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 في مثل ىذه اللحظات يتوقف اليراع ليفكر قبل أن يخط الحروف ليجمعها 
  .في كلمات ... تتبعثر األحرف وعبثاً أن يحاول تجميعها في سطور

 سطور كثيرة تمر في الخيال وال يبقى لنا في نهاية المطاف إال قليالً من
 ............. الذكريات وصور تجمعنا برفاق كانوا إلى جانبنا 

 فواجب علينا شكرىم ونحن نخطو خطوتنا األولى في غمار الحياة 
 ونخص بالجزيل الشكر والعرفان إلى كل من أشعل شمعة في دروب

 عملنا  
 وإلى من وقف على المنابر وأعطى من حصيلة فكره لينير دربنا 

 األخ والصديقالكرام ونتوجو بالشكر الجزيل إلى  تيساتذجميع أإلى 
 الدكتور األستاذ

 قاسمي فيصل
 
 ا لو من  و الذي تفضل بإشراف على ىذا البحث فجزاه اهلل عنا كل خير         

 .واالحترام ركل التقدي                             
 
 

 معهد التربية البدنية  طلبةأساتذة و و  إدارةكما نبلغ الشكر الخاص إلى         

 .مستغانم –الرياضية بجامعة عبد الحميد بن باديس و                 



ب  
 

 

 إىداء
 

 بالعقل علينا منا الذي هلل اخلالص والشكر وادلثابرة بالكفاح طريقنا وأنار بالعلم بصريتنا بصر هلل احلمد
 الراشد

 .تفضيال خلق مما كثري على وفضلنا
 ملل دون والسهر مقابل دون العطاء علمتين اليت رمحها اهلل العزيزة أمي إىل ادلتواضع العمل هذا اهدي

 تراين حىت حياهتا وكرست
 .واخللق العلم ودرجات مراتب أعلى يف

 حيايت طيلة ألجلي كافح و سند يل كان و والدالل العز بأجنحة ضمين الذي الغايل أيب إىل
وإىل عيين اليت سنوات دراسيت زوجين العزيزة اليت كانت السند األقوى الذي ارتكزت عليه طيلة  إىل

 العمر طول ذلم متمنيا ،األعزاء إخويت كل وإىل    ،أبنائي الذين يتلهفون إىل حناجي ،أرى هبا
 .حياهتم يف النجاحو   

  دريب ورفاق أصدقائي أعز إىل و
 .األقارب و األحباب وكل

 ."النبيلة رسالتكم ألداء وفقكمو   خريا اهلل كمجزا  " أقول األساتذة كل إىل

 

 

 



 ملخص الدراسة

 .العبي المستوى العالي في المدارس الكروية الجزائرية المحترفة تكوين إستراتيجيةعنوان الدراسة: 

الالعبني يف املستوى العايل مبدارس كرة القدم اجلزائرية احملرتفة،  تكوين على إىل التعرفهتدف الدراسة 

دور و الناشئني برامج تكوين وتدريب وضعية  دراسةشروط ومعايري االلتحاق بتلك املدارس، على  التعرفو 

 .الرياضيةاملسريين واملدربني يف العملية التكوينية مث إبراز أمهية توفري اهلياكل واملنشآت 

خاصة يف يل يف مدارس كرة القدم احملرتفة تكوين العيب املستوى العاقضية عاجلة م كان الغرض من دراستنا

وبالنسبة لعينة ، بتطوير كرة القدم اجلزائرية بعد دخوهلا عامل االحرتاف ظل االهتمام الكبري من قبل الدولة

العيب ومدريب ومسريي املدارس الكروية احملرتفة للوسط والشرق اجلزائري، مت اختيارها  فتتمثل يف البحث

  97.;9باملائة بالنسبة لالعبني حتت سن الثامنة عشر،  7:.98بالطريقة العشوائية وقدرت نسبتها 

باملائة، حيث  وزعنا استبيانا  7;.9;ملائة بالنسبة للمدربني وقدرت عينة الدراسة بالنسبة للمسريين با

 خاصا لالعبني وأخر للمدربني وثالث للمسريين .

، وأن برجمة التدريب غري وعة للعملية التكوينية غري كافيةالدراسة إىل أن الشروط واملعايري املوض تتوصل

ستوى العايل غري كافية وأن ملالعبني، كما أن مسامهة التأطري يف التكوين يف امناسبة لرفع مستوى ال

ستعملها النوادي يف املستوى العايل تشكل عائقا كبريا  للتكوين املناسب لالعيب املستوى تاليت  املنشآت

تمثل قدم تجمال كرة القد تساهم يف جناح التكوين يف االقرتاحات اليت  أهمالعايل، لذلك يرى الباحث أن 

يف فتح مراكز تكوين، تطبيق برامج تدريبية مستوحات من الطرق العلمية، رفع مستوى تكوين املكونني 

  وبناء املنشآت  املناسبة للعملية التكوينية.

  ، االحتراف.مدارس كرة القدم، العب المستوى العالي ،اإلستراتيجيةالكلمات الدالة: 



Le résumé 

 

Notre étude se focalise sur  la formation des joueurs de haut niveau au sein du football 

professionnel algérien. L’objectif de l’étude est de vouloir savoir la stratégie du  

parcours de la formation footballistique de haut niveau, aussi  d'identifier les conditions 

et critères d’accès aux écoles de formation, d'étudier la programmation de 

l’entrainement des jeunes footballeurs, de  déterminer le rôle des gestionnaires et des 

formateurs dans le processus de formation et en fin mettre en évidence l'importance de 

la mise à disposition des structures et des installations conformes aux normes 

internationales qui assurent une bonne formation pour les  jeunes footballeurs. 

A travers cette recherche  nous voulons contribuer à la régulation de la formation 

footballistique en Algérie, sur tout que l’état s’intéresse à la formation des futures 

footballeurs. L’étude a été menée sur les clubs professionnels du centre et l’est algérien, 

où un questionnaire a été envoyé aux   joueurs, entraineurs et gestionnaires des clubs  de 

la première ligue. Par l’utilisation de la méthode descriptive  nous sommes  arrivés aux 

résultats suivants : Le parcours des footballeurs doit passer par plusieurs étapes car la 

formation est un des principaux vecteurs de développement pour les clubs. La 

programmation des entrainements n’est pas conforme aux exigences du football  

moderne. Le niveau de la gestion des clubs professionnels doit être élevé car la nouvelle  

réglementation oblige les dirigeants à se former afin de participer à la formation des 

jeunes joueurs de haut niveau. En fin Les clubs algériens possèdent des enceintes 

vieillissantes et des terrains de jeux mal adaptés au football moderne 

. Afin de contribuer au développement du football algérien nous recommandons que la 

formation des footballeurs de haut niveau doit passer par des centres de formation 

sportive, ainsi  la programmation de l’entrainement doit suivre les notions scientifiques, 

la formation continue de l’encadrement doit être au projet  des responsables du sport 

algérien et par touts les moyens il faut construire des enceintes sportives  modernes   

Mots clés : Stratégie, école de football, joueur de haut niveau. Professionnalisme. 

 

 



The abstract of the study 

Our study focuses on the training of high level players in Algerian professional football. 

The objective of the study is to know the strategy of the course of the high level football 

training, also to identify the conditions and criteria of access to training schools, to 

study the programming of the training of young people To determine the role of 

managers and trainers in the training process and, finally, to highlight the importance of 

providing structures and facilities in line with international standards that ensure good 

training for young footballers. 

Through this research we want to contribute to the regulation of football training in 

Algeria on everything that the state is interested in the training of future footballers. The 

study was conducted on professional clubs from central and eastern Algeria, or a 

questionnaire was sent to the players, coaches and managers of premier league clubs. 

By using the descriptive method we got the following results: The course footballers 

must go through several stages because training is one of the main vectors of 

development for the clubs. The programming of the trainings does not comply with the 

demands of modern football. The level of management of professional clubs must be 

high because the new regulations require the leaders to train in order to participate in the 

training of young high-level players.. In late Algerian clubs have aging speakers and 

maladaptive playgrounds in modern football. 

To contribute to the development of the Algerian Football recommended the training of 

high-level players must go through sports training centers, the training of programming 

must follow the scientific concept, continuous training of management must be at the 

project responsible for sport Algerians and by all means it is necessary to build modern 

sports arenas 

Keywords: Strategy, football school, top player. Professionalism. 
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 إمكانيات الالعب وال يعرضو كثريا لإلصابات

000 

 009 عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن تعاطي ادلنشطات. جدول ميثل 01

عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن طلب من الالعب جدول ميثل  00
 تعاطي بعض ادلواد ادلنّشطة.

000 

 عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن تعرض الالعب  جدول ميثل 00
 ادلنافسات أثناءلإلصابات 

000 

عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن لعب ادلقابالت جدول ميثل  00
 والالعب مصاب.

000 

عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن متابعة الطاقم الطيب جدول ميثل  09
 .شفاء الالعب من اإلصابات

004 

اإلحصائية ادلعربة عن تكفل إدارة النادي يبني عدد اإلجابات والداللة جدول  00
 .ميرض ما لالعب عند بشراء األدوية

001 

 000 يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن سبب تعرض الالعب لإلصابات.جدول  00

يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن تكفل اإلدارة بأكل جدول  00
 وادلنافسات.الالعبني بعد التدريبات 

000 

يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن عدد حصص جدول  00
 يف األسبوع تالتدريبا

009 

يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن عدد ساعات جدول  04
 قي األسبوع التدريب

000 

التدريب الذي  يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن نوعجدول  01
 مييل لو الالعب

000 

يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن احلصص التدريبية جدول  00
 ادلربرلة أكثر أسبوعيا

000 

 041يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن عدد ادلدربني الذين جدول  00



 ل
 

 دربوا الالعبني السنة ادلاضية.

عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن ادلدربني الذين يبني جدول  00
 يدربون الالعبني خالل األسبوع

040 

جدول يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن رضا الالعبني عن  09
 معاملة مدربيهم ذلم.

040 

الصفات جدول يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن اختبارات  00
 البدنية وادلهارية  والنفسية لالعبني.

040 

ادلدرب  عن شرحجدول يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة  00
 أىداف احلصة التدريبية لالعبني.

040 

جدول يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن شرح ادلدرب لالعببني  00
 التدريب.توزيعهم يف ادليدان أثناء 

040 

جدول يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن تواجد أعضاء النادي  00
 مع الالعبني طيلة فرتة التدريب.

040 

متابعة اإلدارة النتائج  عن جدول يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة 04
 الدراسية.

040 

 توفر اإلدارة وسائل نقل اإلحصائية ادلعربة عنجدول يبني عدد اإلجابات والداللة  91
 الالعبني إىل ادلدارس.

011 

 010 ةيجدول يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن شراء األدوات ادلدرس 90

جدول رقم يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن منح اإلدارة منحة  90
 شهرية لالعب

010 

 019 يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن زلتويات ادلنشئة الرياضيةجدول  90

نوع ادليدان الذي  عن جدول يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة 99
 يتدرب فيو الفريق.

010 

جدول يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن مواصفات مالعب  90
 بطولة الالعبني يف مرحلة التكوين.منافسات 

010 



 م
 

جدول يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن أمن مالعب منافسات  90
 بطولة الالعبني يف مرحلة التكوين

010 

جدول بني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن متابعة ادلدرب للجانب  90
 الدراسي الالعبني

001 

بني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن حث الالعبني على ي لو جد 90
 ادلثابرة يف الدراسة.

000 

جدول بني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن اتصال ادلدرب بإدارة  94
 .ادلدرسة دلتابعة اىتمام الالعبني بدراستهم

000 

ادلعربة عن متابعة مستوى تطور جدول يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية  01
 شفاء الالعبني من اإلصابات.

009 

العب الذي اية ادلعربة عن بررلة ادلدرب حصص جدول يبني الداللة اإلحصائ 00
 .تعرض لإلصابات

000 

لالعبني حول  ادلدرب دروسجدول يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن تقدمي  00
 .خطورة ادلنشطات

000 

الداللة اإلحصائية ادلعربة عن مساعدة الفريق الطيب ادلدرب يف تصميم  جدول يبني 00
 العملية التدريبية.

000 

 004 جدول يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن تسطري برنامج تدرييب سنوي . 09

جدول يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن حتديد أىداف خاصة يف كل حصة  00
 تدريبية ذلذه الفئة.

001 

 000 جدول يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن شرح أىداف احلصة التدريبية لاّلعبني. 00

جدول يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن حتقيق مجيع األىداف اليت يسطرىا  00
 ادلدرب لتكوين العبيو

000 

 009 الالعبنيجدول يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن تقيم مستوى تقدم أو حتسن  00

جدول يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن البحث على ادلعارف حول خصائص  04
 الفئات العمرية وطرق تدريبها.

000 

جدول يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن حجم حصص التدريب الذي يربرلو  01
 .ادلدرب خالل األسبوع

000 



 ن
 

 000 عدد ساعات التدريب ادلربرلة يومياجدول بني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن  00

 004 يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن ادلدربني الذين يساعدون ادلدرب يف عملو.جدول  00

جدول يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن االعتماد على مراجع يف بررلة وحتضري  00
 احلصص التدريبية

001 

ادلعربة عن اكتفاء الالعبني بتطبيق ما يقدمو ادلدرب جدول يبني الداللة اإلحصائية  09
 خالل التدريب.

000 

جدول يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن البحث على الالعب ادلوىوب خارج  00
 النادي

000 

 يف تطبيق مجيع ما يقدمو نيجدول يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن جناح الالعب 00
 ذلم ادلدرب.

009 

يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن دور القوة الذىنية يف التفوق الرياضي يف  جدول 00
 ادلستوى العايل.

000 

جدول يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن ادلرور جبميع مراحل التكوين كشرط  00
 أساسي النتقاء الالعب.

000 

يف ادلستوى العايل جدول يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن الفرق بني التكوين  04
 والتكوين يف ادلستويات الدنيا.

000 

يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن التواصل مع الغري من اجل تبادل اخلربات  جدول 01
 يف رلال التكوين يف كرة القدم.

000 

جدول يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن تدريب الالعبني داخل منشأة حتتوي  00
 .على عدة مرافق

004 

جدول يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن احتواء ادلنشأة على عدة ميادين لعب  00
 وتدريب.

090 

 090 جدول يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن ادليدان الذي تنجز فيو حصص التدريب. 00

جدول يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن نوع ميادين اللعب اليت يتجنب ادلدرب  09
 تدريب الفريق عليها.

090 

 099 جدول يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن تدريب الفريق على العشب االصطناعي أثناء احلرارة. 00

 090جدول يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن تدريب الالعبني يف منشأة حتتوي على  00



 س
 

 قاعة هبا آالت تقوية حديثة.

اإلحصائية ادلعربة عن احتواء منشأة التدريب على غرفة تغيري جدول يبني الداللة  00
 ادلالبس، محام ومعدات صحية متطورة.

090 

جدول يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن تدريب ادلدرب فريقو داخل منشآت  00
 يوجد هبا مطاعم .

090 

هبا قاعة جدول يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن تدريب الفريق داخل منشأة  04
 للعالج واإلسعاف وقاعة لالستشفاء والتدليك.

094 

قاعات  جدول يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن احتواء منشأة التكوين على 01
 للتدريس وقاعة زلاضرات.

001 

مكان  جدول يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن احتواء منشأة التكوين على 00
 سلصص للصحافة.

000 

يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن احتواء ادلنشأة اليت يدرب فيها جدول  00
 الالعبني على الشروط األمنية ادلطلوبة.

000 

 عبجدول يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن تكوين الال 00
 داخل مركز تكوين.

009 

 256 سياسة متابعة الدراسة.جدول يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن  09

يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن تكرمي الالعب  جدول 00
 الناجح يف دراستو

000 

يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن تدعيم الالعب الذي  جدول 00
 نقص يف بعض ادلواد الدراسية يعاين من

000 

اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن معاقبة الالعب جدول يبني عدد  00
 ادلتكاسل يف دراستو.

004 

ل يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن توفري مواصالت جدو 00
 لالعبني من أجل الذىاب للمدرسة

000 

ادلتابعة جدول يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن إسرتاتيجية  04
 الصحية لاّلعبني.

000 

جدول  يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن تواجد ضمن الفريق  41
 . طاقم طيب سلتص يتابع صحة الالعبني

000 



 ع
 

جدول يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن الرتكيز على الفحص  40
 العبنيلالطيب الدقيق 

000 

يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن تواجد الطاقم الطيب مع جدول  40
 الالعبني أثناء التدريبات .

000 

يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن تكوين الالعبني داخل  جدول 40
 مراكز تكوين.

000 

برامج خاصة  جدول يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن وجود 49
 بتكوين الالعبني يف ادلستوى العايل.

004 

جدول يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن توفري الوقت الكايف  40
 لتدريب الالعبني.

001 

جدول يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن بررلة عدة تدريبات  40
 تكونيف اليوم لصاحل الالعب ادل

000 

مناسبة عدد  اإلحصائية ادلعربة عنجدول يبني عدد اإلجابات والداللة  40
 ادلستوى العايل. لتكوين العبادلقابالت 

000 

عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن تقدمي إحتاديو كرة  جدول يبني 40
 القدم  للنوادي برامج تكوين الالعبني .

000 

والداللة اإلحصائية ادلعربة عن توفري إمكانيات  جدول يبني عدد اإلجابات  44
 كبرية لتصميم برامج التكوين

000 

جدول يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن توظيف اختصاصيني   011
 من خرجيي الدراسات ادلعمقة.

000 

جدول يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن وجود سلتصني يف  010
 رلال كرة القدم احملرتفة

000 

جدول يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن الالعبني داخل  010
 ق.فمنشئة رياضية حتتوي على عدة مرا

004 

جدول يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن جتهيز مرافق ادلنشئة  010
 وفقا دلتطلبات االحرتاف

001 

يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن احتواء غرفة تغيري ادلالبس، محام جدول  019
 ومعدات صحية متطورة.

000 



 ف
 

يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن تدريب ادلدرب فريقو داخل منشآت  لجدو  010
 مطاعم.يوجد هبا 

000 

يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن توفري قاعات للعالج والتدليك  جدول 010
 بادلنشأة اليت يتكون فيها الالعبني

000 

قاعات  جدول يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن احتواء منشأة التكوين على 010
 للتدريس وقاعة زلاضرات.

000 

جدول يبني الداللة اإلحصائية ادلعربة عن تدريب الالعبني يف منشأة حتتوي  010
 على قاعة للتقوية رلهزة بآالت متطورة.

000 

 000 جدول يبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية ادلعربة عن جودة ميادين الالعب. 014
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 ةــدمـمق

بشكل كبري خالل السنوات األخرية ، ومل يأيت يف العامل تطور مستوى كرة القدم احملرتفة احلديثة            

ىذا صدفة بل كان نتيجة إسرتاتيجيات علمية متطورة تتمثل يف تكوين الالعب احملرتف عرب مراحل عديدة 

حترتم فيها كل ادلتطلبات العمرية، حيث يتم ذلك عرب مدارس تكوين ذات مستوى عايل يف رلال التكوين 

عب ن احملرتف ن من اذلياات ال ي أببت  دورىا يف الدول ادلتقدمة، وأصب  كل الرياضي، وتعد مدارس تكوين الال

زلب ذلذا اجملال يبحث عن فرصة تساعده يف االنضمام إىل مدرسة رياضية تضمن لو مستقبال كرويا يف 

االحرتاف ىو جعل شلارسة الرياضة » (62، صفحة 6003)كمال درويش، النوادي احملرتفة، مثلما يقول 

 «.     مظاىرىا فردية أو مجاعية كمهنة، وذلا شروطها ادلهنية وىي االستمرارية وادلواظبة والعقود... جبميع

من جانب آخر كل تلك ادلهارات وادلستوى العايل الذي دييز عديد الالعب ن يف كرة القدم مل يأيت         

 إذن كرة القدم كمهنة، و سيتخذ من زلض الصدفة، بل ىو نتاج تكوين شليز وخاص ألولاك الالعب ن الذين

ال ينسى الاّلعب ادلوىوب أو ادلغرمون بكرة القدم أن »   (Julien, BERTRAND, 2010, p. 01) يقول

احلركات الرياضية تنجز بعد عملية معرفية، كما جيب أن ال ننسى أن كرة القدم مهنة، وأن تعلم ادلهنة لو 

دم  بالفطرة بل نصب  العب ن بعد مدة زمنية من التعلم، ويرتكز قواعده وشروطو. إننا ال نلد العيب كرة الق

الوصول إىل عامل االحرتاف على اجتماعية طويلة وقوية، وخيتفي وراء احلركة الرياضية البسيطة يف كرة القدم 

 « عمل طويل ادلدى يتطلب اجلهد الكبري وادلثابرة. 

  يتطلب تكوين من جوانب عدة تتطلب بدورىاوألجل ذلك فالوصول إىل ادلستوى العايل لالعب ن      

  15-341  رقم  التنفيذي حيدد ادلرسوم سن قوان ن حتدد كيفية تكوين العب ادلستوى العايل حيث
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  الرياضية الشابة  دلواىب ا  تكوين  مراكز  إنشاء  شروط  ،6002  سنة  ديسمرب  28  يف ادلؤرخ

شروط ومعايري مفروضة من طرف اذليآت الرمسية    العملية التكوينيةوتتطلب  ،وتسريىا واعتمادىا  وتنظيمها

ادلشروع ادلزدوج إىل جانب التكوين الرياضي، كفدراليات كرة القدم ، مثل عملية متابعة الدراسة ال ي تعترب 

 ، حيث أن احلياة الرياضية تعترب قصرية وقدادلستقبلية للرياضي االجتماعية الضامن األساسي للحياةوىو 

يتعرض خالذلا الالعب إىل ضغوطات عدة تفرض عليو التوقف عن شلارسة كرة القدم مثل اإلصابات 

أن الدخول ادلبكر لالعب ن يف التكوين الرياضي وضعهم  (Julien, Bertrand, 2008) اخلطرية، حيث يؤكد 

يسمى مركز تكوين  (Renoux, 2006, p. 37)ويقول  والتكوين الدراسي،أمام مشروعي التكوين الرياضي 

من القانون الفرنسي  00كل ىيكلة صادرة من مجعية رياضية أو من شركة ذات  النوع ادلدّون يف ادلادة 

باالستفادة  01والذي يسم  للشباب الرياضي الذي يتجاوز عمره السن  0891يوليو    03الصادر يف 

 .من تكوين رياضي وتعليم مدرسي عام أو احرتايف أو تكوين جامعي

كز عليو اذليآت الرياضية تإضافة إىل ما سبق ذكره تعترب برامج التدريب الرياضي ىي العمود األساس الذي تر 

حيث تساؤالت عديدة مطروحة حول الربامج األكثر صلاعة يف  من أجل إصلاح العملية التكوينية ادلمنهجة

جيب أن يهدف التصميم  (TCHOKONTE, 2011, p. 19)فبالنسبة لـ  العملية التكوينية لالعب ن ادلوىوب ن،

تعترب اجلديد للتدريب إىل تطوير كل العوامل واآلليات ادلطلوبة لتطوير الالعب. ولنجاح العملية التدريبية 

  ىي الضامن األساسي للتقدم مبستوى التكوين بشريةالكفاءات ال

مرافق متطورة البناء هبا وسائل  حتتوي على عالية اجلودة نشااتمحتتاج العملية التكوينية الناجحة إىل و  

تكنولوجية حديثة تسهل على الشركاء يف رلال التكوين التقدم يف نتائج ادلشروع الرياضي الذي يعملون على 

 إصلازه بنجاح على غرار قاعات التقوية العضلية وغرف تغيري ادلالبس وقاعات ادلتابعة الصحية...
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رتكيز على التكوين القاعدي يف كرة القدم احملرتفة حىت تنهي التبعية وشلا تقدم يتب ن أن اجلزائر حتتاج إىل ال

"يرى ادلدرب السابق للمنتخب الوطين وادلدير  ، (6002)ج.ابراىيم، إىل البلدان األخرى مثلما يقول 

الفين لوفاق سطيف، راب  سعدان، أنو قد حان الوق  من أجل تطوير قاعدة التكوين باجلزائر، وضمان 

زمة من أجل ضمان تطوير كرة القدم الوطنية، من خالل إاهاء التبعية إىل التكوين الفرنسي األسس الال

وىو الشيء ذاتو الذي ضلاول ، دائما على الالعب ن ذوي اجلنسية ادلزدوجة يف ادلنتخب الوطين"واالعتماد 

  تكوين العيب ادلستوى العايل. إلسرتاتيجيةالرتكيز عليو بدراستنا 

،  ألسالة اجلزئيةالباحث إىل طرح اإلشكالية العامة وا وجانبا متهيديا تطرق فيىذا وتشمل دراستنا على 

 .زئية اقرتحها كحال مؤقتا إلشكاليتوومنو قام  بوضع فرضية عامة وفرضيات ج

عب ن وصفية إلسرتاتيجية تكوين الال دراسةإضافة إىل ذلك تطرق الباحث إىل أىداف دراستو وادلتمثلة يف 

وضع  شروط ومعايري االلتحاق مبدارس ، و ادلدارس الكروية اجلزائرية احملرتفةبادلستوى العايل  يفاحملرتف ن 

وضع برامج تكوين وتدريب  من خالل إنشاء مراكز تكوين  ، إضافة إىل ذلكتكوين الالعب ن احملرتف ن

لتكوينية وضرورة توفري وتطبيق واستخدام حتديد دور ادلسريين وادلدرب ن يف العملية ا، و ذات معايري عادلية

طرق حديثة ومعاصرة للتدريب لضمان تفوق الالعب واجتيازه سلتلف االختبارات واللعب يف األدوار 

إبراز وأمهية توفري اذلياكل وادلنشآت ادلطابقة للمعايري الدولية ال ي تصمن التكوين اجليد ، وأخريا األوىل

 لاّلعب.

أمهية البحث ومصطلحات البحث وىي ال ي سيجدىا القارئ مذكورة يف ادلوضوع كما تشمل ىذه الدراسة 

وصعوبات البحث، ويف اهاية  عادلقدم ب ن يديو، بعدىا ذكر الباحث مهام البحث وأسباب اختيار ادلوضو 

 الفصل تطرق لذكر الدراسات السابقة وادلشاهبة.    
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  فصول: أربعةحيتوي على  ييلي اجلانب التمهيدي، اجلانب النظري الذ

إىل شروط ومعايري التكوين يف ادلستوى العايل، أما الفصل الثاين تناول فيو  الفصل األولتطرق الباحث يف 

الباحث بررلة التدريب يف ادلستوى العايل ، أما الفصل الثالث فيشمل التأطري يف ادلستوى العايل، كما حيتوي  

 ة يف ادلستوى العايل.الفصل الرابع على ادلنشآت الرياضي

قسم اجلانب التطبيقي إىل فصل ن، تناول األول منهجية البحث واإلجراءات ادليدانية وحيتوي الفصل الثاين 

من اجلانب التطبيقي على عرض النتائج  ومناقشتها وحتليلها مث تناول البحث مقابلة الفرضيات بالنتائج مث 

 توصيات واحللول ادلستقبلية. قام الباحث باالستنتاج العام، وذكر أىم ال
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 اإلشكالية. -1

عملية االحًتاؼ القاعدة األساسية اليت  يبٌت عليها مستقبل الفرؽ  لظتعد العملية التكوينية يف رلاؿ كرة القدـ يف 

الفئات الشبانية مار يف الكربى والالعبُت ادلتميزين، ىذا ما جعل الدوؿ ادلتقدمة تركز كل اىتماماهتا يف االستث

ين اجليد يف رلاؿ  بالتكو  لتلك الدوؿيعًتؼ فبالفطرة، عليهم ألف قدراهتم ال تتطور أمواؿ طائلة  إنفاؽو  ادلوىوبة

 من الدوؿفرنسا  تعترب» (UCPF et association culture foot, 2008, p. 22)فوفقا لرأي كرة القدـ احملًتفة 

الرائدة عادليا يف رلاؿ تكوين العيب كرة القدـ، ويشهد على ذلك صلاح الالعبُت الفرنسيُت يف الفرؽ األوربية 

 .«الكربى

يرتكز على العديد من الشروط وادلعايَت فحسب دراسة صلده يف االرباد األورويب التكوين وإذا ما رأينا       

(consulting, ineum, 2008, p. 04)  يرتبط التكوين بادلعايَت البدنية والرياضية ادلفروضة من طرؼ االرباديات

إىل جانب بية وبادلظاىر الطبية، و ، وادلعايَت والشروط اليت سنتها النوادي وادلرتبطة بالتمدرس والًت ـالوطنية لكرة القد

راعى فيها العملية التكوينية واليت يذلك تلعب بررلة التدريب يف البلداف األوربية اليت هتتم بالناشئُت أمهية كبَتة يف 

جيب أف يرتكز تدريب الشباب على اجلوانب   (GILLE, cometti, p. 18)يقوؿ  إذ اخلصائص العمرية، 

 يقوؿ التكتيكية، ويتطلب اجلانب التقٍت التكتيكي العديد من التكرارات وأجزاء عمل ذات شدة متغَتة، كما 

(Lacroix, Juin 2014, p. 4)  جيب أف نتذّكر أف تطوير الناشئ ال يكوف مشاهبا بالبالغُت، وجيب أف حيًـت زلتوى

 ادلكيفة مع أعمارىم ومستوياهتم الكروية. التدريب ادلبادئ
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أما من ناحية التأطَت  يرتكز التكوين يف الدوؿ ادلتقدمة يف كرة القدـ على الكفاءات العالية وكفاءة ادلتابعة       

، كما تعمل الدوؿ ادلتقدمة على بناء منشآت خاصة اجلودة  الصحية من طرؼ أطباء مؤىلُت ووسائل طبية عالية

  التكوينية وذبهيزىا بكل ما يتطلبو ىذا اجملاؿ على غرار مركز )كالر فونتاف بفرنسا(.   بالعملية

تلجأ إسًتاتيجية فيدرالية كرة القدـ إىل االستعانة بالالعبُت احملًتفُت الذين يلعبوف يف البطوالت  اجلزائريف        

الالعبُت ىم شبرة تكوين ادلدارس الفرنسية على يف احملافل الدولية، ومن ادلعروؼ أف ىؤالء  هااألوروبية لتمثيل

نتائج التكوين الفرنسي لالعيب كرة القدـ احملًتفُت معًتؼ هبا » (BESSON, Eric, p. 73) اخلصوص، حيث يقوؿ

باإلصباع، حيث أف النسبة القليلة لاّلعبُت األجانب ادلوجودين بالبطولة الفرنسية والعدد الكبَت لالعبُت الفرنسيُت 

"بلغ عدد الالعبُت الذين تكونوا يف بلداهنم ؿ@كما يقو    ،«ترب أدلة قوية على ذلكلنوادي احملًتفة باخلارج تعيف ا

 ;;العب، إيطاليا  8=العب، فرنسا  =70كاآليت@ الربازيل  <800وف يف دوري أبطاؿ أوربا سنة ويلعب

 . "االعب90واصللًتا ،العب :9تُت العب، األرجن ::العب، الربتغاؿ  ?:العب، أدلانيا  :;العب، إسبانيا 

تقوؿ  ادلرور دبراحل متعددة حيث مستوى الالعب احملًتؼ يف ادلستوى العايل الوصوؿ إىل فيتطلب  وذلذا       

(UCPF et association culture foot, 2008, p. 22) « يغادر الطفل مراكز ما قبل التكوين ليلتحق دبراكز

رلاؿ التكوين يعكس ضعف النتائج اليت تتحصل عليها  ، وإضافة إىل ذلك فإف«  ;7التكوين للنوادي يف السن 

انعداـ مراكز @  اعلى الصعيد الدويل والقاري، وىذا يعود إىل أسباب عدة منه الصغرى ستوياتادلاجلزائر يف 

ادلِؤطرين اإلداريُت وادلدربُت، والربامج ادلسطرة يف عملية التكوين اليت  كفاءة بُت احملًتفُت، إىل جانب  تكوين الالع

الاّلمباالة اليت نراىا يف ذىنية ادلسَتين،  وأيضاتكاد تعد غَت كافية من حيث الكم واحملتوى التكويٍت التدرييب، 

أف أكابر ادلستقبل ىم ىؤالء الصغار الذين حيلموف باليـو حيث يركزوف جل أعماذلم على فريق األكابر ومتناسُت 

نقص ادلنشآت الرياضية اليت تلعب دورا ، وأخَتا الذي يرتدوف فيو قميص فريقهم أو وطنهم وديثلونو أحسن سبثيل
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أف ضعف نتائج الفريق الوطٍت لألكابر وكذلك الفئات حيث ، ادلستوى العايل يذو  ُتىاما يف تكوين الالعب

% على الالعبُت اجلزائريُت الذين تكونوا يف اخلارج 0?واالعتماد بنسبة   8000خالؿ التسعينات وسنة  الصغرى

 (Bouzid, 2010, p. 24) لدليل على أف كرة القدـ اجلزائرية مل يعد باستطاعتها صنع العبُت من ادلستوى العايل

نية شليزة داخل مدارس كروية تشمل ادلعايَت وحىت يصبح ىذا الشاب العبا شليزا ال بد أف خيضع إىل عملية تكوي

الدولية، حيث أف لكل دولة متقدمة يف رلاؿ كرة القدـ إسًتاتيجية تكوين يؤخذ فيها بعُت االعتبار كل متطلبات 

 .تكوين الالعب ذو ادلستوى العايل

ومن خالؿ ما سبق فإنو جيب أف تتوفر دراسات دقيقة تعاجل إسًتاتيجية تكوين العيب الستوى العايل يف ادلدارس 

الكروية اجلزائرية احملًتفة وىو ما سيقدمو الباحث يف ىذه الدراسة اليت سيحاوؿ من خالذلا تسليط الضوء على 

 @التساؤؿ العاـ التايلىذه األخَتة من خالؿ طرح 

 ؟ العب ادلستوى العايل يف ادلدارس الكروية اجلزائرية احملًتفة إسًتاتيجية علمية يف تكوينىل ىناؾ 

  @لعاـ نطرح بعض التساؤالت الفرعيةومن خالؿ التساؤؿ ا 

ىل ىناؾ شروط ومعايَت تؤخذ بعُت االعتبار أثناء عملية تكوين العب ادلستوى العايل دبدارس تكوين  -

 ائر؟    الالعبُت احملًتفُت يف اجلز 

 ىل الربامج التدريبية ادلنتهجة يف ادلدارس الكروية اجلزائرية تساعد على تكوين العيب ادلستوى العايل ؟ -

ساىم بدرجة كبَتة يف تكوين ىل كفاءة مؤطري التكوين يف الفرؽ اجلزائرية احملًتفة يف رلاؿ كرة القدـ ت -

 ادلستوى العايل ؟ العيب

 ؟العايل يف ادلدارس الكروية اجلزائرية تضمن تكوين العيب ادلستوىىل اذلياكل وادلنشآت ادلتواجدة  -
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 .أهداف البحث -2

 دراسة وصفية إلسًتاتيجية تكوين الالعبُت احملًتفُت ذوي ادلستوى العايل يف ادلدارس الكروية اجلزائرية احملًتفة. -

 من متابعة الدراسة وادلتابعة الصحية شروط ومعايَت االلتحاؽ دبدارس تكوين الالعبُت احملًتفُت  التعرؼ على -

 .   العيب ادلستوى العايل يف مدارس كرة القدـ اجلزائرية احملًتفة برامج تكوين وتدريب مناسبة  دراسة -

 .داخل النوادي اجلزائرية احملًتفةيف العملية التكوينية والفريق الطيب  ادلسَتين وادلدربُت كفاءة التعرؼ على

 التكوين اجليد لاّلعب. يفادلطابقة للمعايَت الدولية  الرياضية اذلياكل وادلنشآت ةمسامهية إبراز وأمه-

 فرضيات البحث  -3

 .الفرضية العامة -3-1

 .العب ادلستوى العايل يف ادلدارس الكروية اجلزائرية احملًتفة ال تستجيب إىل ادلعايَت العلمية إسًتاتيجية تكوين 

 الفرضيات الجزئية.  -3-2

عملية تكوين العيب ادلستوى العايل دبدارس تكوين الالعبُت احملًتفُت يف اجلزائر ال  تستجيب بنسبة كبَتة للشروط 

 وادلعايَت ادلطلوبة. 

 الربامج التدريبية ادلنتهجة يف ادلدارس الكروية اجلزائرية غَت مناسبة لرفع مستوى الالعب بنسب كبَتة

 سُت العملية التكوينية لالعب ادلستوى العايل غَت كافية.مسامهة كفاءة مؤطري التكوين  يف رب

 اذلياكل وادلنشآت ادلتواجدة يف ادلدارس الكروية اجلزائرية تشكل عائقا للتكوين ادلناسب لالعيب ادلستوى العايل.
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 . ة البحثأهمي -4

   مدارس كرة القدـ احملًتفةبتكوين العيب ادلستوى العايل يفتأيت أمهية ىذه الدراسة يف معاجلتها لقضية ىامة تتعلق 

بعد دخوذلا عامل االحًتاؼ من خالؿ سن  كرة القدـ اجلزائريةبتطوير   الدولةالكبَت من قبل  االىتماـخاصة يف ظل 

 .، وديكن ربديد أمهية الدراسة من خالؿ ما يليقوانُت جديدة تعمل على تطوير وربديث  الكرة اجلزائرية 

 (.)نظرية العلمية األهمية 4-1

  الفئات  كونوفي الذين دربُتوطرؽ تأىيل ادلالتكوين الرياضي يؤمل أف تسهم الدراسة احلالية يف تطوير

 . الشابة يف مدارس كرة القدـ

 ادلدربُت ادلكونُت كفاءة ب ذلا عالقة اليت الصعوباتو  كلا الدراسة عن ادلش ىذه تكشف من ادلتوقع أف

 خاصة هبذه الفئات. وتكوينية امج تدريبيةرب دورات و بوتزويدىم  همهبدؼ توجيهالرياضي  قليف احل وادلسَتين

  العبُت باالىتماـ بإعداد  النوادي احملًتفةيف  برامج تكوينيةعن إعداد  ادلشرفُت على الكرة اجلزائريةتذكَت

  لتمثيل الكرة اجلزائرية مستقبال مؤىلُت

 .()التطبيقية العملية األهمية -4-2

  ادلدارس الرياضية اجلزائرية يخرجي ُتزلًتف ُتالعبإىل  اجةاحل مسالوقت الراىن يف أ الكرة اجلزائرية يفإف 

 مفخرة للتكوين اجلزائري. وفاجلزائر يف احملافل الدولية ويعترب  وفديثل

 مستوى العب كرة القدـ اجلزائرية من خالؿ توفَت الوسائل ادلادية والبشرية من الدراسة تطوير  نتظري

 سلوكو الرياضيالكافية لتحسُت 

 



 الفصل التمهيدي

 

 

 11 

 سباب اختيار الموضوع.ا -5

من خالؿ الدراسات السابقة يتضح أف كل دراسة تناولت موضوعا منفصال يف عملية تكوين العيب كرة القدـ 

األمر الذي جعل الباحث يتناوؿ موضوع تكوين العيب كرة القدـ احملًتفة بطريقة متكاملة وشاملة ألف  ،احملًتفة

ب تناولو دبضموف متكامل ويرجع ذلك للتأثر بادلتغَتات العادلية احلالية يف االحًتاؼ يف  التكوين يف كرة القدـ جي

 كرة القدـ. 

 وظهرت أسبابا جوىرية من النتائج السابقة لتناوؿ ىذا ادلوضوع بنظرة شاملة ومتكاملة.

 مصطلحات البحث -6

 :اإلستراتيجية 

 لغة@ 

 . أىداؼ الشركة ؛ استخداـ معُت للمواردطة لتحقيق باخل (2116)قاموس المعاني.، يعرفها 

 .رباعة التَّخطيطيعرفها بو  ،ُخطَّة شاملة يف أي رلاؿ من اجملاالتوكذلك 

 اصطالحا: 

خطط وأنشطة ادلنظمة اليت يتم وضعها بطريقة تضمن خلق درجة من التطابق بُت بأهنا (?800)قامسي،  يعرفها

  صورة فعالة وذات كفاءة عاليةبرسالة ادلنظمة وأىدافها، وبُت الرسالة والبيئة اليت تعمل فيها 

سة بأهنا األىداؼ العامة اليت تسعى ادلؤس (?800)حسن أضبد الشافعي. عبد الرضباف أضبد سيار،   يعرفهاكما 

 لتحقيقها على ادلدى الطويل.
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 إجرائيا: 

فاإلسًتاتيجية ىي اخلطط ادلوضوعة وادلطابقة لألىداؼ اليت تسطرىا ادلؤسسة على ادلدى البعيد واليت جيب وعليو 

 أف تنفذ بكفاءة عالية.  

 : العملية التكوينية 

 لغة: 

 . إنشاءتعٍت تدريب،  كلمة تكوين (>807)معجم ادلعاين اجلامع، حسب 

 اصطالحا: 

 ا  اكتساب  إىل  يهدؼ  ومندمج    منظم مؤسسايت  نشاط  بأنو الرياضي  التكوينادلشرع اجلزائري  ؼعرّ 

  -  والتقنية  والتقنية البدنية  القدرات ُتوربس  تطوير  وكذا  السلوؾ وآداب  هاراتدلوا  والعلم  عارؼدل

  وإبراز  كشف،و  الرياضة  هندل  التحضَت ، إىل جانب وأخالقياهتا  الرياضية والروح  والنفسية    التخطيطية

  برياضة لاللتحاؽ  الشابة  الرياضية  واىبادل ربضَت، وكذلك ومرافقتها  وتثمينها الشابة  الرياضية  واىبادل

  تلبيةات، إضافة إىل األداء  ربقيق  قصد  الرياضية  نافساتدلا يف  شاركة،وادل العايل  ستوىدل ا  ومنافسات

   البدنية لألنشطة  صصةلمخا  هنادل  تأطَت  ميداف  يف  عنها عربدل وا  احملصاة  والنوعية  الكمية  احلاجات

 (=7، صفحة 8079، ?9)اجلريدة الرمسية رقم  . الرياضيةو 
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 إجرائيا: 

مرحلة  مثل تلفةسل وفق مراحلالتدريب و العالقات ادلختلفة اليت ربدث أثناء  تلك العملياتالتكوين الرياضي ىو  

 تتكوف من أربعة، و سنة 80السن  إىل >7مرحلة التكوين من سن و  ،سنة ;7إىل  78ما قبل التكوين من سن 

 ية، التأطَت وادلنشآت الرياضية.الربامج التدريب، الالعب@ رئيسية أقطاب

 .الالعب

 لغة: 

 وفالنًا @ راوغو واحتاؿ عليالعب   -7

)معجم ادلعاين  . القدـ وغَتىاديارس إحدى األلعاب الرياضية ، مثل كرة  . مناسم فاعل من لَعبَ         -8

 .(>807اجلامع، 

 اصطالحا:  

 .) ادلوسوعة احلرة، ويكيبيديا(  .كرة القدـيلعب أحد األنواع ادلختلفة من   رياضيعب كرة القدـ ىو العب ال

 .وهو ذلك الرياضي الذي يمارس نشاط كرة القدم في ضل الهواية أو االحتراف. إجرائيا 

 المستوى العالي.

 لغة:  

ّم ؛ وتعني     (>807)قاموس ادلعاين، عريب اصلليزي،  مستوى مرتفع . َرِفيع ؛ ساـٍ ؛ عاؿٍ أش 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
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 اصطالحا:  

األنواع الرئيسية لكرة  .و الرياضي الذي يلعب أحد أنواع سلتلفة من كرة القدـى العب كرة القدـ ادلستوى العايل

األسًتالية، كرة القدـ الغيلية، دوري الرجيب، القدـ ىي، كرة القدـ األمريكية، كرة القدـ الكندية، قواعد كرة القدـ 

 .(Wikipedia, the free encyclopedia) .وارباد الرجيب

 إجرائيا: 

 الالعب  ادلتخرج من ادلدرسة الكروية احملًتفة  لصعود و اجتياز   العب ادلستوى العايل  ىو

االختبارات  القاسية  ادلختلفة  و اليت   تؤىلو  للعب و شلارسة  حرفة كرة القدـ  يف ادلستويات العليا و البطوالت 

 العادلية و يكوف  يف  الريادة . 

 .المدرسة

 مذىب من مذاىب األدب والفن  أيمدرسة  - 8 التالميذ.مكاف يدرس فيو عٍت ت مدرسة -1 :لغة

 (>807اجلامع، )معجم ادلعاين  .وغَتمها

 أطالحا: 

 ،دورىا ىو توفَت تكوين ذىٍت وتربوي واجتماعي وبدين عن  مدرسة كرة القدـ ىي وحدة تربوية واجتماعية

جيب أف حيتوي ىذا اذليكل على التأطَت وحياوؿ الشركاء ،بواسطة الوسائل ادلتاحة ربسُت  .طريق شلارسة كرة القدـ

 (Goarin, Michel) .تدريبالعمل والتنظيم يف مدرسة كرة القدـ وال

 إجرائيا: 

 صنف األكابر عبُت لبلوغالال إىل تكوين زلًتؼ يهدؼديتلكو نادي  ىيكل تنظيمي الكروية:رس المدا. 
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 .كرة القدم 

 لغة: 

لعبة رياضّية تُلعب بُت فريقُت على ملعب مستطيل الشَّكل ذي مرمى يف هناية ُكلِّ جهة منو ، ويتكّوف كّل فريق 

 .عشر العًبا منهما من أحد

 اصطالحا: 

يسمح  حيث ال، العب رياضة سبارس بواسطة إحدى عشرة بأهنا  (Renoux, 2006, pp. 17-18)يعرفها 

التماس وجيب تسجيل الكرة داخل مرمى  برمية استعماؿ اليدين فيها إال من طرؼ حارس ادلرمى أو خالؿ القياـ

   .ابتداء من صغره أف يلعب بالكرة عن طريق القدمُتتسمح القوانُت البسيطة لكرة القدـ لكل شخص ، و اخلصم

 :إجرائيا

كرة  القدـ ىي لعبة صباعة تلعب بُت فريقُت ينافس كل منهما األخر من أجل تسجيل أىداؼ على اآلخر حيكم 

بينهما شخص حيادي يسمى حكم ادلقابلة، وتتكوف ادلنافسة من إثناف وعشروف العبا يف ادليداف وأربعة عشرة 

  طي، سبعة لكل فريق، غَت أف القانوف يسمح بتغيَت ثالثة العبُت لكل فريق احتيا

 حترافاال

 :لغة

َاُذَىا َعَماًل ِلاِلكِتساِب واالْرتزِاؽِ احًتاؼ  -7  .ِمْهَنٍة  ِازبِّ

 (>807)قاموس ادلعاين ،   .@ التػََّفرُُّغ لِلَعَمِل الرِّيَاِضيِّ ِبَقْصِد ااِلْرتَِزاِؽ ِمْنوُ  -االْحًِتَاُؼ يف الرِّيَاَضِة @    -8
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 اصطالحا: 

 (>807)قاموس ادلعاين ،  االْحًِتَاُؼ يف الرِّيَاَضِة @ التػََّفرُُّغ لِلَعَمِل الرِّيَاِضيِّ ِبَقْصِد ااِلْرتَِزاِؽ ِمْنوُ  

 ىو مهنة يباشرىا الشخص الرياضي يف نشاط رياضي متخصص بصفة@ االحًتاؼ الرياضي

شلارستو لنشاط رياضي معُت هبدؼ ربقيق عائد مادي يعتمد عليو مع التفرغ التاـ منتظمة ومستمرة من خالؿ 

 . (>800)درويش، بتنفيذ بنود العقد ادلتفق عليو واحملدد ادلدة  وااللتزاـ

ذلا الرياضي  يتفرغوعليو فاالحًتاؼ الرياضي عبارة عن نشاط ديارسو الرياضي من أجل كسب قوتو ويعترب مهنة 

 زلدد ادلدة مع النادي الذي ينتمي إليو. حبيث يربطو عقد

ـ مبالغ مالية كرواتب أو شلارستو لعبة كرة القد مقابلىو الالعب الذي يتقاضى  العب كرة القدم المحترف:

وسيلة للعيش دبوجب عقد زلدد ادلدة بينو وبُت النادي وذلك خبالؼ النفقات الفعلية ادلًتتبة يتخذىا مكافآت 

كنفقات السفر واإلقامة واإلعاشة والتأمُت وما شابو ذلك، حيث تصبح كرة القدـ مهنتو   على مشاركتو يف اللعب

 .(7:، صفحة >800)درويش، كل جهده وقدراتو البدنية والفنية لصاحل ناديو    األساسية مع بذلو 

ة يتقاضى الذي ديارس كرة القدـ كمهنذلك الشخص  بأنوالعب كرة القدـ احملًتؼ شلا سبق ذكره ديكن تعريف و 

 من خالذلا مبلغا ماليا حيدده العقد الذي يربط الالعب بالنادي الذي يلعب ألجلو ذلك الشخص.
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 . والمشابهة الدراسات السابقة -7

 الدراسات العربية:      

 .2115دراسة السعدني السعدني خليل عبد الغني

 دراسة مقارنة لالحتراف في كرة القدم.

 عنمنوذج لالحًتاؼ الرياضي يف كرة القدـ جبمهورية مصر العربية إقًتاح الدراسة  ذلدؼ مناكاف 

 مع بعض الدوؿ عربية منها وأوربية. مقارنة نظاـ االحًتاؼ ادلطبق يف كرة القدـ ادلصرية طريق

قا مع ربديد سعر الالعبُت احملًتفُت وف موتوصلت الدراسة إىل وضع قواعد لتكوين الالعبُت احملًتفُت وانتقاالهت 

، إىل جانب ضماف حقوؽ التأمُت على الالعبُت احملًتفُت ورعايتهم يف ضل نظاـ االحًتاؼ إلزاميةدلبادئ زلددة، و 

 .األندية يف الًتويج لالعبُت

 :مع دراستنا تلفزبو  ؾشًت اليت ت اجلوانب ربز الباحث أىمي الدراسةىذه شلا سبق ذكره يف 

الوصفي "والتحليل االرتباط ادلقارف"  وىو سلالف للمنهج  نهجة ادلالدراسىذه  استعملت :المنهج حيث من -

وىي  قياس، ةكأداالباحث استمارة االستبياف   ستعملفقد ا األدوات حيث منالذي إنتهجتو دراستنا، أما 

اجملاؿ ادلكاين حيث سبت دراسة الباحث  يف بُت الدراستُت االختالؼ الوسيلة اليت استعملناىا يف دراستنا، ويظهر 

اجملاؿ الزماين يف  كافو الشرؽ اجلزائري، الوسط و يف صبهورية مصر العربية بينما سبت دراستنا على عينة من رلتمع 

 إىل باحث كل ونظرة حبث كل ظروؼ إىل عود ت يتال يةالتكوين يظهر االختالؼ يف األبعادكما  ،;800سنة 

 ،وباإلضافة فإف الدراستاف تشًتكاف يف رلاؿ كرة القدـ احملًتفة.الالعب تكوين أبعاد
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 .2119دراسة حسن أحمد الشافعي وعبد الرحمان أحمد سيار

 :إستراتيجية لالحتراف الرياضي بالمؤسسات الرياضية

من  ،إسًتاتيجية لالحًتاؼ الرياضي بادلؤسسات الرياضية يف رلاؿ التسيَت والتكوين وضع استهدفت ىذه الدراسة

 خالؿ التعرؼ على أىداؼ االحًتاؼ الرياضي.

من خالؿ توفَت القيادة  وتوصلت إىل اقًتاح مشروع متكامل لعملية االحًتاؼ الرياضي بادلؤسسات الرياضية

الكفاءات الرياضية من خالؿ االحًتاؼ، زيادة  يالرياضية لذو  تالرياضية الفعالة لبناء الفريق، تدعيم االصلازا

ُت، إضافة إىل تطبيق مبادئ التعليم والتدريب باستمرار ، وإنشاء سجالت خاصة لكل زلًتؼ قاعدة ادلمارس

 رياضي.

 :مع دراستو وادلختلفة ادلشًتكة اجلوانب الباحث عرضي ةالدراس ىذه خالؿ من

الوصفي ادلسحي "والتحليل االرتباط ادلقارف" ادلخالف  نهجة ادلالدراسىذه  استعملت :المنهج حيث من -

الباحث ادلقابلة الشخصية واستمارة  ستعملفقد ا األدوات حيث منللمنهج الذي إنتهجتو دراستنا، أما 

اجملاؿ ادلكاين  يف بُت الدراستُت االختالؼ يف حُت استعملنا استمارة االستبياف، ويظهر  قياس، يتكأدااالستبياف  

دراسة الباحثاف حسن أضبد الشافعي وعبد الرضباف أضبد ستار يف صبهورية مصر العربية بينما سبت  حيث سبت

يظهر االختالؼ كما  ،?800سنة اجملاؿ الزماين يف  كافو الشرؽ اجلزائري، الوسط و دراستنا على عينة من رلتمع 

،وباإلضافة فإف الالعب تكوين أبعاد إىل باحث كل ونظرة حبث كل ظروؼ إىل عود ي يتال يةالتكوين يف األبعاد

 الدراستاف تشًتكاف يف رلاؿ كرة القدـ احملًتفة.
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 الدراسات األعجمية

 .2116 دراسة بيار ميراليس

 ؟أي تعليم لتسيير الحياة المهنيةالمسار االحترافي للرياضي: 

 .احملًتفةاستهدفت الدراسة الربط بُت احلياة ادلهنية للرياضيُت واسًتاتيجيات الفرؽ 

 ،وتوصلت إىل وضع أربع مراحل لتكوين العيب كرة القدـ، وىي سبثل دورة حياة قصَتة من العمر الرياضي 

 سلتلفة، وبالتايل يضع الالعب نقاط قوة سلتلفة. ولكل مرحلة من احلياة الرياضية لالعب رىانات

 :وادلختلفة ادلشًتكة اجلوانب نعرض ةالدراس ىذه خالؿ من

 منسلالف للمنهج الذي اعتمدناه يف دراستنا، و وىو ،دراسة حالة نهجم ةالدراس استعملت :المنهج حيث من

 ويكمن حبثنا، يف استعملنها اليت لوسيلةل سلالفة وىي قياس، كأداة ة ادلقابلةالدراس استعملت األدوات حيث

اجملاؿ ادلكاين حيث سبت دراسة مَتاليس على اجملتمع الفرنسي يف حُت أجريت دراستنا على عينة  يف االختالؼ

، ويتجلى االختالؼ كذلك يف >800اجلزائري ، أما اجملاؿ الزماين جرت الدراسة سنة الوسط والشرؽ تمع رلمن 

، أما النقطة اليت الالعب تكوين أبعاد إىل باحث كل ونظرة حبث، كل ظروؼ إىل يعود الذي التكوين أبعاد

 تشًتؾ فيها الدراستاف ىي تكوين الالعبُت يف رلاؿ االحًتاؼ.
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  .2006كس نو يانيك ر   دراسة 

  :من تحليل المهنة إلى التكوين القاعدي لالعب كرة القدم: نتائج تصميم عملية التكوين

وما  ،وكيف يفقو شركاء ىذه ادلهنة الربامج ادلقدمةالفهم اجليد للتحوالت اليت تعرفها كرة القدـ  استهدفت الدراسة 

ىو التوجو الذي تتطور فيو ىذه احلرفة، كما هتدؼ ىذه الدراسة إىل التعرؼ على سلتلف زلاور مهنة العب كرة 

 القدـ احملًتفة وىياكل النوادي الرياضية احملًتفة.

 مايلي@ إىلتوصلت الدراسة 

 تكوين.الًتفة االنتقاء اجليد الذي يوجو الالعب إىل مركز يتطلب الدخوؿ يف رلاؿ كرة القدـ احمل -

 ذىنية قوية وشليزة حيث أف الالعب قوي الذىنية ىو الذي يفوز عادة.وجود  -

فكرة القدـ احملًتفة مهنة تتطلب صرامة   ،ادلستقبليف يد للحياة الرياضية يف الوقت احلايل و اجلتسيَت ال -

 كبَتة.

 :وادلختلفة ادلشًتكة اجلوانب نعرض ةالدراس ىذه خالؿ من

ادلخالف للمنهج الذي إنتهجتو دراستنا،  دراسة احلالة نهجة مالدراسىذه  استعملت :المنهج حيث من -

ة ستعملادل لوسيلةل سلالفة واليت تعد بدورىا، ادلقابلة قياس كأداةاألخَتة   ىذه تعملتاسف األدوات حيث منأما 

اجملاؿ ادلكاين حيث سبت دراسة رونوكس على عينة نادي  يف بُت الدراستُت االختالؼ كما يظهر  حبثنا، يف

(0.s.c)  اجلزائريالشرؽ الوسط و الفرنسي يف حُت أجريت دراستنا على عينة من رلتمع ليل. 
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 إىلرجع ي الذي يةالتكوين ويظهر االختالؼ يف األبعاد >800وبالنسبة للمجاؿ الزماين مّت ىذا البحث سنة 

فإف الدراستاف تشًتكاف يف ظاىرة  ، وباإلضافةالالعب تكوين أبعاد إىل باحث كل ونظرة حبث كل ظروؼ

 التكوين يف رلاؿ كرة القدـ احملًتفة.

 .2117دراسة قوريشي عمار 

 أداء مراكز التدريب من جهة الفعالية والكفاءة الوظيفية.

ري، والتعرؼ على أداء ادلنشآت الرياضية اجلزائرية ، مقارنة ادلفاىيم ادلعمارية مع السياؽ اجلزائ استهدفت الدراسة 

وكذلك إقًتاح رلموعة حلوؿ ديكن أف تكوف قاعدة تصميم للدليل ادلرتبط باجلوانب الوظيفية ادلعمارية للمشآت 

 الرياضية يف ادلستقبل.

ثة، كما تفتقد سياسة وتوصلت الدراسة إىل أف ادلنشآت الرياضية يف اجلزائر ال تتالئم مع متطلبات الرياضة احلدي

التخطيط والربرلة إىل اسًتتيجية وأىداؼ واضحة ومالئمة دلتطلبات ادلمارسة الرياضية احلديثة على ادلدى القصَت، 

 ادلتوسط والبعيد.

وتوصلت الدراسة إىل افتقاد ادلنشآت الرياضية يف اجلزائر إىل اسًتاتيجية حكيمة يف تسيَت الوسائل اخلاصة بادلرافق 

ادلوجودة هبا، إىل جانب أف ادلرافق الرياضية غَت مالئمة للمعايَت التقنية والبيداغوجية، ومن جهة أخرى ربتاج 

القوى العاملة إىل تأىيل خاص بالصيانة وتفتقد ادلنشآت اليت سبت عليها الدراسة إىل سلطط خاص بالوقاية 

 والنظافة وادلعايَت األمنية.

شلا نستعرض أوجو االختالؼ والتشابو بُت الدراستُت، حيث يكمن االختالؼ يف طبيعة الدراسة، إذ أف ىذه 

األخَتة ترتبط باذلندسة ادلعمارية واتبعت منهج دراسة احلالة، وتتمثل عينة البحث يف مراكز الرياضة. ومن ناحية 
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مطابقة للمعايَت العادلية لتسهيل ادلمارسة الرياضية  أخرى يكمن التشابو يف تطرؽ الدراستُت إىل أمهية بناء منشآت

 يف ظروؼ مال ئمة.

 .(Ineum Consulting, 2008)دراسة 

 :دراسة حول تكوين الشباب الرياضي األوربي

بُت احملليُت بغَت عأستهدفت الدراسة شروط الدخوؿ إىل مراكز تكوين الالعبُت احملًتفُت، شروط شلاثلة الال  

 احملليُت. 

احملًتفة،  شباب األوريب يف رلاؿ كرة القدـالبتكوين  ةخاص ةموحد شروط ومعايَتت الدراسة أنو ال يوجد توصل

 رس وادلتابعة الصحية.دخصوصا يف رلاؿ ادلمارسة الرياضية، التم

 :وادلختلفة ادلشًتكة اجلوانب نعرض ةالدراس ىذه خالؿ من

 حيث منالتحليلي وىو سلالف للمنهج ادلنتهج يف دراستنا، أما  نهجة ادلالدراسىذه  استعملت :المنهج حيث من

 كما يتجلى  حبثنا، يف ادلستعملة لوسيلةل مشاهبا  الذي يعترب قياس كأداة  الباحث االستبياف استعمل األدوات

اجملاؿ ادلكاين،إذ سبت ىذه الدراسة على فدراليات االرباد األوريب يف حُت أجريت  يف بُت الدراستُت االختالؼ

 الشرؽ اجلزائري.الوسط و دراستنا على عينة من رلتمع 

 اليت يةالتكوين ، كما يظهر االختالؼ يف األبعاد<800أما اجملاؿ الزماين فيتمثل يف أف ىذا البحث مت سنة   

وتشًتؾ الدراستاف يف تناوذلما للعملية  الالعب تكوين أبعاد إىل باحث لك ونظرة حبث، كل ظروؼ إىلترجع 

 التكوينية ومكوناهتا.
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 .2118 ( Viaud Baptiste)   فيو بابتيست دراسة

 تعلم تسيير األبدان أثناء تكوين ناشئي النخبة الرياضية. مفارقة الطب الرياضي؟

وتوصلت إىل أف الطب الرياضي  لرياضي ادلستوى العايل استهدفت الدراسة تسليط الضوء على العملية التكوينية

أماـ قوؿ  وجد نفسو أماـ مفارقة صعوبة التوازف بُت ضباية جسم الرياضي، ودفعو إىل أقصى حد من التعب

 استخلصت،كما اليت ترى أهنا زلرومة من حق التصرؼ يف أجساـ أبنائها بعد وضعهم يف مراكز التكوين لعائالتا

ادلستثمر  ىي فريق الطيب ديلكوف الصالحيات التامة للتصرؼ يف جسم الرياضي و العائالتأف ادلدرب وال

 .وادلستفيد األكرب  

 اليت تشًتؾ أو زبتلف فيها مع دراستنا.  اجلوانب نبُت ( Viaud Baptiste)   ةدراس خالؿ من

 حيث منة ادلنهج الوصفي وىو ادلنهج ادلنتهج يف دراستنا، أما الدراسىذه  استعملت :المنهج حيث من

كما  حبثنا، يف ادلستعملة لوسيلةل سلالفة  اليت تعترب قياس كأداة  الباحث ادلقابلة وادلالحظة استعمل األدوات

يتكونوف يف  والزماين ،إذ سبت ىذه الدراسة على الالعبُت الذين اجملاؿ ادلكاين يف بُت الدراستُت االختالؼ يتجلى 

الشرؽ اجلزائري، و  الوسط يف حُت أجريت دراستنا على عينة من رلتمع >800مراكز التكوين بفرنسا  سنة 

 تكوين أبعاد إىل باحث كل ونظرة حبث كل ظروؼ إىلويظهر االختالؼ أيضا يف األبعاد ادلتخذة اليت تعود 

 وتشًتؾ الدراستاف يف تناوذلما لعملية التكوين ومكوناهتا. الالعب
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 .2111د دراسة دريسي بوزي  

 :الجانب التقني التكتيكي عند ناشئي كرة القدم الجزائريين

األصاغر واألشباؿ عند استهدفت الدراسة التعرؼ على مدة ونسبة احملافظة على الكرة خالؿ كل مقابلة 

 اجلزائرية.الفرؽ الرياضية واألواسط يف 

وتوصلت إىل أف الزمن ادلتوسط والنسب ادلؤوية ادلتحصل عليها ىي معاكسة سباما للبيداغوجيا احلديثة اليت توصي 

البدنية للناشئ الذي لديو إيقاع لعب وشليزات منو خاصة بو، أي لديهم لعبهم اخلاص -باحًتاـ الطبيعة النفسية

 هبم.

 ادلشًتكة أو ادلخالفة لدراستنا.  اجلوانبنقدـ أىم  ةدراسال ىذه خالؿ من

ة ادلنهج الوصفي التحليلي، كما كانت العينة مكونة من أربع فرؽ من الدراسىذه  استعملت :المنهج حيث من

 وىي أداة سلالفة  قياس كأداة  الباحث ادلالحظة استعمل األدوات حيث مننوادي البطولة األوىل احملًتفة، أما 

الزماين، إذ سبت ىذه الدراسة على  اجملاؿ يف بُت الدراستُت االختالؼ كما يتجلى  حبثنا، يف ادلستعملة لوسيلةل

يف حُت أجريت دراستنا على  8070الالعبُت الذين لعبوا يف البطولة اجلزائرية لألصاغر واألشباؿ واألواسط لسنة 

ينتموف إىل النوادي احملًتفة من البطولىة األوىل والثانية   عينة أكرب وتشمل كل من الالعبُت وادلدربُت واإلداريُت الذين

الشرؽ اجلزائري  بعد السنة ادلذكورة أعاله، ويظهر االختالؼ أيضا يف األبعاد ادلتخذة اليت الوسط و من رلتمع 

احملًتؼ وتشًتؾ الدراستاف يف تناوذلما  الالعب تكوين أبعاد إىل باحث كل ونظرة حبث، كل ظروؼ إىلتعود 

 لعملية التكوين ومكوناهتا.
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 .0202( Hugo Juskowiak) دراسة هيجو يوسكووياك

 :تنظيم التكوين في مهنة العبي كرة القدم الفرنسية المحترفة

 استهدفت الدراسة معرفة اذلياكل اليت ديكن أف يتكوف فيها ناشئ كرة القدـ الفرنسية احملًتفة.

، وإذا كانت العيب كرة القدـ الفرنسية احملًتفة يتميز بالعديد من اذلياكلوتوصلت إىل أف تنظيم التكوين يف مهنة 

من الالعبُت احملًتفُت ديروف هبذه ادلراحل، فيمكن أف تتم مرحلة ما  %0?مراكز التكوين مرحلة ال مفر منها و 

يف ىياكل سلتلفة، كما ديكن أف  ;7إىل السن  77قبل التكوين بالنسبة لالعيب كرة القدـ  الناشئُت من السن 

ص، ولكل يكوف التكفل بالناشئُت من طرؼ ىياكل الرياضة ادلدرسية أو يف النوادي احملًتؼ، أو يف القطاع اخلا

 ىيكل يسَت دبنطق خاص بو.

 ادلشًتكة أو ادلخالفة بُت ىذا البحث ودراستنا.  اجلوانبنقدـ أىم  سبق شلا

ة ادلنهج الوصفي التحليلي، كما مشلت العينة ىياكل التكوين يف فرنسا الدراسىذه  استعملت :المنهج حيث من

 وىي أداة سلالفة  قياس كأداةباحث ادلالحظة  ال استعمل األدوات حيث منسنة وقبل ذلك ، أما  ;7بعد السن 

الزماين، إذ سبت ىذه الدراسة على  اجملاؿ يف بُت الدراستُت االختالؼ كما يتجلى  حبثنا، يف ادلستعملة لوسيلةل

ربت  يف حُت أجريت دراستنا على عينة تشمل كل من الالعبُت 8070ىياكل التكوين وما  قبل التكوين لسنة 

الوسط سنة وادلدربُت واإلداريُت الذين ينتموف إىل النوادي احملًتفة من البطولىة األوىل والثانية  من رلتمع <7

 باحث كل ونظرة حبث، كل ظروؼ إىلالشرؽ اجلزائري  ، ويظهر االختالؼ أيضا يف األبعاد ادلتخذة اليت تعود و 

 ما  للتكوين ومكوناتو.وتشًتؾ الدراستاف يف تناوذل الالعب تكوين أبعاد إىل
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  . 1020 ( Julien, Bertrand) جوليان بيرتراندراسة 

  صناعة العبي كرة القدم:

أسلوب تكوين الالعبُت احملًتفُت يف كرة القدـ،حيث   ارتكزت الدراسة على  ىيكل استهدفت الدراسة معرفة 

تكوف العبُت شباب تًتاوح أعمارىم بُت إثٌت عشرة التكوين لنادي برابطة كرة القدـ الفرنسية احملًتفة األوىل اليت 

 .وتسع عشرة سنة

وتوصلت الدراسة إىل أف وراء حركة الالعب البسيطة  خيتبئ عمل طويل ادلدى يتطلب رلهودات شاقة ومثابرة.  

تتم عملية التكوين داخل جهاز منظم ومهيكل، ويعد ىذا األخَت الطريق ادلفضل من أجل الوصوؿ للمستوى 

 األسبوع .    خالؿعدد التدريبات من أربعة إىل سبع تدريبات ، ويكوف يلالعا

 ادلشًتكة أو ادلخالفة بُت الدراستُت اجلوانبيقدـ الباحث أىم  سبق شلا

ة ادلنهج الوصفي التحليلي، وضمت العينة العيب مركز تكوين ليل يف الدراسىذه  استعملت :المنهج حيث من

ادلستعملة يف ىذا البحث ادلقابلة وىي أداة سلالفة لألداة اليت  قياسال أداةكانت ،األدوات حيث منفرنسا ، أما 

الزماين، إذ سبت ىذه الدراسة على فئة  أيضا يف اجملاؿ بُت الدراستُت االختالؼ ويتجلى  ،استعملناىا يف دراستنا 

سنة  <7ُت ربت ، يف حُت أجريت دراستنا على عينة تشمل كل من الالعب8070ما قبل التكوين لسنة 

الشرؽ الوسط و وادلدربُت واإلداريُت الذين ينتموف إىل النوادي احملًتفة من البطولتُت األوىل والثانية  من رلتمع 

 إىل باحث كل ونظرة حبث، كل ظروؼ إىلاجلزائري  ، ويظهر االختالؼ أيضا يف األبعاد ادلتخذة اليت تعود 

 تناوذلما لعملية التكوين يف كرة القدـ ومكوناهتا.وتشًتؾ الدراستاف يف  الالعب تكوين أبعاد
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    2111 (Laurent  GRUN)  لوران قراندراسة 

 :إلى وقتنا الحاضر1891مدرب كرة القدم: تاريخ مهنة من 

استهدفت الدراسة توضيح التطور التارخيي للمدربُت يف فرنسا، وإىل معرفة خواص وشليزات ادلدرب يف فرنسا،  

 شليزات ادلدرب وعلى مهنتو. كذلك التعرؼ على

هنة شلمث ربولت  الثانيةتوصلت الدراسة إىل أف الالعب ذو اخلربة ىو من كاف يدرب الالعبُت قبل احلرب العادلية 

حبيث لم مع متطلبات كرة القدـ، فرضت التكنولوجيا احلديثة على ادلدرب أف يتأق، كما ادلدرب إىل فريق التدريب 

، أو للقياـ بالعملية التدريبية يأخذ بعُت االعتبار ادلعطيات العلمية مثل فسيولوجيا اجلهدادلدرب احلديث أصبح 

 .  ادلساعدة الطبية

 @ادلشًتكة أو ادلخالفة بُت الدراستُت اجلوانبيربز الباحث أىم  سبق شلا

 منة ادلنهج التحليلي ، ومشلت العينة رلموعة من اادلدربُت الفرنسيُت ، أما الدراس استعملت :المنهج حيث من

يف ىذا البحث وىي وسيلة سلالفة لألداة اليت استعملناىا  قياسال أداةاستعملت الدراسة ادلقابلة ك األدوات حيث

الدراسة على عينة من الزماين، إذ أجريت ىذه  أيضا يف اجملاؿ بُت الدراستُت االختالؼ ويتجلى  ،يف دراستنا 

وادلدربُت واإلداريُت الذين  سنة <7ادلدربُت  . يف حُت أجريت دراستنا على عينة تشمل كل من الالعبُت ربت

الشرؽ اجلزائري ، ويظهر االختالؼ الوسط و من رلتمع ة من البطولتُت األوىل والثانية ينتموف إىل النوادي احملًتف

وتشًتؾ  الالعب تكوين أبعاد إىل باحث كل ونظرة حبث، كل ظروؼ إىلد أيضا يف األبعاد ادلتخذة اليت تعو 

 الدراستاف يف تناوذلما للعملية التكوين ومكوناهتا.
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 2111( TCHOKONTE, Sylvain Alain MONKAM )  مونكام تشوكنتي سيلفيان آالن دراسة

حول نتائج اللعب في الساحات تطور كرة القدم ونتائجها على التدريب والتحضير البدني: تطبيق الدراسة 

 :الضيقة على تأقلم الالعب

استهدفت الدراسة معرفة تطور كرة القدـ وأثره على التحضَت البدين،تأثَت التدريب يف ادلساحات الصغَتة الكفاءة 

 التقنية والتكتيكية.

ية التصميم أو من واستخلصت الدراسة أف لتطور كرة القدـ تأثَت على سياسة تكوين العيب كرة القدـ من ناح

ناحية التنظيم، وأف التدريب يف ادلساحات الصغَتة لو أثر على القدرات العضلية يف اسًتجاع الرشاقة أثناء اللعب،  

 .التدريب يف ادلساحات الضيقة جبرامكما تساعد ادلدربُت يف ادلراقبة ومتابعة 

 الدراستُت فيها وزبتلف.اليت تشًتؾ  اجلوانبأىم  ذكره يقـو الباحث بإبراز سبق شلا

العب  الذين يلعبوف <7ة ادلنهج التجرييب وادلنهج التحليلي ، ومشلت العينة الدراس استعملت :المنهج حيث من

يف ىذا البحث ىي  قياسال أداةاستعملت الدراسة ك األدوات حيث منيف سلتلف البطوالت األوربية  ، أما 

 أيضا يف اجملاؿ بُت الدراستُت االختالؼ ويتجلى  ،ادلقابلة وىي وسيلة سلالفة لألداة اليت استعملناىا يف دراستنا 

العبا  . يف حُت أجريت دراستنا على عينة تشمل كل من الالعبُت <7الزماين، إذ أجريت ىذه الدراسة على 

الوسط ن ينتموف إىل النوادي احملًتفة من البطولتُت األوىل والثانية  من رلتمع سنة وادلدربُت واإلداريُت الذي <7ربت 

 باحث كل ونظرة حبث، كل ظروؼ إىلالشرؽ اجلزائري  ، ويظهر االختالؼ أيضا يف األبعاد ادلتخذة اليت تعود و 

 وتشًتؾ الدراستاف يف تناوذلما للعملية التكوين ومكوناهتا. الالعب تكوين أبعاد إىل
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  2112اسة سياف فؤاد در 

 :(رأس المال التسيير)العب  كرة القدم إلستراتيجيةمساهمة لدراسة نموذج اإلدارة المناسب 

الدراسة التوضيح أف الالعب رأس ادلاؿ جيلب ادلنفعة االقتصادية، ودراسة جهاز التكوين يف اجلزائر ويف استهدفت 

 طرؼ النوادي احملًتفة وتشخيص تسيَت الالعبُت.فرنسا، كما استهدفت ربليل منوذج تسيَت الالعب من 

وتوصلت إىل  أنو ال يوجد تسيَت جيد يف النوادي اجلزائرية، ويفتقد ادلسَت إىل كفاءات تسيَت مالئمة جملاؿ كرة 

القدـ احملًتفة، كما يفسر غياب ادلردود الرياضي وادلايل ىشاشة تسيَت نوادي كرة القدـ، ويواجو ادلسَتوف صعوبات 

 يَت من اجلانب اإلداري.  تس

وتوصلت الدراسة أيضا إىل أف ادلسَتوف ال يولوف االىتماـ لتكوين الناشئُت، كما يفتقدوف إىل القدرة على تكوين 

 العبُت يف ادلستوى العايل، والسبب ىو غياب إسًتاتيجية التكوين.

َت اجليد احلياة إىل جانب التحض جيب أف ربتوي إسًتاتيجية التكوين على الصرامة يف التدريب والوقاية يف

 ، كما جيب أف تكوف ىذه اجلوانب حاضرة طيلة ادلرحلة التكوينية.واالىتماـ بالقوة الذىنية

 ومن خالؿ ىذه الدراسة يربز الباحث أىم اجلوانب اليت تشًتؾ وزبتلف فيها مع دراستنا.

استعملت ىذه الدراسة ن ناحية األدوات ، أما ممشلت الدراسة على ادلنهج الوصفي التحليلي  من حيث المنهج

ادلقابلة، وىذه الوسيلة زبتلف عن األداة اليت استعملناىا يف دراستنا، كما استعمل الباحث يف ىذه الدراسة 

 االستبياف وىي أداة تشبو اليت استعملت يف دراستنا ويظهر االختالؼ كذلك يف عينة الدراسة.
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الزماين،حيث أجريت ىذه الدراسة سنة  بُت الدراستُت يف اجملاؿ االختالؼظهر يإىل جانب ما سبق ذكره 

وىذا اجملاؿ يعترب سلالف للوقت اليت أجري فيو حبثنا، ويتجلى االختالؼ كذلك يف عدد العينة واليت ىي   8078

 مدربا  أما ادلسَتين فكاف  0>وعدد ادلدربُت  700كاآليت بالنسبة لدراسة سياؼ فؤاد @ كاف عدد الالعبُت 

وىذه األرقاـ تعترب سلالفة لعدد العينة اليت استعملناىا يف حبثتا ، ويظهر االختالؼ أيضا يف األبعاد  ;8عددىم 

وتشًتؾ الدراستاف يف تناوذلما  الالعب تكوين أبعاد إىل باحث كل ونظرة حبث، كل ظروؼ إىلادلتخذة اليت تعود 

  للعملية التكوين ومكوناهتا.

 .2114(   Lacroix.manuelا)  دراسة  إيمانويل الكرو 

 تطوير العب كرة القدم الناشئ:

 استهدفت الدراسة معرفة ادلتطلبات البدنية لكرة القدـ، وترتيب العوامل ادلرتبطة بنمو الناشئُت.

إىل أف العب كرة القدـ يف ادلستوى العايل حيتاج إىل كموف ىوائي عايل يسمح لو بالعمل وتوصلت الدراسة إىل 

قلبية مرتفعة إىل جانب التناوب يف العمل واالسًتجاع، وتكييف زلتوى التدريب مع العمر والنضج بضربات 

وادلكتسبات القبلية إىل جانب زبطيط تطوير اإلمكانيات البدنية على ادلدى البعيد واستعماؿ التحضَت البدين 

 .والًتكيز على التعليم قبل التطوير الشامل

 براز أىم اجلوانب اليت تضم أوجو التشابو واالختالؼ بُت الدراستُت @ شلا سبق ذكره يقـو الباحث بإ

قد ف من حيث األدوات وادلنهج التجرييب، أما ادلنهج الوصفي التحليلي استعملت ىذه الدراسةمن حيث المنهج 

لدراسة استعملت ىذه الدراسة االستبياف وىي األداة اليت استعملناىا يف دراستنا، إىل جانب ذلك وظفت ىذه ا

 ادلقابلة كوسيلة ثانية لدراسة البحث وىي سلالفة لألداة ادلستعملة يف حبثنا.
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 تكوين أبعاد إىل باحث كل ونظرة حبث، كل ظروؼ إىلويظهر االختالؼ أيضا يف األبعاد ادلتخذة اليت تعود 

  وتشًتؾ الدراستاف يف تناوذلما للعملية التكوين ومكوناهتا. الالعب

 . 2115  ( Julien, Bertrand) جوليانبيرتران  دراسة

 التكوين في كرة القدم المحترفة.

 التكوين. استهدفت الدراسة معرفة مستوى النجاح الدراسي لالعب كرة القدـ الذي يتكوف دبركز 

 كما استهدفت معرفة من وراء توجو الالعب ضلو مراكز التكوين .

توصلت الدراسة إىل أف نسبة النجاح الدراسي تقدـ عند الرياضيُت مقارنة بالثمانينات، كما توصلت أف سبب 

 .أحد األقاربتوجو الالعب إىل مراكز التكوين عادة ىي 

 ادلشًتكة أو ادلخالفة بُت الدراستُت اجلوانبيقدـ الباحث أىم  سبق شلا

الوصفي التحليلي، وضمت العينة العبُت فرنسيُت ينتموف إىل  ة ادلنهجالدراسىذه  استعملت :المنهج حيث من

ادلستعملة يف ىذا البحث ادلقابلة  قياسال أداةكانت ،األدوات حيث منمركز تكوين نادي ليل الفرنسي ، أما 

وىي أداة سلالفة لألداة اليت استعملناىا يف دراستنا، سبت الدراسة يف رلل مكاين سلالف دلوقع دراسة حبثنا يف حُت 

 ظروؼ إىلالشرؽ اجلزائري،  ويظهر االختالؼ أيضا يف األبعاد ادلتخذة اليت تعود و  الوسط أجريت دراستنا  يف

وتشًتؾ الدراستاف يف تناوذلما لعملية التكوين يف كرة القدـ  الالعب تكوين أبعاد إىل باحث كل ونظرة حبث، كل

 ومكوناهتا.

 



 

 
 الباب األول

 الجانب النظري
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 لجانب النظري امدخل 

سنتطرق يف هذا اجلانب إىل الدراسة النظرية اليت ستتناول أربعة فصول حيث سيشمل الفصل األول على 

برجمة التدريب يف املستوى شروط ومعايري التكوين يف مدارس املستوى العايل أما الفصل الذي يليه فيتناول 

العايل وحيتوي الفصل الثالث على التأطري يف مدارس املستوى العايل، كما نتطرق يف الفصل الرابع إىل 

 املنشآت الرياضية يف املستوى العايل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل األول
يير التكوين في اشروط ومع

 مدارس المستوى العالي
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 تمهيد:

ويعود ىذا  األخَتة ، أعلى مستوياتو خالل السنُت إىل ووصل مستوى كرة القدم احملًتفة احلديثةتطور  

 التقدم إىل االسًتاتيجيات ادلعتمدة من طرف ادلسئولُت عن الرياضة عموما وعن كرة القدم خصوصا،

وادلتمثلة يف تكوين الالعب احملًتف عرب مراحل عديدة ربًتم فيها متطلبات كرة القدم ادلتطورة وتتوفر  

العب يستطيع التأقلم مع بطولة ادلستوى ألجلها الوسائل ادلادية والبشرية ذات الكفاءة ادلناسبة لتكوين 

مراكز تكوين الالعبُت احملًتفُت من ادلدارس اليت أثبتت دورىا يف الدول العايل احمللية منها والدولية، وتعترب 

ادلتقدمة، وأصبح كل زلب ذلذا اجملال يبحث عن فرصة تساعده يف االنضمام إىل مركز رياضي يضمن لو 

      را.مستقبال كرويا وماديا زاى

 

 

 

 

 

 

 

 



 شروط ومعايير التكوين في مدارس المستوى العالي

 

 

 36 

  تكوين الالعبين المحترفين . -1

و كأس العامل لكرة القدم يناقش فكرة غَت االستعراض الذي يقدم أن (Julien., 2010, p. 01)يصرح 

االصلاز  دائما ادلوىوب فوق ميدان اللعب، حيث أن احلركة ادلمتازة تريد أن تكون ينجزىا الالعبنظمة م

ادلثايل. لكن ال ينسى الاّلعب ادلوىوب أو ادلغرمون بكرة القدم أن احلركات الرياضية تنجز بعد عملية 

إننا ال نلد العيب كرة القدم   ،جيب أن ال ننسى أن كرة القدم مهنة، وأن التعلم لو قواعده وشروطوو معرفية، 

يرتكز الوصول إىل  أٌضب   (Julien., 2010, p. 01)ويقول  بالفطرة لكننا نصبح العبُت بعد مدة من التعلم.

عامل االحًتاف على اجتماعية طويلة وقوية، وخيتفي وراء احلركة الرياضية البسيطة يف كرة القدم عمل طويل 

 ادلدى يتطلب اجلهد الكبَت وادلثابرة.  

 ب أن يكونينجز مسار الالعب احملًتف داخل جهاز تكوين منظم ومؤسس، كما جيوشلا سبق نقول، 

 التعلم العمل اذلام للفرق اجلزائرية ادلكونة يف رلال كرة القدم احملًتفة.

 جهاز تكوين الالعبين المحترفين.1-1

الرياضي عموما وكرة  تكوينالفدراليات كرة القدم يف رلال و  بالنسبة لنوادي يعترب التعلم موضوع عمل ىام

 صبيع أو البحث عن الالعبُت الذين لديهم مهارات كبَتة عن طريق عملية االنتقاء على القدم خصوصا

 .ةأو الوطني ةأو اجلهوي ةاحمللي ياتادلستو 

 الشابة  الرياضية  ادلواىب تكوين  مراكز  على  ادلطبق  النموذجي  الشروط  دفًت حسب ف

 سنة ديسمرب 28 ادلوافق 1437 ول عاماأل ربيع 16 يف ادلؤرخ 15-341 رقم التنفيذي رسومفإن ادل 

 واعتمادىا. وسَتىا وتنظيمها الرياضية الشابة ادلواىب تكوين مراكز إنشاء حيدد شروط  ،2015
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اليت يتم استشارة رئيسها  الالعبُت لالرباديةوفقا لدفًت األعباء النموذجي يعود ربمل مسئولية تكوين  

 لقبول إنشاء مركز التكوين.

إن عمل الفدرالية يرتبط بعمل الفرق احملًتفة اليت تتحمل مسؤولية »  (Julien., 2010, p. 01)يقول لذلك 

يف  (SLIMANI, 2000, p. 310) ؤكدوي،«التكوين وتعترب ىذه األخَتة أساس الوصول إىل ادلستوى العايل

أمر يهم  ادلدير الفٍت الوطٍت  يذّكر رؤساء الفرق بدقة عن أولأن   G. BOULOGNEأطروحتو أن 

ىذه ىي حقيقة وجوده، فإن ، ًتفُتاحملالعبُت الالنادي احملًتف ىو النادي الذي جيب أن يكّون »النوادي 

  .«مل يقم بذلك فليس لو إاّل دورا ذباريا، وبذلك فهو ال يقوم دبهمتو

 مراكز تكوين الالعبين المحترفين 2-1

، 2015 سنة ديسمرب 28يف  مؤرخ 341-15 رقم التنفيذي حيدد ادلرسوم  حسب القانون اجلزائري

الثانية ما يلي   واعتمادىا،وربدد ادلاّدة وسَتىا وتنظيمها الرياضية الشابة ادلواىب تكوين مراكز إنشاء شروط

يف   متخصصة اخلاص  للقانون  خاضعة  مؤسسات الرياضية الشابة  ادلواىب  تكوين  مراكز "تعد

 تنشأ  أن  وديكن ،  رياضية  اختصاصات أو عدة  اختصاص  يف  الرياضية  للمواىب  الرياضي  التكوين

  أو  طبيعي شخص  طرف كل  ومن  رياضية  صبعية  أو  ناد    أو  رابطة  أو  كل اربادية  طرف  من 

  ." اخلاص  القانون  من  معنوي

صادر من صبعية رياضية أو من شركة من  ىيكل وبأنمركز التكوين  (Renoux, 2006, p. 37)يعرف كما 

والذي يسمح للرياضي  1651يوليو    13من القانون الفرنسي الصادر يف  11النوع ادلدّون يف ادلادة 
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باالستفادة من تكوين رياضي وتعليم مدرسي عام أو احًتايف أو تكوين  11الذي يتجاوز عمره السن 

 جامعي 

فإن مركز التكوين ىو عمود أساسي يف تطوير كرة القدم،  (THIERRY & all, 2010, p. 25)  وحسب

 .ويساعد باألخص يف تكوين رياضي أحسن لالعبُت يف ادلستوى العايل

الشابة   الرياضية  لمواهب تكوين ا  مراكز  على  لمطبق ا  النموذجي  لشروطر ادفت 1-2-1

 (.27، صفحة 2015، 70)الجريدة الرسمية رقم 

  الدولة  من  فروضةادل االلتزامات  ربديد  ىذا إىل  النموذجي  الشروط  دفًت  يهدف  :  األوىل  دلاّدة ا

  طرف  من "  ادلركز  " تدعى أدناه  واليت  الشابة  الرياضية  دلواىب ا  تكوين  إنشاء مراكز  قصد

  15-341  رقمالتنفيذي   من ادلرسوم 3  و 2  دلادتُت ا  يف  عليها  واألشخاص ادلنصوص  اذلياكل

  الرياضية  ادلواىب  مراكز تكوين  إنشاء  شروط  حيدد  الذي  5112سنة  ديسمرب28  يف  دلؤرّخا

 . وسَتىا واعتمادىا  وتنظيمها  الشابة

لربامج   طبقا الرياضي،  التكوين  رلال  يف  دلواىب الرياضية با  التكفل  بضمان  دلركز ا  يلتزم 2 : ادلاّدة

 االربادية  عليها  تصادق زبصصات،  عدة  زبصص أو  يف ،  الرياضي  التكوين  طاتونشا  وسلططات

  بالرياضة.  دلكلف الوزير ا  عليها  ويوافق  دلعنية ا  الرياضية الوطنية 

 دلمارسة مطابقة  وذبهيزات  رياضية  عدة منشآت  أو  منشأة  على  دلركز ا  يتوفر  أن  جيب 3 :  دلاّدة ا

  : يأيت  دبا اخلصوص  على ،  دلنشآت الرياضية ا  ىذه  تزود  أن  وجيب .  دلعٍت ا  الرياضياالختصاص  

 ، والتكوين  التدريب  وذبهيزات  وقاعات  ميادين - 
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 ، دبرشات مزودة  ادلالبس  تغيَت  غرف - 

 وحوض،  خباري  ضبام - 

 ، متخصصة وشبو طبية  طبية  عيادة  مع  اتفاقية  أو  طيب  طاقم - 

 ، بيداغوجي  عتاد - 

 . لإلطارات  مكاتب - 

 (54م، صفحة  5112، 41اجلريدة الرمسية رقم ويف نفس )

  7يأيت  ما اخلصوص  على ، تضم  واإلطعام  منشآت لإليواء  على  دلركز ا  يتوفر  أن  جيب  4 :  دلاّدة ا

 ، لإليواء )  أجنحة  ( جناح - 

 طابق،  كل  مستوى  على  ومرشات مراحيض - 

 للمغسلة،  زلل - 

 ، مطعم  أو  لإلطعام  قاعة - 

 ، للدروس  قاعات - 

 ، والتسلية  للراحة  قاعة - 

 لإلطارات.  غرف - 
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  شهادات  حائزين  ورياضي  بيداغوجي  مستخدمي تأطَت  على  دلركز ا  يتوفر  أن  جيب  5 :  دلاّدة ا

 . هبا  دلعمول ا  واألنظمة للقوانُت  طبقا  هبا  أو معًتفا  مسلمة

  يأيت7  ما اخلصوص  على ،  يضم  تأطَت طيب  على  يتوفر  أن  ادلركز  على  7 جيب3ادلاّدة 

 ، طبيب - 

 مدلك، - 

 ، التغذية  يف سلتص - 

 . نفساين  أخصائي - 

 (54صفحة م،  5112، اادلوافق سنة 41)ادللحق باجلريدة الرمسية اجلزائرية رقم كما يذكر 

  واإليواء  اإلقامة  رلال  يف  الشابة  دلواىب الرياضية با  التكفل  بضمان  دلركز ا  يلتزم   7 :  دلاّدة ا

 . ومتزنة  صحية  وجبات  ادلركز  يضمن  أن  جيب . والًتفيو  التسلية  واإلطعام ونشاطات

  : دلركز با  قبولو  قبل  رياضي شاب  موىوب  لكل  بضمان  ادلركز  يلتزم  8 :  دلاّدة ا

 التقٍت،  للتأىيل فحص - 

 البدنية،  للقدرة فحص - 

رخصة  اشًتاط ذلك، على زيادة ادلركز، على يتعُت .دلعنية ا  الرياضية  دلمارسة ا  لقابلية  طيب فحص - 

 . القصر  الشابة  للمواىب الرياضية  بالنسبة  الشرعي  الويل  من  أو  األب  من
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  بالنقل  التكفل  يف  يتمثل  الذي  الشابة  دلواىب الرياضية ا  نقل  بضمان  دلركز ا  يلتزم  9 :  دلاّدة ا

 . الدراسة  وأماكن  التدريب  وأماكن  اإلقامة  إىل أماكن

تصادق  اليت الرياضي التكوين ونشاطات برامج وسلططات التنفيذ حيز بوضع دلركز ا يلتزم 10 :دلاّدة ا

 . بالرياضة  ادلكلف  عليها الوزير  ويوافق  دلعنية ا  الوطنية  الرياضية  االربادية  عليها

 (55م، صفحة  5112، سنة 41)اجلريدة الرمسية اجلزائرية رقم  كما يذكر

 عن  الشابة  الرياضية  للمواىب ُتيسبدرس وتعليم كيف  ضمان  على  بالسهر  يلتزم ادلركز  11 :  دلاّدة ا

 . مهٍت  تكوين  مركز  أو  مدرسية  مؤسسة  مع  دعق طريق إبرام 

  العمل  ظروف دلستخدمُت ا  وكذا  الرياضية الشابة  للمواىب  بضمان  ادلركز  يلتزم  12 :  ادلاّدة

 . هبما  دلعمول ا  والتنظيم  للتشريع  طبقا ،  واألمن  الوقاية الصحية  وشروط

  وادلواىب للمستخدمُت  ادلدنية  لتغطية ادلسؤولية تأمُت  اكتتاب  ادلركز  على يتعُت  13 :  ادلاّدة

 . دلركز ا  أمالك  وكذا  الرياضية الشابة

  ادلركز  حسابات  والتدقيق  دلالية ا  دلراقبة حسابات ا  زلافظ  يضمن  أن  جيب  14 :  دلاّدة ا

  ومديرية  بالرياضة  دلكلف ا  الوزيرإىل   احلسابات  زلافظ  تقرير  من نسخة ترسل . والتصديق عليها

 . والرياضة للوالية  الشباب

بالرياضة   الوزيرادلكلف  إىل  نشاطاتو  عن  تقريرا سنويا  يرسل  أن  دلركز ا  على يتعُت   15 :  دلاّدة ا

 . ادلعنيةالوطنية   الرياضية  الرياضية واالربادية  والرابطة  للوالية  والرياضة  الشباب  ومديرية
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  ادلؤىلُت  األعوان  طرف  من  دلنجزة ا  دلراقبة للتفتيش وا  ديتثل أن  دلركز ا  على يتعُت   16 :  دلاّدة ا

 تسهل  أن  شأهنا  من  اليت  دلعلومات والوثائق ا  كل  تصرفهم  ربت  ووضع  بالرياضة  دلكلفة لإلدارة ا

 . مهامهم  شلارسة

اإلدارية   للعقوبات  دلركز ا يتعرض ىذا،  دفًت الشروط  بنود  احًتام  عدم  حالة  يف   17 :  دلاّدة ا

 بو.  ادلعمول  التنظيم  يف  عليها ادلنصوص

 شروط االلتحاق بمركز تكوين الالعبين.  -1-2-2.

شروط ومعايَت االلتحاق دبراكز التدريب زبتلف   (Ineum Consulting, 2008, p. 4) حسب دراسة

تكون يف أغلب األحيان الشروط وادلعايَت ، إذ الصغار من دولة إىل أخرى لالعيب كرة القدمبالنسبة 

 على الشروط وادلعايَت التالية7 تعرفنمتداخلة، ولقد 

 ادلعايَت البدنية والرياضية اليت نصت عليها الفدرالية الوطنية لكرة القدم. -

 ادلعايَت والشروط اليت يفرضها النادي. -

 والشروط ادلتعلقة بالتمدرس والًتبية. ادلعايَت -

 ادلعايَت والشروط ادلتعلقة دبظاىر طبية. -

 » معايَت جغرافية. -

 الرياضيةالمعايير البدنية والرياضية التي تنص عليها الفدرالية  1-2-2-1
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تلعب ادلعايَت البدنية والرياضية دورا ىاما من أجل ("5، صفحت Ineum Consulting ، .8002حسب)

 ول الالعبُت الصغار إىل مراكز التكوين ويكون النجاح عادة من نصيب الالعب ادلوىوب.دخ

 11و 11يف النمسا يقوم  العاملون بالفدراليات اجلهوية  بانتقاء الاّلعبُت الذين تًتاوح أعمارىم بُت السن 

ادلعايَت  7عُت االعتبار ىيتكوين الالعبون ادلوىوبون ، وادلعايَت الرياضية اليت تأخذ بمركز  ة، يدخل إىلسن

سنة يدخل الالعبون ادلختارون من طرف  16إىل 12بُت  ،الفنية، معيار السرعة، التنسيق ومعايَت اللعب

 ادلدربُت إىل أكادديية كرة القدم.

سنة الدخول إىل مركز تكوين االرباد ادللكي  11يف بلجيكا  ديكن لالعبُت ادلوىوبُت  الذين يبلغون سن 

البلجيكي لشركات كرة القدم أو جلمعيات كرة القدم، ويتم ذلك وفقا للمعايَت التالية 7 روح االنتصار، 

والتحكم يف اجلسم. يراقب ىذه ادلراقبة الشخصية، الثقة يف الذات، سرعة، قراءة اللعب، مراقبة الكرة 

 أثناء االختبار اخلاص. سلتصونادلعايَت مالحظون من 

ديسمرب للسنة السابقة، كما جيب  11سنة على األقل خالل  12يف فرنسا جيب أن يبلغ عمر الالعبُت 

 عليهم أن ديضوا عقدا مع مركز التكوين معًتف بو من طرف رابطة كرة القدم احملًتفة"     

 المعايير و الشروط التي يفرضها النادي الرياضي.  - 1-2-2-2

ينظم العديد من نوادي كرة القدم منافسات من أجل "(Ineum Consulting, 2008,p 06)صبعية وتقول 

شروط وادلعايَت اليت يضعوهنا خيتار الالعب الذي ديكنو االلتحاق الكشف الالعبُت ادلوىوبُت، ومن خالل 

  فون عليو.دبركز التكوين الذي يشر 

 ال يوجد يف بلجيكا مقاييس خاصة بكل نوادي كرة القدم، حيث يقرر ادلسئولُت على األواسط 
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للنوادي احملًتفة من ىو الالعب الذي ديكنو أن يلتحق أو ال يلتحق دبراكز التدريب وذلك وفقا لشروط 

ريب واللعب لصاحل )لوكوموتيف يف بلغاريا دير الالعبون الذين يريدون التد،  أما االنتقاء اليت يضعوهنا

 لنادي اإلرلنديل ، وبالنسبةاختبارات الدخول للمراكز التدريبسوفيا( باختبار بدين ورياضي خالل 

) دروغدا يونايتد( فإن أىم شرطُت بالنسبة لالعبُت الشباب الذين يريدون االلتحاق دبركز التكوين مها 

 يدة(، كما ال يوجد قيد اجلنسية وال السن.تصريح الوالدين واخللو من األمراض )الصحة اجل

دي الذي ينتمي يف أدلانيا  من أجل االلتحاق دبركز تكوين، جيب أن يكون الالعبون الشباب أعضاء يف النا

(و )غيمار( أحينا بتنظيم SADبالربتغال يقوم كل من )براغا(،)بوافيستا(، )سبورتينغ، و إليو مركز التكوين

لالعبُت الشبان االلتحاق دبراكز التكوين إذا توفرت فيهم ادلعايَت البدنية  بعض احملاوالت، حيث ديكن

 5الذي يفضل جلب الالعبُت الذين تًتاوح أعمارىم بُت  SAS)سبورتينغ(إضافة إىل ذلك فإن  والرياضية،

سنة يتحصل على شبكة من ادلختصُت الذين جيلبون إىل النادي أحسن الالعبُت من النوادي  12و 

يف اسبانيا الالعبون الذين ينتمون إىل النادي والذين ىم ربت مراقبة مسئوليو ذلم إمكانية  ، وأخَتااليةالربتغ

 "االلتحاق دبركز تكوين خاص حيث أن االنتقاء يتم وفقا دلعايَت رياضية وبدنية.

 شروط ومعايير مرتبطة بالتمدرس. -1-2-2-3

يف بعض الدول األعضاء يف االرباد األوريب  " (Ineum Consulting, 2008,p 06)تقول صبعية احلقوقيُت 

جيب على الالعبُت الشبان أن يقوموا بواجبهم ادلدرسي حىت يسمح ذلم بااللتحاق دبركز تكوين.....حيث 

 12أن الذىاب إىل ادلدرسة إجباري يف كل الدول األعضاء يف اإلرباد األوريب حىت سن  معُت يًتاوح بُت 

غَت  ،لتحاق دبركز تكوينمن أجل االورية التشيك ال يوجد القيد اخلاص باجلنسية يف صبهأما سنة.  15و 
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يسجل الالعب يف مدرسة كما  ، إىل جانب ذلكإطار االرباد األوريب لكرة القدمداخل  تتمأن التحوالت 

 جيب أن يقبل األبويُت أو ادلستشار القانوين بالشروط اليت يتدرب وفقها الالعب.

فنلندا يتوجب على الالعب احًتام واجباتو ادلدرسية قبل التمتع بالتدريب، أما يف فرنسا فإن وبالنسبة ل

و دبوازات التدريب إذا أراد تسادر وبعد ذلك ديكن لاّلعب أن يزاول  ، 13التمدرس إجباري حىت السن 

قبل توقيع عقد  ذلك، ويف الربتغال يفرض القانون على الالعب أن يزاول تسع سنوات متتالية من التعليم

 رياضي"

 الشروط والمعايير المرتبطة بالمظاهر الطبية. 1-2-2-4

إن اذلدف من ادلتابعة الصحية ىو وقاية صحة الرياضي، »  (Jean GENEST 2010 page 38يقول )

وترتكز ىذه األخَتة دائما على زلورين أساسيُت، الوقاية من جهة واليت هتدف إىل تفادي تعرض الرياضي 

 « إىل مشاكل صحية، والعالج من األمراض أثناء وقوعها. 

ادلتابعة الصحية ىي السماح لشخص سليم دبمارسة »   (Jean GENEST 2010 page 39)ويقول 

من خالل ربديد ادلخاطر احملتملة اليت ذلا عالقة هبذا األخَت وادلخاطر ادلرتبطة باحلالة  نشاطو الرياضي

من أجل تفادي التعرض لألمراض، وتكمن الصعوبة يف أن اإلنسان الرياضي ال ذلك الصحية للرياضي، و 

يعتو  " شخص معاىف"، إن إرادتو ىي الوصول جبسمو إىل ربقيق نتائج يف يعد شخصا عاديا حبكم طب

من ادلهم بالنسبة ، أيضا صاباتاإلوادث أو احلالعادة تفوق حالتو الفسيولوجية مع تفادي التعرض إىل 

للطبيب الرياضي الذي يقوم بإصلاز ىذه ادلراقبة النجاح يف ربديد ىذه ادلخاطر الناصبة  عن الرياضي نفسو 

 (  Benoît STAUMONT,p 25  ) ويقول « أو الرياضة ادلمارسة واليت من ادلرجح أن تضر بصحتو. 
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خصوصا إىل ربسُت القدرات البدنية والرياضية عبُت اللاادلتابعة الصحية الطولية  يف مراقبة  ال هتدف »

الوقاية من و  ،للرياضي ولكن حلماية صحتو عن طريق إدخال الفحص والتكفل باألمراض ادلختلفة

ذلا دور ،و التدريب وادلتابعة الصحيةو تسهيالت تقنية ذات جودة يف رلال ادلعاجلة  احلصول علىو ادلنشطات 

ة اجليدة ويف بيئة مواتية دلمارسة زبصصو لرياضي يف الصحغَت مباشر يف ربسُت أداء الرياضيُت دبعٌت أن ا

 « .ىو ادلتفوق

حًتاف الرياضي حيتاج تكوين الرياضيُت الصغار يف يف ضل اال(Ineum Consulting., 2008) حسب 

الشبان وذلك بالتأكد من أن التكوين عايل ادلستوى وأن ادلمارسة الشديدة  أوربا إىل ضباية الرياضيُت

في اليونان ال توجد حدود لاللتحاق دبراكز التكوين أو ، فللرياضة ال سبثل أي خطر على صحتهم

 على جيب أن يوفر مركز التكوين اخلدمات الطبية والتأمُتو  ،األبوين بالنوادي، لكن يتطلب ذلك تصريح

سنة  14سن  يف اجملر ديكن أن يلتحق الالعبون بنادي تدريب رياضي يف ، أمااحلياة للمؤطرين والالعبُت

يف مالطا ال توجد شروط خاصة لاللتحاق دبراكز التكوين عدى أنو جيب و  وذلك بعد فحوصات طبية

 طبية تشهد على حالة صحية قادرة على شلارسة كرة القدم.تقدمي شهادة 

 -جيب أن يكون الفحص الطيب) فحص طيب+ تقييم مرفولوجي ومرفو » (Buchheit, 2003, p 18)يقول 

    « َتورتو.سستاتيكي( العنصر الضروري األساسي دلتابعة الالعب طيلة 

 لتدريب(.المعايير الجغرافية ) مسافة التنقل إلى مركز ا 1-2-2-5

العب الال يلتحق  13سنوات دبركز تكوين، لكن إىل غاية السن  3يف إيطاليا ديكن أن يلتحق طفل عمره 

إال دبركز تكوين يقع يف الناحية اليت يقطن هبا أبويو. يوافق رئيس الفدرالية الوطنية على تصريح خاص 
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دخل ميثاق فدرالية كرة القدم معايَت يف ادلملكة ادلتحدة أ، و االحتياجات االجتماعية والًتبوية يناسب

وشروط خاصة بادلنشآت والكفاءات التقنية، لكن حسب فدرالية كرة القدم فإن ىذه ادلعايَت تكون قد 

 سّنت الرابطة األوىل، كما فقدت أمهيتها نظرا ألن رابطتُت حددتا العقوبات وسّنتا معايَت خاصة هبما

زيادة على احًتام ادلعايَت الوطنية والدولية القابلة للتطبيق أن الالعبُت جيب أن يقطنوا قريبا من مركز 

 لشكل التايل7ل وفقاالتدريب 

 .سنة7 على األقصى يستغرق التنقل ساعة واحدة 11إىل  6 -

 .سنة7 على األقصى يستغرق التنقل ساعة ونصف 11إىل 15 -

القدم على الالعبُت أن يوّقعوا على استمارة تسجيل وادلوافقة على قوانُت فرضت الرابطة اإلصلليزية لكرة 

دقيقة إىل النادي  61جيب أن يكون وقت التنقل على األقصى ، حبيث  عامل للنوادي،الالعبُت واألولياءالت

دقيقة للذين تصل  31سنة، أو على األقصى  13و  15الذين تًتاوح أعمارىم بُت  للشباببالنسبة 

 .(Ineum Consulting., 2008,pp6,7) سنة. 15ىم إىل أعمار 

 سيرورة تكوين الالعب المحترف.  - 2

 تقول يعًتف ذلا بالتكوين اجليد يف رلال كرة القدم احملًتفة حيث  اليتىناك من الدول 

 (UCPF et association culture foot, 2008.p22) «كرة الرائدة عادليا يف رلال   تعترب  فرنسا من  الدول

كرة   العب صبحي لكيو  ،القدم، ويشهد على ذلك صلاح الالعبُت الفرنسيُت يف الفرق األوربية الكربى

لتحق مباشرة دبركز تكوين عايل يالذىاب إىل فرنسا  وجيعل كماراحل،  م بعدة رديأن  وعلي ا،زلًتف القدم

ىناك العديد من اذلياكل اليت ، حيث ىناك من الالعبُت من دير دبرحلة ما قبل التكوينو ادلستوى، 



 شروط ومعايير التكوين في مدارس المستوى العالي

 

 

 48 

تأخذ مراكز ، و تستقبلهم، وكيفما تكون ىذه اذلياكل فإن التمدرس ادلستمر ىو عملية مطروحة على الدوام

سنة، حيث  51و  15ما قبل التكوين ومراكز التكوين بعُت االعتبار الالعبُت الذين تًتاوح أعمارىم بُت 

  « ليلتحق دبراكز التكوين للنوادي احملًتفة. 12ن مراكز ما قبل التكوين يف الس الشابيغادر 

  7ديكن تقسيمها إىل مرحلتُتمرحلة ما قبل التكوين.  -2-1

  مرحلة ما قبل التكوين القاعدي: -

سنة والذين يدرسون يف ادلتوسطات ىم ادلعنيون  12و  15العبو كرة القدم الذين تًتاوح أعمارىم بُت 

 مرات يف األسبوع. 1إىل  1يبهم دلدة هبذه ادلرحلة حيث جيب أن يتم تدر 

 مرحلة ما قبل التكوين الممتاز. -

 أربع  حوايلسنة حيث جيب أن يتدربوا  12و  11هبذا التكوين بُت  ُتادلعني بُتالالع تًتاوح أعمار

(Association Culture Foot 2008, p 22) األسبوع يف  تدريبات    

  العالي.مرحلة  التكوين الموجه للمستوى  -2-1-1

 قول7إذ يبتقسيم مراحل حياة الالعب احملًتف إىل أربع مراحل أساسية (Miralles, 2008, p 6)  قام

 .«.)زمن قصَت حلياة االحًتاف(. ىذه ادلراحل ادللخصة يف اجلدول اآليت تناسب زمن دورة حياة»
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 Source: (Miralles p. , 2005, p 7 ) 7 مراحل حياة الالعب احملًتف11جدول رقم

 انزهبوبث األسبسٍت انفئبث انعمزٌت انمزاحم

 انذخىل إنى انمهىت سىت61-64 متمزن )متذرج(

 تأكٍذ انكمىن سىت02-02 أمبل

 اإلبزاس األقصى نهقٍمت سىت16-03 العب مؤهم

 تكٍٍف سىت13-10 العب فً طزٌق االعتشال.

بسهولة ربليل طريقة ارتباط الرىانات بدقة والوعود ادلتناظرة ديكن »Miralles, 2008, p 7)  ( يقول

لالعبُت والنوادي اليت تشّغلها ) أو اليت على استعداد للقيام بذلك( لكل مرحلة من ىذه ادلراحل األربع 

 «.وىذا ما تقًتحو اجلداول التالية

 Source: (Miralles p. , 2005, p 7 ) 7 ديثل متطلبات مرحلة سبهُت الالعب احملًتف يف فرنسا15اجلدول رقم

 ببنىسبت نهىبدي ببنىسبت نالّعب انالعب انمتمزن

 تجذٌذ عذد انالعبٍه انذخىل نهمهىت انزهبوبث األسبسٍت

 اكتشبف/اوتقبء انمقبومت انبذوٍت وانذهىٍت انكفبءاث انمفتبح

 االكتشبف انمبكز نهمىهىبٍه االعتزاف بمىاهبه انىتبئج انمىتظزة

 وسبت انفشم انكبٍزة انخزوج عه انحٍبة انعبدٌت انمذفىعانمبهغ 

 الرىان األساسي يبُت اجلدول متطلبات مرحلة التمهُت بالنسبة لالعب ادلتمرن وبالنسبة للنادي، حيث أن

بالنسبة لالعب ىو الدخول يف مهنة الالعب احملًتف أما بالنسبة للنادي فالرىانات األساسية ىي التجديد 
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 بالنسبة للكفاءات ادلفتاح وادلهمة بالنسبة لالعب يف ىذه ادلرحلة من التكوين، و لالعبُت ادلوىوبُتادلستمر 

جانب ادلبالغ ، ومن ىي ادلقاومة البدنية والذىنية أما بالنسبة للنادي ىي اكتشاف وانتقاء الالعبُت ادلوىوبُت

س حبكم أن الالعب احملًتف ينفرد عن ادلدفوعة يريد ادلتمرن يف رلال االحًتاف أن خيتلف عن باقي النا

الاّلعب ادلتمرن يف رلال االحًتاف ىي االعًتاف من النتائج ادلنتظرة  من جهة أخرىغَته بامتيازات مالية. 

دبواىبو، غَت أن ما يهم النادي الرياضي ىو االكتشاف ادلبكر لالعبُت ادلوىوبُت، أما ما حيسب لو النادي  

 يتعرض ذلا واليت ديكنها أن تؤثر على مستقبلو.    قدىو نسبة الفشل الكبَتة اليت وخياف منو يف ىذا اجملال 

 Source: (Miralles p. , 2005, p 7 ) 7 ديثل متطلبات مرحلة العب اآلمال احملًتف يف فرنسا.11اجلدول رقم

 ببنىسبت نهىبدي ببنىسبت نالعب العب اَمبل

 إثزاء عذد انالعبٍه االعتزاف ببنكمىن انزهبوبث األسبسٍت

 تذرٌب فزدي قىاعذ انمحٍظ انكفبءاث انمفتبح

 اختببر انمىهىبٍه انجذد انهىٌت االحتزافٍت انىتبئج انمىتظزة

 مبهغ انمبٍعبث ضغىطبث انىتبئج انمبهغ انمذفىع

والنادي بالنسبة لالعب اآلمال يبُت اجلدول الرىانات األساسية لكل من الالعب ادلتكون يف مرحلة اآلمال 

 ادلكون كما يبُت أمهية الكفاءات ادلفتاح والنتائج ادلنتظرة وادلبالغ ادلدفوعة لكل منهم
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 Source: (Miralles p. , 2005, p 7 ) 7 ديثل متطلبات مرحلة الالعب النجم احملًتف يف فرنسا11اجلدول رقم

 ببنىسبت نهىبدي ببنىسبت نالعب العب وجم

 اسم انىبدي انكمىنتقذٌز  انزهبوبث األسبسٍت

 اختٍبر أحسه انبطىالث انكفبءاث انمفتبح
انمكبوت: انبحث عه مكبوت 

 جٍذة

 انىتبئج انعبنٍت شهزة احتزافٍت انىتبئج انمىتظزة

 األجز انعبنً خطىرة اإلصبببث عهى انمستقبم انزٌبضً انمبهغ انمذفىع

يبُت اجلدول اخلاص بالالعب النجم أن أىداف  الرىانات األساسية والكفاءات ادلفتاح والنتائج ادلنتظرة 

 وادلبلغ ادلفتوح  زبتلف عن اليت ذكرت يف اجلدولُت السابقُت بالنسبة لالعب أو النادي.   

 Source: (Miralles p. , 2005, p 8) 7 ديثل متطلبات مرحلة الالعب احملًتف يف فرنسا. 12اجلدول رقم

 ببنىسبت نهىبدي ببنىسبت نالعب العب األسبسًان

 وقم انخبزة انتحضٍز إلعبدة انتأهٍم انزهبوبث األسبسٍت

 اإلحبطت االتصبل، انشبكت انكفبءاث انمفتبح

 تقذٌز انىبدي انبقبء فً األضىاء انىتبئج انمىتظزة

بتكوين الالعب احملًتف واألىداف أو رىانات النوادي يبقى أن نقوم بربط العالقة بُت ىذه ادلراحل اخلاصة 

القيام هبذا الربط من خالل أخذ بعُت االعتبار  ديكن، كما اليت تشّغل الالعبُت احملًتفُت يف سلتلف ادلراحل

لقيام بذلك جيب األخذ جبدية لو  ،العالقة بُت دورة حياة الالعب ادلوىوب ودورة ذبديد عدد العيب التنظيم
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ن اجلزء األخَت اخلاص "باألغصان ادليتة" الذي يعترب غَت منسجم مع منافسات ادلستوى العايل حيث أرسم 

 Miralles, 2008, p 7)  (يلتقي مع اخلروج من ادلهنة و أعادة التأىيل. 

 

 Source: (Miralles p. , 2005, p 8 ) 7 ديثل مراحل دورة حياة الالعب احملًتف.11شكل رقم 

جيب أن يقرأ ىذا الرسم بطريقة  نسجل أنو عندما يتعلق األمر بادلوىوبُت،»  Miralles, 2008, p)  (ريذك

ديناميكية وليس بطريقة ثابتة، بإهناء الرسم بواسطة أسهم أردنا أن نبُت أنو من ادلمكن أن نقدم دورة حياة 

مال صلوما وبدورىم يصبحون ادلوىوب، حيث ديكن ذلذه الدورة أن تستوىف بشكل تعاقيب7 يصبح العبو اآل

 أعمدة النادي قبل أن يغادروا احلياة االحًتافية كالعبُت.

ألنو يعيش يف نفس العدد أجيال متعددة من األفراد  ،ذلك ،ظريف جزء تعترب ىذه النظرة الديناميكية

فية. ىذا ما يعرب ادلوىوبُت، غَت أهنم موجودين يف مراحل متتالية من تطورىم يف سلتلف مراحل احلياة االحًتا

عنو العديد من ادلدربُت الذين يعتربون أن الفريق الذي يريد أن حيصل على ألقاب خالل ادلوسم الذي 

 «        يلعب فيو والبقاء يف القمة يتكون من ثالث فئات من الالعبُت

بدرجة يسامهون   ادلستوى العايل الذين ذلم خربة كبَتة ثلث العيب أنMiralles, 2008, p 9)  ( ويؤكد

ديكن أن يكون ىؤالء الالعبُت قد تكّونوا  ، أيضايف حياة النادي وطموحاتو، كما حيملون ثقافتو عالية
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داخل النادي أو قد جذهبم النادي يف فًتة من فًتات حياهتم الرياضية مث اختاروا أن يستقروا فيو. ومن 

 ق رحيلهم عن النادي فراغا مؤقتا. خالل ذلك تقع مسؤولية تكوين الشبان على كاىلهم، كما خيل

الالعبُت استثنائيُت، قادرين على خلق الفارق يف األوقات  ثلثأن  Miralles, 2008, p 9)  (كما يؤكد 

احلرجة. ىؤالء الالعبُت ذوي خربة وصلوم رياضتهم، دبعٌت أهنم مشهورون، حيث صلد سعرىم يف السوق 

ادلوىوبُت  بثلث من الالعبُت الشبا، وأيضا نمط  من الالعبُتام ذبديد ىذا المرتفع وثابت.جيب على الدو 

ضغطا على الصنفُت السالفُت  ادلتخرجُت من النادي أو الذين أكملوا تكوينهم، حيث سبثل طموحاهتم

ألهنم يبحثون على إبراز مواىبهم وربقيق مكانة يف حرفة كرة القدم.ىذه الفئة ادلعرضة لالختبار يف الوقت 

 ستقبل النادي. ادلناسب ىم م

 قانون الالعب في طريق التكوين.  -3

إىل قوانُت تسَت مساره الرياضي حيث يسَت التكوين و  مرحلة ما قبل التكوينيف  كرة القدم  العب خيضع

اّلعبُت احملًتفُت ضمن االتفاقية اجلماعية الوطنية الالنخبة أو والعيب يف طريق التكوين الفرنسي  العبال

يف إطار ترتيبات ادلواد  يكتب عقد الاّلعب ادلتمرنو ...،يسجل عقد الاّلعب كتابيا كما  ،دلهنة كرة القدم

L.122-1-1 et D.121-2 قانون العمل الفرنسيالنسبة لب . (Renoux, 2006, p 40 ) 

يرسل كل ملف على حدا من طرف النادي إىل رابطة  و ،  يوبعد التوقيع علحيظّر العقد من طرف النادي  

يوم من أجل ادلصادقة عليو مث ترسل نسخة مضمونة إىل كل من النادي  12احملًتفة يف ظرف كرة القدم 

ادلعٍت وإىل الالعب أو شلثلو القانوين وإىل الفدرالية الوطنية لكرة القدم. كل عقد غَت خاضع للمصادقة أو 

 ( Renoux, 2006, p 40) ي.طرف اللجنة القانونية يعترب ملغ رفضت ادلصادقة عليو من
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 ( Apprenti)قانون الالعب المتمرن/متدرج  -3-1

تتميز العملية التكوينية يف الدول ادلتقدمة بالدقة القانونية النابعة بطبيعة األمر من خربهتا يف رلال 

الالعب ادلتمرن ىو  116إىل ادلادة  111يثاق العب كرة القدم الفرنسي من ادلادة م  بالنسبةاالحًتاف، ف

تكوين عام نظري وتطبيقي من أجل  علىبعد خضوعو للواجبات الدراسة  يتحصل العب كرة قدم شاب

من جهة يف مركز تكوين كرة قدم معتمد من طرف االتفاقية  ،نربضَته حلياة العب كرة قدم زلًتف مؤمّ 

 243-41اجلماعية الوطنية دلهنة العب كرة القدم، ومن جهة أخرى يف مركز تكوين ادلتمرنُت )قانون 

 (Renoux, 2006 ,p 41) . ادلتعلق بالتمهُت(1641يوليو  13الصادر يف  الفرنسي

جيعل عقد التمهُت من صاحبو أجَتا لدى النادي حيث تطّبق الًتتيبات القانونية وادلتفق إضافة إىل ذلك 

ديكن لكل العب معفي من واجباتو الدراسية ويًتاوح عمره  ، كماعليها بصرامة عليو وعلى األجراء اآلخرين

عمره  لناشئ ديكن ، ىذا ماسنة يف السنة نفسها أن يربم عقد سبهُت مع ربرير بطاقة متمرن 14و13بُت 

ديسمرب من السنة نفسها أن يوقع عقد سبهُت مع ربرير بطاقة  11خالل  13سنة ومل يصل إىل السن 12

إىل جاب ذلك سنتنب،  تبلغ مدة العقدو  ،متمرن، مع إثبات أنو يدرس يف الدور األول من التعليم الثانوي

يتم فسخ  ، كمامدة االختبار شهرين انطالقا من تاريخ ادلصادقة على العقد من طرف اللجنة القانونيةتدوم 

ربسب الساعات البيداغوجية  اليت تتم خارج ادلركز كساعات و  ،العقد وفقا إلرادة أحد األطراف ادلتعاقدة

 (Renoux, 2006 ,p 41)كز. عمل  داخل رزنامة الشغل ادلربرلة من طرف ادلر 

 قانون الالعب المرشح. -3-1-1

 مرحلة إىل أخرى حيث يتحول ادلتمرن إىل  تدرجييا منينتقل الالعب الذي يتكون داخل مركز تكوين 
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الذي حيضر مستقبلو االحًتايف بصفة مباشرة يف  الناشئالالعب ب الالعب ادلرشح عرف، ويالعبا مرشحا

مركز تكوين كرة القدم معتمد من طرف اللجنة الوطنية ادلتساوية األعضاء لالتفاقية اجلماعية الوطنية دلهنة  

سنة أن يوقع عقد  14و  13ديكن لكل العب معفي من واجبات التدريس يًتاوح عمره بُت ، و كرة القدم

ديكن لكل ، و سنة 14تكوين سنتُت لاّلعبُت الذين تكون أعمارىم أقل من العب مرشح، وتكون مدة ال

ديسمرب من السنة اليت مت فيها إبرام العقد أن  11خالل  13سنة ومل يصل عمره السن  12العب لديو 

يوقع عقد الالعب ادلرشح شريطة أن يقدم وثائق مزاولة الدراسة بالطور الثانوي. يف ىذه احلالة سبتد مدة 

نو إىل ثالث سنوات. تكون مدة االختبار شهرين، وإذا فسخ الالعب عقده خالل مدة االختبار فال تكوي

ديكن أن خيسر الالعب صفة قانون الاّلعب ادلرشح الذي تنزعو ، أيضا، ديكنو العودة إال لناديو األصلي

حالة عدم احًتامو القانون  اللجنة ادلتساوية األعضاء لالتفاقية اجلماعية الوطنية دلهنة كرة القدم وذلك يف

 . (Renoux, 2006 ,p 41) .الداخلي للمركز

 قانون الالعب المتربص . -3-1-2

 الالعب الذي ديكنو أن يوقع عقدا ىو7 أن (Renoux, 2006 ,p 41)ويوضح 

 أو عقد مرشح خالل هناية فًتتو بصفة عادية. متمرن عقدالالعب الذي لو -

الالعب اآليت من نادي ىاوي دون أن يكون حامل لعقد العب متمرن أو مرشح، شريطة أن يكون -

 ديسمرب من السنة األوىل اليت ينفذ فيها العقد.  11سنة على األقصى يف  16سنة أو أقل من  15عمره 
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سم ديسمرب للمو  11سنة خالل  16يربم عقد مًتبص دلدة عامُت بالنسبة لالعب الذي يكون عمره 

 11سنة يف 51األول الذي ينفذ فيو العقد، ودلد سنة واحدة بالنسبة لالعب الذي يكون عمره أقل من 

 ديسمرب للموسم األول الذي ينفذ فيو العقد.

ديكن لاّلعب أن ينقل يف إطار العقد )نقلة مؤقتة( إما إىل نادي من الرابطة األوىل أو من الرابطة  -

 موسم واحد بالنسبة لنفس الالعب.  الثانية أو إىل نادي مستقل دلدة
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 خالصة:

خربات عديدة يستعملها يف ميدان   ىذه الفًتة تعطى لو خاللو بتكوين قاعدي طويل ادلدى  الرياضي دير

ىو نتاج  1665ادلنافسات كي يتفوق على خصمو. فحصول فرنسا على كأس العامل سنة  أثناءكرة القدم 

ىو كذلك شبرة عمل ادلراكز  5111ة وحصول اسبانيا على كأس العامل سنة عمل مراكز التكوين الفرنسي

التكوينية اليت كونت اجليل الذىيب الذي ربصل العديد من األلقاب، وعليو فالدول اليت تريد التقدم يف ىذا 

يات اجملال جيب أن تعطي اىتماما كبَتا لتكوين أجيال الغد تكوينا متينا مبٍت على قواعد منبثقة من نظر 

 علمية عميقة.

 



 

 الفصل الثاني
برمجة التدريب في مدارس 

 التكوين المستوى العالي
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 تمهيد

تتطلب العملية التكوينية يف اجملاؿ الرياضي احملًتؼ العديد من اجلوانب ادلتكاملة، ويعترب جانب التدريب 

زلور تكوين العب ادلستوى العايل، حبيث يعمل ادلدرب على دفع العب كرة القدـ يف ادلستوى العايل إىل 

لذلك تلعب بررلة التدريب دورا بذؿ أقصى حد من رلهوده من أجل تقدمي ادلردود اجليد وجلب الفرجة ، 

أساسيا يف صنع ذلك الالعب ادلثايل الذي ديثل فلسفة عمل ادلدرسة الكروية، وجيب أف تشمل برامج 

تكوين العب ادلستوى العايل كل اجلوانب اليت حيتاجها الناشئ خالؿ مساره داخل اذليكل الذي يقـو 

 بتكوينو.     
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 برمجة التدريب  -1

القدـ نتائج  مؤثرة على تكوين الاّلعب ، وبالتايل يكوف  لتطوير اللعب تأثَت على سياسة تطور كرة ل

تكوين الالعب من ناحية التصميم أومن ناحية تنظيم سلوكو. يتوقف التكوين على ربوؿ الالعب من 

عب خالؿ إعطاءه ادلعارؼ اجلديدة، ويهدؼ إىل أف يكوف على أوسع نطاؽ ومفتوحا حىت تعطى إىل الال

خربات  العديد من وضعيات اللعب وذلك من أجل إثراء تسلسلها وسلوكو  فوؽ ادليداف أثناء  الناشئا

 (TCHOKONTE, 2011, pp 37-38)ادلنافسة. 

تسمح ىياكل الرياضة والدراسة، مراكز ما قبل التكوين ومراكز التكوين ادلختلفة يف تكوين الالعبُت   

ال ديكن أف يكوف مشاهبا  ىؤالءيف بلوغ ادلستوى العايل، ومن ادلهم التذكر أف تطوير  الناشئُتباستمرار 

نعلم منذ زمن بعيد أف متطلبات اللياقة من أجل بلوغ ادلستوى العايل كبَتة، حبيث أف العب ، كما للبالغُت

ت تقطع كيلومًت حسب األمكنة ونوع اللعب، ىذه ادلسافا  51إىل  9اليـو يقطع مسافات ىامة من 

% من النبضات القلبية( مع تناوب يف الوتَتة ) مشي، جري، رلهودات 98و 08بإيقاع عاؿ )بُت 

حركة سلتلفة تضم تغيَت  5088و  5888نقدر بُت و  ،شديدة( مقسمة بطريقة عشوائية خالؿ ادلقابلة

خالؿ  508و 588 سريع ودائم يف ايقاع واذباه احلركات. احلركات الشديدة ) بدنية وتقنية( ادلقدرة بُت

 (Lacroix, Juin 2014, p 01) .ثواين 4و  5ادلقابلة تكاد تكوف جازمة وزمنها قصَت جدا بُت 

حىت يتمكن ناشئ كرة القدـ يف ادلستوى العايل من إصلاز النتائج  ادلذكورة آنفا فال بد أف خيضع  إىل طرؽ 

ى خبطى ثابتة ودبكتسبات مرحلة إىل أخر فلسفية يف تطوره أثناء عملية تكوينو، حيث ينتقل الالعب من 

بررلة علمية تساعده على التأقلم مع مراحل منوه ومواجهة الصعوبات اليت تفرضها العملية  ناذبة من
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يوضح فلسفة تطور العب كرة القدـ عرب منهج ينقسم إىل ثالث  80رقم  اجلدوؿالتكوينية لكل فًتة، 

 مراحل.

 page 29 Source. FIFA coaching chapitre 10     داخل التكوينمقاربة فلسفية للتطور  80جدوؿ رقم 

 

، حيث يف التكوين درجفلسفي للتالنهج ادل  (THIERRY & all, 2010) ادلقدـ من طرؼ  نموذجاليبُت 

الفقرة ادلوجودة يف قاعدة اجلدوؿ أف الفوز جيلب رضا ىائل وإف مل يكن اذلدؼ الرئيسي للعملية تشرح 

 النموذج ما يلي:  كما يوضح ،التكوينية

 كرة القدـ واللعب يف خدمة الالعب.، وزلورىا  )تقٍت( التطور والتكوين الفردي لالعبسبثل ادلرحلة األوىل: 

الالعب يف خدمة كرة القدـ واحملور  تكتيكي( -ادلرحلة الثانية: اندماج الالعب داخل اجلماعة )تقٍت

 والفريق.

 تثمُت القدرات الفردية لكل العب. وزلورىا ىو تكتيكي(ادلرحلة الثالثة: تكتل الفريق )

 الفريق )الالعب يف خدمة اجلماعة(.وسبثل قمة اجلدوؿ 
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 مراحل نمو الالعب.  -6

 source (THIERRY & all, 2010, p 3مراحل تطور اإلنساف) 80اجلدوؿ رقم 

 

 مراحل منو اإلنساف وىي مقسمة إىل عدة مراحل: 80يبُت اجلدوؿ رقم 

  يبلغ فيها عمر الطفل سنة واحدة الرضيع اليتمرحلة. 

   مرحلة الطفولة األوىل وىي مرحلة بُت السنة الثانية والثالثة والرابعة، تعترب مرحلة العمر

 .تسمى بسن االكتشاؼ الذىيب للطفولة

   يصل فيها الطفل إىل اليت مرحلة ما قبل التمدرس بُت السن اخلامسة والسن السابعة

 .األوىل تسمى دبرحلة التمرفذروة النمو 

   مرحلة التمدرس األوىل بُت السن الثامنة والسن التاسعة وىي الفًتة اليت يستعمل خالذلا

 .التدريب القاعدي
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  إىل السن الثالثة عشر وىي مرحلة ذروة  سبتد من السن العاشر اليت مرحلة التمدرس الثانية

 (Lacroix, Juin 2014, p 02)  ناء. يقوؿيكوف فيها التدريب ادلتميز بالب ،النمو الثانية

ادلرحلة اليت يعرؼ فيها الطفل اكرب تغيَت مورفولوجي مع سرعة يف زيادة عبارة عن ذروة النمو »

 «سم يف السنة( وزيادة سريعة جدا يف الوزف.  50إىل  80الطوؿ )من 

 

 (Lacroix, Juin 2014, p 02)الناشئُت تطابق سرعة منو الطوؿ والوزف عند يوضح   80شكل رقم           

تظهر ىذه الذروة يف السن الرابعة  (Sempe et all, en 1979) حسب أعماؿ» ؿ أيضايقو كما       

 عشر بالنسبة للذكور ويف السن الثانية عشر عند اإلناث.

  .تدريب البناءبما يطلق علية ادلختصوف  علىا مرحلة البلوغ األوىل: يرتكز العمل خالذل -

ادلراىقة: سبتد من السن السادسة عشر إىل السن الثامنة عشر وىي الفًتة اليت  رحلةم -

 تنتهي فيها ادلراىقة ويستعمل خالذلا بررلة التدريب الذي يؤدي إىل التفوؽ الرياضي.

 ادلرحلة اليت سبتد من السن اخلامسة إىل السن العاشرة :تدعى بكرة القدـ اخلاصة بالصغار -

 : فتدعى بفًتة ما قبل التكوين.واخلامس عشرة ادلرحلة ادلمتدة بُت احلادي عاشرة  -

 مرحلة التكوين: تشمل العمر ادلمتد بُت ستة عشرة سنة وشبانية عشرة سنة.   -
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 والمرتبطة بالطفل. العوامل المحددة -6

يفة نضج، السَتورة اليت تسمح ببلوغ الكموف األمثل بالنسبة لعضو أو وظ ادلقصود بو  النضج: 6-1

ودير كل طفل بنفس مراحل النضج، لكن تتباين مدة كل مرحلة، والنضج البيولوجي عند الطفل ىو ثالث 

 ،يف كل مرة مؤشرات تسمح بالتعرؼ على مرحلة منو معُت صلدأصناؼ: ىيكلي، جنسي ومرفولوجي، 

 Lacroix, Juin)وزف متابعة تطور الطوؿ والو ادلؤشر السهل واألكثر استعماال ىو الصنف ادلرفولوجي و 

2014, p 2). 

 المراحل النفسية الحركية. 6-6

 من ادلهم االىتماـ دبختلف ادلراحل النفسية احلركية )العالقة بُت اجلسم والنفس( خالؿ منو الطفل، 

 ، وىي على النحو التايل:سبع مراحل   لرياضيطويل ادلدى ل نموالا  باخل  نموذجيشمل الو  

 سنوات( 0-8النشط. )  : الطفل85الفًتة 

 سنوات( 89-80سنوات، عند الذكور  80-80: االستمتاع بفضل الرياضة. )عند االناث 80الفًتة

 سنة(. 50-89سنة، عند الذكور  55-80: التعلم على التدريب.)عند اإلناث 80الفًتة 

 سنة(.50-50سنة، عند الذكور  51-55التدريب )عند اإلناث  ألجل: التدرب 84الفًتة  

 سنة(. 00 -50سنة، عند الذكور  05-51: التدرب على ادلنافسة ) عند اإلناث 81الفًتة 

  سنة وأكثر(.59سنة وأكثر، عند الذكور 50: التدرب على الفوز )عند اإلناث 80الفًتة 

 : احلياة العملية. 80الفًتة 
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يتأقلم جسم كما  ،(lacroix, -juin 2014, p. 02) للناشئ  النمو البدين أىداؼمع ف ىذه ادلراحل كيتت

يعمل ىذا التأقلم الفسيولوجي على تطوير قدرات و عند إصلاز سبارين منتظمة خالؿ عدة سنوات، ،  الناشئ

 (Saliha, 2011) ونتائج ادلمارس.

اجلزائري حيتاج إىل تكوين ثري مبٍت على مقاربات  الناشئالالعب  بأف من خالؿ ما تقدـ ديكن القوؿ

مي دقيق يشمل الدراية العميقة دبراحل منوه والربرلة واحلمل ادلناسبُت لكل مرحلة عمرية  صادرة من تفكَت عل

 حىت يتمكن من التحكم يف كل متطلبات كرة القدـ يف ادلستوى العايل. 

 البرامج التكوينية في كرة القدم.   -6

اخلاصة برياضة ادلستوى الستعماؿ اجلديد للبدف،الزمن والفضاء من أجل ااألسبوعية  التدريب برامج تكوف

زبتلف بررلة التدريب من فئة عمرية إىل كما  ،(SLIMANI, 2000, p. 334) العايل ذات دقة عالية

 داخليف كرة القدـ  للناشئُتالتكوين والتعلم  يكوف ، وإىل جانب ذلكتتسم بالتدرج وباألولويةو أخرى، 

  (THIERRY & all, 2010, p. 1). (fifa)قلب الربنامج التقٍت للفيفا 
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 ادلوجود أعاله مراحل ما قبل التكوين ومرحلة التكوين ومرحلة ادلستوى العايل. دوؿديثل اجل

% واجلانب التقٍت 18تشمل اجلانب التكتيكي الذي تقدر نسبة بررلتو  مرحلة ما قبل التكوين: -4-1 

يف  أما اجلانب النفسي فتقدر بررلتو%، 40%، بينما تبلغ نسبة اجلانب البدين 08الذي تبلغ نسبة بررلتو 

 %. 41مرحلة ما قبل التكوين بػ

ما قبل التكوين واالختالؼ  يف فًتةادلراحل ادلربرلة تشمل ىذه ادلرحلة كذلك مرحلة التكوين:   -4-6

حيث تقدر نسب الربنامج السنوي للجانب التكتيكي يف اجلدوؿ أعاله بػ  ،يكمن يف نسب بررلتها

سنويا  بررلتو ةجلانب البدين فتبلغ نسب%، أما ا08ػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػ%، بينما تقدر نسبة بررلة اجلانب التقٍت 08

 %.18%، وتقدر نسبة اجلانب النفسي بػ 08

 ػػػػػػػػػػػػ%، واجلانب التقٍت بػ08التكتيكي بػ %، أما اجلانب18 ةسببنالبدين اجلانب  قدري يف ادلستوى العايل:

 %. 08%، و حيدد اجلانب النفسي بػ 08

 

 

تقسيم التخطيط السنوي دلختلف مكونات كرة القدـ بُت ادلستوى العايل احملًتؼ، مستوى  يوضح 08جدوؿ رقم 

 التكوين، وما قبل التكوين.
                                 Source (THIERRY & all, 2010, p. 6) 
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 البدني:  لجانبا4-6-5

ادلوضوع ىو حديث الساعة  ترب اجلانب البدين من أىم اجلوانب اليت تتطلب العناية واالىتماـ ،إذ أفيع 

ـ احًت ا إىل جانب ،فعلوماذا جيب و  ،يف رلاؿ التطوير البدين و للناشئفعلما ديكن  حوؿ وزلل مناظرة

 تنبيو أوسعحقل ادلبتدئ من  الرياضييستفيد  كما الفعالية،  و لوقاية لبالنسبة  الناشئمبادئ التدرج يف منو 

دبتابعة  طر أف نقًتح سبارين خاصةمن اخلولكن  البدف، آخر سهل جدا أف نطور ادلتخصص، دبعٌت رلاؿ

أمهية احلمولة  تظهر حيثينقص تطوره على ادلدى البعيد، منطقة تنبيهو بسرعة و  أيضا  تنخفضو  ،تطوره

، ونقصد بكل شيء أف ناشئمن ادلختصُت ديكن أف نفعل كل شيء لل من خالؿ العديدو  ،والتنبيو ادلتدرج

 ( lacroix, -juin 2014, p p 2,3) .تنمية الصفات البدنية أي كانت ديكن التفكَت فيها

ويف اجملاؿ سبعة ألواف  ، فنيوتن قسم قوس قزح إىلفعالية تدريب القوة عند األطفاؿ  مؤخرا تتأكدو 

لوف خا  بالنشاطات و خاصة بالصفات البدنية اليت جيب تطويرىا،  ألواف مخسة الرياضي يقسم إىل

 التكميلية ) كالرياضة ادللحقة والتحضَت الذىٍت...إخل(، ولوف مهيمن خا  بكرة القدـ.

ديثل قوس القزح ىذا ادلراحل ادلفتاح وأحجاـ التدريب ادلسموحة لكل صفة وفقا للعمر أو ذروة النمو، فإذا  

 lacroix, -juin) سبديدىا. على قوس القزح ديكن« ما قبل الذروة» فادلرحلة ادلسماة كانت الذروة متأخرة 

2014, p 4 ) 
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 Source (lacroix, -juin 2014, p. 4ديثل قوس قزح للناشئ الرياضي   80شكل رقم 

رور إىل اللعب بإحدى جيب أف يكوف حجم التدريب متدرج، يرتفع تدرجييا مع تطورا واضحا أثناء ادل 

 قسم فًتات تكوين الشاب الرياضي إىل ثالثة مراحل رئيسية:وتنعشرة العب، 

ترتكز يف ادلقاـ األوؿ على العمل التقٍت مع تفادي ظاىرة التخصص   مدرسة كرة القدم: -

يبلغوف مبكرا  ف يف الرياضةصصو يتخف الذين و الرياضيف، (lacroix, -juin 2014, p 4) ادلبكر

يتوقف العديد منهم عن شلارسة كرة القدـ قبل الوصوؿ إىل سن كما يف سن األواسط.   ةذرو ال

 أبدتأف  ةالرياضي ، و على ادلواىب حيسن القليل منهم نتائجو يف سن األكابرو األواسط. 

يبدؤا التدريب ادلنهجي و  ،عاـالر يتطو ال باستعماؿسنوات... 0 -0شلارسة الرياضة يف سن 

 . ( Saliha, 2011,p 15) سنة 50 -51والتخصص يف سن 
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 النتائج بُت التخصص السريع والنمو العاـ ادلكيف يوضح مقارنة  09جدوؿ رقم 

Source le soir d’Algérie 21avril 2011 page 15. 

 التخصص المتدرج التخصص المبكر 

 تطور أكثر بطئ تطور سريع تدرج

 +16خالل السن  سنة 10-19خالل  أحسن نتيجة

 نتائج منتظمة نتائج غير منتظمة ثبات

 مسار رياضي أطول التخلي واإلرهاق المسيرة الرياضية

 16قبل السن 

 أقل اإلصابات الملحوظة التهيء لإلصابات إصابات

بالنسبة  الناشئكزي النمو ووضعية ر معامل كقلب مرحلة التكوين: يؤخذ بعُت االعتبار   -

التدريب اذلوائي مفضال خالؿ السنتُت اللتُت ربيطاف بذروة النمو، وجيب ، ويكوف لذروة النمو

 .الناشئأف تنمى القوة باستمرار خالؿ منو 

شدة وتفكك من  ادلرحلة ادلفككة:  ترتكز حوؿ تنمية االنفجارية والسرعة بكيفية أكثر -

ج يف السن أجل التطور االمثل. ألجل النضج العادي جيب على الالعب أف يبدأ ىذا الربنام

يالحظ »  (69، ص 6666)بيك، ويقوؿ  (Lacroix, Juin 2014 , p 04)السابع  عشر 
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سنة حيث يصل  50إىل  54ارتفاعا كبَتا يف معدؿ القوة العضلية  يف ادلرحلة السنية من 

 %«.41.9معدؿ االرتفاع إىل نسبة تصل 

 التكتيكي. - الجانب التقني 4-6-6

العب  كرة قدـ العصر احلديث دورا كبَتا يف سبيز العب ادلستوى العايل حيث يلعب األداء ادلهاري عند 

تعترب ادلهارات األساسية أحد اجلوانب الفنية اذلامة يف نشاط كرة القدـ ودوف أدائها وإتقاهنا  بصورة جيدة 

فللعوامل وأياّ كاف نوع الرياضة، ، (90،   0858)عبده،  ال يتمكن الالعب من تنفيذ تعليمات ادلدرب

ادلستوى بتقنية  التقنية والتكتيكية  مكانة ىامة يف النجاح التنافسي، فمن ادلستحيل أف نأمل تفوؽ عايل

تكتيكي مشًتؾ فإنو يشكل قلب  -تقٍت ركبإذا كاف ادلو   (franck) .فقَتة ودبخزوف تكتيكي ضعيف

اذلدؼ التقٍت ىو إصلاز فعل و  ،وةالتخصص الرياضي، غَت أف التقنية والتكتيك خيتلفاف يف األىداؼ ادلرج

اذلدؼ التكتيكي ىو التغَت يف عالقة و  ،عن طريق القياـ حبركة قانونية، تفرضها أحيانا الرياضة ادلعنية

  (franck) الرياضي مع احمليط من أجل اإلجابة بفعالية عن وضعية إشكالية حقيقية فرضها اخلصم.

ي يتم من خاللو انتقاء الالعب ادلوىوب، كما يعد احملور األىم يعترب األداء التقٍت ىو ادلؤشر األساسي الذ

لكل مدرب يف العملية التكوينية يف كل مرحلة من ادلراحل العمرية، وىو الوسيلة اليت يستعملها الالعب 

للتفوؽ على منافسيو خالؿ طيلة زمن ادلنافسة، ويتطلب األداء التقٍت يف ادلستوى العايل التحكم يف صبيع 

كرة »رات التقنية يف اقل زمن شلكن أماـ ضغط ادلنافس، فمن خالؿ منوذج إرباديو كرة القدـ الكندية ادلها

  .القدـ ىو نشاط حركي مركب يتطلب من الالعب أخذ القرار السريع أماـ ضغط ادلنافس

 من اجلانب اإلدراكي: مشاىدة وربليل الوضعية.
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 .من جانب أخذ القرار: تصميم و اختيار احلل

   p quebec, de soccer de (fédération,2013 (12اجلانب احلركي: إصلاز احلركة. من 

  والتكتيكي:  -التعلم التقني -

انطالقا من ادلراحل األوىل للتعلم ويتم تطويرىا  أف التقنية واجلانب التكتيكي جيب أف يؤخذا بعُت االعتبار  

العمل  ،ويعترب التعلم التقٍت يف كرة القدـ من ثوابت ادلستوى العايل (franck)  طيلة احلياة الرياضية لالعب،

يعترب و  (HEIDMAN, 2013, p 236) التقٍت الفردي أمر البد منو عندما نتكلم عن تكوين الالعب،

اكتساب تقنية جيدة يف الوقت احلايل شرط أساسي للعب يف ادلستوى العادلي، حيث أصبح اللعب أكثر 

ادلساحات  ضيقة، وباتت القدرة على الًتويض االسريع ) امكانية اللمسة األوىل للكرة( سرعة، وصارت 

 de soccer de (fédération واحملافظة على الكرة ) مهما كانت وضعية الالعب فوؽ ادليداف( أمر أساسي.

)31 2013,p quebec,   

 الجانب النفسي والذهني.  -6-6-6

 ادلرتبطة ادلوضوعات النفسية يف يبحث وىو العاـ، النفس علم ميادين من الرياضي النفس علم يعترب  

 للشخصية النفسية اخلصائص والسمات يف يبحث كما ومستوياتو، رلاالتو سلتلف على الرياضي بالنشاط

 إجياد وزلاولة البشري النشاط النوع من ىذا تطوير هبدؼ الرياضي للنشاط الذايت األساس تشكل اليت

 الدويل ادلستوى على األبطاؿ معظم أف اخلرباء بعض ويذكر  التطبيقية، مشاكلو دلختلف ةالعلمي احللوؿ

 حيدد ىاما عامال فهناؾ لذلك ونتيجة واخلططي، وادلهاري البدين ادلستوى من حيث كبَتة لدرجة يتقاربوف
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 النفسي الذي العامل وىو األرقاـ، وتسجيل الفوز ربقيق سبيل يف الرياضية ادلنافسات أثناء نتيجة كفاحهم

 (00،   5990)خليفة، «والتفوؽ االنتصار ربقيق عليو ويتأسس ىاما دورا يلعب

 العوامل ىذه تعد لالنتقاء، حيث ادلختلفة ادلراحل يف خاصة أمهية النفسية العوامل تأخذ االنتقاء رلاؿ يفو  

 إجيابية إمكانيات باعتبارىا ادلستقبليف  الناشئ بإمكانيات التنبؤ خالذلا من ديكن ىامة مؤشرات دبثابة

 مركبة بطريقة تعاجل أف جيب االنتقاء عملية يؤكد أف وىذا الرياضية، ادلنافسات يف والتفوؽ النجاح لتحقيق

 يف تؤخذ أف يتطلب عالية رياضية دلستويات الناشئ وأف ربقيق معا، والنفسية البدنية اجلوانب تقومي تشمل

 معُت. رياضي نشاط دلمارسة الضرورية النفسية وادلتطلبات للناشئ، واالذباىات النفسية السمات االعتبار

 كافية غَت تعترب ذاهتا حد يف الرياضي الفرد لدي وادلهارية البدنية لتقومي القدرات االختبارات إجراء  إف

األفراد  ذلؤالء النفسية السمات على التعرؼ ادلدربُت على يتحتم بل الناشئُت، من األفراد ادلميزين لتحديد

 الشخصية ادلرتبطة السمات من وغَتىا بالنفس والثقة والقيادة وادلثابرة واجلرأة الذات وٕانكار كالتعاوف

 تؤىلو اليت السمات النفسية بعض ديلك ال ولكنو مهاريا متميزا صلده العب من فكم النفسي، باجلانب

 (00،   5990)خليفة، العالية ادلستويات يف الرياضي للتفوؽ

تعترب كل من الدافعية، العدوانية، القلق، اإلرىاؽ، الذىنية ، الًتكيز، الثقة يف النفس والتحكم يف الذات و 

واخلوؼ من اذلزدية عوامل تقابل العب كرة القدـ خالؿ ادلنافسات حيث ربدد إجابياهتا إصلازاتو الرياضية،  

 ،عيشها الرياضي طيلة حياتو التنافسية يف ادلستوى العايلكما تعرب ىذه العناصر عن احلالة النفسية اليت ي

يلعب اجلانب النفسي دورا أساسيا يف تكوين العب فرؽ كرة قدـ ادلستوى العايل إذ تتطلب ادلنافسة يف و 



 المستوى العاليببرمجة التدريب في مدارس التكوين 

 

 

 66 

ىذا الطور إعدادا نفسيا وذىنيا عاليا للتأقلم مع حجم التدريبات الكبَتة والشدة العالية اليت تفرضها طبيعة 

 سات والبطولة.ادلناف

 اإلعداد النفسي:4-6-6-1

مثلما يلعب التحضَت البدين دورا فعاال يف تكوين العب كرة القدـ فإف االعداد النفسي لو أمهيتو يف بلوغ 

يتعلق التحضَت النفسي بالعوامل إذ الالعب قيد التكوين يف ادلستوى العايل درجة عالية من التفوؽ، 

يتعلق األمر بتحضَت  كما  اليت تتفاعل مع ادلشروع الرياضي لالعب، العناصر والوضعياتباألشخا ، وب

 للرياضيُت أساسا موّجو التحضَت النفسي ويعترب  (franck) ،واسع نابع من سياؽ رياضي حبت

 وتكتيكيا فنيا تقنيا، بدنيا، ادلهيأ الرياضي ألف العايل، ادلستوى ذوي أو ةالتنافسي للرياضة ادلمارسُت

 عوامل التوتر تأثَت بسبب الّدقة، ضعيفة ميكانيكية آلة دبثابة يعترب النفسي دوف االستعداد األداء لتحسُت

 السلوكية وبالتايل النفسية اجلوانب بدورىا على وادلؤثرة العايل ادلستوى ذوي الرياضيُت على خاصة والقلق

وضع ادلباراة إىل اضطراب النفس، يتحمل الرياضيوف  فضييقد و   (09،   0880)صباؿ،  لديهم

أعبائها  وىذا ما يؤدي إىل التقليل  من مقدرة إصلازاهتم الرياضية، حيث تتميز ادلباراة بتوتر صبيع القوى 

والعوامل النفسية من قبل الرياضي ويرافقها كذلك إشباع عاطفي يشًتط فيو توترات وتأثَتات متبادلة 

حاالت االضطراب النفسي اليت تربز أثناء ادلباراة جيب ذبنبها وإبعادىا أو ربويلها  أف كما يرى ، سلتلفة

بقدر ادلستطاع  إىل عامل تشجيع فعاؿ، والشرط األساسي يف ذلك ويف الوقت نفسو ىو أف أىم 

، 0851وآخروف،)زلمدعباس اخلزاعلة،  الواجبات النفسية يف التحضَت هتيئة الرياضي ضلو إصلازات متوقعة

  050)   



 المستوى العاليببرمجة التدريب في مدارس التكوين 

 

 

 66 

يف رلاؿ علم النفس الرياضي  وفالعلماء يؤكد أف العداد النفسي للمستويات الرياضية العاليةوفيما يتعلق با

أف الوصوؿ إىل ادلستويات العالية تتحقق يف إعداد الرياضي للوصوؿ إىل اذلدؼ ادلطلوب، وأف الالعب 

ة يف السباقات الرياضية وال بد من التخطيط والتنظيم العداد حيتاج إىل فًتة زمنية من التدريب قبل ادلشارك

 (050،   0851) زلمدعباس اخلزاعلة، وآخروف، .الالعب من الناحية النفسية والًتبوية والبدنية

فكرة إعداد الرياضيُت بًتبيتهم وربسُت صفاهتم النفسية، وتؤكد اخلربة العملية أف ربقيق النتيجة   رتبطتو 

اب الصفات النفسية ادلطلوبة ذلذا النوع أو ذاؾ من أنواع النشاط الرياضي خالؿ مدة قصَتة العالية واكتس

)الضمد،  ، دقيق ومستمر على مدى عدة سنواتىو نوع من ادلستحيل. فيحتاج األمر إىل عمل تدرييب

0854   ،501.) 

فسيا يشمل صبيع ب ادلستوى العايل يتطلب تكوينا نعومن خالؿ ما تقدـ ديكن القوؿ أف تكوين ال

متطلبات الكرة احلديثة  للتغلب على االضطرابات اليت تفرضها ادلنافسة وأف التحضَت النفسي يعمل على 

تطوير الصفات النفسية وفقا لربامج علمية تأخذ بعُت االعتبار الفئة العمرية اليت يتعامل معها احملضر 

 .النفسي إىل غاية الوصوؿ بالناشئُت إىل ادلستوى العايل

 العوامل النفسية والممارسة الرياضية المتفوقة. 1 -4-6-6-1

تعترب العوامل النفسية أحد احملددات األساسية للتفوؽ الرياضي، حيث آف الالعب ادلوىوب يتميز عن غَته 

من خالؿ ادلؤىالت النفسية ويتم الكشف عن ذلك من خالؿ الوسائل اخلاصة بالكشف عن ادلوىوبُت، 

ثل مقياسا ومؤشرا ربتل العوامل النفسية أمهية واسعة يف مراحل االختيار ادلختلفة، فهي سبفي رلاؿ االنتقاء ف

 .التبوء بقدرة الرياضي ادلوىوب وإمكانياتو يف ادلستقبل لتحقيق االصلاز العايل ديكن من خاللو
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قومي اخلصائص النفسية ويؤدي التشخيص النفسي دورا مهما خالؿ مراحل االختيار ادلختلفة هبدؼ ت

للناشئ ادلوىوب، ومدى استعداداتو للمنافسة، وترتبط ىذه اخلصائص واالستعدادات بادلتطلبات النفسية 

يف إطار اكتشاؼ وانتقاء و  (6666)منصور،  دلمارسة النشاط الرياضي الذي يتخصص فيو الرياضي.

ذين لديهم أحسن االستعدادات أبطاؿ الغد، ديكن استعماؿ تشخيصات من أجل اكتشاؼ األشخا  ال

تسمح وسائل التقصي ) استبياف، السلم السلوكي...إخل( ، و وانتقاء القادرين على مواجهة اذلدؼ

بادلساعدة فيما وكيف تؤثر شخصية ما يف اختيار نشاط رياضي وتدفعو إىل االستثمار يف نشاط رياضي 

 (franck) ،زلدد والسماح لو بالنجاح فيو

 المحددات النفسية للتفوق الرياضي. -6-6-1-6 -4

حيتاج كل نشاط رياضي إىل اخلصائص النفسية ادلناسبة اليت يستجيب الشخص الرياضي من خالذلا  إجيابيا 

إىل كل موقف يتعرض لو من بداية ادلنافسة إىل هنايتها، ففي كرة القدـ يف ادلستوى العايل يتعرض الالعب 

خصية ادلناسبة دلواجهتها بصفة فعالة دوف التأثر هبا والتعرض للهزدية للعديد من ادلواقف اليت تتطلب الش

ليو ادلنافسة يف ادلستوى العايل ولكي يستطيع الالعب رلاهبة الصعوبات اليت تسلطها ع ،واإلحباط ادلستمر

 حملًتفة، ال بد أف يتلقى تكوينا موافقا للمستوى العايل، وبالتايل تبٌت العناصر األساسية ادلكونة للشخصية ا

عالقة الشخصية  ىناؾ دراسات عديدة أثبتتأف  (90،96، ص ص 6616)الضمد،   إذ يرى

أف بعض السمات اإلرادية كاجلرأة والشجاعة والقدرة على ازباذ القرار تعد من أىم و  بالنشاط الرياضي

مسات العيب اجلمباز، وقد أثبتت بعض الدراسات أف درجة االرتباط بُت مسات اجلرأة وازباذ القرار و األداء 

( وبالنسبة  8.00العب اجلمباز ىي درجة عالية، فقد بلغ معامل االرتباط بالنسبة للناشئُت )لالفٍت 
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سمات ضرورية لالعيب (، كما أثبتت التجارب والبحوث أف نفس ىذه ال8.95لالعب ادلستويات العليا )

يف تطوير الشخصية اذلدؼ األساسي ادلتقدـ على كل األىداؼ األخرى خاصة يف يرى أيضا و ، كرة القدـ

 .إعداد اجليل الناشئ

لشاب يف فرؽ ادلستوى العايل حيتاج إىل تكوينا نفسيا من خالؿ ما تقدـ ديكن القوؿ آف العب كرة القدـ ا

عاليا يشمل كل احملددات النفسية اليت ترقى بو إىل التفوؽ ادلستمر وبالتايل يكتسب مستوى نشاط يناسب 

الوظيفة اليت يقـو هبا اجلسم خالؿ التدريبات وادلنافسات، ىذا النشاط الذي يتحكم فيو اجلهاز العصيب 

بات للتوتر مثل اجملهود البدين، حرارة الطقس،اخلوؼ والقلق...إخل. يشمل التكوين وتفرضو بعض ادلسب

النفسي لالعب كرة القدـ يف ادلستوى العايل، اجلانب النفسي اإلدراكي ادلتمثل يف االنتباه والًتكيز، اجلانب 

ضغوط والتحكم يف العاطفي الذي حيتوي على التحكم يف الذات والثقة يف النفس وتوجيو القلق ومقاومة ال

العواطف، كما يعترب اجلانب السلوكي من أىم ادلكونات األساسية اليت يرتكز عليها علم النفس الرياضي يف 

تكوين العب ادلستوى العايل وتتمثل يف القيادة، الطموح، حب النجاح،االجتماعية واالستماع ودرجة 

اسية اليت تدفع الالعب إىل ادلستوى العايل  وسبيزه  القيادة....إخل وأخَتا تعترب الدافعية من ادلكونات األس

 كالعب متفوؽ.

 .الدافعية -6-6-1-6-1 -4

تعترب الدافعية ىي ادلفتاح األساسية يف العملية التكوينية لالعب كرة القدـ يف ادلستوى العايل، فال ديكن 

ؽ ااتف فهناؾتصور التفوؽ الرياضي دوف دوافع، إذ تعد منبع استثارة الالعب يف ربقيق أىدافو الرياضية، 

الستثارة إجيابيا يف رلاؿ األداء ادلهاري كل ادلختصُت يف ىذا اجملاؿ على أمهية الدافعية وتوجيو امن طرؼ  
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والتفوؽ يف ادلواقف التدريبية وادلنافسات الرمسية، وىي أف تتغلب على الصعوبات وأف سبارس القوة وأف 

تسعى ألف تقدـ شيئا مفيدا، وأف ربقق مستويات عالية وتتفوؽ على اآلخرين، وتزيد من قيمة الذات 

ألف التفوؽ ىو حصيلة التعلم والدافعية اليت سبثل مكانة متقدمة تؤثر  بوساطة ادلمارسة الناجحة للموىبة؛

مر تأثَت الدافعية قبل أداء ادلهارة اء الفرد للمهارات الرياضية، ويسبصورة مباشرة يف التعلم والتدريب وأد

 وبىي تكوين فرضي ديكن االستدالؿ  ،فالدافعية (0855)الشيخ،  وأثناءىا، بل حىت يف أسلوب تنفيذىا

)معتز قاسم،  من خالؿ نتائجو، أي من خالؿ ما يصدر عن الفرد من سلوؾ يف ادلواقف اليت سبر بو يومًيا

 ىدؼ ربقيق ضلو الفرد دفع على وتعمل ومنشطة للسلوؾ، وموجهة وباعثة بادئة حالة والدافعية ( 0854

 .(10  0855)بورناف شريف مصطفى،     السلوؾ. باستمرارية واالحتفاظ أىداؼ معينة أو

يعترب بلوغ ادلستوى العايل دافع اصلاز يثَت العب كرة القدـ من أجل العمل اجلاد وادلثابرة يف التدريبات  

والتنافس حىت حيقق ادلستوى األفضل دلواجهة ربديات ادلنافسات اليت ستواجهو طيلة حياتو الرياضية ، 

ىي عبارة عن قوة تؤثر وتستثَت سلوؾ " ( 000،   0880)مخيس، لذلك فدافعية االصلاز كما تقوؿ 

الالعب دلواجهة التحديات الرياضية والتغلب عليها من خالؿ التصميم وادلثابرة لتحقيق ادلستويات 

يتوقع من األشخا  الذين يتميزوف بدافعية إصلاز عاٍؿ أف » (0855)الشيخ،  يقوؿ تنفيذىاو "العالية.

بتميز عن األشخا  ذوي دافعية إصلاز منخفضة؛ ألف نظرة يكوف لديهم إدراؾ واضح عن األشياء يؤدوهنا 

إىل مشاعر  اإلنساف لنفسو إمنا تتحدد باألىداؼ اليت وضعها لنفسو، وأف إصلاز ىذه األىداؼ تفضي

االرتياح والفرح، يف حُت يؤدي اإلخفاؽ إىل اإلحباط واإلذالؿ، وىناؾ بعض العوامل ادلؤثرة يف دافعية 

احلاجة إىل ربقيق  -تقدير الذات  -العمل على ذبنب الفشل  -ؤية للمستقبل اإلصلاز تتمثل يف: الر 

اإلصلازات وعوامل أخرى مؤثرة ألف العب كرة القدـ يتعرض لضغوط نفسية زبتلف شدهتا وارتباطها وفقا 
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ة للمتغَتات النفسية، وكلما ارتفعت درجة الضغوط النفسية مثل )ضغط اجلمهور، ادلكافآت واحلوافز، العالق

بادلدرب، ضغوط التحكيم، اإلمكانات، ضغوط اإلصابة، ادلشكالت الشخصية، ضغط اإلعالـ، ضغوط 

 .«اإلدارة، العالقة مع الزمالء( وتزداد شدهتا كلما زادت وارتفعت درجة حالة القلق لدي الالعب

 ت اليت تفرضهاادلشكال دلواجهة الالعب العب كرة القدـ يف ادلستوى العايل ىي استعداد اإلصلاز فدافعية

 واالمتياز، التفوؽ معايَت ضوء يف وامتياز بتفوؽ الرياضية وزلاولة إجياد احللوؿ ادلناسبة لكل موقف  ادلنافسة

 التفوؽ أجل من يف العمل اجلاد الرغبة عن و ىو ما يعرب وادلثابرة النشاط و ذلك بإبراز كفاءة كبَتة من

 «منافسات كرة القدـ. مواقف يف واالمتياز

 اإلعداد الذهني. -4-6-6-6

تعترب القوة الذىنية أحد العناصر اذلامة اليت سبيز الالعب احملًتؼ عن غَته من الالعبُت، حيث أف اكتساب 

يف طور التكوين على ربمل يتعود من خاللو العب كرة القدـ  ىذه الصفة يتطلب بررلة عمال طويل ادلدى 

وكيفية التعامل مع ضغوط ادلنافسة واذلزدية وصعوبة ادلقابالت الساعات الطويلة للتدريب واجلرعات الشاقة 

واإلصابات ادلتكررة، لذلك ال بد أف يويل الطاقم القائم على تكوين وتدريب العيب كرة القدـ أمهية كبَتة 

 ا ذليتاإلعداد العقلي من أىم ادلواضيع ال أف (60، ص 6616سن، ـــــ)ح  رىللتحضَت الذىٍت حيث ي

عالقة باألداء ادلهاري إذ أف إعداد الالعب اجليد ألي نشاط رياضي لو متطلباتو من حيث الكفاءة البدنية 

والعقلية والنفسية والفسيولوجية والتشرحيية وغَتىا واليت البد من توفرىا لدى الالعب حىت يستطيع أف يقـو 

 .و ألعلى مستوى يف األداء ادلهارييف وصول، إذ تعد عامال حامسا وػػػػػاجلهد ادلطلوب منها على أكمل وجب
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 خالصة

تتطلب توازنا من أىم زلاور العملية التكوينية للناشئُت، حيث بررلة تدريب العب كرة القدـ الناشئ  تعترب

من أحد متطلبات احلياة أال وىي  االستفادة ميف ادليداف حىت يتسٌت ذل ميف الدراسة وتدريبه همبُت عمل

لب عملية الربرلة النوازف بُت متطلبات كرة القدـ وما تفرضو كل فئة عمرية من متطلبات ، كما تتطالدراسة

 شئ من ربسُت قدراتو بطريقة علمية.بدنية، نفسية، ذىنية، تقنية، وتكتيكية حىت يتمكن  النا
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 تمهيد

يلعب التأطَت يف ؾباؿ كرة القدـ دورا أساسيا يف قباح النوادي، حيث تويل الدوؿ اؼبتقدمة اىتماما  كبَتا 

ويتكوف التأطَت باؼبدارس الكروية يف  ،هبذا اعبانب كوف أنو يساىم بدرجة كبَتة يف إقباح اؼبشروع التكويٍت

اؼبستوى العايل  من الطاقم اإلداري  وطاقم التدريب والطاقم الطيب الذي يلعب بدوره دورا أساسيا يف 

 الوقاية من اإلصابات .
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 كفاءة المؤطرين. -

  البدنية  األنشطةبتنظيم   اؼبتعلق 3102سنة   يوليو 23 يف اؼبؤرخ  13-05  رقم  القانوف حدد 

  التقنيوف  واؼبديروف  اؼبدربوف  وىم  الرياضي،  التأطَت  مستخدمو، 93 وتطويرىا يف اؼبادة  والرياضية

 الرياضية.  واؼبنتخبات  والفرؽ للرياضيُتالتقٍت   للتأطَت اآلخروف واؼبستخدموف  واؼبديروف اؼبنهجيوف

 .(01، ص 3102، 23)اعبريدة الرظبية رقم 

وىي اغبركة اإلصبالية للمدرب4 تكوين، توجيو، نصح، تصحيح، مساعدة  .يةالعملية التدريب  -0

التدرييب اعبيد على اؼبعارؼ  التسيَت يرتكزو  ،الالعبُت على التطور واالختيار التكتيكي اعبيد

كما هتدؼ إىل النتيجة اؼبثلى للفريق وازدىار كموف    ،اؼبعمقة يف علم النفس ويف البيداغوجيا

 (THIERRY & all, 2010, p 02) ل العب ك

العملية التدريبية ىي نفسها سواء كانت يف تعليم اؼبهارات للناشئُت أو باستخداـ أنشطة التدريب ف

 اؼبختلفة ؼبساعدة العيب اؼبستويات العالية لتطوير عناصر األداء وربسُت أوضاعهم يف الفريق. 

الذي يقـو بو اؼبدرب من اجل مساعدة الالعب على التحسن ومنو فالعملية التدريبية ىي ذلك النشاط 

والتطور بطرؽ بيداغوجية منبثقة من نظريات علمية إىل جانب اؼبعارؼ السيكولوجية، وبذلك يصل 

 .(32، ص3112)عصاـ بدوي، أسامة راتب،   .الالعب إىل مستوى رياضي عايل يساعده على التفوؽ

 .وجود المربي  الرياضي    8-8

 طلب مهمة وصوؿتتد اؼبدرب أو اؼبريب يف كرة القدـ أمرا ضروريا يف حياة الالعب، إذ يعترب وجو 
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فبارسة كرة القدـ   تتميز حيثالناشئ إىل اؼبستوى العايل توجيهات كبَتة ومرافقة دائمة من طرؼ  اؼبدرب، 

ديتلك اؼبريب السلطة يف عالقتو اليت تربطو كما على العالقة والتقنية،   توترتكز كفاءيف  النوادي بوجود مريب 

إىل النادي يكوف متبوعا باكتشاؼ ميزة  الناشئمقارنة دبمارسة كرة القدـ السابقة فإّف انضماـ و بالالعبُت، 

أغلب اغباالت حصص  يقـو بتوجيو الالعبُت، و يصمم يفالذي جديدة أال وىي وجود منتظم للمريب 

يكلف اؼبريب بتلقُت حسن ، و ينظم ويصحح أخطاء العبيو أثناء اؼبنافساتكما يعمل،   ،«التدريب » التعلم

بأف يلقبو برئيس  L.D.J. Wacquantالتصرؼ الالزمة لتكوين الالعبُت. ىذا الدور اؼبنظم للمجموعة أدى 

(Eric, 2010, p 174) ، األوركسًتا
العمل مع الفئات العمرية ىو عملية  «)غازي صالح ؿبمود (  رىوي 

ء الصحيح أو اؽبدـ يف ؾباؿ لعبة كرة القدـ وحىت األلعاب األخرى، إف كاف االختيار وفق األسس البنا

 (021)غازي، ص   .العلمية الصحيحة كاف ىناؾ مستقبال يافعا يف عامل اؼبستطيل األخضر

يد من من خالؿ ما تقدـ يتبُت أف الناشئُت اؼبوىوبُت يف كرة القدـ حيتاجوف إىل مرافقُت يتصفوف بالعد

الصفات والكفاءات يعملوف على صقل تلك اؼبواىب ويعطوهنم اغبلوؿ اؼبناسبة للتأقلم مع فرؽ اؼبستوى 

 العايل ومتطلباهتا،وىو ما جيعلنا نطرح السؤاؿ عن تعريف اؼبدرب الرياضي. 

 المدرب.  -8-8

، دبعٌت الرياضي للتفوؽمن أجل الوصوؿ ربضَته و ىو الشخص الذي يهتم بالتدريب وبتكوين الفريق  

اؼبدرب ىو اختصاصي يف التدريب التقٍت، التكتيكي ويف التطوير النفسي البدين،  ،اغبصوؿ على نتائج

اؼبدرب عنصرا ىاما داخل اآللة الرياضية وبناء التفوؽ التنافسي،   أف، ويرى لكفاءاتو تتسع مهامو وفقاو 

يسَت الرجاؿ والالعبُت من  (manager stratègeتطور دور اؼبدرب كرجل تقٍت إىل مسَت اسًتاتيجي )و 
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أجل الوصوؿ للتميز التنافسي، وىو اسًتاتيجي يف ربويل التميز التنافسي إىل سبيز مطلق، يستشار اؼبدرب 

ويف   (LE GRAND, 2010)  .أثناء أخذ بعض القرارات اإلسًتاتيجية  مكونا تزاوجا مع رئيس النادي

 .لعايل واؼبدرب اؼبريب الذي يشتغل مع الفئات الصغرىعملية التدريب ىناؾ مدرب اؼبستوى ا

  .مدرب المستوى العالي والمدرب المربي  8-8

يف قباح اؼبركز ىامة جدا، ىذه األخَتة  ومراكز التدريب، وتعترب مسئوليت من بُت مفاتيح قباح يعترب اؼبدرب

سبتد من سياسة التوظيف إىل هناية تكوين الرياضي قبل مروره إىل اؼبستوى العايل، يف بعض األحياف يكوف 

اؼبستقبل )الرياضي وكذلك اؼبهٍت( بُت أيدي اؼبدربُت. لذلك من اؼبهم أف يستفيد ىؤالء من تكوين عايل 

اليت دير هبا الرياضي عايل اؼبستوى، وليست ـباطر التدريب فقط.( وتكوين  اؼبستوى) حىت يفهموا اؼبخاطر

ويوضح الشكل اؼبوجود أسفلو اؼبدرب والطاقم ، (Ineum consulting, 2007, p21)نوعي.  و مستمر 

حيث يتكوف من ؿبضر بدين، ماناجَت، احملضر الذىٍت، اؼبكلف باالعالـ، اؼبدلك، الذي يعمل معو 

 اؼبدرب  الطبيب ومساعدي

 

الفريق الذي يعمل مع اؼبدرب يوضح 10 شكل رقم   
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 مدرب المستوى العالي. -أ

تتمثل مهمتو األوىل يف تكوين وربضَت الفريق اؼبمثل للمنافسة، وجيب عليو أف يتحصل على نتائج إجيابية، 

اؼبتكونة من مساعدين. يعمل اؼبدرب عادة خالؿ  يدرب العيب اؼبستوى العايل ويعمل مع ؾبموعتو

التدريب دبعية كل طاقمو، حيث يسَت كل ما لو عالقة باجملاؿ التكتيكي والنفسي، فهو يعمل ربت شروط 

 (THIERRY & all, 2010, p 16) صارمة وضغط نفسي كبَت وعلى اؼبدى القصَت. 

 .وظائفه األساسية 

 4ا يليتتلخص وظيفة مدرب اؼبستوى العايل فيم

 اؼبسئولية على مستوى التسيَت، التنظيم، التخطيط، الربؾبة والتقييم.   -

، السبونسور واألنصار كما يساىم يف تدريب وتسيَت الفريق، ولو عالقة مع الصحافة، فبثلي الالعبُت  - 

 ,THIERRY & all) .  عملية التوظيف رفقة طاقم ـبتص ولو وظائف أخرى، حسب كل نادي. 

2010, p 16) 

 المدرب المربي. -ب

تتطلب وظيفة اؼبريب اؼبعرفة العميقة ػبصائص الناشئُت حىت يستطيع أف يقدـ ؽبم كل ما حيتاجونو خالؿ 

من يعمل بتدريب الفئات العمرية ال بد أف أف  (033، ص 3102)غازي،   حيث يرىسَتورة تكوينهم، 

راحل النمو ولكل مرحلة اػباصة دبديتلك بالقدر الكايف من اؼبعلومات جبميع اؼبتغَتات الفسيولوجية والعقلية 

  ناشئُت.خصائصها." كما تتطلب اؼبعرفة العميقة دبتطلبات كرة القدـ وكيفية تعليمها لل
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  وظائفه األساسية. 

 ساسية للدرب اؼبريب.تتلخص الوظائف األ

 اؼبسئولية على مستوى العيب كرة القدـ الناشئُت. -

 التنظيم، التخطيط، الربؾبة والتقييم ) اؼبدى اؼبتوسط والطويل(. -

 التدريب الفردي وتسيَت الفريق.  -

 العالقة مع اإلدارة الفنية واؼبدرب الرئيسي للنادي.  -

 الالعبُت.العالقة مع اؼبدرسة، األولياء ووكالء  -

 (THIERRY & all, 2010, p 16) االتصاؿ مع الالعبُت ) يطّلع، يستمع،يفهم وينصح(. -

 . عمل المدرب عموما  - 8 -8

وراء كل فريق يتحصل على نتائج جيدة ويبدع يف اللعب وديتع اعبماىَت مدرب ديتلك شخصية قوية 

 MORINO-GUARDIOLA - ( على غراريعترب رمز بالنسبة لنادي معُت أو لدولة معينة و وكاريزمية، 

HAIENKES) األوربية و بالنسبة للنوادي) LOW ) الذي يعترب رمز كرة قدـ  أؼبانيا اغبديثة خصوصا بعد

. 3100وحصولو  على كأس العامل  لسنة  3101بلوغ بلده النصف النهائي لكأس العامل "للفيفا" سنة 

جبنوب إفريقيا  3101الذي يعترب رمز أسبانيا والذي ربصل على كأس العامل سنة  (DELBOSKI)و

على مستوى الشباب، ال يوجد أي  (THIERRY & all, 2010, p 01) ، ويرى3103وكأس أوروبا سنة 
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برنامج موجو للحصوؿ على نتيجة أو من أجل تغيَت يف سلوؾ الرياضي دوف حضور مدرب أو مكوف 

 معروؼ

 

 عمل اؼبدرب يوضح 19شكل رقم 

 نافسة  والتدريب اليومي وتسيَت التدريب.يوضح الشكل أعاله عمل اؼبدرب واؼبتمثل يف  تسيَت اؼب

من خالؿ الشكل اؼبوجود أسفلو العمل اؼبتنوع للمدرب حيث توضح  PHILIPE LEROUXيوضح   

واؼبناضل، بينما  واإلنساين، حيث أف اؼبريب ىو البيداغوجي اؼبريب والتقٍت واؼبدرب واؼببدع ىناؾالشجرة أف 

دور التقٍت ىو اؼبقيم واؼبوظف واؼبالحظ واؼبنظم أما اؼبدرب فهو اؼبناجَت واؼبختص يف االتصاؿ، أما اؼببدع 

 (LEROUX, 2006, p 284) .فهو اؼبصمم ذو النظرة االستشرافية  والباحث

 

 (LEROUX, 2006, p 284) وجهاز التكوين.يوضح وظيفة اؼبدرب  10شكل رقم 
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 التكوين المستمر للمدربين.  8-8

 إف إقباز برنامج موجو لالعيب كرة القدـ فئة الشباب ال ديكن أف يصمم دوف نوعية جيدة للتدريب وللتعلم،

 بالرغم من أف دروس الفيفا تسمح بتعليم وربسُت مستوى اآلالؼ، و فبا يتطلب مدربُت ذوي كفاءة عالية

من اؼبدربُت إال أف رأينا دييل إىل أف علـو الرياضة دبفاىيمها الفيزيائية، البيداغوجية والنفسية جيب أف ال 

تتوقف عن التقدـ واالبتكار. كذلك يف مواجهة التقدـ اغبايل يف كرة القدـ، وما ىو منتظر من العيب كرة 

اغبقيقيوف يف التحضَت الفردي واعبماعي القدـ جيعل مدريب ومريب الوقت اغبايل، الذين ىم اؼبهندسوف 

           (THIERRY et all, 2010,p 02)لالعيب كرة القدـ مسلحُت ؼبواجهة كل متطلبات عملهم. 

 (THIERRY et all, 2010,p 05) .دروس للمدربُت -برنامج تقٍت 01جدوؿ رقم 

 

 من طرؼ الفيفا. ديثل ىذا اعبدوؿ برنامج تقٍت خاص دبحتويات دروس للمدربُت مقًتحة

تتمثل ؿبتويات دروس اػبانة و تشمل دروس اػبانة اليسرى من اعبدوؿ على مقدمة لكرة القدـ اغبديثة، 

 اؼبهاـ. -الشخصية  -التدريب  -الثانية يف اؼبدرب
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دروس اػبانة الثالثة فتتمثل يف ؿبور ل ، وبالنسبةتقدـ ىذه احملاور عن طريق وضع اؼبشاركُت يف وضعية نشطة

 ،ؿبور التدريب، حيث تقدـ عن طريق حصة منوذجية، تدريب وتدريب اغبراسو  انب التقٍت يف كرة القدـاعب

تكتيكية من مبادئ اللعب،  -على ؿباور تقنية01رقمتشمل اػبانة الرابعة من اعبدوؿ إىل جانب ذلك 

، لعب الدفاع، التدريب فيشمل على عمل  أما اعبانب التطبيقي للخانة الرابعة من اعبدوؿ، لعب اؽبجـو

،  عمل الدفاع وألعاب.  اؽبجـو

 التقٍت التكتيكي،اؼببادئ التكتيكية والكرات الثابتة. تتمحور دروس اػبانة اػبامسة يف مفهـو اللعب

ترتكز ؿباور ىذا اعبانب من  أما اػبانة السادسة للجدوؿ فتتحدث على التحضَت البدين والتخطيط، حيث

طرؽ التدريب، التخطيط واالسًتجاع، كما يتمثل اعبانب التطبيقي حملاور اعبدوؿ على التحضَت البدين، 

 اػبانة السادسة يف تدريب يرتكز على اعبانب البدين، منوذج غبصة تدريب اعبانب البدين.

تشمل الدروس النظرية اؼبوجودة يف اػبانة األخَتة على يسار اعبدوؿ اؼبظاىر النفسية والشخصية وترتكز 

لنوعية اؼبعرفية، الالعب وشخصيتو، كيف نكونو، الروح الرياضية، قوانُت ، اظاىر الذىنيةاحملاور على اؼب

باعبانب الذىٍت،  تدريب خاصويتمثل اعبانب التطبيقي ؽبذه احملاور يف ، اللعب والتحكيم واؼبنشطات

 باعباين اؼبعريف.             

 كرة قدـ اؼبستوى العايل، حيث سيجدوف تساىم ىذه الربامج يف ربسُت مستوى اؼبكونُت واؼبربُت يف

أنفسهم أماـ ربديات كبَتة تتطلب كفاءات تدريبية متقدمة ومطلعة على خبايا التدريب اغبديث دبحتوياتو 

النظرية والتطبيقية إىل جانب الوسائل التكنولوجية اليت تساعد بدرجة كبَتة يف القفز دبستوى الالعب إىل 

 عبزائر دخلت ؾباؿ االحًتاؼ الذي وضع الكرة اعبزائرية أماـ ربديات ـبتلفة. الريادة الرياضية  خصوصا وا
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 فاءات المدرب : ك  -8-8

 بناء كفاءات المدرب: - أ

 كيف تبٌت كفاءات اؼبريب يف كرة القدـ؟« Philipe Leroux » تساءؿ ي 

اليت نقدمها كشبكة  «capacité de compétences »ويقوؿ "من الصائب أف نذكر" قدرة الكفاءات" 

"القدرات على أهنا  «WITTORSKI.R» يقدـ Leroux جاىزية االستجابات اؼبالئمة .  ويضيف 

على مستوى تعلم قدرات الكفاءات » مث يقوؿاؼبطابقة"  ترتيبات االستجابة العرضية للكفاءات   غَت

الكفاءة على أهنا "معارؼ مركبة" تبٌت حوؿ "ذبهيزات مزدوجة من   « G.LE BOTERF » يصف

ويوضح الشكل اؼبوايل ـبزوف اؼبعلومات اؼبرتبطة دبختلف النماذج  ، (LEROUX, 2006, p 27)  .اؼبوارد"

، حيث تبٌت كفاءات اؼبدرب من خالؿ اكتساب قدرات الكفاءات واليت بدورىا واؼبقاربات اليت تًتصبو

علومات النظرية  واؼبعارؼ التطبيقية ويبُت الشكل أسفلو كذلك أف اؼبدرب يبٍت كفاءاتو من تتكوف من اؼب

 –خالؿ التكوين القاعدي واؼبهٍت الذي يضم الثقافة العامة واؼبعارؼ العلمية والتكنولوجية والتقنية 

ن تاريخ اؼبتدرب التكتيكية ،تشمل اؼبعارؼ التطبيقية اليت ترتكز على التكوين القاعدي الذي يتكوف م

القاعدة اليت يرتكز عليها ما سبق ذكره ىي اؼبقاربات   أماوارد، واػبربة ومعارؼ اغبركة  وشبكة اؼب

 والبيداغوجيا.
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 (LEROUX, 2006, p 27) يوضح كيفية بناء الكفاءات 11شكل رقم 

نظري بُت اؼبعلومات، العلـو النظرية  ↔تطبيقي وتطبيقي ←تبٌت قدرات الكفاءات بصفة ثابتة4 نظري 

إىل جانب  ىذه الكفاءات ربتاج كرة القدـ ، يعاد عملها معرفيا وتتجلى عاطفياواؼبعارؼ التطبيقية، صور 

شخصية اؼبدرب اؼبكوف احمللي  القادر على انتقاء الالعب اؼبوىوب وصقلو حسب متطلبات   إىلاعبزائرية 

حلة االتكاؿ على اؼبدارس األجنبية واؼبدربُت األجانب اللذين يتفضلوف قدـ اغبديثة حىت نتجاوز مر الكرة 

       علينا يف تكوين الالعبُت الذين ديثلوف الفريق الوطٍت. وعليو فما  ىي مواصفات شخصية اؼبدرب؟

 .شخصية المدرب الرياضي  -8-8

من اؼبعلـو أف العملية التدريبية يف اؼبستوى العايل ال تتحدد بعامل واحد بل يكوف ذلك من خالؿ العديد  

من احملتويات، حيث يعد اؼبدرب عنصرا ىاما من عناصر ىذه العملية، كما جيب أف تتصف شخصيتو 
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 رى ستوى العايل، حيث يبالعديد من اؼبواصفات اليت تلعب دورا فبيزا يف إيصاؿ العب كرة القدـ إىل اؼب

عالقة طردية ومتبادلة بُت اؼبدرب والالعب ومن  ىناؾأف  (312، ص 3102)غازي، صالح ؿبمود، 

خالؽبا تظهر عالمات اؼببادئ الناجحة يف التدريب من خالؿ سلوؾ اؼبدرب ذباه  الالعبُت"، وبالنسبة إىل 

صفات اليت سبيز شخصية اؼبدرب ال (01ص  3112)علي فهمي بيك، عماد الدين عباس أبو زيد. ،

 الناجح الذي يصل بالعب كرة القدـ إىل اؼبستوى العايل ىي4

 الشخصية الًتبوية متطورة الفكر اليت تتميز بالروح الوطنية والعارفة لدور الرياضة يف اجملتمع. 

 الشخصية اؼبتزنة واؼبتعقلة يف تصرفات صاحبها ليحوز احًتاـ اعبميع.

الضبط واالتزاف االنفعايل القادرة على ضبط النفس أماـ الالعبُت، اؼبتقبلة للمناقشة الشخصية اؼبتميزة ب

 بصدر رحب بعيدا عن االنفعاؿ والتعصب.

الشخصية اليت يتمتع صاحبها بالذكاء االجتماعي، وىذا يعٍت قدرتو على التعامل اعبيد مع الغَت، خصوصا 

ادي وأعضاء األجهزة الفنية واإلدارية اؼبعاونة لو ومع اغبكاـ الذين لديهم عالقة بعملية التدريب من إدارة الن

 واعبمهور. 

 الشخصية اليت تتمتع بالذكاء يف حل اؼبشاكل اليت تقابل صاحبها خالؿ العمل. 

 تصرفاتو وحكمو عل اؼبشاكل واألفراد. الصائب على األمور والعدالة يفاغبكم 

فهمي بيك و عماد الدين )علي  اجحُت حيث يقوؿوىناؾ صفات خاصة سبيز العديد من اؼبدربُت الن

 - " توصل بعض الباحثُت أف ىناؾ شباين صفات أساسية سبيز اؼبدرب الناجح4(3112عباس أبو زيد 

 التوجيو اإلقبازي.
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  القابلية للتأقلم. -

 اليقضة. -

 .السيطرة -

 الطاقة واغببوبة. -

 ربمل اؼبسئولية.  -

 الثقة بالنفس.  -

 .االجتماعية القابلية -

 الطبي. الفريق -3

  الرياضيوف  اؼبسَتوف وشبو الطبيوف   الطبيوف  واؼبستخدموف  الرياضة  حدد اؼبشرع اعبزائري أطباء

 1434 عاـ  رمضاف  14  يف  اؼبؤرخ  13-05  رقم  القانوف من  93 اؼبنتخبوف يف اؼبادة  اؼبتطوعوف

الرظبية  )اعبريدة .وتطويرىا  والرياضية  البدنية  بتنظيم األنشطة  اؼبتعلق 3102سنة   يوليو  23  اؼبوافق

أعطى اؼبشرع اعبزائري أمهية كبَتة للمتابعة الصحية للرياضي خصوصا كما  (01، ص 3102، 23رقم 

 التنفيذي رقم  للمرسـوفوفقا  ،الالعب ومتابعتها منو الالعب احملًتؼ من خالؿ نص قوانُت خاصة بصحة

  مراكز تكوين  إنشاء  شروط  حيدد  الذي  3109   سنة  ديسمرب 28    يف  ؤرّخؼب ا  341-15 

 على ما يلي4 0اؼباّدة  وسَتىا واعتمادىا فتنص  وتنظيمها  الشابة  الرياضية  اؼبواىب

 يأيت  ما اػبصوص  على ،  يضم  تأطَت طيب  على  يتوفر  أف  اؼبركز  على  جيب
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. (31، ص 3109، 11)اعبريدة الرظبية رقم  نفساين  ، أخصائي التغذية  يف ـبتص مدلك،، طبيب - 

كرة القدـ اغبديثة الرياضي احملًتؼ إىل أبعد    تدفع متطلبات(STAUMONT B, 2010, p23)  يرى

حدود طاقتو حىت أنو يصل إىل اػبمس والعشرين ساعة من العمل خالؿ األسبوع زيادة عن تكوينو 

الدراسي أو اعبامعي، وتعمل اؼبتابعة الطبية على ؾباهبة الضغوطات البدنية والنفسية اليت خيضع ؽبا ىذا 

معظم الالعبُت اؼبوجودين يف اؽبياكل أف   (  Martin Buchheit 2003 page 03 )حيث يرى الالعب،

الرياضية للمستوى العايل مطالبوف بالقياـ بفحوصات  طبية منتظمة  واختبارات بدنية، ىذه االختبارات 

خيتلف تواتر الفحص و  ،تشمل فحص طيب، اختبار اجملهود يف مصلحة متخصصة واختبارات ميداف ـبتلفة

 السنة. للهياكل واالختصاصات، لكن يبدو أف كل رياضي يقـو يف اؼبتوسط بفحص أو اثنُت يفالطيب وفقا 

عن طريق أجهزة متطورة تتطلب أف تستعمل من طرؼ طاقم مؤىل ) أطباء،   تنجز اختبارات اجملهود

 التأطَت الطيب ؾبموعة النشاطات اؼبنجزة من أف (FAUCHER, Baptist ,p 01)  حيث يرى تقنيُت...(

طرؼ ؿبًتيف الصحة، خصوصا األطباء الذين يشاركوف يف اؼبراقبة، اغبفاظ واستعادة اغبالة الصحية للرياضي 

 احملًتؼ

 الطبيب الرياضي.  -8 -8

يهتم الطبيب الرياضي باألمراض ومعاعبتها وكذلك بالوقاية اليت تسمح بوضع تقارير طبية منتظمة موزعة 

ربة تعاطي اؼبنشطات. ؾبموع ىذه اغبركات تسمى اؼبتابعة على مدى السنة، ويتدخل كذلك يف ؿبا

الصحية، ديكن أف تتم ىذه اؼبتابعة من طرؼ نفس الطبيب أو من طرؼ زمالئو االخصائيُت أو فرؽ تقنية 
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متخصصة يتصل هبا، لكن طبيب الفريق والطبيب  الفدرايل ىو الذي جيمع اؼبعطيات ويسجلها يف ملف 

   .(larousse)التحضَت واغبالة الصحية للرياضي طيب ويستخلص النتائج حوؿ 

يكسب أطباء الرياضة واجملهود تكوينا وكفاءات ـبتصة تسمح ؽبم بتوفَت العالج للمرضى النشطُت من 

صبيع األعمار، لديهم مصلحة يف ترقية العافية واللياقة البدنية  وكذلك الوقاية والتشخيص والتكفل 

 . .(Academie canadienne de médecine de sport )باألمراض واإلصابات. 

من خالؿ ما تقدـ فالطبيب الرياضي ىو ذلك الشخص اؼبؤىل طبيا واؼبسئوؿ عن الرعاية الصحية  

للرياضيُت وىو الذي يسهر على وقايتهم من اإلصابات ومعاعبتها عند حدوثها، ويعمل الطبيب الرياضي 

عاعبة طبية دقيقة كبو األطباء اؼبختصُت، كما يسهر على التقوًن على توجيو الرياضيُت احملتاجُت إىل م

 الدوري لالعبُت لتحسُت لياقتهم البدنية عن طريق اختبارات اجملهود. 

 دور الطبيب الرياضي. -8-8

  حيث يرى والعالجيتتعدد أدوار الطبيب الرياضي خصوصا طبيب الفريق، الذي لو الدور الوقائي 

(FAUCHER, Baptist ,p 02)  الطبيب الصحي الرياضي ديارس مهاما عالجية وديتد دوره إىل الوقاية أف

يف الوقاية باؼبشاركة يف  يساىمطبيب الفريق  أف(CASCUA, juilet 2001)رى ي ، كمااإلصاباتمن 

الوقاية بالنسبة أف  (Orhant, 2006, p. 05) يؤكدإعداد الربنامج ؿباوال جعلو فردي وفقا للنتائج الطبية. و 

« للطبيب الرياضي ىي ؿباولة معرفة الرياضي عن ظهر قلب ويقًتح لو كل ما ىو فبكن لتفادي اإلصابات.

الطبية هتم الطبيب الرياضي أيضا بالوقاية الناذبة عن التقارير يأف  (JOUSSELIN Eric, 2005) رىوي

 السنة ويتدخل كذلك يف ؿباربة تعاطي اؼبنشطات. مدى اؼبنتظمة اؼبوزعة على
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جيب أف يوضع كل شيء يف مكانو » (Orhant, 2006, p. 16)ولطبيب الفريق الدور العالجي حيث يقوؿ 

اليت تتطلب عند العامة ثالثة أسابيع من  حىت يستطيع الرياضي أف يعاجل من طرؼ الطاقم الطيب، اإلصابة

الراحة الكاملة ومن العالج جيب أف يشفى منها يف أسرع وقت فبكنا، تعوض الثالث أسابيع بثالثة أياـ 

من الراحة التامة وإعادة التأقلم مع اجملهود الذي يساعد الرياضي على الرجوع للمنافسة خالؿ ثالثة 

 «  أسابيع.

 العبوطبيب الفريق يذكر أن  (CASCUA, juilet 2001) إذ يرىيف االسًتجاع، َت كبولطبيب الفريق دور  

 .اؼبملوء بالطاقة أنو ال شيء يعوض نـو الليل

الطبيب الصحي مكلف بفحص الرياضي وإعالمو بكل ما حيق لو أف يعلمو عن صحتو أف  فبا سبق نقوؿ

جيب عليو أف يقًتح على الرياضي العالج اؼبناسب الذي يصفو أو الذي يقـو بو   كما ونشاطاتو الرياضية،

أف تكوين العب كرة القدـ يف اؼبستوى العايل حيتاج إىل رعاية  ، وديكن القوؿذلك األمر بنفسو إف استدعى

طبية دقيقة ومتطورة من طرؼ ؾبموعة كبَتة من األطباء اؼبختصُت واليت تسمى الفريق الطيب الذي يعمل 

من العيب كرة القدـ ديتازوف بإمكانيات عاؼبية تشرؼ  اعالي امع الفريق التقٍت واإلداري ليصنعوا منتوج

 اعبزائرية عموما وكرة القدـ خصوصا.الرياضة 
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 التأطير اإلداري. -2 

  رقم  القانوف ىم  الذين حددىم   والتنظيم  اإلشراؼ واإلدارة  وظائف  ديارسوف الذين  اؼبستخدموف

  والرياضية  البدنية  لتنظيم األنشطة 93 يف اؼبادة 3102سنة  يوليو  23 يف  اؼبؤرخ  05-13

وتطويرىا، حيث يرتبط التكوين الناجح والناجع باإلدارة اؼبتميزة واليت تعتمد يف عملها على مفاىيم 

تتمثل  اإلدارةأف  (12، صفحة 3110)الربيعي ؿبمود داود،   يرىوأساليب وطرؽ اإلدارة اؼبعاصرة حيث 

 كل وتلـز اعبماعة بُت عليا إىل درجة يرقى أف ظروفو وتساعده قدراتو تؤىلو من بو يقـو الذي العمل يف

 حيث من عليو ومتفق منشود النهاية ىدؼ يف حيقق حبيث وأمره بتوجيهاتو أدىن درجة يشغل من

 مع مادية وإمكانات بشرية قوى من لطاقات اعبماعة األمثل باالستغالؿ وذلك اقبازه ووقت موضوعيتو

)حرًن حسُت،  قوؿوي، العمل ذلك يتحملها ،وبالنفقات اليت قبلهم من يبذؿ الذي باعبهد االقتصاد

عملية التخطيط والتنظيم » اإلدارة بأف ( Holt ،0332عرؼ )  (31-03، الصفحات 3101

ويعرؼ نفس « والقيادة والرقابة اليت تشتمل على اؼبوارد البشرية واؼبادية واؼبالية واؼبعلوماتية يف بيئة تنظيمية. 

وتكامل أنشطة العمل من أجل إقباز األىداؼ بكفاءة وفعالية عن عملية تنسيق »الكاتب اإلدارة بأهنا 

رقابة جهود األفراد  و قيادة و وتنظيم زبطيط وعليو فاإلدارة ىي تلك السلوكيات اؼبتمثلة يف« طريق األفراد

 واستعماؿ الوسائل اؼبالئمة للوصوؿ إىل األىداؼ اؼبسطرة.

 اإلدارة الرياضية.   8 -2

اإلدارة الرياضية على      (09، صفحة 3101الغاين، لطيفة عبد اهلل شرؼ الدين، )نعماف عبد   يعرؼ 

أهنا فن تنسيق عناصر العمل واؼبنتج الرياضي يف اؽبيآت الرياضية، وإخراجو بصورة منظمة من أجل ربقيق 
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)عبده ا يعرفه، و ويقوؿ أيضا ىي توجيو كافة اعبهود داخل اؽبيئة الرياضية لتحقيق أىدافها ،ىذه اؽبيآت

بأهنا نشاط لو مضموف وحيتوي على مكونات رئيسية، ويقـو بو أفراد قادروف  (39، صفحة 3100ح.، 

وفبا سبق يتبُت أف اإلدارة « على استخداـ ما ىو متاح من موارد لتوجيو العاملُت كبو أىداؼ ؿبددة.

للوصوؿ إىل األىداؼ ذات صلة بالنشاط الرياضي  الرياضية ىي جهاز يتكوف من أفراد يقوموف جبهود

 اؼبسطرة.

 وظائف االدارة الرياضية  8 -8

 التخطيط.8-8-8

التخطيط ىو رسم السياسات ووضع أف  (003)عبده ح.، اإلدارة الرياضبة اغبديثة.، صفحة  رىي

االسًتاتيجيات وربديد األىداؼ البعيدة والقريبة، ووضع اػبطط اؼبوصلة إليها، وربديد اؼبوارد واإلمكانيات 

اؼبادية والبشرية يف ذلك كلو. ولكي يتمكن القائد من إقباز مهامو بشكل فاعل وناجح عليو أف يقـو 

االستماع إىل أرائهم حوؿ القضايا، والتعرؼ إىل أىدافهم بتوضيح أىداؼ اؼبنظمة للعاملُت معو، و 

)فائق الشخصية، وليس اغبصوؿ على تعهداهتم والتزاماهتم باؼبشاركة يف إقباز األدوار واػبطط فقط. ويقوؿ 

تتطلب العملية التخطيطية من اؼبديرين التعرؼ بأىداؼ اؼبنظمة  (02، صفحة 3110حسٍت أبو حليمة، 

بالتايل إجراء عملية الربط بُت ما يقوموف بو وبُت  فيمكنهملعاملُت يف ىذه العملية إذا ما مت إشراؾ ا

، 3110)الربيعي ؿبمود داود، األىداؼ النهائية للمنظمة )الغايات( بكفاءة أكرب. والتخطيط بالنسبة 

 ؿبدد ارإنتقاء مس ويتضمن,اؼبستقبل يف للعمل مقًتح خيار بشأف اؼبنظم والقرار التفكَت ىو (10صفحة 

 واقع دراسة على الرياضي العمل يف التخطيط يعتمد وـبتلفة ويقوؿ أيضا فبكنة بدائل من للمستقبل
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 حبياهتم اؼبتعلقة األمور من وغَتىا والبدنية والفكرية والصحية االجتماعية والسلوكية وحاجتهم الرياضيُت

 والتنفيذ والبحث والدراسة التخطيط على القدرة لو كانت من إال دقيق بشكل يستطيع تشخيصها ال واليت

 اؼبتعلقة هبا اعبوانب صبيع دراسة بعد الالزمة اؼبناىج وتضع ربدد اليت ىي التخطيط عملية ألف .واؼبتابعة 

 الرياضي يف العمل للتخطيط اغبديثة االذباىات كبدد اف علينا وجب ؽبذا لنجاحها اؼبتطلبات كافة وهتيئة

)عبد العزيز سالمة، عبد اغبميد، اليو، وبالنسبة  نصبو ما بتحقيق الكفيلة واالساليب الطرؽ بأتباع

أصبح التخطيط يف مقدمة الوسائل اليت يستخدمها اجملتمع إلحداث التغَت  (010، صفحة 3113

والتطوير حيث أنو يعترب الطريقة اؼبوضوعية لتحقيق األىداؼ والتغلب على اؼبشكالت، كما أنو مل يعد 

لعمل العشوائي أو للصدفة للسَت يف اذباه ربقيق األىداؼ. إف التخطيط يلعب دورا فعاال يف ىناؾ ؾباال ل

ربقيق أىداؼ اؽبيئات الرياضية، حيث أنو يهتم بتحديد األىداؼ سواء كانت ؿبلية أو قومية. فرفع 

فرؽ الرياضية يعد مستوى الالعبُت والوصوؿ هبم إىل اؼبستويات الرياضية العالية عن طريق التدريب اؼبنظم لل

من األىداؼ القومية.   وعليو فالتخطيط ىو وضع اسًتاتيجيات قصَتة ومتوسطة وبعيدة اؼبدى وفقا 

بالنسبة لنوادي اؼبستوى العايل « لإلمكانيات اؼبتوفرة بشريا وماديا مع ربديد األىداؼ اؼبرجوة عبميع احملاور.

 ملُت يف العملية التخطيطية ؼبواكبة الفرؽ اؼبتقدمة.تتشعب عملية التخطيط لذلك تتطلب مشاركة صبيع العا

  فوائد التخطيط. 8 -8-8-8

يرتبط قباح عملية التخطيط يف النوادي الرياضية جبدية وضع األىداؼ وبالتايل تعود عليها فوائد عديدة 

التخطيط السليم أف  (009، صفحة 3101)حسُت حرًن،   يرى إذتساعد على التقدـ دبستوى النادي 
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)نعماف عبد الغاين، لطيفة عبد اهلل شرؼ يعترب مفتاح أي منظمة وضماف استمراريتها وتقدمها، وحيدد 

 فوائد التخطيط فيما يلي4 (09، صفحة 3101الدين، 

 اؼبستقبل وأحداثو. الحتماالت والتكيف التأقلم على عمل أي قدرة من يزيد -

 والبشرية. اؼبادية العمل ؼبوارد األمثل إستخداـ على يساعد -

 دبواجهتها اإلجراءات الكفيلة وإزباذ اؼبستقبل مشكالت تشخيص على يساعد -

 اؼبنظم. التفكَت على يساعد -

 يناسبو. دبا لو واألعداد اؼبستقبل يف التفكَت على يساعد -

 التنفيذ. بعد للرقابة األمثل اؼبعيار اػبطة تعترب -

 التكاليف. زبفيض على يساعد -

 ضرورية. الغَت اؼبتداخلة واعبهود العشوائي النشاط من يقلل -

 العمل. إقباز وقت من التقليل -

 الوظائف عليها تقـو اليت القاعدة الرياضية، فهي اإلدارة وظائف من األوىل الوظيفة التخطيط يعدّ  ما غالباً 

 :مثل عن األسئلة لإلجابة األمور سَت طريقة ربديد تتضمن مستمرة والتخطيط عملية .األخرى اإلدارية

 كمدير كبَت حد إىل سيمكنك التخطيط بواسطة .وكيف ومىت، وأين، بو، يقـو ومن نفعل، أف جيب ماذا

 األىداؼ.  لتحقيق الالزمة التنظيمية ربديد األنشطة من
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  ع وبالتايل ديكن القوؿ أف التخطيط  يقود النادي إىل النجاح ويساعد اؼبسئوؿ اإلداري على التجاوب م

ع النادي، كما يعمل التخطيط على التنسيق بُت أعضاء النادي حىت تتمكن من كل تغيَت يطرأ عل مشرو 

 القياـ دبهامها على أحسن وجو.

 واع التخطيط. أن 8 -8-8-8

يتطلب التخطيط يف النوادي الرياضية اىل العديد من األنواع وذلك لتنوع أىدافو واختالؼ أزمنتو حيث 

 ينقسم اؼبدى الزمٍت للتخطيط إىل ثالثة أنواع ىي. (09، صفحة 3110)فائق حسٍت أبو حليمة،  رىي

 التخطيط طويل األجل.

 التخطيط متوسط األجل.

 التخطيط قصَت األجل.   

 .التخطيط طويل األجل 

)حسُت حرًن، يغطي ىذا النوع من التخطيط مدة زمنية طويلة، يصعب ربديدىا، ويف اجملاؿ الرياضي 

 التخطيط معٍت من النوع ىذا ويكوف تقريبا سنة 15 إىل 10 من يًتاوح قدو  ،(000، صفحة 3101

 بدايتو من الالعب األلعاب ىذه تتوىل الرياضية، أي األلعاب بعض يف الطويل اؼبدى على األبطاؿ بتكوين

 .(23، صفحة 3101)نعماف عبد الغاين، لطيفة عبد اهلل شرؼ الدين،  مرحلة البطولة إىل يصل أف إىل

  التخطيط متوسط األجل 

بالرغم من أف التخطيط اؼبتوسط األجل يغطي عادة فًتة تًتاوح بُت أربعة وسبع سنوات إال أف التخطيط 

)فائق حسٍت أبو حليمة، يعترب الشكل األغلب، -أي اػبطة يستغرؽ تنفيذىا طبس سنوات –اػبماسي 
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 يف ويغطي بقصَتة، وليست بطويلة ليست زمنية فًتة يغطي الذي التخطيط وىو (01، صفحة 3110

 (09، صفحة 3100)عادؿ بركاف،  .سنوات طبس عن وتقل عن سنة تزيد فًتة الغالب

 .التخطيط قصير األجل 

)فائق حسٍت أبو حليمة،  اػبطة السنوية وىي يف األصل ؾبرد شرحية من خطة متوسطة األجلوىو 

، 3100)عادؿ بركاف،  السنة عن تقل زمنية فًتة يغطي الذي التخطيط وىو ،(01، صفحة 3110

)نعماف عبد الًتبية الرياضية،  يف شيوعاً  األكثر وىو تقريباً  ذلك من أقل أو  سنة ومدتو، (09صفحة 

وفبا سبق ذكره فالتخطيط قصَت اؼبدى ىو ،   (22، صفحة 3101الغاين، لطيفة عبد اهلل شرؼ الدين، 

بالغ األمهية يف اؼبدارس الكروية احملًتفة  كونو جزء من التخطيط متوسط فًتة ال تتجاوز السنة وىو تنظيم 

 اؼبدى ويساعد يف انتظاـ عمل النوادي السنة تلوى األخرى.

  التنظيم.   8-8-8

اػبطط  الضرورية داخل النوادي احملًتفة من أجل تنفيذ اإلدارة بالوظائف البشرية واؼبادية اؼبوارد تنظيم يتعلق

بشكل متناسق من أجل ربقيق أىداؼ اإلدارة ووفقا للخطط  وتوزيعو زبصيص العمل بوجي اؼبوضوعة،

 اؼبوضوعة. 

 تعريف التنظيم. -8-8-8-8

أيضا نسق للعالقات بُت أجزاء  ىوو  ذبمع ىيكلي من األفراد يهدؼ إىل ربقيق ىدؼ مشًتؾعبارة عن 

 الواجبات حصر عمليةب  تعريفوديكن و  (00، صفحة 0333)ضبادة مفيت إبراىيم،   تكمل بعضها بعض
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 وإنشاء السلطة واؼبسؤولية وتوزيع وربديد ، األفراد اختصاصات إىل وتقسيمها القياـ هبا اؼبراد والنشاطات

 اؽبدؼ لتحقيق وتناسق بانسجاـ العمل من من األفراد ؾبموعة سبكُت بغرض ، األفراد بُت العالقات

 العمل يف فالتنظيم اؼبنطلق ىذا ومن ،(00لطيفة عبد اهلل شرؼ الدين ص  -) لنعماف عبد الغاين 

 إىل وإسنادىا الرياضية واألىداؼ لتحقيق اػبطط واإلداريةالرياضية  األنشطة ـبتلف أف تتجمع ىو الرياضي

 يف التنظيم أمهية وتزداد ،فيها العاملُت جهود بُت من خالؿ التنسيق دبستواىا تتقدـ إدارات ذات كفاءات

 تواجهو اليت واؼبشكالت الرياضي وحجم النادي التنفيذ إجراءات وزادت العمل تعقد كلما الرياضي العمل

 عملو كل شخص ينجز و موحد بشكل العمل  على قادرين األفراد اعبيد التنظيم جيعل أف ؽبذا جيب ،

 يعيق غَته. أف دوف

 التنظيم ضروري للمشروعات الرياضية. -8-8-8-8

اؽبيئات واؼبؤسسات الرياضية عددا كبَتا من األفراد، لذا وجب التنظيم هبدؼ التنظيم إىل ربديد بيعمل 

اؼبسئوليات والسلطات. وكي يعرؼ كل فرد الواجبات اليت جيب عليو إقبازىا وكذلك ؼبعرفة واجبات 

)ضبادة مفيت   كل فرد يف اؽبيئة على سلطاتو وسلطات اآلخرين  اآلخرين والعالقة بينو وبينهم، ما يتعرؼ

مية ىناؾ بعض اػبطوات اليت جيب إتباعها عند وضع اػبطة التنظيو  ،(00، صفحة 0333إبراىيم، 

 بياف أىداؼ اؼبؤسسة وتبعيتها  اؼبتمثلة يفإلحدى اؼبؤسسات أو اؽبيئات و 

تػحديد أعماؿ وواجبات ، إىل جانب نظمة اليت زبدمهاأىلية( ونوع العمالء الذين زبدمهم واؼب –) حكومة 

اإلدارات واألقساـ اليت  ، تعريفاؽبيئة أو اؼبؤسسة وتصنيف األعماؿ اليت تقـو هبا يف ؾبموعات متناسقة



 التأطير بمدارس التكوين في المستوى العالي

 

 

 898 

، 3110)فائق حسٍت أبو حليمة، تكوف ىيكل التنظيم اإلداري للمؤسسة الالزمة لتحقيق أىدافها. 

 التنظيم يف ما يلي4خطوات وتتحدد  (90صفحة 

ربديد الوظائف الالزمة لتحقيق أىداؼ القسم أو اإلدارة أو الفرع، ربديد اؼبواصفات الدقيقة  -

 لشاغل كل وظيفة.

 وضع لوائح العمل التنظيمية. -

 وضع سياسات وإجراءات األداء يف كل قسم أو إدارة أو فرع. -

 (03، صفحة 0333إبراىيم، )مفيت وضع النظم الرقابية وؿبتويات التقارير الدورية.   -

 التوجيه. 8-8-8

التنظيم، حيث يوجو األشخاص الذين يقوموف بتنفيذ  و التوجيو العنصر اؼبباشر الذي يلي التخطيط  يعترب 

يرتبط التوجيو بوضوح التخطيط والتنظيم حيث تتطلب اػبطة و  ،اؼبشروع والوصوؿ بو إىل اؽبدؼ اؼبنشود

 اآلخرين مع التعامل بكيفية التوجيو يتعلق ، كمالتقليل من كثرة التوجيوسهولة تفسَتىا حىت تساعد على ا

 دبعٌت  ،لوقتانفس  يف اإلدارة تريده وما أف يصلوا إليو يرغبوف ما ربقيق ديكن يف اجملاؿ الرياضي حبيث

 .الشخصية واألىداؼ أىداؼ اؼبنظمة الرياضية ربقق اليت الوجهة اآلخرين كبو سلوؾ توجيو

 توجيووىو أيضا « األىداؼ، مع شىايتم حبيث األداء تنفيذ مراقبةىو  .تعريف التوجيه -8-8-8-8

االتصاؿ بطريقة وىو  ،(32، صفحة 3111)بوخاري،  واألوامر التعليمات خالؿ من واجملموعات األفراد

)عبد العزيز سالمة، عبد  ما باؼبرؤوسُت وإرشادىم وربفيزىم لتنفيذ مهامهم لتحقيق األىداؼ اؼبرجوة

اؼبرؤوسُت  إىل الرؤساء من والتوجيهات التعليمات إصدارىو التوجيو و  ،(039، صفحة 3113اغبميد، 



 التأطير بمدارس التكوين في المستوى العالي

 

 

 898 

وفبا سبق ديكن   ،(93لطيفة عبد اهلل شرؼ الدين ص  -إقبازه) لنعماف عبد الغاين ولكيفية العمل لبدء

القوؿ أف التوجيو ىو االتصاؿ باإلفراد بطريقة ما وربفيزىم وتوجيههم ومراقبة تنفيذ أدائهم لتحقيق 

 األىداؼ اؼبرجوة.

 شروط التوجيه. -8-8-8-8

 الصحيحة فيما يلي4 التوجيو عملية يف لخص الشروط الواجب توفرىاتت 

 .اؼبرؤوسُت قبل من التعليمات من فهم الرئيس يتأكد حبيث .الصادرة للتعليمات بالنسبة :الوضوح -

 طاقة وحسب التنفيذ فبكنة التعليمات تكوف أف .كاملة التعليمات تكوف حبيث :الكماؿ -

لطيفة  -) لنعماف عبد الغاين ،(00لطيفة عبد اهلل شرؼ الدين ص  -) لنعماف عبد الغاين .اؼبرؤوسُت

 ،(93عبد اهلل شرؼ الدين ص 

 4فيما يليالتوجيو  كما تتلخص شروط 

 .بث الثقة يف نفوس العاملُت 

  تنمية الوالء واإلخالص والتعارؼ 

 .تنمية قدرات ومهارات العاملُت 

 .ربسُت العمل ورفع مستوى األداء  

 .(033، صفحة 3113)عبد العزيز سالمة، عبد اغبميد،  تقوًن األداء وتطويره 
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  التوجيه . واجبات  -8-8-8-8

 ( بتقسيم واجبات التوجيو على النحو التايل30إبراىيم خباري صعبد الّلطيف )قاـ 

 ربقيقها. اؼبطلوب األىداؼ لشرح باؼبرؤوسُت االتصاؿ

 للعمل. األفراد وربفيز دفع

 احملددة. باؼبعايَت االلتزاـ لضرورة اؼبرؤوسُت إرشاد

 وشكواىم. أفكارىم عن للتعبَت للمرؤوسُت الفرصة إتاحة

 واعبزاء اؼبكافأة يف العدالة مبدأ اعتماد

 وإنتاجهم. األفراد ومهارات قدرات تطوير على العمل

 الرقابية. النتائج ضوء على السياسيات مراجعة

 الرقابة. 8-8-8

كل ما خطط لو ومقارنة إقباز  معنية دبتابعة كل وظيفة للتأكد من  وىيتعترب الرقابة آخر وظائف اإلدارة، 

 لتحقق من كيفية األداء الذي نفذت بو عناصر اػبطة.ط لو وايخطمت التما مت تنفيذه دبا 

 تعريف الرقابة.-8-8-8-8

التحقيق من أف فعاليات العمل تسَت وفقا للخطط اؼبعتمدة والتعليمات واإلجراءات والسياسات ىي الرقابة 

)ضبادة اؼبوضوعة، ويف ذات الوقت هتدؼ إىل التعرؼ على مواضع اإلخفاؽ وإصالحها وتاليف تكرارىا 

وظيفة إدارية تنطوي على قياس وتصحيح أعماؿ اؼبساعدين  ،وىي(032، صفحة 0333مفيت إبراىيم، 

ؿبمد عبد العزيز ) واؼبرؤوسُت بغرض التأكد من األىداؼ اؼبوضوعة واػبطط اؼبرسومة قد حققت ونفذت
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ا نشاط سبق ذكره ديكن تعريف الرقابة على أهن فباو  ،(022، صفحة 3113سالمة، ظبَت عبد اغبميد، 

تنفذه االدارة ؼبتابعة اقباز اػبطط وتقييمها والقياـ بإصالح ما مت اػبطأ يف تنفيذه للتمكن من ربقيق 

 األىداؼ اؼبسطرة. 

 أهمية الرقابة  -8-8-8-8

إف مهمة الرقابة يف أي منشأة ىو التحقق من أف كل شيء حيدث وفقا للخطة اؼبوضوعة والتعليمات 

اؼبقررة، كما هتدؼ الرقابة إىل إظهار نقاط الضعف واألخطاء حىت تعمل اؼبنشأة على الصادرة واؼببادئ 

، 3113)ؿبمد عبد العزيز سالمة، ظبَت عبد اغبميد،  «تالقي وقوعها أو سبنع من حدوثها مرة أخرى

 النحو على وذلك األسباب من العديد لتوافر نتيجة إليها واغباجة الرقابة أمهية تظهر، (022صفحة 

 :لتايلا

 .التنفيذ فيو يتم الذي الوقت بُت زمنية فجوة دائما ىناؾ أف -أ

 يف الرقابة دور يظهر وىناؾ’االقباز يف اكبراؼ تسبب متوقعة غَت ظروؼ ربدث قد الفًتة ىذه وخالؿ

 . عليو للقضاء الالزمة اإلجراءات وازباذ االكبراؼ ىذا ربديد

 األفراد فتوقعات التنظيم ىذا داخل العاملُت األفراد أىداؼ عن التنظيم أىداؼ زبتلف ما عادة - ب

 تسعى الفعالة الرقابة فاف مث ومن ربقيقو إىل اؼبنشئات تسعى ما مع تتعارض قد الشخصية وأىدافهم

)عادؿ بركاف، التنظيمية  األىداؼ ربقيق كبو األوؿ اؼبقاـ ويف أساسا موجها األفراد عمل أف ضماف إىل

 .(32، صفحة 3100
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 خطوات الرقابة.8-8-8-8

 قباح مدى ربديد ىو الرقابة من األساسي الغرض اغبقيقة يف ،بالّتخطيط كبَت بشكل الرقابة وظيفةترتبط 

 أو بند أو أي شخص على تطّبق أساسّية خطوات أربع يف ربصر أف ديكن العملية ىذه، التخطيط وظيفة

 (01، صفحة 3101)نعماف عبد الغاين، لطيفة عبد اهلل شرؼ الدين، ومراقبتها  هبا التحكم يراد عملية

 (031ضبادة  )ص  إبراىيم ويقوؿ مفيت

تقوًن األداء من خالؿ و  وضع اؼبعايَت الرقابيةيف  دد اػبطوات اليت جيب اتباعها لتحقيق رقابة فعالةتتح

درجتو، وذلك من خالؿ مقارنة  معرفةكاف ىناؾ اكبرافا، و ربديد ما إذا  ، إىل جانب قياس ما مت اقبازه فعال

تصحيح االختالفات بُت النتائج مث  ربديد أسباب االكبراؼ وربليل ىذه األسبابو  ،النتائج دبعايَت األداء

 (031صفحة ، 0333)ضبادة مفيت إبراىيم،  ها والنتائج اؼبتوقعة طبقا للخطةاليت مت ربقيق

 اتخاذ القرار. 8-8-8

تعترب عملية ازباذ القرار من احملاور األساسية يف أدوار اإلدارة، حيث يقـو اؼبدير يوميا بصنع القرارات يف 

 ميداف العديد من اجملاالت، وتكوف عملية ازباذ القرار على صبيع اؼبوظفُت ويف صبيع مستويات اإلدارة،  ويف

 ربققو الذي النجاح كما يرتبط للمدير، اؼبهمة اؼبهاـ األساسية والوظائف القرار من ازباذ الرياضة يعترب

معارؼ  من ودبا يكتسبوف ازباذىا، وطرؽ اإلدارية للقرارات اإلداريُت وفهمهم بكفاءة اؽبيئات الرياضية

  .وتقوديها تنفيذىا ومدهتا ومتابعة وضوحها أمهية ودبا يدركوف من القرارات ، وفاعلية قباعة تضمن
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 تعريف إتخاذ القرار. -8-8-8-8

 مقدار إف للمدير، األساسية والوظائف اعبوىرية اؼبهاـ من الرياضة ميداف يف اإلدارية القرارات ازباذ إف

 اإلداريُت القادة وكفاءة قدرة على األوؿ اؼبقاـ يف يتوقف إمنا رياضية ىيئة أية ربققو الذي النجاح

 وتدرؾ وفاعليتها، القرارات رشد تضمن مفاىيم من لديهم ودبا ازباذىا، وأساليب اإلدارية للقرارات وفهمهم

)نعماف عبد الغاين، لطيفة عبد اهلل شرؼ  وتقوديها، تنفيذىا متابعة على ووقتها، وتعمل وضوحها أمهية

ما ىو إال الناتج النهائي غبصيلة جهود و بديل من البدائل اؼبتاحة   وىو(03، صفحة 3101الدين، 

متكاملة من األداء واألفكار واالتصاالت والتشاور والتمحيص والدراسة اليت تتم يف ـبتلف مستويات 

)فائق اؼبنظمة. وعليو فازباذ القرار ىو اختيار اغبل اؼبناسب بُت اغبلوؿ اليت تؤدي إىل النتيجة اؼبناسبة   

  (03-02حات ، الصف3110حسٍت أبو حليمة، 

 خطوات اتخاذ القرار.  -8-8-8-8

تتعلق عملية ازباذ القرار حبل مشكلة معينة وإزالة اؼبعوقات اليت ربوؿ دوف ربقيق األىداؼ التنظيمية كما 

، وقاـ (093، الصفحات 3110)فائق حسٍت أبو حليمة، .أهنا عملية رشيدة وعقالنية وليست عاطفية

 بتحديد خطوات أخذ القؤار فيما يلي. (33، صفحة 3111)بوخاري، 

 .القرار أزبذ مل إف حيدث الذي ما -0

 .القرار ازبذت إف حيدث الذي ما  -3

 .والعاملُت بالعمليات اإلدارية القرار ىذا عالقة ما -2

 .العالقة ذات اؼبعلومات ذبميع كافة -0
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 الواردة واختيارىا اؼبعلومات ربليل  -9

 أمهية القرار ودرجة اؼبعلومات تصنيف -0

 االستمرار عدـ أو االستمرار  -1

 واالختيارات البدائل وضع -2

 األمثل واختيار البدائل تقييم  -3

 اؼبناسب واغبل القرار ازباذ  -01

 القرار تنفيذ خطة وضع  -00

 وتروجيو القرار تنسيق  -03

 التنفيذ. ومتابعة والتقييم التطبيق   -02

 القيادة الرياضية.   -8-8-8

اعبماعة من أجل تبادؿ االذباىات واألفكار وإقباز اؼبهاـ اؼبوكلة  ىي التواصل بُت القائد أو اؼبدير مع أفراد

)ضبادة مفيت إبراىيم، وتعترب إرشاد وتوجيو وتوضيح لسياسة العمل، حيث يقوؿ  لكل فردمن اعبماعة

 ( القيادة ىي كل من اإلرشاد أو التوجيو، وإتاحة الفرص، والتأثَت يف اآلخرين. 13، صفحة 0333

 :القيادة تعريف-8-8-8-8

 دورين سبثيل عليها يًتتب العالقة وىذه ينجزه من وبُت بالفعل يبدأ من بُت تبادلةاؼب عالقةال عٍت القيادةت

 من الثاين الدور وديثل .األوامر إصدار ووظيفتو القائد وىو بالعمل القياـ يتوىل من األوؿ الدور ديثل متبادلُت

، 3111)اػبطيب،  ».عليهم واجب وىذا األوامر تنفيذ ووظيفتهم األفراد وأ األتباع وىم العمل ينجزوف
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بأهنا تأثَت شخصي متبادؿ يظهر بوضوح يف حاالت معينة  (مكرجير)عرفها ، و (02-01الصفحات 

 (وايت)ويوجو من خالؿ وسائل االتصاؿ بُت الرئيس و اؼبرؤوس كبو ربقيق األىداؼ اؼبنشودة ، وعرفها 

بُت نوعُت من القيادة مها 4  (وايت)، ويفرؽ  آخرينيف تنفيذ قرارات أشخاص  اآلخرينبأهنا التأثَت على 

وىي تستمد شخصيتها من قوة القائد ، وكذلك القائمة على التخويف و  اإلقناعتعتمد على  اليتالقيادة 

 )الشافعي حسن أضبد، ابراىيم ؿبمود عبد اؼبقصود،، التهديد وتستمد قوهتا من السلطة اؼبمنوحة للرئيس

القيادة عملية التأثَت يف ( »019 ص ويقوؿ )فائق حسٍت أبو حليمة (031-030، الصفحات 3112

ويف ضوء ما تقدـ القيادة ىي القدرة على التأثَت يف « نشاطات اعبماعة هبدؼ ربقيق بعض األىداؼ.

األفراد من أجل بلوغ  أ ىداؼ اؼبؤسسة وبالتايل ال بد من وجود فرد يأخذ موقع القائد يؤثر يف ؾبموعة من 

 القدرة على التوجيو والتأثَت.     األفراد حبيث يتمتع بقوة وسلطة تسهم يف

 .القيادة وظائف -8-8-8-8

  :ىناؾ بعض الوظائف األساسية اليت تقـو هبا اإلدارة أمهها ما يلي 

 تواجههااليت تفسَت و إعالف اؼبواقف اليت تواجهها اعبماعة و بصفة خاصة إذا كانت تلك اؼبواقف  -

 وفهمها.اعبماعة ؾبهولة لكل أعضائها أو غامضة ال يسهل إدراكها 

 توجيو حكمة وإدراؾعلى ما يتمتع بو القائد من ربديد اعبوانب اعبيدة و السيئة يف كل موقف استنادا  -

لقائدىا بقدر ما ربمل لو  اعبماعة كبو العمل الطيب و ربذيرىا من الوقوع يف األخطاء فتستجيب اعبماعة

 االحًتاـ.يف نفوسها من شعور بالثقة و 
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ربقيق التعاوف بُت األفراد عن طريق توزيع اؼبسؤوليات بينهم يف تناسق وانسجاـ وتالقي اؼبتناقضات بُت   -

اغباجات دبا حيقق اؼبصاحل اعبماعية ، و يتم ذلك يف جو من اغبرية اليت تتاح للجميع حىت يعربوا عن 

 م و يشًتكوف يف مناقشة اؼبشكالت. ئهأرا

وضع اػبطة اليت تتضمن ربقيق األىداؼ اليت تنشدىا اعبماعة ويف سبيل ذلك فانو يسعى لتحديد   -

 األعماؿ اؼبطلوب اقبازىا وترتيب تلك األعماؿ يف صورة برامج زمنية حىت يتم اقبازىا يف الوقت احملدد.

ية للقائد سواء كانت رسالة ظباوية أو عمال اجتماعيا أونشاطا العمل على الوصوؿ إىل األىداؼ النهائ -

 اقتصاديا أو مبدأ سياسيا .

سبثيل اعبماعة رظبيا أو التعبَت عنها أماـ الغَت و أماـ غَتىا من اعبماعات باإلضافة إىل ىذا التمثيل   -

 الرظبي ، فاف القائد ىو الفكرة اليت تؤسس هبا اعبماعة ؾبسدة يف شخصو . 

 : يستطيع القائد ربقيق الوظائف السابق ذكرىا البد أف تتوافر لديو بعض األمور ملخصة فيما يلي وحىت

 أف تكوف لديو اؼبهارات و اػبربات اليت تساعده على فهم العمل الذي يقود . -

هبا أف يكوف لديو قدرا من السلطة سبكنو من فبارسة عملو ، اذ مهما كانت الصفات القيادية اليت يتمتع  -

القائد ، ال جدوى منها إذا مل يكن ديلك من السلطات الرظبية ما ديكنو من إجبار غَته على إتباع ما يراه 

 (889، صفحة 8998)محمد عبد العزيز سالمة، سمير عبد الحميد،  .موصال لتحقيق اؽبدؼ
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 خالصة.

من خالؿ ما ورد سابق نستخلص أف التأطَت الرياضي يلعب دورا أساسيا يف تكوين الرياضي تكوينا  

متكامال، وجيب أف ديتلك الفريق الذي وكلت لو مسؤولية مرافقة الناشئُت على الكفاءات اليت تتطلبو 

 إىل جانب التسيَت العملية التكوينية، وعليو حيتاج التكوين إىل مسَت لو معارؼ نظرية يف علم التسيَت

 الرياضي، إضافة إىل ذلك تتطلب عملية إدارة اؼبدارس اػبربة اؼبهنية الناجحة.

إضافة إىل ذلك تتطلب العملية التكوينية اختيار وتوظيف مدربُت مكونُت من اؼبستوى العايل يف اجملاؿ 

العايل التابعة الصحية  العلمي الرياضي اؼبتخصص ويف اجملاؿ اؼبهٍت، كما يتطلب التكوين يف اؼبستوى

 الدقيقة لكل العب من خالؿ فريق طيب مؤىل وليس من طرؼ طبيب واحد.    

 

 

 



 

 الفصل الرابع
املنشآت الرياضية يف 

 املستوى العايل
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 تمهيد

أطًن الرياضي والطيب واإلداري وادلارل فإن التمثلما تتطلب العملية التكوينية برامج للتكوين وكفاءات 

اجلانب  ادلنشآت الرياضية ال تقل أعلية عن ذلك حيث ػلتاج الالعب إذل ميدان لعب يراعى يف تصميمو

كما ػلتاج إذل غرف تغيًن مالبس رلهزة بالوسائل اليت تفيده يف احملافظة على صحتو،   ،الوقائي والصحي

إذل جانب ذلك تتطلب عملية  التدريب مرافق خاصة  للعالج االستعجارل خصوصا وأن كرة القدم رياضة 

يع، وأيضا تلعب ادلرافق اخلاصة يتعرض فيها الالعب إذل العديد من اإلصابات اليت تتطلب التدخل السر 

 باالسرتجاع دورا مهما يف تكوين الناشئٌن من حيث التدعيم العضلي والبدين والتغذية.   
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 الهياكل والمنشآت التي تضمن التكوين في المستوى العالي. -1

 حبيث جوانبو، كافة من الرياضي القطاع خلدمة اجملتمع ينشئها مؤسسات عن عبارة الرياضية ادلنشآت»

 اجملتمع ذلك خلدمة بالنفع يعود مبا وأىدافها، ادلؤسسة ىذه حجم مع يتفق تنظيمي ىيكل ذلا يكون

ذلك ادلكان اجملهز بالوسائل  وىي  (03، صفحة 2012)زلمد، نايت إبراىيم،   ،أىدافو مع متماشيا

ت الالزمة لتحقيق األىداف واإلمكانات الرياضية وادلخصص دلمارسة األنشطة الرياضية وتقدمي اخلدما

 (14، صفحة 2012)الشقارين، زلمد حسن الوشاح، زلمد عبداهلل،  الرياضية حاضرا ومستقبال

من خالل ما تقدم ميكن القول أن ادلنشآت الرياضية ىي ذلك ادلكان ادلخصص للممارسات الرياضية 

ادلختلفة تنافسية منها أو تربوية أو ترفيهية واجملهزة بالوسائل الالزمة لتحقيق األىداف ادلسطرة وتسًن من 

 ت.   طرف ىيئة إدارية ختضع لقوانٌن حتدد مسؤولية كل فرد يف تطوير ىذه ادلنشآ

 .الرياضية والمنشآت التجهيزات  -2

أعطى  ادلشرع اجلزائري أعلية كبًنة إلصلاز وهتيئة ادلنشآت الرياضية اخلاصة مبختلف األنشطة البدنية 

 13-05  رقم  والرياضية طبقا للخريطة الوطنية للتطوير الرياضي، ويظهر ذلك جليا من خالل   القانون

 . وتطويرىا  والرياضية  البدنية  بتنظيم األنشطة  يتعلق ،2013  سنة  يوليويف  مؤرخ 

  على إصلاز نية،ادلع  الرياضية  االحتاديات  مع  احمللية بالعالقة  واجلماعات  الدولة  تسهر :  149ادلاّدة 

طبقا   والرياضية  البدنية  األنشطة  أشكال  مع سلتلف  ادلتنوعة وادلكيفة  الرياضية  ادلنشآت وهتيئة

  الرياضية  والتجهيزات  للرياضة  طط التوجيهيلمخا  إطار  ويف الرياضي،  للتطوير  الوطنية  للخريطة

 وترفيهية.  جواريو  تربوية  منشآت رياضية  إصلاز  برامج  احمللية  تطورا جلماعات. الكربى
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  منشآت  إصلاز  بو، ادلعمول  التشريع  إطار  ادلعنويٌن يف و الطبيعيٌن  األشخاص  ميكن :150  ادلاّدة 

 الرياضية  ادلمارسات أشكال  تكثيف سلتلف  هبدف  واستغالذلا  تطويرىا  أو/ و  ترفيهية  أو/ رياضية و

  من التدابًن  اللمجا  ىذا  يف اخلاص  االستثمار  يستفيد، و الوطنية  الرياضية  شبكة ادلنشآت  وتطوير 

 ، اجلبائية  والتسهيالت  العقار  على  ا احلصولسيم  ال  بو،  للتشريع ادلعمول  طبقا  التحفيزية

 .التنظيم طريق عن واستغالذلا أعاله الفقرة يف عليها ادلنصوصادلنشآت  إصلاز شروط حتددو 

العمومية   الرياضية  ادلمتلكات ادلنشآتية  على صيانة  احمللية  واجلماعات  الدولة  تسهر   151 :  ادلاّدة 

  تبعات  شكل  يف  إعانات  منح  طريق  التقنية،عن  للمواصفات  مطابقة  وجعلها  وظيفيا  وتثمينها

 . ىذه ادلمتلكات  بتسيًن  ادلكلفة ادلؤسسات عمومية لفائدة  خدمة

حتفيزية، وادلرافقة    تدابًن  طريق  عن  الرياضي  التجهيزات والعتاد  إنتاج  الدولة  تشجع152 :  ادلادة 

  هبما.  ادلعمول  والتنظيم  التشريع  إطار  يف

    تصديق  إذل  الرياضية  ادلنشآت  بإصلاز  وادلنتجات ادلتصلة  التجهيزات  كل  ختضع   :153ادلاّدة

 . طريق التنظيم  عن  ىذه ادلادة  تطبيق  كيفيات  حتدد، و  لذلك  ادلؤىلة  تسلمو اذليئات

وادلؤسسات   والتكوين والتعليم  الرتبية  ومؤسساتالسكنية   تزود ادلناطق  أن  غلب     :154ادلاّدة 

 اذلياكل  مشاريع  وكذا   واحلماية،  الرتبية بإعادة  ادلكلفة  وادلؤسسات ادلعوقٌن لألشخاص  صصةلمخا

 التقنية  للمواصفات  طبقا  للعب تنجز،  ومساحات  رياضية  وجتهيزات  مبنشآت ادلزمع إصلازىا،

كما ميكن كل رلموعة اقتصادية أو ادارية إصلاز منشآت رياضية ضمن ،  األمنيةللمقاييس   وتستجيب  

 الشروط نفسها.
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  األراضي  شغل  وسلططات  والعمران  التوجيهية للتهيئة  ططاتلمخا  تنص  أن  غلب   :155ة  ادلادّ 

 .أخرى ألغراض  ادلساحات ىذه ختصيص  ومينع، رياضية  منشآت  إلقامة  سلصصة  على مساحات

للدولة  ادلاليةبادلساعلة ادلنجزة  العمومية الرياضيةمنح امتياز استغالل ادلنشآت  ميكن :156ادلاّدة 

 .الرياضي طابعها على احلفاظ شريطةمعنوي  أو طبيعي شخص كل لفائدة احمللية واجلماعات

 ويقول أمحد بن زلمد الفاضل الرياضية. المنشآت أنـواع  -3

 الرياضية، النشاطات مبمارسة تتعلق أماكن من حتتويو ما على بناًءا بعضها عن الرياضية ادلنشآت ختتلف

كن تقسيم و مي ،(72، صفحة 2114)ديلمي محمد،   أنواع عدة إذل تصنيفها من ادلمكن وذلذا

 :اآليت حيث مالعب ادلنشآت الرياضية من

 .اخل عالجية تروػلية، تعليمية، تنافسية، تدريبية، مالعب / األىداف (1

 طائرة...( ،قدم ،سلة (اجلماعية األلعاب )اللعبة( / مالعب الرياضة 2

 االسكواش...(. ، التنس ) والزوجية الفردية األلعاب مالعب

 والوثب(. القفز حفر ، اجلري مضمار ) القوى العاب مالعب
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 عناصر المنشأ الرياضي. -4

ساحة اللعب مدرجات اجلمهور. خدمات الرياضيٌن  ػلتوي ادلنشأ الرياضي على ثالثة عناصر أساسية ىي:

) زلمد حسن الوشاح،   ومقاصف مدربون، مستوصف.مشاحل، محامات، دورات مياهغرف للحكام، 

 .(16، صفحة 2012زلمد عبداهلل الشقارين، 

 تنحصر توصيات ومتطلبات مالعب كرة القدم للفيفا فيما يلي: 

السوق يتطلب بناء ملعب قرارات مهمة من حيث ادلوقع، القدرة ادلعمارية واألثر البيئي لضمان استدامتو يف 

) سكة  النقل العامدلنشأة ادلوجودة واخلاصة بوسائل ادلتغًنة. يرتبط القرار النهائي دلوقع ملعب بالقرب من ا

   (Stades de football - FIFA.com, 2010, pp. 28-29) حديد، سيارة أجرة...(

 

 مقرتحة من الفيفا يوضح  ظلوذج دلنشأة متطورة 8شكل رقم 

Source  (Stades de football - FIFA.com, 2010, pp. 28-29) 

أشعة الشمس والظروف اجلوية السائدة أمر بالغ األعلية، حبيث يكون كل شيء ضلو  ادللعب هيعترب اجتاكما 

ادلتفرج وشلثلي وسائل اإلعالم من حرارة الشمس. مع ذلك، غلب أال  ادلباراة،رلهز لوقاية ادلشاركٌن يف 

ػلتاج العشب الطبيعي إذل ضوء ، إذل جانب ذلك سقف  ادللعب على ميدان اللعب نغفل عن تأثًن 
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غلب أن يتعرض ادللعب بأكملو وبشكل كاف  ، كماطبيعي وهتوية كافية من أجل النمو اجليد للعشب

وفقا لالعتقاد السائد، االجتاه األمثل دليدان اللعب ىو ادلوقع بٌن الشمال و  ،ألشعة الشمس ادلباشرة

وب، ولكن بعد حتليل عميق خلص مصممو ادلالعب إذل إختيار زاوية متساوية لالجتاه ادلتوسط واجلن

 (Stades de football - FIFA.com, 2010, p. 34)للشمس بٌن شوطي  ادلباراة اليت تقام يف فرتة ما بعد الظهر 

 

 يوضح موقع ادللعب بالنسبة للشمس 09شكل رقم 

Source  (Stades de football - FIFA.com, 2010, p. 34) 
ميثل الشكل أعاله اجتاه ميدان الالعب حيث يعرب اللون األزرق عن ادلدرج الشريف واألصفر عن ادلدرج 

اخلاص بوسائل اإلعالم، أما اخلط ادلتقطع األصفر فيوضح الوضعية ادلتوسطة للشمس بٌن شوطي ادلباريات  

 ادليدان.كما يبٌن اخلط ادلتقطع األسود زلور اجتاه 

غلب أن تؤخذ بعٌن االعتبار سالمة مجيع مستخدمي ملعب كرة القدم  :السالمة واألمن 4-1

كل ناحية من ادللعب، مبا يف ذلك بوابات الدخول أثناء تصميمو أيّا كانت ادليزانية ادلتاحة.  

واخلروج، والسالدل واألبواب وسلارج الطوارئ والسقوف ومجيع األماكن العامة واخلاصة، 

غلب أن تتوافق مع معايًن السالمة الصادرة من السلطات احمللية ذات الكفاءة، كما غلب 
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ت تكون  ىذه األخًنة عادة أن تتوافق مع التوصيات الدولية من جهة  أفضل ادلمارسا

مقبولة كمعيار. ومن ادلسلم بو أن ىناك العديد من القوانٌن وادلمارسات اليت توّجو مراحل 

تصميم مالعب آمنة إذا ما استخدمت يقرتح أن تكون مرجع على النحو ادلالئم يف 

  (Stades de football - FIFA.com, 2010, p. 51) ملفات ادللعب.

 

 

 .يوضح مواقع ادلدرجات10شكل رقم 

(Stades de football - FIFA.com, 2010, p 51) source 

أن ادلدرج يقع غرب ميدان اللعب   1الشكل ادلوجود أعاله عبارة عن مواقع ادلدرجات، حيث يبٌن الرقم 

يوجد فيدل على أن ادلدرج الثالث  3أن  ادلدرج الثاين يقع مشال ساحة الالعب أما الرقم  2ويوضح الرقم 

 أن ادلدرج الرابع يقع جنوب ادلساحة ادلخصصة للعب.    4شرق ميدان اللعب، ويوضح الرقم 

تصمم ادلالعب للسماح بوصول ومرور ومغادرة اآلالف من األشخاص وادلركبات يف أفضل الظروف من   

فتات تكون الو (Stades de football - FIFA.com, 2010, p 54) الكفاءة والسالسة ويف وقت قصًن

 ،التوجيو داخل وخارج ادللعب مفهومة من طرف مجيع مستخدمي ادللعب،  فهناك من ال يفهم اللغة احمللية
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تسمح العالمات ادلوضوعة على التذاكر للمشاىدين باالجتاه بسهولة ضلو أماكنهم دلشاىدة  كما

 ادلباراة، ىذه ادلعلومات غلب أن تتطابق األلواح ادلرتبة داخل وخارج ادللعب.

 ،ػلتوي جزء من التذكرة على ادلعلومات اليت دتكن اجلمهور من التحرك بسهولة داخل ادللعب أنالبد  

أما بالنسبة لدخول وخروج اجلمهور غلب أن ، ططات كبًنة على جدران ادللعب لتوجيو ادلتفرجٌنإدراج سلو 

يكون ادللعب احلديث زلاط بسياج موضوع على بعد مسافة معينة، على ىذا ادلستوى تكون ادلراقبة األمنية 

 وتكون ادلراقبة الثانية على مستوى بوابات ادللعب.  ،تفتيش جسدي ،األوذل

ا حمليط بادللعب وبوابات ادللعب للسماح بالتدفق احلر  السياج اخلارجيًن مساحة كافية بٌن غلب توف

وبالنسبة دلوقف السيارات  (يتم تعيٌن أبعاد ىذه ادلساحة من قبل السلطات احمللية.، و للمتفرجٌن

ىدين للمتفرجٌن، غلب أن تكون مجيع أماكن وقوف السيارات موجودة يف موقع ادللعب، لتسمح للمشا

بالدخول مباشرة إذل ادللعب، وتكون مضاءة جيدا، وتوضع فيها عالمات واضحة عن طريق احلروف أو 

األرقام ادلناسبة دلختلف القطاعات، وغلب أن ختضع للحراسة  دلنع تسلل األشخاص غًن ادلرخص ذلم.  

وفًن غلب ت، و سيارة 10000مقعدا غلب أن يكون قادرا على استيعاب    60000ملعب بسعة 

 500مقعدا غلب أن توفر داخلو ضلو  60000يف ملعب يسع إذل و  ،مساحات منفصلة للحافالت

 ,Stades de footbal FIFA.com) مكان للحافالت.كما غلب أن يوفر موقف خاص لالعبٌن واحلكام.

2010 p58) 
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Source (Stades de football - FIFA.com, 2010, p 57) 

 اجلمهور للملعب واخلروج منو.يوضح دخول  11شكل رقم

إذل موقف احلافالت والرقم  01يوضح الشكل ادلوجود أعاله دخول وخروج اجلمهور حيث يشًن الرقم 

أن ادلكان سلصص  04إذل أماكن ادلتفرجٌن، ويوضح الرقم  03والرقم  (métro)إذل موقف ادليرتو  02

ىو ادلكان  06فهو ادلدرج ادلخصص لوسائل اإلعالم والرقم  05أما الرقم  (VIP)للشخصيات ادلهمة 

إذل مكان  01رقم السجل عليو اخلاص بنزول الالعبٌن واحلكام والشخصيات ادلهمة، ويشًن ادلثلث ادل

فهو مكان سلصص للمراقبة  02مراقبة التذاكر والتفتيش اجلسدي، أما ادلثلث الذي سجل عليو الرقم 

 ىو ادلكان اخلاص بادلراقبة الثالثة للتذاكر.            03تذاكر، والرقم الثانية لل

غللب ادللعب انتباه الالعبٌن وادلسئولٌن وادلتفرجٌن وادلشاىدين، وىو حتدي العديد  اللعب: ميدان  4-2

صود من الوسيلة األفضل دلنع التسلل غًن ادلقو  ،لنوع األنسب للميادينكا من القرارات الكبًنة واحلامسة

 ادلتفرجٌن على أرض ادليدان، وما إذل ذلك.

 مرت عرض بالنسبة للمنافسات الرمسية وادلهمة كدورة 68مرت طول و  105حتدد الفيفا مساحات لعب 

 كأس العادل أو الدورات القارية، أما بقية ادلنافسات فيمكن أن تقام يف مساحات اللعب اليت ػلددىا قانون
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 الفيفا من جهة األكرب مساحة واألصغر مساحة. 

 . نوعية الميدان 4-2-1

بالنسبة لّلعبة، وغلب أن تعطى أولوية  اجلودة وأساسيةمن أعلى مستويات  تكون الرتبةمن ادلفروض أن 

عالية ذلذا ادلعيار، ومن األعلية األساسية االتصال مبختصٌن من ذوي اخلربة العالية يف ترقية وتنمية األراضي 

 ( Stades de football - FIFA.com, 2010, p69) «من أجل احلصول على أفضل عشب شلكن.

الطبيعي يف السيطرة الفعالة على التلوث، انو يلتقط وػلفظ  تشًن العديد من الدراسات إذل دور العشب»

يقول )ديدي ديسربيز( عضو سابق جمللس فنيل"ىكتار واحد من العشب حيث  ،غبار وأوساخ ىواء احمليط

 30لـ  CO2شخصا، وأخًنا ىكتار واحد من العشب يلتقط  150الطبيعي ينتج األكسجٌن الالزم لـ 

   سنة. " طن يف 8،5إذل  6،5سيارة، أو 

ويشًن )إدموند بيًن بيكار(، الرئيس ادلدير العام لشركة سلتصة يف إنشاء ادلالعب الرياضية من العشب 

الطبيعي إذل أن العشب الطبيعي ال يرفع من درجات احلرارة بشكل سليب، إنو ادلكيف احلقيقي ذلواء ادلدن.  

 10غطى بالعشب الطبيعي أقل حرارة بـ "يف يوم صيفي حار، يكون ميدانك ادل)ديدي ديسربيز(ويقول 

 درجة مئوية عن الزىور اخلاصة بك". 4.5درجات مئوية عن األسفلت و 

 يقول إدموند بيًن بيكار يؤخذ يف احلسابان رأي الالعبٌن، ويفضل الكبارعموما اللعب على

من االمتصاص  العشب الطبيعي: "العشب الطبيعي ىو ادلساحات ادلثلي من أجل التطور، إهنم يستفيدون

 اخلاص، مع احلفاظ على سرعة اللعب احملددة وجرب األضرار اليت تعترب مثالية يف ظروف جيدة ".
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ال تزال فكرة "الظروف اجليدة" حتديا بالنسبة للعشب الطبيعي: غلب أن يتمكن  الرياضيون من اللعب 

 magazine des semences et du) «لعدد كبًن من الساعات ، على الرغم من الظروف اجلوية السيئة.

monde végétal, 2011) :فحسب التوصيات وادلتطلبات التقنية للفيفا    أما بالنسبة للعشب االصطناعي 

 

 .اللعب ميدان ري كيفية يوضح 12شكل رقم  

 Source (Stades de football - FIFA.com, 2010, p 77) 

بالنسبة لكرة القدم، ألن  اجلهود التنموية أسفرت يف أصبح العشب االصطناعي مساحة لعب مقبولة 

تطوير حصًنة عشب مصممة خصيصا للرياضة. مساحات اللعب من العشب االصطناعي اليت تسمح 

 ,Stades de football - FIFA.com) لالعبٌن باللعب يف آن واحد بطريقة ديناميكية وآمنة متوفرة اليوم

2010, p 78،) يقولت للعب فوق العشب اإلصطناعي إذ غًن أنو يوجد انتقادا   Julien Watine «  إن

أول وأبرز التأثًنات للعشب اإلصطناعي ىو الزيادة الواضحة  يف درجات احلرارة السطحية، كما تشًن 

درجات مئوية  مقارنة باحلرارة احمليطة  10الدراسات ادلختلفة حول ىذا ادلوضوع إذل زيادة  تقدر حبوارل 

الظاىرة ادلعروفة ب أعرتف، فقد لذلكإضافة ، درجة مئوية بادلقارنة مع العشب الطبيعي 16وتصل إذل 

من قبل  ووثقت يف كيبيك  » urbain-intra îlot de chaleur «وادلسماة " اجلزر احلرارية احلضرية الداخلية"

السلبية الناجتة عن تزيد اجلزر احلرارية بالفعل من خطورة اآلثار  ، حيثاجلهات الصحية العمومية الكربى
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إرتفاع درجة احلرارة خالل فصل الصيف وخاصة بالنسبة لالعبٌن، ومبا أن حلرارة العشب االصطناعي أثر 

على بعد عشرات األمتار وكذلك اجتاه الريح، فإن سكان ادلناطق اجملاورة يتأثرون بذلك، كما دتارس اجلزر 

يل الضباب الدخاين ، واطلفاض يف جودة اذلواء يف تساىم يف تشك إذ ،احلرارية ضغطا زائدا على البيئة

األماكن ادلغلقة، واحتياجات أكرب للتربيد يف العمارات  احمليطة، وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون وزيادة 

على العكس من ذلك يساىم العشب الطبيعي عن طريق  تبخر مياه األمطار . الطلب على مياه الشرب

تبٌن صور األقمار الصناعية ادلوالية حلظًنة جون مانس ديد اذلواء، حيث وتبخر الغطاء النبايت يف جت

(Jeanne-Mance)   بطريقة واضحة الفرق 2008وادلناطق احمليطة هبا يف مونرتيال، اليت اختذت يف يوليو ،

 »يف درجة احلرارة على األرض بٌن نوعٌن من األسطح

 
http://www.monclimatmasante.qc.ca Source             

 يبٌن صور األقمار الصناعية حلظًنة جون مانس وادلناطق احمليطة هبا يف مونرتيال. 13شكل رقم 
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غلب أن تشمل ادلالعب احلديثة على غرف واسعة وراقية لتبديل  الالعبون ومسئولوا المباراة.4-3

 - Stades de football) ادلالبس ومرافق تسمح لالعبٌن وحكام ادلباراة بالرتكيز يف أنشطتها يف راحة وأمان 

FIFA.com, 2010, p 93)ذ غلب ختصيص شلر خاص وزلمي يسمح بدخول حافالت الفرق، ، إ

واخلروج بكل أمن بعيدين عن اجلماىًن ووسائل اإلعالم وعن األشخاص غًن السيارات وسيارات االسعاف 

ادلسموح ذلم بدخوذلا، ومن الضروري أن تكون غرف خلع ادلالبس الرئيسية للملعب من نفس احلجم 

 والنوع وتتوفر هبا نفس الراحة.

 

Source (Stades de football - FIFA.com, 2010, p 97) 

 قة اخلاصة بالفرقيوضح ادلنط14  شكل رقم

على النفق اخلاص بالالعبٌن والرقم  01ميثل الشكل ادلوجود أعاله ادلنطقة اخلاصة بالفرق حيث يدل الرقم 

على مكان  04غرف تغيًن مالبس احلكام كما يدل الرقم  03على مكتب ادلدربٌن ويوضح الرقم  02

لى إجتاه الالعبٌن، أما على نزول وصعود كما يعرب اخلط ادلتقطع ع 05ادلقابالت الصحفية اخلاطفة والرقم 
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ادلثلث األخضر فهو ادلكان ادلخصص لدخول وخروج الفرق ويعرب ادلثلث األزرق على مكان دخول 

 الشخصيات ادلهمة ويعرب اللون األصفر عن مكان دخول رجال االعالم واالتصال. 

يدة وفر ذلم مشاىدة جويضمن الراحة للمشجعٌن يم ادلالعب بشكل يتصميكون  المشجعون. 4-4

 للميدان ومرور سهل للمراحيض وادلربدات.

 

 يوضح فرجة ومتعة اجلمهور يف ادلدرجات 15شكل رقم

Source (Stades de football - FIFA.com, 2010, pp 106-107) 

 .نماذج عن المنشآت الرياضية الحديثة  -5

فهناك دول ذلا قدرة ت الرياضية من دولة إذل أخرى حسب العديد من االعتبارات، ختتلف ظلاذح ادلنشآ

مالية كبًنة تستطيع أن تبين منشآت متطورة وجتهزىا بأرقى الوسائل ادلتطورة، وىناك دول إمكانياهتا زلدودة، 

 فتلجأ إذل بناء منشآت صغًنة ال تسع دلتطلبات شعبها .
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 المركز الوطني التقني بسيدي موسى. 5-1

 
 ىيوضح ادلطهر اخلارجي دلركز سيدي موس 16شكل رقم 

ادلركز الوطين التقين لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم لسيدي موسى ىو مكان جتمع الفرق الوطنية لكل الفئات 

 .2011مبا فيها األكابر الذين اكتشفوا ىذه اجلوىرة عشية ادلقابلة ضد تنزانيا يف شهر سبتمرب 

عبد العزيز بوتفليقة من طرف رئيس اجلمهورية  2003ديسمرب  27وضع أول حجر ذلذه ادلنشأة يف 

عن طريق  2010عرفت بعد االنتهاء من بناءىا  ضغوطات إدارية وقانونية أخرت فتحها، ورفعت سنة 

اجلهات اجلزائرية ادلختصة اليت قررت أن يكون ادلركز حتت الوصاية ادلباشرة لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم 

 ريق رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة. عن ط2012على شكل تنازل.مت فتحو رمسيا يف أول ماي 

يقع ادلركز التقين الوطين بالضبط بادلكان الذي كان غلتمع فيو الفريق الوطين أكابر يف الستينات 

 (Site officiel de la FAF) والسبعينات.
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كيلومرت جنوب 30( على بعد vergersادلواقع حتتضن اليوم مركزا حقيقيا يقع يف قلب حدائق الفواكو )

بودواو. مبسوط  -اجلزائر العاصمة بالقرب من مدينة سيدي موسى. نصل إليو عرب الطريق السيار زيرالدا

على مساحة ستة ىكتارات يعطي ادلركز التقين الوطين إطار شلتع، ىادئا ومشرق لتجمعات الرياضيٌن ويقدم 

 (Site officiel de la FAF)ادلنجزة.  خدمات قصوى لراحة ادلقيمٌن بو وىاىي ادلنشئات

 مرافق المبيت واإلطعام. 5-1-1

يتمتع ادلركز التقين الوطين بالعديد من ادلباين ويوفر كل التسهيالت الالزمة وإطار أقامة شلتع للمقيمٌن. 

 تبعث مواقع ادلبيت، الدراسة والعمل مجاال معماريا وخدمات قصوى لراحة ادلقيمٌن.

 . المبيت واإلطعام -

 ( سفرة طعام. 40إذل أربعٌن)  تتسعإطعام هز بقاعة (رلVIP)  للشخصيات ادلهمة  قسم مبيت

 سفرة وقاعتٌن للتسلية ) نزل الفيناك( للفرق الوطنية200غرفة ورلهز بقاعة إطعام لـ  25قسم مبيت بـ 

فندق ماعوش (  )سرير 64قسم مبيت يسع إذل ، إذل جانب سنة واإلناث 23وحتت   أ ( ')و )أ(   

 للفريق الوطين فئة الشباب.

   المرافق البيداغوجية   -

مقعد رلهزة بوسائل تقنية مسعية بصرية  وثالث قاعات للتدريس رلهزة بوسائل  120غرفة استماع تسع لـ  

  موقع لالنرتنت وكافيرتيا.و  ،ديداكتيكية
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 مرافق الرياضة والتفوق. -

قاعة تقوية رلهزة كليا ، وكذلك ملعبان من العشب االصطناعيو  ملعب من العشب الطبيعيتتكون من 

 مركز اسرتجاع.،  كما تضم بآالت ذات تقنية عالية

 المركز الطبي الرياضي. -5-1-2

بعة الطبية لالعب كرة القدم عنصرا أساسيا لنوعية متابعتو، من ىذا ادلنظور تزود ادلركز التقين الوطين اتعد ادلت

نوعية عالية، رلهز بتجهيزات متطورة جدا، عملية وعالية الفعالية، يسًنىا فريق طيب مبركز طيب رياضي ذو 

 شلرضٌن.-القلوب سلتصٌن يف طب -أطباء نفسانيٌن -مدلكٌن -أطباءمتكون من:

 ىذا ادلركز مكلف كذلك بـ:

ية من األثر العمل الوقائي الذي يهدف إذل الوقا، و ادلتابعة الطبية النفسية للتالميذ ومنتخب كرة القدم

اختبار  -فحوصات الصدمات الرياضية  -الغذائية -ةيحتضًن القواعد الصح - السليب للتدريب الشديد

 التقرير الطيب الفسيولوجي للفرق الوطنية.  -كينيتيك  -التقرير العضلي اإلزو - اجملهودات

.(FC Bâle) منشآت بازل  السويسري-5-2
  

. قدر ىذا ادلشروع بعشرين مليون فرنك FC Bâleاألول جملمع  راحلج (FC Bâle)دشن مسًنو بازل

سويسري وتسمح لفرق السن الرابعة عشر بالتدريب ولعب مقابالت يف ظروف جيدة. ومن بٌن ادلنشآت 

اللياقة البدنية -قاعة العالج الطبيعي -قاعة عالج -غرف تغيًن ادلالبس رلمع )مبىن( يشملاجلديدة:

(fitness ) ملعب واحد من العشب  -أربعة مالعب من العشب الطبيعي -مالعب كرة قدممخس  -مطعم

 .(Michel PONT, 2012, pp. 32-33 ) االصطناعي
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 نادي بال لكرة القدم يوضح مركز تكوين )يوضح مركز تكوين  17شكل رقم

 Grasshoppers Club Zürich – Campus    مجمع جنادب نادي زوريخ 5-3

 ²م 550000 اجملمع قدرىامساحة : المنشآت -

 مخس مالعب كرة القدم صاحلة للعب طيلة السنة من طرف العديد من الفرق تشمل

 من العشب االصطناعي(.2من العشب +  3) 
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 تشمل على :²م 3750مبىن أساسي مساحتو 

غرفة  12االنرتنت مع  -مقهى النادي - مكتب النادي - العالج الطبيعي -غرف تغيًن ادلالبس

 ,Michel PONT ) زلل خاص باألجهزة والصيانة. -كشك -ملحق مرفق مبدخل للزوار -لألواسط

2012, p p34-35.) 

 

 جنادب نادي زوريخ منظر خارجي جملمع 18شكل رقم  

source . ( Michel PONT, 2012, p p34-35) 
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 .مالعب تدريب يف مركز جنادب زوريخ 19شكل رقم 

 Centre technique national Fernand-Sastre  مركز كالرفونتان الفرنسي 5-4

 اذليكل:  -

 .من العشب  2م66000ىكتار منها مساحة  65( عامال دائمٌن، مساحتو 60يشتغل بو ستون )

 ادلرافق الرياضية. -

سلصص للفريق الفرنسي، وملعب للمنافسة  « Michel Platini »( مالعب من العشب الطبيعي  06ستة)

بو إضاءة، رلهز مبدرجات وغرف تغيًن ادلالبس ) ملعب بيار بيبارو(، إذل جانب ملعبان من العشب 

( غرفة تغيًن ادلالبس، قاعة 16بو إنارة وستة عشر)  (80 × 50)االصطناعي بو إضاءة وآخر مغطى 

 ادلمارسة الرياضية " بالداخل"، إضافة إذل ذلك بورياضية من معايًن كرة القدم داخل القاعة تسمح ب



 المستوى العاليالمنشآت الرياضية في 

 

 

 135 

مرت  عدة  400قاعة للتقوية الرياضية وملعب خارجي للتنس، مسلك صحي، ومضمار أللعاب القوى 

 (— Wikipédia, Centre technique national Fernand-Sastre) مسالك للركض يف قلب الغابة.

 الطبية.ادلرافق  -

يشمل ادلركز الوطين التقين الفرنسي على مركز طيب دلتابعة الرياضيٌن وكذلك إدارة اإلصابات وإعادة 

التأىيل، قاعتان للمجهود ببساط وبكرات وثالث قاعات للفحص الطيب، كذلك بو ثالث قاعات 

زان إيزوكينيتيكي للتدليك، كما يضم قاعة للتقوية وقاعة للتمدد العضلي، قاعة خاصة باألشعة، وجها

)تدعيم عضلي وفحص الالتوازن(، إضافة إذل ذلك يشمل على مكان خاص بالعالج بادلياه ادلعدنية 

 مرحاضان لالسرتجاع، رواق، محام، سونا  ،( piscine de froidومسبح إعادة التأىيل وادلسبح البارد ) 

 (sauna  )  .وجاكوزي(Wikipédia, Centre technique national Fernand-Sastre —) 

 اإلطعام. -

إذا كان التدريب ضروريا فإن التغذية ال تقل أعلية، يشمل ادلركز على تغذية مكيفة للرياضيٌن باخلدمات 

الفردية، بوفيو أو بأواين الطاولة، اقرتاح قوائم غذائية يف قاعة أكل خاصة أو يف ستة قاعات خاصة زيادة 

 على صالة القهوة   

 المبيت. -

من معايًن   110غرفة مقسمة إذل سبعة إقامات منها  200لتقين الوطين فرناند زاسرت ػلتوي على ادلركز ا

 عالية.
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 مساحات االجتماعات. -

 مقعد حتتوي كلها على أجهزة مسعية بصرية. 30إذل 08قاعات اجتماع بـ  10

والرتمجة  (,vidéo-projecteurمقعد للجلوس رلهزة بفيديو إسقاط ) 180قاعة اجتماعات تسع إذل 

 (— Wikipédia, Centre technique national Fernand-Sastre)الفورية، و مركز توثيق خاص. 

 

 يوضح ميادين اللعب اخلارجية مبركز كالر فونتان 20شكل رقم 
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 خالصة.

أساسيا يف تطوير العملية التكوينية، حيث ال يقل  شلا سبق ذكره يتضح للباحث أن ادلنشآت تلعب دورا 

مرفق أعلية عن غًنه فمثلما دليدان التدريب أعلية يف تطوير اإلمكانيات البدنية واحلركية فإن لقاعة العالج 

دورا كبًنا يف وقاية الالعب من استمرار اآلالم الناجتة عن اإلصابات داخل ادليدان، كما غلب أن ال ننسى 

تلعبو مرافق تغيًن ادلالبس يف تربية الناشئٌن على النظافة واحملافظة على ادلمتلكات، حبيث ال الدور الذي 

يتلف الالعب الناشئ كل ما بين ألجل تكوينو، كما ال ننسى أن ادلنشآت الرياضية أستغلها عظماء 

 وساسة العادل للتعبًن عن أفكارىم أمام آالف األشخاص. 

 



 

 الباب الثاني
 الجانب التطبيقي
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  مدخل  الباب التطبيقي:

بعد ما تناولنا يف الباب األول الدراسة النظرية سيتطرق الباحث إىل الدراسة التطبيقية يف هذا الباب حيث 

امليدانية أما الفصل الثاين نتطرق فيه إىل عرض  واإلجراءاتقسم إىل فصلني، نتناول األول منهج البحث 

وحتليل ومناقشة النتائج املتحصل عليها من إجابات عينة الدراسة على االستبيان املقدم هلا يف ضوء 

 الفرضيات املوضوعة، ومن مث استخالص النتائج واقرتاح مجلة من احللول املستقبلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل األول
 منهجية البحث و اإلجراءات 

 امليدانية
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 المنهج المستخدم. -1

ادلختار، ومبا أن موضوع الدراسة ىو وصف العملية التكوينية للمستوى العايل  البحث طبيعة و لنوعية تبعا

الوصفي  حيث  ادلنهج استخدم الباحث يف كرة القدم احملًتفة من حيث تسيريىا وتكوين الالعبني، فقد

رأى أنو أنسب ادلناىج دلثل ىذه األنواع من الدراسات. فادلنهج الوصفي يعتمد على دراسة الواقع أو 

 الظاىرة كما توجد عليو يف الواقع، ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعرب عنها تعبريا كيفيا أو تعبريا كميا.

وادلنهج الوصفي ىو ادلنهج الذي رأى الباحث ، (123)بوداود عبد اليمين، عطاء اهلل أحمد، صفحة 

 أنو مناسب ذلذه الدراسة.

 مجتمع وعينة الدراسة  -2

 ىو العيب ومدريب وإدارات األندية احملًتفة لكرة القدم اجلزائرية. الدراسة:مجتمع  - أ

)حسن أحمد  مت اختيار العينة من األندية احملًتفة وفقا للمعادلة التالية:   عينة الدراسة: - ب

 (25، صفحة 2009ي، عبد الرحمان سيار. ، الشافع

 ن                              
 ن = 

 مربع مستوى الداللة(× + ) ن   1           
 0.05مستوى الداللة عند  –حيث   ن = رلتمع الدراسة 

 ن                          
 ن= 

 (0.25×  + )ن  1            
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 :رلتمعقام الباحث بإجراء الدراسة االستطالعية على بعض األفراد من  عينة الدراسة االستطالعية 

الدراسة ومت اختيارىا بالطريقة العشوائية لكي دتثل فئات عينة الدراسة من إدارات والعيب ومدريب 

، ومن أجل التأكد من وضوح االستبيان وطريقة اإلجابة  ووضوح معاين  فقراتو وسهولة النوادي احملًتفة

من  ان قبل الالعبني وادلدربني وادلسريين ، والتعرف على ظروف تطبيق االستبيان وما يرافقهفهمها م

( 08( العبِا، )15)ا ـــــمقدارىمن رلتمع الدراسة   صعوبات ، أجريت جتربة استطالعية على عينة

أتضح من ىذه التجربة أن تعليمات  ،العشوائيةمت اختيارىم بالطريقة  ،ين(مسري 10و) نيمدرب

كانت   بينما %74لالعبني بالنسبة األوراق اليت ردت إلينا .وكانت نسبة واضحة زلاورهو  االستبيان

، إىل جانب ذلك كانت نسب %80وكانت نسبة إجابات ادلسريين  ،%72نسبة إجابات ادلدربني 

  . اإلجابات متقاربة جدا مع إجابات العينة األساسية

 .االستبيان الموجو لالعبين أوال: -

 المحور األول : شروط ومعايير التكوين. -

 التمدرس 

٪، وكانت اإلجابة 28كانت اإلجابة مزاولة الدراسة ىي   ما ىو المجال الذي تفضلو ؟ 1: رقم السؤال

 ٪.24٪ أما الالعبون الذين فضلوا االىتمام باحلياة العملية ىي  48لعب كرة القدم ىي 

٪قالوا التكوين الدراسي، وكانت نسبة اإلجابة 32حدد األولوية بالنسبة إليك.  :02 رقم السؤال

 ٪. 22٪، أما إجابة احلصول على وظيفة فكانت نسبتهما  46التكوين يف رلال كرة القدم ىي
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الالعبني قالوا  ٪ من 30نسبة  ؟ : ىل تجتهد من أجل النجاح في مسارك الدراسي03السؤال رقم 

 أحيانا  ٪  26٪ ال ، وقال  44نعم بينما قال 

٪،  37 متوسط ٪وكانت اإلجابة18كانت اإلجابة جيد: كيف تقيم مستواك الدراسي؟04السؤال رقم 

 ٪. 45دون ادلستوى كما كانت االجابة 

٪،  35  قريبةإلجابات اكانت  المسافة بين مكان دراستك ومكان تدريبك ؟ : ىل05السؤال رقم 

 ٪.42متوسطة البعد٪،  23بعيدة 

 المجال الرياضي المحترف؟ النجاح في الدراسة يساعدك على النجاح في : ىل06السؤال رقم 

 ٪.46ة بدرجة ضئيل ٪، 29 بدرجة متوسطة٪، 25 بدرجة كبريةكانت نسبة االجابات 

 كانت االجابة : ىل استدعائك للفريق الوطني يزيدك عزما على الدراسة أكثر ؟07السؤال رقم 

 ٪،23ا أحيان٪، 43ال  ٪، 34 نعم

أجاب و  تدريبالألهنا قريبة من مقر ٪ 29قال  ؟: ما ىو سبب دراستك بمؤسستك08قم السؤال ر 

 .الن مسعة ادلؤسسة جيدة٪24 كما قالللنادي اتفاقية مع ادلؤسسة اليت تدرس فيها   ٪ 45

 المتابعة الصحية  

٪ 47يفضل  كثيرا لإلصابات؟: ما ىو الموقع الذي ال يرىق إمكانياتك وال يعرضك  09السؤال رقم 

 .حراسة ادلرمى ٪18 ، كما اختارالدفاع٪ 35ويفضل  اللعب يف اذلجوم،
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أهنا تساعد على  ٪46 أهنا مضرة بالصحة، وقال ٪ 29 قال : كيف تنظر للمنشطات؟10السؤال رقم 

 أهنا تتناىف مع القيم األخالقية. ٪25التفوق، كما قال 

بينما  نعم،  من الالعبني ٪16قال تتعاط بعض المواد المنّشطة؟أن  : ىل يطلب منك11السؤال رقم 

 .٪12.90٪، وكانت نسبة األشخاص الذين قالوا أحيانا ىي 72.07الذين قالوا ال  كانت نسبة

بينما كانت  ،لالعبني نعم  من ا ٪47قال لإلصابات أثناء المنافسات؟ : ىل تتعرض12السؤال رقم 

 أحيانا. ٪27ما قال ،ك٪26نسبة األشخاص الذين قالوا ال 

نعم،  من الالعبني ٪48 أجاب : ىل يطلب منك أن تلعب المقابالت وأنت مصاب؟13السؤال رقم 

 .٪21أحيانا بينما كانت نسبة الالعبني الذين قالوا ال، من الالعبني ٪ 31وقال 

الالعبني كانت إجابة  : ىل يتابع الطاقم الطبي إصابتك حتى تشفى منها نهائيا ؟14السؤال رقم 

 ٪ 32.25أحيانا  الالعبني الذين قالوا كما كانت نسبة  ،ال منهم ٪43، وقال ٪ 23الذين قالوا نعم 

٪ من 41قالت نسبة  لك عندما تمرض؟ : ىل تتكفل إدارة النادي بشراء األدوية15السؤال رقم 

 ٪.   24٪، وكانت نسبة اإلجابة أحيانا 35الالعبني نعم ، بينما كانت نسبة اإلجابة ال 

 قال : ىل برنامج التدريب الذي تخضع لو مع فريقك يعرضك كثيرا لإلصابات؟16السؤال رقم 

  ٪ من الالعبني قالوا أحيانا.16٪ ال، بينما كانت نسبة 43٪ من الالعبني نعم، وقال 41

كانت نسبة الالعبني الذين  : ىل تتكفل اإلدارة بأكلكم بعد التدريبات والمنافسات؟17السؤال رقم 

٪، بينما الالعبني الذين قالوا اإلدارة أحيانا   35وكانت نسبة الالعبني الذين قالوا ال   ٪،24قالوا نعم 

 ٪.41كانت نسبتهم 
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 المحور الثاني : برمجة التدريب -

٪ 18قال بينما  ،ثالث مراتمن الالعبني نتدرب ٪ 45قال  كم حصة تتدرب قي األسبوع؟-18

 ٪.37مخس مرات ىي الذين قالوا نسبة األشخاص أما  مرات،أربع تدرب ن

٪ من الالعبني نتدرب مخس  47قالت نسبة  كم ساعة تتدرب قي األسبوع؟-: 19السؤال  رقم 

٪.    09.67٪ نتدرب ذتاين ساعات وفالت نسبة الالعبني43ساعات أسبوعيا،  بينما قالت نسبة 

 .الذين قالوا أهنم يتدربون أكثر من عشر ساعات 

٪ من الالعبني التدريب البدين، واختار 30يفضل  أي نوع من التدريب تميل لو؟ -20السؤال رقم 

 ٪.45التدريب التقين، وكانت نسبة األشخاص الذين يفضلون التدريب الشامل ىي ٪ 25

٪ أن التدريب البدين ىو 51 قال : ما ىي الحصص التدريبية المبرمجة أكثر أسبوعيا؟21السؤال رقم 

٪ أن  31بينما قال  التكتيكي ىو ادلربمج أكثر، -٪  أن حصص التدريب التقين18ّد وأك ادلربمج أكثر ،

 ادلقابالت أثناء كل تدريب ىو ادلربمج أكثر يف كل تدريب أسبوعيا . لعب

 المحور الثالث: كفاءة المؤطرين. -

من  ٪42مدرب واحد، وأكد  دربنا ٪12قال  .: كم مدرب دربك السنة الماضية؟   22السؤال رقم 

 ادلدربني.الالعبني دربنا رلموعة من ٪ من 46قالت نسبة  بينمامدربان،  األشخاص درهبم

٪، بينما  89كانت نسبة الالعبني الذين قالوا مدرب واحد ىي ىل مدربوك ىم؟ -23السؤال رقم 

 ٪  دربنا مدرب رئيسي وزلضر بدين.11قال
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٪، بينما كانت  42كانت اإلجابة نعم ىيمدربك لك؟ : ىل أنت راضي عن معاملة 24السؤال رقم 

 ٪. 28قالوا ن أحيانا كانت نسبتهم  ىي ٪، أما الالعبني الذين 30نسبة اإلجابة ال ىي

أكدت  : ىل يقوم المدرب بقياس صفاتك البدنية والمهارية عن طريق اختبارات؟25السؤال رقم 

 ٪أحيانا.36٪ ال ، وأجاب 44٪ من الالعبني قالوا نعم، بينما قال 20اإلجابات أن نسبة 

٪ عبارة 25إختارت نسبة  لكم ؟ : ىل يقوم المدرب بشرح أىداف الحصة التدريبية26السؤال رقم 

 ٪. 29٪ عبارة ال، أما الالعبون الذين قالوا أحيانا فكانت نسبتهم  46نعم، بينما اختار 

اختار : ىل يشرح لكم المدرب كيفية انتشاركم في ميدان اللعب أثناء التدريب؟  27السؤال رقم 

 أحيانا . ٪16٪ بال، وقالت نسبة 41٪ من الالعبني عبارة نعم، كما عرب 43

بينما  نعم، ٪22 نسبة قالت ىل يتواجد معكم أعضاء النادي طيلة فترة التدريب؟ -28السؤال رقم 

 أحيانا.عبارة  ٪ 30نسبة   واختارت٪ ال، 48قالت نسبة 

عبارة نعم ، وكانت نسبة  ٪37اختار  ىل تتابع اإلدارة نتائجك الدراسية؟ -29السؤال رقم 

 ٪.15٪ بينما كانت نسبة األشخاص الذين قالوا وأحيانا 48ىياألشخاص الذين قالوا ال 

٪، 39 كانت نسبة اإلجابة نعم :ىل توفر لك اإلدارة وسائل نقلكم إلى المدارس؟30السؤال رقم 

 .أحيانا٪.15 ٪، بينما قالت نسبة46 ال اإلجابة نسبة وكانت

، نعم٪ 20  نسبة التق: ىل تساعدك اإلدارة على شراء األدوات المدرسية؟ 31السؤال رقم 

 أحيانا ٪ من الالعبني35 ، بينما قالال٪ عبارة 45 واختارت نسبة
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٪ ، 27كانت نسبة الالعبني الذين أجابوا نعم  : ىل تمنحك اإلدارة منحة شهرية؟32السؤال رقم 

 ٪24٪ ال، أما الالعبني الذين قالوا أحيانا كانت نسبتهم 49بينما قالت نسبة 

 المنشآت الرياضية. :المحور الرابع -

 .من الالعبني بعبارة ال ٪ 100أجاب  :ىل تتكون داخل مركز متعدد الخدمات.33 السؤال رقم

، عشب طبيعي٪ عبارة  26ر اختا : ىل نوع الميدان الذي يتدرب فيو فريقك؟ 34السؤال رقم 

 .من الرملعبارة  ٪22بينما فضل  ،عشب اصطناعي٪ عبارة 52 واختار

قال  ىل تلعبون في مالعب ذات مواصفات جيدة خالل منافسات بطولتكم ؟:35السؤال رقم 

 ٪ أحيانا ،61.29٪، وقال62٪ من الالعبني نعم. بينما كانت نسبة األشخاص الذين قالوا ال 21

كانت نسبة الالعبني الذين  :ىل كل المنافسات التي تخوضها خالل البطولة آمنة؟36السؤال رقم 

 ٪  22٪ ال، وكانت نسبة الالعبني الذين قالوا أحيانا  34٪، بينما قالت نسبة 44قالوا نعم 

 ثانيا: األسئلة المقدمة للمدربين.

 المحور األول : شروط ومعايير التكوين. -

 التمدرس 

ذين أجابوا نعم ىي كانت نسبة ادلدربني ال :ىل تتابع الجانب الدراسي لالعبيك.01السؤال رقم 

 ٪. 18نسبة ادلدربني الذين قالوا أحيانا  ٪، وكانت67٪، بينما كانت نسبة ادلربني الذين قالوا ال ىي 14
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٪ من ادلدربني نعم، بينما  33قال  :ىل تحث الالعبين على المثابرة في الدراسة؟02السؤال رقم 

 ٪.13الذين قالوا أحيانا كانت نسبتهم ٪، أما ادلدربني  54كانت نسبة ادلدربني الذين قالوا ال 

ادلدربني  كانت نسبة :ىل تتصل بإدارة المدرسة لمتابعة اىتمام الالعبين بدراستهم ؟03السؤال رقم 

 ٪ من ادلدربني أحيانا. 22 ت نسبةوقال ٪ من ادلدربني ال،61٪، بينما قال 17الذين قالوا نعم 

 :المتابعة الصحية 

٪ من ادلدربني أجابوا نعم 30 مستوى تطور شفاء الالعبين من اإلصابات؟:ىل تتابع 04السؤال رقم 

 ٪  من األشخاص عبارة أحيانا.29٪، واختارت 41، بينما كانت نسبة ادلدربني الذين أجابوا ال 

٪ من 22أجاب  تدريبية خاصة لاّلعب الذي يتعرض إلصابة؟  : ىل تبرمج حصص05السؤال رقم

 ٪.25٪ ال، وكانت نسبة ادلدربني الذين قالوا أحيانا 53وقالت نسبة ادلدربني نعم،

ادلدربني نعم ، من  ٪28 قال : ىل تقدم دروس لالعبين حول خطورة المنشطات؟06السؤال رقم 

 ٪.24٪، وكانت نسبة الذين قالوا أحيانا 48ادلدربني الذين قالوا ال كانت نسبة   بينما

كانت نسبة ادلدربني الذين  ميم العملية التدريبية؟: ىل يساعدك الفريق الطبي في تص07السؤال رقم 

 ٪.00٪ بينما كانت نسبة ادلدربني الذين قالوا نعم و الذين قالوا أحيانا كانت نسبتهم  00أجابوا نعم 

 برمجة التدريبالمحور الثاني:  -

ادلدربني ٪ من 34 قال : ىل تسطر برنامج تدريبي سنوي للفئة التي تقوم بتدريبها؟08السؤال رقم 

 ٪.17قالوا أحيانا  ادلدربني الذين٪، بينما كانت نسبة 49وكانت نسبة ادلدربني الذين قالوا ال  ،نعم
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كانت نسبة ادلدربني  : ىل تحدد أىداف خاصة في كل حصة تدريبية لهذه الفئة؟09السؤال رقم 

 ٪ من ادلدربني أحيانا. 15٪، وقال 49٪، وكانت نسبة ادلدربني الذين قالوا ال  36الذين قالوا حندد.

 نسبة ادلدربني الذين قالوا نعم  كانت : ىل تشرح أىداف الحصة التدريبية  لاّلعبين؟ 10 السؤال رقم 

 ٪. 20٪، وكانت نسبة الذين قالوا أحيانا 44٪، أما نسبة ادلدربني الذين قالوا ال 36ىي

ادلدربني ٪ من 10قال  عبيك؟: ىل تتحقق جميع األىداف التي تسطرىا لتكوين ال11السؤال رقم 

 ٪.15٪ ادلدربني عبارة ال، بينما كانت نسبة ادلدربني الذين قالوا أحيانا 76 ، كما أكد تتحقق نعم

كانت نسبة ادلدربني  : ىل تقيم بطريقة أو أخرى مستوى تقدم أو تحسن العبيكم؟12السؤال رقم 

 ٪ 26الذين قالوا أحيانا ٪، وكانت نسبة 40٪، أما نسبة ادلدربني الذين قالوا ال فهي 34الذين قالوا نعم 

ىل تبحث باستمرار على معارف حول خصائص الفئة العمرية التي تكونها وطرق :13السؤال رقم 

٪، بينما كانت 54٪، أما نسبة ادلدربني الذين قالوا ال فهي 22نسبة ادلدربني الذين قالوا نعم ىي تدريبها؟

 ٪ من ادلدربني الذين قالوا أحيانا. 24نسبة 

ادلدربني الذين  نسبة ؟: ىل حجم حصص التدريب الذي تبرمجو خالل األسبوع ىو14السؤال رقم 

 ٪ نربمج مخس تدريبات.15٪ أربع حصص ، وقال 29٪، وأجاب 56أجابوا ثالث حصص ىي 

٪ من ادلدربني الذين 70كانت نسبة  : ما ىو عدد ساعات التدريب المبرمجة يوميا ؟15سؤال رقم ال

 ٪ ساعتني، ومل يقل أحدا من ادلدربني أنو يربمج ثالث ساعات.30أجابوا ساعة ونصف، بينما أجاب 

٪ من ادلدربني الذين 15كانت نسبة  في عملك؟  : ىل  يساعدك مدربون آخرون16السؤال رقم

 ٪.16٪ من ادلربني ال، وكانت نسبة اإلجابة أحيانا69ابوا نعم، بينما أجاب أج
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٪ من 31قال  : ىل تعتمد على مراجع في برمجة وتحضير الحصص التدريبية؟17السؤال رقم 

 ٪. 23 ٪ من ادلربني ال ، وكانت نسبة اإلجابة أحيانا46ب أجاو ، ادلدربني نعم 

ادلدربني الذين كانت نسبة  بتطبيق ما تقدمو لهم خالل التدريب؟: ىل يكتفي العبوك 18السؤال رقم 

 ٪. 29٪ من ادلربني ال ، وكانت نسبة اإلجابة أحيانا 44٪ ، بينما أجاب 37أجابوا نعم 

 كفاءة التأطير.  الثالث:  محورال -

٪ من ادلدربني 26كانت نسبة  : ىل تبحث عن الالعب الموىوب خارج النادي؟19السؤال رقم 

 ٪. 34أحيانا  ٪ من ادلربني الذين قالوا ال ، وكانت نسبة 40أجاب جابوا نعم ، بينماالذي أ

ادلدربني من ٪ 25نسبة أجاب  : ىل ينجح الالعبون في تطبيق جميع ما تقدمو لهم؟20السؤال رقم 

 ٪من ادلدربني أحيانا. 34٪ ، بينما أجابت نسبة 41ة ادلربني الذين  قالوا ال نعم ، وكانت نسب

٪ 35 قال : ىل للقوة الذىنية دور كبير في التفوق الرياضي في المستوى العالي؟21السؤال رقم 

 .٪من ادلدربني أحيانا  39، وأجابت نسبة ال٪ من ادلربني 26نسبة  قالت،  بينما  نعم ادلدربنيمن 

 : ىل المرور بجميع مراحل التكوين شرط أساسي النتقاء الالعب الذي ينتمي22السؤال رقم

٪من 23٪ ال ، كما أجابت نسبة  52، وقالت نسبة  نعم  عبارة ٪ من ادلدربني25 اختار لمجموعتك؟

 ادلدربني أحيانا.

 :ىل يوجد فرق بين التكوين في المستوى العالي والتكوين في المستويات الدنيا؟23السؤال رقم

٪،  وأجابت 28الذين قالوا ال  ٪ من ادلدربني الذي قالوا نعم، بينما كانت نسبة ادلدربني50كانت نسبة 

 ٪ من ادلدربني أحيانا.22نسبة 
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كانت نسبة ادلدربني الذين  :ىل تمر بتكوين خاص بالفئة العمرية التي تقوم بتكوينها؟24السؤال رقم

٪ ، بينما كانت نسبة ادلدربني الذين قالوا أحيانا 45ادلدربني الذين قالوا ال وكانت نسبة ٪،30قالوا نعم 

25.٪ 

:ىل تتواصل مع أشخاص آخرين من اجل تبادل الخبرات في مجال التكوين في  25السؤال ر قم

٪ ال ، وكانت نسبة الذين قالوا أحيانا 27٪من ادلدربني نعم ، كما قالت نسبة  .40قال  كرة القدم؟

33٪ 

 .المنشئات الرياضية الرابع: محورال -

ادلدربني  ٪من 39قال ى عدة مرافق.: ىل تدرب العبيك داخل منشأة تحتوي عل26السؤال رقم

 ٪.28وكانت نسبة ادلدربني الذين قالوا أحيانا  ،ال٪عبارة 33نسبة  كما فضلت نعم،

 ٪ من 20 : ىل تدرب العبيك بمنشأة تحتوي على عدة ميادين لعب وتدريب.؟27السؤال رقم

 أحيانا. ادلدربني٪ من 15 نسبة ٪، وقالت 65نسبة ادلدربني الذين قالوا ال  وبلغتادلدربني قالوا نعم ، 

 عبارة من ادلدربني٪30 اختار : ىل تنجز حصص التدريب داخل ميدان لعب من؟28لسؤال رقما

 الرمل. ٪ التدريب على27أكد كماو العشب االصطناعي،  عبارة ٪43 فضلبينما العشب الطبيعي، 

 ٪ من ادلربني 10 اختار عليها ؟: ما ىو نوع ميادين اللعب التي تتجنب تدريب فريقك 29السؤال رقم

 الرمل.  علىالتدريب  ٪60نسبة  فضلتالعشب االصطناعي، و  عبارة٪ 30 وفضلالعشب الطبيعي، عبارة 

ادلدربني  ٪ من70قال  : ىل تدرب فريقك على العشب االصطناعي أثناء الحرارة؟30السؤال رقم

 .أحيانا  ٪ عبارة17اراخت٪، بينما 13نعم ، وكانت نسبة ادلدربني الذين قالوا ال 
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: ىل تحتوي المنشأة التي تدرب فيها العبيك على قاعة للتقوية بها آالت تقوية 31السؤال رقم

 ٪. 80٪، بينما كانت نسبة ادلدربني الذين قالوا ال 20نعم الذين قالوا  ادلدربنيكانت نسبة  حديثة.

المالبس،  حمام ومعدات صحية : ىل تدّرب فريق بمنشأة تحتوي على غرفة تغيير 32السؤال رقم

 ٪، أما 57٪، بينما كانت نسبة ادلدربني الذين قالوا ال30كانت نسبة ادلدربني الذين قالوا نعم  متطورة.

 ٪. 13األشخاص الذين كانت إجابتهم أحيانا فكانت نسبتهم 

ن كانت نسبة ادلدربني الذي : ىل تدرب فريقك داخل منشآت تحتوي على مطاعم.33السؤال رقم

  .٪ 100قالوا ال 

: ىل تدرب فريقك داخل منشأة تحتوي على قاعة للعالج واإلسعاف وقاعة 34السؤال رقم

 .ال  ٪ من الدربني عبارة100 فضل٪، و 00كانت نسبة ادلدربني الذين قالوا نعم  لالستشفاء والتدليك.

 والمحاضرات. : ىل تحتوي المنشأة التي تدرب فيها فريقك على قاعات للتدريس35السؤال رقم

 .مبنشأة التدريب قاعات للتدريس واحملاضرات٪ من ادلدربني عدم وجود 100أكدت نسبة 

كانت  : ىل تحتوي المنشأة التي تدرب فيها فريقك مكان مخصص للصحافة.36السؤال رقم

 ٪.20 قالوا ال يوجد كانت نسبة ادلدربني الذينو ٪ من ادلدربني الذين قالوا يوجد ، 80نسبة  

 : ىل المنشأة التي تدرب فيها العبيك تحتوي على الشروط األمنية المطلوبة .37ال رقمالسؤ 

٪، أما ادلدربني 27نسبة ادلدربني الذين قالوا ال  ٪، وكانت40كانت نسبة ادلدربني الذين قالوا نعم حتتوي 

 ٪. 33الذين قالوا أحيانا فكانت نسبتهم
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 سئلة خاصة بالمسيرينثالثا: األ 

 األول : شروط ومعايير التكوين.المحور  -

 التمدرس 

٪ 100يف ىذا السؤال كانت نسبة  : ىل يتكون العبوا ناديكم داخل مركز تكوين ؟01السؤال رقم

 من اإلجابات لصاحل األشخاص الذين أكدوا أن العبيهم ال يتكونون داخل مركز تكوين.

٪، 26كانت نسبة ادلسريين الذين أجابوا نعم  : ىل لديكم سياسة متابعة الدراسة؟02السؤال رقم

  ٪. 24٪، بينما كانت نسبة األشخاص الذين قالوا أحيانا 50وكانت نسبة اإلجابة بال 

كانت نسبة األشخاص الذين قالوا نعم   : ىل تكرمون الالعب الناجح في دراستو؟03السؤال رقم

 ٪ أحيانا.25لت نسبة ٪، وقا55٪، بينما كانت نسبة اإلداريني الذين قالوا ال 20

نعم  األشخاصمن   ٪26نسبة  قالت وقص في بعض المىاد الدراسية؟ : هل تدعمىن الالعب الذي يعاوي مه40السؤال رقم

 ٪.26٪ ال، بينما  األشخاص الذين قالوا أحيانا 48نسبة  قالت، و 

األشخاص نعم من ٪ 22قالت نسبة  : ىل تعاقبون الالعب المتكاسل في دراستو؟05السؤال رقم

    األشخاص أحيانا .من  ٪23 قال كمااإلداريني ال ،  من   ٪55قلت نسبة نعاقب ، و 

كانت نسبة ادلسريين  : ىل توفرون مواصالت لالعبين من أجل الذىاب للمدرسة؟06السؤال رقم 

إىل ادلدرسة  ٪، أما األشخاص الذين قالوا ال نوفر ادلوصالت اليت تنقل الالعبني15الذين قالوا نعم نوفر 

 ٪.32٪، وكانت نسبة اإلداريني الذين قالوا أحيانا فكانت نسبتهم 53فكانت نسبتهم 
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 المتابعة الصحية 

األشخاص  ٪24نسبة  أجابت : ىل لدى ناديكم إستراتيجية متابعة صحية لالعبيكم؟07السؤال رقم

 ٪.22ال ، أما الذين قالوا أحيانا فكانت نسبتهم  إلدارينيامن  ٪ 54نسبة  وقالتنعم ، 

 ٪13 قال : ىل يتواجد ضمن فريقكم طاقم طبي مختص يتابع صحة العبيكم ؟ 08السؤال رقم 

 .اإلداريني قالوا أحيانامن  ٪27األشخاص ال، بينما من ٪ 60 كما قالادلسريين نعم ،   من

  ٪24اختار الدقيقة لالعبين في ناديكم؟: ىل يركز الطاقم الطبي على المتابعة 09السؤال رقم

 ٪.25.30ال، أما الذين قالوا أحيانا فكانت نسبتهم عبارة  ٪51 فضلنعم، كما  عبارةادلسريين 

٪ من 23فضلت نسبة  :ىل يتواجد الطاقم الطبي مع الالعبين أثناء التدريبات؟10السؤال رقم

 ٪.22وبلغت نسبة الذين قالوا أحيانا ٪،  55األشخاص عبارة نعم، وقدرت نسبة الذين قالوا ال 

 المحور الثاني: برامج التدريب -

٪، وكانت 13كانت نسبة اإلجابة بنعم  : ىل تكونون العبيكم داخل مركز تكوين ؟11السؤال رقم 

 ٪. 15٪، بينما كانت نسبة األشخاص الذين قالوا أحيانا 72نسبة اإلجابة بال 

كانت نسبة اإلجابة  المستوى العالي ؟ تكوين العبي : ىل لديكم برامج خاصة في12السؤال رقم

 ٪.22٪،بينما كانت نسبة األشخاص الذين قالوا أحيانا.63٪، وكانت نسبة اإلجابة بال 15بنعم 

 : ىل يتوفر إلدارتكم الوقت الكافي لبرمجة تدريب الاّلعب في مرحلة التكوين؟ 13السؤال رقم 

٪، بينما كانت نسبة 45٪، وكانت نسبة اإلجابة بال 30بنعم  13كانت نسبة اإلجابة عن السؤال 

 ٪.25األشخاص الذين قالوا أحيانا
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 : ىل تقف إدارتكم على برمجة عدة تدريبات في اليوم لصالح الالعب المتكون؟14السؤال رقم 

٪، أما  55٪، بينما كانت نسبة اإلداريني الذين قالوا ال 15كانت نسبة األشخاص الذين أجابوا نعم 

 ٪.30شخاص الذين قالوا أحيانا فكانت نسبتهم األ

: ىل عدد المقابالت التي يلعبها الالعب مناسبة لتكوين العب المستوى العالي؟   15السؤال رقم 

٪ ، أما األشخاص الذين قالوا ال يناسب فكانت  22كانت نسب ادلسريين الذين قالوا نعم يناسب 

            ٪.28الوا أحيانا ٪، وكانت نسبة اإلداريني الذين ق50نسبتهم 

٪ من اإلداريني 25قال  : ىل تقدم لكم اتحادية كرة القدم برامج تكوين الالعبين؟16السؤال رقم 

 ٪.25٪ ال ، أما األشخاص الذين قالوا أحيانا فكانت نسبتهم  45نعم ، كما قال 

كانت نسبة  دى ؟برامج تكوين طويلة المل توفرون إمكانيات كبيرة لتصميم : ى17السؤال رقم

 ٪.20أحيانا  اإلجابة بينما كانت نسبة ،٪48ال وكانت نسبة اإلجابة  ،٪32نعم اإلجابة 

 .كفاءة التأطير  الثالث: محورال

من اإلداريني  ٪30قال  :ىل توظفون  اختصاصيين  من خريجي الدراسات المعمقة.18السؤال رقم 

 ٪.08نسبة األشخاص الذين قالوا أحيانا ىي  ٪، وكانت51نعم ، بينما كانت نسبة الذين قالوا ال 

كانت نسبة  : ىل يعمل معكم مكونون مختصون في مجال كرة القدم المحترفة؟19السؤال رقم

نسبة ٪، بينما كانت 48ال ٪، وكانت نسبة اإلجابة  25اإلجابة نعم  19اإلجابة عن السؤال رقم 

 ٪. 26.50 اإلجابة أحيانا
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 رياضية:المنشآت ال الرابع: محورال

أجاب  تحتوي على عدة مرافق؟ : ىل يتكون العبي ناديكم داخل منشئة رياضية20السؤال رقم 

 ٪. 21٪ ال ، بينما نسبة األشخاص الذين قالوا أحيانا ىي 63٪ نعم  ، كما قال 16

: ىل يتكون العبيكم بمنشئة بها مرافق مجهزة وفقا لمتطلبات النوادي المحترفة؟ 21السؤال رقم 

 ٪،73٪، بينما كانت نسبة األشخاص الذين قالوا ال 13كانت نسبة األشخاص الذين قالوا نعم 

 ٪   14وكانت نسبة األشخاص الذين قالوا أحيانا

؟ : ىل توفرون لناشئيكم منشأة بها غرفة تغيير مالبس ومعدات صحية متطورة22السؤال رقم 

 ٪  من ادلسريين عبارة أحيانا.13كما أجاب ٪ عبارة ال،   56٪ عبارة نعم ، بينما اختار 29فضل

كانت نسبة اإلداريني  : ىل تتوفر المنشأة التي  يتكون فيها العبيك على مطعم.23السؤال رقم 

 ٪.87٪ ، بينما كانت نسبة ادلدربني الذين قالوا ال يوجد 13الذين قالوا نعم يوجد  

كانت  عبيكم قاعات للعالج والتدليك.: ىل يتوفر بالمنشأة التي يتكون فيها ال24السؤال رقم   

 ٪.85٪، وكانت نسبة األشخاص الذين قالوا ال يوجد 15نسبة اإلداريني الذين قالوا نعم 

كانت  قاعات للتدريس وأخرى للمحاضرات. : ىل يتدرب فريقكم داخل منشأة بها25السؤال رقم 

  ال يوجد.٪ من اإلداريني87٪، بينما قال 13نسبة األشخاص الذين قالوا نعم 

 : ىل يتكون العبي ناديكم بمنشأة تحتوي على قاعة للتقوية مجهزة بآالت متطورة.26السؤال رقم 

٪، وكانت  .62٪، بينما كانت نسبة األشخاص الذين قالوا ال 15نعمكانت نسبة اإلداريني الذين قالوا 

  ٪.23نسبة األشخاص الذين قالوا أحيانا
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٪ 25أجاب  م داخل ميدان لعب وتدريب من النوعية الجيدة؟: ىل ينشط ناشئيك27السؤال رقم 

 ٪.20٪، وكانت نسبة األشخاص الذين قالوا أحيانا 55نعم، بينما كانت نسبة األشخاص الذين قالوا ال 

 بعض أندية الوسط والشرق اجلزائري احملًتفة من الرابطة  ميس حبثنا :ةالعينة األساسية للدراس

 األندية ومسريي إىل العيب ومدريب موجهة فهي األسئلة استمارة فيما خيص أما األوىل والثانية، 

 -مولودية باتنة   -رتعية اخلروب  -أحتاد اجلزائر -شباب بلوزدادوالفرق ادلعنية ىي:  اخلاصة،

 .ومولودية العلمة .نصر حسني داي –  ملودية جباية  -   وفاق سطيف – قسنطينة شباب

 قة عشوائية مت أختيارىا وفقا للمعادلة السابقة.حيث أخذت ىذه العينة بطري

 مجاالت البحث :  -ج

 أندية كرة القدم احملًتفة للوسط والشرق اجلزائري و،  مدربو ومسريوالعبالمجال البشري :  -1

 (2015  /2016).   

 (  21/04/2015( لغاية )20/03/2015أدلده من  ) المجال ألزماني :-2

 بالبحث عنية األندية ادل ومقرات مالعبالمجال المكاني : -3

مبا أن البحث يتبع يف سلتلف مراحلو ادلنهج الوصفي، فإنو بذلك  أدوات جمع البيانات: -3

يعتمد على إحدى أدوات ىذا ادلنهج وىي االستبيان الذي يعترب األنسب ذلذه الدراسة، 

يع أفراد عينة يتكون االستبيان من رلموعة من األسئلة اليت تعرض يف شكل استمارة على رت

 الدراسة. 
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أجرى الباحث مقابالت شخصية لبعض اخلرباء وادلختصني يف رلال االتكوين  المقابلة الشخصية: - أ

الرياضي، خصوصا يف رلال التكوين يف مدارس كرة القدم احملًتفة، واستهدفت ادلقابالت التعرف 

على واقع التكوين الرياضي بالنوادي اجلزائرية احملًتفة، شلا ساعد الباحث على التعرف عن الوضع 

 ين الرياضي حىت ميكن وضع خطة تتناول موضوع الدراسة احلالية بصفة شاملة. احلقيقي للتكو 

من خالل ادلقابالت الشخصية واالطالع على ادلراجع العلمية ادلتخصصة  استمارة االستبيان:  - ب

والدراسات السابقة اخلاصة مبوضوع الدراسة " تكوين العيب ادلستوى العايل يف رلال كرة القدم  

 استخالص العوامل والعناصر األساسية اليت ميكن اختاذىا كمحاور دلوضوع الدراسة.احملًتفة"، مت 

كذلك مت وضع العبارات اخلاصة بكل زلور، وىي عبارات أساسية وعبارات فرعية يف صورهتا ادلبدئية        

ور والعبارات لعرضها على اخلرباء يف رلاالت التكوين يف مدارس كرة القدم احملًتفة إلبداء الرأي يف احملا

ادلقًتحة وادلرتبطة بكل زلور، مع وضع ادلقًتحات اخلاصة باحملاور والعبارات وكذا مدى مناسبة ميزان التقدير 

 أحيانا( . –ال  –ادلقًتح )نعم 

بعد إجراء التعديالت ادلرتبطة بآراء اخلرباء بالنسبة للمحاور والعبارات، وضعت االستمارة بصفتها       

النهائية بعدد احملاور كوحدة متكاملة لتحقيق إسًتاتيجية تكوين الالعب يف ادلستوى العايل يف كرة القدم 

 اجلزائرية احملًتفة.

  المعامالت العلمية الستمارة االستبيان. -4

من االساتذة اخلرباء مت عرض ، وكان  07االستمارة بصورهتا ادلبدئية على  دق المحتوى:ص - أ

 عرض االستمارة عليهم بادلقابلة الشخصية اليت أجراىا الباحث الستطالع آرائهم يف

 االستمارة لتوضيح موضوع الدراسة وأىدافها.
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ستمارة وإعادة تطبيقها مت ثبات االستبيان بطريقة تطبيق اال ثبات استمارة االستبيان.  - ب

وسطاء  باستعانة سلمت يوما على عينة التقنني قيد الدراسة، وقد 15بفاصل زمين قدره 

، مث 2015أبريل  04إىل  03األجوبة من تاريخ  وكان رتع 2015مارس 20بتاريخ 

استمر الباحث يف تطبيق توزيع االستبيان على ما تبقى من عينة البحث )عينة التطبيق( ، 

يف ادلدة من ( مسريا 105( مدربا و )48) ،( العباِ 121لغ رلموع أفرادىا )والبا

 (.   21/04/2015( لغاية )06/04/2015)

 للنتائج. اإلحصائية المعالجة -5

 ىي استعملها الباحث اليت اإلحصائية ادلئوية: التقنية النسبة حساب : الوصفية المعالجة 

 عدد االجابات النسبة المئوية   التالية:بالقاعدة  معرفة وىي ادلئوية، حساب النسبة
                 العدد االجمالي   

 مج  القيم  المتوقعة  القيم   المشاىدة        كا   المحسوبة   :2كا قيمة حساب : التحليلية المعالجة 
القيم  المتوقعة                                       

 .α = 0,05الداللة  قيمة عند إحصائية داللة للفروق فان اجملدولة² كا ≥ احملسوبة ²كا كانت إذا

 صعوبات البحث:  -6

 واجو الباحث العديد من الصعوبات خالل دراستو دتثلت يف: -

 قلة ادلراجع باللغة العربية.  -

  ضياع بعض االستمارات االستبيانية.و صعوبة اسًتجاع بعض االستبيانات ادلوزعة   -

 من استالم الباحث إلجابات عن االستبيانات األندية بالرغم صعوبة احلصول على ختم بعض -

  ادلوجهة إليهم.



 

 الفصل الثاني
 عرض و حتليل 
 ومناقشة النتائج
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 تمهيد:

وربليل  اإلجابة عن كل سؤاؿ  يتناوؿ الباحث نتائجسيقـو الباحث يف ىذا الفصل بالدراسة اؼبيدانية، إذ 

االستنتاج العاـ، كما سنتقدـ  بالفرضيات، وتقدميكل إجابة مث التعليق عليها، وبعدىا سنقـو بربط النتائج 

 بعض اغبلوؿ اؼبستقبلية.
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 أوال: االستبيان الموجو لالعبين

المحور األول : الشروط والمعايير التي تؤخذ بعين االعتبار أثناء عملية تكوين العب المستوى 

 .العالي بمدارس تكوين الالعبين المحترفين في الجزائر

 التمدرس -

 ما ىو المجال الذي تفضلو ؟ 1: رقم السؤال

 : عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية الخاصة بالمجال الذي يفضلو الالعب. 11جدول رقم 

 مزاولة الدراسة لعب كرة القدم تشتغل في وظيفة المجموع

93 20 46 12 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 11,1935484 5,99 دال 2.20 21

2< من قيمة كا 11,193احملسوبة ىي   2أف قيمة كا 11يبني اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ  

 فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم ىو لصاحل العبارة )لعب كرة القدـ( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 

 : يوضح نسب اجملاؿ الذي يفضلو الالعب21شكل رقم
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 أف نسبة الالعبني الذين يفضلوف مزاولة الدراسة بدال عن لعب كرة القدـ أو التوجو 21رقم يبني الشكل 

٪، بينما كانت نسبة الالعبني الذين يفضلوف لعب كرة القدـ عن مزاولة 29.03كبو اغبياة العملية ىي 

التكوين  العملية عناالىتماـ باغبياة  الذين فضلواالالعبوف  ٪، أما 49.46 العملية ىيالدراسة أو اغبياة 

وعي كبري من طرؼ نسبة ىائلة من  ومنو تدؿ ىذه النتائج على عدـ وجود ،٪21.51يف اجملاؿ الرياضي 

الالعبني على أمهية الدراسة، خصوصا وأف كل الدوؿ اؼبتقدمة يف ؾباؿ تكوين العيب اؼبستوى العارل هتتم دبا 

تدؿ خبرباء يسامهوف يف وضع برنامج تكويين حيتوي يسمى باؼبشروع اؼبزدوج،  وعليو من اؼبستحسن أف نس

على شرط التمدرس الذي يعترب مشروع مهم جدا  يف حياة العب  اؼبستوى العارل يف ؾباؿ كرة القدـ 

 اعبزائرية.

 حدد األولوية بالنسبة إليك. :21 رقم السؤال

 بالنسبة لالعب.: عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية الخاصة بتحديد األولوية 11جدول رقم 

 الدراسة كرة القدم العمل في وظيفة المجموع

93 12 50 12 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 10,2580645 5,99 دال 2.20 21

عند مستوى 5,99اعبدولية بػ  2وكا 10,258احملسوبة قدرت بػػػ  2أف  كا 12يبني اعبدوؿ رقم 

 ، حيث أف الفرؽ واػبالؼ بني القيم ىو لصاحل العبارة )كرة القدـ( 2.ودرجة حرية  5...داللة
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 : يوضح نسب ربديد األولوية بالنسبة لالعب يف مرحلة التكوين22شكل رقم 

 ٪ من الالعبني قالوا أف األولوية بالنسبة إليهم ىي التكوين .1..3أف نسبة  22يبني الشكل رقم 

 األشخاص الذين قالوا أف األولوية بالنسبة إليهم ىي التكوين يف ؾباؿ كرة القدـ ىيالدراسي، بينما نسبة 

٪، أما األشخاص الذين يروف أف األولوية بالنسبة إليهم ىو اغبصوؿ على وظيفة فكانت نسبتهم 48.38

ئرية على أّف العديد من الالعبني يف مدارس كرة القدـ اعبزا 2.٪، كما تدؿ نتائج السؤاؿ رقم  .21.5

احملًتفة ال يعطوف أمهية إذل التكوين الدراسي وىذا نابع أساسا من غياب الدافع الذي حيفز الالعب على 

اؼبثابرة يف الدراسة، لذلك البد أف يكوف عنصر الدراسة ضمن عناصر إسًتاتيجية تكوين العب كرة القدـ 

  ؾباؿ كرة القدـ اعبزائرية احملًتفة.يف مدارس اؼبستوى العارل، وتكوف لو نفس أمهية التكوين الرياضي يف

 ؟ : ىل تجتهد من أجل النجاح في مسارك الدراسي21السؤال رقم 

 : عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية الخاصة باالجتهاد خالل المسار الدراسي11جدول رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

93 25 42 16 

 كا المحسوبة الجدوليةكا  الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 5,09677419 5,99 دال 2.20 21
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 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2> من قيمة كا 5,0967احملسوبة ىي   2أف قيمة كا  13يبني اعبدوؿ رقم 

 فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم غري داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 

 يوضح نسب االجتهاد خالؿ اؼبسار الدراسي 23شكل رقم 

 يبني أمهية النجاح يف اؼبشوار الدراسي عند الالعبني اؼبتكونني يف مدراس  الذي 23 الشكل رقم من نالحظ

الالعبني يقولوف أهنم جيتهدوف من أجل النجاح يف مشوارىم  ٪ من27.95نسبة  كرة القدـ احملًتفة، أف

 ٪ 26.88ار الدراسي، ويرى  ٪ قالوا أهنم ال جيتهدوف من أجل النجاح يف اؼبشو  45.16الدراسي بينما 

 أهنم جيتهدوف أحيانا من أجل النجاح يف اؼبشوار الدراسي وأحيانا ال جيتهدوف. 

تبني النتائج اؼبوجودة يف اعبدوؿ والشكل أعاله  أف شرحية  كبرية من الالعبني غري  واعية بأمهية االجتهاد  

يف اجملاؿ الدراسي، خصوصا وأف النجاح يف اؼبشوار الرياضي غري مضموف وأف عقد االحًتاؼ تتحصل 

بذلك يكوف النجاح يف اجملاؿ الدراسي علية نسبة قليلة من الالعبني الذين يتكونوف يف كرة القدـ احملًتفة، و 

 ىو الضامن األساسي للمستقبل االجتماعي لدى الفرد. 
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 : كيف تقيم مستواك الدراسي؟25السؤال رقم 

 : عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن تقييم المستوى الدراسي لالعب 15جدول رقم 

 جيد متوسط دون المستوى المجموع

93 51 15 16 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 4,96774194 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا  14يبني اعبدوؿ رقم 
 

 اجملدولية اؼبقدرة  2< من قيمة كا 4,9677419احملسوبة ىي  

 ، فإف الفرؽ واػبالؼ بني القيم غري داؿ إحصائيا.5...تساوي  αعند  5.99بػ 

 

 : نسب اإلجابة عن السؤاؿ الرابع اػباص بتقييم اؼبستوى الدراسي لالعب.24شكل رقم 

 ٪، .17.2األشخاص الذين يقيموف مستواىم الدراسي بأنو جيد ىي  أف نسبة 24يبني لنا الشكل رقم 

 األشخاص  ٪، بينما تقدر نسبة36.55ونسبة األشخاص الذين يروف أف مستواىم الدراسي متوسط ىي 

 ٪. 46.23مستواىم الدراسي دوف اؼبستوى ىي الذين
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يعترب اؼبستوى اعبيد لالعبني يف الدراسة قليل ، كما تشري  4.من خالؿ نتائج اإلجابات عن السؤاؿ رقم 

األرقاـ إذل أف ؾبموعة كبرية من الالعبني مستواىم الدراسي ال ينبئ بالنجاح، وبالتارل نالحظ أف مرافقة 

كرة القدـ اعبزائرية احملًتفة لالعبني من أجل ربسني مستواىم الدراسي ؿبور لو   مسئورل التكوين يف نوادي

أمهية كبرية يتطلب اؼبتابعة الدقيقة يف صبيع اؼبواد حىت يتحسن اؼبستوى الدراسي عبميع الالعبني ويكونوف 

 بالتارل قدوة لغريىم يف التقدـ الدراسي دبستوى جيد.

 ان دراستك ومكان تدريبك ؟المسافة بين مك : ىل20السؤال رقم 

 البعد بين مكان الدراسة ومكان تدريب الالعب. : عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن 10جدول رقم 

 لزٚجخ ثعٛذح يتٕططخ انجعذ انًزًٕع

39 04 04 99 

 كب٘ انًضظٕثخ كب٘ انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ دررخ انضزٚخ

 6,5483871 0033 دال 4040 40

عند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 6,54احملسوبة ىي   2أف قيمة كا 15يبني اعبدوؿ رقم 

α  فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة )متوسط البعد( داؿ إحصائيا. 5...تساوي ، 

 

 : يوضح نسب اؼبسافة بني مكاف الدراسة ومكاف التدريب.25شكل رقم 

 كانت نسبة األشخاص الذين أجابوا بأف مكاف التدريب قريب من مكاف اؼبؤسسة اليت يدرسوف فيها
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 ٪، وكانت نسبة األشخاص الذين قالوا أف مكاف التدريب بعيدا عن مكاف الدراسة ىي 35.48ىي

نسبتهم ٪، أما األشخاص الذين قالوا أف مكاف التدريب متوسط البعد عن مكاف الدراسة كانت  .21.5

43..1.٪ 

تدؿ ىذه النتائج أف نوادي كرة القدـ اعبزائرية احملًتفة ليست ؽبا إسًتاتيجية نقل الالعبني بني اؼبنزؿ  

واؼبلعب واؼبدرسة فبا يؤثر على تنقل الالعبني إذل اؼبالعب يف الوقت احملدد خصوصا أوالئك الذين يقطنوف 

ملية التدريبية، كما يعد عائقا بالنسبة للتنقل من اؼبلعب بعيدا عن مكاف التدريب وىذا يؤثر سلبا على الع

 إذل اؼبدرسة و يعترب من مسببات الفشل يف اؼبسار الدراسي.  

 المجال الرياضي المحترف؟  النجاح في الدراسة يساعدك على النجاح في : ىل26السؤال رقم 

 المجال الرياضي على النجاح في المجال الرياضي المحترفساعدة المستوى الدراسي المتقدم عن معدد اإلجابات  :16الجدول رقم 

 بدرجة كبيرة بدرجة متوسطة بدرجة ضئيلة المجموع

51 55 26 11 

 كاي المحسوبة كاي الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 6,29032258 0.55 دال 2.20 21

عند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2من قيمة كا < 6,290احملسوبة ىي   2أف قيمة كا  16يبني اعبدوؿ رقم 

α  فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة )بدرجة ضئيلة( داؿ إحصائيا. 5...تساوي ، 
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 : يوضح بنسب مساعدة اؼبستوى الدراسي اؼبتقدـ على النجاح يف اجملاؿ الرياضي احملًتؼ.26شكل رقم 

 أف  اؼبستوى الدراسي اؼبتقدـ يساعد بدرجة كبرية  على النجاح يفكانت نسبة األشخاص الذين أجابوا 

٪، بينما كانت نسبة األشخاص الذين أجابوا أف اؼبستوى الدراسي 24.73اجملاؿ الرياضي احملًتؼ  

٪، وكانت نسبة 27.95اجملاؿ الرياضي احملًتؼ بدرجة متوسطة ىي  اؼبتقدـ يساعد على النجاح يف

اجملاؿ الرياضي احملًتؼ بدرجة  أف اؼبستوى الدراسي اؼبتقدـ يساعد على النجاح يفاألشخاص الذين أجابوا 

 ٪. 47.31ضئيلة ىي 

تدؿ النتائج اؼبوضوعة أعاله على أف العديد من الالعبني الذين يتكونوف يف اؼبدارس الكروية احملًتفة غري 

اجملاؿ الرياضي وىذا ناتج عن عدـ  واعني بأف النجاح اؼبتقدـ يف اجملاؿ الدراسي  يساعد على النجاح يف

وجود إسًتاتيجية تساعد الالعب على فهم دور العلم يف تطوير نسبة الذكاء عند الفرد وأنو ركيزة أساسية 

يف التحديات اليت يتعرض ؽبا اإلنساف وبالتارل  تطور الدراسة من مستوى ذكاء الالعب وكذلك تعرب عن 

 لعلمي واالجتماعي.   ضماف مستقبل واعد لالعب يف اجملاؿ ا
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 : ىل استدعائك للفريق الوطني يزيدك عزما على الدراسة أكثر ؟22السؤال رقم 

 : عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن االىتمام بالدراسة واللعب في الفريق الوطني.12جدول رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

93 20 43 30 

 كاي المحسوبة كاي الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 8,58064516 0.55 دال 2.20 21

عند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا8,580 احملسوبة ىي  2أف قيمة كا  17يبني اعبدوؿ رقم 

α  فإف الفرؽ واػبالؼ بني القيم ىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي 

 

 .االىتماـ بالدراسة واللعب يف الفريق الوطين.يوضح نسب  27الشكل رقم 

٪، 32.25كانت نسبة الالعبني الذين قالوا أف استدعائهم للفريق الوطين جيعلهم يهتموف بالدراسةأكثر

بينما كانت نسبة األشخاص الذين قالوا أف استدعائهم للفريق الوطين ال جيعلهم يقوموف بذلك 

 ٪ من الالعبني قالوا أف استدعائهم للفريق الوطين أحيانا يزيدىم عزما. .21.5نسبة  ٪، وكانت46.23

من خالؿ النتائج اؼبدونة يف اعبدوؿ والشكل أعاله ديكن  القوؿ أنو ال يوجد وعي لدى العديد من 

والتدريب من أجل  الناشئني اللذين يتكونوف يف مدارس كرة القدـ اعبزائرية احملًتفة بأمهية التوازف بني الدراسة
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سبثيل القمصاف الوطنية ، حيث أف سبثيل النخبة الوطنية جيعل الالعب حيتك دبستويات عالية كرويا وأف 

التواصل مع العيب الدوؿ األخرى  يفرض عليو التحكم يف العديد من اللغات فبا جيعلو يركز يف الدراسة 

التمثيل الرياضي، وعليو فمدارس التكوين يف كرة القدـ جبدية حىت ديثل اعبزائر ثقافيا سبثيال جيدا إذل جانب 

اعبزائرية احملًتفة ربتاج إذل إسًتاتيجية يف غرس التوازف بني اؼبثابرة يف التدريب والدراسة  كما جيعل االستعداد 

 لتمثيل الفريق الوطين ىدؼ يسعى لو كل ناشئ.  

  : ما ىو سبب دراستك بمؤسستك ؟22السؤال رقم 

 : عذد اإلربثبد ٔانذالنخ اإلصصبئٛخ انًعجزح طجت اَضًبو انالعت نهًؤطظخ انتٙ ٚذرص فٛٓب.81 انزذٔل رلى

 الٌ طًعخ انًؤطظخ رٛذح انًزًٕع
نهُبد٘ اتفبلٛخ يع انًؤطظخ انتٙ تذرص 

 فٛٓب
ألَٓب لزٚجخ يٍ يمز 

 تذرٚجك

93 09 09 02 

دررخ 

 انضزٚخ
 كب انًضظٕثخ كب انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ

 6,74193548 0033 دال 4040 40

عند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 6,741احملسوبة ىي   2أف قيمة كا  18يبني اعبدوؿ رقم 

α  فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة )ظبعة النادي جيدة( داؿ إحصائيا. 5...تساوي 

 

 الالعب للمؤسسة اليت يتابع هبا دراستو.: يوضح نسب سبب انضماـ 28شكل رقم 
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أف نسبة األشخاص الذين قالوا أف سبب متابعة دراستهم دبؤسستهم ىو قرهبا  28رقم  الشكل لنا يوضح 

٪،  وكانت نسبة الالعبني الذين قالوا أف سبب متابعة دراستهم باؼبؤسسة  3..29 ىي من مقر تدريبهم

٪، بينما كانت نسبة الالعبني الذين قالوا الف ظبعة  46.23ىو االتفاقية بني النادي واؼبؤسسة الًتبوية ىي

 ٪. 24.73اؼبؤسسة جيدة ىي 

ىناؾ تباين يف عملية اختيار الالعب    تدؿ النتائج اؼبوجودة يف اعبدوؿ والشكل اؼبوجودين أعاله أف  

للمؤسسة الًتبوية اليت يريد أف يتابع هبا دراستو، وأف النوادي يف اؼبستوى العارل ال تبارل بسمعة وبعد 

اؼبؤسسة الًتبوية اليت يتابع هبا العبيها دراستهم، إذ أف النوادي اليت تريد النجاح الكروي واالجتماعي 

ن كثب قباحهم الدراسي وذلك من خالؿ إبراـ اتفاقية مع اؼبؤسسات الًتبوية لالعبيها جيب أف تتابع ع

األكثر قباحا خصوصا إذا كانت قريبة من مقر التدريب، فعلى النوادي يف اؼبستوى العارل أف تضع ضمن 

ؼ آخذة إسًتاتيجية تكوين الالعبني إبراـ اتفاقيات مع وزارة الًتبية ؼبتابعة ناشئيها دراستهم يف أحسن الظرو 

 بعني االعتبار بعد وظبعة اؼبؤسسات اليت ربتضن العبيها. 

 المتابعة الصحية -

 : ما ىو الموقع الذي ال يرىق إمكانياتك وال يعرضك كثيرا لإلصابات؟25السؤال رقم 

 كثيرا لإلصابات: عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة الموقع الذي يناسب إمكانيات الالعب وال يعرضو   15جدول رقم 

 الهجوم الدفاع حراسة المرمى المجموع

93 15 15 50 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 9,64516129 0.55 دال 2.20 21



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج

 

 

 121 

عند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 9,645احملسوبة ىي  2أف قيمة كا  19يبني اعبدوؿ رقم 

α  داؿ إحصائيا. 5...تساوي )  فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة )اؽبجـو

 

 : يوضح نسب اؼبوقع الذي يناسب إمكانيات الالعب وال يعرضو كثريا لإلصابات.29شكل رقم 

،48.38 نسبة أف يتبني 29رقم  للشكل مالحظتنا خالؿ من  ٪ من الالعبني يفضلوف اللعب يف اؽبجـو

٪ قالوا أف مركز الدفاع ىو اؼبوقع الذي بناسب  إمكانياهتم وال يعرضهم كثريا 36.55بينما نسبة 

٪ قالوا أف اللعب كحراس مرمى ىو األنسب إلمكانياهتم وال يعضهم  5..15لإلصابات، وكانت نسبة 

 .كثريا لإلصابات 

يعطوا إجابة دقيقة عن اؼبوقع من خالؿ نسب اإلجابات يف اعبدوؿ والشكل أعاله يتضح أف الالعبني دل 

األكثر تعرضا لإلصابات، ويعترب ىذا دليال على عدـ معرفة الالعبني لإلصابات اػباصة بكل موقع من 

مواقع الالعب يف كرة القدـ، لذلك ربتاج الفرؽ اعبزائرية يف اؼبستوى العارل إذل وضع إسًتاتيجية تكوين 

ي يعترب ؿبور مهم يف اغبياة الرياضية لالعب كرة القدـ،  دقيقة لكل العب خصوصا يف اعبانب الصحي الذ

كما تعترب اؼبعارؼ النظرية ػبطورة اإلصابات يف كل موقع من مواقع اللعب داخل ميداف كرة القدـ وقاية 
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لالعب من اؼبخاطر اليت قد يعرض نفسو ؽبا دوف وعي وبالتارل ىذه اؼبعارؼ ذبعلو ينفذ كل التعليمات 

 ظ على صحتو ومستقبلو الكروي. اؼبقدمة لو للحفا

 : كيف تنظر للمنشطات؟12السؤال رقم 

 : يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن تعاطي المنشطات.12جدول رقم 

 مضرة بالصحة تساعد على الفوز تتنافى مع األخالقية الرياضية المجموع

51 11 50 16 

 كا المحسوبة الجدولية كا الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 8,96774194 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا  .2يبني اعبدوؿ رقم 
 

 عند 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 8,967احملسوبة ىي  

α  والفرؽ و اػبالؼ بني القيم ىو لصاحل العبارة )تساعد على الفوز( داؿ إحصائيا. 5...تساوي 

 

 تعاطي اؼبنشطات. : يوضح نسب.3شكل رقم 

٪ قالوا أف اؼبنشطات مضرة بالصحة، بينما نسبة  27.95أف نسبة  .3نالحظ من خالؿ أجوبة الشكل 

٪ أف تعاطي اؼبنشطات يتناىف 23.65٪ يعتقدوف أف اؼبنشطات تساعد على الفوز، وترى نسبة 48.38

 مع القيم األخالقية الرياضية.
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كبرية منهم غري واعية خبطورة اؼبنشطات صحيا وىذا ما يدؿ على من خالؿ أجوبة الالعبني يتبني أف نسبة  

إجبارية وضع إسًتاتيجية التكوين الصحي لالعبني خصوصا أف ظاىرة اؼبنشطات قد تقضي على حياة 

 العديد من الالعبني. 

 أن تتعاط بعض المواد المنّشطة؟                           : ىل يطلب منك11السؤال رقم 

 : عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن طلب من الالعب تعاطي بعض المواد المنّشطة.21 جدول رقم

 نعم ال أحيانا المجموع

51 11 66 10 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 51,1935484 0.55 دال 2.20 21

2يبني اعبدوؿ أعاله أف قيمة كا
 

عند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 51,193احملسوبة ىي   

α  حيث أف والفرؽ واػبالؼ بني القيم ىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي 

 

 : يوضح نسب طلب تعاطي اؼبنّشطات من الالعب31الشكل رقم

٪، بينما كانت نسبة 16.12ىيكانت نسبة الالعبني الذين قالوا نعم طلب مين تعاطي اؼبنشطات 

 .٪.12.9٪، وكانت نسبة األشخاص الذين قالوا أحيانا ىي 7..72الالعبني الذين قالوا ال 
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يتبني أنو يوجد العبني طلب منهم تعاطي بعض اؼبواد 31والشكل رقم 21من خالؿ نتائج اعبدوؿ رقم

اتيجية ربمي هبا العبيها من تعاطي اؼبنشطة، كما يتبني أف النوادي اعبزائرية احملًتفة ال سبتلك إسًت 

اؼبنشطات، وعليو مطلوب أف تضع مدارس كرة القدـ يف اؼبستوى العارل برنامج نابع من قانوف الوكالة 

 ؼبية حملاربة اؼبنشطات ربمي من خاللو العبيها من تعاطي اؼبواد اؼبنشطة. االع

 لإلصابات أثناء المنافسات؟ : ىل تتعرض11السؤال رقم 

 لإلصابات أثناء المنافسات. : يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن تعرض الالعب  11م جدول رق

 نعم ال أحيانا المجموع

93 25 24 55 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 2,77419355 0.55 غير دال 2.20 21

عند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا  2,774احملسوبة ىي   2أف قيمة كا 22يبني اعبدوؿ رقم 

α  حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم غري داؿ إحصائيا. 5...تساوي 

 

 أثناء اؼبنافسات. لإلصاباتالالعب : يوضح نسب تعرض 32الشكل رقم

 إلصابات أثناء اؼبنافساتكانت نسبة الالعبني الذين قالوا أهنم يتعرضوف دائما ل  12يف السؤاؿ رقم 
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 ٪ بينما كانت نسبة األشخاص الذين قالوا أهنم ال يتعرضوف أبدا لإلصابات أثناء 47.31ىي 

 ٪.26.88٪ أما نسبة الالعبني الذين قالوا أهنم يتعرضوف أحيانا لإلصابات ىي 25.80اؼبنافسات ىي 

 يتكونوف يف مدارس كرة القدـ اعبزائرية احملًتفةتدؿ النتائج اؼبوجودة يف أعاله أف العديد من الالعبني الذين 

يتعرضوف لإلصابات خالؿ اؼبنافسات، حيث أف الدراسات اغبديثة أثبتت أف اإلصابات عند الرياضيني 

الناشئني كبرية على مستوى القدـ والركبة واغبوض وىذا ما يفرض على مدارس اؼبستوى العارل وضع 

ذبعلو يتعاىف هنائيا من اإلصابة اليت يتعرض ؽبا خالؿ التدريب أو إسًتاتيجية متابعة صحية  لكل العب 

اؼبنافسة وذلك من خالؿ التنسيق بني الفريق التقين والفريق الطيب الّلذاف ؽبما دور كبري يف قباح مسار 

 الالعب احملًتؼ.

 : ىل يطلب منك أن تلعب المقابالت وأنت مصاب؟11السؤال رقم 

 اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن لعب المقابالت والالعب مصاب.: يبين عدد  11جدول رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

51 12 12 50 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 4,22580645 0.55 غير دال 2.20 21

عند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2من قيمة كا <  4,225احملسوبة ىي  2أف قيمة كا  23يبني اعبدوؿ رقم 

α  حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم غري داؿ إحصائيا.  5...تساوي 
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 نسب اإلجابة عن السؤاؿ اػباص بلعب اؼبقابالت والالعب مصاب. 33شكل رقم 

حيث  13لعب اؼبقابالت والالعب مصاب تشمل كل ما ذكر يف السؤاؿ رقم  إف نسبة اإلجابات عن 

٪، بينما كانت نسبة الالعبني الذين قالوا أنو ال يطلب منهم اللعب وىم  48.38قدرت إجابة نعم بػ 

٪، وكانت نسبة األشخاص الذين قالوا أحيانا يطلب منهم اللعب وىم مصابوف .1..3مصابوف ىي 

21.5..٪ 

ائرية ال يولوف أمهية ػبطورة تدؿ ىذه النتائج على أف نسبة كبرية من اؼبؤطرين يف مدارس كرة القدـ اعبز 

اإلصابات عند الناشئني، لذلك على النوادي احملًتفة أف تضع إسًتاتيجية  علمية يف إحصاء اإلصابات 

وتفادي الضغط على الالعب من أجل إقحامو يف اؼبنافسات وىو دل يشفى من اإلصابة، خصوصا  وأف 

 مرحلة اؼبراىقة تعد مرحلة حساسة يف تسريىا.  
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 : ىل يتابع الطاقم الطبي إصابتك حتى تشفى منها نهائيا ؟15ؤال رقم الس

 : يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن متابعة الطاقم الطبي شفاء الالعب من اإلصابات 15جدول رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

51 12 52 11 

 المحسوبةكا  كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 2,67741935 0.55 غير دال 2.20 21

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا  2,677احملسوبة ىي  2أف قيمة كا  24يبني اعبدوؿ رقم 

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم غري داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 

 الالعب حىت يشفى منها هنائيا.: يوضح نسب متابعة الطاقم الطيب إصابات 34شكل رقم 

 ٪ من الالعبني قالوا نعم يتابع الطاقم الطيب24.73أف نسبة   14كانت اإلجابة عن السؤاؿ رقم 

٪  من الالعبني قالوا ال يتابع الطاقم إصاباهتم حىت 1..43إصابتهم حىت يشفوف منها، بينما كانت نسبة 

٪ من الالعبني الذين قالوا يتم أحيانا متابعة اإلصابة حىت يشفوف 32.25يتعافوف منها. كما كانت نسبة 

وجود إسًتاتيجية اؼبتابعة  على عدـ 14منها هنائيا وأحيانا ال، وتدؿ ىذه اإلجابات عن السؤاؿ رقم 

الصحية يف مدارس كرة القدـ اعبزائرية احملًتفة حيث أف اعبانب الصحي يدرج ضمن التكوين األساسي 
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لالعب اؼبستوى العارل حىت تكوف ىناؾ وقاية لصحة الالعب وبالتارل تستثمر إمكانياتو من طرؼ النادي 

 لد يف احملافل الدولية. والوطن إذا كاف من العناصر اليت تتشرؼ بتمثيل الب

 لك عندما تمرض؟ : ىل تتكفل إدارة النادي بشراء األدوية10السؤال رقم 

 لالعب عندما يمرض. : يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن تكفل إدارة النادي بشراء األدوية 10جدول رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

51 12 11 52 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة الداللة مستوى درجة الحرية

 4,06451613 0.55 غير دال 2.20 21

عند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 4,064احملسوبة ىي  2أف قيمة كا  25يبني اعبدوؿ رقم 

α  حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم غري داؿ إحصائيا.  5...تساوي 

 

 لالعب عندما ديرض. اإلجابة اػباصة بتكفل إدارة النادي بشراء األدوية: نسب 35شكل رقم 

٪ من الالعبني الذين أجابوا نعم تتكفل اإلدارة بشراء األدوية ؽبم حينما ديرضوف، 1..43كانت نسبة 

٪، وكانت نسبة اإلجابة أحيانا 35.48بينما كانت نسبة اإلجابة ال تتكفل إدارة النادي بشراء األدوية 

 ٪.   24.73ل اإلدارة بشراء األدوية تتكف
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اإلجابات أف العديد من  النوادي احملًتفة ال تورل أمهية كبرية ألكابر اؼبستقبل من اعبانب  تفسر ىذه

الصحي، ما يبني أف نسبة كبرية من الالعبني تتوذل عائالهتم شراء األدوية فبا يؤثر سلبا على االستمرار يف 

عليو جيب أف زبصص النوادي االنتماء إذل النادي خصوصا إذا كانت اإلمكانيات اؼبادية للعائلة ضعيفة، و 

احملًتفة ضمن ميزانية التكوين مبالغ خاصة لشراء األدوية لالعبني الذين يتعرضوف لإلصابات أو األمراض، 

 فاالستثمار يف الالعبني يعود بعائدات مالية كبرية لصاحل النوادي اؼبكونة .      

 عرضك كثيرا لإلصابات ؟: ىل برنامج التدريب الذي تخضع لو مع فريقك ي16السؤال رقم 

 : يبين الداللة اإلحصائية المعبرة عن سبب تعرض الالعب لإلصابات.16جدول رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

51 15 51 16 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 6,25806452 0.55 دال 2.20 21

عند مستوى  5.99اعبدولية  2< كا 6,258احملسوبة  2يتبني أّف قيمة كا 26من خالؿ اعبدوؿ رقم 

 حيث أف الفرؽ واػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 2ودرجة حرية  5...داللة 

 

 : نسب اإلجابة عن السؤاؿ اػباص بسبب تعرض الالعب لإلصابات.36شكل رقم 
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٪ قالوا 48.19٪ من الالعبني الذين قالوا نعم، وكانت نسبة 46.23كانت نسبة   16يف السؤاؿ رقم 

 ٪  من الالعبني قالوا أحيانا ..25.8ال، بينما كانت نسبة 

 من خالؿ النتائج اؼبوجودة يف اعبدوؿ والشكل أعاله يتبني بأف برنامج التدريب الذي خيضع لو العديد

ت فبا يتطلب من مدارس تكوين الالعبني احملًتفني يف كرة القدـ من الالعبني يؤدي إذل تعرضهم لإلصابا

اعبزائرية وضع إسًتاتيجية الوقاية من اإلصابات الرياضية من خالؿ معرفة اػبصائص العمرية وتأثري كل 

 برنامج تدرييب على كل فئة عمرية  لتفادي التوقف اؼببكر عن اؼبشوار الرياضي لالعبني. 

 فل اإلدارة بأكلكم بعد التدريبات والمنافسات؟: ىل تتك12السؤال رقم 

 : : يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن تكفل اإلدارة بأكل الالعبين بعد التدريبات والمنافسات. 12جدول رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

51 45 27 21 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 6,87096774 0.55 دال 2.20 21

 5...عند مستوى داللة  5.99اعبدولية  2< كا 6,870احملسوبة  2كانت قيمة كا  17يف السؤاؿ رقم 

 حيث أف الفرؽ واػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )أحيانا( داؿ إحصائيا. 2ودرجة حرية 

 

 التدريبات واؼبنافسات.: يوضح نسب تكفل اإلدارة بأكل الالعبني بعد 37شكل رقم 
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 وكانت نسبة الالعبني  ٪،24.73كانت نسبة الالعبني الذين كانت إجابتهم عن ىذا السؤاؿ نعم 

٪، بينما الالعبني الذين  .34.4اللذين أكدوا أف اإلدارة ال تتكفل بأكلهم بعد التدريبات واؼبنافسات 

 ٪.40.86فسات كانت نسبتهم قالوا تتكفل اإلدارة أحيانا باألكل بعد التدريبات واؼبنا

نستنتج أف العديد من النوادي احملًتفة ال تتكفل دائما بأكل الالعبني فبا  37من خالؿ نتائج الشكل رقم 

يؤثر سلبا على النتائج الرياضية،  خصوصا وأف تغذية الرياضي تتطلب معرفة عميقة يف علم األغذية 

اعد يف عملية االسًتجاع اؼبناسبة والبناء اعبسمي الرياضية وأف كل تدريب لو وجبة غذائية خاصة تس

 الصحيح للناشئ. 
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 المحور الثاني : برمجة التدريب

 كم حصة تتدرب قي األسبوع؟-12

 : يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن عدد حصص التدريب في األسبوع 12جدول رقم 

 ثالث حصص خمس حصص أربع حصص المجموع

51 10 12 51 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 6,87096774 0.55 دال 2.20 21

عند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 6,870احملسوبة ىي   2أف قيمة كا  28يبني اعبدوؿ رقم 

α  فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة )ثالث حصص( داؿ إحصائيا. 5...تساوي 

 

 :يوضح نسب عدد حصص التدريب يف األسبوع38شكل رقم 

٪، بينما كانت 8..44كانت نسبة األشخاص الذين قالوا أهنم يتدربوف ثالث مرات يف األسبوع ىي 

 ٪، وكانت نسبة األشخاص 18.27نسبة األشخاص الذين قالوا أهنم يتدربوف أربع مرات يف االسبوع ىي 

 ٪.37.63سبوع  ىي الذين قالوا أهنم يتدربوف طبس مرات يف األ
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برؾبة عدد التدريبات األسبوعية يف مدارس كرة القدـ احملًتفة غري متكافئ بني تدؿ ىذه النتائج على أف 

النوادي فبا يبني أف مستوى اللعب يتأثر بعدد اغبصص التدريبية خصوصا وأف متطلبات كرة القدـ عديدة 

 وتتطلب وقتا مناسبا لكل عنصر من عناصر مكونات كرة القدـ.

  ألسبوع؟كم ساعة تتدرب قي ا-: 15السؤال  رقم 

 : يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن عدد ساعات التدريب قي األسبوع15جدول رقم 

 خمس ساعات ثماني ساعات أكثر من عشر ساعة المجموع

51 25 52 55 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 18,2580645 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا  29اعبدوؿ رقم يبني 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا  18,258احملسوبة ىي  

 فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة )شباين ساعات( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 

 يوضح نسب عدد ساعات التدريب يف األسبوع 39شكل رقم 

 ٪،  47.31بأف الالعبني يتدربوف طبس ساعات أسبوعيا ىي  19ؿ رقم كانت نسبة اإلجابة عن السؤا
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٪ وكانت نسبة 1..43بينما كانت نسبة الالعبني الذين قالوا أهنم يتدربوف شباين ساعات يف األسبوع ىي 

 ٪.   9.67.الالعبني الذين قالوا أهنم يتدربوف أكثر من عشر ساعات

ة أعاله أف برؾبة عدد الساعات التدريبية األسبوعية ال يساعد  تدؿ النتائج اؼبوجودة  يف اعبدوؿ اؼبوجود

على تنمية صبيع قدرات العب كرة القدـ يف اؼبستوى العارل، وعليو ربتاج مدارس كرة القدـ اعبزائرية احملًتفة 

إذل وضع ضمن إسًتاتيجية تكوين العبيها برنامج زمين مناسب لتحسني قدرات الالعبني اليت تتطلبها كرة 

لقدـ اغبديثة خصوصا أف اؼبنافسات يف ىذا اؼبستوى تكوف كثيفة وتتطلب تدريبات كثرية حىت يتأقلم ا

 جسم الالعب مع طبيعة اؼبستوى الذي تفرضو كرة القدـ يف اؼبستوى العارل.  

 أي نوع من التدريب تميل لو؟ -12السؤال رقم 

 المعبرة عن نوع التدريب الذي يميل لو الالعب: يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية 12جدول رقم 

 التدريب البدني التدريب التقني تدريب شامل المجموع

51 50 11 10 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 8,41935484 0.55 دال 2.20 21

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2من قيمة كا < 8,4193احملسوبة ىي   2أف قيمة كا .3يبني اعبدوؿ رقم 

 ( داؿ إحصائيا.تدريب شاملفإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة ) 5...تساوي  αعند 
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 : يوضح نسب نوع التدريب الذي دييل لو الالعب..4شكل رقم 

نسبة األشخاص  ٪ وكانت26.88كانت نسبة األشخاص الذين أجابوا بأهنم يفضلوف التدريب البدين 

٪، وكانت نسبة األشخاص الذين يفضلوف التدريب الشامل 24.73الذين يفضلوف التدريب التقين ىي

 ٪.48.38ىي 

على أف العديد من الالعبني يف مدارس كرة القدـ اعبزائرية   .3اؼبوجودة يف اعبدوؿ رقم  تدؿ اإلجابات  

ني أف الدروس النظرية مهمة جدا أثناء مرحلة التكوين احملًتفة غري مطلعني على التدريب اغبديث وىذا ما يب

حيث أف متطلبات كرة القدـ متعددة وعلى الالعب أف يدرؾ أنو مطالب باؼبيل إذل صبيع متطلبات كرة 

القدـ حىت يتعلمها صبيعا وبالتارل يفهم أف كل عنصر لو دور يف بناء جانب من جوانب شخصية الالعب 

 اؼبستوى العارل. الذي ديّكنو من الّلعب يف 
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 : ما ىي الحصص التدريبية المبرمجة أكثر أسبوعيا؟11السؤال رقم 

 : يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن الحصص التدريبية المبرمجة أكثر أسبوعيا 11جدول رقم 

 التدريب البدني التكتيكي-التدريب  التقني لعب مقابلة أثناء كل تدريب المجموع

51 15 16 52 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 7,41935484 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا  31يبني اعبدوؿ رقم 
 

عند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 7,419احملسوبة ىي  

α  ( داؿ إحصائيا.التدريب البدينفإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة ) 5...تساوي 

 

 : يوضح نسب حصص التدريبية اؼبربؾبة أكثر أسبوعيا.41شكل رقم 

، كانت نسبة الالعبني الذين قالوا أف التدريب البدين ىو اؼبربمج أكثر أسبوعيا 21يف السؤاؿ رقم 

التكتيكي ىو اؼبربمج أكثر  -نسبة الالعبني الذين أكّدوا أف حصص التدريب التقين٪، وكانت 51.61ىي

٪، بينما كانت نسبة األشخاص الذين قالوا أف لعب اؼبقابالت أثناء كل .17.2خالؿ كل أسبوع ىي 

 ٪. 31.18تدريب ىو اؼبربمج أكثر يف كل تدريب أسبوعيا ىي 
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اله أف التدريب اؼبربمج أسبوعيا غري موحد يف صبيع اؼبدارس، تدؿ النتائج اؼبوجودة يف اعبدوؿ والشكل أع

وىذا التباين يؤدي إذل تباعد بني مستويات الالعبني. لذا على مدارس كرة القدـ أف تربمج ؿباور تدريبية 

نابعة من معارؼ علمية  تبين الالعب ذو اؼبستوى العاؼبي حيث أف لكل جانب من جوانب كرة القدـ دور 

العب الذي كبضره للعب يف اؼبستويات العالية. وأف كل مرحلة عمرية ؽبا نسب معينة من يف بناء ال

التكتيكي، النفسي والذىين وىذه العناصر بدورىا تتطلب معارؼ عميقة -التدريب البدين  والتدريب التقين

 يف كيفية تقسيمها يف الربامج السنوية والدورية وأثناء اغبصة التدريبية الواحدة.
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 المحور الثالث: كفاءة المؤطرين.

 : كم مدرب دربك السنة الماضية؟   11السؤال رقم 

 : يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن عدد المدربين الذين دربوا الالعبين السنة الماضية. 11جدول رقم 

 مدرب واحد مدربان مجموعة من المدربين المجموع

51 51 52 12 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة الحرية درجة

 7,29032258 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا 32يبني اعبدوؿ رقم 
 

عند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 7,290احملسوبة ىي  

α  ( داؿ إحصائيااؼبدربنيؾبموعة من فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة ) 5...تساوي 

 

 : عدد اؼبدربني الذين دربوا الالعبني السنة اؼباضية.42شكل رقم 

٪  وكانت نسبة  الذين قالوا دربنا 75..1كانت نسبة األشخاص الذين قالوا دربنا مدرب واحد ىي 

  ٪. 46.23٪. وأف نسبة الالعبني الذين قالوا دربنا ؾبموعة من اؼبدربني ىي 1..43مدرباف ىي 
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على كثرة تغيري اؼبدربني يف مدارس كرة القدـ احملًتفة، الشيء  22تدؿ النتائج اؼبسجلة يف السؤاؿ رقم 

الذي يعرقل تقدـ مستوى الكرة اعبزائرية، وبالتارل ربتاج مدارس كرة القدـ اعبزائرية احملًتفة إذل إسًتاتيجية 

عماؽبم بعد حني، وللمحافظة على  فريق توظيف مدربني ؼبدة طويلة حىت تستطيع أف تستفيد من شبار أ

التكوين والتدريب دور يف إقباح العملية التكوينية مثلما ىو معموؿ بو يف الدوؿ اؼبتقدمة يف ؾباؿ كرة القدـ 

 على غرار اقبلًتا فإف فريق التدريب والتكوين يتابع عملو داخل النادي احملًتؼ الواحد لعدة سنوات.  

 مدربوك ىم؟ىل  -11السؤال رقم 

 : يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن المدربين الذين يدربون الالعبين خالل األسبوع 11جدول رقم 

 مدرب واحد مدرب رئيسي ومحضر بدني فريق تدريب المجموع

51 22 11 22 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 41,483871 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا 33يبني اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2من قيمة كا < 41,483احملسوبة ىي  

 داؿ إحصائيا (مدرب واحد)فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة  5...تساوي  αعند 

 

 خالؿ األسبوع: يوضح نسب عدد اؼبدربني الذين يدربوف الالعبني 43شكل رقم 

93

0

13

80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

                                                                          

  
  
   
  
  
  

                

                                                              



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج

 

 

 151 

 ٪، بينما  2..86كانت نسبة الالعبني الذين قالوا أف عدد اؼبدربني الذين يدربوهنم ىو مدرب واحد ىي

٪، 13.97كانت نسبة الالعبني الذين أّكدوا أّف اؼبدربني الذين يدرّبوهنم مدرب رئيسي وؿبضر بدين ىي 

 ٪.  ...ين وؿبضر نفسي وذىين ىي أما نسبة الالعبني الذين قالوا يدربنا مدرب رئيسي وؿبضر بد

 أف التأطري داخل النوادي اعبزائرية احملًتفة مبين 43والشكل رقم 33تدؿ النتائج اؼبسجلة يف اعبدوؿ رقم 

على مدرب واحد وىذا غري كايف بالنظر إذل متطلبات كرة القدـ اليت تتطلب العديد من اؼبختصني، وبالتارل 

ة احملًتفة إذل إسًتاتيجية توظيف ـبتصني يف كل فئة عمرية يعملوف على ربتاج مدارس كرة القدـ اعبزائري

 صنع الالعب احملًتؼ الذي يواكب الالعب العاؼبي.  

 مدربك لك؟ : ىل أنت راضي عن معاملة 15السؤال رقم 

 هم.: يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن رضا الالعبين عن معاملة مدربيهم ل 15جدول رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

51 15 12 56 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 6,48387097 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا 34يبني اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 6,4837احملسوبة ىي  

 فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم غري داؿ إحصائيا.   5...تساوي  αعند 
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 : يوضح نسب رضي الالعبني عن معاملة مدربيهم ؽبم.44شكل رقم 

 ٪،،  37.63كانت نسبة األشخاص الذين قالوا كبن راضوف عن معاملة مدربنا لنا ىي  24يف السؤاؿ رقم 

٪، أما نسبة  32.25راضوف عن معاملة مدربنا لنا ىيبينما كانت نسبة األشخاص الذين قالوا كبن غري 

 ٪ . .1..3الالعبني الذين قالوا كبن أحيانا راضوف عن معاملة مدربنا لنا وأحيانا ال ىي

أف ىناؾ تباين يف رضا الالعبني عن معاملة مدربيهم ؽبم وىذا ما يبني  24تبني اإلجابات عن السؤاؿ رقم 

العيب كرة القدـ يف اؼبدارس اعبزائرية احملًتفة توظيف مكونني درسوا أف  تكوف ضمن اسًتاتيجيات تكوين 

         علم االتصاؿ ويعرفوف كيفية التواصل مع الالعبني داخل وخارج ميداف التدريب.

 : ىل يقوم المدرب بقياس صفاتك البدنية والمهارية عن طريق اختبارات؟10السؤال رقم 

انذالنخ اإلصصبئٛخ انًعجزح عٍ اختجبراد انصفبد انجذَٛخ ٔانًٓبرٚخ  : ٚجٍٛ عذد اإلربثبد ٔ 90رذٔل رلى 
 ٔانُفظٛخ نالعجٍٛ.

 َعى ال أصٛبَب انًزًٕع

93 08 09 03 

دررخ 

 انضزٚخ
 كب انًضظٕثخ كب انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ

 7,903 0033 دال 4040 40
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عند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2من قيمة كا < 7,903احملسوبة ىي   2أف قيمة كا 35يبني اعبدوؿ رقم 

α  فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا.   5...تساوي 

 

 :يوضح نسب قياس الصفات البدنية واؼبهارية عن طريق اختبارات لالعبني.45شكل رقم 

بني قالوا نعم يقـو اؼبدربوف بقياس ٪ من الالع18على أف نسبة  25أكدت اإلجابات عن السؤاؿ رقم 

إمكانياهتم البدنية واؼبهارية والنفسية، بينما كانت نسبة الالعبني الذين قالوا ال يقـو مدربوىم بقياس 

٪، أما نسبة الالعبني الذين قالوا يقـو اؼبدربوف أحيانا بقياس .4إمكانياهتم البدنية واؼبهارية والنفسية ىي 

 ٪.42رية عن طريق اختبارات لالعبني ىي الصفات البدنية واؼبها

تعين ىذه النتائج أف العديد من مدريب مدارس كرة القدـ اعبزائرية احملًتفة ال يقوموف  بقياس صفات 

الالعبني البدنية واؼبهارية والنفسية اليت تعترب اؼبؤشر اغبقيقي إلمكانيات الالعب.وعليو ربتاج النوادي 

اتيجية تكوين الالعبني الناشئني إذل برؾبة االختبارات اليت تتطلبها كرة القدـ اعبزائرية احملًتفة ضمن إسًت 

اغبديثة واليت تساعد اؼبدرب على كشف نقاط قوة وضعف كل العب ومقارنة ىذه الصفات مع معايري 

 الالعب الدورل.
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 : ىل يقوم المدرب بشرح أىداف الحصة التدريبية لكم ؟16السؤال رقم 

ٍٛ عذد اإلربثبد ٔانذالنخ اإلصصبئٛخ انًعجزح عٍ  شزس انًذرة أْذاف انضصخ : ٚج 93رذٔل رلى 

 انتذرٚجٛخ نالعجٍٛ.

 َعى ال أصٛبَب انًزًٕع

39 00 00 09 

 كب انًضظٕثخ كب انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ دررخ انضزٚخ

 7,51612903 0033 دال 4040 40

عند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا  7,516احملسوبة ىي   2أف قيمة كا 36يبني اعبدوؿ رقم 

α  فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا.   5...تساوي 

 

 : يوضح نسب شرح اؼبدرب أىداؼ اغبصة التدريبية لالعبني.46شكل رقم 

 قالوا أف اؼبدربني الذين يشرحوف ؽبم أىداؼ اغبصةكانت نسبة الالعبني الذين   26فيما خيص السؤاؿ رقم 

٪، بينما بلغت نسبة الالعبني الذين قالوا أف اؼبدربني ال يشرحوف ؽبم أىداؼ اغبصة 24.73ىي 

 ٪. .1..3٪، أما الالعبوف الذين قالوا أحيانا يشرح ؽبم اؼبدربوف أىداؼ اغبصة كانت نسبتهم  48.38

أف العديد من اؼبربني يف مدارس النوادي اعبزائرية احملًتفة ال يشرحوف  36قم تدؿ النتائج اؼببينة يف اعبدوؿ ر 

أىداؼ اغبصص التدريبية، فبا يوضح أف اؼبدارس الكروية اعبزائرية احملًتفة تفتقد إذل كفئات ذات مهارات 
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فية بيداغوجية عالية، تعمل على وضع إسًتاتيجية من خالؽبا يتم تصميم أىداؼ اغبصص التدريبية وكي

 شرحها لالعبني، وبالتارل ينشأ العب اؼبستوى العارل على فهم متطلبات كرة القدـ منذ الصغر.

 : ىل يشرح لكم المدرب كيفية انتشاركم في ميدان اللعب أثناء التدريب؟    12السؤال رقم 

ٕسٚعٓى فٙ انًٛذاٌ أحُبء : ٚجٍٛ عذد اإلربثبد ٔانذالنخ اإلصصبئٛخ انًعجزح عٍ شزس انًذرة نالعججٍٛ ت 92رذٔل رلى 
 انتذرٚت.

 َعى ال أصٛبَب انًزًٕع

39 80 91 04 

 كب انًضظٕثخ كب انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ دررخ انضزٚخ

 9,87096774 0033 دال 4040 40

2أف قيمة كا  37يبني اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا  9,870احملسوبة ىي  

 ( داؿ إحصائيا. نعمفإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة ) 5...تساوي  αعند 

. 

 يوضح نسب شرح اؼبدرب لالعبني كيفية انتشارىم فوؽ ميداف اللعب 47شكل رقم 

٪ من الالعبني أجابوا نعم يشرح اؼبدرب ؽبم كيفية 1..43أف نسبة  27تبني اإلجابة عن السؤاؿ رقم 

 ٪ من الالعبني الذين قالوا أف اؼبدربني ال يشرحوف ؽبم كيفية 86..4يداف، وكانت نسبة توزيعهم فرؽ اؼب

 ٪ أف اؼبدربني يشرحوف ؽبم أحيانا كيفية16.12توزيعهم فوؽ اؼبيداف أثناء التدريب، بينما قالت نسبة 
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 توزيعهم فوؽ اؼبيداف وأحيانا ال يشرحوف. 

العديد من الالعبني الذين يتكونوف دبدارس كرة القدـ اعبزائرية أف  27توضح النتائج اػباصة بالسؤاؿ رقم 

احملًتفة حيتاجوف إذل ثقافة التوزيع واالنتشار فوؽ ميداف الالعب، وعليو على النوادي اعبزائرية احملًتفة أف  

 تكوف لديها إسًتاتيجية خاصة بعملية تدريب الشباب على التموقع الفعاؿ فوؽ اؼبيداف وفقا للعديد من

اؼبتغريات، حيث أف عملية التوزيع العقالين زبتلف حسب طبيعة اؼبنافسات، وىذا يتطلب تكوينا طويل 

 اؼبدى مبنيا على زبطيط عملية التعلم أثناء مرحلة التكوين.

 ىل يتواجد معكم أعضاء النادي طيلة فترة التدريب؟ -12السؤال رقم 

 اإلصصبئٛخ انًعجزح عٍ تٕارذ أعضبء انُبد٘ يع انالعجٍٛ طٛهخ فتزح انتذرٚت.: ٚجٍٛ عذد اإلربثبد ٔانذالنخ  91رذٔل رلى 

 َعى ال أصٛبَب انًزًٕع

39 02 00 08 

 كب انًضظٕثخ كب انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ دررخ انضزٚخ

 6,87096774 0033 دال 4040 40

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2من قيمة كا <  6,870احملسوبة ىي   2أف قيمة كا  38يبني اعبدوؿ رقم 

 فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا.  5...تساوي  αعند 
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 : يوضح نسب تواجد أعضاء النادي مع الالعبني طيلة فًتة التدريب.48شكل رقم 

 ٪، وكانت22.58التدريب  نعم حيضر أعضاء النادي حصص 28كانت نسبة اإلجابة عن السؤاؿ رقم 

٪، بينما كانت نسبة 48.38نسبة األشخاص الذين قالوا ال حيضر أعضاء النادي حصص التدريب 

 ٪ 3..29ضروف األشخاص الذين قالوا أحيانا حيضر أعضاء النادي حصص التدريب وأحيانا ال حي

اب مسئورل النادي عن على أف الالعبني يالحظوف حضور وغي 48تدؿ النتائج اجملودة يف الشكل رقم 

اغبصص التدريبية،  فبا يفرض على مسئورل اؼبدارس الكروية احملًتفة وضع إسًتاتيجية تساعدىم على 

التواصل الدائم مع العبيهم، ألف االىتماـ ومتابعة الالعب الناشئ أثناء التدريبات واؼبنافسات يلعباف دورا  

 اىتماـ من طرؼ اعبميع، فبا حيفزه على العمل أكثر. كبريا يف غرس الثقة لدى الالعب وشعوره بأنو ؿبل

 ىل تتابع اإلدارة نتائجك الدراسية؟ -15السؤال رقم 

 : ٚجٍٛ عذد اإلربثبد ٔانذالنخ اإلصصبئٛخ انًعجزح يتبثعخ اإلدارح انُتبئذ انذراطٛخ. 93رذٔل رلى 

 َعى ال أصٛبَب انًزًٕع

39 89 00 90 

 كب انًضظٕثخ كب انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ دررخ انضزٚخ

 16,8064516 0033 دال 4040 40
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2أف قيمة كا  39يبني اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 16,806احملسوبة ىي  

 فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا.   5...تساوي  αعند 

 

 نسب متابعة اإلدارة النتائج الدراسية. : يوضح49شكل رقم 

 ٪ وكانت نسبة37.63كانت نسبة األشخاص الذين  قالوا أف اإلدارة تتابع نتائجهم الدراسية ىي

٪ بينما كانت نسبة األشخاص الذين 48.38األشخاص الذين قالوا ال تتابع اإلدارة نتائجهم الدراسية ىي

 ٪.13.97دراسية وأحيانا ال تتابعها ىي قالوا أف اإلدارة تتابع أحيانا نتائجهم ال

أف نسبة كبرية من إدارات مدارس كرة القدـ 49والشكل رقم  39تدؿ النتائج اؼبوجودة يف اعبدوؿ رقم

اعبزائرية احملًتفة تفتقد إذل ما يسمى باؼبشروع اؼبزدوج اػباص بالالعبني يف طور التكوين الذين حيتاجوف إذل 

واؼبدرسي إذل غاية وصوؽبم إذل بر األماف. وعليو يعد ؿبور اؼبشروع اؼبزدوج من  اؼبرافقة يف تكوينهم الكروي

احملاور اليت جيب أف تكوف ضمن إسًتاتيجية تكوين الالعب احملًتؼ، خصوصا وأف ىذا اجملاؿ ىو ؿبل 

 اىتماـ الدوؿ اؼبتقدمة يف ؾباؿ تكوين العب كرة القدـ احملًتفة.  
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 لك اإلدارة وسائل نقلكم إلى المدارس؟:ىل توفر 12السؤال رقم 

انالعجٍٛ إنٗ  تٕفز اإلدارح ٔطبئم َمم : ٚجٍٛ عذد اإلربثبد ٔانذالنخ اإلصصبئٛخ انًعجزح عٍ 04رذٔل رلى 

 انًذارص.

 َعى ال أصٛبَب انًزًٕع

39 00 03 00 

 كب انًضظٕثخ كب انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ دررخ انضزٚخ

 9,90322581 0033 دال 4040 40

2(  أف قيمة كا.4يبني اعبدوؿ )رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا9,903احملسوبة ىي  

  .فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا 5...تساوي  αعند 

 

 الالعبني إذل اؼبدارسنسب اإلجابة عن السؤاؿ اػباص هبل توفر اإلدارة وسائل نقل  .5شكل رقم 

٪ من الالعبني الذين أجابوا نعم توفر اإلدارة ؽبم وسائل 26.88كانت نسبة   .3بالنسبة للسؤاؿ رقم

النقل إذل اؼبدارس، بينما األشخاص الذين قالوا أف اإلدارة ال توفر ؽبم وسائل النقل إذل اؼبدارس فكانت 

ارة توفر ؽبم أحيانا وسائل النقل إذل اؼبدارس وأحيانا ال ٪، أما الالعبني الذين قالوا أف اإلد49.46نسبتهم 

 ٪23.65توفر ؽبم كانت نسبتهم 

أف نسبة كبرية من مدارس تكوين العيب كرة القدـ يف اؼبستوى  .4تدؿ النتائج اؼبوجودة يف اعبدوؿ رقم 

ها إذل ميادين التدريب. إف العارل باعبزائر ال توفر النقل إذل الالعبني حىت يتنقلوا إذل اؼبدارس أو يعودوف من

93

22

46

25

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

                 

   
   
   

  
  

                

                                                         



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج

 

 

 121 

النجاح يف كرة القدـ اعبزائرية اغبديثة يتطلب وسائل عديدة تساىم يف تسهيل حياة الالعب، ومنها وسائل 

النقل واليت تعد أحد العوامل اليت جيب توفريىا لالعبني، فعلى النوادي اعبزائرية احملًتفة أف تسطر ضمن 

 ؼبستوى العارل توفري اؼبواصالت لالعبني الذين يتكونوف يف مدارسها إسًتاتيجية تكوين العب كرة القدـ يف ا

وذلك لتسهيل تنقلهم إذل اؼبدارس واؼبلعب واؼبنزؿ، وبالتارل يشعر الالعب بأنو ؿبل اىتماـ من طرؼ 

 النادي، وعليو يتمسك الالعب بناديو ويراه مفخرة لو.

 المدرسية؟      : ىل تساعدك اإلدارة على شراء األدوات 11السؤال رقم 

 : يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن شراء األدوات المدرسية. 51جدول رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

51 11 52 11 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 11,9677419 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا  41يبني اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 11,967احملسوبة ىي  

 فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 

 : يوضح نسب شراء األدوات اؼبدرسية.51شكل رقم 
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٪  51.61الذين قالوا ال ىي٪، وكانت نسبة األشخاص 24.73كانت نسبة الالعبني الذين أجابوا نعم 

 ٪.23.65بينما كانت نسبة األشخاص الذين قالوا أحيانا 

على أف العديد من إدارات مدارس كرة القدـ اعبزائرية احملًتفة ال تضع  31تدؿ النتائج اػباصة بالسؤاؿ رقم 

شراء األدوات  ضمن إسًتاتيجية تكوين الالعبني احملًتفني شراء األدوات اؼبدرسية للمتمدرسني، إذ يعد

اؼبدرسية من إسًتاتيجية  االىتماـ باؼبشروع الدراسي لالعب كرة القدـ، كما تعترب من العمليات اليت ذبلب 

اىتماـ األىارل حىت يسامهوا يف تشجيع أبنائهم على الوفاء للنادي الذي يقـو بتكوينهم. وتساعد ىذه 

كما تدخل عملية التكفل بشراء األدوات اؼبدرسية العملية الالعب على االىتماـ بدراستو والنجاح فيها،  

 لالعبني من طرؼ النادي ضمن دعم ومرافقة الالعبني يف طور التكوين.

 : ىل تمنحك اإلدارة منحة شهرية؟11السؤال رقم 

 : ٚجٍٛ عذد اإلربثبد ٔانذالنخ اإلصصبئٛخ انًعجزح عٍ يُش اإلدارح يُضخ شٓزٚخ نالعت 00رذٔل رلى 

 َعى ال أصُٛب انًزًٕع

39 81 00 04 

 كب انًضظٕثخ كب انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ دررخ انضزٚخ

 24,0645161 0033 دال 4040 40

2أف قيمة كا 42يبني اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 24,064احملسوبة ىي  

 فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 
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 : يوضح نسب منح اإلدارة منحة شهرية لالعب. 52شكل رقم 

٪، أما الالعبني الذين .21.5كانت نسبة الالعبني الذين أجابوا نعم ىي   32فيما خيص السؤاؿ رقم 

٪، بينما كانت نسبة األشخاص الذين 59.13ة كانت نسبتهم أكدوا أف اإلدارة ال سبنحهم منحة شهري

 ٪. 19.37أجابوا أحيانا 

 يتبني أف العديد من النوادي ال سبنح منح شهرية لالعبني 42من خالؿ النتائج اؼبوجودة يف اعبدوؿ رقم 

رستها يف طور التكوين، وىذا ما يتناىف مع مبادئ االحًتاؼ الذي يعترب كرة القدـ مهنة من خالؿ فبا

يتحصل الالعب على لقمة عيشو، فمدارس كرة القدـ اعبزائرية احملًتفة ربتاج إذل إسًتاتيجية تشمل منح 

 تعطى لالعبني الذين تقـو بتكوينهم وذلك لتشجيعهم وتفادي تركهم للفريق واالذباه كبو فرؽ أخرى.
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 المحور الرابع المنشآت الرياضية.

 مركز متعدد الخدمات.:ىل تتكون داخل 33 السؤال رقم

 : ٚجٍٛ عذد اإلربثبد ٔانذالنخ اإلصصبئٛخ انًعجزح عٍ يضتٕٚبد انًُشئخ انزٚبضٛخ 09رذٔل رلى 

 َعى ال أصٛبَب انًزًٕع

39 4 14 89 

 كب انًضظٕثخ كب انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ دررخ انضزٚخ

 108,483871 0033 دال 4040 40

2قيمة كاأف  43يبني اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 108,483احملسوبة ىي  

 فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 

 : يوضح نسب ؿبتويات اؼبنشئة الرياضية.53شكل رقم 

٪، أما الالعبني الذين قالوا 13.97نعم ىي يف الشكل اؼبوجود أعاله كانت نسبة الالعبني الذين أجابوا 

 ٪، وكانت إجابة أحيانا منعدمة.2..86ال كانت نسبتهم 

تدؿ النتائج اؼبوجودة على اعبدوؿ والشكل أعاله أف الالعبني يف اؼبدارس الرياضية اعبزائرية ال يتكونوف 

قاعة ؿباضرات  ومكاف داخل منشئات ربتوي على مكاف للدراسة والعالج والتدليك واألكل وضبامات و 
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ـبصص للصحافة ومكاف للًتفيو، ويعترب ىذا من النقائص اليت تعاين منها النوادي الرياضية فبا يؤثر سلبا 

على العملية التكوينية اؼبتكاملة لذا من اؼبهم أف سبتلك النوادي احملًتفة مراكز تكوين ذات مواصفات عاؼبية 

 ة على غرار النوادي الرياضية ذات اؼبستوى العارل .ذبذب الشباب للممارسة الرياضية اؼبتقدم

  : ىل نوع الميدان الذي يتدرب فيو فريقك؟ 15السؤال رقم 

 : يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة نوع الميدان الذي يتدرب فيو الفريق. 55جدول رقم 

 عشب طبيعي عشب اصطناعي من الرمل المجموع

51 15 55 10 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة الحريةدرجة 

 15,1290323 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا  44يبني اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 15,1290احملسوبة ىي  

فإف الفرؽ واػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة )عشب اصطناعي( داؿ  5...تساوي  αعند 

 إحصائيا.

 

 : يوضح نسب نوع ميداف اللعب الذي يتدرب عليو الفريق54شكل رقم 
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أف نسبة األشخاص الذين أجابوا أهنم يتدربوف فوؽ العشب الطبيعي ىي 54ويوضح الشكل رقم 

٪، 52.68اص الذين أجابوا بأهنم يتدربوف على العشب االصطناعي ٪ بينما كانت نسبة األشخ26.88

 ٪.43..2وكانت نسبة األشخاص الذين قالوا أهنم يتدربوف على ميداف من الرمل  

أف ميادين اللعب اليت يتدرب عليها العيب  44واعبدوؿ رقم  54تعين النتائج اؼبوجودة يف الشكل رقم 

زائرية ليست من نوع واحد، وىذا ما يسبب التباين بني مستوى اؼبستوى العارل باؼبدارس الكروية اعب

الالعبني الذين سيمثلوف الكرة اعبزائرية يف اؼبستقبل.كما توضح اإلجابات اؼبوجودة أعاله أف معظم ميادين 

التدريب اليت يتدرب عليها العيب مدارس النوادي احملًتفة من العشب االصطناعي، وال نالحظ إال قلة 

لعشب الطبيعي، فعلى النوادي اعبزائرية يف اؼبستوى العارل أف تكوف لديها ميادين لعب ذات تستعمل ا

 مواصفات شبيهة دبالعب الدوؿ اؼبتقدمة حىت تتمكن من تكوين العبني من اؼبستوى العارل. 

 :ىل تلعبون في مالعب ذات مواصفات جيدة خالل منافسات بطولتكم ؟10السؤال رقم 

ٍ عذد اإلربثبد ٔانذالنخ اإلصصبئٛخ انًعجزح عٍ يٕاصفبد يالعت يُبفظبد ثطٕنخ انالعجٍٛ فٙ يزصهخ : ٚجٛ 00رذٔل رلى 

 انتكٍٕٚ.

 َعى ال أصُٛب انًزًٕع

39 82 02 83 

 كب انًضظٕثخ كب انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ دررخ انضزٚخ

 28,1612903 0033 دال 4040 40

2أف قيمة كا 45يبني اعبدوؿ رقم 
 

عند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 28,161احملسوبة ىي 

α  فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا.   5...تساوي 
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 خاص بنسبة اإلجابة عن مواصفات مالعب بطولة الالعبني يف مرحلة التكوين 55الشكل رقم 

 الالعبني الذين قالوا نعم يلعبوف يف مالعب ذات مواصفات جيدة يبني الشكل اؼبوجود أعاله أف نسبة

٪، بينما كانت نسبة األشخاص الذين قالوا ال نلعب يف مالعب 43..2خالؿ منافسات بطولتهم ىي 

٪ ، أما الالعبني الذين قالوا أحيانا يلعبوف يف مالعب 61.29ذات مواصفات جيدة خالؿ اؼبنافسات 

 ٪.   18.27نافسات بطولتهم فكانت نسبتهم ذات مواصفات جيدة خالؿ م

أف الفرؽ اؼبكونة دبدارس اؼبستوى العارل ال تلعب مقابالت البطولة  35تعين النتائج اػباصة بالسؤاؿ رقم 

دبالعب ذات مواصفات جيدة، وىذا ما جيعل اعبماىري هتجر اؼبالعب وبالتارل يفقد الالعبوف روح التنافس 

اؼبنشآت ذات اؼبواصفات اعبيدة وبالتارل على اؼبدارس الكروية أف تسعى إذل  أماـ  اعبمهور الذي ذبذبو

اغبصوؿ على مالعب ذات مواصفات جيدة ذبذب صباىري عديدة ربفز الالعبني على العمل أكثر من 

 أجل ربسني مستواىم خدمة للكرة اعبزائرية يف اؼبستقبل.
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 البطولة آمنة؟:ىل كل المنافسات التي تخوضها خالل 16السؤال رقم 

: ٚجٍٛ عذد اإلربثبد ٔانذالنخ اإلصصبئٛخ انًعجزح عٍ أيٍ يالعت يُبفظبد ثطٕنخ انالعجٍٛ فٙ يزصهخ  03رذٔل رلى 

 انتكٍٕٚ

 َعى ال أصُٛب انًزًٕع

39 04 90 08 

 كب انًضظٕثخ كب انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ دررخ انضزٚخ

 3,967 0033 دال 4040 40

2أف قيمة كا 46رقم  يبني اعبدوؿ
 

عند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2> من قيمة كا3,967احملسوبة ىي  

α  فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم غري داؿ إحصائيا.   5...تساوي 

 

 :يوضح نسب أمن اؼبالعب خالؿ منافسات العيب مرحلة التكوين يف اؼبستوى العارل56شكل رقم 

٪، بينما قالت نسبة 8..44وا نعم اؼبنافسات آمنة طيلة جوالت البطولة كانت نسبة الالعبني الذين قال

٪ من الالعبني ال، ليست كل اؼبنافسات آمنة خالؿ بطولة العيب مرحلة التكوين، وكانت نسبة  .34.4

 ٪  .21.5الالعبني الذين قالوا أحيانا 
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ة القدـ يف اؼبستوى العارل أف مالعب كر  46واعبدوؿ رقم  56تعين النتائج اؼبدونة على الشكل رقم 

ليست كلها آمنة فبا يؤثر سلبا على مردود الالعبني خالؿ  اؼبنافسات وبالتارل على تكوينهم الرياضي 

لذلك على النوادي الكروية يف اؼبستوى العارل امتالؾ مالعب ذات مواصفات أمنية عالية تضمن سالمة 

 يساعده  على تطوير مستواه الكروي.   الالعب الشاب حىت يركز يف اؼبنافسة ويعطي مردودا
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 ثانيا: األسئلة المقدمة للمدربين. 

 التمدرس -

 :ىل تتابع الجانب الدراسي لالعبيك.21السؤال رقم 

 : ثٍٛ عذد اإلربثبد ٔانذالنخ اإلصصبئٛخ انًعجزح عٍ يتبثعخ انًذرة نهزبَت انذراطٙ انالعج02ٍٛرذٔل رلى 

 َعى ال أصٛبَب انًزًٕع

92 07 25 05 

 كب٘ انًضظٕثخ كب٘ انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ دررخ انضزٚخ

 19,7741935 0033 دال 4040 40

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا19,774احملسوبة ىي   2أف قيمة كا 47يبني اعبدوؿ رقم 

 ، فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 

 .خاص بػمتابعة اؼبدرب للجانب الدراسي الالعبني57شكل رقم 

ىي  كانت نسبة اؼبدربني الذين أجابوا نعم ىم يهتموف دبتابعة الدراسة اػباصة بالعبيهم

٪، أما 67.56قالوا ال هنتم باعبانب الدراسي لاّلعبني ىي ٪، بينما كانت نسبة اؼبربني الذين  13.51

 ٪. 18.91اؼبدربني الذين قالوا أحيانا كانت  نسبتهم 

 يتضح أف العديد من اؼبدربني ال 57والشكل رقم 47من خالؿ اإلجابات اؼبوجودة يف اعبدوؿ رقم 
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دـ احملًتفة، فعلى مدارس تكوين يهتموف دبتابعة دراسة الالعبني الذين خيضعوف للتكوين يف ؾباؿ كرة الق

 العيب كرة القدـ يف اؼبستوى العارل أف تسطر ضمن إسًتاتيجية التكوين برنامج خاص دبتابعة الدراسة.

 :ىل تحث الالعبين على المثابرة في الدراسة؟21السؤال رقم 

 انًخبثزح فٙ انذراطخ.: ثٍٛ عذد اإلربثبد ٔانذالنخ اإلصصبئٛخ انًعجزح عٍ صج انالعجٍٛ عهٗ 01رذٔل رلى 

 َعى ال أصٛبَب انًزًٕع

92 40 04 80 

 كب٘ انًضظٕثخ كب٘ انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ دررخ انضزٚخ

 25,7419355 0033 دال 4040 40

اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا  25,7419احملسوبة ىي   2أف قيمة كا  48يبني اعبدوؿ رقم 

 ، فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند  5.99

 

 : يوضح نسب حث الالعبني على اؼبثابرة يف الدراسة.58شكل رقم 

كانت إجابات اؼبدربني الذين قالوا نساىم يف مساعدة الالعبني على حل الواجبات اؼبدرسية   

الذين قالوا ال نساىم يف مساعدة الالعبني على حل واجباهتم  ٪، بينما كانت نسبة اؼبدربني32.43

٪. أما اؼبدربني الذين قالوا أحيانا نساىم يف مساعدة الالعبني على حل واجباهتم 5..54اؼبدرسية 

 ٪.13.51اؼبدرسية وأحيانا ال نساىم كانت نسبتهم 
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اؼبطلوب يف إقباح ما يسمى باؼبشروع تدؿ ىذه النتائج أف العديد من اؼبربني الرياضيني ال يلعبوف الدور 

اؼبزدوج، حيث أف إخفاؽ الالعب يف دراستو قد يتسبب يف توقفو عن فبارسة كرة القدـ واالىتماـ بدراستو 

فقط خوفا على مستقبلو الدراسي. لذلك  ربتاج مدارس كرة القدـ اعبزائرية يف اؼبستوى العارل إذل وضع 

ر االتصاؿ ببعض األساتذة اؼبختصني من أجل دعم حل الواجبات إسًتاتيجية يؤخذ فيها بعني االعتبا

 .رياضياؼبدرسية  لاّلعبني، ومنو تكوف عملية التمدرس عامال أساسيا موازيا للمشروع ال

 :ىل تتصل بإدارة المدرسة لمتابعة اىتمام الالعبين بدراستهم ؟21السؤال رقم 

خ انًعجزح عٍ اتصبل انًذرة ثئدارح انًذرطخ نًتبثعخ اْتًبو انالعجٍٛ : ثٍٛ عذد اإلربثبد ٔانذالنخ اإلصصبئ03ٛرذٔل رلى 
 ثذراطتٓى

 َعى ال أصٛبَب انًزًٕع

92 41 09 43 

 كب٘ انًضظٕثخ كب٘ انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ دررخ انضزٚخ

 19,1612903 0033 دال 4040 40

اعبدولية اؼبقدرة بػ   2من قيمة كا < 19,1612احملسوبة ىي   2أف قيمة كا  49يبني اعبدوؿ رقم 

 ، فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند  5.99

 

 : خاص باتصاؿ اؼبدرب بإدارة اؼبدرسة ؼبتابعة اىتماـ الالعبني بدراستهم59شكل رقم 
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 لوا نتصل بإدارة اؼبدرسة ؼبتابعة اىتماـ٪ من اؼبدربني الذين قا 16.21يف الشكل أعاله كانت نسبة 

٪ من اؼبدربني الذين قالوا ال نتصل بإدارة اؼبدرسة ؼبتابعة 62.16الالعبني بدراستهم. بينما كانت نسبة 

 ٪ من اؼبدربني الذين قالوا أحيانا. 21.62اىتماـ الالعبني بدراستهم. وكانت نسبة 

ؼبدربني يف مدارس كرة القدـ عبزائرية احملًتفة أف نسبة يظهر جليا من خالؿ اإلجابات اؼبقدمة من طرؼ ا

عالية منهم ال تتصل بإدارات اؼبدارس اليت يدرس هبا الالعبوف الذين يتكونوف بنواديهم، وىذا ما يدؿ على 

أف اؼبشروع اؼبدرسي ليس من اىتمامات العديد من اؼبدربني الذين يكّونوف الالعب احملًتؼ، لذلك من 

ؿبور االتصاؿ باؼبدرسة ضمن نقاط تكوين اؼبريب الرياضي يف اؼبستوى العارل حىت يربمج  اؼبهم أف يكوف

ىذه النقطة داخل برامج تكوين العب كرة القدـ احملًتفة، حيث يعترب قباح مشروع متابعة الدراسة  موازيا 

 ألمهية قباح اؼبشروع الرياضي.
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 المتابعة الصحية: -

 مستوى تطور شفاء الالعبين من اإلصابات؟:ىل تتابع 25السؤال رقم 

: ٚجٍٛ عذد اإلربثبد ٔانذالنخ اإلصصبئٛخ انًعجزح عٍ يتبثعخ يظتٕٖ تطٕر شفبء انالعجٍٛ يٍ  04رذٔل رلى 

 اإلصبثبد.

 َعى ال أصٛبَب انًزًٕع

92 84 80 80 

دررخ 

 انضزٚخ
 كب انًضظٕثخ كب انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ

 22,516129 0033 دال 4040 40

2أف قيمة كا .5يبني اعبدوؿ رقم 
 

عند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 22,516احملسوبة ىي 

α  حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم ىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي 

 

 يعرب عن متابعة مستوى تطور شفاء الالعبني من اإلصابات.  .6شكل رقم

٪ بينما كانت نسبة اؼبدربني الذين قالوا ال نتابع مستوى 32.43كانت نسبة اؼبدربني الذين أجابوا نعم 

٪، وكانت نسبة األشخاص الذين قالوا أحيانا نتابع تطور شفاء الالعبني  54..4تطور الشفاء لالعبني 

 ٪.2..27من اإلصابات 
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كبرية من اؼبدربني اؼبكونني يف مدارس كرة القدـ   تدؿ النتائج اؼبوجودة يف اعبدوؿ أعاله على أف نسبة

اعبزائرية احملًتفة ال يهتموف دبتابعة اغبالة الصحية لالعبني الذين يتعرضوف لإلصابات فبا يدؿ على أف 

اؼبدرب اؼبكوف يف مدارس كرة القدـ اعبزائرية احملًتفة حيتاج إذل أف يكوف لديو ـبطط خاص باؼبتابعة الصحية 

 يساىم يف تكوينهم مسامهة فعالة. لالعبيو حىت

 تدريبية خاصة لاّلعب الذي يتعرض إلصابة؟  : ىل تبرمج حصص20السؤال رقم

 يبين الداللة اإلحصائية المعبرة عن برمجة المدرب حصص لالعب الذي تعرض لإلصابات 51جدول رقم 
 نعم ال أحينا المجموع

37 09 12 08 
 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 19,5483871 0.55 دال 2.20 21

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 19,548احملسوبة ىي   2أف قيمة كا  51يبني اعبدوؿ رقم 

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم ىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا.  5...تساوي  αعند 

 

 حصص تدريبية خاصة لالعب الذي يتعرض لإلصابة.يوضح برؾبة  61شكل رقم
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 حصصاؼبدربني الذين قالوا ال نربمج  كانت نسبة ٪، بينما21.62كانت نسبة اؼبدربني الذين أجابوا نعم 

 حصص٪، أما اؼبدربني الذين قالوا أحيانا نربمج 54.05خاصة لاّلعب الذي يتعرض إلصابة  تدريبية

 ٪.24.32إلصابة ، كانت نسبتهم خاصة لاّلعب الذي يتعرض  تدريبية

أف العديد من اؼبدربني يف مدارس كرة القدـ اعبزائرية احملًتفة ال  51تدؿ النتائج اؼبوضحة يف اعبدوؿ رقم 

يضعوف برامج تدريبية خاصة بالالعبني العائدين من اإلصابات، لذلك حيتاج مدرب مدارس اؼبستوى العارل 

العائدين من اإلصابات خصوصا أف ىذه األخرية قد تعرض الالعب إذل إذل معارؼ يف متابعة الالعبني 

 التوقف هنائيا عن متابعة مشواره الرياضي.

 : ىل تقدم دروس لالعبين حول خطورة المنشطات؟26السؤال رقم 

 : يبين الداللة اإلحصائية المعبرة عن تقديم المدرب  دروس لالعبين حول خطورة المنشطات01جدول رقم 

 نعم ال أحينا المجموع

12 25 12 12 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 21,0967742 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا 52يبني اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا21,0967احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم ىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 
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 يوضح نسب تقدمي اؼبدرب دروس حوؿ خطورة اؼبنشطات لالعبني. 62شكل رقم 

٪، بينما اؼبدربني الذين قالوا ال نقدـ دروس لالعبني حوؿ 2..27كانت نسبة اؼبدربني الذين أجابوا نعم 

٪، وكانت نسبة اؼبدربني الذين قالوا أحيانا نقدـ دروس 48.64ات كانت نسبتهم  خطورة اؼبنشط

 ٪.24.32لالعبني حوؿ خطورة اؼبنشطات 

تدؿ النتائج أف العديد من اؼبدارس الكروية احملًتفة ربتاج إذل وضع ربت تصرؼ اؼبدربني اؼبكونني برنامج 

رب من تعاطي اؼبنشطات، حيث يعد ىذا األخري خاص بوقاية العيب كرة القدـ الذين ىم ربت رعاية اؼبد

الشخص القريب على الدواـ من الالعبني واؼبؤثر األساسي يف شخصياهتم، فيصبح من واجبو أف يسعى 

 إذل إعطاء معلومات لالعبيو حوؿ خطورة اؼبنشطات من خالؿ العديد من الوسائل.   

 ية التدريبية؟: ىل يساعدك الفريق الطبي في تصميم العمل22السؤال رقم 

 : ٚجٍٛ انذالنخ اإلصصبئٛخ انًعجزح عٍ يظبعذح انفزٚك انطجٙ انًذرة فٙ تصًٛى انعًهٛخ انتذرٚجٛخ.09رذٔل رلى 

 َعى ال أصُٛب انًزًٕع

92 44 92 44 

 كب انًضظٕثخ كب انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ دررخ انضزٚخ

 32,1935484 0033 دال 4040 40
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2أف قيمة كا  53يبني اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 32,1935احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم ىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 

 يوضح نسب مساعدة الطاقم الطيب للمدرب يف تصميم العملية التدريبية.63شكل رقم

٪، أما اؼبدربني الذين ..1٪ بينما كانت نسبة الذين قالوا ال  ..الذين أجابوا نعم كانت نسبة اؼبدربني 

 ٪...قالوا أحيانا يساعدنا الفريق الطيب يف تصميم العملية التدريبية وأحيانا ال كانت نسبتهم 

لطاقم أنو ال يوجد تناسق بني الطاقم الطيب وا 63والشكل رقم  53تدؿ النتائج اؼببينة على اعبدوؿ رقم 

الفين يف تصميم التدريب، وىذا يؤثر سلبا على ربمل الالعبني غبمولة التدريب خصوصا  أف الطبيب 

الرياضي يلعب دورا فعاال يف تفسري تأثري ضبل التدريب على تطور اؼبردود البدين، لذا فإف اؼبدارس الكروية 

اء األساسيني الذين يلعبوف دورا كبريا يف اعبزائرية ربتاج إذل تسطري إسًتاتيجية تكوين توظف فيها كل الشرك

 تطوير مستوى الالعب اعبزائري وجعل الكرة اعبزائرية رائدة دوليا.
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 برمجة التدريب

 : ىل تسطر برنامج تدريبي سنوي للفئة التي تقوم بتدريبها؟22السؤال رقم 

 سنوي .: يبين الداللة اإلحصائية المعبرة عن تسطير برنامج تدريبي 05جدول رقم 

 نعم ال أحينا المجموع

12 20 12 11 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 27,9354839 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا  54يبني اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا21,096احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم ىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 
 يوضح نسب تسطري برنامج تدرييب سنوي. 64شكل رقم 

٪، بينما 48.64٪، وكانت نسبة اؼبدربني الذين قالوا ال  32.43كانت نسبة اؼبدربني الذين أجابوا نعم 

 ٪.18.93يانا كانت نسبة اؼبدربني  الذين قالوا أح

أف عدد ىائل من اؼبدربني الذين يشتغلوف يف 64والشكل رقم  54تؤكد النتائج اؼبوجودة يف اعبدوؿ رقم 

مدارس كرة القدـ يف اؼبستوى العارل ال يقوموف بتسطري برنامج سنوي تدرييب يف الفئات اليت وكلوا 
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أف تسهر على وضع برنامج سنوي لكل فئة لتكوينها، فبا يستلـز على اؼبدارس الكروية يف اؼبستوى العارل 

عمرية يشمل عدد اؼبقابالت وعدد وزمن التدريبات بالساعات والثواين وكل متطلبات اؼبنافسة   حىت  

 تتمكن الكرة اعبزائرية مواكبة كرة القدـ العاؼبية اليت تبين تكوينها على التخطيط والربؾبة.

 صة تدريبية لهذه الفئة؟: ىل تحدد أىداف خاصة في كل ح25السؤال رقم 

 : ٚجٍٛ انذالنخ اإلصصبئٛخ انًعجزح عٍ تضذٚذ أْذاف خبصخ فٙ كم صصخ تذرٚجٛخ نٓذِ انفئخ.00رذٔل رلى 

 َعى ال أصُٛب انًزًٕع

92 42 83 80 

دررخ 

 انضزٚخ
 كب انًضظٕثخ كب انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ

 25,8709677 0033 دال 4040 40

2أف قيمة كا  55 يبني اعبدوؿ رقم
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا25,8709احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم ىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا 5...تساوي  αعند 

 

 يوضح ربديد أىداؼ خاصة يف كل حصة تدريبية ؽبذه الفئة. 65شكل رقم

٪، وكانت  37.83كانت نسبة اؼبدربني الذين قالوا كبدد أىداؼ خاصة يف كل حصة تدريبية ؽبذه الفئة

 ٪، بينما كانت نسبة 48.64نسبة اؼبدربني الذين قالوا ال كبدد أىداؼ خاصة يف كل حصة تدريبية 
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 ٪.13.51قالوا أحيانا  اؼبدربني الذين

 أف تكوين العب كرة القدـ يف العديد من 65شكل رقم وال 55تبني النتائج اؼبوجودة يف اعبدوؿ رقم 

مدارس كرة القدـ اعبزائرية يف اؼبستوى العارل غري مبين على أساس ربديد أىداؼ التدريب اػباص بكل فئة 

عمرية، وعليو يتوجب على ىذه اؼبدارس أف تؤكد تكوين الالعبني على أساس الربؾبة والتخطيط وربديد 

 مدرب احملاور اليت يرتكز عليها يف عملو وكيفية االنتقاؿ من ىدؼ إذل آخر. األىداؼ حىت توضح لكل 

 : ىل تشرح أىداف الحصة التدريبية  لاّلعبين؟ 12 السؤال رقم 

 : يبين الداللة اإلحصائية المعبرة عن شرح أىداف الحصة التدريبية لاّلعبين.06جدول رقم 

 نعم ال أحينا المجموع

12 22 12 11 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة الحريةدرجة 

 24,9354839 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا 56يبني اعبدوؿ رقم 
 

عند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا24,935احملسوبة ىي  

α  حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم ىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي 

 

 يوضح نسب شرح أىداؼ اغبصة التدريبية لالعبني 66شكل رقم 
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 أف نسبة اؼبدربني الذين قالوا نعم نقـو بشرح أىداؼ اغبصة 66تبني األرقاـ اؼبوجود يف الشكل رقم 

 ة اؼبدربني الذين قالوا ال نقـو بشرح أىداؼ اغبصة التدريبية ٪، أما نسب35.13التدريبية ىي 

 ٪. 18.91٪، وكانت نسبة اؼبدربني الذين قالوا أحيانا 45.94ىي

يتبني أف الكثري من اؼبدربني ال يشرحوف  66والشكل رقم  56من خالؿ النتائج اؼبوضحة يف اعبدوؿ رقم 

أىداؼ التمارين اؼبقدمة لالعبني مبهمة وغري واضحة  أىداؼ التدريبات اليت يقدموهنا لالعبني فبا جيعل

اؼبالمح، وىذا سيؤثر سلبا على الالعب يف ربط ما يقدـ لو يف التدريب باؼبنافسات  وكيفية تطبيقو  . 

فعلى مدارس كرة القدـ اعبزائرية أف تضع إسًتاتيجية تكوين مبنية على أسس علمية من خالؿ وضع آليات 

 دبستوى كرة القدـ إذل األماـ وتواكب كرة القدـ العاؼبية.    بيداغوجية تكوين تقفز

 : ىل تتحقق جميع األىداف التي تسطرىا لتكوين العبيك؟11السؤال رقم 

 : يبين الداللة اإلحصائية المعبرة عن تحقيق جميع األىداف التي يسطرىا المدرب لتكوين العبيو02جدول رقم 

 نعم ال أحينا المجموع

12 20 15 1 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 21,9677419 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا 57يبني اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا21,9677احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم ىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 
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 يوضح نسب ربقيق األىداؼ اؼبسطرة 67شكل رقم

 أف نسبة اؼبدربني الذين قالوا نعم تتحقق صبيع األىداؼ اليت 67تبني األرقاـ اؼبوجود يف  الشكل رقم

 ٪، بينما كانت78.37سبة اؼبدربني الذين قالوا ال فهي ٪، أما ن.8.1.نسطرىا لتكوين الالعبني ىي 

 ٪.13.51نسبة اؼبدربني الذين قالوا أحيانا 

تدؿ النتائج اؼبوضحة يف اعبدوؿ والشكل أعاله أف األىداؼ اليت يسطرىا اؼبدرب ال تتحقق صبيعها، وىذا 

تابعة قباح األىداؼ يعد مؤشرا واضحا لعدـ تقدـ مستوى كرة القدـ اعبزائرية، لذلك مطلوب جدا م

اؼبسطرة من خالؿ تدوين اؼبالحظات وؿباولة إجياد تفسريا لنجاح  األىداؼ أو أسباب عدـ ربقيقها مث 

البحث على الوسائل اليت تساعد اؼبدرب على الوصوؿ إذل ما قاـ بالتخطيط لو  وكيفية إزالة اؼبعيقات    

 .حىت نتفادى تراجع مستوى الالعبني يف اؼبستوى العارل
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 : ىل تقيم بطريقة أو أخرى مستوى تقدم أو تحسن العبيكم؟11السؤال رقم 

 : يبين الداللة اإلحصائية المعبرة عن تقيم مستوى تقدم أو تحسن الالعبين58جدول رقم 

 نعم ال أحينا المجموع

12 12 10 11 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 22,516129 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا  58يبني اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 22,516احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم ىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 
 يعرب عن تقييم مستوى تقدـ الالعبني68شكل رقم 

 أف نسبة اؼبدربني الذين قالوا نعم نقيم مستوى تقدـ الالعبني  ىي 68تبني األرقاـ اؼبوجود يف الشكل رقم 

 ٪ من اؼبدربني2..27٪، بينما كانت نسبة 45..4٪، أما نسبة اؼبدربني الذين قالوا ال فهي 32.43 

 ك. أحيانا ال نقـو بذلو الذين قالوا أحيانا نّقيم مدى تقدـ مستوى الالعبني 

من خالؿ نتائج اعبدوؿ والشكل أعاله يتبني أف تكوين الالعبني يف مدارس كرة القدـ يف اؼبستوى العارل 

ال يرتكز على االنتقاء العلمي واؼبتمثل يف ـبتلف االختبارات اليت توجو اؼبدرب التوجيو العلمي، لذلك 

مستوى الالعبني من خالؿ استعماؿ ربتاج مدارس كرة القدـ يف اؼبستوى العارل إذل إسًتاتيجية تقييم 
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أحدث الوسائل خصوصا وأف عملية النمو عند الفئات العمرية غري ثابتة وأف اعبهاز العضلي العصيب ال 

 يصل إذل ذروة منوه إالّ بعد السن الثامن عشر وبالتارل قبد مردود الالعبني يتأثر بالعديد من اؼبتغريات.

على معارف حول خصائص الفئة العمرية التي تكونها وطرق : ىل تبحث باستمرار 11السؤال رقم 

 تدريبها؟

 : ٚجٍٛ انذالنخ اإلصصبئٛخ انًعجزح عٍ انجضج عهٗ انًعبرف صٕل خصبئص انفئبد انعًزٚخ ٔطزق تذرٚجٓب.59رذٔل رلى 

 َعى ال أصُٛب انًزًٕع

92 41 08 41 

دررخ 

 انضزٚخ
 انًضظٕثخكب  كب انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ

 20,3225806 0033 دال 4040 40

2أف قيمة كا 59يبني اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 20,3225احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم ىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 

 يبني نسب البحث على اؼبعارؼ حوؿ خصائص الفئات العمرية وطرؽ تدريبها. 69شكل رقم 

٪، أما نسبة 21.62تبني األرقاـ اؼبوجود يف  الشكل اؼبوجود أعاله أف نسبة اؼبدربني الذين قالوا نعم ىي

 ٪ من اؼبدربني الذين قالوا أحيانا. 21.62٪، بينما كانت نسبة 56.75اؼبدربني الذين قالوا ال فهي 
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يتبني أف عدد كبري من اؼبربني يف مدارس كرة القدـ اعبزائرية يف  69والشكل رقم 59من خالؿ اعبدوؿ رقم

اؼبستوى العارل ال يبحثوف على متطلبات الفئة العمرية اليت  يقوموف بتكوينها فبا يؤثر سلبا على عملهم 

وب من مدارس التكوين يف خصوصا أف لكل فئة عمرية برناؾبها اػباص وأىدافها اػباصة. وعليو مطل

النوادي اعبزائرية احملًتفة أف تفرض على مدربيها التكوين اػباص بالفئة العمرية اليت وّكلوا لتدريبها وتكوينها 

من  ضعف مستوى  تعاين حىت يواكب النشء مستوى تدريب متقدـ، خصوصا وأف الفرؽ اعبزائرية

 العبيها. 

 ؟ذي تبرمجو خالل األسبوع ىو: ىل حجم حصص التدريب ال15السؤال رقم 

 ٚجٍٛ انذالنخ اإلصصبئٛخ انًعجزح عٍ صزى صصص انتذرٚت انذ٘ ٚجزيزّ انًذرة خالل األطجٕع :60رذٔل رلى 

 حالث صصص أرثع صصص خًض صصص انًزًٕع

92 40 84 00 

دررخ 

 انضزٚخ
 كب انًضظٕثخ كب انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ

 36,0645161 0033 دال 4040 40

2أف قيمة كا .6يبني اعبدوؿ 
 

 αعند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 36,064احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم ىو لصاحل العبارة )ثالث حصص( داؿ إحصائيا. 5...تساوي 

 

 وضح نسب برؾبة اغبصص التدريبية يف األسبوع. .7شكل رقم 
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٪ من اؼبدربني الذين أجابوا نربمج ثالث حصص تدريبية يف األسبوع، بينما أجاب 59.45كانت نسبة 

٪ من اؼبدربني نربمج طبس 13.51٪ من اؼبربني نربمج أربع حصص تدريبية يف األسبوع، وقاؿ 2..27

 تدريبات يف األسبوع. 

ة عدد حصص التدريب متباينة أف برؾب .7والشكل رقم  .6توضح اإلجابات اؼبوضحة يف اعبدوؿ رقم 

بني مدارس التكوين يف اؼبستوى العارل، كما توضح أف عدد كبري من اؼبدربني يربؾبوف ثالث حصص يف 

األسبوع ، وىذه الربؾبة تعد غري كافية وال زبدـ مستوى تقدـ الكرة اعبزائرية، خصوصا أف الدوؿ اؼبتقدمة  

سنة،  لذلك على مدارس  19إذل  15 اؼبرحلة العمرية كرويا تعمل على تكثيف اغبصص التدريبية لالعيب

 كرة القدـ احملًتفة وضع إسًتاتيجية تكوين مواكبة ؼبعايري التكوين يف النوادي اؼبتقدمة دوليا. 

 : ما ىو عدد ساعات التدريب المبرمجة يوميا ؟10السؤال رقم 

 انتذرٚت انًجزيزخ ٕٚيٛبثٍٛ انذالنخ اإلصصبئٛخ انًعجزح عٍ عذد طبعبد  38رذٔل رلى 

 طبعخ َٔصف طبعتبٌ حالث طبعبد انًزًٕع

92 44 43 01 

 كب انًضظٕثخ كب انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ دررخ انضزٚخ

 46,6451613 0033 دال 4040 40

2أف قيمة كا 61يبني اعبدوؿ رقم
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا  46,6451احملسوبة ىي  

 حيث أف الفرؽ واػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ساعة ونصف( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 
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 يوضح نسب عدد ساعات التدريب يوميا. 71شكل رقم 

٪ من اؼبدربني الذين أجابوا أف عدد الساعات اؼبربؾبة للتدريب ىو ساعة ونصف، 75.67كانت نسبة 

٪ من اؼبربني أف عدد الساعات اؼبربؾبة أسبوعيا ىو ساعتني، ودل يقل أحدا من 24.32أجاب بينما 

 اؼبدربني أنو يربمج ثالث ساعات تدريب يوميا.

أف عدد ىائل من اؼبدربني ال يتجاوز عدد  71والشكل رقم  61تدؿ النتائج اؼبوجودة يف اعبدوؿ رقم

عة ونصف، وىذا العدد يعترب غري كاؼ بالنسبة ؼبتطلبات ساعات التدريب اؼبربؾبة من طرفهم يوميا السا

الكرة اغبديثة اليت تفرض على اؼبدرب أف يربمج حصص تدريبية تصل إذل اؼبرتني يف اليـو حىت يتوصل إذل 

األىداؼ اليت يسطرىا، وعليو على النوادي احملًتفة أف تضع يف اغبسباف أف اغبجم الساعي لتدريب 

 مواكبا لنفس اؼبعايري اليت خيضع ؽبا ناشئ العب كرة القدـ يف النوادي الكبرية.الناشئني جيب أف يكوف 
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 في عملك؟  : ىل  يساعدك مدربون آخرون16السؤال رقم

 : ٚجٍٛ انذالنخ اإلصصبئٛخ انًعجزح عٍ انًذرثٍٛ انذٍٚ ٚظبعذٌٔ انًذرة فٙ عًهّ.30رذٔل رلى 

 َعى ال أصٛبَب انًزًٕع

92 40 03 3 

دررخ 

 انضزٚخ
 كب انًضظٕثخ كب انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ

 22,6451613 0033 دال 4040 40

2أف قيمة كا 62يبني اعبدوؿ رقم
 

عند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 22,645احملسوبة ىي  

α  حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي 

 

 يوضح نسب اؼبدربني الذين يساعدوف اؼبدرب يف عملو. 72شكل رقم 

٪ من اؼبربني ال، وكانت 27..7٪ من اؼبدربني الذين أجابوا نعم، بينما أجاب 16.21كانت نسبة 

 ٪.13.51نسبة اإلجابة أحيانا

تدؿ النتائج اؼبوضحة على اعبدوؿ والشكل أعاله أف اؼبدرب يف مدارس كرة القدـ يف اؼبستوى العارل يعمل 

دبفرده مع اجملموعة اؼبوكلة إليو حيث يقـو بعدة مهاـ من تكوين نفسي وذىين وتقين وتكتيكي وبدين بينما 

ين نوادي اؼبستوى العارل اؼبعلـو أف ىذه اؼبتطلبات تتطلب ـبتصني ، لذلك مطلوب من مدارس تكو 
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توظيف ـبتصني يف ىذا اجملاؿ حىت يقوموف دبساعدة اؼبدرب يف تكوين العب فبيز يف صبيع النواحي البدنية 

 والنفسية والذىنية إذل غري ذلك من اؼبهارات اليت تتطلبها منافسات كرة القدـ يف اؼبستوى العارل.

 ربضري اغبصص التدريبية؟: ىل تعتمد على مراجع يف برؾبة و 17السؤاؿ رقم 

 : ٚجٍٛ انذالنخ اإلصصبئٛخ انًعجزح عٍ االعتًبد عهٗ يزارع فٙ ثزيزخ ٔتضضٛز انضصص انتذرٚجٛخ39رذٔل رلى 

 َعى ال أصُٛب انًزًٕع

92 41 81 88 

 كب انًضظٕثخ كب انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ دررخ انضزٚخ

 22,5483871 0033 دال 4040 40

2أف قيمة كا 63رقم  يبني اعبدوؿ
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا22,5483احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 
 يوضح نسب االعتماد على مراجع يف برؾبة وربضري اغبصص التدريبية 73شكل رقم 

 اؼبدربني الذين أجابوا نعم نعتمد على مراجع يف برؾبة وربضري اغبصص٪ من 29.72كانت نسبة 

٪ من اؼبربني ال نعتمد على اؼبراجع يف ربضري اغبصص التدريبية، وكانت 48.64التدريبية، بينما أجاب 

 ٪. 21.62نسبة اإلجابة أحيانا نستعمل اؼبراجع من أجل ربضري اغبصص التدريبية 
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أف عدد كبري من اؼبدربني يف مدارس تكوين العيب كرة القدـ  17سؤاؿ رقم تبني نتائج اإلجابات على ال

احملًتفة ال يعتمدوف على اعبانب النظري يف برؾبة التدريب، علما أف التدريب يف كرة القدـ  عملية معقدة 

لك من تتطلب العديد من اؼبعارؼ وكيفية الربط بينها وأف عملية التعلم زبتلف من فئة عمرية إذل أخرى، لذ

اؼبهم جدا بالنسبة ؼبدارس تكوين العيب كرة القدـ احملًتفة أف تفرض االعتماد على ـبتلف اؼبراجع اغبديثة 

 اليت تساعد اؼبدرب على التحكم اعبيد يف حصصو التدريبية بصفة مواكبة للدوؿ اؼبتقدمة يف ىذا اجملاؿ.  

 ل التدريب؟: ىل يكتفي العبوك بتطبيق ما تقدمو لهم خال12السؤال رقم 

 ٚجٍٛ انذالنخ اإلصصبئٛخ انًعجزح عٍ اكتفبء انالعجٍٛ ثتطجٛك يب ٚمذيّ انًذرة خالل انتذرٚت. 30رذٔل رلى 

 َعى ال أصُٛب انًزًٕع

92 1 83 89 

 كب انًضظٕثخ كب انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ دررخ انضزٚخ

 24,3548387 0033 دال 4040 40

2أف قيمة كا 64يبني اعبدوؿ رقم 
 

عند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا24,354احملسوبة ىي  

α  حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي 

 

 يوضح نسب اكتفاء الالعبني بتطبيق ما يقدمو اؼبدرب خالؿ التدريب. 74شكل رقم 
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ا نقدمو خالؿ اغبصص التدريبية، دبالالعبوف  يكتفي الذين أجابوا نعم ٪ من اؼبدربني35.13كانت نسبة 

ا نقدمو ؽبم خالؿ اغبصص التدريبية، وكانت دبالالعبوف  يكتفي٪ من اؼبربني ال 43.24بينما أجاب 

 ٪. 21.62ا يقدـ ؽبم خالؿ اغبصص التدريبية دبالالعبوف يف  كتفينسبة اإلجابة أحيانا ي

 أف العديد من الالعبني الذين يتكونوف يف مدارس كرة القدـ يف 64رقم  دوؿيف اعبتدؿ النتائج اؼبوضحة 

اؼبستوى العارل ال يضيفوف وقت للتعلم أكثر ولتحسني قدراهتم زيادة على وقت التدريب، حيث أف الوقت 

حب اؼبربمج لتدريب الفريق يعد غري كاؼ لتنمية صبيع القدرات اػباصة بكل الالعبني. لذلك من اؼبست

لالعب الذي يريد أف يتميز عن بقية الالعبني أف يضيف عدد أكرب من ساعات العمل واؼبثابرة حىت 

 يواكب العب اؼبستوى الدورل الذي يتطلب عمل شاؽ وطويل.
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 محور كفاءة التأطير. 

 : ىل تبحث عن الالعب الموىوب خارج النادي؟15السؤال رقم 

 اإلصصبئٛخ انًعجزح عٍ انجضج عهٗ انالعت انًْٕٕة خبرد انُبد٘: ٚجٍٛ انذالنخ 30رذٔل رلى 

 َعى ال أصُٛب انًزًٕع

92 80 80 84 

 كب انًضظٕثخ كب انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ دررخ انضزٚخ

 19,9354839 0033 دال 4040 40

2أف قيمة كا 65يبني اعبدوؿ رقم 
 

عند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 19,935احملسوبة ىي 

α  حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي 

 

 يوضح نسب البحث على الالعب اؼبوىوب خارج النادي 75شكل رقم 

 ٪ من اؼبدربني الذي أجابوا نعم نبحث عن الالعب اؼبوىوب خارج النادي، بينما2..27كانت نسبة 

 ٪ من اؼبربني الذين قالوا ال نبحث عن الالعب اؼبوىوب خارج النادي ، وكانت نسبة 45..4بأجا

 ٪. 32.43اإلجابة أحيانا نبحث عن الالعب اؼبوىوب وأحيانا ال نبحث 

أف العديد من اؼبدارس الكروية يف اؼبستوى العارل تفتقد  19تدؿ النتائج اؼبوجودة يف السؤاؿ رقم 

اؼبواىب عن طريق البحث عنهم يف األماكن البعيدة عن النادي، وبالتارل فهي مطالبة إلسًتاتيجية انتقاء 

 بالبحث على الالعب اؼبوىوب بني آالؼ الالعبني من خالؿ استعماؿ الطرؽ العلمية خصوصا.
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 : ىل ينجح الالعبون في تطبيق جميع ما تقدمو لهم؟12السؤال رقم 

 المعبرة عن نجاح الالعبون في تطبيق جميع ما يقدمو لهم المدرب.: يبين الداللة اإلحصائية  66جدول رقم 

 نعم ال أحينا المجموع

12 15 10 12 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 22,516129 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا 66يبني اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 22,516احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )أحينا( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 
 يوضح نسب قباح الالعبوف يف تطبيق صبيع ما يقدمو ؽبم اؼبدرب. 76شكل رقم 

٪ من 54..4نسبة٪ اؼبدربني أجابوا نعم يطبق الالعبوف صبيع ما يقدـ ؽبم، وكانت 2..27كانت نسبة 

 ٪من اؼبدربني أحيانا. 32.43اؼبربني قالوا ال يطبق الالعبوف صبيع ما نقدمو ؽبم، بينما أجابت نسبة 

أف عدد كبري من الالعبني ال يقوموف بتطبيق ما يطلبو منهم  .2تدؿ نتائج اإلجابات عن السؤاؿ رقم 

حيث تلعب معرفة قدرات واستعدادات مدربوىم، ويدؿ ىذا على عدـ توافق ما يقدـ إليهم مع قدراهتم 

الالعب دورا ىاما يف تقدمي ما تطلبو الفئة العمرية اليت يعمل اؼبدرب على تكوينها، لذا على اؼبدارس 

الكروية احملًتفة يف اعبزائر أف توظف بيداغوجيني ذوي مستويات عالية يعملوف على تعليم النشء وفقا 
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لالعب خالؿ سريورتو الكروية من التأقلم مع صبيع متطلبات كرة للمعايري العلمية اغبديثة حىت يتمكن ا

 القدـ وبالتارل تصبح لديو القدرة على استيعاب ما يقدمو لو أي مدرب.

 : ىل للقوة الذىنية دور كبير في التفوق الرياضي في المستوى العالي؟11السؤال رقم 

 انذُْٛخ فٙ انتفٕق انزٚبضٙ فٙ انًظتٕٖ انعبنٙ. ٚجٍٛ انذالنخ اإلصصبئٛخ انًعجزح عٍ دٔر انمٕح 32رذٔل رلى 

 َعى ال أصُٛب انًزًٕع

92 80 3 89 

دررخ 

 انضزٚخ
 كب انًضظٕثخ كب انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ

 23,9032258 0033 دال 4040 40

2أف قيمة كا 67يبني اعبدوؿ رقم 
عند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا23,903احملسوبة ىي  

α  حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )أحينا( داؿ إحصائيا. 5...تساوي 

 
 يوضح نسب دور القوة الذىنية يف التفوؽ الرياضي يف اؼبستوى العارل. 77شكل رقم 

٪،  بينما أكدت 35.13رياضي كانت نسبة اؼبدربني الذي أّكدوا أف للقوة الذىنية دور كبري يف التفوؽ ال

٪ من اؼبربني أف القوة الذىنية ال تلعب دورا كبريا يف التفوؽ الرياضي يف اؼبستوى العارل، 24.32نسبة 

 ٪من اؼبدربني أنو أحيانا للقوة الذىنية دورا كبريا يف التفوؽ الرياضي وأحيانا ال. 54..4وأجابت نسبة 
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ف عدد كبري من اؼبدربني يف مدارس تكوين العيب كرة القدـ يف أ 77تدؿ النتائج اؼبوجودة يف الشكل رقم

اؼبستوى العارل  ال يضنوف أف للقوة الذىنية دور كبري يف التفوؽ الرياضي فبا يدؿ أهنم ال يعطوهنا أمهية كبرية 

لبا خالؿ برؾبة التدريب وبالتارل فإف ؿبور تربية القوة الذىنية يف شخصية الالعب يكوف ناقصا فبا يؤثر س

 على مستوى العب كرة القدـ اعبزائري يف اؼبستقبل، لذلك على اؼبدارس الكروية يف اؼبستوى العارل أف 

 يكوف لديها برناؾبا خاصا يف تربية القوة الذىنية لدى الاّلعب حىت يكوف التكوين متكامال.  

ذي ينتمي : ىل المرور بجميع مراحل التكوين شرط أساسي النتقاء الالعب ال11السؤال رقم

 لمجموعتك؟

 : ٚجٍٛ انذالنخ اإلصصبئٛخ انًعجزح عٍ انًزٔر ثزًٛع يزاصم انتكٍٕٚ كشزط أطبطٙ الَتمبء انالعت.31رذٔل رلى 

 َعى ال أصُٛب انًزًٕع

92 42 04 84 

 كب انًضظٕثخ كب انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ دررخ انضزٚخ

 22,516129 0033 دال 4040 40

2أف قيمة كا 68يبني اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا  22,516احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 
 يوضح نسب اؼبرور جبميع مراحل التكوين كشرط أساسي النتقاء الالعب. 78شكل رقم  

 ٪ من اؼبدربني نعم اؼبرور جبميع مراحل التكوين شرط أساسي النتقاء الالعب الذي2..27نسبة قالت 
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٪ ال يعترب اؼبرور جبميع مراحل التكوين شرط أساسي النتقاء  5..54ينتمي جملموعتهم، وقالت نسبة 

 ال.٪من اؼبدربني أحيانا نعم وأحيانا 18.91الالعب الذي ينتمي جملموعتهم، كما أجابت نسبة 

أف عدد كبري من اؼبدربني ال يهمهم ماضي الالعب الذي يقوموف  22تدؿ النتائج اؼبوجودة يف السؤاؿ رقم 

بانتقائو حىت ينّضم إذل النادي الذي يدربوف فيو وىذا يعترب ـبالفا لألسس العلمية، فعلى مدارس التكوين 

تقاء الالعب الذي ديّر باؼبراحل اليت يف اؼبستوى العارل أف ذبعل ضمن إسًتاتيجية تكوين الالعبني  ان

 تتطلبها كل مرحلة عمرية  وتعلم أساسيات كل مرحلة.     

 :ىل يوجد فرق بين التكوين في المستوى العالي والتكوين في المستويات الدنيا؟11السؤال رقم

 والتكوين في المستويات الدنيا. : يبين الداللة اإلحصائية المعبرة عن الفرق بين التكوين في المستوى العالي65جدول رقم 

 نعم ال أحينا المجموع

12 22 12 15 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 31,3225806 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا 69يبني اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا  31,322 احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 
 يوضح نسب الفرؽ بني التكوين يف اؼبستوى العارل والتكوين يف اؼبستويات الدنيا. 79شكل رقم 
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٪،  2..27٪ من اؼبدربني الذي قالوا نعم، بينما كانت نسبة اؼبدربني الذين قالوا ال 51.35كانت نسبة 

 ٪ من اؼبدربني أحيانا.21.62وأجابت نسبة 

تدؿ النتائج اؼبوجودة أعاله  أف عدد كبري من اؼبكونني ال يروف فرقا بني التكوين يف مدارس اؼبستوى العارل 

والنوادي اؽباوية وىذا ما يوضح عدـ سبكن النوادي احملًتفة من االرتقاء بالتكوين إذل اؼبستوى العاؼبي، إذ أف 

ستوى العارل يتطلب كثافة عالية من حيث حجـو التدريب ودقة كبرية من حيث احملتوى،  وعليو على اؼب

النوادي احملًتفة أف يكوف لديها برامج تكوين مواكب للمستويات العاؼبية ، وبذلك يستطيع الالعب 

الستعانة بالعبني يتكونوف اعبزائري يف اؼبستقبل أف ينافس العب اؼبستوى العارل دوليا وال تلجأ اعبزائر إذل ا

 يف دوؿ أخرى.  

 :ىل تمر بتكوين خاص بالفئة العمرية التي تقوم بتكوينها؟15السؤال رقم

 : يبين الداللة اإلحصائية المعبرة عن تعرض المدربين لتكوين خاص بالفئة العمرية التي يقومون بتكوينها.70جدول رقم 

 نعم ال أحينا المجموع

12 22 12 11 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة الحريةدرجة 

 24,0645161 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا .7يبني اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا24,064 احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 
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 يوضح نسب تعرض اؼبدربني لتكوين خاص بالفئة العمرية اليت يقوموف بتكوينها. .8شكل رقم 

 ٪،32.43كانت نسبة اؼبدربني الذين قالوا نعم نتعرض لتكوين خاص بالفئة العمرية اليت نقـو بتكوينها

يت نقـو ٪ من اؼبدربني الذين قالوا ال نتعرض لتكوين خاص بالفئة العمرية ال48.64وكانت نسبة 

 ٪.18.91بتكوينها، بينما كانت نسبة اؼبدربني الذين قالوا أحيانا 

أف عدد كبري من اؼبدربني يف اؼبستوى العارل ال ديروف بتكوين  24تدؿ النتائج اؼبوجودة يف السؤاؿ رقم 

عى إذل خاص بالفئة العمرية اليت يقوموف بتدريبها، وعليو على اؼبدارس الكروية يف اؼبستوى العارل أف تس

تكوين اؼبدربني الذين يقوموف بتدريب الناشئني أو توظف كفئات ربصلت على معارؼ خاصة بالفئات 

 العمرية حىت يضعوف األىداؼ اؼبناسبة ومنها يتحصل الالعب على التطور اؼبتوازف.

:ىل تتواصل مع أشخاص آخرين من اجل تبادل الخبرات في مجال التكوين في كرة 10قمالسؤال ر 

 ؟القدم

: ٚجٍٛ انذالنخ اإلصصبئٛخ انًعجزح عٍ انتٕاصم يع انغٛز يٍ ارم تجبدل انخجزاد فٙ يزبل انتكٍٕٚ فٙ كزح 28رذٔل رلى 

 انمذو.

 َعى ال أصُٛب انًزًٕع

92 80 84 80 

 كب انًضظٕثخ كب انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ دررخ انضزٚخ

 25,9032258 0033 دال 4040 40
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2أف قيمة كا 71 يوضح اعبدوؿ رقم
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا25,903 احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 
 يوضح نسب التواصل مع الغري من اجل تبادؿ اػبربات يف ؾباؿ التكوين يف كرة القدـ. 81شكل رقم 

٪ ال ، وكانت 2..27٪من اؼبدربني قالوا نعم ، كما قالت نسبة 54..4أف نسبة  81الشكل رقم يبني 

 ٪32.43نسبة الذين قالوا أحيانا 

أف عدد كبري من اؼبكونني يف ؾباؿ كرة القدـ ال يتواصلوف مع  25تبني نتائج اإلجابات عن السؤاؿ رقم 

اعبزائري يف اؼبستوى العارل ؿبدود اؼبعارؼ وبعيد عن   غريىم لتبادؿ اػبربات، حيث ذبعل ىذه العزلة اؼبدرب

كل ما ىو جديد خصوصا وكبن نعيش يف عصر كثافة اؼبعلومات والتطور السريع. فعلى مدارس كرة القدـ 

أف تربمج أياـ تكوينية خاصة ؼبدربيها حىت يواكبوا التقنيات اغبديثة وبذلك يواكب اؼبدرب اعبزائري 

 .متطلبات التكوين اغبديث
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 محور المنشئات الرياضية:

 : ىل تدرب العبيك داخل منشأة تحتوي على عدة مرافق. 16السؤال رقم

 : يبين الداللة اإلحصائية المعبرة عن تدريب الالعبين داخل منشأة تحتوي على عدة مرافق.21جدول رقم 

 نعم ال أحينا المجموع

22 12 11 15 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 24,7096774 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا 72يوضح اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا24,709 احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 

 الالعبني داخل منشأة ربتوي على عدة مرافق.يوضح نسب تدريب 82شكل رقم 

٪، بينما كانت نسبة اؼبدربني الذين قالوا  37.83كانت نسبة اؼبدربني الذين قالوا نعم   26يف السؤاؿ رقم 

 ٪.2..27٪، وكانت نسبة اؼبدربني الذين قالوا أحيانا نعم وأحيانا ال 35.13ال 

من اؼبدربني ال يدربوف الالعبني داخل منشأة ربتوي  أف العديد 26تدؿ نتائج اإلجابة عن السؤاؿ رقم 

على مرافق عديدة وىذا لو تأثري سليب على عملية التكوين، حبيث أف كل مرفق لو دور يف اػبدمات اليت 
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حيتاجها الالعب، لذلك على النوادي احملًتفة أف سبتلك منشأة هبا العديد من اؼبرافق لتسهيل العملية 

 التكوينية.    

 : ىل تدرب العبيك بمنشأة تحتوي على عدة ميادين لعب وتدريب.؟12ل رقمالسؤا

 : ٚجٍٛ انذالنخ اإلصصبئٛخ انًعجزح عٍ اصتٕاء انًُشؤح عهٗ عذح يٛبدٍٚ نعت ٔتذرٚت.29رذٔل رلى

 َعى ال أصٛبَب انًزًٕع

37 40 00 42 

 كب انًضظٕثخ كب انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ دررخ انضزٚخ

 23 0033 دال 4040 40

2أف قيمة كا 73يوضح اعبدوؿ رقم 
 

 αعند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا23 احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي 

 

 يوضح نسب اؼبعربة عن احتواء اؼبنشأة على عدة ميادين لعب وتدريب. 83شكل رقم 

٪ ندرب الالعبني داخل منشأة ربتوي  18.91كانت نسبة اؼبدربني الذين قالوا نعم   27يف السؤاؿ رقم 

على عدة ميادين لعب وتدريب ، بينما كانت نسبة اؼبدربني الذين قالوا ال ربتوي اؼبنشأة اليت نتدرب فيها 

أحيانا ندرب الالعبني  اؼبدربني٪ من 13.51٪، وقالت نسبة 67.56عدة ميادين لعب وتدريب على 

 داخل منشأة هبا عدة ميادين لعب وتدريب.
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أف عملية التدريب ال تتم داخل منشاة  83م والشكل رق 73تدؿ النتائج اؼبوجودة على اعبدوؿ رقم 

تكوين حبيث أف كثرة اؼبالعب تساعد على برؾبة ربتوي على العديد من اؼبالعب وىذا ما يعيق عملية ال

 العديد من األىداؼ كالتدريب الفردي الذي يعد طريقة حديثة يف تنمية قدرات العب كرة القدـ اغبديثة. 

 : ىل تنجز حصص التدريب داخل ميدان لعب من؟12لسؤال رقما

 فّٛ صصص انتذرٚت.: ٚجٍٛ انذالنخ اإلصصبئٛخ انًعجزح عٍ انًٛذاٌ انذ٘ تُزش 20رذٔل رلى 

 انعشت انطجٛعٙ انعشت االصطُبعٙ انزيم انًزًٕع

92 43 82 88 

دررخ 

 انضزٚخ
 كب انًضظٕثخ كب انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ

 21,9677419 0033 دال 4040 40

2أف قيمة كا 74يوضح اعبدوؿ رقم 
 

اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا21,96774 احملسوبة ىي  

حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )العشب االصطناعي(  5...تساوي  αعند  5.99

 داؿ إحصائيا.

 

 يوضح نسب اؼبيداف الذي تنجز فيو حصص التدريب. 84شكل رقم 
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اؼبدربني الذين ٪، بينما كانت نسبة 29.72كانت نسبة اؼبدربني الذين قالوا نتدرب على العشب الطبيعي 

نتدرب فوؽ ميداف  قالوا ٪، وكانت نسبة اؼبدربني الذين 45.94قلوا نتدرب على العشب االصطناعي 

 ٪ .24.32الرمل 

يتبني أف عدد قليل من اؼبدربني يدربوف  الالعبني فوؽ العشب الطبيعي  28من خالؿ نتائج السؤاؿ رقم 

النوادي واؼبدارس اؼبتقدمة كرويا، كما تبني النتائج استعماؿ الذي يعترب من اؼبيادين اليت تستعملها كثري من 

كبري للعشب االصطناعي الذي لو أثر سليب على مردود التكوين، وعليو مطلوب من مدارس كرة القدـ يف 

اؼبستوى العارل أف تسعى إذل إقناع صاحيب القرار على بناء ميادين اللعب والتدريب من العشب الطبيعي 

 يف ظروؼ جيدة.   من أجل التعلم

 : ما ىو نوع ميادين اللعب التي تتجنب تدريب فريقك عليها ؟15السؤال رقم

 : يبين الداللة اإلحصائية المعبرة عن نوع ميادين اللعب التي يتجنب المدرب تدريب الفريق عليها.20جدول رقم 

 العشب الطبيعي العشب االصطناعي الرمل المجموع

12 11 11 1 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 14,2903226 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا 75يوضح اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا14,290 احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )الرمل( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 
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 يوضح نسب نوع ميادين اللعب اليت يتجنب اؼبدرب تدريب الفريق عليها. 85شكل رقم

٪ من اؼبربني الذين قالوا نتجنب تدريب الالعبني على العشب الطبيعي، بينما كانت .8.1.كانت نسبة 

٪ من اؼبدربني الذين قالوا نتجنب التدريب على العشب االصطناعي، وقالت نسبة 32.43نسبة

 اؼبدربني نتجنب تدريب الالعبني على الرمل. ٪ من 59.45

أف عدد كبري من اؼبدربني يريدوف ذبنب  85والشكل رقم  75توضح األرقاـ اؼبوجودة على اعبدوؿ رقم 

التدريب على الرمل لكن الواقع أف نوع اؼبيادين األكثر خطورة ىي العشب االصطناعي حيث أف معظم 

أرضيات ميادين اللعب يف اعبزائر خصوصا منها اػباصة بالتدريب ىي من العشب االصطناعي ، وعليو 

ة من أجل إقناع أصحاب القرار على تصميم مالعب هبا من اؼبهم أف تناضل اؼبدارس الكروية اعبزائري

 ميادين من العشب الطبيعي ذو النوع اؼبمتاز اليت تساعد اؼبدربني على التقدـ دبستوى العبيهم. 
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 : ىل تدرب فريقك على العشب االصطناعي أثناء الحرارة؟12السؤال رقم

 الفريق على العشب االصطناعي أثناء الحرارة.: يبين الداللة اإلحصائية المعبرة عن تدريب 26جدول رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

12 22 20 10 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 40,4193548 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا 76يوضح اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا40,419 احملسوبة ىي   

 حيث أف  الفرؽ واػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )نعم( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 

 يوضح نسب تدريب الفريق على العشب االصطناعي أثناء اغبرارة.86شكل رقم 

٪، 67.56ارة كانت نسبة اؼبدربني الذين قالوا نعم ندّرب الالعبني على العشب االصطناعي أثناء اغبر 

٪، بينما  13.51وكانت نسبة اؼبدربني الذين قالوا ال ندرب الالعبني على العشب االصطناعي أثناء اغبرارة

 ٪. 18.91كانت نسبة اؼبدربني الذين قالوا أحيانا 

 أف عدد كبري من اؼبدربني ال يراعوف تأثري مكونات العشب االصطناعي على .3توضح نتائج السؤاؿ رقم 

بني خصوصا أثناء اغبرارة وعلى مردود الالعبني. فعلى مدارس كرة القدـ يف اؼبستوى العارل أف صحة الالع

تضع إسًتاتيجية ربمي من خالؽبا صحة الالعبني وتضمن تكوينا منطلقو اؼبعارؼ العلمية يف صبيع اؼبيادين 
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ؼبستويات العاؼبية حىت يصبح يف اليت ؽبا عالقة بالعملية التكوينية واليت ترقى دبستوى الالعب اعبزائري إذل ا

 اؼبستقبل رائدا ؿبليا ودوليا. 

: ىل تحتوي المنشأة التي تدرب فيها العبيك على قاعة للتقوية بها آالت تقوية 11السؤال رقم
 ؟حديثة

 حديثة.: يبين الداللة اإلحصائية المعبرة عن تدريب الالعبين في منشأة تحتوي على قاعة بها آالت تقوية 22جدول رقم 

 نعم ال أحينا المجموع

12 22 12 2 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 31,0645161 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا 77يوضح اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا31,064 احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 

 يوضح نسب تدريب الالعبني يف منشأة ربتوي على قاعة هبا آالت تقوية حديثة 87شكل رقم

 الذين قالوا ندرب الفريق داخل منشأة ربتوي على قاعة هبا آالت تقوية حديثة دربنيكانت نسبة اؼب

 بينما كانت نسبة اؼبدربني الذين قالوا ال ندرب الفريق دبنشأة ربتوي على قاعة هبا آالت٪، 18.91

 ٪. 8..81تقوية حديثة 
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أف عدد ىائل من الالعبني الذين يتكونوف دبدارس كرة القدـ اعبزائرية يف  31توضح نتائج السؤاؿ رقم 

ة تساعد الالعب على تنمية قدراتو اؼبستوى العارل ال يتدربوف دبنشآت ربتوي على قاعات تقوية حديث

البدنية بطريقة متطورة ومن خالؿ ذلك  يكوف اؼبستوى البدين للرياضي مواكبا لالعب اؼبستوى العاؼبي، 

وعلية على مدارس كرة القدـ يف اؼبستوى العارل أف تسعى لكسب ىذا النوع من اؼبنشآت لتواكب مدارس  

 الكرة الربازيلية والفرنسية واالسبانية واألؼبانية.     كرة القدـ عالية اؼبستوى على غرار مدارس 

: ىل تدّرب فريق بمنشأة تحتوي على غرفة تغيير المالبس،  حمام ومعدات صحية 11السؤال رقم

 ؟متطورة

 متطورة.: يبين الداللة اإلحصائية المعبرة عن احتواء منشأة التدريب على غرفة تغيير المالبس، حمام ومعدات صحية 22جدول رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

12 05 21 11 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 25,0645161 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا 78يوضح اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 25,064احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 

 يوضح نسب احتواء غرفة تغيري اؼبالبس، ضباـ ومعدات صحية متطورة.88شكل رقم 
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 ٪، أما 56.75٪، بينما كانت نسبة اؼبدربني الذين قالوا ال29.72كانت نسبة اؼبدربني الذين قالوا نعم 

 ٪. 13.51ين كانت إجابتهم أحيانا فكانت نسبتهم األشخاص الذ

أف عدد كبري من مدارس التكوين يف  88والشكل رقم  78توضح النتائج اؼبوجودة على اعبدوؿ رقم 

اؼبستوى العارل ال يتدربوف داخل منشآت ربتوي على غرؼ مالبس هبا ضباـ ومعدات صحية متطورة حيث 

عالية تكوف ؾبهزة بأحدث اآلالت اليت زبدـ اؼبدرب إذل جانب أف اؼبنشآت اؼبتطورة يف  اؼبستويات ال

ضبامات متنوعة اغبرارة  وحوض خاص بغسل األرجل وحوض لغسل األحذية وعدة مراحيض ، ومرآة كبرية  

ومغذيات كهربائية...إخل  حيث تعرب ىذه اؼبعدات على اعبدية يف هتيئة الظروؼ اؼبناسبة للتكوين اعبيد 

 يف اؼبستوى العارل.لالعب كرة القدـ 

 ؟: ىل تدرب فريقك داخل منشآت تحتوي على مطاعم11السؤال رقم

 : ٚجٍٛ انذالنخ اإلصصبئٛخ انًعجزح عٍ تذرٚت انًذرة فزٚمّ داخم يُشآد ٕٚرذ ثٓب يطبعى .23رذٔل رلى 

 َعى ال أصٛبَب انًزًٕع

92 44 92 44 

 انًضظٕثخكب  كب انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ دررخ انضزٚخ

 32,1935484 0033 دال 4040 40

2أف قيمة كا 79يوضح اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 32,193 احملسوبة ىي 

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 

 داخل منشآت يوجد هبا مطاعم .: يوضح نسب تدريب اؼبدرب فريقو 89شكل رقم 
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 ٪، وكانت ..1٪ ، بينما كانت نسبة اؼبدربني الذين قالوا ال ..كانت نسبة اؼبدربني الذين قالوا نعم 

 ٪..نسبة اؼبدربني الذين قالوا أحينا

م تبني النتائج اؼبوجودة أعاله أف اؼبنشآت اليت يكّوف هبا اؼبدرب فريقو تفتقر إذل مطاعم، حيث يعترب اؼبطع

من مستلزمات اسًتجاع الالعب لطاقتو واكتسابو يساعد الفريق على ربضري األغذية اؼبناسبة لكل تدريب  

كما يساعد النادي على تفادي اؼبصاريف اليت تدفع إذل اؼبطاعم اػباصة واليت تثقل الكاىل االقتصادي 

 للنادي.   

الج واإلسعاف وقاعة : ىل تدرب فريقك داخل منشأة تحتوي على قاعة للع15السؤال رقم

 ؟لالستشفاء والتدليك

 : يبين الداللة اإلحصائية المعبرة عن تدريب الفريق داخل منشأة بها قاعة للعالج واإلسعاف وقاعة لالستشفاء والتدليك.22جدول رقم

 نعم ال أحيان المجموع

12 22 12 22 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 32,1935484 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا .8يوضح اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا32,193 احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 
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قاعة للعالج واإلسعاؼ وقاعة لالستشفاء : يوضح نسب تدريب الفريق داخل منشأة هبا .9شكل رقم 

 والتدليك.

٪، أما ..1٪، وكانت نسبة اؼبدربني الذين قالوا ال يوجد ..كانت نسبة اؼبدربني الذين قالوا نعم 

 ٪. ..اؼبدربني الذين قالوا أحيانا فكانت نسبتهم 

كرة القدـ التابعني ؼبدارس تبني أف اؼبنشآت اليت يدرب اؼبربوف هبا العيب   34من خالؿ نتائج السؤاؿ رقم 

اؼبستوى العارل ال ربتوي على قاعات للعالج وقاعات لالستشفاء والتدليك، حيث يعترب ىذا اؼبرفق من 

أساسيات اؼبنشآت الرياضية اغبديثة، فمن حيث اؼبوقع جيب أف تكوف قريبة من قاعة تغيري اؼبالبس، ومن 

يز جيب أف ربتوي على كل اؼبعدات اػباصة دبا حيث اؼبساحة جيب أف تكوف واسعة، ومن حيث التجه

يستعملو الفريق الطيّب. وعليو جيب أف تسعى مدارس كرة القدـ يف اؼبستوى العارل إذل أف تكسب ىذا 

 النوع من اؼبنشآت كي توفر متطلبات التكوين اغبديثة.
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 ؟: ىل تحتوي المنشأة التي تدرب فيها فريقك على قاعات للتدريس والمحاضرات10السؤال رقم 

 لبعبد نهتذرٚض ٔلبعخ يضبضزاد. : ٚجٍٛ انذالنخ اإلصصبئٛخ انًعجزح عٍ اصتٕاء يُشؤح انتكٍٕٚ عه18ٗرذٔل رلى 

 َعى ال أصٛبَب انًزًٕع

92 44 92 44 

 كب انًضظٕثخ كب انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ دررخ انضزٚخ

 32,1935484 0033 دال 4040 40

2أف قيمة كا 81يوضح اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا32,193 احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 

 قاعات للتدريس وقاعة ؿباضرات. يوضح نسب احتواء منشأة التكوين على 91شكل رقم 

 ٪ من اؼبدربني ال يوجد باؼبنشأة اليت يدربوف..1٪، بينما قاؿ ..كانت نسبة اؼبدربني الذين قالوا نعم 

 فيها فرقهم قاعات خاصة بالتدريس وأخرى للمحاضرات.

رب هبا الشباب ال ربتوي على قاعات للتدريس تبني اإلجابات اؼبوجودة أعاله أف اؼبنشآت اليت يتد

وقاعات للمحاضرات وبالتارل تعترب غري مواكبة للمنشآت اليت يتطلبها التكوين يف البلداف اؼبتقدمة إذ تعترب 

اؼبنشآت ذات النوعية اعبيدة دليل على اىتماـ اجملتمع بالتكوين النوعي، وبالتارل ذبذب الشباب كبو 

اليت تقـو بتأطري الشباب، وعليو على مدارس كرة القدـ يف اؼبستوى العارل أف تسعى  االنتماء إذل اجملموعة
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إذل إقناع اؽبيئات اؼبسئولة على بناء مثل ىذه اؼبنشآت حىت يستطيع النادي أف يستقطب عدد كبري من 

 الشباب وبالتارل ديكن انتقاء الالعبني اؼبوىوبني وتكوينهم داخل منشآت ذات نوعية جيدة.

 : ىل تحتوي المنشأة التي تدرب فيها فريقك مكان مخصص للصحافة.16ؤال رقمالس

 مكان مخصص للصحافة. : يبين الداللة اإلحصائية المعبرة عن احتواء منشأة التكوين على21جدول رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

12 22 11 20 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 31,0645161 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا 82يوضح اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا31,064 احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 

 ـبصص للصحافة.مكاف  يوضح نسب احتواء منشأة التكوين على 92شكل رقم 

 ٪ من اؼبدربني الذين قالوا يوجد باؼبنشآت اليت ندرب هبا فرقنا أمكنة86.48كانت نسبة  

ـبصصة للصحافة، بينما كانت نسبة اؼبدربني الذين أّكدوا أف اؼبنشآت اليت يدربوف فيها فرقهم ال ربتوي 

 ٪.13.51على أمكنة خاصة بالصحافة  
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أف اؼبنشآت اػباصة بتكوين العيب اؼبستقبل  92والشكل رقم  82ؿ رقم تبني اإلجابات اؼبوجودة يف اعبدو 

ال ربتوي على أماكن خاصة بالصحافة اليت تعترب اؼبرآة األوذل اليت تعتمد عليها النوادي اؼبتقدمة كرويا يف 

تسويق عملها والعبيها، وربث الفيفا على زبصيص أمكنة للصحافة دبالعب كرة القدـ للتصوير وللندوات 

الصحفية ، وبالتارل مطلوب من اؼبدارس الكروية يف اؼبستوى العارل أف تسعى وراء تكوين العبيها يف منشأة 

هبا أماكن تستضيف فيها الصحافة حىت تتعرؼ اعبماىري على أخبار اؼبدرسة يف كل وقت خصوصا وأف 

 توبة واؼبقروءة.  الشباب يف السنوات األخرية يتتبع أخبار الالعبني يف الصحافة اؼبرئية واؼبك

 : ىل المنشأة التي تدرب فيها العبيك تحتوي على الشروط األمنية المطلوبة .12السؤال رقم

 : ٚجٍٛ انذالنخ اإلصصبئٛخ انًعجزح عٍ اصتٕاء انًُشؤح انتٙ ٚذرة فٛٓب انالعجٍٛ عهٗ انشزٔط األيُٛخ انًطهٕثخ.19رذٔل رلى 

 َعى ال أصٛبَب انًزًٕع

92 80 84 80 

دررخ 

 انضزٚخ
 كب انًضظٕثخ كب انزذٔنٛخ انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ

 25,9032258 0033 دال 4040 40

2أف قيمة كا 83يوضح اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا25,903 احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )نعم( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 

 يوضح نسب احتواء اؼبنشأة اليت يدرب فيها الالعبني على الشروط األمنية اؼبطلوبة.93شكل رقم 
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 ت٪، وكان54..4كانت نسبة اؼبدربني الذين قالوا نعم ربتوي اؼبنشآت على الشروط األمنية اؼبطلوبة 

 ٪. 32.43٪، أما اؼبدربني الذين قالوا أحيانا فكانت نسبتهم2..27نسبة اؼبدربني الذين قالوا ال 

أف اؼبنشآت اليت يدرب فيها مدرب مارس كرة القدـ يف اؼبستوى  37تدؿ النتائج اػباصة  بالسؤاؿ رقم 

ن الالعبني يف اؼبستوى العارل العارل ليست كلها آمنة وىذا ما يعيق العملية التكوينية، لذا على مدارس تكوي

أف تنتهج إسًتاتيجية ربمي من خالؽبا الالعبني من ـبتلف االعتداءات عن طريق زبصيص مسئوؿ عن أمن 

الالعبني يقـو بالتنسيق مع مسئوؿ أمن اؼبنشأة وذلك بوضع خطة أمنية فعالة تسهل على اؼبدرب القياـ 

 بواجبو الًتبوي على أحسن ما يراـ. 
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 أسئلة خاصة بالمسيرين 

 المحور األول : شروط ومعايير التكوين. 

 التمدرس 

 : ىل يتكون العبوا ناديكم داخل مركز تكوين ؟21السؤال رقم

 : يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن تكوين الالعب داخل مركز تكوين. 25م جدول رق

 نعم ال أحيانا المجموع

21 22 21 22 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة الحرية درجة

 118,258065 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا 84يوضح اعبدوؿ رقم 
 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا118,258 احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 

 يوضح نسب تكوين الالعب داخل مركز تكوين. 94شكل رقم 

٪ من اإلجابات لصاحل األشخاص الذين أكدوا أف العبيهم ال يتكونوف ..1يف ىذا السؤاؿ كانت نسبة 

 داخل مركز تكوين.
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يتضح أف نوادي كرة القدـ يف اؼبستوى العارل ال سبتلك  1.من خالؿ اإلجابات اػباصة بالسؤاؿ رقم 

واؼبتعلق  2.13-5.-13القانوف رقم من  134اؼبادة  كوين العيب كرة القدـ بالرغم من أف مراكز ت

تنص على أف اإلطار اؼبؤسسايت للتكوين الرياضي يضم مراكز  بتنظيم األنشطة البدنية والرياضية وتنظيمها

مة كرويا دير عرب تكوين اؼبواىب الرياضية الشابة. كما أف مسار تكوين الالعب احملًتؼ يف الدوؿ اؼبتقد

مراحل متعددة يف مراكز تكوين متخصصة. وعليو مطلوب من مدراس كرة القدـ اعبزائرية إنشاء مراكز 

 تكوين تعمل على صنع العب كرة القدـ اؼبميز، خريج اؼبراكز اػباصة دبا قبل التكوين ومراكز التكوين .

  : ىل لديكم سياسة متابعة الدراسة؟21السؤال رقم

 : يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن سياسة متابعة الدراسة. 20جدول رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

21 15 51 11 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 8,58064516 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا 85يوضح اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2قيمة كا< من 8,580 احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 

 .: نسب اإلجابة عن السؤاؿ اػباص بسياسة متابعة الدراسة95شكل رقم
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جابة بال ٪، وكانت نسبة اإل.26.5كانت نسبة اؼبسريين الذين أجابوا نعم   2.يف السؤاؿ رقم 

 ٪. 22.89٪، بينما كانت نسبة األشخاص الذين قالوا أحيانا .6..5

أف اؼبدارس الرياضية اعبزائرية احملًتفة ربتاج إذل سياسة  95تدؿ النتائج اؼبتحصل عليها يف الشكل رقم  

شروع تتابع من خالؽبا التكوين الدراسي لالعبيها الشباف، إذ تعترب متابعة الدراسة عنصر من عناصر اؼب

 اؼبزدوج الذي هتتم بو كل اؽبيئات الرياضية اؼبهتمة  بالعملية التكوينية لالعب احملًتؼ. 

 ىل تكرمون الالعب الناجح في دراستو؟: 3.السؤاؿ رقم

 : يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن تكريم الالعب الناجح في دراستو. 26جدول رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

21 11 52 15 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 12,5806452 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا 86يوضح اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا12,580 احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا.. 5...تساوي  αعند 

 

 يوضح نسب تكرمي الالعب الناجح يف دراستو96شكل رقم 
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٪، بينما كانت نسبة اإلداريني الذين قالوا ال 16.86كانت نسبة األشخاص الذين قالوا نعم   

 ٪ أحيانا..25.3٪، وقالت نسبة 57.83

ئج اؼبوجودة يف اعبدوؿ والشكل أعاله أف اإلدارة يف مدارس تكوين العيب كرة القدـ يف اؼبستوى تدؿ النتا

العارل ال تقـو بتكرمي الالعب الذي يتحصل على نتائج دراسية عالية وىذا يعترب ذباىال للمجهود الكبري 

جتهاد يف دراستو إذا دل الذي يقـو بو التلميذ زيادة على ضغط عملية التدريب، فقد يتخلى الالعب عن اال

جيد دعما ماديا ومعنويا، لذا جيب على مدارس التكوين يف اؼبستوى العارل وضع ضمن إسًتاتيجية تكوين 

الالعبني برناؾبا خاصا بتكرمي الالعبني الفائزين يف الدراسة كي يشمل التكوين صبيع اعبوانب الالزمة ؼبواكبة 

 اؼبدارس اؼبتقدمة كرويا.

 نقص في بعض المواد الدراسية؟ : ىل تدعمون الالعب الذي يعاني من25السؤال رقم

 نقص في بعض المواد الدراسية. : يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن تدعيم الالعب الذي يعاني من22جدول رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

21 12 51 15 

 كا المحسوبة الجدوليةكا  الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 8,70967742 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا 87يوضح اعبدوؿ رقم 
عند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ  2< من قيمة كا 8,709احملسوبة ىي  

α  حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي 
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 نقص يف بعض اؼبواد الدراسية. يوضح نسب تدعيم الالعب الذي يعاين من 97شكل رقم 

كانت نسبة األشخاص الذين أجابوا نعم ندعم الالعب الذي يعاين من نقص يف   4.رقم يف السؤاؿ 

٪، بينما  49.39٪، وكانت نسبة األشخاص الذين قالوا ال نقـو بتدعيمو 28.91بعض اؼبواد الدراسية 

 ٪.21.68لوا أحيانا فكانت نسبتهم األشخاص الذين قا

يتبني أف العديد من إدارات النوادي  97 والشكل رقم 87من خالؿ النتائج اؼبوجودة يف اعبدوؿ رقم 

اعبزائرية ال تقـو بتدعيم الالعبني الذين يعانوف من نقص يف بعض اؼبواد الدراسية، حيث تعد دروس الدعم 

من الوسائل اليت تساعد يف ربسني اؼبستوى الدراسي لالعب، وعليو من الضروري أف يكوف ىذا اعبانب 

امج تكوين العيب كرة القدـ يف مدارس اؼبستوى العارل حيث موجود ضمن إسًتاتيجية التمدرس يف برن

 تغرس طريقة دعم الالعب يف دراستو الشعور باالنتماء للنادي واالعتزاز بذلك ومنو الوفاء إليو.   
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  : ىل تعاقبون الالعب المتكاسل في دراستو؟20السؤال رقم

 : يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن معاقبة الالعب المتكاسل في دراستو. 22جدول رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

21 12 52 10 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 13,2580645 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا 88يوضح اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا13,258 احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 

 يوضح نسب معاقبة الالعب اؼبتكاسل يف دراستو 98شكل رقم

وكانت نسبة  ٪،7..18كانت نسبة األشخاص الذين قالوا نعم نعاقب الالعب اؼبتكاسل يف دراستو 

 ٪.9..24٪، بينما كانت نسبة األشخاص الذين قالوا أحيانا 57.83اإلداريني الذين قالوا ال 

أف نسبة كبرية من اؼبدارس الكروية ال تقـو دبعاقبة الالعب غري الناجح يف  5.تبني نتائج السؤاؿ رقم 

العب على التدريبات أكثر من دراستو بالرغم من أف أحد أسباب عدـ مراجعة الدروس يعود إذل تركيز ال

تركيزه يف الدراسة، ولكي يهتم الالعب بدراستو مثل اىتمامو دبمارسة كرة القدـ جيب على مدارس كرة 
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القدـ أف تضع ضمن إسًتاتيجية التمدرس  معاقبة الالعب الكسوؿ يف الدراسة من خالؿ  أحد الوسائل 

و عدـ  إدراجو ضمن تشكيلة الفريق أو عدـ منحو اليت تقّوـ سلوكو كحرمانو من التدريب مع الفريق أ

بعض اؼبستحقات إذل أف يعود إذل صوابو ويثبت اىتمامو بالدراسة واجتهاده فيها، ومن خالؿ ذلك يكوف 

 النادي قد ساىم يف قباح عملية التمدرس اليت تعترب اؼبشروع األساسي يف النجاح االجتماعي.  

 لالعبين من أجل الذىاب للمدرسة؟: ىل توفرون مواصالت 26السؤال رقم 

 : يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن توفير مواصالت لالعبين من أجل الذىاب للمدرسة. 25جدول رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

21 26 44 13 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 6,29032258 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا 89يوضح اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا6,290 احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 

 يوضح نسب توفري مواصالت لالعبني من أجل الذىاب للمدرسة. 99شكل رقم 
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٪، 15.66نسبة اؼبسريين الذين قالوا نعم نوفر اؼبواصالت لالعبني من أجل الذىاب إذل اؼبدرسة كانت 

٪، 1..53أما األشخاص الذين قالوا ال نوفر اؼبوصالت اليت تنقل الالعبني إذل اؼبدرسة فكانت نسبتهم 

 ٪.31.32وكانت نسبة اإلداريني الذين قالوا أحيانا فكانت نسبتهم 

وضحة يف اعبدوؿ والشكل أعاله أف اؼبواصالت غري موفرة لالعبني حىت تكوف عملية التنقل تنب النتائج اؼب

 بني اؼبدرسة ومكاف التدريب سهلة، وىذا ما يعيق حقا االستقرار الذىين لالعب أثاء مرحلة تكوينو،

صوؿ إذل مكاف كما يتبني أف النوادي اعبزائرية ليس لديها إسًتاتيجية يف ؾباؿ تنقل الالعبني من أجل الو 

التدريب يف الوقت اؼبربمج، ومنو مطلوب من مدارس التكوين يف اؼبستوى العارل أف يكوف لديها ـبطط 

خاص بتنقل الالعبني بني مكاف التدريب واؼبدرسة، وؼبا ال بني البيت واؼبدرسة وميداف التدريب واؼبطعم 

لالعب وبالتارل يتحفز للتدريب حيث تعمل ىذه الطريقة على إزالة ضغط عملية التنقل من ذىن ا

 والدراسة.

 المتابعة الصحية -

 : ىل لدى ناديكم إستراتيجية متابعة صحية لالعبيكم؟22السؤال رقم

 يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن إستراتيجية المتابعة الصحية لاّلعبين. 52جدول رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

21 18 45 20 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة الحريةدرجة 

 11,8064516 0.55 دال 2.20 21
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2أف قيمة كا .9يوضح اعبدوؿ رقم 
 

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا11,806 احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ واػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 

 اؼبتابعة الصحية لاّلعبني. نسب إسًتاتيجيةوضح ..1شكل رقم 

٪، بينما كانت نسبة األشخاص 9..24كانت نسبة األشخاص الذين أجابوا نعم   7.يف السؤاؿ رقم 

 ٪.21.68٪، أما األشخاص الذين قالوا أحيانا فكانت نسبتهم 54.21الذين قالوا ال 

أف عدد كبري من مدارس تكوين العيب كرة القدـ يف اؼبستوى العارل 7.تؤكد نتائج اإلجابة عن السؤاؿ رقم 

تفتقد إذل إسًتاتيجية متابعة صحية لالعبني، إذ تتطلب ىذه األخرية كفئات بشرية عالية ووسائل تقنية 

على النوادي احملًتفة أف تبين  ىائلة تساىم بدرجة عالية يف بناء العب يناسب مستوى النخبة، وعليو وجب

إسًتاتيجية تكوين العبيها على ؿباور عدة، منها اؼبتابعة الصحية اليت تعترب ؿبورا أساسيا يف احملافظة على 

 صحة الالعب ولياقتو.   
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 : ىل يتواجد ضمن فريقكم طاقم طبي مختص يتابع صحة العبيكم ؟ 22السؤال رقم 

2أف قيمة كا 91يوضح اعبدوؿ رقم 
 
 اعبدولية اؼبقدرة  2< من قيمة كا14,290 احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند  5.99بػ 

 

 يوضح نسب تواجد ضمن الفريق طاقم طيب ـبتص يتابع صحة الالعبني 1.1شكل رقم 

٪، أما األشخاص 13.25ضمن الفريق طاقم طيب ـبتص  كانت نسبة اؼبسريين الذين قالوا نعم يتواجد

 ٪..26.5٪، بينما اإلداريني الذين قالوا أحيانا فكانت نسبتهم 24..6الذين قالوا ال فكانت نسبتهم 

يتبني أف نسبة كبرية من اؼبدارس  1.1والشكل رقم  91من خالؿ اإلجابات اؼبوجودة يف اعبدوؿ رقم 

قد إذل طاقم طيب ـبتص ؼبتابعة اغبالة الصحية لكل العب، حيث أف جسم الكروية يف اؼبستوى العارل تفت
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يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن تواجد ضمن الفريق طاقم طبي مختص يتابع صحة  51جدول رقم 
 الالعبين 

 نعم ال أحيانا المجموع

21 11 02 11 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 14,2903226 0.55 دال 2.20 21
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الالعب حيتاج إذل عناية متكاملة حىت يعطي مردود رياضي متقدـ، لذلك ربتاج اؼبدارس الكروية إذل بناء 

إسًتاتيجية متابعة صحية دقيقة ربتوي على اعبانب الصحي من الناحية البدنية والناحية النفسية حىت 

 من االستثمار اعبيد يف اؼبواىب الشابة اليت ستكوف شبرة فلسفة تكوينها.     تتمكن

 : ىل يركز الطاقم الطبي على المتابعة الدقيقة لالعبين في ناديكم؟25السؤال رقم

 يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن التركيز على الفحص الطبي الدقيق العبين . 51جدول رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

21 11 51 15 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 7,90322581 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا 92يوضح اعبدوؿ رقم 
 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا7,903 احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 

 يوضح نسب الًتكيز على الفحص الطيب الدقيق لالعبني. 1.2شكل رقم 

٪ال يقـو الطاقم الطيب دبتابعة  .51.8٪، كما قالت نسبة 22.89كانت نسبة اؼبسريين الذين قالوا نعم

 ٪..25.3ني الذين قالوا أحيانا فكانت نسبتهم صحية دقيقة ، أما اإلداري
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تبني النتائج اؼبوجودة أعاله أف الطاقم الطيب الذي كلف باؼبتابعة الصحية لالعبني الذين ينشطوف يف 

اؼبدارس الكروية ال يركز على اؼبتابعة الدقيقة لكل العب وىذا ما قد يؤثر سلبا على مستقبلو الكروي، 

لرياضي الذي خيضع يوميا إذل ضبل تدريب كبري تتطلب متابعة دقيقة من طرؼ حيث أف مرحلة النمو عند ا

الطاقم الطيب الذي يفحص دوريا تأثري التدريب على اعبسم، وعليو ربتاج اؼبدارس الكروية يف اؼبستوى 

 اعتوالعارل إذل إسًتاتيجية اؼبتابعة الصحية الدقيقة لالعبني لتطوير مستقبل البطل الذي تتوذل اؼبدرسة صن

 :ىل يتواجد الطاقم الطبي مع الالعبين أثناء التدريبات؟12السؤال رقم

ٚجٍٛ عذد اإلربثبد ٔانذالنخ اإلصصبئٛخ انًعجزح عٍ تٕارذ انطبلى انطجٙ يع انالعجٍٛ أحُبء  39رذٔل رلى 
 انتذرٚجبد .

 َعى ال أصٛبَب انًزًٕع

19 81 03 83 

 كب انًضظٕثخ انزذٔنٛخكب  انذالنخ يظتٕٖ انذالنخ دررخ انضزٚخ

 12,7419355 0033 دال 4040 40

2أف قيمة كا 93يوضح اعبدوؿ رقم 
 

اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا12,7419 احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند  5.99

 

 يوضح نسب تواجد الطاقم الطيب مع الالعبني أثناء التدريبات . 1.3شكل رقم 
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قدرت نسبة األشخاص الذين قالوا نعم يتواجد الطاقم الطيب مع الالعبني أثناء حصص التدريب 

٪، 55.42٪، وقدرت نسبة الذين قالوا ال يتواجد الطاقم الطيب مع الالعبني أثناء التدريب بػ 22.89بػ

 ٪.21.68قالوا أحيانا فكانت نسبتهم أما اإلداريني الذين 

أف العديد من الالعبني يف اؼبدارس الكروية  1.3م يظهر جليا من خالؿ النتائج اؼبوجودة يف الشكل رق

اعبزائرية يف اؼبستوى العارل يتدربوف دوف حضور معهم طاقم طيب ، ويعد ىذا مؤشرا لعدـ االىتماـ 

أف بعض اإلصابات تتطلب التدخل اؼبباشر من طرؼ الطاقم بالالعب الناشئ أثنا ء مرحلة تكوينو حيث 

الطيب وال تنتظر نقل الالعب للمستشفى كإصابة بلع الّلساف اليت تعترب إصابة خطرية أو فقداف الوعي، 

لذلك إسًتاتيجية حضور الطاقم الطيب مع الالعبني أثناء التدريب شيء ضروري لكي تتم وقاية الالعب 

 ػبطرية.   من ـبتلف  اإلصابات ا
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 المحور الثاني: برامج التدريب

 : ىل تكونون العبيكم داخل مركز تكوين ؟11السؤال رقم 

 يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن تكوين الالعبين داخل مراكز تكوين. 55جدول رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

21 11 62 12 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 37,6129032 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا 94تبني نتائج اعبدوؿ رقم 
 

اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا37,612 احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند  5.99

 

 يوضح نسب تكوين الالعبني داخل مراكز تكوين.: 1.4شكل رقم

٪، بينما  72.28٪، وكانت نسبة اإلجابة بال 4..12بنعم 11كانت نسبة اإلجابة عن السؤاؿ رقم 

 ٪. 15.66كانت نسبة األشخاص الذين قالوا أحيانا 

كز تكوين الالعبني من خالؿ اإلجابات اؼبوجودة أعاله يتبني أف النوادي اعبزائرية احملًتفة ال ربتوي على مرا 

احملًتفني، إذ تعترب ىذه اؼبراكز ىي اؼبموؿ الرئيسي للفرؽ احملًتفة والنخب الوطنية بعد عملية االنتقاء اليت 

ربدث يف سنوات مبكرة، لذلك مطلوب من النوادي احملًتفة أف تعجل يف بناء مراكز تكوين خاصة هبا من 
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فلسفة اليت تناسب اؼبدرسة ووفقا إلمكانياهتا، خصوصا أجل التمكن من صناعة العيب اؼبستقبل وفقا لل

واؼبتعلق بتنظيم األنشطة البدنية والرياضية تنص على  2.13 5.-13القانوف رقم من  134اؼبادة  وأف 

 أف اإلطار اؼبؤسسايت يشمل مراكز التكوين.

 المستوى العالي ؟ : ىل لديكم برامج خاصة في تكوين العبي11السؤال رقم

 يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن وجود برامج خاصة بتكوين الالعبين في المستوى العالي. 50 جدول رقم

 نعم ال أحيانا المجموع

21 11 02 12 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 13,7419355 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا 95توضح نتائج اعبدوؿ رقم 
 

اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا13,741 احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند  5.99

 

 يوضح نسب وجود برامج خاصة بتكوين الالعبني يف اؼبستوى العارل. 1.5شكل 

٪،بينما  24..6٪، وكانت نسبة اإلجابة بال 4..12بنعم  12 كانت نسبة اإلجابة عن السؤاؿ رقم

 ٪.27.72كانت نسبة األشخاص الذين قالوا أحيانا.
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تدؿ النتائج اؼبتحصل عليها أف برامج تكوين الفرؽ اعبزائرية احملًتفة يف اؼبستوى العارل يف ؾباؿ كرة القدـ  

دير الالعب يف اؼبستوى العارل دبراحل تكوين  حيتاج إذل أف يكوف مواكبا للعملية التكوينية اغبديثة، حيث

مسار التكوين، وسبتاز كل مرحلة بربامج خاصة توضع  عديدة انطالؽ من عملية االنتقاء إذل غاية هناية

  مكتسبات يستغلها يف مشواره االحًتايف. ؿباورىا بعناية حىت يتمكن  من خالؽبا الالعب أف يتحصل على

 : ىل يتوفر إلدارتكم الوقت الكافي لبرمجة تدريب الاّلعب في مرحلة التكوين؟ 11السؤال رقم 

 : يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن توفير الوقت الكافي لتدريب الالعبين.56جدول رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

21 12 51 11 

 المحسوبةكا  كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 7,16129032 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا 96توضح نتائج اعبدوؿ رقم 
 

اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا  7,161احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند  5.99

 

 يوضح نسب توفري الوقت الكايف لتدريب الالعبني. 1.6شكل رقم 
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٪، بينما  49.39٪، وكانت نسبة اإلجابة بال .26.5بنعم  13كانت نسبة اإلجابة عن السؤاؿ رقم 

 ٪.9..24كانت نسبة األشخاص الذين قالوا أحيانا

 ال توفر أف العديد من اؼبدارس يف اؼبستوى العارل 13يتضح من خالؿ اإلجابات اػباصة بالسؤاؿ رقم 

الساعات الكافية لتدريب الالعبني يف مرحلة التكوين ويعود ذلك لفقداف معرفة اإلداريني لتناسب الوقت 

مع عملية التعلم، إذ ربتاج كل مرحلة تعليمية لزمن معني حىت يكتسب الالعب اؼبهارات اؼبطلوبة لالنتقاؿ 

 إسًتاتيجية ؿبكمة يف توفري الوقت الالـز لتدريب إذل اؼبرحلة اليت تليها. لذلك ربتاج النوادي احملًتفة إذل

الالعبني من خالؿ التنسيق مع اؼبدربني واػبرباء حىت تساىم يف إنتاج العب ذو إمكانيات عالية يستغلو 

 النادي لصاغبو يف اؼبستقبل وؼبا ال الفريق الوطين، وىذا ىو األساس الذي جيب العمل ألجلو.  

 رتكم على برمجة عدة تدريبات في اليوم لصالح الالعب المتكون؟: ىل تقف إدا15السؤال رقم 

 تكونلم: يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن برمجة عدة تدريبات في اليوم لصالح الالعب ا52جدول رقم

 نعم ال أحيانا المجموع

21 15 56 11 

 المحسوبةكا  كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 8,87096774 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا 97توضح نتائج اعبدوؿ رقم 
 

اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 8,870احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند  5.99
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 اػباص بوقوؼ اإلدارة على برؾبة أكثر من تدريب يوميا.: نسب اإلجابة عن السؤاؿ 1.7شكل رقم 

٪، بينما كانت نسبة اإلداريني الذين 15.66نسبة األشخاص الذين أجابوا بنعم  كانت  14رقميف السؤاؿ 

 ٪.28.91٪، أما  األشخاص الذين قالوا أحيانا فكانت نسبتهم 55.42قالوا ال 

أف أكثرية النوادي ال تقف على برؾبة  97وؿ رقم واعبد 1.7تدؿ النتائج اؼبوجودة يف الشكل رقم 

حصتني يف اليـو وىذا ما ال يتناسب مع متطلبات كرة القدـ اغبديثة اليت تفرض على الالعب أف يتدرب 

خالؿ العديد من الساعات من أجل ربسني صبيع إمكانياتو، لذلك على مدارس كرة القدـ يف اؼبستوى 

يف األسبوع ومنها الذىاب إذل حصتني أو أكثر يف اليـو حىت يتمكن  العارل أف تربمج العديد من اغبصص

 الالعب اعبزائري من بلوغ اؼبستوى الدورل والتغلب على الظروؼ  اليت تعيق  ربسني مستوى الالعبني. 

 : ىل عدد المقابالت التي يلعبها الالعب مناسبة لتكوين العب المستوى العالي؟                    10السؤال رقم 

 : يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن  مناسبة عدد المقابالت لتكوين  العب المستوى العالي.52جدول رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

21 11 51 12 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 7,29032258 0.55 دال 2.20 21
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2أف قيمة كا 98توضح نتائج اعبدوؿ رقم 
 

اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 7,290احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند  5.99

 

 يوضح مناسبة عدد اؼبقابالت اؼبربؾبة لتكوين العب اؼبستوى العارل 1.8الشكل رقم 

٪ ، أما األشخاص الذين قالوا ال يناسب فكانت  21.68كانت نسب اؼبسريين الذين قالوا نعم يناسب 

 ٪. .26.5٪، وكانت نسبة اإلداريني الذين قالوا أحيانا .51.8نسبتهم 

أعاله يتبني أف عدد اؼبقابالت ال تكفي لتكوين العب يف اؼبستوى  من خالؿ نتائج اعبدوؿ والشكل

العارل، خصوصا وأف العب كرة القدـ يف مرحلة التكوين يف الدوؿ األوربية يلعب أكثر من أربعني مقابلة، 

وال يصل عدد الفعلي للمقابالت اليت يلعبها الالعب يف اعبزائر إذل ثالثني مقابلة، لذلك يطلب من 

احملًتفة أف تناضل من أجل أف يلعب الالعب عدد من اؼبقابالت يعادؿ العب الدوؿ اؼبتقدمة  النوادي 

 كرويا. 
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 : ىل تقدم لكم اتحادية كرة القدم برامج تكوين الالعبين؟16السؤال رقم 

 برامج تكوين الالعبين .: يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن تقديم إتحاديو كرة القدم  للنوادي 55جدول رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

21 11 50 10 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 8,41935484 0.55 دال 2.20 21

2قيمة كا 99يف اعبدوؿ رقم 
 

 αعند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 8,419احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي 

 

 يوضح نسب تقدمي إرباديو كرة القدـ  للنوادي برامج تكوين الالعبني . 1.9الشكل رقم 

٪، 1..18كانت نسبة اإلداريني الذين قالوا نعم تقدـ ؽبم اربادية كرة القدـ برامج تكوين الالعبني 

٪، أما األشخاص الذين قالوا أحيانا فكانت نسبتهم  45.21نسبة األشخاص الذين قالوا ال وكانت 

21.71.٪ 

يتبني أف مدارس كرة القدـ يف اؼبستوى العارل ال تتلقى برامج  16من خالؿ اإلجابات عن السؤاؿ رقم 

مساعدة النوادي احملًتفة تكوين العب كرة القدـ من االربادية وىذا ما خيالف ارباديات الدوؿ اؼبتقدمة يف 

يف تكوين الالعب، إذ عن طريق اربادية كرة القدـ يتم اختيار الالعب ليلعب ضمن تشكيلة الفريق 
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الوطين، كما تعترب النوادي ىي اؼبكوف األوؿ واألساسي لالعيب الفريق الوطين الذين سيمثلوف فلسفة تكوين  

القدـ أف تنسق مع النوادي من خالؿ إسًتاتيجية يصمم كرة القدـ اعبزائرية، لذلك جيب على اربادية كرة 

 فيها برنامج موحد يعمل على صنع العب ذو مستوى دورل يشرؼ الكرة اعبزائرية عموما وناديو خصوصا.

 : ىل توفرون إمكانيات كبيرة لتصميم  برامج تكوين طويلة المدى ؟12السؤال رقم

 : يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن توفير إمكانيات كبيرة لتصميم برامج  التكوين. 122جدول رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

21 18 39 26 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 7,5483871 0.55 دال 2.20 21

2قيمة كا ..1يف اعبدوؿ رقم 
 

  αعند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 7,548احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي 

 

 : يوضح نسب توفري إمكانيات كبرية لتصميم برامج تكوين  التكوين..11شكل رقم 

 ٪ بينما كانت نسبة46.98اإلجابة بال  ٪  بنعم وكانت نسبة31.32كانت نسبة اإلجابة 

 ٪.21.68األشخاص الذين قالوا أحيانا 
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تدؿ النتائج على أف النوادي الرياضية اعبزائرية احملًتفة ال تتوفر لديها إمكانيات كبرية لتصميم برامج خاصة 

.  وعليو جيب بتكوين الالعبني يف اؼبستوى العارل،حيث تتطلب الربؾبة وسائل مادية ودعامة بشرية كبرية

على نوادي اؼبستوى العارل البحث على مصادر تساعد يف تكوين الناشئني الذين سينريوف كرة القدـ 

 اعبزائرية احملًتفة مستقبال.
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 محور كفاءة التأطير:

 ؟:ىل توظفون  اختصاصيين  من خريجي الدراسات المعمقة12السؤال رقم 

 والداللة اإلحصائية المعبرة عن توظيف اختصاصيين  من خريجي الدراسات المعمقة. : يبين عدد اإلجابات121جدول رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

21 10 51 10 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 12,9354839 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا  1.1يبني اعبدوؿ رقم 
 

اعبدولية اؼبقدرة   2< من قيمة كا  12,9354839احملسوبة ىي  

 فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند  5.99بػ 

 

 : نسب اإلجابة عن السؤاؿ اػباص باإلدارة الفنية والطاقم الطيب اؼبختص.111شكل رقم 

وظف مؤطريف اختصاصيني  من خرجيي كانت نسبة األشخاص الذين قالوا نعم ن111يف الشكل رقم 

٪، وكانت نسبة .51.8٪، بينما كانت نسبة اإلداريني الذين قالوا ال 12..3الدراسات اؼبعمقة 

 ٪.8.43األشخاص الذين قالوا أحيانا ىي 

83

15

43

25

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

انًزًٕع أصٛبَب ال َعى

ة
و 
 
ل 
 ا
 
 
لن
ا

ا  ا ا  ال  تا  

م     ع             ت  ي  ا ت ا يي  م   ر    ال  ا ا  ال ام ية    



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج

 

 

 125 

تدؿ ىذه النتائج على أف عدد كبري من مؤطري مدارس كرة القدـ احملًتفة ليسوا من خرجيي الدراسات  

جيعل العملية التكوينية تفتقد إذل نظرة اؼبختص الذي يعرؼ خبايا قباح تكوين العيب كرة القدـ، اؼبعمقة فبا 

وعليو ربتاج مدارس كرة القدـ إذل توظيف ذوي الذىنية احملًتفة مثل خرجيي اإلدارة الرياضية، التدريب 

 عادل اؼبتقدـ. الرياضي والطب الرياضي حىت يتم تطوير مستوى اؼبدرسة ومواكبة االحًتاؼ يف ال

 : ىل يعمل معكم مكونون مختصون في مجال كرة القدم المحترفة؟15السؤال رقم

 : يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن وجود مختصين في مجال كرة القدم المحترفة121جدول رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

21 11 51 11 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 6,48387097 0.55 دال 2.20 21

 2أف قيمة كا  1.2يبني اعبدوؿ رقم 
2< من قيمة كا 6,483احملسوبة ىي  

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   

 فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 

 .مكونني ـبتصني يف كرة القدـ : يوضح نسب وجود211شكل رقم 
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٪، بينما 49.39٪، وكانت نسبة اإلجابة بال  9..24بنعم  19كانت نسبة اإلجابة عن السؤاؿ رقم 

 ٪. .26.5 قالوا أحياناكانت نسبة األشخاص الذين 

ب  تدؿ النتائج أف العديد من النوادي الرياضية احملًتفة ال يعمل لديها مربوف ـبتصوف يف ؾباؿ تكوين الع

كرة القدـ يف اؼبستوى العارل، وعليو وجب تشغيل مكّونني ـبتصني أو استقطاب مدرّبني أجانب يف انتظار 

تكوين ذوي االختصاص يف ىذا اجملاؿ، كوف أف تدريب  الالعبني الناشئني لو خصوصياتو اليت تتطلب 

ي والعاطفي، كما تعد ىذه معرفة عميقة عبسم اؼبراىق من حيث النمو البدين، العقلي، النفسي، االجتماع

 احملاور األساس اليت يرتكز عليها اؼبريب يف تكوين العب متكامل من صبيع النواحي.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج

 

 

 121 

 محور المنشآت الرياضية:

 تحتوي على عدة مرافق؟ : ىل يتكون العبي ناديكم داخل منشئة رياضية12السؤال رقم 

 اإلحصائية المعبرة عن الالعبين داخل منشئة رياضية تحتوي على عدة مراق.: يبين عدد اإلجابات والداللة 121جدول رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

21 16 01 15 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 22,9032258 0.55 دال 2.20 21

 2أف قيمة كا  1.3يبني اعبدوؿ رقم 
2من قيمة كا <  22,9032258احملسوبة ىي  

اعبدولية اؼبقدرة   

 فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند  5.99بػ 

 

 : يوضح نسب تكوين الالعبني داخل منشئة ربتوي على مرافق113شكل رقم

توي على مرافق متطورة كانت نسبة اإلداريني الذين قالوا نعم يتكوف العيب مدارسنا داخل منشئات رب

٪، بينما نسبة األشخاص الذين قالوا أحيانا 63.85٪، أما نسبة األشخاص الذين قالوا ال ىي 16.86

 ٪. 19.27ىي 
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تدؿ ىذه النتائج على أف العديد من مدارس كرة القدـ ال تكّوف العبيها داخل منشئات ربتوي على مرافق 

لالعيب اؼبستوى العارل خصوصا أف توفري اؼبرافق اؼبتطورة تساىم  وىذا ما يؤثر سلبا  على العملية التكوينية

 بدرجة عالية يف يف جلب الشباب كما تساعد يف التكوين اؼبتكامل لالعب كرة القدـ احملًتفة.   

 : ىل يتكون العبيكم بمنشئة بها مرافق مجهزة وفقا لمتطلبات النوادي المحترفة؟ 11السؤال رقم 

 : يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن تجهيز مرافق المنشئة وفقا لمتطلبات االحتراف. 125جدول رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

21 11 61 12 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 40,7096774 0.55 دال 2.20 21

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا  40,709احملسوبة ىي   2أف قيمة كا 1.4يبني اعبدوؿ رقم 

 فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند 

 

 :يوضح نسب اإلجابة عن السؤاؿ اػباص بتجهيز مرافق اؼبلعب.114شكل رقم 

 الرياضية اليت يستعملوهنا ربتوي على متطلبات النواديانت نسبة األشخاص الذين قالوا أف اؼبنشئة ك

 ٪، بينما كانت نسبة األشخاص الذين قالوا أف مالعبهم ال ربتوي على4..12الرياضية احملًتفة ىي 
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 ٪   14.45٪، وكانت نسبة األشخاص الذين قالوا أحيانا73.49ما تتطلبو النوادي الرياضية احملًتفة ىي

أف النوادي الرياضية احملًتفة حباجة الكتساب منشئات هبا  1.4على واعبدوؿ رقم تعين النتائج اؼبدونة   

مرافق متنوعة من النوع الذي حيتوي على كل التجهيزات اليت تساعد يف العملية التكوينية اؼبتطورة كاؼبطاعم 

عليها ىذه وأماكن االستحماـ و قاعات التدريس وقاعات العالج إذل جانب الوسائل اليت جيب أف ربتوي 

 اؼبرافق وتنوع ميادين اؼبمارسة الرياضية.

 ؟: ىل توفرون لناشئيكم منشأة بها غرفة تغيير مالبس ومعدات صحية متطورة11السؤال رقم 

 : يبين الداللة اإلحصائية المعبرة عن احتواء غرفة تغيير المالبس، حمام ومعدات صحية متطورة.120جدول رقم

 نعم ال أحيانا المجموع

22 12 00 25 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 23,2580645 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا 1.4يوضح اعبدوؿ رقم 
 

اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 23,258احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند  5.99

 

 : يوضح نسب احتواء غرفة تغيري اؼبالبس على ضباـ ومعدات صحية متطورة.115شكل رقم 
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٪، أما  56.75٪، بينما كانت نسبة اؼبدربني الذين قالوا ال29.72كانت نسبة اؼبدربني الذين قالوا نعم 

 ٪. 13.51اص الذين كانت إجابتهم أحيانا فكانت نسبتهم األشخ

أف عدد كبري من مدارس التكوين يف  115والشكل رقم  1.5تعين النتائج اؼبوجودة على اعبدوؿ رقم 

اؼبستوى العارل تتوفر لديها منشآت ربتوي على غرؼ مالبس هبا ضباـ ومعدات صحية متطورة  الستغالؽبا 

ث أف اؼبنشآت اؼبتطورة يف  اؼبستويات العالية ربتوي على   مكاتب ؾبهزة بأحدث يف  العملية التكوينية حي

اآلالت اليت زبدـ اؼبؤطرين وضبامات متنوعة اغبرارة ومراحيض، وقاعات لالسًتاحة  حيث يفسر ىذا النوع 

والفريق على تقدمي منتوج رياضي  متقدـ تستفيد منو نوادي اؼبستوى العارل  اؼبسئولنيمن اؼبنشئات حرص 

 الوطين.

 ؟: ىل تتوفر المنشأة التي  يتكون فيها العبيك على مطعم11السؤال رقم 

 : يبين الداللة اإلحصائية المعبرة عن تدريب المدرب فريقو داخل منشآت يوجد بها مطاعم .126جدو رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

21 2 21 12 

 كا المحسوبة الجدوليةكا  الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 74 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا 1.6يوضح اعبدوؿ رقم 
 

عند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 74 احملسوبة ىي  

α  حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي 
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 تدريب اؼبدرب فريقو داخل منشآت يوجد هبا مطاعم . 116شكل رقم 

٪ ، بينما كانت 4..12كانت نسبة اإلداريني الذين قالوا يوجد باؼبنشاة اليت يتكوف فيها فريقهم مطعم  

 ٪.87.95نسبة اؼبدربني الذين قالوا ال يوجد باؼبنشآت اليت يدربوف فيها مطاعم 

أعاله أف اؼبنشآت اليت يتكوف هبا العيب مدارس كرة   116والشكل رقم  1.6توضح نتائج اعبدوؿ رقم 

القدـ يف اؼبستوى العارل  ال ربتوي على مطاعم، ىذه األخرية تعترب من وسائل االسًتجاع اؼبهمة لالعب  

كما يساعد  وجودىا داخل اؼبنشأة على تفادي مصاريف إضافية تثقل كاىل النوادي خصوصا وأف العديد 

 كوا من ضعف اؼبداخيل اؼبالية.من الفرؽ احملًتفة تش

 ؟: ىل يتوفر بالمنشأة التي يتكون فيها العبيكم قاعات للعالج والتدليك15السؤال رقم   

 : يبين الداللة اإلحصائية المعبرة عن توفير قاعات للعالج والتدليك بالمنشأة التي يتكون فيها الالعبين122جدول رقم 

 نعم ال أحيان المجموع

21 22 22 11 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 80,0967742 0.55 دال 2.20 21
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2أف قيمة كا 1.7يوضح اعبدوؿ رقم 
 

اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا80,096 احملسوبة ىي  

 بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. الخالفحيث أف  الفرؽ و  5...تساوي  αعند  5.99

 

 يوضح قاعات للعالج والتدليك باؼبنشأة اليت يتكوف فيها الالعبني. 117شكل رقم 

٪، وكانت نسبة األشخاص الذين قالوا ال يوجد 15.66كانت نسبة اإلداريني الذين قالوا نعم 

83.33.٪ 

يت يتكوف فيها العيب كرة القدـ التابعني ؼبدارس تبني أف اؼبنشآت ال 24من خالؿ نتائج السؤاؿ رقم 

اؼبستوى العارل ال ربتوي على قاعات للعالج والتدليك، حيث يعترب ىذا اؼبرفق من أساسيات اؼبنشآت 

الرياضية اغبديثة فمن حيث اؼبوقع جيب أف تكوف قريبة من قاعة تغيري اؼبالبس، ومن حيث اؼبساحة جيب 

جهيز جيب أف ربتوي على كل اؼبعدات اػباصة دبا يستعملو الفريق الطيّب. أف تكوف واسعة، ومن حيث الت

وعليو جيب أف تسعى مدارس كرة القدـ يف اؼبستوى العارل إذل أف تكسب ىذا النوع من اؼبنشآت كي توفر 

متطلبات التكوين اغبديثة، وبالتارل تواكب اؼبدارس اؼبتقدمة اليت حيلم كل شاب أف يكوف عنصرا من 

 ىا.عناصر 
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 ؟قاعات للتدريس وأخرى للمحاضرات : ىل يتدرب فريقكم داخل منشأة بها10السؤال رقم 

 قاعات للتدريس وقاعة محاضرات. : يبين الداللة اإلحصائية المعبرة عن احتواء منشأة التكوين على122جدول رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

21 22 22 20 

درجة 
 الحرية

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة

 102,290323 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا 1.8يوضح اعبدوؿ رقم 
 

اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 102,290احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند  5.99

 

 قاعات للتدريس وقاعة ؿباضرات. يوضح نسب احتواء منشأة التكوين على 118شكل رقم 

 ٪ من اإلداريني ال يوجد باؼبنشأة83.33٪، بينما قاؿ 15.66كانت نسبة األشخاص الذين قالوا نعم 

 اليت يدربوف فيها فرقهم قاعات خاصة بالتدريس واحملاضرات.

رب هبا الشباب ال ربتوي على قاعات للتدريس تبني اإلجابات اؼبوجودة أعاله أف اؼبنشآت اليت يتد

 وقاعات للمحاضرات وبالتارل تعترب غري مواكبة للمنشآت اليت يتطلبها التكوين يف البلداف اؼبتقدمة،
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وذبذب الشباب كبو االنتماء إذل اجملموعة اليت تقـو بتأطري الشباب. وعليو على مدارس كرة القدـ يف 

ناع اؽبيئات اؼبسئولة على بناء مثل ىذه اؼبنشآت حىت يستطيع النادي أف اؼبستوى العارل أف تسعى إذل إق

يستقطب عدد كبري من الشباب وبالتارل ديكن انتقاء الالعبني اؼبوىوبني وتكوينهم داخل منشآت ذات 

 نوعية جيدة.

 ؟: ىل يتكون العبي ناديكم بمنشأة تحتوي على قاعة للتقوية مجهزة بآالت متطورة16السؤال رقم 

 : يبين الداللة اإلحصائية المعبرة عن تدريب الالعبين في منشأة تحتوي على قاعة للتقوية مجهزة بآالت متطورة.125جدول رقم 

 نعم ال أحينا المجموع

21 11 02 11 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 14,9032258 0.55 دال 2.20 21

2أف قيمة كا 1.9يوضح اعبدوؿ رقم 
 

اعبدولية اؼبقدرة   2< من قيمة كا14,9032258 احملسوبة ىي  

 حيث أف  الفرؽ و اػبالؼ بني القيم لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند  5.99بػ 

 

 يوضح نسب تدريب الالعبني يف منشأة ربتوي على قاعة للتقوية ؾبهزة بآالت متطورة. 119شكل رقم 

 نسبة اإلداريني الذين قالوا يتكوف الالعبني داخل منشأة ربتوي على قاعة تقوية هبا آالت حديثة كانت
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٪، بينما كانت نسبة األشخاص الذين قالوا ال يتكوف الناشئني دبنشأة ربتوي على قاعة تقوية هبا 14.45

  ٪..3..2٪، وكانت نسبة األشخاص الذين قالوا أحيانا24..6آالت حديثة 

أف عدد ىائل من الالعبني الذين يتكونوف دبدارس كرة القدـ اعبزائرية يف  26ائج السؤاؿ رقم توضح نت

اؼبستوى العارل ال يتدربوف دبنشآت من النوع اؼبمتاز ربتوي على قاعات تقوية حديثة تساعد الالعب على 

ي مواكبا لالعب تنمية قدراتو البدنية بطريقة متطورة، ومن خالؿ ذلك يكوف اؼبستوى البدين للرياض

اؼبستوى العاؼبي، وعلية على مدارس كرة القدـ يف اؼبستوى العارل أف تسعى لكسب ىذا النوع من اؼبنشآت 

 لتواكب مدارس كرة القدـ عالية اؼبستوى على غرار مدارس الكرة الربازيلية والفرنسية واالسبانية واألؼبانية.   

 لعب وتدريب من النوعية الجيدة؟ : ىل ينشط ناشئيكم داخل ميدان12السؤال رقم 

 : يبين عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية المعبرة عن جودة ميادين الالعب.112جدول رقم 

 نعم ال أحيانا المجموع

21 12 50 12 

 كا المحسوبة كا الجدولية الداللة مستوى الداللة درجة الحرية

 11,8064516 0.55 دال 2.20 21

 2أف قيمة كا  .11يبني اعبدوؿ رقم 
2< من قيمة كا  11,806احملسوبة ىي  

اعبدولية اؼبقدرة بػ   

 فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا. 5...تساوي  αعند  5.99
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 : نسب اإلجابة عن السؤاؿ اػباص بنوعية اؼبيداف..12شكل رقم 

متباينة حيث بلغت نسبة األشخاص الذين قالوا أف ناشئيهم كانت نسب اإلجابات عن ىذا السؤاؿ 

٪، بينما كانت نسبة األشخاص الذين قالوا أف نوعية 9..24يستعملوف ميادين من النوعية اعبيدة ىي

٪، وكانت نسبة األشخاص الذين 54.21اؼبيادين اؼبستعملة من طرؼ شباهبم ليست من النوع اعبيد ىي 

 ٪.21.68م دبادين من النوعية اعبيدة وأحيانا ال ىي قالوا أحيانا يتدرب ناشئيه

تدؿ النتائج اؼبعرب عنها يف اعبدوؿ أعاله أف عديد من ميادين اللعب ليست من النوع اعبيد، وىذا ما يؤثر  

سلبا على التكوين اعبيد لالعب وعلى مردوده الفين، إذ تسعى اؼبدارس الكروية دائما إذل تصميم ميادين 

ة لوقاية الالعبني من اإلصابات اليت تسببها اؼبيادين الرديئة إذل جانب مسامهتها يف ربسني ذات نوعية جيد

عملية التعلم، وعليو جيب توفري ميادين لعب وتدريب للشباب من النوع اعبيد حىت نضمن تكوينا جيدا 

 لالعبني، وبالتارل يصبح التكوين يف اعبزائر مواكبا للدوؿ اؼبتقدمة.   
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 النتائج بالفرضيات: مقابلة -2

 الفرضيات الجزئية: -1-1

عملية تكوين العبي المستوى العالي بمدارس تكوين الالعبين المحترفين في الجزائر ال  1-1-1

 تستجيب بنسبة كبيرة للشروط والمعايير المطلوبة. 

عبني يف طور التكوين، كما بينت (  بالنسبة لالستبياف اؼبقدـ لال27إذل  11من خالؿ نتائج اعبداوؿ )

إذل اعبدوؿ  84(  يف االستبياف اؼبوجو للمدربني، ووفقا لنتائج اعبدوؿ رقم )53إذل   47نتائج اعبداوؿ )

( بالنسبة لالستبياف اؼبوجو للمسريين توصل الباحث إذل أف عينة البحث أكدت أف عملية تكوين 93رقم 

ال تستجيب بنسبة كبرية للشروط واؼبعايري اؼبطلوبة، فمن جانب   الالعبني احملًتفني يف اؼبستوى العارل

 2أف الالعب يفضل فبارسة كرة القدـ عن متابعة الدراسة حيث أف كا )12(التمدرس تبني نتائج اعبدوؿ 

لصاحل العبارة  5...ومستوى داللة  2.اجملدولة عند درجة حرية  2< من كا 258..1احملسوبة ىي 

٪ ال جيتهدوف من أجل 45.16( أف 26اؿ إحصائيا، كما توضح نتائج الشكل )يفضل )كرة القدـ( د

( أف اؼبدربني ال يتابعوف اعبانب الدراسي لالعبيهم إذ 47النجاح يف اجملاؿ الدراسي وتوضح نتائج اعبدوؿ )

لصاحل  5...ومستوى داللة  2.اجملدولة عند درجة حرية  2< من كا 19.774احملسوبة ىي  2أف كا

٪ من اإلداريني ليست لديهم سياسة متابعة .6..5( أجاب 95ة )ال(، أما يف الشكل رقم )العبار 

  (Julien, Bertrand, 2015) الدراسة، وىذا ما يبني صحة فرضيتنا خصوصا إذا قارنا دراستنا مع دراسة

 التدريب ومتابعة اليت توصلت إذل أف التكوين يف كرة القدـ احملًتفة يرتكز على اؼبشروع اؼبزدوج واؼبتمثل يف

 الدراسة وأف  نسبة كبرية من العيب كرة القدـ صرحوا بأف لديهم مستوى مساوي للبكالوريا أو يفوؽ ذلك.
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ومن جانب اؼبتابعة الصحية  فإف متطلبات اؼبستوى العارل كثرية وكبرية وديكن أف تؤدي بصحة الالعب 

تابعة صحية دقيقة حيث يقوؿ الناشئ إذل مراحل متقدمة من اػبطورة إف دل تكن ىناؾ م

(STAUMONT, Benoît, 2010, p. 23)  فع متطلبات التفوؽ والنتائج رياضي اؼبستوى العارل إذل "تذ

تدريبات شديدة قد تصل إذل طبس وعشروف ساعة يف األسبوع زيادة على التكوين اؼبدرسي أو اعبامعي أو 

فيها ؽبؤالء الرياضيني ىو مواجهة العديد  من  أي عمل ؿبدد، و ىدؼ اؼبتابعة الصحية الطولية اؼبتحكم

الضغوطات البدنية والنفسية اليت يتعرض ؽبا ىؤالء الرياضيوف، وجيب أف تستجيب للعقبات اؼبرتبطة باجملهود 

البدين، والقيود اؼبرتبطة باحمليط، والضغوطات اؼبرتبطة بنوع الرياضة اؼبمارسة واؼبرتبطة بتسيري اعبانب 

نتائج الدراسة التطبيقية يف نوادي اؼبستوى العارل عدـ االىتماـ باؼبتابعة الصحية، إذ تظهر النفسي" وتبني 

٪ من الالعبني أجابوا بأهنم يتعرضوف لإلصابات  47.31( أف نسبة 36النتائج اؼبوجودة يف الشكل رقم )

  2أف قيمة كا( أف اؼبدربني ال يتابعوف مستوى تطور شفاء الالعبني حيث .5كما يبني اعبدوؿ رقم )

لصاحل  5...ومستوى داللة  2.اجملدولة عند درجة حرية  2ػ < من كا22.516احملسوبة واؼبقدرة بػػػػػػػػ

( أف النوادي اعبزائرية يفتقدوف إلسًتاتيجية فبنهجة خاصة باؼبتابعة .9العبارة )ال(، كما يوضح اعبدوؿ )

ومستوى  2.اجملدولة عند درجة حرية  2< من كا 11.8.6احملسوبة ىي   2الصحية إذ أف قيمة  كا

( عدـ تواجد طاقم طيب مع الالعبني أثناء 93لصاحل العبارة )ال(، وتبني نتائج اعبدوؿ رقم ) 5...داللة 

 2.اجملدولة عند درجة حرية  2< من كا12,7419 احملسوبة ىي   2التدريبات حيث أف قيمة كا

ا يؤكد صحة فرضيتنا  خصوصا أف دراسة لصاحل العبارة )ال(، وىذا م 5...ومستوى داللة 

(consulting, ineum, 2008)  توصلت إذل أف بعض الدوؿ اؼبنتمية لالرباد األوريب اعتمدت

تدابري صارمة فيما يتعلق بالرعاية الطبية للنخب الرياضية الشابة، كما أضافت بعض االرباديات قسما 
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إذل أف الطب الرياضي   (Viaud, 2008)راسة خاص بالرعاية الطبية يف دفًت األعباء، واستخلصت د

 يبحث عن الوقاية من اإلصابات اػبطرية اليت تعمل على تفادي التوقف اؼببكر  للمسار الرياضي. 

( يتبني أف التكوين 93إذل  84( )53إذل   47( )27إذل  11) يف اعبداوؿ من خالؿ النتائج اؼبوجودة 

ال خيضع إذل الشروط واؼبعايري اؼبطلوبة، بل أهنا تفتقد أساسا إذل مراكز  يف اؼبدارس الكروية اعبزائرية احملًتفة

التكوين اليت  ترتكز يف مشروعها على اؼبسار الدراسي والتدرييب والصرامة يف اؼبتابعة الصحية، كما تعترب 

" تعترب وزارة الشبيبة  (FOUAD, SIAF, 2011-2012, p. 49)اؼبعرب األساسي لالحًتاؼ حيث يقوؿ 

 والرياضة مراكز التكوين لنوادي كرة القدـ احملًتفة جزءا من فروع الدخوؿ إذل رياضة اؼبستوى العارل ".

 .الربامج التدريبية اؼبنتهجة يف اؼبدارس الكروية اعبزائرية غري مناسبة لرفع مستوى الالعب بنسب كبرية  

مناسبة لرفع مستوى البرامج التدريبية المنتهجة في المدارس الكروية الجزائرية غير  -1-1-1

 الالعب بنسب كبيرة

( بالنسبة لالستبياف اؼبقدـ لالعبني يف 45إذل  42(   واألشكاؿ )31إذل  28من خالؿ نتائج اعبداوؿ )

(  يف االستبياف اؼبوجو .8إذل  .7(  واألشكاؿ رقم )63إذل  54طور التكوين، ومن نتائج اعبداوؿ )

( بالنسبة .11( والشكل )1.4(  والشكل )..1إذل  94اعبداوؿ )للمدربني، والنتائج اؼبوجودة يف 

لالستبياف اؼبوجو للمسريين أستخلص  الباحث أف عينة البحث ال زبضع لربامج تدريبية مناسبة لرفع 

أف الالعب الناشئ دييل إذل التدريب الشامل  (30)مستوى الالعب اعبزائري وتبني نتائج اعبدوؿ رقم 

تساوي  αعند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 8,419سوبة ىي احمل  2حيث أف قيمة كا

( داؿ إحصائيا، إاّل أف اؼبدربني تدريب شاملفإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل اختيار العبارة ) 5...
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الذي  (31)يف النوادي اعبزائرية يركزوف تدريباهتم على التدريب  البدين ويتجلي ذلك يف اعبدوؿ رقم 

2يوضح  أف قيمة كا
 

تساوي  αعند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 7,419احملسوبة ىي  

( داؿ إحصائيا، وتؤكد ىذه التدريب البدينفإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل اختيار العبارة ) 5...

يف دراستو اليت خلصت   (TCHOKONTE, 2011)، وما يدعم ذلك ما استخلصو فرضيتناالنتائج صحة 

إذل أف الوصوؿ إذل التكوين الناجع يرتبط بإمكانية تعلم الالعبني لعب كرة القدـ وتطوير إمكانياهتم البدنية 

ومهاراهتم التقنية والتكتيكية داخل إطار التدريب الشامل، فمتطلبات كرة القدـ اغبديثة يف اؼبستوى العارل 

يف السابق كانت بعض األمم    (DELLAL, 2008, p. 09)قوؿ تتصف بالعديد من اػبصوصيات، إذ ي

تركز  أكثر على اؼبكونات:  البدنية )أقبلًتا(، التقنية )الربازيل(، التكتيكية )إيطاليا( والنفسية )أؼبانيا(، أما 

 اليـو أصبحت ىذه اعبوانب األربعة مهمة، وأي تدين ألحدىا عن اؼبستوى األمثل يؤدي إذل التأثري السليب

إذل أف العب كرة القدـ يف  (Lacroix, Juin 2014) على نتائج الالعب، كما خلصت دراسة

اؼبستوى العارل حيتاج إذل كموف ىوائي عارل يسمح لو بالعمل بضربات قلبية مرتفعة إذل جانب التناوب يف 

انب زبطيط العمل واالسًتجاع، وتكييف ؿبتوى التدريب مع العمر والنضج واؼبكتسبات القبلية إذل ج

تطوير اإلمكانيات البدنية على اؼبدى البعيد واستعماؿ التحضري البدين الشامل والًتكيز على التعليم قبل 

التطوير.وفبا سبق يتبني أف الربامج التدريبية اؼبنتهجة يف مدارس كرة القدـ اعبزائرية احملًتفة ال تكفي لبلوغ ما 

  (.TCHOKONTE( ٔ )lacroixنصت عليو دراسة )
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في تحسين العملية التكوينية لالعب المستوى العالي مساىمة كفاءة مؤطري التكوين -1-1-1

 غير كافية:

( بالنسبة لالستبياف اؼبقدـ لالعبني يف 52إذل  42( واألشكاؿ )42إذل  32من خالؿ نتائج اعبداوؿ ) 

ستبياف اؼبوجو للمدربني، (  يف اال81إذل  75( واألشكاؿ ) 71إذل  65طور التكوين، و أيضا اعبداوؿ )

( بالنسبة لالستبياف اؼبوجو 112و  111( واألشكاؿ )1.2و 1.1والنتائج اؼبوجودة يف اعبداوؿ )

للمسريين توصل الباحث إذل أف عينة البحث أكدت أف مسامهة كفاءة مؤطري التكوين  يف ربسني العملية 

2( أف قيمة كا33وؿ رقم )التكوينية لالعب اؼبستوى العارل غري كافية إذ يبني اعبد
 

احملسوبة ىي  

فإف الفرؽ و اػبالؼ بني  5...تساوي  αعند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 41,483

داؿ إحصائيا، حيث أف التأطري داخل النوادي اعبزائرية احملًتفة  (مدرب واحد)القيم وىو لصاحل العبارة 

مبين على مدرب واحد وىذا غري كايف بالنظر إذل متطلبات كرة القدـ اليت تتطلب فريق تدريب يتكوف من 

شرح اؼبدرب ب( اػباص 36ؾبموعة  من اؼبختصني يف تكوين الالعب احملًتؼ،كما يبني اعبدوؿ رقم )

 5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 7,516احملسوبة   2أف قيمة كا دريبية لالعبنياغبصة الت أىداؼ

فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا،  ويوضح  5...تساوي  αعند 

2( اػباص بتوظيف اختصاصيني من خرجيي الدراسات اؼبعمقة أف قيمة كا1.1اعبدوؿ رقم )
 

وبة ىي احملس 

فإف الفرؽ و  5...تساوي  αعند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا  12,9354839

اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة )ال( داؿ إحصائيا، ومن ىذه النتائج يتضح أف مسامهة كفاءة مؤطري 

ا يؤكد صحة فرضيتنا ، وما التكوين  يف ربسني العملية التكوينية لالعب اؼبستوى العارل غري كافية،  وىذ

ليت توصلت إذل أف معظم مسريي  (FOUAD, SIAF, 2012) استخلصو الباحث يتوافق مع دراسة 
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النوادي الرياضية ال يولوف اىتماما لتكوين ناشئي كرة القدـ كما أف اؼبكونني غري قادرين على تكوين العيب  

كرة القدـ يف اؼبستوى العارل، واألسباب ىي غياب إسًتاتيجية التكوين وتسيري مسار العب كرة القدـ،  

بعني االعتبار اؼبعطيات إذل أف اؼبدرب اغبديث ىو الذي يأخذ   (GRUN, 2011)كما خلصت دراسة 

 طة الشخص الذي يتأقلم مع اغبداثة.  فسيولوجيا اعبهد، أو اؼبساعدة الطبية وىو بكل بساكالعلمية اغبديثة  

الهياكل والمنشآت المتواجدة في المدارس الكروية الجزائرية ال تساعد بدرجة   -2-1-3

 كبيرة على تكوين العبي المستوى العالي.

(  بالنسبة لالستبياف اؼبقدـ 56إذل 53( واألشكاؿ )46إذل  43عبدواؿ )تدؿ النتائج اؼبذكورة يف ا

(  يف االستبياف اؼبوجو 93إذل  82( واألشكاؿ )83إذل  72لالعبني يف طور التكوين، ونتائج اعبداوؿ )

( توصل .12إذل  113(  واألشكاؿ ) .11إذل  1.3للمدربني، ومن النتائج اؼبوجودة يف اعبداوؿ )

ف عينة البحث أكدت أف اؼبنشآت الرياضية اليت تستعملها النوادي احملًتفة ال تساعد على الباحث إذل أ

تكوين العيب اؼبستوى العارل خصوصا أننا نعرؼ أف نوعية اؼبالعب واحتوائها على الوسائل اليت تسهل 

وجودة يف اعبدوؿ رقم العملية التكوينية تساىم بدرجة كبرية يف إعطاء منتوج من اؼبستوى العارل، والنتائج اؼب

2(  تبني عدد اإلجابات والداللة اإلحصائية اؼبعربة عن ؿبتويات اؼبنشئة الرياضية حيث أف قيمة كا43)
 

 

فإف الفرؽ و  5...تساوي  αعند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 108,483احملسوبة  

( اػباص 72ئج اعبدوؿ رقم )اتومن خالؿ نرة )ال( داؿ إحصائيا، اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبا

2بتدريب الالعبني داخل منشأة هبا عدة مرافق،  حيث أف قيمة كا
 

< من قيمة   24.7.4احملسوبة ىي  

فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة  5...تساوي  αعند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2كا

( اؼبعربة عن احتواء منشأة التدريب على غرفة تغيري اؼبالبس 78))ال( داؿ إحصائيا، ونتائج اعبدوؿ رقم 
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2وضباـ ومعدات صحية متطورة، حيث أف قيمة كا
 

اعبدولية   2< من قيمة كا 64..25احملسوبة ىي  

فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة )ال( داؿ  5...تساوي  αعند  5.99اؼبقدرة بػ 

حوؿ قباعة  (KORICHI, 2007) صحة فرضيتنا خصوصا إذا ما قارناىا بدراسة  إحصائيا، وىذا ما يؤكد

وفعالية اؼبنشآت الرياضية يف اعبزائر اليت خلصت إذل أهنا غري مطابقة مع متطلبات الرياضة اغبديثة من 

عب من صبيع اعبوانب، لذا ربتاج العملية التكوينية يف اعبزائر إذل التفكري يف بناء منشآت مالئمة لصنع ال

أف  (Michel Pont et all, 2012) هنج الطريقة السويسرية إذ يقوؿ   إتباعكاف اإلماؼبستوى العارل، وب

اؼبنشآت الرياضية اػباصة بالناشئني عفا عليها الزمن وأف كرة القدـ يف جونيف ربتاج إذل أف ترى النور على 

 La Maison du) قدـ جينيف اؼبدى القصري على مستوى التكوين حيث ربتاج بيت سرفيت لكرة

Servette FC et du Football genevois )  مليوف فرنك سويسري  .3إذل اسثمار  يصل إذل حوارل

حبيث يتم بناء ؾبمع من النوعية اعبيدة من أجل تكوين الناشئني، حيث حيتوي ىذا األخري على ثالثة 

مالعب للتدريب وغرؼ تغيري اؼبالبس إذل جانب مرافق تقنية ومساحة خاصة بالفيديو واحملاضرات ومرافق 

 رؼ للنـو وقاعات للتدريس وقاعة استقباؿ.وغ إدارية وقاعات لالجتماعات

 2( تبني أف قيمة كا44أما من ناحية نوع اؼبيداف الذي يتدرب عليو الناشئوف فإف نتائج اعبدوؿ رقم )

فإف الفرؽ و  5...تساوي  αعند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2< من قيمة كا 15.129احملسوبة ىي 

اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل العبارة )العشب االصطناعي( داؿ إحصائيا، كما توضح نتائج اعبدوؿ رقم 

<  21.967احملسوبة ىي  2( اؼبعربة عن اؼبيداف الذي تنجز فيو حصص التدريب حيث أف قيمة كا73)

فإف الفرؽ و اػبالؼ بني القيم وىو لصاحل  5...تساوي  αعند  5.99اعبدولية اؼبقدرة بػ   2من قيمة كا

٪ من 67.56أف نسبة  86العبارة )العشب االصطناعي( داؿ إحصائيا، كما توضح نتائج الشكل رقم 
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اؼبدربني يدربوف الالعبني على العشب االصطناعي أثناء اغبرارة. تؤكد النتائج اليت ربصل عليها الباحث 

اؼبنشآت اؼبتواجدة يف اؼبدارس الكروية اعبزائرية ال تساعد بدرجة كبرية صحة الفرضية اؼبتمثلة يف  اؽبياكل و 

على تكوين العيب اؼبستوى العارل، إذ أف نوعية العشب لو دور كبري يف تقدـ مستوى الالعب واحملافظة 

"التأثري األوؿ للعشب االصطناعي ىو االرتفاع (Watine, Julien, 2014)على صحتو، حيث يقوؿ 

جة اغبرارة على السطح، والدراسات اؼبختلفة حوؿ ىذا اؼبوضوع تبني زيادة حرارة قد تصل اؼبلموس لدر 

مقارنة بدرجة حرارة اعبو فبا يؤثر سلبا على صحة اؼبواطنني عموما وعلى الالعبني  .1°إذل

خصوصا.".ويقوؿ " قبح مواطنو ساف بوؿ إديارد دبونرياؿ  دبنع وضع العشب االصطناعي بالقرب من 

م". وىذا ما يوضح صحة فرضيتنا، لذلك جيب تفادي تدريب الناشئني على ميادين تؤثر على منازؽب

 صحتهم ومستواىم الرياضي، خصوصا وأهنم مستقبل الكرة اعبزائرية.

 ربط النتائج بالفرضية العامة:  -1

الستبياف ( بالنسبة ل37إذل 21(  واألشكاؿ رقم )27إذل  11من خالؿ النتائج اؼبوجودة يف اعبداوؿ )

( يف االستبياف 63إذل  57(  واألشكاؿ )53إذل   47اؼبقدـ لالعبني يف طور التكوين، و أيضا اعبداوؿ )

( بالنسبة 1.3إذل  94( واألشكاؿ ) 93إذل  84اؼبوجو للمدربني، وكذلك نتائج اعبداوؿ رقم ) 

العب اؼبستوى العارل يف  تكوينلالستبياف اؼبوجو للمسريين تتأكد صحة فرضيتنا اؼبتمثلة يف إسًتاتيجية 

اؼبدارس الكروية اعبزائرية احملًتفة ال تستجيب إذل اؼبعايري العلمية، خصوصا إذا ما مت مقارنة دراستنا بػدراسة  

Hugo Juskowiak 2.1.  حوؿ تنظيم التكوين يف مهنة كرة القدـ احملًتفة يف فرنسا، حيث توصل

سنة(  15وى، وأف األشخاص الذين ذباوز سنهم طبس عشرة سنة)أف صبيع اؽبياكل ؽبا تكوين عارل اؼبست

تعد ؽبم مراكز تكوين العيب كرة القدـ مرحلة إجبارية من أجل اؼبرور إذل االحًتاؼ، وىذا ما يتوافق أيضا 
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اليت توصل فيها إذل أف تكوين اليت تناولت اؼبسار االحًتايف للرياضي و  6..2مع دراسة بيار مرياليس سنة 

 رة القدـ دير بأربع مراحل. العيب ك

 االستنتاج العام:  -1

بعد قياـ الباحث بالدراسة النظرية وحصولو على نتائج ىذه الدراسة وعرضها وربليلها، وبعد مقابلة النتائج 

بفرضيات البحث يتطرؽ إذل أىم االستنتاجات اليت استخلصها من خالؿ معاعبتو ؼبختلف جوانب ىذا 

 .اؼبوضوع

كوين العيب اؼبستوى العارل دبدارس تكوين الالعبني احملًتفني يف اعبزائر ال  تستجيب فيما خيص عملية ت

بنسبة كبرية للشروط واؼبعايري اؼبطلوبة، جيب أف يشمل مسار تكوين العب كرة القدـ يف اؼبستوى العارل 

وين الالعب مشروع التمدرس واؼبتابعة الصحية إذل جانب التكوين الرياضي كما جيب أف زبضع سريورة تك

 احملًتؼ إذل عدة مراحل وىي: مرحلة ما قبل التكوين، مرحلة  التكوين اؼبوجو للمستوى العارل.

وبالنسبة للربامج التدريبية اؼبنتهجة يف اؼبدارس الكروية اعبزائرية غري مناسبة لرفع مستوى الالعب بنسب  

خبصوصيات متعددة، كما يرتبط الوصوؿ  فأف متطلبات كرة القدـ اغبديثة يف اؼبستوى العارل تتصف كبرية،

إذل التكوين الفعاؿ بإمكانيات تعلم الالعبني ومستوى استيعاهبم ؼبا يقّدـ ؽبم من معطيات خاصة بكرة 

القدـ، إذل جانب تطوير إمكانياهتم البدنية ومهاراهتم التقنية والتكتيكية من خالؿ برنامج شامل، كما جيب 

ع أعمارىم ونضجهم ومكتسباهتم القبلية، وجيب التخطيط لتطوير صبيع تكييف ؿبتوى تدريب الناشئني م

إمكانياهتم البدنية، اؼبهارية، النفسية والذىنية على اؼبدى البعيد وربسينها يف إطار شامل.وبالتارل تصبح 

ات العلمية الربامج التدريبية اؼبنتهجة يف مدارس كرة القدـ اعبزائرية احملًتفة مرجع لبلوغ ما تنص عليو الدراس

 اؼبتطورة .
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وعن مسامهة كفاءة مؤطري التكوين  يف ربسني العملية التكوينية لالعب اؼبستوى العارل غري كافية، حيث 

يعتمد تكوين العيب اؼبستوى العارل يف كرة القدـ احملًتفة على عملية التكامل بني مكونات االحًتاؼ 

وى العارل، إذ  يتطلب دور اؼبريب جاىزية كبرية، وبالرغم واؼبتمثلة يف وجود ذىنيات مسرية ؿبًتفة يف اؼبست

من أف وظيفة اؼبدرب األساسية ىي تكوين الناشئ حىت يصبح العب كرة القدـ ؿبًتؼ إال أنو مطالب 

بالًتكيز على عملية التعليم خالؿ التدريب وتطوير اؼبهارات اليت ترقى بالالعب إذل التفوؽ الدائم عوضا 

وز أثناء اؼبنافسات،كما جيب أف تكوف العالقة بني اؼبدرب والالعب ىي مركز العملية على البحث على الف

 التكوينية.

 الطبية اؼبتكاملة تتطلب عملية  تكوين العيب كرة القدـ يف اؼبستوى العارل الرعاية ،بالنسبة للتاطري الطيب 

ومعاونيو  اؼبدرب مساعدة على ملالرياضي الذي يع الطب بفريق وىذا ىو الدور اؼبنوط  صبيع جوانبها، من

لو، كا جيب أف يشمل الفريق الطيب العديد  أماف واألكثر األفضل واألداء للرياضي، الصحة اؼبثلى أجل من

الرياضية  التغذية البدين اختصاصي اعبهد فسيولوجيا الرياضي اؼبختص، الطب من التخصصات مثل طبيب

الرياضي. من ناحية التسيري فاؼبسريين   النفس علم اختصاصي الرياضي الطبيعي العالج اختصاصي

الرياضيني األكفاء ىم الذين ؽبم نفس التوجو، كما تكوف أىدافهم واضحة وحيركوف االشخاص كبو ربقيق 

تلك األىداؼ فبالنسبة لعملية تكوين الالعبني يف اؼبستوى العارل يعمل القادة اؼبسريوف على التخطيط ؽبا 

 ؼبتوسط والقريب، إذل جانب توفري الوسائل اؼبادية والبشرية اؼبناسبة إلقباحها. على اؼبدى البعيد وا

أما بالنسبة للهياكل واؼبنشآت اؼبتواجدة يف اؼبدارس الكروية اعبزائرية تشكل عائقا للتكوين اؼبناسب لالعيب 

اؼبنشأة الرياضية اغبديثة اؼبستوى العارل، فاؼبنشآت الرياضية ؽبا دور فعاؿ يف العملية التكوينية، إذ تساىم 

بدرجة كبرية يف استقطاب الشباب كبو االنتماء للفريق الذي ديتلك منشأة رياضية ربتوي على خدمات 
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عدة مثل األماكن اؼبخصصة للًتفيو وللدراسة وللتقوية وللحفاظ على اللياقة كما تلعب نوعية ميداف 

 الالعب دورا فعاال يف ربسني مردود الالعب . 

 حات والحلول المستقبلية: االقترا -5

وضع إسًتاتيجية تكوين الالعبني احملًتفني، وذلك من خالؿ إنشاء مراكز تكوين ـبتصة موافقة  -3

 للمستويات العاؼبية. 

ًتفة يف احملاعطاء أمهية كبرية ؼبتابعة الدراسة دبثل أمهية التكوين الرياضي حىت تساىم النوادي  -4

 بناء اؼبواطن اؼبثقف.

برية للمتابعة الصحية للناشئني من خالؿ فرض دفًت صحي يتبع الالعب طيلة اعطاء أمهية ك -5

 حياتو الرياضية والدراسية.

جلب مكونني -تقسيم مرحلة التكوين إذل مراحل متعددة تراعى فيها متطلبات كل فئة عمرية -6

 ـبتصني وذوي كفاءة عاؼبية.

 .احملًتؼتوظيف مدربني متحصلني على شهادات عالية يف تكوين الالعب  -7

 إخضاع اؼبدربني إذل عملية تكوين مستدامة ؼبواكبة التطور الرياضي الذي تفرضو العوؼبة. -8

تكوين إداريني حيسنوف عملية تسيري االحًتاؼ الرياضي والعملية التكوينية يف اؼبستوى العارل   -9

 من خالؿ اؼبلتقيات واؼبؤسبرات العلمية.

رياضية متطورة من حيث اؼبرافق واػبدمات وموافقة اؼبسامهة بشىت الطرؽ يف بناء منشآت  -.1

 لعملية تكوين الالعب عارل اؼبستوى.
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة مستغانم

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.

 الموضوع: استمارة استبيان موجهة لالعبي المستوى العالي في مدارس كرة القدم الجزائرية المحترفة. 

                                                                                       إستراتيجية تكوين العبي المستوى العالي في عزيزي الاّلعب، يف إطار التحضري لنيل شهادة الدكتوراه حتت عنوان 

   حتتوي عى  أسلى  ااة  بتووينك ، أضع بني يديك هذه االستمارة اليتدارس كرة القدم الجزائرية المحترفةم

  كالعب املستوى العايل يف املستقبل، حيث أن اإلجاب  املوضوعي  تساعد الباحث عى  الوةول إىل نتائج تفيد يف 

 املسامه  يف تطوير كرة القدم اجلزائري . 

 يف هذا اإلطار نؤكد لوم تعهدنا باحرتام  مبدأ عدم ذكر أي اسم االل قيامنا بالبحث.

 .تقبىوا منا فائق التقدير واالحرتام

 ........السن:............................................................................................

   ......السون......................................................................................... مقر

 .......الدراسي...................................................................................املستوى 

 ..................................................................................الشهادة اليت حتصىت عىيها

 ................................................................................الدرج  اليت يىعب فيها فريقك

 .مستوى املمارس  الرياضي ...................................................................................

 ( في الخانة التي تختارها في إجابتك.Xضع إشارة ) 

 دمحفوظي محمو  الباحث:
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اىزٍ رأخز ثؼُِ االػزجبس أثْبء ػَيُخ رنىَِ الػت اىَغزىي  اىششوغ واىَؼبَُشالمحور األول : 

 .اىجضائشاىؼبىٍ ثَذاسط رنىَِ اىالػجُِ اىَحزشفُِ فٍ 

 ٍب هى اىَجبه اىزٌ رفعيه؟-10

 فٍ وظُفخ اىذساعخ              ىؼت مشح اىقذً                   رشزغو ٍضاوىخ

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ حذد األوىىَخ ثبىْغجخ إىُل-10

 اىؼَو فٍ وظُفخ مشح اىقذً   اىذساعخ 

----------------------------------------------------------------------------------------  

؟ هو رجزهذ ٍِ أجو اىْجبح فٍ ٍغبسك اىذساعٍ -10  

  أحُبّب                     ال                                 ّؼٌ

----------------------------------------------------------------------------------------  

 مُف رقٌُ ٍغزىاك اىذساعٍ؟-10

 دوُ اىَغزىي                          ٍزىعػ    جُذ              

-----------------------------------------------------------------------------------------

 ؟ اىَغبفخ ثُِ ٍنبُ دساعزل وٍنبُ رذسَجل هو -10

 ٍزىعطخ اىجؼذ                  ثؼُذح                           خقشَج

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟اىشَبظٍ اىَحزشفاىَجبه  فٍ َغبػذك ػيً اىْجبح اىْجبح فٍ اىذساعخ  هو-10

 ثذسجخ مجُشح              ثذسجخ ٍزىعطخ                ثذسجخ ظئُيخ

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ َضَذك ػضٍب ػيً اىذساعخ أمثش اعزذػبئل ىيفشَق اىىغٍْ هو -10

 ال                             أحُبّب                          ّؼٌ        

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ؟دساعزل ثَؤعغزلٍب هى عجت  -10

 ىيْبدٌ ارفبقُخ ٍغ اىَؤعغخ اىزٍ رذسط فُهب                 ألّه قشَت ٍِ ٍقش ٍغنْل 

 جُذح. اىْبدٌالُ عَؼخ 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟وال َؼشظل مثُشا ىإلصبثبد ٍب هى اىَىقغ اىزٌ َْبعت إٍنبُّبرل -10

 حشاعخ اىَشًٍ                        اىذفبع                                 اىهجىً

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 مُف رْظش ىيَْشطبد؟ -01

 اىشَبظُخ زْبفً ٍغ اىقٌُ األخالقُخر             ػيً اىفىص غبػذ ر              ثبىصحخ حٍعش

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟طخْش  اىَ ثؼط اىَىاد رزؼبغأُ  َطيت ٍْل هو-00

 أحُبّب                               ّؼٌ                     ال

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟أثْبء اىَْبفغبد صبثبدىإل زؼشضرهو -00

 أحُبّب                            ال               ّؼٌ                     

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ريؼت اىَقبثالد وأّذ ٍصبة ٍْل أُ طيتهو َ-00

 أحُبّب                             ال    ّؼٌ                 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 هو َزبثغ اىطبقٌ اىطجٍ إصبثزل حزً رشفً ٍْهب ّهبئُب ؟-00

 أحُبّب                                   ّؼٌ                          ال
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 ؟ػْذٍب رَشض ىل األدوَخهو رزنفو إداسح اىْبدٌ ثششاء -00

 أحُبّب                          ّؼٌ                          ال

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ىإلصبثبد ؟ مثُشا ؼشظلرخعغ ىه ٍغ فشَقل َ اىزٌثشّبٍج اىزذسَت  هو -00

  أحُبّب                              ال                                  ّؼٌ

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 هو رزنفو اإلداسح ثأمينٌ ثؼذ اىزذسَجبد واىَْبفغبد؟ -00

 أحُبّب               ّؼٌ                      ال        

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 التدريب ةمجبر الثاني:المحور 

 مٌ حصخ رزذسة قٍ األعجىع؟-00

 خَظ حصص                                  أسثغ حصص              ثالس حصص 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟رزذسة قٍ األعجىعمٌ عبػخ -00

  ػشش عبػبد ثَبٍّ عبػبد خَظ عبػبد             

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟أٌ ّىع ٍِ اىزذسَت رَُو ىه-01

 رذسَت شبٍو                            اىزقٍْاىزذسَت                  اىجذٍّاىزذسَت 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟أعجىػُباىَجشٍجخ أمثش ٍب هٍ اىحصص اىزذسَجُخ  -00

 تىؼت ٍجبسَبد أثْبء مو رذسَ           اىزنزُنٍ             -اىزقٍْ اىزذسَت                        اىزذسَت اىجذٍّ   
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 المحور الثالث: كفاءة المؤطرين.

 ؟مٌ ٍذسة دسثل اىغْخ اىَبظُخ  -00

 اىَذسثٍُِجَىػخ ٍِ                  بٍُذسث   واحذ              ٍذسة 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟هو ٍذسثىك هٌ -00

 فشَق رذسَت                    وٍحعش ثذٍّ سئُغٍ ٍذسة واحذ              ٍذسة 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ىل ٍذسثل ٍؼبٍيخ هو أّذ ساض ػِ-00

 أحُبّب                         الّؼٌ                   

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟غشَق اخزجبساد برل اىجذُّخ واىَهبسَخ ػًِ اىَذسة ثقُبط صفىقَ هو-00

 أحُبّب                       ّؼٌ                          ال

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ هو َقىً اىَذسة ثششح أهذاف اىحصخ اىزذسَجُخ ىنٌ -00

 أحُبّب                     ّؼٌ                          ال

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟بء اىزذسَتْأث ٍُذاُ اىيؼت فٍ مُفُخ اّزشبسمٌ اىَذسة ٌىنَششح  هو-00

 أحُبّب  ال                                  ّؼٌ         

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟اىزذسَت فزشحهو َزىاجذ ٍؼنٌ أػعبء اىْبدٌ غُيخ  -00

 ّؼٌ                          ال                     أحُبّب

 ؟اىذساعُخ هو رزبثغ اإلداسح ّزبئجل-00

 ال                     أحُبّب                ّؼٌ          
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 ؟اإلداسح وعبئو ّقينٌ إىً اىَذاسط  ٌرىفش ىن هو-01

 ّؼٌ                          ال                     أحُبّب

-----------------------------------------------------------------------------------------  

 ؟اىَذسعُخ األدوادػيً ششاء  اإلداسح رغبػذكهو -00

 أحُبّب  ال                       ّؼٌ                       

-----------------------------------------------------------------------------------------  

 ؟ٍْحخ شهشَخ اإلداسحرَْحل هو  -00

 أحُبّب  ال                          ّؼٌ                 

-----------------------------------------------------------------------------------------  

 المحور الرابع المنشآت الرياضية.

 اخو ٍشمض ٍزؼذد اىخذٍبددهو رزنىُ -00

 حُبّبأ                    ال                      ّؼٌ    

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟فشَقل زذسة فُهَاىزٌ ّىع اىَُذاُ  هو -00

 ٍِ اىشٍو                ػشت اصطْبػٍ                     ػشت غجُؼٍ 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ريؼجىُ فٍ ٍالػت راد ٍىاصفبد جُذح خاله ٍْبفغبد ثطىىزنٌ هو -00

 ّؼٌ                        ال                           أحُبّب            

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 مو اىَْبفغبد اىزٍ رخىظهب خاله اىجطىىخ آٍْخهو -00

 ّؼٌ                                  ال                       أحُبّب

-----------------------------------------------------------------------------------------                     
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة مستغانم

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.

 المستوى العالي في مدارس كرة القدم الجزائرية المحترفة.  لمدربيالموضوع: استمارة استبيان موجهة 

  تحتوي لى  أسلى  ااة  بتووي أضع بني يديك هذه االستمارة اليت، التحضري لنيل شهادة الدكتوراه، يف إطار سيادة املدرب

اإلجاب  املوضولي  تسالد الباحث لى  الوةول إىل  وبصفتك أحد الفالىني يف هذا امليدان فإناللب املستوى العايل يف املستقبل، 

 املسامه  يف تطوير كرة القدم اجلزائري .   نتائج تفيد يف 

 يف هذا اإلطار نؤكد لوم تعهدنا باحرتام  مبدأ لدم ذكر أي اسم االل قيامنا بالبحث.

 .تقبىوا منا فائق التقدير واالحرتام

 معلومات عامة:

 .................الس :...................................................................................

   ......السو ......................................................................................... مقر

 .......املستوى الدراسي...................................................................................

 ..................................................................................الشهادة اليت تحصىت لىيها

 ................................................................................الدرج  اليت يىعب فيها فريقك

 ..........................................مستوى املمارس  الرياضي ..........................................

 ( في الخانة التي تختارها في إجابتك.Xضع إشارة ) 

 الباحث: محفوظي محمود
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اٌشزٚط ٚاٌّعب١٠ز اٌتٟ تؤخذ ثع١ٓ االعتجبر أحٕبء ع١ٍّخ تى٠ٛٓ العت اٌّضتٜٛ اٌعبٌٟ  المحور األول :

 ثّذارس تى٠ٛٓ اٌالعج١ٓ اٌّضتزف١ٓ فٟ اٌززائز.

 .العج١هًٌ٘ تتبثع اٌزبٔت اٌذراصٟ -10

 ٔعُ                      ال                         أص١بٔب

------------------------------------------------------------------------------------- 

 اٌذراصخ؟ فٟ اٌّخبثزح عٍٝ اٌالعج١ٓ تضج ً٘ -20

 أص١ٕب                     ٔعُ                      ال    

------------------------------------------------------------------------------------- 

 ً٘ تتظً ثإدارح اٌّذرصخ ٌّتبثعخ ا٘تّبَ اٌالعج١ٓ ثذراصتُٙ؟-12

 أص١ٕب ال                         ٔعُ                

------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ اإلطبثبد ِٓ اٌالعج١ٓ شفبء تطٛر ِضتٜٛ تتبثعً٘  -13

 أص١ٕب                     ٔعُ                         ال

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟إلطبثخعت اٌذٞ ٠تعزع خبطخ ٌالا  تذر٠ج١خ  ً٘ تجزِذ صظض-14

 أص١بٔب                     ٔعُ                         ال

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ً٘ تمذَ درٚس ٌالعج١ٓ صٛي خطٛرح إٌّشطبد-15

 ٔب  بأص١                   ٔعُ                         ال

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟اٌع١ٍّخ اٌتذر٠ج١خ تظ١ُّ اٌطجٟ فٟ ٠ضبعذن اٌفز٠كً٘ -16

 ٔببٔعُ                         ال                         أص١

-----------------------------------------------------------------------------------------   
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 المحور الثاني: برامج التكوين 

 ؟ ثتذر٠جٙب تمَٛ اٌتٟ ٌٍفئخ صٕٛٞ تذر٠جٟ ثزٔبِذ تضطز ً٘-17

 ٔببال                         أص١                        ٔعُ

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ اٌفئخ ٌٙذٖ تذر٠ج١خ صظخ وً فٟ خبطخ أ٘ذاف تضذد ً٘-18

 ٔببٔعُ                         ال                         أص١

--------------------------------------------------------------------------------------   

 ؟ ٌالاعج١ٓ  اٌتذر٠ج١خ اٌضظخ أ٘ذاف تشزس ً٘-01

 ٔببٔعُ                         ال                         أص١

-----------------------------------------------------------------------------------  

 ؟العج١ه ٌتى٠ٛٓ تضطز٘ب اٌتٟ األ٘ذاف ر١ّع تتضمك ً٘-00

 أص١بٔب                                ال                           ٔعُ

--------------------------------------------------------------------------------------   

 ؟ العج١ىُ تضضٓ أٚ تمذَ ِضتٜٛ أخزٜ أٚ ثطز٠مخ تم١ُ ً٘-01

 ٔببٔعُ                         ال                         أص١

--------------------------------------------------------------------------------------   

 ؟ تذر٠جٙب ٚطزق تىٛٔٙب اٌتٟ اٌعّز٠خ اٌفئخ خظبئض صٛي ِعبرف عٍٝ ثبصتّزار تجضج ً٘-02

 ٔببٔعُ                         ال                         أص١

--------------------------------------------------------------------------------------   

 ؟ ٘ٛ األصجٛع خالي تجزِزٗ اٌذٞ اٌتذر٠ت صظض صزُ ً٘-03

 صظض خّش                         صظض أرثع                 صظض حالث 
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 ؟ ١ِٛ٠ب اٌّجزِزخ اٌتذر٠ت صبعبد عذد ٘ٛ ِب-04

 حالث صبعبد                        صبعتبْ                      صبعخ ٚٔظف

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ عٍّه فٟ  آخزْٚ ِذرثْٛ ٠ضبعذن  ً٘-05

 أص١بٔب                          ال                       ٔعُ

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ اٌتذر٠ج١خ اٌضظض ٚتضض١ز ثزِزخ فٟ ِزارع عٍٝ تعتّذ ً٘-06

 ال                            أص١ب                  ٔعُ

------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ اٌتذر٠ت خالي ٌُٙ تمذِٗ ِب ثتطج١ك العجٛن ٠ىتفٟ ً٘ -07

                  أص١بٔب               ال                             ٔعُ

------------------------------------------------------------------------------------- 

 المحور الثالث: كفاءة التأطير

 ؟ إٌبدٞ خبرد اٌّٛ٘ٛة اٌالعت عٓ تجضج ً٘-08

 أص١بٔب                         ال                            ٔعُ        

------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ ٌُٙ تمذِٗ ِب ر١ّع تطج١ك فٟ اٌالعجْٛ ٠ٕزش ً٘-11

 ٔعُ                         ال                         أص١ٕب

------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ اٌعبٌٟ اٌّضتٜٛ فٟ اٌز٠بضٟ اٌتفٛق فٟ وج١ز دٚر اٌذ١ٕ٘خ ٌٍمٛح ً٘ -10

 ٔعُ                     ال                                       أص١بْ 

 ؟ ٌّزّٛعته ٠ٕتّٟ اٌذٞ اٌالعت الٔتمبء أصبصٟ شزط اٌتى٠ٛٓ ِزاصً ثز١ّع اٌّزٚر ً٘-11

 ٔعُ                                ال                           أص١بٔب
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 ؟ اٌذ١ٔب اٌّضت٠ٛبد فٟ ٚاٌتى٠ٛٓ اٌعبٌٟ اٌّضتٜٛ فٟ اٌتى٠ٛٓ ث١ٓ فزق ٠ٛرذ ً٘-12

 ال                         أص١بٔب                        ٔعُ    

------------------------------------------------------------------------------------ 

 ؟ٙبثتى٠ٕٛ تمَٛ اٌتٟ اٌعّز٠خ ثبٌفئخ خبص ثتى٠ٛٓ تّز ً٘-13

 ال                            أص١بٔب                    ٔعُ  

------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟اٌمذَ وزح فٟ اٌتى٠ٛٓ ِزبي فٟ اٌخجزاد تجبدي ارً ِٓ آخز٠ٓ أشخبص ِع تتٛاطً ً٘-14

 أص١بٔب     ال                           ٔعُ                 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 المحور الرابع: المنشآت الرياضية

 ؟ ِزافك عذح عٍٝ تضتٛٞ ِٕشؤح داخً العج١ه تذرة ً٘-15

 أص١بٔب  ٔعُ                      ال                   

------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ ٚتذر٠ت ٌعت ١ِبد٠ٓ عذح عٍٝ تضتٛٞ ثّٕشؤح العج١ه تذرة ً٘-16

               ال                      أص١بٔب                    ٔعُ                   

------------------------------------------------------------------------------------- 

  ؟ ِٓ ٌعت ١ِذاْ داخً اٌتذر٠ت صظض تٕزز ً٘ -17 

 ِٓ اٌزًِ        عشت اططٕبعٟ              اٌ               عشت طج١عٟ   اٌ

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ ع١ٍٙب فز٠مه تذر٠ت تتزٕت اٌتٟ اٌٍعت ١ِبد٠ٓ ٔٛع ٘ٛ ِب9 -18

 اٌزًِ         عشت اططٕبعٟ              اٌ               عشت طج١عٟ   اٌ 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ؟اٌضزارح أحٕبء االططٕبعٟ اٌعشت عٍٝ فز٠مه تذرة ً٘ -21

 ٔعُ                             ال                             أص١بٔب

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟صذ٠خخ تم٠ٛخ آالد ثٙب ٌٍتم٠ٛخ لبعخ عٍٝ العج١ه ف١ٙب تذرة اٌتٟ إٌّشؤح تضتٛٞ ً٘ -20

 ال                                أص١بٔب    ٔعُ                       

----------------------------------------------------------------------------------------- 

ة ً٘ -21  ؟ِتطٛرح طض١خ ِٚعذاد صّبَ  اٌّالثش، تغ١١ز غزفخ عٍٝ تضتٛٞ ثّٕشؤح فز٠ك تذرا

 أص١بٔب                   ال                    ٔعُ                    

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ِطبعُ عٍٝ تضتٛٞ ِٕشآد داخً فز٠مه تذرة ً٘  -33

 ال                                  أص١بٔب   ٔعُ                    

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ ٚاٌتذ١ٌه ٌالصتشفبء ٚلبعخ ٚاإلصعبف ٌٍعالد لبعخ عٍٝ تضتٛٞ ِٕشؤح داخً فز٠مه تذرة ً٘  -33

 ٔعُ                   ال                                    أص١بٔب

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ٚاٌّضبضزاد ٌٍتذر٠ش لبعبد عٍٝ فز٠مه ف١ٙب تذرة اٌتٟ إٌّشؤح تضتٛٞ ً٘ -33

 ٔعُ                 ال                                      أص١بٔب

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ٌٍظضبفخ ِخظض ِىبْ فز٠مه ف١ٙب تذرة اٌتٟ إٌّشؤح تضتٛٞ ً٘ -33

 ال                                     أص١بٔب ٔعُ               

 ؟اٌّطٍٛثخ األ١ِٕخ اٌشزٚط عٍٝ تضتٛٞ العج١ه ف١ٙب تذرة اٌتٟ إٌّشؤح ً٘  -33

 ال                                      أص١بٔب       ٔعُ              
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 الجوهىريت الجسائريت الديوقراطيت الشعبيت

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت هستغانن

 هعهد علىم وتقنياث النشاطاث البدنيت والرياضيت.

 الوىضىع: استوارة استبياى هىجهت لوسيري الوستىي العالي في هدارش كرة القدم الجسائريت الوحترفت. 

صٛبدتكى، فٙ إطبس انتحضٛش نُٛم شٓبدح انذكتٕساِ، أضع ثٍٛ ٚذٚك ْزِ االصتًبسح انتٙ تحتٕ٘ عهٗ أصئهخ 

خبصخ ثتكٍٕٚ العت انًضتٕٖ انعبنٙ فٙ انًضتقجم، ٔثصفتك أحذ انفبعهٍٛ فٙ ْزا انًٛذاٌ فئٌ اإلجبثخ 

 ٚش كشح انقذو انجزائشٚخ. انًٕضٕعٛخ تضبعذ انجبحث عهٗ انٕصٕل إنٗ َتبئج تفٛذ فٙ   انًضبًْخ فٙ تطٕ

 فٙ ْزا اإلطبس َؤكذ نكى تعٓذَب ثبحتشاو  يجذأ عذو ركش أ٘ اصى خالل قٛبيُب ثبنجحث.

 تقجهٕا يُب فبئق انتقذٚش ٔاالحتشاو

 معلومات عامة:  

 السن:............................................................................................

 السكن.........................................................................................   مقر

 املستوى الدراسي...................................................................................

 ..............................................مستوى املمارسة الرياضية.....................................

 ( في الخانة التي تختارها في إجابتك.Xضع إشارة ) 
 الباحث: محفوظي محمود                                                                                              
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ثعٍٛ االعتجبس أثُبء عًهٛخ تكٍٕٚ العت انًضتٕٖ انعبنٙ انششٔط ٔانًعبٚٛش انتٙ تؤخز الوحىر األول : 

 .ثًذاسس تكٍٕٚ انالعجٍٛ انًحتشفٍٛ فٙ انجزائش

  ؟تكٍٕٚ يشكز داخم َبدٚكى العجٕا ٚتكٌٕ ْم -1

 َعى                         ال                            أحٛبَب 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 يتبثعخ انذساصخ؟ فٙ  إصتشاتٛجٛخْم نذٚكى       -2

 أحٛبَب                      َعى                            ال

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ْم تكشيٌٕ انالعت انُبجح فٙ دساصتّ؟ -3

  أحٛبَب                        َعى                         ال

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟انذساصٛخ َقص فٙ ثعض انًٕاد ْم تذعًٌٕ انالعت انز٘ ٚعبَٙ يٍ -4

 أحٛبَب                         ال     َعى                     

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ْم تعبقجٌٕ انالعت غٛش انُبجح فٙ دساصتّ؟ -5

 أحٛبَب                      َعى                                ال

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ْم تٕفشٌٔ يٕاصالد نالعجٍٛ يٍ أجم انزْبة نهًذسصخ؟ -6

 أحٛبَب                           ال                        َعى 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟نالعجٛكى يتبثعخ صحٛخ ْم نذٖ َبدٚكى اصتشاتٛجٛخ -7

 أحٛبَب                      الَعى                            

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 يتابع صحة العبيكم ؟هل يتواجد ضمن فريقكم طاقم طيب خمتص  -8

 أحٛبَب  َعى                            ال

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 هل يركز الطاقم الطيب على املتابعة الدقيقة لالعبني يف ناديكم؟ -9

 أحٛبَب ال                         َعى   

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ْم ٚتٕاجذ انطبقى انطجٙ يع انالعجٍٛ أثُبء انتذسٚجبد؟ -01

 أحٛبَب                           َعى                          ال

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .دريببراهج الت: نيالوحىر الثا

 ْم تكٌَٕٕ العجٛكى داخم يشكز تكٍٕٚ ؟ -00

 أحٛبَب                         ال                         َعى    

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 انًضتٕٖ انعبنٙ ؟ ْم نذٚكى ثشايج خبصخ فٙ تكٍٕٚ العجٙ  -02

                          أحٛبَب                         َعى                              ال

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 هل يتوفر إلدارتكم الوقت الكايف لربجمة تدريب الاّلعب يف مرحلة التكوين؟  -03

 أحٛبَب                       َعى                             ال

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ْم تقف إداستكى عهٗ ثشيجخ عذح تذسٚجبد فٙ انٕٛو نصبنح انالعت انًتكٌٕ؟ -04

 أحٛبَب                       ال                      َعى               

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 هل عدد املقابالت اليت يلعبها الالعب مناسبة لتكوين العب املستوى العايل؟ -51

 َعى                       ال                          أحجبَب               

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ْم تقذو نكى اتحبدٚخ كشح انقذو ثشايج تكٍٕٚ انالعجٍٛ؟ -51

 ال                          أحجبَب                       َعى               

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ْم تٕفشٌٔ إيكبَٛبد كجٛشح نتصًٛى  ثشايج تكٍٕٚ طٕٚهخ انًذٖ ؟ -51

 

 أحٛبَب       َعى                         ال

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 انًعًقخ؟ انذساصبد خشٚجٙ يٍ  اختصبصٍٛٛ  تٕظفٌٕ ْم -11

 ال                       أحٛبَب                     تعى

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ْم ٚعًم يعكى يكٌَٕٕ يختصٌٕ فٙ يجبل كشح انقذو انًحتشفخ؟ -09

 أحٛبَب                      ال    َعى                

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الوحىر الرابع: الونشآث الرياضيت

 ؟ تحتٕ٘ عهٗ عذح يشافق ْم ٚتكٌٕ العجٙ َبدٚكى داخم يُشئخ سٚبضٛخ -21

 أحٛبَب                      ال    َعى                

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ْم ٚتكٌٕ العجٛكى ثًُشئخ ثٓب يشافق يجٓزح ٔفقب نًتطهجبد انُٕاد٘ انًحتشفخ؟ -20

 ال                            أحٛبَب                                     َعى

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 يتطٕسح؟ صحٛخ ٔيعذاد يالثش تغٛٛش غشفخ ثٓب يُشؤح نُبشئٛكى تٕفشٌٔ ْم -22

 ال                            أحٛبَب                                   َعى

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ْم تتٕفش انًُشؤح انتٙ  ٚتكٌٕ فٛٓب العجٛك عهٗ يطعى؟ -23

 أحٛبَب                                                َعى                       ال

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ٚتٕفش ثبنًُشؤح انتٙ ٚتكٌٕ فٛٓب العجٛكى قبعبد نهعالج ٔانتذنٛك؟ْم  -24

 أحٛبَب                       ال                             َعى

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 قبعبد نهتذسٚش ٔأخشٖ نهًحبضشاد؟ ْم ٚتذسة فشٚقكى داخم يُشؤح ثٓب -25

 َعى                       ال                              أحٛبَب

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 يتطٕسح؟ ثآالد يجٓزح نهتقٕٚخ قبعخ عهٗ تحتٕ٘ ثًُشؤح َبدٚكى العجٙ ٚتكٌٕ ْم -22

 َعى                       ال                              أحٛبَب

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 انجٛذح؟ انُٕعٛخ يٍ ٔتذسٚت نعت يٛذاٌ داخم َبشئٛكى ُٚشظ ْم -22

 َعى                       ال                              أحٛبَب

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


