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 بني األسلوب العلمي واملالحظة العابرة سنة 20اختيار العيب كرة القدم حتت 
 

 ، جامعة مستغامن، اجلزائر. بن نعمة بن عودةاألستاذ: 
 ، جامعة مستغامن، اجلزائر. بسلطان حاجاألستاذ: 

 األستاذ الدكتور: بن قوة علي، جامعة مستغامن، اجلزائر. 

 
 : البحث ملخص

بني األسلوب سنة 20 هدفت هذه الدراسة إىل معرفة فاعلية اختيار العيب كرة القدم حتت
لذات الفئة  حىت الختيار العيب املنتخب الوطيناملعمول هبا سواء يف األندية أو  املالحظةو  العلمي

، والذي ال نراه كافيا وال مواكبا للتطور اهلائل لوسائل القياس بغية تقومي مجيع على مراحله املتعددة
وهو ما انعكس سلبا على مردود املنتخبات  ،ختلفة بغية اختيار أفضل العناصرجوانب الرايضي امل

وعليه أجريت هذه الدراسة  ،عامليا الشبانية اجلزائرية وابتعادها عن احملافل الدولية سواء قاراي أو
،ملعرفة هامش اخلطأ الذي تسببه سنة جلهة الغرب اجلزائري20حتت  على عينة من العيب كرة القدم

يارهم ضمن املنتخب اجلهوي املالحظة للكشف عن أبرز العناصر مقارنة ابالختبارات متهيدا الخت
لالعبني ميتلكون مؤهالت بدنية ومهارية . وأسفرت النتائج على أنه يوجد عدد معترب من االغريب

،وعليه يوصي الباحث بضرورة تكوين املدربني حول تري للمنتخب غري أهنم مت جتاهلهمتفوق من اخ
عملية االختيار ابألسلوب العلمي املعتمد على االختبارات البدنية واملهارية وذلك تفاداي لضياع 

 ..املواهب وخدمة للكرة اجلزائرية
 

 املالحظة. ،األسلوب العلمي ،االختيار: فتاحيةالكلمات امل
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Abstract: 
The objective of this study is to know the skills in the choice of football 
players compared with the observations used in clubs or in the different 
categories of the national team which are insufficient for the development of 
the means of evaluation in order to select the best Players. This is what to 
notice the low level of the various Algerian selections that does not manage to 
rise to the world or African level. 
It is for this reason that this study has been programmed for category 20 in the 
west of Algeria to discover the reality of the observation tan that iniqual mean 
of selection and their result para for the tests and measurements. The result are 
proved That he had players of very good physical and technical standing but 
who were marginalized or ignored, that is why we ask for the training of 
coaches for scientific selection which is based on physical and technical tests 
and this to avoid The loss of talent and for good Algerian football 
Google Traduction pour les entreprises: Google Kit du traducteur Gadget 
Traduction 
Outil d'aide à l'export 
 
Key Words:-The selection-Scientific method-observation. 
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 :البحث ةيلاشكإ
املفروض اختيار أفضل املواهب الشابة على فرتات اإلعداد الرايضي ممن يتميزون ابستعدادات   

رضي رغباهتم كي نضمن استمرارهم يف مزاولة النشاط تومتطلبات النشاط وكذا ميوهلم و  تتوافق
وذلك عن طريق آليات حديثة  (George Cazorla, 2006)الرايضي وحتقيق أفضل النتائج

اختيار أفضلهم مجع بياانت صادقة عن الالعبني و  مؤسسة على حقائق علمية مستعملة أدوات
 .لفية نظرية ملمة مبتطلبات النشاطدون تدخل العاطفة أو اخلربات الذاتية الغري  مؤسسة على خ

ملقابالت ني وكذا بعض اوبقربنا من امليدان أكثر فأكثر وذلك ابستبيان قمنا بتوجيهه للمدرب
، خلصنا إىل أن املالحظة تعترب األداة األساسية إن مل نقل الوحيدة الشخصية للمدراء الفنني

الختيار العيب كرة القدم سواء على مستوى األندية أوحىت على مستوى املنتخبات اجلهوية وهذا 
يد املرات كدراسيت علي ما وافقبعض الدراسات السابقة .حيث أكد الباحثون يف هذا اجملال عد

، samir chibane) 2010مسري شيبان (2001)بن قوة علي،  2004و1996بن قوة 
.على قلة استخدام االختبارات والقياسات رغم األمهية البالغة هلا (2012)بوحاج مزاين، و(2010

 لتقومي جوانب الرايضي املختلفة.
 وهذا ما نتج عنه قلة متثيل املنتخبات الوطنية وعدم استمرارية النتائج االجيابية.                                       

من خالل هذه املعطيات نطرح التساؤل التايل: هل املالحظة وحدها كفيلة بتقومي احلالة البدنية 
 أفضلهم؟سنة وذلك الختيار 20واملهارية لالعيب كرة القدم حتت 

فاعلية االختبارات البدنية واملهارية مقارنة  على التعرفيهدف البحث إىل: البحث: هدف  -
 سنة.20رة القدم حتت ابملالحظة يف اختيار العيب ك

املالحظة كمعيار وحيد ال تتيح اختيار  :قد صاغ الباحث فرضية تتمثل يفالبحث: فرضية  -
 أفضل الالعبني يف كرة القدم. 

ديهم قابلية ، على أفراد لعملية تتطلب العثور يف وسط كبرياالختيار: مصطلحات البحث: -
 .(Richard Monpoti, 1989, p. 115) ، يف رايضة معينة(إلعطاء مهارات عالية

، فإذا كان االنتقاء انتخاب أفضل العناصر ممن ميلكون الصالحية هو شكل من أشكال االنتقاء
، أي مبوافقة استعداداهتم وقدراهتم مع متطلبات النشاط ارسة نوع معني من النشاط الرايضيملم
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فإن االختيار يعين حتديد أفضل هذه العناصر ممن يسمح هلم مستواهم بتجاوز أقراهنم يف املستوى 
 .وفق العدد احملدد للنشاط املمارس

:"عملية حتديد أفضل العناصر يف تلك الفرتة ممن يتميزون ابستعدادات تفوق تعريف إجرائي 
 .أقراهنم ووفقا للعدد املسموح به"

واقف معدة بغية التعرف على االستجابة احلقيقية من قبل الفرد وإظهار هي م األسلوب العلمي:
 ما ميكن فعله، أي هي عبارة عن ردود أفعال وسلوكيات يقوم هبا املخترب سواء كمية أو كيفية.

:"حتديد املستوايت املعيارية الختيار 2001دراسة بن قوة علي املشاهبة: الدراسات -
هدفت هذه الدراسة إىل سنة.12-11الفئة العمرية–ملمارسة كرة القدم املوهوبني من الناشئني 

املوهوبني زايدة على وضع معايري حمددة يستند  اختيار يف تعتمد اختبارات موضوعية بطارية اقرتاح
وقد استخدم الباحث املنهج املسحي فيما اشتملت عينة البحث على  عليها يف عملية االختيار،

العب رائد  21تغامن، وداد مسالعب 20ــ سنة ترجي مستغامن ب12-11العب من أعمار  122
وقد أوصى الباحث  العبا 18العب ومجعية وهران  43ــ ، مولودية سعيدة بالعب 20غليزان 

، وإىل تكوين داد والتعرف على مستوى الالعبنيبضرورة تطبيق االختبارات يف بداية فرتة اإلع
املعيارية يف اختيار الناشئني من املوهوبينكما أصر على فتح املدربني على استعمال املستوايت 

 .(2001)بن قوة علي، دورات للمدربني من أجل فهم طريقة القياس بغية العمل هبا 
من خالل الدراسات السابقة واملشاهبة اليت مت عرضها سابقا ميكن  التعليق على الدراسات:

النقاط املهمة واليت من خالهلا ميكن نقد هذه الدراسات وحتليل حمتواها للوقوف استخالص بعض 
على العالقة بينها وبني حبثنا من حيث اهلدف والعينة واألدوات املستعملة ومناقشة نتائج هذه 

 البحوث اليت توصلت إليها والعالقة بينها.
وأتكيدان  ،نطلق هلذا البحثبحوث السابقة وكمكما تعد خارطة طريق للباحث لتجنب صعاب ال

، وغالبية األندية ن هذه الفئة تعترب بوابة األكابرسنة جاء كو 20على عينة العيب كرة القدم حتت 
 احملرتفة يوقعون معها عقود طويلة األجل.

استخدم الباحث املنهج الوصفي أبسلوب املسح ملالئمته منهج البحث:  الدراسة امليدانية: -
 البحث.لطبيعة 
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منهم ممن  30سنة 20العب كرة قدم حتت  60: أجريت الدراسة على عينة ضمت البحث عينة
آخرين قد مت استبعادهم من آخر اختيار عن طريق  30مت اختيارهم للفريق اجلهوي ملنطقة وهران و

مقابالت تطبيقية بني الالعبني ومالحظتهم من قبل كشايف االحتادية الوطنية لكرة القدم وبنسبة 
100%. 

 .  ريت االختبارات يف مالعب األنديةأج:اجملال املكاين جماالت البحث:
 . 15/04/2016إىل غاية15/01/2016هذه الدراسة ما بني أجريت اجملال الزمين:
 سنة لبعض أندية الغرب اجلزائري.20كرة القدم حتت أجريت الدراسة على العيب   :اجملال البشري

 صدق احملتوى )صدق احملكمني(:. الصدق:أ املعامالت العلمية ألداة الدراسة:
ختبارات اليت تقيس الصفة البحوث املشاهبة النتقاء االوقد جتلى من خالل حصر الدراسات و 

 .النهائي لالختبارات لالختيار، مث عرضها على احملكمني املراددراستها
معامل الثبات ب أجل حسا ، منلك من خالل إجراء اختبارات أوليةذو  :الثبات :الصدق الذايت

، من فريق غالية عني عبنيال 07على  االختبارأجري وإعادة االختبار(، و  ،بطريقة )االختبار
البسيط  االرتباط، استخدمنا معامل وملعاجلة النتائج إحصائيا الذي ينشط يف نفس القسم ،اتدلس

 .()بريسون
مستوى  درجة احلرية الصدق معامل برسون )الثبات( االختبارات

 الداللة
 القيمة

 اجلدولية
 الداللة

  0.05 06 0.97 0.94 ابرو
0.625 
 

 دال
 دال 0.93 0.88 القفز العريض

 دال 0.92 0.86 م20السرعة 
 دال 0.92 0.86 مرونة اجلذع

 دال 0.96 0.92 د 5بريكسي
 دال 0.93 0.87 امخاد الكرة
 دال 0.96 0.93 اجلري ابلكرة

 دال 0.90 0.82 التهديفدقة 
 دال 0.95 0.90 دقة التمرير

ت عالية حيث نالحظ أن كل القيم ( يتضح وجود ارتباط بدرجة ثبا02من خالل جدول رقم )
 06سون اجلدولية عند درجة حرية ري ( لالختبارات املستعملة أكرب من قيمة ب)معامل بريسون
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لالختبارات املستعملة،ونفس الشيء ابلنسب للصدق ممايؤكد ثبات عايل  0.05ومستوى داللة 
رتحة تصلح لقياس ما وضعت عند نفس درجة احلرية ومستوى الداللة وابلتايل فاالختبارات املق

 (2003)ليلى السيد فرحات ، و (2004)حممد صبحي حسانني، ولعينة البحث.لقياسه 
زايدة على أن جمموعة  ،عدم حتيزان ألي طرفمل نتدخل يف نتائج االختبارات،و كوننا   :املوضوعية

ذلك بعدما تلقوا شرحا شامال و  ستخدمة يف حبثنا مفهومة وسهلة وواضحة،االختبارات امل
ختربون ، كما أجبنا على كل التساؤالت اليت أاثرها املاالختبارات ومواصفاهتا وشروطهاألهداف 

 مناسبة للصفة املقاسة.ابلة للتأويل و هذا ما جيعلها غري قتطبيق االختبارات، و  قبل
االحنراف ، املتوسط احلسايب فريق البحث الوسائل االحصائية التالية: استعمل: اإلحصائيةالوسائل 
 املستوايت املعيارية ،ت ستيودنت ،التباين ،معامل االلتواء ،الوسيط ،املعياري

 :النتائجعرض ومناقشة  -
 01العينة  االختبارات

 املختارة
 2العينة 

 غ املختارة
 ت

 احملسوبة
ت 

 اجلدولية
 درجة
 احلرية

 مستوى
 الداللة

 الداللة
 االحصائية

 ع س ع س
 غري دال 0.05 58 2.02 0.43 0.97 21.75اث 1.11 21.49اث ابرو

القفز 
 العريض

دالغري  0.66 6.52 211.00سم 7.48 210.27سم  

السرعة 
 م20

 غري دال 0.22 0.06 2.91اث 0.06 2.93اث

مرونة 
 اجلذع

 غري دال 0.83 5.22 10.23سم 5.10 9.97سم

 بريكسي
 د 5

 غري دال 0.83 110.25 1266.67م 105.21 1273.00م

 غري دال 0.57 2.54 4.67د 2.82 5.07د امخاد الكرة

اجلري 
 ابلكرة

 غري دال 0.73 0.84 10.71اث 0.81 10.79اث

 غري دال 0.56 4.48 11.50د 3.59 10.80د دقة التهديف

 غري دال 0.88 5.61 16.30د 5.63 16.10د دقة التمرير

يبني مقارنة بني نتائج العينة املختارة وغري املختارة للمنتخب اجلهوي الغريب يف االختبارات  3اجلدول رقم:
 املقرتحة.
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يبني الشكل رقم واحد أن املتوسطات احلسابية جلميع االختبارات البدنية واملهارية املطبقة على 
عينيت البحث متقاربة بشكل كبري وهو ما يشري إىل تقارب مستوى الالعبني سواء ممن اختريوا إىل 

دقيق يكن الفريق اجلهوي ملنطقة وهران أو من استبعدوا وأن املعيار املستعمل للفصل يف ذلك مل 
، لذلك (2012)زرف حممد، اليت الختدم مصلحة كرة القدم اجلزائرية العشوائية أال وهو املالحظة

-31ومنابملالحظة للعينة االوىل)املختارة(  30-1عمدان إىل وضع كل العناصر يف عينة واحدة من
 املستوايت املعيارية فكانت النتائج كالتايل:وصنفناهم وفق )غري املختارة(  للعينة الثانية 60

 عدد الالعبني املستوى املعياري
 العينة الغري خمتارة العينة املختارة

 3 3 جيد جدا
 9 8 جيد

 7 8 متوسط
 9 10 ضعيف

 2 1 ضعيف جدا
 30 30 اجملموع

 .املختارة للمنتخب اجلهوي الغريب يبني عدد العيب كل مستوى من العينتني املختارة وغري 4اجلدول رقم: 
نالحظ أن مستوى العينتني وعدد الالعبني يف كل مستوى متقارب يف  4من خالل اجلدول رقم 

األداء الكلي )بدين ومهاري( وهي النتيجة اليت تعطينا قراءة حول مدى حمدودية املالحظة يف 
جلناه حيث أن ما جمموع الكشف عن أفضل العناصر متهيدا الختيارهم وهامش اخلطأ الذي س

العب بني املستويني  11يف حني   %40بنسبة قدرت ب  العب جيد املستوى مت استبعاده 12
وهي   %36.66ضعيف وضعيف جدا قد مت ضمه للمنتخب اجلهوي الغريب بنسبة بلغت 

 Marcختدم كرة القدم اجلزائرية وينجم عنها ظلم لالعبني ويف هذا الصدد يقول  املفارقة اليت ال
marchal أن حكم املالحظ هو حكم ذايت بعيد عن املوضوعية قريب للعشوائية (Marc 
Marchal ،2013)   كذلك يزيد كل منRichard monpoti أن املالحظة كمعيار وحيد من

وهو ما وافق  (Richard Monpoti ،1989)بني مشاكل انتقاء املواهب وحكمها غري دقيق
 (2012)بوحاج مزاين،  - (2005)بن قوة علي، ،(samir chibane ،2010)دراسة كل من 

 وغريهم.
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صحة الفرضية وعليه وجب استعمال االختبارات والقياسات كوسائل علمية  إثباتوعليه قد مت 
دقيقة إىل جانب املالحظة املؤسسة الختيار أفضل العناصر للوصول إىل املستوايت 

 (Alexendre dellal ،2008).العليا
اإلحصائية املستعملة أمكن ، ويف إطار الوسائل بناء على نتائج هذا البحث :االقرتاحات -

 التوصل إىل االستنتاجات التالية:
 العينة املختارة لفريق املنطقة الغربية جهة وهران ال تشمل أفضل العناصر إقليميا. -
مما  واالسرتاتيجيةاالختيار على مستوى الفئات الشبانية يشوبه الكثري من األخطاء العلمية  -

 يؤدي إىل ضياع للمواهب الرايضية.
هامش اخلطأ يف استعمال املالحظة كمعيار وحيد الختيار املواهب الشابة يف كرة القدم كبري  -

 وينجر عنه ضعف التمثيل يف احملافل الدولية.
 مبا يلي:وصي نوعليه 

سات لالختيار ضرورة اعتماد معايري علمية إىل جانب املالحظة وتتمثل يف االختبارات والقيا -
 جبار األندية ابلعمل هبا.، وإعلى مستوى الرابطات

آليات حديثة يف التدريب يتقدمها  ضرورة ختطيط حاضر ومستقبل الالعب اجلزائري بناء -
 العلمي. األسلوباالختيار وفق 

 حبيثيات التدريب احلديث. اإلملامإجياد آليات جديدة للتكوين توفر للمدربين -
 :املصادر واملراجع -
 القاهرة : دار املعرف. ،القياس يف الرتبية الرايضيةاألختبارات و  ،1980إبراهيم سالمة -
 القاهرة: دار الفكر العريب. ،الرايضةفسيولوجيا التدريب و  ،2003الفتاح أبو العال أمحد عبد -
املدرب  ،2012حسن البحار ايمسنيشفيق مها، و  أمحد عبد الرمحان نبيلة، عبد اجلواد شبيحة سعدية، حممود -

 القاهرة: دار الفكر العريب. ،تطبيقمهنة و  والتدريب
 : دار الكتاب احلديث.الطبعة الثالثة ،القياس يف اجملال الرايضي ،1996أمحد حممد خاطر -
الثقافة التدريبية عند مدريب كرة القدم اجلزائرية ومدى انعكاسها على  ،2010بن قاصد علي ،بن دمحان حممد -

 مقومات العملية التدريبية. مستغامن: اجمللة العلمية لعلوم وتقنيات األنشطة البدنية والرايضية، العدد السابع.



 

 

 


