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 . عز وجل على منھ و عونھ إلتمام ھذا البحثأحمد هللا

إلى الذي وھبني كل ما یملك حتى أحقق لھ آمالھ، إلى من كان یدفعني قدما نحو األمام لنیل 

اإلنسانیة بكل قوة، إلى الذي سھر على تعلیمي بتضحیات  امتلكالمبتغى، إلى اإلنسان الذي 

 جسام مترجمة في تقدیسھ للعلم، إلى مدرستي األولى في الحیاة،

 أبي الغالي 

 في عمره؛ إلى التي وھبت فـلذة كبدھا كل العطاء و الحنان، إلى التي على قـلبي أطال هللا

ي في الشدائد، و كانت الّرعایة و كانت سند صبرت على كل شيء، التي رعتني حق

في  ابتسامتھاكلما تذكرت  ارتحتدعواھا لي بالتوفیق، تتبعتني خطوة في عملي، إلى من 

 وجھي نبع الحنان 

 أمي

عني خیر الجزاء في الدارین؛ إلیھما أھدي ھذا  هللاأعز مالك على القـلب و العین جزاھا  

 دة العمل المتواضع لكي ّ أُدخل على قـلبھما شیئا من السعا

 ا معي عبء الحیاة تقـاسمو خوتي و أخواتي الذینإ إلى

كما أھدي ثمرة جھدي ألستاذي الذي كلما تظلمت الطریق أمامي لجأت إلیھ فـأنار ھا لي و  

زودني بھا و كلما دب الیأس في نفسي زرع فیا األمل ألسیر قدما و كلما سألت عن معرفة 

 لرغم من مسؤولیاتھ المتعددة؛ قتھ الثمین وفره لي باكلما طلبت كمیة من و

 و إلى كل من یؤمن بأن بذور نجاح التغییر ھي في ذواتنا 

 ...و في أنفسنا قبل أن تكون في أشیاء أخرى



 

صلي اللھم على سیدنا و عظیم سلطانھ و بمقامھحمدا كثیرا یلیق  الحمد �   

 خاتم األنبیاء و المرسلین دمحم

" لئن شكرتم ألزیدنكم " أشكر هللا سبحانھ و تعالى على فضلھ و توفیقھ لي و القائل في محكم تنزیلھ   

)إبراھیمسورة  - 07اآلیة (  

 و أتقدم بخالص الشكر و االمتنان إلى كل من ساھم في انجاز ھذا العمل 

 من قریب  أو من  بعید

د بن دحمان دمحم نصر الدین و .أ:المشرف و الموجھ  كما أتقدم بالشكر الجزیل و الخالص إلى األستاذ

ي طریق العمل ، سھل ل اللذانعلى ھذه المذكرة ، و  اإلشرافمساعد المشرف حمزاوي حكیم اللذان قبال 

و بینا لي الخطأ من الصواب و وجھاني إلیھ فألف شكر و تقدیر لھما على كل شيء قدماه لي من أجل 

.انجاز ھذا العمل المتواضع  

بن قوة علي الذي كان لھ الفضل في انجاز ھذا . د.كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى رئیس مشروع الدكتوراه أ

معھد التربیة البدنیة و  لكیفیة و في األخیر أتوجھ بالشكر إلى جمیع أساتذةالعمل في الوقت المحدد و بھذه ا

بمستغانم الریاضیة  
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  234......................"سارجنت"في اخت�ار الوثب العمود�عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث 

  238.......................................المرونةعرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في اخت�ار 

 241........................."د5بر��سي "التحمل عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في اخت�ار 

  245.................البدني لالنجاز) األداء الكلي(مستو�  عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في

  248........................اخت�ار الجر� والمحاورة �الكرةعرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في 

  252............................اخت�ار تنط�� الكرة �القدمحث في عرض ومناقشة نتائج عینة ال�

 255..............."�القدم القو�ة"�ل الكرة لمسافة عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في اخت�ار ر 

 259............."�القدم الضع�فة"الكرة لمسافة عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في اخت�ار ر�ل 

 262...........................اخت�ار تنط�� الكرة �الرأسعرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في 



 ك  

  266...................................اخت�ار ر�لة الجزاءعرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في 

  269.....................اخت�ار رم�ة التماس أل�عد مسافة عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في

  273..............................السرعة الحر��ةعرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في اخت�ار 

  276...............لالنجاز المهار� ) األداء الكلي(مستو�  عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في

  280.............ل�طار�ة االخت�ارات) ألداء الكليا(مستو�  عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في

  الفصل الرا�ع

  مناقشة النتائج �الفــرض�ات

  285.....................................................عرض ومناقشة نتائج الفرض�ات

 285..............................................................مناقشة الفرض�ة األولى

 289....................................................................مناقشة الفرض�ة الثان�ة

 292....................................................................مناقشة الفرض�ة الثالثة

  295....................................................................الفرض�ة الرا�عة مناقشة

  306............................................................مناقشة النتائج �الفرض�ة العامة

 310............................................................................االستنتـــــــــاجـات

 312....................................................................تراحـــات التوصیــــــــــــاتاق

  313............................................................................خالصـة عامة

  .المالح� - 

  

  



 
 

 ل  

  قــــــــــــــــــــــــائمة الجــــــــــــــــداول

الجدول 

  رقم
  الصفحة  عنوان الجدول

   .التخصص وال�طولة في �عض األلعاب الر�اض�ةیبین سن الكشف الم��ر بدا�ة   01

  یبین توار�خ تطبی� وٕاعادة تطبی� مجموعات االخت�ارات لل�طار�ة  02

  .صدق االخت�اریبین   03

  .یوضح معامل الث�ات والصدق لالخت�ارات الخاصة �ال�طار�ة  04

  .�مثل العینة الخاصة ب�طار�ة االخت�ارات  05

  .إجراء ال�طار�ةیوضح أ�ام وتوقیت   06

  . یبین تقس�م محاور االستب�ان  07

  ).�2ا(یوضح نموذج لك�ف�ة حساب   08

  ).�2ا(یبین مثال تطب�قي لك�ف�ة حساب  09

  .یوضح مصادر جلب المواهب الناشئة  10

  .  یوضح المستو� الذ� تتم من خالله عمل�ة التنقیب عن المواهب لیتم اكتشافها  11

  .التي تعتمد علیها مدارس األند�ة في ال�حث واكتشاف المواهب یوضح الجهات  12

13  
یوضح ما مد� توفر مدارس األند�ة على اإلم�ان�ات والمراف� والمنشآت الر�اض�ة الستقطاب 

 . المواهب
 

  .یوضح العالقة بین قاعدة المواهب الناشئة واحتمال�ة اكتشاف العبین من المستو� العالي  14

15  
د� تأثیر عدم وجود المدارس الكرو�ة األكاد�م�ة على عدم استقطاب عدد �بیر یوضح ما م

 .من المواهب الناشئة وضعف عمل�ة االكتشاف
 

  .یوضح و�بین المسئول األول عن الق�ام �عمل�ة االكتشاف  16

17  
یوضح مستو� تكو�ن المدرب ف�ما یخص استعمال االخت�ارات والق�اسات أثناء الق�ام �عمل�ة 

 .االكتشاف
 

  . یوضح ما مد� حصول المدر�ین على دورات تكو�ن�ة في مجال �رة القدم  18

19  
یوضح ما إذا �ان هناك طرق وأسالیب علم�ة منتهجة من طرف المدر�ین أثناء ق�امهم 

 .�عمل�ة االكتشاف
 

  .یوضح على ماذا �عتمد المدرب في عمل�ة اكتشاف المواهب  20

  .عمل�ة االكتشاف تعتمد على الخبرة الشخص�ة للمدربیوضح ما إذا �انت   21

22  
یوضح ما مد� توفر الدرجات أو المستو�ات المع�ار�ة لد� المدر�ین والتي تساعدهم في 

 .عمل�ة اكتشاف الموهو�ین الناشئین
 

  .یوضح األسس العلم�ة من وجهة نظر المدر�ین  23

 المورفولوج�ة (یوضح أهم�ة �طار�ة االخت�ارات والق�اسات في تحدید قدرات الالعبین الناشئین   24



 
 

 م  

 .أثناء الق�ام �عمل�ة االكتشاف) والبدن�ة والمهار�ة

25  
) المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة(یوضح أهم�ة وجود درجات ومستو�ات مع�ار�ة للمتطل�ات  

 .في الكشف عن الالعبین الموهو�ین
 

  .یوضح الجوانب التي یهتم بها المدر�ین أثناء ق�امهم �عمل�ة اكتشاف المواهب  26

27  
یوضح ما مد� إم�ان�ة إصدار ح�م االكتشاف أو أن الالعب �أنه موهوب وذلك من خالل 

 .  نتائجه في االخت�ارات ومقارنتها بدرجات أو مستو�ات مع�ار�ة معتمدة
 

28    

29  
یوضح ما مد� قبول المدر�ین لالخت�ارات والدرجات والمستو�ات المع�ار�ة من أجل 

 .   مساعدتهم في الكشف عن الالعبین الموهو�ین
 

30  
یوضح �عض مقای�س النزعة المر�ز�ة والتشتت المتحصل علیها جراء تطبی� �طار�ة االخت�ار 

 ).سنة11(المقترحة على الفئة العمر�ة 
 

31  
مقای�س النزعة المر�ز�ة والتشتت المتحصل علیها جراء تطبی� �طار�ة االخت�ار یوضح �عض 

 ).سنة12(المقترحة على الفئة العمر�ة 
 

32  
سنة ف�ما یخص وحدات �طار�ة )12(سنة و )11(یوضح المقارنة بین الفئة العمر�ة 

 .االخت�ارات المقترحة
 

33  
المستو�ات الثالث من خالل االخت�ارات سنة في )11(یوضح مقارنة للفئة العمر�ة 

 .المورفولوج�ة والبدن�ة
 

  .سنة في المستو�ات الثالث من خالل االخت�ارات المهار�ة)11(یوضح مقارنة للفئة العمر�ة   34

35  
سنة في المستو�ات الثالث من خالل االخت�ارات )12(یوضح مقارنة للفئة العمر�ة 

 .المورفولوج�ة والبدن�ة
 

  .سنة في المستو�ات الثالث من خالل االخت�ارات المهار�ة)12(ح مقارنة للفئة العمر�ة یوض  36

37  
یوضح مصفوفة معامالت االرت�ا� البین�ة لوحدات �طار�ة االخت�ار المقترحة لد� الفئة 

 .واالرت�ا� بین �ل اخت�ار والدرجة الكل�ة لل�طار�ة) سنة12(العمر�ة 
 

38  
یوضح مصفوف معامالت االرت�ا� البین�ة لوحدات �طار�ة االخت�ار المقترحة لد� الفئة 

 . واالرت�ا� بین �ل اخت�ار والدرجة الكل�ة لل�طار�ة) سنة11(العمر�ة 
 

39  

یبین عدد الالعبین الناشئین والنس�ة المئو�ة المقابلة حسب �ل مستو� مع�ار� والنسب 

في مختلف وحدات ال�طار�ة المقترحة عند " �اوس"التوز�ع الطب�عي المقررة لها ضمن منحنى 

 .سنة) 11(الفئة العمر�ة

 

40  

یبین عدد الالعبین الناشئین والنس�ة المئو�ة المقابلة حسب �ل مستو� مع�ار� والنسب 

في مختلف وحدات ال�طار�ة المقترحة عند " �اوس"المقررة لها ضمن منحنى التوز�ع الطب�عي 

 .سنة) 12(العمر�ةالفئة 

 

41  
یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة لق�اس 

 .عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي" الطول"
 



 
 

 ن  

42  
یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة لق�اس 

 .عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي "الوزن "
 

43  
یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة لق�اس 

 .عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي" الكتلة الشحم�ة"

 

44  

وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة في مستو� یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة 

عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى " للجانب المورفولوجي) "الق�اس الكلي(

 .التوز�ع الطب�عي

 

45  
یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة الخت�ار 

 .المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عيعند �ل مستو� والنسب " الرشاقة"

 

46  
یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة الخت�ار 

 .عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي" م20السرعة "

 

47  
والنسب المئو�ة الخت�ار یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین 

 .عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي" سارجنت"الوثب العمود� 

 

48  
یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة الخت�ار 

 .عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي" المرونة"

 

49  
یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة الخت�ار 

 .عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي" د5التحمل بر��سي "

 

50  

یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة في مستو� 

لالنجاز البدني عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع ) الكلي األداء(

 . الطب�عي

 

51  
یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة الخت�ار 

 .عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي" الجر� والمحاورة �الكرة"

 

52  
یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة الخت�ار 

 .عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي" تنط�� الكرة �القدم"

 

53  
ر�ل "یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة الخت�ار 

 .عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي" مسافة �القدم القو�ةالكرة ل

 

54  

ر�ل "یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة الخت�ار 

عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع " الكرة لمسافة �القدم الضع�فة

 .الطب�عي

 

55  
یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة الخت�ار 

 .عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي" تنط�� الكرة �الرأس"

 

56  
ر�لة "یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة الخت�ار 

 .عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي" الجزاء

 



 
 

 س  

57  
یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة الخت�ار 

 .عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي" رم�ة التماس أل�عد مسافة"

 

58  
مستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة الخت�ار یوضح الدرجات وال

 .عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي" السرعة الحر��ة"

 

59  

یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة في مستو� 

عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع لالنجاز المهار� ) األداء الكلي(

 .الطب�عي

 

60  

یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة في مستو� 

ل�طار�ة االخت�ارات المقترحة عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى ) األداء الكلي(

 .التوز�ع الطب�عي

 

  .حلیل أسئلة المحور األول من االستب�ان�مثل ت  61

  .�مثل تحلیل أسئلة المحور الثاني من االستب�ان  62

  قــــــــــــــــــــــائمــة األش�ـــــــــــــــــــــــــــال البیـــــــــــــــــــــــــــــــــــان�ة

الش�ـل 

  رقم
  الصفحة  عنوان الش�ـــــــل البیـــــــــــــاني

    .�مثل تنظ�م المجموعة األولى من �طار�ة االخت�ارات والتي هي على ش�ل محطات  01

   .�مثل تنظ�م المجموعة الثان�ة من �طار�ة االخت�ارات والتي هي على ش�ل محطات  02

  .یوضح اخت�ار ثني الجذع من الوقوف  03

   "سارجنت"یوضح اخت�ار الوثب العمود� من الث�ات   04

   .متر من الوقوف 20اخت�ار الر�ضیوضح   05

  .                                             یوضح اخت�ار الجر� �الكرة  06

   .یوضح اخت�ار تنط�� الكرة  07

   .  یوضح اخت�ار تنط�� الكرة �الرأس  08

  .یوضح اخت�ار ر�ل الكرة لمسافة  09

   . یوضح اخت�ار ر�لة الجزاء  10

   .�النس�ة لمنحنى التوز�ع االعتدالي للب�انات) ذ(الدرجة المع�ار�ة یوضح   11

12  
المعدل إلى خمسة مستو�ات " �اوس"یبین الدرجات المع�ار�ة في المنحنى التوز�ع الطب�عي 

  .مع�ار�ة المستخدمة في ال�حث
 

   ).01(التمثیل الب�اني لنتائج السؤال یوضح   13

   ).02(السؤال  التمثیل الب�اني لنتائجیوضح   14



 
 

 ع  

   ).03(یوضح التمثیل الب�اني لنتائج السؤال   15

   ).04(یوضح التمثیل الب�اني لنتائج السؤال   16

   ).05(یوضح التمثیل الب�اني لنتائج السؤال   17

   ).06(یوضح التمثیل الب�اني لنتائج السؤال   18

   ).08(یوضح التمثیل الب�اني لنتائج السؤال   19

   ).09(التمثیل الب�اني لنتائج السؤال یوضح   20

   ).10(یوضح التمثیل الب�اني لنتائج السؤال   21

   ).11(یوضح التمثیل الب�اني لنتائج السؤال   22

   ).12(یوضح التمثیل الب�اني لنتائج السؤال   23

   ).13(یوضح التمثیل الب�اني لنتائج السؤال   24

   ).14(السؤال یوضح التمثیل الب�اني لنتائج   25

   ).15(یوضح التمثیل الب�اني لنتائج السؤال   26

   ).16(یوضح التمثیل الب�اني لنتائج السؤال   27

   ).17(یوضح التمثیل الب�اني لنتائج السؤال   28

   ).18(یوضح التمثیل الب�اني لنتائج السؤال   29

   ).19(یوضح التمثیل الب�اني لنتائج السؤال   30

   ).21(التمثیل الب�اني لنتائج السؤال یوضح   31

32  
الطول في اخت�ار ق�اس ) سنة12(و) سنة11(یوضح النس�ة المئو�ة لنتائج عینة الناشئین

  .والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي
 

33  
 في اخت�ار ق�اس الوزن ) سنة12(و) سنة11(یوضح النس�ة المئو�ة لنتائج عینة الناشئین

  .والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي
 

34  
 في اخت�ار ق�اس الكتلة الشحم�ة) سنة12(و) سنة11(النس�ة المئو�ة لنتائج عینة الناشئین

  .والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي
 

35  
 الق�اس(مستو�  في) سنة12(و) سنة11(یوضح النس�ة المئو�ة لنتائج عینة الناشئین
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  :المقــدمة

في اآلونة األخیرة أص�ح العب �رة القدم من أغلى الر�اضیین مقارنة �العبي الر�اضات األخر�، 

یورو مما ��لف  )ملیون  80(فقد وصل سعر الالعب ذ� القدرات الممیزة الفر�دة إلى أكثر من 

األند�ة ال�الیین لتكو�ن فر�� قادر على تحقی� آمال وطموحات ناد�ه وجماهیره العر�ضة، وحتى 

یتم�ن �ل فر�� من توفیر تلك ال�الیین التي �حتاجها لتلب�ة احت�اجاته ومتطل�اته، فقد وجب على 

النتائج وال�طوالت  �ل أعضاء الفر�� وجهازهم الفني و اإلدار� بذل أقصى مجهود لتحقی� أفضل

ما یدر على الناد� والفر�� موارد ماد�ة ال تلبي فق� احت�اجاته طوال الموسم الر�اضي �� �ل وتسو 

بل و�تخطى ذلك إلى تحقی� أر�اح و فائض ماد� لتكو�ن �رة القدم ر�اضة استثمار�ة مر�حة، ال 

  .قتصاد� الخاص �الدولةتسهم فق� بإنعاش خزائن األند�ة بل یتعد� ذلك إلى رفع المستو� اال

لتطو�ر �افة النظم اإلدار�ة  اإلستراتیج�ةلذا �ان لزاما على المهتمین بر�اضة �رة القدم وضع خط� 

والفن�ة وتوفیر �ل اإلم�انات الالزمة سواء �انت ماد�ة أو �شر�ة حتى ننتقل من عصر الهوا�ة إلى 

ا من مجرد ر�اضة إلى ر�اضة وصناعة لكافة شئون �رة القدم ونتحول به إداراتنااالحتراف إلى 

التي  اإلستراتیج�ةاستثمار�ة تجذب رجال األعمال والمستثمر�ن، ولن یتحق� هذا إال بتوفیر اإلدارة 

تعتمد على التخط�� االستراتیجي القائم على الدراسة المیدان�ة لجم�ع المتغیرات الداخل�ة والخارج�ة 

ساسها یتم وضع الرؤ�ة وتحدید الرسالة واألهداف المرت�طة بر�اضة �رة القدم والتي على أ

المراد تحق�قها من خالل برامج وم�ادرات موضوعة على أسس ومعاییر عالم�ة  اإلستراتیج�ة

  )، صفحة مقدمة2011ابو العال عبد، .د.عمرو أبو المجد أ.د.أ, الفتاح(.ومقارنات مع�ار�ة

وقد تساب� الخبراء والمتخصصین في المجال الر�اضي خاصة في الحق�ة األخیرة من هذا القرن، 

�ل في مجال تخصصه، في دراسة التأثیر االیجابي للممارسة الر�اضة والتدر�ب الر�اضي على 

والدراسات العمل�ة  اثاأل�حمختلف أجهزة الجسم الحیو�ة والمختلفة، والكل �عمل جاهدا من خالل 

العاملین في الحقل الر�اضي �مختلف المعلومات والنظر�ات التي تسهم  إمدادوالعلم�ة والمعمل�ة في 

  .في رفع �فاءة الممارسین للوصول بهم إلى مرحلة االنجاز األمثل

جاز ومن هنا �انت  ضرورة االهتمام والعنا�ة ��ل العوامل التي تساعد في االرتقاء �مستو� االن

الر�اضیین وفي التعل�م  انتقاءالفني والرقمي، ولهذا �ان الستخدام التقن�ات الحدیثة أهم�ة �بیرة في 

وتدر�ب وتطو�ر المهارات الحر��ة، حیث أضاف التطور العلمي والتكنولوجي الكثیر من الوسائل 

ن، حتى یتم إعداد الجدیدة التي �م�ن االستفادة منها في تهیئة مجاالت الخبرة لالعبین الر�اضیی
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، 2004هد� دمحم دمحم، , الخضر� (.الفرد بدرجة عال�ة من الكفاءة تؤهله لمواجهة تحد�ات العصر

 )07صفحة 

إن اخت�ار الناشئ لممارسة النشا� الر�اضي المناسب له منذ الطفولة أمرا �الغ األهم�ة في بلوغ 

ن الصعو�ة تحقی� مستو�ات عال�ة دون التدر�ب منذ الصغر وٕان اخت�ار المستو�ات العال�ة، وم

عمل�ة االخت�ار عمل�ة لها  أص�حتالناشئ وتوج�ه للنشا� المناسب لم �عد مترو�ا للصدفة، بل 

أسس علم�ة أم�ن التوصل إلیها نتیجة الجهود المضن�ة آلراء و�حوث المتخصصین في هذا 

سلوب العلمي في انتقاء الر�اضیین سوف �ساعده ذلك في تطو�ر المجال، وٕاذا استرشد المدرب �األ

  . المستو� واالرتقاء �مستو� االنجاز في المستقبل

العلمي في االخت�ار، �ذلك التنبؤ �مستو� الناشئ في المستقبل في ضوء  األسلوبحیث �ساهم 

  .قاءالمعلومات والمقای�س المتحصل علیها من الطفل، والتي تعد أهم مشاكل االنت

ومن ثم فإن االنتقاء االجتهاد� الذاتي غیر العلمي قد �ض�ع على اللع�ة أو النشا� قدرات فن�ة فذة 

العلمي في انتقاء الموهو�ین �ضمن وصول أفضل العناصر الناشئة  األسلوبفي حین أن استخدام 

الموهو�ة إلى المستو�ات العل�ا في السنوات األخیرة تطلب األمر االهتمام علم�ا �عمل�ات انتقاء 

الموهو�ین حتى یتم�ن العنا�ة بهم من خالل البرامج العلم�ة التي تعد لذلك أمال في وصولهم ألعلى 

العلم�ة في مجال  األ�حاثإن ذلك قد أد� إلى إجراء العدید من . �ة في اللع�ةالمستو�ات الر�اض

التنبؤ �المستو� الذ� �م�ن أن �حققه الناشئون  إم�ان�ةتحدید معاییر االنتقاء وأولو�اتها ومد� 

  .مستق�ال في ضوء تلك المعاییر

صل علیها، وأ�ضا من وللتعرف على مد� صالح�ة الناشئ عادة ما ��ون من خالل الب�انات المتح

خالل عمل�ة المالحظة التر�و�ة أثناء ممارسة نشا� ر�اضي منظم لسنوات �اإلضافة إلى ذلك، تلك 

الفحوص الطب�ة واالخت�ارات البدن�ة والمهار�ة التي تسمح �التنبؤ �مستو� النشا� 

  )9-8- 7فحات ، الص2004هد� دمحم دمحم، , الخضر� (.التخصصي

وٕان إنجاز األرقام الق�اس�ة �ستند م�اشرة على نوع�ة االخت�ار �ما �حدث في أ� القطاعات األخر� 

حیث تتعل� نوع�ة المنتوج الجاهز بجودة المادة األول�ة، ذلك أن االخت�ار �قوم على جملة من 

تقدمهم، و یزداد دور المقای�س مما �سمح �اكتشاف الر�اضیین الذین لدیهم أفاق واضحة على 

االخت�ار �المنافع المتعددة الجوانب التي یوفرها لر�اضة اإلنجاز لتجنب الذات�ة واالرتجال الذ� قد 
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االستاذ بن قوة علي، (.�سبب ض�اع الوقت و�عض التكالیف الماد�ة التي ال تخدم الهدف المطلوب

  )05، صفحة 2001د�سمبر 

ال �م�ن أل� بناء أن �صمد طو�ال، إال إذا �انت قاعدته صل�ة و قو�ة، �ذلك األمر �النس�ة  و

للمجال الر�اضي، فین�غي العنا�ة واالهتمام �الر�اضیین ذو� القدرات والمواهب و العمل على رفع 

م�ن مستواهم لتحقی� أفضل النتائج الر�اض�ة، وهذا ما أص�ح واضحا على المستو� العلمي، فال �

تحق�قه إال بتنم�ة الشرو� األساس�ة التي تحتاجها أ� ر�اضة منذ الطفولة، األمر الذ� دعا إلى 

  .االهتمام �مش�لة االنتقاء الر�اضي في اآلونة األخیرة

و الهدف من دراسة هذا الموضوع أنه س�ساعد على معرفة �عض االستراتیج�ات التي تعتمد علیها 

ي استقطاب المواهب وذلك من خالل معرفة المصادر الحق�ق�ة التي المدارس الكرو�ة الجزائر�ة ف

تعتمد علیها، و�ذلك إبراز أهم�ة معاییر و أسس علم�ة �اإلضافة إلى وضع مستو�ات مع�ار�ة من 

  .خالل �طار�ة اخت�ارات �ستند إلیها المدر�ون في اكتشاف الموهو�ین من الناشئین في �رة القدم

ة و جب االعتماد على أسس منهج�ة وعلم�ة واضحة ومضبوطة ، ولتحقی� الغرض من الدراس

وهذا من خالل إت�اع الخطوات التال�ة، حیث �انت البدا�ة بتحدید مش�ل ال�حث وتحلیله، ثم تقس�م 

ال�حث إلى �ابین خصص أولهما للدراسة النظر�ة والثاني للدراسة المیدان�ة، حیث تم التطرق في 

وضوع لتكو�ن خلف�ة نظر�ة عنه، والمتمثلة في المادة الخبر�ة التي تدعم ال�اب األول إلى حیث�ات الم

وتعزز ال�حث، وقسم هذا ال�اب إلى فصلین، ضم الفصل األول متطل�ات �رة القدم الحدیثة 

وخصائص المرحلة العمر�ة �اإلضافة إلى إعطاء �عض مفاه�م عن �طار�ة االخت�ارات و 

 ف�ه ق بین الق�اس والتقو�م والتقی�م، أما الفصل الثاني فتم التطرق المستو�ات المع�ار�ة مع تب�ان الفر 

إلى إعطاء مفهوم وخصائص أهم�ة وأهداف عمل�ة االكتشاف واالنتقاء �اإلضافة إلى إعطاء 

  .إستراتیج�ةتعار�ف ومعرفة شرو� وضع 

علیها واستعمالها أما ال�اب الثاني ف�ان من خالله تحدید أهم الطرق والوسائل التي یجب االعتماد 

میدان�ا ف�ان بناء مستو�ات مع�ار�ة من خالل �طار�ة االخت�ارات المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة 

هي األداة األساس�ة لل�حث والتي ط�قت على فرق �رة القدم للرا�طة الجهو�ة وهران، �اإلضافة إلى 

جل هذا قسمنا من المدر�ین، ومن أتثمین المش�لة من خالل أداة االستب�ان الذ� وزع على مجموعة 

، حیث احتو� الفصل األول على منهج�ة ال�حث و إجراءاته المیدان�ة هذا ال�اب إلى ثالثة فصول

من حیث التجر�ة االستطالع�ة و منهج ال�حث المت�ع والعینة و ��ف�ة اخت�ارها و�ل ما تعل� 
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األخیر تم الفصل اقشة النتائج، وفي �التجر�ة الرئ�س�ة، أما الفصل الثاني فف�ه عرض وتحلیل ومن

النتائج ثم مقارنتها �الفرض�ات لیختتم ال�حث �أهم  ذ�ر ما تم التوصل إل�ه من مجموعة

  .ثم الخالصة عامة االستنتاجات والتوص�ات

  :اإلش�الــ�ة

لى إالتسل�ة والراحة فان ممارستها تخضع  األصليذا �انت �رة القدم لع�ة ر�اض�ة هدفها إ

 اإلم�ان�اتعلم�ة وتخص �ل الجوانب منها التدر�ب و المتا�عة وتوفیر  أسسقواعد تبنى على 

 .من العوامل والمعط�ات من اجل الوصول الى النتیجة المطلو�ة آخرهوالوسائل والى 

جدد من مجموع الناشئین في المجتمع و�عتمد اكتشاف الموه�ة الر�اض�ة على نظام اخت�ار ال

و وف� اخت�ارات أ �المحافظاتند�ة ومراكز الش�اب والساحات الشعب�ة الر�اض�ة �األوالمدارس 

جمال .عمرو ابو المجد و د.د, النم�ي(.الر�اض�ةمحددة �عني بها الخبراء في مجاالت التر��ة 

  )1997اسماعیل، 

والمدرب وخط� اإلعداد والتدر�ب وتتمثل المنظومة المثلثة �أضالعها الثالثة وهي الالعب 

م�ونا هاما لالستثمار ال�شر� في �رة القدم للمحترفین، حیث تتأسس عمل�ة التحول من 

الهوا�ة إلى االحتراف على العب موهوب متمیز یخضع لخطة إعداد منهج�ة طو�لة المد� 

مقننة تم�نه من �قوم بتصم�مها وتنفیذها مدرب متمیز تم إعداده وفقا لمنهج�ة علم�ة متدرجة و 

ق�ادة الالعب خالل مراحل تطوره المختلفة وتحوله من الهوا�ة إلى االحتراف، وما وصل إل�ه 

مستو� �رة القدم في �عض الدول صاح�ة الصدارة في هذه اللع�ة إنما هو نتاج منظومة 

, الفتاح(.ثالث�ة مقننة تمثل نموذجا ممیزا لصناعة العب الكرة المحترف في �ل من هذه الدول

  )153، صفحة 2011ابو العال عبد، .د.عمرو أبو المجد أ.د.أ

لقد توصل المتخصصون في المجال الر�اضي في منتصف القرن الحالي إلى دالالت تؤ�د أن لكل 

 نشا� ر�اضي مواصفات خاصة تمیز ممارس هذا النشا� عن ممارس �اقي األنشطة الر�اض�ة

  .األخر� 

و مما الشك ف�ه أن تقدم المستو�ات الر�اض�ة العال�ة و صغر سن األ�طال یرجع إلى التطور 

العلمي وتطبی� نتائج ال�حوث والدراسات التي تناولت اخت�ار الفرد المناسب ط�قا لطب�عة ومتطل�ات 

لتحدید لذلك اتجه المتخصصون في األنشطة الر�اض�ة المختلفة . النشا� الر�اضي الممارس

المواصفات الخاصة ��ل نشا� على حده والتي تساعد على اخت�ار الناشئ الر�اضي وفقا ألسس 

  .علم�ة محددة للوصول إلى المستو�ات الر�اض�ة العال�ة
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و �عتبر اخت�ار الفرد المناسب لنوع النشا� هو الخطوة األولى نحو الوصول إلى مستو� ال�طولة، 

ثین وأكدت الكثیر من الدراسات التي أجر�ت في مجال التر��ة البدن�ة لذا اهتم بها العدید من ال�اح

  .والر�اض�ة �صفة عامة ومجال االنتقاء �صفة خاصة على أهم�ة اخت�ار الناشئین

الناشئ المناسب ط�قا لمتطل�ات النشا� الر�اضي الممارس عمل�ة اقتصاد�ة  وتعتبر عمل�ة اكتشاف

الماد�ة و التي قد تض�ع ه�اء على أفراد ال  اإلم�ان�اتلك من حیث الوقت و الجهد المبذول، و�ذ

إلى أن  )1991(�ملكون أسس ومواصفات النجاح في النشا� الممارس، و�ضیف دمحم صبر� 

سفات إحد� الفل األ�طالعمل�ة تحدید المتطل�ات الالزمة لنوع النشا� من خالل صالح�ات 

  .األساس�ة في عمل�ات االكتشاف

على أنه �م�ن أن نسترشد �أجسام األ�طال  Massعن ماس  )1975(مي �ما یؤ�د عصام حل

  .لنأخذ منهم ش�ل الصالح�ة الجسم�ة 

و�وضح هذا االتجاه إلى أننا �م�ن أن نستمد من مواصفات األ�طال االخت�ار على أساس أن 

أن وصول الالعبین إلى أعلى المستو�ات الر�اض�ة یتوقف على ما �متلكونه من إم�ان�ات �م�ن 

  )12- 11، الصفحات 2005دمحم حازم أبو، .د, یوسف(.نتعرف علیها لنستمد منها أسس االخت�ار

والمدارس الكرو�ة الجزائر�ة �غیرها من مدارس العالم لدیها استراتیج�ات تعتمد على مدر�ین و أسس 

في استقطاب و اكتشاف المواهب، ومن خالل خبرتي �مدرب في أحد هذه المدارس ومن خالل 

المقا�الت الشخص�ة التي أجر�تها مع �عض المدر�ین لفئة الناشئین والذین �عتبرون الر�یزة 

ساس�ة التي ینبث� منها ینبوع الجیل الصاعد و الدور المهم و األكبر الذ� یلع�ه خالل عمل�ة األ

الموهو�ین  الطر�قة المعتمدة في جلب و اكتشافاكتشاف المواهب الر�اض�ة، و�ذلك االطالع حول 

 من الناشئین في �رة القدم، و�ان هذا من خالل الق�ام بز�ارات میدان�ة، الحظت فیها �أن جل

ما ��ون  األح�انو األول�اء فق� وفي أغلب  اآل�اءالناشئین الذین تم استقطابهم �انوا عن طر�� 

االكتشاف واالخت�ار لهذه المواهب یتم عن طر�� المالحظة ومن خالل بدفع م�الغ مال�ة، و 

  .العلم�ة الحدیثة األسسالم�ار�ات مع إهمال 

و عن طر�� الصدفة لهؤالء الموهو�ین من الناشئین ألى اكتشاف عشوائي إو�ل هذا یؤد� 

و في أورو��ة ند�ة األسبب في قلة بروز العبین موهو�ین من المستو� العالي في األ�ان مما 

 :التساؤالت التال�ة و المنتخب الوطني ومن هذا المنطل� �م�ن طرح أال�طولة الوطن�ة 
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:التساؤل العام   

أند�ة  مدارسعلى مستو�  الموهو�ین من الناشئین كتشافاستراتیج�ات المنتهجة في اإل هل - 

ل�طار�ة مع�ار�ة  مستو�اتوهل تحدید  الغرب الجزائر� تستجیب للمعاییر العالم�ة والعلم�ة،

سنة في �رة  )12-11(االخت�ارات المقترحة تعتبر �إستراتیج�ة علم�ة تساهم في اكتشاف المواهب 

  . القدم

:التساؤالت الفرع�ة  

 إلىراجع �الضرورة الناشئة على مستو� األند�ة مصادر استقطاب المواهب وقلة هل عدم تنوع  - 1

  عدم وجود مدارس �رو�ة أكاد�م�ة؟

معاییر وأسس علم�ة دق�قة من طرف  إلىهل عمل�ة اكتشاف الموهو�ین من الناشئین تخضع  - 2

  ؟سس أخر� أنها عشوائ�ة تعتمد على أم أالمدر�ین 

من خالل ) المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة(هل وجود درجات ومستو�ات مع�ار�ة للمتطل�ات  - 3

  .�طار�ة اخت�ارات �عتبر �أساس علمي �ساعد في عمل�ة اكتشاف المواهب الناشئة وعدم تسـر�ها

تم تحدیدها من خالل �طار�ة االخت�ار  المع�ار�ة التي االعتماد على المستو�اتهل �م�ن  - 4

 )12- 11(�إستراتیج�ة علم�ة تساهم في اكتشاف المواهب  )مهار�ة - بدن�ة - مورفولوج�ة( المقترحة

  . سنة في �رة القدم

:الهدف العام  

 الموهو�ین من الناشئین كتشافاستراتیج�ات المنتهجة في اإلواستجا�ة  معرفة ما مد� نجاعة - 

مع�ار�ة  مستو�اتتحدید  مع أند�ة الغرب الجزائر� للمعاییر العالم�ة والعلم�ة، مدارسعلى مستو� 

سنة في  )12-11(إستراتیج�ة علم�ة تساهم في اكتشاف المواهب � �طار�ة االخت�ارات المقترحةل

  . �رة القدم

:هداف الفرع�ةاأل  

الناشئة  استقطاب المواهبفي مدارس األند�ة علیها المصادر الحق�ق�ة التي تعتمد  التعرف على - 1

الصاالت  - المالعب المفتوحة(وعالقتها �عدم وجود مدارس �رو�ة أكاد�م�ة تكون مه�أة من حیث 

  ).وغیرها من المنشآت - م�ان لإلیواء - المغطاة

الطــرق واألسالیب التي �عتمد علیها المدر�ین أثناء ق�امهم �عمل�ة اكتشاف  التعرف على - 2

  .الناشئین في �رة القدمالموهو�ین من 
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المدارس الكرو�ة على معاییر وأسس علم�ة في اكتشاف المواهب المدر�ین و اعتماد  أهم�ة إبراز - 3

  .االعتماد على المستو�ات المع�ار�ة ل�عض المتطل�ات في �رة القدم وذلك من خالل

�أساس علمي ) والمهار�ةالبدن�ة و  المورفولوج�ة(للمتطل�ات  �ةمستو�ات مع�ار ووضع بناء  - 4

  . في �رة القدم سنة )12- 11(اهب في اكتشاف المو من أجل مساعدته المدرب  ا�ستند علیه

:الفرض�ة العامة   

على مستو�  الموهو�ین من الناشئین كتشافاستراتیج�ات المنتهجة في اإلواستجا�ة  عدم نجاعة - 

ل�طار�ة مع�ار�ة  مستو�ات�ما أن تحدید  أند�ة الغرب الجزائر� للمعاییر العالم�ة والعلم�ة، مدارس

سنة في �رة  )12-11(إستراتیج�ة علم�ة تساهم في اكتشاف المواهب �عتبر االخت�ارات المقترحة 

  . القدم

:الفرض�ات الجزئ�ة   

عدم وجود أكاد�م�ات �رو�ة على مستو� مدارس األند�ة �عتبر سبب رئ�سي في إعتماد هذه  - 1

األخیرة على مصادر استقطاب محدودة و�التالي إم�ان�ة اكتشاف مواهب من المستو� العالي ��ون 

. بنس�ة ضئیلة  

غیر مؤسسة في المدر�ین على األسس التقلید�ة المبن�ة على المالحظة العشوائ�ة الأغلب اعتماد  - 2

  .في أغلب األح�ان بهذا المیدان مجهلهو  تهمو�فاء همتكو�ن لنقصوذلك المواهب  كتشافا

من خالل  )المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة(�عتبر وجود درجات ومستو�ات مع�ار�ة للمتطل�ات  - 3

  .�ساعد في عمل�ة اكتشاف المواهب الناشئة وعدم تسـر�ها اعلم� ا�طار�ة اخت�ارات أساس

تم تحدیدها من خالل �طار�ة االخت�ار المقترحة  المع�ار�ة التي االعتماد على المستو�اتإن  - 4

في اكتشاف المواهب  �ش�ل �بیر إستراتیج�ة علم�ة تساهم �عد) المهار�ة -البدن�ة -رفولوج�ةالمو (

  . ةوف� أسس علم�ة متین )11-12(

 :�ة ال�حثمهأ

ال�حث في االطالع على االستراتیج�ات المنتهجة في اكتشاف الموهو�ین من  أهم�ةتكمن  - 

 .  أند�ة الغرب الجزائر� الناشئین في المدارس الكرو�ة على مستو� 

في اكتشاف ) المهار�ة –البدن�ة- المورفولوج�ة( متطل�اتأهم�ة االعتماد على ال إبراز - 

  .القدم المواهب في �رة 
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  :س�اب اخت�ار الموضوعأ

 .اشتغال الطالب ال�احث �مدرب في احد المدارس الكرو�ة في الجزائر  -1

مالحظة الطالب ال�احث من خالل تجر�ته القصیرة مع المدارس الكرو�ة انه هناك اهمال  -2

 .�بیر من حیث االستراتیج�ات المنتهجة في اكتشاف الموهبین من الناشئین 

ال�احث ان قلة فاعل�ة االستراتیج�ات المنتهجة في عمل�ة االكتشاف مالحظة الطالب  -3

المواهب في المدارس الكرو�ة تعتبر سب�ا من اس�اب تدني مستو� �رة القدم الجزائر�ة 

 .مقارنة مع دول اخر� 

�أمل الطالب ال�احث من خالل هذا ال�حث لفت انت�اه المدارس الكرو�ة الى تغییر  -4

 .عالة الى  استراتیج�ات اكثر فعال�ة االستراتیج�ات الغیر ف

�أمل الطالب ال�احث من المدارس الكرو�ة االعتماد على األسس العلم�ة الحدیثة في  -5

 .اكتشاف الموهو�ین من الناشئین

  :مصطلحات ال�حث 

طار وهي تعني في هذا اإل, ستراتیج�ة مستمدة من العمل�ات العس�ر�ة ن �لمة اإلإ:االستراتیج�ات

أو , و الخروج من المأزق أ, توز�ع الموارد الحر��ة �صورة معینة لمواجهة العدو , تكو�ن التش��الت 

 )2000اسماعیل دمحم، , السید(.و انتصار فرص ضعف العدو أ, لتحسین المواقع 

ستراتیج�ة هي التخط�� الموضوعي وفقا أن اإل) 2010(و�ر� ناد� أحمد علي عبد المجید 

لألسلوب العلمي لإلدارة عن طر�� تحدید األهداف المراد تحق�قها و تحدید وسائل تحقی� هذه 

م�ان�ات المتاحة طار اإلإجراءات و برامج في مد� زمني مناسب في إاألهداف من س�اسات و 

ام تحق�قا لفلسفة و مفاه�م و للعمل على التغلب على الصعو�ات والمعوقات �غرض تطو�ر أ� نظ

 )2010ناد�، . علي عبد المجید د, أحمد(.هداف المجتمع وتطلعاته المستقبل�ةأ 

  هو عمل�ة تهدف إلى إخت�ار أفضل العناصر من الالعبین في وس� �بیر:اكتشاف

  :الموهو�ین

  الموهو�ون هم من تفوقوا في «الموهو�ون هم أصحاب المواهب و �عرفهم ال�عض على أن

  .»قدرة أو أكثر من القدرات الخاصة

  » لى المستو� األمثل، في مجال ما من المجاالت إالموهو�ون هم من �صلون في أدائهم

غیر األكاد�م�ة �مجال الفنون، و األلعاب الر�اض�ة و المجاالت الحرف�ة المختلفة و �ذلك 

  .» الق�ادة االجتماع�ة 
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 م هؤالء الذین �متلكون خاص�ة أو مجموعة الخصائص الممیزة سواء أكانت الموهو�ون ، ه

أو ممیزات عال�ة أو ابداع في مجال محدود أو أ�  صذ�اء ممیزا أو قدرة أو خصائ

، 2004هد� دمحم دمحم، , الخضر� (.» استعداد أو قدرة خاصة ممیزة في نشا� ما 

  )26-25-24الصفحات 

  :الناشئین

سنة، ) 12- 6( اح أعمارهم ما بین، البنین و البنات الذین یترو الناشئین هم الصغار من الجنسین

، ومرحلة )سنوات تقر��ا  10- 8(تندرج هذه السنوات تحت �ل من مراحل الطفولة المتوسطة و 

  .سنة  17، مرحلة المراهقة األولى بدا�ة )سنة تقر��ا12- 11( الطفولة المتأخرة 

  :الدراسات المشابهة 

  ":الفضیل عمر عبد هللا ع�ش: "الدراسة التي قام بها ال�احث -

االنتقاء والتوج�ه للناشئین الموهو�ین في �رة القدم على مستو� األند�ة ال�من�ة دراسة : "تحت عنوان

  .2001لسنة ، رسالة ماج�ستیر )سنة12-10(متمحورة على س��ولوج�ة النمو للمراحل العمر�ة من 

تهدف هذه الدراسة، إلى تقد�م أهم مطلب االنتقاء والتوج�ه لمدر�ي �رة القدم، لیتم أخذها �عین 

،من أجل تكو�ن فرق ر�اض�ة )سنة12- 10(االعت�ار عند اخت�ار أفضل المبتدئین من سن م��ر 

دم ال�من�ة إلى �یف ینظر مدر�و �رة الق: ترقى إلى المستو� العالي، حیث تمثلت إش�ال�ة ال�حث في

  .عمل�ة االنتقاء والتوج�ه �أداة لالستغالل األمثل لإلم�ان�ات الذات�ة للناشئین

واعتمد ال�احث على فرض�ة عامة، اشتقت منها أر�عة فرض�ات جزئ�ة لمعالجة هذه اإلش�ال�ة، �ما 

 استخدم ال�احث المنهج الوصفي لدراسة هذا الموضوع، ودعم ذلك �معلومات إحصائ�ة، قصد

إعطاء مدلول علمي لكل خطوة من خطوات هذه الدراسة، أما عن األدوات التي استعملها ال�احث 

  .سؤال موجه إلى مدر�ي �رة القدم 24الخت�ار فرض�اته فهي طر�قة االستب�ان، الذ� یتكون من 

ة في �ما إعتمد ال�احث على عینة من المدر�ین لكرة القدم، ممن تتوفر فیهم الكفاءة والخبر المهن�

  .الجمهور�ة ال�من�ة

استعمل ال�احث النسب المئو�ة، لتحلیل النتائج في جم�ع األسئلة، �عد حساب عدد تكرارات �ل 

  . 2منها، ولمعرفة ما إذا �ان هناك فروق في األجو�ة ذات داللة إحصائ�ة، واستعمل ال�احث �ا

صة أنه       ال توجد من خالل جم�ع المعط�ات النظر�ة والتطب�ق�ة، توصل ال�احث إلى خال

معاییر علم�ة مت�عة من قبل المدر�ین ال�منیین في عمل�ة انتقاء المواهب الش�ان�ة، وأكد ال�احث 
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على ضرورة التحلي �الم�اد� العلم�ة في انتقاء المواهب الش�ان�ة، وهذا من أجل النهوض ��رة القدم 

  .    ال�من�ة

الخت�ار الموهو�ین من  مع�ار�ةالمستو�ات التحدید : "يبن قوة عل التي قام بها األستاذ دراسةال -

من خالل هذه الدراسة حاول ال�احث اإلجا�ة على ". سنة 12-11الناشئین لممارسة �رة القدم لفئة 

  :األسئلة التال�ة

 ماهي االخت�ارات الضرور�ة المعتمدة لتحدید قدرات العبي �رة القدم من الناشئین؟ - 

 الخت�ار الموهو�ین في لع�ة �رة القدم؟ماهي المعاییر المستخدمة  - 

  :لقد استهدفت دراسته تحقی� ثالثة أهداف رئ�س�ة هي

 .اخت�ار �طار�ات موضوع�ة تعمل على اخت�ار الموهو�ین من الناشئین -1

 .تقی�م قدرات الموهو�ین من الناشئین في لع�ة �رة القدم -2

 .الموهو�ین من الناشئینوضع معاییر محددة �ستند علیها في اخت�ار الناشئین  -3

العب تراوحت  140استخدم ال�احث المنهج المسحي، وتكونت عینة المجتمع األصلي لل�حث من 

، ثم اخت�ارهم �طر�قة عشوائ�ة من مدارس الفرق الر�اض�ة، وقد است�عد )12-11(أعمارهم ما بین 

االخت�ارات �سبب العب تم انقطاعهم عن �عض  18: العب لألس�اب التال�ة 38ال�احث نتائج 

 20تكرار غ�ابهم عن التدر�ب، �ما تعرض ال�عض منهم لإلصا�ات، حیث اعتمد ال�احث على 

العب في عینة التجر�ة االستطالع�ة، وقد تم إجراء االخت�ارات البدن�ة و التقن�ة في مالعب �رة 

 20ع�ة شملت القدم، �عد أن تم ض�� المتغیرات اإلجرائ�ة لل�حث، وأجر� ال�احث تجر�ة استطال

العب من مجتمع عینة ال�حث الكل�ة، التي تم است�عاد نتائجها عن التجر�ة الرئ�س�ة، �ما تما التأكد 

من صدق وث�ات وموضوع�ة االخت�ارات المستخدمة، والتي أظهرت درجة عال�ة من الصدق 

 - 1:، �ما استخدم ال�احث �طار�ات اخت�ار تمثلت في)0.05(والث�ات عند مستو� داللة 

  م30اخت�ار الر�ض  - :االخت�ارات البدن�ة

  اخت�ار الوثب العمود� من الث�ات -                               

  اخت�ار مسافة رم�ة التماس -                               

  دقائ� 5اخت�ار الجر�  -                               

  .ة �المسافةاخت�ار تنط�� الكر  -: االخت�ارات الفن�ة - 2

  .اخت�ار الجر� المتعرج -                       

  .اخت�ار ضرب الكرة أل�عد مسافة والكرة في حالة ث�ات -                       
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  . اخت�ار الجر� �الكرة -                      

ن، النس�ة المتوس� الحسابي، معامل االرت�ا� سبیرما: استخدم ال�احث الوسائل اإلحصائ�ة التال�ة

�ما توصل ال�احث . ، االنحراف المع�ار�، ث�ات االخت�ار، صدق االخت�ارFالمئو�ة، تحلیل الت�این

  :من خالل هذه الدراسة إلى النتائج التال�ة

) 0.92:(أظهرت مسطرة االخت�ارات البدن�ة والفن�ة، صدقا وث�ات عالیین وعلى التوالي - 

 ).0.05(عند مستو� الداللة ) 0.88(و

بین فروق معنو�ة وظاهر�ة ) 12- 11(نت اخت�ارات القدرات البدن�ة بین عینات ال�حث ت�ای - 

 .لصالح العینة التي تأید فرض�ة ال�حث

تأسست نتائج استخدام التوز�ع الطب�عي في وضع الدرجات المستو�ات المع�ار�ة لجم�ع  - 

- %36.07(االخت�ارات البدن�ة والمهار�ة لعینتي ال�حث بنس�ة مئو�ة محصورة بین 

76.31%.( 

بناء مجموعة اخت�ارات  :تحت عنوان 1992الدراسة التي قام بها عبد القادر عبد ال�اقي  -

  .سنة في ضوء �عض المحددات المرت�طة �التفوق في اللع�ة12- 10النتقاء ناشئ �رة القدم 

-10بناء مجموعة اخت�ارات للصفات البدن�ة للناشئین في �رة القدم من سن  :الهدف من ال�حث

  .سنة �محافظة االس�ندر�ة12

  .استخدم ال�احث المنهج الوصفي �أسلو�ه المسحي :المنهج المستخدم في ال�حث

  .سنة �أند�ة االس�ندر�ة 12- 10ناشئا تراوحت أعمارهم من  210بلغ عدد العینة  :عینة ال�حث

  :ات والق�اسات المستخدمةاالخت�ار 

 متر عدو 50 - 

 ثان�ة30الجلوس من الرقود  - 

 الوثب العمود� - 

 الجر� الزجزاجي بین المقاعد - 

 �اردة مشي وجر�  200 - 
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  معامل االرت�ا�, االنحراف المع�ار� ,المتوس� الحسابي: الطرق االحصائ�ة المستخدمة

 12- 10للناشئین في �رة القدم من أم�ن تقنین �طار�ة اخت�ارات لق�اس الصفات البدن�ة : النتائج

  .سنة ثم وضع مستو�ات مع�ار�ة لالخت�ارات المستخلصة

وضع �طار�ة اخت�ارات لق�اس  :تحت عنوان 1992الدراسة التي قام بها أشرف دمحم جابر -

  .سنة القاهرة13-11االستعداد البدني والمهار� لناشئ �رة القدم 

  :الهدف من ال�حث

 13-11ر البدن�ة والمهار�ة األساس�ة للع�ة �رة القدم الالزمة للناشئین التعرف على أهم العناص - 

 .سنة

وضع مستو�ات مع�ار�ة لل�طار�ة المستخلصة تسهم في االخت�ار والتصنیف لناشئي �رة القدم  - 

 .سنة 13- 11

سنة ممارسین  13- 11طفل من سن  250و, ناشئ �رة قدم بناد� الزمالك 120 :عینة ال�حث

  .أنشطة ر�اض�ة أخر� 

  .استخدم ال�احث المنهج التجر�بي:المنهج المستخدم في ال�حث

  .استخدم ال�احث التحلیل العاملي :الطرق االحصائ�ة المستخدمة

سنة من النواحي ) 13-11(القدم  تم�ن ال�احث من وضع �طار�ة اخت�ار للناشئین في �رة :النتائج

  :البدن�ة والمهار�ة وهي �اآلتي

 .ضرب الكرة �الرأس -.            ر�ل الكرة لمسافة �القدم ال�منى وال�سر�  - 

 .تنط�� الكرة �الرأس - .                       الوثب العمود� من الث�ات - 

 .الكرة �الرأستنط�� –.                           الجر� الزجزاجي �الكرة - 

 .ضرب الكرة �الرأس لمسافة –.                         رمي التماس أل�عد مسافة - 

 .متر 30عدو –.                         الوثب العر�ض من الث�ات - 

 الجر� االرتداد�–.                            �اردة 200جر� ومشي  - 

  :التعلی� على الدراسات

حیث اشتملت , السا�قة یتضح وجود عالقة بینهما و�ین الدراسة الحال�ة من خالل عرض الدراسات

معظم هذه الدراسات على تحدید المستو�ات المع�ار�ة من خالل وضع �طار�ة اخت�ارات �ما هناك 
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عالقة بین هذه الدراسات من حیث المنهج المستخدم والعینة ومن حیث االدوات المستخدمة ومن 

  .النتائج المستخلصة

لذلك , معظم الدراسات السا�قة استخدمت المنهج الوصفي �أسلو�ه المسحي :حیث المنهجمن  - 1

 .رأ� الطالب ال�احث �أن هذا المنهج هو األنسب للدراسة الحال�ة

تمثلت العینة في معظم الدراسات من العبي �رة القدم الذین تتراوح أعمارهم : من حیث العینة - 2

 .سنة" 12-10"دراسة الحال�ة على األعمار في حین تمثلت ال, سنة" 13- 9"ما بین 

األداة المستخدمة في معظم الدراسات هي مجموعة من االخت�ارات في ش�ل  :من حیث األدوات - 3

 .�طار�ة والتي من خاللها تم تحدید مستو�ات مع�ار�ة

توصلت معظم الدراسات إلى نتائج تتمثل في وضع مستو�ات  :من حیث النتائج المستخلصة - 4

  .  مع�ار�ة من خالل �طار�ة اخت�ارات وذلك من أجل انتقاء الناشئین من الموهو�ین في �رة القدم
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  :تمهیــــــــــــد

اهتمت دول العالم �اكتشاف المواهب الر�اض�ة وتعهدها وصقلها، ولم تختلف الدول في هذا التوجه 

الغرض �ثیرا لكنها تفاوتت �ش�ل واضح في األسالیب والطرق واآلل�ات التي تبنتها في سبیل هذا 

وهذا یبدو طب�ع�ا، ألن األسالیب المتقدمة في هذا الصدد أص�حت أو تكاد تكون ح�را على الدول 

  .المتقدمة دون النام�ة 

ولقد نال ال�حث عن الش�اب الموهو�ین ر�اض�ا والتعرف علیهم اهتماما متزایدا عبر السنین �منافسة 

مضطرد على �ل مستو�ات األداء حادة على �ل المستو�ات تقر��ا، ولقد واكب ذلك تحسن 

  .الر�اضي

واألكثر أهم�ة، أن العدید من الر�اضیین الش�ان قد وصلوا إلى القمة في العدید من الر�اضات وقد 

  .ما �ان متصورا على أنه اإلنجازات القصو� للر�اضیین الك�ار اتهم�أداءتخطوا 

والمحر�ة نحو الحضارة والتقدم والبناء  والموهو�ین في �ل مجتمع هم الثروة القوم�ة والطاقة الدافعة

وهم ذخیرة الوطن ومنا�ع سعادته و رفاهیته وثروته، وهم عدة الحاضر وقادة المستقبل في شتى 

الم�ادین والمجاالت، لذلك ��ون من الضرور� لتحقی� تقدم الوطن ورفاهیته وأمنه وسعادته وحل 

عي ��افة السبل والطرق الكتشافهم في سن مش�الته المتعددة التطلع إلى عقول الموهو�ین والس

  .م��رة والمحافظة علیهم وتعهدهم �الرعا�ة والتنم�ة

والطفل الموهوب هو الطفل الذ� یتصف �االمت�از المستمر في أ� میدان هام من م�ادین الح�اة 

ن و��ون قادرا على أن �حق� ما ال تتوقعه عادة ممن هم في نفس عمره وتضم فئة الموهو�ین �ل م

األطفال شدید� الذ�اء الذین یتمتعون �قدرات عقل�ة معرف�ة مرتفعة، و�ذلك األطفال الذین لدیهم 

قدرات عال�ة في التحصیل الدراسي إلى جانب األطفال ذو� القدرات االبتكار�ة العال�ة ومن ��شفون 

ز المرغو�ة عن مواهب متمیزة وابتكار�ة في مختلف مجاالت الفنون واآلداب و�عض مجاالت االنجا

  .اجتماع�ا

ما الطفل الموهوب ر�اض�ا فهو الطفل الذ� تتوفر لد�ه االستعدادات والقدرات الخاصة التي تساعد أ

على جعل أدائه الر�اضي أداء متفوقا متمیزا عن األطفال العادیین من نفس عمره ومن ثم �ستط�ع 

عمرو أبو .د, النم�ي(. أن �حق� في هذا المجال ما ال �ستط�ع رفاقه من األطفال العادیین تحق�قه

  )83، صفحة 1997جمال اسماعیل، .د/ المجد 
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  : االستراتیج�ة - 1- 1

  : االستراتیج�ةمفهوم �لمة  - 1- 1- 1

طار تكو�ن وهي تعني في هذا اإل, ت العس�ر�ة مستمدة من العمل�ا االستراتیج�ةن �لمة إ

أو , ن المأزق و الخروج مأ, �ة �صورة معینة لمواجهة العدو توز�ع الموارد الحر�, التش��الت 

  )2000اسماعیل دمحم، , السید(.و انتصار فرص ضعف العدو أ, لتحسین المواقع 

لى الكلمة الیونان�ة إاستراتیج�ةصل �لمة أیرجع أنه ) 2000(أحمد عبده رزق دمحم  �ر� و 

على أنها  االستراتیج�ةو�عرف قاموس و�ستر , المعارك  دارةإ الحرب وستراتیجیوس وتعني فنون إ

أنها علم أو فن الحرب أو وضع  "الموارد"و�شیر قاموس , علم تخط�� وتوج�ه العمل�ات العس�ر�ة 

هي أساس الفن المستخدم في  االستراتیج�ةموس أكسفورد اق فيو , الخط� وادارة العمل�ات الحر��ة 

 �ما �م�ن من الس�طرة على الموقف و العدو �صورة شاملة و التعبئة وتحر�ك المعدات الحر��ة 

دارة و تخط�� �افة األعمال و إارة فهي تعني علم وفن دلى مجال اإلإنا لیختلف األمر �ثیرا اذا انتق

  )54- 53، الصفحات 2012دمحم أحمد عبده، , رزق .د(.التي تم�ن المؤسسة من تحقی� أهدافها 

  :  االستراتیج�ةتعر�ف  - 2- 1- 1

�أنها تمثل اعداد األهداف و الغا�ات األساس�ة طو�لة األجل لمؤسسة و  �Alfred chandlerعرفها 

  )2001ناصر داد�، , عدوان(.اخت�ار خط� العمل وتخص�ص المواد الضرور�ة 

هي التخط�� الموضوعي وفقا  االستراتیج�ةأن ف) 2010(حمد علي عبد المجید ناد� أ حسبو 

تحقی� هذه  لألسلوب العلمي لإلدارة عن طر�� تحدید األهداف المراد تحق�قها و تحدید وسائل

م�ان�ات المتاحة اإلطار إت و برامج في مد� زمني مناسب في جراءاإاألهداف من س�اسات و 

نظام تحق�قا لفلسفة و مفاه�م و  للعمل على التغلب على الصعو�ات والمعوقات �غرض تطو�ر أ�

  )52، صفحة 2010ناد�، . علي عبد المجید د, أحمد(.هداف المجتمع وتطلعاته المستقبل�ةأ 

  :مایلي  إلىدمحم أحمد عبده رزق  �شیرو

 وسیلة لتحقی� رسالة المؤسسة  االستراتیج�ة -

 هي تحدید األهداف طو�لة األجل  االستراتیج�ة -

  :أهم الطرق التي تحق� أهداف المؤسسة وهي  االستراتیج�ةتبین 

 ثقاف�ة و االجتماع�ة و التكنولوج�ة البیئة الخارج�ة �متغیراتها الس�اس�ة وال -
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 البیئة الداخل�ة �مواردها الماد�ة و ال�شر�ة  -

  )56، صفحة 2012دمحم أحمد عبده، , رزق .د(.لى تحق�قها إاألهداف المراد الوصول  -

تتمثل في وضع األهداف طو�لة المد� والوصول الیها من  االستراتیج�ةو�ر� الطالب ال�احث أن 

 األمثل االستغاللالمدروسة التي من خاللها ��ون خالل ال�حث عن أفضل الطرق واألسالیب 

  .لتحقی� أهداف معینةالمتاحة سواء �انت �شر�ة أو ماد�ة م�انات إلللوسائلوا

أحمد عبده رزق تكمن في في نظر  اإلستراتیج�ةوتكمن أهم�ة : االستراتیج�ةأهم�ة  - 3- 1- 1

  :النقا� التال�ة 

 تساعد في تحدید األهداف المطلوب تحق�قها في زمن محدد -

 أنها تساعد على تحدید األولو�ات و األهم�ة النسب�ة لألهداف  -

 تساعد على اتخاذ القرارات و تعمل على وضوح الرؤ�ة في المستقبل  -

 تظهر نقا� القوة و الضعف في المؤسسة  -

 المتاحة  اإلم�اناتو تخص�ص الموارد و تعمل على توفیر  -

، 2012دمحم أحمد عبده، , رزق .د(.تسهل عمل�ة االتصال داخل المؤسسة الر�اض�ة  -

  )58-57الصفحات 

  : االستراتیج�ةخصائص  - 4- 1- 1

  :تتمثل في  اإلستراتیج�ةن الخصائص أ عن ناجي حامد دمحم أحمد عبده رزق  و�ر� 

ولكنها ترت�� أساسا �عمل�ة تحقی� , ل�ست قاصرة على مجال دون غیره  اإلستراتیج�ة -

 . أهداف  الدولة في االتجاهات المختلفة 

�ة المرت�طة �األهداف النظر�ة و الف�ر  االفتراضاتتقوم على عدد من  إستراتیج�ة� أأن  -

وعلى الوسیلة التي �قترح , منه  لذ� یتم االنطالقوعلى الواقع ا, لى تحق�قها إالتي تسعى 

 . استخدامها

لیب و الطرق و ال عمل�ة ال�حث عن أفضل األساإماهي   اإلستراتیج�ةن عمل�ة وضع إ -

 .هداف األدوات لتحقی� األ

 .وث�قا بوضع هذه الدولة و قواها الماد�ة و المعنو�ة  ارت�اطا�ل دولة مرت�طة  إستراتیج�ة -

 .جیدة الص�اغة هي الخطوة األولى نحو التنفیذ الفعال  اإلستراتیج�ة -
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دمحم أحمد عبده، , رزق .د(.واضحة المعالم و محددة المراحل  اإلستراتیج�ةتكون  أنیجب  -

  )57، صفحة 2012

  : االستراتیج�ةشرو� وضع  - 5- 1- 1

  :دمحم أحمد عبده رزق عن أبو المعاطي  أنه �م�ن تحدید أهم هذه الشرو� ف�ما یلي  و�ر� 

  :األهداف وضوح- 1- 5- 1- 1

وعلى ذلك یجب أن تكون , سل�مة األهداف مبهمة أو غیر واضحة  استراتیج�ةوضع  ال �م�ن

  .األهداف متكاملة و مترا�طة و منسقة 

  :واقع�ة األهداف  - 2- 5- 1- 1

لى األهداف المطلو�ة �ستلزم وجود أهداف واقع�ة �م�ن إاخت�ار األسالیب الناجحة للوصول ن إ

وتتأثر في ذلك عمل�ات وضوح , ومن ثم أهم�ة تكافؤ القدرات و الموارد مع األهداف , تحق�قها 

  .م�ان�ات المتاحة تقیی�م احتماالت تحقی� الهدف �اإلأهداف و تقدیر االحت�اجات الالزمة و 

  : على الذات  واالعتماد االبتكار - 3- 5- 1- 1

یجب أن ��ون االبتكار هو المدخل الرئ�سي للعمل و ال�عد عن التقلید و ال�حث عن التحدیث 

  .�استمرار

  :التخصصالعقالن�ة و  - 4- 5- 1- 1

عقالن�ة في العالقة بین الوسائل و  اخت�اراتال عمل�ة تتضمن إماهي  اإلستراتیج�ة�معنى أن عمل�ة 

و�قصد �العقالن�ة في هذا المجال أن عمل�ة االخت�ار من بین عدة وسائل و أسالیب , األهداف

مختلفة تتم على أساس عقالني �م�ن حسا�ه و الدفاع عنه و هو مد� فاعل�ة هذه األسالیب في 

  .تحقی� األهداف 

  : االلتزام - 5- 5- 1- 1

وهذا , ات ت مجرد توص�تكون ملزمة للوحدات التي تقوم بتنفیذها فهي ل�س اإلستراتیج�ةن �معنى أ

  . االختصاصقانونا لمثل هذا  فهي تصدر عن السلطة المخولة اإلستراتیج�ةهو أحد معاییر جودة 
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  :االستمرار�ة - 6- 5- 1- 1

تتضمن عادة عدة مراحل تقوم �ل مرحلة على  وٕانماتخاطب المشاكل الیوم�ة  ال فاإلستراتیج�ة

، الصفحات 2012دمحم أحمد عبده، , رزق .د(.ومن ثم ضرورة وضوح المراحل المختلفة  ،س�قهاما

58 -59(  

  :المرونة  - 7- 5- 1- 1

درجة من المرونة تسمح لها �مواجهة المواقف غیر المحتملة أو  االستراتیج�ة�معنى تتضمن 

  )59، صفحة 2012دمحم أحمد عبده، , رزق .د(.المتوقعة 

 : االستراتیجيالتخط��  - 6- 1- 1

,  االستراتیج�ةدارة هو عماد اإل االستراتیجين التخط�طأ) 2010(روان عبد المجید ابراه�م م و�شیر

عمل�ة ادار�ة و هو عموما الوظ�فة الم��رة أو نقطة البدا�ة في أ� , و هو فن التعامل مع المستقبل 

ثم تحدید األهداف , مسحا لبن�ة المنظمة الداخل�ة والخارج�ة  االستراتیجيو یتضمن التخط�� 

تي تت�ع من خالل برامج و ال االستراتیج�اتالمناسب منها وتصم�م  اخت�ارو  الرئ�س�ة و تقی�مها

ن �انت �م�ة �مثا�ة إعینة لبلوغ هذه األهداف ال س�ما جداول زمن�ة توظف على مداها موارد م

  .معاییر �قاس علیها األداء الفعلي 

عمل�ة مستمرة لتصم�م وتطو�ر خط� تشمل وظائف المنظمة و�قوم على  االستراتیجيوالتخط�� 

أ� ( الصناعة في  االستمرارمد� �شأن ��ف�ة التنافس و ة التصم�م و تطو�ر خطة عاملة طو�ل

 98، الصفحات 2010، .عبد المجید ابراه�م د, مروان() .مجال النشا� التي تنتمي الیها المنظمة 

 -99(  

  : التخط�� في المجال الر�اضي  - 1- 6- 1- 1

األساس ) 1997(طلحة حسام الدین و عدلة ع�سى مطر ن التخط�� في المجال الر�اضي حسب إ

قه حیث یتم عن طر�, دار�ة من تنظ�م و رقا�ة و توج�ه بنى عل�ه مختلف عناصر العمل�ة اإلالذ� ت

 استخدامو��ف�ة , هداف المراد تحق�قها و تحدید المدخالت الالزمة لتحقی� هذه األ األهدافتحدید 

  .طة موضوعة وف� تسلسل زمني في التنفیذ هذه المدخالت من خالل عمل�ات وأنش

حیث أن , فالتخط�� في المجال الر�اضي �مثل أهم�ة �الغة في تنفیذ مختلف األنشطة الر�اض�ة 

حیث �ص�ح العمل , هداف من العمل غ�اب التخط�� �فقد العمل أهم مقوماته أال وهي تحید األ
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مراحل وخطوات تنفیذ العمل والطرق المت�عة �ما أن التخط�� �حدد  ،و ال هدف له ال غا�ة ارتجال�ا

  .لألنشطة المختلفة و التنسی� بین هذه األنشطة  بإت�اعهاالتي تلزم العاملین 

ت التي تقف في فعن طر�� التخط�� الجید في المجال الر�اضي �م�ن التنبؤ �المش�الت و العق�ا

والعمل على استغالل الجید , فبذلك �م�ن العمل تفادیها قبل وقوعها  ،طر�� تحقی� الهدف

الماد�ة ال�شر�ة المتوفرة في التنظ�م و توفیر النقص بها تحس�ا للمستقبل الذ� تن�أ �ه  لإلم�انات

  )45، صفحة 1997عدلة، .وع�سى مطر د, طلحة.حسام الدین د(.التخط�� 

  :م�انات اإل - 2- 6- 1- 1

ومن , لى قمة األداء في التدر�ب و المنافسة اإلم�انات الخاصة �الوصول إیوجد قصور في توفیر 

  : ما یليجوانب القصور 

  .م�انات  في �عض األح�ان تحدید وضع برامج التدر�ب قصور اإل�حدد  - 

  . م�انات �ش�ل متساواستخدامعدم تساو� توز�ع زمن  - 

  .الكبیرة م�انات للفر�� األول و الفرق اإل توفر دائما أفضل- 

  . م�انات الضع�فة دائما لفرق األطفال والفرق الصغیرة توفر اإل - 

  .م�ار�اتم�انات المناس�ة التي تساعد على توفیر خبرات جیدة ألداء العدم توفر اإل - 

طو�لة المد� لتطو�ر البن�ة التحت�ة �ما ال تعطي األولو�ة لما �حتاجه  استراتیج�ة توجد ال - 

  )198، صفحة 2011أبو العال عبد، .د.عمرو ابو المجد و أ.د.أ, الفتاح(.ت الالعب من اإلم�انا

  :المنشآت الر�اض�ة  - 3- 6- 1- 1

الر�اض�ة حیث  المنشآتإن وضع أ� استراتیج�ة في المجال الر�اضي تعتمد في األساس على 

یجب أن تراعى فیها المقای�س الضرور�ة إضافة إلى عددها لتقابل حاجات المجتمع ال�شر� الذ� 

  .س�قوم �استغاللها 

والمنشآت تعتبر من أهم العناصر الرئ�س�ة إلنجاح العمل�ة  األدواتأن ) 1998(و�ر� الحمید شرف 

لذلك �ان من الضرور� توفر هذه , اإلدار�ة �صفة عامة ونجاح أ� برنامج في التر��ة الر�اض�ة 

نشا� ول�س توفیرها فق� بل توفیرها من المستو� الجید  أ�األدوات والمنشآت الالزمة للممارسة 

  : في اآلتي األدوات أهم�ةوتبرز 

 األداء الحر�ي تساعد على رفع المستو� المهار� و  -

 تعمل على تفاد� الفرد لإلصا�ات  -
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 تساعد المر�ي على تعل�م المهارة في اقصر وقت مم�ن -

 الل�اقة البدن�ة العامة و الخاصة  اكتساباالداء إحد� الوسائل المهمة في  -

 وسیلة فعالة و جیدة من وسائل التشو��  -

  :األدواتاالعت�ارات التي یجب مراعاتها عند اخت�ار 

 االستعمالجمال الش�ل و سهولة دقة التصم�م و  -

 أن تتماشى مع المواصفات القانون�ة للنشا� مع عدة مستو�ات في االداء -

أن تكون مصنوعة من مادة ذات جودة عال�ة لتوفیر عامل األمن و السالمة و �م�ن  -

شرف , الحمید(.و�ذلك یتوفر عامل االقتصاد و التوفیر استخدامها ألطول فترة مم�نة 

 )273، صفحة 1999عبد، .د

  :التخط�� اإلستراتیجي في �رة القدم  - 7- 1- 1

و حتى یتحق� ذلك على الر�اضي و " صناعة ال�الیین"أص�حت الر�اضة في وقتنا الحالي تمثل 

الفر�� المحترف أن �حق� النجاح الساح� الذ� یجعله مصدرا لجذب الرعاة و المستثمر�ن و ارت�� 

بذلك تطو�ر النظم اإلدار�ة و الفن�ة و تجهیزات المالعب و األدوات �ما یناسب التحول من عصر 

ولم �عد تحقی� هذه الصناعة �قوم على الخبرة , الهوا�ة الر�اض�ة إلى عصر االحتراف الر�اضي 

اإلستراتیج�ة التي تتطلب خبرة التخط�� و الفن�ة للمدر�ین و حدهم بل تطلب األمر حرف�ة اإلدارة  

اخل�ة و الخارج�ة و وفقا للتخط�� اإلستراتیجي القائم على الدراسة المیدان�ة للبیئة الد, جودة التنفیذ 

التي یتم في ضوئها توض�ح الرؤ�ة و تحدید الرسالة وما یرت�� بها من أهداف إستراتیج�ة و برامج 

و م�ادرات تخضع لمعاییر عالم�ة و مقارنات مع�ار�ة تؤ�دها الخط� التشغیل�ة وفقا للبرمجة 

  .الزمن�ة 

  :التطو�ر الفني - 1- 7- 1- 1

والمدر�ین منظومة متعددة األوجه تعتمد على عمل�ات مختلفة �عتبر التطو�ر الفني لالعبین 

المستو�ات تتخذ اتجاها نحو مثال�ة قرارات و خبرات الالعب من خالل تطو�ر �ل من الم�ونات 

  :الالعب الفن�ة التال�ة 

  التكن�ك /المهارة - 

  الكفاءة البدن�ة- 

  خل النفسي المد- 



  

االستراتیج�ات وعمل�ة اكتشاف الموهو�ین من الناشئین                            الفصل األول  

 

 23 

  )181، صفحة 1997جمال اسماعیل، .د/ عمرو أبو المجد .د, النم�ي(.المقدرةالخطط�ة - 
  

  :التجهیزات المعاونة للتطو�ر الفني  - 2- 7- 1- 1

الوقت , عدد الكرات, عدد الفرق , تجهیزات المالعب �ما تشمله من حجم المالعب و حالتها  - 

  .المتاح للتدر�ب 

من حیث الخبرات و المؤهالت و ن المدر�ین المساعدی األجهزة الفن�ة من المدیر�ن الفنیین و - 

  .النتائج و المقومات الشخص�ة و المستو� الفني و الخططي 

  ).الشر�اء �مسجعین _ الح�ام �موجهین و ل�س �متسلطین (إدارة الم�ار�ات  - 

  المقارنات المع�ار�ة بین الفرق و المنافسین - 

  .العبي المستو�ات العل�ا  آل�ات تنظ�م ووضوح مسارات التواصل لتطو�ر- 

�فا�ة مسارات _ وضوح مسارات التطو�ر _ غاعل�ة التواصل (مساندة و شفاف�ة اله��لة اإلدار�ة - 

  ).�فا�ة و سهولة المصادر _ فرص التطو�ر 

  :القضا�ا اإلستراتیج�ة  - 8- 1- 1

 مد� �فا�ة عدد المالعب و مد� �فایتها -

 مد� �فا�ة عدد الالعبین الناشئین و البراعم و مدارس الكرة  -

 مد� تر�یز في خط� إعداد الناشئین  -

 مد� �فاءة نظام المنافسات في قطاع الناشئین  -

 مد� حجم نوع�ة و تأثیر اإلصا�ات خالل الموسم الر�اضي  -

 مد� تعدد إصا�ات استخدام الزائد لد� الناشئین  -

 ع الالعبین في مختلف المستو�ات مد� الموضوع�ة في التعامل م -

 مد� التفاعل و قوة العالقات االجتماع�ة بین أعضاء الفرق  -

أبو العال .د.عمرو ابو المجد و أ.د.أ, الفتاح(.مصادر الالعبین و مد� ارت�اطهم �الناد�  -

 )182- 181، الصفحات 2011عبد، 
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  :الموهو�ین الناشئین في الر�اضةإكتشاف  - 2- 1

  Talent:الموه�ة- 1- 2- 1

متن اللغة "وجمعها مواهب وهي �ل ما وه�ه هللا لك , اسم من وهب : لغتا : تعر�ف الموه�ة 

  .فیذ�ر الموه�ة �معنى القدرة ) المورد(أما " 81ص

العقل�ة هي قدرة فطر�ة أو استعداد موروث في مجال أو أكثر من مجاالت االستعداد  :اصطالحا 

وهي أش�ه �مادة خام تحتاج إلى اكتشاف وصقل حتى �م�ن أن , واإلبداع�ة واالجتماع�ة االنفعال�ة

  .تبلغ أقصى مد� لها 

, احث إلى آخرفقد اختلفت النظرة إلى الموهوب من �, وال یوجد تعر�ف عام متف� عل�ه للموه�ة

 األساس�اتوعلى الرغم من االختالفات بین ال�احثین حول تعر�ف الموه�ة إال أنهم یتفقون على 

 )11- 10، الصفحات 2009معیوف، . د, السب�عي(.العام واإلطار

و النفس�ة و التر�و�ة على أن  اإلنسان�ةأشار العدید من المتخصصین في مجاالت العلوم وقد 

  : الموه�ة لها أكثر من مدلول علمي، و عل�ه فقد رأ� ال�عض على أنها

ل�ه فرد من األفراد في مجال ال یرت�� �الذ�اء، و یخضع إتدل على مستو� أداء مرتفع �صل «

  .العقلياألمر الذ� أد� لفرض ال�عض استخدام هذا المصطلح في مجال التفوق » للعوامل الوراث�ة 

  » لى مجاالت الح�اة المختلفة و تتكون إنما تمتد إالموه�ة ال تقتصر على جوانب �عینها و

لد�ه من ذ�اء في هذه  لى استثمار ماإ�فعل الظروف البیئ�ة التي تقوم بتوج�ه الفرد 

  .»المجاالت 

  » الموه�ة ترت�� �مستو� ذ�اء الفرد أو مستو� قدرته العقل�ة العامة«.  

التعر�ف نتیجة الدراسات التي أوضحت العالقة بین الدراسة و القدرات العقل�ة و الظروف ظهر هذا 

  .البیئ�ة

  » الموه�ة یدخل فیها الذ�اء �عامل أساسي في تكو�نها و نموها «.  

  ظهر هذا التعر�ف من خالل األ�حاث التي ر�طت بین الذ�اء و الموه�ة 

  ،الخضر� (.و أنها ال تخضع لعوامل وراث�ة الموه�ة هي منحة من هللا تعالى ال تتعدل ,

  )26، صفحة 2004هد� دمحم دمحم، 



  

االستراتیج�ات وعمل�ة اكتشاف الموهو�ین من الناشئین                            الفصل األول  

 

 25 

في �ل مجتمع هم ذخیرة الوطن و منا�ع ثروته، فهم عدة الحاضر و قادة  :الموهو�ون  - 2- 2- 1

المستقبل في شتى الم�ادین و المجاالت، في العلوم و الفنون و اآلداب و الس�اسة و الر�اض�ة، 

الحضارة، و تقدمت اإلنسان�ة فاستخدام اإلنسان الذرة و غز� الفضاء ، و  ازدهرتفعن طر�قهم 

ر الحضارة و تص�ح دائما في حالة نمو و اضطراد مادام هناك ف�ر خالق و سیتقدم العلم و تزده

  . عقل مبدع 

على األفراد terman، فقد استخدمه تیرمانآلخرمن مؤلف أو �احث  الموهو�ون اختلف مفهوم و 

ذو� الذ�اء الرف�ع، و استخدمه عدد من ال�احثین األجانب على األفراد المبتكر�ن ذو� القدرات 

خرون في �حوثهم على أنه التفوق في قدرات أخر� مثل القدرات آاالبتكار�ة العال�ة و استخدمه 

  الخ ....الموس�ق�ة، أو الر�اض�ة، أو الفن�ة 

  :موهو�ون همالن األشخاص إ�ناء على ذلك فو 

  الموهو�ون هم من تفوقوا في «الموهو�ون هم أصحاب المواهب و �عرفهم ال�عض على أن

  .»قدرة أو أكثر من القدرات الخاصة

  » لى المستو� األمثل، في مجال ما من المجاالت إالموهو�ون هم من �صلون في أدائهم

الحرف�ة المختلفة و �ذلك  غیر األكاد�م�ة �مجال الفنون، و األلعاب الر�اض�ة و المجاالت

  .» الق�ادة االجتماع�ة 

  الموهو�ون ، هم هؤالء الذین �متلكون خاص�ة أو مجموعة الخصائص الممیزة سواء أكانت

أو ممیزات عال�ة أو ابداع في مجال محدود أو أ�  صذ�اء ممیزا أو قدرة أو خصائ

، 2004هد� دمحم دمحم، , الخضر� (.» استعداد أو قدرة خاصة ممیزة في نشا� ما 

  )26-25الصفحات 

 Gifted: من هم األطفال الموهو�ین - 3- 2- 1

مما سب� �الح� االختالف الكبیر بین هؤالء العلماء حول المقصود �مفهوم الموهوب فنجد �عض 

لى األطفال شدید� إ لإلشارة�ستخدمان مصطلح الموهوب " سیرمان تیرمان"علماء الق�اس النفسي 

الذ�اء، من جهة أخر� نجد مجموعة �بیرة من علماء النفس الذین تصدوا لدراسة التف�یر االبتكار� 

و غیرهم قد استخدموا مفهوم ) تورانس ( و ) جلفورد(أمثال Creativityو القدرات االبتكار�ة 

خیرا استخدمه فر�� أخر من لكل من لد�ه قدرات ابتكار�ة أو إبداع�ة مرتفعة و أ لإلشارة» موهوب«
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 specialAbilities، �معنى التفوق في القدرات الخاصة 1941علماء النفس على رأسهم ثرسون 

  .أو الر�اضة و غیرها ) الرسم أو الموس�قى ( لقدرات الفن�ة ا مثال

ر من التعر�فات التي طرحت للموهو�ین تدو  العظمىن الغالب�ة أال إو على الرغم من هذا التعر�ف 

  : حول ثالثة محاور أو أ�عاد أساس�ة على األقل هي 

 التفوق في القدرات المعرف�ة بنا تتضمنه من ذ�اء و تحصیل دراسي عال -1

 .االبتكار في التف�یر و اإلنتاج  -2

المواهب العال�ة في المجاالت الخاصة مثل المجال الفني أو الر�اضي أو الق�ادة  -3

 .االجتماع�ة أو غیرها

الطفل «و أشمل تعر�ف هو التعر�ف الذ� قدمه بول و بتى و الذ� �قول  و لعل أبلغ وأدق

جماعة المر�ین هو الطفل الذ� یتصف �االمت�از المستمر في أ� میدان هام من  رأ�الموهوب في 

وعلى ذلك ف�ل طفل موهوب في مجال ما هو الطفل الذ� ��ون قادرا على أن .... م�ادین الح�اة 

جمال اسماعیل، .د/ عمرو أبو المجد .د, النم�ي(.ممن هم في مثل عمره �حق� ما ال تتوقعه عادة

  )85، صفحة 1997

  : خصائص و سمات األطفال الموهو�ین - 4- 2- 1

هناك �عض االعتقادات و التصورات الخاطئة و الضارة �شأن األطفال الموهو�ین �ش�ل خاص من 

ال�عض من أن الموهوب شخص غر�ب األطوار غیر متزن و �عید عن السواء بینها ما یتصوره 

�ما أنه مخلوق نحیل القوام ضعیف هز�ل شاحب اللون، نحیف الساقین ذ� منظار �ثیف . النفسي

  .دائما وراء أكوام عال�ة من الكتب

  فهل هناك من األدلة العلم�ة ما یبرر هذه االعتقادات و التصورات أو یدعمها ؟

 لىأهم الدراسات العلم�ة التي قلبت االعتقادات و التصورات السائدة حول الموهو�ین رأسا عومن 

عقب تلك التي قام بها نیرمان على األطفال الموهو�ین و التي استغرقت ر�ع قرن و بدأت عام 

طفل و طفلة حتى أص�ح  1500و استمرت متا�عة عینة األطفال ، و التي زادت على  1921

ین و �ان �عضهم في منتصف العمر و لم تضم هذه العینة إال األطفال الذین تز�د معظمهم �الغ

للذ�اء و هو من أدق اخت�ارات الذ�اء ) هبین� –ستانفورد (على اخت�ار  140نس�ة ذ�ائهم عن 

  .المتوفر حتى الیوم
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اة �ل وقد جمع تیرمان معلومات و ب�انات مستف�ضة على �ل من أفراد العینة، �ما درس تار�خ ح�

منهم دراسة تفصیل�ة و استقى هذه المعلومات من أول�اء األمور والمدرسین واألط�اء وغیرهم �ما 

فحص �ل طفل طب�ا و ط�قت علیهم مختلف أدوات الق�اس النفسي لق�اس الذ�اء والتحصیل 

  .والمیول وسمات الشخص�ة وغیرها 

و من هذه المجموعة الهائلة من . ة �ما تمت متا�عة جم�ع هذه الجوانب دور�ا خالل فترة الدراس

المعلومات و األرقام و الحقائ� تم�ن تیرمان من تقد�م صورة واضحة متكاملة و متعمقة عن الطفل 

ومن أهم )86، صفحة 1997جمال اسماعیل، .د/ عمرو أبو المجد .د, النم�ي(.الموهوب و نموه 

  :الصورة مایلي أ�عاد و جوانب هذه 

  :الخصائص الجسم�ة و النمو الجسمي للموهو�ین ) أ(

الطفل الموهوب �فوق الطفل العاد� في �افة الجوانب الجسم�ة فهو أكثر طوال و أقو� بن�ة و أوفر 

و  .عضالته�ما أنه �فوق األطفال العادیین في تح�مه و س�طرته على . صحة، من �ق�ة زمالئه

�ة مثل تقوس األرجل و عیوب اال�صار و ضی� الصدر أقل انتشارا �انت جم�ع العیوب الجسم

الى ذلك �ان االطفال الموهو�ین أكثر وسامة و أجمل ش�ال  �اإلضافة. بین الموهو�ین عن غیرهم 

  .من زمالئهم العادیین ) خلقة(

 :التحصیل الدراسي للموهو�ین ) ب(

لمدرس�ة و أكثر تفوقا و تقدما في دراستهم عن �ان الموهو�ون أكثر قدرة على الق�ام ��افة األعمال ا

زمالئهم العادیین و قد أثبتوا امت�ازهم في جم�ع المواد الدراس�ة و وصل تفوقهم الى القمة في القراءة 

  .و احساب و استخدام اللغة و العلوم و الفنون 

. ملموسا من الصغر�ان النمو اللغو� للموهو�ین واضحا و : اللغة و المیول عند الموهو�ین )جـ( 

�ما �ان لدیهم م�ال شدیدا للقراءة من وقت م��ر جدا من ح�اتهم، و تعلم معظمهم القراءة قبل 

  .االلتحاق �المدرسة

�ان لد� الموهو�ین األكبر عمرا اهتماما �الغا �الموسوعات و األطالس و المعاجم، �ما �انوا 

  .تلفةو العلوم المخ. �میلون لقراءة �تب السیر والتار�خ 

و على ع�س ما �ظن الكثیرون �انت میول الموهو�ین متعددة و متنوعة و لدیهم العدید من 

  .الهوا�ات مثل التصو�ر و جمع الصوا�ع و اهتمام واضح �الطیور و الزهور و ح�اة الحیوان 
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  :شخص�ات الموهو�ین وسماتهم  )د(

: م �ثیر من الق�م الحمیدة مثلاتصف األطفال الموهو�ین �التواضع رغم تفوقهم �ما �ان لدیه 

  .رفض الغش و قول الصدق

�انت اتجاهاتهم و سلو�هم االجتماعي أكثر سالمة و استقامة، �ما �انوا أكثر اتزانا و صحة من 

جمال .د/ عمرو أبو المجد .د, النم�ي(.الناح�ة االنفعال�ة و أكثر توافقا عن سائر زمالئهم

  )87- 86، الصفحات 1997ماعیل، اس

  :المستو� االقتصاد� و االجتماعي و التعل�مي و الثقافي ألسر الموهو�ین  )ه(

دلت نتائج دراسة تیرمان أن األطفال الموهو�ین ینتمون ألسر ذات مستو� اقتصاد� اجتماعي و 

شغلون �فقد جاء ثلث األطفال �العینة التي درست من أسر المهنیین الذین . تعل�مي ثقافي مرتفع 

وظائف مرموقة �الطب و القانون و أساتذة الجامعات و جاء حوالي نصف هذه العینة من أسر 

 7ل األعمال المرموقین و لم تزد نس�ة األطفال الذین ینتمون ألسر الحرفیین و العمال عن رجا

  .فق� 

اتصفت منازل الموهو�ین �النظافة و اتساع الحجم و قلة عدد األطفال و االشراف الدقی� للوالدین 

، 1997جمال اسماعیل، .د/ أبو المجد  عمرو.د, النم�ي(.�صورة تفوق مستو� األسر العاد�ة 

  )87صفحة 

  : نمو الموهو�ین ومد� دوام الموه�ة لدیهم)و(

عاما أص�ح معظمهم خاللها �الغین أن ما  20بینت الدراسة التت�ع�ة للموهو�ین التي استمرت لمدة 

  .طفال من تفوق تمیز قد استمر معهم طوال ح�اتهم میز هؤالء األ

  : ومن أهم ما �شف عنه تت�ع نمو الموهو�ین مایلي 

واالنحرافات السلو��ة أقل ��ثیر لد� الموهو�ین عن  لإلدمان�انت نس�ة الوف�ات و االتجاه  -1

  .غیرهم

�انت نس�ة من تزوجوا و �ونوا أسرا من عینة الموهو�ین تز�د ز�ادة �بیرة عن هذه النس�ة في  -2

  .المجتمع �ش�ل عام 
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دد من احتل الصفوف األولى و المراكز العل�ا و الق�اد�ة في المهن و األعمال المختلفة �ان ع -3

�ما حق� �ثیر منهم شهرة و انجازات �ارزة في مجال . من هذه المجموعة أكبر ��ثیر من غیرهم 

  .الطب و القانون و غیرها، و حصل عدد �بیر منهم على الجوائز التقدیر�ة في مختلف المجاالت 

ان أفراد مجموعة الموهو�ین خالل دراساتهم الجامع�ة أكثر اشتراكا و مساهمة من زمالئهم في � -4

  األلوان المختلفة للنشا� الحر، �ما �انوا �عد تخرجهم أكثر نشاطا في خدمة البیئة 

لم �حدث أ� انخفاض في نس�ة ذ�اء الموهو�ین مع تقدم السن أ� أن األطفال الموهو�ین قد -5

ذ�ائهم المرتفع وهم �الغین و على أساس دراسات تیرمان و غیرها من الدراسات  حافظوا على

  التي أجر�ت حول مختلف فئات األطفال الموهو�ین أم�ن  الحدیثة

  :التوصل للخصائص المشتر�ة بین األطفال الموهو�ین متمثلة ف�مایلي 

 .قدرة على التعلم �معدل أسرع من معدل الطفل العاد� -1

 .�یر و االستدالل تفوق قدرة الطفل العاد�قدرة على التف  -2

 .قدرات ابتكار�ه عال�ة -3

 .قدرة و ثورة لغو�ة و أوسع مما یتوفر لد� الطفل العاد� -4

 .مد� واسع من المعلومات -5

 .درجة �بیرة و غیر محدودة من حب االستطالع  -6

 .قدرة �بیرة على المالحظة  -7

عمرو أبو .د(.و مستو� طموح عال مستو� مرتفع من الدافع�ة و �الذات الدافع�ة لالنجاز، -8

 )89-88، الصفحات 1997جمال اسماعیل النم�ي، .المجد، د

أن الموهو�ین یتمیزون �الكثیر من الخصائص الشخص�ة االیجاب�ة ) 2001(و�ر� سل�مان 

دافع�ة االنجاز والثقة �النفس مثل الجرأة والمغامرة والرغ�ة في التفوق مع درجة عال�ة من 

  وحسن التصرف

عمرا �االضافة �ما یر� �أن الموهو�ین یتصفون �الرغ�ة في التعامل مع من هم أكبر منهم 

. د, السب�عي(.إلى قدراتهم الق�اد�ة والقدرة على االندماج في الجماعة واالمتثال لمعاییرها

 )21، صفحة 2009معیوف، 

یتصف األطفال الموهو�ین �ذلك ب�عض سمات الصحة النفس�ة و من أهمها قوة األنا، و  -9

 .الثقة �النفس و االكتفاء الذاتي 
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التمتع �القدرة على تحقی� التواف� الشخصي و التواف� االجتماعي و التواف� الكلى  - 10

 .و المهارات االجتماع�ة و االعتماد على الذات 

الموهو�ین ب�عض السمات غیر المرغو�ة اجتماع�ا مثل الس�طرة و یتصف األطفال  - 11

العدوان إلى جانب السمات األخر� المقبولة اجتماع�ا مثل الثقة �النفس و االستقالل الذاتي و 

، 1997جمال اسماعیل، .د/ عمرو أبو المجد .د, النم�ي(.تكو�ن صورة ایجاب�ة عن الذات 

 )89حة صف

خطورة اكتشافهم م��را والمحافظة علیهم و و أهم�ة الموهو�ین وق�متهم وأهم�ة - 5- 2- 1

  :رعایتهم وتنمیتهم 

ل�س هناك أدنى شك في األهم�ة القصو� لكافة أنواع و أش�ال المواهب و ق�متها و أهم�ة و خطورة 

التي تحاف� علیها و تحقی� االستفادة اكتشافها م��را و المحافظة علیها و تعهدها �الرعا�ة و العنا�ة 

  .القصو� منها و ما �م�ن أن یترتب على ازدهارها من انجازات تدفع �ال�شر�ة إلى مز�د من التقدم 

الموهو�ین ذخیرة یجب أن تصان، و ال یجوز أن تهدد فهم القوة الدافعة التي تدفع « فیذ�ر أن 

ومن الخیر . التار�خ، و هي ود�عة الوطن و ثروته�ال�شر�ة إلى األمام و هم القلم الذ� ��تب �ه 

ومنعا لكثیر من الضرر و الض�اع أن تكتشف األطفال الموهو�ین في سن م��رة قبل أن ننغمس 

  .»مع الطفل في أخطاء تضر �ه و تضر من حوله 

الموهو�ون في �ل مجتمع هم الثروة القوم�ة و « : �ما �عبر عن نفس المعنى و یؤ�ده أخر �قوله 

و هم ذخیرة الوطن و منا�ع سعادته ... هم الطاقة المحر�ة الدافعة نحو الحضارة و التقدم و البناء 

و رفاهیته و ثروته و هم عدة الحاضر و قادة المستقبل في شتى الم�ادین و المجالت، فعن 

ان طر�قهم ازدهرت الحضارة و تقدمت اإلنسان�ة و خطت خطوات واسعة إلى األمام  فاستخدم اإلنس

خر غیر �و�بنا الذ� نع�ش ف�ه، و اقتر�ت المسافات آت أقدامه �و��ا ئالذرة وغزا الفضاء و وط

  ..بین المجتمعات و تالقت الحضارات

لم و تزدهر الحضارة في نمو و اطراد و ستص�ح اإلنسان�ة أكثر إنسان�ة مادام اوسوف یتقدم الع

التطلع إلى عقول الموهو�ین و  لذلك ��ون من الضرور� .. .هناك ف�ر خالق و عقل مبدع

  .استعداداتهم والسعي للحفا� علیها و تعهدها �الرعا�ة و التنم�ة
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�اإلضافة لما تقدم یتف� معظم علماء النفس و التر��ة و المر�ین على أن عدم اكتشاف الموهو�ین 

تحققه من  في مختلف المجاالت یؤد� إلى إهدار هذه العقول و عدم االستفادة منها و مما �م�ن أن

ثارا آانجازات، �ما �م�ن أن یؤد� إهمالهم إلى العدید من اإلضرار التي �م�ن أن یترتب علیها 

ضارة و سلب�ة على الموهو�ین أوال و قد تمتد إلى المح�طین بهم و المجتمع ��ل و یبرر هؤالء 

و توجهها التوجه  اعتقادهم هذا ��ون الموه�ة طاقة تحرك صاحبها و تدفعه واذا لم �حسن استغاللها

السل�م و رعایتها فإنها قد تدفع صاحبها إلى توج�ه طاقاته إلى مسارات ضارة �ه و �المجتمع من 

  )85- 84، الصفحات 1997جمال اسماعیل النم�ي، .عمرو أبو المجد، د.د(.حوله 

  : االكتشاف الم��ر للموهو�ین- 6- 2- 1

على ضوء التقدم و التطور الهائل الذ� وقع في الق�اس النفسي سواء ف�ما یتعل� �ق�اس الذ�اء أو 

االستعدادات و القدرات االبتكار�ة أو ق�اس العدید من جوانب و سمات الشخص�ة، أص�ح من 

أو  التعرف على الطفل المتفوق عقل�ا و اكتشافه م��را قبل دخول المدرسة االبتدائ�ة اآلنال�سیر 

على األقل خالل السنوات األولى من هذه المرحلة التعل�م�ة و لكن أص�ح التعرف على الطفل 

الموهوب في النواحي الر�اض�ة أو الجوانب االجتماع�ة �الق�ادة و غیرها أمر على درجة أكبر من 

�ة الصعو�ة ألنه یتطلب العدید من الق�اسات المتخصصة إال أن �عض مؤسسات التنشئة االجتماع

) األسرة و المدرسة و أجهزة اإلعالم و النواد� االجتماع�ة و الر�اض�ة و العلم�ة و الم�ت�ات ( 

تستط�ع أن تقوم بدور فعال و أساسي للمساعدة على االكتشاف الم��ر لألطفال الموهو�ین ومن ثم 

جمال اسماعیل النم�ي، .مرو أبو المجد، دع.د(.تسهیل عمل�ات االنتقاء في المراحل التال�ة 

  )89، صفحة 1997

أنه من المتعارف عل�ه في طر�قة االنتقاء أن المعلم أو المدرس  "مجید خر��� ر�سان.د"و�قول 

, التر��ة الر�اض�ة الذ� ��ون هو المدرب في أغلب األح�ان یلعب الدور الرئ�سي إلتمام هذه العمل�ة

فیوجه , وذلك �ح�م تواجده مع األطفال خالل الحصص المعدة لدروس التر��ة البدن�ة والر�اض�ة

ز�ادة , بل و�قوم أح�انا ب�عض االخت�ارات المیدان�ة, ظن أنهم أفضل من غیرهمالدعوة أح�انا لمن �

أ�ضا غیر متكاملة لتعطي صورة واضحة وقد تكون , �ونها ل�ست مقننة ومجر�ة علم�ا, على ذلك

ف��ون تقی�مه عندئذ غیر موضوعي اعتمد على التجر�ة , عن نمو الطفل من جم�ع مظاهره

  .األسس العلم�ة الصح�حةالشخص�ة أكثر منه على 
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االنتقاء عمل�ة مهمة ومتشع�ة االتجاهات وحلها الصح�ح یتطلب عمال جماع�ا �شترك ف�ه  و

عن طر�� , و�قوم المدرب هنا �الدور الرئ�سي, المدرب والطبیب وعالم النفس على مد� مراحله

والمتا�عة , سجلةل��شف الموهو�ین منهم من خالل المالحظات الم, اتصاله الدائم مع األطفال

, خر���(.ال أن ینتظر بروزهم وتقدمهم إل�ه من تلقاء أنفسهم. واالخت�ارات المنظمة المتعددة, الدائمة

  )230، صفحة 1998ر�سان، 

  :دوراألسرة في اكتشاف ورعا�ة الموهو�ین- 1- 6- 2- 1

أوالدها، و ال �قتصر األمر على هذا فق� بل �متد ل�ص�ح تلعب األسرة دورا �بیرا وحیو�ا في رعا�ة 

في إم�انها اكتشاف الشخص الموهوب خاصة إذا ما تواجدوا احتمال التواجد بین أفرادها و عل�ه 

  :یتمثل دورهم في تحقی� ذلك من خالل

ت من المفید أن �عرف اآل�اء أبناؤهم معرفة حق�ق�ة موضوع�ة و أن ��تشفوا مواهبهم إن وجد -1

  .في سن م��رة

  .أن تكون نظرتهم ألبنائهم �عیدة عن التحیز والم�الغة -2

یجب أن ��ون اآل�اء أكثر صراحة مع أنفسهم فیجب أن یدرك اآل�اء أنه في �عض األح�ان أن  -3

  .أبنائهم لم �صلوا إلى الدرجة المطلو�ة من التفوق العقلي

  .سب�ا مش�الت ألبنائهمأبنائهم و مواهبهم، األمر الذ�  عدم م�الغة اآل�اء في تقدیر قدرات -4

الفهم الخاطئ لآل�اء، و ضی� الفهم، فیتعرض الموهو�ون لعدم اكتراث اآل�اء و إهمالهم  -5

  .لمواهب ألبنائهم و قدراتهم

من األهم�ة أن تتعرف األسرة على األطفال الموهو�ین في سن م��رة من ح�اتهم و الس�ما أن  -6

�الفرصة األولى  ظىالعقل�ة و المواهب ال تبدو واضحة واضحة و ملموسة إذا أن األسرة تح القدرات

  .في اكتشاف هذه المواهب

یجب أن توفر األسرة لألبناء الموهو�ین اإلم�ان�ات المناس�ة و الظروف المالئمة و مجاالت  -7

  .�ةالتف�یر و العمل و البیئة المناس�ة حتى �م�ن استغالل القدرات العقل

یجابي في تنم�ة الوعي و القدرات االبتكار�ة أو الر�اض�ة، إ�م�ن أن ��ون لآل�اء دور حیو� و  -8

وذلك من خالل األحداث التي تمر بنا و نراها و نالحظها، ففي المجال الر�اضي مثال نجد أن 

صل�ة متا�عة حدث ر�اضي، من خالل متا�عة العب أو فر��، �م�ن أن تكون مثیرات للخبرات األ
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آل�اء العمل على إثارة االبتكار و المشاعر و او القدرات الر�اض�ة الكامنة لدیهم، إذا یجب على 

  .مناقشتها و خل� ال�اعث الر�اضي الداخلي للموهو�ین 

تقبل األسرة لتفوق الموهو�ین و موازنة التعامل معهم فال یجب أن نح� من قدراتهم و قدر  -9

و نهملها، �ذلك یجب عدم الم�الغة في الثناء أو المد�ح الذ� یؤد� مواهبهم أو نسئ استغاللها أ

  .إلى االستغالل و الغرور 

یجب أن ینظر اآل�اء ألبنائهم الموهو�ین نظرة شاملة ال النظر إلیهم من زاو�ة واحدة، فیجب  - 10

جتماع�ة، أن ینظر إلیهم على أنهم �شبهون اآلخر�ن العادیین في حاجاتهم األساس�ة و عالقاتهم اال

  )28- 27، الصفحات 2004هد� دمحم دمحم، , الخضر� (.فمن حقهم أن �ع�شوا ح�اة طب�ع�ة 

  :دور الناد� أو المؤسسة التر�و�ة في رعا�ة الموهو�ون ر�اض�ا- 2- 6- 2- 1

ة مسؤول�ة التعرف على الموهو�ین و اكتشافهم، بل و �و��قع على عات� الناد� أو المؤسسة التر 

أن نوضح وعل�ه �م�ن حفز بواعثهم و الحصول على الكفاءة القصو� لهذه القدرات و المواهب، 

�عض النقا� التي �م�ن أن تسهم في رعا�ة هؤالء الموهو�ون ر�اض�ا و التي �م�ن أن تتمثل هذه 

  : النقا� في التالي 

طفال الناشئین و �أعداد �بیرة على نشا� واحد و مدرب واحد، فهذا یجعل عدم تكر�س وقت األ -1

من الصعو�ة على المدرب اإللمام بر�اضی�ه و ظروفهم و قدراتهم و هوایتهم و میولهم خاصة في 

  .مرحلة الممارسة األول�ة للنشا� الر�اضي 

المناس�ة للح�م ) الخ ...و اخت�ارات  –وسائل ق�اس ( یجب إلمام المدرب �المح�ات الر�اض�ة  -2

  .على الناشئ الموهوب و اكتشاف قدراتهم الر�اض�ة

ضرورة توفیر أسالیب الق�اس المناس�ة في الناد� التي تساعد في التعرف على الموهو�ین،  -3

فالمدرب یثار و �عتمد على المالحظة الشخص�ة و االخت�ارات ال�س�طة الدور�ة التي قد تفتقد إلى 

  .لم�ة في الح�م على ر�اضی�ه ت العالمعامال

ضرورة وضع خطة شاملة و برامج متكاملة قائمة على أساس فهم المعلومات التي تجمعها  -4

هد� , الخضر� (.عن الموهوب، مع ضرورة توافر قدرات علم�ة لتفسیر هذه المعلومات و ترجمتها

  )29- 28، الصفحات 2004دمحم دمحم، 
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  :العمر المناسب لالنتقاء في �رة القدم - 7- 2- 1

 10 إلى �8شیر �عض الخبراء إلى أن العمر المناسب النتقاء الناشئین في �رة القدم هو من 

سنوات على أساس أن  10 إلى 9سنوات، بینما تشیر أراء أخر� إلى أن العمر المناسب هو من 

هذا العمر �سمح للناشئین بإتقان المهارات األساس�ة لكرة القدم، �ما أن إعداد الالعب �عد ذلك 

سنوات، خالل هذه الفترة �مر الناشئ �المراحل المختلفة لالرتقاء للتأكد  10 إلى 8یتطلب فترة من 

ة مستمرة من سن العاشر إلى نها�من مستو�ات تقدمه و على ذلك �م�ن اعت�ار عمل�ة االنتقاء 

  )114، صفحة 1997جمال اسماعیل النم�ي، .عمرو أبو المجد، د.د(.)سنة18( مرحلة الناشئین 

یبین سن الكشف الم��ر بدا�ة التخصص وال�طولة في �عض األلعاب ) 01(جدول رقم 

  )79، صفحة 2004هد� دمحم دمحم، , الخضر� (.الر�اض�ة

  سن ال�طولة  سن المتخصص  سن الكشف الم��ر  األلعاب

 �رة القدم - 

 �رة السلة - 

 �رة الید - 

  �رة الطائرة - 

10 -12  

7-8  

10 -12  

11 -12  

11 -13  

10 -12  

11 -13  

14 -15  

17 -18  

16 -18  

16 -17  

16 -18  

 الس�احة - 

 �رة الماء - 

  غطس - 

4-7  

7-9  

6-8  

10 -12  

12 -14  

12 -14  

15 -17  

16 -18  

14 -17  

 مالكمة - 

 مصارعة - 

 جم�از - 

 ألعاب قو�  - 

 رفع األثقال - 

 تنس - 

 فروس�ة - 

  دراجات - 

13 -14  

13 -14  

6-7  

10 -12  

11 -13  

6-7  

12 -14  

14 -15  

15 -16  

15 -16  

12 -14  

13 -14  

15 -16  

12 -14  

16 -18  

16 -17  

17 -18  

16 -18  

14 -17  

17 -18  

17 -18  

14 -17  

17 -18  

17 -18  
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  :اإلنتقاء الر�اضي - 3- 1

  :للناشئین الموهو�ین الر�اضي االنتقاءمفهوم  - 1- 3- 1

عمل�ة مستمرة یتم من خاللها المفاضلة بین الالعبین من خالل :"نتقاء في الر�اضة �أنهاال �عرف

  .عدد �بیر منهم ط�قا لمحددات معینة

و�عني أ�ضا اخت�ار أفضل الالعبین قي المجموعة المتاحة منهم من خالل الدراسة المتعمقة لجم�ع 

, حماده(.الجوانب المؤثرة في المستو� الر�اضي اعتمادا على األسس والم�اد� والطرائ� العلم�ة

  )303، صفحة 2001مفتي إبراه�م، .د

األفراد الذین  اخت�ارلى عمل�ة تهدف إ االنتقاء� دمحم حسن العالو� ونصر الدین رضوان �أن و�ر 

أ� من , تتوفر لدیهم خصائص وسمات و قدرات و استعدادات �بیرة یتطلبها نشاطهم الر�اضي 

دمحم نصر , دمحم حسن العالو� (.خالل تحدید صالح�ة هؤالء األفراد لممارسة هذا النوع من الر�اضة 

  )93، صفحة 1988الدین رضوان، 

هو عمل�ة تتطلب العثور في وس� �بیر على  االنتقاء"�أن )ر�ني وأل ( �ال من العالمین یر�  �ما

 .MONPETI, RICHARD).طاء مهارات عال�ة في ر�اضة معینةأفراد لدیهم قابل�ة إلع

PANJUOTA KLOUNTROW, 1989, p. 306) 

الناشئ مع خصائص  استعداداتعمل�ة تحدید : "�أنه  أ�ضا )volkon ) "1997فولكون " �عرفه 

من , بهذا الش�ل �عتبر نوعا من التنبؤ على أساس علمي سل�م  فاالنتقاء" نشا� ر�اضي معین 

 )قدراته الكامنة(استعداداته�معنى تحدید , عما س��ون عل�ه الناشئ مستق�ال  االستداللخالله �م�ن 

  .في المستقبل إذا ما أعطي العنا�ة الالزمة في التدر�ب  التي تسمح له بتحقی� إنجازات عال�ة

الصعو�ة؛ نظرا الن المدرب عل�ه أن یتن�أ وعلى ذلك فإن االنتقاء الر�اضي هو عمل�ة في غا�ة 

  .للطفل �قدراته الر�اض�ة المستقبل�ة التي لم تظهر �عد في الوقت الحالي

البدن�ة و المرفولوج�ة و الفسیولوج�ة و (المختلفة �عتبر عمل�ة مر��ة لها جوانبها فاالنتقاءومن هذا 

لذا �ان من الضرور� مراعاة  األسس العلم�ة لكافة تلك الجوانب عند تنظ�م و ,  )إلخ.....النفس�ة 

  )14- 13، الصفحات 2002دمحم لطفي، , طه(. االنتقاء اتإجراء عمل�
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) 1999(؛ �سطو�سى أحمد )1999(؛ عادل عبد ال�صیر )2002(و�تف� �ل من دمحم حسن عالو� 

إم�اناته یز�د من إم�ان�ة  استعداداتهأن توج�ه الناشئ إلى نوع النشا� الر�اضي الذ� یتناسب مع 

واالنتقاء هو اخت�ار العناصر ال�شر�ة التي تتمتع . وصوله إلى المستو�ات الر�اض�ة العال�ة

ومات الناجح في النشا� الر�اضي و فقا الخت�ار علمي یتأسس على مجموعة من المعارف �مق

إذا أعطیت لها والم�اد� العلم�ة السل�مة لعناصر �م�ن التنبؤ لها �الوصول إلى أعلى المستو�ات 

الرعا�ة الكاملة والمتوازنة؛ وانتقاء الموهو�ین ر�اض�ا هو عمل�ة یتم من خاللها اخت�ار أفضل 

العبین على فترات زمن�ة مبن�ة على المراحل المختلفة إلعداد الر�اضي؛ وهو أ�ضا عمل�ة ال

  .دینام���ة مستمرة طو�لة األمد للتنبؤ �المستقبل الر�اضي للناشئ وما �م�ن تحق�قه من نتائج

أن عمل�ة االنتقاء البد وأن تخضع لمعاییر وأسس مقننة من ) 2002(و�ذ�ر دمحم صبر� عمر

المواهب ذات قدرة تنبؤ�ة عال�ة من مرحلة إلى أخر� ومن نشا� إلى أخر إال  الكتشاف اخت�ارات

أننا �م�ن أن نأخذ في االعت�ار إشراك أكبر عدد من الناشئین في الممارسة المالئمة إلم�ان�اتهم 

 معالبدن�ة والجسم�ة وتوس�ع قاعدة الممارسین واالهتمام بنوع�ة التدر��ات في اتجاه العموم�ات 

، 2015سعد فتح هللا دمحم العالم، .د(.مراعات الق�اسات واالخت�ارات المستخدمة في عمل�ة التبؤ

  )39صفحة 

لق�اس �ذلك العلوم التر�و�ة إلى وا واالخت�ارو�شیر �ثیر من المتخصصین في مجال التدر�ب 

والفلسف�ة  االقتصاد�ةمن الناح�ة التخط�ط�ة و  �أنه مش�لة متعددة األوجه " تعر�ف اإلنتقاء 

 )18، صفحة 2004هد� دمحم دمحم، , الخضر� (.والتر�و�ة

أفضل العناصر من الالعبین في  اخت�ارهو عمل�ة تهدف إلى  االنتقاءو�ر� الطالب ال�احث �أن 

ى أسس عل اعتماداوس� �بیر و ذلك من خالل دراسة جم�ع الجوانب المؤثرة في المستو� الر�اضي 

  .و م�اد� و طرق علم�ة سل�مة

  : االنتقاءأهم�ة  - 2- 3- 1

أحد األنشطة اإلنسان�ة  �اعت�اره األهم�ة خاصة في النشا� الر�اضي،عمل�ة في غا�ة  االنتقاء�عتبر 

 خاصة من أجل استعداداتغیر العاد�ة التي تتمیز �مواقفها الصع�ة و التي تتطلب من ممارسیها 

  .التفوق االستمرار و 

أن عمل�ة ) : 1986("belgakovaبولوجا �وفا " و, ) volkov" )1997فولكوف"و یر� �ل من 

  :في النشا� الر�اضي ترجع أهمیتها إلى ما یلي  االنتقاء
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  : اإلنتقاء الجید یز�د من فاعل�ة �ل من عملیتي التدر�ب و المنافسات الر�اض�ة -أ

, التدر�ب , اإلنتقاء : �عتمد على ثالثة عناصر رئ�س�ة هي , فالتفوق في أ� نشا� ر�اضي 

ولكن إذا ما اعطیت عمل�ة ,اض�ة عال�ة ء جید تحقی� نتائج ر�وال �م�ن بدون إنتقا, والمنافسات 

وأجر�ت في إطار تنظ�مي دقی� مبني على أسس علم�ة سل�مة , االنتقاء القدر الكافي من العنا�ة

و�التالي أم�ن تحقی� أفضل ,انع�س ذلك على عمل�ات التدر�ب والمنافسات و زاد من فاعلیتها 

  )14، صفحة 2002دمحم لطفي، , طه(.ض�ة في أسرع وقت و�أقل جهد مم�نالنتائج الر�ا

  :الفعالة من ح�اة الالعب الر�اض�ةقصر مرحلة الممارسة  - ب

فقد أثبتت العدید من الدراسات أن فترة الممارسة الفعالة لالعب الر�اض�ة تعتبر قصیرة نسب�ا فهي 

فإذا ما أجر�ت عمل�ة  ،النشا� الر�اضيوذلك ت�عا لنوع ) سنوات10-05(تز�د في المتوس� عن ال 

أفضل العناصر من الناشئین الذین یتمتعون �قدرات و  اخت�اروتم  على أسس علم�ة سل�مة، االنتقاء

فإن هذه الفترة من الممارسة �سوف  ،� مع متطل�ات نوع النشا� المختارخاصة تتف استعدادات

  .ی� أفضل النتائج الر�اض�ة سوف تكون �اف�ة لتحقو  ،تكون أكثر فعال�ة رغم قصرها

  :االستعدادات الخاصةبین الناشئین من حیث  الواضحة وجود الفروق الفرد�ة-ج

سواء من الناح�ة البدن�ة أو , إن الفروق الفرد�ة الموجودة بین الناشئین في استعداداتهم الخاصة 

ال تسمح  إلخ،...العقل�ة و النفس و الحر��ة وسمات الشخص�ة  ومن الناح�ة النفس�ة �الوظائف

ة في الزمن المتاح في تلك الفترة الفعالة من ن من تحقی� النتائج الر�اض�ة المرجو لجم�ع الناشئی

  )15، صفحة 2002دمحم لطفي، , طه(.ح�اتهم الر�اض�ة 

  :سن بدا�ة الممارسة ت�عا لنوع النشا� الر�اضي  اختالف -د

�عتبر تحدید سن بدا�ة ممارسة النشا� الر�اضي من أهم العوامل التي یجب مراعاتها عند إجراء 

حیث أن بدا�ة  الممارسة من نشا� ر�اضي آلخر، اختالف سن نظرا لحتم�ة,  االنتقاءعمل�ات 

�ص�ح لها  وح �ه لممارسة نشا� ر�اضي معین،مالممارسة الم��رة أو المتأخرة عن السن المس

 إال أنه لن یتم التحدید الدقی�وعلى نتائج الالعب ف�ما �عد  السلب�ة على فاعل�ة التدر�ب، انع�اساتها

  :لسن بدا�ة الممارسة إال من خالل

السن الذ� �م�ن لالعب  متوس�تحدید سن ال�طولة الخاص ��ل نشا� ر�اضي وهو ع�ارة عن  - 

  .أن �حق� ف�ه أفضل مستو� 

  .معرفة الفترة الزمن�ة التي تستغرقها عمل�ة إعداد الالعب حتى �م�ن تحقی� التفوق  - 
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في سن م��رة وذلك  أثبتت العدید من الدراسات وجود أنشطة ر�اض�ة من الضرور� ممارستها- 

  )جم�از- الس�احة(العصبي  �األنشطة التي تتمیز �التواف� الحر�ي نظرا لطب�عتها،

�السن  االلتزام�م�ن أن یتحق�  االنتقاءفمن خالل إجراء الق�اسات الخاصة �عمل�ة ,وعلى ذلك 

فضال عن التغلب على مش�لة عدم , المناسب للبد� في ممارسة �ل نشا� ر�اضي على حدة 

تي ال "biologicalage"والعمر البیولوجي  "chronlogicalage"التطاب� بین العمر الزمني 

�عض الصفات أو القدرات الخاصة  ��ء نموواضحة من حیث سرعة أو  اختالفاتتظهر في ش�ل 

  )17- 16، الصفحات 2002دمحم لطفي، , طه(.�الناشئ مقارنة �أقرانه من نفس السن 

 استثمارتساعد في  االنتقاءأن عمل�ة  "خر��� مجید و إبراه�م رحمة دمحم ر�سان" و�ر� �ل من

الجهود ال�شر�ة في هذا المیدان �ما أنها تأتي �أفضل العناصر من الناح�ة البدن�ة و النفس�ة و 

ر�سان , دمحم(".مما �ساعد في إحراز أفضل النتائج  إلى التدر�ب المتقن، واالجتماع�ةالفسیولوج�ة  

  )11، صفحة 1990خر��� و إبراه�م رحمة، 

وٕانما �عني أ�ضا  ه ال �قتصران على إعداد األ�طال،التوج�و  االنتقاءإن : "أما ف�صل ع�اش �قول

ف�صل، , ع�اش(" .د �غرض إش�اع رغ�اته عند ممارستهنوع النشا� الر�اضي الذ� �الئم الفر  اخت�ار

  )40، صفحة 1997

 :أهداف اإلنتقاء الر�اضي  - 3- 3- 1

أن األ�حاث الرئ�س�ة في مجال ال�حث عن المواهب تهتم  ")trentrj, yu B)2009"�شیر ترنتو�و

بهدفین رئ�سیین األول هو �یف یتم الكشف عن الر�اضیین الموهو�ین في سن م��رة؟ و الثاني 

  )43-42، الصفحات 2015سعد فتح هللا دمحم العالم، .د(التدر�ب�ة الفرد�ة؟ اإلم�ان�اتماهي 

) 1999(و�سطو�سى أحمد) 1999(وعادل عبد ال�صیر) 1996(�ال من مفتي إبراه�مو�شیر 

  :أن أهم أهداف عمل�ة االنتقاء في المجال الر�اضي ما یلي) 2000(وعصام عبد الخال�

 .االكتشاف الم��ر و التعرف على الموهو�ین ر�اض�ا في مراحل االنتقاء المناس�ة - 

 .تحدید المودیل الر�اضي للمواصفات و المتطل�ات الجسم�ة والبدن�ة والحر��ة - 

ى فترات زمن�ة لإیجاد قاعدة عر�ضة من ذو� الموه�ة الر�اض�ة الخت�ار أفضل العناصر ع - 

 .متعددة

 .والحفا� علیهم من الض�اعرعا�ة الموهو�ین ر�اض�ا  - 
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 .استثمار الوقت وتوج�ه الجهد وتخص�ص المال لالعبین ذو� االستعداد المناسب - 

 .التوج�ه المثمر للناشئین نحو األنشطة الر�اض�ة التي تتف� مع استعداداتهم وقدراتهم - 

 .أساس لتقنین وتوج�ه مسار عمل�ة التدر�ب إلى المسار الصح�ح - 

 .ومقدراتهم الستعداداتهمالر�اض�ة المناس�ة  األنشطةى أساس لتوج�ه الالعبین إل - 

 .توج�ه عمل�ات التدر�ب �غرض تنم�ة وتطو�ر الصفات و الخصائص البدن�ة - 

 .المساعدة في نجاح عمل�ة التخط�� السل�م والتنبؤ المبني على األسس العلم�ة - 

للوصول إلى ترشید عمل�ة التدر�ب لتنم�ة قدرات الفرد في ضوء ما ین�غي تحق�قه  - 

  )44- 43، الصفحات 2015سعد فتح هللا دمحم العالم، .د(.المستو�ات الر�اض�ة العالم�ة

� المضمون و التي تمثل الطر� االنتقاءفي ضوء نظر�ة  االنتقاءفي حین یوضح آخرون أهداف 

  :لصناعة ال�طل ف�ما یلي

 الم��ر للمواهب  االكتشاف -1

 صقل المواهب و إظهار م�نون موهبتها  -2

 رعا�ة المواهب و ضمان تقدمها حتى سن ال�طولة  -3

 االستفادةتوج�ه عمل�ة التدر�ب الر�اضي نحو مفردات التفوق في الفرد الر�اضي لحسن  -4

 .منها 

 )20، صفحة 2004هد� دمحم دمحم، , الخضر� (.م�افحة تسرب المواهب  -5

  :االنتقاء الر�اضي أنواع - 4- 3- 1

  :إلى ما یلي  االنتقاءفي ضوء األهداف السا�قة �م�ن تقس�م أنواع 

 نوع الر�اضة المناس�ة للفرد  إلى�غرض التوج�ه  االنتقاء -1

وفي هذا النوع ��ون للدراسة التقس�م�ة ألعضاء الفر�� , لتش�یل الفرق المتجانسة  االنتقاء -2

 أهم�ة �بر� 

عمرو أبو .د, النم�ي(.للمنتخ�ات القوم�ة من بین الالعبین ذو� المستو�ات العل�ا  االنتقاء -3

 )101، صفحة 1997جمال اسماعیل، .د/ المجد 

  :االنتقاء مراحل - 5- 3- 1

  :)االنتقاء المبدئي(المرحلة األولى 
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الموهو�ین وتستهدف هذه المرحلة تحدید الحالة الصح�ة وهي مرحلة التعرف المبدئي على الناشئین 

البدن�ة، والخصائص واست�عاد من ال تؤهلهم ل�اقتهم  ة للناشئ من خالل الفحوص الطب�ة،العام

ومد� قر�ها أو �عدها عن المعاییر و  ،وسمات الشخص�ة لد� الناشئین ،والوظ�ف�ة المورفولوج�ة،

  .الر�اضي المتوقع أن یوجه الناشئ لممارسته المتطل�ات الضرور�ة لممارسة النشا� 

�صعب الكشف من خاللها عن نوع�ة التخصص الر�اضي للناشئ  االنتقاءأن المرحلة األولى من 

و أن مواه�ه تظهر �عد ذلك خالل ممارسة النشا� �ما أنه ال یجب الم�الغة في وضع متطل�ات 

�ن قبول ناشئین ذو� خصائص و استعدادات األولى و�ناء على ذلك �م االنتقاءعال�ة خالل مرحلة 

  .في المستو� المتوس� 

سنة ومنها یتم التعرف المبدئي على  12-11و�تف� العلماء على أن المرحلة األولى تبدأ من عمر 

المبتدئین الموهو�ین وذلك من خالل تحدید الحالة الصح�ة العامة و التقدیر المبدئي للمستو�ات 

األفراد ال ف والقدرات العقل�ة،سات الجسم�ة و الوظ�ف�ة و سمات الشخص�ة القدرات البدن�ة و الق�ا

ا �ل فرد تم توجیهه لممارسة هذه القدرات التي یتمیز به اكتشاففإن  یتساوون في قدراتهم و�التالي

نوع معین من األنشطة الر�اض�ة یتالءم مع ما یتمیز �ه إنما �عجل �الحصول على النجاح وتحقی� 

  .المطلو�ة مع االقتصاد في الوقت و الجهد والمال المستو�ات 

و االخت�ارات و المقای�س هي الطر�قة الموضوع�ة الخت�ار المبتدئین المتقدمین لممارسة �رة القدم 

إذ یجب أن یوجد اتساق بین ... لما لذلك من أهم�ة قصو� في تحقی� األهداف الموضوع�ة 

ة ألن االخت�ارات ماهي إال وسیلة تساعدنا على تقو�م األهداف الموضوع�ة و االخت�ارات المستخدم

  .األداء و مقارنة المستو�ات �األهداف الموضوعة 

  ) :    اإلنتقاء الخاص(المرحة الثان�ة 

وتستهدف انتقاء أفضل الناشئین من بین من نجحوا في االخت�ارات المرحلة األولى وتوجیههم إلى 

وتتم هذه المرحلة �عد أن ��ون الناشئ قد مر �فترة  ،م�اناتهمإنوع النشا� الر�اضي الذ� یتالءم مع 

تدر�ب�ة طو�لة نسب�ا و تستغرق ما بین عام و أر�عة أعوام  ت�عا لنوع النشا� الر�اضي و تستخدم في 

لخصائص المرفولوج�ة هذه المرحلة المالحظة المنظمة و االخت�ارات الموضوع�ة لق�اس مد� نمو ا

الناشئ للمهارات و مستو� تقدمه  إتقانر الصفات البدن�ة و النفس�ة و مد� سرعة تطو و الوظ�ف�ة و 

في النشا� وتدل المستو�ات العال�ة في هذه الجوانب على موه�ة الناشئ و إم�ان�ة وصوله 
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- 103فحات ، الص1997جمال اسماعیل، .د/ عمرو أبو المجد .د, النم�ي(.للمستو�ات العال�ة 

104(  

  ) : اإلنتقاء التأهیلي(المرحلة الثالثة 

إن هذه الطر�قة تستهدف التحدید األكثر دقة لخصائص الناشئ و قدراته �عد انتهاء المرحلة الثان�ة 

یتر�ز االهتمام , الناشئین األكثر �فاءة لتحقی� المستو�ات الر�اض�ة العال�ة  انتقاءمن التدر�ب و 

الالزمة  Morpho-functionalفي هذه المرحلة على ق�اس مستو� نمو الخصائص المورفووظ�فة

لتحقی� المستو�ات الر�اض�ة العال�ة و نمو االستعدادات الخاصة بنوع النشا� الر�اضي و سرعة و 

  .ستعادة االستشفاء �عد المجهود نوع�ة عمل�ات ا

 اتخاذ�ما یؤخذ في االعت�ار ق�اس االتجاهات و السمات النفس�ة �الثقة �النفس و الشجاعة في 

  .ن السمات التي یتطلبها نشا� معینالقرار إلى غیر ذلك م

�ما أن هذه المرحلة هي التي یتم فیها تحدید قدرة الالعب للوصول إلى المستو�ات العال�ة وتتزامن 

في هذه  االنتقاءهذه المرحلة مع نها�ة المرحلة الثان�ة من اإلعداد طو�ل المد� حیث یهدف 

تحدید  المرحلة إلى التحدید الدقی� إلم�انات الناشئ للوصول للمستو�ات العال�ة و ذلك من خالل

  معدل نمو الخصائص الجسم�ة و الوظ�ف�ة 

. و العالقة المت�ادلة بین معدالت نمو الخصائص البدن�ة و القصور في مستو� األداء المهار� 

  )104-103، الصفحات 1997جمال اسماعیل، .د/ عمرو أبو المجد .د, النم�ي(

هي جم�ع المناهج المستعملة في ق�اس المعاییر في میدان :االنتقاء الر�اضي أسالیب - 6- 3- 1

  :و تستعمل األسالیب التال�ة, االنتقاء

  التجر�بي االنتقاءطر�قة  - 

  العفو�  االنتقاءطر�قة - 

  )المر�ب(المعقد  االنتقاءطر�قة - 

من قبل المدر�ین عن طر�� ال�حث البیداغوجي أو  استعماالهي الطر�قة األكثر  :التجر�بي االنتقاء

حیث أن التجر�ة تلعب دورا هاما �النس�ة للمدرب الذ� �قارن الالعب �النس�ة , التقی�م التجر�بي 
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�عتمد أساسا  االنتقاءحیث طا�ع هذا النوع من , العالمي  لنموذج أو العب معروف على الصعید

  .و الق�اس و اإلحصاء  االخت�اراتأنها تعتمد عل�ه  �ما, على معارف وخبرة المدرب و نظرته 

یتم من خالل تحسین  فاالخت�ار, ظهور المیل واالهتمام �الر�اضةبدأ م��را �مجرد  :العفو�  االنتقاء

الالعب �الر�اضة خاصة عند  اهتمامو �التالي یز�د , الحر�ات األساس�ة خالل التدر�ب أو الم�اراة 

�ما أن ال�عض  أو مقارنتهم �العب مشهور، الالعبین �مقارنتهم ب�عضهم  انتقاءوعادة یتم , الفوز 

  .�فتح المجال لذات�ة المدرب االنتقاءهذا 

وهي الطر�قة األكثر تعقیدا و األكثر موضوع�ة من حیث النتائج حیث أنها تسمح : المر�ب االنتقاء

یجب أن نحرص على أن تكون م�ونة من  االنتقاءعمل�ة  اخت�اربتقی�م الفرد من �ل الجوانب عند 

  .س��ولوج�ة ,  فیز�ولوج�ة, طب�ة , عدة طرق بیداغوج�ة 

تسمح بتقی�م الخصائص الشخص�ة للر�اضي و التي تتمثل في مستو� : الطر�قة البیداغوج�ة -أ

ستو� تطور الوظائف الحر��ة و الخصائص البدن�ة و الق�اسات الحر��ة و القدرات التنس�ق�ة و م

  .المختار  االختصاصقدرة العمل في  تح�م التقني و التكت��ي و استقرارال

وهذه الدراسة موجهة لدراسة الفرد�ات المرفولوج�ة و الوظ�ف�ة :الطر�قة البیولوج�ة الطب�ة  - ب

  .للر�اضي و حالة األجهزة الحیو�ة و صحة الر�اضي �صفة عامة 

سة و تقی�م التغیرات و إم�ان�ات تحلیل أنظمة تسمح هذه الطر�قة بدرا: الفیز�ولوج�ةالطر�قة -ج

  .ووظائف الجسم �اإلضافة إلى التنسی� الحر�ي تحت تأثیر الممارسة الر�اض�ة 

وتسمح هذه الطر�قة بدراسة الخصائص ال�شر�ة للر�اضي و التي تؤثر :الطر�قة الس��ولوج�ة  -د

�اض�ة و هذا بتنفیذ الخط� التكت���ة على اإلقدام الفرد� أو الجماعي على المقاومة و المنافسة الر 

  .بنجاح �فضل العمل�ات الحر��ة 

المعقد هي التي تسمح  لالنتقاءنالح� أن الطر�قة األخیرة  االنتقاءمن خالل األنواع الثالثة من 

الر�اضي لالنتقاءبتقی�م و تسل�� الضوء على مختلف الجوانب للتحدید الدقی� للمؤثرات العمل�ة 

.(k.klatomov, 1972, p. 74) 

  :الر�اضي  االنتقاءالم�ادئ و األسس العلم�ة لعمل�ات  - 7- 3- 1
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وقد , لتقر�ر صالح�ة الالعب  االنتقاءهناك �عض الم�اد� التي یجب مراعاتها عند إجراء عمل�ات 

  : تلك الم�اد� على النحو التالي) Melnikov) "1987میلین�وف"حدد 

أو لمواقف , لكل نشا� ر�اضي على حدة  االنتقاءإن ص�اغة نظام  :لالنتقاءاألساس العلمي   - أ

والق�اس , تحتاج إلى معرفة جیدة لألسس العلم�ة الخاصة �طرق التشخ�ص , تنافس�ة معینة 

  .األخطاء التي �قع فیها ال�عض د�حتى نضمن تفا, االنتقاءفي عمل�ة  استخدامهاالتي �م�ن 

  :شمول الجوانب  - ب

فمنها الجانب البدني و  ر�اضي متشا��ة و متشع�ة الجوانب،في المجال ال االنتقاءإن مش�لة 

جانب دون  مراعاةعلى  االنتقاءوال یجب أن تقتصر عمل�ات , المرفولوجي و الفسیولوجي و النفسي 

من قاعدة متكاملة �حیث تتضمن �افة جوانب  االنطالقفعند تقدیر صالح�ة الالعب یجب  اآلخر،

  .االنتقاء

  :الق�اس و التشخ�ص استمرار�ة -ج

ل الر�اضي ال في المجا االنتقاءحیث , �عتبر الق�اس و التشخ�ص المستمر من الم�اد� الهامة 

 یتطلبهاوٕانما هو عمل�ة مستمرة من الدراسة و التشخ�ص للخصائص التي  یتوقف عند حد معین،

ض�ة لالعبین خالل مختلف مراحل الح�اة الر�ا �انتظام سة تجر� تلك الدرا نوع النشا� الر�اضي،

  )23، صفحة 2002دمحم لطفي، , طه(.دائهم الر�اضي �غرض تطو�ر و تحسین أ

  : االنتقاءمالئمة مقای�س  -د

الصالح�ة یجب أن تتسم �المرونة الكاف�ة     و إم�ان�ة تقر�ر في إن المقای�س التي �عتمد علیها 

تظهر , انخفاضهاأو  ارتفاعهاحیث أن المتطل�ات المفروضة على الالعب سواء في  ,التعدیل

سواء , حل�ة المنافسة الر�اض�ة  انخفاضأو  ارتفاعطلب منه من حیث مرت�طة مرحل�ا بتغییر ما �

  .في داخل أو خارج الوطن 

  : لالنتقاءتر�و�ة الق�مة ال -ه

استعدادا و موه�ة الر�اضیین األفضل  انتقاءمنها في عمل�ة  االستفادةإن نتائج الفحوص ال یجب 

فحسب و إنما یجب استخدامها �ذلك في تحسین و رفع فاعل�ة عمل�ات التدر�ب عند وضع وتش�یل 

  .إلخ ....برامج اإلعداد و تقنین األحمال و�ذا تحسین ظروف و مواقف المنافسات 

  :ال�عد اإلنساني لالنتقاء - و
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و الحصول على نتائج تتسم �الدقة و الموضوع�ة  االنتقاءاألسلوب العلمي في عمل�ات  استخدامإن 

السلب�ة البدن�ة و النفس�ة التي قد تفوق قدراته وطاقاته  اآلثارأمر ضرور� لحما�ة الالعب من 

و خی�ة األمل الناتجة عن الفشل المتكرر الذ�  فضال عن حمایته من الشعور �اإلح�ا�, أح�انا 

  .و قدراته  استعداداتهنوع النشا� الر�اضي الذ� ال یتناسب مع  اخت�اریتعرض له في 

  : لالنتقاءالعائد التطب�قي  -ع

 االنتقاء اقتصاد�ةحتى یتحق� العائد التطب�قي المطلوب یجب أن تكون اإلجراءات الخاصة �عمل�ة 

من حیث الوقت والمال الذ� ینف� على األجهزة و األدوات و إعداد الكوادر حتى �م�ننا بذلك 

الفحوصات و تكرارها بین الحین واآلخر إلعطاء التوص�ات الالزمة على أساس نتائج تلك  استمرار

  )24، صفحة 2002دمحم لطفي، , طه(.الفحوصات 

  :الم�ادئ إرشاد�ة حول انتقاء الموهو�ین الناشئین  - 8- 3- 1

  .ألدائهماألساس على تنبؤ طو�ل المد� في �عتمد  الناشئین الموهو�ین انتقاء: األول المبدأ

إنها وسیلة لتحقی� بل  في حد ذاتها ناشئین الموهو�ین ل�ست غا�ةعمل�ة انتقاء ال :المبدأ الثاني

أن  ما �عنيوهو ,بهم إلى أفضل المستو�ات  لوصوللالمواهب أداء هؤالء تطو�ر و  هدف هو تنم�ة

  .تكمل �عضها ال�عض ضمن عدة عمل�اتین عمل�ة �و هاكتشاف المو 

لها قواعد  و معاییر تكون  الموهو�ین یجب أن توضع الناشئین انتقاءعمل�ة أن :المبدأ الثالث 

  .مرت�طة تماما �الوراثة 

  .یجب أن توضع في االعت�ارلها  االنتقاء للر�اض�ة المطلوبالمتطل�ات التخصص�ة : المبدأ الرا�ع

ن الناشئی انتقاءلذا یجب أن تكون عمل�ة  األداء الر�اضي متعدد المؤثرات، :المبدأ الخامس

  .الموهو�ین متعددة الجوانب أ�ضا

الناشئین الموهو�ین المظاهر  انتقاء عمل�ة یجب أن یوضع في االعت�ار خالل: المبدأ السادس

  :ها ما یليتالدینام���ة لألداء ومن أمثل

  العناصر المؤثرة في القدرة على األداء خالل المراحل السن�ة المختلفة  -
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، 2001مفتي إبراه�م، , حماده(.متطل�ات األداء �م�ن تنمیتها من خالل عمل�ة التدر�ب  -

  )313- 312الصفحات 

  :الر�اضي االنتقاء محدداتعالقات و - 9- 3- 1

  :قة االنتقاء ب�عض األسس العلم�ةعال- 1- 9- 3- 1

ت و و االستعدادا, ألسس العلم�ة مثل الفروق الفرد�ةااالنتقاء ب�عض النظر�ات و ترت�� مش�لة 

مما  االنتقاءوجم�عها ذات ق�م مت�اینة وهامة لمش�لة , و التصنیف, ومعدل ث�ات القدرات, التنبؤ

  .ت�طة�ستوجب إلقاء الضوء على هذه المجاالت المر 

  :�الفروق الفرد�ة  االنتقاءعالقة  - 2- 9- 3- 1

وقدراتهم البدن�ة و میولهم و اتجاهاتهم في الممارسة الحر��ة  استعداداتهماألفراد في  اختالفإن 

و ذلك �ما �سمح , لفة من األنشطة الر�اض�ة التي تناسب �ل فرد یتطلب �الضرورة أنواعا مخت

ٕام�ان�اتهم البدن�ة والعلم�ة د و بتغط�ة جم�ع المیول والرغ�ات و�ما یتماشى مع قدرات األفرا

و�التالي العمل�ة التدر�ب�ة لم �عد فیها األسالیب و البرامج الموحدة لكل األفراد فالتالمیذ و  التعل�م�ة،و 

الالعبین ل�سو قوالب ذات أ�عاد موحدة تصب فیها العمل�ة التعل�م�ة و العمل�ة التدر�ب�ة فاألمر 

تدر�ب الر�اضي یتطلب برامج متنوعة تناسب الطب�عة المختلفة لألفراد وهذا ما �حدث �الفعل في ال

  )108، صفحة 1997جمال اسماعیل، .د/ عمرو أبو المجد .د, النم�ي(.للمستو�ات العال�ة 

  : عالقة اإلنتقاء �التصنیف - 3- 9- 3- 1

له أهداف عدة أهمها تجم�ع األفراد أصحاب القدرات المتقار�ة في : Classificationالتصنیف

  :وهذا �حق� عدة أمور هي, تنظم لهم البرامج الخاصة بهمعات مجمو 

فوجود الناشئ داخل فئة متجانسة یز�د من إق�اله على النشا� و  :ز�ادة اإلق�ال على الممارسة-

  .شا��التالي یزداد مقدار تحصیله في هذا الن

, إذا اقتر�ت مستو�ات األفراد أو الفرق فسیزداد ت�عا لذلك التنافس بینهم :ز�ادة التنافس-

  . فالمستو�ات شدیدة الت�این بین الفرق أو األفراد قد تولد ال�أس و االستسالم 

الفرق �لما �انت النتائج عادلة والفرص الممنوحة �لما قلت الفروق الفرد�ة بین األفراد أو  :العدالة-

  .متساو�ة
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  .فالمستو�ات المتقار�ة تز�د من دافع�ة األفراد و الفرق في المنافسة  :�ةالدافع-

أنجح عما إذا �انت ة فإن عمل�ة التدر�ب تكون أسهل و إذا �انت المجموعة متجانس :نهج التدر�ب-

جمال اسماعیل، .د/ المجد عمرو أبو .د, النم�ي(.المجموعات مت�اینة من حیث القدرات البدن�ة 

  )109-108، الصفحات 1997

  : �التنبؤ االنتقاءعالقة - 4- 9- 3- 1

الالعبین في المراحل األولى تم�ننا من التعرف على استعداداتهم و قدراتهم  انتقاءإذا �انت عمل�ة 

و القدرات في المستقبل �عد من أهم أهداف  االستعداداتفإن التنبؤ �ما ستؤول إل�ه هذه , البدن�ة 

ومد� ما �م�ن أن �حققه من , حیث �م�ن إلى حد �بیر تحدید المستقبل الر�اضي للناشئین  االنتقاء

الناشئین طوال  انتقاءنتائج و على سبیل المثال إذا �انت حراسة مرمى �رة القدم تستلزم �الضرورة 

ین تم انتقائهم س�ظلون في نفس موقعهم بین أقرانهم �النس�ة فهل �عني أن طوال القامة الذ, القامة 

فهل �عني , للطول �عد عشر سنوات مثال ؟ و إذا �انت لع�ة أخر� تستلزم توافر عنصر السرعة 

ذلك أن من تم انتقائهم على أساس السرعة س�حتفظون بنفس هذه الصفة في المستقبل؟ في واقع 

ما ث�ات نمو الصفات البدن�ة في مراحل النمو المختلفة ومتى  األمر تعتمد هذه التساؤالت على مد�

معط�ات النمو ثابتة خالل مراحل نمو الفرد منذ الطفولة الم��رة و حتى الطفولة المتأخرة فمنه  ظلت

  . �م�ن التنبؤ �النمو 

عد من أهم فعامل الث�ات �, إذا �م�ن القول أنه إذا لم ��ن هناك ث�ات في النمو فإنه ال �م�ن التنبؤ 

، الصفحات 1997جمال اسماعیل، .د/ عمرو أبو المجد .د, النم�ي(. أسس التنبؤ �النمو البدني 

108 -109(  

  : االنتقاءدور الوراثة والبیئة في  -10- 3- 1

إال أن عامل الجینات  ز�ولوج�ة  الجسمی�الرغم من أن التدر�ب یؤثر في ف:"مفتي إبراه�م حماد�قول 

ممتدة في تحدید الموه�ة �ذلك نجد أن الجینات لها جذور الدور األكبر في مستو� الالعب و  له

  )153، صفحة 1998مفتي إبراه�م، , حماد(.الر�اض�ة

�رة الطائرة و و التي أجر�ت في ر�اضة " Charhes- coorbeenتشارلز �ور�ین"وتؤ�د أ�حاث 

 تأثیر �بیر على التنبؤ �األداء، أن للبیئة المارتون و التنس و الس�احة، الدراجات و رفع األثقال و

و �قول  �عة التدر�ب و البیئة التدر�ب�ة،ومن أمثلة المؤثرات البیئ�ة �ل من األسرة و المدر�ین وطب



  

االستراتیج�ات وعمل�ة اكتشاف الموهو�ین من الناشئین                            الفصل األول  

 

 47 

مثل  الالعب المناسب للع�ة ما، قاءانتتلعب �عض الصفات الوراث�ة دورا مهما في  "ر�سان خر���"

لذلك نجد �عض الالعبین  لها ارت�ا� �مستو� ذ�اء الالعب، الوراثةطول و الوزن و�ناء الجسم، و ال

وعلى  مون لعائالت فیها أ�طال ر�اضیین، أو یتمتعون �صفات ر�اض�ة ممیزة،الناجحین مهار�ا ینت

�المثابرة و التدر�ب تحقی�  �ستط�عون �ل حال فإن الذین ل�ست لدیهم مثل تلك الصفات الوراث�ة 

  )153، صفحة 1998ر�سان، , خر���(.التمیز الر�اضي 

إن ات�اع األسلوب العلمي في :الناشئین الموهو�ین �األسلوب العلمي  انتقاءمزا�ا  -11- 3- 1

  :الناشئین الموهو�ین عددا من المزا�ا نذ�ر منها   ما یلي  انتقاء

�األسلوب العلمي �قصر الوقت الذ� �م�ن أن �ستغرقه الناشئ للوصول إلى  االنتقاءإن   - أ

  أفضل مستو� مم�ن لألداء 

العلمي �ساعد المدر�ین في العمل مع أفضل الخامات  األسلوبمن خالل  االنتقاء إن - ب

  المتوافرة من الناشئین 

�األسلوب العلمي یت�ح الفرصة للناشئین فعال للوصول إلى المستو�ات النخبو�ة  االنتقاءإن  -ج

  العالم�ة 

�األسلوب العلمي للناشئین �عطیهم ثقة أكبر حیث یؤثر ذلك إیجا�ا في التدر�ب  االنتقاءإن  -ه

  .)2004سدیرة سعد، (.األداء و

عند البدء في عمل�ة االنتقاء ین�غي على المدرب أن  :أهم الطرق المت�عة في االنتقاء -12- 3- 1

  :�أخذ األمور التال�ة �عین االعت�ار

 .المتقدمین لالخت�ار األطفالعدد  -1

 .�یف ومتى یتم االخت�ار -2

 .االنتقاءالطرق المت�عة في  -3

 ).التواف� الحر�ي-التحمل-السرعة- القوة(مستو� الصفات البدن�ة   ) أ

�م�ة الدم –السعة الرئو�ة -االستهالك األقصى لألو�سجین(المواصفات الفسیولوج�ة والبیولوج�ة   ) ب

 ).نس�ة الكر�ات الحمراء في الدم - التي �ضخها القلب في الدق�قة

حیث یوجد من یتأخر ومن یتصف �طفرات (أخر� سرعة نمو الطفل وانتقاله من مرحلة إلى ) ج

 ).سر�عة النمو
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  .سرعة تطور النتائج الر�اض�ة وث�اتها في المراحل األولى واألخیرة للتدر�ب الر�اضي) د

  .االعتزاز �النفس -4

  .االنتماء إلى عائلة ر�اض�ة -5

  .قرب المس�ن من قاعة أو ملعب التدر�ب والتعل�م -6

  :حسب القانون الدولي) بلي للر�اضيالطول المستق(طول القامة النهائي  G,G,AISLوحدد 

A            األبC ولد  

B               أمD بنت  

  :تحدد �ما یلي  Cاألب حیث أن القامة  Aل��ن 

  x 1.08قامة األب + قامة األم 

2  

. ر�سان خر��� مجید و د.د, االنصار� (.قامة األم+  x 0.923قامة األب : تحدد �ما یلي Dقامة

  )370- 369، الصفحات 2002عبد الرحمان مصطفى، 

  :في �رة القدم  لالنتقاءاألسس العلم�ة  -13- 3- 1

إن التطور الكبیر الذ� طرأ في المجال الر�اضي سواء األنشطة الفرد�ة و تحط�م األرقام الق�اس�ة 

أو في ارتفاع مستو�ات األداء في األنشطة الجماع�ة جعل القائمون على التر��ة البدن�ة و , فیها 

 النتقاءل الر�اض�ة �ف�رون في وضع الخط� والمناهج العلم�ة و العمل�ة �غرض بناء نظام متكام

و قدراتهم المالئمة لنوع النشا�  استعدادهمالناشئین في مجاالت الر�اض�ة المختلفة ت�عا لدرجة 

عمرو أبو .د(.وصوال لتحقی� المستو�ات العال�ة ف�ه اقتصادا للوقت و الجهد والتكالیف , الممارس 

  )115فحة ، ص1997جمال اسماعیل النم�ي، .المجد، د

  :عوامل وصول بناشئ �رة القدم إلى المستو�ات العل�ا -14- 3- 1

ألساس�ة في نجاح العبي �رة �شیر �عض العلماء أنه �استخدام التحلیل العاملي لتحدید العوامل ا

  :م�ن التوصل إلى هذه العوامل و هيأ, القدم

�اخت�ارات اإلعداد الفني و الخططي و�تش�ع هذا العامل  :)الصالح�ة االعت�ار�ة(امل االول الع- 1

اخت�ارات تنط�� الكرة �القدمین، وتوقیف الكرة، و ر�ل الكرة أل�عد مسافة، و زمن  و, والنفسي , 
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و�عتبر التقو�م من خالل هذا العامل مع�ارا ... وزمن الجر� بین الموانع  م،30الجر� �الكرة لمسافة 

  .المبتدئین في �رة القدم  النتقاءأساس�ا 

ومح�� األكبر للصدر في  تش�ع هذا العامل �متغیرات الوزن،و� :)عامل الموه�ة(العامل الثاني - 2

م و الوث�ة الثالث�ة من 30اخت�ارات الجر� �الكرة لمسافة , و سرعة القلب األقل في الراحة , الراحة 

  .الث�ات و ر�ل الكرة أل�عد مسافة 

ش�ع هذا العامل �متغیرات نقص الوزن و ارتفاع ضغ� و�ت :)اإلم�انات الوظ�ف�ة(امل الثالث الع- 3

/ عمرو أبو المجد .د, النم�ي(.وله تأثیر سلبي على اإلعداد البدني و التف�یر في الملعب , الدم 

  )116، صفحة 1997جمال اسماعیل، .د

  :االنتقاء في �رة القدم محددات-15- 3- 1

و�عض , تتحدد إم�انات وصول الناشئ إلى المستو�ات الر�اض�ة العال�ة �عدة عوامل یجب توافرها 

عض اآلخر یؤثر �طر�قة غیر ال�الر�اضي للناشئ �طر�قة م�اشرة و هذه العوامل یؤثر على المستو� 

  :وتحدد محددات االنتقاء في �رة القدم ف�ما یلي .م�اشرة

  :الجوانب الفسیولوج�ة-15-1- 3- 1

حتى اآلن ذلك یتحدد من الوجهة الطب�ة  �أنه "فیر ت�سیر"تتحدد بإجراء الكشف الطبي و �شیر  و

  .طبي الحالة الصح�ة العامة للناشئوٕانما �حدد الكشف ال, الالعبین أصلح لممارسة �رة القدمأ� 

  :المقای�س األنترو�ومتر�ة-15-2- 3- 1

ولكن من خالل المالحظات العلم�ة , �اف�ة فقد وجد أن هذا الموضوع لم یدرس حتى اآلن دراسة 

وحجم الفخذین �ظهرون , ومح�� الصدر , �م�ن القول أن الناشئین المتفوقین في ق�اس الطول 

نتائج إیجاب�ة في �رة القدم و مع ذلك ال �م�ن الجزم �أن الناشئین ذو� المقای�س المتوسطة أو 

, ع�ش(.عل�ا خاصة ز�ادة طول الجزء السفلي األقل من المتوسطة ال �م�نهم تحقی� المستو�ات ال

  )21، صفحة 2001-2000الفضیل عمر عبد هللا، 

  :   الجوانب النفس�ة و التر�و�ة -15-3- 3- 1

بذ�ر أن هذا الموضوع یتضمن الخصائص العقل�ة للناشئ وسمات شخصیته و قد أثبتت التجارب 

و , النفس�ة  االخت�اراتو �ستخدم في ذلك  االنتقاءإن سمات الشجاعة و قوة اإلرادة ضرور�ة عند 

, و إن المدعمات السلو��ة  �ما تتضمنه من سمات شخص�ة , والمحادثات الخاصة ,  االستب�انات

تعد قاعدة الهرم الذ� ینع�س عل�ه �ل من الخصائص و  الهادفةو , والمثابرة , مستو� الطموح  و
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، 2001-2000الفضیل عمر عبد هللا، , ع�ش(.المواصفات البدن�ة و ظروف و طرق التدر�ب

  )27صفحة 

  :الجوانب البدن�ة -15-4- 3- 1

الالعب ذو المهارة الفن�ة و المعرفة  النتقاءو�شیر �عض الخبراء إلى أنه �اإلضافة إلى الحاجة "

, النم�ي(" .فإنه یلزم انتقاء الالعب المتمیز �السرعة في الجر� و األكثر تحمال , الخطط�ة 

 )114، صفحة 1997جمال اسماعیل، .د/ عمرو أبو المجد .د

و التي تتضمن الخصائص الوراث�ة  االنتقاءالحما حمى أن المحددات البیولوج�ة لعمل�ة .و�ؤ�د د

نسب أعضاء الجسم و النم� الجسماني إلى جانب القدرات �الطول و الوزن و ) المورفولوج�ة(

  .الحر��ة و الفسیولوج�ة 

وترت�� الفترات الحساسة للنمو �الفترات األكثر تأثیرا في تنم�ة العدید من الخصائص البدن�ة �القوة 

و السرعة الحر��ة و سرعة رد الفعل و تفید دراسات مراحل النمو في  االنتقال�ةالعضل�ة و السرعة 

لتنم�ة الخصائص  تحدید العمر المناسب لتنم�ة تلك الخصائص البدن�ة و فقا لمراحل العمر و �ذلك

مراعاة  االعت�ارالفسیولوج�ة و تحدید العمر المناسب لتحقی� المستو�ات العال�ة مع الوضع في 

  .الفروق الفرد�ة و سنوات اإلعداد الالزمة لتحقی� ذلك 

أما المحدد الثالث فهو العمر الزمني و العمر البیولوجي و تحدید العمر المناسب في ممارسة �ل 

, ع�ش(" . أو الر�اضات المختلفة یؤثر إیجاب�ا على عمل�ات التوج�ه و التدر�ب  أنواع األلعاب

  )22، صفحة 2001-2000الفضیل عمر عبد هللا، 

ولها  دور إیجابي في تحقی� المستو�ات ) المورفولوج�ة(والمحدد الرا�ع هو المقای�س الجسم�ة 

یتطل�ه نوع النشا� الر�اضي من خصائص بدن�ة �طول القامة و مح�� الصدر و العال�ة نظرا لما 

الذراعین و الفخذین و الكتفین و طول الجذع و نم� الجسم و الوزن و نسب أجزاء الجسم و نس�ة 

  .الدهون في الجسم و السعة الحیو�ة 

من نتائج إذ أن هذه  وتعد الق�اسات الجسم�ة ذات أهم�ة لداللتها في التنبؤ �ما �م�ن أن یتحق�

بتحقی� المستو�ات الر�اض�ة العال�ة  ارت�اط�ةالمقای�س تعد من الخصائص الفرد�ة التي لها عالقة 

  .و تت�ح الفرصة للتفوق 
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ولقد أشارت الدراسات العلم�ة إلى أن المقای�س األنثرو�ومتر�ة تختلف �اختالف البیئة الجغراف�ة نظرا 

  . م �العوامل البیئ�ة لتأثیر �ل مقای�س وتر�یب الجس

من األهم�ة لتم�ین الفرد من القدرة على أداء ) الخصائص البدن�ة األساس�ة(و�عد المحور الخامس 

مختلف المهارات الحر��ة لنوع النشا� الممارس ولذا یتم تحدید الخصائص البدن�ة األساس�ة 

 األفراد انتقاءالمطلو�ة للتمیز في �ل نوع من األلعاب و الر�اضة في ضوء تلك الخصائص یتم 

و�جب أن یتم تحدید االستعدادات البدن�ة للناشئین من خالل تقو�م  وفقا لنوع اللع�ات أو الر�اضات،

, ع�ش(.معدل نمو هذه الخصائص البدن�ة و �ذلك مستواها و ذلك للتنبؤ بإم�اناتهم المستقبل�ة 

 . )22، صفحة 2001-2000الفضیل عمر عبد هللا، 

أنه �م�ن أن , في ضوء النتائج العلم�ة لل�حوث في هذا المجال  "أمر هللا أحمد ال�اسطي"و�ؤ�د 

�عضها یؤثر على , �عدة عوامل یجب توافرها, نحدد وصول الناشئ للمستو�ات الر�اض�ة العال�ة 

�س وهي المقای, و�عض اآلخر یؤثر �طر�قة غیر م�اشرة , مستو� الر�اضي للناشئ �طر�قة م�اشرة 

المقای�س , المقای�س النفس�ة و التر�و�ة , المقای�س الفسیولوج�ة و العمر البیولوجي , األنترو�ومتر�ة 

المقای�س البدن�ة و الحس الحر�ي لالستعداد ألداء ,  االجتماع�ةالعقل�ة و الجوانب 

  . )23 ، صفحة2001- 2000الفضیل عمر عبد هللا، , ع�ش(.الر�اضي

  :سنوات  10الالعب الموهوب فوق  انتقاءمعاییر -16- 3- 1

لمجموعة من الالعبین الممیز�ن  انتقائههناك العدید من المعاییر التي یجب أن یراعیها المدرب عند 

  :یر ما یليمن هذه المعای

 SPREAD OUT:اإلنتشار -1

 هل �فهم الالعب �یف ینتشر؟ -

 خال�ة بین المدافعین و استغاللها ؟ أین یجب أن یتحرك لخل� مساحات -

 هل ینتشر العبو الفر�� انتشارا جیدا في أرجاء الملعب المختلفة ؟ -

 CREATE SPACE TO RECEIVE A PASS :ایجاد فراغ الستق�ال الكرة - 2

 هل �فهم الالعب �یف یوجد فراغ الستق�ال الكرة ؟ -

 هل یتحرك لمساعدة الالعب الذ� �مرر الكرة ؟ -

 لالعب المدافع إلى الم�ان المناسب الذ� یت�ح له قطع الكرة ؟هل یتحرك ا -

 :خل� الفراغ في اللحظة المناس�ة - 3

CREATE SPACE AT THE RIGHT MONENT  
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 هل �فهم الالعب متى یوجد فراغ في اللحظة المناس�ة الستق�ال التمر�ر ؟ -

 هل حر�ة الالعب تساعد الذ� �مرر الكرة ؟ -

 :تشتیت الفر�� اآلخر مساندة الالعب لفر�قه و - 4

SUPPORT A TEAMMATE AND WHEN TO RETCH THE OTHER 
TEAM ?  

 هل �فهم الالعب متى �ساند فر�قه و متى �شتت الفر�� اآلخر ؟ -

هل �فهم الالعب ما الوقت المناسب الذ� �سحب ف�ه المدافع �عیدا عن منطقة الكرة إلتاحة  -

 الفرصة لزمالئه التخاذ مواقف أفضل ؟

 الالعب متى �ستقبل التمر�ر �القدم أمام الدفاع ؟ هل �فهم -

أبو العال . د.أ/ عمرو أبو المجد . د.أ, الفتاح(متى �ستقبل الكرة في المسافة خلف الدفاع ؟ -

 )19، صفحة 2011عبد، 

  MOBILE:تحر�ات الالعب خالل الم�اراة - 5

 الم�اراة ؟هل �عتبر الالعب متحر�ا خالل  -

 هل �غطي الالعب مساحة �بیرة من أرض الملعب �طر�قة هادفة ؟ -

 هل یتحرك الالعب فق� عندما تكون الكرة قر��ة منه ؟ -

 هل یتحرك الالعب ت�عا لتوقعات  زمالئه ؟ -

 TRANSITION WORK-RATE:معدل التنقالت - 6

 هل یتمیز الالعب �معدل عال من التنقالت ؟ -

 هل یبذل جهدا �بیرا ؟ -

 یتنقل �سرعة من الهجوم إلى الدفاع و الع�س من الدفاع إلى الهجوم ؟ هل -

 VISION: الرؤ�ة - 7

 هل لد� الالعب رؤ�ة للم�اراة ؟ -

 هل یدیر الالعب رأسه أو �طل� نظره لرؤ�ة زمالئه قبل أن �حصل على الكرة؟ -

طرة حینما یؤد� زمالئه مهارة �مستو� سیئ هل ��تفي �النظر إلیهم و هم �صارعون للس� -

 على الكرة ؟

هل یتطلع لفرص تسجیل األهداف أم �مرر الكرة �سرعة لزمالئه عندما تكون فرصهم  -

 أفضل منه ؟
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 SPEED OF PLAY AND DECISION MAKING:سرعة اللعب و صنع القرار- 8

 متى �ستحوذ على الكرة و التحرك إلى األمام أو للخلف أو للجانب ؟هل �فهم الالعب  -

 �مرر أو یجر� أو �صوب الكرة ؟ هل �فهم الالعب متى -

 هل �قرأ مواقف زمالئه و تحر�اتهم و المدافعین و بناء عل�ه �حدد موقفه ؟ -

, الفتاح(.مر�ر أو الجر� أو لتصو�ب الكرة ؟�م عدد لمسات الكرة التي �حتاجها للت -

 )20-19الصفحات ، 2011ابو العال عبد، . د.أ/ عمرو أبو المجد .د.أ

 INDIVIDUAL DEFEDING SKILLS:مهارات الدفاع الفرد�ة - 9

 خصمه ؟ أمام�یف یدافع الالعب  -

 هل �عترض التمر�رات ؟ -

 هل �فهم �یف �غل� على المنافس المساحات و �حاف� على التوازن الدفاعي ؟ -

 هل �ظهر س�طرة على العدوان�ة عندما یتعامل مع الكرة ؟ -

 من الدوران في المساحات الخال�ة ؟هل �منع الخصم  -

 هل یتخذ مواقف ت�عد الخصم عن المناط� الخطرة ؟ -

 هل یتخذ مواقع تمنع التمر�رات األمام�ة عندما ��ون في وس� الملعب ؟ -

 هل �عرف �یف �ستخدم منطقة الدفاع الفارغة ؟ -

 GROUP DEFENDING SKILLS:مهارات الدفاع الجماع�ة -10

 الدفاع ؟هل �ساعد زمالءه في  -

 هل �فهم �یف �غطي زمالءه ؟ -

 هل �فهم �یف �غل� مسارات التمر�ر ؟ -

 هل یتا�ع المنافسین �الجر� لمواجهة المواقف الخطرة ؟ -

 ؟ل �فهم ��ف�ة اللعب داخل المنطقةه -

 PHYSICAL QUALITIES:الخصائص البدن�ة  -11

�المهارات العال�ة و  أم النهم یتمیزون , هل الالعب �ساعد الفر�� من أحجامهم أو سرعتهم  -

 اإلحساس �الكرة ؟ 

�صرف النظر , على المد� ال�عید هل سوف تساعده إم�اناته التكن���ة ل��ون الع�ا متمیزا  -

 عن حجمها الحالي ؟

 ؟مستق�ال في تعو�ض النقص المهار�  هل سوف تساعده إم�اناته البدن�ة -

 و�لة أو طلب التغییر ؟هل لدیهم التحمل للعب فترات طو�لة بدون أخذ فترات راحة ط -
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عمرو .د.أ, الفتاح(؟م ثقیل الحر�ة و متعب في تحر�اتههل هو خفیف الحر�ة و متوازن أ -

 )21-20، الصفحات 2011ابو العال عبد، . د.أ/ أبو المجد 

 PHYCHOLGICAL QUALITIES: الخصائص النفس�ة  - 12

 ؟ هل �فهم الالعب المنافس -

 هل �سهل تدر��ه ؟ -

 هل یتحمل المسؤول�ة ؟ -

 هل هو مؤثر إیجابي أم سلبي على الفر�� ؟ -

 هل لد�ه الدافع ؟ -

 هل �ظهر أهم�ة الفوز ؟  -

 سنوات ؟ 10-5ما هو هدفه من لعب الكرة  و أین یتمنى أن ��ون خالل  -

 هل یدرب مهارته وحده ؟ -

عمرو أبو .د.أ, الفتاح(. هل هو موهوب في مجال آخر أو اهتمامات أخر� في ح�اته ؟ -

 )22، صفحة 2011ابو العال عبد، . د.أ/ المجد 

  :االنتقاءالمتا�عة و  - 4- 1

  : والتوج�ه االنتقاءالمتا�عة �عد  - 1- 4- 1

حیث �شتر� لهم , �ل الر�اضیین المنتقون یخضعون لمتا�عة ر�اضة خاصة في المستو�ات العل�ا 

أن أ� تكو�ن بدون متا�عة غال�ا ما : ")P . Casse( الخضوع إلى تدر�ب منسجم ففي الصدد یؤ�د

و التوج�ه لالعبي �رة  االنتقاءلذا �م�ن القول أن عمل�ة , ��ون تضی�ع للوقت والمال و الطاقة 

في , سنة  20-18القدم یجب أن تخضع إلى متا�عة ألن التجل�ة في جم�ع الر�اضات تقر��ا بدا�ة 

حین تحضیر الر�اضیین الموهو�ین الذین لدیهم حظوظا للمشار�ة في المنافسات الدول�ة یجب أن 

یتم منذ السن الم��ر  األول یجب أن انتقاءوهذا �عني أن , سنوات  10- ��08ون متواصل خالل 

وسن التجل�ات الدول�ة یجب أن تتم فیها متا�عة جیدة في  االنتقاءو تلك المرحلة المتواجدة بین 

 (p.Casse, 1994, p. 206).مختلف الجوانب 

  :شرو� المتا�عة المنسجمة - 2- 4- 1

والمتا�عة , و المتا�عة ال�س��ولوج�ة , البیولوج�ة  مراعاة أهم العوامل التي تتم فیها المتا�عة

�عد ذلك جم�ع الم�ادین والعوامل التي تؤثر في التجل�ة , ...والمتا�عة الطب�ة , الفسیولوج�ة 

  :ونحاول إعطاء �عض األمثلة , الر�اض�ة و التي تخضع للمتا�عة 
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ة البیولوج�ة الدق�قة و التي تتمثل هذه المتا�عة في المراق� :المتا�عة البیولوج�ة - 1- 2- 4- 1

یتم ذلك الحرص , تتطلب وجود فرقة البیولوجیین و التقنیین الر�اضیین المختصین جدا في المیدان 

فقر الدم تقص أو انخفاض التجل�ة الذ� له عالقة مع میدان , على �عض العناصر مثل التعب 

  .و متطل�اته الطب و الذ� یتطلب أدنى تكو�ن للتقن�ات الحدیثة البیولوج�ة 

فهو من الصعب , �ما هو الحال في میدان البیولوج�ة : المتا�عة ال�س��ولوج�ة - 2- 2- 4- 1

لكن �م�ن الكالم عن المعالجة ال�س��ولوج�ة �طلب من المدرب , الحدیث عن المتا�عة ال�س��ولوج�ة

ین تحت أو معرفة التحفیزات العم�قة ل�عض الر�اضیین المتواجد, لغرض حسن توج�ه الفر�� 

مسؤولیته و التخف�ض أو القضاء على حاالت التوتر الفرد�ة أو مع الفر�� و ذلك للحفا� على روح 

  .المرح و أحسن مستو� تحفیز� داخل المجموعة 

 1977فمنذ , في �ل فرع ر�اضي یجب أن تكون مراق�ة طب�ة  :المتا�عة الطب�ة  - 3- 2- 4- 1

هناك المتا�عة الطب�ة �ل ثالثة أشهر  هذا �عد  فنجد في فرنسا, وحتى قبل هذه السنة ��ثیر 

 )section sport etudes(و�ان ذلك في فرع ر�اضة و دراسات , الفحص الطبي األول 

و�التالي المراق�ة و المتا�عة الطب�ة ضرور�ة و إج�ار�ة لد� البراعم الشا�ة الذین یخضعون إلى نظام 

و المعالجة الفور�ة للجروح , الممارسة الر�اض�ة  تدر�بي جد� للوقا�ة من �عض الجروح الناتجة من

  .�مجرد بروزها 

متا�عة تطور النتائج التي تتمثل في تحقی�  یجب نس�ان أخیرا ال :متا�عة التجل�ات - 4- 2- 4- 1

التجل�ات العل�ا مع مرور الزمن وذلك �مقارنة النتائج القانون�ة المتحصل علیها خالل المنافسة 

و�التالي على , �الصدق و الموضوع�ة و الث�ات  اتصافهاالمیدان�ة �شر�  تاالخت�اراالرسم�ة أو 

ل�ش�ل بها المنحن�ات الب�ان�ة  االخت�ارو�سجلها �لما أعید  االعت�ارالمدرب أن �أخذها �عین 

ال تنتهي أهمیتها في متا�عة تحسین التجل�ات والمراق�ة , ل فترات مختلفة لمستو� الر�اضیین خال

و  اتخاذهابل هي أ�ضا وسیلة من وسائل التشج�ع للموه�ة یتمثل في اإلجراءات التي یجب , فق� 

و ذلك خاصة عند الناشئین , التي تساهم في تحسین المستو� التقني الخاص بر�اضة ما 

  (Cazorla, 1984, p. 257). الموهو�ین 

  :الصعو�ات التي تواجه عمل�ة انتقاء وتشج�ع المواهب الر�اض�ة - 5- 1

  :هناك عدة صعو�ات ونذ�ر منها

االعتماد على الخصائص الجسم�ة الثابتة لتحدید والتنبؤ �الر�اضي الموهوب أثناء عمل�ة التقی�م  - 

  .متغیرةوهي ...في حین أن هناك عوامل أخر� نفس�ة، اجتماع�ة
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عدم وجود ق�اسات ومعاییر ثابتة تحدد قدرات الر�اضي الموهوب، فاالخت�ارات التي تجر� أثناء  - 

 .االنتقاء ال تعبر سو� عن نس�ة قلیلة من قدرات الر�اضي الحق�ق�ة

أثناء عمل�ة االنتقاء من الصعب الح�م على الر�اضي الموهوب نظرا ألن الموه�ة هي حالة  - 

  .نادرة

ود سن ثابت �النس�ة لظهور الموه�ة، فهي مرت�طة بتطور قدرات الر�اضي المختلفة عدم وج - 

مما �طرح مش�لة اكتشافها وانتقائها وتوجیهها نحو ...) جسم�ة، نفس�ة ، حر��ة(والمتواصلة 

  )323، صفحة 2001مفتي إبراه�م، , حماده(.التخصص

  :الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

من خالل هذا الفصل تم�نا من إبراز أهم�ة االكتشاف الم��ر للموهو�ین ورعایتهم وتنمیتهم 

�اإلضافة إلى ب�ان الدور الكبیر الذ� تلع�ه �ل من األسرة والناد� والمؤسسات التر�و�ة في اكتشاف 

الذ�  االنتقاء�مأن عمل�ة االكتشاف تعتبر �مرحلة أول�ة من مراحل  ورعا�ة الموهو�ین ر�اض�ا، و

�عتبر عمل�ة مستمرة، فإننا قمنا �التطرق إلى مختلف حیث�ات االنتقاء من حیث المفهوم واألهداف 

واألنواع والمراحل التي تمر بها هذه العمل�ة، �ما وضحنا المزا�ا التي �متاز بها االنتقاء من خالل 

  .ى األسلوب العلمي ومع إبراز أهمیته في النشا� الر�اضي االعتماد عل

وخالصة القول و�نتیجة لهذا الفصل ف�م�ننا القول �أن عمل�ة اكتشاف الموهو�ین من الناشئین لها 

أهم�ة �بیرة في الكشف ال��ر عن المواهب، وذلك من خالل االعتماد على األسس العلم�ة التي 

، حیث ��ون إصدار الح�م على )المرفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة( تتمثل في مجموعة من االخت�ارات

الناشئ من خالل النتائج المتحصل علیها في ال�طار�ة من خالل مقارنتها �مستو�ات مع�ار�ة، وهذا 

ماد�ة و عمال جماع�ا  إم�ان�ات�اإلضافة إلى خبرة المدرب والمنافسات، حیث تتطلب هذه العمل�ة 

سرة  والمؤسسة التر�و�ة ، والطبیب واألخصائي النفساني و المدرب الكفئ    �شترك ف�ه �ل من األ

القرار األول واألخیر  وذو� الخبرة والذ� یلعب دور مهم ورئ�سي في عمل�ة االكتشاف وهذا ألن

 . یرجع إل�ه
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  :تمهـــــــــــــــــــــــید

تعتمد طب�عة األداء في �رة القدم على درجة �فاءة الالعب ألداء المهارات األساس�ة، وتوظیف تلك 

المهارات خطط�ا، والتي تشتمل التمر�ر والتصو�ب والجر� �الكرة وغیرها من المهارات، وتختلف 

ع والمشي، طب�عة األداء في �رة القدم ما بین العدو السر�ع و�أقصى سرعة مم�نة إلى التوقف السر�

وترجع عمل�ات التغییر المختلفة في األداء إلى طب�عة سیر الم�اراة ونظرا لز�ادة مساحة اللعب 

ومواقف اللعب المختلفة الهجوم�ة منها والدفاع�ة فإن هذا �ضع على الالعب متطل�ات بدن�ة عال�ة 

ر��ة المتنوعة لد� الالعب و�أداء متمیز �القوة والتحمل والرشاقة والتناس� الحر�ي وأن المهارات الح

تنع�س على نمو الصفات البدن�ة و�التالي �ص�ح من السهل إتقان المهارات الحر��ة الجدیدة أ� أن 

هناك ارت�اطا بین المخزون من المهارات والصفات البدن�ة، وهذا ال یتم إال بتدر�ب منتظم مبني 

هذا الفصل التطرق إلى  على أسس علم�ة وطرق التدر�ب المختلفة، فس�حاول ال�احث في

المتطل�ات الحدیثة لكرة القدم وأهم المتطل�ات البدن�ة والمهار�ة التي �حتاجها العب �رة القدم �صفة 

  .    عامة 
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  :متطل�ات �رة القدم الحدیثة  - 1- 2

 حیث بلغت میزان�ة االتحاد, أص�حت �رة القدم تمثل صناعة لها مقوماتها و مواردها المال�ة 

وقد قدرت ق�مة األموال المستثمرة بناء على , بلیون یورو  1,3مبلغ  2005/2006األورو�ي لعام 

  .بلیون دوالر أمر��ي  250ب�انات الف�فا 

ولقد تغیر ش�ل الم�اراة فلو لعب فر�� من الخمسینات م�اراة مع فرق الكرة الحدیثة لن تكون هناك 

  :قد تغیرت من حیث  فرصة لفوز هذا الفر�� ألن طب�عة الم�اراة

 سرعة األداء و ز�ادة االعتماد على الطاقة الالهوائ�ة  - 

 ز�ادة القدرات الدفاع�ة  - 

عمرو أبو . د.أ, الفتاح(.ز�ادة عدد الالعبین ذو� المستو�ات العال�ة في الل�اقة البدن�ة  - 

 )49، صفحة 2011أبو العال عبد، . د.أ/ المجد 

  :المتطل�ات البدن�ة لالعبي �رة القدم الحدیثة  - 1- 1- 2

یلعب العامل البدني في �رة القدم دورا مهما و هو الحال في الر�اضات الجماع�ة األخر� و �عتمد 

  :��ون الالعب قد مر �عدة مراحل هيعلى م�اد� و منطلقها أن 

, تتمثل في ممارسة �رة القدم عفو�ا في المالعب أو األح�اء �صفة عامة التي �ع�ش فیها  :الهوا�ة

  .في المدرسة أو أحد األند�ة الر�اض�ة القر��ة ثم یبدأ �عدها منعرجا آخر  انتقائهو�تم 

 المعلم أو المدرب الذ� ینظم إل�ه و في هذه الحالة یبدأ, یتم بواسطة المشرف  :التعل�م أو التدر�ب

, أ� �أخذ الجانب التكت��ي و عندما یتم التحضیر البدني الذهني , الهاو� في التخصص المعم� 

لعمر عبد الح�، , ف�صل رشید ع�اش الدل�مي(.ارسة �رة القدم مأ� الل�اقة البدن�ة المناس�ة لم

  )10- 09، الصفحات 1997

تعد الصفات البدن�ة أو الل�اقة البدن�ة مظهرا �شیر إلى مستو� عمل األجهزة الجسم الوظ�ف�ة،و�لما و 

  .مستو� هذه الصفات ارتفعزادت �فاءة هذه األجهزة 

و�عتبر مصطلح الصفات البدن�ة من المصطلحات المستخدمة �صورة أساس�ة في عمل�ة التدر�ب 

ألمان�ا السوف�اتي و  �اتحاد االشتراك�ةي في �ل الدول وخاصة في عمل�ة اإلعداد البدن الر�اضي

الخ وهو .. الر�اضيالخ وال تحبذ هذه الدول استخدام مصطلح ال�اقة البدن�ة في عمل�ة التدر�ب ...

  .وال�ات المتحدة األمر���ة مثالالالمصطلح الذ� ��ثر استخدامه في الدول الغر��ة �
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في مجال �حوث الر�اضة،وقد أعطیت عدة  االستعماللها مفهوم شاسع وواسع  والصفات البدن�ة

  )إلخ...القدرة البدن�ة،ال�اقة البدن�ة،الكفاءة البدن�ة(تعار�ف لها

مد� توفر العناصر البدن�ة األساس�ة "وقد عرف مجید المولى الل�اقة البدن�ة الخاصة ��رة القدم �أنها

  .من الكفاءة  يمستو� عالواج�اته الحر��ة على  ألداءعب الالتي تدفع من قابل�ة ال

على أن  اتفاقوجهات النظر حول تعر�ف الصفات البدن�ة إال أنه ��اد ��ون  اختالفورغم 

والحالة البدن�ة تعني , الصفات البدن�ة من أهم أر�ان لتعل�م المهارات الحر��ة في األنشطة الر�اض�ة

م�ن أن نعطي التعر�ف التالي إم�ان�ة تحر�ك أعضاء الجسم �قوة المثال�ة المطلو�ة،ومن هنا �

أو العمل على  واستعدادتسمح وتعطي للجسم قابل�ة  يعلى أنها تلك القدرات الت للصفات البدن�ة

الكثیر من المهتمین في �رة القدم على أن  اتف�وقد  أساس التطور الشامل والمرت�� للصفات البدن�ة

القوة الممیزة  تحمل السرعة، القوة، سرعة،ال التحمل، :متطل�ات البدن�ة لالعب �رة القدم تتضمنال

  )125، صفحة 2003دمحم رضا الوقاد، (.التواف� المرونة، الرشاقة، تحمل القوة، �السرعة،

  :التحمل  - 1- 1- 1- 2

مقدرة الفرد الر�اضي :" على أنهمفتي إبراه�م التحمل  �عرف :مفهوم التحمل - 1- 1- 1- 1- 2

, حماده(".المقدرة على مقاومة التعب"أو " �فاعل�ة دون هبو� في �فاءته األداءعلى االستمرار في 

 )147، صفحة 2001مفتي إبراه�م، .د

مم�نة هو أ�ضا القدرة هو القدرة على تحقی� عمل مرتفع الشدة ألطول مدة " :والتحمل �عرف �أنه

حسن مندالو�، , قاسم(".التي ��تسبها الفرد لمقاومة التعب أل� نشا� �قوم �ه ألطول فترة مم�نة 

  �ما �عرف التحمل أنه قدرة الفرد على االستمرار في "  )14، صفحة 1979

مهند حسن (".مم�نة نسب�ا أو لفترة طو�لة األداء الحر�ي و التغلب على مقاومات ألطول فترة 

و�عرف على أنه تلك القدرة التي تسمح "  )102، صفحة 2005إبراه�م الخوجا، , ال�شتاو� 

للر�اضي �الق�ام بنشا� مدة زمن�ة مم�نة دون النقص في طر�قة األداء و �ضیف �أنها تلك القدرات 

و یر� �أن تلك القدرات البدن�ة , سمح للفرد على مقاومة التعب في األعمال الطو�لة الحر��ة التي ت

�ما �عتبر التحمل من الناح�ة الفیز�ولوج�ة �أنه القدرة على , و النفس�ة مقاومة التعب الر�اضي 

مواجهة التعب حیث أن النظام األكسوجیني أفضل األنظمة لتزو�د العضالت �الطاقة الكبیرة عندما 
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��ون التمر�ن طو�ل و الشدة منخفضة �حیث �سمح للقلب و رؤتیـــــن بتزو�د الدم المؤ�سد لسد 

  .األع�اء الحر��ة الواقعة على الجهاز العضلي المفصلي حاجة الجسم من المتطل�ات و 

" الذ� �حملها العب �رة القدم إلى عضلته  األكسجینهو �م�ة "  :R.taelmanو�ما �عبر عنه 

.(R.taelman, 1990, p. 26) عب �ستط�ع مقاومة الأن ال :و�عرف التحمل في �رة القدم

التعب الناتج عن تأد�ة واج�اته البدن�ة والمهار�ة والخطط�ة طوال شوطي الم�اراة بدرجة عال�ة من 

  )37، صفحة 2011حسن السید أبو عبده، (.والتعب �اإلجهادالدقة والتر�یز قبل الشعور 

و�لخص الطالب ال�احث التحمل على أنه مقاومة التعب لفترة طو�لة خالل الق�ام �عمل عضلي دون 

العضالت  النقص في األداء حیث ��ون النظام األكسوجیني هو النظام الغالب و األفضل إلمداد

  .�الطاقة

  :التحمل في �رة القدم نوعان :التحملأنواع  -2- 1- 1- 2-1

حمل متغیر �شدة متوسطة  دني ذوبداء الاألفي  االستمرارعب على الهو قدرة ال: تحمل عام -

ولفترة طو�لة ومتصلة تعمل فیها المجموعات العضل�ة �صورة إیجاب�ة تؤد� إلى أن ��ون مستو� 

حسن السید أبو (.تخصصي في �رة القدم إنجاز الجهاز�ن الدور� والتنفسي عال�ا ما یؤثر على أداء

  )40-39، الصفحات 2011عبده، 

قدرة العب �رة القدم على استمرار في أ� عمل بدني و حمل "  :على أنه إبراه�م شعالن و�عرفه

ى إیجاب�ا علمتغیر لفترة مستمرة و متصلة تعمل فیها األجهزة الحیو�ة و العضالت �حیث تأثر 

  ."األداء التخصصي في �رة القدم 

  )98- 97، الصفحات 1989إبراه�م، , شعالن(

شدة عال�ة ولمدة طو�لة مع  ذوالعب على الق�ام �حر�ات تتصف بنشا� لقدرة ا هو :تحمل خاص-

المهارات والقدرات الخطط�ة والتي  محافظة على هذا النشا�،دون الهبو� في �فاءة وفاعل�ة أداء

حسن (.ورشاقة طوال زمن الم�اراة تحت ضغو� وظروف المنافسة –سرعة –تستلزم عناصر قوة

  )40- 39، الصفحات 2011السید أبو عبده، 
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العال�ة و القدرات الفن�ة استمرار الالعب في أداء الصفات البدن�ة "  :و�عرفه إبراه�م شعالن على أنه

الخطط�ة المتقنة طوال مدة الم�اراة دون أن �ظهر عل�ه التعب و اإلجهاد أو اإلخالل �مستو� 

  )98، صفحة 1989إبراه�م، , شعالن(" .األداء 

  :و�م�ن تقس�مه إلى ثالثة أقسام :التحمل حسب العالقة �الصفات األخر�  - 3- 1- 1- 1- 2

 ,turpin)" .تعرف �أنها استطاعة الفرد الق�ام بتكرار حمل معین لعدة مرات : "تحمل القوة -أ

berpine, 2002, p. 71) 

" التعب وتعرف أ�ضا �أنها تلك التكرارات لالنق�اضات العضل�ة ضد مقاومة متتال�ة في مواجهة " 

  )231، صفحة 2006هشام عدنان، , الك�الني(.

وهي استطاعة الفرد أن ��ون قادر على إنتاج سرعة عال�ة لمرات عدیدة "  :تحمل السرعة - ب

.")turpin, berpine ،2002 وتعتبر �ذلك من أهم الصفات البدن�ة لالعب �رة " )71، صفحة

�طرس , هللا(".القدم وتعني أن الالعب �ستط�ع أن یجر� �أقصى سرعة في أ� وقت خالل الم�اراة 

  )16، صفحة 1992رزق، 

��فاءة خالل زمن وهو قدرة الالعب على تكرار األداء المهار� و الخططي : " تحمل األداء -جـ

، صفحة 1980حنفي محمود، , مختار(" .الم�اراة و هو مر�ب من تحمل سرعة و تحمل القوة 

  .طو�لة نسب�ة �صورة توافق�ة جیدةو�قصد �ه أ�ضا تحمل تكرار أداء المهارات الحر��ة لفترات  )27

  : أهم�ة التحمل - 4- 1- 1- 1- 2

فالفرد ,  دن�ة األخر� بللعدید من الر�اضات حیث �سهم في إكساب عناصر الل�اقة الالتحمل عام 

  :الذ� یتمتع بتحمل بدني عالي یتمیز �الصفات التال�ة

سرعة التخلص من الفضالت التعب وذلك لوصول األكسجین إلى جم�ع خال�ا العضل�ة �سهولة  - 

  .وسرعة

  .قت لملء وتفر�غ األوع�ة الدمو�ة�سمح بإعطاء و  انخفاضا وهذا الن�ض ��ون أقل - 

  .ضغ� الدم ��ون أقل انخفاضا - 

  .�م�ن الر�اضي من تأد�ة حمل مرتفع - 

  .یز�د من قابل�ة الشفاء �سرعة أثناء المنافسة - 

  الر�اضي من أن ی�قى �ق� ومنت�ه أثناء المنافسة مما یجن�ه اإلصا�ات المم�ن حدوثها ن�م� - 

  )102.100، صفحة 1989وجد� مصطفى الفاتح ودمحم لطفي السید، (
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  :القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة  - 2- 1- 1- 2

إنها القدرة الحر��ة التي تسمح لإلنسان �التفوق على " :مفهوم القــــــــــــــــوة - 1- 2- 1- 1- 2

  ".المقاومة و �ذلك هي قدرة الفرد على إنتاج قوة في إطار المنافسة الر�اض�ة 

(manno, renato, 1989, p. 85) " و تعرف أ�ضا �أنها إحد� الم�ونات األساس�ة لل�اقة

البدن�ة وعلى أنها القدرة على التغلب على مقاومة خارج�ة أو الفعل المعاكس الذ� �قف ضد 

و�ر� هارة القوة أنها أعلى قدرة من القوة یبذلها الجهاز العصبي و العضلي لمجابهة , الالعب 

و�ضیف هو�س �أن ,  (jurgain, waeineck, 1986, p. 65)".أقصى مقاومة خارج�ة 

, استعداد العضلة , المقاومة , حجم العضلة , سرعة االنق�اض " اختالف درجة القوة �عتمد على 

  )37، صفحة 1997طلحة حسام الدین، , آخرون (" .عمل�ة المیتابولیزم

التغلب على المقاومات  مجال �رة القدم فتعرف القوة على أنها مقدرة العضالت فيأما في 

الم�اراة تقر��ا و ف�ما یلي نذ�ر و�حتاج العبو �رة القدم إلى القوة العضل�ة في غالب�ة زمن  المختلفة،

  :یها القوة العضل�ة خالل الم�اراة�عض المواقف التي تستخدم ف

 مقاومة عمل عضالت الجسم طوال زمن الم�اراة ضد الجاذب�ة األرض�ة  - 

 التصو�ب إلى المرمى  - 

 التمر�ر الطو�ل و التمر�ر القصیر  - 

 مهاجمة الكرة التي في حوزة المنافس بهدف تشتیتها أو استخالصها - 

 رم�ات التماس الطو�لة القو�ة  - 

 ضر�ات الرأس سواء بهدف التصو�ب أو التشتیت أو التمر�ر - 

موف� , محمود(.�األرض  التصادم مع المنافسین و حاالت الكتف و االلتحام و االرتطامات - 

  )135، صفحة 2009أسعد، 

قدرة العضلة أو مجموعة من العضالت على : " ل�احث مما سب� ذ�ره �أن القوة هيو�ر� الطالب ا

الخارج�ة و ذلك من خالل أعلى قدرة من القوة یبذلها الجهاز التغلب على مختلف المقاومات 

العصبي العضلي من أجل مجابهة المقاومات الخارج�ة والتي تتمثل في الالعب نفسه أو المنافس 

  .أو الكرة 

  :أهم�ة القوة  - 2- 2- 1- 1- 2

م�اراة و یتضح إن القوة العضل�ة تلعب دورا �الغ األهم�ة في إنجاز األداء لالعب �رة القدم خالل ال

احت�اج الالعب لها في �ثیر من المواقف خاصة عند الوثب لضرب الكرة �الرأس أو التصو�ب على 
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المرمى أو التمر�رات الطو�لة �أنواعها المختلفة و عند أداء مختلف المهارات �القوة و السرعة 

مستمر مع الخصم المناس�ة �ما تظهر أهمیتها ف�ما تتطلب الم�اراة من الكفاح و االحتكاك ال

  .لالستحواذ على الكرة أو الرقا�ة المح�مة مع التغلب على وزن الجسم أثناء الم�اراة 

�ما , من المعروف أنه �لما �انت العضالت قو�ة حمت الر�اضي و قللت من إصا�ات المفاصل 

ب الصفات �ما تر�ي لد� الالع, أن القوة تز�د من المدخرات الطاقو�ة مثل �ر�اتین و الغل��وجین 

�ما أن هناك , الجرأة   و العز�مة و الثقة �النفس , اإلراد�ة الخاصة بلع�ة �رة القدم أهمها الشجاعة 

فتطو�ر القوة إذن , �عض الحر�ات المهار�ة التي ال �م�ن أن تؤد� بدون مستو� معین من القوة 

  )48، صفحة 2008موف� مجید، , المولى(.قد یؤثر على فعال�ة النظام التدر�بي الطو�ل المد� 

  :السرعة  - 3- 1- 1- 2

�أنها هي القدرة على أداء حر�ة : "�عرفها علي فهمي الب�ك  :مفهوم السرعة - 1- 3- 1- 1- 2

صفحة ، 1990علي فهمي، , الب�ك(" .بدن�ة أو مجموعة من حر�ات محددة في أقل زمن مم�ن 

63( 

وتتأثر  المقدرة على أداء حر�ات معینة في أقل زمن مم�ن �أنها "مفتي ابراه�م حماد"و�عرفها 

  )191، صفحة 2002مفتي إبراه�م حماد، (.  السرعة ��فاءة الجهاز العصبي والعضالت

والسرعة في نظر وجد� مصطفى الفاتح ودمحم لطفي السید هي قدرة الفرد على أداء حر�ات متكررة 

، صفحة 1989وجد� مصطفى الفاتح ودمحم لطفي السید، (. من نوع واحد في أقل زمن مم�ن

371( .  

أداء حر�ات متتا�عة من نوع  قدرة الفرد على" في قول یؤ�د �أنها  R TAELMANو�عرفها 

 (R.TAELRMAN, 1990, p. 51)" .واحد في أقصر مدة 

أقصى سرعة لت�ادل االستجا�ة العضل�ة ما " في حالة االستجا�ة العضل�ة �أنها  )هـــــــــــارا(و�عرفها 

  )232، صفحة 1992هاره، (" .بین االنق�اض و االن�سا� 

، صفحة manno, renato ،1989(انجاز عمل حر�ي في أقل وقت مم�ن " وتعرف أ�ضا �أنها 

القدرة على أداء حر�ات " أما ثامر محسن و واث� ناجي ف�عرفان السرعة على أنها .  )131

  )22، صفحة 1988ثامر محسن وواث�، , ناجي(" .متتا�عة من نوع واحد في أقصر مدة 
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القدرة التي تعتمد على التواف� في العمل بین الجهاز العصبي و " وتعرف السرعة أ�ضا �أنها 

في وقت  انق�اضات عضل�ةالجهاز الحر�ي التي تسمح للعضالت بتطو�ر القوة وتتسم بإنجاز 

 (waeineck, jurgan, 1983)" .قصیر 

السا�قة �أن السرعة هي صفة وراث�ة و هي القدرة على أداء حر�ة و�ر� الطالب من خالل التعار�ف 

من الناح�ة الفیز�ولوج�ة هي صفة السرعة معینة أو مجموعة من الحر�ات في أقصر وقت مم�ن و 

  . عصب�ة عضل�ة 

و ,السرعة في �رة القدم ال تقتصر على نوع واحد من الحر�ات :أنواع السرعة  - 2- 3- 1- 1- 2

�ع مقتض�ات اللع�ة منها الحر�ات المتكررة للتهدیف و الفعال�ات المر��ة إنما هي تدخل في جم

. لحر�ة استالم و تمر�ر الكرات �أنواعها و االستجا�ات الحر��ة للمواقف المختلفة و المتغیرة للع�ة 

  :وعل�ه �م�ن أن نقسم السرعة إلى مایلي 

من م�ان ألخر �أقصى سرعة أو محاولة قطع مسافة معینة في أقل  االنتقال :االنتقال�ة السرعة -أ

  .زمن مم�ن

سرعة انق�اض العضلة أو مجموعة من العضالت بهدف اداء حر�ة واحد  :السرعة الحر��ة - ب

  .مثل السرعة ر�ل الكرة وسرعة استالم الكرة

الحر�ة لمالقاة االستجا�ة لمثیر معین في أقل زمن مم�ن مثل سرعة بدء  :سرعة رد الفعل -ج

یوسف دمحم (.الكرة �عد تحر�ر الزمیل أو سرعة تغییر اتجاه م�اراة نتیجة توقف مفاجئ أثناء الم�اراة

  )29، صفحة 2006زامل، 

�أنها سرعة التحرك ألداء حر�ة معینة نتیجة ظهور موقف أو مثیر معین مثل "و�قصد بها أ�ضا 

أو سرعة تغییر االتجاه نتیجة لتغیر موقف , لحر�ة لمالقاة الكرة �عد تمر�ر الزمیل سرعة بدء ا

  .مفاجئ أثناء الم�اراة 

وفي مجال اللع�ة فإنها تتمثل في قدرة الالعب على سرعة االستجا�ة أل� مثیر خارجي �الكرة أو 

لصفة لد� الالعب وتتوقف هذه ا, ومقدرة الالعب على سرعة التصرف نتیجة لتحر�هم , المنافس 

ومقدرته على صدق التوقع و سرعة التف�یر و سرعة األداء , على سرعة التصرف �سالمة حواسه 

  )65، صفحة 1991تامر محسن، , وآخرون (.الحر�ي 

تتوقف على سالمة الجهاز العصبي  إن السرعة:لالعب �رة القدم  أهم�ة السرعة- 3- 3- 1- 1- 2

لذا فالتدر�ب علیها ینمي و �طور هذین الجهاز�ن لما لهما من أهم�ة و فائدة , و األل�اف العضل�ة 

�ما أن هذه الصفة لها أهم�ة �بیرة من , في الحصول على النتائج الر�اض�ة و الفوز في الم�اراة 
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أدینوز�ن ثالثي الناح�ة الطاقو�ة إذ تساعد على ز�ادة المخزون الطاقو� من الكر�اتین الفوسفات و 

  )201، صفحة 1999موف� مجید، , المولى(.الفوسفات 

من خالل  حالسرعة دورا مهما في مستو� أداء العب �رة القدم أثناء الم�اراة و�تضأ�ضا  تلعبو 

  .في الكثیر من المواقف لها عبالاحت�اج ال

  .هام للعدید من جوانب األداء البدني في الر�اضات المختلفةتتمثل أهم�ة السرعة في أنها م�ون 

  .تعتبر أحد عوامل نجاح العدید من المهارات الحر��ة- 

  .سرعة �أقصى األداءعب امتالك المقدرة على التساعد ال- 

تعد أحد أهم العوامل األداء الناجح في نشا� �رة القدم ألنها تؤثر �صورة م�اشرة في جم�ع - 

  .البدن�ة األخر�  م�ونات ال�اقة

  .تعتبر السرعة من م�ونات الل�اقة البدن�ة وأ�ضا من م�ونات الل�اقة الحر��ة- 

، صفحة 2011حسن السید أبو عبده، (.تعتبر السرعة أحد المتطل�ات الرئ�س�ة ألداء في �رة القدم_

116(  

  :الرشاقة - 4- 1- 1- 2

  :الرشاقة مفهوم  - 1- 4- 1- 1- 2

الرشاقة �أنها القدرة على التواف� الجید للحر�ات ��ل أجزاء الجسم أو جزء معین منه مانیل�عرف 

  (Edegar thil, 1977, p. 179).�الیدین أو القدم أو الرأس

التي تتسم �الدقة مع  و�عرف �یرتن الرشاقة  �أنها القدرة على رد الفعل السر�ع للحر�ات الموجهة

�مال عبد الحمید ودمحم (.إم�ان�ة الفرد لتغییر وضعه �سرعة،والیتطلب القوة العظمى أو القدرة

  )84، صفحة 1978ص�حي حسانین، 

والرشاقة استعداد جسمي وحر�ي لتقبل العمل الحر�ي المتنوع والمر�ب وهي است�عاب وسرعة في 

علم مع أجهزة حر��ة سل�مة قادرة على هذا األداء أو ذاك،فعندما نر�د أن نصل إلى اإلتقان الت

والتثبیت في األداء المهار� نجد أن الرشاقة تلعب دورا مهما وذلك للس�طرة الكاملة على األوضاع 

عن التدر�ب لقترة  االنقطاععند  وتضعف وممارسة حیث أنها تفقد ةالصع�ة والرشاقة هي خبر 

  )87، صفحة 1989وج�ه محجوب، (.  معینة

�أنها مقدرة الالعب على تغییر أوضاع جسمه أو اتجاهه سواء : "و�عرف الطالب ال�احث الرشاقة 

  " .على األرض أو في الهواء بدقة وانس�اب�ة خالل أدائه للحر�ة دون حدوث اصا�ة 
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  :هناك نوعان من الرشاقة:الرشاقةأنواع  - 2- 4- 1- 1- 2

عب على أداء واجب حر�ي یتسم �التنوع واالختالف الوتشیر إلى مقدرة ال :العامة الرشاقة :أوال-

  )200، صفحة 2001مفتي إبراه�م حماد، (. والتعدد بدقة وانس�اب�ة وتوقیت سل�م

  .أ� نجده في مختلف األنشطة الر�اض�ة  وهي أ�ضا نتیجة تعلم حر�ي متنوع

وتشیر إلى المقدرة على أداء واجب حر�ي یتسم �التنوع و االختالف و التعدد بدقة    و انس�اب�ة 

  .وتوقیت سل�م 

  :الرشاقة الخاصة : ثان�ا

وهي القدرة على األداء الحر�ي المتنوع حسب التكن�ك الخاص لنوع النشا� الممارس وهي األساس 

  )165، صفحة 1997مفتي إبراه�م، , حماد(.ان المهارات الخاصة �الع�ة في إتق

  :أهم�ة الرشاقة - 3- 4- 1- 1- 2

الصفة نجدها في  هلهذ االحت�اجاتتلعب الرشاقة دور مهما في الح�اة اإلنسان�ة �صورة عامة وأكثر 

  .أداء الفرد الر�اضي للحر�ات الصع�ة والمر��ةخص عند األاألنشطة والفعال�ات الر�اض�ة و�

فالفرد الذ� یتم�ن من تغیر أوضاع جسمه أو تغییر اتجاهه من جهة إلى أخر� �السرعة القصو� 

 الحر�ي المتكامل یوضح لنا و�ؤ�د على أن هذا الفرد �متلك مستو� عال من الل�اقة البدن�ة التواف�و 

  .مهارات حر��ةومن أجل نجاح الفرد أ�ضا في جم�ع عدة 

ن الرشاقة من أكثر الم�ونات البدن�ة أهم�ة �النس�ة لألنشطة الر�اض�ة التي تتطلب تغییر إ و

اتجاهات الجسم أوضاعه في الهواء أو على األرض،أو االنطالق السر�ع ثم التوقف الم�اغت أو 

ف م�ثفة التعقید إدماج عدة مهارات في إطار واحد أو األداء الحر�ي الذ� یتسم �الت�این في ظرو 

، 1989وجد� مصطفى الفاتح ودمحم لطفي السید، (.�بیر من السرعة والدقة والتواف� والتغییر و�قدر

  )139صفحة 

 :المرونة - 5- 1- 1- 2

, وسهولة , وهي قدرة الالعب على األداء الحر�ي �مد� واسع  :مفهوم المرونة - 1- 5- 1- 1- 2

نتیجة إطالة العضالت و األر�طة العاملة على تلك المفاصل لتحقی� المد� الالزم لألداء و �سر 

  .في �رة القدم 

المرونة �أنها قدرة الر�اضي على أداء حر�ات �أكبر حر�ة في المفاصل HareeوFreyو�عرف 

الفرد على وتعرف المرونة �ذلك �أنها قدرة . بإرادته أو تحت تأثیر قوة خارج�ة مثل مساعدة زمیل 

أداء الحر�ات �مد� حر�ي �بیر و ت�عا لذلك فإن الحد األعلى لمد� السعة أو القدرة على الحر�ات 
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وتقاس المرونة �الدرجات أو السنت�میترات في مجال النشا� الر�اضي , هو مق�اس المرونة 

 )242، صفحة 2009موف� أسعد، , محمود(.

. واسع الالقدرة على أداء الحر�ات لمد� : "المرونة �أنهاZatciorskyزاتسیورس�ي و�عرف

 Barrowو�ضیف ال�عض �أنها مد� و سهولة الحر�ة في مفاصل الجسم المختلفة ، و�ذ�ر �ارو

أن مرونة المفاصل تتغیر من وقت آلخر، و�توقف ذلك على اإلحماء ودرجة الحرارة، وشدة 

والمرونة الحر��ة هي القدرة على تحر�ك الجسم أو  .المجهود واالسترخاء ، والقدرة على االحتمال

أجزائه خالل أوسع مد� مم�ن للحر�ة دون أن �حدث نتیجة لذلك تمزق للعضالت أو األر�طة 

لعدید من ال�احثین إن المرونة الحر��ة من بین الصفات الهامة لألداء الحر�ي سواء من و�ر� ا.

الناح�ة النوع�ة أو الكم�ة ،�ما أنها تش�ل مع �اقي م�ونات األداء الحر�ي أو البدني �القوة 

أنا (. اكتساب و إتقان األداء الحر�ي الر�ائز التي یتأسس علیها العضل�ة والسرعة والتحمل والرشاقة

  )309، صفحة 2008اس�ارود ، 

قدرة الر�اضي على أداء الحر�ات على مستو� مفاصل "و�لخص الطالب ال�احث المرونة �أنها 

الجسم ��ل سهولة و�سر و �أكبر مد� حر�ي دون حدوث تمزق للعضالت أو األر�طة حیث تقاس 

  " .في مجال النشا� الر�اضي المرونة �الدرجات أو السنت�مترات

  

  :أنواع المرونة  - 2- 5- 1- 1- 2

فالمرونة . و�ین المرونة االیجاب�ة و المرونة السلب�ة, یجب أن نمیز بین المرونة العامة والخاصة 

عندما تكون م�انیزمات المفاصل متطورة �ش�ل �اف مثل العمود الفقر� �معنى قدرة الفرد  العامة

فعندما تكون المرونة  أما المرونةالخاصة. على أداء حر�ات �مد� واسع في جم�ع المفاصل 

متعلقة �مفصل واحد �معنى القدرة على أداء الحر�ات �مد� واسع في اتجاهات معینة ط�قا للناح�ة 

فهي قابل�ة الفرد على تحقی� حر�ة  أما المرونة االیجاب�ة. الخاصة بنشا� ر�اضي معین  الفن�ة

�معنى إم�ان�ة الحصول على أقصى مد� مم�ن لحر�ة في المفصل على حساب , بنفسه 

 أما المرونة السلب�ة, المجموعة العضل�ة العاملة على هذا المفصل والتي تقوم �أداء تلك الحر�ة 

ن طر�� قو� خارج�ة �الزمیل أو األدوات �معنى إم�ان�ة الحصول على أقصى فنحصل علیها ع

مد� مم�ن لحر�ة  ما في المفصل على حساب قوة خارج�ة تقوم �أداء الحر�ة أو المساعدة في 

  )108، صفحة 1999تامر محسن إسماعیل، (.ادائها 
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  :أهم�ة المرونة - 3- 5- 1- 1- 2

تتضح أهم�ة المرونة �إحد� العوامل المحددة و الرئ�س�ة إلنجاز المهارات خالل الم�ار�ات و 

تظهر أثناء رفع رجل�ه عال�ا الستالم الكرة و الس�طرة علیها أو تقوس الجذع خلفا الستق�ال الكرة 

جلین �الصدر أو مرجع�ة الدرعین ألداء التماس وفي جم�ع األداءات التي تحتاج إلى مرجحة الر 

حیث تظهر صفة المرونة في �عض , �ما في التصو�ب أو التمر�ر و خاصة أثناء الجر� 

ها في عمل�ة تصاص �رة القدم و التي ��ون ظهور الر�اضات �الجم�از �ش�ل �بیر على اخ

عند الخداع و یتضح تأثیرها �ذلك في مواجهة اإلصا�ات و , تصو�ب الكرة و عند مراق�ة الكرة

حنفي , مختار(.�ة األنسجة العضل�ة و التحضیر الجید للجسم للوصول للنتیجة �ذلك تحسین مطاط

  )61، صفحة 1980محمود، 

  :التواف�- 6- 1- 2-1

  :مفهوم التواف�- 1- 6- 1- 1- 2

في نموذج واحد و�عتمد  انس�اب�ةحر�ات مختلفة الش�ل واالتجاه بدقة و القدرة الفرد على تنسی� هو 

لتحقی� األداء األمثل للحر�ات  والعصبي العضليالتواف� على سالمة الترا�� والتكامل بین الجهاز 

  )136، صفحة 1994عصام عبد الخال�، (.وخاصة الحر��ة

  :أنواع التواف�-2-1-1-6-2-

  :التواف� العام - 1

الضرور�ة لمختلف المهارات الحر��ة ،�صرف النظر عن خصائص الر�اضة وهو من المتطل�ات 

على الومن  ذلكو�عتمد في , عب إلى تنم�ة التواف� العام �ضرورة لممارسة النشا�ال،و�حتاج ال

زم للتواف� العام إلم�ان�ة است�عا�ه و�مثل التواف� العام األساس األول لتنم�ة التواف� الال

  )457، صفحة 2003عو�س الج�الي، (.الخاص

  :التواف� الخاص -2

 المعن�ةوهو مجموعة الحر�ات التي تطور �صفة أول�ة في ا�طار النشاطات الر�اض�ة المعینة و 

  .الر�اضي االختصاصوهذا ما یناسب الحر�ات في تقن�ات الر�اضة الممارسة حسب  �األمر

  )115عصام عبد الخال�، صفحة ,دمحم ص�حي(

  :أهم�ة التواف� - 3- 6- 1- 1- 2

  .�عتبر التواف� من الصفات البدن�ة والحر��ة - 

  .�ساعد على إتقان االداء الفني والخططي - 

  .�ساعد االعب على تجنب األخطاء المتوقعة - 



متطل�ات �رة القدم والمرحلة العمر�ة                                      الفصل الثاني         

 

 70 

  . �ساعد على األداء الصعب والسر�ع بدرجات مختلفة - 

  .للتواف� خاصة في الر�اضات التي تتطلب التح�م في الحر�ة  الالعب�حتاج  - 

�ستخدم أكثر  وعندما تظهر أهم�ة التواف� عندما ینتقل االعب �الجسم في الهواء �ما في الوثب، - 

  .من عضو من أعضاء الجسم الواحد

  :عالقة الصفات البدن�ة �المهارة األساس�ة - 7- 1- 1- 2

مجال لالعب �رة القدم الذ� یتمتع �مستو� عالي من المهارات األساس�ة بدون أن لم �عد هناك 

��ون على مستو� مماثل من الناح�ة البدن�ة �ما أن الناح�ة البدن�ة و حدها ال �م�ن ان تؤد� إلى 

نتائج حسنة في اللع�ة دون مستو� مماثل من الناح�ة الفن�ة و ه�ذا أص�حت ال�اقة البدن�ة و 

  .ال �م�ن فصلها في أ� مرحلة من مراحل اإلعداد  المهار�ة

فإن تدر��ات الل�اقة , بیجن�ل , دش�و� , ز�م�ین , داتش�وف , شبلمن , نوف��وف , حسب ماتفیف 

أبو عبده السید، (.البدن�ة العال�ة تؤد� إلى ز�ادة المقدرة الفن�ة و القدرة الحر��ة لد� الالعبین 

  )254، صفحة 2002

ومن هذا التطور �م�ن اعت�ار الصفات البدن�ة الر�یزة األساس�ة في قدرة الالعب و الر�اضي على 

أداء المهارات األساس�ة ��ل دقة و فعال�ة و �قدر ما تكون ل�اقة الر�اضي البدن�ة عال�ة �قدر ما 

الع�س إذا �انت ل�اقته ضع�فة أو نوعا ما �م�نه االحتفا� �مستواه الفني عال�ا طوال فترة اللعب و 

ناقصة فإنه ال �قدر على أداء المهارات األساس�ة �الصورة المطلو�ة خالل اللعب و ال �حاف� على 

  .مستواه الفني خالل �امل مجر�ات الم�ار�ات أو تحت ظروف اللعب الحق�ق�ة 

عددة ینع�س ذلك على صفاته ومن المعروف أنه عندما �متلك  الالعب مهارات حر��ة متنوعة ومت

البدن�ة و �ص�ح من السهل عل�ه إتقان المهارات األساس�ة في �رة القدم أ� أن هناك ارت�ا� بین 

المخزون من المهارات و الصفات البدن�ة من جانب و بین المهارات الجدیدة الواجب تعلمها من 

, بدن�ة لالعب إلى جانب ل�اقته الفن�ة و لقد تأكد علم�ا و عمل�ا أهم�ة توفیر الل�اقة ال, جانب آخر 

فلم �عد هناك مجال لالعب الكرة الذ� یتمتع �مستو� عال من المهارات دون أن ��ون على مستو� 

و ه�ذا اص�حت الل�اقة البدن�ة و الفن�ة ال �م�ن فصلها في أ� مرحلة . مماثل من الناح�ة البدن�ة 

  )97، صفحة 2008أبو عبده حسن السید، (.من مراحل اإلعداد و فترة الم�ار�ات 

  :المتطل�ات المهار�ة لالعبي �رة القدم الحدیثة  - 2- 1- 2

الر�اضة مثلها مثل أ� وظ�فة في الح�اة لها مهاراتها الخاصة بها : مفهوم المهارة  - 1- 2- 1- 2

السائ� أو أ� وظ�فة لها المهارات الخاصة فعلى سبیل المثال �اتب اآللة الكات�ة أو الناسخ أو , 

  .بها و التي تحتاج إلى إجادة �یف یبدع �ل فرد ف�ما �قوم �ه من عمل 
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 ولكل نوع من أنواع الر�اضة أ�ضا مهاراتها الخاصة بها ف�رة السلة و �رة الطائرة و �رة الماء و

  .�عة النوع الخاص للر�اضةع من طبغیرها من المهارات التي تن�الجم�از  الس�واتش والمصارعة و 

مقدرة الفرد على التوصل إلى نتیجة من خالل الق�ام : "و یر� إبراه�م حماد أن المهارة تدل على 

" �أداء واجب حر�ي �أقصى درجة من اإلتقان مع بذل أقل قدر من الطاقة في أقل زمن مم�ن

  )175، صفحة 1997مفتي إبراه�م حماد، (.

هي سلوك معین لفرد �حددها عامل السرعة و : "THOMAS THILLو�عرفها تیل توماس 

وهي تعتمد على نوع من الرقا�ة الذات�ة التي , و الغرض الموجود , الدقة و �ح�مها عامل النجاح 

  )132صفحة  ،2008أبو عبده حسن السید، (.تفسر ممیزات االقتصاد و الث�ات 

�ل الحر�ات الضرور�ة الهادفة التي تؤد� �غرض معین في : "عرف المهارات في �رة القدم �أنهاوت

  " .سواء �انت �الكرة أو بدونها , إطار قانون �رة القدم 

تلك الحر�ات الضرور�ة و الهادفة التي تكون سواء �الكرة أو : "ومنه نعطي مفهوما للمهارة �أنها

  " .التي تتمیز �السرعة و دقة األداء ضمن حدود و قواعد تح�م ذلك النشا�  بدون �رة و

  :�ما یلي نوعین و هذا حسب و جود الكرة وتنقسم المهارات األساس�ة للع�ة �رة القدم إلى

  )المهارات األساس�ة البدن�ة(المهارات األساس�ة بدون �رة  - 

  )73، صفحة 1980حنفي محمود، , مختار(.المهارات األساس�ة �الكرة  - 

  

  :المهارات األساس�ة بدون �رة 1- 1- 2- 1- 2

ومن ‘ هي جم�ع الحر�ات التي �قوم بها الالعب أثناء الم�اراة في إطار اللع�ة دون استعمال الكرة 

الجر� أمامي أو  أهم هذه الحر�ات التي �م�ن مالحظتها مهارة الجر� و تغییر االتجاه سواء �ان

�ما �صطلح على تسم�ة , ومهارة الخداع �النظر أو الجذع , خلفي ز�ادة على مهارة الوثب 

  )167، صفحة 1997بن قاصد علي حاج دمحم، (.المهارات األساس�ة بدون �رة �المهارات البدن�ة 

  :و تغییر االتجاه رة الجر� مها1--1- 2-1- 1- 2

فهو �قوم �استمرار �عمل بدا�ات �ثیرة طوال , �متاز جر� العب �رة القدم بخصائص معینة 

  .�ما یجر� دائما بدون �رة أثناء الم�اراة , المنافسة 

الوقت الذ� یلمس ف�ه الالعب الكرة خالل الم�اراة  ال یز�د عن " و یر� حنفي محمود مختار أن 

  )65، صفحة 1980حنفي محمود، , مختار(" .دق�قتین 

یتمیز العب الكرة �أن الالعب �غیر من سرعته " و�قول �طرس رزق هللا ف�ما یخص هذه المهارة 

و دائما �غیر من سرعته وفقا لمقتض�ات تحر�ه في , �ثیرا أثناء جر�ه فهو ال یجر� بإ�قاع منتظم 
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, هللا(.�ضاف إلى ذلك أن تغیر توقیت سرعة اللعب هو خداع الخصم , أخذه األماكن و , الملعب 

  )119، صفحة �1992طرس رزق، 

وعل�ه وما �م�ن استنتاجه أن لع�ة �رة القدم فیها متغیرات عدیدة  تتطلب على الالعب أن یتأقلم 

  . و تحر�ات الكرة و الخصم , و مر�ز اللعب , ة اللعب مع هذه المتغیرات و ذلك ط�قا لطر�ق

  : مهارة الوثب2--2-1-1- 1- 2

و�تطلب , أص�ح ضرب الكرة �الرأس في �رة القدم عامال مهما جدا �مهارة مؤثرة في نتائج الم�ار�ات

ذلك حسن و مقدرة الالعب على أداء هذه المهارة �اإلتقان و الكمال المطلوب إلى مقدرته على 

أو �عد , وقد ��ون الوثب من الوقوف , الوثب �الطر�قة السل�مة للوصول إلى أقصى ارتفاع مم�ن 

  .أو �عد الجر� جان�ا أو خلفا , االقتراب جر�ا 

و حسب أمر هللا ال�اسطي فإنه �اإلضافة إلى الجر� فإن الوثب �حتل م�انة هامة خاصة قلب 

, وث�ة تقر��ا خالل الم�اراة  25-20منهما من الدفاع و قلب الهجوم حیث یبلغ عدد وث�ات �ل 

, وث�ة  15- 10وث�ة في حین �اقي المدافعین و خ� الوس� من  30- 15بینما حارس المرمى من 

أمر , ال�اسطي(.أو �عد الجر� جان�ا أو خلفا , أو �عد االقتراب جر�ا , و��ون الوثب من الوقوف 

  )65ة ، صفح1980هللا، 

  :مهارة الخداع و التمو�ه3- -2-1-1- 1- 2

مع القدرة , تعتبر من المهارات التي یجب أن یجیدها الالعب المدافع و المهاجم على حد سواء 

وهذا یتطلب قدرا �بیرا من االحتفا� , على أدائها �استخدام الجسم و الجذع و الرجلین و النظر 

و قدرة , �قدر من المرونة و الرشاقة و التواف� العضلي العصبي والتمتع , �مر�ز الثقل بین القدمین 

�بیرة على التوقع السل�م و االحساس �المسافة      و الزمن و الم�ان الذ� �قوم �ه الالعب أثناء 

  )83، صفحة 2008أبو عبده حسن السید، (.الخداع 

  : وقفة العب الدفاع 4--2-1-1- 1- 2

لقد أص�ح من الضرور� في ممارسة لع�ة �رة القدم الحدیثة أن �أخذ الالعب الوضع�ة الصح�حة 

التي تتناسب و تساعد الالعب على أن �حق� المهارات األساس�ة للع�ة و �سرعة و خفة جیدة ومن 

وف �ش�ل صح�ح أجل الحیلولة دون هجوم الفر�� الخصم  یجد الالعب نفسه مضطرا إلى الوق

, مت�اعد القدمین قل�ال مع انثناء خفیف في الر�بتین ) و�ذلك حارس المرمى(�قف العب الدفاع 

و�ثني الجذع لألمام مع ت�اعد الذراعین قل�ال عن , �حیث �قع مر�ز ثقل الجسم على مقدمة القدمین 

مى فیرفع ذراع�ه الجسم و �سمح هذا الوضع لالعب �سرعة التحرك في أ� اتجاه أما حارس المر 

  )75، صفحة 1994حنفي محمود مختار، (. أكثر جان�ا استعدادا لتلقي الكرة 



متطل�ات �رة القدم والمرحلة العمر�ة                                      الفصل الثاني         

 

 73 

  :المهارات األساس�ة �الكرة 2--2-1- 1- 2

  :ضرب الكرة �القدم  - 2-1-2-1- 1- 2

�عتبر ضرب الكرة �القدم أكثر المهارات استخداما على اإلطالق خالل م�ار�ات �رة القدم و یهدف 

أو التشتیت غیر أن استخدامها �غرض التمر�ر , أو التصو�ب , استخدام هذه المهارة إلى التمر�ر 

  . هو األكثر

منها غیر شائعة فمن و �م�ن تقس�م ضر�ات الكرة �القدم إلى عدة أنواع منها شائعة االستعمال و 

  : الضر�ات الشائعة ما یلي

 ضرب الكرة ب�اطن القدم  -1

 ضرب الكرة بوجه القدم األمامي -2

 ضرب الكرة بوجه القدم الداخلي  -3

 ضرب الكرة بوجه القدم الخارجي -4

  :أما األنواع غیر شائعة االستعمال فهي

 ضرب الكرة �سن القدم  -1

 ضرب الكرة بنعل القدم  -2

 ضرب الكرة ��عب القدم  -3

  :الضر�ات شائعة االستعمال: أوال

  :ضرب الكرة ب�اطن القدم - 1

  :ا فهي تستخدم في الحاالت التال�ةأدقه طالقهي أكثر ضر�ات القدم استخداما في اللعب على اإل

  التمر�ر إلى المسافات القصیرة. 

  أو ر�ل الكرة العرض�ة , التصو�ب الدقی� إلى المرمى �ما في حاالت االنفراد �الحارس, 

 )28، صفحة 1994دمحم عبده الصالح الوحش، (.أو ضر�ات الجزاء 

  :ضرب الكرة بوجه القدم األمامي - 2

وجه القدم هو الجزء الممتد من سن القدم إلى مفصل القدم األمامي و �معنى آخر هو الجزء 

أقو� أنواع الضر�ات لذلك فهي تستخدم  و ضرب الكرة بوجه القدم �عتبر, المغطى بر�ا� الحذاء

  .�ما تستخدم في التمر�ر الطو�ل, ��ثرة في التصو�ب على المرمى

�ما �ستخدم هذا النوع من ضرب الكرة من قبل حارس المرمى إلى جانب استخدامها �ثیرا من قبل 

و , ت اللولب�ةناوالم�ذلك الناوالت التي تكون �عرض الملعب و الالعبین في الم�ار�ات في أداء الم
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موف� أسعد محمود الهیتي ، (.في التهدیف على المرمى �سبب قوة الضر�ة بهذا الجزء من القدم 

  )77، صفحة 2009

  :ضرب الكرة بوجه القدم الداخلي- 3

تستخدم هذه  و, �شتمل القدم الداخلي المنطقة المحددة بین اإلص�ع األكبر حتى بدا�ة �اطن القدم

�ما تستخدم في , الضر�ة في التمر�رات العال�ة و المتوسطة االرتفاع سواء �انت مستق�مة أو ملتو�ة

، 1994دمحم عبده الصالح الوحش، (.التصو�ب خاصة الملتو� على المرمى في الضر�ات   الحرة 

  )32صفحة 

  :رجيضرب الكرة بوجه القدم الخا- 4

وجه القدم الخارجي هو المنطقة المحصورة بین مفصل القدم الخارجي و منطقة األص�عین 

وتعتبر هذه الضر�ة من الضر�ات التي یجب أن یجید أدائها الالعب الستخدامها في , الصغیر�ن

�ما �م�ن , والتمر�رات البین�ة الطو�لة و الجانب�ة, و التصو�ب على المرمى , الضر�ات الر�ن�ة 

دمحم عبده (.استعمالها في التصو�ب الم�اشر من أمام منطقة الجزاء للتغلب على حائ� الصد 

  )33، صفحة 1994الصالح الوحش، 

  :الضر�ات غیر شائعة االستعمال: ثان�ا

  :ضرب الكرة �سن القدم- 1

  :طر�قة األداء

 .��ون الالعب و الكرة في خ� واحد تقر�ب - 

 . توضع القدم الثابتة بجوار الكرة - 

 .تمرجح الرجل الضار�ة خلفا ثم أماما لضرب الكرة من أسفلها �مقدم القدم - 

 .�میل الجذع خلفا مع رفع الذراعین جان�ا لحف� التوازن  - 

  :ضرب الكرة ��عب القدم - 2

  :طر�قة األداء

  .القدم مقدم الكرة �حیث یواجه �عب , �قوم الالعب بتمر�ر الرجل الضار�ة فوق الكرة - 

�حیث تضرب الكرة �سهولة و برف� من منتصفها , تمرجح الرجل الضار�ة �حر�ة قصیرة - 

  .��عب القدم 

  :ضرب الكرة �أسفل القدم - 3

  :طر�قة األداء

 .��ون الالعب و الكرة على خ� واحد - 
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 . �قوم الالعب بوضع القدم الثابتة بجوار الكرة - 

�ال ثم إلى األمام مع ثني مش� القدم الضار�ة حتى تمرجح الرجل الضار�ة إلى الخلف قل - 

  .ثم تمد ر��ة الرجل الضار�ة عند مالمستها الكرة �أسفل , �قابل نعل الحذاء الكرة

  :ضرب الكرة �الر��ة- 2- 2- 1- 2- 1- 2

  : طر�قة األداء

 .و ثني مفصل الر��ة قل�ال, �قوم الالعب �مواجهة الكرة مع االرتكاز على القدم الثابتة - 

 الرجل الضار�ة خلفا قل�ال لضرب الكرة �الر��ة  توضع - 

 .ترفع الذراعان جان�ا لحف� التوازن  - 

  :الجر� �الكرة- 3- 2- 1- 2- 1- 2

�عن�الجر� �الكرة �استخدام أجزاء من القدم بهدف التح�م في الكرة أثناء دحرجتها على األرض و 

  )35، صفحة 1994الصالح الوحش، دمحم عبده (.التقدم بها في الملعب

تعتبر من المهارات األساس�ة التي یجب أن یتقنها :" و�قول السید أبو عبده عن هذه المهارة �أنها 

وهي مهارة تتم �عدة طرق مختلفة یختار , جم�ع الالعبین �ال استثناء سواء المدافعین أو المهاجمین

و الخططي , تتناسب أ�ضا مع طب�عة الموقف المهار� فیها الالعب الطر�قة المناس�ة له و التي 

  )83، صفحة 2008أبو عبده حسن السید، (.أثناء تأدیته للمهارة 

  :و تستخدم مهارة الجر� �الكرة في الحاالت التال�ة

 .عندما ال یجد الالعب فرصة أمامه لتمر�ر الكرة لزمیله المراقب من الخصم - 

 .دما یر�د الالعب جذب مدافع إل�عاده عن التغط�ةعن - 

أو مساحة خال�ة و ال یجد أمامه خصما �حاول , عندما یر�د الالعب اكتساب مسافة  - 

 .استخالص الكرة منه

 .إل�قاء الكرة مع الفر�� - 

 .عند استعمال الفر�� الخصم خطة التسلل - 

الجر� �استخدام الوجه الخارجي : فإن الجر� �الكرة یتم بثالثة طرق هي "Louisلو�س "وحسب 

  .أو �استخدام وجه القدم األمامي , أو الجر� �استخدام وجه القدم الداخل, من القدم 

  :الجر� �استخدام وجه القدم الخارجي -أ

هذه الطر�قة �فضلها الكثیر من الالعبین ألنها تسمح لهم �التحرك السر�ع و حما�ة الكرة من  

ي تتمیز �استعمال الالعب جسمه �حائل بین الكرة و المنافس �ما محاوالت استخالصها منهم وه
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أن أدائها أسهل من الطرق األخر� للجر� �الكرة نظرا لسهولة األداء الم��ان��ي للحر�ة و الذ� 

  )84، صفحة 2008أبو عبده حسن السید، (.یتناسب مع الوضع التشر�حي للرجلین 

  :الجر� �استخدام وجه القدم الداخلي - ب

تستخدم هذه الطر�قة عند ق�ام الالعب �الجر� في ش�ل منحنى أو عند ضرورة تغییر االتجاه أثناء 

الجر� �سرعة ومن ممیزاتها سهولة تغط�ة الالعب للكرة �استخدام جسمه و �لتا قدم�ه في االحتفا� 

هذه المهارة أقل ��ثیر من استخدام مهارة الجر�  إال أن استخدام, �الكرة �عیدا عن متناول الخصم 

  .بوجه القدم الخارجي أثناء الم�اراة نظرا للوضع التشر�حي الذ� سب� التنو�ه إل�ه 

  :الجر� �استخدام وجه القدم األمامي -جــ

�ستعمل الالعب مهارة الجر� �الكرة �استخدام وجه القدم األمامي عندما یجد مسافة �بیرة بینه و 

و هي من المهارات التي یجب أن یجیدها ظهیر� الجنب و , أقرب خصم له أثناء الجر� �الكرةبین 

إال أن أداءها یتصف �الصعو�ة نظرا للوضع التشر�حي للقدم أثناء الجر� �الكرة و , الجانحین 

- 85، الصفحات 2008حسن السید،  أبو عبده(.�التالي فإن استخدامها ��ون من النوعین السا�قین

86(  

  :الس�طرة على الكرة - 4- 2- 1- 2- 1- 2

تشمل الس�طرة على الكرة تح�م الالعب في الكرة القادمة إل�ه سواء " حنفي محمود مختار �قول

حنفي محمود، , مختار(".�انت الكرة القادمة أرض�ة أو عال�ة أو نصف عال�ة في إطار قانون اللع�ة

  )85، صفحة 1980

الس�طرة على الكرة هي إخضاع الكرة تحت تصرف الالعب و "  حسن السید أبو عبده �أنو�ر� 

وذلك للتصرف فیها �الطر�قة المناس�ة حسب , اله�منة علیها و جعلها �عیدا عن متناول الخصم 

�ذلك فإن الس�طرة , تو�ات و االرتفاعات ظروف الم�اراة و الس�طرة على الكرة تتم في جم�ع المس

الكرة تتطلب توقیتا دق�قا للغا�ة و حساس�ة �الغة من أجزاء الجسم المختلفة لالعب والتي تقوم 

وهذا یتطلب من الالعب �شف , �الس�طرة على الكرة �سرعة عال�ة ثم حسن التصرف فیها �ح�مة

لمهارة یجب أن یؤدیها �ال من المدافع و �ذلك �م�ن القول أن هذه ا, جوانب الملعب المختلفة 

المهاجم بدرجة �بیرة من اإلتقان و التح�م لما لها من أهم�ة �الغة في إخضاع الكرة لس�طرة الالعب 

  )15، صفحة 2008أبو عبده حسن السید، (.

و�ذلك سرعة الكرة , زمن الم�اراة من المالح� أن الكرة ال تسیر على األرض أو في الهواء طوال 

فهناك , و �التالي فإن الس�طرة على الكرة لم�انها و ارتفاعها أثناء الم�اراة, تختلف حسب قوة ر�لها 

  . و الكرات المنخفضة االرتفاع , الكرة العال�ة و المرتفعة و األرض�ة
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  :للس�طرة على الكرة عدة أنواع هي  :األنواع الرئ�س�ة للس�طرة على الكرة 

  :استالم الكرة المتدحرجة على األرض - 1

وهو ع�ارة عن إخضاع �ل �رة تأتي لالعب تحت س�طرته وذلك بإضعاف سرعتها عن طر�� 

 تختلف حسب األجزاءتعر�ض الجزء المستخدم في االستالم للكرة وسح�ه �مجرد مالمستها له وهي 

  :یلي المستخدمة في االستالم �ما

�اطن القدم في استالم الكرة هو  استخدام :استالم الكرة المتدحرجة على األرض ب�اطن القدم/أ

  .األكثر ضمانا من الطرق األخر� نظرا لكبر المساحة في عمل�ة االستالم وهي �اطن القدم

�ستعمل خارج القدم الستالم الكرة  :ة على االرض بجانب القدم الخارجياستالم الكرة المتدحرج /ب

األرض�ة اآلت�ة من اتجاه جانبي و یتم ذلك �مد رجل الالعب جان�ا في اتجاه الكرة ثم تسحب عند 

  .مالمستها للكرة المتصاص سرعتها

�ستعمل وجه القدم الستالم الكرة المنخفضة  :اتالم الكرة المتدحرجة على األرض بوجه القدم /جـ

و لكنها ال تصلح للر�الت , لى من األرض و تحت مستو� الر��ةالتي في مستو� أع

  )75، صفحة 1994حنفي محمود مختار، (.األرض�ة

هو ع�ارة عن إخضاع �ل �رة تأتي لالعب �استخدام األرض  :�تم الكرة - 5- 2- 1- 2- 1- 2

  :و ینقسم هذا النوع من ما یلي, على الكرةالمراد الكتم �ه في الس�طرة  �عامل مساعد مع الجزء

  �قوم الالعب برفع الساق الكاتمة للخلف مثن�ة من الر��ة و :�تم الكرة ب�اطن القدم /أ

ثم ترجع , الفخذ على أن �ستدیر للقدم للخارج قل�ال مع مراعاة أن ��ون القدم مع الساق زاو�ة قائمة

من األرض المتصاص قوتها لترد األرض أخر� و �میل  �عد ذلك لألمام ل�قابل �اطنها الكرة المرتدة

الجذع في اتجاه الساق الكاتمة و تعمل الذراعان على حف� اتزان الجسم مع مراعاة أن تثبت الرأس 

  .و یر�ز النظر على الكرة

�قوم الالعب برفع الساق الكاتمة لألعلى قل�ال و هي منثن�ة من  :�تم الكرة �أسفل القدم /ب

ة و الفخذ �ما یثني مفصل القدم وهو مرتخي �حیث ��ون على األرض زاو�ة مناس�ة مفصلي الر��

وأثناء أداء حر�ة الكتم �میل الجذع لألمام , تساعد على ارتداد الكرة إل�ه مرة أخر� �عد االرتطام بها

  .قل�ال وتعمل الذراعان على حف� اتزان الجسم وتكون الرأس مثبتة و النظر مر�زا على الكرة

تمرجح الساق الكاتمة عبر الجسم و أمامه في اتجاه الساق غیر  :�تم الكرة بجانب القدم /جـ

الكاتمة ثم تمرجح مرة أخر� للخارج و هي مثبتة من الر��ة و في هذه األثناء یواجه مفصل القدم 
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جانب القدم الخارجي للكرة مرتخ�ا �عد اصطدامها �األرض ل�متص قوتها و یوجهها مرة أخر� إلى 

و�میل الجذع لألمام قل�ال و ت�قى الذراعین �القرب من الجسم لالحتفا� �اتزانه و , ألرض و الجانبا

  .تثبیت الرأس على أن یتا�ع النظر أكثر

  : امتصاص الكرة - 6- 2- 1- 2- 1- 2

�قوم الالعب برفع الساق الممتصة للكرة لألعلى وذلك بثني مفصل  :امتصاص الكرة بوجه القدم/أ

الفخذ �ما تنثني الر��ة و �فرد مفصل القدم �حیث یواجه وجه القدم األمامي مسار الكرة وهو 

في اللحظة التي تسب� مالزمة الكرة بوجه القدم تنخفض القدم لألسفل المتصاص الكرة و , مرتخي

  .ها على األرض أمام الالعبتقلیل سرعتها �التدرج لوضع

رفع الساق الممتصة للكرة �میل الجزء العلو� من الجسم لألمام قل�ال �ما تعمل الذراعان  أثناءو 

و �الح� أنه في حالة ما أتت , على حف� اتزان الجسم و تثبیت الرأس و یتر�ز النظر على الكرة

, اق الممتصة لألعلى بدرجة �بیرةالكرة لالعب في ارتفاع منخفض فإنه ل�س هنا حاجة لرفع الس

، صفحة 1994مفتي إبراه�م حماده، (. حیث ��في أن یرتخي وجه القدم األمامي المتصاص قوتها

323(  

ترفع الساق الممتصة للكرة و هي مثن�ة من الر��ة �حیث �ستدیر  :امتصاص الكرة ب�اطن القدم /ب

سن القدم للخارج لیواجه �اطن القدم مسار الكرة و هو مرتخ المتصاص قوة اندفاعها على أن 

تتراجع القدم للخلف قل�ال لحظة مالمستها مما �ساعد على امتصاص قوتها و و��ون الجذع طب�ع�ا 

  .لجسم و تثبیت الرأس لحظة مالمسته للكرة مع تر�یز النظر علیهاو تعمل الذراعان على اتزان ا

ترتفع ر��ة الساق الممتصة لألعلى �حیث �ص�ح مواز�ا لألرض تقر��ا  :امتصاص الكرة �الفخذ /جـ

و مواجها لمسارها و �الح� أن تكون عضالت الفخذ مرتخ�ة قدر المستطاع وفي لحظة مالمسة 

فل �سرعة تتناسب مع سرعتها المتصاص قوتها �ي تسق� على الفخذ للكرة ینخفض الفخذ لألس

و �أخذ الجذع وضعه الطب�عي و�میل الرأس لألمام وتعمل الذراعان على , األرض أمام الالعب

  .حف� اتزان الجسم و النظر ��ون مر�ز على الكرة

خ�  �قترب الالعب في اتجاه خ� سیر الكرة على أن �قطع �صدره :امتصاص الكرة �الصدر /د

و قد تكون هناك ساق متقدمة عن , سیرها ف�قف مت�اعد الساقان و �أخذ المسافة التي تر�حه

مع ثني الر�بتان و یتوزع ثقل الجسم على الساقین و �میل للخلف قل�ال و یتم ذلك برجوع , األخر� 
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ة الرأس للخلف و تكون نتیجة ذلك تقوس الظهر مع بروز الصدر لألمام وفي لحظة مالمسة الكر 

  .فإن عضالت الصدر تكون مرتخ�ة تماما

و�عمل الالعب على الرجوع �صدره للخلف قل�ال و ذلك �اندفاع الرأس لألمام و نظرا لكون الصدر 

مفرغا إلى حد ما نتیجة وجود الرئتین و إحاطتهما �عظام القفص الصدر� فإن الكرة تفقد قوتها 

مفتي (.م   و النظر ��ون مر�زا على الكرةوتعمل الذراعان على حف� اتزان الجس, فتسق� أمامه

  )98,323، الصفحات 1994إبراه�م حماده، 

  :ضرب الكرة �الرأس - 7- 2- 1- 2- 1- 2

تعتبر مهارة ضرب الكرة �الرأس من أهم المهارات التي �حتاجها العب �رة القدم و ذلك للتصو�ب 

  .الكرة حیث تحتاج هذه المهارة إلى درجة عال�ة من التواف� الحر�يأو لالستق�ال أو إل�عاد 

  

  : طرق ضرب الكرة �الرأس

  : ضرب الكرة �الرأس و الالعب متصل �األرض: أوال

ضرب الكرة �الرأس من الث�ات توجد وقفتین أساسیتین �م�ن لالعب استخدامها أثناء ضرب الكرة 

  :�الرأس 

  )مت�اعدتینالقدمین (الوقوف فتحا  .1

  )القدم أمام األخر� (وقوف الوضع االمامي  -ب

وهنا �فضل وقوف الوضع األمامي وذلك النتقال مر�ز ثقل الجسم من الرجل الخلف�ة إلى الرجل 

أبو (.األمام�ة فأن هذا الوضع �عطي توازن أكثر و مد� أكبر لحر�ة الالعب أثناء تأدیته المهارة

  )44، صفحة 2002عبده السید، 

  :وتنقسم مهارة ضرب الكرة �الرأس من الث�ات إلى

 ضرب الكرة �الرأس من الث�ات لألمام  - 

 ضرب الكرة �الرأس من الث�ات للجانب - 

 ضرب الكرة �الرأس من الث�ات للخلف  - 

  :ضرب الكرة �الرأس و الالعب في الهواء : ثان�ا

  )االرتقاء الفرد�(ل�ا ضرب الكرة �الرأس مع الوثب عا -أ

  )االرتقاء الزوجي(ضرب الكرة �الرأس مع الوثب عال�ا  - ب
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حیث �قوم الالعب �الجر� في اتجاه الكرة منذ وجودها في مستو� ارتفاع منخفض ثم �قوم �قوم 

الالعب بدفع األرض برجل واحدة أو �القدمین معا ل�طیر في اتجاه الكرة �حیث ��ون في وضع 

�قوم الالعب �ضرب الكرة �الجبهة في االتجاه الذ� یر�ده ثم , مائال عال�ا قل�ال مواز� لألرض أو

  .یه�� على االرض مستخدما ید�ه التي یثبتها قل�ال المتصاص صدمة األرض

  :المراوغـــــــــــــة - 8- 2- 1- 2- 1- 2

خلص من المراوغة و الخداع هي حر�ات التمو�ه و الخداع �الكرة التي یؤدیها الالعب بهدف الت

موف� أسعد، , محمود(.الخصم عندما ال ��ون هناك فرصة للمناولة أو التصو�ب على الهدف

  )107، صفحة 2009

المراوغة تعرف على أنها حر�ة التمو�ه و : "و�ر� دمحم عبده صالح الحسن و مغني إبراه�م دمحم �أن

الالعب بهدف التخلص من المدافع �الضغ� عل�ه، حیث أن المراوغة الخداع �الكرة التي �قوم بها 

دمحم عبده الصالح ، مفتي إبراه�م، صفحة , حماد(".ضرور�ة في �عض المواقف في لع�ة �رة القدم

165(  

و هو �حتف�  وتعرف أ�ضا �أنها فن التخلص من الخصم وخداعه مع قدرته على تغییر اتجاهه    

حسن السید أبو عبده، (.�الكرة �سرعة مستخدما �عض حر�ات الخداع التي یؤدیها بجسمه أو �قدمه

  )153، صفحة 2002

و�ر� الطالب ال�احث من خالل ما سب� �أن المراوغة مهارة �ستعملها الالعب لتغل�� الخصم 

الف ما یر�د أن �فعله و ذلك �استعمال حر�ات التمو�ه والخداع من بجعله یتوقع حر�ته توقعا بخ

  .أجل التخلص منه، وهذا عندما ال ��ون هناك فرصة للمناولة أو التصو�ب على الهدف

  ): قطع الكرة(المهاجمة  - 9- 2- 1- 2- 1- 2

وتعتبر ومعناه محاولة أخذ الكرة من الخصم في حالة ح�ازته لها، أو قطعها قبل الوصول إل�ه، 

  :المهاجمة سالح المدافع ضد المهاجم ، وتهدف المهاجمة إلى

 .استخالص الالعب المدافع الكرة من المهاجم المنافس - 

 . المنافس المستحوذ على الكرة منها إ�عاد - 

 .تشتیت الكرة من أرجل المهاجم المنافس - 

 .قطع الكرة قبل أن تصل إل�ه - 

  :وتتم المهاجمة �الطرق التال�ة

 الم�اتفة - 

 المهاجمة من األمام  - 
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 المهاجمة من الخلف - 

  (Fedor Garel, 1977).المهاجمة �الزحلقة من الجانب أو الخلف أو األمام - 

  :رمیــــــــة التمــــــــــاس -10- 2- 1- 2- 1- 2

الكرة خ�  تعتبر رم�ة التماس مهارة خاصة و�تم الق�ام بها و تنفیذ رم�ة التماس في حالة عبور

التماس سواء �انت المرة في األرض أو في الهواء حیث یتطلب تنفیذ هذه الرم�ة شرو� خاصة 

یجب على الالعب الذ� �قوم �أدائها أن یت�عها أو إذا ما استخدمت رم�ة التماس استخداما أمثل 

  .كت��ي�م�ن أن �ش�ل خطورة �بیرة على مرمى الخصم حیث �عتمد علیها المدر�ین في عملهم الت

  :ومن الشرو� القانون�ة لرم�ة التماس

 .ترمى الكرة من نفس المنطقة التي خرجت منها على خ� التماس - 

 .الالعب یواجه الملعب بجزء من جسمه - 

 .ترمى الكرة من خلف الرأس لألمام �الیدین معا و ال تسق� - 

  )2000مفتي إبراه�م، , حماد(.جزء من �لتا القدمین مالمس لألرض على الخ� أو خلفه  - 

  :أنواع رم�ة التماس

 :رم�ة التماس من الث�ات )1

 رم�ة التماس و القدمان ملتصقتان  - أ

  رم�ة التماس و القدمان مت�اعدین متجاورتین -ب

  رم�ة التماس و رجل أمام و األخر� خلفا - جـ

 :رم�ة التماس من االقتراب )2

 رم�ة التماس من االقتراب �المشي  - أ

  التماس من االقتراب �الجر� رم�ة  -ب

  :حراسة المرمى - 3- 1- 2

في وقت مضى �ان دور حارس المرمى أقل میزة، �أخذ �عین االعت�ار �ق�ة عناصر الفر�� أما 

الیوم الوضع�ة تغیرت �صفة �بیرة، في �رة القدم الحدیثة أعطت �ل العب دور و أهم�ة متساو�ة، 

المرمى حیث أنه الالعب الوحید الذ� �م�ن أن  فأص�ح مر�ز حراسة المرمى مر�ز حساس لحما�ة

�سمح �فوز فر�قه و �ذلك یهزم فر�قه حسب طر�قة أداءه �ما أص�ح حارس المرمى یؤد� أدوار 

هجوم�ة و ذلك من خالل المساهمة في الهجمات السر�عة و اللعب خارج منطقة الجزاء برجل�ه 

  .�آخر مدافع
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  :راسة المرمىالممیزات الواجب توفرها في ح - 1- 3- 1- 2

 .أن یتمتع �القدرة على الق�ادة و توج�ه زمالئه أثناء سیر الم�اراة - 

 .أن �متاز �الشجاعة و الجراءة و الثقة �النفس - 

 أن ��ون لد�ه القدرة على حسن التوقع و اإلدراك و التوقیت السل�م  - 

 أن یتمتع �قدرة �بیرة من سرعة لرد الفعل و التواف� العضلي العصبي  - 

 �قدرة �بیرة في الرشاقة و المرونة و السرعة و القوة أن یتمتع - 

سنتمتر على أن یتناسب طوله ) 185-175(أن ��ون طو�ل القامة و یتراوح طوله ما بین  - 

 �یلوغرام) 80-70(مع وزنه �حیث یتراوح ما بین 

 أن ��ون فاهما ��افة الخط� الدفاع�ة و الهجوم�ة  - 

حنفي محمود، , مختار(.عال�ة مثل زمالئه في الفر�� أن یؤد� جم�ع المهارات األساس�ة ��فاءة

  )104، صفحة 1980

  : الق�اس و االخت�ارو  و�مالتق - 2- 2

 :التقو�م والتقی�م - 1- 2- 2

�ثیرا ما یخل� المهتمون بین �لمتي تقو�م و تقی�م، و الواقع أن �ل �لمة تعني شیئا مختلفا، فالتقی�م 

 وٕاصالح�عني ب�ان ق�مة الشيء فق�، أما التقو�م ف�عني �اإلضافة إلى ب�ان ق�مة الشيء الح�م عل�ه 

  )03، صفحة 1985عودة، أحمد سل�مان، (.اعوجاجه

  . ما ف�ه من اعوجاج  إصالح�معنى عدل الشيء، و " قوم"و�لمة التقو�م لغتا جاءت من الفعل 

ابن منظور، (.أقمت الشيء وقومته فقام �معنى استقام و اعتدل واستو�  :و جاء في لسان العرب

  )224، صفحة 2004

التقو�م هو عمل�ة التحقی� من : "أن "الكن"نقال عن  "الحمید، و �مال عبد  نصر رضوان"وقد عرف 

، 2003لیلى السید فرحات، (".الصحة أ�عاد قرار معین أو انتقاء أفضلها و أكثرها مناس�ة للموقف

  )69-68الصفحات 

تلك العمل�ة التي عن طر�قها نعطي درجات أو معان ذات : "م أن التقو�م هو1989 "اندروز"یبین 

  ". دالالت خاصة �النس�ة للب�انات المتجمعة من تطبی� وسائل الق�اس  المستخدمة
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�أنه عمل�ة تتضمن ثالث خطوات : " م التقو�م اجرائ�ا1975 "بومجارتنر و جاكسون " و�عرف 

  :رئ�س�ة �بیرة هي

  جم�ع الب�انات الالزمة �استخدام الوسائل المناس�ة  :ولىالخطوة اال *

ق�مة على الب�انات المتجمعة وفقا ل�عض المح�ات التقو�م�ة،  أح�ام إصدار :الخطوة الثان�ة*

  .�المعاییر أو المستو�ات أو غیرها

اتخاذ القرارات المناس�ة ف�ما یتعل� �موضوع التقو�م استنادا إلى الب�انات  :الخطوة الثالثة*

  )21، صفحة 1998عبد الحمید، , �مال(".المتاحة

و�ر� الطالب ال�احث �أن التعار�ف الخاصة �التقی�م قد تنوعت وتعددت �ل حسب المجال الذ� 

هو الح�م على : "استخدم ف�ه و الغا�ة التي من أجلها استخدم التقو�م، وقد اتفقت التعار�ف �أنه

 التي یتم على األساس�ةاألش�اء أو األفراد إلظهار المحاسن و العیوب و مراجعة صدق الفروض 

  ". أساسها تنظ�م العمل و تطو�ره

و التقی�م في المجال التر��ة الر�اض�ة خاصة �عتمد على التخط�� بوصفه وسیلة لتحقی� األهداف 

التر�و�ة و التدر�ب�ة والس�ما حین �حدد الحالة التي علیها الالعب من مختلف جوان�ه البدن�ة و 

الحاالت و الظواهر التر�و�ة و التدر�ب�ة المهار�ة و النفس�ة �حیث یلقي الضوء من خالله على 

  . األح�ام علیها وٕاصدار�قصد تقدیر 

 إصدارفمفهوم التقی�م في المیدان التر�و� و التر��ة الر�اض�ة من وجهة نظر �عض المختصین هو 

  .ح�م على مد� تحقی� األهداف المنشودة على النحو الذ� تتحدد �ه تلك األهداف

نتائج االخت�ارات و المقای�س لذا تتوقف دقة عمل�ة التقو�م وسالمتها على و�تم التقی�م على أساس 

دقة االخت�ارات و المقای�س المستخدمة وث�اتها وصدقها ألن التقو�م یتأسس على الب�انات المجمعة 

  .من عمل�ة االخت�ار و الق�اس

ومستمرة �استمرار العمل منظمة  ,ومما تقدم نستنتج �أن التقی�م في التر��ة الر�اض�ة عمل�ة شاملة 

المتقدم لكل قو� وطاقات الفرد ألنه عمل�ة تهدف إلى التحق� من مستو� أ� ظاهرة و عالقة ذلك 

�النس�ة إلى �عض المستو�ات األخر� من أجل إصدار ح�م أو قرار على الظاهرة المراد تقی�مها 

درجات الجوانب المق�مة،  فضال عن أنه �ضع المعاییر المحددة التي �م�ن استخدامها للح�م على
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فإذا اقتر�ت من المستو� المحدد أم�ن التنبؤ �النجاح من عدمه، وعلى هذا األساس فإن االخت�ار و 

  . الق�اس و التقی�م ��مل �ل منه اآلخر

  :الق�اس - 2- 2-2

هو عمل�ة ضرور�ة و الزمة للتقی�م، و�عتبر احد� الوسائل المهمة التي تؤثر �ش�ل �بیر في تحدید 

  .دقة التقی�م

  ".تحدید درجة أو �م�ة أو نوع من الخصائص المجودة في شيء ما:"وقد عرفه إبراه�م سالمة �أنه

عمل�ة مقارنة الشيء بوحدات معینة أو ��م�ة ق�اس�ة أو �مقدار مقنن : "أما صفوت فرج ف�عرفه �أنه

  ".من نفس الشيء أو الخاص�ة بهدف �م من الوحدات یتضمنها هذا الشيء

  . أو الق�م المراد ق�اسها األش�اءبر الق�اس إحد� طرق التقی�م التي یتم بواسطتها التعبیر عن و�عت

لقد أثر الق�اس تأثیر م�اشر في تعدیل وتغییر فلسفة و أهداف التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة إذ أص�ح 

و االكتشاف  له دورا �ارزا في التشخ�ص والتصنیف و متا�عة التقدم ووضع المعاییر و المستو�ات

  . و التنبؤ و التدر�ب والتوج�ه و ال�حث العلمي

  : و�نقسم  الق�اس إلى نوعین

  : الق�اس الم�اشر -أ

التي تعطي النتیجة �صورة م�اشرة ودق�قة والتي تعطي أرقاما  األجهزةوهو الق�اس الذ� �عتمد على 

  . تبین تقدیر هذه الصفة وغیرها من وحدات الق�اس

  : م�اشرالق�اس غیر ال - ب

وهو الق�اس الذ� �عتمد على التجر�ب بواسطة االخت�ارات المقننة و�ستخدم في ق�اس االستعدادات 

العقل�ة و السمات الشخص�ة وغیرها، و�هذا �ان الق�اس الم�اشر تقدیر المستو� �صورة م�اشرة ، 

معلومات على ع�س االخت�ار الذ� �عتبره �ثیر من ال�احثین هو طر�قة ق�اس�ة للحصول على 

  . لتقدیر المستو� �صورة غیر م�اشرة

وهنا ��من االختالف ما بین الق�اس و االخت�ار، فنتائج الق�اس تعمم م�اشرة و تستعمل للمقارنة 

�شرو� معینة أما نتائج االخت�ار تعمم وتصمم �عد تقنینها مستخدمین المعاییر و المستو�ات و 

  .المح�ات
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التي  اإلجراءات�م، فهي أن مصطلح الق�اس �شیر إلى مجموعة أما العالقة بین الق�اس و التقی

تتضمن تحدید ما یجب ق�اسه و تعر�فه وترجمته إلى ب�انات �سهل وصفه �مستو� مقبول من الدقة، 

التي توظف المعلومات �غرض تحدید  اإلجراءاتفي حین أن مصطلح التقی�م �شیر إلى مجموعة 

  .ات ذات العالقةدرجة تحقی� األهداف أو اتخاذ القرار 

نستنتج أن مفهوم التقی�م أعلى و أشمل من مفهوم الق�اس إال أنهما �ساعدان على تشخ�ص مواطن 

  . الضعف و التقدم في األفراد و البرامج

ومما تقدم فإن الق�اس عمل�ة م�اشرة و موضوع�ة بنس�ة معینة وهي أدق و أسهل من الق�اس غیر 

اس دق�قة ال تتأثر �ما �م�ن أن یتأثر �ه الق�اس غیر الم�اشر الم�اشر ألنه �عتمد على وسائل ق�

عودة، أحمد سل�مان، (.من عوامل نفس�ة للمختبر ومد� صدق إجا�اته وفهمه ألهم�ة الق�اس

  )158- 04، الصفحات 1985

  :االخت�ار - 3- 2- 2

في مجال التر��ة الر�اض�ة و التي تعتمد على  تعد االخت�ارات إحد� طرائ� الق�اس التقی�م�ة

التجر�ب، وتستهدف ق�اس الكثیر من القدرات البدن�ة و المهار�ة �ش�ل علمي مبرمج �حیث یؤد� 

  .الى تطو�ر الواقع الر�اضي نحو األفضل

لقد تعددت وتنوعت تعار�ف االخت�ار �ل حسب المجال المستخدم ف�ه و الغا�ة التي من أجلها 

  .االخت�ار، فقد عرفت �أنها أسلوب ووسیلة ومنهج تجر�بي لتقد�م حالة أو عدة حاالتاستخدم 

ق�اس قدرة الفرد على أداء عمل معین وف� ضوا�� وص�غ : "هو ق�س نجیبو االخت�ار، في رأ� 

  ".علم�ة دق�قة 

صاء وسیلة تستلزم طرق ال�حث �الق�اس والمالحظة و التجر�ب و االستق: "ف�عرفه �أنه بو�ي أما

  ".والتحدید والتفسیر واالستنتاج والتعم�م

طر�قة منظمة لمقارنة "االخت�ار على أنه  دمحم حسن عالو� ونصر الدین رضوانو�عرف �ل من 

  ".سلوك شخصین أو أكثر، وهو مق�اس موضوعي مقنن لق�مة السلوك

  ).امتحنه(أو ) جر�ه( خت�اره تعنيأو �لمة ا" االمتحان"أو " التجر�ة"واالخت�ار في اللغة �حمل معنى 
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طر�قة للمقارنة بین أفراد أو داخل فرد واحد، في السلوك "وتقول لیلى السید فرحات أن االخت�ار هو 

  ".أو في عینة منه، في ضوء مع�ار أو مستو� أو محك

مالحظة استجا�ة الفرد في موقف یتضمن منبهات منظمة تنظ�ما "وتقول انتصار یونس هو 

دة، ومقدمة للفرد �طر�قة خاصة تم�ن ال�احث من تسجیل و ق�اس هذه مقصودا ذات صفات محد

  ".االستجا�ات تسج�ال دق�قا

  :و تحدد أهداف االخت�ار في مجال التدر�ب �ما یلي

 .المساعدة على تقو�م الحالة التدر�ب�ة العامة و الخاصة للر�اضیین -1

 .الكشف الم�اشر للموهو�ین في االنشطة الر�اض�ة المختلفة -2

 .�م العام لكل من المدرب و الالعب و طر�قة التدر�بالتقو  -3

 .االخت�ارات عامل إثارة و تحفیز لالعبین -4

 .وضع مستو�ات خاصة ��ل لع�ة و لكل المستو�ات ولكال الجنسین -5

ولالخت�ارات المقننة مزا�ا ال تتوافر في االخت�ارات الموضوعة التي �قوم المدرب �اخت�ارها من 

ر متعارف علیها، ألنها وضعت وصممت على نحو أفضل و أكثر �طار�ات أو وحدات اخت�ا

ث�اتا فضال على أنها تزودنا �معاییر �م�ن أن نتعرف على مد� تقدم الالعبین أو تأخرهم، إذ أن 

من االخت�ارات هو إیجاد الدرجات التي نستط�ع بواسطتها ق�اس القدرات  األساسيالغرض 

ع�ا والتي ��ون لنتائجها تأثیر في تطو�ر وتحدیث مناهج المختلفة لالعبي �رة القدم ق�اسا موضو 

  .التدر�ب و الوصول �الالعبین إلى المستو�ات المطلو�ة

و�جب أن تستخدم و تطب� االخت�ارات المقننة و �ذلك الق�اس �حذر و دقة شدیدین، ألن ما 

اء إلى تحت �ستخدم �عمر معین ال �ستخدم لعمر آخر و ما �ستخدم للرجال قد ال �ستخدم للنس

  )11-9، الصفحات 1985عودة، أحمد سل�مان، (.شرو� معینة

  :العالقة بین الق�اس والتقی�م و التقو�م - 4- 2- 2

یر� عبد الوهاب النجار أن وصف العالقة بین الق�اس و التقی�م هي عالقة تكامل�ة   و ال �م�ن 

ألن عمل�ة جمع األش�اء و تحدید ق�م رقم�ة تعبر عن مقدار ما فصل أحدهما عن اآلخر، وذلك 

ل�ست هدفا �حد ذاته، فنحن ال نجمع المعلومات فق� ) عمل�ة الق�اس(تملكه األش�اء من خصائص 

بهدف جمعها، وٕانما نجمعها �ي تساعدنا في اتخاذ قرارات معینة �شأن األش�اء �عد إصدار الح�م 

معلومات �م�ة و ��ف�ة، و�ذلك نقول أن عمل�ة الق�اس ضرور�ة، المبني على ما تم جمعه من ال
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و�جب أن تسب� عمل�ة التقو�م التي تهیئ الفرصة التخاذ قرار مالئم، وعل�ه فإن عمل�ة الق�اس و 

  )19- 18، الصفحات 2010نبیل جمعة صالح النجار، (.التقی�م و التقو�م عمل�ة تفاعل�ة مستمرة

  : تعر�ف ال�طار�ة - 5- 2- 2

�أنها مجموعة من االخت�ارات المقننة و المط�قة على نفس االشخاص  "حسنین دمحم ص�حي"�عرفها 

و معاییرها المشتقة تسمح �المقارنة، و قد �قصد �ال�طار�ة أح�انا اخت�ار أو أكثر أعطیت لنفس 

  )44، صفحة 1996، )ج(حسانین دمحم ص�حي (.األشخاص سواء قننت معا أو لم تقنن

وهي ع�ارة عن وسائل تستخدم لتفسیر درجة المفحوص بردها إلیها، وتعد :المستو�ات - 6- 2- 2

 �أساس للتقو�م من داخل الظاهرة المق�سة، إال أنها تمثل ما یجب أن تكون عل�ه هذه المستو�ات

  )24- 23، الصفحات 2006دمحم نصر الدین رضوان، (.الظاهرة

وتتشا�ه المستو�ات مع المعاییر على أنها أسس داخل�ة للح�م على الظاهرة قید الدراسة أو 

  :موضوع التقو�م ولكنها تختلف في جانبین

 تأخذ الصورة الك�ف�ة -1

 )41، صفحة 1995دمحم ص�حي حسانین، (.تحدد في ضوء ما یجب أن تكون عل�ه الظاهرة -2

  :المعاییر - 7- 2- 2

هي درجات مع�ار�ة �عبر فیها عن درجة �ل فرد على أساس عدد وحدات االنحراف المع�ار� عن 

  .المتوس�

المعاییر على أنها جداول تستخدم لتفسیر درجات االخت�ار، حیث �ستط�ع "scottس�وت "و�عرفها 

المدرس أو المدرب استخدام تلك المعاییر لتدله عما إذا �انت درجات األفراد الر�اضیین في 

المستو� المتوس� أو فوق المتوس� أو أقل من المتوس� �النس�ة لعینة التقنین التي استخدمت بناء 

لي �م�ن المعاییر، إذ تعد الدرجات المع�ار�ة وسیلة لتحدید الحالة النسب�ة للدرجات الخام و�التا

  .تفسیره هذه الدرجات و تقو�م نتائجها 

  :ومن أهم أنواع المعاییر ما �أتي

 )ت(الدرجةالتائ�ة  -1

 )ذ(الدرجة  -2

، صفحة 2000دمحم حسن العالو�، دمحم نصر الدین رضوان، (.المئینات و الرتب المئین�ة  -3

301( 



متطل�ات �رة القدم والمرحلة العمر�ة                                      الفصل الثاني         

 

 88 

و�ضیف دمحم رضوان أننا ال یجب النظر إلى المعاییر على أنها مستو�ات ق�اس�ة أو على أنها تمثل 

الذ� یجب أن �صل إل�ه المفحوصین، أو على أنها تمثل ما یجب أن �صل إل�ه  األمثلأداء 

أو الالعبین في التحصیل إنما �م�ن النظر إلیها على أنها وسیلة من وسائل المقارنة  أوالتالمیذ 

  )2006دمحم نصر الدین رضوان، (.المح�ات للتقو�م

لذا فالنتائج التي نتحصل علیها من خالل االخت�ارات و الق�اسات سواء �انت هذه النتائج درجات 

أو مسافات أو أزمنة أو تكرارات ل�س لها معنى إال إذا رجعنا إلى مع�ار �فسر هذه الدرجات فمن 

  :والستخدام المعاییر شرو� من أهمها. نوضح موقع الشخص �النس�ة لمجموعته أن�م�ن  خالله

 أن تكون المعاییر حدیثة. 

 أن تكون المعاییر مناس�ة االستخدام 

 لما �بر حجم العینة زاد االعتماد على .(أن تكون عینة التقنین ممثلة للمجتمع االصلي�

  )18، صفحة 2006منصور الصو�ان، ().نتائج إجراء االخت�ار علیها

  :تكمن أهم�ة المعاییر في النقا� التال�ة  :أهم�ة المعاییر - 1- 7- 2- 2

 إنها أساس للح�م على الظاهرة من الداخل  -1

 تأخذ الص�غة الكم�ة في أغلب األحوال فهي تشیر إلى مر�ز الفرد �النس�ة للمجموعة -2

ما مد� �عد الفرد عن متوس� المجموعة التي (الواقع�ة للظاهرة  تتحدد في ضوء الخصائص -3

 )ینتمي إلیها

 تع�س المستو� الراهن للفرد  -4

 وسیلة من وسائل المقارنة و التقو�م  -5

مهمة في االخت�ارات التي تكون على ش�ل �طار�ة نظرا الختالف وحدات ق�اس االخت�ارات  -6

 .إلخ...عدد مرات التكرار التي تتضمنها ال�طار�ة �الثان�ة، السنت�متر و

فتسهل بذلك ) الموحدة في وحداتها(المختلفة بوحداتها لدرجات مع�ار�ة (حیث تحول الدرجات الخام 

  ).عمل�ة التقو�م 

 .�م�ن االستفادة منها في التنبؤ وفي تشخ�ص نواحي القوة و الضعف وغیرها -7

�ارات التي تكون على ش�ل ونستنتج مما سب� أن المعاییر تعتبر ذات فائدة هامة في االخت

�طار�ات ألن بدون وجود معاییر لهذه االخت�ارات �صعب تحدید الدرجة الكل�ة لألداء الفرد في 

ال�طار�ة، مما یوجب تحو�ل الدرجات الخام من االخت�ارات إلى معاییر، ف�سهل بذلك تحدید 

  .الدرجة الكل�ة ألداء الفرد في ال�طار�ة
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هي المعاییر الق�اس�ة التي تستخدم لتحدید الحالة النسب�ة :ر�ةالمستو�ات المع�ا - 2- 7- 2- 2

دمحم حسن العالو�، نصر الدین (.للدرجات الخام �غرض تفسیر هذه الدرجات و تقو�م نتائجها

  )88، صفحة 2000رضوان، 

  : الدرجة المع�ار�ة - 3- 7- 2- 2

المع�ار�ة هي الوسیلة التي توضح العالقة بین انحراف درجة الفرد تشیر لیلى فرحات أن الدرجة 

عن الوس� الحسابي للمجموعة و�ین االنحراف المع�ار� لتوز�ع درجات المجموعة لذلك من 

و الدرجة المع�ار�ة �حتاجها المعلم أو المدرب للتعرف على , الضرور� استخدام الدرجة المع�ار�ة

مقارنة تحصیل تالمیذ أو العب �آخر، أو أداؤه على اخت�ار �أدائه مستو� تالمیذه أو العب�ه أو 

في اخت�ار آخر و تفسیر ذلك األداء �النس�ة لزمالء عینة التقنین �شر� ان تكون تلك العینة �بیرة 

السید لیلى (.وممثلة للمجتمع األصلي وذلك بهدف تقو�مي أو تشخ�صي أو تر�و� أو عالجي

  )176، صفحة 2003فرحات، 

  :أهم�ة معرفة الخصائص العمر�ة لالعبین  - 3- 2

إن تقس�م النمو إلى مراحل ال یناقض ما جاء عن النمو �أنه عمل�ة متصلة و متداخلة ، و لكن 

وضع هذا التقس�م حتى �ساعد على الدراسة العلم�ة للنمو و منه اكتشاف المقای�س و المعاییر 

لدراسة مراحل النمو أهم�ة �الغة �النس�ة للمشتغلین ��ثیر من " لكل مظهر من مظاهره المناس�ة 

، و �م�نهم من التعرف على مختلف الخصائص الجسمان�ة و الحر��ة، و " م�ادین العلم المختلفة 

العقل�ة و االجتماع�ة و االنفعال�ة لكل مرحلة من مراحل النمو، و �التالي �سهل وضع البرامج و 

تخدام أفضل الطرق و الوسائل التي تسمح �أن یبلغ أقصاه في سرعته الطب�ع�ة و هناك عدة اس

  )11، صفحة 2002مروان عبد المجید، , إبراه�م(.للهدف منهاتقس�مات لمراحل النمو تختلف ت�عا 

  : التعر�ف �فئة الناشئین - 1- 3- 2

سنة، ) 12- 6( الجنسین ، البنین و البنات الذین یترواح أعمارهم ما بینالناشئین هم الصغار من 

، ومرحلة )سنوات تقر��ا  10-8(و تندرج هذه السنوات تحت �ل من مراحل الطفولة المتوسطة 

عمرو .د, يالنم�(.سنة  17، مرحلة المراهقة األولى بدا�ة )سنة تقر��ا12- 11( الطفولة المتأخرة 

  )29، صفحة 1997جمال اسماعیل، .د/ أبو المجد 

  ) سنة  12 -10( ممیزات مرحلة الطفولة المتأخرة  - 3-2- 2
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إن مرحلة الطفولة المتأخرة تعتبر من أهم المراحل التي یجب على اإلنسان استغاللها و استثمار 

حتى �ستط�ع أن یبنى قاعدة قو�ة للمستقبل و هذا في مختلف الفروع، و خاصة �رة القدم حیث أن 

مارسة العلماء �عتبرونها المرحلة أو السن المناسب الذ� �عتمدون عل�ه في انتقاء الناشئین للم

الر�اضة في هذه اللع�ة، �ما �عتبر أكبر مرحلة یتم انضمام األوالد فیها إلى األنشطة الر�اض�ة 

  : المختلفة و تعتمد هذه المرحلة على تطور منتظم و هاد� لجسم الالعب الناشئ �قول �ل من 

Ladislaykacaniو LADISLAV HORSKY  إن هذه المرحلة تتطلب تطو�ر التواف� و تعلم

  .ر�ات السهلة و الصع�ة من خالل التمر�نات المط�قةالح

  انطالقا من وجهة نظر التطور الحر�ي فان هذا العمر: " �ما �قول �ورت مانیل

  "هو افضل عمر زمني یجب استثماره لتطور القابل�ة الحر��ة المتنوعة 

أفضل مرحلة " : و یؤ�د �ال من ناهد محمود سعد و دینللي رمز� فه�م هذه المرحلة توصف �أنها 

  )86، صفحة 2001- 2000الفضیل عمر عبد هللا، , ع�ش(."التعلم 

تدخل هذه الفترة العمر�ة بین مرحلتي  :سنة )12 - 11(خصائص المرحلة العمر�ة  - 3-3- 2

الطفولة المتأخرة و مرحلة المراهقة و هي تعتبر من أهم مراحل التكو�ن و تعتبر السن الذهبي لتعلم 

و تنم�ة األداء المهار� �م �عتبر أفضل عمر زمني یجب استتماره لتطو�ر القابل�ة الحر��ة المتنوعة 

  )99، صفحة 2011-2010مرسلي، , العر�ي(.الموجهة

سلسلة من : " عمرو أبو المجد و جمال النم�ي �أن النمو هو  ر� ی:تعر�ف النمو  - 3-4- 2

و بدء انحداره، فالنمو بهذا هأتغیرات تهدف إلى غا�ة واحدة، هي اكتمال النضج و مد� استمرار ال

هذه تطوره و�سفر عن ثر أخر� إالمعنى ال �حدث فجأة، و ال �حدث عشوائ�ا، بل یتطور خطوة 

  )29، صفحة 1997جمال اسماعیل، .د/ عمرو أبو المجد .د, النم�ي(."صفات عامة ال

تلك العمل�ات المتتا�عة من التغیرات التمو�ن�ة و أنه �شیر إلى : �ما عرفه دمحم حسن عالو� 

  .الوظ�ف�ة منذ تكو�ن الخل�ة الملحقة و تستمر �استمرار ح�اة الفرد 

  :خصائص النمو - 3-5- 2

حتى �سهل علینا فهم النمو و السیر الحسن له سنحاول �طر�قة مختصرة تحدید خصائص النمو 

  للوالدین و المر�ین حیثحیث �ساعد فهم هذه القوانین و الم�اد� 

  .دال من أن یجاهدوا في اتجاه مضاد�سهل علیهم التعاون مع االتجاه الطب�عي ب
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و نعني �ه نمو الفرد في الحجم و الش�ل و الوزن و التكو�ن نتیجة لنمو طوله  :النمو التكو�ني -أ

ت�عا لنمو  و عرضه و ارتفاعه، فالفرد ینمو ��ل في مظهره الخارجي العام، و ینمو داخل�ا

  .أعضاءه

و نعني �ه نمو الوظائف الجسم�ة و العقل�ة و االجتماع�ة لتسایر تطور ح�اة  :النمو الوظ�في - ب

  .الفرد و اتساع نطاق بیئته 

ومن خالل ما سب� �م�ن القول �أن لكل مرحلة تأثیرها الخاص ، و مرحلة الطفولة المتأخرة تتمیز 

، 1998دمحم حسن، , عالو� (.تمیزها عن �اقي المراحلئص التي هي األخر� �مجموعة من الخصا

  )03صفحة 

  :مظاهر النمو - 6- 3- 2

  ".:النمو الجسمي - 1- 6- 3- 2

و الوزن، �ما نالح� نمو العضالت  لو طمرحلة �ضعف في النمو �النس�ة للو تتمیز هذه ال

تنمو : " حسن عالو� الصغیرة یتم �سرعة �بیرة �المقارنة �العضالت الكبیرة ، حیث �قول دمحم

  )134، صفحة 1998دمحم حسن، , عالو� ( .العضالت الصغیرة بدرجة �بیرة

حجمها الطب�عي �القلب و الرئتین و �ظهر لنا وجود �ما أن نمو األعضاء الداخل�ة تقترب من 

فروق فرد�ة بین أفراد نفس السن، و �عتبر النمو الجسماني قاعدة في عمل�ة انتقاء الناشئین ضمن 

نشا� ر�اضي ما، حیث نجد أن النشء یتم�ن بدرجة �بیرة في التوج�ه الهادف لحر�اته و قدرة 

الجذع إلى الذراعین إلى  انتقال الحر�ة من التح�م فیها و هذا ما یتضح من خالل حسن

  )96، صفحة 1980عبد هللا الصوفي ، .د(.القدمین

�ما یتمیز النمو في هذه المرحلة �ال��ء �المقارنة �المرحلة السا�قة، و یؤد� نضج الجهاز العصبي 

�الح� تزاید النمو العضلي ، و تكون العظام  انه إالللطفل إلى نضج األعضاء الدق�قة �األصا�ع، 

في السنة ، و  5أقو� من ذ� قبل و یتتا�ع ظهور األسنان الدائمة، �ما �شهد الطول نس�ة ز�ادة 

ضو�ة في السنة ، و تزداد المهارات الجسم�ة و تعتبر أساسا ضرور�ا لع  �10شهد الوزن ز�ادة

  )264، صفحة 1995حامد عبد السالم، , زهران(.الجماعة و النشا� االجتماعي

و بهذا نستط�ع القول أن النمو الجسماني یتسم �ال��ء في الطول و الوزن مع نمو سر�ع      

للعضالت الصغیرة و �ذلك یجب أن نالح� النمو الجسمي من بین األش�اء التي تظهر �حیث أن 
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النسب الجسم�ة، و تص�ح قر��ة الش�ه بها عند الراشد و تستطیل األطراف،  هذه المرحلة تتعدل فیها

في السنة ،  5و یزداد النمو العضلي ، و تكون العظام أقو� من ذ� قبل، و �شهد الطول ز�ادة 

في السنة، و �قاوم الطفل  10وفي نها�ة المرحلة �الح� طفرة في نمو الطفل و �شهد الوزن 

، 1995حامد عبد السالم، , زهران(.و یتحمل التعب و ��ون أكثر مثابرةالمرض بدرجة �بیرة، 

  )266صفحة 

  : النمو الحر�ي - 2- 6- 3- 2

ة مرحل�ما ��ون الطفل في هذه ال عةسر قصى ا لعمر�ة ��ثرة الحر�ات و نموها تتمیز هذه المرحلة ا

یتمیز الطفل في « قادر على التح�م في حر�اتها �حیث  قادرا على أداء الحر�ات و ��ون �ذلك

هذه المرحلة �سرعة االست�عاب و تعلم الحر�ات الجدیدة و القدرة على الحر�ة في مختلف الظروف 

  )135، صفحة 1988دمحم حسن عالو� ، (.»

القدرة على الدقة و التر�یز و صفة التواف� و  فیهاأن هذه المرحلة تنمو « �ما یؤ�د فایناك �قوله 

الترا�� و �ذلك القدرة على تحلیل اإلشارات و التعل�مات التي تعطي له قابل�ة الحر�ة و �م�ن ان 

هذا السن هو أفضل عمر أن تكون طر�قة العرض أحسن طر�قة بیداغوج�ة في هذه المرحلة ، �ما 

ة ، حیث یجب أخد الحذر في هذه المرحلة ف�ما یتعل� زمني یجب استثماره لترو�ض القبل�ة الحر��

  .»�العادات الحر��ة السیئة و تصح�حها �سرعة ألنها تكون صعبت التصح�ح مستق�ال 

و انطالقا من وجهة نظر تطور الحر�ة فان هذا العمر هو أفضل عمر زمني و الذ� یجب « 

و مما سب� القول �أن هذه المرحلة تعتبر أفضل » استثمار ف�ه لتطو�ر القابل�ة الحر��ة المتنوعة 

بن سي قدور حبیب ، (.الحر��ة و التي یجب استثمار فیهامرحلة لتطو�ر و تحسین القابل�ة 

  )47، صفحة 2008

عند بدا�ة هذه المرحلة نستط�ع تعلم التح�م في الحر�ات : "  JurgenWeinkerو �قول أ�ضا    

 , jurgen wanker)."التي تكون في �عض األح�ان ذات مستو� عالي جدا في الصعو�ة 

1998, p. 56)  

على أنه في هذه المرحلة نجد أن الطفل یتم�ن بدرجة :"   حسن عالو� دمحم�ما یؤ�د الد�تور    

�بیرة من التوج�ه الهادف لحر�اته و من القدرة على التح�م فیها، و تصط�غ حر�ات الطفل �قدر 

ظاهرة �بیر من الرشاقة و السرعة و القوة، و الظاهرة التي تمیز النمو الحر�ي في هذه الفترة هي 
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التعلم ألول و هلة، و تعلم الطفل المهارات الحر��ة في وقت قصیر جدا و دون ق�ادة تر�و�ة في 

�ثیر من األح�ان ، و األطفال في هذه المرحلة ال �قومون �التأمل و التف�یر لفترة طو�لة في 

�قومون جزئ�ات المهارة الحر��ة ، بل نجدهم �قومون �است�عاب مجر� المهارة الحر��ة ��ل و 

  .م�اشرة بتنفیذها 

و تسمى هذه المرحلة �أنها الفترة المثلى للتعلم الحر�ي للطفل ، فهذه المرحلة من أحسن المراحل    

دمحم , عالو� (."السن�ة لتعلم مختلف المهارات و القدرات الحر��ة و التي ال تماثلها مرحلة سیئة أخر� 

  )236صفحة ، 1998حسن، 

  : النمو العقلي - 3- 6- 3- 2

تتمیز هذه المرحلة �ظفره سر�عة في النمو العقلي للطفل حیث �الح� أن الطفل �ستط�ع أن �ف�ر و 

�ستعمل التحلیل �الظواهر االجتماع�ة و المواقف التي تمر بها مع الرغ�ة الكبیرة في حب 

االستطالع و االستفسار عن �ل حالة �صادفها مع حب الحصول على اإلجا�ة ألسئلته، حیث أن 

یزداد نمو نضج العمل�ات العقل�ة �التذ�یر و التف�یر أد ینتقل الطفل من طور « ذه المرحلة في ه

تف�یر الخ�ال إلى طور الواقع�ة �ما تزداد قدرته على االنت�اه و التر�یز من حیث المد� و المدة، و 

ح و �ذلك إلى میله للفر یزداد میله لالستطالع مما �حفزه إلى �شف ما �قع تحت حواسه ، و 

  )138- 134، الصفحات 1988دمحم حسن عالو� ، (.»الف�اهة 

هذه المرحلة العمر�ة تتمیز بنضج �عض « و �شیر �ل من أسامة راتب و إبراه�م عبد ر�ه أن 

ور و التذ�ر و القدرات العقل�ة و عملیتها اإلدراك�ة ، فالطفل �ستط�ع البدء �التف�یر المجرد و التص

االنت�اه ، و �الرغم من أن هذه المرحلة تتمیز ب��ء في النمو الجسمي العام فان التكو�ن العقلي یبدأ 

، صفحة 2008بن سي قدور حبیب ، (.»بنشاطه اإلدراكي و استمرار التف�یر الحسي و شموله 

51(  

  : النمو النفسي - 4- 6- 3- 2

أن في هذه المرحلة �ظهر الطفل نوعا من التفتح و التعبیر عن « قاسم المندالو� و آخرون  ر� ی

�ما �ضیف دمحم مصطفى ز�دان �أن ما �میز » نفسه في الشخص�ات التي یتقمصها و �قلدها 

سلوك الناشئ في هذه المرحلة عدم الم�االة و �ذا النقص الذاتي ، الجراءة و الحماس و الم�ادرة 

�ة حتى یتضح له المسار في تعلم الذ� �شمل مختلف فعال�ات و األنشطة الر�اضفي ال

  )53، صفحة 2006مقراني جمال ، . أ(.هتخصص
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خالل هذه المرحلة یهتم األطفال �الجماعة و ینتقل «دمحم حسن عالو� حیث یذ�ر أن  و�شیر

یز�د إعجابهم �األ�طال، و �میز أ�ضا لد� الناشئین ز�ادة فترة التر�یز من الذات إلى الجماعة �ما 

االنت�اه و التر�یز و قلة المیل للتغیر من نشا� إلى أخر، حیث یهتم الطفل �مظهره الشخصي و 

خاصة عند الذ�ور حیث تنمو عندهم صفة االعتماد على النفس و الرغ�ة في االستقالل،�ما تتمیز 

حرر من الس�طرة العائل�ة و اكتساب امت�ازات التي یتمتع بها الك�ار، و هذه الفترة �الرغ�ة في الت

مضاعفة محاوالتهم للحصول على مر�ز من المراكز الممتازة في الم�ار�ات الر�اض�ة و الثقاف�ة و 

االجتماع�ة، إلى جانب اهتمام �الق�م و المثل العل�ة للدین و العقیدة لدلك فهو �حاجة لرعا�ة خاصة 

  )50، صفحة 2008بن سي قدور حبیب ، (.»

  :النمو االجتماعي - 5- 6- 3- 2

�أخذ النمو االجتماعي في هده المرحلة ش�ال مغایرا لما �ان عل�ه في فترات العمر السا�قة حیث 

الذات�ة و أن التحوالت الهرمون�ة و التغیرات الجسد�ة في هده المرحلة تأثیر قو� على الصورة 

في هده المرحلة یزداد الشعور بتقدیر الجماعة في صورة « المزاج و العالقات االجتماع�ة حیث أنه 

الوالء للفر�� و الرغ�ة في الك�ان الذاتي و ضد میولهم للعمل للمساهمة في المواف� االجتماع�ة 

أن « اه�م حماد حیث یبرز و �ص�ح موضوع التمیز مع زمالءه وفي نفس الص�اغ �شیر مفتي إبر 

الذ�ور یلقون تشج�عا عاما للممارسة أنواع الر�اضة التي تتمیز �االلتحام البني و المهارات التي 

  )55، صفحة 2008بن سي قدور حبیب ، (.»تحتاج إلى القوة العضل�ة 

فاعل االجتماعي مع األقران على و حسب حامد عبد السالم یزداد تأثیر جماعة الرفاق و ��ون الت

أشده، �سوده التعاون و التنافس و الوالء و التماسك، و �ستغرق العمل الجماعي و النشا� 

االجتماعي معظم وقت الطفل، و �فتخر الطفل �عضو�ته في جماعة الرفاق، و لكي �حصل الطفل 

حامد عبد السالم، , زهران(.جده �سایر معابرها و �ط�ع قائدهاعلى رضا الجماعة و قبولها ن

  )276، صفحة 1995

أنه یتسع مجال المیول و القدرات الحر��ة و االجتماع�ة بدرجة « :  دمحم حسن عالو� و �ضیف 

، 1998دمحم حسن، , عالو� (.»ملموسة و یرتاحون عند اكتسابهم مهارة أو لنجاحهم في عمل ما 

  )137صفحة 
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  :و الممارسة الر�اض�ة)سنة 12 – 10(المرحلة العمر�ة  - 7- 3- 2

ان الناشئ ابتداء من سن التاسعة تص�ح حر�اته أكثر اقتصاد�ة، حیث أن الجهاز المر�ز� 

  .العصبي �متلك مستو� عالي للتحلیل 

المرحلة الحر��ة �ظهر قدرة ممتازة للتعلم و إن الناشئ في هده " �قول قاسم المندالو� و اآلخرون 

اإلتقان، �ما �متاز �سرعة و قوة و رشاقة و استجا�ة عال�ة، و التوقیت و التعلم في الظروف 

  )20، صفحة 1988قاسم المندالو� واآلخرون، (."المختلفة 

ان " و عبد الرحمن " بر��سي " الر�اض�ة، �قول و �م�ن أن ندرب الناشئ على تعلم المهارات 

القدرات البدن�ة و النفس�ة لناشئ هده المرحلة تساعد على تعلم المهارات الحر��ة، و البد من 

 (Brikci , p. 31)".توجیههم للتدر�ب المتعدد الجوانب و االختصاص 



  

  

  

  

  

  

  

  األول ال�اب

  الدراسة المیدان�ة

  



  

  

      الفصل األول

  منهج�ة ال�حث إجراءاته المیدان�ة
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  :تمهید

خطوة من خطوات ال�حث العلمي حیث یجب على  أهمتعتبر منهج�ة ال�حث واإلجراءات المیدان�ة 

 األساس�ةاألسس المنهج�ة التي تعتبر القاعدة  لیدر�ها و�تقن خطواتها، وذلك من خال أنال�احث 

في عمل�ة ال�حث والدراسة، والتي تكون �مثا�ة المرشد الذ� یتبناه ال�احث حتى تتسم دراسته �الدقة 

ة بین مختلف الخطوات �طر�قة منطق�ة ومنسقة تجعل من �حثه دراس انتقالهالعلم�ة وذلك من خالل 

تكون هذه الخطوات المت�عة مسطرة بدقة و وضوح ألن نتائج الدراسة  أنمنظمة ومنسقة، �ما یجب 

إلى المنهج المستخدم  االستطالع�ةمرت�� بنجاح هذه الخطوات وذلك بدا�ة من الدراسة أو التجر�ة 

من  إضافة إلى األدوات المستعملة التي یجب أن تكون على درجة عال�ة ال�حث،ومجتمع وعینة 

مختلف األدوات الخاصة  استعمالیدرك طر�قة  أنالصدق والث�ات والموضوع�ة، �ما یجب عل�ه 

  . بهذه العمل�ة و�ذا ��ف�ة ص�اغتها واستغاللها في خدمة ال�حث

وسنحاول من خالل هذا الفصل أن نبین مختلف اإلجراءات التي یجب علینا االعتماد علیها من 

نا والمستندة من الواقع الذ� تعاني منه عمل�ة اكتشاف الموهو�ین أجل الوصول إلى حل لمش�لة �حث

سنة والمتمثلة في عدم وجود مدارس �رو�ة أكاد�م�ة تعمل على  )12- 11(خاصة الفئة العمر�ة 

المدر�ین على األسس العلم�ة أثناء ق�امهم �اكتشاف  اعتمادإنجاح هذه العمل�ة، �اإلضافة إلى عدم 

 المعاییرالمواهب واقتصارهم على المالحظة وخبرتهم الشخص�ة، وذلك رغم علمهم �أهم�ة استعمال 

  .علمي ودقی� في تحدید واكتشاف الموهو�ین �أساس واالخت�ارات

العلم�ة في عمل�ة  األسسنبرز دور هذه  أنومن خالل هذه الدراسة التي نقوم بها سنحاول 

و�ناء درجات ومستو�ات مع�ار�ة خاصة �الفئة  اخت�ارات إلى تقنین �طار�ة �اإلضافةاالكتشاف، 

  .هذه العمل�ة إنجاحسنة تعمل على  )12-11(العمر�ة 

أن نوضح المجاالت التي سیتم إجراء فیها ال�حث من مجال  سنحاولأ�ضا ومن خالل هذا الفصل 

�ل من مجتمع الدراسة والعینة المختارة لذلك ونوع المنهج المت�ع النجاز م�اني وزماني، وسنحدد 

هذا الموضوع وتحقی� الهدف المرجو منه، �ما س�حو� هذا الفصل على عرض مفصل ألدوات 

الدراسة المستعملة و��ف�ة معالجتها وتسجیل نتائجها، �ما س�ساعدنا هذا الفصل في ض�� مختلف 

لمعالجة هذه النتائج معالجة علم�ة، وتحو�لها إلى معط�ات تعمل على الطرق والوسائل المستعملة 

تفسیر وتبر�ر مختلف آراء وافتراضات ال�حث والتي تسعى إلى تحقی� الهدف الخاص �الدراسة، 

 .  و�ذا إیجاد حلول لمش�لة ال�حث
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  :االستطالع�ةالدراسة 

أ� �احث  إلیها جدیدة لم یتطرق ال�حوث االستطالع�ة، هي تلك ال�حوث التي تتناول موضوعات 

 .الخ...وجوانبها إ�عادهامعلومات و حتى یجهل ال�احث �ثیرا من  أووال تتوفر عنها ب�انات  من قبل

    )74، صفحة 1984ثابت ناصر، (

انطالق  أساسوص�اغة الفرض�ات هو  اإلش�ال�ةإذ ال یخفى على أ� �احث أن ض�� سؤال 

الدراسة، وأما أدوات ال�حث المناس�ة فهي أساس انجاز الجانب المیداني الذ� �عطي مصداق�ة 

محاولة ، وعل�ه فإن الغرض من الدراسة االستطالع�ة �ان لتثمین إش�ال�ة ال�حث و�ذا لإلش�ال�ة

رته األول�ة وألجل هذا الغرض قمنا بإعداد استب�ان في صو  ر�ین،الوقوف على العمل المیداني للمد

، وهذا �عدما تم )والد�اترة المختصین في المجال الر�اضي األساتذةمجموعة ( موجه إلى الخبراء

إجراء ز�ارات میدان�ة شملت �عض مدارس أند�ة الغرب الجزائر� والخاصة �فئة الناشئین، والتي 

ة واقع عمل�ة التي �م�ن طرحها لغرض تقصي الحقائ� ومعرف األسئلةأعطت لنا ف�رة حول طب�عة 

  .اكتشاف المواهب الناشئة

، وطر�قة طرحها، وارت�اطها األسئلةطب�عة ( و�عد عرض االستب�ان على الخبراء وٕابداء رأیهم حول

قمنا �التعد�الت المطلو�ة والالزمة، وذلك بإعادة ص�اغة ) ب�عضها ال�عض، مع تنظ�مها وترتبها

  .اقتراحاتهموذلك حسب  �عض األسئلة وٕالغاء ال�عض اآلخر مع إضافة أخر� 

قمنا �خطوة أخر� بتجر��ه، وذلك بتوز�عه على  الخبراءولما تم تعدیل االستب�ان حسب توص�ات 

نة اختیروا �طر�قة عشوائ�ة، لیتم قراءة األسئلة ومناقشتها حول مجموعة من المدر�ین من خارج العی

سهولتها وصعو�تها وطر�قة طرحها من قبل المدر�ین، وعل�ه توصلنا وتأكدنا �أن �ل العینة وجدت 

األسئلة المطروحة سهلة ومفهومة وتق�س ما وضعت ألجله إلى �عض األسئلة التي الح� الطالب 

لمستجو�ین أو �حاولون تفادیها، فلهذا اضطر إلى إعادة ص�اغتها من تسبب إحراجا ل �أنهاال�احث 

انظر الملح� (ة، ول�ص�ح االستب�ان في صورته النهائ�ة جدید �ي ال تؤثر على مصداق�ة األجو�

  .() )رقم

  :أهداف الدراسة االستطالع�ة

 التعرف على المیدان ومد� إم�ان�ة توز�ع االستب�ان -1

 جعلنا نعید ص�اغتهاغموض �عض األسئلة مما  -2

 مما دفعنا إلى حذفها األسئلةالواردة في  األخطاءوجود �عض  -3

 التي ال تق�س ما وضعت من أجله مما اضطر إلى حذفها األسئلةوجود �عض  -4

 عدم ارت�ا� �عض األسئلة �موضوع الدراسة مما دفعنا إلى إعادة ص�اغتها  -5
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 .االستب�ان من حیث المأل التوز�ع والجمعالتعرف على الزمن والصعو�ات التي �ستغرقها  -6

  : التجر�ة االستطالع�ة

البد على ال�احث فیها الق�ام مما الشك ف�ه أن ضمان السیر الحسن أل� دراسة تجر�ب�ة میدان�ة 

ال�حث المیدان�ة، والتأكد من  إلجراءات�التجر�ة االستطالع�ة لمعرفة ما مد� مالئمة میدان الدراسة 

االخت�ارات  إجراءلمستخدمة والصعو�ات التي قد تعترضنا قبل الشروع في ا األداةصالح�ة 

�الجانب المعرفي أو النظر� ف�ما  �اإللمام األمروالق�اسات على عینة ال�حث، ولذلك قمنا في �اد� 

) 12- 11(والخاصة �الفئة العمر�ة ) المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة(یخص بناء �طار�ة االخت�ارات 

والخبراء من ذو�  األساتذةتم �عد ذلك ترش�حها وتعدیلها عن طر�� مجموعة من سنة، لی

 ینالعب )10(االختصاص، و�عدها قمنا بإجراء هذه التجر�ة االستطالع�ة على عینة متكونة من 

الغرب الجزائر�، حیث أن هذه العینة ناشئین ینشطون على مستو� �عض مدارس �رة القدم ألند�ة 

علیهم �طار�ة االخت�ارات في الفترة  أجر�تالعب، وقد  ()هي من خارج عینة ال�حث المتكونة من 

الملح� (و�انت نتائجهم �ما هو موضح في  30/01/2017إلى غا�ة  09/01/2017ما بین 

  () ).رقم 

ف على السلب�ات واالیجاب�ات التي �م�ن أن وتعد التجر�ة االستطالع�ة تدر��ا علم�ا لل�احث للوقو 

نه من خالل ترش�ح االخت�ارات والق�اسات عن االخت�ارات، و�التالي فإتقابله أثناء تطب�قه ل�طار�ة 

  :توصل الطالب ال�احث إلى ما یليطر�� الخبراء والمختصین و�عد الق�ام �التجر�ة االستطالع�ة 

 یوم أو حصة تدر�ب�ةتقس�م �طار�ة االخت�ارات إلى مجموعتین تؤد� �ل مجموعة في  -1

   .()انظر الش�ل رقم  تطبی� االخت�ارات ��ون على ش�ل محطات أو على ش�ل دائر�  -2

 مراعاة في تطب�قها التسلسل العلمي في التطبی�، أ� من السهل إلى الصعب -3

ل أداء �ل اخت�ار وٕاعطاء فترة راحة �اف�ة خال الفسیولوج�ةمراعاة العمل العضلي واألسس  -4

 الستعادة الشفاء �عد �ل اخت�ار

 حذف االخت�ارات التي تق�س نفس الصفة -5

  .حذف االخت�ارات التي تأخذ وقت �بیر في تطب�قها وتتطلب عتاد م�لف -6
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  :المجموعة األولى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�طار�ة االخت�ارات والتي هي على  �مثل تنظ�م المجموعة األولى من) 01(الش�ل الب�اني رقم 

  .ش�ل محطات

  :المجموعة الثان�ة

  

  

  

  

  

  

  

  

 

�مثل تنظ�م المجموعة الثان�ة من �طار�ة االخت�ارات والتي هي على ش�ل ) 02(الش�ل رقم 

  .محطات

 

  

 20"اختبار السرعة  -1
"متر

اختبار ضرب الكرة  -2
القویة ثم " لمسافة بالقدم 

"الضعیفة

اختبار رمیة التماس  -3
ألبعد مسافة

اختبار ركلة الجزاء - 4  

"د5"اختبار بریكسي  -5

 

الطول -1

الوزن-2

اختبار سارجنت  -3
"الوثب العمودي"

اختبار المرونة  -4
"ثني الجذع لألمام"

"بارو"اختبار الرشاقة  -5

اختبار الجري  -6
والمحاورة بالكرة

اختبار تنطیط  -7
الكرة بالرجل

اختبار تنطیط  -8
الكرة بالرأس

اختبار السرعة  -9
الحركیة
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  :التجر�ة االستطالع�ة أهداف

 المستخدمة  األجهزةالتأكد من مد� صالح�ة  -1

 التعرف واخت�ار الوسائل األقل تكلفة وسهلة عند التنقل  -2

 التوصل إلى أفضل طر�قة لتنفیذ االخت�ارات  -3

 التعرف على الزمن الكلي لكل مختبر ثم االخت�ار ثم ال�طار�ة ��ل -4

جل تسهیل ور�ح الوقت في تطبی� أتحدید فر�� العمل و��ف�ة التنسی� ف�ما بینهم من  -5

 �طار�ة االخت�ارات

 بتعد�الت على ال�طار�ة من خالل تقل�ص عدد االخت�ارات الق�ام  -6

  :األسس العلم�ة لالخت�ارات المستخدمة

وضعت من أجله، ین�غي على  وضعت ذات مصداق�ة وداللة وتق�س ماحتى تكون االخت�ارات التي 

  .ال�احث مراعاة الشرو� واألسس العلم�ة المتمثلة في الصدق والث�ات والموضوع�ة

معامالت �ل من الصدق والث�ات والموضوع�ة ل�طار�ة االخت�ارات، قام ال�احث ولغرض إیجاد 

وقد �ان الفاصل الزمني بین  )test-retest(تطبی� وٕاعادة تطبی� االخت�ار(�الطر�قة التال�ة 

أ�ام، وذلك من خالل التجر�ة االستطالع�ة التي تم الق�ام بها في  10التطبی� وٕاعادة التطبی� مدة 

على عینة تمثلت  30/01/2017إلى غا�ة  09/01/2017وضحة سا�قا وهي �التالي الفترة الم

  . سنة) 12- 11(�رة قدم من الفئة العمر�ة  العب )12(في 

  :ث�ات االخت�ار

على نفس  أعید�أن الث�ات هو محافظة االخت�ار على نتائجه إذا ما " مروان عبد المجید�شیر 

على أن  دمحم ص�حي حسانین، �ما یر� )75، صفحة 1999مروان عبد المجید إبراه�م، ( "العینة

 ."هو أن �عطي االخت�ار نفس النتائج إذا ما أعید على نفس األفراد وفي نفس الظروف"الث�ات 

  )107، صفحة 1995ص�حي حسانین دمحم، (

وذلك أن االخت�ار ال یتغیر  "درجة الثقة"�أن المقصود بث�ات االخت�ار  فرحات لیلى السیدوتقول 

، و�معنى آخر إعطاء الث�ات للنتائج التي اإلعادةخالل التكرار أو ) أ� ذو ق�مة ثابتة(في النتیجة 

فرحات السید لیلى، ( .تحصل علیها ال�احث إذا ما أعیدت التجر�ة على نفس المجموعة المشابهة

  )143، صفحة 2005

الطالب ال�احث �أن الث�ات هو أن �عطي االخت�ار شیئا من االستقرار إذا ما أعید تطب�قه  و�ر� 

  .  على نفس األفراد وتحت نفس الشرو� وفي مدة ال تقل عن أسبوع
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ومن أجل تطبی� الغرض من التجر�ة االستطالع�ة ومن أجل حساب معامل الث�ات قام الطالب 

 حیث ط�قت االخت�ارات على عینة من خارج ال�حث، )test-retest(ال�احث بتطبی� طر�قة 

  .سنة) 12-11(تمثلت العینة في مجموعة من الناشئین الذین تتراوح أعمارهم ما بین و 

خت�ارات المقترحة سا�قا والمتمثلة في مجموعتین، تم تطبی� �طار�ة وانطالقا من مجام�ع اال

   :الفترات الزمن�ة التال�ةاالخت�ارات وٕاعادة تطب�قها �ما یلي و وف� 

  یبین توار�خ تطبی� وٕاعادة تطبی� مجموعات االخت�ارات لل�طار�ة) 02(الجدول رقم 

  المجموعة      
  

  العینة

تاریخ تطبیق 
 اختبارات المجموعة

  )االولى(

تاریخ إعادة تطبیق 
اختبارات المجموعة 

  )االولى(

تاریخ تطبیق 
اختبارات المجموعة 

  )االولى(

تاریخ التطبیق 
اختبارات المجموعة 

  )االولى(

العینة الخاصة 
بالتجربة 

  االستطالعیة

06/12/2016  
  

17/12/2016  13//12/2016  24/12/2016  

  :صدق االخت�ار

شرو� االخت�ار الجید، فاالخت�ار الصادق هو الذ� ینجح في ق�اس ما وضع  أهم�عتبر الصدق 

مقدم عبد ( ".مد� صالح�ة االخت�ار لق�اس ف�ما وضع لق�اسه"فعال، و�قصد �صدق االخت�ار  ألجله

   )146، صفحة 1993الحف��، 

  :الصدق الظاهر� 

�النس�ة للصدق الظاهر� فقد تم عرض االخت�ارات على مجموعة من الخبراء والمختصین في 

المجال الر�اضي عامة والتدر�ب الر�اضي في �رة القدم �ش�ل خاص لیتم ترش�حها وتعدیلها بناءا 

على المالحظات واالقتراحات المشار إلیها من إضافة وحذف وتعدیل من قبل المح�مین، �ما هو 

  .) ()الملح� رقم (ي مبین ف

  المصححین أو
  المحكمین

  الرد  والجامعة الرتبة العلمیة  االسم  واللقب

  دیالتبعض التع+موافق  -مستغانم-بمعھد التربیة البدنیة والریاضیة. د.أ  بلكحل منصور  1
  بعض التعدیالت+موافق  -مستغانم-بمعھد التربیة البدنیة والریاضیة. د  كوتشوك دمحم  2
  بعض التعدیالت+موافق  -مستغانم-بمعھد التربیة البدنیة والریاضیة. د  دمحم حجارخرفان   3
  بعض التعدیالت+موافق  -مستغانم-بمعھد التربیة البدنیة والریاضیة. د  موالي مقدس  4
  بعض التعدیالت+موافق  -مستغانم-بمعھد التربیة البدنیة والریاضیة. د  فغلول السنوسي  5
  بعض التعدیالت+موافق  -مستغانم-التربیة البدنیة والریاضیةبمعھد . د  میم مختار  6

�أنه صدق الدرجات التجر�ب�ة �النس�ة للدرجات الحق�ق�ة "و�عرفه البیهي السید فؤاد  :الصدق الذاتي

التي خلصت من شوائب أخطاء الق�اس والذ� یتم حسا�ه من خالل حساب جذر التر��ع معامل 
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الجدول�ة عند نفس مستو� الداللة ودرجة الحر�ة التي تم عندها حساب الث�ات ومقارنته �الق�مة 

  )1979البیهي السید فؤاد، ( .معامل الث�ات و�عد حساب معامل االرت�ا� بیرسون 

  ".و�ر� الطالب ال�احث �ان الصدق أن ��ون االخت�ار �ق�س فعال ما وضع لق�اسه

ص�حي حسانین ( .�قاس �حساب الجذر التر��عي لمعامل ث�ات االخت�ار: و�حسب الصدق �األتي

   )192، صفحة 1995دمحم، 

  
 

 .الخت�ارات الخاصة �ال�طار�ةلمل الث�ات والصدق ایوضح مع) 03(الجدول رقم 

  بطاریة
 االختبارات

معامل 
 الصدق

الجدولیة القیمة 
لمعامل االرتباط 

 "ر"

مستوى 
 الداللة

حجم 
  العینة

معامل 
 الثبات

.إ
. خ

یة
دن

لب
ا

 

 الرشاقة. خ.إ

12 

0,98 0,98 

0,47 0,05 

 0,98 0,97 م20السرعة .خ.إ

 0,91 0,83 الوثب العمودي

 0,99 0,99 إختبار المرونة

 0,94 0,90 " د"5بریكسي .خ.إ

ت 
را

با
خت

اال
یة

ار
مھ

ال
 

 0,93 0,87 المحاورة بالكرة

 0,97 0,96 تنطیط الكرة بالقدم

فة
سا

لم
  

رة
لك

ب ا
ضر

 

ضرب الكرة 
بالقدم 

 "القویة"
0,98 0,98 

ضرب الكرة 
بالقدم 

 "الضعیفة"
0,97 0,98 

 0,88 0,79 التنطیط بالرأس

 0,92 0,86 ضربة الجزاء

 0,97 0,96 رمیة التماس

 0,93 0,87 السرعة الحركیة

تتمیز بدرجة عال�ة یتبین أن جم�ع هذه االخت�ارات  )03(من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم 

من الث�ات، وذلك �أن �ل الق�م المتحصل علیها حساب�ا بدت عال�ة، حیث نجد �أن معامل الث�ات 

و�التالي هي أكبر من الق�مة  )0.98(و )0.79(أو معامل االرت�ا� بیرسون محصور بین 

ودرجة الحر�ة  )0.05(وهذا عند مستو� الداللة  )0,47(الجدول�ة لمعامل االرت�ا� التي بلغت 

تتمیز أ�ضا بدرجة عال�ة من الصدق الذاتي وذلك  االخت�ارات، ومنه نقول �أن هذه )11=1-ن(

أكبر  )0,99(و )0,88(�ون الق�م المحسو�ة لمعامل الصدق الذاتي لالخت�ارات والمحصورة بین 

=معامل الصدق  
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 )0.05( عند نفس مستو� الداللة، وذلك )0,47(من الق�مة الجدول�ة لمعامل االرت�ا� بیرسون 

  .)11(ودرجة الحر�ة 

  : الموضوع�ة

ن تعتمد نتائجه على الحقائ� ثر �األح�ام الذات�ة للمصححین، وأ�قصد �الموضوع�ة عدم التأ

أجو�ة أو آراء الفرد �اختالف المصححین الذین  المتعلقة �موضوع االخت�ار وحده، أ� ال تتعل�

   )169، صفحة 2001السید فرحات لیلى، ( . خت�ار�قومون بتقدیر اال

، أ� أن الفرد �حصل على نفس الدرجة الث�ات عني الموضوع�ة ت "�أن  دمحم ص�حي حسانینو�ؤ�د 

   )87، صفحة 1987ص�حي حسانین دمحم، ( "لو اختلف المح�مین

أن االخت�ار �عتبر موضوع�ا إذا �ان �عطي  )Van Dalin(�ما یؤ�د في نفس الس�اق فان دالین 

، وفي )حسن العالو� دمحم و دمحم نصر الدین رضوان( .نفس الدرجة �غض النظر عن من �صححه

العوامل الشخص�ة  إدخالعدم "عني الموضوع�ة ت�أن  لس�اق یر� عبد الرحمان دمحم ع�سو� نفس ا

عبد الرحمان دمحم ع�سو� ، ( .ف�ما �صدر ال�احث من أح�ام والتحرر من التحیز أو التعصب

  )332، صفحة 2003

ومن خالل �ل ما سب� ذ�ره یر� الطالب ال�احث �أن الموضوع�ة تعني أن �عطي االخت�ار نفس 

القائم على التح��م، �ما �قصد بها التحرر من التحیز والتعصب وعدم إدخال النتائج مهما �ان 

العوامل الشخص�ة ف�ما �صدر من أح�ام، �ما �قصد بها أ�ضا وضوح التعل�مات الخاصة بتطبی� 

االخت�ارات وحساب الدرجات والنتائج الخاصة، وعل�ه فقد تم تطبی� االخت�ارات �عد تح��مها من 

�اإلضافة إلى اإلطالع على العدید  ،)�رة القدم(التخصص  تصین في مجالطرف الخبراء والمخ

من المصادر والمراجع �ما هو مبین في المالح�، �ما أن �طار�ة االخت�ارات التي استخدمها 

الطالب ال�احث ف�ما یخص موضوع ال�حث فهي مفهومة وواضحة وسهلة، خاصة وأن المختبر�ن 

ومفصال ف�ما یخص أهداف هذه االخت�ارات ومواصفاتها تلقوا شرح شامال ) عینة ال�حث(

وشروطها، حیث تم تنفیذ عرض نموذجي لالخت�ارات من طرف الطالب ال�احث وذلك قبل تنفیذها 

مع اإلجا�ة على �ل التساؤالت التي تخص طر�قة التنفیذ لهذه ال�طار�ة، المختبر�ن  طرفمن 

وح وهي غیر معقدة وغامضة، وهذا ما یجعلها غیر �اإلضافة إلى ذلك فإن االخت�ارات تمتاز �الوض

على تطبی� ال�طار�ة �انت �مساعدة فر�� عمل ذو شهادات  اإلشرافقابلة للتأو�ل، �ما أن 

، واستنادا على �ل االعت�ارات السالفة الذ�ر �ستخلص الطالب )ماستر -ل�سانس( أكاد�م�ة 

ن �طار�ة االخت�ارات تتمتع بدرجة عال�ة ال�احث أن جم�ع االخت�ارات المستخدمة والمتواجدة ضم

  .من الموضوع�ة
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 األصعدةومما تم ذ�ره سا�قا نستط�ع القول �أن أهداف التجر�ة االستطالع�ة تحققت على جم�ع 

ار�ة وترش�حها عن طر�� الخبراء والمختصین إلى غا�ة وانب، وذلك انطالقا من تصم�م ال�طوالج

�أنه تم ض�� �عض �ارات، و�التالي �م�ن القول التأكد من ث�ات وصدق وموضوع�ة االخت

     .المتغیرات التي �م�ن أن تؤثر على ال�حث وهذا لخدمة التجر�ة الرئ�س�ة

  :األساس�ةالدراسة 

  :منهج ال�حث

�ما تعني  و�التالي �لمة منهج تعني الطر��، �لمة منهج مشتقة من نهج، أ� سلك طر�قا معینا

والتي ترجع إلى أصل یوناني �عني ال�حث أو النظر أو المعرفة  "Method"�اللغة االنجلیز�ة 

  )48، صفحة 1996ز�ان دمحم عمر، ( .التي تؤد� إلى الغرض المطلوب

واألسس التي یتم وضعها من  وٕان المنهج في ال�حث العلمي هو ع�ارة عن مجموعة من القواعد

�أنها الطر�قة التي یت�عها ال�احث في " عمار �حوش"الحق�قة، والتي �قول عنها جل الوصول إلى أ

  )�89حوش عمار و محمود دنی�ات دمحم، صفحة ( ".دراسته للمش�لة والكتشاف الحق�قة

ومنهج ال�حث هو النتیجة التي ینتهي إلیها ال�احث، انطالقا من البناء النظر� إلى غا�ة النتائج 

هذا ال�حث، وانطالقا  نجازلكافة الخطوات التي تصاغ خالل االتي سوف یتحصل علیها تجسیدا 

هو األكثر مالئمة لإلجا�ة على  المسحي المنهج الوصفي �األسلوبمن اإلش�ال�ة المطروحة، فإن 

دراسة ل�عض االستراتیج�ات المنتهجة في اكتشاف ": التساؤالت المطروحة حول موضوع ال�حث

    ."سنة) 12-11(ة العمر�ة المرحل–الموهو�ین من الناشئین على مستو� مدارس �رة القدم 

  :مجتمع ال�حث

ة الدراسة التطب�ق�ة علیها، وذلك من خالل إن مجتمع الدراسة، �مثل الفئة االجتماع�ة المراد إقام

المنهج المت�ع، حیث یتكون مجتمع ال�حث لدراستنا الحال�ة في جم�ع مدر�ي �رة القدم لفئة الناشئین 

المتواجدون على مستو� مدارس أند�ة الغرب الجزائر�، �اإلضافة إلى جم�ع الالعبین الذین تتراوح 

  .نشطون أ�ضا على المستو� الغرب الجزائر� سنة والذین ی )12-11(أعمارهم ما بین 

سنة حسب اإلحصائ�ات ) 12- 11(ولقد حدد عدد الالعبین الناشئین من الفئة العمر�ة  - 

  (..)بــ (.........) والمقدمة من طرف  2016/2017

أما ف�ما یخص المدر�ین المتواجدون على مستو� المدارس الكرو�ة ألند�ة الغرب الجزائر�، فلم  - 

الطالب ال�احث إحصاء أو تحدید العدد اإلجمالي لمجتمع ال�حث األصلي وذلك راجع إلى  �ستطع

  .أن أغلب المدر�ین الذین �قومون �اإلشراف على هذه الفئة العمر�ة �عملون �متطوعین
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  :عینة ال�حث

من المجتمع األصلي وتكون  مأخوذةتعتبر العینة في ال�حوث الوضع�ة أساس عمل ال�احث وهي 

التطب�ق�ة، وهذا ما جعل عمل�ة تحدیدها ة له تمثیل صادقا، �ما تعتبر عنصرا هاما في المرحلة ممثل

  .عمل�ة حساسة ودق�قة و�توقف علیها نجاح ال�حث العلمي وصدقه

ولقد حاول الطالب ال�احث أن �حدد عینة ال�حث لهذه الدراسة والتي تكون أكثر تمث�ال للمجتمع 

ول على نتائج �م�ن تعم�مها ولو �صورة نسب�ة، ومن ثمة الخروج ، وذلك ما یخول الحصاألصلي

بنتائج تالزم الحق�قة وتعطي صورة واقع�ة للمیدان المدروس، ومن أجل ذلك قام الطالب ال�احث 

  ).العبین(وعینة خاصة بتطبی� �طار�ة االخت�ارات ) مدر�ین( �االستب�انبتحدید العینة الخاصة 

  :العینة الخاصة �االستب�ان

�مجموعة من المدر�ین  احتك�مأن الطالب ال�احث �عمل �مدرب في إحد� المدارس الكرو�ة فقد 

سنة، حیث تم الوصول إلیهم من خالل  12لفئة الناشئین وخاصة مدر�ي الفئة العمر�ة ألقل من 

ة عینة المدر�ین �طر�ق اخت�ار، وقد �ان �اإلضافة إلى أماكن العمل الدورات والمنافسات الر�اض�ة

  .المدرب )48( مدارس أند�ة الغرب الجزائر� والمتمثل عددهم فيعشوائ�ة من �عض 

  :العینة الخاصة بتطبی� �طار�ة االخت�ارات

  .�مثل العینة الخاصة ب�طار�ة االخت�ارت) 04(الجدول رقم 

  المدارس الكرویة ألندیة الغرب الجزائري

  
الر
  قم

  
  اسم الفریق

  
  رمز الفریق

عدد 
  الالعبین 

"11 
  "سنة

عدد 
  الالعبین 

"12 
  "سنة

  
الر
  قم

  
  اسم الفریق

  
  رمز الفریق

عدد 
  الالعبین 

"11 
  "سنة

عدد 
  الالعبین 

"12 
  "سنة

U.S.M.B  اتحاد بلعباس  R.C.R 12  12  11  سریع غلیزان  1
.A  

12  12  

.C.R.B.B  ابن بادیس  AFAK.R  12  12  12  أفاق غلیزان  2
B  

12  12  

الحكمة واد   3
  رھیو

K.R.B.H 12  12  13   12  12    غالي معسكر  

  I.S.T  12  12  مثالیة تیغنیف  A.S.M.O  12  12  14  جمعیة وھران   4
  S.A.M  12  12  سریع المحمدیة  M.C.O  12  12  15  مولودیة وھران  5
  M.C.S  12  12  مولودیة سعیدة   W.A.M  12  12  16  وداد مستغانم   6
 وئام مولودیة   E.S.M  12  12  17  ترجي مستغانم   7

  الحساسنة
M.B.H  12  12  

.AFAK  أفاق مستغانم  8
M  

  J.S.M.T  12  12  شبیبة تیارت  18  12  12

  N.T  12  12  نجوم تیارت  C.A.M  12  12  19  شباب مستغانم  9
            W.A.T 12  12  وداد تلمسان  10

  )العب 456= ) سنة12(228+)سنة11(228(العب أي  228=  12 ×فریق 19  المجموع
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- 11(العب ناشئ یتراوح أعمارهم ما بین  )456( لقد تكونت عینة ال�حث الخاصة �الدراسة في

هذه العینة �طر�قة  اخت�ار، حیث تم )04(سنة، وذلك �ما هو موضح في الجدول رقم  )12

  :وذلك نظرا لعدة عوامل منها )عمد�ة(مقصودة 

  "السن المناسب لالكتشاف" ارت�ا� العینة �موضوع ال�حث أ�  - 

  تجانس العینة ف�ما یخص متغیر السن - 

  )أكثر من سنتین(العمر التدر�بي  - 

لذین لدیهم �عض العاهات أو المشاكل في أجسامهم وذلك من أجل عدم التأثیر إ�عاد الالعبین ا - 

  .الدراسة على نتائج

العبین على مستو� �ل فر�� و�ل فئة عمر�ة وذلك من خالل اقتراح  )12(اخت�ار أحسن  - 

  . مدرب الفئة و النتائج المتحصل علیها

  است�عاد حراس المرمى - 

  :مجاالت ال�حث

إن تحدید المجاالت المختلفة للدراسة خطوة منهج�ة هامة في ال�حوث االجتماع�ة، وقد أتف� أغلب 

المنشغلین �منهاج ال�حث االجتماعي أن لكل دراسة ثالث مجاالت یجب على ال�احث أن یوضحها 

   )61، صفحة 1987الغر�ب الكر�م دمحم، ( .عند تخط�طه

  :المجال الزماني

الصدد س�قوم الطالب �مثل المجال الزماني الفترة التي تم من خاللها إنجاز عمل معین، وفي هذا 

ال�احث في هذه الخطوة بتحدید المدة الزمن�ة التي م�نته من إنجاز هذا العمل والمتمثل في �ل من 

  .االستب�ان و�طار�ة االخت�ارات

�عد تلقي الموافقة على موضوع ال�حث من طرف مر�ز ال�حث العلمي والتقني  :االستب�ان

"C.R.S.T"  و�ذلك األستاذ المشرف قام الطالب ال�احث م�اشرة بإعداد وتوز�ع االستب�ان في

وذلك �ما أوضحته الدراسة االستطالع�ة، حیث �ان ذلك في الفترة الممتدة من صورته النهائ�ة 

  .17/11/2016إلى غا�ة  03/10/2016

   :�طار�ة االخت�ارات

ونفس الشيء �النس�ة ل�طار�ة االخت�ارات، حیث أن �عد الموافقة تم اخت�ار مجموعة من االخت�ارات 

والتي تم تنظ�مها في صورة مالئمة وذلك �عد ترش�حها ) المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة(والق�اسات 

الستطالع�ة من طرف خبراء ومختصین وموافقة المشرف علیها �اإلضافة إلى ما وضحته التجر�ة ا
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، وقد تم الق�ام بتطب�قها على عینة ال�حث المذ�ورة االخت�اراتف�ما یخص مصداق�ة وث�ات هذه 

  .25/04/2017إلى غا�ة  03/01/2017سا�قا، وذلك في الفترة الممتدة من 

  :المجال الم�اني

�قوم �مثل المجال الم�اني اإلطار الم�اني الذ� تم إنجاز عمل معین ف�ه، وفي هذا الصدد س

، وذلك ف�ما یخص �ل من الطالب ال�احث في هذه الخطوة بتحدید الم�ان الذ� تم انجاز العمل ف�ه

  .م�ان توز�ع االستب�ان وم�ان تطبی� �طار�ة االخت�ارات

�عد تح��م االستب�ان من قبل المح�مین والق�ام �الدراسة االستطالع�ة، تم التوصل إلى  :االستب�ان

لة الخاصة �االستب�ان، حیث قد تم الق�ام بتوز�ع ال�عض من االستمارات الصورة النهائ�ة لألسئ

من خالل الدورات الر�اض�ة ومقر عمل المدر�ین و�عضها اآلخر من خالل التر�صات  )االستب�ان(

 . المقامة من أجل نیل الشهادات التدر�ب�ة

  :�طار�ة االخت�ارات

لقد تم إجراء وتطبی� االخت�ارات والق�اسات الخاصة ب�طار�ة االخت�ارات على مجموعة من الالعبین 

وذلك على مستو� مجموعة من مدارس أند�ة وال�ات الغرب الجزائر�  سنة) 12-11(الناشئین 

، حیث )تلمسان -بلع�اس -معس�ر- سعیدة -ت�ارت -وهران -مستغانم -غلیزان(وهي �التالي 

خت�ارات في الملعب الخاص ��ل فر�� وذلك من خالل الحصص التدر�ب�ة، و�عد موافقة اال أجر�ت

  .�ل من مدرب الفئة و�ذا رئ�س الناد�

  :المجال ال�شر� 

یتمثل المجال ال�شر� في عینة المختبر�ن التي من خاللها سوف یتم تطبی� ال�حث علیها، وذلك 

  .ف�ما یخص �ل من االستب�ان و�طار�ة االخت�ارات

  :االستب�ان

) 12- 11(أجر�ت هذه الدراسة على مدر�ي �رة القدم لفئة الناشئین وخاصة مدر�ي الفئة العمر�ة 

  .الغرب الجزائر�  أند�ةوالذین ینشطون على مستو� �عض مدارس  سنة

  :�طار�ة االخت�ارات

- 11(مر�ة لقد تم إجراء االخت�ارات والق�اسات على مجموعة من الالعبین الناشئین من المرحلة الع

الغرب الجزائر� حیث بلغ  أند�ةفر�� من مدارس  19والذین ینشطون على مستو�  سنة) 12

العب  )228(ناشئ موزعین على فئتین متساو�تین، وتحتو� �ل فئة على العب  )456(عددهم 

والفئة الثان�ة یبلغون من  )سنة 11(ناشئ، �حیث تتمثل الفئة األولى في الالعبین الذین یبلغ سنهم 

  .)سنة12(العمر 
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  :الض�� اإلجرائي لمتغیرات ال�حث

إن الدراسة المیدان�ة تتطلب من ال�احث ض�� المتغیرات قصد التح�م فیها من جهة، ومن جهة 

أخر� عزل �ق�ة المتغیرات األخر� الدخیلة، و�دون هذا الض�� تص�ح النتائج التي توصل إلیها 

دمحم حسن عالو� نتائجها، حیث یذ�ر  عن التحلیل والتصنیف والتفسیر، ومظللةال�احث مستعص�ة 

�صعب التعرف على المسب�ات الحق�ق�ة للنتائج بدون ممارسة ال�احث "  �أنهوأسامة �امل راتب 

  )243صفحة ، 1987حسن عالو� دمحم و �امل راتب، , أسامة( ".إلجراءات الض�� الصح�حة

  :وٕان أ� موضوع من المواض�ع الخاضعة للدراسة تتوفر على المتغیرات التال�ة

  :المتغیر المستقل

 :إن المتغیر المستقل هو ع�ارة عن السبب في الدراسة وفي دراستنا الحال�ة المتغیر المستقل هو

  ".االستراتیج�ات المنتهجة على مستو� مدارس أند�ة الغرب الجزائر� "

  :المتغیر التا�ع

   "اكتشاف الموهو�ین من الناشئین: "هو نتیجة المتغیر المستقل وفي هذه الدراسة المتغیر التا�ع هو

  ):المشوشة( الدخیلةالمتغیرات 

الذ� ال یدخل في تصم�م  )غیر التجر�بي(�عرف المتغیر الدخیل �أنه نوع من المتغیر المستقل 

یؤثر في النتائج تأثیرا غیر مرغوب ف�ه وال �ستط�ع ال�احث ال�حث وال یخضع لس�طرة ال�احث ولكن 

مالحظة هذا التغییر أو ق�اسه، لكنه �فترض وجود عدد من المتغیرات الدخیلة �ظروف التجر�ة 

عند مناقشة  االعت�ارالعینة و تأخذ �عین  أفرادوالعوامل المصاح�ة لها أو فروق االخت�ار في 

، 2004علي سلوم جواد الح��م، ( .النتائج، وعل�ه یجب تحدید هذه المتغیرات والس�طرة علیها

   )129صفحة 

�أن المتغیرات التي تأثر في المتغیر التا�ع : "دیو بولدب وفان دالین�ما یذ�ر في نفس اإلطار   - 

المؤثرات الخارج�ة والمؤثرات التي ترجع إلى إجراءات تجر�ب�ة : هي والتي من الواجب ض�طها

   )386، صفحة 1985نبیل نوفل دمحم وآخرون، ( ".والمؤثرات التي ترجع إلى مجتمع العینة

قام الطالب ال�احث �مجموعة من اإلجراءات لض�� متغیرات ال�حث  االعت�اراتوعلى أساس هذه 

  :قصد التح�م فیها أو عزلها والتي تمثلت ف�ما یلي

  :تم مراعاة النواحي التال�ة :المتغیرات المرت�طة �مجتمع ال�حث

ة مر�اخت�ار العینة الخاصة �االستب�ان تمثل في مدر�ي �رة القدم لفئة الناشئین وخاصة الفئة الع - 

  .المقصودة في الدراسة الحالي
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إلغاء االستمارات التي أظهرت عدم جد�ة المستجیب في اإلجا�ة على األسئلة الموجودة في  - 

  .االستب�ان

العینة الخاصة بتطبی� �طار�ة االخت�ارات تمثل في العبي �رة القدم من فئة الناشئین  اخت�ار - 

  .جزائر� سنة و�نشطون على مستو� أند�ة الغرب ال )11-12(

، )سنة12العبین  12(و )سنة11العبین  12(والسن  )ذ�ور(اخت�ار العینة من نفس الجنس  - 

  )سنتین فأكثر(ونفس سنوات التدر�ب تقر��ا 

  .العبین )12(وال�الغ عددهم  االستطالع�ةإ�عاد الالعبین الذین أجر�ت علیهم التجر�ة  - 

غلب ان وتطبی� �طار�ة االخت�ارات في أ االستب�الطالب ال�احث بنفسه على توز�ع وحرص إشراف  - 

مساعدة فر�� عمل م�ون من سواعد علم�ة مؤهلة مشار�ة و ال�حث، وذلك �على عینة  األح�ان

  () )  أنظر الملح� رقم(

  :المتغیرات المرت�طة بتوز�ع االستب�ان وتطبی� االخت�ارات

  في اإلجا�ة و إعادة االستب�ان )مدر�ین(إعطاء الوقت الكافي للمستجو�ین  -1

  وضوح وعدم غموض األسئلة  -2

على مختلف ) إلخ...الكرة واألدوات( محاولة توفیر نفس ظروف تطبی� �طار�ة االخت�ارات  -3

  .أفراد عینة ال�حث

الحرص على تنظ�م محطات إلجراء �طار�ة االخت�ارات وتوز�عها على ش�ل دائر� مع مراعاة  -4

  أثناء تطب�قها وذلك حسب مختلف المجام�ع العضل�ة من أجل تجنب اإلجهادالتسلسل العلمي 

بین االخت�ار واالخت�ار وذلك من  أواحترام أوقات الراحة التي تكون بین المحاولة والمحاولة  -5

  جم�ع االخت�ارات ��فاءة عال�ة إلجراءأجل حدوث عمل�ة االستشفاء 

یؤدیها �ل فر�� من خالل حصتین تدر�بیتین  تقس�م �طار�ة االخت�ارات إلى مجموعتین -6

  .والسیر الحسن لالخت�ارات اإلرهاقمختلفتین وذلك من أجل تفاد� 

  :ض�� أ�ام وتوقیت إجراء �طار�ة االخت�ارات وهي �اآلتي -7

  .یوضح أ�ام وتوقیت إجراء ال�طار�ة )05(رقم  جدول

  األیام          
  الفترة

  الجمعة  الخمیس  األربعاء  الثالثاء   االثنین  األحد   السبت    

الفترة 
  الصباحیة

تطبیق             
  البطاریة

الفترة 
  المسائیة

تطبیق 
  البطاریة

تطبیق     
  البطاریة

      



منهج�ة ال�حث وٕاجراءاته المیدان�ة                                          الفصل الثاني      

 

 112 

  :أدوات ال�حث

قصد الوصول إلى حلول إلش�ال�ة ال�حث المطروحة وللتحق� من صحة فرض�ات هذا ال�حث، لزم 

  :األدوات التال�ةإت�اع أنجع الطرق وذلك من خالل الدراسة والتفحص، حیث تم استخدام 

  :المصادر والمراجع

حیث تتمثل في اإللمام ، "المعط�ات البیبلوغراف�ة"أو "المادة الخبر�ة"والتي �صطلح علیها بــ 

�الجانب النظر� حول موضوع ال�حث وذلك من خالل اإلطالع أو الدراسة في �ل من المصادر 

والمراجع العر��ة واألجنب�ة، مجالت، والملتق�ات العلم�ة، وش��ة االنترنت، �ما تم االستعانة 

قید الدراسة والمتمثل في  واالعتماد على الدراسات السا�قة والمشابهة والمرت�طة �الموضوع الذ� هو

اإلستراتیج�ات المنتهجة في اكتشاف الموهو�ین من الناشئین، حیث �ان الهدف من هذه األداة هو 

أو (تكو�ن خلف�ة نظر�ة عن الموضوع لغرض التوجه إلى المیدان إلجراء الدراسة المیدان�ة 

  .�ا�ا التي تح�� �موضوع �حثهوالطالب ال�احث على علم ودرا�ة �مختلف المتغیرات والخ )التطب�ق�ة

  :المقابلة

المناس�ة على ضوء أهداف ال�حث ونوع�ة فروضه، وقد �حتاج ال�احث  األداةوتتحدد الوسیلة أو 

جا�ة حتى یتم�ن من اإل أداةإلى استخدام وسیلة أو أداة واحدة، وقد �حتاج إلى استخدام أكثر من 

  .التي تطرحها دراسته بدقة األسئلةعلى جم�ع 

االستب�ان : خصوصا في المجاالت النفس�ة واالجتماع�ة والتر�و�ة استخداماوسائل ال�حث  أكثرومن 

  )67، صفحة 1999عر�فج سامي و حسین مصلح خالد و مفید نجیب، ( .المالحظة –المقابلة  –

الرئ�س�ة في جمع الب�انات والمعلومات عند  األدواتتعتبر المقابلة، من بین  أنحیث �م�ن  - 

 أو، وهي ع�ارة عن حوار یتم بین القائم �المقابلة و�ین شخص اإلنسان�ةوالجماعات  األفراددراسة 

، وذلك بهدف الحصول على معلومات متعلقة �موضوع معین، وقد �ان األشخاصمجموعة من 

والد�اترة الذین لدیهم  األساتذةة على آراء الهدف األساسي من هذه المقابلة هو التعرف �صفة دق�ق

و�عمل�ة االكتشاف خاصة، و�ذا �انت هناك مقا�الت مع �عض  درا�ة بر�اضة �رة القدم عامة

 )D.T.Z.Oran (القائمین على شؤون الكرة الجزائر�ة ومن بینهم المدیر التقني لمنطقة وهران 

فحو� هذه المقابلة حول  �انتحیث ، )D.T.Z.Saida ( والمدیر التقني لمنطقة سعیدة

والطرق المت�عة  األسساالستراتیج�ات المنتهجة في عمل�ة االكتشاف وذلك من خالل التعرف على 

تكو�ن على مستو� من طرف المدر�ین نحو هذه العمل�ة وما مد� توفر اإلم�ان�ات ومراكز ال

مناقشة الدور الذ� تلع�ه مدارس أند�ة الغرب الجزائر� في تحقی� ذلك، �اإلضافة إلى ذلك تمت 
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االخت�ارات والمعاییر والمستو�ات �أساس علمي في إنجاح عمل�ة االكتشاف، حیث تم توج�ه 

  .األسئلة المطروحة �ما یخدم و�تف� مع أهداف ال�حث وفرض�اته ومحاوره األساس�ة

  :االستب�ان

الحصول على ب�انات أو و�عتبر أحد وسائل ال�حث العلمي المستعملة على نطاق واسع من أجل  

معلومات تتعل� �أحوال الناس أو میولهم أو اتجاهاتهم و دوافعهم أو معتقداتهم، وتأتي أهم�ة 

االستب�ان �أداة لجمع المعلومات �الرغم مما یتعرض له من انتقادات من انه اقتصاد� في الجهد 

     .والوقت

  :المطلو�ة إلى أر�عة أنواع هي اإلجا�ةو�م�ن تصنیف االستب�انات �حسب نوع�ة 

مقیدة، �حیث �حتو� على أسئلة تلیها إجا�ات محددة، وما  اإلجا�ةوف�ه تكون  :االستب�ان المغل� -

�طلبها  إشارةالمشارك إال أن یختار واحدة منها بوضع دائرة حولها أو أ�ة  أوعلى المفحوص 

هذا النوع من االستب�انات انه �شجع  الموضوع�ة، ومن مزا�ا األسئلةالفاحص، �ما هو الحال في 

و�سهل عمل�ة تصنیف الب�انات وتحلیلها  �بیر�نعلى اإلجا�ة عل�ه، وألنه ال یتطلب وقتا وجهدا 

  .الجاهزة ما یر�ده اإلجا�اتإحصائ�ا، ومن عیو�ه أن المفحوص قد ال یجد بین 

ستب�ان على عدد من حرة مفتوحة، حیث �حتو� اال اإلجا�ةوف�ه تكون  :االستب�ان المفتوح -

�ما هو الحال في األسئلة المقال�ة، و�هدف هذا النوع  الخاصة،األسئلة یجیب علیها �طر�قته ولغته 

عطاء المشارك فرصة ألن ��تب رأ�ه، و�ذ�ر تبر�راته لإلجا�ة �ش�ل عام من االستب�انات إلى إ 

ا�ة �املة عن األسئلة التي وصر�ح، ومن مزا�ا هذا النوع أنه �عطي المفحوص الفرصة �ي �قدم إج

المفحوص �ش�ل أفضل من المغل�، ومن عیو�ه أنه یتطلب جهدا ووقتا  اتجاهتقدم له، و�ق�س 

وتف�یرا جادا من المفحوص مما قد ال �شجعه على المشار�ة �اإلجا�ة، �ما تأتي الب�انات المأخوذة 

  .معالجتها إحصائ�اآراء المفحوصین واتجاهاتهم و�التالي تصعب  �اختالفمنه متعددة 

ذات إجا�ات جاهزة ومحددة، وعلى  األسئلةو�حتو� على عدد من  :االستب�ان المغل� المفتوح -

ذات إجا�ات حرة مفتوحة أو أسئلة ذات إجا�ات محددة متبوعة �طلب تفسیر  األسئلةعدد آخر من 

  .من النوعین السا�قین ألنه یتخلص من عیوب �ل منها أفضلسبب االخت�ار، و�عتبر هذا النوع 

وتقدم ف�ه األسئلة على ش�ل رسوم أو صور بدال من الع�ارات الم�تو�ة،  :االستب�ان المصور -

و  عر�فج سامي( .من االستب�انات إلى األطفال واألمیین وتكون ف�ه تعل�مات شفه�ةو�قدم هذا النوع 

    )68-67، الصفحات 1999حسین مصلح خالد و مفید نجیب، 
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 وتعتبر من بین وسائل االستقصاء لجمع المعلومات ع�ارة عن أداة علم�ة، االستب�ان هو �مأنو 

طب�عة هذا ال�حث إلى إعداد استب�ان یتكون من مجموعة من  اقتضت األكثر فعال�ة لخدمة ال�حث،

األسئلة تمت ص�اغتها من أجل اخت�ار صحة الفروض لهذه الدراسة وأهداف هذا ال�حث، وقد تم 

تصم�م هذا االستب�ان وتحدید عناصره استنادا إلى آراء وتوجیهات عدد من الخبراء والمختصین في 

  .و�تف� مع موضوع ال�حث واش�الیته وفروضهمجال �رة القدم وذلك �ما یتماشى 

اشتمل االستب�ان في هذه الدراسة على  وقد :عرض األسئلة الخاصة �اإلستب�ان الموجه للمدر�ین

  :عنصر�ن

  )الشخص�ة(خصص للمعلومات العامة  :العنصر األول

  خصص ألسئلة ال�حث  :العنصر الثاني

وأخذنا �عین االعت�ار فرض�ات ال�حث أثناء تقس�م ولقد تم تقس�م العنصر الثاني إلى ثالث محاور، 

هذا العنصر �حیث �شتمل �ل محور من المحاور على مجموعة من األسئلة  تخدم فرض�ة معینة 

  :من فرض�ات ال�حث، ف�ان التقی�م األخیر والنهائي �ما هو مبین في الجدول التالي

   .تقس�م محاور االستب�ان یبین) 06(جدول رقم 

  أسئلة البحث  المحاور  العنوان  العناصر
العنصر 

  األول
المعلومات 
  الشخصیة

  
/  

  الشھادة األكادیمیة المتحصل علیھا -1
  الشھادة التدریبیة المتحصل علیھا -2
  سنوات الخبرة في مجال التدریب -3
  الخبرة كالعب سابق -4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

العنصر 
  الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أسئلة 
  البحث

 المدارس
األكادیمیة 
وعالقتھا 
بعملیة 

  االكتشاف

  على ماذا تعتمدون في جلب المواھب؟ -1
تقومون بعملیة االنتقال والتنقیب عن المواھب الناشئة للفئة العمریة  -2
  سنة بصفة دوریة على مستوى مناطق مختلفة من الوطن؟ )12- 11(
ھي الجھات التي تعتمدون علیھا في عملیة البحث واكتشاف  ما -3

  المواھب؟
ریاضیة المنشآت المرافق واإلمكانیات والھل یتوفر النادي لدیكم، على  -4

  ؟ینالناشئ ھوبین منام بعملیة البحث واستقطاب الموتسمح لكم بالقیالتي 
یقلل من احتمالیة  اشئینالن وھوبینعدم وجود قاعدة عریضة من الم ھل -5

  اكتشاف العبین موھوبین من المستوى العالي؟
كرویة أكادیمیة على مستوى األندیة  مدارس ترى بأن عدم وجود ھل -6

 - الصاالت المغطاة –المالعب المفتوحة  -العتاد الریاضي(مھیأة من حیث 
لھ تأثیر في عدم استقطاب عدد كبیر  )مكان لإلیواء وغیرھا من المنشآت

  من المواھب الناشئة؟
ما مدى استجابة اإلمكانیات والوسائل والمنشآت المتوفرة على مستوى  -7

 )12-11(األندیة لدیكم مع متطلبات عملیة استقطاب واكتشاف المواھب 
  رعایتھم والتكفل بھم؟لسنة 

الطرق 
واألسالیب 

المعتمدة من 
طرف 

على مستوى النادي الذي تشرفون فیھ على عملیة التدریب من یقوم  -1
  سنة؟) 12-11(بعملیة اكتشاف المواھب للفئة العمریة 

خالل مساركم التكویني، ھل استعمال االختبارات والقیاسات أثناء  -2
  عملیة االكتشاف كان یندرج ضمن ھذا التكوین؟
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المدربین في 
عملیة 

  .شافاالكت

تمنحك الجھات المسؤولیة تربصات وتكوینات مستمرة في مجال كرة  -3
 القدم؟ 

ھل تنتھجون طرق وأسالیب معینة أو خاصة أثناء قیامكم بعملیة  -4
  االكتشاف؟

ماھي األسس التي تعتمدون علیھا في عملیة اكتشاف الموھوبین من  -5
  الناشئین؟

  الخبرة الشخصیة؟ھل تقومون بعملیة اكتشاف المواھب بناء على  -6
في  معتمدة تستخدمونھامعیاریة مستویات أو درجات ھل تتوفر لدیكم  -7

ناء عملیة أث )المورفولوجیة والبدنیة والمھاریة( ناشئینمعرفة قدرات ال
  ؟الكتشافا

بطاریة 
االختبارات 
والدرجات 
والمستویات 
المعیاریة 

كأساس علمي 
في عملیة 
  .االكتشاف

ماھي الطریقة التي تراھا مبنیة على أساس علمي في بحكم خبرتكم،  -1
  اكتشاف الموھوبین من الناشئین في كرة القدم؟

المورفولوجیة ( الناشئین في رأیك، ھل یمكن تحدید قدرات الالعبین -2
االختبارات  بطاریة بصفة دقیقة من خالل استعمال )والبدنیة والمھاریة

عملیة االكتشاف؟ والقیاسات أثناء  
معیاریة للمتطلبات  مستویاتودرجات ترى بأن وجود  ھل -3
یساعد في معرفة وقیاس مستوى  )المورفولوجیة والبدنیة والمھاریة(

  ؟واكتشافھ الالعب
إذا كنتم تعتمدون على المالحظة أو االختبارات فما ھي الجوانب التي  -4

  تھتمون بھا أكثر أثناء قیامكم بعملیة اكتشاف المواھب؟
ھل یمكن الحكم على الالعب بأنھ موھوب من خالل نتائجھ في  -5

ومقارنتھا بدرجات او  )المورفولوجیة والبدنیة والمھاریة(االختبارات 
  ؟مستویات معیاریة معتمدة

المورفولوجیة (ھل ترى بأن تزویدكم بمجموعة من االختبارات  -6
لمعرفة مستوى معیاریة درجات أو مستویات بمرفقة  )والبدنیة والمھاریة

 الالعب من طرف الرابطة أو االتحادیة الوطنیة لكرة القدم سیساعدكم
  في عملیة اكتشاف المواھب؟ كثیرا

  :�طار�ة االخت�ارات

لقد اعتمد الطالب ال�احث على �طار�ة اخت�ارات مقننة وذلك �عد ترش�حها من قبل �عض الخبراء 

القدم و�ذا �عد التأكد من مصداق�ة وث�ات هذه واألساتذة المختصین في مجال التدر�ب و�رة 

من خالل التجر�ة االستطالع�ة، حیث �ان ضمن هذه ال�طار�ة مجموعة من االخت�ارات الخت�ارات ا

والتي تعمل هذه األخیرة على ق�اس مستو� الالعب ) المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة(أو الق�اسات 

  .سنة) 12- 11(و�ذا اكتشاف المواهب الناشئة 

   :عرض �طار�ة االخت�ارات

 طار�ة االخت�ارات�: 

 الكتلة الشحم�ة -الوزن  -الطول( وتمثلت في ق�اس �ل من: االخت�ارات المورفولوج�ة.( 

 االخت�ارات البدن�ة:  

 1 - المرونة:  

  .اخت�ار ثني الجذع من الوقوف :الوحدة األولى
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  .ق�اس المرونة :الغرض من االخت�ار

مسطرة مثبتة على حافة مقعد �حیث ��ون منتصفها أعلى حافة  :المستخدمةاألجهزة واألدوات 

المقعد، والنصف اآلخر أسفل الحافة و�فضل أن ��ون التدر�ج في مستو� حافة المقعد یبدأ من 

  .الصفر

  :مواصفات األداء

  .�قف الالعب المختبر على حافة المقعد �حیث تكون القدمان مالمستین لجانبي المق�اس - 

وم الالعب المختبر بثني الجذع أماما أسفل �حیث تكون أصا�ع ید المختبر في مستو� واحد و �ق - 

مواز�ة للمق�اس، وفي هذا الوضع �حاول ثني الجذع ألقصى مد� مم�ن مع عدم ثني الر�بتین، 

  )546، صفحة 2009ابراه�م شعالن، . د.أ(.�ما هو مبین �الرسم

، تثبت المسطرة "سم01"مقسمة إلى وحدات �ل وحدة تساو�  "سم50"مسطرة مدرجة طولها  - 

أعلى حافة المقعد والنصف اآلخر أسفل ) المسطرة(�حافة المقعد �حیث ��ون منتصف المق�اس 

الحافة ونقطة التدرج صفر تكون في مستو� حافة المقعد على أن تكون الوحدات أسفل المقعد 

  .ات فوق المقعد �السالب�الموجب والوحد

وتسجل لالعب أقصى درجة ألفضل محاولة من المحاولتین على الق�اس من وضع ثني الجذع - 

 )268- 267، الصفحات 2001أمر هللا أحمد ال�اسطي، (.أماما أسفل سواء �السالب أو الموجب

 
  .الوقوف اخت�ار ثني الجذع من) 03(الش�ل رقم 

 2 -  القوة:  

  اخت�ار الوثب العمود� من الث�ات :الوحدة الثان�ة

   "سارجنت" 

  .ق�اس القدرة العضل�ة للرجلین :الغرض من االخت�ار

  :      االجهزة و األدوات المستخدمة

 حائ� �ارتفاع مناسب  - 

 "سارجنت"الث�ات اخت�ار الوثب العمود� من ) 04(الش�ل رقم                         شر�� ق�اس - 
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 ط�اشي - 

                            :مواصفات األداء

�مسك الالعب المختبر قطعة ط�اشیر، ثم �قف مواجها للحائ� و�مد الذراعین عال�ا ألقصى ما - 

  .�م�ن و�حدد عالمة �الط�اشیر على اللوحة مع مالحظة مالمسة الكعبین األرض

  .للحائ� �الجانب �قف الالعب المختبر �عد ذلك مواجها - 

�قوم الالعب المختبر �مرجحة الذراعین ألسفل وللخلف مع ثني الجذع لألمام وألسفل وثني - 

  .درجة 90الر�بتین 

�قوم الالعب المختبر �مد الر�بتین والدفع �القدمین معا للوثب لألعلى مع مرجحة الذراعین �قوة - 

یث �قوم بوضع عالمة �الط�اشیر على لألمام ولألعلى للوصول بهما إلى أقصى ارتفاع مم�ن ح

  الحائ� من أعلى نقطة �صل إلیها، �ما هو مبین �الرسم 

  .یجب مالحظة أن ��ون الوثب ألعلى �القدمین معا من وضع الث�ات ول�س �أخذ خطوة ارتفاع- 

  :التسجیل

  محاوالت متتال�ة، وتحسب له نتیجة أفضل محاولة  )3(�عطى لالعب المختبر - 

درجة الالعب المختبر هي عدد السنت�مترات بین الخ� الذ� �صل إل�ه من وضع الوقوف، - 

، 2009ابراه�م شعالن، . د.أ(. )سم1(والعالمة التي �صل إلیها نتیجة الوثب لألعلى مقر�ة ألقرب 

  )543- 542الصفحات 

 3 - السرعة:  

  متر من الوقوف  20اخت�ار الر�ض :الوحدة الثالثة

  .ق�اس السرعة االنتقال�ة لالعب :الغرض من االخت�ار

  :األدوات المستخدمة

  .مضمار الجر� المحدد بخ� بدا�ة وخ� نها�ة، م�قاتي، صفارة - 

  ):وصف االخت�ار(طر�قة العمل

الالعب �أقصى �قف الالعب عند خ� البدا�ة و�أخذ وضع البدء العالي، وعند سماع االشارة یجر� 

  .سرعته حتى یجتاز خ� النها�ة

حنفي محمود (.�منح لكل العب محاولتین بینهما فترة راحة، وتسجل أحسن محاولة :مالحظة

  )10، صفحة 1993مختار، 
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  .متر من الوقوف

متر، تثبیت أر�ع قوائم عمود�ة على األرض في أر�ان المستطیل، 

من م�ان البدا�ة بجانب أحد القوائم األر�عة المحددة للمستطیل یجر� الناشئ 

  .ثان�ة ألفضل محاولة 10

ابراه�م شعالن، . د.أ(.إذا حدث أن خالف الناشئ خ� السیر المحدد �عاد االخت�ار مرة أخر� 

  .دقائ�
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  : الرسم التوض�حي

متر من الوقوف 20یوضح اخت�ار الر�ض) 05(الش�ل رقم 

  :الرشاقة

  " ل�ارو"  اخت�ار الجر� المتعرج: 

 .ق�اس الرشاقة: الغرض من االخت�ار

  :األدوات المستخدمة

 .ثان�ة 1/10عشرة إ�قاف

 .خمس قوائم أو رماح

متر، تثبیت أر�ع قوائم عمود�ة على األرض في أر�ان المستطیل،  3×5مستطیل طوله 

  . و�ثبت الخامس في منتصف المستطیل

من م�ان البدا�ة بجانب أحد القوائم األر�عة المحددة للمستطیل یجر� الناشئ  :وصف االخت�ار

  .�طر�قة الجر� المتعرج على الش�ل

1/10من ألقرب عشرة �عطى الناشئ محاولتین �حیث �سجل له الز 

  .عدم لمس القوائم أثناء الجر� 

إذا حدث أن خالف الناشئ خ� السیر المحدد �عاد االخت�ار مرة أخر� 

 )544، صفحة 

  :التحمل

  ود�اراخت�ار بر��سي : الوحدة الخامسة

دقائ� 5ق�اس قدرة الالعب على التحمل في مدة  :الهدف من االخت�ار

 ).مضمار ألعاب القو� (مضمار جر� مسطح 

. 

 الفصل الثاني    

الرسم التوض�حي

 4 - الرشاقة

: الوحدة الرا�عة

الغرض من االخت�ار

األدوات المستخدمة

إ�قافساعة  - 

خمس قوائم أو رماح - 

مستطیل طوله  - 

و�ثبت الخامس في منتصف المستطیل

وصف االخت�ار

�طر�قة الجر� المتعرج على الش�ل

  :التسجیل

�عطى الناشئ محاولتین �حیث �سجل له الز - 

  :توجیهات

عدم لمس القوائم أثناء الجر� - 

إذا حدث أن خالف الناشئ خ� السیر المحدد �عاد االخت�ار مرة أخر� - 

، صفحة 2009

 5 - التحمل

الوحدة الخامسة

الهدف من االخت�ار

  :األدوات

مضمار جر� مسطح  - 

.م�قات�ة - 
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 ).لإلعالن عن البدا�ة النها�ة(صافرة  - 

  :طر�قة التنفیذ

دقائ� محاوال تسجیل أكبر مسافة �قطعها  ��5ون المختبر على علم �أنه سوف یجر� لمدة  - 

د �ما أن له الح� في المشي أو التوقف إذا أحس �التعب �ما في  5خالل المدة الزمن�ة والمقدرة بـ 

  () الش�ل

دقائ� والتوقف عند سماع إشارة  5یبدأ االخت�ار بإشارة من المدرب �الجر� في المضمار لمدة  - 

  .عب في م�انهالمدرب الثان�ة، حیث یتوقف �ل ال

، 2003/2004بن قوة علي، (.دقائ� 5نحسب لالعب المسافة التي قطعها خالل  :التسجیل

  )146صفحة 

 االخت�ارات المهار�ة:  

 6 - الكرةوالمحاورة اخت�ار الجر�  :الوحدة األولى�. 

  :الغرض من االخت�ار

على التح�م بها أثناء التقدم في الملعب والمراوغة مع ق�اس مهارة الجر� �الكرة والقدرة  - 

 .المنافس

 .ق�اس عنصر الرشاقة والتواف� - 

 "04النوع رقم "�رة قدم قانون�ة -  :األدوات الالزمة

 ساعة إ�قاف - 

 . خمسة حواجز أو مقاعد أو قوائم مناس�ة االرتفاع، انظر الش�ل 5عدد   - 

 
  )متر 2.75= أقدام  9. (اخت�ار الجر� �الكرة) 06(الش�ل رقم 

  :اإلجراءات

 ().�الش�ل رقم تخط� منطقة االخت�ار �ما هو مبین  - 

�قف الالعب ومعه الكرة خلف خ� البدا�ة، وعندما �عطي إشارة البدء �قوم �الجر� �الكرة  - 

 .بین الموانع وفقا للش�ل الموضح �الرسم
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ابراه�م .د(.درجة الالعب هي الزمن الكلي الذ� �ستغرقه في أداء أفضل محاولة

  )133، صفحة 

  .اخت�ار تنط�� الكرة) 07(الش�ل رقم 

وتنط�طها في الهواء �استخدام القدمین أو 

الفخذین أو الرأس أو �أ� جزء قانوني من أجزاء الجسم واالحتفا� بها ألطول فترة مم�نة �عیدة عن 

 .یبدأ الالعب في رفع الكرة في الهواء و�نتهي عندما تلمس الكرة األرض

ابراه�م رحمة، .د(.فضلاأل �عطى الالعب ثالث محاوالت متتال�ة وتسجل له المحاولة

 )130، صفحة 

  .  اخت�ار تنط�� الكرة �الرأس) 08

  )530، صفحة 2009ابراه�م شعالن، 
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 .�عطى �ل العب محاولتین متتالیتین

 .الثان�ةمن  �1/10حتسب الزمن ألقرب 

درجة الالعب هي الزمن الكلي الذ� �ستغرقه في أداء أفضل محاولة :حساب الدرجات

، صفحة 2008سالم سل�مان سالم، .م.مصطفى فرج زقزوق، م

  .�القدم اخت�ار تنط�� الكرة :الوحدة الثان�ة

اخت�ار التح�م في تنط�� الكرة  :االخت�ار

  : األدوات الالزمة

 ."04النوع رقم "�رة قدم قانون�ة

  .ساعة إ�قاف

الش�ل رقم                                                 

وتنط�طها في الهواء �استخدام القدمین أو �قوم الالعب برفع الكرة بإحد� القدمین عن األرض 

الفخذین أو الرأس أو �أ� جزء قانوني من أجزاء الجسم واالحتفا� بها ألطول فترة مم�نة �عیدة عن 

یبدأ الالعب في رفع الكرة في الهواء و�نتهي عندما تلمس الكرة األرض

�عطى الالعب ثالث محاوالت متتال�ة وتسجل له المحاولة

، صفحة 2008سالم سل�مان سالم، .م.مصطفى فرج زقزوق، م

  .اخت�ار تنط�� الكرة �الرأس :الوحدة الثالثة

  .ق�اس مهارة اإلحساس �الكرة :الغرض من االخت�ار

  . "04النوع رقم "�رة قدم قانون�ة

:  

�قوم الناشئ بتنط�� الكرة على الرأس �استمرار 

  .�حیث ال تلمس األرض

8(الش�ل رقم                                     

 .�سجل عدد مرات تنط�� الكرة على الرأس

ابراه�م شعالن، . د.أ(.�عطى الناشئ ثالث محاوالت تسجل أفضلها

 الفصل الثاني    

�عطى �ل العب محاولتین متتالیتین - 

�حتسب الزمن ألقرب  - 

حساب الدرجات

مصطفى فرج زقزوق، م.م.رحمة، م

 

 7 - الوحدة الثان�ة

االخت�ارالغرض من 

  .في الهواء

األدوات الالزمة

�رة قدم قانون�ة - 

ساعة إ�قاف - 

                                 :اإلجراءات

�قوم الالعب برفع الكرة بإحد� القدمین عن األرض  - 

الفخذین أو الرأس أو �أ� جزء قانوني من أجزاء الجسم واالحتفا� بها ألطول فترة مم�نة �عیدة عن 

 .األرض

یبدأ الالعب في رفع الكرة في الهواء و�نتهي عندما تلمس الكرة األرض - 

�عطى الالعب ثالث محاوالت متتال�ة وتسجل له المحاولة - 

مصطفى فرج زقزوق، م.م.م

  

 8 - الوحدة الثالثة

الغرض من االخت�ار

�رة قدم قانون�ة :األدوات

:وصف االخت�ار

�قوم الناشئ بتنط�� الكرة على الرأس �استمرار 

�حیث ال تلمس األرض

  :التسجیل

�سجل عدد مرات تنط�� الكرة على الرأس - 

�عطى الناشئ ثالث محاوالت تسجل أفضلها - 
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 9 - اخت�ار ر�ل الكرة لمسافة :الوحدة الرا�عة.  

  :الغرض من االخت�ار

 .ق�اس مهارة ر�ل الكرة - 

 .ق�اس القدرة على ر�ل الكرة لمسافة - 

 

  :األدوات المستخدمة

 .ملعب �رة قدم - 

 ."04النوع رقم "�رة قدم قانون�ة - 

 .�المتر وألقرب سم شر�� ق�اس - 

  : وصف االخت�ار

 .توضع الكرة على خ� منطقة المرمى المواز� للمرمى - 

 .من داخل منطقة المرمى خلف الكرة �قوم الناشئ �الجر� لر�ل الكرة عال�ا أل�عد مسافة - 

  :التسجیل

تسجل المسافة التي قطعتها الكرة من نقطة البدا�ة على خ� منطقة المرمى حتى نقطة  - 

 .لألرضمالمستها 

 .�عطى الناشئ ثالث محاوالت لكل قدم - 

 .تحتسب المسافة األفضل لكل قدم - 

، صفحة 2009ابراه�م شعالن، . د.أ(.یتم الر�ل في اتجاه دائرة منتصف الملعب: ملحوظة - 

521( 

  
 .اخت�ار ر�ل الكرة لمسافة) 09(الش�ل رقم 

 10 - اخت�ار ر�لة الجزاء :الوحدة الخامسة.  

  .ق�اس دقة تصو�ب الكرة نحو المرمى :الغرض من االخت�ار

  ."04النوع رقم "�رات 5عدد  :األدوات الالزمة

  :اإلجراءات
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 ().انظر الش�ل�اردة منه،  12یرسم خ� من الجیر مواز� لخ� المرمى وعلى �عد  - 

 .توضع الكرة على نقطة ضر�ة الجزاء، وفي اتجاه المرمى - 

 .حارس مرمى ال یوجد - 

عند إعطاء إشارة البدء �قوم الالعب بر�ل الكرة �القدم إلدخالها بین القائمین أسفل العارضة  - 

 )شرو� إصا�ة الهدف(

 .�سمح بر�لة واحدة �القدم في �ل محاولة - 

 .�عطى الالعب خمس محاوالت متتال�ة - 

  :تعل�مات االخت�ار

 .یجب ر�ل الكرة من نقطة ضر�ة الجزاء - 

 .وهي ثابتة على الخ�یجب ر�ل الكرة  - 

 .یجب ر�ل الكرة خمس محاوالت فق� - 

  :حساب الدرجات

 .إذا دخلت الكرة المرمى من وضع الطیران �منح الالعب درجتان - 

 .إذا دخلت الكرة المرمى م�اشرة وهي على األرض �منح الالعب درجة واحدة  - 

 .درجة ½إذا دخلت الكرة المرمى من وضع الدحرجة على األرض �منح الالعب  - 

 .إذا لم تدخل الكرة المرمى �منح الالعب صفرا - 

 10تسجل لالعب درجات خمس محاوالت متتال�ة، وتحتسب له الدرجة الكل�ة من  - 

، 2008سالم سل�مان سالم، .م.مصطفى فرج زقزوق، م.م.ابراه�م رحمة، م.د(.درجات

 )147- 146الصفحات 

 
  متر �11اردة        12. اخت�ار ر�لة الجزاء) 10(الش�ل رقم 
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 11- اخت�ار السرعة الحر��ة :الوحدة السادسة  

  .ق�اس سرعة الالعب على ر�ل الكرة :الهدف من االخت�ار

  :الملعب واألدوات

  . متر من الحائ�، صافرة 3حائ� تدر�ب، �رة قدم، خ� على �عد 

  :طر�قة تنفیذ االخت�ار

الذ� ی�عد عن حائ� التدر�ب، حیث �قوم بر�ل الكرة على  م)3(�قف الالعب على خ�  - 

 .الحائ� لترتد إلى نقطة البدا�ة و�عید ر�لها مرة أخر� وه�ذا مع المالحظة

 .متر 3یجب أن یجر� الالعب و�ر�ل الكرة من خارج خ�  - 

 .توجه الر�لة إلى منتصف الحائ� - 

 .تلعب الكرة بوجه القدم األمام أو �اطن القدم - 

 .یؤد� االخت�ار مع ر�ل الكرة عال�ا ثم ر�لها �عد ارتدادها من األرض �م�ن أن - 

 .�عطى الالعب دق�قة واحدة - 

  .دق�قة �1حسب عدد مرات ر�ل الكرة على الحائ� في  :التسجیل

 12- اخت�ار رم�ة التماس أل�عد مسافة: "الوحدة السا�عة" 

  : الغرض من االخت�ار

 ق�اس مهارة أداء رم�ة التماس - 

 قدرة رمي الكرة أل�عد مسافة �الیدینق�اس  - 

  شر�� ق�اس �المتر –�رة قدم  –ملعب �رة قدم  :األدوات

  :وصف االخت�ار

  .�قف الناشئ خلف خ� التماس �مسافة مناس�ة ثم یتقدم لرمي الكرة �طر�قة قانون�ة أل�عد مسافة

  .تسجل المسافة التي قطعتها الكرة من نقطة مالمستها لألرض عمود�ا على خ� التماس :التسجیل

  .�عطى الناشئ ثالث محاوالت تسجل أفضلها

  )524، صفحة 2009ابراه�م شعالن، . د.أ(. رم�ة التماس یجب أن تكون قانون�ة :توجیهات

  إلى المترتحو�ل األطوال : مالحظة مهمة

 )تقر��ا(متر  0.9144= �اردة  1 - 

 )تقر��ا(متر  0.3048= قدم  1 - 

  



منهج�ة ال�حث وٕاجراءاته المیدان�ة                                          الفصل الثاني      

 

 124 

  :اإلحصائ�ةالوسائل 

واستخراج النتائج لمختلف ال�حوث ، في هذه األ�ام دورا مهما في تحلیل اإلحصاءیلعب علم 

ل�ست حدیثة فقد �انت تعني  )statistics( إحصاءوالدراسات في شتى مجاالت المعرفة، و�لمة 

جمع المعلومات والحقائ� المتعلقة �شؤون الدولة، ولكن الجدید في موضوع علم اإلحصاء أو �لمة 

مجموعة الطرق والوسائل والقواعد والقوانین المبن�ة على التحلیل المنطقي التي "هو ): اإلحصاء(

الص ووضعها �صورة مناس�ة تستخدم �أفضل وسیلة لق�اس وتحلیل الظواهر والحقائ� الستخ

  )9، صفحة 2009سعد� شاكر حمود�، ( ".لتوض�ح العالقة القائمة بینها

ذلك العلم الذ� ی�حث في جم�ع الب�انات "و�قول دمحم ص�حي أبو صالح وآخرون �أن اإلحصاء هو 

  )1989أبو صالح دمحم ص�حي، ( ".علیهاوتنظ�مها وعرضها وتحدیدها واتخاذ القرارات بناءا 

هو التوصل إلى مؤشرات �م�ة  اإلحصائ�ة في هذه الدراسةالهدف من استعمال الوسائل  وقد �ان

ت�عا لنوع  تساعدنا على التحلیل والتفسیر والتأو�ل والح�م على مد� صحة الفرض�ات، وذلك

  :الوسائل اإلحصائ�ة التال�ة على في هذا ال�حث وقد تم االعتماد  ة وهدف الدراسة،المش�ل

  النسب المئو�ة -1

      ")�2ا(�ا� تر��ع " اخت�ار حسن المطا�قة  -2

  "لكارل بیرسون "معامل االرت�ا� ال�س��  -3

   "ت"اخت�ار داللة الفروق  -4

  "ف"تحلیل الت�این األحاد�  -5

  )المنوال - الوس�� - الحسابي المتوس�(مقای�س النزعة المر�ز�ة  -4

  )الدرجة المع�ار�ة - معامل االلتواء -االنحراف المع�ار� (مقای�س التشتت  -5

  "التائ�ة"و  "الذال�ة"الدرجة المع�ار�ة  -6

  "لكاوس"�استخدام منحنى التوز�ع الطب�عي  تحدید المستو�ات المع�ار�ة -7

  :النسب المئو�ة - 1

الخاصة  األسئلةلقد استخدم الطالب ال�احث قانون النسب المئو�ة لتحلیل النتائج في جم�ع 

�االستب�ان، وذلك �عد حساب تكرارات أجو�ة المفحوصین، ومثال ذلك اإلجا�ة على السؤال الخامس 

  :من المحور الثاني

 :اإلجا�ة �التالي هل تقومون �عمل�ة اكتشاف المواهب بناءا على الخبرة الشخص�ة؟ وقد �انت - 

  مدرب 43بلغ عددهم   "                    نعم"اإلجا�ة بــ  - 

  مدر�ین 05بلغ عددهم   "                     ال"اإلجا�ة بــ  - 
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  : ، �انت النتائج �األتي"الطر�قة الثالث�ة"و�عد تطبی� الطر�قة المألوفة لحساب النسب المئو�ة 

    

                                                         

     

  

  ): �2ا(اخت�ار حسن المطا�قة �ا� تر��ع  - 2  

و�سمى أ�ضا �اخت�ار التطاب� النسبي، وهو من اهم الطرق التي تستخدم عند مقارنة مجموعة من 

�مجموعة أخر� من الب�انات النتائج المشاهدة أو التي یتم الحصول علیها من تجر�ة حق�ق�ة، 

حسن عالو� دمحم و نصر ( .الفرض�ة التي وضعت على أساس النظر�ة الفرض�ة التي یراد اخت�ارها

  )239، صفحة 2008الدین رضوان دمحم، 

و�سمح لنا هذا االخت�ار بإجراء مقارنات بین مختلف النتائج المحصل علیها من خالل االستب�ان، 

و�التالي معرفة ما إذا �انت هناك فروق هناك داللة إحصائ�ة وذلك من خالل الفروق في األجو�ة، 

 :هو �التالي "�2ا"وقانون 

 

     

  )المشاهدة �التكرارات(وتسمى أ�ضا  التكرار الواقعي أو المالح� :وت :حیث

  )211، صفحة 2009سعد� شاكر حمود�، ( .التكرار المحتمل أو المتوقع :مت     

على عدد الفئات أو المجموعات ال عدد األفراد أو  )ن(، حیث تدل 1- ن= درجة الحر�ة  :مالحظة

  )240، صفحة 2008حسن عالو� دمحم و نصر الدین رضوان دمحم، ( .المشاهدة في العینة

  ):�2ا(نموذج لك�ف�ة حساب �ا� تر��ع 

  ).�2ا(یوضح نموذج لك�ف�ة حساب ) 07(الجدول رقم 

  الحساب        
  

  اإلجابات
)مت   -و ت (  مت  - و ت   مت   وت 

2  

      نعم
  

      

    ال
  

        

            المجموع
  2كا

" =نعم"اإلجا�ة بــ 
مجموع عدد اإلجا�ات بـ "نعم" ×���

المجموع الكلي العینة المدر�ین "ن"
  =

���×��

��
  =%89.58 

" =ال"اإلجا�ة بــ 
مجموع عدد اإلجا�ات بـ "ال" ×���

المجموع الكلي العینة المدر�ین "ن"
  =

���×��

��
  =10,41  

 = )�2ا(�ا� تر��ع 
مج(ت و– ت م)² 

ت م
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  : مثال تطب�قي

  هل تقومون �عمل�ة اكتشاف المواهب بناءا على الخبرة الشخص�ة؟ :السؤال الموضح سا�قا

  ).�2ا(یبین مثال تطب�قي لك�ف�ة حساب) 08(الجدول رقم 

  الحساب        
  

  اإلجابات

)مت   -و ت (  مت  -و ت   مت   وت 
2  

  24  43  نعم
  

19  361  15.04  

  05  ال
  

24  19-  361  15.04  

  30.08                  48  48  المجموع
  2كا

  :عن طر�� المعادلة التال�ة )المتوقعة(المحتملة حیث یتم حساب التكرارات  

  

   

  

  :معامل االرت�ا� لكارل بیرسون  - 3

و�شیر هذا المعامل إلى " ر"وهو ما �سمى �مق�اس العالقة بین المتغیرات المختلفة و�رمز له �الرمز 

فإذا �ان االرت�ا� سال�ا +) 1؛- 1(تي تنحصر في المجال مقدار العالقة الموجودة بین متغیر�ن وال

العالقة بین المتغیر�ن عالقة ع�س�ة، بینما یدل معامل االرت�ا� الموجب على  أندل ذلك على 

بینهما  �االرت�اوجود عالقة طرد�ة بین المتغیر�ن، وتظهر درجة العالقة بین المتغیر�ن من مقدار 

  :�حیث

  .فإن هذا �عني وجود ارت�ا� تام )-1(أو  +)1(ق�مة  "ر"إذا بلغت  - 

مروان عبد ( .فإن هذا �عني وجود ارت�ا� عالي )- 0.88(أو  +)0.95(ق�مة  "ر"وٕاذا بلغت  - 

  )88، صفحة 1999المجید إبراه�م، 

و�دل االرت�ا� على وجود عالقة ضع�فة بین المتغیر�ن إذا �انت تساو� أو تقل مثال عن  - 

   )-0.15(أو  +)0.20(

  .و�دل معامل االرت�ا� الذ� �ساو� صفرا على عدم وجود عالقة بین المتغیر�ن - 

، لعدد�ةمته ا�مق�اس للعالقة ال تتوقف على ق� نشیر إلى أن قوة معامل االرت�ا� أن أ�ضاونود هنا 

، و�م�ن أن تعطى االرت�اطات Standard Errorوٕانما تتوقف على مقدار خطئه المع�ار� 

 =مت
العدد الكلي ألفراد  العینة "ن"

عدد االخت�ارات الموضوعة لألسئلة "و"
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 =ر    
� � .� مج�

� ²� �² ×  مج� مج �

 

المحسو�ة عددا من التفسیرات، فإذا �ان االرت�ا� بین اثنین من االخت�ارات عال�ا فإنه �م�ن القول 

ر للوزن �ان االخت�ار�ن �ق�سان صفة واحدة غیر ظاهرة، فاالرت�ا� العالي بین مق�اس للطول وآخ

، وحینما ��ون Body Sizeمثال قد یدل على أن �لیهما �ق�س نفس الصفة وهي حجم الجسم 

االرت�ا� بین اثنین من االخت�ارات منخفضا أو قر��ا من الصفر، فإن ذلك قد یدل على أنهما 

  .�ق�سان صفات مختلفة غیر ظاهرة

  :التال�ة اإلحصائ�ةو�حسب معامل االرت�ا� لكارل بیرسون وف� المعادلة 

  

  

  
 

  .ق�مة معامل االرت�ا� ال�س�� لكارل بیرسون : ر: حیث أن

   المتوس� الحسابي للمتغیر س =

  المتوس� الحسابي للمتغیر ص =

  .مجموع حاصل ضرب االنحرافات =مج

  .ق�م س عن متوسطها الحسابي تانحرافامجموع مر�عات  =مج

  .مجموع مر�عات انحرافات ق�م ص عن متوسطها الحسابي =مج

  اإلحصائ�ةعدد أزواج الق�م  =ن

وتستخدم هذه المعادلة في حالة ما إذا �ان المتوس� الحسابي للمتغیر�ن س و ص عددا صح�حا ال 

- 178، الصفحات 2008حسن عالو� دمحم و نصر الدین رضوان دمحم، ( .�حتو� على �سور

180(   

  :t-Testالحساب�ة  األوسا�لداللة فروق " t"اخت�ار  - 4

ر�اض�ة، وترجع نشأته من أكثر اخت�ارات الداللة شیوعا في مجاالت و�حوث التر��ة ال �tعد اخت�ار 

ولهذا السبب سمي �أكثر الحروف تكرارا في اسمه، وهو  student )ستودنت( األولى إلى أ�حاث

مقدم ( .داللة الفروق ومن أهم المجاالت التي �ستخدم فیها هذا االخت�ار الكشف عن  حرف التاء،

   )337، صفحة 1993عبد الحف��، 

�ستخدم للمقارنة بین متغیر�ن  "ت"اخت�ار  �أن "مقدم عبد الحف�� "نقال عن  "زرف دمحم"و�قول 

  .اثنین
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غیر المرت�طة والمرت�طة للعینات �ستخدم لق�اس داللة فروق المتوسطات  "t"�ما أن اخت�ار 

       )337، صفحة 2000مروان عبد المجید إبراه�م، ( .المتساو�ة وغیر المتساو�ة

�عینتین مستقلتین الفروق المعادلة الخاصة داللة س�ستخدم الطالب ال�احث في حساب و  - 

  :)2ن=1ن(ومتساو�تین في العدد 

  المتوس� الحسابي للمجموعة األولى: 1 :�حیث

  المتوس� الحسابي للمجموعة الثان�ة: 2       

  االنحراف المع�ار� للمجموعة األولى: 1ع          

  االنحراف المع�ار� للمجموعة الثان�ة: 2ع          

  عدد أفراد العینة: ن           

  درجة الحر�ة: )2-ن2(     

 Analysis of variance :تحلیل الت�این األحاد� - 5

یهدف تحلیل الت�این إلى ق�اس داللة الفروق بین مجموعتین أو أكثر، وعما إذا �انت هذه الفروق 

 أم راجعة ،"التطبی�"ظروف التجر�ب حق�قي بین المجموعات، أم راجعة إلى  اختالفراجعة إلى 

   )383، صفحة 2000مروان عبد المجید إبراه�م، ( .الصدفة إلى

  

  

=المر�عات بین المجموعاتمتوس� : حیث
مجموع المر�عات بین المجموعات

درجات الحر�ة بین المجموعات
  

=متوس� المر�عات داخل المجموعات:      
مجموع المر�عات داخل المجموعات

درجات الحر�ة داخل المجموعات
  

   1 –عدد المجام�ع = درجة الحر�ة بین المجموعات - 

مروان عبد المجید ( .عدد المجام�ع –حجم العینة الكلي = درجة الحر�ة داخل المجموعات - 

  )387- 383، الصفحات 2000إبراه�م، 

الفروق لصالح من، البد من استخدام ق�مة هذه ولغرض معرفة داللة  ،فروق  وفي حالة وجود

L.S.D 401، صفحة 2000مروان عبد المجید إبراه�م، ( :وهي �اآلتي(   

  

  :مقای�س النزعة المر�ز�ة - 6

 ="ف"الت�این 
متوس� المر�عات بین المجموعات

متوس� المر�عات داخل المجموعات
  

L.S.D =t    × ��
�

�ن
+

�

�ن
+

�

�ن
� ×  متوس� المر�عات داخل المجموعات



منهج�ة ال�حث وٕاجراءاته المیدان�ة                                          الفصل الثاني      

 

 129 

�طل� على مقای�س النزعة المر�ز�ة �مقای�س الوضع أو الق�م المر�ز�ة أو المتوسطات، حیث أن 

الذ� ندرسه وتقع بین أقل ق�مة أكبر ق�مة في  اإلحصائيالمتوسطات ع�ارة عن ق�م تمثل المجتمع 

  .هذا المجتمع

�ة عنه، �ما ، أ� تعطي صورة إجمالاحصائ�تصف هذا المجتمع إ أنهاما تتمیز �ه هو  أهمومن 

، و�ذلك )العینات أو المجموعات(تستخدم في المقارنة بین المجتمعات اإلحصائ�ة المختلفة  أنها

ومقای�س النزعة . تتمیز هذه المتوسطات �أنها ق�م تقدیر�ة أقرب ما تكون إلى ق�م المجتمع األصل�ة

  :المر�ز�ة تشتمل على

        Arithmetic Meanالمتوس� الحسابي   -1

 Medium           �الوس�  -2

   )119، صفحة 2008حسن عالوي دمحم و نصر الدین رضوان دمحم، ( .Modeالمنوال     -3

وقد یتساءل الفرد لماذا سمیت �النزعة المر�ز�ة ولإلجا�ة عن ذلك فلقد لوح� أن غالب�ة الق�م 

سعد� شاكر ( .ق�مة متوسطة في مر�ز التوز�ع للظواهر تمیل إلى التمر�ز أو التجمع حول

    )89، صفحة 2009حمود�، 

  :المتوس� الحسابي - 1

وهو من أشهر مقای�س النزعة المر�ز�ة، و�ستخرج بجمع ق�م �ل عناصر المجموعة ثم قسمة 

  :التال�ةالنتیجة على عدد العناصر �ما هو مبین من خالل المعادلة 

  

   

  

  المتوس� الحسابي للق�م : :حیث

  مجموع الق�م :مج س   

 (GILBERT (N) , 1978, p. 32) .حجم العینة :ن        

  : الوس�� - 2

ترتیبها تصاعد�ا أو الوس�� وهو الق�مة أو المفردة الوسطى بین مجموعة من الق�م أو المفردات عند 

  .تنازل�ا

   = 
مج س

ن
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وهذه الق�مة أو المفردة الوسطى تتوس� المجموعة، �حیث یز�د نصف المجموعة علیها و�قل 

النصف اآلخر عنها، وفي ضوء ذلك �م�ن اعت�ار أن الوس�� ما هو إال متوس� �مثل المجموعة 

  . تمث�ال عادال

  :التالينقوم �استخراج ترتیب الوس�� �استخدام القانون ) تنازل�ا أو تصاعد�ا(�عد ترتیب الق�م  

 
 
 
 
 
 

الحالة التي ��ون فیها عدد الق�م فرد�ا، أما في الحالة التي ��ون  تطبی� هذه المعادلة هذاو��ون 

ق�متین تتوسطان المجموعة، و�التالي نضطر إلى تطبی�  فیها عدد الق�م زوج�ا فسوف نتحصل على

، الصفحات 2008حسن عالو� دمحم و نصر الدین رضوان دمحم، ( :�التاليمعادلة أخر� وهي 

126 -127 -128(  

  

  
  

  :المنوال - 3

وتكون الفئة المنوال�ة هي . تكرارا، أو �معنى آخر هو الق�مة األكثر شیوعا األكثرالمنوال هو الق�مة 

  .الفئة التي تضم اكبر تكرارات، وتكون هناك فئة سا�قة لها وفئة الحقة

أو تصاعد�ا، ولحساب المنوال في حالة الب�انات المفردة الصغیر نقوم أوال بترتیب الب�انات تنازل�ا 

  .ثم نحدد �عد ذلك الق�م األكثر تكرارا

  :و�م�ن حساب المنوال إذا عرفنا �ال من المتوس� و الوس�� على النحو التالي

  

  

  :مقای�س التشتت

فهذه المقای�س ل�ست  إن تمثیل الب�انات �مقای�س النزعة المر�ز�ة فق� �حو� في ط�ه نقصا حق�ق�ا،

�اف�ة لتعطینا صورة مجملة عن المجموعة التي ندرسها، �ذلك ال تكفي هذه المقای�س لتكون أساسا 

واحد فق�،  اتجاهفالمتوسطات تمثل لنا الب�انات في . للمقارنة بین مجموعتین أو أكثر من المفردات

 =ترتیب الوس��    
عدد الق�م��

�
 

 =ترتیب الوس�� 
الق�مة المتوسطة األولى�الق�مة المتوسطة الثان�ة

�
 

 

 ).المتوس� × 2(-)الوس�� × 3= (المنوال 
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 =ع 
   مج

ن
        الت�ایـــن�= أو    ع    

هذه الب�انات حول المتوس� فهو  فهي تعطینا ق�مة المعدالت للب�انات اإلحصائ�ة، أما �یف تتوزع

  .�ظل غیر واضح أمر

لذلك �ان من الضرور� أن نستخدم مقای�س أخر� تعطینا بجانب مقای�س النزعة المر�ز�ة صورة 

ومقای�س التشتت هي تلك المقای�س التي تق�س لنا مقدار تناثر . أوضح عن الب�انات التي ندرسها

حسابي، أ� أنها تق�س لنا مقدار الت�اعد بین مفردات مفردات المجموعة الواحدة حول متوسطها ال

- 131- 130-129، الصفحات 2008حسن عالو� دمحم و نصر الدین رضوان دمحم، ( .المجموعة

132(    

  :المع�ار�  االنحراف - 1

 .مقای�س التشتت وأدقها و�ستخدم لمعرفة مد� تشتت الق�م عن المتوس� الحسابي أهموهو من 

  )48، صفحة 1993حلمي عبد القادر، (

المع�ار� �أنه الجذر التر��عي لمجموع مر�عات انحراف ق�م المجموعة عن و�عرف االنحراف 

�أنه هو الجذر التر��عي  أ�ضامتوسطها الحسابي مقسوما على عددها، و�عرف االنحراف المع�ار� 

  )231، صفحة 2000مروان عبد المجید إبراه�م، ( .الموجب للت�این

  :إحد� المعادلتین التالیتینالمع�ار� وف�  االنحرافو�تم حساب 

  

  

  

  االنحراف المع�ار�  :ع: حیث

  المتوس� الحسابي :     

  حجم العینة :ن      

 SANDERS.D ET) .مر�ع الق�م عن متوسطها الحسابيلمجموعة االنحرافات  :مج

D'autre, 1984, p. 48)  

  :معامل االلتواء - 2

� منحنى وعما إذا اتجه نحو االلتواء السالب أو الموجب لظاهرة ما أل�م�ن تحدید درجة االلتواء 

وس� الحسابي متالعاد�، وذلك �استخدام طر�قة بیرسون التي تعتمد على ال عتدالياالعن المنحنى 

   )83، صفحة 1999حسین �اهي مصطفى، ( .والمنوال واالنحراف المع�ار� 
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حسن عالو� دمحم و ( :درجة االلتواء �استخدام إحد� معادلتي معامل االلتواء التالیتین و�م�ن تحدید

  )151، صفحة 2008 نصر الدین رضوان دمحم،

  

  
  

  :أو

  

  

 

دل ذلك على أن الب�انات  +)3؛-3(محصور بین ) التفلطح(نه �لما �ان االلتواء أحیث 

الخلو من أخطاء  - عدم التحیز - تجانس العینة: (تتوزع توز�عا معتدال، مما �عني اآلتي )الدرجات(

  )سالمة اخت�ار العینة - الق�اس

فإن ذلك �عني أن التوز�ع التكرار� غیر متناظر ومتفرطحا عند  +)3؛- 3(أما إذا زاد االلتواء عن 

سهولة أو صعو�ة االخت�ارات أو الالعینة  اخت�ارإحد� النهایتین، �معنى أنه توجد عیوب في 

   )154، صفحة 2002نصر الدین رضوان دمحم، ( .المستخدمة في جمع الب�انات

   :أسلوب معالجة النتائج الخام -

ولكي تتم هذه المقارنات  األفرادعمل�ة التقو�م والمقارنات بین  إلجراءتعد االخت�ارات الوسیلة األمثل 

�صورة منطق�ة �حیث ��ون لها مدلول واضح، البد من وجود مستو�ات ومعاییر لها وذلك لتسهیل 

عمل�ة الح�م على النتائج ولجعل المقارنات أكثر مصداق�ة وموضوع�ة، و�التالي البد من تحو�ل 

  . الخاصة بها الدرجات الخام إلى درجات مع�ار�ة ثم استخالص المستو�ات المع�ار�ة

أجل معالجة النتائج الخام المتحصل علیها جراء تطبی� �طار�ة االخت�ارات، ومن  عل�ه فأنه منو 

اكتشاف الموهو�ین من الناشئین في ها أجل الحصول على درجات ومستو�ات مع�ار�ة یتم من خالل

  :ا إت�اع الطرق والخطوات التال�ة�رة القدم وجب علین

  )أو الدرجات المحولة( :الدرجات المع�ار�ة - 1

الم�سورة �النس�ة للق�اس، إال أن وجه الصعو�ة  األمور�عتبر الحصول على الدرجات الخام من 

المقای�س في التر��ة  األح�ان��من في تفسیر هذه الدرجات وٕاعطائها معنى له داللة، ففي �ثیر من 

مختلفة، فعلى سبیل المثال قد تكون هذه الدرجات مسجلة  Unitesالر�اض�ة تستخدم وحدات ق�اس 

= معامل االلتواء 
   المتوس� الحسابي�المنوال

االنحراف المع�ار� 
   

 

= معامل االلتواء 
   �(المتوس� الحسابي�المنوال)

االنحراف المع�ار� 
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�الثان�ة �النس�ة الخت�ارات الجر� والعدو، ودرجات أخر� تكون مسجلة �المتر والسنت�متر �ما في 

، ودرجات أخر� ...اخت�ارات الوثب العر�ض من الث�ات ورمي �رة الهو�ي ألطول مسافة مم�نة، و

  . ت تدل على وحدات ق�اس مختلفة�ثیرة مختلفة، وجم�ع هذه الدرجا

�النس�ة  األساس�ةو�مثل الر�� بین نتائج هذه األنواع المختلفة من الدرجات، إحد� المش�الت 

للمدرسین والمدر�ین في مجال التر��ة الر�اض�ة وعلم النفس الر�اضي، وخاصة �النس�ة لهؤالء الذین 

المختلفة من الدرجات إلى �عض صور  اعاألنو تنقصهم الخبرة العلم�ة الخاصة �طرق تحو�ل هذه 

    )153، صفحة 2008حسن عالو� دمحم و نصر الدین رضوان دمحم، ( .الدرجات المع�ار�ة المناس�ة

في امتحان مادة اللغة العر��ة  60طال�ا حصل على الدرجة  -على سبیل المثال-فإذا �ان لدینا 

في امتحان مادة العلوم فالنظرة السر�عة للدرجتین �م�ن القول أن مستو�  80وحصل على الدرجة 

الطالب في مادة العلوم أفضل منه في اللغة العر��ة  وهذا قد ��ون مخالفا للواقع فتحدید مستو� 

سو�ا للمتوس� فقد ��ون متوس� الطالب یجب أن ��ون مقارنة �النس�ة لطالب الفصل أ� من

�اعت�ار تساو� االنحراف  45بینما متوسطهم في اللغة العر��ة هو  85الطالب في مادة العلوم هو 

  .المع�ار� للمادتین تكون درجته أفضل في مادة اللغة العر��ة

 لذلك یجب توحید هذه الدرجات ل�سهل المقارنة بین المواد خاصة عندما تكون النها�ة العظمى

سعد� شاكر ( .الدرجة المع�ار�ةمختلفة للمادتین و�م�ن أن یتم هذا التوحید عن طر�� مفهوم 

   )170، صفحة 2009حمود�، 

نه �م�ن التغلب على هذه المش�لة �استخدام اإلحصاء، وذلك عن طر�� تحو�ل الدرجات و�التالي فإ

الخام إلى درجات مع�ار�ة �م�ن جمعها �النس�ة أل� عدد من االخت�ارات، �حیث تدل الدرجة الكل�ة 

  .المختلفة االخت�اراتعلى األداء الكلي للفرد في 

النسب�ة للدرجات الخامة، و�التالي �م�ن تفسیر هذه  وتعتبر الدرجات المع�ار�ة وسیلة لتحدید الحالة

استخدام عینات �بیرة من " المقای�س المع�ار�ة"  الدرجات وتقو�م نتائجها، ولذا �فضل عند بناء

الدرجات الخام، وذلك حتى �م�ننا بناء مستو�ات نستط�ع استخدامها لمقارنة أ� درجة خام �م�ن 

  .Normsالمستو�ات هي ما نطل� عل�ه اسم المعاییر  الحصول علیها من نفس المجتمع، وهذه

  :هناك ثالث انواع من الدرجات المع�ار�ة وهي :أنواع الدرجات المع�ار�ة - 2- 1

   ) ذ(الدرجة الذات�ة  - )أ(

  )ت(الدرجة التائ�ة  - )ب(
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  )المئین�ات(الدرجة المئین�ة  - )ج(

 .)ت(والدرجة التائ�ة  )ذ(�ة الذالي هذه الدراسة �ل من الدرجة حیث س�ستخدم الطالب ال�احث ف

  )154، صفحة 2008حسن عالو� دمحم و نصر الدین رضوان دمحم، (

  ):ذ(الدرجة المع�ار�ة  -أ

وفهمها، وذلك إذا فهمنا معنى االنحراف المع�ار� للق�م هي درجة تمتاز �سهولة حسابها وتفسیرها 

على الم�انة �النس�ة لتوز�ع الدرجات، وفقا لوحدات االنحراف المع�ار� التي ) ذ(الخام، وتدل ق�م 

تقع أعلى أو أسفل المتوس� الحسابي، وتستخدم هذه الدرجة وفقا لوحدات االنحراف المع�ار� التي 

تقع أعلى أو أسفل المتوس� الحسابي، وتستخدم هذه الدرجة �مق�اس مفید في حالة اقتراب توز�ع 

ت عن االعتدال�ة، وتظهر ق�م هذه الدرجة عند حسابها في هیئة أعداد صح�حة و�سور، وهذه الب�انا

  .الق�م تكون موج�ة أو سال�ة

= انحراف مع�ار�، ومتوسطها +)3إلى  - 3(تمتد عادة من  )ذ(أو الدرجة المع�ار�ة  )ذ(والمق�اس 

عتدالي للب�انات، یتضح المق�اس ندما نقوم برسم منحنى التوز�ع اإل، وع1=صفر، وانحرافها المع�ار� 

  :�الش�ل التاليوذلك من خالل ما هو موضح  ،)ذ(

  

  

  

  

 

  .�النس�ة لمنحنى التوز�ع االعتدالي للب�انات) ذ(یوضح الدرجة المع�ار�ة ) 11(ش�ل رقم 

من الش�ل الساب� یتبین أن الدرجة الخام التي تساو� المتوس� في التوز�ع االعتدالي، تكون الدرجة 

) ذ(انحراف مع�ار� فوق المتوس� تقابلها درجة  )1(صفر، والدرجة التي تساو� = المقابلة لها )ذ(

- 1(ذ  انحراف مع�ار� أسفل المتوس�، تكون ق�مة الدرجة )1(، والدرجة التي تساو� +)1(ق�متها 

اس تدل على مقدار االنحراف المع�ار� فوق أو أسفل متوس� الدرجات الخام، ومق�) ذ(، فالدرجة )

یدل على  )- 3( ذیذل على درجة ممتاز في المقای�س، في حین مق�اس الدرجة  +)3(ذ الدرجة 

 .صفرا، دل ذلك على المتوس� =، وٕاذا �انت الدرجة ذ)ضعیف جدا(من المق�اس  أقل درجة
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)= ذ(الدرجة المع�ار�ة 
   

ع
  

 

)=ت(الدرجة المع�ار�ة 
 

ع
  +50  

 

)=ت(الدرجة المع�ار�ة 
 

ع
 + 50 

  :المعادلة التال�ة) ذ(و�ستخدم لحساب الدرجة 

  

  

  

  المتوس� الحسابي للدرجات الخام :     الدرجة المع�ار�ة المحسو�ة ):ذ: (حیث أن

  االنحراف المع�ار� للدرجات :ع)            الدرجة الخام(الدرجة األصل�ة  :س

حسن عالو� دمحم و نصر الدین رضوان ( .انحراف الدرجة عن متوسطها الحسابي :

  )156- 155-154، الصفحات 2008دمحم، 

  ):ت(الدرجة المع�ار�ة  - ب

، وهي من أكثر الدرجات المع�ار�ة توتسمى هذه الدرجة �المع�ار التائي أو الدرجة المع�ار�ة 

خواص  أساساستخداما في مجال التر��ة الر�اض�ة وعلم النفس الر�اضي، وهذه الدرجة تبنى على 

وهو الحرف  Tترجمة لحرف  )ت(المنحنى االعتدالي، وقد سمیت هذه الدرجة �المع�ار التائي 

 ,Termanتیرمان "و " Thorndike, E.Lثورند�ك "�ل من العالمین  اسمالذ� یبدأ �ه  األول

L.M"  في مجال التر��ة وعلم النفس اإلحصاء�فضلهما في استخدام علم  اعترافاوذلك.  

، وتستخدم 10=وانحرافها المع�ار�  50=التائ�ة ع�ارة عن درجة مع�ار�ة متوسطها الحسابيوالدرجة 

عادة في تحو�ل الدرجات الخام إلى درجات �م�ن جمعها، �غرض مقارنتها وتفسیرها، وتمتاز هذه 

، 2008الدین رضوان دمحم،  حسن عالو� دمحم و نصر( .الدرجة �أنها ال تتضمن ق�ما سال�ة

    )157- 156الصفحات 

 :المعادلة التال�ة )ت(و�ستخدم لحساب الدرجة المع�ار�ة 

  

  
  

�معنى (ولحساب الدرجة المع�ار�ة في المسا�قات التي تستخدم فیها الزمن �مؤشر یدل على السرعة 

  :تستخدم المعادلة التال�ة) أنه �لما تحسن األداء قل الزمن
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  .المحسو�ةالتائ�ة  الدرجة المع�ار�ة :ت: أن حیث

  انحراف الدرجة الخام عن متوسطها الحسابي :  

 )207، صفحة 1995ص�حي حسانین دمحم، ( .االنحراف المع�ار�  :ع          

  

  :تحدید المستو�ات المع�ار�ة لمفردات �طار�ة االخت�ارات - 2

إن الحصول على الدرجات الخام المستخلصة من تطبی� �طار�ة االخت�ارات ل�س لها أ� داللة إال 

إذا ارت�طت �مع�ار �حدد معنى هذه الدرجات ومر�ز الفرد �النس�ة للمجموعة ومد� �عده عن 

  .لتقنینعینة ا أفرادمتوس� المجموعة، ووضعه �النس�ة ألقرانه من 

األهداف الرئ�س�ة التي ترمي إلیها عمل�ة تقنین االخت�ارات، حیث ولذلك فإن المعاییر هي إحد� 

، حیث تبرز ق�مة استخدام لتي تمثل المجتمع األصلي المدروستشت� المعاییر من عینة التقنین ا

المعاییر في مجال التر��ة البدن�ة عند استخدام االخت�ارات التي هي على ش�ل �طار�ات، وذلك 

نظرا الختالف وحدات الق�اس في االخت�ارات التي تتضمنها مثل هذه ال�طار�ات، ولذلك �سعى 

 )موحدة في وحداتها(ت إلى درجا )المختلفة في وحداتها(ال�احثون إلى تحو�ل الدرجات الخام 

، 2001دمحم ص�حي حسانین، ( .لتسهیل عمل�ة التقو�م و�التالي استصدار األح�ام على ق�متها

  )203- 193الصفحات 

المفصل لك�ف�ة معالجة النتائج الخام �معالجة أول�ة، وذلك من عل�ه فإنه �عد أن تم الق�ام �الشرح  و

عن سا�قتها والمتمثلة  أهم�ةخالل الحصول على درجات مع�ار�ة، �قي أمامنا خطوة أخر� ال تقل 

القدم، �حیث تم�ننا هذه  في إعداد و�ناء مستو�ات مع�ار�ة الكتشاف الموهو�ین من الناشئین في �رة

  .تعداد هؤالء الناشئین للتفوق والنجاح مستق�ال في مشوارهم الكرو� أن نتن�أ �اس المعاییر

 )�اوس(على طر�قة التوز�ع الطب�عي  االعتمادو�غ�ة الوصول إلى ما �صبوا إل�ه هذا ال�حث تقرر 

في تعیین المستو�ات المع�ار�ة إذ أنه �عد من أكثر التوز�عات شیوعا في  "منحنى التوز�ع الطب�عي"

الر�اض�ة، وألن �ثیر من الصفات والخصائص التي تقاس في هذا المجال �قترب میدان التر��ة 

ان ذلك �عد ، حیث �)60، صفحة 1994/1995ناصر عبد القادر، ( توز�عها من التوز�ع الطب�عي

التوز�ع الطب�عي  افتراض أن إنجاز أفراد العینة في جم�ع مفردات ال�طار�ة �قترب توز�عها من

االعتدالي، وذلك على أساس حجم العینة ومناس�ة �طار�ة االخت�ارات المط�قة والمستخدمة على 

   .إلى مجتمع إحصائي واحد هذه العینة من حیث درجة الصعو�ة والسهولة و�ذا انتمائها
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من مفردات المجتمع تنحصر بین حدین، وهما  )%99,72(ومن خصائص التوز�ع الطب�عي أن  - 

(�ل من الحد األعلى المتمثل في ق�مة المتوس� الحسابي مضافا إل�ه ثالثة انحرافات مع�ار�ة 

(، والحد األدنى المتمثل في ق�مة المتوس� الحسابي مطروحا منه ثالثة انحرافات مع�ار�ة )ع3+

 )6(إلى تمتد الدرجات المع�ار�ة  ولكون  ،)35- 34أمین السید، الصفحات  معین( .)ع3-

المتوس� الحسابي انحرافات ثالثة منها تقع �مین المتوس� الحسابي وثالثة أخر� تقع على �سار 

سلمان الجنابي، ( .مستو�ات مع�ار�ة )6(یتكون من  "لكاوس"�ص�ح بذلك التوز�ع الطب�عي 

    )26، صفحة 2016

  ) ع3(+ثالثة انحرافات مع�ار�ة + المتوس� الحسابي  =الحد االعلى

   )ع3- (ثالثة انحرافات مع�ار�ة  - المتوس� الحسابي   =الحد األدنى

 :ومن خالل المعادلتین السا�قتین و�التعو�ض في معادلة الدرجة المع�ار�ة نجد اآلتي

�� +
   

ع
× �� =   ت

��:  �الحد األعلى نجد) س(و�تعو�ض  - +
   

ع
× �� =   ت

  =  �� + 3 × ��= ت                                        

��:  �الحد األدنى نجد) س(و�تعو�ض  - +
   

ع
× �� =   ت

  =  �� +) -3( × ��= ت                                        

�الحد األعلى ثم الحد األدنى تبین �أن الدرجة المع�ار�ة للحد  )س(�عد تعو�ض الدرجة الخام 

، و�ذلك تص�ح حدود )20(، بینما الدرجة المع�ار�ة للحد األدنى هي )80(األقصى أو األعلى هي 

  .)80- 20(محصورة ما بین   10وانحرافها المع�ار�  50الدرجات المع�ار�ة التي متوسطها 

مستو�ات مع�ار�ة وذلك �ما أشرنا سا�قا،  )6(یتكون من  "لكاوس"التوز�ع الطب�عي  أن�ار و�اعت

درجات مع�ار�ة على خمسة مستو�ات مع�ار�ة وذلك نزوال عند رغ�ة الطالب  )6(قررنا قسمة المد� 

جید  - جید -مقبول - ضعیف –ضعیف جدا(مستو�ات مع�ار�ة وهي �اآلتي  )5(ال�احث في بناء 

انحراف مع�ار� والذ�  )1,2(، حیث تم ذلك �عد القسمة والحصول على مستو� مد� قدره )جدا

  .المقترحة والمبینة سا�قا )5(درجة مع�ار�ة في �ل مستو� من المستو�ات  )12(�قابله 

�� 

�� 
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و�عد التعدیل في عدد �ل من المستو�ات والدرجات المع�ار�ة في �ل مستو� مع�ار� تم التغییر في 

ومستو� الالعبین،  تتالءمإلى النسب نسب جدیدة  "�اوس"ة في التوز�ع الطب�عي المحددالنسب 

ناصر عبد القادر، (�ل من سا�قة تمثلت في دراسة  وأ�حاثوذلك بناءا وارتكازا على دراسات 

حسام الدین غ�الن سیف عون، ( )2015/2016عامر عامر حسین، ( و )1994/1995

، حیث أن الش�ل )128، صفحة 2016/2017دحون عومر�، ( )149، صفحة 2016/2017

  .یبین و�وضح ذلك() رقم 

  
المعدل إلى خمسة مستو�ات مع�ار�ة " �اوس"الطب�عي یبین الدرجات المع�ار�ة في المنحنى التوز�ع ) 12(الش�ل رقم 

  .المستخدمة في ال�حث

  ):5(أسلوب تحدید حدود الدرجات المع�ار�ة والدرجات الخام في �ل من المستو�ات  - 3

  ):5(طر�قة تحدید حدود الدرجات المع�ار�ة في �ل من المستو�ات  - 1- 3

  درجة 60) = 20(الدرجة األدنى  –)80(األعلى الدرجة )= 5(عدد الدرجات المع�ار�ة في المستو�ات
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��درجة=عدد الدرجات المع�ار�ة في �ل مستو�  =
   الدرجة األعلى(��)�الدرجة األدنى(��)

عدد المستو�ات(�) 
 

  :و�التالي تص�ح حدود الدرجات المع�ار�ة �اآلتي

 
  ):5(طر�قة تحدید حدود الدرجات الخام في �ل من المستو�ات  - 2- 3

وأما ف�ما یخص تحدید الدرجات الخام المقابلة للدرجات المع�ار�ة المتحصل علیها، وحتى نتم�ن 

من وضع وملئ الجداول المع�ار�ة الخاصة ��ل وحدة من وحدات �طار�ة االخت�ارات فإنه تم 

التوصل إلى طر�قتین من أجل ذلك، حیث أن �لتا الطر�قتین تعطي نفس النتائج، وقد تمثلت 

في استخدام العالقة الخاصة بإیجاد الرقم الثابت لكل اخت�ار واستخدامه ف�ما �عد  األولى الطر�قة

   )35- 34معین أمین السید، الصفحات ( .في وضع الجدول المع�ار� الخاص �ه

 )ع3+(وعلى هذا األساس تم االستعانة �الدرجات المع�ار�ة حیث تمثل الحد األعلى للتوز�ع   

، بینما �مثل الحد )50(، و�مثل الوس� الحسابي درجة التقو�م الوسطى )80(درجة التقو�م القصو� 

األدنى ، ومن طرح ق�مة الحد األعلى من ق�مة الحد )20(الصغر�  درجة التقو�م )ع3-( األدنى

ذلك قسمة هذا المقدار  ، ولیتم �عدللدرجات الخام نتحصل على المقدار المحصور بین الق�متین

وعل�ه ن�ون قد تم�نا من حساب واستخراج الرقم الثابت الذ� یجب إضافته أو  ،)درجة 60(على 

 )80(طرحه تنازل�ا أو تصاعد�ا من الوس� الحسابي، وذلك حتى �صل التصاعد درجة التقو�م 

، و�ل هذا ��ون وف� االستعانة �المعادالت المذ�ورة سا�قا والمعادالت )20(والتنازل درجة التقو�م 

  :التال�ة

  الرقم الثابت+ المتوس� الحسابي = الدرجة المع�ار�ة 

  60)/ الحد األدنى –الحد األعلى = (الرقم الثابت 

  )ع3(+ثالثة انحرفات مع�ار�ة + المتوس� الحسابي= الحد األعلى 

  .(...............))ع3-(ثالثة انحرفات مع�ار�ة  - المتوس� الحسابي= الحد األدنى 

  :الطر�قة الثان�ة 

=مد� المستو� المع�ار�  -أ
   �×�االنحراف المع�ار�  لالخت�ار�

(�) عدد المستو�ات
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حساب الحد األعلى والحد األدنى لكل وحدة أو اخت�ار من خالل تطبی� المعادالت المذ�ورة - ب

  .سا�قا

واألدنى لكل اخت�ار، یتم  األعلى�عدما یتم حساب �ل من مد� المستو� المع�ار� والحد  - 

 لوذلك من خال )5(الحصول على الحدود الدن�ا لكل مستو� مع�ار� من المستو�ات الخمس 

  :االعتماد على إحد� الطر�قتین أو الحالتین

و� المع�ار� من الحد األعلى والنتیجة المست مد� تعتمد هذه الحالة على طرح :الحالة األولى

المتحصل علیها نقوم مرة أخر� �طرح مد� المستو� المع�ار� منها وه�ذا دوالي، �حیث تكرر 

مرات أ� على حسب عدد المستو�ات إلى غا�ة الوصول إلى النتیجة أو الق�مة النهائ�ة  )5(العمل�ة 

  .والتي تكون مساو�ة لق�مة الحد األدنى والتي تم حسابها سا�قا عن طر�� المعادلة الخاصة بها

السا�قة ولكن �طر�قة ع�س�ة �حیث نقوم بإضافة  اإلجراءاتو�تم الق�ام فیها بتطبی�  :الحالة الثان�ة

مد� المستو� المع�ار� للحد األدنى والنتیجة المتحصل علیها نضیف لها مرة أخر� مد� المستو� 

مرات إلى غا�ة الوصول إلى الق�مة التي تساو� ق�مة  )5(المع�ار� وه�ذا دوالي نقوم بهذه العمل�ة 

  . األعلىالحد 

المت�عة في �ل من الحالة األولى والثان�ة والموضحة سا�قا یتم االعتماد  تاإلجراءا :مالحظة مهمة

اءه أو علیها في حالة ما إذا �انت وحدة الق�اس الخاصة �االخت�ار هي المتر وأجزاءه أو الكلغ وأجز 

التكرارات أو ما شا�ه ذلك، أما في حالة ما إذا �انت وحدة الق�اس الثان�ة وأجزاءها فإن نفس 

في الحالة األولى نعتمد ات السا�قة ت�قى �ما هي ما عدا العملیتین المط�قتین تعدل، �حیث اإلجراء

   .لثان�ة نعتمد على الطرح عوض اإلضافةعوض الطرح، وفي الحالة ا عمل�ة اإلضافة على

  :مثال توض�حي

  :الحالة األولى

  الحد األعلى= الحد األقصى للمستو� الخامس

  .مد� المستو� المع�ار�  - الحد األعلى= الحد األقصى للمستو� الرا�ع

  المع�ار� مد� المستو�  - للمستو� الرا�ع الحد األقصى= الحد األقصى للمستو� الثالث

   .وه�ذا دوالي......... 

  :الحالة الثان�ة

  .مد� المستو� المع�ار� + الحد األدنى= الحد األقصى للمستو� األول

  .مد� المستو� المع�ار� + للمستو� األول الحد األقصى=للمستو� الثانيالحد األقصى 

  .وه�ذا دوالي............ 



منهج�ة ال�حث وٕاجراءاته المیدان�ة                                          الفصل الثاني      

 

 141 

الخطوات السا�قة التي تسمح لنا �الحصول على الحدود القصو� أو نها�ة حدود  إت�اع�عد  - 

الدرجات الخام لكل مستو� من المستو�ات الخمس، فإنه �قي أمامنا الحصول على الحدود الدن�ا أو 

   .بدا�ة حدود الدرجات الخام لكل مستو� مع�ار� 

الثاني یتم من خالل إضافة أصغر الحصول على بدا�ة حدود الدرجات الخام للمستو� ن ومنه فإ

نها�ة حدود " الحد األقصى أو للمستو� الذ� ��ون قبله أال وهو األقصىجزء أو وحدة ق�اس للحد 

، وتتم هذه العمل�ة �ش�ل تصاعد� ودوالي إلى غا�ة الحصول على "األولالدرجات الخام للمستو� 

وذلك مع  مع�ار� من المستو�ات الخمسالحدود الدن�ا أو بدا�ة حدود الدرجات الخام لكل مستو� 

المتوس� (العلم �أن الحد األدنى للمستو� األول هو نفسه الحد األدنى للمستو�ات الخمس

، وتطب� هذه العمل�ة دائما ف�ما یخص متغیر المسافة وعدد )ثالثة انحرفات مع�ار�ة -الحسابي

فنعتمد على نفس الخطوات  المرات أو التكرارات وما شا�ه ذلك، أم ف�ما یخص متغیر الزمن

  . واإلجراءات السا�قة ولكن عوض اإلضافة أو الجمع نقوم �عمل�ة الطرح

  :مثال توض�حي

  )ع3-( الحد األدنى للمستو�ات الخمس= الحد األدنى للمستو� األول

  .أصغر وحدة ق�اس+ د األقصى للمستو� األولالح= الحد األدنى للمستو� الثاني

  .أصغر وحدة ق�اس+ الحد األقصى للمستو� الثاني= الحد األدنى للمستو� الثالث

     .وه�ذا دوالي....... 

لقد قام الطالب ال�احث �االعتماد على الطر�قة الثان�ة في تحدید واستخراج حدود  :مالحظة مهمة

جل التأكد والتحق� من أ ، بینما استعملت الطر�قة األولى)5(الدرجات الخام للمستو�ات المع�ار�ة 

  . من النتائج

  ):5(تحدید النسب المئو�ة لعدد الناشئین المتواجدین في �ل مستو� من المستو�ات -4

، )5(لقد تم تحدید النسب المئو�ة لعدد الناشئین المتواجدین في �ل مستو� مع�ار� من المستو�ات 

وذلك عن طر�� تحو�ل الق�م العدد�ة أو الدرجات المع�ار�ة المتحصل علیها لكل العب في وحدة 

 -مقبول -ضعیف - ضعیف جدا(من وحدات �طار�ة االخت�ارات إلى إحد� المستو�ات الخمس 

من خالل �تا�ة المعادلة أو   "Excel"، حیث �ان ذلك عن طر�� برنامج أكسل )جید جدا - جید

  :ال�ةالع�ارة الت
=si(B2 ≥ 68; ;si(B2 ≥ 56 ; "جید جدا" ;si(B2 ≥ 56 ; "جید "  ≤ si(B2 ; "مقبول"
44; ;si(B2 ≥ 32 ; "جیدا"    "ضعیف جدا"((((( 
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في اخت�ار الرشاقة، ومن أجل  01تمثل الدرجة المع�ار�ة لالعب أو الناشئ رقم : B2حیث أن 

  ().الملح� رقم التوض�ح أكثر أنظر 

" الطر�قة الثالث�ة"و�عدما تم تحو�ل الدرجات المع�ار�ة إلى مستو�ات تم تطبی� الطر�قة المألوفة  - 

لحساب النسب المئو�ة لعدد �ل مستو� من المستو�ات الخمس المذ�ورة سا�قا والتي تعبر أ�ضا على 

      .  )5(عدد الالعبین الناشئین المتواجدین في �ل مستو� من المستو�ات الخمس 

  :الطرق والبرامج المستخدمة في المعالجة اإلحصائ�ة

  الطر�قة التقلید�ة أو الیدو�ة -1

   .version 22 (spss)حزمة تحلیل الب�انات اإلحصائ�ة في العلوم االجتماع�ة  -2

  "Excel"برنامج أكسل  -3

وللتعرف أكثر على ��ف�ة معالجة النتائج من خالل البرامج اإلحصائ�ة المستخدمة في هذا ال�حث 

 ().الملح� رقم أنظر 

  :صعو�ات ال�حث

�ل عمل منهجي ومنظم ال یخلو من العراقیل والصعو�ات خاصة إذا �ان هذا األخیر تجسده 

�أن التجر�ة عمل�ة صع�ة  piaget (jean)معاملة میدان�ة مع مجتمع وعینة الدراسة، حیث �قول 

  (piaget (jean), 1970) .تتطلب التح�م في جم�ع الظروف المح�طة بها �طر�قة أكثر علم�ة

والعراقیل والصعو�ات التي تواجه �ل دراسة أو تجر�ة �ثیرة ومتنوعة وذ�رها ال �عني �الضرورة 

 أوالتح�م فیها، حیث أن الق�ام �عمل أو �حث ما، مهمة تتطلب اتخاذ عدة إجراءات وذلك لتجنب 

�انت أو خالل مراحل إنجازه المختلفة، وٕاذا  أثناءللتخفیف من الصعو�ات التي قد تعرقل ال�احث 

القول ینطب� على تقر �الصعو�ات التي لقیتها في المیدان فإن  أنمسؤول�ة هذه ال�حوث والدراسات 

نه واجهتنا عدة صعو�ات أثناء الق�ام بإنجاز هذا العمل المتواضع والتي هذا ال�حث، حیث أ

  :سنتطرق إلیها ف�ما یلي على ش�ل نقا� مهمة ومن دون ذ�ر �ل التفاصیل حول ذلك

�ة تحدید المجتمع األصلي لل�حث سواء ف�ما یتعل� �مجتمع المدر�ین أو المجتمع الخاص صعو  -1

  .سنة )12-11(�فئة الناشئین 

المشابهة والتي تخص عمل�ة اكتشاف  "العر��ة" نقص وقلة في المراجع والمصادر وال�حوث -2

�المصادر والمراجع وال�حوث المتعلقة �عمل�ة  االستعانةال�احث إلى  اضطرالمواهب الناشئة مما 

  .االنتقاء وذلك لكونها قر��ة وذات عالقة �موضوع ال�حث

�ل االستمارات الخاصة بتح��م االستب�ان وترش�ح �طار�ة االخت�ارات من قبل  استرجاععدم  -3

  .والد�اترة األساتذة�عض 



منهج�ة ال�حث وٕاجراءاته المیدان�ة                                          الفصل الثاني      

 

 143 

االستب�ان وذلك راجع إلى إجا�اتهم  عدم تعاون وجد�ة �عض المدر�ین في اإلجا�ة على أسئلة -4

  .العشوائ�ة مما تطلب إلغاء هذه االستب�انات و إعادة تقد�مها إلى مدر�ین آخر�ن

وذلك صعو�ة تطبی� �طار�ة االخت�ارات على جم�ع مدارس أند�ة وال�ات الغرب الجزائر�،  -5

الطالب ال�احث إلى ، مما اضطر في �عض األح�ان البیروقراط�ة�سبب �عض المشاكل الداخل�ة و 

  .أخر� تعو�ضها �مدارس 

من  )المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة(ن تطبی� �طار�ة االخت�ارات و�خلص الطالب ال�احث �أ -6

أجل تحدید درجات ومستو�ات مع�ار�ة �عتمد علیها في اكتشاف مواهب �رة القدم على مستو� 

وال�ات الغرب الجزائر� في حد ذاته أمر في غا�ة الصعو�ة، وذلك نظرا لعدد مدارس األند�ة وابتعاد 

    .هذه المدارس عن مقر س�ن الطالب ال�احث�عض 

  :خاتمة الفصل

الفصول التي  أهملذ� تناولنا ف�ه منهج�ة ال�حث وٕاجراءاته المیدان�ة من �م�ن اعت�ار هذا الفصل ا

تضمنتها دراستنا هذه، وذلك �حیث أنه ال یخلو أ� �حث من وجود هذا الفصل من بین فصول 

الدراسة، ألنه �عتبر الر�یزة المنهج�ة التي �عتمد علیها ال�احث إلعطاء �حثه مصداق�ة علم�ة، 

قة مقنعة ومنطق�ة وتخدم مجاالت ال�حث العلمي، أ� عمل یخلو من هذا و��ون عمله منظم �طر�

�م�ن االستفادة منه �دراسة علم�ة، ولهذا وجب على ال�احث  ال الفصل فإنه �فقد ق�مته العلم�ة و

جل تحدید هذه العناصر تحدیدا یلی� �مستو� الدراسة والتي ن یخصص الوقت الكافي والالزم من أأ

  .ق�ة لهتع�س الصورة الحق�

أن هذا الفصل �عتبر �مثا�ة الدلیل أو المرشد الذ� �ساعد على تخطي �ل الصعو�ات، �ما 

  .ال�حث �سهولة �بیرة أهدافو�التالي الوصول إلى تحقی� 

جل بلوغ األهداف المنشودة من هذه الدراسة تطرق الطالب ال�احث من خالل هذا الفصل إلى ومن أ

خالل �ل من الدراسة والتجر�ة ٕاجراءاته المیدان�ة المت�عة سواء و عرض مفصل حول منهج�ة ال�حث 

االستطالع�ة أو في الدراسة األساس�ة، وهذا ما یتماشى مع طب�عة ال�حث العلمي ومتطل�اته العلم�ة 

والعمل�ة، حیث أنه تم التطرق في هذا الفصل إلى توض�ح المنهج المستخدم في هذا ال�حث، 

المستعملة في جمع المعلومات  األدواتت ال�حث، �ما قمنا بتحدید مجتمع وعینة ال�حث، مجاال

وتنظ�مها، �اإلضافة إلى عرض مفصل ل�طار�ة االخت�ارات المستخدمة في �ل من الجانب 

�عرض جملة من الوسائل أ�ضا ، وقد قام الطالب ال�احث )المورفولوجي والبدني والمهار� (

موضوع�ة حول الظاهرة قید الدراسة، مع ار أح�ام اإلحصائ�ة المستخدمة �غ�ة الوصول إلى إصد

  .اإلشارة إلى أهم الصعو�ات التي اعترضت طر�� ال�حث
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الهادف إال بتت�ع  وفي األخیر خلص الطالب ال�احث �أنه ال بدیل عن ال�حث العلمي التطب�قي

الدراسة قد الخطوات واإلجراءات المیدان�ة أثناء إنجاز أ� عمل، و�ذلك ��ون ال�حث الذ� هو قید 

حق� خطوة �بیرة في إث�ات المصداق�ة العلم�ة و�ذا توض�ح الر�ائز التي من خاللها تم التوصل 

إلى نتائج علم�ة ودق�قة و�التالي �م�ن القول �أنه �م�ن االعتماد على هذه النتائج مستق�ال وحتى 

          .إم�ان�ة تعم�مها



  

  

      الفصل الثاني

عرض ومناقشة نتائج االستب�ان الموجه لعینة 

  المدر�یــن
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  :تمهید

إن طب�عة ال�حث ومنهجیته تقتضي تخص�ص فصل لعرض ومناقشة النتائج المتحصل علیها والتي 

تم جمعها عن طر�� العمل المیداني، �حیث أن جمع النتائج وعرضها غیر �افي للخروج بنتیجة 

ذات داللة علم�ة، وٕانما یجب على ال�احث الق�ام بتحلیل ومناقشة هذه النتائج وذلك �عد معالجتها 

صائ�ا، لكي تكون لها مدلول وق�مة علم�ة وتعود �الفائدة على ال�حث �صفة عامة، وعلى هذا إح

عنها الدراسة المیدان�ة  أسفرتفقد اقتضى األمر عرض وتحلیل ومناقشة النتائج التي  األساس

 والمتمثلة في النتائج المفرغة من االستب�ان الذ� وجه إلى مدر�ي �رة القدم لفئة الناشئین وهذا

للكشف عن المصادر الحق�ق�ة التي تعتمد علیها مدارس األند�ة في استقطاب المواهب الناشئة 

من حیث المنشآت، �ما تم التعرف من  مه�أةتكون  أكاد�م�ةوعالقتها �عدم وجود مدارس �رو�ة 

خالل استجواب المدر�ین على الطرق واألسالیب المعتمد علیها في عمل�ة االكتشاف �اإلضافة إلى 

درا�ة المدر�ین �أهم�ة وجود درجات ومستو�ات مع�ار�ة في التعرف على التعرف على ما مد� 

مستو� الالعب واالعتماد علیها �أساس علمي في عمل�ة اكتشاف المواهب الناشئة في �رة القدم، 

�ما شمل هذا الفصل عرض وتحلیل ومناقشة نتائج عینة ال�حث والمتمثلة في العبي �رة القدم 

سنة، وذلك نظرا أن الهدف من هذا ال�حث یتجه و�تحدث عن استراتیج�ات عمل�ة  )11-12(

االكتشاف المواهب الناشئة فلذلك ارتئ الطالب ال�احث في األخیر اقتراح درجات ومستو�ات 

تطبی� عمل�ة االكتشاف، ومن أجل ذلك لزم أن النتائج  أساسهامع�ار�ة �أساس علمي یتم على 

 المقترحة )المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة(ا �عد تطبی� �طار�ة االخت�ارات الخام المتحصل علیه

حیث تم تحو�ل تلك النتائج تعالج إحصائ�ا وذلك من خالل مجموعة من المعادالت اإلحصائ�ة،  أن

�ساهم و�سهل عمل�ة اكتشاف  أنالخام إلى درجات مع�ار�ة حتى ��ون لها مدلول ومعنى من شأنه 

المواهب وذلك في ظل اختالف وحدات الق�اس لالخت�ارات، �ما س�عمل الطالب ال�احث على بناء 

  .مستو�ات مع�ار�ة یتم من خاللها معرفة مستو� الالعب مقارنة مع من هم في نفس سنه

ا �طر�قة علم�ة ومنظمة وانطالقا من هذه االعت�ارات المنهج�ة �م�ننا تفسیر النتائج المتحصل علیه

والتي �شفت عنها هذه الدراسة المیدان�ة مع الخروج �مجموعة من االستنتاجات التي ستعمل على 

إزالة الغموض واإلش�ال المطروح خالل هذه الدراسة، و�التالي التأكد من صحة فرض�ات ال�حث 

االستنتاجات العامة  من عدمها ، ولیخلص الطالب ال�احث في نها�ة هذا الفصل إلى مجموعة من

مع تقد�م �عض االقتراحات والتوص�ات التي ستساهم ولو �الشيء القلیل في إنجاح عمل�ة 

  .االكتشاف وذلك في حال العمل بها وتطب�قها
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  :عرض وتحلیل ومناقشة نتائج االستب�ان الخاص �المدر�ین

  :المعلومات الشخص�ة -أ

  .ین والتكرارات والنسب المئو�ة�مثل المؤهالت العلم�ة للمدر�() الجدول رقم 
           

    
 األسئلة

  
  اإلجابة                 

  

  2كا

المح
  سوبة

  2كا

المجد
  ولة

  الداللة 
اإلحصا

  ئیة

  
  
الشھادة  -

األكادیمیة 
المتحصل 

  علیھا؟

مربي -  مربي-
  رئیسي

ماجی  ماستر  مستشار  لیسانس
  ستیر

دكتو
  راه
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المحسو�ة  )�2ا(نالح� �أن ق�مة  )01(من خالل الجدول المبین أعاله وف�ما یخص السؤال رقم  -

�التالي وجود  ، و0.05عند مستو� الداللة  )14.07(المجدولة )�2ا(أكبر من ق�مة  )30.64(

 ،)%37.5(حیث بلغت نسبتها  )ال یوجد(داللة إحصائ�ة تدعم اإلجا�ة األكثر تكرارا والمتمثلة في 

  .�ة المدر�ین ال �حملون شهادات أكاد�م�ةبو�التالي غال

�أنه یوجد والمتعل� �شهادة التدر�ب المتحصل علیها، فنجد  )02(أما ف�ما یخص السؤال رقم  - 

عند نفس  )12.59(الجدول�ة  )�2ا(كبر من أ )29.03(المحسو�ة  )�2ا(داللة إحصائ�ة، �ون 

 )3فاف(، و�التالي فإن غالب�ة المدر�ین �حملون شهادة تدر�ب�ة متمثلة في 0.05مستو� الداللة 

  ).%41.66(حیث �انت نسبتهم تقدر بـــــ 

والمتعل� �الخبرة المهن�ة أو التدر�ب�ة، ف�م�ن القول �أن غالب�ة  )03(أما ف�ما یخص السؤال رقم  - 

من المدر�ین لدیهم خبرة تفوق  )%50(المدر�ین �متلكون خبرة مهن�ة معتبرة، حیث نجد �أن نس�ة 
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المحسو�ة  )�2ا(سنوات، و�ون  9إلى  6لدیهم خبرة ما بین  )%33.33(سنوات ونس�ة  10

، فإنه یوجد داللة إحصائ�ة 0.05عند مستو� الداللة  )7.81(الجدول�ة  )�2ا(أكبر من  )24.16(

  .تدعم وتأید اإلجا�ة السا�قة وهي األكثر تكرارا

حیث �انت  )نعم(غلب إجا�ات المدر�ین تمثلت في أ فنجد �أن  )04(أما ف�ما یخص السؤال رقم  - 

الجدول�ة  )�2ا(أكبر من ق�مة وهي  )27(المحسو�ة ) �2ا(و�ذا ق�مة ، )%87.5(نسبتهم تقدر بـــ 

، و�التالي وجود داللة إحصائ�ة تدعم و تأید اإلجا�ة السا�قة في أن �ون أغلب المدر�ین )3.84(

  . العبین سا�قین

 استنادا إلى النتائج المتحصل علیها لسا�قة لمختلف إجا�ات المدر�ین و ومن خالل القراءات ا

إلى أن الطالب ال�احث في الجدول الساب� الذ�ر والمؤ�دة �الطر�قة اإلحصائ�ة، فقد خلص 

المدر�ین الذین �قومون �اإلشراف على عمل�ة اكتشاف الموهو�ین من الناشئین هم ع�ارة عن العبین 

م غیر متحصلین على شهادات أكاد�م�ة، سا�قین یتمتعون بخبرة مهن�ة معتبرة، �ما نجد �أن أغلبه

و�ما هو معلوم �أن مدة التكو�ن  )2فاف(و )3فاف(وٕانما �حملون شهادات تدر�ب�ة متمثلة في الـ

للحصول على هذه الشهادات هي مدة محدودة ال تتعد� أسبوعین، وهذا ما یجعلنا نقول �أن 

ء المدر�ین محدود، مما قد ��ون المستو� أو المؤهل العلمي ف�ما یخص عمل�ة التدر�ب لد� هؤال

سبب أو مانع �حول دون تطبی� األسس العلم�ة عند اكتشاف وانتقاء المواهب الناشئة، وهذا ما 

�أن اإلشراف على  )121، صفحة 2004بن قوة علي، ( "بن قوة علي"أكدته من قبل دراسة 

التدر�ب یرجع معظمه إلى أشخاص ال �حملون شهادات أكاد�م�ة معروفة في مجال التدر�ب 

الر�اضي، مما یجعلنا نصطدم �مش�ل �بیر في مجال االكتشاف والتكو�ن والعمل في المستقبل، 

�ضیف مع ما قاله بن قوة علي ف�ما یخص المؤهل العلمي و  "زرف دمحم"وضمن نفس السؤال یتف� 

�أن هؤالء المدر�ین ال �حملون مؤهالت علم�ة تنسجم وعلوم �رة القدم، وأن التدر�ب الر�اضي علم 

  )163-162، الصفحات 2012زرف دمحم، (. یتأسس على تخصصات دق�قة

  : أسئلة ال�حث - ب

  .�ة االكتشافالمدارس األكاد�م�ة وعالقتها �عمل :المحور األول

  جلب المواهب؟في على ماذا تعتمدون �الدرجة األولى  ):01(السؤال رقم 

التعرف على المصادر التي �عتمد علیها المدر�ون في جلب  ):01(الغرض من السؤال رقم 

  .المواهب
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  .یوضح مصادر جلب المواهب الناشئة ):09(الجدول رقم 

  األجوبة
  

  األباء و
  األولیاء

  األحیاء و
  الدورات
  الریاضیة

  الجمعیات 
  الریاضیة

المؤسسا
ت 

  التربویة

جمیع 
االحتماال

  ت السابقة

المجمو
  ع

  2كا
المح
  بةسو

  2كا
الجدو

  لیة

مستو
ى 

  الداللة

درجة 
الحری

  ة

الداللة 
االح

  صائیة

التكرارا
  ت

30  
  

08  
 

02  04  04    
48  

  
 
 
56.1
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9.49 
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 دال

  9.
6  

  9.
6  

  9.
6  

  9.
6  

  9.
6  

النسبة 
)%(  

  
%62.5  

  

  
%16.66 

  
%4.16 

  
%8.33 

  
%8.33 

  
100% 

  :التحلیل والمناقشة

نالح� �أن أغلب إجا�ات المدر�ین تمثلت في أنهم  المبین أعاله )09(رقم  الجدولفمن خالل 

 )30(عددهم  في جلب المواهب حیث �ان واألكبر �الدرجة األولى �عتمدون على اآل�اء واألول�اء

من  أخر� في حین نجد فئات   ،)%62,5(بــــمدرب من مجموع عینة ال�حث أ� بنس�ة تقدر 

فئة من بین هذه األقل�ات ، حیث نجد أخر� �أنهم �عتمدون على مصادر  أجابوا أقل�اتالمدر�ین وهم 

في جلب المواهب والذین بلغ �الدرجة األولى من المدر�ین �عتمدون على األح�اء والدورات الر�اض�ة 

 �أنهم اجابو ینما الفئة األخر� وهي جد قلیلة أب، )%16.66(مدر�ین أ� بنس�ة  )08(عددهم 

مدر�ین أ�  )04(والذین بلغ عددهم �الدرجة األولى التر�و�ة أو التعل�م�ة  �عتمدون على المؤسسات

، وأما الفئة المت�ق�ة وهي فئة قلیلة فإنها تعتمد على جم�ع االحتماالت السا�قة )%8.33(بنس�ة 

  .)%8.33(مدر�ین أ� بنس�ة تقدر بــ  )04(والذین بلغ عددهم 

 اختالفجدول یتضح لنا �أن هناك سا�قا ف�ما یخص تحلیل ال فأنه من خالل �ل ما تم ذ�ره إذن

في إجا�ات المدر�ین حول المصادر التي �عتمدون علیها في جلب المواهب الناشئة، حیث أجاب 

وهذا ما �فسر  المواهبفي جلب  واألول�اء اآل�اءعلى  األولىمعظم المدر�ین �أنهم �عتمدون �الدرجة 

الغرب الجزائر� ال تقوم �عمل�ة ال�حث والذهاب إلى المواهب الكرو�ة ألند�ة  المدارس�أن 

واستقطابها واكتشافها وٕانما تنتظر قدوم المواهب إلیها مما یدل على عدم تنوع مصادر جلب 

األند�ة ل�س لدیهم اهتمام  واستقطاب المواهب الناشئة، و�التالي �م�ن القول �أن المدر�ین أو مدارس

ف المواهب الناشئة أو أن هناك ظروف معینة تمنع ذلك، وفي حین نر� �بیر �عمل�ة ال�حث واكتشا

�أن األقل�ات من الفئات األخر� تعتمد على مصادر غیر اآل�اء واألول�اء �أساس في عمل�ة جلب 

المواهب وذلك مع إهمالها لمصادر أخر�، و�ینما نجد فئة جد قلیلة من المدر�ین أو المدارس ممن 

  .صادر التي تم ذ�رها ف�ما یخص جلب المواهب�عتمدون على جم�ع الم
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 )المتوقع(والتكرار المحتمل  )المشاهد

المؤسس على الفرض الصفر�، تم معالجة النتائج الخام المتحصل علیها �استخدام اخت�ار حسن 

الجدول�ة عند  �2ا، و�الكشف عن ق�مة 

 �أن وٕاثر المقارنة تبین، )9,49(تبین أنها تساو� 

 ،%95الجدول�ة، و�التالي فأنه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة 

والق�م  )المشاهدة(وعل�ه �م�ن القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

�ان المتوقعة والتي تعتبر فروق جوهر�ة ال �م�ن أن ترجع إلى الصدفة، وعل�ه یر� الطالب ال�احث 

واألول�اء في  اآل�اءعلى  وفي غالب األح�ان

جلب المواهب، وهذا ما یتناقض مع ما قاله �ل من عمرو أبو المجد وأبو العال عبد الفتاح �أن 

عمل�ة االكتشاف الم��ر للموهو�ین هي على درجة �بیرة من الصعو�ة وتتطلب العدید من الق�اسات 

والنواد� الر�اض�ة �األسرة والمدرسة وأجهزة اإلعالم 

�لها تستط�ع أن تقوم بدور فعال وأساسي للمساعدة على 

، صفحة 2011أبو المجد عمرو، عبد الفتاح أبو، 

  

  .)01(التمثیل الب�اني لنتائج السؤال 

من خالل �ل ما تم ذ�ره من تحلیل ومناقشة لنتائج الجدول الساب�، نجد �أن أغلب�ة المدر�ین أجابوا 

واألكبر في جلب المواهب مع إهمالهم لألطراف 

هو الطرف األكثر فاعل�ة في عمل�ة 

16,66%

4,16% 8,33%
8,33%

Titre du graphique
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المشاهد(وللتأكد من مد� معنو�ة الفروق بین التكرار الواقعي 

المؤسس على الفرض الصفر�، تم معالجة النتائج الخام المتحصل علیها �استخدام اخت�ار حسن 

، و�الكشف عن ق�مة )56,14(المحسو�ة 2،حیث بلغت ق�مة �ا

تبین أنها تساو�  0.05ومستو� الداللة  4)=1- ن

الجدول�ة، و�التالي فأنه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة  �2االمحسو�ة أكبر من 

وعل�ه �م�ن القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

المتوقعة والتي تعتبر فروق جوهر�ة ال �م�ن أن ترجع إلى الصدفة، وعل�ه یر� الطالب ال�احث 

وفي غالب األح�ان المدر�ین ومدارس األند�ة �عتمدون �الدرجة األولى

جلب المواهب، وهذا ما یتناقض مع ما قاله �ل من عمرو أبو المجد وأبو العال عبد الفتاح �أن 

عمل�ة االكتشاف الم��ر للموهو�ین هي على درجة �بیرة من الصعو�ة وتتطلب العدید من الق�اسات 

�األسرة والمدرسة وأجهزة اإلعالم (وأن �عض المؤسسات التنشئة االجتماع�ة 

�لها تستط�ع أن تقوم بدور فعال وأساسي للمساعدة على ) والعلم�ة والم�ت�ات والمؤسسات التر�و�ة

أبو المجد عمرو، عبد الفتاح أبو، , العال( .االكتشاف الم��ر للناشئین الموهو�ین

التمثیل الب�اني لنتائج السؤال ): 13( الش�ل رقم  

من خالل �ل ما تم ذ�ره من تحلیل ومناقشة لنتائج الجدول الساب�، نجد �أن أغلب�ة المدر�ین أجابوا 

واألكبر في جلب المواهب مع إهمالهم لألطراف  األولى�الدرجة  واألول�اء اآل�اء�أنهم �عتمدون على 

هو الطرف األكثر فاعل�ة في عمل�ة  األخیرأو الجوانب األخر�، ومنه نستنتج �أن هذا المصدر 

62,5%

8,33

Titre du graphique

األباء واألولیاء

األحیاء والدورات الریاضیة

الجمعیات الریاضیة

المؤسسات التربویة

جمیع اإلحتماالت السابقة

الفصل الثاني                         

وللتأكد من مد� معنو�ة الفروق بین التكرار الواقعي 

المؤسس على الفرض الصفر�، تم معالجة النتائج الخام المتحصل علیها �استخدام اخت�ار حسن 

،حیث بلغت ق�مة �ا)�2ا(المطا�قة 

ن(درجة الحر�ة 

المحسو�ة أكبر من  �2ا

وعل�ه �م�ن القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

المتوقعة والتي تعتبر فروق جوهر�ة ال �م�ن أن ترجع إلى الصدفة، وعل�ه یر� الطالب ال�احث 

المدر�ین ومدارس األند�ة �عتمدون �الدرجة األولى

جلب المواهب، وهذا ما یتناقض مع ما قاله �ل من عمرو أبو المجد وأبو العال عبد الفتاح �أن 

عمل�ة االكتشاف الم��ر للموهو�ین هي على درجة �بیرة من الصعو�ة وتتطلب العدید من الق�اسات 

وأن �عض المؤسسات التنشئة االجتماع�ة 

والعلم�ة والم�ت�ات والمؤسسات التر�و�ة

االكتشاف الم��ر للناشئین الموهو�ین

89(   

    

  :االستنتاج

من خالل �ل ما تم ذ�ره من تحلیل ومناقشة لنتائج الجدول الساب�، نجد �أن أغلب�ة المدر�ین أجابوا 

�أنهم �عتمدون على 

أو الجوانب األخر�، ومنه نستنتج �أن هذا المصدر 

األباء واألولیاء

األحیاء والدورات الریاضیة

الجمعیات الریاضیة

المؤسسات التربویة

جمیع اإلحتماالت السابقة
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 إستراتیج�ةاالستقطاب واالكتشاف، مما یدل على عدم انتهاج مدارس أند�ة الغرب الجزائر� على 

جعل هذه یب واستقطاب المواهب وهذا ما جیدة وواضحة ف�ما یخص التنو�ع من مصادر الجل

 اآل�اءمحدودة وعدم وصولها إلى جم�ع شرائح المجتمع واكتفاءها على  العمل�ة تعتمد على رقعة

وذلك سواء  األمورال تكترث وال تهتم �ثیرا بهذه  ن هذه األخیرة في الغالبواألول�اء فق�، حیث أ

مع تجنب ما قد  ألبنائهمتقبل دراسي جید ألن همهم الوحید هو �سب لقمة الع�ش مع ضمان مس

بها  اهتمامهمأصال أو عدم  الر�اضة أوهذه األسر ل�ست لها عالقة ��رة القدم  أن�عی� ذلك أو 

لظروف أخر�، و�التالي �م�ن القول �أن الوصول إلى المواهب أو ما �سمى �العصافیر النادرة من 

للوصول إلى أكبر شر�حة من الناشئین الموهو�ین  غیر �افي ملوحدهواألول�اء  واآل�اءخالل األسر 

مدرسة �األسرة وال(بل یجب من أجل ذلك تضافر الجهود بین مختلف المؤسسات والهیئات 

من أجل تنو�ع وتوس�ع مصادر االستقطاب و�التالي ز�ادة من فرص  )واألح�اء والجمع�ات وغیرها

األند�ة إلى وضع حق�ق�ة من قبل هذه نجاح عمل�ة االكتشاف، وٕان ذلك ال ��ون إلى �عد م�ادرة 

  .خط� إستراتیج�ة تر�طها بهذه المؤسسات والهیئات
    

 )12-11(ناشئة للفئة العمر�ة تقومون �عمل�ة االنتقال والتنقیب عن المواهب ال ):02(السؤال رقم 

  سنة �صفة دور�ة على مستو� مناط� مختلفة؟

  فما هي هذه المناط�؟ "نعم"فما تعلیلكم، وٕاذا �انت اإلجا�ة بـ  "ال"إذا �انت اإلجا�ة بـ  - 

عمل�ة االكتشاف تتم على مستو� مناط�  معرفة ما إذا �انت ):02(الغرض من السؤال رقم 

  .مختلفة من الوطن أو على مستو� محدود

  .یوضح المستو� الذ� تتم من خالله عمل�ة التنقیب عن المواهب لیتم اكتشافها ):10(رقم الجدول 

  األجوبة
  

  2كا  المجموع  ال        نعم
  المحسوبة

  2كا
  الجدولیة

مستوى 
  الداللة

درجة 
  الحریة

الداللة 
  اإلحصائیة

  التكرارات
  

04  44  48    
 

33.32 

  
 

3.84 

  
 

0.05 

  
 

01 

 
 

  دال
  24    24  

النسبة 
)%(  
  

  
%8.33 

  
91.66

% 

  
%100 

 :التحلیل والمناقشة

ال إجا�ات المدر�ین تمثلت في أنهم  معظمنالح� �أن  أعاله وضحالم )10(رقم  الجدولمن خالل 

�قومون �عمل�ة االنتقال والتنقیب عن المواهب الناشئة �صفة دور�ة على مستو� مناط� مختلفة من 

وفسروا ذلك من خالل التعلیل على إجا�اتهم �أن نقص اإلم�ان�ات والوسائل للتنقل وعدم  الوطن،

القدرة على جلب هؤالء المواهب �حول دون تطبی� ذلك، حیث یرجعون هذا لصغر سن الطفل وعدم 
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مدرب من مجموع عینة ال�حث  )44

وهذا ما �فسر و�برر �أن عدم وجود المدارس الكرو�ة األكاد�م�ة 

والتي تتوفر على منشآت تعمل على رعا�ة المواهب والتكفل بها �عرقل و�ـز�د من تعقید عمل�ة 

مجموعة قلیلة جدا من المدر�ین والذین 

�أنهم �قومون ) %8.33(مدر�ین من مجموع عینة ال�حث أ� بنس�ة تقدر بـ

�عمل�ة االنتقال والتنقیب عن المواهب الناشئة �صفة دور�ة وعلى مستو� مناط� مختلفة، حیث تم 

في  األح�انلتي �عتمدون علیها في �عض 

جلب المواهب أو عند بروزها ال ت�عد �ثیرا عن مقر تواجد الناد� �حیث تكون أع�اء ومصار�ف 

ما زال أمامها خطوة �بیرة  األند�ةالتنقل على حساب أ�اء وأول�اء الالعبین، وهذا ما �فسر �أن هذه 

 )المتوقع(والتكرار المحتمل  )المشاهد

المؤسس على الفرض الصفر�، تم معالجة النتائج الخام المتحصل علیها �استخدام اخت�ار حسن 

الجدول�ة عند  �2ا، و�الكشف عن ق�مة 

 �أن وٕاثر المقارنة تبین، )3.84(تبین أنها تساو� 

 ،%95الجدول�ة، و�التالي فأنه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة 

والق�م  )المشاهدة(وعل�ه �م�ن القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

الطالب  �ن أن ترجع إلى الصدفة، وعل�ه �ستخلص

ن ال �قومون �عمل�ة االنتقال والتنقیب ع

سنة �صفة دور�ة على مستو� مناط� مختلفة وٕانما 

  
  .)02(التمثیل الب�اني لنتائج السؤال 
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44( حیث �ان عددهم وجود م�ان لإلیواء لرعایتهم والتكفل بهم

وهذا ما �فسر و�برر �أن عدم وجود المدارس الكرو�ة األكاد�م�ة  ،)%91.66(بــــأ� بنس�ة تقدر 

والتي تتوفر على منشآت تعمل على رعا�ة المواهب والتكفل بها �عرقل و�ـز�د من تعقید عمل�ة 

مجموعة قلیلة جدا من المدر�ین والذین  أجابت في حین التنقیب عن المواهب الناشئة واستقطابها،

مدر�ین من مجموع عینة ال�حث أ� بنس�ة تقدر بـ )04

�عمل�ة االنتقال والتنقیب عن المواهب الناشئة �صفة دور�ة وعلى مستو� مناط� مختلفة، حیث تم 

لتي �عتمدون علیها في �عض �أن هذه المناط� ا إجا�اتهمالتأكد من خالل تعلیلهم على 

جلب المواهب أو عند بروزها ال ت�عد �ثیرا عن مقر تواجد الناد� �حیث تكون أع�اء ومصار�ف 

التنقل على حساب أ�اء وأول�اء الالعبین، وهذا ما �فسر �أن هذه 

    . یجب أن تخطوها من أجل تحقی� ذلك

المشاهد(من مد� معنو�ة الفروق بین التكرار الواقعي 

المؤسس على الفرض الصفر�، تم معالجة النتائج الخام المتحصل علیها �استخدام اخت�ار حسن 

، و�الكشف عن ق�مة )33.32(المحسو�ة 2حیث بلغت ق�مة �ا ،

تبین أنها تساو�  0.05ومستو� الداللة  1)=1- ن

الجدول�ة، و�التالي فأنه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة  �2االمحسو�ة أكبر من 

وعل�ه �م�ن القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

�ن أن ترجع إلى الصدفة، وعل�ه �ستخلصالمتوقعة والتي تعتبر فروق جوهر�ة ال �م

ال �قومون �عمل�ة االنتقال والتنقیب ع أو مدارس األند�ة �ش�ل عام المدر�ینمعظم 

سنة �صفة دور�ة على مستو� مناط� مختلفة وٕانما  )12- 11(المواهب الناشئة للفئة العمر�ة 

  .ها الناد�التي یتواجد ب �قتصرون على المنطقة

التمثیل الب�اني لنتائج السؤال ): 14(الش�ل رقم   

91,66%

8,33%

الفصل الثاني                         

وجود م�ان لإلیواء لرعایتهم والتكفل بهم

أ� بنس�ة تقدر 

والتي تتوفر على منشآت تعمل على رعا�ة المواهب والتكفل بها �عرقل و�ـز�د من تعقید عمل�ة 

التنقیب عن المواهب الناشئة واستقطابها،

04( بلغ عددهم

�عمل�ة االنتقال والتنقیب عن المواهب الناشئة �صفة دور�ة وعلى مستو� مناط� مختلفة، حیث تم 

التأكد من خالل تعلیلهم على 

جلب المواهب أو عند بروزها ال ت�عد �ثیرا عن مقر تواجد الناد� �حیث تكون أع�اء ومصار�ف 

التنقل على حساب أ�اء وأول�اء الالعبین، وهذا ما �فسر �أن هذه 

یجب أن تخطوها من أجل تحقی� ذلك

من مد� معنو�ة الفروق بین التكرار الواقعي وللتأكد 

المؤسس على الفرض الصفر�، تم معالجة النتائج الخام المتحصل علیها �استخدام اخت�ار حسن 

،)�2ا(المطا�قة 

ن(درجة الحر�ة 

المحسو�ة أكبر من  �2ا

وعل�ه �م�ن القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

المتوقعة والتي تعتبر فروق جوهر�ة ال �م

معظم ن �أال�احث 

المواهب الناشئة للفئة العمر�ة 

�قتصرون على المنطقة

         

ال

نعم
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  :االستنتاج   

من خالل �ل ما تم ذ�ره من تحلیل ومناقشة لنتائج الجدول الساب�، نجد �أن أغلب�ة المدر�ین أجابوا 

�أن عمل�ة االنتقال والتنقیب من أجل الكشف عن المواهب ال تتم سو� على مناط� محدودة وتتمثل 

والمتمثلة في  في المستو� المحلي لم�ان تواجد الناد� وذلك راجع لعدم توفر اآلل�ات الالزمة لذلك

�أن عدم توفر اآلل�ات التي تعمل على  ومنه نستنتج، أنواعهااإلم�ان�ات والوسائل والمنشآت �شتى 

تذلیل العق�ات وتحسین الظروف التي �م�ن أن تواجه عمل�ة االكتشاف أثناء الق�ام �عمل�ة االنتقال 

وغیر محدودة وغیر شاملة  والتنقیب عن المواهب �م�ن أن تأثر سل�ا على هذه العمل�ة وتجعلها

ناجحة في أغلب األح�ان وهذا �ع�س وجود المدارس األكاد�م�ة التي تعمل على تسخیر العدید من 

اآلل�ات التي تساهم في رعا�ة المواهب والتكفل بها ومنه �م�ن القول �أن هذه األخیرة تشجع على 

احتمال�ة الكشف الم��ر للمواهب مما  الق�ام �عمل�ة االنتقال والتنقیب عن المواهب و�التالي ز�ادة

  .ینجر عنه نجاح في عمل�ة االكتشاف
 

  ؟ ما هي الجهات التي تعتمدون علیها في عمل�ة ال�حث واكتشاف المواهب ):03(السؤال رقم 

التعرف على الجهات التي تعتمد علیها مدارس األند�ة في ال�حث ):03(الغرض من السؤال رقم 

  .واكتشاف المواهب

  .یوضح الجهات التي تعتمد علیها مدارس األند�ة في ال�حث واكتشاف المواهب ):11(الجدول رقم 

  األجوبة
  

داخل 
  المنطقة

داخل 
المنطقة 

والمناطق 
      المجاورة

من 
مختلف 
  المناطق

المجمو
  ع

  2كا
  المحسوبة

  2كا
  الجدولیة

مستو
ى 

  الداللة

درجة 
الحری

  ة

الداللة 
اإلحصا

  ئیة

  التكرارات
  

39  09  00  48    
 
52.12 

  
 

5.99 

  
 
0.05 

  
 

02 

 
 

  16    16    16    دال

النسبة 
)%(  
  

  
81.25

% 

  
%18.75 

  
%00 

 
100% 

 :التحلیل والمناقشة

أن نالح� �أن أغلب إجا�ات المدر�ین تمثلت في  أعاله وضحالم )11(رقم  الجدولمن خالل 

التي یتواجد بها الجهات التي �عتمدون علیها في ال�حث واكتشاف المواهب تقتصر على المنطقة 

 )%81.25(بــــمدرب من مجموع عینة ال�حث أ� بنس�ة تقدر  )39( حیث �ان عددهم ،الناد�

على تعتمد عمل�ة ال�حث واكتشاف المواهب  �أن )الثاني(و�ؤ�د نتائج السؤال  فسرهذا ما �و 

مصادر محدودة تتمثل في المستو� المحلي لم�ان تواجد الناد�، و�التالي احتمال�ة اكتشاف 
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�أن  موف� صالحالمواهب أو ما �سمى �العصافیر النادرة تكون بنس�ة ضع�فة، وهذا ما أشار إل�ه 

ضرورة نجاح عمل�ة االكتشاف أو االنتقاء تعتمد على إعطاء الوقت الكافي إلجراء هذه العمل�ة مع 

 .أن تكون شاملة وذلك انطالقا من األح�اء الشعب�ة في البلد�ات فالوال�ات ثم االنتقاء النهائي

 )%18.75(مدر�ین أ� بنس�ة تقدر بـ

المنطقة التي یتواجد بها الناد� والمناط� 

لها ن�ة حسنة وتهتم �ال�حث واستقطاب 

وانعدام وجود المدارس  اإلم�ان�ات

�أنهم  أجابواأما ف�ما یخص المدر�ین الذین 

واحد  ال�حث واكتشاف المواهب فلم نجد وال مدرب

وهذا ما �فسر �أنه من ، )00%(

على نطاق واسع مما یجعل  فلمواهب عدم وجود عمل�ة �حث واكتشا

مصیرها فإن �عض المواهب التي تقطن �المناط� ال�عیدة والنائ�ة والتي ال �م�ن الوصول إلیها 

 )المتوقع(والتكرار المحتمل  )المشاهد

فر�، تم معالجة النتائج الخام المتحصل علیها �استخدام اخت�ار حسن 

الجدول�ة عند  �2ا، و�الكشف عن ق�مة 

وٕاثر المقارنة تبین �أن ، )5.99(تبین أنها تساو� 

 ،%95الجدول�ة، و�التالي فأنه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة 

والق�م  )المشاهدة(وعل�ه �م�ن القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

الطالب ال�احث �أن  أن ترجع إلى الصدفة، وعل�ه یر� 

 في ال�حث واكتشاف المواهب أند�ة الغرب الجزائر� 

.  

  ).03(التمثیل الب�اني لنتائج السؤال 

18,75%

%

رض وتحلیل ومناقشة نتائج االعالفصل الثاني                      

154 

المواهب أو ما �سمى �العصافیر النادرة تكون بنس�ة ضع�فة، وهذا ما أشار إل�ه 

نجاح عمل�ة االكتشاف أو االنتقاء تعتمد على إعطاء الوقت الكافي إلجراء هذه العمل�ة مع 

أن تكون شاملة وذلك انطالقا من األح�اء الشعب�ة في البلد�ات فالوال�ات ثم االنتقاء النهائي

مدر�ین أ� بنس�ة تقدر بـ) 09(، وفي أجاب)127، صفحة 2017صالح موف�، 

المنطقة التي یتواجد بها الناد� والمناط� �أنهم �عتمدون في عمل�ة ال�حث واكتشاف المواهب على 

لها ن�ة حسنة وتهتم �ال�حث واستقطاب  التي األند�ة، وهذا ما �فسر �أن هناك �عض 

اإلم�ان�اتالمواهب ولو على مستو� المناط� القر��ة منها، ولكن لنقص 

أما ف�ما یخص المدر�ین الذین و�ثرة العراقیل �حول دون تطبی� ذلك، 

ال�حث واكتشاف المواهب فلم نجد وال مدرب الوطن في �عتمدون على مناط� مختلفة من

( مدرب أ� بنس�ة معدومة) 00(أجاب بذلك حیث �ان عددهم 

لمواهب عدم وجود عمل�ة �حث واكتشاوجود تسرب ا

�عض المواهب التي تقطن �المناط� ال�عیدة والنائ�ة والتي ال �م�ن الوصول إلیها 

     .الض�اع والزوال في غالب األح�ان

المشاهد(وللتأكد من مد� معنو�ة الفروق بین التكرار الواقعي 

فر�، تم معالجة النتائج الخام المتحصل علیها �استخدام اخت�ار حسن المؤسس على الفرض الص

، و�الكشف عن ق�مة )52.12(المحسو�ة 2، حیث بلغت ق�مة �ا

تبین أنها تساو�  0.05ومستو� الداللة  2)=1- ن

الجدول�ة، و�التالي فأنه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة  �2االمحسو�ة أكبر من 

وعل�ه �م�ن القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

أن ترجع إلى الصدفة، وعل�ه یر� المتوقعة والتي تعتبر فروق جوهر�ة ال �م�ن 

أند�ة الغرب الجزائر� الجهات التي �عتمد علیها المدر�ین أ� مدارس 

.تقتصر على المنطقة التي یتواجد بها الناد� أ� المستو� المحلي

التمثیل الب�اني لنتائج السؤال : )15(الش�ل رقم   

81,25%

18,75

00%

داخل المنطقة

داخل المنطقة والمناطق المجاورة

من مختلف المناطق

الفصل الثاني                         

المواهب أو ما �سمى �العصافیر النادرة تكون بنس�ة ضع�فة، وهذا ما أشار إل�ه 

نجاح عمل�ة االكتشاف أو االنتقاء تعتمد على إعطاء الوقت الكافي إلجراء هذه العمل�ة مع 

أن تكون شاملة وذلك انطالقا من األح�اء الشعب�ة في البلد�ات فالوال�ات ثم االنتقاء النهائي

صالح موف�، (

�أنهم �عتمدون في عمل�ة ال�حث واكتشاف المواهب على 

، وهذا ما �فسر �أن هناك �عض المجاورة

المواهب ولو على مستو� المناط� القر��ة منها، ولكن لنقص 

و�ثرة العراقیل �حول دون تطبی� ذلك،  األكاد�م�ة

�عتمدون على مناط� مختلفة من

أجاب بذلك حیث �ان عددهم 

وجود تسرب ابین أس�اب 

�عض المواهب التي تقطن �المناط� ال�عیدة والنائ�ة والتي ال �م�ن الوصول إلیها 

الض�اع والزوال في غالب األح�ان��ون 

وللتأكد من مد� معنو�ة الفروق بین التكرار الواقعي 

المؤسس على الفرض الص

، حیث بلغت ق�مة �ا)�2ا(المطا�قة 

ن(درجة الحر�ة 

المحسو�ة أكبر من  �2ا

وعل�ه �م�ن القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

المتوقعة والتي تعتبر فروق جوهر�ة ال �م�ن 

الجهات التي �عتمد علیها المدر�ین أ� مدارس 

تقتصر على المنطقة التي یتواجد بها الناد� أ� المستو� المحلي

           

داخل المنطقة والمناطق المجاورة

من مختلف المناطق
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  :االستنتاج 

ومناقشة لنتائج الجدول الساب�، نجد �أن أغلب�ة المدر�ین أجابوا من خالل �ل ما تم ذ�ره من تحلیل 

في ال�حث والكشف عن المواهب تقتصر على  لدیهم �أن الجهات التي تعتمد علیها مدارس األند�ة

العمل�ة هو نطاق ضی�  النطاق الذ� تتم ف�ه هذه، ومنه نستنتج �أن المنطقة التي یتواجد بها الناد�

على  االعتمادن �عض األح�ان، وعل�ه �م�ن القول �أاع وتسرب المواهب في ض� مما قد یتسبب في

�ون في ظل عدم ف الم��ر عن المواهب ال �م�ن أن �أثناء عمل�ة الكش مناط� مختلفة عبر الوطن

�ذا و  لهذه العمل�ة نحو التنفیذ الفعال التي تعتبر الخطوة األولىوجود المدارس الكرو�ة األكاد�م�ة 

 التي من خاللها �م�ن التكفل ورعا�ة المواهبستراتیج�ات الالرؤ�ة من أجل تفعیل اتوض�ح 

 م،الوصول إلى اكبر شر�حة مم�نة من الناشئین الموهو�ین لیتم اخت�ار األفضل فاألفضل منهو 

  .و�التالي نجاح هذه العمل�ة مع عدم تسرب المواهب وض�اعها
  

التي ر�اض�ة المنشآت المراف� و اإلم�ان�ات والعلى هل یتوفر الناد� لد��م،  ):04(السؤال رقم 

  تسمح لكم �الق�ام �عمل�ة ال�حث واستقطاب الموهو�ین من الناشئین؟

  والمنشآت؟ اإلم�ان�اتهي هذه  فما "نعم"بـ اإلجا�ةإذا �انت  -

ما مد� توفر اإلم�ان�ات والمراف� والمنشآت الر�اض�ة التعرف على  ):04(الغرض من السؤال رقم 

  . الق�ام �عمل�ة ال�حث واستقطاب الموهو�ین من الناشئین� التي تسمحعلى مستو� مدارس األند�ة 

یوضح ما مد� توفر مدارس األند�ة على اإلم�ان�ات والمراف� والمنشآت  ):12(الجدول رقم  

  .الر�اض�ة الستقطاب المواهب

  األجوبة
  

  2كا  المجموع  ال        نعم
  المحسوبة

  2كا
  الجدولیة

مستوى 
  الداللة

درجة 
  الحریة

الداللة 
  اإلحصائیة

  التكرارات
  

15  33  48    
 

14.62 

  
 

3.84 

  
 

0.05 

  
 

01 

 
 

  دال
  24    24  

النسبة 
)%(  
  

  
%31.25 

  
68.75
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  :التحلیل والمناقشة

في أن الناد� إجا�ات المدر�ین تمثلت  �ةنالح� �أن أغلب أعاله وضحالم ()رقم  الجدولمن خالل 

والمراف� والمنشآت الر�اض�ة التي تسمح لهم �الق�ام �عمل�ة ال�حث  اإلم�ان�اتلدیهم ال یتوفر على 

مدرب من مجموع عینة ال�حث أ� بنس�ة  )33( حیث �ان عددهم ،واستقطاب المواهب الناشئة

وهذا ما �فسر �أن الق�ام �عمل�ة االكتشاف من خالل ال�حث عن المواهب  ،)%68,75(بــــتقدر 
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نقص اإلم�ان�ات  المتمثلة في��ون في ظل النقائص الموجودة و 

ت فئة قلیلة من المدر�ین �أن الناد� لدیهم 

یتوفر على اإلم�ان�ات والمراف� والمنشآت الر�اض�ة التي تسمح لهم �الق�ام �عمل�ة ال�حث واستقطاب 

ل تعلیلهم على إجا�اتهم �أن ذلك یتمثل في �ل من 

وتوفیرهم لالعبین المال�س الر�اض�ة، حیث بلغ 

وهذا ما �فسر �أن اإلم�ان�ات والمراف� 

والمنشآت التي تتوفر علیها �عض مدارس األند�ة ال ترقى إلى المستو�ات العالم�ة والتي تسمح 

 )متوقعال(والتكرار المحتمل  )المشاهد

المؤسس على الفرض الصفر�، تم معالجة النتائج الخام المتحصل علیها �استخدام اخت�ار حسن 

الجدول�ة عند  �2ا، و�الكشف عن ق�مة 

وٕاثر المقارنة تبین �أن ، )3.84(تبین أنها تساو� 

 ،%95الجدول�ة، و�التالي فأنه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة 

والق�م  )المشاهدة(وعل�ه �م�ن القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

المتوقعة والتي تعتبر فروق جوهر�ة ال �م�ن أن ترجع إلى الصدفة، وعل�ه یر� الطالب ال�احث �أن 

مدارس األند�ة ال تتوفر على إم�ان�ات ومراف� ومنشآت ر�اض�ة ترقى أو تسمح لهم �الق�ام �عمل�ة 

  
 ).04(التمثیل الب�اني لنتائج السؤال 

68,75%
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��ون في ظل النقائص الموجودة و  الناشئة واستقطابها ال �م�ن أن

ت فئة قلیلة من المدر�ین �أن الناد� لدیهم أجاب حین ، وفيتسمح بذلكالتي والمراف� والمنشآت 

یتوفر على اإلم�ان�ات والمراف� والمنشآت الر�اض�ة التي تسمح لهم �الق�ام �عمل�ة ال�حث واستقطاب 

ل تعلیلهم على إجا�اتهم �أن ذلك یتمثل في �ل من ن، حیث تبین من خالالموهو�ین من الناشئی

وتوفیرهم لالعبین المال�س الر�اض�ة، حیث بلغ  )الحافلة(الملعب والعتاد الر�اضي ووسائل التنقل 

وهذا ما �فسر �أن اإلم�ان�ات والمراف�  ،)%31.25(أ� بنس�ة تقدر بـ مدرب) 

والمنشآت التي تتوفر علیها �عض مدارس األند�ة ال ترقى إلى المستو�ات العالم�ة والتي تسمح 

   �الق�ام �عمل�ة ال�حث واستقطاب الموهو�ین من الناشئین

المشاهد(وللتأكد من مد� معنو�ة الفروق بین التكرار الواقعي 

المؤسس على الفرض الصفر�، تم معالجة النتائج الخام المتحصل علیها �استخدام اخت�ار حسن 

، و�الكشف عن ق�مة )14.62(المحسو�ة 2، حیث بلغت ق�مة �ا

تبین أنها تساو�  0.05ومستو� الداللة  1)=1- ن

الجدول�ة، و�التالي فأنه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة  �2االمحسو�ة أكبر من 

وعل�ه �م�ن القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

المتوقعة والتي تعتبر فروق جوهر�ة ال �م�ن أن ترجع إلى الصدفة، وعل�ه یر� الطالب ال�احث �أن 

مدارس األند�ة ال تتوفر على إم�ان�ات ومراف� ومنشآت ر�اض�ة ترقى أو تسمح لهم �الق�ام �عمل�ة 

  .ال�حث واستقطاب الموهو�ین من الناشئین

التمثیل الب�اني لنتائج السؤال ): 16(الش�ل رقم   

31,25%

الفصل الثاني                         

الناشئة واستقطابها ال �م�ن أن

والمراف� والمنشآت 

یتوفر على اإلم�ان�ات والمراف� والمنشآت الر�اض�ة التي تسمح لهم �الق�ام �عمل�ة ال�حث واستقطاب 

الموهو�ین من الناشئی

الملعب والعتاد الر�اضي ووسائل التنقل 

) 15( عددهم

والمنشآت التي تتوفر علیها �عض مدارس األند�ة ال ترقى إلى المستو�ات العالم�ة والتي تسمح 

�الق�ام �عمل�ة ال�حث واستقطاب الموهو�ین من الناشئین

وللتأكد من مد� معنو�ة الفروق بین التكرار الواقعي 

المؤسس على الفرض الصفر�، تم معالجة النتائج الخام المتحصل علیها �استخدام اخت�ار حسن 

، حیث بلغت ق�مة �ا)�2ا(المطا�قة 

ن(درجة الحر�ة 

المحسو�ة أكبر من  �2ا

وعل�ه �م�ن القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

المتوقعة والتي تعتبر فروق جوهر�ة ال �م�ن أن ترجع إلى الصدفة، وعل�ه یر� الطالب ال�احث �أن 

مدارس األند�ة ال تتوفر على إم�ان�ات ومراف� ومنشآت ر�اض�ة ترقى أو تسمح لهم �الق�ام �عمل�ة 

ال�حث واستقطاب الموهو�ین من الناشئین

    

  

نعم

ال
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  :االستنتاج 

من خالل �ل ما تم ذ�ره من تحلیل ومناقشة لنتائج الجدول الساب�، نجد �أن أغلب�ة المدر�ین أجابوا 

الر�اض�ة التي تسمح �الق�ام �عمل�ة ال�حث واستقطاب المواهب  والمنشآتوالمراف�  اإلم�ان�ات�أن 

، ومنه نستنتج �أن مدارس أند�ة الغرب الجزائر� ال تولي أندیتهمالناشئة ال تتوفر على مستو� 

�بیرة لجانب اله�اكل والمنشآت وخاصة �النس�ة لفئة الناشئین وذلك من أجل تطو�ر �رة القدم  أهم�ة

ة االكتشاف �صفة خاصة، وعل�ه �م�ن القول �أن ما تتوفر عل�ه هذه �صفة عامة ونجاح عمل�

 رعا�ة واكتشاف المرجوة ومتطل�ات نجاح عمل�ة األهداففي حق�قة األمر ال یتماشى مع  األند�ة

  . المواهب أو ما �سمى �العصافیر النادرة
  

حتمال�ة اكتشاف عدم وجود قاعدة عر�ضة من المواهب الناشئة �قلل من اهل  ):05(السؤال رقم 

  ؟العبین موهو�ین من المستو� العالي

عدم وجود قاعدة عر�ضة من المواهب الناشئة معرفة ما إذا �ان  ):05(الغرض من السؤال رقم 

   .�قلل من احتمال�ة اكتشاف العبین موهو�ین من المستو� العالي

یوضح العالقة بین قاعدة المواهب الناشئة واحتمال�ة اكتشاف العبین من  ):13(الجدول رقم 

 .المستو� العالي

  األجوبة
  

المجمو  نوعا ما  ال  نعم
  ع

  2كا
  المحسوبة

  2كا
  الجدولیة

مستوى 
  الداللة

درجة 
  الحریة

الداللة 
  اإلحصائیة

  التكرارات
  

32  05  11  48    
 
25.12 

  
 

5.99 

  
 
0.05 

  
 

02 

 
 

  16    16    16    دال

النسبة 
)%(  
  

  
66.66

% 

  
10.41

% 

  
22.91

% 

 
100% 

   :التحلیل والمناقشة

المبین أعاله نالح� �أن أغلب إجا�ات المدر�ین تمثلت في أن عدم ) 13(فمن خالل الجدول رقم 

وجود قاعدة عر�ضة من المواهب الناشئة �قلل من احتمال�ة اكتشاف العبین موهو�ین من المستو� 

وهذا  ،)%66.6(مدرب من مجموع عینة ال�حث أ� بنس�ة تقدر بــــ )32(العالي، حیث بلغ عددهم 

أثناء الق�ام �عمل�ة انت قاعدة استقطاب المواهب الناشئة �بیرة وعر�ضة ما �فسر و�ؤ�د �أنه �لما �

�لما زاد ذلك من احتمال�ة الحصول على العبین موهو�ین من المستو� العالي و�التالي االكتشاف 

عمل�ة، بینما عدد المواهب الناشئة المحدود یجعل نس�ة الحصول واكتشاف هذه الز�ادة فرص نجاح 

في أن  �leger l. et monpetit العالي ضع�فة، وهذا ما یتواف� مع ما قاله مواهب من المستو 
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عمل�ة االكتشاف تتم من خالل تحدید الر�اضیین الذین �م�نهم النجاح من بین فئة �بیرة من 

 .جد عاليالش�اب الممارس أو الغیر ممارس، وأنهم أوالئك الذین لدیهم إم�ان�ة النجاح في المستو� 

(Leger l et Monpetit Regnier, 1985)   

مدر�ین أ� بنس�ة تقدر بـ  )05(وفي حین أجاب عدد قلیل من المدر�ین والذین بلغ عددهم 

�أن عدم وجود قاعدة عر�ضة من المواهب الناشئة ال �قلل من احتمال�ة اكتشاف ) 10.41%(

مدرب أ� بنس�ة  )11( العبین موهو�ین من المستو� العالي، بینما الفئة المت�ق�ة والذین بلغ عددهم

فأجابوا �أن عدم وجود قاعدة عر�ضة من المواهب الناشئة یؤثر و�قلل نوعا ما من ) 22.91%(

احتمال�ة اكتشاف العبین موهو�ین من المستو� العالي، و�التالي فإن هؤالء المدر�ین الذین یر� 

فرص نجاح عمل�ة االكتشاف وال�عض من ن عدم وجود قاعدة عر�ضة ال �قلل أال�عض منهم �

اآلخر یر� �أنها تأثر نوعا ما، فإن ذلك راجع إلى زعمهم أن الموه�ة موجودة في �ل م�ان ولو 

ها الناد� فق�، و�ل هذا �فسر �أن هؤالء بالمنطقة التي یتواجد رقعة محدودة أو على حساب 

دة وال ترقى إلى المستو� العالمي �ما المدر�ین نظرتهم إلى مفهوم الموه�ة واكتشافها هي نظرة محدو 

جل إنشاء أهو الحال في �عض الدول المتقدمة والرائدة في مجال �رة القدم والتي تعمل جاهدة من 

األكاد�م�ات والفروع والمالح� التا�عة لها في العدید من بلدان العالم وذلك �غ�ة الوصول إلى أكبر 

األفضل فاألفضل منهم، و�ل هذا راجع لما تتوفر عل�ه  شر�حة من الناشئین الموهو�ین لیتم اخت�ار

هذه األكاد�م�ات من منشاءات وغیرها الستقطاب ورعا�ة الموهو�ین و�التالي ز�ادة فرص واحتمال�ة 

  .نجاح هذه العمل�ة

 )المتوقع(والتكرار المحتمل  )المشاهد(وللتأكد من مد� معنو�ة الفروق بین التكرار الواقعي 

فرض الصفر�، تم معالجة النتائج الخام المتحصل علیها �استخدام اخت�ار حسن المؤسس على ال

الجدول�ة عند  �2ا، و�الكشف عن ق�مة )25.12(المحسو�ة �2ا، حیث بلغت ق�مة )�2ا(المطا�قة 

وٕاثر المقارنة تبین �أن ، )5.99(تبین أنها تساو�  0.05ومستو� الداللة  2)=1- ن(درجة الحر�ة 

 ،%95الجدول�ة، و�التالي فإنه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة  �2االمحسو�ة أكبر من  �2ا

والق�م  )المشاهدة(وعل�ه �م�ن القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

�احث المتوقعة والتي تعتبر فروق جوهر�ة ال �م�ن أن ترجع إلى الصدفة، و�التالي یر� الطالب ال

�أن عدم وجود قاعدة عر�ضة من المواهب الناشئة أثناء الق�ام �عمل�ة االكتشاف �قلل من احتمال�ة 

  .اكتشاف العبین موهو�ین من المستو� العالي
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  .)05(التمثیل الب�اني لنتائج السؤال 

الساب�، نجد �أن أغلب�ة المدر�ین أجابوا 

�أن عدم وجود قاعدة عر�ضة من المواهب الناشئة أثناء الق�ام �عمل�ة االكتشاف �قلل من احتمال�ة 

الكشف عن العبین موهو�ین من المستو� العالي، ومنه نستنتج �أن وجود قاعدة محدودة من 

�ة للمدر�ین والخبراء مهما �انت �فاءاتهم 

ومستواهم العلمي وذلك راجع إلى عدم وجود مواهب أو وجودها �مستو� وعدد محدود مما یجعل 

نس�ة نجاح هذه العمل�ة تكون بنس�ة ضع�فة، و�التالي �م�ن القول �أن هناك عالقة طرد�ة بین 

االكتشاف وأن توس�ع قاعدة استقطاب 

  .المواهب تعتبر �أول وأهم خطوة في ز�ادة احتمال�ة نجاح هذه العمل�ة

�رو�ة أكاد�م�ة على مستو� األند�ة مه�أة من 

وغیرها من م�ان لإلیواء  - الصاالت المغطاة

  ؟وضعف عمل�ة االكتشاف له تأثیر في عدم استقطاب عدد �بیر من المواهب الناشئة

كاد�م�ة على األكرو�ة المدارس ال

وضعف عمل�ة  له تأثیر في عدم استقطاب عدد �بیر من المواهب الناشئة

10,41%

22,91%
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التمثیل الب�اني لنتائج السؤال ): 17(الش�ل رقم 

الساب�، نجد �أن أغلب�ة المدر�ین أجابوا من خالل �ل ما تم ذ�ره من تحلیل ومناقشة لنتائج الجدول 

�أن عدم وجود قاعدة عر�ضة من المواهب الناشئة أثناء الق�ام �عمل�ة االكتشاف �قلل من احتمال�ة 

الكشف عن العبین موهو�ین من المستو� العالي، ومنه نستنتج �أن وجود قاعدة محدودة من 

�ة للمدر�ین والخبراء مهما �انت �فاءاتهم الناشئین تز�د من صعو�ة وتعقید هذه العمل�ة �النس

ومستواهم العلمي وذلك راجع إلى عدم وجود مواهب أو وجودها �مستو� وعدد محدود مما یجعل 

نس�ة نجاح هذه العمل�ة تكون بنس�ة ضع�فة، و�التالي �م�ن القول �أن هناك عالقة طرد�ة بین 

االكتشاف وأن توس�ع قاعدة استقطاب قاعدة استقطاب الموهو�ین الناشئین وفرص نجاح عمل�ة 

المواهب تعتبر �أول وأهم خطوة في ز�ادة احتمال�ة نجاح هذه العمل�ة

�رو�ة أكاد�م�ة على مستو� األند�ة مه�أة من مدارس هل تر� �أن عدم وجود  ):0

الصاالت المغطاة –المالعب المفتوحة  -العتاد الر�اضي

له تأثیر في عدم استقطاب عدد �بیر من المواهب الناشئة

عدم وجود  معرفة ما إذا �ان): 06(الغرض من السؤال رقم 

له تأثیر في عدم استقطاب عدد �بیر من المواهب الناشئة 

66,66%

الفصل الثاني                         

  :االستنتاج

من خالل �ل ما تم ذ�ره من تحلیل ومناقشة لنتائج الجدول 

�أن عدم وجود قاعدة عر�ضة من المواهب الناشئة أثناء الق�ام �عمل�ة االكتشاف �قلل من احتمال�ة 

الكشف عن العبین موهو�ین من المستو� العالي، ومنه نستنتج �أن وجود قاعدة محدودة من 

الناشئین تز�د من صعو�ة وتعقید هذه العمل�ة �النس

ومستواهم العلمي وذلك راجع إلى عدم وجود مواهب أو وجودها �مستو� وعدد محدود مما یجعل 

نس�ة نجاح هذه العمل�ة تكون بنس�ة ضع�فة، و�التالي �م�ن القول �أن هناك عالقة طرد�ة بین 

قاعدة استقطاب الموهو�ین الناشئین وفرص نجاح عمل�ة 

المواهب تعتبر �أول وأهم خطوة في ز�ادة احتمال�ة نجاح هذه العمل�ة

  

06(السؤال رقم 

العتاد الر�اضي(حیث 

له تأثیر في عدم استقطاب عدد �بیر من المواهب الناشئة )المنشآت

الغرض من السؤال رقم 

 مستو� األند�ة

  ؟االكتشاف

  

نعم 

ال 

نوعا ما
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یوضح ما مد� تأثیر عدم وجود المدارس الكرو�ة األكاد�م�ة على عدم  ):14(الجدول رقم 

  .وضعف عمل�ة االكتشاف استقطاب عدد �بیر من المواهب الناشئة

  األجوبة
  

المجمو  نوعا ما  ال  نعم
  ع

  2كا
  المحسوبة

  2كا
  الجدولیة

مستوى 
  الداللة

درجة 
  الحریة

الداللة 
  اإلحصائیة

  التكرارات
  

37  03  08  48    
 
42.12 

  
 

5.99 

  
 
0.05 

  
 

02 

 
 

  16    16    16    دال

النسبة 
)%(  
  

  
77.08

% 

  
%6.25 

  
16.66

% 

 
100% 

 :التحلیل والمناقشة

عدم وجود  أكدوا على أن نالح� �أن أغلب المدر�ین أعاله وضحالم )14(رقم  الجدولمن خالل 

له تأثیر في عدم  مدارس �رو�ة أكاد�م�ة على مستو� األند�ة والمه�أة من حیث المنشآت الر�اض�ة

 )37( عددهم بلغحیث ، وضعف عمل�ة االكتشاف استقطاب قاعدة عر�ضة من المواهب الناشئة

وهذا ما �فسر و�ؤ�د على أهم�ة وجود  ،)%77,08(بــــأ� بنس�ة تقدر  مدرب من مجموع العینة

هذه األكاد�م�ات في ز�ادة قاعدة استقطاب المواهب الناشئة و�التالي ز�ادة إم�ان�ة الحصول على 

ما �ساعد �اإلضافة إلى انتهاج المعاییر واألسس العلم�ة وهذا العبین موهو�ین من المستو� العالي 

فقد بلغ عددهم  "ال"الذین أجابوا بـ المدر�ین خص عددو�ساهم في إنجاح عمل�ة االكتشاف، أما ف�ما ی

المدارس األكاد�م�ة  وهذا ما �فسر �أن ،)%6.25(تقدر بـضع�فة جدا أ� بنس�ة  ینمدر�) 03(

تلعب دور �بیر في إنجاح عمل�ة االكتشاف، في حین نجد فئة أخر� وهي فئة معتبرة من المدر�ین 

یرو �أن وجود المدارس األكاد�م�ة یز�د  ،)%16.66(مدر�ین أ� بنس�ة  )08(والذین یبلغ عددهم 

وأن عدم وجودها ال ونجاح عمل�ة االكتشاف نوعا ما من احتمال�ة استقطاب عدد �بیر من المواهب 

یؤثر �ثیرا وال �منع من اكتشاف موهو�ین من المستو� العالي �اعت�ارهم أن الموه�ة موجودة في �ل 

  .ك على حساب عینة صغیرةم�ان وٕان �ان ذل

 )المتوقع(والتكرار المحتمل  )المشاهد(وللتأكد من مد� معنو�ة الفروق بین التكرار الواقعي 

المؤسس على الفرض الصفر�، تم معالجة النتائج الخام المتحصل علیها �استخدام اخت�ار حسن 

الجدول�ة عند  �2ا، و�الكشف عن ق�مة )42.12(المحسو�ة 2، حیث بلغت ق�مة �ا)�2ا(المطا�قة 

وٕاثر المقارنة تبین �أن ، )5.99(تبین أنها تساو�  0.05ومستو� الداللة  2)=1- ن(درجة الحر�ة 

 ،%95نه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة الجدول�ة، و�التالي فإ �2االمحسو�ة أكبر من  �2ا

والق�م  )المشاهدة(وعل�ه �م�ن القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 
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یر� الطالب ال�احث   �م�ن أن ترجع إلى الصدفة، و�التالي

األند�ة وجود المدارس الكرو�ة األكاد�م�ة المه�أة من حیث المنشآت الر�اض�ة على مستو� 

و�التالي  وانتهاج األسس العلم�ة �عمل على ز�ادة احتمال استقطاب عدد �بیر من المواهب الناشئة

  

  
  .)06(التمثیل الب�اني لنتائج السؤال 

من خالل �ل ما تم ذ�ره من تحلیل ومناقشة لنتائج الجدول الساب�، نجد �أن أغلب�ة المدر�ین أجابوا 

تتوفر على منشآت ووسائل وٕام�ان�ات له تأثیر في عدم 

ومنه نستنتج �أن وجود استقطاب قاعدة عر�ضة من المواهب الناشئة وضعف عمل�ة االكتشاف، 

لتكفل ورعا�ة ا ذات معاییر عالم�ة على مستو� األند�ة والتي تعمل على

إلى التكو�ن الجید الذ� �حضون �ه و�م�نهم و�ضمن لهم 

�سمح بز�ادة استقطاب المواهب عبر مختلف مناط� 

ن هذه ذلك �ون أ، و �ما تعمل على إنجاح عمل�ة االكتشاف

تصر فق� على توس�ع قاعد استقطاب المواهب وٕانما تتعد� ذلك إلى �ونها تساعد 

لعدد وتساهم في انتهاج األسس العلم�ة أثناء الق�ام �عمل�ة الكشف عن المواهب، وذلك راجع 

عدم إم�ان�ة هذه األخیرة االعتماد على الطر�قة العشوائ�ة في االخت�ار والتي تسبب 

التي ال تخسر الكثیر،  األند�ةلها ض�اع الكثیر من الجهد والوقت والمال وذلك �ع�س مدارس 

استخدام طرق وأسالیب مبن�ة على أسس علم�ة وذلك من 

 تعو�ض الخسائر التي تم إنفاقها ها في المستقبل

6,25%

16,66%
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 �م�ن أن ترجع إلى الصدفة، و�التاليالمتوقعة والتي تعتبر فروق جوهر�ة ال

وجود المدارس الكرو�ة األكاد�م�ة المه�أة من حیث المنشآت الر�اض�ة على مستو� 

�عمل على ز�ادة احتمال استقطاب عدد �بیر من المواهب الناشئة

  ). المواهب(ز�ادة إم�ان�ة نجاح عمل�ة اكتشاف العصافیر النادرة 

التمثیل الب�اني لنتائج السؤال ): 18(الش�ل رقم 

من خالل �ل ما تم ذ�ره من تحلیل ومناقشة لنتائج الجدول الساب�، نجد �أن أغلب�ة المدر�ین أجابوا 

تتوفر على منشآت ووسائل وٕام�ان�ات له تأثیر في عدم �أن عدم وجود مدارس �رو�ة أكاد�م�ة 

استقطاب قاعدة عر�ضة من المواهب الناشئة وضعف عمل�ة االكتشاف، 

ذات معاییر عالم�ة على مستو� األند�ة والتي تعمل على األكاد�م�ات

إلى التكو�ن الجید الذ� �حضون �ه و�م�نهم و�ضمن لهم  �اإلضافةالناشئین الموهو�ین وهذا 

�سمح بز�ادة استقطاب المواهب عبر مختلف مناط� على مستو� هذه األخیرة  � جید

�ما تعمل على إنجاح عمل�ة االكتشاف )النائ�ة والغیر نائ�ة

تصر فق� على توس�ع قاعد استقطاب المواهب وٕانما تتعد� ذلك إلى �ونها تساعد األكاد�م�ات ال تق

وتساهم في انتهاج األسس العلم�ة أثناء الق�ام �عمل�ة الكشف عن المواهب، وذلك راجع 

عدم إم�ان�ة هذه األخیرة االعتماد على الطر�قة العشوائ�ة في االخت�ار والتي تسبب كبیر و 

لها ض�اع الكثیر من الجهد والوقت والمال وذلك �ع�س مدارس 

استخدام طرق وأسالیب مبن�ة على أسس علم�ة وذلك من  األكاد�م�اتفلذلك �ان لزاما على هذه 

ها في المستقبلتي �م�نعمل�ة الكشف عن المواهب ال

77,08%

16,66

الفصل الثاني                         

المتوقعة والتي تعتبر فروق جوهر�ة ال

وجود المدارس الكرو�ة األكاد�م�ة المه�أة من حیث المنشآت الر�اض�ة على مستو� �أن 

�عمل على ز�ادة احتمال استقطاب عدد �بیر من المواهب الناشئة

ز�ادة إم�ان�ة نجاح عمل�ة اكتشاف العصافیر النادرة 

  :االستنتاج

من خالل �ل ما تم ذ�ره من تحلیل ومناقشة لنتائج الجدول الساب�، نجد �أن أغلب�ة المدر�ین أجابوا 

�أن عدم وجود مدارس �رو�ة أكاد�م�ة 

استقطاب قاعدة عر�ضة من المواهب الناشئة وضعف عمل�ة االكتشاف، 

األكاد�م�اتهذه مثل 

الناشئین الموهو�ین وهذا 

� جیدمستقبل �رو 

النائ�ة والغیر نائ�ة(الوطن 

األكاد�م�ات ال تق

وتساهم في انتهاج األسس العلم�ة أثناء الق�ام �عمل�ة الكشف عن المواهب، وذلك راجع 

كبیر و المواهب ال

لها ض�اع الكثیر من الجهد والوقت والمال وذلك �ع�س مدارس 

فلذلك �ان لزاما على هذه 

عمل�ة الكشف عن المواهب ال إنجاحأجل 

نعم

ال 

نوعا ما
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�اإلضافة إلى الفوائد واألموال التي ال تعد وال تحصى وهذا حسب ما من أجل رعایتهم وتكو�نهم 

 ، وعل�ه �م�ن القول �أن توس�ع قاعدة استقطاب المواهب الناشئة"الخیر دمحم الشیخ"أشار إل�ه 

وز�ادة فرص نجاح عمل�ة االكتشاف متوقف على توفیر مدارس �رو�ة أكاد�م�ة ول�س توفیرها فق� 

  .بل توفیرها من المستو� العالي وذات معاییر عالم�ة

ما مد� استجا�ة اإلم�ان�ات والوسائل والمنشآت المتوفرة على مستو�  :)07(رقم  ال المفتوحالسؤ 

سنة ورعایتهم والتكفل  )12- 11(تقطاب واكتشاف المواهب األند�ة لد��م مع متطل�ات عمل�ة اس

  ؟بهم

التعرف على ما مد� استجا�ة اإلم�ان�ات والوسائل المتوفرة على مستو� : الغرض من السؤال

  .األند�ة مع متطل�ات عمل�ة استقطاب واكتشاف المواهب ورعایتهم والتكفل بهم

  :التحلیل والمناقشة

قرر الطالب ال�احث في األخیر طرح هذا السؤال  األولو �خالصة آلراء المدر�ین حول المحور 

�ة وشفاف�ة ر و�فتح المجال لهؤالء المدر�ین من أجل التعبیر ��ل حالمفتوح، والذ� �منح الفرصة 

ما مد� و�دون قیود حول حق�قة اإلم�ان�ات والوسائل والمنشآت المتوفرة على مستو� األند�ة لدیهم و 

استجابتها لمتطل�ات عمل�ة استقطاب واكتشاف المواهب ورعایتهم والتكفل بهم، و�عد تفر�غ إجا�ات 

ٕاجماع ش�ه �لي حول أن اإلم�ان�ات والمنشآت و المدر�ین وتصن�فها فقد وجدنا أن هناك إلمام 

لبي حاج�ات والوسائل المتوفرة حال�ا على مستو� مدارس أند�ة الغرب الجزائر� نقول �أنها ال ت

التطور الحاصل في �رة القدم سواء في التكو�ن أو في استقطاب واكتشاف المواهب ذات المستو� 

حول  "محفوظي محمود وقاسمي ف�صل و�لكب�ش قادة"العالي وهذا ما أكده وتوصل إل�ه �ل من 

والمنشآت  أن األند�ة الجزائر�ة ال یوجد بها مداس تكو�ن مواك�ة لمتطل�ات التكو�ن وأن اله�اكل

محفوظي ( بي المستو� العاليعبیرة على اكتشاف وتكو�ن الرجة �المتواجدة بها ال تساعد بد

، وقد تبین أ�ضا من خالل آراء هؤالء )292، صفحة 2015محمود وقاسمي ف�صل و�لكب�ش قادة، 

 من خالل االنتقال والتنقیب علىالمدر�ین ف�ما یخص الق�ام �عمل�ة ال�حث واستقطاب المواهب 

مستو� مناط� مختلفة من الوطن �أنها ال تكون وال �م�ن أن تكون في ظل الظروف والعراقیل 

بر والتي تعتبر �أكومن بینها وأهمها  بذلك وذلك لعدة أمور أبداالمتواجدة حال�ا والتي ال تسمح 

هو عدم القدرة على التكفل ورعا�ة هؤالء المواهب الذین ی�عدون عن و مش�ل وعائ� �حول دون ذلك 

 أوحي والجوانب سواء المع�ش�ة اوهذا من مختلف النو  تواجد الناد� مهما �ان مستواهم مقر

 األند�ةالتعل�م�ة أو التدر�ب�ة، و�التالي فإن هذه الحق�قة المرة لمدارس أند�ة الغرب والكثیر من 

خرة واالستراتیج�ات المنتهجة المحترفة الجزائر�ة وٕان لم نقل معظمها وذلك ف�ما یخص اآلل�ات المس
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بتزو�د ال�طولة جل تطو�ر �رة القدم والوصول إلى معنى االحتراف الحق�قي ال تسمح �ثیرا من أ

الوطن�ة أو المنتخب الوطني �العبین محلیین رف�عي المستو� والذین �م�نهم تشر�ف فرقهم 

هذا ع�س س�اسة والِكؤوس و واأللقاب، وقد جاء  المیدال�اتومنتخبهم أحسن تشر�ف وتقد�م له 

وخیر دلیل  في السنوات القلیلة الماض�ة استحدثتوتخط�� المدارس واألكاد�م�ات الناجحة والتي 

في دراسته لواقع  "موف� صالح"، وهذا ما جاء �ه تجر�ة أكاد�م�ة �ارادو لكرة القدمعلى ذلك 

اكتشاف ورعا�ة الموهو�ین في المجال الر�اضي من خالل عرض تجر�ة أكاد�م�ة �ارادو لكرة القدم 

تبرز �طر�قة ملفتة استطاعت أن  أنها�الجزائر وذلك �أن هذه األكاد�م�ة و�الرغم من صغر سنها إال 

 إنشاءوخطة طموحة تمثلت في  إستراتیج�ةلألنظار عبر س�استها الناجعة وذلك من خالل 

�الكشف عن  2006أكاد�م�ات لكرة القدم لألطفال الصغار، �أول خطوة لیتم �عد ذلك في جو�ل�ة 

سنة،  12و  10ال�الد من خالل أطفال یتراوح سنهم ما بین  أنحاءالالعبین الموهو�ین في جم�ع 

طفل في  250إلى  200أفضلهم وذلك �عد االخت�ار والكشف والتجر�ب على حوالي  اخت�ارلیتم 

طفل  )17(،  حیث تم الحصول في األخیر على الیوم الواحد، وعلى مدة استغرقت شهرا ونصف

سع عن المواهب على مستو� نطاق وافي هذه العمل�ة التي تم تحدیدها من خالل االخت�ار والكشف 

          )126- 119، الصفحات 2017صالح موف�، ( .من ال�الد

  :االستنتاج

نستنتج �أن اآلل�ات واالستراتیج�ات  لسؤال المفتوح،سب� ذ�ره من تحلیل ومناقشة ل من خالل �ل ما

المعتمدة والمنتهجة من طرف المدارس الكرو�ة ألند�ة الغرب والعدید من األند�ة الجزائر�ة وذلك 

ف�ما یخص توس�ع قاعدة استقطاب الناشئین من خالل االنتقال والتنقیب عن المواهب عبر مختلف 

شاف ال �م�ن أن تكون وذلك في ظل اله�اكل مناط� الوطن و�التالي ز�ادة فرص نجاح عمل�ة االكت

المتواجدة حال�ا على مستو� مدارس هذه األند�ة والتي ال تواكب متطل�ات  واإلم�ان�اتوالمنشآت 

عمل�ة االكتشاف التي تنتهجها األكاد�م�ات الكرو�ة التي أظهرت نجاح في هذا المجال والمتواجدة 

�م�ن أن تخطوها هذه األند�ة من  خطوة �أول واهمنه خارجه، وعل�ه �م�ن القول �أ أوداخل الوطن 

سنة تتمثل في  )12- 11(اجل تحقی� إستراتیج�ة ناجعة ف�ما یخص عمل�ة الكشف عن المواهب 

الحرص على واإلم�ان�ات �اإلضافة إلى توفیر و�ناء األكاد�م�ات المتوفرة على اله�اكل والمنشآت 

     .التي سوف یتم اكتشافها الجانب التعل�مي والتر�و� لهؤالء المواهب

  .الطرق واألسالیب المعتمدة من طرف المدر�ین في عمل�ة االكتشاف: المحور الثاني

على مستو� الناد� الذ� تشرفون ف�ه على عمل�ة التدر�ب من �قوم �عمل�ة  ):08(السؤال رقم 

  سنة؟) 12- 11(اكتشاف المواهب للفئة العمر�ة 
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معرفة ما إذا �انت عمل�ة االكتشاف تتم من طرف أهل  ):08(الغرض من السؤال رقم 

  .  االختصاص

  .عن الق�ام �عمل�ة االكتشاف األول المسئولیوضح و�بین ): 15(الجدول رقم 

  األجوبة
  

مدرب 
  الفئة

المدیر 
الفني 
الریاض

  ي

خبراء 
وأخصا
  ئیین

  2كا  المجموع
  المحسوبة

  2كا
  الجدولیة

مستوى 
  الداللة

درجة 
الحر

  یة

الداللة 
  اإلحصائیة

  التكرارات
  

35  13  00  48    
 
39.12 

  
 

5.99 

  
 
0.05 

  
 

02 

 
 

  16    16    16    دال

النسبة 
)%(  
  

  
72.91

% 

  
27.08

% 

  
%00 

 
%100 

   :التحلیل والمناقشة

أن أعاله نالح� �أن أغلب إجا�ات المدر�ین تمثلت في  وضحالم) 15(فمن خالل الجدول رقم 

، حیث بلغ عددهم مدرب الفئة هو الذ� �قوم �اإلشراف على عمل�ة اكتشاف المواهب لتلك الفئة 

وهذا ما �فسر عدم قدرة  ،)%72,91(مدرب من مجموع عینة ال�حث أ� بنس�ة تقدر بــــ )35(

األند�ة االستعانة بخبراء من داخل أو خارج الوطن سب� لهم اكتشاف العبین ینشطون في المستو� 

ع لألسس العالي لإلشراف على هذه العمل�ة، ومعنى ذلك أن عمل�ة اكتشاف المواهب ال تخض

 فئة معتبرة منأجاب  بینما  ،العلم�ة الواجب توافرها وأولها �فاءة الشخص المناسب لهذه العمل�ة

 �اإلشراف�أن الذ� �قوم ) %27.08(مدر�ین أ� بنس�ة تقدر بـ  )13(المدر�ین والذین بلغ عددهم 

 ،سنة هو المدیر الفني الر�اضي للفئات الش�ان�ة )12-11(على عمل�ة االكتشاف للفئة العمر�ة 

أما ف�ما یخص المدر�ین الذین أجابوا �أن اإلشراف على الق�ام �عمل�ة االكتشاف تتم من خالل 

وهذا ما �فسر و�برر عدم  ،)%00(مدرب أ� نسبتهم معدومة  )00(خبراء ومختصین فال یوجد

وجود رؤ�ة مستقبل�ة واضحة المعالم لهذه األند�ة تجعلهم �ستثمرون في هذه الفئة وذلك من خالل 

لها تحقی�  یتن�أوالكفاءات التي تعمل على الكشف الم��ر للمواهب التي  اإلطاراتتوفیر وتسخیر 

وهذا حسب ما أشارت إل�ه ، االنجازات وتشر�ف الناد� أو المنتخب أحسن تشر�ف في المستقبل

أنهم هم القاعدة الصل�ة والقو�ة التي من خاللها �م�ن أل� بناء أن �صمد � هد� دمحم دمحم فرعون 

طو�ال حیث أن ذلك ال ��ون إال �العنا�ة واالهتمام بهؤالء الر�اضیین ذو� القدرات والمواهب الذین 

دمحم ( .وهذا من خالل اكتشافهم وانتقائهم م��رایتن�أ لهم تحقی� أفضل النتائج الر�اض�ة في المستقبل 

  )2004دمحم الخضر� هد�، 
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 )المتوقع(والتكرار المحتمل  )المشاهد

على النتائج  )�2ا(اخت�ار حسن المطا�قة 

وقد وجدنا �أنه اكبر من الق�مة الجدول�ة، حیث بلغت 

مستو� الداللة  عند )5.99(والتي بلغت 

 ،%95، و�التالي فأنه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة 

 والق�م  )المشاهدة(وعل�ه �م�ن القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

ومما سب� یر� والتي تعتبر فروق جوهر�ة ال �م�ن أن ترجع إلى الصدفة، 

و�ستخلص الطالب ال�احث �أنه في معظم األح�ان مدرب الفئة هو المسئول األول الذ� �قوم 

سنة وذلك على مستو� مدارس ) 

  
  .)08(التمثیل الب�اني لنتائج السؤال 

من خالل �ل ما تم ذ�ره من تحلیل ومناقشة لنتائج الجدول الساب�، نجد �أن غالب�ة المدر�ین أجابوا 

�أن اإلشراف على عمل�ة اكتشاف المواهب تتم من خالل طرف واحد ووحید أال وهو مدرب الفئة 

علها غیر موضوع�ة وهذا في معظم األح�ان مما �عرقل و�ز�د من تعقید وصعو�ة هذه العمل�ة و�ج

ومنهج�ة وتمتاز بدرجة عال�ة من الذات�ة وذلك راجع إلى المستو� والمؤهل العلمي الذ� یتمتع �ه 

منه نستنتج �أنه و ، )انظر إلى عنصر األول الخاص �المعلومات الشخص�ة للمدرب

ن �فاءة المدرب وقدراته العلم�ة فإن عمل�ة االكتشاف تتم من خالل عمل جماعي 

خبراء سواء من داخل أو  رأسهمالنفساني وعلى 

27,08%
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المشاهد(بین التكرار الواقعي  ومن أجل معرفة مد� داللة الفرق 

اخت�ار حسن المطا�قة استخدام وتطبی�  المؤسس على الفرض الصفر�، تم

وقد وجدنا �أنه اكبر من الق�مة الجدول�ة، حیث بلغت  ،المتحصل علیها لیتم حسا�ه

والتي بلغت الجدول�ة  �2اق�مة  وهي أكبر من )39.12

، و�التالي فأنه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة 2)=1-ن(درجة الحر�ة 

وعل�ه �م�ن القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

والتي تعتبر فروق جوهر�ة ال �م�ن أن ترجع إلى الصدفة،  )المتوقعة

و�ستخلص الطالب ال�احث �أنه في معظم األح�ان مدرب الفئة هو المسئول األول الذ� �قوم 

) 12-11(�اإلشراف على عمل�ة اكتشاف المواهب للفئة العمر�ة 

  .أند�ة الغرب الجزائر� 

التمثیل الب�اني لنتائج السؤال ): 19(الش�ل رقم 

من خالل �ل ما تم ذ�ره من تحلیل ومناقشة لنتائج الجدول الساب�، نجد �أن غالب�ة المدر�ین أجابوا 

�أن اإلشراف على عمل�ة اكتشاف المواهب تتم من خالل طرف واحد ووحید أال وهو مدرب الفئة 

وهذا في معظم األح�ان مما �عرقل و�ز�د من تعقید وصعو�ة هذه العمل�ة و�ج

ومنهج�ة وتمتاز بدرجة عال�ة من الذات�ة وذلك راجع إلى المستو� والمؤهل العلمي الذ� یتمتع �ه 

انظر إلى عنصر األول الخاص �المعلومات الشخص�ة للمدرب(هؤالء المدر�ین 

ن �فاءة المدرب وقدراته العلم�ة فإن عمل�ة االكتشاف تتم من خالل عمل جماعي �غض النظر ع

النفساني وعلى  واألخصائي�شترك ف�ه �ل من المدرب والطبیب 

72,91%

00%

مدرب الفئة

المدیر الفني الریاضي

خبراء وأخصائیین

الفصل الثاني                         

ومن أجل معرفة مد� داللة الفرق 

المؤسس على الفرض الصفر�، تم

المتحصل علیها لیتم حسا�هالخام 

39.12(المحسو�ة �2ا

درجة الحر�ة و  0.05

وعل�ه �م�ن القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

المتوقعة(المحتملة 

و�ستخلص الطالب ال�احث �أنه في معظم األح�ان مدرب الفئة هو المسئول األول الذ� �قوم 

�اإلشراف على عمل�ة اكتشاف المواهب للفئة العمر�ة 

أند�ة الغرب الجزائر� 

    :االستنتاج

من خالل �ل ما تم ذ�ره من تحلیل ومناقشة لنتائج الجدول الساب�، نجد �أن غالب�ة المدر�ین أجابوا 

�أن اإلشراف على عمل�ة اكتشاف المواهب تتم من خالل طرف واحد ووحید أال وهو مدرب الفئة 

وهذا في معظم األح�ان مما �عرقل و�ز�د من تعقید وصعو�ة هذه العمل�ة و�ج

ومنهج�ة وتمتاز بدرجة عال�ة من الذات�ة وذلك راجع إلى المستو� والمؤهل العلمي الذ� یتمتع �ه 

هؤالء المدر�ین 

ن �فاءة المدرب وقدراته العلم�ة فإن عمل�ة االكتشاف تتم من خالل عمل جماعي �غض النظر ع

�شترك ف�ه �ل من المدرب والطبیب 

مدرب الفئة

المدیر الفني الریاضي

خبراء وأخصائیین
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العدید من الالعبین الذین ذاع  واكتشافسب� لهم وأن �انوا السبب وراء ظهور و�روز خارج الوطن 

ستو� المحلي أو العالمي  وقد أشار إلى ذلك ر�سان خر��� �أن عمل�ة االكتشاف سیتهم على الم

واالنتقاء هي عمل�ة مهمة ومتشع�ة االتجاهات وحلها الصح�ح یتطلب عمال جماع�ا �شترك ف�ه 

�م�ن القول �أن ، ومن هنا )230، صفحة 1998خر��� ر�سان، (وعالم النفس المدرب والطبیب 

ز�ادة فرص نجاح عمل�ة االكتشاف یتوقف على العمل الجماعي والمشترك ألهل االختصاص مع 

�فاءة هؤالء األشخاص �ل في تخصصه والذین �عتبرون الر�یزة األساس�ة التي ینبث� منها ینبوع 

  .الجیل الصاعد وذلك لدورهم الهام واألكبر اتجاه عمل�ة االكتشاف

خالل مسار�م التكو�ني، هل استعمال االخت�ارات والق�اسات أثناء عمل�ة  ):09(السؤال رقم 

  االكتشاف �ان یندرج ضمن هذا التكو�ن؟

  فما هي هذه االخت�ارات والق�اسات؟" نعم"إذا �انت االجا�ة بـ -

مستو� التكو�ن الذ� تلقاه معظم المدر�ین ف�ما یخص معرفة  ):09(الغرض من السؤال رقم 

  .خت�ارات والق�اسات أثناء عمل�ة االكتشافاستعمال اال

مستو� تكو�ن المدرب ف�ما یخص استعمال االخت�ارات والق�اسات أثناء یوضح ): 16(الجدول رقم 

  .الق�ام �عمل�ة االكتشاف

  األجوبة
  

  2كا  المجموع  ال        نعم
  المحسوبة

  2كا
  الجدولیة

مستوى 
  الداللة

درجة 
  الحریة

الداللة 
  اإلحصائیة

  التكرارات
  

14  34  48    
 

8.32 

  
 

3.84 

  
 

0.05 

  
 

01 

 
 

  دال
  24    24  

النسبة 
)%(  
  

  
%29.16 

  
70.83

% 

  
%100 

   :التحلیل والمناقشة

في أن أعاله نالح� �أن أغلب إجا�ات المدر�ین تمثلت في  وضحالم) 16(من خالل الجدول رقم 

، عمل�ة االكتشاف لم تندرج ضمن مسارهم التكو�نيالق�ام �استعمال االخت�ارات والق�اسات أثناء 

وهذا ما ،  )70.83%(بـ مدرب من مجموع عینة ال�حث أ� بنس�ة تقدر )34(حیث بلغ عددهم 

�فسر ضعف المستو� العلمي لهؤالء المدر�ین والذ� ال یواكب تطورات التدر�ب الر�اضي الحدیث 

أما ف�ما یخص الفئة المت�ق�ة من المدر�ین  وخاصة ف�ما یخص عمل�ة اكتشاف المواهب الناشئة،

�أن استعمال االخت�ارات  فأجابوا) %29.16(أ� بنس�ة  مدرب )14(بلغ عددهم  والذین 

 إجا�اتهموالق�اسات أثناء عمل�ة االكتشاف �ان یندرج ضمن مسارهم التكو�ني، وأثناء تعلیلهم على 
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لتكو�ن تبین أن ال�عض منهم فق� ممن لهم 

واف�ة حیث ظهر ذلك في ذ�رهم لمجموعة من االخت�ارات والق�اسات المعترف بها 

یبین المستو� الجید لهؤالء  وهذا ما

اآلخر المدر�ین ولكن هذه النس�ة هي نس�ة ضع�فة مقارنة �مجموعة عینة ال�حث، أما ال�عض 

حیث ظهر ذلك من خالل تعلیلهم 

وقد تبین �أنهم ل�ست لهم الدرا�ة الكاف�ة ف�ما یخص استعمال االخت�ارات والق�اسات وجهلهم للكثیر 

 )المتوقع(لتكرار المحتمل وا )المشاهد

الخام على النتائج ) �2ا(المؤسس على الفرض الصفر�، تم استخدام اخت�ار حسن المطا�قة 

المحسو�ة �2اكبر من الق�مة الجدول�ة، حیث بلغت 

درجة و  0.05مستو� الداللة  عند

وعل�ه �م�ن  ،%95، و�التالي فأنه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة 

المتوقعة والتي  والق�م )المشاهدة(

تعتبر فروق جوهر�ة ال �م�ن أن ترجع إلى الصدفة، ومما سب� یر� و�ستخلص الطالب ال�احث 

�أن استعمال االخت�ارات والق�اسات أثناء عمل�ة االكتشاف لم یندرج ضمن مسار تكو�ن أغلب هؤالء 

  
 .)09(التمثیل الب�اني لنتائج السؤال 

70,83%
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لتكو�ن تبین أن ال�عض منهم فق� ممن لهم وتقد�مهم لالخت�ارات والق�اسات التي �انت ضمن هذا ا

واف�ة حیث ظهر ذلك في ذ�رهم لمجموعة من االخت�ارات والق�اسات المعترف بها الكاف�ة و 

وهذا ما )بدن�ة ومهار�ة وفسیولوج�ة ومورفولوج�ة(وصنفوها �اآلتي 

المدر�ین ولكن هذه النس�ة هي نس�ة ضع�فة مقارنة �مجموعة عینة ال�حث، أما ال�عض 

حیث ظهر ذلك من خالل تعلیلهم  هم بهذه االخت�ارات والق�اسات هي معرفة سطح�ة

وقد تبین �أنهم ل�ست لهم الدرا�ة الكاف�ة ف�ما یخص استعمال االخت�ارات والق�اسات وجهلهم للكثیر 

  .منها و��ف�ة وطر�قة استعمالها

المشاهد(ومن أجل معرفة مد� داللة الفرق بین التكرار الواقعي 

المؤسس على الفرض الصفر�، تم استخدام اخت�ار حسن المطا�قة 

كبر من الق�مة الجدول�ة، حیث بلغت ، وقد وجدنا �أنه أالمتحصل علیها لیتم حسا�ه

عند )3.84(الجدول�ة والتي بلغت  �2ا وهي أكبر من ق�م

، و�التالي فأنه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة 1)=

(القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

تعتبر فروق جوهر�ة ال �م�ن أن ترجع إلى الصدفة، ومما سب� یر� و�ستخلص الطالب ال�احث 

�أن استعمال االخت�ارات والق�اسات أثناء عمل�ة االكتشاف لم یندرج ضمن مسار تكو�ن أغلب هؤالء 

التمثیل الب�اني لنتائج السؤال ): 20(الش�ل رقم 

29,16%

الفصل الثاني                         

وتقد�مهم لالخت�ارات والق�اسات التي �انت ضمن هذا ا

كاف�ة و الدرا�ة ال

وصنفوها �اآلتي 

المدر�ین ولكن هذه النس�ة هي نس�ة ضع�فة مقارنة �مجموعة عینة ال�حث، أما ال�عض 

هم بهذه االخت�ارات والق�اسات هي معرفة سطح�ةفدرایتهم ومعرفت

وقد تبین �أنهم ل�ست لهم الدرا�ة الكاف�ة ف�ما یخص استعمال االخت�ارات والق�اسات وجهلهم للكثیر 

منها و��ف�ة وطر�قة استعمالها

ومن أجل معرفة مد� داللة الفرق بین التكرار الواقعي 

المؤسس على الفرض الصفر�، تم استخدام اخت�ار حسن المطا�قة 

المتحصل علیها لیتم حسا�ه

وهي أكبر من ق�م )8.32(

)=1- ن(الحر�ة 

القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

تعتبر فروق جوهر�ة ال �م�ن أن ترجع إلى الصدفة، ومما سب� یر� و�ستخلص الطالب ال�احث 

�أن استعمال االخت�ارات والق�اسات أثناء عمل�ة االكتشاف لم یندرج ضمن مسار تكو�ن أغلب هؤالء 

  .المدر�ین

  

  

نعم

ال
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    : االستنتاج

ما تم ذ�ره من تحلیل ومناقشة لنتائج الجدول الساب�، نجد �أن معظم المدر�ین ال �ل من خالل 

یدر�ون أو ل�ست لهم الدرا�ة الكاف�ة ���ف�ة استعمال االخت�ارات والق�اسات أثناء الق�ام �عمل�ة 

الق�ام �ه وهو التنبؤ  �صددهم  االكتشاف وذلك راجع إلى التكو�ن الذ� تلقوه والذ� ال یلبي ما

ومنه نستنتج �أن تقو�م الالعبین الناشئین من أجل عمل�ة ، )المواهب( واكتشاف العصافیر النادرة

   .االكتشاف هو تقو�م ذاتي مبني على أسس غیر علم�ة و�بتعد عن الموضوع�ة

  لقدم؟تمنحك الجهات المسؤول�ة تر�صات وتكو�نات مستمرة في مجال �رة ا ):10(السؤال رقم  

معرفة ما إذا �ان المدر�ون �ستفیدون من تر�صات وتكو�نات  ):10(الغرض من السؤال رقم 

  . مستمرة لمجابهة ومواك�ة تطورات �رة القدم الحدیثة

  .یوضح ما مد� حصول المدر�ین على دورات تكو�ن�ة في مجال �رة القدم): 17(الجدول رقم 

  األجوبة
  

المجم  أبدا  نادرا  أحیانا  دائما
  وع

  2كا
المحسو

  بة

  2كا
الجدو

  لیة

مستوى 
  الداللة

درجة 
الحری

  ة

الداللة 
اإلحصا

  ئیة

  التكرارات
  

02  06  31  09  48    
 
42.16 

  
 
7.81 

  
 
0.05 

  
 

03 

 
 

  12    12    12    12    دال

النسبة 
)%(  
  

  
%4.16 

  
12.5 
% 

  
64.58

% 

 
18.75

% 

 
100
% 

   :التحلیل والمناقشة

في أنهم أعاله نالح� �أن أغلب إجا�ات المدر�ین تمثلت في  وضحالم) 17(من خالل الجدول رقم 

مدرب من  )31(، حیث بلغ عددهم تر�صات وتكو�نات في مجال �رة القدمنادرا ما �حصلون على 

محدود�ة مستو� وتكو�ن هؤالء �فسر  وهذا ما، )64.58%(بـ مجموع عینة ال�حث أ� بنس�ة تقدر

�ق�ة  أما ف�ما یخص ،و�برر نقص تكو�نهم و�فاءاتهم ف�ما یخص علوم �رة القدم الحدیثةالمدر�ین 

�قول �أنهم ال �حصلون أبدا على تر�صات وتكو�نات  فال�عض منهم المدر�ین فلقد اختلفت إجا�اتهم،

وال�عض اآلخر ، )%18.75(تقدر بـ أ� بنس�ة ینمدر� )09(بلغ عددهم  في مجال �رة القدم وقد

مدر�ین أ� بنس�ة  )06(�قول �أنهم �حصلون على التر�صات والتكو�نات أح�انا وقد بلغ عددهم 

، في حین نجد فئة قلیلة جدا ممن �حصلون على دورات تكو�ن�ة �صفة دائمة وقد بلغ )12.5%(

  .)%4.16(مدرب أ� بنس�ة  )02(عددهم 
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 )المتوقع(والتكرار المحتمل  )المشاهد

على النتائج الخام ) �2ا(اخت�ار حسن المطا�قة 

المحسو�ة �2االمتحصل علیها لیتم حسا�ه، وقد وجدنا �أنه أكبر من الق�مة الجدول�ة، حیث بلغت 

درجة و  0.05مستو� الداللة  عند 

وعل�ه �م�ن  ،%95، و�التالي فأنه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة 

والق�م المتوقعة والتي  )المشاهدة(

المدر�ین  الطالب ال�احث �أن إلى الصدفة، ومما سب� یر� 

  
  .)10(التمثیل الب�اني لنتائج السؤال 

لنتائج الجدول الساب�، نستنتج �أن أغلب�ة المدر�ین �عانون 

الحاصلة في علوم التدر�ب  عدم مسایرتهم للتطورات

الر�اضي الحدیث عامة وفي مجال �رة القدم خاصة وذلك راجع لنقص مشار�تهم في التر�صات 

والتكو�نات والملتق�ات التي تعمل على تجدید المعلومات واطالعهم ��ل ما هو جدید في عالم 

ل�ة االكتشاف ی�قى �عید التدر�ب، وعل�ه �م�ن القول �أن استعمال الطرق واألسالیب العلم�ة في عم

  ؟خاصة أثناء ق�ام�م �عمل�ة االكتشاف

معرفة ما إذا �ان هناك طرق وأسالیب علم�ة معینة أو خاصة 

18,75%
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المشاهد(ومن أجل معرفة مد� داللة الفرق بین التكرار الواقعي 

اخت�ار حسن المطا�قة المؤسس على الفرض الصفر�، تم استخدام 

المتحصل علیها لیتم حسا�ه، وقد وجدنا �أنه أكبر من الق�مة الجدول�ة، حیث بلغت 

 )7.81(الجدول�ة والتي بلغت  �2اوهي أكبر من ق�م 

، و�التالي فأنه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة 3)=

(القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

إلى الصدفة، ومما سب� یر� تعتبر فروق جوهر�ة ال �م�ن أن ترجع 

  .لون على تر�صات وتكو�نات في مجال �رة القدم

التمثیل الب�اني لنتائج السؤال ): 21(الش�ل رقم 

لنتائج الجدول الساب�، نستنتج �أن أغلب�ة المدر�ین �عانون من خالل ما تم ذ�ره من تحلیل ومناقشة 

عدم مسایرتهم للتطوراتو من نقص التكو�ن في مجال �رة القدم 

الر�اضي الحدیث عامة وفي مجال �رة القدم خاصة وذلك راجع لنقص مشار�تهم في التر�صات 

والتكو�نات والملتق�ات التي تعمل على تجدید المعلومات واطالعهم ��ل ما هو جدید في عالم 

التدر�ب، وعل�ه �م�ن القول �أن استعمال الطرق واألسالیب العلم�ة في عم

  .�ل ال�عد في ظل المستو� الضعیف والمحدود لهؤالء المدر�ین

خاصة أثناء ق�ام�م �عمل�ة االكتشافمعینة أو علم�ة هل تنتهجون طرق وأسالیب :)11

معرفة ما إذا �ان هناك طرق وأسالیب علم�ة معینة أو خاصة  ):11(الغرض من السؤال رقم 

  . �عتمد علیها المدر�ین أثناء ق�امهم �عمل�ة االكتشاف

4,16%

12,5%

64,58%

18,75

الفصل الثاني                         

ومن أجل معرفة مد� داللة الفرق بین التكرار الواقعي 

المؤسس على الفرض الصفر�، تم استخدام 

المتحصل علیها لیتم حسا�ه، وقد وجدنا �أنه أكبر من الق�مة الجدول�ة، حیث بلغت 

وهي أكبر من ق�م  )42.16(

)=1- ن(الحر�ة 

القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

تعتبر فروق جوهر�ة ال �م�ن أن ترجع 

لون على تر�صات وتكو�نات في مجال �رة القدمنادرا ما �حص

  :االستنتاج 

من خالل ما تم ذ�ره من تحلیل ومناقشة 

من نقص التكو�ن في مجال �رة القدم 

الر�اضي الحدیث عامة وفي مجال �رة القدم خاصة وذلك راجع لنقص مشار�تهم في التر�صات 

والتكو�نات والملتق�ات التي تعمل على تجدید المعلومات واطالعهم ��ل ما هو جدید في عالم 

التدر�ب، وعل�ه �م�ن القول �أن استعمال الطرق واألسالیب العلم�ة في عم

�ل ال�عد في ظل المستو� الضعیف والمحدود لهؤالء المدر�ین

11(السؤال رقم 

الغرض من السؤال رقم 

�عتمد علیها المدر�ین أثناء ق�امهم �عمل�ة االكتشاف

دائما

احیانا

نادرا

أبدا



"للمدر�ین"الموجه  ستب�انرض وتحلیل ومناقشة نتائج االعالفصل الثاني                         

 

 170 

یوضح ما إذا �ان هناك طرق وأسالیب علم�ة منتهجة من طرف المدر�ین أثناء ): 18(الجدول رقم 

  .ق�امهم �عمل�ة االكتشاف

  األجوبة
  

  2كا  المجموع  ال        نعم
  المحسوبة

  2كا
  الجدولیة

مستوى 
  الداللة

درجة 
  الحریة

الداللة 
  اإلحصائیة

  التكرارات
  

11  37  48    
 

14.08 

  
 

3.84 

  
 

0.05 

  
 

01 

 
 

  دال
  24    24  

النسبة 
)%(  
  

  
%22.91 

  
77.08

% 

  
%100 

   :التحلیل والمناقشة

في أنهم ال أعاله نالح� �أن أغلب إجا�ات المدر�ین تمثلت  مبینال) 18(من خالل الجدول رقم 

مدرب  )37(حیث بلغ عددهم  أثناء ق�امهم �عمل�ة االكتشاف علم�ة معینة ینتهجون طرق وأسالیب

�أن معظم المدر�ین ال یرتكزون وهذا ما ، )%77.08(بـ من مجموع عینة ال�حث أ� بنس�ة تقدر

أو لخطوات تطب�قها أو لجهلهم  �أهمیتهاعلى أسس علم�ة معینة في عمل�ة االكتشاف سواء لجهلهم 

لها �صفة عامة أو لظروف معینة تجعلهم في �عض األح�ان في استغناء عنها �عدم وجود قاعدة 

فئة من  أجابتفي حین  ،في هذه العمل�ة المسئولینعر�ضة من المواهب الناشئة أو تدخل �عض 

�أنهم ینتهجون طرق وأسالیب ) %22.91(مدرب أ� بنس�ة  )11(بـعددهم المدر�ین والذین قدر 

 �أنهمحیث أكدوا ذلك من خالل تعلیلهم على إجا�اتهم  ،ق�امهم �عمل�ة االكتشاف أثناءعلم�ة 

�قومون �مقارنة النتائج المتحصل علیها في االخت�ارات والق�اسات مع �عضها ال�عض لیتم �عد ذلك 

اكتشاف المتفوقین من خالل نتائجهم، لذلك �م�ن القول �أن هذه الفئة المعتبرة من المدر�ین 

   .منهجیین في عملهم إلى حد ما و�بتعدون عن االرتجال والذات�ة في االخت�ار واالكتشاف

 )المتوقع(والتكرار المحتمل  )المشاهد(ومن أجل معرفة مد� داللة الفرق بین التكرار الواقعي 

على النتائج الخام ) �2ا(المؤسس على الفرض الصفر�، تم استخدام اخت�ار حسن المطا�قة 

المحسو�ة �2االمتحصل علیها لیتم حسا�ه، وقد وجدنا �أنه أكبر من الق�مة الجدول�ة، حیث بلغت 

درجة و  0.05مستو� الداللة  عند )3.84(الجدول�ة والتي بلغت  �2اوهي أكبر من ق�م  )14.08(

وعل�ه �م�ن  ،%95، و�التالي فأنه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة 1)=1- ن(الحر�ة 

والق�م المتوقعة والتي  )المشاهدة(القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

أغلب الطالب ال�احث �أن  إلى الصدفة، ومما سب� یر� تعتبر فروق جوهر�ة ال �م�ن أن ترجع 

  .نة أثناء ق�امهم �عمل�ة االكتشافالمدر�ین ال ینتهجون طرق وأسالیب معی
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  .)11(التمثیل الب�اني لنتائج السؤال 

نستنتج �أن معظم المدر�ین ال  نتائج الجدول الساب�،

واضحة أثناء ق�امهم �عمل�ة االكتشاف وهذا �الرغم من التطور 

الدارسات وال�حوث التي تناولت  ب الر�اضي و�ذا

مبن�ة على  هذا الموضوع ��ثرة، وعل�ه فإن هؤالء المدر�ین ل�ست لدیهم إستراتیج�ة واضحة المعالم

هم ف�ما یخص تطب�قهم لعمل�ة االكتشاف وأن ذلك راجع سواء لنقص تكو�ن

 �ن علىفي استغناء عنها و مجبر 

  هي األسس التي تعتمدون علیها في عمل�ة اكتشاف الموهو�ین من الناشئین؟

معرفة ما إذا �ان المدرب یت�ع األسس العلم�ة في اكتشاف 

  .یوضح على ماذا �عتمد المدرب في عمل�ة اكتشاف المواهب

  2كا
  الجدولیة

مستوى 
  الداللة

درجة 
الحر

  یة

الداللة 
  اإلحصائیة

  
 

5.99 

  
 
0.05 

  
 

02 

 
 

  دال

77,08%
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التمثیل الب�اني لنتائج السؤال ): 22(الش�ل رقم 

نتائج الجدول الساب�،ما تم ذ�ره في تحلیل ومناقشة 

واضحة أثناء ق�امهم �عمل�ة االكتشاف وهذا �الرغم من التطور  و ثابتة�عتمدون على طر�قة علم�ة 

ب الر�اضي و�ذاالتدر� لمسجل في مجال الق�اس والتقو�م

هذا الموضوع ��ثرة، وعل�ه فإن هؤالء المدر�ین ل�ست لدیهم إستراتیج�ة واضحة المعالم

ف�ما یخص تطب�قهم لعمل�ة االكتشاف وأن ذلك راجع سواء لنقص تكو�ن أطر وأسس علم�ة

في استغناء عنها و مجبر  مالعلم�ة أو الظروف المح�طة التي تجعله مومؤهالته

 . ستعمال طرق غیر علم�ة ول�ست لها مصداق�ة

هي األسس التي تعتمدون علیها في عمل�ة اكتشاف الموهو�ین من الناشئین؟ ما ):12

  إذا �انت هناك أسس أخر� فما هي هذه األسس؟

معرفة ما إذا �ان المدرب یت�ع األسس العلم�ة في اكتشاف  ):12(الغرض من السؤال رقم 

یوضح على ماذا �عتمد المدرب في عمل�ة اكتشاف المواهب): 19

المالحظة 
عن طریق 
المقابالت 
  التنافسیة

اختبارات 
والقیاسات 

مع 
المقابالت 
  التنافسیة

أسس 
  أخرى

المجمو
  ع

  2كا
المحسو

  بة

  03  15  48    
 
34.5 

16    16    16  

%62.5
  

%6.25 
  

%31.25 
 

%100 

22,91%

77,08

الفصل الثاني                         

  : االستنتاج

ما تم ذ�ره في تحلیل ومناقشة من خالل �ل 

�عتمدون على طر�قة علم�ة 

لمسجل في مجال الق�اس والتقو�مالعلمي ا

هذا الموضوع ��ثرة، وعل�ه فإن هؤالء المدر�ین ل�ست لدیهم إستراتیج�ة واضحة المعالم

أطر وأسس علم�ة

ومؤهالته و�فاءتهم

ستعمال طرق غیر علم�ة ول�ست لها مصداق�ةا

12(السؤال رقم 

إذا �انت هناك أسس أخر� فما هي هذه األسس؟ -

الغرض من السؤال رقم 

  . المواهب

19(الجدول رقم 

  األجوبة
  

المالحظة 
عن طریق 
المقابالت 
التنافسیة

  التكرارات
  

30  

  

النسبة 
)%(  
  

  
62.5 

نعم

ال
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   :التحلیل والمناقشة

بلغ عددهم ی یتضح أن نس�ة �بیرة من المدر�ین والذین أعاله مبینال) 19(من خالل الجدول رقم 

�عتمدون في عمل�ة اكتشاف ، )62.5%(بـ مدرب من مجموع عینة ال�حث أ� بنس�ة تقدر )30(

الموهو�ین من الناشئین على المالحظة عن طر�� المقا�الت التنافس�ة، أما فئة أخر� من المدر�ین 

فإنهم �عتمدون على االخت�ارات والق�اسات،  )%6.25(مدر�ین أ� بنس�ة  )03(والذین یبلغ عددهم 

فإنهم �عتمدون  )%34.5(بنس�ة  مدرب أ� )15(بینما فئة أخر� وهي من نفس العینة والمقدرة بـ

ن هناك اختالف في ذ�ره في تحلیل الجدول یتضح لنا �أعلى أسس أخر�، ومن خالل �ل ما سب� 

إجا�ات المدر�ین حول األسس التي �عتمدون علیها في عمل�ة اكتشاف المواهب، حیث أجاب معظم 

ف�ة الكتشاف المواهب، وهذا ما المدر�ین �أن المالحظة عن طر�� المقا�الت التنافس�ة هي طر�قة �ا

�فسر و�ؤ�د اعتمادهم على الطر�قة التقلید�ة المبن�ة على الصدفة والعشوائ�ة في االخت�ار وذلك 

لألسس العلم�ة مما یؤ�د عشوائ�ة هذه العمل�ة التي من �غض النظر عن إیجاب�اتها مع إهمالهم 

اهب فذة �م�ن أن تكون لها شأن �بیر خاللها �م�ن إهدار الكثیر من الجهد والوقت مع تضی�ع مو 

أنظر الفصل استراتج�ات اكتشاف ( سعد فتح هللا دمحم العالم.دفي المستقبل وهذا ما أشار إل�ه 

، وعل�ه فإن هذه العمل�ة ما زالت �عیدة �ل ال�عد عن الموضوع�ة )62الموهو�ین الناشئین ص 

�عتمدون على  �أنهموذلك لتحقی� الهدف المطلوب، أما ف�ما یخص المدر�ین الذین أجابوا 

 )03(االخت�ارات والق�اسات �اإلضافة إلى المقا�الت التنافس�ة فهم فئة ضع�فة جدا و�بلغ عددهم 

�عتمدون على أسس أخر�  �أنهما الفئة المت�ق�ة والذین أجابوا ، أم)%6.25(مدر�ین أ� بنس�ة 

ف�انوا تقر��ا في نفس اتجاه المدر�ین الذین �عتمدون على المالحظة، حیث أكدوا ذلك من خالل 

 )3 ضد 3(الناشئین لدیهم تتم من خالل طر�قة تعلیلهم على إجا�اتهم �أن عمل�ة اكتشاف 

االكتشاف هو أقرب إلى الذات�ة  أوالنوع من التقو�م �اإلضافة إلى الفحوص الطب�ة وهذا 

   .)المالحظة(

المؤسس  )المتوقع(والتكرار المحتمل  )المشاهد(مد� داللة الفرق بین التكرار الواقعي  ولتأكد من

على النتائج الخام المتحصل علیها ) �2ا(على الفرض الصفر�، تم استخدام اخت�ار حسن المطا�قة 

وهي أكبر  )34.5(المحسو�ة �2الیتم حسا�ه، وقد وجدنا �أنه أكبر من الق�مة الجدول�ة، حیث بلغت 

، 1)=1-ن(درجة الحر�ة و  0.05مستو� الداللة  عند )5.99(الجدول�ة والتي بلغت  �2امن ق�م 

وعل�ه �م�ن القول �أنه یوجد فروق  ،%95نه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة و�التالي فإ

والق�م المتوقعة والتي تعتبر فروق جوهر�ة ال  )المشاهدة(ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 
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�عتمدون على �م�ن أن ترجع إلى الصدفة، ومما سب� یر� الطالب ال�احث �أن أغلب المدر�ین 

مقا�الت التنافس�ة �أساس في عمل�ة اكتشاف 

  
  .)12(التمثیل الب�اني لنتائج السؤال 

 أغلب�ةإذن فمن خالل النتائج المتحصل علیها والتي تم تحلیلها ومناقشتها سا�قا، نستنتج �أن 

المدر�ین �عتمدون عند الق�ام �عمل�ة اكتشاف الموهو�ین من الناشئین على طر�قة المالحظة، والتي 

�اعت�ارها تمتاز �قدر �بیر من الذات�ة، 

ة من �مجموع وتأس�سهااالستغناء عنها بل تثمینها 

االخت�ارات والق�اسات والمعاییر التي تجعل من هذه العمل�ة تمتاز �المصداق�ة وذات طا�ع علمي 

  .�ة تسمح �التنبؤ �مستقبل الناشئ

  هل تقومون �عمل�ة اكتشاف المواهب بناء على الخبرة الشخص�ة؟

معرفة ما إذا �انت عمل�ة االكتشاف تعتمد على الذات�ة أو 

  .یوضح ما إذا �انت عمل�ة االكتشاف تعتمد على الخبرة الشخص�ة للمدرب

  
مستوى 

  الداللة
درجة 
  الحریة

الداللة 
  اإلحصائیة

 
  

 
0.05 

  
 

01 

 
 

  دال

6,25%

31,25%
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�م�ن أن ترجع إلى الصدفة، ومما سب� یر� الطالب ال�احث �أن أغلب المدر�ین 

مقا�الت التنافس�ة �أساس في عمل�ة اكتشاف الطر�قة التقلید�ة المتمثلة في المالحظة من خالل ال

  . الناشئین الموهو�ین

التمثیل الب�اني لنتائج السؤال ): 23(الش�ل رقم 

إذن فمن خالل النتائج المتحصل علیها والتي تم تحلیلها ومناقشتها سا�قا، نستنتج �أن 

المدر�ین �عتمدون عند الق�ام �عمل�ة اكتشاف الموهو�ین من الناشئین على طر�قة المالحظة، والتي 

�اعت�ارها تمتاز �قدر �بیر من الذات�ة،  وسلب�اتال یخفى على أحد ما لهذه الطر�قة من نقائص 

االستغناء عنها بل تثمینها  أو إن�ارهاولكن في نفس الوقت ال �م�ن 

االخت�ارات والق�اسات والمعاییر التي تجعل من هذه العمل�ة تمتاز �المصداق�ة وذات طا�ع علمي 

�ة تسمح �التنبؤ �مستقبل الناشئعلم وأسس�ضمن اكتشاف مبني على قواعد 

هل تقومون �عمل�ة اكتشاف المواهب بناء على الخبرة الشخص�ة؟ ):13

معرفة ما إذا �انت عمل�ة االكتشاف تعتمد على الذات�ة أو  ):13(الغرض من السؤال رقم 

یوضح ما إذا �انت عمل�ة االكتشاف تعتمد على الخبرة الشخص�ة للمدرب): 20

  2كا  المجموع  ال        
  المحسوبة

  2كا
  الجدولیة

  05  48    
 

30.08 

  
 

3.84 
24    24  

%89.58
  

10.41
% 

  
%100 

62,5%

المالحظة عن طریق المقابالت التنافسیة

االختبارات والقیاسات مع المقابالت الشخصیة

أسس أخرى

الفصل الثاني                         

�م�ن أن ترجع إلى الصدفة، ومما سب� یر� الطالب ال�احث �أن أغلب المدر�ین 

الطر�قة التقلید�ة المتمثلة في المالحظة من خالل ال

الناشئین الموهو�ین

  : االستنتاج

إذن فمن خالل النتائج المتحصل علیها والتي تم تحلیلها ومناقشتها سا�قا، نستنتج �أن 

المدر�ین �عتمدون عند الق�ام �عمل�ة اكتشاف الموهو�ین من الناشئین على طر�قة المالحظة، والتي 

ال یخفى على أحد ما لهذه الطر�قة من نقائص 

ولكن في نفس الوقت ال �م�ن 

االخت�ارات والق�اسات والمعاییر التي تجعل من هذه العمل�ة تمتاز �المصداق�ة وذات طا�ع علمي 

�ضمن اكتشاف مبني على قواعد 

13(السؤال رقم 

الغرض من السؤال رقم 

  . الموضوع�ة

20(الجدول رقم 

  األجوبة
  

  نعم

  التكرارات
  

43  

  

النسبة 
)%(  
  

  
89.58 

المالحظة عن طریق المقابالت التنافسیة

االختبارات والقیاسات مع المقابالت الشخصیة
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یبین أن اغلب إجا�ات المدر�ین تمثلت في أنهم �عتمدون على خبرتهم 

مدرب من مجموع  )43(بلغ عددهم 

- 10- 9- 8(وهذا ما �فسر و�برر نتائج الع�ارات 

والتي تؤ�د نقص تكو�ن و�فاءة المدر�ین مما یجعلهم �قتصرون في عمل�ة االكتشاف 

مما ینتج عنه اكتشاف عشوائي وعن طر�� 

 )05(الصدفة للناشئین الموهو�ین، أما ف�ما یخص الفئة المت�ق�ة وهي من نفس العینة والمقدرة بـ

فأجابوا �أنهم ال �عتمدون �ثیرا على خبرتهم الشخص�ة 

لیها ولكن هذه الفئة هي ضع�فة مقارنة �فئة 

  . المدر�ین الذین �عتمدون على خبرتهم الشخص�ة في عمل�ة االكتشاف

 )المتوقع(والتكرار المحتمل  )المشاهد

على النتائج الخام ) �2ا(المؤسس على الفرض الصفر�، تم استخدام اخت�ار حسن المطا�قة 

المحسو�ة �2االمتحصل علیها لیتم حسا�ه، وقد وجدنا �أنه أكبر من الق�مة الجدول�ة، حیث بلغت 

درجة و  0.05مستو� الداللة  عند 

وعل�ه �م�ن  ،%95، و�التالي فإنه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة 

والق�م المتوقعة والتي  )المشاهدة(

أن ترجع إلى الصدفة، ومما سب� استخلص الطالب ال�احث �أن 

ة اكتشاف إذا لم نقل جلهم �عتمدون على خبرتهم الشخص�ة لوحدها في عمل�

  
  .)13(التمثیل الب�اني لنتائج السؤال 
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   :التحلیل والمناقشة

یبین أن اغلب إجا�ات المدر�ین تمثلت في أنهم �عتمدون على خبرتهم ) 20(من خالل الجدول رقم 

بلغ عددهم الشخص�ة والمهن�ة أثناء ق�امهم �عمل�ة اكتشاف المواهب حیث 

وهذا ما �فسر و�برر نتائج الع�ارات  ،)%89.58(بـ عینة ال�حث أ� بنس�ة تقدر

والتي تؤ�د نقص تكو�ن و�فاءة المدر�ین مما یجعلهم �قتصرون في عمل�ة االكتشاف 

مما ینتج عنه اكتشاف عشوائي وعن طر��  الذات�ة واالرتجال�ة، الطرق التقلید�ة المبن�ة على

الصدفة للناشئین الموهو�ین، أما ف�ما یخص الفئة المت�ق�ة وهي من نفس العینة والمقدرة بـ

فأجابوا �أنهم ال �عتمدون �ثیرا على خبرتهم الشخص�ة  )%10.41(مدر�ین أ� بنس�ة تقدر بـ

لیها ولكن هذه الفئة هي ضع�فة مقارنة �فئة لوحدها وٕانما هناك مجموعة من االخت�ارات �عتمدون ع

المدر�ین الذین �عتمدون على خبرتهم الشخص�ة في عمل�ة االكتشاف

المشاهد(مد� داللة الفرق بین التكرار الواقعي  ومن أجل معرفة

المؤسس على الفرض الصفر�، تم استخدام اخت�ار حسن المطا�قة 

المتحصل علیها لیتم حسا�ه، وقد وجدنا �أنه أكبر من الق�مة الجدول�ة، حیث بلغت 

 )3.84(الجدول�ة والتي بلغت  �2اوهي أكبر من ق�م 

، و�التالي فإنه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة 1)=

(القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

أن ترجع إلى الصدفة، ومما سب� استخلص الطالب ال�احث �أن تعتبر فروق جوهر�ة ال �م�ن 

إذا لم نقل جلهم �عتمدون على خبرتهم الشخص�ة لوحدها في عمل� 

   .الموهو�ین من الناشئین

التمثیل الب�اني لنتائج السؤال ): 24(الش�ل رقم 

89,58%

10,41%

الفصل الثاني                         

التحلیل والمناقشة

من خالل الجدول رقم ف

الشخص�ة والمهن�ة أثناء ق�امهم �عمل�ة اكتشاف المواهب حیث 

عینة ال�حث أ� بنس�ة تقدر

والتي تؤ�د نقص تكو�ن و�فاءة المدر�ین مما یجعلهم �قتصرون في عمل�ة االكتشاف  )11-12

الطرق التقلید�ة المبن�ة على على

الصدفة للناشئین الموهو�ین، أما ف�ما یخص الفئة المت�ق�ة وهي من نفس العینة والمقدرة بـ

مدر�ین أ� بنس�ة تقدر بـ

لوحدها وٕانما هناك مجموعة من االخت�ارات �عتمدون ع

المدر�ین الذین �عتمدون على خبرتهم الشخص�ة في عمل�ة االكتشاف

ومن أجل معرفة

المؤسس على الفرض الصفر�، تم استخدام اخت�ار حسن المطا�قة 

المتحصل علیها لیتم حسا�ه، وقد وجدنا �أنه أكبر من الق�مة الجدول�ة، حیث بلغت 

وهي أكبر من ق�م  )30.08(

)=1- ن(الحر�ة 

القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

تعتبر فروق جوهر�ة ال �م�ن 

 المدر�ین معظم

الموهو�ین من الناشئین

نعم

ال
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  : االستنتاج

نستنتج �أن أغلب�ة  إذن فمن خالل النتائج المتحصل علیها والتي تم تحلیلها ومناقشتها سا�قا،

المدر�ین �عتمدون على خبرتهم الشخص�ة في عمل�ة االكتشاف وهذا ما یتناقض و�تنافى مع األسس 

والمتطل�ات العلم�ة لهذه العمل�ة، وذلك مما یؤد� إلى ض�اع وتسرب المواهب في �ثیر من 

�ة على الخبرة األح�ان، وعل�ه فإن عمل�ة االكتشاف على مستو� مدارس األند�ة هي عمل�ة مبن

ن هذه وجدت، و�التالي �م�ن القول �أ الشخص�ة للمدرب أكثر منها �فاءاته وقدراته العلم�ة إن

  .  العمل�ة تمتاز �العشوائ�ة والصدفة في االخت�ار
  

هل تتوفر لد��م درجات أو مستو�ات مع�ار�ة معتمدة تستخدمونها في معرفة  ):14(السؤال رقم 

  أثناء عمل�ة االكتشاف؟ )والبدن�ة والمهار�ة المورفولوج�ة(قدرات الناشئین 

معرفة ما إذا �ان هؤالء المدر�ین مدعومین بدرجات ومستو�ات  ):14(الغرض من السؤال رقم 

  .مع�ار�ة معتمدة تساعدهم في عمل�ة االكتشاف

المدر�ین والتي یوضح ما مد� توفر الدرجات أو المستو�ات المع�ار�ة لد� ): 21(الجدول رقم 

  .تساعدهم في عمل�ة اكتشاف الموهو�ین الناشئین

  األجوبة
  

  2كا  المجموع  ال        نعم
  المحسوبة

  2كا
  الجدولیة

مستوى 
  الداللة

درجة 
  الحریة

الداللة 
  اإلحصائیة

  التكرارات
  

00  48  48    
 

24 

  
 

3.84 

  
 

0.05 

  
 

01 

 
 

  دال
  24    24  

النسبة 
)%(  
  

  
%00 

  
%100 

  
%100 

   :التحلیل والمناقشة

ال تتوفر لدیهم درجات تبین �أن جل المدر�ین تمثلت إجا�اتهم في أنه ) 21(من خالل الجدول رقم ف

المورفولوج�ة ( بین الناشئینفي معرفة قدرات الالع ستخدمونها� تمدةأو مستو�ات مع�ار�ة مع

مدرب من مجموع عینة  )48(بلغ عددهم حیث  ،كتشافالعمل�ة اق�امهم �أثناء  )والبدن�ة والمهار�ة

لهؤالء طب�عة العمل العشوائي والفوضو�  وهذا ما �فسر و�برر  ،)%100(بـ ال�حث أ� بنس�ة تقدر

ستند إلى مستو�ات أو درجات مع�ار�ة �عز� إلیها في اخت�ار �مبني على الذات وال ال مدر�ینال

مدعومین أو تتوفر لدیهم درجات  �أنهم أجابواف�ما یخص المدر�ین الذین  أماناشئة، المواهب ال

ومستو�ات مع�ار�ة معتمدة و�ستخدمونها في معرفة قدرات الناشئین أثناء عمل�ة االكتشاف فال یوجد 
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عمل�ة  أنما سب� وهو  تأكیدفإن هذا یز�د من 

  

المؤسس  )المتوقع(والتكرار المحتمل 

على النتائج الخام المتحصل علیها 

وهي أكبر  )24(المحسو�ة �2اوقد وجدنا �أنه أكبر من الق�مة الجدول�ة، حیث بلغت 

، 1)=1-ن(درجة الحر�ة و  0.05

وعل�ه �م�ن القول �أنه یوجد فروق 

والق�م المتوقعة والتي تعتبر فروق جوهر�ة ال 

هؤالء المدر�ین غیر مدعومین وال الطالب ال�احث �أن 

تتوفر لدیهم درجات ومستو�ات مع�ار�ة معتمدة �ستعینون بها في معرفة قدرات الناشئین 

  
  ).14(التمثیل الب�اني لنتائج السؤال 

ن هناك إجماع �أ المتحصل علیها والتي تم تحلیلها ومناقشتها سا�قا، نستنتج

من قبل المدر�ین حول أن نظام االكتشاف حال�ا هو نظام قائم على الخصوص�ة والعشوائ�ة 

التي تكون نتائجها مبن�ة على أسس 

الكشف الم��ر لهؤالء المواهب، و�التالي 

محددة حال�ا مبن�ة یوجد نظام أو إستراتیج�ة 
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فإن هذا یز�د من  ، وعل�ه)%00(مدرب ونسبتهم معدومة 

   .االكتشاف متوقفة أساسا على الخبرة الشخص�ة والذات�ة للمدرب

والتكرار المحتمل  )المشاهد(معرفة مد� داللة الفرق بین التكرار الواقعي 

على النتائج الخام المتحصل علیها ) �2ا(على الفرض الصفر�، تم استخدام اخت�ار حسن المطا�قة 

وقد وجدنا �أنه أكبر من الق�مة الجدول�ة، حیث بلغت 

0.05مستو� الداللة  عند )3.84(الجدول�ة والتي بلغت 

وعل�ه �م�ن القول �أنه یوجد فروق  ،%95و�التالي فإنه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة 

والق�م المتوقعة والتي تعتبر فروق جوهر�ة ال  )المشاهدة(ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

الطالب ال�احث �أن  یر� �م�ن أن ترجع إلى الصدفة، ومما سب� 

تتوفر لدیهم درجات ومستو�ات مع�ار�ة معتمدة �ستعینون بها في معرفة قدرات الناشئین 

  .أثناء عمل�ة االكتشاف )المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة

التمثیل الب�اني لنتائج السؤال ): 25(الش�ل رقم 

المتحصل علیها والتي تم تحلیلها ومناقشتها سا�قا، نستنتجإذن فمن خالل النتائج 

من قبل المدر�ین حول أن نظام االكتشاف حال�ا هو نظام قائم على الخصوص�ة والعشوائ�ة 

التي تكون نتائجها مبن�ة على أسس م الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة والصدفة دون مراعاة استخدا

الكشف الم��ر لهؤالء المواهب، و�التالي �ذا �ة �حیث تساعد في التنبؤ و علم�ة صح�حة وموضوع

یوجد نظام أو إستراتیج�ة  ال �أنهفقد تبین من خالل عینة المدر�ین المستجو�ین 

0%

100%

الفصل الثاني                         

مدرب ونسبتهم معدومة  )00(

االكتشاف متوقفة أساسا على الخبرة الشخص�ة والذات�ة للمدرب

معرفة مد� داللة الفرق بین التكرار الواقعي  وقصد

على الفرض الصفر�، تم استخدام اخت�ار حسن المطا�قة 

وقد وجدنا �أنه أكبر من الق�مة الجدول�ة، حیث بلغت لیتم حسا�ه، 

الجدول�ة والتي بلغت  �2امن ق�م 

و�التالي فإنه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة 

ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

�م�ن أن ترجع إلى الصدفة، ومما سب� 

تتوفر لدیهم درجات ومستو�ات مع�ار�ة معتمدة �ستعینون بها في معرفة قدرات الناشئین 

المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة(

  : االستنتاج

إذن فمن خالل النتائج 

من قبل المدر�ین حول أن نظام االكتشاف حال�ا هو نظام قائم على الخصوص�ة والعشوائ�ة 

والصدفة دون مراعاة استخدا

علم�ة صح�حة وموضوع

فقد تبین من خالل عینة المدر�ین المستجو�ین 

نعم

ال
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�رة القدم في ممارسة ل عمل�ة الكشف الم��ر للموهو�ینموجهة نحو الق�ام �على أسس علم�ة  

  .ل�ةالمستو�ات العا

�طار�ة االخت�ارات والدرجات والمستو�ات المع�ار�ة �أساس علمي في عمل�ة  :المحور الثالث

  .االكتشاف

هي الطر�قة التي تراها مبن�ة على أساس علمي في اكتشاف  �ح�م خبرتكم، ما ):15(السؤال رقم 

  الموهو�ین من الناشئین في �رة القدم؟

التعرف على ما مد� درا�ة المدر�ین �األسس العلم�ة المنتهجة في  ):15(الغرض من السؤال رقم 

  .عمل�ة االكتشاف

  .یوضح األسس العلم�ة من وجهة نظر المدر�ین): 22(الجدول رقم 

  األجوبة
  

االختبارات    المالحظة
  والقیاسات

طرق 
  أخرى

المجمو
  ع

  2كا
المحسو

  بة

  2كا
الجدولی

  ة

مستوى 
  الداللة

درجة 
الحر

  یة

الداللة 
  اإلحصائیة

  التكرارات
  

35  13  00  48    
 
39.12 

  
 
5.99 

  
 
0.05 

  
 

02 
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  16    16    16  

النسبة 
)%(  
  

  
%72.91 

  
%27.08 

  
%00 

 
%100 

   :التحلیل والمناقشة

�أن طر�قة االخت�ارات المدر�ین یرون  أغلب�ةالمبین أعاله نالح� �أن ) 22(من خالل الجدول رقم ف

 ،الناشئین في �رة القدموالق�اسات هي الطر�قة المبن�ة على أساس علمي في اكتشاف الموهو�ین من 

، أما فئة )%72.90(بـ مدرب من مجموع عینة ال�حث أ� بنس�ة تقدر )35(بلغ عددهم حیث 

هم یرو �أن ف )%20.83(مدر�ین أ� بنس�ة تقدر بـ )10(من المدر�ین والذین یبلغ عددهم  أخر� 

وهي من نفس العینة  أخر� طر�قة المالحظة تعتبر �أساس علمي في عمل�ة االكتشاف، بینما فئة 

فإنهم یرو �أن هناك طرق أخر� غیر االخت�ارات  )%6.25(مدر�ین أ� بنس�ة  )03(والمقدرة بـ

، إذن فمن خالل �ل ما سب� ذ�ره من قراءة والق�اسات تعتبر �أساس علمي في عمل�ة االكتشاف

ها �أساس انتهاجللجدول یتضح لنا �أن هناك اختالف في إجا�ات المدر�ین حول الطرق التي �م�ن 

حیث یر� معظم المدر�ین �ان طر�قة االخت�ارات والق�اسات هي  علمي في عمل�ة االكتشاف،

 األخیرةاالعتماد على هذه  �أهم�ةهؤالء المدر�ین  ودرا�ة�فسر معرفة  الطر�قة المثلى، وهذا ما

دم وذلك رغم عمل�ة اكتشاف المواهب في �رة الق إنجاحممنهج �ساهم و�ساعد في  علمي و �أساس

هذه الطر�قة نتائجها علم�ة ومقننة ومبن�ة على  أنعدم تطب�قهم لها، واقتناعهم بها راجع إلى 
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الصدق والموضوع�ة وتسمح �المقارنة وتب�ان الفروق بین الالعبین �حیث ال ��ون هناك ظلم 

ف�ما یخص  أمال�عض الالعبین في عدم اخت�ارهم و�التالي التقلیل من تسرب المواهب وض�اعها، 

العلمي في  األساس هب ال�عض منهم إلى أن المالحظة هي

غیر االخت�ارات والق�اسات، و�التالي 

الطر�قة المثلى التي تسمح لهم  أو�م�ن القول �أن هؤالء المدر�ین ال یدر�ون جیدا ما هو األسلوب 

 )المتوقع(والتكرار المحتمل  )المشاهد

على النتائج الخام ) �2ا(المؤسس على الفرض الصفر�، تم استخدام اخت�ار حسن المطا�قة 

المحسو�ة �2اعلیها لیتم حسا�ه، وقد وجدنا �أنه أكبر من الق�مة الجدول�ة، حیث بلغت 

درجة و  0.05مستو� الداللة  عند 

وعل�ه �م�ن  ،%95، و�التالي فإنه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة 

والق�م المتوقعة والتي  )المشاهدة(

ومما سب� یر� الطالب ال�احث �أن معظم 

لمي في عمل�ة استخدام طر�قة االخت�ارات والق�اسات �أساس ع

  .�ستعملونها أو أنهم �فضلون استعمالها فق�

  
  ).15(التمثیل الب�اني لنتائج السؤال 

هناك وعي  إذن فمن خالل النتائج المتحصل علیها والتي تم تحلیلها ومناقشتها سا�قا، نستنتج �أن

استخدام االخت�ارات والق�اسات �أساس علمي �ساعد في عمل�ة 

27,08%
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الصدق والموضوع�ة وتسمح �المقارنة وتب�ان الفروق بین الالعبین �حیث ال ��ون هناك ظلم 

ل�عض الالعبین في عدم اخت�ارهم و�التالي التقلیل من تسرب المواهب وض�اعها، 

هب ال�عض منهم إلى أن المالحظة هيمدر�ین وهم فئة قلیلة فقد ذ

غیر االخت�ارات والق�اسات، و�التالي  أخر� عمل�ة االكتشاف وال�عض اآلخر اعتبر وجود طرق 

�م�ن القول �أن هؤالء المدر�ین ال یدر�ون جیدا ما هو األسلوب 

    . وتساعدهم في اكتشاف المواهب على أسس علم�ة ودق�قة

المشاهد(معرفة مد� داللة الفرق بین التكرار الواقعي 

المؤسس على الفرض الصفر�، تم استخدام اخت�ار حسن المطا�قة 

علیها لیتم حسا�ه، وقد وجدنا �أنه أكبر من الق�مة الجدول�ة، حیث بلغت 

 )5.99(الجدول�ة والتي بلغت  �2اوهي أكبر من ق�م 

، و�التالي فإنه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة 2)=

(القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

ومما سب� یر� الطالب ال�احث �أن معظم  تعتبر فروق جوهر�ة ال �م�ن أن ترجع إلى الصدفة،

استخدام طر�قة االخت�ارات والق�اسات �أساس ع أهم�ةالمدر�ین یدر�ون ما مد� 

�ستعملونها أو أنهم �فضلون استعمالها فق� أنهماالكتشاف وذلك سواء 

التمثیل الب�اني لنتائج السؤال ): 26(الش�ل رقم 

إذن فمن خالل النتائج المتحصل علیها والتي تم تحلیلها ومناقشتها سا�قا، نستنتج �أن

استخدام االخت�ارات والق�اسات �أساس علمي �ساعد في عمل�ة  أهم�ةودرا�ة من قبل المدر�ین حول 

72,91%

00%

المالحظة

االختبارات والقیاسات

طرق أخرى

الفصل الثاني                         

الصدق والموضوع�ة وتسمح �المقارنة وتب�ان الفروق بین الالعبین �حیث ال ��ون هناك ظلم 

ل�عض الالعبین في عدم اخت�ارهم و�التالي التقلیل من تسرب المواهب وض�اعها، 

مدر�ین وهم فئة قلیلة فقد ذ�ق�ة ال

عمل�ة االكتشاف وال�عض اآلخر اعتبر وجود طرق 

�م�ن القول �أن هؤالء المدر�ین ال یدر�ون جیدا ما هو األسلوب 

وتساعدهم في اكتشاف المواهب على أسس علم�ة ودق�قة

معرفة مد� داللة الفرق بین التكرار الواقعي  ومن أجل

المؤسس على الفرض الصفر�، تم استخدام اخت�ار حسن المطا�قة 

علیها لیتم حسا�ه، وقد وجدنا �أنه أكبر من الق�مة الجدول�ة، حیث بلغت  المتحصل

وهي أكبر من ق�م  )35.37(

)=1- ن(الحر�ة 

القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

تعتبر فروق جوهر�ة ال �م�ن أن ترجع إلى الصدفة،

المدر�ین یدر�ون ما مد� 

االكتشاف وذلك سواء 

  : االستنتاج 

إذن فمن خالل النتائج المتحصل علیها والتي تم تحلیلها ومناقشتها سا�قا، نستنتج �أن

ودرا�ة من قبل المدر�ین حول 

المالحظة

االختبارات والقیاسات

طرق أخرى
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رغم عدم اعتمادهم علیها، وهذا ما یجسد قناعتهم بنتائج هذه وذلك الكشف عن الموهو�ین الناشئین 

االعتماد على هذه االخت�ارات  األخیرة �نتائج علم�ة ومقننة وال �ح�مها أ� غموض أو شك، وعل�ه

فرص �ساعد في التنبؤ �قدرات الناشئین الموهو�ین و�التالي ز�ادة إضافة إلى أسس أخر�  والق�اسات

نجاح عمل�ة االكتشاف التي تعتبر �أول وأهم خطوة في الوصول �الر�اضة والر�اضیین إلى 

   .المستو�ات العال�ة

 

المورفولوج�ة والبدن�ة ( الناشئین دید قدرات الالعبینفي رأ�ك، هل �م�ن تح ):16(السؤال رقم 

  االخت�ارات والق�اسات أثناء عمل�ة االكتشاف؟�طار�ة �صفة دق�قة من خالل استعمال  )والمهار�ة

معرفة ما إذا �ان المدرب یدرك ما مد� أهم�ة استعمال �طار�ة  ):16(الغرض من السؤال رقم 

أثناء  )المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة(االخت�ارات والق�اسات في تحدید قدرات الالعبین الناشئین 

  . الق�ام �عمل�ة االكتشاف

الناشئین  یوضح أهم�ة �طار�ة االخت�ارات والق�اسات في تحدید قدرات الالعبین): 23(الجدول رقم 

  .أثناء الق�ام �عمل�ة االكتشاف )المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة(

  األجوبة
  

المجمو  أحیانا  ال  نعم
  ع

  2كا
  المحسوبة

  2كا
  الجدولیة

مستوى 
  الداللة

درجة 
  الحریة

الداللة 
  اإلحصائیة

  التكرارات
  

28  07  13  48    
 
14.62 

  
 

5.99 

  
 
0.05 

  
 

02 
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%58.3 

  
14.58
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   :التحلیل والمناقشة

�م�ن تحدید  ه�أنالمبین أعاله نالح� �أن أغلب�ة المدر�ین یرون ) 23(من خالل الجدول رقم ف

�صفة دق�قة من خالل استعمال  )المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة( الناشئین قدرات الالعبین

مدرب من مجموع  )28(بلغ عددهم حیث  ،االخت�ارات والق�اسات أثناء عمل�ة االكتشاف�طار�ة 

أهم�ة یدر�ون ما مد� معظم المدر�ین �أن وهذا ما �فسر  ،)%58.3(بـ عینة ال�حث أ� بنس�ة تقدر

استعمال  أهم�ةوالق�اسات �وسیلة فعالة في الكشف عن قدرات الالعبین وأن االخت�ارات �طار�ة 

البدن�ة (تهم وقدراتهم ن هؤالء الناشئین من حیث استعداداإلى االختالف الموجود بی أ�ضاذلك راجع 

إلى اختالف متطل�ات مختلف األنشطة الر�اض�ة، وهذا ما  �اإلضافة )والمهار�ة والمورفولوج�ة

البدن�ة  وٕام�ان�اتهم�ستدعي أهم�ة وجود هذه ال�طار�ة التي تسمح بتحدید قدرات هؤالء الالعبین 
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والمورفولوج�ة وفي األخیر تكون عمل�ة االخت�ار أو الكشف عن المواهب وذلك �اإلضافة  والمهار�ة

ال �ستعملونها �أداة محور�ة وأساس�ة في  أنهمالرغم من �ل هذا إلى إلى أسس علم�ة أخر�، ولكن �

عمل�ة االكتشاف مما یثیر الكثیر من التساؤالت، بینما مجموعة معتبرة من المدر�ین والذین یبلغ 

یرو �أن استعمال �طار�ة االخت�ارات والق�اسات   )%27.08(مدرب أ� بنس�ة  )13(عددهم 

الق�ام �عمل�ة االكتشاف وفي  أثناءتحدید قدرات الالعبین وذلك �ساعد في �عض األح�ان على 

�عض األح�ان األخر� ال �ساعد وذلك حسب الظروف المح�طة بهذه العمل�ة والمتمثلة في مد� 

الالزمة لذلك مع وجود الوقت الكافي لتطب�قها �اإلضافة إلى وجود قاعد  واألجهزةتوفر الوسائل 

من حیث المستو� والقدرات الخاصة �النشا� الر�اضي مما یجعل عر�ضة من المواهب المتقار�ة 

استعمال هذه االخت�ارات حق�قة حتم�ة ال بد منها من أجل التحدید الدقی� لهذه القدرات، و�التالي 

، أما ف�ما یخص الفئة مقننةو المساهمة في نجاح عمل�ة اخت�ار واكتشاف المواهب �طر�قة علم�ة 

ار�ة االخت�ارات والق�اسات ال �م�ن من خاللها تحدید قدرات الالعبین المت�ق�ة فهم یرو �أن �ط

، وذلك ر�ما لعدم درایتهم )%14.58(مدر�ین أ� بنس�ة تقدر بـ) 07(�صفة دق�قة حیث بلغ عددهم 

أو لجهلهم التام �أهمیتها والفوائد التي تعود بها هذه األخیرة لعمل�ة االكتشاف �صفة خاصة ولعمل�ة 

تدر�ب هؤالء المواهب في المستقبل �صفة عامة، ولكن هذه الفئة ت�قى ضع�فة مقارنة �من یرو 

   . ع�س ذلك

المؤسس  )المتوقع(والتكرار المحتمل  )المشاهد(واقعي معرفة مد� داللة الفرق بین التكرار ال وقصد

على النتائج الخام المتحصل علیها ) �2ا(على الفرض الصفر�، تم استخدام اخت�ار حسن المطا�قة 

وهي  )14.62(المحسو�ة �2الیتم حسا�ه، وقد وجدنا �أنه أكبر من الق�مة الجدول�ة، حیث بلغت 

- ن(درجة الحر�ة و  0.05مستو� الداللة  عند )5.99(الجدول�ة والتي بلغت  �2اأكبر من ق�م 

وعل�ه �م�ن القول �أنه یوجد  ،%95، و�التالي فإنه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة 2)=1

والق�م المتوقعة والتي تعتبر فروق جوهر�ة  )المشاهدة(فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

الطالب ال�احث �أن معظم المدر�ین یدر�ون  ومما سب� �ستخلص ن ترجع إلى الصدفة،ال �م�ن أ

في تحدید قدرات الالعبین الناشئین االخت�ارات والق�اسات وجود واستعمال �طار�ة ما مد� أهم�ة 

  . �صفة دق�قة وذلك من أجل التنبؤ والكشف عن الموهو�ین )المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة(
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  ).16(التمثیل الب�اني لنتائج السؤال 

�أن أغلب�ة  إذن فمن خالل النتائج المتحصل علیها والتي تم تحلیلها ومناقشتها سا�قا، نستنتج

أهم�ة استعمال �طار�ة االخت�ارات والق�اسات في تحدید قدرات 

ن عدم تطب�قهم لها أو تهر�هم منها 

وتدخل  واإلم�ان�اتراجع سواء لمستواهم و�فاءتهم العلم�ة التي ال تسمح بذلك أو لنقص الوسائل 

وغیرها من النقائص التي ال تسمح بذلك، أو أنهم في استغناء عنها وذلك لكونهم 

ك بد من استعمالها وهذا راجع لعدد المواهب المقبلة على عمل�ة االكتشاف وعدم 

نه من السهل تمییز الالعبین ن مما ال �ستدعي �ثیرا تطب�قها وأ

  

المورفولوج�ة (مستو�ات مع�ار�ة للمتطل�ات 

  ؟واكتشافه

معرفة ما إذا �ان وجود درجات ومستو�ات مع�ار�ة للمتطل�ات 

  .وق�اس مستو� الالعب واكتشافه

14,58%

27,08%
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التمثیل الب�اني لنتائج السؤال ): 27(رقم الش�ل 

إذن فمن خالل النتائج المتحصل علیها والتي تم تحلیلها ومناقشتها سا�قا، نستنتج

أهم�ة استعمال �طار�ة االخت�ارات والق�اسات في تحدید قدرات  اإلدراكالمدر�ین یدر�ون ح� 

ن عدم تطب�قهم لها أو تهر�هم منها أمل�ة االكتشاف، وهذا ما یدل على أثناء عالناشئین �صفة دق�قة 

راجع سواء لمستواهم و�فاءتهم العلم�ة التي ال تسمح بذلك أو لنقص الوسائل 

وغیرها من النقائص التي ال تسمح بذلك، أو أنهم في استغناء عنها وذلك لكونهم  المسئولین

ك بد من استعمالها وهذا راجع لعدد المواهب المقبلة على عمل�ة االكتشاف وعدم ل�س هنا

ن مما ال �ستدعي �ثیرا تطب�قها وأوجود تقارب في مستو� الناشئی

  .من بین أقرانهم وأصحابهم من النظرة األولى واألفضل

مستو�ات مع�ار�ة للمتطل�ات و هل تر� �أن وجود درجات  ):17

واكتشافه �ساعد في معرفة وق�اس مستو� الالعب )والبدن�ة والمهار�ة

معرفة ما إذا �ان وجود درجات ومستو�ات مع�ار�ة للمتطل�ات  ):17(الغرض من السؤال رقم 

وق�اس مستو� الالعب واكتشافه �ساعد في معرفة )المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة

58,3%

الفصل الثاني                         

  : االستنتاج

إذن فمن خالل النتائج المتحصل علیها والتي تم تحلیلها ومناقشتها سا�قا، نستنتج

المدر�ین یدر�ون ح� 

الناشئین �صفة دق�قة 

راجع سواء لمستواهم و�فاءتهم العلم�ة التي ال تسمح بذلك أو لنقص الوسائل 

المسئولین�عض 

ل�س هنا �أنهیرو 

وجود تقارب في مستو� الناشئی

واألفضلالمتفوقین 
  

17(السؤال رقم 

والبدن�ة والمهار�ة

الغرض من السؤال رقم 

المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة(

 

 

 

نعم 

ال

أحیانا
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المورفولوج�ة (یوضح أهم�ة وجود درجات ومستو�ات مع�ار�ة للمتطل�ات  ): 24(الجدول رقم 

  .في الكشف عن الالعبین الموهو�ین )والبدن�ة والمهار�ة

  األجوبة
  

  2كا  المجموع  ال        نعم
  المحسوبة

  2كا
  الجدولیة

مستوى 
  الداللة

درجة 
  الحریة

الداللة 
  اإلحصائیة

  التكرارات
  

33  15  48    
 

6.74 

  
 

3.84 

  
 

0.05 

  
 

01 

 
 

  دال
  24    24  

النسبة 
)%(  
  

  
%68.75 

  
31.25

% 

  
%100 

   :التحلیل والمناقشة

�أن وجود درجات  المبین أعاله نالح� �أن أغلب�ة المدر�ین یرون ) 24(من خالل الجدول رقم ف

�ساعد في معرفة وق�اس مستو�  )المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة(مستو�ات مع�ار�ة للمتطل�ات و 

 مدرب من مجموع عینة ال�حث أ� بنس�ة تقدر )33(بلغ عددهم حیث  ،واكتشافه الالعب

�علمون �أن وجود مثل هذه یدر�ون و �أن معظم المدر�ین  و�ؤ�د لنا هذا ما �فسر و ،)%68.75(بـ

مستو�ات المع�ار�ة �ساعد و�ساهم في معرفة مستو� الالعب مقارنة �أقرانه من نفس والدرجات ال

لیتم وذلك حسب توفر المعاییر والمستو�ات المعتمدة و  والدولي والعالميالفئة على المستو� المحلي 

و�التالي تحقی� موضوع�ة الصدق و درجة عال�ة من الالموهو�ین بهؤالء  في األخیر الكشف عن 

مدرب  )15(الهدف المنشود، وفي حین �انت إجا�ة الفئة األخر� من المدر�ین والذین بلغ عددهم 

وجود واستعمال درجات ومستو�ات مع�ار�ة في الكشف عن المواهب  �أن) %31.25(أ� بنس�ة 

مثله مثل الطرق األخر� �المالحظة ال �ساعد �ثیرا وال یز�د أهم�ة عنها، وهم ال �مثلون إلى أنفسهم 

  .  وذلك مقارنة �من یرو ع�س ذلك

 )المتوقع(والتكرار المحتمل  )المشاهد(معرفة مد� داللة الفرق بین التكرار الواقعي  ومن أجل

على النتائج الخام ) �2ا(المؤسس على الفرض الصفر�، تم استخدام اخت�ار حسن المطا�قة 

المحسو�ة �2االمتحصل علیها لیتم حسا�ه، وقد وجدنا �أنه أكبر من الق�مة الجدول�ة، حیث بلغت 

درجة و  0.05و� الداللة مست عند )3.84(الجدول�ة والتي بلغت  �2اوهي أكبر من ق�م  )6.74(

وعل�ه �م�ن  ،%95، و�التالي فإنه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة 1)=1- ن(الحر�ة 

والق�م المتوقعة والتي  )المشاهدة(القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

تعتبر فروق جوهر�ة ال �م�ن أن ترجع إلى الصدفة، ومما سب� �ستخلص الطالب ال�احث �أن 

مع�ار�ة للمتطل�ات المستو�ات والدرجات ال�أن وجود  و�علمون معظم المدر�ین یدر�ون 

  .  واكتشافه �ساعد في معرفة وق�اس مستو� الالعب )المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة(
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  ).17(التمثیل الب�اني لنتائج السؤال 

مثل �أن وجود  إذن فمن خالل النتائج المتحصل علیها والتي تم تحلیلها ومناقشتها سا�قا، نستنتج

�عتبر �محك یتم  )المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة

خالله معرفة مستو� الالعب مقارنة �أقرانه أو من هم في نفس سنه سواء على المستو� 

، و�التالي فإن هذه الطر�قة األخیرة

یز�د ما م وال �ح�مها أ� غموض أو شك، وهذا

في حالة وجودها إلى  ��ون ذلكال 

إذا �نتم تعتمدون على المالحظة أو االخت�ارات فما هي الجوانب التي تهتمون 

التعرف على الجوانب التي یهتم بها المدر�ین عند ق�امهم �عمل�ة 

  .یوضح الجوانب التي یهتم بها المدر�ین أثناء ق�امهم �عمل�ة اكتشاف المواهب

المحسو
  2كا

الجدو
  لیة

مستوى 
  الداللة

درجة 
الحری

  ة

الداللة 
اإلحصا

  ئیة

 
81.99

  
 
7.81 

  
 
0.05 

  
 

03 

 
 

  دال

31,25%
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التمثیل الب�اني لنتائج السؤال ): 28(الش�ل رقم 

إذن فمن خالل النتائج المتحصل علیها والتي تم تحلیلها ومناقشتها سا�قا، نستنتج

المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة(مع�ار�ة للمتطل�ات المستو�ات وال

خالله معرفة مستو� الالعب مقارنة �أقرانه أو من هم في نفس سنه سواء على المستو� 

األخیرةلمي وذلك في حالة وجود وتوفر هذه االمحلي أو الوطني أو الع

وال �ح�مها أ� غموض أو شك، وهذا سل�مة أسسنتائجها مبن�ة على و هي طر�قة علم�ة 

ال �النس�ة للمدرب و  عمل�ة اكتشاف المواهب سیر وتسهیل

.  

إذا �نتم تعتمدون على المالحظة أو االخت�ارات فما هي الجوانب التي تهتمون  ):18

  بها أكثر أثناء ق�ام�م �عمل�ة اكتشاف المواهب؟

  فما هي هذه الجوانب؟ إذا �انت هناك جوانب أخر� 

التعرف على الجوانب التي یهتم بها المدر�ین عند ق�امهم �عمل�ة  ):18(الغرض من السؤال رقم 

  . اكتشاف المواهب

یوضح الجوانب التي یهتم بها المدر�ین أثناء ق�امهم �عمل�ة اكتشاف المواهب): 25

بدني 
  مھاري

مورفول
  وجي

الجانب 
الخطط

  ي

جوانب 
  أخرى

المجم
  وع

  2كا
المحسو

  بة

34  11  00  03  48    

81.99 12    12    12    12  

70.83
% 

  
22.91 

% 

  
%00 

 
%6.25 

 
100
% 

68,75%

31,25

الفصل الثاني                         

  : االستنتاج

إذن فمن خالل النتائج المتحصل علیها والتي تم تحلیلها ومناقشتها سا�قا، نستنتج

والدرجات هذه ال

خالله معرفة مستو� الالعب مقارنة �أقرانه أو من هم في نفس سنه سواء على المستو� من 

المحلي أو الوطني أو الع

هي طر�قة علم�ة 

سیر وتسهیلمن ت�

.واالعتماد علیها
 

18(السؤال رقم 

بها أكثر أثناء ق�ام�م �عمل�ة اكتشاف المواهب؟

إذا �انت هناك جوانب أخر�  - 

الغرض من السؤال رقم 

اكتشاف المواهب

25(الجدول رقم 

  األجوبة
  

بدني 
مھاري

  التكرارات
  

34

  

النسبة 
)%(  
  

  
70.83

 

نعم

ال
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   :التحلیل والمناقشة

یولون الجانب البدني المبین أعاله نالح� �أن أغلب�ة المدر�ین ) 25(من خالل الجدول رقم ف

بلغ حیث  ، عمل�ة االكتشاف ولو �ان ذلك على حساب المالحظة فيالكبر� والمهار� األولو�ة 

أما فئة أخر� من  ،)%70.83(بـ مدرب من مجموع عینة ال�حث أ� بنس�ة تقدر )34(عددهم 

 )11(المدر�ین أجابوا و�درجة أقل �أنهم �عتمدون على الجانب المورفولوجي حیث بلغ عددهم 

المورفولوج�ة والبدن�ة (وهذا ما �فسر أهم�ة االخت�ارات ، )%22.91(مدرب أ� بنس�ة تقدر بـ

أما �النس�ة للمدر�ین الذین أجابوا �أنهم �مع�ار �عتمد عل�ه في عمل�ة االكتشاف،  )والمهار�ة

مدرب  )00(�عتمدون على الجانب الخططي بدرجة اكبر في اكتشاف الناشئین الموهو�ین فال یوجد 

، وفي األخیر نجد �أن مجموعة من المدر�ین أجابوا �أنهم �عتمدون على )%00(ونسبتهم معدومة 

جوانب أخر�، ومن خالل تعلیلهم على إجا�اتهم تمثلت هذه الجوانب في أنها تصب في �ل من 

 )03(الجانب النفسي والجانب الصحي �اإلضافة إلى الحالة االجتماع�ة للر�اضي، وقد بلغ عددهم 

  .  وهي فئة قلیلة جدا مقارنة �من أجابوا غیر ذلك )%6.25(مدر�ین أ� بنس�ة 

 )المتوقع(والتكرار المحتمل  )المشاهد(معرفة مد� داللة الفرق بین التكرار الواقعي  ولغرض

على النتائج الخام ) �2ا(المؤسس على الفرض الصفر�، تم استخدام اخت�ار حسن المطا�قة 

المحسو�ة �2االمتحصل علیها لیتم حسا�ه، وقد وجدنا �أنه أكبر من الق�مة الجدول�ة، حیث بلغت 

درجة و  0.05مستو� الداللة  عند )7.81(الجدول�ة والتي بلغت  �2اوهي أكبر من ق�م  )81.99(

وعل�ه �م�ن  ،%95، و�التالي فإنه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة 3)=1- ن(الحر�ة 

والق�م المتوقعة والتي  )المشاهدة(القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

 ترجع إلى الصدفة، ومما سب� یر� الطالب ال�احث �أن أغلب�ةتعتبر فروق جوهر�ة ال �م�ن أن 

اهتمام �بیر في عمل�ة یولون �ل من الجانب البدني والمهار� والمورفولوجي بدرجة أقل  المدر�ین

اكتشاف الموهو�ین من الناشئین وذلك سواء �استعمال االخت�ارات والق�اسات أو من خالل المالحظة 

   .فق�
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  ).18(التمثیل الب�اني لنتائج السؤال 

�ل من  �أن نستنتجإذن فمن خالل النتائج المتحصل علیها والتي تم تحلیلها ومناقشتها سا�قا، 

الجانب البدني والمهار� والمورفولوجي تعتبر من المتطل�ات األكثر أهم�ة في عمل�ة الكشف الم��ر 

سنة في نشا� �رة القدم، و�التالي فإن إعدادا و�ناء 

�طار�ة اخت�ارات مع تحدید درجات ومستو�ات مع�ار�ة لهذه المتطل�ات �عتبر �أساس علمي �ساعد 

هل �م�ن الح�م على الالعب �أنه موهوب من خالل نتائجه في االخت�ارات 

  مستو�ات مع�ار�ة معتمدة؟

معرفة ما إذا �ان �م�ن الح�م على الالعب �أنه موهوب من خالل 

   .نتائجه في االخت�ارات ومقارنتها بدرجات أو مستو�ات مع�ار�ة معتمدة

 إصدار ح�م االكتشاف أو أن الالعب �أنه موهوب

  .  وذلك من خالل نتائجه في االخت�ارات ومقارنتها بدرجات أو مستو�ات مع�ار�ة معتمدة

  2كا
  الجدولیة

مستوى 
  الداللة

درجة 
  الحریة

الداللة 
  اإلحصائیة

 
5.99 

  
 
0.05 

  
 

02 

 
 

  دال

22,91%

00%
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التمثیل الب�اني لنتائج السؤال ): 29(الش�ل رقم 

إذن فمن خالل النتائج المتحصل علیها والتي تم تحلیلها ومناقشتها سا�قا، 

الجانب البدني والمهار� والمورفولوجي تعتبر من المتطل�ات األكثر أهم�ة في عمل�ة الكشف الم��ر 

سنة في نشا� �رة القدم، و�التالي فإن إعدادا و�ناء  )12- 11(عن المواهب الناشئة للفئة العمر�ة 

�طار�ة اخت�ارات مع تحدید درجات ومستو�ات مع�ار�ة لهذه المتطل�ات �عتبر �أساس علمي �ساعد 

  .و�ساهم في نجاح عمل�ة االكتشاف

هل �م�ن الح�م على الالعب �أنه موهوب من خالل نتائجه في االخت�ارات  ):19

مستو�ات مع�ار�ة معتمدة؟ أوومقارنتها بدرجات  )ولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة

معرفة ما إذا �ان �م�ن الح�م على الالعب �أنه موهوب من خالل  ):19(الغرض من السؤال رقم 

نتائجه في االخت�ارات ومقارنتها بدرجات أو مستو�ات مع�ار�ة معتمدة

إصدار ح�م االكتشاف أو أن الالعب �أنه موهوب إم�ان�ةما مد� یوضح ): 26

وذلك من خالل نتائجه في االخت�ارات ومقارنتها بدرجات أو مستو�ات مع�ار�ة معتمدة

المجمو  أحیانا  ال  نعم
  ع

  2كا
  المحسوبة

كا
الجدولیة

26  09  13  48    
 

6.74 

  

 16    16    16  

54.16
% 

  
18.75

% 

  
27.08

% 

 
100% 

70,83%

6,25%

الفصل الثاني                         

  : االستنتاج

إذن فمن خالل النتائج المتحصل علیها والتي تم تحلیلها ومناقشتها سا�قا، 

الجانب البدني والمهار� والمورفولوجي تعتبر من المتطل�ات األكثر أهم�ة في عمل�ة الكشف الم��ر 

عن المواهب الناشئة للفئة العمر�ة 

�طار�ة اخت�ارات مع تحدید درجات ومستو�ات مع�ار�ة لهذه المتطل�ات �عتبر �أساس علمي �ساعد 

و�ساهم في نجاح عمل�ة االكتشاف

19(السؤال رقم 

ولوج�ة والبدن�ة والمهار�ةالمورف(

الغرض من السؤال رقم 

نتائجه في االخت�ارات ومقارنتها بدرجات أو مستو�ات مع�ار�ة معتمدة

26(الجدول رقم 

وذلك من خالل نتائجه في االخت�ارات ومقارنتها بدرجات أو مستو�ات مع�ار�ة معتمدة

  األجوبة
  

نعم

  التكرارات
  

26

  

النسبة 
)%(  
  

  
54.16

 

بدني مھاري

مورفولوجي

الجانب الخططي

جوانب أخرى
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   :التحلیل والمناقشة

یؤ�دون على إم�ان�ة أعاله نالح� �أن أغلب�ة المدر�ین  الموضح) 26(من خالل الجدول رقم ف

المورفولوج�ة والبدن�ة (إصدار ح�م االكتشاف لالعب الموهوب من خالل نتائجه في االخت�ارات 

�دل �أن هؤالء المدر�ین و  �فسر وهذا ما ،مستو�ات مع�ار�ة معتمدة أوومقارنتها بدرجات  )والمهار�ة

وذلك في ظل وجود على درا�ة �الدور الهام والمهم الذ� تلع�ه نتائج هذه االخت�ارات والق�اسات 

الالعب �أنه موهوب واكتشافه في في الح�م على درجات ومستو�ات مع�ار�ة معتمدة ومعترف بها 

�أن التعرف على  "إسماعیلمقران " آراء هؤالء المدر�ین مع ما أشار إل�ه تطا�قت حیث ،األخیر

االعتماد عل�ه في المواهب من خالل نتائج االخت�ارات والق�اسات المحققة �عتبر أسلو�ا فعاال �م�ن 

في نفس  أ�ضاإل�ه  أشار، وما )45-44، الصفحات 2013مقران اسماعیل، ( عمل�ة االكتشاف

ضرورة  ف�ما یخصمسجد عبد القادر وأحسن احمد  و�و�ل من بن سي قدور الحبیب الس�اق 

اكتشاف وانتقاء الر�اضیین من خالل تحدید مستو�ات مع�ار�ة أو مح�ات مضبوطة حسب �ل 

آراء هؤالء المدر�ین مع ما توصلت إل�ه ال�حوث والدراسات  فعال�ة ر�اض�ة، ولكن رغم تطاب�

ل�عض الخبراء والمختصین في هذا المجال إلى أنهم ما زالوا ال �عتمدون علیها �مع�ار علمي 

 )وذلك حسب ما تم التوصل إل�ه في الفرض�ة الثان�ة( فاصل بین الالعبین في اخت�ارهم واكتشافهم

من نفس عینة ال�حث والذین یبلغ  لتساؤالت، بینما هناك فئة أخر� من االكثیر  وذلك مما یز�د طرح

 �أنهالح�م على الالعب  إصداریرو �أنه ال �م�ن  )%18.75(مدر�ین أ� بنس�ة  )09(عددهم 

موهوب من خالل نتائجه في االخت�ارات ومقارنتها بدرجات ومستو�ات مع�ار�ة معتمدة، وذلك راجع 

م�ة وتمس�هم وتعصبهم للطر�قة التقلید�ة المبن�ة على المالحظة العل األسسلعدم قناعتهم بهذه 

الغیر مؤسسة وهم فئة قلیلة و�التالي ال �م�ن تعم�م نتائجهم ونظرتهم القاصرة والمحدودة لهذه 

 )13(الفئة المت�ق�ة من المدر�ین والذین بلغ عددهم  أنعلى جم�ع المدر�ین، وفي حین  األسس

ف�انوا بین األمر�ن درایتهم وقناعتهم �أهمیتها مع عدم تطب�قهم لها  )%27.08(مدرب أ� بنس�ة 

مما ولد ر�ب وشك وحیرة لدیهم، و�ین هذا وذاك جعل إجا�اتهم غیر مقنعة وغیر شجاعة في إبداء 

  .رأیهم

 )المتوقع(والتكرار المحتمل  )المشاهد(ولغرض معرفة مد� داللة الفرق بین التكرار الواقعي 

على النتائج الخام ) �2ا(رض الصفر�، تم استخدام اخت�ار حسن المطا�قة المؤسس على الف
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المحسو�ة �2االمتحصل علیها لیتم حسا�ه، وقد وجدنا �أنه أكبر من الق�مة الجدول�ة، حیث بلغت 

درجة و  0.05مستو� الداللة  عند

وعل�ه �م�ن  ،%95، و�التالي فإنه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة 

والق�م المتوقعة والتي  )المشاهدة(

الطالب ال�احث �أن  أن ترجع إلى الصدفة، ومما سب� �ستخلص

ر�ون و�علمون ما مد� أهم�ة وٕام�ان�ة إصدار الح�م على الالعب �أنه موهوب 

مع  )المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة

  .مقارنتها بدرجات أو مستو�ات مع�ار�ة معتمدة ومعترف بها سواء على المستو� المحلي أو العالمي

  
  ).19(التمثیل الب�اني لنتائج السؤال 

استعمال  �أن إذن فمن خالل النتائج المتحصل علیها والتي تم تحلیلها ومناقشتها سا�قا، نستنتج

درجات  وذلك في ظل وجود )

الح�م على  إصدارفي  اعتبر �أساس علمي �م�ن االعتماد علیه

موهوب واكتشافه في األخیر وذلك إضافة إلى المالحظة من خالل المقا�الت التنافس�ة 

المدر�ین والتي ال �م�ن إقصاءها أو إلغاءها من عمل�ة االكتشاف لما لها 

المورفولوج�ة والبدن�ة (هل تر� �أن تزو�د�م �مجموعة من االخت�ارات 

مرفقة بدرجات أو مستو�ات مع�ار�ة لمعرفة مستو� الالعب من طرف الرا�طة أو 

  المواهب؟

18,75%

27,08%
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المتحصل علیها لیتم حسا�ه، وقد وجدنا �أنه أكبر من الق�مة الجدول�ة، حیث بلغت 

عند )5.99(الجدول�ة والتي بلغت  �2اوهي أكبر من ق�م 

، و�التالي فإنه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة 2)=

(القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

أن ترجع إلى الصدفة، ومما سب� �ستخلصتعتبر فروق جوهر�ة ال �م�ن 

ر�ون و�علمون ما مد� أهم�ة وٕام�ان�ة إصدار الح�م على الالعب �أنه موهوب یدأغلب�ة المدر�ین 

المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة(واكتشافه في األخیر وذلك من خالل نتائجه في االخت�ارات 

مقارنتها بدرجات أو مستو�ات مع�ار�ة معتمدة ومعترف بها سواء على المستو� المحلي أو العالمي

التمثیل الب�اني لنتائج السؤال ): 30(رقم الش�ل 

إذن فمن خالل النتائج المتحصل علیها والتي تم تحلیلها ومناقشتها سا�قا، نستنتج

)المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة(نتائج االخت�ارات والق�اسات 

عتبر �أساس علمي �م�ن االعتماد علیهومستو�ات مع�ار�ة معتمدة ت

موهوب واكتشافه في األخیر وذلك إضافة إلى المالحظة من خالل المقا�الت التنافس�ة 

المدر�ین والتي ال �م�ن إقصاءها أو إلغاءها من عمل�ة االكتشاف لما لها  من قبل التي �عتمد علیها

  . من خالل هذه األسس وتأس�سهاینها من إیجاب�ات �م�ن تثم

هل تر� �أن تزو�د�م �مجموعة من االخت�ارات  ):20

مرفقة بدرجات أو مستو�ات مع�ار�ة لمعرفة مستو� الالعب من طرف الرا�طة أو 

المواهب؟ االتحاد�ة الوطن�ة لكرة القدم س�ساعد�م �ثیرا في عمل�ة اكتشاف

54,16%

27,08

الفصل الثاني                         

المتحصل علیها لیتم حسا�ه، وقد وجدنا �أنه أكبر من الق�مة الجدول�ة، حیث بلغت 

وهي أكبر من ق�م  )6.74(

)=1- ن(الحر�ة 

القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

تعتبر فروق جوهر�ة ال �م�ن 

أغلب�ة المدر�ین 

واكتشافه في األخیر وذلك من خالل نتائجه في االخت�ارات 

مقارنتها بدرجات أو مستو�ات مع�ار�ة معتمدة ومعترف بها سواء على المستو� المحلي أو العالمي

  : االستنتاج

إذن فمن خالل النتائج المتحصل علیها والتي تم تحلیلها ومناقشتها سا�قا، نستنتج

نتائج االخت�ارات والق�اسات 

ومستو�ات مع�ار�ة معتمدة ت

موهوب واكتشافه في األخیر وذلك إضافة إلى المالحظة من خالل المقا�الت التنافس�ة  �أنهالالعب 

التي �عتمد علیها

من إیجاب�ات �م�ن تثم
  

20(السؤال رقم 

مرفقة بدرجات أو مستو�ات مع�ار�ة لمعرفة مستو� الالعب من طرف الرا�طة أو  )والمهار�ة

االتحاد�ة الوطن�ة لكرة القدم س�ساعد�م �ثیرا في عمل�ة اكتشاف

نعم

ال

أحیانا
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  فما تعلیلكم؟ "ال"إذا �انت اإلجا�ة بـ - 

معرفة ما إذا �ان واقع عمل�ة اكتشاف المواهب �سمح �استعمال  ):20(الغرض من السؤال رقم 

  .مجموعة من االخت�ارات مرفقة بدرجات ومستو�ات مع�ار�ة معتمدة

والمستو�ات المع�ار�ة من یوضح ما مد� قبول المدر�ین لالخت�ارات والدرجات ): 27(الجدول رقم 

  .أجل مساعدتهم في الكشف عن الالعبین الموهو�ین

  األجوبة
  

  2كا  المجموع  ال        نعم
  المحسوبة

  2كا
  الجدولیة

مستوى 
  الداللة

درجة 
  الحریة

الداللة 
  اإلحصائیة

  التكرارات
  

11  37  48    
 

14.08 

  
 

3.84 

  
 

0.05 

  
 

01 

 
 

  دال
  24    24  

النسبة 
)%(  
  

  
%22.91 

  
77.08

% 

  
%100 

   :التحلیل والمناقشة

المدر�ین یرون �أن تزو�دهم الموضح أعاله نالح� �أن أغلب�ة ) 27(من خالل الجدول رقم ف

مع�ار�ة  مستو�ات  ودرجات بمرفقة  )المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة(�مجموعة من االخت�ارات 

مدرب من مجموع عینة ال�حث أ�  )37(بلغ عددهم حیث  ،عمل�ة االكتشافال �ساعدهم �ثیرا في 

وهذا ما �فسر عدم الحاجة الكبیرة لهؤالء المدر�یـن االستعانة بهذه  ،)%77.08(بـ بنس�ة تقدر

االخت�ارات والدرجات والمستو�ات المع�ار�ة في عمل�ة الكشف عن المواهب وهذا �الرغم من أنهم 

لظروف معینة تحول دون  ذلكو  ،مد� أهم�ة االعتماد علیها �أساس علمي�در�ون ما �علمون و 

تبین من خالل تعلیلهم على ، حیث وتمنعهم من استعمالها تطب�قها تجعلهم في استغناء عنها

عدم وجود الوقت الكافي الستخدام هذه األسس و تدخل �عض األطراف في عمل�ة أن � إجا�اتهم

عر�ضة من عدم وجود قاعدة  ، �اإلضافة إلىتطب�قها واستعمالها���ف�ة  �عضهم مع جهل االكتشاف

 خبرتهم لى هذه الدرجات واالخت�ارات، وأناالعتماد ع�ثیرا ال یتطلب مما  الناشئین الموهو�ین

الالعبین الموهو�ین من خالل المالحظة عن طر�� بین تمییز من ال همم�نتالشخص�ة والمهن�ة 

وأن ذلك یرجع إلى العدد المحدود لهؤالء الموهو�ین الذ� ال �ستدعي �ثیرا  ،فق� التنافس�ةت المقا�ال

واكتشافهم تكون من أجل التفر�� بینهم و�ین غیرهم وأن مالحظتهم  االستعانة بهذه األسس العلم�ة

 )11(فئة أخر� من نفس عینة ال�حث والذین یبلغ عددهم و في حین أجابت ، .من النظرة األولى

�أن تزو�دهم �مجموعة من االخت�ارات مرفقة بدرجات ومستو�ات  )%22.91(أ� بنس�ة  مدرب
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مع�ار�ة �ساعدهم �ثیرا في عمل�ة الكشف عن المواهب، وعل�ه �م�ن القول �أن هؤالء المجموعة 

المعتبرة من المدر�ین �حبون و�فضلون انتهاج الطرق واألسس العلم�ة أثناء ق�امهم �عملهم وذلك 

ل�س فق� �ونها تقوم بتقو�م  ،�قینهم بدور وأهم�ة هذه االخت�ارات والدرجات والمستو�ات

تعمل على تقو�م البرامج والعمل�ة التدر�ب�ة وما 

 )المتوقع(والتكرار المحتمل  )المشاهد

على النتائج الخام ) �2ا(المؤسس على الفرض الصفر�، تم استخدام اخت�ار حسن المطا�قة 

المحسو�ة �2االمتحصل علیها لیتم حسا�ه، وقد وجدنا �أنه أكبر من الق�مة الجدول�ة، حیث بلغت 

درجة و  0.05تو� الداللة مس عند 

وعل�ه �م�ن  ،%95، و�التالي فإنه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة 

والق�م المتوقعة والتي  )المشاهدة(

من تعتبر فروق جوهر�ة ال �م�ن أن ترجع إلى الصدفة، ومما سب� �ستخلص الطالب ال�احث 

 )المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة

في عمل�ة اكتشاف مرفقة بدرجات ومستو�ات مع�ار�ة لمعرفة مستو� الالعب ال �ساعدهم �ثیرا 

  
  ).21(التمثیل الب�اني لنتائج السؤال 

77,08%
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مع�ار�ة �ساعدهم �ثیرا في عمل�ة الكشف عن المواهب، وعل�ه �م�ن القول �أن هؤالء المجموعة 

المعتبرة من المدر�ین �حبون و�فضلون انتهاج الطرق واألسس العلم�ة أثناء ق�امهم �عملهم وذلك 

�قینهم بدور وأهم�ة هذه االخت�ارات والدرجات والمستو�ات

تعمل على تقو�م البرامج والعمل�ة التدر�ب�ة وما  تعد� ذلك إلى �ونهای الالعبین للكشف عنهم بل و

     .مد� نجاحها وتقدمها

المشاهد(معرفة مد� داللة الفرق بین التكرار الواقعي 

المؤسس على الفرض الصفر�، تم استخدام اخت�ار حسن المطا�قة 

المتحصل علیها لیتم حسا�ه، وقد وجدنا �أنه أكبر من الق�مة الجدول�ة، حیث بلغت 

 )3.84(الجدول�ة والتي بلغت  �2اوهي أكبر من ق�م 

، و�التالي فإنه �م�ن األخذ �صحة التفسیر و�درجة ثقة 1)=

(القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

تعتبر فروق جوهر�ة ال �م�ن أن ترجع إلى الصدفة، ومما سب� �ستخلص الطالب ال�احث 

المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة(خالل آراء المدر�ین �أن تزو�دهم �مجموعة من االخت�ارات 

مرفقة بدرجات ومستو�ات مع�ار�ة لمعرفة مستو� الالعب ال �ساعدهم �ثیرا 

  .المواهب وذلك ألس�اب وظروف �ثیرة ومتنوعة

التمثیل الب�اني لنتائج السؤال ): 31(الش�ل رقم 

22,91%

الفصل الثاني                         

مع�ار�ة �ساعدهم �ثیرا في عمل�ة الكشف عن المواهب، وعل�ه �م�ن القول �أن هؤالء المجموعة 

المعتبرة من المدر�ین �حبون و�فضلون انتهاج الطرق واألسس العلم�ة أثناء ق�امهم �عملهم وذلك 

�قینهم بدور وأهم�ة هذه االخت�ارات والدرجات والمستو�اتلعلمهم و 

الالعبین للكشف عنهم بل و

مد� نجاحها وتقدمها

معرفة مد� داللة الفرق بین التكرار الواقعي  من أجلو 

المؤسس على الفرض الصفر�، تم استخدام اخت�ار حسن المطا�قة 

المتحصل علیها لیتم حسا�ه، وقد وجدنا �أنه أكبر من الق�مة الجدول�ة، حیث بلغت 

وهي أكبر من ق�م  )14.08(

)=1- ن(الحر�ة 

القول �أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�م الواقع�ة 

تعتبر فروق جوهر�ة ال �م�ن أن ترجع إلى الصدفة، ومما سب� �ستخلص الطالب ال�احث 

خالل آراء المدر�ین �أن تزو�دهم �مجموعة من االخت�ارات 

مرفقة بدرجات ومستو�ات مع�ار�ة لمعرفة مستو� الالعب ال �ساعدهم �ثیرا 

المواهب وذلك ألس�اب وظروف �ثیرة ومتنوعة

  

  

نعم

ال
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  : االستنتاج

أغلب  �أن إذن فمن خالل النتائج المتحصل علیها والتي تم تحلیلها ومناقشتها سا�قا، نستنتج

بدرجات ومستو�ات مع�ار�ة  مرفوقةالمدر�ین ال یرو �أن تزو�دهم �مجموعة من االخت�ارات 

من س�ساعدهم �ثیرا في عمل�ة الكشف عن المواهب الناشئة وذلك نتیجة تداخل عدة عوامل نجد 

مع نقص وعي وثقافة المدر�ین حول  األح�انبینها نقص تكو�ن و�فاءة ومستو� المدر�ین في اغلب 

األسس العلم�ة خالل عمل�ة االكتشاف أو العمل�ة التدر�ب�ة، �اإلضافة إلى هذه استعمال  أهم�ة

ف�ما یخص  �انتهاج الطرق العلم�ة، أماالظروف والعراقیل التي تح�� بهذه العمل�ة والتي ال تسمح 

تطو�ر �رة بها من أجل  االهتماموالوسائل والمنشآت التي تعتبر �أول وأهم خطوة یجب  اإلم�ان�ات

 القدم �صفة عامة ونجاح عمل�ة االكتشاف �صفة خاصة فنجدها ش�ه معدومة وخاصة نحو فئة

جل تف�یر واهتمام المسیر�ن ورؤساء األند�ة منصب وموجه نحو فئة  �حیث نجد أن الناشئین

علیها الذین �عتبرون هم األصل والقاعدة والر�یزة التي یبنى  األكابر مع إهمالهم للفئات الش�ان�ة

 األصولمن حرم "�قا للقاعدة الفقه�ة التي تقول العب المستقبل الموهوب، حیث جاء هذا القول مطا

الشیخ دمحم بن ( .ما یبنى عل�ه غیره واألصل أساسهومن ذلك أصل الجدار فهو  "حرم الوصول

     )21- 14صالح العث�مین، الصفحات 

  



  

      الفصل الثالث

الالعبین "عرض ومناقشة عینة ال�حث 

  "الناشئین
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س�حاول الطالب ال�احث في هذا الفصل التوصل إلى بناء ووضع مستو�ات مع�ار�ة : مقدمة الفصل

  :سنة حیث �ان ذلك �عد) 12-11(تساهم وتساعد في اكتشاف الموهو�ین 

  العینة في مختلف وحدات ال�طار�ةدراسة ما مد� اعتدال�ة توز�ع ب�انات  -1

دراسة مصفوفة االرت�ا� لل�طار�ة المقترحة من أجل التعرف �أن مختلف وحدات ال�طار�ة ال  -2

  .تق�س نفس الصفة التي تق�سها األخر� 

  سنة12سنة و 11دراسة الفروق بین الفئة العمر�ة  -3

  .ئر� دراسة الت�این بین المستو�ات الثالثة ألند�ة الغرب الجزا -4

عرض ومناقشة نتائج التوز�ع االعتدالي للب�انات �استخدام �عض مقای�س النزعة المر�ز�ة 

  :والتشتت وااللتواء

یوضح �عض مقای�س النزعة المر�ز�ة والتشتت المتحصل علیها جراء تطبی� ) 28(جدول رقم 

  ):سنة11(�طار�ة االخت�ار المقترحة على الفئة العمر�ة 

  البطاریة       
  مقاییس  

النزعة المركزیة  
  والتشتت

  الجــــانــب البـــــــــــــدنــي  الجـــانب المورفولــوجــي

قیاس 
  الطول

قیاس 
  الوزن

الكتلة 
  الشحمیة

. إخ
  الرشاقة

السرعة .إخ
  م20

الوثب .إخ
  العمودي

. إخ
  المرونة

. إخ
  التحمل

  -0,06  23,71  4,30  7,90  18,43  38,21  1,44  المتوسط الحسابي
1000,

94  

االنحراف 
  المعیاري

0,06  6,19  2,34  0,42  0,29  3,71  4,36  83,76  

  985,0  0,00  24,00  4,30  7,90  18,28  37,20  1,44  الوسیط

  953,1  0,11  24,59  4,28  7,90  17,98  35,17  1,44  المنوال

  1,71  -0,12  -0,71  0,25  0,05  0,59  1,47  -0,34  معامل االلتواء

  البطاریة       
  مقاییس  

النزعة المركزیة  
  والتشتت

  الجـــــــــــــــــــانــب المھـــــــــــــــــــــــــــــــاري

المحاور
  ة بالكرة

التنطیط 
  بالقدم

ركل الكرة 
بالقدم 

  "ق"

ركل الكرة 
بالقدم 

  "ض"

تنطیط الكرة 
  بالرأس

ركلة . خ.إ
  الجزاء

رمیة 
  التماس

السرعة 
  الحركیة

  42,07  9,58  5,61  6,36  15,56  23,78  50,91  11,94  المتوسط الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

1,05  22,48  5,76  6,26  2,65  1,72  1,66  5,87  

  42,00  9,65  5,50  6,00  14,40  24,40  45,00  11,82  الوسیط

  41,86  9,80  5,28  5,27  12,09  25,65  33,18  11,58  المنوال

  0,11  -0,39  0,59  1,24  1,66  -0,98  2,37  1,02  معامل االلتواء
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یوضح �عض مقای�س النزعة المر�ز�ة والتشتت المتحصل علیها جراء تطبی� ) 29(جدول رقم 

  ):سنة12(�طار�ة االخت�ار المقترحة على الفئة العمر�ة 

  البطاریة       
  مقاییس  

النزعة المركزیة  
  والتشتت

  الجــــانــب البـــــــــــــدنــي  الجـــانب المورفولــوجــي

قیاس 
  الطول

قیاس 
  الوزن

الكتلة 
  الشحمیة

. إخ
  الرشاقة

السرعة .إخ
  م20

الوثب .إخ
  العمودي

. إخ
  المرونة

. إخ
  التحمل

  0,81  25,23  4,10  7,58  18,61  39,69  1,46  المتوسط الحسابي
1033,3

2  

االنحراف 
  المعیاري

0,07  5,49  1,80  0,46  0,24  4,16  3,94  84,00  

  1014,5  2,00  25,00  4,11  7,55  18,45  38,96  1,45  الوسیط

  976,86  4,38  24,54  4,11  7,50  18,13  37,50  1,43  المنوال

  2,02  -2,71  0,50  -0,02  0,53  0,81  1,19  1,10  معامل االلتواء

  البطاریة       
  مقاییس  

النزعة المركزیة  
  والتشتت

  الجـــــــــــــــــــانــب المھـــــــــــــــــــــــــــــــاري

المحاور
  ة بالكرة

التنطیط 
  بالقدم

ركل الكرة 
بالقدم 

  "ق"

ركل الكرة 
بالقدم 

  "ض"

تنطیط الكرة 
  بالرأس

ركلة . خ.إ
  الجزاء

رمیة 
  التماس

السرعة 
  الحركیة

  43,54  9,89  6,32  6,14  16,16  25,68  55,71  11,71  المتوسط الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

0,95  24,26  6,14  5,41  2,70  1,68  1,63  5,10  

  43,00  10,05  6,50  6,00  15,10  25,70  54,00  11,70  الوسیط

  41,91  10,37  6,86  5,72  12,99  25,74  50,57  11,67  المنوال

  0,96  -0,89  -0,96  0,47  1,76  -0,03  0,64  0,11  معامل االلتواء

  :عرض ومناقشة النتائج

الموضحین أعاله �أن جم�ع ق�م معامل االلتواء تتراوح وتقع  )29-28(یتبن من خالل الجدولین 

تمثلت في   )سنة11(، وذلك �ون أدنى ق�مة بلغتها الفئة العمر�ة )±3(ضمن حدود المجال 

فانحصرت ق�مها  )سنة12(، أما �النس�ة للفئة العمر�ة )2,37(بینما أعلى ق�مة بلغت  )- 0,98(

�أعلى ق�مة، وهذا ما یدل على أن ق�م أفراد العینة  )2,02(�أدنى ق�مة و )-2,71(ما بین 

عتدالي، وعل�ه اإل�عا طب�ع�ا وتدخل ضمن المنحنى المشتقة منه جم�عها تتوزع توز  األصلللمجتمع 

عتدالي المع�ار� هو المنحنى التكرار� اإل�أن  "فؤاد البهي السید"تتف� مع ما ذ�ره فإن هذه النتائج 

الذ� ننسب إل�ه توز�عاتنا التكرار�ة المختلفة وما مد� اقترابنا من الظاهرة التي ندرسها في  اإلطار

نها، وأنه من الواجب ال�حث عن الوسائل أو ما مد� ابتعادنا ع األفرادصورتها العامة عند جم�ع 

التي  األفرادأنه عندما ال تكون عینة  المقارنات مم�نة وصح�حة، وذلك التي تجعل تلك اإلحصائ�ة

الذین �حتمل وجودهم في إطار تلك العینة فأن ح�منا ال  األفرادط�قنا علیها االخت�ار ممثلة لجم�ع 

، )المجتمع األصلي(��ون صح�حا ألننا ننسب مستو� الالعب إلى إطار ال �مثل جم�ع الالعبین 
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الذ� تمثله العینة أو المنحنى الدال على  األصليولذلك �ان من األحر� بنا أن نحسب المنحنى 

عینة ل�ص�ح ح�منا صح�حا وصالحا، وه�ذا نصل في النها�ة جم�ع األفراد الذین اشتققنا منهم ال

منه أو األب أو التعداد الكلي أو العالم الذ� نشت�  األصلعتدالي الذ� �مثل أن المنحنى اإلإلى 

�بیرا  األفرادالعینة التي تجر� علیها مختلف اخت�اراتنا، وأنه �لما �ان اخت�ارنا صح�حا و�ان عدد 

فؤلد البهي السید، ( ر �األخطاء في الق�اس �لما �ان اقترابنا من األصل �بیرإلى الحد الذ� ال یتأث

یها وما جاء �ه دمحم ل، و�ل هذا جاء مطا�قا للنتائج المتحصل ع)234-228، الصفحات 1996

توز�ع المعاینة من التوز�ع المعتدل �لما زاد حجم العینة �لما اقترب "نصر الدین رضوان القائل �أنه 

  )77، صفحة 2003دمحم نصر الدین رضوان، ( ".الذ� �ظهر �ه المجتمع األصلي

أنه �لما زاد حجم  "دمحم حسن العالو� ودمحم نصر الدین رضوان"�ما یؤ�د في نفس الس�اق �ل من 

عتدالي، وأنه �لما �انت االخت�ارات الب�انات من ش�ل المنحنى اإل العینة اقتر�نا عند توز�ع

لك إلى الحصول على ش�ل المنحى المستخدمة مناس�ة من حیث درجة الصعو�ة والسهولة أد� ذ

  )145، صفحة 2000دمحم حسن العالو� ودمحم نصر الدین رضوان ، ( .الي للب�اناتعتداإل

وعل�ه ومن خالل �ل ما تم ذ�ره من تحلیل وعرض ومناقشة للنتائج الموضحة في الجدولین  - 

نقول �أن توز�ع الب�انات لمختلف أفراد العینة في جم�ع وحدات �طار�ة االخت�ارات السا�قین 

عتدالي وتحق�قها المنحنى اإلالمقترحة تتوزع توز�عا طب�ع�ا مما �عتبر أحد مؤشرات انتظام العینة 

و�ذا تمثیلها للمجتمع األصلي، و�التالي فإن �ل هذا یت�ح لنا البدء �الخطوات القادمة واالستمرار 

في العمل و�الـتأكید فإن هذا یجعلنا في المسار أو الطر�� الصح�ح من أجل المواصلة واالستمرار�ة 

و�ات مع�ار�ة د مستوالحصول على النتائج المتمثلة في تحدی  اإلحصائ�ة اإلجراءات إكمالفي 

وذلك لغرض عرضها وتحلیلها ومن ثم  ،)سنة12- 11(لغرض اكتشاف الموهو�ین من الناشئین 

             .مناقشتها
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سنة في مختلف وحدات )12(سنة و)11(عرض ومناقشة نتائج المقارنة بین الفئة العمر�ة  -

  :�طار�ة االخت�ار المقترحة

سنة ف�ما یخص )12(سنة و )11(یوضح المقارنة بین الفئة العمر�ة ) 30(الجدول رقم  -

  .�طار�ة االخت�ارات المقترحةوحدات 

  بطاریة
 االختبارات

  عینة الناشئین
 )سنة 11(

  عینة الناشئین
 )سنة 12(

. ت
المحسو

 بة

  حجم
 العینة

. ت
الجد
 ولیة

الداللة 
المعنویة 

sig 

  الداللة
االحصا

 2ع 2س 1ع 1س ئیة

.إ
. خ

یة
ج

لو
فو

ور
لم

ا
 

  قیاس الطول
 

1,459 ,072 1,438 ,061 3,376 

228 1.96 

 دال 001,

  قیاس الوزن
 

 دال 007, 2,688 6,203 38,212 5,506 39,689

 الكتلة الشحمیة
 غیر دال 372, 894, 2,350 18,434 1,800 18,610

.إ
. خ

یة
دن

لب
ا

 

 دال 000, 7,863- 424, 7,902 458, 7,577 الرشاقة. خ.إ

 دال 000, 8,022- 287, 4,303 240, 4,105 م20السرعة .خ.إ

 دال 000, 4,122 3,722 23,706 4,173 25,233 الوثب العمودي

 دال 026, 2,226 4,369 057,- 3,950 811, إختبار المرونة

بریكسي .خ.إ
 " د"5

1033,3
20 

 دال 000, 4,113 83,943 1000,939 84,182

تب
خ

اال
یة

ار
مھ

 ال
ت

را
ا

 

 دال 027, 2,218- 1,057 11,940 1,029 11,723 المحاورة بالكرة

تنطیط الكرة 
 بالقدم

 دال 029, 2,188 22,526 50,912 24,316 55,715

لك
ب ا

ضر
فة

سا
لم

  
رة

 
ضرب الكرة 

بالقدم 
 "القویة"

 دال 001, 3,407 5,769 23,775 6,154 25,678

ضرب الكرة 
بالقدم 

 "الضعیفة"
 غیر دال 276, 1,092 6,277 15,556 5,419 16,155

 غیر دال 374, 891,- 2,654 6,364 2,709 6,140 التنطیط بالرأس

 دال 000, 4,435 1,723 5,612 1,687 6,320 ضربة الجزاء

 دال 044, 2,023 1,668 9,576 1,631 9,890 رمیة التماس

 دال 005, 2,854 5,887 42,070 5,133 43,544 السرعة الحركیة

الموضح أعاله یتبین وجود فروق معنو�ة في أغلب المتوسطات ) 30(رقم  من خالل الجدول

 الحساب�ة ما عدا �عض المتوسطات الخاصة ب�عض االخت�ارات، وعل�ه ومن خالل مشاهدة النتائج

 )2,023(المحسو�ة والتي تأرجحت بین  )t(التي ظهرت فیها فروق بین المتوسطات �أن ق�م 
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 )1,96(الجدول�ة التي بلغت  )t(�أكبر ق�مة وهي ق�م أكبر من ق�مة  )4,435(�أصغر ق�مة و

، وهذا ما یدل على وجود فروق معنو�ة بین هذه 227ودرجة الحر�ة  0,05وهذا عند مستو� الداللة 

طات أ� أن الفروق الحاصلة لها داللة إحصائ�ة وهذه الداللة موظفة من خالل داللة المتوس

SPSS و�التالي فإن هذا التحصیل اإلحصائي یؤ�د على عدم تقارب وتجانس عینة ال�حث في ،

  .هذه االخت�ارات

الكتلة (أما ف�ما یخص االخت�ارات التي لم تظهر وجود فروق بین المتوسطات وهي �التالي 

) t(فنجدها حققت ق�م لــ ) التنط�� �الرأس - ضرب الكرة أل�عد مسافة �القدم الضع�فة -حم�ةالش

، 0,05عند مستو� الداللة  ))-0,891(،)1,092(،)0,894((المحسو�ة وهي على الترتیب �التالي 

فنجد �أن هذه االخت�ارات  )1,96(الجدول�ة التي بلغت ق�متها  )t(ومنه وعند مقارنة هذه النتائج بــ

المذ�ورة سا�قا لم تظهر وجود فروق معنو�ة بین المتوسطات أ� أن الفروق الحاصلة بین 

، SPSSالمتوسطات ل�ست لها داللة إحصائ�ة وذلك علما �أن الداللة موظفة من خالل داللة 

�ارات المذ�ورة و�التالي فإن هذا التحصیل اإلحصائي یبین تقارب وتجانس عینة ال�حث في االخت

  .سا�قا

و�تبین أ�ضا من خالل ما سب� من عرض وتحلیل للنتائج إلى أن الفروق الحاصلة في أغلب  - 

سنة راجع إلى طب�عة هذه المرحلة العمر�ة  )12(سنة و )11(اخت�ارات ال�طار�ة بین الفئة العمر�ة 

ا أن هذه المرحلة تتمیز التي تتمیز بتغیرات في أغلب النواحي سواء الجسمان�ة و الحر��ة، �م

�اكتساب الطفل للمهارات وسرعة التعلم وهذا ما أد� إلى وجود فروق بین الفئتین في مختلف 

" التنط�� �الرأس وضرب الكرة لمسافة �القدم الضع�فة"�طار�ة االخت�ار، أما �النس�ة لكل من اخت�ار 

هذه المرحلة العمر�ة التي ال یهتم والتي لم تظهر وجود فروق فیرجع الطالب ال�احث ذلك ر�ما إلى 

فیها المدر�ین �ثیرا �التدر�ب على هذه المهارات أو أخذها �عین االعت�ار أثناء عمل�ة االكتشاف 

وذلك �اعت�ار هذه المهارات غیر مهمة في حد تقدیرهم، أما �النس�ة للفرق الحاصل في الكتلة 

سنة إلى مجتمع واحد  )12(سنة أو  )11(لعمر�ة الشحم�ة فهذا راجع إلى انتماء العینة سواء الفئة ا

وٕالى طب�عة المنطقة الجغراف�ة المشتر�ة ف�ما بینهم، وعل�ه خلص الطالب ال�احث إلى تحدید 
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سنة �ل على حد وهذا راجع إلى  )12(سنة و )11(مستو�ات مع�ار�ة خاصة ��ل فئة عمر�ة 

  .  الفروق الموجودة في أغلب اخت�ارات ال�طار�ة

المستو�ات ف�ما یخص  في سنة وذلك)12و 11(ومناقشة نتائج المقارنة للفئة العمر�ة عرض  -

  :من خالل �طار�ة االخت�ار المقترحة )الجمع�ات الر�اض�ة - الهواة -المحترف(الثالثة 

الثالث من خالل سنة في المستو�ات )11(یوضح مقارنة للفئة العمر�ة ) 31(الجدول رقم  -

  .المورفولوج�ة والبدن�ةاالخت�ارات 

الم
قار
  نة

  
  االختبارات

  
  مصدر التباین

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

) ف(
المح
  سوبة

) ف(
الجد
  ولیة

الداللة 
sig 

  
01  

یة
ج

لو
فو

ور
لم

ت ا
را

با
خت

اال
 

  
  الطول

 002, 2 004,  بین المجموعات
,391 

 

3.03  

,677 

 
 005, 225 1,163  لمجموعاتداخل ا

 / 227 1,167  المجموع الكلي

  
02  

  
  الوزن

 13,581 2 27,162  بین المجموعات
,446 

 

,641 

 
 30,470 225 6855,807  داخل المجموعات

 / 227 6882,969  المجموع الكلي

  
03  

الكتلة 
  الشحمیة

 669, 2 1,338  بین المجموعات

 3,264 225 734,315  داخل المجموعات 815, 205,

 / 227 735,653  المجموع الكلي

  
04  

ـة
ـــ

نی
بد

 ال
ت

را
با

خت
اال

  
  

. خ.إ
  الرشاقة

2,69 558, 2 1,116  بین المجموعات

9 

 

,069 

 
 207, 225 46,531  لمجموعاتداخل ا

 / 227 47,647  المجموع الكلي

  
05  

  
. خ.إ

السرعة 
  م20

2,73 154, 2 309,  بین المجموعات

1 

 

,067 

 

 057, 225 12,728  داخل المجموعات

 / 227 13,037  المجموع الكلي

  
06  

  
الوثب 
  العمودي

 13,208 2 26,416  بین المجموعات
,757 

 

,470 

 
 17,450 225 3926,264  داخل المجموعات

 / 227 3952,680  المجموع الكلي

  
07  

  
إختبار 
  المرونة

 119, 2 238,  بین المجموعات
,008 

 

,992 

 
 15,745 225 3542,653  داخل المجموعات

 / 227 3542,890  المجموع الكلي

  
08  

  .خ.إ
بریكسي 

  "د"5

 2 27120,619  المجموعاتبین 
13560,31

0 1,92

9 
,148 

 7029,062 225 1581539,008  داخل المجموعات

 / 227 1608659,627  المجموع الكلي
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الثالث من خالل سنة في المستو�ات )11(یوضح مقارنة للفئة العمر�ة ) 32(الجدول رقم  -

 .االخت�ارات المهار�ة

الم
قار
  نة

االختبارات 
  المھاریة

  مصدر التباین
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

) ف(
المح
  سوبة

) ف(
الجد
  ولیة

الداللة  
 sig  

  
09  

المحاورة 
والجري 

  بالكرة
  

25,2 22,051 2 44,102  بین المجموعات

96 

 

3.03  

,000 

 

 872, 225 196,133  داخل المجموعات

 / 227 240,235  المجموع الكلي

  
10  

  
تنطیط الكرة 

  بالقدم
  

 352,899 2 705,799  بین المجموعات

 593,381 225 133510,671  داخل المجموعات 553, 595,

 / 227 134216,469  المجموع الكلي

  
11  

فة
سا

لم
  

رة
لك

ب ا
ضر

  

ضرب 
الكرة 
بالقدم 

  "القویة"

5,16 188,594 2 377,188  بین المجموعات

2 

 

,006 

 

 36,536 225 8220,638  داخل المجموعات

  227 8597,825  المجموع الكلي

  
12  

ضرب 
الكرة 
بالقدم 

  الضعیفة"

 59,622 2 119,244  بین المجموعات
2,04

9 
 29,091 225 6545,587  داخل المجموعات 131,

 / 227 6664,832  المجموع الكلي

  
13  

  
التنطیط 
  بالرأس

1,48 10,851 2 21,701  بین المجموعات

5 

 

,229 

 
 7,306 225 1643,808  المجموعات داخل

 / 227 1665,509  المجموع الكلي

  
14  

  
  ضربة الجزاء

1,74 4,937 2 9,874  بین المجموعات

6 

 

,177 

 
 2,828 225 636,253  داخل المجموعات

 / 227 646,127  المجموع الكلي

  
15  

  
  رمیة التماس

 012, 2 024,  بین المجموعات
,004 

 

,996 

 
 2,683 225 603,660  داخل المجموعات

 / 227 603,683  المجموع الكلي

  
16  

  
السرعة 
  الحركیة

 60,001 2 120,002  بین المجموعات
2,32

2 
 25,842 225 5814,560  داخل المجموعات 100,

 / 227 5934,561  المجموع الكلي

  
17  

الدرجة الخام 
الكلیة لبطاریة 

  االختبارات

2,79 15760,71 2 31521,430  بین المجموعات

1 

 

,064 

 
 5647,659 225 1270723,294  داخل المجموعات

 / 227 1302244,724  المجموع الكلي

نتائج الفئة العمر�ة اللذان نقارن من خاللهما ) 32(و) 31(نالح� من خالل الجدولین رقم 

وذلك عن طر��  )المحترف والهاو� والجمع�ات الر�اض�ة(سنة في �ل من المستو�ات الثالثة )11(
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ات المقترحة، حیث �ظهر لنا جل�ا من خالل المعالجة اإلحصائ�ة المتمثلة في االخت�ار �طار�ة  

وذلك  0,05هي أقل من مستو� الداللة  )sig(�أن جم�ع ق�م الداللة المعنو�ة  "ف"اخت�ار الت�این 

 )sig=0.000(ما عدا داللتین إحصائیتین ظهرتا ع�س ذلك وهي الداللة  225عند درجة الحر�ة 

حیث �ان ذلك عند �ل من اخت�ار المحاورة والجر� �الكرة وضرب الكرة �القدم  )sig=0.006(و

القو�ة على الترتیب، ومنه قد خلص إلى تكافؤ وتجانس وعدم وجود فروق بین العبي الفئة العمر�ة 

سنة في المستو�ات الثالثة وذلك في أغلب وحدات �طار�ة االخت�ار المقترحة مرجعا الطالب )11(

ال�احث ذلك في حد تقدیر�ه ومن خالل تجر�ته المتواضعة مع هذه الفئة العمر�ة إلى طب�عة 

اإلم�ان�ات المتوفرة والواقع الذ� تع�شه هذه الفئة العمر�ة من إهمال وذلك في مختلف المستو�ات 

الثالثة التي أص�ح جل اهتمامها وتف�یرها منصب نحو فئة األكابر مستثنین الفئات الش�ان�ة 

الصغر� وخاصة الفئة العمر�ة التي هي قید الدراسة والتي ال �عطونها أهم�ة سواء من جانب 

االكتشاف أو من جوانب أخر� �التكو�ن والرعا�ة والمتا�عة، وهذا ما جعل وجود هذا التقارب بین 

سنة لكل )11(عبي المستو�ات الثالثة، وعل�ه تقرر بناء ووضع مستو�ات مع�ار�ة للفئة العمر�ة ال

من المستو� المحترف والهاو� والجمع�ات الر�اض�ة مجتمعة وهذا لعدم وجود فروق �عز� إلیها 

  .      تجعلنا نضع لكل مستو� مستو�ات مع�ار�ة خاصة �ه
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الثالث من خالل سنة في المستو�ات )12(یوضح مقارنة للفئة العمر�ة ) 33(الجدول رقم  -

  .االخت�ارات المورفولوج�ة والبدن�ة

الم
قار
  نة

  مصدر التباین  االختبارات
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
المربعا

  ت

) ف(
المح
  سوبة

) ف(
الجدو
  لیة

الداللة 
sig 

  
01  

یة
ج

لو
فو

ور
لم

ت ا
را

با
خت

اال
 

  
  الطول

 1,739 0,006 2 0,013  المجموعاتبین 
 
 

  
  
  
  
  
3.03  
  
  
  
  
  

0,178 
 
 

 0,004 225 0,825  داخل المجموعات

  227 0,838  المجموع الكلي

  
02  

  
  الوزن

  بین المجموعات
213,925 2 

106,96
3 2,825 

 
 

0,061 
 
 

 37,863 225 8519,122  داخل المجموعات

  227 8733,047  المجموع الكلي

  
03  

الكتلة 
  الشحمیة

 1,507 8,283 2 16,567  بین المجموعات
 
 

0,224 
 
 

 5,497 225 1236,83  داخل المجموعات

  227 1253,397  المجموع الكلي

  
04  

ـة
ـــ

نی
بد

 ال
ت

را
تبا

خ
اال

  

. خ.إ
  الرشاقة

  

 0,187 2 0,373  بین المجموعات
1,036 

 
 

0,356 
 
 

 0,18 225 40,53  داخل المجموعات

  227 40,903  المجموع الكلي

  
05  

السرعة 
  م20
  

 0,786 0,065 2 0,129  بین المجموعات
 
 

0,457 
 
 

 0,082 225 18,513  داخل المجموعات

  227 18,642  المجموع الكلي

  
06  

لوثب ا
  العمودي

  

 1,239 17,131 2 34,262  بین المجموعات
 
 

0,292 
 
 

 13,827 225 3111,05  داخل المجموعات

  227 3145,311  المجموع الكلي

  
07  

  
إختبار 
  المرونة

 2,191 41,378 2 82,757  بین المجموعات
 
 

0,114 
 
 

 18,887 225 4249,502  داخل المجموعات

  227 4332,259  المجموع الكلي

  
08  

  
بریكسي 

  "د"5

 2 20077,095  بین المجموعات
10038,

547 

1579448,0  داخل المجموعات 0,241 1,430
5 

225 
7019,7

69 

1599525,1  المجموع الكلي
40 

227 
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الثالث من خالل سنة في المستو�ات )12(یوضح مقارنة للفئة العمر�ة ) 34(الجدول رقم  -

 .االخت�ارات المهار�ة

الم
قار
  نة

  االختبارات
  المھاریة

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

) ف(
المح
  سوبة

) ف(
الجد
  ولیة

الداللة  
 sig  

  
09  

المحاورة 
  والجري بالكرة

  

 6,53 6,955 2 13,91  بین المجموعات
 
 

  
3.03  
  

0,002 
 
 

 1,065 225 239,658  داخل المجموعات

  227 253,569  المجموع الكلي

  
10  

تنطیط الكرة 
  بالقدم

  

 944,691 2 1889,383  بین المجموعات

 503,542 225 113296,863  داخل المجموعات 0,156 1,876

 6,955 227 115186,246  المجموع الكلي

  
11  

فة
سا

لم
ة  

كر
 ال

ب
ضر

  

ضرب الكرة 
بالقدم 

  "القویة"

 1,418 47,013 2 94,025  المجموعاتبین 
 
 

0,244 
 
 

 33,154 225 7459,574  مجموعاتداخل ال

  227 7553,599  المجموع الكلي

  
12  

ضرب الكرة 
بالقدم 

  "الضعیفة"

 109,643 2 219,285  بین المجموعات

 38,779 225 8725,282  داخل المجموعات 0,061 2,827

  227 8944,567  المجموع الكلي

  
13  

  
  التنطیط بالرأس

 1,771 12,389 2 24,777  بین المجموعات
 
 

0,173 
 
 

 6,996 225 1574,008  داخل المجموعات

  227 1598,785  المجموع الكلي

  
14  

  
  ضربة الجزاء

 2,239 6,574 2 13,148  بین المجموعات
 
 

0,109 
 
 

 2,937 225 660,75  داخل المجموعات

  227 673,898  المجموع الكلي

  
15  

  
  التماسرمیة 

 1,976 5,454 2 10,907  بین المجموعات
 
 

0,141 
 
 

 2,76 225 620,942  داخل المجموعات

  227 631,85  المجموع الكلي

  
16  

  
السرعة 
  الحركیة

 2,845 97,014 2 194,028  بین المجموعات
 
 

0,06 
 
 

 34,102 225 7672,849  داخل المجموعات

  227 7866,877  المجموع الكلي

  
17  

الدرجة الخام 
الكلیة لبطاریة 

  االختبارات

 4911,805 2 9823,61  بین المجموعات

 6190,291 225 1392815,391  داخل المجموعات 0,454 0,793

  227 1402639,001  المجموع الكلي

سنة في )11(نتائج الفئة العمر�ة اللذان نقارن من خاللهما () و() نالح� من خالل الجدولین رقم 

وذلك عن طر�� �طار�ة   )المحترف والهاو� والجمع�ات الر�اض�ة(�ل من المستو�ات الثالثة 

ات المقترحة، حیث �ظهر لنا جل�ا من خالل المعالجة اإلحصائ�ة المتمثلة في اخت�ار االخت�ار 

وذلك عند  0,05مستو� الداللة هي أقل من  )sig(�أن جم�ع ق�م الداللة المعنو�ة  "ف"الت�این 

 )sig=0.002(ما عدا داللة إحصائ�ة واحدة ظهرت ع�س ذلك وهي الداللة  225درجة الحر�ة 

حیث �انت عند اخت�ار المحاورة والجر� �الكرة، ومنه قد خلص إلى تكافؤ وتجانس وعدم وجود 
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أغلب وحدات �طار�ة  سنة في المستو�ات الثالثة وذلك في)12(فروق بین العبي الفئة العمر�ة 

االخت�ار المقترحة مرجعا الطالب ال�احث ذلك في حد تقدیر�ه ومن خالل تجر�ته المتواضعة مع 

هذه الفئة العمر�ة إلى طب�عة اإلم�ان�ات المتوفرة والواقع الذ� تع�شه هذه الفئة العمر�ة من إهمال 

یرها منصب نحو فئة األكابر وذلك في مختلف المستو�ات الثالثة التي أص�ح جل اهتمامها وتف�

مستثنین الفئات الش�ان�ة الصغر� وخاصة الفئة العمر�ة التي هي قید الدراسة والتي ال �عطونها 

أهم�ة سواء من جانب االكتشاف أو من جوانب أخر� �التكو�ن والرعا�ة والمتا�عة، وهذا ما جعل 

بناء ووضع مستو�ات مع�ار�ة للفئة  وجود هذا التقارب بین العبي المستو�ات الثالثة، وعل�ه تقرر

سنة لكل من المستو� المحترف والهاو� والجمع�ات الر�اض�ة مجتمعة وهذا لعدم )12(العمر�ة 

  .      وجود فروق �عز� إلیها تجعلنا نضع لكل مستو� مستو�ات مع�ار�ة خاصة �ه
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عرض ومناقشة معامالت مصفوفة االرت�ا� البین�ة لوحدات �طار�ة االخت�ارات المقترحة �النس�ة 

  :سنة) 12-11(للفئة العمر�ة 

تبین �أن مصفوفة  )36(و )35(�عد اإلطالع على النتائج الموضحة في �ل من الجدول رقم 

وذلك بدون احتساب (معامل ارت�ا�  )136(تتضمن  )سنة11(االرت�ا� الخاصة �الفئة العمر�ة 

حیث نجد �ان ق�م  ارت�ا� سالب، )39(معامل ارت�ا� موجب و )97(، منها )الخال�ا القطر�ة

 )66(ارت�ا� منها  )89(بلغت  0,05االرت�اطات التي سجلت داللة معنو�ة عند مستو� الداللة 

ة معنو�ا عند نفس مستو� الداللة لسال�ة، بینما نجد �أن معامالت االرت�ا� الغیر دا )23(موج�ة و

  .ارت�ا� سالب )16(ارت�ا� موجب و )31(ارت�ا� منها  )47(بلغت  0,05

 )94( على توزعتمعامل ارت�ا�،  )136(فتضمنت أ�ضا  )سنة12(أما ف�ما یخص الفئة العمر�ة 

ق�م االرت�اطات التي أظهرت داللة نجد �أن  سالب، �ما ارت�ا� )42(معامل ارت�ا� موجب و

سال�ة، وأما ف�ما  )20(موج�ة و )56(ارت�ا� منها  )76(بلغت  0,05معنو�ة عند مستو� الداللة 

ارت�ا�  )60(فقد بلغت  0,05یخص معامالت االرت�ا� الغیر معنو�ة عند نفس مستو� الداللة 

  .ارت�ا� سالب )22(ارت�ا� موجب و )38(منها 

خالل النتائج المبینة في الجدول �أن أغلب ومعظم ق�م معامالت االرت�ا� سواء �ما نالح� من  - 

إما �انت غیر دالة معنو�ا مما یدل على عدم وجود  )سنة12(أو  )سنة11(عند الفئة العمر�ة 

ولكنه ضعیف، وعل�ه �م�ن القول نقال عن بن سي قدور  ارت�ا� ف�ما بینها، وٕاما أن هناك ارت�ا�

�أن عدم وجود ارت�ا� أو وجود ارت�ا� ضعیف بین وحدات �طار�ة االخت�ار المقترحة یدل على أن 

�ل منها �ق�س ظاهرة ال �ق�سها اآلخر، لذلك ال �م�ن االستغناء عن أحدهما �اآلخر مما یتطلب 

، �ما تبین أ�ضا �أن جم�ع ق�م معامل االرت�ا� والتي .....)(..........وجودهما معا في ال�طار�ة 

المعبر عنه �مجموع الدرجات (تجمع بین �ل اخت�ار من ال�طار�ة المقترحة مع متغیر األداء الكلي 

هذه الق�م من خالل الجدولین بین أظهرت داللة معنو�ة، حیث انحصرت  )المع�ار�ة لالخت�ارات

      وعل�ه فإن جم�ع هذه الق�م ، (...)ق�مة قدرت بــوأعلى  (...)أدنى ق�مة بلغت 

  

  

  

  

  

  



.واالرت�ا� بین �ل اخت�ار والدرجة الكل�ة لل�طار�ة )سنة12( ت�ار المقترحة لد� الفئة العمر�ةیوضح مصفوفة معامالت االرت�ا� البین�ة لوحدات �طار�ة االخ )35(ل رقم الجدو   

الكتلة  الوزن  الطول 

الشحم�

 ة

"الرشاقة

"�ارو  

السرعة 

"م20"  

الوثب 

 العمود�

التحمل  المرونة

بر��سي "

"د5  

المحاورة 

 �الكرة

التنط�� 

 �القدم

 �رة .ضرب

لمسافة 

"ق"�القدم   

 �رة .ربض

لمسافة 

"ض"�القدم   

التنط�� 

 �الرأس

ضر�ة 

 الجزاء

رم�ة 

 التماس

السرعة 

 الحر��ة

.م.د.مج  

 لوحدات

ل�طار�ةا  

                 1 الطول

                1 0,705 الوزن 

               1 0,695 0,015- الكتلة الشحم�ة

"�ارو"الرشاقة   -0,121 -0,204 -0,170 1              

"م20"السرعة   -0,273 -0,119 0,112 -0,026 1             

            1 0,204- 0,018 0,122- 0,005- 0,119 الوثب العمود�

           1 0,108 0,124- 0,088- 0,005 0,151 0,191 المرونة

"د5بر��سي"  0,292 0,153 -0,084 0,069 -0,706 0,198 0,062 1          

         1 0,037- 0,119 0,089- 0,024- 0,139 0,000 0,034 0,039 المحاورة �الكرة

        1 0,417- 0,282 0,010- 0,149 0,248- 0,221- 0,104 0,122 0,071 التنط�� �القم

�رة لمسافة .ض

"ق"�القدم   0,053 0,178 0,192 -0,167 -0,423 0,221 0,060 0,311 -0,258 0,419 1       

�رة لمسافة .ض

"ض"�القدم   0,207 0,237 0,117 -0,021 -0,403 0,201 0,134 0,341 -0,256 0,376 0,731 1      

     1 0,111 0,075 0,083 0,136- 0,113 0,101 0,050 0,008- 0,003 0,010 0,156 0,205 التنط�� �الرأس

    1 0,102 0,234 0,216 0,284 0,230- 0,159 0,130 0,164 0,106- 0,061- 0,051 0,132 0,131 ضر�ة الجزاء

   1 0,223 0,112 0,433 0,391 0,206 0,156- 0,252 0,347 0,285 0,398- 0,135- 0,029 0,289 0,369 رم�ة التماس

  1 0,272 0,282 0,015- 0,292 0,358 0,426 0,185- 0,121 0,071 0,219 0,112- 0,068- 0,116 0,124 0,061 السرعة الحر��ة

لل�طار�ة.ك.خ.د  0,496 0,559 0,285 -0,301 -0,525 0,379 0,323 0,512 -0,355 0,582 0,669 0,674 0,297 0,464 0,648 0,489 1 



  :سنة )11(في مختلف وحدات ال�طار�ة المقترحة عند الفئة العمر�ة "�اوس"�ة المئو�ة المقابلة حسب �ل مستو� مع�ار� والنسب المقررة لها ضمن منحنى التوز�ع الطب�عي یبین عدد الالعبین الناشئین والنس )37(رقم جدول
    البـــــــــــــدنــيالجــــانــب   الجـــانب المورفولــوجــي      

النسبة 
المقررة 
لھا في 
منحنى 
التوزیع 
  الطبیعي

  البدني لالنجاز. ك.د  التحمل. إخ  المرونة. إخ  الوثب العمودي.إخ  م20السرعة .إخ  الرشاقة. إخ  المورفولوجي. م.ك.د  الكتلة الشحمیة  "الوزن"قیاس   "الطول"قیاس 
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49 11,69 5,5 6 29,7 18,5 40 10,5 17,55 41,63 1,54 964 -2 22 4,35 7,22 1  
  
  
  
  
 أفاق

 غلیزان
 

49 11,84 9 3 22,54 12,2 36 10,8 18,95 43,21 1,51 992 5 31 4,24 8,2 2 

54 10,2 4 5 22,6 15,3 61 10,71 18,72 33,61 1,34 874 5 25 4,64 8,12 3 

47 10,18 6,5 6 21,9 13,8 83 10,69 22,92 48,86 1,46 1125 6 25 3,96 7,05 4 

50 7,7 7 3 30,2 10,2 93 10,41 19,42 36,45 1,37 1006 -10 24 4,18 6,88 5 

43 9,1 6,5 4 36,4 13,3 70 11,17 19,94 42,5 1,46 1145 -7 23 3,97 7,34 6 

45 8,5 6 2 29,4 22,2 50 11,16 17,44 32,74 1,37 825 -8 21 4,4 8,04 7 

50 10,7 8 1 28,5 20,9 82 10,68 23,74 54,84 1,52 990 2 19 4,07 7,5 8 

42 9,2 5,5 4 25,9 14,7 54 10,91 19,73 39,23 1,41 876 -9 22 4,45 7,68 9 

49 10,2 7,5 2 30,4 19,5 73 10,67 22,44 42,12 1,37 984 3 36 4,02 7,23 10 

46 8,9 6 6 23,8 17,8 60 10,86 20,08 38,8 1,39 875 2 21 4,43 7,94 11 

48 11,3 6,5 3 28,7 17,8 77 10,52 21,37 46,8 1,48 992 4 30 4,01 7,12 12 

44 11,4 5 9 32,2 24,3 57 12,97 14,64 31,2 1,46 1011 5 27 4,11 7,14 1  
 
 
 
 
 ابن

 بادیس

41 10,9 10 9 41 31,4 58 11,6 19,93 48,5 1,56 1185 4 20 3,85 8,2 2 

47 10,5 4 8 25,9 16,2 105 12,87 19,95 51,7 1,61 1190 5 23 3,74 8,02 3 

51 10,4 6,5 10 27 15,2 113 11,99 20,13 43,5 1,47 1178 -3 28 3,78 7,5 4 

42 8,14 7 6 22,2 12,2 80 11,59 16,63 32,13 1,39 1004 -2 25 4,2 8,5 5 

52 10,4 5,5 12 30,9 13,5 20 12,7 21,5 45,82 1,46 984 -1 30 4,01 8,63 6 

47 10,8 7,5 9 39,4 22,4 43 12,23 17 31,9 1,37 1195 3 31 3,69 7,6 7 

43 10,1 5,5 11 29 16,5 47 12,34 19,64 37,4 1,38 1165 5 23 3,9 8,03 8 

44 9,3 8,5 8 29,5 18,8 57 12,34 18,63 38,1 1,43 1174 -1 24 3,97 8,02 9 

47 11 7 12 33,6 19,3 72 12,28 18,27 41,1 1,5 1200 0 27 3,74 7,66 10 

39 8,9 3 9 29,4 17,8 66 12,3 18,51 36,8 1,41 1004 2 22 4,02 8,32 11 

46 10,2 9 11 41,2 29,2 101 11,86 20,57 46,9 1,51 1068 4 29 3,77 7,55 12 

42 10,2 6,5 12 21,4 10,5 64 10,53 21,17 52,84 1,58 968 6 24 4,18 6,94 1  
 
 
 
 
 نجوم
 تیارت
 

39 11,2 6 6 25 12,8 25 10,7 14,76 33,65 1,51 974 2 17 4,22 7,06 2 

37 8,8 7 10 20,6 11,9 40 11,58 17,96 35,2 1,4 1005 -1 19 4,06 7,35 3 

41 6,8 4,5 5 26,3 16,2 26 12,7 19,17 36,51 1,38 1125 0 22 3,39 8 4 

33 7,5 6 4 22 12,5 30 10,45 18,55 33,3 1,34 1134 2 26 3,99 8,41 5 

35 9,4 6,5 7 17,2 11,3 19 11,05 18,87 39,12 1,44 925 2 28 4,23 7,1 6 

42 6,6 5,5 3 28,4 16,4 47 13,33 17,65 37,62 1,46 1145 4 24 3,66 7,28 7 

36 7,2 7 4 23,2 15,6 57 11,2 16,43 35,5 1,47 978 6 22 4,15 7,15 8 

36 8 5 5 21,5 11,5 34 11,75 17,36 35,5 1,43 998 3 21 4,02 7,64 9 

41 9,5 6 8 27,6 14,4 58 11,31 20,45 44,8 1,48 1164 1 24 3,87 7,23 10 

37 7,8 6,5 3 21,6 10,8 40 12,75 18,84 36,4 1,39 988 5 21 4,11 8,12 11 

45 10,9 4 10 25,6 14,2 52 11,28 19,93 48,5 1,56 1122 -2 28 3,54 7,15 12 
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تحدید المستو�ات المع�ار�ة لمختلف وحدات �طار�ة االخت�ار ومقارنتها �النسب المقررة لها في 

  ":�اوس"منحنى التوز�ع الطب�عي 

�عد تنفیذ �طار�ة االخت�ارات على عینة ال�حث والتي من خاللها تم التوصل إلى وجود فروق بین 

غلب ومختلف وحدات �طار�ة االخت�ارات سنة في أ )12(سنة و )11(ناشئي �ل من الفئة العمر�ة 

مع التوصل إلى أهم استنتاج تمثل في عدم وجود ت�این في مستو� ناشئي مدارس أند�ة الغرب 

  . ائر� وذلك حسب التصنیف المقترح من طرف الطالب ال�احث الجز 

و�غ�ة الوصول إلى الهدف الرئ�سي والحق�قي من هذا ال�حث وهو تحدید مستو�ات مع�ار�ة 

علم�ة �م�ن الوصول إلیها واقتراحها من خالل هذا  �إستراتیج�ةسنة )12-11(الكتشاف المواهب 

جل الوصول إلى ما أل مع هذه الدرجات الخام من ال�حث المقدم، فإنه �ان من الصعب التعام

�صبوا إل�ه موضوع ال�حث، ولذلك �ان لزاما علینا معالجة هذه النتائج المتحصل علیها معالجة 

مروان عبد "إحصائ�ة تم�ننا وتساعدنا في بلوغ الهدف المنشود، حیث یذ�ر في نفس الس�اق 

السهلة �النس�ة للق�اس ولكن الصعو�ة تكمن  األمور�أن الحصول على الدرجات الخام من  "المجید

وذلك الختالف وسائل الق�اس من اخت�ار  الدرجات ومقارنتها �مجموع االخت�ارات في تفسیر هذه

رجعت  إذاآلخر، فضال على أن الدرجة المستخلصة من تطبی� االخت�ارات ل�س لها أ� مدلول إال 

على مر�ز الشخص �النس�ة للمجموعة وما وضعه  إلى مع�ار �حدد معنى الدرجات فیدلنا مثال

  )40، صفحة 1999مروان عبد المجید، ( .مقارنة بإقرانه من أفراد العینة

�أن الدرجة الخام " :دمحم حسن العالو� ودمحم نصر الدین رضوان القائالنعلى ذلك �ل من  أكد�ما 

دمحم ( "مدلول إال إذا تحولت إلى درجة مع�ار�ة تحدد معنى هذه الدرجة ذاتها ل�س لها أ�في حد 

ق�س "، �ما یؤ�د ذلك �ل من )154، صفحة 2000حسن العالو� ودمحم نصر الدین رضوان، 

�أن الحصول على المعاییر یجب أن ��ون �عد تحو�ل الدرجات الخام  "ناجي و�سطوسي أحمد

ذات الوحدات الق�اس�ة المختلفة إلى درجات مع�ار�ة ذات وحدات ق�اس موحدة، �حیث تعد هذه 

 .الطر�قة وسیلة لتحدید الحالة النسب�ة للدرجات الخام ومن ثم تفسیر هذه الدرجات وتقو�م نتائجها

  )274، صفحة 1984ق�س ناجي و�سطوسي أحمد ، (

وقد قام الطالب ال�احث بناءا على ما سب� �معالجة نتائج وحدات �طار�ة االخت�ارات إحصائ�ا  - 

�عد استخالص األوسا� الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة وذلك لغرض وضع الدرجات المع�ار�ة 

عادة من  هاوتتراوح ق�م )10(وانحرافها  )50( متوسطهاع�ار�ة موهي درجة  ،)التائ�ة(المعدلة 

إلى  اإلشارة، �ما تجدر )274، صفحة 1984ق�س ناجي و�سطوسي أحمد ، ( درجة )20-80(

أن الدرجة التائ�ة للدرجات الخام ترتفع �لما ارتفع مستو� هذه الدرجات عن المتوس� الحسابي، 



"الالعبین الناشئین"عینة ال�حث نتائج عرض ومناقشة                 الفصل الثالث            

 

 209 

�المتر وأجزائه والكیلوغرام وأجزائه والتكرارات وعدد (وذلك �ما في االخت�ارات التي یتم فیها الق�اس 

نط�� وضر�ة الجزاء التحمل وق�اس الوزن والمرونة والت �اخت�ار، ومثال ذلك )المرات والتنق��

وغیرها من اخت�ارات ال�طار�ة التي لها عالقة بوحدات الق�اس المذ�ورة سا�قا، وعلى ع�س ذلك في 

الدرجة التائ�ة ترتفع �لما قل مستو� هذه  أنأ� ) �الثان�ة وأجزائها(االخت�ارات التي یتم فیها الق�اس 

حیث الرشاقة واخت�ار المحاورة �الكرة، الدرجات عن متوسطها الحسابي ومثال ذلك اخت�ار السرعة و 

�عتمد هذا الكالم على تطبی� إحد� معادلتي الدرجة التائ�ة المذ�ورتین في فصل منهج�ة ال�حث 

  ......)أنظر الصفحة (إجراءاته المیدان�ة 

ولتحقی� هدف ال�حث واستكمال مسیرة ومبتغى الدراسة وال�حث العلمي الذ� هو قید الدراسة 

المتمثل في وضع مستو�ات مع�ار�ة للمحددات المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة في �رة القدم و 

�إستراتیج�ة علم�ة یتم من خاللها اكتشاف الموهو�ین الناشئین  )12-11(لناشئي المرحلة السن�ة 

 المبن�ة على�طر�قة أكثر نجاعة و�أقل األضرار واألخطاء الناتجة عن استخدام الطر�قة التقلید�ة 

الذات�ة والعشوائ�ة في االخت�ار، �ان لزاما علینا االستعانة واالعتماد على طر�قة التوز�ع الطب�عي 

من أكثر التوز�عات شیوعا في میدان التر��ة  "عبد القادر ناصر"والذ� �عد على حسب   "لكاوس"

قترب توز�عها من الر�اض�ة، وألن �ثیر من السمات والخصائص التي تقاس في هذا المجال �

، �ما �عد من األسالیب الموضوع�ة )137، صفحة 2006عبد القادر ناصر، ( المنحنى الطب�عي

من الحاالت تقع ضمن  )%99,73(في تقدیر الدرجات، حیث تتلخص هذه الطر�قة �أن حوالي 

ثالثة انحرافات مع�ار�ة عن �مین وعن �سار الوس� الحسابي، أو �ع�ارة أخر� تشمل على مد� 

 )6(، و�قسمة المد� )236، صفحة �2014شار غالب شهاب، (وحدات مع�ار�ة  )6(�لي �ساو� 

 -ضعیف -مقبول -جید -جید جدا(لب ال�احث على خمسة مستو�ات مع�ار�ة اختارها الطا

 )توز�ع �اوس(عوض ستة مستو�ات مع�ار�ة المحددة في قانون التوز�ع الطب�عي ) ضعیف جدا

درجة في �ل  )12(من الدرجات المع�ار�ة والتي تقابلها  )1,2(�ص�ح مستو� المد� المع�ار� 

�ة تغییر في النسب المتواجدة في �ل مستو� مع�ار�، �ما یت�ع التغییر في عدد المستو�ات المع�ار 

أنظر (فصل منهج�ة ال�حث وٕاجراءاته المیدان�ة  الش�ل مستو� وذلك �ما هو موضح في

والدرجات المع�ار�ة والخام المقابلة  )5(وف�ما �أتي سیتم عرض للمستو�ات المع�ار�ة  ،....)الصفحة

لها مع تحدید عدد عینة ال�حث ونسبتهم في �ل مستو� ومقارنتها �النسب المقررة لها في منحنى 

           ."�اوس"التوز�ع الطب�عي 
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  :عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في مختلف وحدات �طار�ة االخت�ار المقترحة -

الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة یوضح ) 39(الجدول رقم 

 :رة لها في منحنى التوز�ع الطب�عيعند �ل مستو� والنسب المقر " الطول"لق�اس 

 
الدرجة 
  المعیاریة

 
المستویات 
  المعیاریة

  )سنة 12(نتائج عینة الناشئین   )سنة 11(نتائج عینة الناشئین 

النسبة 
المقررة 

ي لھا ف
المنحنى 
  الطبیعي

) مدى المستوى المعیاري –الحد األعلى(
  )0.07 –متر 1.62(

 ) مدى المستوى المعیاري –الحد األعلى(
  )0.09 –متر 1.67(

 
  الدرجات الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%) 

 
  الدرجات الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%)  

  4,86 4,39  10  1.67 – 1.60 4,39 10  1.62 – 1.56  جید جدا  80 – 68
  24,52 18,86  43  1.59 – 1.51 24,12  55  1.55 – 1.48  جید  67 – 56

  40,96 44,74  102  1.50 – 1.43 38,16  87  1.47 – 1.41  مقبول  55 – 44
  24,52 31,58  72 1.42 – 1.34 31,58  72  1.40 – 1.34  ضعیف  43 – 32
  4,86 0,44  01  1.33 – 1.24 1,75  04 1.33 – 1.26  جدا  ضعیف 31 – 20

  99,72  %100  228  المجموع  %100  228  المجموع

  :الطولعرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في اخت�ار ق�اس 

الدرجات المع�ار�ة الخام والنسب المئو�ة لعدد الناشئین المتواجدون ضمن ) 39(یوضح الجدول رقم 

حیث أنه من  ،"الطول"ق�اس حدود الدرجات المع�ار�ة المقابلة لكل مستو� مع�ار� في اخت�ار 

المالح� أن هناك اختالف في النسب المئو�ة المتواجدة ضمن المستو�ات الخمسة المقترحة من 

أو ) سنة11(طرف الطالب ال�احث والتي حصلت علیها عینة الناشئین سواء الفئة العمر�ة 

  . "�اوس"وذلك ق�اسا إلى النسب المقررة لها ضمن منحنى التوز�ع الطب�عي ) سنة12(

ل النتائج الموضحة في الجدول المذ�ور أعاله تبین �أن الحد األعلى للدرجات الخام ومن خال

�أفضل نتیجة �م�ن أن  )م1,67(و )م1,62( فقد بلغ )5(المتحصل علیها ضمن المستو�ات 

على الترتیب، بینما الحد األدنى لنفس الفئتین وعلى نفس ) سنة12(و ) سنة11(�حققها ناشئ 

على الترتیب، و�ذلك تص�ح حدود الدرجات الخام المتواجدة  )م1,24(و )م1,26(االخت�ار فقد بلغ 

�النس�ة لناشئ  )م1,62-م1,26(تتراوح ق�متها ما بین  )80-20(ضمن الدرجات المع�ار�ة  

، وقد تم الحصول )سنة12(�النس�ة للفئة العمر�ة  )م1,67- م1,24(و ،)سنة11(الفئة العمر�ة 

المقدر �المد� " )1,2(االنحراف المع�ار�  طرح�عد  )5(لمستو�ات على حدود الدرجات الخام ل

المد� إضافة أو من خالل من الحد األعلى )" سنة12(للفئة  )0,09(و) سنة11(لفئة  )0,07(

هذه العمل�ة ف�ما یخص حیث تطب� .(لكل فئة عمر�ة على التواليللحد األدنى  )0,09(و )0,07(

 )متغیر الطول



"الالعبین الناشئین"عینة ال�حث نتائج عرض ومناقشة                 الفصل الثالث            

 

 211 

ف�ما یتعل� �عدد الناشئین والنس�ة المقدرة لهم في �ل مستو� ودرجة  ()�ما یوضح الجدول رقم  - 

مع�ار�ة وذلك �عد المعالجة اإلحصائ�ة للنتائج الخام، أن أكبر نس�ة مئو�ة تم تحق�قها من طرف 

أ� ما  )%38,16(و�نس�ة بلغت  )مقبول(�انت عند المستو� ) سنة11(ناشئ الفئة العمر�ة 

، )م1,47- م1,41(والدرجة الخام  )55-44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  �87عادل 

و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم تسجیلها أو الحصول علیها �انت عند المستو� 

العب ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  72أ� ما �عادل  )%31,58(و�نس�ة قدرة بــ  )ضعیف(

أ� ما  )%1,75(بینما بلغت أدنى نس�ة قدرت بــ ،)م1,40- م1,34(والدرجة الخام  )32-43(

 )31- 20(المقابل للدرجة المع�ار�ة  )ضعیف جدا(العبین ناشئین وذلك عند المستو�  �04عادل 

أ�  )%4,39(فقد �انت نسبتهم  )جید جدا(، أما عند المستو� )م1,33-م1,26(والدرجة الخام 

- م1,56(العبین ناشئین والذین انحصرت نتائجهم ضمن الدرجات الخام التال�ة  10ما �عادل 

عدد من الالعبین  )جید(، �ما سجل عند المستو� )80-68(والمقابلة للدرجة المع�ار�ة  )م1,62

وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة  )%24,12(العب أ� بنس�ة تقدر بــ 55الناشئین بلغ عددهم 

  .)م1,55- م1,48(لخام والدرجة ا )56-67(

فنالح� �أن أعلى نس�ة مئو�ة تم تسجیلها �انت عند المستو� ) سنة12(أما �النس�ة للفئة العمر�ة  - 

- 44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  102أ� ما �عادل  )%44,74(و�نس�ة بلغت  )مقبول(

، و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم )م1,50- م1,43(والدرجة الخام  )55

العب ناشئ  72أ� ما �عادل  )%31,58(و�نس�ة قدرة بــ )ضعیف(تحق�قها �انت عند المستو� 

بینما نجد �أن أدنى  ،)م1,42-م1,34(والدرجة الخام  )43-32(وذلك عند الدرجة المع�ار�ة 

 )جدا ضعیف(وهذا �ان عند المستو�  ناشئالعب  01أ� ما �عادل  )%0,44(نس�ة قدرت بــ

 جید(، أما عند المستو� )م1,42- م1,34(والدرجة الخام  )31-20(المقابل للدرجة المع�ار�ة 

العبین ناشئین والذین انحصرت نتائجهم  10أ� ما �عادل  )%4,39(فقد �انت نسبتهم  )جدا

، �ما سجل )80- 68(والمقابلة للدرجة المع�ار�ة  )م1,67-م1,60(ضمن الدرجات الخام التال�ة 

العب أ� بنس�ة تقدر  43بلغ عددهم  الذین عدد من الالعبین الناشئین )جید(عند المستو� 

  .)م1,59- م1,51(والدرجة الخام  )67-56(وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة  )%18,86(بــ
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  ق�اس وعل�ه فإنه من خالل مقارنة نسب النتائج المتحصل علیها من قبل عینة الناشئین في اخت�ار

  :ما یلي منحنى التوز�ع الطب�عي یتبین لنامع النسب المئو�ة المقررة لها في  "الطول"

 جید جدا: المستو� المع�ار�  - 1

وهذا عند ناشئي الفئة العمر�ة  )%4,39(ـالعبین في هذا المستو� أ� بنس�ة تقدر بـ 10تواجد 

، و�التالي فإن �لتا النسبتین لكلتا الفئتین )سنة12(و�نفس الشيء عند الفئة العمر�ة ) سنة11(

  .)%4,86(ا في منحنى التوز�ع الطب�عي متقعان تحت النس�ة المقررة له

 جید: المستو� المع�ار�  - 2

العب 55قد بلغ عددهم   ) سنة11(لعمر�ة نجد �أنه عند هذا المستو� �ان عدد الناشئین للفئة ا

ناشئ أ� بنس�ة  43بلغ عددهم ) سنة12(، بینما الفئة العمر�ة )%24,12(ناشئ أ� بنس�ة تقدر بــ

أقل مقارنة �النس�ة المقررة  او�التالي نقول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما هم ،)18,86%(

    .)%24,52(ا في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــمله

  مقبول : المستو� المع�ار�  - 3

العب أ� بنس�ة تقدر  87عند هذا المستو� تواجد ) سنة11(حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة 

وهي أقل �قلیل من النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي والمتمثلة في  )%38,16(ـبـ

العب أ� ما �عادل  102تمر�ز ) سنة12(العمر�ة ، بینما حققت عینة الناشئین للفئة )40,96%(

  وهي أعلى من النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي )44,74%(

  ضعیف: المستو� المع�ار�  - 4

ناشئي لقد �انت النس�ة المئو�ة المحققة عند هذا المستو� هي نس�ة معتبرة، حیث سجل �ل من 

وذلك  العب 72عدد الالعبین الذین بلغ عددهم  نفستواجد ) سنة12(و) سنة11(لفئة العمر�ة ا

تقعان فوق  فإن �لتا النسبتین لكلتا الفئتینو�التالي  ،)%31,58(بــ نس�ة مئو�ة قدرت�و  عند �ل فئة

  .)%24,52(ا في منحنى التوز�ع الطب�عي مالنس�ة المقررة له

  ضعیف جدا : المستو� المع�ار�  - 5

كلتا الفئتین، حیث نجد �أن ناشئي الفئة العمر�ة للقد سجل أقل تمر�ز لالعبین في هذا المستو� 

مقارنة �النس�ة المقررة  وهي أقل  )%1,75(العبین أ� بنس�ة تقدر بــ 04عددهم بلغ ) سنة11(

فق�  واحد العب) سنة12(لها في منحنى التوز�ع الطب�عي، بینما بلغ عدد الناشئین للفئة العمر�ة 

و�التالي �م�ن القول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما  ،)%0,44(أ� بنس�ة قلیلة جدا تقدر بــ
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أنظر  .)%4,86(ا في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

  
في اخت�ار ق�اس ) سنة12(و) سنة11

  .الطول والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي

حققتا مستو�ات مت�اینة )سنة12(و 

وذلك ق�اسا إلى النسب المثال�ة والمقررة في منحنى التوز�ع 

نس�ة واحدة فق� أكبر من النسب المقررة لهم وذلك 

نسبتان أكبر من النسب  )سنة12

   ).مقبول وضعیف

) سنة11(�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة 

مقبول (انحصرت ضمن المستو� المع�ار� 

وتحلیلها ومناقشتها وعل�ه خلص الطالب ال�احث من خالل النتائج التي تم عرضها 

لد� عینة ال�حث التي هي قید الدراسة ال تع�س أبدا االهتمام بهذا 

المع�ار المورفولوجي �مؤشر من أجل التنبؤ �مستو� الالعب مستق�ال و�ذا عالقته ب�عض الصفات 

كز �العبي وس� الدفاع البدن�ة والمهار�ة التي تتطلب العبي طوال القامة وخاصة في �عض المرا

والعبي الهجوم وذلك حسب ما أكدته العدید من الدراسات المتعلقة بدراسة الحالة المورفولوج�ة 
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ا في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــمأقل مقارنة �النس�ة المقررة له

11(یوضح النس�ة المئو�ة لنتائج عینة الناشئین) 32(الش�ل الب�اني رقم

الطول والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي

 )سنة11(نستنتج من خالل �ل ما سب� �أن عینتي الفئة العمر�ة 

وذلك ق�اسا إلى النسب المثال�ة والمقررة في منحنى التوز�ع  "الطول"النسب في اخت�ار ق�اس 

نس�ة واحدة فق� أكبر من النسب المقررة لهم وذلك ) سنة11(الطب�عي، �حیث حققت الفئة العمر�ة 

12(بینما حققت الفئة العمر�ة  ،)ضعیف(عند المستو� المع�ار� 

مقبول وضعیف(ن المستو� المع�ار� المقررة لهم وذلك �ان عند �ل م

�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة 

انحصرت ضمن المستو� المع�ار�  "الطول"وذلك في اخت�ار ق�اس 

وعل�ه خلص الطالب ال�احث من خالل النتائج التي تم عرضها 

لد� عینة ال�حث التي هي قید الدراسة ال تع�س أبدا االهتمام بهذا " الطول"سا�قا �أن مستو� 

المع�ار المورفولوجي �مؤشر من أجل التنبؤ �مستو� الالعب مستق�ال و�ذا عالقته ب�عض الصفات 

البدن�ة والمهار�ة التي تتطلب العبي طوال القامة وخاصة في �عض المرا

والعبي الهجوم وذلك حسب ما أكدته العدید من الدراسات المتعلقة بدراسة الحالة المورفولوج�ة 

  . لالعبین على حسب مراكزهم

جید مقبول ضعیف ضعیف جدا

%

38,16%

31,58%

1,75%

18,86%

44,74%

31,58%

0,44%

24,52%

40,96%

24,52%

4

)سنة12(النسبة المئویة للناشئین  النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي

 الفصل الثالث          

أقل مقارنة �النس�ة المقررة له اهم

    .الش�ل

الش�ل الب�اني رقم

  :االستنتاج

نستنتج من خالل �ل ما سب� �أن عینتي الفئة العمر�ة 

النسب في اخت�ار ق�اس 

الطب�عي، �حیث حققت الفئة العمر�ة 

عند المستو� المع�ار� 

المقررة لهم وذلك �ان عند �ل م

�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة  - 

وذلك في اخت�ار ق�اس ) سنة12(و

وعل�ه خلص الطالب ال�احث من خالل النتائج التي تم عرضها  ،)وضعیف

سا�قا �أن مستو� 

المع�ار المورفولوجي �مؤشر من أجل التنبؤ �مستو� الالعب مستق�ال و�ذا عالقته ب�عض الصفات 

البدن�ة والمهار�ة التي تتطلب العبي طوال القامة وخاصة في �عض المرا

والعبي الهجوم وذلك حسب ما أكدته العدید من الدراسات المتعلقة بدراسة الحالة المورفولوج�ة 

لالعبین على حسب مراكزهم

ضعیف جدا

%

4,86%

النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي
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أما ف�ما یخص عالقة الطول والتنبؤ ب�عض الصفات البدن�ة والتفوق مستق�ال في مختلف مجاالت 

 "أبو العالء أحمد عبد الفتاح ودمحم ص�حي حسانین"االنجاز الر�اضي فقد أكد على ذلك �ل من 

ن قائالن �أن العدید من ال�حوث والدراسات أثبتت ارت�ا� الطول ��ل من الرشاقة والدقة واالتزا

  )323، صفحة 1997أبو العالء عبد الفتاح و دمحم ص�حي حسانین، ( .والذ�اء

ومن (على وجود ارت�اطات عال�ة بین الق�اسات المورفولوج�ة  "2014عامر فاخر شغاتي "�ما أكد 

والتنبؤ �معلومات في غا�ة األهم�ة وذلك ف�ما �م�ن أن �صل إل�ه الفرد عند  )بینها طول القامة

عامر فاخر ( .اكتمال النضج وأن ذلك أمر �ستح� االهتمام وأمر حاسم في عمل�ة االكتشاف

  )153، صفحة 2014شغاتي، 

في العدید من  "الطول"على األهم�ة الكبر� التي یلعبها مؤشر  "�قشو� أحمد"وقد أكد أ�ضا �ل من 

األنشطة الر�اض�ة، وأنه �عتبر من بین أهم الق�اسات الجسم�ة لإلنسان وأنه �ستخدم �ش�ل واسع 

  )35، صفحة �2010/2011قشو�، , أحمد( .النطاق في ق�اسات النمو

موافقا ومعارضا في نفس الوقت لمختلف اآلراء التي  "العال عبد الفتاح وأحمد عمرأبو "وقد جاء رأ� 

حیث قال مؤ�دا �أن الق�اسات األنترو�ومتر�ة لم تدرس حتى  "طول القامة"تم عرضها سا�قا حول 

اآلن دراسة �اف�ة وأنه من خالل المالحظة العلم�ة �م�ن القول �أن الناشئین المتفوقین في ق�اسات 

ل ومح�� الصدر وحجم الفخذین �ظهرون نتائج إیجاب�ة في �رة القدم، ومعارضا حین قال �أنه الطو 

ال �م�ن الجزم على الناشئین ذو� الق�اسات المتوسطة أو األقل من المتوسطة �أنهم ال �م�نهم تحقی� 

   )04، صفحة 1986عمر سل�مان ، أبو العال أحمد عبد الفتاح و أحمد ( .مستو�ات عال�ة

�أنه على الرغم من عدم وجود أ� دالالت علم�ة تحدد  "دمحم حازم دمحم أبو یوسف"وقد توصل  

�مستو� األداء في �رة القدم إلى  )�الطول مثال(مقای�س محدد أو عالقة ل�عض المقای�س الجسم�ة 

س�ة لالعبي �رة القدم وأن هذه األهم�ة تظهر أنه یؤ�د على أهم�ة الطول الكلي و�ذا وزن الجسم �الن

�أنها منطق�ة من حیث أن هذه اللع�ة تعتبر اللع�ة الوحیدة التي �سمح فیها استخدام جم�ع أجزاء 

الجسم عدا الذراعین داخل حدود الملعب، وأن ضرب الكرة �الرأس في حالة الهجوم على مرمى 

لضر�ات الثابتة الم�اشرة والغیر م�اشرة �صفة الخصم أو في حالة الدفاع في ضر�ات الر�ن�ة وا

خاصة واالشتراك في الكرات العال�ة �صفة عامة �عتمد أساسا على طول الالعب وذلك في حالة 

دمحم ( .)وغیرها من العوامل األخر� ....التوقع -القوة العضل�ة - القدرة(تساو� العوامل األخر� مثل 

           )30، صفحة 2005دمحم أبو یوسف، حازم 
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و�ر� الطالب ال�احث من خالل �ل ما سب� �أن عینة ال�حث حققت نتائج غیر مرض�ة ف�ما یخص 

متغیر الطول والذ� �عتبر من بین أهم الدالالت المورفولوج�ة التي �م�ن االستعانة بها للتنبؤ �مستو� 

المواهب م��را وخاصة إذا ما تعل� األمر �االعتماد الناشئ مستق�ال والمساعدة في اكتشاف 

واالستعانة �طول �ل من األب واألم وذلك لكون الطول من العوامل الوراث�ة والتي تسمح �التنبؤ 

�طول جسم الطفل الناشئ الذ� ینتظر أن �صل إل�ه هذا الطفل عند اكتمال مرحلة النضج وهذا 

�أن هذه الطر�قة أو المعادلة أظهرت  Havlicekسك هافل�نقال عن  "ز�ي دمحم دمحم حسن"حسب 

درجة عال�ة من الث�ات وأن طول الجسم وغیره من المقای�س المورفولوج�ة ال یتأثر �التدر�ب إلى حد 

�بیر وأن هذه المقای�س تسمح �التنبؤ �األطفال الناشئین الذین س��ون لدیهم فرصة �بیرة في المستقبل 

  )209، صفحة 2006ز�ي دمحم دمحم حسن ، ( .للوصول إلى مستو� ر�اضي عالي

و�ما یر� الطالب ال�احث وذلك بناءا على ما توصل إل�ه دمحم حازم أبو یوسف �أن طول الجسم 

�صفة عامة �عتبر مؤشرا هاما في �رة القدم وذلك أنه �ساهم في �ثیر من األح�ان الالعبین الذین 

ة المورفولوج�ة �أن یتفوقوا في تسجیل الكثیر من األهداف وصدهم لها في نفس یتصفون بهذه الصف

و�ما یر� الطالب ال�احث أ�ضا �أن الالعبین  ،)دفاع-هجوم(الوقت وذلك على حسب حاالت اللعب 

الذین اشتهروا بتسجیل الكثیر من األهداف او في التصد� لها وذلك رغم قامتهم القصیرة إلى تفوقهم 

وتحق�قهم لمستو�ات جد عال�ة في عامل أو جانب من الجوانب سواء البدن�ة أو المهار�ة أو في عامل 

�أن تحقی� نتائج ومستو�ات جیدة أو ممتازة في متغیر الطول  مستو� الذ�اء �صفة عامة، ومنه نقول

�عتبر إضافة لالعب من أجل تحقی� و�لوغ المستو�ات العال�ة و�التالي فإن هذا المتغیر المورفولوجي 

له من المیزة واألهم�ة �م�ان �غیره من الصفات البدن�ة والمهار�ة في التنبؤ واكتشاف الموهو�ین من 

القدم وخاصة إذا �ان ذلك مع اخذ ق�اس الطول لكل من األب واألم الذ� تعذر  الناشئین في �رة

على الطالب ال�احث ق�اسهما وذلك لطب�عة مجتمع ال�حث والعراقیل التي واجهتنا وحالة دون ذلك مما 

  . في هذه الدراسة )طول األم -طول األب(لم �ساعد في تواجد نتائج هاذین المتغیر�ن 
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یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب ) 40(الجدول رقم 

 :رة لها في منحنى التوز�ع الطب�عيعند �ل مستو� والنسب المقر " الوزن "المئو�ة لق�اس 

  
  

الدرجة 
  المعیاریة

  
  

المستویات 
  المعیاریة

  )سنة 12(نتائج عینة الناشئین   )سنة 11(نتائج عینة الناشئین 

النسبة 
المقررة 
لھا في 
المنحنى 
  الطبیعي

) مدى المستوى المعیاري –الحد األعلى(
  )      7.43 –كغ56.78(

 ) مدى المستوى المعیاري –الحد األعلى(
  )6.59 –كغ56.19(

 
  الدرجات الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%) 

 
  الدرجات الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%)  

  4,86 4,82  11  56.19–49.59 5,26  12  56.78–49.36  جید جدا  80 – 68

  24,52 21,49  49  49.58–43.00 20,18  46  49.35–41.94  جید   67 – 56
  40,96 40,35  92  42.99–36.40 41,23  94  41.93–34.51  مقبول  55 – 44
  24,52 33,33  76 36.39–29.81 33,33 76  34.50–27.08  ضعیف  43 – 32
  4,86 0,00  00  29.80–23.21 0,00  00 27.07–19.65  جدا   ضعیف 31 – 20

  99,72  %100  228  المجموع  %100  228  المجموع

  :عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في اخت�ار ق�اس الوزن 

یتبین من خالل النتائج الموضحة في الجدول المذ�ور أعاله �أن الحد األعلى للدرجات الخام 

�أفضل نتیجة �م�ن أن  )�غ56,19(و )�غ56,78( بلغ )5(المتحصل علیها ضمن المستو�ات 

على الترتیب، بینما الحد األدنى لنفس الفئتین وعلى نفس ) سنة12(و ) سنة11(�حققها ناشئ 

على الترتیب، و�ذلك تص�ح حدود الدرجات الخام  )�غ23,21(و )�غ19,65(بلغ  االخت�ار فقد

 )�غ56,78- �غ19,65(تتراوح ق�متها ما بین ) 80-20(المتواجدة ضمن الدرجات المع�ار�ة  

�النس�ة للفئة العمر�ة  )�غ56,19-�غ 23,21(و ،)سنة11(�النس�ة لناشئ الفئة العمر�ة 

�عد طرح االنحراف  )5(وقد تم الحصول على حدود الدرجات الخام للمستو�ات  ،)سنة12(

من الحد )" سنة12(للفئة  )6,59(و) سنة11(لفئة  )7,43(المقدر �المد� " )1,2(المع�ار� 

للحد األدنى لكل فئة عمر�ة على  )6,59(و )7,43(األعلى أو من خالل إضافة المد� 

  )وزن �ما یخص متغیر الحیث تطب� هذه العمل�ة ف.(التوالي

ف�ما یتعل� �عدد الناشئین والنس�ة المقدرة لهم في �ل مستو�  )40(�ما یوضح الجدول رقم  - 

من  سجیلهاأكبر نس�ة مئو�ة تم تأن  ،ودرجة مع�ار�ة وذلك �عد المعالجة اإلحصائ�ة للنتائج الخام

أ�  )%41,23(و�نس�ة بلغت  )مقبول(�انت عند المستو� ) سنة11(طرف ناشئ الفئة العمر�ة 

- �غ34,51(والدرجة الخام  )55-44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  94ما �عادل 

، و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم تسجیلها أو الحصول علیها �انت )�غ41,93

العب ناشئ وذلك عند  76أ� ما �عادل  )%33,33(و�نس�ة قدرة بــ )ضعیف(عند المستو� 
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 بینما بلغت أدنى نس�ة ،)�غ34,50- �غ27,08(والدرجة الخام  )43- 32(الدرجة المع�ار�ة 

والدرجة  )31-20(المقابل للدرجة المع�ار�ة  )ضعیف جدا(عند المستو�  سجلت )%0(مئو�ة 

و�نس�ة  )جید جدا(عند المستو� �ثاني أدنى نس�ة ف�انت ، أما )�غ27,07-�غ19,65(الخام 

والذین انحصرت نتائجهم ضمن الدرجات الخام  العب ناشئ 12 أ� ما �قابل )%5,26(بـ قدرت

مئو�ة تسجیل نس�ة تم ، �ما )80- 68(والمقابلة للدرجة المع�ار�ة  )�غ56,78-�غ49,36(التال�ة 

وذلك  )%20,18(العب أ� بنس�ة تقدر بــ 46 ناشئین بلغ عدد من� )جید(عند المستو�  متوسطة

  .)�غ49,35-�غ41,94(والدرجة الخام  )67-56(ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة 

فنالح� �أن أعلى نس�ة مئو�ة تم تسجیلها �انت عند المستو� ) سنة12(أما �النس�ة للفئة العمر�ة  - 

-44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  92أ� ما �عادل  )%40,35(و�نس�ة بلغت  )مقبول(

تم التي  و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج، و�درجة أقل )�غ42,99-�غ36,40(والدرجة الخام  )55

العب ناشئ  76أ� ما �عادل  )%33,33(ــو�نس�ة قدرة ب  )ضعیف(تحق�قها �انت عند المستو� 

أدنى  بلغتبینما  ،)�غ36,39-�غ29,81(والدرجة الخام  )43-32(وذلك عند الدرجة المع�ار�ة 

 )31-20(المقابل للدرجة المع�ار�ة  )جدا ضعیف(عند المستو� سجلت  )%0( مئو�ةنس�ة 

 )جدا جید(عند المستو� �ثاني أدنى نس�ة ف�انت ، أما )�غ29,80-�غ23,21(والدرجة الخام 

والذین انحصرت نتائجهم ضمن الدرجات  العب ناشئ 11أ� ما �عادل  )%4,82(قدرت بــ بنس�ة

 ، �ما تم تسجیل نس�ة)80-68(والمقابلة للدرجة المع�ار�ة  )�غ56,19-�غ49,59(الخام التال�ة 

 )%21,49(العب أ� بنس�ة تقدر بــ 49عدد ناشئین بلغ � )جید(عند المستو�  متوسطة مئو�ة

  .)�غ49,58- �غ43,00(والدرجة الخام  )67-56(وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة 

  ق�اس وعل�ه فإنه من خالل مقارنة نسب النتائج المتحصل علیها من قبل عینة الناشئین في اخت�ار

  :ما یليحنى التوز�ع الطب�عي یتبین لنا مع النسب المئو�ة المقررة لها في من "الوزن "

 جید جدا: المستو� المع�ار�  - 1

س�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع لقد �انت النس�ة المئو�ة المحققة عند هذا المستو� أكبر من الن

العب ناشئ أ� ما  12، حیث بلغ عددهم )سنة11(الطب�عي وهذا �النس�ة للفئة العمر�ة

العب أ� ما  11حققت تواجد ) سنة12(، بینما نجد �أن الفئة العمر�ة )%5,26(�عادل

  .)%4,86(وهي نس�ة أقل �قلیل من النس�ة المقررة لها والمتمثلة في )%4,82(�عادل
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العب 46قد بلغ عددهم   ) سنة11

ناشئ أ� بنس�ة  49بلغ عددهم ) 

أقل مقارنة �النس�ة المقررة  او�التالي نقول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما هم

لقد سجل أكبر تمر�ز لالعبین في هذا المستو� لكلتا الفئتین، حیث نجد �أن عدد الناشئین للفئة 

مقارنة �النس�ة  وهي أكبر )41%

بلغ  قد) سنة12(تمر�ز الناشئین للفئة العمر�ة 

وهي النس�ة  )%40,96(كون أكبر من 

في هذا المستو� ) سنة12(و) سنة

العب ناشئ وذلك عند �ل فئة و�نس�ة قدرت 

ا م�لتا النسبتین لكلتا الفئتین تقعان فوق النس�ة المقررة له

، وهذا سواء عند ناشئي الفئة )%

  

في اخت�ار ق�اس ) سنة12(و) سنة11

  .والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي
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جید جدا جید

5,26%
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4,82%
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4,86%
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 جید: المستو� المع�ار� 

11(نجد �أنه عند هذا المستو� �ان عدد الناشئین للفئة العمر�ة 

) سنة12(، بینما الفئة العمر�ة )%20,18(ناشئ أ� بنس�ة تقدر بــ

و�التالي نقول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما هم 

  .)%24,52(ا في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

  مقبول : المستو� المع�ار� 

لقد سجل أكبر تمر�ز لالعبین في هذا المستو� لكلتا الفئتین، حیث نجد �أن عدد الناشئین للفئة 

1,23(أ� بنس�ة تقدر بــ العب ناشئ 94بلغ ) سنة

تمر�ز الناشئین للفئة العمر�ة نجد المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي، بینما 

كون أكبر من لم تكن �اف�ة لت والتي )%40,35(العب أ� بنس�ة 

  .في منحنى التوز�ع الطب�عي

  ضعیف: المستو� المع�ار� 

سنة11(حققت عینة ال�حث المتمثلة في ناشئي �ل من الفئة العمر�ة 

العب ناشئ وذلك عند �ل فئة و�نس�ة قدرت  76الذین بلغ عددهم تمر�ز نفس عدد الالعبین 

�لتا النسبتین لكلتا الفئتین تقعان فوق النس�ة المقررة له وعل�ه �م�ن القول �أن، 

  .)%24,52(في منحنى التوز�ع الطب�عي 

  ضعیف جدا : المستو� المع�ار� 

%0(نجد عند هذا المستو� عدم تواجد أ� العب و�نس�ة منعدمة 

  الح� الش�ل). سنة12(أو ) سنة

11(یوضح النس�ة المئو�ة لنتائج عینة الناشئین) 33(الب�اني رقم

والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي الوزن 

جید مقبول ضعیف ضعیف جدا

%

41,23%

33,33%

0%

21,49%

40,35%
33,33%

0%

24,52%

40,96%

24,52%

4,86

)سنة12(النسبة المئویة للناشئین  النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي

 الفصل الثالث          

المستو� المع�ار�  - 2

نجد �أنه عند هذا المستو� �ان عدد الناشئین للفئة العمر�ة 

ناشئ أ� بنس�ة تقدر بــ

و�التالي نقول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما هم ،)21,49%(

ا في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــمله

المستو� المع�ار�  - 3

لقد سجل أكبر تمر�ز لالعبین في هذا المستو� لكلتا الفئتین، حیث نجد �أن عدد الناشئین للفئة 

سنة11(العمر�ة 

المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي، بینما 

العب أ� بنس�ة  92

في منحنى التوز�ع الطب�عي المقررة لها

المستو� المع�ار�  - 4

حققت عینة ال�حث المتمثلة في ناشئي �ل من الفئة العمر�ة 

تمر�ز نفس عدد الالعبین 

، )%33,33(بــ

في منحنى التوز�ع الطب�عي 

المستو� المع�ار�  - 5

نجد عند هذا المستو� عدم تواجد أ� العب و�نس�ة منعدمة 

سنة11(العمر�ة

الب�اني رقمالش�ل 

ضعیف جدا

86%

النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي
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  :االستنتاج

حققوا ثالثة نسب مئو�ة ) سنة11(نستنتج من خالل �ل ما تم ذ�ره سا�قا �أن ناشئي الفئة العمر�ة 

أكبر من النسب المقررة لهم في منحنى التوز�ع الطب�عي، حیث تواجدت هذه النسب في �ل من 

نس�ة ) سنة12(، بینما حق� ناشئو الفئة العمر�ة )ضعیف - مقبول -جید جدا(المستو� المع�ار� 

     ).یفضع(واحد فق� أكبر من النسب المقررة لهم وهي عند المستو� المع�ار� 

) سنة11(�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة  - 

، )مقبول وضعیف(انحصرت ضمن المستو� المع�ار�  "الوزن "وذلك في اخت�ار ق�اس ) سنة12(و

ومنه وعلى من عدم وجود طر�قة أو معادلة خاصة بتحدید الدرجة المع�ار�ة لمتغیر الوزن وذلك من 

عندما تكون ز�ادة (أجل تحدید ووضع مستو�ات مع�ار�ة دق�قة تخص هذه الصفة المورفولوج�ة 

�بیرة في الوزن عن المتوس� الحسابي في مرحلة من المراحل فإن هذا ل�س �الضرورة تحقی� 

، و�التالي فإنه �م�ن القول �أن عدم )ات عال�ة وممتازة في هذا المتغیر أال وهو الوزن مستو�

التوصل إلى حل لهذه المش�لة أو المعضلة في حد تقدیر الطالب ال�احث والتي لم توجد لها حل 

علمي صح�ح ومنطقي، فإن هذا ال �منع االعتماد على هذه النتائج والمستو�ات المتحصل علیها 

نسب�ة ولكنها تقترب أكثر إلى الصواب، و�ناءا على ذلك وعلى ما سب� من عرض للنتائج �ونها 

فإن الطالب ال�احث یر� �أن عینة ال�حث لم تصل إلى تحقی� مستو�ات ترقى إلى ما هو متوقع 

ومطلوب منها من أجل أن تكون ضمن المواهب التي حققت مستو�ات جیدة وممتاز في هذا 

�أن الوزن عنصر هام  "�قشو� أحمد"اعتبره   هذه النتائج قد جاءت ع�س ما المتغیر ، وعل�ه فإن

�قشو�، , أحمد( .في النشا� الر�اضي وأنه یلعب دور هام في جم�ع األنشطة الر�اض�ة تقر��ا

    )37، صفحة 2010/2011

 Williams etو�ل�امز وسبر�ن "و " Lrson الرسون "و "Ryanر�ان "اتف� �ل من  وقد

Sprryn"  من بینها وزن الجسم(على وجود عالقة قو�ة بین األداء الر�اضي والنواحي الجسم�ة( ،

أن �فاءة األداء تحددها درجة المهارة وأن بناء الجسم ومقای�سه  "و�ل�امز وسبر�ن"و�شیر �ل من 

أن هناك عالقة بین �م�ة عضالت الجسم � "دمحم حازم"، و�ما �شیر تحدد الحدود النهائ�ة لإلنجاز

        )28، صفحة 2005دمحم حازم دمحم أبو یوسف، ( والقوم العضل�ة 

�أنه قد ثبت  "أبو العالء أحمد عبد الفتاح ودمحم ص�حي حسانین"وفي نفس الس�اق قال �ل من 

علم�ا ارت�ا� الوزن �النمو والنضج والل�اقة الحر��ة واالستعداد الحر�ي عموما وأن للوزن أهم�ة 

�بیرة في المجال الر�اضي، وعل�ه یر� الطالب ال�احث �أن متغیر الوزن �عتبر من بین المؤشرات 

سواء في العمل�ة التق�م�ة التدر�ب�ة أو أثناء الق�ام �عمل�ة الكشف عن  أهم�ةاألكثر المورفولوج�ة 
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الناشئین الموهو�ین، وذلك الرت�اطه �األداء أو االنجاز الر�اضي و�ذا ارت�اطه ب�عض الصفات 

، وهذا ما یجعلنا نقول �أن )السفل�ة األطرافخاصة و (البدن�ة المهمة في �رة القدم �القوة العضل�ة 

 إم�ان�ةتساعدنا وتجعلنا نتن�أ ونتوقع ما مد�  التي محدداتالر مؤشر أو محدد من الوزن �عتب

  .   تحقی� التفوق ومستو�ات ر�اض�ة عال�ة في المستقبل

یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة ) 41(الجدول رقم 

 :سب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عيعند �ل مستو� والن" الكتلة الشحم�ة"لق�اس 

  
  

الدرجة 
  المعیاریة

  
  

المستویات 
  المعیاریة

  )سنة 12(نتائج عینة الناشئین   )سنة 11(نتائج عینة الناشئین 

النسبة 
المقررة 
لھا في 
المنحنى 
  الطبیعي

) مدى المستوى المعیاري –الحد األعلى(
)25.47– 2.81      (  

)  مدى المستوى المعیاري –الحد األعلى(
)24.00– 2.16(  

 
  الدرجات الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%) 

 
  الدرجات الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%)  

  4,86 6,14  14  24.00-21.82 4,82  11  25.47-22.67  جید جدا  80 – 68

  24,52 16,67  38  21.81-19.70 20,61  47  22.66-19.85  جید   67 – 56

  40,96 49,12  112  19.69-17.54 42,98  98  19.84-17.04  مقبول  55 – 44

  24,52 25,44  58 17.53-15.39 28,95 66  17.03-14.22  ضعیف  43 – 32

  4,86 2,63  06  15.38-13.22 2,63  06 14.21-11.40  جدا   ضعیف 31 – 20

  99,72  %100  228  المجموع  %100  228  المجموع

  :عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في اخت�ار ق�اس الكتلة الشحم�ة

یتبین من خالل النتائج الموضحة في الجدول المذ�ور أعاله �أن الحد األعلى للدرجات الخام 

�أفضل نتیجة  )2م/�غ 24,00(و )2م/�غ 25,47(بلغ  )5(المتحصل علیها ضمن المستو�ات 

على الترتیب، بینما الحد األدنى لنفس الفئتین وعلى ) سنة12(و ) سنة11(�م�ن أن �حققها ناشئ 

على الترتیب، و�ذلك تص�ح حدود  )2م/�غ 13,22(و )2م/�غ 11,40(نفس االخت�ار فقد بلغ 

- 11,40(تتراوح ق�متها ما بین ) 80- 20(الدرجات الخام المتواجدة ضمن الدرجات المع�ار�ة  

�النس�ة للفئة العمر�ة  )24,00-13,22(، و)سنة11(مر�ة �النس�ة لناشئ الفئة الع )25,47

�عد طرح االنحراف  )5(، وقد تم الحصول على حدود الدرجات الخام للمستو�ات )سنة12(

من الحد )" سنة12(للفئة  )2,16(و) سنة11(لفئة  )2,81(المقدر �المد� " )1,2(المع�ار� 

  .للحد األدنى لكل فئة عمر�ة على التوالي )2,16(و )2,81(األعلى أو من خالل إضافة المد� 

رة لهم في �ل مستو� ودرجة تعل� �عدد الناشئین والنس�ة المقد�ما یوضح الجدول أ�ضا ف�ما ی - 

مع�ار�ة وذلك �عد المعالجة اإلحصائ�ة للنتائج الخام، أن أكبر نس�ة مئو�ة تم تسجیلها من طرف 

أ� ما  )%42,98(و�نس�ة بلغت  )مقبول(� �انت عند المستو ) سنة11(ناشئ الفئة العمر�ة 
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، )19,84-17,04(والدرجة الخام  )55-44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  �98عادل 

و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم تسجیلها أو الحصول علیها �انت عند المستو� 

العب ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  66أ� ما �عادل  )%28,95(و�نس�ة قدرة بــ  )ضعیف(

أ� ما  )%2,63(بینما بلغت أدنى نس�ة قدرت بــ ،)17,03-14,22(والدرجة الخام  )32-43(

 )31- 20(المقابل للدرجة المع�ار�ة  )ضعیف جدا(العبین ناشئین وذلك عند المستو�  �06عادل 

و�نس�ة  )جید جدا(، أما �ثاني أدنى نس�ة ف�انت عند المستو� )14,21- 11,40(والدرجة الخام 

العب ناشئ والذین انحصرت نتائجهم ضمن الدرجات الخام  11أ� ما �قابل  )%4,82(قدرت بـ

، �ما تم تسجیل نس�ة مئو�ة )80- 68(والمقابلة للدرجة المع�ار�ة  )25,47- 22,67(التال�ة 

وذلك  )%20,61(العب أ� بنس�ة تقدر بــ 47ین بلغ �عدد من ناشئ )جید(متوسطة عند المستو� 

  .)22,66-19,85(والدرجة الخام  )67-56(ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة 

فنالح� �أن أعلى نس�ة مئو�ة تم تسجیلها �انت عند المستو� ) سنة12(أما �النس�ة للفئة العمر�ة  - 

- 44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  112أ� ما �عادل  )%49,12(و�نس�ة بلغت  )مقبول(

، و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم )19,69-17,54(والدرجة الخام  )55

العب ناشئ  58أ� ما �عادل  )%25,44(و�نس�ة قدرة بــ  )ضعیف(تحق�قها �انت عند المستو� 

بینما بلغت أدنى نس�ة  ،)17,53-15,39(والدرجة الخام  )43-32(وذلك عند الدرجة المع�ار�ة 

المقابل  )ضعیف جدا(وذلك عند المستو�  ینناشئ ینالعب 06أ� ما �عادل  )%2,63(قدرت بــ

، أما �ثاني أدنى نس�ة ف�انت )15,38 -13,22(والدرجة الخام  )31- 20(للدرجة المع�ار�ة 

والذین انحصرت  العب ناشئ 14أ� ما �عادل  )%6,14(بنس�ة قدرت بــ )جید جدا(عند المستو� 

، )80-68(والمقابلة للدرجة المع�ار�ة  )24,00-21,82(نتائجهم ضمن الدرجات الخام التال�ة 

العب أ� بنس�ة  �38عدد ناشئین بلغ  )جید(�ما تم تسجیل نس�ة مئو�ة متوسطة عند المستو� 

-19,70(والدرجة الخام  )67-56(وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة  )%16,67(تقدر بــ

21,81(.  

 الكتلة " ا من قبل عینة الناشئین في ق�اسوعل�ه فإنه من خالل مقارنة نسب النتائج المتحصل علیه

  :مع النسب المئو�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي یتضح لنا ما یلي "الشحم�ة

 جید جدا: المستو� المع�ار�  - 1

من النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع  قلألقد �انت النس�ة المئو�ة المحققة عند هذا المستو� 

العب ناشئ أ� ما  11، حیث بلغ عددهم )سنة11(الطب�عي وهذا �النس�ة للفئة العمر�ة
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أ� ما  العبي ناشئ 14حققت تواجد ) سنة12(، بینما نجد �أن الفئة العمر�ة )%4,82(قابل�

مقارنة �النس�ة المقررة لها ضمن منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة  كبروهي نس�ة أ )%6,14(�عادل

  .  )%4,86(بــ

 جید: المستو� المع�ار�  - 2

العب 47قد بلغ عددهم ) سنة11(نجد �أنه عند هذا المستو� �ان عدد الناشئین للفئة العمر�ة 

ناشئ أ� بنس�ة  38بلغ عددهم ) سنة12(، بینما الفئة العمر�ة )%20,61(ناشئ أ� بنس�ة تقدر بــ

و�التالي نقول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما هم أقل مقارنة �النس�ة المقررة لها  ،)16,67%(

  .)%24,52(في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

  مقبول : المستو� المع�ار�  - 3

الناشئین للفئة لقد سجل أكبر تمر�ز لالعبین في هذا المستو� لكلتا الفئتین، حیث نجد �أن عدد 

، بینما نجد تمر�ز الناشئین )%42,98(العب ناشئ أ� بنس�ة تقدر بــ 98بلغ ) سنة11(العمر�ة 

�لتا  وعل�ه �م�ن القول �أن ،)%49,12(العب أ� بنس�ة  112قد بلغ ) سنة12(للفئة العمر�ة 

الطب�عي والمقدرة النسبتین لكلتا الفئتین تقعان فوق النس�ة المقررة لهما في منحنى التوز�ع 

  .)%40,96(بــ

  ضعیف: المستو� المع�ار�  - 4

العب أ� بنس�ة تقدر  66عند هذا المستو� تمر�ز ) سنة11(حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة 

العب أ� ما �عادل 58تواجد ) سنة12(، بینما حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة )%28,95(ـبـ

�لتا النسبتین المتحصل علیهما هما أكبر مقارنة �النس�ة المقررة و�التالي نقول �أن ، )25,44%(

  .)%24,52(لهما في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بـ

  ضعیف جدا : المستو� المع�ار�  - 5

وهذا عند ناشئي الفئة العمر�ة  )%2,63(ـالعبین في هذا المستو� أ� بنس�ة تقدر بـ 06تواجد 

، و�التالي فإن �لتا النسبتین لكلتا الفئتین )سنة12(الفئة العمر�ة و�نفس الشيء عند ) سنة11(

  .)%4,86(تقعان تحت النس�ة المقررة لهما في منحنى التوز�ع الطب�عي 

  :االستنتاج

حققوا نسبتین مئو�تین ) سنة11(نستنتج من خالل �ل ما تم ذ�ره سا�قا �أن ناشئي الفئة العمر�ة 

منحنى التوز�ع الطب�عي، حیث تواجدت هاتین النسبتین في �ل من أكبر من النسب المقررة لهم في 
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ثالثة نسب أكبر ) سنة12(، بینما حق� ناشئو الفئة العمر�ة 

    ).جید جدا -ضعیف - مقبول

) سنة11(عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة 

مقبول (انحصرت ضمن المستو� المع�ار� 

  

في اخت�ار ق�اس ) سنة12(و) سنة11

  .والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي

مستو�  فيیوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة 

  :رة لها في منحنى التوز�ع الطب�عيعند �ل مستو� والنسب المقر 

  )سنة 12(نتائج عینة الناشئین 

النسبة 
المقررة 
لھا في 
المنحنى 
  الطبیعي

  )مدى المستوى المعیاري –الحد األعلى
)222.07– 28.83(  

 
  الدرجات الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%)  

193.25–222.07  10  4,39 4,86  
164.42–193.24  51  22,37 24,52  
135.60–164.41  91  39,91 40,96  
106.77–135.59 76  33,33 24,52  
77.93–106.76  00  0,00 4,86  

  99,72  %100  228  المجموع
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جید جدا جید
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)سنة11(النسبة المئویة للناشئین 
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، بینما حق� ناشئو الفئة العمر�ة )ضعیف - مقبول( المستو� المع�ار� 

مقبول(من النسب المقررة لهم وهي عند �ل من المستو� المع�ار� 

عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة  �ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج

انحصرت ضمن المستو� المع�ار�  "الكتلة الشحم�ة" وذلك في ق�اس

  .أنظر الش�ل

11(یوضح النس�ة المئو�ة لنتائج عینة الناشئین) 34(الش�ل الب�اني رقم

والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي الكتلة الشحم�ة

یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة ) 42

عند �ل مستو� والنسب المقر  "للجانب المورفولوجي) "

المستویات 
  

  )سنة 11(نتائج عینة الناشئین 
) مدى المستوى المعیاري –الحد األعلى(

)224.06– 29.62       (  
الحد األعلى(

 
  الدرجات الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%) 

الدرجات الخام

194.45–224.06 11 4,82 222.07
164.82–194.44  50  21,93 193.24
135.20–164.81  90  39,47 164.41
105.57–135.19  77 33,77 135.59

106.76 0,00  00 105.56–75.94  جدا 

المجموع  %100  228  المجموع

جید مقبول ضعیف ضعیف جدا

%

42,98%

28,95%

2,63%

16,67%

49,12%

25,44%

2,63%

24,52%

40,96%

24,52%

)سنة12(النسبة المئویة للناشئین  النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي

 الفصل الثالث          

المستو� المع�ار� 

من النسب المقررة لهم وهي عند �ل من المستو� المع�ار� 

�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج - 

وذلك في ق�اس) سنة12(و

أنظر الش�ل).ضعیفو 

الش�ل الب�اني رقم

42(الجدول رقم 

) "الق�اس الكلي(

  
  

الدرجة 
  المعیاریة

  
  

المستویات 
  المعیاریة

  جید جدا  80 - 68
  جید   67 - 56
  مقبول  55 - 44
  ضعیف  43 - 32
جدا   ضعیف 31 - 20

المجموع

  

ضعیف جدا

%4,86%

النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي
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  :للجانب المورفولوجي) الق�اس الكلي(مستو�  في عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث

�أن الحد األعلى للدرجات الخام المتحصل علیها ضمن ) 42(من خالل الجدول رقم  �شاهد

و ) سنة11(�أفضل نتیجة �م�ن أن �حققها ناشئ  )222,07(و  )224,06(بلغ  )5(المستو�ات 

 )75,94(وعلى نفس االخت�ار فقد بلغعلى الترتیب، بینما الحد األدنى لنفس الفئتین ) سنة12(

على الترتیب، و�ذلك تص�ح حدود الدرجات الخام المتواجدة ضمن الدرجات المع�ار�ة   )77,93(و

، )سنة11(�النس�ة لناشئ الفئة العمر�ة  )224,06-75,94(بین تتراوح ق�متها ما ) 20-80(

، وقد تم الحصول على حدود الدرجات )سنة12(�النس�ة للفئة العمر�ة  )222,07- 77,93(و

لفئة  )29,62(المقدر �المد� " )1,2(�عد طرح االنحراف المع�ار�  )5(الخام للمستو�ات 

 )29,62(من الحد األعلى أو من خالل إضافة المد� )" سنة12(للفئة  )28,83(و) سنة11(

العمل�ة ف�ما یخص متغیر  حیث تطب� هذه( .للحد األدنى لكل فئة عمر�ة على التوالي )28,83(و

  )األداء الكلي لإلنجاز

�ما یوضح الجدول ف�ما یتعل� �عدد الناشئین والنس�ة المقدرة لهم في �ل مستو� ودرجة مع�ار�ة  - 

وذلك �عد المعالجة اإلحصائ�ة للنتائج الخام، أن أكبر نس�ة مئو�ة تم تسجیلها من طرف ناشئ الفئة 

ناشئ  90أ� ما �عادل  )%39,47(و�نس�ة بلغت  )مقبول(و� �انت عند المست) سنة11(العمر�ة 

، و�درجة أقل )164,81-135,20(والدرجة الخام  )55-44(وذلك عند الدرجة المع�ار�ة 

  )ضعیف(و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم تسجیلها أو الحصول علیها �انت عند المستو� 

 )43- 32(العب ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  77أ� ما �عادل  )%33,77(و�نس�ة قدرة بــ

سجلت عند المستو�  )%0(بینما بلغت أدنى نس�ة مئو�ة  ،)135,19- 105,57(والدرجة الخام 

 -75,94(و الدرجة الخام  )31- 20(و�انت محصورة ما بین الدرجة المع�ار�ة  )ضعیف جدا(

أ�  )%4,82(و�نس�ة قدرت بـ )جداجید (، أما �ثاني أدنى نس�ة ف�انت عند المستو� )105,56

-194,45(العب ناشئ والذین انحصرت نتائجهم ضمن الدرجات الخام التال�ة  11ما �قابل 

، �ما تم تسجیل نس�ة مئو�ة متوسطة عند )80- 68(والمقابلة للدرجة المع�ار�ة  )224,06

وذلك ضمن حدود  )%21,93(العب أ� بنس�ة تقدر بــ �50عدد من ناشئین بلغ  )جید(المستو� 

  .)194,44-164,82(والدرجة الخام  )67- 56(الدرجة المع�ار�ة 

فنالح� �أن أعلى نس�ة مئو�ة تم تسجیلها �انت عند المستو� ) سنة12(أما �النس�ة للفئة العمر�ة  - 

-44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  91أ� ما �عادل  )%39,91(و�نس�ة بلغت  )مقبول(

، و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم )164,41-135,60(ام والدرجة الخ )55
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العب ناشئ  76أ� ما �عادل  )%33,33(و�نس�ة قدرة بــ  )ضعیف(تحق�قها �انت عند المستو� 

بینما بلغت أدنى  ،)135,59- 106,77(والدرجة الخام  )43-32(وذلك عند الدرجة المع�ار�ة 

و�انت محصورة ما بین الدرجة المع�ار�ة  )ضعیف جدا(سجلت عند المستو�  )%0(نس�ة مئو�ة 

، أما �ثاني أدنى نس�ة ف�انت عند المستو� )106,76-77,93(و الدرجة الخام  )20-31(

والذین انحصرت نتائجهم  ینناشئ ینالعب 10أ� ما �عادل  )%4,39(بنس�ة قدرت بــ )جید جدا(

، �ما )80- 68(والمقابلة للدرجة المع�ار�ة  )222,07-193,25(ضمن الدرجات الخام التال�ة 

العب أ� بنس�ة تقدر  �51عدد ناشئین بلغ  )جید(تم تسجیل نس�ة مئو�ة متوسطة عند المستو� 

- 164,42(والدرجة الخام  )67- 56(وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة  )%29,37(بــ

193,24(.  

  مستو� وعل�ه فإنه من خالل مقارنة نسب النتائج المتحصل علیها من قبل عینة الناشئین في 

مع النسب المئو�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي  "للجانب المورفولوجي) الق�اس الكلي("

  :یتبین لنا ما یلي

 جید جدا: المستو� المع�ار�  - 1

العب أ�  11 قد بلغ عددهم) سنة11(شئین للفئة العمر�ة نجد �أنه عند هذا المستو� �ان عدد النا

 أ� بنس�ة ینالعب 10بلغ عددهم ) سنة12(، بینما الفئة العمر�ة )%4,82(بنس�ة تقدر بــ

مقارنة �النس�ة المقررة لهما  أقل و�التالي نقول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما هما ،)4,39%(

  .)%4,86(في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

 جید: المستو� المع�ار�  - 2

العب أ� بنس�ة تقدر  50عند هذا المستو� تمر�ز ) سنة11(حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة 

العب أ� ما �عادل  51تواجد ) سنة12(، بینما حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة )%21,93(ـبـ

و�التالي نقول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما هما أقل مقارنة �النس�ة المقررة ، )22,37%(

  .)%24,52(لهما في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

  مقبول : المستو� المع�ار�  - 3

دد الناشئین للفئة لقد سجل أكبر تمر�ز لالعبین في هذا المستو� لكلتا الفئتین، حیث نجد �أن ع

، بینما نجد تمر�ز الناشئین )%39,47(العب ناشئ أ� بنس�ة تقدر بــ 90بلغ ) سنة11(العمر�ة 

و�التالي �م�ن القول �أن  ،)%39,91(العب أ� بنس�ة  91قد بلغ ) سنة12(للفئة العمر�ة 
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النسبتین المتحصل علیهما لكلتا الفئتین لم تكونا �افیتین لتكونا أكبر من النس�ة المقررة لهما في 

نجد �أن عدد الناشئین لقد �انت النس�ة المئو�ة المحققة عند هذا المستو� هي نس�ة معتبرة، حیث 

، بینما نجد تواجد ناشئي )33,77%

�لتا  وعل�ه �م�ن القول �أن، )%

التوز�ع الطب�عي والمقدرة النسبتین لكلتا الفئتین تقعان فوق النس�ة المقررة لهما في منحنى 

، وهذا سواء عند ناشئي الفئة )%

والفئة العمر�ة ) سنة11( نستنتج من خالل �ل ما تم ذ�ره سا�قا �أن ناشئي �ل من الفئة العمر�ة

أكبر من النسب المقررة لهم في منحنى التوز�ع الطب�عي 

  .)ضعیف

) سنة11(�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة 

انحصرت ضمن �ل   "للجانب المورفولوجي

  
الق�اس (مستو�  في) سنة12(و) سنة

  .والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي
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النسبتین المتحصل علیهما لكلتا الفئتین لم تكونا �افیتین لتكونا أكبر من النس�ة المقررة لهما في 

  .)%40,96(منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

  ضعیف: المستو� المع�ار� 

لقد �انت النس�ة المئو�ة المحققة عند هذا المستو� هي نس�ة معتبرة، حیث 

33,77(العب ناشئ أ� بنس�ة تقدر بـ 77بلغ ) سنة11

%33,33(العب أ� بنس�ة  76قد بلغ ) سنة12

النسبتین لكلتا الفئتین تقعان فوق النس�ة المقررة لهما في منحنى 

  

  ضعیف جدا : المستو� المع�ار� 

%0(نجد عند هذا المستو� عدم تواجد أ� العب و�نس�ة منعدمة 

  ). سنة12(أو ) سنة

نستنتج من خالل �ل ما تم ذ�ره سا�قا �أن ناشئي �ل من الفئة العمر�ة

أكبر من النسب المقررة لهم في منحنى التوز�ع الطب�عي  نس�ة واحدة فق�  حققتا �ل منها

ضعیف(المستو�  في �ان ذلك في نفس المستو� المع�ار� والمتمثل

�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة 

للجانب المورفولوجي) الق�اس الكلي(" مستو�  ما یخصوذلك ف�

  أنظر الش�ل .)مقبول وضعیف(من المستو� المع�ار� 

سنة11(یوضح النس�ة المئو�ة لنتائج عینة الناشئین) 35(الش�ل الب�اني رقم

والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عيللجانب المورفولوجي ) الكلي

جید مقبول ضعیف ضعیف جدا

39,47% 33,77%

0%

22,37%
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0%

24,52%

40,96%

24,52%
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)سنة12(النسبة المئویة للناشئین  النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي

 الفصل الثالث          

النسبتین المتحصل علیهما لكلتا الفئتین لم تكونا �افیتین لتكونا أكبر من النس�ة المقررة لهما في 

منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

المستو� المع�ار�  - 4

لقد �انت النس�ة المئو�ة المحققة عند هذا المستو� هي نس�ة معتبرة، حیث 

11(للفئة العمر�ة

12(الفئة العمر�ة 

النسبتین لكلتا الفئتین تقعان فوق النس�ة المقررة لهما في منحنى 

.)%24,52(بــ

المستو� المع�ار�  - 5

نجد عند هذا المستو� عدم تواجد أ� العب و�نس�ة منعدمة 

سنة11(العمر�ة

  :االستنتاج

نستنتج من خالل �ل ما تم ذ�ره سا�قا �أن ناشئي �ل من الفئة العمر�ة

حققتا �ل منها) سنة12(

�ان ذلك في نفس المستو� المع�ار� والمتمثلو 

�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة  - 

وذلك ف�) سنة12(و

من المستو� المع�ار� 

الش�ل الب�اني رقم

ضعیف جدا
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النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي
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یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب ) 43(الجدول رقم 

 :عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي" الرشاقة"المئو�ة الخت�ار 

  
  

الدرجة 
  المعیاریة

  
  

المستویات 
  المعیاریة

  )سنة 12(نتائج عینة الناشئین   )سنة 11(عینة الناشئین نتائج 

النسبة 
المقررة 
لھا في 
المنحنى 
  الطبیعي

) مدى المستوى المعیاري +الحد األعلى(
  )       0.51+ ثا6.63(

 ) مدى المستوى المعیاري +الحد األعلى(
  )0.55+ ثا6.21(

 
  الدرجات الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%) 

 
الدرجات 

  الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%)  

  4,86 2,19  05  6.21 - 6.74 4,39  10  6.63 - 7.13  جید جدا  80 – 68

  24,52 28,51  65  6.75 - 7.29 22,81  52  7.14 - 7.64  جید   67 – 56
  40,96 39,47  90  7.30 - 7.84 44,74  102  7.65 - 8.15  مقبول  55 – 44
  24,52 25,88  59  7.85 - 8.39 24,12  55  8.16 - 8.65  ضعیف  43 – 32
  4,86 3,95  09  8.40 - 8.95 3,95 09 8.66 - 9.17  جدا   ضعیف 31 – 20

  99,72  %100  228  المجموع  %100  228  المجموع

 :عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في اخت�ار الرشاقة

الدرجات المع�ار�ة الخام والنسب المئو�ة لعدد الناشئین المتواجدون ضمن ) 43(یوضح الجدول رقم 

حیث أنه من المالح�  ،"الرشاقة"حدود الدرجات المع�ار�ة المقابلة لكل مستو� مع�ار� في اخت�ار 

أن هناك اختالف في النسب المئو�ة المتواجدة ضمن المستو�ات الخمسة المقترحة من طرف 

 )سنة12(أو  )سنة11(ي حصلت علیها عینة الناشئین سواء الفئة العمر�ة الطالب ال�احث والت

  . "�اوس"وذلك ق�اسا إلى النسب المقررة لها ضمن منحنى التوز�ع الطب�عي 

للدرجات الخام  األعلىومن خالل النتائج الموضحة في الجدول المذ�ور أعاله تبین �أن الحد 

 أن�أفضل نتیجة �م�ن  )ثا6,21(و )ثا6,63( فقد بلغ )5(المتحصل علیها ضمن المستو�ات 

ن وعلى نفس لنفس الفئتی األدنىعلى الترتیب، بینما الحد  )سنة12(و  )سنة11(�حققها ناشئ 

على الترتیب، و�ذلك تص�ح حدود الدرجات الخام  )ثا8,95(و )ثا9,17(االخت�ار فقد بلغ 

�النس�ة  )ثا6,63-ثا9,17(تتراوح ق�متها ما بین  )80- 20(المتواجدة ضمن الدرجات المع�ار�ة  

، وقد تم )سنة12(�النس�ة للفئة العمر�ة  )ثا6,20- ثا8,95(و ،)سنة11(لناشئ الفئة العمر�ة 

 )1,2(�عد إضافة االنحراف المع�ار�  )5(الحصول على حدود الدرجات الخام للمستو�ات 

للحد األعلى أو من خالل " )سنة12(للفئة  )0,55(و) سنة11(لفئة  )0,51(المقدر �المد� "و

حیث تطب� هذه .(من الحد األدنى لكل فئة عمر�ة على التوالي )0,55(و )0,51(طرح المد� 

 )العمل�ة ف�ما یخص متغیر الزمن
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ف�ما یتعل� �عدد الناشئین والنس�ة المقدرة لهم في �ل مستو� ودرجة  ()�ما یوضح الجدول رقم  - 

مع�ار�ة وذلك �عد المعالجة اإلحصائ�ة للنتائج الخام، أن أكبر نس�ة مئو�ة تم تحق�قها من طرف 

أ� ما  )%44,74(و�نس�ة بلغت  )مقبول(�انت عند المستو�  )سنة11(ناشئ الفئة العمر�ة 

، )ثا7,65-ثا8,15(والدرجة الخام  )55-44(لدرجة المع�ار�ة ناشئ وذلك عند ا �102عادل 

ستو� نس�ة من النتائج التي تم تسجیلها أو الحصول علیها �انت عند الم أعلىو�درجة أقل و�ثاني 

العب ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  55 �عادل أ� ما )%24,12(�نس�ة قدرة بــو   )ضعیف(

أ� ما  )%3,95(بینما بلغت أدنى نس�ة قدرت بــ ،)ثا8,16- ثا8,65(والدرجة الخام  )32-43(

 )31- 20(المقابل للدرجة المع�ار�ة  )ضعیف جدا(العبین ناشئین وذلك عند المستو�  �09عادل 

أ�  )%4,39(فقد �انت نسبتهم  )جید جدا(، أما عند المستو� )ثا8,66-ثا9,17(والدرجة الخام 

- ثا7,13(لذین انحصرت نتائجهم ضمن الدرجات الخام التال�ة العبین ناشئین وا 10ما �عادل 

عدد من الالعبین  )جید(، �ما سجل عند المستو� )80- 68(والمقابلة للدرجة المع�ار�ة  )ثا6,63

وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة  )%22,81(بــالعب أ� بنس�ة تقدر  52الناشئین بلغ عددهم 

  .)ثا7,14- ثا6,64(والدرجة الخام  )56-67(

فنالح� �أن أعلى نس�ة مئو�ة تم تسجیلها �انت عند المستو� ) سنة12(أما �النس�ة للفئة العمر�ة 

-44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  90أ� ما �عادل  )%39,47(و�نس�ة بلغت  )مقبول(

، و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم )ثا7,30- ثا7,84(والدرجة الخام  )55

العب ناشئ  65أ� ما �عادل  )%28,51(و�نس�ة قدرة بــ  )جید(تحق�قها �انت عند المستو� 

أدنى نجد �أن بینما  ،)ثا6,75- ثا7,29(والدرجة الخام  )67-56(وذلك عند الدرجة المع�ار�ة 

 )جدا جید(عند المستو�  ناشئین وهذا �ان العبین 05أ� ما �عادل  )%2,19(نس�ة قدرت بــ

، أما عند المستو� )ثا6,63- ثا7,13(والدرجة الخام  )80-68(المقابل للدرجة المع�ار�ة 

العبین ناشئین والذین انحصرت  09أ� ما �عادل  )%3,95(فقد �انت نسبتهم  )جدا ضعیف(

، )31- 20(والمقابلة للدرجة المع�ار�ة  )ثا8,40-ثا8,95(نتائجهم ضمن الدرجات الخام التال�ة 

العب أ� بنس�ة  59عدد من الالعبین الناشئین بلغ عددهم  )ضعیف(�ما سجل عند المستو� 

- ثا8,39(والدرجة الخام  )43- 32(وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة  )%25,88(تقدر بــ

  .)ثا7,85
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  وعل�ه فإنه من خالل مقارنة نسب النتائج المتحصل علیها من قبل عینة الناشئین في اخت�ار

  :مع النسب المئو�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي یتبین لنا   ما یلي "الرشاقة"

 جید جدا: المستو� المع�ار�  - 1

العبین 10قد بلغ عددهم   ) سنة11(عند هذا المستو� �ان عدد الناشئین للفئة العمر�ة  �أنهنجد 

العبین أ� بنس�ة  05بلغ عددهم  )سنة12(، بینما الفئة العمر�ة )%4,39(أ� بنس�ة تقدر بــ

أقل مقارنة �النس�ة المقررة لها  او�التالي نقول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما هم ،)2,19%(

  .)%4,86(المقدرة بــو في منحنى التوز�ع الطب�عي 

 جید: المستو� المع�ار�  - 2

الناشئین للفئة لقد �انت النس�ة المئو�ة المحققة عند هذا المستو� هي نس�ة معتبرة، حیث سجل عدد 

وهي أقل من النس�ة المقررة لها في  )%22,81(العب أ� ما �قابل  52 تواجد )سنة11(العمر�ة 

سجلت نس�ة  )سنة12( الفئة العمر�ة، بینما نجد �أن )%24,52(والمقدرة بـ منحنى التوز�ع الطب�عي

    .العب ناشئ 65أ� ما �عادل  )%28,51(أكبر من النس�ة المقررة لها والتي بلغت 

  مقبول : المستو� المع�ار�  - 3

كلتا الفئتین، حیث نجد �أن عدد الناشئین للفئة للقد سجل أكبر تمر�ز لالعبین في هذا المستو� 

�النس�ة المقررة مقارنة  أكبروهي  )%44,74(العب أ� بنس�ة تقدر بــ 102بلغ  )سنة11(العمر�ة 

 90بلغ  قد )سنة12(تمر�ز الناشئین للفئة العمر�ة  نجد لها في منحنى التوز�ع الطب�عي، بینما

وهي النس�ة  )%40,96(لم تكن �اف�ة لتكون أكبر من  والتي )%39,47(العب أ� بنس�ة 

  .المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي

  ضعیف: المستو� المع�ار�  - 4

العب أ� بنس�ة تقدر  55عند هذا المستو� تمر�ز ) سنة11(حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة 

وهي أقل �قلیل من النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي والمتمثلة في  )%24,12(ـبـ

العب أ� ما �عادل  59تواجد  )سنة12(، بینما حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة )24,52%(

  .من النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي أعلىوهي  )25,88%(

  ضعیف جدا : المستو� المع�ار�  - 5

وهذا عند ناشئي الفئة العمر�ة  )%3,95(ـالعبین في هذا المستو� أ� بنس�ة تقدر بـ 09تواجد 

 فإن �لتا النسبتین لكلتا الفئتین، و�التالي )سنة12(عمر�ة و�نفس الشيء عند الفئة ال) سنة11(

  .)%4,86(تقعان تحت النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي 
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حققتا مستو�ات مت�اینة )سنة12(و) 

منحنى التوز�ع الطب�عي، النسب في اخت�ار الرشاقة وذلك ق�اسا إلى النسب المثال�ة والمقررة في 

 وذلك عند أكبر من النسب المقررة لهم

وذلك  أكبر من النسب المقررة لهم

بین وهذا مما یز�د و�ؤ�د لنا الت�این والفروق الموجودة 

انحصرت ضمن  "الرشاقة"في اخت�ار 

الفئة العمر�ة تكتل وتجمع أكبر عدد من أفراد 

ن صفة الرشاقة تعتبر من �ما أو  

للع�ة �رة القدم ومن المتطل�ات األساس�ة الواجب توافرها في موه�ة �رة القدم 

وذلك الرت�ا� هذه الصفة �العدید من المهارات الفن�ة التي ال �م�ن إتقانها 

ؤ بوجود ناشئین ینتظر منهم  تحقی� 

وذلك إذا حضوا �الرعا�ة واالهتمام الكافیین وهذا من 

رعا�ة وذلك إذا ما حضوا �ال �نهم وف� مستو�ات ومعاییر عالم�ة

�رة القدم وذلك بوجود أهم عنصر أال وهو 

  
خت�ار الرشاقة في ا) سنة12(و) سنة

  .والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي

0
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جید جدا جید

4,39%

22,81%

2,19%

28

4,86%
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) سنة11(الفئة العمر�ة  أن عینتي� نستنتج من خالل �ل ما سب�

النسب في اخت�ار الرشاقة وذلك ق�اسا إلى النسب المثال�ة والمقررة في 

أكبر من النسب المقررة لهمدة فق� نس�ة واح) سنة11(�حیث حققت الفئة العمر�ة 

أكبر من النسب المقررة لهمنسبتان  )سنة12(بینما حققت الفئة العمر�ة  ،)مقبول

وهذا مما یز�د و�ؤ�د لنا الت�این والفروق الموجودة  )جید وضعیف(�ان عند �ل من المستو� 

   ".الرشاقة"�لتا الفئتین ف�ما یخص صفة 

في اخت�ار ) سنة11(�أن أغلب�ة نتائج الفئة العمر�ة  �ما تجدر اإلشارة

تكتل وتجمع أكبر عدد من أفراد  بینما نجد �أن ،)مقبول وضعیف(المستو� المع�ار� 

 ،)وجید مقبول(المستو� المع�ار� �ل من �ان ضمن 

للع�ة �رة القدم ومن المتطل�ات األساس�ة الواجب توافرها في موه�ة �رة القدم  البدن�ة

وذلك الرت�ا� هذه الصفة �العدید من المهارات الفن�ة التي ال �م�ن إتقانها أثناء عمل�ة االكتشاف 

  ��فاءة إلى من خالل تواجد هذه الصفة 

ؤ بوجود ناشئین ینتظر منهم  تحقی� �م�ن من خاللها التنبوعل�ه �م�ن القول �أن هذه المؤشرات 

وذلك إذا حضوا �الرعا�ة واالهتمام الكافیین وهذا من الوصول إلى مستو�ات عال�ة و 

�نهم وف� مستو�ات ومعاییر عالم�ةوتدر�بهم وتكو  اكتشافهم

�رة القدم وذلك بوجود أهم عنصر أال وهو من أجل تطو�ر مل ی�عث لنا �ص�ص األ

  .المادة الخام أو ما �سمى �الناشئین الموهو�ین

سنة11(یوضح النس�ة المئو�ة لنتائج عینة الناشئین) 36(الش�ل الب�اني رقم

والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي" �اروا"

جید مقبول ضعیف ضعیف جدا

%

44,74%

24,12%

3,95%

28,51%

39,47%

25,88%

3,95%

24,52%

40,96%

24,52%

)سنة12(النسبة المئویة للناشئین  النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي

 الفصل الثالث          

  :االستنتاج

نستنتج من خالل �ل ما سب�

النسب في اخت�ار الرشاقة وذلك ق�اسا إلى النسب المثال�ة والمقررة في 

�حیث حققت الفئة العمر�ة 

مقبول( المستو� 

�ان عند �ل من المستو� 

�لتا الفئتین ف�ما یخص صفة 

�ما تجدر اإلشارة - 

المستو� المع�ار� 

�ان ضمن ) سنة12(

البدن�ةالعناصر  أهم

أثناء عمل�ة االكتشاف 

��فاءة إلى من خالل تواجد هذه الصفة 

وعل�ه �م�ن القول �أن هذه المؤشرات 

و مستقبل واعدة 

اكتشافهم خالل

ی�عث لنا �ص�ص األ واالهتمام مما

المادة الخام أو ما �سمى �الناشئین الموهو�ین

الش�ل الب�اني رقم

ضعیف جدا

% 4,86%

النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي
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الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب یوضح ) 44(الجدول رقم 

  :عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي" م20 سرعةال"المئو�ة الخت�ار 

  
  

الدرجة 
  المعیاریة

  
  

المستویات 
  المعیاریة

  )سنة 12(نتائج عینة الناشئین   )سنة 11(نتائج عینة الناشئین 

النسبة 
المقررة 
لھا في 
المنحنى 
  الطبیعي

) مدى المستوى المعیاري +الحد األعلى(
  )       0.34)+ثا(3.45(

 )مدى المستوى المعیاري +الحد األعلى(
  )0.29+)ثا(3.39( 

 
  الدرجات الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%) 

 
الدرجات 

  الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

 النسبة
المئویة
(%)  

  4,86 3,07  07  3.38 - 3.66 2,63  06  3.45 - 3.78  جید جدا  80 – 68

  24,52 20,61  47  3.67 - 3.95 27,19  62  3.79 - 4.12  جید   67 – 56
  40,96 53,07  121  3.96 - 4.24 45,61  104  4.13 - 4.46  مقبول  55 – 44
  24,52 19,30  44 4.25 - 4.53 18,42  42  4.47 - 4.81  ضعیف  43 – 32
  4,86 3,95  09  4.54 - 4.82 6,14  14 4.82 - 5.16  جدا   ضعیف 31 – 20

  99,72  %100  228  المجموع  %100  228  المجموع

  :م20 عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في اخت�ار السرعة

یتبین من خالل النتائج الموضحة في الجدول المذ�ور أعاله �أن الحد األعلى للدرجات الخام 

�أفضل نتیجة �م�ن أن �حققها  )ثا3,38(و )ثا3,45( بلغ )5(المتحصل علیها ضمن المستو�ات 

على الترتیب، بینما الحد األدنى لنفس الفئتین وعلى نفس االخت�ار ) سنة12(و ) سنة11(ناشئ 

على الترتیب، و�ذلك تص�ح حدود الدرجات الخام المتواجدة ضمن  )ثا4,82(و )ثا5,16(فقد بلغ 

�النس�ة لناشئ الفئة  )ثا3,45- ثا5,16(تتراوح ق�متها ما بین ) 80- 20(الدرجات المع�ار�ة  

، وقد تم الحصول على )سنة12(�النس�ة للفئة العمر�ة  )ثا3,38- ثا4,82(و ،)سنة11(العمر�ة 

المقدر �المد� "و )1,2(�عد إضافة االنحراف المع�ار�  )5(حدود الدرجات الخام للمستو�ات 

للحد األعلى أو من خالل طرح المد� )" سنة12(للفئة  )0,29(و) سنة11(لفئة  )0,34(

حیث تطب� هذه العمل�ة ف�ما .(ئة عمر�ة على التواليمن الحد األدنى لكل ف )0,29(و )0,34(

 )یخص متغیر الزمن

ف�ما یتعل� �عدد الناشئین والنس�ة المقدرة لهم في �ل مستو�  )44(�ما یوضح الجدول رقم  - 

ودرجة مع�ار�ة وذلك �عد المعالجة اإلحصائ�ة للنتائج الخام، أن أكبر نس�ة مئو�ة تم تسجیلها من 

أ�  )%45,61(و�نس�ة بلغت  )مقبول(�انت عند المستو� ) سنة11(طرف ناشئ الفئة العمر�ة 

، )ثا4,13- ثا4,46(والدرجة الخام  )55-44(لدرجة المع�ار�ة ناشئ وذلك عند ا 104ما �عادل 

و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم تسجیلها أو الحصول علیها �انت عند المستو� 

العب ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  62أ� ما �عادل  )%27,19(و�نس�ة قدرة بــ )جید(
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أ� ما  )%2,63(بینما بلغت أدنى نس�ة قدرت بــ ،)ثا3,79- ثا4,12(والدرجة الخام  )56-67(

 )80-68(المقابل للدرجة المع�ار�ة  )جید جدا(العبین ناشئین وذلك عند المستو�  �06عادل 

 )جدا ضعیف(، أما �ثاني أدنى نس�ة ف�انت عند المستو� )ثا3,45-ثا3,78(والدرجة الخام 

اشئ والذین انحصرت نتائجهم ضمن الدرجات العب ن 14أ� ما �قابل  )%6,14(و�نس�ة قدرت بـ

مئو�ة نس�ة ، �ما تم تسجیل )31- 20(والمقابلة للدرجة المع�ار�ة  )ثا4,82- ثا5,16(الخام التال�ة 

 )%18,42(العب أ� بنس�ة تقدر بــ �42عدد من ناشئین بلغ  )ضعیف(متوسطة عند المستو� 

  ).ثا4,47-ثا4,81(والدرجة الخام  )43-32(وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة 

فنالح� �أن أعلى نس�ة مئو�ة تم تسجیلها �انت عند المستو� ) سنة12(أما �النس�ة للفئة العمر�ة  - 

- 44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  121أ� ما �عادل  )%53,07(و�نس�ة بلغت  )مقبول(

تم التي ، و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج )ثا3,96- ثا4,24(والدرجة الخام  )55

العب ناشئ  47أ� ما �عادل  )%20,61(و�نس�ة قدرة بــ  )جید(تحق�قها �انت عند المستو� 

بینما نجد �أن أدنى ، )ثا3,67- ثا3,95(والدرجة الخام  )67-56(وذلك عند الدرجة المع�ار�ة 

المقابل  )جید جدا(العبین ناشئین وذلك عند المستو�  07أ� ما �عادل  )%3,07(نس�ة قدرت بـ

، أما �ثاني أدنى نس�ة ف�انت عند )ثا3,38- ثا3,66(والدرجة الخام  )80- 68(للدرجة المع�ار�ة 

والذین  ینناشئ ینالعب 09أ� ما �عادل  )%3,95(بنس�ة قدرت بــ )جدا ضعیف(المستو� 

والمقابلة للدرجة المع�ار�ة ) ثا4,54-ثا4,82(انحصرت نتائجهم ضمن الدرجات الخام التال�ة 

 �44عدد ناشئین بلغ  )ضعیف(متوسطة عند المستو� مئو�ة ، �ما تم تسجیل نس�ة )20-31(

والدرجة  )43- 32(وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة  )%19,30(العب أ� بنس�ة تقدر بــ

  .)ثا4,25-ثا4,53(الخام 

  وعل�ه فإنه من خالل مقارنة نسب النتائج المتحصل علیها من قبل عینة الناشئین في اخت�ار ق�اس

  :مع النسب المئو�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي یتبین لنا ما یلي "م20السرعة "

 جید جدا: المستو� المع�ار�  - 1

العبین  06قد بلغ عددهم   ) سنة11(العمر�ة نجد �أنه عند هذا المستو� �ان عدد الناشئین للفئة 

العبین أ� بنس�ة  07بلغ عددهم ) سنة12(، بینما الفئة العمر�ة )%2,63(أ� بنس�ة تقدر بــ

ا مأقل مقارنة �النس�ة المقررة له او�التالي نقول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما هم ،)3,07%(

   .)%4,86(في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ
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 جید: المستو� المع�ار�  - 2

لقد �انت النس�ة المئو�ة المحققة عند هذا المستو� هي نس�ة معتبرة، حیث نجد �أن عدد الناشئین 

مقارنة  وهي أكبر )%27,19(العب ناشئ أ� بنس�ة تقدر بــ 62بلغ ) سنة11(للفئة العمر�ة 

) سنة12(�النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي، بینما نجد تمر�ز الناشئین للفئة العمر�ة 

وهي  )%24,52(والتي لم تكن �اف�ة لتكون أكبر من ) %20,61(العب أ� بنس�ة  47قد بلغ 

  .النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي

  مقبول : المستو� المع�ار�  - 3

سجل أكبر تمر�ز لالعبین في هذا المستو� لكلتا الفئتین، حیث نجد �أن عدد الناشئین للفئة  لقد

، بینما نجد تمر�ز )%45,61(العب ناشئ أ� بنس�ة تقدر بــ 104بلغ ) سنة11(العمر�ة 

و�التالي نقول �أن  ،)%53,07(العب أ� بنس�ة  121قد بلغ ) سنة12(الناشئین للفئة العمر�ة 

ا في منحنى التوز�ع الطب�عي مأكبر مقارنة �النس�ة المقررة له ا�لتا النسبتین المتحصل علیهما هم

  .)%4,86(والمقدرة بــ

   ضعیف: المستو� المع�ار�  - 4

العب أ� بنس�ة تقدر  42عند هذا المستو� تمر�ز ) سنة11(حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة 

العب أ� ما �عادل  44تواجد ) سنة12(بینما حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة ، )%18,42(ـبـ

ا في م�لتا النسبتین لكلتا الفئتین تقعان تحت النس�ة المقررة له وعل�ه �م�ن القول �أن، )19,30%(

  .)%24,52(والمقدرة بــ منحنى التوز�ع الطب�عي

  ضعیف جدا : المستو� المع�ار�  - 5

العب أ� بنس�ة  14بلغ ) سنة11(ناشئین للفئة العمر�ة عند هذا المستو� تواجد عدد من ال نجد 

 مقارنة �النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي، بینما نجد وهي أكبر )%6,14(تقدر بــ

لم تكن �اف�ة  والتي )%3,95(أ� بنس�ة  ینالعب 09قد بلغ ) سنة12(لفئة العمر�ة تواجد ناشئي ا

  .وهي النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي )%4,86(لتكون أكبر من 

  :االستنتاج

مئو�ة  حققوا ثالثة نسب) سنة11(نستنتج من خالل �ل ما تم ذ�ره سا�قا �أن ناشئي الفئة العمر�ة 

النسب في �ل من حیث تواجدت هذه في منحنى التوز�ع الطب�عي،  أكبر من النسب المقررة لهم

نس�ة ) نةس12(، بینما حق� ناشئو الفئة العمر�ة )جدا ضعیف - مقبول -جید( المستو� المع�ار� 

     ).ضعیف( المع�ار�  وهي عند المستو�  واحد فق� أكبر من النسب المقررة لهم
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 )سنة11(�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة 

   ،)جیدمقبول و (انحصرت ضمن المستو� المع�ار� 

  
 السرعةخت�ار في ا) سنة12(و) سنة11

  .والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي

الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة 

  :عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي

  )سنة 12(نتائج عینة الناشئین 

النسبة 
المقررة 
لھا في 
المنحنى 
  الطبیعي

) مدى المستوى المعیاري –الحد األعلى
) 37.72cm - 5.00(  

 
  الدرجات الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%)  

33cm-37cm  09  3,95 4,86  
28cm-32cm  62  27,19 24,52  
23cm-27cm  90  39,47 40,96  
18cm-22cm 63  27,63 24,52  
12cm-17cm 04  1,75 4,86  

  99,72  %100  228  المجموع

1cm( وهذا تماش�ا مع تعل�مات وٕاجراءات االخت�ار. 

  :"سارجنت

�أن الحد األعلى للدرجات الخام المتحصل علیها ضمن 

و ) سنة11(�أفضل نتیجة �م�ن أن �حققها ناشئ 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

جید جدا

2.63%

27.19

3.07%
4.86%

)سنة11(النسبة المئویة للناشئین 
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�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة 

انحصرت ضمن المستو� المع�ار�  "م20سرعة ال" وذلك في اخت�ار

11(یوضح النس�ة المئو�ة لنتائج عینة الناشئین) 37(الش�ل الب�اني رقم

والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي" متر20"

الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة یوضح ) 45

عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي" سارجنت" وثب العمود�

المستویات 
  المعیاریة

  )سنة 11(نتائج عینة الناشئین 

  )مدى المستوى المعیاري –الحد األعلى(
)cm34.85- 4.46       (  

الحد األعلى(

 
  الدرجات الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%) 

الدرجات الخام

31cm-34cm  07  3,07 37cm  جید جدا

  26cm-30cm  70  30,70 32cm
22cm-25cm  83  36,40 27cm  مقبول
18cm-21cm  59  25,88 22cm  ضعیف

12cm-17cm 09  3,95 17cm  جدا   ضعیف

المجموع  %100  228  المجموع

1cm(ألقرب الدرجات الخام المتحصل علیها نتیجةلقد تم تقر�ب 

سارجنت"اخت�ار الوثب العمود�عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في 

�أن الحد األعلى للدرجات الخام المتحصل علیها ضمن ) 45(رقم  من خالل الجدول

�أفضل نتیجة �م�ن أن �حققها ناشئ  )سم37(و  )سم34( بلغ )

جید مقبول ضعیف ضعیف جدا

19%

45.61%

18.42%

6.14%

20.61%

53.07%

19.30%

3.95

24.52%

40.96%

24.52%

النسبة المئویة للناشئین  )سنة12(النسبة المئویة للناشئین  النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي

 الفصل الثالث          

�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة  - 

وذلك في اخت�ار) سنة12(و

الش�ل الب�اني رقم

45(الجدول رقم 

وثب العمود�الخت�ار ال

  
  

الدرجة 
  المعیاریة

  
  

المستویات 
المعیاریة

جید جدا  80 – 68
  جید   67 – 56
مقبول  55 – 44
ضعیف  43 – 32
ضعیف 31 – 20

المجموع

لقد تم تقر�ب  :مالحظة مهمة

عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في 

من خالل الجدول�ظهر 

)5(المستو�ات 

ضعیف جدا

95%
4.86%

النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي
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 وهذا �النس�ة لكلتا الفئتین وعلى نفس )سم12(الحد األدنى بلغعلى الترتیب، بینما ) سنة12(

) 80-20(، و�ذلك تص�ح حدود الدرجات الخام المتواجدة ضمن الدرجات المع�ار�ة  االخت�ار

  )سم37- سم12(و ،)سنة11(�النس�ة لناشئ الفئة العمر�ة  )سم34-سم12(تتراوح ق�متها ما بین 

�عد  )5(الدرجات الخام للمستو�ات وقد تم الحصول على حدود ، )سنة12(�النس�ة للفئة العمر�ة 

للفئة  )5,00(و) سنة11(لفئة  )4,46(المقدر �المد� " )1,2(طرح االنحراف المع�ار� 

للحد األدنى لكل فئة  )5,00(و )4,46(من الحد األعلى أو من خالل إضافة المد� )" سنة12(

، مع احترام إجراءات "سم" هذه العمل�ة ف�ما یخص متغیر الوحدةحیث تطب� .(عمر�ة على التوالي

  )وتعل�مات االخت�ار الخاصة بتقر�ب النتائج

ف�ما یتعل� �عدد الناشئین والنس�ة المقدرة لهم في �ل  المذ�ور أعالهالجدول  �ما یتبین من خالل - 

مستو� ودرجة مع�ار�ة وذلك �عد المعالجة اإلحصائ�ة للنتائج الخام، أن أكبر نس�ة مئو�ة تم 

و�نس�ة بلغت  )مقبول(�انت عند المستو� ) سنة11(ف ناشئ الفئة العمر�ة تسجیلها من طر 

والدرجة الخام  )55- 44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  83أ� ما �عادل  )36,40%(

، و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم تسجیلها أو الحصول علیها )سم25-سم22(

العب ناشئ وذلك عند  70أ� ما �عادل  )%30,70(و�نس�ة قدرة بــ )جید(�انت عند المستو� 

بینما بلغت أدنى نس�ة قدرت  ،)سم30-سم26(والدرجة الخام  )67-56(الدرجة المع�ار�ة 

المقابل للدرجة  )جید جدا(العبین ناشئین وذلك عند المستو�  07أ� ما �عادل  )%3,07(بــ

، أما �ثاني أدنى نس�ة ف�انت عند المستو� )سم34- سم31(والدرجة الخام  )80-68(المع�ار�ة 

والذین انحصرت  ینناشئ ینالعب 09أ� ما �قابل  )%3,95(و�نس�ة قدرت بـ )ضعیف جدا(

، �ما )31- 20(والمقابلة للدرجة المع�ار�ة  )سم17-سم12(نتائجهم ضمن الدرجات الخام التال�ة 

العب أ� بنس�ة  �59عدد من ناشئین بلغ  )ضعیف(تم تسجیل نس�ة مئو�ة متوسطة عند المستو� 

-سم18(والدرجة الخام  )43-32(وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة  )%25,88(تقدر بــ

  .)سم21

فنالح� �أن أعلى نس�ة مئو�ة تم تسجیلها �انت عند المستو� ) سنة12(أما �النس�ة للفئة العمر�ة  - 

-44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  90أ� ما �عادل  )%39,47(و�نس�ة بلغت  )مقبول(

تم تحق�قها  التي ، و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج)سم27-سم23(والدرجة الخام  )55

العب ناشئ وذلك  63أ� ما �عادل  )%27,63(و�نس�ة قدرة بــ  )ضعیف(�انت عند المستو� 

بینما بلغت أدنى نس�ة قدرت  ،)سم22-سم18(والدرجة الخام  )43-32(عند الدرجة المع�ار�ة 
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المقابل للدرجة  )ضعیف جدا(العبین ناشئین وذلك عند المستو�  04أ� ما �عادل  )%1,75(بــ

، أما �ثاني أدنى نس�ة ف�انت عند المستو� )سم17- سم12(والدرجة الخام  )31-20(المع�ار�ة 

لذین انحصرت نتائجهم العبین ناشئین وا 09أ� ما �عادل  )%3,95(بنس�ة قدرت بــ )جید جدا(

، �ما تم )80- 68(والمقابلة للدرجة المع�ار�ة  )سم37- سم33(ضمن الدرجات الخام التال�ة 

العب أ� بنس�ة تقدر  �62عدد ناشئین بلغ  )جید(تسجیل نس�ة مئو�ة متوسطة عند المستو� 

  .)سم32-سم28(والدرجة الخام  )67-56(وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة  )%27,19(بــ

  الوثب وعل�ه فإنه من خالل مقارنة نسب النتائج المتحصل علیها من قبل عینة الناشئین في اخت�ار

  :مع النسب المئو�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي یتبین لنا ما یلي "سارجنت" العمود�

 جید جدا: المستو� المع�ار�  - 1

العبین  07قد بلغ عددهم   ) سنة11(الناشئین للفئة العمر�ة نجد �أنه عند هذا المستو� �ان عدد 

العبین أ� بنس�ة  09بلغ عددهم ) سنة12(، بینما الفئة العمر�ة )%3,07(أ� بنس�ة تقدر بــ

ا مأقل مقارنة �النس�ة المقررة له او�التالي نقول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما هم ،)3,95%(

  .  )%4,86(والمقدرة بــفي منحنى التوز�ع الطب�عي 

 جید: المستو� المع�ار�  - 2

�أن عدد الناشئین  لقد �انت النس�ة المئو�ة المحققة عند هذا المستو� هي نس�ة معتبرة، حیث نجد

، بینما نجد تواجد ناشئي )%30,70(العب ناشئ أ� بنس�ة تقدر بـ 70 بلغ) سنة11(للفئة العمر�ة

�لتا  وعل�ه �م�ن القول �أن ،)%27,19(العب أ� بنس�ة  62قد بلغ ) سنة12(لفئة العمر�ة ا

ا في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة مالنسبتین لكلتا الفئتین تقعان فوق النس�ة المقررة له

  .)%24,52(بــ

  مقبول : المستو� المع�ار�  - 3

الناشئین للفئة لقد سجل أكبر تمر�ز لالعبین في هذا المستو� لكلتا الفئتین، حیث نجد �أن عدد 

، بینما نجد تمر�ز الناشئین )%36,40(العب ناشئ أ� بنس�ة تقدر بــ 83بلغ ) سنة11(العمر�ة 

�م�ن القول �أن  و�التالي ،)%39,47(العب أ� بنس�ة  90قد بلغ ) سنة12(للفئة العمر�ة 

ا في مالمقررة له لتكونا أكبر من النس�ة لكلتا الفئتین لم تكونا �افیتین النسبتین المتحصل علیهما

  .)%40,96(ـبـ حنى التوز�ع الطب�عي والمقدرةمن
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العب أ� بنس�ة تقدر  59عند هذا المستو� تمر�ز 

العب أ� ما �عادل  63تواجد ) سنة

أكبر مقارنة �النس�ة المقررة  او�التالي نقول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما هم

أ� بنس�ة  ینالعب 09بلغ ) سنة11

العبین أ� بنس�ة  04قد بلغ ) سنة

�لتا النسبتین لكلتا الفئتین تقعان تحت النس�ة المقررة لهما في 

والفئة العمر�ة ) سنة11(الفئة العمر�ة 

في منحنى التوز�ع الطب�عي، حیث 

  .)ضعیف

 "سارجنت"في اخت�ار الوثب العمود� 

بینما نجد �أن تكتل وتجمع أكبر عدد من أفراد 

  ).مقبول وضعیف

 

الوثب خت�ار في ا) سنة12(و) سنة11

  .والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

جید جدا

3,07%

30

3,95%4,86%

)سنة11(النسبة المئویة للناشئین 
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  ضعیف : المستو� المع�ار� 

عند هذا المستو� تمر�ز ) سنة11(حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة 

سنة12(، بینما حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة 

و�التالي نقول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما هم

  .)%24,52(لهما في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

  ضعیف جدا : المستو� المع�ار� 

11(نجد عند هذا المستو� تواجد عدد من الناشئین للفئة العمر�ة 

سنة12(، بینما نجد تواجد ناشئي الفئة العمر�ة )%

�لتا النسبتین لكلتا الفئتین تقعان تحت النس�ة المقررة لهما في  وعل�ه �م�ن القول �أن

  .)%4,86(منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

الفئة العمر�ة �ل من نستنتج من خالل �ل ما تم ذ�ره سا�قا �أن ناشئي 

في منحنى التوز�ع الطب�عي، حیث  مأكبر من النسب المقررة له تین مئو�تیننسب حققتا

ضعیف جید و( تواجدت هذه النسب في �ل من المستو� المع�ار� 

في اخت�ار الوثب العمود� ) سنة11(اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج الفئة العمر�ة 

بینما نجد �أن تكتل وتجمع أكبر عدد من أفراد  ،)مقبول وجید(انحصرت ضمن المستو� المع�ار� 

مقبول وضعیف(�ان ضمن �ل من المستو� المع�ار� ) سنة12

11(یوضح النس�ة المئو�ة لنتائج عینة الناشئین )38(الش�ل الب�اني رقم

والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي "سارجنت"العمود� 

جید مقبول ضعیف ضعیف جدا

30,70%
36,40%

25,88%

3,95%

27,19%

39,47%

27,63%

1,75

24,52%

40,96%

24,52%

النسبة المئویة للناشئین  )سنة12(النسبة المئویة للناشئین  النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي

 الفصل الثالث          

المستو� المع�ار�  - 4

حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة 

، بینما حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة )%25,88(ـبـ

و�التالي نقول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما هم، )27,63%(

لهما في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

المستو� المع�ار�  - 5

نجد عند هذا المستو� تواجد عدد من الناشئین للفئة العمر�ة  

%3,95(تقدر بــ

وعل�ه �م�ن القول �أن ،)1,75%(

منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

  :االستنتاج

نستنتج من خالل �ل ما تم ذ�ره سا�قا �أن ناشئي 

حققتا) سنة12(

تواجدت هذه النسب في �ل من المستو� المع�ار� 

اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج الفئة العمر�ة �ما تجدر  - 

انحصرت ضمن المستو� المع�ار� 

12(الفئة العمر�ة 

الش�ل الب�اني رقم

ضعیف جدا

75%
4,86%

النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي
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یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب ) 46(الجدول رقم 

 :والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عيعند �ل مستو� " مرونةال"المئو�ة الخت�ار 

  
  

الدرجة 
  المعیاریة

  
  

المستویات 
  المعیاریة

  )سنة 12(نتائج عینة الناشئین   )سنة 11(نتائج عینة الناشئین 

النسبة 
المقررة 
لھا في 
المنحنى 
  الطبیعي

  )مدى المستوى المعیاري –الحد األعلى(
)13.02)cm(- 5.23       (  

      ) مدى المستوى المعیاري –األعلىالحد (
) 12.64)cm(- 4.73(  

 
  الدرجات الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%) 

 
  الدرجات الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%)  

  cm)13+(-cm)8(+  13  5,70 cm)12+(-cm)8(+  04  1,75 4,86  جید جدا  80 - 68

  cm)7(+-cm )3(+  36  15,79 cm)7+(-cm )4+(  54  23,68 24,52  جید   67 - 56
  cm)2(+-cm )2 -(  118  51,75 cm)3+(-cm )1 -(  123  53,95 40,96  مقبول  55 - 44
  cm)3 -( -cm )7 -(  49  21,49 cm)2 -( -cm )6 -( 31  13,60 24,52  ضعیف  43 - 32
  cm)8 -( -cm )13-( 12  5,26 cm)7 -( -cm )11-(  16  7,02 4,86  جدا   ضعیف 31 - 20

  99,72  %100  228  المجموع  %100  228  المجموع

   .وهذا تماش�ا مع تعل�مات وٕاجراءات االخت�ار )1cm(ألقرب الدرجات الخام المتحصل علیها نتیجةلقد تم تقر�ب  :مالحظة مهمة

  :المرونةعرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في اخت�ار 

�أن الحد األعلى للدرجات الخام المتحصل علیها ضمن ) 46(�الح� من خالل الجدول رقم 

و ) سنة11(�أفضل نتیجة �م�ن أن �حققها ناشئ  سم)+12(و  سم)+13( بلغ )5(المستو�ات 

 سم)-13(بینما الحد األدنى لنفس الفئتین وعلى نفس االخت�ار فقد بلغعلى الترتیب، ) سنة12(

، و�ذلك تص�ح حدود الدرجات الخام المتواجدة ضمن الدرجات المع�ار�ة  على الترتیب سم)- 11(و

، )سنة11(�النس�ة لناشئ الفئة العمر�ة  )سم+)13(-سم)- 13((تتراوح ق�متها ما بین ) 20-80(

، وقد تم الحصول على حدود الدرجات )سنة12(�النس�ة للفئة العمر�ة   )سم+)12(- سم)- 11((و

) سنة11(لفئة  )5,23(المقدر �المد� " )1,2(رح االنحراف المع�ار� �عد ط )5(الخام للمستو�ات 

للحد  )4,73(و )5,23(من الحد األعلى أو من خالل إضافة المد� )" سنة12(للفئة  )4,73(و

مع  "سم" ف�ما یخص متغیر الوحدةحیث تطب� هذه العمل�ة .(األدنى لكل فئة عمر�ة على التوالي

  )احترام إجراءات وتعل�مات االخت�ار الخاصة بتقر�ب النتائج

�ما یتبین من خالل الجدول المذ�ور أعاله ف�ما یتعل� �عدد الناشئین والنس�ة المقدرة لهم في �ل  - 

مستو� ودرجة مع�ار�ة وذلك �عد المعالجة اإلحصائ�ة للنتائج الخام، أن أكبر نس�ة مئو�ة تم 

و�نس�ة بلغت  )مقبول(�انت عند المستو� ) سنة11(الفئة العمر�ة  تسجیلها من طرف ناشئ

والدرجة الخام  )55-44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  118أ� ما �عادل  )51,75%(

و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم تحق�قها �انت عند ، )سم+)2(- سم)- 2((
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العب ناشئ وذلك عند الدرجة  49أ� ما �عادل  )%21,47(و�نس�ة قدرة بــ  )ضعیف(المستو� 

بینما بلغت أدنى نس�ة قدرت  ،)سم)-3(-سم)-7((والدرجة الخام  )43- 32(المع�ار�ة 

المقابل للدرجة  )ضعیف جدا(وذلك عند المستو�  العب ناشئ 12أ� ما �عادل  )%5,26(بــ

ي أدنى نس�ة ف�انت عند ، أما �ثان)سم)-8(-سم)- 13((والدرجة الخام  )31- 20(المع�ار�ة 

والذین انحصرت  العب ناشئ 13أ� ما �عادل  )%5,70(بنس�ة قدرت بــ )جید جدا(المستو� 

- 68(والمقابلة للدرجة المع�ار�ة  )سم+)13(- سم+)8((نتائجهم ضمن الدرجات الخام التال�ة 

العب أ�  �36عدد ناشئین بلغ  )جید(، �ما تم تسجیل نس�ة مئو�ة متوسطة عند المستو� )80

والدرجة الخام  )67- 56(وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة  )%15,79(بنس�ة تقدر بــ

  .)سم+)7(- سم+)3((

فنالح� �أن أعلى نس�ة مئو�ة تم تسجیلها �انت عند المستو� ) سنة12(أما �النس�ة للفئة العمر�ة  - 

- 44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  123أ� ما �عادل  )%53,95(و�نس�ة بلغت  )مقبول(

و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم ، )سم+)3(-سم)- 1((والدرجة الخام  )55

أ� ما �عادل  )%23,68(و�نس�ة قدرة بــ )جید(تسجیلها أو الحصول علیها �انت عند المستو� 

 ،)سم+)7(-سم+)4((الخام والدرجة  )67-56(العب ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  54

العبین ناشئین وذلك عند المستو�  04أ� ما �عادل  )%1,75(بینما بلغت أدنى نس�ة قدرت بــ

، أما �ثاني )سم+)12(- سم+)8((والدرجة الخام  )80-68(المقابل للدرجة المع�ار�ة  )جید جدا(

العب  16أ� ما �قابل  )%7,02(و�نس�ة قدرت بـ )ضعیف جدا(أدنى نس�ة ف�انت عند المستو� 

والمقابلة  )سم)- 7(- سم)- 11((ناشئ والذین انحصرت نتائجهم ضمن الدرجات الخام التال�ة 

�عدد من  )ضعیف(، �ما تم تسجیل نس�ة مئو�ة متوسطة عند المستو� )31-20(للدرجة المع�ار�ة 

-32(ار�ة وذلك ضمن حدود الدرجة المع� )%13,60(العب أ� بنس�ة تقدر بــ 31ناشئین بلغ 

  ).سم)-2(-سم)-6((والدرجة الخام  )43

  وعل�ه فإنه من خالل مقارنة نسب النتائج المتحصل علیها من قبل عینة الناشئین في اخت�ار

  :ما یلي  مع النسب المئو�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي یتبین لنا  "المرونة"

 جید جدا: المستو� المع�ار�  - 1

المئو�ة المحققة عند هذا المستو� أكبر من النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع لقد �انت النس�ة 

العب ناشئ أ� ما  13، حیث بلغ عددهم )سنة11(الطب�عي وهذا �النس�ة للفئة العمر�ة
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العبین ناشئین أ� ما  04حققت تواجد ) سنة12(، بینما نجد �أن الفئة العمر�ة )%5,70(�عادل

  . )%4,86(ة أقل مقارنة �النس�ة المقررة لها والمقدرة بــوهي نس� )%1,75(�عادل

 جید: المستو� المع�ار�  - 2

العب 36قد بلغ عددهم   ) سنة11(نجد �أنه عند هذا المستو� �ان عدد الناشئین للفئة العمر�ة 

ناشئ أ� بنس�ة  54بلغ عددهم ) سنة12(، بینما الفئة العمر�ة )%15,79(ناشئ أ� بنس�ة تقدر بــ

أقل مقارنة �النس�ة المقررة لهما  اومنه نقول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما هم ،)23,68%(

  .)%24,52(في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

  مقبول : المستو� المع�ار�  - 3

لقد سجل أكبر تمر�ز لالعبین في هذا المستو� لكلتا الفئتین، حیث نجد �أن عدد الناشئین للفئة 

، بینما نجد تمر�ز )%51,75(العب ناشئ أ� بنس�ة تقدر بــ 118بلغ ) سنة11(العمر�ة 

و�التالي �م�ن القول  ،)%53,95(العب أ� بنس�ة  123قد بلغ ) سنة12(الناشئین للفئة العمر�ة 

والمقدرة �لتا النسبتین لكلتا الفئتین تقعان فوق النس�ة المقررة لهما في منحنى التوز�ع الطب�عي  �أن

  .)%40,96(بــ

  ضعیف : المستو� المع�ار�  - 4

العب أ� بنس�ة تقدر  49عند هذا المستو� تمر�ز ) سنة11(حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة 

العب أ� ما �عادل  31تواجد ) سنة12(، بینما حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة )%21,49(ـبـ

مقارنة �النس�ة المقررة  أقل االنسبتین المتحصل علیهما هم و�التالي نقول �أن �لتا، )13,60%(

  .)%24,52(لهما في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

  ضعیف جدا : المستو� المع�ار�  - 5

أ� بنس�ة  العب 12بلغ ) سنة11(نجد عند هذا المستو� تواجد عدد من الناشئین للفئة العمر�ة  

أ� بنس�ة  العب 16قد بلغ ) سنة12(تواجد ناشئي الفئة العمر�ة ، بینما نجد )%5,26(تقدر بــ

النس�ة المقررة لهما في  النسبتین لكلتا الفئتین تقعان فوق �لتا  وعل�ه �م�ن القول �أن ،)7,02%(

  .)%4,86(منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

  :االستنتاج

حققوا ثالثة نسب مئو�ة أكبر من ) سنة11(نستنتج من خالل �ل ما سب� �أن ناشئي الفئة العمر�ة 

النسب المقررة لهم في منحنى التوز�ع الطب�عي، حیث تواجدت هذه النسب في �ل من المستو� 

بتین أكبر نس) سنة12(، بینما حق� ناشئو الفئة العمر�ة )ضعیف جدا -مقبول -جید جدا( المع�ار� 

    ).ضعیف جدا - مقبول(وهي عند �ل من المستو� المع�ار�  من النسب المقررة لهم
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انحصرت  "المرونة"في اخت�ار ) 

بینما نجد �أن تكتل وتجمع أكبر عدد من أفراد الفئة 

  .الش�ل الح�. )مقبول وجید

  

المرونة خت�ار في ا) سنة12(و) سنة

 .والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي

یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة 

 :عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي

  )سنة 12(نتائج عینة الناشئین 

النسبة 
المقررة 
لھا في 
المنحنى 
  الطبیعي

 ) مدى المستوى المعیاري –الحد األعلى
)1285.31m – 100.80       (  

 
  الدرجات الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%)  

1185m-1285m  06  2,63 4,86  
1084m-1184m  64  28,07 24,52  
983m-1083m  99  43,42 40,96  
883m-982m 50  21,93 24,52  
781m-882m  09  3,95 4,86  

  99,72  %100  228  المجموع

  .وهذا تماش�ا مع تعل�مات وٕاجراءات االخت�ار )متر1

  :"د5

�أن الحد األعلى للدرجات الخام المتحصل علیها ضمن 

) سنة11(�أفضل نتیجة �م�ن أن �حققها ناشئ 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

جید جدا جید

5,70%

15,79%

1,75%

23

4,86%
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) سنة11(�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج الفئة العمر�ة 

بینما نجد �أن تكتل وتجمع أكبر عدد من أفراد الفئة  ،)مقبول وضعیف(ضمن المستو� المع�ار� 

مقبول وجید(�ان ضمن �ل من المستو� المع�ار� ) سنة

سنة11(یوضح النس�ة المئو�ة لنتائج عینة الناشئین) 39(الش�ل الب�اني رقم

والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي

یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة ) 47

عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي" د5بر��سي التحمل 

  )سنة 11(نتائج عینة الناشئین 
) مدى المستوى المعیاري –الحد األعلى(

)1252.21m – 100.51       (  
الحد األعلى(

 
  الدرجات الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%) 

الدرجات الخام

1152m-1252m  26  11,40 1285m
1052m-1151m  20  8,77 1184m
951m-1051m  118  51,75 1083m
851m-950m  64  28,07 982m

749m-850m 00  0,00 882m  جدا 

المجموع  %100  228  المجموع

1(ألقرب الدرجات الخام المتحصل علیها نتیجةلقد تم تقر�ب 

5بر��سي "التحمل عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في اخت�ار 

�أن الحد األعلى للدرجات الخام المتحصل علیها ضمن ) 47(من خالل الجدول رقم 

�أفضل نتیجة �م�ن أن �حققها ناشئ  )متر1285(و  )متر1252( بلغ 

جید مقبول ضعیف ضعیف جدا

%

51,75%

21,49%

5,26%

23,68%

53,95%

13,60%
7,02%

24,52%

40,96%

24,52%

4

)سنة12(النسبة المئویة للناشئین  النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي

 الفصل الثالث          

�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج الفئة العمر�ة  - 

ضمن المستو� المع�ار� 

سنة12(العمر�ة 

الش�ل الب�اني رقم

47(الجدول رقم 

التحمل "الخت�ار 

  
  

الدرجة 
  المعیاریة

  
  

المستویات 
  المعیاریة

  جید جدا  80 – 68
  جید   67 – 56
  مقبول  55 – 44
  ضعیف  43 – 32
جدا   ضعیف 31 – 20

المجموع

لقد تم تقر�ب  :مالحظة مهمة

عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في اخت�ار 

من خالل الجدول رقم  نالح�

 )5(المستو�ات 

ضعیف جدا

%
4,86%

النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي
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 )متر749(بینما الحد األدنى لنفس الفئتین وعلى نفس االخت�ار فقد بلغعلى الترتیب، ) سنة12(و 

الدرجات الخام المتواجدة ضمن الدرجات المع�ار�ة   ، و�ذلك تص�ح حدودعلى الترتیب )متر781(و

، )سنة11(�النس�ة لناشئ الفئة العمر�ة  )م1252- م749(تتراوح ق�متها ما بین ) 20-80(

، وقد تم الحصول على حدود الدرجات الخام )سنة12(�النس�ة للفئة العمر�ة   )م1285-م781(و

) سنة11(لفئة  )100,51(المقدر �المد� " )1,2(�عد طرح االنحراف المع�ار�  )5(للمستو�ات 

 )100,51(من الحد األعلى أو من خالل إضافة المد� )" سنة12(للفئة  )100,81(و

ذه العمل�ة ف�ما یخص حیث تطب� ه( .للحد األدنى لكل فئة عمر�ة على التوالي )100,81(و

  )مع احترام إجراءات وتعل�مات االخت�ار الخاصة بتقر�ب النتائج "المتر"متغیر المسافة 

الجدول المذ�ور أعاله ف�ما یتعل� �عدد الناشئین والنس�ة المقدرة مالحظة �ما یتبین من خالل  - 

لهم في �ل مستو� ودرجة مع�ار�ة وذلك �عد المعالجة اإلحصائ�ة للنتائج الخام، أن أكبر نس�ة 

و�نس�ة  )مقبول(�انت عند المستو� ) سنة11(رف ناشئ الفئة العمر�ة مئو�ة تم تسجیلها من ط

والدرجة  )55- 44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  118أ� ما �عادل  )%51,75(بلغت 

، و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم تسجیلها أو الحصول )م1051-م951(الخام 

العب ناشئ  64أ� ما �عادل  )%28,07(و�نس�ة قدرة بــ )ضعیف(علیها �انت عند المستو� 

بینما بلغت أدنى نس�ة  ،)م950- م851(والدرجة الخام ) 43-32(وذلك عند الدرجة المع�ار�ة 

والدرجة  )31-20(المقابل للدرجة المع�ار�ة  )ضعیف جدا(سجلت عند المستو�  )%0(مئو�ة 

و�نس�ة قدرت  )جید(، أما �ثاني أدنى نس�ة ف�انت عند المستو� )م850-م749(الخام 

العب ناشئ والذین انحصرت نتائجهم ضمن الدرجات الخام التال�ة  20أ� ما �قابل  )%8,77(بـ

، �ما تم تسجیل نس�ة مئو�ة متوسطة )67- 56(والمقابلة للدرجة المع�ار�ة  )م1151-م1052(

وذلك  )%11,40(العب أ� بنس�ة تقدر بــ 26ین بلغ �عدد من ناشئ )جید جدا(عند المستو� 

  ).م1252-م1152(والدرجة الخام  )80-68(ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة 

فنالح� �أن أعلى نس�ة مئو�ة تم تسجیلها �انت عند المستو� ) سنة12(أما �النس�ة للفئة العمر�ة  - 

-44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  99أ� ما �عادل  )%43,42(و�نس�ة بلغت  )مقبول(

، و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم تحق�قها )م1083-م983(والدرجة الخام  )55

العب ناشئ وذلك عند  64أ� ما �عادل  )%28,07(و�نس�ة قدرة بــ  )جید(�انت عند المستو� 

بینما بلغت أدنى نس�ة قدرت  ،)م1184-م1084(والدرجة الخام  )67-56(الدرجة المع�ار�ة 

المقابل للدرجة  )جدا جید(العبین ناشئین وذلك عند المستو�  06أ� ما �عادل  )%2,63(بــ
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، أما �ثاني أدنى نس�ة ف�انت عند )م1285-م1185(والدرجة الخام  )80-68(المع�ار�ة 

ین والذین العبین ناشئ 09أ� ما �عادل  )%3,95(بنس�ة قدرت بــ )جدا ضعیف(المستو� 

- 20(والمقابلة للدرجة المع�ار�ة  )م882-م781(انحصرت نتائجهم ضمن الدرجات الخام التال�ة 

العب أ�  �50عدد ناشئین بلغ  )ضعیف(، �ما تم تسجیل نس�ة مئو�ة متوسطة عند المستو� )31

والدرجة الخام  )43- 32(وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة  )%21,93(بنس�ة تقدر بــ

  .)م982- م883(

  وعل�ه فإنه من خالل مقارنة نسب النتائج المتحصل علیها من قبل عینة الناشئین في اخت�ار

  :مع النسب المئو�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي یتبین لنا ما یلي "د5بر��سي "التحمل 

 جید جدا: المستو� المع�ار�  - 1

النس�ة المئو�ة المحققة عند هذا المستو� أكبر من النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع  نجد �أن

العب ناشئ أ� ما  26، حیث بلغ عددهم )سنة11(الطب�عي وهذا �النس�ة للفئة العمر�ة

أ� ما  ینالعب 06حققت تواجد ) سنة12(، بینما نجد �أن الفئة العمر�ة )%11,40(�عادل

  .   )%4,86(بــ النس�ة المقررة لها والمقدرةوهي أقل مقارنة � )%2,63(�عادل

 جید: المستو� المع�ار�  - 2

العب أ� بنس�ة تقدر  20عند هذا المستو� تمر�ز ) سنة11(حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة 

وهي أقل مقارنة �النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي، بینما حققت عینة  )%8,77(ـبـ

وهي أكبر من النس�ة  )%28,07(العب أ� ما �عادل  64تواجد ) سنة12(الناشئین للفئة العمر�ة 

  .)%24,52(المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

  مقبول : المستو� المع�ار�  - 3

سجل أكبر تمر�ز لالعبین في هذا المستو� لكلتا الفئتین، حیث نجد �أن عدد الناشئین للفئة لقد 

، بینما نجد تمر�ز )%51,75(العب ناشئ أ� بنس�ة تقدر بــ 118بلغ ) سنة11(العمر�ة 

 وعل�ه �م�ن القول �أن ،)%43,42(العب أ� بنس�ة  99قد بلغ ) سنة12(الناشئین للفئة العمر�ة 

�لتا النسبتین لكلتا الفئتین تقعان فوق النس�ة المقررة لهما في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة 

  .)%40,96(بــ

  ضعیف : المستو� المع�ار�  - 4

لقد �انت النس�ة المئو�ة المحققة عند هذا المستو� هي نس�ة معتبرة، حیث سجل عدد الناشئین للفئة 

وهي أكبر من النس�ة المقررة لها في  )%28,07(العب أ� ما �قابل  64تواجد ) سنة11(العمر�ة 
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سجلت نس�ة ) سنة12(، بینما نجد �أن الفئة العمر�ة 

  .  العب ناشئ 50أ� ما �عادل 

وهذا عند ناشئي الفئة  )%0(نجد عند هذا المستو� عدم تواجد أ� العب و�نس�ة منعدمة 

العبین أ� ما  09سجلت تواجد 

وهي أقل مقارنة �النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة 

حققوا ثالثة نسب مئو�ة ) سنة11(

أكبر من النسب المقررة لهم في منحنى التوز�ع الطب�عي، حیث تواجدت هذه النسب في �ل من 

نسبتین ) سنة12(، بینما حق� ناشئو الفئة العمر�ة 

    ).مقبول -جید(

انحصرت  "د5بر��سي "في اخت�ار 

 بینما نجد �أن تكتل وتجمع أكبر عدد من أفراد الفئة

  ،)مقبول وجید

  
التحمل في اخت�ار ) سنة12(و) سنة11

  .والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي

0
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جید جدا جید
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، بینما نجد �أن الفئة العمر�ة )%24,52(منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بـ

أ� ما �عادل  )%21,93(من النس�ة المقررة لها والتي بلغت 

  ضعیف جدا : المستو� المع�ار� 

نجد عند هذا المستو� عدم تواجد أ� العب و�نس�ة منعدمة 

سجلت تواجد ) سنة12(بینما نجد �أن الفئة العمر�ة  ،)سنة

وهي أقل مقارنة �النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة  )%

  .  

(نستنتج من خالل �ل ما تم ذ�ره سا�قا �أن ناشئي الفئة العمر�ة 

أكبر من النسب المقررة لهم في منحنى التوز�ع الطب�عي، حیث تواجدت هذه النسب في �ل من 

، بینما حق� ناشئو الفئة العمر�ة )ضعیف -مقبول -جید جدا( المستو� المع�ار� 

(وهي عند �ل من المستو� المع�ار�  المقررة لهم أكبر من النسب

في اخت�ار ) سنة11(�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج الفئة العمر�ة 

بینما نجد �أن تكتل وتجمع أكبر عدد من أفراد الفئة ،)مقبول وضعیف(ضمن المستو� المع�ار� 

مقبول وجید(�ان ضمن �ل من المستو� المع�ار� ) سنة

11(یوضح النس�ة المئو�ة لنتائج عینة الناشئین) 40(الش�ل الب�اني رقم

والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي" د5بر��سي "

جید مقبول ضعیف ضعیف جدا

%

51,75%

28,07%

0%

28,07%

43,42%

21,93%

3,95%

24,52%

40,96%

24,52%

)سنة12(النسبة المئویة للناشئین  النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي

 الفصل الثالث          

منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بـ

من النس�ة المقررة لها والتي بلغت  أقل

المستو� المع�ار�  - 5

نجد عند هذا المستو� عدم تواجد أ� العب و�نس�ة منعدمة 

سنة11(العمر�ة

%3,95(�عادل

.   )%4,86(بــ

  :االستنتاج

نستنتج من خالل �ل ما تم ذ�ره سا�قا �أن ناشئي الفئة العمر�ة 

أكبر من النسب المقررة لهم في منحنى التوز�ع الطب�عي، حیث تواجدت هذه النسب في �ل من 

المستو� المع�ار� 

أكبر من النسب

�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج الفئة العمر�ة  - 

ضمن المستو� المع�ار� 

سنة12(العمر�ة 

الش�ل الب�اني رقم

 

ضعیف جدا

%
4,86%

النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي
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 فيیوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة ) 48(الجدول رقم 

   :عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي البدني لالنجاز) األداء الكلي(مستو� 

  
  

الدرجة 
  المعیاریة

  
  

المستویات 
  المعیاریة

  )سنة 12(اشئین نتائج عینة الن  )سنة 11(نتائج عینة الناشئین 

النسبة 
المقررة 
لھا في 
المنحنى 
  الطبیعي

) مدى المستوى المعیاري –الحد األعلى(
)339.47 - 35.79       (  

  )مدى المستوى المعیاري –الحد األعلى(
)333.55 - 33.42(  

 
  الدرجات الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%) 

 
  الدرجات الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%)  

  4,86 1,75  04  333.55–300.14 3,95  09  339.47–303.69  جید جدا  80 - 68

  24,52 28,07  64  300.13–266.72 25,44  58  303.68–267.90  جید   67 - 56
  40,96 44,74  102  266.71–233.30 45,61  104  267.89–232.12  مقبول  55 - 44
  24,52 20,61  47 233.29–199.88 21,49  49  232.11–196.33  ضعیف  43 - 32
  4,86 4,82  11  199.87–166.45 3,51  08 196.32–160.53  جدا   ضعیف 31 - 20

  99,72  %100  228  المجموع  %100  228  المجموع

  :البدني لالنجاز) األداء الكلي(مستو�  عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في

�أن الحد األعلى للدرجات الخام المتحصل علیها ضمن ) 48(من خالل الجدول رقم  �شاهد

و ) سنة11(�أفضل نتیجة �م�ن أن �حققها ناشئ  )333,55(و  )339,47(بلغ  )5(المستو�ات 

 )160,53(على الترتیب، بینما الحد األدنى لنفس الفئتین وعلى نفس االخت�ار فقد بلغ) سنة12(

على الترتیب، و�ذلك تص�ح حدود الدرجات الخام المتواجدة ضمن الدرجات المع�ار�ة   )166,45(و

، )سنة11(�النس�ة لناشئ الفئة العمر�ة  )339,47- 160,53(تتراوح ق�متها ما بین ) 20-80(

، وقد تم الحصول على حدود الدرجات )سنة12(�النس�ة للفئة العمر�ة  )333,55-166,45(و

لفئة  )35,79(المقدر �المد� " )1,2(�عد طرح االنحراف المع�ار�  )5(الخام للمستو�ات 

 )35,79(من الحد األعلى أو من خالل إضافة المد� )" سنة12(للفئة  )33,42(و) سنة11(

متغیر هذه العمل�ة ف�ما یخص حیث تطب� ( .للحد األدنى لكل فئة عمر�ة على التوالي )33,42(و

  )لإلنجاز األداء الكلي

أ�ضا من خالل النتائج الموضحة في الجدول المذ�ور أعاله ف�ما یتعل� �عدد الناشئین  ین�ما یتب - 

والنس�ة المقدرة لهم في �ل مستو� ودرجة مع�ار�ة وذلك �عد المعالجة اإلحصائ�ة للنتائج الخام، أن 

 )مقبول(�انت عند المستو� ) سنة11(أكبر نس�ة مئو�ة تم تسجیلها من طرف ناشئ الفئة العمر�ة 

 )55- 44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة 104أ� ما �عادل  )%45,61(و�نس�ة بلغت 

، و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم )267,89-232,12(والدرجة الخام 

أ� ما �عادل  )%25,44(و�نس�ة قدرة بــ )جید(تسجیلها أو الحصول علیها �انت عند المستو� 
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 ،)303,68- 267,90(والدرجة الخام  )67-56(وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  العب ناشئ 58

 (العبین ناشئین وذلك عند المستو�  08أ� ما �عادل  )%3,51(بینما بلغت أدنى نس�ة قدرت بــ

، أما )196,32-160,53(والدرجة الخام  )31-20(المقابل للدرجة المع�ار�ة  )جداضعیف 

 09أ� ما �قابل  )%3,95(و�نس�ة قدرت بـ )جدا جید(�ثاني أدنى نس�ة ف�انت عند المستو� 

) 339,47-303,69(والذین انحصرت نتائجهم ضمن الدرجات الخام التال�ة  ینناشئ ینالعب

 )ضعیف(، �ما تم تسجیل نس�ة مئو�ة متوسطة عند المستو� )80- 68(والمقابلة للدرجة المع�ار�ة

وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة  )%21,49(العب أ� بنس�ة تقدر بــ 49ن ناشئین بلغ �عدد م

  ).232,11- 196,33(والدرجة الخام  )32-43(

فنالح� �أن أعلى نس�ة مئو�ة تم تسجیلها �انت عند المستو� ) سنة12(أما �النس�ة للفئة العمر�ة  - 

- 44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  102أ� ما �عادل  )%44,74(و�نس�ة بلغت  )مقبول(

، و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم )266,71-233,30(والدرجة الخام  )55

العب ناشئ  64أ� ما �عادل  )%28,07(و�نس�ة قدرة بــ  )جید(تحق�قها �انت عند المستو� 

بینما بلغت أدنى  ،)300,13- 266,72(والدرجة الخام  )67-56(وذلك عند الدرجة المع�ار�ة 

المقابل  )جید جدا(العبین ناشئین وذلك عند المستو�  04أ� ما �عادل  )%1,75(نس�ة قدرت بــ

، أما �ثاني أدنى نس�ة ف�انت )333,55-300,14(والدرجة الخام  )80- 68(للدرجة المع�ار�ة 

والذین  العب ناشئ 11أ� ما �عادل  )%4,82(بنس�ة قدرت بــ )ضعیف جدا(عند المستو� 

والمقابلة للدرجة المع�ار�ة  )199,87-166,45(انحصرت نتائجهم ضمن الدرجات الخام التال�ة 

 �47عدد ناشئین بلغ  )ضعیف(، �ما تم تسجیل نس�ة مئو�ة متوسطة عند المستو� )20-31(

الخام  والدرجة )43- 32(وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة  )%20,61(العب أ� بنس�ة تقدر بـ

)199,88-233,29(.  

 ا من قبل عینة الناشئین في مستو� األداء وعل�ه فإنه من خالل مقارنة نسب النتائج المتحصل علیه

مع النسب المئو�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي یتضح لنا ما  "لإلنجاز البدني" الكلي

  :یلي

 جید جدا: المستو� المع�ار�  - 1

العبین  09قد بلغ عددهم   ) سنة11(المستو� �ان عدد الناشئین للفئة العمر�ة نجد �أنه عند هذا 

العبین أ� بنس�ة  04بلغ عددهم     ) سنة12(، بینما الفئة العمر�ة )%3,95(أ� بنس�ة تقدر بــ
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و�التالي نقول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما هما أقل مقارنة �النس�ة المقررة لهما  ،)1,75%(

  .)%4,86(حنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــفي من

  جید: المستو� المع�ار�  - 2

لقد �انت النس�ة المئو�ة المحققة عند هذا المستو� هي نس�ة معتبرة، حیث نجد �أن عدد الناشئین 

، بینما نجد تواجد ناشئي )%25,44(العب ناشئ أ� بنس�ة تقدر بـ 58بلغ ) سنة11(للفئة العمر�ة

�لتا  وعل�ه �م�ن القول �أن، )%28,07(العب أ� بنس�ة  64قد بلغ ) سنة12(الفئة العمر�ة

النسبتین لكلتا الفئتین تقعان فوق النس�ة المقررة لهما في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة 

 .)%24,52(بــ

  مقبول : المستو� المع�ار�  - 3

نجد �أن عدد الناشئین للفئة لقد سجل أكبر تمر�ز لالعبین في هذا المستو� لكلتا الفئتین، حیث 

، بینما نجد تمر�ز )%45,61(العب ناشئ أ� بنس�ة تقدر بــ 104بلغ ) سنة11(العمر�ة 

و�التالي نقول �أن  ،)%44,74(العب أ� بنس�ة  102قد بلغ ) سنة12(الناشئین للفئة العمر�ة 

�لتا النسبتین المتحصل علیهما هما أكبر مقارنة �النس�ة المقررة لهما في منحنى التوز�ع الطب�عي 

  .)%40,96(والمقدرة بــ

  ضعیف : المستو� المع�ار�  - 4

العب أ� بنس�ة تقدر  49عند هذا المستو� تمر�ز ) سنة11(حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة 

العب أ� ما �عادل  47تواجد ) سنة12(بینما حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة  ،)%21,49(ـبـ

و�التالي نقول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما هما أقل مقارنة �النس�ة المقررة ، )20,61%(

  .)%24,52(لهما في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

  ضعیف جدا : المستو� المع�ار�  - 5

العبین أ� بنس�ة  08بلغ ) سنة11(المستو� تواجد عدد من الناشئین للفئة العمر�ة  نجد عند هذا

العب أ� بنس�ة  11قد بلغ ) سنة12(، بینما نجد تواجد ناشئي الفئة العمر�ة )%3,51(تقدر بــ

�لتا النسبتین لكلتا الفئتین تقعان تحت النس�ة المقررة لهما في  وعل�ه �م�ن القول �أن ،)4,82%(

  .)%4,86(ى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــمنحن

    :االستنتاج

والفئة العمر�ة ) سنة11(نستنتج من خالل �ل ما تم ذ�ره سا�قا �أن ناشئي �ل من الفئة العمر�ة 

حققتا نسبتین مئو�تین أكبر من النسب المقررة لهم في منحنى التوز�ع الطب�عي وذلك في ) سنة12(

  . )جید ومقبول(وهما �ل من المستو� نفس المستو�ین المع�ار�ین 
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) سنة11(�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة 

انحصرت ضمن المستو�  "لإلنجاز البدني

  
األداء (مستو�  في) سنة12(و) سنة

  .والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي

یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة 

  :عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي

  )سنة 12(نتائج عینة الناشئین 

النسبة 
المقررة 
لھا في 
المنحنى 
  الطبیعي

  )مدى المستوى المعیاري +الحد األعلى
  )  1.14)+ثا(8.85(

 
  الدرجات الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%)  

9.98-8.85  05  2,19 4,86  
11.12-9.99  63  27,63 24,52  
12.27-11.13  95  41,67 40,96  
13.41-12.28 56  24,56 24,52  
14.57-13.42  09  3,95 4,86  

  99,72  %100  228  المجموع

  :اخت�ار الجر� والمحاورة �الكرة

�أن الحد األعلى للدرجات الخام المتحصل علیها ضمن 

) سنة11(�أفضل نتیجة �م�ن أن �حققها ناشئ 
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جید جدا جید

3,95%
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4,86%

)سنة11(النسبة المئویة للناشئین 
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�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة 

لإلنجاز البدني"مستو� األداء الكلي  ما یخصوذلك ف�

  .أنظر الش�ل.)مقبول وجید

سنة11(یوضح النس�ة المئو�ة لنتائج عینة الناشئین) 41(الش�ل الب�اني رقم

والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي البدني لالنجاز) الكلي

یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة ) 49

عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي" لكرةجر� والمحاورة �ا

المستویات 
  المعیاریة

  )سنة 11(نتائج عینة الناشئین 

) مدى المستوى المعیاري +الحد األعلى(
        )  1.27)+ثا(8.78(

الحد األعلى(

 
  الدرجات الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%) 

الدرجات الخام

8.85 1,75  04  8.78-10.03  جید جدا
11.30-10.04  52  22,81 9.99

  12.56-11.31  122  53,51 11.13
12.28 15,35  35  12.57-13.83  ضعیف

13.42 6,58  15 13.84-15.10  جدا   ضعیف

المجموع  %100  228  المجموع

اخت�ار الجر� والمحاورة �الكرةعرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في 

�أن الحد األعلى للدرجات الخام المتحصل علیها ضمن ) 49(من خالل الجدول رقم 

�أفضل نتیجة �م�ن أن �حققها ناشئ  )ثا8,85(و )ثا8,78( بلغ )

جید مقبول ضعیف ضعیف جدا

45,61%

21,49%

3,51%

28,07%

44,74%

20,61%

4,82%

24,52%

40,96%

24,52%

)سنة12(النسبة المئویة للناشئین  النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي

 الفصل الثالث          

�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة  - 

وذلك ف�) سنة12(و

مقبول وجید(المع�ار� 

الش�ل الب�اني رقم

49(الجدول رقم 

جر� والمحاورة �اال"الخت�ار 

  
  

الدرجة 
  المعیاریة

  
  

المستویات 
المعیاریة

جید جدا  80 - 68
  جید   67 - 56
  مقبول  55 - 44
ضعیف  43 - 32
ضعیف 31 - 20

المجموع

عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في 

من خالل الجدول رقم  نالح�

)5(المستو�ات 

ضعیف جدا

% 4 ,86%

النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي
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 )ثا15,10(على الترتیب، بینما الحد األدنى لنفس الفئتین وعلى نفس االخت�ار فقد بلغ) سنة12(و

على الترتیب، و�ذلك تص�ح حدود الدرجات الخام المتواجدة ضمن الدرجات المع�ار�ة   )ثا14,57(و

، )سنة11(�النس�ة لناشئ الفئة العمر�ة  )ثا8,78- ثا 15,10(تتراوح ق�متها ما بین ) 20-80(

وقد تم الحصول على حدود الدرجات ، )سنة12(�النس�ة للفئة العمر�ة   )ثا8,85- ثا 14,57(و

لفئة  )1,27(المقدر �المد� "و )1,2(�عد إضافة االنحراف المع�ار�  )5(الخام للمستو�ات 

 )1,14(و )1,27(للحد األعلى أو من خالل طرح المد� )" سنة12(للفئة  )1,14(و) سنة11(

  ).حیث تطب� هذه العمل�ة ف�ما یخص متغیر الزمن.(لكل فئة عمر�ة على التوالي من الحد األدنى

ف�ما یتعل� �عدد أ�ضا من خالل النتائج الموضحة في الجدول المذ�ور أعاله  �ما �الح� - 

الناشئین والنس�ة المقدرة لهم في �ل مستو� ودرجة مع�ار�ة وذلك �عد المعالجة اإلحصائ�ة للنتائج 

�انت عند المستو� ) سنة11(بر نس�ة مئو�ة تم تسجیلها من طرف ناشئ الفئة العمر�ة الخام، أن أك

- 44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  122أ� ما �عادل  )%53,51(و�نس�ة بلغت  )مقبول(

، و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم )ثا11,31- ثا12,56(والدرجة الخام  )55

أ� ما �عادل  )%22,81(و�نس�ة قدرة بــ )جید(تسجیلها أو الحصول علیها �انت عند المستو� 

 ،)ثا10,04-ثا11,30(والدرجة الخام  )67-56( العب ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة 52

العبین ناشئین وذلك عند المستو�  04عادل أ� ما � )%1,75(بینما بلغت أدنى نس�ة قدرت بــ

، أما �ثاني )ثا8,78- ثا10,03(والدرجة الخام  )80- 68(المقابل للدرجة المع�ار�ة  )جید جدا(

العب  15أ� ما �قابل  )%6,58(و�نس�ة قدرت بـ )ضعیف جدا(أدنى نس�ة ف�انت عند المستو� 

والمقابلة ) ثا13,84-ثا15,10(ناشئ والذین انحصرت نتائجهم ضمن الدرجات الخام التال�ة 

�عدد من  )ضعیف(، �ما تم تسجیل نس�ة مئو�ة متوسطة عند المستو� )31-20(للدرجة المع�ار�ة

-32(وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة  )%15,35(العب أ� بنس�ة تقدر بــ 35ناشئین بلغ 

  ).ثا12,57- ثا13,83(والدرجة الخام  )43

فنالح� �أن أعلى نس�ة مئو�ة تم تسجیلها �انت عند المستو� ) سنة12(أما �النس�ة للفئة العمر�ة  - 

-44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  95أ� ما �عادل  )%41,67(و�نس�ة بلغت  )مقبول(

ني أعلى نس�ة من النتائج التي تم ، و�درجة أقل و�ثا)ثا11,13- ثا12,27(والدرجة الخام  )55

العب ناشئ  63أ� ما �عادل  )%27,63(و�نس�ة قدرة بــ  )جید(تحق�قها �انت عند المستو� 

بینما بلغت أدنى  ،)ثا9,99-ثا11,12(والدرجة الخام  )67-56(وذلك عند الدرجة المع�ار�ة 

المقابل  )جید جدا(العبین ناشئین وذلك عند المستو�  05أ� ما �عادل  )%2,19(نس�ة قدرت بــ
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، أما �ثاني أدنى نس�ة ف�انت عند )ثا8,85- ثا9,98(والدرجة الخام  )80- 68(للدرجة المع�ار�ة 

العبین ناشئین والذین  09أ� ما �عادل  )%3,95(بنس�ة قدرت بــ )ضعیف جدا(المستو� 

والمقابلة للدرجة المع�ار�ة  )ثا13,42- ثا14,57(انحصرت نتائجهم ضمن الدرجات الخام التال�ة 

 �56عدد ناشئین بلغ  )ضعیف(، �ما تم تسجیل نس�ة مئو�ة متوسطة عند المستو� )20-31(

والدرجة الخام  )43- 32(وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة  )%24,56(العب أ� بنس�ة تقدر بـ

  .)ثا12,82-ثا13,41(

 تائج المتحصل علیها من قبل عینة الناشئین في اخت�ار وعل�ه فإنه من خالل مقارنة نسب الن

مع النسب المئو�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي یتبین  "الجر� والمحاورة �الكرة"التحمل 

  :لنا ما یلي

 جید جدا: المستو� المع�ار�  - 1

العبین  04قد بلغ عددهم   ) سنة11(نجد �أنه عند هذا المستو� �ان عدد الناشئین للفئة العمر�ة 

العبین أ� بنس�ة  05بلغ عددهم ) سنة12(، بینما الفئة العمر�ة )%1,75(أ� بنس�ة تقدر بــ

أقل مقارنة �النس�ة المقررة لهما  او�التالي نقول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما هم ،)2,19%(

  .)%4,86(في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

  جید: المستو� المع�ار�  - 2

لقد �انت النس�ة المئو�ة المحققة عند هذا المستو� هي نس�ة معتبرة، حیث سجل عدد الناشئین للفئة 

وهي أقل من النس�ة المقررة لها في  )%22,81(العب أ� ما �قابل  52 تواجد )سنة11(العمر�ة 

سجلت نس�ة ) سنة12(الفئة العمر�ة ، بینما نجد �أن )%24,52(منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بـ

 .  العب ناشئ 63أ� ما �عادل  )%27,63(أكبر من النس�ة المقررة لها والتي بلغت 

  مقبول : المستو� المع�ار�  - 3

لقد سجل أكبر تمر�ز لالعبین في هذا المستو� لكلتا الفئتین، حیث نجد �أن عدد الناشئین للفئة 

، بینما نجد تمر�ز )%53,51(العب ناشئ أ� بنس�ة تقدر بــ 122بلغ ) سنة11(العمر�ة 

 وعل�ه �م�ن القول �أن ،)%41,67(العب أ� بنس�ة  95قد بلغ ) سنة12(الناشئین للفئة العمر�ة 

�لتا النسبتین لكلتا الفئتین تقعان فوق النس�ة المقررة لهما في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة 

  .)%40,96(بــ

  ضعیف : المع�ار� المستو�  - 4

العب أ� بنس�ة تقدر  35عند هذا المستو� تمر�ز ) سنة11(حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة 

وهي أقل مقارنة �النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي، بینما حققت عینة  )%15,35(ـبـ
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وهي أكبر �قلیل من  )24,56%(

%(.  

نجد �أن النس�ة المئو�ة المحققة عند هذا المستو� أكبر من النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع 

العب ناشئ أ� ما  15، حیث بلغ عددهم 

العبین أ� ما  09حققت تواجد 

4,86%(   .    

 تین مئو�تیننسب حققوا) سنة11(العمر�ة 

في �ل من  تینالنسب التوز�ع الطب�عي، حیث تواجدت هاتین

ثالثة نسب ) سنة12(، بینما حق� ناشئو الفئة العمر�ة 

    ).ضعیف - مقبول -جید(

) سنة11(�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة 

مقبول (انحصرت ضمن المستو� المع�ار� 

  
اخت�ار الجر� في ) سنة12(و) سنة11

  .والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي

0
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جید جدا جید

1,75%

22,81%

2,19%

27

4,86%
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(العب أ� ما �عادل  56تواجد ) سنة12(الناشئین للفئة العمر�ة 

%24,52(النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

  ضعیف جدا : المستو� المع�ار� 

نجد �أن النس�ة المئو�ة المحققة عند هذا المستو� أكبر من النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع 

، حیث بلغ عددهم )سنة11(الطب�عي وهذا �النس�ة للفئة العمر�ة

حققت تواجد ) سنة12(، بینما نجد �أن الفئة العمر�ة )%

4,86(وهي أقل مقارنة �النس�ة المقررة لها والمقدرة بــ )%

العمر�ة نستنتج من خالل �ل ما تم ذ�ره سا�قا �أن ناشئي الفئة 

التوز�ع الطب�عي، حیث تواجدت هاتین أكبر من النسب المقررة لهم في منحنى

، بینما حق� ناشئو الفئة العمر�ة )جدا ضعیف - مقبول( المستو� المع�ار� 

(المع�ار� وهي عند �ل من المستو�  أكبر من النسب المقررة لهم

�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة 

انحصرت ضمن المستو� المع�ار�  "الجر� والمحاورة �الكرة"وذلك في اخت�ار 

  .أنظر الش�ل

11(المئو�ة لنتائج عینة الناشئینیوضح النس�ة ) 42(الش�ل الب�اني رقم

والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي والمحاورة �الكرة

جید مقبول ضعیف ضعیف جدا

%

53,51%

15,35%

6,58%

27,63%

41,67%

24,56%

3,95%

24,52%

40,96%

24,52%

4

)سنة12(النسبة المئویة للناشئین  النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي

 الفصل الثالث          

الناشئین للفئة العمر�ة 

النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

المستو� المع�ار�  - 5

نجد �أن النس�ة المئو�ة المحققة عند هذا المستو� أكبر من النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع 

الطب�عي وهذا �النس�ة للفئة العمر�ة

%6,58(�عادل

%3,95(�عادل

    :االستنتاج

نستنتج من خالل �ل ما تم ذ�ره سا�قا �أن ناشئي الفئة 

أكبر من النسب المقررة لهم في منحنى

المستو� المع�ار� 

أكبر من النسب المقررة لهم

�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة  - 

وذلك في اخت�ار ) سنة12(و

أنظر الش�ل.)وجید

الش�ل الب�اني رقم

  

ضعیف جدا

%
4,86%

النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي



"الالعبین الناشئین"عینة ال�حث نتائج عرض ومناقشة                 الفصل الثالث            

 

 252 

یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة ) 50(الجدول رقم 

  :والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عيعند �ل مستو� " تنط�� الكرة �القدم"الخت�ار 

  
  

الدرجة 
  المعیاریة

  
  

المستویات 
  المعیاریة

  )سنة 12(نتائج عینة الناشئین   )سنة 11(نتائج عینة الناشئین 

النسبة 
المقررة 
لھا في 
المنحنى 
  الطبیعي

) مدى المستوى المعیاري –الحد األعلى(
  )       26.97- مرة118.34(

 )مدى المستوى المعیاري –األعلىالحد (
  )29.11 – مرة128.50( 

 
  الدرجات الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%) 

 
الدرجات 

  الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%)  

  4,86 7,46  17  128 – 100 6,14  14  118 – 92  جید جدا  80 – 68

  24,52 21,05  48  99 – 71 17,54  40  91 – 65  جید   67 – 56
  40,96 38,60  88  70 – 42 46,93  107  64 – 38  مقبول  55 – 44
  24,52 32,89  75 41 – 13 29,39  67 37 – 11  ضعیف  43 – 32
  4,86 0,00  00  فأقل 12 0,00  00 10 فأقل  جدا   ضعیف 31 – 20

  99,72  %100  228  المجموع  %100  228  المجموع

  .وهذا تماش�ا مع تعل�مات وٕاجراءات االخت�ار )مرة1(ألقرب الدرجات الخام المتحصل علیها نتیجةلقد تم تقر�ب  :مالحظة مهمة

  :عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في اخت�ار تنط�� الكرة �القدم

یتبین من خالل النتائج الموضحة في الجدول المذ�ور أعاله �أن الحد األعلى للدرجات الخام 

�أفضل نتیجة �م�ن أن  )مرة128(و  )مرة118( بلغ )5(المتحصل علیها ضمن المستو�ات 

ود الدن�ا لعدد المرات أو التكرارات على الترتیب، بینما الحد) سنة12(و ) سنة11(�حققها ناشئ 

 )مرات فأقل10( لفئتین وعلى نفس االخت�ار فتكون ا ي�م�ن أن �صل إلیها �ل من ناشئالتي 

، و�ذلك تص�ح )سنة12( العمر�ة لفئةل�النس�ة  )مرة فأقل12(تكون  و )سنة11(�النس�ة لفئة

تتراوح ق�متها ما بین ) 80- 20(حدود الدرجات الخام المتواجدة ضمن الدرجات المع�ار�ة  

�النس�ة للفئة  )مرة128- فأقل12(، و)سنة11(�النس�ة لناشئ الفئة العمر�ة  )مرة118-فأقل10(

�عد طرح االنحراف  )5(، وقد تم الحصول على حدود الدرجات الخام للمستو�ات )سنة12(العمر�ة 

) سنة11(�النس�ة لكل من الفئة العمر�ة  )29,11(و )26,97(المقدر �المد� " )1,2(المع�ار� 

عدد "المتغیر حیث تطب� هذه العمل�ة ف�ما یخص .(من الحد األعلى" یبعلى الترت )سنة12(و

  )مع احترام إجراءات وتعل�مات االخت�ار الخاصة بتقر�ب النتائج "المرات

ف�ما یتعل� �عدد الناشئین والنس�ة المقدرة لهم في �ل مستو� ودرجة  ()�ما یوضح الجدول رقم  - 

مع�ار�ة وذلك �عد المعالجة اإلحصائ�ة للنتائج الخام، أن أكبر نس�ة مئو�ة تم تسجیلها من طرف 

أ� ما  )%46,93(و�نس�ة بلغت  )مقبول(�انت عند المستو� ) سنة11(ناشئ الفئة العمر�ة 

، )مرة64-مرة38(والدرجة الخام  )55-44(لدرجة المع�ار�ة ناشئ وذلك عند ا �107عادل 
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و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم تسجیلها أو الحصول علیها �انت عند المستو� 

العب ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  67أ� ما �عادل  )%29,39(و�نس�ة قدرة بــ  )ضعیف(

سجلت عند  )%0(بینما بلغت أدنى نس�ة مئو�ة  ،)رةم37-مرة11(والدرجة الخام  )32-43(

 10(درجة الخام ال و )31-20(لدرجة المع�ار�ة محصورة ما بین ا�انت و  )ضعیف جدا(المستو� 

أ�  )%6,14(و�نس�ة قدرت بـ )جید جدا(، أما �ثاني أدنى نس�ة ف�انت عند المستو� )مرات فأقل

- مرة92(العب ناشئ والذین انحصرت نتائجهم ضمن الدرجات الخام التال�ة  14ما �قابل 

، �ما تم تسجیل نس�ة مئو�ة متوسطة عند المستو� )80-68(والمقابلة للدرجة المع�ار�ة  )مرة118

وذلك ضمن حدود الدرجة  )%17,54(العب أ� بنس�ة تقدر بــ �40عدد من ناشئین بلغ  )جید(

  .)مرة91-مرة65(والدرجة الخام  )67-56(المع�ار�ة 

فنالح� �أن أعلى نس�ة مئو�ة تم تسجیلها �انت عند المستو� ) سنة12(أما �النس�ة للفئة العمر�ة  - 

-44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  88أ� ما �عادل  )%38,60(و�نس�ة بلغت  )مقبول(

نس�ة من النتائج التي تم تحق�قها ، و�درجة أقل و�ثاني أعلى )مرة70-مرة42(والدرجة الخام  )55

العب ناشئ وذلك  75أ� ما �عادل  )%32,89(و�نس�ة قدرة بــ  )ضعیف(�انت عند المستو� 

بینما بلغت أدنى نس�ة مئو�ة  ،)مرة41- مرة13(والدرجة الخام  )43-32(عند الدرجة المع�ار�ة 

و  )31- 20(و�انت محصورة ما بین الدرجة المع�ار�ة  )ضعیف جدا(سجلت عند المستو�  )0%(

بنس�ة قدرت  )جید جدا(، أما �ثاني أدنى نس�ة ف�انت عند المستو� )مرة فأقل 12(الدرجة الخام 

العب ناشئ والذین انحصرت نتائجهم ضمن الدرجات الخام التال�ة  17أ� ما �عادل  )%7,46(بــ

، �ما تم تسجیل نس�ة مئو�ة متوسطة )80-68(�ار�ة والمقابلة للدرجة المع )مرة128- مرة100(

وذلك ضمن حدود  )%21,05(العب أ� بنس�ة تقدر بــ �48عدد ناشئین بلغ  )جید(عند المستو� 

  .)مرة99-مرة71(والدرجة الخام  )67- 56(الدرجة المع�ار�ة 

  وعل�ه فإنه من خالل مقارنة نسب النتائج المتحصل علیها من قبل عینة الناشئین في اخت�ار

  :مع النسب المئو�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي یتبین لنا ما یلي "تنط�� الكرة �القدم"

 جید جدا: المستو� المع�ار�  - 1

العب  14قد بلغ عددهم   ) سنة11(مر�ة نجد �أنه عند هذا المستو� �ان عدد الناشئین للفئة الع

العب أ� بنس�ة  17بلغ عددهم ) سنة12(، بینما الفئة العمر�ة )%6,14(أ� بنس�ة تقدر بــ
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أكبر مقارنة �النس�ة المقررة  او�التالي نقول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما هم ،)7,46%(

  .)%4,86(لهما في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

 جید: المستو� المع�ار�  - 2

العب أ� بنس�ة تقدر  40عند هذا المستو� تمر�ز ) سنة11(حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة 

العب أ� ما �عادل  48تواجد ) سنة12(، بینما حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة )%17,54(ـبـ

أقل مقارنة �النس�ة المقررة  او�التالي نقول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما هم، )21,05%(

  .)%24,52(لهما في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

  مقبول : المستو� المع�ار�  - 3

لقد سجل أكبر تمر�ز لالعبین في هذا المستو� لكلتا الفئتین، حیث نجد �أن عدد الناشئین للفئة 

وهي أكبر مقارنة �النس�ة  )%46,93(العب ناشئ أ� بنس�ة تقدر بــ 107بلغ ) سنة11(العمر�ة 

قد بلغ ) سنة12(المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي، بینما نجد تمر�ز الناشئین للفئة العمر�ة 

وهي النس�ة  )%40,96(لم تكن �اف�ة لتكون أكبر من  والتي) %38,60(العب أ� بنس�ة  88

  .المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي

  ضعیف: المستو� المع�ار�  - 4

لقد �انت النس�ة المئو�ة المحققة عند هذا المستو� هي نس�ة معتبرة، حیث نجد �أن عدد الناشئین 

، بینما نجد تواجد ناشئي )%29,39(العب ناشئ أ� بنس�ة تقدر بـ 67بلغ ) سنة11(للفئة العمر�ة

�لتا  وعل�ه �م�ن القول �أن، )%32,89(العب أ� بنس�ة  75قد بلغ ) سنة12(الفئة العمر�ة 

النسبتین لكلتا الفئتین تقعان فوق النس�ة المقررة لهما في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة 

  .)%24,52(بــ

  ضعیف جدا : المستو� المع�ار�  - 5

، وهذا سواء عند ناشئي الفئة )%0(نجد عند هذا المستو� عدم تواجد أ� العب و�نس�ة منعدمة 

  ). سنة12(أو ) سنة11(العمر�ة

  :االستنتاج

حققوا ثالثة نسب مئو�ة ) سنة11(نستنتج من خالل �ل ما تم ذ�ره سا�قا �أن ناشئي الفئة العمر�ة 

أكبر من النسب المقررة لهم في منحنى التوز�ع الطب�عي، حیث تواجدت هذه النسب في �ل من 

سبتین ن) سنة12(بینما حق� ناشئو الفئة العمر�ة ، )ضعیف -مقبول -جید جدا(المستو� المع�ار� 

    ).مقبول -جید جدا(وهي عند �ل من المستو� المع�ار�  أكبر من النسب المقررة لهم
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) سنة11(�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة 

مقبول (انحصرت ضمن المستو� المع�ار� 

  
في اخت�ار تنط�� ) سنة12(و) سنة11

  .والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي

المئو�ة الخت�ار یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب 

 :عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي

  )سنة 12(نتائج عینة الناشئین 

النسبة 
المقررة 
لھا في 
المنحنى 
  الطبیعي

 ) مدى المستوى المعیاري –الحد األعلى
  )7.37 –متر 44.10(

 
الدرجات 

  الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%)  

36.8 - 44.1  11  4,82 4,86  
29.4 - 36.7  52  22,81 24,52  
22.0 - 29.3  108  47,37 40,96  
14.7 - 21.9 45  19,74 24,52  
7.2 - 14.6  12  5,26 4,86  

  99,72  %100  228  المجموع

1cm( وهذا تماش�ا مع تعل�مات وٕاجراءات االخت�ار.  

 ":�القدم القو�ة"عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في اخت�ار ر�ل الكرة لمسافة 

�أن الحد األعلى للدرجات الخام المتحصل علیها ضمن 

و ) سنة11(�أفضل نتیجة �م�ن أن �حققها ناشئ 
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6,14%
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�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة 

انحصرت ضمن المستو� المع�ار�  "تنط�� الكرة �القدم" وذلك في اخت�ار

  .أنظر الش�ل

11(یوضح النس�ة المئو�ة لنتائج عینة الناشئین) 43(الش�ل الب�اني رقم

والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي الكرة �القدم

یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب ) 51

عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي" ر�ل الكرة لمسافة �القدم القو�ة

المستویات 
  المعیاریة

  )سنة 11(نتائج عینة الناشئین 
) مدى المستوى المعیاري –األعلىالحد (

  )       6.91 –متر 41.04(
الحد األعلى(

 
  الدرجات الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%) 

الدرجات 

44.1 2,19  05  41.0 – 34.2  جید جدا
  27.3 – 34.1  68  29,82 36.7
29.3 41,67  95  27.2 – 20.4  مقبول

21.9 21,49  49  20.3 – 13.5  ضعیف
14.6 4,82  11 13.4 - 6.5  جدا   ضعیف

المجموع  %100  228  المجموع

1cm(ألقرب الدرجات الخام المتحصل علیها نتیجةلقد تم تقر�ب 

عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في اخت�ار ر�ل الكرة لمسافة 

�أن الحد األعلى للدرجات الخام المتحصل علیها ضمن ) 51(من خالل الجدول رقم 

�أفضل نتیجة �م�ن أن �حققها ناشئ  )متر44,1(و  )متر41,0( بلغ 

جید مقبول ضعیف ضعیف جدا

%

46,93%

29,39%

0%

21,05%

38,6%
32,89%

0%

24,52%

40,96%

24,52%

4

)سنة12(النسبة المئویة للناشئین  النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي

 الفصل الثالث          

�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة  - 

وذلك في اخت�ار) سنة12(و

أنظر الش�ل .)وضعیف

الش�ل الب�اني رقم

51(الجدول رقم 

ر�ل الكرة لمسافة �القدم القو�ة"

  
  

الدرجة 
  المعیاریة

  
  

المستویات 
المعیاریة

جید جدا  80 – 68
  جید   67 – 56
مقبول  55 – 44
ضعیف  43 – 32
ضعیف 31 – 20

المجموع

لقد تم تقر�ب  :مالحظة مهمة

عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في اخت�ار ر�ل الكرة لمسافة 

من خالل الجدول رقم  نالح�

 )5(المستو�ات 

ضعیف جدا

4,86%

النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي
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 )متر6,5(على الترتیب، بینما الحد األدنى لنفس الفئتین وعلى نفس االخت�ار فقد بلغ) سنة12(

على الترتیب، و�ذلك تص�ح حدود الدرجات الخام المتواجدة ضمن الدرجات المع�ار�ة   )متر7,2(و

، )سنة11(�النس�ة لناشئ الفئة العمر�ة  )م41,0- م6,5(تتراوح ق�متها ما بین ) 20-80(

وقد تم الحصول على حدود الدرجات الخام ، )سنة12(�النس�ة للفئة العمر�ة  )م44,1- م7,2(و

) سنة11(لفئة  )6,91(المقدر �المد� " )1,2(�عد طرح االنحراف المع�ار�  )5(للمستو�ات 

للحد  )7,37(و )6,91(من الحد األعلى أو من خالل إضافة المد� )" سنة12(للفئة  )7,37(و

  "المتر"ما یخص متغیر المسافة حیث تطب� هذه العمل�ة ف�.(األدنى لكل فئة عمر�ة على التوالي

  )إجراءات وتعل�مات االخت�ار الخاصة بتقر�ب النتائج مع احترام

أ�ضا من خالل النتائج الموضحة في الجدول المذ�ور أعاله ف�ما یتعل� �عدد الناشئین  �ما یتبین - 

تائج الخام، أن والنس�ة المقدرة لهم في �ل مستو� ودرجة مع�ار�ة وذلك �عد المعالجة اإلحصائ�ة للن

 )مقبول(�انت عند المستو� ) سنة11(أكبر نس�ة مئو�ة تم تسجیلها من طرف ناشئ الفئة العمر�ة 

 )55- 44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  95أ� ما �عادل  )%41,67(و�نس�ة بلغت 

، و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم تسجیلها أو )م27,2-م20,4(والدرجة الخام 

العب  68أ� ما �عادل  )%29,82(و�نس�ة قدرة بــ )جید(الحصول علیها �انت عند المستو� 

بینما بلغت أدنى  ،)م34,1-م27,3(والدرجة الخام  )67-56(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة 

المقابل  )جید جدا(العبین ناشئین وذلك عند المستو�  05 أ� ما �عادل )%2,19(نس�ة قدرت بــ

، أما �ثاني أدنى نس�ة ف�انت عند )م41,0- م34,2(والدرجة الخام  )80-68(للدرجة المع�ار�ة 

العب ناشئ والذین انحصرت  11أ� ما �قابل  )%4,82(و�نس�ة قدرت بـ )ضعیف جدا(المستو� 

، �ما )31-20(والمقابلة للدرجة المع�ار�ة) م13,4- م6,5(نتائجهم ضمن الدرجات الخام التال�ة 

العب أ� بنس�ة  �49عدد من ناشئین بلغ  )ضعیف(تم تسجیل نس�ة مئو�ة متوسطة عند المستو� 

-م13,5(والدرجة الخام  )43- 32(وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة  )%21,49(تقدر بــ

  ).م20,3

�أن أعلى نس�ة مئو�ة تم تسجیلها �انت عند المستو�  فنالح�) سنة12(أما �النس�ة للفئة العمر�ة  - 

- 44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  108أ� ما �عادل  )%47,37(و�نس�ة بلغت  )مقبول(

، و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم )م29,3- م22,0(والدرجة الخام  )55

العب ناشئ  52أ� ما �عادل  )%22,81(و�نس�ة قدرة بــ  )جید(تحق�قها �انت عند المستو� 

بینما بلغت أدنى نس�ة  ،)م36,7- م29,4(والدرجة الخام  )67-56(وذلك عند الدرجة المع�ار�ة 
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المقابل للدرجة  )جید جدا(وذلك عند المستو�  العب ناشئ 11أ� ما �عادل  )%4,82(قدرت بــ

، أما �ثاني أدنى نس�ة ف�انت عند المستو� )م44,1-م36,8(والدرجة الخام  )80-68(المع�ار�ة 

والذین انحصرت نتائجهم  العب ناشئ 12أ� ما �عادل  )%5,26(بنس�ة قدرت بــ )ضعیف جدا(

، �ما تم )31-20(والمقابلة للدرجة المع�ار�ة  )م14,6-م7,2(ضمن الدرجات الخام التال�ة 

العب أ� بنس�ة تقدر  �45عدد ناشئین بلغ  )ضعیف(تسجیل نس�ة مئو�ة متوسطة عند المستو� 

  .)م21,9- م14,7(والدرجة الخام  )43-32(وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة  )%19,74(بـ

  ر�ل "وعل�ه فإنه من خالل مقارنة نسب النتائج المتحصل علیها من قبل عینة الناشئین في اخت�ار

لنا ما  حنى التوز�ع الطب�عي یتضحرة لها في منمع النسب المئو�ة المقر  "الكرة لمسافة �القدم القو�ة

  :یلي

 جید جدا: المستو� المع�ار�  - 1

العبین  05قد بلغ عددهم   ) سنة11(نجد �أنه عند هذا المستو� �ان عدد الناشئین للفئة العمر�ة 

أ� بنس�ة  العب 11    بلغ عددهم ) سنة12(، بینما الفئة العمر�ة )%2,19(أ� بنس�ة تقدر بــ

أقل مقارنة �النس�ة المقررة لهما  او�التالي نقول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما هم ،)4,82%(

  .)%4,86(في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

  جید: المستو� المع�ار�  - 2

لقد �انت النس�ة المئو�ة المحققة عند هذا المستو� هي نس�ة معتبرة، حیث سجل عدد الناشئین للفئة 

من النس�ة المقررة  وهي نس�ة أكبر )%29,82(العب أ� ما �قابل  68تواجد ) سنة11(مر�ة الع

) سنة12(، بینما نجد �أن الفئة العمر�ة )%24,52(لها في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بـ

 .  العب ناشئ 52أ� ما �عادل  )%22,81(من النس�ة المقررة لها والتي بلغت  سجلت نس�ة أقل

  مقبول : المستو� المع�ار�  - 3

لقد سجل أكبر تمر�ز لالعبین في هذا المستو� لكلتا الفئتین، حیث نجد �أن عدد الناشئین للفئة 

، بینما نجد تمر�ز الناشئین )%41,67(العب ناشئ أ� بنس�ة تقدر بــ 95بلغ ) سنة11(العمر�ة 

�لتا  وعل�ه �م�ن القول �أن ،)%47,37(العب أ� بنس�ة  108قد بلغ ) سنة12(للفئة العمر�ة 

النسبتین لكلتا الفئتین تقعان فوق النس�ة المقررة لهما في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة 

  .)%40,96(بــ
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العب أ� بنس�ة تقدر  49عند هذا المستو� تمر�ز 

العب أ� ما �عادل  45تواجد ) سنة

و�التالي نقول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما هم أقل مقارنة �النس�ة المقررة 

منحنى  من النس�ة المقررة لها ضمن

العب ناشئ أ� ما  11، حیث بلغ عددهم 

أ� ما  العب 12حققت تواجد 

4,86%(  .  

حققوا نسبتین مئو�تین ) سنة11(نستنتج من خالل �ل ما تم ذ�ره سا�قا �أن ناشئي الفئة العمر�ة 

في منحنى التوز�ع الطب�عي، حیث تواجدت هاتین النسبتین في �ل من 

أكبر من  تیننسبأ�ضا ) سنة12(، بینما حق� ناشئو الفئة العمر�ة 

    ).جدا ضعیف 

) سنة11(�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة 

انحصرت ضمن المستو� المع�ار� 

  
في اخت�ار ر�ل الكرة ) سنة12(و) سنة

  .والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي
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  ضعیف : المستو� المع�ار� 

عند هذا المستو� تمر�ز ) سنة11(حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة 

سنة12(بینما حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة ، 

و�التالي نقول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما هم أقل مقارنة �النس�ة المقررة ، 

  .)%24,52(لهما في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

  ضعیف جدا : المستو� المع�ار� 

من النس�ة المقررة لها ضمن و�ة المحققة عند هذا المستو� أقل �قلیلة المئ

، حیث بلغ عددهم )سنة11(التوز�ع الطب�عي وهذا �النس�ة للفئة العمر�ة

حققت تواجد ) سنة12(، بینما نجد �أن الفئة العمر�ة )%

4,86(مقارنة �النس�ة المقررة لها والمقدرة بــ وهي أكبر )%

نستنتج من خالل �ل ما تم ذ�ره سا�قا �أن ناشئي الفئة العمر�ة 

في منحنى التوز�ع الطب�عي، حیث تواجدت هاتین النسبتین في �ل من  ن النسب المقررة لهم

، بینما حق� ناشئو الفئة العمر�ة )مقبول -جید( المستو� المع�ار� 

 -مقبول(عند �ل من المستو� المع�ار� وذلك  النسب المقررة لهم

�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة 

انحصرت ضمن المستو� المع�ار�  "الكرة لمسافة �القدم القو�ة ر�ل"وذلك في اخت�ار 

 .أنظر الش�ل 

سنة11( یوضح النس�ة المئو�ة لنتائج عینة الناشئین) 44(الش�ل الب�اني رقم

والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي "�القدم القو�ة"لمسافة 

جید مقبول ضعیف ضعیف جدا

%

41,67%

21,49%

4,82%

22,81%

47,37%

19,74%

5,26%

24,52%

40,96%

24,52%

)سنة12(النسبة المئویة للناشئین  النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي

 الفصل الثالث          

المستو� المع�ار�  - 4

حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة 

، )%21,49(ـبـ

)19,74%( ،

لهما في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

المستو� المع�ار�  - 5

ة المئنجد �أن النس�

التوز�ع الطب�عي وهذا �النس�ة للفئة العمر�ة

%4,82(�عادل

%5,26(�عادل

    :االستنتاج

نستنتج من خالل �ل ما تم ذ�ره سا�قا �أن ناشئي الفئة العمر�ة 

ن النسب المقررة لهمأكبر م

المستو� المع�ار� 

النسب المقررة لهم

�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة  - 

وذلك في اخت�ار ) سنة12(و

 ).جیدمقبول و (

الش�ل الب�اني رقم

ضعیف جدا

%4,86%

النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي
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یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة الخت�ار ) 52(الجدول رقم 

 :عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي" ر�ل الكرة لمسافة �القدم الضع�فة"

  
  

الدرجة 
  المعیاریة

  
  

المستویات 
  المعیاریة

  )سنة 12(نتائج عینة الناشئین   )سنة 11(نتائج عینة الناشئین 

النسبة 
المقررة 
لھا في 
المنحنى 
  الطبیعي

) مدى المستوى المعیاري –الحد األعلى(
  )       7.52 –متر 34.35(

 ) مدى المستوى المعیاري –الحد األعلى(
  )6.49 –متر 32.37(

 
  الدرجات الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%) 

 
الدرجات 

  الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%)  

  4,86 5,26  12  32.3 - 25.9 5,70  13  34.3 – 26.9  جید جدا  80 – 68

  24,52 21,05  48  25.8 - 19.5 21,49  49  26.8 – 19.4  جید   67 – 56
  40,96 39,91  91  19.4 - 13.0 39,91  91  19.3 – 11.9  مقبول  55 – 44
  24,52 32,89  75 12.9 - 6.5 32,89  75 11.8 – 4.3  ضعیف  43 – 32
  4,86 0,88  02 6.4 - فأقل 0,00  00 4.2 – فأقل  جدا   ضعیف 31 – 20

  99,72  %100  228  المجموع  %100  228  المجموع

 .وٕاجراءات االخت�اروهذا تماش�ا مع تعل�مات  )1cm(ألقرب الدرجات الخام المتحصل علیها نتیجةلقد تم تقر�ب  :مالحظة مهمة

 ":�القدم الضع�فة"عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في اخت�ار ر�ل الكرة لمسافة 

یتبین من خالل النتائج الموضحة في الجدول المذ�ور أعاله �أن الحد األعلى للدرجات الخام 

�أفضل نتیجة �م�ن أن  )متر32,3(و  )متر34,3( بلغ )5(المتحصل علیها ضمن المستو�ات 

على الترتیب، بینما الحدود الدن�ا للمسافة أو عدد األمتار التي ) سنة12(و ) سنة11(�حققها ناشئ 

�النس�ة ) متر فأقل4,2(�م�ن أن �صل إلیها �ل من ناشئي الفئتین وعلى نفس االخت�ار فتكون 

، و�ذلك تص�ح حدود )ةسن12(�النس�ة للفئة العمر�ة ) فأقل متر6,4(و تكون ) سنة11(لفئة

متر 4,2(تتراوح ق�متها ما بین ) 80-20(الدرجات الخام المتواجدة ضمن الدرجات المع�ار�ة  

�النس�ة  )متر32,3- متر فأقل6,4(، و)سنة11(�النس�ة لناشئ الفئة العمر�ة  )متر34,3-فأقل

�عد طرح  )5(، وقد تم الحصول على حدود الدرجات الخام للمستو�ات )سنة12(للفئة العمر�ة 

�النس�ة لكل من الفئة العمر�ة  )6,49(و )7,52(المقدر �المد� " )1,2(االنحراف المع�ار� 

 متغیرهذه العمل�ة ف�ما یخص حیث تطب� .(من الحد األعلى" على الترتیب) سنة12(و) سنة11(

  )النتائج، مع احترام إجراءات وتعل�مات االخت�ار الخاصة بتقر�ب "عدد األمتار"المسافة 

ف�ما یتعل� �عدد الناشئین والنس�ة المقدرة لهم في �ل مستو�  )52(�ما یوضح الجدول رقم  - 

ودرجة مع�ار�ة وذلك �عد المعالجة اإلحصائ�ة للنتائج الخام، أن أكبر نس�ة مئو�ة تم تسجیلها من 

أ�  )%39,91(و�نس�ة بلغت  )مقبول(�انت عند المستو� ) سنة11(طرف ناشئ الفئة العمر�ة 

، )م19,3- م11,9(والدرجة الخام  )55-44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  91ما �عادل 
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و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم تسجیلها أو الحصول علیها �انت عند المستو� 

العب ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  75أ� ما �عادل  )%32,89(و�نس�ة قدرة بــ  )ضعیف(

سجلت عند  )%0(بینما بلغت أدنى نس�ة مئو�ة  ،)م11,8-م4,3(والدرجة الخام  )32-43(

و الدرجة الخام  )31-20(و�انت محصورة ما بین الدرجة المع�ار�ة  )ضعیف جدا(المستو� 

 )%5,70(و�نس�ة قدرت بـ )جید جدا(، أما �ثاني أدنى نس�ة ف�انت عند المستو� )فأقل متر4,2(

- م26,9(العب ناشئ والذین انحصرت نتائجهم ضمن الدرجات الخام التال�ة  13أ� ما �قابل 

، �ما تم تسجیل نس�ة مئو�ة متوسطة عند المستو� )80- 68(والمقابلة للدرجة المع�ار�ة  )م34,3

حدود الدرجة وذلك ضمن  )%21,49(العب أ� بنس�ة تقدر بــ �49عدد من ناشئین بلغ  )جید(

  .)م26,8-م19,4(والدرجة الخام  )67-56(المع�ار�ة 

فنالح� �أن أعلى نس�ة مئو�ة تم تسجیلها �انت عند المستو� ) سنة12(أما �النس�ة للفئة العمر�ة  - 

-44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  91أ� ما �عادل  )%39,91(و�نس�ة بلغت  )مقبول(

، و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم )م19,4- م13,0(والدرجة الخام  )55

العب ناشئ  75أ� ما �عادل  )%32,89(و�نس�ة قدرة بــ  )ضعیف(تحق�قها �انت عند المستو� 

بینما بلغت أدنى نس�ة  ،)م12,9- م6,5(والدرجة الخام  )43-32(وذلك عند الدرجة المع�ار�ة 

المقابل  )ضعیف جدا(العب ناشئ وذلك عند المستو�  02أ� ما �عادل  )%0,88(قدرت بــ

، أما �ثاني أدنى نس�ة ف�انت عند )متر فأقل6,4(والدرجة الخام  )31- 20(للدرجة المع�ار�ة 

العب ناشئ والذین انحصرت  12أ� ما �عادل  )%5,26(بنس�ة قدرت بــ )جید جدا(المستو� 

، )80-68(والمقابلة للدرجة المع�ار�ة  )م32,3- م25,9(نتائجهم ضمن الدرجات الخام التال�ة 

العب أ� بنس�ة  �48عدد ناشئین بلغ  )جید(�ما تم تسجیل نس�ة مئو�ة متوسطة عند المستو� 

-م19,5(والدرجة الخام  )67- 56(وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة  )%21,05(تقدر بــ

  .)م25,8

  ر�ل "وعل�ه فإنه من خالل مقارنة نسب النتائج المتحصل علیها من قبل عینة الناشئین في اخت�ار

لنا  حنى التوز�ع الطب�عي یتضحمع النسب المئو�ة المقررة لها في من "الكرة لمسافة �القدم الضع�فة

  :ما یلي

 جید جدا: المستو� المع�ار�  - 1

العب  13قد بلغ عددهم   ) سنة11(ین للفئة العمر�ة نجد �أنه عند هذا المستو� �ان عدد الناشئ

العب أ� بنس�ة  12بلغ عددهم ) سنة12(، بینما الفئة العمر�ة )%5,70(أ� بنس�ة تقدر بــ
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أكبر مقارنة �النس�ة المقررة  �لتا النسبتین المتحصل علیهما هما و�التالي نقول �أن ،)5,26%(

  .)%4,86(لهما في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

 جید: المستو� المع�ار�  - 2

العب أ� بنس�ة تقدر  49عند هذا المستو� تمر�ز ) سنة11(حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة 

العب أ� ما �عادل  48تواجد ) سنة12(، بینما حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة )%21,49(ـبـ

أقل مقارنة �النس�ة المقررة  او�التالي نقول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما هم، )21,05%(

  .)%24,52(لهما في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

  مقبول : المستو� المع�ار�  - 3

عدد الناشئین للفئة  لقد سجل أكبر تمر�ز لالعبین في هذا المستو� لكلتا الفئتین، حیث نجد �أن

فس عدد الالعبین و�ن ،)%39,91(العب ناشئ أ� بنس�ة تقدر بــ 91بلغ ) سنة11(العمر�ة 

و�التالي �م�ن القول �أن  ،)سنة12(الناشئین للفئة العمر�ة الالعبین نجد تمر�ز  والنس�ة المئو�ة

من النس�ة المقررة لهما في  النسبتین المتحصل علیهما لكلتا الفئتین لم تكونا �افیتین لتكونا أكبر

  .)%40,96(منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

  ضعیف: المستو� المع�ار�  - 4

عینة ال�حث لقد �انت النس�ة المئو�ة المحققة عند هذا المستو� هي نس�ة معتبرة، حیث نجد �أن 

في هذا المستو� حققت تمر�ز نفس ) سنة12(و) سنة11(المتمثلة في ناشئي �ل من الفئة العمر�ة 

، )%32,89(العب ناشئ وذلك عند �ل فئة و�نس�ة قدرت بــ 75عدد الالعبین الذین بلغ عددهم 

�لتا النسبتین لكلتا الفئتین تقعان فوق النس�ة المقررة لهما في منحنى التوز�ع  وعل�ه �م�ن القول �أن

  .)%24,52(ــالطب�عي والمقدرة ب

  ضعیف جدا : المستو� المع�ار�  - 5

وهذا عند ناشئي الفئة  )%0(نجد عند هذا المستو� عدم تواجد أ� العب و�نس�ة منعدمة 

فق� أ� ما  العبینسجلت تواجد ) سنة12(، بینما نجد �أن الفئة العمر�ة )سنة11(العمر�ة

وهي نس�ة قلیلة جدا مقارنة �النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي  )%0,88(�عادل

  .  )%4,86(والمقدرة بــ

  :االستنتاج

والفئة العمر�ة ) سنة11(نستنتج من خالل �ل ما تم ذ�ره سا�قا �أن ناشئي �ل من الفئة العمر�ة 

وذلك في  في منحنى التوز�ع الطب�عي و�تین أكبر من النسب المقررة لهمحققتا نسبتین مئ) سنة12(

  .)جید جدا و ضعیف(نفس المستو�ین المع�ار�ین وهما �ل من المستو� 
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) سنة11(�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة 

من انحصرت ضمن �ل  "ر�ل الكرة لمسافة �القدم الضع�فة 

  
في اخت�ار ر�ل الكرة ) سنة12(و) سنة

  .والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي

المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة 

  :عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي

  )سنة 12(نتائج عینة الناشئین 

النسبة 
المقررة 
 لھا في

المنحنى 
  الطبیعي

 ) مدى المستوى المعیاري –الحد األعلى
  )3.24 – ةمر14.25(

 
  الدرجات الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%)  

  4,86 3,51  08  مرة12-مرة14
  24,52 26,75  61  مرات8-مرة
  40,96 38,16  87  مرات5- مرات
  24,52 29,39  67مرة2 - مرات

  4,86 2,19  05مرة - فأقل

  99,72  %100  228  المجموع

  .وٕاجراءات االخت�ار تعل�مات تماش�ا معوهذا  )مرة1

 :اخت�ار تنط�� الكرة �الرأس

المبین أعاله �أن الحد األعلى للدرجات الخام المتحصل علیها 

�أفضل نتیجة �م�ن أن �حققها �ل من ناشئي الفئة العمر�ة 

0

10

20

30

40

50

جید جدا جید

5,7%

21,49%

5,26%

21

4,86%

)سنة11(النسبة المئویة للناشئین 
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�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة 

ر�ل الكرة لمسافة �القدم الضع�فة " وذلك في اخت�ار 

  .الح� الش�ل .)مقبول وضعیف(المستو� المع�ار� 

سنة11(یوضح النس�ة المئو�ة لنتائج عینة الناشئین) 45(الش�ل الب�اني رقم

والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي "�القدم الضع�فة"لمسافة 

المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة  یوضح الدرجات والمستو�ات) 53

عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي" تنط�� الكرة �الرأس

المستویات 
  المعیاریة

  )سنة 11(نتائج عینة الناشئین 

) مدى المستوى المعیاري –الحد األعلى(
  )       3.18 –مرة 14.31(

الحد األعلى(

 
  الدرجات الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%) 

الدرجات الخام

14 7,02  16  مرة12-مرة14  جید جدا
مرة11 19,30  44  مرات8-مرة11  

مرات7 49,56  113  مرات5- مرات7  مقبول
مرة2 - مرات4  ضعیف مرات4 24,12  55   
مرة1 - فأقل  جدا   ضعیف مرة1 0,00  00   

المجموع  %100  228  المجموع

1(ألقرب الدرجات الخام المتحصل علیها نتیجةلقد تم تقر�ب 

اخت�ار تنط�� الكرة �الرأسعرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في 

المبین أعاله �أن الحد األعلى للدرجات الخام المتحصل علیها  )53(رقم یتضح من خالل الجدول 

�أفضل نتیجة �م�ن أن �حققها �ل من ناشئي الفئة العمر�ة  )مرة14(بلغ  )5(ضمن المستو�ات 

جید مقبول ضعیف ضعیف جدا

39,91%
32,89%

0%

21,05%

39,91%

32,89%

0,88%

24,52%

40,96%

24,52%

4

)سنة12(النسبة المئویة للناشئین  النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي

 الفصل الثالث          

�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة  - 

وذلك في اخت�ار ) سنة12(و

المستو� المع�ار� 

الش�ل الب�اني رقم

53(الجدول رقم 

تنط�� الكرة �الرأس"الخت�ار 

  
  

الدرجة 
  المعیاریة

  
  

المستویات 
المعیاریة

جید جدا  80 – 68
  جید   67 – 56
مقبول  55 – 44
ضعیف  43 – 32
ضعیف 31 – 20

المجموع

لقد تم تقر�ب  :مالحظة مهمة

عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في 

یتضح من خالل الجدول 

ضمن المستو�ات 

ضعیف جدا

%
4,86%

النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي
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التي �م�ن أن �صل إلیها �ل  اتلعدد التكرارات أو المر ، بینما الحدود الدن�ا )سنة12(و) سنة11(

و�ذلك تص�ح حدود الدرجات الخام ، )فأقلمرة 1( الفئتین وعلى نفس االخت�ار فهي من ناشئي

وذلك  )مرة فأقل1- مرة14(تتراوح ق�متها ما بین ) 80-20(المتواجدة ضمن الدرجات المع�ار�ة  

الدرجات الخام هذه ، وقد تم الحصول على حدود )سنة12(و  )سنة11( �لتا الفئتین�النس�ة لناشئ 

�النس�ة  )3,24(و )3,18(المقدر �المد� " )1,2(�عد طرح االنحراف المع�ار�  )5(للمستو�ات 

حیث تطب� هذه .(من الحد األعلى" على الترتیب) سنة12(و) سنة11(لكل من الفئة العمر�ة 

وذلك أ�ضا مع احترام إجراءات وتعل�مات  "عدد المرات"تكرارات العمل�ة ف�ما یخص متغیر ال

  )االخت�ار الخاصة بتقر�ب النتائج

ف�ما یتعل� �عدد الناشئین والنس�ة المقدرة لهم في �ل مستو� ودرجة  أ�ضا�ما یوضح الجدول  - 

مع�ار�ة وذلك �عد المعالجة اإلحصائ�ة للنتائج الخام، أن أكبر نس�ة مئو�ة تم تسجیلها من طرف 

أ� ما  )%49,56(و�نس�ة بلغت  )مقبول(�انت عند المستو� ) سنة11(لعمر�ة ناشئ الفئة ا

، )مرات7-مرات5(والدرجة الخام  )55-44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  �113عادل 

و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم تسجیلها أو الحصول علیها �انت عند المستو� 

العب ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  55أ� ما �عادل  )%24,12(و�نس�ة قدرة بــ  )ضعیف(

سجلت عند  )%0(بینما بلغت أدنى نس�ة مئو�ة  ،)مرات4- مرة2(والدرجة الخام  )32-43(

و الدرجة الخام  )31-20(و�انت محصورة ما بین الدرجة المع�ار�ة  )ضعیف جدا(المستو� 

أ�  )%7,02(و�نس�ة قدرت بـ )جید جدا(ند المستو� ، أما �ثاني أدنى نس�ة ف�انت ع)فأقل مرة1(

 )مرة14-مرة12(العب ناشئ والذین انحصرت نتائجهم ضمن الدرجات الخام التال�ة  16ما �قابل 

 )جید(، �ما تم تسجیل نس�ة مئو�ة متوسطة عند المستو� )80-68(والمقابلة للدرجة المع�ار�ة 

وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة  )%19,30(بــالعب أ� بنس�ة تقدر  �44عدد من ناشئین بلغ 

  .)مرة11-مرات8(والدرجة الخام  )56-67(

فنالح� �أن أعلى نس�ة مئو�ة تم تسجیلها �انت عند المستو� ) سنة12(أما �النس�ة للفئة العمر�ة  - 

-44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  87أ� ما �عادل  )%38,16(و�نس�ة بلغت  )مقبول(

، و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم تحق�قها )مرات7-مرات5(والدرجة الخام  )55

العب ناشئ وذلك  67أ� ما �عادل  )%29,39(و�نس�ة قدرة بــ  )ضعیف(�انت عند المستو� 

بینما بلغت أدنى نس�ة قدرت  ،)مرات4-مرة2(والدرجة الخام  )43-32(عند الدرجة المع�ار�ة 

المقابل للدرجة  )ضعیف جدا(العب ناشئ وذلك عند المستو�  05أ� ما �عادل  )%2,19(بــ
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جید (، أما �ثاني أدنى نس�ة ف�انت عند المستو� )فأقل مرة1(والدرجة الخام  )31- 20(المع�ار�ة 

والذین انحصرت نتائجهم ضمن العبین ناشئین  08أ� ما �عادل  )%3,51(بنس�ة قدرت بــ )جدا

، �ما تم تسجیل )80- 68(والمقابلة للدرجة المع�ار�ة  )مرة14- مرة12(الدرجات الخام التال�ة 

العب أ� بنس�ة تقدر  �61عدد ناشئین بلغ  )جید(نس�ة مئو�ة متوسطة عند المستو� 

  .)مرة11- مرات8(والدرجة الخام  )67-56(وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة  )%26,75(بــ

  وعل�ه فإنه من خالل مقارنة نسب النتائج المتحصل علیها من قبل عینة الناشئین في اخت�ار

  :مع النسب المئو�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي یتضح لنا ما یلي "تنط�� الكرة �الرأس"

 جید جدا: المستو� المع�ار�  - 1

المستو� أكبر من النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع لقد �انت النس�ة المئو�ة المحققة عند هذا 

العب ناشئ أ� ما  16، حیث بلغ عددهم )سنة11(الطب�عي وهذا �النس�ة للفئة العمر�ة

العبین ناشئین أ� ما  08حققت تواجد ) سنة12(، بینما نجد �أن الفئة العمر�ة )%7,02(�عادل

قدرة والمضمن منحنى التوز�ع الطب�عي قررة لها الممقارنة �النس�ة وهي نس�ة أقل  )%3,51(�عادل

  .  )%4,86(بــ

 جید: المستو� المع�ار�  - 2

العب أ� بنس�ة تقدر  44عند هذا المستو� تمر�ز ) سنة11(حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة 

وهي أقل مقارنة �النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي، بینما حققت عینة  )%19,30(ـبـ

وهي أكبر من النس�ة  )%26,75(العب أ� ما �عادل  61تواجد ) سنة12(الناشئین للفئة العمر�ة 

  .)%24,52(المقررة لها ضمن منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

  مقبول : المستو� المع�ار�  - 3

سجل أكبر تمر�ز لالعبین في هذا المستو� لكلتا الفئتین، حیث نجد �أن عدد الناشئین للفئة لقد 

وهي نس�ة أكبر مقارنة  )%49,56(العب ناشئ أ� بنس�ة تقدر بــ 113بلغ ) سنة11(العمر�ة 

) سنة12(�النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي، بینما نجد تمر�ز الناشئین للفئة العمر�ة 

وهي  )%40,96(والتي لم تكن �اف�ة لتكون أكبر من ) %38,16(العب أ� بنس�ة  87قد بلغ 

  .النس�ة المقررة لها ضمن منحنى التوز�ع الطب�عي

  ضعیف: المستو� المع�ار�  - 4

لقد �انت النس�ة المئو�ة المحققة عند هذا المستو� هي نس�ة معتبرة، حیث سجل عدد الناشئین للفئة 

وهي أقل �قلیل من النس�ة المقررة  )%24,12(العب أ� ما �قابل  55تواجد ) نةس11(العمر�ة 
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) سنة12(، بینما نجد �أن الفئة العمر�ة 

 .  العب ناشئ 67أ� ما �عادل  )

وهذا عند ناشئي الفئة  )%0(نجد عند هذا المستو� عدم تواجد أ� العب و�نس�ة منعدمة 

أ� ما  العبین 05سجلت تواجد 

مقارنة �النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة 

) سنة12(و) سنة11(نستنتج من خالل �ل ما تم ذ�ره سا�قا �أن ناشئي �ل من الفئة العمر�ة 

 في منحنى التوز�ع الطب�عي، حیث تواجدت هذه

، )سنة11( العمر�ة وهذا �النس�ة للفئة

جید و (فنجد تواجد هذه النسب في �ل من المستو� المع�ار� 

) سنة11(�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة 

انحصرت ضمن �ل من المستو� المع�ار� 

  
اخت�ار تنط�� في ) سنة12(و) سنة11

  .والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي
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جید جدا جید
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، بینما نجد �أن الفئة العمر�ة )%24,52(لها في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بـ

)%29,39(سجلت نس�ة أكبر من النس�ة المقررة لها والتي بلغت 

  ضعیف جدا : المستو� المع�ار� 

نجد عند هذا المستو� عدم تواجد أ� العب و�نس�ة منعدمة 

سجلت تواجد ) سنة12(، بینما نجد �أن الفئة العمر�ة )سنة

مقارنة �النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة  أقلوهي نس�ة  )%

  .  

نستنتج من خالل �ل ما تم ذ�ره سا�قا �أن ناشئي �ل من الفئة العمر�ة 

في منحنى التوز�ع الطب�عي، حیث تواجدت هذه و�تین أكبر من النسب المقررة لهمحققتا نسبتین مئ

وهذا �النس�ة للفئة )مقبولجید جدا و ( النسب في �ل من المستو� المع�ار� 

فنجد تواجد هذه النسب في �ل من المستو� المع�ار� ) سنة12(بینما الفئة العمر�ة

�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة 

انحصرت ضمن �ل من المستو� المع�ار�  " تنط�� الكرة �الرأس" وذلك في اخت�ار 

  .)مقبول وضعیف

11(یوضح النس�ة المئو�ة لنتائج عینة الناشئین) 46(الش�ل الب�اني رقم

والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي الكرة �الرأس

جید مقبول ضعیف ضعیف جدا

49,56%

24,12%

0%

,75%

38,16%

29,39%

2,19%

24,52%

40,96%

24,52%

)سنة12(النسبة المئویة للناشئین  النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي
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لها في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بـ

سجلت نس�ة أكبر من النس�ة المقررة لها والتي بلغت 

المستو� المع�ار�  - 5

نجد عند هذا المستو� عدم تواجد أ� العب و�نس�ة منعدمة 

سنة11(العمر�ة

%2,19(�عادل

.  )%4,86(بــ

  :االستنتاج

نستنتج من خالل �ل ما تم ذ�ره سا�قا �أن ناشئي �ل من الفئة العمر�ة 

حققتا نسبتین مئ

النسب في �ل من المستو� المع�ار� 

بینما الفئة العمر�ة

  .)ضعیف

�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة  - 

وذلك في اخت�ار ) سنة12(و

مقبول وضعیف(

الش�ل الب�اني رقم

ضعیف جدا

%
4,86%

النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي
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یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب ) 54(الجدول رقم 

 :عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي" ر�لة الجزاء"المئو�ة الخت�ار 

  
  

الدرجة 
  المعیاریة

  
  

المستویات 
  المعیاریة

  )سنة 12(الناشئین نتائج عینة   )سنة 11(نتائج عینة الناشئین 

النسبة 
المقررة 
لھا في 
المنحنى 
  الطبیعي

مدى المستوى  –الحد األعلى(
)       2.06 – 10.77) (المعیاري

مدى المستوى  –الحد األعلى(
  )2.02 – 11.37( ) المعیاري

 
الدرجات 

  الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%) 

 
الدرجات 

  الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%)  

  4,86 4,82  11  10 – 9.5 2,63  06  10 – 9  جید جدا  80 – 68

  24,52 23,25  53  9 – 7.5 27,63  63  8.5 – 7  جید   67 – 56
  40,96 46,49  106  7 – 5.5 39,47  90  6.5 – 5  مقبول  55 – 44
  24,52 20,61  47 5 – 3.5 27,19  62  4.5 – 3  ضعیف  43 – 32
  4,86 4,82  11  3 – 1 3,07  07 2.5 – 0  جدا   ضعیف 31 – 20

  99,72  %100  228  المجموع  %100  228  المجموع

مع إلغاء الدرجات التي تفوق الحد  )نقطة 0.5(ألقربالمتحصل علیها  نتیجة الدرجات الخاملقد تم تقر�ب  :مالحظة مهمة

  .وهذا تماش�ا مع تعل�مات وٕاجراءات االخت�ار  )نقا� 10(األقصى لالخت�ار والتي تتمثل في 

  :اخت�ار ر�لة الجزاءعرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في 

�أن الحد األعلى للدرجات الخام المتحصل علیها ضمن ) 54(من خالل الجدول رقم  نالح�

 ي الفئة العمر�ةناشئ�ل من �أفضل نتیجة �م�ن أن �حققها  )نقا�10(بلغ  )5(المستو�ات 

 1(و )نقطة 0(، بینما الحد األدنى لنفس الفئتین وعلى نفس االخت�ار فقد بلغ)سنة12(و) سنة11(

على الترتیب، و�ذلك تص�ح حدود الدرجات الخام المتواجدة ضمن الدرجات المع�ار�ة   )نقطة

 1(، و)سنة11(�النس�ة لناشئ الفئة العمر�ة  )نقا�10 -نقطة 0(تتراوح ق�متها ما بین ) 20-80(

، وقد تم الحصول على حدود الدرجات الخام )سنة12(�النس�ة للفئة العمر�ة  )نقا�10 -نقطة

) سنة11(لفئة  )2,06(المقدر �المد� " )1,2(�عد طرح االنحراف المع�ار�  )5(للمستو�ات 

للحد  )2,02(و )2,06(من الحد األعلى أو من خالل إضافة المد� )" سنة12(للفئة  )2,02(و

، "المتر"حیث تطب� هذه العمل�ة ف�ما یخص متغیر المسافة .(ئة عمر�ة على التوالياألدنى لكل ف

  )مع احترام إجراءات وتعل�مات االخت�ار الخاصة بتقر�ب النتائج

�ما یتبین أ�ضا من خالل النتائج الموضحة في الجدول المذ�ور أعاله ف�ما یتعل� �عدد الناشئین  - 

ودرجة مع�ار�ة وذلك �عد المعالجة اإلحصائ�ة للنتائج الخام، أن والنس�ة المقدرة لهم في �ل مستو� 

 )مقبول(�انت عند المستو� ) سنة11(أكبر نس�ة مئو�ة تم تسجیلها من طرف ناشئ الفئة العمر�ة 

 )55- 44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  90أ� ما �عادل  )%39,47(و�نس�ة بلغت 
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و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم تسجیلها أو  ، و�درجة أقل)ن6,5- ن5(والدرجة الخام 

العب  63أ� ما �عادل  )%27,63(و�نس�ة قدرة بــ )جید(الحصول علیها �انت عند المستو� 

بینما بلغت أدنى نس�ة  ،)ن8,5- ن7(والدرجة الخام  )67-56(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة 

المقابل للدرجة  )جید جدا(ن وذلك عند المستو� العبین ناشئی 06أ� ما �عادل  )%2,63(قدرت بــ

، أما �ثاني أدنى نس�ة ف�انت عند المستو� )ن10 -ن9(والدرجة الخام  )80-68(المع�ار�ة 

والذین انحصرت  ینناشئ ینالعب 07أ� ما �قابل  )%3,07(و�نس�ة قدرت بـ )ضعیف جدا(

، �ما تم )31-20(للدرجة المع�ار�ةوالمقابلة ) ن2,5- ن0(نتائجهم ضمن الدرجات الخام التال�ة 

العب أ� بنس�ة  �62عدد من ناشئین بلغ  )ضعیف(تسجیل نس�ة مئو�ة متوسطة عند المستو� 

  ).ن4,5- ن3(والدرجة الخام  )43-32(وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة  )%27,19(تقدر بــ

م تسجیلها �انت عند المستو� فنالح� �أن أعلى نس�ة مئو�ة ت) سنة12(أما �النس�ة للفئة العمر�ة  - 

- 44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  106أ� ما �عادل  )%46,49(و�نس�ة بلغت  )مقبول(

، و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم تحق�قها )ن7-ن5,5(والدرجة الخام  )55

العب ناشئ وذلك عند  53أ� ما �عادل  )%23,25(و�نس�ة قدرة بــ  )جید(�انت عند المستو� 

أدنى نس�ة قدرت  بینما سجل تواجد ،)ن9-ن7,5(والدرجة الخام  )67-56(الدرجة المع�ار�ة 

 وذلك عند مستو�ین مع�ار�ین وهما �ل من المستو� العب ناشئ  11أ� ما �عادل  )%4,82(بــ

 و )ن10- ن9,5(الدرجة الخام  المحصور بینو  )80- 68(المقابل للدرجة المع�ار�ة  )جید جدا(

 )31- 20(المقابلة للدرجة المع�ار�ة  )ضعیف جدا( �ان عند المستو� قد ف المع�ار� اآلخر المستو� 

�عدد  )ضعیف(، �ما تم تسجیل نس�ة مئو�ة متوسطة عند المستو� )ن3- ن1( والدرجة الخام

- 32(وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة  )%20,63(العب أ� بنس�ة تقدر بـ 47ناشئین بلغ 

  .)ن5-ن3,5(والدرجة الخام  )43

  ر�لة "وعل�ه فإنه من خالل مقارنة نسب النتائج المتحصل علیها من قبل عینة الناشئین في اخت�ار

  :مع النسب المئو�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي یتضح لنا ما یلي "الجزاء

 جید جدا: المستو� المع�ار�  - 1

العبین  06قد بلغ عددهم   ) سنة11(الناشئین للفئة العمر�ة نجد �أنه عند هذا المستو� �ان عدد 

العب أ� بنس�ة  11بلغ عددهم     ) سنة12(، بینما الفئة العمر�ة )%2,63(أ� بنس�ة تقدر بــ
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و�التالي نقول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما هما أقل مقارنة �النس�ة المقررة لهما  ،)4,82%(

  .)%4,86(في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

  جید: المستو� المع�ار�  - 2

لقد �انت النس�ة المئو�ة المحققة عند هذا المستو� هي نس�ة معتبرة، حیث سجل عدد الناشئین للفئة 

وهي نس�ة أكبر من النس�ة المقررة  )%27,63(العب أ� ما �قابل  63تواجد ) سنة11(العمر�ة 

) سنة12(، بینما نجد �أن الفئة العمر�ة )%24,52(لها في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بـ

 .  العب ناشئ 53أ� ما �عادل  )%23,25(سجلت نس�ة أقل من النس�ة المقررة لها والتي بلغت 

  مقبول : المستو� المع�ار�  - 3

لقد سجل أكبر تمر�ز لالعبین في هذا المستو� لكلتا الفئتین، حیث نجد �أن عدد الناشئین للفئة 

والتي لم تكن �اف�ة لتكون  )%39,47(العب ناشئ أ� بنس�ة تقدر بــ 90بلغ ) سنة11(العمر�ة 

بینما نجد تمر�ز وهي النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي،  )%40,96(أكبر من 

وهي أكبر مقارنة ) %46,49(العب أ� بنس�ة 106قد بلغ ) سنة12(الناشئین للفئة العمر�ة 

  .�النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي

  ضعیف : المستو� المع�ار�  - 4

العب أ� بنس�ة تقدر  62عند هذا المستو� تمر�ز ) سنة11(حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة 

النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي والمتمثلة في  منوهي أكبر  )%27,19(ـبـ

العب أ� ما �عادل 47تواجد ) سنة12(، بینما حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة )24,52%(

  .لها في منحنى التوز�ع الطب�عي النس�ة المقررة�أقل مقارنة  نس�ة وهي )20,61%(

  ضعیف جدا : المستو� المع�ار�  - 5

العبین أ� بنس�ة  07بلغ ) سنة11(نجد عند هذا المستو� تواجد عدد من الناشئین للفئة العمر�ة 

العب أ� بنس�ة 11قد بلغ ) سنة12(، بینما نجد تواجد ناشئي الفئة العمر�ة )%3,07(تقدر بــ

�لتا النسبتین لكلتا الفئتین تقعان تحت النس�ة المقررة لهما في  وعل�ه �م�ن القول �أن ،)4,82%(

  .)%4,86(منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

    :االستنتاج

و�تین حققوا نسبتین مئ) سنة11(نستنتج من خالل �ل ما تم ذ�ره سا�قا �أن ناشئي الفئة العمر�ة 

في منحنى التوز�ع الطب�عي، حیث تواجدت هاتین النسبتین في �ل من  أكبر من النسب المقررة لهم

د فق� أكبر نس�ة واح) سنة12(بینما حق� ناشئو الفئة العمر�ة ، )ضعیف - جید( المستو� المع�ار� 

   ).مقبول(وهي عند المستو� المع�ار�  من النسب المقررة لهم
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ث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة 

مقبول (انحصرت ضمن المستو� المع�ار� 

  
اخت�ار ر�لة في ) سنة12(و) سنة11

 .والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي

یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة 

 :عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي

  )سنة 12(نتائج عینة الناشئین 

النسبة 
المقررة 
لھا في 
المنحنى 
  الطبیعي

 ) مدى المستوى المعیاري –الحد األعلى
  )1.95 –متر 14.77(

 
  الدرجات الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%)  

12.83-14.77  06  2,63 4,86  
10.88-12.82  65  28,51 24,52  
8.92-10.87  96  42,11 40,96  
6.97– 8.91 50  21,93 24,52  
5.01– 6.96  11  4,82 4,86  

  99,72  %100  228  المجموع

  :عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في اخت�ار رم�ة التماس أل�عد مسافة

�أن الحد األعلى للدرجات الخام المتحصل علیها ضمن 

�أفضل نتیجة �م�ن أن �حققها ناشئ 

على الترتیب، بینما الحد األدنى لنفس الفئتین وعلى نفس االخت�ار فقد 
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ث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة أغلب�ة نتائج عینة ال�ح تمر�ز �ما تجدر اإلشارة �أن

انحصرت ضمن المستو� المع�ار�  "ر�لة الجزاء"وذلك في اخت�ار ) سنة12

  .الح� الش�ل

11(یوضح النس�ة المئو�ة لنتائج عینة الناشئین) 47(الش�ل الب�اني رقم

والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي الجزاء

یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة ) 55

عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي" رم�ة التماس أل�عد مسافة

 المستویات
  المعیاریة

  )سنة 11(نتائج عینة الناشئین 

) مدى المستوى المعیاري –الحد األعلى(
        )2.00 –متر 14.57(

الحد األعلى(

 
  الدرجات الخام

عدد 
 الناشئین
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%) 

الدرجات الخام

14.77 3,95  09  14.57–12.58  جید جدا
10.59–12.57  55  24,12 12.82

  8.59 – 10.58  87  38,16 10.87
8.91 32,02  73  8.58 – 6.59  ضعیف
6.96 1,75  04 6.58 – 4.58  جدا   ضعیف

المجموع  %100  228  المجموع

عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في اخت�ار رم�ة التماس أل�عد مسافة

�أن الحد األعلى للدرجات الخام المتحصل علیها ضمن ) 55(من خالل الجدول رقم 

�أفضل نتیجة �م�ن أن �حققها ناشئ  )متر14,77(و )متر14,57( بلغ )

على الترتیب، بینما الحد األدنى لنفس الفئتین وعلى نفس االخت�ار فقد ) سنة12

جید مقبول ضعیف ضعیف جدا

%

39,47%

27,19%

3,07%

23,25%

46,49%

20,61%

4,82%

24,52%

40,96%

24,52%

)سنة12(النسبة المئویة للناشئین  النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي
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�ما تجدر اإلشارة �أن - 

12(و) سنة11(

الح� الش�ل .)وجید

الش�ل الب�اني رقم

55(الجدول رقم 

رم�ة التماس أل�عد مسافة"الخت�ار 

  
  

الدرجة 
  المعیاریة

  
  

المستویات
المعیاریة

جید جدا  80 - 68
  جید   67 - 56
  مقبول  55 - 44
ضعیف  43 - 32
ضعیف 31 - 20

المجموع

عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في اخت�ار رم�ة التماس أل�عد مسافة

من خالل الجدول رقم  �شاهد

)5(المستو�ات 

12(و) سنة11(

ضعیف جدا

% 4,86%

النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي
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على الترتیب، و�ذلك تص�ح حدود الدرجات الخام المتواجدة ضمن  )متر5,01(و )متر4,58(بلغ

�النس�ة لناشئ  )متر14,57 - متر4,58(تتراوح ق�متها ما بین ) 80-20(الدرجات المع�ار�ة  

، وقد تم )سنة12(�النس�ة للفئة العمر�ة  )متر14,77 - متر5,01(، و)سنة11(الفئة العمر�ة 

المقدر " )1,2(�عد طرح االنحراف المع�ار�  )5(الحصول على حدود الدرجات الخام للمستو�ات 

من الحد األعلى أو من خالل إضافة )" سنة12(للفئة  )1,95(و) سنة11(لفئة  )2,00(�المد� 

ف�ما ل�ة حیث تطب� هذه العم.(للحد األدنى لكل فئة عمر�ة على التوالي )1,95(و )2,00(المد� 

  ")المتر"یخص متغیر المسافة 

�ما یتبین من خالل الجدول المذ�ور أعاله ف�ما یتعل� �عدد الناشئین والنس�ة المقدرة لهم في �ل  - 

مستو� ودرجة مع�ار�ة وذلك �عد المعالجة اإلحصائ�ة للنتائج الخام، أن أكبر نس�ة مئو�ة تم 

و�نس�ة بلغت  )مقبول(انت عند المستو� �) سنة11(تسجیلها من طرف ناشئ الفئة العمر�ة 

والدرجة الخام  )55- 44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  87أ� ما �عادل  )38,16%(

، و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم تحق�قها �انت عند )م10,58-م8,59(

العب ناشئ وذلك عند الدرجة  73أ� ما �عادل  )%32,02(و�نس�ة قدرة بــ  )ضعیف(المستو� 

بینما بلغت أدنى نس�ة قدرت  ،)م8,58-م6,59(والدرجة الخام  )43-32(المع�ار�ة 

المقابل للدرجة  )ضعیف جدا(وذلك عند المستو�  ینناشئ ینالعب 04أ� ما �عادل  )%1,75(بــ

عند المستو� ، أما �ثاني أدنى نس�ة ف�انت )م6,58-م4,58(والدرجة الخام  )31-20(المع�ار�ة 

والذین انحصرت نتائجهم  ینناشئ ینالعب 09أ� ما �عادل  )%3,95(بنس�ة قدرت بــ )جید جدا(

، �ما تم )80-68(والمقابلة للدرجة المع�ار�ة  )م14,57- م12,58(ضمن الدرجات الخام التال�ة 

العب أ� بنس�ة تقدر  �55عدد ناشئین بلغ  )جید(تسجیل نس�ة مئو�ة متوسطة عند المستو� 

- م10,59(والدرجة الخام  )67- 56(وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة  )%24,12(بــ

  .)م12,57

فنالح� �أن أعلى نس�ة مئو�ة تم تسجیلها �انت عند المستو� ) سنة12(أما �النس�ة للفئة العمر�ة  - 

-44(ة المع�ار�ة ناشئ وذلك عند الدرج 96أ� ما �عادل  )%42,11(و�نس�ة بلغت  )مقبول(

، و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم )م10,87- م8,92(والدرجة الخام  )55

أ� ما �عادل  )%28,51(و�نس�ة قدرة بــ )جید(تسجیلها أو الحصول علیها �انت عند المستو� 

 ،)م12,82-م10,88(والدرجة الخام  )67-56(العب ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  65

العبین ناشئین وذلك عند المستو�  06أ� ما �عادل  )%2,63(بینما بلغت أدنى نس�ة قدرت بــ
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، أما �ثاني )م14,77-م12,83(والدرجة الخام  )80- 68(المقابل للدرجة المع�ار�ة  )جید جدا(

العب  11أ� ما �قابل  )%4,82(و�نس�ة قدرت بـ )ضعیف جدا(أدنى نس�ة ف�انت عند المستو� 

والمقابلة للدرجة  )م6,96- م5,01(والذین انحصرت نتائجهم ضمن الدرجات الخام التال�ة ناشئ 

�عدد من ناشئین  )ضعیف(، �ما تم تسجیل نس�ة مئو�ة متوسطة عند المستو� )31-20(المع�ار�ة 

 )43- 32(وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة  )%21,93(العب أ� بنس�ة تقدر بــ 50بلغ 

  ).م8,91-م6,97(والدرجة الخام 

  رم�ة "وعل�ه فإنه من خالل مقارنة نسب النتائج المتحصل علیها من قبل عینة الناشئین في اخت�ار

  :مع النسب المئو�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي یتبین لنا ما یلي "التماس أل�عد مسافة

 جید جدا: المستو� المع�ار�  - 1

العبین 09قد بلغ عددهم   ) سنة11(الناشئین للفئة العمر�ة  نجد �أنه عند هذا المستو� �ان عدد

العبین أ� بنس�ة  06بلغ عددهم ) سنة12(، بینما الفئة العمر�ة )%3,95(أ� بنس�ة تقدر بــ

و�التالي نقول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما هما أقل مقارنة �النس�ة المقررة لهما  ،)2,63%(

  .)%4,86(في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

 جید: المستو� المع�ار�  - 2

لقد �انت النس�ة المئو�ة المحققة عند هذا المستو� هي نس�ة معتبرة، حیث سجل عدد الناشئین للفئة 

وهي أقل �قلیل من النس�ة المقررة  )%24,12(العب أ� ما �قابل  55تواجد ) سنة11(العمر�ة 

) سنة12(، بینما نجد �أن الفئة العمر�ة )%24,52(لها في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بـ

  .  العب ناشئ 65أ� ما �عادل  )%28,51(سجلت نس�ة أكبر من النس�ة المقررة لها والتي بلغت 

  مقبول : المستو� المع�ار�  - 3

لقد سجل أكبر تمر�ز لالعبین في هذا المستو� لكلتا الفئتین، حیث نجد �أن عدد الناشئین للفئة 

والتي لم تكن �اف�ة لتكون  )%38,16(العب ناشئ أ� بنس�ة تقدر بــ 87بلغ ) سنة11(العمر�ة 

وهي النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي، بینما نجد تمر�ز  )%40,96(أكبر من 

وهي أكبر مقارنة ) %42,11(العب أ� بنس�ة 96قد بلغ ) سنة12(الناشئین للفئة العمر�ة 

  .�النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي

  ضعیف : المستو� المع�ار�  - 4

العب أ� بنس�ة تقدر  73عند هذا المستو� تمر�ز ) ةسن11(حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة 

وهي أكبر من النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي والمتمثلة في  )%32,02(ـبـ
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العب أ� ما �عادل 50تواجد ) سنة

  .ها في منحنى التوز�ع الطب�عي

أ� بنس�ة  ینالعب 04بلغ ) سنة11

العب أ� بنس�ة  11قد بلغ ) سنة

النس�ة المقررة لهما في  النسبتین لكلتا الفئتین تقعان تحت

س�ة واحد فق� أكبر من حققوا ن) سنة

بینما حق�  ،)ضعیف(في منحنى التوز�ع الطب�عي وهي عند المستو� المع�ار� 

، حیث تواجدت هاتین �تین أكبر من النسب المقررة لهم

رم�ة التماس أل�عد "في اخت�ار 

بینما نجد �أن تكتل وتجمع أكبر 

  .)مقبول وجید(�ان ضمن �ل من المستو� المع�ار� 

  
في اخت�ار رم�ة ) سنة12(و) سنة11

  .والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي
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سنة12(، بینما حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة 

ها في منحنى التوز�ع الطب�عيوهي نس�ة أقل مقارنة �النس�ة المقررة ل

  ضعیف جدا : المستو� المع�ار� 

11(نجد عند هذا المستو� تواجد عدد من الناشئین للفئة العمر�ة 

سنة12(، بینما نجد تواجد ناشئي الفئة العمر�ة )%

النسبتین لكلتا الفئتین تقعان تحت�لتا  وعل�ه �م�ن القول �أن

  .)%4,86(منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

سنة11(نستنتج من خالل �ل ما سب� �أن ناشئي الفئة العمر�ة 

في منحنى التوز�ع الطب�عي وهي عند المستو� المع�ار�  النسب المقررة لهم

�تین أكبر من النسب المقررة لهمنسبتین مئو ) سنة12(ناشئو الفئة العمر�ة 

   )مقبول - جید( النسبتین في �ل من المستو� المع�ار� 

في اخت�ار ) سنة11(�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج الفئة العمر�ة 

بینما نجد �أن تكتل وتجمع أكبر  ،)مقبول وضعیف(انحصرت ضمن المستو� المع�ار� 

�ان ضمن �ل من المستو� المع�ار� ) سنة12(عدد من أفراد الفئة العمر�ة 

11(الناشئینیوضح النس�ة المئو�ة لنتائج عینة ) 48(الش�ل الب�اني رقم

والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي التماس أل�عد مسافة

جید مقبول ضعیف ضعیف جدا
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یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة ) 56(الجدول رقم 

 :منحنى التوز�ع الطب�عيعند �ل مستو� والنسب المقررة لها في " السرعة الحر��ة"الخت�ار 

  
  

الدرجة 
  المعیاریة

  
  

المستویات 
  المعیاریة

  )سنة 12(نتائج عینة الناشئین   )سنة 11(نتائج عینة الناشئین 

النسبة 
المقررة 
لھا في 
المنحنى 
  الطبیعي

مدى المستوى  –الحد األعلى(
  )7.05 –مرة 59.69) (المعیاري

مدى المستوى  –الحد األعلى(
  )6.12 –مرة 58.85( ) المعیاري

 
الدرجات 

  الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%) 

 
الدرجات 

  الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%)  

  4,86 2,63  06  58 – 53 1,75 04  59 – 53  جید جدا  80 – 68

  24,52 28,07  64  52 – 47 30,70  70  52 – 46  جید   67 – 56
  40,96 44,30  101  46 – 41 45,18  103  45 – 39  مقبول  55 – 44
  24,52 20,61  47  40 – 35 16,23  37  38 – 32  ضعیف  43 – 32
  4,86 4,39  10 34 – 28 6,14  14 31 – 24  جدا   ضعیف 31 – 20

  99,72  %100  228  المجموع  %100  228  المجموع

  .وهذا تماش�ا مع تعل�مات وٕاجراءات االخت�ار )مرة1(ألقرب الدرجات الخام المتحصل علیها نتیجةلقد تم تقر�ب  :مالحظة مهمة

  :السرعة الحر��ةعرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في اخت�ار 

�أن الحد األعلى للدرجات الخام المتحصل علیها ضمن ) 56(من خالل الجدول رقم  یتبین

و ) سنة11(�أفضل نتیجة �م�ن أن �حققها ناشئ  )مرة58(و  )مرة59(بلغ  )5(المستو�ات 

 )مرة24(على الترتیب، بینما الحد األدنى لنفس الفئتین وعلى نفس االخت�ار فقد بلغ) سنة12(

على الترتیب، و�ذلك تص�ح حدود الدرجات الخام المتواجدة ضمن الدرجات المع�ار�ة   )مرة28(و

، )سنة11(�النس�ة لناشئ الفئة العمر�ة  )مرة59-مرة24(تتراوح ق�متها ما بین ) 20-80(

، وقد تم الحصول على حدود الدرجات الخام )سنة12(�النس�ة للفئة العمر�ة  )مرة58-مرة28(و

) سنة11(لفئة  )7,05(المقدر �المد� " )1,2(�عد طرح االنحراف المع�ار�  )5(للمستو�ات 

للحد  )6,12(و )7,05(من الحد األعلى أو من خالل إضافة المد� )" سنة12(للفئة  )6,12(و

المتغیر عدد المرات أو حیث تطب� هذه العمل�ة ف�ما یخص .(األدنى لكل فئة عمر�ة على التوالي

  )مع احترام إجراءات وتعل�مات االخت�ار الخاصة بتقر�ب النتائجالتكرارات، وذلك 

الموضحة في الجدول المذ�ور أعاله ف�ما یتعل� �عدد  أ�ضا من خالل النتائج �ما یتضح - 

الناشئین والنس�ة المقدرة لهم في �ل مستو� ودرجة مع�ار�ة وذلك �عد المعالجة اإلحصائ�ة للنتائج 

�انت عند المستو� ) سنة11(الخام، أن أكبر نس�ة مئو�ة تم تسجیلها من طرف ناشئ الفئة العمر�ة 

- 44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  103أ� ما �عادل  )%45,18(و�نس�ة بلغت  )مقبول(

، و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم تسجیلها )مرة45-مرة39(والدرجة الخام  )55
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العب  70أ� ما �عادل  )%30,70(و�نس�ة قدرة بــ )جید(أو الحصول علیها �انت عند المستو� 

بینما بلغت أدنى  ،)مرة52-مرة46(والدرجة الخام  )67-56(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة 

المقابل  )جید جدا(العبین ناشئین وذلك عند المستو�  04أ� ما �عادل  )%1,75(نس�ة قدرت بــ

، أما �ثاني أدنى نس�ة ف�انت عند )مرة59-مرة53(والدرجة الخام  )80- 68(للدرجة المع�ار�ة 

العب ناشئ والذین انحصرت  14أ� ما �قابل  )%6,14(و�نس�ة قدرت بـ )ضعیف جدا(المستو� 

، �ما )31-20(والمقابلة للدرجة المع�ار�ة) مرة31-مرة24(نتائجهم ضمن الدرجات الخام التال�ة 

العب أ� بنس�ة  �37عدد من ناشئین بلغ  )ضعیف(تم تسجیل نس�ة مئو�ة متوسطة عند المستو� 

- مرة32(والدرجة الخام  )43-32(ع�ار�ة وذلك ضمن حدود الدرجة الم )%16,23(تقدر بــ

  ).مرة38

فنالح� �أن أعلى نس�ة مئو�ة تم تسجیلها �انت عند المستو� ) سنة12(أما �النس�ة للفئة العمر�ة  - 

- 44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  101أ� ما �عادل  )%44,30(و�نس�ة بلغت  )مقبول(

، و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم تحق�قها )مرة46-مرة41(والدرجة الخام  )55

العب ناشئ وذلك عند  64أ� ما �عادل  )%28,07(و�نس�ة قدرة بــ  )جید(�انت عند المستو� 

بینما بلغت أدنى نس�ة قدرت  ،)مرة52-مرة47(والدرجة الخام  )67- 56(الدرجة المع�ار�ة 

المقابل للدرجة  )جید جدا(وذلك عند المستو�  ینناشئ ینالعب 06أ� ما �عادل  )%2,63(بــ

، أما �ثاني أدنى نس�ة ف�انت عند المستو� )مرة58-مرة53(والدرجة الخام  )80-68(المع�ار�ة 

والذین انحصرت  ینناشئ ینالعب 10أ� ما �عادل  )%4,39(بنس�ة قدرت بــ )ضعیف جدا(

، �ما )31- 20(لمقابلة للدرجة المع�ار�ة وا )مرة34-مرة28(نتائجهم ضمن الدرجات الخام التال�ة 

العب أ� بنس�ة تقدر  �47عدد ناشئین بلغ  )ضعیف(تم تسجیل نس�ة مئو�ة متوسطة عند المستو� 

  .)مرة40-مرة35(والدرجة الخام  )43-32(وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة  )%20,61(بـ

  وعل�ه فإنه من خالل مقارنة نسب النتائج المتحصل علیها من قبل عینة الناشئین في اخت�ار

  :مع النسب المئو�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي یتضح لنا ما یلي "السرعة الحر��ة"

 جید جدا: المستو� المع�ار�  - 1

العبین  04قد بلغ عددهم   ) سنة11(نجد �أنه عند هذا المستو� �ان عدد الناشئین للفئة العمر�ة 

أ� بنس�ة  ینالعب 06بلغ عددهم     ) سنة12(، بینما الفئة العمر�ة )%1,75(أ� بنس�ة تقدر بــ

و�التالي نقول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما هما أقل مقارنة �النس�ة المقررة لهما  ،)2,63%(

  .)%4,86(في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ
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  جید: المستو� المع�ار�  - 2

لقد �انت النس�ة المئو�ة المحققة عند هذا المستو� هي نس�ة معتبرة، حیث نجد �أن عدد الناشئین 

، بینما نجد تواجد ناشئي )%30,70(العب ناشئ أ� بنس�ة تقدر بـ 70بلغ ) سنة11(للفئة العمر�ة

�لتا  وعل�ه �م�ن القول �أن، )%28,07(العب أ� بنس�ة  64قد بلغ ) سنة12(لفئة العمر�ةا

النسبتین لكلتا الفئتین تقعان فوق النس�ة المقررة لهما في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة 

 .)%24,52(بــ

  مقبول : المستو� المع�ار�  - 3

لقد سجل أكبر تمر�ز لالعبین في هذا المستو� لكلتا الفئتین، حیث نجد �أن عدد الناشئین للفئة 

، بینما نجد تمر�ز )%45,18(العب ناشئ أ� بنس�ة تقدر بــ 103بلغ ) سنة11(العمر�ة 

و�التالي نقول �أن  ،)%44,30(العب أ� بنس�ة  101قد بلغ ) سنة12(الناشئین للفئة العمر�ة 

�لتا النسبتین المتحصل علیهما هما أكبر مقارنة �النس�ة المقررة لهما في منحنى التوز�ع الطب�عي 

  .)%40,96(والمقدرة بــ

  ضعیف : المستو� المع�ار�  - 4

العب أ� بنس�ة تقدر  37عند هذا المستو� تمر�ز ) سنة11(حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة 

العب أ� ما �عادل  47تواجد ) سنة12(، بینما حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة )%16,23(ـبـ

أقل مقارنة �النس�ة المقررة  االمتحصل علیهما همو�التالي نقول �أن �لتا النسبتین ، )20,61%(

  .)%24,52(لهما في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

  ضعیف جدا : المستو� المع�ار�  - 5

من النس�ة المقررة لها ضمن منحنى التوز�ع  لمحققة عند هذا المستو� أكبرنجد �أن النس�ة المئو�ة ا

العب ناشئ أ� ما  14، حیث بلغ عددهم )سنة11(الطب�عي وهذا �النس�ة للفئة العمر�ة

أ� ما  ین ناشئینالعب 10حققت تواجد ) سنة12(، بینما نجد �أن الفئة العمر�ة )%6,14(�عادل

  .  )%4,86(رنة �النس�ة المقررة لها والمقدرة بــمقا وهي أقل �قلیل )%4,39(�عادل

    :االستنتاج

حققوا ثالثة نسب مئو�ة ) سنة11(ناشئي الفئة العمر�ة نستنتج من خالل �ل ما تم ذ�ره سا�قا �أن 

أكبر من النسب المقررة لهم في منحنى التوز�ع الطب�عي، حیث تواجدت هذه النسب في �ل من 

نسبتین ) سنة12(، بینما حق� ناشئو الفئة العمر�ة )ضعیف جدا - مقبول -جید( المستو� المع�ار� 

  ).مقبول -جید(أكبر من النسب المقررة لهم وهي عند �ل من المستو� المع�ار� 
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أغلب�ة نتائج عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة 

انحصرت ضمن المستو� المع�ار� 

  
السرعة في اخت�ار ) سنة12(و) سنة11

  .والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي

 فيیوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة 

  :عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي

  )سنة 12(نتائج عینة الناشئین 

النسبة 
المقررة 
لھا في 
المنحنى 
  الطبیعي

  )مدى المستوى المعیاري –الحد األعلى
)542.29– 56.92(  

 
  الدرجات الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%)  

486.39–542.29  09  3,95 4,86  
428.47–485.38  55  24,12 24,52  
371.55–428.46  95  41,67 40,96  
314.63–371.54 61  26,75 24,52  
257.71–314.62  08  3,51 4,86  

  99,72  %100  228  المجموع

  :لالنجاز المهار� 

�أن الحد األعلى للدرجات الخام المتحصل علیها ضمن 

و ) سنة11(�أفضل نتیجة �م�ن أن �حققها ناشئ 

0

10

20

30

40

50

جید جدا جید

1,75%

30,7%

2,63%

28

4,86%

)سنة11(النسبة المئویة للناشئین 
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أغلب�ة نتائج عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة  تمر�ز �ما تجدر اإلشارة �أن

انحصرت ضمن المستو� المع�ار�  "السرعة الحر��ة"وذلك في اخت�ار ) سنة12

  .أنظر الش�ل

11(یوضح النس�ة المئو�ة لنتائج عینة الناشئین) 49(الش�ل الب�اني رقم

والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي الحر��ة

یوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة ) 57

عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي لالنجاز المهار� ) األداء الكلي

المستویات 
  

  )سنة 11(نتائج عینة الناشئین 

) المستوى المعیاريمدى  –الحد األعلى(
)549.05– 59.62       (  

الحد األعلى(

 
  الدرجات الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%) 

الدرجات الخام

489.44–549.05  09 3,95 542.29
429.82–489.43  61  26,75 485.38
370.20–429.81  92  40,35 428.46
310.58–370.19  57  25,00 371.54

314.62 3,95  09 310.57–250.95  جدا 

المجموع  %100  228  المجموع

لالنجاز المهار� ) األداء الكلي(مستو�  عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في

�أن الحد األعلى للدرجات الخام المتحصل علیها ضمن ) 57(من خالل الجدول رقم 

�أفضل نتیجة �م�ن أن �حققها ناشئ  )542,29(و  )549,05(بلغ  

جید مقبول ضعیف ضعیف جدا

%

45,18%

16,23%

6,14%

28,07%

44,3%

20,61%

4,39%

24,52%

40,96%

24,52%

)سنة12(النسبة المئویة للناشئین  النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي

 الفصل الثالث          

�ما تجدر اإلشارة �أن - 

12(و) سنة11(

أنظر الش�ل.)مقبول وجید(

الش�ل الب�اني رقم

57(الجدول رقم 

األداء الكلي(مستو� 

  
  

الدرجة 
  المعیاریة

  
  

المستویات 
  المعیاریة

  جید جدا  80 – 68
  جید   67 – 56
  مقبول  55 – 44
  ضعیف  43 – 32
جدا   ضعیف 31 – 20

المجموع

عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في

من خالل الجدول رقم  �الح�

 )5(المستو�ات 

ضعیف جدا

%
4,86%

النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي
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 )250,95(على الترتیب، بینما الحد األدنى لنفس الفئتین وعلى نفس االخت�ار فقد بلغ) سنة12(

على الترتیب، و�ذلك تص�ح حدود الدرجات الخام المتواجدة ضمن الدرجات المع�ار�ة   )257,71(و

، )سنة11(�النس�ة لناشئ الفئة العمر�ة  )549,05- 250,95(ما بین تتراوح ق�متها ) 20-80(

، وقد تم الحصول على حدود الدرجات )سنة12(�النس�ة للفئة العمر�ة  )542,29-257,71(و

لفئة  )59,62(المقدر �المد� " )1,2(�عد طرح االنحراف المع�ار�  )5(الخام للمستو�ات 

 )59,62(حد األعلى أو من خالل إضافة المد� من ال)" سنة12(للفئة  )56,92(و) سنة11(

حیث تطب� هذه العمل�ة ف�ما یخص متغیر .(للحد األدنى لكل فئة عمر�ة على التوالي )56,92(و

  )األداء الكلي لإلنجاز

�ما یتبین أ�ضا من خالل النتائج الموضحة في الجدول المذ�ور أعاله ف�ما یتعل� �عدد الناشئین  - 

في �ل مستو� ودرجة مع�ار�ة وذلك �عد المعالجة اإلحصائ�ة للنتائج الخام، أن  والنس�ة المقدرة لهم

 )مقبول(�انت عند المستو� ) سنة11(أكبر نس�ة مئو�ة تم تسجیلها من طرف ناشئ الفئة العمر�ة 

 )55- 44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  92أ� ما �عادل  )%40,35(و�نس�ة بلغت 

، و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم )429,81-370,20(والدرجة الخام 

أ� ما �عادل  )%26,75(و�نس�ة قدرة بــ )جید(تسجیلها أو الحصول علیها �انت عند المستو� 

 ،)489,43- 429,82(والدرجة الخام  )67-56(العب ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  61

العبین ناشئین وذلك عند  09أ� ما �عادل  )%3,95(بینما سجل تواجد أدنى نس�ة قدرت بــ

 )80- 68(المقابل للدرجة المع�ار�ة  )جید جدا(مستو�ین مع�ار�ین وهما �ل من المستو� 

والمستو� المع�ار� اآلخر فقد �ان عند ) 549,05-489,44(والمحصور بین الدرجة الخام 

- 250,95( جة الخاموالدر ) 31-20(المقابلة للدرجة المع�ار�ة  )ضعیف جدا(المستو� 

 �57عدد من ناشئین بلغ  )ضعیف(، �ما تم تسجیل نس�ة مئو�ة متوسطة عند المستو� )310,57

والدرجة  )43- 32(وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة  )%25,00(العب أ� بنس�ة تقدر بــ

  ).370,19-310,58(الخام 

فنالح� �أن أعلى نس�ة مئو�ة تم تسجیلها �انت عند المستو� ) سنة12(أما �النس�ة للفئة العمر�ة  - 

-44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  95أ� ما �عادل  )%41,67(و�نس�ة بلغت  )مقبول(

، و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم )428,46-371,55(والدرجة الخام  )55

العب ناشئ  61أ� ما �عادل  )%26,75(و�نس�ة قدرة بــ  )ضعیف(تحق�قها �انت عند المستو� 

بینما بلغت أدنى  ،)371,54- 314,63(والدرجة الخام  )43-32(وذلك عند الدرجة المع�ار�ة 
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 )ضعیف جدا(وذلك عند المستو�  ینناشئ ینالعب 08أ� ما �عادل  )%3,51(نس�ة قدرت بــ

، أما �ثاني أدنى نس�ة )314,62-257,71(والدرجة الخام  )31- 20(المقابل للدرجة المع�ار�ة 

والذین  ینناشئ ینالعب 09أ� ما �عادل  )%3,95(بنس�ة قدرت بــ )جید جدا(ف�انت عند المستو� 

والمقابلة للدرجة المع�ار�ة  )542,29-486,39(انحصرت نتائجهم ضمن الدرجات الخام التال�ة 

العب  �55عدد ناشئین بلغ  )جید(، �ما تم تسجیل نس�ة مئو�ة متوسطة عند المستو� )68-80(

والدرجة الخام  )67-56(وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة  )%24,12(أ� بنس�ة تقدر بــ

)428,47-485,38(. 

  داء مستو� األوعل�ه فإنه من خالل مقارنة نسب النتائج المتحصل علیها من قبل عینة الناشئین في

مع النسب المئو�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي یتضح لنا ما " لإلنجاز المهار� "الكلي 

  :یلي

 جید جدا: المستو� المع�ار�  - 1

وهذا عند ناشئي الفئة العمر�ة  )%3,95(ـالعبین في هذا المستو� أ� بنس�ة تقدر بـ 09تواجد 

، و�التالي فإن �لتا النسبتین لكلتا الفئتین )سنة12(و�نفس الشيء عند الفئة العمر�ة ) سنة11(

  .)%4,86(تقعان تحت النس�ة المقررة لهما في منحنى التوز�ع الطب�عي 

  جید: المستو� المع�ار�  - 2

لقد �انت النس�ة المئو�ة المحققة عند هذا المستو� هي نس�ة معتبرة، حیث سجل عدد الناشئین للفئة 

وهي نس�ة أكبر من النس�ة المقررة  )%26,75(العب أ� ما �قابل  61تواجد ) سنة11(العمر�ة 

) سنة12(، بینما نجد �أن الفئة العمر�ة )%24,52(لها في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بـ

العب  55أ� ما �عادل  )%24,12(من النس�ة المقررة لها والتي بلغت �قلیل سجلت نس�ة أقل

 .  ناشئ

  قبول م: المستو� المع�ار�  - 3

لقد سجل أكبر تمر�ز لالعبین في هذا المستو� لكلتا الفئتین، حیث نجد �أن عدد الناشئین للفئة 

والتي لم تكن �اف�ة لتكون  )%40,35(العب ناشئ أ� بنس�ة تقدر بــ 92بلغ ) سنة11(العمر�ة 

وهي النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي، بینما نجد تمر�ز  )%40,96(أكبر من 

وهي أكبر مقارنة ) %41,67(العب أ� بنس�ة 95قد بلغ ) سنة12(الناشئین للفئة العمر�ة 

  .رة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي�النس�ة المقر 
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العب أ� بنس�ة تقدر  57عند هذا المستو� تمر�ز 

العب أ� ما �عادل 61تواجد ) سنة

و�التالي نقول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما هما أكبر مقارنة �النس�ة المقررة 

العبین أ� بنس�ة  09بلغ ) سنة11

أ� بنس�ة  ینالعب08قد بلغ ) سنة

النسبتین لكلتا الفئتین تقعان تحت النس�ة المقررة لهما في 

حققوا نسبتین مئو�تین ) سنة11(نستنتج من خالل �ل ما تم ذ�ره سا�قا �أن ناشئي الفئة العمر�ة 

تواجدت هاتین النسبتین في �ل من 

أ�ضا نسبتین أكبر من ) سنة12(، بینما حق� ناشئو الفئة العمر�ة 

  ).ضعیف 

لإلنجاز "ء الكلي في مستو� األدا

بینما نجد �أن تكتل وتجمع أكبر عدد 

  ).مقبول وضعیف(�ان ضمن �ل من المستو� المع�ار� 

  
األداء (مستو�  في) سنة12(و) سنة

  .والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي
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جید جدا جید
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4,86%
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  ضعیف : المستو� المع�ار� 

عند هذا المستو� تمر�ز ) سنة11(حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة 

سنة12(، بینما حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة 

و�التالي نقول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما هما أكبر مقارنة �النس�ة المقررة 

  .)%24,52(مقدرة بـلهما في منحنى التوز�ع الطب�عي وال

  ضعیف جدا : المستو� المع�ار� 

11(نجد عند هذا المستو� تواجد عدد من الناشئین للفئة العمر�ة 

سنة12(، بینما نجد تواجد ناشئي الفئة العمر�ة )%

النسبتین لكلتا الفئتین تقعان تحت النس�ة المقررة لهما في  �لتا وعل�ه �م�ن القول �أن

  .)%4,86(منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

نستنتج من خالل �ل ما تم ذ�ره سا�قا �أن ناشئي الفئة العمر�ة 

تواجدت هاتین النسبتین في �ل من  أكبر من النسب المقررة لهم في منحنى التوز�ع الطب�عي، حیث

، بینما حق� ناشئو الفئة العمر�ة )ضعیف- جید( المستو� المع�ار� 

 -مقبول(النسب المقررة لهم وذلك عند �ل من المستو� المع�ار� 

في مستو� األدا) سنة11(�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج الفئة العمر�ة 

بینما نجد �أن تكتل وتجمع أكبر عدد  ،)مقبول وجید(انحصرت ضمن المستو� المع�ار� 

�ان ضمن �ل من المستو� المع�ار� ) سنة12(من أفراد الفئة العمر�ة 

سنة11(یوضح النس�ة المئو�ة لنتائج عینة الناشئین) 50(الش�ل الب�اني رقم

والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي لالنجاز المهار� ) الكلي

جید مقبول ضعیف ضعیف جدا

%

40,35%

25%

3,95%

24,12%

41,67%

26,75%

3,51%

24,52%

40,96%

24,52%

)سنة12(النسبة المئویة للناشئین  النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي

 الفصل الثالث          

المستو� المع�ار�  - 4

حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة 

، بینما حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة )%25,00(ـبـ

و�التالي نقول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما هما أكبر مقارنة �النس�ة المقررة ، )26,75%(

لهما في منحنى التوز�ع الطب�عي وال

المستو� المع�ار�  - 5

نجد عند هذا المستو� تواجد عدد من الناشئین للفئة العمر�ة 

%3,95(تقدر بــ

وعل�ه �م�ن القول �أن ،)3,51%(

منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

    :االستنتاج

نستنتج من خالل �ل ما تم ذ�ره سا�قا �أن ناشئي الفئة العمر�ة 

أكبر من النسب المقررة لهم في منحنى التوز�ع الطب�عي، حیث

المستو� المع�ار� 

النسب المقررة لهم وذلك عند �ل من المستو� المع�ار� 

�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج الفئة العمر�ة  - 

انحصرت ضمن المستو� المع�ار�  "المهار� 

من أفراد الفئة العمر�ة 

الش�ل الب�اني رقم

ضعیف جدا

%
4,86%

النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي
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مستو�  فيیوضح الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة وعدد الالعبین الناشئین والنسب المئو�ة ) 58(الجدول رقم 

  :عند �ل مستو� والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي ل�طار�ة االخت�ارات المقترحة) األداء الكلي(

  
  

الدرجة 
  المعیاریة

  
  

المستویات 
  المعیاریة

  )سنة 12(نتائج عینة الناشئین   )سنة 11(نتائج عینة الناشئین 

النسبة 
المقررة 
لھا في 
المنحنى 
  الطبیعي

) مدى المستوى المعیاري –الحد األعلى(
)1035.3– 94.12       (  

  )مدى المستوى المعیاري –الحد األعلى(
)1026.73– 90.69(  

 
  الدرجات الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%) 

 
  الدرجات الخام

عدد 
الناشئین 
عند كل 
  مستوى

النسبة 
المئویة
(%)  

  4,86 3,95  09  1026.7–936.05 2,63 06 1035.3–941.19  جید جدا  80 – 68

  24,52 25,00  57  936.04–845.36 28,95  66  941.18–847.07  جید   67 – 56
  40,96 42,11  96  845.35–754.66 39,04  89  847.06–752.95  مقبول  55 – 44
  24,52 26,32  60 754.65–663.97 27,19 62  752.94–658.83  ضعیف  43 – 32
  4,86 2,63  06  663.96–573.27 2,19  05 658.82–564.70  جدا   ضعیف 31 – 20

  99,72  %100  228  المجموع  %100  228  المجموع

  :ل�طار�ة االخت�ارات) األداء الكلي(مستو�  عرض ومناقشة نتائج عینة ال�حث في

�أن الحد األعلى للدرجات الخام المتحصل علیها ضمن ) 58(من خالل الجدول رقم  �الح�

و ) سنة11(�أفضل نتیجة �م�ن أن �حققها ناشئ  )1026,7(و  )1035,3(بلغ  )5(المستو�ات 

 )564,70(على الترتیب، بینما الحد األدنى لنفس الفئتین وعلى نفس االخت�ار فقد بلغ) سنة12(

على الترتیب، و�ذلك تص�ح حدود الدرجات الخام المتواجدة ضمن الدرجات المع�ار�ة   )573,27(و

، )سنة11(�النس�ة لناشئ الفئة العمر�ة  )1035,3- 564,70(تتراوح ق�متها ما بین ) 20-80(

، وقد تم الحصول على حدود الدرجات )سنة12(�النس�ة للفئة العمر�ة  )1026,7-573,27(و

لفئة  )94,12(المقدر �المد� " )1,2(�عد طرح االنحراف المع�ار�  )5(الخام للمستو�ات 

 )94,12(لى أو من خالل إضافة المد� من الحد األع)" سنة12(للفئة  )90,69(و) سنة11(

حیث تطب� هذه العمل�ة ف�ما یخص متغیر .(للحد األدنى لكل فئة عمر�ة على التوالي )90,69(و

  )األداء الكلي لإلنجاز

�ما یتبین من خالل مالحظة الجدول المذ�ور أعاله ف�ما یتعل� �عدد الناشئین والنس�ة المقدرة  - 

�ة وذلك �عد المعالجة اإلحصائ�ة للنتائج الخام، أن أكبر نس�ة لهم في �ل مستو� ودرجة مع�ار 

و�نس�ة  )مقبول(�انت عند المستو� ) سنة11(مئو�ة تم تسجیلها من طرف ناشئ الفئة العمر�ة 

والدرجة الخام  )55-44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  89أ� ما �عادل  )%39,04(بلغت 

، و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم تسجیلها أو الحصول )752,95-847,06(

العب ناشئ وذلك  66أ� ما �عادل  )%28,95(و�نس�ة قدرة بــ )جید(علیها �انت عند المستو� 
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بینما بلغت أدنى نس�ة  ،)941,18- 847,07(والدرجة الخام ) 67-56(عند الدرجة المع�ار�ة 

المقابل  )ضعیف جدا( العبین ناشئین وذلك عند المستو�  05دل أ� ما �عا )%2,19(قدرت بــ

، أما �ثاني أدنى نس�ة ف�انت )658,82-564,70(والدرجة الخام  )31- 20(للدرجة المع�ار�ة 

العبین ناشئین والذین  06أ� ما �قابل  )%2,63(و�نس�ة قدرت بـ )جید جدا(عند المستو� 

والمقابلة للدرجة ) 1035,3-941,19(انحصرت نتائجهم ضمن الدرجات الخام التال�ة 

�عدد من ناشئین  )ضعیف(، �ما تم تسجیل نس�ة مئو�ة متوسطة عند المستو� )80-68(المع�ار�ة

 )43- 32(وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة  )%27,19(العب أ� بنس�ة تقدر بــ 62بلغ 

  ).752,94-658,83(والدرجة الخام 

فنالح� �أن أعلى نس�ة مئو�ة تم تسجیلها �انت عند المستو� ) سنة12(أما �النس�ة للفئة العمر�ة  - 

-44(ناشئ وذلك عند الدرجة المع�ار�ة  96أ� ما �عادل  )%42,11(و�نس�ة بلغت  )مقبول(

، و�درجة أقل و�ثاني أعلى نس�ة من النتائج التي تم )845,35-754,66(والدرجة الخام  )55

العب ناشئ  60أ� ما �عادل  )%26,32(و�نس�ة قدرة بــ  )ضعیف(تحق�قها �انت عند المستو� 

بینما بلغت أدنى  ،)754,65- 663,97(والدرجة الخام  )43-32(وذلك عند الدرجة المع�ار�ة 

 )ضعیف جدا(اشئین وذلك عند المستو� العبین ن 06أ� ما �عادل  )%2,63(نس�ة قدرت بــ

، أما �ثاني أدنى نس�ة )663,96-573,27(والدرجة الخام  )31- 20(المقابل للدرجة المع�ار�ة 

العبین ناشئین والذین  09أ� ما �عادل  )%3,95(بنس�ة قدرت بــ )جید جدا(ف�انت عند المستو� 

والمقابلة للدرجة المع�ار�ة  )1026,7-936,05(انحصرت نتائجهم ضمن الدرجات الخام التال�ة 

العب  �57عدد ناشئین بلغ  )جید(، �ما تم تسجیل نس�ة مئو�ة متوسطة عند المستو� )68-80(

والدرجة الخام  )67-56(وذلك ضمن حدود الدرجة المع�ار�ة  )%25,00(أ� بنس�ة تقدر بــ

)845,36-936,04(. 

 مستو� األداء صل علیها من قبل عینة الناشئین في وعل�ه فإنه من خالل مقارنة نسب النتائج المتح

مع النسب المئو�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي یتضح لنا ما " ل�طار�ة االخت�ارات"الكلي 

  :یلي

 جید جدا: المستو� المع�ار�  - 1

العبین  06قد بلغ عددهم   ) سنة11(نجد �أنه عند هذا المستو� �ان عدد الناشئین للفئة العمر�ة 

العبین أ� بنس�ة  09بلغ عددهم     ) سنة12(، بینما الفئة العمر�ة )%2,63(أ� بنس�ة تقدر بــ



"الالعبین الناشئین"عینة ال�حث نتائج عرض ومناقشة                 الفصل الثالث            

 

 282 

و�التالي نقول �أن �لتا النسبتین المتحصل علیهما هما أقل مقارنة �النس�ة المقررة لهما  ،)3,95%(

  .)%4,86(في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

  جید: المستو� المع�ار�  - 2

لقد �انت النس�ة المئو�ة المحققة عند هذا المستو� هي نس�ة معتبرة، حیث نجد �أن عدد الناشئین 

، بینما نجد تواجد ناشئي )%28,95(العب ناشئ أ� بنس�ة تقدر بـ 66بلغ ) سنة11(للفئة العمر�ة

 �لتا وعل�ه �م�ن القول �أن، )%25,00(العب أ� بنس�ة  57قد بلغ ) سنة12(الفئة العمر�ة

النسبتین لكلتا الفئتین تقعان فوق النس�ة المقررة لهما في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة 

 .  )%24,52(بــ

  مقبول : المستو� المع�ار�  - 3

لقد سجل أكبر تمر�ز لالعبین في هذا المستو� لكلتا الفئتین، حیث نجد �أن عدد الناشئین للفئة 

والتي لم تكن �اف�ة لتكون  )%39,04(العب ناشئ أ� بنس�ة تقدر بــ 89بلغ ) سنة11(العمر�ة 

وهي النس�ة المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي، بینما نجد تمر�ز  )%40,96(أكبر من 

وهي أكبر مقارنة ) %42,11(العب أ� بنس�ة 96قد بلغ ) سنة12(الناشئین للفئة العمر�ة 

  .ز�ع الطب�عي�النس�ة المقررة لها في منحنى التو 

  ضعیف : المستو� المع�ار�  - 4

العب أ� بنس�ة تقدر  62عند هذا المستو� تمر�ز ) سنة11(حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة 

العب أ� ما �عادل 60تواجد ) سنة12(، بینما حققت عینة الناشئین للفئة العمر�ة )%27,19(ـبـ

المتحصل علیهما هما أكبر مقارنة �النس�ة المقررة و�التالي نقول �أن �لتا النسبتین ، )26,32%(

  .)%24,52(لهما في منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بـ

  ضعیف جدا : المستو� المع�ار�  - 5

العبین أ� بنس�ة  05بلغ ) سنة11(نجد عند هذا المستو� تواجد عدد من الناشئین للفئة العمر�ة 

العبین أ� بنس�ة 06قد بلغ ) سنة12(الفئة العمر�ة ، بینما نجد تواجد ناشئي )%2,19(تقدر بــ

�لتا النسبتین لكلتا الفئتین تقعان تحت النس�ة المقررة لهما في  وعل�ه �م�ن القول �أن ،)2,63%(

  .)%4,86(منحنى التوز�ع الطب�عي والمقدرة بــ

    :االستنتاج

حققوا نسبتین مئو�تین ) سنة11(نستنتج من خالل �ل ما تم ذ�ره سا�قا �أن ناشئي الفئة العمر�ة 

أكبر من النسب المقررة لهم في منحنى التوز�ع الطب�عي، حیث تواجدت هاتین النسبتین في �ل من 



"الالعبین الناشئین"عینة ال�حث 

 

 

ثالثة نسب أكبر من ) سنة12(، بینما حق� ناشئو الفئة العمر�ة 

  ).ضعیف - بولمق

ل�طار�ة "في مستو� األداء الكلي 

بینما نجد �أن تكتل وتجمع أكبر  

 .)ل وضعیفمقبو(�ان ضمن �ل من المستو� المع�ار� 

  
األداء (مستو�  في) سنة12(و) سنة11

  .والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي
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، بینما حق� ناشئو الفئة العمر�ة )ضعیف - جید( المستو� المع�ار� 

بولمق - جید(النسب المقررة لهم وهي عند �ل من المستو� المع�ار� 

في مستو� األداء الكلي ) سنة11(�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج الفئة العمر�ة 

 ،)مقبول وجید(انحصرت ضمن المستو� المع�ار� 

�ان ضمن �ل من المستو� المع�ار� ) سنة12(عدد من أفراد الفئة العمر�ة 

11(یوضح النس�ة المئو�ة لنتائج عینة الناشئین) 51(الش�ل الب�اني رقم

والنسب المقررة لها في منحنى التوز�ع الطب�عي ل�طار�ة االخت�ارات المقترحة) الكلي

جید مقبول ضعیف ضعیف جدا

%

39,04%

27,19%

2,19%

25%

42,11%

26,32%

2,63%

24,52%

40,96%

24,52%

4

)سنة12(النسبة المئویة للناشئین  النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي

 الفصل الثالث          

المستو� المع�ار� 

النسب المقررة لهم وهي عند �ل من المستو� المع�ار� 

�ما تجدر اإلشارة �أن أغلب�ة نتائج الفئة العمر�ة  - 

انحصرت ضمن المستو� المع�ار�  "االخت�ارات

عدد من أفراد الفئة العمر�ة 

  .الح� الش�ل

الش�ل الب�اني رقم

الكلي

 

  

  

  

  

  

  

ضعیف جدا

%4,86%

النسبة المقررة في المنحنى الطبیعي



  

      الفصل الرا�ع

  �الفــرض�اتمناقشة النتائج 
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  :عرض ومناقشة نتائج الفرض�ات

وجود أكاد�م�ات �رو�ة على مستو� مدارس  عدموالتي تشیر إلى  :األولىمناقشة الفرض�ة 

األند�ة �عتبر سبب رئ�سي في اعتماد هذه األخیرة على مصادر استقطاب محدودة و�التالي إم�ان�ة 

  .اكتشاف مواهب من المستو� العالي ��ون بنس�ة ضئیلة

 .�مثل تحلیل أسئلة المحور األول من االستب�ان) 59(الجدول رقم 

  المعاییر                              
  األسئلــــــة

  النسبة  اإلجابة
  المئویة

  2كا

  المحسوبة
  2كا

  المجدولة
الدال
  لة 

 
 
 
  على ماذا تعتمدون في جلب المواھب؟ -1

  62.5  اآلباء واألولیاء -

 
56.14  

 
9.48  

 
  دال

األحیاء والدورات  -
  الریاضیة

16.66  

  4.16  الجمعیات الریاضیة -

  8.33  التربویةالمؤسسات  -

  8.33  االحتماالت السابقة  -

تقـومون بعملیة االنتقال  والتنقیب عن  -2
سنة  )12-11(المواھب الناشئة للفئة العمریة 

بصفة دوریة على مستوى مناطق مختلفة من 
  الوطن؟

   8.33  نعم -

33.32 

 

3.84 

 

 دال
  ال -

91.66  

ما ھي الجھات التي تعتمدون علیھا في  -3
  عملیة البحث واكتشاف المواھب؟

  81.25  داخل المنطقة -
 

52.12 

 

5.99 

 

 دال

داخل المنطقة  -
  والمناطق المجاورة

18.75  

من مختلف مناطق  -
  الوطن

00  

 اإلمكانات ھل یتوفر النادي لدیكم، على -4
لكم  تسمحالتي ریاضیة المنشآت المرافق ووال
ام بعملیة البحث واستقطاب الموھوبین من بالقی

  ؟الناشئین

  31,25  نعم -
 

14.62  
 

3.84  

  
  ال - دال

68,75  

ھل عدم وجود قاعدة عریضة من المواھب  -5
الناشئة یقلل من احتمالیة اكتشاف العبین 

  موھوبین من المستوى العالي؟

  66.66  نعم -
 دال 5.99 25.12

  10,41  ال -

  22,91  أحیانا -

  مدارسھل ترى بأن عدم وجود  -6
كرویة أكادیمیة على مستوى األندیة مھیأة من 

  المالعب -العتاد الریاضي(حیث 
  مكان - الصاالت المغطاة –المفتوحة 

لھ تأثیر في عدم  )لإلیواء وغیرھا من المنشآت
  استقطاب عدد كبیر من المواھب الناشئة؟

  نعم -
77.08   

42.12 

 

 

5.99 

 

 

 دال
  ال -

6.25  

  16.66  نوعا ما -

والوسائل  اإلمكانیاتما مدى استجابة  -7
والمنشآت المتوفرة على مستوى األندیة لدیكم 

مع متطلبات عملیة استقطاب واكتشاف 
  لرعایتھم والتكفل بھم؟ سنة )12- 11(المواھب 

  سؤال مفتوح -
 /  /  /  /  

  دال  5.86  37.24  74.65  /  المعدل -
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نالح� �أن أغلب إجا�ات المدر�ین تمثلت في أنهم �عتمدون على  )59(فمن خالل السؤال رقم  - 

المحسو�ة  )�2ا(، و�ذا ق�مة )62,5(اآل�اء واألول�اء في جلب المواهب حیث �انت نسبتهم تقدر بــــ

 و�التالي وجود داللة إحصائ�ة تدعم وتأید )9,48(المجدولة  )�2ا(أكبر من ق�مة ) 56,14(

اإلجا�ة السا�قة، وهذا ما �فسر �أن المدارس الكرو�ة ألند�ة الغرب الجزائر� ال تقوم �ال�حث 

والذهاب إلى المواهب واستقطابها وٕانما تنتظر قدوم المواهب إلیها مما یدل على عدم تنوع مصادر 

  .جلب واستقطاب المواهب الناشئة

ر�ین تمثلت في أنهم ال �قومون �عمل�ة فنالح� �أن أغلب إجا�ات المد )02(أما السؤال رقم  - 

االنتقال والتنقیب عن المواهب الناشئة �صفة دور�ة على مستو� مناط� مختلفة من الوطن، وذلك 

�سبب نقص اإلم�ان�ات والوسائل للتنقل وعدم القدرة على جلب هؤالء المواهب وهذا نظرا لصغر 

، )91,66(بهم حیث �انت نسبتهم تقدر بــــ سن الطفل وعدم وجود م�ان لإلیواء لرعایتهم والتكفل 

و�التالي وجود داللة  )3,84(المجدولة  )�2ا(أكبر من ق�مة  )33,32(المحسو�ة  )�2ا(و�ذا ق�مة 

إحصائ�ة تدعم وتأید اإلجا�ة السا�قة، وهذا ما �فسر و�برر �أن عدم وجود المدارس الكرو�ة 

فل بها �عرقل و�ـز�د من تعقید عمل�ة التنقیب عن األكاد�م�ة التي تعمل على رعا�ة المواهب والتك

  .المواهب الناشئة واستقطابها

فنالح� �أن أغلب إجا�ات المدر�ین تمثلت في أن الجهات التي �عتمدون  )03(أما السؤال رقم  - 

علیها في ال�حث واكتشاف المواهب تقتصر على المنطقة التي یتواجد فیها الناد� حیث �انت 

المجدولة  )�2ا(أكبر من ق�مة  )52,12(المحسو�ة  )�2ا(، و�ذا ق�مة )81,25(نسبتهم تقدر بــــ

اللة إحصائ�ة تدعم وتأید اإلجا�ة السا�قة، وهذا ما �فسر اعتمادهم في و�التالي وجود د )5,99(

عمل�ة ال�حث واكتشاف المواهب على مصادر محدودة تتمثل في المستو� المحلي لم�ان تواجد 

، و�التالي احتمال�ة اكتشاف المواهب أو ما �سمى �العصافیر النادرة تكون بنس�ة ضع�فة، الناد�

�أن نجاح عمل�ة االكتشاف أو االنتقاء تعتمد على إعطاء الوقت  � صالحموفوهذا ما أشار إل�ه 

الكافي إلجراء هذه العمل�ة مع ضرورة أن تكون شاملة انطالقا من األح�اء الشعب�ة في البلد�ات 

  )127، صفحة 2017صالح موف�، ( .فالوال�ات ثم االنتقاء النهائي

فنالح� �أن أغلب إجا�ات المدر�ین تمثلت في أن الناد� لدیهم ال یتوفر  )04(أما السؤال رقم  - 

ة ال�حث واستقطاب تسمح لهم �الق�ام �عمل�التي ر�اض�ة المنشآت المراف� و اإلم�انات والعلى 

المحسو�ة  )�2ا(، و�ذا ق�مة )68,75(حیث �انت نسبتهم تقدر بــــ الموهو�ین من الناشئین
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و�التالي وجود داللة إحصائ�ة تدعم وتأید  )3,84(المجدولة  )�2ا(أكبر من ق�مة ) 14,62(

اإلجا�ة السا�قة، وهذا ما �فسر �أن الق�ام �عمل�ة االكتشاف من خالل ال�حث عن المواهب الناشئة 

واستقطابها ال �م�ن أن ��ون في ظل النقائص الموجودة والمتمثلة في عدم وجود مراف� ومنشآت 

  . تسمح بذلك

فنالح� �أن أغلب إجا�ات المدر�ین تمثلت في أن عدم وجود قاعدة  )05(أما السؤال رقم  - 

عر�ضة من الموهو�ین الناشئین �قلل من احتمال�ة اكتشاف العبین موهو�ین من المستو� العالي 

 )�2ا(مة أكبر من ق� )25,12(المحسو�ة  )�2ا(، و�ذا ق�مة )66,66(حیث �انت نسبتهم تقدر بــــ

و�التالي وجود داللة إحصائ�ة تدعم وتأید اإلجا�ة السا�قة، وهذا ما �فسر و�ؤ�د  )5,99(المجدولة 

�أنه �لما زادت قاعدة استقطاب المواهب الناشئة �لما زاد احتمال الحصول على العبین موهو�ین 

  .من المستو� العالي و�التالي نجاح عمل�ة االكتشاف والع�س صح�ح

فنالح� �أن أغلب إجا�ات المدر�ین تمثلت في أن عدم وجود مدارس  )06(أما السؤال رقم  - 

�رو�ة أكاد�م�ة على مستو� األند�ة والمه�أة من حیث المنشآت الر�اض�ة له تأثیر في عدم 

 )�2ا(، و�ذا ق�مة )77,08(استقطاب عدد �بیر من المواهب الناشئة حیث �انت نسبتهم تقدر بــــ 

و�التالي وجود داللة إحصائ�ة تدعم  )5,99(المجدولة  )�2ا(أكبر من ق�مة ) 42,12(و�ة المحس

وتأید اإلجا�ة السا�قة، وهذا ما �فسر و�ؤ�د على أهم�ة وجود هذه األكاد�م�ات في ز�ادة قاعدة 

استقطاب المواهب الناشئة و�التالي ز�ادة إم�ان�ة الحصول على العبین موهو�ین من المستو� 

  .لي وهذا مما �ساعد و�ساهم في إنجاح عمل�ة االكتشافالعا

ف�ان محتواها حول معرفة النقائص التي تواجه عمل�ة  )07(أما ف�ما یخص الع�ارة المفتوحة رقم  - 

سنة وهذا ف�ما یخص توفیر  )12- 11(ال�حث واستقطاب الموهو�ین من الناشئین للمرحلة العمر�ة 

ذلك من خالل معرفة وجهة نظر المدر�ین، حیث �انت إجا�اتهم المنشآت واإلم�ان�ات لهذه الفئة و 

مطا�قة لتوقعات الطالب ال�احث، و�معنى أدق وهو أن عمل�ة اكتشاف الموهو�ین من الناشئین ال 

�م�ن أن تنجح في ظل هذه النقائص والمتمثلة في نقص اإلم�ان�ات وعدم وجود مراكز التكو�ن 

  .تعمل على رعایتهم والتكفل بهموغیرها من المنشآت الر�اض�ة التي 

  من خالل القراءات السا�قة لمختلف إجا�ات المدر�ین واستنادا إلى النتائج

المتحصل علیها في الجدول الساب� الذ�ر والمؤ�دة �الطر�قة اإلحصائ�ة، نجد �أن جم�ع أسئلة 

اهب الناشئة یتوقف المحور األول دالة إحصائ�ا، ومنه �م�ن القول �أن استقطاب وتوس�ع قاعدة المو 
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نظرة مستقبل�ة واضحة لهذه األند�ة وذلك من خالل توفیر وٕانشاء أكاد�م�ات إستراتیج�ة و  على وجود

�رو�ة ول�س توفیرها فق� بل توفیرها من المستو� الجید ووف� معاییر عالم�ة، ألن هذه األخیرة 

تعمل على تذلیل العق�ات أمام عمل�ة اكتشاف المواهب من خالل ز�ادة إم�ان�ة الحصول على 

المستو� العالي، حیث �عتبر وجود هذه األكاد�م�ات �أول وأهم خطوة في العبین موهو�ین من 

�أن وضع أ� إستراتیج�ة في المجال الر�اضي  "حمید شرف"إنجاح هذه العمل�ة، وهذا ما أكده 

�عتمد في األساس على المنشآت الر�اض�ة والتي بدورها تعتبر من أهم العناصر الرئ�س�ة في إنجاح 

شرف عبد ( .فة عامة ونجاح أ� برنامج في التدر�ب الر�اضي �صفة خاصةالعمل�ة اإلدار�ة �ص

، وعدم وجود هذه األكاد�م�ات یز�د من صعو�ة وتعقید هذه العمل�ة )273، صفحة 1999الحمید، 

العتمادهم على �النس�ة للمدر�ین والخبراء مهما �انت �فاءاتهم ومستواهم العلمي، وذلك نظرا 

المستو� المحلي لم�ان تواجد الناد� في عمل�ة االستقطاب مما یجعلهم أمام حتم�ة اكتشاف مواهب 

وعل�ه نستط�ع القول �أن   )6(و )5(، وهذا ما أكدته �ل من نتائج السؤال العددو  المستو�  محدودة

أكبر من ق�مة  )37.24( المحسو�ة) �2ا(، و�ذا ق�مة )74.65(بنس�ة  الفرض�ة األولى تحققت

لمجموع الع�ارات الموضحة سا�قا، ومنه وجود داللة إحصائ�ة و�التالي  )5.86(المجدولة ) �2ا(

وجود أكاد�م�ات �رو�ة على مستو� مدارس األند�ة �عتبر سبب  عدم�أن  �قبل الفرض الذ� یؤ�د

�ان�ة اكتشاف مواهب من رئ�سي في اعتماد هذه األخیرة على مصادر استقطاب محدودة و�التالي إم

 .المستو� العالي ��ون بنس�ة ضئیلة
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 : مناقشة الفرض�ة الثان�ة

المدر�ین على األسس التقلید�ة المبن�ة على المالحظة العشوائ�ة الغیر أغلب اعتماد  وتشیر إلى

  .في أغلب األح�ان بهذا المیدان مجهلهو  تهمو�فاء همتكو�ن لنقصوذلك المواهب  كتشافامؤسسة في 

  �مثل تحلیل أسئلة المحور الثاني من االستب�ان) 60(الجدول رقم 

  المعاییر                                    
    األسئلـــــــة

  النسبةاإلجابة              
  المئویة

  2كا

  المحسوبة
  2كا

  المجدولة
  الداللة 

  

على مستوى النادي الذي تشرفون  -1
فیھ على عملیة التدریب من یقوم 

 بعملیة اكتشاف المواھب للفئة العمریة
  سنة؟) 12- 11(

  72.91  مدرب الفئة -
  

39.12  
  

  
5.99  
  

  
 دال

 

  27.08  المدیر الفني الریاضي -

  00  خبراء وأخصائیین -

خالل مساركم التكویني، ھل  -2

والقیاسات أثناء  استعمال االختبارات

عملیة االكتشاف كان یندرج ضمن ھذا 

  التكوین؟

  29.16  نعم -

 دال 3.84 8.32
  70.83  ال -

تمنحك الجھات المسؤولیة  -3

تربصات وتكوینات مستمرة في مجال 

  كرة القدم؟

   4,16  دائما -

42,16 

 

7,81 

 

  12,5  أحیانا - دال

  18,75  نادرا -

  64,58  أبدا -

  ھل تنتھجون طرق وأسالیب  -4
معینة أو خاصة أثناء قیامكم بعملیة 

  االكتشاف؟

    22.91  نعم -
14.08 

  
3.84 

  
 دال

  77.08  ال -

ماھي األسس التي تعتمدون علیھا  -5
  في عملیة اكتشاف الموھوبین من

 الناشئین؟ 
  

  62.50  المالحظة  -
34.5 5.99 

  
  6.25  اختبارات والقیاسات  - دال

  31.25  أسس أخرى -

  ھل تقومون بعملیة اكتشاف  -6
  المواھب بناء على الخبرة الشخصیة؟

    89.58  نعم -
30.08 

  
3.84 

  
  10.41  ال - دال

  مستو�اتهل تتوفر لد��م درجات أو  -7

  تستخدمونها في مع�ار�ة معتمدة 

  المورفولوج�ة( معرفة قدرات الناشئین 

  االكتشاف؟أثناء  )والمهار�ة والبدن�ة 

  00  نعم -

  دال  3.84  24

  100  ال -

  دال  5.02  27.46  76.78  /  المعدل -

نالح� �أن أغلب إجا�ات المدر�ین تمثلت في أن مدرب الفئة هو  )60(فمن خالل السؤال رقم  - 

الذ� �قوم �اإلشراف على عمل�ة اكتشاف المواهب لتلك الفئة حیث �انت نسبتهم تقدر 

 )5,99(المجدولة  )�2ا(أكبر من ق�مة  )39,12( المحسو�ة )�2ا(، و�ذا ق�مة )72,91%(بــــ

و�التالي وجود داللة إحصائ�ة تدعم وتأید اإلجا�ة السا�قة، وهذا ما �فسر عدم قدرة األند�ة االستعانة 
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بخبراء من داخل أو خارج الوطن سب� لهم اكتشاف العبین ینشطون في المستو� العالي لإلشراف 

ه العمل�ة، ومعنى ذلك أن عمل�ة اكتشاف المواهب ال تخضع لألسس العلم�ة الواجب على هذ

 . توافرها وأولها �فاءة الشخص المناسب لهذه العمل�ة

نالح� �أن أغلب إجا�ات المدر�ین تمثلت في أن استعمال  )02(رقم  من خالل السؤال -

مسارهم التكو�ني حیث �انت نسبتهم االخت�ارات والق�اسات أثناء عمل�ة االكتشاف لم تندرج ضمن 

، وهذا ما �فسر ضعف المستو� العلمي لهؤالء المدر�ین والذ� ال یواكب )%70.83(تقدر بـ

تطورات التدر�ب الر�اضي الحدیث وخاصة ف�ما یخص عمل�ة اكتشاف المواهب الناشئة، و�ون 

، فنقول �أنه 0.05عند مستو� الداللة ) 3.84(الجدول�ة  )�2ا(أكبر من  )8.32(المحسو�ة  )�2ا(

  .یوجد فرق دال إحصائ�ا لصالح اإلجا�ة السا�قة

فنالح� �أن أغلب إجا�ات المدر�ین تمثلت في أنهم ال �حصلون أبدا على  )03(أما السؤال رقم  - 

 )�2ا(، و�ذا ق�مة )%64,58(تر�صات وتكو�نات في مجال �رة القدم حیث �انت نسبتهم تقدر بــــ

و�التالي وجود داللة إحصائ�ة تدعم  )7,81(المجدولة  )�2ا(أكبر من ق�مة  )42,16(المحسو�ة 

�شرفون على وتأید اإلجا�ة السا�قة، وهذا ما �فسر محدود�ة مستو� وتكو�ن هؤالء المدر�ین الذین 

  .عمل�ة اكتشاف المواهب

ثلت في أنهم ال ینتهجون نالح� �أن أغلب إجا�ات المدر�ین تم )04(رقم  من خالل السؤال -

، )%77.08(طرق وأسالیب خاصة أثناء ق�امهم �عمل�ة االكتشاف حیث �انت نسبتهم تقدر بـــ 

وهذا ما �فسر عشوائ�ة عمل�ة االكتشاف لدیهم وعدم وجود إستراتیج�ة واضحة المعالم �عتمدون 

عند مستو� الداللة ) 3.84(الجدول�ة  )�2ا(أكبر من  )14.08(المحسو�ة  )�2ا(علیها، و�ون 

  .، فنقول �أنه یوجد فرق دال إحصائ�ا لصالح اإلجا�ة السا�قة0.05

نالح� �أن أغلب إجا�ات المدر�ین تمثلت في أنهم �عتمدون على  )05(رقم  من خالل السؤال -

المالحظة من خالل المقا�الت في اكتشاف الموهو�ین من الناشئین حیث �انت نسبتهم تقدر 

هذا ما �فسر و�برر اعتمادهم على الطر�قة التقلید�ة المبن�ة على العشوائ�ة والصدفة ، و )%62.5(بـــ

 )�2ا(وذلك �غض النظر عن إیجاب�اتها مع إهمالهم لألسس العلم�ة والتي نتائجها مضمونة، و�ون 

، فنقول �أنه یوجد 0.05عند مستو� الداللة ) 5.99(الجدول�ة  )�2ا(أكبر من  )34.5(المحسو�ة 

  . دال إحصائ�ا لصالح اإلجا�ة السا�قةفرق 

نالح� �أن أغلب إجا�ات المدر�ین تمثلت في أنهم �عتمدون على  )06(رقم  من خالل السؤال -

ــ  خبرتهم الشخص�ة والمهن�ة أثناء ق�امهم �عمل�ة اكتشاف المواهب حیث �انت نسبتهم تقدر بـ
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والتي تؤ�د نقص تكو�ن و�فاءة  )4-3-2-1(، وهذا ما �فسر و�برر نتائج الع�ارات )89.58%(

 )�2ا(المدر�ین مما یجعلهم �قتصرون في عمل�ة االكتشاف على الذات�ة واالرتجال�ة، و�ون 

، فنقول �أنه 0.05عند مستو� الداللة ) 3.84(الجدول�ة  )�2ا(أكبر من  )30.08(المحسو�ة 

  .یوجد فرق دال إحصائ�ا لصالح اإلجا�ة السا�قة

نالح� �أن أغلب إجا�ات المدر�ین تمثلت في أنهم ال تتوفر لدیهم  )07(رقم  السؤالمن خالل  -

المورفولوج�ة (مستو�ات أو درجات مع�ار�ة معینة �عتمدون علیها في معرفة قدرات الالعبین 

، )%100(أثناء عمل�ة اكتشاف المواهب الناشئة حیث �انت نسبتهم تقدر بـــ ) والبدن�ة والمهار�ة

وهذا ما �فسر و�برر طب�عة العمل العشوائي والفوضو� للمدر�ین مما یجعل عمل�ة االكتشاف مبن�ة 

على الذات وال تستند إلى مستو�ات أو درجات مع�ار�ة �عز� إلیها في اخت�ار المواهب الشا�ة، 

نقول ، ف0.05عند مستو� الداللة ) 3.84(الجدول�ة  )�2ا(أكبر من  )24(المحسو�ة  )�2ا(و�ون 

  .�أنه یوجد فرق دال إحصائ�ا لصالح اإلجا�ة السا�قة

  على ضوء النتائج المتحصل علیها في الجدول الساب� الذ�ر والمتعلقة �المحور الخاصة

�الفرض�ة الثان�ة ، نستنتج �أن معظم المدر�ین القائمین على عمل�ة االكتشاف ل�ست لدیهم الدرا�ة 

لك راجع إلى ضعف المستو� العلمي لدیهم  ونقص تكو�نهم الكاف�ة ف�ما یخص األسس العلم�ة وذ

و�فاءتهم في هذا المجال، مما یجعلهم �عتمدون على الطرق التقلید�ة والمتمثلة في عمل�ة المالحظة 

�أن  "ر�سان خر���"والتي تكون نتائجها مبن�ة على الصدفة والعشوائ�ة في االخت�ار، حیث یر� 

أو �ونها غیر مقننة ومجر�ة علم�ا یجعل تقی�م المدرب حینئذ غیر عدم االعتماد على االخت�ارات 

موضوعي وقد اعتمد على التجر�ة الشخص�ة أكثر منه األسس العلم�ة الصح�حة و�ضیف �أن 

الكشف عن الموهو�ین یتم من خالل المالحظات المسجلة، والمتا�عة الدائمة واالخت�ارات المنظمة 

، و�التالي فإن الطرق واألسالیب المنتهجة من )230، صفحة 1998ر�سان خر���، ( .المعتمدة

قبل المدر�ین ال ترقى إلى أساس علمي متین مما یجعلنا نشك في االخت�ار الصح�ح للناشئین 

مل في أطروحته �أن المؤهل العلمي للمدر�ین �ع "بوحاج بوز�ان"الموهو�ین، وقد أشار إلى ذلك 

، 2012- 2011بوحاج بوز�ان، ( .على إعاقة استعمال �طار�ة االخت�ارات أثناء عمل�ة االنتقاء

إلى اعتماد مدارس األند�ة على مدر�ین ذو� �فاءات ومستو� ذلك أ�ضا ، �ما یرجع )235صفحة 

�اإلضافة إلى ذلك  ،وتعقید عمل�ة االكتشافمحدود وخاصة في هذا المیدان مما یز�د من صعو�ة 

نجد �أن هذه األند�ة غیر قادرة على االستعانة بخبراء من داخل أو خارج الوطن سب� لهم اكتشاف 

العبین ینشطون في المستو� العالي لإلشراف على هذه العمل�ة، ومعنى ذلك ومن خالل �ل ما 

ل�ة االكتشاف في الجهة الغر��ة یتحملون جزء سب�  نستط�ع القول �أن المدر�ین المشرفین على عم
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من المسؤول�ة في المساهمة في تسرب المواهب وض�اعها وذلك نظرا للطر�قة التقلید�ة التي 

و�ل هذا یتطاب� مع توقعات طاقم ال�حث، وعل�ه �م�ن القول �أن الفرض�ة األولى �عتمدون علیها، 

الجدول�ة  )�2ا(أكبر من ق�مة  )27.46(المحسو�ة  )�2ا(، و�ذا ق�مة )%76.78(تحققت بنس�ة 

صائ�ة و�قبل الفرض الذ� یؤ�د لمجموع الع�ارات الموضحة سا�قا، و�التالي یوجد داللة إح )5.02(

على األسس التقلید�ة المبن�ة على المالحظة العشوائ�ة الغیر مؤسسة �عتمدون المدر�ین أغلب  �أن

 وعل�ه.في أغلب األح�ان بهذا المیدان مجهلهو   تهمو�فاء همتكو�ن لنقصوذلك المواهب  كتشافافي 

 .قد تحققت ثان�ةنستط�ع القول �أن الفرض�ة ال

المورفولوج�ة (�عتبر وجود درجات ومستو�ات مع�ار�ة للمتطل�ات : لثةالفرض�ة الثامناقشة 

من خالل �طار�ة اخت�ارات أساسا علم�ا �ساعد في عمل�ة اكتشاف المواهب  )والبدن�ة والمهار�ة

  .الناشئة وعدم تسـر�ها

  .المعیاریة كأساس علمي في عملیة االكتشافوالمستویات بطاریة االختبارات والدرجات  ):61(م جدول رق
                 المعاییر                           

                                             
    األسئلـــــــة

 

 اإلجابة

  2كا

  المحسوبة
  2كا

  المجدولة
  الداللة 

  اإلحصائیة

بحكم خبرتكم، ماھي الطریقة التي  - 1
تراھا مبنیة على أساس علمي في 

اكتشاف الموھوبین من الناشئین في كرة 
  القدم؟

االختبارات  -  المالحظة  -
  والقیاسات

    طرق أخرى -
35.37  

  

  
5.99  
  

  
 دال

 10  20,8
3%  

35  72.9
1%  

03  6.25
% 

في رأیك، ھل یمكن تحدید قدرات  - 2
المورفولوجیة والبدنیة (الالعبین 
بصفة دقیقة من خالل ) والمھاریة

 استعمال االختبارات والقیاسات أثناء
 عملیة االكتشاف؟

  

   أحیانا -  ال -  نعم -
 

14.62 

  
 

5.99 

  
 

 دال
28  58.3

3%  
07  14.5

8%  
13  27.0

8  

ھل ترى بأن وجود مستویات أو  - 3
درجات معیاریة للمتطلبات المورفولوجیة 

والبدنیة والمھاریة یساعد في معرفة 
  ؟  وقیاس مستوى الالعب

    ال -  نعم -
6.74 

 

  
3,84 

  
 دال

   33  68.75%     15  31.25%  

إذا كنتم تعتمدون على المالحظة أو  - 4
االختبارات فما ھي الجوانب التي تھتمون 

بھا أكثر أثناء قیامكم بعملیة اكتشاف 
  المواھب؟

بدني  -
  مھاري

مورفولوج
  ي

الجانب  -
  الخططي

جوانب  -
  أخرى

  
81.99 

  
7.81 

  
 دال

3
4 

70.8
3% 

1
1 

22.9
1% 

0
0 

00
% 

0
3 

6.25
% 

ھل یمكن الحكم على الالعب بأنھ  - 5
موھوب من خالل نتائجھ في االختبارات 

  المورفولوجیة والبدنیة والمھاریة؟
  

   أحیانا -  ال -  نعم  -
6.74 

 
5.99 

 

 
 دال

 
26 54.1

6% 
09 18.7

5% 
13 27.0

8% 

ھل ترى بأن تزویدكم بمجموعة من - 6
المورفولوجیة والبدنیة (االختبارات 
مرفقة بمستویات أو درجات ) والمھاریة

معیاریة لمعرفة مستوى الالعب من طرف 
الرابطة أو االتحادیة الوطنیة لكرة القدم 
  سیساعدكم في عملیة اكتشاف المواھب؟

    ال -  نعم -

14.08 

  

3.84 

  

  دال

11 

 

22.92% 

 

37 

 

77.08% 

  دال  5.57  26.59  %67.01  المعدل -
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نالح� �أن أغلب�ة المدر�ین یرون �أن طر�قة االخت�ارات والق�اسات  )61(رقم  من خالل السؤال -

هي الطر�قة المبن�ة على أساس علمي في اكتشاف الموهو�ین من الناشئین في �رة القدم حیث 

 )�2ا(أكبر من ق�مة  )35.37(المحسو�ة  )�2ا(، و�ذا ق�مة )%72.91(�انت نسبتهم تقدر بـــ 

، و�التالي یوجد فرق دال إحصائ�ا یدعم و�ؤ�د اإلجا�ة 0.05عند مستو� الداللة ) 5.99(الجدول�ة 

السا�قة، وهذا ما �فسر معرفة ودرا�ة معظم المدر�ین �أهم�ة االخت�ارات والق�اسات �أساس علمي 

  .�ساهم في إنجاح عمل�ة اكتشاف المواهب في �رة القدم وذلك رغم عدم تطب�قهم لها

نالح� �أن أغلب�ة المدر�ین یرون �أنه �م�ن تحدید قدرات الالعبین  )02( رقم من خالل السؤال -

�صفة دق�قة من خالل استعمال �طار�ة االخت�ارات والق�اسات  )المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة(

المحسو�ة  )�2ا(، و�ذا ق�مة )%58.33(أثناء عمل�ة االكتشاف حیث �انت نسبتهم تقدر بـــ 

، و�التالي یوجد فرق 0.05عند مستو� الداللة ) 5.99(الجدول�ة  )�2ا(أكبر من ق�مة  )14.62(

دال إحصائ�ا یدعم و�ؤ�د اإلجا�ة السا�قة، وهذا ما �فسر �أن معظم المدر�ین یدر�ون مد� أهم�ة 

االخت�ارات والق�اسات �وسیلة فعالة للكشف عن قدرات الالعبین، لكن رغم علمهم ��ل هذا ال 

  .ونها �أداة محور�ة وأساس�ة في عمل�ة االكتشاف مما یثیر الكثیر من التساؤالت�ستعمل

نالح� �أن أغلب�ة المدر�ین یرون �أن وجود مستو�ات أو درجات  )03(رقم  من خالل السؤال -

�ساعد في معرفة وق�اس مستو� الالعب  )المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة(مع�ار�ة للمتطل�ات 

أكبر من ق�مة  )6.74(المحسو�ة  )�2ا(، و�ذا ق�مة )%68.75(حیث �انت نسبتهم تقدر بـــ 

، و�التالي یوجد فرق دال إحصائ�ا یدعم و�ؤ�د 0.05عند مستو� الداللة ) 3.84(الجدول�ة  )�2ا(

ن �أن وجود مثل هذه المستو�ات أو اإلجا�ة السا�قة، وهذا ما �فسر �أن معظم المدر�ین �علمو 

الدرجات المع�ار�ة �ساهم و�ساعد في معرفة مستو� الالعب مقارنة �أقرانه من نفس الفئة على 

  .المستو� المحلي والدولي والعالمي

نالح� �أن أغلب�ة المدر�ین یولون الجانب البدني والمهار� األولو�ة  )04(رقم  من خالل السؤال -

) %70.83(في عمل�ة االكتشاف ولو �ان ذلك على حساب المالحظة حیث �انت نسبتهم تقدر بـــ 

 )81.99(المحسو�ة  )�2ا(، و�ذا ق�مة )%22.91(، و�درجة أقل الجانب المورفولوجي بنس�ة 

، و�التالي یوجد فرق دال 0.05عند مستو� الداللة ) 7.81( الجدول�ة )�2ا(أكبر من ق�مة 

إحصائ�ا یدعم و�ؤ�د اإلجا�ة السا�قة األكثر تكرارا، وهذا ما �فسر أهم�ة االخت�ارات المورفولوج�ة 

  .والبدن�ة والمهار�ة �مع�ار �عتمد عل�ه في عمل�ة االكتشاف

ؤ�دون على إم�ان�ة إصدار ح�م نالح� �أن أغلب�ة المدر�ین ی )05(رقم  من خالل السؤال -

االكتشاف لالعب الموهوب من خالل نتائجه في االخت�ارات المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة حیث 
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 )�2ا(أكبر من ق�مة  )6.74(المحسو�ة  )�2ا(، و�ذا ق�مة )%54.16(�انت نسبتهم تقدر بـــ 

، و�التالي یوجد فرق دال إحصائ�ا یدعم و�ؤ�د اإلجا�ة 0.05عند مستو� الداللة ) 5.99(الجدول�ة 

السا�قة، وهذا ما یدل �أن هؤالء المدر�ین على درا�ة �الدور الهام والمهم الذ� تلع�ه نتائج هذه 

مقران "االخت�ارات والق�اسات في الح�م على الالعب �أنه موهوب واكتشافه في األخیر حیث أكد 

اهب من خالل نتائج االخت�ارات والق�اسات المحققة �عتبر أسلو�ا �أن التعرف على المو  "اسماعیل

، )45- 44، الصفحات 2013مقران اسماعیل، (   االعتماد عل�ه في عمل�ة االكتشاففعاال �م�ن 

م واكتشافهم ولكن رغم �ل هذا ال �عتمدون علیها �مع�ار علمي فاصل بین الالعبین في اخت�اره

  .مما یز�د طرح الكثیر من التساؤالت

نالح� �أن أغلب�ة المدر�ین یرون �أن تزو�دهم �مجموعة من  )06(رقم  من خالل السؤال -

مرفقة �مستو�ات أو درجات مع�ار�ة  ال �ساعدهم  )المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة(االخت�ارات 

المحسو�ة  )�2ا(، و�ذا ق�مة )%77.08(قدر بـــ �ثیرا في عمل�ة االكتشاف حیث �انت نسبتهم ت

، و�التالي یوجد فرق 0.05عند مستو� الداللة ) 3.84(الجدول�ة  )�2ا(أكبر من ق�مة  )14.08(

دال إحصائ�ا یدعم و�ؤ�د اإلجا�ة السا�قة، وهذا ما �فسر عدم الحاجة الكبیرة لهؤالء المدر�یـن 

االستعانة بهذه االخت�ارات والدرجات والمستو�ات المع�ار�ة في عمل�ة الكشف عن المواهب وهذا 

و لظروف معینة تحول دون  �الرغم من أنهم یدر�ون ما مد� أهم�ة االعتماد علیها �أساس علمي

تطب�قها تجعلهم في استغناء عنها، حیث برروا ذلك �عدم وجود الوقت الكافي الستخدام هذه األسس 

و تدخل �عض األطراف في عمل�ة االكتشاف مع جهلهم ���ف�ة تطب�قها واستعمالها، �اإلضافة إلى 

لب االعتماد على هذه الدرجات ذلك عدم وجود قاعدة عر�ضة من الناشئین الموهو�ین، مما ال یتط

واالخت�ارات، وأنه من خالل خبرتهم �م�ن تمییز الالعبین الموهو�ین من خالل المالحظة عن 

طر�� المقابلة فق� وأن ذلك یرجع إلى العدد المحدود لهؤالء الموهو�ین الذ� ال �ستدعي �ثیرا 

  . االستعانة بهذه األسس العلم�ة

 ختلف آراء المدر�ین واستنادا إلى النتائج المتحصل علیها في من خالل القراءات السا�قة لم

الجداول السا�قة الذ�ر والمؤ�دة �الطر�قة اإلحصائ�ة، فإنها تفید �أن وجود مستو�ات أو درجات 

مع�ار�ة من خالل �طار�ة اخت�ارات �عتبر أساسا علم�ا في عمل�ة اكتشاف الموهو�ین وهذا ما أكده 

أن عدم وجود ق�اسات ومعاییر ثابتة تحدد قدرات الر�اضي الموهوب تعتبر � "حماده مفتي ابراه�م"

من الصعو�ات التي تواجه عمل�ة اكتشاف وانتقاء المواهب الر�اض�ة وأن االخت�ارات لوحدها ال 

، صفحة 2001حماده مفتي ابراه�م، ( تعبر سو� عن نس�ة قلیلة من قدرات الر�اضي الحق�ق�ة
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، ولكن هذه األخیرة ال �م�نها أن ترقى في ظل النقائص والعق�ات الموجودة والظروف )323

المح�طة بها، حیث أن هذه العمل�ة ل�ست �السهلة وٕانما تتداخل فیها عدة عوامل ومراحل، ألنها في 

�عض األح�ان تتعد� مهامه وٕام�اناته وقدراته، وعل�ه نستط�ع القول �أن الفرض�ة الثان�ة تحققت 

المجدولة  )�2ا(أكبر من ق�مة ) 26.59(المحسو�ة  )�2ا(، و�ذا ق�مة )%67.01(نس�ة ب

لمجموع الع�ارات الموضحة سا�قا، ومنه وجود داللة إحصائ�ة و�التالي �قبل الفرض الذ�  )5.57(

تم تحدیدها من خالل �طار�ة االخت�ار المقترحة  المع�ار�ة التي االعتماد على المستو�اتیؤ�د �أن 

�عد إستراتیج�ة علم�ة تساهم �ش�ل �بیر في اكتشاف المواهب  )المهار�ة -البدن�ة - المورفولوج�ة(

  .قد تحققت لثةع القول �أن الفرض�ة الثاوعل�ه نستط�، وف� أسس علم�ة متینة )12- 11(

  :مناقشة الفرض�ة الرا�عة

تم تحدیدها من خالل �طار�ة االخت�ار  المع�ار�ة التي االعتماد على المستو�اتإن  والتي تشیر إلى

�عد إستراتیج�ة علم�ة تساهم �ش�ل �بیر في اكتشاف  )المهار�ة -البدن�ة -المورفولوج�ة(المقترحة 

  .وف� أسس علم�ة متینة )12- 11(المواهب 

إن الوصول �الر�اضة والر�اضیین إلى المستو�ات العال�ة في �رة القدم خاصة والر�اضات األخر� 

العدید من العلماء والخبراء  وأ�حاثیتأتى �محض الصدفة وٕانما جاء نتیجة لجهود  عامة لم

والمدر�ین المهتمین ��ل التطورات الحاصلة �ل في مجاله و�ل في تخصصه، فمنهم من حاول 

واألجهزة المستخدمة في التدر�ب والمنافسات ومنهم من طور في أسالیب وطرق  األدواتتطو�ر 

التدر�ب المستخدمة، �ما عمد الكثیر منهم إلى تطو�ر وسائل وطرق اكتشاف ورعا�ة المواهب 

  .الر�اض�ة

ن عمل�ة الجمع بین الخصائص الممیزة للفرد �أ" بل�الي عبد القادر"و�شیر في نفس الس�اق 

 األساس�ةمتطل�ات التخصص الر�اضي الذ� یتطلب تلك الخصائص تعتبر الخطوة  الر�اضي و�ین

من أجل االرتقاء �المستو� الر�اضي والوصول إلى المستو�ات الر�اض�ة العال�ة، وأنه على الرغم 

بل�الي عبد القادر، ( من المعرفة التامة ألهم�ة االنتقاء واالكتشاف الم��ر للموهو�ین ر�اض�ا

أكبر  �اكتسابها، و�ذا التطورات الهائلة والحاصلة في �رة القدم وذلك )231، صفحة 2016/2017

 �اإلضافةاألكثر ممارسة ومشاهدة ومتا�عة بدون منازع  األولىشعب�ة في العالم واعت�ارها الر�اضة 

إلى األموال التي ال تعد وال تحصى والتي یجنیها �ل من �ستثمر وله عالقة بهذه الر�اضة ونذ�ر 
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من بینهم �ل من رئ�س الناد� والمدرب والالعب الذین �عتبرون ر�ائز أساس�ة في المساهمة في 

 م�ان�اتاإلاالرتقاء بها وتطو�رها وذلك الرت�اطهم الم�اشر بها، حیث نجد رئ�س الناد� في توفیر 

و�ناء المنشآت وجلب المدر�ین المؤهلین والالعبین الممتاز�ن مع توفیر الجو المناسب والمالئم لهم 

الظروف وق�ادة فر�قه إلى صفوة الك�ار والعالم�ة، �ما نجد �أن دور  أحسنمن اجل العمل في 

تساعد على اكتشاف  ومؤهالته العلم�ة التي إم�ان�اتهالمدرب في تطو�ر �رة القدم یتمثل في تطو�ر 

م إلى وتدر�ب ورعا�ة الالعبین بناءا على أسس علم�ة صح�حة ومقننة تضمن له الوصول به

النخ�ة والعالم�ة، وأما المحور األخیر الذ� �عتبر مر�� الفرس والذ� من خالله ��ون  مستو�ات

وهوب الذ� �ضمن االستمتاع الم�اشر ��ل ما تشهده هذه اللع�ة من تطورات فیتمثل في الالعب الم

ناشئ موهوب وأن وصوله إلى  أوالفرجة والمتعة لمتت�ع�ه، وٕان هذا الالعب الموهوب أصله طفل 

ولعل أولها وأهمها مرحلة هذه المرحلة من اللعب والتدر�ب في المستو�ات العال�ة س�قتها مراحل 

والمدر�ین في هذا  ، ومن هنا جاءت العدید من التساؤالت لكثیر من الخبراء وال�احثیناكتشافه

المجال، حیث یر� و�ح�م ال�عض على الموه�ة من خالل المواصفات الجسم�ة لالعب وال�عض 

اآلخرون یرون �أن المهارة واألداء هو الح�م وال�عض اآلخر �قول �أن المالحظة والخبرة الشخص�ة 

الق�اسات هي الف�صل �افیتین لذلك، وقد اتجه الكثیر من العلماء وال�احثین إلى أن االخت�ارات و 

، وعل�ه فإن الطالب ال�احث )03ت�سر منسي، صفحة ( سم �موضوع�ة هذه القض�ة وذلك حسبللح

المدر�ین والعاملین في  وٕامدادبهذه الفرض�ة األخیرة من هذا ال�حث المتواضع من أجل طرح جاء 

هذا المجال ب�عض الحلول التطب�ق�ة العلم�ة والمتمثلة في بناء مستو�ات مع�ار�ة للكشف عن 

  .سنة في �رة القدم)12-11(الموهو�ین 

والمتعلقة بتحدید مستو�ات (...................) وقد أظهرت النتائج المبینة في �ل من الجداول 

مع�ار�ة لكل من من ق�اس الطول والوزن والكتلة الشحم�ة والمستو� المورفولوجي �صفة عامة، أن 

لالعبین سنة حققت تواجد وتمر�ز أعلب ا 12و 11عینة ال�حث والمتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة 

الكلي لها، ومنه  واألداءوذلك في جم�ع الق�اسات المورفولوج�ة  )مقبول وضعیف(ضمن المستو�ین 

فإن المشاهد لهذه النتائج �ظهر له جل�ا �أن عینة ال�حث ال تحتو� على العبین �متازون �ق�اسات 

ئج الجداول الخاصة مورفولوج�ة جیدة ولكن إصدار هذا الح�م ی�قى ناتجا لعدم القراءة الجیدة لنتا

االخت�ارات، ألنه في الحق�قة ومن خالل القراءة الجیدة والمتمعنة للجدول تظهر لنا تواجد نس�ة بهذه 

سنة  )11(حیث حققت  الفئة العمر�ة  ،)جید جدا(معتبرة من الالعبین في أعلى مستو� مع�ار� 

نس�ة أكبر من النس�ة  "الشحم�ةالكتلة "في ق�اس  سنة )12( والفئة العمر�ة "الوزن "في ق�اس 
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أما �اقي الفئات العمر�ة في الق�اسات المت�ق�ة فقد سجلت  )جید جدا(المقررة لها في هذا المستو� 

نسب أقرب ��ثیر من النسب المقررة لها، ومنه �م�ن القول �أن الجهة الغر��ة لل�الد تتوافر على 

في هذه  استغاللین�غي استغاللها أحسن  العبین ناشئین یتمیزون �ق�اسات مورفولوج�ة متمیزة

�أن مؤشر الطول  "أسامة �امل الالال وآخرون "اللع�ة، �ما أن هذه النتائج جاءت موافقة لرأ� 

أسامة �امل ( .والوزن مهم جدا في اكتشاف وانتقاء الناشئین و�ذا تحقی� التفوق الر�اضي مستق�ال

  )72، صفحة 2006، الالال وآخرون 

�أن المواصفات المورفولوج�ة تعتبر �مثا�ة  "در�ال فتحي" �ما یؤ�د في نفس الس�اق �ل من

، صفحة 2013/2014در�ال فتحي، ( .المستو�ات العال�ة الصالح�ات األساس�ة للوصول إلى

261(  

و�ر� الطالب ال�احث �أن الق�اسات المورفولوج�ة ترت�� �ش�ل أو �آخر �مستو� األداء في �رة القدم 

و�التالي إم�ان�ة التنبؤ والكشف عن الالعبین الموهو�ین من خالل هذه الق�اسات �عتبر أساسا علم�ا 

التفوق على الالعبین واخت�ار أفضلهم بناءا  أح�ام إصداریتم�ن المنتقي من خاللها المساهمة في 

  .على هذه الق�اسات واخت�ارات أخر� 

�أنه على الرغم من عدم وجود أ� دالالت علم�ة تحدد مقای�س  "دمحم حازم دمحم أبو یوسف"و�قول 

�مستو� األداء في �رة القدم إلى أنه یؤ�د  )�الطول مثال(محدد أو عالقة ل�عض المقای�س الجسم�ة 

أهم�ة الطول الكلي و�ذا وزن الجسم �النس�ة لالعبي �رة القدم وأن هذه األهم�ة تظهر �أنها على 

منطق�ة من حیث أن هذه اللع�ة تعتبر اللع�ة الوحیدة التي �سمح فیها استخدام جم�ع أجزاء الجسم 

أو عدا الذراعین داخل حدود الملعب، وأن ضرب الكرة �الرأس في حالة الهجوم على مرمى الخصم 

في حالة الدفاع في ضر�ات الر�ن�ة والضر�ات الثابتة الم�اشرة والغیر م�اشرة �صفة خاصة 

واالشتراك في الكرات العال�ة �صفة عامة �عتمد أساسا على طول الالعب وذلك في حالة تساو� 

دمحم حازم ( .)وغیرها من العوامل األخر� ....التوقع - القوة العضل�ة -القدرة(العوامل األخر� مثل 

   )30، صفحة 2005دمحم أبو یوسف، 

هذه الق�اسات المورفولوج�ة في بلوغ المستو�ات الر�اض�ة العال�ة  أهم�ةوفي األخیر �م�ن القول �أن 

�اعت�ارها مع�ار وأساس علمي مقنن فإن هذا یتطلب و و�ذا التنبؤ واكتشاف الالعبین بناءا علیها 

تواجد هذه الق�اسات المورفولوج�ة ضمن �طار�ة االخت�ار المقترحة و�ناء و وضع مستو�ات مع�ار�ة 

  .لها
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والخاصة بتحدید (...............) الجداول �ما اتضح على ضوء النتائج المبینة في �ل من  - 

الوثب  -المرونة - م20السرعة  -الرشاقة(المستو�ات المع�ار�ة لمختلف االخت�ارات البدن�ة 

إلى الجدول األخیر المتمثل في مجموع  �اإلضافة ")د5"التحمل بر��سي  - "سارجنت"العمود� 

سجلت تواجد  "الرشاقة"الدرجات المع�ار�ة لالخت�ارات البدن�ة أن عینة ال�حث ف�ما یتعل� �اخت�ار 

سنة، أما الفئة  )11(وهذا �النس�ة للفئة العمر�ة  )مقبول وضعیف(اغلب الالعبین في المستو� 

وعل�ه فإنه ، )مقبول وجید(سنة ف�ان تواجد العینة األكبر في �ل من المستو�ین  )12(العمر�ة 

لهذه العینة ف�ما یخص صفة الرشاقة،  المقبول�م�ن القول �أن هذه النتائج تدل على المستو� 

بوجود مستو� ممتاز مما ی�شر ) جید جدا(إلى تواجد العدید من الالعبین في المستو�  و�اإلضافة

و��شر �الخیر ف�ما یخص هذه الصفة التي تعتبر ذات أهم�ة �بیرة في أداء العدید من المهارات، 

 إضافةالمهار� وذلك  األداءو�یف ال وأن صفة الرشاقة هي التي تعطي االنس�اب�ة والجمال في 

 المراوغةمن أجل  و�یف ال وأن هذه الصفة هي التي من خاللها یتم التمو�هأخر�، إلى صفات 

  .األح�انوالتهدیف في اغلب 

مقبول (فقد انحصرت أغلب نتائج العینة في المستو�ین  "م20السرعة "أما ف�ما یتعل� �اخت�ار  - 

سنة، وعل�ه فإن النتائج المسجلة ف�ما  )12(و )11(وهذا �النس�ة لكل من الفئة العمر�ة  )وجید

صفة السرعة هي نتائج مرض�ة وتنبؤ بوجود العبین یتمیزون �السرعة ینتظر منهم تحقی� یخص 

�المراوغة (في المستقبل، و�یف ال وأن اغلب أداء المهارات تتطلب السرعة في التنفیذ  األفضل

إلى االنتقال من حالة الدفاع إلى الهجوم في الهجمات المعاكسة أو من  �اإلضافة) وقطع الكرة

ذلك ال ��ون إلى من خالل االعتماد على لخصم، حیث أن إلى الدفاع من أجل توقیف ا الهجوم

الخططي المطلوب منهم �ما نجد �أن صفة  األداءالعبین �متازون �السرعة من أجل تطبی� هذا 

و�التالي فإن الالعب ال�طيء ال م�ان  األهدافالسرعة في �عض األح�ان هي الف�صل في تسجیل 

ومنه �قول الطالب ال�احث �أن صفة السرعة هي صفة مهمة ورئ�س�ة في دم الحدیثة، له في �رة الق

مما دع إلى تواجدها في ال�طار�ة المقترحة مع بناء مستو�ات  عمل�ة اكتشاف وانتقاء المواهب

  .مع�ار�ة خاصة بها

سنة )11(العبي الفئة العمر�ة أغلب فنجد �أن  "سارجنت"الوثب العمود�  �اخت�ارأما ف�ما یتعل�  - 

سنة فانحصرت نتائجهم  )12(الفئة العمر�ة  أما ،)مقبول وجید(انحصروا في �ل من المستو�ین 

المتوسطة والمقبولة والتي  وعل�ه فإن هذه النتائج ت�قى في الحدود ،)مقبول وضعیف(في المستو�ین 

نا�ة الكاف�ة من أجل بلوغ المستو�ات تنبؤ �مستقبل جید وواعد وذلك إذا ما حضوا �المتا�عة والع
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ال تقل أهم�ة عن سا�قیها حیث نجد �أن القدرة أو  "القوةصفة "العال�ة، و�یف ال وأن هذه صفة 

مل مهم جدا وهذا لكون العب �رة القدم �ستخدم رجل�ه عند االقوة العضل�ة للجزء السفلي �عتبر ع

د من العلماء على اعتماد الكثیر من الصفات العدی أشار�ما  اللعب في مختلف أطوار الم�اراة و

البدن�ة ومن بینها السرعة على صفة القوة من أجل التنبؤ والتدر�ب علیها وتطو�رها، و�ما نجد �أن 

قوة االرتقاء من أجل ضرب الكرة نحو المرمى �الرأس من أجل التهدیف �عتمد على هذه الصفة 

ن هذا األح�ان ولهذا فإحقی� النتائج الجیدة في �عض البدن�ة و�التالي تعتبر العامل الذ� �حدد ت

االخت�ار �ستح� أن ��ون ضمن �طار�ة االخت�ارات ووضع مستو�ات مع�ار�ة له من أجل أن ��ون 

  .ر�یزة من بین الر�ائز في المساهمة في اكتشاف المواهب الشا�ة

فقد  "د5بر��سي "واخت�ار التحمل  "ثني الجذع لألسفل من وضع الوقوف" المرونةوفي اخت�ار  - 

سنة �ان في  )11(تحصلنا على نفس النتائج والمستو�ات حیث نجد تمر�ز الفئة العمر�ة 

نس�ة أكبر  )جید جدا(ونجد أ�ضا �أن هذه الفئة حققت عند المستو�  )مقبول وضعیف(المستو�ین 

سنة عند �ل من  )12( ، بینما انحصرت نتائج العبي الفئة العمر�ةمن النس�ة المقررة لها

، وعل�ه �م�ن القول �أن عینة ال�حث حققت نتائج مرض�ة ف�ما یخص )مقبول وجید(المستو�ین 

الجمال واالنس�اب�ة واالرتقاء �المستو� المهار�  إعطاءصفة المرونة والتي تعتبر صفة مهمة في 

هي ع�ارة عن أكبر مد� وذلك أن المرونة  ة ما لي غیرها من الصفات البدن�ةو�ما لها من األهم�

تعمل على التقلیل من اإلصا�ات  أنهاحر�ي للمفصل و�التالي فإنها تساعد على المراوغة و�ما 

من  "المرونة"التي �م�ن وقوعها أثناء ممارسة �رة القدم، وعل�ه فإن اعت�ار هذه الصفة البدن�ة 

جدها في ال�طار�ة المقترحة مع ها وق�اسها وتقو�مها من خالل تواالتي یجب اخت�ار  األولو�اتضمن 

وأما ف�ما یخص التحمل  تحدید مستو�ات مع�ار�ة لها �ساعد و�ساهم في التنبؤ �الالعب الموهوب،

 فنعتبر نفس الشيء أ� مثله مثل المرونة وهو أن النتائج تعتبر مرض�ة، وعل�ه �م�ن القول �أن

نة لنتائج جیدة في المستقبل وذلك بإم�ان�ة تحقی� العی اتصاف العینة بهذه الصفة ی�شر و�ن�أ

الم�اراة  وأشوا� أطوار إكمالالعت�ارات من بینها �ون الالعب الذ� یتصف بهذه الصفة یتم�ن من 

  . �مستو� و�فاءة عال�ة

التي هي ع�ارة عن مقاومة التعب خالل  "صفة التحمل"�ما یر� الطالب ال�احث �أن هذه الصفة 

والصمود إلى آخر دق�قة وذلك سواء  واإلرادةعطي لالعب القوة أداء مجموع المجهودات العضل�ة ت

حفاظه على وذلك لمن أجل تقل�ص أو تعدیل أو الحفا� أو تعمی� الفارق والنتیجة على حد سواء 

المهار�ة والبدن�ة  إم�ان�اتهالفورمة الر�اض�ة ألطول فترة مم�نة خالل الم�اراة مما �ساعده في أداء 
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مدرب الخطط�ة، و�التالي �م�ن اعت�ار صفة التحمل من بین الصفات الهامة وتطب�قه لتعل�مات ال

  .الناشئ من أجل اكتشافه وانتقاءه وٕام�ان�اتوالمهمة في التنبؤ �استعدادات 

فنر� �أن عینة  )مجموع درجات االخت�ارات البدن�ة( "االنجاز البدني" �األداء أو وأما ف�ما یتعل� - 

سنة حققت نتائج جد مرض�ة وذلك بتواجد ) 12( و) 11(ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة العمر�ة 

وعل�ه فإن هذا المؤشر والمتمثل في االنجاز  ،)مقبول وجید(وتمر�ز اغلب الالعبین في المستو�ین 

�السرعة والرشاقة والوثب (أو األداء البدني ��ل والذ� �شمل و�عبر عن مجموع االخت�ارات البدن�ة 

في هذه العینة وذلك التصافها �مستو� بدني  األمل�عطي الكثیر من ) العمود� والمرونة والتحمل

جید ومقبول، و�اعت�ار الجانب البدني من بین األساس�ات التي ترتكز علیها مختلف الر�اضات 

  .ور�اضة �رة القدم

 األساس�ةالبدني من المتطل�ات  اإلعدادفي نفس الس�اق إلى أن  "دمحم حازم دمحم أبو یوسف"و�شیر 

لممارسة أ� نشا� ر�اضي وأنه �م�ن الالعب من أداء واج�اته في الملعب �المستو� المطلوب، 

وع االخت�ارات البدن�ة والمعبر عنها �مستو� االنجاز وعل�ه فإن تحدید المستو�ات المع�ار�ة لمجم

  .التنبؤ بها واكتشاف المواهب على أساسهانب المهمة التي یجب ان الجو البدني الذ� �عتبر جانب م

ننا نجد تواجد فإ" الجر� والمحاورة �الكرة"وأما في شأن االخت�ارات المهار�ة وف�ما یتعل� �اخت�ار  - 

هذه النتائج مالحظة  ، ومنه فإن الظاهر من)مقبول وجید(وتمر�ز اغلب الالعبین في المستو�ین 

سنة فنجد �أنها ) 12(و) 11(ة العمر�ة قبل عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئ من المسجلة

في هذه الصفة المهار�ة التي ترتكز علیها لع�ة �رة القدم وذلك أن من حققت نتائج جد مقبولة 

الع�س وغیرها من المواقف التي ال  أوخاللها یتم مراوغة الخصم واالنتقال من الدفاع إلى الهجوم 

ال �م�نها أن تستغني عن هذه المهارة، و�ما یر� الطالب ال�احث �أن هذه المهارة تتطلب دقة �بیرة 

في التح�م والس�طرة على الكرة �اإلضافة إلى �ونها ترت�� بدرجة أكبر ��ل من صفة السرعة 

  .والرشاقة والتواف�

�أن مهارة الجر� �الكرة من المهارات "هذه المهارة قائال  إلى "حسن السید أبو عبده"و�شیر 

التي یجب أن یتقنها جم�ع الالعبین �ال استثناء سواء المدافعین أو المهاجمین وان أداءها  األساس�ة

هذه الطرق بناءا على طب�عة الموقف المهار�  إحد��عتمد على عدة طرق �حیث یتم اخت�ار 

  ".�قة تأد�ة هذه المهارةوالخططي الذ� یتطلب ��ف�ة وطر 
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�ما �شیر في نفس الس�اق �أن مهارة الجر� �الكرة تتطلب مهارة فائقة من الالعب للتح�م في الكرة 

والس�طرة علیها أثناء الجر� �ما أنها تتطلب قدر �بیر من السرعة والقدرة وذلك من اجل االحتفا� 

وعل�ه �م�ن القول �أن تقی�م  ،)83، صفحة 2008حسن السید أبو عبده، ( بها �عیدا عن الخصم

الناشئین الموهو�ین  أوأثناء عمل�ة اكتشاف الالعبین  "الجر� والمحاورة �الكرة"هذه الصفة المهار�ة 

حتم�ة من أجل المساهمة في التنبؤ �مستو� الالعب مستق�ال وخاصة في هذه الناح�ة ضرورة 

التي تعتبر قاعدة من قواعد هذه اللع�ة والتي یجب على العب �رة القدم تعلمها والتدر�ب المهار�ة 

لیها إلى غا�ة اعتزاله �رة القدم، و�ناء على سب� تم تواجد هذه الصفة المهار�ة ضمن ال�طار�ة مع ع

  .بناء ووضع مستو�ات مع�ار�ة لها

سنة  )12(و) 11(�أن �ل من الفئة العمر�ة فنجد " تنط�� الكرة �القدم"أما ف�ما یتعل� �اخت�ار  - 

ولكن ذلك رافقه  ،)مقبول وضعیف(حققت تمر�ز نتائج أغلب الالعبین في نفس المستو�ین وهما 

جید (تحقی� �لتا الفئتین نس�ة أكبر من النس�ة المقررة لها وذلك في أعلى مستو� مع�ار� أال وهو 

ة ووفرة الجهة الغر��ة من الجزائر على مجموعة مما یدل على تحقی� العینة لنتائج جد عال� )جدا

من الالعبین المهار�ین الممتاز�ن في هذه الصفة التي �ق�سها هذا االخت�ار والتي تعتبر مؤشر 

وداللة على قدرة الالعب في التح�م ومداع�ة الكرة وتحق�قه لصفة التواف� والتوازن �اإلضافةّ إلى 

عب في �عض الصفات المهار�ة األخر� �الس�طرة و�تم الكرة تعطینا دالالت على امت�از الال أنها

في  األهدافالتي البد على العب �رة القدم أن یتقنها �ش�ل �بیر وذلك من أجل التمیز وتحقی� 

الترو�ض السیئ للكرات العشوائ�ة في �عض األح�ان أثناء الهجومات  أنحیث  ،�عض األح�ان

ن للرجوع وعرقلته مما ��لفه تضی�ع أكثر للفرص المعاكسة �عطي الفرصة والوقت للمدافعی

و�جعله منبوذا أمام جماهیره ومتت�ع�ه، فلهذا �ان لزاما علینا في هذه الدراسة ��احثین في  واألهداف

 )التنط�� الكرة �القدم(�رة القدم عامة وفي عمل�ة االكتشاف خاصة وضع هذا االخت�ار المهار� 

ضمن �طار�ة االخت�ارات المقترحة مع تحدید ووضع مستو�ات مع�ار�ة خاصة �ه وذلك �مؤشر هام 

  .وداللة في التنبؤ والكشف عن الالعبین الممتاز�ن والموهو�ین أهم�ةلما له من 

فقد  "القدم الضع�فة"ثم " ر�ل الكرة لمسافة �القدم القو�ة"أما ف�ما یتعل� ��ل من اخت�ار�  - 

تواجد أغلب الالعبین سنة  )12( و) 11(عینة ال�حث أ� الفئة العمر�ة أظهرت النتائج تحقی� 

وهذا ف�ما یخص القدم القو�ة،  )جید - مقبول(ضمن نفس المستو�ین وهما سنة  )12 -11(الناشئین 

في �ل من المستو�ین سنة  )12 -11(أما ف�ما یخص القدم الضع�فة فانحصرت نتائج عینة ال�حث 

ببلوغها  وذلك )جید جدا(مستو� مع�ار�  اعليوذلك مع تحق�قها لنتائج جیدة في  )مقبول وضعیف(
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ة لها، و�التالي فإن هذه النتائج تعتبر مؤشر لتحقی� عینة ال�حث لنتائج نس�ة اكبر من النس�ة المقرر 

جد مرض�ة ف�ما یخص هاذین االخت�ار�ن أو المهارتین اللتان تعتبران من بین المهارات األساس�ة 

لتي یجب التدر�ب علیها واكتشاف الالعبین بناءا علیها حیث نجد تواجد هذه المهارة في الر�� بین ا

في �عض  �أنهالالعبین من خالل التمر�رات الطو�لة وخاصة أثناء الهجمات المعاكسة حیث نجد 

لهم وذلك  إ�صالهااألح�ان �فضل ضرب الكرة لمسافة إلى المهاجمین عوض الجر� بها من أجل 

الفرصة للخصم لز�ادة �ثافته العدد�ة وتنظ�م خطوطه الدفاع�ة مما یجعل  إعطاءلر�ح الوقت وعدم 

والنتائج اإلیجاب�ة، وعل�ه یر� الطالب  األهدافهذه الصفة المهار�ة تعمل على ز�ادة فرص تحقی� 

القدم " هذه الصفة المهار�ة ضرب الكرة لمسافة والمقسمة إلى جزئینن تقی�م واخت�ار �احث �أال

لها من األهم�ة �م�ان مثلها مثل غیرها من الصفات المهار�ة التي  "القدم الضع�فة"و" القو�ة

تساعد في التنبؤ واكتشاف المواهب، ومنه تقرر وجود هاذین االخت�ار�ن معنا في هذا ال�حث من 

خاللهما  خالل إدراجهما ضمن �طار�ة االخت�ار المقترحة و�ناء مستو�ات مع�ار�ة لهما یتم من

الح�م على ما مد� تمیز الالعب في هذه الصفة المهار�ة التي تعتبر مؤشر من مؤشرات تفوق 

  .العب �رة القدم

سنة  )12- 11(ن أغلب نتائج عینة ال�حث فنجد �أ "تنط�� الكرة �الرأس" �اخت�ارأما ف�ما یتعل�  - 

ولكن ذلك �ان مع تحقی� الفئة العمر�ة ) مقبول وضعیف(انحصرت ضمن نفس المستو�ین وهما 

و�التالي فإن  ،)جید جدا(مستو� مع�ار�  أعلىنس�ة فوق النس�ة المقررة لها وذلك في  سنة )11(

 هذه النتائج المحققة من طرف عینة ال�حث ت�شر �ما هو أفضل للكرة الجزائر�ة من خالل تواجد

والمتمثلة في مواهب �رة القدم، و�یف ال وأن التح�م وضرب الكرة �الرأس �عتبر خامات المستقبل 

لعمل�ة االرتقاء التي تكون خالل ضر�ات الر�ن�ة وذلك من أجل تسجیل أو  وأساس�ةنها�ة مهمة 

الذ�  "تنط�� الكرة �الرأس"، و�التالي خلص الطالب ال�احث إلى تواجد هذا االخت�ار األهدافصد 

  .�ق�س صفة مهمة في �رة القدم  ضمن �طار�ة االخت�ار المقترحة مع تحدید مستو�ات مع�ار�ة له

 )11(فنجد �أن عینة ال�حث المتمثلة في الفئة العمر�ة  "ر�لة الجزاء" �اخت�ارأما ف�ما یتعل�  - 

وتمر�ز أغلب العبیها ضمن نفس  جد مرض�ة وایجاب�ة وذلك بتواجد سنة حققت نتائج )12(و

الذ�  "ر�لة الجزاء"وعل�ه �م�ن القول �أن هذا االخت�ار  ،)مقبول وجید(المستو�ین المع�ار�ین وهما 

�ق�س دقة تصو�ب الكرة في المرمى �عتبر مؤشر له من األهم�ة �غیره في التنبؤ واكتشاف الالعبین 

�قوم �المراوغة وتخطي  ح له �أنالصفة تسمالموهو�ین وذلك �ون أن الالعب الذ� یتمیز بهذه 

المدافعین بإعطاء نها�ة جمیلة لما قبلها من مهارات فن�ة �حیث ��ون لدقة التصو�ب م�ان في 
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یف، ومنه و�ناءا م تواجد من هو أفضل منه تمر�زا للتهدعزعة ش�اك المرمى وهذا في حالة عدز 

ت وتحدید مستو�ات مع�ار�ة ار�ة االخت�اراخلص �أن تواجد هذا االخت�ار ضمن �طعلى ما تم ذ�ره 

  .التنبؤ واكتشاف العبین موهو�ین للمستقبلالمساهمة في من أجل  له ضرورة

غلب الالعبین سنة حققت تمر�ز أ  )11(ن الفئة العمر�ة فنجد �أ "رم�ة التماس"بــ أما ف�ما یتعل�  - 

سنة حققت نتائج انحصرت بین �ل من  )12(بینما الفئة العمر�ة  ،)مقبول وضعیف(في المستو�ین 

، مما یدل على تحقی� عینة ال�حث لنتائج مقبولة إلى حد ما ف�ما یخص )مقبول وجید(المستو�ین 

في �ل من لوس  األخیرة�أن �اس العالم  "حسن السید أبو عبده"التي قال عنها هذه المهارة 

 إحرازشهدت خططا فن�ة تم  1998و�ار�س �فرنسا  1994انجلوس �الوال�ات المتحدة األمر���ة 

اف من خاللها تمثلت في استخدام رم�ة التماس لمسافة �عیدة من منطقة الثلث لعدید من األهدا

، و�ناءا عل�ه )233-232، الصفحات 2008حسن السید أبو عبده، ( الهجومي من الملعب األخیر

ضمن �طار�ة االخت�ار ووضع مستو�ات " رم�ة التماس"�ان تواجد هذا االخت�ار الذ� �ق�س مهارة 

  .مع�ار�ة له وهذا من أجل الكشف عن الموهو�ین من الناشئین في �رة القدم

فنجد �أن عینة ال�حث المتمثلة في �ل من الفئة " السرعة الحر��ة"أما ف�ما یتعل� �اخت�ار  - 

�ین المع�ار�ین سنة حققت نتائج جد م�شرة وذلك بتواجدها ضمن نفس المستو  )12(و) 11(العمر�ة 

وعل�ه فإن تسجیل هذه النتائج من قبل عینة ال�حث دلیل على تواجد العبین  ،)مقبول وجید(هما 

والذ� �ق�س و�جمع بین  "السرعة الحر��ة"ا االخت�ار ناشئین ممتاز�ن وذلك راجع لما حققوه في هذ

�رة القدم التي  وأبجد�اتأهم صفتین مهار�تین وهما التمر�ر واالستق�ال واللتان تعتبران من م�اد� 

یجب على جم�ع الالعبین أن یتصفوا بها و�تعلموها وذلك على حسب العدید من المدر�ین والخبراء 

 "سرعة األداء"إلى ذلك نجد تواجد صفة أخر� مهمة أال وهي  ضافة�اإلوال�احثین في هذا المجال، 

وذلك من أجل تحقی� نتائج جیدة  )التمر�ر واالستق�ال(التي تعتبر الف�صل بین المهارتین السا�قتین 

وغیرها من الجوانب المشار�ة، وعل�ه  إلى الدقة والتر�یز �اإلضافةومرض�ة في هذا االخت�ار وهذا 

تواجد هذا االخت�ار الذ� �ق�س أكثر من صفة مهمة في �رة القدم ضمن �طار�ة  �م�ن القول �أن

االخت�ار مع وضع و�ناء مستو�ات مع�ار�ة له �م�ننا و�ساعدنا في التنبؤ والكشف عن المواهب 

  .الناشئة في �رة القدم

سنة  )11(فنجد �أن الفئة العمر�ة  "المهار� ��ل األداء"االنجاز أو وأما ف�ما یتعل� �مستو�  - 

، أما ف�ما یخص نتائج الفئة )مقبول وجید(حققت تواجد اغلب الالعبین الناشئین ضمن المستو�ین 
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و�ما نجد �أن  ،)مقبول وضعیف(غلبها في �ل من المستو�ین سنة فقد انحصرت أ  )12(العمر�ة 

 )جید جدا(ئین ضمن أعلى مستو� مع�ار� �لتا الفئتین حققتا تواجد نس�ة معتبرة من الالعبین الناش

حیث أن هذه النس�ة لم تكن �اف�ة لتكون أكبر من النس�ة المقررة لها ولكنها �انت قر��ة منها، مما 

بتواجد العبین مهار�ین �م�نهم تحقی� مستو�ات ر�اض�ة عال�ة وذلك إذا ما حضوا  نتن�أیجعلنا 

عبده "المهار� حسب  اإلعدادالمرجوة منهم، و�اعت�ار �العنا�ة واالهتمام الالزمین لبلوغ األهداف 

�أنه �عتبر جانب من الجوانب الهامة في لع�ة �رة القدم وأنه یهدف أساسا  "صالح ومفتي إبراه�م

الالعب لهذه المهارات األساس�ة �صورة جیدة  إتقانوأن عدم  إتقان المهارات األساس�ة للع�ة،على 

دمحم عبده ( .�م�نه من األداء الجید ذ الخط� �صورة فعالة مما الیجعله ��ون عل�ه من الصعب تنفی

  )15، صفحة 1985صالح ومفتي إبراه�م ، 

أن األداء المهار� یلعب دورا �بیرا في تحقی�  "حسن السید أبو عبده"و�شیر في نفس الس�اق 

نتائج إیجاب�ة لصالح الفر�� الذ� �حتو� على العبین مهار�ین مما یجعل الفر�� یتح�م في زمام 

  .افلوصول إلى مرمى الخصم إحراز األهدالم�اراة وتكون له القدرة على الهجوم وا

ن الذین یتصفون �التفوق في األداء أن �عض الالعبی� "حسن السید أبو عبده" �ما أشار قائال

إلى عدم راجع نفس المستو� أثناء الم�ار�ات  إظهارالمهار� أثناء التدر�ب ولكنهم �فشلون في 

  )68، صفحة 2008حسن السید أبو عبده، ( .قدرتهم لالستجا�ة الصح�حة لمواقف اللعب المختلفة

�أن المهارات في �رة القدم هي نتیجة ألداء الالعب لمهارة " دمحم حازم دمحم أبو یوسف"و�ر�  - 

شرو� منها مفردة �التصو�ب على المرمى أو مهارة مر��ة مثل المحاورة والتصو�ب وذلك بتوافر 

  )50، صفحة 2005دمحم حازم دمحم أبو یوسف، ( ).إقتصاد�ة المجهود - الدقة - السرعة(

عامة یؤد� إلى  األساس�ةوعل�ه یر� الطالب ال�احث �أن األداء المهار� أو إتقان الالعب للمهارات 

المتطل�ات الخطط�ة المطلوب منه تطب�قها  أداءتحقی� أعلى المستو�ات �ما �ساعد الالعب على 

وذلك إذا ما راف� هذه المهارات مجموعة من الصفات داخل المستطیل األخضر ��فاءة عال�ة 

منه من الجوانب التي تعینه على ذلك، و �الذ�اء اللعب والحماس وغیرها  األخر� البدن�ة والجوانب 

نقول �أن اجتماع الصفات المهار�ة السا�قة المساهمة في تحقی� النتائج والمستو�ات العال�ة تجعلنا 

ك ال ��ون إلى �عد تقی�م واخت�ار هاته الصفات المهار�ة �ل نتحصل على العب موهوب، وٕان ذل

على حد ثم ق�اسها واخت�ارها مجتمعة، ومن هنا جاءت ف�رة دراسة وتحدید مستو�ات مع�ار�ة خاصة 

وهذا من أجل التنبؤ  )مجموع درجات االخت�ارات المهار�ة(أو االنجاز المهار� ��ل  �األداء
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 إم�ان�اتواكتشاف المواهب بناءا على مطلب من متطل�ات لع�ة �رة القدم والتي تظهر لنا ما مد� 

واستعدادات الناشئ لتحقی� و�لوغ المستو�ات العال�ة والتواجد في صفوة ��ار الالعبین، ومنه �م�ن 

المهار�  �األداءمع�ار�ة خاصة ت القول �أننا ن�ون قد وفقنا إلى حد ما إلى وضع وتحدید مستو�ا

��ل والذ� �عطینا صورة عامة وشاملة یتم من خاللها إصدار ح�م االكتشاف واالنتقاء على 

  .بواسطتها الالعب

سنة حققت  )11(فنجد �أن الفئة العمر�ة  "االداء الكلي ل�طار�ة االخت�ارات"بــ أما ف�ما یتعل�  - 

أما ف�ما یخص الفئة العمر�ة  ،)مقبول وجید(المستو�ین  تمر�ز وتواجد اغلب الالعبین في �ل من

وذلك مع العلم �أنها  )مقبول وضعیف(سنة فقد انحصرت نتائج العبیها ضمن المستو�ین  )12(

أكبر من ) جید(حققت أ�ضا نتائج مرض�ة تمثلت في تسجیلها نس�ة من الالعبین في المستو� 

ج المتحصل علیها من قبل عینة ال�حث في مجموعة النس�ة المقررة لها، ومن خالل دراسة النتائ

االخت�ارات المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة الم�ونة ل�طار�ة االخت�ارات �ل على حد� ثم دراستها 

م�ننا ذلك من التنبؤ �مؤشرات تدل وتطمئن على وجود عدد ال  )األداء الكلي لل�طار�ة(مجتمعة 

ن ینتظر منهم تحقی� مستقبل واعد لكرة القدم الجزائر�ة وذلك �أس �ه من الناشئین الموهو�ین والذی

من خالل تشر�ف و تمثیل المنتخب الجزائر� أحس تمثیل في المحافل و�بر� الدورات الر�اض�ة 

صورة �رة القدم الجزائر�ة في �اإلضافة إلى تحسین والرفع من  )�أس العالم و�أس افر�ق�ا(العالم�ة 

د العبیها في �بر� األند�ة األورو��ة التي تشهد تطورا �بیرا في هذه العالم وذلك من خالل تواج

ما �سمى �العصافیر النادرة  أواللع�ة، �ما أن �ل هذا ال یتأتى من خالل تواجد المادة الخام 

مل على تواضحة وممنهجة تش إستراتیج�ةفق� وٕانما یتأتى بتضافر الجهود ووجود  )المواهب(

على مراكز  ي تحتو� الت األكاد�م�ةمجموعة من المراحل أولها وأهمها توفیر المدارس الكرو�ة 

تمثلة في االنتقال تكو�ن تستجیب للمعاییر العالم�ة ولتأتي �عدها مرحلة ال تقل أهم�ة عن سا�قتها م

اء ومدر�ین ذة من خالل خبر سع على خامات والعبین ذو� مواهب فمستو� ونطاق وا وال�حث على

ولتأتي �عدها  األورو��ة األند�ةسب� لهم ق�ال اكتشاف والتنبؤ �العبین ینشطون حال�ا في �بر� 

المتمثلة في التكفل والرعا�ة واالهتمام بهؤالء المواهب الم�تشفة ��تلة واحدة وذلك  األخر� المراحل 

ن عدم تسر�هم ووصولهم من خالل متا�عتهم وتدر�بهم وف� المتطل�ات واألسس العلم�ة التي تضم

االعتماد على  والتي تقول �أن "الفرض�ة الرا�عة"ن �ات العال�ة، و�ذلك �م�ن القول �أإلى المستو 

 - المورفولوج�ة(تم تحدیدها من خالل �طار�ة االخت�ار المقترحة  المع�ار�ة التي المستو�ات
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وف�  )12-11(عد إستراتیج�ة علم�ة تساهم �ش�ل �بیر في اكتشاف المواهب ت )المهار�ة -البدن�ة

                                                                .قد تحققت. أسس علم�ة متینة

  :مقارنة النتائج �الفرض�ة العامة

  .مقارنة النتائج �الفرض�ة العامة) : 62(الجدول رقم  - 

  نس�ة ال  القرار  ص�اغتها  الفرض�ة

الفرض�ة 

  األولى

  

عدم وجود أكاد�م�ات �رو�ة على مستو� مدارس األند�ة �عتبر سبب رئ�سي في  -

اعتماد هذه األخیرة على مصادر استقطاب محدودة و�التالي إم�ان�ة اكتشاف 

  .مواهب من المستو� العالي ��ون بنس�ة ضئیلة

  تحققت
74,65

% 

الفرض�ة 

  الثان�ة

  

المدر�ین على األسس التقلید�ة المبن�ة على المالحظة العشوائ�ة أغلب اعتماد  -

  بهذا مجهلهو   تهمو�فاء هملنقص تكو�نوذلك المواهب  كتشافالغیر مؤسسة في ا

  .في أغلب األح�ان المیدان 

  تحققت
76,78

% 

الفرض�ة 

  الثالثة

والبدن�ة المورفولوج�ة (�عتبر وجود درجات ومستو�ات مع�ار�ة للمتطل�ات  -

من خالل �طار�ة اخت�ارات أساسا علم�ا �ساعد في عمل�ة اكتشاف  )والمهار�ة

  .المواهب الناشئة وعدم تسـر�ها

  تحققت
67,01

% 

الفرض�ة 

  الرا�عة

تم تحدیدها من خالل �طار�ة  المع�ار�ة التي االعتماد على المستو�اتإن  -

�عد إستراتیج�ة علم�ة تساهم ) المهار�ة - البدن�ة -المورفولوج�ة(االخت�ار المقترحة 

  .وف� أسس علم�ة متینة )12-11(�ش�ل �بیر في اكتشاف المواهب 

 /  تحققت

الفرض�ة 

  العامة

الموهو�ین من  ستراتیج�ات المنتهجة في اكتشافاإلواستجا�ة  عدم نجاعة -

�ما  أند�ة الغرب الجزائر� للمعاییر العالم�ة والعلم�ة، على مستو� مدارس الناشئین

ل�طار�ة االخت�ارات المقترحة �عتبر إستراتیج�ة علم�ة مع�ار�ة  مستو�اتأن تحدید 

  .سنة في �رة القدم )12-11(تساهم في اكتشاف المواهب 

  تحققت
بنسبة 

 أكبر

والذ� نر�د من خالله مقارنة النتائج �الفرض�ة العامة  أعالهالموضح ) 62(من خالل الجدول رقم 

نجاعة واستجا�ة اإلستراتیج�ات المنتهجة في اكتشاف الموهو�ین من الناشئین  والتي تشیر إلى عدم

أن تحدید مستو�ات مع�ار�ة و على مستو� مدارس أند�ة الغرب الجزائر� للمعاییر العالم�ة والعلم�ة، 

سنة في  )12- 11(هم في اكتشاف المواهب قترحة �عتبر إستراتیج�ة علم�ة تساالخت�ارات المل�طار�ة 

  .�رة القدم

ومنه ومن خالل ما هو مالح� من قراءة للفرض�ة العامة یتبین �أنها تنقسم إلى شطر�ن، فالشطر 

على مستو�  األول یتمثل في االستراتیج�ات أو الواقع المنتهج في اكتشاف الموهو�ین من الناشئین
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على الشطر األول من التساؤل العام من خالل  اإلجا�ةمدارس أند�ة الغرب الجزائر�، حیث �انت 

للمدر�ین والذ� اشتمل على مجموعة من األسئلة مقسمة إلى ثالث محاور �ل  االستب�ان الموجه

المذ�ور محور یجیب على فرض�ة من فرض�ات ال�حث الثالثة األولى، ولیتبین من خالل الجدول 

التي تم اقتراحها �حلول للشطر األول من مش�لة  )3و 2و 1(سا�قا �أن �ل من الفرض�ة الجزئ�ة 

ال�حث قد تحققت، وذلك من خالل ما أبرزته �ل من الفرض�ة األولى حول أهم�ة وجود المدارس 

أحمد  واضح"في عمل�ة االكتشاف، حیث أكدت على ذلك من قبل دراسة �ل من الكرو�ة األكاد�م�ة 

�أن المدارس األكاد�م�ة الر�اض�ة تستجیب لكافة عوامل  "موف� صالح"و " الوسین سل�مان"و " أمین

وال�شر�ة  ةالنجاح من أجل اكتشاف وانتقاء مواهب �رة القدم، وذلك من خالل توفیر الوسائل الماد�

�اإلضافة إلى طب�عة االكتشاف والتكو�ن التي یجب أن تكون ) من مسیر�ن وخبراء ومدر�ین أكفاء(

واضح أحمد األمین، الوسین سل�مان، موف� ( .مبن�ة على طرق علم�ة تستجیب لكافة عوامل النجاح

ول أ�ضا �أن عدم وجود هذه األكاد�م�ات �عی� تفعیل ومنه �م�ن الق ،)138، صفحة 2009صالح، 

�عض االستراتیج�ات والمتمثلة في االستعانة بخبراء من داخل أو خارج الوطن و مدر�ین ذو� مستو� 

و�فاءة في عمل�ة االكتشاف وهذا نظرا لمستو� المواهب الناشئة المحدود مما ال �ستدعي �ثیرا 

و� �فاءات محدودة وخاصة في هذا المیدان، و�ل هذا یؤد� إلى االستعانة بهم واالكتفاء �مدر�ین ذ

، ونؤ�د في نفس الس�اق هذه النتائج المتحصل من خالل تجر�ة محل�ة تسرب المواهب وض�اعها

والذ� أكد في حدیثه للجـز�رة  "خیر الدین زطشي"ناد� �ارادو ناجحة �امت�از وهذا على لسان رئ�س 

�أن فلسفة أكاد�میته تعتمد على االنتقال والتنقیب على المواهب الشا�ة في جم�ع أنحاء القطر الجزائر� 

و�عد ذلك یتم اخت�ار أحسن العناصر التي س��ون لها مستقبل واعد في عالم �رة القدم، حیث أن �ل 

حیث �حتو� �مواصفات ومعاییر عالم�ة،  2007سنة  هذا �ان �عد إنشاء مر�ز التكو�ن العنقاو� في

داخل قاعة �ستعمل في أ�ام تساق� األمطار، فضال عن ملعب على ملعب معشوشب اصطناع�ا 

معشوشب طب�ع�ا �ساعد الالعبین على التكو�ن �ما تحتو� األكاد�م�ة على مر�ز طبي وحمام صونة 

كاد�م�ة ��ون بنظام داخلي حیث �ق�م الالعبون وقاعة لتقو�ة العضالت، حیث أن التكو�ن في هذه األ

�مر�ز إیواء و�زاولون دراستهم في قاعة تدر�س خاصة، وهذا �اإلضافة إلى العدید من المراف� 

 20والمنشآت، حیث أنه من خالل هذه األكاد�م�ة تم استقطاب قاعدة عر�ضة تمثلت في أكثر من 

العب ال  16ب في ال�الد، حیث بلغ عددهم ألف مرشح عبر الجزائر لیتم اكتشاف أحسن المواه

سنة، وهذا تحت إشراف خبراء أورو�یین وجزائر�ین وعلى رأسهم التقني الفرنسي  15یتعد� سنهم 

الذ� سب� له من قبل اإلشراف على العدید من األكاد�م�ات ��ل  جون مارك غیوصاحب المشروع 

الذین  "�ولو و�ا�ا تور� "ل من األخو�ن من قارتي أس�ا و إفر�ق�ا، و�ان له الفضل في اكتشاف �
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وخیر دلیل على نجاح أكاد�م�ة �ارادو وهذا على ، "أرسنال ومانش�ستر سیتي"یلع�ان الیوم مع �ل من 

لسان زطشي وهو أنه بدا یجني ثمار اكتشاف المواهب وتكو�نها من خالل مشار�ة ستة منهم مؤخرا 

المرجوة للفر��، وال�طولة المحترفة األولى التي في صفوف ناد� �ارادو ومنحوا اإلضافة الفن�ة 

أص�حت مدججة �العبي أكاد�م�ة �ارادو، �ما ال ننسى مجموعة الالعبین الذین شار�وا مع المنتخب 

و رامي بن س�عیني  "2016ر�و �البراز�ل"سنة وساهموا في تأهله إلى أولمب�اد  23الوطني ألقل من 

مهني سف�ان، ( .ث استطاع فرض م�انته في المنتخب الوطنيالذ� �عتبر عالمة محل�ة �امت�از حی

2016(  

أما من خالل ما أفرزته النتائج المتعلقة �الفرض�ة الثان�ة ومن خالل مشاهدتنا لتجر�ة أكاد�م�ة  - 

عدم وجود "والتي تعتبر ناجحة �امت�از، وفي إطار ما ترمي إل�ه هذه الدراسة �ظهر لنا جل�ا  "�ارادو"

المعالم ینتهجها المدر�ین ف�ما یخص الرفع من مستواهم و�فاءتهم العلم�ة  واضحة إستراتیج�ة

وخاصة في مجال عمل�ة االكتشاف �اإلضافة إلى عدم اطالعهم على علوم �رة القدم الحدیثة 

خص األسس العلم�ة الحدیثة و المتمثلة في استعمال الدرجات المع�ار�ة و �طار�ة االخت�ارات و�األ

التي تعمل على إنجاح عمل�ة االكتشاف واالنتقاء وٕاعطائها الدعامة األساس�ة وذلك حسب ما 

بن قوة علي، ( و )258، صفحة 2017رامي عز الدین، �عوش خالد، ( توصل إل�ه �ل من

  .)239، صفحة 2012-2011بوحاج بوز�ان، ( و )204، صفحة 2004

واعتراف المدر�ین �أهم�ة الدرجات  اعت�ارالفرض�ة الثالثة حول  أظهرتهوأما من خالل ما 

والمستو�ات المع�ار�ة و�طار�ة االخت�ارات �أساس علمي منهجي �سهاهم و�ساعد في عمل�ة 

لها،  إقرارهمعلمهم و�قینهم بها لم �ع�س اعتمادهم علیها وذلك رغم اكتشاف المواهب الناشئة، ولكن 

ت التي س�قتها حول أن نقص تكو�ن هذه الفرض�ة جاءت مؤ�دة للفرض�اوعل�ه �م�ن القول �أن 

التي تكون من خالل توفیر مراكز التكو�ن التي  اإلم�ان�اتتوفر  و�فاءة هؤالء المدر�ین مع عدم

أمام حق�قة وحتم�ة االعتماد نفسه تسمح بتوس�ع قاعدة المواهب الناشئین و�التالي یجد المدرب 

جل الكشف الم��ر وٕاظهار الفروق الحق�ق�ة العلم�ة من أ األسسعلیها وال�حث فیها مجبرا على هذه 

التي ال تظهر إلى من خاللها، ومنه فإن �ل هذه العوامل تعتبر مساهمة في عدم اعتماد أغلب 

المدر�ین على �طار�ة االخت�ارات ومستو�ات مع�ار�ة من أجل تقی�م والكشف عن الالعبین 

الشطر األول من الفرض�ة العامة قد الموهو�ین وذلك رغم إقرارهم لها، وعل�ه �م�ن القول �ان 

  .تحق�
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تـم التوصل إل�ه في �ل من ما  و�عد أما ف�ما یخص الشطر الثاني المتعل� �الفرض�ة الرا�عة، - 

هجة في اكتشاف الموهو�ین تحول عدم نجاعة واستجا�ة االستراتیج�ات المن )3و 2و 1(الفرض�ة 

ر� للمعاییر العالم�ة والعلم�ة وذلك من خالل من الناشئین على مستو� مدارس أند�ة الغرب الجزائ

عدم اعتماد مدر�ي هذه المنطقة من الوطن على أسس ومعاییر علم�ة �عز� إلیها في اكتشاف 

الالعبین دون الق�ام �عمل�ة االكتشاف المبني على األسس العلم�ة  إعدادالمواهب، فنقول �أن عمل�ة 

اف المرجوة والمراد الوصول إلیها، النجاح لتحقی� األهدومات المنط� و �عد عمل�ة عشوائ�ة تفتقد لمق

تواف� ذلك  وٕام�اناتوذلك أن أ� نشا� ر�اضي یتطلب من ممارسه أن �متلك مواصفات وقدرات 

  .النشا� من أجل تحقی� و�لوغ المستو�ات العل�ا

ین�غي على  ور�اضة �رة القدم و�غیرها من الر�اضة لدیها محدداتها ومتطل�اتها الخاصة بها، والتي

في عال�ة فیها من اجل التنبؤ له بتحقی� التفوق والنجاح  عب االتصاف بها وتحقی� نتائج جدالال

على ) عمل�ة االكتشاف(وعل�ه فإن الطالب ال�احث �عد مشاهدته لعشوائ�ة هذه العمل�ة  .هذه اللع�ة

طار�ة الغرب الجزائر�، عمد إلى بناء ووضع مستو�ات مع�ار�ة من خالل � أند�ةمستو� مدارس 

 الناشئة سهم في اكتشاف المواهب�إستراتیج�ة علم�ة ت) مهار�ة –بدن�ة –مورفولوج�ة(اخت�ار مقترحة 

 االلتواءسنة وف� أسس علم�ة مقننة، حیث �ان ذلك �عد دراسة معامل  )12- 11(للمرحلة العمر�ة 

، وذلك بتحقی� )±3(وحدات �طار�ة االخت�ار التي تواجدت نتائجها ضمن المجال لمختلف نتائج 

 انتظاموهذا مما یدل على  )2,37(وأكبر ق�مة وصلت إلیها �انت عند  )-2,71(أدنى ق�مة بلغت 

دمحم حسن العالو� ودمحم نصر "العینة وتحق�قها للتوز�ع االعتدالي، ولیتبین على حسب �ل من 

ن االخت�ارات المستخدمة والمتواجدة ضمن �طار�ة االخت�ار المقترحة مناس�ة من �أ "الدین رضوان

دمحم حسن العالو� ودمحم نصر الدین رضوان ( .ق�اسهحیث درجة الصعو�ة والسهولة وتق�س ما نر�د 

     )145، صفحة 2000، 

والفئة  سنة 11دراسة الفروق بین �ل من العبي الفئة العمر�ة  سیتم  و�عد ما مر علینا ساب� - 

والت�این بین المستو�ات الثالثة للفرق  ،"ستیودنت. ت"عن طر�� داللة الفروق  سنة 12العمر�ة 

سنة والمقترحة من طرف الطالب ال�احث  )12-11(التي �م�ن أن یتواجد بها ناشئ الفئة العمر�ة 

ولیتوصل إلى وجود فروق بین  ،)والجمع�ات الر�اض�ة األند�ة -الهاو�  - المستو� المحترف(

سنة مع عدم وجود ت�این ف�ما یخص مستو� العبي الفرق  )12(سنة و )11(العبي الفئة العمر�ة 

المتواجدة في المستو�ات الثالثة المقترحة، ولیخلص الطالب ال�احث إلى تحدید مستو�ات مع�ار� 

یث المستو�ات الثالثة للفرق ومتفرقة من حیث الفئة العمر�ة، حیث لل�طار�ة المقترحة مجتمعة من ح
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قو�ة �ان ذلك �عد دراسة مصفوفة االرت�ا� لالخت�ارات التي تأكد من خاللها عدم وجود ارت�اطات 

بین أغلب وحدات ال�طار�ة مما یدل على أن �ل منها �ق�س ظاهرة ال �ق�سها اآلخر وأنه ال �م�ن 

بن سي (مما یتطلب وجودهما معا في ال�طار�ة وذلك حسب ما أكده  �اآلخراالستغناء عن احدهما 

أما ال�عض اآلخر من االرت�اطات والتي أظهرت ، )190، صفحة 2007/2008قدور حبیب، 

 واقتراحاتوذلك �ان بناء على توص�ات  وعا ما وأ�قى الطالب ال�احث علیهاوجود ارت�ا� قو� ن

األساتذة والخبراء عند ترش�ح ال�طار�ة و�ناء على تعل�مات �عض الكتب التي أظهرت تواجدهم معا 

  ".ضرب الكرة لمسافة �القدم القو�ة ثم الضع�فة �اخت�ار"

وعل�ه و�عد تحدید طب�عة �ل من العینة واالخت�ارات المم�ن تواجدها ضمن �طار�ة االخت�ارات 

ح�م  إصدارو�ات المع�ار�ة التي من خاللها �م�ن م�ان�ة تحدید المستحة خلصنا إلى إالمقتر 

 )12(سنة و )11(االكتشاف على الالعبین الناشئین، ولیتبین تمر�ز أغلب العبي عینة ال�حث 

مع تواجد نس�ة معتبرة وال �أس بها في أعلى مستو�  )مقبول وجید(سنة في �ل من المستو�ین 

وذلك في مختلف وأغلب وحدات �طار�ة االخت�ارات التي أظهرت �أن �عضها  )جید جدا(مع�ار� 

أعلى من النس�ة المقررة وال�عض اآلخر �ان قر��ا منها، وهذا ما یجعلنا من خالل تحدیدنا 

على تواجد خامات ومواهب فذة یتن�أ لها نؤ�د للمستو�ات المع�ار�ة لكل من الفئتین العمر�تین 

في المستقبل وهذا إذا ما حضوا �العنا�ة والمتا�عة، �ما أن هذه المواهب تحقی� مستو�ات عال�ة 

المستو� (الشا�ة التي تم التوصل إلى تواجدها ال �قتصر وجودها على الفرق الكبیرة المتمثلة في 

 ةالصغیر  أو ةوٕانما تواجدها یتوزع بین مختلف مدارس أند�ة الغرب الجزائر� سواء الكبیر  )المحترف

، وقد �ان استنتاجنا هذا بناءا )ول�س في الحق�قة وهذا �النس�ة للفئة التي هي قید الدراسة في االسم(

األند�ة والجمع�ات  -الهاو�  - المحترف(لمستو�ات الثالثة بین العبي الفرق لعلى عدم وجود فروق 

  ).الر�اض�ة

 ین لنا �أن وعل�ه و�عد اإلجا�ة على �ل من الشطر األول والثاني من الفرض�ة العامة، یتب

عدم نجاعة واستجا�ة اإلستراتیج�ات المنتهجة في اكتشاف الموهو�ین من �التي تقول الفرض�ة 

أن تحدید مستو�ات و الناشئین على مستو� مدارس أند�ة الغرب الجزائر� للمعاییر العالم�ة والعلم�ة، 

- 11(كتشاف المواهب مع�ار�ة ل�طار�ة االخت�ارات المقترحة �عتبر إستراتیج�ة علم�ة تساهم في ا

  .و�التالي فإن الفرض�ة العامة تحققت .قد تحققت.سنة في �رة القدم )12

 :من خالل عرض النتائج ومناقشتها، أم�ن التوصل إلى االستنتاجات التال�ة :االستنتـــــــــاجـات
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ومراكز التكو�ن  اإلم�ان�اتاالستراتیج�ات المنتهجة على مستو� المدارس الكرو�ة ف�ما یخص : أوال

  :ومصادر استقطاب الناشئین الموهو�ین

 ) إلخ....الر�اضي دالعتا -الوسائل -المیزان�ة(المتمثلة في عدم �فا�ة �ل من  اإلم�ان�اتنقص  - 1

من أجل  األح�انالالعبین في أغلب  وأول�اء أ�اءاالعتماد على التبرعات واله�ات من طرف  - 2

 .المیزان�ة الخاصة بهذه الفئة العمر�ة إنعاش

م�ان لالیوء  -صاالت مغطات -مالعب مفتوحة(عدم وجود مراكز التكو�ن المه�أة من حیث  - 3

 ) وغیرها من المنشآت

قصور عمل�ة االنتقال والتنقیب عن المواهب على مستو� محدود مما �قلل فـرص اكتشاف  -4

  .�ض�ع صیتها في المستقبل العبین موهو�ین من المستو� العالي �م�ن أن

االستراتیج�ات المنتهجة على مستو� المدارس الكرو�ة ف�ما یخص �فاءة المدر�ین واألسس  :ثان�ا

  :التي �عتمدون علیها في عمل�ة اكتشاف المواهب

قلة االستعانة �الخبراء المتخصصین في مجال االكتشاف على مستو� األند�ة لإلشراف عمل�ة  -1

 .ن الناشئیناكتشاف الموهو�ین م

 نقص تكو�ن و�فاءة المدر�ین  -2

عدم وجود دورات وتكو�نات مستمرة لتنم�ة مهارات ومعارف المدر�ین في مجال �رة القدم وفي  -3

 .عمل�ة االكتشاف �صفة خاصة

 .االعتماد على الطرق التقلید�ة المبن�ة على المالحظة في اكتشاف المواهب -4

المتعلقة �عمل�ة التدر�ب الر�اضي و�األسس العلم�ة التي عدم االستعانة بنتائج األ�حاث العلم�ة  -5

 .یجب االعتماد علیها في عمل�ة االكتشاف �صفة خاصة

االستراتیج�ات المنتهجة على مستو� المدارس الكرو�ة ف�ما یخص المستو�ات واالخت�ارات  :ثالثا

  :�أساس علمي في عمل�ة اكتشاف الالعبین الموهو�ین

ة وجود �طار�ة اخت�ارات ومستو�ات مع�ار�ة واعت�ارها �أساس علمي اعتراف المدر�ین �أهم� -1

  .    �ساعد في معرفة وق�اس مستو� الالعب

 .عدم اعتماد المدر�ین على �طار�ة اخت�ارات في معرفة وق�اس مستو� الالعب أثناء اكتشافه -2

 .عدم وجود مستو�ات مع�ار�ة معینة یتم اكتشاف المواهب على أساسها -3

المدر�ین بوجود اخت�ارات ومستو�ات مع�ار�ة لالستعانة بها في عمل�ة االكتشاف عدم اهتمام  -4

 . لعدم وجود قاعدة عر�ضة من الناشئین الموهو�ین
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  : اقتراحـــات التوصیــــــــــــات

 - المالعب المفتوحة(یوصي الطالب ال�احث االند�ة بإنشاء مراكز تكو�ن  متوفرة على  - 1

 .  معاییر عالم�ةتكون وف� ) وغیرها من المنشآت-م�ان لالیواء - الصاالت المغطات

 .االعتماد على مصادر متنوعة في اكتشاف الناشئین الموهو�ین - 2

توس�ع قاعدة استقطاب الناشئین الموهو�ین من أجل ز�ادة فرص نجاح عمل�ة االكتشاف  - 3

 .لمستو� العاليوالحصول على العبین موهو�ین من ا

یوصي الطالب ال�احث االستعانة بخبراء ومجموعة من االخصائیین في عمل�ة اكتشاف  - 4

 .المواهب مع عدم اقتصارهم على مدر�ي فئة الناشئین

یوصي الطالب ال�احث االند�ة �مساعدة المدر�ین في الرفع من �فاءاتهم من خالل التكو�نات  - 5

 .�ما یخص االسس العلم�ة الحدیثة في مجال التدر�بوالدورات المستمرة داخل وخارج الوطن ف

یجب االهتمام �فئة الناشئین وذلك من خالل اكتشافهم م��را والعنا�ة بهم ألنهم هم مستقبل   - 6

 .الكرة الجزائر�ة

ضرورة توفیر المیزان�ة المناس�ة لالستثمار في هذه الفئات الصغر� من خالل اكتشافهم م��را  - 7

 .والعنا�ة بهم

عتماد على �طار�ة اخت�ارات في عمل�ة اكتشاف الناشئین الموهو�ین في ر�اضة �رة ضرورة اال - 8

 .القدم وذلك �ما یتالءم مع متطل�اتهم

أن یت�ع المسؤولین عن �رة القدم �الجزائر واالند�ة الكرو�ة �األسلوب العلمي في اكتشاف  - 9

 .وتطو�ر الموهو�ین من الناشئین

تم وضعها من خالل �طار�ة االخت�ارات المقترحة من العمل �المستو�ات المع�ار�ة التي  -10

 .سنة) 12- 10(أجل المساهمة في الكشف عن الموهو�ین من الناشئین 

العمل على وضع مستو�ات ومعاییر �عز� إلیها في عمل�ة االكتشاف واالنتقاء والخاصة  -11

 .�مختلف المراحل العمر�ة األخر� 

�ل خمسة سنوات وهذا حسب توص�ات  العمل على تجدید و�ناء المستو�ات المع�ار�ة -12

 .العدید من الخبراء وذلك الختالف الظروف والم�ان والعینة وغیرها من المتغیرات

یوصي ال�احث بإجراء أ�حاث مشابهة لهذا ال�حث �غرض معرفة االستراتیج�ات المنتهجة في عمل�ة 

االند�ة الجزائر�ة واالتحاد�ة االكتشاف والوصول �الناشئین إلى المستو�ات العال�ة على مستو� 

  .الوطن�ة لكرة القدم
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  :خالصـة عامة

سنة ) 12- 10(من خالل ما أفرزته نتائج االستب�ان الموجه إلى مدر�ي �رة القدم لفئة الناشئین 

على مستو� مدارس أند�ة الغرب الجزائر� وذلك ف�ما یخص االستراتیج�ات المنتهجة في عمل�ة 

االكتشاف، سواء �ان ذلك من حیث الطرق واألسالیب المعتمدة في اكتشاف المواهب أو من حیث 

ل من خال) المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة(استعمال الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة للمتطل�ات 

�طار�ة االخت�ارات، وما مد� إسهام هذه األخیرة في التنبؤ والكشف عن المواهب أو العصافیر 

النادرة والتي ینتظر منها مواجهة المنافسة والمنافسین في المستقبل، فقد تبین لنا �أن أغلب المدر�ین 

اهب وذلك �عتمدون على المالحظة والخبرة الشخص�ة �أداة رئ�س�ة ومحور�ة في اكتشاف المو 

لسهولتها من جهة ولنقص تكو�ن و�فاءة المدر�ین ف�ما یخص استعمال األسس العلم�ة في عمل�ة 

االكتشاف من جهة أخر�، �اإلضافة إلى عوامل أخر� تحول دون تطبی� األسس العلم�ة �نقص 

 اإلم�ان�ات وقلة المواهب المقبلة على هذه العمل�ة مما یجعل المدرب أمام حتم�ة االكتفاء

بن نعمة ( بن نعمة بن عودة"�المالحظة أثناء ق�امه بهذه العمل�ة وهذا ما أشار إل�ه أ�ضا �ل من 

  . )298، صفحة �2017سلطان الحاج، ( "�سلطان حاج"و )220، صفحة 2017بن عودة، 

وقد تبین لنا أ�ضا �أن غالب�ة المدر�ین یدر�ون ما مد� أهم�ة االستعانة �االخت�ارات والمعاییر 

�أساس علمي ودقی� �عتمد عل�ه في تحقی� الهدف المطلوب والمتمثل في إنجاح عمل�ة اكتشاف 

صى �ه الموهو�ین من الناشئین في �رة القدم، وذلك �الرغم من عدم تطب�قهم لها، وهذا ما أكده وأو 

�أن االكتشاف واالنتقاء ��ون من خالل تحدید مستو�ات مع�ار�ة و مح�ات  "بن سي قدور حبیب"

وقد أكد أ�ضا  )205، صفحة 2011بن سي قدور الحبیب، ( مضبوطة على حسب �ل فعال�ة

االعتماد علیها في عمل�ة على ضرورة وجود مح�ات ومعاییر ومستو�ات یتم  "غزال محجوب"

  )90، صفحة 2017غزال محجوب ، (. االكتشاف واالنتقاء وذلك لما لها من أهم�ة �بیرة

ومن خالل نتائج الدراسة الحال�ة وما توصلت إل�ه الدراسات السا�قة، نوصي �ضرورة الرفع من 

وم التدر�ب الحدیث عامة وفي عمل�ة االكتشاف خاصة، وهذا القدرات المعرف�ة للمدرب في مجال عل

من خالل إسهامهم في الدورات التدر�ب�ة والملتق�ات العلم�ة واأل�ام الدراس�ة �صفة دور�ة وتحت 

�ال�طار�ة المقترحة  �االستعانة إشراف إطارات متخصصة وذات �فاءة، �ما نوصي أ�ضا

والمستو�ات التي تم التوصل إلیها من خالل هذه الدراسة �مع�ار علمي یتم االستناد واالرتكاز عل�ه 

 ، �اإلضافة إلى ذلك نوصيسنة )12- 11(المواهب للمرحلة العمر�ة  اكتشافأثناء الق�ام �عمل�ة 

لمختلف الفئات العمر�ة  موحدة�ضرورة وضع �طار�ة اخت�ارات ومستو�ات ومعاییر ثابتة ومحددة و 

، والتي تكون خاصة ��ل مرحلة سن�ة یتم االستعانة بها في اكتشاف وعلى مختلف مناط� الوطن
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المواهب و�ذا التنبؤ �قدراتهم واستعداداتهم في الحاضر والمستقبل، �ما یجب أ�ضا العمل على 

لتطبی� األسس ) إلخ...ت من إم�ان�ات و وسائل ومنشئا(توفیر الظروف المناس�ة والمالئمة 

العلم�ة في اكتشاف المواهب على مستو� مدارس األند�ة الجزائر�ة، ومن ثم تكون توع�ة و إج�ار 

  .المدر�ین ورؤساء األند�ة على تطب�قها والعمل بها

وفي األخیر �م�ن القول �أن �ل هذه العوامل تؤد� إلى إكساب المدرب إستراتیج�ة  واضحة 

ى أسس علم�ة ودق�قة تم�نه من ز�ادة فرص نجاح عمل�ة اكتشاف الموهو�ین من المعالم ومبن�ة عل

 .الناشئین
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  .للنشر

تحدید مستو�ات مع�ار�ة ل�عض المتغیرات البدن�ة ). 2016/2017. (حسام الدین غ�الن سیف عون  -

جامعة  .ة الر�اض�ة في الجامعات ال�من�ةوالفسیولوج�ة والمهار�ة للطالب المتقدمین لاللتحاق لكلیت التر��

  ".معهد التر��ة البدن�ة والر�اض�ة"أطروحة د�توراه : مستغانم

 .التحلیل لعاملي القدرات البدن�ة في مجال التر��ة البدن�ة ةالر�اض�ة). 1996). (ج(حسانین دمحم ص�حي  -

  .دار الف�ر العر�ي: القاهرة

  جماعة االس�ندر�ةماهي للنشر والتوز�عالبدني لالعبي �رة القدماإلعداد 2011حسن السید أبو عبده -

 .م�ت�ة و مط�عة االشعاع الفني: مصر .اإلعداد المهار� لالعب �رة القدم ). 2002. (حسن السید أبو عبده -

اإلصدار الط�عة ( "النظر�ة والتطبی�"االعداد المهار� لالعبي �رة القدم ). 2008. (حسن السید أبو عبده -

  .االس�ندر�ة). الثامنة

   .الق�اس في التر��ة الر�اض�ة وعلم النفس الر�اضي. حسن العالو� دمحم و دمحم نصر الدین رضوان -

 .الق�اس في التر��ة الر�اض�ة وعلم النفس الر�اضي). 2008. (حسن عالو� دمحم و نصر الدین رضوان دمحم -

  .دار الف�ر العر�ي: القاهرة

االحصاء التطب�قي في مجال ال�حوث التر�و�ة والنفس�ة واالجتماع�ة ). 1999. (سین �اهي مصطفىح -

  .مر�ز الكتاب للنشر: القاهرة). 2اإلصدار �( والر�اض�ة

  .دیوان المطبوعات الجامع�ة: الجزائر). 2اإلصدار �( مدخل إلى اإلحصاء). 1993. (حلمي عبد القادر -

  .دار العلم للمعرفة .أساس�ات �رة القدم الفن�ة. ، مفتي إبراه�مدمحم عبده الصالح , حماد -

دار الف�ر : القاهرة .الجدید في اإلعداد المهار� و الخططي لالعب �رة القدم). 1997. (مفتي إبراه�م, حماد -

  .العر�ي

مر�ز الكتاب : انعم .تمار�نات اإلحماء و المهارات في برامج تدر�ب �رة القدم). 1998. (مفتي إبراه�م, حماد -

  .للنشر

  .دار الف�ر العر�ي: جامعة حلوان .طرق تدر�س ألعاب الكرات). 2000. (مفتي إبراه�م, حماد -

دار الف�ر : القاهرة .التدر�ب الر�اضي للجنسین من الطفولة إلى المراهقة). 1996. (مفتي ابراه�م, حمادة -

  .العر�ي

جامعة  - القاهرة  .تخط�� وتطبی� وق�ادة,الر�اضي الحدیث التدر�ب ). 2001. (مفتي إبراه�م.د, حماده -

  .دار الف�ر العر�ي: حلوان
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  .2دار الف�ر العر�ي �: االس�ندر�ة .التدر�ب الر�اضي الحدیث). 2001. (مفتي إبراه�م, حماده -

دار الف�ر : القاهرة .التدر�ب الر�اضي الحدیث تخط�� و تطبی� و ق�ادة). 2001. (مفتي إبراه�م, حماده -

  .�2. العر�ي

  . جر�دة الب�ان. إنتقاء الموهو�ین في المجال الر�اضي). 2000, نوفمبر 4. (دمحم الحما, حمى -

  .دار الف�ر العر�ي: القاهرة .االخت�ارات و الق�اسات لالعبي �رة القدم ). 1993. (حنفي محمود مختار -

  .مر�ز الكتاب للنشر : القاهرة  .ة في تدر�ب �رة القدم األسس العلم�). 1994. (حنفي محمود مختار -

: االردن-عمان .النظر�ات العامة في التدر�ب الر�اضي من الطفولة إلى المراهقة). 1998. (ر�سان, خر��� -

  .دار الشروق للنشر والتوز�ع

طرق االخت�ار ��رة دلیلك إلى ). 2008. (سالم سل�مان سالم.م.مصطفى فرج زقزوق، م.م.ابراه�م رحمة، م.د -

  .ماهي للنشر والتوز�ع: االس�ندر�ة .القدم

 .استراتیج�ة تفعیل االستثمار الر�اضي في المؤسسات الر�اض�ة). 2012. (دمحم أحمد عبده, رزق .د -

  .دار الوفاء لدن�ا الط�اعة و النشر: االس�ندر�ة

مؤسسة عالم : االس�ندر�ة  .في العاب القو�  الجینات وانتقاء الناشئین). 2015. (سعد فتح هللا دمحم العالم.د -

  .الر�اض�ة للنشر و دار الوفاء لدن�ا الط�اعة

  .دار العودة: بیروت .موسوعة العنا�ة �الطفل ). 1980. (عبد هللا الصوفي .د -

تخط�� برامج تدر�ب و تر��ة البراعم والناشئین في ). 1997. (جمال اسماعیل النم�ي.عمرو أبو المجد، د.د -

  .مر�ز الكتاب للنشر: القاهرة .رة القدم�

تحدید مستو�ات مع�ار�ة لعناصر ال�اقة البدن�ة المرت�طة �الصحة عند ). 2016/2017. (دحون عومر�  -

معهد التر��ة البدن�ة "أطروعة د�توراه علوم : جامعة مستغانم .تالمیذ المرحلة الثانو�ة �استخدام برنامج حاسو�ي

  ".والر�اض�ة

عالقة البناء التكو�ني الجسمي مع �عض المتطل�ات البدن�ة والوظ�ف�ة لالعبي ). 2013/2014. (حيدر�ال فت -

  .معهد التر��ة البدن�ة والر�اض�ة: مستغانم .�رة القدم حسب مراكز اللعب

أهم�ة استعمال االخت�ارات البدن�ة والمهار�ة في عمل�ة ). 2017, 03 01. (رامي عز الدین، �عوش خالد -

،  1العدد  1المجلد  -جامعة ز�ان عاشور �الجلفة - مجلة المنظومة الر�اض�ة. انتقاء العبي �رة القدم

  .268-236الصفحات 

: االردن- عمان .�اضي من الطفولة إلى المراهقةالنظر�ات العامة في التدر�ب الر ). 1998. (ر�سان خر��� -

  .دار الشروق للنشر والتوز�ع

أثر نوع�ة الشاخص �ممثل أساسي ألدوار المدافع في ق�م التقو�م لتخط�� عمل�ة تدر�ب ). 2012. (زرف دمحم -

  .أطروحة الد�توراه: الجزائر .مهارة الجر� �الكرة ودونها لناشئ ما قبل التكو�ن في �رة القدم

 ).اإلنتقاء -الرعا�ة - الجوانب األساس�ة -المفهوم(التفوق الر�اضي ). 2006. (ز�ي دمحم دمحم حسن  -

  .الم�ت�ة المصر�ة للط�اعة والنشر: االس�ندر�ة

  .5عالم الكتب �: القاهرة .علم النفس الطفولة و المراهقة ). 1995. (حامد عبد السالم, زهران -
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  .دیوان المطبوعات الجامع�ة : الجزائر .العلمي مناهجه وتقن�اته  ال�حث). 1996. (ز�ان دمحم عمر -

: الجزائر .ادراك أهم�ة تخط�� البرامج العلم�ة التدر�ب�ة العداد وتكو�ن الفئات الش�ان�ة). 2004. (سدیرة سعد -

  .رسالة ماج�ستیر

اإلصدار ( � واالجتماعيم�ادئ علم اإلحصاء وتطب�قاته في المجالین التر�و ). 2009. (سعد� شاكر حمود� -

  .دار الثقافة للنشر والتوز�ع: عمان). الط�عة االولى اإلصدار الثاني

 )"5(المحاضرة رقم "الدراسات العل�ا ماج�ستیر . الدرجات والمستو�ات المع�ار�ة). 2016. (سلمان الجنابي -

  .�ل�ة التر��ة البدن�ة وعلوم الر�اضة: جامعة الكوفة). 36-1الصفحات (

  .مر�ز الكتاب للنشر: القاهرة .االدارة في التر��ة الر�اض�ة بین النظر�ة والتطبی�). 1999. (ف عبد الحمیدشر  -

دار : القاهرة .�رة القدم بین النظر�ة و التطبی� و اإلعداد البدني في �رة القدم). 1989. (إبراه�م, شعالن -

  .الف�ر العر�ي

عرض تجر�ة  -ورعا�ة الموهو�ین في المجال الر�اضيواقع اكتشاف ). 2017, 06 01. (صالح موف� -

، تصدر عن قسم علوم وتقن�ات 11، العدد 1مجلة الخبیر، المجلد . -أكاد�م�ة �ارادو لكرة القدم �الجزائر

  .128-118، الصفحات  -الجلفة-االنشطة البدن�ة والر�اض�ة جامعة مز�ان عاشور 

). 3اإلصدار الجزء األول، �( والتقو�م في التر��ة البدن�ة والر�اض�ةالق�اس ). 1995. (ص�حي حسانین دمحم -

  .دار الف�ر العر�ي: القاهرة

  .القاهرة .طرق بناء وتقنین االخت�ارات والمقای�س في التر��ة البدن�ة). 1987. (ص�حي حسانین دمحم -

الهیئة العامة لشؤون المطا�ع : القاهرة .األسس النفس�ة ألنتقاء الر�اضیین). 2002. (دمحم لطفي, طه -

  .األمیر�ة

مستو� �عض القدرات الوظ�ف�ة والمهار�ة وعالقتها �الذات الجسم�ة ). 2015/2016. (عامر عامر حسین -

  ".معهد التر��ة البدن�ة والر�اض�ة"د .م.أطروحة د�توراه ل: جامعة مستغانم .لالعبي �رة القدم حسب مراكزهم

اإلصدار ( "نظم تدر�ب الناشئین للمستو�ات العل�ا"علم التدر�ب الر�اضي ). 2014. (يعامر فاخر شغات -

  .م�ت�ة المجتمع العر�ي للنشر والتوز�ع: عمان). الط�عة األولى

  .منشأة المعارف: االس�ندر�ة .االخت�ارات والمقای�س النفس�ة ). 2003. (عبد الرحمان دمحم ع�سو�  -

تأثیر واج�ات مراكز اللعب وخطوطه الدفاع�ة الوس� والهجوم�ة في احداث  ).2006. (عبد القادر ناصر -

  .جامعة مستغانم: مستغانم .-مستغانم-الت�این في المتطل�ات البدن�ة والمهار�ة لالعبي �رة القدم 

االنتقاء و التوج�ه الر�اضي للناشئین الموهو�ین في �رة ). 2001-2000. (الفضیل عمر عبد هللا, ع�ش -

  .رسالة ماج�ستیر : جامعة الجزائر .م على مستو� األند�ة ال�من�ة القد

  .دیوان المطبوعات الجامع�ة: الجزائر .االدارة االستراتیج�ة). 2001. (ناصر داد�, عدوان -

). 2اإلصدار �( منهاج ال�حث العلمي وأسالی�ه). 1999. (عر�فج سامي و حسین مصلح خالد و مفید نجیب -

  .� للنشر والتوز�عدار مجدالو : عمان

  1994عصام عبد الخال� -

 .مر�ز الكتاب للنشر: القاهرة .س�طونوج�ة النمو للمر�ي الر�اضي). 1998. (دمحم حسن, عالو�  -



المصادر والمراجع                                                               الملح� األول  

 

  .2دار الف�ر العر�ي �: القاهرة .علم النفس الر�اضي). 1998. (دمحم حسن, عالو�  -

التعل�م العالي،  .واإلحصاء في المجال الر�اضياالخت�ارات والمقای�س ). 2004. (علي سلوم جواد الح��م -

  .جامعة القادس�ة

  .األردن .الق�اس و التقو�م في العمل�ة التدر�ب�ة). 1985. (عودة، أحمد سل�مان -

  �1التدر�ب الر�اضي النظر�ة والتطبی�2003عو�س الج�الي -

). 2صفحة (المجلة العلم�ة للثقافة البدن�ة و الر�اض�ة . اإلنتقاء الر�اضي). 1997. (ف�صل, ع�اش -

 .مستغانم: مستغانم

تقی�م آل�ة انتقاء التالمیذ المتفوقین ر�اض�ا في الوس� المدرسي من وجهة ). 2017, مارس. (غزال محجوب  -

، الصفحات  �ةمجلة علوم وممارسات األنشطة البدن�ة الر�اض�ة والفن. نظر أساتذة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة 

85-93.  

مر�ز : القاهرة). 2اإلصدار �( الق�اس واالخت�ار في التر��ة البدن�ة الر�اض�ة). 2005. (فرحات السید لیلى -

  .الكتاب للنشر

: القاهرة). اإلصدار الط�عة الثالثة( علم النفس االحصائي وق�اس العقل ال�شر� ). 1996. (فؤلد البهي السید -

  .دار الف�ر العر�ي

�تاب منهجي لطل�ة و أساتذة التر��ة : �رة القدم ). 1997. (لعمر عبد الح�, ف�صل رشید ع�اش الدل�مي -

  .ن.د .البدن�ة و الر�اض�ة

وزارة : �غداد .دلیل الطالب في التطب�قات المیدان�ة للتر��ة الر�اض�ة ). 1988. (قاسم المندالو� واآلخرون  -

  .التعل�م العالي و ال�حث العلمي

  .�غداد .التدر�ب بین النظر�ة و التطبی�). 1979. (حسن مندالو� , مقاس -

مط�عة : �غداد .االخت�ارات وم�ادئ االحصاء في المجال الر�اضي). 1984. (ق�س ناجي و�سطوسي أحمد  -

  .جامعة �غداد

  الف�ر العر�يالقاهرةدار الل�اقة البدن�ة وم�وناتها األساس�ة �1978مال عبد الحمید ودمحم ص�حي حسانین -

 .دار الف�ر العر�ي: القاهرة  .مقدمة التقو�م في التر��ة الر�اض�ة). 1998. (عبد الحمید, �مال -

  .مر�ز الكتاب للنشر .الق�اس و االخت�ار في التر��ة الر�اض�ة). 2003. (لیلى السید فرحات -

إستراتیج�ة تكو�ن العبي المستو� ). 2015, د�سمبر 31. (محفوظي محمود وقاسمي ف�صل و�لكب�ش قادة -

المجلة العلم�ة لعلوم وتقن�ات األنشطة البدن�ة والر�اض�ة العدد . العالي في المدارس الكرو�ة الجزائر�ة المحترفة 

  .294-275، الصفحات  الثاني عشر

االس�ندر�ة جمهور�ة مصر  .أسس اخت�ار الناشئین في �رة القدم ). 2005. (دمحم حازم دمحم أبو یوسف -

  .دار الوفاء لدن�ا الط�اعة والنشر: العر��ة 

 .الق�اس في التر��ة الر�اض�ة وعلم النفس الر�اضي). 2000. (دمحم حسن العالو� ودمحم نصر الدین رضوان  -

  .دار الف�ر العر�ي: القاهرة 
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 .الق�اس في التر��ة الر�اض�ة وعلم النفس الر�اضي ). 2000. (دمحم حسن العالو� ودمحم نصر الدین رضوان -

  .دار الف�ر العر�ي: القاهرة

 .الق�اس في التر��ة الر�اض�ة و علم النفس الر�اضي). 1988. (دمحم نصر الدین رضوان, دمحم حسن العالو�  -

  .دار الف�ر العر�ي: القاهرة

 .الق�اس في التر��ة الر�اض�ة و علم النفس الر�اضي ). 2000. (سن العالو�، دمحم نصر الدین رضواندمحم ح -

  .دار الف�ر العر�ي

  .دار الف�ر العر�ي: القاهرة  .الق�اس في التر��ة الر�اض�ة وعلم النفس ). 1988. (دمحم حسن عالو�  -

  .لف�ر العر�ي .ملتخط�� الحدیث في �رة القد). 2003. (دمحم رضا الوقاد -

  .دار الف�ر العر�ي: القاهرة .الق�اس و التقو�م في التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة ). 1995. (دمحم ص�حي حسانین -

دار : القاهرة). 3اإلصدار �( الق�اس والتقو�م في التر��ة البدن�ة والر�اض�ة). 2001. (دمحم ص�حي حسانین -

  .الف�ر العر�ي

  .لخال�عصام عبد ا,دمحم ص�حي -

  .دار الف�ر العر�ي: القاهرة .اإلعداد المتكامل لالعبي �رة القدم ). 1985. (دمحم عبده صالح ومفتي إبراه�م  -

اإلصدار الط�عة ( االحصاء االستداللي في علوم التر��ة البدن�ة والر�اض�ة). 2003. (دمحم نصر الدین رضوان -

  .دار الف�ر العر�ي: القاهرة). األولى

  .مر�ز الكتاب للنشر .المدخل إلى الق�اس في التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة). 2006. (دمحم نصر الدین رضوان -

  .دار العلم للمالیین .طرق إخت�ار الر�اضیین). 1990. (ر�سان خر��� و إبراه�م رحمة, دمحم -

  .األردن .اخت�ارات و التكت�ك في �رة القدم). 2009. (موف� أسعد, محمود -

  .دار الف�ر العر�ي: القاهرة .االسس العلم�ة في تدر�ب �رة القدم). 1980. (حنفي محمود, ختارم -

االحصاء الوصفي واالستداللي في مجاالت و�حوث التر��ة البدن�ة ). 2000. (مروان عبد المجید إبراه�م -

  .والتوز�عدار الف�ر للط�اعة والنشر : األردن -عمان). اإلصدار الط�عة األولى( والر�اض�ة

 األسس العلم�ة والطرق اإلحصائ�ة لالخت�ارات والق�اس في التر��ة الر�اض�ة). 1999. (مروان عبد المجید -

  .دار الف�ر للط�اعة والنشر والتوز�ع: األردن). 1اإلصدار �(

  .�عمؤسسة الوراق للنشر و التوز : عمان .استراتیج�ة الر�اضة). 2010. (عبد المجید ابراه�م د, مروان -

  ".مط�عة مز�ان الجزائر"دار العلوم للنشر  .المعین في االحصاء. معین أمین السید

  .مر�ز الكتاب للنشر : القاهرة  .البرامج التدر�ب�ة المخططة لفرق �رة القدم ). 1997. (مفتي إبراه�م حماد -

  والتوز�عمؤسسة المختار للنشر �1التدر�ب الر�اضي التر�و� 2002مفتي إبراه�م حماد -

 القاهرةدار الف�ر العر�يق�ادة-تخط�� تطبی�-التدر�ب الر�اضي الحدیث2001مفتي إبراه�م حماد -
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  الملح� الثاني

  االستب�ان الموجه للمدر�ین

  

  



             ةـة الشعبیــراطیـریة الدیمقـوریة الجزائـــالجمھ                  

 يـــم العالي و البحث العلمــوزارة التعلی       

 - مــمستغان -ادیس ــب بناد ــامعة عبد الحمیــج       

 معھد التربیة البدنیة و الریاضة

  وتحضیر بدنيتدریب  :التخصص

 

 االستبیـــــــــان

تحت  في التر��ة البدن�ة والر�اض�ة تخصص تدر�ب ر�اضيالد�توراه  أطروحةفي إطار إنجاز 

دراسة ل�عض االستراتیج�ات المنتهجة في اكتشاف الموهو�ین من الناشئین في  ":عنوان 

  ." سنة ) 12-10(مدارس �رة القدم للمرحلة العمر�ة 

هذه االستمارة �صدق وموضوع�ة، ونتعهد أن �امل الب�انات المجمعة  ئنرجو من س�ادتكم مل 

  .بواسطة هذه االستمارة ستكون سر�ة وال تستخدم إال ألغراض علم�ة �حتة، وش�را على تعاون�م

  

في الخانة  ×الرجاء قراءة �ل ع�ارة في الصفحة الموال�ة ثم اإلجا�ة علیها بوضع عالمة :مالحظة

  .التي تناس��م

  .     �ما ال توجد إجا�ات صح�حة وأخر� خاطئة وٕانما إجا�اتكم تبین وجهة نظر�م 

  

 

  :تحت اشراف                                    :الطالب ال�احثمن اعداد 

 بن دحمان دمحم نصر الدین/ د.أ -                     دمحم سماحة فؤاد                       - 

  :مساعد المشرف                                                              

 حمزاو� ح��م -                                                              

  



  :االستب�ان الخاص �المدر�ین 

  :معلومات عامة 

  :المتحصل علیها األكاد�م�ةلشهادة ا -

                      ستر في الر�اضة                 ما -                                   ل�سانس في الر�اضة  - 

  د�توراه في ر�اضة  أوماج�ستر  - 

               مستشار في الر�اضة                    - مر�ي رئ�سي                 -                مر�ي - 

  ال یوجد                 - 

  

  :الشهادة التدر�ب�ة المتحصل علیها -

FAF3-                     FAF2-                            FAF1- 

CAF.A-                 CAF.B-                 CAF.C-               -الیوجد  

  :رة في مجال التدر�ب في �رة القدمسنوات الخب -

  سنوات                     6 إلى 3من  -                سنوات              3 إلى 1من  - 

                سنوات  10من  أكثر -                    سنوات          9 إلى 6من  - 

   :هل أنت العب ساب� -

ال                                                           -                              نعم                    - 

  .المدارس األكاد�م�ة وعالقتها �عمل�ة االكتشاف :األولالمحور 

  في جلب المواهب ؟ على ماذا تعتمدون  - 1

   واألول�اء اآل�اء - 

  والدورات الر�اض�ة  األح�اء - 

  الجمع�ات الر�اض�ة                         - 

  ؤسسات التر�و�ةالم - 

 جم�ع االحتماالت السا�قة - 

  



سنة �صفة  )12- 11(تقومون �عمل�ة االنتقال والتنقیب عن المواهب الناشئة للفئة العمر�ة  - 2

  دور�ة على مستو� مناط� مختلفة؟

  ال                -نعم                                                           - 

  فما هي هذه المناط�؟ "نعم"فما تعلیلكم، وٕاذا �انت اإلجا�ة بـ  "ال"إذا �انت اإلجا�ة بـ  -

.............................................................................................

.............................................................................................  

.............................................................................................                                          

  ؟ما هي الجهات التي تعتمدون علیها في عمل�ة ال�حث واكتشاف المواهب - 3

             داخل المنطقة  -أ

  داخل المنطقة والمناط� المجاورة       -ب

  من مختلف المناط� - ج

تسمح لكم �الق�ام التي ر�اض�ة المنشآت المراف� و اإلم�ان�ات والهل یتوفر الناد� لد��م، على  - 4

  �عمل�ة ال�حث واستقطاب الموهو�ین من الناشئین؟

ال                                                          -نعم                                                           - 

عر�ضة من المواهب الناشئة �قلل من احتمال�ة اكتشاف العبین عدم وجود قاعدة هل  - 5

  ؟موهو�ین من المستو� العالي

  نوعا ما                  - ال                                  -                           نعم   - 

العتاد (�رو�ة أكاد�م�ة على مستو� األند�ة مه�أة من حیث مدارس هل تر� �أن عدم وجود  - 6

له  )م�ان لإلیواء وغیرها من المنشآت - الصاالت المغطاة –المالعب المفتوحة  -الر�اضي

  ؟وضعف عمل�ة االكتشاف تأثیر في عدم استقطاب عدد �بیر من المواهب الناشئة

  نوعا ما               -                    ال               -                           نعم   - 

ما مد� استجا�ة اإلم�ان�ات والوسائل والمنشآت المتوفرة على مستو� األند�ة لد��م مع   - 7

    سنة ورعایتهم والتكفل بهم؟ )12-11(متطل�ات عمل�ة استقطاب واكتشاف المواهب 

.............................................................................................

.............................................................................................  

.............................................................................................  

  



  .الطرق واألسالیب المعتمدة من طرف المدر�ین في عمل�ة االكتشاف :المحور الثاني

على مستو� الناد� الذ� تشرفون ف�ه على عمل�ة التدر�ب من �قوم �عمل�ة اكتشاف المواهب  - 8

  سنة؟) 12-11(للفئة العمر�ة 

  خبراء وأخصائیین -الفني الر�اضي              المدیر  -                 مدرب الفئة -

خالل مسار�م التكو�ني، هل استعمال االخت�ارات والق�اسات أثناء عمل�ة االكتشاف �ان  - 9

  یندرج ضمن هذا التكو�ن؟

  ال              -نعم                                                           - 

  فما هي هذه االخت�ارات والق�اسات؟" نعم"إذا �انت االجا�ة بـ -

.............................................................................................

.............................................................................................  

  صات وتكو�نات مستمرة في مجال �رة القدم؟تمنحك الجهات المسؤول�ة تر� -10

  أبدا -                نادرا   -            أح�انا      -                دائما       - 

  معینة أو خاصة أثناء ق�ام�م �عمل�ة االكتشاف؟علم�ة هل تنتهجون طرق وأسالیب  -11

  ال                -نعم                                                           - 

  هي األسس التي تعتمدون علیها في عمل�ة اكتشاف الموهو�ین من الناشئین؟ ما -12

  المالحظة عن طر�� المقا�الت التنافس�ة - 

  اخت�ارات والق�اسات مع المقا�الت التنافس�ة - 

    أسس أخر�  - 

  إذا �انت هناك أسس أخر� فما هي هذه األسس؟ -

.............................................................................................

.............................................................................................  

  المواهب بناء على الخبرة الشخص�ة؟ هل تقومون �عمل�ة اكتشاف -13

  ال                 -نعم                                                           - 

هل تتوفر لد��م درجات أو مستو�ات مع�ار�ة معتمدة تستخدمونها في معرفة قدرات  -14

  أثناء عمل�ة االكتشاف؟ )والبدن�ة والمهار�ة المورفولوج�ة(الناشئین 

  ال                 -نعم                                                           -



�طار�ة االخت�ارات والدرجات والمستو�ات المع�ار�ة �أساس علمي في عمل�ة  :المحور الثالث

  .االكتشاف

أساس علمي في اكتشاف الموهو�ین هي الطر�قة التي تراها مبن�ة على  �ح�م خبرتكم، ما -15

  من الناشئین في �رة القدم؟

  طرق أخر�  -          والق�اسات        االخت�ارات - المالحظة                   -

 )المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة( الناشئین في رأ�ك، هل �م�ن تحدید قدرات الالعبین  -16 

   �صفة دق�قة من خالل استعمال �طار�ة االخت�ارات والق�اسات أثناء عمل�ة االكتشاف؟

                أح�انا -                        ال           -                           نعم   -  

المورفولوج�ة والبدن�ة (هل تر� �أن وجود درجات ومستو�ات مع�ار�ة للمتطل�ات  -17

  �ساعد في معرفة وق�اس مستو� الالعب واكتشافه؟ )والمهار�ة

   ال                 -نعم                                                           - 

إذا �نتم تعتمدون على المالحظة أو االخت�ارات فما هي الجوانب التي تهتمون بها أكثر  -18

   المواهب؟أثناء ق�ام�م �عمل�ة اكتشاف 

  بدني مهار�  -

  يـــمورفولوج -

  الجانب الخططي -

  ر� ــجوانب أخ -

المورفولوج�ة (هل �م�ن الح�م على الالعب �أنه موهوب من خالل نتائجه في االخت�ارات  -19

  مستو�ات مع�ار�ة معتمدة؟ أوومقارنتها بدرجات  )والبدن�ة والمهار�ة

                أح�انا -                        ال           -                           نعم   - 

مرفقة  )المورفولوج�ة والبدن�ة والمهار�ة(هل تر� �أن تزو�د�م �مجموعة من االخت�ارات  -20

بدرجات أو مستو�ات مع�ار�ة لمعرفة مستو� الالعب من طرف الرا�طة أو االتحاد�ة الوطن�ة لكرة 

  ي عمل�ة اكتشاف المواهب؟القدم س�ساعد�م �ثیرا ف

   ال                 -نعم                                                           -

  فما تعلیلكم؟ "ال"إذا �انت اإلجا�ة بـ - 

.............................................................................................  

.............................................................................................  



 
  الملحق الثالث

  استمارة ترشيح اإلختبارات

 
 



            ةــة الشعبیــة الدیمقراطیــة الجزائریـــالجمھوری                   

 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

 - مستغانم –ادیس ــبن باد ــامعة عبد الحمیــج

 معھد التربیة البدنیة و الریاضة

  وتحضیر بدنيتدریب  :التخصص

 

 

في التر��ة البدن�ة والر�اض�ة تخصص تدر�ب ر�اضي تحت الد�توراه  أطروحة �حث مقدم لتحضیر

دراسة ل�عض االستراتیج�ات المنتهجة في اكتشاف الموهو�ین من الناشئین في مدارس  ":عنوان

 ." سنة ) 12-10(�رة القدم للمرحلة العمر�ة 

  :تحت اشراف                       :من اعداد الطالب ال�احث 

 بن دحمان دمحم نصر الدین/ د.أ -         دمحم سماحة فؤاد                        - 

  :مساعد المشرف 

  حمزاو� ح��م - 

 

السادة االساتذة السادة الد�اترة و�عد السالم عل��م �سرنا أن نتقدم إل��م بهذه االستمارة لترش�ح 

وذلك نظرا لما تتمتعون �ه من خبرة ودرا�ة , البدن�ة والمهار�ة والمورفولوج�ة �طار�ة االخت�ارات 

 :فیرجى من س�ادتكم , في مجال التدر�ب الر�اضي وفي �رة القدم خاصتا

  .االخت�ارات للصفات البدن�ة والمهار�ة والمورفولوج�ة المناس�ة لها أمام )×(وضع عالمة  -

  .مالئمتها لق�اس الصفات البدن�ة والمهار�ة والمورفولوج�ةترتیب االخت�ارات المقترحة حسب  - 

  .تعدیل أو اقتراح اخت�ار آخر ترونه مناس�ا لمستو� العینة - 

وفي االخیر نرجو من س�ادتكم المحترمة الق�ام بوضع التسلسل المثالي الذ� یجب مراعاته في  - 

وذلك خدمة ,خالل عمل�ة االكتشاف) البدن�ة والمهار�ة والمورفولوج�ة(تطبی� �طار�ة االخت�ارات 

  .لل�حث العلمي 

  

  

  

ختبــــــاراتاإلح �طار�ـــة ـــاستمـــارة ترشی  



  :االخت�ارات البدن�ة: أوال

الصفة 

  البدن�ة
  ال أواف�  أواف�  االخت�ارات البدن�ة

  الترتیب حسب

  األولو�ة
  المالحظة

  السرعة

          م من البد� العالي10اخت�ار الجر�  - 1

          م من البد� العالي15اخت�ار الجر�  - 2

          م من البد� العالي20اخت�ار الجر�  - 3

          م من البد� العالي30اخت�ار الجر�  - 4

          البدا�ة المتحر�ةم من 10اخت�ار الجر�  - 5

          البدا�ة المتحر�ةم من 20اخت�ار الجر�  - 6

          البدا�ة المتحر�ةم من 30اخت�ار الجر�  - 7

          المتحر�ةالبدا�ة م من 50اخت�ار الجر�  - 8

  سؤال

  

تعدیل 

أو 

  اقتراح

سنة؟ مع التعلیل إن ) 12-10(ماهي المسافات المناس�ة التي �م�ن اخت�ارها ف�ما یخص المرحلة العمر�ة  -

  .................................................................................................أم�ن؟

.......................................................................................................  

  .یرجى من س�ادتكم تعدیل أو حذف أو إقتراح أ� اخت�ار ترونه مناس�ا ف�ما یخص تقی�م صفة السرعة :مالحظة

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

  

الصفة 

  البدن�ة
  ال أواف�  أواف�  االخت�ارات البدن�ة

  حسب الترتیب

  األولو�ة
  المالحظة

القوة 

  االنفجار�ة

  

          الوثب العر�ض من الث�ات  - 1

          "لسارجنت "  الوثب العمود� من الث�ات - 2

          خمس وث�ات متتال�ة - 3

تعدیل أو 

  اقتراح

یرجى من س�ادتكم تعدیل أو حذف أو إقتراح أ� اخت�ار ترونه مناس�ا ف�ما یخص تقی�م صفة القوة : مالحظة

  ...........................................................................................اإلنفجار�ة

الصفة 

  البدن�ة

حسب الترتیب   ال أواف�  أواف�  االخت�ارات البدن�ة

  األولو�ة

  المالحظة

  

  الرشاقة

          قوائم  5 "ل�ارو" اخت�ار الجر� المتعرج  - 1

          )8(اخت�ار الجر� على ش�ل  - 2

          م4x10الجر� الم�و�ي  - 3

  تعدیل أو

  اقتراح

مناس�ا ف�ما یخص تقی�م صفة یرجى من س�ادتكم تعدیل أو حذف أو إقتراح أ� اخت�ار ترونه  :مالحظة

  .............................................................................................: الرشاقة

........................................................................................................

......................................................................................................  



  

الصفة 

  البدن�ة
  ال أواف�  أواف�  االخت�ارات البدن�ة

الترتیب حسب 

  األولو�ة
  المالحظة

  

  المرونة

          ثني الجذع من الوقوفاخت�ار  - 1

          ثني الجذع من الرقوداخت�ار  - 2

          اخت�ار ثني الجذع خلفا من االن�طاح - 3

 تعدیل

أو 

  اقتراح

  .یرجى من س�ادتكم تعدیل أو حذف أو إقتراح أ� اخت�ار ترونه مناس�ا ف�ما یخص تقی�م صفة المرونة :مالحظة

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

  

الصفة 

  البدن�ة
  ال أواف�  أواف�  االخت�ارات البدن�ة

الترتیب حسب 

  األولو�ة
  المالحظة

  

  التحمل

          دق�قة 12اخت�ار �و�ر - 1

          دقائ�) 6(اخت�ار نصف �و�ر  - 2

          دقائ�) 5(اخت�ار بر��سي  - 3

هل �م�ن أن نقول �أن صفة التحمل ال �م�ن تطو�رها �شدتها القصو� و�التالي ال �م�ن اخت�ارها لد� الفئة -  سؤال

  .................................................................................سنة؟) 12-10(العمر�ة 

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

الصفة 

  البدن�ة
  ال أواف�  أواف�  االخت�ارات البدن�ة

  الترتیب حسب

  األولو�ة
  المالحظة

تحمل 

  السرعة

  

          مرات x5م30اخت�ار عدو  - 1

          م1500اخت�ار الجر� لمسافة  - 2

          م600اخت�ار الجر� لمسافة  - 3

أن نقول �أن صفة تحمل سرعة ال �م�ن تطو�رها �شدتها القصو� و�التالي ال �م�ن اخت�ارها لد� هل �م�ن -  سؤال

  ............................................................................سنة؟) 12-10(الفئة العمر�ة 

................................................................... ......................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

  



الصفة 

  البدن�ة
  أواف�ال   أواف�  االخت�ارات البدن�ة

الترتیب حسب 

  األولو�ة
  المالحظة

تحمل 

  القوة

  

  ق�اس التحمل"الجلوس من الرقود اخت�ار  - 1

  "لعضالت ال�طن  

        

  ق�اس تحمل"القفز المتكرر لألعلى اخت�ار  - 2

  "عضالت الساقین  

        

  ثني الذراعین من االن�طاح المائلاخت�ار  - 3

  ال�اسطةق�اس تحمل القوة لعضالت المرف� " 

  " وعضالت الكتفین 

        

ال �م�ن تطو�رها �شدتها القصو� و�التالي ال �م�ن اخت�ارها لد� الفئة  تحمل القوةهل �م�ن أن نقول �أن صفة -  سؤال

  ............................................................................سنة؟) 12-10(العمر�ة 

 .........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

  

  :االخت�ارات المهار�ة:ثان�ا

الصفة 

  المهار�ة
  ال أواف�  أواف�  االخت�ارات المهار�ة

حسب الترتیب 

  األولو�ة
  المالحظة

  

  

  

  

  التمر�ر

  وضع أر�ع أهداف" ق�اس دقة التمر�راخت�ار  - 1

م وتكون )01(و�حدد �ل هدف �شاخصین بینهما  

م من 10األهداف متناظرة مثنى مثنى وعلى �عد 

نقطة الوس� عند االشارة �قوم الالعب برمي الكرة 

  "   مرة في �ل هدف 

        

  ق�اس سرعة "  السرعة الحر��ةاخت�ار  - 2

  �قف: طر�قة التنفیذ". الالعب على ر�ل الكرة

  أمتار من الحائ� ثم 5الالعب على خ� ی�عد  

  دق�قة �1قوم بر�ل الكرة المرتدة من الحائ� لمدة  

        

          دقة التمر�ر على مقعدان سو�د�اناخت�ار  - 3

تعدیل 

أو 

  اقتراح

  .مناس�ا ف�ما یخص تقی�م مهارة التمر�ریرجى من س�ادتكم تعدیل أو حذف أو إقتراح أ� اخت�ار ترونه  :مالحظة

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  



  

الصفة 

  المهار�ة
  ال أواف�  أواف�  االخت�ارات المهار�ة

الترتیب حسب 

  األولو�ة
  المالحظة

  

الجر� 

  �الكرة

الجر� :طر�قة التنفیذ" ل�ارو" الجر� المتعرج  - 1

قوائم على ش�ل  4قوائم حیث تثبت  �5الكرة حول 

  .    مستطیل والخامس في المنتصف

        

الجر� : طر�قة التنفیذ.الجر� المتعرج �الكرة - 2

  قوائم تكون على خ� مستق�م    �5الكرة حول 

        

          م 20الجر� �الكرة مسافة  - 3

 تعدیل

أو 

  اقتراح

الجر� یرجى من س�ادتكم تعدیل أو حذف أو إقتراح أ� اخت�ار ترونه مناس�ا ف�ما یخص تقی�م مهارة  :مالحظة

  ....................................................................................................:�الكرة

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

الصفة 

  المهار�ة

الترتیب حسب   ال أواف�  أواف�  االخت�ارات المهار�ة

  األولو�ة

  المالحظة

  

الس�طرة 

على 

  الكرة

ق�اس دقة ا�قاف الكرة " اخت�ار اخماد الكرة  - 1

خطان :طر�قة التنفیذ". واستعادة التح�م فیها

محاولة الالعب , �اردة 6بینهما ) ب- أ(متواز�ان 

ا�قاف الكرة �أ� جزء ) ب(الذ� �قف خلف الخ� 

  . من الجسم ماعدا الذراعین 

        

  : التح�م في تنط�� الكرة في الهواء- 2

  تنط�� حر .1

  �القدم ال�منى فق�  .2

  �القدم ال�سر� فق� .3

        

          تنط�� الكرة �الرأس - 3

تعدیل 

أو 

  اقتراح

�م مهارة الس�طرة یرجى من س�ادتكم تعدیل أو حذف أو إقتراح أ� اخت�ار ترونه مناس�ا ف�ما یخص تقی :مالحظة

  ................................................................................................:على الكرة

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

  



  

  

الصفة 

  المهار�ة
  ال أواف�  أواف�  االخت�ارات المهار�ة

الترتیب حسب 

  األولو�ة
  المالحظة

  

  

  لتصو�با

ق�اس دقة تصو�ب الكرة " اخت�ار ر�لة الجزاء  - 1

  "    نحو المرمى 

        

  ضرب الكرة أل�عد مسافة  - 2

 �القدم ال�منى .1

  �القدم ال�سر�  .2

        

ق�اس الدقة و القدرة " اخت�ار رم�ة التماس  - 3

  " على وضع الكرة  أل� مسافة 

        

تعدیل أو 

  اقتراح

یرجى من س�ادتكم تعدیل أو حذف أو إقتراح أ� اخت�ار ترونه مناس�ا ف�ما یخص تقی�م مهارة  :مالحظة

  ................................................................................................:التصو�ب

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :االخت�ارات المورفولوج�ة: ثالثا

  أواف�ال   أواف�  االخت�ارات المورفولوج�ة  الصفة
الترتیب حسب 

  األولو�ة
  المالحظة

  

  

  

الق�اسات 

  الجسم�ة

         Ageالسن  - 1

          اطول والوزن  - 2

  :ق�اس المح�طات - 3

 المح�� الرأسي .1

 مح�� الرق�ة  .2

 مح�� الصدر .3

 مح�� العضد .4

 مح�� الساعد .5

 مح�� ال�طن .6

 مح�� الفخذ .7

  مح�� الساق .8

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  :ق�اس االعراض

 عرض الكتفین .1

  عرض الحوض .2

        

        

        

  :ق�اس االطوال

 طول الرجل .1

 طول الذراع .2

 طول الجذع .3

  طول القدم .4

        

        

        

        

        

  سؤال

  

  

تعدیل أو 

  اقتراح

سنة؟ مع التعلیل إن ) 12-10(المناس�ة التي �م�ن اخت�ارها ف�ما یخص المرحلة العمر�ة  ق�اساتماهي ال -

  ...................................................................................................أم�ن؟

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

.........................................................................................................  

  .الق�اسات الجسم�ةیرجى من س�ادتكم تعدیل أو حذف أو إقتراح أ� اخت�ار ترونه مناس�ا ف�ما یخص  :مالحظة

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

  



هو التسلسل المثالي الذ� یجب مراعاته في تطبی� االخت�ارات البدن�ة والمهار�ة والمورفولوج�ة خالل  ما -

  .عمل�ة االكتشاف؟ وذلك ��ون من خالل الجدول

  .الصفة البدن�ة أو المهار�ة هذه و تق�ستراها مناس�ة االخت�ارات التي  �تا�ة االخت�ار أو�م�ن  :مالحظة

  �طار�ة االخت�ارات  الصفة
  الترق�م حسب

  في التطبی� االولو�ة
  المالحظة

      )الخ.....المح�طات- الوزن -الطول(الق�اسات المورفولوج�ة   المورفولوج�ة

  المرونة

  

 : .......................االخت�ار أو االخت�ارات المناس�ة

.......................................................  

    

  السرعة

  

 : .......................االخت�ار أو االخت�ارات المناس�ة

.......................................................  

    

  الرشاقة 

  

 : .......................االخت�ار أو االخت�ارات المناس�ة

.......................................................  

    

القوة 

  االنفجار�ة

 ..: .....................االخت�ار أو االخت�ارات المناس�ة

.......................................................  

    

  التحمل 

  

 : .......................االخت�ار أو االخت�ارات المناس�ة

.......................................................  

    

 : .......................االخت�ار أو االخت�ارات المناس�ة  تحمل السرعة

.......................................................  

    

  نحمل القوة

  

 : .......................االخت�ار أو االخت�ارات المناس�ة

.......................................................  

    

  التمر�ر

  

 : .......................االخت�ار أو االخت�ارات المناس�ة

.......................................................  

    

  الجر� �الكرة 

  

 : .......................االخت�ار أو االخت�ارات المناس�ة

.......................................................  

    

الس�طرة على 

  الكرة

 ......................: .االخت�ار أو االخت�ارات المناس�ة

.......................................................  

    

  التصو�ب

  

 : .......................االخت�ار أو االخت�ارات المناس�ة

.......................................................  

    

عمل�ة اكتشاف الموهو�ین من الناشئین  ماهي االخت�ارات التي یجب مراعاتها في ،�ح�م خبرتكم -

 .سنة ؟ الترتیب حسب االولو�ة  )12-10(للمرحلة العمر�ة 

 االخت�ارات البدن�ة      -1

 االخت�ارات المورفولوج�ة  -2

  االخت�ارات المهار�ة -3

 

 

 



 
  الملحق الرابع

النتائج الخام المتحصل عليها من 
  تطبيق بطارية االختبارات

  

  

  



 )سنة  11( العبین  الجھة الغربیة 
 االختبارات  االختبارات المھاریة

 المورفولوجیة
  االختبارات البدنیة
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47 10,1 8 3 25,7 15,8 45 11,3 21,56 37,56 1,32 984 10 23 4,15 8,1 1  

 
 
 
 
 

سریع 
 غلیزان

45 13 2 6 30,7 27,4 62 11,05 16,9 36,52 1,47 1038 0 27 4,16 8,62 2 

51 9,1 6 6 25 26 55 10 17,57 35,42 1,42 945 -1 25 4,35 7,94 3 

53 10 3 8 23,4 19,5 53 10,71 20,15 41,2 1,43 967 12 25 4,22 7,84 4 

40 7,4 2 6 24,3 16,5 35 10,32 22,56 49,42 1,48 985 -12 26 4,37 9 5 

49 8,4 3,5 4 23,1 17,6 23 10,64 22,85 45,43 1,41 895 -4 26 4,44 7,88 6 

46 7,4 5,5 5 19,6 5 17 11,4 22,22 43,56 1,4 1015 -3 27 4,32 8 7 

54 10,6 1 4 27,3 19,5 64 11,52 18,04 35,87 1,41 1004 1 21 4,39 7,3 8 

46 9 3,5 6 22 17,5 43 11,04 20,48 39 1,38 925 -1 22 4,52 8,12 9 

50 11,5 6,5 8 27,1 23,4 56 10,64 20,34 41,6 1,43 1024 0 27 4,12 7,95 10 

39 8,7 2,5 5 21,8 18 41 11,1 19,89 36,79 1,36 1015 3 20 4,33 8,25 11 

49 10,4 4,5 8 29,3 13,6 56 10,82 20,62 41 1,41 1085 1 24 4,27 7,84 12 

51 9,8 7 13 24,5 12,8 89 10,7 17,99 43,21 1,55 990 -3 20 4,47 7,41 1  
 
 
 
 

 مولودیة
 وھران

41 10,2 8 8 31,3 12,5 25 10,95 18,31 45,12 1,57 1062 2 19 4,06 7,75 2 

39 10,4 4 6 23,5 12,9 24 11,49 19,71 37,54 1,38 1015 0 23 4,31 8,19 3 

42 9,3 3 4 29,6 13,3 25 11,7 17,71 44,2 1,58 874 -1 18 4,98 7,34 4 

47 6,7 4 5 24,3 8,7 23 13,3 16,39 35,42 1,47 989 1 18 4,29 7,7 5 

41 7,7 6 3 11,2 9,3 24 12,7 18,1 41,28 1,51 1165 -1 29 3,97 7,4 6 

39 7,2 5 5 25 14,5 81 11,67 18,33 33,9 1,36 1014 2 25 4,25 7,02 7 

38 10,2 7 4 24,5 9,9 80 11,5 19,15 38,08 1,41 980 -1 21 4,46 7,08 8 

36 7,5 5 7 22,3 11,5 54 11,84 16,59 32,51 1,4 925 -1 19 4,53 7,75 9 

45 9,6 6,5 12 27,8 12,4 79 11,67 17,57 40,6 1,52 996 2 23 4,2 7,21 10 

39 8 4 5 22,4 9,3 39 12,44 18,9 36 1,38 945 -2 20 4,45 7,53 11 

47 10,2 7 13 30,1 15,2 56 11,04 19,2 42,06 1,48 1008 3 26 4,12 7,12 12 

53 10,75 7,5 5 33,2 29,6 75 10,24 14,26 29,57 1,44 1084 -4 31 4,06 7,78 1  
 
 
 
 
 

 جمعیة
 وھران

54 9 7 14 28,4 23,4 80 10,93 17,95 33,2 1,36 1078 4 30 4,13 7,53 2 

34 5 6 8 27,1 24,3 41 9,93 15,25 33,4 1,48 1065 -12 29 4,26 8,03 3 

33 10,3 7 14 38,6 30,7 43 10,94 15,84 31,5 1,41 895 4 31 4,81 8,25 4 

30 10,8 7 7 22,5 15,8 25 10,58 17,21 38,2 1,49 945 -1 26 4,38 8,54 5 

47 9,8 5 7 37,1 21,9 59 11,3 20,76 46,7 1,5 1045 -10 14 4 7,88 6 

49 10 8 6 35,1 32,1 80 10,27 16,98 35,7 1,45 1038 2 23 4,03 7,6 7 

31 9 7,5 5 29,4 18,4 44 10,21 14,56 30,2 1,44 936 1 20 4,66 8 8 

39 8,2 6,5 9 29,5 19 63 10,65 16,24 33,2 1,43 970 -4 22 4,45 7,99 9 

45 9,8 7 14 33,3 25 54 10,44 18,62 39,7 1,46 988 3 29 4,12 7,75 10 

40 8,5 6 8 28,1 22,4 65 10,82 16,56 32 1,39 894 1 20 4,64 8,02 11 

48 11 4 6 34,7 27,6 45 10,51 19,25 41,6 1,47 1000 0 30 4,1 7,64 12 

48 11,5 3,5 7 28,7 25,5 85 11,67 19,72 51,12 1,61 921 5 27 4,56 8,19 1  
 
 
 
 

 
 اتحاد

 بلعباس

49 10,9 7 5 27,9 21,7 55 11,46 20,54 45 1,48 1163 9 24 3,91 8,53 2 

48 10,3 7 8 27,3 24,8 71 10,73 22,89 48,12 1,45 996 4 26 4,26 7,88 3 

45 8,8 5,5 13 25,5 19,3 60 11,52 21,14 54,79 1,61 1004 0 28 4 8,16 4 

47 10,7 4 6 29,8 18,2 84 12,12 19,02 41,1 1,47 967 -2 20 4,4 8,22 5 

51 11,8 5,5 7 31,6 27 79 12,36 21,06 54,6 1,61 1175 3 19 3,97 8,09 6 

42 11,3 7 8 29 27,2 89 12,62 21,4 39 1,35 1198 -2 20 3,72 7,5 7 

49 9,5 6 8 23,8 19,4 102 11,9 21,74 41,4 1,38 1184 0 28 3,81 7,85 8 

45 10,2 4,5 6 25,2 21,5 60 11,85 19,07 41,21 1,47 1164 1 22 3,99 7,89 9 

49 11,2 5,5 7 28,6 24,6 100 11,67 22,46 49,87 1,49 1015 -1 26 4,12 8,21 10 

39 9,2 3 5 24,7 19,8 88 12,13 21,39 44,98 1,45 1145 0 20 3,81 7,68 11 

47 12 6,5 6 30 26,3 103 11,22 20,78 48,64 1,53 936 4 26 4,33 8,32 12 

 

 



 

51 7,5 6,5 5 17,4 12,3 28 14,48 16 31,8 1,41 875 -6 31 4,83 8,99 1  
 
 
 
 
 

 مولودیة
 سعیدة

47 8 2,5 2 31 10 16 10,94 16,05 31,01 1,39 968 2 21 4,29 7,91 2 

48 11,4 7 6 28,5 8,5 108 11,45 16,86 34 1,42 942 2 26 4,41 8,5 3 

44 7,5 3 6 25,6 17,9 14 11,99 21,61 46,7 1,47 928 -6 21 4,49 8,28 4 

41 7,2 3,5 3 18,2 5,8 38 12,5 16,12 33,9 1,45 980 1 20 4,42 8,12 5 

38 8,3 6 4 16,4 10,7 29 13,48 22,46 49,2 1,48 912 6 24 4,79 8,08 6 

43 10,75 4 6 18,3 16,1 24 11,94 18,84 40,15 1,46 875 8 29 4,98 7,87 7 

51 7,6 10 5 22,8 15 26 13,3 20,54 45 1,48 1014 5 26 4,13 7,89 8 

43 8 4,5 4 21,3 10,6 34 12,64 18,19 37,2 1,43 904 -3 21 4,78 8,11 9 

47 9,4 5,5 6 24,6 14,5 45 12,31 19,53 42,2 1,47 894 -1 25 4,89 8,34 10 

44 7,9 5 5 20,1 10 41 13,67 19,22 36,61 1,38 925 2 18 4,62 7,98 11 

46 10,6 6 7 27,8 15,7 56 12,45 20,23 44,31 1,48 865 1 23 4,91 8,78 12 

39 8,4 3 5 21,1 16,8 80 12,92 18,58 39,07 1,45 1178 -9 26 3,97 7,73 1  
 
 
 
 

 غالي
 معسكر

33 9,5 4 14 17,05 7,8 71 14,49 13,83 31,12 1,5 1198 -6 19 3,87 6,72 2 

43 8,2 10 7 16,3 9,55 83 12,71 14 33,2 1,54 1019 -10 23 4,16 7,22 3 

29 9,2 4 6 15,05 7,45 40 14,52 18,81 33,78 1,34 980 -3 21 4,62 7,85 4 

31 9,2 5 8 19,5 8,8 41 13,82 14,87 30,4 1,43 974 1 18 4,34 7,53 5 

42 7,8 7 6 21,5 14,2 54 13,61 17,54 30,56 1,32 934 5 25 4,74 7,9 6 

35 6,1 4 7 7,15 9,05 30 14,67 15,19 29,34 1,39 985 -3 22 4,25 7,78 7 

41 7,8 4 6 10 5,4 53 13,39 17,38 31,21 1,34 926 2 24 4,62 8,62 8 

36 8,3 4,5 4 14,2 9,2 54 14,55 15,51 29,54 1,38 1016 -3 21 4,15 7,55 9 

39 10,5 5,5 10 17,2 11,5 59 14,36 19,39 38 1,4 945 1 25 4,55 7,86 10 

31 7,8 3 5 13,7 8,6 46 14,7 16,36 30,7 1,37 1045 2 19 4,04 7,12 11 

40 9,3 6 13 19,8 13,2 52 14,31 17,94 37,2 1,44 945 1 23 4,61 8,33 12 

49 8,7 3 8 23,2 8,4 24 12,45 20,07 47,6 1,54 970 -3 27 4,71 7,31 1  
 
 
 
 

 وداد
 مستغانم

49 7,3 7 9 16,7 13,9 33 11,2 16,92 34,6 1,43 975 1 25 4,37 8,25 2 

52 7 3 11 18,9 12,2 44 12,76 15,61 30,6 1,4 988 -6 22 4,65 8,53 3 

51 8 6,5 6 19,2 11 65 12,04 16,32 37,2 1,51 1026 -10 24 4,13 7,48 4 

46 8,7 8 5 25,3 15,8 14 13,08 17,1 34 1,41 990 -4 26 4,34 8,1 5 

51 9,5 5 9 20,6 14,4 41 12,2 13,72 30,45 1,49 1055 -12 21 4,03 7,69 6 

41 10,4 8,5 12 21,4 10,7 59 13,29 16,32 32,9 1,42 994 -12 19 4,4 8,59 7 

42 9,2 8 6 18 13,5 24 12,11 16,74 35,2 1,45 985 2 23 4,25 7,78 8 

45 8 6 7 19,2 11,2 41 12,4 16,68 34,1 1,43 945 -2 22 4,45 8,03 9 

48 9,2 7,5 7 22,4 13,4 44 12,26 16,4 36,4 1,49 985 0 25 4,23 7,68 10 

41 7,8 4 6 17,8 11,2 43 12,75 16,2 30,4 1,37 915 3 19 4,51 8,15 11 

50 10,1 6,5 13 24,4 14,4 51 12,15 20,18 44,2 1,48 1029 2 24 4,15 7,9 12 

42 10 3 8 9,7 6 28 11,58 13,63 29,05 1,46 998 -4 24 4,37 8,03 1  
 
 
 
 

 
 ترجي

 مستغانم

38 8,4 7 5 8,5 6,2 19 12,44 22,83 50 1,48 955 -1 19 4,47 8,34 2 

39 7,8 6,5 8 15,1 8,5 25 13 15,29 32,6 1,46 990 6 21 4,29 8,31 3 

27 8,1 5 3 15,6 9,2 16 13,2 15,99 30,45 1,38 922 -12 17 4,69 8,22 4 

39 7,1 3 6 16,3 9,8 28 11,81 13,95 30,98 1,49 890 -4 18 4,88 8,79 5 

36 4,6 7,5 3 13,7 8,2 21 13,4 15,11 29,2 1,39 945 -7 19 4,56 9,03 6 

31 5,75 5 12 13,2 7,2 21 14,64 16,63 29,41 1,33 925 -12 20 4,89 8,79 7 

41 7,9 6 5 23,4 11,2 31 11,6 21,17 47 1,49 914 -1 21 4,9 8,7 8 

43 11 5 4 25,5 11,2 30 11,82 14,94 29,28 1,4 955 -4 17 4,42 7,72 9 

47 12,5 7,5 6 27,5 16,2 41 11,68 16,34 35,8 1,48 978 -2 21 4,25 7,54 10 

41 10,3 2 4 21,1 10,3 31 12,13 15,72 29,5 1,37 1045 2 15 4,12 7,81 11 

49 12,6 5,5 9 32,5 17,2 44 11,44 19,03 41,12 1,47 970 1 23 4,56 7,42 12 

 

 

 

 

 



 

 

 

36 11 7 4 28,4 17,3 54 11,45 18,29 41,15 1,5 1197 5 17 3,84 7,25 1  
 
 
 
 

 وداد
 تلمسان

46 10,2 7,5 3 28,5 21,2 45 10,35 17,41 39,7 1,51 1035 -6 25 4,22 7,37 2 

40 8,5 7 2 27,9 6,8 33 12,48 17,33 33 1,38 952 -3 23 4,53 7,63 3 

43 10,6 5 6 23,1 13,6 36 12,67 21,47 45,15 1,45 1178 4 33 3,84 8,46 4 

42 12,4 3,5 3 31,3 26,9 29 11,51 20,41 44,71 1,48 1185 7 24 3,85 7,1 5 

28 10,7 8,5 4 23,3 10,7 29 12,04 14,1 30,46 1,47 1108 -4 23 4,13 7,45 6 

48 10,5 6 7 34,4 13,5 45 12,23 18,48 47,32 1,6 1205 -3 28 3,84 7,16 7 

46 14,2 8 6 29,6 6,6 36 11,67 15,51 34,9 1,5 1184 -4 30 3,84 7,29 8 

37 11,2 6,5 3 26,4 14,2 28 11,68 22,21 38,12 1,31 1016 -4 24 4,19 7,28 9 

42 12,4 7 5 29 15,5 45 11,91 21,79 41,5 1,38 990 -1 27 4,39 7,43 10 

36 9,5 4,5 2 24,6 12,4 29 11,82 21,07 37,27 1,33 1065 1 22 4,1 7,05 11 

40 13,4 6,5 3 31,1 21,4 56 12,54 22,03 43,8 1,41 1012 2 26 4,38 7,61 12 

50 11,6 5 10 28,9 25,5 99 11,53 14,89 31,75 1,46 964 6 29 4,52 8,18 1  
 
 
 
 

 سریع
 الدمحمیة

49 10,6 6,5 8 29,2 23,8 64 11,43 22,37 49 1,48 1190 8 25 3,93 8,57 2 

49 10,5 7,5 11 28 26,2 104 10,61 15,99 33,16 1,44 1010 5 28 4,24 7,86 3 

45 9,2 5 4 27,6 20,5 74 11,49 16,16 29,02 1,34 1075 1 30 4,05 8,19 4 

45 11 5 5 30,6 18,8 86 11,94 17,34 36,45 1,45 1172 -1 22 3,92 8,19 5 

51 11,6 6,5 8 32,8 28,2 96 12,22 18,22 41 1,5 1185 2 20 3,96 8,14 6 

41 11,4 7 13 29 28,7 88 12,48 17,21 32,3 1,37 1212 -3 21 3,77 7,47 7 

49 8,4 7 5 25,8 19,8 92 11,88 19,39 38 1,4 1156 -1 30 3,92 7,91 8 

46 10,34 6 6 27,3 22,4 65 11,84 17,2 34,2 1,41 1032 -5 21 4,33 8,21 9 

49 10,81 8 9 29,4 26,9 94 11,58 20,45 44,2 1,47 1120 1 26 3,99 8,02 10 

39 10,3 4,5 5 26,9 20,6 99 12,16 17,57 33,94 1,39 931 -3 24 4,51 8,37 11 

50 11,2 7 14 31 25 73 11,42 20,6 45,12 1,48 1175 4 28 3,83 7,86 12 

49 8,2 7 6 20,4 13,7 45 13,37 15,65 29,8 1,38 885 -5 24 4,9 8,6 1  
 
 
 
 

 الحساسنة
 

45 8,4 3 4 30,6 11,3 29 10,74 15,88 29,8 1,37 1014 1 25 4,23 7,9 2 

43 11,6 6,5 5 26,5 10,5 102 11,25 17,21 35,2 1,43 955 3 23 4,37 8,4 3 

42 8,9 3 5 18,2 16,3 19 11,57 23,98 45,66 1,38 997 -4 15 4,42 8,2 4 

39 7,2 6,5 3 20,2 6,2 44 11,9 15,26 31,21 1,43 1005 1 24 4,39 8,15 5 

39 8,33 7 3 15,3 11,7 29 13 20,28 45,02 1,49 875 7 19 5,1 7,93 6 

40 10,1 4 5 20,4 16,9 26 11,83 18,83 40,7 1,47 1021 8 28 4,23 7,86 7 

35 7,55 7,5 7 12 10 24 12,2 18,44 33,6 1,35 1172 6 20 3,98 7,85 8 

40 8,5 5 4 19,2 11,2 38 12,08 19,38 37,45 1,39 961 -3 15 4,51 8,22 9 

42 9,7 6 4 22,3 13,8 41 11,78 16,32 33,84 1,44 974 1 21 4,37 8,01 10 

37 8 4,5 4 15,7 10,8 31 12,58 18,67 35,56 1,38 904 0 26 4,87 8,36 11 

45 10,5 7 8 27,8 15,4 81 11,41 19,71 42,01 1,46 985 2 17 4,21 7,93 12 

38 9,4 4 7 23,2 18,6 69 11,84 21,65 50,01 1,52 1172 -8 26 3,98 7,93 1  
 
 
 
 

 تیغنیف
 

34 9,7 5 4 18,4 9,9 61 14,49 19,43 40,3 1,44 1197 -5 23 3,87 7,9 2 

43 8,4 7 6 16,2 11,35 86 13,3 23,91 47,54 1,41 985 -10 25 4,26 7,42 3 

28 8,6 4 4 17,07 8,3 44 14,47 22,12 55,91 1,59 908 -4 26 4,82 7,85 4 

30 7,7 5 5 20,7 10,2 40 14,46 18,43 36,64 1,41 900 2 22 4,74 7,8 5 

39 8,1 10 3 24,5 17,2 44 12,9 22,9 52,21 1,51 914 4 27 4,8 8,03 6 

34 7,1 6 4 10,4 8,3 33 14,32 22,96 50,3 1,48 972 -4 23 4,25 7,95 7 

37 6,9 7 6 12,5 6,3 45 11,9 21,22 41 1,39 911 2 26 4,62 8,62 8 

34 8,1 5 5 16,8 11 44 14,03 21,88 46 1,45 935 2 23 4,51 7,97 9 

39 8,4 6 6 19,4 15,2 63 13,82 21,98 47,5 1,47 951 1 27 4,34 7,78 10 

34 7,5 4,5 4 15,7 10,5 47 14,27 23,94 45,6 1,38 918 0 20 4,62 8,14 11 

40 10 6,5 6 22 13,2 70 13,67 21,61 49,27 1,51 975 1 25 4,22 7,68 12 

 

 

 



 

 

 

39 10,3 6,5 6 25,7 16,3 62 11,46 18,24 41,6 1,51 1006 3 21 4,23 8 1  
 
 
 
 

 شبیبة
 تیارت

 

41 10,5 6 7 17 22,1 50 12,33 18,12 34,5 1,38 985 3 24 4,4 8,03 2 

40 8,4 10 6 20 6,7 28 12,1 23,99 47,02 1,4 937 5 30 4,15 7,52 3 

37 9,7 5 9 25,7 12,6 44 10,63 17,03 37,8 1,49 936 1 20 4,5 7,81 4 

33 10,5 5,5 5 25 25,5 29 10,9 15,7 33 1,45 900 2 26 4,11 8,16 5 

35 11,6 4 7 26,5 10,8 43 12,03 22,78 54,03 1,54 1000 -3 23 4,15 7,85 6 

29 10,7 5 8 26 12,5 32 11,34 14,48 30,45 1,45 995 -2 27 4,2 8,16 7 

39 12,2 3 5 30,2 7,8 49 11,68 19,48 37,64 1,39 1074 -4 25 4,03 7,83 8 

35 10,4 5 6 23,4 13,4 40 11,65 18,88 39,7 1,45 995 0 22 4,22 7,94 9 

36 11,3 6,5 8 27,6 14,2 45 11,45 22,03 47,6 1,47 1000 2 27 4,19 7,82 10 

35 11,2 5,5 2 20,7 13,6 39 11,82 19,19 38,15 1,41 985 -1 23 4,32 8,12 11 

40 12,8 7 8 28 21,8 58 11,65 21,56 48,5 1,5 1055 3 26 4,05 7,66 12 

40 9,5 1 6 15 14,36 54 11,63 16,54 30,6 1,36 985 0 22 4,14 7,53 1  
 
 
 
 

 أفاق
 مستغانم

43 8,6 6 7 33,3 14 56 10,25 18,41 38,7 1,45 1001 -1 22 4,05 7,4 2 

39 8,4 5 4 25,2 10,9 18 10,73 15,74 35,9 1,51 970 -1 21 4,34 8 3 

44 9,5 5 8 15 21,1 39 11,39 14,36 31,45 1,48 1009 1 21 4,14 7,75 4 

40 8,2 3 7 25,8 10 28 12 16,84 33 1,4 960 1 20 4,4 7,5 5 

40 6,7 4 3 20,7 11,8 21 10 16,35 29,8 1,35 975 1 21 4,34 7,84 6 

36 8,2 7 4 26,3 11,1 33 12,76 20,23 43,12 1,46 920 -1 21 4,45 7,68 7 

40 11 4 6 17,5 17,5 70 12,2 17,09 33,5 1,4 982 -2 23 4,35 7,41 8 

39 8,5 4,5 7 21,3 12,5 44 11,44 17,1 33,51 1,4 1010 -4 19 4,15 7,74 9 

43 10,2 6,5 6 24,5 17 56 11,21 18,23 37,8 1,44 980 -1 22 4,33 7,56 10 

35 7,4 3,5 4 18,2 13,8 33 11,86 18,22 34,2 1,37 970 0 22 4,39 7,94 11 

41 10,3 5 6 30,2 16,8 61 10,78 18,86 40,2 1,46 1018 2 21 4,09 7,42 12 

44 9,1 4 11 23,7 4,9 18 12,5 16,38 33,5 1,43 940 -2 13 4,53 7,03 1  
 
 
 
 

 شباب
 مستغانم

 

45 12,7 8,5 6 21,6 21,5 16 11,5 16,25 35,6 1,48 1040 -3 21 4,09 6,84 2 

48 11,8 3,5 9 23,9 11 49 12,3 16,24 33,2 1,43 921 3 26 4,44 7,68 3 

42 9 5 6 26,3 11,7 31 11,5 17,69 33,2 1,37 973 0 24 4,25 7,37 4 

51 10,3 5,5 7 28 21,4 24 10,92 19,28 36,71 1,38 920 -7 28 4,57 7,5 5 

48 10 5 6 29,7 6 29 12,84 19,16 41,4 1,47 885 -6 27 4,5 7,5 6 

40 12,7 7 8 21 13 33 11,83 15,74 33,1 1,45 940 0 25 4,41 7,46 7 

43 13 4 4 15 5,6 54 11,3 18,11 45,2 1,58 1020 9 33 4,03 7,36 8 

44 11 5 8 21,3 10,5 29 11,92 16,68 34,1 1,43 980 -4 22 4,42 7,42 9 

49 12,5 5,5 7 24,8 12,5 54 11,72 17,04 37,84 1,49 999 -1 26 4,27 7,29 10 

40 10,2 3,5 7 19,8 6,5 29 12,13 18,75 35,2 1,37 960 1 21 4,51 7,56 11 

47 12,8 7 4 16,8 15 49 11,64 19,59 39,5 1,42 975 3 29 4,38 7,03 12 

40 7,8 4 6 20,5 15,5 56 12,46 18,28 36,34 1,41 980 11 26 4,31 7,44 1  
 
 
 
 

 
 واد حكمة

 رھیو

46 12,2 4 3 26,5 5,2 45 10,13 16,83 37,36 1,49 972 8 33 4,25 7,38 2 

44 8,8 7,5 6 13 25,3 44 10 21,72 47,57 1,48 969 1 30 4,5 7,57 3 

43 10,5 10 4 30,8 17,1 54 10,4 16,35 35,34 1,47 985 7 26 4,25 7,62 4 

47 9,7 6,5 3 31,2 21,4 43 10,55 18,63 33,46 1,34 885 0 22 4,9 7,97 5 

51 10 7,5 6 12,3 25,7 64 10,35 16,38 33,5 1,43 940 8 27 4,38 7,75 6 

39 7,5 5 3 24,2 14,8 41 11,7 21,39 38,4 1,34 960 -1 28 4,45 8,09 7 

33 7,3 4 2 19,4 5,5 24 11,69 22,1 45,2 1,43 940 -3 25 4,6 8,45 8 

39 9,1 5,5 5 21,3 15,3 45 11,03 18,86 37,5 1,41 905 -4 19 4,55 7,9 9 

45 10,8 7 4 24,6 17,4 55 10,82 19,36 40,15 1,44 967 -2 23 4,36 7,45 10 

40 8,5 6 5 19,6 11,7 39 11,54 18,73 35,15 1,37 980 1 25 4,78 8,12 11 

48 11,4 7,5 7 28,7 23,5 51 10,79 19,45 42,61 1,48 1010 0 29 4,27 7,42 12 

 

 

 



 

 

 

47 8,8 7 4 29,9 16,7 65 12,33 16,43 35,5 1,47 1018 8 21 4,15 8,25 1  
  
  
  
  
 أفاق

 غلیزان
 

50 12,3 7 6 27,5 21,2 53 10,55 18,11 36 1,41 1185 2 21 3,75 8,09 2 

41 7,2 3 5 27,6 5,7 87 12,36 18,38 34,5 1,37 1020 6 21 4,13 8,22 3 

41 11,9 5 5 24,4 23,4 105 12,67 18,1 41,81 1,52 999 1 21 4,12 7,53 4 

43 12,2 7,5 4 29,9 19,4 81 12,61 15,79 33,2 1,45 899 -2 21 4,47 7,94 5 

39 7,5 6,5 6 31,4 7,4 58 12,48 15,77 29,6 1,37 930 5 21 4,43 8,25 6 

38 8,5 8 5 30,2 15,5 39 11,05 16,87 29,4 1,32 1115 -2 21 3,75 8,28 7 

36 10 5 4 22,8 12,3 54 13,55 20,27 45 1,49 981 8 21 4,16 8,88 8 

40 9,4 6 3 26,8 15 67 12,34 18,22 35,2 1,39 909 -4 21 4,32 8,45 9 

44 10,6 6,5 5 29,6 17,2 80 11,82 18,33 38 1,44 997 2 21 4,1 8,21 10 

39 8,7 5,5 6 24,7 13,2 56 13,34 19,18 36 1,37 953 -4 21 4,41 8,89 11 

48 11,5 7 5 30,2 20,9 76 12,04 19,19 39,24 1,43 1010 2 21 4,09 8,25 12 

46 11,4 4 9 21,6 26,5 99 11,71 19,5 39,87 1,43 916 4 21 4,6 8,2 1  
 
 
 
 
 ابن

 بادیس

49 11,2 7,5 11 16,3 20,7 55 11,39 17,03 31,5 1,36 1170 10 21 3,89 8,49 2 

48 10,1 7 7 19,4 24,3 78 10,75 16,33 32 1,4 980 3 21 4,3 7,9 3 

46 8,5 6 2 23,7 19,1 56 11,45 18,49 32,7 1,33 1123 -1 21 3,95 8,13 4 

47 10,4 4 9 22 18,6 84 12,2 15,98 32,67 1,43 1000 -3 21 4,02 8,25 5 

49 12 5,5 12 24,2 26,8 75 12,4 23,61 53,12 1,5 1120 4 21 3,88 8,05 6 

42 11,2 7 9 25 27,5 100 12,66 16,97 39,2 1,52 1173 -1 21 3,69 7,53 7 

48 10,5 7 5 27 19,8 91 11,82 17,17 38,12 1,49 1185 1 21 3,7 7,79 8 

41 10,2 4,5 8 22 21,5 70 11,85 18,37 36 1,4 960 -4 21 4,12 8,21 9 

47 11,2 6,5 11 23,4 24,6 79 11,62 19 40,5 1,46 1100 -1 21 3,99 7,98 10 

45 9,8 5 9 19,4 22 60 12,23 19,07 35,8 1,37 975 1 21 4,32 8,35 11 

49 11,6 10 12 25,5 33,2 54 11,43 19,77 43,9 1,49 1109 2 21 3,91 7,78 12 

40 9,2 3 11 29,9 15,3 52 11,53 18,29 35,84 1,4 977 1 21 4,1 7,63 1  
 
 
 
 
 نجوم
 تیارت
 

33 8,3 4 6 27,5 12,4 61 11,7 16,4 36,4 1,49 1111 2 21 3,85 8,25 2 

35 8,2 7 7 27,6 11,7 18 10,75 17,59 37,5 1,46 970 -1 21 4,3 7,69 3 

41 8,2 3,5 5 24,4 18,6 32 11,5 17,69 33,2 1,37 870 1 21 4,9 8,37 4 

36 10 6 4 29,9 11,4 14 11,6 18,27 34,8 1,38 889 1 21 4,7 8,2 5 

39 8,3 7 6 31,4 13,4 26 10,6 16,46 30 1,35 920 -2 21 4,45 8,3 6 

31 6,81 6,5 5 30,2 15,6 45 12,7 18,76 46,25 1,57 985 -3 21 4,23 7,9 7 

29 10,7 4 4 22,8 10,3 56 12,3 17,93 33,17 1,36 980 1 21 4,25 7,8 8 

35 8,5 5 7 26,8 13,2 41 11,58 18,12 35,51 1,4 945 1 21 4,44 8,11 9 

37 9,5 5,5 8 29,6 15,4 39 11,5 18,92 38,15 1,42 929 2 21 4,23 7,94 10 

30 7,8 4,5 5 24,7 12 37 11,68 18,01 33,81 1,37 960 0 21 4,51 8,23 11 

39 10 7,5 10 30,2 16,8 64 10,92 19,4 42,5 1,48 1100 -4 21 4,08 7,89 12 

 

 

 

 

 

 



 )سنة  12( العبین  الجھة الغربیة 

 االختبارات  االختبارات المھاریة
 المورفولوجیة

  االختبارات البدنیة
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44 12,5 7 8 30,2 26,5 56 10,21 18,71 42,65 1,51 1075 -1 25 4,25 6,95 1  

 
 
 
 
 

سریع 
 غلیزان

50 12,8 7,5 7 21,5 15,8 48 10,33 17,48 36,25 1,44 1063 6 21 4,16 8,15 2 

54 10,2 5,5 6 23,6 19,2 77 10,42 17,6 37 1,45 1015 4 20 4,44 8,62 3 

45 11,4 9 9 22,4 16 84 10,52 17,02 32,41 1,38 1180 4 24 3,94 7,32 4 

45 8,9 3 6 28,1 11,8 100 10,54 23,63 45,01 1,38 1012 -10 14 4,28 6,37 5 

43 9,6 6,5 3 36,8 26 72 11,02 23,47 48,67 1,44 1145 -5 17 3,97 7,39 6 

46 9,7 7 7 38 24,8 56 10,74 18,63 36 1,39 1045 -9 23 4,2 8 7 

47 11,3 6 6 29,9 23 87 10,26 16,77 31,47 1,37 1008 3 26 4,04 7,42 8 

45 9,4 5,5 4 31,4 14,5 42 10,6 17,86 35,51 1,41 1012 -1 20 4,13 7,51 9 

49 6,5 7,5 7 34,2 23,5 81 10,23 20,54 45 1,48 1004 2 23 4,33 7,29 10 

45 9,6 4,5 3 24,5 19 54 10,54 17,21 33,25 1,39 1165 -10 21 3,97 7,92 11 

50 11 8 7 36,1 26 85 10,2 22,16 46,6 1,45 1015 3 25 4,31 6,94 12 

52 10,75 9 6 25,4 10,5 114 11,47 17,81 43,9 1,57 1038 0 26 4,34 6,97 1  
 
 
 
 

 مولودیة
 وھران

51 8,6 10 6 14,25 10 35 13,02 18,65 44,81 1,55 996 -3 24 4,56 6,66 2 

49 7,6 10 7 25 10,65 56 11,93 19,05 34,71 1,35 980 1 20 4,5 6,44 3 

47 5,8 7 5 30,85 14,6 40 11,35 23,91 50,96 1,46 875 -1 21 4,61 7,22 4 

49 7,15 8,5 4 25,4 9,6 25 12,98 17,46 42,5 1,56 995 -1 22 4,09 7 5 

45 10,1 5 9 12,7 11 20 12,22 17,32 41,61 1,55 1010 3 29 3,97 7,31 6 

43 7,9 8 7 26 13,5 79 11,94 18,35 40,2 1,48 1040 2 27 4,3 6,93 7 

42 5,7 7 4 23 9,6 82 11,8 20,58 36,4 1,33 1064 -1 25 4,38 7,01 8 

42 6 6 5 17,2 9,5 50 12,23 17,72 36,24 1,43 1005 0 23 4,52 7,2 9 

47 9 8 8 27,9 13,4 64 11,84 20,58 46,92 1,51 1025 3 28 4,53 6,4 10 

41 5,1 6 6 14,7 10,2 45 12,94 20,49 38,45 1,37 890 -3 23 4,75 7,1 11 

50 9 7 9 29,6 13 82 11,76 20 46,21 1,52 1050 4 25 4,13 6,8 12 

48 10,6 8 8 27,4 24 103 9,45 18,04 40,6 1,5 1125 5 32 3,97 7,47 1  
 
 
 
 
 

 جمعیة
 وھران

49 12 8,5 9 32,5 25,9 108 11,54 17,05 42,56 1,58 1176 -5 28 3,81 7,5 2 

38 12 7,5 10 32,8 23 89 10,45 16,14 36,32 1,5 1180 5 27 3,81 7,59 3 

49 11,2 6,5 5 30 15 50 10,84 20,75 43,62 1,45 1026 -10 25 3,82 8,15 4 

37 9,4 6,5 10 27,8 13 64 12 17,23 32,82 1,38 1045 1 30 3,97 8,03 5 

49 13,1 7 9 30,4 24,5 99 9,77 17,3 35,87 1,44 1124 5 33 3,97 7,28 6 

33 9,2 6 4 16,9 13 26 10,32 13,95 35,27 1,59 985 -1 35 4,12 7,81 7 

35 8,4 5,5 7 23 13 20 10,24 17,68 38,72 1,48 1074 -8 22 4,28 8,38 8 

40 9,4 4,5 8 21,7 17,2 53 11,29 16,83 33,45 1,41 980 1 25 4,15 7,9 9 

48 11,5 7,5 11 31,1 23,7 85 9,87 16,67 41,1 1,57 1096 5 31 4,25 7,4 10 

37 8,7 4 7 24 19 42 11,94 17,8 36,4 1,43 1106 -4 27 4,12 8,2 11 

49 12,9 7,5 11 30,2 24,3 80 9,89 17,57 41,68 1,54 1164 2 31 3,87 7,5 12 

45 11,8 3 4 32,1 25,8 56 12,45 22,44 56,02 1,58 1045 6 30 4,09 7,16 1  
 
 
 
 

 
 اتحاد

 بلعباس

39 11,2 10 7 41 30,5 58 11,46 21,11 54,72 1,61 1126 5 22 3,9 8,1 2 

49 10,3 6 8 26,1 19,8 123 12,11 19,67 40,23 1,43 1158 4 25 3,72 8 3 

51 10,9 8 6 29 19,2 113 11,8 16,31 33,82 1,44 1145 -3 27 3,75 8,09 4 

40 8,1 7,5 4 22 14,3 81 11,45 18,45 40,42 1,48 1008 0 28 4,16 7,56 5 

46 10,5 5 7 30,5 16,3 18 12,02 16,11 33,4 1,44 1045 3 29 4,03 8,25 6 

46 11 7,5 9 39,3 25 39 11,94 16,53 34,27 1,44 1123 5 31 3,63 8,69 7 

45 10,4 7 7 28,6 18,4 45 11,99 18,05 31,45 1,32 1090 -1 27 3,85 7,5 8 

43 9,5 5 5 29,4 20,5 46 12,03 19,4 38,56 1,41 1096 0 27 3,94 8,04 9 

49 10,9 7,5 9 37,5 32 57 11,9 21,39 50,72 1,54 1125 3 29 3,77 7,64 10 

41 8,5 6,5 5 28,4 17,4 62 12,11 19,52 38,8 1,41 1042 0 24 3,94 8,3 11 

47 11,2 6 9 41,5 22,8 105 11,81 18,76 42,21 1,5 1087 -2 30 3,84 7,45 12 

 

 



 

 

43 7,7 7 8 26 14,9 38 12,73 18,26 38,4 1,45 1123 -5 30 4,02 8,13 1  
 
 
 
 
 

 مولودیة
 سعیدة

33 11,3 6 6 26,1 4,9 45 12,45 17,5 42,6 1,56 895 8 30 4,19 7,5 2 

46 10,7 7,5 5 27,8 16,3 31 13,02 19,52 38,8 1,41 965 3 30 4,19 7,65 3 

41 11,5 5 3 25,5 15,5 30 13,08 18,07 43,41 1,55 1085 0 28 3,84 7,65 4 

49 9,5 6,5 3 12,7 13 27 13,14 17,09 34,94 1,43 964 1 29 4,25 8,06 5 

45 8,9 4 4 16,6 8,3 29 14,2 21,08 46,8 1,49 1280 2 20 4 7,94 6 

41 8,3 3,5 1 21,3 10,5 30 13,56 16,17 32,6 1,42 1150 3 30 4,22 7,69 7 

39 9,3 5 8 22,4 9,5 47 12,78 16,7 35,12 1,45 1090 2 28 4,09 7,78 8 

36 8,7 4,5 4 21,4 12,5 26 13,22 17,86 35,5 1,41 1040 -1 27 4,13 8,1 9 

42 10,5 6 7 25,3 12,6 34 13,02 18,95 41,51 1,48 1056 3 28 4,21 7,62 10 

37 8,5 3,5 3 18,9 10,2 25 13,99 19,68 44,28 1,5 1095 -4 25 4,04 7,94 11 

45 9,6 5,5 6 25,3 14,8 35 13,89 17,84 37 1,44 990 0 29 4,19 7,68 12 

47 10 6 4 26,15 20 71 12,76 15,78 34,56 1,48 870 6 18 3,94 7,22 1  
 
 
 
 

 غالي
 معسكر

42 13,05 4,5 2 23,65 13 30 13,68 19,77 46,89 1,54 924 9 23 4,16 7,31 2 

33 11,3 7 3 27,8 22,6 62 12,05 18,46 49,64 1,64 1145 3 28 3,94 7,31 3 

46 10 5 2 19,05 18 34 14,25 20 43,81 1,48 945 4 19 4,31 7,44 4 

41 9 6,5 3 29,9 16,8 57 13,2 14,08 31,25 1,49 986 1 26 4,19 7,13 5 

37 10 7,5 1 22,7 5,5 25 13,04 22,17 41,62 1,37 933 8 19 4,03 7,14 6 

50 11,2 8 5 25,5 8,9 56 12,41 16,94 33,21 1,4 970 2 30 4,03 6,93 7 

49 12,4 7,5 3 26,7 10,5 40 12,35 18,26 34,78 1,38 990 0 29 4,19 7,07 8 

42 9,6 5 2 24,8 13,5 47 13,26 17,16 35,59 1,44 945 -2 23 4,22 7,3 9 

45 12,4 7 3 26,7 20,8 56 13,02 19,61 44,12 1,5 1005 5 26 4,08 7,02 10 

39 9,6 4 1 23 12,6 48 13,7 19,44 38,64 1,41 1025 0 23 4,03 7,33 11 

47 11,5 7 6 24,8 19,7 61 12,99 21,33 41,81 1,4 1034 1 25 4,25 7,14 12 

42 8,2 7,5 7 25,7 9 62 11,1 18,82 40,67 1,47 975 -6 30 4,01 7,59 1  
 
 
 
 

 وداد
 مستغانم

48 10,4 5,5 4 25 10 102 10,76 19,3 35,17 1,35 1084 -7 25 4,22 7,5 2 

49 9,3 8 6 25 15,6 90 11,51 18,32 32,41 1,33 895 2 20 4,5 8,1 3 

55 9 8,5 4 31,5 20,7 36 11,48 19,02 40 1,45 925 -5 27 4,25 8,15 4 

48 9,2 9 5 20,8 10,3 91 11,36 18,91 43,12 1,51 1008 -11 21 4,35 7,63 5 

39 10,4 10 3 22,5 20 57 11,17 18,44 40,4 1,48 1010 -2 25 4,37 7,53 6 

51 10,2 7,5 4 28 8,5 104 11,45 20,47 37,3 1,35 974 5 18 4,55 8,12 7 

42 10 5,5 7 23,6 13,6 52 11,54 18,22 34,7 1,38 933 3 24 4,28 8,05 8 

39 9,1 7,5 4 23,4 9,4 54 11,34 18,38 34,5 1,37 1045 1 22 4,6 7,7 9 

42 9,8 9 6 29,4 16,8 81 11,03 21,67 39,5 1,35 1002 -5 24 4,75 7,97 10 

44 8,9 6 3 24,6 12 45 11,41 18,8 35,8 1,38 1050 2 20 4,31 8,1 11 

51 9,8 8 6 27,8 15,7 87 11,18 19,57 41,71 1,46 1040 4 26 4,63 7,8 12 

32 9,4 6,5 11 13,1 12 39 10,77 19,48 44,42 1,51 1087 1 24 4,21 7,98 1  
 
 
 
 

 
 ترجي

 مستغانم

34 6,4 3 10 10 10 26 11,4 16,19 34,5 1,46 990 -9 24 4,02 7,97 2 

42 8,1 7 7 11,3 11,2 30 10,93 15,9 38,2 1,55 1061 3 19 4,19 8,12 3 

34 8,1 6 4 10,6 9,3 22 12,7 17,02 40,9 1,55 945 -5 20 4,19 8 4 

35 7,3 7,5 3 14,5 11,2 28 12,6 16,45 32,71 1,41 972 -6 21 3,84 8,45 5 

42 7,6 5 10 16,5 12,3 28 13,1 18,86 39,1 1,44 880 -7 20 4,25 8,02 6 

38 9,5 6,5 9 16,3 11,4 32 13,2 18,51 33,74 1,35 974 -1 18 4 8,22 7 

42 7,5 4 8 13,5 10,9 42 12,56 21,33 48 1,5 896 1 23 4,22 8,04 8 

35 6,3 3,5 9 12,5 10,4 41 12,34 17,61 36,51 1,44 870 -2 23 4,09 8,42 9 

42 8,9 5 11 14,9 11,5 25 11,67 17,87 40,2 1,5 1008 0 27 4,13 8,01 10 

35 6,4 4,5 7 11,9 10,2 22 12,84 19,69 40,82 1,44 865 -1 21 4,21 8,7 11 

42 8,1 6 10 15,2 11,6 24 11,46 19,37 43 1,49 1086 4 25 4,04 8,1 12 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 9 8,5 12 35 22,3 73 10,61 19,82 40,52 1,43 1049 2 34 4,38 7,66 1  
 
 
 
 

 وداد
 تلمسان

42 14 5,5 4 27,2 12,4 55 10,51 16,4 37,9 1,52 1074 2 33 4,19 7,57 2 

43 10 6,5 8 29,3 16,8 40 10,86 17,67 32,2 1,35 952 2 28 4,53 7,47 3 

46 7 3,5 6 30,2 15,9 81 11,6 17,73 32,31 1,35 994 2 28 4,28 7,58 4 

45 9 10 10 19,5 8,5 40 12,7 18,84 40,17 1,46 1020 3 30 4,28 8,23 5 

50 7 6,5 6 26,8 7,2 63 11,88 17,43 35,65 1,43 1035 -5 30 4,34 7,53 6 

48 10 4,5 8 17,3 17,1 38 12,61 16,9 36,51 1,47 1124 3 31 4,03 7,61 7 

43 11,5 7,5 6 22,4 9,4 32 12,1 19,3 44 1,51 975 3 34 4,5 7,62 8 

42 8,4 2,5 6 23,4 12,5 50 11,9 18,39 36,56 1,41 894 1 30 4,45 7,76 9 

48 12,4 6,5 11 31,4 17,2 74 11,47 18,11 40,2 1,49 970 0 32 4,21 7,55 10 

46 9,4 8,5 6 21,8 12,7 44 12,2 19,66 36,9 1,37 894 2 27 4,44 8,23 11 

45 13,4 8,5 12 33 20 56 11,34 19,08 41,8 1,48 1006 4 32 4,2 7,53 12 

46 12,2 7 5 31,9 27,3 57 12,33 20,95 46,5 1,49 1002 7 31 4,07 7,14 1  
 
 
 
 

 سریع
 الدمحمیة

42 11,5 7,5 8 42 28,6 65 11,16 17,36 36 1,44 1175 6 24 3,95 7,65 2 

51 9,9 10 3 26,3 22,6 112 12,25 15,59 37,94 1,56 1184 4 27 3,7 7,59 3 

53 11,4 4,5 2 31 23,2 113 11,57 18,1 39,12 1,47 1165 -3 26 3,72 7,53 4 

39 8,06 8 6 21,8 16,4 87 11,03 15,2 34,2 1,5 1069 -4 31 4,12 8,01 5 

52 10,6 7,5 3 30,1 19,1 27 11,8 17,59 40,65 1,52 1008 1 28 4,05 8,45 6 

44 11,2 6,5 2 38,9 27,6 39 11,53 20,6 38,1 1,36 1120 3 30 3,57 7,4 7 

48 10,7 8 4 28,2 20,3 47 11,66 19,68 43,1 1,48 1145 5 25 3,8 7,82 8 

41 10,2 4,5 3 30,1 22,2 66 11,74 19,37 38,5 1,41 1166 -3 26 3,98 7,45 9 

47 11,5 8 7 36,5 27,4 79 11,24 18,72 42,12 1,5 1214 2 28 3,67 7,41 10 

45 10,3 4,5 4 28,4 21,2 66 12,03 18,77 38,92 1,44 1017 1 24 4,02 8,22 11 

50 12,4 10 7 33,2 25 103 11,68 19,44 42 1,47 1110 4 30 3,8 7,48 12 

44 11,7 6 5 27 12,4 50 11,94 18,43 46 1,58 1095 7 29 3,94 7,8 1  
 
 
 
 

 الحساسنة
 

45 10,9 7 3 27,8 18,7 42 12,84 19,49 42,12 1,47 1065 4 28 4,14 7,65 2 

41 11,2 7,5 6 25,4 17,9 30 12,45 18,99 48 1,59 1078 0 25 4,08 7,65 3 

47 9,3 3,5 2 14,6 12,2 29 12,04 18,64 38,12 1,43 1098 2 26 4,33 8,2 4 

41 8,5 6 3 18,9 11,3 20 13,61 16,85 35,42 1,45 1008 1 25 4,02 7,94 5 

42 9,3 7,5 5 23,4 9 18 12,9 13,88 31,24 1,5 1150 2 20 3,6 7,7 6 

35 7,8 6 1 20,5 10,5 30 11,85 16,96 30,45 1,34 1126 2 24 3,88 7,82 7 

39 9,4 7,5 7 20,5 13 29 12,61 17,06 34,4 1,42 1008 0 30 4,05 7,96 8 

42 10,2 2,5 3 24,8 17,6 46 12,46 18,53 41,13 1,49 1150 3 24 3,78 7,7 9 

38 9,7 7 5 19,8 12,7 29 12,74 17,44 32,74 1,37 1060 1 26 4,21 7,92 10 

42 10,8 7,5 2 26,2 18 42 12,35 18,31 44 1,55 1098 -1 22 3,73 7,8 11 

42 11,5 8 5 14,8 12,4 24 11,94 19,86 46,5 1,53 960 2 28 4,13 8,02 12 

45 11 5,5 9 27,2 21 76 12,11 23,01 56 1,56 994 5 17 4,18 7,23 1  
 
 
 
 

 تیغنیف
 

40 13,2 6,5 8 24,6 15 34 13,73 20,28 55,89 1,66 1120 8 22 3,94 7,21 2 

35 11,2 3,5 6 26,2 23,7 58 11,82 19,77 43,31 1,48 984 4 27 4,3 7,1 3 

31 10,1 4,5 8 20,5 18 37 12,72 17,4 34,6 1,41 994 5 18 4,07 7,76 4 

42 9,5 5,5 6 29,9 18,8 47 12,68 16,33 32 1,4 962 1 25 4,02 7,04 5 

37 11,2 5 5 22,6 7,6 22 12,81 22,01 48,87 1,49 921 6 20 4,22 7,12 6 

48 10,4 6 8 24,5 10,8 58 11,2 19,34 36,84 1,38 1006 2 29 4,03 6,93 7 

42 12,4 5,5 3 25,7 11,5 57 11,6 17,6 35 1,41 1014 0 30 4,13 7,02 8 

42 11,6 6,5 6 27,6 17,8 54 12,34 19,44 45,5 1,53 1025 -1 23 4,02 7,12 9 

38 10,5 7 8 21,3 12,2 43 12,54 18,64 39,2 1,45 1046 4 25 4,25 7,8 10 

43 11,3 7 6 27 18,2 81 11,75 18,7 43,21 1,52 980 -2 22 4,01 7,1 11 

36 10,1 5,5 7 24,5 13,7 57 12,94 22,29 41,83 1,37 935 1 28 4,27 7,45 12 

 

 

 

 

 



 

45 10,3 7,5 8 32 23,2 75 10,22 18,05 39 1,47 984 -1 18 4,3 6,94 1  
 
 
 
 

 شبیبة
 تیارت

 

43 12,4 4,5 7 26,3 13,4 103 9,73 17,12 40,6 1,54 1007 4 21 4,05 7,21 2 

46 11,5 6,5 4 25,4 17,2 38 11,4 18,6 34,91 1,37 1018 0 24 4,02 7,76 3 

42 8,3 6 8 27,4 14,8 75 10,75 19,75 48,69 1,57 1111 0 26 3,98 7 4 

42 9 7,5 7 19,3 8,2 57 10,85 17,71 39,31 1,49 1035 5 21 4,02 6,8 5 

36 7,5 6,5 3 23,8 9,8 71 11,08 17,38 31,2 1,34 942 -5 28 4,33 7,22 6 

37 8,6 7 6 17,4 13,2 56 11,9 16,3 32,4 1,41 1007 3 22 4,06 7,12 7 

41 11,4 5,5 6 21 10,9 33 12,33 17,49 31,41 1,34 895 2 20 4,54 7,45 8 

38 8,6 6 5 21,3 12,7 56 11,15 17,65 34,59 1,4 947 -1 22 4,35 7,39 9 

43 11,5 5 7 26,4 19,8 77 10,81 19,08 41,8 1,48 1000 2 25 4,02 7,12 10 

36 8,2 7 4 19,8 13,2 45 12,26 18,91 35,5 1,37 975 3 21 4,23 7,34 11 

45 10,6 7 6 27,1 20,6 65 10,68 20,09 45,2 1,5 996 1 27 4,15 6,97 12 

36 12,4 6 10 23,4 14,8 77 11,71 17,46 48,12 1,66 1120 -1 26 3,38 7,38 1  
 
 
 
 

 أفاق
 مستغانم

30 10,3 5,5 6 27,8 22,2 38 10,55 20,32 42,72 1,45 1005 -8 25 4 7,56 2 

40 11,7 4,5 9 19,7 15,3 46 10,8 17,16 39,12 1,51 1150 2 25 3,96 7,28 3 

50 12,5 6 6 33,2 25 30 12,49 17,27 38,85 1,5 960 2 29 4 7,28 4 

45 10,6 7 9 29,5 18,6 29 12,39 18 38,9 1,47 980 4 20 4,29 7,72 5 

46 9,8 4,5 6 31,4 23,4 57 12,15 18,43 46 1,58 1145 5 20 3,91 7,66 6 

53 10 5 8 19,2 11,3 28 11,99 17,67 45,23 1,6 1125 -8 22 3,94 8,1 7 

49 11,2 6,5 6 19,6 15 103 11,93 16,97 46,2 1,65 1165 5 31 3,78 7,81 8 

38 10,5 5,5 8 23,9 15,5 44 12,08 17,87 40,2 1,5 1114 0 24 3,97 7,67 9 

48 11,8 6 10 27,6 22,5 78 11,63 17,23 44,1 1,6 1125 3 25 3,85 7,33 10 

41 10,9 7 7 22,3 13,8 47 12,14 19,51 41,58 1,46 960 -2 21 4,21 7,78 11 

48 11,3 6,5 10 31,4 23,1 84 11,27 18,74 46,2 1,57 1145 2 28 3,72 7,45 12 

40 9,9 5 12 20,3 13,5 57 10,93 19,03 41,13 1,47 945 2 23 4,17 6,94 1  
 
 
 
 

 شباب
 مستغانم

 

37 11,1 7 2 29 12,8 19 10,6 19,24 42,72 1,49 1023 0 22 4,03 7,15 2 

45 6,8 10 6 21,5 12,7 45 11,27 16,25 32,3 1,41 1014 2 21 4,14 6,75 3 

45 8,8 6,5 7 26,4 12,2 29 12,1 16,32 32,9 1,42 954 1 21 4,04 7,46 4 

43 8,2 5,5 9 23 13,4 28 11,76 22,64 42,5 1,37 890 -1 21 4,35 6,93 5 

45 7,7 5 6 18,1 10,2 22 11,05 18,07 35,42 1,4 885 4 22 4,55 7,47 6 

42 9,6 6,5 6 30,3 17 57 10,59 17,48 38,8 1,49 942 2 22 4,25 7,59 7 

40 9 9,5 10 25,5 16,7 64 11,68 22,26 45,52 1,43 968 -1 23 4,35 7,46 8 

39 8,1 5 8 22 10,9 32 11,54 17,56 35,4 1,42 982 -1 21 4,44 7,5 9 

43 10,2 7,5 13 27,6 13,4 36 11,14 17,79 37,4 1,45 1025 3 22 4,15 7,14 10 

39 9,6 5 7 21,7 12,9 34 11,8 17,91 34,6 1,39 975 2 24 4,34 7,4 11 

34 10,4 3,5 12 27,1 14,7 35 11,06 18,79 39,5 1,45 990 0 20 4,15 6,98 12 

45 11,72 3 7 31,7 24,5 60 11,2 20,53 49,97 1,56 1015 0 32 4,15 6,92 1  
 
 
 
 

 
 واد حكمة

 رھیو

51 11,96 3 4 20,54 13,7 56 10,4 17,55 33,42 1,38 1008 7 27 4,08 8,12 2 

54 10,5 2,5 2 23,8 16,8 89 10,51 16,94 37,1 1,48 1024 3 37 4,24 8 3 

49 11,02 6,5 4 22,1 15,9 77 10,69 16,84 35,41 1,45 1095 2 23 3,92 7,01 4 

40 8,9 4,5 2 25,7 10,4 75 10,81 17,97 32,75 1,35 1038 -9 31 4,38 7,02 5 

43 9 3 2 36,3 25,2 86 10,97 18,11 36 1,41 1097 -3 36 3,97 7,28 6 

47 8,5 2 3 30,9 23,1 71 10,76 18,02 35,82 1,41 1002 -6 24 4 7,96 7 

50 10,3 5 3 30,5 21,6 82 10,49 17,4 34,1 1,4 995 4 22 4,01 7,3 8 

45 9,5 3,5 5 25,3 17,6 84 10,84 17,08 35,41 1,44 984 4 27 4,15 7,65 9 

48 11,5 5 4 30,5 20,4 57 10,53 18,3 38,47 1,45 1095 -3 30 3,95 7,32 10 

41 10,2 9 5 24,8 16,9 78 10,86 19,31 36,25 1,37 1024 0 24 4,21 7,98 11 

51 11,4 10 4 31,5 23,6 48 10,35 20,45 45,41 1,49 987 4 34 4,02 7,2 12 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 11,69 5,5 6 29,7 18,5 40 10,5 17,55 41,63 1,54 964 -2 22 4,35 7,22 1  
  
  
  
  
 أفاق

 غلیزان
 

49 11,84 9 3 22,54 12,2 36 10,8 18,95 43,21 1,51 992 5 31 4,24 8,2 2 

54 10,2 4 5 22,6 15,3 61 10,71 18,72 33,61 1,34 874 5 25 4,64 8,12 3 

47 10,18 6,5 6 21,9 13,8 83 10,69 22,92 48,86 1,46 1125 6 25 3,96 7,05 4 

50 7,7 7 3 30,2 10,2 93 10,41 19,42 36,45 1,37 1006 -10 24 4,18 6,88 5 

43 9,1 6,5 4 36,4 13,3 70 11,17 19,94 42,5 1,46 1145 -7 23 3,97 7,34 6 

45 8,5 6 2 29,4 22,2 50 11,16 17,44 32,74 1,37 825 -8 21 4,4 8,04 7 

50 10,7 8 1 28,5 20,9 82 10,68 23,74 54,84 1,52 990 2 19 4,07 7,5 8 

42 9,2 5,5 4 25,9 14,7 54 10,91 19,73 39,23 1,41 876 -9 22 4,45 7,68 9 

49 10,2 7,5 2 30,4 19,5 73 10,67 22,44 42,12 1,37 984 3 36 4,02 7,23 10 

46 8,9 6 6 23,8 17,8 60 10,86 20,08 38,8 1,39 875 2 21 4,43 7,94 11 

48 11,3 6,5 3 28,7 17,8 77 10,52 21,37 46,8 1,48 992 4 30 4,01 7,12 12 

44 11,4 5 9 32,2 24,3 57 12,97 14,64 31,2 1,46 1011 5 27 4,11 7,14 1  
 
 
 
 
 ابن

 بادیس

41 10,9 10 9 41 31,4 58 11,6 19,93 48,5 1,56 1185 4 20 3,85 8,2 2 

47 10,5 4 8 25,9 16,2 105 12,87 19,95 51,7 1,61 1190 5 23 3,74 8,02 3 

51 10,4 6,5 10 27 15,2 113 11,99 20,13 43,5 1,47 1178 -3 28 3,78 7,5 4 

42 8,14 7 6 22,2 12,2 80 11,59 16,63 32,13 1,39 1004 -2 25 4,2 8,5 5 

52 10,4 5,5 12 30,9 13,5 20 12,7 21,5 45,82 1,46 984 -1 30 4,01 8,63 6 

47 10,8 7,5 9 39,4 22,4 43 12,23 17 31,9 1,37 1195 3 31 3,69 7,6 7 

43 10,1 5,5 11 29 16,5 47 12,34 19,64 37,4 1,38 1165 5 23 3,9 8,03 8 

44 9,3 8,5 8 29,5 18,8 57 12,34 18,63 38,1 1,43 1174 -1 24 3,97 8,02 9 

47 11 7 12 33,6 19,3 72 12,28 18,27 41,1 1,5 1200 0 27 3,74 7,66 10 

39 8,9 3 9 29,4 17,8 66 12,3 18,51 36,8 1,41 1004 2 22 4,02 8,32 11 

46 10,2 9 11 41,2 29,2 101 11,86 20,57 46,9 1,51 1068 4 29 3,77 7,55 12 

42 10,2 6,5 12 21,4 10,5 64 10,53 21,17 52,84 1,58 968 6 24 4,18 6,94 1  
 
 
 
 
 نجوم
 تیارت
 

39 11,2 6 6 25 12,8 25 10,7 14,76 33,65 1,51 974 2 17 4,22 7,06 2 

37 8,8 7 10 20,6 11,9 40 11,58 17,96 35,2 1,4 1005 -1 19 4,06 7,35 3 

41 6,8 4,5 5 26,3 16,2 26 12,7 19,17 36,51 1,38 1125 0 22 3,39 8 4 

33 7,5 6 4 22 12,5 30 10,45 18,55 33,3 1,34 1134 2 26 3,99 8,41 5 

35 9,4 6,5 7 17,2 11,3 19 11,05 18,87 39,12 1,44 925 2 28 4,23 7,1 6 

42 6,6 5,5 3 28,4 16,4 47 13,33 17,65 37,62 1,46 1145 4 24 3,66 7,28 7 

36 7,2 7 4 23,2 15,6 57 11,2 16,43 35,5 1,47 978 6 22 4,15 7,15 8 

36 8 5 5 21,5 11,5 34 11,75 17,36 35,5 1,43 998 3 21 4,02 7,64 9 

41 9,5 6 8 27,6 14,4 58 11,31 20,45 44,8 1,48 1164 1 24 3,87 7,23 10 

37 7,8 6,5 3 21,6 10,8 40 12,75 18,84 36,4 1,39 988 5 21 4,11 8,12 11 

45 10,9 4 10 25,6 14,2 52 11,28 19,93 48,5 1,56 1122 -2 28 3,54 7,15 12 
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La relation des écoles académiques du foot ball dons l’opération d’activer les 

stratégies de détection des jeunes talents au niveau des clubs a l’Ouest algérien 

Résumé : cette étude porte sur l’efficacité des écoles académiques du foot Ball dans 

l’opération d’activer les stratégies de découvrir les jeunes talents à l’Ouest algérien en utilisant la 

méthode descriptive, par un échantillon de (48) entraineurs de foot Ball de jeunes, pour ce faire, le 

groupe a epté pour un (questionnaire), et après la récolté des données traitées par la méthode 

statistique, le groupe est sorti avec la conclusion suivante : l’absence des académie de foot Ball au 

niveau des écoles de clubs, augmenté la difficulté et la complicité de la l’opération de détection des 

jeunes talents, pour cela, il est conseillé de fonder et élargir le sphère des écoles académiques de 

foot Ball qui facilite la réussite de cette opération. 

Mots clés: des écoles académiques du foot Ball - les stratégies - les talents - les jeunes . 

The relation of academic foot ball school in the activation of talent discover in 

the west of Algeria. 

Abstract:  this study aims to know the effectiveness of academic football school in the 

activation of talent discovers in the west of Algeria by using the descriptive method thrush a 

sample consists of (48)football coach takes a responsibility of the emerged player category, to 

acheare this goal, the search staff use a (questionnaire), to do a survey, concerning the important 

co of this sort of school, at least they conclude that the absence of the academic football school on 

the level of each club school makes the emerged talent discovers more difficult and complicated. 

so, we recommend of the necessity of its foundation which improve the opportunities for success. 

Key words : academic football school - les strategies - talent - discovers . 

إلى التعرؼ عمى ما مدى فاعمية المدارس الكروية األكاديمية في عممية تفعيؿ  تيدؼ ىذه الدراسةالممخص:
 المنيج الوصفي، مف خالؿ عينة ـاستراتيجيات اكتشاؼ المواىب الناشئة في الغرب الجزائري، وذلؾ باستخدا

مدرب كرة قدـ لفئة الناشئيف، ولتحقيؽ الغرض مف ىذه الدراسة استخدـ طاقـ البحث األداة المتمثمة  (48)قواميا 
، وبعد جمع البيانات التي تمت معالجتيا بالطريقة اإلحصائية، فقد خرج طاقـ البحث بأىـ )االستبيان(في 

ارس األندية يزيد مف صعوبة وتعقيد عممية استنتاج تمثؿ في أف عدـ وجود أكاديميات كروية عمى مستوى مد
اكتشاؼ المواىب الناشئة، وعميو نوصي بضرورة إنشاء وتوسيع دائرة المدارس الكروية األكاديمية التي تعمؿ 

 عمى زيادة فرص نجاح ىذه العممية. 

 شئةالنا –المواىب  –اكتشاؼ  -االستراتيجيات  -الكروية األكاديمية  المدارسالكممات األساسية: 

mailto:fouadsmaha@hotmail.com
mailto:bendahmane_m@yahoo.fr
mailto:hamzawihakim@yahoo.fr
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 المقدمة:

في اآلونة األخيرة أصبح العب كرة القدـ مف أغمى الرياضييف مقارنة بالعبي الرياضات األخرى، فقد 
مما يكمؼ األندية  يورومميوف(  88لى أكثر مف )وصؿ سعر الالعب ذي القدرات المميزة الفريدة إ

البالييف لتكويف فريؽ قادر عمى تحقيؽ آماؿ وطموحات ناديو وجماىيره العريضة، لذا كاف لزاما عمى 
لتطوير كافة النظـ اإلدارية والفنية وتوفير كؿ  اإلستراتيجيةالميتميف برياضة كرة القدـ وضع خطط 

)الفتاح، .االحتراؼ ادية أو بشرية حتى ننتقؿ مف عصر اليواية إلىاإلمكانات الالزمة سواء كانت م
 ، صفحة مقدمة(2811أ.د.عمرو أبو المجد أ.د.ابو العال عبد، 

حيث أف كرة القدـ بمغت مف الشيرة كػرياضة حدا لـ تبمغو أي رياضة أخرى، وقد تعدت مراحؿ اليواية 
راسة وتخطيطا وأمواال ال تحصى وال تعد تصرؼ مف ح عمما ودبالترفييي والبرامج العشوائية لتصوالمعب 

أجؿ إعداد الالعبيف واألندية والمنتخبات، ولقد تحولت كرة القدـ مف ىواية تمارس إلى عمـ يدرس ويييئ 
لو الالعب منذ الصغر، ومف ىنا نبعت فكرة األكاديميات الكروية كأساس وعمود فقري يرتكز إليو التطور 

، حيث أصبحت ذات أىمية كبيرة ومثمرة ألنيا تساعد عمى اكتشاؼ المواىب في كرة القدـ في العالـ
وتنميتيـ بشكؿ صحيح، ويتـ فييا التدريب وفؽ معايير سميمة ووفؽ مناىج عممية وباعتبارىا أيضا إحدى 
النوافذ الميمة لمتواصؿ مع األندية العالمية التي تفضؿ التعاوف مع األكاديميات كونيا المصنع الحقيقي 
لالعبيف، وفي العالـ أجمع يتـ االعتماد عمى ىذه المدارس األكاديمية بشكؿ أساسي وكبير في اكتشاؼ 

وأصبحت بحؽ واحد مف أىـ أسباب التطور الكروي في بعض دوؿ العالـ  المواىب وتطوير مستوياتيـ
ي المجاؿ المتقدمة كرويا ووصوليـ إلى مرحمة متقدمة في مجاؿ كرة القدـ والمجاالت األخرى، وف

الرياضي الذي أعطى أىمية كبيرة جدا ليذا األمر، حيث رصدت الميزانيات الكبيرة مف خالؿ االىتماـ 
ف كنا في العالـ العربي نريد التطور والتقدـ في المجاؿ الرياضي وكرة القدـ عمى  بالمنشآت الرياضية، وا 

وأكاديميات كروية، حيث تمثؿ وجو الخصوص فال بد أف نعرؼ أف سر التفوؽ يكمف في تأسيس مدارس 
ىذه األخيرة بوابة األمؿ والنجاح وحافزا قويا لممواىب الواعدة لبموغ عتبة التألؽ قاريا ودوليا وعمى نمط 
عممي محترؼ وليس اجتيادات مبنية عمى أوىاـ فكرية، حيث يكمف سر التطور الحقيقي بناءا عمى 

تي تتـ بطريقة عممية ووفؽ معايير دقيقة مف طرؼ عمميات متكاممة أىميا عممية اكتشاؼ المواىب ال
مدربيف و تربوييف مؤىميف تأىيال رفيع المستوى حتى يتسنى تكويف العبيف عمى مستوى عاؿ وبمقاييس 

 .ولية محكومة بضوابط تقنية وعمميةد

ىذه وحتى نفتح شيية المستثمريف المختصيف والحادبيف عمى أمر الرياضة البد أف نذكر بعض ما قدمتو 
األكاديميات ألنديتيا ومنتخباتيا، وىو أنو مف المعروؼ أف عددا كبيرا مف الالعبيف المشيوريف في يومنا 
ىذا قد تخرجوا مف أكاديميات كرة القدـ وىـ اليـو يمعبوف في صفوؼ منتخبات بالدىـ ليجسدوا قناعة أف 
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تيـ ومياراتيـ، وكما تعتمد بعض كثير مف الالعبيف اليافعيف في حاجة إلى فرصة حقيقية إلبراز قدرا
في  "إنتاجها الذاتي أو المحمي"األندية العالمية عمى مدارسيا الكروية أو ما يسمى بميجة أىؿ الصناعة 

وحتى نطمئف المستثمريف فإنو إذا تـ االكتشاؼ وفؽ المعايير المطموبة  ،استمرارية بقائيا في دائرة األضواء
ية تستيدؼ كؿ الجوانب الفنية والبدنية والفكرية والنفسية فإف قيمة وتـ التأىيؿ وفؽ خطة وبرامج عمم

      العب واحد ستغطي جميع التكاليؼ التي تكمفتيا إنشاء ىذه األكاديمية والعالـ كمو يشيد بذلؾ.
 (2818)د.محمد الخير الشيخ، 

ف إنجاز األرقاـ القياسية يستند مباشرة عمى نوعية االختيار كما يحدث في أي القطاعات األخرى حيث  وا 
تتعمؽ نوعية المنتوج الجاىز بجودة المادة األولية، ذلؾ أف االختيار يقـو عمى جممة مف المقاييس مما 

 بالمنافع المتعددة االكتشاؼيزداد دور لدييـ أفاؽ واضحة عمى تقدميـ، و  يسمح باكتشاؼ الرياضييف الذيف

ت وبعض اتية واالرتجاؿ الذي قد يسبب ضياع الوقالجوانب التي يوفرىا لرياضة اإلنجاز لتجنب الذ
 (85، صفحة 2881بف قوة عمي، ديسمبر  األستاذ)المطموب. تخدـ اليدؼ التكاليؼ المادية التي ال

ما مدى فاعمية المدارس الكروية األكاديمية في واليدؼ مف دراسة ىذا الموضوع أنو سيساعد عمى معرفة 
وذلؾ مف خالؿ معرفة عالقة ىذه األكاديميات في توسيع  لمواىبعممية تفعيؿ استراتيجيات اكتشاؼ ا

قاعدة استقطاب المواىب الناشئة وىذا مع االعتماد عمى خبراء ومدربيف أكفاء مف أجؿ إنجاح ىذه 
األكاديمية العممية، ومف ىنا كانت دراسة ىذا الموضوع الذي سيتناوؿ في طياتو عالقة المدارس الكروية 

 راتيجيات اكتشاؼ المواىب الناشئة عمى مستوى أندية الغرب الجزائري.بعممية تفعيؿ است

 المشكمة: 

المقامة بالغابوف بوجو ال  2017بعد إقصاء المنتخب الوطني األوؿ مف تصفيات كأس أمـ إفػريقيا 
يشرؼ الكرة الجزائرية، أصبح بعدىا جؿ حديث الشارع الجزائري والصحافة الرياضية والالعبيف القدامى 

وؿ عجز سياسة االتحادية الجزائػرية واألندية الكروية عمى وضع إستراتيجية فعالة مف أجؿ اكتشاؼ ح
 وتكويف العبيف يكونوف قادريف عمى سد ثغرة محور الدفاع.

كما ال يحتاج الحديث عف عجز األندية الجزائػرية في اكتشاؼ وتكويف العبيف مف المستوى العالي يكونوف 
تشػريؼ الراية الجزائػرية أحسف تشػريؼ في المحافؿ الدولية إلى أدلة كثيرة، وخير دليؿ قادريف عمى تمثيؿ و 

عمى ذلؾ وكما يعمـ العاـ والخاص بأف أغمب العبي المنتخب الوطني ىـ مف خريجي مدارس التكويف 
شاؼ نسمة مف أبناء الجالية الجزائػرية اكت ماليين 6الفرنسية، حيث استطاعت ىذه األخيرة مف خالؿ 

وتكويف العديد مف الالعبيف مف ذوي المستوى العالي والذيف ينشطوف في أكبر األندية األوروبية في حيف 
نسمة، وقد أجمع أغمب  مميون 38عجزت األندية الجزائرية عمى ذلؾ وىذا في ظؿ وجود أكثر مف 
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ا، عدـ وجود العبيف الخبراء والعارفيف بشؤوف الكرة الجزائرية ذلؾ اإلقصاء إلى عدة أسباب مف بيني
ممتازيف ينشطوف عمى مستوى البطولة المحمية يكونوف قادريف عمى تقػديـ اإلضافة لممنتخب وىذا زيادة  
إلى الالعبيف الفرانكو جزائرييف مف أجؿ بعث الروح الوطنية وتعويض النقص الموجود في بعض مناصب 

ود أكاديميات كروية تعمؿ عمى اكتشاؼ المعب الشاغرة، وقد أرجعوا ذلؾ إلى أكبر سبب وىو عدـ وج
ىؿ عدـ وجود المدارس الكروية  ومن هذا المنطمق يمكن طرح التساؤل التالي:المواىب وتكوينيا، 

 ؟األكاديمية يعيؽ عممية تػفعيؿ استراتيجيات اكتشاؼ المواىب الناشئة عمى مستوى أندية الغػرب الجزائري
 سئمة الفرعية التالية:ومن خالل التساؤل السابق يمكن إدراج األ

عدـ  إلىراجع بالضرورة الناشئة عمى مستوى األندية مصادر استقطاب المواىب وقمة ىؿ عدـ تنوع  -1
 وجود مدارس كروية أكاديمية؟

 ىؿ إستراتيجية مدارس األندية في الناحية الغػربية كفيمة بعدـ تسرب المواىب الصاعدة ؟ -2
 الهدف العام:

ية المدارس الكروية األكاديمية في عممية تفعيؿ استراتيجيات اكتشاؼ المواىب فاعم معرفة ما مدى 
 الناشئة

هداف الفرعية:األ  
الناشئة وعالقتيا  في استقطاب المواىبمدارس األندية عمييا معرفة المصادر الحقيقية التي تعتمد  -1

مكاف  -الصاالت المغطاة -بعدـ وجود مدارس كروية أكاديمية تكوف مييأة مف حيث )المالعب المفتوحة
وغيرىا مف المنشآت(. -لإليواء  

.وضياعيا معرفة ما مدى نجاعة إستراتيجية مدارس األندية في الناحية الغربية بعدـ تسرب المواىب -2  
:الفرضية العامة  

عدـ وجود المدارس الكروية األكاديمية يعيؽ عممية تفعيؿ استراتيجيات اكتشاؼ المواىب الناشئة عمى 
 توى أندية الغرب الجزائري.  مس

:ةفرعيالفرضيات ال  
وجود أكاديميات كروية عمى مستوى مدارس األندية يعتبر سبب رئيسي في اعتماد ىذه األخيرة  عدـ -1

 عمى مصادر استقطاب محدودة وبالتالي إمكانية اكتشاؼ مواىب مف المستوى العالي يكوف بنسبة ضئيمة.
اب الكفاءة والتكويف لدى المدربيف فيما يخص عممية االكتشاؼ عوامؿ قمة االستعانة بالخبراء وغي -2

 مساىمة في تسرب المواىب وضياعيا.
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 :البحث اإلجرائية مصطمحاتتحديد 
يرتكز إليو التطور في كرة القدـ في  الذي فقريالعمود الساس و ىي األالمدارس الكروية األكاديمية: 

مرة ألنيا تساعد عمى اكتشاؼ المواىب وتنميتيـ بشكؿ العالـ، حيث أصبحت ذات أىمية كبيرة ومث
 (2818)د.محمد الخير الشيخ،  .صحيح

ىي التخطيط الموضوعي وفقا  اإلستراتيجية( أف 2818يرى نادي أحمد عمي عبد المجيد ):االستراتيجيات
األىداؼ  لألسموب العممي لإلدارة عف طريؽ تحديد األىداؼ المراد تحقيقيا و تحديد وسائؿ تحقيؽ ىذه

مكانيات المتاحة لمعمؿ عمى التغمب طار اإلإجراءات و برامج في مدى زمني مناسب في إمف سياسات و 
ىداؼ المجتمع وتطمعاتو أعمى الصعوبات والمعوقات بغرض تطوير أي نظاـ تحقيقا لفمسفة و مفاىيـ و 

 (52، صفحة 2818)أحمد، عمي عبد المجيد د. نادي، المستقبمية.
مف الشباب الممارس  أو وسط كبيرتحديد الرياضييف الذيف يمكنيـ النجاح مف بيف فئة ىو و  :كتشافال ا

 Leger l. et Monpetit)أو الغير ممارس، وىـ أوالئؾ الذيف ليـ إمكانية النجاح في المستوى جد عالي.

Regnier ،1985) 

ء أكانت ذكاء مميزا أو ىـ ىؤالء الذيف يمتمكوف خاصية أو مجموعة الخصائص المميزة سوا :بهاالمو 
د أو قدرة خاصة مميزة في في مجاؿ محدود أو أي استعدا إبداعأو مميزات عالية أو  صقدرة أو خصائ

 (26-25، الصفحات 2884)الخضري، ىدى محمد محمد، .نشاط ما
سنة، ( 12-6)أعمارىـ ما بيف يتراوحالبنات الذيف الناشئيف ىـ الصغار مف الجنسيف، البنيف و  أو :ةالناشئ

با (، ومرحمة الطفولة سنوات تقري 18-8)الطفولة المتوسطةتندرج ىذه السنوات تحت كؿ مف مراحؿ و 
)يحي السيد اسماعيؿ الحاوي، .سنة 17، مرحمة المراىقة األولى بداية سنة تقريبا(12-11المتأخرة)
 (13، صفحة 2884

  المشابهة: الدراسات
عممية االنتقاء الرياضي لمناشئيف في رياضة السباحة  بعنوان: (2008) الدراسة التي قام بها مزاري فاتح

سنة، حيث كاف اليدؼ مف البحث التعرؼ عمى  (12-9)عمى مستوى األندية الجزائرية لممرحمة العمرية 
مف خالؿ تسميط الضوء عمى الطرؽ واألساليب المستعممة حقيقة االنتقاء الرياضي في األندية العاصمية 

ء الرياضي، وكذا محاولة مكافحة ظاىرة تسرب المواىب، وقد استخدـ الطالب الباحث في عممية االنتقا
مدير فني ينشطوف عمى مستوى  (31)مدرب و (67)حيث شممت عينة البحث عمى  )الوصفي(،المنيج 

أندية السباحة في الجزائر العاصمة، وكاف االختيار ليذه العينة بطريقة غرضية مقصودة، والطرؽ 
عممية االنتقاء الرياضي  بأف تـ التوصؿ حيث (، 2)كاسبة المئوية واختبار نالمستخدمة ىي الاإلحصائية 

الحديث، مما  تبنى عمى أسس عشوائية ال عالقة ليا باألسس العممية براعـ الشبانية في رياضة السباحةلم
    يجعؿ الناشئ الرياضي في خطر التيميش المؤكد.
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تحديد المستويات المعيارية الختيار الموىوبيف مف " :(1997) ن قوة عميالدراسة التي قام بها األستاذ ب
 لقد استهدفت دراسته تحقيق ثالثة أهداف رئيسية هي: ."سنة(12-11)الناشئيف لممارسة كرة القدـ لفئة 

وضع مجموعة مف االختبارات مف خالؿ وضع مجموعة  كرة القدـ لممارسةتقييـ قدرات الموىوبيف  -1
 .د كقاعدة يستعمميا المدربيف في اختيار الناشئيف في كرة القدـالعممية تع

 .لممارسة كرة القدـ وضع معايير محددة يستند عمييا في اختيار الموىوبيف مف الناشئيف -2
( العب 148، وتكونت عينة مجتمع البحث األصمي مف ))المسحي(حيث استخدـ الباحث المنيج 

 تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية مف مدارس الفرؽ الرياضية.  ( سنة12-11تراوحت أعمارىـ ما بيف )
 منهجية البحث واإلجراءات الميدانية:

في ىذه الدراسة اعتمد طاقـ البحث عمى المنيج الوصفي باعتباره األنسب واألكثر منهج البحث: -1
 مالئمة لإلجابة عمى التساؤالت المطروحة حوؿ موضوع البحث.

مع األصمي لمبحث تمثؿ في مجموعة مدربي كرة القدـ لفئة الناشئيف المجتالمجتمع األصمي:  -2
سنة المتواجدوف عمى مستوى المدارس الكروية  ألندية الغرب الجزائري،حيث أف طاقـ  (10-12)

البحث لـ يستطع تحديد العدد اإلجمالي لمجتمع البحث األصمي وذلؾ راجع إلى أف أغمب المدربيف 
 ى ىذه الفئة العمرية يعمموف كمتطوعيف.الذيف يقوموف باإلشراؼ عم

سنة حيث تـ الوصوؿ إلييـ مف خالؿ (12-10)مدربي الفئة العمرية  تمثمت في عينة البحث: -3
الدورات الرياضية، وقد كاف اختيار العينة بطريقة غرضية مقصودة وذلؾ حسب نوع الدراسة والتي 

روية لبعض أندية الغرب مدرب، موزعيف عمى مجموعة مف المدارس الك (48)تضمنت 
 تيارت(. -معسكر -تموشنت -سعيدة -تممساف -بمعباس  -وىراف -مستغانـ -الجزائري)غميزاف
تـ استخداـ االستبياف بعد تحكيمو لجمع البيانات الختبار الفرضيات المطروحة،  أدوات الدراسة:

 رتيب.حيث يحتوي االستبياف عمى محوريف، كؿ محور يجيب عمى فرضيات البحث بالت
تـ التطرؽ إلييا وذلؾ مف أجؿ معرفة النقائص وفيـ المدربيف لممفاىيـ  الدراسة االستطالعية:

 المطروحة في االستبياف، ووضوح األسئمة.
لقد تـ تحكيـ االستمارة وذلؾ مف خالؿ عرضيا عمى مجموعة الدكاترة والخبراء في  األسس العممية:

ة أف االستمارة مصممة لما أنجزت لو، وبعد األخذ بآراء مجاؿ التدريب الرياضي وىذا مف أجؿ معرف
 المحكميف تـ التوصؿ إلى الصيغة النيائية التي تـ عف طريقيا جمع البيانات.

 مجاالت الدراسة:
-18تـ إجراء الدراسة عمى مجموعة مف مدربي كرة القدـ لفئة الناشئيف ) المجال المكاني والبشري:

 ى المدارس الكروية لبعض أندية الغرب الجزائري.سنة( الذيف ينشطوف عمى مستو 12
 17/11/2016إلى غاية  03/10/2016أجريت الدراسة في الفترة الممتدة مف  المجال الزماني:
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، وبعد "الطريقة الثالثية"بعد تطبيؽ الطريقة المألوفة لحساب النسب المئوية  الوسائل اإلحصائية:
مح لنا بإجراء مقارنة بيف مختمؼ النتائج المحصؿ عمييا " الذي يس2"كااستعماؿ اختبار كاؼ تربيع 

 مف خالؿ االستبياف، قمنا بقراءة وتحميؿ وتفسير النتائج والحكـ عمى مدى صحة الفرضيات.
 عرض وتحميل ومناقشة النتائج:

وجود أكاديميات كروية عمى مستوى مدارس األندية يعتبر سبب رئيسي في  عدـ :الفرضية األولى
األخيرة عمى مصادر استقطاب محدودة وبالتالي إمكانية اكتشاؼ مواىب مف المستوى  اعتماد ىذه

 .العالي يكوف بنسبة ضئيمة
 ( يمثل تحميل أسئمة المحور األول من االستبيان.01الجدول رقم )

 المعبيير                              

 األسئلــــــة

 النسبة اإلجببة

 المئىية

كب
2 

 المحسىبة

كب
2 

 جدولةالم

الداللة 

 اإلحصبئية

 

 

 

عيٚ ٍبرا رعزَذُٗ فٜ جيت  -1

 اىَ٘إت؟

  62.5 اٟثبء ٗاألٗىٞبء -

 

 

56.14 

 

 

 

9.48 

 

 

 

 دال

األحٞبء ٗاىذٗساد  -

 اىشٝبضٞخ

16.66 

 4.16 اىجَعٞبد اىشٝبضٞخ -

 8.33 اىَؤصضبد اىزشث٘ٝخ -

جَٞع االحزَبالد  -

 اىضبثقخ

8.33 

ُ٘ ثعَيٞخ االّزقبه  ٗاىزْقٞت رقـٍ٘ -2

عِ اىَ٘إت اىْبشئخ ىيفئخ اىعَشٝخ 

صْخ ثصفخ دٗسٝخ عيٚ  (10-12)

 ٍضز٘ٙ ٍْبطق ٍخزيفخ ٍِ اى٘طِ؟

  8.33 ّعٌ -

 

33.32 

 

 

3.84 

 

 

 دال
 91.66 ال -

ٕٜ اىجٖبد اىزٜ رعزَذُٗ  ٍب -3

عيٖٞب فٜ عَيٞخ اىجحث ٗامزشبف 

 اىَ٘إت؟

  81.25 داخو اىَْطقخ -

 

52.12 

 

 

5.99 

 

 

 دال

داخو اىَْطقخ  -

 ٗاىَْبطق اىَجبٗسح

18.75 

ٍِ ٍخزيف ٍْبطق  -

 اى٘طِ

00 

ٕو ٝز٘فش اىْبدٛ ىذٝنٌ، عيٚ  -4

ٍشافق ٍْٗشآد سٝبضٞخ رضَح ىنٌ 

ثبىقٞبً ثعَيٞخ اىجحث ٗاصزقطبة 

 اىَ٘إت اىْبشئخ؟

  31,25 ّعٌ -

14.62 

 

3.84 
 

 دال
 68,75 ال -

 ٍذاسس شٙ ثؤُ عذً ٗج٘دٕو ر -5

مشٗٝخ أمبدَٝٞخ عيٚ ٍضز٘ٙ األّذٝخ 

 -ٍٖٞؤح ٍِ حٞث )اىعزبد اىشٝبضٜ

اىصبالد  –اىَالعت اىَفز٘حخ 

ٍنبُ ىإلٝ٘اء ٗغٞشٕب ٍِ  -اىَغطبح

اىَْشآد( ىٔ رؤثٞش فٜ عذً اصزقطبة 

 عذد مجٞش ٍِ اىَ٘إت اىْبشئخ؟

  77.08 ّعٌ -

 

 

42.12 

 

 

 

 

5.99 

 

 

 

 

 دال

 6.25 ال -

 16.66 ّ٘عب ٍب -

ٕو عذً ٗج٘د قبعذح عشٝضخ  -6

ٍِ اىَ٘إت اىْبشئخ ٝقيو ٍِ 

احزَبىٞخ امزشبف العجِٞ ٍٕ٘٘ثِٞ 

 ٍِ اىَضز٘ٙ اىعبىٜ؟

  66.66 ّعٌ -

 

25.12 

 

 

5.99 

 

 

 

 دال
 10,41 ال -

 22,91 أحٞبّب -

 / المعدل -

 

74.65 

 

 دال 5.86 37.24
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نالحظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت في أنيـ يعتمدوف عمى اآلباء  (01) فمف خالؿ السؤاؿ رقـ -
( 56214)المحسوبة  (2)كا، وكذا قيمة (6225)واألولياء في جمب المواىب حيث كانت نسبتيـ تقدر بػػػػ

ا وبالتالي وجود داللة إحصائية تدعـ وتأيد اإلجابة السابقة، وىذ (9248)المجدولة  (2)كاأكبر مف قيمة 
ما يفسر بأف المدارس الكروية ألندية الغرب الجزائري ال تقوـ بالبحث والذىاب إلى المواىب واستقطابيا 

نما تنتظر قدوـ المواىب إلييا مما يدؿ عمى عدـ تنوع مصادر جمب واستقطاب المواىب الناشئة.  وا 

يقوموف بعممية االنتقاؿ  فنالحظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت في أنيـ ال (02)أما السؤاؿ رقـ  -
والتنقيب عف المواىب الناشئة بصفة دورية عمى مستوى مناطؽ مختمفة مف الوطف، وذلؾ بسبب نقص 
اإلمكانيات والوسائؿ لمتنقؿ وعدـ القدرة عمى جمب ىؤالء المواىب وىذا نظرا لصغر سف الطفؿ وعدـ 

 (2)كا، وكذا قيمة (91266)قدر بػػػػ وجود مكاف لإليواء لرعايتيـ والتكفؿ بيـ حيث كانت نسبتيـ ت
وبالتالي وجود داللة إحصائية تدعـ وتأيد  (3284)المجدولة  (2)كاأكبر مف قيمة  (33232)المحسوبة 

اإلجابة السابقة، وىذا ما يفسر ويبرر بأف عدـ وجود المدارس الكروية األكاديمية التي تعمؿ عمى رعاية 
 ف تعقيد عممية التنقيب عف المواىب الناشئة واستقطابيا.المواىب والتكفؿ بيا يعرقؿ ويػزيد م

فنالحظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت في أف الجيات التي يعتمدوف عمييا  (03)أما السؤاؿ رقـ  -
في البحث واكتشاؼ المواىب تقتصر عمى المنطقة التي يتواجد فييا النادي حيث كانت نسبتيـ تقدر 

وبالتالي  (5299)المجدولة  (2)كاأكبر مف قيمة  (52212)المحسوبة  (2)كا ، وكذا قيمة(81225)بػػػػ
وجود داللة إحصائية تدعـ وتأيد اإلجابة السابقة، وىذا ما يفسر اعتمادىـ في عممية البحث واكتشاؼ 

 المواىب عمى مصادر محدودة تتمثؿ في المستوى المحمي لمكاف تواجد النادي.

ظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت في أف النادي لدييـ ال يتوفر عمى فنالح (04)أما السؤاؿ رقـ  -
مرافؽ ومنشآت رياضية تسمح ليـ بالقياـ بعممية البحث واستقطاب المواىب الناشئة حيث كانت نسبتيـ 

 (3284)المجدولة  (2)كاأكبر مف قيمة ( 14262)المحسوبة  (2)كا، وكذا قيمة (68275)تقدر بػػػػ
داللة إحصائية تدعـ وتأيد اإلجابة السابقة، وىذا ما يفسر بأف القياـ بعممية االكتشاؼ مف  وبالتالي وجود

خالؿ البحث عف المواىب الناشئة واستقطابيا ال يمكف أف يكوف في ظؿ النقائص الموجودة والمتمثمة في 
 عدـ وجود مرافؽ ومنشآت تسمح بذلؾ. 

ت المدربيف تمثمت في أف عدـ وجود مدارس كروية فنالحظ بأف أغمب إجابا (05)أما السؤاؿ رقـ  -
أكاديمية عمى مستوى األندية والمييأة مف حيث المنشآت الرياضية لو تأثير في عدـ استقطاب عدد كبير 

أكبر ( 42212)المحسوبة  (2)كا، وكذا قيمة (77208)مف المواىب الناشئة حيث كانت نسبتيـ تقدر بػػػػ 
وبالتالي وجود داللة إحصائية تدعـ وتأيد اإلجابة السابقة، وىذا ما  (5299)المجدولة  (2)كامف قيمة 
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يفسر ويؤكد عمى أىمية وجود ىذه األكاديميات في زيادة قاعدة استقطاب المواىب الناشئة وبالتالي زيادة 
إمكانية الحصوؿ عمى العبيف موىوبيف مف المستوى العالي وىذا مما يساعد ويساىـ في إنجاح عممية 

 كتشاؼ.اال

فنالحظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت في أف عدـ وجود قاعدة عريضة مف  (06)أما السؤاؿ رقـ  -
المواىب الناشئة يقمؿ مف احتمالية اكتشاؼ العبيف موىوبيف مف المستوى العالي حيث كانت نسبتيـ تقدر 

وبالتالي  (5299)المجدولة  (2)كاأكبر مف قيمة  (25212)المحسوبة  (2)كا، وكذا قيمة (66266)بػػػػ
وجود داللة إحصائية تدعـ وتأيد اإلجابة السابقة، وىذا ما يفسر ويؤكد بأنو كمما زادة قاعدة استقطاب 

وبالتالي نجاح المواىب الناشئة كمما زاد احتماؿ الحصوؿ عمى العبيف موىوبيف مف المستوى العالي 
مف خالؿ تعريفو   "Leger l. et Regnier"والعكس صحيح وىذا ما أكده كؿ مف عممية االكتشاؼ 

مف الشباب  أو وسط كبير فئةتحديد الرياضييف الذيف يمكنيـ النجاح مف بيف  أنياكتشاؼ االلعممية 
 (Leger l. et Monpetit Regnier ،1985)  .الممارس أو الغير ممارس

 بات المدربيف واستنادا إلى النتائج المتحصؿ عمييا مف خالؿ القراءات السابقة لمختمؼ إجا
في الجدوؿ السابؽ الذكر والمؤكدة بالطريقة اإلحصائية، نجد بأف جميع أسئمة المحور األوؿ دالة 

إستراتيجية  إحصائيا، ومنو يمكف القوؿ بأف استقطاب وتوسيع قاعدة المواىب الناشئة يتوقؼ عمى وجود
نشاء أكاديميات كروية وليس توفيرىا فقط بؿ نظرة مستقبمية واضحة ليذه او  ألندية وذلؾ مف خالؿ توفير وا 

توفيرىا مف المستوى الجيد ووفؽ معايير عالمية، ألف ىذه األخيرة تعمؿ عمى تذليؿ العقبات أماـ عممية 
اكتشاؼ المواىب مف خالؿ زيادة إمكانية الحصوؿ عمى العبيف موىوبيف مف المستوى العالي، حيث 

الدكتور "حميد وجود ىذه األكاديميات كأوؿ وأىـ خطوة في إنجاح ىذه العممية، وىذا ما أكده يعتبر 
بأف وضع أي إستراتيجية في المجاؿ الرياضي يعتمد في األساس عمى المنشآت الرياضية والتي  شرف"

رنامج في بدورىا تعتبر مف أىـ العناصر الرئيسية في إنجاح العممية اإلدارية بصفة عامة ونجاح أي ب
، وعدـ وجود ىذه (273، صفحة 1999)الحميد، شرؼ د.عبد، .التدريب الرياضي بصفة خاصة

األكاديميات يزيد مف صعوبة وتعقيد ىذه العممية بالنسبة لممدربيف والخبراء ميما كانت كفاءاتيـ ومستواىـ 
مية االستقطاب مما العممي، وذلؾ نظرا العتمادىـ عمى المستوى المحمي لمكاف تواجد النادي في عم

 (5)، وىذا ما أكدتو كؿ مف نتائج السؤاؿ العددو  المستوى يجعميـ أماـ حتمية اكتشاؼ مواىب محدودة
 المحسوبة( 2)كا، وكذا قيمة (74.65)وعميو نستطيع القوؿ بأف الفرضية األولى تحققت بنسبة   (6)و
ت الموضحة سابقا، ومنو وجود داللة لمجموع العبارا (5.86)المجدولة ( 2)كاأكبر مف قيمة  (37.24)

وجود أكاديميات كروية عمى مستوى مدارس األندية  عدـبأف إحصائية وبالتالي يقبؿ الفرض الذي يؤكد
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يعتبر سبب رئيسي في اعتماد ىذه األخيرة عمى مصادر استقطاب محدودة وبالتالي إمكانية اكتشاؼ 
 مواىب مف المستوى العالي يكوف بنسبة ضئيمة.

قمة االستعانة بالخبراء وغياب الكفاءة والتكويف لدى المدربيف فيما يخص عممية  ضية الثانية:الفر 
 االكتشاؼ عوامؿ مساىمة في تسرب المواىب وضياعيا.

 ( يمثل تحميل أسئمة المحور الثاني من االستبيان02الجدول رقم ) 

 المعبيير                                    

  األسئلـــــــة

 النسبة اإلجببة              

 المئىية

كب
2 

 المحسىبة

كب
2 

 المجدولة

 الداللة 

 اإلحصبئية

عيٚ ٍضز٘ٙ اىْبدٛ اىزٛ  -1

رششفُ٘ فٞٔ عيٚ عَيٞخ اىزذسٝت ٍِ 

ٝقً٘ ثعَيٞخ امزشبف اىَ٘إت ىيفئخ 

 صْخ؟( 12-10) اىعَشٝخ

  72.91 ٍذسة اىفئخ -

39.12 

 

 

5.99 

 

 

 دال

 
اىَذٝش اىفْٜ  -

 ضٜاىشٝب

27.08 

 00 خجشاء ٗأخصبئِٞٞ -

 

رَْحل اىجٖبد اىَضؤٗىٞخ  -2

رشثصبد ٗرنْ٘ٝبد ٍضزَشح فٜ 

 ٍجبه مشح اىقذً؟ 

 

  4,16 دائَب -

 

42,16 

 

 

7,81 

 

 

 12,5 أحٞبّب - دال

 18,75 ّبدسا -

 64,58 أثذا -

أثْبء اىزنِ٘ٝ اىزٛ ريقٞزَ٘ٓ، ٕو  -3

خص ريقٞزٌ اىزنِ٘ٝ اىنبفٜ فَٞب ٝ

األصش اىعيَٞخ اىزٜ ٝجت االعزَبد 

 عيٖٞب فٜ امزشبف اىَ٘إت اىْبشئخ؟

  29,16 ّعٌ -

8,32 

 

 

3,84 
 

 داه

 70,83 ال -

ٕو ْٕبك ٍجَ٘عخ ٍِ  -4

زجبساد اىخبصخ رعزَذُٗ عيٖٞب االخ

 عَيٞخ امزشبف اىَ٘إت اىْبشئخ؟ ٜف

  22.91 ّعٌ -

14.08 

 

3.84 
 

 دال

 77.08 ال -

 

صش اىزٜ رعزَذُٗ ٕٜ األ ٍب -5

عيٖٞب فٜ عَيٞخ امزشبف اىَ٘إت 

 اىْبشئخ؟

اىَالحظخ عِ  -

 طشٝق اىَقبثيخ

62.50  

 

34.5 

 

 

5.99 

 

 

 

 دال

 
 6.25 ثطبسٝخ اخزجبساد -

اىَالحظخ  -

 ٗاىجطبسٝخ ٍعب

31.25 

ٕو ْٕبك العجِٞ ْٝشطُ٘ فٜ  -6

اىَضز٘ٙ اىعبىٜ مْذ أّذ اىضجت 

 ٗساء امزشبفٌٖ؟

  14.58 ّعٌ  -

18.89 

 

5.99 
 

 دال
 62.5 ال -

 29.91 أحٞبّب -

 دال 5,58 26,17 68.4 / المعدل -
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نالحظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت في أف مدرب الفئة ىو الذي  (01)فمف خالؿ السؤاؿ رقـ  -
، وكذا قيمة (72291)ػيقوـ باإلشراؼ عمى عممية اكتشاؼ المواىب لتمؾ الفئة حيث كانت نسبتيـ تقدر بػػػ

وبالتالي وجود داللة إحصائية تدعـ  (5299)المجدولة  (2)كاأكبر مف قيمة  (39212) المحسوبة (2)كا
وتأيد اإلجابة السابقة، وىذا ما يفسر عدـ قدرة األندية االستعانة بخبراء مف داخؿ أو خارج الوطف سبؽ 

ؼ عمى ىذه العممية، ومعنى ذلؾ أف عممية ليـ اكتشاؼ العبيف ينشطوف في المستوى العالي لإلشرا
 اكتشاؼ المواىب ال تخضع لألسس العممية الواجب توافرىا وأوليا كفاءة الشخص المناسب ليذه العممية.  

فنالحظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت في أنيـ ال يحصموف أبدا عمى  (02)أما السؤاؿ رقـ  -
المحسوبة  (2)كا، وكذا قيمة (64258)ث كانت نسبتيـ تقدر بػػػػتربصات وتكوينات في مجاؿ كرة القدـ حي

وبالتالي وجود داللة إحصائية تدعـ وتأيد اإلجابة  (7281)المجدولة  (2)كاأكبر مف قيمة  (42216)
السابقة، وىذا ما يفسر محدودية مستوى وتكويف ىؤالء المدربيف الذيف يشرفوف عمى عممية اكتشاؼ 

 المواىب.

فنالحظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت في أنيـ خالؿ تكوينيـ لـ يتمقوا  (03)ؿ رقـ أما السؤا -
التكويف الكافي فيما يخص األسس العممية التي يجب االعتماد عمييا في اكتشاؼ المواىب الناشئة، حيث 

لمجدولة ا (2)كاأكبر مف قيمة ( 8232)المحسوبة  (2)كا، وكذا قيمة (70283)كانت نسبتيـ تقدر بػػػػ
وبالتالي وجود داللة إحصائية تدعـ وتأيد اإلجابة السابقة، وىذا ما يفسر ويؤكد نقص تكوينيـ  (3284)

 وكفاءتيـ وخاصة في ىذا الميداف.

فنالحظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت في أنيـ ال يعتمدوف عمى مجموعة  (04)أما السؤاؿ رقـ  -
، وكذا (77208)شاؼ المواىب الناشئة، حيث كانت نسبتيـ تقدر بػػػػمف االختبارات الخاصة في عممية اكت

وبالتالي وجود داللة إحصائية  (3284)المجدولة  (2)كاأكبر مف قيمة ( 14208)المحسوبة  (2)كاقيمة 
تدعـ وتأيد اإلجابة السابقة، وىذا ما يفسر بأف معظـ المدربيف ال يرتكزوف عمى أسس عممية في عممية 

اء لجيميـ بأىميتيا أو لخطوات تطبيقيا أو لجيميـ ليا بصفة عامة أو لظروؼ معينة االكتشاؼ سو 
 تجعميـ في بعض األحياف في استغناء عنيا كعدـ وجود قاعدة عريضة مف المواىب الناشئة.

فنالحظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت في أنيـ يعتمدوف في عممية اكتشاؼ  (05)أما السؤاؿ رقـ  -
 (2)كا، وكذا قيمة (6225)الناشئة عمى المالحظة مف خالؿ المقابمة حيث كانت نسبتيـ تقدر بػػػػالمواىب 

وبالتالي وجود داللة إحصائية تدعـ وتأيد  (5299)المجدولة  (2)كاأكبر مف قيمة  (3425)المحسوبة 
ف ايجابياتيا مع اإلجابة السابقة، وىذا ما يفسر ويؤكد اعتمادىـ عمى الطريقة التقميدية بغض النظر ع

 إىماليـ لألسس العممية مما يؤكد عشوائية ىذه العممية التي مف خالليا يمكف تضييع مواىب فذة.
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فنالحظ بأف أغمب إجابات المدربيف تمثمت في أنيـ لـ يسبؽ مف قبؿ أف كانوا  (06)أما السؤاؿ رقـ  -
، وكذا (6225)سبتيـ تقدر بػػػػ السبب وراء اكتشاؼ العبيف ينشطوف في المستوى العالي حيث كانت ن

وبالتالي وجود داللة إحصائية  (5299)المجدولة  (2)كاأكبر مف قيمة  (18289)المحسوبة  (2)كاقيمة 
تدعـ وتأيد اإلجابة السابقة، وىذا ما يفسر وجود تسرب لممواىب وضياعيا وذلؾ بسبب الطريقة المعتمدة 

-2)كتشاؼ، وخير دليؿ عمى ذلؾ  نتائج العبارات السابقة مف قبميـ والتي لـ تجد ضالتيا في عممية اال
والتي تؤكد نقص تكويف وكفاءة ىؤالء المدربيف وجيميـ بيذا الميداف في أغمب األحياف  (3-4-5

واعتمادىـ عمى الطرؽ التقميدية المبنية عمى الصدفة والعشوائية في عممية االكتشاؼ وىذا ما أكده 
طروحتو بأف المؤىؿ العممي لممدربيف يعمؿ عمى إعاقة استعماؿ بطارية في أ الدكتور "بوحاج بوزيان"

 مما ساىـ في تسرب المواىب وضياعيا. ،  (235، صفحة 2812-2811)بوحاج بوزياف، االختبارات.

  مف خالؿ القراءات السابقة لمختمؼ إجابات المدربيف واستنادا إلى النتائج المتحصؿ عمييا في
لمؤكدة بالطريقة اإلحصائية، نجد بأف جميع أسئمة المحور الثاني دالة إحصائيا الجدوؿ السابؽ الذكر وا

ومنو يمكف القوؿ بأف الطريقة التقميدية المعتمدة عمى الصدفة والعشوائية تطغى عمى عممية االكتشاؼ 
مى وىذا بغض النظر عف إيجابياتيا مع اإلىماؿ لألسس العممية وىذا راجع إلى اعتماد مدارس األندية ع

مدربيف ذوي كفاءات ومستوى محدود وخاصة في ىذا الميداف مما يزيد مف صعوبة وتعقيد عممية 
باإلضافة إلى ذلؾ نجد بأف ىذه األندية غير قادرة عمى االستعانة بخبراء مف داخؿ أو خارج  ،االكتشاؼ

، ومعنى ذلؾ سبؽ ليـ اكتشاؼ العبيف ينشطوف في المستوى العالي لإلشراؼ عمى ىذه العممية الوطف
ومف خالؿ كؿ ما سبؽ  نستطيع القوؿ بأف المدربيف المشرفيف عمى عممية االكتشاؼ في الجية الغربية 
يتحمموف جزء مف المسؤولية في المساىمة في تسرب المواىب وضياعيا وذلؾ نظرا لمطريقة التقميدية التي 

مكف القوؿ بأف الفػرضية األولى تحققت يعتمدوف عمييا، وىذا ما يتطابؽ مع توقعات طاقـ البحث، وعميو ي
لمجموع (5258)المجدولة (2)كاأكبر مف قيمة  (26217) المحسوبة( 2)كا، وكذا قيمة (6824)بنسبة 
قمة االستعانة الموضحة سابقا، ومنو وجود داللة إحصائية وبالتالي يقبؿ الفرض الذي يؤكد بأف  العبارات

لمدربيف فيما يخص عممية االكتشاؼ عوامؿ مساىمة في تسرب بالخبراء وغياب الكفاءة والتكويف لدى ا
 .المواىب وضياعيا
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 مقارنة النتائج بالفرضية العامة:

 مقارنة النتائج بالفرضية العامة.( : 03الجدول رقم ) -
 نسبة تحققهب القرار صيبغتهب الفرضية

 

الفرضية 

 األولى

 

ذٝخ ٝعزجش صجت سئٞضٜ عذً ٗج٘د أمبدَٝٞبد مشٗٝخ عيٚ ٍضز٘ٙ ٍذاسس األّ -

فٜ اعزَبد ٕزٓ األخٞشح عيٚ ٍصبدس اصزقطبة ٍحذٗدح ٗثبىزبىٜ إٍنبّٞخ امزشبف 

 العجِٞ ٍٕ٘٘ثِٞ ٍِ اىَضز٘ٙ اىعبىٜ ٝنُ٘ ثْضجخ ضئٞيخ.

 %74,65 تحققت

 

الفرضية 

 الثبنية

 

قيخ االصزعبّخ ثبىخجشاء ٗغٞبة اىنفبءح ٗاىزنِ٘ٝ ىذٙ اىَذسثِٞ فَٞب ٝخص عَيٞخ  -

 بف ع٘اٍو ٍضبَٕخ فٜ رضشة اىَ٘إت ٗضٞبعٖباالمزش

 %66.66 تحققت

 

الفرضية 

 العبمة

 

عذً ٗج٘د اىَذاسس اىنشٗٝخ األمبدَٝٞخ ٝعٞق عَيٞخ رفعٞو اصزشارٞجٞبد  -

 امزشبف اىَ٘إت اىْبشئخ عيٚ ٍضز٘ٙ أّذٝخ اىغشة اىجزائشٛ.

 %71,53 تحققت

لفرضية األولى والثانية قد تحققتا، وىذا مف الموضح سابقا يبيف بأف ا (03)مف خالؿ الجدوؿ رقـ  -
في عممية االكتشاؼ وأف عدـ وجود ىذه  )األكاديمية(خالؿ إبراز أىمية وجود المدارس الكروية 

األكاديميات يعيؽ عممية تفعيؿ االستراتيجيات والمتمثمة في االستعانة بخبراء مف داخؿ أو خارج الوطف و 
ة االكتشاؼ وىذا نظرا لمستوى المواىب الناشئة المحدود مما ال مدربيف ذوي مستوى وكفاءة في عممي

يستدعي كثيرا االستعانة بيـ واالكتفاء بمدربيف ذوي كفاءات محدودة وخاصة في ىذا الميداف، وكؿ ىذا 
ف أيؤدي إلى تسرب المواىب وضياعيا، إذف فمف خالؿ النتائج المبينة في الجدوؿ يتضح لنا جميا 

 يعيؽ عممية تفعيؿ )األكاديمية(المدارس الكروية أف عدـ وجود لتي تدور حوؿ الفرضية العامة وا
، حيث يؤكد طاقـ قد تحققت، الغرب الجزائري الناشئة عمى مستوى أنديةإستراتيجيات اكتشاؼ المواىب 

نادي بارادو البحث النتائج المتوصؿ إلييا مف خالؿ تجربة محمية ناجحة بامتياز وىذا عمى لساف رئيس 
والذي أكد في حديثو لمجػزيرة بأف فمسفة أكاديميتو تعتمد عمى االنتقاؿ والتنقيب عمى  "خير الدين زطشي"

المواىب الشابة في جميع أنحاء القطر الجزائري وبعد ذلؾ يتـ اختيار أحسف العناصر التي سيكوف ليا 
 2007ويف العنقاوي في سنة مستقبؿ واعد في عالـ كرة القدـ، حيث أف كؿ ىذا كاف بعد إنشاء مركز التك

بمواصفات ومعايير عالمية، يحتوي عمى ممعب معشوشب اصطناعيا وداخؿ قاعة يستعمؿ في أياـ تساقط 
األمطار، فضال عف ممعب معشوشب طبيعيا يساعد الالعبيف عمى التكويف كما تحتوي األكاديمية عمى 

ف في ىذه األكاديمية يكوف بنظاـ مركز طبي وحماـ صونة وقاعة لتقوية العضالت، حيث أف التكوي
داخمي حيث يقيـ الالعبوف بمركز إيواء ويزاولوف دراستيـ في قاعة تدريس خاصة، وىذا باإلضافة إلى 
العديد مف المرافؽ والمنشآت، حيث أنو مف خالؿ ىذه األكاديمية تـ استقطاب قاعدة عريضة تمثمت في 

 16أحسف المواىب في البالد، حيث بمغ عددىـ  ألؼ مرشح عبر الجزائر ليتـ اكتشاؼ 28أكثر مف 
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سنة، وىذا تحت إشراؼ خبراء أوروبييف وجزائرييف وعمى رأسيـ التقني الفرنسي  15العب ال يتعدى سنيـ 
الذي سبؽ لو مف قبؿ اإلشراؼ عمى العديد مف األكاديميات بكؿ مف  جون مارك غيوصاحب المشروع 

الذيف يمعباف اليوـ  "كولو ويايا توري"في اكتشاؼ كؿ مف األخويف  قارتي أسيا و إفريقيا، وكاف لو الفضؿ
وخير دليؿ عمى نجاح أكاديمية بارادو وىذا عمى لساف زطشي ، "أرسنال ومانشيستر سيتي"مع كؿ مف 

وىو أنو بدا يجني ثمار اكتشاؼ المواىب وتكوينيا مف خالؿ مشاركة ستة منيـ مؤخرا في صفوؼ نادي 
ضافة الفنية المرجوة لمفريؽ، والبطولة المحترفة األولى التي أصبحت مدججة بالعبي بارادو ومنحوا اإل

سنة  23أكاديمية برادو، كما ال ننسى مجموعة الالعبيف الذيف شاركوا مع المنتخب الوطني ألقؿ مف 
 و رامي بف سبعيني الذي يعتبر عالمة محمية "2016ريو بالبرازيلوساىموا في تأىمو إلى أولمبياد "

 (2816الجزائر، -)سفياف ميني بامتياز حيث استطاع فرض مكانتو في المنتخب الوطني.

 مف خالؿ عرض النتائج ومناقشتيا، أمكف التوصؿ إلى االستنتاجات التالية: االستنتـــــــــاجـات:

 -المييأة مف حيث )المالعب المفتوحةو وجود أكاديميات كروية عمى مستوى مدارس األنديةعدـ  -1
يػزيد مف صعوبة وتعقيد عممية اكتشاؼ مكاف لإليواء وغيرىا مف المنشآت(  -الت المغطاةالصا

 المواىب الناشئة.

قصور عممية االنتقاؿ والتنقيب عف المواىب عمى مستوى محدود مما يقمؿ فػرص اكتشاؼ العبيف  -2
 موىوبيف مف المستوى العالي يمكف أف يضيع صيتيا في المستقبؿ.

خبراء مع غياب الكفاءة والتكويف لدى المدربيف في مجاؿ االكتشاؼ يعتبر سبب مف قمة االستعانة بال -3
 أسباب تسرب المواىب وضياعيا.

 اقتراحـــات التوصيــــــــــــات:

مف أجؿ العمؿ عمى زيادة فرص  )األكاديمية(يوصي طاقـ البحث بتوسيع دائرة المدارس الكروية  -1
  نجاح عممية اكتشاؼ المواىب الناشئة. 

ضرورة االعتماد عمى األسس العممية في عممية اكتشاؼ الناشئيف الموىوبيف في رياضة كرة القدـ  -2
 وذلؾ بما يتالءـ مع متطمباتيـ وىذا مف أجؿ تفادي تسرب المواىب وضياعيا.

في  )األكاديمية(المدارس الكروية  بإجراء أبحاث مشابية وىذا بغرض معرفة دور طاقـ البحثيوصي  -3
 لوصوؿ بيـ إلى المستوى العالي .مف أجؿ اة تكويف الالعبيف الموىوبيف تفعيؿ عممي
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Abstract:  this study aims to know the effectiveness of academic 

football school in the activation of talent discovers in the west of Algeria 

by using the descriptive method thrush a sample consists of (48)football 

coach takes a responsibility of the emerged player category, to acheare 

this goal, the search staff use a (questionnaire), to do a survey, 

concerning the important co of this sort of school, at least they conclude 

that the absence of the academic football school on the level of each club 

school makes the emerged talent discovers more difficult and 

complicated. so, we recommend of the necessity of its foundation which 

improve the opportunities for success. 

Key words : academic football school - les strategies - talent - discovers . 

Résumé : cette étude porte sur l’efficacité des écoles académiques du 
foot Ball dans  l’activer les stratégies de l’opération découvrir les jeunes 
talents à l’Ouest algérien en utilisant la méthode descriptive, par un 
échantillon de (48) entraineurs de foot Ball de jeunes, pour ce faire, le 
groupe a epté pour un (questionnaire), et après la récolté des données 
traitées par la méthode statistique, le groupe est sorti avec la conclusion 
suivante : l’absence des académie de foot Ball au niveau des écoles de 
clubs, augmenté la difficulté et la complicité de la l’opération de détection 
des jeunes talents, pour cela, il est conseillé de fonder et élargir le sphère 
des écoles académiques de foot Ball qui facilite la réussite de cette 
opération. 

Mots clés: des écoles académiques du foot Ball - les stratégies - les 
talents - les jeunes . 



  :ملخص ال�حث

بوجه ال �شرف الكرة  المقامة �الغابون  �2017عد إقصاء المنتخب الوطني األول من تصف�ات �أس أمم إفـر�ق�ا 

الجزائر�ة، أص�ح �عدها جل حدیث الشارع الجزائر� والصحافة الر�اض�ة والالعبین القدامى حول عجز س�اسة االتحاد�ة 

الجزائـر�ة واألند�ة الكرو�ة على وضع إستراتیج�ة فعالة من أجل اكتشاف وتكو�ن العبین ��ونون قادر�ن على سد ثغرة محور 

  .الدفاع

اج الحدیث عن عجز األند�ة الجزائـر�ة في اكتشاف وتكو�ن العبین من المستو� العالي ��ونون قادر�ن على تمثیل �ما ال �حت

وتشـر�ف الرا�ة الجزائـر�ة أحسن تشـر�ف في المحافل الدول�ة إلى أدلة �ثیرة، وخیر دلیل على ذلك و�ما �علم العام والخاص 

مالیین  6ي مدارس التكو�ن الفرنس�ة، حیث استطاعت هذه األخیرة من خالل �أن أغلب العبي المنتخب الوطني هم من خر�ج

نسمة من أبناء الجال�ة الجزائـر�ة اكتشاف وتكو�ن العدید من الالعبین من ذو� المستو� العالي والذین ینشطون في أكبر 

ملیون نسمة، وقد أجمع أغلب  38 األند�ة األورو��ة في حین عجزت األند�ة الجزائر�ة على ذلك وهذا في ظل وجود أكثر من

أس�اب من بینها، عدم وجود العبین ممتاز�ن عوامل و الخبراء والعارفین �شؤون الكرة الجزائر�ة ذلك اإلقصاء إلى عدة 

ینشطون على مستو� ال�طولة المحل�ة ��ونون قادر�ن على تقـد�م اإلضافة للمنتخب وهذا ز�ادة  إلى الالعبین الفران�و 

أجل �عث الروح الوطن�ة وتعو�ض النقص الموجود في �عض مناصب اللعب الشاغرة، وقد أرجعوا ذلك إلى أكبر  جزائر�ین من

سبب وهو عدم وجود أكاد�م�ات �رو�ة تعمل على اكتشاف المواهب وتكو�نها وف� أسس ومعاییر عالم�ة وعلم�ة تسمح  

  . األورو��ة الكبر� واالستفادة منهم في المنتخب الوطني ببروز و�لوغ الالعبین المحلین في المستو�ات العال�ة واألند�ة

معرفة ما مد� نجاعة واستجا�ة اإلستراتیج�ات المنتهجة فمن هذا المنطل� جاءت فكرة �حثنا التي نهدف من خاللها إلى 

، مع تحدید في اكتشاف الموهو�ین من الناشئین على مستو� مدارس أند�ة الغرب الجزائر� للمعاییر العالم�ة والعلم�ة

سنة في �رة ) 12- 10(مستو�ات مع�ار�ة ل�طار�ة االخت�ارات المقترحة �إستراتیج�ة علم�ة تساهم في اكتشاف المواهب 

مدرب �رة قدم لفئة الناشئین وذلك ) 48(، وذلك �استخدام المنهج الوصفي �األسلوب المسحي، من خالل عینة قوامها القدم

والواقع الذ� تع�شه عمل�ة االكتشاف وهذا على مستو� مدارس أند�ة الغرب الجزائر�  من أجل التعرف على االستراتیج�ات

على عینة الالعبین التي هي قید الدراسة والمتمثلة في ) مهار�ة -بدن�ة -مورفولوج�ة(�اإلضافة إلى تطبی� �طار�ة إخت�ارات 

مستو�ات مع�ار�ة �عز� إلیها في تعز�ز  ناشئ ینشطون على مستو� أند�ة الغرب الجزائر� ومن ثم بناء ووضع) 456(

وتأس�س عمل�ة المالحظة والتي هي مبن�ة على الموضوع�ة واالرتجال�ة والذات�ة في االخت�ار وهذا ع�س االخت�ارات 

والق�اسات والمستو�ات التي نتائجها مضمونة بدرجة �بیرة، ولتحقی� الغرض من هذه الدراسة استخدم طاقم ال�حث األداة 

ة في �ل من االستب�ان و�طار�ة االخت�ارات المقترحة وهذا إضافة إلى المصادر والمراجع، و�عد جمع النتائج والب�انات المتمثل

التي تمت معالجتها �الطر�قة اإلحصائ�ة، فقد خرج طاقم ال�حث �أهم استنتاج تمثل في أن عدم االعتماد على األسس العلم�ة 

مستو� مدارس األند�ة یز�د من صعو�ة وتعقید عمل�ة اكتشاف المواهب الناشئة، مع انعدام وجود أكاد�م�ات �رو�ة على 

وعل�ه نوصي �ضرورة إنشاء وتوس�ع دائرة المدارس الكرو�ة األكاد�م�ة التي تعمل على ز�ادة فرص نجاح هذه العمل�ة، و�ما 

لقدم الحدیثة و�ذا اعتمادهم على األسس نوصي المدر�ین �الرفع من �فاءاتهم العلم�ة �ما یتواف� ومتطل�ات وتطورات �رة ا

العلم�ة في الكشف عن الموهو�ین وهذا من أجل عدم تسرب المواهب وض�اعها ألنها هي الثروة الحق�ق�ة التي من خاللها 

  . یتم التطور واالزدهار للكرة الجزائر�ة سواء من خالل األند�ة المحل�ة أو المنتخب الوطني

    .الناشئین -الموهو�ین -إكتشاف -االستراتیج�ات: الكلمات األساس�ة
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