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 …إلى 

 من كان في القلب ساكن
 األماكنمن رسمه في كل 

 الروح رؤيته ولكنمن تهوى 

     طول الدرب وظالمه الداكن
 مهالً فان ذاك اليوم آت  

                        والدي طيبَّ هللاُ ثراه

 …إلى 
 من كانت في الحب كتاب

 من لم تغلق للناس باب

 من كان شخصها دوماً ُمهاب

 من أسفًا يعلو مالمحها تراب
 عتاب إليهامن ال يصل مني 

 هللاُ ثراهاوالدتي طيبَّ 

 …إلى 

و إلى رؤوف ,صليحة, سارة,شريف ,ي  عمارإلى كل  إخوتي وأخوات ،ءإلى الذين يدخلون القلب بال استثنا
و إلى كل مختار   ,بليدي, عبداهلل:الكتكوتة أحالم و إلى أعز األصدقاء خاصةو ,ندى,شيرين, بنات أختي

 .  األهل واألقارب كبيرا وصغيرا 

 حتى الجامعي  يالذين تتلمذت على أيديهم من الطور االبتدائ إلى جميع  األساتذة

 إلى األحباب الذين جمعتني بهم أيام الدراسة بجامعة مستغانم من دون استثناء 

 "قوعيش دادي"إلى أخي الذي لم تلده أمي ر فيقي في هذا العمل المتواضع 

"                                                        كوتشوك محمد"ستا   األذكر إلى كل الدكاترة جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم و اخص بال
                                                                                                                                                        اهدي لكم جهدي

 احمد بوشعالة 



 

 

 

 ........أهدي ثمرة جهدي هذا

إلى من اشترت راحتي وسعادتي بتعبها وشقائها إلى أغلى اسم نطقه لساني أمي ثم أمي ثم أمي 
 حفظها اهلل ورعاها وأطال في عمرها "ماما"

 "مصطفى"إلى من كان لي بمثابة الشمعة التي تحترق لتنير طريق دربي إلى نعم المثل ونعم القدوة أبي
ابنتي  "حياة"و إلى جوهرتي ,لتي صبرت علي إلتمام هذا البحثوالى زوجتي رفيقة دربي ا, اهلل  حفظه

 .الغالية

حميد :  إلى كل  إخوتي وأخواتي كل باسمه و إلى أعز األصدقاء,   ءى الذين يدخلون القلب بال استثاإل 
 .  را و إلى كل األهل واألقارب كبيرا وصغي,شارف , عابد مختار,بليدي ,

 حتى الجامعي  يإلى جميع  األساتذة الذين تتلمذت على أيديهم من الطور االبتدائ

 إلى األحباب الذين جمعتني بهم أيام الدراسة بجامعة مستغانم من دون استثناء    

  "بوشعالة احمد"إلى أخي الذي لم تلده أمي ر فيقي في هذا العمل المتواضع 

  "الّشريف حمدقبابي أ"األستا  الفاضل  و إلى           

 إلى كل الدكاترة جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم و اخص بالذكر أستا  المحترم 

الذي ساعدنا بنصائحه     "كوتشوك محمد"و أستا  المحترم ,و الذي كان ضلنا "بن لكحل منصور"
 وخبرته

 ........إلى كل من لم يجد اسمه فغضب

                         إلى قارئ هذا اإلهداءو          

 

 قوعيش دادي                                                                                



 شكر و تقدير

 

 يا رب شكرك واجب محتم          ها أنا  ا بالشكر أتكلم

 شكرك مسلمعد الحصا بعرض السماء مقداره          يرضيك أني بعد 

 مالي أرى نعم اإلله تحيطني       من كل جنب ثم ال أتكلم

 دعني أحدث بالنعيم فإنني         ممن يقر ولست ممن يتكلم

بعد حمدا هلل وشكره الذي وهبنا القوة واإلرادة والصبر إلنجاز هذا العمل                     المتواضع، ال 
وتقديرنا  لكل يد أسهمت                            في انجازه ، ولكل نملك إال أن نتوجه بخالص شكرنا 

 .صاحب فكر أو رأي فتح أمامنا آفاق أرحب ومجاالت أوسع للمعرفة

 ويسعدننا كثيرا أن نتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير واالحترام ألستا نا الجليل 

 "بن لكحل منصور "

ولما قدمت سيادته من توجيهات ونصائح وإرشادات منهجية  لتفضل سيادته باإلشراف على هذا البحث
 وما غمرنا به من سعة قلب ورحابة صدر

 .ندعوا  اهلل أن يمتعه بالصحة والهناء لما قدمه ويقدمه لغيرنا من نصائح وتوجيهات  

 كما نتقدم بموفور الشكر والعرفان لكل من أساتذة 

 وطلبة قسم التدريب رياضي 

 ألف تحية وشكر

 

                                                                                                                                                               

 قوعيش دادي

 بوشعالةأحمد

 

 



 الصفحة العنوان رقمال

 78 .توزيع املدربني حسب الفئات السنية 10

 79 .يوضح إجابات املدربني لنوع الشهادة احملصل عليها 10

 81 .يبني عدد سنوات خربة املدربني 10

 80 .يبني مدى توفر امللتقيات والندوات حول عملية االنتقاء 10

 80 .يبني مستوى وكفاءة املدرب 10

 80 .يوضح إذا ما كان املدربني يتلقون تكوينا يف عملية االنتقاء 10

 80 .يوضح عدد املشرفني على عملية االنتقاء 17

 80 .يوضح عدد املدربني الذين يعتمدون على خصائص كرة القدم 18

 80 .يوضح اجلانب الذي يعتمد عليه املدربني يف انتقاء الالعبني 19

 87 .يوضح الطرق املتبعة عند املدربني يف عملية االنتقاء 01

 88 .مدى استعمال املدربني لالختبارات خالل عملية االنتقاء يوضح 00

 89 .يوضح االختبارات البدنية املعتمدة من طرف املدربني يف عملية االنتقاء 00

 91 .يوضح رأي املدربني حول مدى متيز الالعب عند النجاح يف االختبار البدين 00

 90 يوضح رأي املدربني حول مدى متيز الالعب عند النجاح يف االختبار املهاري 00

 90 .يوضح رأي املدربني حول نتيجة االختبار 00

 90 .يوضح معىن االنتقاء عند املدربني 00

 90 .يوضح دور االنتقاء اجليد يف فاعلية عملية التدريب 07

 90 .كرة القدميوضح السن املناسب لعملية االنتقاء يف   08

 97 .يبني التنبؤ الطويل يف انتقاء الالعبني الناشئني 09

 98 .يبني لنا صعوبات اليت تواجه املدربني من خالل عملية االنتقاء 01

 99 .يبني مدى تطبيق املدربني لربنامج خاص لعملية االنتقاء 00

 011 .االنتقاءيوضح مدى استعمال االختبارات والقياسات خالل عملية  00

 010 .يوضح مدى استعمال الوسائل وأدوات البيداغوجية خالل عملية االنتقاء 00
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 الصفحة العنوان رقمال

 78 .يوضح سن املدربني 11

 79 .يبني نسب املستوى العلمي للمدربني 12

 81 .يبني نسب خربة املدربني 13

 80 .يبني نسبة الدعوات للمشاركة يف الندوات وامللتقيات 14

 80 .يبني نسب مستوى وكفاءة املدربني 15

 80 .يبني نسب إذا ما كان املدربني يتلقون تكوينا 16

 80 .املشرفني على عملية االنتقاء يبني نسب عدد 07

 80 .يبني نسب اعتماد املدربني على خصائص كرة القدم 08

 80 .يبني نسب اجلانب الذي يعتمد عليه املدربني 09

 87 .يبني نسب الطرق املتبعة عند املدربني يف عملية االنتقاء 00

 88 .نسب مدى استعمال املدربني لالختبارات خالل عملية االنتقاء يبني 01

 89 .يبني نسب االختبارات البدنية املناسبة 02

 91 .يبني نسب رأي املدربني حول االختبار البدين   03

 90 .يبني نسب رأي املدربني حول االختبار املهاري   04

 90 . يبني نسب رأي املدربني حول نتيجة االختبار  05

 90 .يبني نسب آراء املدربني حول معىن االنتقاء 06

 90 .يبني نسب فاعلية التدريب يف عملية االنتقاء 17

 90 .يبني نسب السن املناسب لعملية االنتقاء 18

 97 .التنبؤ الطويل يف انتقاء الالعبني الناشئنييبني نسب  19

 010 يبني نسب املدربني الذين يقومون بفحوصات طبية على الالعبني قبل عملية االنتقاء 00



 98 .املدربني خالل عملية االنتقاء يبني نسبة الصعوبات اليت تواجه 00

 99 .مدى تطبيق املدربني لربنامج خاص لعملية االنتقاء يبني 01

 011 .نسب االختبارات والقياسات خالل عملية االنتقاء يبني 02

 010 .نسب استعمال الوسائل وأدوات البيداغوجية خالل عملية االنتقاء يبني 03

 010 .نسب املدربني الذين يقومون بفحوصات طبية على الالعبني قبل عملية االنتقاء يبني 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .ةـــمد  ــــقــــم

 

طت احلركة الرياضية يف القرن املاضي خطوات واسعة يف مجيع اجملاالت و اعتمدت األسس العلمية لقد خ        
من مستوى رفيع   الرياضة  إليهكان قطاف مثار هذه النهضة ما وصلت  ، و اإلبداع الدقيقة منهجا هلا للتطور و

رياضيها  إيصالاملتتبع للخطوات الدقيقة اليت تتبعها الدول املتقدمة يف  ، لكنيف بدايات القرن احلادي والعشرين
االختيار الدقيق : ن أوىل هذه اخلطوات هيأمنصات التتويج العاملية يرى ب إىلمصاف الصفوة وصعودهم  إىل

االختيار هو ما يطلق النوع من وهذا  ؛العلمية   وحيثياهتا  األمورلى كثري من دقائق عاملستند  و األبطال،هلؤالء 
املستوى الرياضي العاملي يتطلب منذ البداية  إىلالوصول  أن إىلاملصادر  و تشري ".عملية االنتقاء"اسم عليه 

هذه مرتبطة بعوامل كثرية   اإلعدادوان عملية  ،الن البطل ال يولد بني يوم وليلة ،اجليد لفرتات طويلة عداداإلعملية 
ختضع عملية  أنلذلك جيب  ،هذه العوامل هي العملية الصحيحة يف االنتقاء أول قق النتائج املطلوبة، وحتكي 

فة قابليتهم البدنية واالجتماعية والنفسية والعقلية ومعر  األفراداالنتقاء ملعايري علمية رياضية من خالل قدرات 
يف عملية تدريبهم وحتسني  يف قطع شوط كبري املدرب يف النهاية تسهل الطريق على        ألهناوالوظيفية، 

  .جديدةإمكانيات   و خططاً  إكساهبم و          مستواهم 

 

لكي يتم إعداد الناشئني ألفضل مستويات األداء  ،ومهم خالل هذه العمليةدور فعال  املدرب لهإن       
يعتربه البعض  ما       الرياضي يف ضوء قدراهتم وإمكانياهتم والتعامل معها بطريقة علمية، فإعداد الناشئني كثريا 

ثي العهد والتكوين يف جمال التدريب الرياضي، يف الوقت يوكل هذه املهمة إىل مدربني حدعمال سهال، وهلذا ت  
وصول  إمكانية إن .شرة على أعمدة الفريق مستقبالي يعترب فيه مدرب الناشئني هو املسؤول األول بصفة مباالذ

منذ البداية انتقاء وتوجيه  أمكن اإذ أفضلالناشئ للمستويات الرياضية العالية يف اجملال الرياضي التخصصي تكون 
ميوله والتنبؤ مبدى تأثري عملية التدريب واملمارسة على الناشئ لنوع النشاط الرياضي الذي يتالءم مع استعداداته و 

اليت قد تذهب  اإلمكانيات، وهذه الطريقة ستعمل على توفري الكثري من الةو هذه االستعدادات بطريقة فع  حن
 والذي سوف يفاجئ اجلميع بتوقف مستواه عند حد معني، ،سدى عندما يكون هناك خطأ يف اختيار الناشئ

 .الالعب اجتاههدر كثري من املال واجلهد  إىلالذي سيؤدي  األمر

 

 ،القائم هبذه العملية أمامعند احلديث عن عملية االنتقاء يف اجملال الرياضي فان الكثري من املوضوعات تقفز       
وهي ال تقتصر  ،احلية   الفروق الفردية ظاهرة عامة يف مجيع الكائنات  و األفرادظاهرة الفروق الفردية بني  أمهها



لكن يف داخل  .النوع أفرادلكل نوع من الكائنات احلية خصائصه املميزة اليت يشرتك فيها مجيع ف ؛اإلنسانعلى 
اخلاصة يف  أساليبه النوع الواحد قدراته املتميزة و أفرادفلكل فرد من  ،النوع الواحد ال جند فردين متشاهبني متاما

فقد يتميز الشخص بقياسات جسمية متميزة مالئمة لنوع معني من . ا املتميزةلبيئة احمليطة وظروفهالتكيف مع ا
قدرات  آخر، وقد ميتلك دنية خاصة مالئمة لنفس هذا النوعالنشاط الرياضي وقد ميتلك غريه صفات ب

 هتا وفوائدها يف عملية، وكل هذه اخلصائص هلا دالالهذا النشاط الرياضي تالءمنفسيه  واستعدادات واجتاهات
حتديد الصفات واملواصفات واخلصائص املالئمة لكل  إىلمن دراسات االنتقاء      عديد  ت، ولقد ذهباالنتقاء

ة واستخدامها من خالل دراسة هذه املتغريات لدى العيب املستويات العالي ، وذلكالنشاط الرياضي أنواعنوع من 
 . املستويات  و األعمارحسب يف عملية االنتقاء 

 

مجيع حماور هذا  إىلمل تتطرق  أهنا إال األخريةدراسات االنتقاء على الرغم من كثرهتا يف السنوات  إن      
املتعدد، ومنها االنتقاء وفق  يف جماالت االنتقاء أخرىدراسات  إلجراءمازالت احلاجة ملحة املهم  ،املوضوع

 أفضلعلى أي احملددات   يف التعرف  يتهاأمهحمددات معينة دون غريها وهو ما اهتمت به هذه الدراسة اليت تربز 
وسيفتح  ،تخصصني واملهتمني يف هذا املوضوعللم أوليةالذي سيعطي صورة  األمر، القدميف انتقاء العيب كرة 

ن أل ،بصورة خاصة القدمدراسات مماثلة كثرية تصب مجيعها يف خدمة الرياضة بصورة عامة وكرة  إىل اآلفاق
حمددات االنتقاء  إدراك وفهم  إىلهتمني بالعملية التعليمية فضال عن التدريبية حباجة ماسة املوجهني واملدربني وامل

ريات  ، وما تؤديه هذه احملددات من تأثملستويات العاليةا إىلالفرد  إيصالاملتعددة اليت تلعب دورا فاعال يف عملية 
، لى تطبيق ما هو صحيح ومفيد وفاعلواملدرب عن فهمها الصحيح يعني املعلم إ كبرية يف العملية التعليمية، و

 .األمثلالذي يساهم يف استثمار املناهج التعليمية االستثمار  األمر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :إلشكاليةا*

 

 أحسن الختيار وذلك ،الرياضية النوادي أغلب جيريها اليت العمليات أهم من الالعبني انتقاء عملية تعترب      

 كرة ورياضة الرياضة،         هذه يف التفوق على تساعدهم اليت املؤهالت بعض لديهم تظهر والذين الرياضيني

 عدة فيهم تتوفر اللذين اللعبة هلذه األكفاء الالعبني الختيار العملية هذه جتري األخرى تالرياضا كباقي القدم

 االختبارات من جمموعة طريق عن توضيحها يتم اليت املهارية و البدنية القدرات أمهها من ، ووخصائص مميزات

 علمي بشكل العب قدرات كل وحتديد العب كل مستوى لتحديد الالعبني على النادي جيريها امليدانية

ذهل يف مستوى النتائج إىل االرتفاع امل األخرية اآلونةيف   ويرجع االهتمام مبشكلة انتقاء الرياضيني  .ومضبوط
ارتفاع هائل يف حجم  إىلتلف وسائل اإلعالم يوما بعد يوم، مما أدى يف املقابل الرياضية اليت تطالعنا هبا خمواألرقام 

 . املهارية اليت تفرضها حلبة املنافسة الرياضية على الالعبني املتطلبات البدنية والنفسية و

فقد  اخل...املهارية   يف خمتلف النواحي البدنية والنفسية واالختالفات الفردية بني الرياضينيونظرا حلتمية وجود     
اليت كان  ،كلة االستعدادات والقدرات اخلاصةه علماء الرتبية البدنية والرياضية اهتمامهم حنو حبث ودراسة مشوج  

 .ت االنتقاء الرياضي بتلك النتائجفضال عن إثراء نظريا ،ثر يف تطوير طرق قياسها وتقوميهالنتائجها أكرب األ
ضرورة البحث عن ناشئني يتمتعون  باستعدادات وقدرات  إىلقد وجه االهتمام  تواستناد إىل نتائج تلك الدراسا

خاصة تتناسب مع اخلصائص املميزة لنوع النشاط الرياضي حىت ميكنهم الوفاء مبتطلبات ذلك النشاط حيث أن 
قيق عمليات االنتقاء إن مل تقم على أسس علمية سلمية، فان عمليات اإلعداد الرياضي تصبح قاصرة يف حت

فاالنتقاء اجليد يعترب أحد الدعائم األساسية للتفوق الرياضي حيث يسهم بشكل مباشر يف رفع فاعلية , أهدافها
 . عمليات التدريب واملنافسات

والقدرات اخلاصة  تاالستعدادالقد ظهرت يف جمال الرياضي مؤخرا بعض االجتاهات حول كيفية دراسة     
منها استخدام جمموعة كبرية من االختبارات لتحليل توقعات منو وتطور عناصر القدرة  ،املتعلقة بعملية االنتقاء

و قد أوصت العديد من الدراسات بضرورة إجياد حلول فعلية حول كيفية تقييم ، الرياضينيواالستعداد عند 
 املهارية و رات البدنية واالستعدادات اخلاصة يف املراحل األوىل من االنتقاء الرياضي، باعتبار أن منو وتطور القد

كقدرات كامنة غري ظاهرة تتحول مستقبال  على وجود تلك االستعدادات األولالنفسية فيما بعد يعتمد يف املقام 
الرياضي الذي يظهر فيه دور كل من املدرب وكفاءة عملية  اإلعداديقدرات فعلية من خالل تأثري النظام  إىل

 : يتعلى النحو اآل الاإلشكالتدريب، ومما سبق ذكره جاء 

   العلمية من طرف املدرب؟ األسسهل العملية االنتقائية تبىن حسب 



 : يةتؤالت اجلزئية اآلالتسا هذه اإلشكالية حتت يندرج و

 1- مستوى املدرب له دور فعال يف عملية االنتقاء ؟ هل كفاءة و 
 2- النفسية هلا دور فعال يف عملية االنتقاء؟   املهارية و هل االختبارات البدنية و 

 3- هل لتخطيط الربنامج العلمي دور فعال يف عملية االنتقاء؟ 
 

 : أهداف البحث *

 تقدمي دراسة علمية حول أسس االنتقاء العلمي ملدريب كرة القدم. 

 حتسيس املدربني بضرورة وأمهية االنتقاء العلمي. 

 عملية االنتقاء العلمي حماولة إعطاء نظرة موحدة منوذجية يف. 

  ما ميكن أن حيققه من مستويات عالية يف  علمية و أسساالنتقاء املبين على  إلجيادلفت انتباه املدربني
 .املستقبل

 معرفة اخلصائص املميزة لالعب كرة القدم احلديثة. 

 معرفة خطوات ومراحل االنتقاء. 

 

 :الفرضيات *

قمنا بوضع الفرضيات اليت من املمكن أن تكون متهيدا ملعاجلة حبثنا واليت ارتأينا  من خالل اإلشكال الذي طرحناه
 :أن تكون على النحو التايل

 : الفرضية العامة   -1

 . للمدرب دور فعال يف عملية االنتقاء حسب األسس العلمية

 : الفرضيات اجلزئية -2

 املبين على أسس علميةمستوى املدربني له دور فعال يف عملية االنتقاء  كفاءة و. 

 النفسية دور فعال يف عملية االنتقاء املهارية و لالختبارات البدنية و. 

 لتخطيط الربنامج العلمي دور فعال يف عملية االنتقاء . 
 

 :أهمية البحث* 



 إبراز عملية االهتمام بالناشئني بغرض االعتماد عليهم مستقبال ألهنم ميثلون النواة للمستويات اجلديدة. 

  يف االنتقاء       توضيح وإبراز الدور الفعال الذي يلعبه املدرب يف تكوين الناشئني من خالل املسامهة. 
 معرفة خطوات ومراحل االنتقاء. 

 

 :أسباب اختيار املوضوع* 

 :األخرى موضوعية ذاتية و ترجع إىل أسبابهلذا املوضوع  إن أسباب اختيارنا

 هي الذاتية : 
 .على املنافسة ودور فعال على أداء الفريق الناشئني له اثر اجيايب ءإن انتقا -

 . ميولنا ورغبتنا يف خوض هذا املوضوع -

 . قدرتنا على اجناز هذا املوضوع -

 يتأما األسباب املوضوعية تتلخص فيما يأ : 
 .عدم األخذ بعني االعتبار مجيع اجلوانب عند االنتقاء منها اجلوانب النفسية -

 .قاء العشوائي املعتمد من قبل املدربنياالنت -

 .تراجع مستوى كرة القدم اجلزائرية باملقارنة مع الدول األخرى -

 .إثراء مكتباتنا ببحوث ختص هذا املوضوع -

 

 

 

 

 

 

 



 

 :تحديد المفاهيم والمصطلحات الرئيسية للبحث *

خمتلف البحوث اليت يتناوهلا الباحث جيد نفسه أمام صعوبات تتمثل يف عموميات اللغة وتداخل  يف
ة زعة األدبية وعليه فإننا سنحاول حتديد مصطلحات حبثنا من أجل حتقيق القدر ـوهذا راجع إىل الن ،املصطلحات

 :الضرورية من الوضوح ونذكر منها

 :االنتقاء

 (101ص1991علي بن هادية  ).اختاره:انتقاء الشيءانتقى، ينتقي، انتقي، :لغة

 : اصطالحا

االنتقاء بأنه عبارة عن انتخاب أفضل العناصر ممن لديهم ( 0711)ويعرف كل من حلمي، نبيل العطار 
االستعداد وامليل والرغبة ملمارسة نشاط معني، بينما يعرفه فرج بيومي بأنه اختيار أفضل العناصر من األعداد 

على تنمية تلك     لالنضمام ملمارسة لعبة مع التنبؤ مبدى تأثري العملية التدريبية الطويلة مستقبال املتقدمة 
حازم ) .يف اللعبة     بطريقة متكن هؤالء الالعبني من الوصول إىل أعلى مستويات األداء  تااالستعداد

 (50-19ص5002

 :إجرائيا

الرياضيني، ممن يتمتعون باستعدادات وقدرات خاصة تتفق هو عملية اختيار أنسب العناصر من بني الناشئني 
مع متطلبات نوع النشاط الرياضي، أي اختيار من تتوافر لديهم الصالحية، وميكن التنبؤ هلم بالتفوق يف ذلك 

 .النشاط

 :كرة القدم

 :لغة

: هي كلمة التينية وتعين ركل الكرة بالقدم، فاألمريكيون يعتربوهنا مبا يسمى عندهم بال foot ballكرة القدم 
regby  أو كرة القدم األمريكية أما كرة القدم املعروفة واليت سنتحدث عنها تسمىsoccer اصطالحا: 

القدم قبل كل كرة ":رومي مجيل"س كما أشار إليهاكرة القدم هي رياضة مجاعية، متارس من طرف مجيع النا
 21-20ص1911رؤومي مجيل).شيء رياضة مجاعية يتكيف معها كل أصناف اجملتمع



 :اإلجرائي

كرة القدم هي رياضة مجاعية متارس من طرف مجيع األصناف، كما تلعب بني فريقني يتألف كل واحد منها 
من طرفيها مرمى ويتم        أرضية مستطيلة، يف هناية كل طرف العبا، تلعب بواسطة كرة منفوخة فوق 11من 

حتريك الكرة بواسطة األقدام وال يسمح إال حلارس املرمى بلمسها باليدين ويشرف على حتكيم املباراة حكم 
دقيقة مقسمة إىل شوطني، وفرتة  90وسط، وحكمان للتماس وحكم رابع ملراقبة الوقت حبيث توقيت املباراة هو 

فيكون هناك ( يف حالة مقابالت الكأس ) نتهت املباراة بالتعادل دقيقة بني الشوطني، وإذا ا12راحة مدهتا 
يف حالة التعادل يف الشوطني اإلضافيني يضطر احلكم إىل  و         دقيقة 12شوطني إضافيني وقت كل منهما 

 .إجراء ضربات اجلزاء للفصل بني الفريقني

 (:سنة31) اقل من مرحلة الطفولة

من سن      تعرف أيضا باسم الطفولة املتأخرة كما يطلق عليها كذلك اسم مرحلة قبل املراهقة وهي تبدأ 
وقد تعترب هذه املرحلة مرحلة متهيد للبلوغ ، ريب عند سن الثانية عشر من العمرتسعة سنوات و تنتهي بالتق

 عدة جوانبه غري أن الطفل مع ذلك والدخول يف سن املراهقة لذلك تتميز ببطء يف معدل ويف نسبة النمو يف
لوايف ا) .يكتسب فيها املهارات واخلربات الضرورية والالزمة لتوافقه وللتكيف مع شؤون احلياة االجتماعية

 (111ص5001

تبدأ هذه املرحلة عند الطفل بتميزه لألشياء على أساس عقلي حبيث يستطيع الربط بني األشياء ذات التكوين 
فرتة تنضج فيها قدراته اللغوية ومهاراته البدنية حبيث يقل ميله للخيال اجلامع ويظهر يف هذه  املتشابه كما أهنا

املرحلة اعتماده على نفسه فيسعى إىل ما يقوي هذا اجلانب لديه باإلضافة إىل حبه لتقليد الكبار يف آداهبم كما 
 (14ص1991 د العوسيامح).تتميز حبب االستطالع واملعرفة لدى الطفل واليت تكون يف أوجها

 :المدرب

الرياضي هو الشخصية الرتبوية الرياضية اليت تتوىل عملية تربية وتدريب الالعبني وتؤثر يف مستواهم الرياضي 
 .وله دور فعال يف تطوير شخصية الالعب تطويرا شامال متزنا, تأثريا مباشرا 

 : اإلدراك

هو تفسري اإلحساسات مث حتديد الشيء وتفسريه، واإلدراك هو عملية التأثري على األعضاء احلسية مبؤثرات       
على نوع املؤثرات    معينة، ويقوم الفرد بإعطاء تفسري هلا والتعرف عليها، ويتوقف تفسري الفرد هلذه املؤثرات 



الفرد ودوافعه وغريها، ومن العوامل اليت تؤثر  نفسها، وعلى الفرد نفسه تبعا الجتاهات وخربات وقيم وذكريات
 (92-91سالمةص) .على الفرد يف إدراك األشياء املختلفة

 

 : المشابهة الدراسات *

إن التطرق إىل الدراسات السابقة هو عامل مساعد للبحث وهدا ملعرفة ما وفر الباحثون من آراء ونظريات 
كلما أقيمت دراسة علمية ،ني لالنطالق يف إعداد حبثهم هذاثومعارف ومعلومات، تسهم يف توفري قاعدة للباح

، إذ أنه من الضروري كيزة أو قاعدة للبحوث املستقبليةحلقتها دراسات أخري تكملها وتعتمد عليها وتعترب مبثابة ر 
بعضها البعض، حىت يتسىن لنا تصنيف وحتليل معطيات البحث ر األساسية من الدراسات السابقة ربط املصاد

ومن املواضيع اليت سبقت وتناولت بعض اجلوانب هلذا املوضوع  .والربط بينهما وبني املوضوع الوارد والبحث فيه
 : جند الدراسات اآليت ذكرها

 :الدراسة األولى -

 5004/5001دفعة" سنة 15-9أسس معايري انتقاء العيب كرة الطائرة عند املبتدئني : "مذكرة ليسانس حتت عنوان

هل  :كانت إشكالية حبثهم كالتايل و، حطن حمند طيب، بومنجل مجال الدينمن إعداد الطلبة عبديل فاتح، 
 .سنة (15-9)  عملية االنتقاء لدى املبتدئنيهناك أسس ومعايري متبعة من طرف مدريب كرة الطائرة يف

 :الفرضيات

 .رة لدى مبتدئني هي عملية عشوائيةعملية االنتقاء اليت يقوم هبا مدريب كرة الطائ: الفرضية العامة

 : الفرضيات اجلزئية

 .غياب اخلربة ونقص املستوى املعريف لدى مدريب الكرة الطائرة بسبب اختيار العشوائي  -

 .عدم مراعاة مدريب كرة الطائرة خلصوصيات املرحلة العمرية يؤدي إىل عرقلة االنتقاء  -

 .ملدريب فئة املبتدئنيوكانت أداة حبثهم عبارة عن استبيان موجه 

 :عينة البحث



وكان هدف دراستهم يتمثل يف ، ة املبتدئنيمدرب يدربون فئ 12كان نوع عينة البحث عشوائية وتتكون من     
تقدمي دراسة علمية حول أسس االنتقاء وكذلك تشخيص نقائص وعيوب العملية االنتقائية وحماولة حتسيس 

 : من أهم النتائج اليت توصل إليها الطلبة، و تأثريه على مستقبل الرياضيتقاء و املدربني بضرورة وأمهية االن

أن انتقاء العيب كرة الطائرة ال خيضع ملعايري وأسس علمية حسب متطلبات الرياضة ، وتركوا البحث مفتوحا 
ثهم كان متخصص للدراسات املقبلة ملن أراد التعمق أكثر يف موضوع االنتقاء يف كرة الطائرة اجلزائرية باعتبار حب

 ."جباية" و "اجلزائر"ألندية والية 

 : الدراسة الثانية -

مذكرة خترج لنيل شهادة الليسانس (.سنة15-9)طرق وأساليب انتقاء العيب كرة القدم عند املبتدئني :حتت عنوان
من إعداد الطلبة أمري ياسني   1991/1991املوسم اجلامعي -اجلزائر –يف الرتبية البدنية والرياضية بدايل إبراهيم 

 :أقونيزرا أمني، وكانت إشكالية حبثهم كالتايل

 ما هي أجنع الطرق واألساليب النتقاء العيب كرة القدم يف فئة املبتدئني؟ -

 :الفرضيات

إن االنتقاء الرياضي لالعيب كرة القدم لفئة املبتدئني جيب أن خيضع إىل طرق وأساليب علمية :الفرضية العامة
 .جية حسب متطلبات كرة القدم احلديثةمنه

 :الفرضيات اجلزئية

ترفق متطلبات كرة القدم مع استعدادات وقدرات املبتدئني شرط أساسي الكتشاف وانتقاء العيب ذوي مستوى  -
 .عايل يف املستقبل

 .تسطري برنامج علمي منظم خاص بعملية االنتقاء له اثر اجيايب يف اختيار الالعبني -

 .د على مدربني ذوي مستوى عايل وخربة كافية عنصر اجيايب يف حتسني عملية انتقاء املوهوبنياالعتما -

 . وكانت أداة البحث عبارة عن استبيان موجه إىل مدريب فئة املبتدئني

 :عينة البحث

 .مدرب يدربون فئة املبتدئني 11كان نوع عينة البحث عشوائية وتتكون من 

 : من أهم النتائج اليت توصل إليها الطلبة



هو مسطر      تطبق كما  أن عملية انتقاء الالعبني املبتدئني يف كرة القدم يف النوادي واجلمعيات الرياضية، ال
 .هلا

 14)نظريا، حيث أن معظم املدربني يهملون هذه العملية، وال يعطوهنا أمهية يف هذه املرحلة من الطفولة اقل من  
 . واليت تعترب العمر الذهيب لتعلم احلركات الرياضية عند االختصاصيني ( سنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :خالصة -

 

تناولته  لقد تطرقت الدراسات السابقة السالفة الذكر إىل جوانب عديدة متعلقة بانتقاء الالعبني الناشئني ولقد
تطرقت إىل موضوع " بومنجل مجال الدين"و ، "حطن حمند طيب"، "عبديل فاتح" فدراسة: من عدة جوانب 

حيث ركزت الدراسة على تقدمي دراسة علمية "سنة )03-7( أسس معايري انتقاء العيب كرة الطائرة عند املبتدئني"
املدربني بضرورة وأمهية  حول أسس االنتقاء وكذلك تشخيص نقائص وعيوب العملية االنتقائية وحماولة حتسيس

 .االنتقاء وتأثريه على مستقبل الرياضي

طرق وأساليب انتقاء العيب كرة القدم عند املبتدئني "أما دراسة أمري ياسني أقونيزرا أمني، فقد تطرقت إىل موضوع 
جيب أن خيضع هذا حيث تناوال يف هذا املوضوع االنتقاء الرياضي لالعيب كرة القدم لفئة املبتدئني، و (" سنة7-03)

 .االنتقاء إىل طرق وأساليب علمية منهجية حسب متطلبات كرة القدم احلديثة

وعلى هذا األساس درسنا عملية االنتقاء من جانب آخر يتمثل يف دور املدرب يف االنتقاء املبين على أسس       
هذه الدراسات يف معرفة مجيع  سنة، وقد استفدنا من خالل(02)علمية لدى الناشئني لكرة القدم صنف اقل من 

العراقيل اليت واجهها الباحثون ، وكذلك االستفادة منها وأخذ العربة من األخطاء اليت وقع فيها الباحثون ، وهذا 
:  أيتي ما مسح لنا باإلملام والربط حبيثيات املوضوع، وضبط متغريات الدراسة وقد أفادت هذه الدراسات أيضا فيما

 .ة النهائية إلشكالية الدراسة وكذا حتديد املنهج العلمي املناسب هلذه الدراسةالوصول إىل الصياغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .الفصل األّول تمهيد

 

من تركيز وخربة عالية وإمكانيات     كبرية، وعلى   هتعترب مهنة الت دريب الرياضي  من أصعب املهن ملا تتطلب    
كفاءة املهني ة الفردي ة ال يت جيب أن تتوفر فيمن اختار هذه املهنة، فعلى كل مدرب أن يكون ذو مستوى علمي  
 ومقدرة عالية يف فهم عامل الت دريب احلديث، وال ذي بدوره يتطلب إمكانيات كبرية وذكاء يف حتليل املواقف الص عبة

 .خاصة مع فئة الن اشئني

 

إن  وصول املدر ب إىل هدفه الس امي جيب أن يلتزم بأخالقي ات الت دريب، وأن يكون قدوة ي قتدي هبا كل      
وسنتطرق يف هذا الفصل إىل  .الالعبني وذلك من خالل شخصيته ال يت جيب أن تكون قوي ة ومت صفة باالتزان

جلوانب وهذا ألمهي ة معرفة كل  ما يؤث ر على الت دريب الرياضي  من خمتلف خصائص الت دريب الرياضي  من خمتلف ا
اجلوانب وهذا ألمهي ة معرفة كل ما يؤثر على الت دريب الرياضي  مث نبي ـن األهداف املرجو ة من الت دريب الرياضي ، 

خصائص و صفات و ما عليه من  لتـ نقل إىل معرفة املدر ب الرياضي للناشئني يف كرة      القدم، وما يتميز به من
 .واجبات اجتاه الت دريب بصفة عام ة، والن اشئني بصفة خاص ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.  ّالّتدريب الرياضي: 
I. 3 - مفهوم التدريب الرياضي: 
بوي ة              و : " بعض الباحثني الت دريب الرياضي  على أن ه عر ف العمليات املختلفة الت عليمي ة و الرت 

الت نشئة، وإعداد الالعبني والفرق الر ياضي ة من خالل الت خطيط والقيادة الت طبيقي ة هبدف حتقيق أعلى مستويات 
: قيادة، ط-تطبيق-الت دريب الرياضي  احلديث ختطيط: اهيم، إبر ) ".الر ياضي ة واحلفاظ عليها ألطول فرتة ممكنة

بوي ة، والعلمية، وال يت هتدف إىل قيادة : " و هو أيضا  (1991،، 11 العمليات ال يت تعتمد على األسس الرت 
 ".وإعداد وتطوير القدرات واملستويات الر ياضي ة يف كافة جوانبها لتحقيق أفضل الن تائج يف الر ياضة املمارسة

على أنه مجيع العمليات ال يت تشمل بناء وتطوير عناصر الل ياقة   البدني ة، : " كما يعر ف الت دريب الر ياضي  
العقلي ة ضمن منهج علمي  مربمج وهادف خاضع ألسس تربوي ة قصد  وتعلم الت كنيك الت كتيك، وتطوير القابلي ات

الت دريب :" ويعر فه حممد عالوي بقوله. (2112سكر، ) "الوصول بالر ياضي  إىل أعلى املستويات الر ياضي ة املمكنة
د الفرد لتحقيق الر ياضي  عملية تربوي ة وتعليمي ة منض مة ختضع لألسس واملبادئ العلمي ة، وهتدف أساسا إىل إعدا

 (2112عالوي، ) ".أعلى مستوى رياضي  ممكن يف املنافسات الر ياضي ة أو يف نوع معني  من أنواع الر ياضة

عبارة عن القوانني واألنظمة اهلادفة إىل إعداد الفرد للوصول إىل :" ويفهم من مصطلح الت دريب الر ياضي  أن ه
م أجهزة الر ياضي  وصحته اجلسمي ة     العام ة، كما يتحسن الت وافق مستوى اإلجناز عن طريق اإلعداد الكامل لعمو 

 .(1991حسني، ) "العصيب  والعضلي  ويسهل تعليم املسار احلركي  فضال عن زيادة قابلي ة اإلنتاج لدى الفرد

I. 2-  ّخصائص الّتدريب الّرياضي : 
هذه العملية معق دة و هتدف    إىل  إن  هذه اخلصائص مرتبطة بالر ياضة، و الس بب يف ذلك راجع إىل أن  

الوصول بالالعب إىل األداء الر ياضي  اجلي د من خالل إعداده إعدادا متكامال، لذلك جيب على كل  مدر ب أن 
،  و من أهم  هذه اخلصائص  :يكون ملم ا إملاما كامال خبصائص الت دريب الر ياضي 

I. 2 – 3-  ّالّتربويّة والّتعليمّيةوعالقته باألسس  ياضيّ دريب الرّ الت: 
إن  عملية الت دريب الر ياضي  هلا وجهان يرتبطان معا برباط وثيق، ويكو نان وحدة واحدة، أحدمها تعليمي   

يهدف أساسا إىل اكتساب وتنمية الص فات  ي  واآلخر تربوي  نفسي ، فاجلانب الت عليمي  من عملية الت دريب الر ياض
وتعليم وإتقان املهارات احلركي ة والر ياضي ة والقدرات اخلططي ة لنوع الن شاط الر ياضي   البدني ة العام ة واخلاص ة،

، باإلضافة إىل اكتساب املعارف، واملعلومات الن ظرية املرتبطة بالر ياضة بصفة عام ة، و رياضة التخصص  الت خص صي 
 .بصفة خاصة



بوي  الن فسي  من عملية الت دريب الر   ياضي  فإن ه يهدف أساسا إىل تربية الن اشئ على حب  أما اجلانب الرت 
الر ياضة، والعمل على أن يكون الن شاط الر ياضي  ذو مستوى عايل من احلاجيات الضروري ة واألساسي ة للفرد، 
وحماولة تشكيل دوافع وحاجات وميول الفرد، واالرتقاء هبا بصورة تستهدف أساسا خدمة اجلماعة باإلضافة إىل 

 وتطوير الس مات اخللقي ة احلميدة، كحب  الوطن واخللق الر ياضي  والروح الر ياضي ة، تربية، 

 (2112عالوي، ) .وكذلك تربية وتطوير الس مات اإلرادي ة كسمة املثابرة وضبط الن فس والش جاعة والتصميم

بوية ومتييز مجيع الظواهر كما ميثل الت دريب الر ياضي  يف شكله الن موذجي وشكل فعاليته تنظيم القواعد الرت    
بويني واملدربني ال يت تظهر بصورة غري مباشرة من  بية الش خصية ودور توجيه الرت  األساسية مفاصل قواعد الت عليم والرت 

 .(2112اخلواجا، ) جراء قيادته خالل الت دريب وأثناء القيادة العام ة واخلاصة وغريها

I. 2- 2-  والمبادئ العلمية الرياضي مبني على األسسالتدريب:   
كانت املوهبة الفردية قدميا يف الثالثينيات واألربعينيات، تلعب دورا أساسيا يف وصول الفرد إىل أعلى "

املستويات الرياضية دون ارتباطها بالتدريب الرياضي العلمي احلديث والذي كان أمرا     مستبعدا، فالتدريب 
ومات واملبادئ العلمية املستمدة من العديد من العلوم الطبيعية والعلوم الرياضي احلديث يقوم على املعارف واملعل

اإلنسانية، الطب الرياضي، وامليكانيك احليوية وعلم احلركة، وعلم النفس الرياضي، والرتبية، وعلم االجتماع 
 ".الرياضي

 

يب الرياضي احلديث تتمثل أن األسس واملبادئ العلمية اليت تساهم يف عمليات التدر " امحد مفيت إبراهيم "يرى
 (1991،، 11: قيادة، ط-تطبيق-الت دريب الرياضي  احلديث ختطيط: إبراهيم، ) يف

 . علم التشريح -1   

 . وظائف أعضاء اجلهد البدين -2   

 .بيولوجية الرياضة -3   

 . علوم احلركة الرياضية -4   

 . علم النفس الرياضي -2   

 . علوم الرتبية -6   



 . علم االجتماع الرياضي -1   

 . اإلدارة الرياضية-1   

 
 .األسس و املبادئ العلمي ة للت دريب الر ياضي   -11: الشكل رقم

 

I. 2- 1- التدريب الرياضي والدور القيادي للمدرب: 
يتميز التدريب الرياضي بالدور القيادي للمدرب بارتباطه بدرجة كبرية من الفاعلية ومن ناحية الالعب 

ن هناك العديد من الواجبات التعليمية، والرتبوية، والنفسية، والنفسية اليت تقع على كاهل الرياضي، بالرغم من إ
املدرب الرياضي إلمكان التأثري يف شخصية الالعب وتربية شاملة متزنة تتيح له فرصة حتقيق أعلى املستويات 

ارتبط  ارب لن يكتب له النجاح إال إذالقيادي للمد رالرياضية اليت تتناسب مع قدراته وإمكانياته، إال أن هذا الدو 
واملشاركة الفعلية من جانب الالعب الرياضي، إذ أن عملية  ةبدرجة كبرية من الفاعلية واالستقالل وحتمل املسؤولي

 (2112عالوي، ) .التدريب الرياضي تعاونية لدرجة كبرية حتت قيادة املدرب الرياضي

القدم بالدور القيادي للمدرب للعملية التدريبية واليت يقودها من كما تتسم عملية التدريب الرياضي يف كرة 
خالل تنفيذ واجبات وجوانب وأشكال التدريب ،والعمل على تربية الالعب باالعتماد على علم النفس 
 واالستقالل يف التفكري و االبتكار املستمر والتدريب القوي من خالل إرشادات وتوجيهات وختطيط التدريب

 .(2111عبده، )

I. 2- 4- تتميز عملياته باالستمرارية التدريب الرياضي: 

 أسس علوم الحركة الرياضية

 أسس بيولوجيا الرياضة

 الرياضيأسس علم االجتماع 

 أسس علم التربية 

 

 أسس اإلدارة الرياضية

 أسس علم النفس الرياضي

أسس وظائف أعضاء الجهد 
 البدني

 

 التشريح أسس

 األسس والمبادئ العلمية



أي أهنا النشغل  فرتة معينة        أو مومسا (مومسية)ليست عملية ةالتدريب الرياضي عملية تتميز باالستمراري
معينا مث تنقضي وتزول، وهذا يعين أن الوصول إىل أعلى املستويات الرياضية العليا يتطلب االستمرار يف عملية 

قب انتهاء كلها، فمن اخلطأ أن يرتك الالعب التدريب الرياضي ع  ةاالنتظام يف التدريب الرياضي طوال أشهر السن
موسم املنافسات الرياضية، ويركن للراحة التامة إذ أن ذلك يساهم بدرجة كبرية يف هبوط مستوى الالعب ويتطلب 

 .األمر البدء من جديد حملاولة تنمية وتطوير مستوى الالعب عقب فرتة اهلدوء والراحة السلبية

النتقاء، حىت الوصول ألعلى املستويات الرياضية استمرار عملية التدريب الرياضي منذ بدء التخطيط هلا مرورا با
 .(2112عالوي، ) دون توقف حىت اعتزال الالعب التدريب

I. 1- إلعداد المتكامل للتدريب الرياضيا: 
لكي ميكن إعداد الالعب إعدادا شامال لعملية التدريب الرياضي لكي حيقق أعلى املستويات الرياضية اليت 

 :قدراته واستعداداته فمن الضروري أن يراعي يف إعداد أربع جوانب ضرورية وهي تسمح هبا

I. 1- 3-  اإلعداد البدني: 
يهدف إىل إكساب الالعب خمتلف الصفات أو القدرات البدنية العامة، و اخلاصة بنوع النشاط الرياضي 

 .التخصصي

I. 1- 2-   اإلعداد المهاري: 
ي املهارات احلركية املرتبطة بالنشاط الرياضي التخصصي الذي يهدف إىل تعليم وإكساب الالعب الرياض

 .بفعالية اإتقاهنا وتثبيتها، واستخدامه ةميارسه، وحماول

I. 1- 1-  اإلعداد الخططي: 
الضرورية للمنافسات  ةيهدف إىل تعليم وإكساب الالعب الرياضي القدرات اخلططية الفردية، واجلماعي

يف  لبفعالية حتت نطاق خمتلف           الظروف، والعوام اتها، واستخدامهإتقاهنا وتثبي ةالرياضية، وحماول
 .املنافسات الرياضية

I. 1- 4- اإلعداد التربوي والنفسي: 
يهدف إىل تعليم وإكساب الالعب الرياضي خمتلف القدرات والسمات، واخلصائص واملهارات النفسية 

تسهم يف إظهار كل طاقاته       وقدراته، واستعداداته يف وتنميتها، وكذالك توجيهه، وإرشاده،ورعايته بصورة 
املنافسات الرياضية، باإلضافة إىل مساعدة الالعب الرياضي يف تشكيل وتنمية شخصية متزنة وشاملة لكي 

 .(2112عالوي، ) يكتسب الصحة النفسية والبدنية اجليدة



 
 .اإلعداد املتكامل للتدريب الرياضي -12: الشكل رقم

I. 4- أهداف التدريب الرياضي : 
 :من بني األهداف العامة للتدريب الرياضي ما يلي

الفيزيولوجية، للمتغريات  ةاالرتقاء مبستوى عمل األجهزة الوظيفية جلسم اإلنسان من خالل التغريات اإلجيابي
الوظيفية، النفسية واالجتماعية، وميكن حتقيق أهداف عملية التدريب الرياضي بصفة عامة . النفسية، واالجتماعية

اجلانب ( التدرييب والتدريسي )من خالل جانبني أساسيني على مستوى واحد من األمهية مها اجلانب التعليمي 
السرعة، )ي، فاألول يهدف إىل إكساب وتطوير القدرات البدنية الرتبوي ويطلق عليها واجبات التدريب الرياض

، واملهارية واخلططية             و املعرفية، أو اخلربات الضرورية لالعب يف النشاط الرياضي (القوة، التحمل
الرياضية  املمارس، والثاين متعلق يف املقام األول بإيديولوجية اجملتمع، ويهتم بتكميل الصفات الضرورية لألفعال

معنويا وإداريا، ويهتم بتحسني التذوق، التقدير وتطوير الدوافع، واحلاجات وميول املمارس، واكتسابه السمات 
  (ألبساطي) .اخل...اخللقية واإلدارية احلميدة الروح الرياضية املثابرة، ضبط النفس والشجاعة

 ضية من خالل املنافسات و العمل إىل وصول الالعب للفورمة الريا" التدريب الرياضي"كما يهدف   

على استمرار ها ألطول فرتة ممكنة، والفورمة الرياضية تعين تكامل كل احلاالت البدنية، الوظيفية             و 
. املهارية، و اخلططية، والنفسية والذهنية، واخللقية واملعرفية، واليت تكمن يف األداء املثايل خالل املنافسات الرياضية

فة إىل ذالك فإن التدريب الرياضي يساهم يف حتقيق الذات اإلنسانية للبطل وذلك بإعطائه الفرصة بإثبات باإلضا
ذاته الطبيعية وحتقيق ذاته عن طريق التنافس الشريف والعادل وبذل اجلهد، فهو يعد دائما عامال من عوامل حتقيق 

 (1991،، 11: قيادة، ط-تطبيق-طيطالت دريب الرياضي  احلديث خت: إبراهيم، ) ".تقدمه االجتماعي

 

        

 اإلعداد البدني       

      

 المهاري اإلعداد       

         

 الخططي  داإلعدا       

 

 اإلعداد التربوي النفسي  



I. 5- الحديث واجبات التدريب الرياضي: 
 : كن حتديد واجب التدريب الرياضي احلديث واليت ميكن اعتبارها واجب املدرب كما يليمي 

I. 5- 3- وتشمل مايلي: الواجبات التربوية : 

النشء على حب الرياضة، وأن يكون املستوى العايل يف الرياضة التخصصية حاجة من احلاجات  تربية -
 .األساسية

 .واالرتقاء هبا بصورة تستهدف أساسا خدمة الوطن بتشكيل دوافع وميول الالع -

 .تربية وتطوير السمات اخللقية احلميدة كحب الوطن واخللق الرياضي وروح الرياضية -

 .خلصائص والسمات اإلداريةبث وتطوير ا -

I. 5- 2- الواجبات التعليمية : 

 .التنمية الشاملة املتزنة للصفات البدنية األساسية واالرتقاء باحلالة الصحية لالعب -
 .التنمية اخلاصة للصفات البدنية الضرورية للرياضة التخصصية -

 . تعلم وإتقان املهارات احلركية يف الرياضة التخصصية والالزمة للوصول ألعلى مستوى رياضي ممكن -

 (.تعلم وإتقان املهارات ) تعلم إتقان القدرات اخلططية الضرورية للمنافسة للرياضة التخصصية  -

I. 5-1-  جبات التنمويةاالو : 

 ق إىل أقصى درجة ممكنة تسمح به القدرات التخطيط والتنفيذ لعمليات تطوير مستوى الالعب والفري   

 املختلفة هبدف حتقيق للوصول ألعلى املستويات يف الرياضة التخصصية باستخدام أحدث األساليب 

 (1991،، 11: قيادة، ط-تطبيق-الت دريب الرياضي  احلديث ختطيط: إبراهيم، ) .العلمية املتاحة

 

I. 6- قواعد التدريب الرياضي : 
كانت عملية التدريب عملية تربوية علمية مستمرة تستغرق سنني عديدة حىت يصل الالعب        إىل   ملا

 : األداء الرياضي املثايل املطلوب، لذلك تنطبق عليه القواعد اليت تنطبق على العمليات الرتبوية األخرى وهي

I. 6-3 -  التنظيم:  
 :أن ينضم عملية التدريب على النحو التايليتحتم على املدرب 

ختطيط وتنظيم عملية التدريب من يوم إىل يوم، ومن أسبوع إىل أسبوع، ومن شهر إىل شهر وأخريا من سنة  -
 .إىل أخرى



 . تنظيم كل وحدة تدريبية ، وذلك بوضع واجبات مناسبة مبنية على ماسبق أن تدرب عليه الالعبني -

ب يف كل وحدة تدريب هبدف وحدة التدريب السابقة، وهدف وحدة التدريب أن يرتبط اهلدف من التدري -
 .الالحقة

I. 6-2 - التدرج : 
التدرج للوصول إىل أحسن مستوى من األداء قاعدة هامة يف التدريب ومبدأ هاما يف احلمل والتدرج يف  أصبح

  :(خمتار) :التدريب يكون أثناء دورة احلمل الكبرية، والتدرج يعين سري خطة التدريب وفقا ملا يأيت

 .من السهل إىل الصعب -
 .من البسيط إىل املركب -

 .من القريب إىل البعيد -

 .علوم إىل اجملهولمن امل -
II. المدرب الرياضي : 

تتحدد العملية التدريبية يف األلعاب اجلماعية مبحددات أمههـا الالعـب، احملتـوى التـدرييب االتصـال اجليـد لتوصـيل 
ـــدوافع املشـــاركة الرياضـــية حـــىت ميكـــن الوصـــول لتحقيـــق اهلـــدف العـــام للتـــدريب وهـــو االرتقـــاء  املعلومـــات وتوجيـــه ال

اخل، وال يأيت ذلك إىل حتت قيـادة رياضـية مؤهلـة وهـي  ...والنفسيةالفنية والبدنية مبستوى الرياضي وتطوير اجلوانب 
 .املدرب

II. 3- مفهوم المدرب الرياضي: 

أيضــا أحــد أهــم املشــاكل الــيت تقابــل  ل املــدرب الرياضــي العامــل األساســي واهلــام يف عمليــة التــدريب كمــا ميثــلميثــ
الوطنيـة فهـم أغلبيـة وكثـرة، مـن يصـلح؟ فتلــك  الرياضـة واملسـئولني عنهـا سـواء يف األنديـة أو علـى مسـتوى املنتخبـات

املــدرب املتميــز ال يصــنع بالصــدفة، بــل جيــب أن يكــون لديــه الرغبــة للعمــل كمــدرب، يفهــم واجباتــه ف. هــي املشــكلة
ملم بأفضل أحـدث طـرق التـدريب أسـاليبه وحاجـات العبيـه، متبصـر بكيفيـة االسـتخدام اجليـد ملعلوماتـه الشخصـية 

 (2113زيد، ) .ه واختصاصهوخرباته يف جمال العب

ولـه  ، مسـتواهم الرياضـي تـأثريا   مباشـراهو الشخصية الرتبوية اليت تتوىل عملية تربيـة وتـدريب الالعبـني وتـؤثر يف"
ذي بـه يف مجيـع ، لذلك وجب أن يكون املـدرب مـثال حيتـخصية الالعب تطويرا شامال ومتزنادور فعال يف تطوير ش

، فتزويـد الفـرق الرياضـية باملـدرب واهلـام يف عمليـة       التـدريبدرب العامـل األساسـي ، وميثل املتصرفاته ومعلوماته
 (2112الســيد، ) .يري األنديــة املختلفــةاملناســب ميثــل أحــد املشــاكل الرئيســية الــيت تقابــل الالعبــني املســؤولني ومــد

يف مركــز البصــرية ممــا جيعلــه  يتميــز بعمــقفهــو القائــد ومرشــد ورائــد احللقــة، " ويطلــق علــي املــدرب مســميات عديــدة 
 (2114احلسني، ) ".متميز يسعى إليه املشاركني لنهل املعرفة واخلربة



املعلـــم،     املــدرب الرياضــي هــو احملـــرك األول للفريــق، ويف بعــض املواقــف األداء الصـــعب يصــبح املــدرب مبثابــة     
وفنيـا للوصـول هبـم إيل أعلـى املسـتويات، فهـو أوال  ااألساسـية بنـاء العبيـه وإعـدادهم بـدنيا ونفسـيا و ومهاريـ فمهنته

وأخريا جيب علينا توضيح حقيقة هامة وهي أن مهنة التدريب تعترب من الوظائف الصـعبة وحتتـاج إيل شخصـية ذات 
 (1991حسن، ) .طابع خاص فهذه كرة املهنة حتتاج إيل جمهود ذهين وجسماين كبري

II. 2- مدرب كرة القدم: 
دم هو حجر الزاوية يف العملية التعليمية و التدريبية، واليت تسهم يف بناء الالعبني لتحقيق يعترب مدرب كرة الق 

أعلى املستويات، وقد ثبت من خالل أداء الدراسات النفسية و الرتبوية إن جناح عملية التعليم و التدريب يرجع 
61  لذي يقوم به حبكم وضعه القيادي يف منها للمدرب وحده وقد يكون إرجاع هذه األمهية إيل فعالية الدور ا

 .عملية التدريب

ومدرب كرة القدم كشخصية تربوية يتوىل مهنة املعلم و املدرب معا ويؤثر تأثريا مباشرا يف تطوير شخصية 
الالعبني، كما أن من أهم العوامل اليت تساعد علي الوصول بالالعب ألعلى املستويات  الرياضية، فالتدريب يف  

تاج إىل مدرب كفئ يستطيع أن يكون قائدا ناجحا لديه القدرة على العمل التعاوين اجلماعي فيما كرة القدم حي
يتعلق بالالعبني و األجهزة املعاونة الفنية واإلدارية والطبية اليت تعمل معه كما أن له سلوك يعد من العوامل املؤثرة 

 .على زيادة حدة االنفعاالت أو خفضها بالنسبة لالعب

إعداد مدرب كرة القدم ملهنة التدريب من أهم اجلوانب األساسية لالرتقاء والتقدمي بالعملية التدريبية،  ويعترب
فالتفوق الرياضي هو حمصلة لعدة عوامل من أمهها انعكاس الفلسفة التدريبية للمدرب ذي اخلربات العلمية 

ة يف ضوء اإلمكانات املتاحة لذا جيب أن يلم واملعرفية و الفنية يف انتقاء الالعبني وإعدادهم ملستويات البطول
مدرب كرة القدم بأحدث التطورات املعرفية و الفنية اليت حيتاجها أثناء عمله    يف مهنة التدريب، لذا كان إلعداد 
مدرب كرة القدم اإلعداد املتكامل تربويا ومهنيا من خالل تزويده باملهارات و القدرات البدنية والفنية و النفسية 
املختلفة، و األمهية الكربى يف تكوين احلس املهين      لديه، وخاصة يف أداء عمله و مهامه الرتبوية و التدريبية و 

 .املهنية

وتستلزم الربامج التدريبية يف كرة القدم وجود القيادة الرشيدة املتمثلة يف املدرب و يأيت إال إذا حصل على 
على فهم املشكالت اليت يتضمنها ميدان التدريب و يكتسب املدرب التدريب املهين الكايف، وأصبح قادرا 

خصائصه املهنية اليت تؤهله للقيام بعملية التدريب بكفاءة من خالل ما هتيأ من خربات          و دراسات 
 (2111عبده، ) .علمية و عملية تسلهم يف إعداده إعدادا متكامال للقيام بالعملية الرتبوية التدريبية

 



II. 1- مدرب الناشئين ومبادئه: 
II. 1- 3- الناشئين مدرب:  

تشري الدالئل إىل أن هناك اختالفا يف أسلوب قيادة فرق الصغار عن قيادة فرق الكبار، فالصغار يتأثرون 
بدرجة أكرب، ويف الوقت نفسه يواجهون دائما موقف و خربات جديدة يف ظل نضج غري متكامل، إن األطفال 

تربون يف مرحلة منو وتطور من خالل تطورات سريعة متالحقة ومتزامنة، وهم يف ظل هذه سنة يع14-6الناشئني من 
الظروف يتأثرون بشدة مبا حيدث حوهلم و هلم، لذلك فمدرب الناشئني يتحمل مسؤولية كبرية يف إعداد جيل 

 .رياضي للمستقبل

قها ومدى تطابقها مع القيم وتعترب القيم اليت يؤمن هبا املدرب و كذلك األهداف اليت يطمح إىل حتقي
الرياضية، و األهداف الرتبوية أمرا هاما يف حتديد مواصفات مدرب الناشئني، فالقيم اليت يؤمن هبا املدرب تلعب 
دورا مؤثرا يف حياته بشكل خاص، وإذ أهنا تؤثر على كفاءة العمل، وعلى نظرته        و تفاعله مع املواقف 

  .املختلفة اليت يقابلها خالله

II. 1- 2- مبادئ مدرب الناشئين: 
والشيء املؤكد أن املبادئ اليت يؤمن هبا املدرب تنعكس بشكل مباشر على عمله مع الناشئني          و على 
سبيل املثال إذ كان املدرب يؤمن بأن تعليم الناشئني ملهارة هو شيء هام للمنافسة فقط فإنه يركز على إضفاء 

على كافة حمتويات برناجمه التدرييب، أما إذا كان يؤمن باإلضافة إىل ذلك بان تعلم الناشئني ملهارة  مايؤمن به
جديدة إمنا يزيد من حصيلة املعلومات و املعارف، واجلوانب الرتبوية لديهم مما يسهم يف اإلرقاء بالناشئني كأعضاء 

على ختطيط و تنفيذ كافة حمتويات         فعالني يف اجملتمع، فال شك أن ذلك سيكون أفضل وسينعكس   
 .الربنامج التدرييب

II. 4- خصائص المدرب الرياضي:    
ويتضمن نوعية السمات الشخصية اليت يتسم هبا املدرب الرياضي ومدى تفاعل هذه السمات        مع 

لسلوكي ينمو حنو بعضها البعض، وكذالك منط السلوك املفضل لدى املدرب الرياضي وكما إذا كان هذا النمط ا
االهتمام باألداء و واالهتمام مبشاعر أالعبني واألداء معا وكذالك مقدار نفوذ الشخصي أو نفوذ املنصب أو املركز 

ويف ما يلي نذكر بعض اخلصائص  (2112سكر، ) .الذي يساهم يف التأثري و التوجيه على سلوك الالعبني
 (2111عبده، ) :ضي وهي كما يليوالصفات اليت يتميز و يتمتع هبا املدرب الريا

أن يكون مؤمنا حمبا لعمله معتنيا بقيمته يف تدعيم، وتربية، وتدريب الالعبني للوصول هبم           إىل  -1
 .املستويات العليا

 .أن يكون معدا مهنيا حىت يستطيع التقدم باستمرار -2



 .املناسبة واملعربة عن أفكاره تعبريا واضحا تأن يكون قادر على اختيار الكلما -3

 .إن يتميز بعني املدرب اخلربة يف اكتشاف املواهب -4

 .أن يكون ذكيا، ممتعا مبستوى عايل من اإلمكانيات و القدرات العقلية -2

 اجلهاز الفين)املتبادل واالحرتام املتبادل مع زمالئه يف األجهزة اليت يعمل معها : أن يبين عالقته على احلب -6
، وكذالك احرتام تنفيذ القوانني ومراعاة اللعب التنافس النظيف (اجلمهور  –احلكام -الطيب -اإلداري

بعض اخلصائص اليت يتميز أو اليت جيب     أن يكون عليها " الدكتور مفيت إبراهيم " والشريف كما يضيف 
 (1991قيادة، ، -تطبيق-يطإبراهيم، الت دريب الرياضي  احلديث ختط):املدرب الرياضي، وهي كاآليت 

 .حسن املظهر، حسن التصرف، الصحة اجليدة، والقدرة على قيادة الفريق-1 

 .التدريبية يف الرياضة التخصصية، واملقدرة على تطبيقها تالثقافة و املعلوما -2 

 (.الصدق  ةاألمانة، الشرف، العدل، املثابرة، الوالء، املسؤولي)التماسك مبعايري األخالق  -3 

 . التمتع بالسمات الشخصية اإلجيابية، الثبات االنفعايل، االنبساطية،الصالبة، التحكم الذايت االجتماعي -4 

 .جيب أن يكون مثال ومنوذجا يقتدي به حمبا لعمله وخيلص له، ويوفر الوقت الكايف -2 

 (قدرة التنظيم، املثابرة، اإلبداع، املرونة، ال)التمتع بالسمات الشخصية اإلجيابية،  -1
II. 5- خصائص وصفات المدرب الناجح  : 

 :بالنسبة خلصائص وصفات املدرب الرياضي الناجح، فأهنا حتدد يف النقاط التالية

 .يتميز بالواقعية ودعم الغرور واإلخالص يف العمل -

 .يتميز باالحرتام املتبادل وبالتفكري العقالين و املنطقي -

 .يف املواقف الصعبةيتميز بالثبات االنفعايل و التماسك  -

 .يتميز باحلماس و الرغبة يف حتقيق الفوز و الثقة بالنفس -

 .يتميز بالقدرة علي اكتشاف املوهبني وبالعدل وعدم التفرقة بني الالعبني -

 (2112احلاوي، ) .يهتم بالثقافة الرياضية العامة واخلاصة -

II. 6- أشكال و أنواع المدربين: 
الرياضي مليء بأشكال وأنواع خمتلفة من املدربني الرياضيني الذين يعملون يف املالعب    املفتوحة، و  احلقل

داخل الصاالت املغلقة و قد أشار العديد من األخصائيني يف هذا املوضوع بأن أنواع املدربني يكونون علي النحو 
 :التايل



II. 6- 3- المدرب المجــتهد : 

ديد و زيادة معلوماته و معارفه من خالل اشرتاكه يف الدورات     التدريبية، سواء الذي يرغب يف التجهو     
 .بالداخل أو اخلارج

II. 6- 2- المدرب المثالي : 

عية من املدربني جندهم مثاليني إيل حد ما يف تفكريهم وأخالقهم وتعاملهم وأسلوب قيادهتم هذه النو  و     
 .اإلدارة و النقاد الرياضينيلالعبني و طريقة احلوار العبيهم ومع 

II. 6- 1- المدرب المتسلق:  

الوصول للمستويات العالية دون بذل اجلهد و العطاء، ودائما يتقرب للمسئولني بطرق  سرعة الذي يرغب يف    
ملتوية ويوضح هلم أنه األفضل دون أن حيقق نتائج إجيابية، وإذا مت اإلطاحة به، فال جيد مكانا بني املدربني 

 .فاءالشر 

II. 6- 4- الطموح المدرب : 

وهذه نوعية من املدربني دائما يرغب يف التجديد، ومعرفة أحدث أساليب التدريب و االهتمام بالبحث     
 . العلمي و التقييم املستمر لعملية التدريب، مع الوضع يف االعتبار اإلمكانيات املتاحة

II. 6- 5- المدرب الواقعي : 

إيل األمـور بنظـرة واقعيـة، واضـعا يف االعتبـار إمكاناتـه و إمكانيـات اهليئـة الـيت ينتمـي و هـو املـدرب الـذي ينظـر      
إليها، وبالتـايل يوظـف ذلـك وفقـا لقـدرات العبيـه، وهـذه النوعيـة مـن املـدربني يفكـرون يف مجيـع األمـور الـيت تقـابلهم 

 .جبدية واضعا يف احلساب الطموحات اليت يهدف إليها وفقا لقدرات العبيه

II. 6- 6- المدرب الحائــر : 

وهــذه النوعيــة مــن املــدربني قليلــة احليلــة، و ينقصــها الواقعيــة وااللتــزام، ولــذلك جنــد أن مســتوى التفكــري لــدى       
هــؤالء املــدربني ينقصــه الدقــة و الــوعي بكثــري مــن األمــور و غالبــا مــا تقــل هــذه النوعيــة مــن املــدربني لعــدم ثقتهــا يف 

 . نفسها و يف قدرهتا

II. 6- 7-  المدرب الطــواف : 

 وتكون هذه النوعية من املدربني غري مستقرة علي وضع معني وينظر إىل اجلانب املادي كأساس      

املهنـة، مهمـا     يف تنفيذه للتدريب، وقد يكون منهم املدرب املتحيز، اجلاد ، الطمـوح، والكثـري مـنهم حمـرتف هلـذه 
 .     ي ينظر إىل مصلحته فوق مصلحة اآلخرينانتمائه ووالءه للنادي الذي تريب فيه، أ



II. 6- 8- المدرب الحديث : 

أهنــا كثــرية اإلطــالع ترغــب يف التحــديث، وبعضــهم جييــد أكثــر مــن لغــة    أجنبيــة،  وهــذه النوعيــة مــن املــدربني جنــد
يــة و يستفســر ودائمــا االشــرتاك يف دورات التــدريب املتقدمــة يف الــدول األجنبيــة، ويراســل اجملــالت و الــدوريات العامل

وكثــريا " االنرتنــت " عــن أحــدث املعلومــات و املعــارف الرياضــية يف جمــال التخصــص مــن خــالل شــبكات املعلومــات
مـاتالقي هــذه النوعيــة مــن املــدربني استحســان كبـري                        مــن املســؤولني، ويتخطفهــا األنديــة الكبــرية 

 (2112احلاوي، ) .سواء داخل مصر أو يف الدول العربية الشقيقة

II. 7- تصنيف المدربين : 
 :ميكن تصنيف املدربني حسب إمكانيات الالعبني و مستوياهتم إىل مايلي    

 . مدربو الفرق القومية -1

 . مدربو فرق النوادي -2

 .مدربو املدارس، الكليات، و اجلامعات -3

 . مدربو فرق األطفال و الناشئني -4

II. 8- دافعية المدرب الرياضي: 
املدير الفين ختتلف طبقا ملستواه يف مهنة التدريب الرياضي إذ ختتلف دوافع املدرب قع املدرب الرياضي أو وا

الرياضي احلديث عن دوافع املدرب الرياضي لالعب أو لفريق من الدرجة األوىل، و اليت ختتلف  عن دوافع املدرب 
وعالوي  (1996)وباومان ( 1996" )من أرفن هان  وقد أشار كل.الرياضي أو املدير الفين إلحدى الفرق القومية

عالوي، ) :إيل الدافع اليت ميكن اعتبارها من بني أهم دوافع املدرب الرياضي أو املدير الفين وهي كما يلي( 1992)
 (2112، .29، ، ، ص1سيكولوجية املدرب الرياضي، ، ط: 

II. 8- 3- دوافع رياضيـة : 
جند بعض الالعبني الرياضيني يشعر ون عقب اعتزاهلم املمارسة الرياضية أن من واجبهم اإلسهام   يف تطوير  قد

نوع الرياضة اليت ختصصوا فيها، وحماولة العمل مع الناشئني إلكساهبم خرباهتم          الشخصية، و االرتقاء 
 .مبستوياهتم

II. 8- 2- دوافع مهنية: 
ات الرتبية البدنية و الرياضية يعملون يف جمال التدريب الرياضي كنتيجة لدراستهم كثريا ما جند خرجيي الكلي

 .الرياضية التخصصية علي أساس أن مهنة التدريب الرياضي هي مهنتهم املناسبة لطبيعة دراستهم



II. 8- 1- دوافع اجتماعية: 
وصدقات          اجتماعية، و  شرتاكية يف اجملاالت االجتماعية، وحماولة تكوين عالقاتمثل االجتاه حنو اال

 .السعي حنو التقبل االجتماعي كنتيجة لعملهم يف جمال التدريب الرياضي

II. 8- 4- تحقيق أو إثبات الذات : 
قد يرى الفرد أن عمله يف جمال التدريب الرياضي حيقق له إثبات ذاته يف إحدى اجملاالت اليت يرى     أنه كفئ 

 .أمهيته، وتعامل الناس معه على أنه أكثر أمهيةفيها، وكذلك الشعور مبدى 

II. 8-5 -المكاسب الشخصية: 
مثل املكاسب املادية و املعنوية أو احلاجة إىل اكتساب مكانة متميزة أو مركز مميز بني اجلماعة         أو 

 .اكتساب الشهرة، واكتساب االعرتاف من اآلخرين

II. 8-6 -التعويضي االتجاه: 

 

الرياضي يعوضه عن النجاح الذي افتقده كنتيجة العتزاله اللعب،  قد يرى الالعب املعتزل أن قيامه بالتدريب 
كما قد يتخذ الالعب الذي مل حيقق مستويات عالية يف رياضة من مهنة التدريب تعويضا له   عن عدم قدرته 

 .على التفوق كالعب

علـم الــنفس الرياضـي يف التــدريب واملنافسـات الرياضــية ، : عـالوي، ) :الش ـكل اآليت يبـني  دوافــع املـدر ب الر ياضــي  * 
 (2112، .11: ص

 
 .دوافع املدرب الرياضي -13: الش كل رقم

II. 9- واجبات المدرب الرياضي: 

 اجتاه تعويضي 

 املكاسب الشخصية

دوافع حتقيق وإثبات 
 الذات

دوافع حتقيق وإثبات 
 الذات

 

 دوافع مهنية

 دوافع رياضية

 

دوافع املدرب 
 الرياضي

 



إن ضمان الوصول بالالعب إىل أعلى مستويات الرياضية يلقى على املدرب الرياضي أو املدير الفين مسؤولية 
 املنافسات الرياضية وتتلخص أهم الواجبات حتقيق العديد من الواجبات سواء يف عملية التدريب الرياضي أو يف

 (2112، .29، ، ، ص1سيكولوجية املدرب الرياضي، ، ط: عالوي، ):فيما يلي 

 . الواجبات التعليمية -

 .الواجبات الرتبوية النفسية -

II. 9- 3- الواجبات التعليمية: 
الواجبات التعليمية مجيع العمليات اليت تستهدف التأثري يف قدرات و مهارات و معلومات     و  تتضمن

 : معارف الالعب الرياضي وتشمل أهم هذه الواجبات التعليمية علي مايلي

لرشاقة، التنمية الشاملة املتزنة للصفات أو القدرات البدنية األساسية، كالقوة العضلية، السرعة، التحمل املرونة ا -
 .وغرها من الصفات أو القدرات البدنية األساسية

التنمية اخلاصة للصفات أو القدرات البدنية الضرورية لنوع النشاط الرياضي الذي يتخصص فيه الالعب  -
 .الرياضي

تعليم املهارات احلركية األساسية لنوع النشاط الرياضي التخصصي و الالزم للوصول إىل أعلى مستويات  -
 .ضيةالريا

II. 9- 2- الواجبات التربوية النفسية : 
تتضمن اجلوانب الرتبوية النفسية وكل املؤثرات املنظمة اليت تستهدف إكساب وتنمية اجلوانب الرتوية   و 

 :النفسية اهلامة لالعب الرياضي، وتشمل أهم هذه اجلوانب على ما يلي

النشء على حب الرياضية، و العمل على أن يكون النشاط الرياضي ذو املستوى العايل          من  تربية -
 .احلاجات األساسية للناشئ

تشكيل خمتلف دوافع و حاجات وميول الالعب و االرتقاء، هبا بصورة تستهدف أساسا االرتقاء مبستوى  -
 .الالعب ومستوى اجلماعة أو الفريق الرياضي

وتنمية السمات اخللقية احلميدة، كاخللق الرياضي و الروح الرياضية و اللعب النظيف وغريها من اكتساب  -
 .السمات الرتبوية لدى الالعب الرياضي

 



II. 9- 1- واجبات أخرى: 
بوي ة و الن فسي ة جند واجبات أخرى ذكرها ناهد رسن سكر          و  باإلضافة إىل الواجبات الت عليمي ة و الرت 

 (2112سكر، ) :ة يف ما يأيتاملتمثل

 : اإلعداد البدني   -1

وهو الواجب األول للمدرب إذ أن الالعب بدون قدرة بدنية ال يستطيع أن يؤدي املباريات     بإتقان، وهذا  
 .ما يؤثر نسبيا على مستوى تنفيذه خلطط اللعب

 : اإلعداد المهاري -2

التام و املتكامل يف األداء الفين للمهارة حتت أي ظرف من وذلك بالعمل على أن يصل الالعب إىل اإلتقان 
ظروف املباراة، ويهدف املدرب إىل تلقني الالعب إتقان املهارة، وهذا يساعد على أن يعيد تفكريه يف تنفيذ 

 .التحرك املخطط فقط مما بسهل عمله وجيعله أكثر تركيزا

 :اإلعداد الخطــطي -1

مرتبط ارتباطا وثيقا بتعلم خطط ومع ذلك فإن اإلعداد اخلططي له خطواته مل يصبح التدريب على املهارات 
 .اخلاصة

 :اإلعداد الذهني -4

إن العقل السليم، والتصرف احلسن، متطلبات هامة جدا لكل العب أثناء املباراة وخاصة أثناء اللحظات 
 احلامسة 

 

 

 

 

 

 



 .خـــالصــة الفصل األّول

 

التـــدريب الرياضـــي عمليـــة ســـلوكية يقصـــد هبـــا تطـــوير الفـــرد هبـــدف تنميـــة قدراتـــه و اســـتعداداته البدنيـــة والنفســـية، 
ويعترب التدريب علما من العلوم إذا نظرنا إليه من ناحية أصوله ومبادئه، كما يعتـرب فنـا مـن الفنـون إذا نظرنـا إليـه مـن 

 .ناحية تطبيقية

 

حاولنــا قــدر املســتطاع إلقــاء الضــوء علــى خمتلــف خصائصــه و جوانبــه العلميــة،   ومــن خــالل الدراســة الــيت قمنــا هبــا
ـــدور األساســـي للمـــدرب يف عمليـــة تـــدريب الناشـــئني، ومـــا عليـــه           مـــن واجبـــات  كمـــا قمنـــا أيضـــا بـــإبراز ال

 .وأهداف نبيلة يسموا إىل حتقيقها

 

اهلام الذي يلعبـه املـدرب يف تكـوين الناشـئني،   انطالقا مما سبق، ومن خالل تطرقنا هلذا الفصل خلصنا إىل الدور
كما يعترب إعداد مدرب كـرة القـدم ملهنـة التـدريب مـن أهـم اجلوانـب األساسـية لالرتقـاء و التقـدم بالعمليـة التدريبيـة، 
فالتفوق الرياضـي هـو حصـيلة لعـدة  عوامـل أمههـا انعكـاس فلسـفة التـدريب للمـدرب ذوي اخلـربات العلميـة واملعرفيـة 

     .  فنية يف انتقاء الالعبني وإعدادهم ملستويات البطولة يف ضوء اإلمكانيات املتاحةو ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .تمهيد الفصل الثّاني

 

يعترب العب كرة القدم كغريه من العيب الرياضات األخرى اجلماعية منها والفردية حيتاج إىل صفات   بدنية،    
تتعلق بتخصصه لتجعل منه رياضي ذا مستوى عايل، ما جيعل تنمية هذه الصفات لدى العيب كرة  وأخرى مهارية

 .القدم شيء ضروري ومهم

 

تعترب الصفات املذكورة آنفا أساسية حبيث كل واحد منها تتطلب صفات فرعية حيث لكل صفة من هذه     
هذه الصفات لكي يكون العبا ذا كفاءة بدنية  الصفات وسائل ومتارين لتطويرها ، وحيتاج العب كرة القدم إىل

 .ومهارية متكنه من إجناز الواجبات وحسن التصرف خالل املواقف املتباينة طوال زمن املباراة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : المبادئ األساسية لكرة القدم -3

كأي لعبة من األلعاب هلا مبادئ كلها األساسية املتعددة واليت تعتمد يف إتقاهنا على إتباع أسلوب   كرة القدم
السليم يف طرق التدريب، ويتوقف جناح أي فريق وتقدمه إىل حد كبري على مدى إتقان أفراده للمبادئ األساسية 

أن يؤدي ضربات كرة على اختالف أنواعها  للعبة، إن فريق كرة القدم الناجح هو الذي يستطيع كل فرد من أفراده
، ويستخدم ضرب الكرة ويركل الكرة بسهولةخبفة ورشاقة، ويقوم بتمرير بدقة وبتوقيت سليم مبختلف      الطرق، 

 .بالرأس يف املكان املناسب، وحياور عند اللزوم ويتعاون تعاوننا تاما مع بقية أعضاء الفريق يف عمل مجاعي منسق

وكرة الطائرة من حيث ختصصه       يف القيام بدور  كرة القدم خيتلف من العب كرة السلة،  صحيح أن العب
معني يف امللعب سواء يف الدفاع أو اهلجوم، إال أن هذا ال مينع مطلقا أن يكون العب كرة القدم متقنا جلميع 

ومتنوعة، لذالك جيب عدم حماولة املبادئ األساسية إتقانا مناسبا، وهذه املبادئ األساسية لكرة القدم متعددة 
تعليقها يف مدة قصرية كما جيب االهتمام هبا دائما عن طريق التدريب الالعبني على ناحيتني أو أكثر يف كل مترين 

:وقبل البدء باللعب وتقسم املبادئ األساسية لكرة القدم   إىل ما يأيت  (1977 ,حسن عبد اجلواد) 

 . استقبال الكرة -
 . احملاورة بالكرة -

 .املهامجة  -

 . رمية التماس -

 .ضرب الكرة  -

 . لعب الكرة بالرأس -

 .حراسة املرمى -

 :صفات العب كرة القدم -2

حيتاج العب كرة القدم إىل صفات خاصة، تالءم هذه اللعبة وتساعد على األداء احلركي اجليد        يف 
القدم، وهي الفنية اخلططية والنفسية  امليدان ومن هذه اخلصائص أو املتطلبات هناك أبع متطلبات لالعبني كرة

والبدنية والالعب اجليد هو الذي ميتلك تكامل خططيا جيدا ومهاريا عاليا والتعدادات النفسية إجيابية مبنية على 
قابلية بدنية ممتازة والنقص احلاصل يف إحدى تلك املتطلبات ميكن أن تعوض          يف متطلب آخر، سنركز يف 

متطلبات الالعب البدنية اعتمادا على معلومات وإحصائيات مجة يف امليدان الكروي من خالل حبثنا هذا على 
دراسات املتعددة، تظهر التغريات الفيزيولوجية املقاسة بدقة قبل املباراة والتمرينات أو أثنائهم أو بعدهم، و ميكن 

لالعبني وحتليلها خالل املباراة طبقا تقومي املتطلبات البدنية لكرة القدم من خالل دراسة الصفات احلركية 



للنشاطات املختلفة وطرق لعب الالعب للمباريات، فإن حتليل كان معتمدا على رصد مباريات كثرية للوصول 
 1999) ,املوىل( .لتلك اخلصائص واإلحصائيات املهمة

 :الصفات البدنية  2-3

من املميزات كرة القدم أن مارستها يف متناول اجلميع مهما كان تكوينهم اجلسماين، ولئن اعتقدنا بأن الرياضي 
مكتمل التكوين اجلسماين قوي البنية، جيد التقنية، ذكي، ال تنقصه املعنويات هو العب مثايل فال نندهش إذا 

ل               و األسلوب، لنتححق من أن شاهدنا مباراة ضمت وجها لوجه العبني خيتلفون من حيث الشك
معايري االختيار ال ترتكز دوما على الصفات البدنية ، فقد يتفوق العب صغري احلجم نشيط ماكر جييد املراوغة 

على خصمه القوي احلازم الشريف املخدوع حبركات خصمه غري املتوقعة، وذلك ما يضف صفة العاملية لكرة 
يف امللعب على االرتكازات األرضية، معرفة مترير ساق عند التوازن على ساق أخرى من القدم، ويتطلب السيطرة 

(1999 ,رفعت)أجل    . التقاط الكرة، واحملا فضة عليها وتوجيهها يتناسق عام وتام 

  :الصفات الفيزيولوجية  2-2

ذلك النفسية واالجتماعية، االجنازات لكرة القدم احلديثة بالصفات الفنية واخلططية والفيزيولوجية وك تتحدد
وترتبط هذه احلقائق مع بعضها وعن قرب شديد فال فائدة من الكفاءات الفنية لالعب إذا كانت املعرفة اخلططية 

جمموعة من احلركات مصنفة مابني الوقوف الكامل إىل الركض  بله قليلة، وخالل لعبة كرة القدم ينفذ الالع
الشدة وارد من وقت                 إىل أخرى، وهذا السلوك هو الذي باجلهد األقصى، وهذا ما جيعل تغري 

يفصل بل مييز كرة القدم عن األلعاب األخرى فمتطلبات اللعبة األكثر تعقيدا من أي لعبة فردية أخرى، وحتقيق 
 : مايليالظروف املثالية فإن هذه املتطلبات تكون قريبة لقابلية الالعب البدنية واليت ميكن أن تقسم إىل 

 .القابلية على األداء بشدة عالية -
 .األداء بشدة عاليةالقابلية على  -

 . القابلية على األداء الركض السريع -

 .خالل وضعية معينة( القدرة العلية ) القابلية على إنتاج قوة  -
األساس يف اإلجناز كرة القدم داخل حمتوى تلك املفردات، يندرج ضمن مواصفات اجلهاز الدموي  إن   

وكذلك العضالت املتداخلة مع اجلهاز العصيب ومن املهم أن نتذكر أن صفات حتدد عن طريق , التنفسي
(1999 ,املوىل)الصفات احلسية ولكن حتسني    . كفاءهتا 

املتقدمني يف كرة القدم، ميتلكون قابلية عالية يف بعض  الت، فإن الالعبنيعن طريق التدريب ويف أغلب احلا
 .الصفات البدنية فقط، وهلذا فإن جناح الفريق يعتمد على اختيار إسرتاجتية اللعب اليت توافق قوة الالعبني



 : الصفات النفسية  1 -2

العب كرة القدم وما ميتلكه          من  خصائص دتعترب الصفات النفسية أحد اجلوانب اهلامة لتحدي
 : السمات الشخصية ومن بني الصفات النفسية نذكر مايلي

 : التركيز  2-1-3

 "تضييق االنتباه، وتثبيته على مثري معني أو االحتفاظ باالنتباه على مثري حمدد"يعرف الرتكيز على أنه 

املقدرة على االحتفاظ باالنتباه     على املثري : ) التايلو يرى البعض أن مطلع الرتكيز جيب أن يقتصر على املعين 
 (. مدى االنتباه : حمددة لفرتة من الزمن وغالبا ما تسمى هذه الفرتة ب

 : االنتباه  2-1-2

يعين تركيز العقل على واحدة من بني العديد من املوضوعات املمكنة، أو تركيز العقل على فكرة معينة مبنية 
فكار، ويتضمن االنتباه االنسجام واالبتعاد عن بعض األشياء حىت يتمكن      من التعامل على العديد من األ

بكفاءة مع بعض املوضوعات األخرى اليت يركز عليها الفرد انتباهه، وعكس االنتباه هو حالة االضطراب 
 .والتشويش وتشتت  الذهن

 : التصور العقلي 2-1-1

ورات اخلربات السابقة أو تصورات جديدة مل حتدث من قبل لعرض وسيلة عقلية ميكن من خالهلا تكوين تص
اإلعداد لألداء، ويطلق على هذا النوع من التصورات العقلية اخلريطة العقلية، حبيث كلما كانت هذه اخلريطة 

 .واضحة يف عقل الالعب أمكن ملح إرسال إشارات واضحة للجسم لتحديد ما هو مطلوب

  : الثقة بالنفس 2-1-4

 توقع النجاح واألكثر أمهية االعتقاد يف إمكانية التحسس، وال تطلب بالضرورة حتقيق املكسب هي 

تدريب  : ,راتب) .فبالرغم من عدم حتقيق املكسب أو الفوز ميكن االحتفاظ بالثقة بالنفس وتوقع حتسن األداء
 11 )ص 2000 , , ,1ط,,(التطبيقات يف جمال الرياضي  )املهارات النفسية 

 : االسترخاء  2-1-5

 تظهر ة واالنفعالية بعد القيام بنشاط، هو الفرصة املتاحة لالعب إلعداد تعبئة صفاته البدنية والعقلي



 ,R-Tham) التوتريف أعضاء جسمه املختلفة ملنع حدوث مهارات الالعب لالسرتخاء بقدرته على التحكم 

1991) 

  :رفولوجيةو الصفات الم  4 -2

 :رفولوجيةو مفهوم الم 2-4-3

هي علم يدرس اإلشكال البشرية ويتخصص عوامل عديدة وحمددة هيكل اجلسم جنده مزودا  ةاملورفولوجي     
إن التنمية ومراقبة اجلسم . باهليكل العظمي، أما أحجام اجلسم فهي مزودة بالعضالت والشحم حتت اجللد

لعصيب وتعترب هذه اجملموعات ناجتا وراثيا املستمرة مضمونتني عن طريق غد ذات اإلفراز الداخلي واجلهاز ا
واجتماعيا صادرا عن احمليط الذي تعيش فيه، ميكن أن تكون هذه املعلومات مقدرة من طرق احمليط اخلارجي أين 

 .تشكل املعطيات التسرحيية قاعدة للعلم املرفولوجيا وملعرفة التوزيع الطبيعي لألنسجة الذهنية يف جسم اإلنسان

 : ةالخصائص المورفولوجي 2-4-2

 . يتسم النمو بالبطء عن ذي قبل، كما يبدو التمايز بني اجلنسني بشكل واضح  -

 . يستمر منو اجلسم وحتدث زيادة يف الطول والعرض والوزن -

 . تتعدل النسب اجلسمية وتصبح قريبة من النسب اجلسمية عند الراشد -

 . كبريةيزداد منو العضالت الصغرية ويستمر منو العضالت ال -
باإلضافة   فالبنات يف سنالتتضح الفروق بني اجلنسني إال أهنا توجد بعض الفروق البدنية القليلة بينهما  -

إىل وجود فروق يف اهليكل العظمي حيث نالحظ الزيادة يف العظام احلوض بالنسبة لإلناث مقارنة 
 .1990) ,اخلويل (.بالذكور وتستمر هذه الزيادة حىت سن البلوغ

 : أهمية الخصائص المورفولوجية 2-4-1

إن ممارسة أي نشاط رياضي باستمرار لفرتات طويلة يكسب ممارسة خصائص مورفولوجية خاصة تناسب مع 
على ممارسة األنشطة الرياضية ذات الطبيعة اخلاصة 1911نوع النشاط الرياضي املمارس، ويؤكد عصام حلمي

على جسم الفرد  املمارس، وميكن التعرف على هذا التأثري  الوجيوبشكل منتظم ولفرتات طويلة حتدث تأثريا مورفو 
بقياس أجزاء اجلسم العاملة بصورة فعالة أثناء ممارسة هذا النشاط، حيث أن هلا تأثري، وإظهار القوة العضلية، 

قيق السرعة، التحمل، املرونة،كذاك جتاوب جسم الالعب ملختلف الظروف احمليطة به وأيضا كفائتة البدنية وحت
 2005) ,يوسف( .النتائج الرياضية الباهرة

 : متطلبات العب كرة القدم -1

 :الجانب البدني 1-3



 :المتطلبات البدنية لالعب كرة القدم 1-3-3

تعد متطلبات البدنية للمباراة الركيزة األساسية اليت يبىن عليها مفهوم اللياقة البدنية لالعب كرة     القدم، واليت 
املباراة ملا تتطلبه من جري سريع حملاولة االستحواذ على الكرة قبل   اخلصم، واألداء املستمر تعد أحد أساسيات 

والذي قد ميتد أكثر من ذلك يف الكثري         من األوقات وكذا سرعة تبادل ( دقيقة  91)طوال زمن املباراة 
كل ماحتتاجه املباراة والعمل على رفع  املراكز وتتغري االجتاهات ولذا جيب أن يتصف العب الكرة بدرجة عالية ب

كفاءته حىت يتمكن من تنفيذ املهام املهارية واخلططية املختلفة بفاعلية، نفقد أصبح حاليا من الواجب اهلجوم 
 .باالشرتاك يف الدفاع يف حالة امتالك الفريق للكرة

 :اإلعداد البدني لكرة القدم 1-3-2

اخلصوص،          اد الرئيسية وأوهلا يف فرتة اإلعداد أو على وجه يعترب اإلعداد البدين أحد عناصر اإلعد
البدنية العامة واخلاصة ورفع كفاءته أجهزة اجلسم كل العمليات املوجهة لتحسني قدرات الالعب يقصد به  و 

الوظيفية وتكامل أداؤها، وتؤدى تدريبات اإلعداد البدين على مدار السنة بكاملها حيث تدخل ضمن حمتويات 
 ),ألبساطي(:الربامج التدريبية بشكل أساسي من خالل وحدات التدريب اليومية  وجند نوعني  من اإلعداد البدين

1990 

 .إعداد بدين عام -

 .إعداد بدين خاص -

 :البدني العام عداداإل -أ

هو التطور اجليد للصفات احلركية بدون توجه إىل الرياضة معينة  وميثل مرحلة بسيطة خاصة بتطوير الصفات 
 البدنية اهلامة للرياضي الذي خيضع طيلة هاته املرحلة لتمرينات موجهة إىل تطور الصفات

الدعم تقوية عمل األجهزة  ويسمح لنا هذا النوع من التحضري البدين من.اخل...احلركية، مقاومة، قوة، مرونة   
 PRADET) (.جهاز الدموي التنفسي واجلهاز العصيب)العضلية واملفصلية وكذا األجهزة الفيزيولوجية 

Miche, 1997) 

 

 

 



 :البدني الخاص داإلعدا -ب

بات اإلعداد البدين اخلاص يقصد به تقوية أنظمة وأجهزة اجلسم وزيادة اإلمكانيات الوظيفية والبدنية طبقا ملتطل
املباراة يف كرة القدم، أي تطوير الصفات املميزة لالعب كرة القدم، مثل التحمل الدوري التنفسي والسرعة احلركية 

بالسرعة ملسافات قصرية والقوة املميزة للسرعة للرجلني والرشاقة وحتمل السرعة اخلاصة  وسرعة رد الفعل، واملرونة
مرتا لتحسني سرعة، أو اجلري ملسافة حمدودة  31ثال العدو ملسافة وهذه الصفات مرتبطة مع بعضها فم. اخل.... 

بطريقة التناوب أو التبادل اخلطوة لتطوير التحمل الدوري التنفسي، وتقل التدريبات اإلعداد البدين اخلاص يف 
بداية فرتة اإلعداد مقارنة باإلعداد العام حيث تصل ألعلى نسبة هلا يف مرحلة اإلعداد اخلاص واالستعداد 

  .للمباريات

 : عناصر اللياقة البدنية 1-3-1

 ".عامة التحمل هو القدرة على مقاومة التعب والعودة إىل احلالة الطبيعية يف أسرع وقت ممكن":التحمل -

(Ahmed KHELIFI, 1990, P10) 

 : القوة العضلية -

ذه القوة بقدرة تلعب القوة العضلية دور بالغ األمهية يف إجناز أداء العب كرة القدم خالل املباراة، وتعرف ه
الالعب يف التغلب على املقاومات املختلفة أو مواجهتها وهي واحد من أهم مكونات اللياقة البدنية، حيث يرتبط 

ويتضح اجتياح الالعب هلا يف الكثري من  .مبعظم املتطلبات البدنية اخلاصة بالعب كرة القدم وتؤثر يف مستواه
بالرأس أو التصويب من املرمى أو التمريرات املختلفة، وعند أداء  املواقف أثناء اللعب، كالوثب لضرب الكرة

كما حيتاج إليها الالعب أيضا فيما تتطلبه املباراة من الكفاح واالحتكاك .خمتلف املهارات بالقوة والسرعة املناسبة
أثناء األداء طوال املستمرة مع اخلصم لالستحواذ على الكرة      أو الرقابة احملكمة مع التغلب على وزن اجلسم 

 )000فحة، ص هاملرجع نفس ،أمر اهلل البساطي (.زمن املباراة

 : السرعة -

تفهم من السرعة كصفة حركية قدرة اإلنسان على لقيام باحلركات يف أقصى فرتة زمنية          و يف  :تعريف -
قاسم حسن حسني وقيس ) .ظروف معينة ويف ظروف معينة ويفرتض يف هذه احلالة تنفيذ احلركة ال يستمر طويال

 (08صفحة ، 0980  ،ناجي عبد اجلبار

  :تحمل السرعة -



بأهنا احد العوامل األساسية لإلجناز يف كرة القدم، ونعين قدرة الالعب باالحتفاظ مبعدل يعرف التحمل السرعة 
عال من سرعة احلركة أثناء تكرار اجلري خالل املباراة، أي حتمل توايل السرعات اليت ختتلف سرعاهتا حسب 

على تكرار، التجارب باالنتقال متطلبات مواقف اللعبة املختلفة، حيث تتطلب املباراة قدرة فائقة ال             
من مكان ألخر بأقصى سرعة يف أي وقت خالل زمن املباراة تسعون دقيقة للقيام بالواجبات اهلجومية 

 (.01-09فحات صال ،0110حسن سيد أبو عبده ، .) والدفاعية

 : الرشاقة -

الوثيق بالصفات البدنية من جهة  هناك معاين كثرية حول مفهوم الرشاقة، وحتديد مفهوم نظرا الرتباطها :تعريف -
تعرف بأهنا قدرة الفرد على تغيري أوضاعه يف اهلواء، تتضمن أيضا عناصر تغيري االجتاه . والتقنيات من جهة أخرى

، قاسم حسن حسني وقيس ناجي عبد اجلبار) ،وهو عامل هام يف معظم الرياضات باإلضافة لعنصر السرعة
ويرى البعض أن الرشاقة هي القدرة على التوافق اجليد للحركات اليت يقوم هبا الفرد  (.01فحة املرجع نفسه، ص

من أنسب التعاريف احلالية ملفهوم الرشاقة "هرتز"سواء بكل أجزاء جسمه أو جبزء منه، ويعترب التعريف الذي يقدمه
 : يف عملية التدريب الرياضي   إذ يرى أن الرشاقة هي

 .احلركية املعقدة تقاالقدرة على إتقان التو ف -
 .القدرة على السرعة وإتقان املهارات احلركية الرياضية -

حممد حسن .) القدرة على تعديل سرعة األداء احلركي بصورة تتناسب مع متطلبات املواقف املتغرية -
 ( 01فحة ص ،0990 ،عالوي

 

 

 : الجانب المهاري  1-2

 : مفهوم المهارة الحركية الرياضية  1-2-3

وتعرف املهارة احلركية ". مدى كفاءة األفراد يف أداء واجب حركي معني:" املهارة احلركية الرياضية بأهنا تعرف     
مقدرة الفرد على التوصل إىل نتيجة من خالل القيام بأداء واجب حركي بأقصى درجة من : " الرياضية أيضا بأهنا

: و هي (00فحة ص, 0110, إبراهيم محاد مفيت) ".اإلتقان مع بذل أقل قدر من الطاقة يف أقل زمن ممكن
االستجابة للمواقف املتغرية األداء احلركي اإلرادي الثابت املتميز بالتحكم والدقة واالقتصاد يف اجلهد بسرعة "

 (.07فحة ص, 0110, حسن سيد أبو عبده".) الجناز أفضل النتائج أثناء املباراة 

 :مفهوم اإلعداد المهاري  1-2-2



األساسية لعملية التدريب يف كرة القدم، وميثل مستوى إتقان األداء املهاري يعترب اإلعداد املهاري أحد اجلوانب " 
أحد مؤشرات القدرة املهارية العامة، أو االجناز املهاري، لالعب وخاصة إذا متاثل       أو تشابه هذا األداء مع 

إن " (.000فحة ص, 0111, ك، أمر اهلل ألبساطيحممد كش) ".متطلبات مواقف اللعب خالل املباريات
اإلعداد املهاري يف كرة القدم هو تعليم املهارات األساسية اليت يستخدمها الالعب خالل املباريات واملنافسات 

فحة املرجع نفسه، ص ،حسن سيد أبو عبده) ".   وحماولة إتقاهنا وتثبيتها حىت ميكن حتقيق اعلي املستويات
07.) 

دف اإلعداد املهاري لالعبني تعليم وتطوير وصقل وإتقان وتثبيت املهارات احلركية الرياضية اليت ميكن يسته     
فحة ص, 0999, عادل عبد البصري علي.) استخدامها يف املنافسات الرياضية لتحقيق أعلى االجنازات الرياضية

000 .) 

 :مفاهيم ومكونات اإلعداد المهاري  1-2-1

حتدد مكونات اإلعداد املهاري من خالل مفاهيم أساسية وجب على املدرب إدراكها جيدا الكتساب العب 
املهارات املتعددة وإعدادهم بشكل يتناسب مع متطلبات مواقف اللعب          املتغرية، وميكن حصر هذه 

 :املفاهيم يف النقاط التالية

 : ة وزيادة حجم اإلعداد المهاريشمولي -أ

عدد املهارات الفنية أو مايطلق عليه ثروة املهارات اخلاصة بكرة القدم : ين هنا حجم اإلعداد املهاريويع
 .وتشمل جمموع االداءات املهارية الفردية واملركبة لالعبني يف مراكز وخطوط اللعب املختلفة

 : تنوع محتوى اإلعداد المهاري -ب

إىل ماسبق تركيز على الوضع احملتوى املناسب لكل مركز أو مبعىن أن يراعى يف عملية اإلعداد املهاري باإلضافة 
آخر عدم االكتفاء بزيادة ثروة مهارات فقط بل جيب توظيف املهارات مبا يتناسب مع متطلبات كل مركز من 

وع ميتلكها الالعبني باملركز الذي يلعب فيه مع فريقه مع مراعاة تنمراكز اللعب أي ربط تدريبات املهارية اليت 
 .هنايتها من حيث الشكل واهلدف

 :ربط تنفيذ األداء المهاري بمواقف اللعب التنافسية -ج

ذلك مبا سبق حيث جيب على املدرب هنا ودائما وأبدا أن يعد تدريباته حبيث ميكن توظيفها لتحقيق  ويرتبط
حممد كشك، آمر اهلل . )اهلدف املنشود وهو أداء هذه املهارات يف مواقف تنافسية مشاهبة ملا حيدث يف املباريات

 .(000، 000الصفحات مرجع سابق،  ، البساطي

 :مهاريأهمية اإلعداد ال  3-2-4



لصاحل الفريق حيث تلعب املهارة دورا  ةدورا كبريا يف حتقيق نتائج إجيابي يلعب اإلعداد يف كرة القدم احلديث
 .بارزا يف عملية إتقان وجناح الطريقة اليت يلعب هبا الفريق

ب خالل إن عملية اإلعداد املهاري يف كرة القدم هتدف إىل تعليم املهارات األساسية اليت يستخدمها الالع
املباريات واملنافسات وحماولة إتقاهنا وتثبيتها حىت ميكن حتقيق أعلى املستويات ويتخذ املدرب     يف حتقيق ذلك 
اهلدف كل اإلجراءات الضرورية واهلادفة للوصول بالالعب إىل الدقة واإلتقان والتكامل يف أداء مجيع املهارات 

آلية متقنة حتت ظروف املباراة         و يف ظل إطار قانون لعبة كرة األساسية للعبة حبيث يستطيع تأديتها بصورة 
 (.07فحة مرجع سابق، ص ، حسن سيد أبو عبده) .القدم

 : مراحل اإلعداد المهاري  1-2-5

الفصل بينها حيث تؤثر كل  للحركات الرياضية مبراحل تعلم أساسية ثالثة الميكن املهاري متر عملية اإلعداد
 : منها يف األخرى وتتأثر هبا ونوجزها فيما يلي

 :وتتضح أمهية هذه املرحلة يف نقاط التالية:مرحلة اكتساب التوافق األولي للحركة -أ

 .تشكل األساس األول لتعلم احلركات وإتقاهنا -     

إىل اكتساب الفرد خمتلف املعاين والتطورات كالتصور السمعي البصري واحلركي للحركات حىت  هتدف -
 .ميكن بذلك ضمان قدرات لالعب على األداء واملمارسة

 . استشارة دوافع الالعب لتعلم احلركة وحماولة التدريب عليها إلتقاهنا -

 

 ئل املعينة على التعليم على أن تتناسب ميكن استخدام خمتلف الوسا:مرحلة اكتساب التوافق الجيد  -ب

 .مع درجة املستوى الذي وصل إليه الالعب

حتتل الوسائل العلمية املكانة اهلامة يف هذه املرحلة واليت بواسطتها ميكن ممارسة وأداء احلركة والتدريب عليها      
 .على احلركة و حتتل عملية اإلصالح األخطاء دورا هاما خالل عملية التدريب. ككل وكأجزاء

 :مرحلة إتقان وتثبيت المهارة الحركية الرياضية  -ج

 تأيت هذه املرحلة بعد املراحل السابقة من خالهلا ميكن تثبيت أداء احلركة مبواالة التدريب وإصالح

، 008الصفحات , مرجع سابق ، عادل عبد البصري علي). املتعددة واملتنوعة فاألخطاء حتت الضر و 
000 ،000.) 



 : مفاهيم وأسس اإلعداد المهاري  1-2-6

تفرض متطلبات األداء يف كرة القدم احلديثة ضرورة التخصص املبكر والتحكم يف نظم إعداد وتنفيذ برامج "
الالعبني املهاري وهناك جمموعة من العوامل لإلدراك النجاح وهي العامل األنثروبومرتي  ءتنمية وتطور أدا

والسيكوحركي، وجود دوافع والنواحي اإلرادية،العامل االقتصادي واالجتماعي، توافر والوظيفي، العامل اإلدراكي 
املوضوعية وتقع اخلطأ، وجود املدرب الكفء، وألمهية فرتة التخصص املبكر للناشئ كرة القدم ضمانا لالرتقاء 

نفسها وجيب أن تكون هلا  مبستواه املهاري باإلضافة إىل البدين واخلططي هناك بعض التساؤالت اهلامة اليت تفرض
 :إجابات واضحة يف ذهن املدرب وهي

 يف أي سن تبدأ مرحلة التخصص املبكر لالعب؟  -
 ماحجم مترينات اليت جيب إعطائها لالعبني؟  -

 ماهي العناصر الفنية واخلططية اليت جيب تعلمها وتدريبها عليها؟  -

 عبني؟ كيفية تشكيل حمتوى التدريب وفق االختالفات السنية بني الال -

 .وإجابات األسئلة السابقة جيب وضعها بشكل أساسي يف الربنامج اخلاص بتدريب الالعبني

ونظرا لوجود بعض التغريات واالختالفات يف العوامل املورفولوجية والنفسية واالجتماعية فمن الصعب حتديد أو 
 .االتفاق على سن حمددة بداية لبدء أو ممارسة الكرة

على  وانطالقا من هذا االختالف فإننا ميكن االجتهاد والقول بأن كرة القدم وفقا لنضم تعلم وتدريب تؤكد 
السيكوحركية  فيها وبصورة جيدة مجيع الوظائفسنوات ألن هذه املرحلة السنية تتوازن (  01 – 9) بدايتها من سن 

 ( 000-001فحات الصمرجع سابق،   ،حممد كشك، آمر اهلل البسا طي. )والعقلية

 :األداء الفني لمهارات كرة القدم  3-2-7

أو  ومتنوعة يتعني على إتقاهنا سواء بالكرة  تتميز طبيعة األداء يف كرة القدم باحتوائها على مهارات كثرية
برامج بدوهنا، لتحقيق التفوق على املنافس ومن هنا فإن التدريب على تلك املهارات يشغل حيزا زمنيا ملموسا يف 

 :مها قسمني إعداد وتدريب الناشئني من العيب كرة القدم، وتنقسم مهارات كرة القدم باختصار إىل

 :مهارات وحيدة منفردة -

 وهي اليت تؤدي بشكل مفرد وهلا بداية وهناية حمددة ويتضح هبا تأثري ودور احلركة التمهيدية يف اجناز 

-كتم  -امتصاص)للمهارة، وهذه املهارات تظهر يف أداء الالعب ملهارة السيطرة على الكرة  الواجب الرئيسي
 .متريرات والضربات احلرة والركنية وضربات اجلزاء -رمية التماس -أو باملواجهة -الزحلقة اجلانبية(استالم



 :مهارات مركبة -

تندمج مع بعضها البعض وتتداخل مراحلها فهي متثل مناذج لألشكال خمتلفة جملموعة من املهارات املنفردة 
النهائية لتشكل بداية للمهارات التالية واليت يؤديها الالعب يف موقف لعب معني لتحقيق هدف حمدد وفقا 

باملئة من  األداء املهاري لالعب  11ملتطلباته، ومن واقع نتائج التحليل واملالحظة  فهذه املهارات متثل أكثر من 
باريات ومجيعها إذا أديت بنجاح تنتمي إما بالتمرير أو التصويب ولذلك جيب النظر إليها بعني كرة القدم خالل امل

االعتبار أثناء عملية اإلعداد املهاري خالل مراحل التعليم والتدريب لالعبني، وجيب الرتكيز على تدريبها بشكل 
يف بناء وتنمية األداء املهاري  ووضعها يف أشكال سهلة مبسطة إلسهامهاخاص من قبل املدربني الناشئني 

 (.000فحة املرجع السابق، ص ،آمر اهلل البسا طي و حممد كشك)      .لالعب

 :دراسة المرحلة العمرية -4

 :(سنة  31 )اقل من  مفهوم الطفولة المتأخرة -4-3

ينقل الطفل تدرجييا من حيث  هي مرحلة إتقان اخلربات واملهارات اللغوية احلركية ، والعقلية السابق اكتساهبا،
 وقليل املشاكل االنفعالية تمرحلة الكسب إىل مرحلة اإلتقان، والطفل يف حد ذاته ثاب

إىل اجلماعات املنتظمة الطفل ميال شديدا إىل امللكية اليت بدا يف النمو قبل ذلك، كما يتجه إىل االنتماء  ومييل
             ( 00صفحة ، 0990 ،عبد الرمحان عساوي.) بعد أن كان مييل قبل ذلك جملرد االجتماع ملن يف سنة

بات جيدها الكبار إذ جند هناك صعو  إن طفل هذه املرحلة يأخذ األمور جبدية تامة ،ويتوقع اجلدية من الكبار،
وتارة أخرى نذكره انه مازال  ،أن يكون كبريافتارة نطلبه  وخاصة أننا نتذبذب يف هذه املعاملة، ،يف معاملتهم له

 .وإذا ابتعد عن املنزل عاتبناه ألنه طفل صغري ،ا، فإذا بكى مثال، عاتبناه ألنه ليس بطفل صغريفال صغري ط

لرابعة      أو يعكس املراهق أو طفل ا ،هذا السن ختتلف عن معايري الكبارمعايري األطفال يف  تكان  وملا
املرحلة من السن تتميز يبدأ  انطالقه خارج الذي يسعى يف إرضاء من حوله وتقديرهم ،وملا كانت هذه  ،اخلمسة

 .املنزل فيصبح إرضاء أصدقاءه أهم يف إرضاء والديه

 ،خارج املنزل     يف اللعبجل وقته جند أن الطفل يصرف  ،شاط اليت متيز أطفال هذه املرحلةرا لطاقة النونظ
 (098فحة ، ص0990جالل ، سعد ) .اللعب لكبار انتزاعه من بني أصدقاءه يفويصعب على األسرة وعلى ا

 :)سنة31 ( اقل من مميزات الطفولة -4-2

 (.011فحة املرجع نفسه، ص ،سعد جالل)من أهم مميزات هذه املرحلة جند 



 .املهارات الالزمة لأللعاب العديةاكتساب  -

 .إدراك دوره مذكر أو مؤنث -

 .ساسية للقراءة،والكتابة واحلسابتنمية املهارات األ -

 .    املفاهيم الالزمة للحياة اليوميةتنمية  -

 .عة االستجابة للمهارات التعليميةسر  -

 .ن االختالف بني اجلنسني غري واضحأ يف مستوى درجة القوة بني الذكور واإلناث،كما باقرتا -

 اإلحساس باالتزان، ويعترب العلماء أن يف هذه املرحلة يتحسن التوافق العضلي والعصيب لدى الطفل وكذالك
تعترباهنا املرحلة املثلى للتعلم احلركي واكتساب املهارات ، كما ل أن النمو احلركي يصل إىل ذروتهوميكن القو 

 (.09فحة ، ص0110 ،حممد مصطفى زيدان.) احلركية

 

 :(سنة 31 ) اقل من النمو لدى الطفل وسمات خصائص 4-1

 :النمو النفسي 4-1-3

يزداد إحساسه هبويته وبصورة  ،رالفرتة ما بني السادسة والثانية عشأي  ،ع دخول الطفل املدرسة االبتدائيةم
وسرعان ما يتوقع الطفل أن ما هو متوقع منه خارج املنزل خيتلف إىل حد كبري  ذاته وقدرته على امتداد الذات،
حممد عوض .) فمستويات الرفقاء يف اللعب واملشي والكالم وامللبس جديد عليه عما هو متوقع منه داخل املنزل،

، ن يندمج مع الشلة يف عامل الواقعمث هو حياول أ (.000فحة ، ص0990بسيوين، فيصل ياسني الشطاطي ، 
، ويتبعها بكل دقة، ويكون راضيا على نفسه بنمو صورة ذاته باملعايري اخللقية وأحكام اللعب وجنده يرتبط

 (.90فحة ، ص0970سيد حممد غنيم ، .) واإلحساس هبا

،  مامهم وميوهلم مع غريهم من الناسيبدو ون يف انشغال بعض اهت ذلك فان األطفال يف هذه املرحلة باإلضافة إىل 
، ويف هذا الوقت تتاح هلم أول فرصة منطويني على أنفسهم اكأصدقائهم وزمالئهم يف املدرسة بدال من أن يكونو 

 .)، ولو انه ال يزال صغريا ومعروفاي يبدأ       باالتساعرفاق وعاملهم الذلتنمية مشاعر احلب واملتعة والتعلق بال
 .(70فحة ، ص0970 ،سيد خريي

سرعة  ، فهو ال يفرح باملرحلة ميتاز باهلدوء واالتزان فإن الطفل يف هذه( 1992)ويف نظر عبد الرمحان عيساوي 
ة للغضب، ويقتنع إذا كان   خمطأ، كذلك يتغري ، فهو يفكر ويدرك ويقدر األمور املثري كما كان يف املراحل السابقة



ق من األمور اليت تثري ، تصبح اإلهانة واإلخفافعال بسبب إشباع احلاجات املادية، فبدال من االنموضوع الغضب
 (.00فحة مرجع سابق، ص ،عبد الرمحان عيساوي .)أي مبعىن األمور املعنوية ,انفعاالته

 :النمو الجسمي 1-2 -4

، ، ثالث أمثال وزنه عند امليالد، حيث يتضاعف وزن الطفل يف هناية السنة األوىلاجلسمي بالسرعة ميتاز النمو
، العضالت املختلفة إىل ستة أمثال وزنه عند امليالد، وبنفس السرعة ينمو        الطول ويف السنة اخلامسة يصل

باقرتاب الطفل من مرحلة الطفولة املتأخرة وحجم املخ وغري ذلك من مظاهر اجلسم بعد ذلك يبدأ النمو بالتباطؤ 
كذا تنمو أعضاء اجلسم اإلنساين  والدقيقة كاألصابع، اءاز العصيب يف الطفل إىل نضج األعضإىل نضج اجله

لكن أكثر مظاهر النمو ارتباطا بالعمر الزمين وتأثريا به  ،عدة   خالل الطفولة بنسب خمتلفة وتتأثر يف منوها بعوامل
 و الوزين، ، ولذلك يقاس النمو اجلسمي بالنسبة للعمر الزمين إىل معدل النمو الطويلاجلسم ل ومنوهو منو الطو 

ويف هناية السن العاشر تبدأ طفرة منو البنات إذ يالحظ يف السن احلادية عشر أن البنات يكون أكثر طوال وأثقل 
 (.00فحة مرجع سابق، ص :سيد خريي.) وزنا من الذكور

 :يةالفروق الفرد -

، فبعضهم ينمو ن بنفس الطريقة أو بنفس املعدالت، فجميع األطفال ال ينمو تبدو الفروق الفردية واضحة
( طويل، حنيف)بدرجة أكرب نسبيا يف الطول والبعض اآلخر يف الوزن مبا يؤدي إىل تنوع األمناط اجلسمية العامة مثل

  .(قصري، طويل)أو 

 :النمو العقلي المعرفي 4-1-1

أن      ، مبعىن ملتأخرة مصطلح التفكري اإلجرائيعلى تفكري الطفل يف مرحلة الطفولة ا جان بياجيهيطلق 
التفكري املنطقي للطفل يف هذه املرحلة مبنيا على العمليات العقلية ويصل هذا الطفل إىل مرحلة ما قبل العمليات 

تفكري منطقي ولكنه تصور  ( 12 -1) مليات العينيةومتتد من السنة الثانية إىل السنة السابعة وتفكري يف مرحلة الع
 .بتصور األشياء أو األشياء نفسها مرتبط

، واألخرية من مرحلة النمو     العقلي إن هذا النوع األخري من التفكري يصل إىل الطفل يف املرحلة الرابعة    
بفضل ما حققته من منو املعرفية يف وخيص بياجيه العمليات العقلية اليت يستطيع طفل هذه املرحلة القيام هبا 

 : ليات التاليةاملرحلة السابقة بالعم

 . نقطة البداية يف عملية التفكريالقدرة على العودة إىل -
  2=  4-6: إذن  6= 4+2: إذا كان مثال 



 .فكلها وحدات عشرية -41-31-21-11: القدرة على تنظيم أو تصنيف األشياء يف فئات مثل -
 -00 الصفحات، 0980حممد عبد الرزاق شفق ، )يلي امطالب النمو فيم"  تروبرت فيجر س"وخلص 

00. ) 

 .سية يف القراءة والكتابة واحلساباكتساب املهارات األسا -
 .الدور االجتماعي املالئم للطفل تعلم -

 .ملفاهيم األساسية للحياة اليوميةتنمية ا -

 .تنمية القيم واملعايري األخالقية -

 .اكتساب االستقالل الذايت -
، حيث يستخدم املفاهيم واملدركات، اجملرد يستمر يف هذه املرحلة منو الذكاء وينتقل فيها الطفل إىل التفكري 

قدرة أي يصبح تفكريه واقعيا ويتحكم يف العمليات العقلية دون املنطقية واملنطقية مع إدراك األشياء بوصفها وال
سنة ينمو لديه التفكري االستداليل، أي تظهر لديه أشكاال فكرية  13، مث مع سن على تقدير األقيسة والكميات

الكتشاف الواقع إىل استخدام املناهج ر التفكري الرتكييب الذي يؤدي به ، أي ظهو اجا واستقراءا وتطوراأكثر استنت
، 0110يد ، زيان سع.عبد الرمحان الوايف، د.) على االبتكار          مث بعد ذلك تنمو لديه بالتدريج القدرة

 (.01 صفحة

  :النمو الحسي 1-4 -4

، حيث يتطور اإلدراك احلسي وخاصة إدراك الزمن، إذ يتحسن يف هذه منو احلواس يكتمل يف هذه املرحلةيكاد 
، ويالحظ أن إدراك الزمن والشعور مبدى فرتاته لتتابع الزمين لألحداث التارخييةاملرحلة إدراك املدلوالت الزمنية وا

ق مدى ، فشعور الطفل بالعام الدراسي يستغر عن املراهقة وعن الرشد والشيخوخةخيتلف يف الطفولة بصفة عامة 
 ، ويف هذه املرحلة أيضا مييز الطفلراشد والشيخ أن الزمن يويل مسرعا، ويشعر الأطول من شعور طالب اجلامعة

ذلك من اللحن  وتزداد دقة السمع وميز الطفل األنغام املوسيقية بدقة ويتطور ,األوزان املختلفةبدقة أكثر بني 
 (قراءة أو عمل يدوي ) يزول طول البصر ويستطيع الطفل ممارسة األشياء القريبة من بصره  والبسيط إىل املعقد، 

هم من أ، وهذا عامل 02حىت سن  احلاسة العضلية بإطراءتتحسن  وبدقة أكثر واحدة أطول من ذي    قبل، 
 .( 009فحة، ص0999حامد عبد السالم زهران ، .) عوامل املهارة اليدوية

 

 :النمو الحركي 4-1-5

هذه املرحلة تعترب مرحلة النشاط , يف هذه املرحلة ال يكل ولكنه ميل، ويالحظ أن الطفل يطرد النمو احلركي
مستمرة  ة، فالطفل ال يستطيع أن يضل ساكنا بال حركالقوة والطاقةها زيادة واضحة يف احلركي الواضح وتشاهد في

وتكون احلركة أسرع وأكثر قوة ويستطيع الطفل التحكم فيها بدرجة أفضل ويالحظ اللعب مثل اجلري واملطاردة 



 وركوب الدراجة ذات العجلتني والعلوم والسباق واأللعاب الرياضية املنظمة وغري ذلك من ألوان النشاط اليت
، وأثناء النشاط احلركي إىل مهارة وشجاعة أكثر من ذي قبلتصرف الطاقة املتدفقة لدى الطفل واليت حتتاج 

ومييل الطفل إىل كل ما هو عملي فيبدو وكأن األطفال عمال  .فل قد يتعرض لبعض اجلروح الطفيفةاملستمر للط
 .د أن يشعر أنه يصنع شيئا لنفسهالطفل إىل العمل ويو  وحيوية ومثابرة ومييلنشاطا  صغار ممتلئون

 :في النمو الحركي العوامل المؤثرة -

يف مجيع م أن النشاط احلركي للطفل ، فرغيعيش فيها الطفل يف نشاطه احلركيتؤثر البيئة الثقافية واجلغرافية اليت 
الختالفات الثقافية ، إال أن اجيرون ويقفزون ويتسلقون ويلعبون أحناء العامل متشابه باملعىن العام فهم مجيعا

اصة يف أنواع األلعاب واجلغرافية تربز بعض االختالفات يف هذا النشاط من ثقافة إىل أخرى ويظهر هذا بصفة خ
، نوع النشاط احلركي لألطفال يف األسرة يف       ويؤثر املستوى االجتماعي واالقتصادي ونوع املهنة  .واملباريات

ة الفقرية ختتلف كما وكيفا عن اللعبة اليت تيسر لطفل األسرة الغنية وطفل األسرة فاللعبة اليت يهتم هبا طفل األسر 
) .وهكذا..رة ذات االهتمامات امليكانيكيةاليت هبا اهتمامات موسيقية خيتلف نشاطه احلركي عن نشاط طفل األس

 .(007 -008 الصفحات  املرجع السابق، ،حامد عبد السالم زهران
 

 : تماعيالنمو االج 4-1-6

يف عصره فبدال      نظرة جديدة اليت كانت سائدة  (Childhood Joretey)يف كتابه " اريك اريكسون"يقدم لنا 
قام اريسون بتتبع منو الطفل " فرويد"تقسيم النمو إىل مراحل كما فعل من اختاذ النمو اجلنسي حمورا لوصف و 

ويقسم اريكسون النمو إىل مثانية مراحل يف مخس  .معباملهام االجتماعية أي من خالل تفاعل الشخصية باجملت
 .لطفولة وثالثة أخرى يف سن البلوغمنها يف ا

 : واملراحل اخلمسة هي

 .(من امليالد)مقابل عدم الثقة  مرحلة الشعور بالثقة واألمان -
 .(من الثالثة من العمر)واخلجل  مرحلة الشعور باالستقالل مقابل الشك  -

 .(من اخلامسة من العمر)بالذنب  التغلب عن الشعورمرحلة الشعور بالثقة و  -

 .(من الثامنة من العمر)بالنقص  مرحلة اجلد واالجتهاد ومقاومة الشعور -

 ،حممد مصطفى زيدان(.) من الثانية عر من العمر)مرحلة الشعور بالكيان واهلوية والتغلب على الشعور   -
 (.00 فحة، ص0970

عاون والتنافس والوالء التفاعل االجتماعي مع  األقران على أشده يشوبه التيزداد تأثري مجاعة الرفاق ويون 
ر الطفل بعضويته يف مجاعة ، ويفتخوالشاط االجتماعي معظم وقت الطفلويستغرق العمل اجلماعي والتماسك 



ر معايريها ولكي حيصل الطفل على رضا اجلماعة وقبوهلا له جنده يساي .ويسود اللعب اجلماعي واملباريات ،الرفاق
املرجع  ،حامد عبد السالم زهران.) ويطيع قائدها ويرافق زيادة تأثري مجاعة الرفاق تناقص تأثري الوالدين بالتدريج

 (.070 حفةنفسه، ص

 : النمو االنفعالي 4-1-7

من  التخلص تعترب هذه املرحلة مرحلة هضم ومتثل اخلربات االنفعالية السابقة ومن مظاهره أن الطفل حياول
ولذلك يطلق  .Emotional Stability، وهذه تعترب مرحلة االستقرار والثبات االنفعايل الطفولة والشعور بأنه قد كرب

على ويالحظ ضبط االنفعاالت وحماولة السيطرة ، "مرحلة الطفولة اهلادئة"اسمبعض الباحثني على هذه املرحلة 
، بل يكون ه لن يتعدى على مثري الغضب ماديال فان، فمثال إذا غضب الطفالنفس وعدم إفالت االنفعاالت

هلا، وتنمو االجتاهات ، ويفهم الطفل النكتة ويطرب انه لفظيا أو يف شكل مقاطعة، ويتضح امليل        للمرحعدو 
 .الوجدانية

لتعبري ويكون التعبري عن الغضب باملقاومة السلبية مع التمتمة ببعض األلفاظ وظهور تعبريات الوجه، ويون ا    
عن الغرية بالوشاية واإليقاع بالشخص الذي يغار منه وحياط الطفل ببعض مصادر القلق والصراع ويستغرق يف 

قد يؤدي الشعور واخلوف  ون كان الطفل خياف الظالم واللصوص، أحالم اليقظة وتقل خماوف األطفال وا
الفيزيولوجي والعقلي والنمو أثريا سيئا على النمو بتهديد األمن والشعور بنقص الكفاية إىل القلق الذي يؤثر بدوره ت

 (.070 فحةاملرجع السابق، ص ،حامدعبدالسالم زهران.) للطفل ياالجتماع

 :)سنة  31 ( اقل من الفروق الفردية بين األطفال في السن 4-4

اخلصائص العامة جند تتميز مرحلة الطفولة املتأخرة خبصائص عامة تتشابه فيها كثري من األطفال إىل جانب هذه 
 .(00 فحة، ص0990خدم عوض البسيوين ، )يلي أطفال هذه املرحلة وهي كما فروق فردية شاسعة بني

 :الفروق الجسمية 4-4-3

، يل والقصري ومنهم السمني والنحيففمنهم صحيح البدن سليم البنية ومنهم البنية سقيم املظهر ومنهم الطو 
 .املريب يف العملية الرتبويةعيها وهذه الفروق جيب أن يرا

 :الفروق المزاجية 4-4-2

من    فهناك الطفل اهلادئ والوديع وهناك الطفل سريع االنفعال وهناك املنطوي على نفسه وهكذا ولكل 
 .هؤالء الطريقة اليت تناسبه يف التعليم

 : الفروق العقلية 4-4-1



عته ومبا يناسبه   من  طرق أن نسري مع الكل وفق سر  فهناك الطفل الذكي ومتوسط الذكاء والطفل الغيب وعلينا
 .التدريس

 

 :الفروق االجتماعية 4-4-4

العالقة باألهل فكل طفل وبيئته االجتماعية اليت يعيش فيها مما هلا يف درجة ثقافة الوالدين ووسائل معيشتها و 
 . ية، مما له تأثري على تفكري الطفل وثقافته وأمناطه السلوكواجلوار وغري ذلك

 

 : )سنة 31 (اقل من  مميزات وخصائص األطفال في مرحلة -5

من     إن أهم مميزات وخصائص هذه املرحلة سواء كانت بدنية أو عقلية أو نفسية فان هذا األمر جيعل 
ليلى يوسف ، )ما مميزاهتا ريبا واعل من أهم الضروري أن يشمل برنامج الرتبية البدنية هلذه املرحلة ل األنشطة تق

 (.00 -00الصفحات ، 0900

 .عة االستجابة للمهارات التعليميةسر  -
 .كثرة احلركة -

 .اخنفاض الرتكيز وقلة التوافق -

 .تعليم نواحي فنية دون سن السابعةصعوبة  -

 .هناك هدف معني للنشاطليس  -

 .منو احلركات بإيقاع سريع -

 .   اء احلركات ولكن بصورهتا املبسطةالقدرة على أد -

أن الطفل يستطيع يف هناية املرحلة تثبيت كثري من املهارات احلرية األساسية كاملشي والوثب " ماتينيف"يعترب 
ضالت الدقيقة من الع           والقفز ويزيد النشاط احلركي باستخدام العضالت الكبرية يف الظهر والرجلني أكرب 

 .يف اليدين واألصابع

هناية هذه املرحلة مييل الطفل إىل تعلم املهارات احلرية ويتحسن لديه التوافق العضلي والعصيب نسبيا بني  ويف
 .اليدين والعينني وكذلك اإلحساس باالتزان

 

 



 

 .خالصة الفصل الثّاني

 

ول   أن هلذه من خالل دراستنا يف هذا الفصل للصفات و املتطلبات اليت جيب أن تتوفر يف الفئة الشبانية، نق    
الصفات و املتطلبات مكانة هامة يف حياة الطفل و منوه، لدورها اهلام يف تنمية خمتلف األنظمة   من أجل منو 
متناسق، وهذا مايتطلب املعرفة اجليدة ملختلف التحوالت أثناء ممارسة النشاط الرياضي الذي يتطلب جمهود بدين 

تلف رغبات الطفل عن طريق      اللعب، وتعترب املرحلة العمرية اقل ونفسي، وذلك باستعمال الطريقة اليت تليب خم
من أنسب املراحل للتعلم احلركي وذلك باعتبار أن الطفل يف هذه املرحلة مييل إىل تعلم املهارات ( سنة13)من

 . احلركية و يتحسن لديه التوافق العضلي و العصيب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .تمهيد الفصل الثّالث

 

انتقــاء الفــرد املناســب لنــوع النشــاط الرياضــي املمــارس هــو اخلطــوة األوىل حنــو الوصــول إىل املســتوى البطولــة، إن 
لــذلك اجتــه املتخصصــون يف األنشــطة الرياضــية املختلفــة إىل حماولــة حتديــد املواصــفات الضــرورية اخلاصــة بكــل نشــاط 

شـوارهم مـع الرياضـة ومـن املعلـوم أن توجيـه الناشـئني على حدي، الن عملية االنتقاء اجليد للناشئني وهم يف بداية م
مشـــكلة االنتقـــاء مـــن أهـــم املوضـــوعات الـــيت القـــت اهتمامـــا كبـــريا يف الســـنوات  دإىل نـــوع الرياضـــة العاليـــة، كمـــا تعـــ

األخــرية، ألهنــا تســتهدف يف املقــام األول االختيــار األفضــل ملمارســة الرياضــة علــى أمــل الوصــول إىل مســتويات عليــا 
نتائج مرضـية والفـوز بـالبطوالت احملليـة      والدوليـة، و قـد ظهـرت احلاجـة إىل عمليـة االنتقـاء نتيجـة وجـود  لتحقيق

اخل، ممــا يســتوجب اختيــار أفضــل األفــراد ...فــروق فرديــة بــني األفــراد يف مجيــع اجلوانــب البدنيــة و العقليــة و النفســية 
 . الرياضة اجلوانب املختلفة املناسبة ملمارسة مالذين تتوفر فيه

 :مفهوم االنتقاء -3

هـــو األســـلوب العلمـــي والتخطـــيط املـــدروس للوصـــول إىل أفضـــل اخلامـــات املبشـــرة بالنجـــاح      املســـتقبلي، وأيـــا  
هاشـم .) كانت اإلمكانيات املادية والبشرية املتوافرة فإهنا لن جتدي نفعا إذا مل توجه عرب عناصر بشـرية مبشـرة بنجـاح

اختيـــار العناصـــر البشـــرية الـــيت تتمتـــع مبقومـــات النجـــاح       يف " ويعـــر ف االنتقـــاء بأنـــه( .8 اىل 0، الصـــفحاتامحـــد ســـليمان 
 (090صفحة ، 0999حممد حممود عبد الدامي، حممد صبحي حسنني ، )نشاط رياضي معني 

 :مفهوم االنتقاء في المجال الرياضي -2

رياضـــيني ممـــن يتمتعـــون باســـتعدادات         و االنتقـــاء الرياضـــي هـــو عمليـــة اختيـــار انســـب العناصـــر مـــن بـــني ال
مــن تتــوفر لــديهم الصــالحية وميكــن التنبــؤ هلــم قــدرات خاصــة تتفــق مــع متطلبــات نــوع النشــاط الرياضــي أي اختيــار 

عمليــة " بينمــا يــرى الــبعض األخــر بأنــه   (.  00فحة ، صــ0110حممــد لطفــي طــه ، .) بــالتفوق يف ذلــك النشــاط
اصر مىن الالعبني أو الالعبـات مـن خـالل عـدد كبـري مـنهم خـالل برنـامج زمـين يتوافـق و يتم فيها اختيار أفضل العن

 (.09صفحة ، 0110هدى حممد حممد اخلضري ، ) .مراحل برامج اإلعداد

 :أهمية عملية االنتقاء -1

بصفة عامة اختيار ألفضل الرياضيني ملمارسة نشاط رياضـي معـني و تستهدف عملية االنتقاء يف اجملال الرياضي 
الوصـــول إىل مســـتويات عليـــا يف هـــذا النشـــاط وقـــد ظهـــرت احلاجـــة إىل هـــذه العمليـــة نتيجـــة اخـــتالف الالعبـــني يف 

ليـا استعداداهتم النفسية والبدنية والعقلية وقـد أصـبح مـن املسـلم لـه أن إمكانيـات وصـول الرياضـي إىل املسـتويات الع



يف اجملال الرياضي تصبح أفضل إذا أمكن من البداية انتقاء الرياضـي وتوجيهـه إىل نـوع الرياضـة املناسـبة والـيت تـتالءم 
مــع اســتعداداته وقدراتــه املختلفــة و التنبــؤ بدقــة مبــدى تــأثري عمليــة التــدريب علــى منــو وتطــوير تلــك االســتعدادات و 

ـــالقـــدرات بطريقـــة فعالـــة متكـــن الالعـــب مـــن  ق التقـــدم املســـتمر يف نشـــاطه الرياضـــي وذلـــك هـــو جـــوهر عمليـــة حتقي
 (.املرجع نفسه: هاشم أمحد سليمان.) االنتقاء

 :هدف عملية االنتقاء -4

 (.08-07الصفحات، 0110،حيي السيد احلاوي)أن اهلدف من عملية االنتقاء ما يلي"يشري عادل عبد البصري

 للموهوبني يف خمتلف األنشطة الرياضية االكتشاف املبكر. 

 توجيه الراغبني يف ممارسة األنشطة الرياضية إىل اجملاالت املناسبة لقدراهتم وميوهلم. 

 حتديد الصفات النموذجية لكل نشاط. 

 تكريس الوقت واجلهد و التكاليف يف تدريب من يتوقع هلم حتقيق املستويات العالية. 

 وتطوير الالعب يف ضوء ما جيب الوصول إليه توجيه عملية التدريب لتنمية." 

 :الواجبات المرتبطة باالنتقاء الرياضي -5

 (.08-07الصفحات مرجع سابق، : حممد لطفي طه)حتد د الواجبات املرتبطة باالنتقاء الر ياضي  مبا يأيت

وضــع منــاذج  التحديـد اجليــد للصـفات النموذجيــة الــيت يتطلبهـا نــوع النشـاط الرياضــي ويــتم ذلـك مــن خـالل .1
 .ألفضل مستوى من الرياضيني يف كل نوع من النشاط الرياضي حىت ميكن االسرتشاد منها يف عملية االنتقاء

التنبؤ ويعترب من أهم واجبات االنتقاء حيث أننا إذا مل نسـتطع التنبـؤ باالسـتعدادات الـيت مل ميكـن التعـرف  .2
 .فائدة من عملية االنتقاءفال ( مراحل اكتشاف املواهب)عليها يف املراحل األوىل

 .العمل على رفع فاعلية عمليات االنتقاء من خالل إجراء األحباث والدراسات املتخصصة .3

 .مراعاة التنظيم اجليد خلطوات عملية االنتقاء وذلك يف ضوء األسس العلمية مبختلف جوانبها .4

 :أنواع االنتقاء في النشاط الرياضي -6

هتدف عملية االنتقاء يف اجملال الرياضي دراسة أوجه النشاط البدين والنفسي اليت يشرتك فيها أفراد اجملتمع 
والتعلم والتدريب، ومن ضوء األهداف السابقة ميكن مجيعا، أي أوجه الشبه بينهما كاإلدراك والتفكري والتذكر 

 (.90، ص0999وسف ، قاسم حسن حسني وفتحي املهشهش ي)إجراء أنواع االنتقاء إىل

 االنتقاء بغرض التوجيه إىل اللعبة الرياضية اليت تناسب املواهب. 

 االنتقاء لتشكيل الفرق املتجانسة ومن هنا يتطلب استخدام الدراسات النفسية للفرق الرياضية. 

 االنتقاء للمنتخبات القومية من بني الرياضيني ذوي املستويات العليا. 



 1916" بوجلوكوفـــا"أن أنـــواع االنتقـــاء الرياضـــي تنقســـم إىل أربعـــة أنـــواع كمـــا حـــددها :"ويـــرى حممـــد لطفـــي طـــه 
 (.09-08الصفحات مرجع سابق، : حممد لطفي طه)وهي

  االنتقاء بغرض االستدالل على نوع النشاط الرياضي املناسب للمبتـدئ، وفيـه ينصـح الوالـدين بـالتعرف
إتاحـة الفرصـة أمـامهم ملمارسـة جمموعـة مـن األنشـطة الرياضـية املتشـاهبة  على قدرات أبنـائهم مـن خـالل

جمموعـــة األلعـــاب اجلماعيــــة، جمموعـــة املنـــازالت     الفرديـــة، جمموعـــة األنشــــطة )وليســـت نشـــاطا لذاتـــه
 (.الدورية، جمموع األنشطة ذات التوافق الصعب

 لناشـئ، وجيــري هـذا االنتقــاء يف االنتقـاء بغـرض الكشــف عـن االســتعدادات اخلاصـة للعبــة لـدى الطفــل ا
املراحل األساسية من اإلعـداد طويـل املـدى ضـمانا لتحقيـق أفضـل النتـائج الرياضـية   يف نشـاط رياضـي 

 .معني

  رياضــي لالشــرتاك يف املنافســات كمجموعــة متجانســة كتشــكيل ( مجاعــة)االنتقــاء بغــرض تشــكيل فريــق
هــذا النــوع مــن االنتقــاء    علــى جتنــب الكثــري  اخل، ويســاعد...فــرق األلعــاب اجلماعيــة وفــرق التجــذيف

 .من املشكالت املرتبطة بالتوافق النفسي اليت قد تنشأ بني أعضاء الفريق

  االنتقــاء هبــدف تشــكيل املنتخبــات الرياضــية علــى املســتوى القــومي واالوملــيب مــن بــني جممــوع الالعبــني
يف التقـــارب بـــني هـــؤالء الالعبـــني مـــن ذوي املســـتويات العليـــا، وتكمـــن صـــعوبة هـــذا النـــوع مـــن االنتقـــاء 

 .حيث املستوى واحلالة التدريبية

 :مراحل االنتقاء الرياضي -7

 : مرحلة انتقاء الرياضي 7-3

اهتمـــام اكـــرب عـــدد ممكـــن مـــن األطفـــال الناشـــئني واملوهـــوبني حنـــو إمكانيـــة ممارســـة  حماولـــة جـــذب تعـــين هـــذه املرحلـــة
الفعاليات الرياضية، ويتم ذلـك مـن خـالل السـباقات واملنافسـات الرياضـية وذلـك مـن خـالل االختبـارات الـيت جتـري 

 1-6)ئــة العمريــةعلـيهم لغــرض التعـرف علــى مسـتويات ومعــدالت منــوهم البـدين واملهــاري، وتنحصـر هــذه املرحلـة بالف
لغرض فحصهم وانتقاء من تتوفر لديهم املتطلبات األساسية للفعاليات الرياضية مسـتعينا بالوسـائل الفعالـة ( سنوات

 :التالية

 املالحظة الرتبوية. 

 االختبارات. 

 املسابقات واحملاورات التجريبية. 

 الدراسات والفحوص النفسية. 

 الفحوص الطبية والبيولوجية. 
 :الفحص المتعمق مرحلة 7-2



وتعين هذه املرحلة تعميق الفحص بالنسبة للناشئني الذين يرغبون يف التخصص يف نشاط رياضي   حمـدد، وتبـدأ 
أشهر من بدء املرحلة األوىل، ويتم االنتقـاء هلـذه املرحلـة املتعمقـة وفقـا ( 16إىل  13)هذه املرحلة بعد فرتة ترتاوح بني 
اشــئني مبركــز األنديــة واملــدارس بغــرض التــدريب وختضــع هــذه املرحلــة لــنفس الوســائل للمرحلــة التمهيديــة، بتســجيل الن

 .املستخدمة للمرحلة األوىل يف االنتقاء

 :مرحلة التوجيه الرياضي 7-1

خيضـــــع الناشـــــئني إىل دراســـــة مســـــتدمية طويلـــــة مـــــن خـــــالل الوســـــائل ( ســـــنة 12إىل  12)وتشـــــمل الناشـــــئني بعمـــــر
ق ذكــره يف املرحلــة األوىل لغــرض التحديــد النهــائي للتخصــص الفــردي إذ تعــد هــذه املســتخدمة يف االنتقــاء الــذي ســب

 .املرحلة مرحلة بطولة يف بعض الفعاليات الرياضية كالسباحة، اجلمباز

 :مرحلة انتقاء المنتخبات 7-4

تعين هذه املرحلة انتقاء الناشئني الشباب للمنتخبات الوطنية ممن تتوفر فيهم املواصفات          البدنية، النفسية، 
سنة، وختضع إىل نفس  01إىل 01العقلية واملهارية من مراكز األندية الرياضية، وتنحصر هذه الفئة العمرية بني 

 .(33-30املرجع السابق، الصفحات: حممد لطفي طه.) ة األوىلالوسائل املستخدمة يف االنتقاء الرياضي للمرحل
مرجع سابق، : حيي السيد احلاوي)أن عملية االنتقاء تتمثل يف ثالث مراحل هي" حيي السيد احلاوي"ويرى الدكتور
 (21-27الصفحات 

 :المرحلة األولى االنتقاء المبدئي  -أ

مة، حتديدا دقيقا من خالل الكشف الطيب الشـامل   علـى مجيـع وهتدف هاته املرحلة إىل حتديد احلالة الصحية العا 
 .أجهزة اجلسم احليوية للناشئ، وكذلك حتديد اخلصائص اجلسمية والوظيفية والسمات الشخصية اخلاصة به

 :المرحلة الثانية االنتقاء الخاص -ب

إىل نـوع  رحلـة األوىل، وتـوجيههم وهتدف هذه املرحلـة إىل انتقـاء أفضـل العناصـر الناشـئني مـن بـني مـن جنحـوا يف امل 
النشاط الرياضي املناسب والذي يتالءم مع إمكانياهتم وقدراهتم، ويف هذا يكـون الناشـئ قـد مـر بفـرتة تـدريب كافيـة 

 .ال تقل عن مدة عام

 :المرحلة الثالثة االنتقاء التأهيلي -جـ 

هتــدف هــذه املرحلــة إىل حتديــد أفضــل العناصــر بعــد تــدريبهم وذلــك لتحقيــق املســتويات العاليــة، ويكــون الرتكيــز يف  
هذه املرحلة إىل تنمية االستعدادات اخلاصة لـدى الناشـئ والـيت تتغلبهـا الرياضـة املمارسـة، كمـا يؤخـذ    يف االعتبـار 

 شجاعة يف اختاذ القراراتلنفس والقياس اجلانب االجتماعي والنفسي كالثقة با



 :العوامل النفسية ودورها في عملية االنتقاء -8

 :عملية انتقاء الموهوبين في المجال الرياضي يدور العوامل النفسية ف 8-3

إن العوامـــل النفســـية تعـــين املقـــدرة يف اســـتثمار املميـــزات اجلســـدية والوظائفيـــة واحلركيـــة حســـب درجـــة اجلهـــد الـــيت 
ملعنية، ونظرا لتعدد األنشطة الرياضية، فقد أصبح لكل نشاط رياضي متطلباته النفسية اليت ينفـرد حتتاجها الرياضية ا

هبــا عــن غــريه مــن األنشــطة الرياضــية األخــرى، ســواء بالنســبة لطبيعــة املهــارات احلركيــة أو القــدرات اخلططيــة املطلوبــة 
لية، أو بالنسبة ملـا ينبغـي أن يتميـز بـه الرياضـي مـن لتنفيذه، أو بالنسبة ملا يتطلبه النشاط من عمليات            عق

رد الفعل، و العوامل الوجدانيـة مـن   مسات نفسية معينة وتعد القدرات العقلية مثل االنتباه، اإلدراك، الذكاء، التوقع
رياضـي أهم املوضوعات اليت جيب االهتمام هبا وذلك للـدور الكبـري الـذي تؤديـه يف السـلوك احلركـي ويف انفعـاالت ال

واســـــــتجاباته خـــــــالل اشـــــــرتاكه يف النشـــــــاط الرياضـــــــي، إذا أن اســـــــتخدام القـــــــدرات العقليـــــــة و العوامـــــــل الوجدانيـــــــة              
.) الرياضـــية تاجملهـــود املبـــذول مـــن قبـــل الرياضـــي ســـواء يف التـــدريب أو يف املنافســـامـــن وإىل أقصـــى درجـــة يزيـــد مـــن 

 (.خالد منصور

امــل النفســية أمهيــة واســعة يف مراحــل االختبــار املختلفــة فهــي متثــل مقياســا ومؤشــرا ويف اجملــال االنتقــاء فتحتــل العو 
لتحقيــق االجنــاز العــايل ويــؤدي التشــخيص  لميكــن مــن خالهلــا التنبــؤ بقــدرة الرياضــي املوهــوب وإمكانياتــه يف املســتقب

النفســـي دورا مهمـــا خـــالل مراحـــل االختبـــار املختلفـــة هبـــدف تقـــومي اخلصـــائص النفســـية للناشـــئ املوهـــوب، ومـــدى 
اسـتعداداته للمنافسـة، وتـرتبط هـذه اخلصـائص و االســتعدادات باملتطلبـات النفسـية ملمارسـة النشـاط الرياضـي الــذي 

خالدددد )العوامــل النفســية بعمليــة انتقـــاء املــوهيني يف اجملــال الرياضــي بالنقــاط بالتاليــة يتخصــص فيــه الرياضــي، وحتــدد

 (.منصور ، نفس المرجع

 :السمات الشخصية الرياضية -أ

لكل رياضي شخصيته املتميزة عن وزمالئه على الرغم من اتفاقه معهم يف بعـض اجلوانـب لكـن عنـد تنـاول البنيـة 
 :وهوب جنده خمتلفا عن أقرانه بالشخصية ، وميكن تقسيم هذه السمات إىلالكلية لسمات وخصائص شخصية امل

قــدرات )وهــي تــرتبط بالــذكاء و القــدرات العقليــة وإدراك الرياضــي للعــامل اخلــارجي : ســمات عقليــة و معرفيــة -ب
 (احلركي  –السمعي -اإلدراك البصري

وأسـلوب  هدوافـع الرياضـي و ميولـه واجتاهاتـ يف أسـاليب النشـاط االنفعـايل وتظهـر :سـمات انفعاليـة ووجدانيـة -جـ
اجلـرأة، التصـميم، : مثـل)مواجهته للمواقف االجتماعية و التكيف معها مسات مزاجية، السمات اخللقيـة واإلدراكيـة 

 .تاخل و امليول واالجتاها...املثابرة، ضبط النفس



 :توافر اإلدارة القوية -د

ية واإلداريـة حيقـق الوصـول للمسـتويات الرياضـية العليـا للرياضـي مما ال شك فيه أن الرتكيز على السمات الشخص
الذي يستخدم كل طاقته يف الكفاح ولديه اإلصرار و العزمية على الوصول للبطولة، لـذا تـؤدي اإلدارة دورا مهمـا يف 

إلدراك  ذلـــك، وهلـــذا جيـــب العمـــل علـــى زيـــادة الدافعيـــة حنـــو ممارســـة النشـــاط الرياضـــي  عـــن طريـــق املعرفـــة واالقتنـــاع
اهلــدف، وللتغلــب علــى مايعرتضــه مــن صــعوبات، إذ أن الــدافع القــوي يزيــد مــن اليقظــة وتركيــز االنتبــاه ويــؤخر ظهــور 
التعـــب، ويبعـــد ظـــاهرة امللـــل، ويزيـــد مـــن مثـــابرة الرياضـــي وبـــذلك يســـهم يف جنـــاح عمليـــة التـــدريب، وخـــالل مراحـــل 

 .هااالنتقاء تستخدم البيانات النفسية لتحقيق عدة أهداف أمه

إذ يشـري املسـتوى العـايل لنمـو عمليـات التنظـيم ، التنبؤ مبعدل سرعة التقدم يف أداء املهارات احلركية مستقبال -
 .النفسية إىل سرعة إتقان هذه املهارات و العكس صحيح

ع مسـتوى منـو وظـائف اجلهـاز العصـيب وتنميـة السـمات النفسـية املطلوبـة توجيه عمليات اإلعداد للناشئ ورف -
 . لنوع معني من النشاط الرياضي

زيــادة فاعليـــة االختبـــارات النفســـية وعمليـــات التشـــخيص النفســي خـــالل مراحـــل االنتقـــاء، إذ يســـتفاد كمـــن  -
 .البيانات اجملمعة من مرحلة إىل مرحلة أخرى

 :يات االنتقاءالمبادئ و األسس العلمية لعمل -9

، وقــد حــدد صــالحية الالعــبهنــاك بعــض املبــادئ الــيت جيــب مراعاهتــا عنــد إجــراء عمليــات االنتقــاء لتقريــر        
 (.00، 00الصفحاتمرجع سابق، : حممد لطفي طه)تلك املبادئ على النحو التايل( 1911" )ميلينكوف"

 :األساس العلمي لالنتقاء 9-3

صياغة نضام االنتقـاء لكـل نشـاط علـى حـدة، أو ملواقـف تنافسـية معينـة حيتـاج إىل معرفـة جيـدة لألسـس  إن        
العلميـة اخلاصـة بطـرق التشـخيص والقيــاس الـيت ميكـن اسـتخدامها يف عمليـة االنتقــاء، حـىت نضـمن تفـادي األخطــاء 

 .اليت يقع فيها البعض

 

 

 

 

 



 :شمول جوانب االنتقاء 9-2

والنفسـي  ينتقاء يف اجملال الرياضي متشابكة ومتشعبة اجلوانب، فمنها اجلانب البـدين واملورفولـوجإن مشكلة اال     
وال جيب أن تقتصر عمليـات االنتقـاء علـى مراعـاة جانـب دون أخـر، فعنـد تقريـر صـالحية الالعـب جيـب االنطـالق 

 .من قاعدة متكاملة حبيث تضمن كافة جوانب االنتقاء

 :التشخيصاستمرارية القياس و  9-1

يعترب القياس والتشخيص املستمر مـن املبـادئ اهلامـة حيـث أن االنتقـاء يف اجملـال الرياضـي ال يتوقـف عنـد حـد       
معـــني، وإمنـــا هـــو عمليـــة مســـتمرة مـــن الدراســـة والتشـــخيص للخصـــائص الـــيت يتطلبهـــا نـــوع النشـــاط الرياضـــي، تلـــك 

 .ضية لالعبني بغرض تطوير وحتسني أدائهم الرياضيالدراسة جترى بانتظام خالل خمتلف مراحل احلياة الريا

 :مالئمة مقاييس االنتقاء 9-4

إن املقاييس اليت يعتمد عليها يف تقرير الصالحية جيب أن تتسم باملرونة الكافية وإمكانيـة    التعـديل، حيـث        
تغيــري مايطلــب منــه مــن حيــث أن املتطلبــات املفروضــة علــى الالعــب ســواء يف ارتفاعهــا واخنفاضــها، تظهــر مرحليــا ب

 .ارتفاع واخنفاض حلبة املنافسة الرياضية سواء يف الداخل أو خارج الوطن

 :البعد اإلنساني لالنتقاء 9-5

إن اســـتخدام األســـلوب العلمـــي يف عمليـــات االنتقـــاء واحلصـــول علـــى نتـــائج تتســـم بالدقـــة واملوضـــوعية أمـــر        
ضــروري حلمايــة الالعــب مــن اآلثــار الســلبية لألعمــال البدنيــة والنفســية الــيت قــد تفــوق قدراتــه وطاقاتــه أحيانــا، فضــال 

ر، الـذي قـد يتعـرض لـه يف حالـة اختيـار نـوع عن محايته من الشعور باإلحبـاط وخيبـة األمـل ناجتـة عـن الفشـل املتكـر 
 . النشاط الرياضي الذي ال يتناسب مع استعداداته وقدراته

 :العائد التطبيقي لالنتقاء 9-6

 يتحقق العائـد التطبيقـي املطلـوب جيـب أن تكـون اإلجـراءات اخلاصـة بعمليـة االنتقـاء اقتصـادية مـن حيـث حىت     
ة واألدوات وإعـــداد الكـــوادر، حـــىت ميكننـــا مـــن ذلـــك اســـتمرار الفحوصـــات الوقـــت واملـــال الـــذي ينفـــق علـــى األجهـــز 

 .وتكرارها بني احلني واألخر إلعطاء التوجيهات الالزمة على أساس نتائج تلك الفحوصات

 :القيمة التربوية لالنتقاء 9-7



ادا     فحســـب، إن نتـــائج الفحوصـــات ال جيـــب االســـتفادة منهـــا يف عمليـــة انتقـــاء الرياضـــيني األفضـــل اســـتعد      
وإمنـا جيـب اسـتخدامها كـذلك يف حتسـني ورفـع فعاليـة عمليــات التـدريب عنـد وضـع وتشـكيل بـرامج اإلعـداد وتقنــني 

 .اخل.....األمحال، وكذلك حتسني ظروف ومواقف املنافسات

 :محددات عملية االنتقاء -31

يرتكز عليها التنبؤ اجليـد    يف عمليـة  وتشمل على العوامل واملتغريات البيولوجية اليت: محددات بيولوجية 31-3
 .االنتقاء مبراحله املختلفة

وتشـــمل علـــى العوامـــل و املتغـــريات النفســـية الـــيت ترتكـــز عليهـــا التنبـــؤ اجليـــد  يف  :محـــددات ســـيكولوجية 31-2
 .عملية االنتقاء مبراحله املختلفة

ــــى االســــتعدادا: الخاصــــة تاالســــتعدادا 31-1 ــــأنواع ال توتشــــمل عل ــــات و األلعــــاب الرياضــــية اخلاصــــة ب فعالي
قــد تكــون   تاملختلفــة، إذ لكــل نشــاط رياضــي متطلبــات ختتلــف عــن متطلبــات  النشــاط األخــر وهــذه االســتعدادا

فالتقســـيم الســـابق حملـــددات االنتقـــاء ال يعـــين عـــزل الواحـــد عـــن اآلخـــر الن هنـــاك عالقـــة . بيولوجيـــة أو ســـيكولوجية
قاســـم حســـن حســـني وفتحـــي .) تـــدريب والظـــروف البيئيـــة احمليطـــة بالالعـــبوتتـــأثر مجيعهـــا بالتفاعـــل متبادلـــة بينهـــا 

 (.010صفحة مرجع سابق، : املهشهش يوسف

 :العمر المناسب لالنتقاء في كرة القدم -33

 اســنوات، بينمــ   11-11اخلــرباء إىل أن العمــر املناســب النتقــاء الناشــئني يف كــرة القــدم هــو مــن تشــري بعــض آراء 
علــى أسـاس أن هــذا العمــر يسـمح للناشــئني بإتقــان ( ســنة13)تشـري آراء أخــرى إىل أن العمــر املناسـب هــو اقــل مـن 

سـنوات، وخـالل هـذه  11إىل 1املهارات األساسية لكرة القدم، كما أن إعداد الالعبـني بعـد ذلـك يتطلـب فـرتة مـن 
يات تقدمــه وعلــى ذلــك ميكــم اعتبــار عمليــة اإلتقــان الفــرتة ميــر الناشــئ باملراحــل املختلفــة لالنتقــاء للتأكــد مــن مســتو 

 .سنة 11مستمرة من سن العاشرة إىل هناية مرحلة الناشئني       

 :العوامل األساسية النتقاء الرياضيين -32

عوامـل وخصـائص عديـدة وهـي فإن انتقاء الالعبني املميزين جيـب أن يؤخـذ باحلسـبان  1912سنة " هان"حسب 
 (.8الصفحات،0997بن قوة علي ، )املستقبلية املتمثلة يفاحملددة للنتائج 

 العالقــة بــني األنســجة العضــلية واألنســجة )القامــة، الــوزن، الكثافــة اجلســمية: المعطيــات االنثروبومتريــة
 .، مركز ثقل اجلسم(الذهنية



 سرعة   رد الفعـل  مثل املداومة اهلوائية والالهوائية، القوة الثابتة، الديناميكية،: خصائص اللياقة البدنية
 (.اخل...سرعة احلركة)والفعل

 مثـــل التـــوازن، قــــدرة تقـــدير املســـافة، اإليقـــاع، قـــدرة الــــتحكم           يف : الشـــروط التقنيـــة الحركيـــة
 .اخل...الكرة

 سهولة اكتساب قدرة املالحظة والتحليل والتعلم والتقييم: قدرة التعلم. 

 االنضباط والتطبيق يف التدريباملواظبة أو : التحضير أو اإلعداد للمستوى. 

 ــــز، الــــذكاء احلركــــي: القــــدرات اإلدراكيــــة والمعرفيــــة ، اإلبــــداع، القــــدرات (ذكــــاء الالعــــب)مثــــل الرتكي
 .التكتيكية

 االســــتقرار النفســــي، االســــتعداد والتهيــــؤ للمنافســــة، مقاومــــة التــــأثري     اخلــــارجي،  :العوامــــل العاطفيــــة
 .التحكم يف توتر القلق

  مثل قبول الدور يف اللعب، مساعدة الفريق: الجسمانيةالعوامل. 
االنرتنـت أهــم القياسـات الــيت  جيــب خـالل حبثــه املطــروح يف " عمــاد صــاحل عبـد احلــق"واقـرتح الباحــث الـدكتور 

 (.32، صفحة 1999عماد صاحل عبد احلق ، )مراعاهتا أثناء عملية االنتقاء هي

 .القياسات اجلسمية - أ

 .القياسات الفيزيولوجية - ب

 .القياسات البدنية - ت

 .القياسات املهارية واحلركية - ث

 .القياسات النفسية - ج
 :الدالئل الخاصة باالنتقاء -31

 (.216، صفحة 1991عصام حلمي، حممد جابر بريقع ، )هناك طريقتان للبحث عن املواهب الرياضية ومها

 .واليت تعتمد على املالحظة: الطريقة الطبيعية -
 "بليك"واليت تعتمد على أسس علمية، وهي تتعلق بالعامل البولندي :الطريقة العلمية -

 :األسلوب العلمي وانتقاء الالعبين -34

   مازال الكثري من مدريب الرياضات املختلفة يستمسكون باألساليب غري العلميـة والـيت تعتمـد علـى
ج االنتقـاء       يف الكثـري اخلربة الذاتية والصدفة واملالحظة وغريها بالرغم من توافر العديد من منـاذ 

 من الرياضات

  مازالت اإلجابة على كافة أسئلة االنتقاء يف اجملال الرياضي غري تامـة منهـا علـى سـبيل املثـال حتديـد
نوعيـــة الصــــفات البدنيــــة والنفســـية واملهاريــــة وخصــــائص الالعبـــني يف مرحلــــة التفــــوق     الرياضــــي، 



منــاذج )لالنتقــاء والتوجيــه أو مــا اصــطلح   علــى تســميتهواســتخدام هــذه البيانــات يف حتديــد منــوذج 
 (.أفضل الالعبني

 صــــفحة 1991مفــــيت إبــــراهيم محــــاد ، )حيقــــق انتقــــاء الالعبــــني باألســــلوب العلمــــي املزايــــا التاليــــة ،
324) 

 يقلل الوقت الذي يستغرقه الالعب يف الوصول ألفضل مستوى ممكن. 

 مع أفضل اخلامات املتوافرة حيقق عمل املدربني. 

 يوفر للناشئني فرصة للتدريب مع مدربني أفضل. 

 يتيح الفرصة للناشئني املوهوبني فعال للوصول إىل املستويات العالية. 

 توفري درجة جتانس واحدة بني الناشئني مما حيفزهم على االرتقاء مبستوى األداء. 
  كــرب ممـــا يــنعكس اجيابيــا علــى التـــدريب واألداء االختيــار باألســلوب العلمــي يـــوفر للناشــئني ثقــة ا

 .الرياضي

 :مزايا انتقاء الناشئين باألسلوب العلمي -35

 (،   2114سديرة سعد ، )يليإن إتباع األسلوب العلمي يف انتقاء الناشئني املوهيني عدد من املزايا هي كما 

اشــئ للوصــول إىل أفضــل مســتوى إن االنتقــاء األســلوب العلمــي يقصــر الوقــت الــذي ميكــن أن يســتغرقه الن .1
 .ممكن لألداء

إن االنتقـــاء مـــن خـــالل األســـلوب العلمـــي يســـاعد املـــدربني يف العمـــل مـــع أفضـــل اخلامـــات املتـــوافرة   مـــن  .2
 .الناشئني

 .إن انتقاء الناشئني باألسلوب العلمي ميكن أن يوفر الفرصة للعمل مع مدربني أفضل .3

 .فعال للوصول إىل املستويات العالية للناشئني املوهوبنيإن انتقاء باألسلوب العلمي يتيح الفرصة  .4

 .تكون واحدة تقريبا مما حيفزهم مع تقدم مستويات األداء إن درجة جتانس الناشئني املوهوبني .2

إن انتقـــاء الناشـــئني مـــن خـــالل األســـاليب العلميـــة يعطـــيهم الثقـــة أكـــرب حيـــث يـــؤثر ذلـــك اجيابيـــا       يف  .6
 .التدريب و األداء

 :فوائد االنتقاء -36

وظيفة االنتقاء على اختيار أكفا الرياضيني املوجودين يف اجملـال الرياضـي، بـل يفيـد أيضـا   يف توزيـع تقتصر  ال      
األعمال على املدربني و امللني يف مكاتب اللجنة الدولية واالحتاديات الرياضية، كما يفيـد تطـور الرياضـيني الناشـئني 

لهــم مــن مســتوى أو درجــة إىل أخــرى، أمــا الفوائــد الــيت جينيهــا الرياضــي الناشــئ مــن اختيــار إىل املســتويات أعلــى ونق
الرياضــية متكــن يف إســاءة االختبــارات الفعاليــة أو اللعبــة، ويكفــي أن بعــض اخلســائر الــيت ميكــن أن تتكبــدها احلركــة 

 (.010صفحة مرجع سابق،  ،قاسم حسن حسني، فتحي املهشهش يوسف)الرياضية



الناشئ غري الكفء أقل تطور أو مستوى من غـريه، ولقـد دلـت حبـوث ودراسـات عديـدة اليرقـى  فالرياضي .1
إليهـــا الشـــك علـــى أن اســـتخدام الطـــرق املورفولوجيـــة و الفزيولوجيـــة والســـيكولوجية يف االختبـــار يـــؤدي إىل 

لـى أداء عمـل حتسن هائل يف املستويات الرياضية، وهذا ليس مبستغرب، فالفوارق بني األفراد هي القـدرة ع
 .معني شائع

والرياضــي الضــعيف حيتــاج إىل مــدة أطــول مــن التــدريب، ومــن مث إىل عقبــات أكــرب، ومــع هــذا فلــيس هنــاك  .2
 .مايضمن وصوله إىل مستوى املهارة املطلوبة

الرياضــي الناشــئ الضــعيف يف مســتواه يتطلــب وقتــا وجهــدا أكثــر مــن ذي املســتوى اجليــد وتلــك خســارة  إن .3
 .غري منتظرة تتحملها احلركة الرياضية

 .وكم من األخطاء يرتكبها الرياضي الناشئ غري الكفء مما يؤدي إىل تلف األدوات واألجهزة الرياضية .4

أن يـــرتك عملـــه طائعـــا أو كارهـــا ممـــا يظهـــر النـــادي    أو والرياضـــي الناشـــئ القاصـــر مصـــريه يف أكـــرب الظـــن  .2
 .املؤسسة أو االحتاد إىل التفتيش من البديل و اإلنفاق على تدريبهم لفرتة تطول أو تقصر

هــــذا وان توافــــق الرياضــــيني معــــه فعــــاليتهم، ولعــــبهم قــــد جيعلــــه مصــــدرا للمشــــاكل و املتاعــــب           و  .6
 .اخنفاض الروح املعنوية لآلخرين

تــرى بعــض الدراســات أن أكثــر االختبــارات اســتعماال يف التوجيــه و االنتقــاء هــي مقــاييس الكفايــة           و      
 .االستعداد و امليل و املزاج و اخللق و االجتاهات

 :نما ج برامج انتقاء الناشئين -37

لالنتقاء ميكـن تطبيقـه يف كافـة  وجهات النظر يف وضع برامج انتقاء الناشئني إذ ال يوجد برنامج حمددتعددت       
الرياضــات، نقصــد بالربنــامج املراحــل التنفيذيــة املتسلســلة الــيت تســتخدم يف اجنــاز عمليــة االنتقــاء بشــكل عــام يف أي 
رياضة بغض النظر عن نوعها، و يف ما يلي سوف نعرض بعض وجهات النظر يف اخلطوط الرئيسية لـربامج االنتقـاء 

 .بشكل عام

 

 

 

 

 

 

 



 ": GIMBLE"و ج جيمبلنم 37-3

 :حيث على انتقاء الناشئني ويرى أمهية حتليل الناشئني من خالل ثالثة عناصر مهمة وهي  باحث أملاين

 القياسات الفزيولوجية واملرفولوجية  -
 .القابلية للتدريب  -

 .الدوافع -

مفــيت إبــراهيم )كمــا يلــيخارجيــة  املطلــوب االنتقــاء مــن خــالل عوامــل داخليــة وأخــرى اقــرتح جيمبــل حتليــل الناشــئني 
 (.311مرجع سابق، صفحة  : محاد

 .اليت تؤثر يف األداء الرياضيجية والبدنية و حتديد العناصر الفزيولوجية واملرفول .1

إجــراءات االختبــارات الفزيولوجيــة واملرفولوجيــة و البدنيــة يف املــدارس مث االعتمــاد         علــى نتائجهــا  .2
 .شئيف تنفيذ برامج تدريب تناسب كل نا

شــهر، ويــتم خاللــه إخضــاع  24إىل  12تنفيــذ برنــامج تعليمــي للرياضــة التخصصــية يــرتاوح زمنــه مــابني  .3
 .الناشئ لالختبارات ورصد و حتليل تقدمه و التتبع

تنبؤيـــة لكـــل ناشـــئ وحتديـــد احتمـــاالت جناحـــه مســـتقبال يف الرياضـــة التخصصـــية طبقـــا  تإجـــراء دراســـا .4
 .للمؤشرات االجيابية و السلبية اليت تتضح من الدراسة

 : DRIKE" دريك"نمو ج  37-2

 :اقرتح دريك ثالثة خطوات لالنتقاء الناشئني يف الرياضة وهي كما يلي

 يف اجلوانب التاليةتتضمن إجراء قياسات تفصيلية  :الخطوة األولى: 

 .احلالة الصحية العامة .1

 .التحصيل األكادميي .2

 .الظروف االجتماعية و التكيف االجتماعي .3

 .النمط اجلسمي .4

 .القدرات العقلية .2

 الخطوة الثانية:  

ــــه  وأطلــــق ــــنمط وتكوين ــــة مســــات و خصــــائص جســــم ناشــــئ يف ال ــــة التنظــــري، وتتضــــمن مقارن عليهــــا مرحل
 .باخلصائص املطلوبة يف الرياضة التخصصية و يف الرياضة بشكل عام

 

 



 الخطوة الثالثة : 

وتتضمن هذه املرحلة ختطيط برنامج تدرييب ينفذ قبـل بـدء املوسـم، ويـتم تتبـع أداء الناشـئني       يف كافـة 
وانــب البدنيــة واملهاريــة و اخلططيــة و النفســية ودرجــة تكــيفهم للتمــرين، مث بعــد ذلــك تــتم عمليــة التقيــيم الــيت يــتم اجل

 .  من خالهلا االنتقاء

 :BAR-OR" أور-بار" نمو ج 37-1

 -311مرجـــع ســـابق، الصـــفحات :مفـــيت إبـــراهيم محـــاد)اقـــرتح بـــار أور مخـــس خطـــوات النتقـــاء الناشـــئني كمـــا يلـــي
319.) 

 .و الفزيولوجية و النفسية ومتغريات األداء ةتقييم الناشئني من خالل اخلصائص املورفولوجي .1

 .مقارنة قياسات أوزان وأطوال الناشئني جبداول النمو للعمر البيولوجي  .2

 .وضع برامج للتدريب ذات ضغط يتميز بالشدة لفرتة قصرية مث دراسة تفاعل الناشئني معه .3

 .وممارسة األنشطة الرياضية ةحيث القياسات املورفولوجي تقومي عائلة كل ناشئني من .4

 .إخضاع اخلطوات األربع السابقة لتحليل علمي من خالل مناذج األداء .2
والنجــاح عمــا إذا كانــت إذا كانــت اجملموعــة متجانســة فــان عمليــة التــدريب تكــون أســهل  :نهــج التــدريب -11 

 (.119، صفحة  1991،  عمر أبو اجملد ومجال النمكي.) اجملموعة متباينة من حيث القدرات البدنية 

 : عالقة انتقاء بالتنبؤ -   39

كانــت عمليــة االنتقــاء الالعبــني يف املراحــل األوىل متكــن مــن التعــرف علــى اســتعداداهتم وقــدراهتم البدنيــة فــإن   إذا
التنبؤ ملا سـتؤول إليـه هـذه االسـتعدادات والقـدرات يف املسـتقبل يعـد مـن أهـم أهـداف االنتقاء،حيـث ميكـن إىل حـد  

ه مــن نتـائج، وعلــى سـبيل املثــال إذا كانـت حراســة كبـري حتديــد مسـتقبل الرياضــي للناشـئني ومــدى مـا ميكــن أن حيققـ
املرمــى يف كــرة القــدم تســتلزم بالضــرورة انتقــاء الناشــئني أطــول قامــة، فهــل يعــين أن أصــحاب أطــول القامــة الــذين مت 

 .انتقائهم سيظلون يف نفس موقعهم بني أقراهنم بالنسبة للطول بعد عشر سنوات مثال

منو الصفات البدنية يف مراحل النمـو املختلفـة، ومـىت ظلـت معطيـات النمـو وتعتمد التساؤالت على مدى ثبات     
ثابتة خالل مراحل النمو لفرد منذ الطفولـة املبكـرة وحـىت الطفولـة املتـأخرة، فإنـه ميكـن التنبـؤ بـالنمو، إذ ميكـن القـول 

مفـــيت .) بـــالنمو البـــدين ال ميكـــن التنبـــؤ، فعامــل الثبـــات يعـــد مــن أهـــم أســـس التنبــؤإذا مل يكــن ثبـــات يف النمـــو فإنــه 
 (.391، صفحة 2111إبراهيم محاد  ، 

 :عالقة االنتقاء ببعض األسس العلمية -21



مشـــكلة االنتقـــاء بـــبعض النظريـــات واألســـس العلميـــة مثـــل الفـــروق الفرديـــة واالســـتعدادات ومعـــدل ثبـــات  تـــرتبط
القـدرات والتصــنيف، ومجيعهـا ذات قــيم متباينـة وهامــة ملشـكلة االنتقــاء ممـا يســتوجب إلقـاء الضــوء    علـى اجملــاالت 

 .املرتبطة

 :عالقة االنتقاء بالفروق الفردية 21-3

تعداداهتم وقـــدراهتم البدنيـــة وميـــوهلم واجتاهـــاهتم يف املمارســـة احلركيـــة، يتطلـــب أنواعـــا يف اســـإن اخـــتالف األفـــراد 
خمتلفــة مــن األنشــطة الرياضــية تناســب كــل فــرد، وذلــك مــا يســمح بتغطيــة امليــول و الرغبــات مبــا يتماشــي مــع قــدرات 

فيهـــا األســـاليب و الـــربامج املوحـــدة لكـــل  األفـــراد وإمكانيـــاهتم البدنيـــة والعلميـــة، وبالتـــايل العمليـــة التدريبيـــة مل يعمـــد
 األفراد، و الالعبني ليسوا قوالب ذات أبعاد موحدة تصب فيها العملية التعليمية              

حيــدث بالفعــل           يف و التدريبيــة، فــاألمر يتطلــب بــرامج متنوعــة تناســب الطبيعــة املختلفــة لألفــراد وهــذا مــا 
 (.019فحة املرجع السابق، ص: عمر أبو اجملد ومجال النمكي.) لعاليةالتدريب الرياضي للمستويات ا

 عالقة االنتقاء بالتصنيف 21-2

جتميــــــع األفــــــراد أصــــــحاب القــــــدرات املتقاربــــــة       يف : لــــــه أهــــــداف عــــــدة أمههــــــا( classification) التصــــــنيف    
املرجـع : أبـو اجملـد ومجـال النمكـي عمـر)أغـراض هـيجمموعات متقاربة وتنظيم هلم برامج خاصة هبم وهذا حيقق عدة 

 (.019فحة السابق، ص

 

فوجـــود الناشـــئ داخـــل جمموعـــة متجانســـة يزيـــد مـــن إقبالـــه          علـــى  :زيـــادة اإلقبـــال علـــى الممارســـة .3
 .النشاط، وبالتايل يزداد مقدار حتصيله يف هذا النشاط

ـــادة التنـــافس .2 إذا اقرتبـــت مســـتويات األفـــراد أو الفـــرق ســـيزداد تبعـــا لـــذالك التنـــافس           بيـــنهم، : زي
 .فاملستويات شديدة التباين بني الفرق أو األفراد قد تولد الياس أو االستسالم

ــة .1 والفــرص املمنوحــة  كانــت النتــائج عادلــة  اكلمــا قلــت الفــروق الفرديــة بــني األفــراد أو الفــرق، كلمــ: العدال
 .متساوية

 .فاملستويات املتقاربة تزيد من دافعية األفراد والفرق يف املنافسة :الدافعية .4

 

 

 



 :الصعوبات التي تواجه عملية انتقاء وتشجيع المواهب الرياضية -    21

 (.000 فحة ، مرجع سابق ،ص مفيت إبراهيم محاد)هناك عدة صعوبات ونذكر منها  

  يف حني   االعتماد على اخلصائص اجلسمية الثابتة لتحديد والتنبؤ بالرياضي املوهوب أثناء عملية التقييم
 .وهي متغرية...أن هناك عوامل أخرى نفسية، اجتماعية

 رات اليت جترى أثناء االنتقاء ال عدم وجود قياسات ومعايري ثابتة حتدد قدرات الرياضي املوهوب، فاالختبا
 .نسبة قليلة من قدرات الرياضي احلقيقية تعرب سوى عن

 أثناء عملية االنتقاء من الصعب احلكم على الرياضي املوهوب نظرا ألن املوهبة هي حالة نادرة. 

  عدم وجود سن ثابت بالنسبة لظهور املوهبة، فهي مرتبطة بتطور قدرات الرياضي املختلفة واملتواصلة
 .حنو التخصص         ة اكتشافها وانتقائها وتوجيهها مما يطرح مشكل...( جسمية، نفسية، حركية)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .خالصة لفصل الثّالث

 

إن عملية االنتقـاء وخاصـة انتقـاء الناشـئني هـي عمليـة جـد حساسـة ومهـة ألهنـا كلمـا كانـت دقيقـة كانـت الفرصـة 
القـدم إذا أعطيـت هلـا مكانتهـا حسـب اكرب لظهور وبروز الناشـئ، وتعتـرب عمليـة االنتقـاء أسـاس التطـور يف لعبـة كـرة 

 .الرياضة والعناية هبا االتطور العلمي لتكنولوجي

 

االنتقــاء عمليــة مهمـــة جــدا، حيــث يتطلـــب عمــال مجاعيــا يشـــرتك فيــه املــدرب والطبيـــب وعــامل الــنفس علـــى  إن    
مــدى مراحــل، ويقــوم املــدرب هنــا بالــدور األساســي ألنــه يكــون علــى اتصــال دائــم ليكشــف مــن بيــنهم املوهــوبني وال 

 . ينتظر بروزهم وتقدمهم إليه من تلقائي أنفسهم

 
 
 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .الفصل األّول تمهيــد

بعد دراستنا للجانب النظري الذي تناولنا فيه الرصيد املعريف اخلاص مبوضوع الدراسة الذي ضم ثالث فصول وهي 
 :على الرتتيب التايل

 .التدريب واملدرب الرياضي -
 .متطلبات وصفات العب كرة القدم عند الفئات الشبانية -
 .عملية االنتقاء الرياضي -

يف هذا الفصل سنحاول أن نوضح أهم اإلجراءات امليدانية اليت اتبعناها يف هذه الدراسة، ومن أجل احلصول 
على نتائج ميكن الوثوق هبا واعتبارها نتائج موضوعية قابلة للتجريب مرة أخرى، وبالتايل احلصول على نفس 

ابليته للموضوعية العلمية، هذا ال ميكن أن النتائج األوىل، كما هو معروف فان ما مييز أي حبث علمي هو مدى ق
 .يتحقق إال إذا اتبع صاحب الدراسة منهجية علمية دقيقة وموضوعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الدراسة االستطالعية -3

ألداة اهلدف من الدراسة االستطالعي ة هو التأكد من مالئمة مكان الدراسة للبحث و مدى إصالحية ا
وقبل شروعنا يف الدراسة امليدانية واليت تتمثل يف توزيع االستمارة على املدربني  ،املستعملة حول موضوع البحث

لفئة الناشئني، أردنا أن نقوم بدراسة استطالعية حىت يتسىن لنا معرفة بعض اجلوانب احمليطة مبوضوعنا، ومن خالل 
 : سئلةهذه الدراسة متكنا من وضع االستبيان والذي وجهناه إىل املدربني، وهذه بعض األ

 هل تعتمد على عملية االنتقاء؟  -
 هل عملية االنتقاء اليت تعتمد عليها مبنية على أسس علمية؟  -

 تعترب أهم مرحلة النتقاء الالعبني؟ (سنة 13)هل املرحلة العمرية اقل من -

 يف رأيك ما هو اهلدف من عملية االنتقاء ؟ -

 :المجال المكاني و الزماني 3 -3

 :المكاني المجال 3 -3 -3

:                                                                                              الناشطة مبختلف مستوياهتا" مستغامن"مت توزيع االستبيان على جمموعة من املدربني ملختلف أندية والية  
( CSHM) سيدي محو الشيخ , (AFK)آفاق,( MCM)مولودية مستغامن( WAM)ودادمستغامن,( ESM)ترجي مستغامن

 (             USMT)املهدية , (UGSA)سيدي علي,( ASAM) سعيد سيدي

 ,                          شهداء 2ملعب ,  ملعب بن سليمان , OPOWمركب  

 :المجال الزماني 3-3-2

 31/14/2114إىل غاية يوم  11/11/2114بداية القيام هبذه الدراسة امليدانية يف الفرتة املمتدة بني يوم  كانت  
 (.سنة13)حيث مت توزيع االستبيان على املدربني لفئة الناشئني اقل من 

 :الشروط العلمية لألداة 3-2

 :صدق األداة 1-2-3

 .عد لقياسهأصدق االستبيان يعين التأكد من انه سوف يقيس ما 

من ناحية                    مشول االستبيان لكل العناصر اليت جيب أن تدخل يف التحليل " كما يقصد بالصدق 
 161-161ص2112عوض صابر. )، ووضوح فقراهتا ومفرداهتا من ناحية أخرى حبيث تكون مفهومة لكل من يستخدمه

دق احملكمني كأداة للتأكد من أن االستبيان يقيس ما للتأكد من صدق أداة الدراسة قمنا باستخدام ص و    (



،وباالعتماد على املالحظات مستغامن حيث قمنا بتوزيع االستبيان على جمموعة من األساتذة من جامعة أعد له 
حيث مت حذف بعض اليت اتفق عليها معظم احملكمني  والتوجيهات اليت أبداها احملكمون، قمنا بإجراء التعديالت

 .     وتغيري صياغة بعضها اآلخر العبارات

 : ضبط متغيرات الدراسة 3-1

 :المتغير المستقل--

، وهو أيضا الذي     مت حبث (املتغري التابع)هو ذلك املتغري الذي أحدث تغريات اليت طرأت على متغري آخر
ذلك املتغري و املتمثل أثره يف متغري آخر، وميكن للباحث التحكم فيه للكشف عن تبيان هذا الثر باختالف قسم 

 .دور املدرب :يف حبثنا هذا هو

 :المتغير التابع--

ومتغرينا التابع يف (  41ص عبد الواحد) .هو ذلك املتغري الذي يرغب يف الكشف عن تأثري املتغري املستقل عليه 
 .عملية االنتقاء املبنية على أسس علمية :حبثنا هذا هو

 :عينة البحث وكيفية اختيارها3-4

جمتمع الدراسة الذي جتمع منه البيانات امليدانية و هي تعترب جزءا من الكل مبعىن أن :" تعرف العينة على أهنا
 (91ص2112 زروايت. )"تؤخذ جمموعة أفراد اجملتمع على أن تكون ممثلة للمجتمع لتجرى عليها الدراسة

 (143ص1999 عالوي) ".أهنا جزء من كل أو بعض من اجملتمع:" و تعرف أيضا على

حبثنا على الوصول إىل نتائج أكثر دقة وموضوعية ومطابقة للواقع، حيث قمنا باختيار عينتنا املتمثلة  حرصنا يف
يف مدريب أندية والية مستغامن، أي أننا مل خنصص العينة بأي خصائص أو مميزات كاملستوى الدراسي، السن، 

 .اخل ....اخلربة، 

 11يان على خمتلف مدريب أندية والية مستغامن، حيث متكنا من اسرتجاع استمارة استب 31قمنا بتوزيع 
 .مدرب 11استمارة استبيان مما استلزمنا حصر عينتنا على 

 :المنهج المستخدم -2

إن اختيار منهج البحث يعترب من أهم املراحل يف عملية البحث العلمي إذ جند كيفية مجع البيانات واملعلومات 
على أسس واقع االنتقاء املبين " بدراسة وس وانطالقا من موضوع البحث والذي يهتمحول املوضوع املدر 



فإن املنهج الذي اتبعناه لدراسة املوضوع هو املنهج  .(سنة13)اقل من  لكرة القدم علمية لدى الناشئنيال
من األفراد أو جمموعة ة بظاهرة أو موقف معني أو جمموعة طالوصفي الذي يعترب بأنه دراسة الوقائع السائدة املرتب

 (2003 ,رشوان (.من األحداث أو جمموعة معينة من األوضاع

جمموعة اإلجراءات البحثية اليت تتكامل لوصف الظاهرة أو املوضوع اعتمادا ":ويعرف املنهج الوصفي أيضا بأنه
داللتها والوصول إىل  على مجع احلقائق والبيانات وتصنيفها ومعاجلتها وحتليلها حتليال كافيا ودقيقا الستخالص

ويلجأ الباحث إىل استخدام هذا املنهج من أجل فتح جماالت جديدة للدراسة اليت ( 29ص2111الرشدي ) ."النتائج
ينقصها القدر الكايف من املعارف وهو يريد بذلك التوصل إىل معرفة دقيقة وتفصيلية عن عناصر الظاهرة موضوع 

  ( 111ص1916علي حممد) .وضع إجراءات مستقبلية خاصة هبا البحث اليت تفيد يف حتقيق فهم هلا أو

كل احلرية  يف التعبري   ويعد املنهج الوصفي من أحسن املناهج اليت تتسم باملوضوعية ذلك أن املستجوبني جيدون
 .موضوعنا تتطلب مثل هذا املنهج مما دفعنا الختيارهعن أرائهم، وزيادة عن هذا فطبيعة 

 :أدوات الدراسة 2-3

ويعرف االستبيان            على للمدربني  ةسؤال موجه 24عداد استمارة استبيان املكونة منلقد مت إ
جمموعة من األسئلة واملركبة بطريقة منهجية حول موضوع معني مث يوضع يف استمارة ترسل إىل األشخاص :"انه

 (146ص2111عالوي)". املعنيني وهذا للحصول على األجوبة الواردة فيها 

 :حيتوي االستبيان على أنواع من األسئلة و 

 :األسئلة المغلقة أو محدودة اإلجابات-

من األسئلة حيدد الباحث اإلجابات املمكنة أو احملتملة لكل سؤال ويطلب           من  ويف هذا النوع
 .املستجيب اختيار أحدها أو أكثر

 :األسئلة المفتوحة أو الحرة-

يف هذا النوع من األسئلة يرتك للمبحوث حرية اإلجابة عن السؤال املطروح بطريقته ولغته وأسلوبه اخلاص الذي 
 .يراه مناسبا

 

 



 :األسئلة المغلقة المفتوحة-

يف مثل هذا النوع من األسئلة يطرح الباحث يف البداية سؤاال مغلقا أي حيدد فيه اإلجابة املطلوبة ويقيد املبحث 
 .اإلجابةباختيار 

 :إجراءات التطبيق الميداني -1

  لكرة القدم علمية لدى الناشئنيالعلى أسس  املبيناالنتقاء واقع " دراستنا حول موضوع  يف

 ، حيث توجهنا إىل األندية الناشطة على تراب والية مستغامن "(سنة13)اقل من 

 

 .من أجل تشخيص ومجع األفكار واملعلومات، والتحقق من الفرضيات

 :حدود الدراسة -4

وكانت داخل .دراستنا مقتصرا على أندية والية مستغامن وهذا حبكم قرهبا وتعامل معها كان متباينكان موضوع 
 .الوالية و خارجها

 :المعالجة اإلحصائية -5

و       لغرض اخلروج بنتائج موثوق هبا علميا استخدمنا طريقة اإلحصائية لبحثنا لكون اإلحصاء هو الوسيلة 
اء وعلى ضوء ذلك األداة احلقيقية اليت نعاجل هبا النتائج على أساس فعلي يستند عليها يف البحث و االستقص

 :استخدمنا ما يلي

مبا أن البحث كان خمتصرا على البيانات اليت حيتويها االستبيان فقد وجد أن أفضل وسيلة : النسبة المئوية
 .استخدام النسبة املئوية عليها هوإحصائية ملعاجلة النتائج املتحصل 

 (12ص1911السمرائي : )طريقة حسابها النسب المئوية تساوي

 العينة /  x111 عدد التكرارات  

 %111           ع 

 س      ت      



 ع/x 111ت =س

 عدد العينة: ع

 عدد التكرارات : ت

 النسبة املئوية: س

 .حول سن املدربني:السؤال األول

 .هو معرفة األعمار املختلفة للمدربني: الغرض من السؤال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .توزيع املدربني حسب الفئات النسبية(: 13)الجدول رقم 

 %النسبة املئوية تعدد التكرارا االقرتاح

 33.33 16 سنة( 21-31)

 33.33 16 سنة( 31-41)

 22.22 14 سنة( 41-21)

 11.11 12 سنة21ما فوق 

 111 11 اجملموع

 

 

 

 

 

 (: 13)تحليل الجدول رقم 

املدربني املقرتحني للدراسة عينة من  % 33.33 نسبة أن نالحظ خالل النسب الواردة يف اجلدولمن      
 (يف اجملموعة           %22.22سنة، ونسبة) 41-31 (سنة ،) 31-21 (تتواجد يف جمموعيت الدراسة

أن نسبة ضئيلة من  حوهذا مايو ض سنة 21تتواجد يف اجملموعة ما فوق % 11.11سنة، ونسبة ) 41-21
تتوفر فيهم اخلربة الكافية يف تدريب وتكوين الناشئني، وهذا ماال خيدم فئة الناشئني ( سنة41)املدربني فوق 

 .ريبيةبالنسبة للخربة التد
 يبين سن المدربين (13)شكل

 يبين سن المدربين (12)شكل
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(20-30  )
 سنة

(31-40  )
 سنة

(41-50  )
 سنة

مافوق 
 سنة50

 سن المدربين

 يبين نسب سن المدربين( 14)شكل 

 

 



 ؟  ماهي نوع الشهادة احملصل عليها: السؤال الثاني

إن املدرب يهدف إىل إمداد الالعبني باملعلومات واملعارف من أجل إعدادهم للمستقبل، : الغرض من السؤال
وهذه املعارف تتوقف على درجة مستوى املدرب، وهلذا طرحنا سؤالنا ملعرفة املستويات العلمية يف اجلانب الرياضي 

 . لمدربنيل

 .يوضح إجابات املدربني لنوع الشهادة احملصل عليها(: 12)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح
دكتوراه في 

 الرياضة
11 11 

ماجستير في 
 الرياضة

13 5556 
ليسانس في 

 الرياضة
15 27577 

مستشار في 
 الرياضة

13 5555 
تقني سامي 
 في الرياضة

13 5556 
 55555 31 سابقالعب 

 38 المجموع

311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:21)تحليل الجدول رقم

وهذا  % 22.22من املدربني العبني سابقني ةمن خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول جند أن نسبة كبري      
هذه الفئة يف تدريب الناشئني نتيجة خربهتم يف هذا اجملال، أما  ىما يفسر اعتماد الفرق أو النوادي الرياضية عل
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 تقني سامي ليسانس

0 g 

 للمدربين المستوى العلمييبين (  15)شكل 



متحصلني على شهادة ليسانس يف الرياضة،  %21.11املدربني املتحصلني على خمتلف الشهادات فتأيت نسبة 
 %2.22ين سامي          يف الرياضة، ونسبة متحصلني على شهادة ماجستري يف الرياضة وتق %2.26ونسبة 

 . مستشارين يف الرياضة

 ماهو عدد سنوات خربتكم يف اجملال الرياضي ؟: السؤال الثالث

تعتمد على املدرب الذي هو أساس العملية  مإن عملية تكوين فرق قوية يف كرة القد :الغرض من السؤال
 .ة املدربنياالنتقائية وهلذا طرحنا سؤالنا ملعرفة مدى خرب 

 .يبني عدد سنوات خربة املدربني(: 11)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية تالتكرارا االقتراح

 11511 16 سنوات(13-15)

 27577 15 سنوات(16-31)

 22522 14 سنة(33-35)

 36567 11 سنة 35ما فوق 

 311 38 المجموع
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 سنة 15ما فوق  سنة(15-11) سنوات(10-06) سنوات(01-05)

 خبرة المدربين

 يبين نسب خبرة المدربين( 16)شكل 

 



 (:11)رقمتحليل الجدول 

من املدربني خربهتم أقل من مخسة سنوات، ونسبة  %33.33من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة     
ترتاوح  %11.11سنة، ونسبة  12ما فوق  %22.22، ونسبة (11-6)ترتاوح خربهتم بني  21.11%

يف كرة القدم  أن كثري من املدربني املكلفني بالتدريب الناشئني  سنة، وهذا مايبني( 12-11)خربهتم مابني 
ليست لديهم اخلربة الكافية، وبذلك التعامل اجليد مع فئة الناشئني الن خربة املدرب هلا دور كبري خاصة يف انتقاء 

 .الالعبني

 

عيب كرة القدم صنف هل تتلقون دعوات باملشاركة يف ندوات أو ملتقيات خاصة بانتقاء ال: السؤال الرابع
 .الناشئني

من املعروف أن كل من الندوات أو امللتقيات تساهم يف إثراء اجلانب العلمي واملعريف : الغرض من السؤال
 .ملعرفة ما إذا كانت هناك ندوات أو ملتقيات حول عملية االنتقاءطرحنا سؤالنا  املدربني وهذا

 .مدى توفر امللتقيات والندوات حول عملية االنتقاء يبني(: 14)الجدول رقم

 %النسبة المئوية تالتكرارا االقتراح

 11 11 دائما

 27577 15 أحيانا

 36566 11 نادرا

                                                               
 أبدا

31 55555 

 311 38 المجموع



 
                                        

 

 (:41)تحليل الجدول رقم

دعوات للمشاركة يف أي ندوة أوملتقى  امن املدربني مل يتلقو %22.22من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة      
الندوات وامللتقيات يف إثراء اجلانب املعريف للمدربني باملعلومات  حول عملية االنتقاء العلمي، رغم أمهية مثل هاته

 %16.66من املدربني أحيانا ما يتلقون دعوات باملشاركة، ونسبة  % 21.11حول عملية االنتقاء، ونسبة 
 .الندوات وامللتقيات نادرا ما يتلقون دعوات باملشاركة يف

 

 هل يتوجب على املدرب أن يكون؟: السؤال الخامس

إن املدرب هو املسئول عن تكوين الالعبني وإعدادهم للمستقبل وهلذا طرحنا سؤالنا ملعرفة :الغرض من السؤال
 .هل يتوجب على املدرب أن يكون ذا شهادة، خربة أو شهادة وخربة معا

 .يبني مستوى وكفاءة املدرب(: 15)الجدول رقم

 %النسبة المئوية تالتكرارا االقتراح

 33533 12 شهادة في الميدان  و

 22522 14  و خبرة في الميدان

 66567 32  و شهادة وخبرة في الميدان
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 أبدا نادرا أحيانا دائما

نسبة الدعوات للمشاركة في 
 الندوات والملتقيات 

 للمشاركة في الندوات والملتقياتيبين نسبة الدعوات ( 17)شكل 
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 (:51)تحليل الجدول رقم

من املدربني يرون أن املدرب جيب أن يكون ذو شهادة وخربة  يف  % 66.61 نالحظ من خالل اجلدول أن    
يرون انه تتوجب اخلربة  % 22.22امليدان وهذا حىت يكون ذا مستوى وكفاءة خاصة يف عملية االنتقاء، ونسبة 

 . يرون أن على املدرب أن يكون ذو شهادة     يف التدريب %11.11يف امليدان، ونسبة 

 

 هل تلقيتم تكوينا خاصا يف عملية انتقاء الناشئني؟: سالسؤال الساد

 .أم ال   طرحنا سؤالنا ملعرفة ما إذا كان املدرب يتلقى تكوينا يف كيفية اختيار الناشئ : الغرض من السؤال

يبين مستوى وكفاءة ( 15)شكل 

 المدرب
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ذو خبرة 
 في الميدان

ذو شهادة 
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 مستوى وكفاءة المدرب

 مستوى وكفاءة المدربينيبين ( 18)شكل 

 



 .يوضح إذا ما كان املدربني يتلقون تكوينا يف عملية االنتقاء(: 16)الجدول رقم 

 %المئويةالنسبة  تالتكرارا االقتراح

 33533 12 نعم

 88589 36 ال

 311 38 المجموع

 

 
 

 

 

 

 (:61)تحليل الجدول رقم

تتلقى تكوينا خاصا يف عملية انتقاء الناشئني وهذا ما  مل %11.19من خالل اجلدول أن نسبة  نالحظ    
جيعلهم على غري دراية ببعض اجلوانب و بالتايل تكون عملية االنتقاء غري صحيحة و يضيعون الكثري    من 

من املدربني تلقوا تكوينا خاصا بعملية االنتقاء       و مدته  %11.11الطاقات و املواهب الشابة، يف حني أن 
وهذا مايساعدهم على االنتقاء اجليد و معرفة خمتلف اجلوانب و بالتايل التحكم اجليد     يف عملية عامني 
 . االنتقاء
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 المجال الثاني  المجال االول

 نعم

 ال

 يبين إ ا ما كان المدربين يتلقون تكوينا( 19)شكل 

 



 

 هل تقوم بعملية االنتقاء مبفردكم أو مبساعدة آخرين ؟: السؤال السابع

و           إن عملية االنتقاء هي عملية تقييم الالعبني الناشئني عن طريق االختبارات: الغرض من السؤال
املالحظة خالل املمارسة الرياضية اليت جيب أن تكون دقيقة، وهلذا طرحنا السؤال ملعرفة كم هو عدد املشرفني على 

 .عملية االنتقاء

 .يوضح عدد املشرفني على عملية االنتقاء(:  17)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح

 11511 16 بمفردك

 55555 31 آخربمساعدة مدرب 

 33533 12 بمساعدة مدربين فأكثر

 11 11 طبيب

 311 38 المجموع
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 يبين عدد المشرفين على عملية االنتقاء( 31)شكل 

 



 (:71)تحليل الجدول رقم

من املدربني يقومون بعملية االنتقاء مبساعدة مدرب  أخر،  %22.22نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة     
يقومون بعملية االنتقاء مبساعدة مدربني فأكثر، وهذا مايفسر تعاون املدربني خالل عملية  %11.11ونسبة 

 .  من املدربني يقومون بعملية االنتقاء مبفردهم %33.33االنتقاء لتكون أكثر سهولة ودقة، يف حني نسبة 

 

الالعبني وفق خصائص معينة تتوفر يف تتميز لعبة كرة القدم بعدة خصائص فهل يتم انتقاء : السؤال الثامن
 الالعبني؟

يف  تتوفر لدى الالعبني طرحنا هذا السؤال ملعرفة هل يعتمد املدربني على خصائص معينة :الغرض من السؤال
 .عملية االنتقاء أم ال

 .يوضح عدد املدربني الذين يعتمدون على خصائص كرة القدم(: 18)الجدول رقم 

 %بة المئويةالنس التكرارات االقتراح

 311 38 نعم

 11 11 ال

 311 38 المجموع
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 المجال الثاني  المجال االول

 نعم

 ال

 اعتماد المدربين على خصائص كرة القدم مدىيبين ( 33)شكل 



 (:81)تحليل الجدول رقم 

أهنم يعتمدون     يف عملية  %111من خالل حتليلنا للجدول والذي مفاده التأكيد التام للمدربني أي نسبة     
االنتقاء على عدة خصائص تتميز هبا لعبة كرة القدم ومن هاته اخلصائص املهارة، اللياقة    البدنية، املوهبة، 

 . اجلانب املورفولوجي، السرعة

  

 تقاء الالعبني ؟ ما هو اجلانب الذي تراعيه عند ان: السؤال التاسع

ناشئ إىل املستويات العالية يف األداء جيب االهتمام مبختلف اجلوانب، لوصول الالعب ال: الغرض من السؤال
 .وهلذا طرحنا السؤال ملعرفة اجلوانب اليت يراعيها املدربني يف عملية االنتقاء

 .ملدربني يف انتقاء الالعبنييوضح اجلانب الذي يعتمد عليه ا(:  19)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح

 2594 13 الجانب النفسي

 26547 19 الجانب البدني

 47515 36 الجانب المهاري

 21552 18 الجانب المورفولوجي

 311 14 المجموع



 
 

 

  (:91)تحليل الجدول رقم

مث يأيت        %41.12املهاري أي بنسبة نالحظ من خالل اجلدول أن أغلبية املدربني يفضلون اجلانب      
، يف األخري اجلانب النفسي %26.41، مث يأيت اجلانب البدين بنسبة % 23.22اجلانب املورفولوجي بنسبة 

 .، وهذا هو اخلطأ الذي يقع فيه املدربني برتكيزهم يف عملية االنتقاء   على جانب دون اآلخر%2.94بنسبة 

 

 ق اليت تعتمدون عليها يف عملية االنتقاء ؟ما هي الطر : السؤال العاشر

 .طرحنا سؤالنا ملعرفة الطرق اليت يعتمد عليها املدربني يف عملية االنتقاء: الغرض من السؤال

 .يوضح الطرق املتبعة عند املدربني يف عملية االنتقاء(: 31)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح

 27577 15 المالحظة

 55555 31 االختبارات المهارية

 36567 11 االختبارات البدنية
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 يبين الجانب الذي يعتمد عليه المدربين( 32)شكل 

 



 311 38 المجموع

 

 

 

 

 

  (:13)تحليل الجدول رقم

،حيث يعترب من املدربني يعتمدون على االختبارات املهارية %22.22من خالل اجلدول جند أن نسبة     
يعتمدون       على املالحظة، %21.11االختبار املهاري معيار مهم يف عملية االنتقاء يف نظر املدربني، ونسبة 

 %16.61فالبد من وجود املالحظة يف عملية انتقاء الالعبني الناشئني وهذا لظفر بأفضل     املواهب، ونسبة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .                                                                                                                             من املدربني ال يهتمون باجلانب البدين يف عملية االنتقاءيعتمدون على اجلانب البدين، ومنه يتبني أن كثري

 

 هل هناك اختبارات خاصة تعتمدون عليها يف عملية االنتقاء؟:السؤال الحادي عشر

تعترب االختبارات من املعايري املهمة اليت يعتمد عليها املدرب يف عملية االنتقاء، وهلذا طرحنا :الغرض من السؤال
 .ل عملية االنتقاءسؤالنا ملعرفة مدى استعمال املدربني لالختبارات خال

 .يوضح مدى استعمال املدربني لالختبارات خالل عملية االنتقاء(:33)الجدول رقم 
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 االنتقاء يبين الطرق المتبعة عند المدربين في عملية( 31)شكل 

 



 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح

 44544 18 نعم

 55556 31 ال

 311 38 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (:33)تحليل الجدول رقم

خاصة خالل  تمن املدربني أجابوا على عدم استعماهلم الختبارا %22.26من خالل اجلدول جند أن نسبة     
من املدربني يعتمدون على  %44.44عملية االنتقاء وهذا يعود لعدم معرفتهم هلاته االختبارات، ونسبة 

سك املدربني باستخدام هاته االختبارات واملتمثلة يف اختبار  وهذا يبني مت اختبارات خاصة خالل عملية االنتقاء
 . املرونة، السرعة، النتقاء وكشف املواهب، وهذا مايؤكد دور هذه االختبارات يف جعل االنتقاء أكثر فاعلية ودقة

صنف ناشئني املناسبة يف عملية االنتقاء عند العيب كرة القدم  ماهي االختبارات البدنية: السؤال الثاني عشر
 حسب رأيك؟
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 المجال الثاني  المجال االول

 نعم

 ال

 يبين مدى استعمال المدربين لالختبارات خالل عملية االنتقاء( 34)شكل 

 



إن االختبارات البدنية هلا أمهية كبرية يف عملية االنتقاء، وهلذا طرحنا سؤلنا ملعرفة االختبارات : الغرض من السؤال
 .املعتمدة من طرف املدربني يف عملية االنتقاء البدنية

 .ة االنتقاءالبدنية املعتمدة من طرف املدربني يف عملي تيوضح االختبارا(: 32)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح

 26513 31 اختبار السرعة

 14523 31 اختبار الرشاقة

 13557 32 اختبار المرونة

 17589 11 ةاختبار القو 

 11 11 اختبار التحمل

 311 18 المجموع

 

 

تحلي
ل 

الجد
ول 
)رقم
32)

: 

من خالل اجلدول جند أن اختبار الرشاقة يتميز بقدر كبري من األمهية يف عملية انتقاء الالعبني      و هذا ما      
من  %  31.21، ونسبة %34.21يتجلى يف التباين الكبري فيما خيص النسب املئوية املمثلة ألراء املدربني 

وقع اختيارهم على اختبار   السرعة، يف حني جند  % 26.31املدربني وقع اختيارهم على اختبار املرونة، ونسبة 
وقع اختيارهم على اختبار القوة، أما اختبار التحمل مل يعطوه أي أمهية، وهذا مايبني أن عدد   %11.19نسبة 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

اختبار 
 السرعة

اختبار 
 الرشاقة

اختبار 
 المرونة

اختبار 
 القوة

اختبار 
 التحمل

10 

ة مرون بار ال ت اخ

  البدنية المناسبة يبين االختبارات( 35)شكل 

 



كبري من املدربني اليعتمدون على االختبارات البدنية بنفس النسبة بالرغم     من أمهية مجيع هاته االختبارات يف 
 .                            لية االنتقاءعم

 هل النجاح يف االختبار البدين يعين متيز الالعب؟ :السؤال الثالث عشر

الالعب، وهلذا طرحنا سؤالنا ملعرفة  اليت جيب أن يتمتع هبا تإن اجلانب البدين من املتطلبا :الغرض من السؤال
 .رأي املدربني ما إذا كان النجاح يف االختبار البدين يعين متيز الالعب

 .يوضح رأي املدربني حول مدى متيز الالعب عند النجاح يف االختبار البدين (:31)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح

 18589 17 نعم

 63533 33 ال

 311 38 المجموع
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 المجال الثاني  المجال االول

 نعم

 ال

   حول االختبار البدني يبين رأي المدربين( 36)شكل 

 



 (:31)حليل الجدول رقمت

البدين اليعين متيز  رمن املدربني يعتربون أن النجاح يف االختبا %61.11من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة     
بشكل كبري على االختبار البدين        يف عملية انتقاء  الالعب وهذا ما يبني أن كثري من املدربني اليعتمدون

 .البدين يعين متيز الالعب ريعتربون النجاح يف االختبا %31.19الالعبني، يف حني أن نسبة 

 هل النجاح يف االختبار املهاري يعين متيز الالعب؟: السؤال الرابع عشر

اليت جيب أن يتمتع هبا الالعب، وهلذا طرحنا سؤالنا ملعرفة  تإن اجلانب املهاري من املتطلبا: الغرض من السؤال
 .رأي املدربني ما إذا كان النجاح يف االختبار املهاري يعين متيز الالعب

 .يوضح رأي املدربني حول مدى متيز الالعب عند النجاح يف االختبار املهاري(: 34)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح

 77577 34 نعم

 22522 14 ال

 311 38 المجموع
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 المجال الثاني  المجال االول

 نعم

 ال

   حول االختبار المهاري يبين رأي المدربين( 37)شكل 

 



 (:34)تحليل الجدول رقم

 

من املدربني يعتربون أن النجاح يف االختبار املهاري يعين متيز %11.11من خالل اجلدول نالحظ أن      
من  %22.22املهارية  أمهية بالغة يف عملية انتقاء الناشئني، أما نسبة الالعب وهذا مايبني أن لالختبارات 

 .   املدربني اليرون أن النجاح يف االختبار املهاري يعين متيز الالعب

 هل يف رأيك نتيجة االختبار تؤدي دوما إىل انتقاء إجايب؟: السؤال الخامس عشر

 .االنتقاء وهل ترتبط بنتائج االختبارات أم الهو معرفة رأي املدرب يف عملية : الغرض من السؤال

 .يوضح رأي املدربني حول نتيجة االختبار(: 35)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح

 63533 33 نعم

 18518 17 ال

 311 38 المجموع
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 المجال الثاني  المجال االول

 نعم

 ال

   حول نتيجة االختبار يبين رأي المدربين( 38)شكل 

 



 (:35)تحليل الجدول رقم

من املدربني يرون أن نتيجة االختبار تؤدي دوما إىل انتقاء اجيايب  %61.11من خالل اجلدول نالحظ أن    
أو بدنية  وهذا يدل على أن املدرب إذا استعمل يف عملية االنتقاء اختبارات مبختلف جوانبها سواء كانت مهارية

 %31.31اخل، وتكون مبنية على أسس علمية ودقيقة فاالنتقاء يكون اجيابيا، يف حني أن نسبة ....أو نفسية
 .  من املدربني يرون أن نتيجة االختبار ال تؤدي دوما إىل انتقاء اجيايب

 ما معىن االنتقاء حسب رأيكم ؟: السؤال السادس عشر

ة هتدف إىل اختيار األفراد حسب عدة خصائص، وهلذا طرحنا السؤال إن االنتقاء عملي: الغرض من السؤال
 .ملعرفة رأي املدربني حول معىن االنتقاء

 .يوضح معىن االنتقاء عند املدربني(: 36)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح

 55556 31 عملية اختيار

 33533 12 عملية توجيه

 11511 16 عملية كشف

 311 38 المجموع
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 معنى االنتقاء آراء المدربين حوليبين ( 39)شكل 

 



 (:36)تحليل الجدول رقم

من خالل اجلدول نالحظ أن كثري من املدربني يتفقون يف تعريفهم لالنتقاء مع التعريفات األكادميية واألحباث     
املختصة من حيث انه عبارة عن عملية تتطلب دقة كبرية و متناهية يف اختيار الالعبني من ناحية املواهب 

املمثلة لرأي املدربني الذين يعتربون عملية االنتقاء 55.56 % واإلمكانيات، وما يؤكد كالمنا هو النسبة املئوية 
 % 11.11من املدربني يعتربونه عملية كشف، و نسبة  %33.33، يف حني أن عبارة عن عملية اختيار

 .يعتربونه عملية توجيه

 

 يف رأيكم ما األهداف املرجوة من عملية انتقاء الالعبني يف املرحلة العمرية :السؤال السابع عشر

 ؟( سنة13)مناقل 

 .حماولة معرفة رأي املدربني حول أهداف االنتقاء: الغرض من السؤال

يستخدم االنتقاء استخدامات واسعة يف اجملال الرياضي فهو يستخدم يف تكوين الفرق احمللية واملنتخبات وإعداد 
ليت توافق قدراهتم وميوهلم أبطال املستقبل، وتوجيه الطاقات من الناشئني إىل نوع من أنواع الرياضة املناسبة وا

واجتاهاهتم ، واالكتشاف املبكر للموهوبني يف خمتلف األنشطة الرياضية من ذوي اإلستعدادت العالية من األداء يف 
جمال نشاطهم والتنبؤ مبا ستؤول إليه هذه اإلستعدادت يف املستقبل ورعايتهم، وتوجيه عملية التدريب الرياضي حنو 

رد الرياضي حلسن االستفادة منها، وهذا مايراه جل املدربني أي اكتشاف املواهب و مفردات التفوق يف الف
 .  تكوينهم وإعدادهم إىل املستقبل

 

 هل االنتقاء اجليد يزيد من فاعلية عملية التدريب ؟: السؤال الثامن عشر

 .التدريب أم المعرفة وجهة نظر املدربني ما إذا االنتقاء اجليد يزيد من فاعلية : الغرض من السؤال

 .يوضح دور االنتقاء اجليد يف فاعلية عملية التدريب(: 37)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح

 88589 36 نعم



 33533 12 ال

 311 38 المجموع

 

 

 

 

 

 (:37)تحليل الجدول رقم

إن التفوق يف أي نشاط رياضي يعتمد على ثالثة عناصر رئيسية هي االنتقاء، التدريب، واملنافسات وال ميكن     
بدون انتقاء جيد حتقيق نتائج رياضية عالية، ولكن إذا ما أعطيت عملية االنتقاء القدر الكايف من العناية، 

نعكس ذلك على عمليات التدريب واملنافسات وأجريت يف إطار تنظيمي دقيق  مبين على أسس علمية سليمة ا
وزاد من فعاليتها، وبالتايل أمكن حتقيق  أفضل النتائج الرياضية يف أسرع وقت وبأقل جهد ممكن، وهذا مانراه من 

من املدربني يرون أن االنتقاء اجليد يزيد من فاعلية عملية التدريب، يف  %11.19خالل حتليلنا للجدول أن 
 .املدربني يرون أن االنتقاء اجليد ال يزيد من فاعلية التدريب من %11.11حني
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 المجال الثاني  المجال االول

 نعم

 ال

فاعلية يبين ( 21)شكل 
 التدريب في عملية االنتقاء

 



 حسب رأيكم ما هو السن املناسب لعملية انتقاء الناشئني يف كرة القدم ؟: السؤال التاسع عشر

متارس رياضة كرة القدم يف سن مبكرة عند األطفال و هلذا طرحنا السؤال ملعرفة السن : الغرض من السؤال
 .ب لعملية انتقاء الناشئنياملناس

 

 .يوضح السن املناسب لعملية االنتقاء يف كرة القدم(: 38)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح

 22522 14 سنوات( 6-8)

 66567 32 سنة( 9-32)

 33533 12 سنة( 31-35)

 311 38 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:38)تحليل الجدول رقم

سنة من أهم املراحل يف انتقاء الناشئني ألهنا تتميز باكتساب املهارات ( 13)تعترب املرحلة العمرية اقل من     
الالزمة لأللعاب و تنمية املفاهيم للحياة اليومية و سرعة االستجابة للمهارات التعليمية، وهذا    ما نالحظه من 
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(6-8  )
 سنوات

(9-
12  )
 سنة

(13-
15  )
 سنة

 السن المناسب

 المناسب لعملية االنتقاء السنيبين ( 23)شكل 

 



من املدربني يعتربون     %22.22هم مرحلة، و نسبة من املدربني يعتربوهنا أ %66.61خالل اجلدول أن 
( 12-13)يعتربون املرحلة  %11.11سنوات هي أهم مرحلة يف انتقاء الناشئني، يف حني أن ( 1-6)املرحلة 

 .سنة هي أهم مرحلة يف االنتقاء

 هل تعتمد يف انتقاءك للناشئني على تنبؤ طويل املدى ألدائهم؟: السؤال عشرون

 .هوحمالة معرفة املدة املستغرقة يف عملية االنتقاء للوصول إىل أداء أمثل: الالغرض من السؤ 

 .يبني التنبؤ الطويل يف انتقاء الالعبني الناشئني (:39)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح

 22522 14 دائما

 44544 18 عادة

 11511 16 نادرا

 11 11 أبدا

 311 38 المجموع
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 ابدا نادرا عادة دائما

التنبؤ الطويل في انتقاء يبين ( 22)شكل 
 الناشئني الالعبين

 



 (:39)تحليل الجدول رقم

إن التنبؤ ألداء للناشئني وبصورة خاصة طويل املدى من أهم واجبات االنتقاء حقيقة موضوعية علمية حيث      
ومل  )مراحل اكتشاف املواهب (أننا إذا مل نستطع التنبؤ باالستعدادات اليت ميكن التعرف عليها يف املراحل األوىل 

ائدة من عملية االنتقاء، ومن النتائج احملصل عليها يف اجلدول نواكبها أثناء مرحلة األداء على املدى الطويل فال ف
نادرا ما  %33.33من املدربني عادة ما يعتمدون على التنبؤ طويل     املدى، ونسبة  %44.44نالحظ أن 

يعتمدون على التنبؤ طويل املدى، يف حني أن نسبة املدربني الذين يعتمدون دائما على التنبؤ طويل املدى فال 
 . %22.22اوز تتج

 (12-9)    هل تواجه صعوبات يف عملية انتقاء الالعبني لكرة القدم للمرحلة العمرية  :السؤال واحد وعشرون
 سنة؟

 .حماولة معرفة ماذا كانت هناك صعوبات من خالل قيام بعملية االنتقاء: الغرض من السؤال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .اليت تواجه املدربني من خالل عملية االنتقاء تيبني لنا صعوبا (:21)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية تالتكرارا االقتراح

 55556 31 نعم

 44544 18 ال

 311 38 المجموع

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:21)تحليل الجدول رقم

من املدربني يواجهون صعوبات أثناء عملية االنتقاء وهذه  %22.26 من خالل اجلدول نالحظ أن    
 :يالصعوبات ميكن تلخيصها فيما يل

 عدم وجود قياسات ومعايري ثابتة حتدد قدرات الرياضي املوهوب، فاالختبارات اليت جترى أثناء االنتقاء  - 
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 المجال الثاني  المجال االول

 نعم

 ال

 الصعوبات التي تواجه المدربين خالل عملية االنتقاء يبين( 21)شكل 

 



 .ال تعرب سوى عن نسبة قليلة من قدرات الرياضي احلقيقية

 .سن ثابت بالنسبة لظهور املوهبة، فهي مرتبطة بالتطور قدرات الرياضي املختلفة املتواصلةعدم وجود  -

 .عدم وجود األماكن و الوسائل املناسبة النتقاء الناشئني -

 .نقص االهتمام لدى األولياء و املسؤولني -

 . من املدربني ال يواجهون صعوبات خالل عملية االنتقاء %44.44مع مالحظة نسبة 

 هل لديك برنامج خاص بعملية االنتقاء تعتمد عليه خالل هذه العملية؟:السؤال الثاني وعشرون

 إن االنتقاء ألي نشاط رياضي يعتمد يف حتقيق على تسطري برنامج علمي يأخذ بعني:الغرض من السؤال
متطلبات النشاط الرياضي، هلذا الغرض طرحنا سؤال ملعرفة  كاالعتبار اخلصائص واملميزات اخلاصة بالالعبني وكذل
 .مدى تطبيق املدربني لربنامج خاص لعملية االنتقاء

 .يبني مدى تطبيق املدربني لربنامج خاص لعملية االنتقاء(: 23)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية تالتكرارا االقتراح

 63533 33 نعم

 18589 17 ال

 311 38 المجموع
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 المجال الثاني  المجال االول

 نعم
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  تطبيق المدربين لبرنامج خاص لعملية االنتقاءمدى  يبين( 24)شكل 

 



 (:23)تحليل الجدول رقم

املدربني يقومون بتطبيق برنامج خاص خالل عملية     االنتقاء،  من %61.11من خالل اجلدول جند أن      
وبذلك يتم اختيار الناشئني بأحسن الطرق العملية، وهبذا يكون االنتقاء مربجما ومعتمدا     على عدة عناصر 

من املدربني ليس لديهم  %31.19من طرف املدرب القائم بالعملية، يف حني أن  املسطر جيتضمنها الربنام
 .نامج خاص بعملية االنتقاءبر 

 هل تقوم باستعمال القياسات واالختبارات خالل عملية االنتقاء؟: السؤال الثالث والعشرون

تعترب االختبارات والقياسات من املعايري املهمة اليت يعتمد عليها املدرب يف عملية االنتقاء : الغرض من السؤال
رفة مدى استعمال املدربني لالختبارات والقياسات خالل عملية وذالك لضمان سالمته، وهلذا طرحنا السؤال ملع

 .االنتقاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     .يوضح مدى استعمال االختبارات والقياسات خالل عملية االنتقاء(: 22)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية تالتكرارا االقتراح

 51 19 نعم

 51 19 ال

 311 38 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:22)تحليل الجدول رقم

من املدربني يقومون باستعمال القياسات و االختبارات خالل عملية  %21من خالل اجلدول جند أن     
االنتقاء، وهذا يبني متسك بعض املدربني باستخدام القياسات النتقاء وكشف املواهب وذلك باختيار احلركات و 

من  %21املهارات اخلاصة بكل العب، وهذا جلعل عملية االنتقاء أكثر علمية                و فعالية، يف حني 
 .املدربني أجابوا على عدم استعماهلم للقياسات و االختبارات وهذا يعود طبعا لنقص اإلمكانيات
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 المجال الثاني  المجال االول

 نعم

 ال

 االختبارات والقياسات خالل عملية االنتقاء يبين( 25)شكل 

 



 

 هل تستعمل أدوات ووسائل بيداغوجية خالل عملية االنتقاء؟  :السؤال الرابع والعشرون

احلسن لعملية  إن عملية االنتقاء تعتمد على عدة وسائل وأدوات بيداغوجية تضمن السري:الغرض من السؤال
االنتقاء، وطرح السؤال ملعرفة ما إذا كانت الفرق الرياضية تتوفر على وسائل وأدوات بيداغوجية يستعملها املدربون 

 .خالل عملية االنتقاء

 .يوضح مدى استعمال الوسائل وأدوات البيداغوجية خالل عملية االنتقاء (:21)الجدول رقم 

 %ةالنسبة المئوي تالتكرارا االقتراح

 77578 34 نعم

 22522 14 ال

 311 38 المجموع
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 المجال الثاني  المجال االول

 نعم

 ال

 استعمال الوسائل وأدوات البيداغوجية خالل عملية االنتقاء يبين( 26)شكل 

 



 (:21)تحليل الجدول رقم

خالل  من املدربني يستعملون الوسائل و األدوات البيداغوجية %11.11من خالل اجلدول نالحظ أن     
عملية االنتقاء، هذا ما يدل على أن خمتلف النوادي الرياضية تتوفر على وسائل وأدوات  بيداغوجية، وهذا ماجيعل 

من املدربني ال يستعملون  %22.22عملية االنتقاء قريبة من املوضوعية و الدقة العلمية يف التقييم، يف حني أن 
   .وسائل وأدوات بيداغوجية خالل عملية االنتقاء

 

 هل تقومون بفحوصات طبية على الالعبني قبل عملية االنتقاء؟: السؤال الخامس والعشرون

كما نعرف أن عملية االنتقاء متر على عدة مراحل وهذا للحصول على العبني أكفاء ومن : الغرض من السؤال
على الفحوصات الطبية              بني مراحل هذا االنتقاء الفحص الطيب، وطرح السؤال ملعرفة مدى االعتماد 

 .خالل مراحل عملية االنتقاء

 

 يبني نسب املدربني الذين يقومون بفحوصات طبية على الالعبني قبل عملية االنتقاء(:24)الجدول رقم

 %النسبة المئوية تالتكرارا االقتراح

 18588 17 نعم

 63533 33 ال

 311 38 المجموع
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 المجال الثاني  المجال االول

 نعم
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  االنتقاء الذين يقومون بفحوصات طبية على الالعبين قبل عمليةالمدربين  يبين( 27)شكل 

 



 (:24)تحليل الجدول رقم

من املدربني يقومون بفحوصات طبية على الالعبني قبل عملية  %31.11من خالل اجلدول نالحظ أن      
االنتقاء ، ونعتقد بأهنم يقصدون بالفحوصات الطبية شهادة طب عام وخاص وليس الفحص الطيب الرياضي 
املتخصص الذي يعتمد على وسائل خاصة وميكانيزمات عمل طبية تعتمد أكثر على النوعية والتخصص،وهو 

من املدربني ال يقومون بفحوصات  %61.11باحلالة الصحية لالعبني ناقصة، يف حني أن  مايبقي معرفة املدرب
 .طبية على الالعبني خالل عملية االنتقاء

 

 : مناقشة النتائج بالفرضيات

تنا لنتائج االستبيان الذي مت توزيعه على مدريب نوادي كرة القدم لفئة الناشئني اقل          من إن مناقش    
الناشئني لكرة القدم اخلاص  ىقصد معرفة دور املدرب يف عملية االنتقاء املبين على أسس علمية لد (سنة13)

بأندية والية مستغامن ، وهذا حماولة منا تسليط الضوء على بعض املشاكل اليت تعاين منها عملية االنتقاء يف كرة 
 .القدم

عملية االنتقاء املبين على أسس        علمية، كفاءة ومستوى املدربني له دور فعال يف   :الفرضية األولى
،من خالل هذه اجلداول جند أن اجلدول الذي يتعلق بنوع (11، 16، 12، 14، 13، 12)فاجلداول رقم

من املدربني العبني سابقني أما املدربني الباقني فهم %22.22الشهادة احملصل عليها من طرف املدربني جند أن 
باجملال الرياضي، ويف اجلدول املتعلق بعدد سنوات اخلربة يف اجملال الرياضي  ةت اخلاصموزعني على خمتلف الشهادا

ومن خالل اجلدول الذي يتعلق مبدى %  33.33سنوات بنسبة 12جند أن أغلبية املدربني خربهتم اقل من 
لناشئني، تلقي املدربني لدعوات للمشاركة يف ندوات أو ملتقيات خاصة بعملية االنتقاء العيب كرة القدم صنف ا

يرون ضرورة وجود اخلربة والشهادة %66.61واجلدول املتعلق مباذا جيب أن يكون عليه املدرب فأغلبية املدربني 
من املدربني مل يتلقوا أبدا دعوة للمشاركة يف أي ندوة أو ملتقى خاص %     22.22للمدرب، جند نسبة 

من املدربني %21.11ايتلقون دعوات، ونسبة نادرا م% 16.66بعملية االنتقاء، يف حني جزء منهم بنسبة 
أحيانا مايتلقون        دعوات، يف حني أن اجلدول الذي يتعلق بتلقي املدربني تكوين خاص بعملية االنتقاء يبني 

مل يتلقوا تكوين خاص بعملية االنتقاء، ومن خالل اجلدول الذي يتعلق % 11.19لنا أن جل املدربني أي 
 .يعتمدون على هذه اخلصائص% 111هبا الالعب يف كرة القدم جند أن مجيع املدربني أيباخلصائص اليت يتميز 



وهذا مايتفق مع آراء الباحثني يف اجملال الرياضي واليت ترى بضرورة توفر الشهادة، اخلربة لدى املدربني يف اجملال     
ئدا ناجحا لديه القدرة على العمل فالتدريب يف كرة القدم حيتاج إىل مدرب كفئ يستطيع أن يكون قا"الرياضي 

التعاوين اجلماعي فيما يتعلق بالالعبني و األجهزة املعاونة الفنية واإلدارية والطبية اليت تعمل معه كما أن له سلوك 
، خاصة يف (21ص2111ابو عبدو) .يعد من العوامل املؤثرة على زيادة حدة االنفعاالت أو خفضها بالنسبة لالعب

نظرا ألمهيتها الكبرية ألهنا تتعلق بفئة الناشئني اليت إذا مت انتقائها  اواليت تعترب عملية حساسة جد عملية االنتقاء
بطريقة علمية وسليمة فسيكون هلا شأن مستقبلي، وهذا مايتفق مع الفرضية اليت تنص على أن كفاءة ومستوى 

 .املدربني له دور فعال يف عملية االنتقاء املبين على أسس علمية

 

من . لالختبارات البدنية واملهارية والنفسية دور فعال يف عملية االنتقاء املبين على أسس علمية :الفرضية الثانية
من املدربني أجابوا على أن اجلانب % 41.12يتبني لنا أن نسبة (  14-13-11-19)خالل اجلداول 

على أن االختبارات  امن املدربني أجابو %22.22املهاري هو األكثر اعتمادا يف عملية االنتقاء، كما أن نسبة 
يرون % 61.11املهارية هي أكثر الطرق شيوعا واستعماال من طرف املدربني، كما جند أن أغلبية املدربني بنسبة 

 .أن النجاح يف االختبار البدين اليعين متيز الالعب

يبني لنا  ح يف االختبار املهارييوضح رأي املدربني حول مدى متيز الالعب عند النجا  ومن خالل اجلدول الذي 
أن جل املدربني يرون أن النجاح يف االختبار املهاري يعين متيز الالعب، ومنه نالحظ أن املدربني يعتمدون على 

إن مشكلة االنتقاء      يف اجملال الرياضي متشاهبة : " اجلانب املهاري، وهذا ما يتعارض مع آراء الباحثني
أن تقتصر عمليات االنتقاء  بوالفسيولوجي   والنفسي، وال جي ياجلانب البدين املورفولوجومتشعبة اجلوانب فمنها 

جانب دون اآلخر، فعند تقرير صالحية الالعب جيب االنطالق من قاعدة متكاملة حبيث تضمن   ةعلى مراعا
لبدنية واملهارية والنفسية تقول أن لالختبارات ا وعليه فإن الفرضية الثانية اليت (23ص2112محد علة." )كافة اجلانب

 . دور فعال يف عملية االنتقاء املبين على أسس علمية  مل حتقق

 

 

 

 

 



 .لتخطيط الربنامج علمي دور فعال يف عملية االنتقاء :الفرضية الثالثة

أن االنتقاء اجليد يزيد    من فاعلية  يرون% 11.19جند أن جل املدربني ( 22 -1)من خالل اجلدولني       
جند أن أغلبية املدربني بنسبة  ءعملية التدريب، ومن خالل اجلدول الذي يتعلق بالربنامج اخلاص بعملية االنتقا

إن صياغة نظام االنتقاء ولكل :"هلم برنامج خاص بعملية االنتقاء، وهذا ما يتفق مع آراء الباحثني% 61.11
، أو ملواقف تنافسية معينة، حيتاج إىل معرفة جيدة لألسس العلمية اخلاصة بطرق نشاط رياضي على حدا

 " )التشخيص والقياس اليت ميكن استخدامها يف عملية االنتقاء حىت نضمن تفادي األخطاء اليت يقع فيها البعض

ر فعال  يف عملية ، وهذا ما يتفق مع الفرضية اليت تنص على أن لتخطيط برنامج علمي  دو (23املرجع نفسه ، ص
 .االنتقاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استنتاجات: 
اعتمادا على املعطيات اليت استقيناها من مساءلتنا املباشرة للمدربني حول الدراسة بعد كل التساؤالت و 

متكننا من سنة، ( 13)املبين على أسس علمية لدى الناشئني لكرة القدم صنف اقل من بواقع االنتقاءاخلاصة،
 :التوصل إىل جمموعة من األفكار واملعلومات واليت ميكن أن نلخصها يف عدة نقاط أمهها

سنة لعملية االنتقاء جيب اعتماد على  مقاييس نوعية ( 13)مالئمة املرحلة العمرية اقل من أمهية و مدى  *
ضافة إىل الرتكيز على فاعلية الفروق تتحدد يف مدى مراعاة شعور الناشئني بالثقة واألمان من قبل املدربني باإل

 .اجلسمية والعقلية واملزاجية بني الالعبني الناشئني يف عملية االنتقاء 

األمهية القصوى لعملية االنتقاء هي احلصول على خنبة رياضية ناشئة متميزة تتوفر على املقاييس الضرورية  *
 عملية االنتقاء من خالل الرتكيز على العوامل لتحقيق أفضل النتائج وذلك باستعمال الطرق املوضوعية يف

 .الالزمةالقيام بالفحوص الطبية والنفسية  برامج علمية خاصة،إىل جانبحظة والتنبؤ الطويل املدى وتطبيق املال

ولذلك فان املعلومات واألفكار املستنتجة من الدراسة امليدانية التطبيقية تؤدي إىل تأكيد على التوافق املتحصل  
  .و اخلربة السابقة عليه بني الفرضيات املطروحة يف بداية الدراسة والنتائج املتوصل إليها من خالل العمل امليداين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخالصة العامة : 
حيث أننا يف ن عملية االنتقاء يف كرة القدم عملية حساسة جدا ومهمة يف دراستنا هذه التعرف على أحاولنا 

بشىت  لرياضية واملنتخباتلملا هلا من تأثريات على النتائج املستقبلية و ,البداية أردنا معرفة أمهيتها و أسسها العلمية
له وزنه يف عملية االنتقاء ثانيا متطلبات وصفات العب   أوال تطرقنا إىل املدرب و التدريب الرياضي مما،أصنافها

كرة القدم عند الفئات الشبانية و حاولنا يف هذا الفصل توضيح أهم احلاجيات و خصائص املساعدة لالنتقاء 
 فإعداد العبني ,و يف األخري جند عملية االنتقاء الرياضي و يعترب هذا الفصل من أهم فصول البحث ,الصحيح 
متميزين من مجيع النواحي لن يأيت إال يف وجود تلك االستعدادات واملؤهالت الالزمة لتحقيق أحسن  جيدين و

علمية الاملبين على أسس  واقع االنتقاءيف دراستنا هذه التعرف على  ركزنامستوى ممكن وألطول فرتة زمنية وقد 
                                                   .القدم  كرة  سنة  يف(  13)اقل منلدى الناشئني 

من خالل                                                                                               
النتائج  اجملهودات اليت قمنا هبا يف هذا البحث يف جانبه النظري وكذا الدراسة امليدانية وبعد قيامنا بتحليل ومناقشة

و  ذو كفاءةتوصلنا إىل أن املدرب له دور كبري يف عملية انتقاء الرياضيني واختيارهم، وجيب على املدرب أن يكون 
يف عملية االنتقاء، حيث كلما كان للمدرب خربة وكفاءة استطاع التحكم يف هذه العملية، ولكي  و ملم خربة

املدربني االعتماد على برنامج علمي خاص خالل هذه  تكون عملية االنتقاء أكثر دقة وموضوعية جيب على
العملية، وتتم بعدة مراحل وخطوات جيب إتباعها من أجل إعداد الالعبني للمشاركة يف املنافسات والبطوالت 

و املنتخبات الرياضية، وذلك للوصول هبم إىل أعلى مستوى من األداء وبالتايل الرفع يف املستوى األندية والفرق 
 .يةالرياض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 و فرضيات مستقبلية  اقتراحات: 

نتقاء املبين على أسس علمية صحيحة ودون إمهال مجيع جوانبه له فباال لبلوغ اعال املستويات واحسن النتائج
دور كبري يف الوصول بالالعب إىل أعلى مستوى من ناحية األداء، ومن خالل الدراسة اليت قمنا هبا وكذا أراء 

ما يتعلق بعملية االنتقاء، ومن أجل االنتقاء األمثل واألنسب للوصول بفئة الناشئني إىل املستوى االختصاصني في
 :انطالقا من هذه الدراسة ميكننا تقدمي بعض االقرتاحات والتوصيات التاليةالعايل 

 .إتباع طرق علمية يف عملية االنتقاء*  

 .اختيار مدربني أكفاء لعملية انتقاء الناشئني*  

 .وفري بيئة مالئمة قبل عملية انتقاء الالعبني الناشئنيت*  

       سنة حيث تعترب هذه املرحلة أحسن مرحلة يف عملية ( 13)االهتمام بالفئات الصغرى اقل من *  

 .انتقاء الناشئني

 .توفري الوسائل واملرافق األساسية للعمل يف أحسن الظروف*  

 .ل عملية انتقاء الالعبنيإجراء الفحوصات الطبية الالزمة خال*  

    وطرق استعمال القياسات       ةبرجمة خمطط خاص بعملية االنتقاء من حيث اخلطوات املنهجي*  

املسؤولني        واالختبارات وذلك من أجل التحكم يف هذه العملية من حيث الزمن والكيفية من طرف 
 .عن هذه الرياضة

 .واألجهزة والعتاد اخلاص بعملية االنتقاء ضرورة توفري الوسائل البيداغوجية*  

 أن يقوم بعملية االنتقاء أخصائيني يف جماالت متعددة حتدد املعايري املعتمدة يف ذلك  * 

 (.علم النفس، جمال الرتبية وعلم االجتماع، التدريب والطب)     

 .    دة زمنية كافية للمدرب كي يستطيع التحكم يف عملية االنتقاءوضع م*  
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 جامعة عبد الحميد بن باديس
       معهد التربية البدنية و الرياضية          
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 يالمبنــ واقـع االنتقـاء" يف إطـار إجنـاز حبـث لنيـل شــهادة املاسـرت يف الرتبيـة البدنيـة والرياضــية فـرع التـدريب الرياضـي حتـت عنــوان  
نرجــو مــن ســيادتكم مــلء هــذه االســتمارة بصـــدق "  (ســنة31)  لكــرة القــدم اقــل مــن علميــة لــدى الناشــئينالعلــى أســس 

وموضوعية، ونتعهد أن كامل البيانات اجملمعة بواسطة هذه االستمارة ستكون سرية وال تستخدم إال ألغراض علمية حبتة، وشـكرا 
 .على تعاونكم

 

 

 
 :إشراف األستا                                                              :               إعداد الطلبة

 قوعيش دادي                                                                     . بن لكحل منصور                            . د 

بوشعالة احمد. 
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 : ......................اسم الفريق -

 : ............................السن -

 ذكــر             أنثى           :  اجلنس -

 :الفرضية األولى

 .كفاءة ومستوى املدربني له دور فعال يف عملية االنتقاء املبين على أسس علمية-

 ما هي نوع الشهادة احملصل عليها؟ -3

 دكتوراه يف الرياضة           ماجستري يف الرياضة           ليسانس يف الرياضة 

 مستشار يف الرياضة          تقين سامي يف الرياضة          العب سابق   

 

 ماهو عدد سنوات خربتكم يف اجملال الرياضي؟ -2

  12ىل إ 11سنوات         من  11إىل  6سنوات         من  2إىل  1من 

 :...........................سنة 12أكثر من 

 

 هل تتلقون دعوات باملشاركة يف ندوات أو ملتقيات خاصة بانتقاء العيب كرة القدم صنف الناشئني؟ -1

 دائما                 أحيانا               نادرا               أبدا

 

 هل يتوجب على املدرب أن يكون؟ -4

 ذو شهادة وخربة يف امليدان -ذو خربة يف امليدان             -شهادة يف امليدان                 ذو  -

 



 هل تلقيتم تكوينا خاصا يف عملية انتقاء الناشئني؟ -5

 نعــم                  ال

 :.......................إذا كانت اإلجابة نعم فما مدة هذا التكوين -

 

 هل تقوم بعملية االنتقاء مبفردكم أو مبساعدة آخرين؟ -6

 مبساعدة مدربني فأكثر           طبيب مبساعدة مدرب آخر              مبفردك       

 

 تتميز لعبة كرة القدم بعدة خصائص فهل يتم انتقاء الالعبني وفق خصائص معينة تتوفر يف الالعبني؟ -7

 ال  نعــم                   

 :.........................................................إذا كانت اإلجابة نعم فماهي هذه اخلصائص -

 

 :الفرضية الثانية

 .لالختبارات املهارية والبدنية والنفسية هلا دور فعال يف عملية االنتقاء-

 ماهو اجلانب الذي تراعيه عند انتقاء الالعبني؟ -1

 سي            اجلانب البدين         اجلانب املهاري            اجلانب املورفولوجي           اجلانب النف

 ما هي الطرق اليت تعتمدون عليها يف عملية االنتقاء؟ -9

 املالحظة          االختبارات املهارية          االختبارات البدنية

 

 يف عملية االنتقاء؟هل هناك اختبارات خاصة تعتمدون عليها  -31

 نعــم                ال

إذا كانت اإلجابة نعم، فما هذه 
.........................................................................................................االختبارات؟

...................................................................... 



 ما هي االختبارات البدنية املناسبة يف عملية االنتقاء عند العيب كرة القدم صنف ناشئني حسب رأيك؟ -33

 اختبار سرعة            اختبار رشاقة            اختبار مرونة            اختبار قوة            اختبار حتمل

 

 الالعب؟ هل النجاح يف االختبار البدين يعين متيز -32

 نعــم                  ال

 

 هل النجاح يف االختبار املهاري يعين متيز الالعب؟ -31

 نعــم                  ال

 

 هل يف رأيك نتيجة االختبار تؤدي دوما إىل انتقاء اجيايب؟ -34

 نعــم   ال 

 

 :الفرضية الثالثة

 -.االنتقاءلتخطيط برنامج علمي له دور فعال يف عملية 

 ما معىن االنتقاء حسب رأيكم؟ -35

 عملية كشف            -عملية توجيه               ج -عملية اختيار                ب -أ

 

 

 ؟( سنة  12-9) يف رأيكم ما هي األهداف املرجوة من انتقاء الالعبني يف املرحلة العمرية  -36

....................................................................................................................
........................................................................................ 

 هل االنتقاء اجليد يزيد من فاعلية عملية التدريب ؟-37

 نعــم                       ال   



 حسب رأيكم ماهو السن املناسب لعملية انتقاء الناشئني يف كرة القدم ؟ -38

  سنة  12إىل  9سنوات                    من  1إىل  6من 

 سنة  12إىل  13من 

 

 هل تعتمد يف انتقاءك للناشئني على تنبؤ طويل املدى ألدائهم ؟  -39

 نادرا                  أبدا        دائما                  عادة              

 

 سنة؟(12-9)هل تواجه صعوبات يف عملية انتقاء الالعبني لكرة القدم للمرحلة العمرية  -21

 نعــم                         ال

 …………………………………………………:إذا كانت اإلجابة بنعم، اذكرها -

 خالل هذه العملية؟ هل لديك برنامج خاص بعملية االنتقاء تعتمد عليه -23

 نعــم                ال

 

 هل تقوم باستعمال القياسات واالختبارات خالل عملية االنتقاء؟ -22

 نعــم                ال

 

 هل تستعمل أدوات ووسائل بيداغوجية خالل عملية االنتقاء؟ -23

 ال                           نعــم

 ..........………..………………………………………:هي افم نعم، اإلجابة كانت إذا     

      -24 االنتقاء؟ عملية قبل الالعبين على طبية بفحوصات تقومون هل

 ال                           نعــم

 .......................................................:الفحوصات هذه تقام فأين نعم اإلجابة كانت إذا



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


