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 تحديد مستويات معيارية على ضوء بطارية اختبار مقترحة النتقاء وتوجيه
 المواهب الناشئة في كرة القدم

  1، جامعة مستغانمببوشة وهيب: تستا األ                                                                
 2مستغانمجامعة ، ميم مختار: الدكتور                                                                
 3مستغانمجامعة بن قوة علي، : دكتورال تستا األ                                                                

  :البحث ملخص
 إلنتقاءومؤشرات حتديد مستويات معيارية على ضوء بطارية اختبار هتدف هذه الدراسة إىل 

ملواهوب الشابة تكون مبثابة وسيلة علمية لتسهيل إنتقاء من تتوفر فيهم مقومات الالعب ا وتوجيه
وبعض القياسات اجلسمية يف كرة القدم، حيث أجنز هذا  البدنيةاملوهوب من الناحية الفيزولوجية و 

فريق ألندية الغرب  31سنة ضمت 31العب من ناشئي حتت  092البحث على عينة قوامها 
بعد حتليله للنتائج  الباحثوناجلزائري، وذلك بإستخدام املنهج الوصفي بأسلوب املسح وتوصل 

اخلام على أساس املستويات املعيارية احملددة لإلختبارات املقرتحة وكذا متغري األداء الكلي تباين يف 
ية إنتقائهم وفق إمكاناهتم، مستويات الناشئني على ضوء اإلستعدادات والقدرات لكل ناشئ بغ

وعليه مت التأكيد على ضرورة العمل باملعايري املقرتحة واليت تعد دعما علميا للمالحظة امليدانية 
 .لتسهيل هذه العملية خدمة لكرة القدم اجلزائرية

 .بطارية اإلختبار  ،املواهب ،مستويات معيارية: لمفتاحيةكلمات اال
Abstract: 
The aim of this study is to determine standard levels in the light of a test 
battery and indicators to select and guide the young talents as a scientific 
means to facilitate the selection of those who have the qualities of the 
player physically and physically gifted and some physical measurements 
in football. This research was done on a sample of 290 players from 
Nashi Under 13 years, 14 teams of clubs of the Algerian West were 
included using the descriptive method. The researchers concluded after 
analyzing the raw results based on the standard criteria for the proposed 
tests as well as the overall performance variable. And the ability of each 
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youth to choose them according to their potential, and therefore it was 
stressed that the proposed criteria, which are scientific support for the 
field observation, should be emphasized to facilitate this process for 
Algerian football. 
Keywords: Standard Levels - Talents - Battery Test 

 :المقدمة
املعلومات تعددت األحباث والدراسات العلمية يف إمداد العاملني يف احلقل الرياضي مبختلف 

والنظريات اليت تساهم يف رفع كفاءة الرياضني للوصول هبم إىل مرحلة اإلجناز األمثل ويرجع هذا 
التطور السريع الذي مل يسبق له مثيل يف جماالت املعرفة والبحث العلمي والتكنولوجي الذي كان 

د رفيع املستوى خالل للحركة الرياضية نصيب وافر فيه والشك أن إجناز األرقام القياسية واملردو 
املنافسات عند دول الغرب ليس وليد الصدفة ولكن يرجع مباشرة على نوعية اإلنتقاء مثلما هو 
يف مجيع القطاعات األخرى حيث تتعلق نوعية املنتوج اجلاهزة بنوعية املادة األولية فال ميكن ألي 

قوية كذلك هو األمر يف اجملال الرياضي فينبغي د طويال ما مل تكن قاعدته صلبة و بناء أن يصم
العناية واإلهتمام بالناشئني ذوي القدرات واملواهب والعمل على رفع مستواهم لتحقيق أفضل 

 ( 20، صفحة ص0221اخلضري هدى حممد، )النتائج الرياضية منذ التنشأة 
عدي األويل من العمليات املهمة يف تقومي وضمان حتقيق األهداف املرجوة إن التوجيه الرياضي القا

منه وذلك مبساعدة األفراد خاصة يف املراحل األوىل من حياته الذي هو يف أشد احلاجة إىل 
التوجيهواإلرشاد نتيجة حمدودية خربته احلياتية وخاصة أن الفئة العمرية املقصودة يف البحث هي 

تحديد املتطلبات اخلاصة بالتوجيه القاعدي لكرة القدم واملوافقة ملختلف سنة وذلك ل 31حتت 
عامة مبين على قاعدتني  خصوصيات الفرد البدنية واملهارية والوظيفية واجلسمانية ألن التوجيه

 : أساسيتني
 .دراسة الفرد ومعرفة قدراته واستعداداته وميوله -3
 (0220عالوي حممد حسن، ).دراسة وحتديد ملتطلبات الرياضة املمارسة -0

آخرون اليت خلصت ة اجلزائرية كدراسة بن قوة علي و ومن خالل خلفية نتائج الدراسات السابق
بعد اإلحرتاف الرياضي الذي تبنته اإلرجتالية يف عملية اإلنتقاء وتوجيه املواهب الناشئة قبل و  إىل
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 تسخريها جلميع اإلمكانات املادية والبشرية املسامهة يف الوصولالدولة اجلزائرية وهذا من خالل 
إال أن واقع الكرة اجلزائرية ال يعكس نتائج تلك اإلمكانات  ،برياضينا إىل املستويات العالية

املقرتحة ومل تصل برياضيها للمستوى العايل وال تزال عقيمة يف إنتاج العبني لتكوين فريق وطين 
مما ألزم على الناخب اجلزائري وكل من تداول على هذا املنصب باإلستنجاد بالالعبني املستوردين 

على عكس فرق إفريقية كالكامرون ونيجريا أو مصر كبلد عريب من نفس  خرجيي املدارس األوربية
إىل تناول هذا املوضوع بالدراسة ملا  الباحثوناألمر الذي دفع مقومات اجلزائر ومن هنا جاء  

يكتسيه من أمهية بالغة وذلك يف حماولة تقدمي بعض احللول لرتشيد وتنوير هؤالء املختصني يف 
يف سن مبكر بالوقوف على واقع مدى  والرتبية البدنية لتوجيه الناشئني جمال التدريب الرياضي

إعتماد القائمني ومدريب كرة القدم اجلزائرية للتوجيه الرياضي القاعدي وحتديد متطلباته من خالل 
تصميم برنامج معلومايت على ضوء منوذج مبين بأسس علمية مقننة يف كرة القدم للفئة العمرية 

 .سنة31حتت 
من خالل الدراسات املرتبطة اليت أجريت حمليا لواقع التوجيه الرياضي فقد أشار : شكلةالم

أن عملية اإلنتقاء والتوجيه يف ألعاب القوى على مستوى اجلزائر ال  0222الدكتور بسي قدور 
 يزال يشغل بال القائمني على تدريب هذه الرياضة وتطبيقها ميدانيا مل يتعدى األسلوب التقليدي

وأما يف ما خيص الدراسات السابقة فقد خلصت نتائج دراسة عربوس  (0222بسي قدور، )
إىل التوصل إىل إفتقاد الكرة اجلزائرية لإلسرتاتيجية والتخطيط واألسس العلمية ألسلوب  0229

كذلك يشري   (0229عربوس شريف، ) املدربني يف اإلنتقاء والتوجيه الرياضي يف ميدان كرة القدم
أن التوجيه الرياضي لأللعاب اجلماعية يفتقر إىل النموذج احملدد هلذه العملية وفق  0233حديوش 

هذا ما يتفق مع دراسة و  (0233حديوش لعموري، )أسس علمية ويقتصر على الطرق التقليدية 
يف حماولته لتحديد املعايري وحمددات التوجيه الرياضي القاعدي ملختلف  0233بن شرنني 

األنشطة البدنية والرياضية حسب أراء املتخصصني فيها بعد أن وجد انعدام هلا على أرض الواقع 
 .(0233بن شرنني عبد احلميد، )

التطور العلمي الواضح خالل السنوات األخرية وبالرغم من االلتفاتة اجليدة من طرف املسئولني و 
على عملية التدريب الرياضي من حيث إثرائها باالختبارات ووسائل التقومي احلديثة ألجل ضمان 
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توجيه موضوعي للموهوبني من الناشئني يف كرة القدم وضمان التنبؤ السليم هلم مستقبال إال أن 
الع رأي مدريب كرة القدم سجل أن عملية ومن خالل املقابالت الشخصية واستط الباحثون

توجيه املواهب الناشئة ملمارسة كرة القدم شغلت بال العديد من املدريني املختصني يف هذه 
الرياضة وإن اعتماد توجيه ممارسي كرة القدم يف اجلزائر يف الوقت احلايل مبين على اخلربة الذاتية 

ويكون إختيار ريقة العشوائية يف بعض األحيان للمدربني عن طريق املالحظة الذاتية وعلى الط
رياضة كرة القدم ناتج إما عن الظروف البيئية وذلك بتواجد مرافق خاصة ببعض الرياضات 

أوذات الطابع الرتوحيي يف  اجلماعية دون األخرى وهذا ماهو واقع يف املمارسة الرياضية يف األندية
ة وهي قليلة وهذا النوع من األحكام اليعتمد على األحياء اليت تتوفر على بعض املساحات اخلاص

حال دون الوصول إىل النتائج الرياضية املرجوة كذلك أدى إىل اإلختبارات واملقاييس واحملكات مما 
ضياع الكثري من الوقت واجلهد واملال مع أشخاص غري مناسبني لفعاليتهم أو غري مناسبني 

 .(0232بوشة وهيب، ب)للمستوى العايل
إىل أن هناك  الباحثونوعلى ضوء النتائج اليت ال تعكس ما سخر لكرة القدم اجلزائرية خلص 

اليت يرتتب معضلة تصادف أهل االختصاص ميدانيا وعمليا أعازها إىل ظاهرة الفروق الفردية 
استعدادات وقدرات الناشئني وحماولة االستفادة منها  عليها معوقات من أمهها كيفية احلكم على

يف وضع الفرد املناسب يف املكان املناسب وملا للتوجيه من أمهية بالغة يف إختاذ القرار الصائب 
واملناسب يستوجب إستخدام طرق ومبادئ حديثة ذات أساس علمي من إختبارات ومقاييس 

ار املناسب وهذا ما يؤكده بن قوة علي صادقة وتقييم موضوعي تساعدنا على إختاذالقر 
أن اإلختبارات هيالوسيلة املناسبة إلجراء املقارنات بني الرياضني ووجود مستويات :"وأخرون

بن قوة علي، )" ومعايري مقننة هلايسهل من إجراء هذه املقارنات وجيعلها أكثر صدقا وموضوعية
هذه الظاهرة بالدراسة وذلك يف حماولة لتحديد متطلبات التوجيه الرياضي  مت التطرق إىل (0222

القاعدي للموهوبني من الناشئني وفق برنامج معلومايت قصد إنشاء قاعدة شبانية يف كرة القدم 
سنة أين تشهد اجلزائر ضعف يف عدد العبيها احملرتفني يف األندية الكربى 31للفئة العمرية حتت 

كالية يتوجب علينا اإلجابة على اإلفريقية ومن أجل املساعدة يف حل هذه اإلش مقارنتا بالدول
 .لبحثاتساؤل 
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   هل حتديد مستويات معيارية تساهم يف التوجيه الرياضي القاعدي للموهوبينمن الناشئينفي
 .سنة31كرة القدم حتت 

إنتقاء حمددةيساعد املدربينفي  مستويات معياريةالعب املوهوب على ضوء  بناء منوذجا :الهدف
 .سنة31وتوجيه املوهوبينمن الناشئينفي كرة القدم حتت 

حتديد مستويات معيارية يساهم يف التوجيه الرياضي القاعدي للموهوبينمن  :البحث ةفرضي
 .سنة31الناشئني يف كرة القدم حتت 
درجات اختبار ما هي اجلداول اليت تستخدم لتفسري  :المعايير :تعريف مصطلحات البحث

حممد صبحي )حيث أهنا تعترب شرطا من شروط جودة االختبارات باختالف أنواعها واستخداماهتا
 (09، صفحة 0221حسانني، 

تتشابه املستويات مع املعايري يف أهنا أسس داخلية للحكم على الظاهرة موضوع  :المستويات
، وإذا مل يتجاوزه يصبح ألداء إذا تعداه الفرد يعد الئقامستوى معني من احيث حتدد  التقومي

 (12، صفحة 0221حممد صبحي حسانني، ).حمتاجا إىل عناية
جمموعة من االختبارات مت تقنينها على جمتمع العينة حبيث ميكن مقارنة نتائج  :طارية اختباراتب

تصمم هذه االختبارات مث تعطى للطالب كوحدة واحدة . على هذه االختبارات مجيع الطالب 
 بقصد تقييم األداء يف العديد من املوضوعات املتعلقة باحملتوى

(www.arabicsupervisor.net) 
أن يفهم  التوجيه هو جمموعة اخلدمات الىت هتدف إىل مساعدة الفرد على :اإلنتقاء والتوجيه

ميول حلل تغل إمكاناته الذاتية من قدرات ومهارات واستعدادات و أن يسنفسه ويفهم مشاكله، و 
 (3999شرف عبد احلميد، ). مع جمتمعهعمليا يؤدي إىل تكييفه مع نفسه و مشاكله حال 

هو الفرد أو الناشئ الذي تتوفر فيه مقومات العب كرة القدم على ضوء إستعداداته  :الموهوب
 .وقدراته الفطرية واملكتسبة

إنتقاء الناشئين الجينات و  :(2112)دراتسة فتح اهلل محمد  :المشابهةالدراتسات السابقة و 
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على العالقة بني األمناط الوراثية وبعض  :في ألعاب القوى

كمؤشر النتقاء الناشئني والتوصل إىل جمموعة اختبارات تتضمن الدالالت البدنية والفيزيولوجية  
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بعض الدالالت البدنية والفيزيولوجية كمؤشر النتقاء الناشئني كم جاءت أهم فروض البحث على 
وبعض   ACEد عالقة بني األمناط الوراثية جلني اإلنزمي احملول لألجنيوتنسن توج :النحو التايل

تتباين درجات التشبع القياسات اجلسمية والبدنية و  الدالالت البدنية والفيزيولوجية للناشئني
 .طبقا لنوع النمط اجليين للناشئنيوالفيزيولوجية 

لوب املسحي ملالئمته طبيعة الوصفي باألساملنهج أما يف ما خيص املنهج فقد استخدم الباحث 
سنة مت إختيارهم 31-30ناشئ ترتاوح أعمارهم بني  21كما مشلت عينة البحث على ،  البحث

بالطريق العمدية من الناشئني املشرتكني يف املشروع القومي للرياضة مبحافظة اإلسكندرية 
 .البيولوجيةايات اجلسمية و يولوجية وبعض القيومتاستخدام بعضاإلختبارات البدنية والفيز 

حتليل جلسمية والبدنية والفيزيولوجية و كما جاءت أهم التوصيات بضرورة اإلهتمام بالقياسات ا
عند إنتقاء الناشئني يف ألعاب القوى وكذا ضرورة إهتمام املسؤولني  ACEاألمناط الوراثية جلني 

الناشئني باستخدام القياسات اجلسمية عن الرياضة والقائمني على املشروعات القومية إلنتقاء 
ء الناشئني يف املشروعات والبدنية والفيزيولوجية باإلضافة إىل ضرورة اإلهتمام بنموذج إلنتقا

 .القومية
محددات التوجيه الرياضي محاولة لتحديد معايير و "(:2111)بن شرنين عبد الحميد دراتسة 

أراء المتخصصين فيها للفئة القاعدي لمختلف األنشطة البدنية والرياضية حسب 
متكني األفراد من االستفادة من توجيه موافق  هدفت هذه الدراسة إىل: ")تسنة11-11(السنية

توسيع قاعدة املمارسني املتخصصني بالنسبة لكل أنواع األنشطة الرياضية و لقدراهتم واستعداداهتم 
اليت يعيش فيها كذلك إىل تفعيل  ةلتمكني من الوصول اىل النخبة وضمانا لتوافق بني الفرد والبيئ

 :فروض البحث كالتايلجاءت أهم لرياضية القاعدية واجلماهريية و عقلنة وتوسيع املمارسة او 
اختيار الفرد لنوع النشاط الرياضي املمارس جيب أن خيضع إىل توجيه  يراعي جمموعة من  -

 .استعداداته وقدراته البدنية والتوافقية
اختيار الفرد لنوع النشاط البدين والرياضة املمارس جيب أن خيضع إىل توجيه يراعي جمموعة من 

املنهج الوصفي ملالئمته طبيعة البحث ومشلت استخدم الباحث كما استعداداته وقدراته العقلية  
، البليدة، بومرداس، اجلزائر) متخصص موزعني على بعض واليات اجلزائر 312عينة البحث 
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كانت أهم التوصيات بضرورة و اإلستبيانات جلمع املعلومات وزعت عليهم  (تيزي وزو، البويرة
 تختلف معاهد الرتبية البدنية إدراج مقاييس خاصة بالتوجيه الرياضي يف الربامج التكوينية يف

من البد  الرياضية املختلفةلتوجيه ملختلف األنشطة البدنية و الرياضة كذلك أوصى بقيام عملية او 
 .ميولهفرد و استعدادات الالوقوف وتقييم قدرات و 

تحديد المعايير والمقاييس المحددة للتوجيه للرياضة ":(2111)حديوش لعموري دراتسة 
هدفت هذه : "تسنة في الرياضة الجماعية 12-15المدرتسية لدى تالميذ الطور الثاني 

اختبارات  بطارية اقرتاحإىل و  علميةإعطاء منوذج أو بطارية اختبارات مبنية وفق أسس الدراسة إىل 
وإعطاء  سنة 12-15االختصاصات اجلماعية لدى تالميذ الطور الثاين لتوجيه التالميذ حنو

أهم فروض البحث   جاءتو  علمية أسس وفق النموذج لتوجيه التالميذ للرياضة املدرسية حتديدا
 لتوجيه  كبرية أمهية وذو ضروري أمر اجلماعية الرياضية النشاطات متطلبات ومعرفة حتديد :كالتايل
 األنشطة تختلف حنو التالميذ لتوجيه أساسي شرط االستعدادات مع امليول توافق، التالميذ

املنهج الوصفي ملالئمته طبيعة البحث استخدم الباحث منهج البحث و  اجلماعية الرتبوية الرياضية 
 ضوء على اختبارات استخدام مت ،إناث40 و ذكور 22تلميذ  92ومشلت عينة البحث على 

املورفولوجي ب واجلان البدين اجلانب تقيس مقننة اختبارات بطارية استخدام مت فقد سابقة دراسة
أوصى هبا الباحث هي وضع منوذج خاص بالتوجيه  اليتمن أهم التوصيات و واجلانب البيولوجي 

هبا الفرد اجلزائري كذلك  الرتبوي الرياضي يتماشى مع املقاييس العاملية واخلصوصيات اليت يتميز
منوذج خاص بالتوجيه الرياضي وإدراجه و  وضع منوذج وطين خاص بالتوجيه الرتبوي الرياضيإىل 

نية والرياضية مع تشجيع البحوث العلمية املنجزة يف ضمن الربنامج اخلاص بأساتذة الرتبية البد
حبوث تربز القيام بدراسات و خاصة و  توعية املربيني بأمهية التوجيه الرتبوي الرياضيو  ميدان التوجيه

 .العملية التدريبية على أسس علميةعملية التوجيه الرياضي بإعتبارها متثل جانبا مهما من 
 التوجيه الرياضي في ميدانالمدربين في اإلنتقاء و  أتسلوب (:2112)دراتسة عبروس شريف 

  :كرة القدم الجزائرية
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كيفية توجيهها ر املواهب الشابة يف كرة القدم و حتديد طرق إختياهدفت هذه الدراسة إىل إعطاء و 
العقالين كذلك إىل إثراء ورشة كرة القدم اجلزائرية بالتوصل لوضع إسرتاتيجية التوجيه السليم و 

 :يف املستقبل على مستوى مدارس كرة القدم إن أمكن وجاءت فروض البحث كالتايل للعمل هبا
املهارية لالعبني لتحديد مراكز ه مع مراعاة املكتسبات البدنية و يعتمد املدرب على عملية التوجي -

 .اللعب يف ميدان كرة القدم
ب يف كرة القدم اجلزائرية ميوهلم يف إختيار تختلف مراكز اللعية التوجيه هتمل رغبة الالعبني و عمل -

واستخدم الباحث املنهج الوصفي باألسلوب املسحي ملالئمته طبيعة البحث ومشلت عينة البحث 
غرب واستخدم الباحث اإلستمارة وسط و  كرة القدم من املناطق شرق،  مدرب يف 02على 

 0إختبار كا spssمعاجلتها باستعمال الباحث برنامج حماورو لتحليلها و  1املكونة من  إستبيان

 :جاءت أهم النتائج كالتايلوحساب النسب املئوية و 
 .املدربني يف عملية التوجيه يفضلون و يعطون األولوية للجانب املهاري -

 . لكرة القدم إىل اإلسرتاتيجية والتخطيطيفتقد الواقع امليداين -
يف ميدان كرة القدم  التوجيهو  كما أوصى الباحث بضرورة وضع إسرتاتيجية ميدانية لعملية االنتقاء

نبا التوجيه الرياضي باعتبارها متثل جاو  إىل القيام بدراسات وحبوث تربز عملية االنتقاءاجلزائرية و 
 .والتوجيه املبنية على أسس علمية تعمل على ضبط أساليب االنتقاءمهما من العملية التدريبية و 

أستخدم الباحث املنهج الوصفي يف  :منهج البحث :منهجية البحث واإلجراءات الميدانية
 .إجراء وأهداف هذه الدراسةسحية ملالئمته لطبيعة املوضوع و صورته امل
سنة لبعض 31ناشئني أقل من في  العب 092قوامها  اليتمتثلت العينة  :عينة البحثمجتمع و 

  .أندية كرة القدم للغرب اجلزائري
من أجل صريورة جناح هذه الدراسة يف أفضل األحوال وحتقيق األهداف املرجوة  :أدوات البحث

جمموعة  الباحثونمن البحث واحلصول على نتائج سليمة قابلة لتفسري املشكلة الراهنة استخدم 
 :من األدوات جاءت كالتايل
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ا يتوجب عليه متثل هذه األداة نقطة البداية لكل باحث مم :واألجنبية المصادر والمراجع العربية
البحث والتنقيب بالشكل السليم ويف هذه الدراسة كانت املصادر واملراجع من بني صعوبات 

 .البحث اليت صادفنها حيث متيزت بالندرة
كانت املقابلة الشخصية مبثابة التعرف واالتصال املباشر بالعينة املستجوبة : المقابالت الشخصية

 .الرياضي القاعديوبعض القائمني على عملية التوجيه 
حماور يضم كل  1قمنا بإعداد استمارة موجهة ملدريب الناشئني لكرة القدم مكونة من  :االتستبيان

يف إعدادها كون أهنا "  likert"سلم ليكرت  حيث مت االعتماد على،واحد جمموعة من األسئلة 
تقيس درجة من االجتاه لكل عبارة حيث مت تقومي كل عبارة دنا مبعلومات أكثر عن املستجيب و مت

 ، (غري موافق –موافق  -موافق جدا)على أساس مقياس تقدير ثالثي 
الكتلة  قياس مؤشر - قياس الوزن - قياس الطول :متثلت اإلختبارات البدنية كالتايل :اإلختبارات

تغيري سرعة اإلنتقالية و إختبار  - (سرعة رد الفعل) .إختبار نيلسون لإلستجابة احلركية - اجلسمية
القوة )قياس مؤشر الكفاءة لسارجنت  - (املرونة)إختبار ثين اجلذع من الوقوف   - اإلجتاه

-(الرجلتوافق العصيب العضلي بني العني و ال)إختبار الدوائر املرقمة -(اإلنفجارية ألطراف السفلى
 (vo2 maxأقصى استهالك لألكسجني )د 2إختبار بريكسي 

معامل  - النسبة املؤوية - االحنراف املعياري-املتوسط احلسايب :الوتسائل اإلحصائية المستعملة
ويات الدراجات املدى حلساب مست- 0كا - حساب االتساق الداخلي - ارتباط بريسون للثبات

املستويات وفق املنحىن الطبيعي املعدل الدرجات املعيارية و ، (، غري موافقموافق جدا، موافق)
  .لكاوس

عرض ومناقشة نتائج التوزيع االعتدالي للبيانات باتستخدام  :عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 (221= حجم العينة ) :بعض مقاييس النزعة المركزية والتشتت و االلتواء
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 اإلحصاء
االحنراف  املتوسط احلسايب اإلختبارات

معامل  الوسيط املعياري
 االلتواء

- 0.14 23.09 2.31 1.882 سرعة رد الفعل
- 2.33 33.01 2.02 11.20 سرعة اجلري وتغيري اإلجتاه
 2.210 20.33 23.30 6.132 مؤشر الكفاءة لسارجنت

 0.57- 03 4.60 2.11 مرونة اجلذع
- 2.12 29.03 23.01 9.672 التوافق العصيب العضلي

- 2.20 322 20.02 319.92 الطول
 0.38 11 3.35 11.10 الوزن
 39.12 0.56 39.09 0.02 (IMC) مؤشر كتلة اجلسم

VO2MAX 38.23 3.54 10.10 0.10 -
 األداء الكلي

 (مجموع الدرجات المعيارية)
222 11.02 210.13 2.320 

 يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واملنوال ومعامل االلتواء( 23)جدول رقم 
املتحصل عليها من تطبيق االختبارات املقرتحة على العينة من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول 

مما يشري أن مجيع نتائج  1± أعاله تبني أن مجيع قيم معامل االلتواء كانت حمصورة ضمن اجملال 
( 2.20)نحىن أالعتدايل للتوزيع الطبيعي،حيث أن أد ى قيمة بلغت االختبارات للعينة تدخل امل

ويف هذا الصدد يؤكد حممد حسن عالوي وحممد نصر الدين ، (0.38)بينما أعلى قيمة بلغت 
رضوان أن كلما كانت االختبارات املستخدمة مناسبة،أدى ذلك إىل احلصول على شكل املنحىن 

حتديد أنه باإلمكان  الباحثونوعليه يشري . (312، صفحة 0222عالوي، )االعتدايل للبيانات 
 من مستويات معيارية لكل اختبار من االختبارات املقرتحة قصد ضمان عملية توجيه املوهوبني

 .الناشئني ملمارسة كرة القدم
 يذكر:بالنسب المقررة لها في منحنى التوزيع الطبيعيتحديد المستويات المعيارية ومقارنتها 

أن الدرجات املعيارية هي قيم حتويل الدرجات اخلام وتستخدم يف مقارنة  0230سلمان اجلنايب
مستوى أداء فرد معني مبستوى أداء اجملموعة اليت ينتمي إليها وذلك عن طريق احنراف أي درجة 

 .(2، صفحة 0230اجلنايب، )عن املتوسط احلسايب لتلك اجملموعة 
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 والنسب معياري مستوى كل حسب المقابلة المئوية والنسب الناشئين عدد يوضح جدول
 عند العينةاألداء الكلي  الطبيعي في التوزيع ضمن منحنى لها المقررة

النسبة املقررة 
هلا يف املنحىن 

 الطبيعي

 نتائج العينة
املستويات 

 املعيارية
الدرجات 

 املعيارية
(222  ±11.02) 

 النسبة
 )%( املئوية

عدد الالعبني 
 الدرجات اخلام حسب املستوى

 02 – 00 جيد جدا 012.10/  001.92 29 1.32 1.00
 00 – 20 جيد 220.29/  002.93 23 01.10 01.20
 20 – 11 مقبول 201.02/  220.10 300 11.31 12.90
 11 – 10 ضعيف 109.03/  230.21 22 02.00 01.20
 10 – 02 ضعيف جدا 130.20/  102.31 22 0.13 1.00
 اجملموع 290 322 99,72

 منحىن ضمن هلا واملقررة املئوية والنسب معياري مستوى كل حسب الناشئني عدد يبني دولاجل
 .املقرتحة يف اإلختبارات (الكلي للفرد األداء) املعيارية الدرجات جملموع الطبيعي التوزيع

أن املتوسط احلسايب بلغ يف األداء الكلي لدى  على ضوء املعاجلة اإلحصائية للنتائج اخلام تبني
 %11.31ـ بحيث سجلت أعلى نسبة لديهم عند املستوى مقبول  11.02±  222العينة قيمة 

جملموع الدرجات املعيارية املقابلة 20-11ناشئ، وهذا عند الدرجة املعيارية  300أي ما يعادل 
سجلت  ضعيف جدا اليتستوى أما أد ى نسبة فقد كانت من نصيب امل 220.10/201.02

درجات أدائهم  ناشئني واحنصرت 22أي ما يعادل  10-02واملقابلة للدرجة املعيارية  %0.13بـ
ند املستوى جيد أما ع ،102.31/130.20اجملال ضمنالكلي يف االختبارات والقياسات املقرتحة 

هذا و  القدم املوهوب،ناشئني يتصفون بالعب كرة  29أي ما يعادل  %1.32ـبجدا سجلت نسبة 
املعربة عن  001.92/012.10 جمموع الدرجات املعياريةو  00/02يف جمال الدرجة املعيارية ما بني 

سجلت نسبة من الالعبني بلغت قيمة  00-20 األداء الكلي يف حني عند الدرجة املعيارية
املعيارية املعربة  ، واحنصرت نتائج درجاهتماجليدالعب يتصفون باملستوى 23أي ما يعادل %01.10

أما يف ما خيص الناشئني ذو املستوى  .002.93/220.29ـبعن أدائهم الكلي يف جمال املقدر 
 230.21واليت كانت درجاهتم املعيارية حمصورة يف اجملال 11-10املقابل للدرجة املعيارية ضعيف 

 .العب22أي ما يعادل  %02.00بـقدرت نسبتهم  109.03/
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 يف جمموع النسب املئوية املقررة هلا يف املنحىن الطبيعينسبة نتائج عينة الدراسة و ومن خالل مقارنة 
 :املقرتحة تبني ما يلي لالختبارات والقياسات الكلي األداء عن املعربة املعيارية الدرجات

العبني وهذا  29 بلعينة ضمن هذا املستوى املعياري بلغ عدد ا ،جـيد جدا: المستوى المعياري
أن النسبة املتحصل عليها هي أقل  من  النسبة املقررة هلا يف  الباحثونويشري  %1.32بنسبة 

 .%1.00 ـبمنحىن التوزيع الطبيعي املقدرة 
أن هذه  الباحثونويشري ، %01.10 ناشئ أي ما يعادل 23مشل  ،جـيد:  المستوى المعياري

 .%01.20ـ بالنسبة املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي املعدل واملقدرة  النسبة أقل من
ناشئ  300ـ بسجل يف هذا املستوى عدد من الالعبني حيث قدر  ،مـقبول: المستوى المعياري

وهذه النسبة هي أعلى من املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي املقدرة ، %11.31 أي ما يعادل
  .12.90%ـب

العب أي ما يعادل  22سجل فيه عدد من الالعبني قدر بـ ، ضـعيف: المستوى المعياري
 .%01.20ـبنحىن التوزيع الطبيعي املقدرة النسبة املقررة هلا يف م هي أعلى منو  ،02.00%

العبني وهذا  22ـببلغ عدد الناشئني ضمن هذا املستوى ، جدا ضـعيف: المستوى المعياري
 .%1.00ـبنحىن التوزيع الطبيعي املقدرة من تلك املقررة هلا يف موهي أقل  %2.11بنسبة 

( ساتقيااختبارات و )ستخدام وسائل القياس اإلعتماد على املالحظة أكثر من ا :اإلتستنتاجات
 .لتقييم الناشئني ومستوياهتم

واخلربة ث اعتمدت على الصدفة واملالحظة انتقاء الناشئني خيضع ألساليب غري علمية، حي -
 أحيانا على العفوية أو اخلصوصيةالشخصية و 

نقص واضح من حيث توفري للمدربني املعايري، أو مستويات معيارية مقننة علميا ميكن  -
 .االستناد عليها يف عملية انتقاء وتوجيه الناشئني يف كرة القدم

كرة القدم بدون   إهتمام املدربني باملكتسبات املهارية للناشئني خالل توجيههم وإنتقائهم يف -
 .اإلهتمام باحملددات البدنية والفيزيولوجية واإلستعدادات والقدرات اخلاصة هبا

 .نقص واضح يف معرفة وإطالع املدربني على خصائص الفئة العمرية قصد الدراسة -
 تفضيلهم لوجود وتبين نظام مقنن وحمدد من قبل اإلحتادية اجلزائرية  -
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اء والتوجيه من خالل تقييم قدرات واستعدادات املوهوبني من نقص يف إسرتاتيجية وآلية االنتق -
 .الناشئني يف كرة القدم اجلزائرية

 .عدم وجود بطارية اختبار معممة النتقاء الناشئني وتوجيههم يف كرة القدم -
 :يوصي مبايلي الباحثونوعلى ضوء مناقشة النتائج واالستنتاجات وما خلص إليه  :التوصيات

وملتقيات تكوينية للقائمني على تدريب الناشئني يف كرة القدم حول توظيف تنظيم ندوات  -
وسائل التقومي املوضوعي من إختبارات وقياسات علمية مقننة من أجل الكشف وتوجيه 

 .النشئ مبكرا
ضرورة حتديد مستويات معيارية للمراحل السنية املختلفة من أجل إكتشاف وتوجيه وإختيار  -

 .قدماملوهوبني يف كرة ال
 .ضرورة الرتكيز على اإلستعدادات والقدرات كمؤشرات حملددات التوجيه الرياضي القاعدي -

 :المصادر والمراجع
 :المراجع باللغة العربية

ؤسسة عامل الرياضة للنشر م  2015ةاإلسكندري ىاجلينات وإنتقاء الناشئني يف ألعاب القو : دسعد فتح اهلل حمم -
 .1دار الوفاء لدنيا الطباعة طو 
  0231التوزيعو نظم تدريب الناشئني للمستويات العليا مكتبة اجملمع العريب للنشر  :عامر فاخر شغايت -
 12-15املقاييس احملددة للتوجيه للرياضة املدرسية لدى تالميذ الطور الثاين حتديد املعايري و   :حديوش لعموري -

 2011 .اجلزائر .سنة يف الرياضات اجلماعية
 :باللغة األجنبيةالمراجع 
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