلة تم معالجة النتائج  وجودلتأكد من مدK لو تكرارات مشاهد  74:معدل 

  2، حیث و :الكشف عن ق�مة 7االكا> التر��عي الخام المتحصل علیها :استخدام اخت:ار 

،اتضح أنها تساو>  0.01ومستوK الداللة اإلحصائ�ة  2 )=1- عند درجة حر�ة (ن

بـ  المقدرةالمتحصل علیها و المحسو:ة  ة. و من خالل مقارنة الق�م الجدول�ة :الق�م9.21

ن الفرق بین الق�م المشاهدة و فإأكبر من الجدول�ة و عل�ه  الق�مة تبین أن هذه  98.46

ائر�ین إفتقاد المدر�ین الجز   و إنما هو راجع إلى الق�م المحسو:ة لم �حدث نتیجة الصدفة

  لألسس العلم�ة و معاییر التوج�ه الر�اضي القاعد>.

حیث تتفN هذه النتائج مع طرح هذه الدراسة من خلف�ة الدراسات المشابهة 

واقع التوج�ه الر�اضي لم یتعدK األسلوب التقلید> (:سي قدور،  الجزائر�ة التي اكدت ان

معالمه عن د تمالتخط�q �س إفتقاد الكرة الجزائر�ة لإلستراتیج�ة و نتیجة) الى 2007

Nتطبی Nاألسس العلم�ة في توجه الموهوب الناشئة في م�ادین 7رة القدم (عبروس  طر�

) 7نموذج �شمل محدد و متطل:ات :عیدا عن الطرق التقلید�ة (حدیوش 2009شر�ف، 

  ).2011) (بن شرنین عبد الحمید، 2011لعمور>، 

  ) 01رقم ( ش7ل

  للمدر�ینالمقدمة  الثالثة في االستمارةللمحاور  النسب المئو�ة�مثل 

 موافق جدا

 غیر موافق 

0

50

100

المحور األول
المحور الثاني

المحور الثالث
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  مناقشة النتائج �الفرض�ات:

 :األولىمناقشة الفرض�ة 

جم�ع العینة المفحوصة تأكد أهم�ة التوج�ه الر�اضي القاعد� لضمان جودة إنتقاء 

  .وتوج�ه العناصر الموهو�ة

رة المیدان�ة والشهادات  المؤهلة أن میدان من خالل تحلیل نتائج اإلستب�ان الخاص :الخب

خبرة الالمعاهد و الجامعات ذات  يخر�جلر�اض�ة اإلطارات ا7رة القدم �سخر :العدید من 

ل�ست :القلیلة في تدر�ب 7رة القدم للناشئین و هذا ما یتفN و قوانین اإلتحاد�ة التي 

لك االشتراطات التي فرضت مؤخرا قوانین صارمة على ضوء اإلحتراف الر�اضي منها ت

سنة على  13فرضت على المدارس الكرو�ة بتوفر المدرب األساسي للفئة العمر�ة تحت 

  .على األقل لقبول اإلنخراk على مستوK الرا:طة FAF3شهادة 

و الذ> هدفنا من خالله الى الوقوف على  الواقع  الممارسات للمحور األول و:النس:ة 

ة القدم فقد إتضح من الع:ارة األولى أن هناك إجماع في النظر> لتوج�ه الموهو�ین في 7ر 

ألنه ل�س 7ل فرد رأ> المدر�ین على ضرورة و حتم�ة التوج�ه القاعد> في الكرة الجزائر�ة 

في ضرورة  2002 و رضوان �ستط�ع لعب هذه الر�اضة و هذا ما یتفN مع محمد حسن

و هذا ما .)2002رضوان، (توج�ه المواهب لجعل الفرد المناسب في الم7ان المناسب

�ع7سوعي وٕادراك المدر�ین في هذه العمل�ة 7ما الحظنا من الع:ارة الثان�ة أن المدر�ین  

عد> و تفضیلهم للطر�قة :أهم�ة الطر�قة المتخذة في التوج�ه الر�اضي القا إطالعلهم 

من خالل تنظ�م یوم بجمع الناشئین خص�صا لهذه la méthode organiséeالمنظمة

محدد مقنن و  نظامو تبني وجود تفضیلهم لالعینة المستجو:ة 7ذلك على  تأكد،7ما ل�ةالعم

و  2004/ 10-40في قانون  23الجزائر�ة و هذا ما یتفN مع المادة  االتحاد�ةمن قبل 

�سمح بتطو�ر ر�اضة النخ:ة و المستوK العالي و  االنتقاءعلى أن  صراحةالتي تنص 

(القانون تخصصة و تنظ�مها و عملها عن طر�N التنظ�متتولى اله�اكل و المؤسسات الم

وفي نفس الس�اق أستنتج طاقم ال:حث  .)2004/ 10-40في قانون  23الجزائر>، مادة 

أهم�ة المالحظة المیدان�ة یدر7ون للمدر�ین المستجو�ین من الع:ارة السادسة أن جم�ع 
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التوج�ه الر�اضي  ا في7معایر یجب االستناد علیهو الق�اسات  المؤسسة :االخت:ارات

و أسلوب دراسة سمیر شی:ان و م�موني نبیلة حول طر�قة  أشارت إل�ههذا ما و .القاعد>

7ما .)2010(سمیر شی:ان، توج�ه المواهب الشا:ة و التعرف على إستعداداتهم و قدراتهم 

7ان لهم إتفاق :اإلجماع من خالل الع:ارة الثامنة على نقص في إستراتیج�ة و أل�ة 

قدرات و إستعدادات الموهو�ین من الناشئین في 7رة  نتقاء و التوج�ه من خالل تقی�ماإل

القدم الجزائر�ة. ومنه یجدر بنا القول أن للمدر�ین درا�ة :الجانب النظر> للتوج�ه الر�اضي 

  القاعد> في 7رة القدم الجزائر�ة.

الواقع العملي و  حاول من خالله طاقم ال:حث الوقوف على للمحور الثانيأما :النس:ة 

و الذ> لألسف  لتوج�ه الر�اضي القاعد> للموهو�ین من الناشئین في 7رة القدمالمیداني ل

لم �ع7س الواقع النظر> ما إتضح على ضوء نتائج اإلستمارة من خالل الع:ارة األولى 

للمحور و الذ> أشار إل�ه غالب�ة المدر�ین :عدم وجود نظام محدد لتوج�ه الموهو�ین في 

ألند�ة و المدارس الكرو�ة حتى یتسنى أل> مدرب إت:اعه وٕات:اع التكو�ن الجید مقارنة ا

:ما تعمل :ه :عض األند�ة الدول�ة 7ناد> أجاكس أمستردام الهولوند> على سبیل المثال 

�عني مهارة و  T.I.P.Sو الذ> أبدع :أسلو:ه الخاص الذ> حقN نتائج جیدة تحت إسم 

اشئ ، إضافتا إلى عدم إشراك المدر�ین المؤهلین و خر�جي ذ7اء و شخص�ة و سرعة الن

للمحور الثاني و  )01(الجامعات و المعاهد حسب ما ظهر في نتائج الجدول رقم 

 االستفادة من تكو�نهم األكاد�مي 7ما سجل الطالب ال:احث من خالل نفس الجدول :أن

ة عشوائ�ة مبن�ة على الطر�قة السائدة عمل�ا في التوج�ه الر�اضي القاعد> هي طر�ق

فقq خالل المنافسات و الدورات الكرو�ة و الدلیل على ذلك نتائج  المالحظة المیدان�ة

:عدم  %95.56الجدول التي أدلت بها للمحور الثاني حیث أجمع رأ> المدر�ین بنس:ة 

 Kق�ام التوج�ه الر�اضي القاعد> على المصداق�ة و تكافئ الفرص أما في ما یخص مستو

�م و التنبؤ :اإلستعدادات و القدرات في التوج�ه الر�اضي القاعد> قد اتضح للطالب التقی

ال:احث أنه ال یزال �عتمد على المالحظة المیدان�ة أكثر من اإلخت:ارات و الق�اسات 

حیث یتوجب أن �7ون  1999الحدیثة و هذا ما یتنافى مع ما أشار إل�ه جمال النم7ي 
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داغوج�ة :المالحظة المیدان�ة و یالمتا:عة البني على أساس التوج�ه الر�اضي القاعد> مب

).و بذلك و من خالل 1999(النم7ي، التقی�م الموضوعي :اإلخت:ارات و الق�اسات 

ت:این أراء تقبل الفرض�ة األولى التي تشیر إلى  02و الش7ل رقم  01الجدول رقم 

  العمل بها. المدر�ین بین النظر> و العملي و هي لمصلحة النظر> أكثر من

 مناقشة الفرض�ة الثان�ة:

إقتصار التوج�ه الر�اضي القاعد� على األسالیب التقلید�ة وذلك �اإلعتماد على خبرة 

  المدرب دون االعتماد على األسس العلم�ة 3تثمین لهذه العمل�ة الحیو�ة.

دم توج�ه المواهب في 7رة القأن عمل�ة 01الجدول رقم  الثالث حیث ادلت نتائج المحور

تقو�م اإلستعدادات و القدرات و التي تص�غها الدرسات تفتقر الى معایر یتم من خاللها 

و و مؤشرات السا:قة ضمن افتقاد هذه العمل�ة الحیو�ة إلى األساس العلم�ة 7المح7ات 

:ان إستخدام اإلخت:ارات و الق�اسات  2011التي �عتبرها بن شرنین مستو�ات مع�ار�ة.

الموهو�ین حسب متطل:ات  توج�هوفیر :طار�ات معممة تهدف الى یجب ان یتاصل على ت

  المرحلة العمر�ة و خصائص النشاk الممارس .

:عیدا عن  الصدفة والخبرة الشخص�ة التي عتبرها الدراسات الجزائر�ة تطبیN ناقص والتي 

 " أن التقو�م الذ> م�شیر الیها محمد ص:حي حسانین ضمن األسس العلم�ة لعمل�ة التقو�

ال �عتمد على معاییر و مستو�ات و مح7ات :المعنى اإلحصائي و �7ون في ضوء 

خبرات و أراء و اتجاهات القائمین هو نوع اقرب إلى التقو�م الذاتي عنه إلى التقو�م 

مع جل اإلطارات السام�ة و المتخصصین واتفقت النتائج المتحصل علیها الموضوعي 

 6و الذ> بلغ أكثر من  االحترافي هي في طر�N في تقی�مهم لمشروع س�اسة الدولة الت

تحت عنوان  2016سنوات حسب ما جاء في المؤتمر الوطني الرا:ع للصحافة الر�اض�ة 

على عدم تبني اإلحتراف�ة في 7رة القدم الجزائر�ة إلى حد  وااإلحتراف الر�اضي حیث أكد

الفرض�ة الثان�ة التي تقبل  02و الش7ل رقم  01و من هذا و من خالل الجدول رقم  األن

إعتماد التوج�ه القاعد> في 7رة القدم الجزائر�ة على الطرق واألسالیب التقلید�ة تشیر إلى 

  المبن�ة على خبرات و إتجاهات القائمین على التوج�ه الر�اضي القاعد>.
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  اإلستنتاجات:

ة القدم إدراك المدرب الجزائر> نظر�ا ألهم�ة وضرورة التوج�ه الر�اضي القاعد> في 7ر  -

:عیدا عن الممارسة الحق�ق�ة لالسس العلم�ة و اخر ما افرزته الدرسات صمن هذا 

 المجال.

الشخص�ة وأراء واتجاهات القائمین اعتماد التوج�ه على الصدفة والمالحظة والخبرات   -

 .عل�ه

من خاللها توج�ه  ر ومستو�ات 7وسائل تقوم یتمیامعتوفیر وتعم�م الضرورة  -

  الموهو�ین.  

  توص�ات:ال

 وضع نظام محدد و مقنن لتوج�ه الناشئین في 7رة القدم �شرف على تنفیذه مختصین  -

 إستعمال وسائل التقو�م الموضوعي التي ین:غي توظ�فها قصد توج�ه الموهیین. -

ضرورة دعم خبرة المدرب :االخت:ارات و الق�اسات 7تطبیN �ساهم في التنبؤ  -

 :استعدادات الناشئین وقدراتهم 

وضع مستو�ات مع�ار�ة للمراحل السن�ة المختلفة للكشف عن المتمیز�ن و ضرورة  -

  توجیههم التوج�ه السل�م في 7رة القدم.

ضرورة العمل :المح7ات و النماذج التي افرزتها الدراسات السا:قة 7نظام قاعد>  -

 جودة إنتقاء و توج�ه العناصر الموهو:ة �ضمن
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 .الجینات و إنتقاء الناشئین في ألعاب القوK  (2015) .سعد فتح هللا محمد .1
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)نظم تدر�ب الناشئین للمستو�ات العل�ا م7ت:ة المجمع 2014عامر فاخر شغاتي ( .2

 العر�ي للنشر و التوز�ع 
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محاولة لتحدید معاییر ومحددات التوج�ه  .(2011) .بن شرنین عبد الحمید .4

لمتخصصین فیها الر�اضي القاعد> لمختلف األنشطة البدن�ة والر�اض�ة حسب أراء ا

 .أطروحة د7توراه .)سنة 14 - 10 (للفئة السن�ة

أسلوب المدر�ین في اإلنتقاء و التوج�ه الر�اضي في  .(2009) .عبروس شر�ف .5

 .الجزائر .سنة17میدان 7رة القدم الجزائر�ة للفئة العمر�ة أقل من 

ة تحدید مستو�ات مع�ار�ة على ضوء :طار�ة اخت:ار مقترح .(2007) .:سي قدور .6

أطروحة  :مستغانم .سنة لممارسة مسا:قة الر�اعي(13-12) النتقاء التالمیذ المتمیز�ن

 .د7توراه

). تحدید مستو�ات مع�ار�ة ل:عض المهارات األساس�ة عند 2005بن قوة علي. ( .7

سنة. الجزائر أطروحة د7توراه في نظر�ة و منهج�ة  16-14العبي 7رة القدم الناشئین 

 �اض�ة.التر��ة البدن�ة و الر 

). التقن�ات الحدیثة إلتقاء الناشئین. الم7ت:ة المصر�ة 2004الخضر> هدK محمد. ( .8

 للط:اعة و النشر.

 .)2004/ 10- 40في قانون  23القانون الجزائر>. (مادة  .9

) اساس�ات 7رة القدم. األس7ندر�ة: م7ت:ة ومط:عة 2001إبراه�م حسن أبو عبده. ( .10

 األشعاع الفن�ة.
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) مناهج واسالیب ال:حث 2000عثمان محمد غن�م ( ر�حي مصطفى عل�ان و .11

 العلمي ، النظر�ة والتطبیN. عمان دار صفاء للنشر والتوز�ع.
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