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 مة:مقد

حبيث دخلت يف  ،وليها اجلماهري والوسائل اإلعالمية أمهية بالغةتو الرياضات اليت  بكرة القدم إحدى أشهر وأهم األلعا
جانبها يتزامن التطور الذي يشمل نواحي متعددة  اللعب، وإىلالعامل مرحلة غاية التعقيد والتحديث يف فنيات وطرائق 

األداء املهاري  تى شكل لكرة القدم الذي يهدف إىل بلوغ الناشئ أعلى درجاومنها التطور البدين،من أجل حتقيق أمس
يف كرة القدم من خالل الربامج التدريبية واملنتهجة  صونتيسعى إليه املخ املتقن والعطاء الفين اجلميل بأقل جهد،وهذا ما

 علميا.
 الالرياضيني  انتقاءالصغرى وهدف  تن الفئاالرياضيني مرفلوجيا م انتقاءوللوصول إىل رياضي النخبة يعتمد عن طريق 

إمكانياته املستقبلية لتلك اللعبة  اكتساب احتمالللعبة معينة وإمنا يتعداه إىل  الناشئيقتصر فقط على حتديد صالحية 
األمثل ولذلك ميكن التنبؤ بإمكانية امتالكه التكتيك اخلاص باللعبة لتحقيق النتائج املطلوبة يف مرحلة الطفولة والعمل 

 وهو العب النخبة.
منو القابليات للناشئني تتغري حتت تأثري العمل  نميكن وضعها يف إطار حمدد من الوقت أل عملية طويلة ال واالنتقاء

فإن عملية إعداد رياضي النخبة للمشاركة يف املسابقات الرياضية هي  ا...، هلذالتدرييب وكذلك عوامل النمو واملعيشة
لوجيا إىل األلعاب الرياضية املناسبة حيث و مهها عامل انتقاء الالعبني مرفأترتكز على عدة عوامل من  يةاألمهعملية بالغة 

الرياضيني فهم يعتمدون على املالحظة وجلب األطفال إىل املشاركة  الختيارأسس علمية  ري ثابتة مبنية علىيتوجد معا ال
 يف املنافسات الرياضية.

األول تطرقنا فيه إىل دراسة وأمهية اخلصائص  فصلني, الفصلجلانب النظري يتكون من دراستنا جانبني، ا مشلتوقد 
املرفولوجية وبعض القياسات األنثروبومرتية وحتدثنا فيه عن الطفولة املتأخرة وذلك بإعطاء نظرة واسعة حول الطفل يف 

 ،العقلية. االجتماعيةوانب املرفولوجية ، النفسية من مجيع اجل ه املرحلةتمرحلة الطفولة واخلصائص وامليزات اليت متتاز هبا ها
األساسية  ئواجلزائر، واملبادأما الفصل الثاين تطرقنا فيه إىل التعريف بكرة القدم مع ذكر نبذة تارخيية وتطورها يف العامل 

 يتعملية االنتقاء والوكذا الصفات اليت يتميز هبا العب كرة القدم وطرق اللعب يف هذه اللعبة ،وتطرقنا فيه إىل دراسة 
أهداف وأنواع وأمهية االنتقاء وكذا املبادئ واألسس العلمية لعملية االنتقاء وكذلك مراحله وبعض املعايري ناولنا فيها ت

 والواجبات املرتبطة بعملية االنتقاء الرياضي.
ا الفصل الثاين عرض وحتليل األول مت ذكر الطرق املنهجية للبحث أم فصلني، الفصلمن أما اجلانب التطبيقي يتكون 

 النتائج ومناقشة نتائج الدراسة.
البحث طرحنا رؤيتنا يف نتائج البحث من خالل دراسة فرضيات البحث ومناقشتها مبوضوعية وأمانة علمية،  ويف خامتة

 يف األخري اقرتاحات مناسبة.  مستخلصني
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 اإلشكالية: -1

ة اليت تواجه مجيع املدربني واالختصاصني اليوم هي هتيئة الناشئني للوصول هبم إىل أعلى املستويات ، لإن املشك
يتطلب االختيار واالنتقاء اجليد من مجيع  النواحي  وإن عملية االهتمام بالناشئني لغرض االعتماد عليهم مستقبال

واملواصفات اليت جيب أن جيتازها الناشئ حىت  ، ولكن جيب أن نالحظ قبل هذا االنقاء أن هناك بعض القياسات
يكون مؤهال لالستمرار يف عملية التدريب دون أن نرتك جماال للصدفة يف اختيارنا هذا ، الن هذه العملية معقدة 
حتتاج إىل عمل مربمج على أسس علمية من طرف املختصني ، وانقاء الناشئني يف كرة القدم يعترب ظاهرة مستمرة 

يف سري العمل التدرييب إال أن هذه الظاهرة تعتمد على كثري من اجلوانب ومنها اجلانب املرفولوجي  غري منفصلة
 للرياضي الناشئ .   

 : ومن هنا جاء طرحنا إلشكالية حبثنا هذا  
 
الناشئني  للرياضيني لوجيةو ميكن الرتكيز على اخلصائص املرف القول بأنه لتحقيق نتائج جيدة نستطيع فهل -

 ؟  بارها أمر أساسي يف عملية االنتقاء واالختيار يف املراحل املبكرةباعت
 
 األسئلة الجزئية : :1-2
 حتدد عملية االنتقاء و االختيار لدى العيب كرة القدم ؟اليت عوامل ال أهم من اولوجيفاملور اخلاصية  له :1-2-1
 يب كرة القدم ؟( سنة مناسبة لعملية انتقاء الع12-9هل املرحلة العمرية ) :2 -1-2
 هل  لعملية االنتقاء أمهية يف حتقيق نتائج جيدة يف املنافسات الرياضية ؟ :1-2-3
 
 البحث:فرضيات  :2
 العامة:الفرضية  :2-1

لوجية لدى و االنتقاء اجليد للمواهب الرياضية يف مرحلة الناشئني يستند أساسا إىل املتابعة املستمرة للخصائص املرف
 ( سنة12-9) القدم للمرحلة العمرية   املمارسني لكرةالناشئني الرياضيني

 الجزئية:الفرضيات  :2-2
 ناشئي لدى واالختيار لوجية من ضمن أهم العوامل اليت حتدد عملية االنتقاء و تعترب اخلاصية املرف :2-2-1
 كرة القدم .  

املرحلة أن إىل القول  يؤدي مر الذياأل ،البالغة إلعداد الرياضي اجليد تبتدأ من مرحلة الناشئني ةاألمهي :2-2-2
 ة توجيه و انتقاء العيب كرة القدم.( سنة مناسبة يف عملي12-9العمرية )

 .نفرتض أن لتحقيق نتائج جيدة يف املنافسات مرتبطة بشكل كبري بعملية االنتقاء :2-2-3
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 البحث:أهمية  -3

o ألهنم ميثلون النواة للمستويات اجليدة تربز عملية االهتمام بالناشئني بغرض االعتماد عليهم مستقبال 
 ولكن جيب أن جيتازها الرياضي لكي يكون مؤهال لالستمرار يف عملية التدريب.

o  توضيح وإبراز الدور الفعال الذي يلعبه التحضري البدين يف تكوين املنتخبات من خالل املسامهة يف تطوير
 إىل تنمية القدرات احلركية.   مرونة ....، باإلضافة سرعة، قوة،الصفات البدنية من 

 أهداف البحث ::4
 هندف من خالل دراستنا إىل :

 لوجية للفئات الصغرى .و معرفة اخلصائص البدنية املرف -  

 معرفة خطوات ومراحل االنتقاء . -  
 معرفة اخلصائص املميزة لالعب كرة القدم احلديثة . -  
 بني يف مجيع التخصصات ألمهية اجلانب     كما يسعى هذا البحث على لفت انتباه املدر   -  

 الناشئني . ولوجي بالنسبة للرياضينيالبدين املرف  
 أسباب اختيار الموضوع : :5

 إن أسباب اختيارنا هلذا املوضوع هي األوىل ذاتية و األخرى موضوعية .
 * الذاتية وهي :

 سة ودور فعال على أداءخالل املناف جيايبالوجية لالعب هلا أثر و أن اخلاصية املرف -  
 الفريق .   
 ميولنا ورغبتنا يف اخلوض يف هذا املوضوع . -  
 حساس ( .إالقدرة على إجناز هذا املوضوع ) -  

 * أما األسباب املوضوعية تتلخص كاآليت :
 إثراء مكتباتنا ببحوث ختص هذا اجملال . -  
 عملية االنتقاء سواء يف كرة لوجية على و نقص الدراسات حول مسامهة اخلاصية املرف -  
 القدم أو يف رياضات أخرى .   
 لوجية يف عملية انتقاء الالعبني .و قلة االعتماد على اخلاصية املرف -  
 لوجية يف عملية االنتقاء من أهم املواضيع و موضوع دراسة مسامهة اخلاصية املرف -  

 ؤثرة يف هذا امليدان يف نظركم ؟امل    
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 م والمصطلحات الرئيسية للبحث :ياهفمتحديد ال :6
 تمهيد :

غة وتداخل املصطلحات ليف خمتلف البحوث اليت يتناوهلا الباحث جيد نفسه أمام صعوبات تتمثل يف عموميات ال 
 وهذا راجع إىل النزعة األدبية 

نسانية لوم اإلحيث يقول :" الطاهر سعد اهلل " لعل أخطر الصعوبات اليت يعاين منها الباحثون يف ميادين الع
 (1)عموميات لغتها .

 وعليه فإننا سنحاول حتديد مصطلحات حبثنا من أجل حتقيق القدرة الضرورية من الوضوح ونذكر منها :
 االنتقاء :

 لغة :
 (2)انتقى : ينتقي ، انتقي ، انتقاء الشيء :اختاره .

 اصطالحا :
صر ممن لديهم اارة عن انتخاب أفضل العن( االنتقاء بأنه عب1977ويعرف كل من حلمي ، نبيل العطار ) 

( بأنه اختيار أفضل العناصر من 1919االستعداد وامليل والرغبة ملمارسة نشاط معني ، بينما يعرفه فرج بيومي )
األعداد املتقدمة لالنضمام ملمارسة لعبة مع التنبؤ مبدى تأثري العملية التدريبية الطويلة مستقبال على تنمية تلك 

  (3).ت بطريقة متكن هؤالء الالعبني من الوصول إىل أعلى مستويات األداء يف اللعبة اإلستعداد
 إجرائيا :

هو عملية اختيار أنسب العناصر من بني الناشئني الراضيني ، ممن يتمتعون باستعدادات وقدرات خاصة تتفق مع 
كن التنبؤ هلم بالتفوق يف ذلك متطلبات نوع النشاط الرياضي ، أي اختيار من تتوافر لديهم الصالحية ، ومي

 النشاط .
 كرة القدم :

 لغة : 
هي كلمة التينية وتعين ركل الكرة بالقدم ، فاألمريكيون يعتربوهنا مبا يسمى عندهم بال :  foot ballكرة القدم 
regby  أو كرة القدم األمريكية أما كرة القدم املعروفة واليت سنتحدث عنها تسمىsoccer . 

 اصطالحا :
كرة القدم هي رياضة مجاعية ، متارس من طرف مجيع الناس كما أشار إليها "رومي مجيل" : ) كرة القدم قبل كل 

 .  (4)شيء رياضة مجاعية يتكيف معها كل أصناف اجملتمع (
                                                 

 . 29ص،م 2000،عالقة القدرة على التفكري اإلبتكاري بالتحصيل الدراسي  :طاهر سعد اهلل  – (1)

 . 108م، ص  1991،اجلزائر  ، 7ط القاموس اجليد للطالب ،   وآخرون:علي بن هادية ،  – (2)
 . 20ص -19م، ص 20051،ط أسس اختيار الناشئني يف كرة القدم ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،اإلسكندرية ،  :حممد حازم ، حممد أبو يوسف  – (3)

 .51- 50م ، ص 1986، 1كرة القدم، دار النقائض ، بريوت ، ط:رومي مجيل - (4)
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 اإلجرائي :
من  كرة القدم هي رياضة مجاعية متارس من طرف مجيع األصناف ، كما تلعب بني فريقني يتألف كل واحد منها

ة فوق أرضية مستطيلة ، يف هناية كل طرف من طرفيها مرمى ويتم حتريك وخالعبا، تلعب بواسطة كرة منف 11
حلارس املرمى بلمسها باليدين ويشرف على حتكيم املباراة حكم وسط ،  يسمح إال الكرة بواسطة األقدام وال

دقيقة ، 15دقيقة ، وفرتة راحة مدهتا  90 وحكمان للتماس وحكم رابع ملراقبة الوقت حبيث توقيت املباراة هو
 15وإذا انتهت املباراة بالتعادل )يف حالة مقابالت الكأس ( فيكون هناك شوطني إضافيني وقت كل منهما 

 ويف حالة التعادل يف الشوطني اإلضافيني يضطر احلكم إىل إجراء ضربات اجلزاء للفصل بني الفريقني . ، دقيقة
 : (12-9مرحلة الطفولة :)

تعرف أيضا باسم الطفولة املتأخرة كما يطلق عليها كذلك اسم مرحلة قبل املراهقة وهي تبدأ من سن تسعة 
 سنوات و تنتهي بالتقريب عند سن الثانية عشر من العمر .

 وقد تعترب هذه املرحلة مرحلة متهيد للبلوغ والدخول يف سن املراهقة لذلك تتميز ببطء يف معدل ويف نسبة النمو يف
لتكيف مع شؤون لعدة جوانبه غري أن الطفل مع ذلك يكتسب فيها املهارات واخلربات الضرورية والالزمة لتوافقه و 

 . (1)احلياة االجتماعية 
تبدأ هذه املرحلة عند الطفل بتميزه لألشياء على أساس عقلي حبيث يستطيع الربط بني األشياء ذات التكوين 

ا قدراته اللغوية ومهاراته البدنية حبيث يقل ميله للخيال اجلامع ويظهر يف هذه املتشابه كما أهنا فرتة تنضج فيه
املرحلة اعتماده على نفسه فيسعى إىل ما يقوي هذا اجلانب لديه باإلضافة إىل حبه لتقليد الكبار يف آداهبم كما 

 (2)تتميز حبب االستطالع واملعرفة لدى الطل واليت تكون يف أوجها.
 

                                                 
 . 144م ، ص 2006، ب طمدخل إىل علم النفس ، دارهومه،  :عبد الرمحان الوايف - (1)

 . 43م،ص 1994، ب ط ثقافة الطفل بني الواقع والطموحات، مكتبة الزهراء،  :عفاف أمحد عوسي - (2)
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 لسابقة والمرتبطة :الدراسات ا -7

 تمهيد:
 تعترب الدراسات السابقة واملرتبطة من أهم احملاور اليت جيب أن يتناوهلا الباحث ،ويثرى البحث من خالهلا ،وهذا ما

 حاولنا االهتمام به من خالل اعتمادنا يف حتليلنا الدراسات املذكورة على النقاط اليت أجريت هبا .
 الدراسات السابقة: -أ 
 :دراسة قيمر بشير وآخرون :أ -أ 

بدراسة عملية "االنتقاء يف كرة  2005/2006وآخرون يف دراستهم لنيل شهادة الليسانس سنة بشري قام قيمر
 سنة"،على مستوى بعض املدارس االبتدائية بقسنطينة ،وكانت إشكالية حبثهم 12-9اليد لفئة األصاغر 

 كالتايل :
 نافسات بعملية االنتقاء؟ما عالقة حتقيق النتائج اجليدة يف امل
 وقد صاغو أهداف حبثهم كمايلي:

 معرفة اخلصائص البدنية واحلركية للفئات الصغرى . - 
 معرفة خطوات ومراحل االنتقاء . - 
 معرفة اخلصائص املميزة لالعب كرة اليد احلديثة. - 

 إىل النتائج التالية: اوتوصلو 
 ى أن لتحقيق نتائج جيدة يف املنافسات مرتبطة بعملية االنتقاء.( جلواب األساتذة أهنم اتفقوا عل%100*نسبة )

 سنة( هي السن املناسبة لعملية االنتقاء. 12- 9*موافقة كل األساتذة على أن السن )
 وآخرون: دراسة بوبكري رشيد :ب -أ

 بدراسة 2006/2007وآخرون يف دراستهم لنيل شهادة الليسانس سنة  قام بوبكري رشيد
 " 12 – 9الحـركي لدى ممارسي  كرة اليـد  "  الشبه ريـاضي في تنميـة الجانب الحسيدور اللعب "
 

 وكانت إشكالية حبثهم كالتايل: برج بوعريريج لكرة اليد، -سطيف  -على مستوى أندية :املسيلة
 سنة؟12-9كرة اليد  هل لأللعاب الشبه رياضية دور في تنمية الجانب الحسي الحركي لدي ممارسي

 أهداف حبثهم كاآليت:وكانت 
o  االجتماعية  )النفسية , بالنسبة ملرحلة الطفولة من مجيع النواحي  الشبه رياضية فائدة األلعاب معرفة

 البدنية ، الصحية ، اخللقية (( 
o . إبراز أمهية األلعاب الشبه رياضية يف تنمية القدرات احلسية احلركية 
o  للطفل  بعض اجلوانب احلسية احلركيةمعرفة أمهية األلعاب الشبه رياضية يف تنمية. 
o . إبراز دور األلعاب الشبه رياضية يف حتسني األداء احلركي للطفل 
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o . تعميم مفهـوم اللعب بأنواعه ومدى استخدامه كطريقة للوصول إىل حتقيق األهداف 
o . اإلملـام خبصائص سن مرحلة الطفولة املتأخرة مبختلف جوانبهـا 

 لية:إىل النتائج التا اوتوصلو 
 . األلعاب الشبه رياضية هلا دور إجيايب يف حتسني السلوك احلسي للطفل*     
 تساهم األلعاب الشبه رياضية يف الوصول بالطفل إىل األداء اجليـد للحركة .  *    
 الدراسات المرتبطة: -ب
 علي : دراسة بن قوة :أ-ب

 بدراسة  1997/1998قام بن قوة علي يف دراسته لنيل شهادة املاجستري سنة
سنة على  12-10املستويات املعيارية الختيار املوهوبني الناشئني ملمارسة كرة القدم يف املرحلة العمرية  "حتديد

 صاغ أهداف حبثه كما يلي : مستوى مدارس الغرب اجلزائري" وقد
o .وضع معايري حمددة الختيار املوهوبني الناشئني يف كرة القدم على مستوى الغرب اجلزائري  

o 10احلاجة إىل الرجوع لبعض النقاط اهلامة أثناء اختيار الالعبني يف كرة القدم من  إظهار-     

 سنة. 12
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 :تمهيد
إن الكـائن البشري  ميـر مبراحـل خمتلفة تتميـز خبصائص جسمية وسيكـولوجية وفيزيولوجية وعقلية خمتلفة ،          

هلا مميزات خـاصة هبا ، فاإلنسان ينتقـل من الطفولة إىل الشباب إىل الكهـولة إىل الشيخـوخة ، وكل هذه املراحل 
رحلة معينة من املراحـل اليت ميـر هبا اإلنسـان اليت تنـاسب عينـة موضوعنـا أال مل اخلصائص املورفولوجية ومبـا أننا ندرس

والسمات اليت  املورفولوجية " فلهـذا سوف نتطـرق  إىل دراسة اخلصـائص 12 – 9وهـي مرحـلة الطفولة املتأخـرة " 
الطفولة وحـاجات الطفل النفسية وبعض ه السن باإلضافة إىل مميزات مرحلة ئن البشري يف هذمير هبا الكا

األسباب اليت  الفصلاملشكـالت اليت يتعرض هلا الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة ، كما سوف نعـرض يف هذا 
 .أدت بالطفل إىل االنطـواء والعزلة عن بقية األطفال اآلخرين



 الفصل األول                      دراسة الخصائص المورفولوجية والمرحلة العمرية                 
 

10 

 

 
i.  المورفولوجية :دراسة الخصائص 

 مدخل:
لقد نال جسم اإلنسان الرياضي من ناحية شكله وحجمه،وكذا إهتمام كثريا من العلماء واملختصني يف اجملال الرياضي 
،وذلك منذ أمد بعيد هبدف الوقوف على ما يتصف به هذا اجلسم من اخلصائص،يطلق عليها اخلصائص املرفولوجية، 

 مميزا عن اآلخرين.وهي مواصفات معينة وحمددة جتعله 
ولقدأعطى املتخصصون يف اجملال الرياضي خاصة متخصص القياص والتقومي،أمهية خاصة للمواصفات والظواهر 

 املرفولوجية بإعتبارها أحد اخلصائص والظواهر اهلامة للنجاح يف مزاولة األنشطة املختلفة.
وصول إىل املستويات العالية ، حيث يشريذلك إىل أن تعتربهذه الظواهراملرفلوجية احليوية مبثابة صالحيات أساسية لل

العالقة بني صالحيات اليت حيتاجها النشاط الرياضي املعني ومستوى األداء عالقة طردية كل يؤثرويتأثرويتأثرباآلخر 
.(1)    
 :أهمية الخصائص المورفولوجية -1
صائص مورفولوجية خاصة تتناسب ونوع إن ممارسة أي نشاط رياضي وبإستمرار لفرتات طويلة يكسب مما رسة خ 

 النشاط الرياضي املمارس .
على أن ممارسة األنشطة الرياضية ذات الطبيعة اخلاصة و بشكل منتظم ولفرتات طويلة  1987ويؤكد عصام حلمي 

بصورة  حتدث تأثريا مورفلوجيا على جسم الفرد املمارس ، وميكن التعرف على هذا التأثري بقياس أجزاء اجلسم العاملة
فعالة أثناء ممارسة هذا النشاط ، حيث أن هلا تأثري وإظهار القوة العضلية، السرعة ، التحمل ، الرونة ، كذلك جتاوب 

  (2)جسم الالعب ملختلف الظروف احمليطة به وأيضا كفائته البدنية و التحقيق النتائج الرياضية الباهرة.
 

و علم وصف الشكل اخلارجي جبسم اإلنسان ، وأن أن املورفولوجي ه donald 1972دونالند ويذكر 
 النثروبومرتي هو فرع من املرفولوجي .
أن اخلصائص املرفولوجية  1974، سيلز karbovich 1971وsiningويوضح كل من كاربوفيتس وسننج 

 أمهية كربى لألداء يف النشاط الرياضي ، وترجع هذه األمهية :
اليت ختتلف مبقاييسها من فرد إىل آخر مما ينتج عنه إختالف يف أداء احلركات  قيام االعبني بأداء احلركات بأجسامهم

 الرياضية مما يؤكد ضرورة ومالئمة مقاييس الالعب ملتطلبات النشاط املمارس .

                                                 
 .  7،ص2004زكي محمد حسن ، الظواهر المرفولوجية في رياضي األلعاب الجماعية ، كلية التربية الرياضية للبنين ، القاهرة ، - (1)
 2005في كرة القدم ، دارالوفاء لدنيا الطباعة و النشر ، الطبعة األولى ،اإلسكندرية،مصر،محمد حازم محمد أبويوسف ، أسس إختيار الناشئين  – (2)

 .  26 -25،ص



 صائص المورفولوجية والمرحلة العمرية                 الفصل األول                      دراسة الخ
 

11 

 

على أن توافر املواصفات املرفولوجية دون إعداد يؤدي إىل التقدم  counsilman 1973وقد أكد كونسلمان  
د أن الصفات املرفولوجية الزمة للتفوق يف النشاط الرياضي املمارس وأن التدريب يكمل هذه احملدود، وبذلك جن

 الصفات.
وطوله من أن الرتكيب اجلسمي ووزن اجلسم  1982، حممد حسن عالوي  1981ويذكركل من عصام عبد اخلالق  

 أهم العوامل اليت يتوقف عليها الوصول إىل املستويات العالية.
نقال عن كارتر أن العالقة أكيدة بني البناء اجلسمي و الوظيفة ،  1986عبد احلميد، أسامة راتب  ويؤكد كمال 

 (1)فالقياسات املورفولوجية تعترب مطلبا هاما لألداء احلركي للرياضني حىت ميكن الوصول إىل املستويات الرياضية العالية.
 

 الخصائص المورفولوجية: -2
 ل ، كما يبدوالتمايز بني اجلنسني بشكل واضح .النمو بالبطء عن ذي قب يتسم

 يستمر نوا اجلسم وحتدث زيادة يف الطول والعرض والوزن .
 تتعدل النسب اجلسمية و تصبح قريبة من النسب اجلسمية عند الراشد .

 يزداد منو العضالت الصغرية و يستمر منو العضالت الكبرية.
بعض الفروق البدنية القليلة بينها فالبنات يف سن باإلضافة إىل وجود  التتضح الفروق بني اجلنسني ، إال أهنا توجد

الزيادة فروق يف اهليكل العضمي حيث نالحظ الزيادة يف عظام احلوض بانسبة لإلناث مقارنة بالذكور و تستمر هذه 
 (2)حىت سن البلوغ .

 

 الجسمي : والنم -3
الذي يتميز بطول األطراف خاصة الذراعني و الرجلني مع   إن النمط اجلسمي لالعب كرة القدم هو النمط العضلي ،

كرب كف اليد وطول سالميات األصابع مما يساعد السيطرة على الكرة بالنسبة للحارس وقوة القذف و تنوعه ، وألن  
من  معتربة من القوة اليت توفرها العضالت فإن النمط العضلي هو األنسب ملثل هذا النوعكرة القدم تعتمد على نسبة 

 (3)الرياضة .
 

 أهمية بعض القياسات األنثروبومترية : -4
 weight :   الوزن 4-1

 )عامل مهم جدا يف كرة القدم،ويظهر ذلك يف العالقة بني وزن اجلسم والطول من خالل هذا املؤشر إن الوزن 

indice) الطول = /100وزن اجلسم يفindice de roburtesse. 
 (4)لما كان مستوى الالعبني كذلك.وكما كان هذا املؤشرمرتفع ك

                                                 
 . 27-26محمد حازم محمدأبو يوسف ،المرجع السابق ، ص – (1)
 .137، ص  1990القاهرة ، محمد الحماحمي ، أمين الخولي ، أسس بناء برامج التربية الرياضية ، دار الفكر العربي ، الطبعة الثانية ، – (2)
 . 334، ص 1994منير جرجس إبراهيم ، كرة القدم للجميع ، دار الفكر، الطبعة الرابعة، القاهرة ،  – (1)

       vigot 1987,p20                                                                                    -claide,handball,la formation du jouer  (2)                                        
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ذلك من نتائج بعض الدراسات الطبية اليت تشري إلىل أن أي زيادة يف  احلياة ويتضحهام يف  رعنص يعتربوكذلك 
زيادة يف الوزن مبقدار  الوزن عن املعدل الطبيعي ملن جتاوز من األربعني تؤدي إىل قصر العمر ، فقد وجد أن حدوث

 .%30كيلوغرام يقل العمر نسبة 15، وإذا إرتفعت الزيادة على % 8العمر مبقدار ل من غرامات يقلمخسة كيلو 
من املصابني بالنسبة يعانون من إرتفاع يف شرايني القلب كما وجد أن كل كيلوجرام  %80ويف دراسة أخرى ثبت أن 

 سيجارة.25واحد زيادة يف الوزن عن املعدل الطبيعي يعادل ضرورة الناتج من تدخني 
كيلومرت 25هذا ومتثل أي زيادة يف الوزن أعباء إضافية على القلب ، فالشرايني اليت حيتويها اجلسم يبلغ طوهلا حوايل 

، فإذا زاد الوزن كيلوغرام واحد عن معدله الطبيعي يتحتم على القلب أن يدفع الدم عرب ميلني إضافيني من الشرايني 
   (1) لتغذية هذه الزيادة .

ام يف النشاط الرياضي أيضا،إذ يلعب دورا هاما يف مجيع األنشطة الرياضية تقريبا ، لدرجة أن بعض والوزن عنصر ه
األنشطة تعتمد أساسا على الوزن ، مما دعا القائمني عليها إىل تصنيف متسابقيها تبعا ألوزاهنم كا ملصارعة واملالكمة 

( وهذا يعطي إنعكاسا واضحا عن مدى تأثري الوزن متوسط ....إخل  –خفيف ثقيل -و اجلودو ورفع األثقال ) ثقيل
 يف نتائج ومستويات األرقام.

 عما جيب أن يكون عليه  % 25أن زيادة الوزن مبقدار  mscloyويف هذا اخلصوص يقول مك كيلوى 
على 1الالعب يف بعض األلعاب ميثل عبئا يؤدي إىل سرعة إصابة بالتعب ، كما ثبت من بعض البحوث أن نقص 

 (2)ن وزن الالعب يعترب مؤشرا صادقا لبداية اإلجهاد.م 30
ونيلسون  mscloyحيث أشار إىل ذلك مك كلوى  classificationوللوزن أمهية كبرية يف عملية التصنيف 

neilson  وكازنزcozens  حيث ظل الوزن قامسا مشرتكا أعظم يف املعادالت اليت وضعها مك كلوى واستخدمت
اسية املختلفة )ابتدائى،ثانوي ، جامعي ( كما أن الوزن كان ضمن العوامل اليت تضمنتها معادلة بنجاح يف املراحل الدر 

 نيلسون وكازنز لتصنيف التالميذ يف املراحل املختلفة.
هذا وقدثبت علميا ارتباط الوزن بالنمو والنضج والليلقة احلركية واإلستعداد احلركي عموما، وأظهرت البحوث ما يعرف 

نسيب والوزن النوعي،وكلها اصطالحات فنية جائت نتيجة دراسات مستيقضة حول أمهية الوزن يف جمال الرتبية بالوزن ال
 البدنية والرياضية.

وهناك فرق بني الوزن املثايل والوزن الطبيعي ، الوزن املثايل هوالوزن الذي جيب أن يكون عليه الفرد متاما، ويكون 
، فإن أصاب هذا الرأى يرون أن 100-أى الذي يرى أن الوزن املثايل يساوي الطولمنسوبا إىل طوله، فإذا إخذنا بالر 

 الوزن املثايل للذكور يكون مساويا تقريبا لعدد السنتيمرتات الزائد عن املرت األول يف الطول مقدرا بالكيلوجرامات.

                                                 
 .44،ص2000محمدصبحي حاسنين،القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية،دارالفكرالعربي ،الطبعة الرابعة ، القاهرة، –  (1)
 1996دارالفكرالعربي،القاهرة،الفصل السادس،  أبوالعالأحمدعبدالفتاح،محمدصبحي حسانين ، فسيولوجيا الرياضي وطرق القياس للتقويم ، – (2)

 .62ص
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من ذلك الرياضيون )ذكورا،إناثا ( كيلوجرام ويستثىن 5-2وبالنسبة للنساء تقل أوزاهنن املثالية عن هذا املعدل من 
من وزن  % 43حيث يكونون أكثر يف أوزاهنم عن هذه املعدالت نظرا لنمو جهازهم العضلي الذي ميثل حوايل 

 .(1)اجلسم لدى البالغني
ثايل أما الوزن الطبيعي فهوقيمةحمددة إلحنراف الوزن بالنقص أوالزيادة عن الوزن املثايل..، فاحنراف الفردعن الوزن امل

جيعل الفرد مازال داخل يف حدود الوزن الطبيعي ، وما يزيد عن ذلك  %25بالزيادة أو النقصان مبا اليزيدعن حوايل
 بالنقصان ينتجه الفرد إىل النحافة مث النحالة ، وإذا كان ذلك بالزيادة فإنه يتجه إىل البدانة مث السمنة.

النسبة اليت يظل الفردفيها داخل حدود الوزن الطبيعي نسبة إىل الوزن  واجلدير بالذكر أن العلماء قدأختلفوا يف حتديد 
فقط،والرأللكاتب هو أن الزيادةأو النقصان عن %10،والبعض حددها %25-15املثايل ،فحددها البعض من

من الوزن املثايل  %20من الوزن املثايل جتعل الشخص بعدها يف نطاق البدانة أو النحافة،وجتاوز ذلك إىل 10%
  (2).جيعل الشخص بعدها يف مستوى السمنة والنحافة

 السن . -4-2
 :ويتضمن: الطول-4-3
 الطول الكلي للجسم. *   
 * طول الذراع.   
 *  طول الساعد، وطول العضد ، وطول الكف.  
 *  طول الطرف السفلي.  
 *  طول الساق ، وطول الفخد، وإرتفاع القدم ، وطول القدم.  
 (3)*  طول اجلذع.  

ويعترب الطول ذا أمهية كربى يف العديد من األنشطة الرياضية ، سواء كان الطول الكلي للجسم أوبعض أطراف اجلسم  
 كما هو احلال يف كرة القدم.

كما أن تناسق طول األطراف مع بعضها له أمهية بالغة يف إكتساب التوافقات العضلية العصبية يف معظم األنشطة 
 الرياضية.

ة الطول يف بعض األنشطة الراضية، حيث يؤدي طول القامة املفرط إىل ضعف القدرة على اإلتزان،وذلك وقدتقل أمهي
 لبعد مركز الثقل عن االرض.  

لذلك يعترب األفراد قصريوالقامة أكثر قدرة على اإلتزان يف معظم األحوال من األفراد طوال القامة، كما أثبتت بعض   
 على اإلتزان من الرجال وذلك لقرب مركز ثقلهن من قاعدة اإلتزان. الدراسات أن اإلناث أكثر قدرة

 
                                                 

 .46محمدصبحي حسانين،المرجع السابق،ص –(1)
 .42محمد صبحي حسانين،المرجع السابق،ص – (2)
 .42محمد صبحي حسانين،المرجع السابق،ص – (3)
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  (1)هذا وقد أثبتت العديد من البحوث إرتباط الطول بكل من السن والوزن والرشاقة والدقة التوازن والذكاء
 

 

 وتتضمن: :األعراض -4-4
 * عرض املنكبني .   
 * عرض الصدر.   
 * عرض احلوض.   
 القدم. * عرض الكف وعرض   
  (2) * عرض مججمة الرأس.   
 وتتضمن: :المحيطات -4-5
 * حميط الصدر.   
 * حميط الوسط.   
 * حميط احلوض.   
 * حميط املرفق .   
 * حميط العضد.   
 * حميط الفخذ.   
 * حميط مسانة الساق.   
 * حميط الرقبة.   
 وتتضمن: :األعماق -4-6
 * عمق الصدر.   
 * عمق احلوض.   
 * عمق البطن.   
 * عمق الرقبة.   
 قوة القبضة. -4-7
 سمك الحيوية. -4-8
 (3)سمك الدهن. -4-9
 

 

 

                                                 
 .32،ص1995القاهرة ،الجزءاألول،محمدصبحي حسانين،القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية،دار الفكر العربي، – (1)
  .42محمد صبحي حسانين،نفس المرجع السابق،ص  – (2)
 .43نفسه،ص – (3)
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 طرق ومجاالت القياس األنثروبوميترية: -5
 األطوال: 5-1
لضمان أداء القياسات املتعلقة باألطوال جيب أن يلم احملكمون بالنقاط التشرحيية اليت يتم عندها القياس بالنسبة  

 االلتالية:لألطو 
 * أعلى نقطة يف اجلمجمة.  
 * احلافة الوحشية للنتوء األخرومى.  
 * احلافة الوحشية للرأس السفلي لعظم العضد.  
 * النتوء الغربي لعظم الكعربة.  
 .(1)* النتوء املرفقي  

 

 طول الساق: 5-1-1
فصل الركبة حىت الربوز الوحشي يتم قياس طول الساق بإستخدام شريط القياس من احلافة الوحشية ملنتصف م
 للكعب ، أو من احلافة األنسية ملنتصف مفصل الركبة حىت الربوز األنسي للكعب .

 
 طول الطرف السفلي : 5-1-2

 يتم قياس طول الطرف السفلي بإستخدام شريط القياس من املدور الكبري للرأس العليا ملفصل الفخذ حىت األرض . 
   

 المحيطات: 5-2
 (2)توضيح هلذه األماكن وفقا لرتتيبها: يريط القياس يف حتديد حميطات أجزاء اجلسم املختلفة ، وفيما يليستخدم ش

 .neckحميط الرقبة *  
 .shoulersحميط الكتفني  * 
 .bicepsحميط العضد  *  
 .chest(men)حميط الصدر  *  

 .waistحميط الوسط   * 
 .hipsحميط احلوض )اهلبس( * 
 .wristغ حميط الرس *  
 .thighحميط الفخذ  *  

                                                 
 .50محمدصبحي حسانين، نفس المرجع السابق،القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية، ص – (1)
 .53نفس المرجع،ص– (2)
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 .kneeحميط الركبة  *  
 .celfحميط مسانة الساق  *  
 .ankleحميط أنكل القدم  *  
 العروض: 5-3 

 وتتمثل يف :
 .shoulder widthعرض الكتفني * 
 .iliac width يعرض العظم احلرقف * 

 .hip widthعرض الوركني  * 

وهو يشبه الربجل ، حبيث يثبت طرفاه عند نقطيت القياس ، حيث يعرب ويستخدم يف القياس جهاز البلفوميرت 
 التدريج الذي فيه عن عرض املنطقة املقاسة .

 األعماق:5-4
 جيهاز البلفوميرت يف قياس األعماق بنفس األسلوب السابق ذكره يف قياس األعراض . ميستخد 

 هذا وميكن قياس أعماق عض املناطق من نقاط حمددة كما يلي :
 * قياس عمق الصدر مكن نقطتني أحدامها يف منتصف عظم القص والثانية يف نقطة متوسطة بني عظمي       

  اللوح.  

 * قياس عمق البطن من نقطتني إحدامها على السرة وثانيهما يف أعمق نقطة يف التجوف القطين .    

 لف على احلوض .* قياس عمق احلوض من نقطتني ميثالن أبرز مكانني من األمام واخل   
 الوزن: 5-5

يتم تقدير الوزن باستخدام امليزان الطيب أو امليزان القباين ، وجيب التأكد من سالمة امليزان قبل استخدامه، وذلك    
قيمة األثقال اليت وضعت عليه،  نعن طريق حتميله بأثقال معروفة القيمة للتأكد من صدق مؤشراته يف التعبري ع

ويالحظ ضرورة أن يقف املخترب يف منتصف امليزان متاما عند إجراء القياس ،  مالرطل أو بالكيلوجراويقاس الوزن إما ب
     (1)ولتحديد الوزن املثايل ) الوزن املثايل هو الوزن الذي جيب أن يكون عليه الفرد متاما ويكون منسوبا إىل طوله(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .56-54محمد صبحي حسانين ،نفس المرجع السابق،ص – (1)
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ii. : دراسة المرحلة العمرية 
 :سنة ) 12-9( المتأخرة مفهوم الطفولة -1
 هي مرحلة إتقان اخلربات واملهارات اللغوية احلركية ، والعقلية السابق اكتساهبا،  حيث   
 

وقليل املشاكل االنفعالية ،  تينقل الطفل تدرجييا من مرحلة الكسب إىل مرحلة اإلتقان ،  والطفل يف حد ذاته ثاب
ا يف النمو قبل ذلك ، كما يتجه إىل االنتماء إىل اجلماعات املنتظمة بعد ومييل الطفل ميال شديدا إىل امللكية اليت بد

           .     (1)أن كان مييل قبل ذلك جملرد االجتماع ملن يف سنة 
 إن طفل هذه املرحلة يأخذ األمور جبدية تامة ،ويتوقع اجلدية من الكبار ،إذ جند هناك    

 خاصة أننا نتذبذب يف هذه املعاملة ،فتارة نطلبه صعوبات جيدها الكبار يف معاملتهم له ،و 
 ا،فإذا بكى مثال ،عاتبناه ألنه أن يكون كبريا ،وتارة أخرى نذكره انه مازال طفال صغري 

 ر.(2)ليس بطفل صغري ،وإذا ابتعد عن املنزل عاتبناه ألنه طفل صغي
املراهق أو طفل الرابعة أو اخلمسة ،الذي  وملا كانت معايري األطفال يف هذا السن ختتلف عن معايري الكبار ،يعكس

 يسعى يف إرضاء من حوله وتقديرهم ،وملا كانت هذه 
 املرحلة من السن تتميز ببدأ  انطالقه خارج املنزل فيصبح إرضاء أصدقاءه أهم يف إرضاء والديه.

 ونضرا لطاقة النشاط اليت متيز أطفال هذه املرحلة ،جند أن الطفل يصرف جل وقته    
 رج املنزل يف اللعب ،ويصعب على األسرة وعلى الكبار انتزاعه من بني أصدقاءه يف خا

 .      (3)اللعب
 (4):)سنة12-9(مميزات الطفولة  -2
 من أهم مميزات هذه املرحلة جند :-
 اكتساب املهارات الالزمة لأللعاب العدية .-
 إدراك دوره مذكر أو مؤنث.-
 ة،والكتابة واحلساب .تنمية املهارات األساسية للقراء-
 تنمية املفاهيم الالزمة للحياة اليومية .     -
 سرعة االستجابة للمهارات التعليمية . -
 يف مستوى درجة القوة بني الذكور واإلناث ،كماأن االختالف بني اجلنسني غري واضح . باقرتا-

                                                 
دراسة النمو النفسي اإلجتماعي نحو الطفل المراهق،بدون طبعة،دار النهضة  -عبدالرحمان عساوي، سيكولوجية النمو – (1)

 .15،ص1992العربية،بيروت،
 .198،ص1991،دار الفكر العربي،القاهرة،2سعد جالل، الطفولة والمراهقة،ط – (2)
 .200نفس المرجع،سعد جالل،ص – (3)
 .21-20،ص1976نمو الجسمي في مرحلة الطفولة، المجلد السابع،مطبعة حكومة الكويت،سيد خيري،ال – (4)
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 ى الطفل وكذالكويعترب العلماء أن يف هذه املرحلة يتحسن التوافق العضلي والعصيب لد

اإلحساس باالتزان، وميكن القول أن النمو احلركي يصل إىل ذروته ، كما تعترباهنا املرحلة املثلى للتعلم احلركي 
 . (1)واكتساب املهارات احلركية

 سنة: )12-9(النمو لدى الطفل  وسمات خصائص-3
 النمو النفسي:-3-1

 ،يزداد  رة ما بني السادسة والثانية عشمع دخول الطفل املدرسة االبتدائية ،أي الفرت     
إحساسه هبويته وبصورة ذاته وقدرته على امتداد الذات،وسرعان ما يتوقع الطفل أن ما هو متوقع منه خارج املنزل 

املشي والكالم وامللبس جديد عليه خيتلف إىل حد كبري عما هو متوقع منه داخل املنزل،فمستويات الرفقاء يف اللعب و 
(2). 

و حياول أن يندمج مع الشلة يف عامل الواقع ، وجنده يرتبط باملعايري اخللقية وأحكام اللعب ، ويتبعها بكل دقة ، مث ه
 . (3)ويكون راضيا على نفسه بنمو صورة ذاته واإلحساس هبا

الناس ،   باإلضافة إىل ذلك فان األطفال يف هذه املرحلة ، يبدُوون يف انشغال بعض اهتمامهم وميوهلم مع غريهم من
منطويني على أنفسهم ، ويف هذا الوقت تتاح هلم أول فرصة  اكأصدقائهم وزمالئهم يف املدرسة بدال من أن يكونو 

 . (4)لتنمية مشاعر احلب واملتعة والتعلق بالرفاق وعاملهم الذي يبدأ باالتساع ، ولو انه ال يزال صغريا ومعروفا
طفل يف هذه املرحلة ميتاز باهلدوء واالتزان ، فهو ال يفرح بسرعة كما  ( فإن ال1992ويف نظر عبد الرمحان عيساوي )

كان يف املراحل السابقة ، فهو يفكر ويدرك ويقدر األمور املثرية للغضب ، ويقتنع إذا كان خمطأ ، كذلك يتغري 
مور اليت تثري موضوع الغضب ، فبدال من االنفعال بسبب إشباع احلاجات املادية ، تصبح اإلهانة واإلخفاق من األ

 .(5)انفعاالته ؛ أي مبعىن األمور املعنوية 
 النمو الجسمي : -3-2

ميتاز النمو اجلسمي بالسرعة ، حيث يتضاعف وزن الطفل يف هناية السنة األوىل ، ثالث أمثال وزنه عند امليالد ، ويف 
طول  ، العضالت املختلفة وحجم املخ السنة اخلامسة يصل إىل ستة أمثال وزنه عند امليالد ، وبنفس السرعة ينمو ال

وغري ذلك من مظاهر اجلسم بعد ذلك يبدأ النمو بالتباطؤ باقرتاب الطفل من مرحلة الطفولة املتأخرة إىل نضج اجلهاز 
 العصيب يف الطفل إىل نضج االعظاء الدقيقة كاألصابع .   

 ثر يف منوها بعواملوكذا تنمو أعضاء اجلسم اإلنساين خالل الطفولة بنسب خمتلفة وتتأ 

                                                 
 .39،ص2001،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،1محمد مصطفى زيدان،علم النفس اإلجتماعي،ط – (1)
 .142،ص1992عية،الجزائر، ،دوان المطبوعات الجام2محمد عوض بسيوني،فيصل ياسين الشطاطي،نظريات وطرق التربية البدنية،ط – (2)
 .93،ص1976،عالم الفكر طباعة،مصر،1سيد محمد غنيم،النمو النفسي من الطفل إ لى الراشد، ط – (3)
 .75،ص1976سيد خيري،النمو الجسمي في مرحلة الطفولة،المجلد السابع،مطبعة حكومة كويت، – (4)
فسي اإلجتماعي نحو الطفل المراهق،بدون طبعة،دار النهضة دراسة النمو الن -عبد الرحمان عيساوي،سيكولوجية النمو – (5)

 .34،ص1992العربية،بيروت،
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عدة ،لكن أكثر مظاهر النمو ارتباطا بالعمر الزمين وتأثريا به هو منو الطول ومنواجلسم ، ولذلك يقاس النمو اجلسمي 
ويف هناية السن العاشر تبدأ طفرة منو البنات إذ يالحظ يف السن  ،بالنسبة للعمر الزمين إىل معدل النمو الطويل الوزين 

  .(1)بنات يكون أكثر طوال وأثقل وزنا من الذكوراحلادية عشر أن ال
 الفروق الفردية : :3-2-1

تبدو الفروق الفردية واضحة ، فجميع األطفال ال ينمون بنفس الطريقة أو بنفس املعدالت ، فبعضهم ينمو          
العامة مثل)طويل، حنيف( أو بدرجة أكرب نسبيا يف الطول والبعض اآلخر يف الوزن مبا يؤدي إىل تنوع األمناط اجلسمية 

  (2).)قصري، طويل(
 النمو العقلي المعرفي : :3-3

يطلق جان بياجيه على تفكري الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة مصطلح التفكري اإلجرائي ، مبعىن أن التفكري        
حلة ما قبل العمليات ومتتد من املنطقي للطفل يف هذه املرحلة مبنيا على العمليات العقلية ويصل هذا الطفل إىل مر 

( تفكري منطقي ولكنه تصور مرتبط  12 -7السنة الثانية إىل السنة السابعة وتفكري يف مرحلة العمليات العيانية ) 
 بتصور األشياء أو األشياء نفسها .

النمو العقلي ، وخيص إن هذا النوع األخري من التفكري يصل إىل الطفل يف املرحلة الرابعة واألخرية من مرحلة        
بياجيه العمليات العقلية اليت يستطيع طفل هذه املرحلة القيام هبا بفضل ما حققته من منو املعرفية يف املرحلة السابقة 

 بالعمليات التالية : 
 القدرة على العودة إىل نقطة البداية يف عملية التفكري . -

  4= 2+2مثال : إذا كان : 
  2=  2-4اذن :        

 6= 2×3ال آخر: مث
 وهكذا كلها وحدات عشرية . -40-30-20-10القدرة على تنظيم أو تصنيف األشياء يف فئات مثل: 

 وخلص "روبرت فيجرست " مطالب النمو     
 اكتساب املهارات األساسية يف القراءة والكتابة واحلساب . -
 تعلم الدور االجتماعي املالئم للطفل . -

 (3)حياة اليومية .تنمية املفاهيم األساسية لل -

 تنمية القيم واملعايري األخالقية . -

  .اكتساب االستقالل الذايت -

                                                 
  .25سيد خيري،المرجع السابق،ص -(1)
 .43، ص 1985 بدون طبعة، إدارة الصف املدرسي  ،دار الفكر العريب ،القاهرة  ،،حممد عبد الرزاق شفق  - (2)
 .44نفس المرجع،ص – (3)
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يستمر يف هذه املرحلة منو الذكاء وينتقل فيها الطفل إىل التفكري اجملرد ، حيث يستخدم املفاهيم واملدركات،        
ية مع إدراك األشياء بوصفها والقدرة على أي يصبح تفكريه واقعيا ويتحكم يف العمليات العقلية دون املنطقية واملنطق

سنة ينمو لديه التفكري االستداليل، أي تظهر لديه أشكاال فكرية أكثر  12تقدير األقيسة والكميات ، مث مع سن 
استنتاجا واستقراءا وتطورا ، أي ظهور التفكري الرتكييب الذي يؤدي به إىل استخدام املناهج الكتشاف الواقع مث بعد 

  (1).و لديه بالتدريج القدرة على االبتكارذلك تنم
  :النمو الحسي :3-4
يكاد منو احلواس يكتمل يف هذه املرحلة ، حيث يتطور اإلدراك احلسي وخاصة إدراك الزمن، إذ يتحسن يف هذه  

  املرحلة إدراك املدلوالت الزمنية والتتابع الزمين لألحداث التارخيية ، ويالحظ أن إدراك الزمن والشعور
 

مبدى فرتاته خيتلف يف الطفولة بصفة عامة عن املراهقة وعن الرشد والشيخوخة ، فشعور الطفل بالعام الدراسي 
 يستغرق مدى أطول من شعور طالب اجلامعة ، ويشعر الراشد والشيخ أن الزمن يويل مسرعا ، ويف هذه 

دقة السمع وميز الطفل األنغام املوسيقية بدقة ويتطور املرحلة أيضا مييز الطفل بدقة أكثر بني األوزان املختلفة. وتزداد 
 ذلك من اللحن البسيط إىل املعقد .  

ويزول طول البصر ويستطيع الطفل ممارسة األشياء القريبة من بصره ) قراءة أو عمل يدوي ( بدقة أكثر         
 واحدة أطول من ذي قبل .

  (2).هم من عوامل املهارة اليدويةأوهذا عامل ،  12وتتحسن احلاسة العضلية بإطراء حىت سن      
 النمو الحركي : :3-5

 يطرد النمو احلركي ، ويالحظ أن الطفل يف هذه املرحلة ال يكل ولكنه ميل.
هذه املرحلة تعترب مرحلة النشاط احلركي الواضح وتشاهد فيها زيادة واضحة يف القوة والطاقة ، فالطفل ال         

مستمرة وتكون احلركة أسرع وأكثر قوة ويستطيع الطفل التحكم فيها بدرجة أفضل  ةنا بال حركيستطيع أن يضل ساك
ويالحظ اللعب مثل اجلري واملطاردة وركوب الدراجة ذات العجلتني والعلوم والسباق واأللعاب الرياضية املنظمة وغري 

اج إىل مهارة وشجاعة أكثر من ذي قبل ، ذلك من ألوان النشاط اليت تصرف الطاقة املتدفقة لدى الطفل واليت حتت
 وأثناء النشاط احلركي املستمر للطفل قد يتعرض لبعض اجلروح الطفيفة .

ومييل الطفل إىل كل ما هو عملي فيبدو وكأن األطفال عمال صغار ممتلؤون نشاطا  وحيوية ومثابرة ومييل         
 الطفل إىل العمل ويود أن يشعر أنه يصنع شيئا لنفسه.
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 : في النمو الحركيالعوامل المؤثرة :3-5-1
تؤثر البيئة الثقافية واجلغرافية اليت يعيش فيها الطفل يف نشاطه احلركي ، فرغم أن النشاط احلركي للطفل يف مجيع      

ة واجلغرافية أحناء العامل متشابه باملعىن العام فهم مجيعا جيرون ويقفزون ويتسلقون ويلعبون ، إال أن االختالفات الثقافي
 تربز بعض االختالفات يف هذا النشاط من ثقافة إىل أخرى ويظهر هذا بصفة خاصة يف أنواع األلعاب واملباريات .

ويؤثر املستوى االجتماعي واالقتصادي ونوع املهنة يف األسرة يف نوع النشاط احلركي لألطفال ، فاللعبة اليت يهتم      
ما وكيفا عن اللعبة اليت تيسر لطفل األسرة الغنية وطفل األسرة اليت هبا اهتمامات هبا طفل األسرة الفقرية ختتلف ك

 موسيقية خيتلف نشاطه احلركي عن نشاط طفل األسرة ذات االهتمامات امليكانيكية...
 (1).وهكذا

 
 النمو االجتماعي :  :3-6

رة جديدة اليت كانت سائدة يف نظ (Childhood Joretey)يقدم لنا " اريك اريكسون " يف كتابه           
عصره فبدال من اختاذ النمو اجلنسي حمورا لوصف وتقسيم النمو إىل مراحل كما فعل " فرويد " قام اريسون بتتبع منو 

 الطفل باملهام االجتماعية أي من خالل تفاعل الشخصية باجملتمع .
 الطفولة وثالثة أخرى يف سن البلوغ .ويقسم اريكسون النمو إىل مثانية مراحل يف مخس منها يف          

 واملراحل اخلمسة هي : 
 مرحلة الشعور بالثقة واألمان مقابل عدم الثقة ) من امليالد ( . -
 مرحلة الشعور باالستقالل مقابل الشك واخلجل ) من الثالثة من العمر ( .  -

 .مرحلة الشعور بالثقة والتغلب عن الشعور بالذنب ) من اخلامسة من العمر (  -

 مرحلة اجلد واالجتهاد ومقاومة الشعور بالنقص ) من الثامنة من العمر ( . -

 .(2)مرحلة الشعور بالكيان واهلوية والتغلب على الشعور ) من الثانية عر من العمر (  -

يزداد تأثري مجاعة الرفاق ويون التفاعل االجتماعي مع  األقران على أشده يشوبه التعاون والتنافس والوالء 
اسك  ويستغرق العمل اجلماعي والشاط االجتماعي معظم وقت الطفل ، ويفتخر الطفل بعضويته يف والتم

 مجاعة الرفاق ، ويسود اللعب اجلماعي واملباريات .
ولكي حيصل الطفل على رضا اجلماعة وقبوهلا له جنده يساير معايريها ويطيع قائدها ويرافق زيادة تأثري مجاعة     

 . (3)الوالدين بالتدريج الرفاق تناقص تأثري
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 النمو االنفعالي :  :3-7

تعترب هذه املرحلة مرحلة هضم ومتثل اخلربات االنفعالية السابقة ومن مظاهره أن الطفل حياول التخلص من      
.   Emotional Stabilityالطفولة والشعور بأنه قد كرب ، وهذه تعترب مرحلة االستقرار والثبات االنفعايل 

 يطلق بعض الباحثني على هذه املرحلة اسم " مرحلة الطفولة اهلادئة " . ولذلك 
ويالحظ ضبط االنفعاالت وحماولة السيطرة على النفس وعدم إفالت االنفعاالت ، فمثال إذا غضب       

 الطفل فانه لن يتعدى على مثري الغضب ماديا ، بل يكون عدوانه لفظيا أو يف شكل مقاطعة .
 يل للمرح ، ويفهم الطفل النكتة ويطرب هلا ، وتنمو االجتاهات الوجدانية .ويتضح امل      

ويكون التعبري عن الغضب باملقاومة السلبية مع التمتمة ببعض األلفاظ وظهور تعبريات الوجه، ويون التعبري       
لصراع ويستغرق يف عن الغرية بالوشاية واإليقاع بالشخص الذي يغار منه وحياط الطفل ببعض مصادر القلق وا

 أحالم اليقظة وتقل خماوف األطفال وان كان الطفل خياف الظالم واللصوص .
 
وقد يؤدي الشعور واخلوف بتهديد األمن والشعور بنقص الكفاية إىل القلق الذي يؤثر بدوره تأثريا سيئا على    

 .(1)للطفل يالنمو الفيزيولوجي والعقلي والنمو االجتماع
 : )سنة  12 - 9من  (ية بين األطفال في السن الفروق الفرد -4

تتميز مرحلة الطفولة املتأخرة خبصائص عامة تتشابه فيها كثري من األطفال إىل جانب هذه اخلصائص            
  (2)العامة جند فروق فردية شاسعة بني أطفال هذه املرحلة وهي كما يلي :

 الفروق الجسمية :  -4-1 
يح البدن سليم البنية ومنهم البنية سقيم املظهر ومنهم الطويل والقصري ومنهم السمني فمنهم صح            

 والنحيف ، وهذه الفروق جيب أن يراعيها املريب يف العملية الرتبوية . 
 الفروق الميزاجية :  -4-2      

طوي على نفسه وهكذا ولكل من  فهناك الطفل اهلادئ والوديع وهناك الطفل سريع االنفعال وهناك املن               
 هؤالء الطريقة اليت تناسبه يف التعليم . 

 الفروق العقلية :  -4-3      
فهناك الطفل الذكي ومتوسط الذكاء والطفل الغيب وعلينا أن نسري مع الكل وفق سرعته ومبا يناسبه                   

 من  طرق التدريس .
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 الفروق االجتماعية : -4-4
فكل طفل وبيئته االجتماعية اليت يعيش فيها مما هلا يف درجة ثقافة الوالدين ووسائل معيشتها والعالقة باألهل         

 واجلوار وغري ذلك ، مما له تأثري على تفكري الطفل وثقافته وأمناطه السلوكية. 
 : )سنة 12 – 9(مميزات وخصائص األطفال في مرحلة ما بين  -5

يزات وخصائص هذه املرحلة سواء كانت بدنية أو عقلية أو نفسية فان هذا األمر جيعل من إن أهم مم             
 الضروري أن يشمل برنامج الرتبية البدنية هلذه املرحلة ل األنشطة تقريبا واعل من أهم ما مميزاهتا هي :

 سرعة االستجابة للمهارات التعليمية . -
 كثرة احلركة . -

 . اخنفاض الرتكيز وقلة التوافق -

 صعوبة تعليم نواحي فنية دون سن السابعة . -

 ليس هناك هدف معني للنشاط . -

 منو احلركات بإيقاع سريع . -

 القدرة على أداء احلركات ولكن بصورهتا املبسطة .    -

يعترب " ماتينيف " أن الطفل يستطيع يف هناية املرحلة تثبيت كثري من املهارات احلرية األساسية كاملشي والوثب     -
قفز ويزيد النشاط احلركي باستخدام العضالت الكبرية يف الظهر والرجلني أكرب من العضالت الدقيقة يف وال

 اليدين واألصابع .
ويف هناية هذه املرحلة مييل الطفل إىل تعلم املهارات احلرية ويتحسن لديه التوافق العضلي والعصيب نسبيا         

 . (1)تزانبني اليدين والعينني وكذلك اإلحساس باال
 حاجات األطفال النفسية : -6

 احلاجة افتقار إىل شيء ما ،إذا وجد حقق اإلشباع والرضا واالرتياح للكائن احلي .    
 واحلاجة شيء ضروري إما الستقرار احلياة نفسها ) حاجة فسيولوجية ( أو للحياة بأسلوب أفضل

ة نفسها ، وبدون األكسجني ميوت الفرد يف احلال ، ) حاجة نفسية ( ، فاحلاجة إىل األكسوجني ضرورية للحيا 
إىل احلب واحملبة فهي ضرورية للحياة ، وبأسلوب أفضل وبدون إشباعها يصبح الفرد سيئ التوافق ،  ةأما احلاج

 واحلاجات توجه سلوك الكائن سعيا إلشباعها .
 ى إشباع هذه احلاجات .وتتوقف كثري من خصائص الشخصية على وتنبع من حاجات الفرد ومد          

وال شك أن فهم حاجات الطفل وإشباعها يضيف إىل قدرتنا على مساعدته للوصول إىل أفضل مستوى        
 للنمو النفسي ، والتوافق النفسي ، والصحة النفسية .
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 نناسبة ،الوقاية موأهم احلاجات الفيزيولوجية للطفل احلاجة إىل اهلواء ، الغذاء ، املاء ، درجة احلرارة        امل
 والتوازن بني الراحة والنشاط . اجلروح واألمراض والسموم ،

 
 احلاجات اجلمالية

 احلاجة إىل حتقيق الذات

 احلاجة إىل املكانة والتقدير واحرتام الذات

 احلاجـة إىل احلب واالنتمـاء والتفــاعل

 احلـــــــــاجة إىل األمــــــن

 ةوجيـــــــاحلـــــــاجات الفسيول

 ( : الترتيب الهرمي للحاجات1شكل )
ومع منو الفرد تتدرج احلاجات النفسية صعودا ، فاحلاجات الفسيولوجية هامة يف مرحلة احلضانة واحلاجة            

تمر إىل األمن تعترب حاجة أساسية يف الطفولة املبكرة واحلاجة إىل احلب تعترب حاجة جوهرية يف الطفولة املتأخرة ويس
 1التدرج حىت يصل إىل احلاجة إىل حتقيق الذات وهي من حاجات الرشد.                           ) أنظر الشكل 

)    .(1) 
 سنة :   ) 12 – 9(بعض مشكالت مرحلة الطفولة المتأخرة  -7

  أوال :   عدم ضبط النفس :
ه ولكن كثري ما نالحظ ثورة الطفل يف هذه املرحلة مييل الطفل يف هذه املرحلة إىل التحكم يف انفعاالته وضبط نفس

على بعض األوضاع القائمة والقوانني الصارمة اليت يفرضها عليه الكبار من حوله مما جيعل الطفل منفعال وثائرا غري 
 قادر على التحكم يف مشاعره وضبطها . وتزداد هذه احلالة سواء حتمية يتعمدها هؤالء الكبار من إخوة وأخوات أو

 يف اآلباء واملعلمني وحتدي الطفل وحماولة إجباره على اخلضوع الحنناء سلوكه .
 ثانــيا : الهروب من المدرسة :

تنتشر ظاهرة اهلروب من املدرسة بني عدد من التالميذ مرحلة الطفولة املتأخرة وقد يكون اهلروب من املدرسة كلها   
 أمههـــا :  أو بعض احلصص فيها وهنا أسباب عدة للهروب لعلى

 عدم راحة التلميذ يف املدرسة  -
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 عدم إشباع املدرسة حلاجاته وميوله   -

 عدم انسجامه مع املدرسة وكرهه هلا .  -

 كرهه لبعض املدرسني .   -

 كرهه ملادة جافة ال تثري اهتمامه .   -

 عدم إحساسه بقيمة املدرسة وما فيها . -

ضها فعدم إعطاء الطفل مصروفه مثال : جيعله يقارن بينه وهناك أسباب أخرى يكون املنزل مسؤوال عن بع         
وبني زمالئه فال مييل  الذهاب إىل املدرسة ، وقد يرجع ذلك إىل رداءة مالبسه أو عدم اهتمام أهل الطفل بذهابه إىل 

املدرسة  املدرسة أو اعتبارها مكان إلبعاده عنهم كي يرتاحون منه إىل غري ذلك من األسباب اليت جتعل الطفل يكره
 ويهرب منها .

 ثالثـــا : االنطواء على النفس : 
قد يعمد الطفل هلذه املرحلة إىل االنزواء والسلبية بدل العدوان والفعالية والنشاط ، ووجه اخلطر هنا أن الطفل      

اء طاعة وامتثال ، الذي يتسم بطابع االنطواء قد ينال من البيئة اليت يعيش فيها القبول والتشجيع على اعتبار االنطو 
 لذلك فإن بذور هذا السلوك حينما جتد هلا متلبيا يف هذه املرحلة من النمو يسهل عليها بعد ذلك أن 

 
تنمو وتفصح عن نفسها يف شخصية غري سوية يف املستقبل ، والسلوك االنطوائي يرجع أصال إىل سوء التكيف بني 

 ية البيئة يف إشباع احلاجات النفسية للطفل .الطفل والبيئة اليت يعيش فيها وعدم كفاية إمكان
 أسباب االنطواء :  -8

يرجع إىل عدة عوامل بعضها منزيل والبعض األخر مدرسي فقد تكون ظروف املنزل سيئة حيث جيد الطفل        
ا احلالتني فاقد معاملة صارمة أو التدليل الزائد وحرمانه من االحتكاك باألطفال خوفا عليه منهم ، فينشأ الطفل يف كلت

الثقة بنفسه وبذاته وبقدراته منزويا غري متفاعل مع أصدقائه وقد يرجع سبب االنطواء إىل حالة مرضية أو عاهة 
 . (1)جسمية أو تشوهات جتعله حيس بالنقص مقارنة بزمالئه
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 الصة  : ــخ

لدوره اهلام يف تنمية خمتلف االنظمة من أجل منو النشاط البدين املورفولوجي مكانة هامة يف حياة الطفل ومنوه  حيتل   
متناسق مما جير إىل األخذ بعني اإلعتبار املعرفة ملختلف التحوالت أثناء ممارسته للنشاط الرياضي ومايتطلبه من جمهود 

 بدين ونفساين بإستعمال الطريقة اليت تليب خمتلف رغبات الطفل عن طريق اللعب.
ا خيص األمهية الكبرية لالعب فإننا نقول بأنه قد مت الرتكيز على اإلعداد الرياضي هلذه اللعبة وإنطالقا مماأشرنا إليه فيم

سنة أنسب املراحل وذلك بإعتبارأن الطفل يف هذه  )12-9(إنطالقا من الفئات الناشئة،هلذا تعترب املرحلة العمرية 
     ي والعصيب. املرحلة مييل لتعلم املهارات احلركية ويتحسن لديه التوافق العضل
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 تمهيــد:
 من حيث عدد الالعبني واملشاهدين وهي لعبة تعترب كرة القدم من أكثر األلعاب الرياضية انتشارا وشعبية يف العامل

 .تتميز بسهولة املهارات النظرية وصعوبة تنفيذها أثناء املنافسة

باإلضافة إىل أهنا تتميز حبيويتها وقدرهتا على استقطاب اجلماهري لذا مارستها الشعوب بشغف كبري وأعطوها أمهية 
 .تميز به من روح املنافسة والنضالخاصة فجعلوها جزءا من منهاج التدريب العسكري ملا ت

حىت نتمكن من بناء قاعدة رياضية)فرق( صلبة تضمن السريورة والدميقراطية هلا )هلذه الفرق( البد من االهتمام 
باألصناف الصغرى حبيث متّر مبراحل متعددة من التكوين طويل املدى ،تكوين شامل ومتكامل خيضع فيها 

ىل االنتقاء وحىت تكون هذه األخرية فعالة وناجحة من الضرورة أن ختضع إىل منهج املتكون يف مرحلة من مراحله إ
علمي وموضوعي يضعه األخصائيون يف جمال الرتبية والتدريب وعلم النفس وعلم االجتماع ويف جمال الصحة 

ر هذه حبيث خيتص جانب من هذا املنهج بدراسة وحتديد أهم اخلصائص اليت من خالهلا يتم انتقاء واختيا
 الكفاءات.
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i. :كرةالقدم 

 نبذة تاريخية عن كرة القدم: –  1
كانت تتسم باإلرجتال والتقوم على أسس من الفن إذا رجعنا إىل تاريخ كرة القدم وجدأناها يف بدايتها       

كرة القدم بدأت ممارستها منذ زمن   أوالدراسة، وقد إتفق مجيع خرباء الرتبية البدنية والرياضية واملؤرخون على أن لعبة
بعيد وذلك بني رجال اجليش وحيثنا التاريخ أن اجليوش الصينية كانت متارس لعبة تشبه إىل حد كبري لعبة كرة 

 .(1)وكانوا يعتربون تدريباهتا جزءا مكمال لتدريباهتم العسكرية من حيث اهلجوم والدفاع القدم،
   ،كثر شيوعا يف العامل ، وهي األعظم يف نضر الالعبني واملتفرجنيتعترب كرة القدم اللعبة األ و      

م ، من قبل طلبة املدارس االجنليزية ، 1175نشأت كرة القدم يف بريطانيا ، وأول من لعب الكرة كان عام حيث 
استمرت هذه م قام امللك )ادوار الثاين( بتحرمي لعب الكرة يف املدينة نضرا لالنزعاج الكبري  كما 1334ويف سنة 

م( نضرا لالنعكاس السليب 1453-م1373النظرة من طرف )ادوار الثالث( ورتشارد الثاين وهنري اخلامس )
 لتدريب القوات العسكرية.

        
العب لكل فريق، وذلك يف طريق طويل مفتوح من األمام ومغلق من  نأول مرة يف مدينة لندن بعشري تلعب    

( بنفس Etonلطويلة واملناوالت األمامية،كما لعبة مباراة أخرى يف ) ايتون اخللف، حيث حرمت الضربات ا
 م وسجل هدفان يف تلك املباراة.5.5م،وعرضها 110يف ساحة طوهلا  العدد من الالعبني

م،حبيث مت التعرف على ضربات اهلدف والرمية اجلانبية ،وأسس نظام 1830بدا وضع بعض القوانني سنة   
م واليت تعترب اخلطوة األوىل 1848( كما اخرج القانون املعروف بقواعد كمربج عام haour) التسلل قانون هاور

م أنشأت القوانني العشرة حتت عنوان :"اللعبة األسهل" حيث جاء فيه 1862لوضع قوانني كرة القدم، ويف عام 
 ه خط الوسط حني خروجها.ربة باجتاللكرة إىل داخل امللعب بض بحترمي ضرب الكرة بكعب القدم  وإعادة الالع

م أسس احتاد الكرة على أساس نفس القواعد وأول بطولة أجريت يف العامل كانت عام 1863ويف عام   
م تأسس االحتاد الدامنركي 1863م )كأس احتاد الكرة ( أين بدأ احلكام باستعمال الصفارة ، ويف عام 1888

 وكانت رمية بكلتا اليدين . فريق دامنركي 15لكرة القدم ،وأقيمت كأس البطولة بـ
وذلك مبشاركة كل من فرنسا، هولندا بلجيكا FIFA م تشكل االحتاد الدويل لكرة القدم 1904يف عام       

 .(2)م وفازت هبا1930سويسرا والدامنرك، وأول بطولة لكأس العامل أقيمت يف االرغواي 
 
 

                                                 
 .2،ص1997ة التربية البدنية والرياضية، بدون طبعة،مستغانم،فيصل رشيدوآخرون،كرة القدم،طبع في المدرسة العليا ألساتذ – (1)
 . 09ص  ،م 1999 ،لبنان  ،بدون طبعة  ،دار الفكر  ،اإلعداد الوظيفي لكرة القدم  ،موفق جميد املوىل  - (2)
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 التسلسل التاريخي لكرة القدم: -2
القدم يف العامل موضوع ليس له حدود ، والتطور أصبح كمنافسة بني القارات اخلمس  إن تطور كرة          

واشتد صراع التطور بني القارتني األمريكية واألوربية السائدة يف مجيع املنافسات، وأصبح مقياس التطور يف كرة 
 لعاملية القدم هو منافسة كأس العامل ، وبدأ تطور كرة القدم منذ أن بدأت منافسات الكأس ا

 .1930سنة 
 : وفيما يلي التسلسل التارخيي لتطور كرة القدم 
 : وضعت جامعة كمربيدج القواعد الثالث عشر للعبة كرة القدم.1845 - 
 .)نادي شيفيلد(: أسس أول نادي لكرة القدم الربيطانية1855 - 
 .)أول إجتاه يف العامل(:أسس االحتاد الربيطاين لكرة القدم1863 - 
 : أول مقابلة دولية بني اجنلرتا واسكتلندا.1873 - 
: عقد بلندن مؤمتر دويل ملندويب إحتادات بريطانيا،إسكتلندا ، إيرلندا ووتقررإنشاء هيئة دولية 1882 - 

 مهمتهااإلشراف على تنفيذ القانون وتعديله،وقدإعرتف اإلحتاد الدويل هبذه اهليئة.
 م.: تأسيس االحتاد الدويل لكرة القد1904 - 
 .(1): أول كأس عاملية فازت هبا األرغواي 1930 - 
 : حماولة تعيني حكمني يف املباراة.1935 - 
 : تقرروضع أرقام على اجلانب اخللفي لقمصان الالعبني.1939 - 
 : أقيمت أول دورة لكرة القدم بني دول البحر األبيض املتوسط.1949 - 
 ة القدم.: تقرر إنشاء دورات عسكرية دولية لكر 1950 - 
 .(2): أول دورة باسم كأس العرب1963 - 
 : دورة املتوسط يف تونس من ضمن ألعاهبا  كرة القدم.1967 - 
 : دورة كأس العامل يف املكسيك وفاز هبا الربازيل.1970 - 
 : دورة كأس العامل يف ميونيخ وفازهبا منتخب أملانيا.1974 - 
 زائر.: دورة البحر األبيض املتوسط يف اجل1975 - 
 : الدورة األوملبية يف مونرتيال.1976 - 
 : دورة كأس العامل يف األرجنتني وفاز هبا البلد املنظم.1978 - 
 : الدورة األوملبية يف املكسيك.1980 - 
 : دورة كأس العامل يف إسبانيا وفاز هبا منتخب أملانيا.1982 - 

                                                 
 .11،ص1988مختارسالم،كرة القدم لعبة الماليين،بدون طبعة،مكتبة المعاريف،بيروت، – (1)
 .16،ص1977،دارالعلم للماليين،بيروت، 4واد،كرة القدم،المبادىء األساسية،األلعاب اإلعدادية،القانون الدولي، ط حسن عبد الج – (2)
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 األرجنتني.: دورة كأس العامل يف املكسيك وفاز هبا منتخب 1986 - 
 : دورة كأس العامل يف يف إيطاليا وفاز هبا منتخب أملانيا.1990 - 
 :دورة كأس العامل يف الواليات املتحدة األمريكية وفازهبا منتخب الربازيل.1994 - 
 فرق من إفريقيا. 5منتخب من بينها  32: دورة كأس العامل يف فرنسا وفازت هبا وألول مرة نظمت بـ1998 - 
: دورة كأس العامل يف فرنسا وفاز هبا الربازيل، وألول مرة تنظيم مزدوج للدورة بني اليابان وكوريا 2002 - 

  (1)اجلنوبية.
 كرة القدم في الجزائر :  – 3
تعد كرة القدم من بني أول الرياضات اليت ظهرت، واليت اكتسبت شعبية كبرية، وهذا بفضل الشيخ "عمر بن      

طليعة احلياة يف اهلواء ( م أول فريق رياضي جزائري حتت اسم 1895الذي أسس سنةحممود" ،"علي رايس"، 
م ، 1917يف هذه اجلمعية عام  موظهر فرع كرة القد  ) lakant garde vie grandinالكبري.

تأسس أول فريق رمسي لكرة القدم يتمثل يف عميد األندية اجلزائرية  "  مولودية اجلزائر " غري  م1921أوت 7ويف
بعد    م .1921هو أول نادي تأسس قبل سنة  ( CSC )أن هناك من يقول أن النادي الرياضي لقسنطينة 

تأسيس مولودية اجلزائر تأسست عدة فرق أخرى منها غايل معسكر االحتاد اإلسالمي لوهران واالحتاد الرياضي 
 اإلسالمي للبليدة واالحتاد اإلسالمي الرياضي للجزائر .

عب اجلزائري املاسة لكل قوى أبنائها من أجل االنضمام والتكتل لصد االستعمار، فكانت كرة ونظرا حلاجة الش
القدم أحد هذه الوسائل احملققة لذلك، حيث كانت املقابالت جتمع الفرق اجلزائرية مع فرق املعمرينٍ ، وبالتايل 

اليت تعمل على زيادة وزرع الروح الوطنية  أصبحت فرق املعمرين ضعيفة نظرا لتزايد عدد األندية اجلزائرية اإلسالمية
،مع هذا مت تفطن السلطات الفرنسية إىل املقابالت اليت جتري تعطي الفرصة ألبناء الشعب التجمع والتظاهر بعد  

م وقعت اشتباكات عنيفة بعد املقابلة اليت مجعت بني مولودية اجلزائر وفريق 1956كل لقاء ، حيث يف سنة 
مما أدى بقيادة الثورة إىل  اليت على إثرها اعتقل العديد من اجلزائريني )بولوغني حالياني،سانت اوج(اوريل من 

 . م جتنبا لألضرار اليت تلحق باجلزائريني1956مارس  11جتميد النشاطات الرياضية يف
 
من  م الذي كان مشكال1958افري  18الثورة التحريرية تكوين فريق جبهة التحرير الوطنية يف  وقد عرفت  

نذاك يف صفوف فريق سانت ايتيان ،سوخان،  آ شيد خملويف الديكان يلعبأمثال ر  أحسن الالعبني اجلزائريني
 كرمايل ،زوبا، كرميو ابرير... 

وكان هذا الفريق ميثل اجلزائر يف خمتلف املنافسات العربية والدولية، وقد عرفت كرة القدم اجلزائرية بعـد االستقالل  
م وكان "حمند معوش" أول رئيس هلا، 1962مت تأسيس أول احتادية جزائرية لكرة القدم سنة مرحلة أخرى، حيث 

                                                 
edition , edition chiron , paris , 1998 , p 14.                      eme, foot ball les systemes de jeu 2alain mischel -  (1) 
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مجعية رياضية  1410رياضي يشكلون حوايل 110000ويبلغ عدد املمارسني هلذه اللعبة يف اجلزائر أكثر من 
 رابطات جهوية .  6والية و 48ضمن 

م وفاز هبا فريق االحتاد الرياضي 1963-1962وسم وقد نظمت أول بطولة جزائرية لكرة القدم خالل امل   
م وفاز هبا فريق وفاق سطيف الذي مثل اجلزائر أحسن 1963اإلسالمي للجزائر، ونظمت كأس اجلمهورية سنة 

م كان أول لقاء للفريق الوطين، وأول منافسة 1963اإلفريقية ويف نفس السنة أي  سمتثيل يف منافسات الكؤو 
م وحصوله على 1975مع الفريق الفرنسي خالل ألعاب البحر األبيض املتوسط لسنة رمسية للفريق الوطين 

 .(1)امليدالية الذهبية
م وشارك 1990، وفاز بكأس إفريقيا مرة واحدة باجلزائر لسنة 1980كما شارك يف اوملبياد موسكو لسنة       

م، ودون ذلك مل حيظى 1986سنة  م، والثانية باملكسيك1982يف دورتني لكأس العامل األوىل باسبانيا سنة
املنتخب الوطين بتتوجيات كبرية، حيث أقصيا من تصفيات كأس العامل الباقية رغم إجنابه لعدة العبني أكفاء 

م ظهرت وجوه المعة مثلت 1982أمثال: الملاس،عاشور،طهري، فرحيه،كركور، دراوي، ويف بداية الثمانينات 
 بلومي،ماجر، عصاد، زيدان، مرزقان، سرباح، برتوين... .  الكرة اجلزائرية أحسن متثيل أمثال :

أما يف التسعينات فقد ظهر كل من صايب وتاسفاوت وآخرون، هذا عن الفريق الوطين، أما عن األندية فقد     
لكأس  ةبرهنت عن وجود الكرة اجلزائرية على املستوى اإلفريقي، والدليل على ذلك لعبها لألدوار النهائية بالنسب

إفريقيا لألندية البطلة، وكأس االفرو أسيوية وكأس الكؤوس واحلصول على الكأس لبعض أنديتنا العريقة أمثال 
 شبيبة القبائل ووفاق سطيف،مولودية اجلزائر .

 مدارس كرة الـقدم : -4
الشروط الذين ميارسوهنا، وكذلك  كل مدرسة تتميز عن األخرى بأهنا تتأثر تأثريا مباشرا من الالعبني      

 االجتماعية واالقتصادية واجلغرافية اليت نشأ فيها .
 يف كرة القدم منيز املدارس التالية : 

 .)النمسا،اجملر، التشيك (مدرسة أوروبا الوسطى  –1 
 املدرسة الالتينية. -2
 (2)مدرسة أمريكا اجلنوبية -3

 المبادئ األساسية لكرة القدم :  -5
لعاب هلا مبادئها األساسية املتعددة واليت تعتمد يف إتقاهنا على إتباع األسلوب كرة القدم كأي لعبة من األ     

 السليم يف طرق التـدريب. 

                                                 
 .47.46ص،1997،مذكرة ليسانس،جوان دور الصحافة الرياضية املرئية يف تطوير كرة القدم اجلزائرية،معهد الرتبية البدنية والرياضية ،دايل إبراهيمو آخرون، بلقاسم تلي - (1)
   . 72ص ،1980 ،بريوت ،بدون طبعة ،دار النهضة العربية ،سيكولوجية النمو ،عيساوي  نلرمحااعبد  - (2)
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مدى إتقان أفراده للمبادئ األساسية للعبة ، إن فريق كرة  ىويتوقف جناح أي فريق وتقدمه إىل حد كبري عل     
ضربات الكرة على اختالف أنواعها خبفة ورشاقة، القدم الناجح هو الذي يستطيع كل فرد من أفراده أن يؤدي 

ويقوم بالتمرير بدقة وبتوقيت سليم ومبختلف الطرق ، ويكتم الكرة بسهولة ويسر ،ويستخدم ضرب الكرة بالرأس 
يف املكان والظروف املناسبني، وحياور عند اللزوم ويتعاون تعاونا تاما مع بقية أعضاء الفريق يف عمل مجاعي 

 منسق. 
ح أن العب كرة القدم خيتلف عن العب كرة السلة والطائرة من حيث ختصصه يف القيام بدور معني يف وصحي 

كرة القدم متقنا جلميع املبادئ   بامللعب سواء يف الدفاع أو اهلجوم ، إال أن هذا المينع مطلقا أن يكون الع
 األساسية اتقانا تاما. 

 

ة ومتنوعة ، لذلك جيب عدم حماولة تعليمها يف مدة قصرية كما وهذه املبادئ األساسية لكرة القدم متعدد    
 جيب االهتمام هبا دائما عن طريق تدريب الالعبني على ناحيتني أو أكثر يف كل مترين وقبل البدء باللعب.

 (1)وتقسم املبادئ األساسية لكرة القدم إىل مايلي :
 استقبال الكرة . - 
 احملاورة بالكرة .  - 
 . املهامجة  - 
 رمية التماس.  - 
 ضرب الكرة .  - 
 لعب الكرة بالرأس . - 
 حراسة املرمي.- 

 صفات العب كرة القدم :  -6  
حيتاج العب كرة القدم إىل صفات خاصة، تالءم هذه اللعبة وتساعد على األداء احلركي اجليد يف امليدان      

رة القدم، وهي الفنية اخلططية والنفسية والبدنية ومن هذه اخلصائص أو املتطلبات هناك أربع متطلبات لالعب ك
عاليا والتعدادات النفسية اجيابية مبنية على قابلية  اوالالعب اجليد هو الذي ميتلك تكامل خططيا جيدا ومهاري

 بدنية ممتازة والنقص احلاصل يف إحدى تلك املتطلبات ميكن أن تعوض يف متطلب آخر .
 

تطلبات اللعبة البدنية اعتمادا على معلومات وإحصائيات مجة يف امليدان الكروي سنركز يف حبثنا هذا على م    
 بدقة قبل املباراة والتمرينات أو أثنائهم أو بعدهم.  ةمن خالل دراسات متعددة ، تظهر التغريات الفزيولوجية املقاس

                                                 
       . 27.25ص ،1977 ،بريوت،  4ط ،للمالين العلم دار ،لقدم املبادئ األساسية لأللعاب اإلعدادية لكرة القدمكرة ا،حسن عبد اجلواد - (1)
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لالعبني وحتليلها خالل املباراة  ميكن تقومي املتطلبات البدنية لكرة القدم من خالل دراسة الصفات احلركية     
مباريات كثرية  دطبقا للنشاطات املختلفة وطرق لعب الالعب للمباريات، فإن التحليل كان معتمدا على رص

 (1) للوصول لتلك اخلصائص واإلحصائيات املهمة
 الصفات البدنية:  -6-1 

تكوينهم اجلسماين، ولئن اعتقدنا بأن رياضيا من مميزات كرة القدم أن ممارستها يف متناول اجلميع مهما كان      
 مكتمل التكوين اجلسماين قوي البنية،جيد التقنية،ذكي، ال تنقصه املعنويات هو الالعب املثايل فال 

نندهش إذا شاهدنا مباراة ضمت وجها لوجه العبني خيتلفون من حيث الشكل واألسلوب، لنتحقق من أن معاير 
الصفات البدنية، فقد يتفوق العب صغري احلجم نشيط ماكر جييد املراوغة على االختيار الترتكز دوما على 

 خصمه القوي احلازم الشريف املخدوع حبركات خصمه غري املتوقعة ، وذلك ما يضيف صفة العاملية لكرة القدم . 
ساق أخرى من  ويتطلب السيطرة يف امللعب على االرتكازات األرضية، ومعرفة مترير ساق عند التوازن على     

 .(2)أجل التقاط الكرة، واحملافظة عليها وتوجيهها بتناسق عام وتام
 الصفات الفيزيولوجية : -6-2 

 تتحدد االجنازات لكرة القدم احلديثة بالصفات الفنية واخلططية والفزيولوجية وكذلك النفسية واالجتماعية،    
ة من الكفاءات الفنية لالعب إذا كانت املعرفة اخلططية وترتبط هذه احلقائق مع بعضها وعن قرب شديد فال فائد

له قليلة ، وخالل لعبه كرة القدم ينفذ الالعب جمموعة من احلركات مصنفة ما بني الوقوف الكامل إىل الركض 
باجلهد األقصى ، وهذا ما جيعل تغري الشدة وارد من وقت إىل آخر، وهذا السلوك هو الذي يفصل بل مييز كرة 

ن األلعاب األخرى فمتطلبات اللعبة األكثر تعقيدا من أي لعبة فردية أخرى ،وحتقق الظروف  املثالية فإن القدم ع
 هذه املتطلبات تكون قريبة لقابلية الالعب البدنية .                           

 واليت ميكن أن تقسم إىل ما يلي :    
 القابلية على األداء بشدة عالية . - 
 ة على أداء الركض السريع .القابلي - 
 خالل وضعية معينة )القدرة العالية (القابلية على إنتاج قوة  - 

    

إن األساس يف اجناز كرة القدم داخل حمتوى تلك املفردات ، يندرج ضمن مواصفات اجلهاز الدموي التنفسي    
فات حتدد عن طريق الصفات احلسية ، وكذلك العضالت املتداخلة مع اجلهاز العصيب ومن املهم أن نذكر أن الص

 .(1)ولكن حتسني كفاءهتا

                                                 
  .10-9ص ،مرجع سابقموفق جميد املوىل ، اإلعداد الوظيفي لكرة القدم، - (1)

 . 99،ص1998لبنان،  ، بدون طبعة دار البحار،،كرة القدم اللعبة الشعبية العاملية،حممد رفعت - (2)

  .  62ص، مرجع سابقموفق جميد املوىل :" اإلعداد الوظيفي لكرة القدم"، - (1)
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عن طريق التدريب ويف أغلب احلاالت، فإن الالعبني املتقدمني يف كرة القدم ميتلكون قابلية عالية يف بعض      
 . الصفات البدنية فقط ، وهلذا فإن جناح الفريق يعتمد على اختيار إسرتاتيجية اللعب اليت توافق قوة الالعبني

 الصفات النفسية :  -6-3
وما ميتلكه من السمات تعترب الصفات النفسية أحد اجلوانب اهلامة لتحديد خصائص العب كرة القدم   

 الشخصية ومن بني الصفات النفسية نذكر ما يلي :
 التركيز:  -6-3-1

ظ باالنتباه على مثري حمدد" ، يعرف الرتكيز على أنه" تضيق االنتباه ، وتثبيته على مثري معني أو االحتفا      
املقدرة على االحتفاظ باالنتباه على مثري (ويري البعض أن مصطلح الرتكيز جيب أن يقتصر على املعىن التايل : 

 . )حمدد لفرتة من الزمن وغالبا ما تسمي هذه الفرتة بـ: مدى االنتباه 
 

 االنتباه :  -6-3-2 
العديد من املوضوعات املمكنة، أو تركيز العقل على فكرة معينة من بني  على واحدة من بني ليعين تركيز العق    

العديد من األفكار، ويتضمن االنتباه االنسجام واالبتعاد عن بعض األشياء حىت يتمكن من التعامل بكفاءة مع 
يش والتشتت بعض املوضوعات األخرى اليت يركز عليها الفرد انتباهه، وعكس االنتباه هو حالة االضطراب والتشو 

 .(2)الذهين
 التصور العقلي :   -6-3-3

وسيلة عقلية ميكن من خالهلا تكوين تصورات اخلربات السابقة أو تصورات جديدة مل حتدث من قبل لغرض       
اإلعداد لألداء, ويطلق على هذا النوع من التصورات العقلية اخلريطة العقلية ، حبيث كلما كانت هذه اخلريطة 

 أمكن ملح إرسال إشارات واضحة للجسم لتحديد ما هو مطلوب .  بقل الالعواضحة يف ع
 

 الثقة بالنفس : -6-3-4     
 هي توقع النجاح ، واألكثر أمهية االعتقاد يف إمكانية التحسن، وال تتطلب بالضرورة حتقيق املكسب       

 .(3)  فس وتوقع حتسن األداءفبالرغم من عدم حتقيق املكسب أو الفوز ميكن االحتفاظ بالثقة بالن  
 
 االسترخاء :   -6-3-5   
 هو الفرصة املتاحة لالعب إلعداد تعبئة طاقته البدنية والعقلية واالنفعالية بعد القيام بنشاط ، وتظهر مهارات   
  .(1)الالعب لالسرتخاء بقدرته على التحكم وسيطرته على أعضاء جسمه املختلفة ملنع حدوث التوتر  

                                                 
 . 384،ص1990النفس الرياضة"، معهد إعداد القادة، بدون طبعة، السعودية،  لمحيي كاظم النقيب:"ع - (2)

 . 299،  117 ص،0200، القاهرة ،1ط ،دار الفكر العريب ،")التطبيقات يف اجملال الرياضي(أسامة كامل راتب :"تدريب املهارات النفسية - (3)

                                                 Tham:''pre'peration psychologique du sportif'', Vigot, Ed1, Paris, 1991, P72 .-R (1) 
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 قواعد كرة القدم :  -7   
 إن اجلاذبية اليت تتمتع هبا كرة القدم خاصة يف اإلطار احلر ) املباريات غري الرمسية، ما بني األحياء (، ترجع    
قاعدة لسري  (17)أساسا إىل سهولتها الفائقة، فليس مثة تعقيدات يف هذه اللعبة، ومع ذلك فهناك سبعة عشر    

 تعديالت ولكن الزالت باقية إىل اآلن .  ةرت بعدهذه اللعبة ،وهذه القواعد سا
 رئيسية جعلت من اللعبة جماال ئإىل ثالث مباد احيث أول سيق للثبات لألول قوانني كرة القدم أسندو  

 م كما يلي : 1982واسعا للممارسة من قبل اجلميع دون استثناء ، وهذه املبادئ حسب سامي الصفار   
 المساواة :   -1- 7

 قانون اللعبة مينح ملمارسي كرة القدم فرصة متساوية لكي يقوم بعرض مهاراته الفردية ، دون أنإن     
   يتعرض للضرب أو الدفع أو املسك وهي خمالفات يعاقب عليها القانون. 
 

 السالمة :  -7-2
 القانون حدودا وهي تعترب روحا للعبة ، خبالف اخلطورة اليت كانت عليها يف العهود العابرة ، فقد وضع     

 وصحة الالعبني أثناء اللعب مثل حتديد مساحة امللعب وأرضيتها، وجتهيزهم من مالبس ةللحفاظ على سالم 
 وأحذية للتقليل من اإلصابات وترك اجملال واسعا إلظهار مهارهتم بكفاءة عالية . 

 التسلية :  -3- 7
 اليت جيدها الالعب ملمارسة اللعبة ، فقد منع املشرعونوهي إفساح اجملال للحد األقصى من التسلية واملتعة      

 .(2)ني جتاه بعضهم البعضبلقانون كرة القدم بعض احلاالت واليت تصدر من الالع 
 

 طرق اللعب في كرة القدم :   -8
غرض إن لعبة كرة القدم لعبة مجاعية ولذلك فإن مجيع قدرات الالعبني ومهاراهتم الفنية جتتمع لتنتهي إىل      

واحد ، وهو املصلحة العامة للفريق ، وال بد أن تناسب طريقة اللعب للفريق مع اللياقة البدنية واملستوى الفين 
 .والكفاءة الفردية جلميع العيب الفريق

 طريقة الظهير الثالث :  -8-1
ع الفريق ضد اهلجوم م، لتنظيم دفا 1925هذه الطريقة شائعة االستعمال بني الفرق وقد وضعتها اجنلرتا عام      

للفريق املنافس ، وهي طريقة دفاعية الغرض منها هو احلد من خطورة هجوم اخلصم والعمل  األساسي لنجاح 
 هذه الطريقة هو تنظيم العالقة بني املدافعني ألداء واجبهم كوحدة واحدة متكاملة إلمكان جناح الفريق. 

 
 
 

                                                 
 .29م،ص1982معة املوصل،العراق،،بدون طبعة،دار الكتب للطباعة والنشر،جا1سامي الصفار:"كرة القدم "،ج - (2)
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 :  4-2-4طريقة   -8-2
م، وجيب على الفريق أن يتمتع بلياقة بدنية عالية 1958الت هبا الربازيل لكأس العامل سنة وهي الطريقة اليت ن   

وحسن التصرف يف أداء املهارات املختلفة ألن هذه الطريقة تتطلب التعاون بني اهلجوم والدفاع ، حبيث يزداد عدد 
 مل على حتليل دفاع اخلصم. واشرتاك خط الوسط الذي يع )الدفاع واهلجوم (الالعبني يف كلتا احلالتني 

 :  M.Mطريقة متوسط الهجوم المتأخر -8-3
ويف هذه الطريقة يكون اجلناحان ومتوسط اهلجوم على خط واحد خلف ساعدي اهلجوم املتقدمني إىل        

األمام ، للهجوم هبما على قلب هجوم اخلصم ، وجيب على متوسط اهلجوم سرعة التمريرات املفاجئة وسرعة 
 . (1)احني للهروب من ظهري اخلصماجلن
 :  3-3-4طريقة  -8-4

ومتتاز هذه الطريقة بأهنا طريقة دفاعية هجومية وتعتمد أساسا على حترك الالعبني وخاصة العيب خط       
الوسط ، ومن املمكن للظهري أن يشارك يف عمليات اهلجوم على فريق اخلصم و كما أن هذه الطريقة سهلة 

 لتدريب .الدراسة وسهلة ا
 : ) 4-3-3 (طريقة-8-5

وهي طريقة دفاعية هجومية تستعمل للتغلب على طريقة الظهري الثالث ، وينتشر اللعب هبا يف روسيا        
وفرنسا ، ويكون الفريق هبذه الطريقة يف حالة هجوم شديد عندما تتواجد الكرة مع خط اهلجوم أو خط 

 .(2)الوسط
 لية :الطريقة الدفاعية االيطا -8-6

بغرض سد  )  Helinkou Hereaهيلينكو هرييرا(وهي طريقة دفاعية حبتة وضعها املدرب االيطايل        
 .   (1-4-2-3)املرمى أمام املهامجني 

 

 الطريقة الشاملة : -8-7
 وهي طريقة هجومية ودفاعية يف نفس الوقت حيث تعتمد على مجيع الالعبني يف اهلجوم ويف الدفاع .       

 
  الطريقة الهرمية: -8-8

م وقد مسيت هرمية ألن تشكيل الالعبني األساسني يف أرض امللعب يشبه هرما 1989ظهرت يف اجنلرتا سنة     
 )حارس املرمى ، اثنان دفاع ، ثالثة خط الوسط ، مخسة  مهامجني (قمته حارس املرمى وقاعدته خط اهلجوم 

(1). 

                                                 
 .  211ص، مرجع سابق،وآخرون:"كرة القدم"العنشري  علي خليفة - (1)

 

edition,edition chiram,Paris,1998,P14.                                eme,2mes de jeu''éAlain Michel:''Foot .balle,les syst - (2) 
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 متطلبات كرة القدم: -9
 لبدني:الجانب ا -9-1
 المتطلبات البدنية لالعب كرة القدم: -9-1-1
تعد املتطلبات البدنية للمباراة الركيزة األساسية اليت يبين عليها مفهوم اللياقة البدنية لالعب كرة القدم،واليت تعد  

تمر طوال أحد أساسيات املباراة،ملا تتطلبه من جري سريع حملاولة اإلستحواذ على الكرة قبل اخلصم،واألداء املس
دقيقة والذي قدميتد أكثرمن ذلك يف كثري من األوقات وكذا سرعة تبادل املراكز وتغيري 90زمن املباراة 

اإلجتاهات،ولذا جيب أن يتصف العب الكرة بدرجة عالية بكل ما حتتاجه املباراة والعمل على رفع كفاءته حىت 
لية،فقدأصبح حاليا من واجب اهلجوم باإلشرتاك يف الدفاع يتمكن من تنفيذ املهام املهارية واخلططية املختلفة بفاع

 يف حالة إمتالك الفريق للكرة.
  ( préparation physique ) :  اإلعداد البدني لكرة القدم -9-1-2
اإلعداد البدين أحدعناصر اإلعداد الرئيسية وأوهلا يف فرتة اإلعداد أو على وجه اخلصوص ، وقصد به كل يعترب  

ملوجهة لتحسني قدرات الالعب البدنية العامة واخلاصة ورفع كفائة أجهزة اجلسم الوظيفية وتكامل العمليات ا
أداؤها،وتؤدي تدريبات اإلعداد البدين على مدار السنة بكاملها حيث تدخل ضمن حمتويات الربامج التدريبية 

 بشكل أساسي من خالل وحدات التدريب اليومية،وجندنوعني من اإلعداد البدين:
  (2)إعداد بدين عام وإعداد بدين خاص.

 : (préparation physique générale)اإلعداد البدني العام  -9-1-3
بدون التوجه إىل رياضة معينة،وميثل مرحلة بسيطة خاصة بتطوير الصفات البدنية هو التطور اجليدللصفات احلركية  

موجهة إىل تطوير الصفات البدنية اهلامة للرياضي الذي اهلامة للرياضي الذي خيضع طيلة هاته املرحلة لتمارينات 
 خيضع طيلة هاته املرحلة لتمارينات موجهة إىل تطور الصفات احلركية مقاومة،قوة،مرونة...إخل

ويسمح لنا هذا النوع من التحضري البدين من دعم ةتقوية عمل األجهزة العضلية واملفصلية وكذا األجهزة 
  (3).)التنفسي واجلهاز العصيب  جهازالدموي(الفيزيولوجية 

 
 :(préparation physique spécique) الخاص ياإلعداد البدن -9-1-4
البدين اخلاص يقصدبه تقوية أنظمة وأجهزة اجلسم وزيادة اإلمكانيات الوظيفية والبدنية طبقا ملتطلبات  اإلعداد  

مثل التحمل الدوري التنفسي والسرعة احلركية املباراة يف كرة القدم،أي تطوير الصفات املميزة لالعب الكرة 
 والسرعة احلركية وسرعة ردالفعل،واملرونة اخلاصية والسرعة ملسافات قصرية والقوة املميزة للسرعة للرجلني والرشاقة

                                                                                                                                                         
  . 23ص ،م1998 ،مصر ،بدون طبعة،منشأة املعارف باإلسكندرية ، ية البدنية يف اجملتمعني العريب والدويل "حسن امحد الشافعي :" تاريخ الرتب -1
 .70،ص1990،دار المعاريف باإلسكندرية مصر، 2أمرهللا أحمد البساطي :التدريب واإلعدادالبدني في كرة القدم،ط  – (2)

entrainement,INSEP publication,paris,1997,p22.          La préparation physique,collection -Michel PRADET –  (3) 
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مرتا لتحسني السرعة،أو اجلري 30وحتمل السرعة...إخل وهذه الصفات مرتبطة مع بعضها فمثال العدو ملسافة 
ودة بطريقة التناوب أوتبادل اخلطوة لتطوير التحمل الدوري التنفسي،وتقل تدريبات اإلعداد البدين ملسافة حمد

اخلاص يف بداية فرتة اإلعداد مقارنة باإلعداد العام حيث تصل ألعلى نسبة هلا يف مرحلة اإلعداد اخلاص 
 .(1)واإلستعداد للمباريات

 عناصراللياقة البدنية:-9-1-5 
 

 .(2)مة التحمل هو القدرة على مقاومة التعب والعودة ىل احلالة الطبيعية يف أسرع وقت ممكنعاالتحمل:  -  
التحمل أحد واحملافظة على مستواه البدين والوظيفي ألطول فرتة ممكنة من خالل تأثري ظهور التعب  ويعترب   

ه التدريب أساسا حنو تطوير عمل القلب الناتج أثناء أداء الالعب خالل املباراة،وهذا املفهوم يشري إىل أمهية إجتا
والرئتني والسعة احليوية والسرعة نقل الدم للعضالت،وكذا بإطالة فرتة األداء او العمل بدون أكسجني،القدرة 
اهلوائية والالهوائية وتظهر أمهية التحمل يف كرة القدم خالل املباراة يف إمكانية حتول الالعب من اهلجوم للدفاع 

 مرار مع أداء كبري مما تتطلبه املباراة من إجناز حركي بالكرة أو بدوهنا.والعكس،وبإست
تلعب القوة العضلية دورا بالغ األمهية يف إجناز أداء العب كرة القدم خالل املباراة،وتعرف القوة العضلية:  - 

هم مكونات ذات هذه القوة بقدرة الالعب يف  التغلب على املقاومات املختلفة أو مواجهتها وهي واحد من أ
اللياقة البدنية،حيث ترتبط مبعضم املتطلبات البدنية اخلاصة بالعب كرة القدم وتؤثر يف مستواها،ويتضح إجتياح 
الالعب هلا يف كثريمن املواقف أثناء اللعب،كالوثب لضرب الكرة بالرأس أو التصويب من املرمى او التمريرات 

ة والسرعة املناسبة،كما حيتاج إليها الالعب أيضا فيما تتطلبه املباراة من املختلفة وعند أداء خمتلف املهارات بالقو 
الكفاح واإلحتكاك املستمرة مع اخلصم لإلستحواذ على الكرة أو الرقابة احملكمة مع التغلب على وزن اجلسم أثناء 

  (2)األداء طوال زمن املباراة...
 

 السرعة: - 
قدرة اإلنسان على القيام باحلركات يف أقصر فرتة زمنية ويف ظروف تفهم من السرعة كصفة حركية تعريف:     

 .(3)معنية ويف ظروف معينة ويفرتض ي هذه احلالة تنفيذ احلرحة اليستمر طويال
السرعة كذلك: القدرة على أداء احلركات املتشاهبة أو غريمتشاهبة صورة متتابعة وناجحة يف أقل وقت  وتعين    

املباراة عند مفاجأة اخلصم أوالفريق املنافس باهلجوم إلحداث تغريات يف دفاع اخلصم،من  ممكن وتتضح أمهيتها يف
خالل سرعة أداء التمرير والتحرك وتغرياملراكز، وتعترب السرعة بكل أنواعها من أهم مميزات العب الكرة 

 احلديثة،حيث يساهم ذلك يف زيادة فعاليات اخلطط اهلجومية.
 

                                                 
 .63أمرهللا أحمدالبساطي،المرجع السابق،ص – (1)

                                       .larbitrage à travers le caractére du foot ball.ENAL ALGER,1990,p10-ahmed khelifi -  (2) 
 .111البساطي،المرجع السابق،صأمرهللا أحمدة – (2)
 .48،ص1984قاسم حسن حسين وقيس ناجي عبد الجبار،مكونات الصفات الحركية،بدون طبعة،مطبعة الجامعية،بغداد، – (3)
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 حتمل السرعة: -
ف حتمل السرعة بأهنا أحد العوامل األساسية لإلجناز يف كرة القدم،ونعين قدرة الالعب باإلحتفاظ مبعدل يعر    

عال من سرعة احلركة أثناء تكرار اجلري خالل املباراة،أي حتمل توايل السرعات اليت ختتلف شدة سرعاهتا حسب 
على تكرار التجارب باإلنتقال من مكان آلخر متطلبات مواقف اللعبة املختلفة،حيث تتطلب املباراة قدرة فائقة 

 . (1)بأقصى سرعة يف أي وقت خالل زمن املباراة تسعون دقيقة للقيام بالوجلبات اهلجومية والدفاعية
 الرشاقة:

هناك معاين كثرية حول مفهوم الرشاقة،وحتديد مفهوم الرشاقة نظرا إلرتباطها الوثيق بالصفات البدنية من تعريف:
ات من جهة أخرى،تعرف بأهنا قدرة الفرد على تغيري أوضاعه يف اهلواء ،كما تتضمن أيضا عناصر جهة والتقني

 .(2)تغيري اإلجتاه وهو عامل هام يف معظم الرياضات باإلضافة لعنصر السرعة
أو البعض أن الرشاقة هي القدرة على التوافق اجليد للحركات اليت يقوم هبا الفرد سواء بكل أجزاء جسمه  ويرى  

 جبزء معني منه.
ويعترب التعريف الذي يقدمه "هوتز" من أنسب التعاريف احلالية ملفهوم الرشاقة يف عملية التدريب الرياضي إذ   

 يرى أن الرشاقة هي:
 * القدرة على إتقان التوافقات احلركية املعقدة. 
 * القدرة على سرعة وإتقان املهارات احلركية الرياضية. 
 .(3)عة تعديل األداء احلركي بصورة تتناسب مع متطلبات املواقف املتغرية* القدرة على سر  

ii. : دراسة عملية اإلنتقاء 

 مدخل: -1

 :مايلي نذكر من بعض التعاريف

بأنه"اختيار العناصر البشرية اليت تتمتع مبقومات مبقومات النجاح يف نشاط رياضي  يعرف اإلنتقاء     
 (1)معني"

" هو عملية املالحظة ألشياء أو تصرفات خارقة يقوم هبا كائن 1976يك وعموما يعرفه "مارتني و   
 (2)بشري"

' "بأنه االختيار اجلاري بني الرياضيني من طرف املؤسسات 1983أما يف اجملال الرياضي فيقول'روثينك   
 املخولة لذلك يف خمتلف املستويات هبدف تسهيل تطور املوهبة وتشجيعها"

                                                 
 .60-39،ص2001،دار المعارف اإلسكندرية،مصر،1حسن السيد أبوعبده،اإلتجاهات الحديثة في تخطيط وتدريب كرة القدم ،ط – (1)
 .200سن حسين وقيس ناجي عبد الجبار،الرجع الصابق،صقاسم ح - (2)
 .110،ص1994محمد حسن عالوي علم التدريب الرياضي ، بدون طبعة،المطبعة الثالثة عشر،القاهرة، – (3)

 دار الفكر -في كرة السلة 'األسس العلمية والتطبيقية' الحديث -محمد محمود عبد الدايم ومحمد صبحي حسانين - (1)

 .196،ص1999، 2العربي،ط

                                    p36. -10éme  édition-» manuel d’éducateur Sportif EDGARTHIL «- (2) 
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جميد" إن عملية االختيار تساعد يف استثمار اجلهود البشرية يف هذا امليدان كما ويقول "ريسان خريط     
أهنا تأيت بأفضل العناصر من الناحية البدنية والنفسية والفيزيولوجية واالجتماعية إىل التدريب املكثف املتقن مما 

 (3).يساعد يف إحراز أفضل النتائج
هتدف إىل اختيار أفضل العناصر اليت تتمتع مبقومات حمددة سواء   إذن من خالل التعاريف لعملية االنتقاء فهي

كانت موروثة )خصائص ومقومات مورفولوجية(أو كانت مكتسية طبعا عن طريق التدريب )اجلانب املهاري مثال( 
 فتعرب كعوامل افرتاضية للنجاح يف رياضة معينة وهذا عن طريق االنتقاء وعرب مراحل متتالية.

 
سلوب علمي يضمن االقتصاد يف الوقت واجلهد للوصول إىل أفضل اخلامات املبشرة بالنجاح يف اعتمادا على أ

 املستقبل.
ويؤكد ذلك األستاذ الدكتور 'عادل عبد البصري علي': يؤدي االنتقاء إىل التعرف املبكر على االفراد ذوي 

 .(1)االستعدادات والقدرات الرياضية العالية
 أهداف االنتقاء: -2

 

 االنتقاء إىل حتقيق أهداف رئيسية وعامة منها: يهدف
توجيه الطاقات من الناشئني إىل نوع من انواع الرياضة املناسبة واليت توافق قدراهتم وميوهلم  ❖

 (1).واجتاهاهتم
 اإلكتشاف املبكر للمواهب الرياضية. ❖
 رعاية املواهب وضمان تقدمها حىت سن البطولة. ❖
  (2)مفردات التفوق يف الفرد الرياضي حلسن االستفادة منها. توجيه عملية التدريب الرياضي حنو ❖

 أنواع اإلنتقاء: -3
هتدف عملية اإلنتقاء يف اجملال الرياضي دراسة أوجه النشاط البدين والنفسي اليت يشرتك فيها أفراد اجملتمع مجيعا 

ألهداف السابقة، ميكن إجراء أنواع أي أوجه الشبه بينهم كاإلدراك والتفكري والتذكري والتعلم والتدريب ومن ضوء ا
 اإلنتقاء إىل:

 * اإلنتقاء بغرض التوجيه إىل نوع الفعالية أو اللعبة الرياضية اليت تناسب املوهوب.
 * اإلنتقاء لتشكيل الفرق املتجانسة وهنا يتطلب إستخدام الدراسات النفسية للفرق الرياضية.

  ( 3) ني ذوي املستويات العليا.* اإلنتقاء للمنتخبات القومية من بني الرياضي
                                                 

                                          p89. -Vigat–4éme édition  -» manuel d’enrainement WEINICK «- (3) 
 ،1ط -القاهرة -مركز الكتاب للنشر -الرياضي والتكامل بين النظرية والتطبيقالتدريب  -عادل عبد البصير علي - (4)

 .500،ص1998
 .310ص -1996 -1ط -دار الفكر العربي -قةهريب الرياضي للجنسين من الطفولة إلى المرادالت -مفتي ابراهيم حماد - (1)

 .274ص -1999 -1ط -دار الفكرالعربي -انون"ق -تحليل -تدريب -تعليم –تاريخ  -" الكرة الطائرة-علي مصطفى طه - (2)
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 المبادئ واألسس العلمية لعمليات اإلنتقاء: -4

 هناك بعض املبادئ اليت جيب مراعاهتا عند إجراء عمليات اإلنتقاء لتقرير صالحية الالعب وقد حدد 
 

 (4)تلك املبادئ على النحو التايل: Melinkou1987ميلنيكوف
 : األساس العلمي لإلنتقاء: 4-1

ياغة نظام اإلنتقاء لكل نشاط رياضي على حدة،أو ملواقف تنافسية معينة،حتتاج إىل معرفة جيدة لألسس إن ص
العلمية اخلاصة بطرق التشخيص والقياس اليت ميكن إستخدامها يف عملية اإلنتقاء حىت تضمن تفادي األخطاء 

 اليت يقع فيها البعض.
 :شمول جوانب اإلنتقاء:4-2

اجملال الرياضي متشابكة ومشعبة اجلوانب فمنها اجلوانب البدنية واملورفولوجية  والفسيولوجية  أن مشكلة اإلنتقاء يف
والنفسية والجتب أن تفتقر عمليات اإلنتقاء على مراعاة جانب دون اآلخر،فعندتقرير صالحية الالعب جيب 

 اإلنطالق من قاعدة متكاملة حبيث تتضمن كافة جوانب اإلنتقاء.
 القياس والتشخيص::إستمرارية 4-3

يعترب القياس والتشخيص املستمر من املبادئ العامة حيث أن اإلنتقاء يف اجملال الرياضي اليتوقف عند حد 
معني،وإمنا هو عملية مستمرة من الدراسة والتشخيص للخصائص اليت يتطلبها نوع النشاط الرياضي ،تلك الدراسة 

 ضية لالعبني بغرض تطوير أدائهم الرياضي.جتري بإنتظام خالل خمتلف مراحل احلياة الريا
 :مالئمة مقاييس اإلنتقاء:4-4

إن املقاييس اليت يعتمد عليها يف تقرير الصالحية جيب أن تتسم باملرونة الكافية وإمكانية التعديل، حيث أن 
طلبه منه من حيث املتطلبات املفروضة على الالعب سواء يف إرتفاعها أو إخنفاضها، تظهر مرتبطة مرحليا بتغري ماي

 إرتفاع أو إخنفاض حلبة املنافسة الرياضية سواء يف داخل أو خارج الوطن.
 :القيمة التربوية لإلنتقاء:4-5

الفحوص الجتب اإلستفادة منها يف عملية إنتقاء الرياضيني األفضل إستعدادا وموهبة فحسب إمنا جيب  إن نتائج
التدريب عند وضع وتشكيل برامج اإلعداد وتقنني األمحال،  إستخدامها كذلك يف حتسني ورفع فاعلية عمليات

 وكذا حتسني ظروف ومواقف املنافسات.
 :البعد اإلنساني لإلنتقاء:4-6

                                                                                                                                                         
،دار الفكر للطباعة 1سماته وخصائصه في مجال التدريب الرياضي،ط -قاسم حسن حسين وفتحي المهشهش يوسف،الموهوب الرياضي – (3)

 .95،ص1999والنشر والتوزيع ،عمان،األردن،
 .13،ص2002لقاهرة،محمد لطفي طه،األسس النفسية إلنتقاء الريلضيين،بدون طبعة،ا – (4)
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إن إستخدام األسلوب العلمي يف عمليات اإلنتقاء واحلصول على نتائج تتسم بالقة واملوضوعية أمر ضروري 
 نية والنفسية اليت قد تتفوق قدراته.حلماية الالعب من اآلثار السلبية لألمحال البد

 :العائد التطبيقي لإلنتقاء:4-7
حيت يتحقق العائد التطبيقي املطلوب جيب أن تكون اإلجراءات اخلاصة بعملية اإلنتقاء إقتصادية من حيث الوقت 

راراها بني واملال الذي يتفق على األجهزة واألدوات وإعداد الكوادر، حىت ميكننا بذلك إستمرار الفحوصات وتك
 احلني واآلخر إلعطاء التوصيات الالزمة على أساس نتائج تلك الفحوصات.

 أهمية اإلنتقاء : -5
يعترباإلنتقاء لغاية األمهية خاصة يف النشاط الرياضي ، بإعتباره أحد األنشطة اإلنسانية غري العادية اليت تتميز 

خاصة من أجل اإلستمرار والتفوق ويرى كل من الصعبة ، واليت تتطلب من ممارسيها إستعدادات  امبواقفه
( ، إن عمليات اإلنتقاء يف النشاط 1986)   bolgokova ( ، بولباكوقا1997) volkovقولكوف 

 (1)الرياضي ترجع أمهيتها إىل ما يلي : 
 اإلنتقاء الجيد يزيد من فاعلية كل من عمليتي التدريب والمنافسات الرياضية :: 5-1

نشاط رياضي يعتمد على ثالثة عناصر رئيسية هي اإلنتقاء ،التدريب ، واملنافسات وال ميكن إن التفوق يف أي 
بدون إنتقاء جيد حتقيق نتائج رياضية عالية ، ولكن إذا ما أعطيت عملية اإلنتقاء عملية اإلنتقاء القدر الكايف 

لك على عمليات التدريب ذكس من العناية ، وأجريت يف إطار تنظيمي دقيق مبين على أسس علمية سلبية ،إنع
 واملنافسات وزاد من فعاليتها ، وبالتايل أمكن حتقيق أفضل النتائج الرياضية يف أسرع وقت وبأقل جهد ممكن . 

 قصر مرحلة الممارسة الفعالة من حياة الالعب الرياضية : : 5-2
ب الرياضية تعترب قصرية نسبيا ، فهي فقد أثبتت العديد من الدراسات أن فرتة املمارسة الفعالة خالل حياة الالع

 سنوات( وذلك تبعا لنوع النشاط الرياضي . 10-5ال تزيد يف املتوسط عن )
 وجود الفروق الفردية الواضحة بين الناشئين من حيث اإلستعدادات الخاصة :: 5-3

البدنية أو النفسية )  إن الفروق الفردية املوجودة بني الناشئني يف إستعداداهتم اخلاصة ، سواء من الناحية 
كالوظائف العقلية والنفس حركية ومسات الشخصية ( ، ال تسمح جلميع الناشئني من حتقيق النتائج الرياضية 

 املرجوة يف الزمن املتاح يف تلك الفرتة الفعالة من حياهتم الرياضية . 
 (1)ويرى بسطويسي امحد يف أمهية االنتقاء واليت ميكن إجيازها يف مايلي : •
 االكتشاف املبكر والتعرف على املوهوبني رياضيا يف مراحل االنتقاء املناسبة -
 رعاية املوهوبني رياضيا واحلفاظ عليهم من الضياع . -

                                                 
 .23محمد لطفي طه، المرجع السابق،ص – (1)
 .438-437،ص1999بسطويسي احمد،أسس ونظريات التدريب الرياضي،دارالفكر العربي،بدون طبعة،القاهرة، – (1)
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استثمار الوقت وتوجيه اجلهد وختصيص املال لالعبني ذوي االستعداد البدين واملهاري والنفسي املناسب  -
 للنشاط املعين.

 لية التخطيط السليم املبين على األسس العلمية والتنبؤ من أهم تلك األسس.املساعدة يف جناح عم -
 أساس للتقنني وتوجيه مسار عملية التدريب حىت تأخذ مسارها الصحيح . -
 أساسي لتوجيه الالعبني إىل األنشطة الرياضية املناسبة الستعداداهتم وقدراهتم. -

 أثر العوامل النفسية في عملية اإلنتقاء: -6
عد العوامل النفسية أحد أهم املؤشرات اليت من خالهلا ميكن التنبؤ بإمكانيات الرياضي، ومستوى تقدمه يف ت

املستقبل لذلك فإنه يبدوا ظاهرا أن عمليات اإلنتقاء تتطلب إستخدام املستلزمات البدنية والنفسية معا وبذلك 
ية اإلنتقاء، وتتعدد الفعاليات واأللعاب الرياضية فإن اإلهتمام باجلانب النفسي للرياضي له أثر كبري خالل عمل

فتعددت معها املتطلبات النفسية حبيث تنفرد هبا تلك الفعالية أو العبة الرياضية وتتميز هبا عن غريها من الفعاليات 
أو األلعاب األخرى فالتدريب الرياضي يرتبط بإمكانيات اجلهاز العصيب للرياضي وهذا يتطلب أن نأخذ بعني 

 ( 2) عتبار خاصة مشكل القلق واإلنفعاالت والدوافع والتفكري واإلدراك والتغذية الراجعة.اإل
 
 أثر السمات الشخصية في عملية اإلنتقاء: -7

تتطلب عمليات اإلنتقاء دراسة مسات الشخصية املوجودة وأثرها على الرياضي عرب مراحل خمتلفة بإعتبارا أن لكل 
تماعية واحللقية اليت متيز الفرد عن غريه متيزا واضحا، كما تعد وحده كاملة من رياضي شخصية واملزاجية واإلج

الصفات يكمل بعضها اآلخر ويتفاعل بعضها مع اآلخر وحياور بعضها بعضا، فلذكاء واملثابرة والتعاون تبدوا 
شخصية جمتمعة فتؤكد تطبيع سلوكه بطابع خاص أما قاسم حسن حسني وفتحي املهشهش يوسف فقد عرفو ال

 بأهنا لتنظيم اليناميكي يف نفس الفرد لتلك اإلسستعدادات اجلسمية اليت حتدد طريقته اخلاصة للتكيف مع البيئة.
مما تقدم من تعاريف سظهر أن البيئة الكلية لسمات وخصائص شخصية اآلخر أو الرياضي جندها ختتلف بينهم 

نشاطه وتفاعله مع البيئة اخلارجية املادية واإلجتماعية أما  ألن الشخصية متثل البيئة القابلة للسمات وحتدد أساليب
 فهي : السمة

 (1)العالمة املميزة أو صفة ثابتة مميزة للفرد عن غريه.لغة:
 السمات العرفية: -8

تعين القدرات وتعرب عن الذكاء والقدرات العقلية اخلاصة واملعارف العامة، كما تعرب عن كفاية الشخصية يف 
جه حنو حل املشكالت املعرفية واإلستقرار اإلنفعايل وضبط النفس وسرعة اإلختيار واإلختبار ومن هذه السلوك املو 

                                                 
 .178قاسم حسن حسين وفتحي المهشهش يوسف،مرجع السابق،ص - (2)
 .180نفس المرجع،ص – (1)



 الفصل الثاني                                   كرة القد م ودراسة عملية االنتق اء
 

43 

 

السمات ما يرتبط إرتباطا وثيقا بتكوين اجلهازين العصيب واملعنوي للفرد ومنها ينشأ يف عملية التكيف اإلجتماعي  
 كمستوى القلق والعدوان.

 سمات دافعية: -9
 إلجتاهات والعواطف والقيم وهذه تكون شعورية والشعورية.كالرغبات وامليول وا

 سمات إجتماعية: -10
وتدل على احلساسية للمشكالت اإلجتماعية واإلشرتاك يف النشاط اإلجتماعي وامليل إىل التعاون، وهناك من غري 

ة، بينما مييز آخرون أنواع السمات السلوكية وفسيولوجية،مورفولوجية يركز يف جمال الشخصية على السمات السلوكي
 ثالثة أنواع أساسية يف السمات وهي:

 : السمات العرفية أو القدرات:10-1
 وتعرب عن الكفاية الشخصي يف السلوك املوجه خاصة املشكالت املعرفية.

 : السيمات الميزاجية:10-2
 التكوين النفسي وختتص باإلتباع والشكل واملثابرة وغريها، وهناك جمموعة أخري من علماء النفس متيز يف

التنظيم العقلي العريف الذي يرتبط بالذكاء والقدرات العقلية وإدراك  أولهما: –للشخصية بني تنظيميني رئيسيني 
التنظيم اإلنفعايل الوجداين: وتنظم فيه كل أساليب النشاط اإلنفعايل ودوافع  ثانيهما: -الفرد للعامل اخلارجي .

 مواجهته للمواقف مما تقدم ميكن الوصول إىل التصنيف اآليت:الفرد وميوله، إجتاهاته وأسلوب 
 * السمات العقلية املعرفية.

 * السمات اإلنفعالية الوجدانية.
 ومن أهم السمات النفسية اليت تؤثر يف شخصية الرياضي مايلي:

 * القدرات العقلية.
 * اإلستعدادات أو القدرات اخلاصة.

 * املهارات اخلاصة.
 ع.* املزاج والطب

 * اإلرادة.
 (1)* الدوافع وامليول والعادات واإلجتاهات.

 نتقاء الرياضيين:إلالعوامل األساسية  -11

فإن انتقاء الالعبني املميزين جيب أن يأخذ باحلسبان عوامل وخصائص عديدة وهي  1982حسب 'هان' 
 احملددة للنتائج املستقبلية:

                                                 
 .182-181ي المهشهش يوسف،مرجع السابق،صقاسم حسن حسين وفتح – (1)
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الكثافة اجلسمية )العالقة بني االنسجة العضلية واالنسجة  -الوزن -املعطيات االنرتوبومرتية: القامة :11-1
 الذهنية(، مركز ثقل اجلسم.

خصائص اللياقة البدنية : مثل املداومة اهلوائية والالهوائية، القوة الثابثة والديناميكية سرعة رد الفعل  :11-2
 والفعل )سرعة احلركة...اخل(.

 زن، قدرة تقدير املسافة، اإليقاع، قدرة التحكم يف الكرة...اخلالشروط التقنية احلركية : مثل التوا :11-3
 قدرة التعلم : سهولة االكتساب قدرة املالحظة والتحليل والتعلم والتقسيم. :11-4
 التحضري أو اإلعداد للمستوى:املواضبة أو االنضباط والتطبيق يف التدريب. :11-5
 ز، الذكاء احلركي )ذكاء اللعب( االبداع  القدرات التكتيكية.القدرات اإلدراكية واملعرفية: مثل الرتكي :11-6
العوامل العاطفية: االستقرار النفسي، االستعداد والتهيؤ للمنافسة، مقاومة التأثري اخلارجي، التحكم  :11-7

 (2)يف التوتر والقلق.
 العوامل االجتماعية: مثل قبول الدور يف اللعب ،مساعدة الفريق. :11-8

لباحث د.عماد صاحل عبد احلق خالل حبثه املطروح يف االنرتنات )هم القياسات اليت اليت جيب * واقرتح ا
 (3)مراعاهتا أثناء عملية االنتقاء هي(:

 القياسات اجلسمية. -أ
 القياسات الفيزيولوجية. -ب
 القياسات البدنية. -ج
 املهارية واحلركية.  القياسات -د
 النفسية.  القياسات -و
 نتقاء:إلاصة بادالئل خ -12

 (1)ومها:هناك طريقتان للبحث عن املواهب  الرياضية
 واليت تعتمد على املالحظة. الطريقة الطبيعية::12-1

 .علمية وهي تتعلق بالعامل البولندي 'بليك' واليت تعتمد على أسسالطريقة العلمية: :12-2     
 نتقاء:إلمراحل ا -13

 ميكن تقسيم االنتقاء إىل ثالثة مراحل:
 :)نتقاء المبدئياإل(: المرحلة األولى: 13-1

                                                 
 .9-8ص ،نفس المرجع السابق ،رسالة ماجستير ،بن قوة على  - (2)

 ..32،ص1999،فلسطين ،مجلة النجاح نابلس ،عماد صالح عبد الحق - ( 3)

-القاهرة -دار المعارف -التدريب الرياضي، أسس، مفاهيم، اتجاهات، -عصام حلمي ومحمد جابر بيرقع - (3)
 .286،ص1997
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هي مرحلة التعرف املبدئي على الناشئني املوهوبني وتستهدف حتديد احلالة الصحية العامة والتقدير املبدئي 
ملستوى القدرات البدنية واخلصائص املوفولوجية  والوظيفية ومسات الشخصية والقدرات العقلية.. ويتم ذلك 

 (2)قرب مستويات هذه االبعاد عن املستويات املطلوبة للمنافسة الرياضية املتوقعة. عن طريق حتديد مدى
 (3)وتتمثل في:اختبارات المرحلة األولى: ❖

 جتميع الناشئني املتقدمني يف مكان اجراء القياسات. -أ

 إجراء مقابلة بني الناشئني وهيئة االشراف والتدريب تالحظ  -ب    
 الناشئني للتأكد من سالمتهم الصحية ملمارسة اللعبة وأداء االختبارات.اجراء فحص طيب على  -ج    
 اجراء مباريات بني الناشئني بغرض: -د    

 * كسب ااثقة والطمأنينة.       
 * إدخال التآلف بني الناشئني خاصة إذا كانوا من أماكن متباينة.       
 * التعارف بني الناشئني.       
 .بة واخلوف من عملية لالختيار ولالنتقاء* إبعاد الره       

 :)اإلنتقاء الخاص(: المرحلة الثانية 13-2
ويف هذه  املرحلة يتم تصفية الناشئني الذين مت اختيارهم يف مرحلة االنتقاء األوىل ، حيث يتم توجيه العناصر 

قا الختبارات ومقاييس أكثر األفضل إلة نوع النشاط الرياضي الذي يتالءم مع استعداداهتم وقدراهتم وذلك وف
تقدما واجلدير بالذكر أن بداية هذه املرحلة يتم بعد مرور الناشئ بفرتة تدريبية طويلة نسبيا قد تستغرق ما بني عام 
إىل أربعة أعوام تبعا لنوع النشاط الرياضي....وتستخدم يف هذه املرحلة املالحظة املنظمة أواالختيارات املوضوعية 

منو اخلصائص املورفولوجية والوظيفية وسرعة تطور القدرات والصفات البدنية ومدى اتقان  يف قياس معدالت
الناشئ للمهارات األساسية وتدل املستويات العالية يف هذه األبعاد اليت حيققها الناشئ على موهبته وامكانية 

 (3).وصوله للمستويات الرياضية العالية
 اختيارات المرحلة الثانية:

ختيار يف هذه املرحلة على العني اجملردة من خالل ممارسة الناشئني املهارات الفردية مثل التنطيط يعتمد اال
والتصويب بأنواعه والتمرير...اخل، كما جيب اجراء مباريات للتعرف على قدرات الناشئني يف إدماج هذه املهارات 

 (2).يف شكل مباراة
 :)نتقاء التأهيلياإل(المرحلة الثالثة:  :13-3

                                                 
 .502ص -نفس المرجع السابق -عادل عبد البصير علي - (1)

 .33ص-1980 -دار الفكر العربي- -د تدريب، مهارات، قياساتيكرة ال -كمال عبد الحميد ومحمد صبحي  حسانين - (3)

 .503ص -نفس المرجع السابق -عادل عبد البصير علي - (3)

 34ص-1980 -دار الفكر العربي- -كرة البد تدريب، مهارات، قياسات -نكمال عبد الحميد ومحمد صبحي  حساني - (2)
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تستهدف هذه املرحلة التحديد األكثر دقة خلصائص الناشئ وقدراته االكثر كفاءة لتحقيق املستويات الرياضية 
العالية، ويكون الرتكيز يف هذه املرحلة على قياس مستويات منو اخلصائص املورفولوجية الالزمة لتحقيق املستويات 

ضي، وسرعة ونوعية عمليات استعادة الشفاء بعد اجلهد العالية ومنو االستعدادات اخلاصة بنوع النشاط الريا
البدين...،كما يؤخذ بعني االعتبار قياس االجتاهات االجتماعية والسمات النفسية كالثقة بالنفس والشجاعة يف 

 (3).اختاذ القرارات إىل غري ذلك من السمات اليت يتطلبها النشاط التخصصي
 اختبارات المرحلة الثالثة:  ❖

ذه املرحلة كل ما يتعلق بالقياسات األنرتوبومرتية والبدنية واختبارات القدرات العقلية والسلوكية جتري يف ه
 واملهارات احلركية الرياضية لكرة اليد وتعطي أمثلة:

 القياسات الجسمية:
 الطول والوزن والعمر. -أ

 أطوال أجزاء اجلسم )الذراعني، الرجلني...( -ب    
 ني، احلوض....اخل(بعض االعراض )عرض املنكب -ج

 بعض احمليطات )حميط الصدر والوسط واحلوض(. -د
 السعة احليوية ومسك الدهن يف بعض املناطق اهلامة. -و

 بعض العالقات النسبية:
 نسبة ارتفاع اجلسم )الطول( إىل عرض اجلسم والذراعني جانبا.  -أ

 نسبة الطرف العلوي إىل الطول الكلي للجسم. -ب

 ي إىل الطول الكلي للجسم.نسبة الطرف السفل -ج
 نسبة طول الذراعني إىل الطول الكلي للجسم. -د
 نسبة عمق الصدر إىل عرض الصدر. -و

 اللياقة البدنية العامة:
تتضمن قياس املكونات اللياقة البدنية العامة عموما، فاملكونات املمكن قياسها هي القوة العضلية واجللد العضلي 

 لرشاقة والسرعة والتوافق والتوازن والدقة واملرونة وزمن رد الفعل.واجللد الدوري التنفسي وا
 وأخريا جتري اختبارات القدرات العقلية والسلوكية مث تليها اختبارات املهارات احلركية الرياضية لكرة اليد.  

                                                 
 .504-503ص -نفس المرجع السابق -عادل عبد البصير علي - (3)
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ناشئ، هذا وهذا جيب أن خيصص لكل جمال من اجملاالت املقاسة درجات حمددة ميثل جمموعها التقدير الكلي لل
ويفضل ترتيب الناشئيني بناء على الدرجة الكلية من األعلى إىل األقل، يلي ذلك اختيار العدد املطلوب ممن 

 (1).حققوا أعلى الدرجات حسب ترتيب درجاهتم
 معايير االنتقاء: -14

إىل منهج علمي،  للوصول إىل حتقيق نتائج إجيابية يف عملية االنتقاء والتوجيه ال بد من إخضاع هذه االخرية
وذلك ما سعى إليه بعض االخصائيني والباحثني، حبيث أعطوا مناذج تعترب عن أهم املعايري يف عملية االنتقاء واليت 

 ميكن االستفادة منها، ومن بني هذه النماذج ما يلي:
 :GIMBLEنموذج جيمبل  :14-1

 باحث أملاين، حيث أشار إىل أمهية حتليل الناشئيني من خالل ثالثة عناصر هامة وهي:
 القياسات الفيزيولوجية واملورفولوجية. -أ

 القابلية للتدريب. -ب

 الدوافع وقد اقرتح جيمبل اخلطوات التالية: -ج
لرياضي يف عدد كبري من انواع حتديد العناصر الفيزيولوجية واملورفولوجية والبدنية اليت تؤثر يف االداء ا -(1

 الرياضة.
اجراء االختبارات الفيزيولوجية واملورفولوجية والبدنية يف املدارس مث االعتماد على نتائجها يف تنفيذ برامج  -(2

 تدريب تناسب كل ناشئ.
شهرا ويتم خالل ذلك اخضاع  24إىل  12تنفيذ برنامج تعليمي للرياضة املعنية يرتاوح زمنه من  -(3
 لناشئ لالختبارات ورصد وحتليل تقدمه وتتبعه.ا

يف هناية الربنامج التعليمي يتم اجراء دراسة تنبئية لكل ناشئ وحتديد احتماالت جناحه مستقبال يف  -(4
 (2)الرياضة التخصصية طبقا للمؤشرات اإلجيابية والسلبية اليت اتضحت من تلك الدراسة.

 :BAR 6ORأور  –نموذج بار  :14-2
 (1) أور مخس خطوات لعملية االنتقاء ومنها : -ح باراقرت   
 تقيم الناشئيني من خالل اخلصائص املوفولوجية  والفيزيولوجية والنفسية ومتغريات االداء. -(1
 مقارنة قياسات أوزان الناشئني وأطواهلم جبداول النمو للعمل البيولوجي. -(2
 الشدة لفرتة قصرية، مث دراسة تفاعلهم معه.وضع الناشئني يف برامج تدريب ذات ضغط يتميز ب -(3
 .إخضاع اخلطوات األربع لتحليل علمي من خالل مناذج االداء -(4

                                                 
 .35ص -نفي المرجع السابق -محمد صبحي حسانينو كمال عبد الحميد  - (1)

 .317-316ص ،المرجع السابق سنف ،مفتي ابراهيم حماد - (2)

 .931-317نفسه،ص – (1)
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 إذن نستنتج من منوذج بار وأور أن اهم املعايري اليت تعتمد عليها يف عملية االنتقاء هي:  
 املعيار النفسي. ❖
 املعيار املورفولوجي. ❖

 املعيار الفيزيولوجي. ❖
 التي تواجه عمليةإنتقاء وتشجيع المواهب الرياضية : الصعوبات -15

 هناك عدة صعوبات ونذكر منها :
بالرياضي املوهوب أثناء عملية التقييم يف حني  ؤاإلعتماد على اخلصائص اجلسمية الثابتة لتحديد والتنب -

 أن هناك عوامل أخرى نفسية ، إجتماعية ...وهي متغرية.
حتدد قدرات الرياضي املوهوب ، فاالختبارات اليت جترى أثناء اإلنتقاء عدم وجود قياسات ومعايري ثابتة  -

 ال تعرب سوى عن نسبة قليلة من قدرات الرياضي احلقيقية

 أثناء عملية االنتقاء من الصعب احلكم على الرياضي املوهوب نظرا ألن املوهبة هي حالة نادرة . -

 ةتبطة يتطور قدرات الرياضي املختلفة واملتواصلعدم وجود سن ثابت بالنسبة لظهور املوهوبني ، فهي مر  -
 ، نفسية ، حركية ....( ة)جسمي

 (2).مما يطرح مشكلة إكتشافها وإنتقائها وتوجيهها حنو التخصص
 

 نتقاء الناشئين الموهوبين:إلرشادية إمبادئ  -16
  المبدأ األول::16-1

 ل املدى آلدائهم.انتقاء الناشئني املوهوبني يعتمد يف األساس على التنبأ طوي
و عملية انتقاء الناشئني املوهوبني ليست غاية يف حد ذاهتا بل إهنا وسيلة لتحقيق هدف : المبدأ الثاني :16-2

هو تنمية وتطوير آداء هؤالء املوهوبني للوصول هبم إىل أفضل املستويات ،وهو ما يعين أن انتقاء املوهوبني هو 
  بعض.عملية ضمن عدة عمليات تكمل بعضها ال

 المبدأ الثالث: :16-3
 إن عملية انتقاء املوهوبني جيب أن توضع هلا قواعد ومعايري تكون مرتبطة متاما بالوراثة.  

 المبدأ الرابع: :16-4
 املتطلبات التخصصية للرياضة املطلوبة لالنتقاء هلا جيب يوضع يعني االختبار.

 المبدأ الخامس: :16-5
 رات لذا جيب أن تكون عملية انتقاء الناشئني املوهوبني متعددة اجلوانب أيضا.األداء الرياضي متعدد املؤث

 المبدأ السادس: :16-6

                                                 
98.                                                                                           -édition,p97ème weinck "Manuel dentrainement"4 - (2) 
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 جيب أن يوضع يف االعتبار خالل عملية انتقاء الناشئني املوهوبني املظاهر الديناميكية لألداء ومن أمثلتها ما يلي:
سنية املختلفة متطلبات األداء ميكن تنميتها من خالل العناصر املؤثرة يف القدرة على األداء خالل املراحل ال 

 (1)التدريب.
 نتقاء وتشجيع المواهب الرياضية:الصعوبات التي تواجه عملية إ -17

 هناك عدة صعوبات ونذكر منها:
االعتماد على اخلصائص اجلسمية الثابتة لتحديد والتنبؤ بالرياضي املوهوب أثناء عملية التقييم يف حني أن * 
 اك عوامل أخرى نفسية، اجتماعية...وهي متغرية.هن
عدم وجود قياسات ومعايري ثابتة حتدد قدرات الرياضي املوهوب، فاالختبارات اليت جترى أثناء االنتقاء ال * 

 تعرب سوى عن نسبة قليلة من قدرات الرياضي احلقيقية.

 ألن املوهبة هي حالة نادرة. أثناء عملية االنتقاء من الصعب احلكم على الرياضي املوهوب نظرا* 

عدم وجود سن ثابت بالنسبة لظهور املوهبة، فهي مرتبطة بتطور قدرات الرياضي املختلفة واملتواصلة * 
(2))جسمية، نفسية، حركية...( مما يطرح مشكلة اكتشافها وانتقائها وتوجيهها حنو التخصص.

 

 الواجبات المرتبطة باالنتقاء الرياضي : -18
 : وتتمثل يف 
 التحديد اجليد للصفات النموذجية اليت يتطلبها نوع النشاط الرياضي . -
التنبؤ ويعترب من أهم واجبات االنتقاء، حيث أننا إذا مل نستطع التنبؤ باالستعدادات اليت ميكن التعرف  -

 عليها يف املراحل األوىل ) مراحل اكتشاف املواهب (، فال فائدة من عملية االنتقاء .

 فع فاعلية عمليات االنتقاء من خالل إجراء األحباث والدراسات املتخصصة .العمل على ر  -

 ،وذلك يف ضوء األسس العلمية ملختلف جوانبها.       ءمراعاة التنظيم اجليد خلطوات عمليات االنتقا -

                                                 
 .322ص -نفس المرجع السابق -مفتي ابراهيم حماد - (1)

                                                      .98)-p(97 -4éme édition -» Manuel d’entraînement WEINCK « , (2) 
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 خالصـة :  
هذه الرياضة هو  أصبحت كرة القدم الرياضة اليت تفرض نفسها على كافة األصعدة ، واالكيد ان اهم عضو يف

الالعب ، هذا االخري الذي كي يكون دوره إجيابيا يف هذه اللعبة جيب ان تتوفر له احسن الظروف من التدريب 
 املنظم واملدروس وهذا طبعا لرفع مستوى األداء لديه .

وال واخريا وقد دعمت هذه اللعبة بتنظيم حمكم وضعه املختصون خيص جمموعة من املبادىء والقوانني اليت هتدف ا
تعترب عملية االنتقاء من أهم املواضيع اليت جيب على املدرب أو املدرس  إىل احملافظة على سالمة الالعب ، حيث

أن يعرف مدى أمهية عملية انتقاء األطفال الناشئني، وأيضا معرفة طرق ومراحل االنتقاء يف خمتلف املهارات 
 مع مرور الزمن. البدنية والتكتيكية اليت أصبحت تتطور تدرجييا

إذا أعطيت هلا مكانتها حسب التطور العلمي لتكنولوجيا  القدمإن عملية االنتقاء هي أساس التطور يف لعبة كرة 
 الرياضة والعناية هبا.

إن االنتقاء عملية مهمة جدا حيث تتطلب عمال مجاعيا يشرتك فيه املدرب والطبيب وعامل النفس وتقوم املدرب 
نه يكون على اتصال دائم ليكشف من بينهم املوهوبني وال ينتظر بروزهم وتقدمهم إليه من تلقاء بالدور الرئيسي أل

 .أنفسهم
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 تمهيـد :
ميكن وصف البحث العلمي على أنه مغامرة شاقة مليئة بالنشاط واجملازفات ، اليت جتري وقائعها بني         

، التنظيم ، التخيل اخلصب ، الفطنة أحضان العلم ، هذه املغامرة تستدعي الصرب ، املوضوعية ، اجلهد املتواصل 
 احلادة ، قابلية التحكم اجليد يف الظروف اجلديدة ...إىل غري ذلك من هذه العناصر الضرورية لنجاح البحث.

يف هذا الفصل سنحاول أن نوضح أهم اإلجراءات امليدانية اليت اتبعناها يف هذه الدراسة ، ومن أجل        
ثوق هبا واعتبارها نتائج موضوعية قابلة للتجريب مرة أخرى ، وبالتايل احلصول على احلصول على نتائج ميكن الو 

نفس النتائج األوىل ، كما هو معروف فان ما مييز أي حبث علمي هو مدى قابليته للموضوعية العلمية ، هذا ال 
 ميكن أن يتحقق إال إذا اتبع صاحب الدراسة منهجية علمية دقيقة وموضوعية .
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 الدراسة االستطالعية: -1

البحوث االستطالعية هي تلك البحوث اليت تتناول موضوعات جديدة مل يتطرق إليها أي باحث من قبل        
 .(1 ) وال تتوفر عنها بيانات أو معلومات أو حىت جيهل الباحث كثريا من إبعادها وجوانبها

سنة على عملية االنتقاء لدى  )12-9 (رفولوجية للمرحلة العمرية ويف دراستنا حول موضوع "أمهية اخلاصية امل
العيب كرة القدم" ، توجهنا إيل بعض األندية من اجل تقدمي االستبيان للمدربني ، وهذا من اجل تشخيص ومجع 

 املعلومات واألفكار والتحقق من الفرضيات .
وجهناه إىل املدربني ، ومن بني األسئلة اليت ومن خالل هذه الدراسة متكنا من وضع االستبيان والذي       

 وجهناها إليهم مايلي : 
 على ماذا تعتمد يف عملية االتقاء  ؟ -
 سنة تعترب أهم مرحلة النتقاء الالعبني؟  )12-9 (هل املرحلة العمرية  -

 هل  تراعي يف عملية االنتقاء الفروق اجلسمية لألطفال ؟  -

 المجال المكاني و الزماني : -1 -1

 المجال المكاني : -1-1-1
 يف اجلهوي الثاينالناشطة  اجللفةمت توزيع االستبيان على جمموعة من املدربني ملختلف أندية والية               

         المجال الزماني :  -1-1-2          
 2017 مارس 26 األحدكانت بداية القيام هبذه الدراسة امليدانية يف الفرتة املمتدة بني يوم      

 ، حيث مت توزيع االستبيان على املدربني . 2017 أفريل 20إىل غاية يوم اخلميس        
 تحديد متغيرات الدراسة : -2

 

تكتسي مرحلة حتديد متغريات البحث ، أمهية كبرية هلذا ميكن القول أنه كي تكون فرضية البحث قابلة 
ة و جتميع كل متغريات البحث بشكل سليم ودقيق إذ أنه البد للتحقيق ميدانيا ، أنه البد من العمل على صياغ

أن حيرص كل باحث حرصا شديدا على التمييز بني متغريات حبثه وبني بعض العوامل األخرى اليت من شأهنا أن 
 تأثر سلبا على مسار إجراء دراسته .

 

  المتغير :  1-2

 (1)مبتغري آخر وهو نوعان : هو ذلك العامل الذي حيصل فيه تعديل أي تغري لعالقته        
 : المتغير المستقل –أ 

                                                 
  .47م،ص1984، الكويت ،1ناصر ثابت: أضواء على الدراسة امليدانية ، مكتبة الفالح ، ط -11
 .58ناصر ثابت: املرجع السابق ،ص - (1)
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 هو عبارة عن تلك العوامل اليت تؤثر على متغري تابع .        
 : المتغير التابع -ب

 .هي تلك العوامل أو الظواهر اليت يسعى الباحث لقياسها ، وهي تتأثر تبعا ملتغري مستقل        
 تتمثل متغريات حبثنا فيما يلي :

 ري املستقل يتمثل يف :اخلاصية املرفولوجية .* املتغ
 . ء* املتغري التابع : عملية االنتقا

 : عينة البحث -3
حرصنا على الوصول إىل نتائج أكثر دقة وموضوعية ومطابقة للواقع ، حيث قمنا باختيار عينتنا املتمثلة يف     

ص أو مميزات كاملستوى الدراسي، السن، اخلربة، ، أي أننا مل خنصص العينة بأي خصائ اجللفةمدريب أندية والية 
 ....اخل .

عدد ، حيث متكنا من اسرتجاع اجللفةاستبيان على خمتلف مدريب أندية والية  اتاستمار  وعةمجمقمنا بتوزيع  - 
 يناتنا.م بعمل حصر لعما جعلنا نقو  منها
 :المنهج المستخدم -4
متباينة تباين املوضوعات و اإلشكاليات وال ميكن أن ننجز هذا إن مناهج البحث عديدة ومتنوعة و     

                     البحث دون االعتماد على منهج واضح يساعد على دراسة و تشخيص اإلشكالية اليت يتناوهلا حبثنا
تخدم هو قائم فيه بالفعل لذا أس والوصفية إذ يعتمد على اتصال الباحث للميدان ودراسة ما )ذو الوظيفة(

 (2)".يعرف بأنه جمموعة اإلجراءات البحثية اليت تتكامل لوصف الظاهرة حمل الدراسة "الذي المنهج الوصفي
ألجل حتليل  ةوميكن تعريفه بأنه ذلك العامل الذي من خالله نقوم بتحديد طبيعة وخصائص بعض الظواهر املعين"

ة كمية يف قالبه وأسلوبه أخصائي هادفني من خالل العالقات بني خمتلف املتغريات حماولني بذلك قياسها بطريق
 (3)".ذلك إىل استخالص نتائج املوضوع تنبؤاته عن تطور خمتلف الظواهر

 النفسيةلمية أو عيف جمال الرتبية والتعليم بأنه كل استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر التويعرف 
القات بني عناصرها ، أو بينها وبني ظواهر تعليمية قائمة من احلاضر يقصد تشخيصها وكشف جوانبها وحتديد الع

 (4)أو نفسية أو اجتماعية .
 ومت إتباع اخلطوات التالية :

 الكافيةوصف موضوع الدراسة وصفا دقيقا وذلك من خالل مجع املعلومات  -
دة اعتمادا التحقق من املعلومات اجملموعة حول موضوع الدراسة بالوصف الدقيق و التحليل ذا النتائج اجلي -

 على الظروف املصاغة واحملددة سابقا بغية استخالص التعليمات ذات النتائج اجليدة .
                                                 

 .59ص  ، ب س، الكويت،احلديث دار الكتاب  ،1ط،رؤية مبسطة -منهج البحث الرتبوي  :بشري صاحل الراشدي  - (2)

 .592ص،1997 ،لقاهرة ا ،اهليئة املصرية للكتاب، ،ب طمعجم العلوم االجتماعية ،مناهج البحث : علي عبد الواحد وايف - (3)

 .80ص ،1974، بغداد ،  مطبعة العاين ،  1ج،  منهاج البحث في التربية البدنية والرياضية: الزوابعي والعنام - (4)
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 أدوات الدراسة:
 االستبيان : *

لقد استعملنا من أجل الوصول إىل احلقيقة االستبيان املوجه إىل املدربني كي حنصل على أكرب عدد من     
ليل النتائج ، وإعطاء اقرتاحات وتوضيحات لفتح اجملال أمام املعلومات ، وللتأكد من صحة الفرضيات بعد حت

 دراسات أخرى أكثر تعمقا يف هذا املوضوع .
 (1)اعتمدنا يف هذا االستبيان على طرق خمتلفة يف أنواع األسئلة اليت تنقسم إىل ثالثة أنواع :    
 األسئلة المغلقة أو محدودة اإلجابات: ❖

الباحث اإلجابات املمكنة أو احملتملة لكل سؤال ويطلب من املستجيب اختيار من األسئلة حيدد  ويف هذا النوع
 أحدها أو أكثر.

 األسئلة المفتوحة أو الحرة: ❖

يف هذا النوع من األسئلة يرتك للمبحوث حرية اإلجابة عن السؤال املطروح بطريقته ولغته وأسلوبه اخلاص الذي 
 يراه مناسبا.

 األسئلة المغلقة المفتوحة: ❖

ثل هذا النوع من األسئلة يطرح الباحث يف البداية سؤاال مغلقا أي حيدد فيه اإلجابة املطلوبة ويقيد املبحث يف م
 باختيار اإلجابة.

 أدوات البحث  -4-1  
من أجل اإلحاطة باملوضوع من كل جوانبه مت استخدام استمارة االستبيان اليت تعد أداة رئيسية جلمع     

 (2).ئع حمدودة وعدد كبري نسبيا من األشخاص البيانات الكلية عن وقا
 (3).وهي جمموعة األسئلة املرتابطة لطريقة منهجية

وكذلك يعرف االستمارة تبيان بأنه جمموعة من األسئلة املرتبطة حول موضوع معني مث وضعها يف استمارة  
بة األسئلة الواردة فيها وبواسطتها ترسل إىل لألشخاص املعنيني بالربيد أو تسليمها باليد متهيدا للحصول على أجو 

ميكن التوصل إىل حقائق جديدة عن املوضوع و التأكد من معلومات متعارف عليها لكنها غري مدعمة 
 (1).حبقائق

ويعرف كذلك على أنه أداة جلمع البيانات املتعلقة مبوضوع البحث حمددة عن طريق االستمارة جيري  
 (2).تعبئتها من قبل املستجيب 

                                                 
 . 91-90،ص ص 2000،دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان،1ي مصطفى عليان،عثمان حممد غنيم: مناهج وأساليب البحث العلمي،طرحب - (1)

 .185،ص1995طلعت إبراهيم: أساليب و أدوات البحث االجتماعي ، ب ط ، دار غريب للطباعة و النشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ،  - (2)

 .210،ص1981،اململكة العربية السعودية، الرياض ،1رشاد النفسي و الرتبوي ،طيوسف مصطفى قاضي : اإل - (3)

 .210ص،1986، اإلمارات العربية املتحدة  ، ب ط،العني،مطبعة العني احلديثة ،البحث العلمي املناهج و اإلجراءات  :فوزي عبد اهلل العكش - (1)
 .314ص،1997،مصر،اإلسكندرية،فة اجلامعية دار املعر  ،تصميم و تنفيذ البحث  :غريب سيد أمحد - (2)
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 جراءات التطبيق الميداني:إ -5
سنة يف عملية االنتقاء لدى  )12-9(رفولوجية للمرحلة العمرية و دراستنا حول موضوع " أمهية اخلاصية امل يف     

 العيب كرة القدم".
من أجل تشخيص ومجع األفكار واملعلومات ، والتحقق  اجللفةحيث توجهنا إىل األندية الناشطة على تراب والية 

 ات .من الفرضي
 حدود الدراسة :  -6

وهذا حبكم قرهبا وكذا لضيق الوقت باإلضافة إىل تفادى األعباء  اجللفةاقتصرت دراستنا على أندية والية      
 من مصاريف تنقل إىل غري ذلك من تكاليف . اجللفةاملادية اليت تتطلبها الدراسة خارج والية 

 المعالجة اإلحصائية -7
      موثوق هبا علميا استخدمنا طريقة اإلحصائية لبحثنا لكون اإلحصاء هو الوسيلة لغرض اخلروج بنتائج  

و األداة احلقيقية اليت نعاجل هبا النتائج على أساس فعلي يستند عليها يف البحث و االستقصاء وعلى ضوء ذلك 
 استخدمنا ما يلي :

حيتويها االستبيان فقد وجد أن أفضل وسيلة مبا أن البحث كان خمتصرا على البيانات اليت  :المئويةالنسبة 
 إحصائية ملعاجلة النتائج املتحصل عليها هو استخدام النسبة املئوية .

 (3):النسب املئوية تساوي طريقة حسابها 
 / العينة  x100 عدد التكرارات  

 %100           ع 

 ع: عدد العينة     ع       /x 100س=ت       س           ت      
 س: النسبة املئويةت: عدد التكرارات                                       

الحساب المرجح :متوسط 

 


ni

ini      i ×)هو املشاهدة )الرتبة يف هذه احلالة 

                                                   ni )هو تكرار املشاهدة )التكرار 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 75ص،1977،جامعة بغداد ،بدون طبعة، طرق اإلحصاء يف الرتبية البدنية والرياضية: صيف السامرائي ،عبده علي  - (3)
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 تمة:الخا
ميكن اعتبار هذا الفصل الذي تناولنا فيه منهجية البحث ، من بني أهم الفصول اليت ضمتها دراستنا هذه ، ألنه 
حيتوي على أهم العناصر األساسية اليت قادتنا إىل احتواء أهم املتغريات والعوامل اليت كان باإلمكان أن تعيق السري 

 احلسن هلذه الدراسة .

رب مبثابة الدليل او املرشد الذي ساعدنا على ختطي كل الصعوبات ، وبالتايل الوصول إىل إن هذا الفصل يعت   
 .حتقيق أهداف البحث بسهولة كبرية 

كما تناولنا فيه أهم العناصر اليت هتم دراستنا بشكل كبري ، منها متغريات البحث ، املنهج املتبع ، أدوات     
 عليها أي باحث  يف اجلانب التطبيقي لدراسته .البيانات ...اخل من العناصر اليت يعتمد 

  



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 النتائج عرض و تحليل
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 المعلومات الخاصة بالمدربين: 
 .حـول السـنالســؤال األول : 

 معرفة األعمار املختلفة للمدربني.الغرض من السؤال: 
 . حسب الفئات النسبية املدربني توزيع:  (01)الجـدول رقـم 

 
  %النسبة المئوية كراراتعدد ت االقتراح

(25-35) 02 10 
(35-45) 16 80 

 10 02 ما فوق 45
 100 20 المجمــوع

 
                                                     %المئوية ةالنسب                                                                                  
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35-25 45-35 45فمافوق

سن المدربين

 
 
 

املدربني املقرتحني للدراسة تتواجد يف عينة  من  % 10 نسبة أن نالحظ من خالل النسب الواردة يف اجلدول
توضح نوعا ما أن عامل السن له دور كبري يف   )سنة فما فوق 45  (سنة ،) 30-25 (جمموعيت الدراسة 

جند يف هاتني اجملموعتني نسبة ضئيلة  لعدد املدربني مقارنة  حتديد خربات املدرب وإمكانياته يف تسيري األندية إذ

 يبين سن المدربين (02)شكل
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سنة هاته األخرية اليت تؤكد أن املدرب الذي ينتمي إىل هذه اجملموعة يتمتع  )45-35(باجملموعة العمرية 
 . % 80بالكفاءة العالية واخلربة املطلوبة يف جمال التدريب وهذا ما نلمسه يف النسبة املئوية 

 .عدد سنوات اخلربة:انيثالال الســؤ 
 .معرفة عدد سنوات اخلربة بالنسبة للمدربنيالغرض من السؤال:

 يبني عدد سنوات خربة املدربني(:02)الجـدول رقـم 
 %النسبة المئوية  عدد تكرارات االقتراح

 30 06 سنوات5إىل 1من 
 50 10 سنوات10إىل 5من 
 20 04 سنة15إىل 10من 

 100 20 المجمــوع
 

 %النسبة المئوية                                                                                     

  

 

 
 

من خالل اجلدول نالحظ أن عدد سنوات اخلربة لدى املدربني تتحكم حتكم مطلق يف عددهم ،ذلك أن ذوي 
ذين ميتلكون رصيد أكرب من سنوات اخلربة اخلمس سنوات خربة يتقدمون نوعا ما من ناحية العدد عن املدربني ال

 )10-5(سنوات ،بينما املدربون الذين ينتمون إىل جمموعة سنوا خربة 10والعمل على األقل أكثر من 

 ( يوضح عدد سنوات الخبرة للمدربين03شكل)
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 سنوات ميثلون أكرب نسبة من املدربني العاملني يف قطاع التدريب .
 

  حول املستوى الدراسي:  الثالث السـؤال
 وى الدراسي للمدربني.معرفة املستالغرض من السؤال:

  ( حسب املستويات اإلداريةاملدربنيتوزيع املبحوثني ) (: 03الجـدول رقـم )
  %النسبة المئوية عدد التكرارات  االقتراح

 00 00 ابتدائي
 15 03 متوسط
 60 12 ثانوي

 25 5 جامعي
 100 20 المجمــوع

 %المئوية ةالنسب                                                                                         
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ذو عالقة وارتباط وطيد بالقدرة للمدربني أن نذكر أن املستوى التعليمي  اجلدول نود على معلومات التعليق قبل
 إىل أن املستوى الدراسي لدى املدربني إن العمل اإلحصائي املنجز من خالل اجلدول يشري بالدرجة األوىلالقيادية 

يكاد يرتكز يف املستوى الثانوي الدعم بتكوين يف معاهد متخصصة ، ويف املقابل نكاد أن ال جند أي مدرب حتت 
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن نسبة املدربني الذين ميتلكون مستوى  )ابتدائي ، متوسط (هذا املستوى 

ورنت بذوي املستوى الثانوي وهذا راجع بالدرجة األوىل إىل السياسة املتبعة يف اختيار جامعي تبدو قليلة إذا ما ق

 ( يبين المستوى الدراسي للمدربين04شكل )
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قد  ااملدربني ويتوضح ذلك يف اعتماد األندية والفرق احمللية على املدربني ذوي املستوى الثانوي والذين بدورهم كانو 
ستوى اجلامعي الذين مل يسعفهم استفادوا من العمل يف ميدان التدريب يف وقت مبكر وذلك مقارنة بذوي امل

 .)التخرج (احلظ يف خوض غمار تدريب أندية وفرق بسبب حداثة العهد

 

 :المعلومات الخاصة بموضوع الدراسة 
 ؟رتب حسب األمهية  -على ماذا تعتمد يف عملية االنتقاء :  ولاالالسؤال 

 النتقاء.أمهية من اجلوانب يف عملية ا األكثر اجلانبمعرفة الغرض من السؤال:
 ميثل اجلوانب اليت تدخل يف تكوين العب كرة القدم. : (04رقم )الجدول 
 %النسبة المئوية  عدد التكرارات عدد النقاط      االقتــــراح

 66.66 15 40 البنية املرفولوجية
 8.33 2      05 اجلانب التقين احلركي

 25 3 15 اجلانب التكتيكي لالعب
 100 20 60 المجمــوع

 %المئوية ةالنسب                                                                                     
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 يف حني  % 66,66أي بنسبة يخالل اجلدول جند أن أغلبية املدربني مييلون إىل اجلانب املر فولوج من

 همية الجوانب في عملية االنتقاء( يوضح أ05شكل)
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من املدربني خيتارون اجلانب التقين احلركي   % 33,8انب التكتيكي لالعب ودربني يفضلون اجلمن امل  25%
. 

"وال جيب أن تقتصر عمليات االنتقاء على مراعاة جانب دون اآلخر ، فعند تقرير صالحية الالعب جيب 
   (1)االنطالق من قاعدة متكاملة حبيث تتضمن كافة اجلوانب".

 ؟ئص املهمة يف انتقاء الالعبنيهل يعترب الوزن من اخلصاالسؤال الثاني:

 رأي املدربني ألمهية خاصية الوزن يف عملية االنتقاء. : معرفةالغرض من السؤال
 يبني أمهية الوزن يف عملية االنتقاء.:(05رقم )الجدول 

 %النسبة المئوية  عدد التكرارات االقتــــراح

 60 12 نعم
 40 8 ال

 100 20 المجمــوع
 
 

                                                                                           % المئوية ةالنسب                                                                                                       
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 . 33محمد لطفي طه : المرجع السابق ، ص – (1)

 (ألهمية خاصية الوزن06شكل )
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ن عامل الوزن يعترب من بني اخلصائص اليت يعتمد عليها املدربون يف عملية انتقائهم من خالل اجلدول يتبني لنا أ
لالعبني ويف رأينا هذا الكالم فيه قدر كبري من الصحة ودليلنا يف ذلك النسب املئوية املتقاربة نوعا ما فيما خيص 

 رأي املدربني حول أمهية خاصية الوزن يف عملية االنتقاء.
ول بأن للوزن تأثري متوسط على العموم يف عملية انتقاء الالعبني وال ميكننا أن نتعدى إىل أنه ميثل وبتايل ميكننا الق

 إحدى اخلصائص املهمة.
 ؟هل للطول دور يف عملية انتقاء الالعبنيالسؤال الثالث:

 رأي املدربني الدور خلاصية الطول يف عملية االنتقاء. :الغرض من السؤال
  أمهية الطول لالعب كرة القدم يف عملية االنتقاء.يبني :(06رقم )الجدول 

  %النسبة المئوية عدد التكرارات االقتــــراح

 70 14 نعم
 30 6 ال

 100 20 المجمــوع
     

 %مئويةال ةالنسب                                                                                                              

0

10

20

30

40

50

60

70

المجال االول المجال الثاني 

نعم

ال

 
 
 
 

 ( يبين دور الطول في عملية االنتقاء07شكل)
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نالحظ من خالل اجلدول أن خاصية الطول تتميز بقدر كبري من األمهية يف عملية انتقاء الالعبني وهذا ما يتجلى 
 يف التباين الكبري فيما خيص النسب املئوية املمثلة ألراء املدربني حول أمهية خاصية الطول يف عملية االنتقاء .

نصل إىل أن للطول دور بالغ يف تأثري على منهجية اختيار الالعبني من قبل املدربني مبعىن حتكم الطول يف  وبتايل
 صالحية الالعب للعبة. 

 ؟هل تأخذ عامل عرض املنكبني والصدر باحلسبان يف انتقاء الالعبنيالسؤال الرابع:

لعامل عرض املنكبني والصدر على عملية  معرفة رأي املدربني يف تأثري أو عدم التأثري :الغرض من السؤال
 االنتقاء.

 يبني عرض املنكبني والصدر يف عملية االنتقاء. :(07رقم )الجدول 
 

  %النسبة المئوية عدد التكرارات االقتــــراح

 80 16 دائما
 20 4 عادة
 00 00 نادرا
 00 00 أبدا

 100 20 المجمــوع
 

 %المئوية ةالنسب                                                                                                               
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 ( لعامل عرض المنكبين والصدر08شكل)
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يتوضح لنا من خالل اجلدول أن عامل عرض املنكبني والصدر يأيت يف قائمة أولويات يف أذهان املدربني عند 
بدو ا هذا الرأي جليا يف تصدر نسبة املدربني الذين يأخذون بعامل عرض قيامهم بعملية انتقاء الالعبني وي

 املنكبني والصدر باحلسبان يف انتقاء على الذين يأخذونه اعتياديا والذين ال يفكرون فيه أصال .
 وبالتايل فإن هلذا العامل املكانة القصوى يف حتديد اهليكل السليم لالعب املناسب.

 ؟عامل حميط الصدر  والفخذ ومسانة الساق باحلسبان يف انتقاء الالعبنيهل تأخذ السؤال الخامس:

 معرفة رأي املدربني لعامل حميط الصدر والفخذ ومسانة الساق يف عملية انتقاء الالعبني. :الغرض من السؤال
 يبني حميطات اجلسم يف انتقاء الالعبني. :(08رقم )الجدول 

 

  %لمئويةالنسبة ا عدد التكرارات االقتــــراح

 50 10 دائما
 20 4 عادة
 20 4 نادرا
 10 2 أبدا

 100 20 المجمــوع
 

 %النسبة المئوية                                                                                                               
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 ( لمحيطات الصدر والفخذ وسمانة الساق09شكل )



 عرض وتحليل نتائج الدراسة                                        الثاني  الفصل   
 

68 

 

ئوية املتباينة جدا فإن عامل حميط الصدر والفخذ ومسانة الساق ال يبدوا من العوامل املهمة بالنظر إىل النسب امل
جدا بل يساهم بشكل متوسط إجيابيا على عملية انتقاء الالعبني إذ جند أن جمموعة املدربني الذين يأخذون هبذا 

اليت تتوزع بني الذين يعتمدونه يف  العامل باحلسبان دائما يرتبعون على نصف اآلراء بينما اجملموعات األخرى
العادة والندرة والعدم تصل بنا إىل الطرح املسلم به يف املسامهة النوعية املتوسطة هلذا العامل يف عملية انتقاء 

 الالعبني لدى املدربني. 
 ؟هل تعترب أن عامل قوة القبضة حلراس املرمى مهمة جداالسؤال السادس:

 بني يف قوة القبضة لدى حراس املرمى.رأي املدر  :الغرض من السؤال
 ميثل عامل قوة القبضة لدى حراس املرمى لالعيب كرة القدم .:(09رقم )الجدول 

 

 %النسبة المئوية  عدد التكرارات االقتــــراح

 100 20 نعم
 00 00 ال

 100 20 المجمــوع
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 (ألهمية قوة القبضة لحراس المرمى 10شكل ) 



 عرض وتحليل نتائج الدراسة                                        الثاني  الفصل   
 

69 

 

 
يشري اجلدول إىل التأكيد املطلق على أمهية عامل قوة القبضة حلراس املرمى يف عملية االنتقاء وذلك دون الرجوع 

 مى إذ بدون قبضة قوية فال معىن حلارس مرمى.إىل أية خلفيات يف عمل املدرب يف انتقائه حلارس املر 
 ؟هل تعتمد يف انتقاء الالعبني على طرق القياس األنثروبومرتية السؤال السابع:

تعترب القياسات األنثروبومرتية معايري مهمة يعتمد عليها املدرب يف عملية االنتقاء وذلك  :الغرض من السؤال
 .ملعرفة مدى استعمال املدربني طرق القياس خالل عملية االنتقاءلضمان االنتقاء اجليد هلذا طرحنا السؤال 

 يبني طرق القياس األنثروبومرتية لالعبني.:(10رقم )الجدول 
 

 %النسبة المئوية  عدد التكرارات االقتــــراح

 60 12 دائما
 25 05 عادة
 15 03 نادرا
 00 00 أبدا

 100 20 المجمــوع
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 مترية( يوضح طرق القياس األنثروبو11شكل )
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تتصدر القياسات األنثروبومرية قائمة األولويات لدى املدربني يف عملية انتقائهم لالعبني كشرط من شروط جناح 
على طغيان استعمال هذا األسلوب دوما لدى جل املدربني ،  ) (60%نتقاء لذلك تعرب النسبة املئوية عملية اال

 أما بقية النسب فهي تشري إىل أن املدربني الذين ال يعتمدون هذه القياسات إال عادة أو نادرا هم قليلون جدا .  
 ؟ قاء الالعبنيأهم مرحلة النت سنة (9-12)هل املرحلة العمرية السؤال الثامن:

 .سنة أهم مرحلة النتقاء الالعبني( 9-12 ) معرفة رأي املدربني أن املرحلة العمرية :الغرض من السؤال
 .ميثل نسبة تناسب املرحلة العمرية لعملية االنتقاء :(11رقم )الجدول 

 

 %النسبة المئوية  عدد التكرارات االقتــــراح

 100 20 نعم
 00 00 ال

 100 20 المجمــوع
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( أجابوا بـ )نعم( أي أهنم يرون أن هذه املرحلة هي %100نالحظ من اجلدول أن نسبة )       
 سب لعملية انتقاء الالعبني الناشئنياألن

 :هذه املرحلة تتميز ب ألن

 ( يبين أهم مرحلة النتقاء الالعبين  12شكل)
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 .اكتساب املهارات الالزمة لأللعاب -          
 تنمية املفاهيم الالزمة للحياة اليومية. -          
 سرعة االستجابة للمهارات التعليمية. -       

 

 ؟ئني بالثقة واألمان هل تراعي يف عملية االنتقاء مدى شعور الناشالسؤال التاسع:

معرفة مدى تأثري عامل الشعور بالثقة واألمان لدى الناشئني على عملية االنتقاء عند :الغرض من السؤال
 املدربني.

 نسب مراعاة املدربني مدى شعور الناشئني بالثقة واألمان. يوضح :(12رقم )الجدول 
 

  %النسبة المئوية عدد التكرارات االقتــــراح

 60 12 دائما
 15 03 عادة
 25 05 نادرا
 00 00 أبدا

 100 20 المجمــوع
 

 % النسبة المئوية                                                                                                          
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 ( يوضح مدى شعور الناشئين بالثقة واألمان13شكل )
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لناشئني من األمور األساسية يف عملية انتقاء سليمة ونوعية لالعبني وهذا يعترب عامل الشعور بالثقة واألمان لدى ا
يف عمل املدربني إذ من املعلوم أن احلالة النفسية لالعبني تؤثر إجيابا أو سلبا على مستوى األداء وبالتايل فمراعاة 

 لنفسية تكمل احلالة البدنية .ألن احلالة ا ءعامل الشعور الثقة واألمان يصبح أمر البد منه لنجاح عملية االنتقا
 ؟سنة )12-9 (هل تراعي يف عملية االنتقاء الفروق اجلسمية لألطفال:السؤال العاشر

 معرفة رأي املدربني أثناء أدائهم لعملية االنتقاء مراعاهتم للفروق اجلسمية لألطفال. :الغرض من السؤال
 قدم.الفروق اجلسمية لالعبني يف كرة ال :ميثل(13رقم )الجدول 

 

 %النسبة المئوية  عدد التكرارات االقتــــراح

 100 20 دائما
 00 00 عادة
 00 00 نادرا
 00 00 أبدا

 100 20 المجمــوع
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 ( يبين الفروق الجسمية لألطفال14شكل)
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على تركيز املدربني على عامل الفروق اجلسمية لألطفال  100%تشري معلومات اجلدول إىل التأكيد املطلق 
أثناء أدائهم لعملية االنتقاء إذ يعترب اعتماد هذا العامل السبيل األجنع الختيار أحسن املواهب  )سنة9-12(

   ؤدي إىل نتائج ديناميكية حسنة .   بدنية ت تالناشئة اليت متلك أكثر إمكانيا
 هل تعتمد يف عملية االنتقاء على الفروق العقلية بني الالعبني؟ :السؤال الحادي عشر

بني الالعبني معتمدة   )الغباء... -الذكاء (الفروق العقلية  وهو حماولة معرفة ما إذا كانت :الغرض من السؤال
 يف عملية االنتقاء.

  يبني الفروق العقلية بني الالعبني.:  :(14رقم )الجدول 
 

 %النسبة المئوية  عدد التكرارات االقتــــراح

 100 20 دائما
 00 00 عادة
 00 00 نادرا
 00 00 أبدا

 100 20 المجمــوع
 
 

 %النسبة المئوية                                                                                  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

دائما عادة نادرا أبدا

الفروق العقلية

 
 
 
 

 ( يبين الفروق العقلية بين الالعبين15شكل )
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من خالل اجلدول ميكننا مالحظة األمهية القصوى للفروق العقلية بني الالعبني الناشئني يف عملية االنتقاء لدى 
املدربني إذ يؤدي اعتماد منهج االختيار بني هذه الفروق إىل احلصول على العبني ذوي جانب تكتيكي نوعي  

 روق حتدد مستوى أداء الالعب يف خمتلف املنافسات .كما ميكننا القول بأن هذه الف
 

 سنة؟ ) 12-9 (هل للفروق املزاجية دور مهم يف عملية انتقاء الالعبني :السؤال الثاني عشر

 معرفة ما إذا كان الطفل هادئ أم سريع االنفعال هلا دور يف عملية انتقاء . :الغرض من السؤال
 زاجية يف عملية انتقاء الالعبني الناشئني.دور الفروق امل يوضح :(15رقم )الجدول 

 
 %النسبة المئوية  عدد التكرارات االقتــــراح

 100 20 نعم
 00 00 ال

 100 20 المجمــوع
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 ( يبين دور الفروق المزاجية16شكل )
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ح اجلدول أن للفروق املزاجية اثر كبري يف اختيار أحسن املواهب الناشئة ويبدو ذلك يف التقدير اجليد الذي يوض
ميكن أن نلمسه يف عمل املدربني يف متابعتهم ألداء الالعبني يف املنافسات وخاصة يف مناسبات االحتكاك اليت 

 هذه األوقات تظهر الروح املزاجية لالعب إما يف رد فعل هادئ أو متعصب وبالتايل حتدث بني الالعبني إذ يف
 الوصول إىل اختيار عناصر تكون أكثر رزانة وحتكم يف األعصاب يف خمتلف املنافسات . 

 
 ما هي املراحل اليت تعتمد عليها النتقاء الالعبني لكرة القدم هلذه املرحلة؟ :السؤال الثالث عشر

 معرفة املراحل اليت يعتمد عليها املدرب يف عملية انتقاء الالعبني . :ن السؤالالغرض م
من خالل اإلجابات اليت حتصلنا عليها من طرف املدربني الحظنا أن عملية االنتقاء متر بعدة مراحل تكمل 

ذلك جيب مراعاة بعضها البعض املتمثلة يف االنتقاء األويل الذي يعترب مرحلة هامة من مراحل االنتقاء وعلى 
 املواصفات التالية :   

o . احلالة الصحية العامة 

o .النمط اجلسمي 

o .الظروف االجتماعية اخلاصة بكل العب 

o . مستوي القدرات البدنية 
مث يأيت بعدها االنتقاء التخصصي وتستخدم يف هذه املرحلة املالحظة املنظمة واالختبارات املوضوعية لقياس مدى 

وجية والوظيفية وسرعة تطور الصفات البدنية والنفسية ومدى إتقان الناشئ للمهارات منو اخلصائص املرفول
وإمكانية وصوله للمستويات الرياضية العالية، ويف األخري يأيت االنتقاء النهائي حيث تعرب هذه املرحلة املرحلة 

ميز هلم حيث يؤهلون بذلك إىل احلامسة لتوجيه الالعبني حنو ختصصاهتم األكثر دقة ، ولتحقيق أو جناح مستوى مت
املستويات الرياضية العالية من خالل املنافسات عالية الشدة وبصفة مستمرة على ذلك جيب مراعاة اخلصائص 

 التالية :
o . متابعة احلالة الصحية واالجتماعية لالعبني 

o .اختبارات العالقة بني القدرات البدنية والوظيفية باملستوى املهاري 

o قياسات األنثروبومرتية .منط اجلسم وال 

o .اختيارات السمات النفسية لالعبني 
 

 ما معىن االنتقاء حسب رأيكم؟ :السؤال الرابع عشر

 معرفة مفهوم االنتقاء يف اجملال الرياضي.:الغرض من السؤال
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 معىن كلمة االنقاء. يوضح :(16رقم )الجدول 
 

 %النسبة المئوية  عدد التكرارات االقتــــراح

 90 18 ختيارعملية ا
 00 00 عملية توجيه
 10 02 عملية كشف

 100 20 المجمــوع
                                                                                                                                         

 %النسبة المئوية                                                                                                               

 

 
 
 

من خالل النتائج إن معظم املدربني يتفقون يف تعريفهم لالنتقاء مع التعريفات األكادميية واألحباث املختصة من 
ناحية املواهب واإلمكانيات حيث انه عبارة عن عملية تتطلب دقة كبرية و متناهية يف اختيار الالعبني من 

املمثلة لرأي املدربني الذين  (90%)باإلضافة إىل الناحية املرفولوجية وما يؤكد كالمنا هو النسبة املئوية املرتفعة 
على األرجح هم نسبة ( يعتربون عملية االنتقاء عبارة عن عملية اختيار على عكس الذين يعتربونه عملية كشف 

 %) 10قليلة جدا 
 

 

 ح معنى االنتقاء( يوض17شكل)
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 يف رأيكم ما هي األهداف املرجوة من انتقاء الالعبني يف هذه املرحلة؟ :ؤال الخامس عشرالس

 أهداف االنتقاء. حماولة معرفة :الغرض من السؤال
 

يستخدم االنتقاء استخدامات واسعة يف اجملال الرياضي فهو يستخدم يف تكوين الفرق احمللية واملنتخبات وإعداد 
لطاقات من الناشئني إىل نوع من أنواع الرياضة املناسبة واليت توافق قدراهتم وميوهلم أبطال املستقبل ، وتوجيه ا

واجتاهاهتم ، واالكتشاف املبكر للموهوبني يف خمتلف األنشطة الرياضية وهم الناشئني من ذوي اإلستعدادت 
تقبل ، ورعاية املواهب وضمان العالية من األداء يف جمال نشاطهم والتنبؤ مبا ستؤول إليه هذه اإلستعدادت يف املس

تقدمها حىت سن البطولة، وتوجيه عملية التدريب الرياضي حنو مفردات التفوق يف الفرد الرياضي حلسن االستفادة 
 منها.  

 
 هل االنتقاء اجليد يزيد من فاعلية عملية التدريب؟ :السؤال السادس عشر

 زيد من فاعلية عملية التدريب .معرفة ما إذا كان االنتقاء اجليد ي :الغرض من السؤال
 الدور الذي يلعبه االنتقاء يف فاعلية عملية التدريب. يوضح :(17رقم )الجدول 

 
 %النسبة المئوية  عدد التكرارات االقتــــراح

 100 20 نعم
 00 00 ال

 100 20 المجمــوع
 

 %النسبة المئوية                                                                            
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إن النتائج املعرب عنها تقودنا إىل القول بأن التفوق يف أي نشاط رياضي يعتمد على ثالثة عناصر رئيسية هي 
أعطيت االنتقاء ، التدريب ، واملنافسات وال ميكن بدون انتقاء جيد حتقيق نتائج رياضية عالية ، ولكن إذا ما 

عملية االنتقاء القدر الكايف من العناية ، وأجريت يف إطار تنظيمي دقيق  مبين على أسس علمية سليمة انعكس 
ذلك على عمليات التدريب واملنافسات وزاد من فعاليتها ، وبالتايل أمكن حتقيق  أفضل النتائج الرياضية يف أسرع 

 وقت وبأقل جهد ممكن.
 د يف انتقاء الالعبني على املالحظة ؟هل تعتم :السؤال السابع عشر

 حماولة معرفة دور املالحظة يف عملية االنتقاء . :الغرض من السؤال
 يبني رأي املدربني حول أمهية املالحظة يف عملية االنتقاء. :(18رقم )الجدول 

 
  %النسبة المئوية عدد التكرارات االقتــــراح

 100 20 نعم
 00 00 ال

 100 20 المجمــوع
 

 %النسبة المئوية                                                                                                                

 ( لزيادة فاعلية التدريب من عملية االنتقاء18شكل)
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اية البد منها يف انطالقا من املعطيات املدونة يف اجلدول نرى بأن كل املدربني يتخذون من مبدأ املالحظة نقطة بد
واالختيار اليت يقومون هبا للظفر بأحسن املواهب الشابة، فبدون املالحظة ال ميكن التمييز بني  ءعمليات االنتقا

الالعبني املناسبني وغري املناسبني يف لعبة ما إذ يكمن دورها يف حتديد السمات العامة والقدرات اخلاصة اليت 
 على الطاقات الناشئة املطلوبة يف أي إجناز رياضي. يبحث عنها أي مدرب متخصص للحصول 

 

 هل تواجه صعوبات يف عملية انتقاء الالعبني لكرة القدم يف هذه املرحلة ؟ :السؤال الثامن عشر

 ؟وإذا كانت اإلجابة بنعم أذكرها - 
 حماولة معرفة ماذا كانت هناك صعوبات من خالل قيام بعملة االنتقاء . :الغرض من السؤال

 .يبني لنا صعوبات اليت تواجه املدربني من خالل عملية االنتقاء :(19رقم )جدول ال
 %النسبة المئوية  عدد التكرارات االقتــــراح

 90 20 نعم
 10 02 ال

 100 20 المجمــوع
 %النسبة المئوية                                                                                 

 ( لطريقة المالحظة في انتقاء الالعبين19شكل )
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يتفقون على أن عملية االنتقاء تتخللها العديد من الصعوبات هاته األخرية ميكن  %) 90 (جل املدربني
 حتديدها يف عدة نقاط مهمة :

o  عدم وجود قياسات ومعايري ثابتة حتدد قدرات الرياضي املوهوب ، فاالختبارات اليت جترى أثناء االنتقاء ال
 سوى عن نسبة قليلة من قدرات الرياضي احلقيقية . تعرب

o  االعتماد على اخلصائص اجلسمية الثابتة لتحديد والتنبؤ بالرياضي املوهوب أثناء عملية التقييم يف حني أن
 هناك عوامل أخرى نفسية، اجتماعية ...وهي متغرية .

o ن املوهبة هي حالة نادرة. أثناء عملية االنتقاء من الصعب احلكم على الرياضي املوهوب نظرا ال 

o .عدم وجود سن ثابت بالنسبة لظهور املوهبة ، فهي مرتبطة بالتطور قدرات الرياضي املختلفة املتواصلة 

 مثل هذه الصعوبات. ) % 10 (مع مالحظة نسبة ضئيلة جدا من املدربني الذين ال يعانون

 بؤ الطويل املدى ألدائهم؟هل تعتمد يف انتقائك للناشئني على التن :السؤال التاسع عشر

 املدة املستغرقة يف عملية االنتقاء للوصول إىل أداء أمثل.وهو حماولة معرفة  :الغرض من السؤال
  .يوضح التنبؤ الطويل يف انتقاء الالعبني الناشئني :  :(20رقم )الجدول 

 

 %النسبة المئوية  عدد التكرارات االقتــــراح

 80 16 دائما
 20 04 عادة

 00 00 ادران
 00 00 أبدا

 ( يوضح الصعوبات في عملية االنتقاء20شكل)
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انتقائهم للناشئني على التنبؤ طويل املدى يعتمدون يف  ) % 80 (نالحظ من خالل اجلدول أن معظم املدربني 
والذين يندر استعماهلم له والذين ال  %)20 (ألدائهم بصورة مطلقة وحتمية على عكس الذين ميرون به اعتياديا

يستعملونه أصال ، وهذا يقودنا إىل الوصول إىل حقيقة موضوعية علمية وهي أن التنبؤ وبصورة خاصة طويل املدى 
النتقاء حيث أننا إذا مل نستطع التنبؤ باالستعدادات اليت ميكن التعرف عليها يف املراحل األوىل من أهم واجبات ا

 ومل نواكبها أثناء مرحلة األداء على املدى الطويل فال فائدة من عملية االنتقاء. )مراحل اكتشاف املواهب (
 هل تطبق برنامج تدرييب خاص قبل عملية االنتقاء ؟ :السؤال العشرين

 معرفة ما إذا كان هناك برنامج خاص قبل عملية االنتقاء . :لغرض من السؤالا
 .يبني لنا تطبيق برنامج تدرييب خاص قبل الشروع يف عملة االنتقاء :(22رقم )الجدول 

 
 %النسبة المئوية  عدد التكرارات االقتــــراح

 100 20 نعم
 00 00 ال

 100 20 المجمــوع
 

 (  يوضح التنبؤ الطويل النتقاء الناشئين21شكل)
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رأي األغلبية املطلقة للمدربني الذين يستعملون برناجما خاصا قبل قيامهم بعملية  % )  100(متثل النسبة املئوية 
غاية القصوى من هذا الربنامج هو مالحظة املواهب والقدرات الكامنة اليت ال تظهر االنتقاء، إذ نسجل ال

أنشطة رياضية تتخلل (باملالحظة املباشرة أثناء القيام املباشر بعملية االنتقاء دون القيام بأدىن املعايري الرياضية 
  اليت تقود الالعب إىل إبراز أحسن ما لديه.)الربنامج

 
 يف رأيك ما هي املدة املستغرقة خالل عملية االنتقاء ؟ :لعشرينالسؤال الواحد و ا

 حماولة معرفة املدة املستغرقة خالل عملية االنتقاء . :الغرض من السؤال
 

من خالل النتائج املتحصل عليها نصل إىل أن أغلبية املدربني يرون بأن املدة الزمنية املستغرقة خالل عملية االنتقاء 
 يتم فيها كشف واختيار مجيع مهارات وقدرات الالعبني الناشئني ولذلك جيب أن تعطى هي سنة واحدة واليت

فرصة سنة واحدة على األقل من التدريب املنظم لكل العب لكي يتمكن من إظهار قدراته وإمكاناته سواء كانت 
ه املدة النتقاء العبني بدنية أو حركية أو وظيفية ، وعلى ضوئها ميكن انتقائه من هذه املرحلة  والوصول يف هذ

 قادرين على حتسني مستوى كرة القدم متفوقني مبواهبهم وقدراهتم
 

 هل تقومون بفحوصات طبية ونفسية على الالعبني قبل عملية االنتقاء ؟ :السؤال الثاني و العشرين

 ( لتطبيق برنامج تدريبي قبل عملية االنتقاء 22شكل)
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 نتقاء .معرفة ما إذا كانت هناك فحوصات طبية ونفسية على الالعبني قبل عملية اال :الغرض من السؤال
يوضح لنا نسب املدربني الذين يقومون بفحوصات طبية ونفسية على الالعبني قبل عملية  :(23رقم )الجدول 

 .االنتقاء
 

  %النسبة المئوية عدد التكرارات االقتــــراح

 70 14 نعم
 30 06 ال

 100 20 المجمــوع
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من خالل اجلدول نالحظ أن أغلبية املدربني يقومون بفحوصات طبية على الالعبني قبل عملية االنتقاء ، ونعتقد 
الرياضي املتخصص الذي بأهنم يقصدون بالفحوصات الطبية شهادة طب عام وخاص وليس الفحص الطيب 

يعتمد وسائل خاصة وميكانيزمات عمل طبية تعتمد أكثر على النوعية والتخصص  ، وبالتايل يصعب احلصول 
على خنبة رياضية ناشئة سليمة ، ألنه لضمان االستفادة أكثر من الطاقات واملواهب الناشئة وجب العمل على 

 عبني قبل إخضاعهم لعملية االنتقاء .الرتكيز على إجراء فحوصات طبية دقيقة على الال
 
 

 يوضح القيام بفحوصات طبية على الالعبين (23شكل )
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 الخاتمة:
سنة يف عملية االنتقاء  )12-9(حاولنا يف دراستنا هذه التعرف على أمهية اخلاصية املرفولوجية للمرحلة العمرية 

جيايب عل يف ميدان كرة القدم ، حيث أننا يف البداية أردنا معرفة أمهية اخلاصية املرفولوجية الذي يكون له األثر اإل
أداء الالعبني خالل املنافسة ألن االنتقاء املرفولوجي مهم يف مسرية أي فريق قبل وأثناء املنافسة وذلك للوصول 
بالالعبني إىل أعلى مستوى من اللياقة البدنية ،ومن أجل ضمان أفضل النتائج الرياضية جيب على املدربني 

مستعملني كل الطرق العلمية واملعارف املطبقة يف االنتقاء للحصول االهتمام باجلانب البدين أثناء عملية االنتقاء 
 على النتائج املرجوة.

ومن خالل ما قمنا به يف هذا البحث من الدراسة النظرية إىل جانب الدراسة امليدانية ، توصلنا إىل أن اخلاصية 
إجيايب على عملية االنتقاء ،حيث كلما   املرفولوجية هلا دور كبري يف عملية االنتقاء وكذلك خربة املدرب هلا تأثري

كان للمدرب خربة وكفاءة عالية استطاع التحكم يف عملية االنتقاء، وبالتايل رفع املستوى يف أندية كرة القدم 
اجلزائرية ويظهر ذلك من خالل االستبيان املوزع على املدربني حيث أظهر هذا األخري اهتمام املدربني يف عملية 

ولوجي على الناشئني وذلك من خالل إجابتهم على األسئلة املقدمة بتطبيقهم برامج خمصصة لعملية االنتقاء املرف
 االنتقاء وكذلك استعماهلم ملختلف الوسائل البيداغوجية املتوفرة  وتقيدهم باألسس واملبادئ العلمية لالنتقاء .

حث قد حتققت.  ومن خالل النتائج املتوصل إليها جند أن الفرضيات احملددة هلذا الب
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