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 ملخص البحث

 
 تدرٌبً منهج فً إلشراكهم الموهوبٌن الرٌاضٌٌن أفضل انتقاء و التعرف عملٌة نإ

 الفعالٌات و األلعاب تدرٌب شؤون فً نٌالمعنٌ اهتمامات أهم من واحدا   منظم

 السلم درجات قمة أعلى إلى للوصول أعدادهم أجل من ، المعاصرة الرٌاضٌة

 التدخل هو االنتقاء فان علٌه و الممارسة الرٌاضٌة الفعالٌة أو للعبةً اف الرٌاضً

 اجل من علمٌة أسس وفق الموهوبٌن الناشئٌن أفضل النتقاء للمدرب األساسً

 .العلٌا المستوٌات الى بهم الوصول  اجل من صحٌحا   إعدادا إعدادهم

ٌكون  االنتقاء محل دراستنا و لغرض تسلٌط الضوء أكثر على الموضوع اخترنا أن 

و المستوٌات رٌق المؤدي الى تكوٌن منتخبات و رٌاضًٌ النخبة باعتباره  الط

و ذلك بدراسة واقع عملٌة االنتقاء الرٌاضً فً أندٌة والٌة مستغانم  و  العالٌة

الوقوف على األسباب التً تؤدي الى ضعف مستوى عملٌة االنتقاء، و  كذا دراسة  

انتقاء الالعبٌن فً رٌاضة كرة  كفاءة المدرب و مدى الدور الذي تلعبه فً عملٌة

سنة(.و هذا ضمن الدراسة المعنونة تحت "كفاءة  23-9القدم لدى فئة الناشئٌن)

 سنة(". 23-9قدم لدى فئة الناشئٌن )المدرب و عالقتها بعملٌة االنتقاء فً كرة ال

و للقٌام بإجراءات الدراسة المٌدانٌة تم اختٌار كل العٌنة نظرا لصغر المجتمع و 

و لقد أجرٌت الدراسة المٌدانٌة  3129ى "عٌنة مقصودة" و ذلك فً شهر ماي تسم

على مستوى األندٌة او باألحرى  مدارس كرة القدم لصنف الناشئٌن بحٌث تم توزٌع 

االستبٌان على المدربٌن  فً بعض مالعب أندٌة والٌة مستغانم، و اعتمدنا على 

المراد عمله، و تم استعمال تقنٌة المنهج الوصفً و ذلك لمالئمته لطبٌعة البحث 

االستبٌان التً تعتبر أنجع الطرق للحصول على  معلومات حول موضوع أو مشكلة 

 .ما

بعد جمع االستبٌان و تفرٌغ و تحلٌل نتائجه أثبتت الدراسات ان كفاءة مدرب كرة 

ً القدم لها عالقة بعملٌة االنتقاء الرٌاضً، و كذلك خبرة المدرب لها تأثٌر اٌجاب

على عملٌة  االنتقاء الرٌاضً، و كذلك خبرة المدرب لها تأثٌر اٌجابً على عملٌة 

االنتقاء، حٌث كلما كان للمدرب خبرة و كفاءة عالٌة استطاع التحكم فً عملٌة 

االنتقاء و التحكم فً االختبارات، لنصل  فً األخٌر الىطرح بعض االقتراحات و 

 الفروض المستقبلٌة.
 

 

 



Résumé : 

Le processus d'identification et de sélection des athlètes les plus talentueux pour 

les impliquer dans un programme d'entraînement organisé est l'une des 

préoccupations les plus importantes de ceux qui sont impliqués dans les affaires 

des jeux d'entraînement et des événements sportifs contemporains, afin que leur 

nombre atteigne le plus haut sommet des escaliers sportifs dans le jeu ou 

l'événement sportif dans la pratique, et donc la sélection est la principale 

intervention de l'entraîneur pour mieux choisir Des jeunes talentueux selon les 

bases scientifiques afin de bien les préparer pour les atteindre aux niveaux 

supérieurs. 

Dans le but de faire la lumière sur le sujet, nous avons choisi d'être le sujet de 

sélection de notre étude comme voie menant à la formation d'équipes d'élite et 

d'athlètes et de hauts niveaux, en étudiant la réalité du processus de sélection 

sportive dans les clubs de Mostaganem et en identifiant les raisons qui 

conduisent au faible niveau du processus de sélection, ainsi que Une étude de la 

compétence de l'entraîneur et de l'étendue du rôle qu'il joue dans le processus de 

sélection des joueurs dans le sport du football pour la catégorie junior (9-12 

ans). Cela fait partie de l'étude intitulée "L'efficacité de l'entraîneur et sa relation 

avec le processus de sélection dans le football chez les juniors (9-12 ans)". ). 

Et pour mener à bien les procédures d'étude sur le terrain, chaque échantillon a 

été choisi en raison de la petite taille de la communauté et est appelé 

"échantillon prévu", en mai 2019, et l'étude sur le terrain a été menée au niveau 

du club ou plutôt des écoles de football pour la classe junior afin que le 

questionnaire soit distribué aux entraîneurs dans certains stades des clubs clubs 

Province de Mostaganem, et nous nous sommes appuyés sur l'approche 

descriptive en raison de sa pertinence par rapport à la nature de la recherche à 

effectuer, et une technique de questionnaire a été utilisée qui est considérée 

comme le moyen le plus efficace d'obtenir des informations sur un sujet ou un 

problème. 



Après avoir collecté le questionnaire et vidé et analysé ses résultats, des études 

ont prouvé que l'efficacité de l'entraîneur de football est en relation avec le 

processus de sélection sportive, ainsi que l'expérience de l'entraîneur a un 

impact positif sur le processus de sélection sportive, ainsi que l'expérience de 

l'entraîneur a un impact positif sur le processus de sélection, où chaque fois que 

l'entraîneur a de l'expérience et Une haute efficacité a permis de contrôler le 

processus de sélection et de contrôler les tests, pour enfin pouvoir présenter 

quelques suggestions et hypothèses futures. 
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غايتيا انتقاء أفضل الناشئين المتميزين من بين أقرانيم والذين "إن عممية االنتقاء 
يتصفون بالموىبة وحسن األداء وانتقائيم مبكرًا سيكون نجاحًا لمعممية التدريبية 
ومواصمة الناشئ بالنشاط الذي يمارسو سيكون ىناك صقل ليذه الموىبة، أن اكتشاف 

ونوع الفعالية أو النشاط الرياضي الذي يمارسو يتطمب إمكانيات وقدرات الناشئ 
التعرف والتعمق بشكل دقيق عمى العوامل الميمة التي تؤىمو وصواًل ألعمى 
المستويات، فاالنتقاء النظرة الثاقبة والمتعمقة لمستوى كفاءة الناشئ من خالل قدراتو 

الصادقة من قبل المدرب البدنية والميارية فاالنتقاء يأتي من خالل النظرة الثاقبة و 
 (0222)المسالمة، ."وذوي االختصاص لمؤىالت الموىوب

وعمى العموم فان فكرة االنتقاء لم تكن حديثة عند المجتمعات وان لم تكن بآلياتيا 
المعروفة في الوقت الحاضر، وىي لم تدخل حيز مجتمعنا الرياضي أال من بابيا 

ًة رؤية المدرب والكشاف في اختيار الموىوب والطاقات الواعدة مستندة الضيق معتمد
إلى أدائيا المياري بعيدا عن انتياج األسموب العممي، ولغرض نجاح ىذه الفكرة البد 
من التعرف بدقة عمى جميع العوامل التي تحدد الوصول إلى المستويات العميا، 

يجب توافرىا في الرياضي لكي يتمكن وكذلك المتطمبات والمواصفات النموذجية التي 
" أن االنتقاء يخص مجموع (7891)الكاشف، .من تحقيق المستوى الجيد، وأبدى

الراغبين والمتميزين بالقدرات والمواىب في ممارسة ىذه الرياضة أو تمك بما يتالءم 
المختار عمى أن يتم ذلك في العمر ورغباتيم وقدراتيم المحددة لنوع النشاط الرياضي 

المحدد الذي يقترحو المتخصصون، فاالنتقاء الصحيح لمناشئين يجب أن يبدأ من 
األعمى إلى األسفل أي معرفة مستوى الالعبين ذو المستوى العالي ثم يتم االنتقاء في 

 .(0222)عمي، "ضوء التنبؤ بما يحققو الناشئون عن انتقائيم
لذا فان عممية انتقاء الناشئين تتم في فترات زمنية مبكرة من عمر الالعب سيؤدي 
مكانياتو وتوجييو إلى نوع النشاط الذي يتناسب  إلى التعرف المبكر إلى قدراتو وا 
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وقدراتو ولغرض إشباع ىوياتو ورغباتو وبالنتيجة سيسيل عممية انتقائو في الفترات 
بي وسيكون ىنالك والدة ناشئ بطل وموىوب قادم ليحتل مكانا الالحقة من عمره التدري

في المنتخبات الوطنية وانو مشروع وثروة وطنية، لكون انتقاء الموىوبين من الناشئين 
الذين تتوفر فييم الشروط تحقيق متطمبات الوصول إلى المستويات العالية من خالل 

غيرىم في القدرات والمواىب، من  ة حيث يكونون متميزين عنيالميار قدراتيم البدنية و 
خالل انتقائيم في عمر مبكر مما يساعد عمى نجاح العممية التدريبية وكذلك يؤدي 
إلى ممارسة الناشئ النشاط الرياضي الذي يرغب بو فضال عن كون ىذه العممية 
تسيم وتساعد عمى تجاوز الصعوبات والعراقيل وتؤدي إلى االختصار في الجيد من 

 . لالعب االختصار في الوقت والمالالمدرب وا
تيدف عممية االنتقاء إلى اكتشاف واختيار الموىوبين وتوجييم إلى ممارسة النشاط و 

التعرف المبكر عمى الموىوبين و كذا الرياضي الذي يتناسب مع قدراتيم وقابميتيم 
التي لتوجيو المثمر لمناشئين نحو األنشطة الرياضية، ،االرياضيين مجال كرة القدم

مكانياتيم  .تتناسب مع قدراتيم واستعدادىم وا 
القدم في والية مستغانم، و لغرض وصف حقيقة االنتقاء الرياضي في مالعب كرة  

يجنا الخطوات المتمثمة في ن نركز جيودنا  عمى ىذا البحث ، حيث انتاخترنا أ
ار ىذا لى اختيا، و ذكر األسباب التي أدت  بنا إشكال البحث و فرضياتيصياغة أ

 البحث، أىميتو، أىدافو و كذا  الدراسات السابقة مع تحديد  المفاىيم و المصطمحات.
نب نظري و ىو لى جاحل الدراسة  بعد الفصل التمييدي إا بتقسيم  البحث مكما قمن

من خمل  ما الجانب التطبيقي فقد اشتمل عمى فصمين،، أمتكون من ثالث فصول
جابة عن  ستبيان تسنى لنا االقتراب من اإق االالنتائج المتحصل عمييا، عن طري

لى استنتاج صنا إالنياية خمفي التساؤالت و الفرضيات المطروحة في بداية البحث و 
 عام و خاتمة و اقتراحات مستقبمية.
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 االشكالية: -1
إن الزيادة الحادة في مستوى المنافسات الرياضية  التي انطمقت منذ ستينات القرن 
الماضي و التي الزالت في ارتفاع مستمر تتطمب من الرياضي أن يتمتع باإلعداد 

 توى العالي لألداء.ي جميع الجوانب التي تؤثر في المسالكامل ف
تعتبر كرة القدم المعبة التي احتمت صدارة الرياضات لما تحظى بو من المناصرين و  

الممارسين لكونيا الرياضة األكثر شعبية جعمت بعض المختصين في التربية البدنية و 
الرياضية يضعونيا ضمن دراستيم فاىتموا بيا بعدة جوانب تخص الالعبين و المدربين 

ب كرة القدم خاصة باعتباره العنصر الميم في عممية لذا فعمى المدرب عامة و مدر 
التكتيكي...الخ( لمرياضيين أن يقوم  –التقني  -االعداد و التحضير ) البدني

 (2002)حسين، بواجبو.
لتحضير البدني و المياري و كما وصف ناىد  راسن سكر " المدرب ىو المتمثل في ا

لالعب من مواجية صعوبات لى التحضير النفسي لكي يتمكن اا باإلضافة يالخطط
 م(2002/2002)المومن، .المنافسة

تعتبر ىذه التحضيرات ضرورية في جميع المراحل العمرية بما فييا الناشئين و التي 
االمر  يتم فييا تكوين الالعبين بدنيا و سيكولوجيا لمحصول عمى فرق نحبة مستقبمية،

الذي دفع بمختصي التدريب الرياضي الى االىتمام بخصائص النمو لدى المراحل 
 (2011)العربي، العمرية لمناشئين.

رفو و خبراتو و تجاربو في التمتع بالقدرة عمى توظيف معاتظير كفاءة مدرب القدم 
نتقاء و التوجيو ات و مراحل و طرق االأثناء التدريب و المنافسة لمتحكم الجيد في تقني

 .(performance)الصحيح لموصول الى مستوى أداء عالي 
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يعتبر األداء  الرياضي من ميام المدرب المتمثمة في اختيار افضل الالعبين من خالل 
استخدام أساليب عممية حديثة، فيي تسمح لممدرب بالحصول عمى أفضل الالعبين من 

 (2005)يوسف، .يتسنى لو تطوير مستواىمفئة األصاغر  لكي 
 مما سبق و عميو تطرح اإلشكالية التالية:

 سنة( ؟ 12 -2ىل لكفاءة المدرب عالقة بعممية االنتقاء الرياضي لدى فئة الناشئين )
 التساؤالت: 1-1

  2ن )ئيالناشنتقاء الرياضي لدى ىل لمستوى تكوين المدرب عالقة بعممية اال-
 سنة(؟ 12

 تخدام االختبارات لو عالقة باالنتقاء الرياضي؟ىل اس 
 الفرضية العامة: -2

 12-2لكفاءة مدرب كرة القدم عالقة بعممية االنتقاء الرياضي لدى صنف األصاغر )
 سنة(

 الفرضية الجزئية:  -2-1
  بيذه المستوى العممي لممدرب و فيمو لعممية االنتقاء الرياضي لو عالقة

 االخيرة.
 .استخدام و تحكم المدرب باالختبارات لو عالقة بعممية االنتقاء الرياضي 

 
 أسباب اختيار الموضوع: -3

و باالستناد عمى خمفية  قع المستوى الكروي لوالية مستغانممن خالل مالحظتنا لوا
النظرية  توضح لنا أن عممية االنتقاء ال تحظى بأىمية كبيرة بالنظر الى الدور الذي 
تمثمو في الحصول عمى أفضل العناصر، و تمثمت األسباب التي جعمتنا نختار ىذا 

 الموضوع في ما يمي:
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 * فيم عممية االنتقاء
 *إثراء مكتبة المعيد بموضوع قل تناولو.

كشف عن حقيقة المستوى المعمول بو في مجال التدريب عامة و في مجال * ال
 نتقاء خاصة.اال

 .ور المستوى الكروي لوالية مستغانم* تحديد البعض من األسباب التي تؤدي الى  تدى
 أهمية البحث:  -4
إذ توصمنا الى نتائج و لو  نا بو  حاولنا تقديم دراسة جديدةمن خالل البحث الذي قم  

لمعمول بو كانت جزئية ) متعمقة بالجانب البدني( لكنيا توضح حقيقة مستوى االنتقاء ا
 في أندية والية مستغانم

 كما تعتبر دراستنا نقطة انطالق لدراسة مستقبمية في المجال.
 أهداف البحث:– 5

  و صف واقع عممية االنتقاء في أندية والية مستغانم 
 عمى األسباب التي تؤدي الى ضعف عممية االنتقاء. الوقوف 
 .تكوين خبرة ميدانية تساعدنا خالل الدراسات المستقبمية 

 
 الدراسات المرتبطة بالبحث:  -6
 :الدراسة األولى -6-1

مذكرة تخرج  لنيل شيادة ماجستير لراشف عبد المؤمن بعنوان أثر كفاءة المدرب في 
سنة( دراسة ميدانية ألندية كرة القدم  12-2األصاغر )الرياضي لدى عممية االنتقاء 

( 2002/2002لوالية الجزائر، بمعيد  التربية البدنية و الرياضية سيدي عبد اهلل )
 تمثمت اشكالية البحث في:



 مدخل عام                                                       التعريف بالبحث
 

6 
 

سنة(  12-2ىل لكفاءة المدرب أثر في عممية االنتقاء الرياضي لدلى األصاغر ) *
 في أندية الجزائر لكرة القدم؟

 االشكالية الى التساؤالت التالية : قسمت
 ما مدى تحكم المدربين  المبتدئين في عممية االنتقاء الرياضي لدى األصاغر؟ 
  ىل يتمقى  مدربو الفئات الصغرى تكوينا خاصا بعممية االنتقاء؟ 
  ىل لمشاركة المدربين في الدورات و الممتقيات العممية يساىم في إطالعيم عمى

 ممية االنتقاء؟كل ما ىو جديد في ع
 كانت فرضية بحثو كالتالي:
رة القدم يعود الى غياب الرياضي في األندية الجزائرية لكعدم نجاح عممية االنتقاء 

 الخبرة و الكفاءة لدى المدربين المشرفين عمى األصاغر.
 الفرضيات الجزئية : -

  خبرتو الرصيد المعرفي العالي لممدرب الرياضي، إلمامو بمختمف العموم و كذا
لالنتقاء الرياضي  في الميدان يساعدانو  عمى فيم األسس و المعايير العممية

 لدى األصاغر.
 نتقاء الرياضي يساىم في التكوين الجيد لممدرب و تمقيو تكوينا خاصا بعممية اال

 نجاح ىذه العممية و بالتالي ضمان اكتشاف المواىب لدى األصاغر.
  نتقاء يمكنيم من الممتقيات العممية حول االو مشاركة المدربين في الدورات

 معرفة كل ما ىو جديد في ىذا المجال.
اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي، و تمثمت عينة بحثو التي اختيرت بطريقة 

 مسير ينشطون في أندية كرة القدم لوالية الجزائر. 20مدرب و  25عشوائية في 
سؤال قدمت لممدربين  20تشكل من  ذيمع المعمومات استبيان األول الاستخدم في ج

 سؤال. 16و استبيان الثاني الذي قدم لممسيرين و تكون من 
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 كانت النتيجة كالتالي: 
  تنقصيم الخبرة و نقص في  المدربين الذين يدربون فئة األصاغرأغمبية

 التكوين الذي ي نقصو الجانب التطبيقي.
 .عدم استخدام الفحوص الطبية و النفسية 
 نتقاءلنوادي ال تمتمك أدنى الوسائل لمقيام بعممية االأغمبية ا 
 .تبين أن أغمبية المدربين لم يتم استدعائيم لدورات تكوينية رغم أىميتيا 

 الدراسة الثانية :  -6-2
نتقاء و التوجيو مذكرة تخرج لنيل شيادة ماجستير لمراد شحات بعنوان عممية اال

و مدى انعكاسيا عمى االداء الرياضي بحث  مكتسبةالرياضي بين االمكانات الفطرية ال
متمحور حول البطاريات و االختبارات المكيفة و الخاصة بميدان ألعاب القوى، بمعيد 

 (2002/2010التربية البدنية و الرياضية سيدي عبد اهلل )
 صاغ إشكالية بحثو كما يمي:

  يين بفضل ىل لعممية االنتقاء و التوجيو دور في استكشاف الموىوبين الرياض
البطاريات و االختبارات التي تنعكس باإليجاب عمى األداء الرياضي رفيع 

 المستوى؟
 

 انقسمت اشكالية الى تساؤالت جزئية:
 ىل لالختبارات أىمية في انتقاء و توجيو العناصر الموىوبة في الرياضة ؟ 
  ىل يمكن إرجاع وصول الرياضيين الى المستوى العالي الكتشافيم المبكر

 طريق االختبارات؟عن 
   ىل يعتمد المدربون عمى البطاريات و االختبارات المكيفة في الكشف عن

 نتقاء و التوجيو؟االمكانيات الوراثية و المكتسبة في عممية اال
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  ىل لكل تخصص من تخصصات أعاب القوى اختبارا خاصا بو؟ 
 تمثمت  الفرضية العامة في اآلتي: 

 رياضي جد ىامة الكتشاف الموىوبين.* عممية االنتقاء و التوجيو ال
 الفرضيات الجزئية:  -

 * لالختبارات أىمية بالغة في انتقاء و توجيو العناصر الموىوبة.
* يمكن إرجاع وصول الرياضيين لممستوى العالي الكتشافيم المبكر عن طريق 

 الختبارات.
نتقاء و التوجيو ون عمى الجوانب الوراثية و المكتسبة في عممية اال* يركز المدرب

 ختبارات المكيفةياضي اعتمادا عمى البطاريات و االالر 
 القوى  لكل اختصاص اختبارات خاصة بو.* في ألعاب

اتبع الباحث المنيج الوصفي، تمثل مجتمع بحثو في جميع المدربين الذين ينشطون في 
ب حيث مدر  120النوادي المتواجدة عمى مستوى والية مستغانم و الذين بمغ عددىم 

مدرب الذين ينشطون في األندية و  51اختيرت منيم عينة بطريقة عشوائية تمثمت في 
الجمعيات الرياضية ) فرع ألعاب القوى( و لم بنم أخذ عامل السن و الجنس و ال نوع 

 الشيادة المتحصل عمييا بعين االعتبار.
سؤال تم طرحيا  31حيث تكون من  االستبيان كوسيمة لجمع البيانات استخدم الباحث 

م في الممعب  2002عمى المدربين، و تم توزيعو خالل شير أفريل و ماي و جوان 
االولمبي محمد بوضياف و بعض المالعب الرياضية البمدية المتواجدة في والية 

 الجزائر.
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ب الرياضية : بممعب االولمبي محمد بوضياف و بعض المالعالمجال المكاني -
 الجزائر.جدة  في والية المتوا

 
 .2002حتى جوان  2002كتوبر : من أالمجال الزمني -

 أهم النتائج المتوصل إليها:
 نتقاء و التوجيو.اللالختبارات  أىمية بالغة في عممية ا 
  يمكن إرجاع الرياضيين لممستوى العالي الكتشافيم المبكر عن طريق

 االختبارات.
  العبين.الالكشف عن الجوانب الوراثية لدى المدربين ليس بمقدورىم 
 .في ألعاب القوى لكل اختصاص اختبارات خاصة بيا 
 .لالستعدادات الفطرية ليا الجانب األكبر في عممية االنتقاء و التوجيو الرياضي 

 مناقشة الدراسات السابقة : -6-3
كمي مجتمع اللم يقم باحث الدراسة األولى بتحديد االطار المكاني و الزماني الى ال

دراستنا في  راستو وبين د ئص العينة، و تمثل االختالفلمدراسة و لم نجد ذكرا  لخصا
افة الى وسائل جمع المعمومات و عينة البحث. من خالل التساؤالت الجزئية باالض

ت دراستنا لممذكرة الثانية توضح لنا أن التساؤل الرابع لمباحث ضعيف إذا قرن بالتساؤال
ص،كما انو لم يحدد فئة  الرياضيين جديد في االختصا إذ أنو لم يقدم شئالتي سبقتو 

 .التي ينطبق عمييا ىذا االنتقاء
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 تحديد المفاهيم و المصطمحات: -7
الكفاءة: ىي قدرة الفرد عمى توظيف جممةمن المعارف المنظمة، و القدرة عمى  -

االعمال األخرى، و عميو حسن الفعل، الى جانب  المواقف التي تسمح لو بإتمام 
ة بعض الوضعيات،و انجاز عمل محدد أو بعبارة أخرى يفالكفاءة ىي القدرة عمى مواج

)المومن، ىي مجموعة اإلستعدادات  التي تجعل من الفرد مؤىال لمقيام بعمل معين.
 م(2002/2002

 
مالتو أما اكتسبو من معارف في تى توظيف ىي قدرة الفرد عمالتعريف االجرائي:  -

مع المواقف المختمفة التي  تعترض طريقو خالل تأديتو لعممو أو داخل مجال 
 تخصصو.

 Le).يعرف المدرب بأنو الشخص الذي ي قوم بتدريب رياضيين أو حيواناتالمدرب: -
petit larousse illustre). 

الميم في التحضير النفسي و البدني، ميامو في التدريب  يعرف بأنو  القاعدة  و الرجل
الفردي و الجماعي تتطمب منو تكوين و إعطاء و تقديم كامل مجيوداتو لعامل 
العالقات، كما أن المدرب يقوم بوضع برنامج و منيج لتأثير عمى عامل العالقات 

 (jéromesodrello ،2004)لموصول الى األىداف المحددة.
: ىو الشخص المسؤول عن إعداد و تكوين الرياضيين في مختمف االجرائيالتعريف  -

 الجوانب التي ليا عالقة بالنشاط الممارس.
: يعرف التدريب عمى بأنو عممية تيدف الى إجراء حركة، كما أنو التدريب الرياضي -

األخير من التكيف مع يعمل عمى إشباع رغبات الرياضي و حاجياتو لكي يتمكن ىذا 
الوسط الذي  يعمل عمى يتطور فيو فيو يعمل عمى تطوير قدرات الرياضي و 

 (Le petit larousse illustre)استغالليا ألقصى حد.
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: " ىو حركة فيسيولوجية و مجموعة تغيرات وظيفية بنوية و بيوكيميائية ايكولفيعرفو 
في صورة ايجابية التي تظير عمى مستوى جسم االنسان تحت تأثير  عمل عضمي 

 (bouzid, 2009)يكون ضمن برنامج بحيث التأثيرات المطبقة تزداد" 
لقوانين و األنظمة اليادفة إلعداد الفرد لموصول يعرف التدريب الرياضي أيضا بأنو ا

الى مستوى االنجاز العالي عن طريق االعداد الكامل لمعموم االجيزة العضوية الداخمية 
التي تحقق الوصول الى أعمى مستوى حيث يتم التأكد عمى صحة الرياضي و حياتو، 

تطويرىا و تعمم فن  و ىو جميع العمميات التي تشمل بناء عناصر المياقة البدنية  و
األداء الحركي و الخططي ضمن منيج عممي مبرمج و ىادف يخضع الى قواعد 

 (2002)حسين، تربوية  بقصد الوصول الرياضي الى أعمى المستويات الممكنة.
طريق : ىو عممية  تربوية و بدنية ىادفة إلشباع دوافع الفرد عن التعريف االجرائي -

تطوير قدراتو، مياراتو، و كذا معارفو المتعمقة بنوع النشاط الرياضي الممارس عن 
 طريق برامج مبنية وفق مناىد عممية لتحقيق الحد األقصى من النتائج الرياضية.

 االنتقاء الرياضي: -
يدل عمى  اكتشاف القدرات الحركية و الخصائص الفيسيولوجية  التي  يتميز بيا كل 

م توجييو لممارسة نوع معين من الفعاليات و األلعاب الرياضية بحيث يتالءم انسان ث
مع ما يتميز بو و العمل عمى الحصول عمى النجاح و تحقيق المستويات المطموبة مع 

قتصاد في الوقت و الجيد و المال الذي يبذل مع أفراد ليسوا صالحين لممارسة نوع الا
 (2002)حسين، ضية.معين من الفعاليات و األلعاب الريا

االنتقاء: ّبأنو عبارة عن انتخاب أفضل  عصام حممي و نبيل العطاريعرف كل من  
العناصر ممن لدييم االستعداد و الميل و الرغبة لممارسة نشاط معين، و كذلك بأن 

لمصدفة و لكنيا طفال و الصغار ال تخضع االة المواىب لدى نتقاء و تنميعممية اال
 (2005)يوسف، أصبحت عممية عممية و ىناك اتفاقات معينة عمييا.
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نتقاء تتمثل في اختيار أفضل العناصر في نشاط : إن عممية االالتعريف االجرائي -
 رياضي معين و ذلك ببذل أقل جيد ممكن.

منيما من إحدى عشر : ىي لعبة تتم بين فرقتين يتألف كل كرة القدم -
يستعممون كرة منفوخة فوق أرض  ممعب مستطيل، و في نياية كل طرفييا ،االعب

مرمى اليدف الذي  يحاول كل فريق إدخال الكرة فيو عبر حارس المرمى بغية 
األقدام و الحصول عمى ىدف لتفوق عمى المنافس في إحراز النقاط، يتم تحريك الكرة ب

الرأس و خالل المعب ال يسمح إال لحارس المرمى بإمساك الكرة بيده داخل منطقة 
 م(1223)ناصيف، الجزاء فقط.

تعرف كذلك بأنيا عبارة عن لعبة يشترك فييا فريقان يتكون كل واحد منيما من إحدى 
مرمى الخصم و تسمى المحاولة عشر العبا، و يحاول كل فريق إدخال الكرة في 

الناجحة ىدف و الفائز ىو الفريق الذي  يحرز أكبر عدد من االىداف خالل شوطي 
المباراة الذي ي دوم كل  واحد منيما خمسة و أربعين دقيقة، يستخدم الالعبين أقداميم 

)الزبيدي، و رؤوسيم أو أي جزء ما عدا األيدي أو األذرع لدفع الكرة أو التحكم فييا.
2002) 

 
 
 
 
 
 
 



 مدخل عام                                                       التعريف بالبحث
 

13 
 

ىي لعبةجماعية تتم بين فريقين مكونين من إحدى عشر العبا التعريف االجرائي: -
عمى أرضية مستطيمة، و الفريق الرابح ىو الذي يسجل أكبر عدد ممكن من األىداف 

 في مرمى الخصم و يكون ذلك عن طريق إدخال الكرة داخل المرمى.
سنة و  12-2الفترة الممتدة من  ىي: poulosititieh: حسب الناشئين تعريف -

تسمى مرحمة الطفولة المتأخرة و تتميز بظيور العالقات بين األفراد في نفس السن و 
 (polostitieh, 1974)في نفس الجنس التي يسودىا التعاون و غمبة الروح الرياضية.

ة و الحركية إتقان الخبرات و الميارات المغويتعريف الطفولة المتأخرة : ىي مرحمة  -
و العقمية السابق اكتسابيا حيث  ينتقل الطفل تدريجيا من مرحمة الكسب الى مرحمة  
االتقان و الطفل في حد ذاتو ثابت و قميل المشاركة االنفعالية و يميل الطفل ميال 

اء الى الجماعات النتمالنمو قبل ذلك كما يتجو الى اشديدا الى الممكية التي تبدأ في 
(2002)الزبيدي، المنتظمة بعد أن كان يميل قبل ذلك لمجرد االجتماع لمن في سنو
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 تمهيد:
يعتبر التدريب الرياضي عممية بدنية  تربوية ىادفة لتحقيق النتائج العالية وفقا لمناىج 

خرى و االمدروسة  كما أنيا تتميز بخصائص تميزىا عن سائر الممارسات الرياضية 
يشترط التدريب الرياضي عمى العامل بو التمتع  بمعرفة  و تكوين خاص  بالمجال 

عمى ممارسيا أي المدرب التحمي بكفاءات تمكنو من إنجاز وظيفتو  لضمان النجاح لذا 
عمى أكمل وجو من خالل ىذا الفصل سوف نوضح ماىية و أنواع و خصائص 
التدريب الرياضي و كذلك كفاءة و ماىية و واجبات المدرب الرياضي و قدراتو في 

 التعرف عمى الناشئين.
 تعريف التدريب الرياضي: -1-1
ألنشطة   و العمميات التربوية المخططة يقودىا مدرب متخصص تنفذ يعرف بأنو ا 

العب بيدف قا ألسس و قواعد عممية ينفذىا العمى مدى قصير و مدى طويل طب
 (9009)ابراىيم،   ألعمى مدى ممكن.تطوير مستواه الرياضي 

تمف النظرة  الى عممية التدريب الرياضي باختالف االنظمة و الفمسفات التي و تخ 
اتجاىات عممية التدريب الرياضي و في ضوء ذلك  ينتمي الييا المجتمع التي تحدد 

 عاريف منيا:تتعددت ال
أنو  عممية  خاصة منظمة  لمتربية البدنية الشاممة التي  تخضع ألسس هارا "يرى 

بوية التي تيدف لموصول الى مستويات عالية من النشاط عممية و خاصة التر 
 الممارس"

"أنو  التخطيط الواعي و التنظيم المتقن لمعمميات البدنية لزيادة القدرة الوظيفية  ريهيرى 
 و ذلك لغرض الوصول ليدف الصحة و الكفاءة و التمتع بالحياة المديدة"
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عممية تربوية منظمة لتحقيق يمكن وضع تعريف موجز لمتدريب الرياضي كما يمي:" 
التوازن ضمن متطمبات النشاط الرياضي الممارس، و إمكانيات الالعب و قدراتو 

 (9000)أحمد ابراىيم،  لموصول الى أعمى المستويات في النشاط الرياضي".
 أهمية التدريب الرياضي: -1-2

 منو تصبح ىذه العممية مينة لمكسإعداد الرياضي لمقيام بالتدريب بمفرده و 
  يعمل التدريب عمى إكساب الفرد المعارف و المعمومات التي تعمل عمى تنمية

 قدرات العقمية.
   يساىم التدريب في تحكم الرياضي في تغيراتو االنفعالية و تشكيل مختمف

دوافعو النفسية و تطوير سماتو الشخصية ) المثابرة، الثقة بالنفس، الشجاعة، 
 المسؤولية(.

   يؤدي التدريب الرياضي الى  رفع الكفاءة الوظيفية و تطوير مستوى القدرات
 البدنية و الحركية.

  حية.صالتحسين الحالة 
  تساعد ممارسة التدريب الرياضي عمى خمق قاعد عريضة من الشباب الرياضي

 (9002)عصام،   الرتفاع بمستواىم البدني و المياري و الخططي...الخ.
 خصائص التدريب الرياضي: -1-3

فإذا كان يتصف المدرب الرياضي بخصائص تميزه عن مجاالت الممارسة الرياضية، 
التدريس لمتربية البدنية و الرياضية ىو إعداد الفرد لممارسة مختمف األنشطة الرياضية 
فإن التدريب الرياضي ييدف الى إعداد الرياضي لممارسة إحدى األنشطة و من أىم 

 خصائص التدريب نذكر ما يمي:



 االول          كفاءة مدرب كرة القدم في التدرية الرياضيالفصل 

    

16 
 

  في يرمي التدريب الرياضي الى محاولة الوصول بالفرد الى أعمى المستويات
 النشاط.

 قاربت نتائجيم.ية بين الرياضيين حتى لو تراعي الفروق الفرد 
  تسعى الى التنمية المتكاممة لكل القوى البدنية و النفسية لمفرد  لمراعاة التكامل

 لعمميتي التربية و التعميم
 تتميز باالستمرارية طول السنة و الى عدة سنوات دون انقطاع 
  عموم طبيعية  و عموم انسانية) عمم النفس تستند عمى نظريات و قواعد من

 نيكي، و عمم وظائف االعضاء و التشريح...(.ااالجتماعي، رياضي، ميك
  ( تتسم بالدور القيادي لممدرب الذي يعمل عى تربية الالعب باالعتماد عمى

 النفس، االستقالل، التفكير(، مستندا الى النواحي العممية و العممية.
 درب بمفرده تبعا إلرشاداتو و تخطيطو.إعداد الفرد بأن الم 
 أنواع التدريب الرياضي: -1-4

 يب الهرمي:ر التد -1-4-1
يستخدم بشكل كبير في تطوير القدرات العضمية حيث تقنين الحمل المستخدم 
لالعبين من خالل التعامل مع الحد االقصى الشخصي، بمعنى وضع برنامج 

من الحد   %80لتطوير القوى العظمى ألحد الالعبين باستخدام ثقل يعادل 
ثنم يعيد  مرات ثم يرتاح راحة تامة، 5األقصى الشخصي لالعب بتكرار يعادل 
مع تكرارات ثم يرتاح الرياضي   %85نفس التمرين باستخدام رفع ثقل يعادل  

تكرارات ثم يرتاح   2مع  %90راحة تامة، بعدىا استخدام رفع ثقل يعادل 
مكع تكرارين ثم يرتاح لكي يتم %90الرياضي، بعد ذلك يعيد التمرين برفع ثقل 

احد، كما يستخدم ىذا النوع من من الحد األقصى بتكرار و  %100تدريبو بحمل 
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التدريب بطريقة عكسية و يسمى ىذا النوع بالتدريب اليرمي النازل و المذكور 
 سابقا تدريب ىرمي صاعد.

 :التدريب الدائري 0-4-2
ىو عبارة عن وسيمة لتنمية القدرات البدنية و الحركية و يتضمن تكرار  

 تمرينات متقدمة
ل أو بتطبيق تشكيل الحمل ألحد الطرق في زمن معين بتطبيق مبدأ الحم 

 األساسية لإلعداد البدني و تحقيق الدف التدريبي المطموب.
من مميزاتو انو يساىم  بصفة كبيرة في تنمية الصفات المركبة، كما  يمكن تشكيمو 
باستخدام أي طريقة من  طرق التدريب المختمفة حيث يجمع بين قواعد مستخدمة في 

الطرق المناسبة  لتحقيق ب و يتوقف عمى المدرب أن يختار أكثر من طريقة تدري
االىداف، كما انو  يتميز بعامل التشويق و اإلثارة، و طرق تشكيمو تشترط  أال تقل 

الت في الجسم بصورة تمرينا كما يراعي مشاركة جميع العض 4الدائرة التدريبية عن 
إعطاء أكثر من تمرين لنفس المجموعة العضمية في نفس الوقت يمكن  مثالية و يمكن

 ي:ى تقسيمو الى عدة أنواع
  التدريب الدائري من خالل استخدام طريقة الحمل المستمر 
 خدام التدريب الفتير مرتفع و منخفض تالتدريب الدائري من خالل اس

 الشّدة.
 استخدام مبدأ التكرارات. التدريب الدائري من خالل 

 تدريب فارتمك: 1-4-3
أول من استخدمو السويد في الثالثين  لتحسين التحمل و السرعة و القوة و ىو عبارة 
عن تغيرات في السرعة التي يركض بيا العداء أثناء التدريب و تؤدي ذه الطريقة الى 
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تحسين القدرات اليوائية، و يتميز ىذا النوع بأنو يتيح الفرصة لمفرد الممارس تحديد 
سافات بنفسو و تحديد سرعة الجري التي يركض بيا و تستمر عممية التدريب من الم

)محمود،   ساعة الى ساعتين في أرضية خصبة بين المروج و الحدائق و الغابات.
 م(9008

 
 لمتدريب الرياضي:  اإلعداد المتكامل  -1-5

تكامال في عممية شامال متزنا و ملكي يمكن من إعداد الالعب الرياضي إعدادا 
استعداده   ضية التي تسمح بيا قدراتو والرياالتدريب الرياضي لتحقيق أعمى المستويات 

 جوانب ضرورية  و  ىامة و ىي كما يمي: 4فمن الضروري   أن يراعي في إعداده 
 
 اإلعداد البدني: -1-5-1
ييدف الى اكساب الالعب  الرياضي مختمف الصفات أو القدرات البدنية العامة و  

 الخاصة بنوع النشاط الرياضي التخصصي.
 االعداد المهاري: -1-5-2

ييدف الى تعميم و إكساب الالعب  الرياضي الميارات الحركية المرتبطة بالنشاط 
يتيا و استخداميا بفاعمية في الرياضي التخصصي الذي يمارسو و محاولة إتقانيا و تثب

 المنافسات الرياضية.
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 االعداد الخططي: -1-5-3
ييدف الى اكساب الالعب الميارات الخططية الفردية و الجماعية الضرورية  

لممنافسات الرياضية و محاولة إتقانيا و استخداميا تحت نطاق مختمف الظروف و 
 العوامل في المنافسات الرياضية.

 اإلعداد التربوي: و النفسي: -1-5-4
ييدف الى تعميم و إكساب الالعب  الرياضي  مختمف القدرات و السمات و  

و اتقانيا  و كذلك توجييو و ارشاده و و تنميتيا  الخصائص و الميارات النفسية
في إظيار كل طاقاتو و استعداداتو غب المنافسة الرياضية  رعايتو بصورة تسيم 

الى مساعدة الالعب الرياضي في تشكيل و تنمية شخصيتو بصورة متزنة و  باإلضافة
 (9009)عالوي،   شاممة كي يكتسب صحة نفسية و بدنية جيدة.

ىو الشخصية التي يقع عمى عاتقيا اجراء الخطوات  :تعريف المدرب الرياضي -0-6
امج عممية محددة ىادفة، فيو تنظيميا و تنسيقيا،  في بر التنفيذية لمعممية التدريبية و 

العبيو بدنيا و فنيا و تربويا، وفق لقواعد و أسس عممية، و  عدادإلالقائد التنفيذي 
 تربوية سميمة لتحقيق اعمى مستويات رياضية.

المدرب الناجح ىو  الذي ي دفع بالعبيو الى البطولة  بتحقيق متطمباتيا و  يعمل  
وصيل المعمومات و خبرات الالعبين تو ال يقتصر  عمل المدرب عمى  مياأج من

مات التي تعدت دائرة التعميم لفنون المعبة الى دائرة فقط، بل يرتبك بكثير من االلتزا
 (9002)عصام،   التربية، فيو  المثل و القدوة الذي يحتذي بو الالعبين.

يدرب الرياضي عمى أصول المعبة أو فاعمية الشخص الذي يعرف المدرب بأنو 
 (9009)حسين،   الرياضة و ىو المشرف عمى التمارين باألندية و المدارس.
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 :الرياضي بإعداد و تكوين المدر 
ربين ليم امكانية تحقيق الرضا إن  ليذه العممية  دورا ىاما في لمحصول عمى مد

مستوى مشاركتيم، و ميع ممارسي الرياضة و اشعارىم بالنجاح بصرف النظر عن لج
ن يجب أن يخضع لمنتائج التي وجدت بعد بيحا أن برنامج إعداد المدر الذي أصبح واض

 في ىذا المجال.  الدراسات التي أجريت
حتويات العامة لبرنامج اعادة و و قد أوضح كامبل بأن ىناك نقطة ميمة ففي الم

 شابو في العالقات  الصحيحةلتل المدربين عمى مستوى العالم، و التي تعكس اىيأت
لميمة المدرب و احتياجات التدرب و ىناك بعض االختالفات  و خاصة في المجال 

 االجتماعي و النفس االجتماعية التي تؤثر عمى الالعب باعتباره انسان.
ال شك أن عموم الحركة و  بصفة خاصة  فيزيولوجيا الرياضة ليا أىمية قصوى  في 

 عمى : أن فيم المكونات النفسية لمرياضة لو نفس التأثير  بروسعمم التدريب و أثبت 
وجية و أكد أن ذلك سيحقق الرضا ق التدريب كما ىو الحال بالنسبة لمنواحي الفيزيولطر 

أوضحت أنو  بيتميتشللميندي اوفيسفي مقال خاص   العبين عمى كل المستويات ول
في عمم التدريب  و  من القوى لمعناصر االجتماعية، و النفس االجتماعيةمن تضا حالة

ن و اشارت الى أن المدرب و الييكل التنظيمي يساىمان بدرجة واضحة بياعداد المدر 
 تفيد من الرياضة.سيسو ممموسة فيما اذا كان الفرد 

ن العاممين مع السباب تقع عمييم مسؤولية التحضير بيأن المدر ميسكوف بيتتكما أشار 
و الدافعية لمناشئين وأن يتمتع المدرب بالقدرة عمى تحقيق االتصال بطر ق عممية مع 

 م(9002)راتب،   الالعبين لتحقيق أىداف مسطرة مسبقا.
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ىو المدرب الذي يعي تماما مفيوم التدريب الرياضي  المدرب الرياضي كفئ: – 1-7
حيث يعتبر ىذا المفيوم الوجو االساسي لكافة واجباتو، فيو درس مفيوم التدريب 
الرياضي  الحديث و يعني العمميات التي تعتمد عمى األسس التربوية و العممية التي 

دراتيم و مستوياتيم يتم من خالليا تنشئة و قيادة الالعبين بيدف اعدادىم بتطوير ق
لمستويات و النتائج الرياضية في كافة  الجوانب التي من شانيا تحقيق أفضل ا

لمدرب الكفء في  إدراكو التام لمفيوم معنى آخر تتمثل صفات ابالرياضية، و 
التدريب الرياضي و قدرتو و معرفتو في كيفية تطبيق المفاىيم التي درسيا خالل فترات 

ى تطوير جميع الجوانب الشخصية لمرياضي و صفاتو البدنية إذ يعمل عم اعداده
ليحدث تطورا كامال لتحقيق أفضل النتائج الرياضية حسب القدرات التي يمتمكيا 

 (9006)مفتي،   . الرياضي
 مدرب كرة القدم و القيادة: -0-8

 االفراد نحو انجاز أىداف معينة.تعرف القيادة بأنيا عممية خاصة لدفع و تشجيع 
القيادة: " بأنيا تعني التأثير عمى االخرين في تنفيذ قرارات  (whyte)و يعرف وايت 

عتمد عمى اشخاص آخرين و يفرق وايالت بين نوعين من القيادة ىما: القيادة التي ت
القائد و كذلك القيادة عمى التخويف و التيديد  ستمد قوتيا من شخصيةاالقناع و ىي ت

 و تستمد قوتيا من سمطة ممنوحة لرئيس".
 
 

 سئيوك و التصرفات من طرف الر : " أنيا مجموعة من السم Gluckجميك و يعرف 
عمى االفراد من أجل تعاونيم في تحقيق االىداف  ثيرأيا التبالمدير و يقصد  و 

 (9002)الشافعي،  ."المطموبة
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يعتمد كل من وصول الالعب او الفريق الرياضي الى اعمى المستويات الرياضية 
العالمية ارتباطا وثيقا بمدى قدرة المدرب عمى ادارة عممية التدريب الرياضي من 

لممنافسة الرياضية   تخطيط و تنظيم و  تقويم و تنفيذ و عمى قدراتو في اعداد الالعب
و مجموعة  و ادارتو ليذه المنافسة، فالقيادة عبارة عن عالقة متبادلة بين الفرد ) القائد(

ثير عمى سموك ىذه المجموعة أقوم ففييا القائد بالتوجيو و التمن االفراد )التابعين(  و ي
 من االفراد بمختمف الطرق  و الوسائل.

ماعية و ا تعني تطوير كل من البيئة االجتو ايض لميدفالقيادة تعني كيفية التخطيط 
النفسية، ما  يسمى مناخ الفريق و تماسكو، و ىذا يؤكد لنا دور المدرب   ال يقتصر 

 (9002)زيد،  فقط عمى  تطوير القدرات البدنية و الميارية فحسب.
 واجبات المدرب الرياضي:– 1-9

ويات الرياضية يفرض عمى المدرب الى أعمى المستإن ضمان وصول الالعب 
او المدير الفني مسؤولية تحقيق العديد من الواجبات في عممية التدريب  لرياضيا

 الرياضي او المنافسة الرياضية، و من أىم الواجبات لدينا:
ير في تاثلتستيدف اتتضمن جمع العمميات التي : الواجبات التعميمية -0-9-1

تشمل اىم  ىذه الواجبات التعميمية ما القدرات، الميارات، المعمومات  و المعارف، 
 يمي:
  القدرات البدنية االساسية، كالقوة العضمية، التنمية الشاممة المتزنة لمصفات و

لبدنية صفات و القدرات االسرعة،  التحمل، و المرونة  و غيرىا من ال
 االساسية.

 ية لنوع النشاط الرياضي فات او القدرات البدنية الضرور مصالتنمية الخاصة  ل
 التي يتخصص فييا الالعب.
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  لنوع النشاط الرياضي المتخصص و الالزم لموصول تعميم الميارات االساسية
 الى أعمى المستويات الرياضية.

   ورة لممنافسات الرياضية.تعميم القدرات الخططية الضر 
 النفسية:تربوية الواجبات ال -1-9-2

ة ب و تنميؤثرات المنظمة كالتي تستيدف اكساتتضمن الجوانب التربية و النفسية و الم
 لالعب الرياضي منيا: ربوية و النفسية تلالجوانب ا

 اكساب و تنمية االخالق الحميدة، كالخمق الرياضي و الروح الرياضية. -
و التصميم و الثقة بط النفس ات و  الخصائص االرادية و ضاكساب و تنمية السم -

 (9002)زيد،   و  تحمل المسؤولية و غيرىا من السمات النفسية.
 عمى المواهب: مدرب كرة القدم و قدرته عمى التعرف  -1-11

مى تطويرىا و كرة القدم و عمى المدرب العمل ع في مجال تعتبر من القدرات اليامة
تنميتيا و الطريقة المناسبة ليذا الغرض ىي عن طريق مداومتو عمى مراقبة  الفرق 

كذلك الحالة  البدنية  المنافسة، فالميرة  ليست المقياس الوحيد لالعب الموىوب، بل
 بيا و القدرات الحركية التي يظيرىا التي يتمتع

مية المدرب عمى الحكم و بسرعة تتمثل صعوبة تقييم الالعب من طرف المدرب في قاب
يات، كذلك عمى المدرب ان ي سوف  يقدمو الالعب خالل المبار عمى كيفية األداء الذ
عمى الالعبين الذين يممكون القدرة عمى تحقيق الفوز من خالل  يتمكن من التعرف 

في ضوء االمكانيات  المباريات اي بمعنى آخر الالعبين الذين يقومون بما طمب منيم
 تي يتمتعون بيا.ال
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ضية ال تخدم وظيفة  التعرف عمى المواىب فقط فيي توضح كما أن التدريبات الريا
يبحث عنيا المدرب في العبيو و أحد المعيقات العممية الكتشاف  صفات معينة بحيث

 المواىب الرياضية و ىو االعتماد عمى التدريبات البطيئة فقط.
لممنافسة  خصائص و مميزات مشابية عمى المدرب ان يخمق تدريبات تكون ذات

امل التي تعمل عمى تحفيز و جعل الالعب يقدم اقصى ما الرياضية فيي  من العو 
ع بسيولة عن طريق المنافسة و توسي و بالتالي يمكن ايجاد الالعب الموىوب  لديو

 بات مشابية لممنافسة.ن يتمتع بالقدرة  عمى جعل التدريال رقعة البحث عمى المدرب

 (0997)حسن، 
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 خالصة الفصل االول:
ان يكون المدرب قد خضع  ان مينة مدرب كرة القدم مينة صعبة  و شاقة فيي تطمب

،  عداد و تكوين يوفران قاعة من المعمومات تمكنو من التعامل مع مختمف الظروفإل
كتسبة و خصائص منيا الفطرية و منيا المكما يحتاج المدرب الى التمتع بعدة مميزات 
أعمى المستويات حسب قدراتو التي يتمتع  تسيل عميو النجاح في الوصول بالعب الى

 بيا.
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 :تمهيد

سخير كافة التي أصبحت الدول تمنحيا لمفرق الرياضية  و  ت إن الميزانية الضخمة 
مال منيا في تحسين المستوى الرياضي في كرة القدم  و ىذا أدية االمكانيات الما

من خالل ىذا الفصل  التحسين  ال  يكون  اال من خالل عممية  االنتقاء  الصحيحة
طرق المستخدمة   فييا التي تؤدي  الى عممية االنتقاء، مراحميا، ال تطرقسوف  ن

 بالمدرب الى الوصول الى أفضل النتائج وفق منيج عممي سميم.
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 تعريف االنتقاء الرياضي: -2-1

نتقاء الرياضي في مظظم أنو منذ منتصف  الستينات اصبح اال عزت الكاشفيذكر 
متخصصة و ذلك نتيجة لمنزول الوضح في المستوى شرقية مادة دراسية الدول ال

و  الرقمي و االنجاز الرياضي و صغر سن االبطال في االنشطة الرياضية المختمفة
كذلك  نتيجة لمضرورة الممحة ففي مراعاة رغبات الفرد الرياضي  مع المظايير و 

نحو مجموعة  القدرات المحددة لنوع النشاط الرياضي المختار، بمظنى ان االنتقاء موجو
ميزين و الموىوبين القادرين عمى تحقيق المستويات الظالية في االنشطة من  االفراد المت

 (2005)حازم،   الرياضية المحددة.

الحركية  و الخصائص الفيزيولوجيا التي  كذلك  بدل االنتقاء عمى اكتشاف القدرات 
توجييو  لممارسة  نوع مظين من الفظاليات و االلظاب انسان  ثم يتميز بيا كل 
يتالءم مع ما يتميز بو ويظمل لمحصول عمى النجاح و تحقيق   الرياضية بحيث

يبذل مع افراد  المستويات المطموبة مع االقتصاد في الوقت  و الجيد و المال الي
)حسين،   سة نوع مظين من الفظاليات و االلظاب الرياضية.ار مليسوا  صالحين لم

2009) 

رة عن انتخاب افضل و نبيل الظطار االنتقاء بانو عبارف كل من عصام حممي يظ
ممن لدييم االستظداد الميل و الرغبة  لممارسة نشاط مظين، و كذلك بان  الظناصر
لكنيا   تخضع لمصدفة وغار الو الص طفالالنتقاء و تنمية المواىب لدى االعممية ا

 (2005)حازم،   ية عممية و ىناك  اتفاقات مظينة عمييا.اصبحت عمم
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 اهم الطرق المتبعة في عممية االنتقاء الرياضي: 2-2

خذ بظين االعتبار  األمور  االنتقاء ينبغي عمى المدرب ان يأ عند البدئ في عممية
 التالية:

  لالختبار.عدد االطفال المتقدمون 
 .كيف و متى يتم االختبار 
 البدنية، المواصفات  و نجد مستوى الصفات نتقاءالطرق المتبظة في اال

 ، و كذلك سرعة  النمو.المورفولوجيا
   و ثباتيا في المراحل االولى، و االخيرة لمتدريب  سرعة تطور النتائج الرياضية

 الرياضي.
  .االعتزاز بالنفس 
  .االنتماء  الى عائمة رياضية 
  كن الرياضي.قرب القاعة او الممظب من المس 
  طول القامة النيائية  وفق القانون الدولي: ج.ج. ايسلكما حدد 

 x1.08/2طول االبن=قامة االب+ قامة االم 
 2+قامة االم/x 0.923طول البنت= قامة  االب

 
 في كرة القدم:المراحل  الرئيسية النتقاء الناشئ الرياضي  -2-3

مى ع ، ان اىمية االنتقاء تظتمد1986يؤكد ابو الظال عبد الفتاح  و احمد عمر سميمان 
 في اختبارات القبول البدني لمناشئين ثالث مراحل رئيسية حيث  تتمثل المرحمة االولى 

و الثانية اكثر عمقا  في التظرف عمى   استظدادات الناشئ بظد مرحمة  من التدريب و 
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ىيميم لممستويات الرياضية أتم انتقاء  افضل الناشئين بيدف تمة   الثالثة يالمرح
 الظالية.
ثالثة مراحا اساسية يتم اختيار ناشئ كرة م انو من خالل 1989 فرج البيومييذكر 
اية مدرسة  الكرة  من خالل  بظض القياسات البدنية  و تبدا المرحمة االولى  ببدالقدم 
جية  و مظرفة درجة  استظداد الناشئ لممارسة المظبة  و المرحمة الثانية تبدا مع البيولو 
تىستمر حتى  سن السادسة عشر و يتم  من  سة الكرة  ومع نياية مدر  نياية 

الى  ما حققو كل  باإلضافةاالستخدام االختبارات الخاصة بكرة القدم بصورة اكثر دقة 
تي المرحمة الثالثة و االخيرة يتم أالسابقة ثم ت الل فترة  الممارسةناشئ من انجاز خ

 في المظبة.الظميا  لتحقيق المستويات  إلعدادىمفييا لالعبين االكثر كفاءة   االنتقاء 
 .(1998)مجيد، 

 المبادئ و االسس العممية لعممية االنتقاء الرياضي: -2-4
اجراء عممية االنتقاء   لتقرير صالحية  التي يجب مراعاتيا في  ىناك بظض المبادئ 
 التالي:م تمك المبادئ عمى النحو  1987 ميمينيكوف الرياضي  و قدد  حدد

 تقاء:االنعممة لعممي لاالساس ا -2-4-1
ة مظينة يحتاج الى نشاط  عمى انفراد  أو لمواقف تنافسيلنظام انتقاء  ان صياغة  

الظممية الخاصة بطرق القياس التي يمكن استخداميا في عممية  سسمظرفة جيدة لأل
 نتقاء الرياضي.اال
 شمول كل جوانب االنتقاء: 2-4-2
فولوجي و الفيزيولوجي و النفسي ر يجب أن يكون النتقاء شامال لمجانب البدني و المو  

مال جانب آخر و يشير عصام عبد الخالق و ال يجب أن يقتصر عمى  جانب و اى
 عمى تحديد المواصفات المورفولوجياأن تظتمد  يالى  أن عممية االختيار ينبغ م1990
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و البدنية و الحركية و االنفظالية التي يتطمبيا النشاط الرياضي، اي تحديد المواصفات 
الدقيقة التي يجب توفرىا في الفرد حتى يتحقق التوافق في النشاط الرياضي الى جانب 

 االختيار المبكر.
 مرارية القياس و التشخيص:ستا -2-4-3
يظتبر القياس و التشخيص  من المبادئ اليامة، حيث أن االنتقاء في المجال الزمني  

ال يتوقف عند حد مظين  و إنما  ىو عممية مستمرة من الدراسة و التشخيص 
لمخصائص التي يتطمبيا نوع النشاط الرياضّي، تمك الدراسة تجرى بانتظام خالل 

 لحياة الرياضية لالعبين بغرض تطوير و تحسين أداءىم الرياضي.مختمف مراحل ا
 مالءمة مقاييس االنتقاء: -2-4-4

أن المقاييس التي يظتمد عمييا في تقرير الصالحية يجب أن تتسم بالمرونة الكافية و 
 امكانية التظديل.

 القيمة التربوية لالنتقاء: -2-4-5
ان نتائج الفحوص ال يجب االستفادة منيا في عممية انتقاء الرياضيين االفضل   

استظداد و موىبة فحسب، و انما يجب استخداميا كذلك في تحسين و رفع فاعمية 
 التدريب عند وضع و تشكيل برامج االعداد و كذا الظروف و مواقف المنافسات.

 نتقائي:البعد االنساني اال  -2-4-6
 م االسموب الظممي  في عمميات االنتقاء و الحصول عمى نتائج تتسم بالدقةان استخدا 

و الموضوعية امر ضروري لحماية الالعب من اآلثار السمبية لألحمال البدنية و 
حباط ا، فضال عن حمايتو من الشظور باإلالنفسية التي قد تفوق قدراتو و طاقاتو أحيان

 و خيبة األمل الناتجة عن فشل متكرر.
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 :أهمية االنتقاء الرياضي -2-5
يظتبر االنتقاء  في المجال الرياضي جوىر  الظممية الرياضية و التدريبية لما يجظمو  

من أىمية بالغة في التحضير و التنبؤ لمستقبل الظينة المختارة في ىذا النوع من 
ة، الرياضة، حيث يتم االنتقاء عمى أساس االمكانيات البدنية، التقنية، االجتماعي

 النفسية، الفيسيولوجية، التربوية.
عمى جممة من المحددات التي تسمح باكتشاف الرياضيين الذين يقوم االنتقاء الرياضي 

 ليم آفاق واضحة في تقدميم أثناء ممارسة الرياضة المناسبة.
" ان االنتقاء و التوجيو ال يقتصران فقط عمى اعداد االبطال، انما  فيصل عياشيقول  

ا اختيار  نوع النشاط الرياضي الذي يالئم الفرد اشباع ميولو و رغباتو عند يظني أيض
 ممارستو".

افضل لبشري في الميدان، كما أنيا تبين عممية االنتقاء تساعد في استثمار الجيد ا
الظناصر من الناحية البدنية النفسية الفيسيولوجية و االجتماعية الى التدريب المتقن 

 م(2002)الرياضيين،   أفضل النتائج.مما يساعد في احراز 
ىمية االنتقاء تتضح في المجال الرياضي من خالل وظيفتو بالكشف المبكر أكما أن 

عن االفراد ذوي  االستظدادات و القدرات الخاصة، و كذلك اختيار نوع النشاط 
قدرات التي تمكنيم من الوصول لممستويات الظالية مع لالرياضي المناسب لتمك ا

حة في ا، و كذلك قصر  االمكانيات المتاالختصار في الوقت الالزم لتحقيق البطولة 
عمميات التظميم و التدريب عمى االفراد الذين يمكنيم الوصول الى المستويات الظالية 

 في األنشطة الممارسة.
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شظبية في الظالم مما جظل  اكثر األلظابنتقاء في كرة القدم الى أنيا ترجع أىمية اال
عداد و تنمية فرق كرة القدم لمناشئين تبذل جيودا مستمرة إلالكثير من الدول المتقدمة 

ضة التي تظتمد عمييا لنمو و ازدىار يية واضحة باعتبارىا القاعدة الظر عمى أسس عمم
جيت الى تحميل األداء لالعبي كرة القدم من  المظبة، حيث تظير الدراسات التي ات

خالل  الدورات االولمبية و البطوالت الدولية أن تحقق النتائج المتقدمة يكون لمن 
تتوفر لدييم الموىبة الحركية و الكفاءة البدنية و درجة عالية من الميارة  و االرادة 

لدراسات في لظديد من االقوية و الروح المظنوية الظالية، و ىذا ما أدى الى ظيور ا
نتقاء في كرة القدم عند أبو الظال عبد الفالح و أحمد تي اىمية االأالسنوات االخيرة، و ت

م أنو اذا كان من المظموم أنو 1978م نقال عن فيمين واسمو يموف 1986عمر سميمان 
  م العبي كرة القدميحوالي ثمانية و تسظون من مئة من تالميذ المدارس يظتبرون أنفس

فإن المدرب الذي يجد نفسو أمام الظدد اليائل في حاجة الى استخدام طريقة انتقاء 
مقننة الى جانب  طريقة التقويم الذاتية توفيرا لموقت و الجيد و الذي يضيع ىباء عند 

 (2005)حازم،   القيام بطريقة انتقاء ذاتية.
 تعريف االختبار: -2-6

يظرفو بارو و ماجي بمجموعة من االسئمة و التمارين التي تظطي لمفرد بيدف التظرف 
 كرونياكعمى مظارفو أو قدراتو و حسب ىيمر ىو قياس مقنن و طريقة امتحان أما 

 حظة سموك الفرد و وصفو بقياس كمي.رفو بأنو إجراء منظم أو مقنن لمالفيظ
لكي يتظرف مدرب الفريق عمى امكانيات الالعب بشكل منفرد، و الفريق بشكل  

جماعي عميو إجراء اختبار و قياسات لمتظرف عمى ىذه المستويات ألنيا الوسيمة 
اليامة في تقويم الالعبين و التظرف عمى مستوياتيم باستخدام األساليب و الوسائل و 

 ،(2005)فرحات،   الدقيقة.األجيزة المتطورة لموصول  الى النتائج 
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يظد االختبار المؤشر الحقيقي لحالة التدريب لالعب كرة القدم و يتمكن المشرف من  
التظرف عمى المستوى و وضع الحكم،  و االختبار ىو االستجابة  الحقيقية من قبل 
العب كرة القدم لحركة مقننة يتوجب اداؤىا بأسموب و طريقة محددة و ذلك لموقوف 

في كرة القدم، أو ىو مجموعة من التمارين أو  عمى مستوى الالعب عند حالة مظينة
 االسئمة التي تقدم لمفرد بيدف التظرف عمى استظداداه أو كفاءاتو أو مظارفو و قدراتو.

 (2009)محمود، 
 :االجراءات المستخدمة  لتصميم االختبار -2-7
 و وسائل ىي: يخضع تصميم و إعداد االختبار لظدة طرق 

  لمباحث و الظينة. ن ىذا بالنسبةتحديد اليدف أو الغرض من االختبار و يكو 
  .تحديد الخاصية او الظاىرة المطموب  دراستيا  و قياسيا 
  ثم الخبراء.تحميل الخاصية أو الظاىرة و ذلك باعتماد عمى المصادر 
  ار لكل مكون من تحديد نوعية الفقرات التي تستخدم و يكون ذلك بتحديد االختب

 براء و ذلك باالعتماد عمى مصادرالظاىرة المختبرة و يتم اختياره من قبل الخ
 ثم باتفاق الخبراء بظد عرضيا عمييم.

   تحديد االختبارات المختارة بصيغتيا النيائية و ذلك بوضع تظميمات االختبار
ن ينفذون ة لوجيو االفراد الذيبدقة ووضوح  و ىناك التظميمات االولى الموجي

 فراد الذين يختبرون الظينة.ختبار و تظميمات لألاال
 في نفس المجتمع و تظتبر  ستطالعية التي تتم عمى عينة صغيرةالتجربة اال

ة الزمن الالزم ظمل المساعد من خالليا يمكن مظرفتدريب لمباحث و فريق ال
 لالختبارات و مدى مالئمة المكان و الزمان.
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 ختبار النيائية و ىب أن تقيس االختبارات الجوانب الإعداد شروط و تظميمات ا
بار مع المنافسة،   و ان االساسية لمميارة، و أن تتشابو مواقف االداء في االخت

واضح ختبارات الى اشكال االداء الجيد، و أن تكون لالختبارات مظنى تشجع اال
الصظوبة، يز بالتشويق و ان تكون عمى درجة من بالنسبة لممختبرين و أن تتم

و ان تكون ليا القدرة عمى التمييز بين المستويات المختمفة في المظبة و ان 
تشمل عدد مناسب من المحاوالت و ان تتضمن ما بين صالحياتيا من الناحية 

 االحصائية.
  تطبيق االختبار بمراعاة الظروف المكانية و الزمنية، المستوى و الجنس و

 (2009)محمود،   بار.الظمر و االقتصاد عند وضع االخت
 2-8- :األسس التربوية و العممية لالختبارات 

 قبل اجراء اي اختبار البد من مراعاة أسس تربوية و عممية و ىي كالتالي:
 االسس التربوية: -2-8-1

 عند إجراء االختبارات عمى المدرب مراعاة النقاط التالية:
  ان االختبار الجيد ىو االختبار الذي يراعي فيو الجانب المياري و الظمر و

 الجنس لكي تتساوى جميع الفرص لممختبرين.
 ىداف الظامة و توضيح ىذه داف االختبار و مدى ارتباطيا باألأن توضع أى

 االىداف لمظينة قبل بدء االختبار.
 مة التكاليف و اقتصادية في بذل الجيد يمتخدام اختبارات سيمة التنفيذ و قاس

 و تحقيق اليدف
 ختبارات الواضحة و المحددة بخطوات تنفيذ مفيومة لالعبين.استخدام اال 
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 :األسس العممية 2-8-2
ان لالختبار دور و فوائد كبيرة في توضيح مدى تطور مستوى الالعب كما وضحناه 

 لتمتع بالخصائص التالية:سابقا و لكي تتحقق االختبارات ىذه النتائج يجب ا
 صدق االختبار: -

خارجي مثل اختيار آخر اجمو االختبار بمقياس وضع من ىو االختبار الذي يقيس ما 
 ثم
مظامل االرتباط بين نتائج االختبار و المحك الخارجي  فإذا  إثبات صدقو و يحسب 

كان مظامل االرتباط عاليا كان االختبار صادقا و نجد أنواع عديدة لصدق االختبار 
 منو ) الصدق  الظاىري، الصدق المنطقي، الصدق الظاممي، الصدق التالزمي(

 
ختبار الذي يظطي نفس ات ىو اال: ان االختبار الذي يتميز بالثبثبات االختبار -

النتائج إذا ما أعيد استظمالو عمى األفراد نفسيم و في نفس الظروف، و يجب أن يكون 
 ثابتا و يحدد مظامل ثبات االختبار بإحدى الطرق التالية:

 .طريقة إعادة االختبار 
 طريقة تحميل تباين 
 طريقة الصور المتكافئة 

كثيرا في االختبارات الحركية في  تستخدم طريقة اعادة االختبار لتحميل التباين
ستخدم فيو طريقة الصور يياضية المختمفة و في الوقت الذي النشاطات الر 

المتكافئة في التجزئة النصفية في مجاالت االختبار  الذكاء و سمات الشخصية و 
 التحصيل.
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 :موضوعية االختبار
االختبار و عمى استخدام نفس بتي محصل عمييا من مجموع النتائج ىي الدرجة ال 

نفس المجموعة و تحدد موضوعية االختبار عن طريق مظامل ارتباط بين درجة 
الحكم االول و الحكم الثاني ، إن  المختبر ىو المظامل الذي يحدد  موضوعية  
االختبار ميما اختمف الممتحن و تم  استخدام نفس االختبارات عمى نفس 

النيائية التي يثبتيا الحكمان لشكل مستقل المجموعة تكون النتائج نفسيا و الدرجة 
 (2009)محمود،  د عن اآلخر تظد درجة الموضوعية .واح
 االختبارات الميدانية و المخبرية : -2-9
 االختبارات الميدانية: -2-9-1

ج بنتائ اتىي االختبارات التي تكون في الميادين الرياضية ، و تتميز ىذه االختبار  
االختبارات المخبرية، لكن تمك النتائج تبقى ضرورية إذ أن  ضظيفة مقارنة  بنتائج

االختبارات الميدانية ال تتطمب وسائل كبيرة مثل التي تتطمبيا االختبارات المخبرية، كما 
أن المدرب يفضميا ألنو يالحظ أداء الرياضي مباشرة في مختمف  المواقف  و تبقى 

يدانية قياسات غير مباشرة ألنيا تقيس التحوالت الطاقوية عن طريق االختبارات الم
وسائط مالحظة، من الضروري أن تتميز ىذه االختبارات بسيولة التنفيذ من حيث 

مل المؤثرة عمى ثبات ىذه االختبارات الى الوسائل و الظروف و يمكن تقسيم الظا
 أو المختبر فظميو الموضوعية.عنصرين، أوبيما الوسائل المستخدمة و ثانييما المدرب 
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 :االختبارات المخبرية -2-9-2
عبارة عن قياسات مباشر إذ تتم في  االختبارات المخبرية عمل جاد ففيتتطمب  

متظمقة  وعية فالنتائج المتحصل عمييا ليستالمختبرات و ىي تتميز بالموض
بالمختبر، كما أنيا تتميز بالثبات فظند إعادتيا عمى نفس االفراد و في نفس 
الظروف نحصل عمى نفس النتائج و ىذا ما يدعم مصداقية ىذه االختبارات كما 

 (2009)محمود،  أنيا تتميز بالدقة ألنيا تقيس ما وضظت ألجمو.
 المستخدمة في كرة القدم:أهم االختبارات  -2-11

حسب االستاذ الدكتور موفق أسظد محمود فان االختبارات في كرة القدم تنقسم الى 
 (2009)محمود،   األقسام التالية:

 االختبارات الفيسيولوجية: -2-11-1
و تشير  نتائجيا  لتطور مستوى الحالة الوظيفية  ىي المتغيرات الفيسيولوجية،

الحقيقة مؤشر جيد يظكس ردود فظل االجيزة  ألجيزة الجسم الداخمية و ىي في 
الوظيفية الداخمية نتيجة ألداء المجيود البدني، اي يظكس درجة تأثير حمل التدريب 

 (2006)مفتي،  عمى أجيزة الجسم.
لممواصفات الجسمية أىمية كبيرة في االنشطة الرياضية فمكل نشاط رياضي  

متطمبات خاصة يتميز بيا  عن غيره  من االنشطة االخرى، كما انو ضمن 
متخصصات  و مواقف الفظاليات الواحدة توجد مواصفات جسمية خاصة بالنسبة ل

افع في كرة جم الالعب المياجم غير مقياس حجم الالعب المدالمظب فمقياس ح
القدم، لذلك فيي تتطمب أنماطا جسمية مظينة، ذات  قياسات جسمية  تتناسب و ما 
يحدث فييا من حركات مختمفة و بما يتناسب مع خطوط الالعب و من ىنا تأتي 

لالعبي كرة القدم، ليذا البد من أخذىا بظين  الجسمية المورفولوجيةأىمية القياسات 
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يارىم بما يتالءم  مع المراكز التي يشغميا تبين  و اخاالعتبار و في انتقاء الالع
 الالعبون في الممظب.

 االختبارات النفسية: -2-11-3-
ة الى جانب النواحي االخرى و يسساالنفسية من مكونات كرة القدم األ تظد الناحية 

ال يمكن فصميا عن ىذه المكونات و يظد اإلعداد النفسي في المجال الرياضي من 
في لظبة كرة القدم التي تتسم  الجوانب الميمة األساسية  إلعداد الالعبين و خاصة 

حتكاك المباشر مع الخصم و وجود المؤشرات االخرى أثناء سير المباراة مثل باال
 فاإلعدادالى عدة أمور أخرى  افةضباإل، الجميور، الممظب نتيجة المباراة الحكم 

النفسي الجيد يضمن مشاركتيم الفظالة في المنافسة ىذه االىمية الكبيرة لمناحية 
النفسية دعت الى االىتمام بإجراء  االختبارات المختمفة لتحديد الجواني السمبية و 

 لدى الفريق بشكا عام.االيجابية لدى الالعبين بشكل خاص و 
 االختبارات البدنية: -2-11-4
 (2009)محمود،   ىي االختبارات التي تقيس المياقة البدنية و عناصرىا. 

 *   مفهوم المياقة البدنية:
نمط تجة عن ايمكن تظريفيا  بانيا تظامل  الشخص  بشكل ناجح مع الضغوط الن

أساس عممي، و بالنسبة لمرياضي برامج تدريب  عممية مبنية عمىالحياة، و ىي 
المنظمة الركيزة التي يبني عمييا  لياقتو البدنية و من خالليا يستطيع التغمب عمى 

 الضغوط المختمفة.
تظرف كذلك أنيا  الحالة السميمة لمفرد الرياضي  من حيث كفاءة حالتو الجسمانية 

ارة و كفاءة خالل األداء البدني وو الحركي و التي تمكنو من استخداميا بمي
 (2006)مفتي،   بأفضل درجة وأقل جيد ممكن.
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المدرسة الغربية في عناصر المياقة البدنية  يوجد اختالف بين المدرسة الشرقية  و  
نتيجة   yukom et larsen الرسون ويوكوم حيث يرى رواد المدرسة الغربية 

لبحوثيما الفيسيولوجية أن عناصر المياقة البدنية ىي ) مقاومة المرض ، الجمد 
الدوري التنفسي، المرونة، الرشاقة، التوازن، القوة الظضمية، الجمد الظضمي، القدرة 

 (2007)البصير،   الظضمية، السرعة، و القوة و الدقة(.
أن  yerkenfainekيرقن فاينكيرى رواد المدرسة الشرقية و اخترنا من بينيم 

 عناصر المياقة البدنية ىي ) القوة، التحمل، السرعة، المرونة، التوافق الظضمي(
  :عناصر المياقة البدنية 

 الى : يرقن فاينكو قد قسمت حسب  
  التحمل: 

بصفة عامة نقصد من التحمل بالقدرة الرياضية و البدنية و النفسية عمى تحمل  
م( التحمل النفسي الذي يمثل قدرة الرياضي عمى تحمل 1977التظب، و حسب فري)

يتمثل في قدرة الجسم أو جزء منو فنو ثبات الحمل أم التحمل البدني مثير الذي  ينتج ع
تظمق ميع المجموعات الظضمية و الخاص اللمتظب، و يقسم الى الظم المتظمق بجم

الى  فاينكالى التحمل بالنسبة لموقت الذي قسمو  باإلضافةبظامل عضمي واحد 
دقائق( و الطويل  8دقيقة الى  2دقيقة( و المتوسط من )  2ثانية الى  45القصير )

 90دقيقة حتى  30مراحل األولى ) أقل من دقيقة( الثانية ) من  3الذي يحتوي عمى 
دقيقة فما فوق(، و التحمل المتظمق باالستجابات  90دقيقة( و المرحمة الثالثة ) من 

يمثل  خرآ الحركية إذ يوجد التحمل المتظمق بالسرعة و القوة و بالقوة االنفجارية، و نوع
فوسفاتي، الالىوائي حامضي و في التحمل المتظمق باألنظمة الطاقوية ) الالىوائي ال

 النواع ترتبط ببظضيا البظض خالل ممارسة النشاط البدني.اليوائي( كل ىذه ا
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 القوة:  
ن أقسام ائي و النفسي يظتبر أمرا صظبا ألء تظريف لمقوة بشمل جانبيا الفيزيإعطا

القوة و الظمل الظضمي و االنقباض الظضمي مظقدة جدا و مرتبطة بظدد من 
مختمف أشكاليا ىي القوة  الظوامل، و تظريف القوة واضح ال يكون الى بظالقة مع 

الظامة و تشمل القوة من جميع المجموعات الظضمية أو القوة الخاصة التي تمثل 
ظيور القوة من عامل عضمي واحد، و في المجال الري اضي ال يمكن مالحظة 
القوة بشكل صافي بل تكون عمى شكل قوى قصوى و ىي أقصى ما يمكن لمجياز 

عضمي ال إرادي و نجد كذلك قوة السرعة و  الظضمي الظصبي توليده في تقمص
 قدرة الجياز الظضمي في التحمل و المقاومة مع أكبر سرعة ممكنة لمتقمص

 (jugenweineek)  .الظضمي باإلضافة الى قوة التحمل
البدنية تتمثل أىمية  القوة في المجال الرياضي أنيا تساىم في تقدير عناصر الياقة 

 (2009)محمود،   االخرى.
  السرعة : 

( السرعة  ىي القدرة التي تسمح عمى قاعدة الحركة  عمميات 1977) فريحسب  
النظام الظصبي الحركي و الخصائص التي تممكيا الظضالت عمى توليد القوة، من 
تطبيق حركات و انشطة في أقل زمن و في الظروف المتاحة نجد السرعة المرتبطة 

بطة بالنشاط أو الحركة بالنشاط أو الحركة المتتابظة مثل الركض، و السرعة المرت
 مظزولة مثل الرمي.
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 :المرونة  
سظة عن طريق قدراتو تتمثل المرونة في قدرة الرياضي عمى القيام بحركات مفصمية وا

ثير القوة الخارجية و المرونة تتظمق بالظضالت، المفاصل و المحفظات أالخاصة أو بت
بالمرونة مثل الظمود الفقري المفصمية، و تكون عامة عندما تتمتع األعضاء الظامة 
نتحدث عن مفصل مظين و  ايكون ذلك حسب النشاط الممارس و تكون خاصة عندم

قد تكون ناشطة أي باستخدام الرياضي لقدراتو الخاصة أو الراكدة باستخدام قوة خارجية 
 من عند الزميل.

  :التناسق 
شكل دقيق و حسب فري بسمح التناسق لمرياضي من إتقان الحركات الرياضية ب 

اقتصادي و سريع في مواقف متوقظة أو غير متوقظة، و نجدىا عامة أي من نتيجة 
لتظمم عدة حركات متنوعة أي في أنشطة رياضية مختمفة و خاصة تكون في نشاط 

 (jugenweineek)  رياضي واحد و تكون ليا مميزات خاصة بيا.
 المهارية:االختبارات  -2-11-5
  ىي االختبارات المستخدمة لقياس الميارات المستخدمة من طرف العبي كرة القدم. 

 (2009)محمود، 
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 خالصة الفصل الثاني:
ن تكون ألنا أن عممية االنتقاء ال يمكن  من خالل ما تطرقنا اليو في الفصل يتضح 

الى أن  افةباإلضالجوانب المتظمقة بالمظبة،  لجميعإال وفق منيج عممي شامل 
االختبارات التي تظتبر أحد الوسائل المستخدمة في عممية االنتقاء تتطمب من المدرب 
مستوى عممي و وسائل بحث متطورة لكي توفر لو أدق النتائج المؤدية الى المستوى 

 الظالي.
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 :تمهيد
في ىذا الفصل االخير سنتطرق الى إحدى المراحل اليامة  في حياة الفرد أال و ىي  

الطفولة المتأخرة و ىي مرحمة إتقان الخبرات و الميارات المغوية و الحركية و العقمية 
دريجيا من مرحمة الكسب الى مرحمة االتقان، و ينتقل الطفل تلسابق اكتسابيا حيث ا

تتميز بظيور العالقات بين االفراد  في نفس السن و نفس الجنس التي يسودىا التعاون 
 و غمبة الروح الرياضي.

سوف يتم توضيح مفيوم الطفولة المتأخرة و أىم خصائصيا و مشاكميا مع االشارة  
 العالم و الفائدة التي تعود بيا ليذه الفئة.الى المعبة االكثر شعبية في 
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 الرياضة :  -3-1
 تعريف الرياضة : -3-1-1
أن الرياضة ىي مجموعة التدريبات التي   la rousseجاء  في القاموس الفرنسي  

تؤدي في شكل فردي او جماعي و تيدف  الى الترويح عن النفس، أو لمجرد المعب 
أو المنافسة و تمارس من خالل قواعد معينة تعرف بقواعد المعبة و من يمارسيا ال 

 (2006 )السعدني، ييدف من وراءىا الى تحقيق عرض نفعي مباشر.
 أنواع الرياضة : -3-2-1

 الرياضة الفردية: 
ياضات القتالية فييا يوجد المنافس في مواجية خصم واحد، مثمما ىو معمول بو في الر 

خصوم من دون فرق مثمما ىو معمول بو في ألعاب القوى و و في مواجية عدة 
 السباحة.

  : الرياضة الجماعية 
و  تفاعل، و ىذا الكذا التعاطي لكل كبيرة و صغيرةكبير من الرياضيين و  فييا تفاعل

ينتج عنو ما يسمى بالديناميكية الجماعية و سميت بالجماعية ألنيا تجمع عددا من 
 م ،(1996)المجتمع،   الممارسين ضد عدد آخر.

 كرة القدم: -3-2
 تعريف كرة القدم: 3-2-1
كرة القدم عبارة عن لعبة  يشارك فييا فريقان يتكون كل واحد منيما من إحدى عشر  

العبا، و يحاول كل فريق إدخال الكرة في مرمى الخصم و تسمى المحاولة الناجحة 
ىدف و الفائز ىو الفريق الذي ي حرز أكبر عدد ممكن من االىداف خالل شوطي 

و اربعين دقيقة، يستخدم الالعبون أقداميم المباراة الذي يدوم كل واحد منيما حمسة 
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ب، رؤوسيم أو أي جزء من أجساميم ما عدا األيدي أو االذرع لدفع الكرة أو التحكم 
 (2008)الزبيدي،   فييا.

منيما من احدى عشر العبا،  لفأمعبة التي تتم بين فريقين يتبأنيا ال تعرف ايضا 
الشكل و في نياية كل من طرفييا مرمى  منفوخة فوق أرضية مستطيمةمون كرة يستعم

اليدف، يحاول كل فريق إدخال الكرة فيو عبر حارس المرمى بغية تسجيل ىدف، و 
لمتفوق عمى المنافس باحراز االىداف، يتم تحريك الكرة باألقدام و الراس، و خالل 

)ناصيف،  داخل منطقة الجزاء.المعب ال يسمح اال لحارس المرمى بإمساك الكرة بيده 
 م(1993

 القوانين االساسية في كرة القدم: 3-2-2
 : الممعب -1-
م كحد أدنى، و عرضو كحد أقصى 90م كحد اقصى و 120يكون طول الممعب  

م و عرضو 100م كحد أدنى، أما بالنسبة لممباريات الدولية فيكون الطول 45م و 90
 م.75حتى  64من 

 الكرة: -2-
يجب أن تكون مستديرة مصنوعة من الجمد او أي مادة أخرى مناسبة ال يتعدى  

 غرام.450سم أما وزنيا فال يزيد عن  68سم و ال تقل عن 70محيطيا 
 عدد الالعبين: -3-
يتكون الالعبون من احدى عشر العبا أحدىم حارس مرمى و ال يمكن ابتداء مباراة  

 (1999)متولي،   إذا كان عدد الالعبين يقل عن سبعة العبين.
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 الحكام:  -4
يحكم المباراة حكم واحد بمساعدة مراقبين لمخطوط  التماس و حكم رابع يقوم بمراقبة  

 المباراة فنيا.
 فترات المعب: -5-

  دقيقة.15د تتخمميما فترة راحة ال تزيد عن  45تتكون من شوطين كل شوط يدوم 
 (2009)محمود، 

 بداية المعب: -6
نصفي الممعب و ركمة البداية عمى القرعة بقطعة نقدية و لمفريق الفائز يتحدد اختيار 

 بالقرعة الحق في اختيار إحدى ناحيتي الممعب او ركمة البداية.
 الكرة في الممعب أو خارج الممعب: -7

تكون الكرة خارج الممعب عندما تعبر كميا خط المرمى أو التماس، عندىا يوقف الحكم 
المباراة الى  ةفي جميع االحوال األخرى من بداي في الممعبالمعب و تكون الكرة 

 نيايتيا.
 طريقة تسجيل الهدف: -8

 ن و تحت العارضة.يتازت الكرة خط المرمى بين القائمدف كمما اجييحتسب  ال
 األخطاء و سوء السموك: -9
 يعتبر الالعب مخطئا إذا تعمد   ارتكاب مخالفة من المخالفات التالية : 

  محاولة  ركل الخصمركل او. 
 عرقمة  الخصم مثل محاولة اسقاطو او االنحناء امامو او خمفو. 
 دفع الخصم بعنف. 
 يمنع لمس الكرة باليد إال حارس المرمى. 
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 دفع الخصم بالكتف من الخمف إال اذا اعترض طريقو 
 الضربة الحرة : -11

 المباشرة و ىي التي يجوز فييا إصابة مرمى الفريق المخطئ مباشرة 
 الغير مباشرة و ىي التي ال يمكن احراز ىدف بواسطتيا إال إذا  لعب الكرة 

 او لمسيا العب آخر. 
  ضربة الجزاء تضرب الكرة من عالمة الجزاء و عند ضربيا يجب أن يكون

 جميع الالعبين خارج منطقة الجزاء
 : عندما تخرج الكرة من خط التماس.رمية التماس -11
تجتاز الكرة بكامميا المرمى فيما عدى الجزء الواقع بين ى: عندما ضربة المرم -12

 القائمين و يكون آخر من لعبيا من الريق الخصم.
: عندما يخرج الخصم الكرة من خط المرمى فيما عدى الجزء الضربة الركنية -13

 (2007/2008)المسعود،   الواقع بين القائمين.
 الناشئين :تعريف فئة  -3-5
سنة و تسمى مرحمة الطفولة  12-9: ىي الفترة الممتدة من poulostitiethحسب  

المتأخرة و تتميز بظيور العالقات بين االفراد في نفس السن و نفس الجنس التي 
 (poulostitieth ،1974)  يسودىا التعاون و غمبة الروح الرياضية.

 ىي مرحمة الطمون الجنسي، حيث ال يرتكز الشبو في الجزء العموي frerdأما حسب 
و يميل لتكوين الصداقات و التفاعل االجتماعي  ،من الجسم تحل فييا العقد و الكت

 (1995)زىران،  مع رفاق السن.
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 سنة(: 12-9مفهوم الطفولة المتأخرة : ) -3-6
ىي مرحمة اتقان الخبرات و الميارات المغوية و الحركية و العقمية السابق اكتابيا  

حد ذاتو حيث ينتقل الطفل تدريجيا من مرحمة الكسب الى مرحمة الاتقان، و الطفل في 
نفعالية و يميل الطفل ميال شديدا الى الممكية التي تبدأ في ثابت و قميل المشاركة اال

جو الى االنتماء الى الجماعات المنتظمة بعد ان كان يميل قبل النمو قبل ذلك كما يت
 (1992)عيساوي، ،  ذلك لمجرد االجتماع لمن في سنو.

 سنة(: 12-9متطمبات النمو خالل مرحمة الطفولة المتأخرة ) -3-7
سوف نتطرق أىم المظاىر الرئيسية لممطالب خالل العمر لنبين مدى تتابعيا و 
أىميتيا في عممية التكيف التي تساعد الفرد عمى أن يتقبل الحياة التي يحياىا بقبول 

 حسن دون عسر و ىي:
 يكون الفرد اتجاىا عاما حول نفسو ككائن حي ينمو 
 .يتعمم الفرد كيف يصاحب أقرانو 
   ات االساسية لمقراءة و الكتابة و الحساب.يتعمم الميار 
  .يكون المفاىيم و المدركات الخاصة بالحياة اليومية 
 يكون الضمير، و القيم االخالقية و المعايير  السموكية 
  كال الجنسين.الرفقاء تكوين عالقات مع 
 .تكوين االتجاىات النفسية المتصمة بالتجمعات البشرية 
  و الكبار.استقالل عاطفي عن الوالدين 
 .(1976)جالل،   تقبل الطفل التغيرات التي تحدث لو نتيجة لنمو الجسم 
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 سنة(: 12-9بعض مشكالت الطفولة المتأخرة ) -3-8
 بعض مشكالت الطفولة المتأخرة من واقع الدراسات: -3-8-1

 : الدراسات األجنبية 
( الى تزايد في تردد أطفال ىذه المرحمة rosent 1964تشير عديد من الدراسات )

عمى عيادات  الصحة النفسية ليصل الى ثالثة أضعاف ما ىو عميو في مرحمة ما قبل 
 المدرسة كما ان نسبة تردد الذكور أعمى بكثير بالنسبة لإلناث

( وجد أن آباء الطبقة asinbach et adelbruk 1981و في دراسة أخرى أجراىا )
صرحوا بوجود عدد كبير من المشكالت و انخفاض في الكفاية مقارنة  بما الدنيا قد 

صرح بو آباء الطبقة المتوسطة، أما من حيث النوعية فمشكالت الطبقة الدنيا ىي: 
االنضباطية، جية الضبط لسموكيم الخارجي، بينما أىم مشكالت الطبقة الوسطى ىي: 

ىذه المرحمة من واقع سجالت جية الضبط سموكيم الداخمي، أما مشكالت أطفال 
 العيادات النفسية الخوف من بعض الحيوانات، األماكن و التبول الالإرادي.

 :الدراسة العربية 
في الكويت عمى أن المشكالت التي يعانييا  م و التي أجريت1977 أحمد الفقيدراسة 

 ىؤالء: الالمباالة، الكذب، و التأخر الدراسي.
مشكمة التعمم االبتدائي في الكويت كما يتصورىا معممو م  ل1987دراسة المؤلف سنة 

المرحمة االبتدائية كشفت عن المشكالت التالي: الحركة المفرطة، الالمباالة، عدم 
 االعتماد عمى النفس، االىمال في أداء الواجبات المدرسية.

  الى المشكالت األكثر شيوعا عند االطفال في ىذه المرحمة و ىي بدر العمرو يشير 
استخدام األلفاظ البذيئة، كثرة إصابات الطفل الناتجة عن حركتو الزائدة، صراع  البنين 
مع البنات في االسرة خاصة عندما يحاول الذكور ممارسة السمطوية الممثمة في 
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النموذج الذكري ) األب( عمى إخوتيم و كثرة اسئمة الطفل التي تزعجو أحيانا و 
 (1997)الزيماوي،   المشكل الدراسي.

 عدم ضبط النفس: -3-8-2
ى التحكم في انفعاالتو و ضبط نفسو و لكن كثيرا ما اليميل الطفل  في ىذه المرحمة  

نالحظ ثورة الطفل في ىذه المرحمة عمى بعض األوضاع القائمة و القوانين الصارمة 
منفعال و ثائرا غير قادر عمى التحكم التي يفرضيا الكبار من حولو، مما يجعل الطفل 

 في مشاعره و ضبطيا.
و تزداد ىذه الحالة سواء حتمية يتعمدىا ىؤالء الكبار من إخوة و أخوات أو في اإلباء  

 و المعممين و تؤدي بالطفل الى انحناء سموكو.
 الهروب من المدرسة : -3-8-3
في مرحمة الطفولة المتأخرة و تنتشر ظاىرة اليروب من المدرسة بين عدد من التالميذ  

قد يكون اليروب من المدرسة كميا أو بعض الحصص فييا و ىناك أسباب عدة 
 لميروب لعل أىميا:

  .عدم راحة التمميذ في المدرسة 
 .عدم اشباع المدرسة لحاجاتو و ميولو 
  .عدم انسجامو مع المدرسة و كرىو ليا 
 .كرىو لبعض المدرسين 
 تثير اىتمامو كره لبعض المواد التي ال 
 .عدم احساسو بقيمة المدرسة و ما فييا 
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و ىناك اسباب أخرى يكون فييا المنزل مسؤوال عن بعضيا كعدم إعطاءه المصروف  
مما يجعمو يقارن بينو و بين زمالءه فال يميل الى الذىاب لممدرسة، و قد يرجع ذلك 

 الى رداءة مالبسو....الخ.
 االنطواء عمى النفس: -3-8-4
قد يعتمد الطفل في ىذه المرحمة الى االنزواء و السمبية بدل العدوانية و الفعالية و  

نطواء قد ينال من البيئة التي الاىنا أن الطفل الذي  يتسم بطابع النشاط، ووجو الخطر 
يعيش فييا القبول و التشجيع عمى اعتبار االنطواء أنو طاعة و امتثال لذلك فإن بذور 

ما تجد ليا ممبيا في ىذه المرحمة من النمو يسيل عمييا بعد ذلك ان ىذا السموك  حين
تنمو و تفصح عن نفسيا في شخصية غير سوية في المستقبل و السموك االنطوائي 
يرجع أصال الى سوء التكيف بين الطفل و البيئة التي يعيش فييا و عدم إمكانية البيئة 

 في إشباع الحاجات النفسية لمطفل.
 
 سنة( و الممارسة الرياضية : 12-9ة المتأخرة )الطفول-3-9

ابتداء من سن التاسعة تصبح حركاتو أكثر اقتصادية حيث أن الجياز  ان الناشئ
ية  المركزي العصبي يمتمك مستوى عالي لمتحميل إذ أن الناشئ في ىذه المرحمة الحرك

الرشاقة و االستجابة تقان كما يمتاز بالسرعة و القوة و الايظير قدرة ممتازة لمتعمم و 
 (1992)البسيوني،   العالية و التوقيت و التعمم في ظروف مختمفة.

 
يمكن أن ندرب  الناشئ عمى تعمم الميارات الحركية الرياضية يقول عبد الحمان "أن 

الحركية و القدرات البدنية و النفسية لناشئي ىذه المرحمة تساعد عمى تعمم الميارات 
 (Brikci ،1992) .البد من توجيييم لمتدريب المتعدد الجوانب و االختصاص"
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في المراحل و أنسبيا، لكي تعطي الناشئ ىناك من يعتبر أن ىذه المرحمة من أىم 
سنة( مرحمة  12-9األلعاب، حيث أنو من الضروري اعتبار ىذه المرحمة خاصة من )

 ضرورية لناشئ.تخصص 
عند بداية السن المتأخر يستطيع الناشئ تعمم الحركات التي تكون في بعض االحيان 

 (arramen ،2004) ذات مستوى عالي من الصعوبة.
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 خالصة :
 مرحمة الناشئين من المراحل التي يمر بيا االنسان خالل حياتو، و تحدث فييا عدة

تغيرات، ىذه التغيرات تؤدي الى اضطرابو و صعوبة تكيفو مع ىذه المرحمة الجديدة 
 عميو، و خاصة مرحمة الطفولة المتأخرة

و تساىم كرة القدم باعتبارىا من الرياضات التي يميل الييا الطفل في ذه المرحمة، فيي 
ه في بناء تمعب دورا كبيرا في تنفيسو عن مكبوتاتو و ما يخالج صدره كما تساعد

 عالقات اجتماعية.



منهجية البحث و اجراءاته الميدانية                    الفصل الرابع                  
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 :تمهيد
و دقتيا تتعدى الجانب النظري المنطمق منو، يتطمب تدعيميا  ية دراسةأإن أىمية 

ميدانيا من أجل التحقق من فرضيات الموضوع، و ىذا ما يتطمب من الباحث توخي 
الدقة في اختيار المنيج العممي المالئم و االدوات المناسبة لجمع المعمومات، التي 

صائية، من أجل الوصول الى يعتمد عمييا فيما بعد و كذا حسن استخدام الوسائل االح
نتائج ذات داللة و دقة، تساىم في تسميط الضوء عمى االشكالية المدروسة و في تقدم 

 البحث العممي بصفة عامة.
 : الدراسة األساسية -4-1
: استخدمنا ىذا المنيج في الكشف عن آراء المدربين و ذلك المنهج الوصفي 4-1-1

ة والية مستغانم كما يستخدم أيضا لموقوف عمى لوصف ظاىرة عممية االنتقاء في أندي
 قضية محددة تتعمق بجماعة أو فئة معينة و ىو يتصف ب:

 .تعريف الظاىرة دون زيادة 
   وصف عميق و مركز لمشكمة معينة، فيو ليس مجرد عابر بل يتعدى ذلك

 ليصل الى أعماق المشكمة أو الظاىرة المراد دراستيا.
لما ىو قائم بالفعل فحسب، بل إن عممية  تحميمية ليس مجرد حصر شامل أو مجرد 

لتوضيح الطبيعة الحقيقة لظاىرة  عن طريق الوقوف عمى الظروف المحيطة بيا أو 
 (2006)اليادي، االسباب الدافعة  الى انتشارىا.
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 :متغيرات البحث -4-1-2
 المتغير المستقل : -

من المتغيرات اسم العوامل المؤثرة و ىذا المتغير ىو الذي يطمق  عمى ىذا النوع 
يعتبره الباحث المؤثر الرئيسي في الظاىرة أو السموك الذي يالحظو أو يدرسو و يسمى 

 (2003)المنسي، متغير التجريبي.الأيضا ب
 كفاءة  مدرب كرة القدم.تمثل المتغير المستقل في بحثنا في 

 المتغير التابع: -
يسمى ىذا النوع من المتغيرات بمتغير االستجابة و ىو ما ينتج من أثر لممتغير 

 المستقل أي أن قيمة ىذا المتغير تتغير وفقا لقيمة المتغير المستقل.
 عممية االنتقاء الرياضي.أما المتغير التابع فيو 

 المجتمع: -4-1-3
التي يدرسيا الباحث، فمجتمع الدراسة أو نعني بمجتمع  البحث جميع مفردات الظاىرة 

 البحث إذن ىو جميع االفراد او االشخاص أو االشياء الذين يكونون موضع البحث.
العب( ناشطين في مدارس  520مدربو  20نادي ) 16تكون مجتمع البحث من  

لمرياضة حسب المعمومات المتحصل عمييا من رابطة القدم لوالية مستغانم الموسم 
 (2018/2019) الرياضي

 العينة: 4-1-4
ىي جزء من مجتمع البحث االصمي يختارىا اباحث أساليب مختمفة و بطريقة تمثل  

المجتمع االصمي و تحقق أغراض البحث و تغني الباحث عن مشقات دراسة المجتمع 
 األصمي.
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سنة( و ذلك لصغر المجتمع و تسمى ىذه  12-9تم اختيار كل مدرب فئة الناشئين )
 نادي. 16مدرب و  20عينة مقصودة و تمثل عددىا في  اليينة

 مجاالت البحث: -4-1-5
 المجال البشري: -

 نادي. 26مدرب ل 30تكون من 
 المجال الزمني: -
بعد موافقة االستاذ المشرف  عمى االستبيان قمنا بتوزيعو عمى المدربين و جمعو  

 .20/05/2019الى  06/05/2019ابتداء من 
 :المجال المكاني 
 .ب والية مستغانممدرب في مختمف مالع 30الستبيان الىلقد قمنا بتوزيع ا

 حث:بأدوات ال -4-1-6
 * االستبيان:

يعتبر االستبيان أحد وسائل البحث العممي الذي يستعمل عمى نطاق واسع من أجل  
أو اتجاىاتيم و  الحصول عمى بيانات او معمومات تتعمق بأحوال الناس أو ميوليم

 داتيم.دوافعيم او معتق
و الجمل الخبرية التي يطمب من أجموعة من االسئمة و االستبيان أداة تتضمن م

)العطوي، المفحوص االجابة عنيا بطريقة يحددىا الباحث، حسب أغراض البحث.
2007) 
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المدربين و كانت محاور االستبيان تم طرحيا عمى أسئمة10تكون االستبيان من  
 كالتالي:
 ول المحور األ: 
 ( التي تسمح خامسمتكون من االسئمة ) من السؤال األول حتى السؤال ال

 نتقاء.رة و مدى فيم المدربين لعممية االببمعرفة  المستوى األكاديمي و الخ
 :المحور الثاني 
 شر( التي توفر لنا اعلحتى السؤاال سادسمتكون من األسئمة ) من السؤال ال

المدربين لالختبارات و األنواع المستخدمة، و  مدى استخدامالمعمومات حول 
 م(1987)نبيل، مدى تحكميم فييا.

 : الوسائل اإلحصائية -4-1-6
 :الصدق-

صدق االختبار أو المقياس يشير إلى الدرجة التي يمتد إلييا في قياس ما وضع 
أجمو فاالختبار أو المقياس الصادق ىو الذي يقيس بدقة كافة الظاىرة التي من 

 اإلحصائيةوباستعمال الوسائل  (193ص1995)حسنين،  صمم لقياسيا.
 التالية تم حساب ثبات و صدق االختبار.

 لبيرسون" ر" االرتباط معامل
 :حساب معامل الثبات -

 لممقياس:معامل الثبات و الصدق  -
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 المقترح . االستبيانصدق يمثل معامل الثبات و  (11جدول )
 

 المحاور
حجم 
 العينة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 معامل الثبات
معامل 
 الصدق

 .ر.جدولية

المحور 
 األول
 

01 10 1.10 

1900 
1900 

19010 
المحور 

 الثاني
 1900 1900 

 

                           0.05عند مستوى الداللة 00602قيمة "ر" الجدولية 
 10ن=

تراوحت )محصورة(  ما  لممقياسالجدول أن قيم معامل االرتباط  ىذا يتبين من خالل
 الثبات إلى( بالنسبة 0.96-0.91الصدق و) إلى( بالنسبة 0.98-0.95بين )

بالرجوع إلى جدول الدالالت االرتباط البسيط لبيرسون لمعرفة ثبات و الصدق االختبار 
بالمقارنة مع "ر" الجدولية التي  إحصائياو ىذه القيم دالة  0.05لةعند مستوى الدال

 الذي تم بناءه بغرض قياس االستبيانلطالبان الباحثان أن وعميو يتبين  00602بمغت 
بدرجة ثبات و صدق عاليتين عند مستوى الداللة  عممية االنتقاء بالنسبة لالعبين يتميز

0.05 
تعتبر الموضوعية من أكثر المشاكل التي تؤثر في الثبات لذلك البد الموضوعية:  -

، صفحة 2003)فرحات،   .من الدقة المتناىية في إجراء االختبار وتسجيل النتائج 
170)  . 

عالوي: "ىي مدى تحرر المحكم أو الفاحص من العوامل ل ويعرفيا محمد حسن
  (169، صفحة 1986)عالوي و محمد،  كالتحيز".الذاتية 
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إلى مجموعة من  وبعد تقديم ىذا االستبيانإن الطالبان الباحثان استخدم في بحثو 
المحكمين الذين تتوفر فييم درجة الدكتوراه فما فوق عمى مستوى معيد التربية البدنية و 

مستغانم ،وذلك بغرض التحكيم ثم بعد ذلك تقديميا عمى  الرياضية التابع لجامعة
 المدربين.مجموعة من 

ول التي تم بناءىا سيمة وفي متنا االستبيانفتبين أن فقرات وعبارات أداة 
 المختبرين.

طالبان الباحثان أن يستخمص أن أداة الدراسة يمكن لوبناء عمى الخطوات السابقة 
  .بدرجة عالية من الثبات والصدق و الموضوعية يتميز( االستبيان الخاص بالمدربين)

 الدراسات اإلحصائية :                                                                     
إن اليدف من استعمال الوسائل اإلحصائية ىو التوصل إلى مؤشرات كمية     

تساعدنا عمى التحميل والتفسير والتأويل والحكم عمى مختمف المشاكل باختالف نوع 
المشكمة وتبعا لميدف الدراسة، ولكي يتسن لنا  التعميق والتحميل عن نتائج اإلستمارة 

              ميل اإلحصائي والمتمثل في طريقتين ىما:بصورة واضحة وسيمة قمنا بأسموب التح
                                                                   النسبة المئوية: -1  

                                                                      100س___________ 
 ع×__________ 

                                                                                       100×س                               
                                                                           ×   =            _____________فإن: 

 ع                                   
                                                                                           النسبة المئوية×: 

ع : عدد اإلجابات ) عدد التكرارات (                                                                                   
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ينة                                                                                                 س : عدد أفراد الع
 (: 2اختبار حسن المطابقة )كا -2

بنوع خاص في اختبار حدي داللة الفرق، بين تكرار حصل  2يستخدم اختبار كا
 (228،226، صفحة 1999مدخيري، )مح عميو الباحث.

 ويتم حسابو بالطريقة التالية:    
 حيث أن:

 م : المجموع 
 ك ش : التكرار المشاىد     
 ك ت)كش( : التكرار المتوقع      
 .1 –درجة الحرية = عدد االختبارات      

 
   

2ك ت ( –مج)ك ش   

2كا =                     ___________________                                   

 ك ت
 

 
 العينة                                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتكرار المتوقع= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 عدد االختبارات                                               

 1-درجة الحرية= عدد االختبارات
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  معامل الثبات(معامل االرتباط لبيرسون(: 
 نكتب معادلة االرتباط لبيرسون كالتالي :      

ن مج(س  ص) (مج س)(مج  ص)

²ص (مج ص)  √ ²س (مج س)    ن مج   ن مج 
، 1995)الشربيني،  .....  ر 

 (132صفحة 
 :حيث أن 

 مج س : مجموع قيم االختبار )س( .
 مج ص : مجموع قيم إعادة االختبار .

 : مجموع مربعات قيم االختبار س . ²مج س
 : مجموع مربعات قيم إعادة  االختبار . ²مج ص

 (: مربع مجموع قيم االختبار س . ²) مج س
 (: مربع مجموع قيم إعادة االختبار ص .²)مج ص

 االختبار القبمي س واالختبار البعدي ص مج ) س.ص( مجموع القيم بين
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 : خالصة
من خالل ىذا الفصل و استنادا الى منيجية البحث العممي تم اختيار المنيج الوصفي 
كمنيج متبع، و تحديد مجتمع و عينة البحث بحيث تم اختيار مجتمع البحث كميا 

المعمومات تحددت مجاالت البحث، كعينة لدراسة، و استخدمنا االستبيان كوسيمة لجمع 
 2و تطرقنا في ىذا الفصل الى تحديد الوسائل االحصائية ) النسب المئوية، كا

 المحسوبة( التي سنقوم باستعماليا في الفصل الخامس.
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 تمهيد 

تطمب منيجية البحث عرض وتحميل النتائج ومناقشتيا، وعمى ىذا األساس اقتضى ت 
عرض وتحميل النتائج التي ألت إلييا الدراسة وفق طبيعة البحث و  األمر

تفريغ االستمارات االستبيانية في جداول قصد ب.حيث قام الطالبان الباحثان إجراءاتو
 معالجة نتائجيا الخام إحصائيا.

ىذا من خالل المعالجة و  ،ى عرض نتائج الدراسة الميدانيةسنتطرق في ىذا الفصل إل
 ،بإتباع المنيج الوصفي ،اإلحصائية إلجابات أفراد العينة المختارة في البحث

كما سنقوم بمناقشة ىذه النتائج أداة االستبيان ، باستعمال أدوات البحث المتمثمة في و 
في ظل اإلطار النظري الخاص  الطرق اإلحصائية المحسوبة بمختمفبتحميل القيم 

 .بالدراسة
 :بالمدربين االستبيان الخاص.عرض نتائج 2-2-1

عمى ضوء أىداف البحث و فروضو يعرض الطالبان الباحثان نتائج البحث       
 آن ......................................... عمى نحو األتي:في جداول تبين
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األول:المحور   

 ؟ماهي الشهادة التي تحصمت عميها:1س

تقني  اإلجابات
 سامي

ماجيستر أو 
 ماستر

شهادات  دكتوراه
 أخرى

 المجموع

 33 2 8 77 3 المدربين
 %733 %6,66 26,66% %56,66 %73 النسبة المئوية 

 78,99 المحسوبة 2كا
 7,82 الجدولية 2كا

 3 درجة الحرية
 3.35 مستوى الداللة

شيادة  صفيما يخ لممدربين2النسب المئوية وقيم كايوضح التكرارات و  (:2رقم )الجدول 
 المتحصمين عمييا.

يتضح لنا بأنو 2حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المدربين وىذا عند مستوى 

 الجدولية.2المحسوبة أكبر من كا2كابحيث نجد أن  ، 3ودرجة الحرية  3.35داللة 
 متحصمين عمى شيادة ماجيستر أو ماستر.الاالستنتاج: نستنتج أن أغمب المدربين 
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شيادة المتحصمين  فيما يخص ية  حسب  المدربينيمثل النسب المئو (: 1الشكل )
 عمييا.

 عدد سنوات خبرة في مجال التدريب ؟:كم2س

إلى  37من  اإلجابات
 سنوات  35

إلى  35من
 سنوات 73

إلى  73من 
 سنة 76

 المجموع

 33 33 23 37 المدربين
 %733 73% %66,66 %23,33 النسبة المئوية 

 75,8 المحسوبة 2كا
 5,99 الجدولية 2كا

 2 درجة الحرية
 3.35 مستوى الداللة

عدد  صفيما يخ لممدربين2النسب المئوية وقيم كايوضح التكرارات و  (:3الجدول رقم )
 سنوات خبرة في مجال التدريب.

10 

56.66 

26.66 

6.66 
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 شهادات أخرى دكتوراه ماجٌستر أو ماستر تقنً سامً

 المدربٌن
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يتضح لنا بأنو 3حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المدربين وىذا عند مستوى 

 الجدولية.2المحسوبة أكبر من كا2كا، بحيث نجد أن  2ودرجة الحرية  3.35داللة 
 35االستنتاج: نستنتج أن أغمب المدربينعدد سنوات خبرتيم في مجال التدريب من 

 سنوات. 73إلى 

 

عدد سنوات خبرة في  فيما يخصية  حسب  المدربينيمثل النسب المئو (: 2الشكل )
 مجال التدريب.

 

 

 

 

 

 

23.33 
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 سنة 16إلى  10من  سنوات 10إلى  05من   سنوات 05إلى  01من 

 المدربٌن
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 ؟هل البرنامج المخصص لتكوين المدربين كان كافيا:3س

 

 المجموع غير كافي كافي جداكافي  اإلجابات

 33 17 08 05 المدربين
 %733 56,66% %26,66 %76,66 النسبة المئوية 

 7,8 المحسوبة 2كا
 5,99 الجدولية 2كا

 2 درجة الحرية
 3.35 مستوى الداللة

 

  عدد  صفيما يخ لممدربين2النسب المئوية وقيم كايوضح التكرارات و  (:4الجدول رقم )
 .المخصص لتكوين المدربين كان كافياالبرنامج 

يتضح لنا بأنو 4حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المدربين وىذا عند مستوى 

 الجدولية.2المحسوبة أكبر من كا2كا، بحيث نجد أن  2ودرجة الحرية  3.35داللة 
البرنامج المخصص لتكوين المدربين  يرون أن ج: نستنتج أن أغمب المدربيناالستنتا

 .غير كافي
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البرنامج المخصص  فيما يخص ية  حسب  المدربينيمثل النسب المئو (: 3الشكل )
 لتكوين المدربين كان كافيا.

 ؟ سبق أن شاركت في ممتقيات متعمقة بعممية االنتقاء الرياضي :هل4س

 المجموع نادرا أحيانا دائما اإلجابات

 33 78 39 38 المدربين
 %733 63% %33 %73 النسبة المئوية 

 77,4 المحسوبة 2كا
 5,99 الجدولية 2كا

 2 درجة الحرية
 3.35 مستوى الداللة
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سبق  صفيما يخ لممدربين2النسب المئوية وقيم كايوضح التكرارات و  (:5الجدول رقم )
 متعمقة بعممية االنتقاء الرياضي.وأن شاركوا في ممتقيات 

يتضح لنا بأنو 5حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المدربين وىذا عند مستوى 

 الجدولية.2المحسوبة أكبر من كا2كا، بحيث نجد أن  2ودرجة الحرية  3.35داللة 
شاركوا في ممتقيات متعمقة بعممية االنتقاء ي لن نستنتج أن أغمب المدربين االستنتاج:
 الرياضي.

 

سبق وأن شاركوا في  فيما يخص ية  حسب  المدربينيمثل النسب المئو (: 4الشكل )
 ممتقيات متعمقة بعممية االنتقاء الرياضي.
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 ؟تمقيت تكوينا خاصا بعممية االنتقاء الرياضي :هل5س

 المجموع ال نعم اإلجابات

 33 23 37 المدربين
 %733 %76,66 %23,34 النسبة المئوية 

 8,53 المحسوبة 2كا
 3,84 الجدولية 2كا

 7 درجة الحرية
 3.35 مستوى الداللة

 

تمقي صفيما يخلممدربين2النسب المئوية وقيم كايوضح التكرارات و  (:6الجدول رقم )
 .تكوينا خاصا بعممية االنتقاء الرياضي

يتضح لنا بأنو 6حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المدربين وىذا عند مستوى 

 الجدولية.2المحسوبة أكبر من كا2كا، بحيث نجد أن  7ودرجة الحرية  3.35داللة 
 تمقوا تكوينا خاصا بعممية االنتقاء الرياضي.لني االستنتاج: نستنتج أن أغمب المدربين
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نا خاصا تمقي تكوي فيما يخص ية  حسب  المدربينيمثل النسب المئو (: 5الشكل )
 بعممية االنتقاء الرياضي

 المحور الثاني:

 ؟ماهو المدرب المناسب النتقاء الناشئين حسب رأيكم :6س

الحاصل عمى  اإلجابات
 شيادة فقط

الذي يممك 
 فقطالخبرة 

الذي يممك الخبرة 
 والشيادة فقط

 المجموع

 33 23 35 35 المدربين
 %733 66,66% %76,66 %76,66 النسبة المئوية 

 75 المحسوبة 2كا
 5,99 الجدولية 2كا

 2 درجة الحرية
 3.35 مستوى الداللة

المدرب صفيما يخلممدربين2النسب المئوية وقيم كايوضح التكرارات و  (:7الجدول رقم )
 .المناسب النتقاء الناشئين حسب رأيكم
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يتضح لنا بأنو 7حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المدربين وىذا عند مستوى 

 الجدولية.2المحسوبة أكبر من كا2كا، بحيث نجد أن  2ودرجة الحرية  3.35داللة 
االستنتاج: نستنتج أن أغمب المدربينالمناسبين النتقاء الناشئين الذين يممكون الخبرة 

 والشيادة معا.

 

المدرب المناسب  فيما يخص ية  حسب  المدربينيمثل النسب المئو (: 6الشكل )
 النتقاء الناشئين حسب رأيكم.
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 :ما هو مفهوم االنتقاء حسب رأيكم كمدربين ؟7س

عممية االختبار عن  اإلجابات
 طريق المالحظة فقط

عممية االختبار 
باستعمال 

 مقابالت ودية

عممية االختبار 
حسب نظرة 

 المدرب

 المجموع

 33 5 78 37 المدربين
 %733 76,66% %63 %23,33 النسبة المئوية 

 9,8 المحسوبة 2كا
 5,99 الجدولية 2كا

 2 درجة الحرية
 3.35 مستوى الداللة
مفيوم  صفيما يخ لممدربين2النسب المئوية وقيم كايوضح التكرارات و  (:8) الجدول رقم

 االنتقاء حسب رأي المدربين.

يتضح لنا بأنو 8حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المدربين وىذا عند مستوى 

 الجدولية.2المحسوبة أكبر من كا2كا، بحيث نجد أن  2رية ودرجة الح 3.35داللة 
يرون أن مفيوم االنتقاء عممية اختبار  االستنتاج: نستنتج أن أغمب المدربين

 باستعمال مقابالت ودية.
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مفيوم االنتقاء حسب  فيما يخص ية  حسب  المدربينيمثل النسب المئو (: 7الشكل )
 رأي المدربين.

 الفحوصات الطبية والنفسية عمى الالعبين قبل عممية االنتقاء؟:هل تستخدمون 8س

 المجموع ال نعم اإلجابات

 33 28 32 المدربين
 %733 %93,33 %6,67 النسبة المئوية 

 77,8 المحسوبة 2كا
 3,84 الجدولية 2كا

 7 درجة الحرية
 3.35 مستوى الداللة

 

استخدام  صفيما يخلممدربين2وقيم كا النسب المئويةيوضح التكرارات و  (:9الجدول رقم )
 الفحوصات الطبية والنفسية عمى الالعبين قبل عممية االنتقاء.
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يتضح لنا بأنو 9حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المدربين وىذا عند مستوى 

 الجدولية.2المحسوبة أكبر من كا2كا، بحيث نجد أن  7 ودرجة الحرية 3.35داللة 
الفحوصات الطبية والنفسية عمى  يستخدمونال االستنتاج: نستنتج أن أغمب المدربين

 الالعبين قبل عممية االنتقاء.

 

استخدام الفحوصات  فيما يخص ية  حسب  المدربينيمثل النسب المئو (: 8الشكل )
 الطبية والنفسية عمى الالعبين قبل عممية االنتقاء.
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 :هل تمجأ إلى اختبارات معتمدة دوليا عند القيام بعممية االنتقاء ؟9س

 المجموع أحيانا دوما غالبا اإلجابات

 33 23 36 34 المدربين
 %733 66,66% %23 %73,33 النسبة المئوية 

 75,2 المحسوبة 2كا
 5,99 الجدولية 2كا

 2 درجة الحرية
 3.35 مستوى الداللة

 

 صفيما يخ لممدربين2 النسب المئوية وقيم كايوضح التكرارات و  (:11الجدول رقم )
 لجوء إلى اختبارات معتمدة دوليا عند القيام بعممية االنتقاء.

يتضح لنا بأنو 73حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المدربين وىذا عند مستوى 

 الجدولية.2المحسوبة أكبر من كا2كا، بحيث نجد أن  2ودرجة الحرية  3.35داللة 
يمجؤون إلى اختبارات معتمدة دوليا عند القيام ال االستنتاج: نستنتج أن أغمب المدربين

 بعممية االنتقاء.
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لجوء إلى اختبارات  فيما يخص ية  حسب  المدربينيمثل النسب المئو (: 9الشكل )
 معتمدة دوليا عند القيام بعممية االنتقاء.

 ؟سنة حسب رأيك  12-9الجوانب الضرورية لعممية االنتقاء الناشئين  ماهي:11س

 المجموع كل الجوانب بدني مياري اإلجابات

 33 36 36 78 المدربين
 %733 23% %23 %63 النسبة المئوية 

 9,6 المحسوبة 2كا
 5,99 الجدولية 2كا

 2 درجة الحرية
 3.35 مستوى الداللة

 

 صفيما يخلممدربين2النسب المئوية وقيم كايوضح التكرارات و  (:11الجدول رقم )
 .سنة حسب رأيك 72-9االنتقاء الناشئين الجوانب الضرورية لعممية 
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يتضح لنا بأنو 77حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المدربين وىذا عند مستوى 

 الجدولية.2المحسوبة أكبر من كا2كا، بحيث نجد أن  2ودرجة الحرية  3.35داللة 
لعممية االنتقاء  الميارياالستنتاج: نستنتج أن أغمب المدربين يعتمدون عمى الجانب 

 سنة. 72-9الناشئين 

 

الجوانب الضرورية  فيما يخص ية  حسب  المدربينيمثل النسب المئو (: 11الشكل )
 سنة حسب رأيك. 72-9لعممية االنتقاء الناشئين 
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 بالفرضيات:مناقشة و مقارنة النتائج  -5-2

 ولى:ئج التالية المتعمقة بالفرضية األلى النتاإمن خالل االستبيان توصمنا  

  سنة( و ذلك ما  72-9كاديمي لمدربي فئة الناشئين )ضعف المستوى األ
من المدربين المتحصمين عمى  %43تبينو النسبة المئوية التي تتمثل في 

 .الماجستيرو أولى و الغياب التام لمدكتوراه أ شيادة درجة
 غمبية المدربين لدييم خبرة أدى المدربين  و مما سبق تبين أن نقص الخبرة ل

 من إجمالي المدربين%63سنوات و تمثمت  نسبتيم في  5أقل من 
   عممية االنتقاء عممية ىامة و تتطمب تكوينا خاصا  الذي يفتقر البيو الكثير

 من المدربين لتتم بشكل صحيح.
   ن في الممتقيات المتعمقة باالنتقاء الرياضي و ىذا ما المدربون ال يشاركو

( بحيث أن  نصف المدربين  نادرا ما 35توصمنا اليو من الجدول رقم )
 يشاركون في ىذه الممتقيات.

  المدربون ال يستخدمون الطرق الموحدة لمحصول عمى المعمومات، كما ال
يستعممون االنترنت يتعاونون فيما بينيم لتدعيم و تقوية معارفيم حيث أنيم 

 .%63بنسبة 
  عممية االنتقاء ال تتم بطريقة موحدة، و ال يستوعبيا المدربون حيث أن

 %63تركيزىم ينصب عمى  الجانب المياري بنسبة تقدر ب 

لييا توضح أن المدرب ال يتمتع بالرصيد المعرفي  الكافي إىذه النتائج المتوصل 
في يا، فالمستوى الضعيف لممدرب لكي  يستوعب عممية االنتقاء و يتحكم في

 لى  انتقاء العبين ضعفاء المستوى .إعممية االنتقاء يقوده مباشرة 
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اء من ىنا يمكننا القول أن المستوى العممي لممدرب و فيمو لعممية االنتق 
 و منو نستطيع القول أن الفرضية  قد تحققت. خيرألالرياضي لو عالقة بيذه ا

 ستبيان  المتعمقة بالفرضية الثانية :الالييا  من خالل إنتائج المتوصل ال 

 خالل عممية االنتقاء الرياضي. كل المدربين يستخدمون االختبارات 
  المدربون يقومون باستخدام االختبارات الدولية في االنتقاء بنسبة  كبيرة و

 .%73قد قدرت ب 
  ىم عمى غياب استخدام االختبارات المخبرية من طرف المدربين و تركيز

 و ذلك ما تبين من خالل التحميل.  %73االختبارات الميدانية بنسبة 
 55قوم المدربون بشرح اليد فمن االختبار لالعبين بنسبة ي %. 
  .يقوم معظم المدربين بإعادة االختبارات  لمتأكد من ثباتو 

و رياضي، لكن كما سبق المدرب يقوم باستخدام االختبارات خالل عممية االنتقاء ال
ليو المستوى المعرفي لممدرب ال يسمح لو بالتحكم في االختبارات، و نجد إأن توصمنا 

كذلك سوء استخدام االختبارات في عممية االنتقاء الرياضي، و ىذا ما يقودنا الى 
استخدام  و تحكم المدرب في االختبارات لو عالقة بعممية االنتقاء الرياضي و منو 

 قد تحققت. نستطيع أن نقول أن الفرضية

ن الفرضية العامة و المتمثمة في أن لكفاءة مدرب ألى إمن خالل ما سبق  نتوصل 
سنة قد تحققت ىذه  72-9كرة القدم عالقة بعممية االنتقاء الرياضي لدى الناشئين 

 الفرضية أيضا.
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 خالصة :  

 من خالل ما تطرقنا إليو  في ىذا الفصل من عرض  و تحميل النتائج و مقارنتيا
لى نتائج تؤكد صحة الفرضيات و منو إت التي بنينا عمييا البحث وصمنا بالفرضيا

نستخمص أن كفاءة المدرب تمعب دورا  ىاما في عممية االنتقاء إال أن أغمبية 
لى إص الخيرة و ىذا ما يؤدي المدربين يعانون من ضعف في المستوى العممي و نق

و ىذا ما يوضحو  6ثناء االنتقاءأ المدربين في استخدام االختباراتعدم تحكم 
 المستوى المتدني ألندية والية مستغانم.
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بعد الدراسة التي تطرقنا الييا و المتمثمة في موضوع : كفاءة  االستنتاج العام :
سنة ( و عمى   72-9المدرب و عالقتيا باالنتقاء في كرة القدم لدى فئة الناشئين )

ج الدراسة و من خالل الفرضيات المطروحة توضح ان ضوء  ما توصمت اليو نتائ
المدرب ال يتمتع بالرصيد المعرفي الكافي لكي يستوعب  عممية االنتقاء و يتحكم 
 فييا، فالمستوى الضعيف  لممدرب في عممية االنتقاء و  نقص خبرتو و عدم فيمو

ن ىذه إمما ع لى انتقاء العبين ضعفاء  المستوىإلمحددات االنتقاء يقوده مباشرة 
مر الذي ال يحققو  سموب عممي ، األأستخدام افضل المترشحين بأالعممية ىي اختيار 

معظم المدربين فطرقيم في االنتقاء تدل عمى العشوائية و غياب المنيج العممي و 
رجاع إليو في النتائج السابقة يمكن إمق التوصل حسب رأينا و استنادا عمى ما  س

الممتقيات  ينيا ضعف التكوين، ضعف المشاركة فعوامل من بيلى عدة إمر ىذا األ
 طار المحمي و الدولي.تبادل المعارف و الخبرات عمى اإل و غياب التعاون  و

االنتقاء الرياضي، كما توضح  لنا أن المدرب يقوم باستخدام االختبارات خالل عممية 
ال يسمح لو بالتحكم  ن المستوى المعرفي لممدربإليو إن توصمنا إ لكن كما سبق و

في االختبارات، و نجد كذلك سوء استخدام االختبارات في عممية االنتقاء الرياضي ، 
استخداميا يعد جد ضروري خاصة االختبارات المخبرية لتدعيم عممية االنتقاء كما 

خالل  أنيا تعتبر  وسيمة وقائية لالعبين من خطر التعرض إلصابات مستقبمية و من
غمبية  المدربين  يشرحون االختبارات لكي يتسنى لالعب أن إابقة نالحظ النتائج الس

فيم ما يجب عميو فعمو و ىذا يعتبر أمر ايجابي فقيام المدربين بيذه  الخطوة ال 
يعتبر فقط السير  وفق منيج عممي بل يساىم في الحصول عمى مردود أفضل  من 

بإعادة االختبار لمتأكد من   طرف  الالعب، كما تبين أنو معظم المدربين يقومون
 صدقو و ثباتو. 
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 اقتراحات و فروض مستقبلية:
ر في بيدون إىمال جميع جوانبو لو دور ك االنتقاء المبني عمى أسس عممية صحيحة و إن 

الوصول  بالالعب الى اعمى مستوى من ناحية االداء، و من خالل الدراسة التي قمنا بيا  
االمثل و األنسب نتقاء و من أجل االنتقاء كذا آراء االختصاصيين فيما يتعمق بعممية اال

لموصول بفئة الناشئين الى المستوى العالي، انطالقا من ىذه الدراسة يمكننا تقديم بعض 
 االقتراحات و  التوصيات التالية:

   ينلعممية انتقاء الناشئ بين أكفاءاختبار مدر. 
 ضرورة النظر في برامج تكوين المدربين و تحسينيا. 
 في ىذا  دولية قصد االحتكاك مع مختصين عقد دورات تكوينية و تربصات  وطنية و

 .مجالال

 اتباع طرق عممية  في عممية االنتقاء. 

 توفير بيئة مالئمة قبل عممية انتقاء االعبين الناشئين. 

 سنة(  حيث تعتبر ىذه المرحمة أحين مرحمة في  21-9صغرى )االىتمام بالفئة ال
 .عممية انتقاء الناشئين

 ة خالل عممية انتقاء الالعبين.وصات الطبية الالزمإجراء الفح 

   برمجة مخطط خاص بعممية االنتقاء من حيث الخطوات المنيجية و طرق استعمال
القياسات و االختبارات و ذلك من أجل  التحكم في ىذه العممية من حيث الزمن و 

 الكيفية من طرف المسؤولين عن ىذه الرياضة.

 و العتاد الخاص بعممية االنتقاء و االجيزة ة يضرورة توفير الوسائل البيداغوج 

 قاء أخصائيين في مجاالت متعددة تحدد المعايير المعتمدة في تنان يقوم بعممية اال
 ذلك ) عمم النفس، مجال التربية و عمم الجتماع، و تدريب و الطب(.



 خاتمة
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 خاتمة:
من خالل الجانب النظري و الدراسة الميدانية و باستخدام  وسائل جمع المعمومات و  

ليها كانت ضمن إظهر لنا أن النتائج التي توصمنا بعد القيام بتفريغها و تحميمها ي
اني كثيرا، و الممحوظ أن الكرة في أندية والية مستغانم تع توقعاتنا، الن من المعروف

، فالتدريب الرياضي بشكل عام يعاني كثير من أسوءليها كانت إلكن النتائج المتوصل 
غياب دوي االختصاص و أصحاب الشهادات العميا، و عممية االنتقاء الرياضي بشكل 

المدربين،  لعممي لدىلى ضعف المستوى اإص تعاني كثير  أكثر و هذا  راجع خا
مي  المناهج و المواظبة في العمل و كذا نقص  مستخد لى غياب الجديةإافة ضإ

أي جديد و صبح يغمب عمى مالعبنا العمل بطريقة روتينية دون تقديم أالعممية، فقد 
يطات طويمة المدى و المتابعة مولية لكل الجوانب و التخطغياب االستمرارية و الش

سوء النتائج التي توصمنا  لى تكوين الفرق المستقبمية و ال نرجع إئمة التي تقود داال
ليه كرة القدم  في أندية والية إدرب فقط إذ أن الضعف الذي وصمت لى المإليها إ

ن  كل فرد يؤثر سوءا إلعاممين في الميدان الرياضي، إذ مستغانم هو نتاج تهاون كل ا
 ة التدريبية.سير العممي و سمبية عمىأايجابية بطريقة  

بحاث العممية لى الكثير من األإفي المجال الرياضي مازال يحتاج  إن البحث العممي
ال إكرة القدم بشكل خاص  و ليس هذا  لكي يتم االرتقاء بمستوى   الرياضة عامة و

واحد من ضمن الكثير من البحوث التي طرحت مختمف التساؤالت لمعالجة المشاكل 
 ت رياضتنا تعاني منها.التي مازال
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فً اطار انجاز مذكرة لنٌل شهادة ماستر تحت عنوان : كفاءة المدرب و عالقتها  بعملٌة  

سنة(، دراسة مٌدانٌة لبعض أندٌة والٌة  23-:االنتقاء فً كرة القدم لدى فئة الناشئٌن )

 3131/:312مستغانم 

نرجو من المدرب الكرٌم االجابة على االسئلة الموجودة داخل االستبٌان لكً ٌتسنى لنا 

إجراء بحثنا  باستخدام المعلومات التً سوف نحصل علٌها،  مع العلم انها سوف  تستخدم 

 فقط ألغراض علمٌة و شكرا.

 مالحظة : -

الختٌارك و تكون االجابة حرة فً  ( داخل الخانة  المقابلةxتكوت االجابة بوضع عالمة ) 

 االسئلة التً ال تحتوي على خانات االجابة.
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 شعشوع عبدهللا            -

 لعسال محمد -
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 المحور األول:
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 ماجستر أو ماستر   -
 دكتوراه -
 شهادات أخرى -

 

 عدد سنوات خبرتكم فً مجال التدرٌب؟ كم هً  .13

 سنوات    16سنة الى  12 -

 سنوات  21الى  16من 

 سنة 31سنة الى  26من 

 .هل البرنامج المخصص لتكوٌن المدربٌن فً كرة القدم كان كافٌا؟14

 جّدا  كافً  -

 كافً -

 غٌر كافً   -

 . هل سبق أن شاركت فً ملتقٌات متعلقة بعملٌة االنتقاء الرٌاضً؟15 
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 ال -
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 . ما هو المدرب المناسب إلنتقاء الناشئٌن حسب رأٌكم؟17
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 دوما -

 أحٌانا -
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