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 شكر وتقدير

بسم اهلل والصالة والسالم على أشرف خلق اهلل سيدنا محمد صلى اهلل عيو وسلم  

 وعلى آلو وصحبو.

 الليم ال علم لنا إال ما علَّمتنا فزدنا علما وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

على قبولو اإلشراف وكل  خيري جمال  أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور  

التسييالت والنصائح والتوجييات القيمة التي منحني إياىا، ويسعدني أن  

والتقدير إلى كل أساتذة أعضاء اللجنة المناقشة  أتقدم بعظيم االمتنان والشكر  

 على تفضليم بالموافقة على مناقشة ىذه المذكرة.

ي أن أتقدم إلى كل من ساىم في ىذا العمل من قريب أو من  كما ال يفوتن

  يد العون  لي اقدم  وجدي طارق  اللذان  مداح وليد يازميلإلى    بعيد وخاصة  

 في السراء و الضراء.  ا سندا ليكانو  

 والحمد هلل رب العالمين الذي وفقنا إلنجاز ىذا البحث العلمي
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 إىداء

 "....وبالوالدين إحسانا....."  إلى من ق ال اهلل تعالى فييما
 إلى الوالدين الكريمين اللذين سيرا على تربيتي وشقيا في سبيل تعليمي

 إلى أمي العزيزة
 الق لب يمتلئ بحبك وحنانك وسقيتو بدعواتك

 
 إلى أبي العزيز

 الذي رباني ورعاني وعلمني
 

 إلى إخوتي وأخواتي وكل أفراد العائلة
 

  واإلخوة الذين كانوا بجانبي وساعدوني ومنيم:  األصدق اء األعزاءكل    إلى
  سفيان ، خالد ،  ، ياسين السعيد  ،  ، حميد ، كريم ،صالح الدين ، وليد أحمد

 ،أمين، بوعالم ، مجيد ،  طارق.
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 إلى كل من لم أستطع أو نسيت ذكرىم
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طات الرياضية، لذا تسعى الرياضة في عصرنا إلى إعطاء أسس عممية، لمتطور في جميع مجاالت النشا
اىتم العديد من الباحثين بإيجاد حمول تطور الرياضة، وليذا أدى إلى االىتمام بالعنصر البشري الذي يرفع التحدي 

ومن بينيا كيفية التنبؤ، إلحراز النتائج اإليجابية، وىذا التطور ال يأتي صدفة بل أصبح اآلن لو عدة قواعد وأسس، 
يصنعون الحدث في المستقبل، وىم فئة الموىوبين الذين يتفننون عمى طريقتيم في أو اختيار الرياضيين الذين 

االختصاص الذي يميق بيم، وكون وجود عدة اختصاصات توجب عمى الباحثين أن يضعوا اىتماماتيم كيف 
 يوجيون ىذه الفئة الموىوبة.

لعاب والنشاطات المختمفة، شيد المجال الرياضي التعاون اليائل بين العمماء والمختصين من مدربي األ
انيا ورعايتيا، حيث قدموا لمناس والعالم احتضواالقتناع التام بما يسمى الموىبة الرياضية، والعمل عمى ضرورة 

أجمع ما عاشوا وجاىدوا وصبروا من أجمو، فمثال قدموا رياضيين أدائيم أقرب ما يكون لإلعجاز، لقد عرفوا أىمية 
اكتشافيا منذ أمد بعيد، وضرورة تقديميا من خالل العديد من األلعاب واألنشطة في  الموىبة وضرورة العمل غمى

 صورة مختمقة، يستمتع المشاىدين بيا.

نظرا لما تمقاه لعبة كرة القدم من أىمية بالغة في مختمف البمدان المتقدمة منيا والنامية جعمت أصحاب الخبرة 
ية التي تعمل عمى تطوير المعبة وانتقاء الناشئين ذوي القدرات العالية يفكرون دائما في إيجاد أفضل األساليب العمم

ورفع مستوياتيم في جميع الجوانب الالزمة لموصول إلى المستويات العالية وتحقيق أفضل النتائج وقد أصبح واضحا 
 لطفولة.بأن المستوى العالي ال يمكن تحقيقو إال بتنمية الشروط األساسية التي تحتاجيا أي لعبة من ا

توفر الجيد وتحرز أفضل النتائج فعممية انتقاء وتوجيو الالعبين الناشئين الرياضيين تعتبر عممية اقتصادية 
وتعطي أفضل العناصر من الناحية الميارية والبدنية والتقنية والنفسية والفسيولوجية مما يساعد في تحقيق النتائج 

 المرجوة في المنافسات.

تتركز عمى عدة  الرياضيين لممشاركة في المسابقات الرياضية عممية بالغة األىمية ليذا فإن عممية إعداد
عوامل من أىم ىذه العوامل ىو حسن انتقاء وتوجيو الناشئين الموىوبين لممارسة األلعاب الرياضية المناسبة 

 وخاصة كرة القدم.

لنفسيا صورة حسنة بين الفرق الوالئية  إذا أتينا عمى ذكر كرة القدم في والية البويرة فنالحظ أنيا لم تصنع
 وىذا راجع لعدة أسباب يجب دراستيا والخروج بجممة من األىداف لالرتقاء بكرة القدم في ىذه الوالية األخرى

 مستعينين بأخصائيين في ىذا المجال.

تدئين إن عممية االنتقاء والتوجيو الرياضي أصبحت اليوم أمرا ضروريا وذلك بالتعرف عمى أفضل المب
عطائيم الفرصة في وقت مبكر إلبراز قدرتيم من أجل الوصول بيم إلى المستولى العالي وذلك قصد  الموىوبين وا 

 تطوير لعبة كرة القدم في الوالية خاصة وفي الجزائر عامة.
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 ،محور األول االنتقاء الرياضياألول ثالث محاور حيث تناول ال المنظور تناول البحث في الفصلمن ىذا 
عممية  أىم الطرق المتبعة في ، وكذاوأىمية وأىداف وأنواع االنتقاء الرياضيمفيوم  الباحث في ىذا المحور ناولوت

 لعممية االنتقاء المبادئ واألسس العمميةو  المراحل الرئيسية النتقاء الناشئ الرياضي في كرة القدم و االنتقاء الرياضي
أما في المحور الثاني الذي ىو بعنوان التوجيو وعالقتو باالنتقاء الرياضي في كرة القدم، فتناول الباحث فيو  الناشئين

، وكذا ما يجب مراعاتو في عممية التوجيو، وأيضا دور المربي والعوامل مفيوم وأنواع وأىمية التوجيو الرياضي
شئ، وفي المحور األخير الذي يأتي تحت عنوان كرة القدم االجتماعية والثقافية المؤثرة في التوجيو الرياضي لمنا

أما فيما وتاريخ والقوانين األساسية لكرة القدم، مفيوم وأنواع الرياضة، ومفيوم ، فتطرق الباحث إلىومرحمة الناشئين
لة عن مفيوم الطفولة المتأخرة وعن متطمبات النمو خالل ىذه المرحمة وبعض مشكالت الطفو  يخص الناشئين فتكمم

عرض المتأخرة، أما بالنسبة لمفصل الثاني الذي تناول الدراسات السابقة والمشابية، بحيث تطرق الباحث إلى 
تبع، العينة وكيفية اختيارىا، الدراسات المشابية وتناول فييا الفرضيات والتساؤالت الخاصة بالبحث، المنيج الم

لك قام بالتعميق عمييا وذلك بذكر أىم النقاط األدوات المستخدمة في البحث مع ذكر أىم النتائج  والتوصيات، بعد ذ
ذكرنا فيو  ثالثالفصل ال الجانب التطبيقي تمثل في فصمين،المشتركة التي تجمع الدراسات التي تناوليا الطالب، أما 

فقد تضمن عرض تحميل  رابعث، العينة، أدوات جمع المعمومات، والفصل الفي البحث، مجتمع البحالمنيج المتبع 
ومن خالل النتائج المتحصل عمييا عن طريق االستبيان تسنى لنا  الستبيان الموزع عمى المدربينومناقشة نتائج ا

منتائج لة قدمنا خالصة واستنتاج عام االقتراب من اإلجابة عن التساؤالت التي طرحت في بداية البحث ،وفي النياي
 المتوصل إلييا وخاتمة واقتراحات مستقبمية.     
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 تمهيد: -
إن انتقاء الالعب لنوع الرياضة التي يريد أن يواصل فييا لمحصول عمى المستوى العالي تخضع في كثير 

لى األسس العممية لعممية االنتقاء من جي لى اتجاىات الناشئ ة أخرى، من الحاالت إلى رغبة اآلباء من جية، وا  وا 
عممية االنتقاء، مراحميا، الطرق المستخدمة فييا  فيو نتناولسوف  وىذا ما سنتطرق إليو في المحور األول الذي

 درب إلى الوصول إلى أفضل النتائج وفق منيج عممي سميم.مالتي تؤدي بال
لفشل في حياتو الرياضية، تيار الناشئ لنوع الرياضة ميم لضمان نجاحو، ذلك النجاح الذي يجنبو افاخ

يعني تركو دون توجيو ألن عممية التوجيو أصبحت في الوقت  ويحقق لو نتيجة لذلك التكيف الصحيح، وىذا ال
الحاضر أمرا ضروريا، وىي تتضمن المساعدة الفردية التي يقدميا الموجو إلى الفرد الذي يحتاج إلى مساعدتو، 

 العبا ناجحا عمى أن يحقق ذاتو.وذلك لينمو في االتجاه الذي يجعل منو 
التوجيو أمر ميم بالنسبة لمناشئ الذي لو رغبة في االلتحاق بكرة القدم، حيث يزوده بالمعمومات ويوجيو إلى 

سبق سوف نتطرق إلى مفيوم الوجيو والدور الذي يمعبو في عممية االنتقاء  تمبية الميول والرغبات، من خالل ما
 الرياضي

وىي مرحمة إتقان  الطفولة المتأخرةاألخير سنتطرق إلى إحدى مراحل اليامة في حياة الفرد أال وىي  محورفي ال
الخبرات والميارات المغوية والحركية والعقمية السابق اكتسابيا حيث يتنقل الطفل تدريجيا من مرحمة الكسب إلى 

ونفس الجنس التي يسودىا التعاون وغمبة الروح ، وتتميز بظيور العالقات بين األفراد في نفس السن اإلتقانمرحمة 
 الرياضية. 

لمعبة األكثر شعبية في أىم خصائصيا ومشاكميا، مع اإلشارة إلى او  مفيوم الطفولة المتأخرة توضيح سوف يتم  
 .ليذه الفئة تعود بيا الفائدة التيالعالم  و 

 
 



 



   الرياضي االنتقاء                                                                                                    ولاأل محورال

 9 

 :لمناشئين تعريف االنتقاء الرياضي -1--11
عبين من خالل عدد يعرف مفتي إبراىيم حمادة بأنو عممية يتم من خالليا اختيار أفضل العناصر من الال

 (106، صفحة 6991)حمادة،  كبير منيم طبقا لمحددات معينة.
ترتبط عممية االنتقاء بالناشئين بصورة مباشرة فممارسة األنواع المختمفة من الرياضة متاح ومتسع لمعديد من 

كن التفوق فيو يكون من نصيب القمة، وتتضاءل ىذه القمة منيم كمما أصبح ناشئين الراغبين في الممارسة، ولال
توى الوطني والقاري بالترتيب، ومن ذلك يتضح أن عممية االنتقاء ىي عممية مطموبة في تشيد التمثيل عمى المس

 .البناء التكويني لمناشئين
الخصائص الفسيولوجية التي يتميز بيا كل إنسان ثم اء عمى اكتشاف القدرات الحركية و ك يدل االنتقكذل
مع ما يتميز بو ويعمل لمحصول عمى  يتالءمية بحيث الرياض األلعابلممارسة نوع معين من الفعاليات و توجييو 
المال الذي يبذل مع أفراد ليسوا صالحين في الوقت والجيد و  االقتصادتحقيق المستويات المطموبة مع النجاح و 

 (601، صفحة 9009)حسين،  الرياضية. األلعاباليات و لممارسة نوع معين من الفع

نبيل العطار االنتقاء بأنو عبارة عن انتخاب أفضل العناصر ممن لدييم عصام حممي و يعرف كل من  
 الصغار الىب لدى األطفال و اتنمية المو و  االنتقاءكذلك بأن عممية والرغبة لممارسة نشاط معين، و الميل   االستعداد

 (69، صفحة 9002)يوسف،  .ياىناك اتفاقات معينة عميعممية عممية و لكنيا أصبحت تخضع لمصدفة و 
 :متبعة في عممية االنتقاء الرياضيأهم الطرق ال -2--11

 :عند البدء في عممية االنتقاء ينبغي عمى المدرب أن يأخذ بعين االعتبار األمور التالية
  لالختبارالمتقدمون  األطفالعدد. 
  االختبارمتى يتم كيف و.  
 كذلك سرعة النموالمواصفات المورفولوجية و  ،نجد مستوى الصفات البدنيةتقاء و الطرق المتبعة في االن. 
 ألخيرة لمتدريب الرياضي.سرعة تطور النتائج الرياضية وثباتيا في المراحل األولى وا 
 بالنفس االعتزاز. 
 االنتماء إلى عائمة رياضية. 
 قرب القاعة أو الممعب من المسكن الرياضي. 
 ما حدد ج.ج.إيسل طول القامة النيائية وفق القانون الدوليك: 
 20÷ 80.1×طول االبن = قامة األب+ قامة األم   
  (969-961، الصفحات 6991)مجيد،  .2÷+قامة األم  .9230×طول البنت = قامة األب    

 :المراحل الرئيسية النتقاء الناشئ الرياضي في كرة القدم -11-3-
ثالث مراحل رئيسية  عمى تعتمد النتقاءأىمية اأن م 8811أحمد عمر سميمان أبو العال عبد الفتاح و يؤكد 

دات عمقا في التعرف عمى استعداالثانية أكثر ختبارات القبول المبدئي لمناشئين، و ا في ث تتمثل المرحمة األولىحي
 انتقاء أفضل الناشئين بيدف تأىيميم لممستويات العالية.المرحمة الثالثة يتم و  ،الناشئ بعد مرحمة من التدريب

أ المرحمة تم اختيار ناشئ كرة القدم. تبدئيسية يم أنو من خالل ثالثة مراحل ر 8818 فرج البيومييذكر  
استعداد الناشئ لممارسة معرفة درجة من خالل بعض القياسات البدنية والبيولوجية و  األولى ببداية مدرسة الكرة
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يتم من استخدام االختبارات وتستمر حتى سن السادسة عشر و  المرحة الثانية تبدأ مع نياية مدرسة الكرةالمعبة و 
ترة الممارسة السابقة، ثم نجاز خالل فالخاصة بكرة القدم بصورة أكثر دقة باإلضافة إلى ما حققو كل ناشئ من إ

 يتم االنتقاء فييا لالعبين األكثر كفاءة إلعدادىم لتحقيق المستويات العميا في المعبة.و األخيرة تأتي المرحمة الثالثة و 
  (99، صفحة 9002)يوسف، أسس اختيار الناشئين في كرة القدم، 

 :الناشئين  لعممية لعممية االنتقاءااألسس المبادئ و  -4 --11
قد حدد االنتقاء لتقرير صالحية الرياضي، و  يجب مراعاتيا عند إجراء عممية ىناك بعض المبادئ التي

  :م تمك المبادئ عمى النحو التالي8811ميمنيكوف 
 :األساس العممي لعممية االنتقاء -

حتاج إلى معرفة جيدة لألسس ، يتنافسية معينةإنفراد أو لمواقف إن صياغة نظام انتقاء لكل نشاط عمى 
 ميا في عممية االنتقاء الرياضي.لتي يمكن استخدااالعممية الخاصة بطرق القياس 

 :شمول كل جوانب االنتقاء -
يجب أن يقتصر عمى  الالفسيولوجي والنفسي و و االنتقاء شامال لمجانب البدني والمورفولوجي  يجب أن يكون 

ىمال جانب أخر، و  تحديد  أن عممية االختيار ينبغي أن تعتمد عمى إلىم .888يشير عصام عبد الخالق جانب وا 
ي تحديد المواصفات الدقيقة ، أيتطمبيا النشاط الرياضي االنفعالية التيالمواصفات المورفولوجية والبدنية والحركية و 

 .يتحقق التوافق في النشاط الرياضي إلى جانب االختيار المبكرتوفرىا في الفرد حتى  التي يجب
 :التشخيصاستمرارية القياس و  -

قف عند حد معين حيث أن االنتقاء في المجال الزمني ال يتو يعتبر القياس والتشخيص من المبادئ اليامة، 
نو  ، تمك الدراسة تجرى الرياضيالتي يتطمبيا نوع النشاط التشخيص لمخصائص ما ىو عممية مستمرة من الدراسة و ا 

  .تحسين أدائيم الرياضية الرياضية لالعبين بغرض تطوير و بانتظام خالل مختمف مراحل الحيا
 :مالئمة مقاييس االنتقاء -

مكانية التعديليجب أن تتسم بالمرونة الكافية و  أن المقاييس التي يعتمد عمييا في تقرير الصالحية  .ا 
  :القيمة التربوية لالنتقاء -

قاء الرياضيين األفضل استعدادا وموىبة فحسب، إن نتائج الفحوص ال يجب االستفادة منيا في عممية انت
نما يجب استخداميا  وكذا ظروف تشكيل برامج األعداد فاعمية عممية التدريب عند وضع  و كذلك في تحسين ورفع وا 

 مواقف المنافسات.و 
 البعد اإلنساني االنتقائي: -

، أمر موب العممي في عمميات االنتقاء والحصول عمى نتائج تتسم بالدقة والموضوعيةاألسإن استخدام 
طاقاتو أحيانا ،فضال عن السمبية لألحمال البدنية والنفسية التي قد تفوق قدراتو و  ضروري لحماية الالعب من اآلثار

 .حمايتو من الشعور باإلحباط وخيبة األمل الناتجة عن فشل متكرر
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  :أهمية االنتقاء الرياضي -5--11
عمو من أىمية بالغة في التدريبية لما يجالرياضي جوىر العممية الرياضية و يعتبر االنتقاء في المجال 

أساس اإلمكانيات حيث يتم االنتقاء عمى  ختارة في ىذا النوع من الرياضية،التنبؤ لمستقبل العينة المالتحضير و 
  .، التربويةالفسيولوجية، النفسية، االجتماعية ،البدنية،التقنية

عمى جممة من المحددات التي تسمح باكتشاف الرياضيين الذين ليم آفاق واضحة في  يقوم االنتقاء الرياضي
 ياضة المناسبة.تقدميم أثناء ممارسة الر 

اختيار نوع ، إنما يعني أيضا  يقتصران فقط عمى إعداد األبطالالتوجيو الإن االنتقاء و » فيصل عياش يقول
 .«الفرد لغرض إشباع ميولو ورغباتو عند ممارستو يالءم النشاط الرياضي الذي

ة البدنية كما أنيا تأتي بأفضل العناصر من الناحيستثمار الجيد البشري في الميدان، عممية االنتقاء تساعد في ا
 (96-66، الصفحات 9009)طو،  أفضل النتائج.االجتماعية إلى التدريب المتقن مما يساعد في إحراز النفسية الفسيولوجية و 

كما أن أىمية االنتقاء تتضح في المجال الرياضي من خالل وظيفتو بالكشف المبكر عن األفراد ذوي 
كذلك اختيار نوع النشاط الرياضي المناسب لتمك القدرات التي تمكنيم من والقدرات الخاصة، و االستعدادات 

حة في كذلك قصر اإلمكانيات المتاو  ،في الوقت الالزم لتحقيق البطولة ختصاراالالوصول لممستويات العالية مع 
 .الممارسة يات العالية في األنشطةالتدريب عمى األفراد الذين يمكنيم الوصول إلى المستو التعميم و عمميات 

ول المتقدمة في كرة القدم إلى أنيا أكثر األلعاب شعبية في العالم مما جعل الكثير من الد االنتقاءترجع أىمية 
عداد وتنمية فرق كرة القدم الناشئين عمى أسس عممية واضحة باعتبارىا القاعدة العريضة التي تبذل جيودا مستمرة إل

ث تظير الدراسات التي اتجيت إال تحميل األداء لالعبي كرة القدم من خالل ، حيتعتمد عمييا لنمو وازدىار المعبة
الدورات األولمبية والبطوالت الدولية أن تحقيق النتائج المتقدمة يكون لمن تتوفر لدييم الموىبة الحركية والكفاءة 

اسات أدى إلى ظيور العديد من الدر  ، وىذا ماالقوية والروح المعنوية العالية واإلرادة البدنية ودرجة عالية من الميارة
م نقال 8811في كرة القدم عند أبو العال عبد الفتاح وأحمد عمر سميمان  االنتقاء، وتأتي أىمية في السنوات األخيرة

كان من المعموم أنو حوالي ثمانية وتسعون من مئة من تالميذ المدارس  إذامأنو 8811 فيمين واسمو يموفعن 
ي كرة القدم فإن المدرب الذي يجد نفسو أمام ىذا العدد اليائل في حاجة إلى استخدام طريقة يعتبرون أنفسيم العب

انتقاء مقننة إلى جانب طريقة التقويم الذاتية توفيرا لموقت والجيد والذي قد يضيع ىباء عند القيام بطريقة انتقاء 
 (99-96، الصفحات 9002اشئين في كرة القدم، )يوسف، أسس اختيار الن ذاتية.

  أهداف االنتقاء: -11-6-
يستخدم االنتقاء استخدامات واسعة في المجال الرياضي فيو يستخدم في تكوين الفرق المحمية والقومية 

عداد أبطال المستقبل وتوجيو عمميات التدريب ، ويمكن تحديد األىداف  األساسية والمنتخبات وتوجيو الالعبين وا 
  : لالنتقاء كما يمي

االكتشاف المبكر لمموىوبين في مختمف األنشطة الرياضية ىم الناشئين من ذوي االستعدادات العالية من األداء  -
  . ؤول إليو ىذه االستعدادات في المستقبلتبما س نبؤفي مجال نشاطيم والت

المناسبة لميوليم واتجاىاتيم واستعداداتيم بيدف الترويح توجيو الراغبين في ممارسة الرياضة إلى المجاالت  -
  . واالستفادة من وقت الفراغ
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لتحديد  طمبيا األنشطة الرياضية المختمفةتحديد الصفات النموذجية )البدنية، النفسية، الميارية، الخططية( التي تت -
  . النشاط الرياضي المتطمبات الدقيقة التي يجب توافرىا حتى يحقق التفوق في نوع معين من

 تكريس الوقت والجيد والتكاليف في تعميم وتدريب من يتوقع ليم تحقيق مستويات أداء عالية في المستقبل -
 توجيو عمميات التدريب لتنمية وتطوير الصفات والخصائص البدنية والنفسية لالعب في ضوء ما ينبغي تحقيقو -
  م.والتنظيتحسين عمميات االنتقاء من حيث الفاعمية  -
  م.التوجيو المثمر لمناشئين نحو األنشطة الرياضية التي تتفق واستعداداتيم وقدراتي -
اختيار أفضل العناصر من األفراد المبتدئين والمتقدمين لممارسة المعبة أو من الالعبين المكونين لفريق ما  -

 الوطنيةلالشتراك في مباراة معينة أو لالعبي األندية لتكوين المنتخبات 
   .(69، صفحة 9009)الحاوي،  تحديد الصفات النموذجية التي يتطمبيا كل نشاط -
 مراحل االنتقاء الرياضي: -7--11

 يمي: في عدة مراحل تتمثل في ما فيصل عياشيوجزىا 
 مرحمة االنتقاء األولى: -

تعني ىذه المرحمة جذب أكبر عدد ممكن من األطفال الناشئين والموىوبين نحو إمكانية ممارسة الفعاليات 
الرياضية ويتم ذلك من خالل المسابقات والمنافسات الرياضية وذلك من خالل االختبارات التي تجرى عمييم لغرض 

 (سنة8-1وتنحصر ىذه المرحمة بالفئة العمرية )والمياري المتوقع، التعرف عمى مستوياتيم ومعدالت نموىم البدني 
 لغرض فحصيم وانتقاء من تتوفر لدييم المتطمبات األساسية لمفعاليات الرياضية مستعينا بالوسائل التالية:

 الدراسات والفحوصات النفسية.                   -المسابقات والمحاورات التجريبية. -االختبارات. -المالحظة التربوية. -
 الفحوصات الطبية والنفسية. -
 مرحمة الفحص المتعمق: -

تعني ىذه المرحمة تعميق الفحص بالنسبة لمناشئين الذين يرغبون التخصص في نشاط رياضي معين،وتبدأ         
رحمة ( سنة شيرا بعد المرحمة األولى ويتم االنتقاء ليذه المرحمة وفقا لمم82-8ىذه المرحمة العمرية بعد فترة تتراوح من)

 التمييدية بتسجيل الناشئين بمركز األندية والمدارس لغرض التدريب.
  : مرحمة التوجيه الرياضي -

( سنة ويخضع الناشئين إلى دراسة مستديمة طويمة من خالل الوسائل المستخدمة 81-82تشمل الناشئين )        
لمتخصص الفردي إذ تعد ىذه المرحمة مرحمة بطولة في بعض  األولىفي االنتقاء التي سبق ذكرىا في المرحمة 

 الفعاليات الرياضية.
 : مرحمة انتقاء المنتخبات -

أي مرحمة انتقاء الناشئين الشباب لممنتخبات الوطنية ممن تتوفر فييم الصفات البدنية، النفسية، الميارية،        
( سنة تخضع إلى نفس الوسائل 81-81الفئة العمرية بين)العقمية، من مراكز األندية الرياضية، وتنحصر ىذه 

 (00، صفحة 6991)عياش،  المستخدمة في االنتقاء الرياضي لممرحمة األولى.
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 مبادئ إرشادية النتقاء الناشئين: -8--11
الناشئين الرياضيين ولنجاح ىذه العممية االنتقاء الرياضي ىو عممية اختيار أفضل وأنسب العناصر بين 

 يجب أن تبنى عمى عدة مبادئ وىي كما يمي:
 انتقاء الناشئين الموىوبين يعتمد في األساس عمى تنبؤ طويل المدى ألداىم. المبدأ األول: -
الذي ىو  عممية انتقاء الناشئين الموىوبين ليست غاية في حد ذاتيا بل إنيا وسيمة لتحقيق اليدف المبدأ الثاني: -

تنمية وتطوير أداء ىؤالء الموىوبين لموصول بيم لممستويات العالية، وىو ما يعني أن اكتشاف الموىوبين ىو 
 عممية ضمن عدة عمميات تكمل بعضيا البعض.

 إن عممية انتقاء الموىوبين يجب أن تكون ليا قواعد ومعايير نكون مرتبطة بالوراثة. المبدأ الثالث: -
 .ألداء الرياضي متعدد المؤثرات، لذا يجب أن تكون عممية االنتقاء متعددة الجوانبا المبدأ الرابع: -
المبدأ الخامس: يجب أن توضع بعين االعتبار خالل عممية انتقاء الناشئين الموىوبين المظاىر الديناميكية  -

 يمي: لألداء من أمثمتيا ما
  السنية المختمفة.العناصر المؤثرة في القدرة عمى األداء خالل المراحل 
 (669، صفحة 6991)إبراىيم،  .متطمبات األداء يمكن تنميتيا من خالل التدريب 

 معايير وأساليب االنتقاء: 9-1-1-
المعاير من الناحية العامة ىي مبادئ أساسية، نعود إلييا إلصدار الحكم، أما في الرياضة فيي الخصائص 

الرياضات والممتمكات الشخصية التي نفحصيا خالل عممية االنتقاء، )مثال: السرعة ىي معيار ميم النتقاء العبي 
 (platonov, 1972, p. 74) الجماعية العامة( وىي ثالثة أنواع:

السيكولوجية، والفطرية المكتسبة خالل السنوات األولى من الحياة، تمثل  ىي الفرديات التشريحية،: اإلستعدادت-
الخصائص اإلنتروبومترية بالدرجة األولى، وخصائص الجياز العضمي و الجياز الدوراني، التي يمكن أن تعد من 

 االستعدادات األساسية من أجل النجاح في أي رياضة مستقبال.
التي تسمح بتحقيق النجاح إلى مدى معين،  الخصائص والممتمكات الشخصيةمجمل  تعرف أنيا،القابميات:  -

 ال يمثل المكتسبات، بمعنى أنيا تعتبر قاعدة أساسية لتطوير القدرات.فمصطمح القابميات 
لتطوير األعضاء الوظيفية لمفرد، القابميات ال تظير في الطفولة والمراىقة فقط، إن القابمية ىي مقدمة فطرية 

 ميع المراحل األخرى من الحياة مثل: السرعة، الخفة، الرشاقة وتنسيق الحركات.بل في ج
 وسائل النشاط والعمل، أي إتقان المكتسبات من خالل دراسة مشكمة القدرات حيث يعرفياتتضمن القدرات:  -

K. PLATONOV  :الوراثة والتعمم القدرة ىي الخواص الفردية التي تتميز بين شخص وأخر، المعتمدة عمى كاألتي
 .وعوامل أخرى

 عالقة االنتقاء ببعض األسس العممية: -1-1-11
ترتبط مشكمة االنتقاء ببعض النظريات واألسس العممية مثل الفروق الفردية واالستعدادات ومعدل ثبات 

 المجاالت القدرات والتصنيف، وجميعيا ذات قيم متباينة وىامة لمشكمة االنتقاء مما يستوجب إلقاء الضوء عمى 
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 عالقة االنتقاء بالفروق الفردية: -
إن اختالف األفراد في استعداداتيم وقدراتيم البدنية وميوليم واتجاىاتيم في الممارسة الحركية، يتطمب أنواعا 
مختمفة من األنشطة الرياضية تناسب كل فرد، وذلك ما يسمح بتغطية الميول و الرغبات بما يتماشي مع قدرات 

مكانياتيم البدنية والعممية، وبالتالي العممية التدريبية لم يعمد فييا األساليب و البرامج الموحدة لكل األفراد، األفراد  وا 
و الالعبين ليسوا قوالب ذات أبعاد موحدة تصب فييا العممية التعميمية و التدريبية، فاألمر يتطمب برامج متنوعة 

  دث بالفعل في التدريب الرياضي لممستويات العالية.تناسب الطبيعة المختمفة لألفراد وىذا ما يح
 عالقة االنتقاء بالتصنيف: -

 ( لو أىداف عدة أىميا:classificationالتصنيف )
* تجميع األفراد أصحاب القدرات المتقاربة في مجموعات متقاربة وتنظيم ليم برامج خاصة بيم وىذا يحقق عدة 

 أغراض ىي:
  فوجود الناشئ داخل مجموعة متجانسة يزيد من إقبالو عمى النشاط، وبالتالي  الممارسة:زيادة اإلقبال عمى

 يزداد مقدار تحصيمو في ىذا النشاط.
  :إذا اقتربت مستويات األفراد أو الفرق سيزداد تبعا لذالك التنافس بينيم، فالمستويات شديدة زيادة التنافس

 أو االستسالم. التباين بين الفرق أو األفراد قد تولد اليأس
  :والفرص الممنوحة  كمما قمت الفروق الفردية بين األفراد أو الفرق، كمما كانت النتائج عادلةالعدالة

 متساوية.
 :فالمستويات المتقاربة تزيد من دافعية األفراد والفرق في المنافسة الدافعية. 

 عالقة االنتقاء يالتوجيه: -
وجيان لعممية واحدة، فتوجيو الناشئ إلى نوع النشاط الرياضي الذي االنتقاء والتوجيو في المجال الرياضي 

مكانياتو يزيد من إمكانية الوصول إلى المستويات العالية، لذلك فمصطمح االنتقاء يضم مصطمحي  يتناسب وا 
 االنتقاء والتوجيو في مفيوم شامل يعني ضمنيا التوجيو. 

 :عالقة االنتقاء بالعمر الزمني والتنبؤ -
عادل عبد البصير أنو" إذا كانت عممية االنتقاء الرياضي في المراحل األولى تمكننا من التعرف عمى يذكر 

استعداداتيم وقدراتيم البدنية، فإن التنبؤ بما ستؤول إليو ىذه االستعدادات والقدرات في المستقبل تعد من أىم أىداف 
 (902، صفحة 6999)عمي،  يمكن أن يحقق من نتائج. مائ مناشاالنتقاء حيث يمكن إلى حد كبير تحديد المستقبل ل

 الصعوبات التي تواجه عممية انتقاء وتشجيع المواهب الرياضية: -1-1-11
 :ىناك عدة صعوبات وذكر منيا

االعتماد عمى الخصائص الجسمية الثابتة لتحديد والتنبؤ بالرياضي الموىوب أثناء عممية التقييم في حين أن  -
 ىناك عوامل أخرى نفسية، اجتماعية...وىي متغيرة.

عدم وجود قياسات ومعايير ثابتة تحدد قدرات الرياضي الموىوب، فاالختبارات التي تجرى أثناء االنتقاء ال تعبر  -
 عن نسبة قميمة من قدرات الرياضي الحقيقية.سوى 

 أثناء عممية االنتقاء من الصعب الحكم عمى الرياضي الموىوب نظرا ألن الموىبة ىي حالة نادرة. -
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   عدم وجود سن ثابت بالنسبة لظيور الموىبة، فيي مرتبطة بتطور قدرات الرياضي المختمفة والمتواصمة -
  (696، صفحة 6991)حمادة،  طرح مشكمة اكتشافيا وانتقائيا وتوجيييا نحو التخصص.)جسمية، نفسية، حركية...( مما ي

 مزايا انتقاء الناشئين باألسموب العممي:  -1-1-12
 يمي: إن إتباع األسموب العممي في انتقاء الناشئين الموىيين عدد من المزايا ىي كما

 باألسموب العممي يقصر الوقت الذي يمكن أن يستغرقو الناشئ لموصول إلى أفضل مستوى ممكن.إن االنتقاء  -
 إن االنتقاء من خالل األسموب العممي يساعد المدربين في العمل مع أفضل الخامات المتوافرة من الناشئين. -
 أفضل.إن انتقاء الناشئين باألسموب العممي يمكن أن يوفر الفرصة لمعمل مع مدربين  -
 إن انتقاء باألسموب العممي يتيح الفرصة لمناشئين الموىوبين فعال لموصول إلى المستويات العالية. -
 إن درجة تجانس الناشئين الموىوبين تكون واحدة تقريبا مما يحفزىم مع تقدم مستويات األداء. -
 داء   ر ذلك ايجابيا في التدريب و األيؤثإن انتقاء الناشئين من خالل األساليب العممية يعطييم الثقة أكبر حيث  -
  (20، صفحة 9000)سعد،  
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 مفهوم التوجيه: -12-1-
إلى جية أو مكان، والموجو ىو القائم بعممية التوجيو، أما الموجو  أدارهيعني وجو الشيء، أي  :التوجيه لغويا -

 ىو اليدف الذي يسعى إليو الموجو. والموضوع الموجو نحوه ،فيو الشخص الذي تقع عميو عممية التوجيو
فيو مجموعة من الخدمات التي تيدف إلى مساعدة الفرد عمى أن يفيم مشاكمو ويفيم نفسو،  :أما اصطالحا -

 فيحدد أىدافا تتفق مع إمكانيات بيئتو، ثم يختار الطريق المحقق ليذه األىداف بحكمة وتعقل.
عمى أن يفيم نفسو، دمات التي تيدف إلى مساعدة الفرد التوجيو بأنو مجموعة الخ محمد حسن عالوييرى 

ويفيم مشاكمو، وأن يستغل إمكاناتو الذاتية من قدرات،ميارات استعدادات وميول، وأن يستغل إمكانات بيئية من 
ار الطرق المحقق ليا بحكمة وتعقل،فيتمكن من حل مشاكمو حموال عممية ناحية أخرى نتيجة لفيم نفسو ولبيئتو، ويخت

 (202، صفحة 2002)عالوي م.، سيكولوجية المدرب الرياضي،  .دي إلى تكيفو مع نفسو ومع مجتمعوتؤ 

  :أنواع التوجيه -2-1-2
الفرد عمى فيم مشكالتو وتفسيرىا والعمل عمى حميا، أو التخفيف من حدتيا ييدف إلى مساعدة  :التوجيه النفسي -

 (29، صفحة 2992)الزاد،  .اف واضحة تساعده عمى التكيف معياأىدبوضع 

"تمك المساعدة التي تقدم لمفرد وبشكل شخصي في أحد المجاالت التربوية أو في  فيرى أنو جونسونأما 
حث عن حمول ليا بمساعدة الحقائق والبمجال المشاكل المينية وتؤدي العالقات اإلرشادية القائمة إلى دراسة 

المحيطة بيا وتتضمن تمك العممية  وغيرىم من المصادر المتوفرة بالمدرسة أو في البيئة المحمية األخصائيين
  المقابالت الشخصية التي تساعد العميل عمى اتخاذ قراراتو.

  مدخول في العمل والنجاح فيو.لرد عمى اختيار مينتو واإلعداد ييدف إلى مساعدة الف المهني:التوجيه  -
مكانياتو من أجل االستفادة من ذلك فاختيار ييدف إلى الكشف عن قدرات الفرد ومياراتو،  لتوجيه المدرسي:ا- وا 

 (7، صفحة 2992)الزاد،  التخصصات المناسبة والمناىج الدراسية يؤدي إلى نجاح الفرد في حياتو الدراسية.
في حياتو طالما أن ىذا االختيار يقوم التوجيو عمى أساس المبدأ الذي ينادي بأن من حق كل فرد أن يختار 

عمييم، ومن الضروري تنمية قدرات الفرد ومعاونتو عمى استغالليا في إدارة  وال يطغى اآلخرينال يتدخل في حقوق 
وعمى   لمتربية إتاحة الفرصة لمفرد حتى ينمي قدراتو. األساسية الوظائفشؤون حياتو والتغمب عمى مشكالتو ومن 

 ى اختيار أي طريقعمى ىذه الوظيفة، وال يعمل التوجيو عم أساساذالك فالتوجيو جزء متكامل من التربية يرتكز 
يسير فيو الفرد، بل يساعد الفرد عمى أن يقوم باالختيار بنفسو بالطريقة التي تؤدي إلى تنمية قدراتو بحيث يستطيع 

 (77، صفحة 2971)مرسي،  .اآلخرينأن يتخذ القرار المالئم دون مساعدة 
 المنظومة التربوية:أهمية التوجيه في  -1-2-3

إن الخدمات التي يقدميا التوجيو تشكل جانبا ىاما من جوانب العممية التربوية وعوامل نجاحيا، وتعتبر متممة 
ومتكاممة مع الخدمات اإلدارية والمناىج والتوجيو، وغياب أي عنصر من ىذه العناصر يؤدي إلى إحداث خمل في 

المنيج والنشاط الدراسي لتحقيق أىدافيا، كما أنيا تقوم بدور ممموس في  تستغلالعممية التربوية،فعممية التوجيو 
 (21، صفحة 2991)حمود،  تعديل المنيج ووضع برامج النشاطات التي تتالءم مع ما وضعت ألجمو تمك العممية.
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الفرد من أجل تحقيق عدد من األىداف التي يقوم بيا أن اإلرشاد والتوجيو عممية تؤدي إلى استشارة  :فروليتش يقول
 الموجو وتتمثل فيما يمي:

 مساعدة الفرد عمى تقيم نفسو، وتقيم الفرص المتاحة لو. -
مكاناتو الطبيعية. -  زيادة قدرة الفرد عمى القيام باالختيار وفقا لقدراتو وا 
 نتائج اختياراتو وما يترتب عميو من التزامات ومسؤوليات.تقبل الفرد  -
 (29، صفحة 2992)القذافي،  ووضعيا موضع التنفيذ. التعرف عمى وسائل تحقيق االختيارات -
 ما يجب مراعاته في عممية التوجيه: -1-2-4
ىي إحدى القوى التي تثير واقعية النشاط،وفي معنى أخر فإنيا تمثل اختيار أوجو النشاط ويفضمو عمى  الميل: -

نشاط ما بدال من نشاط آخر والميل وىو اتجاه نفسي يتمركز بتركيز االنتباه في موضع ، أو اختيار آخرنشاط 
من عناصره، فغالبا ما ينتبو الفرد إلى ما  وأوضح من ىذا أن الميل ىو حالة وجدانية وأن االنتباه أىم عنصرمعين، 

في دراستو أن الميول من الناحية الذاتية عبارة  فرويديميل إليو، وىذا يعني أن الميول واالنتباه عالقة متبادلة وذىب 
ا تمثل ردود األفعال نحو األشياء عن وجدانيات الحب والكراىية نحو األشياء، أما من الناحية الموضوعية فإني

كما ذىب أيضا ووجدانيات السرور وعدمو نحوىا، أما من الناحية الموضوعية فإنيا تمثل ردود األفعال نحو األشياء 
 إلى أنو من الممكن أن ننظر إلى أن الميول سواء من الناحية الذاتية أو الموضوعية عمى أنيا نشاط تقبل أو نبذ.

 (51-51، الصفحات 5991)محمود، 
من الكفاية أو القدرة عن طريق التدريب مقصود أو غير ويقصد بيا إمكانية الوصول إلى درجة  االستعداد: -

 (217، صفحة 2971)مرسي، اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي والميني،  مقصودا.
واالستيعاب االستعداد ىو القدرة عمى تعمم عمل ما إذا ما أعطي التدريب المناسب، ويعني ذلك قابمية الناشئ لمفيم 

 (117، صفحة 2991)محمد،  في سرعة وسيولة ليصل إلى مستوى عال من الميارة في مجال تخصصو.
التي يصل إلييا اإلنسان عن طريق التدريب أو بدونو وىي ظرف تشخيص  األداءىي القوة الفعمية عمى  القدرة:

ة في إمكانياتو لتنمية ميل ما لصالحية الفرد النسبية، والتي تعرف من أحد جوانبيا األساسية استعدادا لكسب الميار 
ء عمل معين، وتشمل أيضا السرعة والدقة في األداء في ىذه القدرة،وتعني كذلك: القوة الفعمية لدى الناشئ عمى أدا

 (29، صفحة 2991)محمد،  نتيجة تدريب أو بدون تدريب.
إصالح عام لمشيية بوعي واضح لموضوعيا وىدفيا، فالرغبة تنطوي عمى إدراك بأنيا  درفريعرفيا  الرغبة: -

 (271، صفحة 2979)رزوق،  بحيازتو وامتالكو. واالىتمامالغرض المستيدف 
من أكثر مبادئ التعمم تقبال وانتشارا ضرورة كون الفرد يميل لموضوع معين من التعمم قتل أن نتوقع  :الدافعية -

حدوث أي تعمم مجدي، وعمى ذلك من األفضل لمفرد أن يكون مستحثا أو مدفوعا بعض الشيء نحو موضوع أو 
 موقف تعميمي معين.

بأنيا حالة داخمية تنتج عن حاجة ما، وتعمل ىذه الحالة لتنشيط واستشارة السموك  :لندال فيدوففقد عرفيا 
شباع الحاجات أنيا عبارة عن كممة عامة تخص بتنظيم السموك و  اكم الموجو عادة نحو تحقيق الحاجة المنشطة. ا 

تباع اليدف الناتج عن تالي فيي ميل يقوم بتوجيو واختيار السموك بعالقة مع انعكاساتو والبحث عن األىداف، ال وا 
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، مما سبق أن الدوافع " حالة داخمية جسمية أو طريق قاعدة اشتراك ماضية بعض المثيرات واستجابات المذة واأللم
 (91، صفحة 2997)راجح،  نفسية تثير السموك في ظروف معينة وتواصمو حتى ينتيي إلى غاية معينة.

 التوجيه: مستويات -1-2-5
يستطيع المربي الرياضي بصفة خاصة أن يساىم إسياما كبيرا في عمميات التوجيو التربوي، إذ أنو يعمل مع 
التالميذ طوال اليوم فبذلك يستطيع مالحظتيم في مختمف المواقف واألعمال، باإلضافة إلى ما تتميز بو البرامج 

 تساىم في عممية التوجيو الرياضي. من مميزات خاصةالمختمفة لألنشطة الرياضية 
 لشباب في نطاق المستويات:في المدرسة أو النادي أو مراكز ا التوجيويستطيع المربي الرياضي القيام بعممية 

قد يقتضي األمر محاولة التمميذ الحصول عمى بعض المعمومات فيما  مستوى الحصول عمى المعمومات: -
ال يحتاج من المربي الرياضي إال المعمومات وىو في ىذه الحالة المشاكل التي تصادفو يختص بمشكمة من 

الضرورية التي تساعده في حل تمك المشكمة،كمعرفة طرق التدريب في لعبة من األلعاب سواء في داخل المدرسة أو 
 ذلك. خارجيا، أو االستفسار عن شرح بعض النقاط في قوانين أوجو النشاط الرياضي وما إلى

التي يصادفيا في قد  يصادف التالميذ بعض المشاكل التربوية مستوى المساعدة في حل المشاكل التربوية: -
مادة من المواد الدراسية،وىذه الصعوبات ال تواجو التالميذ في المواد العممية فقط كالحساب والمغات والعموم 

 البدنية والرياضية.االجتماعية مثال، بل قد تصادفو في ميدان مادة التربية 
يجب أن يكون المربي الرياضي عمى خبرة ودراية بأساليب التوجيو التي يمكن استخداميا لمساعدة التالميذ 

  (171، صفحة 2927)عالوي،  في ىذا المجال.
لصعوبات يقابميا في االختيار بين ميادين قد يتطمب األمر توجيو التالميذ  مستوى المساعدة في االختيار: -

مختمفة وتنشأ صعوباتو من أنو ال يعرف إمكانياتو الخاصة التي تساعده عمى التوجيو إلى الميدان الذي يمكنو 
 النجاح فيو،ىذه المشكمة مألوفة لمدرسي التربي البدنية إذ أن ىناك مرحمة من السن تتوافر فيو الرغبة لدى التالميذ

وتكون ىذه المشكمة من  يمكنو النجاح والتفوق فيو معرفتو لمميدان الذيدون ي كل أنواع النشاط الرياضي لإلسيام ف
  .اختصاص المربي الرياضي القادر عمى معرفة الطرق واألساليب الكتشاف ميول التمميذ الرياضي واستعداداتو

قد يكون التمميذ في حاجة إلى توجيو يتناول مشكالت شخصية  مستوى المساعدة في حل المشاكل الشخصية: -
تخصصا لتناول ىذه الموجو الذي يكون في العادة م ويحتاج ىذا المستوى إلى خبرة وكفاءةالتي ليا جذور انفعالية 

  .مؤىالالمشاكل، ولكن ىذا ال يمنع من أن يقوم المربي الرياضي بالمساعدة اإليجابية في مثل ىذه النواحي إذا كان 
كما يجب أن نؤكد ىنا أن النشاط الرياضي بحكم طبيعتو مجال لو خصائصو الوقائية وخصائصو العالجية 

النفسية التي تعطي قد تكون وحدىا كافية ليكتشف التمميذ قدراتو واستعداداتو وميولو باإلضافة إلى تزويده بالمعونة 
 وما إلى ذلك. المياريةواكتسابو لمقوام جيد والياقة البدنية لو نجاحو في المجموعة في نشاط من األنشطة الرياضية 

 (122، صفحة 2927)عالوي، 
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يتأثر الطفل في اختياره بمجموعة من  العوامل االجتماعية والثقافية المؤثرة في التوجيه الرياضي لمناشئ: -1-2-6
 من بينيا: العوامل

 أوغست كونتلألسرة ومن أىميا تعريف  تعار يفلقد أعطيت عدة  لمناشئ: األسرة في التوجيه الرياضيتأثير  -
الذي يعرفيا بأنيا الخمية األولى في جسم المجتمع، وىي أول وسط طبيعي واجتماعي نشأ فيو الفرد وتمقى عنو 

 (12، صفحة 2922)الخشاب،  .االجتماعيالمكونات األولى لثقافتو ولغتو وتراثو 
العامل األساسي في تشكيل  تمثل األسرة بالنسبة لمطفل أول جماعة إنسانية يتفاعل معيا فيي بمثابة

شخصيتو، كما يتمكن الطفل في ىذه المرحمة من التعرف عمى نفسو وتكوين ذاتو عن طريق ما يحدث من تعامل 
: أن األسرة تحدد موقف الطفل اتجاه ريمون توماسوتفاعل بينو وبين أعضاء األسرة التي يعيش فييا.ففي نظر 

ياضية، فيي تمعب دورا أساسيا وحاسما في المسار االجتماعي الرياضة بصفة أخرى نحو بعض التخصصات الر 
الرياضية من طرف أفراد أسرتو كما يضيف الكاتب بأن الممارسة التربوية والجو والثقافي لمطفل، وفي منح األذواق 

 ة مباشرة عمى نتائجو بتشجيعيا لو.يحدد موقف الطفل نحو الرياضة، كما تؤثر األسر  األسري
: "أن المدرسة تحتل مكانة كبيرة في حياة الطفل فوظيفتيا ىي التربية التي ريمون توماسيؤكد  ة:تأثير المدرس -

 (10، صفحة 2927)توماس،  تترجم بتمقين وتحضير االمتحانات.
اجتماعيا مؤسسا ومقصودا ييدف إلى دمج الفرد في المجتمع عن طريق نسق من القيم  تعد المدرسة نظاما

وأنماط التفكير، التي تسود النظام المدرسي والذي يتم بواسطة التفاعل االجتماعي الحادث بين أفراد الجماعة 
 المدرسية من المعممين والتالميذ.

نما تعمل في ترسيخ مجموعة من القيم يمكن القول بأن ميمة المدرسة ال تكمن في تمقين الم عمومات فحسب وا 
والمعايير في إطار نظام التفاعل التربوي الذي بين األفراد داخل المدرسة التي يقضي فييا الناشئ معظم أوقاتو 

 ويكتسب من خالليا أنماط جديدة في التفكير والسموك.
تمقاىا في وسطو األسري، فيذه المعارف ألن الناشئ قد يصطدم بمعارف ومواقف جديدة، لم يعرفيا أو ي 

 التربوية بطريقة مقصودة منيا األنشطة المدرسية.والقيم السموكية عن طريق تمقين جممة من الميام 
ليذا فإذا أولت المدرسة أىمية كبيرة لمتربية البدنية والرياضية فإنيا تعمل عمى تنشئة أطفاليا عمى النحو الذي 

م سموكية معرفية تتواجد في التربية البدنية والرياضية، وقد تحفزه التربية البدنية تريده عن طريق غرس عدة قي
 والرياضية التي يمارسيا في المدرسة عمى دمج نفسو وانتمائو لنادي أو جمعية رياضية لممارسة ىذه الرياضية.

جماعات فتصبح معاييرىا يسمى ىذا السن بسن العصابات وذلك النخراط الناشئين في  تأثير جماعات الرفاق: -
لدى الطفل أىم من معايير األسرة.ويصبح أثر ىذه الجماعات عمى الناشئ كبيرا حيث تحدد اتجاىو وميولو وأجو 

 (222)جالل، بدون تاريخ، صفحة  نشاطو وييمو في ىذه الحالة إرضاء رأي الجماعة واعتبارىا لو.
"بأن األصدقاء ينظمون ألعاب مسمية عمى شكل رياضة بحرية تامة وكذلك بدون تدخل أو ديمباك يضيف

 اعة عن طريق الممارسة الرياضية. تنشيط الكبار، وىذا ما بين أىمية مراحل تأىيل الناشئ لحياة الجم
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 :الرياضة -1-3-1
 :تعريف الرياضة -

في شكل فردي  يأن الرياضة ىي مجموعة التدريبات الجسدية التي تؤد la rousseجاء في القاموس الفرنسي 
واعد معينة تعرف تمارس من خالل قالمنافسة، و ، أو لمجرد المعب أو تيدف إلى الترويح عن النفسأو جماعي، و 
 (54، صفحة 6002)السعدني،  .نفعي مباشر من يمارسيا ال ييدف من ورائيا إلى تحقيق عرضبقواعد المعبة و 

 أنواع الرياضة: -
  :الرياضة الفردية -

فييا يوجد المنافس في مواجية خصم واحد، مثمما ىو معمول بو في الرياضات القتالية، أو في مواجية عدة  
 السباحة.ما ىو معمول بو في ألعاب القوى و خصوم من دون فرق مثم

  :الرياضة الجماعية -
عنو ما يسمى  صغيرة، وىذا التفاعل وينتجياضيين وكذا التعاطي لكل كبيرة و فييا تفاعل كبير بين الر  

 (66، صفحة 6992)الخولي،  بالدينامكية الجماعة، وسميت جماعية ألنيا تجمع عددا من الممارسين ضد عدد أخر.

 :كرة القدم -1-3-2
  :تعريف كرة القدم -

ريق يحاول كل فعشر العبا، و واحد منيما من إحدى كرة القدم عبارة عن لعبة يشترك فييا فريقان يتكون كل 
الفائز ىو الفريق الذي يحرز أكبر عدد ممن من إدخال الكرة في مرمى الخصم وتسمى المحاولة الناجحة ىدف و 

يستخدم الالعبين أقداميم برؤوسيم   أربعين دقيقة،الذي يدوم كل واحد منيما خمسة و  األىداف خالل شوطي المباراة
 (679، صفحة 6002)الزبيدي،  أو أي جزء من أجساميم ماعدا األيدي أو األذرع لدفع الكرة أو التحكم فييا.

 ة منفوخةتعرف أيضا بأنيا المعبة التي تتم بين فريقين يتألف كل منيما من أحدى عشر العبا، يستعممون كر 
في نياية كل طرف من طرفييا مرمى اليدف، يحاول كل فريق إدخال الكرة فوق أرضية ممعب مستطيمة الشكل و 

داف، يتم تحريك الكرة باألقدام إحراز األىبمتفوق عمى المنافس لر حارس المرمى بغية تسجيل ىدف، و فيو عب
 (6991)ناصف،  الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.خالل المعب ال يسمح إال لحارس المرمى بإمساك والرأس، و 

 :تاريخ كرة القدم -1-3-3
جعموىا جزء من التدريب العسكري مارسوىا بشغف كبير، و و  تسوتشو ق م باسم  4722عرفيا الصينيون عام 

 ق م. 722عام 
 طريقيم انتقمت إلى انجمترا، فسحرت الشعبعن ثم مارسيا الرومان و  هاربستمم رفت عند اإلغريق باسع  

ن تعمم ب انصراف الشباب عباألعيان عمى محاربتيا بساالنجميزي فمارسيا في الشوارع والمدارس مما أجبر المموك و 
 قد استمرت محاربتيا حتى جاء الممك شارل الثاني فسمح بممارستيا.باقي الرياضات االرستقراطية، و و الفروسية 

 (609، صفحة 6996)سعد، 

 ام، أم3:94أقيمت أول بطولة لكأس انجمترا عام أول إتحاد لكرة القدم النجمترا و تأسس  م3:85في سنة  
لالعبين المحترفين عام  ةلاسكتمندا في نفس العام، كما بدأت أول بطو ت الدولية فانطمقت بين انجمترا و المباريا
م 4::3تكونت أنديتيا ابتداءا من ه المعبة فانتقمت إلى استراليا و ساىم رجال البحرية االنجميزية في نشر ىذ، و م2::3
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في إنشاء  خاصة األرجنتين التي سارعتم، ثم إلى أمريكا الالتينية و 5::3اليند عام ثم عرفتيا جنوب إفريقيا و 
 م.6::3تأسيسيا عام األندية و 

كثيرا في وضع القواعد الميارية والخطط نشر  المعبة فان ىنغاريا ساىمت إذا كانت انجمترا ساىمت في  
 (19، صفحة 6991)جميل،  بذلك ساىمت في نموىا فأطمق عمييا اسم بالد كرة القدم.الفنية و 

القدم حيث اقتربت كل من فرنسا وىولندا  في المراحل األولى من القرن العشرين بدأ التنظيم العالمي لكرة
م  :2;3م، ولعبت أول بطولة عام 26;3لتشكيل اإلتحاد الدولي لكرة القدم في عام  نماركوالداوبمجيكا وسويسرا 

 فازت بيا إنكمترا عمى الدانمارك في النيائي بيدفين مقابل صفر.
عدة بطوالت  توجدحيث م وربحتيا الدولة المنظمة،  52;3أقيمت أول بطولة لكأس العالم في األرغواي عام 

 (66-60، الصفحات 6999)متولي، . م77;3األوروبية التي انطمقت عام الفرق منيا بطولة األندية عمى مستوى األندية و 

  :القوانين األساسية في كرة القدم -1-3-4
   :الممعب -

 ام كحد أدنى، أم 67م و 2;عرضو كحد أقصى م كحد أدنى، و  2;م كحد أقصى و 342يكون طول الممعب 
 م.  97م حتى  86عرضو من م و  332م حتى  322بالنسبة لممباريات الدولية فيكون الطول 

 :الكرة -
سم  92يجب أن تكون مستديرة الشكل مصنوعة من الجمد أو من أي مادة أخرى مناسبة ال يتعدى محيطيا 

 .غرام 632ال يقل عن غرام و  672زنيا فال يزيد عن سم أما و  :8ال تقل عن و 
 :عدد الالعبين -

عدد الالعبين يقل ال يمكن ابتداء مباراة إذا كان حدى عشر العبا أحدىم حارس مرمى و يتكون الالعبون من إ
 (60، صفحة 6999)متولي، اإلعداد الوضيفي في كرة القدم،  عن سبعة لالعبين.

  :الحكام -
 يحكم المباراة حكم واحد بمساعدة مراقبين لمخطوط التماس وحكم رابع يقوم بمراقبة المباراة فنيا.

  :فترات المعب -
 (642، صفحة 6009)محمود، . ةدقيق 37دقيقة تتخمميما راحة ال تزيد عن  67تتكون المباراة من شوطين كل شوط يدوم 

  :بداية المعب -
لمفريق الفائز بالقرعة الحق في اختيار و مى القرعة بقطعة نقدية ركمة البداية عيتحدد اختيار نصفي الممعب، و  

 إحدى ناحيتي الممعب أو ركمة البداية. 
  :الكرة في الممعب أو خارج الممعب -

تكون الكرة لتماس، عندىا يوقف الحكم المعب و تكون الكرة خارج الممعب عندما تعبر كميا خط المرمى أو ا
 إلى نيايتيا.في الممعب في جميع األحوال األخرى من بداية المباراة 

   :طريقة تسجيل الهدف -
 تحت العارضة.الكرة خط المرمى بين القائمين و  يحتسب اليدف كمما اجتازت
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  :التسمل -
 .يعتبر الالعب متسمال إذا كان اقرب من خط مرمى خصمو من الكرة في المحظة التي تمعب فييا الكرة

  :األخطاء و سوء السموك -
  :تعمد ارتكاب مخالفة من المخالفات التاليةيعتبر الالعب مخطئا إذا 

 ركل أو محاولة ركل الخصم.  -
 عرقمة الخصم مثل محاولة إسقاطو أو االنحناء أمامو أو خمفو.  -
 دفع الخصم بعنف.  -
 يمنع لمس الكرة باليد إال حارس المرمى.  -
 دفع الخصم بالكتف من الخمف إال إذا اعترض طريقو.    -
  :الضربة الحرة -
 ىي التي يجوز فييا إصابة مرمى الفريق المخطئ مباشرة.المباشرة و  -
 . رإذا لعب الكرة أو لمسيا العب أخ ىي التي ال يمكن إحراز ىدف بواسطتيا إالالغير مباشرة و  -
 عند ضربيا يجب أن يكون جميع الالعبين خارج منطقة الجزاء. ء و ضربة الجزاء تضرب الكرة من عالمة الجزا -
  :رمية التماس -

 عندما تخرج الكرة بكامميا من خط التماس. 
  :ضربة المرمى -

 يكون آخر من لعبيا من الفريق الخصم. الجزء الواقع بين القائمين و  ما عدا از الكرة بكامميا خط المرمىعندما تجت
  :الضربة الركنية -

 (52-57، الصفحات 6007)المسعود،  .القائمين عندما يخرج الخصم الكرة من خط المرمى فيما عدا الجزء الواقع بين
 :تعريف فئة الناشئين -1-3-5

سنة وتسمى مرحمة الطفولة المتأخرة وتتميز بظيور العالقات بين األفراد في نفس  34-;ىي الفترة الممتدة من 
  (poulostitieh, 1974, p. 210) .الرياضيةالسن ونفس الجنس التي يسودىا التعاون وغمبة الروح 

 يرتكز الشبو في الجزء العموي من الجسم تحل فييا العقد ، حيث الالجنسي الطمنىي مرحمة : frerd أما حسب
 (26، صفحة 6994)زىران،  ، ويميل الطفل لتكوين الصداقات والتفاعل االجتماعي مع رفاق السن.والكتر

 :سنة( 12-9مفهوم الطفولة المتأخرة ) -1-3-6
حيث يتنقل الطفل تدريجيا من ىي مرحمة إتقان الخبرات والميارات المغوية والحركية والعقمية السابق اكتسابيا 

المشاركة االنفعالية ويميل الطفل ميال شديدا إلى ، والطفل في حد ذاتو ثابت وقميل اإلتقانمرحمة الكسب إلى مرحمة 
الممكية التي تبدأ في النمو قبل ذلك كما يتجو إلى االنتماء إلى الجماعات المنتظمة بعد أن كان يميل قبل ذلك 

 (64، صفحة 6996)عيساوي،  و.لمجرد االجتماع لمن في سن
 :سنة( 12-9النمو خالل مرحمة الطفولة المتأخرة )متطمبات  -1-3-7

سوف نتطرق ألىم المظاىر الرئيسية لممطالب خالل العمر لنبين مدى تتابعيا وأىميتيا في عممية التكيف 
 :التي تساعد الفرد عمى أن يتقبل الحياة التي يحياىا بقبول حسن دون عسر وىي 
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 ينمو.يكون الفرد اتجاىا عاما حول نفسو ككائن حي  -
 يتعمم الفرد كيف يصاحب أقرانو. -
 ، الكتابة والحساب.يتعمم الميارات األساسية لمقراءة -
 يكون المفاىيم والمدركات الخاصة بالحياة اليومية. -
 والمعايير السموكية. األخالقية، والقيم يكون الضمير -
 تكوين عالقات مع الرفقاء من كال الجنسين. -
 النفسية المتصمة بالتجمعات البشرية.تكوين االتجاىات  -
 استقالل عاطفي عن الوالدين والكبار. -
 (60، صفحة 6972)جالل،  .متقبل الطفل التغيرات التي تحدث لو نتيجة لنمو الجس -
 :(12-9طفولة المتأخرة )بعض المشكالت ال -1-3-8
 :المتأخرة من واقع الدراساتبعض المشكالت الطفولة  -
 :الدراسات األجنبية -

إلى تزايد في تردد أطفال ىذه المرحمة عمى عيادات الصحة النفسية (1964rosenet)تشير عديد من الدراسات 
 ردد الذكور أعمى بالنسبة لإلناث.قبل المدرسة كما أن نسبة ت ليصل إلى ثالثة أضعاف ما ىو عميو في مرحمة ما

قد صرحوا بوجود عدد كبير وجد أن آباء الطبقة الدنيا  ( 1981asinbach et adelbruk)وفي دراسة أخرى أجراىا 
من المشكالت وانخفاض في الكفاية مقارنة بما صرحوا بو آباء أطفال الطبقة المتوسطة، أما من حيث النوعية 

ى ىي: الوسطارجي، بينما أىم مشكالت الطبقة جية الضبط لسموكيم الخ ،الت الطبقة الدنيا ىي:االنضباطيةفمشك
النفسية الخوف من أما مشكالت أطفال ىذه المرحمة من واقع سجالت العيادات  ،جية الضبط لسموكيم الداخمي

 .، األماكن والتبول الالإراديبعض الحيوانات

  :الدراسات العربية -
: الالمباالة التي يعاينيا ىؤالءالمشكالت  أنكشفت عمى م والتي أجريت في الكويت 99;3 أحمد الفقيدراسة 

 ، والتأخر الدراسي.الكذب
م لمشكمة التعمم االبتدائي في الكويت كما يتصورىا معممو المرحمة االبتدائية كشفت 9:;3دراسة المؤلف سنة 

 اجبات المدرسية.في أداء الو  اإلىمال، : الحركة المفرطة، الالمباالة، عدم االعتماد عمى النفسيةعن المشكالت التال
بذيئة، كثرة إصابات اللفاظ األ: استخدام في ىذه المرحمة ىي األطفالإلى المشكالت شيوعا لدى  بدر العمرويشير 
 سة ر صراع البنين مع البنات في األسرة خاصة عندما يحاول الذكور مما لناتجة عن حركتو الزائدة،الطفل ا

 .أحيانا والمشكل الدراسي وكثرة أسئمة الطفل التي تزعجو  عمى أخوتيمالسمطوية الممثمة في النموذج الذكري )أب( 
 (124، صفحة 6997)الزيماوي، 

 :عدم ضبط النفس -
يميل الطفل في ىذه المرحمة إلى التحكم في انفعاالتو وضبط نفسو ولكن كثيرا ما نالحظ ثورة الطفل في ىذه 

مما يجعل الطفل منفعال  بعض األوضاع القائمة والقوانين الصارمة التي يفرضيا الكبار من حولو،المرحمة عمى 
 غير قادر عمى التحكم في مشاعره وضبطيا.وثائرا 
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 وتؤدي بالطفلأو في اإلباء والمعممين  وأخواتتزداد ىذه الحالة سواء حتمية يتعمدىا ىؤالء الكبار من إخوة 
 النحناء سموكو.

مرحمة الطفولة المتأخرة وقد  في تنتشر ظاىرة اليروب من المدرسة بين عدد من التالميذ :من المدرسة الهروب -
 أسباب عدة لميروب لعل أىميا: كيكون اليروب من المدرسة كميا أو بعض الحصص فييا وىنا

 عدم راحة التمميذ في المدرسة. -
 .دم إشباع المدرسة لحاجاتو وميولوع -
 المدرسة وكرىو ليا. عدم انسجامو مع -
 .كرىو لبعض المدرسين -
 .بعض المواد التي ال تثير اىتماموكرىو ل -
 عدم إحساسو بقيمة المدرسة وما فييا. -

عن بعضيا كعدم إعطاءه المصروف مما يجعمو يقارن بينو وبين  مسئوالىناك أسباب أخرى يكون المنزل 
 .الخذلك إلى رداءة مالبسو.....زمالئو فال يميل بالذىاب إلى المدرسة، وقد يرجع 

ووجو  بدل العدوان والفعالية والنشاط، قد يعتمد الطفل بيذه المرحمة إلى االنزواء والسمبية :االنطواء عمى النفس -
تبار الخطر ىنا أن الطفل الذي يتسم بطابع االنطواء قد ينال من البيئة التي يعيش فييا القبول والتشجيع عمى اع

في ىذه المرحمة من النمو يسيل عمييا  ممبيالذلك فإن بذور ىذا السموك حينما تجد ليا  االنطواء أنو طاعة وامتثال 
إلى سوء  أصالوالسموك االنطوائي يرجع  المستقبلبعد ذلك أن تنمو وتفصح عن نفسيا في شخصية غير سوية في 

  .الحاجات النفسية لمطفل إشباعالبيئة في  إمكانيةاية التكيف بين الطفل والبيئة التي يعيش فييا وعدم كف
االنطواء إلى عدة عوامل بعضيا منزلي والبعض اآلخر مدرسي وقد تكون ظروف المنزل سيئة  أسبابترجع 

فينشأ الطفل في  االحتكاك باألطفال خوفا عميو منيم حيث يجد الطفل معاممة صارمة أو التدليل الزائد وحرمانو من
متفاعل مع أصدقائو وقد رجع سبب االنطواء إلى حالة مرضية أو دا الثقة في نفسو وبقدراتو غير لتين فاقكمتا الحا

 (12، صفحة 6996)البسيوني،  .جسمية أو تشوىات جسمية تجعمو يحس بالنقص مقارنة بزمالئو إعاقة

 سنة(: -21-9) جوانب النمو في الطفولة المتأخرة -1-3-9
 النمو الجسمي: -

إن معدل النمو في ىذه المرحمة يأخذ بالتباطؤ بالقياس إلى المرحمة السابقة حيث نالحظ ىدوء بالنسبة لمطول 
والوزن، لكي تناسب المرحمة االنتقالية التي تسبق فترة النمو في سن المراىقة، في ىذه الحالة يؤدي نضج الجياز 

ألعضاء الدقيقة كاألصابع، وىنا ينبغي أن تصبح الفرصة لمطفل لمتدريب عمى األعمال العصبي لمطفل إلى نضج ا
   (71، صفحة 6920)عيسوي،  الدقيقة كالكتابة عمى اآللة الراقمة واأللعاب الرياضية التي تتطمب الدقة في الحركات.

 النمو الحركي: -
تطور النمو الحركي  بصورة ممحوظة حيث تتحسن حركاتو األساسية بشكل عالي، إذ  في ىذه المرحمة يزداد

أن الطفل يتمكن بدرجة كبيرة من التوجيو اليادف لحركاتو، والقدرة عمى التحكم فييا، وفي ىذه المرحل أيضا يتعمم 
المرحمة من الطفولة الطفل الحركات الرياضية بكثرة، في غالب األحيان بدون معمم أو مدرب، لذا تسمى ىذه 

 (615، صفحة 6920)عالوي،  بمرحمة عمر المستوى الخاص وبتعبير آخر أحسن مرحمة لمتعمم في عمر الطفولة.
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 النمو العقمي: -
المخ  تتمخص أىم مظاىر النمو العقمي في ىذه المرحمة بالسرعة في النمو عكس نمو الجسم، حيث يزداد نمو

والجياز العصبي، وبذلك يرتفع مستوى اإلدراك الحسي لمدة الطفل، ويصبح أكثر دقة وينتقل من الموضوعات 
الحسية المادية إلى الموضوعات المعنوية المجردة، ويحب أن تتاح لمطفل أبواي النشاط العقمي واأللعاب العقمية 

 (614، صفحة 6920)عالوي،  التجاىات االيجابية المرغوب فييا.واليوايات، ما يسمح لتنمية قدراتو العقمية ونموىا في ا
 النمو االجتماعي: -

في ىذه المرحمة يفضل الطفل االندماج مع الجماعات، األصدقاء، األنداد، ويرجع ذلك إلى نضجو العقمي 
لى إيمانو بقيمة الجماعة في تحقيق  األىداف، وىذا يبدأ من شعوره بالوالء لمجماعة، وىكذا تتسع دائرة والوجداني، وا 

الكفل بعد أن كانت محدودة في نطاق األسرة لتشمل جماعة األصدقاء والزمالء في المدرسة والنادي الرياضي، 
والنظام والحي الذي يعيش فيو، كما أن القيم االجتماعية تبدأ في الظيور عنده فيبدأ باإليمان باحترام القانون 

واألعراف والتقاليد، وباحترام حقوق الغير كما يظير في ىذه المرحمة أيضا ميولو لمممكية وحرصو عمى الجمع 
 (71، صفحة 6996)عيساوي،  واالنتقاء كجمع الطوابع البريدية.

 النمو االنفعالي: -
واليدوء حيث أن الطفل ال يفرح بسرعة وال يغضب بسرعة كما كان في في ىذه المرحمة يمتاز الطفل باالتزان 

مرحل الطفولة المبكرة، فيو يفكر ويدرك ويقدر األمور المميزة لمغضب واالنفعال، ويقتنع إذا كان مخطئا كذلك 
التي  فيتغير موضوع الغضب، فبدال من االنفعال بسبب إشباع الرغبات المادية تصبح إىانة أو إخفاق من األمور

 (55، صفحة 6994)زىران،  تستشير انفعاالتو، أي األمور المعنوية.
 النمو الجنسي: -

تعتبر بداية ىذه المرحمة ما قبل البموغ الجنسي حيث لم يظير النشاط الجنسي بعد، إال أن الطفل يبدي 
" مرحمة ما قل المراىقة تتحدد فييا حامد عبد السالم اىتمامو الكبير  باألسئمة الخاصة بالفروق الجنسية، يقول 

لنشاط الجنسي والذاتي ومع سن البموغ تظير بعض األسئمة الخاصة بالوالدة أو مجيء األطفال، وقد يمارس الطفل ا
 الميول الجنسية نظرا لنمو الجياز التناسمي الذي يعمل عمى إثارة النشاط عند سن البموغ.

 النمو المغوي: -
دراكا لمعاني ومقاصد المغة، فيستطيع تمييز التباين والتماثل  يزداد الرصيد المغوي ويصبح الطفل أكثر اتفاقا وا 

بين الكممات، وكذا اكتساب رصيد لغوي ال بأس بو، وأكثر تحكما في معان ومقاصد المغة وتظير عند والتناقص 
 الطفل القدرة عمى التعبير الكتابي والشفيي.

 النمو الديني والخمقي: -
في ىذه المرحمة تزيد مكتسبات الطفل الدينية والخمقية وتكون أكثر عمقا وفيما، وىذا إلى مستوى نمو  
العقمية التي من خالليا يستطيع الطفل إدراك بعض المفاىيم التي تكونت لديو في المراحل السابقة حول  القدرات

التطبيقات التربوية، واإلسالمية سواء في مجال العبادة أو المعاممة أو القواعد العامة لمحياة الفردية أو الجماعية، 
دراكو ال الكون ىو مسير بعد الزماني والمكاني لمكون كمو، وأن ويستطيع الطفل أن يدرك من خالل نضج أفكاره وا 

 (27، صفحة 6007)السعيد،   ، وأن عظمة اهلل تتجمى في عظمة ىذا الكون لكل مكوناتو المدركة والغير المدركة.اهلل
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 (:سنة 21-9مميزات الطفل في مرحمة الطفولة المتأخرة ) -1-3-11
 الطفل في مرحمة الطفولة بعدة مميزات تتمثل في:يتميز 

 من أنسب المراحل السنية لمتخصص في أنواع النشاط المختمفة التي تتميز بالمرونة الحركية والرشاقة. -
 يفتقر الطفل في ىذه المرحمة لمقوة، السرعة، التحمل. -
 حركية في وقت قصير.يتميز في ىذه المرحمة بسرعة اكتساب، وتعمم الكثير من الميارات ال -
 القدرة عمى استيعاب الميارات ككل ثم التقميد. -
تطوير نمو الجياز العصبي والمركزي في ىذه المرحمة يساعد عمى سرعة التعمم الحركي ألول وىمة، كما يقوم  -

 بسرعة تثبيت الميارة الحركية .
 االىتمام بتمرينات القوة، الوثب، الرشاقة، القفز، التوازن. -
 (60، صفحة 6004)لشحاتة، جب أن تحتوي البرامج التدريبية عمى التمرينات التمييدية لأللعاب الكبيرة. ي -
 :والممارسة الرياضية سنة(12-9رة )الطفولة المتأخ -1-3-11 

من سن التاسعة تصبح حركاتو أكثر اقتصادية حيث أن الجياز المركزي العصبي يمتمك  ابتداءإن الناشئ 
كما يمتاز بالسرعة درة ممتازة لمتعمم واإلتقان مستوى عالي لمتحميل إذ أن الناشئ في ىذه المرحمة الحركية يظير ق
 (60)قاسم المندالوي وأخرون، صفحة  والقوة والرشاقة واالستجابة العالية والتوقيت والتعمم في ظروف مختمفة.

أن القدرات البدنية والنفسية لناشئي ىذه  عبد الرحمان''يمكن أن ندرب الناشئ عمى تعمم الميارات الرياضية يقول 
 (prikci, p. 3) المرحمة تساعد عمى تعمم الميارات الحركية والبد من توجيييم لمتدريب المتعدد الجوانب واالختصاص''.

أنو من  حيث لعاب،، لكي تعطي لمناشئ في األأىم المراحل وأنسبياىناك من يعتبر أن ىذه المرحمة من 
 .تخصص ضرورية لمناشئ ( مرحمةسنة34-;الضروري اعتبار ىذه المرحمة خاصة من )

عالي المستوى العند بداية السن المتأخر يستطيع الناشئ تعمم الحركات التي تكون في بعض األحيان ذات 
 (r-a arramen, p. 64) بات.الصعو من 
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  :خالصة
يتضح لنا أن عممية االنتقاء ال يمكن أن تكون إاّل وفق منيج المحور األول من خالل ما تطرقنا إليو في 

عممي شامل لجميع الجوانب المتعمقة بالمعبة، باإلضافة إلى أن االختبارات التي تعتبر من أحد الوسائل المستخدمة 
إلى  في عممية االنتقاء تتطمب من المدرب مستوى عممي ووسائل بحث متطورة لكي توفر لو أدق النتائج المؤدية

 المستوى العالي. 
من خالل ما سبق وفي المحور الثاني عامة يتضح أن التوجيو بالنسبة لمناشئين الموىوبين لمممارسة الرياضة 
المناسبة أمرا ضروريا، وخاصة في الوقت الحاضر فيو يتضمن المساعدة التي تقدم لمناشئ الذي يحتاج مساعدة 

 .ميادين الرياضيةنا ناجحا قادرا عمى أن يحقق ذاتو في الحتى ينمو في االتجاه الذي يجعل منو مواط
ىذا ما ينطبق عمى الناشئ المقبل إلى األندية الرياضية لممارسة الرياضة المناسبة لو، والتوجيو العممي السميم 

 الذي يؤدي حتما إلى النفع الذي يعود عمى الناشئ وعمى المجتمع ككل.
التي يمر بيا اإلنسان خالل حياتو،  اليامة مراحلالمن  الناشئين مرحمةأما في المحور الثالث تبين أن 

جديدة عميو، وخاصة وتحدث فييا عدة تغيرات، ىذه التغيرات تؤدي إلى اضطرابو وصعوبة تكيفو مع ىذه المرحمة ال
     طفولة المتأخرة.مرحمة ال
ه المرحمة، فيي تمعب دورا كبيرا في في ىذ لطفلالرياضات التي يميل إلييا اتساىم كرة القدم باعتبارىا من  

 تنفيسو عن مكبوتاتو  وما يخالج صدره كما تساعده في بناء عالقات اجتماعية. 
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 تمهيد:
في ىذا الفصل سوف نتطرق إلى ذكر بعض الدراسات المرتبطة بالبحث )السابقة، المشابية(، بحيث نتطرق 
لذكر كل ما ىو متعمق بيما من النقاط التالية: اسم ولقب الباحث، عنوان البحث، التاريخ، مستوى الدراسة، مشكمة 

ت جمع البيانات،أىم النتائج التي توصل ليا البحث، الفرضيات، المنيج المتبع، العينة وكيفية اختيارىا، أدوا
الباحث، أىم التوصيات واالقتراحات، بعدىا نقوم بالتعميق عمى  ىذه الدراسات بذكر أىم النقاط المشتركة التي تجمع 
الدراسات التي تناوليا الباحث من حيث المنيج المتبع، العينة وكيفية اختيارىا، األدوات المستعممة، أىم النتائج 

 متوصل إلييا. ال
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 الدراسات المشابهة: -2-1
 عرض الدراسات: -2-1-1
 :الدراسة األولى 
 فايز يحي حسين اليندي اسم ولقب الباحث:  -    

 ( سنة.41-41تحديد أسس انتقاء الناشئين في رياضة كرة اليد بالجميورية اليمنية )عنوان البحث:   -
 التساؤالت التي طرحها الباحث: -
 ىي األسس الخاصة بانتقاء الناشئين في كرة اليد؟ ما 
 أىم االختبارات البدنية والميارية  والفسيولوجية والنفسية الخاصة بانتقاء الناشئين لكرة اليد؟ ماىية 
 ىي أىم المعايير الميارية والفسيولوجية والنفسية الخاصة بانتقاء الناشئين لكرة اليد؟ ما 
 هدف البحث: -
  لمتعرف عمى أسس انتقاء الناشئين في كرة اليدوضع أساس عممي 
 فرضيات البحث: -
 .ىناك أسس خاصة بانتقاء الناشئين في كرة اليد 
 .توجد مجموعة من االختبارات البدنية والميارية والنفسية يمكن تحديدىا 
 ىناك مستويات معيارية يمكن تحديدىا ألىم الخصائص 
 منهج البحث المتبع: -
 المسحي المنيج الوصفي باألسموب 
 مجتمع وعينة البحث: -
 العب(  29في أندية أمانة العاصمة المتكونة من ) تمثل مجتمع البحث 
 ( 17أخذت العينة بطريقة عشوائية تتمثل في )ناشئ 
 االستبيانأدوات البحث : -
 أهم النتائج المتوصل إليها: -
   انتقاء الناشئين باستخدام المراجع العممية 
  االختبارات ألسس انتقاء الناشئينتم انتقاء وتقنين بطارية 
 تميزت مجموعة االختبارات المرشحة ببساطة وعدم التعقيد 
 أهم االقتراحات : -
 االعتماد عمى معايير ذو مستوى ممتاز وجيد لمقياسات المعتمدة بالنسبة لمجوانب الميمة 
 العمل عمى توفير أجيزة عممية حديثة لممساعدة في تقويم وتطوير العبي كرة اليد 
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 :الدراسة الثانية 
 : مراد شحات.اسم ولقب الباحث -
: االنتقاء و التوجيو الرياضي بين اإلمكانات الفطرية والمكتسبة ومدى انعكاسيا عمى األداء عنوان البحث -

 الرياضي بحث متمحور حول البطاريات واالختبارات المكيفة الخاصة بميدان ألعاب القوى.
 .9747 -9772: التاريخ -
 : الماجستير.سةمستوى الدرا -
الرياضيين بفضل البطاريات  كتشاف الموىوبينالنتقاء والتوجيو الرياضي دور في ا: ىل لعممية االمشكمة -

   واالختبارات، والتي قد تنعكس باإليجاب عمى األداء الرياضي الرفيع المستوى؟
 ىل لالختبارات أىمية في انتقاء وتوجيو العناصر الموىوبة في الرياضة؟ 
  إلى المستوى العالي الكتشافيم مبكرا عن طريق االختبارات؟ الرياضيينىل يمكن إرجاع وصول 
  و االختبارات المكيفة في الكشف عن اإلمكانيات الوراثية والمكتسبة  البطارياتىل يعتمد المدربون عمى

 لالنتقاء والتوجيو الرياضي؟
 ؟ياىل لكل تخصص من تخصصات ألعاب القوى، اختبارات خاصة ب 
 هدف البحث: -
 االنتقاء والتوجيو الرياضي لدى العناصر الموىوبة. التعرف عمى أىمية 
 .التنويو إلى الطرق الحديثة في عممية االنتقاء والتوجيو الرياضي 
 الفرضيات: -
 الفرضية العامة: -
  مكاناتيم الفطرية والوراثية التي تنعكس عممية االنتقاء والتوجيو الرياضي جد ىامة الكتشاف الموىوبين وا 

يجاب عمى األداء الرياضي وىذا بفضل البطاريات و االختبارات المكيفة.  باإلإ
 الفرضيات الجزئية: -
 .لالختبارات أىمية بالغة في انتقاء وتوجيو العناصر الموىوبة 
 عن طريق االختبارات. يمكن إرجاع وصول الرياضيين إلى المستوى العالي الكتشافيم مبكرا 
 الجوانب الوراثية والمكتسبة في عممية االنتقاء والتوجيو الرياضي اعتمادا عمى  يركز المدربون عمى

 البطاريات واالختبارات المكيفة.
 .في ألعاب القوى لكل اختصاص اختبارات خاصة بو 
  : ىو المنيج الوصفي.المنهج المتبع -
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مدرب موزعين  487عددىم بالتقريب  شممت عينة البحث مدربين ينشطون بالنوادي الرياضية، :عينة البحث -
وتم أخذ نسبة  9772 -9778 عمى جميع أقطار الوالية بما فييم مدربي المنتخب الوطني حسب إحصائيات فيفري

مدرب تم اختيارىم بطريقة  14لنحصل عمى عينة حجميا %93,22من المجموع الكمي وىي تقدر ب  10%أكثر
 عشوائية.

 :أدوات البحث -
 .الدراسات النظرية 
 .االستبيان 
 .أهم النتائج المتحصل عميها -
 في توجيو الناشئين. االختباراتعمى نتائج  الجزائريينالمدربين  اعتماد 
 لمرياضيينالمدربين لخصائص النمو بالنسبة  مراعاة. 
 يرى المدربون أن عممية التنبؤ ليست بالعمل السيل،بل تخضع لمقاييس ومعايير مدروسة من طرف 

 المجال.أخصائيين في ىذا 
 .عدم احترام سن التوجيو في ألعاب القوى وخص بالذكر المسافات الطويمة 
 :أهم االقتراحات -
  تدعيم تكوين المدربين حسب المعارف الحديثة فيما يخص مراحل االنتقاء والتوجيو الرياضي 
 .االحترام الصارم فيما يخص توجيو الموىوبين من ناحية السن المتعمق بالتخصص 
  باألخصائيين في مجال الكشف عن المواىب الرياضية وطرق انتقائيم وتوجيييم إلى التخصص االستعانة

 المالئم.
 .وجوب إتباع المعايير العممية  
  :الدراسة الثالثة 
 راشف عبد المؤمن اسم ولقب الباحث: -
 سنة(. 49-2أثر كفاءة المدرب في عممية االنتقاء الرياضي لدى الناشئين ) عنوان البحث: -
 9772 /9778 التاريخ: -
 ماجستير مستوى الدراسة: -
( سنة في األندية الجزائرية 49-2ىل لكفاءة المدرب أثر في عممية االنتقاء الرياضي لدى الناشئين ) المشكمة: -

 لكرة القدم؟
 ييدف الباحث من خالل بحثو ىذا إلى: هدف البحث: - 

  المدرب المثالي في كرة القدم.تقديم دراسة عممية حول ما يجب أن يكون عميو 
  إيجاد حمول كفيمة قادرة عمى رفع مستوى التكوين داخل معاىد وزارة الشبيبة والرياضة ومعاىد التربية البدنية

 والرياضية لمحصول عمى مدربين أكفاء.
 .اإلشادة بمحاسن المعرفة العممية واستخدام البرامج العممية في المجال الرياضي 
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 الفرضيات: -
عدم نجاح عممية االنتقاء الرياضي في األندية الجزائرية لكرة القدم يعود إلى غياب الخبرة الفرضية العامة:  -

 والكفاءة لدى المدربين المشرفين عمى الناشئين.
 الفرضيات الجزئية: -

  لمامو بمختمف العموم ، وكذا الخبرة في الميدان يساعدانو عمى الرصيد المعرفي العالي لممدرب الرياضي، وا 
 فيم األسس والمعاير العممية لعممية االنتقاء الرياضي لدى الناشئين.

 .التكوين الجيد لممدرب وتمقيو تكوينا خاصا بعممية االنتقاء يساىم في نجاح ىذه العممية 
  في مشاركة المدربين في الدورات والممتقيات العممية حول عممية االنتقاء يمكنيم من معرفة كل ما ىو جيد

 ىذا المجال.
 .ىو المنيج الوصفي المسحي منهج البحث: -
مدرب ينشطون في أندية كرة القدم  91وقع اختيار الباحث عمى عينة تتمثل في عينة البحث وكيفية احتيارها: -

 .باختيار العينة بطريقة عشوائيةلوالية الجزائر، وقام الباحث 
 االستبيان أدوات البحث: -
  توصل إليها الباحث:أهم النتائج التي  -

 غمبية المدربين الذين يشرفون عمى تدريب الناشئين تنقصيم الخبرة والكفاءة أ 
 المدربون ال يعرفون األسس العممية لعممية االنتقاء الرياضي. 
 .أغمبية النوادي ال تممك أدنى الوسائل لمقيام بعممية االنتقاء 

  :االقتراحاتأهم  -
  .إرسال المدربين في بعثات تكوينية إلى الخارج قصد االحتكاك مع المختصين في مجال االنتقاء 
 .اختيار مدربين يتميزون بالكفاءة العالية والخبرة الواسعة في المجال 
  إجراء الفحوصات الطبية عمى الالعبين قبل بداية ممارسة أي تخصص مع األخذ بعين االعتبار البنية

 و المرفولوجية لألطفال. الفيزيولوجية 
 رابعةالدراسة ال: 

 : مزاري فاتحولقب الباحث اسم -
بطاريات اختبارات لتقويم القدرات الميارية والبدنية أثناء عممية انتقاء السباحين الناشئين  اقتراح: عنوان البحث -

 سنة( 42-49لممرحمة العمرية )
 9749/9742 :التاريخ -
 : دكتوراهمستوى الدراسة -
 : ىل يمكن اقتراح بطارية اختبار ميارية وبدنية الستعماليا في عممية انتقاء السباحين الناشئين.مشكمة البحث -
 :أهدف البحث -
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 .التعرف المبكر عمى المواىب الرياضية 
  في األندية الجزائرية.معرفة حقيقة االنتقاء الرياضي 
  الشبابيةمحاولة مكافحة تسرب المواىب 

 :الفرضيات -
: يمكن اقتراح بطارية اختبارات لتقويم القدرات الميارية والبدنية الستعماليا في عممية انتقاء فرضية عامة - 

 السباحين.
 الفرضيات الجزئية: -

 ىناك نقص كبير في تطبيق بطارية االختبارات النتقاء السباحين الناشئين عمى مستوى أندية السباحة 
يعد كل من المؤىل العممي لممدرب أو إمكانية النادي أو تدخل مسئولي النادي في عممية االنتقاء عمى إعاقة 

 من طرق المدربين لتقويم القدرات الميارية والبدنية أثناء عممية انتقاء الناشئين  بطارية االختبار استعمال
ين الناشئين في تحديد القدرات الميارية بدقة وبصورة عممية تكمن أىمية اقتراح بطارية االختبارات أثناء انتقاء السباح

 وبالتالي اختيار سباحين أكفاء
 : اتبع الباحث المنيج الوصفيالمنهج المتبع -
 .مدرب وىي عينة غرضيو مقصودة 37تمثمت العينة في العينة وكيفية اختيارها: -
 واالختبارات.: استعمل الباحث المقابمة واالستبيان أدوات البحث -
 :النتائج المتوصل إليها -

  عممية االنتقاء الرياضي لمناشئين في السباحة تستمزم إتباع بطارية االختبارات البدنية والميارية بغية التحمي
 بالموضوعية العممية

  ء بالمالحظة أو المنافسة يجدون صعوبة في كيفية تدريب ىؤالالمدربون الذين يعتمدون عمى طريقة االنتقاء
 الشبان.

 .عدم االعتماد عمى األسس العممية وانتياج بطاريات مقننة يجعل فرصة نجاحيا ضعيفة 
  .كمما كان زاد المدرب في العمل عممي وموضوعي نقصت أخطائو  
 الدراسة الخامسة: 

  د الباقيعب عبد القادر:اسم ولقب الباحث -
( سنة في ضوء بعض المحددات 47/49القدم فئة )اختبارات انتقاء ناشئي كرة  بناء مجموعة حث:البعنوان  -

 المرتبطة بالتفوق في المعبة
 4229: التاريخ -
 دكتوراه: مستوى الدراسة -
 اختبارات لصفات البدنية لمناشئ. بناء مجموعة: ف البحثهد -
 : المنيج الوصفي باألسموب المسحي.المنهج المتبع -
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 اختيارىا بطريقة عشوائية.تم العب   947 العينة وكيفية اختيارها: -
 : االختبارات والقياسات.أدوات البحث -
  النتائج المتوصل إليها: -
 .أثناء انتقاء الناشئين وضع مستويات معيارية لالختبارات -
  تقنين بطارية االختبارات تساعد في قياس الصفات البدنية لمناشئين في كرة القدم.  -

 :الدراسة السادسة 
 بن قوة عمي: الباحثاسم ولقب  -
 عنوان البحث: -
 سنة( 49-44تحديد مستويات معيارية الختبار الموىوبين من الناشئين لممارسة كرة القدم )  
 أهداف البحث:  -

 * اختيار بطارية اختبارات موضوعية تعمل عمى اختيار الموىوبين من الناشئين.
 * تقييم قدرات الموىوبين الناشئين في كرة القدم.

 وضع معايير محددة يستند عمييا في اختيار الموىوبين.* 
 المنهج المتبع: -
 المسحي.نظرا لمتطمبات الدراسة تم إتباع المنيج الوصفي  
 العينة وكيفية اختيارها: -
 العب تم اختيارىا بطريقة عشوائية من مدارس رياضية لكرة القدم 417تمثمت العينة في  
 بطارية اختبارات )بدنية، فنية(. األدوات المستعممة:  -
 : أهم النتائج -
 تأرجح مستوى العينة مابين المتوسط والضعيف في اختبار السرعة مقارنة مع التوزيع الطبيعي.  *

* تذبذب لمستوى الالعب الجزائري ووجود فروق كبيرة في المستوى سواء من الناحية الميارية أو البدنية إذا ما 
 يع الطبيعي، كمما اتجينا إلى الجوانب كمما تحكم الالعب بالصفات البدنية.توزعت بمستوى التوز 

 بين المتوسط والضعيف في الميارات والصفات البدنية. * تأرجح مستوى الالعب الجزائري مقارنة بالالعب األجنبي
 أهم التوصيات: -

 حتى تكون مرجع لمعمل الميداني.* ضرورة استخدام مستويات معيارية التي توصمنا إلييا من خالل الدراسة 
* االعتماد عمى اختبارات عممية مقننة لتقدير المستوى البدني والمياري لدى الالعبين في مرحمة عمرية تعد بمثابة 

 خزان لألبطال.
  

 

 

 
 التعميق عمى الدراسات : -2-1-2
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عممية االنتقاء الرياضي وكيفية  من خالل الدراسات المشابية التي استدلينا بيا كانت كميا تصب في قالب      
الخروج من مبدأ العشوائية الغامضة إلى أساس عممي موضوعي واالستفادة من التقنيات الحديثة المتطورة في ىذا 
المجال، كما ركز الباحثون عمى الطرق واألسس العممية التي يجب االعتماد عمييا لضبط ىذه الطريقة ضبطا دقيقا 

 يثة لمرياضة.يتماشى والمتطمبات الحد
 دوات، النتائج(:األ العينة، )المنيج،مثل ن في نقاط الباحثين يشتركو  وجدنا أنا اتعند قراءتنا لمدراس

  من حيث المنهج:-
استخدم المنيج الوصفي في كل الدراسات وذلك لمالئمتو لطبيعة الموضوع كما أن الدراسة الحالية تستخدم نفس 

 المنيج 
 من حيث العينة: -
( عمى مجموعة من الالعبين الناشئين في كرة القدم، حيث اشتممت الدراسات 3 -1 -4اشتممت العينة في الدراسات ) 
التي ( عمى مجموعة من المدربين لفئة الناشئين، حيث تم اختيار معظم العينات بطريقة عشوائية إال الدراسة 9-2-1)

 قصدية. غرضيويارىا بطريقة قام بيا الباحث مزاري فاتح، تم اخت
 من حيث األدوات المستخدمة: -
( اشتركوا في 3-1-1( في أداة االستبيان، أما الباحثين في الدراسات )1-2-9-4اشترك الباحثون في الدراسات ) 

االختبارات، بحيث الباحث في الدراسة الرابعة استخدم االستبيان والمقابمة واالختبارات كأدوات لمقياس، والباحث في 
ة الخامسة استخدم االختبارات والقياس، أما بالنسبة لمباحث في الدراسة السادسة فقد اعتمد عمى االختبارات الدراس
 فقط.

 من حيث النتائج: -
( إلى نتائج مشتركة وىي أن االختبارات األداة األنسب من أجل التقويم 3-1-1توصل الباحثين في الدراسات ) 

 لمخروج من بوتقة العشوائية في انتقاء الناشئين. واالنتقاء، وىي الحل األمثل والعممي
ىي أن االنتقاء الرياضي الصحيح أي المبني عمى أسس عممية إلى نتيجة واحدة  كل الباحثين توصل كما 

تباع مراجع عممية ييدف إلى رفع المستوى الرياضي وتكوين فرق مستقبمية، ىذا من أجل تطوير قدرات  منظمة وا 
  الناشئ في الرياضة المناسبة.

 

 

 

 
 

 ة:خالص
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ومما ، لنتائجن في المنيج المتبع، وأداة جمع المعمومات، وابق توصمنا إلى أن الباحثين يشتركو من خالل ما س      
إلى أن انتقاء الناشئين باستخدام المراجع العممية واعتماد المدربين عمى نتائج االختبارات في  احثونسبق توصال الب
ىذا  إلى رفع المستوى الرياضي وتكوين فرق مستقبمية،تيدف  مراعاة المدرب لخصائص النمو مع توجيو الناشئين

 .من أجل تطوير قدرات الناشئ في الرياضة المناسبة
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 :تمهيد -
أجل التحقق من دقتيا تتعدى الجانب النظري المنطمق منو، يتطمب تدعيميا ميدانيا من إن أىمية أية دراسة و 

األدوات المناسبة اختيار المنيج العممي المالئم و  ىذا ما يتطمب من الباحث، توخي الدقة فيفرضيات الموضوع، و 
جل الوصول إلى نتائج كذا حسن استخدام الوسائل اإلحصائية، من أات، التي يعتمد عمييا فيما بعد و لجمع المعموم
 في تقدم البحث العممي بصفة عامة.  الضوء عمى اإلشكالية المدروسة، و دقة، تساىم في تسميط ذات داللة و 
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 :الدراسة األساسية -3-1
 :الوصفيالمنهج  -3-1-1

في أندية  والتوجيو عممية االنتقاء وصف ظاىرةوذلك للمدربين في الكشف عن أراء ا منيجىذا ال ناستخدما
 ب: ىو يتصفو حددة تتعمق بجماعة أو فئة معينة، كما يستخدم أيضا لموقف عمى قضية موالية البويرة

 دون زيادة .تعريف الظاىرة  -
مركز لمشكمة معينة، فيو ليس مجرد وصف عابر بل يتعدى ذلك ليصل إلى أعماق المشكمة أو وصف عميق و  -

 الظاىرة المراد دراستيا.
 :متغيرات البحث -3-1-2
 :المتغير المستقل-

المؤثر الرئيسي ىذا المتغير ىو الذي يعتبره الباحث المتغيرات اسم العوامل المؤثرة و يطمق عمى ىذا النوع من 
  (891، صفحة 3002)المنسي،  في الظاىرة أو السموك الذي يالحظو أو يدرسو ويسمى أيضا بمتغير التجريبي.

 .االنتقاء والتوجيه الرياضي تمثل المتغير المستقل في بحثنا في  
 :المتغير التابع -

ىو ما ينتج من اثر لممتغير المستقل، أي أن قيمة ىذا بمتغير االستجابة و  من المتغيراتيسمى ىذا النوع 
 المتغير تتغير وفقا لقيمة المتغير المستقل.       

 .  في كرة القدم الناشئينأما المتغير التابع فيو 
 :مجتمعال -3-1-3

نعني بمجتمع البحث جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث، فمجتمع الدارسة أو البحث إذن ىو جميع  
  األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين يكونون موضع البحث.

حسب المعمومات  مدارس مختمفة لمرياضة العب( ناشطين في180بين ومدر  6)يادو ن 6تكون مجتمع البحث من 
 (.2015/ 2014الموسم الرياضي  )بويرة لوالية المديرية الشباب والرياضة  من المتحصل عمييا

 :عينةال -3-1-4
يختارىا الباحث بأساليب مختمفة وبطريقة تمثل المجتمع األصمي وتحقق ىي جزء من مجتمع البحث األصمي 

 تغني الباحث عن مشقات دراسة المجتمع األصمي. و أغراض البحث 
وتمثل  وتسمى ىذه العينة عينة قصديو مسحية وذلك لصغر المجتمع. سنة( 12-9الناشئين) فئة مدربي كل تم اختيار
 . نوادي 6لمدربين  6في  عددىا

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



جراءاتومنيجية البحث                                                                   لثالثالفصل ا الميدانية وا   

 44 

 

 يوضح كيفية اختيار العينةالجدول )أ(:  -
 

 اإلحصائيات     
  
 

 لنواديا

 
 المدارس

 

 لمجتمعا     

  

 لعينةا   

 
 كيفية اختيارها       

  البويرة 1

 مدربين 6
   

 مدربين 6

 

تم اختيار كل المجتمع نظرا 
لصغر حجمو وتسمى ىذه العينة 

 بالعينة المسحية 

 العجيبة 2

 عين بسام 3

 بئر غبالو 4

 سور الغزالن 5

 ةاأل خضري 6
 مدارس 6 المجموع   

 مديرية الشباب والرياضةالمصدر: 
 :البحثمجاالت  -3-1-5

 :المجال البشري -
 نادي.  6مدرب ل 6تكون من 

 :المجال الزمني -
 02/05/2015:من ابتداءعمى المدربين وجمعو  قمنا بتوزيعو  وتحكيمو االستبيانبعد موافقة األستاذ المشرف عمى  

 .08/05/2015إلى  
 :المجال المكاني-

 عب.مالالاألماكن وذلك لعدم وجود المدربين في  مختمففي  ينمدرب 6مى عيع االستبيان لقد قمنا بتوز 
 :البحث أدوات -3-1-6
 :االستبيان -

يعتبر االستبيان أحد وسائل البحث العممي الذي يستعمل عمى نطاق واسع من اجل الحصول عمى بيانات أو 
 دوافعيم أو معتقداتيم. الناس أو ميوليم أو اتجاىاتيم و  معمومات تتعمق بأحوال

أداة تتضمن مجموعة من األسئمة أو الجمل التي يطمب من المفحوص اإلجابة عنيا بطريقة يحددىا االستبيان و 
 الباحث، حسب أغراض البحث.

 :كانت محاور االستبيان كالتاليسؤال تم طرحيا عمى المدربين و  20تكون االستبيان من  
 والتي توفر لنا معمومات عن  ( خامسلن السؤال األول حتى السؤال االمحور األول متكون من األسئمة ) م

 .المستوى أو التحصيل العممي لدى المدربين
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 عن تي توفر لنا المعمومات ( الالتاسع حتى السؤال السادسمن السؤال )حور الثاني متكون من األسئمة الم
 اكتشافمدى إتباع األسس العممية الحديثة في انتقاء الناشئين من طرف المدربين والتي تساعد عمى 

 .  القدرات و المواىب
 عشر(التي توفر لنا المعمومات حول العاشر حتى الخامس المحور الثالث متكون من األسئمة )من السؤال 

 .لماذا التوجيو ميم الستمرارية ممارسة الرياضة المناسبة
 ومات معمعشرون( التي توفر لنا  السؤال من األسئمة ) من السؤال السادس عشر حتى المحور الرابع متكون

 .حول إدراك المدربين بخصائص المرحمة المناسبة لالنتقاء و التوجيو
 صدق االستبيان: -

 :بعد االنتياء من صياغة األسئمة الخاصة باالستبيان انتقمنا إلى قياس مدى صدقو من خالل ما يمي
االستبيان، وعميو فقد تم يعتبر التحكيم من طرف األساتذة بمثابة الموجو األول لتحديد ثغرات ونقائص * التحكيم: 

عرض االستبيان عمى أستاذين من المعيد بغرض تحكيمو، ثم تم طرحو عمى األستاذ المشرف ومن خالل ذلك تم 
 الوقوف عمى بعض الثغرات والنقائص منيا:

زالة البعض اآلخر -   إضافة بعض األسئمة وا 
 تعويض بعض األسئمة المفتوحة باألسئمة المغمقة - 
 :اإلحصائية وسائلال -3-1-7
 :النسب المئوية -

    الفئةتكرارالنسبة المئوية = 
التكراراتمجموع

 (18، صفحة 8911)نبيل،  . 

 المحسوبة: 2كا -

 ²(ت ن -مج)ت م=3كا

 ت ن            
 ت م= التكرار المشاىد والمالحظ. -
 ت ن= التكرار النظري. -
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 خالصة: -
من خالل ىذا الفصل واستنادا إل منيجية البحث العممي تم اختيار المنيج الوصفي كمنيج متبع، وتحديد 

الستبيان كوسيمة لجمع مجتمع وعينة البحث، بحيث تم اختيار مجتمع البحث كميا كعينة لمدراسة، واستخدمنا ا
)النسب المئوية،  اإلحصائيةتحددت مجاالت البحث، وتطرقنا في ىذا الفصل أيضا إلى تحديد الوسائل المعمومات 

 .ليا في الفصل الرابعالتي سنقوم باستعما المحسوبة( 3كا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 عرض وتحميل ومناقشة النتائج                                                                 رابع   الفصل ال

 48 

 تمهيد: -
سوف يتم التطرق إلى عرض وتحميل ومناقشة نتائج االستبيان  وبعد تفريغ نتائج االستبيان  في ىذا الفصل

لمقيام بالتحميل ومقارنة النتائج  : النسب المئوية، الدائرة النسبية، كاف تربيع،اإلحصائيةباستعمال بعض الطرق 
عطاءلمتأكد من صدقيا واستخالص استنتاج عام  وذلك بالفرضيات المستقبمية التي  والتوصيات بعض االقتراحات وا 

 .   الرياضي تخدم المدربين ومجال االنتقاء
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 :المدربينبالخاص تستبيان اال نتائجعرض وتحميل  -4-1
عممية اء الرياضي لو عالقة بفيمو لعممية االنتقالمستوى العممي لممدرب و :المحور األول نتائج عرض تحميل -4-1-1

 . االنتقاء الرياضي
 ؟ لديك المستوى العممي أو التحصيل الدراسيىو  ما: التسؤال األول -
 .معرفة المستوى العممي لممدربين الغرض منه: -
 .ممدربينل لمستوى العمميايمثل (: 11)الجدول رقم  -

 اإلجابات
 2كا التكرارات

 محسوبة
  2كا

 مجدولة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 داللة
 % ت

 83.33% 5 تقني سامي

 دالة 4 0.05 9.49 15.66

 00% 0 ليسانس

 00% 0 ماجستير

 00% 0 دكتورا

شيادات 
 أخرى

مستشار في 
 الرياضة

1 %16.66 

 %011 6 لمجموعا

 (11)رقم بياني يوضح النتسب المئوية لمجدولال الشكل

 
المدربين  تمثل% 72.22من خالل الجدول نالحظ أن النسبة الكبرى المتمثمة في  :الجدول ومناقشة تحميل -

%، 05.56فيي  مستشار في الرياضة، أما المدربين المتحصمين عمى الشيادة تقني ساميالمتحصمين عمى شيادة 

 دكتوراه.ماجستير  ليسانس ممتحصمين عمى شيادةواضح ل يابغ ظ في حين نالح
وىذا يدل عمى وجود فروق  8.38 المجدولة 2أكبر من كا 04.55 المحسوبة 2من خالل الجدول نالحظ أن كا

وقدرت نسبتيا تقني سامي شيادة  حاممي وذلك عند 3 ودرجة الحرية 1.14ستوى الداللة عند مة ذات داللة إحصائي
72.22%. 

وانعدام  ،ت التي يعمل بيا مدربي كرة القدمتنوع في الشياداال يوجد   ومن خالل ما سبق يتضح لنا أن :اتستنتاج-
ى أن وىذا يدل عم  تقني ساميالمدربين يمتمكون شيادة معظم إذ أن المستويات العالية مثل الدكتوراه و الماجستير، 

 قد ينعكس سمبا عمى مينة التدريب وعممية االنتقاء. ونقص المستويات العميا بأس بو ال مستوى المدربين ىو مستوى

 تقنً سامً

 لٌسانس

cs

 ماجٌستٌر

 دكتوراه
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 ؟سنة01إلى  8من  االصاغرقدم لصنف ما ىو عدد السنوات التي أمضيتيا كمدرب في كرة ال:التسؤال الثاني-
 معرفة مدى خبرة المدربين. ه:الغرض من -
 : يمثل سنوات خبرة المدربين. 2الجدول رقم  -

 اإلجابات
 2كا التكرارات

 محسوبة
 2كا

 مجدولة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 داللة الحرية

 % ت
 %50 2 سنوات 5إلى  1من 

 غير دالة 1 1.14 4.88 1
 %22.22 1 سنوات 01إلى 5من 

 %16.67 1 فما فوق 01من 

 %011 6 المجموع

 (12)رقمالشكل البياني يوضح النتسب المئوية لمجدول 
 

 
سنوات،  4إلى  0من المدربين تنحصر خبرتيم بين  %41من خالل الجدول نالحظ  أن تحميل ومناقشة الجدول: -

الباقية فيي تمثل %05.56 سنوات، أما  01إلى  4المدربين الذين يممكون خبرة عمل من % .22.22بينما تمثل نسبة
 سنوات عمل فما فوق.   01المدربين الذين يممكون خبرة 

وجود فروق  عدم وىذا يدل عمى  4.88 المجدولة 2من كا أقل 0المحسوبة 2من خالل الجدول نالحظ أن كا
سنوات التي قدرت  4إلى  0من  اإلجابة، وذلك عند 1ودرجة الحرية  1.14ستوى داللة عند م ذات داللة إحصائية

 %41نسبتيا 
 5م يمتمك خبرة تقل عن ىذا يدل عمى أن أغمبية مدربي فئة الناشئين تنقصيم الخبرة مادام معظمي اتستنتاج:-

، بدون مدرب مؤىل ويمتمك خبرة ويتزود بالجديد في المجال لن تتحقق أىداف الرياضة بصفة عامة وأىداف سنوات
 (222، صفحة 0996)حماد،  ىم قاعدة الممارسة. االنتقاء بصفة خاصة، فالناشئون

 
 
 
 
 

 سنوات  5أقل من 

 سنوات 10إلى  5من 

 سنوات فما فوق 10من
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 ؟ ىل شاركت في انتقاء وتشكيل فرق جيوية أو وطنية:التسؤال الثالث-
 .نسبة المدربين الذين شاركوا في انتقاء وتشكيل الفرق معرفة ه:الغرض من -
 .المدربين الذين شاركوا والذين لم يشاركوا في تكوين فرقيمثل  :13الجدول رقم  -

النسب  التكرارات اإلجابات
 المئوية

 2كا
 محسوبة

 2كا
 مجدولة

مستوى 
 داللة

درجة 
 الحرية

 داللة

 %55.56 3 نعم

 %22.22 1 ال دالةغير  0 1.14 2.73 0.66

 %011 5 مجموع

 
 (13)وضح النتسب المئوية لمجدول رقمالشكل البياني ي

 
 
 
 
 
 
 
ونسبة نعم أجابوا %  55.56المقدرة نسبتيم الجدول أن أغمبية المدربين و الل يتضح من ختحميل ومناقشة الجدول: -

 .بالمن المدربين أجابوا  22.22%
وجود فروق ذات  عدم وىذا يدل عمى 2.73 المجدولة 2من كا أقل 1.55 المحسوبة 2من الجدول نالحظ أن كا

المشاركة في  أي  نعمبوذلك عند المدربين الذين أجابوا ، 0ودرجة الحرية  1.14مستوى داللة عند  داللة إحصائية
 .%55.56كانت نسبتيم و بعممية االنتقاء  تكوين فرق من أجل اكتساب الخبرة 

فمن الضروري  في تشكيل وتكوين فرق مستقبمية، شاركواتضح لنا أغمبية المدربين يتائج من خالل الن اتستنتاج: -
يدعم معارفو المتعمقة بعممية االنتقاء، و كذلك و  يكتسب الخبرة  لكي تكوين فرقيشارك في عمى مدرب كرة القدم أن 

 ليضمن الحصول عمى أفضل  النتائج بعد القيام بيذه العممية. 
 
 
 
 
 
 
 

 ال

 نعم



 عرض وتحميل ومناقشة النتائج                                                                 رابع   الفصل ال

 52 

 ؟ مفيوم االنتقاء في لعبة كرة القدمما ىو  الرابع:التسؤال  -
 معرفة إدراك المدربين لعممية االنتقاء ه:الغرض من -
 المدربين حول مفيوم االنتقاء أراء يمثل :(14)رقم الجدول  -

 اإلجابات
 2كا التكرارات

 محسوبة
 2كا

 مجدولة
 مستوى
 الداللة

 درجة
 داللة الحرية

 % ت
عممية 
 توجيو

1 0% 

 دالة 1 1.14 4.88 7
عممية 
 اختيار

4 72.22% 

توجيو 
 واختيار

0 05.56% 

 %011 5 المجموع

 (14)المئوية لمجدول رقم البياني يوضح النتسبالشكل 
 
 
 
 
 
 
 
أجابوا بأن عممية االنتقاء ىي عممية اختيار نالحظ من الجدول أعاله أغمبية المدربين تحميل ومناقشة الجدول: -
 كانت نسبتيم وتوجيو أجابوا بأن عممية االنتقاء ىي عممية اختيار أما المدربين الذين،%72.22كانت نسبتيم و 

 عن عممية االنتقاء بأنيا عممية توجيو فكانت منعدمة.  اإلجابةأما بالنسبة  ،05.56%
د فروق ذات داللة و وجوىذا يدل عمى  4.88 المجدولة2من كاأكبر  6 المحسوبة 2من الجدول نالحظ أن كا

ىي عممية  االنتقاء عمميةأجابوا بأن ، وذلك عند المدربين الذين 1ودرجة الحرية  1.14مستوى داللة عند  إحصائية
 .%72.22وكانت نسبتيم اختيار 

ين أن عممية االنتقاء الرياضي في مفيوم المدربين ىي خالل ما سبق التوصل إليو من نتائج تب مناتستنتاج: -
: االنتقاء ىو عممية اختيار أفضل العناصر تتطمب الدقة في اختيار إبراهيمحماد مفتي  عممية اختيار وىذا يؤكده

 .(222، صفحة 0996)حماد،  من ناحية المواىب واإلمكانات الالعبين
 
 
  

 توجٌه

 اختٌار

اختٌار 
 وتوجٌه
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 ؟موىوبين في كرة القدم تيتمون بــ )الجانب البدني، المياري، كل الجوانب(أثناء انتقاء الناشئين ال:الخامسالتسؤال  -
 الجوانب التي يعتمد عمييا المدرب في انتقاء الناشئين. معرفةض منه:الغر  -
 .الجوانب التي يعتمد عمييا المدرب في عممية االنتقاء يمثل(:15)الجدول رقم  -

 اإلجابات
 2كا التكرارات

 محسوبة
 2كا

 مجدولة
 مستوى
 الداللة

درجة 
 الحرية

 داللة

 % ت
 %11 1 البدني

6 4.88 1.14 1 

 

 

 %05.56 0 المياري دالة 

 %72.22 4 كل الجوانب

     %011 5 المجموع

 (15)الشكل البياني يوضح النتسب المئوية لمجدول رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 يركزون أثناء عممية االنتقاء عمى كل الجوانب من المدربين %72.22نسبة  نالحظ أنتحميل ومناقشة الجدول: -

من المدربين يركزون عمى الجانب المياري، وقد استبعد المدربون الجانب البدني والجانب من  %05.56ونسبةأما 
 إجاباتيم.

د فروق ذات داللة و وج  وىذا يدل عمى4.88المجدولة 2من كا أكبر 6 المحسوبة 2من الجدول نالحظ أن كا
، وذلك عند المدربين الذين كانت إجابتيم بالتركيز عمى كل 1ودرجة الحرية  1.14عند مستوى داللة  إحصائية

 .%72.22الجوانب والتي كانت نسبتيم 
 كل الجوانب المدربين يعتمدون ، ونالحظ أن تام لمجانب البدني غياب المتوصل إلييا توضح النتائج اتستنتاج: -

إن المحددات األساسية لعممية االنتقاء ىي المحددات البدنية أحمد  بتسطويتسي، وكما يقول أثناء عممية االنتقاء
 .(448، صفحة 0999)بسطويسي،  فولوجيةر والموالميارية 

 
 
 

 مورفولوجً

 البدنً

 المهاري

 كل الجوانب
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إتباع األسس العممية الحديثة في انتقاء الناشئين يساعد عمى  :عرض و تحميل نتائج المحور الثاني -4-1-1-
    القدرات والمواىب.اكتشاف 

 ؟التحاق الناشئين باألندية يستوجب اختبار لالنتقاءىل  :(16م)التسؤال رق -
 يستوجب اختبار لالنتقاء من عدمو يرون أنو الذين المدربين معرفة نسبة ه:الغرض من -

 . ءاختبار االنتقاب لوجوب القيام المدربين نسبة يمثل (:16)الجدول رقم 
 
 

 

 
 

 (16)البياني يوضح النتسب المئوية لمجدول رقم الشكل

 
 لاللتحاقكل المدربين أجابوا بأنو يستوجب وجود اختبار لالنتقاء  من الجدول تبين أنتحميل ومناقشة الجدول: -

 .بفرق الناشئين 
د فروق ذات داللة و وج وىذا يدل عمى 2.73 المجدولة2من كا أكبر  5المحسوبة 2من الجدول نالحظ أن كا

 .أجابوا بنعم الذين ، عند المدربين0ودرجة الحرية  1.14مستوى داللة عند  إحصائية
 التحاقيمقبل  الناشئين نتقاءلال اختبار يستوجب وجود تبين بأنومن خالل ما سبق الوصول إليو  اتستنتاج: -

  .وىذا لمحصول عمى أفضل الناشئين في األندية باألندية
 
 
 
 
 
 
   

 نعم

 ال

 اإلجابات
 2كا التكرارات

 محسوبة
 2كا

 مجدولة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 داللة
 % ت

 %011 6 نعم
 %1 1 ال دالة  0 1.15 2.84 6

 %011 6 المجموع
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 ؟ : ىل لالختبارات والقياس أىمية في انتقاء الناشئين وتكوينيمالتسابعالتسؤال  -
 .أىمية االختبارات والقياس في انتقاء الناشئين معرفة الغرض منه: -
 .عمى االختبارات والقياس رأي المدربين حول االعتماد يمثل(:17)الجدول رقم  -

 اإلجابات
 2كا التكرارات

 محسوبة
 2كا

 مجدولة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 داللة
 % ت

 %100 6 نعم

 %0 0 ال دالة  0 1.14 2.73 6

 100% 5 المجموع

 (17)الشكل البياني يوضح النتسب المئوية لمجدول رقم
 

 
ى االختبارات كل المدربين أجابوا بأنيم يعتمدون عم أننالحظ  والرسم البياني ن الجدولمتحميل ومناقشة الجدول: -

 خالل عممية االنتقاء.
د فروق ذات داللة و وج وىذا يدل عمى 2.73 المجدولة2من كا أكبر5 المحسوبة 2من الجدول نالحظ أن كا

أىمية في عممية  والقياس أي لالختبارات نعماإلجابة ، وىذا عند 0ودرجة الحرية  1.14مستوى داللة عند  إحصائية
 .االنتقاء

أىمية في عممية  والقياس المدربين أجمعوا عمى أن لالختبارات من خالل النتائج أول ما يالحظ أن اتستنتاج: -
 م في عممية االنتقاء.ادور ى والقياس االنتقاء وىذا ما يؤكد أن لالختبارات

 
 
 
 
 
 
 

 نعم

 ال
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 ؟عممية االنتقاء الرياضي  ءمعايير دولية أثنامى ىل تعتمد عالثامن:التسؤال  -
 .معايير دولية في عممية االنتقاء ين لمدى استخدام المدرب معرفةه:الغرض من -
 في عممية االنتقاء.لمعايير دولية  بينيمثل مدى استخدام المدر (:18)الجدول رقم  -

 اإلجابات
 2كا التكرارات

 محسوبة
 2كا

 مجدولة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 داللة
 % ت

 %55.56 3 نعم

 

0.66 

 

2.73 

 

1.14 

 

0 

 
غير 
 دالة

 %22.22 1 ال

 011 11 المجموع

 (18)المئوية لمجدول رقمالشكل البياني يوضح النتسب 

 
نسبة المدربين الذين أجابوا بنعم كانت نسبتيم  نرى أن والرسم البياني من خالل الجدولتحميل ومناقشة الجدول: -

  %22.22يعتمدون عمى المعايير الدولية خالل عممية االنتقاء كانت نسبتيم  أما الذين أجابوا بأنيم ال55.56%
د فروق و وجعمى عدم  وىذا يدل   2.73 المجدولة2من كا صغرأ  1.55 لمحسوبةا 2من الجدول نالحظ أن كا

بأنيم يعتمدون عمى معايير إجابة المدربين عند  ، وذلك0ودرجة الحرية  1.14مستوى داللة عند  ذات داللة إحصائية
 .%55.56التي كانت نسبتياو  دولية

ىذا ما ، و ير عممية يبنى عمييا االنتقاءيمعاقاء ىي المجوء إلى من أىم الطرق المتبعة في عممية االنت اتستنتاج: -
م أني وادالمدربين قد أك من %55.56نسبة  نجد أن (17)بمالحظة النتائج في الجدول رقم  يدعم أىميتيا في االنتقاء،

  .ير الدولية يوىذا يدعم أىمية االعتماد عمى المعا عممية االنتقاء عمى معايير دولية في  ونعتمدي
 
  
 
 
 
 
 

 ال

 نعم
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 ؟ )أىمية بالغة، تساعد في االنتقاء، ليس ليا أىمية( ىل ترى أن لالختبارات التاتسع: التسؤال -
 .  أىمية االختبارات بالنسبة لعممية االنتقاء معرفة ه:منالغرض  -
 .رأي المدربين حول أىمية االختبارات يوضح(:19)الجدول رقم -

 اإلجابات
 2كا التكرارات

 محسوبة
 2كا

 مجدولة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 داللة الحرية

 % ت
 %05.56 0 أىمية بالغة

3 4.88 1.14 1 
غير 
 دالة

تساعد في 
 عممية االنتقاء

4 66.66% 

 %16.67 1 ليس ليا أىمية

 %011 5 المجموع

 (19)الشكل البياني يوضح النتسب المئوية لمجدول رقم
 

 
بأن االختبارات تساعد في عممية  أجابوا من المدربين %55.56وكانت النتائج كالتالي الجدول:تحميل ومناقشة  -

أما نسبة  %05.56أجابوا بأن لالختبارات أىمية بالغة في عممية االنتقاء فكانت  ، أما نسبة المدربين الذيناالنتقاء
 .%05.56الذين أجابوا بأن ليس ليا أىمية فكانت أيضا 

فروق ذات  وجودعدم عمى  وىذا يدل 4.88المجدولة2من كا صغرأ 2 المحسوبة 2نالحظ أن كامن الجدول 
عند المدربين الذين أجابوا بأن االختبارات تساعد  ، ، وىذا1ودرجة الحرية  1.14 الداللة عند مستوى داللة إحصائية

 . %66.66كانت نسبتيم و  في عممية االنتقاء
تساعد في عممية االنتقاء وىذا أمر االختبارات  يرون أننتائج الجدول أوضحت أن أغمبية المدربين  اتستنتاج: -

 ي يعتمد عمييا في عممية االنتقاء.إيجابي ألن االختبارات ىي من أىم الطرق الت
ثباتا و االختبارات تكون أكثر صدقا  ألن ىذهالنتقاء الجيد ل توفر لممدرب كل المعمومات الالزمة االختباراتإن 

 (20، صفحة 2119)محمود،  .وموضوعية
 
 
 

 أهمٌة بالغة

تساعد فً 
عملٌة 
 االنتقاء

لٌس لها 
 أهمٌة
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 عرض وتحميل نتائج المحور الثالث: التوجيه مهم التستمرارية ممارتسة الرياضة المناتسبة -4-1-3-
 ؟)ىام، ىام نسبيا، ليس ىام( لممارسة كرة القدمىل تعتقد أن التوجيو الرياضي :ال العاشرالتسؤ  -
 أىمية التوجيو الرياضي لممارسة كرة القدم عرفةىو مه:الغرض من -
  رأي المدربين لعممية التوجيو في كرة القدم يمثل(:11)الجدول رقم  -

 اإلجابات
 2كا التكرارات

 محسوبة
 2كا

 مجدولة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 داللة
 % ت

 %72.22 4 ىام

 دالة 1 1.14 4.88 7
 %05.56 0 ىام نسبيا

 %1 1 ليس ىام

 %011 5 المجموع

 (11)الشكل البياني يوضح النتسب المئوية  لمجدول رقم

 
التوجيو الرياضي لممارسة كرة  من المدربين أجابوا بأن %72.22ظيرت النتائج كالتالي تحميل ومناقشة الجدول: -

أما اإلجابة بأن التوجيو الرياضي لممارسة كرة القدم ليس  ،اميم نسبي منيم أجابوا بأنو %05.56 نسبة، و القدم ىام
 ىاما كانت منعدمة.

فروق ذات داللة  عمى وجود وىذا يدل 4.88المجدولة 2من كا كبرأ 6 المحسوبة 2من الجدول نالحظ أن كا
عند المدربين الذين أجابوا بأن التوجيو  الداللة، ، وكانت ىذه 1ودرجة الحرية  1.14مستوى داللة  عند إحصائية

 .%72.22وكانت نسبتيم  الرياضي لممارسة كرة القدم ىام
وىذا من نتائج الجدول تبين أن معظم المدربين أجمعوا عمى أىمية التوجيو الرياضي لممارسة كرة القدم  اتستنتاج: -

أن اإلرشاد والتوجيو عممية تؤدي  : frof hlichفروليتش يقول عممية ضرورية،   لتوجيوإذا فايؤكد أىمية التوجيو 
إلى استشارة الفرد من أجل مساعدتو عمى تقيم نفسو، وتقيم الفرص المتاحة لو، وزيادة قدرة الفرد عمى القيام 

مكاناتو الطبيعية.  (29، صفحة 0992)القذافي،   باالختيار وفقا لقدراتو وا 

 
 
 

 هام

 هام نسبٌا

 لٌس هام
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 ىل عممية توجيو لمناشئين ضرورية لتكوين الالعبين ذوي المستويات العالية؟:عشر الحاديالتسؤال  -
 معرفة ضرورة التوجيو في تكوين الالعبين ذوي المستويات العالية  منه: الغرض -
 ل رأي المدربين في ضرورة التوجيو لتكوين الالعبينيمث(:11)الجدول رقم  -

 داللة
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 مجدولة

 2كا
 محسوبة

 تكرارات
 اإلجابات

 ت %

غير 
 دالة

0 1.14 2.73 2.66 

 نعم 4 72.22%
 ال 0 05.56%
 المجموع 5 %100

 (11)الشكل البياني يوضح النتسب المئوية  لمجدول رقم
 

 
 
 
 
 
 
 
بنعم أي عممية  منيم أجابوا %72.22كانت إجابات المدربين عمى النحو التالي، نسبة تحميل ومناقشة الجدول: -

 بال.من المدربين أجابت %05.56ونسبة ، المستويات العالية عبين ذويالال توجيو الناشئين ضرورية لتكوين
فروق ذات  عمى عدم وجود وىذا يدل 2.73 المجدولة2من كا صغرأ 1.8 المحسوبة 2من الجدول نالحظ أن كا

 .%72.22نعم التي كانت نسبتيا  اإلجابة، وكان ىذا عند 0ودرجة الحرية  1.14مستوى داللة عند  داللة إحصائية
دل عمى أىمية التوجيو لمناشئين ي أجابوا بنعم وىذا ما من خالل ىذه النتائج يظير أن معظم المدربين اتستنتاج: -

وألن التوجيو ىو العممية الثانية بعد االنتقاء وىو يساعد الفرد عمى  العاليةمن أجل تكوين الالعبين ذوي المستويات 
                                                           . وقدراتو وذلك من أجل تطويرىا والوصول إلى أعمى المستويات فيم نفسو

 
 
 
 
 
 
 
 

 نعم

 ال
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 كرة القدم؟ما ىو اليدف من توجيو الناشئين في (: 12التسؤال رقم) -
 معرفة اليدف من توجيو الناشئين في كرة القدم.: الغرض منه -
 يبين رؤية المدربين لميدف األمثل من توجيو الناشئين في كرة القدم.  (:12) الجدول رقم -

 داللة
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 مجدولة

 2كا
 محسوبة

 تكرارات
 اإلجابات

 ت %

غير 
 دالة

1 1.14 4.88 1 

22.22% 1 
 اإلمكاناتتطوير 

 الفطرية لمطفل

05.56% 0 
مساعدة المدربين 
 لمعمل مع الناشئين

41% 2 
السماح لمناشئين 

 بالتعرف عمى قدراتيم
 المجموع 5 %100

 (21رقم) البياني يمثل النتسب المئوية لمجدول الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أن إجابات المدربين كانت عمى النحو التالي من خالل الجدول و الرسم البياني نالحظ تحميل ومناقشة الجدول: -

يرو أن  %22.22ىو السماح ليم بالتعرف عمى قدراتيم، و  يرو أن اليدف من توجيو الناشئين في كرة القدم 41%
 يساعد المدربين لمعمل مع الناشئين. بأنو أجابوا %05.56، واليدف منو ىو تطوير اإلمكانات الفطرية لمطفل

وىذا يدل عمى عدم وجود فروق ذات  2.73المجدولة  2كاأصغر من 0المحسوبة 2كامن الجدول نالحظ أن 
المدربين الذين أجابوا بأن اليدف من توجيو  وذلك عند 1ودرجة الحرية  1.14مستوى الداللة  عند داللة إحصائية

  %41 السماح لمناشئين بالتعرف عمى قدراتيم وكانت نسبتيمئين في كرة القدم ىو الناش
من خالل نتائج الجدول نجد أن ىناك اختالف بين إجابات المدربين، فيناك من أجاب بأن اليدف من  تستنتاج:ا-

لك ىو تطوير دراتيم، ومن أجاب بأن اليدف من ذتوجيو الناشئين في كرة القدم ىو السماح ليم بالتعرف عمى ق
ت التي أن التوجيو مجموعة من الخدما :محمد حتسن عالويالفطرية لمطفل وىذا أمر إيجابي حيث يرى اإلمكانات 

 .(282، صفحة 2112)عالوي،   وذالك لتطوير إمكاناتو تيدف إلى مساعدة الفرد عمى أن يفيم نفسو

تطوٌر االمكانات 
 الفطرٌة للطفل

مساعدة المدربٌن 
 للعمل مع الناشئٌن

السماح للناشئٌن 
 للتعرف على قدراتهم
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 ؟)الموجو الرياضي، اآلباء، الزمالء( رأيك ىل التوجيو إلى ممارسة الرياضة يتم عن طريقحسب (:13التسؤال رقم )
 معرفة األشخاص الذين يقومون بعممية التوجيو.منه:  الغرض

 يقوم بعممية التوجيو. الذي يبين رأي المدربين في من (:13الجدول رقم )

 داللة
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 مجدولة

 2كا
 محسوبة

 تكرارات
 اإلجابات

 ت %

 6 4.88 1.14 1 دالة

1% 1 
الموجو 
 الرياضي

 اآلباء 4 72.22%
 الزمالء 0 05.56%
 المجموع 5 %100

 (13رقم) البياني يمثل النتسب المئوية لمجدول الشكل

 
 %72.22من خالل الجدول والمنحنى البياني، كانت إجابات المدربين عمى النحو التالي تحميل ومناقشة الجدول: -

أجابوا بأن التوجيو يكون من طرف  %05.56اآلباء، ونسبة أجابوا بأن التوجيو لمممارسة الرياضة يكون عن طريق 
 الزمالء، أما عن طريق الموجو الرياضي فكانت النسبة منعدمة.

وىذا يدل عمى وجود فروق ذات  5.99المجدولة2كامن  كبرأ6المحسوبة   2كامن خالل الجدول نالحظ أن 
المدربين الذين أجابوا بأن اآلباء ىم الذين عند  1ودرجة الحرية  1.14وذلك عند مستوى الداللة داللة إحصائية 

 .%72.22يوجيون األطفال لممارسة الرياضة وكانت نسبتيم 
عن طريق  مممارسة الرياضة يتمالمدربين أجابوا بأن التوجيو ل معظممن خالل النتائج المتحصل عمييا اتستنتاج: 

، فجيل اآلباء بمواىب وقدرات الموجو إليو الرياضي وىذا ما يؤدي إلى عدم نجاح الطفل في نوع النشاط  اآلباء
وليذا السبب يجب أن تتم عممية التوجيو عن الطفل أو حبيم لرياضة محددة يجعميم يخطئون في توجيو أبنائيم، 

 طريق أخصائيين في ىذا المجال.
 
 
 
 

 الموجه الرٌاضً

 االباء

 الزمالء
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 ؟في عممية التوجيو يىو الدور الذي يقوم بو الموجو الرياض : ما(14لتسؤال رقم )ا-
 معرفة الدور الذي يقوم بو الموجو الرياضي في عممية التوجيو. :الغرض منه-
 يبين رأي المدربين في الدور الذي يقوم بو الموجو الرياضي. (:14الجدول رقم )-

 داللة
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 مجدولة

 2كا
 محسوبة

 تكرارات
 اإلجابات

 ت %

غير 
 دالة

1 1.14 4.88 1 

41% 2 
المساعدة في التوجيو 

 ختيارواال

05.56% 0 
تحقيق رغبات وميول 

 الناشئين

22.22% 1 
المساعدة عمى اختيار 

 الرياضة المناسبة
 المجموع 5 %100

 (14رقم ) البياني يمثل النتسب المئوية لمجدول الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
الجدول والرسم البياني نالحظ أن المدربين الذين أجابوا بأن الدور الذي يقوم  خالل منتحميل ومناقشة الجدول:  -

أما المدربين الذين أجابوا بـأن دوره يكمن في  %41 واالختيار كانت نسبتيمبو الموجو ىو المساعدة في التوجيو 
أما المدربين الذين أجابوا بأن دوره يكمن في المساعدة عمى  %05.56تحقيق ميول ورغبات الطفل كانت نسبتيم 

   . %22.22اختيار الرياضة المناسبة كانت نسبتيم
وىذا يدل عمى عدم وجود فروق  4.88المجدولة  2كاأصغر من  0المحسوبة 2كامن خالل الجدول نالحظ أن 

الدور الذي  المدربين الذين أجابوا بأن وذالك عند 1ودرجة الحرية  1.14مستوى الداللة  عند ذات داللة إحصائية
 . %41المساعدة في التوجيو واالحتيار أي عند نسبة  يقوم بو الموجو ىو

جيدا في  الموجو الرياضي من خالل الجدول والرسم البياني تبين أن أغمبية المدربين يفيمون دور االتستنتاج: -
 مفيوم عممية االنتقاء : المدرب الناجح يعيحماد مفتي إبراهيموىذا أمر إيجابي، كما قال الدكتور  توجيوعممية ال
 (222، صفحة 0996)حماد،   ره أثنا ىذه العمميةودوره فييا حيث يعتبر الموجو األساسي لكافة واجباتو ودو  والتوجيو

المساعدة فً التوجٌه 
 واالختٌار

تحقٌق مٌول ورغبات 
 الطفل

المساعدة فً اختٌار 
 الرٌاضة المناسبة
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لالنتقاء والتوجيو يساعد  ةالمدربين بخصائص المرحمة المناسب إدراكعرض وتحميل نتائج المحور الرابع:  -4-1-4-
 الناشئين عمى تطوير قدراتيم

 أثناء انتقاء وتوجيو الناشئين ؟ىل يأخذ بالفروق الفردية :(15التسؤال رقم )-
 .معرفة إذا كان يؤخذ بالفروق الفردية أثناء عممية االنتقاء والتوجيو الغرض منه:-
 .دربين في األخذ بالفروق الفردية من عدمياميبين نسب ال (:15الجدول رقم )-

درجة  داللة
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 مجدولة

 2كا
 محسوبة

 تكرارات
 اإلجابات

 ت %

غير 
 دالة

0 1.14 2.73 2.66 

 نعم 4 72.22%
 ال 0 05.56%
 المجموع 5 %100

 (15رقم ) البياني يمثل النتسب المئوية لمجدول الشكل

 
يجب أن  بأنومن خالل الجدول والرسم البياني نالحظ أن نسبة المدربين الذين أجابوا  تحميل ومناقشة الجدول: -

أما المدربين الذين كانت إجابتيم بال  ،%72.22يأخذ بالفروق الفردية أثنا عمميتي االنتقاء والتوجيو كانت نسبتيم 
 .%05.56قدرت نسبتيم بـــ 

وىذا يدل عمى عدم وجود فروق  2.73مجدولة 2كا أقل من  1.55محسوبة 2كا من خالل الجدول نالحظ أن 
وىذا عند المدربين الذين أجابوا بأنو يجب أن يأخذ  0ودرجة الحرية 1.14ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 .%72.22بالفروق الفردية أـثناء عممية االنتقاء والتوجيو وكانت نسبتيم 
المدربين يرون بأن الفروق الفردية عامل أساسي  من خالل النتائج التي توصمنا إلييا تبين أن معظماتستنتاج:  -

    بأنو توجد فروق فردية بين األطفال في سن خدم عوض البتسيوني، وكما يرى لنجاح عمميتي االنتقاء والتوجيو
 والفروق العقمية واالجتماعية وعمينا مراعاة ىذه الفروق.( سنة وتكمن في الفروق الجسمية والفروق المزاجية 8-01)

 (26، صفحة 0992)البسيوني، 
 
 
 
 

 نعم

 ال
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 االنتقاء والتوجيو؟ قبل الطبية اتىل يخضع الناشئين لمفحوص (:16) رقم التسؤال -
 عممية االنتقاء والتوجيو. قبل طبية اتمعرفة ما إذا كان ىناك فحوص الغرض منه: -
 عممية االنتقاء. قبلالطبية  اتيوضح رأي المدربين ألىمية الفحوص (:16الجدول رقم) -

 داللة
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 مجدولة

 2كا
 محسوبة

 تكرارات
 اإلجابات

 ت %

 6 2.73 1.14 0 دالة

 نعم 6 011%
 ال 0 1%

 المجموع 5 %100
 (16رقم ) يمثل النتسب المئوية لمجدولالبياني  الشكل

 

 
: من خالل الجدول نالحظ أن كل المدربين يعتمدون عمى الفحوصات الطبية قبل عمميتي تحميل ومناقشة الجدول-

 االنتقاء والتوجيو.
وىذا يدل عمى وجود فروق ذات داللة  2.73جدولة م  2كا أكبر من 5محسوبة  2كامن خالل الجدول تبين أن 

وذلك عند كل المدربين ألنيم يعتمدون عمى الفحوصات قبل  0ودرجة الحرية  1.14إحصائية عند مستوى الداللة 
 عمميتي االنتقاء والتوجيو

نستنتج من الرسم البياني والجدول أن المدربين أجمعوا عمى استخدام الفحوصات الطبية النتقاء  :اتستنتاج -
 جعل عممية االنتقاء أكثر دقة وفعالية.، وىذا يالناشئين

 
 
 
 
 
 
 

 نعم

 ال
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  لبداية ممارسة كرة القدم؟ حسب رأيك ما ىو السن المناسب(:17ؤال رقم)التس -
 معرفة السن المناسبة لبداية ممارسة كرة القدم. الغرض منه: -
 لممارسة كرة القدم. ضح رأي المدربين في السن المناسبيو  (:17الجدول رقم) -

 داللة
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 مجدولة

 2كا
 محسوبة

 تكرارات
 اإلجابات

 ت %

غير 
 دالة

1 1.14 4.88 3 

 سنوات 7قبل  1 1%
 سنوات 9-7من 3 55.56%
 سنة 02-9من  1 22.22%
 المجموع 5 %100

 (17رقم ) البياني يمثل النتسب المئوية لمجدول الشكل

 
من المدربين الذين أجابوا بأن السن  %55.56من خالل الجدول نالحظ أن نسبة تحميل ومناقشة الجدول: -

من المدربين أجابوا بأن السن المناسب ىو  %22.22، أما نسبة تسنوا 8 -6المناسب لممارسة كرة القدم ىو من 
  سنوات فكانت النسبة منعدمة. 6أما بالنسبة لسن قبل سنة،  01-8من

وىذا يدل عمى عدم وجود فروق ذات  4.88مجدولة   2كا أقل من 3محسوبة   2كا من خالل الجدول تبين أن
أجابوا بأن السن المناسب وذلك عند المدربين الذين  1لحرية ودرجة ا 1.14داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 .%55.56سنوات وكانت نسبتيم   8 - 6لممارسة كرة القدم ىو من 
من خالل النتائج المتحصل عمييا من الجدول تبين أن معظم المدربين أجمعوا عمى أن السن المناسب  اتستنتاج: -
سنة ، بينما اختمف  01-8مناسب ىو سنوات، أما بقية المدربين فيرون أن السن ال 8 -6مارسة كرة القدم ىو من لم

وىناك من  ( سنوات01-7المناسب ىو من) ى أن السنالخبراء حول السن المناسب لممارسة كرة القدم، فيناك من ير 
 .المدربين إجابات وىذا ما يصب في  (سنة01-8يرى بأن السن المناسب ىو من )

 
 
 
 
 

 سنوات 7قبل 

 سنوات 9-7من 

 سنة 12-10من 
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 ما ىي السبل المتبعة لجمب األطفال لممارسة لعبة كرة القدم؟ (:18التسؤال رقم ) -
 معرفة السبل المتبعة لجمب األطفال لممارسة كرة القدم. الغرض منه: -
 يبين نسبة أراء المدربين حول السبل المتبعة لجمب األطفال.(:18الجدول رقم) -

 داللة
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 مجدولة

 2كا
 محسوبة

 تكرارات
 اإلجابات

 ت %

غير 
 دالة

1 1.14 4.88 1 

23.22% 1 
دارس م

 تعميمية
 ذات الطفل 0 05.56%

41% 2 
عن طريق 

 اآلباء
 المجموع 5 %100

 (18الشكل البياني يمثل النتسب المئوية لمجدول رقم )

 
من المدربين أجابوا بأن السبل المتبعة لجمب  %41من خالل الجدول نالحظ أن نسبة  تحميل ومناقشة الجدول: -

المتبعة ىي من المدربين أجابوا بأن السبل  %22.22، ونسبة اآلباءاألطفال لممارسة كرة القدم ىي عن طريق 
 من المدربين أجابوا بأن السبل المتبعة ىي ذات الطفل.  %05.56مدارس تعميمية، ونسبة

وىذا يدل عمى عدم وجود فروق ذات  4.88جدولة م  2كا أقل من 0محسوبة  2كا من خالل الجدول تبين أن 
وذلك عند المدربين الذين أجابوا بأن السبل المتبعة لجمب  1ودرجة الحرية 1.14داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 % . 41 وكانت نسبتيم اإلباءاألطفال لممارسة كرة القدم ىي عن طريق 
من خالل نتائج الجدول المتحصل عمييا تبين أن معظم المدربين يرون بأن السبيل األفضل لجمب  اتستنتاج:-

وىذا يدل عمى أن لآلباء دور كبير في توجيو أطفاليم نحو ممارسة ىذه المعبة  اإلباءالطفل لممارسة كرة القدم ىو 
مبني  اآلباءوقد يكون ىذا التوجيو من لموىبة وقدرات أطفاليم  اآلباءوىذا األمر قد يكون سمبي وذلك لجيل بعض 

بقية المدربين أجابوا بأن السبل المتبعة  أماعمى حبيم ليذه المعبة وليس توجييا مبنيا عمى قدرات وموىبة الطفل، 
لجمب األطفال لممارسة كرة القدم يتم عن طريق المدارس وىذا األمر ربما يكون إيجابي وذلك لوجود بعض 

    الكفاءات لتوجيو األطفال لممارسة ىذه المعبة.
 

 مدارس تعلٌمً

 ذات الطفل

 عن طرٌق االباء
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 أثناء االنتقاء والتوجيو؟ واالجتماعيةالجوانب النفسية  االعتبارىل تأخذ بعين  (:19التسؤال رقم) -
 معرفة ما إذا كانت الجوانب النفسية واالجتماعية تأخذ بعين االعتبار.الغرض منه: -
 يوضح نسبة رأي المدربين في األخذ بالجوانب النفسية واالجتماعية من عدميا. (:19الجدول رقم) -

 داللة
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 مجدولة

 2كا
 محسوبة

 تكرارات
 اإلجابات

 ت %

غير 
 دالة

0 1.14 2.73 0.66 

 نعم 3 55.56%
 ال 1 22.22%
 المجموع 5 %100

 (19رقم ) البياني يمثل النتسب المئوية لمجدول الشكل

 
نسبة المدربين الذين أجابوا بأنيم يعتمدون عمى الجوانب  من الجدول نالحظ أن تحميل ومناقشة الجدول: -

 .%22.22أما الذين أجابوا العكس فكانت نسبتيم  %55.56ية كانت نسبتيم والجوانب النفس االجتماعية
وىذا يدل عمى عدم وجود فروق  2.73جدولة م 2كاقل من أ 1.55محسوبة  2كامن خالل الجدول تبين أن  

عند المدربين الذين وذلك عند اإلجابة ال وذلك  0يةودرجة الحر  1.14ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 .%55.56ييتمون بالجوانب النفسية واالجتماعية حيث كانت نسبتيم 

 معظم المدربين ييتمون بالجوانب االجتماعية والنفسية أما بقيةمن خالل ما سبق التوصل إليو نجد أن  اتستنتاج:-
ىذه الجوانب قد تؤثر سمبا أثناء عمميتي االنتقاء والتوجيو إن ف، وحسب رأينا فيم ال ييتمون بيذه الجوانب المدربين

فقد يفشل الطفل رغم قدراتو وموىبتو وذلك لتأثير العوامل االجتماعية مثل: الفقر، البعد عن مراكز التدريب.....، 
 .... مثل التوحد، مشاكل عائمية مثل الطالقأما العوامل النفسية قد تكون ىناك أمراض نفسية 

 
 
 
 
 
 
 

 نعم

 ال
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 :ىل تراعون خصائص النمو لدى الناشئين أثناء الحصص التدريبية؟(20لتسؤال رقم)ا-
 معرفة ما إذا كانت خصائص النمو تؤخذ بعين االعتبار عند االنتقاء والتوجيو. الغرض منه:-
 يوضح رأي المدربين حول خصائص النمو عند االنتقاء والتوجيو. (:20الجدول رقم)-

 داللة
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 مجدولة

 2كا
 محسوبة

 تكرارات
 اإلجابات

 ت %

 5 2.73 1.14 0 دالة

 نعم 5 011%
 ال 1 1%

 المجموع 5 %100
 (21رقم ) البياني يمثل النتسب المئوية لمجدول الشكل

 
من خالل الجدول تبين أن كل المدربين يراعون خصائص النمو ويولونيا أىمية كبرى  تحميل ومناقشة الجدول:  -

 .%011عند انتقاء الناشئين وكانت نسبتيم 
وىذا يدل عمى وجود فروق ذات داللة  2.73مجدولة  2كاأكبر من  5حسوبة م 2كاأن  من الجدول أعاله تبين
 .%011المدربين ألن إجاباتيم كانت موحدة أي  د كلوذلك عن 0ودرجة الحرية  1.14 إحصائية عند مستوى الداللة

من خالل المنحنى نستنتج أن كل المدربين يراعون خصائص النمو لدى فئة الناشئين ويولونيا اىتماما  اتستنتاج: -
 .كبيرا مما يساعد في تطوير قدرات الناشئ وتحقيق األفضل في المستقبل

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نعم

 ال
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 النتائج بالفرضيات: اقشة ومقابمةمن -4-2
 :توصمنا إلى النتائج التالية المتعمقة بالفرضية األولى من خالل االتستبيان -
(وذلك ما تبينو النسبة المئوية التي سنة 01-8لمدربي فئة الناشئين) ر(يماجست -)دكتوراهالمستوى األكاديمي غياب - 

 .ساميتقني المدربين المتحصمين عمى شيادة من  %72.22تتمثل في 
 .أغمبية المدربين شاركوا في انتقاء وتشكيل فرق جيوية -
 .(، أثناء عممية االنتقاء.معظم المدربين أكدوا أنيم يعتمدون عمى كل الجوانب )الميارية، البدني، المورفولوجي.. -
 .االنتقاء الرياضي ىو عممية اختيار أفضل العناصر الموىوبة -

ر في حين أن معظم المدربين غياب تام لشيادات الدكتوراه والماجستي توصل ليا توضحالنتائج الممن 
المدربين  أن فيما اتضح ،متحصمين عمى شيادة تقني سامي وىي شيادة ال بأس بيا مقارنة بالشيادات األخرى

يوضح  ىذا مايفيمون عممية االنتقاء الرياضي وذلك باعتمادىم عمى كل المحددات أثناء عممية االنتقاء الرياضي، 
 .أن المدربين يتمتعون برصيد معرفي ال بأس بو لكي يستوعبوا عممية االنتقاء مما يؤدي إلى انتقاء أفضل الناشئين

األخيرة ومنو  اء الرياضي لو عالقة بيذهفيمو لعممية االنتقالمستوى العممي لممدرب و أن القول من ىنا يمكننا 
                                                             .تحققت قد األولى نستطيع أن نقول أن الفرضية

 :المتعمقة بالفرضية الثانيةالنتائج المتوصل إليها من خالل االتستبيان  -
 لالختبارات والقياس أثناء عممية االنتقاء.أىمية يولون كل المدربين  -
 .االنتقاءأغمبية المدربين يعتمدون عمى المعايير الدولية أثناء عممية  -
 ختبارات تساعد في عممية االنتقاء.أغمبية المدربين يرون بأن اال -

من خالل النتائج تبين أن المدرب يعي بأن أساس نجاح عممية االنتقاء يكون باالعتماد عمى االختبارات 
أفضل  كتشافتساعد في ا ير دوليةيالمبنية عمى معا كون االختباراتوالقياسات التي تعتمد عمى معايير دولية، 

 .تعطي لعممية االنتقاء طابع عمميالمواىب و 
شاف القدرات الحديثة في انتقاء الناشئين تساعد عمى اكت من ىنا يمكن القول أن إتباع األسس العممية 

 قد تحققت. الثانية قول أن الفرضيةال والمواىب ومنو يمكن
 :لثةبالفرضية الثامقة النتائج المتوصل إليها من خالل االتستبيان المتع-
 .المدربون يرون بأن التوجيو ىام لمممارسة كرة القدمأغمبية  -
 جل المدربين أكدوا عمى أىمية توجيو الناشئين من أجل تكوين العبين ذو مستوى عالي. -
 المدربون يعون ىدف التوجيو الرياضي.  -
 أغمبية المدربين يفيمون دور الموجو الرياضي جيدا.    -

جيدا ويرون بأن عممية التوجيو ىامة  يفيمون دور الموجو أن أغمبية المدربينتوضح الل النتائج من خ
، ومن ىنا نستنتج أن عممية التوجيو ذات مستويات عالية وأنيا ضرورية في تكوين العبين ذو لممارسة كرة القدم

 لممستويات العالية.طابع مستمر ألنيا تبدأ بعد عممية االنتقاء وتستمر حتى وصول الالعبين 
من ىنا نستطيع القول أن التوجيو ميم الستمرارية ممارسة الرياضة المناسبة، ومنو يمكن القول أن الفرضية   

  الثالثة قد تحققت.
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 :رابعةمقة بالفرضية الالنتائج المتوصل إليها من خالل االتستبيان المتع
معظم المدربين يرون بأن الفروق الفردية عامل أساسي لنجاح عممية االنتقاء والتوجيو ليذا يجب أخذىا بعين   -

 االعتبار.
 المدربون أجمعوا عمى استخدام الفحوصات الطبية في عممية االنتقاء الرياضي. -
 أغمبية المدربين ييتمون بالجوانب النفسية واالجتماعية لمناشئين. -
 ن يراعون خصائص النمو ويولون أىمية كبيرة عند االنتقاء.المدربو  -
 سنة(. 01-6أغمبية المدربين أجمعوا أن السن المناسب لممارسة كرة القدم ىو من ) -

النتائج توضح أن أغمبية المدربين يستخدمون الفحوصات الطبية ويولون اىتماميم بالجوانب  ىذه من خالل
أخذون بعين االعتبار الفروق الفردية الموجودة عند الناشئين ويراعون خصائص النفسية واالجتماعية، كما أنيم ي

، وىذا ما يبين أن أغمبية سنة( 01-6النمو لدييم، كما أنيم يرون أن السن المناسب لممارسة كرة القدم ىو من )
 اف المواىب.المدربين يدركون خصائص النمو والمرحمة المناسبة لالنتقاء والتوجيو وىذا يساعد عمى اكتش

من ىنا يمكن القول أن الفرضية الرابعة التي تقول بأن إدراك المدربين لخصائص المرحمة المناسبة لالنتقاء والتوجيو 
 تساعد الناشئين عمى تطوير قدراتيم قد تحققت.

 والمتمثمة فين الفرضية العامة يو بعد مقارنة النتائج بالفرضيات توصمنا إلى أتوصل إلال من خالل ما سبق
 قد تحققت. كرة القدم لمناشئينفي  مستقبمية إنشاء فرق اىتمام المدربين بعممية االنتقاء والتوجيو يساعد في أن
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 خالصة: -
 بعممية االنتقاء، اء الرياضي لو عالقةفيمو لعممية االنتقالمستوى العممي لممدرب و  بعد دراستنا ليذا الفصل تبين أن

تباع األسس العممية الحديثة في انتقاء الناشئين تساعد عمى اكتشاف القدرات والمواىب، كما أن التوجيو ميم  وا 
دراك المدربين لخصائص المرحمة المناسبة لالنتقاء والتوجيو تساعد الناشئين  الستمرارية ممارسة الرياضة المناسبة، وا 

إنشاء  ل أن اىتمام المدربين بعممية االنتقاء والتوجيو يساعد فيعمى تطوير قدراتيم، ومن ىنا ومما سبق يمكن القو 
 .كرة القدم لمناشئينفي  مستقبمية فرق
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 االتستنتاج العام: -
 إنشاء فرق اىتمام المدربين بعممية االنتقاء والتوجيو يساعد في: تطرقنا إلييا والمتمثمة في بعد الدراسة التي

راسة ومن خالل الفرضيات المطروحة وعمى ضوء ما توصمت إليو نتائج ىذه الد، كرة القدم لمناشئينفي  مستقبمية
ىذه عمما أن  أفضل الالعبين ده مباشرة إلى انتقاءو قيوفيمو لمحددات االنتقاء درب مملالمستوى العممي  توضح أن
االنتقاء  فيفطرقيم  ،يحققو معظم المدربيناألمر الذي عممي، باستخدام أسموب  عناصراختيار أفضل ال ىيالعممية 

النتائج السابقة  منعمى ما سبق التوصل إليو  ااستنادوحسب رأينا و  ،النيج العمميإتباعيم األسس العممية و تدل عمى 
 ىعم ، مشاركة المدربين في انتقاء وتكوين فرق جيوية، واعتمادىمذا األمر إلى عدة عوامل من بينيايمكن إرجاع ى

األسس العممية الحديثة في انتقاء الناشئين  إتباعاتضح أن  اكل الجوانب أثنا عممية االنتقاء وفيميم ليذه العممية، كم
يساعد عمى اكتشاف القدرات والمواىب، كما سبق وتوصمنا إليو أن المدربين يقومون باالختبارات والقياس وفقا 

ايجابي،  أمر يعتبر وىذا لتدعيم عممية االنتقاءخاصة  جد ضرورياستخداميا يعد إذ ، لمعايير ذات طابع دولي
 ضل.ول عمى مردود أفالحص فيالسير وفق منيج عممي بل يساىم  ال يعتبر فقطات فقيام المدربين بيذه الخطو 
أن أغمبية المدربين أجمعوا عمى أن التوجيو عممية ميمة لممارسة كرة القدم وتكوين العبين نالحظ من النتائج 

أن التوجيو ميم الستمرارية ممارسة الرياضة ذو مستوى عالي، كما أنيم يفيمون دور الموجو جيدا، كما اتضح 
يساعد الناشئين عمى تطوير قدراتيم، ، كما أن إدراك المدربين بخصائص المرحمة المناسبة لالنتقاء والتوجيو المناسبة

وذلك بمراعاة الفروق الفردية الموجودة بين الناشئين واالعتماد عمى الفحوصات الطبية أثناء االنتقاء وعدم إىمال 
السن المناسب لمممارسة، مما سبق التوصل إليو مع مراعاة خصائص النمو و  انب النفسية واالجتماعية لمناشينالجو 

 .كرة القدم لمناشئينفي  مستقبمية إنشاء فرق اىتمام المدربين بعممية االنتقاء والتوجيو يساعد فيأن من نتائج تبين 
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، وانطالقا س تم توضيحيا في مختمف جوانب ىذا البحث الل جميع المعطيات النظرية والتطبيقية التيخمن 
   لمناشئين منمن المشكمة المطروحة، وبعد عرض النتائج وتحميميا بخصوص موضوع االنتقاء والتوجيو الرياضي 

ع نظرا لمستوى أندية البويرة م قد تبدو غير منطقية  ندية والية البويرة فيذه النتائجسنة ( عمى مستوى أ 90-21) 
 .ق في القسم الوطني األول والثانيأي فريأندية الواليات الشمالية لمبالد، ونظرا لعدم وجود 

ن واقع االنتقاء والتوجيو في ميدان كرة القدم فكان اليدف الذي يرمى إليو موضوع البحث ىو الكشف ع 
  .في عممية االنتقاء والتوجيو الرياضي سس العمميةبة ألندية البويرة ،وذلك وفقا لألبالنس

إلنجاز ىذا البحث قمنا بوضع فرضية عامة  تمحورت فيما يمي: اىتمام المدربين بعممية االنتقاء والتوجيو 
أو عدم صحتيا، عرضنا يساعد في إنشاء فرق مستقبمية في كرة القدم لمناشئين، ولتحقق من صحة ىذه الفرضية 

مال قانون النسب المؤوية وكاف مربع لمكشف عمى عينة البحث استبيان من إعدادنا، وبعد فرز النتائج قمنا باستع
 عن مدى داللة األجوبة المتحصل عمييا لمتأكد من ثبات أو نفي الفرضيات الفرعية المقترحة.

الفروق الفردية أثنا عممية االنتقاء والتوجيو الرياضي  االعتباركشفت الدراسة أن معظم المدربين يأخذون بعين 
مدربين عمى عمم مسبق أنو في المستقبل تظير فروق واضحة وذات قيمة فعالة، لألطفال، ويرجع ذلك غمى كون ال

وكذلك لدييم فكرة واضحة بحتمية عممية االنتقاء كأساس لمكشف عن الموىوبين ونجاح العممية التدريبية والوصول 
 غمى األداء الرياضي الرفيع المستوى.

رة القدم، ألنو يستخدم في جميع مجاالت حياة الفرد كما بينت ىذه الدراسة أن التوجيو الرياضي ضروري في ك
الرياضي، ولوجود عدة نشاطات وتخصصات تستوجب التوجيو المستمر لمرياضي حتى يتعرف عمى التخصص 

  المالئم لو.
من خالل ىذه الدراسة االنتقاء والتوجيو الرياضي يسيران جنبا إلى جنب في لعبة كرة القدم ألن ىذه العممية 

  فيما بينيما.متكاممة 
من خالل ما سبق يتضح جميا الرعاية واالىتمام الكبيرين بانتقاء وتوجيو الناشئين لممارسة لعبة كرة القدم في 

 والميارات المطموبة لممارسة كرة القدم.والقدرات  واالستعداداتأندية والية البويرة، والتي تتوفر فييم الميول 
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إن االنتقاء والتوجو المبني عمى أسس عممية صحيحة دون إىمال جميع الجوانب لو دور كبير في الوصول 
بالالعب إلى أعمى مستوى من ناحية األداء، ومن خالل الدراسة التي قمنا بيا وكذا أراء المدربين فيما يتعمق بعممية 

انطالقا من ىذه صول بفئة الناشئين إلى المستوى العالي، االنتقاء والتوجيو، ومن أجل االنتقاء والتوجيو األمثل  لمو 
 :الدراسة يمكننا تقديم بعض االقتراحات والتوصيات التالية

تدعيم تكوين المدربين حسب المعارف الحديثة فيما يخص مراحل االنتقاء والتوجيو الرياضي والتوصية الجادة  -
 عمى األخذ بيا.

 الموىوبين المتعمق بالتخصص.االحترام الصارم فيما يخص توجيو  -
 االستعانة باألخصائيين في مجال الكشف عن المواىب الرياضية وطرق انتقائيم وتوجيييم إلى التخصص المالئم -
 وجوب إتباع معايير عممية في عممية االنتقاء والتوجيو الرياضي. -
 لمثمى.االعتماد عمى االختبارات كمقياس، كون المدربين يرون بأنيا الطريقة ا -
 ترك عممية التنبؤ لذوي االختصاص في ىذا المجال. -
 ضرورة وجوب مواكبة التطور العممي الحاصل في عممية االنتقاء والتوجيو الرياضي. -
ضرورة االكتشاف الموىوبين في الرياضة ألن الوصول إلى األداء الرياضي الرفيع المستوى ال يتسنى ألي كان،  -

 الموىوبين.بل لفئة معينة من بينيا 
 عمى المدربين األخذ بمبدأ الفروق الفردية في القدرات واالستعدادات البدنية في انتقائيم وتوجيييم لمرياضيين. -
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 جامعة البويرة

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 التخصص: التدريب الرياضي

 

 اســـتــبــــــيان

 موجهة للمدربين

في إطار إنجاز مذكرة لنيل شيادة الماستر في عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية تحت 
 سنة{12-9عمى مستوى أندية البويرة}في كرة القدم وجيو الرياضي لمناشئين والت االنتقاءعنوان: 

نرجو من سيادتكم ممئ ىذه االستمارة بصدق وموضوعية، ونتعيد أن كامل البيانات المجمعة بواسطة 
 ىذه االستمارة ستكون سرية وال تكون إال ألغراض  عممية، وشكرا عمى تعاونكم.

 الطالب:                                                     إشراف األستاذ: إعداد

 د/ خيري جمال  -                                          بوصيقع ياسين -

 

 

 

 

 2014/2015الموسم الجامعي: 

 



 األخيرة.لو عالقة بيذه  : المستوى العممي لممدرب وفيمو لعممية االنتقاءالمحور األول -

 المستوى أو التحصيل العممي لديك ؟     ما ىو -1س

 دكتورة. 
 ماجيستر أو ماستر 
 ليسانس 
 تقني سامي 
 رى أذكرىا........................شيادات أخ 

 ما ىي عدد سنوات الخبرة الميدانية ؟-2س

 1سنوات5إلى. 
 5سنوات10إلى 
  سنوات10أكثر من 

 وتكوين فرق جيوية ووطنية؟ انتقاءىل شاركت في  -3س

 نعم 
 ال 

 ما ىو مفيوم االنتقاء؟ -4س

 اختيار 
 توجيو 
 اختيار وتوجيو 

 أثناء انتقاء الناشئين في كرة القدم تيتمون؟ -5س

 الجانب البني. 
 الجانب المياري 
 كل الجوانب 

 .القدرات والمواىب  اكتشافإتباع األسس العممية الحديثة في انتقاء الناشئين يساعد عمى لثاني :المحور ا - 

 ىل التحاق الناشئين باألندية يستوجب اختبار لالنتقاء ؟-6س

 نعم 
 ال 



 في انتقاء الناشئين وتكوينيم ؟ أىميةىل لالختبارات والقياس -7س

 نعم 
 ال 

 ؟نتقاءالا دولية أثناء عممية ريمعاي ىل تعتمد عمى-8س

 نعم 
 ال 

 ىل ترى أن لالختبارات ؟ -9س

 بالغة أىمية 
 تساعد في االنتقاء 
 .ليس ليا أىمية 

 التوجيو ميم الستمرارية ممارسة الرياضة المناسبة المحور الثالث : -

 التوجيو الرياضي لممارسة كرة القدم ؟ أنىل تعتقد  -10س

 ىام. 
 ىام نسبيا 
 ليس ىام 

 المستويات العالية ؟ ىل عممية التوجيو لمناشئين ضرورية في تكوين الالعبين ذوي-11س

  نعم 
 ال 

 ما ىو اليدف من تكوين الناشئين في كرة القدم ؟ -12س

 تطوير اإلمكانات الفطرية الموجودة عند الطفل 
 مساعدة المدربين لمعمل مع الناشئين الذين لدييم أحسن اإلمكانات 
  السماح لمناشئين بالتعرف عمى قدراتيم ومواىبيم. 

 

 



 رأيك ىل التوجيو إلى ممارسة الرياضة يتم عن طريق ؟ حسب -13س

  الموجو الرياضي 
 اآلباء  
 الزمالء 

 الموجو الرياضي في عممية التوجيو ؟بو  ما ىو الدور الذي يقوم -14س

  واالختيارالمساعدة في التوجيو  
 تحقيق رغبات وميول الناشئين 
 المساعدة عمى اختيار الرياضة المناسبة 

 إدراك المدربين بخصائص المرحمة المناسبة لالنتقاء والتوجيو يساعد الناشئين عمى تطوير قدراتيم :الرابعالمحور  -

 ىل يؤخذ بالفروق الفردية أثناء انتقاء وتوجيو الناشئين ؟-15س

 نعم 
 ال 

 ن لمفحوصات الطبية قبل انتقاء وتوجيو الناشئين؟يىل يخضع الناشئ -16س

 نعم 
 ال 

 ما ىو السن المناسب لبداية ممارسة كرة القدم ؟ رأيكحسب  -17س

  سنوات 7قبل 
  سنوات9-7مابين 

 سنة12-9مابين 

 ىي السبل لجمب األطفال لممارسة كرة القدم؟ ما -18س

 مدارس تعميمية 
 ذات الطفل 
 اآلباء  



 ىل تأخذ بعين االعتبار الجوانب النفسية واالجتماعية أثناء االنتقاء والتوجيو؟ -19س

 نعم 
 ال 

 ىل تراعون خصائص النمو لدى الناشئين؟ -20س

 نعم 
 ال 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


