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من بين المواضيع التي لقت اهتماما كبيرا لدى العلماء يوجد االنتقاء الرياضي، باعتباره الطريق المؤدي   

أندية والية البويرة  وصف واقع عملية االنتقاء فيول ،لتكوين منتخبات ورياضيي النخبة والمستويات العالية

، ومعرفة كفاءة المدرب المعمول بها في الوقوف على األسباب التي تؤدي إلى ضعف مستوى عملية االنتقاءو


 ه�ا ا���� أندية البويرة، ولغرض تسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع  �� ا���� أن ��آ� ���د�

- 9( نالناشئي فئة لدى كفاءة المدرب وعالقتها بعملية االنتقاء في كرة القدم" :وا��ي آن ��� ���ان

در إ�
 ذه�� ,+ال و�() وا��ي '&�� �% $#"�! ا���� وه� آ ،"سنة)12�� 0�,  $  هل":'�4 ا�123

لكفاءة  :، وكانت الفرضية العامة كالتالي"؟كرة القدم عالقة بعملية االنتقاء الرياضي مدربلكفاءة 

، وللقيام بإجراءات الدراسة سنة)12-9(مدرب كرة القدم عالقة بعملية االنتقاء الرياضي لدى صنف األصاغر 

ولقد  2013وذلك في شهر ماي " عينة مقصودة"الميدانية تم اختيار كل العينة نظرا لصغر المجتمع وتسمى

كرة القدم لصنف الناشئين بحيث تم توزيع أجريت الدراسة الميدانية على مستوى األندية أو باألحر مدراس ل

المنهج الوصفي وذلك لمالئمته  اعتمدنا علىو االستبيان على المدربين في بعض مالعب أندية والية البويرة،

تم إتباع تقنية االستبيان التي تعتبر من أنجع الطرق للحصول على و، لطبيعة البحث المراد عمله أو القيام به

 .و مشكلة مامعلومات حول موضوع أ

ا عالقة بعملية لهكرة القدم  مدربكفاءة  أثبتت الدراسة أن نتائجه وتحليل االستبيان وتفريغ بعد جمع      

وكذلك خبرة المدرب لها تأثير ايجابي على عملية االنتقاء، حيث كلما كان للمدرب خبرة ، االنتقاء الرياضي

، لنصل في األخير إلى إعطاء بعض والتحكم في االختبارات وكفاءة عالية استطاع التحكم في عملية االنتقاء

 نرجو أن تأخذ بعين االعتبار من المدربين القائمين على تدريب الناشئين االقتراحات والفروض المستقبلية التي

 :يلي وهي كما

 . اختيار مدربين يتميزون بالكفاءة •

  .عقد دورات تكوينية وتربصات وطنية •

 .عملية االنتقاءإتباع طرق علمية في  •
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لسنوات من الدراسات والبحوث  اجإن التطور الذي وصل إليه الغرب في المجال التدريب الرياضي ما هو إال نت

والتجارب في شتى المجاالت باإلضافة إلى االستفادة من مختلف العلوم األخرى وتسخيرها لخدمة التدريب 

  .الرياضي

من بين المواضيع التي لقت اهتماما كبيرا لدى العلماء يوجد االنتقاء الرياضي، باعتباره الطريق المؤدي لتكوين 

ة والمستويات العالية، وقد ساهمت نتائج الدراسات والبحوث في مجال االنتقاء الرياضي منتخبات ورياضيي النخب

في رفع مستوى المنافسة في مختلف الرياضات ومن بينها كرة القدم التي تشهد اليوم مستوى رفيع ولم يكن 

ى لممارسة كرة القدم مع يمكن الوصول إليه، كما أن عملية االنتقاء تكون منذ المراحل األوليما سبق أنه يتوقع ف

، حيث أن مسؤولية تدريب األصاغر وانتقائهم تقدم في ينمتابعة مستمرة تقود إلى الحصول على أفضل الالعب

كثير من األحيان إلى أفراد تنقصهم الكفاءة الالزمة لتعامل مع ما يعتبر الحجر األساس في بناء الفرق 

إلى المستويات العالية يجب أن يتم انتقاء العبيه في سن النشء ومما الشك فيه أن وصول أي فريق  المستقبلية،

لكون الطفل في هذا السن يعتبر بمثابة القاعدة التي ينمو فيها نجوم وأبطال المستقبل، وهذا األمر يعتبره البعض 

المسؤول عمل سهل ال يتطلب الكثير من الكفاءة، وفي الوقت الذي يعتبر مدرب الناشئين في الدول المتقدمة هو 

 .1األول بصفة مباشرة على أعمدة الفريق مستقبال

في والية  وصف حقيقة االنتقاء الرياضي في مالعب كرة القدمو بغرض تسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع 

اخترنا أن نركز جهودنا على هذا البحث، حيث انتهجنا الخطوات المتمثلة في صياغة إشكالية البحث  البويرة

وفرضياتها، وذكر األسباب التي أدت بنا إلى اختيار البحث أهميته وأهدافه، وكذا الدراسات السابقة مع تحديد 

وتكون من ثالثة فصول   جانبنظري هيدي إلىالمفاهيم والمصطلحات، كما قمنا بتقسيم البحث بعد الفصل التم

في كفاءة مدرب كرة القدم في التدريب الرياضي و مضمونه تعريفات للتدريب،  يتمثلالفصل األول حيث 

المدرب والعناصر المكونة لكفاءته في التدريب الرياضي، أما الفصل الثاني فهو تحت عنوان اختبارات االنتقاء 

كذا أهمية كالهما في كرة القدم، الختبارات ومراحلهما وأنواعهما واالنتقاء وم  بصدده قمنا بتعريف افي كرة القد

وفصل الثالث بعنوان كرة القدم والناشئين ويشتمل على التعريف بكرة القدم مع ذكر خصائص الطفولة المتأخرة 

نهج المتبع في البحث، ذكرنا فيه الم الفصل الرابع والجانب التطبيقي تمثل في فصلين، التي تتميز بها عينة بحثنا،

، والفصل الخامس فقد تضمن عرض تحليل ومناقشة نتائج ث، العينة، أدوات جمع المعلوماتمجتمع البح

ومن خالل النتائج المتحصل عليها عن طريق االستبيان تسنى لنا االقتراب من الستبيان الموزع على المدربينا

وفي النهاية قدمنا خالصة واستنتاج عام لنتائج المتوصل اإلجابة عن التساؤالت التي طرحت في بداية البحث ،

 .     إليها وخاتمة واقتراحات مستقبلية

                                                           

، دراسة ميدانية ألندية كرة القدم لوالية )سنة12- 9(اثر كفاءة المدرب في عملية االنتقاء الرياضي لدى الناشئين  -.راشف عبد المؤمن 1 

  .2008/2009: الجزائر، مذكرة الماجيستر، الجزائر، سيدي عبد اهللا
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  :االشكالية - 1

الزيادة الحادة في مستوى المنافسات الرياضية التي انطلقت منذ ستينات القرن الماضي والتي مازالت في  إن   

ي تؤثر في المستوى العالي ارتفاع مستمر تتطلب من الرياضي أن يتمتع باإلعداد الكامل في جميع الجوانب الت

  .لألداء

تعتبر كرة القدم اللعبة التي احتلت صدارة الرياضات لما تحظى به من المناصرين والممارسين لكونها الرياضة 

التربية البدنية والرياضية يضعونها ضمن دراستهم فاهتموا بعدة ن في مختصيالاألكثر شعبية جعلت بعض 

ذا فعلى المدرب عامة ومدرب كرة القدم خاصة باعتباره العنصر المهم في جوانب تخص الالعبين والمدربين ل

  .1للرياضيين أن يقوم بواجبه) الخ.... التكتيكي -التقني –البدني (والتحضير  اإلعدادعملية 

باإلضافة إلى  والخططي المدرب هو المتمثل في التحضير البدني والمهاري"ناهد راسن سكركما وصف 

  2 .لكي يتمكن الالعب من مواجهة صعوبات المنافسةالتحضير النفسي 

تعتبر هذه التحضيرات ضرورية في جميع المراحل العمرية بما فيها الناشئين والتي يتم فيها تكوين الالعبين بدنيا 

، األمر الذي دفع بمختصي التدريب الرياضي إلى االهتمام يا للحصول على فرق نخبة مستقبليةوسيكولوج

  3.ينلدى المراحل العمرية للناشئبخصائص النمو 

تظهر كفاءة مدرب كرة القدم في التمتع بالقدرة على توظيف معارفه وخبراته وتجاربه أثناء التدريب والمنافسة 

 أداءلى مستوى إالنتقاء والتوجيه الصحيح للوصول للتحكم الجيد في تقنيات ومراحل وطرق ا

     .(performance)عالي

الالعبين من خالل استخدام أساليب علمية  أفضلعتبر االنتقاء الرياضي من مهام المدرب المتمثلة في اختيار ي

  4.الالعبين من فئة االصاغر لكي يتسنى له تطوير مستواهم أفضلحديثة،  فهي تسمح للمدرب بالحصول على 

  :التالية اإلشكاليةمما سبق وعليه تطرح 

  ؟)سنة 12- 9(عالقة بعملية االنتقاء الرياضي في كرة القدم لدى فئة الناشئين  هل لكفاءة المدرب

  

  

  

  

  

                                                           

1
 -. 2009:دار الفكر -.2طبعة  -.الرياضيةالموسوعة الرياضية والبدنية الشاملة في األلعاب والفعاليات والعلوم  -.قاسم حسن حسين  

  .709ص
2
دراسة ميدانية ألندية كرة القدم لوالية ) سنة 12ـ9(أثر كفاءة المدرب في عملية االنتقاء الرياضي لدى الناشئين  -.راشف عبد المؤمن   

  .   37ص   -.م2008/2009 لبدنية و الرياضية سيدي عبد اهللامعهد التربية ا  -.الجزائر -.مذكرة ماجستير    الجزائر
3
                                           .27ص -.2011 -.عمان، مكتبة المجتمع العربي- .1طبعة  - . )مفاهيم التدريب(كرة القدم  -.دغازي صالح محمو 
  .12ص  -.م 2005:الوفاء لنشردار   ،اإلسكندرية -.1الطبعة  -.سس اختيار الناشئين في كرة القدمأ -.محمد حازم أبو يوسف4
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    :التساؤالت - 1- 1

  ؟)سنة 12-  9(لرياضي لدى الناشئين هل لمستوى تكوين المدرب عالقة بعملية االنتقاء ا •

  ؟ارات له عالقة باالنتقاء الرياضيهل استخدام االختب •

   :الفرضية العامة - 2

  .سنة)12-9(الرياضي لدى صنف األصاغر لكفاءة مدرب كرة القدم عالقة بعملية االنتقاء 

   :الفرضية الجزئية - 1- 2

  .المستوى العلمي للمدرب وفهمه لعملية االنتقاء الرياضي له عالقة بهذه األخيرة �

 .تحكم المدرب باالختبارات له عالقة بعملية االنتقاء الرياضياستخدام و �

  :الموضوع اختيارأسباب  - 3 

نا أن عملية باالستناد على الخلفية النظرية توضح لو لوالية البويرة لواقع المستوى الكرويمن خالل مالحظتنا 

، وتمثلت األسباب رتمثله في الحصول على أفضل العناصأهمية كبيرة بالنظر إلى الدور التي االنتقاء ال تحضي ب

  :يليالتي جعلتنا نختار هذا الموضوع في ما 

 .فهم عملية االنتقاء �

 . إثراء مكتبة المعهد بموضوع قل تناوله �

 . في مجال االنتقاء خاصةمعمول به في مجال التدريب عامة والكشف عن حقيقة المستوى ال �

 .لوالية البويرة لى تدهور المستوى الكرويتحديد البعض من األسباب التي تؤدي إ �

   :بحثأهمية ال - 4

متعلقة بالجانب (نت جزئية من خالل البحث الذي قمنا به حاولنا تقديم دراسة جديدة، إذ توصلنا إلى نتائج ولو كا

  .والية البويرة المعمول به في أندية لكنها توضح حقيقة مستوى االنتقاء) البدني

  . كما تعتبر دراستنا نقطة انطالق لدراسة مستقبلية في المجال

  :بحثأهداف ال -5

 .أندية والية البويرة واقع عملية االنتقاء في وصف �

 .الوقوف على األسباب التي تؤدي إلى ضعف مستوى عملية االنتقاء �

 .تكوين خبرة ميدانية تساعدنا خالل الدراسات المستقبلية �
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    :المرتبطة بالبحثالدراسات  - 6

  :الدراسة األولى - 1- 6

ية االنتقاء الرياضي أثر كفاءة المدرب في عملمذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير لراشف عبد المؤمن بعنوان 

ية سيدي دراسة ميدانية ألندية كرة القدم والية الجزائر، بمعهد التربية البدنية والرياض) سنة 12ـ  9(لدى األصاغر

   :تمثلت إشكالية البحث في). 2009 / 2008(عبد اهللا  

  ؟ في أندية الجزائر لكرة القدم) سنة 12ـ  9(الرياضي لدى األصاغر لكفاءة المدرب اثر في عملية االنتقاء  هل

   :قسمت اإلشكالية إلى التساؤالت التالية

 ؟ية االنتقاء الرياضي لدى األصاغرما مدى تحكم المدربين المبتدئين في عمل �

 ؟ االنتقاء غرى تكوينا خاصا بعمليةهل يتلقى مدربي الفئات الص �

كل ما هو جديد في الملتقيات العلمية يساهم في إطالعهم على ل لمشاركة المدربين في الدورات وه �

 ؟عملية االنتقاء

   :تاليالكانت فرضية بحثه ك

الكفاءة لدى المدربين رة القدم يعود إلى غياب الخبرة وعدم نجاح عملية االنتقاء الرياضي في األندية الجزائرية لك

  .ن على األصاغرالمشرفي

   :الفرضيات الجزئية-

 ىكذا خبرته في الميدان يساعدانه علالرياضي، إلمامه بمختلف العلوم والرصيد المعرفي العالي للمدرب  �

 .المعايير العلمية لعملية االنتقاء الرياضي لدى األصاغرفهم األسس و

بالتالي اضي يساهم في نجاح هذه العملية وتلقيه تكوينا خاصا بعملية االنتقاء الريو التكوين الجيد للمدرب �

 . ضمان اكتشاف المواهب لدى األصاغر

لملتقيات العلمية حول االنتقاء يمكنهم من معرفة كل ما هو جديد في االمدربين في الدورات و مشاركة �

 .  هذا المجال

مسير  20مدرب و 25اعتمد الباحث على المنهج الوصفي، وتمثلت عينة بحثه التي اختيرت بطريقة عشوائية في 

 .ينشطون في أندية كرة القدم لوالية الجزائر

قدم  سؤال قدمت للمدربين واستبيان الثاني الذي 20استخدم في جمع المعلومات استبيان األول الذي تشكل من 

  .سؤال 16تكون من للمسيرين و

  :ج التي توصل إليها الباحث كاألتيكانت النتائ 
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نقص في التكوين الذي ينقصه الجانب األصاغر تنقصهم الخبرة و بون فئةأغلبية المدربين الذين يدر �

 .التطبيقي

 . النفسيةعدم استخدام الفحوص الطبية و �

 . أغلبية النوادي ال تملك أدنى الوسائل للقيام بعملية االنتقاء �

  .تبين أن أغلبية المدربين لم يتم استدعائهم لدورات تكوينية رغم أهميتها �

 :الدراسة الثانية - 2- 6

عملية االنتقاء و التوجيه الرياضي بين اإلمكانات كرة تخرج لنيل شهادة ماجستير لمراد شحات بعنوان ذم

اريات واالختبارات المكيفة حول البط بحث متمحورالفطرية المكتسبة و مدى انعكاسها على األداء الرياضي 

  ).2010/  2009(الخاصة بميدان ألعاب القوى، بمعهد التربية البدنية والرياضية سيدي عبد اهللا و

   :صاغ إشكالية بحثه كما يلي 

االختبارات التي وبين الرياضيين بفضل البطاريات والتوجيه دور في اكتشاف الموههل لعملية االنتقاء و �

 ؟األداء الرياضي رفيع المستوىعلى تنعكس باإليجاب 

  :نقسمت إشكالية إلى تساؤالت جزئيةا

 ؟جيه العناصر الموهوبة في الرياضةتووهل لالختبارات أهمية في انتقاء  �

 ؟شافهم المبكر عن طريق االختباراتهل يمكن إرجاع وصول الرياضيين إلى المستوى العالي الكت �

سبة المكتالكشف عن اإلمكانيات الوراثية و ت المكيفة فياالختباراالبطاريات وهل يعتمد المدربون على  �

 ؟التوجيهفي عملية االنتقاء و

 ؟صصات ألعاب القوى اختبارا خاص بههل لكل تخصص من تخ �

   :تمثلت الفرضية العامة في األتي 

 .التوجيه الرياضي جد هامة الكتشاف الموهوبينعملية االنتقاء و �

   :الفرضيات الجزئية -

 .توجيه العناصر الموهوبةأهمية بالغة في انتقاء وختبارات لال �

 .يمكن إرجاع وصول الرياضيين للمستوى العالي الكتشافهم المبكر عن طريق االختبارات �

الرياضي اعتمادا على التوجيه في عملية االنتقاء وعلى الجوانب الوراثية والمكتسبة المدربون  يركز �

 .  االختبارات المكيفةالبطاريات و

 .اب القوى لكل اختصاص اختبارات خاصة بهفي ألع �

واجدة على اتبع الباحث المنهج الوصفي، تمثل مجتمع بحثه في جميع المدربين الذين ينشطون في النوادي المت

 51مدرب  حيث اختيرت منهم عينة بطريقة عشوائية تمثلت في  180الذين بلغ عددهم مستوى والية الجزائر و

ال الجنس وولم يتم أخذ عامل السن و) القوىفرع ألعاب (الرياضية  الجمعياتاألندية ومدرب الذين ينشطون في 

   .نوع الشهادة المحصل عليها بعين االعتبار
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سؤال تم طرحها على المدربين، وتم توزيعه  31استخدم الباحث االستبيان كوسيلة لجمع البيانات حيث تكون من 

لعب األولمبي محمد بوضياف وبعض المالعب الرياضية البلدية م في بم 2009جوان خالل شهر أفريل وماي و

  . المتواجدة في والية الجزائر

بملعب األولمبي محمد بوضياف وبعض المالعب الرياضية البلدية المتواجدة في والية : المجال المكاني -

  . الجزائر

  . 2009حتى جوان  2008من أكتوبر  :المجال الزمني -

   :المتوصل إليهاأهم النتائج  -

 .التوجيهأهمية بالغة في عملية االنتقاء ولالختبارات  �

 .يمكن إرجاع الرياضيين للمستوى العالي الكتشافهم المبكر عن طريق االختبارات �

 . المدربين ليس بمقدورهم الكشف عن الجوانب الوراثية لدى الالعبين �

  .  في ألعاب القوى لكل اختصاص اختبارات خاصة بها �

  .التوجيه الرياضيجانب األكبر في عملية االنتقاء ولالستعدادات الفطرية لها ال �

  :مناقشة الدراسات السابقة - 3- 6

افة إلى المجتمع الكلي للدراسة ولم نجد ذكرا الزمني بإضاألولى بتحديد اإلطار المكاني و لم يقم باحث الدراسة

إضافة إلى وسائل جمع في التساؤالت الجزئية ب دراستنالخصائص العينة، وتمثل االختالف بين دراسته و

من خالل دراستنا للمذكرة الثانية توضح لنا أن التساؤل الرابع للباحث ضعيف إذا ما . عينة البحثالمعلومات و

يقدم شيء جديد في االختصاص، كما أنه لم يحدد فئة الرياضيين التي ينطبق ن بالتساؤالت التي سبقته إذ أنه قر

  . النتقاءعليها هذا ا

  :تحديد المفاهيم و المصطلحات - 7

القدرة على حسن الفعل، إلى جانب وظيف جملة من المعارف المنظمة، وهي قدرة الفرد على ت :الكفاءة -

قدرة على مواجهة بعض الوضعيات، المواقف التي تسمح له بإتمام بعض األعمال األخرى، وعليه فالكفاءة هي ال

  1.أخرى هي مجموعة االستعدادات التي تجعل من الفرد مؤهال للقيام بعمل معين إنجاز عمل محدد أو بعبارةو

هي قدرة الفرد على توظيف ما اكتسبه من معارف في تعامالته مع المواقف المختلفة التي  :التعريف اإلجرائي -

                                                      .تعترض طريقه خالل تأديته لعمله أو داخل مجال تخصصه

   2.يعرف المدرب الرياضي بأنه الشخص الذي يقوم بتدريب رياضيين أو حيوانات :المدرب -

بدني، مهامه في التدريب الفردي والجماعي تتطلب الالنفسي و الرجل المهم في التحضيريعرف بأنه القاعدة و 

منهج لتأثير المدرب يقوم بوضع برنامج و أن مل مجهوداته لعامل العالقات، كماكا عطاء وتقديمإمنه تكوين و

   3 .على عامل العالقات للوصول إلى األهداف المحددة
                                                           

  . 14ص   -.2007/2008،ابقس مرجع - .عبد المؤمنراشف   1
2
 Le petit Larousse illustré.- paris, 2000p.-  386. 

3
 Jérome sordello .- coching du sportif, amphora sport édition, 2004.- p 133 .  
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ول عن إعداد وتكوين الرياضيين في مختلف الجوانب التي لها عالقة ؤهو الشخص المس :التعريف اإلجرائي -

 .  بالنشاط الممارس

يعمل على إشباع رغبات  إجراء حركة،  كما أنهيعرف التدريب بأنه عملية تهدف إلى  :التدريب الرياضي -

و يعمل عل تطوير قدرات حاجياته لكي يتمكن هذا األخير من التكيف مع الوسط الذي يتطور فيه فهالرياضي و

1. استغاللها ألقص حدالرياضي و
                                     

بيوكميائية في صورة إيجابية التي ومجموعة تغيرات وظيفية بنياوية و فسيولوجيةحركة  هو« : إيكولفيعرفه  

  2.»تظهر على مستوى جسم اإلنسان تحت تأثير عمل عضلي يكون ضمن برنامج بحيث التأثيرات المطبقة تزداد

عالي األنظمة الهادفة إلعداد الفردي للوصول إلى مستوى اإلنجاز اليب الرياضي أيضا بأنه القوانين ويعرف التدر

عن طريق اإلعداد الكامل للعموم األجهزة العضوية الداخلية التي تحقق الوصول إلى أعلى مستوى حيث يتم 

مل بناء عناصر اللياقة البدنية وتطويرها وتعلم هو جميع العمليات التي تشحياته، وأكيد على صحة الرياضي والت

ع إلى قواعد تربوية بقصد وصول هادف يخضفن األداء الحركي والخططي ضمن منهج علمي مبرمج و

   3.الرياضي إلى أعلى  المستويات الرياضية الممكنة

   :التعريف اإلجرائي -

كذا معارفه المتعلقة بنوع عن طريق تطوير قدراته مهاراته و بدنية هادفة إلشباع دوافع الفردوهو عملية تربوية 

  .  النشاط الرياضي الممارس عن طريق برامج مبنية وفق مناهج علمية لتحقيق الحد األقصى من النتائج الرياضية

   :االنتقاء الرياضي -

لممارسة نوع الخصائص الفسيولوجية التي يتميز بها كل إنسان ثم توجيهه دل على اكتشاف القدرات الحركية وي

العمل على الحصول على النجاح وتحقيق ية بحيث يتالئم مع ما يتميز به واأللعاب الرياضعاليات ومعين من الف

لممارسة نوع المال الذي يبذل مع أفراد ليسوا صالحين قتصاد في الوقت والجهد والمستويات المطلوبة مع اال

  4. األلعاب الرياضيةمعين من الفعاليات و

ل العناصر ممن لديهم االستعداد بأنه عبارة عن انتخاب أفض :االنتقاء العطارنبيل عصام حلمي ويعرف كل من 

ال  لك بأن عملية االنتقاء وتنمية المواهب لدى األطفال والصغارالرغبة لممارسة نشاط معين، وكذوالميل و

  5.هناك اتفاقات معينة عليهاتخضع للصدفة ولكنها أصبحت عملية علمية و

  

  

  

                                                           

1  Le petit larousse illustré.- bibliographie , déjà nommé, p 386  
2
 Drissi bouzid .- football concepts et méthodes.- opu.- 2009 

3
     . 706 ص  -.2009 ،بقامرجع س -.قاسم حسن حسين 
   .106ص   -.2009، المرجع نفس: قاسم حسن حسين  4

5
  .25ص  -.2005 ،بقاس مرجع: محمد حازم محمد أبو يوسف  
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ذلك ببذل أقل ضل العناصر في نشاط رياضي معين وإن عملية االنتقاء تتمثل في اختيار أف :التعريف اإلجرائي -

  . جهد ممكن

ة منفوخة فوق أرض هي لعبة تتم بين فرقين يتألف كل منهما من إحدى عشر العبا، يستعملون كر :كرة القدم -

يق إدخال الكرة فيه عبر في نهاية كل طرف من طرفيها مرمى الهدف الذي يحاول كل فرملعب مستطيل، و

كرة بأقدام و لتفوق على المنافس في إحراز النقاط، يتم تحريك ال ارس المرمى بغية الحصول على هدف ح

  1.داخل منطقة الجزاء فقط ة بيده خالل اللعب ال يسمح إال لحارس المرمى بإمساك الكرالرأس و

يحاول كل واحد منهما من إحدى عشر العبا، وتعرف كذلك بأنها عبارة عن لعبة يشترك فيها فريقان يتكون كل 

الفائز هو الفريق الذي يحرز أكبر عدد هدف وتسمى المحاولة الناجحة ريق إدخال الكرة في مرمى الخصم وف

أربعين دقيقة، يستخدم الالعبين الذي يدوم كل واحد منهما خمسة و ممن من األهداف خالل شوطي المباراة

  2.أقدامهم برؤوسهم أو أي جزء من أجسامهم ما عدا األيدي أو األذرع لدفع الكرة أو التحكم فيها

عشر العبا على أرضية مستطيلة،  هي لعبة جماعية تتم بين فرقين مكونين من إحدى :التعريف اإلجرائي -

يكون ذلك عن طريق إدخال األهداف في مرمى الخصم و ممكن منالفريق الرابح هو الذي يسجل أكبر عدد و

 .   الكرة داخل المرمى

سنة وتسمى مرحلة الطفولة المتأخرة  12- 9هي الفترة الممتدة من  :  poul ostitiethحسب :تعريف الناشئين -

  3.وتتميز بظهور العالقات بين األفراد في نفس السن ونفس الجنس التي يسودها التعاون وغلبة الروح الرياضية

بها هي مرحلة إتقان الخبرات والمهارات اللغوية والحركية والعقلية السابق اكتسا:تعريف الطفولة المتأخرة -

، والطفل في حد ذاته ثابت وقليل المشاركة ن مرحلة الكسب إلى مرحلة االتقانحيث يتنقل الطفل تدريجيا م

االنفعالية ويميل الطفل ميال شديدا إلى الملكية التي تبدأ في النمو قبل ذلك كما يتجه إلى االنتماء إلى الجماعات 

  4.لمن في سنهالمنتظمة بعد أن كان يميل قبل ذلك لمجرد االجتماع 

 

 

 

                                                           

   .341ص  -.م 1993 :دار الكتب العلمية ،بيروت -.الطبعة األولى -.موسوعة األلعاب الرياضية المفصلة  -.يل ناصيفجم 1
  .180ص  -.م 2008:دار دجلة ،األردن  -.من دون طبعة  -.موسوعة األلعاب الرياضية  -.خلود مانع الزبيدي  2

3
 
 POULOSTITIETH.-PSYCHOLOGIC DE LENFENT .- PARIS.- PUF,1974 .- P210  

بيروت ، دار النهضة    -.بدون طبعة    -.المراهق  ، دراسة النمو النفسي االجتماعي نحو الطفلسيكولوجية النمو  -.عبد الرحمان عيساوي 4

   .15ص  - . 1992 :العربية
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  : تمهيد -

يعتبر التدريب الرياضي عملية بدنية تربوية هادفة لتحقيق النتائج العالية وفقا لمناهج مدروسة كما أنها تتميز 

بخصائص تميزها عن سائر الممارسات الرياضية األخرى ويشترط التدريب الرياضي على العامل به التمتع 

مدرب التحلي بكفاءات تمكنه من إنجاز بمعرفة وتكوين خاص بالمجال لضمان النجاح لذا على ممارسها أي ال

وظيفته على أكمل وجه من خالل هذا الفصل سوف نوضح ماهية وأنواع وخصائص التدريب الرياضي وكذلك 

  .كفاءة وماهية وواجبات المدرب الرياضي وقدرات في التعرف على الناشئين
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   :تعريف التدريب الرياضي - 1- 1

بأنه األنشطة والعمليات التربوية المخططة يقودها مدرب متخصص تنفذ على مدى قصير ومدى طويل  يعرف

  1.طبقا ألسس وقواعد علمية ينفذها الالعب بهدف تطوير مستواه الرياضي ألعلى مدى ممكن

ع التي تحدد وتختلف النظرة إلى عملية التدريب الرياضي باختالف األنظمة والفلسفات التي ينتمي إليها المجتم

  : وفي ضوء ذلك تعددت التعاريف منهاية التدريب الرياضي لاتجاهات عم

، التي يةأنه عملية خاصة منظمة للتربية البدنية الشاملة التي تخضع ألسس علمية وخاصة التربو" هارايرى 

  ."تهدف إلى الوصول لمستويات عالية لنوع النشاط الممارس

أنه التخطيط الواعي والتنظيم المتقن للعمليات البدنية لزيادة القدرة الوظيفية وذلك لغرض الوصول "ريه يذكر 

  ."كفاءة والتمتع بالحياة المديدةالصحة واللهدف 

عملية تربوية منظمة لتحقيق التوازن ضمن متطلبات " :يمكن وضع تعريف موجز للتدريب الرياضي كما يلي

  2."إمكانيات الالعب وقدراته للوصول به إلى أعلى المستويات في النشاط الرياضيالنشاط الرياضي الممارس، و

  :أهمية التدريب الرياضي - 2- 1

  .إعداد الرياضي للقيام بالتدريب بمفرده ومنه تصبح هذه العملية مهنة للكسب - 

  .على تنمية قدراته العقلية ي تعمليعمل التدريب على إكساب الفرد المعارف والمعلومات الت - 

يساهم التدريب في تحكم الرياضي في تغيراته االنفعالية وتشكيل مختلف دوافعه النفسية وتطوير سماته  - 

  .)ة، الثقة بالنفس، الشجاعة، تحمل المسؤوليةرالمثاب( الشخصية

  .مستوى القدرات البدنية والحركية يؤدي التدريب الرياضي إلى رفع الكفاءة الوظيفية وتطوير - 

  .تحسين الحالة الصحية - 

تساعد ممارسة التدريب الرياضي على خلق قاعدة عريضة من الشباب الرياضي الرتفاع بمستواهم البدني  - 

 3.الخ....والخططي والمهاري

  

  

  

                                                           

 . 10ص - .2009:الكتاب الحديثالقاهرة،  دار  -.طبعة أولى -.)تطبيقات علمية(المرجع الشامل للتدريب الرياضي -.دكتور مفتي ابراهيم1 

 
   .27،ص 2010:دار وائل للنشر والتوزيع األردن، -.طبعة ثانية -.مبادئ التدريب الرياضي  -.أحمد إبراهيم خوجة ،مهند حسين بشتاوي2

 
  .  8و  7ص  -. 2003:دار النشر  - .11الطبعة - .)تطبيقات_ نظريات(التدريب الرياضي -.عبد الخالق عصام3
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  :خصائص التدريب الرياضي -3- 1 

الممارسة الرياضية، فإذا كان التدريس للتربية البدنية يتصف التدريب الرياضي بخصائص تميزه عن مجاالت 

الرياضي لممارسة  إعدادالفرد لممارسة مختلف األنشطة فإن التدريب الرياضي يهدف إلى  إعدادهو  والرياضية

  :يلي خصائص التدريب نذكر ما أهمإحدى األنشطة ومن 

 . المستويات في النشاط أعلىيرمي التدريب الرياضي إلى محاولة الوصول بالفرد إلى  - 

 .تراعي الفروق الفردية بين الرياضيين حتى ولو قاربت نتائجهم - 

 .لتكامل لعمليتي التربية والتعليمتسعى إلى التنمية المتكاملة لكل القوى البدنية والنفسية للفرد لمراعاة ا - 

 .تتميز باالستمرارية طول السنة وإلى عدة سنوات دون انقطاع - 

علم نفس االجتماعي، رياضي، ميكانيكي، وعلم (نظريات وقواعد من علوم طبيعية وعلوم إنسانية  تستند على - 

 .....).والتشريح األعضاءوظائف 

مستندا  )، التفكيرالنفس، االستقالل( تتسم بالدور القيادي للمدرب الذي يعمل على تربية الالعب باالعتماد على - 

 .إلى النواحي العلمية والعملية

  1.الفرد بأن يتدرب بمفرده تبعا إلرشادات المدرب وتخطيطه إعداد - 

  :أنواع التدريب الرياضي - 4- 1

  :التدريب الهرمي - 1- 4- 1

يستخدم بشكل كبير في تطوير القدرات العضلية حيث تقنين الحمل المستخدم لالعبين من خالل التعامل مع       

 %80القوى العظمى ألحد الالعبين باستخدام ثقل يعادل الحد األقصى الشخصي، بمعنى وضع برنامج لتطوير 

، ثم يعيد نفس التمرين باستخدام مرات ثم يرتاح راحة تامة 5يعادل الشخصي لالعب بتكرار  األقصىمن الحد 

مع    %90بعدها استخدام رفع ثقل يعادل  ،تكرارات ثم يرتاح الرياضي راحة كاملة 4مع  % 85رفع ثقل يعادل

مع تكرارين ثم يرتاح لكي يتم تدريبه % 90تكرارات ثم يرتاح الرياضي، بعد ذلك يعيد التمرين برفع ثقل  3

، كما يستخدم هذا النوع من التدريب بطريقة عكسية ويسمى هذا بتكرار واحد األقصىمن الحد  %100بحمل 

  .النوع بالتدريب الهرمي النازل والمذكور سابقا تدريب هرمي صاعد

  :التدريب الدائري- 2- 4- 1

هو عبارة عن وسيلة تنظيمية لتنمية القدرات البدنية والحركية ويتضمن تكرار تمرينات متقدمة في زمن معين    

بتطبيق مبدأ فرق الحمل أو بتطبيق تشكيل الحمل ألحد الطرق األساسية لإلعداد البدني وتحقيق الهدف التدريبي 

  .المطلوب

                                                           

 
 9،10ص   -. 2003 ،مرجع سابق  - .دين عبد الخالق عصام ال1
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كما يمكن تشكيله باستخدام أي طريقة من طريقة . من مميزاته أنه يساهم بصفة كبيرة لتنمية الصفات المركبة  

من طريقة تدريب ويتوقف على المدرب أن  أكثرطرق التدريب المختلفة حيث يجمع بين قواعد مستخدمة في 

، وطرق تشكيله تشترط أال تقل اإلثارةويختار الطرق المناسبة لتحقيق األهداف، كما أنه يتميز بعامل التشويق 

 إعطاءراعي مشاركة جميع العضالت في الجسم بصورة مثالية ويمكن يتمرينات كما  4ئرة التدريبية عن الدا

  :أكثر من تمرين لنفس المجموعة العضلية في نفس الوقت يمكن تقسيمه إلى عدة أنواع هي

 .لمستمرالل استخدام طريقة الحمل االتدريب الدائري من خ - 

 .التدريب الدائري من خالل استخدام التدريب الفتري مرتفع ومنخفض الشدة - 

  .التدريب الدائري من خالل استخدام مبدأ التكرارات - 

  :تدريب فارتلك 3- 4- 1

أول من استخدمه السويد في الثالثين لتحسين التحمل والسرعة والقوة وهو عبارة عن تغيرات في السرعة التي 

، ويتميز هذا النوع بأنه يتيح ريقة إلى تحسين القدرات الهوائيةبها العداء أثناء التدريب وتؤدي هذه الطيركض 

عملية التدريب من  لتي يركض بها وتستمرالفرصة للفرد الممارس تحديد المسافات بنفسه وتحديد سرعة الجري ا

  1 .ساعة الى ساعتين في أرضية خصبة بين المروج والحدائق والغابات

    :المتكامل للتدريب الرياضي اإلعداد - 5- 1

 أعلىشامال متزنا ومتكامال في عملية التدريب الرياضي لتحقيق  إعداداالالعب الرياضي  إعدادلكي يمكن 

جوانب  4 إعدادهالمستويات الرياضية التي تسمح بها قدراته واستعداداته فمن الضروري أن يراعي في 

  :ضرورية وهامة وهي كمايلي

   :البدني اإلعداد - 1- 5- 1

اصة بنوع النشاط الرياضي الالعب الرياضي مختلف الصفات او القدرات البدنية العامة والخ إكساب إلىيهدف 

  .التخصصي

   :والمهاري اإلعداد - 2- 5- 1

الالعب الرياضي المهارات الحركية المرتبطة بالنشاط الرياضي التخصصي الذي  وإكسابتعليم  إلىيهدف 

  .ها بفاعلية في المنافسات الرياضيوتثبيتها واستخدام إتقانهايمارسه ومحاولة 

 

                                                           

دار  القاهرة، -.طبعة أولى  -.االتجاهات الحديثة في علم التدريب الرياضي -.العميد ماهر حسن محمودأميرة حسن محمود،  1

     243،  242،  242ص   -. م2008:اإلسكندرية
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   :الخططي اإلعداد - 3- 5- 1

 إتقانهاللمنافسات الرياضية ومحاولة  الضروريةالالعب المهارات الخططية الفردية والجماعية  إكساب إلىيهدف 

  .واستخدامها تحت نطاق مختلف الظروف والعوامل في المنافسات  الرياضية

   :عداد التربوي والنفسياإل - 4- 5- 1

ئص والمهارات النفسية وتنميتها كساب الالعب الرياضي مختلف القدرات والسمات والخصاإلى تعليم وإيهدف 

في المنافسة الرياضية ظهار كل طاقاته واستعداداته إرة تسهم في رشاده ورعايته بصوإتقانها وكذلك توجيهه وإو

ى مساعدة الالعب الرياضي في تشكيل وتنمية شخصيته بصورة متزنة وشاملة لكي يكتسب صحة إلباإلضافة 

  1.نفسية وبدنية جيدة

  :رب الرياضيتعريف المد - 6- 1

يقها في برامج الخطوات التنفيذية للعملية التدريبية وتنظيمها وتنس إجراءهو الشخصية التي يقع على عاتقها 

وتربوية  علمية وأسس، فهو القائد التنفيذي إلعداد العبيه بدنيا وفنيا وتربويا وفقا لقواعد عملية محددة هادفة

  . على مستويات رياضيةأليمة لتحقيق س

متطلباتها ويعمل من أجلها ، وال يقتصر عمل المدرب  لى البطولة بتحقيقإرب الناجح هو الذي يدفع بالعبيه المد

عدت دائرة التعليم لفنون ، بل يرتبط بكثير من االلتزامات التي تالمعلومات والخبرات لالعبين فقط على توصيل

  .2العبيناللى دائرة التربية فهو المثل والقدوى الذي يحتذي به إاللعبة 

ضي على أصول اللعبة أو فاعلية الرياضة وهو المشرف على يعرف المدرب بأنه الشخص الذي يدرب الريا

  3.التمارين باألندية والمدارس

   :وتكوين المدرب الرياضي إعداد -

 وإشعارهمتحقيق الرضا لجميع ممارسي الرياضة  إمكانيةلهم لهذه العملية دورا هاما للحصول على مدربين  إن

المدربين يجب أن  إعدادبرنامج  نأ، والذي أصبح واضحا اح بصرف النظر عن مستوى مشاركتهمبالنج

بأن هناك نقطة مهمة  كامبلفي هذا المجال وقد أوضح  أجريتيخضع للنتائج التي وجدت بعد الدراسات التي 

، والتي تعكس التشابه في العالقات تأهيل المدربين على مستوى العالمفي المحتويات العامة لبرنامج إعادة و

الصحيحة لمهمة المدرب واحتياجات التدريب وهناك بعض االختالفات وخاصة في المجاالت االجتماعي 

  .إنسانوالنفس االجتماعية التي تأثر على الالعب باعتباره 

                                                           

 . 24ص  -. 2002:دار الفكر العربي  ،القاهرة -.دون طبعة من  -.علم النفس للتدريب والمنافسة  -.محمد حسن عالوي 1 

 . 16ص  -.2003 ،مرجع سابق  -.عصام الدين عبد الخالق مصطفى 2 

   .709ص  -.2009:دار الفكر  - .طبعة ثانية  -.الموسوعة الرياضية والبدنية الشاملة في األلعاب والفعالية الرياضية  - .قاسم حسن حسين3 
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 أن :بروسقصوى في علم التدريب وأثبت  أهميةالرياضة لها  فسيولوجياال شك أن علوم الحركة وبصفة خاصة 

 الفسيولوجيةفهم المكونات النفسية للرياضة له نفس التأثير على طرق التدريب كما هو الحال بالنسبة للنواحي 

 هأوضحت أن لليندي أوفس بيتليتشلذلك سيحقق الرضا لالعبين على كل المستويات وفي مقال خاص  نأ وأكد

 إلى وأشارتالمدربين  وإعدادوالنفس االجتماعية في علم التدريب  ،ر االجتماعيةحالة من تضامن القوى للعناص

  .ا كان الفرد سيستفيد من الرياضةإذأن المدرب والهيكل التنظيمي يساهمون بدرجة واضحة وملموسة فيما 

أن المدربين العاملين مع الشباب تقع عليهم مسؤولية التحضير والدافعية للناشئين وأن  بيتليس كوف أشار كما 

   1.يتمتع المدرب بالقدرة على تحقيق االتصال بطرق علمية مع الالعبين لتحقيق أهداف المسطرة مسبقا

  :المدرب الرياضي الكفء - 7- 1

، هوم الوجه األساسي لكافة واجباتهر هذا المفهو المدرب الذي يعني تماما مفهوم التدريب الرياضي حيث يعتب

فهو درس مفهوم التدريب الرياضي الحديث ويعني العمليات التي تعتمد على األسس التربوية والعلمية التي يتم 

بتطوير قدراتهم ومستوياتهم الرياضية في كافة الجوانب التي  إعدادهممن خاللها تنشئة وقيادة الالعبين بهدف 

التام  إدراكه، وبمعنى آخر تتمثل صفات المدرب الكفء في المستويات والنتائج الرياضية أفضلمن شأنها تحقيق 

يعمل  إذ إعدادهلمفهوم التدريب الرياضي وقدرته ومعرفته في كيفية تطبيق المفاهيم التي درسها خالل فترات 

النتائج  أفضلعلى تطوير جميع الجوانب الشخصية للرياضي وصفاته البدنية ليحدث تطورا كامال لتحقيق 

   2.الرياضية حسب القدرات التي يمتلكها الرياضي

  :مدرب كرة القدم والقيادة - 8- 1

     :القيادة )Whyte(وايت ويعرف  ع األفراد نحو انجاز أهداف معينةتعرف القيادة بأنها عملية خاصة بدفع وتشجي

: ق وايت بين نوعين من القيادة همابأنها تعني التأثير على اآلخرين في تنفيذ قرارات أشخاص آخرين ويفر"

القيادة التي تعتمد على اإلقناع وهي تستمد قوتها من شخصية القائد وكذلك القيادة على التخويف والتهديد وتستمد 

  ".قوتها من سلطة ممنوحة لرئيس

أنها مجموعة من السلوك والتصرفات من طرف الرئيس أو المدير يقصد بها التأثير :")Gluck(يكجلرفها عوي

  3.على األفراد من أجل تعاونهم في تحقيق األهداف المطلوبة

يعتمد كال من وصول الالعب أو الفريق الرياضي إلى أعلى المستويات الرياضية العالمية ارتباطا وثيقا بمدى  

قدرات المدرب على إدارة عملية التدريب الرياضي من تخطيط وتنظيم وتقويم وتنفيذ وعلى قدراته في إعداد 

) القائد( بارة عن عالقة متبادلة بين الفرد، فالقيادة عالرياضية وإدارته لهذه المنافساتالالعب للمنافسات 
                                                           

 - .م2003:دار الفكر العربي ،القاهرة ،طبعة بدون -.ترجمة الحصام البدوي أسامة كامل راتب  -.التدريب علم وفن -.ودمانتحرير لوي  1

   .31،30ص
   . 7ص -. م2006:بدون دار النشر بدون بلد، -.بدون طبعة - .المدرب الناجح و ادارة التدريب الرياضي -.مفتي ابراهيم 2
        2003:الوفاء دار اإلسكندرية، -.طبعة أولئ - .القيادة اإلدارية في التربية البدنية -.حسن أحمد الشافعيعبد المقصود،  إبراهيم محمود 3

  . 42،43ص -.
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األفراد  على سلوك هذه المجموعة من م فيها القائد بالتوجيه والتأثيرويقو) التابعين(ومجموعة من األفراد 

   .بمختلف الطرق والوسائل

مناخ الفريق ، ما يسمى ل من البيئة االجتماعية والنفسيةالقيادة تعني كيفية التخطيط للهدف وأيضا تعني تطوير ك

        1.، وهذا يؤكد لنا دور المدرب ال يقتصر فقط على تطوير القدرات البدنية والمهارية فحسبسكهوتما

   :واجبات المدرب الرياضي - 9- 1

 الفني ريالمد أو اضييالر المدرب على فرضي ةياضيالر اتيمستوال أعلى إلى بالالعب وصول ضمان إن  

 الواجبات مهأ ومن ة،ياضيالر المنافسات أو اضييالر بيالتدر ةيعمل في الواجبات من ديالعد قيتحق ةمسؤول

  :نايلد

 :ةيميالتعل الواجبات - 1- 9- 1

 أهم هذه تشمل  والمعارف المعلومات  المهارات  القدرات في ريالتأث التي تستهدف اتيالعمل عيجم تتضمن

 :ليي ما ةيميالتعل الواجبات

 المرونة ،التحمل، السرعة ،ةيالعضل كالقوة ة،ياألساس ةيالبدن القدراتو للصفات المتزنة  الشاملة ةيالتنم - 

 .ةياألساس ةيالبدن والقدرات الصفات من هاريوغ

 .الالعب يهاف تخصصي الذي اضييالر النشاط لنوع ةيالضرور ةيالبدن القدرات أو للصفات الخاصة ةيالتنم - 

  .ةياضيالر اتيالمستو أعلى إلى للوصول الالزمو التخصص اضييالر النشاط لنوع ةياألساس المهارات ميتعل - 

 .ةياضيالر للمنافسات ةيالضرور ةيالخطط القدرات ميتعل - 

 :يةالنفس ةيالتربو الواجبات - 2- 9- 1

 ةيالتربو الجوانب ةيتنمو بإكسا تستهدف التي المنظمة المؤثرات كل ةيالنفسو  ةيالتربو الجوانب تتضمن 

 :منها  اضييالر لالعب مةالها ةيوالنفس

 .ةياضيالر والروح  اضييالر كالخلق دة،يالحم األخالق ةيتنمو  إكساب - 

 من غيرها و ةيالمسؤول وتحمل والثقة ميوالتصم النفس وضبط ةياإلراد والخصائص السمات ةيتنمو إكساب - 

  2.ةيالنفس السمات

                                                             :بمواهال على التعرف على تهوقدر القدم كرة مدرب -10- 1

 المناسبة قةيوالطرها تميوتن يرهاتطو على العمل المدرب وعلى مالقد كرة مجال في الهامة القدرات من تعتبر

 لالعب ديالوح اسيالمق ستيل ارةهمالف المنافسة، الفرق مراقبة علىمداومته  قيطر عنهي  العرض لهذا

 .يظهرها التي ةيالحرك القدراتو بها تمتعي التي ةيالبدن الحالة كذلك بل ،الموهوب

                                                           

 - .2003:منشأة المعارف اإلسكندرية، -. 1طبعة -.المدرب الرياضي في األلعاب الجماعية - .عماد الدين عباس أبو زيد، علي فهمي بيك 1

  .33،32ص
   .51ص -.م2002:دار الفكر العربي -.1طبعة  - .سيكولوجية المدرب الرياضي -.محمد حسن عالوي 2
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 الذي األداء ةيفيك على وبسرعة الحكم على المدرب ةيقابل في المدرب طرف من الالعب مييتق صعوبة تتمثل

 ملكوني الذي نيالالعب على التعرف من تمكني أن المدرب على كذلك ات،يالمبار خالل لالعبا هقدمي سوف

 ضوء فيهم من طلبي بما قوموني الذي نيالالعب أخر بمعنى أي اتيالمبار خالل الفوز قيتحق على القدرة

 .ابه تمتعوني التي اتياإلمكان

 هاعن بحثي نةيمع صفات توضح يهف فقط المواهب على التعرف فةيوظ تخدم ال ةياضيالر باتيالتدر أن كما

 ئةيالبط باتيالتدر على االعتماد هوو ةياضيالر المواهب كتشافال ةيلعلما قاتيالمع وأحده يالعب في المدرب

 .فقط

 العوامل منعلى المدرب أن يخلق تدريبات تكون ذات خصائص ومميزات مشابهة للمنافسة الرياضية فهي  

هولة عن بسالموهوب  الالعب جاديإ مكني تاليالبولديه  ما أقصى قدمي الالعب وجعل زيتحف على تعمل التي

 1.للمنافسة بهةمشا باتيالتدر جعل على بالقدرة تمتعي ألن المدرب على البحث رقعة عيوتوس المنافسة قيطر

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1 
 - .1997: منشاة المعارف اإلسكندرية، -.بدون طبعة -.المدرب الرياضي أسس العمل في مهنة التدريب - .زكي محمد محمد حسن 

  .113،112ص
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                                                                                         خالصة الفصل األول

تكوين يوفران له أن يكون المدرب قد خضع إلعداد و صعبة وشاقة فهي تتطلب إن مهنة مدرب كرة القدم مهنة

المدرب إلى التمتع بعدة مميزات قاعة من المعلومات تمكنه من التعامل مع مختلف الظروف، كما يحتاج 

منها المكتسبة  تسهل عليه النجاح في الوصول بالعب إلى أعلى المستويات حسب وخصائص منها الفطرية و

 .ته التي يتمتع بهاقدرا
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  :تمهيد -

تسخير كافة اإلمكانيات المادية أمال منها في و إن الميزانية الضخمة التي أصبحت الدول تمنحها للفرق الرياضية 
، من االنتقاء الصحيحة، وهذا التحسين ال يكون إال من خالل عملية ين المستوى الرياضي في كرة القدمتحس

، الطرق المستخدمة فيها التي تؤدي بالدرب إلى صل سوف نتطرق إلى عملية االنتقاء، مراحلهاخالل هذا الف
  .أفضل النتائج وفق منهج علمي سليمالوصول إلى 
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  :تعريف االنتقاء الرياضي - 1- 2

ول الشرقية مادة دراسية االنتقاء الرياضي في معظم الدأنه منذ منتصف الستينات أصبح عزت الكاشف يذكر 

ال في األنشطة صغر سن األبطنزول الواضح في المستوى الرقمي واإلنجاز الرياضي ولاذلك نتيجة متخصصة و
لقدرات المعايير ولضرورة الملحة في مراعاة رغبات الفرد الرياضي مع الكذلك نتيجة الرياضية المختلفة، و

الموهوبين و، بمعنى أن االنتقاء موجه نحو مجموعة من األفراد المتميزين اط الرياضي المختارالنشالمحددة لنوع 
  1.القادرين على تحقيق المستويات العالية في األنشطة الرياضية المحددة

 الخصائص الفسيولوجية التي يتميز بها كل إنسان ثم توجيههاء على اكتشاف القدرات الحركية وك يدل االنتقكذل
ية بحيث يتالئم مع ما يتميز به ويعمل للحصول على النجاح الرياض األلعابلممارسة نوع معين من الفعاليات و

المال الذي يبذل مع أفراد ليسوا صالحين لممارسة في الوقت والجهد و االقتصادتحقيق المستويات المطلوبة مع و
  2.الرياضية األلعاباليات ونوع معين من الفع

  االستعداداالنتقاء بأنه عبارة عن انتخاب أفضل العناصر ممن لديهم  نبيل العطارعصام حلمي ويعرف كل من  

تخضع  الصغار الهب لدى األطفال واتنمية الموو االنتقاءكذلك بأن عملية والرغبة لممارسة نشاط معين، والميل 
  3.هناك اتفاقات معينة عليهاعملية علمية ولكنها أصبحت للصدفة و

  الطرق المتبعة في عملية االنتقاء الرياضي  أهم - 2- 2

  :عند البدء في عملية االنتقاء ينبغي على المدرب أن يأخذ بعين االعتبار األمور التالية

 .لالختبارالمتقدمون  األطفالعدد  �
  .االختبارمتى يتم كيف و �

 .كذلك سرعة النموالمواصفات المورفولوجية و ،نجد مستوى الصفات البدنيةتقاء والطرق المتبعة في االن �
 .ألخيرة للتدريب الرياضيسرعة تطور النتائج الرياضية وثباتها في المراحل األولى وا �
 .بالنفس االعتزاز �

 .االنتماء إلى عائلة رياضية �
  .قرب القاعة أو الملعب من المسكن الرياضي �
 :الدوليطول القامة النهائية وفق القانون إيسل .ج.جما حدد ك �

   
  

  

                                                           

 
1
  .12ص -.م2005،مرجع سابق -.محمد حازم محمد أبو يوسف 

 .106ص -.2009،سابق مرجع -.قاسم حسن حسين 2 

  .12ص  - .2005،  نفس المرجع -.محمد حازم محمد أبو يوسف 3
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  .2÷ 1.08×قامة األم + قامة األب= طول االبن   
  1 .2÷قامة األم + 923.0×قامة األب = طول البنت    

  :المراحل الرئيسية النتقاء الناشئ الرياضي في كرة القدم - 3- 2

ث يثالث مراحل رئيسية ح ىعل تعتمد النتقاءأهمية اأن م 1986أحمد عمر سليمان أبو العال عبد الفتاح ويؤكد 

دات عمقا في التعرف على استعدا أكثر الثانيةختبارات القبول المبدئي للناشئين، وا في تتمثل المرحلة األولى
انتقاء أفضل الناشئين بهدف تأهيلهم للمستويات الرياضية المرحلة الثالثة يتم و ،الناشئ بعد مرحلة من التدريب

  .العالية

أ المرحلة األولى دتب. تم اختيار ناشئ كرة القدميئيسية أنه من خالل ثالثة مراحل ر م1989فرج البيومي  يذكر 

استعداد الناشئ لممارسة اللعبة معرفة درجة من خالل بعض القياسات البدنية والبيولوجية و ببداية مدرسة الكرة

يتم من استخدام االختبارات لسادسة عشر ووتستمر حتى سن ا المرحة الثانية تبدأ مع نهاية مدرسة الكرةو
نجاز خالل فترة الممارسة السابقة، ثم الخاصة بكرة القدم بصورة أكثر دقة باإلضافة إلى ما حققه كل ناشئ من إ

يتم االنتقاء فيها لالعبين األكثر كفاءة إلعدادهم لتحقيق المستويات العليا في واألخيرة تأتي المرحلة الثالثة و
  2 .اللعبة

  :لعلمية لعملية االنتقاء الرياضياألسس االمبادئ و - 4- 2

قد حدد االنتقاء لتقرير صالحية الرياضي، و يجب مراعاتها عند إجراء عملية يهناك بعض المبادئ الت

   :م تلك المبادئ على النحو التالي1987ميلنيكوف 

  :األساس العلمي لعملية االنتقاء - 1- 4- 2

حتاج إلى معرفة جيدة لألسس العلمية ي، إنفراد أو لمواقف تنافسية معينةإن صياغة نظام انتقاء لكل نشاط على 

 .مها في عملية االنتقاء الرياضيلتي يمكن استخدااالخاصة بطرق القياس 

  :شمول كل جوانب االنتقاء - 2- 4- 2

يجب أن يقتصر على  الالفسيولوجي والنفسي وواالنتقاء شامال للجانب البدني والمورفولوجي  يجب أن يكون 
تحديد  م الى أن عملية االختيار ينبغي أن تعتمد على1990عصام عبد الخالق يشير و ر،جانب وإهمال جانب أخ

مواصفات الي تحديد ، أيتطلبها النشاط الرياضي االنفعالية التيالمواصفات المورفولوجية والبدنية والحركية و
 .يتحقق التوافق في النشاط الرياضي إلى جانب االختيار المبكرتوفرها في الفرد حتى  بالدقيقة التي يج
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  :التشخيصاستمرارية القياس و - 3- 4- 2

ما إنقف عند حد معين وحيث أن االنتقاء في المجال الزمني ال يتو التشخيص من المبادئ الهامة،و يعتبر القياس
، تلك الدراسة تجرى التي يتطلبها نوع النشاط الرياضيالتشخيص للخصائص هو عملية مستمرة من الدراسة و
   .تحسين أدائهم الرياضية الرياضية لالعبين بغرض تطوير وبانتظام خالل مختلف مراحل الحيا

  :مالئمة مقاييس االنتقاء - 4- 4- 2

  .إمكانية التعديلو يجب أن تتسم بالمرونة الكافية أن المقاييس التي يعتمد عليها في تقرير الصالحية
   :القيمة التربوية لالنتقاء - 5- 4- 2

قاء الرياضيين األفضل استعدادا وموهبة فحسب، وإنما إن نتائج الفحوص ال يجب االستفادة منها في عملية انت
وكذا ظروف تشكيل برامج األعداد عند وضع  و فاعلية عملية التدريبكذلك في تحسين ورفع يجب استخدامها 

  .المنافساتمواقف و
  :البعد اإلنساني االنتقائي - 6- 4- 2

، أمر ضروري لوب العلمي في عمليات االنتقاء والحصول على نتائج تتسم بالدقة والموضوعيةإن استخدام األس

طاقاته أحيانا ،فضال عن حمايته السلبية لألحمال البدنية والنفسية التي قد تفوق قدراته و لحماية الالعب من اآلثار
  .الشعور باإلحباط وخيبة األمل الناتجة عن فشل متكررمن 

   :أهمية االنتقاء الرياضي - 5- 2

عله من أهمية بالغة في التحضير التدريبية لما يجالرياضي جوهر العملية الرياضية ويعتبر االنتقاء في المجال 

أساس اإلمكانيات حيث يتم االنتقاء على  ،ختارة في هذا النوع من الرياضيةالتنبؤ لمستقبل العينة المو
   .، التربويةالفسيولوجية، النفسية، االجتماعية ،البدنية،التقنية

على جملة من المحددات التي تسمح باكتشاف الرياضيين الذين لهم آفاق واضحة في  يقوم االنتقاء الرياضي
  .ياضة المناسبةتقدمهم أثناء ممارسة الر

، إنما يعني أيضا اختيار نوع  يقتصران فقط على إعداد األبطالالتوجيه الإن االنتقاء و« فيصل عياش يقول

  .»يالئم الفرد لغرض إشباع ميوله ورغباته عند ممارسته النشاط الرياضي الذي

ة ة البدنيكما أنها تأتي بأفضل العناصر من الناحي ستثمار الجهد البشري في الميدان،عملية االنتقاء تساعد في ا
  1.االجتماعية إلى التدريب المتقن مما يساعد في إحراز أفضل النتائجالنفسية الفسيولوجية و

كما أن أهمية االنتقاء تتضح في المجال الرياضي من خالل وظيفته بالكشف المبكر عن األفراد ذوي 
ت التي تمكنهم من كذلك اختيار نوع النشاط الرياضي المناسب لتلك القدراوالقدرات الخاصة، واالستعدادات 

حة في كذلك قصر اإلمكانيات المتاو ،في الوقت الالزم لتحقيق البطولة ختصاراالالوصول للمستويات العالية مع 

  .يات العالية في األنشطة الممارسةالتدريب على األفراد الذين يمكنهم الوصول إلى المستووالتعليم  عمليات
ول المتقدمة في كرة القدم إلى أنها أكثر األلعاب شعبية في العالم مما جعل الكثير من الد االنتقاءترجع أهمية 

عداد وتنمية فرق كرة القدم الناشئين على أسس علمية واضحة باعتبارها القاعدة العريضة تبذل جهودا مستمرة إل
تحليل األداء لالعبي كرة القدم من  ، حيث تظهر الدراسات التي اتجهت إالتعتمد عليها لنمو وازدهار اللعبةالتي 
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خالل الدورات األولمبية والبطوالت الدولية أن تحقيق النتائج المتقدمة يكون لمن تتوفر لديهم الموهبة الحركية 
، وهذا ما أدى إلى ظهور العديد القوية والروح المعنوية العالية واإلرادة والكفاءة البدنية ودرجة عالية من المهارة

أبو العال عبد الفتاح وأحمد عمر ، وتأتي أهمية اإلنتقاء في كرة القدم عند ات في السنوات األخيرةاسمن الدر

أنه اذا كان من المعلوم أنه حوالي ثمانية وتسعون من مئة م1978فيلين واسمو يلوف نقال عن م 1986سليمان 

د نفسه أمام هذا العدد الهائل في حاجة من تالميذ المدارس يعتبرون أنفسهم العبي كرة القدم فإن المدرب الذي يج

إلى استخدام طريقة انتقاء مقننة إلى جانب طريقة التقويم الذاتية توفيرا للوقت والجهد والذي قد يضيع هباء عند 
  1.القيام بطريقة انتقاء ذاتية

  :االختبارتعريف   -6- 2

بمجموعة من األسئلة والتمارين التي تعطي للفرد بهدف التعرف على معارفه أو قدراته  ماجيبارو ويعرفه 

وك لمقنن لمالحظة س فيعرفه بأنه إجراء منظم أو  كرونياكهو قياس مقنن وطريقة امتحان أما  هيلروحسب 

  .الفرد ووصفه بقياس كمي

والفريق بشكل جماعي عليه إجراء اختبارات ، على إمكانيات الالعب بشكل منفرد لكي يتعرف مدرب الفريق
وقياسات للتعرف على هذه المستويات ألنها الوسيلة الهامة في تقويم الالعبين والتعرف على مستوياتهم باستخدام 

   2.األساليب والوسائل واألجهزة المتطورة للوصول إلى النتائج الدقيقة
كرة القدم ويتمكن المشرف من التعرف على المستوى العب ليعد االختبار المؤشر الحقيقي لحالة التدريب 

االستجابة الحقيقية من قبل العب كرة القدم لحركة مقننة يتوجب أداؤها بأسلوب  هو ، واالختباروضع الحكمو

مجموعة من التمارين ، أو هو حالة معينة في كرة القدم عندالعب وطريقة محددة وذلك للوقوف على مستوى ال
 3.التي تقدم للفرد بهدف التعرف على استعداداته أو كفاءاته أو معارفه وقدراته أو األسئلة

  :االجراءات المستخدمة لتصميم االختبار  7.2

 :وسائل هييخضع تصميم وإعداد االختبار لعدة طرق و
 .العينةختبار ويكون هذا بالنسبة للباحث وااليد الهدف أو الغرض من تحد �
 .قياسهاالمطلوب دراستها و ية أو الظاهرةتحديد الخاص �

 .تحليل الخاصية أو الظاهرة و ذلك باعتماد على المصادر ثم الخبراء �
يتم اختياره من لكل مكون من الظاهرة المختبرة و االختبار يكون ذلك بتحديدديد نوعية الفقرات التي تستخدم وتح �

 .باتفاق الخبراء بعد عرضها عليهم عتماد على مصادر ثمالذلك باقبل الخبراء و
 .االختبار على ضوء العدد المطلوباالختبار النهائي لوحدات تحديد  �
هناك التعليمات بوضع تعليمات االختبار بدقة ووضوح و كذلرات المختارة بصيغتها النهائية وكتابة االختبا   �

 .لألفراد الذين يختبرون العينةتعليمات األفراد الذين ينفذون االختبار واألولى الموجهة لتوجيه 
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 على عينة صغيرة في نفس المجتمع وتعتبر تدريب للباحث وفريق العمل المساعدالتجربة االستطالعية التي تتم  �
  .الزمانمدى مالئمة المكان ومعرفة الزمن الالزم لالختبارات ومن خاللها يمكن 

أن تتشابه وهي أن تقيس االختبارات الجوانب األساسية للمهارة، إعداد شروط وتعليمات االختبار النهائية و �

ت تكون لالختباراأن و، ختبارات إلى أشكال األداء الجيدأن تشجع االو، األداء في االختبار مع المنافسة مواقف
 أن تكون لها قدرةو، الصعوبةأن تكون على درجة من و، بالتشويقأن تتميز معنى واضح بالنسبة للمختبرين و

أن تتضمن ما يبين ن تشمل عدد مناسب من المحاوالت وأو، ين المستويات المختلفة في اللعبةعلى التمييز ب
  .صالحياتها من الناحية اإلحصائية

   1.وضع االختباراالقتصاد عند و، رالعموالجنس وختبار بمراعاة الظروف المكانية والزمنية، المستوى تطبيق اال �
   :العلمية لالختباراتاألسس التربوية و - 8- 2

   :هي كالتاليعلمية ومن مراعاة أسس تربوية و بدي اختبار الأقبل إجراء 
   :األسس التربوية - 1- 8- 2 

  :قاط التاليةنمدرب مراعاة الالعند إجراء االختبارات على 

جميع الفرص الجنس لكي تتساوى والعمر وإن االختبار الجيد هو االختبار الذي يراعى فيه الجانب المهاري   �
 .للمختبرين

 .راألهداف للعينة قبل بدء االختبا توضيح هذهاالختبار ومدى ارتباطها باألهداف العامة و أهداف عأن توض �

 .قتصادية في بذل الجهد وتحقيق الهدفااختبارات سهلة التنفيذ وقليلة التكاليف وتخدام اس �
  .  مفهومة لالعبينددة بخطوات تنفيذ المحاستخدام االختبارات الواضحة و �

   :األسس العلمية. 2.8.2

لكي تحقق وضحناه سابقا وستوى الالعب كما فوائد كبيرة في توضيح  مدى تطور مإن لالختبار دور و

   :االختبارات هذه النتائج يجب التمتع بالخصائص التالية
                                                                                           :صدق االختبار -

مثل اختيار آخر ثم إثبات صدقه  يقاس االختبار بمقياس خارجيتبار الذي يقيس ما وضع من أجله وهو االخ

االختبار تباط عاليا كان المحك الخارجي فإذا كان معامل االرل االرتباط بين نتائج االختبار ومايحسب معو
، الصدق صدق المنطقي، الصدق العاملي، الالصدق الظاهري(صدق االختبار منه نجد أنواع عديدة لصادقا و
    .)التالزمي

                                                                                             :ثبات االختبار -

يد استعماله على األفراد نفسهم االختبار الذي يعطي نفس النتائج إذا ما أع إن االختبار الذي يتميز بالثبات هو
  :ثبات االختبار بإحدى الطرق التاليةيحدد معامل وفي نفس الظروف، ويجب أن يكون ثابتا و

 . إعادة االختبار طريقة �
 .طريقة تحليل تباين �
  .طريقة الصور المتكافئة �
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ي النشاطات الرياضية المختلفة، في االختبارات الحركية ف االتباين كثيرتحليل ل االختبارتستخدم طريقة إعادة 
الذكاء وسمات  االختبارة في التجزئة النصفية في مجاالت في الوقت الذي يستخدم فيه طريقة الصور المتكافئو

  .الشخصية والتحصيل

                                                                                         :موضوعية االختبار

تحدد النتائج باستخدام نفس االختبار وعلى نفس المجموعة وهي الدرجة التي نحصل عليها من مجموع 
معامل الإن المختبر هو  .الحكم الثانيل ارتباط بين درجة الحكم األول وموضوعية االختبار عن طريق معام

س المجموعة تكون نف ىة االختبار مهما اختلف الممتحن وتم استخدام نفس االختبارات علالذي يحدد موضوعي
  1 .احد عن اآلخر تعد درجة الموضوعيةلتي يثبتها الحكمان لشكل مستقل والدرجة النهائية االنتائج نفسها و

   :المخبريةاالختبارات الميدانية و- 9- 2

                                                                               :الميدانيةاالختبارات  - 1- 9- 2

تتميز هذه االختبارات بنتائج ضعيفة مقارنة بنتائج التي تكون في الميادين الرياضية، و هي االختبارات 

انية ال تتطلب وسائل كبيرة مثل االختبارات المخبرية، لكن تلك النتائج تبقى ضرورية إذ أن االختبارات الميد
رياضي مباشرة في مختلف أن المدرب يفضلها ألنه يالحظ أداء ال التي تتطلبها االختبارات المخبرية، كما

ت الطاقوية عن طريق وسائط تبقى االختبارات الميدانية قياسات غير مباشرة ألنها تقيس التحوالالمواقف و

، ويمكن تقسيم بسهولة التنفيذ من حيث الوسائل والظروفالضروري أن تتميز هذه االختبارات  من .مالحظة
أولهما الوسائل المستخدمة وثانيهما المدرب أو  :العوامل المؤثرة على ثبات هذه االختبارات إلى عنصرين

  . تبر فعليه أن يتميز بالموضوعيةالمخ

                                                                  :االختبارات المخبرية - 2- 9- 2

هي تتميز ات مباشرة إذ تتم في المختبرات و، فهي عبارة عن قياسمل جادتتطلب االختبارات المخبرية ع

على نفس  ، كما أنها تتميز بالثبات فعند إعادتهارمتحصل عليها ليست متعلقة بالمختببالموضوعية فالنتائج ال
كما أنها تتميز  ،ما يدعم مصداقية هذه االختبارات هذاس الظروف نحصل على نفس النتائج واألفراد وفي نف

  2.هبالدقة ألنها تقيس ما وضعت ألجل

                                                            :أهم االختبارات المستخدمة في كرة القدم -10- 2

 3:القدم تنقسم إلى األقسام التاليةفإن االختبارات في كرة  الدكتور موفق أسعد محمودحسب األستاذ   

                                                                        :االختبارات الفسيولوجية -10-1- 2

ي في وهلوظيفية ألجهزة الجسم الداخلية تشير نتائجها لتطور مستوى الحالة االمتغيرات الفسيولوجية، و هي
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، أي يعكس درجة خلية نتيجة ألداء المجهود البدنيجيد يعكس ردود فعل األجهزة الوظيفية الدا مؤشر الحقيقة
  1.ثير حمل التدريب على أجهزة الجسمتأ

   : االختبارات المرفولوجية -10-2- 2

يره فلكل نشاط رياضي متطلبات خاصة يتميز بها عن غللمواصفات الجسمية أهمية كبيرة في األنشطة الرياضية 
ت جسمية خاصة بالنسبة للتخصصات من الفعاليات الواحدة توجد مواصفاضمن األنشطة األخرى، كما أنه 

، لذلك فهي تتطلب حجم الالعب المدافع في كرة القدممواقف اللعب فمقياس حجم الالعب المهاجم غير مقياس و
من حركات مختلفة وبما يتناسب مع خطوط  ما يحدث فيهات قياسات جسمية تتناسب وعينة، ذاأنماطا جسمية م

بعين  أخذهالالعبي كرة القدم، لهذا البد من  المورفولوجيةومن هنا تأتي أهمية القياسات الجسمية  الالعب 
  .الملعبالتي يشغلها الالعبون في  االعتبار في انتقاء الالعبين و اختيارهم بما يتالئم مع المراكز

   :االختبارات النفسية -10-3- 2

يمكن فصلها عن هذه  الساسية إلى جانب النواحي األخرى وتعد الناحية النفسية من مكونات كرة القدم األ
خاصة في مهمة األساسية إلعداد الالعبين ويعد اإلعداد النفسي في المجال الرياضي من الجوانب الو المكونات

أثناء سير المباراة مثل  وجود المؤشرات األخرىباالحتكاك المباشر مع الخصم وسم لعبة كرة القدم التي تت
من مشاركتهم باإلضافة إلى عدة أمور أخرى فاإلعداد النفسي الجيد يض ،المباراةنتيجة  الملعب ،الجمهور الحكم،

مختلفة لتحديد ختبارات الهذه األهمية الكبيرة للناحية النفسية دعت إلى االهتمام بإجراء اال الفعالة في المنافسة
  .لدى الفريق بشكل عاموإليجابية لدى الالعبين بشكل خاص االجوانب السلبية و

  :االختبارات البدنية -10-4- 2

  2 .عناصرهارات التي تقيس اللياقة البدنية وهي االختبا

   :مفهوم اللياقة البدنية •

الناتجة عن نمط الحياة، وهي عملية مبنية على مع الضغوط يمكن تعريفها بأنها تعامل الشخص بشكل ناجح 

، وبالنسبة للرياضي برامج تدريب المنظمة الركيزة التي يبني عليها لياقته البدنية ومن خاللها أساس علمي
تعرف كذلك بأنها الحالة السليمة للفرد الرياضي من حيث كفاءة حالته   .تطيع التغلب على الضغوط المختلفةيس

وأقل جهد  البدني والحركي بأفضل درجةتمكنه من استخدامها بمهارة وكفاءة خالل األداء  الجسمانية والتي

                 3 .ممكن

                                                           

  .  253ص  - .من دون سنة :دار المعارفاإلسكندرية،  - .من دون طبعة -.اإلعداد البدني في كرة القدمالتدريب و - .أمر اهللا أحمد البساطي  1
 .87،86،67،35ص -.2009،سابق مرجع -.د محمودموفق أسع 2
3
 .143ص - .2009 ،سابق مرجع -.مفتي ابراهيم حماد 
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يوجد اختالف بين المدرسة الشرقية والمدرسة الغربية في عناصر اللياقة البدنية حيث يرى رواد المدرسة 
أن عناصر اللياقة البدنية هي  الفسيولوجيةنتيجة لبحوثهما  yukom et larsen الرسونيوكوم و الغربية

  اومة المرض مق(
 ، السرعةوة العضلية، الجلد العضلي، القدرة العضليةالق ،الجلد الدوري التنفسي، المرونة، الرشاقة، التوازن

  1).الدقةو القوةو

القوة (أن عناصر اللياقة البدنية هي yerken fainekيرقن فاينك يرى رواد المدرسة الشرقية واخترنا من بينهم 

  .)التوافق العضلي ،التحمل، السرعة، المرونة
   :عناصر اللياقة البدنية •

  :إلى  يرقن فاينكوقد قسمت حسب 

   :التحمل �

يوجد ) م 1977(فريحسب لتحمل بالقدرة الرياضي البدنية والنفسية على تحمل التعب، وبصفة عامة نقصد من ا

مثل قدرة الرياضي على تحمل مثير الذي ينتج عنه ثبات الحمل أم التحمل البدني فيتمثل التحمل النفسي الذي ي

الخاص المتعلق بعامل متعلق بجميع المجموعات العضلية ويقسم إلى العلم اللتعب، ول درة الجسم أو جزء منهفي ق
والمتوسط ) دقيقة 2ثانية إلى 45(إلى القصير فاينك عضلي واحد باإلضافة إلى التحمل بالنسبة للوقت الذي قسمه 

 30من (ثانية ال) دقيقة 30أقل من (ى ثالثة مراحل األولى الذي يحتوي عللطويل واو) دقائق 8دقيقة إلى  2(من 

 التحمل المتعلق باالستجابات الحركية  إذ يوجد، و)دقيقة فما فوق 90من (والمرحلة الثالثة ) دقيقة 90دقيقة حتى 
 تعلق باألنظمة الطاقويةميتمثل في التحمل ال خرآ نوعالقوة وبالقوة االنفجارية، ووتعلق بالسرعة مالتحمل ال

كل هذه األنواع ترتبط ببعضها البعض خالل ممارسة ) الهوائيئي الفوسفاتي، الالهوائي حامضي والالهوا(

  . النشاط البدني
  :وةـــــالق �

أمرا صعبا ألن أقسام القوة والعمل العضلي تبر النفسي يعف للقوة يشمل جانبها الفيزيائي وإعطاء تعري

ن إلى بعالقة مع مختلف ال يكوتعريف القوة واضح معقدة جدا ومرتبطة بعدد من العوامل، و االنقباض العضليو
ظهور القوة من تشمل القوة من جميع المجموعات العضلية أو القوة الخاصة التي تمثل أشكالها هي القوة العامة و

صافي بل تكون على شكل قوى قصوى في المجال الرياضي ال يمكن مالحظة القوة بشكل وعامل عضلي واحد، 

قدرة و ةععضلي إرادي ونجد كذلك قوة السر هي أقصى ما يمكن للجهاز العضلي العصبي توليده في تقلصو
تتمثل . 2العضلي في التحمل والمقاومة مع أكبر سرعة ممكنة للتقلص العضلي باإلضافة إلى قوة التحمل الجهاز

  3.أهمية القوة في المجال الرياضي أنها تساهم في تقدير عناصر اللياقة البدنية األخرى

 

                                                           

1
 .90ص -.م2007:القاهرة،مركز الكتاب -.بدون طبعة -.التدريب الرياضي التكامل بين النظرية و التطبيق -.عادل عبد البصيرعلي   

2
  Jurgen weineck .- manuel d’entraînement ، 3ème

 édition ، vigot، 169، 177، 178. 
3
  .45و20 -.2009،ابقس مرجع - .موفق أسعد محمود 
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  :السرعة �

ة عمليات النظام العصبي الحركي السرعة هي القدرة التي تسمح على قاعدة الحرك ) 1977( فري حسب 

في الظروف في أقل زمن و تطبيق حركات وأنشطةالخصائص التي تملكها العضالت على توليد القوة، من و
السرعة المرتبطة بالنشاط أو الحركة أو الحركة المتتابعة مثل الركض ونجد السرعة المرتبطة بالنشاط حة المتا

  .معزولة مثال الرمي

  :المرونة �

اصة أو بتأثير القوة تتمثل المرونة في قدرة الرياضي على القيام بحركات مفصلية واسعة عن طريق قدراته الخ  
المحفظات المفصلية، و تكون عامة عندما تتمتع األعضاء تتعلق بالعضالت المفاصل و المرونةارجية، والخ

خاصة عندما نتحدث عن مفصل تكون ويكون ذلك حسب النشاط الممارس والعامة بالمرونة مثل العمود الفقري 
  . راكدة باستخدام قوة خارجية من عند الزميلالقد تكون ناشطة أي باستخدام الرياضي لقدراته الخاصة أو معين و
  :التناسق �

في مواقف   سريعاقتصادي وو قان الحركات الرياضية بشكل دقيقيسمح التناسق للرياضي من إت فريحسب 

وعة أي في أنشطة رياضية مختلفة نجدها عامة أي من نتيجة لتعلم عدة حركات متنمتوقعة أو غير متوقعة، و
  1.تكون لها مميزات خاصة بهاياضي واحد وخاصة تكون في نشاط رو

  :االختبارات المهارية -10-5- 2

  2.لمستخدمة من طرف العبي كرة القدمهي االختبارات المستخدمة لقياس المهارات ا
  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 Jurgen wieneck : bibliographie déjà nommé، p 107، 108، 109، 237 .261  

  .45و20ص-.2009،سابق مرجع - .موفق أسعد محمود 2
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  خالصة الفصل الثاني 

وفق منهج علمي شامل  لية االنتقاء ال يمكن أن تكون إالّيه في الفصل يتضح لنا أن عملمن خالل ما تطرقنا إ
ضافة إلى أن االختبارات التي تعتبر من أحد الوسائل المستخدمة في عملية اإللجميع الجوانب المتعلقة باللعبة، ب

وسائل بحث متطورة لكي توفر له أدق النتائج المؤدية إلى المستوى اء تتطلب من المدرب مستوى علمي واالنتق
  . العالي
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  :تمهيد -

وهي مرحلة  الطفولة المتأخرةفي هذا الفصل األخير سنتطرق إلى إحدى مراحل الهامة في حياة الفرد أال وهي 

إتقان الخبرات والمهارات اللغوية والحركية والعقلية السابق اكتسابها حيث يتنقل الطفل تدريجيا من مرحلة 

الكسب إلى مرحلة االتقان، وتتميز بظهور العالقات بين األفراد في نفس السن ونفس الجنس التي يسودها 

  . التعاون وغلبة الروح الرياضية

للعبة األكثر شعبية في أهم خصائصها ومشاكلها، مع اإلشارة إلى او مفهوم الطفولة المتأخرة توضيح سوف يتم  

  .لهذه الفئة تعود بها الفائدة التيالعالم  و
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  :الرياضة - 1- 3

  :تعريف الرياضة - 1- 1- 3

في شكل فردي  يأن الرياضة هي مجموعة التدريبات الجسدية التي تؤد la rousseجاء في القاموس الفرنسي 

واعد معينة تمارس من خالل ق، أو لمجرد اللعب أو المنافسة، وتهدف إلى الترويح عن النفسأو جماعي، و

 1.نفعي مباشر من يمارسها ال يهدف من ورائها إلى تحقيق عرضتعرف بقواعد اللعبة و

  :أنواع الرياضة - 1- 2- 3

   :الرياضة الفردية �

فيها يوجد المنافس في مواجهة خصم واحد، مثلما هو معمول به في الرياضات القتالية، أو في مواجهة عدة  

  .السباحةما هو معمول به في ألعاب القوى وخصوم من دون فرق مثل

   :الرياضة الجماعية �

وهذا التفاعل وينتج عنه ما يسمى صغيرة، ياضيين وكذا التعاطي لكل كبيرة وفيها تفاعل كبير بين الر 

  2.بالدينامكية الجماعة، وسميت جماعية ألنها تجمع عددا من الممارسين ضد عدد أخر

  :كرة القدم - 2- 3

   :تعريف كرة القدم - 1- 2- 3

ريق يحاول كل فواحد منهما من إحدى عشر العبا، وكرة القدم عبارة عن لعبة يشترك فيها فريقان يتكون كل 

الفائز هو الفريق الذي يحرز أكبر عدد ممن من في مرمى الخصم وتسمى المحاولة الناجحة هدف وإدخال الكرة 

يستخدم الالعبين أقدامهم   أربعين دقيقة،الذي يدوم كل واحد منهما خمسة و األهداف خالل شوطي المباراة

  3.هابرؤوسهم أو أي جزء من أجسامهم ماعدا األيدي أو األذرع لدفع الكرة أو التحكم في

فوق  تعرف أيضا بأنها اللعبة التي تتم بين فريقين يتألف كل منهما من أحدى عشر العبا، يستعملون كرة منفوخة

في نهاية كل طرف من طرفيها مرمى الهدف، يحاول كل فريق إدخال الكرة فيه أرضية ملعب مستطيلة الشكل و

داف، يتم تحريك الكرة باألقدام از األهإحربلتفوق على المنافس لر حارس المرمى بغية تسجيل هدف، وعب

  4.خالل اللعب ال يسمح إال لحارس المرمى بإمساك الكرة بيده داخل منطقة الجزاءوالرأس، و

  

 

                                                           

 .45ص .-م2006: ،مركز الكتابالقاهرة.-الطبعة األولى.-اإلحتراف في كرة القدم.-السعدني خليل السعدني 1
 .21ص .-م1996:الكويت،سلسلة المعارف.-دون طبعة .-المجتمع الرياضة و .-أمين أنور الخولي 2
   .179 ص - . 2008: عمان، دار الدجلة -.بدون طبعة - .موسوعة األلعاب الرياضية -.خلود مانع الزبيدي 3
 .341ص .-م1993.-دار الكتب العلمية بدون بلد، .-الطبعة األولى .-موسوعة األلعاب الرياضية المفصلة .-جميل ناصف 4
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  :تاريخ كرة القدم - 3- 3

جعلوها جزء من التدريب العسكري مارسوها بشغف كبير، وو) تسوتشو( ق م باسم  2500عرفها الصينيون عام 

  .ق م 500عام 

عن طريقهم انتقلت إلى انجلترا، فسحرت الشعبثم مارسها الرومان و) هاربستم(م عند اإلغريق باس رفتع 

ب انصراف الشباب باألعيان على محاربتها بساالنجليزي فمارسها في الشوارع والمدارس مما أجبر الملوك و

ء الملك شارل الثاني فسمح قد استمرت محاربتها حتى جاباقي الرياضات االرستقراطية، وون تعلم الفروسية ع

  1.بممارستها

 ام، أم1872أقيمت أول بطولة لكأس انجلترا عام أول إتحاد لكرة القدم النجلترا وتأسس  م1863في سنة  

لالعبين المحترفين عام  ةلاسكتلندا في نفس العام، كما بدأت أول بطوت الدولية فانطلقت بين انجلترا والمباريا

تكونت أنديتها ابتداءا من ه اللعبة فانتقلت إلى استراليا والبحرية االنجليزية في نشر هذساهم رجال ، وم1880

في  خاصة األرجنتين التي سارعتم، ثم إلى أمريكا الالتينية و1883الهند عام م ثم عرفتها جنوب إفريقيا و1882

  .م1884تأسيسها عام إنشاء األندية و

كثيرا في وضع القواعد المهارية والخطط الفنية ة فان هنغاريا ساهمت إذا كانت انجلترا ساهمت في نشر  اللعب 

  2.بذلك ساهمت في نموها فأطلق عليها اسم بالد كرة القدمو

القدم حيث اقتربت كل من فرنسا وهولندا  في المراحل األولى من القرن العشرين بدأ التنظيم العالمي لكرة

م  1908م، ولعبت أول بطولة عام 1904الدولي لكرة القدم في عام  لتشكيل اإلتحاد نماركوالداوبلجيكا وسويسرا 

  .فازت بها إنكلترا على الدانمارك في النهائي بهدفين مقابل صفر

عدة  توجد يفي وقتنا الحالم وربحتها الدولة المنظمة، و 1930أقيمت أول بطولة لكأس العالم في األرغواي عام 

  3. م1955األوروبية التي انطلقت عام الفرق الوطنية منها بطولة األندية بطوالت على مستوى األندية و

   :القوانين األساسية في كرة القدم - 4- 3

    :الملعب - 1- 4- 3

 ام كحد أدنى، أم 45م و 90عرضه كحد أقصى م كحد أدنى، و 90م كحد أقصى و 120يكون طول الملعب 

  . م 75م حتى  64عرضه من م و 110م حتى  100بالنسبة للمباريات الدولية فيكون الطول 

  :الكرة - 2- 4- 3

ال سم و 70يجب أن تكون مستديرة الشكل مصنوعة من الجلد أو من أي مادة أخرى مناسبة ال يتعدى محيطها 

  .غرام 410ال يقل عن غرام و 450زنها فال يزيد عن سم أما و 68تقل عن 

                                                           

 
1
 .209ص.-م1991:دار الجبل بيروت، .-طبعة أولى .-األلعاب الرياضية الموسوعة الثقافية العامة .- بسام سعد 

 .39ص.- 1993،مرجع سابق .- جميل ناصف 2

 .10 -11ص .-م1999: دار الفكر بدون بلد، .-أولىطبعة  .-االعداد الوظيفي في كرة القدم .-موفق مجيد متولي 3 
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  :عدد الالعبين - 3- 4- 3

ال يمكن ابتداء مباراة إذا كان عدد الالعبين يقل عشر العبا أحدهم حارس مرمى وحدى يتكون الالعبون من إ

 1.عن سبعة لالعبين

   :الحكام - 4- 4- 3

  .يحكم المباراة حكم واحد بمساعدة مراقبين للخطوط التماس وحكم رابع يقوم بمراقبة المباراة فنيا

   :فترات اللعب - 5- 4- 3

  2. ةدقيق 15دقيقة تتخللهما فترة راحة ال تزيد عن  45المباراة من شوطين كل شوط يدوم  تتكون

   :بداية اللعب- 6- 4- 3

للفريق الفائز بالقرعة الحق في اختيار ولى القرعة بقطعة نقدية ركلة البداية عيتحدد اختيار نصفي الملعب، و 

  . إحدى ناحيتي الملعب أو ركلة البداية

   :الكرة في الملعب أو خارج الملعب - 7- 4- 3

تكون الكرة في لتماس، عندها يوقف الحكم اللعب وتكون الكرة خارج الملعب عندما تعبر كلها خط المرمى أو ا

  .الملعب في جميع األحوال األخرى من بداية المباراة إلى نهايتها

    :طريقة تسجيل الهدف - 8- 4- 3

  .تحت العارضةرمى بين القائمين والكرة خط الم يحتسب الهدف كلما اجتازت

   :التسلل - 9- 4- 3

  .يعتبر الالعب متسلال إذا كان اقرب من خط مرمى خصمه من الكرة في اللحظة التي تلعب فيها الكرة

   :األخطاء و سوء السلوك -10- 4- 3

   :يعتبر الالعب مخطئا إذا تعمد ارتكاب مخالفة من المخالفات التالية

 . ركل الخصم ركل أو محاولة �

 . عرقلة الخصم مثل محاولة إسقاطه أو االنحناء أمامه أو خلفه �

 . دفع الخصم بعنف �

 . يمنع لمس الكرة باليد إال حارس المرمى �

  .   دفع الخصم بالكتف من الخلف إال إذا اعترض طريقه �

   :الضربة الحرة -11- 4- 3

  .التي يجوز فيها إصابة مرمى الفريق المخطئ مباشرة هيالمباشرة و �

  . رإذا لعب الكرة أو لمسها العب أخ هي التي ال يمكن إحراز هدف بواسطتها إالالغير مباشرة و �

                                                           

 .11و10ص .-م1999، مرجع سابق .-موفق مجيد متولي 1
2
  .256ص .-م2009:دار الدجلة األردن،.-الطبعة الثانية.-التعلم والمهارات األساسية في كرة القدم.-موفق أسعد محمود 

 




 ا��������� ا���� ا�����                                                          آة ا���م و�

 

37 

عند ضربها يجب أن يكون جميع الالعبين خارج ء وضربة الجزاء تضرب الكرة من عالمة الجزا �

 . منطقة الجزاء

   :رمية التماس -12- 4- 3

  . عندما تخرج الكرة بكاملها من خط التماس

   :ضربة المرمى-13- 4- 3

يكون آخر من لعبها من الفريق عدى الجزء الواقع بين القائمين وعندما تجتاز الكرة بكاملها خط المرمى فيما 

  . الخصم

   :الضربة الركنية -14- 4- 3

  1.يخرج الخصم الكرة من خط المرمى فيما عدا الجزء الواقع بين القائمين عندما

  :تعريف فئة الناشئين - 5- 3

سنة وتسمى مرحلة الطفولة المتأخرة وتتميز بظهور  12-9هي الفترة الممتدة من :  poul ostitiethحسب 

  2. الروح الرياضيةالعالقات بين األفراد في نفس السن ونفس الجنس التي يسودها التعاون وغلبة 

 يرتكز الشبه في الجزء العلوي من الجسم تحل فيها العقد ، حيث الهي مرحلة الطمون الجنسي: frerdأما حسب

  3.، ويميل الطفل لتكوين الصداقات والتفاعل االجتماعي مع رفاق السنوالكتر

  :)سنة 12- 9(مفهوم الطفولة المتأخرة  - 6- 3

حيث يتنقل الطفل تدريجيا من هي مرحلة إتقان الخبرات والمهارات اللغوية والحركية والعقلية السابق اكتسابها 

، والطفل في حد ذاته ثابت وقليل المشاركة االنفعالية ويميل الطفل ميال شديدا اإلتقانمرحلة الكسب إلى مرحلة 

االنتماء إلى الجماعات المنتظمة بعد أن كان يميل قبل ذلك  إلى الملكية التي تبدأ في النمو قبل ذلك كما يتجه إلى

  4.هلمجرد االجتماع لمن في سن

  

  

 

                                                           

جامعة محمد بوضياف  مذكرة ليسانس، ،سنة 17_14على العبي كرة القدم الدور النفسي للمدرب وتأثيره.-قاسم عيسى وعمران المسعود 1

 .48،47ص الجزائر،م،2007/2008المسيلة ،
2 

POULOSTITIETH.- PSYCHOLOGIC DE LENFENT .- PARIS:PUF,1974.- P210. 
  .62، ص  1995، ، عالم الكتاب، القاهرة طبعة اولى .- علم النفس الطفولة والمراهقة .-حامد عبد السالم زهران 3

، دار النهضة  بيروت .-بدون طبعة  .- دراسة النمو النفسي االجتماعي نحو الطفل المراهق سيكولوجية النمو .-عبد الرحمان عيساوي 4

  .15ص .- 1992 :العربية
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  :)سنة 12- 9(متطلبات النمو خالل مرحلة الطفولة المتأخرة  - 7- 3

سوف نتطرق ألهم المظاهر الرئيسية للمطالب خالل العمر لنبين مدى تتابعها وأهميتها في عملية التكيف التي 

  :تساعد الفرد على أن يتقبل الحياة التي يحياها بقبول حسن دون عسر وهي 

 .يكون الفرد اتجاها عاما حول نفسه ككائن حي ينمو •

 .يتعلم الفرد كيف يصاحب أقرانه •

 .، الكتابة والحسابات األساسية للقراءةيتعلم المهار •

 .يكون المفاهيم والمدركات الخاصة بالحياة اليومية •

 .والمعايير السلوكية األخالقية، والقيم يكون الضمير •

 .تكوين عالقات مع الرفقاء من كال الجنسين •

 .تكوين االتجاهات النفسية المتصلة بالتجمعات البشرية •

 .والكباراستقالل عاطفي عن الوالدين  •

  1.متقبل الطفل التغيرات التي تحدث له نتيجة لنمو الجس •

  :)12- 9(طفولة المتأخرة بعض المشكالت ال - 8- 3

  :بعض المشكالت الطفولة المتأخرة من واقع الدراسات - 1- 8- 3

  :الدراسات األجنبية �

عيادات الصحة النفسية إلى تزايد في تردد أطفال هذه المرحلة على )1964rosenet(تشير عديد من الدراسات 

  .ردد الذكور أعلى بالنسبة لإلناثقبل المدرسة كما أن نسبة ت ليصل إلى ثالثة أضعاف ما هو عليه في مرحلة ما

قد صرحوا بوجود وجد أن آباء الطبقة الدنيا  ) 1981asinbach et adelbruk(وفي دراسة أخرى أجراها 

رنة بما صرحوا به آباء أطفال الطبقة المتوسطة، أما من حيث عدد كبير من المشكالت وانخفاض في الكفاية مقا

جهة الضبط لسلوكهم الخارجي، بينما أهم مشكالت الطبقة  ،االنضباطية:الت الطبقة الدنيا هيالنوعية فمشك

النفسية أما مشكالت أطفال هذه المرحلة من واقع سجالت العيادات  ،جهة الضبط لسلوكهم الداخلي: ى هيالوسط

  .، األماكن والتبول الالإراديمن بعض الحيواناتالخوف 

   :الدراسات العربية �

الالمباالة : التي يعاينها هؤالء المشكالت  أنكشفت على م والتي أجريت في الكويت 1977 أحمد الفقيدراسة 

  .، والتأخر الدراسيالكذب

معلمو المرحلة االبتدائية كشفت عن م لمشكلة التعلم االبتدائي في الكويت كما يتصورها 1987دراسة المؤلف سنة 

  .، االهمال في أداء الواجبات المدرسيةالحركة المفرطة، الالمباالة، عدم االعتماد على النفس: يةالمشكالت التال

                                                           

1
  .20ص .- 1976:كويت ، دار الفكر العربي.-طبعة ثانية  .- لطفولة والمراهقةا.-سعد جالل  
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بذيئة، كثرة إصابات اللفاظ األاستخدام : في هذه المرحلة هي إلى المشكالت شيوعا لدى االطفال بدر العمرويشير 

 سة رصراع البنين مع البنات في األسرة خاصة عندما يحاول الذكور مما ن حركته الزائدة،لناتجة عالطفل ا

أحيانا والمشكل  هكثرة أسئلة الطفل التي تزعجو على أخوتهم) أب(السلطوية الممثلة في النموذج الذكري 

  1.الدراسي

  :عدم ضبط النفس - 2- 8- 3

انفعاالته وضبط نفسه ولكن كثيرا ما نالحظ ثورة الطفل في هذه يميل الطفل في هذه المرحلة إلى التحكم في 

مما يجعل الطفل منفعال  المرحلة على بعض األوضاع القائمة والقوانين الصارمة التي يفرضها الكبار من حوله،

  .غير قادر على التحكم في مشاعره وضبطهاوثائرا 

 وتؤدي بالطفلأو في اإلباء والمعلمين  وأخواتإخوة وتزداد هذه الحالة سواء حتمية يتعمدها هؤالء الكبار من 

  .النحناء سلوكه

  :الهروب من المدرسة- 3- 8- 3

مرحلة الطفولة المتأخرة وقد يكون الهروب من  في تنتشر ظاهرة الهروب من المدرسة بين عدد من التالميذ

  :أسباب عدة للهروب لعل أهمها كالمدرسة كلها أو بعض الحصص فيها وهنا

 .التلميذ في المدرسة عدم راحة •

 .دم إشباع المدرسة لحاجاته وميولهع •

 .عدم انسجامه مع المدرسة وكرهه لها •

 .كرهه لبعض المدرسين •

 .بعض المواد التي ال تثير اهتمامهكرهه ل •

 .عدم إحساسه بقيمة المدرسة وما فيها •

ه يقارن بينه وهناك أسباب أخرى يكون المنزل مسؤوال عن بعضها كعدم إعطاءه المصروف مما يجعل

  .إلخ.....وبين زمالئه فال يميل بالذهاب إلى المدرسة، وقد يرجع ذلك إلى رداءة مالبسه

  :االنطواء على النفس - 4- 8- 3

ووجه الخطر هنا أن الطفل  بدل العدوان والفعالية والنشاط، قد يعتمد الطفل بهذه المرحلة إلى االنزواء والسلبية

تبار االنطواء أنه طاعة الذي يتسم بطابع االنطواء قد ينال من البيئة التي يعيش فيها القبول والتشجيع على اع

في هذه المرحلة من النمو يسهل عليها بعد ذلك أن تنمو  ملبيالذلك فإن بذور هذا السلوك حينما تجد لها  وامتثال 

إلى سوء التكيف بين  أصالوالسلوك االنطوائي يرجع  المستقبلغير سوية في  وتفصح عن نفسها في شخصية

   .الحاجات النفسية للطفل إشباعالبيئة في  إمكانيةالطفل والبيئة التي يعيش فيها وعدم كفاية 

                                                           

  .365ص.-1997، مرجع سابق .-الزيماوي محمد عودة   1
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االنطواء إلى عدة عوامل بعضها منزلي والبعض اآلخر مدرسي وقد تكون ظروف المنزل سيئة  أسبابترجع 

فينشأ الطفل  االحتكاك باألطفال خوفا عليه منهم الطفل معاملة صارمة أو التدليل الزائد وحرمانه منحيث يجد 

متفاعل مع أصدقائه وقد رجع سبب االنطواء إلى حالة دا الثقة في نفسه وبقدراته غير في كلتا الحالتين فاق

   1.ئهجسمية أو تشوهات جسمية تجعله يحس بالنقص مقارنة بزمال إعاقةمرضية أو 

  :والممارسة الرياضية )سنة12- 9(الطفولة المتأخرة  - 9- 3

من سن التاسعة تصبح حركاته أكثر اقتصادية حيث أن الجهاز المركزي العصبي يمتلك  ابتداءاإن الناشئ 

كما يمتاز درة ممتازة للتعلم واإلتقان مستوى عالي للتحليل إذ أن الناشئ في هذه المرحلة الحركية يظهر ق

   2.بالسرعة والقوة والرشاقة واالستجابة العالية والتوقيت والتعلم في ظروف مختلفة

أن القدرات البدنية والنفسية لناشئي  ''عبد الرحمانيمكن أن ندرب الناشئ على تعلم المهارات الرياضية يقول 

  3.''هذه المرحلة تساعد على تعلم المهارات الحركية والبد من توجيههم للتدريب المتعدد الجوانب واالختصاص

أنه من  حيث لعاب،، لكي تعطي للناشئ في األأهم المراحل وأنسبهاهناك من يعتبر أن هذه المرحلة من 

  .تخصص ضرورية للناشئ مرحلة) سنة12- 9(صة من الضروري اعتبار هذه المرحلة خا

عند بداية السن المتأخر يستطيع الناشئ تعلم الحركات التي تكون في بعض األحيان ذات مستوى عالي من 

                     4.الصعوبة

    

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

  . 36ص .-1992 :جزائر، ديوان المطبوعات الجامعيةال .-طبعة ثانية  .- وطرق التربية والرياضة نظريات .-محمد العوض البسيوني  1
  .20ص .- دليل الطالب في التطبيقات الميدانية والتربية الرياضية .-قاسم المندالوي وآخرون، 2

3  BRIKCI -. CRIOSSANCE PHYSIQUE DE LENFENT PRATIQUE SPOR1TIFE , P3  
4 R-A ARRAMEN.- SELECTION PREPARATION DES JUENES FOOTBALLEUR.- (TRADUIR PAR A-R TADY , 
P64. 
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  خالصة

عدة تغيرات، هذه التغيرات تؤدي مراحل التي يمر بها اإلنسان خالل حياته، وتحدث فيها المن  الناشئين مرحلة

      .طفولة المتأخرةجديدة عليه، وخاصة مرحلة الإلى اضطرابه وصعوبة تكيفه مع هذه المرحلة ال

في هذه المرحلة، فهي تلعب دورا كبيرا في  لطفلالرياضات التي يميل إليها او تساهم كرة القدم باعتبارها من 

  . ا تساعده في بناء عالقات اجتماعيةتنفيسه عن مكبوتاته  وما يخالج صدره كم
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  تمهيد

أجل التحقق من دقتها تتعدى الجانب النظري المنطلق منه، يتطلب تدعيمها ميدانيا من إن أهمية أية دراسة و

األدوات اختيار المنهج العلمي المالئم و هذا ما يتطلب من الباحث، توخي الدقة فيفرضيات الموضوع، و

جل الوصول كذا حسن استخدام الوسائل اإلحصائية، من أات، التي يعتمد عليها فيما بعد والمناسبة لجمع المعلوم

في تقدم البحث العلمي بصفة الضوء على اإلشكالية المدروسة، ودقة، تساهم في تسليط إلى نتائج ذات داللة و

  .  عامة
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  :الدراسة األساسية - 1- 4

  :الوصفيالمنهج - 1- 1- 4

، وصف ظاهرةعملية االنتقاء في أندية والية البويرةوذلك للمدربين في الكشف عن أراء ا منهجهذا ال ناستخدما

  :ب هو يتصفوحددة تتعلق بجماعة أو فئة معينةكما يستخدم أيضا للوقف على قضية م

 .تعريف الظاهرة دون زيادة  �

ليس مجرد وصف عابر بل يتعدى ذلك ليصل إلى أعماق مركز لمشكلة معينة، فهو وصف عميق و �

 .المشكلة أو الظاهرة المراد دراستها

ليس مجرد حصر شامل أو مجرد لما هو قائم بالفعل فحسب، بل إنه عملية تحليلية لتوضيح الطبيعة الحقيقة 

  1. ا����ره� لظاهرة عن طريق الوقوف على الظروف المحيطة بها أو األسباب الدافعة إلى
  

  :متغيرات البحث- 2- 1- 4

  :المتغير المستقل-

هذا المتغير هو الذي يعتبره الباحث المؤثر الرئيسي المتغيرات اسم العوامل المؤثرة ويطلق على هذا النوع من 

  2. في الظاهرة أو السلوك الذي يالحظه أو يدرسه ويسمى أيضا بمتغير التجريبي

  .مدرب كرة القدمكفاءة تمثل المتغير المستقل في بحثنا في  

  :المتغير التابع -

هو ما ينتج من اثر للمتغير المستقل، أي أن قيمة هذا المتغير من المتغيرات بمتغير االستجابة ويسمى هذا النوع 

  .       تتغير وفقا لقيمة المتغير المستقل

  .  عملية االنتقاء الرياضيأما المتغير التابع فهو 

  :مجتمعال - 3- 1- 4

نعني بمجتمع البحث جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث، فمجتمع الدارسة أو البحث إذن هو جميع  

    .األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين يكونون موضع البحث

حسب المعلومات مدارس مختلفة للرياضة ناشطين في) العب205ومدرب20(يناد16تكون مجتمع البحث من 

  ).2013/ 2012(الموسم الرياضي  بويرة رابطة كرة القدم لوالية ال المتحصل عليها من

  :عينةال - 4- 1- 4

يختارها الباحث بأساليب مختلفة وبطريقة تمثل المجتمع األصلي وتحقق هي جزء من مجتمع البحث األصلي 

  . تغني الباحث عن مشقات دراسة المجتمع األصليوأغراض البحث 

                                                           

  .54و  53ص-.م2006:األهليةعمان، - .الطبعة األولى-.منهجية البحث في العلوم اإلنسانية- .نبيل أحمد عبد الهادي 1
  .189ص-.م2003:دار المعرفة الجامعية ،األزارطية-.بدون طبعة-.مناهج البحث العلمي-.محمود عبد الحليم المنسي2



 الفصل الرابع                                                            منهجية البحث واجراءاته الميدانية

 46 

وتسمى هذه العينة عينة مقصودة وتمثل  وذلك لصغر المجتمع. )سنة 12- 9(الناشئين فئةمدربي كل تم اختيار

  . نادي16مدرب في  20في  عددها

  

  

 :مجاالت البحث - 5- 1- 4

  :المجال البشري -

  . نادي 16مدرب ل20تكون من 

  :المجال الزمني -

  ����� ��ا��� ا����ذ ا����ف ��� ا���ر�"& و)��%  ا���اءا �&�% ا$��#"�ن  ��� ���ز:06/05/2013 
  .20/05/2013إ��  

  :المجال المكاني-

�6�7�8�����5رب �3 20إ�� �2 ا$��#"�ن ���  ��� ���ز.  
  :البحثأدوات- 5- 1- 4

  :االستبيان -

االستبيان أحد وسائل البحث العلمي الذي يستعمل على نطاق واسع من اجل الحصول على بيانات أو  يعتبر

  . دوافعهم أو معتقداتهمالناس أو ميولهم أو اتجاهاتهم و معلومات تتعلق بأحوال

ريقة و االستبيان أداة تتضمن مجموعة من األسئلة أو الجمل الخبرية التي يطلب من المفحوص اإلجابة عنها بط

  1. يحددها الباحث، حسب أغراض البحث

  :كانت محاور االستبيان كالتاليسؤال تم طرحها على المدربين و 12تكون االستبيان من  

ي تسمح بمعرفة مستوى الت)  سابعلن السؤال األول حتى السؤال ام( المحور األول متكون من األسئلة  �

  .االنتقاءمدى فهم المدربين لعملية األكاديمي والخبرة و

التي توفر لنا المعلومات ) عشر ثانيال حتى السؤالالثامنمن السؤال (حور الثاني متكون من األسئلة  الم �

  ..  حول  مدى استخدام المدربين لالختبارات واألنواع المستخدمة،  ومدى تحكمهم فيها

  :اإلحصائية وسائلال - 6- 1- 4

  :النسب المئوية -

= النسبة المئوية 
����الفئةتكرار

التكراراتمجموع
  .2  

  :المحسوبة 2كا -

  ²)ت ن -ت م(مج=2كا

  ت ن            

.التكرار المشاهد والمالحظ= ت م
  

                                                           

  .99ص.- .2007مرجع سابق،.-.جودت عزت العطوى1
  51ص  -.م1987:بيروت، دار النهضة العربية - .بدون طبعة - .اإلحصاء النفسي و االجتماعي و التربوي.-.السيد أبو نيلمحمود 2
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.التكرار النظري= ت ن 
  

  

  

  :خالصة -

من خالل هذا الفصل واستنادا إل منهجية البحث العلمي تم اختيار المنهج الوصفي كمنهج متبع، وتحديد مجتمع 

  وعينة البحث، بحيث تم اختيار مجتمع البحث كليا كعينة للدراسة، واستخدمنا االستبيان كوسيلة لجمع المعلومات  

 2النسب المئوية، كا(يد الوسائل االحصائية تحددت مجاالت البحث، وتطرقنا في هذا الفصل أيضا إلى تحد

  .التي سنقوم باستعمالها في الفصل الخامس )المحسوبة
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  :تمهيد -

  

إلى عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان باستعمال بعض الطرق االحصائية  في هذا الفصل سوف يتم التطرق

للقيام بالتحليل ومقارنة النتائج بالفرضيات للتأكد من صدقها واستخالص استنتاج عام واعطاء بعض االقتراحات 

  .   المستقبلية التي تخدم المدربين ومجال االنتقاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



        عرض وتحليل ومناقشة النتائج 

فهمه لعملية االنتقاء الرياضي له عالقة 

درجة 

  الحرية
  داللة

  دالة  7

  )01(رقم

  
تمثل المدربين المتحصلين على % 40

فالمجموعة fafشهادة و ،%20 فهي 

ودرجة  ليسانسلمتحصلين على شهادة 

، في %05تقني سامي كانت نسبتهم 

على وجود فروق ذات داللة  وهذا يدل

  .%40ة الدرجة األولى وقدرت نسبتها 

20%

10%

شهادات 

                                                     

50 

  :المدربينالخاص ستبيان نتائجاالاقشة 

فهمالمستوى العلمي للمدرب و:مناقشة المحور األول

  ؟  الشهادة التي تحصلت عليها

  .المستوى العلمي للمدربين

  .لمدربينلمستوى العلميلامثل 

 2كا  التكرارات

  محسوبة

  2كا

  مجدولة

مستوى 

 %  ت  الداللة

1  05% 

19.2  14.1  0.05  

2  10%  

0  0%  

0  0%  

3  15%  

8  40%  

4  20%  

2  10%  

20  100%  

رقمبياني يوضح النسب المئوية للجدوللالشكال

40الل الجدول نالحظ أن النسبة الكبرى المتمثلة في 

 المدربين المتحصلين على الشهادة الدرجة الثانية فه

أن نسبة المدربين المتحفي حين نالحظمن المدربين، 

بالنسبة للمدربين المتحصلين على شهادة تقني ا، أم%

  .الدكتوراهصلين على شهادة  الماجستير و

المجدولة وهذ 2أكبر من كا 19.2 المحسوبة 2ظ أن كا

وذلك عند شهادة الد 7.7ودرجة الحرية  0.05داللة 

5%
10%

15%

40%

0% 0%

يمثل النسب المئوية للشها 01الرسم البياني رقم

المتحصل عليها من طرف المدربين
���� ����

	
���

faf

  �در�� أو

��
در�� ��

��در�� ��

��������

دآ��را�

الفصل الخامس            

 

عرض وتحليل ومناقش - 5

عرض تحليل و مناق- 1- 5

  . بهذه األخيرة

ما هي الش: السؤال األول -

معرفة المس :الغرض منه -

يمثل): 01(الجدول رقم  -

  اإلجابات

  تقني سامي

  ليسانس

  ماجستير

  دكتورا

شهادات 

  أخرى

1FaF 

  درجة أولى

  درجة ثانية

  درجة ثالثة

  المجموع

من خالل ا:تحليل النتائج -

شهادة درجة األولى، أما الم

% 15تمتلكها تمثل التي 

%10ثالثة متساوية بنسبة 

لمتحصليواضح ل يابحين غ

من خالل الجدول نالحظ أن

ستوى الداللةعند مة إحصائي
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من خالل ما سبق يتضح لنا أن هناك تنوع في الشهادات التي يعمل بها مدربي كرة القدم، لكن هذا :استنتاج - 

التنوع محصور في مستوى أكاديمي ضعيف نوعا ما، إذ أن معظم المدربين يمتلكون شهادة مدرب درجة أولى 

تعتبر فترة جد يوما و 15اوز فترة التكوين فيها ، حيث أن شهادة المدرب درجة أولى ال تتجأوثالثة أو ثانية

ي الجانب المهاري، وجيزة لتكوين مدربين لهم القدرة على القيام بواجباتهم التدريبية المتمثلة في إعداد الالعبين ف

  1.نفسيو البدني، خططي

الوجيزة ال تسمح للمدرب باكتساب معارف في المجال النفسي االجتماعي الذي يلعب كما أن هذه الفترة التكوينية 

  2. دور كبير لمعرفة ما يؤثر على الالعب باعتباره إنسانا

حسب رأينا ال يمكن اعتبارها يوم إضافيا عن الشهادة األولى، و 15كذلك شهادة المدرب من الدرجة الثانية  

بين يمتلكون تكوينا يمكنهم من القيام بوظيفتهم بشكل جيد، وهذا النقص في بالفترة الكافية للحصول على مدر

عملية االنتقاء بصفة خاصة، وهذا ينطبق كذلك ى العملية التدريبية بصفة عامة والتكوين يؤدي إلى تأثير سلبي عل

  .األولىهذا ما يقودنا إلى نفس النتائج المتحصل عليها مع شهادة المدرب من الدرجة وFAFعلى شهادة 

بين الحاملين لشهادة الماجستير ه هو الغياب التام للمدرالمر الذي يتضح كذلك من البيانات المذكورة أعاأل

هذا ما ينعكس سلبا على ميدان كرة و وليسانس الدكتوراه في حين وجود نسبة ضعيفة لحاملي شهادة تقني ساميو

حسب رأينا يكون كافي لكي يتمكن هؤالء و ويل المدىن طيالقدم إذ يعتبر محروما من مدربين الذين تلقوا تكو

  .       ليس بطريقة عشوائيةولية انتقاء مبنية على أسس علمية من تأدية المهام التدريبية، باإلضافة إلى القيام بعم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .51ص -.2002، مرجع سابق -.عالويمحمد حسن  1
  .31، 30ص  - .2003، مرجع سابق -.تحرير لوي ودمان، ترجمة الحصام البدوي أسامة كامل راتب 2
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  ؟سنة12إلى  9 لصنف األصاغر من 

ستوى 

  لداللة

درجة 

  الحرية
  داللة

  دالة  2  0.05

  )02(ل رقم

  

 5إلى  0ين تنحصر خبرتهم بين 

الباقية فهي % 25سنوات، أما  10إلى 

وهذا يدل على وجود فروق   5.99

سنوات التي قدرت  5 -  0 اإلجابةند 

 10م يمتلك خبرة تقل عن ادام معظمه

ن نقص الخبرة لدى مدرب كرة القدم 

.1  

15%

سب 
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قدم لصعدد السنوات التي أمضيتها كمدرب في كرة ال

  .مدى خبرة المدربين

  .ل سنوات خبرة المدربين

 2كا  التكرارات

  محسوبة

 2كا

  مجدولة

مستو

الدالل   %  ت

  %60  12  ات

6.70  5.99  .05
  %15  3  وات

  %25  5  ق

20  100%  

المئوية للجدول رالشكل البياني يوضح النسب 

من المدربين ت% 60من خالل الجدول نالحظ  أن :ل

إلى 5المدربين الذين يملكون خبرة عمل من % 15 

 .  سنوات عمل فما فوق 10كون خبرة 

99 المجدولة 2أكبر من كا 6.70المحسوبة  2ظ أن كا

، وذلك عند 2ودرجة الحرية  0.05ستوى داللة  م

ى أن أغلبية مدربي فئة الناشئين تنقصهم الخبرة مادام

إلى أن نقمؤمن عبد الراشف نتائج التي توصل إليها 

.تحديد على عملية االتصال لدى المدربالبدرب و

                 

  .141ص - .2007/2008 ،ابق

60%

25%

0

يمثل النسب  02الرسم البياني رقم 

المئوية لسنوات خبرة المدرب

 �� ����ات   5أ�

 ��5  ����ات 10إ

����ات &'� &�ق �10

الفصل الخامس            

 

ما هو عدد :السؤال الثاني-

معرفة مدى :هالغرض من -

يمثل سن:  2الجدول رقم  -

  اإلجابات

سنوات 5إلى  0من 

سنوات 10إلى 5من 

فما فوق 10من 

  المجموع

  

  

تحليل ومناقشة الجدول-

سنوات، بينما تمثل نسبة 

تمثل المدربين الذين يملكون

من خالل الجدول نالحظ أن

عند م ذات داللة إحصائية

  %60نسبتها 

هذا يدل على أن :استنتاج-

استنادا على النتائسنوات، و

المدريؤثر سلبا على عمل 

  

  

  

                                                  

ابقمرجع س- .مؤمن عبد الراشف1



        عرض وتحليل ومناقشة النتائج 

  

وى 

  

درجة 

  الحرية
  داللة

  دالة  2  0

  )03(ل رقم

  

أجابوا بدائما %  60المقدرة نسبتهم 

  .جابوا بنادرا

وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة 

 الذين أجابوا بدائما أنهم يحتاجون 

إضافي خاص بعملية وين رورة وجود تك

هذه (ت لكي تتم  بطريقة سليمة 

ألنهم  ر و الدكتوراهيعالية مثل الماجست

لهذا التكوين لكي يدعم  يخضعن 

  . نتائج بعد القيام بهذه العملية

30

10%

0

ص
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  ؟اج عملية االنتقاء إلى تكوين خاصرأيك هل تحت

  .متطلبات التكوينية لعملية االنتقاء

  .ل حاجة عملية االنتقاء إلى تكوين خاص

النسب رارا

  المئوية

 2كا

  محسوبة

 2كا

  مجدولة

مستوى 

  داللة

  60%  

7.60  5.99  0.05
30%  

10%  

  100% 

للجدول روضح النسب المئوية الشكل البياني ي

المقالل الجدول أن أغلبية المدربين ويتضح من خ:ول

من المدربين أجابو %10، أما نسبة ين أجابوا بأحيانا
وهذ 5.99 المجدولة 2أكبر من كا7.60 المحسوبة 2

وذلك عند المدربين الذ، 2ودرجة الحرية  0.05اللة 

  .%60نتقاء كانت نسبتهم 

على ضرورة يؤكدونتائج تتضح لنا أغلبية المدربين 

كفاءات ل تتطلبنتقاء عملية مهمة واالت لنا أن عملية 

عليها ال تمثل المدربين المتحصلين على شهادات عالي

الضروري على مدرب كرة القدم أن  ، لذا فمن)حثنا

النتقاء، و كذلك ليضمن الحصول على أفضل  النتائج

60%

30%

يبين النسب  03الرسم البياني رقم 

المئوية لحاجة االنتقاء إلى تكوين خاص

دا)'�

�
أ(��


�درا
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حسب رأيك:السؤال الثالث-

معرفة المتط:هالغرض من -

يمثل ح :03الجدول رقم  -

  اإلجابات
التكرارا

  ت

  12  دائما

  6  أحيانا

  2  نادرا

  20  مجموع

  

  

تحليل ومناقشة الجدول -

من المدربين أ %30ونسبة 

2من الجدول نالحظ أن كا

مستوى داللة عند  إحصائية

لتكوين خاص بعملية االنتقاء

  

من خالل النتائج:استنتاج -

هذا التأكيد يثبت لنااالنتقاء و

التأكيدات التي تحصلنا عليه

لم يكونوا ضمن عينة بحثنا

معارفه المتعلقة بعملية االنتق

  

  



        عرض وتحليل ومناقشة النتائج 

  .الذين لم يتلقوهقاء و

  ستوى

  داللة

  درجة

  الحرية
 داللة

0.0  1  
غير 

 دالة

  )04(ل رقم

  

خضعوا للتكوين الخاص التي كانت 

%.  

هذا يدل على أنه ال توجد فروق ذات 

دربين الذين لم يتلقوا تكوينا خاصا 

إضافيا لكي تتم على  ء تتطلب تكوينا

العبين باإلضافة إلى نتائج الجدول 

 األمر الذي يدعم ضرورية التكوين 

رابع تبين أن أغلبية المدربين لم 

يمكن إرجاع ذلك إلى عدة عوامل من 

  . بالقيام بهذا التكوين

0

بين 

                                                     

54 

  ؟خاص بعملية االنتقاءيت تكوين 

  .االنتقاء ةسبة الذين تلقوا تكوين بعملي

قوا تكوين خاص بعملية االنتقاء ثل المدربين الذين تل

  ت
  2كا  التكرارات

  محسوبة

  2كا

  مجدولة

مستو

الداللة  %  ت

7  40% 

1.8  3.84  0.05 13  60%  

  %100  20  ع

المئوية للجدول ر الشكل البياني يوضح النسب

نالحظ من الجدول أعاله أغلبية المدربين لم يخض:ول

%40ين الذين خضعوا لعملية االنتقاء كانت نسبتهم 
وهذا  3.84المجدولة2أصغر من كا 1.8المحسوبة 2

، وذلك عند المدربي1ودرجة الحرية  0.05وى داللة 

  .%60سبتهم 

االنتقاء تتمتحصل عليها سابقا توصلنا إلى أن عملية 

ل المدرب على أفضل النتائج عند قيامه بانتقاء الالعب

ضعف التكويني لمدربي فئة الناشئين في كرة القدم األم

و مع  ذلك النتائج المتحصل عليها في الجدول الرابع

حسب رأينا يمكغم ضروريته المؤكدة من طرفهم، و

عمل لدى المدربين أو عدم توفر الفرصة للمدرب بالق

40%

60%

0

يوضح النسب المئوية للمدربين 04الرسم البياني رقم 

.الذين تلقوا تكوين خاص والذين لم يتلقوه

*+

,
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هل تلقيت :الرابعالسؤال  -

معرفة نسبة :هالغرض من -

يمثل ا:)04(رقم الجدول  -

اإلجابات

  نعم

  ال

المجموع

  

  

تحليل ومناقشة الجدول -

،أما المدربين ا%60نسبتهم 

2من الجدول نالحظ أن كا

مستوى عند  داللة إحصائية

بعملية االنتقاء وكانت نسبته

  

من النتائج المتح:استنتاج -

لكي يحصل الأكمل وجه، و

األول الذي وضحت الضع

و مالخاص بعملية االنتقاء، 

رغم يخضعوا لهذا التكوين 

بينها غياب الجدية في العمل

  

  



        عرض وتحليل ومناقشة النتائج 

  اء ؟

   

  . النتقاء

  )05( رقم

  

من المدربين  %45،ونسبة بنادرا  أجابوا

د فروق ذات داللة ووهذا يدل على وج

  .%50 أجابوا بنادرا وكانت بسبتهم 

ها أن يكون على دراية تامة بكل 

  . 1تحتاج إلى مقاييس مالئمةو

قة بعملية االنتقاء لكن من خالل نتائج 

 ن خاصة في الملتقيات الدولية األمر

ة في الملتقيات يحرمه من التطلع على 

لقيام الذي سبق ووضحنا أنه ال يكفي 

   .  

0

ية 

ملية 

ستوى 

  اللة

درجة 

  الحرية
 داللة

  دالة  2  0.0
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بق لك و أن حضرت ملتقيات متعلقة بعملية االنتقاء 

نسبة حضور المدربين للملتقيات المتعلقة باالنتقاء 

 مشاركة المدربين في الملتقيات المتعلقة بعملية االنتقا

لبياني يوضح النسب المئوية للجدول رقالشكال

من المدربين أجاب %50من الجدول تبين أن نسبة :ول

  .من المدربين أجابوا بدائما %
وهذا 5.99المجدولة2من كا كبرأ 7.30 المحسوبة 2

ن أجا، عند المدربين الذي2ودرجة الحرية  0.05اللة 

نتقاء الرياضي عملية تتطلب من الفرد الذي يؤديها أ

إلضافة أنها تتم على أسس علمية وضة الممارسة با

خالله المدرب بالمعلومات الجديدة متعلقة بتزود من 

ضعف المشاركة في الملتقيات من طرف المدربين خ

لمشاركة فيلهذا النقص مصادر والخبرات األجنبية و

ل الحصول على معارف لم يتلقاها خالل تكوينه الذ

.  يؤثر سلبا على عملية االنتقاء التي يقوم بهاوقبول 

                 

  .23ص  - .2002 ،ق

5%

45%
50%

يمثل النسب المئوية  05 الرسم البياني رقم

المتعلقة بعملي لمشاركة المدربين في الملتقيات

االنتقاء 

دا)'�

�
أ(��


�درا

 
  2كا  التكرارات

  محسوبة

  2كا

  مجدولة

مستو

الداللة   %  ت

1  05% 

7.30  5.99  0.05
9  45%  

10  50%  

 20  100%  
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هل سبق ل:5السؤال رقم  -

معرفة نسبة :هالغرض من -

يمثل مش):05(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

تحليل ومناقشة الجدول -

%5،ونسبة أجابوا بأحيانا

2من الجدول نالحظ أن كا

مستوى داللة عند  إحصائية

إن عملية االنتقا:استنتاج -

الجوانب المتعلقة بالرياضة ا

تعتبر الملتقيات مصدر يتزو

الجدول الخامس نالحظ ضع

الذي  ينفي االحتكاك بالمص

ما هو جديد أو على األقل ال

المدرب بمهامه بشكل مقبول

                                                  

ابقمرجع س - .محمد لطفي طه 1

  اإلجابات

  دائما

  أحيانا

  نادرا

  المجموع
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 .صيد المعرفي تفي بالغرض

  .االنتقاءبول على المعلومات المتعلقة 

  توى

  اللة

درجة 

  الحرية

 داللة

0.  3  

  

  

  دالة

  

  )06(ل رقم

  
تلجئ إلى الكتب والمجالت % 10سبة

  % .10 بنسبة 

د فروق ذات داللة ووهذا يدل على وج

مدربين الذين كانت إجابتهم باللجوء إلى 

ن إلى عدة طرق ولجؤنالحظ أنهم ين، و

ي ال يحضرها معظم المدربين لتقوية 

ق التعاون ر الكتساب المعارف عن طري

هذا األمر ها تبادل الخبرات والمعارف و

كذا وا على تقوية رصيده العلمي 

يها االبتكار  وسائل وطرق عامة يخلو ف

20

مئوية 

نمية 
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  ؟لق بعملية االنتقاءالمعرفي المتعف تنمي رصيدك 

تنمية الرصيد امن طرف المدربين للطرق المستخدمة

المستخدمة من طرف المدربين للحصول ثل الطرق 

  2كا  التكرارات

  محسوبة

  2كا

  مجدولة

مستوى

الداللة  % ت

  %10  2  الت

13.6  7.81  0.05
12  60%  

4  20%  

2  10%  

20  100%       

الشكل البياني يوضح النسب المئوية للجدول ر

نسبةمن المدربين االنترنت و% 60تستخدم نسبة :ول

االستعانة بالزمالء بنسومنهم يستخدمون الخبرة % 2
وهذا7.81المجدولة 2من كا كبرأ 13.6 المحسوبة 2

وذلك عند بعض المدرب ،3ودرجة الحرية  0.05اللة 

  .%60نت نسبتهم 

وسيلة موحدة من طرف المدربين،  ج غياب استخدام

إضافة إلى الملتقيات التي لتقوية رصيدهم المعرفي،

 بعملية االنتقاء، زيادة على ذلك ال نالحظ مصادر ال

خاللها تبلى نفس الفئة مثال الملتقيات الوالئية يتم من 

حث دوما عللمدرب ليس  بالمطلع أو المجتهد الذي يب

، إنما يستخدم المدرب وسمن تقديم األفضل لكرة القدم

10%

60%

20%

10%

يمثل النسب المئوي06الرسم البياني رقم

للطرق التي يستخدمها المدربون لتنمية

الرصيد المعرفي

آ�/ و�.-ت

0
��
ا

ا�23ة

ا�5-ء
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يمثل ا):06(الجدول رقم  -

  االجابة

كتب ومجالت

  انترنت

  خبرة

  زمالء

  المجموع

تحليل ومناقشة الجدول -

20المتخصصة  في حين 

2أن كامن الجدول نالحظ 

عند مستوى داللة  إحصائية

موقع االنترنت والتي كانت 

توضح النتائج غ:استنتاج -

لتقو) نترنتاإل(منها الحديثة 

معارفهم العلمية المتعلقة بعم

بين المدربين العاملين على 

حسب رأينا يوضح أن المد

وما من تخبرتهلكي يتمكن د

  .  الجهد اإلضافيو
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.  

مستوى 

  لداللة

درجة 

  الحرية
 داللة

 دالة  2  0.05

  )07(ل رقم

  

ن ركزوا على الجانب المهاري ،ونسبة 

  .ركزوا على الجانب البدني

فروق ذات داللة  دووهذا يدل على وج

 أو الجانب المختار من طرف المدربين 

10%

0
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12- 9 رأيك ماهي محددات  انتقاء الالعب الناشئ 

.النتقاء الناشئينمحددات التي يستخدمها المدربون 

  .انتقاء الالعبينثل الطرق 

  
 2كا  التكرارات

  محسوبة

 2كا

  مجدولة

مستو

الدالل  %  ت

12  60%  

6.10  5.99  .05

2  10%  

  
6  30%  

  20  %100 

  

الشكل البياني يوضح النسب المئوية للجدول ر

  

من المدربين ر %60نسبة  أنن الجدول نالحظ م:ول

من المدربين رك %10،ونسبة زوا على كل الجوانب
وهذ 5.99 المجدولة2من كا كبرأ 6.10 المحسوبة 2

، وهذا عند المستوى أو 2ودرجة الحرية  0.05اللة 

  .%60ذي قدرت نسبته 

60%

30%

يمثل النسب المئوية  07الرسم البياني رقم

اءاالنتقعملية لمحددات 

��7ري

�
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حسب رأي:السابعالسؤال  -

معرفة محد :الغرض منه -

يمثل ا):07(الجدول رقم  -

  

  اإلجابات

  مهاري

  بدني

كل 

  الجوانب

  المجموع

  

تحليل ومناقشة الجدول -

ركزوا  من المدربين 30%

2من الجدول نالحظ أن كا

مستوى داللة عند  إحصائية

وهو الجانب المهاري الذي 
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النتقاء لدى فئة عملية اية من خالل النتائج أول ما يالحظ أن أراء المدربين تختلف حول كيف:استنتاج -

تي يعمل هذا ما يؤكد على أن عملية االنتقاء ال تتم بطريقة موحدة رغم أن الفئة الت مختلفة وإجابافهناكالناشئين

معظمهم يلجئ إلى نفس الطرق لكي يحصل على المعلومات المتعلقة بعملية معها المدربين هي نفسها و

يعطون األهمية لجميع الجوانب المؤثرة على األداء كما أن معظمهم  التوضح لنا إجابات المدربين أنهم واالنتقاء،

من بين كل والجوانب التي لها دور في اللعبة ال يستوعب األسس التي يقوم عليها االنتقاء خاصة شموله لجميع

د أجابت بأن االنتقاء يجب أن يكون بالتركيز على الجانب المهاري أما البقية فق% 60المدربين توجد نسبة 

  . جوانبكل ركزوا على 

األمر الذي ال يحققه معظم المدربين علمي،  إن عملية االنتقاء هي اختيار أفضل المتقدمين باستخدام أسلوب 

على ما سبق التوصل إليه في  ااستنادفي االنتقاء تدل على العشوائية وغياب النهج العلمي وحسب رأينا وفطرقهم 

ت كة في الملتقياألمر إلى عدة عوامل من بينها ضعف التكوين، ضعف المشارالنتائج السابقة يمكن إرجاع هذا ا

  . تبادل المعارف الخبرات على اإلطار المحلي و الدوليغياب التعاون ومع 
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  . االنتقاء

مستوى 

  الداللة

درجة 

  الحرية
 داللة

  

0.05  

  

1  

  

 دالة

  )08(ل رقم

  

 ونتستخدم مبأنه واالمدربين قد أجاب

وجد فروق ذات داللة على أنه ت يدل

  .%100نعم التي كانت نسبتها

أهميتها في هذا ما يدعم تبارات، و

 دوما على ونعتمدم يأنه وادك

  .ع علميطي لعملية االنتقاء طاب

ية 
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  :مناقشة نتائج المحور الثاني

  ؟ االنتقاءلى االختبارات في عملية تمد ع

ين لالختبارات في عملية االنتقاءدى استخدام المدرب

ثل مدى استخدام المدربين لالختبارات في عملية االنت

  ت
 2كا  التكرارات

  محسوبة

 2كا

 %  ت  مجدولة

  20  100%  
  

20  

  

3.84  
0  0%  

  100  20  وع

  

الشكل البياني يوضح النسب المئوية للجدول ر

المد كل نرى أن والرسم البياني من خالل الجدول:ول

  .نتقاءلية اال
وهذا يدل 3.84المجدولة2من كا كبرأ 20المحسوبة 2

عند اإلجابة نعم  ، وذلك1ودرجة الحرية  0.05اللة 

قاء هي اللجوء إلى االختباررق المتبعة في عملية االنت

المدربين قد أك كل نجد أن )08(ج في الجدول رقم 

هو أمر ايجابي كون االختبارات سوف تعطيالنتقاء و

يمثل النسب المئوية )08(الرسم البياني رقم 

لمدى اعتماد المدربين لالختبارات 

*+


,
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اإلجابات
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  ال

المجموع

  

تحليل ومناقشة الجدول -

ختبارات دوما في عملية اال

2أن كا من الجدول نالحظ

مستوى داللة عند  إحصائية

  

من أهم الطرق ا:استنتاج -

بمالحظة النتائج ف االنتقاء،

االختبارات في عملية االنتقا
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  .  خالل االنتقاء
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ستوى 

  اللة

درجة 

  الحرية
 داللة

 دالة  2  0.0

  )09(ل رقم

  

تخدمون االختبارات الدولية، أما نسبة 

ون ما يلجؤ نادرا النسبة للمدربين الذين

فروق ذات داللة  على وجودوهذا يدل 

ن أجابوا بأنهم يستعملون االختبارات 

10%

ة 

مدة 
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تلجئ إلى اختبارات معتمدة د يامك بعملية االنتقاء هل

نوع االختبارات المستخدمة من طرف المدربين خال

ضح نوع االختبارات المستخدمة من طرف المدربين

  ت
 2كا  التكرارات

  محسوبة

 2كا

  مجدولة

مستو

الداللة  %  ت

14  70% 

12.41  5.99  0.05
4  20%  

2  10%  

  %100  20  ع

  

الشكل البياني يوضح النسب المئوية للجدول ر

  

من المدربين يستخد% 70وكانت النتائج كالتالي  :ول

، أما بالنس%20 يستخدمون االختبارات الدولية فهي 

10%.  
وه 5.99المجدولة2من كا كبرأ 12.41 المحسوبة 2

، ، وهذا عند المدربين الذين أ2ودرجة الحرية  0.0

  . %70 نسبتهم 

70%

20%

يمثل النسب المئوية  09الرسم البياني رقم

المعتمدة المدربين لالختبارات   لمدى استخدام 

دوليا
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عند قيام:التاسع السؤال -

معرفة نوع :همنالغرض  -

يوضح):09(الجدول رقم -

  

اإلجابات

  دوما

  أحيانا

  نادرا

المجموع

  

تحليل ومناقشة الجدول -

ما يستأحيانا المدربين الذين 

10لالختبارات تقدر نسبتهم

2من الجدول نالحظ أن كا

05.عند مستوى  إحصائية

الدولية دوما والت كانت نسب
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ايجابي باعتبار هذا أمر لجئون إلى االختبارات الدولية، ونتائج الجدول أوضحت أن أغلبية المدربين ي:استنتاج -

من االختبارات المبتكرة من طرف المدربين، كما  1موضوعية، الدولية تكون أكثر صدقا ثباتا و أن االختبارات

فقد يكون  2.أن استخدام االختبارات الدولية يعطي نتائج أفضل مقارنة باختبارات المبتكرة من طرف المدربين

ما قرن باختبار مستخدم دوليا خاصة من حيث المعايير  االختبار الذي يبتكره المدرب سهل التنفيذ إذا

يمكن ربط قرار استخدام االختبارات تلقائية  ووبمعايير غير مدروسة فاالختبارات المبتكرة تكون عادة متبوعة 

المبتكرة بدرجة الجدية التي يعمل بها المدرب والتي قد ال تسمح له بالبحث عن اختبارات ذات الجودة العالية، 

كاره التي ن هنا فإن االختبارات الدولية توفر للمدرب كل المعلومات الالزمة مقارنة مع اختبارات من ابت،وم

  .موضوعيةتكون أقل صدقا ثباتا و
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ي االختبارات التي تستخدمها خالل عملية االنتقاء ؟  

االختبارات التي يستخدمها المدربون في عملية االنتقا

  . ثل نوع االختبارات التي يستخدمها المدربون

  
 2كا  التكرارات

  محسوبة

 2كا

  مجدولة

مستو

الدالل  %  ت
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14  70%  

14.81  5.99  .05
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0  0%  

6  30%  

  %100  20  ع

  

الشكل البياني يوضح النسب المئوية  للجدول ر

  

المدربين أجابوا بأن االختبارات المن  %70نسبة :ول

من بينهم أجابوا بأنهم يستخدمون كلى االختباري% 30
5.99 المجدولة2من كا كبرأ 14.81 المحسوبة 2

، وهذا عند المدربين الذي2ودرجة الحرية  0.05لة 

  .%70نت نسبتهم 

70%

30%

يمثل النسب المئوية  10الرسم البياني رقم 

نواع االختبارات المستخدمة في عملية أل

االنتقاء
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معرفة االخ :الغرض منه -
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  اإلجابات

االختبارات 

  الميدانية

االختبارات 

  المخبرية

  كالهما

المجموع/

  

تحليل ومناقشة الجدول -

30و خالل عملية االنتقاء،

2من الجدول نالحظ أن كا

عند مستوى داللة إحصائية

نية وكانت االختبارات الميدا
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خبري من حيث الوسائل المستخدمة إن االختبار الميداني يعتبر أسهل في التنفيذ  من االختبار الم:استنتاج -

سمح لهم بمالحظة مستوى الرياضي كذلك من حيث اإلجراء، كما أن المدربين يفضلون االختبار الميداني ألنه يو

ومن هذا المنطلق يمكن لنا أن نفهم لماذا يميل أغلب المدربين لالختبارات كيفية تعامله مع الموقف مباشرة، و

موضوعية من االختبارات الميدانية زيادة على بارات المخبرية وسيلة أكثر دقة وثباتا والميدانية، لكن تعتبر االخت

مباشر ما يبحث عنه طبيعتها التي تختلف بها عن االختبارات الميدانية فهي تعتبر اختبارات مباشرة إذ تقيس 

الفاحص أو المدربعلى عكس االختبارات الميدانية التي تعتبر اختبارات غير مباشرة فهي تقيس المادة المراد 

، إذا فاستخدامها يعد جد ضروري لتدعيم عملية االنتقاء كما أنها تعتبر وسيلة وقائية 1قياسها عن  طريق وسيط 

دربين فقط من الم% 30لكن اإلجابات وضحت أن نسبة ة، وخطر التعرض إلصابات مستقبلي لالعبين من

يعني ذلك أيضا أن المدربين الذين يلجئون إلى االختبارات يستخدمون كلى االختبارين وهي نسبة جد ضعيفة و

الوسائل ي يؤثر عليه مدى انحياز المدرب وتكون النتائج التي يتوصلون إليها ناقصة فاالختبار الميداند الميدانية فق

سوف يؤثر أيضا على هذه النتائج ) دولي أو من ابتكار المدرب ( المستخدمة فيه  كما أن نوع االختبار الميداني 

  .مقارنة بنتائج المدرب الذي يستخدم كلى االختبارين
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  لالعبين ؟نها 

  علمية لالختبارات

ستوى 

  داللة

درجة 

  الحرية
 داللة

 دالة  2  0.0

  )11(ل رقم

  
ابوا بأنهم يقومون دوما بشرح 

منهم أجابوا أنهم ال يقومون  10%

فروق ذات داللة  على وجودوهذا يدل

عند المدربين الذين أجابوا بأنهم 

من خطر  ها تعتبر وسيلة وقائية لالعبين

ة الساحقة للمدربين يشرحون 

ما مدائم ألغلبية تقوم بذلك بشكل

علمي بل يساهم من الحصول على 

35%

لشرح 

ن
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بارات هل تقوم بشرح الغاية منها قبل إجرائك لالخت:

فة ما إذا كان المدربين يستخدمون أحد المبادئ العلمي

  . ثل مدى إعادة المدربين الختباراتهم المبتكرة

  
 2كا  التكرارات

  محسوبة

 2كا

  مجدولة

مستو

الداللة  %  ت

11  55%  

6.10  5.99  0.05

7  35%  

2  10%  

  20  100%  

الشكل البياني يوضح النسب المئوية  للجدول ر

من المدربين أجابوا % 55ظهرت النتائج كالتالي :ول

10، و أحيانامنهم أجابوا بأنهم يقومون بذلك % 35

وهذ 0.05المجدولة 2من كا كبرأ 6.10 المحسوبة 2

، ، وكانت هذه الداللة عند2ودرجة الحرية  0.05ة 

  .%55وكانت نسبتهم دوماتبارات 

ها يعد جد ضروري لتدعيم عملية االنتقاء كما أنها تع

نتائج السابقة نالحظ أن األغلبية الالمن خالل و 1بلية

لالعب فهم ما يجب عليه فعله كما نجد أن هذه األغلبي

فق منهج علمربين بهذه الخطوة ال يعتبر فقط السير و

 . الالعب

                 

  .21ص  - .2009، سابق

55%

10% 0

يمثل النسب المئوية لشر 11الرسم البياني رقم

االختبارات للالعبين من طرف المدربين

دو��

�
أ(��

, أ��م  
�7)�>9

الفصل الخامس            

 

:السؤال الحادي عشر -

هو معرفة م:همنالغرض  -

يمثل ):11(الجدول رقم  -

  اإلجابات

  دوما

  أحيانا

ال أقوم 

  بشرحها

  المجموع

تحليل ومناقشة الجدول -

35االختبارات لالعبين، و 

  بشرحها

2من الجدول نالحظ أن كا

مستوى داللة عندإحصائية

يشرحون الغاية من االختبار

إذا فاستخدامها ي:استنتاج -

التعرض إلصابات مستقبلية

االختبارات لكي يتسنى لالع

فقيام المدربينايجابييعتبرأمر

مردود أفضل من طرف ال
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وفي نفس على نفس المجموعة  

  هو الثبات 

  داللة
درجة 

 الحرية

ستوى 

 اللة

غير 

 دالة
2 0.0 

  )12(ل رقم

  

منهم أجابوا بأنهم يعيدون دوما % 45ة 

جئ إلى االختبارات المبتكرة، ونسبة 

فروق ذات  على عدم وجودوهذا يدل 5.9

  .%45نعم التي كانت نسبتها  اإلجابةند 

  

35

دى 
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 بإعادتهالختبارت من ابتكارك هل تقوم إجرائكعند

  ؟

هو ارات ومدى تطبيق المدربين لمبدأ هام في االختبا

  . ثل مدى إعادة المدربين الختباراتهم المبتكرة

مستو

الداللة

 2كا

 مجدولة

 2كا

 محسوبة

 تكرارت
 

  ت %

0.05 5.99 1.9 

45% 9 

20% 4 

35%  

 

7  

 

م 

ن 

 

%100  20  

  

الشكل البياني يوضح النسب المئوية  للجدول ر

  

كانت إجابات المدربين على النحو التالي، نسبة :ول

من المدربين أجابت بأنها ال تلجئ%35ونسبة ونها، 

  .وم بإعادتها

5.99 المجدولة2من كا صغرأ 1.9 المحسوبة 2أن كا

،، وكان هذا عند 2ودرجة الحرية  0.05وى داللة 

45%

20%

35%

0

يمثل النسب المئوية لمدى 12الرسم البياني رقم

إعادة المدربين الختباراتهم المبتكرة

*+


,

,أ��83م ا?��2رات  
� ا�9@�ري�

الفصل الخامس            

 

عند:السؤال الثاني عشر -

؟الظروف للتأكد من ثباته

معرفة مدى :منه الغرض -

يمثل ):12(الجدول رقم  -

  

 االجابات

 نعم

 ال

ال أستخدم 

اختبار من 

 ابتكاري

 المجموع

  

تحليل ومناقشة الجدول -

االختبارات التي يستخدمونها

بأنها ال تقوم بأجابت % 20

من الجدول نالحظ أن 

مستوىعند  داللة إحصائية
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من خالل هذه النتائج يظهر أن معظم المدربين المستخدمين لالختبارات المبتكرة من طرفهم يعيدون :استنتاج -

تطبيقها فهذا يعمل على تقوية ثبات هذه االختبارات، فاالختبارات المبتكرة تتطلب إعادة استخدامها على نفس 

يجب أن يحصل المدرب على نفس النتائج التي توصل إليها في المرة السابقة الظروف ودربين وفي نفس تالم

حرصه على الحصول على حرس المدرب على نتائج اختباره و كما أن هذا يبين 1لكي يتأكد من ثبات اختباره، 

 لمبدأالكامل  باهااستوعيمكن إرجاع ذلك إلى عدم  البالنسبة التي أجابت  اأفضل النتائج في عملية انتقائه، أم

  .التأكد من الثبات أو كذلك إلى غياب الجدية أثناء العمل
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  :مناقشة ومقارنة النتائج بالفرضيات - 2- 5

  :توصلنا إلى النتائج التالية المتعلقة بالفرضية األولىمن خالل االستبيان

وذلك ما تبينه النسبة المئوية التي تتمثل في )سنة 12- 9(لمدربي فئة الناشئين ضعف المستوى األكاديمي �

 .والغياب التام للدكتوراه والماجسيتر المدربين المتحصلين على شهادة درجة األولىمن % 40

سنوات وتمثلت  5ومما سبق تبين أن أغلبية المدربين لديهم خبرة أقل من  نقص الخبرة لدى المدربين �

 .من إجمالي المدربين %60نسبتهم في 

 .كثير من المدربين لتتم بشكل صحيحتتطلب تكوينا خاص الذي يفتقر إليه العملية االنتقاء عملية هامة و �

وهذا ما توصلنا إليه من الجدول  لمتعلقة بعملية االنتقاء الرياضيالمدربون ال يشاركون في الملتقيات ا �

 .بحيث أن نصف المدربين نادرا ما يشاركون في هذه الملتقيات)05(رقم 

ما بينهم لتدعيم المدربون ال يستخدمون الطرق الموحدة للحصول على المعلومات، كما ال يتعاونون في �

 . %60حيث أنهم يستعملون اإلنترنت بنسبة  وتقوية معارفهم

تركيزهم ينصب على  االنتقاء ال تتم بطريقة موحدة،وال يستوعبها المدربون حيث أنعملية  �

 .%60 تقدر بـ المهاري بنسبةنبجاال

افي لكي يستوعب عملية االنتقاء ال يتمتع بالرصيد المعرفي الك توصل لها توضح أن المدربهذه النتائج الم

  .المستوى اءده مباشرة إلى انتقاء العبين ضعفوقيضعيف للمدرب في عملية االنتقاء يتحكم فيها، فالمستوى الو

األخيرة ومنه  اء الرياضي له عالقة بهذهلعملية االنتقفهمه المستوى العلمي للمدرب وأن القول من هنا يمكننا 

  .الفرضية تحققت قد نستطيع أن نقول أن الفرضية

  :المتعلقة بالفرضية الثانيةالنتائج المتوصل إليها من خالل االستبيان 

 .المدربون يستخدمون االختبارات خالل عملية االنتقاء الرياضيكل  �

 .%70في االنتقاء بنسبة كبيرة وقدرت بـ  استخدام االختبارات الدولية المدربون يقومونب �

الميدانية بنسبة  االختباراتوتركيزهم على  تبارات المخبرية من طرف المدربينغياب استخدام االخ �

 .وذلك ما تبين من خالل التحليل70%

 .%55بنسبة  يقوم المدربون بشرح الهدف من االختبار لالعبين �

  .بنسبة لتأكد من ثباتهلدربون بإعادة االختبارات الممعظم يقوم �

 مستوىالأن توصلنا إليه االنتقاء الرياضي، لكن كما سبق ويقوم باستخدام االختبارات خالل عملية  المدرب

ات في عملية االنتقاء نجد كذلك سوء استخدام االختبارسمح له بالتحكم في االختبارات، ولمدرب ال يالمعرفيل

ومنه  االختبارات له عالقة بعملية االنتقاء الرياضيوتحكم المدربينفي  استخدام ما يقودنا إلى أن هذاالرياضي، و

  .الفرضية قد تحققت نستطيع أن نقول أن الفرضية

بعملية االنتقاء المتمثلة في أن  لكفاءة مدرب كرة القدم عالقة نتوصل إلى أن الفرضية العامة و من خالل ما سبق

  .هذه الفرضية أيضا سنة، قد تحققت12-9شئينالناالرياضي لدى 
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  :خالصة -

من ما تطرقنا إليه في هذا الفصل من عرض وتحليل النتائج ومقارنتها بالفرضيات التي بنينا عليها البحث وصلنا 

إلى نتائج تؤكد صحة الفرضيات ومنه نستخلص أن كفاءة المدرب تلعب دورا هاما في عملية االنتقاء إال أن 

ة وهذا يؤدي إلى عدم تحكم المدربين في يعانون من ضعف في المستوى العلمي ونقص الخبرأغلبية المدربين 

  .وهذا ما يوضحه المستوى المتدني ألندية والية البويرة استخدام االختبارات أثناء االنتقاء
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  :االستنتاج العام -

كرة القدم لدى فئة كفاءة المدرب وعالقتها باالنتقاء في : بعد الدراسة التي تطرقنا إليها والمتمثلة في موضوع

توضح راسة ومن خالل الفرضيات المطروحة وعلى ضوء ما توصلت إليه نتائج هذه الد) سنة12-9(الناشئين 

ضعيف ال يتمتع بالرصيد المعرفي الكافي لكي يستوعب عملية االنتقاء و يتحكم فيها، فالمستوى ال أن المدرب

 اءده مباشرة إلى انتقاء العبين ضعفوقيمحددات االنتقاء وعدم فهمه ل  ونقص خبرته للمدرب في عملية االنتقاء

األمر الذي ال يحققه معظم علمي، باستخدام أسلوب  رشحيناختيار أفضل المهيهذه العملية علما أن المستوى

على ما سبق  ااستنادفي االنتقاء تدل على العشوائية وغياب النهج العلمي وحسب رأينا والمدربين فطرقهم 

التوصل إليه في النتائج السابقة يمكن إرجاع هذا األمر إلى عدة عوامل من بينها ضعف التكوين، ضعف 

  .الدوليالخبرات على اإلطار المحلي وو تبادل المعارفكة في الملتقيات، غياب التعاون والمشار

 أن توصلنا إليهالرياضي، لكن كما سبق و االنتقاءيقوم باستخدام االختبارات خالل عملية  المدربأنلنا توضحكما 

نجد كذلك سوء استخدام االختبارات في عملية سمح له بالتحكم في االختبارات، ولمدرب ال يالمعرفيل مستوىالأن

لتدعيم عملية االنتقاء كما أنها تعتبر  خاصة االختبارات المخبرية  استخدامها يعد جد ضروريإذ االنتقاء الرياضي

لمدربين ةاسابقة نالحظ أن أغلبينتائج الالمن خالل ولالعبين من خطر التعرض إلصابات مستقبليةوسيلة وقائية 

ايجابي، فقيام المدربين بهذه يعتبرأمر وهذايجب عليه فعله يشرحون االختبارات لكي يتسنى لالعب فهم ما 

،  من طرف الالعب ول على مردود أفضلالخطوة ال يعتبر فقط السير وفق منهج علمي بل يساهم من الحص

  . كما تبين أنه معظم المدربين يقومون بإعادة االختبار للتأكد من صدقه وثباته

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  :خاتمة  -

  

  

من خالل الجانب النظري و الدراسة الميدانية، و باستخدام وسائل جمع المعلومات و بعد القيام بتفريغها وتحليلها 

توقعاتنا، ألن من المعروف و الملحوظ أن الكرة في أندية يظهر لنا أن النتائج التي توصلنا إليها كانت ضمن 

، فالتدريب الرياضي بشكل عام يعاني كثير من ا كانت أسوءوالية البويرة تعاني كثيرا، لكن النتائج المتوصل إليه

غياب ذوي االختصاص و أصحاب الشهادات العليا، وعملية االنتقاء الرياضي بشكل خاص تعاني أكثر و هذا 

راجع إلى ضعف المستوى العلمي لدى المدربين، إضافة إلى غياب الجدية و المواظبة في العمل وكذا نقص 

أصبح يغلب على مالعبنا العمل بطريقة روتينية دون تقديم أي جديد و غياب  مستخدمي المناهج العلمية، فقد

االستمرارية و الشمولية لكل الجوانب و التخطيطات طويلة المدى و المتابعة الدائمة التي تقود إلى تكوين الفرق 

وصلت إليه كرة القدم  المستقبلية، وال نرجع سوء النتائج التي توصلنا إليها إلى المدرب فقط  إذ أن الضعف الذي

هو نتاج تهاون كل العاملين في الميدان الرياضي، إذ أن كل فرد يؤثر سوءا بطريقة  ةفي أندية والية البوير

 .إيجابية أو سلبية على سير العملية التدريبية

بالمستوى  إن البحث العلمي في المجال الرياضي مازال يحتاج إلى الكثير من األبحاث العلمية لكي يتم االرتقاء

الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، وليس هذا إال واحد من ضمن الكثير من البحوث التي طرحت 

  .  مختلف التساؤالت لمعالجة المشاكل التي مازالت رياضتنا تعاني منها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

إن االنتقاء المبني على أسس علمية صحيحة ودون إهمال جميع جوانبه له دور كبير في الوصول بالالعب 

إلى أعلى مستوى من ناحية األداء، ومن خالل الدراسة التي قمنا بها وكذا أراء االختصاصين فيما يتعلق بعملية 

انطالقا من هذه الدراسة إلى المستوى العالي،  االنتقاء، ومن أجل االنتقاء األمثل واألنسب للوصول بفئة الناشئين

:يمكننا تقديم بعض االقتراحات والتوصيات التالية  

  .اختيار مدربين أكفاء لعملية انتقاء الناشئين •

  .ضرورة النظر في برامج تكوين المدربين وتحسينها •

 .المجالعقد دورات تكوينية وتربصات وطنية ودولية قصد االحتكاك مع مختصين في هذا  •

 .إتباع طرق علمية في عملية االنتقاء •

  .توفير بيئة مالئمة قبل عملية انتقاء الالعبين الناشئين •

سنة حيث تعتبر هذه المرحلة أحسن مرحلة في عملية انتقاء ) 12- 9(االهتمام بالفئات الصغرى  •

  .الناشئين

  .إجراء الفحوصات الطبية الالزمة خالل عملية انتقاء الالعبين •

مخطط خاص بعملية االنتقاء من حيث الخطوات المنهجية وطرق استعمال القياسات برمجة  •

واالختبارات وذلك من أجل التحكم في هذه العملية من حيث الزمن والكيفية من طرف المسؤولين عن 

  .هذه الرياضة

  .ضرورة توفير الوسائل البيداغوجية واألجهزة والعتاد الخاص بعملية االنتقاء •

  ية االنتقاء أخصائيين في مجاالت متعددة تحدد المعايير المعتمدة في ذلك أن يقوم بعمل •

).علم النفس، مجال التربية وعلم االجتماع، التدريب والطب(   
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  01الملحق رقم 

  البويرةجامعة 

  التربية البدنية و الرياضية نشاطات و تقنياتعلوم معهد 

  د.م.السنة الثالثة لالتدريب الرياضي تخصص 

  

  البويرةأصاغر، نوادي  استبيان خاص بمدربي كرة القدم فئةاستمارة 

  

وعالقتها  بعملية  االنتقاء في كرة القدم  كفاءة المدرب:في إطار إنجاز مذكرة لنيل شهادة ليسانس تحت عنوان 

  2012/2013ندية والية البويرة دراسة ميدانية لبعض أ) . سنة 12-9(ين لدى فئة الناشئ

األسئلة الموجودة داخل االستبيان لكي يتسنى لنا إجراء بحثنا باستخدام  نرجو من المدرب الكريم اإلجابة على

  .المعلومات التي سوف نحصل عليها، مع العلم أنها سوف تستخدم فقط ألغراض علمية و شكرا

  

  :مالحظة -

تحتوي  ختيارك، و تكون اإلجابة حرة في األسئلة التي الداخل الخانة المقابلة ال (x)تكون اإلجابة بوضع عالمة 

  .جابةخانات اإلعلى 

  

 

  

  

  

  

  :                                                إعداد الطلبة -

  جدي طارق -

  بوصيقع ياسين -

  

  2012/2013 :العام الجامعي

 

 



 2 

 المحور األول

  ماهي الشهادات التي تحصلت عليها ؟ . 1

      تقني سامي  •
  

      ليسانس •
  

      أو ماستر ريستماج •
  

      دكتوراه •
  

      شهادات أخرى أذكرها •
  

...............................................................................................................

.......................................................................................  

  ؟سنة 12-9كرة القدم لصنف الناشئينالتي أمضيتها كمدرب في  عدد السنوات ماهو. 2

      سنوات 5 أقل من •
  

      سنوات 10أقل من  •
  

      سنوات فما فوق 10 •
  

  إلى تكوين خاص ؟ االنتقاءرأيك هل تحتاج عملية  حسب. 3

      دائما •
  

      أحيانا •
  

  نادرا                                                                           •

  الرياضي ؟  االنتقاءهل تلقيت تكوينا خاص بعملية . 4

      نعم •
  

      ال •
  

  

  

  

  



 3 

  ؟الرياضي االنتقاءملتقيات متعلقة بعملية شاركت في أن وهل سبق .5

      دائما •
  

      حياناأ •
  

      نادرا  •
  

  ؟ الرياضي االنتقاءكيف تنمي رصيدك المعرفي المتعلق بعملية . 6

    و المجالت المتخصصةعن طريق الكتب  •
  

  

    عن طريق اإلنترنت •
  

  

      الخبرة عن طريق •
  

  عن طريق الزمالء                                                              •

  سنة ؟ 12–9الناشئ  انتقاءالضرورية لعملية رأيك ماهي الجوانب حسب. 7

      مهاري •
  

      بدني •
  

  كل الجوانب •

 

  : المحور الثاني

  
  

  ؟ االنتقاءفي عملية  االختباراتهل تعتمد على . 8

      نعم •
  

      ال •
  

  

  

  

  

 

  



 4 

  ؟ اختبارات معتمدة دوليا هل تلجئ إلى الرياضي االنتقاءعند قيامك بعملية . 9

      دوما •
  

      غالبا •
  

      أحيانا •
  

  ؟ االنتقاءالتي تستخدمها خالل عملية  االختباراتماهي . 10

      ميدانية االختباراتال •
  

      المخبريةختبارات اال •
  

      كالهما •
  

  لالختبارات هل تقوم بشرح الغاية منها لالعبين؟  جرائكقبإل. 11

دوما                                                                                                                 •

أحيانا                                                                                                                •

ال اقوم بشرحها                                                                                                      •

عند إجرائك الختبار من ابتكارك هل تقوم بإعادته على نفس المجموعة وفي نفس الظروف للتأكد من . 12

  ثباته؟

 نعم                                                                             •

ال                                                                                                                   •

  ال أستخدم االختبارات من ابتكاري •

  

  

  

  

  

  

  



Résumé de recherche  

        Parmi les sujets suspendu un grand intérêt parmi les scientifiques y athlète de 

sélection, comme la route de former des équipes et des athlètes dans les niveaux élite et 

de haut, pour décrire la réalité du processus de sélection dans les clubs province Bouira 

et montez sur les raisons qui conduisent à la faiblesse du processus de sélection, et de 

découvrir l'efficacité de l'entraîneur en place dans les clubs Bouira , dans le but de faire 

la lumière sur ce sujet, nous avons choisi de concentrer nos efforts sur cette recherche, 

qui était sous le titre: "coach efficace et leur relation avec le processus de sélection dans 

le football dans la catégorie junior (9-12 ans),« Sur la base de l'initiative ci-dessus à 

l'esprit une bonne question qui exprime Plus problématique de recherche est la suivante: 

«Ne connexion entraîneur de football efficace avec l'athlète de sélection?", et la 

prémisse de public sont les suivantes: pour la connexion de l'entraîneur de football 

efficace avec l'athlète de sélection dans la catégorie mineure (9-12 ans), et les actions 

que l'étude sur le terrain ont été sélectionnés chaque l'échantillon en raison de la petite 

communauté appelée «échantillon délibérée» en mai 2013 et a mené des études sur le 

terrain au niveau des clubs ou Balahr Madras rookies de football de classe de sorte que a 

été distribué le questionnaire aux entraîneurs dans certains clubs de golf province de 

Bouira, et nous nous sommes appuyés sur l'approche descriptive afin d'adéquation de la 

nature de la recherche pour être travailler ou à faire était de suivre la technique du 

questionnaire qui est considéré comme l'un des moyens les plus efficaces pour obtenir 

des informations sur un sujet ou un problème. 

      Après avoir recueilli le questionnaire, le déchargement et l'analyse des résultats 

L'étude a démontré que l'efficacité d'un entraîneur de football liée au processus d'athlète 

de sélection, ainsi que l'expérience de l'entraîneur ont une influence positive sur le 

processus de sélection, où chaque fois que l'expérience de l'entraîneur et à haut 

rendement a été en mesure de contrôler le processus de sélection et des tests de contrôle, 

pour obtenir le dernier à donner Quelques suggestions et des hypothèses pour l'avenir 

que nous souhaitons prendre en compte les formateurs existants sur la formation de la 

jeunesse sont les suivantes: 

 

• Choisissez formateurs sont caractérisées par l'efficacité. 

• Organiser des séances de formation et Terbsat national. 

• suivre des méthodes scientifiques dans le processus de sélection 


