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ّ ِذي ِ�ْملٍ  "القائل يف حممك التزنیل. شكر هللا العيل القد�ر ا�ي ٔ�نعم �يل� بنعمة العقل وا��ن�ٔ  َوفَْوَق ُلكِ
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ٕا�رتافا ً مين �مجلیل ٔ�تقدم جبزیل الشكر ٔ�ولئك  ؤ�یضا وفاء ً وتقد�را ً و

ا�لصني ا��ن مل ی�ٔلوا �دًا يف مسا�دتنا يف جمال البحث العلمي، ؤ�خص 
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أ�س�تاذة ا�كتورة بوحلبال مربو�ة و املوظفة سارة  وكذ� موظفي �امعة 

نیة والر�ضیة واىل لك من سوق ٔ�هراس و�اصة عامل معهد الرتبیة البد

  .سهوت عن ذ�ره فشكرا جزیال �لجمیع



 
 
 

 امحلد � رب العاملني والصالة والسالم �ىل �امت أ�ن��اء واملرسلني
 

 ٔ�هدي هذا العمل ٕاىل
 

من رب�ين ؤ��رت دريب ؤ��ان�ين �لصلوات وا�عوات، ٕاىل ٔ��ىل ٕا�سان يف هذا الوجود 
احلب��ة �اليت  

وحتملتورزقت مهنا ب�ٔ�ىل يشء عندي يف الوجود  شاركتين درب هذه احلیاة ٕاىل من   
  ٔ�ن ٔ�صل لهذا الیوم، زوجيت وحريم املصون س��ل ج�وين يف 

ف�ة �بدي كنان ؤ�د�نٕاىل    
ٔ�صدقاء محمد وعامد وشعیبمن معل معي �كد بغیة ٕامتام هذا العمل، ٕاىل  لك ٕاىل  

حر�رش محمد الرشیف  ٕاىل مد�ر �نویة  
 ٕاىل
  هتا وعاملهامجیع ٔ�ساتذ

لك من سقط قلمي سهوا يف ذ�رمه ٔ�و سا�دين من قریب ٔ�و بعید  واىل  
 

 ٔ�خومك سايم



دراسة مقارنة مع دراسة مقارنة مع   القدم الجزائرية في ظل االحترافالقدم الجزائرية في ظل االحتراف  لوضعية التكوين الرياضي في كرةلوضعية التكوين الرياضي في كرة  تحليلتحليلتشخيص و تشخيص و 

  ..))هياكلهياكلو و برامج برامج   --تأطيرتأطير((تونس و فرنساتونس و فرنسا

  :ملخصال

تسليط الضوء على أحد عوامل تدين مستوى الكرة اجلزائرية والواقع الصعب الذي  إىلهدفت هذه الدراسة 

املكونني خبارج الوطن بسبب تراجع مستوى أضحى ميزة املنتخب الوطين املشكل من نسبة كبرية من الالعبني 

ة احلديثة، لذا الالعب احمللي، وعدم قدرة املدرسة اجلزائرية الكروية من تكوين العب ذو مواصفات موائمة للكر 

ذلك مع مقارنة على املساعدة  العوامل ارتكز عملنا على جمال التكوين الكروي باألندية اجلزائرية احملرتفة وخمتلف

به يف كل من تونس وفرنسا لتبيان أوجه االختالف خصوصا قصد معاجلة ذلك  معمول وضعيته مع ماهو

  .مستقبال

 23عينة حبث مكونة من االعتماد على  ي و املنهج املقارن من خاللومتت الدراسة وفقا للمنهج الوصفي التحليل

، كما أجريت سبع مدرب فئات صغرى لنوادي حمرتفة تونسية 15مدرب للفئات الصغرى بنوادي حمرتفة جزائرية و 

النوادي أما فيما خيص النوادي الفرنسية و  مقابالت مع املدراء التقنيني املسؤولني عن التكوين على مستوى هاته

بسبب تعذر التنقل على مستوى هاته األخرية قمنا باستخدام املواقع الرمسية عرب االنرتنت للحصول على 

  .أي الرابطة احملرتفة األوىل   LIGUE 1املعلومات فاخرتنا ثالثة أندية تنشط يف 

وامل التكوين الكروي يف األندية اجلزائرية احملرتفة مقارنة بنظري�ا اختالل كبري لععلى وجود الدراسة  دلت نتائجوقد 

نقص اهلياكل الرياضية ان مل نقل انعدامها وكذا عدم وجود برجمة و حيث أن ضعف التأطري و التونسية والفرنسية 

لبطولة ختطيط مبين على أسس علمية  كل هذه العوامل سامهت يف تراجع قيمة الالعب احمللي ورداءة مستوى ا

  .احمللية بالرغم من دخوهلا عامل االحرتاف إال أن هذا مل جيلب أي شيء هلاته األندية 

وإمهال كشفت هذه الدراسة على الواقع الذي تعيشه الفئات الصغرى يف األندية احملرتفة اجلزائرية من �ميش كما  

الفئات مقارنة نامج املنافسة اخلاص �اته واستغالل باسم التكوين لصاحل الفريق األول وكذا النقص امللموس يف بر 

من ناحية الوعي مبتطلبات جناح التكوين بالنسبة للمدربني  لكمبا هو معمول به يف األندية التونسية والفرنسية وكذ

،كل هذه العوامل أثرت على مستوى الالعب احمللي اكتشفنا ضعف اإلطارات اجلزائرية يف هذا اجلانب  اجلزائريني

  .مكانته يف املنتخب الوطين لصاحل الالعب املكون يف اخلارج مما أفقده

 .القدمكرة   يفالتكوين  -االحرتاف  - حتليل  -تشخيص  : الكلمات الدالة



Diagnostic et analyse de situation de formation sportive dans le football algérien sous le 

professionnalisme (encadrement - programmes et structures) étude comparative avec la 

Tunisie et la France. 

Résumé 

Le but de ce travail doctoral est de mettre en évidence l’un des facteurs contribuant à la 

décadence du niveau de football Algérien ainsi que la situation critique qui caractérise 

l’équipe nationale Algérienne lors de nos jours. En effet, cette dernière demeure étrangère vue 

la composition de ses joueurs, majoritairement, issus de clubs étrangers à cause de la 

dégradation du niveau des joueurs locaux et de l’incapacité de l’école Algérienne à former des 

joueurs ayant des caractéristiques appropriées au football moderne. Par conséquent, ce travail 

a fait l’objet d’un diagnostic et analyse de la formation footballistique au niveau des clubs 

professionnels Algériens comparativement à ceux de Tunisie et de France pour distinguer 

d’éventuelles différences et apporter des recommandations pouvant contribuer à 

l’amélioration du football Algérien.  

L’étude a été menée selon l'approche analytique descriptive et comparative en s'appuyant sur 

un échantillon composé de 23 formateurs de la catégorie junior au sein des clubs 

professionnels et 15 entraîneurs des catégories jeunes au sein des clubs professionnels 

tunisiens. Plusieurs (07) entretiens avec les directeurs techniques et les hauts responsables de 

ces clubs ont également été établis. A défaut de moyens de déplacements, des sites officiels 

sur internet ont également permis d’accéder aux informations et contenus de trois (03) clubs 

Français de ligue 1.   

Les résultats ont montré un déséquilibre significatif en termes de facteurs liés à la formation 

footballistique au niveau des clubs algériens comparativement à ceux de Tunisie et de France. 

La mauvaise qualité de formation, le manque d’infrastructures et l’absence de stratégie basée 

sur des fondements scientifiques tels que la planification et la périodisation ont contribué à la 

dégradation de la valeur et du niveau du joueur local et ainsi au déclin du football Algérien. 

Cette étude a également révélé de la marginalisation, de la négligence et un manque terrible 

en termes des programmes de compétition dont souffrent les catégories jeunes au sein des 

clubs Algériens en comparaison avec ceux des clubs Tunisiens et Français. Ceci a été constaté 

chez les cadres et responsables Algériens, ce qui a donc conduit à la perte de la place du 

joueur local au profit du joueur étranger au sein de l’équipe nationale Algérienne.  



Mots clés : Diagnostic - Analyse - Professionnalisme - La formation en football. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Diagnosis and situation analysis of sports training in Algerian football under the 

professionalism (coaching - programs and structures) and comparative study with 

Tunisia and France. 

Abstract 

The aim of this doctoral work is to highlight one of the factors contributing to the decadence 

of the Algerian Football level and the critical situation that characterizes the Algerian 

National Team in our day. This one remains foreign given the composition of its players 

mostly from foreign clubs view the degradation of the local players’ level as well as the 

inability of the Algerian Football School to train soccer players with appropriate 

characteristics to modern football. Therefore, this work has been the subject of a diagnosis 

and analysis of football training at the level of Algerian professional clubs compared to those 

of Tunisia and France to distinguish possible differences and make recommendations that can 

contribute to the improvementof Algerian Football. 

The study was conducted according to the descriptive and comparative analytical approach 

based on a sample of 23 junior trainers in the professional clubs and 15 youth coaches in the 

Tunisian professional clubs. Several (07) interviews with the technical directors and senior 

managers of these clubs have also been established. Due to the lack of means of travel, 

official websites have also provided access to the information and content of three (03) 

French clubs in league 1. 

The results showed a significant imbalance in terms of factors related to football training at 

the level of Algerian clubs compared to those of Tunisia and France. The poor quality of 

training, the lack of infrastructures and strategy based on scientific bases such as planning, 

and periodization have contributed to the degradation of the value and the level of the local 

player and thus to the decline of Algerian football. 

This study also revealed marginalization, negligence and a lack in terms of the competition 

programs afflicting the youth categories in the Algerian clubs in comparison with those of the 

Tunisian and French clubs. Therefore, this favors the Algerian player trained abroad rather 

than the local Algerian player within the national team.  

Key words: Diagnosis – Analysis – Professionalism - Football training. 
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  :مقدمة

فهي  يف العامل، الزالت املمارسة الرياضية على مر التاريخ ومبختلف أنواعها جتلب أالف إن مل نقل ماليني األنظار

أصبحت وسيلة دبلوماسية تعرف �ا  حيث ،وامليادين مجيع األصعدة ما بعده تطور علىا ما تنفك تشهد تطور 

لبشر ا ة علىالرياضات اليت حققت قفزة نوعية مؤثر  من القدم ةكر ف ،الكثري من الدول اليت ال نكاد نسمع �ا

 مجيعستمر يف امل هاتطور  بفعل حتتل حيزا هاما يف حياة اإلنسان جتماعيةاأصبحت ظاهرة كما  ككل،والعامل  

إنه الدين اجلديد فالعامل بوعي منه أو دون وعي بات يؤمن بكرة القدم كما مل يؤمن بشيء من قبل، ومل ، اجلوانب

قطعة اجللد املستديرة اليت تتقاذفها األقدام جمرد لعبة أو تسلية فقط بل عامل تتقاطع فيه السياسة واملال التلك تعد 

التأثري الذي باتت تتمتع به اللعبة وحجم األموال  األمر الذي يطرح تساؤال حول واألفكار والطموحات الكربى

 .اليت تدور يف أفالكها

فتئت تساير التقدم العلمي والتكنولوجي ما  حيث حبق اإلمرباطورية الشعبية اليت تسود العاملن هذه الرياضة إ 

معطيات كرة القدم  مما ال شك فيه بأنو  ،لتطورهاجل إجياد األساليب والطرق الفعالة أمن  عديدة اوتستخدم علوم

األندية  ألكرب والدخل صناعة احلديثةباب من أبواب ال إىلمن لعبة لالستمتاع  تحول تدرجيياتغريت وأصبحت ت

فأصبح هناك مطالبات من  ،االحرتاف ومتطلباته إىلوذلك بعد اخلروج من اهلواية  على وجه اخلصوص

تركل كرة يف ملعب إال ويسبقها النشيد  حيث ال للمنتخباتبالنسبة  األندية بالفوز بالبطوالت وكذلك ؤساءر 

مكاسب  ملا يتبع ذلك منالوطين متوجا حبضور النخب احلاكمة أو الطاحمة إليه ومبوازاة مشاعر احلماس امللتهبة 

بل و  رؤساء األندية فكثريا ما مسعنا عن تدخالت ،التغرياتب يءالستمرارية يف عامل ملامن متكن مالية سياسية و 

سبب ختوفهم من تبعات اهلزمية الفنية واملرتبطة باجلوانب ب ،ختيار الالعبنيإيف خطط املدربني ويف رؤساء الدول 

ادي أو و لنل اإلعالمهذا األمر مل يقتصر على الرؤساء فقط بل توسع ليشمل األنصار ورجال  ،املالية واالجتماعية

   .تكتيكية معينة االعبني أو انتهاجهم خططلمع املدربني يف اختيارهم طويلة  يدخلون يف نقاشات حبيث اتنتخبامل

يهتم عشاق كرة القدم بنجوم الفرق األوىل حيث لكن يبقى األهم يف هذه اللعبة العنصر البشري وهو الالعب 

املليارات كل ومنتخبا�ا، متاما كما ينصب اهتمام وسائل اإلعالم املختلفة، ومن قبلهما إدارات األندية اليت تنفق 

ل إليها ذهن أباطرة توصكلمة السر اليت جند   ووسط كل هذا الزخم  عام على صفقات من الالعبني واملدربني

اللعبة يف الدوريات األوروبية على وجه التحديد، وكذلك الالتينية متمثلة يف األرجنتني والربازيل، تلك األساسات 

، أو باملفاهيم التجارية هي لديهم “نعمة”، فتحولت عندهم إىل “أكادمييات كرة القدم وقطاعات الناشئني”هي 

  .لألندية واملنتخبات“ منجم ذهب”مبثابة 

من أبوب الثراء للنوادي من خالل البحث عن املوهوب يف كرة القدم  اأصبح االستثمار يف جمال التكوين باب

فكم من ناد حرم من التعاقدات بسبب إخالله  واضحةعليها األندية حىت بطرق غري  نافسوالذي أصبح جوهرة تت

  .خصوصا يف التعاقد مع القصراحملددة بقوانني الفيفا 
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يف   هذه التغرياتب اسبأ من أهموالتحوالت العاملية السريعة ن صغر العامل يف الوقت احلاضر بسب التكنولوجيا إ 

البارز يف هذا  لعبةالوجه هي صناعة النجوم ف ،جتماعيا نفتاحا  وحنو اآلخرين وه انفتاحافأصبحت  كرة القدم

هتم العامل الكروي بالناشئني كثرياً، ويعترب مفتاح تطور أي فريق، لذلك اشتهرت أندية أوروبية  إ حيث، االنفتاح

  .كبرية بقدر�ا على االستفادة القصوى من الشبان وإعطائهم الفرصة مبكراً للمشاركة مع الفريق األول

الكثري من املفاهيم حول أمهية االهتمام بالشبان، وكيفية بناء قاعدة ناشئني قادرة على يلخص هذا احلديث  

العطاء يف املستقبل، خصوصاً مع تزايد األزمات االقتصادية لألندية، واشتعال سوق املريكاتو بأسعار خيالية ومبالغ 

خضرم أن بناء العب كرة القدم يشبه ويف حملة تكتيكية ملدرب أرسنال اإلجنليزي، أرسني فينجر، أكد امل، فلكية

بناء البيت أو املنزل، لذلك جيب االعتناء بكل التفاصيل الصغرية والكبرية، والصرب حىت النهاية من أجل االستفادة 

  .القصوى من كل العب، وتقسيم عملية صناعة الناشئ الصغري إىل عدة مراحل، تبدأ من األسفل حىت األعلى

عرفت اللعبة يف اجلزائر  وباللعبة كباقي الدول،  اكبري   اهتماماواجلزائر مل تنأ عن مواكبة هذه التغريات حيث أولت  

جيابية كبرية خالل فرتة إمستواها بالرغم من وجود نتائج بني احلسنة واملقبولة واملميزة بتذبذب عدة مراحل 

تذبذب مستوى  إىلمن طرف الدولة اجلزائرية  1977 املعتمد سنةوذلك بسبب اإلصالح الرياضي الثمانينات 

مما اإلخفاقات املتتالية للنوادي إقليميا وقاريا فمن االجنازات والتألق إىل  ،الكرة اجلزائرية احمللية يف السنوات األخرية

  قيمته ال أنإقاريا اوحيد  ان حقق لقبإانعكس ذلك على املنتخب الوطين الذي كان يعيش فرتة مزدهرة حىت و 

االعتماد الكلي على الالعبني  ىلإفبسبب هذا الرتاجع مت اللجوء  ،بني املنتخبات الدولية والقارية حمفوظةكانت 

 دليل أخر على تراجع مستوى الالعب و هذا الوطنية يف احملافل الدولية األلواناملكونني باملدارس األوروبية لتمثيل 

ذا املنتخب الذي يشهد له اجلميع بصنعه ألفراح شعب برمته كان هلفقد   ،من مجيع اجلوانب احمللي اجلزائري

كبري يف التدهور الاملختصني واملتتبعني  راءحسب أ ز أيضاابر إالدور يف  ،ومسامهته يف نسيانه ملشاكله اليومية

  .فرض نفسه يف التشكيل الوطين استطاعتهلالعب احمللي وعدم املستوى الفين والتقين والتكتيكي 

ال قفزة حنو صرف األموال يف جلب إمن عامل اهلواية ماهو  خروجهادخول اللعبة يف اجلزائر لعامل االحرتاف و ن إ

بني األندية حيث أن أجورهم تفوق املعقول وذلك دون جلب هذا األخري ألي زيادة يف  انتقاهلمالالعبني و 

عف البطولة الوطنية مقارنة مبا كانت عليه مستوى كرة القدم احمللية بل على العكس من ذلك وقفنا على تدين وض

  .يف عامل اهلواية وتراجعها حمليا و دوليا 

ن القاعدي يعامل التكو  ىلإاملختصني  والذي يعود حسبتدهور اللعبة يف اجلزائر أكيد أن هناك ما يفسر  

من طرف  ترددين ضعف التكو  عبارةإال وجند الوطنية ألندية أو فرق النخبة لففي كل إخفاق ، خاصةللشبان 

  . عرب خمتلف منابر التحليل واجلرائد الرياضية املختصة املختصني واملتتبعني لكرة القدم 

لوضعية التكوين الرياضي في كرة لوضعية التكوين الرياضي في كرة   تحليلتحليلتشخيص و تشخيص و   ""املوسوم بعنوانو من هنا انطلقت فكرتنا لبناء موضوعنا 

التحليلية وامليدانية تسليط الضوء على دراسة ل هذه الحاولنا من خالحيث  ،،""القدم الجزائرية في ظل االحترافالقدم الجزائرية في ظل االحتراف
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وضعية التكوين يف األندية و ب مرتبطكرب مشكل تتخبط فيه الكرة اجلزائرية بل وأصبح حديث العام واخلاص أ

  . وعلى املستوى االفريقوعاملي مستقبل الالعب احمللى على مستوى املنتخب الوطين

باإلطار متالزمني، بدًءا باملدخل العام اخلاص  نيلبحث إىل شقومراعاة للمنهجية العلمية، فقد قسمنا هذا ا

شكالية والفرضيات، إىل أسباب اختيار املوضوع وتوضيح أهدافه مع حتديد املنهجي للموضوع وحتديده، إىل اإل

  .املفاهيم، مث التطرق إىل نوعية الدراسات السابقة واملرتبطة للموضوع

، تناول كل واحد منها جمموعة من العناصر، نظرية فصول ثالثةيشتمل على  بالجانب النظريالشق األول خاص 

التكوين الرياضي  يف حني جاء الفصل الثاين حتت عنوانالرياضي  فاالحرتا حيث جاء الفصل األول حتت عنوان

  .املوهبة الرياضية و خصائص النمو بينما تضمن الفصل الثالثيف كرة القدم 

نتائج  هلا، واملركز على التحليل الكمي والكيفي من الجانب التطبيقياسة فيخص أما الشق الثاين من الدر 

االستبيان اخلاص باملسئولني واملدريني يف النوادي اجلزائرية واألجنبية، كما أجرينا مقابالت مع القائمني على شؤون 

النتائج وإبراز أوجه الشبه و  نا مقارنةذلك حاولإضافة إىل  التكوين بالنوادي الرياضية سواء يف اجلزائر أو يف اخلارج،

ويف اخلامتة تطرقنا إىل حوصلة شاملة عن كل ما مت عرضه من هذه الدراسة، بعدها استطعنا أن خنرج  ،االختالف

يف عموما وكرة القدم خصوصا  الرياضة لمبجموعة من التوصيات واالقرتاحات قصد رفعها إىل الفاعلني يف جما

  .اجلزائر

  :البحثإشكالية -1

حققت  الكروي اجلزائري احلافل باالجنازات  خصوصا وكي ال نغوص كثريا يف التاريخ على مدى عشرية الثمانينات

 النوادي كربى  صنعوا أفراح كبار  نتائج باهرة على الصعيدين القاري والدويل، وأجنبت العبني لوطنيةكرة القدم ا

رة اجلزائرية، والذي يعد نتاج لسياسة اإلصالح الرياضي مشكلني بذلك جيال عرف باجليل الذهيب للك األوربية

  .املعتمدة من طرف الدولة يف �اية السبعينات وصورة مجيلة عن واقع التكوين بالنوادي اجلزائرية آنذاك 

لكن الحقا، ونتائج كبرية مبستقبل زاهر  لوطنيةاجلميع يتنبأ للكرة ا تجعلتلك الصورة الطيبة للكرة اجلزائرية 

بداية من منتصف  بعد ذلك وبالضبط منحى التكوين تراجعا رهيباولألسف حدث العكس حيث سجل 

القارية والعاملية بسبب املردود الباهت لالعب اجلزائري  يف املنافسات املميز التسعينات أين غابت النتائج واألداء

 .ميزة له سنة بعد سنة أضحىالذي 

لفرتة تأثرت مستويات الالعب احمللي تدرجييا حىت صعب عليه جماراة وبسبب تراجع التكوين الكروي يف تلك ا

املنافسة اإلفريقية وجتلى ذلك يف إخفاق املنتخب الوطين جتاوز عتبة الربع النهائي إفريقيا بدء من دورة  وإيقاعريتم 

ى املنتخبات ، هذه اإلخفاقات املتوالية سجلت أيضا على مستو )2002(إىل غاية دورة مايل ) 1992( لالسنغا

الشبانية اليت مل تتمكن من فرض أسلو�ا قاريا أين هيمنت عليها منتخبات نيجرييا، الكامرون وغانا يف كافة 

  .املناسبات الكربى 
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مبدارس أوروبية قصد الالعب اجلزائري املكون  إىلأمر كهذا جعل مسؤويل الكرة اجلزائرية يتوجهون رويدا رويدا  

بتونس أين  2004واتضحت أكثر يف دورة 2001املبادرة األوىل بداية من سنة  االستفادة منه حيث جاءت

متكن املنتخب من حتقيق نتائج طيبة مهدت لسياسة االستنجاد بالعبينا املكونني خارجا قصد تغطية النقص 

  .مقارنة بنظريه العريب واإلفريقي) بدنيا، تقنيا، تكتيكيا و نفسيا(املسجل على الالعب احمللي 

ما يقارب  إىلأثار القلق فيما بعد لدينا ككل يف ا�ال الكروي هو أن الرتكيبة البشرية للمنتخب الوطين وصلت ما 

من الالعبني اجلزائريني املكونني خارج الوطن، مبعىن أن بطولتنا الكروية ونوادينا احملرتفة أضحت عاجزة على  80%

بني ميتلكون من املؤهالت ما يسمح هلم بتمثيل الراية الوطنية بالع أصنافهاختالف إعلى  إمداد منتخباتنا الوطنية

الكروي على املتخذة من طرف االحتادية الوطنية للنهوض بقطاع التكوين  اإلجراءاتأحسن متثيل رغم القوانني و 

لة مستوى األندية يف ظل اعتماد االحرتاف الرياضي ويف ظل الدعم الالمتناهي واملطلق لكرة القدم من طرف الدو 

  . اجلزائرية 

من هذا املنطلق مرت عرب ذهننا أفكار عدة تدور حول احلال الذي سيكون عليه املنتخب الوطين بفرض عدم 

  .من طرف الفيفا) 2004(وجود العبني مكونني خارج الوطن، أو إعادة النظر يف قانون الباهاماس 

  :طرح اإلشكالية التالية  إىلمثل هذه األمور دفعت بنا 

  ؟"مقارنة بفرنسا وتونس"التكوين الرياضي لالعبي كرة القدم الجزائرية يستجيب لمتطلبات االحتراف هل 

  :التالية التساؤالت الفرعية و من خالل هذا التساؤل أدرجنا

   ختالف يف واقع التكوين بني األندية اجلزائرية واألجنبية حسب املدربني؟إهل هناك 

  ل اخلاصة بالفئات الصغرى باألندية األجنبية مقارنة باجلزائر؟هل هناك عناية باملنشات واهلياك 

   ختالف يف تأطري التكوين بني األندية اجلزائرية واألندية األجنبية من حيث الربامج واملتابعة واملؤطرين؟إهل هناك 

  مقارنة مبدريب هل هناك تفوق يف مستوى الوعي مبتطلبات جناح برامج تكوين الناشئ بني مدريب األندية األجنبية

 األندية الوطنية؟

   :فرضيات البحث-2

 :يف حبثنا هذا قمنا بوضع الفرضيات التالية

   :صيغت الفرضية العامة كاأليت :الفرضية العامة- 2-1

  .التكوين الرياضي لالعبي كرة القدم الجزائرية  في ظل االحتراف ال زال بعيدا عن المأمول

  :الفرضيات الجزئية

  .التكوين بني األندية اجلزائرية واألجنبية حسب رأي املدربنيخيتلف واقع  *

  .األندية األجنبية أكثر عناية باملنشات واهلياكل اخلاصة بالفئات الصغرى مقارنة باجلزائر*

  ).الربامج، املتابعة والتأطري(ختالف بني األندية اجلزائرية واألجنبية يف تأطري التكوينإيوجد *
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  .أكثر وعي مبتطلبات جناج برامج تكوين الناشئني  ةيمدريب األندية األجنب*

   :هناك جمموعة من العوامل اليت جتعل هذه الدراسة ذات أمهية، وتظهر كاآليت :أهمية البحث -3

دة منها ميدانيا إن أمهية البحث ال تكمن فقط يف فهم مشكلة البحث املطروحة فهما نظريا فقط، وإمنا االستفا*

  .يف جمال التكوين

  .تقاء برياضة كرة القدم اجلزائريةيف االر  كمرحلة تكوينيةالتوجيه الرياضي الفعال ملا يلعبه   *

وتوجيه استغالهلا يف تكوين الفئات  كروية اجلزائريةلنوادي الواملادية املتوفرة لدى اكتشاف اإلمكانيات البشرية إ *

  .ضمان محل املشعل بالطريقة الصحيحة واألجنعالبنية التحتية هلذه الرياضة، من أجل الشبانية كو�ا تعترب 

  :يهدف هذا البحث إىل:أهداف البحث-4

  .اجلزائرينيعملية  التكوين الرياضي لالعبني  واقعحماولة التعرف على *

 .يف اجلزائر التكوين الكروي حقيقة األسباب اليت أدت إىل عدم جناحمعرفة *

نظرا خلطورة الوضع الراهن الذي تعانيه املدرسة التكوينية الكروية إيصال الرسالة للمسؤولني واملعنيني باألمر * 

  .اجلزائرية

ختاذ اخلطوة األوىل مبحاولة إجياد بعض احللول املناسبة الكفيلة للرفع من مستوى التكوين الرياضي إاإلسراع يف * 

يف احملافل والتظاهرات  لوطنيةالراية ايف بالدنا من أجل احلصول يف املستقبل على العبني أكفاء قادرين على رفع 

  .احمللية والدولية

  :لقد كانت دوافع اختيارنا ملوضوع دراستنا كاآليت :أسباب اختيار الموضوع -5

  :متثلت يف النقاط التالية :أسباب ذاتية5-1

  .موضوع البحث يف حد ذاته فكرة جديدة مل يتطرق إليها من قبل- 

وأهم الصعوبات اليت يواجهنها وكذلك مما حتكاكنا مع مدربني يعملون يف جمال التكوين على مستوى األندية إ - 

نتباهنا هو مستوى مدرب الفئات الصغرى مما يبني عدم االهتمام �ذه الفئة خاصة من قبل رؤساء األندية إلفت 

  .اجلزائرية

وكذا طريقة عمل مدربيها مع  خاصة االسبانية منها التكوين ة الرائدة يف جمالتأثرنا باملدارس الكروية الكبري - 

  .الفئات الصغرى

   وإرادتنا إلعطاء ولو فكرة عن كيفية تصحيح األمور يف التكوين الكروي غريتنا على املنتخب الوطين لكرة القدم- 

  :من أهم األسباب اليت وجهتنا هلذه الدراسة:أسباب موضوعية5-2

الكثري من التساؤالت واالنشغاالت اليت طرحت وال تزال تطرح من قبل الكثري من هذا البحث جييب على 

عملية التكوين بالنقائص اليت حتيط  أهمويقدم هذا البحث املتواضع  ،املنشغلني يف جمال التكوين والتدريب
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ملي حيث يعترب استوى الععلى امل ةاألخري  ودتها رياضة كرة القدم يف العقبالرياضي يف ظل األمهية البالغة اليت اكتس

  .آليات علميةو  على اسرتاتيجيات ءاالتكوين قاعدة توجه الالعب إىل املستوى العايل بنا

  .يف ظل االحرتاف شروع التكوين الرياضي يف كرة القدم اجلزائريةمب االهتماممعرفة مدى   - 

  .يف ظل تشجيع الدولة له  األندية اجلزائرية التكوين يف النقائص اليت يعاين منهااإلحاطة ب - 

  :تحديد مصطلحات البحث -6

لضبط موضوع البحث بشكل دقيق، وحماولة منا تقدميه للقارئ بالشكل الذي يسهل عملية فهمه، كان لزاما علينا 

  :حتديد أهم املصطلحات واملفاهيم الواردة يف هذه الدراسة وهي كاأليت

  :التشخيص- 6-1

التشخيص لغة من التعيني والتمييز، شخص الشيء أي عينه ووصفه، ومنها   :التعريف االصطالحي-6-1-1

وشخص الشيء عينه وميزه عما سواه ومنه تشخيص األمراض  ،كان تعيني املرض الكامن وراء األعراض تشخيصا

  .)55فحة،ص1873ابن منظور،( عند األطباء أي تعيينها ومعرفة مركزها

ما شامال يتضمن يمشكلة ما تشمل التحديد تقي أواملستخدمة يف حتديد اضطراب ما  اإلجراءاتهو جمموعة 

حتديد شخصية املسرتشد مع وضع يف االعتبار اخلصائص اليت  أيضاوتطورها مع الزمن و  عراضألوا األسبابحتديد 

   .األخرمتيز كل مسرتشد عن 

حتديد العوامل اليت  هلا،من خالل التحديد الدقيق  ماهو الوصول لفهم ملشكلة  :التعريف اإلجرائي-6-1-2

ختيار أفضل األساليب إاملشكلة وذلك من أجل الوصول لتقرير وحكم صادق يساعد على  هاته أدت حلدوث

  .معهاالعالجية اليت تتناسب 

  :التحليل- 6-2

درسه وكشف : أرجعه إىل عناصره أي جزّأه، وحّلل الشيء: حّلل الشيء :التعريف االصطالحي-1- 6-2

  .جتزئة الشيء إىل مكوناته األساسية وعناصره اليت يرتكب منها ،)1994ابن منظور، (خباياه 

إنّه يتكون من فكرة عامة وأفكار جزئية، وشواهد ) التعبريي(سبيل املثال نقول يف حتليل املوضوع اإلنشائي  ىفعل 

  . قرآنية وأحاديث نبوية، وأبيات شعرية وقيم واجتاهات ومقدمة وعرض وخامتة

. ية ومجالية وقيمأما عند حتليل القصيدة الشعرية فنقول أ�ا تتكون من مفردات وأفكار وعاطفة وخيال وصور بيان

إذَا فكل شيء إذا قمنا بتحليله لوجدنا بأنه يتكون من عناصر ومكونات وأجزاء تشكل مبجموعها وعند تآلفها 

  .)159فحة،ص2006اخلوالدة،( وتناغمها ذلك الشيء

ع هو تفسري مشكلة ما بغية معرفة أسبا�ا والعناصر املكونة هلا لدراستها من مجي :التعريف اإلجرائي-2- 6-2

  .اجلوانب املتعلقة �ا قصد إجياد احللول الالزمة هلذه املشكلة حمل الدراسة وفك اللبس والغموض حوهلا
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  :التكوين الرياضي- 6-3

هو جمموعة من النشاطات واملمارسات املوجهة للفرد أو الشخص قصد �يئته  :التعريف االصطالحي-1- 6-3

  .)145فحة،ص1989صقر عاشور،(ه أحسن وجوإدماجه يف ميدان ما من أجل أداء مهامه على 

هو عبارة عن عملية منظمة ومنهجية مبنية على أسس علمية إلكساب الفرد  :التعريف اإلجرائي-2- 6-3

  .  القدرات واملهارات الالزمة لتتالءم مع إمكاناته من اجل الدفع به إىل أداء وإتقان عمله على أحسن وجه

  :االحتراف الرياضي- 6-4

 منتظمة بصيغة يباشره بان وذلك حرفة انه على لنشاطه الشخص ممارسة :التعريف االصطالحي-1- 6-4

  .)41فحة،ص2006درويش،خليل السعدين،(  للعيش كوسيلة عليه يعتمد مادي عائد حتقيق بغرض

عملية وعاملية من  شروط وفق يسري العادي ويفوق يتطور جنعله أن يعين شيء يف أو امليدان يف االحرتاف:لغة

  .)365فحة،ص2004ابونصري،(الدرجة العالية 

 الفردية بنوعيها الرياضية مارسةامل جعل هو الرياضي اجلانب يف الحرتافا :التعريف اإلجرائي-2- 6-4

و الرغبات حتت غطاء  حلاجات ا وإشباع للعيش وسيلة وجعله ومستمرة منتظمة بصفة مهنة أو كوظيفة واجلماعية

  .قانوين حلماية حقوقه ومعرفة واجباته

هي لعبة مجاعية تتم بني فريقني يتألف كل فريق من أحد عشر العب يستعملون كرة  :رياضة كرة القدم-6-5 

مستديرة ذات مقاييس عاملية حمددة يف ملعب مستطيل ذو أبعاد حمددة، يف �اية كل طرف من الطرفني مرمى 

ول كل فريق إدخال الكرة فيه عرب حارس املرمى للحصول على هدف، وحتكم مقابلة كرة القدم بأربعة اهلدف وحيا

حكام، حكم رئيسي وهو صاحب القرار، وحكمني مساعدين على التماس كل واحد منهما يف نصف جهة من 

املوسوعة ( األخضروبالسهر على السري احلسن للمباراة خارج املستطيل  امللعب، وحكم رابع يقوم بالتغريات

  .)112فحة،ص2002املنهجية،
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  :المشابهة  الدراسات السابقـة-7

لالنطالق منها يف دراسة موضوع  منهجية ان الفائدة من الدراسات السابقة و املشا�ة هي وضع أسس و أبعاد

تكوين العيب كرة القدم لكن لألسف مل جند وال دراسة وطنية سابقة عاجلت طرح  البحث وكذا يف مناقشة النتائج،

كان هناك بعض الدراسات املشا�ة خاصة األجنبية منها أما فيما خيص اجلزائرية   من ذلك على العكس مباشرة،

فهي دراسات كانت موجهة بنسبة كبرية حنو موضوع االنتقاء الرياضي و اخلصائص العمرية، ومبا أ�ما يعتربان جزء 

  .ذها كدراسات مشا�ة  على العموم من التكوين الرياضي ارتأينا ان نتخ

  : هذه الدراسات قسمت إىل

  :الدراسات األجنبية7-1

 العايل الوطين املعهد  جامعة الشيخ انتا ديوب بدكار، )رسالة ماجيستري( 2008/2009دراسة سمبا ديوف -أ

انعكاس نوعية تكوين الالعبني الشباب يف مراكز التكوين على كرة القدم "السنغال حتت عنوان  والرياضة للتعليم

نوعية وخصائص مراكز التكوين لكرة القدم يف متثلت يف  حبيث تناولت هذه الدراسة إشكالية  ،"يف السنغال

  .؟م السنغال وهل ما تقدمه يتماشى مع املعايري املقررة لنوعية التكوين يف كرة القد

وكان اهلدف من الدراسة هو تسليط الضوء على نوعية هذه املراكز واخلصائص اليت جيب ان تتوفر فيها إلعطاء  

يف  أداة االستبيانمستعمال  المنهج الوصفيوقد استخدم الباحث  تكوين جيد لالعبني الشباب يف السنغال،

  .مجع البيانات

جنوم  ديامبارس،:والالعبني الذي التحقوا باملراكز التالية  واملؤطرين واملدربني مسؤولوا مراكز التكوين مشلت :العينة

  .ليت فوت إ  جينرياسيون فوت، ،لوزيتانا

 بعض أنوقد توصل الباحث إىل النتيجة التالية  .أما الطرق اإلحصائية املستخدمة فقد اعتمد على النسب املئوية 

 ليس هائلة صعوبات يواجه فبعضهاكوين الت مركز يف الواردة الدنيا الشروط اآلن حىت تستويف ال التدريب مراكز

 القدم كرة ممارسة الصعب من جيعل مما العبامل حالة يف مشاكل أيضا يواجه بل الصغار، وإطعام الستيعاب فقط

   .اجليدة

  :موعة من التوصيات على النحو التايلجم قدم الباحث األخريويف 

 .السنغال مناطق مجيع يف) التحتية البنية شروط من األدىن احلد مع( املراكز مضاعفة - 

 مثال كو�ا  ديفوار كوت يف از ميمو  أسيك( أفريقيا يف وحىت أوروبا يف املستوى رفيعة مراكز مع شراكات إقامة - 

 ).به حيتذى

 كوينهمت متابعة من الشباب متكني أجل منكرة القدم هي نشاط مهين كباقي األنشطة  إفهام اآلباء بأن ممارسة - 

 .ضغوط دون

 .واالهتمام باملنشات الرياضية عموما خاص بشكل احلديثة املالعب بناء - 
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حيث تندرج ضمن دراسات  2بوردو جامعة فيكتور سيغالون) دكتوراه أطروحة(2010دراسة ايريك بييت -ب

الجتماعية لبناء ااالثنوغرافيا -تكوين العب كرة القدم اهلاوي" علوم االجتماع وعلوم الرتبية وهي  حتت عنوان 

حيث كان اهلدف من  هذا البحث هو دراسة التنشئة االجتماعية " يف كرة القدم عرفةوامل االستعداداتو وق ذال

كرة القدم هواة وحتليل ممارسات وأداء هؤالء الالعبني يف التكوين من حيث   والسلوكات واملعرفة الكروية لالعيب

 كرة العيبل والتصورات املمارسات دراسة على البحث ركز وقد الكمية و الكيفية الناجتة عن التنشئة االجتماعية

  .وأقرا�م أسرهم ،ربنيامل القدم،

  .وقد استخدم الباحث املسح االجتماعي االثنوغرايف  ويستعمل يف البحوث االجتماعية لدراسة ظاهرة  معينة 

نادي يلعب على مستوى املنطقة اليت ينتمي  ينشطون يف مستويات خمتلفة، مشلت ثالث أندية لكرة القدم: العينة 

عبارة عن مجعيات رياضية  النوادي الثالث ،وطينإليها ونادي يلعب على مستوى الرابطة ونادي يلعب يف القسم ال

هاوية  منخرطني يف االحتادية الفرنسية لكرة القدم وينتمون إىل مدن فرنسية متوسطة، وترتكز هذه األطروحة على 

سنة، وكذلك  18إىل  6حتقيق كمي يف مجع البيانات وفقا لالستبيان موزع على العيب هذه النوادي من عمر 

وقد خلصت . اختبار للقدرات البدنية واحلركية 18بطاقة مالحظة و 71مقابلة و 91حتقيق كيفي يرتكز على 

  :هذه الدراسة إىل النتائج التالية 

 أسر حتليل نأحيث   تسليط الضوء على التنشئة االجتماعية لالعبني اهلواة الذي يلعبون يف القسم الوطين - 

  .املتوسطة االجتماعية الطبقات من كانوا الالعبني غالبية أن إثبات املمكن من جعل الالعبني

  .املقارنة بني الالعبني الشباب اهلواة والالعبني املرتبصني احملرتفني وهي دراسة جلوليان بغرتان - 

    . %54.5أكثر أباء هؤالء الالعبني هم العيب كرة قدم  قدامى يف القسم الوطين  بنسبة - 

من حاالت الالعبني حىت قبل ان ينضموا إىل  %72اآلباء هم أول من يكونون الالعب اهلاوي وذلك بنسبة - 

ملن  %18.2يستمرون يف املدارس الكروية مث  ملن %35.9 إىلتناقص تالنادي،لكن أصبحت هذه النسبة 

  .الفعلي يستمرون يف مرحلة ما قبل التكوين و التكوين 

 ساعة 340 مقابل ا�م،أقر  بنيمن اللعب   ساعة 480 الالعبون أجرى املتوسط، يف اديللن االنضمام قبل  - 

  . األسرة مع

وهذا  ما مييز  االستطالع مشلها اليت الثالثة األندية بني يفصل لوجياو التكن من تميزامل ستوىامل أن البحث أظهر  - 

  .بني خصائص كل نادي يف أعلى التسلسل اهلرمي الرياضي

 الوطين املعهد كار،ا جامعة الشيخ انتا ديوب بد )رسالة ماجيستري( 2011/2012 ديديي باساندراسة -ج

دراسة حالة –حتليل الكشف و انتقاء الالعبني الشباب يف كرة القدم "السنغال حتت عنوان والرياضة للتعليم العايل

هل يؤثر فصل الوالدة يف  "  حبيث تناولت هذه الدراسة إشكاليةبالسغال، " - شباب مركز التكوين ديامبارس

وكان اهلدف من الدراسة هو  إذا كان نعم ما هي األسباب؟ العيب كرة القدم الشباب السنغاليني؟ كشف و انتقاء
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التحقق ما إذا كانت والدة الالعب يف وقت مبكر من السنة  أي تاريخ ميالده ميكن ان يكون له تأثري حقا يف 

لقياسات امستعمال  وصفيالمنهج الوقد استخدم الباحث  اكتشافه و انتقائه  أو حىت يف جناحه الحقا،

  .معلومات عن الالعبني ةوكذالك بطاق االنرتوبرمرتية 

وهم شباب يتابعون بنجاح اختبارات االنتقاء مبركز  سنة 17 ،16، 15العب بني  24 مشلت  :العينة

وقد توصل  .Tأما الطرق اإلحصائية املستخدمة فقد اعتمد على النسب املئوية واختبار ستيودنت .ديامبارس

ن يكون  عامل حاسم يف اكتشافه و انتقائه يف كرة أن تاريخ ميالد الالعب ميكن أالباحث إىل النتيجة التالية ب

القدم، وان الالعبني الذي ولدوا يف وقت مبكر من السنة ميلكون اكرب الفرص يف اكتشافهم وانتقائهم من طرف 

اجليد للعبة، وقد خرج الباحث مبجموعة من يرتجم فهمهم  املدربني  وذلك بسبب تطورهم السريع  وهذا ما

  :التوصيات

  .الزمين العمر من بدال الوزن أو الطول أساس على الشباب اختيار/  لكشفل أخرى معايري اعتماد - 

 الذين وأولئك األول النصف يف ولدوا الذين ألولئك النموذجية ا�موعة نفس يف منفصل اختيار و كشف - 

  .السنة من الثاين النصف يف ولدوا

  .السن يف الغش منع و األخرى الرياضية التخصصات يف النسيب العمر لتأثري الدراسة هذه متديد - 

  :الدراسات الجزائرية7-2

كلية العلوم   - قسنطينة – منتوري جامعة )أطروحة دكتوراه(2008/2009دراسة سالمي عبد الرحيم-أ

 الظاهري جلسميا نموال عواملد حتدي "الرياضية حتت عنوان اإلنسانية و العلوم االجتماعية قسم الرتبية البدنية و

) سنة18- 12(بعض مكونات اجلسم و النمط اجلسمي للتالميذ الذكور بأعمارل القياسات االنرتوبرومرتية، بداللة

 تساعد معايري حتديد شأنه من أسلوب أفضل هو ما " حبيث تناولت هذه الدراسة إشكالية يف بلدية قسنطينة،

بعض  أساس على األفراد، بني أو الفرد داخل النمو تقييم عملية يف والرياضية البدنية الرتبية وأساتذة  املربيني

 للقياسات ألعاملي التحليل بواسطة ستستخلص اليت العوامل خالل من سرتشح اليت األنثروبومرتية القياسات

  ؟اجلسمي النمط ناتو ومك اجلسم ومكونات األنثروبومرتية

 خالل املرشحة من األنثروبومرتية والقياسات الظاهري اجلسمي النمو عوامل حتديدوكان اهلدف من الدراسة هو  

-15(و )سنة 15- 12(العمريتني للمرحلتني النمو عن دقيقة معلومات توفري شأ�ا من اليت املستخلصة العوامل

 ممارسة يف قدرا�م واستيعاب  العمريتنياملرحلتني لتالميذ الظاهري اجلسمي النمو مظاهر لفهم هذاو ) سنة 18

  .الرياضي النشاط

  .ملالئمته مع طبيعة البحث وصفي بأسلوب الدراسة التطورية المنهج الوقد استخدم الباحث 

عينة  التجربة  و إبراهيمتلميذ من متوسطة ابن يزار  12 األوىلعينة  التجربة االستطالعية  مشلت  :العينة

 " احلراث طاهر سعدي " تلميذ من ثانوييت 20تلميذ من متوسطيت بن يزار و معزوزي و  40الثانية االستطالعية 
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 204و عينة البناء العاملي  مشلت  الدراسية الصفوف على متساوٍ  بشكل موزعني ،"بوالعيد بن مصطفى "و

  .تلميذ من خمتلف املدارس املختارة

) سنة 18- 15( العمرية للمرحلة الظاهري اجلسمي النمو لوحدات اجلانيب الشكل مستويات عينة تكونت 

 وبعض اجلسمي النمط مكونات وقياسات األنثروبومرتية القياسات استخدامومت مجع البيانات ب ،تلميذ 525من

  . الظاهري اجلسمي النمو عن تعبريًا اجلسم مكونات

حلساب املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري  SPSSأما الطرق اإلحصائية املستخدمة فقد اعتمد على برنامج 

  . و النسب املئوية ومعامل االرتباط ومعامل االلتواء

 لكال املستخلصة العوامل من املرشحة األنثروبومرتية القياسات خالل من وقد توصل الباحث إىل النتيجة التالية

 تقييم عملية يف مهمة جد وسيلة ستكون واليت مستويا�ا وحتديد اجلانيب الشكل شبكة بناء مت العمريتني، املرحلتني

 مهمة ووسيلة البدنية والرياضية، الرتبية حبصة اخلاصة الربامج وضع ويف للتالميذ، الصحية الناحية من النمو وتقومي

 الوصول شا�ا من واليت املالئمة األنشطة الرياضية ممارسة حنو املوهوبني التالميذ واختيار توجيه عملية أثناء ومكملة

  .مستويات أعلى إىل املناسبة باخلامات

معهد الرتبية البدنية والرياضية  3جامعة اجلزائر ) أطروحة دكتوراه( 2011/2012 دراسة بوحاج مزيان-ب

بعض القدرات البدنية واملهارية أثناء انتقاء  تقوميل تاختباراة بطاري"حتت عنوان سيدي عبد اهللا زرالدة اجلزائر

  دراسة ميدانية أجريت على فرق الرابطة اجلهوية باجلزائر وفرق–) سنة 19- 17(العبني كرة القدم  صنف أواسط

حيث تناولت إشكالية البحث مساعدة استعمال بطارية اختبارات لتقومي القدرات البدنية  لرابطة اجلهوية بوهران،ا

يف عملية انتقاء العيب كرة القدم صنف أواسط، وكان اهلدف من الدراسة وضع أسس ومعايري علمية واملهارية 

لتسهيل وضبط عملية االنتقاء من خالل وضع بطارية اختبارات للتقومي البدين واملهاري واالستفادة من التقنيات 

  .اءاحلديثة يف هذا ا�ال وكذلك توعية املدربني وتطويرهم يف عملية االنتق

  .بأسلوبه املسحي الذي يتالءم مع طبيعة املوضوع المنهج الوصفيواستخدم الباحث 

أما العينة اليت أجريت عليها بطارية ، ) مدرب ومسؤول الفريق( أجريت معهم املقابلة فرد30اشتملت على  العينة

وقد   فريق من رابطة وهران، 15العب من  60فريق ينتمون الر رابطة اجلزائر و 26العب من  104 االختبار 

  .استخدمت طريقيت املقابلة واستعمال بطارية االختبارات جلمع البيانات و املعلومات

احث إىل ، وقد توصل الب2أما الطرق اإلحصائية اليت عاجل �ا الباحث بياناته هي النسب املئوية واختبار كا

 عمل هو االنتقاء أثناء عملية ومهاريا بدنيا الالعبني قدرات لتقومي اختبارات بطارية استعمالالنتيجة التالية وهي 

 طريقة هو وكذا به، تطبيقه والتعامل من يتمكن حىت ومهنية علمية كفاءة املدرب من يتطلب ومنجي علمي

 حقيقة معرفة على يساعده وهذا ما ومقننا، موضوعياتقديرا  الالعبني تقدر أ�ا حيث له ومساعدة مدروسة
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 مستوى إىل �م للوصول الذي سيطبقه التدرييب الربنامج نوعية اختيار وكذا  معهم، سيتعامل الذين الالعبني

   :وقد خرج الباحث مبجموعة من التوصيات منها  ،معني

إلزام كل املدربني بتطبيقها  وحماولة االنتقاء، بعملية اخلاصة االختبارات من جمموعة على حيتوى كتايب دليلاقرتاح 

  .خاصة يف املستويات العليا

 تتالءم كي اجلزائريةالبيئة  يف القدم كرة العيب انتقاء يف خاصة اختبارات بطاريات وتكيف اعتماد ضرورة

  .واألعمار املستويات مجيع على الشخصية ومتطلبا�م

 اخلربات تبادل أجل من كذلك جديد، هو ما كل من لالستفادة واملسريين للمدربني مومسية تكوينيةدورات  فتح

  .القدم كرة جمال يف الصاعدين هؤالء منها يستفيد كي

 النتائج معاجلة طريقة وكذا ضوئية، أقراص يف االختبارات بطارية باستعمال االنتقاء لعملية حية مناذج وضع

  .استعماهلا على املدربني حيفز حىت  وتقديرها،

 "حتت عنوان 07/2016/ 15العدد العاشر يف  منشورة في مجلة التحدي و آخرون دراسة عباسي زهرة-ج

حيث تناولت إشكالية " القدم لكرة اجلزائريني املرمى املهاري حلراس واألداء بالنفس الثقة مستوى بني العالقة دراسة

املرمى اجلزائري وبني أدائه الرياضي وفيما تتمثل هذه البحث العالقة بني مستوىل الثقة يف النفس لدى حارس 

وكان اهلدف من هذه الدراسة هو معرفة الدور الذي تلعبه صفة الثقة يف النفس لدى حارس مرمى كرة  العالقة،

  .القدم وكذلك ومدى تأثري مستوى الثقة على أدائه

  .وقد استخدمت الباحثة  املنهج الوصفي الذي يتالءم مع موضوعها 

ونفس العدد من الرابطة  من نوادي الرابطة األوىل احملرتفة مرمى حارس13 ،حارس مرمى 26متثلت يف  لعينةا

  .وقد مت مجع البيانات باستعمال مقياس حالة الثقة الرياضية وبطاقة املالحظة ، الثانية احملرتفة

االحنراف  –املتوسط احلسايب  –املدى  –النسب املئوية (أما الطرق اإلحصائية فاستعملت اإلحصاء الوصفي 

  ).اختبارات لقياس الفروق الفردية –معامل االرتباط (و اإلحصاء التحليلي) معامل الفاعلية –املعياري 

يف النفس يف الرابطة عاليةن حراس املرمى اجلزائريني يتمتعون بثقة أوقد توصلت الباحثة إىل النتيجة التالية وهي 

املمارسة الرياضية ال يؤثر يف صفة الثقة يف النفس فهم يتصفون بالثقة الزائفة أما من ن مستوى أاألوىل و الثانية و 

خالل فاعلية األداء فهي معدالت كارثية بالنسبة حلراس الرابطتني مما يؤدي �م إىل عدم التألق عندما يواجهون 

 املنتخب الوطين يالزمون مقاعد قع العملي أي عندما يشاركون يف املنافسات القارية  أو عند استدعائهم إىلاالو 

  .البدالء
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  :المشابهة السابقة و مناقشة الدراسات 7-3

حاول عرض نعناوين هذه الدراسات أ�ا هلا عالقة مع موضوع حبثنا يف بعض املتغريات سكما هو موضح من 

  :هذه العالقة بشيء من التفصيل 

ن هناك اتفاق يف بعض املتغريات فالدراسات أن صياغة املوضوع ختتلف إال أبالرغم من  :من حيث الموضوع /أ

ث البح اخالل هذ وقد سلط الضوء من اهتمت مبوضوع التكوين الرياضي )سمبا ديوف(دراسة  كاألجنبية منها  

ن على خصائص مراكز التكوين يف السنغال وما تقدمه من نوعية يف تكوين العيب كرة القدم الشباب والكشف ع

ن هذه املراكز هي عبارة عن استثمارات أالنقص الذي تعانيه هذه األخري مقارنة مبراكز التكوين يف أوربا مع العلم 

  .فبالرغم من ذلك إال إ�ا ال تواكب مراكز التكوين يف اخلارج ،لألندية األوربية لالستفادة من هؤالء الالعبني

تكوين الالعب اهلاوي يف فرنسا من اجلانب االجتماعي و صاحبها   فقد عاجل ) ايريك بييت(أما الدراسة الثانية 

الذي يؤثر بشكل كبري على مساره حيث مسحت هذه الدراسة بتسليط الضوء على العبىي األقسام الوطنية مما 

أزاح الغطاء عن الفرق بني مستوى القسم الوطين و األقسام احملرتفة يف فرنسا من حيث وضعية الالعب خارج 

  .ان وكذا الظروف احمليطة به وكذلك مستوى التكوين بني الالعبني يف مجيع اجلوانبامليد

أما فيما خيص الدراسات اجلزائرية فدراسة عباسي زهرة اليت عاجلت اجلانب النفسي حلراس املرمى والدور الذي  

هذا اجلانب وذلك  منرية الكبري الذي يعانيه حارس املرمى يف األندية اجلزائ ضعفيلعبه يف أدائه توصلت إىل ال

  .رة سلبية يف مشواره و بسبب نقص التكوين الذي يتلقاه و الذي يؤثر علية بص

على جانب االنتقاء والذي يعد مدخل �ما فقد سلط الضوء ) بوحاج مزيان(و  )ديدي باسان (أما دراسة 

فقد استفدنا  ، لذايف بدايتهم ل الكشف والتوجيه اجليد لالعبني الشبابأجللتكوين الرياضي فهو عنصر مهم من 

منهما خاصة يف اجلانب النظري إلثرائه وكذلك توضيح مسار هذه العملية و األسس العلمية املبنية عليها كما 

ساعدتنا يف وضع بعض أسئلة االستبيان كما اشرتكت هاتان الدراستان مع دراسة سالمي عبد الرحيم يف 

هم مميزا�ا يف مجيع اجلوانب مما خيدم يف وضع منهجية التدريب يف جمال أخصائص الفئة العمرية الواجب دراستها و 

  .التكوين للفئات العمرية 

املالحظ هناك اشرتاك يف نفس املنهج وهو املنهج الوصفي جبميع خصائصه وهو : من حيث المنهج المتبع/ب

ليصبح منهج  نا املنهج املقارن،الذي يتفق مع الدراسة احلالية إال ان يف موضعنا وزيادة على هذا املنهج وظف

  .دراستنا وصفي مقارن

إىل  12مجيع الدراسات كانت عينة حبثها هم العيب ومدريب كرة القدم يف الفئة العمرية من : من حيث العينة/ج

البحث وهم مدريب كرة القدم للفئات الصغرى إال دراسة سالمي عبد الرحيم   ةسنة وهذا ما يتشابه مع عين 19

  .نة مأخوذة من التالميذ الذكور إال أ�ا اشرتكت يف متغري السنكانت العي
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ومتغريا�ا  ض جوانب الدراسةاليت اتفقت مع موضوع حبثنا يف بعو من خالل الدراسات السابقة الذكرأخريا و  

ة حاولنا من خالهلا االستفادة من أهم النقاط اليت ختدم موضوع حبثنا من خالل احلصيلة املعرفية وضبط العين

جل الوصول إىل نتائج علمية وعملية أوالوسائل اإلحصائية وصياغة األهداف وكيفية معاجلة مشكلة البحث من 

  .قيمة
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   : تمهيد

  كرة القدممراحل   أهمالعام  بداية ملرحلة من  هذاحيث يعترب  1885سنة  لقد أخذ االحرتاف الرياضي صيغته القانونية

نادي  إىلانضم قد و  أول العب حمرتف يف تاريخ كرة القدم االسكتلندي" ألنججيمس " كان قد  و  ،مت االعرتاف به أين

يف حذائه سرا بعد  أجرهحيث كانوا يضعون لالعب  1885غري رمسي قبل عام  كان  لكن االحرتاف شيفيلد اإلنكليزي

   .املباريات

 ،التنظيم واجلانب اإلداري وشعبية اللعبة :من مستويات عديدةمنها االجيايب على كرة القدم األثرظهور االحرتاف كان ل

تفرغ احملرتفني  إىلظهور االحرتاف  أدىقد و  ،سابقا جنما حمبوبااملنبوذ أصبح الالعب احملرتف  األعوامومع مرور 

ارتفع مستوى األداء وجذب املاليني إىل املالعب قبل ظهور اإلذاعة والتلفزيون ومع مما أدى إىل  )كرة القدم(لوظيفتهم  

 ناديا 12بدء أول دوري منظم لكرة القدم تصاعد عدد األندية يف بريطانيا  إىل أرقام كبرية فبعد الدوري االجنليزي ب 

  .ونظم بعد ذلك الدوري األوريب  1891والدوري االسكتلندي يف  1890الدوري االيرلندي يف  أبد 1888يف 

 ادركم تفرغا تامايكون متفرغا أن ناديه يف أي وقت حيتاجه و  الوامرالالعب  ميتثلملعىن احلقيقي لالحرتاف هو أن ن اإ

مستوى إىل تقي ري ات اليت البد وأن يقوم �ا جتاه ناديه لمن الواجبات وااللتزام الكثري نه مثلما له حقوق فعليهأ

  .االحرتاف

حنو  االنطالقو من كبو�ا  من ولوج عامل االحرتاف للحاجة إىل التغيري والنهوض يف اجلزائر كرة القدمكان البد ل 

و اخلروج  وذلك يف مجيع النواحي اإلدارية منها والرياضية العاملية لتصل إىل مستوى املنتخبات األوروبية واألداء املتميز

  .أحناء العامل مجيع من عامل اهلواية ملواكبة تطور اللعبة يف
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  :ماهية الهواية و االحتراف - 1 

  لألنديةفامليزان الدقيق  املوضوعات اليت اهتمت �ا الدورات االوملبية احلديثة هو موضوع اهلواية واالحرتاف، أهمان 

ن ال أواحدة أي  لظروف ايعمجوهم خيضعون فيها هو إتاحة الفرصة للمشرتكني يف املسابقات الرياضية ليشرتكوا 

  . فئة أخرى دون سعي منها ألي مكسب مادي  ارسهامتفيما  ،عيشلل فئة مصدرتخذها ت

ويف التوجيه ويف روح املناضل و العائد  هذا اخلالف اجلوهري يف حياة املتنافسني يتبعه خالف يف االستعداد الرياضي   

حيمل  فيماخطر ما يف اهلواية واالحرتاف  هو اجلمع بينهما من باب التحايل والكسب املادي املسترت أو  ،املادي املتوقع

واهلواية تعين يف  ،املسابقات ويف البيئة الرياضية يفكل وضع على حقيقته حىت تتوفر   إلظهاراملشروع الرياضي جهدا 

  .معنوية أومكاسب مادية  أيالرياضية دون انتظار  األنشطةبسط صورها ممارسة أ

ويكون له دخل من هذا العمل وفق  ،مساعد للمدرب أومدربا  أويقوم الفرد بالعمل العبا  أنبينما االحرتاف هو 

  .شروط يتم االتفاق عليها مسبقا أوعقود 

بعمل لقيام للنشاط بشكل رئيسي وبصفة معتادة له توج" بأنهيعرف البعض االحرتاف :تعريف االحتراف 1-1

 ."مباشرة نشاط يتخذ وسيلة لتعيل صاحبه و لتشبع حاجاته " بأنه آخرونويعرفه " معني بقصد الربح

 بأناالحرتاف يف معناه العام يعين ممارسة الشخص لنشاطه على انه حرفة وذلك  أنويتبني من هذين التعريفني 

االحرتاف باملعىن القانوين يستلزم توفر  أنويتبني من ذلك  قيق عائد يعتمد عليهيباشره بصفة منتظمة بغرض حت

 :عنصرين 

 يباشر الشخص نشاطه بصفة منتظمة و مستمرة  أن: األول

  )53،صفحة2006درويش والسعدين،(يعد العائد الذي حيصل عليه من هذا النشاط مصدر الرزق الرئيسي أن :الثاني    

مناسبا  أجرااليت يكسب منها الشخص الرياضي  األعماليعد االحرتاف الرياضي  من :الرياضي  االحترافمفهوم    

حيث يلزم الالعب من ممارسة النشاط الرياضي مهنة يباشرها بصفة منتظمة ومستمرة �دف حتقيق  ،للمجهود الذي يقدمه

 أساسية أركانيكون هلا  أن باالحرتاف جيلذلك فعملية  ، )743،صفحة2001،ويل واخروناخل(يعتمد عليه مادي عائد

  .بينهما تفق عليهاملعقد التتمثل يف النادي والالعب و 

 يتصف النشاط الرياضي أنلكي يتحقق االحرتاف الرياضي جيب :العناصر المكونة لالحتراف الرياضي 1-3  

يكون النشاط الرياضي املتخصص هو مصدر الرزق الرئيسي لالعب بل يستلزم فوق ذلك  أنباالنتظام واالستمرارية و 
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وبناءا على ذلك  ،يكون هنالك عقد احرتاف مربم بني الالعب والنادي وهذا ما تنص عليه دائما لوائح االحرتاف أن

  :جيب أن تتوفر ثالث عناصر أساسية حىت ميكننا اعتبار الالعب حمرتفا

 .ستمرار يف ممارسة لعبة كرة القدماالنتظام و اال - 1

 .تشكل لعبة كرة القدم مصدر رزق رئيسي للعيش أن - 2

 .حرتاف بني الالعب و النادييثبت االعقد هناك يكون  أن - 3

 :الالعب و النادي الرياضي المحترف-2

 جبانبها  أخرىمهنة  أيتسمح له مبزاولة  ال أساسيةهو الذي يتخذ من اللعبة مهنة   :الالعب المحترف  2-1

   .اشرتاكه يف املباريات والتدريبات مرتبات شهرية تبعا لبنود العقد املربم بينه وبني النادي   مقابلويتقاضى 

الالعب الذي يتقاضى نضري ممارسة كرة "الالعب احملرتف هو  أنالئحة احرتاف كرة القدم السعودية   أوضحت قد و

حبيازة كان يتمتع   إذاعب حمرتفا ويعد الالالنادي بينه وبني ت مبوجب عقد حمدد املدة أالقدم مبالغ مالية كرواتب ومكاف

  ).102،صفحة2009اجلاف،(مكافئة مالية آوعقد مكتوب مع نادي ما ويتقاضى راتبا 

و  09- 95 األمراحملرتف مت ذكره بوضوح يف  يمفهوم النادي الرياض نإ :المحترف يالنادي الرياض 2-2

نوادي تؤسس مهامها على نشاط رياضي دائم  ،رتفةاحملرياضية التعد النوادي :واليت تصرح  20باخلصوص يف املادة 

ويكون هدفها حتقيق نتائج رياضية مقابل  ،طبيعيون ومعنويون أشخاصبواسطة حصص متنوعة الطبيعة يوفرها 

  . )20،املادة 03،1995-95أمر(أجرة

املتعلق بالرتبية البدنية والرياضية فان النادي الرياضي احملرتف هو الذي  10- 04من القانون رقم  46وحسب املادة  

وكذا   ،جرأوتشغيل مؤطرين ورياضيني مقابل  األجرواملنافسات الرياضية املدفوعة يتوىل على اخلصوص تنظيم التظاهرات 

الشركات  أشكالحد أخذ أنه ميكن للنادي الرياضي احملرتف أ على املادة تنصكما  ،كل النشاطات املرتبطة �دفه

  :التالية

  .األسهمالشركة الرياضية ذات *                    .احملدودة املسؤوليةالشركة الرياضية ذات *

يكون شريكا يف نادي رياضي  أن وأيؤسس  أناعتباري  أوشخص طبيعي  أوميكن لكل نادي  47وحسب املادة 

تشكيل صندوق  إىلذات املسؤولية احملدودة احملققة من املؤسسة الوحيدة الرياضية  األرباحختصص جممل  ،حمرتف

كان يسعى للحصول   إذاويعد النادي حمرتفا للرياضة ، هذه الشركة رأمسالالحتياطات عندما ميتلك  النادي الرياضي ا

وعليه فالنادي الرياضي احملرتف هو النادي الذي يبحث على   ،الرياضية أنشطتهارسة على املوارد املالية من خالل مم

  .)2004اجلريدة الرمسية،(كسب و ربح املال من خالل املشاركة يف املنافسات الرياضية 
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املنتشرة يف مجيع ميادين املؤسسات  يعد عقد الالعب احملرتف عقد كباقي العقود: مفهوم عقد االحتراف الرياضي-3

  .العامة اليت حتكم مجيع العقود األحكاملذلك تطبق عليه مجيع  ،االجتماعية

ن يقدم للنادي الرياضي املتعاقد اوهو عقد حمدد املدة يتعهد مبقتضاه الالعب ب :الرياضي  االحترافتعريف عقد  *

  .)34-33اتصفحال،2005فياليل،(جر معني متفق عليهأالبدنية وذلك لقاء  وإمكانيتهمعه كل قدراته 

اليت تصدرها االحتادات الرياضية واليت تنظم عقد  االحرتافلوائح  تعد :الحتراف الرياضياالطبيعة القانونية لعقد  *

وخضوع عقد االحرتاف هلذه  ،عقد االحرتاف إبرامهمالذي يلتزم به املتعاقدون عند  املصدر املادياالحرتاف مبثابة 

التشريعات اخلاصة بالعمل وضعت هلا القواعد  أنعلى الرغم من  ألنهاللوائح ال يتناف مع طبيعته كعقد عمل وذلك 

املشروع يف معظم الدول غالبا ما يرتك كثريا من التفاصيل تكون قابلة للتغيري  أن إالالعامة والتفصيلية  واألحكام

لكي  ألحكامهااملنفذة  وألوائح والقرارات املنظمة هلا ال إصداريف  اإلداريةمفوضا اجلهات  ،باختالف الظروف و البيئة

درويش (ل عمل يتمتع به قانون العمل من الصفة الواقعية ووجوب مالزمته ك ايتسم التطبيق باملرونة الالزمة وذلك مل

  .)189صفحة،2004،وآخرون

  :بات الناتجة عن عقد االحتراف جااللتزامات و الوا 3-1

باعتباره عامال لدى النادي خيضع اللتزامات هي العب كرة القدم احملرتف :الالعب المحترف التزامات 1- 3-1

  :يلي  اميكن توضيح تلك االلتزامات فيم و ،نفسها اليت خيضع هلا غريه من املوظفني

املشاركة يف التدريبات و املباريات  أيالعمل املتفق عليه بأداء  أساساالعب كرة القدم احملرتف كباقي العمال يلتزم *

  .�ا من قبل النادي املتعاقد معه هإخبار واملسابقات اليت يتم 

  .أدائهحد يف أفال ينوب عنه ن يقوم بالعمل املكلف به بنفسه أيلتزم الالعب ب*

كما الجيوز له  ،أخرىجهة  أيةعمل مع  بأيالعمل املنوط به فال يرتبط  ألداءيتفرغ  أنجيب على الالعب احملرتف *

  .دون موافقة خطية من النادي أخرنشاط رياضي  يفيشارك  أن

وتعليمات خاصة بتنفيذ العمل سواء كانت صادرة من  أوامرمن  إليهجيب على الالعب االمتثال لكل ما يصدر *

لتعديالت اليت ا أواملباريات  ل بدءقبب يلتزم باخلطط اليت يضعها املدر  فهو ،من اجلهاز الفين أوللفريق  اإلداريهاز اجل

 اإلضراريسلم له ويف حالة  ومجيع ما أموالهيلتزم الالعب باحملافظة على ممتلكات النادي و كما  ،سري املباراة أثناءتكون 

  ).743،صفحة2001،ويل وأخروناخل(ا يكون مسؤوال عن تعويض النادي عن قيمتهاا�فقد أوعند ردها  أو�ا 

حكرا عليه دون الرياضي الذي يقوم به الالعب احملرتف جمموعة من االلتزامات على الالعب  األداءكما تفرض طبيعة 

  :ومنها مايلي  غريه من العمال
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 األمراضحرتاف خايل من يلتزم باحملافظة على صحته وعدم تعرضه للخطر فالالعب يعترب عند توقيعه على عقد اال*

  .من الناحيتني البدنية والصحية مقبواليكون  أنب جي لذا ،ذ بنودهاليت حتول دون تنفي اإلصاباتو 

استمر املرض لفرتة  وإذا ،واجباته أداءمن اللعب و  مينعهمرض  أو إصابة أيالنادي عن  إخباريلتزم الالعب بضرورة *

  .ن يتقدم للفحوصات الطبية اليت يطلبها النادي منهأطويلة فعليه تقدمي شهادة مرضية بذلك و 

 مع االلتزام اليت يقررها املشرف الغذائي  األغذية إالاحملرتف ال يتناول  فالالعبي معني ائنظام غذ بإتباعااللتزام *

  .املواعيد املقررةب

البطولة اليت يشارك أو فقا لطبيعة املباراة و الراحة والتدريب ويتتحدد ذلك االلتزام باملواعيد اليت حيددها النادي للنوم و *

بعد   إاليسافر خارج مقر النادي  يف املكان الذي حيدده له النادي فال باإلقامةعب يلتزم الال، كما فيها النادي

  .ذلكعلى احلصول على موافقة خطية 

مسبق من مسؤويل النادي  بإذن إال اإلعالم أجهزة أوحافة صلل أحاديث أوبيانات  بأي اإلدالءيلتزم الالعب بعدم *

يليب فورا  أنانتظام الراتب الشهري احملدد جيرب الالعب احملرتف على كما أن    الناديحلتضر تصرحياته مبصا أالوعلى 

 أوضاعغري مقبول يدخل يف  أويتبع التعليمات الالزمة طبقا لالئحة وأي غياب غري مصرح به  نأاالستدعاء من ناديه و 

االحتاد (من الئحة االحرتاف لالعب الفرنسي يف كرة القدم  33الداخلية للنادي حسب املادة   األنظمة

  . )33،املادة2000الفرنسي،

  :ا حيتاجها الالعب احملرتف واليت جتعله يلتزم ببنود عقده مع ناديه وهي  أساسيةعناصر وهناك    

محاية عندما يؤدي ما عليه من التزامات وواجبات وذلك مقابل احلصول على حقوقه طبقا  إىلحيث حيتاج : لحمايةا*

 .للعقد املتفق عليه

كل  التدابري اخلاصة   بإجراءالالعبني احملرتفني  مستقبلمني أخاصة الرعاية االجتماعية والطبية  فيجب ت: لرعايةا*

  .منيأبالت

يكون لتوعية الالعبني عامل هام ملعرفة  أنلذا جيب  االنتقاالتلوائح معظم الالعبني ال يعرفون تفاصيل  :وعيةتلا*

  .تفاصيل لوائح وعقود احرتافهم

 األمر ،احملرتفعب اللباحد املساس باحلياة اخلاصة  إىلولوائح االحرتاف تفرض على الالعب التزامات خاصة قد تصل 

 أو نه املساس بصمعته الرياضيةأتصرف من ش أيما يقع على عاتقه احلذر من ك،تقييد حريتهم إىلالذي يؤدي 

- 17اتصفحال،1995احلنفي،(حبالته الصحية وهذه من املسؤوليات اليت ينفرد يها الالعب احملرتف أو األخالقية

18(.  
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  :التزامات النادي الرياضي تجاه الالعب المحترف 2- 3-1

و هو  األعمال أصحابمع الالعب بوصفه صاحب عمل بااللتزام الرئيسي الذي يلتزم به مجيع  املتعاقديلتزم النادي 

ناجتة عن االتفاق بني الطرفني واملنصوص عليها يف لوائح االحتاد فهي التزامات ثانوية  األخرىااللتزامات  أو األجوردفع 

  .)21صفحة،1995احلنفي،(ويف بنود عقود االحرتاف لألنديةواللوائح الداخلية 

مصدرا أساسيا من الذي يقع على النادي  األجريعد االلتزام بدفع ":لالعب المحترف األجردفع "االلتزام الرئيسي-ا

احلصول على مصدر  و املتمثل يف واهلدف من احرتافه  إليهااليت يسعى  األساسيةحيقق لالعب احملرتف الغاية شأنه 

يكون حمددا  أنبل وتتطلب  األجرلوائح االحرتاف وكذلك مناذج العقود تنص دائما على  أنحيث جند  ،رزق ثابت

نادي بدفع راتب يلتزم ال أننصت على  واليتمن الئحة احرتاف الالعب السعودي " 5"ومن ذلك املادة ،حتديدا دقيقا

 .)5،املادة2000-99السعودي،االحتاد(األخرىجانب االلتزامات  إىلوذلك  ،أدىنشهري ال يقل عن سنة كحد 

الالعب يتمتع  إعدادباعتبار النادي هو املسؤول عن تكوين و :السلطات التنظيمية و التأديبية للنادي الرياضي-ب

التعليمات  أوالالعب بالربنامج التدرييب  إخاللاليت تتناسب مع  التأديبيةوحده بالسلطة الالزمة لتوقيع اجلزاءات 

النادي حلظة توقيع الالعب عقد االحرتاف حىت فسخه ويف مجيع األحوال فان اجلزاءات تطبق بناءا اإلدارية وتبدأ سلطة 

على قرارات يتخذها جملس إدارة النادي ويبلغ �ا الالعب واحتاد الكرة حيث يكون هلذا األخري سلطة تعديل اجلزاءات 

 .)90،صفحة2006، السعدايندرويش و (مم جيعلها مالئمة للمخالفة اليت يرتكبها الالعب

املكافئات و  أن يعطي كل نادي جيب  أنمن الئحة االحرتاف الفرنسي لالعبني احملرتفني على "26"كما نصت املادة 

يوم يف �اية الشهر احملدد يف  أخرالالعبني وفقا للعقد املربم بينهم من  إىلمن النادي  األخرية ترسل أنالرواتب وجيب 

فان  أيام 5يف حالة عدم تسديد النادي لراتب الالعب احملرتف ملدة " 4"يف الفقرة "24"كما نصت املادة ،العقد

من  27املادة  كذلك ،ا�لس املختص بالقضاء العايل التابع للجنة الوطنية لكرة القدم إىلالالعب يرفع اخلالف 

جل احتياجات أمني االجتماعي من أ�تم بالت أنعلى  لقانون جيرب النوادياالالئحة الفرنسية لالحرتاف تشري إىل أن 

  . )27-26- 24،املواد2000االحتاد الفرنسي،(العمل واحلوادث واألمراض اليت حتدث لالعبني 

  :النادي الثانوية لالعب المحترف التزامات -ب

  :ثانوية تقع على عاتقه منها أخرىك التزامات فهنا األجرانب التزام النادي بدفع ج إىل

  .وائح املوضوعة من قبل االحتاد الرياضي لكرة القدم اللاالحرتاف يف كرة القدم داخل  إدارةهو املسؤول عن *

  .العيب النادي احملرتفني كأحدن يطلب من االحتاد الرياضي تسجيل الالعب  أعقد االحرتاف ب إبراميلتزم النادي فور *
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  :مستواه مثليساعد الالعب احملرتف على الرفع من  يلتزم بكل ما*

قاعات لرفع الكفاءة  - بديلة مساعدة يف التدريب  أدوات - مالعب التدريب  -ومالعب رياضية أجهزةو  أدوات- 

طبية  أجهزةمتخصصون و  إداريون ،مستوى أعلىعلى  أكفاءمدربون  - مستوى ىعلأجمهزة على تكون و  البدنية

  .)106،صفحة1985الشافعي،(ونفسية

مني ضد اإلصابة داخل أالت(جانب الرعاية الصحية الشاملة إىلن املناسب لالعب االغذاء واملكيلتزم النادي بتوفري *

  ).الوفاة أوامللعب وحىت حالة العجز 

 :  كما يلتزم النادي الرياضي بعمل سجالت خاصة بكل العب حمرتف يسجل �ا كل من

 . احلالة الصحية ونتيجة التحليالت والفحوصات الطبية املستمرة على الالعب   -  أ

 .خالل فرتات زمنية حمددة احلالة البدنية اليت يتمتع �ا الالعب وتسجيل مستواه   -  ب

 . الالعباجلزاءات و العقوبات واخلصومات اليت تقع على   -  ت

 ،والذي يشمل التدريبات و املبارياتنضباط يف تنفيذ الربنامج التطبيقي املوضوعي لالعب احملرتف االحالة   -  ث

ن يوفر لالعب احملرتف يف كرة القدم أاالنصراف والنوم واالستيقاظ وتناول الغذاء وكذلك جيب على النادي  ،احلضور

 : نسخا من

 االحرتاف الرياضي لكرة القدم ولوائح   أنظمة. 

 ولوائح النادي الرياضي  أنظمة. 

 238،صفحة2004حسنني،درويش و (مني املطلق على الالعبأصورة من عقود الت(  . 

    :االحتراف في الجزائر -4

مبشرا لبداية عهد  1999/2000فقد كان املوسم الرياضي  ،لقد بدأت كرة القدم اجلزائرية تتهيأ للمغامرة االحرتافية  

 أخرياتستعد  اجلزائريةكرة القدم  بدأت ،يف اجلزائر فبعد عدة سنوات من الرتدد والرتقب األوىلجديد بالنسبة للرياضة 

احرتافية وهكذا فقد صادقت اجلمعية العامة لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم على  جتربةاحلاسم وخوض  الختاذ القرار

واملتعلقة بنظام املنافسة الوطنية  3/07/1998التوجيهات اجلديدة لوزارة الشباب والرياضة خالل دور�ا املنعقدة يف 

 99/2000فريق يف املوسم  12سنوات ب  3يف اجلزائر سيمتد على  ةكرة قدم احرتافي  إقامةمن هذا فان  ،اجلديد

ورياضية يتحكم فيها  إدارية ومالية وهيكليةات  فقد شكل هذا األخري خنبة كرة القدم اجلزائرية واليت ختضع لعدة متطلب

 ملوسميف افريق  16مث يف النهاية إىل قسم االمتياز متكون من  2000/2001فريق يف املوسم 14مث  ،دفرت شروط

2001/2002.  
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تونس ومصر مثارها األوىل حيث فازت مصر بكأس إفريقيا  الدولتني الشقيقتنيويف هذا الصدد فقد أعطت التجربة عند 

ي و صفاقصالنادي الما حصل مع اإلفريقية للنوادي كلكؤوس ااألندية التونسية  تاحتكر كما  1998ببوركينافاسو 

  .1998الرتجي الرياضي سنة 

حيث قامت الدولة  كان حتمية،  الرياضيهذا املعرتك  إىلن الدخول أ إالمن االحرتاف  األندية رؤساءومع ختوف 

إال أننا بالرغم من هذا  ،االحرتافعامل إىل الالزمة لألندية �دف تذليل الصعوبات للدخول املادية بتقدمي املساعدات 

تأسيس االحرتاف "نشهد هجرة الالعبني حنو تونس و اخلليج العريب واىل دول أخرى هلذا يرى رئيس احتاد الكرة السابق 

 ".ن تتقدم أكثر يف احملافل الدوليةأو  ضرورة بالنسبة لكرة القدم اجلزائرية اليت ال جيب أن تتأخر عن الركب 

الكلية  عاناتاإلعلى  عتادواا من املسريين الذين غالبا على مستوى النوادي ال تزال لدى العديد اآلراءان ف بالتأكيدو 

 ،الرعاية( أخرىيف الوقت الراهن حتتاج النوادي للبحث عن مصادر متويل و  هنأ إال ،سلبية لسلطات العمومية بنواديهمل

عد النتائج احملققة من طرف بخوض التجربة االحرتافية  خاصة  األمهيةفمن  ،)عائدات املالعب وغريها ،اإلشهار

اهلادي (حممد روراوة إىل جتسيده يف البطولة اجلزائرية السابق اجلزائري املنتخب وهو املشروع الذي يسعى رئيس االحتاد

  .)112،صفحة2012رعاش،و 

 20الشطر الثاين من املادة  25/02/1995املؤرخ يف  09- 95 األمرينص ):دفتر الشروط(السند القانوني -5

املقررة يف التشريع والتنظيم الساري مفعوهلا و  املتعلقني  لألحكامخيضع تأسيس النوادي الرياضية احملرتفة (ن أعلي 

  ).بالشركات التجارية

 األنديةنه متارس هذه أ 22عن دفرت الشروط من طرف الوزير املكلف بالرياضة  واملادة  21يف املادة  أوضحكما  

  .)09- 95أمر(والرابطات الرياضية  لالحتاديات األساسيةاحرتام التنظيمات والقوانني  إطاراحملرتفة نشاطا�ا يف 

  :و األعباءأدفتر الشروط 5-1

  أحكام عامة: أوال

تتا�ااك مـن طـرف لتقنية الواجب  ا   املادة1: يهدف دفتر األعباء هذا إىل حتديد السيما الشروط وااللتزامات

ية  الشركات والنوادي الرياضية احملترفة للمشاركة واالندماج يف أنظمة التظاهرات واملنافسات الرياضـ

ة ـ ي ية الوطن راف االحتاديـة الرياضـ شـ إ  االحترافية اليت تنظمها الرابطة الوطنية الرياضية احملترفة حتت 

 املعنية، طبقا ألحكام املرسوم التنفيذي رقم 06-246 املؤرخ يف 13 رجب عام 1427 املوافق 8 غشـت
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ية وانني األساسـ لقـ د ا د ـ حي و  سنة 2006 الذي يضبط األحكام املطبقة على النادي الرياضي احملترف 

 النموذجية للشركات الرياضية التجارية.

ء حتـت ا ـ األعب  املادة 2 : تلتزم النوادي الرياضية احملترفة بتطبيق الشروط  وااللتزامات املنصوص عليها يف دفتر 

 طائلة احلرمان من املشاركة يف البطوالت االحترافية.

ها ـ  املادة 3 : يلتزم النادي الرياضي احملترف باكتتاب دفتر األعباء بعد إجراءات املوافقة الداخلية ضمن هياكل

 ويوقع املمثل الشرعي للنادي على دفتر األعباء.

   الشروط وااللتزامات يف جمال التأطري الرياضي والتقين والالعبني واملسريين:

 املادة 4 :يتعني على النادي الرياضي احملترف يف جمال املدربني  والتأطري الرياضي والتقين:

 - أن يتوفر على مكونني مؤهلني  ومدربني حائزين على شهادات منصوص عليها يف القوانني كما جيب

ريح باألشـخاص تصـ ل  عرض عقود املدربني على املصادقة لدى االحتادية، كما أنه جيب على النادي ا

 املكلفني بالتأطري التقين والطيب لدى اإلدارة اجلبائية  وهيئات التأمينات االجتماعية والتقاعد.

يني ـ ب ط  - كما تنص على أنه جيب أن يتوفر يف النادي مدير تقين يثبت املؤهالت الالزمة ومستخدمني 

).19،صفحة2004اجلريدة الرمسية،(    وأن يضمن التكوين املستمر ملستخدمي التأطري الرياضي 

 املادة 5 : يتعني على النادي الرياضي فيما خيص الالعبني:

ق ـ ي طب ت  - تطبيق األحكام القانونية والتنظيمية السيما يف جمال العمال األجانب، كمـا تـنص علـى 

 التنظيمات يف جمايل تشغيل الشباب وحتويلهم واحترام األحكام اليت حتكم مراقبة تعاطي املنشطات.

ية ة الرياضـ ـ ي ة الوطن طـ ب ا ر  - كما تنص على تطبيق األنظمة اليت تسنها االحتادية الرياضية الوطنية  وال

 احملترفة، إضافة إىل عرض عقود الالعبني على مصادقة الرابطة الوطنية الرياضية احملترفة، واكتتاب تأمينات

 لفائدة العبيه ،مع تقدمي اإلجازة لالعب اليت توفرها مسبقا الرابطة الوطنية الرياضية احملترفة.

 - كما تنص على توفر حد أدىن من فرق شباب،  وفرق الالعبني اهلواة والالعبني احملترفني مع وجوب

وظيـف ت  التصريح بالالعبني لدى اإلدارة اجلبائية وهيئات التأمينات االجتماعية والتقاعد، كما جيـب 

 الالعبني احملترفني مطابقا لألحكام احملددة من قبل االحتادية الرياضية الوطنية املعنية.

ـف ل ت خم تدعاء   املادة 6 : جيب أن يدرج يف عقود الالعبني شرطا إلزاميا خاصا بالرد اإلجيايب اإلجباري السـ

و يكون التكفل وتعويض الالعبني من اختصاصات االحتادية الرياضية الوطنية املعنية.  الفرق الوطنية ،

 املادة 7 : جيب على كل مسري ناد رياضي حمترف أن يكون حائزا على إجازة مسري تسلمها االحتادية الرياضية

 الوطنية املعنية وأن يكون إما مسامها أو شريكا أو أجريا، كما جيب عليه:

رياضـة ل ا  احترام أنظمة االحتادية الرياضية الوطنية وعدم القيام بتصرف خيالف القوانني وأخالقيـات 
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 احترام النظام الداخلي للنادي.

 املادة 8 : املسريون الذين ميارسون ضمن النادي الرياضي احملترف املذكورون يف املادة 7 أعاله هم:

يس جملـس ـ ئ ر ديرة،  ملـ  الرئيس املدير العام، رئيس جملس اإلدارة ، املدير العام أو املسري، رئيس اهليئة ا

 املراقبة، أعضاء اهليئة املديرة أو جملس املراقبة،  املتصرفون،  مسري الشركة.

احملترف  الشروط وااللتزامات يف جمال املنشآت الرياضية والتكوين:

 املادة 9 : يتعني على النادي الرياضي 

ة قـ ب مطا ة  ي اضـ ري  - إثبات  انتفاعه الدائم أو اجلزئي بوثيقة قانونية (سند، إجيار أو اتفاقية) ملنشأة  

مجادى االوىل  17املؤرخ يف 184- 09رقم  للمقاييس التقنية واخلاصة املنصوص عليها يف أحكام املرسوم التنفيذي

منية على املنشات األالتقنية و   الذي حيدد اإلجراءات وملقاييس اخلاصة باملصادقة 2009مايو  12املوافق  1430

  .  .)20،ص2004اجلريدة الرمسية،(القاعدية الرياضية املفتوحة للجمهور و كيفية تطبيقها

م ا ظـ ون  - كما تنص على ضرورة اكتتاب عقود التأمني  وضرورة توفر جهاز مراقبة عن طريق الفيديو 

 إنارة مالئم يسمح بإجراء اللقاءات الليلية وبثها التلفزي. 

روط والكيفيـات لشـ ل ا  ـ ق ف و  املادة 10 : جيب على النادي الرياضي احملترف أن يتوفر على مركز للتكوين 

ق 22 فربايـر ـ ف ملوا ا ؤرخ يف 26 صـفر عـام 1430  ـ مل ا  املنصوص عليها يف املرسوم التنفيذي 97-09 

يس أسـ ت  سنة 2009،  ويف غياب ذلك يلتزم بإنشاء مركز للتكوين يف أجل (3) سنوات ابتداء من تاريخ 

 النادي.

 املادة 11 : يلتزم النادي الرياضي احملترف بتجنيد وسائله  وموارده  وطاقاته قصد ترقية تكوين املواهب الرياضية

 الشابة وضمان تبعا لذلك أداءات على مستوى مجيع فئات السن.

ة رياضـ ل وين يف جمـال ا لتكـ  املادة 12 : يلتزم النادي الرياضي احملترف بتسهيل مشاركة العبيه يف تربصات ا

 ويف جمال التكوين املهين.

أموال ـ ب ز  جـ ن مل ا  املادة 13 : يلتزم النادي الرياضي احملترف على عدم التنازل على مركز التكوين أو التدريب 

 عمومية واملستفيد منه.

 رابعا: الشروط وااللتزامات يف جمال املالية واحملاسبة

 املادة 14 : يتعني على النادي الرياضي احملترف:

 - امتالك موارد مالية كافية ومطابقة مع مقتضيات املنافسة وذات عالقة مع أنشطته.
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 - ضمان مسك حماسبة طبقا للقوانني،  االمتناع عن استعمال األوراق النقدية ماعدا حالة الوكـاالت

ة يـ ن ة امليدا ـ ب رقا ل وع إىل ا خلضـ  الضرورية للنفقات البسيطة،  القيام باحملاسبة املنتظمة لكل العمليات وا

 والوثائقية ألجهزة وسلطات الرقابة وممثليهم املؤهلني هلذا الغرض .

ول ملفعـ ا ارية   املادة 15 :يلتزم النادي الرياضي احملترف طبقا لإلجراءات واألحكام التشريعية والتنظيمية السـ

ة ـ ف ر حملت ا  بتقدمي ملديرية الرقابة والتسيري املايل لالحتادية الرياضية الوطنية املعنية وللرابطة الوطنية الرياضية 

 وكذا مديرية الشباب والرياضة للوالية املعنية الوثائق اآلتية :

 - نسخة من جدول إرسال األجور املدفوعة شهريا.

 - نسخة من التصريح باألجور واملرتبات األخرى لدى اإلدارة اجلبائية  وهيئات الضمان االجتماعي.

 - الوضعية احملاسبية السنوية املصادق عليها من طرف اهليئات املسرية.

 - خمطط مفصل لتمويل الربنامج املتعدد السنوات  وكذا امليزانية السنوية.

 - احلسابات واحلصائل املصادق عليها من طرف حمافظ حسابات معتمد.

 - حساب االستغالل وكذا كل الوثائق احملاسبية املنصوص عليها.

 - بيان املوارد املتحصل عليها بعنوان الرعاية واإلشهار  واألعمال اخلريية  واهلبات  والوصايا.

 - دفاتر اجلرد  والسجالت القانونية اليت يشترطها القانون التجاري.

 املادة 16 :يلتزم النادي الرياضي احملترف بإعداد ورقة لإليرادات مبناسبة كل لقاء .

 جيب أن ترسل ورقة اإليرادات إىل االحتادية الرياضية الوطنية املعنية وإىل الرابطة الوطنية الرياضية احملترفة

. )21،صفحة2004اجلريدة لرمسية،(  ومديرية الشباب والرياضة للوالية املعنية وكذا إدارة الضرائب املختصة إقليميا

 املادة 17 : يتعني على النادي الرياضي احملترف عند بداية كل موسم إعالم االحتادية الرياضية الوطنية والرابطة

ة باب والرياضـ لشـ ا  الوطنية الرياضية احملترفة ومسري املنشأة الرياضية وإدارة الضرائب املختصة ومديرية 

 بسعر األماكن لكل فئة ولكل أنواع اللقاءات،  جيب إلصاق هذا السعر وإعالم اجلمهور به.

 املادة 18 : يلتزم النادي الرياضي احملترف باحترام عدد أو نسبة األماكن املخصصة للنوادي الزائرة واملمونني

ة ـ  والشخصيات املهمة جدا وكيفيات منح البطاقات للمسريين واالشتراكات احملددة من طرف االحتادي

 الرياضية الوطنية،  عندما تكون املنشأة الرياضية اليت جتري بها املنافسة ملكا تاما للنادي الرياضي احملترف

 خامسا : الشروط وااللتزامات يف ا�ال األمين .

وفر ـ ت وي  املادة 19 : يتعني على كل ناد رياضي حمترف تعيني مسؤول عن األمن يزود بالصالحيات الضرورية 
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 هلذا الغرض على كل الوسائل اليت تسمح له بضمان بصفة تامة املهام املسندة إليه،  السيما فيما خيـص

 تأطري املناصرين ومكافحة العنف يف املنشآت الرياضية.

 املادة 20 : جيب على مسؤول األمن قبل كل لقاء وبالعالقة مع رئيس النادي :

توى ملسـ ا  - تقدير املخاطر اليت ميثلها اللقاء وإعالم مسريي النادي إلبالغ مسؤول مصلحة األمن على 

 احمللي.

مناصـري  - السهر باالتصال مع مسؤول بيع التذاكر على الفصل اإلجباري لشبابيك بيع التذاكر بني 

خصصـت  الفريقني املتنافسني وكذا تنظيم موقع مناصري النوادي احلاضرين يف املدرجات املتفرقة اليت 

 هلم ملراقبتهم واختاذ التدابري املالئمة يف ظل احترام الترتيب األمين املوضوع.

 املادة 21 : يعد النادي الرياضي احملترف املنظم مسؤوال عن األحداث اليت ميكن أن تقع داخل املنشأة الرياضية

 أو جبوارها بفعل تصرفات العبيه ودربيه ومسرييه واملناصرين أو بسبب النقص يف التنظيم املوكل إليه.

 املادة 22 : يتعني على النادي الرياضي احملترف إرسال يف غضون 48 ساعة التقرير األمين الذي يعده مسؤول

 األمن املتعلق بكل لقاء إىل الرابطة الرياضية الوطنية احملترفة واالحتادية الرياضية الوطنية والسلطات املعنية.

 سادسا : الشروط وااللتزامات يف جمال تأطري املناصرين.

 املادة 23 : يلتزم النادي الرياضي احملترف بإحداث جلنة للمناصرين ضمن أعضائه تكلف مبا يأيت:

عنـف ل ا ة مـن  ـ ي ا وق ل ا أ�ا ش   - وضع ترتيبات لتأطري املناصرين،  املشاركة يف ضبط التدابري اليت من

 ومكافحته يف املنشآت الرياضية،  ترقية الروح الرياضية واحلافظة على أخالقيات الرياضة.

ية  - جيب إرسال قائمة مسؤويل جلان املناصرين إىل االحتادية الرياضية الوطنية والرابطة الوطنية الرياضـ

)22،صفحة2004اجلريدة الرمسية،(  الوطنية احملترفة ومديرية الشباب والرياضة للوالية املعنية ومصاحل األمن على املستوى الداخلي

  :الهياكل الرياضية 5-2

هذا ،يربر وجود لكل املوسم الرياضي  ملعب حيتضن تدريباته طوال السنة  أنعلى الفريق ،يف بداية كل موسم رياضي 

  .و باتفاقاجيارأبعقد  أوبسند ملكية  إمايكون مسند بوثيقة رمسية تؤكد  أنير جيب رب الت

مكان جلوس لكنه يسمح لفرتة انتقالية مد�ا  10000تستقبل على اقل  أنيكون للملعب منصة ميكن هلا  أنيشرتط 

  .مكان 8000 أدناهاسعة  1999/2000من املوسم الرياضي  ابتداءا سنوات 5
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ملدة انتقالية امللعب من العشب الطبيعي ويف حالة جيدة لكنه يسمح مؤقتا بالعشب االصطناعي  أرضيةتكون  أنجيب 

  .ملعب ملحق األقليكون حبوزته على  أنكذلك على الفريق  ،سنوات 5مد�ا 

وكذا منصة خاصة بالصحافة الستقبال الصحافة املكتوبة جمهزة بغرف   املالبس جيب ان حيتوي امللعب على غرف

  ).و التلفزيون اإلذاعة(لالستعمال اخلاص للصحافة املذاعة 

 مباريات يف بإجراءللسماح لوكس  1200قل عن يال كاف   إضاءةحيتوي امللعب عل نظام  

  .)article.php?a_id=97(الليل

  :سجل االستحقاقات لبدء تنفيذ االحتراف 5-3

 أخريا تستعد بدأت  والرتقب، الرتدد من سنوات عدةفبعد  االحرتافية للمغامرة تتهيأ اجلزائرية القدم كرة بدأت لقد

 على القدم لكرة اجلزائرية لالحتادية العامة اجلمعية صادقت فقد وهكذا  ،االحرتافية التجربة وخوض احلاكم القرار الختاذ

وفيما يلي سجل االستحقاقات لبدء تنفيذ  1998جويلية 23املنعقدة  والرياضة الشباب لوزارة اجلديدة التوجيهات

  .االحرتاف
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اهلادي (يوضح سجل االستحقاقات لبدء تنفيذ االحتراف حسب عيسى الهادي و اخرون) 1(جدول رقم

  )115-114اتصفحال،2012ورعاش،

  املالحظات  اهليئة املعنية  االستحقاق  الفعل   الرقم

الرابطة الوطنية +ف ج ك+نوادي   2001/2002  تكييف قانون نظام الفريق  01

وزارة الشباب و +لكرة القدم

  الرياضة

التشريع و القانون  إىل

  ساري املفعول

تقدمي احلالة املالية و تربير   02

  )ميزانية(األرصدة 

ف ج +نوادي   2001/2002

الوطنية لكرة الرابطة +ك

  وزارة الشباب و الرياضة+القدم

التشريع و القانون  إىل

  ساري املفعول

طلب املشاركة يف املنافسات   03

  الرياضية احملرتفة

الرابطة الوطنية +ف ج ك+نوادي   2001/2003

وزارة الشباب و +لكرة القدم

  الرياضة

التشريع و القانون  إىل

  ساري املفعول

الرابطة الوطنية +ف ج ك+نوادي   2001/2002  حمرتفنياالرتباط مع العبني   04

وزارة الشباب و +لكرة القدم

  الرياضة

التشريع و القانون  إىل

  ساري املفعول

شهادة من السلطات املختصة   05

تثبت بان للفريق منشأة رياضية 

 كذلكللتدريب و املنافسة و  

  جتهيزات لالسرتجاع

وزارة الشباب و الرياضة   2001/2005

ف ج +اجلماعات احمللية+

  مديرية الشباب و الرياضة+ك

مع التشريع و القانون 

  ساري املفعول

تعيني تأطري تقين يتوافق مع   06

  املتطلبات

الرابطة الوطنية لكرة + ف ج ك  2001/2002

و  وزارة الشباب+ القدم احملرتفة

  الرياضة

الشرعية و  األحكاممع 

  القانونية

تصريح للصندوق الوطين   07

تصريح +للضما االجتماعي 

  جبائي

شركات + الرابطة+ ف ج ك  2001/2002

   األندية+ التامني

الشرعية و  األحكاممع 

  القانونية

تعيني +تصميم احرتايف   08

وضع +مؤهلني أشخاص

  تشكيلة للتسيري دائمة

الشباب و  وزارة+ ف ج ك  2001/2003

مديرية الشباب و + الرياضة

  الرياضة

و  الشرعية األحكاممع 

  القانونية

الشباب و  وزارة+ ف ج ك  2001/2002  للتكوين خلق مركز  09

مديرية الشباب و + الرياضة

  الرياضة

الشرعية و  األحكاممع 

  القانونية
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  :السياق الحالي لكرة القدم الجزائرية-6

غري سهل ويف هذه املرحلة  اأمر التحدث عن القيمة املالية يف عامل الكرة االحرتافية يبقى  إن : المشاكل المالية 6-1

من تطوير كرة القدم اجلزائرية حسب النصوص التشريعية للمنظمة الوطنية وظهور مصطلح االحرتاف فقد تضاعفت 

مشاكل مالية خانقة ويصعب عليها إكمال املوسم من لكن رغم هذا تعاين معظم الفرق االحرتافية الالعبني  أجور

  : الرياضي نتيجة لعدة أسباب و هي

لتغيري العجز املايل للفرق االحرتافية ومن كرة القدم االحرتافية  األسبابحد أن من إ : رواتب الالعبين: 1- 6-2

يوجد هناك سلم للرواتب حسب منصب الالعبني يف  ذإ ن الرواتب ليست نفسها لكل الالعبنينستخلص بأ أنميكننا 

  .تقاضيا  األكثراملهامجني هم غالبا حيث أن  ،الفريق

تويل  النوادي ال ،املنافسات أثناء لإلصابةمعظم الالعبني يتعرضون  أنيف هذه احلالة جند  : عقود التامين : 2- 6-2

-2000(رقم األمرانعدام عقد التامني لالعب ضد احلوادث امللقاة عكس ما ينص عليه  باإلضافة إىل الالزمهتمام الا

مني أمن عقود التذات املستوى العايل  األنديةيستفيد الرياضي يف كما   ،األمرمن هذا  19واحملصور باملادة رقم ) 278

وبعد الرتبصات التحضريية و املنافسات والتظاهرات  أثناءقبل و  ،الوطن وخارجه إقليممن املخاطرة اليت يتعرض هلا داخل 

مول �ما عوالتنظيم امل والتحضري الدويل اليت تكتبها االحتادية الرياضية املعنية وجوبا طبقا للتشريع   الرياضية الرمسية

  .)2000املرسوم التنفيذي،(

من  أكثرمصاريفها  أنويظهر  ،تبقى مصادر دخل الفرق االحرتافية  غري كافية : المداخيل و الوسائل : 3- 6-2

كانت نتائج جيدة ورغم املساعدات اليت   إذاوخاصة اهلامة لتمويل الفريق االحرتايف  األعمدةحد أويبقى  ،مداخيلها

هذه  تبقى ،يقدمها السبونسور ومداخيل الفريق من الالعب وحقوق النقل التلفزيوين  ومساعدات اجلماعات احمللية

اهلادي و رعاش ( تستأجر امللعب ديةاألنجند بعض  األحيانويف بعض   اإليواءالتنقل ومصاريف  أثناءغري كافية  األموال

  .)116،صفحة2012،
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 :المعاصرة  األنظمةاالحتراف في بعض -7

على صدور  األمربل اقتصر  ،الئحة تنظم احرتاف الالعبني الكويتيني أيمل تصدر  :االحتراف في الكويت 7-1

 94/95وذلك اعتبار من املوسم الرياضي  ،األجانبالالعبني  نالرياضية بالتعاقد مع اثنني م لألنديةتعميم يسمح 

  .وملدة سنتني فقط وذلك حتت التجربة والتقييم

  :وقد تضمن هذا التعميم الصادر مايلي 

 .يف حراسة املرمى  األجانبعدم التعاقد مع الالعبني *

 .التعاقد قبل احلصول على املوافقة اخلطية واملسبقة من اهليئة إجراءاتعدم البدء يف اختاذ *

اهليئة (الذي قامت اهليئة بصياغته ،خارج نطاق منوذج عقد االحرتاف أجنيبالعب  أيجيوز للنادي التعاقد مع ال*

  .)253،رقم1994،الكويتية العامة

دولة عربية تصدر �ا الئحة تنظيم عملية االحرتاف  أولتعد اململكة العربية السعودية :االحتراف في السعودية  7-2

  .اللوائح املنظمة لالحرتاف مقارنة مبصر والكويت أفضلوتعد من   يف كرة القدم

صدر نائب الرئيس العام لرعاية الشباب قرار رقم واحد املتعلق بالئحة احرتاف العيب كرة القدم أ 01/07/1992يف 

 بعض امللحقات الضرورية  أيضامادة كما يتضمن هذا القرار  23وقد جاءت الالئحة يف تسعة فصول وموزعة على 

  :ومن هذه امللحقات

  .منوذج عقد العب حمرتف*

  .منوذج وثيقة تسجيل العب متعاقد*

  . أخر إىلمنوذج نقل تسجيل العب متعاقد من نادي *

  .الئحة عقوبات العيب كرة القدم*

  ل خمالفة الالعب وحددت لك أوبيانات من املخالفات اليت تصدر من النادي  أيضاكما تضمنت الالئحة 

  خارج السعودية  كما  آوحيرتف يف األندية السعودية  أنتتيح لالعب السعودي أ�ا كما  ،عقوبة تتناسب معها
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 .)131،صفحة2012اهلادي ورعاش،(تتعاقد مع العبني أجانب أنجيوز لألندية املمارسة لالحرتاف 

  :االحتراف في ايطاليا 7-3

الرمسي لنشاط كرة القدم اإليطالية وقد صدر عن االحتاد اإليطايل كتاب عام  االحتاد االيطايل لكرة القدم هو املمثل

  :يستعرض نظام االحرتاف االيطايل وأهم القواعد اليت تؤثر فيه  وحيتوي على األجزاء التالية 1992

 .الئحة االحتاد والقواعد الداخلية املنظمة لالحتاد االيطايل لكرة القدم- 

  .كرة القدم اخلماسية والقرارات املتعلقة �ا قواعد كرة القدم وقواعد  - 

 .تنظيم القطاع الفين وتنظيم قطاع األنشطة الشبابية واملدرسية - 

 .قانون العدالة الرياضية وتنظيم جلنة احلكام- 

  .تنظيم الرابطة الوطنية للمحرتفني وتنظيم الرابطة الوطنية للهواة واالتفاقات اجلماعية للهيئات املصنفة- 

النادي والالعب  قانون االحرتاف يف إيطاليا منقسمة إىل قسمني أغلبها تصب يف صاحل عليها د اليت نصهاملواو ا

  :احملرتف وهذه بعض قوانني االحرتاف يف ايطاليا

  :التزامات النادي بعقد الالعب المحترف/// أوالً 

القدم بالتزام النادي باللوائح  طريق احتاد كرةتنظم العالقة بني الالعب والنادي الذي ينتمي إليه بصفه قانونية عن  -

النادي والالعب يتعني على النادي إصدار أربع نسخ من  اجتاه الالعب احملرتف واالحتاد الشرعي، بعد توقيع العقد بني

فني وتسلم والثالثة لالحتاد االيطايل لكرة والقدم والرابعة للرابطة األهلية للمحرت  العقد األوىل للنادي والثانية لالعب

اإليفاء  بإمكان االحتاد إلغاء العقد إذا كانت ميزانية النادي ال تستطيع أنهأيام من تاريخ توقيع العقد، كما خالل مخسة

  )30( بـمتطلبات شروط العقد ويتم إبالغ طريف العقد بذلك يف فرتة زمنية ال تتجاوز 

  .يوماً من تسليم نسخة العقد

الضرائب عليه وتقسيم املرتب  املرتب السنوي لالعب واملكافآت يف العقد باإلضافة إىل نسبةالتزام األندية بكتابة  - 

الالعب راتبه كل أول شهر عدا ذلك سيتعرض النادي  السنوي املوجود يف العقد على شهور السنة حبيث يتقاضى

  . )2000االحتاد االيطايل،(لعقوبة من جلنة التحكيم االيطالية

( االيطالية خالل فرتة  إىل جلنة التحكيم عب حيق للطرف الثاين إرسال خطابادي مستحقات الالإذا مل يدفع الن- 

  .يوماً )  20

لنادي األصلي ل ويف هذه احلالة حيقإذا كان ما ورد يف اخلطاب صحيحاً حيق لالعب االنتقال من ناديه إىل ناٍد أخر -  

  .بـمطالبة أي تعويض نظري االنتقال

الفين والبدين كما يتكفل  املساعدة على ارتفاع املستوىو  توفري كل اإلمكانيات الفنية لالعب جيب على النادي - 

  .النادي بـاملساعدة على إكمال الالعب دراسته إذا كان يرغب بذلك
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ة البطوالت والتدريبات بصفة منتظم توفري كافة األدوات واملالبس الرياضية واخلاصة بزي النادي لـمشاركة الالعب يف - 

  .ومستمرة

  . هايتكفل النادي جبميع مصاريف انتقاالت الالعب واملعيشية سواء يف البالد أو خارج- 

  .خارجهاعلى النادي التكفل بـجميع مصاريف عالج الالعب سواء يف داخل البالد أو  - 

  - عن ستة شهورالعالج  إذا زادت فرتة% ) 50( حيق للنادي إلغاء عقد الالعب أو ختفيض نسبة العقد إىل  - 

املرض من خالل إحدى شركات  التزام النادي بعمل بوليصة التأمني لـالعب ضد حاالت الوفاة واإلصابة والعجز وأيضاً 

  . التأمني

  .التزام النادي بدفع التأمينات االجتماعية والصحية لـالعبني- 

عارضة غري اإلجازة السنوية املدفوعة  متتاليةحيق لـالعب إجازة يوم واحد يف األسبوع كما حيق له إجازة مخسة أيام - 

على النادي   - مع أنشطة النادي الداخلية واخلارجية ال تقل عن شهر يف السنة شريطة عدم التعارضواليت األجر 

  .)2000الئحة الالعبني االيطاليني،(حتمل مصاريف استدعاء الالعب خالل اإلجازة

   :التزام الالعب بعقد االحتراف/// ثانياً 

  - فرتة عقد مع نادية لة أي نشاط رياضي أو جتاري أو االلتحاق بـ وظيفة أخرى خاللو حيضر على الالعب مزا - 

يف البلد وخارج البلد بشرط أن ) الودية ( التزام الالعب بـاملشاركات يف مجيع أنشطة النادي سواء الرمسية أو الغري رمسية

  . منتخب بالده ةرض هذه املشاركة مع مشاركاال تتع

  . حالة اإلتالف العمدي احملافظة على املالبس واألدوات املستلمة من قبل النادي وعليه دفع التعويض يف - 

بتاريخ حمدد البداية  بعد توقيع العقد يتعهد الالعب باالنتظام كـالعب حمرتف مقيد بسجالت االحتاد االيطايل- 

 .والنهاية

  ...لكال الطرفني عقد للدعاية واإلعالنات جيب توقيع القيمة احلقيقية للعقديف حالة توقيع الطرفني ألي  - 

األهلية للمحرتفني وتطبيق مواد  حتاد الكرة االيطايل والرابطةاللوائح يلتزم الالعب باحرتام القواعد والقوانني وال - 

اللتزام بـتطبيق واحرتام العقوبات والقرارات كما جيب عليه ا الدستور األساسي ولوائح االحتاد اليت تنظم العالقة املالية،

  .التابعة لـ احتاد الكرة االيطايل اليت تصدرها جلان التحكيم

االستبعاد املؤقت عن التدريب  توقيع الغرامة على الالعب يف حالة خمالفته االلتزامات من ختفيض راتب أو غرامة أو- 

أيام ويتم إبالغ الالعب )  10( فرتة زمنية ال تزيد عن ويتم إرسال نسخة من العقوبة إىل جلنة التحكيم يف 

  .)623- 523اتصفحال،2004درويش وحسنني،(بذلك

  :االحتراف في تونس7-4

وهو ما تعيشه كرة القدم التونسية اليوم حيث مشل حىت اسم البطولة، من عقود  2005 االحرتاف منذإنطلق لقد 

سائر املوظفني والعاملني، كذلك أصبحت كوجرايات جلميع العيب األكابر مع ضرورة توفري الضمان االجتماعي  
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األندية، إضافة إىل  اجلمعيات ملزمة على التعاقد مع طبيب ومدلك وأخصائي عالج طبيعي قارين وموجودين على ذمة

 : فرز التحول إىل نظام االحرتاف تقسيم األندية إىلحيث ا ،بنود وقوانني أخرى

 وخيضع لنظام االحرتاف: فريق  14قسم وطين أ يضم 

  خيضع لنظام االحرتاف: فريق  14قسم وطين ب يضم 

 .فريق وختضع لنظام نصف االحرتاف 14قسم وطين ج ويضم جمموعتني كل جمموعة تضم 

وأهم ماجاء به نظام اإلحرتاف إبرام عقود مع مجيع العيب صنف األكابر ليصبح الالعب أجريا يتلقى أجرا من النادي 

الذي يعترب املشغل ويوفر له التأمني والضمان اإلجتماعي، والسعي لتطوير موارد اجلمعيات من خالل اإلشهار وبعث 

كما   ،أوروبا أو اخلليج بعقود مغرية يفسويق العبني جلمعيات سواء مغازات لبيع منتوجات الفرق، وبيع اإلشرتاكات وت

جنة الفيدرالية لكرة القدم ليقوم االحتاد التونسي لكرة القدم بإدارة شؤون الالعبني احملرتفني عن طريق تشكيل ال

  .للمحرتفني 

حد ادين باإلضافة إىل بعض اجلوائز كاالف دينار تونسي  10ومينح النادي الالعب مكافأة حمددة باتفاق الطرفني على 

مني ضد احلوادث ألالعب كما يلتزم النادي يف بنود العقد بدفع التأمينات وعمل بوليصة ت الناديواملنح اليت يقدمها 

 كما جيب على الالعب و النادي االلتزام ،يهدد حياته أو مهنته ما من شأه أندين وتشمل كل أحد كألف دينار   50

نزاع  أو مبوافقة االحتاد التونسي وكل خالف إاليكون ساري املفعول  العقد ال أنبكافة لوائح االحتاد التونسي كما 

 .)2003االحتاد التونسي،(اللجنة القانونية لالحتاد التونسي لكرة القدم  إىل خيتص فيها النظر

ببعض  اهلواة االستعانة أندية بدأتحيث  ،1932قرار االحرتاف يف فرنسا سنة كان : االحتراف في فرنسا 7-5

يتم تقديره بطريقة جزافية  أجراعب حمرتف يشارك يف مباراة اهلواة يتقاضى ال لوكالالعبني احملرتفني يف املباريات الرمسية 

من وبسبب اتساع نطاق االستعانة بالالعبني احملرتفني  ض الالعبني احملرتفني أجورمل تكن هناك الئحة حتدد بدقة  أي

بناء على و  1968ويف سنة ،احملرتفني  بالالعبنيواحتادات رياضية خاصة  أندية إنشاء إىلاحلاجة  بدأتاهلواة   أندية

مهمة تنظيم وتسيري االحرتاف أسندت  40/07/1972والذي عدل يف   األنديةبني االحتاد و  همبر إمت الذي  تفاق اال

األندية اليت �ا وكانت هذه اجلماعة مستقلة عن االحتاد تضم فقط  ،عليها مجاعة االحرتاف أطلقجهة خاصة  إىل

كانت مستقلة متاما عن   أ�اذلك ال يعين  أن إال ،اإلدارية واملالية والرياضيةالعبون حمرتفون هلا بعض االختصاصات 

اليت يكون فيها  األوقاتنوع من الرقابة  خصوصا يف االحتاد الرياضي فمن الناحية العملية كان االحتاد ميارس عليها 

  .رئيس الرابطة احملرتفة هو رئيس االحتاد

   .متضمنا نظاما قانونيا شامال 93/94وذلك يف املوسم " ميثاق احرتاف كرة القدم"صدر  األخرييف 

اف املمارسة لالحرت  لألنديةاتفاق مجاعي بني االحتاد الفرنسي للعبة واالحتاد الوطين  بناء علىوقد صدر هذا امليثاق 

وقد ورد ، الفنية واملهنية لكرة القدمطارات واإلواالحتاد الوطين لالعيب كرة القدم للمحرتفني واالحتاد الوطين للمدربني 

النظام القانوين اخلاص بالالعب احملرتف يف الفصل الرابع من الباب الثالث من ميثاق كرة القدم ويعد النظام القانوين 
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درويش (حتادالالئحة اليت تنظم العالقة بني الالعب احملرتف وناديه وكذلك عالقته باال اخلاص بالالعب احملرتف مبثابة

  .)265- 264،الصفحات2006والسعدين،

يالحظ هو املال الرياضي فاملوارد بالنسبة للجمعيات خمتلة إذ أن اإلحرتاف يف البلدان املتطورة رياضيا تعتمد  أول ما

من مداخيل األندية   %57تبلغ عائدات البث التلفزي  2006رنسية ويف سنة على موارد متعددة فمثال األندية الف

  %13إشهار، بيع مستلزمات رياضية حتمل إسم النادي  و (   للعائدات التجارية   %20الفرنسية احملرتفة مقابل 

  ).2000الفرنسي،االحتاد (من املداخيل% 4يف حني ال متّثل اهلبات والتربّعات سوى  لعائدات التذاكر، 

  :2015/2016الفرنسية لموسم  المحترفة ميزانية أندية الرابطة األولى -8

وكذلك املوارد اليت  من نادي إىل أخر و ذلك حسب عدت عوامل منها عراقة وشعبية النادي ختتلف ميزانية األندية 

يعتمد عليها من خالل االشهارات و السبونسورينغ وكذا االستثمارات اليت جاء �ا االحرتاف يف كرة القدم ومن خالل 

  :  2015/2016ملوسم ) 1ليغ(اجلدول التايل نستعرض ميزانية األندية الفرنسية  احملرتفة 
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  )www.sportune.fr ( 2015الفرنسية المحترفة حسب توماسيوضح ميزانية االندية ) 2(جدول رقم 

  تغير الميزانية بالسنة  الميزانية  النادي

  ثابت  مليون اورو 490  باريس سان جريمان

  مليون اورو 90+  مليون اورو 250  موناكو

  مليون اورو 55+  مليون اورو 170  اوملبيك ليون

  اورومليون  20+  مليون اورو 125  اوملبيك مارسيليا

  مليون اورو 5+  مليون اورو 70  ليل

  مليون اورو 18+  مليون اورو 68  سان تتيان

  مليون اورو 5+  مليون اورو 60  بوردو

  مليون اورو 3+  مليون اورو 43  ملعب رن

  مليون اورو 2+  مليون اورو 42  مونبوليي

  ثابت  مليون اورو 40  نيس

  مليون اورو 6+  مليون اورو 38  نانت

  مليون اورو 1+  مليون اورو 31  ملعب رامس

  مليون اورو 6-   مليون اورو 30  لوريون

  مليون اورو 2-   مليون اورو 30  تولوز

  ثابت  مليون اورو 26  كان

  ثابت  مليون اورو 25  جاجنان

  مليون اورو 3+  مليون اورو 25  باستيا

  مليون اورو 13,5+  مليون اورو 24  اوجني

  اورومليون  10+  مليون اورو 23  تروا

  مليون اورو 9,5+  مليون اورو 14  كازيالك اجاكسيو
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: خالصة   

اهلواية  إىلدون العودة  االحرتافميكن التكلم عن  السابقة فال األنظمةالفرق الواضح بني االحرتاف و  إدراكجيب   

عند مها هي املمارسة الرياضية يهامف أبسطيف فاهلواية  ،االحرتاف يف مجيع اجلوانب أحدثهالتطور الذي  إلدراكوذلك 

وبالتايل ال يعتمد عليه كمصدر رزق فاملمارسة الرياضية هي نشاط   ،أساسيالرياضية كنشاط غري  لألنشطةالالعب 

 ملمارسة الرياضية مهنة بكل مااعلت  من جاليت و  ،به فلسفة االحرتاف تاءماجعكس  ،الفراغ أوقاتثانوي لقضاء 

كما جاء االحرتاف لدعم التكوين الرياضي واحملافظة على الفئات  ،العقودو  املواظبة وحتمله من شروط االستمرارية 

الصغرى من خالل سن قوانني ووضع إسرتاتيجية عمل واضحة داخل األندية وتنظيم عمل هذه األخرية حتت غطاء 

  .االحتادات الرياضية للعبة   
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    :دـيـهـمـت

لكل نشاط رياضي مواصفات لقرن احلايل إىل دالالت تؤكد أن صون يف ا�ال الرياضي يف منتصف اتلقد توصل املخ

  .خاصة متيز ممارس هذا النشاط عن ممارس باقي األنشطة الرياضية األخرى

ق نتائج البحوث يطبتطور العلمي و األبطال يرجع إىل الت  سن الشك فيه أن تقدم املستويات الرياضية العالية وصغر اومم

 .املمارس  لبات النشاط الرياضيمتطو الفرد املناسب طبقا لطبيعة  والدراسات اليت تناولت إختيار

اليت تساعد على و  حدا د املواصفات اخلاصة بكل نشاط علىيصون يف األنشطة الرياضية املختلفة لتحدتاملخ اجتهلذلك  

  .علمية حمددة للوصول إىل املستويات الرياضية العالية ألسس فقاوتأهيل الناشئ الرياضي و  اختيار

، حيث يعد ىأمهية كرب  ذوقدم يف الوقت احلـايل، وقد يكون يعترب التكوين الرياضي من أبرز اجلوانب املتعلقة بكرة ال

ل املتاحة أصبح التكوين التكوين يف هذه الرياضة من الضروريات الواجبة يف العصر احلايل، فمع تطور اإلمكانيات والوسائ

واملدروس ميكن  الرياضي حـال بديال عن امتالك املوهبة حبيث تؤكد عدة دراسات أنه وبفضل التكوين العلمي املعقلن

صناعة النجوم حىت وان غابت عنهم املوهبة الفـطرية، حبيث أن اخلربات واملهارات اليت يكتسبها الالعب طـوال فرتة طويلة 

وكذا فـكر ذهين موجه يؤهله كل هذا ألن يصبح جنما   من امتالك تقنيات وفنيات ذات مستوى عـاٍل، من التكوين متكنه

 لرغمفبا ذاهلو  ،يف ذلك التكوين تبعةواملنهجية امل  ةيكمن يف طريقة التكوين املعتمد  لكن السر ،المعا يف عـامل الكرة القدم

ينجح يف تكوين  ها فقط منالقليل من ال أنإمتبعة  لرياضي كسياسةالعامل تتخذ التكوين االنوادي الكربى يف أن كل من 

رياضي فعندما نتحدث عن التكوين اللتكوين هناك نتائج مرجوة من االنجوم وذلك الختالف الطرق واألساليب، وطبعا 

مار مربح كاستث  امن نوع مدر لألرباح، فهناك من النوادي واألكادمييات من تتخذه استثمار رياضي  حنن نتحدث عن

 .ما أعطى نتائج بالفعل على مستوى بعض النوادي  التسويقية وهو بديال عن املعامالت التجارية أو احلمالت

وبفعل كل هذه االجيابيات اليت يتيحها جمال التكوين كونه يتيح لك صناعة النجوم وعلى مجيع املستويات إضافة إىل  

عن باقي  ا�ال أحد أسياسيات كرة القدم يف الوقت احلايل واليقل أمهيةالعـائد املادي من خالل االستثمار أصبح هـذا 

 .اجلوانب املتعلقة بكرة القـدم
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 :تعريف التكوين  -1

 ُمكوِّن يكوِّن،تكويًنا،فهو كون:لغة

  .اهللاُ الّشيَء أْخَرَجُه من الَعَدم إىل الوجود ، أحدثه ، خلقه ، أوجده فكان كوَّن• 

  ).2008،املعاصر(استنتج ، استخلص: وِّضوع فكرًة عن امل كوَّنَ • 

إدماجه يف ميدان و الشخص قصد �يئته و املمارسات املوجهة للفرد أو جموعة من النشاطات و يعرفه أمحد صقر عاشور مب

  . )145،صفحة1989عاشور،(ما من أجل أداء مهامه على أحسن وجه

  :تعريف التكوين الرياضي  1-1

إمكانياته  و مستواه  برفعالسبل اليت تسمح للطفل و قائق معقدة ألنه جيمع كل اإلمكانيات إن مصطلح التكوين يعين عدة ح

من و مبستوى املبتدئني إىل مستوى أعلى  الذي يطلق عليهالتكوين يسمح لالعب باملرور من املستوى األول كما أن 

البدنية و تطوير القدرات الفنية و حتسني  لألجالشباب إمكانيات  الالعبنيطاء إعاليت  من خالهلا  دراسة األهداف املفرتض 

  .(bayer,1982,page25)املكتسبة 

  :الرياضيجوانب التكوين  1-2

  :كاأليتللتكوين الرياضي لالعيب كرة القدم عدة جوانب نذكرها  

نظر إىل البهذا و عب كرة القدم أساسي لال شيء وتقوية مجيع األجهزة العضوية إن إكتساب القوة البدنية:لتكوين البدني *

  :أهم هذه اجلوانب البدنية هي و جية اخلاصة بكرة القدم املتطلبات الفيزيولو 

 .اخلفة  –التنسيق  –املرونة  –نقل تالو  االرتكاز- القوة  –السرعة  –املداومة *

 باألخصإستوعاب حقيقة اللعب و الالعبني تقنيات الفعل احلركي اخلاصة بكرة القدم  جيب تعليم :التكوين التقني *

  :من أهم هذه التقنيات و  الزمالء و العالقة مع الالعب اخلصم 

  ; ركل الكرةو  رالتمري*                                  ; املراوغةو مداعبة الكرة *

     ; الضربات املقصيةو الفتحات على اجلانبني *                          ; اللعب بالرأسالكرة و توقيف *

  ; تقنيات الدفاع*                                   
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الذي يرتكز و عب المن املفروض تطوير النشاط احلسي لو  ،إكتساب ثقافة تكتيكية لكرة القدم وه :التكتيكيالتكوين  *

قدرته على حتليل وضعيات اللعب الذكي التكتيكي و النظر يف تسلسل خمتلف عناصر الالعب و على تثبيت املعلومات 

  :التكوين يف هذا ا�ال هي أهم اجلوانب اليت يهتم �ا أثناءو ة للعب األمثل إلجياد حلول تكتيكي

  .مساعدة حامل الكرة  -

 .التغطية يف الدفاع مع املتابعة و التمرير  -

  .إعادة التموقع يف املساحات الفارغة و التموقع  -

و املتمثلة  عالقتها بالنتائج الرياضيةو لذهنية الالعب  النمو النوعي االستفادة من أي  :البسيكولوجي و التكوين الذهني  *

  : يف اخلصائص التالية

حازم و ( االنفعاليف التام ــ اإلهتمام بالفعالية ــ اللعب بالرجولة ــ العقالنية ــ التحكم  االندفاعر ــ ــ رغبة اإلنتصا

  . )11،صفحة2003بويوسف،أ

  : الرياضي التكوين مراحل 1-3

  :األولية  المرحلة-

تكون دة اليت إكتساب أشياء جديو  ليسري مباشرة إىل التعلم  شيءإفهامه بغية  لطفللة الك احلركة املعطتتمثل يف ت

 واللعب مع زمالئه حسب قابليته  سوف نعلم الناشئ لعب كرة القدم املرحلة  هيف هذ ،املبدئيالتطبيق  على ة لهساعدم

مع   هارةن نطور لديه املأكن ميالتطور ومن هذا املدخل  كتسابه قدرة تقبلإمع  وشروطه هو لكي نتمكن من جعله سعيد

 األحوالحال من  بأيوال ميكن   من خالل اللعب العادي ولعب كرة القدم البدنيةجرعات بسيطة من اللياقة  إعطائه

  .والذهنية البدنيةقابليته يف حمصور  األمرن يكون أتدريبية عليه بل جيب  أمورفرض 

  :اإلتقان  مرحلة -

وجه إذ من املفروض يف هذه الفرتة  ترتك الالعب يقوم باحلركات املكتسبة على أحسنو تسمح أ اليتك اإلجراءات هي تل

من  تعدت االصف ههاتو تدعيمها و ا هقويتباإلضافة إىل ت )سني ــ اإلستقرارلرتكيز ــ التحا(تطوير خمتلف تقنيات الالعب 

ن يكون التوجه للتعليم مع التدريب لكافة أجيب  رحلةامل هيف هذ ،ولدوم إىل مدة أطتقد و املكونات األساسية لإلتقان 

وقابليته الذهنيه وكذلك   النواحي املطلوبة يف عامل كرة القدم مع زيادة جرعات التمارين البدنية اليت تناسب بناءه اجلسماين 

 .إمكانياتهالبدء مع تعني مكانه يف الفريق اليت تناسب 

متارين  وإعطائهم ةحيزا كبريا يف الوحدة التدريبية اليت تؤهلهم للتطور ملراحل الحقملهارة والتقنيات تعليم ا يأخذن ألذا جيب 

 أما ،يف كل مرة متارين ختتلف عن سابقا�ا يف نسبة السهولة اليت توجد فيها إجيادوحماولة  األحجام التدريبيةجديدة وزيادة 
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 أداءن يكون اجلميع مشرتك يف أيف ذلك ن نراعي أاملباراة و جيب تمثل يف يالذي غالبا و فهو اجلانب العملي  األخراجلانب 

  .هو طريقة فهم اللعبة والتكيف مع األمور التكتيكية واخلطط الفنية و اهلدفاملباراة 

  :المتخصصالتدريب  مرحلة  -.

سبات ج الرياضية بإستغالل املكتلتحسني النتائ ات اليت تسعى إىل إجياد إمكانيات الالعبيف اإلجراء املرحلةتتمثل هذه و 

مهارات حركية  الرتكيز على هو املقصود خبصوصية التدريب نأ اكم ،نواتالتدريب يدوم عدة س يفهذا العامل و  ،الداخلية

حيث أن األداء غالباً ما يتحسن عندما  غريها، خاصة خالل تدريب الناشئني أو الرتكيز على عناصر بدنية بعينها أكثر من

رفع كفاءة أجهزة و  دريب متخصص يف نشاط معني ومبا يتفق مع أهداف التدريب واملرحلة اليت مير �ا الناشئيكون الت

يعمل على حتسني وتطوير القابليات  كل هذا ،طبقًا ملتطلبات املباريات ئتهاأدااألنظمة الطاقية وتكامل و اجلسم الوظيفية 

ومن هنا يتم تطبيق املبادئ األساسية للتدريب  لوظيفية ومدى كفاء�اواليت تعكس مستويا�ا حالة أجهزة اجلسم ا البدنية

وحدات تدريبية ألن العمل باألسلوب املنظم  وتقسم الفرتات إىل مراحل واملراحل إىل أسابيع واألسابيع إىليف كرة القدم 

  .  )15فحة،ص2003مسلم،( والوصول �م إىل أعلى مستوى ممكن يضمن االرتقاء مبستوى الناشئني العلمي

أشياء يف الفرتة األولية مث ينتقل الالعب يكسب و املتتابعة كل منها يكمل اآلخر و إن خمتلف هذه الفرتات الثالث الواضحة 

 .(merle,2000,page11)املتخصص التدريب مرحلةهذا يف و تطويرها لتحقيق النتائج و إىل إتقا�ا مث إىل حتسينها 

  : أهميتهاو عملية إنتقاء الالعبين  -2

  :مفهوم اإلنتقاء  2-1

اإلنتقاء مصطلح يستعمل و ، (le robert,1990,page161)املناسبنياألشخاص و عملية إختيار األشياء  واإلنتقاء ه

  .الرياضيةأو الطبية  ،املهنية ،التكنولوجية سواءيف مجيع جماالت النشاط اإلنساين العلمية 

هدف أساسا إىل إختيار يمسار منظم بصفة إرادية  نهأيعرفه على  "هحممد لطفي ط" جند إذا عدنا إىل امليدان الرياضيو 

احلالة التحضريية ملتطلبات النشاط الرياضي املعني حيث و القدرات البدنية و البيولوجية  ،حسب اخلصائص املرفولوجية درافاأل

م بالتفوق يف ذلك وميكن التنبؤ هل  الوصول إىل أعلى مستوى بفضل التدريباتو هذه اخلصائص قابلة للتطور أن 

  .)13،صفحة2002لطفي،(النشاط

 من ويعرف CF. RÖTHIG كذلك االنتقاء الرياضي على أنه االختيار األنسب للمواهب الرياضية من بني عدد 

 ستويات الرياضة العليااملوميكن التنبؤ هلم بالوصول إىل  ،حبيث تتوفر فيهم مؤشرات الكفاءة الرياضية ،الرياضيني

(weineck,1996,page89).  
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حبث بع عام يشمل هذا النظام أساليب اط ومنهجي ذو نظام قياس خمطط  واإلنتقاء هف vb filine(1976)حسب و 

ضرورية لتحديد  تعترباليت و داد األطفال إستعو تظهر قدرات  ،طب بيولوجيةو سيكولوجية  ،إجتماعية ،بيداغوجية

الكشف عن و  جوانبعدة  رياضة كرة القدم تكمن يف دراسة يفاملهمة األساسية لإلنتقاء  نإذ أ ،اإلختصاص لرياضة معينة

  .)86صفحة،2011/2012مزيان،(القدرات اليت تتناسب مع متطلبات هذه الرياضةو اإلستعدادات 

املوهبة ال تكفي  نأكما األمور املتعلقة به  و جممل خصائصه و إن مشكل اإلنتقاء متعلق أساسا بدراسة شخصية الطفل 

صقل هذه املوهبة بالعمل و كون إال بتطوير تال  ةه األخري اته ،برية يف حتقيق نتائج عاليةك هم بنسبةكانت تسا ولو وحدها 

 .)72،صفحة2003عبد الرحيم امساعيل،(مالئمو املوجه للرياضي يف وسط معني و املنهجي و املثابر 

من و األساليب اإلنتقائية و ين للطرق اإلستعمال العقال واملوجهة حنو جمموع اإلجراءات املتخذة  وهو :تنظيم اإلنتقاء  -2-2

  :مها  ي حتقيق مهمتني يف مسار اإلنتقاءالضرور 

  .ضرورة إدماج الطفل الذي حقق نتائج جيدة خالل مرحلة التعلم *

خالل  فعاليتهو هذا ما يدفع إىل احلديث عن التوجيه الرياضي و من بني األطفال املسجلني جيب إختيار األكثر موهبة *

  . مرحلة التدريب

  :التاليةجد مركب كونه يضم املكونات التوجيه الرياضي كمسعى منهجي يعترب  :الرياضيالتوجيه  - 2-3

  .الرياضيةاملعلومات *

  .فرديات اخلاصة بالرياضة املختارةال سابتإكالفحص الرياضي تنظيم نشاطات من أجل *

 .)304- 303،الصفحات2001محاد،(التكيف مع الرياضة املختارة*

  :اء الرياضي اإلنتق2-4

الرياضيني املوهوبني  ويف ا�ال الرياضي يهتم بإكتشاف األشخاص أ فاالنتقاء ،يعترب عملية تتطلب عدد من املهام االنتقاء

ق خلو املراهقني و األطفال  قدراتو بإظهار مواهب  حيسم الذيالتنظيم العقالين هو بعبارة أخرى  ،الصحة اجليدة وذو 

إلختصاص اهلذا فاإلنتقاء حبث منظم يشكل قاعدة حمددة  ،ا�م الكامنة يف مسار التدريبلتطوير إمكاني مالئمةظروف 

  .اد الذين يطابقون متطلبات النشاطاألمثل لألفر  ته التوجيه لالختيارمهم  ،لطفلل
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  :معايير اإلنتقاء  2-5

نفحصها  ولشخصية اليت نقيسها أاملمتلكات او هي اخلصائص و هي مبادئ أساسية نعود إليها إلصدار احلكم  يف الرياضة 

 ،العيب كرة القدم على اخلصوصو  الرياضات اجلماعية عامة يبعالالسرعة معيار مهم يف إنتقاء : خالل عملية اإلنتقاء مثل 

  :معايري ممارسة الرياضة إىل ثالثة أقسام  وتقسم

ل السنوات األوىل من احلياة فهي إذن بة خالسالفطرية املكتو البيولوجية و الفرديات التشرحيية  هي :اإلستعدادات  -

مرتية األوىل وخصائص اجلهاز الدوراين اليت ميكن أن تعد من اإلستعدادات األساسية من أجل النجاح وبرو اخلصائص اإلنرت 

 .)platonov,1972,page74 (يف أية رياضة مستقبال

  .بتحقيق النجاح إىل مدى معني حاملمتلكات الشخصية اليت تسمو تعرف بأ�ا جممل اخلصائص  :القابليات -

 ةاملراهقو القابلية ال تظهر يف الطفولة  ،بالتايل البنيات الوظيفية للفردو إن القابلية هي مقدمة فطرية لتطور األعضاء الوظيفية  

ب أي طلتت ال ،من بني مؤثرات القابلية اجليدةاخل .....تنسيق احلركات  ،السرعةفياة احلفحسب بل يف املراحل األخرى من 

  .)11،صفحة1990خريبط وحممد،(إجراءات بيداغوجية خاصة

قد و  ،بات من خالل دراسة مشكل القدراتالعمل أي إتقان املكتسو تتضمن وسائل النشاط  :االبتكاريةالقدرات  -

التعلم و ة املعتمدة على الوراثو  آخرو الفردية اليت متيز بني شخص  صائصالقدرة هي اخل: التعريف اآليت  إىلبالتونوف توصل 

 هذا ما يثبتو لكنها ال توجد بصفة عشوائية و مبمارسة نشاط معني  ىتتجلو حيث أن هذه القدرات تظهر  ،عوامل أخرىو 

  .)158،صفحة1997ابو ا�د والنمكي،(بأ�ا خضوع الفرد ملتطلبات نشاط حمدد 

نستعمل األساليب التالية وعادة  اإلنتقاء  هي مجيع املناهج املستعملة يف قياس املعايري يف ميدان:أساليب اإلنتقاء  - 2-6

التقييم التجرييب حيث و من قبل املدرب عن طريق البحث البيداغوجي أ هي الطريقة األكثر إستعماال:اإلنتقاء التجريبي  *

 العب معروف على الصعيد العاملي حيث ولنموذج أ الالعب نأن التجربة تلعب دورا هاما بالنسبة للمدرب الذي يقار 

 تعتمد على اإلختبارات  أ�اكية كما يرته التكنوتكتظنو خربة املدرب و من اإلنتقاء أساسا على املعارف  هذا النوع تمديع

  .اإلحصاءو   القياسو 

اإلختيار يتم من خالل حتسني احلركات ن أحيث  ،مام بكرة القدمتإهو مبجرد ظهور ميل  امبكر  يبدأ : العفوياإلنتقاء  *

فوز ان حيث  حامسا يف احلالة ادور  انلعبي بالفوزو اإلهتمام بكرة القدم و  ،املباراة وخالل التدريب أاألساسية لكرة القدم 

 وعادة يتم اإلنتقاء مبقارنة الالعبني بعضهم ببعض أ ،العكس صحيحو تعلقه بكرة القدم و  إهتمامهمن  يدالالعب يز 

   .لذاتية املدربميكن أن يفتح جمال  االنتقاءمقارنتهم بالعب مشهور كما أن هذا 
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األكثر موضوعية من حيث النتائج حبيث أ�ا تسمح بتقييم الفرد من  و هي الطريقة األكثر تعقيدا و  :اإلنتقاء المركب  *

على أن تكون مكونة من عدة طرق بيداغوجية،  احلرص فيهاهنا جيب  عملية اإلنتقاءو  ،ختياراإلكل اجلوانب عند 

  .)akramov,1990,page42(لوجيةبسكو و  ،بيولوجية طبية، فيزيولوجية

املواهب املتوفرة  ومن  أفضلجناح العملية واحلصول على  ألجل عديد الطرق تعتمد لالنتقاء الرياضي :طرق االنتقاء 2-7

  :هذه الطرق نذكر منها

و كية مستوى تطور الوظائف احلر اليت تتمثل يف و تسمح بتقسيم اخلصائص الشخصية للرياضي  :الطريقة البيداغوجية  *

إستقرار قدرة العمل يف و التكتيكي و مستوى التحكم التقين و القدرات التنسيقية و القابليات احلركية و اخلصائص البدنية 

  .اإلختصاص املختار 

وية يحالة األجهزة احلو  الوظيفية للرياضيو ة لوجياملرفو  قدراتهذه الدراسة موجهة لدراسة الو :الطريقة البيولوجية الطبية  *

  .فة عامة بص تهصحو 

مكانيات بتحليل أنظمة ووظائف اجلسم باإلضافة اإلو تقييم التغريات و تسمح هذه الطريقة بدرس :جية لو زيو يالطريقة الف *

  .إىل التنسيق احلركي حتت تأثري املمارسة الرياضية 

 والفردي أ فهملتسمح هذه الطريقة بدراسة اخلصائص البشرية للرياضي اليت تؤثر على ا:الطريقة البسيكولوجية  *

من خالل و  ، هذا بتنفيذ اخلطط التكتيكية بنجاح بفضل العمليات احلركيةو املنافسات الرياضية و اجلماعي على املقاومة 

تسليط الضوء على خمتلف و ة لإلنتقاء نالحظ أن الطريقة األخرية لإلنتقاء املعقد هي اليت تسمح بتقييم هذه األنواع الثالث

  .)255،صفحة2006زكي حممد حسن،(ق املؤشرات العلمية لإلنتقاء الرياضياجلوانب للتحديد الدقي

إن ممارسة كرة القدم تظهر أنه ليس بإمكان مجيع الالعبني بلوغ املستوى :القواعد النظرية لإلنتقاء في كرة القدم  -3

إكتشاف و مطالبني بتحديد تطور متطلبات كرة القدم فاملدربني ا لمنظمة نظر و العاملي حىت بوجود حصص تدريبية مدروسة 

املرشحني إلجراء إمتحان يعتربون أن عدد  األخصائينياملراهقني من بني عدد كبري منهم حيث أن و بني من األطفال و املوه

بني خالل و إىل ضرورة إختيار الالعبني املوه) tchtyrco 1961( يبني جيب أن يكون كبريا قدر اإلمكان حبيث اإلنتقاء

ال نتائج جتربة األملان كذلك  فرزتأوقد  ،يشاطرونه الرأي يف ذلك ينيكثري من اإلختصاصو القدم منافسات دورات كرة 

خالل فرتة قبل بداية ) اجلرائدو التلفزيون ( املراهقني بواسطة وسائل اإلعالم و النوادي جتلب األطفال  بأس �ا حيث أن 

إطارات و طرف املدربني  تكون مراقبة العينة منو اإلنتقاء  املوسم الرياضي مث يقوم النادي بتحديد يوم من كل شهر لعملية

لكن يف السنوات األخرية و  ،سنة 20إىل  10أن إنتقاء الالعبني جيب أن يتم من باحملللون ا�ربون يؤكدون أما  ،الرياضة

  .)akramov,1990,page65(سنوات  9 -  8إنتقاء الالعبني من سن  يبدألتشبيب هذه الرياضة و 
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 حيث يرىدراسة قدرا�م بعناية و الالعبني  من حتضري األفواجو ية يف عملية اإلنتقاء جيب على املدربني تنظيم قبل البدا

 ،العيب املستقبل انتقاءعملية  خالل قبل كل شيءو تدئني أوال ب األخذ بعني اإلعتبار قدرات املبأغلبية املدربني على أنه جي

التنسيق و د الفعل ر  سرعة ،املرونة ،القدرات البدنية كالسرعة ظر إىلالن بجي) kaskova tchtyro 1961(حسبف

  . (platonov,1972,page79)القيام باحلركات املتناسقة خالل اللعبو تقنية التحكم يف الكرة و  احلركي 

السنوات األخرية أنه من الضروري أثناء عملية اإلنتقاء تقييم القدرات البسكولوجية  يفاملدربني يعترب بعض من و 

طرح على  قد ؤالاست هوقابالت و املو قدرة اجلهاز العصيب يف احلصص التدريبية أي القدرات الفكرية و داغوجية لالعبني يالبو 

  :يلي  امبب فأجاب و العب كرة القدم املوه ميتلكهاخبصوص القدرات اليت جيب أن ) f.cortohf( األملاين

  .د خالل املباريات تطبيقها اجليو قدرة اإلدراك السريع للحركات الضرورية *

  .إظهار الالعب لشخصية *

  .حسن التصرف خالل الوضعيات الصعبة *

  .إقرتاح احللول املالئمة يف الظروف الصعبة أثناء املنافسة *

  .الصعوبات و التغلب على العراقيل *

 .حب الفوز حىت �اية املقابلة و  الدافعية*

كذلك األمر بالنسبة للمدة احملددة لإلنتقاء فإن  ،همة جد صعبةد متعتنظيم عملية اإلنتقاء و جي ههكذا فإن السري املن

مراقبة لبيداغوجية اجند أن اإلختبارات املالحظة ذ إصاصني تضاربت يف هذا الشأن خالل عملية اإلنتقاء تآراء اإلخ

 .)311،صفحة2001محاد،(شيوعا يف عملية اإلنتقاءو هي الوسائل األكثر إستعماال  املقابالت

  :م عملية اإلنتقاء في مدارس كرة القدم تنظي -4

إن جتربة بعض البلدان يف ميدان اإلنتقاء للرياضيني تكتسي أمهية كبرية يف تكوين العبني من أجل الوصول إىل مستوى عال 

هذه يفسر إىل حد كبري التحسن املتزايد لنتائج  ما ف و هذاداهو طرق اإلنتقاء بشكل صارم و م  املقاييس يتقيو ويتم حتديد 

فرنسا أن نظام اإلنتقاء يعتمد على طرق عملية تتمثل  ،أملانيا ،لدول املتقدمة روسيااأظهرت جتربة  ديف هذا الصدو  ،الدول

يف يتم تطبيق هذا النظام من اإلنتقاء و   ،�ا أن تلعب دورا هاما يف التكوين اجليد للرياضيأمناذج من شو ارات بيف إخت

م مركب يفإن عملية إنتقاء الالعبني جيب أن تعتمد على تقي) v.d.chle-zakiak 1978(حسب و الدول املتقدمة 

  .على مدى عدة سنوات 
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  :اإلختصاصني أن عملية اإلنتقاء تتم على ثالثة مراحل و يرى العديد من الباحثني و 

  .)األويل( مرحلة اإلنتقاء القاعدي*

  .)اخلاص(مرحلة اإلنتقاء التمهيدي *

 .)37-36- 35،الصفحات2004اخلضري،()التثبيت( مرحلة اإلنتقاء النهائي*

فإن عملية اإلنتقاء لألطفال يف املراحل األولية متر يف حد ذا�ا بثالثة فرتات قصرية املرحلة ) kachaderling(حسب و 

  .ن يف لفت إنتباه الطفل من أجل ممارسة كرة القدم مكيعين هذا أن هدفها يو الرعاية و تتمثل يف التوعية و : األوىل 

ومرتية بإستعمال ر بو املؤشرات األنرت و حالة تطور القدرات البدنية و يفية العامة تتمثل يف تقيم القدرات الوظ: نية املرحلة الثا

  .املالحظات اخلاصةو بطارية من اإلختبارات 

جيب على نظام و  كيفية تطبيقها يف الظروف اخلاصة أثناء اللعبو هي تعتمد على تعليم املهارات التقنية و : املرحلة الثالثة 

اإلخصائيني الفرتات و يقرتح عدد من الرياضيني  مثال كرياضة كرة القدم  ،اإلنتقاء أن يضمن دراسة معمقة لنشاط خاص

  .)kachadeling,1975 ,page65(الزمنية التالية ملختلف مراحل اإلنتقاء 

   :اإلنتقاء القاعدي  4-1

سنوات حيث تعتمد عملية اإلنتقاء على إكتشاف  10-8دارس اإلبتدائية ويبدأ اإلنتقاء األساسي ملمارسة كرة القدم يف امل

جمموعة األطفال واليت تبدأ باملالحظة العامة خلرباء كرة القدم والذين يقررون حسب جتار�م إذا ما كان املبتدئني يتوفرون 

  .تكون من حصة إىل حصتني يف الشهرو   ،على املعايري املطلوبة وإن كانوا قادرين على النجاح يف هذا اإلختصاص الرياضي

  :فإن هذه املرحلة تنقسم إىل مرحلتني ) magodik(حسب و 

الذين و السرعة و األطفال املتميزين باملرونة  يةيف هذه املرحلة خيتار املدرب أثناء احلصص التدريب:المرحلة التنظيمية  -أ

  .وص طبية إجباريةخيضع هؤالء األطفال إىل فح هابعدو يرغبون يف ممارسة كرة القدم 

 ،سياقة الكرةو املراوغة و حصص من أجل املبتدئني حماوال عرض بعض التقنيات احلركية كالقذف  5-4ينظم  املدرب و 

هذا بإعطاء أمهية و خالل هذه املرحلة يسعى املدرب إىل التطبيق املنظم للمالحظات البيداغوجية لنشاط العيب كرة القدم 

  :خاصة إىل العوامل اآلتية 

  .إذا ما كان العب كرة القدم يويل أمهية إىل احلصة التدريبية*

  .بسرعة سرعة للمناهج التقنية اليت يقرها املدربب استعابر الطفل و هل مبقد*

 .(magodik,1983,page73)جتاوز الصعوبات أثناء اللعب و حتمل  مكانيةإمدى *
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نستعمل ثالث يف هذا الصدد و القدرات اخلاصة و بدين هذا لتحديد حالة التحضري الو :رحلة المراقبة باإلختبارات م –ب

  : مؤشرات

اس بسيط ينطالق من وضعية الوقوف يؤخذ بواسطة مقاإل م 20اىل 10اجلري بسرعة ملسافة  :المؤشرات البدنية  *

  .نسجل أحسن وقت للمحاولتني و 

  .دائية بعد حماولتني نأخذ أحسن قفزة تقفز لألعلى بدون سرعة إب*

  .ل بدون سرعة إبتدائية نسجل أحسن نتيجة حملاولتني القفز الطوي*

  .م  300ار املداومة العامة كاجلري إختب*

يقرتح الباحثون جمموعة من التمارين على شكل بطاريات من  حيث ار التقييم التقينتتمثل يف إختب :المؤشرات التقنية  *

  .بطارية فاندرهوف / بطارية جونسن / بينها بطارية ماك دونالد 

ركل  - رمية التماس - :إيقاف حركة الكرة -اجلري بالكرة :ارات التالية بتشمل اإلختو تعترب هذه األخرية خاصة باملبتدئيني و 

 6اإلستحواذ على الكرة يف منطقة ال  - هي يف اهلواء و مترير الكرة -الكرة بالقدم ألطول مسافة ممكنة  ركل - الكرة بدقة

             . ار حارس املرمى بإخت - كلة الركنية الر  - قطع الكرة من املنافس  - أمتار

احلكم على  امن خالل املالحظة أثناء اللعب يقوم املدربني بتسجيل املميزات اليت ميكن من خالهل: المؤشر التكتيكي *

يات اإلمكان- الفعالية يف أخذ القرار - إختيار احلل و سرعة التوجيه - :هي كما يلي و العب الفردي لو املستوى الفكري 

 من طرف ثالث مدربني يم الالعبنييطبق تقن املراقبةو خالل هذا التسجيل ومن  ،القدرات اخلاصة بالالعب أثناء اللعبو 

  .على األقل

دد اخلرباء هذا حيو خصائص املبادرة من طرف الالعبني و تنظيم اللعب و يتلخص يف نشاط و  :المؤشر السيكولوجي  *

  :من خالل امليزات التالية اللعباملؤشر خالل عمليات املالحظة أثناء 

  .إىل قوة الرتاجع التام يف امللعبمراحل اللعب باإلضافة يل إىل املشاركة خالل العديد من مليطلب حتديد النشاط وا- 

  .خالل البحث للحصول على الكرة من املثابرة و بة املواظ- 

  .مكنة التهيؤ للمخاطرة املو إختاذ القرار للدخول التام يف اللعب و اجلرأة - 

  . (magodik,1983,pages73-74)خالل املباريات) الغفلة(التحكم يف النفس عقب الفشل بسبب عدم اإلنتباه - 

 الرياضية املستويات كبرية بتحقيق بدرجة ترتبط اليت الفردية اخلصائص من اجلسمية املقاييس تعترب:المؤشر المرفولوجي  *

 األخرى األنشطة من غريه عن متميزة خاصة بدنية متطلبات ياضي لهر  نشاط كل أن ذلك ،)  1977 كازلوف( العالية

 لالعيب القامة طول (  مثال ،معني رياضي نشاط ميارس من يف توافرها الواجب الصفات ىعل املتطلبات هذه وتنعكس ،

 نأ ميكن سنياملمار  لدى الصفات هذه توفرت عندما شك وال ، )لالعيب السباحة واليد القدم مقاييس كرب، السلة كرة
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 الدعامات كأحد املناسبة األجسام مبكان توفر األمهية من وأصبح، وفنو�ا اللعبة مهارات الستيعاب كربأ عطي فرصةت

  .) 1979 حسانني صبحي حممد( املمكنة الرياضية املستويات ىعلأ بالالعبني إىل للوصول توافرها الواجب

 االنثروبولوجيا (علم ظهور إىل العالية املستويات الرياضية بتحقيق رتباطهاوا اجلسمية املقاييس دراسة إىل احلاجة أدت وقد

  :ةأساسي موضوعات ثالثة يتضمن دراسته والذي) الرياضية

 الرياضية األنشطة ألنواع البدنية املواصفات حتديد،الرياضي النشاط من معني نوع ملمارسة لألطفال املبدئي االنتقاء  

  .)25،العدد1431ابو العالء امحدعبد الفتاح،(العليا املستويات مرحلة إىل ئنياملبتد مرحلة من املختلفة

  :سنة  12-10التمهيدي  االنتقاءمرحلة  4-2

املختارين من املرحلة انس األطفال جتو  مراقبة تشابه ياملهمة األساسية خالل هذه املرحلة ه ،ميكن أن يدوم ملدة سنتني 

نراقب كذلك احلاصل بني القدرات الفردية و  ،ةلتعلم األول يف املرحلة السابقمتطلبات كرة القدم خالل او  السابقة

الفوز و امليول للهدف و عة الشجاو حالة النشاط اجلماعية يف و هذا خالل إظهار قدرته الفردية و متطلبات كرة القدم و 

ألطفال الذين يتمتعون املراقبة لارات يف نظام اإلنتقاء ال يستبعد املشاركة يف إختيو التكتيكي و التفكري التقين و  واالستيعاب

  .)98،صفحة1987العالوي،(الذين مل ميروا باملرحلة األوىل من اإلنتقاء القاعدي و مبعطيات كرة القدم 

   :سنة  14-13النهائي  االنتقاء 4-3

املواهب الشابة املؤهلة سنوات وتشكل املرحلة الثالثة أهم مراحل اإلنتقاء أل�ا تسمح بإختيار  4-3متتد عموما إىل املرحلة 

الدراسة املنتظمة  هواهلدف منهاو  ،تعترب هذه الفرتة من العمر األفضل للشروع يف التخصص ،يف خمتلف فئات الفرق الوطنية

 ،مهاجم( على املدى الطويل لالعبني الشباب الذين ميارسون كرة القدم لتحديد �ائيا إختصاصهم الرياضي الفردي و 

كما تتم يف هذه املرحلة املالحظات البيداغوجية  بشكل �ائي )العب وسط دفاعي و ومي العب وسط هج ،مدافع

نقاط القوة يف التحضري و نفسية �دف حتديد نقاط الضعف و بيولوجية و القيام بأحباث طبية و املتابعة و إختبارات املراقبة و 

 .(kachadeling,1975,page67)الذي يقوم به الالعبون الذين ميارسون كرة القدم يف املستوى العايل 

  :مير الالعب أثناء تكوينه بثالث مراحل هي : الكروي مراحل التكوين -5

  سنة 18- 15مرحلة التكوين * سنة  15- 12مرحلة شبه التكوين *   سنني poussins (5 -10(مرحلة املدرسة * 

الالعب بعملية إقتناء الالعبني  األساسية يف تكوينو تبدأ هذه املرحلة األوىل :سنوات  10-5مرحلة المدرسة  5-1

تسمى هذه املرحلة مبدرسة كرة و سنوات  10- 5جلب أكرب قاعدة شبانية ممكنة ترتاوح أعمارهم مابني و مبراعاة تسجيل 

تتعدى  اج صغرية التوجب يف هذه املرحلة العمل يف أفو القدم حيث حتتوي هذه املرحلة أهم العقد يف سلسلة التكوين كما ي

بطولة املدارس املشاركة يف  ،ب على كل العب مسجل يف القاعدةجيو  ،مشاركة كل الالعبني يف التدريباتو  لكل مريب 15

األخرى يف آخر ماي حيث يكون و واحدة يف سبتمرب  ،رحلة يستوجب القيام بتجمعني خالل السنة الواحدةامل هذه يفو 
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تكون  ،مكافأة أحسن الالعبنيو  ديةالو و الدولية و سات احمللية هناك فريقني باإلضافة إىل اإلحتكاك باملستوى العايل يف املناف

 .ع حيث يوجهها منسق مركز التكوينهناك حصص تدريبية إضافية ساعة كل أسبو 

  :سنة  15-12مرحلة شبه التكوين  5-2

عدى العدد تاإلنتقاء ألفضل الالعبني حيث الي إختبارات جراءإص عدد الالعبني عن طريق يهذه املرحلة تقليف  يتم حيث

يكون التدريب و الرياضي يف هذه املرحلة متعدد الدورات يف العمل يكون الربنامج و  ،ناجحنيالصاء غري إقو العب  60

تقليص التعداد  يتميف األخري  األسبوع ومرات يف  4اىل 3و يتم التدريب من   ،بنيةو البدين خمتار بعناية حسب كل العب 

القيام و اخلاصة  اتاملشاركة يف كل التدريبو التدريب  ميتوجب عليه) العب النخبة (  الالعبني فانهذه املرة و مرة أخرى 

تدارك نقائص كل واحد و يف شهر ماي حيث تسمح هذه اإلختبارات بتقييم كل العب و بإختبارات يف شهر نوفمرب 

  وسم جلب ثالثة العبني على األكثر كالعيب النخبة يف منتصف امل وهذه املرحلة بإعادة أ حتسمو 

ألجل ربط و يف هذه املرحلة تبدأ آخر حلقات التكوين  :سنة  18- 15الموجه للمستوى العاليمرحلة التكوين  5-3

من عقود خاصة على غرار  ستفادةاإلمع مكافاءات ألحسن الالعبني اخلمس  وضعالالعبني بالفرق األحسن جيب 

األندية حسب و مركز التكوين و بإبرام عقود بني الالعبني تتميز هذه املرحلة و اآلخرين الذين يستفيدون من عقود عادية 

التدريبات و خالل إبرام العقد يكون الالعب ملزما باإلمتثال إىل قوانني املركز و ) أمال  –األواسط  –األشبال ( األصناف

يف و ئج احملققة النتاو األساسية حسب املشاركة اإلستفادة من عقد آخر عند الدخول يف التشكيلة و الرتقية كذلك ،اخلاصة

  .(doussar,2000,pages02-03)قحام النهائي يف الفريقاإلو   ،لنصف التعداد ولو تسجيل اليكون  ةاملرحلة األخري 

Performance avérée  

+ piliers 

stars  

potntiel+ -  

  

espoires - poids morts  

  .مراحل دورة حياة الالعب احملرتف يوضح )01(شكل رقم

غري أ�م موجودين  ،لديناميكية مقطع ظريف وذلك ألنه يعيش يف نفس العدد أجيال متعددة من األفراد املوهوبنيتعترب هذه ا

هذا ما يعرب عنه العديد من املدربني الذين يعتربون أن  ،يف مراحل متتالية من تطورهم يف خمتلف مراحل احلياة االحرتافية
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وسم الذي يلعب فيه والبقاء يف القمة جيب أن يتكون من ثالث فئات الفريق الذي يريد أن حيصل على ألقاب خالل امل

  :من الالعبني  

  .املستوى العايل الذين هلم خربة كبرية يسامهون بدرجة كبرية يف جناح النادي و طموحاته اثلث العبو -

ربة و النجومية يف رياضتهم هؤالء هم ذوي اخل ،ثلث من الالعبني االستثنائيني قادرين على خلق الفرق يف األوقات احلرجة-

ثلث من الالعبني الشبان املوهوبني املتخرجني من النادي أو الذين أكملوا تكوينهم حيث متثل طموحا�م ضغطا على -

 . (mirallés,2005)هذه الفئة املعرضة لالختبار يف الوقت املناسب هم مستقبل النادي ،الصنفني األخريني

  :الجدول الزمني للتدريب  5-4

  :العبني الشباب يف املستوى العايل أثناء مراحل التكوين ل يةاللقاءات األسبوعو يوضح احلجم الساعي للحصص التدريبية 

 (doussar,2000,page04)  يوضح احلجم الساعي التدرييب لشبان كرة القدم)3(جدول رقم

  سنة20-19-17  سنة 17-16  سنة 15-14-13  سنة 13

  حصص تدريبية  2/3 - 

  واحدة  مقابلة - 

  حصص تدريبية  04

  مقابلة واحدة * 

  مقابلة يف املوسم 35

  حصص تدريبية  5/7

  مقابلة واحدة * 

  مقابلة يف املوسم  40* 

الراحة ما بني املوسم * 

 5إىل  4اآلخر تكون من و 

  أسابيع

  حصص تدريبية  7/9

  من دون لقاءات* 

  األولاللعب يف الفريق *

نالحظ بأن تكوين وتدريب العيب كرة القدم مير عرب عديد املراحل السنية حبيث ختدم   قلساباجلدول ا ومن خالل ومما سبق

   وقد أوضح تلك املرحلة، الواجب توافرها قبل ختطي الالعب كل مرحلة  املرحلة اليت تليها حمققة هلا عدد من الصفات

MARTIN)1982 (لتفوق الرياضي هذه املراحل مراحل تدريب الفئات الشبانية يف منوذج شامل لتطوير قدرات ا

  :تشمل العمل على

  و يهدف إىل:التكوين النفسو الحركي القاعدي *

  األلعاب وذلك �دف تعلم اكرب قدر من احلركات لنشاطات خمتلفة  ممارسة التعلم عن طريق- 
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 مدخل عام و شامل للنشاط الرياضي - 

نطاق التعلم للنشاطات الرياضية األخرى اجلماعية  توسيع ،تعلم التقنيات الرياضية- :ويهدف إىل :بداية التخصص* 

  .بداية النشاط التنافسي  ،ستعمال متارينات خاصة لتطوير الصفات وحتسني التقنيات الرياضية القاعديةإ ،والتنافسية

  :ويهدف اىل :التعمق في التدريب المتخصص * 

تنظيم النشاط  –الزيادة املتدرجة حلمولة التدريب  - يةاستقرار املهارت الرياض  -تطوير بناء الصفات احلركية القاعدية - 

 ).املنافسة( التنافسي 

       Age      6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20       

      

 

 .(direction technique, s a e,page05 )الفئات العمرية و األهداف التدريبية عند الشبان يبني)02(شكل رقم 

  :.(thierry et les autres, s a e,pages13-15)أهداف التكوين-6 

فان للتكوين الرياضي أهداف عديدة ومتعددة للرياضة وللنوادي عموما ولكرة القدم والالعب خصوصا كما هو معلوم 

  :ومن هذه األهداف نذكر

  الدولية و جاهز للمنافسة احمللية الذهنية كي يكون الالعب و   لقوة البدنيةا ،التحكم يف التقنيات التكتيكية* 

  . احمرتف مستقبالو  افسيولوجي امستوى تكوين جيد يعين توازن* 

  .مؤشر لكرة القدم ذات نوعية عاملية هو و يسمح التكوين بتحقيق نوعية الالعبني اجليدة * 

 العمل التقين  راز أمهيةبإ وطرق العمل احلديثة على املدربني  اقرتاح وإعطاء النوادي عناصر تنظيمية * 

  :في فرنسا التكوينمركز  إنشاءبداية   -7

مت تنظيمه بشكل كبري ومؤسسي على مدى  كويينإطار نظام تيف  يسري معظم احلاالت ان مسار العيب كرة القدم يف 

يف جمال  وأبني املدر  كوينيف جمال تالفرنسي سواءا هو موضوع عمل كبري من قبل االحتاد  فالتكوين. العقود القليلة املاضية

ثالثة إنشاء  عرب أو جهوي أو وطين إقليمي من اجل انتقاء فريقوذلك الالعبني الذين يطورون الصفات الرياضية،  رصدت

وأربعة  ةترحب بالشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني عشر )centre de préformation( كوينقبل التما  عشر مركز

 ،)مركزا يوجد حاليا اثنان وثالثون( كوينع األندية املهنية املسؤولة عن مراكز التمع عمل االحتاد م،كما يسمح جبعشر عاما

أعلى مستوى ألن األندية املهنية اضطرت إىل تويل هذه املسؤولية  إىلوقد أصبحت هذه األخرية الوسيلة املفضلة للوصول 

التكوین النفسي 

 الحركي القاعدي

التعمق في التدریب  بدایة   التخصص

 المتخصص



التكــــــــــــــوين: ـــــيالــثانالفصـــــــــــل   الرياضي في كرة القدم  

 

- 53 - 
 

لثمانينيات من القرن العشرين،  من خالل ا اللوتعميمها خ )1973من خالل توقيع ميثاق كرة القدم للمحرتفني يف عام (

 لالعبون يف إطار التكوينالفرنسية اليت يعرف فيها ا احملرتفةيف أحد األندية ) مع ثالثة وثالثني متدربا(مالحظات ومقابالت 

  .(julien,2010,page01))من أربع إىل سبع دورات تدريبية أسبوعية(

 :تعريف مركز التكوين-8

جل دجمهم يف أملك لنادي رياضي حمرتف يف كرة القدم يتم فيه تكوين الالعبني الشباب من  شاتهو عبارة عن جممع من

  .(diouf,2008/2009,page08)الفريق األول وهلم األحقية يف استغالل منشات املركز مثل الالعبني احملرتفني يف النادي

 : الالعبين المحترفين  تكويناكز مر  8-1

من القانون الصادر يف  11نوع املدون يف املادة المن شركة ذات  أور من مجعية رياضية مركز التكوين هو هيكل صاد 

من التكوين الرياضي وتعليم  باالستفادةسنة  14والذي يسمح للشباب الرياضي الذي يتجاوز عمره  16/07/1984

 .)renou,2006,page37(تكوين جامعي أواحرتايف  أومدرسي عام 

 :ز التكوين لالعبين ط االلتحاق بمركو شر  8-3

  :فيما بينها وهيفان الشروط  واملعايري تكون متتداخلة  األحيانغلب أيف 

 املعايري البدنية و الرياضية اليت نصت عليها الفدرالية الوطنية لكرة القدم. 

  املعايري و الشروط اليت يفرضها النادي. 

 قانون الفيفامن 19املادة ( سن و التمدرساملعايري و الشروط املتعلقة بال( . 

  املعايري و الشروط الطبية. 

 املعايري اجلغرافية(commission européenne,2007,pages05-06). 

  :العوامل المساعدة في فاعلية التكوين أهم 8-4

  :يف عملية التكوين عدة عوامل واملتمثلة يف  جيب ان تتوفر

  .قاعة تقوية عضالت مسبح، لمحاضرات و الدروس،قاعات ل من مالعب ، اهلياكل الرياضية و منشات االستقبال- 

  .بيداغوجيةالعلمية و الكفاءات الاملشكل من مدربني ذوي  التأطري التقين- 

   .الطويلة املدى واحملددة وفقا الحتياجات النادي واملنافسة برامج التكوين – 

 .الكروية احمللية والوطنيةالتوظيف من خالل جلب املواهب  –

  .والرتبوية اجليدة لالعبني يف إطار التكوين حىت ال يهمل اجلانب العلمي واملعريف   يميةاملتابعة التعل-

 (tournier et phlilpe,1999,page30).هاملرتبة عن واألموالمن خالل التعاقدات  االستفادة من عقد عند �اية التكوين –
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ضح أم العوامل احمليطة و املؤثر يف تكوين يف هذا الشكل نو :أهم العوامل المحيطة بتكوين العب كرة القدم8-5

  . 2001/2002الالعب الناشئ يف كرة القدم وذلك حسب دراسات قامت �ا الفيفا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (thierry et les autres, s a e,pages13)يوضح �ج تكوين العب كرة القدم)  03(شكل رقم

 

 

 

 

 

  املنافسة

 جراء املقابالتإ

  مكون ومدرب

الشخصية  -النوعية

 اجلانب املعريف

العب ناشئ يف كرة 

  القدم

  برنامج التدريب و التعليم

 طرق و مبادئ

  التأطري و احمليط االجتماعي

احلياة -املدرسة–لة العائ
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  :تصنيف مراكز تكوين كرة القدم-9

 األساسوهياكل وتأطري وعلى هذا  منشآتحسب اإلمكانيات اليت يتوفر عليها املركز من مراكز تكوين الالعبني  فتصن

 : تقسم مراكز التكوين الرياضي كالتايل

   .(diouf,2008/2009,page17)يوضح تصنيف  مراكز التكوين يف كرة القدم)4(جدول رقم

  Catégorie 1  Catégorie 2  Catégorie 3  

Installations  
Equipements  

-2 terrains réglementaires 
dont un engazonné et 
réservé au centre  
-vestiaires et douches  
-1 salle de musculation  
-1 infirmerie fonctionnelle  
-des buts mobiles de 
différentes dimensions  
-du matériel didactique  
-1 bus + 1 voiture de 
liaison  
-1 ambulance ou 1 contrat 
d’évacuation sanitaire  

-2 terrains règlementaires 
dont 1 réservé au centre  
-vestiaire et douches  
-vestiaires et douches  
- salle de musculation  
-1 infirmerie fonctionnelle  
-des buts mobiles et 
différentes dimensions  
-du matériel didactique  
-1 bus  

-1 terrain règlementaire 
réservé au centre  
-1 infirmerie fonctionnelle  
-du matériel didactique  
-des buts mobiles de 
différentes dimensions  
-autonomie de transport  

Hébergement  Type centre sportif  
-Des chambres 
individuelles  
(encadreurs) et  
double (joueurs)  
-Sanitaires et douches  
-1 réfectoire + cuisine et 
dépendances  
-5 salles polyvalentes: 
réunions cours، Tv، 
informatique...  
1 salle d’accueil  

Type centre sportif  
-Des chambres 
individuelles (encadreurs) 
et doubles ou triples 
(joueurs)  
-1 réfectoire + cuisine et 
dépendances  
-3 salles polyvalentes 
(cours...)  
-1 salle d’accueil  

Type centre sportif  
-Chambre à 4 lits 
maximum  
-1 réfectoire + cuisine 
équipée  
-2 salles polyvalentes  
-1 salle d’accueil  

Encadrements:  
Sportif  
Médical  
Pédagogique  

-Directeur de la formation  
-1 Entraîneur 3ème degré،  
-1 Entraîneur 2ème degré  
-1 Entraîneur 1ère degré  
-1 Médecin sous contrat  
-1 Infirmier +1 Kiné à 
temps plein،  
-1 Surveillant internat a 
temps plein  

-Directeur de la formation  
-1 entraîneur 3ème degré  
-1 entraîneur 2ème degré  
- 1 médecin،  
-1 infirmier à temps plein 
+ 1 kiné à mi-temps  
-1 surveillant internat à 
temps partiel  

-Directeur de la formation  
-1 entraîneur 3ème degré  
-1 entraîneur 2ème degré  
-1 entraîneur 1er degré  
-1 médecin  
-1 infirmier à temps partiel  

Enseignement  -Préparation à la carrière 
de joueur de haut niveau et 
aux métiers de football  
-Enseignement général  
Professionnel adapté  
-Obligation de se 
conformer aux normes 
fédérales  

-Préparation à la carrière 
de joueur de haut niveau et 
aux métiers de football  
-Enseignement général 
professionnel adapté  
-Obligation de se 
conformer aux normes 
fédérales  

-Préparation à la carrière de 
joueur de haut niveau et 
aux métiers de football  
-Enseignement général 
professionnel adapté  
-Obligation de conformer 
aux normes fédérales  
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 :معايير التكوين في كرة القدم أهم - 10

دولة  إىلختتلف معايري وشروط سن التكوين الكروي لشبان كرة القدم من دولة  :و الشروط المتعلقة بالسنالمعايير  -  أ

يكون النجاح من نصيب  ،سنة 14اىل 10بني سن  أعمارهمح و ترتا ن النمسا انتقاء الالعبني الذييف أخرى حبيث جند

  .كرة القدم  أكادميية إىلعبون املختارون من طرف املدربني سنة يدخل الال 19ال 15بني و  الالعب املوهوب

االحتاد امللكي البلجيكي بلتكوين مركز ا إىلسنة هم من يدخلون  14 يف سن ني املوهوبنيالالعبفان  بلجيكايف  أما

  .جلمعيات كرة القدم  أولشركات كرة القدم 

مضاء إيطلب منهم كما  ،ديسمرب للسنة السابقة 31سنة قبل  15 الالعبنييبلغ عمر  أنفرنسا جيب ن بأحني يف 

 .مع مركز التكوين  عقد

خيص شرط أو معيار التمدرس كونه ضرورة نفس األمر فيما : المعايير و الشروط المتعلقة بالتمدرس و التربية-ب

وبعد ذلك ميكن لالعب  ،سنة 16حىت سن  اإجباريالتمدرس  يكون يف فرنساأنه و قصوى لالعب احملرتف حبيث 

ت متتالية من اسنو  9يزاول  نأ املكون الربتغال يفرض القانون على الالعب أما يف ،مبوازاة مع التدريبمزاولة دراسته 

  .عقد رياضي  التعليم قبل توقيع

يلتحق  أنا�ر ميكن ففي  ،للشروط الطبية أيضا اختالفات بني الدول األوربية: المعايير و الشروط الطبية -ج

تشهد يجب تقدمي شهادة طبية فيف مالطا أما  ،سنة بعد اجتيازهم لفحص طيب 16عبون بنادي رياضي يف سن الال

 . احلديث عن سنه آنذاكدون  على حالة صحية قادرة على ممارسة كرة القدم

حد أهم املعايري اليت ترتكز عليها مراكز التكوين أ ):مراكز التدريب إلىمسافة التنقل :(المعايير الجغرافية -د

 16غاية  إىليلتحق مبركز التكوين لكن  أنسنوات  6كن لطفل عمره ميفي ايطاليا ف ذلك من تأثرييف األوروبية ملا 

يوافق رئيس الفيدرالية و  ،أبويها �الناحية اليت يقطن  يفمبركز التكوين الذي يقع  إال يلتحق الالعبون حيث ال ،سنة

  .تماعية و الرتبوية جاالحتياجات اال الوطنية على تصريح خاص يوايف

يستغرق الالعبون لاللتحاق مبركز التدريب ساعة  و األقصىسنة على 11 إىل 9 يكون عمر الطفل منبريطانيا  أما

  . مركز التكوين إىلمن البيت  يستغرق التنقل ساعة ونصف األقصىسنة على  14 إىل 12ن مو   ،واحدة

يوقعوا على استمارة تسجيل واملوافقة على قوانني التعامل  أن الالعبنيحيث فرضت الرابطة االجنليزية لكرة القدم على 

  ..(commission européenne,2007,pages20-28-29-36)األولياءللنوادي و الالعبني و 
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  :األوروبية باألنديةكز التكوين ا مر  -11

 (steve heigway)حتت إشراف  1998تأسس  سنة :مركزالتكوين لنادي ليفربول 11-1

 - ملعب داخلي - إداريةمكاتب  6 - قاعة لتغيري املالبس 12  - قاعة مجناز  –ملعب لكرة القدم  12: المنشآت-أ

، ويف الشكل املوايل نوضح تقسيم الفئات العمرية حبسب مة ذاتيةخدمغسلة  –مركز طيب  -قاعة إعادة التأهيل

  .حبيث حيدد لكل فئة ملعب خاص مبقاييس حمددة املالعب املخصصة هلا،

  

  (monteverdi,2007,page02)يوضح خمطط املالعب مبركز التكوين بليفربول )04(شكل رقم

زيد وقتها عن ساعة واحدة للوصل إىل يمسافة ال  على بعدوالذين يقطنون  12يقوم النادي بضم الالعبني ذو سن 

 12من  االنتقاءسنة يكون الوقت لقطع املسافة ال يزيد عن ساعة ونصف ويكون  12من  كثراألاملركز والالعبني 

كما  ،مركز حول النادي و هذا عن طريق فروع للنادي داخل املدارس و حتضري املدربني و دروس لرفع مستوى التقنيني

  .الفنيات والقدرات املتوازنة والسرعة: نادي باختيار الالعبني ذوييقوم ال
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 جيب احرتام مجيع األوالد داخل املركز  -.احرتام الالعبني واملدربني والطاقم الفين:قواعد النادي-ب

 .ن يكون مجيع األوالد متحمسنيأجيب  - اآلخرينالقدرة على التواصل مع  -

 .الفردية ملصلحة الفريق انياتاإلمكجيب على اجلميع استغالل مجيع  -

  :كاأليتالعبا مقسمون   222 يضم املركز:تعداد المركز-ج

 سنة  18اىل  9ميثل الالعبني يف مركز التكوين من  )5(جدول رقم

 :(monteverdi,2007,page03) )2006/2007(املوسم 

   80 joueurs Pre academy 5-6-7-8 

Stephen hall  14 joueurs U9 

Andy reidel  12 joueurs  U10 

Phil roscoe  13 joueurs  U11 

Stuart gelling 17 joueurs  U12 

Andy williams 14 joueurs  U13 

Robbie johnson 16 joueurs  U14 

  15 joueurs  U15 

  14 joueurs  U16 

  27 joueurs  U18 

Julian monk Preparateur physique 

  Assistants : paul liver( 9/14 )     dave shannon(15/16) jhon owens(18) 

      Directeur technique  steve heigway  
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  :مركز التكوين بنادي برشلونة 11-2

حيث يقوم النادي بانتداب أحسن  وهذا نابع من الثقافة الكاتولونية، يعترب نادي برشلونة األول يف فلسفة التكوين الكروية

السن  ملعياريعلى دمج املواهب وفقا  سياستهيعتمد  يف  ريق وضع إسرتاتيجية خاصة به حيثاملواهب العاملية وذلك عن ط

  .و املنطقة

  أحسن األجانب:سنة12العمر ،أحسن املواهب االسبانية:سنة11العمر  ،ةالكاتالونياملواهب  أحسن  :سنوات 8العمر 

ن أ، فمن الضروري تفيد من اجلنسية االسبانيةسنة فانتداب هذه الفئة من األجانب حمدود وذلك ألنه يس 13أما سن 

  .ن إمكانات النادي وصورته يف العامل متكنه من جلب أحسن املواهبأسنوات يف اسبانيا كما  5يلعب على األقل 

  :تضم النقاط التالية:بمركز تكوين النادي معايير االنتقاء *

  .عيار احلاسم يف االنتقاءوهو امل  سهولة التكيف مع خمتلف وضعيات اللعب:قراءة اللعب *

هامة صفة سنوات لتحسني هذه الصفة فهي  6ميتلك تقنيات اللعب يف فئته العمرية وهنا النادي يعطيه :الجانب التقني*

  .نسبيا يف االنتقاء

  .اجلمع بني السرعة و املالحظة و املهم هو يف فلسفة النادي صغرية أمهيةلديه  :الجانب البدني*

 .رفض املوهبة باملركز أولقبول  احمليط و سلوك الالعب يؤثران كثريا على القرار النهائي :الوضعية العائلية*

    مدريب حراس، 4 فريق من خمتلف الفئات العمرية لكل فريق مدربني حمرتفني، 12يتكون النادي من  :قطاع التكوين*

  بة وطبيبان نفسانيان العائدين من اإلصا لالعبنيمتخصصان  وحمضران فزيائيان انحمضرين بدني 3

جل اخذ القرارات اهلامة وهذا برئاسة مدير التكوين أهذا الفريق جيتمع كل أسبوع لتقييم عمل  الالعبني ومرة يف السنة من 

  .(iglisias,2005,pages01-02)ونائبه

وقد أصبح هذا املركب  ركزأخر يف املركب جبانب امل 48العبا باإلضافة إىل 60املركز ايقيم يف هذ: مركز التكوين الماسيا*

  .سنة 19إىل  12الالعبني الذي يقطنون باملركز من سن   ويقع جبانب ملعب الكامب نو، 1979مركز تكوين منذ 

  .العبا يف الفريق األول 30أكثر من  وجدي سنة حيث 25و تعترب الماسيا يف املقدمة منذ 

ذ أن إ ،مة أو حافلة تابعة للنادي مسؤولة عن نقل الالعبنيو فيما خيص الالعبني القاطنني يف الناحية هناك سيارة خد

باقي الوقت هو للراحة و أما ،والنصف ةيتناول الالعبني الغداء على الثاني كمازواال   14النظام التعليمي ينتهي على الساعة 

تدرب كل حيث ي عشب طبيعي 5مالعب عشب اصطناعي و 4 مالعب منها 9أما مالعب التدريب فهناك  ،التدريبات

  iglisias,2005,pages03)(صباحا10على ملعب واحد يف  (c)و  (b)فريقني يف ملعب واحد و يتدرب الفريقني 

  :: عب في طريق التكوينالال عقد - 12 

يرسل كل  بعد التوقيع على العقد" ISSYFOOT"حيضر العقد من طرف النادي وفقا للطريقة املقدمة يف برجميات 

جل املصادقة عليه مث ترسل كل نسخة أيوم من  15جل أرابطة كرة القدم احملرتفة يف  إىللنادي من طرف ا ملف على حدا
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 أوغري خاضع للمصادقة  كل عقد ،الفدرالية الوطنية لكرة القدم ممثله القانوين واىل أوكل من النادي والالعب   إىلمضمونة 

 :تقسم عقود الالعبني إىل األصناف التاليةو   ،رفضت املصادقة عليه من طرف اللجنة القانونية يعترب ملغى

ميكن لكل العب معفى من واجباته الدراسية  : APPRANTI   متدرجال عب المتمرنالال عقد 1- 12

  .يربم عقد متهني مع حترير بطاقة متمرن  أنسنة يف السنة نفسها  17 إىل 16ويرتاوح سنه بني 

يوقع عقد متهني مع حترير  أن ديسمرب من السنة نفسها 31 خاللسنة  16إىل سن سنة ومل يصل  15ميكن لالعب عمره 

تبلغ مدة العقد سنتني ومدة االختبار شهرين انطالقا  ،من التعليم الثانوي األولنه يدرس يف الدور أ إثباتبطاقة متمرن مع 

  .املتعاقدة فاألطرا إلرادةوفقا  العقدمن تاريخ املصادقة على العقد من طرف اللجنة القانونية ويتم فسخ 

الالعب املتمرن هو العب كرة قدم  أنعلى  صتن 349املادة  إىل  300املادةبالنسبة مليثاق كرة القدم الفرنسي فان ا

  .شاب بعد خضوعه لواجبات الدراسة حيث يستقبل تكوين عام نظري و تطبيقي لتحضريه حلياة العب كرة قدم حمرتف

 .املركز كساعات عمل داخل رزنامة الشغل املربجمة من طرف املركز حتسب الساعات البيداغوجية اليت تتم خارج

هو الالعب الذي حيضر مستقبله االحرتايف بصفة مباشرة يف مركز :ASPIRANTالالعب المرشح عقد 12-2

من واجبات التدريس يرتاوح بني  ميكن لكل العب معفىحيث طنية ملهنة كرة القدم و معتمد من طرف اللجنة ال تكوين

سنة   17قل من أ أعمارهموتكون مدة التكوين سنتني لالعبني الذين تكون   ،يوقع عقد العب مرشح أنسنة  17 و 16

 إبرامديسمرب من السنة اليت مت فيها  31خالل سنة  16سنة و مل يصل عمره السن  15ميكن لكل العب لديه كما 

يف هذه احلالة متتد مدة تكوينه  ،لدراسة بالطور الثانوييقدم وثائق مزاولة ا أنيوقع عقد الالعب املرشح شريطة  أنالعقد 

ناديه  إىلفسخ الالعب عقده خالل مدة االختبار فال ميكنه العودة إذا و  ،مدة االختبار شهرين �ا ،ثالث سنوات إىل

ة اجلماعية لالتفاقي األعضاءاملرشح الذي تنزعه اللجنة املتساوية الالعب  عقدخيسر الالعب صفة  أنميكن كما ،األصلي

  .(renou,2006,pages40-41)الوطنية ملهنة كرة القدم وذلك يف حالة عدم احرتامه القانون الداخلي للمركز

عقد  ميتلكالالعب الذي : هو كالعب مرتبص  الالعب الذي ميكنه ان يوقع عقدا:الالعب المتربص  عقد 12-3

  .صفة عاديةخالل �اية فرتته ب  aspirantعقد مرشح  أو apprentiمتمرن 

اقل من  أوسنة  18يكون عمره  أنشريطة  مرشح أوامل لعقد العب متمرن احلو من نادي هاوي  األيت العبلكما ميكن 

يربم العقد مرتبص ملدة عامني لالعب ن أ ،فيها العقد اليت ينفذ األوىلديسمرب من السنة  31يف  األقصىعلى  سنة 19

ة سنة واحدة بالنسبة لالعب دالذي ينفذ فيه العقد ومل األولللموسم ديسمرب  31سنة خالل  19الذي يكون عمره 

   .الذي ينفذ فيه العقد األولديسمرب للموسم  31سنة يف  20قل من أالذي يكون عمره 



التكــــــــــــــوين: ـــــيالــثانالفصـــــــــــل   الرياضي في كرة القدم  

 

- 61 - 
 

نادي مستقل ملدة موسم واحد  أو إىلمن الرابطة الثانية  أو األوىلنادي من الرابطة  إىل إماينتقل مؤقتا  أنميكن لالعب 

  .سبة لنفس الالعب بالن

يربم يف مرحلة ما بعد التكوين ويهم  و ،يقع هذا العقد بني حدود التكوين وعامل االحرتاف: النخبة العب عقد 12-4

نه حتايل على قانون الفيفا الذي مينع أمن جهة ، سنة حيث جند له فائدتان 23و  18بني  أعمارهمالالعبني الذين ترتاوح 

خارج الوطن  إىلاالحتفاظ بالالعبني املمتازين وتفادي خروجهم  أخرىومن جهة ،سنوات5مدته عقد

(renou,2006,pages42-43). 

 :المكون الالعبقوانين انتقال  - 13

 تغيريات عدة إىلعرب النوادي  ال�ماقتناو  شبانال الالعبني بوضع املتعلقة األنظمة خضعت ،2009 أكتوبر 10 منذ 

 الالعبني تدريب نوادي إىل عادة تعود اليت كوينالت تعويضات ماحنة 20 املادة الفيفا تعدل كما ،الدويل لاقتنباال تتعلق

  .23ال الالعب ميالد عيد موسم قبل لقاانت حالة يف أو أول مهين عقد توقيع حالة يف

 :أنه على املكونني من قانون الفيفا اخلاص بانتقال الالعبني) 20(املادةوتنص  

كل   أثناءكمحرتف و   األولالسابقة عندما يوقع الالعب عقده  األندية أوكوين لناديه السابق ن تدفع تعويضات التأجيب *

 �اية يف أو أثناء إما التحويل يتم حاملا تعويض التكوين دفع بجيو  ،سنة 23عملية انتقال حىت موسم  من عيد ميالده 

  .الالئحة هذه من 4 امللحق يف التعويض تفاصيل وترد العقد

 ،سنة 21 و 12سن بني ترتاوح الالعب كوينوت تدريب فرتة أن على فيفاال قواعد من 4 امللحق من 1 ةاملاد تنص*

 تدريب يف شاركت اليت األندية جلميع تعويض عن التكوين دفع لالعب مهين عقد أول سيوقع الذي النادي على ويتعني

  .والعشرين احلادي والعام عشر الثاين العام بني األخري هذا كوينوت

 مهين عقد أول يف 1986 يناير 1 يف ولد مكون بنادي آخر  قدم كرة العبمع  يتعاقد الذي اإلجنليزي النادي :مثال

 النحو هذا على تسجيلهامت و  تدريبه يف شاركت اليت األندية مجيع فإن ،2009-2008 موسم يف يشركهس كان إذا ،له

 املهين لعقده فقط الالعب هذا تعيني مت إذا ذلك من العكس علىو  ،ستعوض ماديا الرياضي الالعب سفر جواز على

 سن بلغ الذي الالعب التعويض هذا مثل يف احلق السابقة األندية من ألي يكون لن ،2010-2009 موسم من األول

  .(mahrach et emilie,2010)السابق املوسم من 23

 حيث من تعويضاتال مبلغ فإن وهكذا، العبال وعمر اجلديد النادي فئة: نقطتني على تعويض التكوين مبلغ ويعتمد

 ،يةلفرنسا لنوادي الدرجة األوىل بالنسبة سنويا ألف اورو 90 يكون وسوف ،اجلديد النادي فئة على تعتمد املبدأ
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 لسنوات السنة يف وروا االف10 على سيقتصرتعويض التكوين  أن غري ،األملانية أو اإليطالية ،اإلسبانية ،االنكليزية

  .لالعب عشرة اخلامسة إىل عشرة الثانية السنة من كوينالت

 املهنيةمن الناحية   القدم كرة لالعب بسيطا تعريفا يعطي الالعبني لاقتناو  وضع بشأنواملتعلقة  فيفاال لوائح من 2 ملادةا

 التكاليف عن ديزي تعويضا ويتلقى النادي مع مكتوب عقد لديه العبا احملرتف الالعب يعترب"، عامليا هتطبيق إىل ويهدف

 مع بدقة مبلغها يتطابق عينية مزايا أو أموال على حيصل العب أي فإن وبالتايل  ، " النشاط هذا ممارسة يف املتكبدة الفعلية

 إصابة، بسبب الطبية النفقات مباراة، أو للتدريب النقل تكاليف( قدم كرة كالعب لنشاطه تكبدها اليت النفقات سداد

 ).اخل رياضية مالبس

 حمرتف؟ العب عقد الفرنسي املهين القدم كرة ميثاق يف يظهر كما برو -  املتدرب عقد هل

 على ينص ال تدريب اتفاق إىل العالقة هذه وتستند ،وأكادميي رياضي تدريب هو وناديه املتدرب بني العالقة من والغرض

 يقدم الشباب، أفضل اجتذاب أجل نم ذلك ومع ،حمرتف العب كعقد االتفاق اعتبار ميكن ال الصدد هذا فيف ،األجر

 كرة ميثاق حيددها مكافأة على هذا املتدرب عقد وينص ،البسيطة التدريب اتفاقية إىل باإلضافة عقدا بانتظام دربللمت

 ،)االجنليزي االحتاد( اإلجنليزية القدم كرة احتاد حيكمه الذي الدراسية، املنح اتفاق على نفسه الشيء ينطبقو  املهنية القدم

 هلا عالقة ال أسبوعية مكافأة على العقد هذا ينص و، الفرنسيةلالحتادية  متدرب عقد مع وثيق بشكل يتوافق والذي

 .mahrach et emilie,2010)الرياضي نشاطه متابعة يف الالعب يتكبدها اليت بالتكاليف

  : كرة القدم الجزائريةفي  التكوين   -14

إىل   هذا دون شك راجعو  وعامليةيقية إفر  ،عربية أخرى دولية صورة حسنة مع كرة القدم اجلزائر خلت كانت لمنذ سنني 

مع حتقيق كأس   1986و �1982ائيات كأس العامل   إىلتأهلها ملرتني متتاليتني ليأيت 1977اإلصالح الرياضي سنة 

 2010غاية سنة  إىلملنتخب وا األندية على صعيد ارهيب اعرفت الكرة اجلزائرية تراجع ابعده، 1990سنة  لألمم إفريقيا

مث  كان التأهل التارخيي للدور الثاين   حيث 2014مرة رابعة على التوايل  احملفل العاملي للمرة الثالثة تلتها إىلعادت  أين

فريق وطين للشباب تأهل إىل �ائيات كأس  الو نه نقول ألسوء احلظ و بروسيا  2018اإلقصاء من التأهل لكاس العامل 

ا الوطنية للشباب من نعدم متكن فرق وه من ذلك األكثرو باليابان  1979سط عام اما عدا فريق األو  ابللشب العامل

وهو ما   ،2016عدا الفريق االومليب  والذي تأهل إىل األلعاب األوملبية بريو دي جانريو االتأهل إىل �ائيات كأس إفريقي

هذا احلديث الذي يقودنا للنظر يف واقع تكوين الالعبني  ،اجلزائريةقارب جناة لكرة القدم كزدوجي اجلنسية  وجه االهتمام مل

  .(yahia saouthi,2015,page01)يف اجلزائر
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 ،ملعامل يف هذا ا�الاتبىن سياسة رياضية واضحة ن حقيقة التكوين يف الكرة الوطنية فنرى بأننا مل إىلالعودة  أردناوان 

إذا كان البعض و الشواطئ و يف الشوارع و يتكونون بطريقة حرة يف ميادين ترابية و  فمعظم الالعبني الشباب يف اجلزائر يتعلمون

سميه نهذا التكوين إذا إستطعنا أن  ،يتدرج يف السلم إىل األكابرو  األندية بداية من األصاغرو منهم يدخل يف الفرق 

على مجيع و عديدة  بنقائصغري متسلسل هذا ما يرتك الالعب يصل إىل األكابر و يف غالب األحيان خمتل  ،تكوين

ني الشباب ال جيدون اإلهتمام يمن جهة أخرى الالعبني اجلزائر و ) ذهنيا –تكتيكيا  –تقنيا  –بدنيا (األصعدة التحضريية 

يف بعض من النوادي  واملرات  جهودهم يف الفئات الكربى فال جيدون و من طرف املسؤولني الذين يصبون معظم إهتمامهم 

هذا ما يؤدي إىل النقص يف التدريبات و  هباألحرى ميدان يتدربون فيأو احلمام بعد التدريب  وأحىت كرات للتدريب 

العاملية اليت يتدرب الالعبون الشباب يوميا و الفرق األوروبية و األندية من ذلك نالحظ أن  عكسالعلى  ،إخنفاض املستوىو 

احلال باجلزائر فمعظم  ومعينة عالية ليس كما هذوي كفاءة و حتت إشراف مدربني مؤهلني يف اليوم  مبعدل حصتني و 

عة الطبية تابباإلضافة إىل هذا عدم وجود حىت امل التقين العملو  قدامى ال يبالون بالكفاءات نياملدربني ما هم إال العب

  .املقابالت و بعد التدريب و قبل  طبيةالقيام بفحوصات و للشباب 

 رغم املبادرة و اليت ،هي املسؤولة عن ذلك األنديةن أفنجد  اجلزائريني بأنظمة تكوين شبان كرة القدم أما فيما يتعلق

يف األلعاب االوملبية ويف هذا  املؤهلة u23كادميتها مرتكزة على نتائج أاالحتادية اجلزائرية لكرة القدم  من طرف أطلقت

لكن هذا كامل الرتاب الوطين   بسيدي موسى و االنتقاء يكون عربU17و  U15 للتكويناالجتاه مت بناء مدرسة داخلية 

ن اجلزائر تعج باملواهب الكروية لتكون واجهة مثل األرجنتني و اليت تعترب أول مصدر أحيث  ،املشروع يبقى للتفاؤل

  .(yahia saouthi,2015,page02)لالعبني قبل حىت الربازيل

من و  املنشآتإجناز و القوانني �تم بتكوين املؤطرين أن معظم هذه  يف تكوين الالعبني باجلزائر جند من الناحية القانونية أما 

  :جند مايلي بني القوانني 

النوعية املسجلة يف ميدان تأطري املنظومة الوطنية الرتبية و تتمثل مهمة التكوين يف اإلستجابة للحاجيات الكمية :  54املادة 

العاملني و هذا األمر باملستخدمني الدائمني األجهزة املنصوص عليها يف و خيصص التكوين لتزويد اهلياكل و الرياضية و 

  .بالتوقيت اجلزئي 

متعدد  وخصصا أتميكن أن يكون تكوين  مو الفرتات متوسطة و طويلة األمد  وينظم التكوين يف دورات قصرية أ

  .اإلختصاصات حسب متطلبات مناصب العمل 

موضوعة حتت وصاية  ةمعين ةيف  مؤسسو لفة بالرياضة تابعة للوزارة املكالياكل اهلو جيري التكوين باملؤسسات :  55املادة 

مدة التكوين من طرف الوزير و برامج و حمتويات و رياضية و ارسات بدنية مممؤطري يف حتدد حاجيات  حبيث وزارات أخرى

  .مع الوزير املعىن بعد أخذ رأي املرصد الوطين للرياضة  باالشرتاكبالرياضة املكلف 
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تأطري يف إطار تطبيق اخلريطة الوطنية للتنمية الرياضية إىل تلبية متطلبات تعدد الدمي يهدف تكوين مستخ:  56املادة 

  .والرياضيةالبدنية  الرتبيةممارسات و تنمية  حباجياتاإلختصاصات قصد التكفل 

ية مستخدمني الرياضو ني إىل إمداد هياكل املنظومة الوطنية للرتبية البدنية يالرياض شبهيهدف تكوين اإلطارات :  57املادة 

الرياضية يف و دعم املمارسات البدنية و التنشيط و اإلعالم الرياضي يف تسيري هياكل التنظيم و متخصصني يف الطب الرياضي 

يشرف و احملافظة عليها ميكن القيام بتكوين اإلطارات شبه رياضيني يف مجيع املؤسسات املخصصة و الرياضية  املنشآتصيانة 

  .)95-09،امر رقم1995اجلريدة الرمسية،(ارة املعنيةالوز  وضة باإلتصال مع الوزير أعليه الوزير املكلف بالريا

  :في الجزائر كرة القدم  تكوين لالعبيال وضعية -15

  :األخريتني إىل ن مل نقل عدم وجود تكوين العيب كرة القدم يف العشريتنيأقص نيعود سبب 

  .عدم وجود سياسة واضحة يف جمال التكوين * 

  .الكافية لتحقيق تكوين نوعي الرياضية  نشآتاملنقص * 

  .األكابرواالهتمام فقط بصنف بالفئات الشابة  خصوصاؤولني عن الكرة يف األندية سامل عدم إهتمامو المباالة * 

منهجية يف إنتقاء و طرق حديثة عدم إستعمال و الفرق الوطنية الشابة و البريوقراطية يف إنتقاء الالعبني داخل األندية * 

  .العبني ال

 .املتدخلة يف آليات التكوينعدم وجود مسريين حقيقيني يعملون للمستقبل يف خمتلف املناصب * 

  . ونقص متويلها عدم وجود مراكز لتكوين الالعبني يف اجلزائر* 

  .لسبب أو ألخر�ميش اإلطارات املؤهلة و غري مؤهلني و منح الالعبني الشباب ملدربني ليست هلم كفاءة مهنية * 

  . )15-13،الصفحات2012سبورت،(عدم إتباع مناهج تدريبية علمية *

�دف تفضيل سياسة تكوين سنت االحتادية اجلزائرية قوانني لنظام املنافسة يف البطولة احملرتفة  للخروج من هذا املأزقو 

  :جترب اجلديدة القواننيأن   حبيث خاصة بالالعبني الشباب

 اجلهات على إشراك يف كل مباراة من مباريات فرق األكابر العبني على األقل ممن فرق القسمني األول والثاين وما بني- 

  .العب للفريق 25وضم سبع العبني ضمن قائمة  ، سنة21سنهم يرتاوح

 22على إشراك على األقل العبني تقل أعمارهم عن جمربة  فرق األقسام اجلهوية األول والثاين والشريف وقبل الشريف - 

 ).2015اجلزائرية لكرة القدم، االحتادية(نةس

  :إحصائيات ألفضل أكاديميات تكوين الالعبين-16

 األكادميياتتكوينا لالعبني املتميزين يف  األندية أكثرحول   (FourFourTwo magazine )جملة أجرتهيف حبث 

مبختلف مدارسها و  ألوروبيةا األنديةتفوق النادي االسباين اتليتكو بلباو على كربى سجل واالعتماد عليهم  ااخلاصة �

الفريق ثالثة  أكادمييةالعب من  16 أمضىحيث  ،للفريق األساسيةمن حيث اعتماده على العبيه يف التشكيلة  إمكانيا�ا

 ،األولالعبني لعبوا للفريق  أنتجت   أندية وكانت أفضل ،عام 21 إىل 15بني  أعمارهميف النادي ترتاوح  األقلعلى  أعوام
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تساوى معها و  ،األولالعبا لعبوا للفريق  14أتت يف املرتبة الثانية  بعد أن أنتجت  ابالمسي  ادمييته الشهرية برشلونة وأك

الىت قدمت  األنديةمانشسرت يونايتد هو النادي االجنليزي الوحيد الذي يدخل مع  أما ،سوسيداد يف نفس العدد لایرفريق 

قو�ا أيضا يف تطوير  أبرزت اليتالفرنسية مثل سوشو، ليون وبوردو  نديةاألالعبني يف هذا ا�ال  مع عدد من  10حوايل 

فتصدر نادي برشلونة  األخريةعدد من الالعبني يف السنوات  ألكرب تكوينا األندية أفضلمن حيث  أما ،املواهب الشابة

  .االعب 29العب مث لایر مدريد بـ  32العب ليأتى بعده ليون الفرنسي بـ  38االسباين بعدد 

هو النادي الذي   أيضابرشلونة فنجد إذا ما قارنا األندية األوربية األكثر تكوينا لالعبني الذين يلعبون يف كربى الدوريات 

  ،العب 24اخلمسة الكربى برصيد  يف البطوالت األوروبية  ىخر أيلعبون يف أماكن   كون أكثر عدد من الالعبني الذين

يلعبون  6مقابل  ،العب كأول نادي اجنليزي 15يف حني قدم مانشسرت يونايتد  ،عبال 21  بينما قدم ليون ولایر مدريد 

 ),www.fourfourtwo.com, 2010,talentspotter(الكربى األندية إىلانتقلوا  14رسنال و للنادي بالنسبة أل
 . 
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  : خالصة

ر و أمهية التـكوين الـرياضي والكروي بصفة عامة، استعراض جناحات املدرسة االسبانية كاٍف ليكون مربرا يربز دو  نإ حقا

واألمـجاد الرياضية، وكذلك األمهية املثلى هلذا امليدان بغرض تكوين أجـيال قادرة على حتقيق  النجاحاتودوره يف حتقيق 

أن يتحقق  ولكن هذا ال ميكن ،االجيابيات اليت ميكن حتصيلها واالستفادة منها مع الكثري من أحالم وطموحات املشجع

كان تكوينا معقلنا يعتمد   إذاإّال  يف املستوى لتكوين لن يثمر عن نتائجن امن ذلك أ إال مبجهودات مضاعفة واألهم

إضافة إىل توفري وتسخري كل اإلمكانيات املـطلوبة  ،منهجي وطـرقا صائبة ومدروسة بشـكل عـلمي أساليب

  .بالغـرض املراد إجنازه  للنهوض

مجيع وجناحه يتطلب �ضة شـاملة ختص  من املراجعة والتدقيق حيتاج للكثري اجلزائرن الرياضي يف وبشكل عام التكوي

بينما  العلمي و املدروس والذي يتـطلب موارد مالية مهمة اليت يرتبط بـها، فال ميكن احلديث عن التـكوين الكروي اجلوانب

أي أن أدىن شروط املمارسة  املقبول للتدريب أو للمقابالت  تتوفر حىت على مالعب يف املستوى  هناك من األندية ممن ال

 كحاجزوجود عقبات كثرية قد تقف   يف ظل سياسة موجهة ةالدولتفرض على  جد معقدة هلذا فمسألة التـكوين غائبة

 .حقيقي أمام صياغة منوذج موحد وشامل
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  :تمهيد

ختلف الباحثون يف تعريفهم ملفهوم املوهبة والتفوق نتيجة عوامل كثرية أدت إىل اخللط بني كلمة املوهبة والتفوق من إ

والرتبية اليت تعرب املفردات والتعبريات أبرزها وقوع عدد من الباحثني فريسة ملشكلة الرتمجة كما تعكسها قواميس اللغة 

  .وبناء على ما وردت اإلشارة إليه أعاله فانه ميكن تعريف املوهبة والتفوق يف إطار عدد من التصنيفات اخلاصة �ا

 ،عيةاإلبدا ،الطفل املوهوب واملتفوق هو الطفل الذي يعطي دليًال على اقتداره على األداء الرفيع يف ا�االت العقلية  إن 

القيادية واألكادميية اخلاصة وحيتاج إىل خدمات وأنشطة ال تقدمها املدرسة يف العادة �دف التطوير الكامل ملثل  ،الفنية

  .هذه االستعدادات

لديهم القدرة على تطوير قدرا�م العامة وتقدمي  أوإن األطفال املوهوبني واملتفوقني هم األطفال الذين ميتلكون      

 .مستويات عالية من الدافعية واإلبداعية

من أهم فرتات تكوين الشخصية وثراء املعلومات وتطوير املستوى األوىل للموهبة الكروية العمرية  اتتعترب هذه الفرت و  

اليت تقتضي عناية حل السنية ايف كل اجلوانب هلذه املر أثناء التدريب الرياضي إذا ما وضعنا نصب أعيننا احلقائق األساسية 

 .اخلاصة �ا  تامة مقارنة جبوانب النمو
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:وتعريف الموهبةمفهوم /1  

:مفهوم ال1 - 1 

ن بعض الدراسات والبحوث تراها مرادفًا هلذا أهناك الكثري من املفاهيم اليت تتداخل مع مفهوم املوهبة لدرجة       

�م يتمتعون أن املوهبة ال توجد إال لدى أناس لديهم قدرات واجنازات تفوق اآلخرين و أإىل بعضها املفهوم حيث ذهبت 

ن األطفال الذين أ إىلعلى ذلك أيضا عبد الرمحن العيسوي حيث ذهب  أكدوقد  مبعدل ذكاء متفوق وسابق لعمرهم،

املرتفع وميثل هؤالء  أوالذكاء العايل  أصحابوما فوقها يطلق عليهم ) 125- 120(ذكاء درجةعلى نسبة حيصلون 

 إليهمفيشار ) 140-135(الذين تصل نسبة ذكائهم من األطفال أما ،أطفالمن جمموع %) 10- 5(نسبة األطفال

جنيب (�تمعا أبناءمن جمموع ) %3- 1(نسبة من األطفالموهوبون وميثل هؤالء  أطفالبأ�م 

  .)20،صفحة2009موسى،

  :على النحو التايل وردت تعريفات للموهوب  :تعريفات الموهوب 2- 1

وقدرة على االلتزام بأداء املهمات املطلوبة  اإلبداعهو الفرد الذي يظهر قدرة عقلية عالية على " -   

  .)130،صفحة2011الدليمي،("منه

مرموقًا بصورة مستمرة يف أي جمال من ا�االت ذات  أداءهو ذلك الفرد الذي يظهر "- 

  .)199،صفحة2011الدليمي،("األمهية

كل من حيصل على " بأنهعرف الطفل املوهبة  ذإ ،أول من ربط املوهبة بالذكاء تيرمانيعترب :الموهبة كمرادف للذكاء

  .حبيث تضعه هذه الدرجات ضمن أفضل العناصر اليت ينتمي إليها  ،أعلى يف اختبار ستانفورد بينية الذكاءدرجات 

  .ن املوهوبني هم من تفوقوا يف قدرة أو أكثر من القدرات اخلاصةأ اليكاكيرى :  الموهبة كمرادف للقدرات الخاصة

واليت تعرف وربط املوهبة بالقدرات اليت تنمو بشكل طبيعي  تفسريا للموهبة جانييهحدد :الموهبة كمرادف للتفوق

ن ظهور أويرى  اإلنساينمن جماالت النشاط  أكثر أوفوق املتوسط يف جمال  أداء بأنهوقد عرف التفوق  ،باالستعداد

املهارات اليت تتعلق �ذا  إتقانلتحصيل املعلومات و  التفوق يف جمال معني ينتج عن قدراته

  .)16-15،الصفحات2004حلاوي،(ا�ال

  :الموهبة الرياضيةتعريف -2

جيدة، يتفوق يف مستوى قدراته وقابليته  الفرد الرياضي املوهوب هو الذي ميتلك مؤهالت وصفات بدنية وذهنية فطرية

  .احلركية على أقرانه يف نفس املراحل العمرية

  :محكات تحديد الموهبة الرياضية- 3

يعتمد اكتشاف املوهبة الرياضية على نظام اختيار اجلدد من جمموع الناشئني يف ا�تمع واملدارس الرياضية باألندية   

ومراكز الشباب والساحات الشعبية باحملافظات أو وفق اختيارات حمددة يعين �ا اخلرباء يف جماالت الرتبية الرياضية يف 

 :تتضمن جماالت الرياضات الفردية واجلماعية و
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.ارسمالنشاط املمتطلبات وخصائص و  ــ البناء النوعي للرياضة  

.التدرييب هعمر  و ــ العمر الزمين للطفل  

.النمو احلركي و ــ الربوفيل النفسي  

  .للموهبة االستعدادات البدنيةو  ــ املهارة احلركية النوعية

 .)107،صفحة1997مكي،ابو ا�د والن(الوراثية احمددا�و  احلركيةو  ـاللياقة البدنية

الرياضية، ال  الفعالياتالرياضية بشكل خاص يف  واأللعاب األنشطةمن خالل ممارسة  :اكتشاف الموهوبين -4

الواجب احلركي فضًال عن ذلك ال يستطيع الرتكيز على  أداء أثناءميع اجلن يالحظ أ املدرب أو يستطيع املدرس

ولكن عن طريق االختبارات  ،منهم العكس وتشخيص ذوي املستوى الضعيف أوذوي املستوى اجليد  مارسنيامل

 مارسنيالبدنية واملهارية وبالتايل اكتشاف امل وإمكانيا�معلى بيانات توضح قدرا�م  هتمونوالقياسات سوف حيصل امل

  .   )342،صفحة2011الربيعي ومحد،(ن يكون له شأن يف املستقبلأاجليد الذي يتوقع  األداءاملتميزين مبستوى 

  :خصائص و صفات االنتقاء الرياضي للموهوبين4-1

حيث أن التعرف املبكر عليهم هو مفتاح التوصل الكتشاف  ،اهتم الباحثون بدراسة اخلصائص اليت متيز املوهوبني  

  .املدى الواسع من الطاقات البشرية املتاحة يف أي جمتمع من ا�تمعات

التعرف على التالميذ املوهوبني ليس باألمر السهل ولكي نتجنب الوقوع يف أخطاء عند انتقائهم وجب علينا    

االستفادة من خربات الدول الرائدة يف هذا ا�ال من أجل حتديد الطفل املوهوب 

 :نه ميكن التعرف عليه من خالل ثالث مستويات هيأ  EDGAR (Edgar ,Thil,1985,page153)يرى

  ــ األساليب املورفولوجية 

  ــ قابلية التدريب

  .ــ الدافعية

:ة الرياضيةبخصائص الموه  2-4 

حسب و  ،يعترب حتديد خصائص املوهوبني على درجة من األمهية يف املساعدة على اكتشافهم وحتديد مواهبهم الفائقة  

أساسيا يف معرفة خصائص العوامل التالية تلعب دورا فان  ERWIN.H(Erwin,1987,page88) أروين

 :املوهوب وهي 

  :يتميز املوهوبني مبظاهر منو جسمي متميزة أمهها أ�م:الخصائص البيومترية  -  أ

  .مناسبا الختصاصهم الرياضي وزنا و طوال  ميتلكونــ        

  .ــ يتمتعون بصحة جيدة تفوق زمالئهم العاديني       

  .)لذهنيةا(األنسجة العصبيةنسجة العضلية و ــ توجد عالقة بني األ        
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 ،القوة الديناميكيةو  قوة السرعة ،سرعة الفعل ورد الفعل ،الالهوائية ،نقصد �ا املداومة اهلوائية:الخصائص البدنية  - ب

  .رونة والتوافق احلركيامل

  .بالكرة وبدو�ا القدرة التقنية الرشاقة، نعين �ا قدرات التوازن،:الخصائص النفسوحركية -ج

  :جند املوهوبني:اخلصائص االجتماعية -د

  مع الزمالء وتنظيم الفريق وقيادته اــأكثر توافق         

  )الزمالء،األسرة،املريب( ــ أكثر استقامة مع أفراد جمتمعه         

شيغل،د س (قبول الدور امللعوب وح الفكاهة،ر أكثر حساسية  ــ يشعرون بتأكيد الذات ومتعاونني،         

 .)24- 22صفحاتالن،

  :صفات الموهوب 4-3

ستكون  ،واالختبارات البدنية ولديه درجات عالية يف االمتحاناتمارسة الرياضية الذي ميلك موهبة جيدة يف امل املمارس

  .لديه قابلية كبرية يف أداء التدريب الرياضي والوصول بسرعة لتحقيق اهلدف املنشود

  :اختبارات كثرية يف خمتلف ا�االت كمايلي إجراءن انتقاء الرياضيني جيب أن يتم عن طريق ا    

القابليات اليت ستكون أساس جناح الرياضيني يف كل و  املهارات احلركية التقنية، ــ تدقيق وضبط الصفات اجلسمية،

  .اختصاص رياضي

  .االجناز من الطفولة حىت مراحل الشبابللقابليات اجلسمية وقابليات  طورتــ معرفة حالة ال

  .ــ تثبيت احلركة املثالية

  .)253-250،الصفحات1978قاسم،(ــ تشجيع الرياضي عن طريق استعمال الطرق التعليمية والرتبوية

  :أساليب انتقاء الموهوبين 4-4

  :من أمههامن شىت النواحي و  تتعدد طرق ووسائل التعرف على املوهوبني وتشخيصهم

  :ختبار الذكاءإ  -ا

على أن اختبارات الذكاء تعترب وسيلة موضوعية للكشف على التالميذ، بدليل أن املالمح األوىل للموهوبني  ينظر البعض،

  .تتمثل يف ارتفاع معدل ذكائهم

  :    التحصيل الدراسي تختباراإ - ب

املهارات  إجراءأقرانه يف نفس العمر من السرعة والدقة يف  عنهذه االختبارات أدوات مهمة ملا يتميز به املوهوب  تعترب

  .احلركية

  :تقديرات المربين - ج

أثناء  مارستعترب من الوسائل املفيدة يف تشخيص التالميذ املوهوبني اليت تبدو من خالل االتصال املباشر بني املريب وامل

كافة ويتطلب أن يقوم املريب بدور فعال يف حتديد األنشطة املختلفة مع برنامج متكامل للمشاركة بني   خمتلف األنشطة،

  .املمارسني
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  :ـ تقديرات األباء و األمهات د  

مالحظات األمهات املوهوبني اليت اعتمد فيها على  على )تـــــرمـــان(بدت هذه الطريقة أكثر أمهية منذ بداية دراسة 

من خالل االحتكاك اليومي املباشر خاصة يف املراحل األوىل من حياة  ألوالدهم املوهوبني،واآلباء 

  .)178،صفحة1988شقري،(الطفل

  :األسلوب العلمي -ه

  :األسلوب العلمي عددا من املزايا هي كمايلي إلتباعان 

  .أفضل مستوى ممكن لألداء إىلللوصول  الطفل املوهوبــ أنه يقصر الوقت الذي ميكن أن يستغرقه 

  .ــ ميكن أن يوفر هلم الفرصة للعمل مع مدربني أفضل 

  .املستويات العالية إىلــ يتيح الفرصة للموهوبني للوصول 

  .)310،صفحة2001ابراهيم محاد،(يف التدريب واألداء ااجيابيــ يعطيهم ثقة أكرب حيث يؤثر ذلك 

  :هوبني من خالل بعض احملاور التاليةوهذا ميكن املريب ان يساهم يف تشخيص املو 

  .ممارســ توجيه أسئلة متميزة لل

  .ــ حتديد جماالت االهتمام لدى الطفل املوهوب

  .الرياضية وحميطهاالطفل املوهوب يف إطار اجلماعة  ةــ مالحظ

معهم أثناء احلصص  خري مصدر للحصول على املعلومات عن التالميذ أل�م على متاس مباشر يف التعامل نييعترب املرب

 جناحا�م،، وخالل السنوات الدراسية لذلك تعترب مالحظتهم ومعلوما�م هامة فيما خيص مشكالت وطرق تعديلهم

  .)28،صفحة1991ساميةموسى،(إخفاقا�م ومسا�م الشخصية

: ولكننا ركزنا يف عنواننا هذا على منوذجني لالنتقاء الرياضي عدد من النماذج،:للموهوبين االنتقاء الرياضينماذج  -5  

  :نموذج جيمبل 5-1

الناشئني من خالل ثالث عناصر هي  طفالتبيني أمهية حتليل األ إىلهو باحث أملاين يشري من خالل هذا النموذج 

  .النفسية الدوافعو القابلية للتدريب  القياسات الفسيولوجية واملورفولوجية،

  :كمايليوهي   من خالل عوامل داخلية وخارجية  الرياضيطفل كما جيب أن حيلل ال

  .الناشئني طفالاألتتمثل يف دراسة جينات  :عوامل داخلية*

اخلطوات التالية جيمبل وقد اقرتح  تتمثل يف الظروف البيئية والعوامل االجتماعية وظروف التدريب، :عوامل خارجية*

  :املوهوبني انتقاءلعملية 

  .ــ حتديد الفسيولوجية واملورفولوجية والبدنية اليت تؤثر يف األداء الرياضي لعدد كبري من أنواع الرياضة 

املناسبة للموهبة  تدريبالالفسيولوجية واملورفولوجية والبدنية مث االعتماد على نتائجها يف تنفيذ برامج  االختبارات  إجراءــ 

  .الرياضية
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لالختبارات ورصد حتليل  رياضيال إخضاعويتم خالل ذلك  على املدى الطويلللرياضة املعنية  درييبــ تنفيذ برنامج ت

  .تقدمهم و تتبعهم

وحتديد احتمال جناحه مستقبال يف الرياضة التخصصية طبقا  طفلدراسة تنبؤية لكل  إجراء يتم درييبــ يف �اية الربنامج الت

  .تلك الدراسة للمؤشرات االجيابية والسلبية اليت اتضحت من

  :نموذج ديرك5-2

  :اقرتح ديرك ثالثة خطوات النتقاء الناشئني يف الرياضة و هي كمايلي

الظروف االجتماعية  التحصيل األكادميي،:قياسية تفسريية يف العناصر التالية  إجراءاتتتضمن  :الخطوة األولى*

  .القدرة العقليةو النمط اجلسمي  والتكيف االجتماعي،

خصائص جسم الناشئ من حيث منطه  ،مقارنة السيمات:يطلق عليها مرحلة التنظيم وهي تتضمن  :الثانيةالخطوة *

  .كذلك مقارنتها باخلصائص ذا�ا يف الرياضة بشكل عامو وتكوينه باخلصائص املقابلة يف الرياضة التخصصية 

املوسم ويتم تتبع أداء الناشئني يف كافة اجلوانب تتضمن هذه املرحلة ختطيط برنامج تدرييب ينفذ قبل  :الخطوة الثالثة*

ابراهيم (ودرجة تكيفهم للتمرين، بعد ذلك تتم عملية التقييم اليت من خالهلا يتم االنتقاء والتوجيه

  .)317- 316،الصفحات2001محاد،

ميتلك الفرد املوهوب قدرات عقلية متكنه من التحصيل   :الممارسات التعليمية لمواجهة خصائص الفرد الموهوب-6

بعض التغريات يف املواد الدراسية والربامج  وإجراء بعض التعديالت التعليمية املعنية إدخالاجليد، ويرتتب على ذلك 

 إطارلك يف ذكان   ن تكون برامج مالئمة سواءأبرامج تعلم الفرد املوهوب  أردنا إذاوذلك  واملهارات املطلوب تعلمها،

وهناك عدة ممارسات تعليمية  الفصل التعليمي العادي، إطاريف  أوالتعليم  إلسراعخطة  أو)تربية خاصة(فصل خاص

  :األيتملواجهة خصائص الفرد املوهوب منها 

  .الفرد العاديالفرد املوهوب يتعلم مبعدل أسرع من معدل تعلم  *

  .منها عند الفرد العادي عليأقدرة الفرد املوهوب على االستدالل  *

  .ميتلك الفرد املوهوب ثروة أوسع من الفرد العادي *

  .من املعلومات كم أكثرالفرد املوهوب لديه   *

  .يتمتع الفرد املوهوب مبدى واسع من امليول واالهتمامات *

  .الفرد املوهوب قد يكون ناقضاً وغري راض عن مستوى اجنازه *

   .الفرد املوهوب عادة ما يكون قادراً على املالحظة *

  .)145-144،الصفحات2011الدليمي،(الفرد املوهوب يظهر قدرات ابتكاريه *

  

  



 الفصل الثالث الموھبة الریاضیة في كرة القدم وخصائص النمو

 

74 
 

  :القدم في كرة الموهوب نتقاءامحددات  -7

يـؤثر بطريقـة تتحدد إمكانات وصول الناشئ إىل املستويات الرياضية العالية بعدة عوامل جيـب توافرهـا وبعـض هـذه العوامـل 

  .والبعض األخر يؤثر بطريقة غري مباشرة  مباشرة

ويشــري فــري تيســري بأنــه حــىت اآلن مل يتحــدد بعــد مــن الوجهــة   وتتحــدد بــإجراء الكشــف الطــيب:الجوانــب الفســيولوجية -ا

  .وإمنا حيدد الكشف الطيب احلالة الصحية العامة للناشئ ،الطبية  أي الالعبني أصلح ملمارسة كرة القدم

وحجـــم الفخـــذين  ن الناشـــئني املتفـــوقني يف قياســـات الطـــول وحمـــيط الصـــدر أميكـــن القـــول :المقـــاييس االنثروبومتريـــة -ب

ذوي املقــاييس املتوســطة أو األقــل املتوســطة ال ميكــنهم ن الناشــئني أوال ميكــن اجلــزم بــ ،يظهــرون نتــائج اجيابيــة يف كــرة القــدم

  .رف السفلي حتقيق املستويات العليا خاصة زيادة طول الط

ومسات شخصيته وقد أثبتت التجـارب والدراسـات  تضمن اخلصائص العقلية للناشئ تو : الجوانب النفسية و التربوية-ج

ويسـتخدم يف ذلـك االختبـارات النفسـية واالسـتبيانات واحملادثـات  ، وقـوة اإلرادة ضـرورية عنـد االنتقـاء ن مسات الشجاعة أ

  .اخلاصة

نـــه باإلضـــافة إىل املهـــارة الفنيـــة واملعرفـــة اخلططيـــة جيـــب انتقـــاء الالعـــب املتميـــز أيشـــري بعـــض اخلـــرباء :الجوانـــب البدنيـــة -د

ـــــــــــــــر حتمـــــــــــــــال ابـــــــــــــــو ا�ـــــــــــــــد (خصـــــــــــــــائص النمـــــــــــــــو عنـــــــــــــــد الناشـــــــــــــــئ مراعـــــــــــــــاةوجيـــــــــــــــب  بالســـــــــــــــرعة  يف اجلـــــــــــــــري واألكث

  .)114-113،الصفحات1997والنمكي،

  :الميزات الخاصة لمكتشفي الموهوبين في كرة القدم7-1

...) مدرب،مســاعد مــدرب، حمضــر بــدين(يتميــز مكتشــفي املواهــب يف كــرة القــدم عــن غــريه مــن املــؤطرين يف نفــس اللعبــة 

اخلصـــائص الـــيت يتميــز �ـــا مكتشـــفي املواهـــب  أهـــموجـــه وفيمـــايلي نســتعرض  أكمـــلخبصــائص متكنـــه مـــن أداء عملـــه علــى 

  :الكروية

  .قدر ممكن من املعلومات خالل املباريات عن الالعب كرب أيعمل على مجع : والرتكيز اجليد قوة املالحظة -

  .ال يتأثر مباشرة  ،بعني االعتبار العوامل احمليطة �ا األخذمع  التقدير اجليد للموهبة-

  ).مالحظة األشياء املهمة و الدقيقة(القدرة على انتقاء املعلومات املفيدة-

    .القدرة على تسجيل البيانات بطريقة سريعة وكافية  -

  .)marchal ,2013,page50(الختاذها كنقطة مرجعية يف االكتشاف ادولي ان يكون العبأ-

  :خصائص الالعب الموهوب في كرة القدم 7-2

لالعب املوهوب يف كرة القدم خصائص جتعله يتميز عن باقي الالعبني العاديني وحسب االحتاد البلجيكي لكرة القدم  

  :تتمثل هذه اخلصائص فيمايلي

  .زلرغبة يف الفو ا يف كل مباراةحيث يظهر الالعب املوهوب  الفوز رادةإمتالك إ - 

   ...)التحكيم–اخلصم ( االستقرار النفسي و العاطفي حيث ال يتأثر بالعوامل اخلارجية - 

  .الوجود كقائد للفريق  إثباتالثقة بالنفس و  - 
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  ...)االجتاه، التنفيذالسرعة، تغيري ( التمتع بأهم القدرات البدنية الكروية   - 

  .الذكاء يف اللعب كالرؤية اجليدة وقراءة اللعب  - 

  .جسمه وذلك عن طريق التحرك اجليد يف امللعب وطريقة االحتفاظ بالكرةاملراقبة اجليدة للكرة وكذلك - 

  .(marchal,2013,page25)بشكل أسرع  املوهوبونيتطور الالعبون  حيث والتطور الذايتالقدرة على التعلم  - 

  :مفهوم النمو -8

 اجلسم أجهزة يف حتدث اليت والتغريات واحلجم ووزن الطول حيث من والفسيولوجية اجلسمية لتغرياتا: "يعرفه زهران بأنه

 املختلفة منوه مراحل يف الفرد �ا مير اليت واالجتماعية واالنفعالية السلوكية، والتغريات واملعرفية العقلية والتغريات املختلفة

  .)12- 11،الصفحات1995زهران،("

 ركي، احليالنفس والنضج لنضج العاطفيا( النفسي والنمو البدين النمو بني جيمع الذي النمو هو املتناسق والنمو

  .)Grehal et les autres,2007,page34 ()والثقايف

 الغددية البدنية، بالظواهر مرتبط النضج أن حيث البيولوجية، النشاطات متايز إىل يشريان والنضج النمو مصطلحي إن

 بل اجلسم أنظمة جممل على فقط مقتصرَا ليس البيولوجي النضج وتنوع ،النضج حالة حنو التقدم إىل ويشري والنفسية

 ومكونات البدين اجلانب اجلسم، جمح: يف للقياس القابلة التغريات إىل يشري النمو أما ،متقدهذا ال توقيت على أيضا

 بلوغ حنو التقدم على فهو يركز النضج أما ،بصفة عامة احلجم على يركز النمو ان كما ،اجلسم

  .(Jürimäe,2000,page01)النضج

 :النمو مراحل-9

 سرعة أن حيث البالغ، إىل الرضيع من اجلسم تطور إىل تؤدي مراحل وعرب التغريات من جمموعة حتدث الطفل منو خالل

  .مراحل بعدة جيب املرور الكامل النضج مرحلة إىل وللوصول العمر، حسب ختتلف النمو

  .والبيولوجي ن نعرف الفرق بني العمر الزمين أتطرق إىل مراحل النمو جيب نن أوقبل 

  :الفردية والفروق البيولوجي الزمني، العمر9-1

 خالل أو واحد زمن يف تالحظ أو تقاس أن وميكن واحد، نظام يف مًعا تعمل والتطور النضج النمو، يتظاهر  من كل نإ

 الذين األوالد كل أن ويالحظ، الزمين لألطفال العمر هي الظواهر هذه ملالحظة  املرجعية فالنقطة ومنه زمنية، فرتات عدة

 بينما الزمين، العمر نفس لديهم أي ،03/01/2013يوم  سنوات 10 لديهم سيكون 2003/01/03 يوم ولدوا

 أن ميكن الزمين العمر نفس لديهم الذين األطفال أن جند لذلك الزمين، العمر مثل برزنامة مرتبط ليس البيولوجي العمر

 حيث( ،لإلنسان مالزمة تكون واليت الفردية الفروق ظاهرة تربز هنا ومن البيولوجي النضج مستوى يف خمتلفني يكونوا

 النمو يف السريع التطور تناظران اللتان )سنة  18-15 ( وسنة)12(15 –  العمريتني املرحلتني يف واضح بشكل تبدو

 إىل الزمين العمر نفس من طفلني بني الفروق تصل فقد اجلسمي، للنمو مؤشرًا وحده يعترب ال الزمين فالعمر اجلسمي،

 ميكن إذ لألطفال، البيولوجي النضج عن بصدق يعرب ال الزمين فالعمر ومنه  البيولوجي، العمر يف سنوات ( 05 ) مقدار

 .)302،صفحة1993عبد الفتاح وأخرون،(لألطفال الزمين العمر نفس يف اجلسمية اخلصائص يف هام اختالف وجود
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 احلقائق على ذلك يف معتمدة االجنازات أفضل لتحقيق األساسية القواعد الرياضي ا�ال يف العلمية البحوث قدمت وقد

 العلماء منا ريبك ااهتمام البدنية مقدرته وكذا وحجمه شكله ناحية من الرياضي اإلنسان جسم نال ولقد العلمية،

 ومواصفات خصائص من اجلسم هذا به يتصف ما على الوقوف وذلك بغيةبعيد أمد منذ الرياضي ا�ال يف واملختصني

 املواصفات هذه حتديد إىل املختلفة الرياضية األنشطة يف صونتاملخ اجته لذا اآلخرين، عن مميزًا جتعله وحمددة معينة

 أحد باعتبارها) اجلسمي التكوين( املورفولوجية للمواصفات خاصة أمهية الرياضي ا�ال يف صونتاملخ أعطى ولقد اخلاصة،

 سرعة معدالت على والتعرف النمو مراحل حتديد أن كما ،املختلفة الرياضية األنشطة مزاولة يف للنجاح اهلامة اخلصائص

 مدى على التعرف يف يساعد املختلفة الرياضية األنشطة ممارسي الرياضيني جسم أجزاء يف الزيادة نسب وكذا النمو

 عامة التدريب عملية تصحيح يف فعالة وبصورة كبري حد إىل يسهم مما اجلسم أجزاء من جزء كل يف احلادث التذبذب

  .)36-35،الصفحات2008/2009سالمي،(الفردي خاصة والتدريب

 العديد على حيتوي الرياضي النشاط أن حيث لالعب، احلركي األداء إجناح يف هاًما دورًا تلعب اجلسمية فالصفات ومنه

 أمهها من عناصر عدة توفر عند جيدة بطريقة ممارسته من الفرد ميكن مما خمتلفة، فنية نواحي تتطلب اليت املهارات من

 جسمه وأعراض لاأطو  ونسبة والوزن الطول عامل االعتبار يف يوضع أن الضروري من فانه لذا األنثروبومرتية، املقاييس

 الكثري التشابه عن العديدة املالحظات اجلسمية باألمناط اخلاصة الدراسات من الكثري أكدت كما الرياضة، ممارسته عند

 النشاط يف االشرتاك يف وبالتايل البدنية باللياقة عالقة اجلسمي للنمط وأن الرياضة، نفس ميارسون ممن الرياضيني بني

 تلعب أ�ا كما املطلوب العمل ألداء جسمه تركيب ملالئمة وفًقا تتحدد الرياضية لألنشطة الفرد لياقة أن كما الرياضي،

 الفردية الفروق مع يتفق مبا التدريب عملية وتوجيه الرياضي النشاط نوع اختبار يف هاًما دورًا

  ).168- 159-152- 151الصفحات،1999إبراهيم،(لألفراد

 :الحركي والتطور النمو مراحل خصائص2 -9

 يطرأ وما واحلركية اجلسمية خصائصهم على نتعرف أن أوالً  بد ال والناشئة لألطفال أفضل تدريب إىل الوصول أجل من

 هو كما احلركي والتطور النمو مراحل نقسم وسوف املختلفة، احلركي وتطورهم منوهم مراحل خالل تغريات من عليها

 ،)سنة 12-10( املتأخرة الطفولة مرحلة مث ،)سنوات9- 6( املتوسطة الطفولة مرحلة من بدء مراحل أربع إىل متبع

 األكادميية لرأي وطبقاً  ،)سنة 18-16( املتأخرة املراهقة مبرحلة نتهاءإو ،)سنة 15- 13( املبكرة املراهقة فمرحلة

 مثل الرياضية األلعاب ملمارسة جاهزين ليسوا املبكرة الطفولة مرحلة يف األطفال فإن  )AAP(األطفال لطب األمريكية

 اإلملام من بعد يتمكنوا مل العمر هذا يف األطفال أن إىل ذلك يف السبب ويعود وغريها، والطائرة والسلة القدم كرة

 ظل يف مكتملة تكون ال الرياضية األلعاب يف االخنراط عن النامجة التعلم عملية فإن وبالتايل األساسية، احلركية باملهارات

 اتزانإو احركي اوحتكم الرؤية يف حدة تتطلب الرياضية األلعاب هذه أن كما ،األساسية احلركية باملهارات التام اإلملام عدم

 املبكرة الطفولة مرحلة يف األطفال فإن ماسبق إىل باإلضافة، بالكامل املرحلة هذه يف األطفال ميتلكه مل شيءفهو  ،ياعال

 ضبط من يتمكنون ال قد أ�م كما بشكل كاف، الرياضات هذه يف وخططه اللعب قوانني ستيعابإ ميكنهم ال
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 والتطور النمو خلصائص خمتصر عرض يلي وفيما ، املنظمة الرياضية األلعاب هذه ممارسة أثناء عواطفهم

  :)3- 2،الصفحات2010،اهلزاع(احلركي

  :سنة ) 9-6(الطفولة المتوسطة وخصائصها  1- 9-2

  :مفهوم الطفولة المتوسطة  -أ

يالحظ فيها تغريات يف تصرفات األطفال لذا وجب علينا أن نضع األسس أين للمرحلة السابقة  امتدادإتعترب هذه املرحلة 

العلمية للربامج املميزة هلذه املرحلة حىت يتسىن للطفل إتباع حاجياته حبيث يظهر تغري مفاجئ من الناحية اجلسمية 

يف الطول ومنو العضالت الكبرية مثل عضالت الرجلني واليدين ومييل اجلسم إىل النحافة وتصبح العضالت فيالحظ زيادة 

ويعتمد الطفل يف هذه املرحلة على التقليد سواء يف األلعاب أو غريها كما أنه يكتسب املهارات اليت تنمي ثقته  ،أشد قوة

ه سنا ويبدأ يف امليل إىل اللعب اجلماعي وأيضا الزعامة والتبعية بنفسه فيقلل من رغبته يف االعتماد على من هم أكرب من

  : ومتتاز هذه املرحلة مبتغريات بدنية وعقلية ونفسية وهي 

  منو احلركات بإيقاع سريع -

  كثرة احلركة اهلدف منها هو املرح والسرور  -

  القدرة على أداء احلركة بصورة مبسطة  -

  .احلركات غري ثابتة وغري آلية نتيجة وجود حركات زائدة باإلضافة إىل احلركات األساسية  -

  .ختالف ضئيل يف مستوى درجة القوة بني اإلناث والذكورإ -

  :خصائص النمو للطفولة المتوسطة -ب

األرجـح  علـىو   كحجـم سـنوي  2إىل  1سـنويا ويف الـوزن يـرتاوح مـا بـني  سـم 7سـم إىل  3يزداد منو الطفـل مبـا يـرتاوح مـن 

  .أن هذا النمو يظهر واضحا كل ثالث أشهر

إذ جتـد تغـريات واضـحة  ،ويف غضون الشهر السادس من العام السابع ميكن مشاهدة بعض التغـريات تناسـب جسـم الطفـل

يف االتســــاع  مـــا بـــني اجلـــذع وبقيــــة األعضـــاء فـــنالحظ زيـــادة كبــــرية يف منـــو العضـــالت كالـــذراعني والــــرجلني ويأخـــذ الصـــدر

هنيـة الـيت كانـت تكمـل جسـم الطفـل يف دمياثـل صـدر الكبـار ومييـل اجلسـم للنحافـة نظـرا الختفـاء الوسـائل ال مبا واالستدارة

ذلـــك اشـــتداد العضـــالت لتصـــبح أكثـــر قـــوة متحديـــة نتـــوءات اجلســـم األمـــر الـــذي ميكننـــا مـــن  إىلضـــف  ، املرحلـــة الســـابقة

يســاهم هــذا التغــري يف العمــل مــن  صــر الطفــل كمــا أن الشــكل اخلــارجي للعمــود الفقــري يــزداد وضــوحا،التحديــد الواضــح خل

لـوي والسـفلي جلسـم الطفـل وكـذلك تطور بعض القـدرات احلركيـة إذ يظهـر التحسـن الواضـح يف نسـبة العالقـة بـني اجلـزء الع

هنيـة الـيت كانـت حتتـل مكا�ـا حتـت اجللـد دنقـص مـذهول يف األنسـجة المـع حتسن العالقة بني قوة العضالت وثقل اجلسـم 
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وأول تغــري يظهـر عنــد البنـات مبــا   ممـا يسـاهم بقــدر وافـر يف خلــق أحسـن الضــمانات لنمـو وتطــور املهـارات احلركيــة املتعـددة

ي هــذه املرحلــة يكــون حجــم الــرئتني صــغريا نســبيا يف حــني ينمــو القلــب بســرعة ومــن ، ففــام مــن الــذكوريقــرب النصــف العــ

الصــعب إصــابة بــبعض األضــرار ممــا يتطلــب وقايتــه مــن اإلجهــاد خاصــة بالنســبة لألنشــطة الرياضــية الــيت تتطلــب املزيــد مــن 

لقواميـــة نتيجـــة لـــبعض أوضـــاع اجلســـم ويكـــون جســـم الطفـــل عرضـــة لـــبعض التشـــوهات ا ، التحمـــل وبـــذل اجلهـــد املتواصـــل

  .)23،صفحة1998الباهي،(ثقال بصورة خاطئةاخلاطئة أو نتيجة حلمل بعض األ

  :الحركيالنمو   -ج

اخلصـــائص العامـــة للنمـــو احلركـــي فيظهـــر النمـــو التـــدرجي " مانيـــل"يتميـــز النمـــو احلركـــي بـــبعض التغـــريات اجلوهريـــة ويلخـــص 

  .داء احلركات من الناحية الكيفيةيظهر التحسن الواضح ألكمابالنسبة لألداء اهلادف ملختلف النواحي احلركية  

أداء بعـــض االســـتجابات احلركيـــة املختلفـــة كمـــا جنـــده ســـريع يتمثـــل نشـــاط الطفـــل يف قيامـــه بـــالرد علـــى كـــل مثـــري خـــارجي بـــ

التحـــول ال يســـتقر علـــى حـــال مـــدة طويلـــة يف أداء عمـــل معـــني أو ممارســـة نشـــاط واحـــد وميكـــن توضـــيح ذلـــك مـــن الناحيـــة 

مـن االستشـارات يف قشـرة املـخ الـيت حتـرض وتلـح علـى  ن املثريات البيئية املختلفة حتـدث دائمـا أنـواع جديـدةأالفسيولوجية ب

أي الـيت تقـوم بإعطـاء ) الكـف احلركـي(القيام باالستجابات احلركية ويساعد علـى ذلـك العمليـات العصـبية الـيت تعمـل علـى 

األوامر لبعض العضالت بالكف عن العمل أو االسـتجابة كمـا ميكـن مالحظـة بعـض االختالفـات بـني الـذكور واإلنـاث يف 

خــتالف مســتويات األداء كمــا هــو احلــال يف مهــارة الرمــي مــثال الــذي إفضــيل البنــات لــبعض احلركــات املعينــة ممــا يــؤدي إىل ت

وكثـريا  ،وال يفهـم مـن ذلـك إسـهام بعـض العوامـل املميـزة نظـرا ألن هـذه العوامـل ال تـؤثر بدرجـة كبـرية ،يتوقف على الصبيان

الرياضـية مـع جمموعـة مـن الصـبيان فتجـدهم يقومـون بالتسـلق األنشـطة  أنـواع مـنالبنـات ومشـاركتهم يف عـدة  ما نالحظ ممارسة

والتعلق والقيام بركل الكرة وغري ذلك ويف �اية هذه املرحلة إتقان وتثبيـت الكثـري مـن احلركـات واملهـارات األساسـية كاملشـي 

للنشــاطات العلميــة للعمليــات العصــبية  ويف غضــون الســنوات األوىل للدراســة يصــل النمــو بالنســبة ، واجلــري والقفــز والرمــي

كـاد تشـبه املـخ تشـيئا فشـيئا كمـا أن طبقـات وخاليـا  العليا واجلهاز العصيب إىل مرحلة متوسطة هامة وجند حجم املخ يـزداد

يالحظ أن عمليـــة الكـــف ال فـــ زداد ديناميكيـــة العمليـــات العصـــبيةتركيبهـــا عنـــد البـــالغني كمـــا تـــ يف تكوينهـــا علـــى حـــد كبـــري

كمـــا جنـــد عـــدم القـــدرة علـــى تركيـــز إشـــعاعات   ،إيقافهـــا عمليـــة االستشـــارة احلـــادة يف اخلاليـــا احلركيـــة يف قشـــرة املـــخ تســـتطيع

ومــا يــرتبط بــذلك مــن الطفــل كــز حركيــة حمــددة والــذي ينجــر عنــه النشــاط الزائــد الــذي يقــوم بــه ا االستشــارة املختلفــة يف مر 

  .)92،صفحة1987وي،عال(حركات إضافية جانبية زائدة عن احلركات املطلوبة
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  :النمو النفسي  -د

املنافسة واالنطالق مـن اللعـب احلـر ويغلـب عليـه حنو يف هذا السن تستلزم احلاجات النفسية للطفل إتباع الكثري من امليول 

حيقــق االســتقالل بالــذات مــن ناحيــة والرغبــة البنائيــة مــن ناحيــة أخــرى ويف أثنــاء حماوالتــه إلتبــاع هــذه احلاجــات حيــاول أن 

  .التحمل يف األلعاب العنيفةمتنحه القدرة على موضوعية تستلزم الكثري من النشاطات تدفعه إىل التكيف و  اأهداف

تفقـوا بأسـلوب أو بـآخر علـى أن أهتم علماء علم النفس وتناولوا اللعب بالتحليل ملعرفة آثاره علـى الصـحة النفسـية و إولقد 

وحتقـق الرتبيـة البدنيـة والرياضـية  ،تزانـه وأسـلوب لتـدعيم الصـحة النفسـيةإيف تنميـة الـذات و يعمـلاللعب يف جوهره أسـلوب 

ولكي ميارسها الطفل فال بـد أن يلعـب حبيـث تتـوفر فيهـا التلقائيـة الـيت متكنـه  ، نفس اللذة واالرتياح اللذان حيققهما اللعب

الـــذات  عـــنلـــه مـــن حركـــات وهـــذا نتيجـــة للتعبـــري  فرها تـــو مـــن اجلـــري والقفـــز والتحـــرك باســـتقاللية مـــع األدوات الرياضـــية ومـــ

كــل مــا هــو مكبــوت حــني يغمــره الســرور والفــرح عنــد النجــاح يف   تحــرريصــراع نفســي و خضــع لفي علــى امليــدان كلــه هوســيطرت

  .)96،صفحة1962ليلى يوسف،(السيطرة على حركاته وعلى األدوات

  :النمو االجتماعي  -ه

كتساب الطفل ألنـواع السـلوك الـيت تسـاعده علـى التفاعـل مـع اجلماعـة والنمـو االجتمـاعي كـأي منـو آخـر يتبـع إويقصد به 

حبيـث يالحـظ أن األذكيـاء يسـبقون غـريهم  ،خـذ الفـروق الفرديـة بعـني االعتبـارأنسقا معينا يكاد ميـر بـه مجيـع األطفـال مـع 

صـبح يعامـة كمـا الصـلحة املجل أجتماعي يف ا�موعة ويتعاون من يف هذه املرحلة يبدأ باالندماج اال يف النمو االجتماعي،

كتساب السـلوك االجتمـاعي نظـرا لتعلمـه اللغـة فيـزداد فهمـه لآلخـرين وأدوارهـم أمـا إختاذ مواقف جتاه اجلماعات وإ هر و مبقد

ه بــآراء الغــري فتقــل عــن دوره فيبــدأ يف تصــحيح فكرتــه بنفســه وتســاعده اللغــة يف التحــرر مــن مركزيــة الــذات ويــزداد إحساســ

املنـــزل  ويتـــأرجح يف هـــذا الســـن بـــني حماولتـــه يف االســـتقالل عـــن أنانيتـــه ويقـــل لعبـــه االنفـــرادي ويســـعى إىل اللعـــب اجلمـــاعي

ختيار أصدقائه والطريقة الـيت يقضـي �ـا إواالعتماد عليهما فيسعى أن يكون له الرأي األعلى يف   والرغبة يف طاعة الوالدين

ونـواحي النشـاط الـذي ينـدمج فيـه أثنـاء لعبـه ضـف إىل ذلـك اسـتعداده إىل االنـدماج يف األلعـاب املنظمـة الـيت تكــون  ،وقتـه

علــى شــكل منافســة إال أنــه ينســحب مــن اللعــب عنــد الشــعور بالتعــب أو اخلســارة وال يتمتــع بــالروح الرياضــية وحيــول لقــاء 

 اللعـــب ممـــا يـــؤدي إىل الســـلوك العـــدواين أثنـــاء علـــى مـــن يفـــوز عليـــهاملنافســـة إىل اللـــوم علـــى زمالئـــه واإلحســـاس بالكراهيـــة 

واالنفعــــاالت كــــاخلوف واخلجــــل والغــــرية يف حــــني تنشــــط النزعــــة االســــتقاللية ويظهــــر امليــــل لتحمــــل بعــــض املســــؤوليات يف 

الســلطة  هقبلــتمــع يصــبح ســهل االنقيــاد فهلــذا فهــو حيتــاج إىل املهــارات الــيت تنمــي الثقــة يف الــنفس  االعتمــاد علــى الكبــار،

يف هـذا الســن يكـون أصـدقائه مــن   ،اخل..... االجتاهـات االجتماعيــة كالزعامـة أو التبعيـة وامليــل إىل املسـاعدة  لديـه ظهـرتو 

وتكـون   أكثـر وضـوحا يف طريقـة اللعـب،لكـل منهمـا نفس اجلنس حبيث تبدأ هـذه الفـروق يف الظهـور بـني اجلنسـني وتبـدوا 
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واالســتعداد ألخــذ أدوار التمثيليــات القصــرية يف الفصــل املدرســي والتكيــف التلقائيــة يف التمثيــل  لــدى الطفــل يف هــذا الســن

الذكور ألن البنات يتميـزون ببنيـة جسـدية أكثـر  للبنات على حسابوق يف النشاط الرياضي فتيكون المع البيئة املدرسية و 

  .من الذكور

  :النمو المعرفي -و

كمــا تــزداد مقدرتــه علــى االبتكــار  بدرجــة كبــرية إذ يــتمكن الطفــل مــن تعلــم القــراءة والكتابــة،يتطــور النمــو العقلــي والــذهين 

وميكنــه حتليـل بعــض  ، والتقليـد واحملاكـاة والتمثيــل بدرجـة كبــرية وتكـون مقدرتــه علـى احلفـظ ضــعيفة إال عـن التكــرار والتقليـد

، ار للتعرف على بيئته وعلـى سـر وجـود العلـم واخلـالقم باالستطالع واالبتكو األمور ولكن ال يستطيع احلكم عليها كما يق

املســتمر بــني الفــرد والبيئــة ويســتطيع الطفــل أن  لتكيفــياينمــو مــن خــالل عمليــة التغيــري  جنــده و مــن ناحيــة التفكــري العقلــي

  .)52د س ن،صفحة،عواطف  ،أبو العالء(يفكر تفكريا منطقيا بسيطا وال يرقى إىل التفكري املنطقي ا�رد 

  :سنة ) 12-9(الطفولة المتأخرة وخصائصها  9-2-2

  :المتأخرةتعريف الطفولة  -أ

هنــا يصــبح الســلوك بصــفة عامــة أكثــر جديــة يف هــذه األخــرية الــيت فيطلــق الــبعض علــى هــذه املرحلــة مصــطلح قبــل املراهقــة 

 إعـداد للمراهقـة ويـتم يف حنـن نـرى أن التغيـريات الـيت حتـدث يف هـذه املرحلـة تعتـرب حبـق مرحلـة ،تعترب مرحلة إعداد للمراهقـة

هذه املرحلة إتقان املهارات واخلربات اللغوية واحلركية والعقليـة السـابقة اكتسـا�ا و�ـذا تنتقـل مـن مرحلـة الكسـب إىل مرحلـة 

  .اإلتقان

املشــكالت االنفعاليــة كثــري النشــاط ومييــل يف منتصــف هــذه املرحلــة إىل قليــل  ، الطفــل يف هــذه املرحلــة ثابــت ومتــزنيكــون و 

االنتقال من مرحلة اخليال واإل�ام والتمثيل إىل مرحلـة الواقعيـة واملوضـوعية فهـو خملـوق عملـي وواقعـي علـى وفـرة مـن نشـاط 

مـــع املرحلـــة الســـابقة واملرحلـــة  دخارهـــا وتنظيمهـــا ومتتـــاز هـــذه املرحلـــة بـــبطء معـــدل النمـــو مقارنـــةإومييـــل إىل مجـــع األشـــياء و

  .الالحقة

  زيادة التمايز بني اجلنسني بشكل واضح -

  .تعلم املهارات الالزمة لشؤون احلياة وتعلم املعايري اخللقية والقيم االجتماعية تكوين االجتاهات واالستعدادات -

  .لتحمل املسؤولية وضبط االنفعاالت

املرحلـة العمليـة ذات الطـابع االجتمـاعي إال أنـه مـن ناحيـة البحـث العلمـي   النسـيبوتعترب هذه املرحلة من جهة نظـر النمـو 

  . )233،صفحة1997زهران،(وذلك لزيادة االهتمام مبراحل النمو اليت تسبق هذه املرحلة للتعلم  تعترب شبه مناسبة
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  :خصائص النمو للطفولة المتأخرة -ب

  : النمو الحركي *

  :النمو احلركي بصورة واضحة وملحوظة إذ جند أنهيف هذه املرحلة يزداد تطور 

حركاتــه علــى قــدر كبــري مــن الرشــاقة  حتتــوييــتمكن بدرجــة كبــرية مــن التوجــه اهلــادف حلركاتــه والقــدرة علــى الــتحكم فيهــا إذ 

صـدق القـع تو أن ن وميكـن يف هـذه احلالـة والسرعة والدقة كما تتميز حركاته باالنتقال مـن اجلـذع إىل الـذراعني وإىل القـدمني،

سـتجابة للحركـات اجلديـدة والقـدرة علـى املداومـة احلركيـة إحركاتـه الذاتيـة وكـذلك توقـع حركـة اآلخـرين بسـرعة على مستوى 

كتســـاب إهلـــة وهـــذا يعـــين أن األطفـــال قـــادرون علـــى و ملختلـــف الظـــروف وكثـــريا مـــا نصـــادف ظـــاهرة تعلـــم الطفـــل مـــن أول 

  .)21،صفحة1996مناهج،(إنفاق طويل يف عملية التدريب  املهارات اجلديدة دون

كثريا ما ترتبط مسات الشجاعة واجلرأة واحلماس للتعلم والفعالية والنشاط بالنواحي احلركيـة للطفـل وخاصـة يف حالـة تكليفـه 

إىل  يــدفعناممــا  بــبعض الواجبــات احلركيــة حيــث يســعى الطفــل يف هــذه املرحلــة إىل املنافســة ومقارنــة قوتــه وقدرتــه بــاآلخرين

القول أن النمو احلركي يف هذه املرحلة يصل إىل ذروته وكثـريا مـا نعتربهـا الفـرتة املثلـى للـتعلم احلركـي لـدى الطفـل ولـذا ميكـن 

متييــز األطفــال الــذين يتصــفون بــالنمو العــادي يف هــذه املرحلــة باملهــارة والرشــاقة والقــدرة علــى االســتجابة املالئمــة وارتباطهــا 

واجلرأة واحلماس للتعلم ويؤثر النمو البدين بصورة واضحة على النمو احلركي فزيادة التطـور بالنسـبة للنمـو احلركـي  بالشجاعة

 حتســـني عالقـــة علـــىبصـــورة متناســـقة بعـــد التغـــري األول لشـــكل اجلســـم وزيـــادة منـــو قـــوة العضـــالت ممـــا يســـاعد بقـــدر كبـــري 

احلفـاظ علـى يف القرب مـن قمـة العظـم احلـدقي ممـا يسـاعد الطفـل العضالت بقوة اجلسم واحنصار نقطة مركـز ثقـل اجلسـم بـ

  .توازنه وتأمني حركاته

رتبيـة الطفـل وذلـك بيظهر الطفـل املتعـة الزائـدة بالنشـاط احلركـي فيبـذل اجلهـد بأشـكال وتيـارات متناسـقة أي اللياقـة البدنيـة 

ـــــاز ويعتمـــــد علـــــى تنســـــيق وتسلســـــل احلركـــــات  ـــــرية واحـــــدة كـــــالقفز واالجتي ـــــعلـــــى وت ـــــت لإلتقـــــان اجلي ـــــاز يف الوق د واالجتي

  . )136،صفحة1987عالوي،(املالئم

  :النمو النفسي *

تكــون  حيــث ،عــن مراحــل الطفولــة األوىلخيتلــف مــن حيــث نظرتــه وتصــرفاته النفسـية اخلاصــة ) 12-9(إن الطفـل يف ســن 

 مبقـدوره أن يركـز علـى الواجبـات املدرسـيةكمـا يتصـف بالسـذاجة والواقعيـة   ماجيعلهبطابع العاطفية والتخيل  ةتسمم تصرفاته

 ريســقــادر علــى تف وبالتــايل يصــبح ، ية لرغبتــه يف النشــاط الفكــريرضــوالرياضــية ملــدة طويلــة حمــاوال إجيــاد احللــول والقــوانني امل

يـز يف هـذا السـن تكـون عمليـة تركو علـى املفـردات الـيت اسـتوعبها وانعكسـت يف عمليـات تفكـريه، اهتمامـه ه ويركز ب يطماحي

اة يــــتظهــــر عــــدم جــــدوى التوضــــيح والشــــرح الطويــــل مــــن قبــــل املــــريب أو املــــدرب ورغبــــة الطفــــل للحكمــــا الطفــــل غــــري ثابتــــة  
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واجهه وهلذا جيـب توجيـه العالقـات االجتماعيـة مـن يحلل املشاكل اليت استعداد  ذا ال يعين أن لهه أن االجتماعية تزداد إال

يف هــذه املرحلــة تتضــح الصــفات اخلاصــة والنفســية  الواجبــات، أداءطــرف املــريب املخــتص وهــذا بتــأثري شخصــيته وقدرتــه يف 

نيكي تــدرجييا مبــرور الــزمن فبعــدما كــان انشــغاله منصــب علــى املرئيــات حتــول التفكــري املنطقــي ا�ــدي نفعــا حمــل العمــل امليكــا

بالتــدرج يف مجيــع صــفاته وتصــرفاته كمــا تتصــف عالقــة الطفــل يف هــذه املرحلــة بتكــوين جمموعــة ثابتــة قــد تشــمل زمــالء يف 

فإن مستويات األطفال يف هذا السن تلعـب دورا هامـا يف تصـنيف األطفـال يف  ذلك املدرسة أو يف نادي رياضي ضف إىل

  :زهم كاآليت ا�موعة حسب نشاط اجلهاز التنفسي ومن هذا مني

  .اطور منعكساته الشرطية مبكر يوهو الطفل الذي يتأقلم ويوجه بسرعة و : الطفل الفعال  -

  .وهو الذي تكون منعكساته الشرطية بطيئة وقوية إذ يكون هادئ وله تركيز جيد:  الطفل الخجول -

منعكسـاته غـري مكونـة جيـدا ا تكـون كمـ يف اهتماماتـه الشخصـية، يـاوهو الطفل الذي ال يبايل ومرتاخ :الطفل البطيء  -

  .)264،صفحة1997زهران،(ضى واالضطرابات وصعوبة التعلم ويتميز بالفو 

علــى والتقلــب يف االنعكاســات العصــبية وبالتــايل يكــون غــري منضــبط   ويتميــز بــالنمو الســريع:  الطفــل الملفــت االنتبــاه -

 أنــه ال يفــرح بســرعة وال يغضــب بســرعة ذإبــاالتزان واهلــدوء هــذه املرحلــة يف الطفــل ميتــاز  حيــث ، اجلانــب االنفعــايلمسـتوى 

احلــال يف املرحلــة املتوســطة فهــو يفكــر ومييــز األمــور املؤديــة للغضــب ويقتنــع إذا كــان خمطــأ وكــذلك يتغــري موضــع  هــوكمــا 

انفعاالتــه أي االنفعــال بســبب إشــباع احلاجــات املاديــة أي تصــبح اإلهانــة واإلخفــاء مــن األمــور الــيت تثــري  غضــبه بــدال مــن

  .)269،صفحة1997زهران،(األمور املعنوية 

  :االجتماعيالنمو *

يفضل الطفل االندماج مع اجلماعات واألصدقاء ويرجع ذلك إىل نضجه العقلـي والوجـداين وإىل اإلميـان بقيمـة اجلماعـة يف 

بعدما كانـت حمـدودة النطـاق لتشـمل مجاعـة األصـدقاء والـزمالء يف املدرسـة  يف االتساع بدأ دائرة الطفلتحتقيق أهدافه وهنا 

اك يف نشـــاط اجلماعـــة فـــإن القـــيم االجتماعيـــة تأخـــذ بـــالظهور عنـــده فيبـــدأ بـــاحرتام رت واحلـــي الـــذي يعـــيش فيـــه ونتيجـــة لإلشـــ

واضـحا يف حرصـه علـى مجـع الصـور القانون والنظام والعرق والعادات والتقاليد كما يظهـر ميولـه يف هـذه املرحلـة إىل امللكيـة 

مــثال ويــزداد ميلــه إىل تشــكيل األشــكال واالبتكــار والتقليــد ومييــل إىل مســاع املــذياع ومشــاهدة الســينما وقــراءة .. والطوابــع 

التكيــــف االجتمــــاعي يف الــــربوز فيتســــع جمــــال امليــــول   أســــئلةكمــــا تبــــدأ  جمــــالت األطفــــال وخاصــــة يف �ايــــة هــــذه املرحلــــة،

كيـــة واالجتماعيـــة بدرجـــة ملموســـة ويرتـــاح عنـــد اكتســـاب مهـــارات أو جناحـــه يف عمـــل مـــا وتقـــوى عنـــده روح والقـــدرات احلر 

املنافســة والرغبــة يف الفــوز ويــزداد ارتباطــه باجلماعــة ووالئــه هلــا ويســعى إىل اكتســاب تقــديره مــع الــزمالء وتنمــو عنــده النزعــة 

  .ه اجتاهه حنو قرناء سناالستقاللية وينصب تفكريه على التحرر من تعلقه بوالديه ب
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  :النمو المعرفي  *

فــالنمو املعــريف يأخــذ يف االزديــاد والســرعة  خــذ يف التبــاطؤ،أيف هــذه املرحلــة جنــد النمــو املعــريف عكــس النمــو اجلســمي الــذي 

وبـــذلك يرتفــع مســـتوى األداء واإلدراك احلســي لـــدى الطفــل ويصـــبح أكثــر دقـــة  وذلــك نتيجــة لنمـــو املــخ واجلهـــاز العصــيب 

وجــب إتاحــة ألــوان النشــاط املعــريف واأللعــاب العقليــة  اويتطــور تفكــريه مــن املوضــوعات احلســية املاديــة إىل املعنويــة ا�ــردة لــذ

  :بتنمية قدرته العقلية ومنوها يف االجتاه السديد ومن خصائص التطور الذهين جند له يات ما يسمح اواهلو 

ركبـة منهـا نظــرا إلتبـاع مــدى إدراكـه وبـذلك يســتطيع إدراك األشـياء املركبــة امل اتتطـور إدراك الطفـل للعالقــات بـني اجلــزاء -

  .كونه أصبح أكثر وعيا وإحساسا باملشاكل اليت تتميز بقدر من الغموضلواملعقدة 

زداد نضج العمليات العقلية كالتذكر والتفكري إذ يتنقل الطفل من طور التفكري اخليايل إىل طور الواقعية كما تزداد ت - 

  .ته على االنتباه والرتكيز من حيث املدى واملدةقدر 

  .يزداد ميله إىل االستطالع على ما حيفزه إىل الكشف عما يقع حتت حواسه - 

  .يبدأ باالنتقال من اخليال إىل االهتمام بالواقعية - 

  . )45،صفحة1991،محودة(يتحرر من اللعب اال�امي ويهتم باأللعاب الواقعية - 

  :سنة) 15-12(مرحلة المراهقة المبكرة وخصائصها  2-3- 9

  :تتميز املراهقة املبكرة باخلصائص التالية

   :الحركيالنمو -أ

مرحلة سابقة من مراحل الطفولة الثالث اليت  ةأيغرار يزداد منو العظام والعضالت مبعدل سريع جدا يف هذه املرحلة على 

وقد تصل البنت إىل أقصى طول هلا وإىل أقصى  أسرع من البنني، يكون البناتمعدل النمو عند ال أن إ مت التعرض هلا،

ولكن  سنة تقريبا، 18ينما يصل الولد إىل أقصى طول وأقصى وزن يف سن  سنة تقريبا،ب 16وزن يف حوايل سن 

  .  سنة) 25-21(سن  حىتعموما منو الطول والوزن لدى اجلنسني قد يستمر 

ويزداد منو القلب ولكن ليس بنسبة متعادلة مع منو الشرايني وحجم  رحلة قبل منو العضالت،تنمو العظام يف هذه امل -   

وينتج عن عدم التناسق هذا يف منو أجهزة اجلسم ظهور بعض عالمات الرتاخي يف النشاط احلركي وضعف  اجلسم،

على هذه املرحلة من النمو مرحلة  لذا يطلق التوافق العضلي العصيب وعدم القدرة على التحكم والسيطرة على احلركات،

  .)63،صفحة2003أمني فوزي،(اخلمول واالرتباك احلركي
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  :النمو العقلي   -ب

  قل سرعة النمو العقلي نسبيا يف هذه املرحلة عن مراحل النمو السابقةت - 

امليكانيكية والقدرة الفنية والقدرة احلركية درة العددية والقدرة قتبدأ يف هذه املرحلة القدرات العقلية كالقدرة اللفظية وال - 

  .املرتبطة �ذه القدرات تفتظهر امليوال

ويفهم  حيث يستطيع التعامل مع الرموز واإلشارات، تزداد قدرة املراهق يف هذه املرحلة على فهم التجريدات، - 

  .املوضوعات النظرية من القراءة أو الشرح

كما تزداد لديه  االنتباه إىل أكثر من موضوع يف وقت واحد، مما يؤدي إىل املرحلةتبدأ عملية التذكر اعتبارا من هذه  - 

  .القدرة على تركيز االنتباه يف موضوع واحد

وهلذا تتميز هذه املرحلة  كتخيل تكوينات حركية جديدة يف امللعب، يتميز اخليال يف هذه املرحلة بقربه من الواقعية، - 

  .ضيةباالبتكار وتكوين امليول الريا

  :النفسيالنمو   -ج

فهو يشعر بأنه بعيد عن عامل الصغار  نتيجة للتغريات البدنية والفسيولوجية اليت طرأت على املراهق يف هذه املرحلة، - 

  .ودخيل على عامل الكبار الذين مل يتعرفوا بانضمامه إليهم

ويشعر باخلطأ  وجيعله دائم الرتدد يف أي عمل، وهذا الوضع اهلامشي يولد لدى املراهق الشعور باالغرتاب يف ا�تمع،

  .والذنب يف كل ما يفعله

فاملراهق يكون شديد احلساسية واخلجل ويشوب مزاجه عدم  نتيجة لعدم التوازن بني سرعة النمو البدين والعقلي، - 

  .االستقرار وسرعة االنتقال من السرور إىل احلزن ومن الضحك إىل الغضب

 إىل االنتقال لعامل الكبار والتشبه �م وحماوالته يف ذلك تتطلب منه التخلي عن عادات مألوفةيسعى املراهق دائما  - 

وهذا التحول من املعلوم إىل ا�هول غالبا ما يرتبط بالتوترات االنفعالية نظرا الحتماالت  عادات جمهولة لديه،والتقيد ب

  .الفشل املتوقعة

ثبات رجولته يف معظم تصرفاته فنالحظه دائم االهتمام مبالبسه وهندامه مييل املراهق إىل حتسني مظهره الشخصي وإ

وكل ذلك من أجل تأكيد ذاته   وكذلك نالحظه متمردا على تعليمات األسرة واملدرسة، وطريقة كالمه وتصفيف شعره،

  .كعضو يف ا�تمع

  :االجتماعيالنمو   -د

االنتماء جلماعة الرفاق من نفس العمر حيث يستطيع من  وحماولةسلطا�ا، امليل إىل االبتعاد عن األسرة للتحرر من  - 

  .خالهلا تأكيد ذاته والتعبري عن نفسه حبرية تامة

ذا إمجاعة األصدقاء من عدد قليل  االتصال، وتتكونتتميز الصداقة يف هذه املرحلة باالستمرار واإلخالص والعمق يف  - 

  .)64،صفحة2003فوزي،أمني (ملرحلة السابقةبا األمرتعلق 
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هذه الصداقة إذا تكونت باإلخالص الشديد  إظهارها، وتتميزامليل إىل تكوين صداقة مع اجلنس اآلخر دون حماولة  - 

  .والتضحية

إن حماوالت االنضمام إىل عامل الكبار تبدو يف املشاركة الفعالة يف احلفالت وتأدية الواجبات ويف اإلسهام يف األعمال  - 

  .)64،صفحة2003أمني فوزي،(واخلريية واحملافظة على املواعيد وااللتزام بالواجبات حنو مجاعة األصدقاءالتطوعية 

  :المبكرةمرحلة المراهقة  تجاهإدور البيئة الرياضية   -ه

من استغالل ومتكينه توفري الربامج اليت تتصف بالشمول وتعدد نواحي النشاط إلتاحة الفرصة للمراهق يف هذه املرحلة  - 

  .إن هذه املرحلة هي األنسب الرياضي، حيثقدراته العقلية يف النشاط املناسب وتكوين امليول 

مع العناية بالتدريب على القيادة والتحمل اجلماعي للمسؤولية والتعاون  إتاحة فرصة التنافس بني اجلماعات الرياضية، - 

  .واحرتام القوانني وتقدير مميزات اخلصوم

  .اليت مييل املراهق إىل ممارستها نشطةاأللى ترقية التوافق العضلي العصيب والعناية بالقوام من خالل العمل ع - 

لوجود تباين كبري يف النمو اجلسمي وامليول يف هذه املرحلة بني  ناثباإلوأخرى  ذكوتوفري برامج رياضية خاصة بال - 

بينما تفضل البنات األنشطة التوقعية ومعظم  واالحتكاك البدين،حيث يفضل البنون النشاط الذي يتميز بالقوة  اجلنسني،

  .كرة الطائرةالالسلة و  األنشطة اليت تتطلب الرشاقة والتوازن مثل كرة اليد،

رياضية واملعسكرات اليت تساعد على الوتنظيم الرحالت  إتاحة الفرصة للتنافس اخلارجي مبالعب األندية األخرى، - 

  .الذات اجلماعي وتأكيد فطامال

توفري الفرص املناسبة للتعرف على الذات وما طرأ عليها من تغريات وتأكيد حماوالت االنضمام إىل عامل الكبار حتت  - 

أمني (حتسني عالقة املراهق باألسرة واملدرسةإىل مما يؤدي  احلقيقي يف ا�تمع، هتوجيه وإرشاد للتعرف على دور 

   .)66- 65،الصفحات2003فوزي،

  :من أهم خصائص هذه المرحلة ):سنة 19-17( المتأخرة المراهقة مرحلة4- 9-2

  .وسرعتهم العضلية قو�م وتتحسن لديهم العضالت وكتلة اجلسم حجم يزداد* 

  .البنات لدى الشحوم نسبة تزداد بينما البنني، لدى الشحوم نسبة تنخفض*

 .الرشد مرحلة يف مستواه التنفسي الدوري التحمل مستوى يبلغ*

 .طوهلم ويزداد قو�م فتتحسن النضج، مبكري بأقرا�م النضج متأخرو يلحق*

 .)3،صفحة2010اهلزاع،(وميوهلم الستعدادهم تبعاً  هلم مناسبة الرياضات مجيع: املرحلة لتلك املالئمة الرياضات أكثر*

  :النمو الجسمي-أ

البعد اجلسمي على مظهرين أساسيني من مظاهر و يشتمل  ن البعد اجلسمي هو أحد األبعاد البارزة يف منو املراهق،إ

و املقصود بالنمو الفيزيولوجي هو النمو يف األجهزة الداخلية  النمو مها النمو الفيزيولوجي أو التشرحيي والنمو العضوي،

لغدد الغري الظاهرة للعيان اليت يتعرض هلا املراهق أثناء البلوغ و ما بعده و يشمل ذلك الوجه باخلصوص النمو يف ا

حيث يكون متوسط  مل على منو املظاهر اخلارجية للمراهق كالطول والوزن والعرض،تاجلنسية أما النمو العضوي فيش
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ويهتم  ،سم بالنسبة للطول ويؤدي النمو اجلسمي إىل االهتمام باجلنس اآلخر29كلغ يف السنة و03النمو بالنسبة للوزن 

وإذا  ، ضالته ومهاراته احلركية ملا حتمله من أمهية يف التوافق االجتماعياملراهق مبظهره اجلسمي وصحته اجلسمية وقوة ع

 و إذا أخفق ينتابه الضيق والقلق وقد ،قصارى جهده لتصحيح الوضع بذلالحظ املراهق أي احنراف يف مظهره فانه ي

دة للنمو احلركي وتعترب كذلك هذه املرحلة دورة جدي،)48،صفحة1990احلافظ،(يؤدي ذلك إىل االنطواء واالنسحاب

ذلك فان عامل زيادة قوة العضالت  إىل باإلضافة ،و يستطيع املراهق اكتساب و تعلم خمتلف احلركات بإتقا�ا و تثبيتها

تتطلب  واليت ة أنواع عديدة من األنشطة الرياضيةممارس اليت يتميز �ا الفىت يف هذه املرحلة يساعده كثريا على إمكانية

  .)147،صفحة1987العالوي،(مزيد من القوة العضلية

  :النمو العقلي-ب

فهو يستمر يف هذا العقد الثاين  ،عديدة جبهاتأن احلدث السوي يسري يف منوه العقلي يف جيد املالحظ لفرتة املراهقة  نإ

جانب ذلك يتميز  إىلكتساب القابلية العقلية وتقويتها كما ينمو أيضا يف القابلية على التعلم وهو إ يفمن عمره 

حيث يتميز ببحثه املستمر عن ،ا�ردة باألفكاركل هذا يصبح أكثر قدرة على التعامل   إىل باإلضافة ،بالصعوبة و التعقيد

 إىلهذا ما يؤدي به  ،جع لنمو الذكاء فيه ونضج اجلهاز العصيبما وراء الطبيعة وبظهور مسات املنطق يف التفكري وهذا را

ذ تكتسب حياته إ ،تتجه حنو التميز بأ�اكما تتسم احلياة العقلية لدى املراهق  ،حماولة فهم كل ما يثري فضوله وتساؤله

يف تصرفاته  افيكون مثالي ،فيهالتكيف مع البيئة األخالقية الثقافية واالجتماعية اليت يعيش ا على نوعا من الفعالية تساعده

الهتمامه باملواضيع املختلفة كالسياسة والدين والفلسفة نظرا لتأثر املراهق بالنمو العضوي والعقلي واالنفعايل وخيتلف 

فإدراك الطفل للممارسة  ،الذي يعيش فيه ،وهذا راجع ملدى تفاعله مع احمليط ،اإلدراك عنده عن ما كان عليه يف الطفولة

أوسع حيث يرى يف الرياضة يكون وما يراه فيها من هلو و مرح أما إدراك املراهق  اضية مثال يتلخص يف اآلثار املباشرةالري

ومع أن إدراك املراهق  ،خصائص ومسات الصحة البدنية والعالقات االجتماعية السليمة ودورها يف إنشاء الفرد السوي

املراهق يف هذه املرحلة يعترب أكثر انتباها من الطفل ملا يفهم ويدرك فق البعيدة ميتد عقليا إىل ما وراء احملسوسات حنو اآلفا

يف االستنتاج و  اضه الستخدامهرت هذا ما يظهر يف جلوئه إىل الطرق املختلفة حلل املشاكل اليت تع ،ستقراراإوأكثر ثباتا و

 .)69،صفحة1990احلافظ،(االستدالل

  :النمو االجتماعي-ج

االجتماعية يف مرحلة املراهقة بأ�ا مرحلة اليت تسبق تكوين العالقات الصحيحة اليت يصل إليها املراهق يف تتميز احلياة 

ويصبح  أوسع حماوال التخلص من اخلضوع الكامل لألسرةتية حيااىل أفق رحلة ينطلق املراهق امل هذه ويف ،مرحلة الرشد

 ،لنشاط الذي ميارسه املراهق يف اختباره لزمالئه ويف أحكامه األخالقيةقادرا على االنتماء للجماعة ويظهر هذا التغيري يف ا

فمن مظاهر هذا التحول التفطن للفروق االجتماعية ونقده لنفسه وكذلك إلدراكه لدور  ،وكذلك أسلوب تعامله مع الغري

األحكام األخالقية على ومسؤولية الفرد الواحد داخل اجلماعة مما يساعد على التكيف بصفة سوية وتتكون لديه فكرة 

  .)162-33،الصفحات1982،خمتار(أ�ا مزيج من أحكام الراشدين والعادات السائدة واملعروفة يف املؤسسة
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  :النمو الحركي-د

يتفق معىن النمو احلركي إىل حد كبري مع املعىن العام للنمو من حيث كونه جمموعة من التغريات املتتابعة اليت تسري حسب 

رتكيز على دراسة السلوك احلركي الولكن وجه االختالف هو مدى  ،متكامل خالل حياة اإلنسانو أسلوب ونظام مرتابط 

نه عبارة عن تغيريات يف السلوك احلركي خالل حياة أ على لنمو احلركيلميية والعوامل املؤثرة فيه وقد جاء تعريف األكاد

 ان حركاته تصبح أكثر توافقأومن مظاهر النمو احلركي لدى املراهق  ،اإلنسان والعمليات املسئولة عن هذه التغيريات

نسجاما ويزداد نشاطه وقوته عند زمن الرجع و هو الزمن الذي ميضي بني املثري و إو

  .)339،صفحة1997زهران،(االستجابة

  :النمو االنفعالي-ه

لكن بتقدم سن املراهق تأخذ هذه  ،تغيريات اليت حتدثالحد�ا بسبب  علىيف بداية املراهقة تكون االنفعاالت 

أن  ويف هذه املرحلة يدرك ،االنفعاالت نوع من اهلدوء حىت يصل الفرد سن تتزن انفعاالته ويصبح قادرا على التحكم فيها

تويل  ومن جهة جند أن البيئة اخلارجية املتمثلة يف األسرة ال ،معامالته ال تتناسب مع ما وصل إليه من نضج وبلوغ

  .)06،صفحة1998الباهي،(هتماما هلذا التطور و ال تقدر رجولته وحقوقه كفرد له ذاته إ

  :المراحل الحساسة لتطوير القدرات التنسيقية حسب السن -10

يف مراحل معينة  أحسنتطور بشكل تن مجيع الصفات التنسيقية والتقنوبدنية أالدراسات العلمية الرياضية  أثبتتلقد 

  لعدد من القدرات التنسيقية وفق الفرتة احملبذ تطويرها �ا نقدم تفصيلويف الشكل املوايل  تعرف باملراحل احلساسة للنمو،

  التنسيقية القدرات  

  قدرة التغيري و التكيف   

  قدرة تسلسل يف احلركة  

  قدرة التوازن  

  قدرة رد الفعل املركب   

  قدرة االيقاع  

  قدرات التمييز  

  القدرة على التوجيه  

  20  19  18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6   

  العمر

هابيل المراحل الحساسة لتطوير القدرات التنسيقية حسب )05(الشكل رقم

  )dornhof,1993,page97(دورنهوف
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فان  هذا األمر  كما سبق اإلشارة إليه يف العنوان السابق والذي يوضح تطوير الصفات التنسيقية حسب املراحل السنية،

يفرض على مدريب الفئات الشبانية حتديد أهداف التدريب الرياضي بدقة متناهية ألجل استثمار أكثر عقالين من النمو 

  .وذلك من خالل إتباع توجيهات املختصني يف كرة القدمالطبيعي الكروي للطفل 

ويف اجلدول املوايل و�دف توجيه تدريب العيب الشبان بفرنسا وضعت املديرية الفنية لالحتاد الفرنسي لكرة القدم الئحة 

  .أهداف تدريبية لكل فئة عمرية  من كل نواحي التفوق الرياضي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 الفصل الثالث الموھبة الریاضیة في كرة القدم وخصائص النمو

 

89 
 

  :(direction technique, s a e,page07)حسب الفئة العمريةأهداف التدريب  - 11

 أهداف التدريب حسب الفئة العمرية يلخص)6(رقم  جدول 

 
Etapes Acquisitions 

dominantes 
Généralité 
d’entrainement 

Principe Tactique Activité et 
structures 
d’accueilles 

6-8 ans 
débutants 
 

Habiletés gestuelles Jeu، mobilité، 
coordination 

Bien occuper le terrain en 
longueur et en largeur. Se 
placer et se déplacer sur 
terrain. 

Football à 5 
« sport scolaire » 
« école de 
football » 

9-11 ans 
Poussins 
 

Apprentissage 
moteur 
Maitrise technique et 
tactique 

1-motricité générale 
(coordination et 
vivacité) 
2-initiation aux 
étirements 
3-endurance avec 
ballon 

Aide aux partenaire 
Off :appel، appui، soutien 
Deff : couverture، 
permutation 
Le joueur sons ballon se place 
pour : 
-percevoir la 
balle(démarquage) 
-pour la prendre(marquage) 
Système de jeu :foot 7 :1-3-
3/1-2-2-2 
           Foot9 :1-3-2-3/1-3-3-2 
 

Football à7ou à9 
« sport scolaire » 
 «école football » 

12-13 ans 
Benjamins 

Apprentissage 
moteur 
Maitrise technique et 
tactique 

1-motricité générale 
(coordination et 
vivacité) 
2-initiation aux 
étirements 
3-endurance avec 
ballon 

-Conservation du ballon - -
Ecarter le jeu 
-Alternance du jeu (largeur et 
profondeur 
-jeu en triangle -  Défendre en 
zone 
-réduire les espaces(situation 
défensive) 
-système de jeu :4-3-3 
 

Football à9 ou 
à11 
« sport scolaire » 
« section 
préformation » 
« pole de 
wilaya » 

14-15 ans 
Minimes 

Consolidation 
Technico-tactique 

1-Coordination et 
vivacité  
2-Puissance  cardio-
vasculaire 
3-Début du travail de 
force 

-Conservation du ballon --
Ecarter le jeu 
-Alternance du jeu (cours، 
long،larg et prof) 
-jeu en triangle – créativité--
Défendre en zone 
-réduire les espaces(situation 
défensive) 
-système de jeu :4-3-3 
 

Football à11 
« sport scolaire «  
« Section 
préformation «  
« pole 
régionaux » 

15-18 ans 
 

Perfectionnement 
Technico-tactique 
Développement des 
qualités  physiques. 

1-travail de force 
2-puissance musculaire 
et cardio vasculaire . 

Même principe mais avec la 
recherche : 
Du rythme individuel et 
collectif- plus de créativité- 
pressing sur le porteur du 
ballon  
Système de jeu :4-3-3 et 4-4-
2 

Football à 11 
« centre de 
formation «  
« Lycée sportif » 
« pole 
régionaux » 
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  :خالصـــــــة

على أقرانه من  هتفوقباملوهوب من أهم املكتسبات اليت جيب أن حيافظ عليها اإلنسان ألنه يعترب عملة نادرة  الفرد يعترب  

  .األطفال وهو سريع الفهم كثري احلركة سريع االندماج يف الوسط االجتماعي له قدرة عالية على التحليل والنقد واملناقشة

ميكننا من ربح املال والوقت مما يف وقت قياسي و تقدما كبريا يف العمل الذي نريد الوصول إليه  مينحناوبالتايل يستطيع أن   

قدر�م :" وآخرون »   CYRIL LUDIN« دا كبريا حنن يف حاجة لصرفه يف مواقف أخرى ويقول ويوفر علينا جه

 .(ludin et les autres ,1992,page15)"على اإلجناز يف هذه املرحلة كبرية جدا 

لذا جيب مراعاة اخلصائص العمرية لكل مرحلة سنية  للرياضي وذلك بغية الوصول به إىل أعلى درجات التفوق  واحملافظة 

وهذا ما حيتم على كل مدرب اإلملام �ذه اخلصائص والتحكم مبختلف  ،التسلسل املنهجي والعلمي يف التدريبعلى 

من  الكروية رب لتفادي االنعكاسات السلبية هلا واحملافظة على املوهبةواليت تؤثر بشكل مباشر على املتد الطرق التدريبية

  . اخلسران
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  :تمهيد

متنوعة،  �افإاملنهج طريقة حبث والطريقة تتبع دوًما خصائص املوضوع املدروس، وبطبيعة مواضيع البحث العلمي 

وكذلك خصائصها، وبالتايل فإن مناهج البحث متعددة ومتغرية وال توجد طريقة معينة واحدة للبحث العلمي، 

وإمنا هناك عدة طرق وأساليب علمية ميكن استخدامها على واقع موضوع البحث، طاملا أ�ا تتفق مع اخلصائص 

فإن للحدس العلمي دوره يف تفكري الباحث األساسية املميزة للتفكري والبحث العلمي، إضافة إىل هذا 

  .)91،صفحة2003شروخ،(وحبثه

وبناًءا على ذلك فإن هذا الفصل يعترب مبثابة البوابة احلديدية للجانب التطبيقي لبحثنا هذا، حبيث تناولنا فيه 

ع البحث املنهج املعتمد يف دراستنا هذه من خالل التطرق إىل منهجية البحث والدراسة االستطالعية وجمتم

وطريقة اختيار عينته، إضافة إىل أدوات البحث املستعملة فيه واإلطار الزمين واملكاين للدراسة، وأخريًا الطرق 

  .اإلحصائية والصعوبات اليت واجهتنا أثناء إجنازنا هلذا البحث
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  :منهجية البحث -1

املنهج الوصفي التحليلي واملنهج املقارن و ومها وانطالقا من اإلشكالية املطروحة لبحثنا هذا استعملنا منهجني 

بأ�ا اليت تتضمن  البحوث الوصفية التحليلية "هويتين"ويعرف  ،مع هذا النوع من البحوث أل�ما أكثر مالئمة

أو جمموعة من الناس أو جمموعة من األحداث أو جمموعة دراسة احلقائق الراهنة املتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف 

 .)36،صفحة2002حجاب،(من األوضاع

بأنه يقرب الباحث من الواقع حيث يدرس ظاهرة كما هي على أرض الواقع ويصفها بشكل دقيق،  هأسلوبويتميز 

  .)123،صفحة1998الرفاعي،(بتعبري كمي حول خصائص ومسات الواقعة أو بأسلوب كيفي ماإ

وقد قدم علماء الرتبية املقارنة و الباحثني فيها العديد من الرؤى البحثية "دراسة للباحث عبد اجلواد بكر يقول ويف

وقد تبلورت هذه الرؤى يف منهج واحد  ،اليت نشأ كل منها يف ظل ظروف احلاجة إليها ورؤية الباحثني اخلاصة

التحليل و التنبؤ  ،التفسري ،ت الوصفا املنهج يف جماالويستخدم هذ ، "املنهج املقارن" خيص الرتبية املقارنة هو

 .)07،صفحة2003بكر،(نه ال ينفصل عن مناهج البحث املعروفةأكم ،ولكن وفق حاجات الدراسة املقارنة

إذن من هذا املنطلق ومن خالل اخلطوات املستعملة يف املنهجني حيث من خالل املنهج الوصفي مت تشخيص 

وحتليلها عن طريق مجع البيانات مبختلف وسائل هذا املنهج أما فيما خيص املنهج املقارن إشكالية البحث ووصفها 

فقد ساعدنا على استخراج أوجه االختالف و التشابه إلشكالية البحث اال وهي واقع التكوين الرياضي الكروي 

يارنا هلذين املنهجني لدراستنا مع كل من تونس وفرنسا، وانطالقا من النتائج احملصل عليها فيمكننا القول بان اخت

  .هذه كان موفقا حلد كبري

 :االستطالعية الدراسة-2

 قمنا أين  ،"اجلزائر ووسط شرق" مشلت اجلزائرية القدم كرةنوادي   بعض زيارة خالل من استطالعية، بدراسة قمنا

 الوقوف أجل من  مدربا، 30 ب واملقدرين القدم كرة ناشئي مدريب من جمموعة على األويل االستبيان بتوزيع

 عامة، بصفة األسئلة وضوح مدى على للتعرف النهائي،وكذلك التوزيع قبل االستبيان وتغريات نقائص على

 إىل يؤدي مما للمستجوبني غموضا تسبب قد اليت األسئلة على كذلك والتعرف قياسه، املطلوب للشيء وقياسها

 .ومفهومة واضحة بطريقة صياغتها إعادة يتم لكي عنها،وذلك اإلجابة عدم

 :يلي فيما أمهها نلخص املالحظات بعض إىل توصلنا االستطالعية الدراسة هذه خالل من

 .الدراسة هذه إلجراء صالحيته ومدى الدراسة ميدان على التعرف -

 .صياغتها إعادة تطلب مما األسئلة بعض غموض -

 .حذفها إىل بنا أدى مما األسئلة بنود يف التكرارات بعض وجود -

 .تعديلها إىل بنا أدى مما املستجوبني طرف من األسئلة بعض على الرد عدم -

 .لالختبار هذا حبثنا فرضيات قابلية إمكانية فرصة التأكد من االستطالعية الدراسة أعطتنا وقد -
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  :مجتمع البحث-3

 باجلزائر للناشئني الكروية املدارس على يشرفون الذين القدم كرة مدريب مجيع من هذه دراستنا جمتمع يتكون

عن جمال التكوين  املسؤولون مهباعتبار  وذلك القدم كرة العيبل ك املدراء التقنيني للفئات الصغرىوكذل  ،وتونس

 .يف النوادي 

للرابطتني األوىل و الثانية  والفرنسية والتونسية كل أندية كرة القدم اجلزائريةويف مقامنا هذا، يعد جمتمع البحث  

ام جمتمع أصغر ونظرًا لصعوبة مسح هذا العدد الكبري من مفردات ا�تمع املستهدف، اضطررنا إىل استخداحملرتفة 

  .)ا�تمع املتاح(

  :البحث عينة-4

تسمح للباحث باختزال جمهودات كبرية من املفروض أن يصرفها يف دراسته �تمع حبثه على  المعاينةكما أن 

  .العينةالكل باستخدام اجلزء، هذا اجلزء الذي خيتاره ويستخدمه يف احلكم على الكل يسمى 

والثانية  األوىل ، أي استحالة دراسة أندية الرابطة احملرتفة أسلوب المعاينةوعلى هذا تنوي دراستنا هذه، استخدام 

  .لذا فقد قمنا بدراسة جزء منهم فقط ،والتونسية والفرنسية لكرة القدم اجلزائرية

 )وفاق سطيف(ونادي من الشرق )ونادي اتحاد الحراش نادي اتحاد الجزائر(فاخرتنا ناديني من الوسط ومها 

نادي جمعية (وهذه األندية تنشط يف البطولة احملرتفة األوىل و نادي ينشط يف البطولة احملرتفة الثانية من الغرب 

 نادي الترجي الرياضي التونسي و نادي مستقبل(أما يف تونس فاخرتنا ناديني من البطولة احملرتفة األوىل ،)وهران

أما فيما خيص النوادي الفرنسية ولصعوبة )أريانةالجمعية الرياضية (ونادي من البطولة احملرتفة الثانية )المرسى

تادي تولوز و ( ligue 1لثالثة أندية تنشط يف  باالنرتانتقمنا جبمع املعلومات من املواقع الرمسية   إليهاالتنقل 

   .)نادي ران ونادي ليون

مدرب  15يف تدريب الفئات الصغرى و مدرب يشتغلون يف األندية اجلزائرية  23االستبيان على  بتوزيعقمنا 

يشتغلون يف األندية التونسية  ومجعها بعد أسبوع كما قمنا إجراء مقابالت مع املدراء الفنيني  واملدراء الرياضيني 

  . مدربا 45، وعليه نقول أن ا�موع الكلي للعينة هو بعدد سبع مقابالت )اجلزائرية و التونسية(هلذه النوادي 

 :البحث أدوات-5

 :جند والرتبوية واالجتماعية النفسية البحوث يف االستخدام الشائعة البحث وسائل من:االستبيان*

 .واملالحظة واملقابلة االستبيان

 على والتعرف الوقائع إىل والتوصل احلقائق، على للحصول العلمي البحث أدوات من مفيدة أداة االستبيان ويعترب

 الوسيلة األحيان بعض يف وهو ويكملها، املالحظة يساعد واآلراء، واالجتاهات املواقف ودراسة واألحوال الظروف

  .)328،صفحة2000دويدر،(العلمية بالدراسة للقيام الوحيدة العلمية
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في ظل  القدم الجزائرية  في كرةالرياضي تشخيص و تحليل لوضعية التكوين   :"املعنون بويف حبثنا هذا 

 حتدد اليت والعبارات املؤشرات انتقاء مت حيث عناصره وحتديد للمدربني املوجه االستبيان تصميم مت" االحتراف

 وتوجيهات بآراء االستعانة مت وكذلك املدربني، إىل وتوجيهها وصياغتها ،احملاور اليت ختدم هذا املوضوع  خمتلف

سؤال  39و الذي يتشكل من   ،بيانلالست صورة �ائية إلعطاء الرياضي امليدان يف واملختصني الباحثني من عدد

  : التايل النحو على أسئلة شكل يف صياغتها مت مؤشرات حيمل حمور وكلمقسم على مخسة حماور 

، 6، 3،4،5 ،1،2:أسئلة وفقا لألرقام التالية  مثانيةيتمثل يف أسئلة التقومي العام و حيتوي على : األولالمحور 

7 ،8.  

: أسئلة وفقا لألرقام التالية مثانيةيتمثل يف أسئلة تقييم التكوين الرياضي يف األندية و حيتوي على :المحور الثاني

9، 10، 11، 12، 13،14،15،16.  

أسئلة  تسعةو حيتوي على  يتمثل يف أسئلة حول اهلياكل الرياضية و اإلمكانات املادية لألندية:المحور الثالث

  .اخلامس والعشرين السؤال إىل سابع عشراملرقمة من السؤال الو 

متتالية ابتداءا من السؤال أسئلة  عشرةيتمثل يف أسئلة حول تأطري التكوين يف األندية و حيتوي على :احملور الرابع

  .اخلامس والثالثون إىل السادس والعشرون

املتبقية بدءا من  عشر سؤاال تسعةو حيتوي على  حول برامج التكوين بالنادي أسئلةيتمثل يف : المحور الخامس

 .الرابع واخلمسونغاية السؤال  إىل السادس والثالثون

  في بعض من الحاالت إليهقد تم ترجمة االستبيان باللغة الفرنسية وذلك للحاجة : مالحظة

 عبارة وهي البشرية، واجلماعات األفراد دراسة عند واملعلومات البيانات مجع يف هامة أداة املقابلة تعترب:المقابلة*

 على األسئلة من جمموعة بطرح يقوم الذي (عنه ينوب من أو الباحث) املقابل الشخص بني يتم لقاء" عن

 على اإلجابات بتسجيل الباحث ويقوم لوجه، وجها املستجوبني األشخاص

  .)125،صفحة2007هشام،(االستمارات

لألندية اجلزائرية و  دربنيالتقنيني و املراء املد بعض مع أجريت اليت املقابالت هذه من الرئيسي اهلدف كان وقد

 التعرف واهلدف منها ،فرنسيني 3تونسيني و 2جزائريني،  2بعدد سبع مقابالت منهم  البحث عينة من التونسية

 طرح مت وقدالصغرى يف كرة القدم  للفئاتالتكوين الرياضي  وضعية حول م�وانطباعا آرائهم على دقيقة بصفة

  .احملاور احملددة لالستبيان مع ويتفق خيدم ملا األشخاص هؤالء على األسئلة من جمموعة

حيث قمنا بتصوير احلصص التدريبية ملختلف الفئات العمرية و كذا املنشآت و  :الفيديوالمالحظة عن طريق * 

الفنيني و املدربني اليت متتلكها األندية اجلزائرية و التونسية كما صورنا بعض االجتماعات التقنية بني املدراء اهلياكل 

  .التونسيني
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  :مجاالت البحث-6

 باجلزائر و تونس القدم رةالنوادي الرياضية لك خمتلف مستوى على امليدانية الدراسة أجريت :المجال المكاني

  .على فرتات خمتلفة املدربني على االستبيان توزيع ومت البحث، عينة حسب

 األستاذ من طرف ا�لس العلمي للكلية وكذلك البحث، موضوع على املوافقة بعد :المجال الزمني للبحث

وضع خطة عمل و  السنة، من نفس نوفمرب شهر يف البحث عينة اختيار مت فقد، 2014كتوبرأ يف املشرف

  :قسمني  إىلقسمناها 

إىل جوان  �2014اية سنة مجع املراجع اليت ختدم موضوع البحث من اجلانب النظري و الذي امتد من - 

  .وبداية صياغة هذا اجلانب  2015

أما األندية  2015مجع البيانات و املعلومات للجانب التطبيقي حيث قمنا بزيارة األندية التونسية يف ديسمرب - 

  .2016إىل غاية جوان  2016اجلزائرية فقد قمنا باالتصال �ا يف مارس 

 يف دربنيبعض املدراء الفنيني و امل مع إجراؤها متو  ، االستبيان توزيع وقت مع تزامنت فقد خيص املقابلة وفيما  

  .القدم كرة تدريب جمال يف الطويلة امليدانية اخلربة عامل هؤالء يف يتوفر حيث.الكروية بعض األندية 

،لتأيت بعدها مرحلة 2017إىل غاية جوان  2016أما عن جانب حتليل و مناقشة النتائج  فامتد من �اية جوان 

  .األطروحة يف شكلها النهائي إىل غاية يوم تقدميها كاملة على مستوى القسمرقن وتنظيم 

البيانات  ةحيث كانت أهم الطرق اإلحصائية اليت استخدمناها يف معاجل:الطرق اإلحصائية المستعملة-7

  :طريقتني مها ا�معة اخلاصة بالدراسة

  االستعمال االحصائيستعملت يف غالب الدراسة لضرورة أ :معادلة النسب المئوية

  x     100  عدد اإلجابات= النسبة المئوية 

  العدد الكلي

     وهو االختبار الذي يسمح مبعرفة حقيقة االختالف اإلحصائي بني جمموعات البحث:  اختبار كاف تربيع

 ² )ت م  –ت و (مج =  ²كا

  ت م  

  .التكرارات الواقعة: ت و  : حيث

  .املتوقعةالتكرارات : ت م         
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  :صعوبات البحث-8

  :لقد واجهتنا يف حبثنا هذا عدة صعوبات ميكن إجيازها فيما يلي

وتعد   تم جبانب االنتقاءالرياضي باستثناء البعض اليت �تكوين خاصة تلك املتعلقة بالالوطنية الدراسات  انعدام - 

  .عاألصاب على

أو  لغة الفرنسيةلبافهي  ، وإن وجدتعربيةخاصة باللغة الاحلصول عليها  وصعوبةقلة املراجع املتعلقة باملوضوع  - 

 .االجنليزية

بسبب ارتباطا�م املهنية   خاصة بالنوادي اجلزائرية م� االتصال أوراء الفنيني املد مع مواعيد ضبط صعوبة - 

وختوف البعض منهم من املوضوع لدراسة جزئية مهمة يف الكرة احلديثة قد تصعب اإلجابة عنها خصوصا ما تعلق 

  .بربامج العمل

  .استحالة التنقل إىل النوادي الفرنسية بسبب مشكل التأشرية- 

  .  والتونسيةاجلزائرية التكلفة الباهظة للبحث من خالل التنقل إىل األندية  - 

حلد  نبقى جنهله آلخرلسبب أو صعوبة الدخول إىل األندية اجلزائرية وتعنت مسؤوليها يف بعض األحيان  - 

  .الساعة
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  :خالصـــة

حاولنا يف هذا الفصل التطرق ملختلف اخلطوات املنهجية من أجل الوصول إىل إثبات أو نفي فرضيات حبثنا هذا، 

  .ذكرنا خمتلف العناصر األساسية والنقاط املهمة املساعدة هلاوعليه فقد 

ومن هذا املنطلق، فإن هذا الفصل يعترب مبثابة البنية التحتية للدراسة، فبعد تسطري اجلانب املنهجي هلا سنحاول 

ضحنا أدوات توظيف خمتلف العناصر ميدانًيا واليت من خالهلا تطرقنا إىل نوع املنهج املتبع يف هذا البحث، كما و 

  )الفيديو ،املقابلة ، االستبيان(هذه الدراسة امليدانية الثالثة 

ن بشكل أساسي يف هذه الدراسة، فقد قمنا بتحكيمهما ااملعتمدت تاناألدا امه االستبيان و املقابلة ةوباعتبار أدا

ى من أجل ، وعليه فإن كيفية توظيف عناصر هذا الفصل يبقأكثر ضبط هلمامن طرف متخصصني من أجل 

تسجيل النتائج احملصل عليها وحتليلها ومناقشتها ومعاجلتها معاجلة علمية، وحتويلها إىل معطيات تعمل على تفسري 

خمتلف آراء وافرتاضات حبثنا هذا واليت تسعى إىل حتقيق األهداف املسطرة هلذه الدراسة وكذا إجياد احللول ملشكلة 

  .البحث
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 :تمهيد

األول خاص جبوانب التكوين يف األندية  ،ذكرنا يف اإلطار املنهجي أننا سنحاول املقارنة بني صنفني

اجلزائرية والثاين خاص بالتكوين على مستوى األندية األجنبية وذلك قصد معرفة درجة التباعد أو 

اليت متيز عملية وكذا أوجه االختالف والتشابه   التقارب بينهما حىت نبني أهم النقائص أو االجيابيات

  .ونظري�ا األجنبية احملرتفة اجلزائرية باألندية الكروي التكوين

فمن خالل هذا الفصل سنقوم بعرض و حتليل النتائج احملصل عليها من االستبيان و كذا املقابلة و  

  .الفيديوهات على شكل جداول أو أشكال بيانية حبسب احلاجة 
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 النتائجيف بداية الدراسة التطبيقية سنقدم يف مجلة هذه اجلداول و األشكال :عرض و تحليل النتائج/1

 .احملصلة من تفريغ أجوبة االستبيان املقدمة  لكل من املدربني بالنوادي اجلزائرية و التونسية

  :عرض وتحليل نتائج العينة الجزائرية/ 1-1

عينة مدربني جزائريني لبعض فرق القسم  إىلسؤال  39كما سبق الذكر فقد مت توزيع استبيان مكون من 

  :للفئات الشبانية ،وكانت النتائج كالتايل امدرب 23احملرتف األول و الثاين، حبيث ضمت العينة 

 ):الجزائر(التقويم العاممحور أسئلة /1- 1-1

أردنا ان نسلط الضوء على أمهية هذا  ،األشكالوكذلك  داولمن خالل املعلومات املبوبة يف هذه اجل

احملور من خالل أسئلة التقومي العام واليت حتوي بطاقة تعريفية ملدرب الفئات الصغرى قصد حتديد عدد 

  . من املعايري اليت تلعب دور يف نوعية التكوين املقدم
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مستوى الشهادة التدريبية احملصلة ويبني طبيعة ) 07(جدول رقم   

 السؤال الشهادة تكرار تكرار متوقع Ki2محسوبة Ki2جدولية Α القرار

 

 دال

 

0،05 

 

 

7،8 1 

 

 

18،2 

 

طبيعة  شهادة أكاديمية 04  5,75

 شهادة مهنية 05 5,75 الشهادة

 أكاديمية مهنية 14 5,75

 دون شهادة 00 5,75

 المجموع 23 23

 0،05 دال

 

 

 مستوى مستشار رياضي 02 2,3  26،97 16،92

 الشهادة

المحصل 

 عليها

 ليسانس 00 2,3

 تقني سامي 02 2,3

 شهادة أخرى 01 2,3

2,3 00 Faf1 

2,3 01 Faf2 

2,3 01 Faf 3 

2,3 06 Caf c 

2,3 02 Caf b 

2,3 08 Caf a 

 المجموع 23 23

 اختالفنالحظ وجود طبيعة الشهادة ل و احملدد )70(رقم يف اجلدول  امن خالل النتائج احملصل عليه

  أنحيث ) 3(ودرجة احلرية ) 0.05(الداللة لصاحل القيمة الكربى عند مستوى  إحصائيةداللة  وذ

Ki2  18.2(احملسوبة( من  كربأKi2  اجلدولية)املدربني الذين ميتلكون  أنوهو ما يدل على  )7.81

 إىلمبا يصل  مهين هم الذين ميثلون النسبة الكبرية داخل النوادي الرياضية كادميياألالشهادة نوع 

  .أكادمييةحيملون شهادة % 17.39ميتلكون شهادة مهنية و % 21.73و  ، 60.86%

لصاحل القيمة الكربى عند  إحصائيةداللة  وذ اختالفنالحظ وجود الشهادة  حيث مستوىمن و  

  Ki2كرب من أ )26.97(احملسوبة  Ki2  أنحيث ) 9(ودرجة احلرية ) 0.05(مستوى الداللة 

هم الذين ميثلون النسبة ) CAF A(ن الذين لديهم مستوي الشهادة و املدربف )16.92(اجلدولية 
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و  )CAF C(يهم دل% 26.08و  %34.78 مبا يصل إىل الكبرية داخل النوادي الرياضية

لديهم   ممن نسبة املدربني تبني انو مدرب  16بعدد إمجايل يصل إىل ) CAF B(لديهم % 8.69

 باثنني لكل مستوىهي بالتساوي  ويقدرون فقط هم مستشار يف الرياضة لديو أتقين سامي  

  .)faf3(ونفس النسبة  لديهم ) faf2(لديهم % 4.34فيما  أخرىلديهم شهادات % 4.34و

  :قراءة النتائج توضح األيت

ن فئة ال بأس �ا  متتلك شهادات أكادميية مهنية مبا يسمح بتأطري بأمن حيث طبيعة الشهادة جتلى *

لكن يف نفس الوقت هذه الشهادات من حيث مستوى التحصيل العلمي  نوعي للفئات الشبانية،

مقبول   أكادمييبني على مستوى مدر  أربعسجل فقط حصول إذ  األكادميي األويل كانت بنسبة ضعيفة،

ن باقي املدربني قد حتصلوا عليها أيف حني  تقين سامي و مستشاري الرياضة،شهاديت  أصحابوهم 

بفعل منط تكوين أخر، وعليه نرى بأن من الناحية العلمية لعينة البحث فهي تبقى تشكل تساؤال 

  .على أرض امليدان قدرا�م التكوينية يفأساسيا 
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طبعا الغرض من هذا السؤال هو معرفة اخلربات الكروية :نتائج مستوى وسنوات ممارسة كرة القدم*

  .مهم يف كفاءة املدرب باعتبارها عاملالسابقة للعينة 

وسنوات ممارسة كرة القدم للمدرب يبني مستوى) 08(جدول رقم  

 السؤال العبارات تكرار تكرار متوقع Ki2محسوبة Ki2جدولية α القرار

 المستوى العب دولي 00 5,50 15.12 7،81 0،05 دال

العب باألقسام  10 5,50

 االحترافية الوطنية

العب باألقسام  11 5,50

 الجهوية و الوالئية

العب في مرحلة  02 5,50

 الفئات الشبانية

 المجموع 23 23

 58.82 11،07 0،05 دال

 

 

سنوات3أقل من  01 3,66  سنوات 

سنوات3 02 3,66 الممارسة  

سنوات4 00 3,66  

سنوات5 01 3,66  

سنوات6 02 3,66  

سنوات فما فوق7 17 3,66  

 المجموع 23 23

املدرب يف  إليهاملستوى الذي وصل و املعربة على  )08(رقم  يف اجلدول امن خالل النتائج احملصل عليه

لصاحل القيمة الكربى عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة  وذ اختالفنالحظ وجود ممارسة كرة القدم 

 ،(7.81)اجلدولية   Ki2اكرب من  (15.12)احملسوبة Ki2  أنحيث ) 3(ودرجة احلرية ) 0.05(

 باألقسامكانوا العبني تقريبا   النسبةاالحرتافية و نفس  باألقسامهم كانوا العبني % 43.47أن حيث 

 حيث نتائج سنوات املمارسةمن و  ،لعبوا يف مرحلة الفئات الشبانية 13.04اجلهوية والوالئية فيما 

ودرجة ) 0.05(داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند مستوى الداللة  اختالف ذونالحظ وجود 

أن املدربني  أي )11.07(اجلدولية   Ki2كرب من أ) 58.82(احملسوبة Ki2حيث أن  ) 5(احلرية 



 

 

 لنسبةاو  %78.26سنوات فما فوق ميثلون 

 قدرةامل نسبة املدربنيسنوات وهي نفس 

 سبق هلماملدربني الذين على  الشبان

  .دون حتديد مستوى معني 

مبا يصل  الفئة متثل النسبة األكرب اليت حتوز على ثقة رؤساء النوادي يف تدريب الفئات الشبانية

ن املالحظ كذلك عدم وجود العبني دوليني يف جمال التكوين عكس األندية اخلارجية و اليت تعتمد 

ملا لذلك من اجيابيات يف التعلم 

  . اجلانبالتقين خصوصا حبكم االعتماد على أسلوب العرض اجلد فعال يف تعلم هذا 

معرفة نوع املدربني الذي يعملون يف جمال 

يبني عدد سنوات اخلربة يف جمال تكوين الالعبني الشبان

 إحصائيةداللة  اختالف ذونالحظ عدم وجود 

  Ki2صغر من أ )3.24(احملسوبة 

يف  املكتسبة يوجد تنوع من حيث اخلربات

 5 إىلمن سنة   مقدرة لديهم سنوات خربة

21,73%

26,08%
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سنوات فما فوق ميثلون  7لديهم خربة يف كرة القدم من حيث املمارسة من 

سنوات وهي نفس  5لديهم % 4.34سنوات فيما  6لديهم خربة  

  .سنوات و سنتني

الشبان األندية اجلزائرية تعتمد يف تكوين الالعبني على أن

دون حتديد مستوى معني تفوق سبع سنوات  املمارسة الكروية كالعبني ملدة

الفئة متثل النسبة األكرب اليت حتوز على ثقة رؤساء النوادي يف تدريب الفئات الشبانية

ن املالحظ كذلك عدم وجود العبني دوليني يف جمال التكوين عكس األندية اخلارجية و اليت تعتمد 

ملا لذلك من اجيابيات يف التعلم  ،يف تكوين الفئات الصغرىضمن الطواقم الفنية على العبيها الدوليني 

التقين خصوصا حبكم االعتماد على أسلوب العرض اجلد فعال يف تعلم هذا 

معرفة نوع املدربني الذي يعملون يف جمال  الغرض منه:نتائج سنوات الخبرة في مجال التكوين

 .التكوين من حيث خرب�م التدريبية وامليدانية

يبني عدد سنوات اخلربة يف جمال تكوين الالعبني الشبان) 06(دائرة نسبية رقم

نالحظ عدم وجود  )06(رقم  الدائرة النسبيةيف  بينةمن خالل النتائج امل

احملسوبة  Ki2  أنحيث ) 3(ودرجة احلرية ) 0.05(عند مستوى الداللة 

يوجد تنوع من حيث اخلرباتاملدربني  إجاباتيف  هأنوهو ما يدل على  

لديهم سنوات خربةمن املدربني % 39.13نسبة ف األنديةجمال التكوين  داخل 

39,13%

13,04%

%

سنوات 5اى 

سنوات  10

سنة 15الى 

سنة 15اكثر من 

:الفصل الخامس 

لديهم خربة يف كرة القدم من حيث املمارسة من الذين 

لديهم خربة   8.69%

سنوات و سنتني 3ب  خرب�م

على أن بنيما ي ذاوه

املمارسة الكروية كالعبني ملدة

الفئة متثل النسبة األكرب اليت حتوز على ثقة رؤساء النوادي يف تدريب الفئات الشبانية هذه

  .تقريبا %80اىل

ن املالحظ كذلك عدم وجود العبني دوليني يف جمال التكوين عكس األندية اخلارجية و اليت تعتمد أ إال

على العبيها الدوليني 

التقين خصوصا حبكم االعتماد على أسلوب العرض اجلد فعال يف تعلم هذا 

نتائج سنوات الخبرة في مجال التكوين*

التكوين من حيث خرب�م التدريبية وامليدانية

 

 دائرة نسبية رقم

من خالل النتائج امل

عند مستوى الداللة 

 )7.81(اجلدولية 

جمال التكوين  داخل 

اى  1من 

10الى  5من 

الى  10من 

اكثر من 
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سنة من  15 إىل 10لديهم من % 21.73 و خربة سنوات 10 إىل 5لديهم % 13.04 أماسنوات 

  .سنة خربة يف جمال التكوين  15من  أكثرلديهم % 26.08أن اخلربة فيما 

يساعده على أداء ألنه يف التكوين يبقى من شروط األندية عامل اخلربة لدى املدرب ن أيبني  وهذا ما

كرب كلما ساعد ذلك على إعطاء نتيجة أفضل وهو ما جنده أمهامه بشكل جيد فكلما كانت خربته 

ن املدربني الذي يعملون يف تدريب الفئات الصغرى لديهم خربات كافية  أحيث  ،داخل األندية الكربى

هناك نسبة معتربة للمدربني ذوي  نا أنإال أننا الحظ ذلكو رغم  ا�الو هم فئة معينة خمتصة يف هذا 

   .   على مستوى النواديخربات حمدودة مكلفني بتكوين الفئات الصغرى 

:تقييم التكوينمحور  أسئلة/ 1-1-2 

للفئات الصغرى يف األندية  احلقيقية  ن نسلط الضوء على وضعية التكوينأهذا احملور أردنا  لمن خال

حيث  مستوياته أو �ا سواءا من حيث حضوره ،نوعيته اجلزائرية و الواقع الذي يعيشه جمال التكوين

  :النتائج على النحو التايل جاءت

  :بها يالجزائرية و واقع التكون الرياض األنديةنتائج التقييم لواقع *

الكروي بالنوادي اجلزائريةالتكوين تقييم واقع  ميثل) 09(جدول رقم   

تكرار  Ki2محسوبة Ki2محسوبة α القرار

 متوقع

 السؤال العبارات التكرار

 19،94 7،81 0،05 دال

 

واقع  في تراجع 14 5،75

النوادي 

 الجزائرية

 

 في تحسن 01 5،75

 متوسط 07 5،75

 ال اجابة 01 5،75

 المجموع 23 23

واقع  غياب المنشآت 22 16.75 19.74 7،81 0،05 دال

التكوين 

داخل 

 النوادي

 الجزائرية 

عدم االهتمام  22 16.75

 بالفئات الشبابية

 غياب التأطير 22 16.75

 ال إجابة 01 16.75

 المجموع 67 67



 

 

نالحظ وجود  واقع األندية اجلزائرية

حيث ) 3(ودرجة احلرية ) 0.05

كانت إجابة أغلبية املدربني بنسبة 

فكان % 30.43 ب النسبة املتمثلة

ف اختالنالحظ وجود داخل النوادي 

  أنحيث ) 3(ودرجة احلرية ) 

املدربني    أغلبية أنوهو ما يدل على 

من غياب  %95.65كانت هلم نفس اإلجابة حول واقع التكوين بالنوادي اجلزائرية و املتمثلة بنسبة 

  .السؤاللم جتب عن ف 4.34

ن املشاكل اليت تعاين منها كون أ

هذه األخرية من غياب املنشآت ونقص التأطيري  تنعكس بالسلب على االهتمام بفئة الشباب و 

، األندية تويل االهتمام األكرب لفئة األكابر أو الفريق األول حبثا عن النتائج الفورية

  

 !؟بني من يقدم تكوين نوعي أكثر

و  أكثرالرياضية هي اليت تقدم تكوين نوعي 

يف عملية  األحسنالنوادي الرياضية هي 

69,65%
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واقع األندية اجلزائرية املعربة عن )09(رقم  يف اجلدول امن خالل النتائج احملصل عليه

0.05(لصاحل القيمة الكربى عند مستوى الداللة  إحصائية

كانت إجابة أغلبية املدربني بنسبة   ،)7.81(اجلدولية  Ki2اكرب من  )19.94(احملسوبة

النسبة املتمثلة أمامستوى النوادي اجلزائرية يف تراجع  أنتوضح ب

داخل النوادي حيث تقيم واقع التكوين من و  ،تقييمها للنوادي اجلزائرية باملتوسط

) 0.05(لصاحل القيمة الكربى عند مستوى الداللة  

وهو ما يدل على  )7.81(اجلدولية   Ki2من  بكثري كربأ )19.74

كانت هلم نفس اإلجابة حول واقع التكوين بالنوادي اجلزائرية و املتمثلة بنسبة 

4.34نسبة  أما املنشات و عدم االهتمام بالفئات الشبانية وغياب التأطري

كون أ  ،ن واقع األندية يؤثر بشكل مباشر على تكوين الالعبني

هذه األخرية من غياب املنشآت ونقص التأطيري  تنعكس بالسلب على االهتمام بفئة الشباب و 

األندية تويل االهتمام األكرب لفئة األكابر أو الفريق األول حبثا عن النتائج الفورية 

  .وضعف االهتمام �ا أدى إىل تراجع تكوين الفئات الصغرى

  :نوعي ال الرياضي

بني من يقدم تكوين نوعي أكثرت) 07(رقم  دائرة نسبية

الرياضية هي اليت تقدم تكوين نوعي  األكادميية أن )07(رقم  النسبيةالدائرة املالحظ من خالل 

النوادي الرياضية هي  أنرتى ف% 30.43نسبة  أما% 69.65

30,40%

النوادي الریاضي

االكادیمیة الریاضي

:الفصل الخامس 

من خالل النتائج احملصل عليه

إحصائيةداللة  اختالف ذو

احملسوبة Ki2  أن

توضح ب% 60.86

تقييمها للنوادي اجلزائرية باملتوسط

 إحصائيةداللة  ذو

Ki2  19.74(احملسوبة

كانت هلم نفس اإلجابة حول واقع التكوين بالنوادي اجلزائرية و املتمثلة بنسبة 

املنشات و عدم االهتمام بالفئات الشبانية وغياب التأطري

ن واقع األندية يؤثر بشكل مباشر على تكوين الالعبنيأوهذا يبني 

هذه األخرية من غياب املنشآت ونقص التأطيري  تنعكس بالسلب على االهتمام بفئة الشباب و 

 بسبب أنالتكوين 

أدى إىل تراجع تكوين الفئات الصغرىوهو ما

الرياضي كويننتائج الت*

املالحظ من خالل 

69.65املعرب عنها بنسبة 

النوادي الریاضي

االكادیمیة الریاضي



 

 

وهذا يدل على ان األكادميية الرياضية تفوقت على النوادي يف التكوين بسبب توفرها على 

مما   حىت األجنبية  الكفاءة

واليت استعانت باخلربة  بارا دو

األكادميية يف الفرنسية يف هذا ا�ال مما أدى إىل حتقيق نتائج جيدة من خالل احرتاف بعض العيب 

يبني مستوى تكوين الالعب يف املدارس املتخصصة

لصاحل القيمة الكربى عند  إحصائية

اجلدولية   Ki2اكرب من  )11.25

تكوين الالعبني يف املدارس املتخصصة 

أما % 26.08وذلك بنسبة 

ن هناك فرق بني النوادي و املدارس الرياضية املتخصصة يف جمال التكوين وهذا بسبب 

 عدة عوامل من بينها نظام املنافسة الذي خيتلف كثريا الن املدارس آو األكادمييات ليس لديها منافسة

ن املنافسة هي املقياس داخل البطولة وهذا يؤثر على الالعبني يف تكوينهم حبيث يكون تكوين ناقص أل

جید

26,08%

 ومناقشة النتائج عرض:
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وهذا يدل على ان األكادميية الرياضية تفوقت على النوادي يف التكوين بسبب توفرها على 

الكفاءة ياكل الرياضية الالزمة و التأطري اجليد باالستعانة باخلربات

بارا دو أكادميية على ذلك وخري مثال أكثر يساعد على تقدمي تكوين نوعي

الفرنسية يف هذا ا�ال مما أدى إىل حتقيق نتائج جيدة من خالل احرتاف بعض العيب 

:مستوى تكوين الالعب في المدارس المتخصصة

يبني مستوى تكوين الالعب يف املدارس املتخصصة )08(رقم  مدرج تكراري

إحصائيةداللة  اختالف ذونالحظ وجود املبينة أعاله من خالل النتائج 

11.25(احملسوبة Ki2 أنحيث ) 3(ودرجة احلرية ) 0.05

تكوين الالعبني يف املدارس املتخصصة  أن على نيمتفقاملدربني  أغلبية   أنوهو ما يدل على 

 تكوين جيد بأنهفيما ترى فئة أخرى 52.17%

  . امتنعت عن اإلجابة% 4.34فريونه ضعيف فيما 

ن هناك فرق بني النوادي و املدارس الرياضية املتخصصة يف جمال التكوين وهذا بسبب 

عدة عوامل من بينها نظام املنافسة الذي خيتلف كثريا الن املدارس آو األكادمييات ليس لديها منافسة

داخل البطولة وهذا يؤثر على الالعبني يف تكوينهم حبيث يكون تكوين ناقص أل

متوسط
ضعیف

ال اجابة

%

52,17%

17,39%

4,34%

:الفصل الخامس 

وهذا يدل على ان األكادميية الرياضية تفوقت على النوادي يف التكوين بسبب توفرها على التكوين 

ياكل الرياضية الالزمة و التأطري اجليد باالستعانة باخلرباتاملنشات واهل

يساعد على تقدمي تكوين نوعي

الفرنسية يف هذا ا�ال مما أدى إىل حتقيق نتائج جيدة من خالل احرتاف بعض العيب 

.اخلارج  

مستوى تكوين الالعب في المدارس المتخصصةنتائج *  

 

 مدرج تكراري

من خالل النتائج 

0.05(مستوى الداللة 

وهو ما يدل على )7.81(

52.17بنسبة  متوسط

فريونه ضعيف فيما % 17.39

ن هناك فرق بني النوادي و املدارس الرياضية املتخصصة يف جمال التكوين وهذا بسبب أوهذا يدل على 

عدة عوامل من بينها نظام املنافسة الذي خيتلف كثريا الن املدارس آو األكادمييات ليس لديها منافسة

داخل البطولة وهذا يؤثر على الالعبني يف تكوينهم حبيث يكون تكوين ناقص أل
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ن هذا النقص ميكن تتداركه عن طريق أالوحيد واملرجعية جلاهزيتهم ولعملية التقييم والتقومي إال 

عبني يف هذه وكذلك عدم خضوع الالاإلمكانيات اليت تتوفر عليها املدارس الرياضية املتخصصة  

املدارس للموسم الدراسي أو باألحرى للربنامج الدراسي مما يساعد على تطبيق الربنامج التدرييب بصفة 

  .منتظمة ومنهجية

  واقتراحات المدربين مساعدة برنامج المنافسات مع التكويننتائج *

  ومقرتحات املدربني لتكوينليبني مدى مساعدة برنامج املنافسات ) 10(جدول رقم 

 السؤال العبارات التكرار تكرار متوقع Ki2محسوبة Ki2جدولية Α القرار

مدى  نعم 15 11،5 2،12 3،84 0،05 غير دال

مساعدة 

برنامج 

 المافسة 

 ال 08 11،5

 المجموع 23 23

القيام بالدورات  08 7،66 11،04 5،99 0،05 دال

 التكوينية

اقتراحات 

المدربين 

لتعديل 

برنامج 

 المنافسة 

إقامة دورات  14 7،66

 تنافسية وطنية

 ال إجابة 01 7،66

 المجموع 23 23

دى مساعدة برنامج املنافسة مب يف شطره اخلاص، )10(رقم يف اجلدول  امن خالل النتائج احملصل عليه

ودرجة ) 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة  اختالف ذوعدم وجود  سجلناعلى التكوين 

 أن كون ،  )3.84(اجلدولية   Ki2اصغر من )2.12(احملسوبة  Ki2  أنحيث ) 1(احلرية 

الربنامج املعد  أنيرون % 34.78برنامج املنافسة يساعد على التكوين فيما  أنيرون % 65.21

نالحظ وجود  املدربني لتعديل برنامج املنافسةومن حيث اقرتاحات  ،للمنافسة ال يساعد على التكوين

) 2(ودرجة احلرية ) 0.05(لصاحل القيمة الكربى عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة  اختالف ذو

% 60.86 فالنسبة املتمثلة ب) 5.99(اجلدولية   Ki2كرب من أ )11.04(احملسوبة Ki2 أنحيث 

 أما لالعبني اقرتحت القيام بدورات تكوينية% 34.78فيما إقامة دورات تنافسية وطنية  اقرتحت



 

 

عدم وجود  مبعىن ،وهذا يدل على االختالف املبني يف إجابات املدربني

لكن من احللول املقرتحة نلمس نقص يف 

مقابلة هذا ان افرتضنا  20 إىل

لرفع مستوى مقابلة فكل املقرتحات تصب يف زيادة املقابالت 

  

التكوين بالنوادييبني احللول العملية املقرتحة لتحسني آليات 

لصاحل القيمة الكربى  إحصائيةداللة 

  Ki2كرب من أ )141.38(احملسوبة 

 إنواليت توضح  كانت إجابتها مشرتكة وإعطاء نفس احللول

تعمل على حتسني  والتمويل املادي 

وهذا يبني التوجه املشرتك للمدربني العاملني يف جمال التكوين رغم تباين ظروف العمل بسبب تفاوت 

ن مجيع األندية تعاين نفس أمستوى األندية من حيث اإلمكانيات املادية والبشرية بالرغم من هذا جند 

بالرغم من املادي الوضع يف جمال تكوين الفئات الصغرى من نقص يف اهلياكل و املنشات و التمويل 

انشاء مراكز التكوین

95,66%

 ومناقشة النتائج عرض:
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وهذا يدل على االختالف املبني يف إجابات املدربني ،إجابةليست هلا 

لكن من احللول املقرتحة نلمس نقص يف  ،سياسة تكوين واضحة ومشرتكة متبعة من طرف النوادي

إىل 15األخرى مبعدل  برنامج املنافسة للفئات الصغرى مقارنة بالبطوالت

مقابلة فكل املقرتحات تصب يف زيادة املقابالت  30ن برنامج املنافسة حيتوي على 

  :لتحسين آليات التكوين بالنوادي ات

يبني احللول العملية املقرتحة لتحسني آليات ) 09(رقم  مدرج تكراري

داللة  اختالف ذووجود )09(رقم  درج التكرارياملالحظ من خالل امل

احملسوبة  Ki2  أنحيث ) 3(ودرجة احلرية ) 0.05(عند مستوى الداللة 

كانت إجابتها مشرتكة وإعطاء نفس احللول  %95.66نسبة  أن إذ 

والتمويل املادي  املنشآتوتوفري  الشبابيةمام بالفئات تهإالمراكز التكوين و 

 .اإلجابةامتنعت عن % 4.34نسبة  أماالتكوين بالنوادي  

وهذا يبني التوجه املشرتك للمدربني العاملني يف جمال التكوين رغم تباين ظروف العمل بسبب تفاوت 

مستوى األندية من حيث اإلمكانيات املادية والبشرية بالرغم من هذا جند 

الوضع يف جمال تكوين الفئات الصغرى من نقص يف اهلياكل و املنشات و التمويل 

االھتمام بالفئات 
الشبانیة

توفیر المنشات و 
التمویل المادي

ال اجابة

95,66% 95,66%

4,34%

:الفصل الخامس 

ليست هلا % 4.34

سياسة تكوين واضحة ومشرتكة متبعة من طرف النوادي

برنامج املنافسة للفئات الصغرى مقارنة بالبطوالت

ن برنامج املنافسة حيتوي على أ

  .التكوين

اتالمقترحنتائج  *

 مدرج تكراري

املالحظ من خالل امل

عند مستوى الداللة 

 )7.81( اجلدولية

مراكز التكوين و  إنشاء

التكوين بالنوادي   آليات

وهذا يبني التوجه املشرتك للمدربني العاملني يف جمال التكوين رغم تباين ظروف العمل بسبب تفاوت 

مستوى األندية من حيث اإلمكانيات املادية والبشرية بالرغم من هذا جند 

الوضع يف جمال تكوين الفئات الصغرى من نقص يف اهلياكل و املنشات و التمويل 



 

 

الدعم الذي تتلقاه األندية من طرف الدولة و السبونسورينغ خاصة يف ظل سياسة االحرتاف ويف ظل 

تأثري اهلياكل و املنشات الرياضية املوجودة يف النادي 

بني مدى تأثري إنشاء مراكز التكوين على رياضة كرة القدم

تأثري  أنترى من العينة % 86.95

  .اإلجابةعن % 13.04اجيايب على كرة القدم فيما امتنعت النسبة املمثلة ب 

تطوير لعبة كرة القدم لكن بالرغم 

ميتلك مركز  حلد الساعة نادي جزائري

 وحتفيزات إىل عامل االحرتاف وما محله من قوانني

13
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الدعم الذي تتلقاه األندية من طرف الدولة و السبونسورينغ خاصة يف ظل سياسة االحرتاف ويف ظل 

  .السياسة املتبعة من طرف االحتادية يف تكوين الفئات الشبانية  

  :المادية اإلمكاناتأسئلة الهياكل الرياضية و 

تأثري اهلياكل و املنشات الرياضية املوجودة يف النادي أردنا من خالل املعلومات ا�معة يف هذا احملور 

.على مستوى التكوين 

:مدى تأثير إنشاء مراكز التكوين على رياضة كرة القدم

بني مدى تأثري إنشاء مراكز التكوين على رياضة كرة القدمت) 10(رقم  دائرة نسبية

86.95و املتمثلة يف نسبة  اإلجابة نأ )10(رقم  دائرة النسبية

اجيايب على كرة القدم فيما امتنعت النسبة املمثلة ب إنشاء مراكز التكوين 

تطوير لعبة كرة القدم لكن بالرغم  علىوهذا يدل على التأثري الكبري ملراكز التكوين يف النوادي الرياضية 

نادي جزائري ال يوجد لألسف نهأمن سياسة الدولة املتبعة يف هذا ا�ال إال 

إىل عامل االحرتاف وما محله من قوانني هذه األخرية تكوين للفئات الشبانية بالرغم من دخول

  . التكوين

86,95%

13,04%

تأثیر ایجابي

االمتناع عن االجابة

:الفصل الخامس 

الدعم الذي تتلقاه األندية من طرف الدولة و السبونسورينغ خاصة يف ظل سياسة االحرتاف ويف ظل 

السياسة املتبعة من طرف االحتادية يف تكوين الفئات الشبانية  

أسئلة الهياكل الرياضية و /3- 1-1

أردنا من خالل املعلومات ا�معة يف هذا احملور 

 على مستوى التكوين 

مدى تأثير إنشاء مراكز التكوين على رياضة كرة القدم نتائج *  

 

 دائرة نسبية

دائرة النسبيةال يف املالحظ

إنشاء مراكز التكوين 

وهذا يدل على التأثري الكبري ملراكز التكوين يف النوادي الرياضية 

من سياسة الدولة املتبعة يف هذا ا�ال إال 

تكوين للفئات الشبانية بالرغم من دخول

التكوين إلنشاء مراكز

  

تأثیر ایجابي

االمتناع عن االجابة
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:الفئات الصغرىووجود ميزانية خاصة  المكون مدربللالدعم المادي  اب نقصأسبنتائج *  

الفئات وامليزانية اخلاصة ب املكون مدربللالدعم املادي  أهم أسباب نقصيبني ) 11(جدول رقم 

 الصغرى

تكرار  Ki2محسوبة Ki2محسوبة α القرار

 متوقع

 السؤال العبارات التكرار

االهتمام بمدرب  14 7،66 8،42 5،99 0،05 دال

 األكابر

أسباب 

نقص 

الدعم 

 المادي

نقص كفاءة  06 7،66

 المدربين

 ال إجابة 03 7،66

 المجموع 23 23

وجود  نعم 03 5،75 17،15 7،81 0،05 دال

ميزانية 

خاصة 

للفئات 

 الصغرى

 ال 14 5،75

 أحيانا 05 75، 5

 عدم  اإلجابة 01 5،75

 المجموع 23 23

 اختالف ذونالحظ وجود أسباب نقص الدعم املادي  أعاله يف شطر امن خالل النتائج احملصل عليه

 Ki2  أنحيث ) 2(ودرجة احلرية ) 0.05(لصاحل القيمة الكربى عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة 

 %60 86. املدربني بنسبة غلبيهأ إجابة إذ صبت )5.99(اجلدولية   Ki2اكرب من )8.42(احملسوبة 

الفئة  أمامدريب الفئات الصغرى  إمهالو  األولكرب ملدرب الفريق أن معظم النوادي تويل اهتمام أب

فرتى ان نقص كفاءة املدربني هو السبب يف عدم متاشي  %26.08و املعربة عنها بنسبة  األخرى

 اإلجابة أما عن ،مل جتب عن السؤال %13.04أن نسبة فيما  املبذولةت املالية مع ا�هودات أاملكاف

داللة إحصائية لصاحل القيمة  اختالف ذووجود  ناالحظف حول وجود ميزانية خاصة للفئات الصغرى

كرب من أ) 17.15(احملسوبة Ki2حيث أن ) 3(ودرجة احلرية ) 0.05(الكربى عند مستوى الداللة 

Ki2  أن إجابة أغلبية املدربني بأنه ال توجد ميزانية خاصة للفئات الشبابية  مبعىن) 7.81(اجلدولية
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بأنه يف بعض األحيان  تكون هناك  فأوضحتمن املدربني % 21.73مقارنة بالفئة الكربى أما نسبة 

  .من املدربني أقرت بوجود ميزانية خاصة بالفئات الشبابية% 13.04يف احلني أن  ،ميزانية

 فيما خيصخاصة يف مجيع األندية وهذا يبني املشاكل املشرتكة اليت يتخبط فيها مدريب الفئات الشبانية 

الهتمام مجيع األندية يعود وذلك  ،الدعم املادي الذي يتلقاه هذا األخري مقارنة مبدرب الفريق األول

تدفع  حد األسباب اليتأ  ينن نقص كفاءة املدربني الذين يعملون يف جمال التكو أكما ،  بفريق األكابر

باألندية إىل عدم االهتمام بالفئات الصغرى وخلق هذه الفئة داخل النادي حتايل فقط على القانون 

كما ان امليزانية املخصصة لتكوين الالعبني حتول نسبة كبرية   واالعتماد على استقدام الالعبني اجلاهزين

ذه الفئات بالرغم من ختصيص حصة من إعانات الدولة مما ينعكس على مدريب ه منها إىل الفريق األول

  . يوضحه قانون االحرتاف وقانون ميزانية النادي لتكوين الالعبني يف خمتلف األصناف وهو ما

  :وأسباب عدم وضوح هذا القانون  مراكز التكوين الرياضية إنشاءوجود قانون ينص على  نتائج*

  وأسباب عدم وضوحها مراكز التكوين الرياضية إنشاء قواننييبني وجود ) 12(جدول رقم 

تكرار  Ki2محسوبة Ki2محسوبة a القرار

 متوقع

 السؤال العبارات التكرار

وجود  نعم 09 11،5 1،08 3،84 0،05 غير دال

 ال 14 11،5 القانون

 المجموع 23 23

اليوجد قانون  08 7،66 0،39 5،99 0،05 غير دال

 تشريعي

أسباب 

عدم 

وضوح 

 القانون

نقص في تطبيق  08 7،66

 القوانين

 ال تعليق 07 7،66

 المجموع 23 23

وجود قانون ينص على  و املتعلقة بإمكانية ،)12(رقم  يف اجلدول  امن خالل النتائج احملصل عليه

) 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة  اختالف ذوعدم وجود  سجلنا ،مراكز تكوين إنشاء

 تبينهوهو ما  )3.84(اجلدولية  Ki2صغر من أ )1.08(احملسوبة  Ki2  أنحيث ) 1(ودرجة احلرية 

 مراكز التكوين يف إنشاءال وجود لقانون ينص على  أنمنهم يرون %  60.86 إذ جنداملدربني  إجابات
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هذه املراكز  إنشاءوجود قانون ينص على بإمكانية  أقرت %39.13 حني جند نسبة أخرى تقدر ب

عدم وجود  وكما هو مالحظ  أسباب عدم وضوح القانون التشريعيفيما يتعلق بأما  ،للتكوين الرياضي

 Ki2حيث أن  ) 2(ودرجة احلرية ) 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة  اختالف ذو

يف إجابات  ن هناك فوارقأ على يدلوهو ما  )5.99(اجلدولية   Ki2صغر من أ) 0.39(احملسوبة

ال وجود لقانون تشريعي خاص بتكوين العب   هأنب ترى% 34.78 النسبة املقدرة ب املدربني حيث أن

و باملوازاة فقد وقفنا على فئة من يف تطبيق القوانني  ا واضحان هناك نقصأب ترى نفس النسبةكرة القدم و 

  .على السؤالمل جتب % 30.43 املدربني  بنسبة

عدم اطالع املدربني  الذين يعملون يف جمال التكوين على النصوص التشريعية و القوانني يدل وهذا 

 حيث يتوجب على كل نادي حمرتف امتالك مركز ،اخلاصة باللعبة يف ظل الدخول إىل عامل االحرتاف

 تكوين الكز ا خيضع جلميع القواعد و الظروف املعمول �ا مثل أي مر  شريطة أنالعبني التكوين ل خاص

 ملدربمستوى العلمي لكما ميكن إرجاع سبب عدم االطالع على القوانني ل  ،دي باخلارجواناملوجودة بال

معرفة  دونالغموض السائد يف كيفية تطبيق القانون على األندية حيول باإلضافة إىل  الفئات الصغرى 

  .قانون تشريعي خاص بإنشاء مراكز تكوين العيب كرة القدم أم ال بالنسبة للمدربني جود و  إمكانية

  :نقصها وأسباب مدى كفاية الهياكل الرياضية لتكوين الالعبين في أعلى المستويات* 

وأسباب نقصها كفاية اهلياكل الرياضية لتكوين الالعبني يف أعلى املستوياتيبني  )13(جدول رقم   

المئويةالنسبة   السؤال العبارات التكرار 

8.69%  مدى كفاية كافية 02 

%91.30 الهياكل  غير كافية 21 

100%  المجموع 23 

13.04%  أسباب نقص سوء التنظيم 03 

%82.60 الهياكل عجز التمويل  19 

 المادي

4.34%  ال إجابة 01 

100%  المجموع 23 

عن مدى  املتحصل عليها ومن خالل اإلجابة )13(اجلدول رقم يت توجد يف من خالل النسب املئوية ال

كان رأيهم % 91.30 أن لنا العينة يتبني إجابةواليت متثل  ،كفاية اهلياكل الرياضية يف تكوين الالعبني

 كان رأيها% 8.69 يف حني جند نسبة أخرى تقدر بن اهلياكل الرياضية غري كافية متاما للتكوين أب



 

 

املقدرة ب  فالنسبة ،وفيما خيص اإلجابة عن أهم أسباب نقص اهلياكل

ترى أن % 13.04نسبة املدربني املتمثلة يف 

فهي متثل املمتنعني % 4.34 املقدرة ب

متتلكه األندية اجلزائرية من هياكل و منشات 

.  

غياب مراكز تكوين الالعبني يف اجلزائر

لصاحل  إحصائيةداللة  اختالف ذو

اكرب  )11.04(احملسوبة Ki2 أن

كل من الوزارة و النادي مها   أن

النسبة   أما %60.86بة سالن

  .مركز تكوين الالعبني

يغري شيء  هذا ملان  إالبالرغم من ولوج األندية اجلزائرية  عامل االحرتاف 

نشاء مراكز لتكوين الالعبني عكس ما 

هو موجود يف األندية يف اخلارج حيث جند كل نادي ميتلك مركز تكوين خاص به وهذا ما انعكس سلبا 

4,34%

34,78%
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وفيما خيص اإلجابة عن أهم أسباب نقص اهلياكل ،ودة كافية

نسبة املدربني املتمثلة يف ترى أن السبب هو عجز التمويل املادي أما 

املقدرة ب النسبة يف حني ،سوء التنظيم أدى إىل نقص اهلياكل الرياضية

متتلكه األندية اجلزائرية من هياكل و منشات  ن ماأعلى  ومن خالل هذه النتائج نستنتج

.غري كايف لتكوين الالعبني بل هناك أندية ليست هلا حىت ملعب للتدريب

:غياب مراكز تكوين الالعبين في الجزائر

غياب مراكز تكوين الالعبني يف اجلزائرمسؤولية بني ت )11(رقم  دائرة نسبية

اختالف ذونالحظ وجود  )11(رقم  الدائرة النسبيةيف  مثلةمن خالل النتائج امل

أنحيث ) 2(ودرجة احلرية ) 0.05(القيمة الكربى عند مستوى الداللة 

أناملدربني يرون  أغلبية أنوهذا يدل على  )5.99(اجلدولية 

الن و ما عربت عنهالن عن غياب مراكز التكوين داخل اجلزائر وه

مركز تكوين الالعبني إنشاء عنالنادي هو املسؤول  أنفرتى % 34.78

بالرغم من ولوج األندية اجلزائرية  عامل االحرتاف  يوقفنا على حقيقة أنه و

نشاء مراكز لتكوين الالعبني عكس ما إل و ذلكعلى دعم الدولة  هاعتمادإيف يف فلسفة هذه النوادي 

هو موجود يف األندية يف اخلارج حيث جند كل نادي ميتلك مركز تكوين خاص به وهذا ما انعكس سلبا 

60,86%

الوزارة و النادي

االتحادیة والوزارة

النادي

:الفصل الخامس 

ودة كافيةن اهلياكل املوجأب

ترى أن السبب هو عجز التمويل املادي أما % 82.60

سوء التنظيم أدى إىل نقص اهلياكل الرياضية

ومن خالل هذه النتائج نستنتج ،عن اإلجابة

غري كايف لتكوين الالعبني بل هناك أندية ليست هلا حىت ملعب للتدريب

غياب مراكز تكوين الالعبين في الجزائرنتائج أسباب  * 

 

 دائرة نسبية

من خالل النتائج امل

القيمة الكربى عند مستوى الداللة 

اجلدولية   Ki2من 

الن عن غياب مراكز التكوين داخل اجلزائر وهو املسؤ 

34.78املقدرة ب 

يوقفنا على حقيقة أنه ووهذا 

يف فلسفة هذه النوادي 

هو موجود يف األندية يف اخلارج حيث جند كل نادي ميتلك مركز تكوين خاص به وهذا ما انعكس سلبا 

الوزارة و النادي

االتحادیة والوزارة
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 ومركز تكوين خاص به وه بإنشاءفئات الصغرى خاصة يف ظل وجود قانون يلزم النادي احملرتف على ال

.تنص عليه قوانني االحرتاف ما  

:الرياضية التي يمتلكها النادي المنشآتنتائج *  

يبني املنشآت الرياضية اليت ميتلكها النادي) 14(جدول رقم   

 المنشات التكرار النسبة المئوية

تدريب مالعب 00 00  

 صالة جمباز 00 00

 مسبح 00 00

95.65%  ملعب رئيسي 22 

4.34%  قاعة التقوية العضلية 01 

100%  المجموع 23 

اإلجابة بان كل  نسبة متثل% 95.65 أننالحظ  )14(رقم  النتائج املبينة يف اجلدول بعد الوقوف على

تذهب إىل  و اليت اإلجابات فهي تعرب عن % 4.34نسبة أما النوادي اجلزائرية متتلك ملعب رئيسي  

  .النوادي متتلك قاعة التقوية العضلية كون

اهلياكل و املنشات الرياضية  على مستوىوهذا يدل على النقص الكبري الذي تعاين منه األندية اجلزائرية 

ع املستحقات ن بعض النوادي حترم من التدريب يف بعض األحيان بسب عدم دفأالالزمة حيث جند 

أندية تفتقر إىل  هذا باإلضافة إىل وجود ،أو وجود فريق أخر يتدرب بنفس املكان ،للجهات املعنية

نادي مولودية اجلزائر والذي يعترب عميد األندية لحدث كان قد ملعب تستقبل فيه منافسيها وهو ما  

 ألسباب تتعلق يليةجو  5بعد غلق ملعب  إذ أنه و 2017/2018اجلزائرية يف املوسم الرياضي 

 األندية اجلزائرية اتعيشه يتال حجم الصعوبات وهو مايوضح بدون ملعب،  لناديا أصبح لصيانة با

  .لألسف
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  :أسئلة تأطير التكوين/4- 1-1

لفئات فيما خيص االتأطري الذي حييط مبسار التكوين تربز أمهية هذا احملور يف تسليط الضوء على نوعية 

  . الصغرى ومدى االهتمام الذي تلقاه داخل النوادي

والمدة الالزمة ومدى تماشيها مع مستجدات تكوين العبي   ،المدربين مدى كفاية تكوين نتائج*

  :كرة القدم

متطلبات الالعب احلديث واملدة الالزمة  املدربني مع كفاية تكوينمتاشي و يبني مدى ) 15(جدول رقم 

 له

تكرار  Ki2محسوبة Ki2جدولية A القرار

 متوقع

 السؤال العبارات التكرار

مدى كفاية  نعم 02 7،66 6،34 5،99 0،05 دال

مدة تكوين 

 المدرب 

 نوعا ما 10 7،66

 ال 11 7،66

 المجموع 23 23

غير 

 دال

المدة  عامين 04 5،75 7،77 7،81 0،05

الالزمة 

لتكوين 

مدرب 

الفئة 

  الصغرى

سنوات4 11 5،75  

سنوات5 06 5،75  

ال توجد  02 5،75

 إجابة

 المجموع 23 23

مدى تماشي  في الصميم 01 5،75 18،26 7،81 0،05 دال

مضامين 

التكوين مع 

مستجدات 

العبي كرة 

 القدم

 بعيدة 06 5،75

 مقبولة 14 5،75

 ال إجابة 02 5،75

 المجموع 23 23
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دى كفاية التكوين للمدرب و اليت تتعلق مب )15(رقم يف اجلدول  امن خالل النتائج احملصل عليه

ودرجة ) 0.05(لصاحل القيمة الكربى عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة  اختالف ذونالحظ وجود 

 أنعلى و هذا يدل  )5.99(اجلدولية   Ki2اكرب من  )6.34(احملسوبة Ki2  أنحيث ) 2(احلرية 

فيما جند عدد  ،ملدربني غري كافيةان مدة تكوين أترى ب% 47.82ب  تقدر نسبتهماملدربني  عدد من

النسبة املتمثلة يف  أما مدة كافية نوعا ما، بأ�ا يذهبون إىل كو�ا% 43.47ب  أخر تقدر نسبتهم

املدة الالزمة لتكوين املدرب لتدريب الفئات ب أما فيما يتعلق .قطعا مدة كافية بأ�افرتى % 8.69

ودرجة احلرية ) 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة  اختالف ذونالحظ عدم وجود الصغرى 

 اختالفوهو ما يدل على )7.81(اجلدولية   Ki2اصغر من ) 7.77(احملسوبة Ki2حيث أن  ) 3(

املختص للمدرب  كافية بالنسبة  نسنوات من التكوي5يرون أن %  26.08مدربني فلل إجابات

ن عامني من التكوين تكفي ملمارسة تدريب الفئات أب%  17.39 فيما رأت ،الفئات الصغرى بتدريب

لفئات الشبابية  ا ملدريبسنوات هي املدة الكافية من التكوين  4يرون أن % 47.82 يف حني ،الصغرى

دى متاشي مضامني تكوين املدربني يتعلق مبأما فيما  ،عن اإلجابة% 8.69 نسبة عا امتن كما سجلنا

داللة إحصائية  اختالف ذو أن هناك فيمكن القول وكما هو مالحظ ،مع مستجدات العيب كرة القدم

 Ki2حيث أن ) 3(ودرجة احلرية ) 0.05(لصاحل القيمة الكربى عند مستوى الداللة 

 بأنغلبيه املدربني أوهذا يدل على أن إجابة  )7.81(اجلدولية   Ki2اكرب من ) 18.26(احملسوبة

بعيدة أما النسبة املتمثلة  إىل أ�االنسبة األخرى هذا يف حني تذهب  ،مضامني تكوين املدرب مقبولة

  .ن هذه املضامني يف الصميمأفرتى ب% 4.34

يف النوادي  وهذا ما وجدناه وكايف،ان مدرب الفئات الصغرى جيب ان خيضع لتكوين نوعي متخصص 

مع حرصهم على  فأغلب مدربيها يعملون يف جماالت التكوين ولديهم ختصص يف هذا ا�ال،األجنبية 

سنة يف مهنة التدريب جبميع 30يتمتعون خبربة كبرية ترتاوح إىل عدم اخللط يف تدريب األكابر كما 

ذه �لذي توليه هذه األندية االهتمام الكبري ا وهو ما يعين  ناهيك عن نوعية هذا التكوين، ،خصائصه

يفرض عليها فئة معينة و  وهذا ماالربنامج التدرييب  إىل اخلصوصية على مستوى ، هذا باإلضافةالفئة

مدرب الفئات  هلافمضامني التدريب اليت خيضع  ،يف جمال التكوين يشتغلونخاصة من املدربني الذين 
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تكوين  يفاحلديثة واملنهجية العلمية السائدة ستجدات املمتماشية مع الصغرى جيب ان تكون متجددة و 

 .ن تكوينهم مقبول أب نظر�م اخلاصة اليت تؤمندريب النوادي اجلزائرية مل هذا وتبقى ،العيب كرة القدم

:نمط المدرب المناسب لإلشراف على تكوين الفئات الصغرى في الجزائرب تتعلق نتائج*  

املناسب لإلشراف على تكوين الفئات الصغرى يف اجلزائريبني منط املدرب ) 16(جدول رقم   

تكرار  Ki2محسوبة Ki2جدولية α القرار

 متوقع

 العبارات التكرار

 العبين قدامى 01 4،6 28،49 9،49 0،05 دال

 ذوي شهادات عالية 06 4،6

العبين قدامى و ذوي  14 4،6

 شهادات عالية

 مدربين شباب 00 4،6

 مدربين مخضرمين 02 4،6

 المجموع 23 23

لصاحل  إحصائيةداللة  اختالف ذونالحظ وجود )16(رقم يف اجلدول  امن خالل النتائج احملصل عليه

احملسوبة  Ki2  أنحيث ) 4(ودرجة احلرية ) 0.05(القيمة الكربى عند مستوى الداللة 

املدربني حول النمط  أغلبية إجابة أنوهذا يدل على  )9.49(اجلدولية  Ki2اكرب من )28.49(

وهي النسبة املقدرة  ،عاليةالشهادة القدمي و ذو العب اللااملناسب للمدرب يف جمال التكوين هو 

ن املدرب ذو الشهادة العالية هو املدرب املناسب للتكوين أفرتى ب% 26.08نسبة  أما ،%60.86ب

الالعب القدمي هو  أنفرتى % 4.34 أما ،ن املدرب املخضرم هو املناسبأب%  8.69فيما ترى نسبة

  .لتكوينل نسباألنمط ال

الكفاءة جيمع بني  الذي دربامل منط ن النمط املناسب الذي يصلح لتكوين الالعبني هوأوهذا ينب 

فاملمارس لكرة القدم حيتاج إىل متكاملتان، هاتني اخلاصيتني  فكال ،كرة القدملنشاط   العلمية و املمارسة

وذلك لوضع برنامج تدرييب  مهاراته كالعب كما حيتاج إىل علوم التدريب و العلوم األخرىخربته و 
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 املهارتني من شأنه أن يعطي فالدمج بنيو بذلك  ،على تكوين جيد لالعبني خمطط وممنهج يساعد

  .  لتدريب الفئات الصغرى األنسبالنمط 

:الفئات الشبابية وجود إدارة رياضية خاصة لمتابعة متعلقة بإمكانية نتائج*  

يبني وجود إدارة رياضية خاصة ملتابعة الفئات الشبابية )17(جدول رقم   

تكرار  Ki2محسوبة Ki2جدولية α القرار

 متوقع

 السؤال العبارات التكرار

غير 

 دال

 إدارةوجود  نعم 09 7،66 1،38 5،99 0،05

رياضية 

للفئات 

 الصغرى

 ال 09 7،66

 أحيانا 05 7،66

 المجموع 23 23

وجود مدير  نعم 14 7،66 7،9 5،99 0،05 دال

 ال 05 7،66 تقني

 أحيانا 04 7،66

 المجموع 23 23

إلى  1من  11 5،75 8،81 7،81 0،05 دال

3 

 اجتماعات

عدد 

االجتماعات 

 المبرمجة 

 6الى 4من 02 5،75

 اجتماعات

6أكثر من   03 5،75  

ال توجد  07 5،75

جتماعاتا  

 المجموع 23 23

رياضية للمتابعة  إدارةوجود  و املتعلقة بإمكانية ،)17(رقم يف اجلدول  امن خالل النتائج احملصل عليه

حيث ) 2(ودرجة احلرية ) 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة  اختالف ذونالحظ عدم وجود 
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 إجابات من خالل  ، إذ يتبني لنا)5.99(اجلدولية   Ki2اصغر من )1.38(احملسوبة  Ki2  أن

 أما الشبابيةرياضية ملتابعة الفئات  إدارة إشرافيعملون حتت % 39.13 نسبة تقدر ب أناملدربني 

 إىل % 21.73 تذهب نسبة رياضية للمتابعة فيما بأنه ليست هناك إدارة إجابتهمفكانت % 39.13

نالحظ  وفيما خيص وجود مدير تقين للفئات الصغرى ،فقط األحيانللمتابعة يف بعض  إدارةهناك  نأ

ودرجة احلرية ) 0.05(داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند مستوى الداللة  اختالف ذووجود 

وهذا يدل على أن أغلبية ) 5.99(اجلدولية  Ki2اكرب من ) 7.9(احملسوبة Ki2حيث أن  ) 2(

أما نسبة % 60.86عنها ب  املدربني  يعملون حتت إشراف مدير تقين وهي النسبة املعرب

كانت إجابتها بعدم وجود مدير تقين بالنادي فيما كانت إجابة النسبة املقدرة ب 21.73%

خيص عدد وفيما  ،تابعةيف بعض األحيان يكون هناك مدير تقين يشرف على املو  أنه% 17.39

داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى  اختالف ذونالحظ وجود املنعقدة مع املدير التقين  االجتماعات

  Ki2اكرب من ) 8.81(احملسوبة Ki2حيث أن  ) 3(ودرجة احلرية ) 0.05(عند مستوى الداللة 

جتماعات تقنية  يف الشهر فيما كانت إ 3إىل  1بان أغلبية املدربني جيتمعون من )7.81(اجلدولية 

فكانت %8.69جتماعات أما النسبة املقدرة ب إ 6بأكثر من % 13.04إجابة النسبة املقدرة ب 

  .جتماعات يف الشهرإ 6إىل  4إجابتها ب 

وجود  ألنفئة األكابر  علىاألندية اجلزائرية بالتكوين والرتكيز الكامل  بعضعلى عدم اهتمام وهذا يدل 

إال ،يوضح سياسة النادي املتبعة يف جمال التكوين   ،ياضية تتابع و تشرف على الفئات الصغرىإدارة ر 

وكل له مهمة التنسيق بني املدربني و تابعة الفئات الصغرى وتملان هناك بعض األندية  تكلف مدير تقين 

وهذا ،اإلدارة ومتابعة الربنامج التدرييب ونسبة تطبيقه خصوصا بعد دخول األندية يف تطبيق االحرتاف 

مدى أمهية إنشاء إدارة رياضية ملتابعة الفئات الصغرى و عملية التكوين ووضع برنامج يساعد  لدينا يبني

العمل من خالل االجتماعات املربجمة بني اإلدارة الرياضية و على تسهيل عملية التدريب وتقييم 

   .املدربني

  

  



 

 

بني وجود مكتشفني للمواهب عرب أحناء الوطن

 إجابةمن % 78.26نسبة  أن

فهي % 21.73النسبة  أما ،

عدم  لمواهب عرب أحناء الوطن وكذلك

وكذا شعبية اللعبة مما يؤثر على عملية االنتقاء اجليد 

 وهو ماوهنا تصبح النوادي ملزمة بانتقاء الالعبني الذين يقطنون بالقرب من النادي ال أكثر 

 و االستفادة منهم يعيق إمكانية
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وجود مكتشفين للمواهب عبر أنحاء الوطن

بني وجود مكتشفني للمواهب عرب أحناء الوطنت) 12(رقم  دائرة نسبية

أننالحظ من خالهلا من نتائج  )12(رقم  الدائرة النسبية

ال متتلك مكتشفي املواهب عرب الوطنالرياضية  األندية

  .اجلزائرية نديةيف األمكتشفي املواهب  إىل إمكانية وجود

لمواهب عرب أحناء الوطن وكذلكل هااكتشاف األندية يف هذه اليت تواجهها صعوبة

وكذا شعبية اللعبة مما يؤثر على عملية االنتقاء اجليد  ،االستفادة منها خاصة يف ظل توسع الرقعة اجلغرافية

وهنا تصبح النوادي ملزمة بانتقاء الالعبني الذين يقطنون بالقرب من النادي ال أكثر 

يعيق إمكانيةة مما يؤدي يف بعض األحيان إىل ظهور العبني موهوبني يف سن متقدم

  .تكوينهم وفق األطر العلمية اليت ترتقي �م إىل أعلى املستويات

21,73%

78,26%

:الفصل الخامس 

وجود مكتشفين للمواهب عبر أنحاء الوطن نتائج*  

 

 دائرة نسبية

الدائرة النسبيةوضحه تما  إن

األندية نأالعينة تقر ب

إىل إمكانية وجود تشري

صعوبةالينب  وهذا ما

االستفادة منها خاصة يف ظل توسع الرقعة اجلغرافية

وهنا تصبح النوادي ملزمة بانتقاء الالعبني الذين يقطنون بالقرب من النادي ال أكثر  ،لالعبني

يؤدي يف بعض األحيان إىل ظهور العبني موهوبني يف سن متقدم

تكوينهم وفق األطر العلمية اليت ترتقي �م إىل أعلى املستوياتمن 

  

  

  

  

  

  

نعم

ال



 

 

بني االستفادة من حمضر بدين و مدرب حراس

حمضر بدين و مدرب حراس داخل 

وجد حمضر بدين  أي% 26.08

فباإلضافة إىل   أكثر من دور تدرييب

 نيمسعفيشتغلون كويف بعض األحيان 

جتاه عدم االهتمام املسجل ملسؤويل النوادي 

خصوصا  ةوالتقني ةالبدنيالناحية 

73,91%
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:االستفادة من محضر بدني و مدرب حراس  

بني االستفادة من حمضر بدين و مدرب حراست) 13(رقم  دائرة نسبية

حمضر بدين و مدرب حراس داخل  عن عدم وجود اإلجابة أننرى أعاله مثلة املمن خالل النتائج 

26.08 يف حني متثل نسبة اإلجابة بنعم % 73.91النسبة 

  

أكثر من دور تدرييب ونيؤد نوهذا يدل على صعوبة مهام مدريب الفئات الصغرى و الذي

ويف بعض األحيان  ون،بدني ونحمضر  أيضا مدريب حراس وهمني فهم 

عدم االهتمام املسجل ملسؤويل النوادي العتاد يف بعض النوادي وهذا راجع إىل 

الناحية هلذه الفئة من  التدرييبالالعبني الصغار مما يؤدي إىل تذبذب يف املسار 

  .بالعمل القاعدي هاتان الصفتان

26,08%

73,91

:الفصل الخامس 

االستفادة من محضر بدني و مدرب حراس   نتائج*  

 

 دائرة نسبية

من خالل النتائج 

النسبة  يف تمثلتالنوادي 

  .و مدرب حراس

وهذا يدل على صعوبة مهام مدريب الفئات الصغرى و الذي

ني فهم مدرب كو�م 

العتاد يف بعض النوادي وهذا راجع إىل  ن عنومسؤول

الالعبني الصغار مما يؤدي إىل تذبذب يف املسار 

هاتان الصفتان الرتباط

  

  

  

  

  

  

نعم

ال
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:كيفية تعيين مدربي الفئات الصغرى نتائج*  

يبني كيفية تعيني مدريب الفئات الصغرى) 18(جدول رقم   

تكرار  Ki2محسوبة Ki2جدولية Α القرار

 متوقع

 السؤال العبارات التكرار

تعين كيفية  ال إجابة 06 5،75 3،24 7،81 0،05 غير دال

مدربي 

الفئات 

 الصغرى

 الشهادة 05 5،75

 الخبرة 03 5،75

الخبرة و  09 5،75

 الشهادة

 المجموع 23 23

طرق أخرى  السيرة الذاتية  07 7،66 2،42 5،99 0،05 غير دال

 لتعيين

 المدربين

 رئيس النادي 11 7،66

 ال توجد إجابة 05 7،66

 المجموع 23 23

نالحظ فيما خيص تعيني مدريب الفئات الصغرى  )18(رقم  من خالل النتائج احملصل عليه يف اجلدول 

  أنحيث ) 3(ودرجة احلرية ) 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة  اختالف ذوعدم وجود 

Ki2  3.24(احملسوبة( اصغر منKi2   اجلدولية)املدربني  فئة منأن هناك  وهو ما يدل على )7.81

تعيني  أنيرون % 21.73اخلربة و الشهادة فيما  أساسالتعيني يكون على  أنيرون % 39.13 بنسبة

التعيني  أنيرون  من نسبة املدربني %13.04و ،الشهادة أساسمدريب الفئات الصغرى  يكون على 

ن هناك أاملدربون ويرى  ،%26.08 ة تقدر بنسب  اإلجابةاخلربة فيما امتنعت عن  أساسيتم على 

عند مستوى  إحصائيةداللة  اختالف ذوعدم وجود  من خالل النتائج نالحظف أخرى لتعيينهم اطرق

اجلدولية   Ki2اصغر من  )2.42(احملسوبة Ki2  أنحيث ) 2(ودرجة احلرية ) 0.05(الداللة 

 رئيس النادي  طريقن التعيني يكون ع أنيرون  من املدربني %47.82النسبة املتمثلة يف ف، )5.99(

و  السرية الذاتية أساستعيني مدريب الفئات الصغرى  يكون على  أنيرون %  30.43 جند أن فيما

  .جييبوا عن السؤال ملمن املدربني % 21.73
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ربة يف اخلشهادة و ال إمنا يكون على حساب نياملدرب ختيارإعلى أن املعيار الذي يسند إليه يف  وهذا يدل

املكلف بتعيني املدربني هو و يكون  ،علمية أو مهنيةن كانت إشهادة ال النظر عن طبيعةبغض امليدان 

ن أومن هنا جند  ،االعتبار يف بعض األحيان شريطة أن تؤخذ السرية الذاتية للمدرب بعنيرئيس النادي 

اس يف هذه هي  الطرق  املعتمدة يف تعيني مدريب الفئات الصغرى فاملستوى العلمي للمدرب ليس مقي

  .يف جمال التكوين لعملل ختياره إ

:مدى المشاركة في ملتقيات و تربصات التدريب الرياضي للفئات الصغرىب المتعلقة نتائجال*  

  يف ملتقيات و تربصات التدريب الرياضي للفئات الصغرىاملدربني يبني مشاركة ) 19(جدول رقم 

تكرار  Ki2محسوبة Ki2جدولية α القرار

 متوقع

 السؤال العبارات التكرار

المشاركة  بالطبع 15 7،66 14،70 5،99 0،05 دال

في 

 التربصات 

 لم يسبق 08 7،66

 ال دراية لي 00 7،66

 المجموع 23 23

غير 

 دال

وال مرة   06 5،75 7،77 7،81 0،05 عدد مرات  

 أكثر من مرة 11 5،75 المشاركة

10أكثر من  04 5،75  

 ال إجابة 02 5،75

 المجموع 23 23

على  النادي  02 5،75 14،03 7،81 0،05 دال

حساب من 

هذه 

 المشاركة

 الرابطة  06 5،75

 الشخصي 13 5،75

 ال إجابة 02 5،75

 المجموع 23 23

صات و ب يف الرت نيمشاركة املدربدى مب واملتعلقة )19(رقم يف اجلدول  امن خالل النتائج احملصل عليه

) 0.05(لصاحل القيمة الكربى عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة  اختالف ذونالحظ وجود  امللتقيات

فالفئة املعرب  )5.99(اجلدولية   Ki2اكرب من )14.70(احملسوبة  Ki2  أنحيث ) 2(ودرجة احلرية 

فيما خيص  ربعالنسبة امل أماشاركت يف امللتقيات و الرتبصات اخلاصة بالتدريب  % 65.21 نسبةعنها ب
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أما عدد  ،شاركت يف امللتقيات و الرتبصات أنفلم يسبق و %  34.78 الفئة صاحبة النسبة

) 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة  اختالف ذونالحظ عدم وجود املشاركات فمن النتائج 

يف  حيث جند )7.81(اجلدولية   Ki2اصغر من )7.77(احملسوبة  Ki2  أنحيث ) 3(ودرجة احلرية 

 أمامن مرة   أكثرشاركوا يف الرتبصات و امللتقيات % 47.82 نسبة تقدر باملدربني  إجابات

جند و  تنعدم مشاركتهم يف أي ملتقى أو تربصمل % 26.08مرات و  10من  أكثرشاركوا % 17.39

نالحظ فمن النتائج  ،و فيما خيص نتائج السؤال من يدفع تكلفة املشاركة ،مل جتب% 8.69 نسبة

ودرجة احلرية ) 0.05(داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند مستوى الداللة  اختالف ذووجود 

حيث ان النسبة )7.81(اجلدولية   Ki2اكرب من )14.03(احملسوبة  Ki2حيث أن  ) 3(

مشاركة تكلفة فيما كانت  ،على حسا�م الشخصيوذلك شاركوا يف الرتبصات  %56.52املقدرة

فكانت % 8.69على حساب الرابطة أما النسبة املقدرة ب % 26.08املدربني املقدرة نسبتهم ب

  .مشاركتهم على حساب النادي

 اتطويرهن مدريب الفئات الصغرى يف اآلونة األخرية يعملون على تكوين قدرا�م و أيدل على  وهذا

وذلك لالطالع على اجلديد يف عامل التدريب  ،وذلك من خالل املشاركة يف الرتبصات وامللتقيات

حيث جند معظم املدربني  ،هتمام هلذه املشاركاتإن األندية ال تويل أواالستفادة من اخلربات إال 

دي وكذلك هل نقص الدعم املادي هلذه الفئة يف النواليشاركون على حسا�م الشخصي مع العلم 

 ؟حمتوى هذه الرتبصات خيدم سرية ومستوى املدرب يف جمال التكوين والتدريب أو مشاركة شكلية فقط

بعض الفئة من املدربني و الذين يعملون يف النوادي ذو لن هذه املشاركات ليست بالعدد الكايف إال أإال 

  .اإلمكانيات العالية

  

  

  

  

  



 

 

التجارب الميدانية و الخبرات الفنية في تكوين و إعداد الفئات 

التجارب امليدانية و اخلربات الفنية يف تكوين و إعداد 

بنعم و املقدرة ب  اإلجابةنسبة 

يف حني  ،الشبابيةلفئات ا إعداد

 .ساعد نوعا ما يف التكوين

فتقر يدانية يف التكوين وبني مدرب ي

 همخلطاليت جيدها مدربو الفئات الصغرى نتيجة 

 و باملوازاة فهناك من  ، وهناك من يفشل يف مهام التدريب هذه،

مدرب وهذا يعين أن تساعده هذه التجارب يف التغلب على املشاكل اليت يواجهها يف جمال التكوين  

 جندهجتاربه وخرباته املكتسبة وهذا ما 

  .  الطويلة التجارب
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التجارب الميدانية و الخبرات الفنية في تكوين و إعداد الفئات  مساعدة المتعلقة بمدى

التجارب امليدانية و اخلربات الفنية يف تكوين و إعداد  ةساعدم مدى بنيت) 14(رقم 

 الفئات الشبابية

نسبة  نأ الحظن )14(رقم  الدائرة النسبيةيف  مثلةمن خالل النتائج امل

إعدادالتجارب واخلربات الفنية تساعد يف التكوين و  أنتؤكد 

ساعد نوعا ما يف التكوينملتجارب إىل كون هذه ا% 4.34

يدانية يف التكوين وبني مدرب ياملتجارب الربات و اخلن هناك فرق بني املدرب ذو 

اليت جيدها مدربو الفئات الصغرى نتيجة  كبريةالصعوبات ال ، وهذا يعلل

، وهناك من يفشل يف مهام التدريب هذه،بادئ التدريب اليت ختضع هلا هذه الفئة

تساعده هذه التجارب يف التغلب على املشاكل اليت يواجهها يف جمال التكوين  

جتاربه وخرباته املكتسبة وهذا ما  ، بفعلمجيع النواحي على امكونوجب أن يكون 

التجارب يذو  يف السن طاعننيالدربني اليت تستفيد من امل 

96,65%

4,34%

:الفصل الخامس 

المتعلقة بمدى نتائجال*

:الشبابية  

 

رقم  دائرة نسبية

من خالل النتائج امل

تؤكد % 95.65

4.34 تذهب نسبة 

ن هناك فرق بني املدرب ذو أوهذا يدل على 

، وهذا يعللهذه اخلرباتملثل 

بادئ التدريب اليت ختضع هلا هذه الفئةمل

تساعده هذه التجارب يف التغلب على املشاكل اليت يواجهها يف جمال التكوين  

وجب أن يكون الفئات الشبانية 

 يف النوادي الكبرية 

  

  

نعم

نوعا ما
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  :برامج التكوين بالنادي /5- 1-1

الكشف عن املعايري و األسس اليت يرتكز عليها تدريب و تكوين الفئات أمهية هذا احملور تكمن يف 

.الشبانية  

:)حسب إجابة المدير التقني(الالعبين الذين يتم تكوينهم في النادي  نتائج*  

النادياملكونني بيبني عدد الالعبني ) 20(جدول رقم   

م  أصاغر أشبال أوسط  أمال Ki2محسوبة Ki2جدولية α القرار

ك 

 ق

الصنف       

 

 

 عددالالعبني

دال غير 25-20من  01 02 02 03 04 7،14 15,51 0،05   

30-25من  00 01 02 01 00  

30أكثر من  03 01 00 00 00  

 ا�موع 04 04 04 04 04

 إحصائيةداللة  وذ اختالفنالحظ عدم وجود )20(رقم يف اجلدول  امن خالل النتائج احملصل عليه

  Ki2اصغر من  )7.14(احملسوبة Ki2  أنحيث ) 8(ودرجة احلرية ) 0.05(عند مستوى الداللة 

استقاللية متغري الصنف عن متغري عدد الالعبني يف كل نادي وهو ما يدل على  ،)15.51(اجلدولية

 ات كل نادي من حيث املنش  إمكانيات إىل ذلك إرجاعميكن  و ،التقنينياملدراء  إجاباتوهذا حسب 

بعض  يكون عدد الالعبني يفيث حب ،عدد الالعبني الذين يتم تكوينهم ليس حمدد ناهيك عن و التأطري

العب فالنوادي االجنليزية مثال نادي ارسنال يستقبل سنويا  300يف مرحلة املدارس مثال  األندية 

عدد الالعبني مقيد فقط بإمكانات النادي وكذلك عمرية، ويبقى خمتلف املراحل ال العب يف 1000

  .فلسفته يف جمال التكوين وهذا ما يؤدي إىل وجود نادي مكون وأخر غري مكون

  

  



 

 

على منح ماديةبني حصول الالعبني يف إطار التكوين 

لصاحل القيمة الكربى عند  إحصائية

  Ki2كرب من أ )11.56(احملسوبة

التكوين ال يتقاضون  إطارن الالعبني يف 

الالعبني يتقاضون  هؤالءن أمن املدربني ب

  . اإلجابةفقد امتنعوا عن 

طار التكوين وهذا بسبب التسيري اهلاوي 

 الشباب حرتاف الالعبنيإحقوقها عند 

ن القرار األخري الصادر أمايربر االنتقال العشوائي لالعبني بني األندية إال 

جواز سفر الالعب جيمل فيه اسم النوادي اليت تتدرج فيها الستفاد�ا من عائدات 

النوادي إىل توقيع عقود مع الالعبني املوهوبني يف إطار التكوين 

65,21
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:حصول الالعبين في إطار التكوين على منح مادية

بني حصول الالعبني يف إطار التكوين ت) 15(رقم  دائرة نسبية

إحصائيةداللة  اختالف ذونالحظ وجود  أعاله بينةمن خالل النتائج امل

احملسوبة Ki2 أنحيث ) 2(ودرجة احلرية ) 0.05

ن الالعبني يف أبأجابوا  %65.21بنسبة املدربني  أغلبيةف 

من املدربني ب% 26.08النسبة املقدرة ب جاباتأ يف حني

فقد امتنعوا عن %8.69املدربني املقدرة نسبتهم ب  أماالتكوين 

طار التكوين وهذا بسبب التسيري اهلاوي إن النوادي اجلزائرية ال تتعاقد مع العبني يف 

حقوقها عند  النوادي وبذلك تفقد مجيع ،فريق األوللل األولوية

مايربر االنتقال العشوائي لالعبني بني األندية إال  وهذااملكونني داخل النادي 

جواز سفر الالعب جيمل فيه اسم النوادي اليت تتدرج فيها الستفاد�ا من عائدات 

النوادي إىل توقيع عقود مع الالعبني املوهوبني يف إطار التكوين  تضطر إ ،حرتفإ

26,08%

21%

8,69%

:الفصل الخامس 

حصول الالعبين في إطار التكوين على منح ماديةنتائج *  

 

 دائرة نسبية

من خالل النتائج امل

0.05(مستوى الداللة 

 ،)5.99(اجلدولية

يف حني ،منح مادية

التكوين  إطارمنح يف 

ن النوادي اجلزائرية ال تتعاقد مع العبني يف أوهذا يدل على 

األولويةللنادي ومنح 

املكونني داخل النادي 

جواز سفر الالعب جيمل فيه اسم النوادي اليت تتدرج فيها الستفاد�ا من عائدات  بإنشاءمن الفيفا 

إالالعب يف حال 

  .حلماية حقوقها 

  

  

نعم

ال

ال اجابة



 

 

ارتكاز التدريب على برجمة سنوية

املبينة و اليت متثل % 73.91النسبة 

فرتى  جاباتاإل من 26.08%

تسري و بالرغم من وضعها لربجمة سنوية إال أ�ا شكلية حيث 

ضع برجمة سنوية إال تبطريقة عشوائية دون وضع خمطط لألهداف املربجمة كما ان النوادي 

علها �مل الربجمة إ�ا تفتقر للمتابعة وتقييم األهداف املوضوعة وكذلك اهتمامها بالربجمة السنوية جي

  :استفادة النادي من العبيه المكونين داخله في الفريق األول

ن النادي ال حيتفظ بالالعبني املكونني إال 

أندية أخرى وعدم إعطاء الفرصة أو عدم الثقة يف 

هناك بعض النوادي تشرتي العبيها املكونني من أندية أخرى مببالغ طائلة 

شراء ب املتعلقة اديو سياسة الن 

26
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:ارتكاز التدريب على برمجة سنويةب

ارتكاز التدريب على برجمة سنوية بنيت) 16(رقم  دائرة نسبية  

النسبة  إنف من نتائج )16(رقم دائرة النسبيةوضحه ال

26.08النسبة  أماالتدريب  يرتكز عليهاهناك برجمة سنوية  نأ

  .ال يرتكز على برجمة سنوية

و بالرغم من وضعها لربجمة سنوية إال أ�ا شكلية حيث  ن بعض النوادي

بطريقة عشوائية دون وضع خمطط لألهداف املربجمة كما ان النوادي 

إ�ا تفتقر للمتابعة وتقييم األهداف املوضوعة وكذلك اهتمامها بالربجمة السنوية جي

  .الدورية و الشهرية وحىت األسبوعية

استفادة النادي من العبيه المكونين داخله في الفريق األول

ن النادي ال حيتفظ بالالعبني املكونني إال أأي . 20%هي   الستفادةااألغلبية إن نسبة 

أندية أخرى وعدم إعطاء الفرصة أو عدم الثقة يف العبني من نتداب إ وذلك بسب اللجوء إىل

هناك بعض النوادي تشرتي العبيها املكونني من أندية أخرى مببالغ طائلة  إذ أن ،العيب النادي الشباب

 إىل يعودوهذا  ،جمانيةه كان حتت تصرف النادي بصفة 

  .املوسمالالعبني الالمعني يف ذلك 

73,91%

26,08%

:الفصل الخامس 

ب المتعلقة نتائجال*  

 

 

وضحه التما  لمن خال  

أتقر باإلجابة بنعم 

ال يرتكز على برجمة سنوية ن التدريبأب

ن بعض النواديأوهذا يدل على 

بطريقة عشوائية دون وضع خمطط لألهداف املربجمة كما ان النوادي فيها التدريبات 

إ�ا تفتقر للمتابعة وتقييم األهداف املوضوعة وكذلك اهتمامها بالربجمة السنوية جي

الدورية و الشهرية وحىت األسبوعية

  استفادة النادي من العبيه المكونين داخله في الفريق األولنسبة يبين

األغلبية إن نسبة  إجابةكانت 

وذلك بسب اللجوء إىل ،قليال

العيب النادي الشباب

ه كان حتت تصرف النادي بصفة أنالعلم  مع

الالعبني الالمعني يف ذلك 

نعم

ال
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:نسبة استمرارية الالعبين عند االنتقال من فئة ألخرى حسب المدير التقني نتائج*  

نسبة استمرارية الالعبني عند االنتقال من فئة ألخرى ميثل) 21(جدول رقم   

 جدولية Α القرار

Ki2 

محسوبة

Ki2 

جمعية 

 وهران

اتحاد 

 الحراش

اتحاد 

 الجزائر

وفاق 

 سطيف

 النادي      

  الفئة

 غير

 دال

0.05 25،00 13،76 65% 15% 30% 60% U12  -

U10 

65% 10% 30% 60% U14 -

U12 

65% 10% 30% 60% U16 -

U14 

60% 5% 30% 60% U18 -

U16 

60% 5% 30% 60% U20 -

U18 

20% 2% 20% 30% U23-

U20 

 إحصائيةاللة اختالف ذو دنالحظ عدم وجود  )21(رقم  يف اجلدول امن خالل النتائج احملصل عليه

  Ki2اصغر من )13.76(احملسوبة  Ki2  أنحيث ) 15(ودرجة احلرية ) 0.05(عند مستوى الداللة 

حسب   توجد استقاللية بني متغري الصنف ومتغري النادي هأنوهو ما يدل على )25.00(اجلدولية 

نادي  إذ جند يف أخرى إىلاملدراء التقنيني حول نسبة انتقال الالعبني يف مراحل التكوين من فئة  إجابات

سنة فتصبح  23فئة اقل من  إىلحىت تصل % 60هي  أخرى إىلوفاق سطيف نسبة االنتقال من فئة 

سنة  23 قل منأغاية فئة  إىل% 30هي  االنتقالنسبة  فان حتاد اجلزائرإيف نادي  أما ،%30النسبة 

و 14يف اقل من % 10سنة و 12يف فئة اقل من % 15نادي احتاد احلراش فهي  أما ،%20فتصبح

نادي مجعية وهران فنسبة  أما ،سنة  23قل من أيف % 2سنة و18يف فئة اقل من % 5سنة و  16

    %.20سنة فهي  23قل من أغاية فئة  إىل%  65 إىل% 60االنتقال هي من 



 

 

ن نسبة انتقال الالعبني من فئة إىل أخرى ختتلف من نادي إىل أخر وهذا 

إال أ�ا تشرتك يف نقطة و هي عند وصول الالعبني إىل فئة 

هل األندية اجلزائرية ليس هلا ثقة يف 

نجد بعض الالعبني مل ف ؟دائما على الالعبني الذين يتألقون يف مرحلة ما

   ؟هل حقا تتدرجوا يف الفئات الصغرى

  

وجود دعم من طرف األولياء

لصاحل  إحصائيةداللة  اختالف ذو

 )9.47(احملسوبة  Ki2  أنحيث 

ن هناك دعم من طرف أولياء 

نسبة املدربني املتمثلة يف  أما% 

 ،النوادي املعروفة تتلقى دعم أولياء الالعبني سواء ماديا أو معنويا

وهذا مرتبط باحللم الذي يراود األغلبية من األولياء يف أن يكون أبناؤهم جنوما يف كرة القدم،ناهيك عن 

  .كرة القدم

30,43%
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ن نسبة انتقال الالعبني من فئة إىل أخرى ختتلف من نادي إىل أخر وهذا أالحظ 

إال أ�ا تشرتك يف نقطة و هي عند وصول الالعبني إىل فئة  ،حسب السياسة  املتبعة يف جمال التكوين

هل األندية اجلزائرية ليس هلا ثقة يف  :األكابر جند ان النسبة تقل كثريا وهذا ما جيعلنا نطرح السؤال

دائما على الالعبني الذين يتألقون يف مرحلة ما م أ�ا تعتمد

هل حقا تتدرجوا يف الفئات الصغرى ،نسمع �م يف الفرق الشبانية مث يظهرون يف األندية بصفة مفاجئة

  :األولياءوجود دعم من طرف 

وجود دعم من طرف األولياءمعرفة حقيقة بني ت) 17(رقم  دائرة نسبية

اختالف ذونالحظ وجود  )17(رقم  دائرة النسبيةمثلة يف المن خالل النتائج امل

حيث ) 2(ودرجة احلرية ) 0.05(القيمة الكربى عند مستوى الداللة 

ن هناك دعم من طرف أولياء أاملدربني ب أغلبية إجابةكانت   إذ )5.99(اجلدولية 

% 60.86وهي النسبة املقدرة ب  ،التكوين للنادي 

  .ألولياء للنادي من اليس هناك دعم  هبأن إجابتهافكانت 

النوادي املعروفة تتلقى دعم أولياء الالعبني سواء ماديا أو معنويافوهذا يدل على شعبية هذه الرياضة 

وهذا مرتبط باحللم الذي يراود األغلبية من األولياء يف أن يكون أبناؤهم جنوما يف كرة القدم،ناهيك عن 

كرة القدماملستقبل املهين املرموق الذي سيصل األبناء إىل حتقيقه يف ميدان  

60,86%

8,69%

:الفصل الخامس 

الحظ من النتائج املبينة ن

حسب السياسة  املتبعة يف جمال التكوين

األكابر جند ان النسبة تقل كثريا وهذا ما جيعلنا نطرح السؤال

م أ�ا تعتمدتكوين العبيها أ

نسمع �م يف الفرق الشبانية مث يظهرون يف األندية بصفة مفاجئة

وجود دعم من طرف حول  نتائج*

 دائرة نسبية

من خالل النتائج امل

القيمة الكربى عند مستوى الداللة 

اجلدولية   Ki2كرب من أ

 إطارالالعبني يف 

فكانت % 30.43

وهذا يدل على شعبية هذه الرياضة 

وهذا مرتبط باحللم الذي يراود األغلبية من األولياء يف أن يكون أبناؤهم جنوما يف كرة القدم،ناهيك عن 

املستقبل املهين املرموق الذي سيصل األبناء إىل حتقيقه يف ميدان  

نعم

ال

ال اجابة
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 مدى مراعاة المسافة بين النادي و مكان إقامة الالعبين في مرحلة التكوينب المتعلقة نتائجال*

:وكيفية المتابعة التعليمية لالعبين  

 يبني مدى مراعاة املسافة بني النادي و مكان إقامة الالعبني يف مرحلة التكوين) 22(جدول رقم 

  وكيفية املتابعة التعليمية لالعبني

تكرار  Ki2محسوبة Ki2جدولية α القرار

 متوقع

 المؤشر العبارات التكرار

مراعاة  نعم 08 7،66 7،91 5،99 0،05 دال

 ال 13 7،66 المسافة

إجابةال  02 7،66  

 المجموع 23 23

غير 

 دال

اإلقامة في  03 5،75 7،41 7،81 0،05

 النادي

كيفية 

 المتابعة

المؤسسة  02 5،75 لالعبين

 الجوارية

 ال تتم المتابعة 09 5،75

 ال إجابة 09 5،75

 المجموع 23 23

ومن خالل اإلجابة حول مراعاة املسافة يف  )22(رقم يف اجلدول  امن خالل النتائج احملصل عليه

لصاحل  إحصائيةداللة  اختالف ذووجود  من النتائج نالحظالتدريب بني النادي ومكان إقامة الالعب 

اكرب )7.91(احملسوبة  Ki2  أنحيث ) 2(ودرجة احلرية ) 0.05(القيمة الكربى عند مستوى الداللة 

 بأن هناك %56.52واملقدرة نسبتهم ب املدربني أغلبية إجابةفكانت  )5.99(اجلدولية  Ki2من 

هناك  أنفرتى % 34.78النسبة املقدرة ب  أماالالعبني  إقامةلمسافة بني النادي ومكان لعدم مراعاة 

كيفية متابعة الالعب يف ا�ال   عنوفيما خيص االقرتاحات  ،كلم  15واملقدرة بمراعاة للمسافة 

) 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة  اختالف ذوعدم وجود من النتائج نالحظ التعليمي 

أن  جند) 7.81(اجلدولية  Ki2صغر من أ )7.41(احملسوبة  Ki2حيث أن  ) 3(ودرجة احلرية 



 

 

يرون أن اإلقامة يف % 13.04

ن املؤسسات اجلوارية للنادي هي احلل 

وكذلك هناك  ، غري معين مبتابعته يف ا�ال التعليمي

فهذه عمر الالعب كما يراعى يف هذا ا�ال 

املسار التعليمي  على إما  هذا يؤثر

:تخطيط للبرامج التدريبية وفق األسس العلمية بالنسبة للفئات الشبابية

األسس العلمية الشبانية مع

كانت قد أجابت % 73.91

% 13.04 يف حني أجابت نسبة

  للتدريب على أسسأنه يف بعض األحيان يرتكز التخطيط 

 همرتباط براجمإو من جهة، مستوى علمي

ربطهم  يعمل علىفاملدرب جيب ان يلم بالتحصيل العلمي و املعريف و 

13,04%
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يرون بأنه ال تتم املتابعة التعليمية لالعبني فيما من املدربني 

ن املؤسسات اجلوارية للنادي هي احلل أب% 8.69 نسبة النادي تتيح املتابعة اجليدة لالعبني فيما ترى

  .متنعت عن اإلجابةإ% 39.13نسبة للمتابعة التعليمية أما 

غري معين مبتابعته يف ا�ال التعليمين النادي الذي ينتمي إليه الالعب 

كما يراعى يف هذا ا�ال مقاييس للمسافة املقدرة بني إقامة الالعب ومكان التدريب  

يؤثرفقد ال ميلك مركز تكوين  الذي النادي وأما ،ليست عشوائية

  .املسار التكويين يف كرة القدم

تخطيط للبرامج التدريبية وفق األسس العلمية بالنسبة للفئات الشبابيةالب

الشبانية معلربامج التدريبية اختطيط  مطابقةبني ت) 18(رقم  دائرة نسبية

73.91نسبة جند أن  )18(رقم  يف الدائرة النسبية املدرجةمن خالل النتائج 

يف حني أجابت نسبةبنعم أي أن التخطيط للربامج التدريبية يرتكز على األسس العلمية 

أنه يف بعض األحيان يرتكز التخطيط ب أجابت  %13.04أي  

مستوى علمي ن يكون هلمأن مدريب الفئات الصغرى جيب 

فاملدرب جيب ان يلم بالتحصيل العلمي و املعريف و  ،األخرىالتدريبية مبختلف العلوم 

73,91%

13,04%

:الفصل الخامس 

من املدربني  % 39.13

النادي تتيح املتابعة اجليدة لالعبني فيما ترى

للمتابعة التعليمية أما 

ن النادي الذي ينتمي إليه الالعب أوهذا يدل على 

مقاييس للمسافة املقدرة بني إقامة الالعب ومكان التدريب  

ليست عشوائيةاملسافة 

املسار التكويين يف كرة القدم أولالعب 

ب المتعلقة نتائجال*  

 

 دائرة نسبية

من خالل النتائج 

بنعم أي أن التخطيط للربامج التدريبية يرتكز على األسس العلمية 

 ونفس النسبة ،بال

  .علمية 

ن مدريب الفئات الصغرى جيب أ وهذا يدل على

التدريبية مبختلف العلوم 

نعم

ال

نوعا ما



 

 

ندية ال �تم ن هناك بعض األأ 

  .تعتمد على األسس العلمية يف بناء برنامج تدريب 

عملية ختطيط التدريب

 إحصائيةداللة  اختالف ذونالحظ عدم وجود 

  Ki2اصغر من  )2.55(احملسوبة

املقدرة  ترى النسبة املدربني حبيث

 أنترى % 21.73 نسبةو  ،العمرية لالعبني خالل التخطيط

 إجراءجيب  أنه %17.39ترى النسبة 

  .إجابة فلم تكن هلا% 

 باألسسيبني عدم درايتهم  مل جتب عن السؤال وهذا ما

أيضا مستوى املدرب الذي يشتغل يف جمال التكوين و 

األندية اجلزائرية  على أسس يف بناء املخطط التدرييب وهذا هو واقع

 الدائرة النسبيةيف املمثلة إجابتهم 

مراعاة 
الخصائص 

العمریة

21,73%
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 إال ،يف اللعبةمواكبة التطور احلاصل مع ضرورة  مبناهج التدريب وطرقه

تعتمد على األسس العلمية يف بناء برنامج تدريب  مما جيعلها ال ستوى العلمي للمدرب

:األسس التي ترتكز عليها  عملية تخطيط التدريب

عملية ختطيط التدريب أسسيبني ) 19(رقم  مدرج تكراري  

نالحظ عدم وجود )19(رقم  درج التكرارييف امل مثلةامل

احملسوبة Ki2  أنحيث ) 3(ودرجة احلرية ) 0.05(عند مستوى الداللة 

املدربني حبيث إجاباتيف  اختالفاتهناك  أنوهو ما يدل على 

العمرية لالعبني خالل التخطيط انه جيب مراعاة اخلصائص

ترى النسبة  واجبة يف عملية التخطيط و األخرىاالستعانة بالعلوم 

% 39.13 نسبة أمااجليد للتخطيط  لألعداداالختبارات البدنية و الفنية 

مل جتب عن السؤال وهذا مامن النتائج نالحظ ان نسبة كبرية من املدريني 

مستوى املدرب الذي يشتغل يف جمال التكوين و  يكشف هذا عنما ك ،اليت يرتكز عليه التخطيط

على أسس يف بناء املخطط التدرييب وهذا هو واقعال يرتكز  على أن عمل املدربني

إجابتهم  تعكسه التدريب وهو ما نعكس سلبا على إيف جمال التكوين مما 

االستعانة بالعلوم 
االخرى االختبارات الفنیة 

و البدنیة ال اجابة

%
21,73%

17,39%

39,13%

:الفصل الخامس 

مبناهج التدريب وطرقه

ستوى العلمي للمدرباملب

األسس التي ترتكز عليها  عملية تخطيط التدريبب متعلقة نتائج*  

 

املمن خالل النتائج 

عند مستوى الداللة 

وهو ما يدل على )7.81(اجلدولية 

انه جيب مراعاة اخلصائص%  21.73ب

االستعانة بالعلوم 

االختبارات البدنية و الفنية 

من النتائج نالحظ ان نسبة كبرية من املدريني 

اليت يرتكز عليه التخطيط

على أن عمل املدربني يدل

يف جمال التكوين مما 

  ).14(رقم
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العينة على الطرق التدريبية املتبعة كالتدريب الفرتي  أمجعت :طرق التدريب الرياضي المعتمدة * 

خصوصا  ،التدريب جمال التطور احلاصل يف نيرو اال يس املدرينين أعلى  لوهذا يدوالتدريب الفردي 

واللتان تعتربان من أهم الطرق احلديثة  ،التدريب املدمج أوالشاملة  ةاملدرسة االسبانية يف الطريق

 .يف التدريب و التكوين يف األندية الكربى املستخدمة حاليا

ومتطلباته في   األساسية لالعبي كرة القدمأهم الطرق األكثر نجاعة لتعلم المهارات ب النتائج المتعلقة*

:لتدريب الحديثا  

ومتطلباته   يبني أهم الطرق األكثر جناعة لتعلم املهارات األساسية لالعيب كرة القدم) 23(جدول رقم 

 يف التدريب احلديث

تكرار  Ki2محسوبة Ki2جدولية α القرار

 متوقع

 المؤشر أهم الطرق التكرار

 الوسائط 02 5،75 16،11 7،81 0،05 دال

 التكنولوجية

الطرق 

االكثر 

جناعة 

لتعلم 

 املهارات

التدريب  14 5،75

 التكراري

 طريقة األلعاب 03 5،75

 طريقة املنافسة 04 5،75

 المجموع 23 23

غير 

 دال

الصفات  07 5،75 3،6 7،81 0،05

 البدنية 

متطلبات 

العب  

كرة 

القدم يف 

التدريب 

 احلديث

التحضري  06 5،75

الذهين و 

 النفسي

اجلانب  02 5،75

 االجتماعي

 ال إجابة 08 5،75

 المجموع 23 23
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جناعة يف  األكثرحول الطرق  اإلجابةمن نتائج  )23(رقم يف اجلدول  امن خالل النتائج احملصل عليه

لصاحل القيمة الكربى عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة  ختالف ذوإوجود تكشف عن تعلم املهارات 

 )7.81(اجلدولية  Ki2كرب من أ )16.11(احملسوبة Ki2  أنحيث ) 3(ودرجة احلرية ) 0.05(

دريب جناعة لتعليم مهارات كرة القدم هي الت األكثرن الطريقة بأاملدربني  أغلبية إجابة أنوهذا يدل على 

فرتى بان طريقة % 17.39 يفالنسبة املتمثلة  أما% 60.86عنها ب  التكراري وهي النسبة املعرب

 هي األنسب األلعابطريقة  أنب اإجابتهكانت % 13.04نسبة  يف حني ،للتعلم األجنعاملنافسة هي 

 األساسيةطريقة لتعلم املهارات  أفضل هي التكنولوجيةن الوسائط أب إجابتهافكانت % 8.69و نسبة 

عدم وجود من النتائج  نالحظ حول متطلبات الالعب يف التدريب احلديثوفيما خيص اإلجابة ،

احملسوبة  Ki2حيث أن  ) 3(ودرجة احلرية ) 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة  اختالف ذو

 يف إجابات املدربني حيث افروقوهو ما يدل على أن هناك  )7.81(اجلدولية   Ki2اصغر من )3.6(

أن الصفات البدنية من متطلبات العب كرة القدم يف التدريب بترى % 30.43 النسبة املقدرة ب

يف حني ن التحضري الذهين والنفسي من متطلبات التدريب احلديث أترى ب% 26.08نسبة  احلديث و

مل % 34.78 نسبة أن اجلانب االجتماعي من بني هذه املتطلبات فيمابترى % 8.69 جند نسبة

  .جتب 

إىل املدرب  يقود ومواكبته للعلوم األخرى مما ،على التطور احلاصل يف لعبة كرة القدم وتدل هذه النتائج

بغية رفع مستواه التكويين خاصة  ،مسايرة هذا التطور من خالل املشاركة يف امللتقيات والرتبصات اهلادفة

حول متطلبات  سؤالملدربني مل جتب عن من ا كرب نسبةأن أ كما،يف جمال تدريب الفئات الصغرى

كل ما هو يف االطالع على   يف املستوى املعريف وهذا بسبب حمدوديتهم الالعب يف التدريب احلديث

  .اهلدف املسطر يف ذهنية بعض املدرينب هو التدريب فقط بالتايل يبقىو  جديد يف عامل التدريب

  

  

  

  



 

 

:كفاية الوقت إلجراء حصص نظرية بشكل دوري و متواصل

بني مدى كفاية الوقت إلجراء حصص نظرية بشكل دوري و متواصل

لصاحل القيمة الكربى عند  إحصائية

  Ki2كرب من أ )16.11(احملسوبة 

احلصص  إلجراءبعدم كفاية الوقت 

ن الوقت أبفرتى % 13.04نسبة املدربني املتمثلة يف 

بان الوقت  % 8.69الفئة املمثلة بنسبة 

ن وأضيق الوقت يف التدريب وعدم وجود الظروف املالئمة خاصة 

ففي بعض األحيان ال يكفي  ،الالعبني الشباب ال ينتمون إىل مراكز التكوين يف األندية بسبب انعدامها

13,04%
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كفاية الوقت إلجراء حصص نظرية بشكل دوري و متواصل  بمدى

بني مدى كفاية الوقت إلجراء حصص نظرية بشكل دوري و متواصلت )20(رقم 

إحصائيةداللة  اختالف ذونالحظ وجود  أعاله بينةمن خالل النتائج امل

احملسوبة  Ki2 أنحيث ) 3(ودرجة احلرية ) 0.05

بعدم كفاية الوقت  إجابتهماملدربني كانت  أغلبية أن وهذا يدل على 

نسبة املدربني املتمثلة يف  أما% 60.86وهي النسبة املقدرة ب 

الفئة املمثلة بنسبة  إجابةاحلصص النظرية فيما كانت  إجراء على

  .حصص نظرية دورية إلجراء

ضيق الوقت يف التدريب وعدم وجود الظروف املالئمة خاصة  ه النتائج يتبني لنا

الالعبني الشباب ال ينتمون إىل مراكز التكوين يف األندية بسبب انعدامها

  .نظرية الصص باحلالوقت وال املكان إلجراء احلصة التدريبية فكيف 

8,69%

60,86%

17,39%

:الفصل الخامس 

بمدى تتعلق نتائج*  

 

رقم  دائرة نسبية  

من خالل النتائج امل

0.05(مستوى الداللة 

 )7.81(اجلدولية 

وهي النسبة املقدرة ب النظرية 

علىيساعد نوعا ما 

إلجراء كاف ومساعد

ه النتائج يتبني لناهذمن خالل و 

الالعبني الشباب ال ينتمون إىل مراكز التكوين يف األندية بسبب انعدامها

الوقت وال املكان إلجراء احلصة التدريبية فكيف ال 

 

  

  

نعم

ال

نوعا ما

ال اجابة



 

 

:  

  

الصحية املنتهجة خالل املوسم التدرييب

لصاحل القيمة الكربى عند  إحصائية

اجلدولية   Ki2اكرب من  )12.29

نسبة  أما% 52.17وهي النسبة 

يف الكشوفات الصحية املنتهجة  

 أماملوسم املنتهجة خالل ا تن كشف نبضات القلب هو من الكشوفا

  .االختبارات البدنية من الكشوفات الصحية املنتهجة 

هم الفرتات أالكشوفات اليت تطبق على الالعب و 

عند التوقيع  جراء الفحص الطيب لالعب 

52,17%

 ومناقشة النتائج عرض:
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:الصحية المنتهجة خالل الموسم التدريبي اتالكشوف

الصحية املنتهجة خالل املوسم التدرييب اتبني أمثلة عن الكشوفت) 21(رقم  دائرة نسبية

إحصائيةداللة  ذواختالف نالحظ وجود  أعاله مثلةامل 

12.29(حملسوبةا Ki2 أنحيث ) 3(ودرجة احلرية ) 0.05

وهي النسبة   اإلجابةمتنعوا عن إاملدربني  أغلبية أنوهذا يدل على 

الكشوفات الصحية املنتهجة   أفضلاملراقبة الطبية العامة من  نأفرتى % 30.43 

ن كشف نبضات القلب هو من الكشوفاأب% 13.04

االختبارات البدنية من الكشوفات الصحية املنتهجة  أنفرتى % 

الكشوفات اليت تطبق على الالعب و  على أهم طالع املدريني إعدم  نوتدل هذه النتائج ع

جراء الفحص الطيب لالعب إتوجد فكرة ففي األندية اجلزائرية ال  عليه،اليت ميكن إجراءها 

  .امللزمون بالكشوفات الدورية مفكيف يف الفئات الصغرى مع أ�

30,43%

13,04%

4,34%

المراقبة الطبیة العامة

كشف نبضات القلب

اختبارات بدنیة 

ال اجابة

:الفصل الخامس 

الكشوفب متعلقة نتائج*

 دائرة نسبية

 سبمن خالل الن

0.05(مستوى الداللة 

وهذا يدل على )7.81(

 يفاملدربني املتمثلة 

13.04نسبة حني ترى 

% 4.34النسبة عن 

وتدل هذه النتائج ع

اليت ميكن إجراءها 

فكيف يف الفئات الصغرى مع أ�

  

  

المراقبة الطبیة العامة

كشف نبضات القلب

اختبارات بدنیة 

ال اجابة
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:ر عند التخطيط للبرامج التدريبية الخاصةالجوانب التي تأخذ بعين االعتبانتائج اإلجابة حول  * 

)حسب الرتبة(شبانيةيبني جوانب التخطيط للربامج التدريبية ال) 24(جدول رقم   

  )النسبة(الجوانب البدين  املهاري اخلططي النفسي املعريف

  

 الفئة

2 3 5 1 4 U10 

3 4 2 1 5 U12 

5 3 4 1 2 U14 

5 4 3 2 1 U16 

5 4 2 3 1 U18 

5 4 2 3 1 U20 

5 4 2 3 1 U23 

 المجموع 15 14 20 26 30

  الرتبة  2  1  3  4  5

ن أاملدربني ب اتجابإلحوصلة  متثل اليت و )24(رقم املالحظ من خالل النتائج املبينة يف اجلدول 

هو الذي يأخذ بعني االعتبار عند التخطيط للربامج التدريبية مث يأيت بعده اجلانب البدين  ةجانب املهار 

  .مث اجلانب اخلططي مث اجلانب النفسي و يف األخري اجلانب املعريف لالعبني 

لجانب املهاري يف عملية التخطيط لمدريب الفئات الصغرى يولون أمهية كبرية  أنعلى وهذا يدل 

عملية متكاملة وكل جانب من اجلوانب يكمل األخر ويتأثر  هذا األخري هو نأمع  ،ييبللربنامج التدر 

ن قراءة النتائج مع النظريات أحيث  ،لذا وجب إتباع معايري وأسس علمية عند التخطيط بدقة تامة ،به

ن املدرسة األمريكية يف الرياضة مثال تضعه أل تدل على اختالف واضح خصوصا من اجلانب النفسي،

أي تكوين  ىل أهداف خاصةإ يف املرتبة األوىل حىت قبل اجلانب التقين أو املهاري  ألجل الوصول

على عكس  املدرسة الشرقية اليت كانت سابقا تويل  اهتمام كبري  ،شخصية رياضية بسمات قوية

اجلوانب اليت  همأن أجلانب املرفوبدين رغم أ�ا ابتعدت عن ذلك يف اآلونة األخرية وهلذا ميكننا القول ببا
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ترتيب اجلوانب ن وهذا يعين أ ،كما يعرف باجلانب النفسوحركي  أوجيب مراعا�ا هي اجلانب النفسوتقين 

دول البعيد عن املعطيات النظرية وحىت التطبيقية املعمول �ا يف  هو األخر يف التخطيط الرياضي يبقى

  . جنبيةاأل

صفات الالعب  في البرنامج التدريبي لتطويرطرق التدريب المستخدمة  أهمب متعلقة نتائج*

:ةالكروي  

  تدريب الصفات الرياضيةطرق التدريب املستخدمة يف برنامج يبني ) 25(جدول رقم 

الجانب  Ki2محسوبة Ki2ةجدولي Α القرار

 النفسي

الجانب 

 الخططي

 الجانب

 المهاري

 الجانب

 البدني

  التدريبجوانب    

    طرق التدريب 

 

تدريب فتري و  11 00 00 00 58,20 21,03 0,05 دال

 التكراري

طريقة اللعب  و  02 13 11 00

 التكراري

 التدريب المدمج 00 00 02 00

 اختبارات نفسية  00 00 00 05

  ال اجابة 10 10 10 18

 المجموع 23 23 23 23

لصاحل القيمة الكربى  إحصائيةداللة و ذ اختالفنالحظ وجود  أعاله امن خالل النتائج احملصل عليه

  Ki2اكرب من  )58.20(احملسوبة Ki2 أنحيث ) 15(ودرجة احلرية ) 0.05(عند مستوى الداللة 

و  بني طرق التدريب  تأثريهناك  وهذا يعين أنأي ال توجد استقاللية بني املتغريين  )21.03(اجلدولية

  .)النفسية البدنية و املهارية و اخلططية و (اجلوانب 

على  تأثريجبميع طرق التدريب الن كل طريقة هلا  ان يكون ملمأن املدرب جيب أيدل على ما  وهذا

التحكم يف كل عدم حد الطرق التدريبية بالوضع غري الصحيح و أاستعمال فلذا  ،حد اجلوانب لالعبأ

مرحلة من التدريب ومكوناته يؤثر بطريقة سلبية على الالعب فكل جانب يكمل األخر وكل طريقة 

يف طرق  جابات املدربني خلطا واضحاإكما نلمس يف  ،اخلاص ويف فرتات معينة تأثريهاتدريبية هلا 
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ه الطريقة تستعمل لدمج ن هذأستعمال التدريب املدمج يف اجلانب اخلططي مع العلم إمثال ف ،التدريب

كما نستنتج أيضا إمهال اجلانب ) بدين ،مهاري،خططي(يف احلصة التدريبية الواحدة  أهدافعدة 

ومن هنا   ،وذلك من النسبة الكبرية للمدربني الذين ال يعرفون حىت طرق تنمية هذه الصفة ،النفسي

  .يبيةيتبني لنا نقص التكوين للمدربني وعدم معرفة خصائص الطرق التدر 

:الجانب المعتمد عليه أثناء انتقاء الالعبين الناشئينب متعلقة  نتائج*  

  )حسب التكرار(انتقاء الالعبني الناشئني جوانبيبني  ) 26(جدول رقم 

  القرار

  

α  جدوليةKi2  محسوبةKi2  الجوانباملورفولوجي   البدين التقين النفسي االجتماعي  

 الفئة      

غير 

  دال

0,05 36,42  16,49  9 7 16 4 7 U10 

9 7 16 9 8 U12 

6 9 18 15 12 U14 

6 10 19 16 13 U16 

6 13 19 17 15 U18 

5 13 20 17 14 U20 

6 12 20 18 14 U23 

 المجموع  83  96  128  71 47

 إحصائيةداللة و ذ اختالفنالحظ عدم وجود  )26(رقم  يف اجلدول امن خالل النتائج احملصل عليه

  Ki2اصغر من )16.49(احملسوبة  Ki2  أنحيث ) 28(ودرجة احلرية ) 0.05(عند مستوى الداللة 

استقاللية بني متغري الصنف و متغري اجلوانب املعتمد هناك  أنوهو ما يدل على  )36.42(اجلدولية 

ن اجلانب التقين هو اجلانب املعتمد عليه أيرون ب أ�م إال، املدربني إجابات االنتقاء حسب أثناءعليها 

مث   املورفولوجييف عملية انتقاء الالعبني الناشئني مث يأيت اجلانب البدين يف املرتبة الثانية وبعده اجلانب 

  .اجلانب االجتماعي  األخرياجلانب النفسي ويف 

بقدر ما صنف الالعبني  تباربعني االع أخذتوهذا يينب أن يف عملية االنتقاء يف النوادي اجلزائرية ال 

نتقاء الالعبني إتقين هو املعيار األساسي يف عملية ن اجلانب الأنجد ف ،اجلانب املعتمد عليهب تأخذ



 

 

مكملة لبعضها البعض ولكل أل�ا 

ال يؤخذ ) u10،u12(عي يف الفئات الصغرى 

ويأيت يف املرتبة الثالثة يف املدرستني الشرقية والغربية 

يف املدرسة ) (u10وكذلك يف فئة 

الشرقية يعتمد على اجلانب املرفولوجي كأساس يف عملية االنتقاء أما املدرسة الغربية  تعتمد على اجلانب 

يف االنتقاء   اجلوانبمثال يكون ترتيب 

ومن هنا يتبني املستوى العلمي للمدرب الذي يعاين من نقص كبري و كذا عدم تطبيق األسس 

  

و معايري االنتقاء

عند  إحصائيةداللة  اختالف ذو

  Ki2صغر من أ )1.51(احملسوبة 

% 26.08 جند نسبة حبيث املدربني

17,39%

34,78%

 ومناقشة النتائج عرض:
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أل�ا ككل مجيع اجلوانب   تؤخذن أجيب  مع أنه  ،مقارنة باجلوانب األخرى

عي يف الفئات الصغرى ، فاجلانب االجتمااألخرىجانب تأثري على اجلوانب 

ويأيت يف املرتبة الثالثة يف املدرستني الشرقية والغربية كما أن اجلانب البدين مهم   أصال بعني االعتبار

وكذلك يف فئة  ،خصوصا من جانب التوجيه األويل مثال صفيت السرعة واملرونة

الشرقية يعتمد على اجلانب املرفولوجي كأساس يف عملية االنتقاء أما املدرسة الغربية  تعتمد على اجلانب 

مثال يكون ترتيب ) u10(نه يف فئة أالنفسي أي امليول خاصة و من هنا نستخلص 

  .البدين وأخريا النفسي  ،التقين ،املرفولوجي

   .مرفولوجي بنسبة قليلة ،بدين، تقين ،نفسي

ومن هنا يتبني املستوى العلمي للمدرب الذي يعاين من نقص كبري و كذا عدم تطبيق األسس 

  .على مستقبل الناشئ سلباالصحيحة يف االنتقاء مما يؤثر 

  :و معايير االنتقاء

و معايري االنتقاءأسس بني أمثلة عن ت) 22(رقم  نسبيةدائرة   

اختالف ذونالحظ عدم وجود  )22(يف الدائرة النسبية رقم بينةمن خالل النتائج امل

احملسوبة  Ki2  أنحيث ) 3(ودرجة احلرية ) 0.05

املدربني إجاباتيف  افروقهناك  أنوهو ما يدل على  ،

26,08%

21,73%

%

الكشوفات و االختبارات

الجانب المورفولوجي

الجانب التقني و المھاري

ال اجابة

:الفصل الخامس 

مقارنة باجلوانب األخرى

جانب تأثري على اجلوانب 

أصال بعني االعتبار

خصوصا من جانب التوجيه األويل مثال صفيت السرعة واملرونة

الشرقية يعتمد على اجلانب املرفولوجي كأساس يف عملية االنتقاء أما املدرسة الغربية  تعتمد على اجلانب 

النفسي أي امليول خاصة و من هنا نستخلص 

  :كاأليت 

املرفولوجي:املدرسة الشرقية  

نفسي:املدرسة الغربية 

ومن هنا يتبني املستوى العلمي للمدرب الذي يعاين من نقص كبري و كذا عدم تطبيق األسس 

الصحيحة يف االنتقاء مما يؤثر 

و معايير االنتقاءأسس  نتائج*

من خالل النتائج امل

0.05(مستوى الداللة 

،)7.81( اجلدولية

الكشوفات و االختبارات

الجانب المورفولوجي

الجانب التقني و المھاري

ال اجابة



 

 

% 21.73 نسبة نتقاء الالعبني فيما ترى

اجلانب التقين و  تعتمد على% 

  .اإلجابةعن % 34.78 النسبة املقدرة ب

أو تعتمد على ن نسبة قليلة اليت تعتمد على بطارية االختبارات 

يلمون  ال املستوى املعريف و العلمي للمدربني الذين

غلب املدربني هي أن املعيار الوحيد عند 

فقدان الالعبني  يؤدي إىلاعتمادهم على املالحظة مما يفقد عملية االنتقاء الدقة و املصداقية وهذا 

حول وجود أهداف يف كل فرتة من اخلطة السنوية كانت إجابة األغلبية بان النتائج 

:لتقويم لقياس مدى تحقيق  األهداف الموضوعة في البرنامج التدريبي

يف الربنامج التدرييب مدى حتقيق  األهداف

لصاحل  إحصائيةداللة  ختالف ذو

 )21.33(احملسوبة  Ki2ن أحيث 

 و الذين تقدر نسبتهم باملدربني 

% 21.73نسبة  أما ،يف الربنامج

4,34%

8,69%

21

 ومناقشة النتائج عرض:
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نتقاء الالعبني فيما ترىإمعيار يف يعتمدون على الكشوفات و االختبارات البدنية ك

% 17.39انتقاء الالعب الناشئ و أساسهو  املورفولوجي

النسبة املقدرة ب متنعتأيف كرة القدم فيما  ءىشاالننتقاء العب 

ن نسبة قليلة اليت تعتمد على بطارية االختبارات أيتبني لنا من خالل إجابات املدربني 

املستوى املعريف و العلمي للمدربني الذين ، وهذا راجع إىلأسلوب علمي يف عملية االنتقاء

ن املعيار الوحيد عند أومن هنا يتبني  ،االنتقاء و اليت بيناها يف الفصل النظري

اعتمادهم على املالحظة مما يفقد عملية االنتقاء الدقة و املصداقية وهذا 

  .على الذاتية يف االنتقاء نتيجة االعتماد

حول وجود أهداف يف كل فرتة من اخلطة السنوية كانت إجابة األغلبية بان النتائج فيما خيص اإلجابة 

  .ل إىل هذه األهدافو هي املعيار يف الوص

لتقويم لقياس مدى تحقيق  األهداف الموضوعة في البرنامج التدريبيا معاييربوجود

مدى حتقيق  األهدافلتقومي لقياس امعايري  وجود بنيت) 23(رقم 

ختالف ذوإنالحظ وجود )23(رقم  الدائرة النسبيةيف  مثلةمن خالل النتائج امل

حيث ) 3(ودرجة احلرية ) 0.05(القيمة الكربى عند مستوى الداللة 

املدربني  أغلبية إجابة أنوهذا يدل على  )7.81(اجلدولية 

يف الربنامج األهدافتقر بوجود معايري للتقومي والقياس يف حتقيق 

65,21%

21,73%

:الفصل الخامس 

يعتمدون على الكشوفات و االختبارات البدنية ك

املورفولوجين اجلانب أب

نتقاء العب إ يفاملهاري 

يتبني لنا من خالل إجابات املدربني 

أسلوب علمي يف عملية االنتقاء

االنتقاء و اليت بيناها يف الفصل النظري بأسس

اعتمادهم على املالحظة مما يفقد عملية االنتقاء الدقة و املصداقية وهذا 

نتيجة االعتماد املوهوبني

فيما خيص اإلجابة *

و هي املعيار يف الوص

بوجودتتعلق  نتائج*  

 

رقم  دائرة نسبية  

من خالل النتائج امل

القيمة الكربى عند مستوى الداللة 

اجلدولية   Ki2كرب من أ

تقر بوجود معايري للتقومي والقياس يف حتقيق % 65.21

نعم

ال

احیانا

ال اجابة
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 توجد هذه املعايري األحيانيف بعض  بأنه جاباتكانت قد أ  %8.69والنسبة  اإلجابةمتنعت عن إفقد 

  .د هذه املعايري و فنفت وج% 4.34نسبة  أماللتقومي 

قياس مدى حتقيق األهداف قصد معايري للتقومي ن التخطيط املنهجي من خالل وضع أوهنا يتبني 

يساعد املدرب على تقييم عمله ومعرفة النقائص واالجيابيات والوصول إىل  املوضوعة يف الربنامج التدرييب

كما تبني هذه املعايري سياسة النادي يف جمال   ،األهداف املسطرة واالبتعاد عن العشوائية يف عمله

وكذا اعتماده على الرصيد العلمي و املعريف  هتمامه بالفئات الصغرىإمدى و  واحرتافيته التكوين

  .للمؤطرين من خالل عملية التقييم و التقومي

  :مدى تحقيق  األهداف الموضوعة في البرنامج التدريبي معايير لقياسال نتائج*

  يف الربنامج التدرييب سطرةمدى حتقيق  األهداف امل معايري قياسأمثلة عن  يوضح)27(جدول رقم

الجانب  Ki2محسوبة Ki2جدولية α القرار

 المعرفي

قاييس م(

تناول 

املعلومات 

اخلاصة 

) باللعبة  

الجانب 

 النفسي

االختبارات (

 النفسية

 سمقايي(

السمات 

)الشخصية  

الجانب 

 الخططي

املالحظة (

و التموقع 

يف 

)امللعب  

الجانب 

 المهاري

االختبارا(

ت التقنية 

)بالكرة  

الجانب 

البدني 

االختبارا(

ت 

)البدنية  

 الجوانب

 

 

 البلد

 

غير 

 دال

 اجلزائر 14 13 09 06 04 39, 0 9,49 0,05

 تونس 07 06 06 04 02

 إحصائيةداللة  وذ ختالفإنالحظ عدم وجود )27(رقم  من خالل النتائج احملصل عليه يف اجلدول 

  Ki2صغر من أ )0.39(احملسوبة  Ki2  أنحيث ) 4(ودرجة احلرية ) 0.05(عند مستوى الداللة 

و  )تونس –اجلزائر (ستقاللية بني متغري املنطقة اجلغرافية إوجود  وهو ما يدل على )9.49(اجلدولية 

مل يتميز أي املدربني يف كل بلد حبيث  إجابات متغري معيار قياس حتقيق األهداف املسطرة وهذا حسب 

  . األهدافبلد جبانب معني كمؤشر قياس لتحقيق 
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  :عرض و تحليل نتائج العينة التونسية/1-2

  :التقويم العام محورأسئلة /1- 1-2

لمدربني التونسيني بغرض الوقوف على نقاط قوة لجلزائريني مت تقدميه للمدربني انفس االستبيان املوجه 

ملعرفة وضعف كل من تكوين العيب كرة القدم اجلزائريني والتونسيني والتمكن من حتقيق املقارنة املرجوة 

  .تباعد التكوين بينهما أوحقيقة تقارب 

 :المحصلة التدريبية مستوى الشهادة وطبيعة  نتائج*

  احملصلة التدريبية مستوى الشهادة ويبني طبيعة ) 28(جدول رقم 

تكرار  Ki2محسوبةال Ki2جدوليةال α لقرار

 متوقع

  السؤال الشهادة تكرار

  طبيعة الشهادة أكاديميةشهادة  03 3،75 4، 11 7،81 0،05  دال

 شهادة مهنية 03 3،75

 أكاديمية مهنية 09 3،75

 دون شهادة 00 3،75

  المجموع 15 15

  غير دال

0،05 

 

 

مستوى  مستشار رياضي 01 2،14 6،90 12،59

 ليسانس 01 2،14  الشهادة

 تقني سامي 00 2،14

 شهادة أخرى 04 2،14

2.14 02 Caf c  

2،14 04 Caf b  

2،14 03 Caf a  

  المجموع 15 15
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  حول طبيعة الشهادة ات املسجلةاإلجاب يف شطر )28(رقم  يف اجلدول امن خالل النتائج احملصل عليه

ودرجة ) 0.05(لصاحل القيمة الكربى عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة  ختالف ذوإوجود نالحظ 

 أنوهو ما يدل على  )7.81(اجلدولية   Ki2كرب من أ )11.4( احملسوبة Ki2  أنحيث ) 3(احلرية 

علي نسبة يف النوادي أميثلون مهين  أكادمييشهادة  لديهمالذين إال أن ميتلكون شهادات خمتلفة املدربني 

وفيما  فيحملون شهادة مهنية  األخرى% 20 أماملون شهادة أكادميية حي  %20و % 60الرياضية 

داللة إحصائية عند مستوى  اختالف ذونالحظ عدم وجود  حول مستوى الشهادة اإلجابةخيص 

اجلدولية   Ki2صغر من أ )6.90(احملسوبة  Ki2حيث أن  ) 6(ودرجة احلرية ) 0.05(الداللة 

لديهم مستشار جند من  فاملدربون لديهم مستوي الشهادة خيتلف من واحد إىل أخر حيث) 12.59(

حيملون شهادات % 26.66 يف حني جند النسبة% 6.66 معرب عنهم بالنسبةرياضي شهادة ليسانس

% 20و) caf b(لديهم  %26.66 و)  caf c(حيملون شهادة من نوع % 13.33 نسبةأخرى و 

   .)caf a(شهادة لديهم 

ن نسبة التحصيل العلمي لدى املدربني التونسيني أفضل بقليل إذ أ�م أومقارنة بالنوادي اجلزائرية لوحظ 

من الكل احلاصلون على شهادات أكادميية مهنية أو على األقل أكادميية  %80سجلوا ما جمموعهم 

  .للجزائريني بنفس الشهادات %70مقارنة مبا جمموعه 

ن النوادي التونسية تعتمد على مزيج من املدربني الذين لديهم شهادات أكادميية و أعلى وهذا يدل 

مما يبني االجتاه الذي تسلكه هذه النوادي يف جمال التكوين للفئات الصغرى  مهنية يف نفس الوقت 

  .باعتمادها على الرصيد العلمي و املعريف للمدرب

  

 

 

 



  

  

  بنيمدربلل مستويات املمارسة الكروية

عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة 

وهو )9.49(اجلدولية   Ki2صغر من 

رة القدم حيث جند ك  لعبةاملستوى الذي مارس فيه املدرب 

نفس النسبة احملرتفة الوطنية  و  األقسام

العبني يف  كانوا% 20يف حني جند

املقارنة النسبية و العددية مع اجلزائر ملستوى املمارسة الكروية للمدرب أثبتت هي األخرى إضافة نوعية 

منهم سبق هلم محل األلوان الوطنية التونسية وحيملون صفة 

بالتأكيد ذلك  ذاوه  ،الالعب الدويل على خالف العينة اجلزائرية اليت مل نسجل �ا وال العب دويل

على العبني بالفائدة على جمال التكوين لشبان كرة القدم التونسيني بسبب توجه االعتماد 

  .ن مل يكن أكثر من حيث التحصيل العلمي

العب دولي العب بالقسام 
االحترافیة

46,66%
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  :الذي وصل اليه المدرب في ممارسة كرة القدم مستوى

مستويات املمارسة الكرويةميثل ) 24(رقم  مدرج تكراري

داللة  اختالف ذونالحظ عدم وجود  أعاله بينةمن خالل النتائج امل

صغر من أ )8.4(احملسوبة  Ki2  أنحيث ) 4(ودرجة احلرية 

املستوى الذي مارس فيه املدرب هناك تنوع من حيث 

األقسامالعبني يف  كانوا% 13.33بني دوليني وعكانوا ال

يف حني جند اجلهوية والوالئية  األقسامكرة القدم يف   مارسوامن املدربني الذين 

  .مل ميارسوا كرة القدم % 6.66نسبة و   بيةان

املقارنة النسبية و العددية مع اجلزائر ملستوى املمارسة الكروية للمدرب أثبتت هي األخرى إضافة نوعية 

منهم سبق هلم محل األلوان الوطنية التونسية وحيملون صفة  %46ن أملدريب األندية التونسية حبكم 

الالعب الدويل على خالف العينة اجلزائرية اليت مل نسجل �ا وال العب دويل

بالفائدة على جمال التكوين لشبان كرة القدم التونسيني بسبب توجه االعتماد 

ن مل يكن أكثر من حيث التحصيل العلميإى األقل مهنيا دوليني ومكونني  عل

العب بالقسام 
االحترافیة

العب بالقسام 
الجھویة

العب في مرحلة 
الشبان

لم یمارس

13,33% 13,33%

20%

6,66%

:الفصل الخامس 

 

 

مستوىال نتائج*  

مدرج تكراري

من خالل النتائج امل

ودرجة احلرية ) 0.05(

هناك تنوع من حيث  أنما يدل على 

كانوا ال% 46.66

من املدربني الذين 

انالشبمرحلة الفئات 

املقارنة النسبية و العددية مع اجلزائر ملستوى املمارسة الكروية للمدرب أثبتت هي األخرى إضافة نوعية 

ملدريب األندية التونسية حبكم 

الالعب الدويل على خالف العينة اجلزائرية اليت مل نسجل �ا وال العب دويل

بالفائدة على جمال التكوين لشبان كرة القدم التونسيني بسبب توجه االعتماد  أكثريعود 

دوليني ومكونني  عل

  

  



  

  للمدربني الكروية

سنوات املمارسة لكرة  أنتبني املدربني 

الذين مل  أما% 6.66سنوات ممثلة بنسبة 

الفئات الصغرى داخل النوادي التونسية من 

هذا  من بنيتوي ،مما خيدم التكوين الرياضي

لفئات بايف التدريب وكذا االهتمام الكبري 

86,66
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  :سنوات الممارسة

الكروية سنوات املمارسة عدد ثلمت) 25(رقم  دائرة نسبية

املدربني  إجاباتمن خالل  الدائرة النسبية أعالهيف 

سنوات ممثلة بنسبة  5و% 86.66سنوات ممثلة بنسبة  7

  %.6.66فهي ممثلة بنسبة  نشاط كرة القدم

الفئات الصغرى داخل النوادي التونسية من  ووهذا يدل على التجربة امليدانية الكبرية اليت يتمتع �ا مدرب

مما خيدم التكوين الرياضي ،من هذه اللعبة ملكرة القدم وتشبعه

يف التدريب وكذا االهتمام الكبري  احملرتفة التونسية املتبعةوالتخطيط املنهجي لألندية 

6,66%
6,66%

66%

لم یمارس 

سنوات 5

سنوات فمافوق 

:الفصل الخامس 

 

 

سنوات الممارسة نتائج*

دائرة نسبية

يف  مثلةالنتائج امل إن

7من  ألكثرالقدم 

نشاط كرة القدم ميارسوا

وهذا يدل على التجربة امليدانية الكبرية اليت يتمتع �ا مدرب

لكرة القدم وتشبعه مخالل ممارسته

والتخطيط املنهجي لألندية  اإلسرتاتيجية

  .الشبانية

  

  

  

  

لم یمارس 

  5

سنوات فمافوق 7   



  

  سنوات اخلربة يف جمال تكوين الالعبني الشبان

عند  إحصائيةداللة  اختالف ذو

اجلدولية   Ki2اصغر من )4.44

  األنديةللمدربني يف جمال التكوين  داخل 

 10 إىل 5لديهم خربة  من  % 

 سنة 15من  أكثرميلكون خربة 

الرصيد  أمهيةمدى  كما يدل على

ن هذا ا�ال ليس حكر على ذوي اخلربات الكبرية 

يف عمله يف تدريب الفئات  امرجع

ن التجارب  واخلربات امليدانية تبقى 

 %60يف االعتماد على انتداب مدريب الفئات الشبانية أين سجلنا ما يصل تقريبا إىل 

فقط لدى %47من مدريب الفئات الصغرى جتاوزت خرب�م امليدانية العشر سنوات يف امليدان مقابل 

سنوات5الى  1من 

26,66%
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  :سنوات الخبرة في مجال تكوين الالعبين الشبان

سنوات اخلربة يف جمال تكوين الالعبني الشبان ميثل عدد) 26(رقم  مدرج تكراري

اختالف ذونالحظ عدم وجود ) 26(رقم  شكليف ال مثلةمن خالل النتائج امل

4.44(احملسوبة  Ki2  أنحيث ) 3(ودرجة احلرية ) 0.05

للمدربني يف جمال التكوين  داخل  ربات املكتسبةاخل يفهناك تنوع  أنوهو ما يدل على 

% 13.33سنوات و  5 إىل 1لديهم خربة من % 26.66

ميلكون خربة % 46.66سنة و  15اىل 10لديهم خربة من % 13.33

كما يدل على ،يف جمال التكوينوهذا يدل على تنوع خربة املدربني الذين يشتغلون 

ن هذا ا�ال ليس حكر على ذوي اخلربات الكبرية أ لبيانات املمثلة أعالهفاملالحظ من ا

امرجع هي األخرى تشكلالكفاءة العلمية اليت يكتسبها املدرب 

ن التجارب  واخلربات امليدانية تبقى أعلمية إال الربات اخلدي يف املدربني ذو الصغرى وهذا يبني ثقة النوا

يف االعتماد على انتداب مدريب الفئات الشبانية أين سجلنا ما يصل تقريبا إىل 

من مدريب الفئات الصغرى جتاوزت خرب�م امليدانية العشر سنوات يف امليدان مقابل 

الى  5من 
سنوات10

سنة 15الى  10من  سنة 15اكثر من 

13,33% 13,33%

46,66%

:الفصل الخامس 

 

 

سنوات الخبرة في مجال تكوين الالعبين الشبان نتائج*

مدرج تكراري

من خالل النتائج امل

0.05(مستوى الداللة 

وهو ما يدل على )7.81(

26.66حيث جند 

13.33سنوات و 

وهذا يدل على تنوع خربة املدربني الذين يشتغلون 

فاملالحظ من ا ،املعريف للمدرب

الكفاءة العلمية اليت يكتسبها املدرب  إمناو 

الصغرى وهذا يبني ثقة النوا

يف االعتماد على انتداب مدريب الفئات الشبانية أين سجلنا ما يصل تقريبا إىل مقياس أساسي 

من مدريب الفئات الصغرى جتاوزت خرب�م امليدانية العشر سنوات يف امليدان مقابل 

  . ة اجلزائريةاألندي
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  :أسئلة تقييم التكوين/2- 1-2

و   لتونسيةاألندية ابهذا احملور أردنا ان نسلط الضوء على وضعية التكوين للفئات الصغرى  لمن خال

للدولتني من حيث عمق الثقافة الكروية املؤسسة على  و الواقع الذي يعيشه جمال التكوينمقارنة نتائجه 

  .املادية و البشرية املسخرة  اإلمكاناتالبنية التحتية و 

و أهم  اقع التكوين الرياضي للفئات الصغرىو و  التونسيةتقييم واقع نوادي كرة القدم  نتائج *

  :التكوين الحالي بالنوادي مواطن النقص في

   الكروي �ااقع التكوين و و ميثل تقييم واقع نوادي كرة القدم التونسية ) 29(جدول رقم 

  السؤال العبارات التكرار تكرار متوقع Ki2محسوبة Ki2محسوبة Α القرار

تقيم واقع  في تراجع 00 3،75 9،78 7،81 0،05 دال

نوادي كرة 

  القدم التونسية

 في تحسن 08 3،75

 متوسط 05 3،75

 ال إجابة 02 3،75

 المجموع 15 15

غير 

 دال

تقييم واقع  في تراجع 03 5 2،8 5،99 0،05

التكوين 

للفئات 

  الصغرى

 في تحسن 08 5

 عادي 04 5

  المجموع 15 15

غير 

 دال

غياب  04 3،75 1،25 7،81 0،05

 المنشآت

أهم مواطن 

النقص في 

غياب دعم  05 3،75  التكوين

 الدولة

غياب  02 3،75

 التأطير

 ال إجابة 04 3،75

 المجموع 15 15
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واقع النوادي  عناإلجابة شطر وفيما خيص   )29(رقم  يف اجلدول اخالل النتائج احملصل عليهمن 

ودرجة ) 0.05(لصاحل القيمة الكربى عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة  اختالف ذونالحظ وجود 

حيث كانت إجابة )7.81(اجلدولية   Ki2اكرب من )9.78(احملسوبة  Ki2  أنحيث ) 3(احلرية 

النسبة  أما حتسنيف  التونسيةمستوى النوادي  أنترى ب % 53.33أغلبية املدربني و املتمثلة بنسبة 

  .اإلجابةعن % 13.33فيما امتنعت  فكان تقييمها باملتوسط% 33.33املتمثلة ب 

إحصائية  داللة اختالف ذونالحظ عدم وجود حول واقع التكوين للفئات الصغرى  اإلجابةوفيما خيص 

  Ki2صغر من أ) 2.8(احملسوبة Ki2حيث أن  ) 2(ودرجة احلرية ) 0.05(عند مستوى الداللة 

 % 20نسبة وهو ما يدل على أن هناك اختالف يف إجابات املدربني حيث جند  )5.99(اجلدولية 

فريونه % 26.66يرونه يف حتسن أما % 53.33واقع التكوين الرياضي يف تراجع وأن يرون منهم 

  .اعادي

 إحصائيةداللة  اختالف ذونالحظ عدم وجود  التكوينحول مواطن النقص يف  اإلجابةعن نتائج  أما 

  Ki2اصغر من )1.25(احملسوبة  Ki2  أنحيث ) 3(ودرجة احلرية ) 0.05(عند مستوى الداللة 

 أرجعتاملدربني حيث  إجاباتخمتلفة من خالل  أراءهناك  أنوهو ما يدل على )7.81(اجلدولية 

 الكايف تقدم الدعم ن الدولة الأترى ب% 33.33غياب املنشات داخل النادي و إىل% 26.66

  .مل جتب % 26.66النسبة  أماطري أغياب الت إىل أرجعته% 13.33 يف حني النسبةللنوادي 

 الإن مستوى النوادي التونسية حمصور يف جمال بني املتوسط و يف حتسن أنه بالرغم من أوهذا يدل على 

متأثرة بالوضع السياسي واالقتصادي لكن هذا مل مينعها تعيش بعض االضطرابات  األخرية اآلونةيف  أ�ا

فئات الصغرى بني واقع متوسط الوهذا انعكس على تكوين  ،من حتقيق النتائج على الصعيد اخلارجي

مدريب هذه أن ما ك   ،وخاصة يف ظل األوضاع األمنية املتدهورة بعض الشئ ،حنو التحسن إىل املضي

 وكذا غياب الدعم املادي من طرف الدولة  ةيف اهلياكل و املنشات الرياضي ان هناك نقصأالنوادي يرون 

يؤثر بطريقة مباشر على تدريب الفئات الصغرى وهذا بالرغم ما متتلكه هذه النوادي من بنية وهو ما 

  .حتتية خمصصة لتكوين الفئات الشبانية

  



  

  ؟ثل من يقدم تكوين نوعي أكثر

التكوين النوعي يكون على مستوى النوادي 

الرياضية هي اليت  األكادميية أنفرتى 

يف جمال ة وسياسة خمططة حن النوادي الرياضية التونسية تعمل بطريقة علمية واض

التكوين وكذا ما تسخره هذه األخرية من إمكانات مادية و بشرية لتدريب الفئات الصغرى وهذا أدى 

ن نظام املنافسة يسمح بتقييم العمل املنجز عكس 

26,66%

 النتائجو مناقشة  عرض:
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   :تكوين نوعي أكثر

ثل من يقدم تكوين نوعي أكثرمت) 27(رقم  دائرة نسبية

التكوين النوعي يكون على مستوى النوادي  أنتوضح  )27(رقم  دائرة النسبيةإن النتائج املبينة يف ال

فرتى % 26.66النسبة  أما% 73.33 معرب عنها ب

  .أكثرنوعي   ا

ن النوادي الرياضية التونسية تعمل بطريقة علمية واض

التكوين وكذا ما تسخره هذه األخرية من إمكانات مادية و بشرية لتدريب الفئات الصغرى وهذا أدى 

ن نظام املنافسة يسمح بتقييم العمل املنجز عكس أية  كما إىل توجه املدربني للعمل يف األند

  .األكادمييات واليت تشارك يف دورات و مباريات ودية  

73,33%

%

النوادي الریاضیة

االلكادیمیة الریاضیة  

:الفصل الخامس 

 

 

تكوين نوعي أكثرمن يقدم  نتائج*

إن النتائج املبينة يف ال

معرب عنها ب نسبةبالرياضية 

ايكون التكوين فيه

ن النوادي الرياضية التونسية تعمل بطريقة علمية واضأوهذا يدل على 

التكوين وكذا ما تسخره هذه األخرية من إمكانات مادية و بشرية لتدريب الفئات الصغرى وهذا أدى 

إىل توجه املدربني للعمل يف األند

األكادمييات واليت تشارك يف دورات و مباريات ودية  

  

  

  

  

النوادي الریاضیة

االلكادیمیة الریاضیة  



  

  كوين الالعب يف املدارس املتخصصة

داللة إحصائية  اختالف ذونالحظ وجود 

 Ki2  أنحيث ) 2(ودرجة احلرية 

جند  حبيث املدربني  إجابات ما يبني اختالف

عبني يف املدارس املتخصصة متوسط فيما ترى 

ن النوادي ليست لديها ثقة يف الالعبني املكونني داخل املدارس املتخصصة و 

كسب املال   إىلهذه األخرية إذ �دف 

جید

0%

 النتائجو مناقشة  عرض:

154 

  :مستوى تكوين الالعب في المدارس المتخصصة

كوين الالعب يف املدارس املتخصصةميثل مستوى ت) 28(رقم  مدرج تكراري

نالحظ وجود  )28(رقم  التكراري املدرجيف  مثلةمن خالل النتائج امل

ودرجة احلرية ) 0.05(ى الداللة لصاحل القيمة الكربى عند مستو 

ما يبني اختالفوهو  )5.99(اجلدولية Ki2اكرب من 

عبني يف املدارس املتخصصة متوسط فيما ترى تكوين الال أنمتفقون على  منهم 

  . ضعيفتكوين 

ن النوادي ليست لديها ثقة يف الالعبني املكونني داخل املدارس املتخصصة و أ تبنيي

إذ �دف  ،ذلك للنقائص اليت يأيت �ا الالعب املتخرج من هذه املدارس

  .ناهيك ن املستوى العلمي للمؤطرين الذين يعملون �ا

متوسط ضعیف

53,33%

46,66%

:الفصل الخامس 

 

 

مستوى تكوين الالعب في المدارس المتخصصة نتائج*

مدرج تكراري

من خالل النتائج امل

لصاحل القيمة الكربى عند مستو 

اكرب من  )7.60(احملسوبة

 %53.33نسبة 

تكوين  بأنه% 46.66

ي من قراءة النتائجو 

ذلك للنقائص اليت يأيت �ا الالعب املتخرج من هذه املدارس

ناهيك ن املستوى العلمي للمؤطرين الذين يعملون �ا فقط

  

  

  

  



  

  مدى مساعدة برنامج املنافسات مع التكوين

 أجابت بنعم %80أن نسبة  )

   . بعكس ذلك

برجمة منهجية مرتكزة على أسس علمية صحيحة للجامعة التونسية لكرة 

مبراعا�ا خلصائص هذه الفئات ووضع برنامج منافسة خيدم التكوين إال انه يف بعض 

 النتائجو مناقشة  عرض:
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  :مدى مساعدة برنامج المنافسات مع التكوين

مدى مساعدة برنامج املنافسات مع التكوين تبني) 29(رقم  دائرة نسبية

)29(رقم  دائرة النسبيةو املمثلة بالاملدربني  إجابات 

بعكس ذلك فأجابت% 20أي أن برنامج املنافسة يساعد يف التكوين أما 

برجمة منهجية مرتكزة على أسس علمية صحيحة للجامعة التونسية لكرة  بأن هناك 

مبراعا�ا خلصائص هذه الفئات ووضع برنامج منافسة خيدم التكوين إال انه يف بعض 

  .كتظاظ يف الربجمة خاصة يف العطل املدرسيةإحيان يكون هناك 

80%

20%

:الفصل الخامس 

 

 

مدى مساعدة برنامج المنافسات مع التكوين نتائج*

دائرة نسبية

 نالحظ من خالل

أي أن برنامج املنافسة يساعد يف التكوين أما 

 من النتائج نستنتج

مبراعا�ا خلصائص هذه الفئات ووضع برنامج منافسة خيدم التكوين إال انه يف بعض ، وذلك القدم

حيان يكون هناك األ

  

  

  

  

  

  

نعم

ال



  

  

  ميثل احللول العملية املقرتحة لتحسني آليات التكوين بالنوادي

 إحصائيةداللة  اختالف ذونالحظ عدم وجود 

  Ki2اصغر من )5.99(احملسوبة 

يرون  منهم %40 أناملدربني حيث 

بزيادة % 6.66 اقرتحت نسبة

جيب توفري املنشات والتمويل  

ترى بأنه جيب حتسني % 20 

هناك نقائص حتتاج هو أن بالرغم من االهتمام بالفئات الصغرى داخل النوادي التونسية إال ان املالحظ 

الفئة  اخلاص �ذهمن خالل التأطري اجليد 

 من منشات ه هذه األنديةلكتمت

جلوانب املذكورة خاصة يف ظل اعتمادها يف 

التأطیر الجید االھتمام بالفئات 

40%

 النتائجو مناقشة  عرض:
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  :الحلول العملية المقترحة لتحسين آليات التكوين بالنوادي

ميثل احللول العملية املقرتحة لتحسني آليات التكوين بالنوادي) 30(رقم  مدرج تكراري

نالحظ عدم وجود ) 30(رقم  درج التكرارييف امل بينةمن خالل النتائج امل

احملسوبة  Ki2  أنحيث ) 5(ودرجة احلرية ) 0.05(عند مستوى الداللة 

املدربني حيث  إجاباتهناك اختالف يف  أنوهو ما يدل على 

اقرتحت نسبة فيما التكوين آلياتطري اجليد من احللول العملية لتحسني 

 بأنهترى % 26.66النسبة املقدرة ب أما الشبابيةاالهتمام بالفئات 

 يف حني جندنسبةقرتحت بتعميم مراكز التكوين  إ% 

  .برنامج املنافسة ليتماشى مع الفئات الصغرى

بالرغم من االهتمام بالفئات الصغرى داخل النوادي التونسية إال ان املالحظ 

من خالل التأطري اجليد ف ،إىل آليات لرفع مستوى التكوين وخاصة العامل البشري

مت حيث أن ماوكذا زيادة الدعم املادي وزيادة املنشات واهلياكل الرياضية 

جلوانب املذكورة خاصة يف ظل اعتمادها يف ا ههذ يفنقص  هناكنه يبقى أإال  ،اهتمامها بالتكوين

  .العمل يف ظروف جيدة حتبذ األخرية ،التأطري على اخلربات األجنبية

االھتمام بالفئات 
الشبانیة

توفیر المنشات و 
التمویل المادي

تعمیم مراكز 
التكوین

تحسین برنامج 
المنافسة

6,66%

26,66%

6,66%

20%

:الفصل الخامس 

 

 

الحلول العملية المقترحة لتحسين آليات التكوين بالنوادي نتائج*

مدرج تكراري

من خالل النتائج امل

عند مستوى الداللة 

وهو ما يدل على  )9.49(اجلدولية

طري اجليد من احللول العملية لتحسني أالت أن

االهتمام بالفئات 

% 6.66املادي و

برنامج املنافسة ليتماشى مع الفئات الصغرى

بالرغم من االهتمام بالفئات الصغرى داخل النوادي التونسية إال ان املالحظ 

إىل آليات لرفع مستوى التكوين وخاصة العامل البشري

وزيادة املنشات واهلياكل الرياضية 

اهتمامها بالتكوينكذا   و

التأطري على اخلربات األجنبية
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  :المادية اإلمكاناتأسئلة الهياكل الرياضية و /3- 1-2

تأثري اهلياكل و املنشات الرياضية املوجودة يف النادي أردنا من خالل املعلومات ا�معة يف هذا احملور 

  .على مستوى التكوين 

  :مدى تماشي الدعم المادي مع المجهودات التي يبذلها مدرب الفئات الصغرى نتائج حول

ا�هودات اليت يبذهلا مدرب الفئات مدى متاشي الدعم املادي مع اإلجابة حول ميثل ) 30(جدول رقم 

  الصغرى

 العبارات التكرار النسبة المئوية

 نعم 01 6.66%

 ال 14 93.33%

  المجموع 15 100%

  

الدعم  بعدم متاشي املدربني  إجاباتمتثل % 93.33 املقدرة ب) 30(رقم  النسبة املبينة يف اجلدول إن

 تأجاب% 6.66 يف حني جند نسبةا�هودات املبذولة   مع الصغرىاملادي الذي يتلقاه مدرب الفئات 

  .تلك ا�هودات  املمنوح يتماشى  و الدعم املادي حيث ترى بانبنعم 

إال أ�ا ال تتماشى مع ما  ،ه من حوافز ماديةونيتلق بالرغم ماوهذا يدل على ان مدريب الفئات الصغرى و 

بالرغم من احرتافية النوادي التونسية يف هذا  لكه من جمهودات يف تدريب الفئات الشبانية وكذونيقدم

يف الدعم املادي للمدرب الذي يشتغل يف جمال التكوين  خاصة يف ظل النتائج  ان هناك نقصأا�ال إال 

  .اليت حيققها هذا األخري 
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  :مواطن النقص في سياسة التكوين بالكرة التونسيةأهم بين ت نتائج*

  مواطن النقص يف سياسة التكوين بالكرة التونسيةأهم ميثل ) 31(جدول رقم 

 مواطن النقص التكرار تكرار متوقع Ki2محسوبة Ki2جدولية Α القرار

االهتمام بمدرب  04 5 1،20 5،99 0،05 غير دال

 األكابر

نقص الدعم  04 5

 المادي

  االرتباط بالنتائج 07 5

  المجموع 15 15

  

 إحصائيةداللة  اختالف ذونالحظ عدم وجود ) 31(رقم  يف اجلدول  اعليه من خالل النتائج احملصل

  Ki2اصغر من )1.20(احملسوبة  Ki2  أنحيث ) 2(ودرجة احلرية ) 0.05(عند مستوى الداللة 

يرون  %26.66 أنهناك اختالف يف إجابات املدربني حيث  أنوهو ما يدل على  )5.99(اجلدولية

ن نقص الدعم املادي أب% 46.66فيما ترى  األكابرمواطن النقص هو االهتمام مبدرب  من بني أن

ترى بان الدعم % 26.66 النسبة املعرب عنها بهذه الفئة و  تكوينينعكس على  الشبابيةللفئات 

  .مرتبط بالنتائجلسياسة التكوين 

يبقى مدرب الفريق األول هو ذ إعربية ن فلسفة النادي ال تتغري بتغري البلد خاصة يف البلدان الأوهذا يبني 

 عدمصاغر تعترب سبب يف ن نقص امليزانية املقرتحة لفئة األأحاصل على حصة األسد يف النادي كما 

وكذا سياسة بعض النوادي يف حتفيز املدربني قد تكون سلبية ،هذه الفئة الكايف ملدرب األجرتقاضي 

ملرحلة ال حيب ربط املنح املادية مبا حيققه املدرب من نتائج خاصة يف اعتمادها على النتائج ألنه يف هذه ا

  . مما يؤثر بالسلب على السياسة املتبعة يف جمال التكوين فهذا يكون ملدرب فريق األكابر فقط 
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  :هاووضوح  مراكز التكوين الرياضية إنشاء قوانينوجود  نتائج حول*

  الكرويةإنشاء مراكز التكوين  ووضوح قوانني ميثل وجود ) 32(جدول رقم 

  السؤال العبارات التكرار تكرار متوقع Ki2محسوبة Ki2جدولية Α القرار

غير 

 دال

اإلجابة  نعم 09 5 20، 5 5،99 0،05

حول وجود 

قانون 

إلنشاء 

مراكز 

  التكوين

 ال 04 5

  ال اعلم 02 5

  المجموع 15 15

  

غير 

 دال

اإلجابة  واضحة 06 5 1،2 5،99 0،05

حول 

وضوح 

  القوانين

غير  06 5

 واضحة

  ال اعلم 03 5

  المجموع 15 15

  

مركز  إنشاءوجود قانون ينص على  يف شطر )32(رقم  يف اجلدول  امن خالل النتائج احملصل عليه

ودرجة احلرية ) 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة  اختالف ذونالحظ عدم وجود التكوين 

 من%60حيث جند  )5.99(اجلدولية  Ki2اصغر من )5.20(احملسوبة  Ki2  أنحيث ) 2(

بعدم  إجابات% 26.66مراكز التكوين فيما  إنشاءوجود قانون ينص على قروا بأ مناملدربني   إجابات

أما فيما خيص  ،ا علم بوجود القانونليس لديه% 13.66و ،هذه املراكز إنشاءوجود قانون ينص على 

 اختالف ذونالحظ عدم وجود مدى وضوح القوانني املشرعة اخلاصة يتكوين الالعبني  اإلجابة عن

اصغر )1.2(احملسوبة  Ki2  أنحيث ) 2(ودرجة احلرية ) 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة 

%  40 جنداملدربني حبيث  إجاباتهناك اختالف يف  أنوهو ما يدل على )5.99(اجلدولية   Ki2من 
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يف حني ترى بأن هذه القوانني ليست واضحة  األخرى%  40 هذه القوانني واضحة فيما أنمنهم يرون 

  .ليس لديها علم% 20 جند نسبة

اجلانب القانوين الذي بمن هذه النتائج يتضح لنا أن مدريب الفئات الصغرى ليست هلم دراية كافية 

هلم  الذين  ن هناك بعض املدربنيأحىت ولو  ،تكوين الالعبنيما إإما إنشاء مراكز التكوين أو خيص 

ن هذا يفسر عدم اهتمام مدريب الفئات الصغرى باجلانب التشريعي مما يفقدهم يف أإال  ،معرفة بالقوانني

جيعل رؤساها يتحكمون بعض األحيان حقوقهم املادية و املعنوية خاصة عند إبرام العقود مع النوادي ما 

  . يف مدريب الفئات الشبابية

مدى كفاية الهياكل الرياضية لتكوين  و المنشات الرياضية التي يمتلكها الناديب تتعلق نتائج*

  :الالعبين في أعلى المستويات

مدى كفاية اهلياكل الرياضية لتكوين  و ميثل املنشات الرياضية اليت ميتلكها النادي) 33(جدول رقم 

  الالعبني يف أعلى املستويات

  السؤال العبارات يوجد ال يوجد

00   المنشات التي  مالعب تدريب

 صالة جمباز   00  يمتلكها النادي 

00   مسبح 

00   ملعب رئيسي 

00    قاعة التقوية

 العضلية

00   فندق  

مدى كفاية هذه  كافية 03 20.00%

 غير كافية 12 %80.00  المنشات

  المجموع 15 100%
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ن النوادي متتلك مجيع أنالحظ   )33(رقم   يف اجلدول من النتائج احملصل عليها هو مبني من خالل ما

فيما خيص كفاية هذه أما  ،عملية التكوين لالعيب كرة القدم املنشآت الرياضية الالزمة واليت حتتاجها يف

لتكوين الالعبني يف  ن اهلياكل الرياضية غري كافيةأمن العينة ترى % 80فان نسبة من عدمها املنشات 

  .املستويات أعلىلتكوين يف ل ن اهلياكل املوجودة كافيةأب% 20نسبة  يف حني ترى  املستويات أعلى

غم من بالر ف اجلزائرية، نواديالمقارنة بوهذا يدل على مدى االحرتاف الذي وصلت إليه األندية التونسية 

غري كافية و ذلك إىل العدد الكبري و املتزايد  ان مدريب الفئات الصغرى يرو�أوجود اهلياكل الضرورية إال 

ن احتكاك هذه النوادي بالكفاءات األجنبية جعلها أكما   ،من املواهب واملمارسني هلذه اللعبة الشعبية

دربني التونسيني باخلارج وعود�م إىل وكذلك عمل امل ،ن تكون مثل النوادي األجنبيةتتطلع دائما أل

 نواديالوما متتلكه  اليت كانوا يعملون �ا النوادي متتلكهالنوادي التونسية  فرض عليهم املقارنة مبا 

  .التونسية

   :كفاية الهياكل عدم  أسباب نتائج*

  كفاية اهلياكل الرياضية عدم  أسباب ميثل) 34(جدول رقم 

تكرار  Ki2محسوبة Ki2محسوبة Α القرار

 متوقع

 األسباب  التكرار

نقص الهياكل  07 3،75 11،38 7،81 0،05 دال

 الرياضية

  سوء التنظيم 05 3،75

 عجز التمويل المادي 02 3،75

  ال دراية لي  01 3،75

  المجموع 15 15

  

لصاحل  إحصائيةداللة  اختالف ذونالحظ وجود ) 34(رقم يف اجلدول  امن خالل النتائج احملصل عليه

 )11.38(احملسوبة  Ki2  أنحيث ) 3(ودرجة احلرية ) 0.05(القيمة الكربى عند مستوى الداللة 



اهلياكل  أنون ير  %46.66بنسبة 

  التنظيمسوء  إىللعدم كفاية اهلياكل 

% 6.66 يف حني عجز التمويل املادي لبناء اهلياكل 

برجمة احلصص  يفنقص اهلياكل و سوء التنظيم 

عدد  تزايد إىل باإلضافة الرياضية،

كالرتجي الرياضي التونسي الذي ميتلك جمموعة 

ستغالل منشاته مرة يف األسبوع دون احلصول 

شعبية النادي والتوسع أكثر بني اجلماهري وحتصيل 

  :تونس

  

  غياب مراكز تكوين الالعبني يف تونس

80%
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بنسبة  املدربني أنوهذا يدل على  )7.81(اجلدولية

لعدم كفاية اهلياكل  أرجعت% 33.33 أما نسبةالرياضية غري كافية للتكوين اجليد 

عجز التمويل املادي لبناء اهلياكل  إىلالسبب  أرجعت% 13.33

  .باألسبابدراية  لديهم

نقص اهلياكل و سوء التنظيم  على أنن مجيع املدربني متفقون أبمن النتائج يتضح لنا 

الرياضية، من أهم األسباب اليت تؤدي إىل عدم كفاية اهلياكل

كالرتجي الرياضي التونسي الذي ميتلك جمموعة بالنادي خصوصا النوادي اليت هلا شعبية كبرية  

ستغالل منشاته مرة يف األسبوع دون احلصول إمن الرباعم تنشط حتت فرع رياضة وترفيه باسم النادي و 

شعبية النادي والتوسع أكثر بني اجلماهري وحتصيل على رخصة العب وهذا لسببني  ومها احلفاظ على 

 .  

تونسالمسؤول عن غياب مراكز تكوين الالعبين في 

غياب مراكز تكوين الالعبني يف تونس مسؤولية تبني) 31(رقم  دائرة نسبية

6,66%
13,33%

الوزارة

االتحادیة والوزارة

النادي

:الفصل الخامس 

 

 

اجلدولية  Ki2كرب من أ

الرياضية غري كافية للتكوين اجليد 

13.33 فيما كانت نسبة

لديهمليست منهم 

من النتائج يتضح لنا 

من أهم األسباب اليت تؤدي إىل عدم كفاية اهلياكل أحيانا التدريبية

بالنادي خصوصا النوادي اليت هلا شعبية كبرية   املنخرطني

من الرباعم تنشط حتت فرع رياضة وترفيه باسم النادي و 

على رخصة العب وهذا لسببني  ومها احلفاظ على 

 إضافيةموارد مالية 

المسؤول عن غياب مراكز تكوين الالعبين في  من نتائج حول*

دائرة نسبية

الوزارة

االتحادیة والوزارة



غياب  ترجع سببمن  العينة 

 يةاملسؤول يتشاركان يف حتمل االحتادية والوزارة 

  .جع السبب إىل الوزارة

ن معظم أن املسؤول األول عن غياب مراكز التكوين هو النادي حبيث جند 

ن إنشاء هذه املراكز هو من أالنوادي التونسية رؤساءها هم رجال أعمال وهم من أبناء النادي و 

مها املؤسسات ب إىل الوزارة و االحتادية حيث 

 .مدربينا الذين يرون عكس ذلك

  

  ميثل وجود ميزانية خاصة للفئات الشبابية

لصاحل القيمة الكربى عند  إحصائية

اجلدولية   Ki2اكرب من  )10.32

د ميزانية خاصة  و وجب تقر60%

 يف حنيتكون هناك ميزانية  األحيان

  .مل جتب عن السؤال

نعم

60%

 النتائجو مناقشة  عرض:

163 

من  العينة % 80 إنف) 31(رقم  دائرة النسبيةيف ال بينةمن خالل النتائج امل

االحتادية والوزارة  أنفرتى % 13.33نسبة ال أما ،إىل النادي

جع السبب إىل الوزارةفرت  % 6.66 سبةفيما النيف تونس عن غياب مراكز التكوين 

ن املسؤول األول عن غياب مراكز التكوين هو النادي حبيث جند أيتبني لنا من نتائج اجلدول ب

أالنوادي التونسية رؤساءها هم رجال أعمال وهم من أبناء النادي و 

ب إىل الوزارة و االحتادية حيث ت السبفيما كانت نسبة قليلة أرجع 

مدربينا الذين يرون عكس ذلك أغلبية يتناىف مع أراء، و هو ما الوصية على تطور كرة القدم يف تونس

  :الشبابيةوجود ميزانية خاصة للفئات 

ميثل وجود ميزانية خاصة للفئات الشبابية) 32(رقم  مدرج تكراري

إحصائيةداللة  اختالف ذونالحظ وجود  أعاله مثلةالنتائج امل

10.32(احملسوبة Ki2 أنحيث ) 3(ودرجة احلرية ) 0.05

60نسبة يف و املمثلة املدربني  أغلبية إجابة أنوهذا يدل على 

األحيانيف بعض  بأنه يرون هممن% 20نسبة  أما

مل جتب عن السؤال% 6.66النسبة بال فيما  م كانتفإجابا�

ال احیانا عدم االجابة

13,33%

20%

6,66%

:الفصل الخامس 

 

 

من خالل النتائج امل

إىل النادي مراكزالتكوين

عن غياب مراكز التكوين 

يتبني لنا من نتائج اجلدول ب

النوادي التونسية رؤساءها هم رجال أعمال وهم من أبناء النادي و 

 ،ختصاص الناديإ

الوصية على تطور كرة القدم يف تونس

وجود ميزانية خاصة للفئات  نتائج*

مدرج تكراري

النتائج املمن خالل 

0.05(مستوى الداللة 

وهذا يدل على )7.81(

أما الشبابيةللفئات 

فإجابا�% 13.33
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من وذلك  ،وهذا يدل على االهتمام الكبري الذي توليه األندية التونسية مبجال التكوين للفئات الصغرى

وكذا  ،ختتلف من نادي ألخر حسب إمكانيات هذا األخري رغم أ�اختصيص ميزانية هلذه الفئات خالل 

، كما نلمس طبيعة النادي أي هناك نوادي متخصصة بالتكوين وتصدير العبيها لألندية األخرى

  .أخر ونادي ختالفا حىت يف نوعية املدربني بني إ

  :أسئلة تأطير التكوين/4- 1-2

التأطري الذي حييط مبسار التكوين للفئات الصغرى تربز أمهية هذا احملور يف تسليط الضوء على نوعية 

 .ومدى االهتمام الذي تلقاه داخل النوادي

  :كوينفي مجال الت نالشبا تدريب لممارسة مهنة المدربين تكوينمدى كفاية مدة متعلقة ب  نتائج*

   يف جمال التكوينمدة تكوين املدربني كفاية  مدى ميثل) 35(جدول رقم 

تكرار  Ki2محسوبة Ki2جدولية Α القرار

 متوقع

  السؤال العبارات التكرار

مدى كفاية  نعم 03 5 4،80 5،99 0،05 غير دال

مدة تكوين 

  المدرب

 نوعا ما 09 5

 ال 03 5

  المجموع 15 15

سنة إلى  03 3،75 10،32 7،81 0،05 دال

 سنتين

المدة الكافية 

لتكوين 

سنوات 4 02 3،75  المدرب 

 5إلى 

 5أكثر من  01 3،75

 سنوات

  ال دراية لي   09 3،75

  المجموع 15 15
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فيما خيص مدى كفاية مدة التكوين اليت يتلقاها  )35(رقم  يف اجلدول امن خالل النتائج احملصل عليه

) 2(ودرجة احلرية ) 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة  ذواختالف عدم وجود  املدرب نالحظ

املدة  أنيرون %  20فالنسبة  ،)5.99(اجلدولية   Ki2صغر من أ )4.80(احملسوبة  Ki2  أنحيث 

يف  نوعا ما كافية بأ�ا منهم %60 ةإجابكافية لتدريب الفئات الصغرى فيما اليت يتكون فيها املدرب  

نالحظ وجود   ،مدة التكوين الكافية للمدرب اإلجابة يف شطرا مأ ،يست كافيةل بأ�اترى % 20حني 

) 3(ودرجة احلرية ) 0.05(داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند مستوى الداللة  ختالف ذوإ

ن معظم أدل على وهو ما ي) 7.81(اجلدولية  Ki2اكرب من )10.32(احملسوبة  Ki2حيث أن  

يرون أن %  20 نسبة أما% 60دراية مبدة التكوين الكافية وهي متمثلة يف نسبة م املدربني ليست هل

سنوات  5اىل 4ن أب% 13.33سنتني  كافية من التكوين للمدرب لتدريب الفئات الصغرى فيما رأت

سنوات هي  5يرون أن أكثر من % 6.66و ،من التكوين تكفي للممارسة تدريب الفئات الصغرى

  .مارسة التدريب للفئات الشبابية كوين ملاملدة الكافية من الت

كل ما كانت مدة تكوين املدرب اليت خيضع هلا كبرية كل ما زاد ذلك يف ذن قراءة للنتائج تبني أنه  إ

ن معظم ألذا جند  ،نه حيتك بفئات صغرى تسيطر عليها تغريات عمرية كثريةأسهولة عمله خاصة 

ن يف عامل التدريب وخاصة يف جمال التكوين يوجد أيرون  إذ املدربني دائما يطالبون باملزيد من التكوين

ن املالحظ من إجابات املدربني عدم إدراكهم للمدة الكافية من التكوين اليت جيب إال أ  ،دائما اجلديد

االحتادية الفرنسية تويل فمثال  اجلزائرية، نواديالدريب مب مقارنةن يتلقاها مدريب الفئات الصغرى وهذا أ

ن تتوفر يف املدرب قبل أوذلك بوضع شروط خاصة جيب ربى لتكوين هذه الفئة من املدربني أمهية ك

 يؤدي إىلمما )تربصات املدربني=املديرية الفنية =موقع االحتادية الفرنسية (دخوله إىل الرتبص التكويين 

  . يؤثر على تدريب الفئات الصغرى وهذا ماوجود فروق بني مستوى املدربني امليداين و املعريف 
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مدى  و نمط المدرب المناسب لإلشراف على تكوين الفئات الصغرى في تونسحول  نتائج*

  :تماشي مضامين تكوين المدرب الحالية مع مستجدات تكوين العبي كرة القدم

تكوين احلالية المدى متاشي مضامني  وتكوين يف تونس للمنط املدرب املناسب ميثل )36(جدول رقم 

  مع مستجدات تكوين العيب كرة القدم

  السؤال النمط التكرار النسبة المئوية

نمط المدرب  العبين قدامى 00 00

 ذوي شهادات عالية 02 %13.33  المناسب للتكوين

العبين قدامى و  13 86.66%

 ذوي شهادات عالية

 مدربين شباب 00 00

 مدربين مخضرمين 00 00

  المجموع 15 100%

مدى تماشي   في الصميم 03 20.00%

مضامين تكوين 

المدرب مع 

مستجدات 

  الحالية لالعب

 بعيدة 01 6.66%

 مقبولة 11 73.33%

  المجموع 15 100%

  

 يتبني أن يف جمال التكوين للعملاملناسب  املدرب حول منط) 36(رقم  من خالل النتائج يف اجلدول

ن النمط املناسب الصغرى هو العبني قدامى متحصلني أب ترى% 86.66املقدرة ب  املدربني نسبة

النمط  يشكلونفرتى أن املدربني ذوي الشهادات العليا % 13.33 نسبة أما ،على شهادات عليا

العيب   عحول متاشي مضامني التكوين احلالية م اإلجابةوفيما خيص  ،املناسب للمدرب املوجه للتكوين

من العينة ترى بأن متاشي تكوين املدرب  مع مستجدات تكوين % 73.33ن النسبة أكرة القدم جند 

بان املضامني التكوينية احلالية للمدرب و تكوين الالعبني يف  ترىفهي % 20نسبة  أماالالعبني مقبول 
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ستجدات تكوين عن م ن هذه املضامني بعيدةأب مفكانت إجابتهمنهم  %6.66النسبة ماأالصميم 

  .العيب كرة القدم

ن النوادي التونسية تعطي أمهية كبرية للعلم جبانب اخلربة وهذا من خالل النمط املناسب أوهذا يدل على 

ن أليبقى املدرب دائم االتصال مع املستجدات التدريبية احلديثة كما  كذلك ،للعمل يف جمال التكوين

نية يف تونس يعترب تكوين عايل املستوى لذا حيتاج املدرب التكوين الذي خيضع له مدرب الفئات الشبا

املستجدات احلديثة اليت خيضع هلا تكوين العب كرة القدم اليوم وهذا ما  حملاكاةالرصيد املعريف والعلمي 

جيعله جيدد معارفه ومعلوماته لذا يتطلب مستوى علمي ومعريف ليكون مواكب للتطورات احلاصلة يف 

  .جمال التدريب 

  :و التأطير الكافي لها وجود إدارة رياضية خاصة لمتابعة الفئات الشبابية اإلجابات حول نتائج*

  و التأطري الكايف هلا ميثل وجود إدارة رياضية خاصة ملتابعة الفئات الشبابية) 37(جدول رقم 

  السؤال اتالعبار  التكرار النسبة المئوية

وجود إدارة رياضية  نعم 12 80.00%

 ال 02 %13.33  للمتابعة

 أحيانا 01 6.66%

  المجموع 15 100%

وجود مدير تقني  نعم 15 100%

 ال 00 00  للفئات الشبانية 

 أحيانا 00 00

  المجموع 15 100%

وجود مكتشفين  نعم 15 100%

 ال 00 00  للمواهب

  المجموع   15 100%

وجود محضر بدني  نعم 13 86.66%

 ال 02 %13.33  ومدرب حراس

  المجموع   15 100%



من العينة أي % 80جند أن اإلجابة بنعم متثل نسبة 

 يف حني جند النسبة فأجابت بال 

  .الشبابيةتكون هناك إدارة رياضية خاصة �تم مبتابعة الفئات 

مدير تقين خاص  بالتنسيق مع 

من العينة %  100نسبة ال نأ 

حول استفادة الفئات  اإلجابةومن خالل 

متثل اإلجابة بنعم و اليت تعرب على 

ن أفقد أجابت ب% 13.33ن الفئات الصغرى تستفيد من حمضر بدين و مدرب حراس أما نسبة 

، وجممل النتائج توحي بفكر اجيايب جتاه تشكيل الطواقم 

  جتماع يف كل أسبوع

وهذا يدل على املستوى الذي وصلت إليها األندية التونسية يف احرتافيتها يف العمل وكذا االهتمام الذي 

مت معىن الكلمة يف هذا ا�ال و مواكبتها األندية 

الـتأطري خاصة من خالل اخلارجية خاصة األوربية لكن تبقى هناك أندية تعمل حسب إمكانيا�ا املادية 

  

  كيفية تعيني مدريب الفئات الصغرى

على اساس الشھادة
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جند أن اإلجابة بنعم متثل نسبة  ) 37(رقم  يف اجلدول امن النتائج احملصل عليه

فأجابت بال %  13.33ما أ الشبابيةخاصة بالفئات  رياضية

تكون هناك إدارة رياضية خاصة �تم مبتابعة الفئات  بأنه يف بعض االحيان

 منهم يعملون % 100نسبة   نالحظمن خالل إجابات املدربني 

 اكم ،باإلشراف و املتابعة على ختطيط الربامج التدريبية للفئات الشبابية

ومن خالل   ،التونسي املواهب عرب أحناء الوطنمكتشفي 

متثل اإلجابة بنعم و اليت تعرب على % 86.66أن النسبة  الصغرى من مدرب حراس و حمضر بدين جند

ن الفئات الصغرى تستفيد من حمضر بدين و مدرب حراس أما نسبة 

، وجممل النتائج توحي بفكر اجيايب جتاه تشكيل الطواقم فيد من هذا التأطريالفئات الصغرى ال تست

جتماع يف كل أسبوعإ :األغلبية إجابة :عدد االجتماعات التقنية المبرمجة

وهذا يدل على املستوى الذي وصلت إليها األندية التونسية يف احرتافيتها يف العمل وكذا االهتمام الذي 

مت معىن الكلمة يف هذا ا�ال و مواكبتها األندية أتطبيق سياسة احرتافية ب لبالتكوين من خال

اخلارجية خاصة األوربية لكن تبقى هناك أندية تعمل حسب إمكانيا�ا املادية 

 :كيفية تعيين مدربي الفئات الصغرى

كيفية تعيني مدريب الفئات الصغرى  تبني) 33(رقم  دائرة نسبية

20%

40%

40%

على اساس الشھادة على اساس الخبرة على اساس الخبرة و الشھادة

:الفصل الخامس 

 

 

من النتائج احملصل عليه

رياضية إدارةأن هناك 

بأنه يف بعض االحيانترى % 6.66

من خالل إجابات املدربني و  

باإلشراف و املتابعة على ختطيط الربامج التدريبية للفئات الشبابية

مكتشفي  ناديهم ميتلك

الصغرى من مدرب حراس و حمضر بدين جند

ن الفئات الصغرى تستفيد من حمضر بدين و مدرب حراس أما نسبة أ

الفئات الصغرى ال تست

  .الفنية للشبان

عدد االجتماعات التقنية المبرمجة*

وهذا يدل على املستوى الذي وصلت إليها األندية التونسية يف احرتافيتها يف العمل وكذا االهتمام الذي 

بالتكوين من خالتوليه 

اخلارجية خاصة األوربية لكن تبقى هناك أندية تعمل حسب إمكانيا�ا املادية 

  .للفئات الصغرى

كيفية تعيين مدربي الفئات الصغرى نتائج*
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 إحصائيةداللة  اختالف ذونالحظ عدم وجود ) 33(رقم  دائرة النسبيةيف ال بينةمن خالل النتائج امل

  Ki2صغر من أ )1.2(احملسوبة  Ki2  أنحيث ) 2(ودرجة احلرية ) 0.05(عند مستوى الداللة 

النسبة املعرب عنها  أناملدربني حيث  إجاباتالف يف هناك اخت أنوهو ما يدل على  )5.99(اجلدولية 

تعيني مدريب  أنيرون  منهم %20اخلربة و الشهادة فيما  أساسالتعيني يكون على  أنيرون % 40 ب

  .اخلربة  أساسالتعيني يتم على  أنيرون % 40 نسبةالشهادة و  أساسالفئات الصغرى  يكون على 

يف سياسة النادي املتبعة يف جمال تدريب الفئات الصغرى وكذا  ان هناك اختالفأ من النتائج يتبني

إمهال مستواه املعريف و لعلمي  معن هناك أندية تعتمد على اخلربة امليدانية للمدرب أإال  ،املادية هإمكانيات

هناك نقطة مشرتكة ن أ إال ،من يعتمد على الشهادة و اخلربة معا ن هناكأكما   ،خاصة يف جمال التكوين

  .ملدربنيااملدير التقين للنادي اخلاص بالفئات الشبانية هو املخول بعملية تعيني  هاته النوادي فبني

  :في التربصات  المشاركةومصاريف  عدد مرات  نتائج*

  يف الرتبصات الكروية  ومصاريف املشاركة ميثل عدد مرات ) 38(جدول رقم 

  السؤال عدد المرات التكرار تكرار متوقع Ki2محسوبة Ki2جدولية α القرار

عدد مرات  وال مرة   02 3،75 9،78 7،81 0،05 دال

 أكثر من مرة 08 3،75  المشاركة

 مرات 5اكثر من  00 3،75

 10أكثر من   05 3،75

  مرات

  المجموع 15 15

من يتحمل  النادي  02 3،75 9،78 7،81 0،05 دال

مصاريف 

  المشاركة

 الرابطة  02 3،75

 الشخصي 09 3،75

  لم يشارك  02 3،75

  المجموع 15 15

  

نالحظ وجود فيما خيص عدد مرات املشاركة ) 38(رقم  يف اجلدول  امن خالل النتائج احملصل عليه

) 3(ودرجة احلرية ) 0.05(لصاحل القيمة الكربى عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة  اختالف ذو
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املدربني  أغلبية أنوهذا يدل على  )7.81(اجلدولية   Ki2كرب من أ )9.78(احملسوبة  Ki2  أنحيث 

من  أكثرشاركوا منهم  %53.33 نسبة نجدف ،خاصة بالتدريب الرياضي اتيف ملتقيات وتربص اشاركو 

مرات  10من  أكثر شاركت يف امللتقيات والرتبصات فقد% 33.33 عنها النسبة املعرب أما مرة

نالحظ  ،مصاريف املشاركة من خالل االجابة حول اجلهة املسؤولة عنو   ،مل تشارك %13.33ماأ

ودرجة احلرية ) 0.05(داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند مستوى الداللة  ختالف ذوإوجود 

هذا يدل على أن أغلبية و  ،)7.81(اجلدولية  Ki2اكرب من ) 9.78(احملسوبة Ki2حيث أن  ) 1(

فيما كانت مشاركة املدربني املقدرة %60املدربني شاركوا يف الرتبصات على حسا�م الشخصي بنسبة 

 أماعلى حساب الرابطة  وهي نفس النسبة للذين شاركوا على حساب النادي % 13.33نسبتهم 

  .مل يشاركوا يف أي تربص فإ�م% 13.33النسبة املقدرة ب 

خالل النتائج املستوى الذي وصل إليه املدرب التونسي وذلك من خالل مشاركته يف  يتبني لنا من

هو جديد  ما إىلامللتقيات و الرتبصات وكذا وعيه بصعوبة تدريب الفئات الصغرى مما جيعله دائم التطلع 

ن هناك بعض النوادي تتحمل مصاريف هذه أ إالحىت ولو كانت مشاركته على حسابه اخلاص 

 اإلمكانياتخاصة الحتياجها لنوع معني من املدربني خيدم مصلحة النادي و كذا حسب  الرتبصات

  .املتوفرة

  

  

  

  

  

  

  



الفئات  إعداداالعتماد على التجارب الميدانية و الخبرات الفنية في تكوين و 

 

  تكوين الثل مدى االعتماد على التجارب امليدانية و اخلربات الفنية يف 

قد أجابت بأن % 93.33النسبة املوضحة و املقدرة ب 

 % 6.66 النسبة أما ،التجارب امليدانية واخلربات الفنية للمدرب تساعده يف تكوين الشبان وإعدادهم

املدرب يف التكوين على مستوى الفئات 

نه حيتاج دوما إىل التجارب أمهما وصل املدرب إىل املستوى العلمي واملعريف إال 

فامليدان هو عبارة عن إسقاط للعلم و 

فالتجارب امليدانية و اخلربات الفنية 
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االعتماد على التجارب الميدانية و الخبرات الفنية في تكوين و 

ثل مدى االعتماد على التجارب امليدانية و اخلربات الفنية يف مت) 34

النسبة املوضحة و املقدرة ب  أننالحظ  أعاله دائرةمن النتائج املبينة يف ال

التجارب امليدانية واخلربات الفنية للمدرب تساعده يف تكوين الشبان وإعدادهم

املدرب يف التكوين على مستوى الفئات  نوعا ما بأن هذه التجارب و اخلربات تساعد

  .باإلضافة إىل املستوى العلمي للمدرب

مهما وصل املدرب إىل املستوى العلمي واملعريف إال  ه

فامليدان هو عبارة عن إسقاط للعلم و  ،ايتعرض إىل حلول ملشاكل يقع فيهامليدانية واليت من خالهلا 

فالتجارب امليدانية و اخلربات الفنية  ،الشبان نتسهيل مهمته يف تكوي املعرفة وهو مايساعد املدرب على

   .هي عبارة عن رصيد مكمل للجانب العلمي للمدرب

93,33%

6,66%

:الفصل الخامس 

 

 

االعتماد على التجارب الميدانية و الخبرات الفنية في تكوين و تتعلق ب نتائج*

  :الشبابية

34(رقم  دائرة نسبية

من النتائج املبينة يف ال 

التجارب امليدانية واخلربات الفنية للمدرب تساعده يف تكوين الشبان وإعدادهم

بأن هذه التجارب و اخلربات تساعداملدربني ترى من 

باإلضافة إىل املستوى العلمي للمدرب ،الشبابية

هنأوهذا يدل على 

امليدانية واليت من خالهلا 

املعرفة وهو مايساعد املدرب على

هي عبارة عن رصيد مكمل للجانب العلمي للمدرب

  

  

  

نعم 

نوعا ما 
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  :أسئلة برامج التكوين بالنادي/5- 1-2

الكشف عن املعايري و األسس اليت يرتكز عليها تدريب و تكوين الفئات احملور تكمن يف أمهية هذا 

  .الشبانية

  : في النادي المكونين الالعبينعدد  نتائج*

  النادييف  املكوننيميثل عدد الالعبني ) 39(جدول رقم 

م  أصاغر أشبال أواسط  أمال  Ki2محسوبة  Ki2جدولية  α  القرار

ك 

 ق

 الصنف    

عدد    

 الالعبين

 25-20من  00 1 1 2 2 3،01 15،51 0،05 غير دال

 30-25من  2 1 00 1 1

 30من  أكثر 1 1 2 00 00

  المجموع  3  3  3  3  3

  

 إحصائيةداللة  اختالف ذونالحظ عدم وجود ) 39(رقم  يف اجلدول  امن خالل النتائج احملصل عليه

  Ki2اصغر من  )3.01(احملسوبة Ki2  أنحيث ) 8(ودرجة احلرية ) 0.05(عند مستوى الداللة 

استقاللية متغري الصنف عن متغري عدد الالعبني يف كل نادي وهو ما يدل على )15.51(اجلدولية 

 تاملنشآإمكانيات كل نادي من حيث  ميكن إرجاعه إىل وذلك ،املدراء التقنينيإجابات وهذا حسب 

  .وأن عدد الالعبني الذين يتم تكوينهم ليس حمدد ،و التأطري

النادي وسياسته املتبعة يف جمال التكوين هي اليت تفرض عدد  اليت حيوزها مكاناتاإلن أوهذا يدل على 

جتذاب املواهب الكروية حنوه إيف  ان شعبية النادي  وعراقته تلعب دور مهمأالالعبني يف كل صنف كما 

اليت تلعب يف بطولة الشباب  أيقوانني حتكم برنامج املنافسة للفئات التنافسية  وجودإىل  باإلضافة

  .حىت يتم تسجيلهم بالرابطة املختلفة مما حيتم على النادي حتديد عدد الالعبني 



  

  يف الفئات الشبابية

متتلك العبني متعاقدين يف الفئات 

بالنفي  إجاباتفهي % 20نسبة 

ن أإال  اهام ان اإلمكانيات املادية و املعنوية تلعب دور 

  .أغلبية النوادي التونسية متتلك العبني متعاقدين يف الفئات الصغرى التنافسية 

  .ودورية وشهرية ويومية

وهذا حسب % 50 األغلبية إجابة

عند انتقال  %80 نسبة  الفئة على

من طرف النوادي التونسية يف جمال 

التكوين واالبتعاد عن العشوائية يف تسيري التدريب من خالل الربجمة السنوية اليت تعتمد على أسس 
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  :الشبابيةوجود العبين متعاقدين في الفئات 

يف الفئات الشبابيةثل وجود العبني متعاقدين مت) 35(رقم  دائرة نسبية

متتلك العبني متعاقدين يف الفئات  األندية أننالحظ  دائرة النسبية أعالهيف ال بينةمن خالل النتائج امل

نسبة  أمابنعم  مإجابا�كانت اليت  % 80وهي النسبة اليت متثل 

  .أي عدم وجود العبني متعاقدين على مستوى النادي

ن اإلمكانيات املادية و املعنوية تلعب دور أوهذا يدل على الطبيعة املختلفة لكل نادي كما 

أغلبية النوادي التونسية متتلك العبني متعاقدين يف الفئات الصغرى التنافسية 

ودورية وشهرية ويوميةبان التدريب يرتكز على برجمة سنوية  األغلبية

إجابةكانت *:دة النادي من العبيه املكونني داخله يف الفريق األول

  .كل نادي

الفئة على أمجعت*:عند االنتقال من فئة ألخرى الالعبني

من طرف النوادي التونسية يف جمال  امتبع امنهجي ان هناك ختطيطأمن خالل هذه اإلجابات نالحظ 

التكوين واالبتعاد عن العشوائية يف تسيري التدريب من خالل الربجمة السنوية اليت تعتمد على أسس 

80%

20%

:الفصل الخامس 

 

 

وجود العبين متعاقدين في الفئات  نتائج حول*

دائرة نسبية

من خالل النتائج امل

وهي النسبة اليت متثل  الشبابية

أي عدم وجود العبني متعاقدين على مستوى النادي

وهذا يدل على الطبيعة املختلفة لكل نادي كما 

أغلبية النوادي التونسية متتلك العبني متعاقدين يف الفئات الصغرى التنافسية 

األغلبية إجابةكانت - 

دة النادي من العبيه املكونني داخله يف الفريق األولاستفا- 

كل نادي  إمكانيات

الالعبنياستمرارية  نسبة- 

  .الالعبني 

من خالل هذه اإلجابات نالحظ 

التكوين واالبتعاد عن العشوائية يف تسيري التدريب من خالل الربجمة السنوية اليت تعتمد على أسس 

نعم 

ال



أدى إىل جناح األندية يف هذا ا�ال وذلك من خالل االستفادة من العبيها املكونني 

  .  خري دليل على ذلك

  

  وجود دعم من طرف األولياء

لصاحل القيمة الكربى  إحصائيةداللة 

  Ki2كرب من أ )6.40(احملسوبة 

 إطاراملدربني بان هناك دعم من طرف أولياء الالعبني يف 

فكانت % 33.33نسبة املدربني املتمثلة يف 

  .إجابةليست لديها % 6.66

ن دعم األولياء خيتلف من نادي إىل أخر وذلك لعدة اعتبارات منها إمكانيات النادي و  

نجد يف بعض النوادي هناك مجعية 

ن إعطاء جانب قانوين ملسامهة األولياء املادية أعطى 

33,33%
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أدى إىل جناح األندية يف هذا ا�ال وذلك من خالل االستفادة من العبيها املكونني 

خري دليل على ذلك د االنتقال من فئة إىل أخرىوالنسبة املعتربة يف استمرار الالعبني عن

  :األولياء وجود دعم من طرف  حولاإلجابات 

وجود دعم من طرف األولياء حقيقة تبني) 36(رقم  دائرة نسبية

داللة  ختالف ذوإنالحظ وجود  أعاله امن خالل النتائج احملصل عليه

احملسوبة  Ki2  أنحيث ) 2(ودرجة احلرية ) 0.05(عند مستوى الداللة 

املدربني بان هناك دعم من طرف أولياء الالعبني يف  أغلبية إجابةحيث كانت 

نسبة املدربني املتمثلة يف  أما%  60التكوين للنادي وهي النسبة املقدرة ب 

6.66فيما كانت النسبة   ،ألولياء للناديا طرف من بعدم وجود دعم

ن دعم األولياء خيتلف من نادي إىل أخر وذلك لعدة اعتبارات منها إمكانيات النادي و  

نجد يف بعض النوادي هناك مجعية ف ،معنوي إىل كليهمافالدعم خيتلف من مادي إىل 

ن إعطاء جانب قانوين ملسامهة األولياء املادية أعطى أألولياء الالعبني املنخرطني مسامهني يف النادي كما 

  .أخر و ذلك بإنشاء ما يسمى بالرياضة و الرتفيه لعشاق النادي

60%

6,66%

:الفصل الخامس 

 

 

أدى إىل جناح األندية يف هذا ا�ال وذلك من خالل االستفادة من العبيها املكونني  ماعلمية وهذا 

والنسبة املعتربة يف استمرار الالعبني عن

اإلجابات   نتائج*

من خالل النتائج احملصل عليه

عند مستوى الداللة 

حيث كانت )5.99(اجلدولية 

التكوين للنادي وهي النسبة املقدرة ب 

بعدم وجود دعم إجابتها

ن دعم األولياء خيتلف من نادي إىل أخر وذلك لعدة اعتبارات منها إمكانيات النادي و  أهذا يدل على 

فالدعم خيتلف من مادي إىل كذا شعبيته 

ألولياء الالعبني املنخرطني مسامهني يف النادي كما 

أخر و ذلك بإنشاء ما يسمى بالرياضة و الرتفيه لعشاق النادي ابعد

  

نعم 

ال

ال اجابة 
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  :في مرحلة التكوين الالعبين إقامةمراعاة المسافة بين النادي و مكان حول  اإلجابة نتائج*

مراعاة املسافة بني النادي و مكان إقامة الالعبني يف مرحلة اإلجابة حول ميثل ) 40(جدول رقم 

  التكوين

 اإلجابة التكرار تكرار متوقع Ki2محسوبة Ki2جدولية Α القرار

 نعم 09 5 6،40 5،99 0،05 دال

 ال 05 5

  اإلجابة عدم  01 5

  المجموع 15 15

  

لصاحل  إحصائيةداللة  ختالف ذوإنالحظ وجود  )40(رقم  يف اجلدول امن خالل النتائج احملصل عليه

 )6.40(احملسوبة  Ki2  أنحيث ) 2(ودرجة احلرية ) 0.05(القيمة الكربى عند مستوى الداللة 

% 60إجابة أغلبية املدربني و املقدرة نسبتهم بوهذا يدل على أن  ،)5.99(اجلدولية   Ki2كرب من أ

النسبة املقدرة ب  أما ،تراعى يف مرحلة التكويناملسافة بني النادي و مكان إقامة الالعبني  ترى أن

النسبة فيما مل جتب  الالعبني والنادي إقامةمراعاة للمسافة املوجودة بني ال توجد  هنأفرتى % 33.33

  . % 6.66نها باملعرب ع

  كلم 10الالعبني القاطنني بتونس الكربى  :كان نعم ما حدود املسافة املطلوبة  إذا*

ن النوادي اليت تراعي املسافة املطلوبة هي مطلعة على األساليب أيتبني لنا بمن خالل قراءة النتائج 

بني  املطلوبةخالل املسافة يف الفصل النظري من  إليهاملنهجية املتبعة يف جمال التكوين وهو ما تطرقنا 

  .)60(و املذكور بالصفحة رقم مركز التدريب و مكان إقامة الالعب 

  

  



  

  عملية املتابعة التعليمية لالعبني

ن أمن العينة كان رأيها ب% 66.66

% 33.33واملمثلة بنسبة  البقية

جل متاشي املتابعة التعليمية أحيث من 

لكي ال حيصل  ،يب يعمل النادي على إجياد احللول خاصة لالعبني املوهوبني واملتعاقدين

، كون املستوى التعليمي يلعب دورا بارزا 

33,33%
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  : عملية المتابعة التعليمية لالعبين  ية

عملية املتابعة التعليمية لالعبني يةثل كيفمت) 37(رقم  دائرة نسبية

66.66نسبة  أننرى  )37(رقم  دائرة النسبيةاملبينة يف ال

البقية اإلقامة يف النادي تساعد على املتابعة التعليمية لالعب فيما كان رأي

  .ن احلل يف املتابعة التعليمية لالعبني هي املدارس اخلاصة 

حيث من  ،يمي لالعبني الشبابهتمام النادي با�ال التعل

يب يعمل النادي على إجياد احللول خاصة لالعبني املوهوبني واملتعاقدين

، كون املستوى التعليمي يلعب دورا بارزا يب على التحصيل العلمي لالعبيلجانب التدر 

  .ملستقبلي

66,66%
االإلقامة في النادي

المدارس الخاصة

:الفصل الخامس 

 

 

يةكيفب تتعلقنتائج *

املبينة يف ال من خالل النتائج

اإلقامة يف النادي تساعد على املتابعة التعليمية لالعب فيما كان رأي

ن احلل يف املتابعة التعليمية لالعبني هي املدارس اخلاصة أمن العينة 

هتمام النادي با�ال التعلإوهذا يدل على 

يب يعمل النادي على إجياد احللول خاصة لالعبني املوهوبني واملتعاقدينيمع الربنامج التدر 

لجانب التدر لتأثري  أوخلل 

ملستقبلييف جناحه ا

  

  

  

  

االإلقامة في النادي

المدارس الخاصة
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  :يةنالشبا الفئات تدريبالتخطيط لبرامج كيفيات  حولاإلجابة ب متعلقة نتائج*

  التخطيط لربامج التدريب الشبابيةكيفيات   ميثل) 41(جدول رقم 

تكرار  Ki2محسوبة Ki2جدولية Α القرار

 متوقع

  السؤال اإلجابة التكرار

التخطيط  نعم 09 3،75 10،32 7،81 0،05 دال

 للتدريب

يرتكز غلى 

أسس 

  علمية

 ال 02 3،75

 نوع ما 03 3،75

  ال إجابة  01 3،75

  المجموع 15 15

غير 

 دال

االجتماعات  04 5 7،00 7،81 0،05

األسبوعية مع 

 المدير التقني

كيفية 

تخطيط 

  التدريب

الخصائص مراعاة  02 5

 العمرية

استعمال الوسائل   08 5

  التكنولوجية

  ال إجابة  01 5

  المجموع  15 15

من إجابات املدربني حول ارتكاز  نالحظ   )41(رقم  من خالل النتائج احملصل عليه يف اجلدول 

لصاحل القيمة الكربى عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة  اختالف ذووجود التدريب على أسس علمية 

فكانت )7.81(اجلدولية   Ki2اكرب من  )10.32(حملسوبةاki2 أنحيث ) 3(ودرجة احلرية ) 0.05(

علمية فيما  أسسن التخطيط للتدريب مبين على أبأقرت  قد %60أغلبية املدربني و املقدرة نسبتهم ب

 نسبة أماالعلمية  األسسيكون وفق  األحيانيف بعض التخطيط  أنمنهم % 20 جاباتجاءت إ

 ،مل جتب على السؤالمنهم % 6.66و ،علمية أسس يرتكز على أي ن التدريب الأفرتى ب% 13.33

عند  إحصائيةداللة  اختالف ذونالحظ عدم وجود اإلجابة حول كيفية التخطيط للتدريب  فيما خيصو 

  Ki2اصغر من )7.00(احملسوبة  Ki2  أنحيث ) 3(ودرجة احلرية ) 0.05(مستوى الداللة 

 النسبة املقدرة ب املدربني حبيث إجاباتهناك اختالف يف  أنوهو ما يدل على ) 7.81(اجلدولية

مع املدير التقين تساعد على التخطيط اجليد للتدريب فيما  األسبوعيةن االجتماعات أترى ب% 26.66
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النسبة نه جيب مراعاة اخلصائص العمرية لالعبني خالل التخطيط و أمن املدربني ترى  % 13.33نسبته 

النسبة  ساعد يف عملية التخطيط ومن استعمال الوسائل التكنولوجية أرى ت% 53.33 املعرب عنها ب

  .السؤال لىمل جتب ع% 6.66

  .قة الشاملةيطريقة التدريب املدمج والطر :إجابة األغلبية :طرق التدريب الرياضي المعتمدة

يف جمال التكوين على أسس علمية يف التخطيط  ان النوادي التونسية ترتكز يف عملهأهذا يدل على 

 ن إسناد مهمة التكوين إىل إدارة للمتابعة خاصة �ذا احملال تساعد على تفادي ألربامج التدريب كما 

من صالحيات  الذي هو وذلك من خالل وضع برنامج عمل للجميع ،العشوائي يف العملالتسيري 

باملدرسة االسبانية واليت هي رائدة يف  ردريب املتبعة هو التأثمالحظ من طرق التما هو وك ،املدير التقين

للفئات املتقدمة  من خالل االعتماد على طريقة التدريب املدمج  األخريةهذا ا�ال خاصة يف السنوات 

  .وطريقة اللعب للفئات العمرية األوىل طبعا دون نسيان باقي الطرق حبسب األهداف

كفاية الوقت إلجراء مدى  و لالعبين  األساسيةلم المهارات طرق لتع حولاإلجابات  نتائج*

  :الحصص النظرية

  كفاية الوقت إلجراء احلصص النظريةو ميثل طرق تعلم املهارات األساسية لالعبني ) 42(جدول رقم 

تكرار  Ki2محسوبة Ki2جدولية Α القرار

 متوقع

  السؤال الطرق التكرار

غير 

 دال

طرق تعلم  الشاملةالطريقة  05 3 2،66 9،49 0،05

المهارات 

األساسية 

لالعبي كرة 

  القدم 

 طريقة كورفر 03 3

طريقة  05 3

  )التحليلية(األلعاب

  GAGطريقة  01 3

  ال إجابة 01 3

  المجموع 15 15

غير 

 دال

كفاية الوقت  نعم 03 5 2,8 5,99 0،05

الجراء 

  حصص نظرية

 ال 08 5

 نوع ما 04 5

  المجموع 15 15
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طرق تعلم املهارات األساسية يف كرة  يف شطر )42(رقم  يف اجلدول امن خالل النتائج احملصل عليه

) 4(ودرجة احلرية ) 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة  اختالف ذونالحظ عدم وجود القدم 

هناك  أنوهو ما يدل على  )9.49(اجلدولية   Ki2صغر من أ )2.66(احملسوبة  Ki2 أنحيث 

يف تعلم  األجنعالطريقة الشاملة هي  أن منهم% 20 ترى نسبة املدربني حيث إجاباتختالف يف إ

 النسبة أماطريقة كورفر من بني الطرق الناجحة يف التدريب ن بأترى  األخرى %20النسبة  و املهارات

 بأن% 6.66 ترى نسبةفيما  األجنعمن بني الطرق  األلعابطريقة  أنفرتى  من املدربني 33.33%

  .السؤال لالفلم جتب ع% 20 أماجناعة  األكثرتعترب  GAGطريقة 

اختالف نالحظ عدم وجود  احلصص النظرية إلجراءحول مدى كفاية الوقت  اتاإلجابمن خالل و  

 )2.8(احملسوبة  Ki2ن  حيث أ) 2(ودرجة احلرية ) 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ذو

ن هناك وقت كايف إلجراء أترى ب من املدربني %20 فالنسبة ،)5.99(اجلدولية   Ki2صغر من أ

من % 26.66 جند نسبة فيما، ن الوقت غري كافأفرتى ب% 53.33النسبة احلصص النظرية أما 

  .حصص النظريةللنوعا ما بأن الوقت كاف جابات املدربني إ

نلمس الرصيد  ،املدربني حول أهم طرق تعلم املهارات األساسية لالعبني يف كرة القدممن تنوع إجابات 

املعريف و العلمي للمدربني التونسيني والتواصل مع ماهو جديد يف عامل التدريب  فهذه الطرق هي طرق 

لندية دارس رائدة يف جمال التكوين كاملدرسة االسبانية واهلو طرق خاصة مب وهي  ،حديثة يف التدريب

ن أ،لكن نالحظ من خالل النتائج يف اجلدول و مقارنتها باجلواب حول سؤال طرق التدريب املعتمدة ب

نلمس عدم االستغالل األمثل لطرق التدريب مقارنة بالشرحية العمرية   حيثهناك تناقض يف األجوبة 

رب عنها فقط بنسبة واملع)  GAG(فمثال الطريقة التدريبية املثلى يف التكوين األويل هي طريقة 

نتائج الطرق التدريبية  تنوع من خالل يتبني لناوبالرغم من ذلك  ،مقارنة بالطرق األخرى 6.66%

أما فيما خيص احلصص   ،املستعملة وجود خلل يف حسن توظيف هذه األخرية حبسب خصائص كل فئة

احلصة التدريبية كاجتماع نظري ن بعض املدربني يستعملون بداية أالنظرية فهي تقام حسب احلاجة إال 

  .حول أهداف احلصة التدريبية واألمور التقنية مصغر يكفي لتوضيح الرؤية لالعبني
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هم الكشوفات الصحية أو  متطلبات العب كرة القدم في التدريب الحديثمتعلقة ب نتائج *

  :المنتهجة

هم الكشوفات أو  حلديثميثل مستجدات متطلبات العب كرة القدم يف التدريب ا) 43(جدول رقم 

  الصحية املنتهجة

 المتطلبات التكرار تكرار متوقع Ki2محسوبة Ki2جدولية Α القرار

 الصفات البدنية  07 3،75 9،78 81، 7 0،05 دال

 التحضير الذهني و النفسي 06 3،75

  الجانب االجتماعي 02 3،75

  أو التقني  الجانب الفني 01 3،75

  المجموع 15 15

 المراقبة الطبية العامة 08 3،75 6،58 7،81 0،05 غير دال

 ECGكشف نبضات القلب 02 3،75

  اختبارات بدنية 03 3،75

  اختبارات نفسية 02 3،75

  المجموع 15 15

 ذواختالف وجود   ،متطلبات العب كرة القدم يف شطر نالحظ أعاله امن خالل النتائج احملصل عليه

 Ki2  أنحيث ) 3(ودرجة احلرية ) 0.05(لصاحل القيمة الكربى عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة 

 من املدربني %46.66 النسبة إجابةكانت   ذإ  )7.81( اجلدولية  Ki2اكرب من  )9.78(احملسوبة

ن التحضري أب% 40 النسبة رأتن الصفات البدنية من متطلبات العب كرة القدم احلديث فيما أب

ن اجلانب أبفرت % 13.33 النسبة أماالذهين و النفسي من مستجدات متطلبات العب كرة القدم 

اإلجابة من خالل و  ،السؤال لىمل جتب عمنهم % 6.66 واالجتماعي يدخل يف هذه املستجدات 

داللة إحصائية عند مستوى  اختالف ذونالحظ عدم وجود الكشوفات الصحية  أهمعن  مثلةحول األ

اجلدولية   Ki2صغر من أ) 6.58(احملسوبة Ki2حيث أن  ) 3(ودرجة احلرية ) 0.05(الداللة 

أن بترى % 53.33 فالنسبة ،ختالف يف إجابات املدربنيإوهو ما يدل على أن هناك  )7.81(

كشف نبضات   بإجراءكانت إجابتها %13.33املراقبة الطبية العامة من أهم الكشوفات الصحية فيما 

ن االختبارات البدنية تعترب من الكشوفات أفرتى ب% 20 النسبة الالعبني أما صحة القلب ملتابعة

  .ختبارات نفسيةإن جيري الالعب جيب أ بأنهمن املدربني % 6.66 ترى النسبةالصحية و 
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التطورات  ن مدريب الفئات الصغرى حيملون مستوى علمي وجيارون أهممن هذه النتائج نستنتج أ

ن إدخال التحضري الذهين و النفسي لالعبني أصبح أاحلاصلة يف جمال تدريب العيب كرة القدم كما 

لكن ال جيب إمهال اجلانب التقين خاصة يف الفئات الشبانية  ،عنصر هام يف متطلبات التدريب احلديث

حظ الرتكيز على الصفات واليت تتطلب ذلك وبنسبة كبرية وهو ما يتناقض مع نتائج اإلجابات حيث نال

البدنية  والتحضري الذهين والنفسي مقارنة باجلانب التقين وهذا راجع إىل تأثر املدربني باملدرسة الغربية 

حيث  املستوى املعريف للمدرب  أمهية تبنيأهم الكشوفات الصحية املنتهجة ي يف التدريب أما فيما خيص

وذلك من وز على أغلبية اإلجابة أل�ا دورية ضرورية ن ترتيب الكشوفات منطقي  وأمهها حتأنالحظ 

 إىلجل احلماية الصحية لالعب خاصة يف ظل تفاقم املوت املفاجئ واإلصابات اخلطرية اليت تؤدي أ

  .االعتزال املبكر

  :بعين االعتبار عند التخطيط للبرامج التدريبية الخاصة  تأخذالجوانب التي  نتائج حول*  

  جوانب التخطيط للربامج التدريبية اخلاصة ميثل) 44(جدول رقم 

                )النسبة(الجوانب البدني  المهاري الخططي النفسي المعرفي

 الفئة

2 4 3 1 5 U10 

2 4 5 1 3 U12 

3 5 4 1 2 U14 

4 5 3 1 2 U16 

4 5 2 3 1 U18 

5 4 2 3 1 U20 

3 2 1 5 4 U23 

  المجموع 18 15 20 29 23

  الرتبة 2 1 3 5 4

كان اجلانب   ،املدربني اتجابإلحوصلة  هي واليت ) 44(رقم  من النتائج احملصل عليها يف اجلدول

اجلانب البدين وبعده اجلانب   يليهاملعتمد يف التخطيط للربنامج التدرييب مث  األولاملهاري هو اجلانب 
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ب اجلان  األخريليأيت يف خذ بعني االعتبار ؤ يف املرتبة الرابعة فاجلانب املعريف هو الذي ي أمااخلططي 

  .للتدريب لنفسي كجانب معتمد يف التخطيطا

خذان بعني االعتبار عند التخطيط ؤ البدين مها اللذان ي اجلانب ن اجلانب املهاري وأوهذا يدل على 

أو غري ن مجيع اجلوانب مكملة لبعضها البعض ومؤثرة يف بعضها بطريقة مباشرة ألربنامج التدريب إال 

ومن خالل إجراء مقارنة بسيطة مع إجابات  علمية يف التخطيط أسسلذا وجب االرتكاز على  ،مباشرة

ا ختالفإن هناك أ إالاجلوانب املعتمد عليها يف التخطيط  يف اكبري   ايف هذا السؤال جند هناك توافق امدربين

رتكز على نظام إب اجلوانب يترت نأرتتيب بني اجلانب النفسي واملعريف ومن هنا نستنتج ال يف طبيعة

  .املعطيات النظرية والتطبيقية يف التخطيط للفئات الصغرى  عتباربعني اال األخذاملالحظة دون 

  :طرق التدريب المستخدمة في البرنامج التدريبي لتطوير لكل صفةب متعلقة نتائج*

  الرياضيةات صفالميثل طرق التدريب املستخدمة يف برنامج تدريب ) 45(جدول رقم 

الجانب  Ki2محسوبة Ki2جدولية Α القرار

 النفسي

الجانب 

 الخططي

 الجانب

 المهاري

 الجانب

 البدني

طرق           

   الجانبا

 التدريب 

تدريب فتري و  01 00 00 00 44، 10 25،00 0.05 غير دال

 التكراري

طريقة اللعب  و  01 02 01 00

 التكراري

 المدمجالتدريب  06 04 05 00

  طريقة كوفر 00 01 00 00

 اختبارات نفسية  00 01 00 12

  الطريقة الشاملة 07 07 09 03

 المجموع 15 15 15 15

 إحصائيةداللة  ختالف ذوإنالحظ عدم وجود  )45(رقم  من خالل النتائج احملصل عليه يف اجلدول

  Ki2صغر من أ)10.44(احملسوبة  Ki2  أنحيث ) 5(ودرجة احلرية ) 0.05(عند مستوى الداللة 



بني طرق  تأثريهناك  ليسأي   

وخاصة نادي  جدا،واضح  يتبني لنا من خالل النتائج ان تأثر املدربني التونسيني باملدرسة االسبانية

اختالف إجابات املدربني  خالل

معني من صفات العيب كرة القدم 

نالحظ تناقض  يف شطره األول 

توظيف الطرق التدريبية بطريقة ن هناك عدم 

  

  :واضحة خالل كل قترة من فترات الخطة السنوية

  

وجود أهداف واضحة خالل كل قرتة من فرتات اخلطة 

لصاحل  إحصائيةداللة  اختالف ذو

اكرب )13.52(احملسوبة  Ki2 أن

عملهم التدرييب مسطر  %60بنسبة

يف بعض و  أنهفرتى منهم % 33.33

  .مل جتب على السؤال

33,33%
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  ،استقاللية بني املتغريينهناك  أنوهو ما يدل على  )

  .التدريب  وخمتلف اجلوانب املتعلقة بالالعبني 

يتبني لنا من خالل النتائج ان تأثر املدربني التونسيني باملدرسة االسبانية

خالل من نستنتج ذلكو   ،برشلونة وهو صاحب الطريقة الشاملة يف التدريب

معني من صفات العيب كرة القدم  جانببطريقة تدريب خاصة تؤثر يف  هذا يدل على تأثر كل مدرب

 )42(بالنتائج احملصل عليها يف اجلدول رقم باجراء مقارنة بسيطة

ن هناك عدم بأ وضح وهذا ي ،ختالف يف النتائجإكبري يف اإلجابات و

  .صحيحة مقارنة باخلصائص العمرية لتطوير كل صفة يف الربنامج التدرييب

واضحة خالل كل قترة من فترات الخطة السنوية أهدافوجود  اإلجابة حول

وجود أهداف واضحة خالل كل قرتة من فرتات اخلطة  اإلجابة حول ثلمت) 38(رقم 

  السنوية

اختالف ذونالحظ وجود ) 38(رقم  دائرة النسبيةيف ال مثلةمن خالل النتائج امل

أنحيث ) 3(ودرجة احلرية ) 0.05(القيمة الكربى عند مستوى الداللة 

بنسبةاملدربني  أغلبيةأن  وهذا يدل على ،)7.81(اجلدولية 

33.33ماأ ،من اخلطة السنوية لتحقيق أهداف واضحة لكل فرتة تدريبية

مل جتب على السؤال% 6.66فيما  إليهالوصول بغية اتسطر أهداف 

60%

6,66%

:الفصل الخامس 

 

 

)25.00(اجلدولية

التدريب  وخمتلف اجلوانب املتعلقة بالالعبني 

يتبني لنا من خالل النتائج ان تأثر املدربني التونسيني باملدرسة االسبانية

برشلونة وهو صاحب الطريقة الشاملة يف التدريب

هذا يدل على تأثر كل مدربو 

باجراء مقارنة بسيطة هأنإال 

كبري يف اإلجابات و

صحيحة مقارنة باخلصائص العمرية لتطوير كل صفة يف الربنامج التدرييب

اإلجابة حول نتائج*

رقم  دائرة نسبية

من خالل النتائج امل

القيمة الكربى عند مستوى الداللة 

اجلدولية   Ki2من 

لتحقيق أهداف واضحة لكل فرتة تدريبية

تسطر أهداف  األحيان

نعم

احیانا

ال اجابة
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هذا على التخطيط والربجمة العلمية الصحيحة اليت تسري عليه  يدل اإلجابةفمن النسب املعربة عن 

 األندية التونسية يف تسيري برنامج التدريب للفئات الصغرى من خالل تسطري أهداف واضحة املعامل

  .يف جمال التكوين الناديوهذا قصد تقييم العمل املنجز وترسيخ ثقافة للوصول إليها 

  :انتقاء الالعبين الناشئين أثناءالجانب المعتمد عليه ب تتعلقنتائج اإلجابة *

 )حسب التكرار(انتقاء الالعبني الناشئني جوانبميثل ) 46(جدول رقم 

  القرار

  

α  جدوليةالKi2  محسوبةالKi2  الجوانبالمورفولوجي   البدني التقني النفسي االجتماعي  

      

 الفئة

غير 

  دال

0،05 43،77 12،49 3 6 11 3 6 U10 

3 6 11 3 7 U12 

3 7 10 7 9 U14 

2 9 9 10 9 U16 

2 9 11 11 11 U18 

3 8 9 10 8 U20 

3 8 8 8 7 U23 

  إجابةال   03  03  03  03  03

 المجموع  60  55  72  56 22

 إحصائيةداللة  وجود اختالف ذونالحظ عدم ) 46(رقم يف اجلدول  امن خالل النتائج احملصل عليه

  Ki2اصغر من )12.49(احملسوبة  Ki2  أنحيث ) 28(ودرجة احلرية ) 0.05(عند مستوى الداللة 

متغري الصنف ومتغري اجلوانب املعتمد ستقاللية بني إهناك  أنوهو ما يدل على  )43.77(اجلدولية 

ن اجلانب التقين هو اجلانب املعتمد عليه يف أيرون ب فإ�م إجابات املدربني حسبف ،عليها أثناء االنتقاء

ويف  البدينمث اجلانب   لنفسيوبعده اجلانب ا ملورفولوجياجلانب ا ليهنتقاء الالعبني الناشئني مث يإعملية 

  .اجلانب االجتماعي  األخري
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نه جيب أبان مجيع مدريب الفئات الصغرى يعتمدون بنسبة كبري على اجلانب التقين إال  لنا بنيتي من هنا 

أخذ بعني االعتبار األسس العلمية لالنتقاء وهذا ما بيناه يف اجلانب النظري وكذلك اجلوانب تن أ

  اليت تتميز �ا هلا خصائصهاو  االنتقاء يف فكل مرحلة ،البعض األخرى لالعب فهي مؤثرة يف بعضها

ن اجلانب التقنومرفولوجي و التقنونفسي أجند اجلزائريني دربني املومن خالل النتائج ومقارنتها بإجابات 

  .يتفق مع املدرستني الشرقية والغربية  وهذا ما اللذان يتم الرتكيز عليهما أكثرمها 

  :هم هذه المعاييرأو  ومعايير علمية في انتقاء الموهوبين أسس استعمال حول اإلجابة نتائج*

  هم هذه املعايريأو  علمية يف انتقاء املوهوبنيالعايري املسس و األ ميثل) 47(جدول رقم 

  السؤال اإلجابة التكرار تكرار متوقع Ki2محسوبة Ki2جدولية Α القرار

استعمال  نعم 10 3،75 16,18 7،81 0،05 غير دال

علمية  أسس

  في االنتقاء

 ال 00 3،75

  أحيانا 04 3،75

  ال إجابة 01 3،75

  المجموع 15 15

الكشوفات و  02 3،75 11،56 7،81 0،05 دال

االختبارات 

  البدنية

هذه  أهم

المعايير و 

 األسس

الجانب  03 3،75  العلمية

 المرفولوجي

الجانب التقني  09 3،75

 المهاريو 

  بالكرة

  ال إجابة 01 3،75

  المجموع 15 15

من إجابات املدربني حول استعمال  نالحظ  ) 47(رقم  يف اجلدول امن خالل النتائج احملصل عليه

عند لصاحل القيمة الكربى  إحصائيةداللة  ختالف ذوإوجود  ،األسس العلمية يف انتقاء املوهوبني

  Ki2من  كربأ )16.18(احملسوبة  Ki2 أنحيث ) 3(ودرجة احلرية ) 0.05(مستوى الداللة 

حبيث   يعتمدون على طرق علمية يف االنتقاء املدربني  أغلبية أنوهو ما يدل على  )7.81(اجلدولية 

تكون هناك  األحيانيف بعض  بأنه% 26.66 تجابأبنعم فيما  إجابتها% 66.66 نسبة كانت



أما فيما خيص أهم  ،مل جتب على السؤال

لصاحل القيمة الكربى عند مستوى الداللة 

هذا و  )7.81(اجلدولية  Ki2اكرب من 

ومعايري  أسس أهمن اجلانب التقين و املهاري من 

معيار يف  أهممن  ن اجلانب املورفولوجي يعترب

نسبة االنتقاء الكشوفات واالختبارات البدنية و 

نتقاء الناشئ املوهوب على املالحظة واالبتعاد عن 

ما كختيار الالعبني  إاألسس العلمية يف بعض األحيان مما قد يدخل املدرب يف االعتماد على الذاتية يف 

  :وجود معايير لقياس مدى تحقيق  األهداف الموضوعة في البرنامج التدريبي

  

  معايري قياس مدى حتقيق  األهداف يف الربنامج التدرييب

عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة 

وهو  )7.81(اجلدولية   Ki2اصغر من 

للتقومي  نه توجد معايريأ% 46.66

نعم

46,66%
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مل جتب على السؤال% 6.66نسبة  أمامعايري يف عملية االنتقاء للموهوبني 

لصاحل القيمة الكربى عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة  اختالف ذونالحظ وجود  

اكرب من )11.56(احملسوبة  Ki2  أنحيث ) 3(ودرجة احلرية 

ن اجلانب التقين و املهاري من أترى ب% 60املدربني بنسبة  أغلبية

ن اجلانب املورفولوجي يعتربأبرأيها  كان  %20النسبة املعرب عنها ب

االنتقاء الكشوفات واالختبارات البدنية و  أسسمن بني  هنأترى ب% 13.33

  .مل جتب على السؤال

نتقاء الناشئ املوهوب على املالحظة واالبتعاد عن إعملية  ن مجيع املدربني يرتكزون يف

األسس العلمية يف بعض األحيان مما قد يدخل املدرب يف االعتماد على الذاتية يف 

  .نتقاء املوهوبني بطريقة مضبوطة وسليمةإيؤثر ذلك على عملية 

وجود معايير لقياس مدى تحقيق  األهداف الموضوعة في البرنامج التدريبياإلجابة حول 

معايري قياس مدى حتقيق  األهداف يف الربنامج التدرييب ميثل) 39(رقم  مدرج تكراري

داللة  اختالف ذونالحظ عدم وجود  أعاله بينةمن خالل النتائج امل

اصغر من )6.04(احملسوبة  Ki2  أنحيث ) 3(ودرجة احلرية 

46.66 نسبة حيث ترى املدربنيخمتلفة عند  إجاباتهناك 

ال احیانا ال اجابة

13,33%

20% 20%

:الفصل الخامس 

 

 

معايري يف عملية االنتقاء للموهوبني 

 األسس املستخدمة

ودرجة احلرية ) 0.05(

أغلبية أنيدل على 

النسبة املعرب عنها ب أمااالنتقاء 

13.33 نسبة االنتقاء و

مل جتب على السؤال% 6.66

ن مجيع املدربني يرتكزون يفأهذا يدل على 

األسس العلمية يف بعض األحيان مما قد يدخل املدرب يف االعتماد على الذاتية يف 

يؤثر ذلك على عملية  قد

اإلجابة حول  نتائج*

مدرج تكراري

من خالل النتائج امل

ودرجة احلرية ) 0.05(

هناك  أنما يدل على 
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توجد معايري للتقومي  ال بأنه%  13.33 ترى النسبةو   ،لربنامج التدرييبل األهدافو القياس يف حتقيق 

 النسبةو ايري للتقومي والقياس عستعمال مإيتم  األحيانيف بعض  بأنهفرتى  %20 النسبة املقدرة ب أما

   .مل جتب على السؤال% 20

خالل وضع معايري للتقومي ن هناك نوادي تعمل بطريقة علمية يف جمال التكوين من أهذا يدل على 

لذا فكل نادي  ،جل تقييم العمل ومعرفة نسبة النجاحأوذلك من  لقياس مدى حتقيق األهداف املسطرة 

ينب االختالف يف نتائج اإلجابات للمدربني والذين  وهذا ما ،األخرىختتلف سياسته املتبعة عن النوادي 

جمال التكوين للفئات الصغرى ومن هنا نالحظ والسياسات يف يعملون يف نوادي خمتلفة املستويات 

 سواء اإلمكانياتالفرق من حيث ا التباين يف االهتمام �ذه الفئة على مستوى النوادي التونسية وكذ

  .لكل ناديالبشرية  أواملادية 
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  :مقارنة النتائج المحصل عليها/2

  :المقارنة  بين النوادي الجزائرية والتونسية من خالل نتائج االستبيان/2-1

به لكل حمور من حماور االستبيان بني النوادي اجلزائرية اشتسوف نسلط الضوء على أوجه االختالف وأوجه ال

 .البلدين يف جمال التكوين يف ظل االحرتاف والنوادي التونسية وذلك إلعطاء فكرة عن املقارنة بني نوادي

 بني النوادي اجلزائرية والتونسية املسجلةاالختالف  أوجهيوضح ) 48(جدول رقم

  النوادي التونسية  النوادي الجزائرية  المؤشر  المحور

أسئلة 

التقويم 

  العام

االعتماد على اخلربة الكروية    نمط المدرب

وخصوصا الالعبني القدامى حىت 

لعبوا يف األقسام السفلى و ولو 

  .إمهال اجلانب املعريف لديهم

االعتماد على اخلربة كممارس أو 

حمرتف أو (العب يف أقسام عليا 

مع معارف علمية ،حيث تصل ) دويل

  % .46,66نسبة الالعبني الدوليني 

  يتمتعون خبربات مهنية ال بأس �ا   ذوي خربات حمدودة يف الغالب  الخبرة المهنية

أسئلة 

تقييم 

  التكوين

  .حتسن مسجل   .تراجع رهيب  المستوى

  .يف النوادي  .يف األكادميية  التكوين األمثل 

إنشاء مراكز التكوين و توفري   االقتراحات 

  .اإلمكانيات املادية 

  .توفري التأطري اجليد

أسئلة 

الهياكل 

الرياضية  

و 

اإلمكانات 

  المادية

ميزانية للفئات عدم وجود   وجود الميزانية

  .الصغرى

  .توجد ميزانية 

الهياكل و 

  المنشات

  .وجود اهلياكل إال إ�ا غري كافية  .انعدام اهلياكل الرياضية

أسباب غياب 

  مراكز التكوين

  .النادي فقط  .الوزارة والنادي

أسئلة 

تأطير 

  التكوين

نمط المدرب 

المناسب للفئات 

  الصغرى

ممارس يف املستوى العايل العب   .شهادة عليا+ العب ممارس

  .شهادة عليا+

وجود إدارة رياضية 

  للمتابعة

  توجد  ال توجد 
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  أسبوعكل   مرة يف الشهر  االجتماعات 

  يوجد  ال يوجد   التأطير الكامل 

  املدير التقين  رئيس النادي  تعيين المدرب

  نسبة كبرية   نسبة قليلة من املشاركة  التربصات

أسئلة 

برامج 

  التكوين

غري حمدود إال يف الفئات التنافسية   العب 30إىل  25  عدد الالعبين 

  العب 25

االستفادة من 

المنح المادية 

  لالعب

  يستفيد  ال يستفيد

نسبة االستفادة من 

  الالعبين المكونين

20%  50%  

نسبة استمرار 

الالعبين من فئة 

  إلى أخرى

40%  80%  

المسافة بين النادي و 

  إقامة الالعب

  تراعى  تراعىال 

  توجد متابعة  ال توجد متابعة   المتابعة التعليمية

طرق التدريب 

  المستخدمة

  التدريب املدمج و الطريقة الشاملة  التدريب الفرتي 

  الطريقة الشاملة التحليلية  التدريب التكراري  طرق تعليم المهارات 

متطلبات العب كرة 

  القدم الحديثة

  الذهين و النفسيالتحضري   الصفات البدنية

إجراء الحصص 

  النظرية

  يف بعض األحيان  ال توجد

الجانب المؤثر عند   

  االنتقاء

  اجلانب التقنومورفولوجي  اجلانب التقنوبدين

  توجد  ال توجد    واضحةوجود أهداف 

معايير لقياس 

  تحقيق األهداف

  توجد معايري  رض الواقعأال توجد معايري على 
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ر و الذي يبني أهم النقاط اليت تظهر االختالف بني األندية اجلزائرية والتونسية يف حما)48(قم ر من خالل اجلدول 

حيث كانت هذه املؤشرات أهم نقاط املقارنة ين أندية البلدين اليت  ،اصة مبجال التكوين الرياضياالستبيان واخل

  :النحو التايل، هذه االختالفات كانت على %71 أوجه االختالف  واليت قدرت بنسبة أوضحت 

  حبيث سجلنا :يف تقييم التكوين  االختالف /ا 

بالرغم من دخوهلا عامل االحرتاف إال تعيش النوادي اجلزائرية تراجع رهيب يف جمال التكوين، ف املستوىيف مؤشر  - 

الفئات الصغرى أن املشاكل اليت تتخبط فيها النوادي زادت حىت بعد االنتقال إىل هذه املرحلة، مما أثر يف تكوين 

ونقص االهتمام التام �ذه األخرية من مجيع اجلوانب، يف حني نلمس حتسن مسجل على مستوى النوادي 

واإلسرتاتيجية احملرتفة اليت هذا نتيجة لألمهية اليت توليها هذه األندية للعمل القاعدي و  ،التونسية يف هذا ا�ال

   .الكروينتهجتها هذه األخرية يف جمال التكوين إ

يف مؤشر التكوين األمثل يرى املدربون اجلزائريون بأن األكادميية هي اليت تقدم العب متكامل فيما يرى  - 

يكون ذو نوعية جيدة وذلك بسبب متيزه عن الالعب األكادميي خاصة النادي الالعب املكون يف التونسيون أن 

  .مكانته إمهاراته ومن جانب املنافسة اليت من خالهلا متكنه من صقل وتقومي 

 نشاء مراكز التكوين وتوفري اإلمكانات املاديةإيف مؤشر االقرتاحات حيث كانت من جانب اجلزائريني بأن  - 

نعدام هذه املراكز يف اجلزائر على مستوى األندية، إبسبب جاء  املقرتح حيسن ويطور تكوين الفئات الصغرى، هذا

توفري التأطري اجليد خاصة أن مامتتلكه األندية التونسية من مراكز تكوين أما فيما خيص التونسيون فكان مقرتحهم ب

  .  يستلزم مدربني أكفاء يف هذا ا�ال 

  :ختالفات يف النقاط األتيةإحبيث مشلت مجلة :اإلمكانات املادية واهلياكل الرياضية /ب

وجود ميزانية للفئات الصغرى على مستوى النوادي التونسية إال أ�ا ختتلف من نادي ألخر وذلك لعدة - 

عتبارات منها شعبية ومستوى النادي، يف حني ال تستفيد الفئات الصغرى على مستوى النوادي اجلزائرية من أي إ

انية باألندية التونسية و انعدامها بالنوادي ومن خالل امليزانية املتوفرة عليها الفئات الشب دعم مادي خاص �ا،

اجلزائرية يتبني الفرق يف االهتمام �ذه الفئة بل هناك نوادي تقصي هذه الفئات من املنافسة وضم األموال إىل فريق 

  ).مصاريف النقل ،اإليواء، اإلطعام حىت اللباس(األكابر

متتلكه النوادي التونسية إال ا�ا يف نظر املدربني غري كافية يف مؤشر اهلياكل الرياضية ميكن القول أنه و بالرغم ما - 

لتأطري هذه الفئات ومقارنة بانعدامها داخل النوادي اجلزائرية واليت تفتقر مللعب تدريب خاص، إذ تعتمد على 

  . قتسام امللعب اخلاص باملنافسة بني فئة األكابر والفئات الشبانية كملعب للتدريبإ
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مراكز التكوين يتنب لنا التوجه و الوعي لدى املدربني التونسيني من خالل حتميل النادي مؤشر أسباب غياب - 

ستقاللية النادي خاصة من اجلانب املادي، على العكس من ذلك إنشاء مراكز التكوين، وهذا ما يبني إمسؤولية 

يف ظل تبعيتها لإلعانات املقدمة من طرف الدولة بالرغم من ولوجها عامل االحرتاف مما جعل فالنوادي اجلزائرية 

رؤسائها ال يستثمرون يف اهلياكل واملنشآت وعدم االهتمام بالتكوين كما أن عدم املتابعة يف تسيري املال العام من 

فمسؤولية بناء مراكز التكوين سرقة، طرف الوصاية جيعل مجيع األندية تطالب باملزيد من اإلعانات للنهب وال

  .ليست من صالحية الوزارة فالنادي هو املسؤول عن هذا

  :قفد توقفنا على عدة نقاط كانت كالتايل:تأطري التكوين/ج

حيث جند اعتماد النوادي اجلزائرية على اخلربة املهنية احملدودة للمدرب وإمهال اجلانب مؤشر منط املدرب  - 

املعرفية، وذلك من خالل املستوى الذي وصل إليه كالعب كان أقصاه العب يف القسم العلمي واملكتسبات 

عتمادها على العبني دوليني ذو شهادات عليا يشتغلون يف جمال إن لنوادي التونسية فابالنسبة ل احملرتف، أما

  . التكوين يبني العمل القاعدي الذي يبىن عليه تكوين الفئات الصغرى

يف و جند إذ النوادي اجلزائرية تعاين من نقص فادح يف هذا املؤشر ميكن القول أن  رياضية للمتابعةال اإلدارةمؤشر  - 

مدير تقين وجود ن أكما   ،عرق النوادي مدرب رئيسي يقوم جبميع الوظائف ويف بعض األحيان مدرب حراسأ

 ،االهتمام بالفئات الصغرىيدل على عدم ، هذا النقص يف التأطري مهامه إدارية فحسبتكون مكلف بالتكوين 

 هنا يتبني الفرق الشاسع يف النوادي التونسية واليت متتلك تأطري كامل لكل فئة عمرية تشتغل حتت مدير تقينمن و 

  .وهو خمول أيضا بتعيني املدربني جتماعات أسبوعية لتقييم العملإيباشر املهام املوكلة لكل طاقم عن طريق 

فقد كان الفرق لصاحل املدربني التونسيني من حيث عدد املشاركات وكذا املستوى مؤشر املشاركة يف الرتبصات  - 

و ذلك بالرغم من وصوهلم إىل مستوى عايل من خالل الرتبصات و املستوى املعريف إال أ�م ليه إالذي وصلوا 

قامة تربصات إاجلزائرية من بالرغم ماقامت به االحتادية يطالبون باملزيد من أجل مواكبة املدارس العريقة يف اخلارج، ف

  .ال أننا سجلنا ضعف يف مستوى بعض املدربنيإ ورسكلة للمدربني اجلزائريني يف جمال التدريب

  :تركزت على نقاط االختالف التالية: برامج التكوين /د

 25حيث كان العدد بني  ،نالحظ اختالف بني أندية البلدينطار التكوين إمؤشر عدد الالعبني بالنادي يف - 

 25ب  قنننه يأإال خاصة يف فئة املدارس كان العدد غري حمدد قد  أما النوادي التونسية ف ،العب باجلزائر 30اىل

والعمل وفق قوانني  العب يف الفئات التنافسية وذلك لوضع الالعبني يف جاهزية وإعطاء جو تنافسي داخل الفريق

  .االحتادية التونسية لكرة القدم
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على  حيفزهم من منح مادية وعقود يف إطار التكوين  على مستوى النوادي التونسية ستفادة الالعبإ كما أن- 

يسمح مبتابعة الالعبني من اجلانب  مما توفري اإلقامة مبركز التكوين بالناديب كما تقوم هذه األخرية ،مواصلة العمل

ينب السياسة  هذا ما ،برنامج التدريبمع وذلك ليتماشى ن وجب إدخاهلم للمدارس اخلاصة إالتعليمي حىت و

طار إحيث ال يوجد �ا العبون متعاقدون يف ألندية اجلزائرية تفتقر إليه اوهو ما  يةتونسال األندية االحرتافية يف

  .التكوين كما أ�م اليستفيدون من منح مادية خالل مسارهم التكويين

 عبني من فئة إىل أخرى ووصوهلم إىل الفريق األول حيث بلغتستمرار الالإنسبة على نعكس إما وهذا - 

كذلك تفوق  ،%80عكس النسبة املرتفعة بالنوادي التونسية واليت تصل إىل  ،باألندية اجلزائرية %40حوايل

 األندية التونسية يف نسبة االستفادة من الالعبني املكونني يف فريق األكابر مما يوضح تشجيع التكوين يف الفئات

عطاء ثقة تامة لالعب املكون بالتحاقه إىل الفريق األول، أما األندية اجلزائرية  فاعتمادها على الالعب إالصغرى و

  .اجلاهز أثر يف ثقة العيب الفئات الصغرى وهذا ماتبينه النسب يف اجلدول أعاله

مؤشر طرق التدريب املستخدمة و طرق تعليم املهارات لالعب، كل هذا يوضح الفرق بني املدربني اجلزائريني - 

حتكاك املدربني التونسيني باملدارس األوربية يف جمال التكوين وخاصة املدرسة إوالتونسيني وهو ما يدل على 

ستغالل إبعض األحيان نالحظ عدم متكنهم من  االسبانية ومواكبة العلم احلديث يف جمال التدريب، إال أنه يف

  .ستغالال صحيحاإالطرق التدريبية 

ومن النتائج اليت توضح الكفاءة واملستوى املعريف الذي يوجد عليه املدرب  مؤشر متطلبات العب كرة القدم- 

مستوى اجلانب هتمامه باجلانب الذهين والنفسي لالعيب الفئات الصغرى الذي يعطي نظرة عن أمهية و إالتونسي 

املعريف والعلمي للمدرب وهو ما يعكس مستوى تكوين الالعبني يف األندية التونسية حيث جند حمضر ذهين خاص 

�ذه الفئات وهو ما ينعدم على مستوى األندية اجلزائرية اليت مازال مدربوها يرتكزون على الصفات البدنية لالعب 

  .يف عملهم

لتدريبية بالنوادي اجلزائرية ال ترتكز على أهداف موضوعة وإمنا على النتائج ن اخلطط اأ األهداف يوضح ؤشرم - 

يبني العمل الغري منهجي عكس النوادي التونسية واليت حتدد كل فرتة من فرتات  احملصلة من املباريات وهذا ما

تعمل على خطط حينية  األنديةن هناك بعض أ إال ،ل تقييم العمل املنجزأجومن السنة بأهداف جيب حتقيقها 

  .أي قريبة املدى

يوضح تأثر كل من مدريب النوادي اجلزائرية والتونسية مبدرستني  اجلانب املعتمد عليه يف االنتقاء مؤشر-   

فكل فئة وهلا خصوصيتها عند االنتقاء وهذا مابيناه يف اجلانب النظري، هلذا االعتماد على جانب معني خمتلفتني، 

مثال يكون ترتيب اجلوانب يف ) u10(فئة نتقاء العبيها فمثال إب أن تراعى فيه الفئة العمرية املراد أثناء االنتقاء جي

  :االنتقاء كاأليت 
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  .البدين وأخريا النفسي  ،التقين ،املرفولوجي:املدرسة الشرقية  

  .مرفولوجي بنسبة قليلة ،بدين ،تقين ،نفسي:املدرسة الغربية 

مؤشر وجود معايري لتحقيق األهداف نلمس تفوق لصاحل املدربني التونسيني بوجود هذه املعايري على أرض الواقع - 

قرار من املدربني اجلزائريني بعدم وجود هذه املعايري مما يفسر إوذلك لتقييم عملهم وتقومي أخطائهم، يف حني 

  .تكوين الالعبني يف األندية اجلزائرية وهو ما يعكس مستوىعشوائية التدريب يف الفئات الشبانية 

 والذي جاء لصاحل األندية التونسية، وذلك الفرق بني النوادي اجلزائرية والتونسية يتضحمن هذه النقاط اليت ذكرت 

يف أهم مؤشرات التكوين الرياضي للفئات الصغرى وكذا مستوى االهتمام �ذا ا�ال يف البلدين خاصة يف ظل 

   . االحرتاف

بني األندية اجلزائرية والتونسية نه توجد نقاط مشرتكة أو أوجه تشابه يف بعض املؤشرات أوكما يوجد االختالف إال 

املدربني الذين  أجوبةيف اجلدول األيت نستعرض أهم هذه املؤشرات املستخلصة من  املبينة ومن خالل النتائج

 .النوادي ىيعملون يف تكوين الفئات الصغرى على مستو 

  بني النوادي اجلزائرية والتونسية املسجلة تشابهال أوجهيوضح ) 49(جدول رقم

  النوادي التونسية  النوادي الجزائرية  المؤشر  المحور

أسئلة 

تقييم 

  التكوين

  . مناسب  .مناسب  برنامج المنافسة

أسئلة 

الهياكل 

الرياضية  

و 

اإلمكانات 

  المادية

إنشاء مراكز 

  التكوين

  يطور مستوى اللعبة  يطور مستوى اللعبة

معرفة القوانين 

  ووضوحها

  .تفاوت نسبة املعرفة بالقوانني  .جهل القوانني املشرعة 

الدعم المادي 

  للمدرب

  غري كايف  غري كايف

أسئلة 

تأطير 

  التكوين

مدة تكوين 

  المدرب 

  غري كافية  غري كافية

  مقبولة  مقبولة  مضامين التكوين

  تساعد  بنسبة كبرية يف التكوين  بنسبة كبرية يف التكوينتساعد الخبرات و 
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االستبيان واليت عرب عنها مبؤشرات تندرج نتائج يبني أهم أوجه التشابه املستخرجة من  )49(رقم  ن هذا اجلدولإ

حتت حماور أو دعائم تظهر من خالهلا النقاط املشرتكة يف إجابات و توجهات املدربني يف النوادي اجلزائرية 

التونسية مقارنة و مستوى النوادي اجلزائري  بني الفرق لنا بنييمما   %29التشابه ب قدرت نسبة حيث  ،والتونسية

  :اجلدول  يفومن بني أوجه التشابه املالحظة  ،االختالف أوجهبنسبة 

ناك ه نه مناسب لتكوين الفئات الصغرى إال انأمؤشر برنامج املنافسة حيث يرى املدربون من خالل إجابا�م - 

زيادة املباريات خالل املوسم وذلك بإجراء دورات تنافسية من  مدربوه قرتحإ الذي التونسي،حتفظا من اجلانب 

  .أجل رفع النسق التنافسي بني األندية

ومن خالل دعائم اهلياكل و املنشآت الرياضية و حتت مؤشر إنشاء مراكز التكوين فالتوجه كان مشرتك بني  - 

ر ييؤدي إىل تطو  وهذا بدورهيف البلدين العب املكون يطور مستوى ال املدربني حيث يرون بأن توفري هذه املراكز

  .مستوى اللعبة

ني اجلزائريني درباملما خيص  يفف ،متقاربة نوعا ما حوله أما مؤشر املعرفة بالقوانني املشرعة فكانت اإلجابات - 

ية فمنهم من له دراية �ا ووضوح أما مدربوا األندية التونس ،مبعرفة القوانني ووضوحها جهال ميكن القول أن هناك

  .بينهمفيما القوانني ب التوعيةنشر  إىل موادها مما جيعلهم يقومون بتوعية زمالئهم و هذا ما يؤدي

  التجارب 

أسئلة 

برامج 

  التكوين

  يوجد دعم  يوجد دعم  دعم األولياء

التخطيط 

  للتدريب

  يرتكز على أسس علمية  يرتكز على أسس علمية

الجانب المعتمد 

عليه في 

  التخطيط

  اجلانب املهاري  اجلانب املهاري

أمثلة لقياس 

  تحقيق األهداف

  نفس الطرق املستخدمة
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جند مؤشر الدعم املادي للمدرب حيث ارتبطت إجابة مدربينا بعدم وجود ميزانية أيضا كذا من أوجه التشابه - 

الفئات الصغرى كما أردف آخرون بأن السبب وراء نقص الدعم املادي  أجر مدربثر على أمما  ،للفئات الصغرى

لمدربني التونسيني فريون أن أهم سبب وراء عدم أما بالنسبة ل ،هو نقص كفاءة املدربني واالهتمام مبدرب األكابر

قاه املدرب من وذلك بالرغم مما يتل ،تلقي األجر الكايف ملدرب األصاغر هو االهتمام الزائد مبدرب الفريق األول

وهنا  ،وذلك بالرغم من وجود ميزانية خمصصة للفئات الصغرى ه بالدول األوربية يعترب غري كافقارنتومب هنأأجر إال 

  . اجلزائرينييتبني الفرق بني املدربني التونسيني و 

طوير مستوى كافية للعمل يف ت ومن خالل دعائم تأطري التكوين نالحظ من مؤشر مدة تكوين املدرب بأ�ا غري- 

على أهم املتطلبات  ميكنه من االطالعخربات املدرب مما  يف زادتزادت هذه املدة  محيث كلالتكوين 

  .واملستجدات يف عامل التدريب

يرون بأن التجارب  أ�ميف مؤشر مضامني التدريب فهي مقبولة مع سريورة تدريب الفئات الصغرى كما  اوكذ- 

املستوى العلمي  إىل باإلضافة ،تدريب وتكوين الفئات الشبانية يةامليدانية املكتسبة للمدرب تساعده يف عمل

  .واملعريف

ومن حيث دعائم برامج التكوين ففي مؤشر دعم األولياء للنادي فكال من النوادي التونسية واجلزائرية تلقى هذا - 

ستثمارات من خالل خلق إوذلك جبلب  ،لكن أكثر منها يف النوادي التونسيةشعبية  الدعم خاصة النوادي األكثر

   .ن يتخذوا صفة الالعبأأنشطة رياضية لألطفال ينخرطون يف النادي مببالغ مالية دون 

فباألندية اجلزائرية ال يعمم هذا على   ،أسس علميةعلى أما مؤشر التخطيط للتدريب فقد اتفقوا على أنه يرتكز - 

التكوين مما تدخل ذاتية املدرب يف التخطيط أما ب خاصةل النوادي وذلك راجع لعدم وجود إدارة للمتابعة ك

  .التدرييب األندية التونسية فهناك اجتماعات أسبوعية وإدارة للمتابعة والتقييم وهذا ما أدى إىل احرتافية العمل

د تشابه يف التوجه وهذا يدل على تقارب مستوى فيما خيص مؤشر اجلانب املعتمد عليه يف التخطيط أيضا جن - 

كل فئة عمرية هلا   ألنفتقار بعض املدربني إىل املستوى العلمي إنالحظ  ،املدربني حيث ومقارنة باجلانب النظري

  .اليت جيب مراعا�ا يف التخطيط للتدريب ليكون منهجي مؤسس على أسس علمية  خصائصها

قد كانت ف ،لقياس األهداف فقد وجدنا عدم متيز أي دولة عن األخرىمعايري أمثلة عن ومن خالل مؤشر  - 

إجابة مدربوا األندية اجلزائرية والتونسية مشرتكة يف األمثلة املطروحة يف هذا املؤشر وهو ما ينب أيضا تقارب 
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جناح برناجمه  املستوى والتوجه وكذا املالحظ بأن هناك بعض املدربني مييلون إىل معيار خاص باجلانب املراد قياس

 .ستقاللية بني هذه املعايري لكل جانب معنيإهناك  أن أي ،التدرييب دون جانب أخر

وذلك عن ومن خالل هذان اجلدوالن يتبني لنا الفرق يف مستوى التكوين بني األندية اجلزائرية واألندية التونسية 

لصاحل األندية التونسية وهو ما يبني حقيقة العمل القاعدي على  اليت كانت نتائجهامقارنة حماور االستبيان و  طريق

نسبة تواجد  أيضا يعكس ما هذا ،مستوى هذه األخرية والسياسة املنتهجة يف جمال التكوين يف ظل االحرتاف

 .العب دويل 34من  %70الالعب احمللي يف الفريق الوطين التونسي املقدرة ب 

  :بين األندية الجزائرية، التونسية والفرنسية مقارنة نتائج تحليل الفيديو/2-2

يف هذا احملور ومن خالل حتليل الفيديوهات املصورة واملسجلة لألندية اجلزائرية واألندية التونسية والفرنسية 

نستعرض أهم النتائج املستخرجة من هذا التحليل وذلك بغرض توضيح أهم أوجه االختالف والتشابه املوجودان 

ئم التكوين على مستوى هاته األندية يف مؤشرات اهلياكل واملنشات الرياضية وكذا التأطري والربامج يف خمتلف دعا

وذلك من أجل الوقوف على أهم الفوارق املوجودة يف جمال تكوين الفئات الصغرى للتعرف على نقاط القوة 

  .والضعف على مستوى األندية اجلزائرية مقارنة باألندية األجنبية 

  :ي نستعرض أهم نقاط املقارنة يف جداول لكل حمور من حماور التكوين الرياضي للفئات الصغرى وفيما يل
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 اهلياكل و املنشآت مقارنة ميثل) 50(رقم  جدول 

                        

  اهليكل الرياضي يف حالة ممتازة(**) :اهليكل الرياضي يف حالة جيدة                               (*) :

 المنشآت الجزائر تونس فرنسا

SR TFC OL ASM EST ASMO USMH USMA ESS 

01**  01**  01**  01*  *01  01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

  ملعب رئيسي

08**  05**  06** 03 05*  00 

 

00 

 

00 

 

03 

 

 مالعب تدريب

08**  05**  06** 03 05 01 

 

01 

 

01 

 

02 

 

غرف تغيري 

 املالبس

01** 01** 01** 01 01*  00 

 

00 00 

 

00 

 

قاعة 

 متعددةالرياضات

01**  01** 01** 01 01**  00 

 

00 

 

00 

 

00 

 

قاعة تقوية 

 العضالت

01** 01** 01** 01 02**  01 

 

01 

 

01*  

 

01 

 

مكتب املديرية 

 الفنية

01** 01** 01** 01*  02*  00 

 

00 

 

01 00 

 

قاعة 

 االجتماعات

01** 01** 01** 01*  01*  00 

 

00 

 

01 

 

00 

 

 مكتب املدربني

01** 01** 01** 02*  02*  قاعات عالج 01 01 01 01 

 

01**  01**  01**  01*  01* قاعة ترفيه و  00 00 00 00 

 العاب

01**  01** 01** 01*  01**  00 

 

00 

 

00 

 

01 

 

فندق (مركز إيواء

)مطعم+  
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  :نالحظ مايلي )  50(من خالل النتائج املبينة يف اجلدول رقم 

التونسية  نديةباألمن ناحية املالعب و خاصة مالعب التدريب جند أن األندية اجلزائرية تعاين نقص كبري مقارنة  - 

  .والفرنسية

ال متتلك األندية اجلزائرية قاعات رياضية أم األندية التونسية فلها قاعات رياضية ملك  :القاعات الرياضية  - 

املناخ البارد متتلك النوادي الرياضية قاعات باإلضافة إىل مالعب  صغرية أما النوادي الفرنسية حبكم ،للنادي  

  .لكرة القدم مغطاة

فيما خيص مركز اإليواء فنالحظ أن األندية اجلزائرية  تعتمد على كراء الشقق  لالعبني أما النوادي التونسية و  - 

ب و الرتفيه و كذلك الدراسة و يف بعض الفرنسية  فتمتلك نواديها مراكز للتكوين جمهزة  حىت بقاعات لأللعا

  .األحيان فنادق

 :البرامج التدريبية مقارنة نتائج*

  الربامج التدريبية مقارنةميثل ) 51(جدول رقم 

  فرنسا تونس  اجلزائر  الربامج
ESS  USMA  USMH  ASMO  EST  ASM  OL  TFC  SR  

  +  +  +  +  +  -   -   -   -   الربجمة السنوية

  +  +  +  +  +  -   -   +  +  الربجمة الشهرية

  +  +  +  +  +  -   -   -   -   الربجمة األسبوعية

  +  +  +  +  +  -   -   -   -   االجتماعات 

   

  اليوجد):- (يوجد                                             (+ ): 

هو ان مجيع النوادي األجنبية ترتكز  يف جمال التكوين على برجمة  وختطيط تدريب مبختلف ) 51(من اجلدول رقم 

العكس من ذلك فان النوادي اجلزائرية ختطيطها للتدريب عشوائي مما يدل على ضعف االهتمام  مراحله على

 .بتدريب الفئات الصغرى و عدم العمل وفق ختطيط منهجي 
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 :داخل النوادي التأطيرمقارنة  نتائج*

  داخل النوادي التأطريمقارنة  ميثل )52(رقم  جدول 

  فرنسا  تونس  الجزائر   المؤطرين
ESS  USMA  USMH  ASMO  EST  ASM  OL  TFC  SR  

  +  +  +  +  + - - -  -  مدير مركز التكوين

  +  مدير تقين

  

+ 

  

+ 

  

+ 

  

+  +  +  +  +  

  +  مدرب رئيسي

  

+ 

  

+ 

  

+ 

  

+  +  +  +  +  

  +  مساعد املدرب

  

+ 

  

+ 

  

+ 

  

+  +  +  +  +  

  +  مدرب حراس

  

+ 

  

+ 

  

+ 

  

+  +  +  +  +  

  -  حمضر بدين

  

- 

  

- 

  

- 

  

+  +  +  +  +  

  طاقم طيب موسع

  

-  -  -  -  +  +  +  +  +  

حمضر ذهين و 

  نفسي

-  

  

- 

  

- 

  

- 

  

+  +  +  +  +  

  -  كشايف املواهب

  

- 

  

- 

  

- 

  

+  -  +  +  +  

طرق أخرى 

  لالكتشاف واالنتقاء

الربيد االلكرتوين على   -  - - - -  -

  املوقع الرمسي للنادي

%40  النسبة املئوية  85%  100%  

  غري موجود):   - (موجود                                  (+): 
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ان استفادة الفئات الشبانية من التأطري اجليد يف النوادي  ىنر ) 52(رقم  من النتائج حملصل عليها يف اجلدول 

ونسبة التأطري يف النوادي % 85 إىلالنوادي التونسية فتصل نسبة التأطري يف  أما% 40ة ال يتعدى ياجلزائر 

  .معظمهم العبني دولينين طبيعة املدربني ا أكم  %100الفرنسية هي 

  :المقارنة بين النوادي الجزائرية و التونسية من خالل المقابلة/2-3

واملكلفون مبجال التكوين  اجلزائرية و التونسية لألنديةمع املدراء الفنيني  أجريتمن املقابلة اليت  اإلجاباتملخص 

  :على مستوى هذه األندية حيث كانت إجابا�م على األسئلة املطروحة كالتايل

 :تقييم التكوين مقارنة نتائج*

  تقييم التكوين مقارنة ميثل) 53(جدول رقم                        

مقابالت  3(الجزائر  األسئلة

  )شخصية

  

مقابالت  3(تونس 

  )شخصية

  مقبول  متوسط  ضعيف   مقبول  متوسط   ضعيف  تقييم واقع األندية 

03          03  

  03  األنديةتقييم التكوين يف 

  

 

  

 

  

  02  01  

مساعدة برنامج املنافسة 

  على التكوين

  موافق

  

  موافق 

اجلزائرية و ملبني للمقابالت نالحظ إمجاع املسؤولني اجلزائريني بضعف مستوى األندية ا)  53(رقم من اجلدول 

  .ضعف التكوين الرياضي فيها 

فيما خيص  التكوين داخل هذه  و ،التونسية مقبول األنديةمستوى  أنلني التونسيني فيجمعون على و املسؤ  أما

  .يرونه مقبول% 30نه متوسط و أيرون من املدربني % 60 نسبةف األخرية

وصلوا إليه يف مستوى كرة القدم إال أ�م يرون أ�م مازالوا بعيدين عن  بالرغم ممان التونسيني و أوهذا يدل على 

حقبة التسعينات يف جمال التكوين وهذا راجع بشكل كبري إىل الظروف السياسية واالقتصادية اليت تعيشها تونس 
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ة اجلاهزة وتالعب راجع إىل سياستها يف االعتماد على البضاع انهندية اجلزائرية فاأل أما عن وضع ،يف هذه الفرتة

  .رؤساء األندية باألموال خاصة يف ظل الدعم الذي تتلقاها األندية من طرف السلطات 

 :للنوادي ة و اإلمكانات الماديةيالهياكل الرياض مقارنة نتائج*    

  للنوادي ة واإلمكانات املاديةياهلياكل الرياض مقارنة ميثل) 54(جدول رقم                     

  تونس  الجزائر  األسئلة

  كافية  غير كافية  كافية  غير كافية

توفر اهلياكل الرياضية  

  كايف للتكوين

00  

  

 

  

03    

الدعم املادي ملدرب 

  الفئات الصغرى

03  

  

 

  

03    

  

  :جتلى لنا إمجاع مسئويل التكوين على مستوى النوادي اجلزائرية  احملرتفة  ) 54(من خالل اجلدول رقم 

 ) .50(اجلدول رقم  هالرياضية و املنشآت وهو ما أوضحانعدام اهلياكل  -

رغم ما متتلكه هذه األخرية من هياكل إال أن أنه و النوادي التونسية  وعلى العكس من ذلك أكد مسؤل -

 .هناك نقص 

عن ا�هود  نه غري كايف وال يعربأتوافق يف اآلراء فيما خيص الدعم املادي ملدرب الفئات الصغرى  -

  .املبذول
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 :داخل النوادي تأطير التكوين مقارنة نتائج*

  داخل النوادي تأطري التكوين مقارنة ميثل )55(جدول رقم 

  الجزائر  األسئلة

  

  تونس

  

منط املدرب املناسب 

  لتكوين الشبان

كانت إجابة األغلبية على أن قدماء الالعبني زائد 

التكوين األكادميي له هو النمط األنسب للتكوين  

مدرب مكون و  إىلكذلك بان الفئات الشبانية حتتاج 

  .ليس مدرب

  

متاشي مضامني تكوين 

املدرب مع املستجدات 

  احلديثة

كانت اإلجابة بان 

التكوين الذي يتلقاه 

املدرب من طرف 

االحتادية ناقص  وعدم 

االستفادة من  الرتبصات 

.  

  

كانت اإلجابة بان هناك 

متاشي مع املستجدات 

وذلك بسبب التكوين 

الذي يتلقاه املدرب 

باخلارج أو حىت عن طريق 

خرباء أجانب يعملون 

  .�ذه النوادي

وضع األهداف لكن   وجود إدارة فنية للمتابعة

متابعة ناقصةو يف بعض 

وجد األحيان ال ت

تابعةوهو موضح يف م

من  )17(اجلدول رقم

  .نتاج االستبيان

  

توجد متابعة جلميع 

األهداف املسطرة وذلك 

عن طريق االجتماعات 

اجلدول .األسبوعية 

 الرسم البياينو )37(رقم

من نتائج ) 38( رقم

  .االستبيان

  :الشبانية وبعد االستماع للمقابالت كانت إجابة املسؤولني اجلزائريني بان الفئات 

  ) .51(تعاين نقص  يف املتابعة و مراقبة الربامج و األهداف  كما هو موضح يف اجلدول رقم - 
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نقص كبري يف  التأطري أي الطاقم الفين مقارنة بنظرائهم يف تونس ويف فرنسا كم هو موضح يف اجلدول رقم  - 

)52. (  

  : الفئات الصغرى ومن خالل اإلجابة عن األسئلة املوجهة فيما خيص تعيني مدريب

ن هذه األخرية تتطلب  أل ،يف تكوين مدريب الفئات الصغرى اكبري   اأمجعت إجابات اجلزائريني أن هناك نقص - 

  .غري موجود يف األندية اجلزائرية  هذامدرب مكون يهتم بالتفصيل ال التدريب العام وهو 

 ،الفئات الصغرى أكثر تدريب تقين (يار املدرب ختإأما  التونسيني فريون أن لكل فئة متطلبا�ا  اليت حتتم  - 

 .)حرتايف إالفئات األخرى تدريب 

من قبل التونسيني يف هذا  احتفظأننا ملسنا مع  ،كما أن املشكل الذي طرح هو التوقيت الدراسي يف اجلزائر-

من مراكز تكوين تسمح  األندية التونسيةالذين لديهم البديل يف بعض األحيان وذلك ملا تتوفر عليه و   ،اجلانب

هلم مبتابعة الالعبني يف مجيع اجلوانب بل حىت الالعبني احملرتفني يف الفريق األول وهذا ما يبني االحرتافية اليت تسري 

  .عليه هاته النوادي
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 :برامج التكوين بالنوادي مقارنة نتائج*

  برامج التكوين بالنوادي مقارنةميثل  )56(جدول رقم 

  الجزائر  األسئلة

  

  تونس

  
ESS USMA  USMH  ASMO  EST  ASM  

  +  وجود العبني متعاقدين

  

+ 

  

- 

  

- 

  

+  +  

حصول الالعبني يف إطار 

  التكوين حلى املنح املادية

  هي منح مباريات ال غري

  

عبارة عن أجور زائد منح 

  املباريات

نسبة استفادة النادي من 

  العبيه املكونني

كانت اكرب نسبة هي يف نادي وفاق 

سطيف و مجعية وهران حيث ترتاوح 

  .األوليف الفريق % 13نسبة الالعبني 

كانت أعلى نسبة هي 

نادي مستقبل املرسى  

أما الرتجي فكانت 50%

سياسة النادي هي بيع 

الالعبني إىل النوادي 

األخرى مع احلفاظ على 

الالعبني الدوليني للفئات 

  .الشبانية

مراعاة املسافة بني النادي 

  و إقامة الالعبني

كانت اإلجابة حسب إمكانية النادي 

  .يف كراء الشقق و الفيالت

حيازة النوادي على مراكز 

التكوين ساعدها على 

  .إقامة الالعبني

الطرق األكثر جناعة يف 

  تعلم املهارات

اختلفت اإلجابة إال أن الطرق 

ري املستخدمة عامة هي التدريب التكرا

  و الفرتي 

كانت  اإلجابة بان 

التدريب املدمج أكثر 

  فاعلية يف التكوين 

  +  -  إجراء احلصص النظرية

الكشوفات الصحية 

  املنتهجة

بعد حتليل اإلجابات كانت جلها تصب يف خانة الكشوفات املتعارف 

  .عليها من رسم القلب و الكشوفات العامة

  ال توجد) : - (                  يوجد                 (+) :                     
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نالحظ الفرق الكبري املوجود بني النوادي التونسية واجلزائرية وذلك طبعا لصاحل النوادي ) 56(من خالل اجلدول 

ن إالتونسية بسب الثقافة املوجودة يف النوادي التونسية باإلضافة إىل التقاليد اليت متشي عليها هذه األخرية حىت و 

ة األوربية يف جمال التدريب والتكوين على كذلك االحتكاك باخلربات األجنبية خاص) رئيس الفريق(تغري املسؤول 

ن إيف جمال التكوين حىت و قيعيةرت الالعكس من ذلك املالحظ يف النوادي اجلزائرية غياب الوعي التام واألعمال 

عرق النوادي كمثال على ذلك وهذا بإقرار من مسؤويل التكوين يف هذه األخرية من خالل املعلومات اليت أأخذنا 

  .املقابلة اليت أجريت معهم زودونا �ا يف
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  :مناقشة نتائج الدراسة في ظل فرضياتها/3

حىت ن يقوم مبناقشة هذه النتائج ألكن هذا ال يكفي بل جيب على الباحث قمنا يف الفصل السابق بعرض النتائج وحتليلها 

جل إثبات صحة أو نفي فرضيات الدراسة أوذلك من  ،تصبح هلا قيمة علمية وتعود بالفائدة على البحث بصفة عامة

ومن خالل هذا الفصل سيقوم الباحث بعرض مناقشة نتائج  ،ينها مع ما جاء يف اجلانب النظريأو تبا توافقهاومدى 

  .الدراسة يف ظل فرضيا�ا

  :مناقشة نتائج الدراسة في ظل الفرضية األولى/ 3-1

فمن خالل  ،املدربني ن هناك اختالف يف واقع التكوين بني األندية اجلزائرية واألجنبية حسبأكانت الفرضية تنص على 

مجع املدربون الذي يعملون أحيث  ،االستبيانإجابات املدربني يف مقارنة  من )48(يف اجلدول رقم  االنتائج احملصل عليه

اتسم  فقدالتكوين يف تدريب الفئات الشبانية بالنوادي اجلزائرية برتاجع كبري يف مستوى هاته األندية والذي انعكس على 

على العكس من ذلك فان ما تعيشه األندية  ،هتمام بالفئات الصغرى رغم دخول عامل االحرتافبالضعف وقلة اال

 ،بالفئات الصغرى من مجيع اجلوانب حبكم االهتمام الكبريثر على وضعية تكوين الناشئني أاملستوى  يفحتسن  مناألجنبية 

واملشاكل اليت تتخبط فيها هذه األخرية من نقص  راكز التكوينملفالوضعية السائدة بالنوادي اجلزائرية من غياب 

بصفة شبه اإلمكانيات وسوء التسيري ونقص االستثمارات واالعتماد الكلي على إعانات الدولة واالهتمام بالفريق األول 

 اتاهتمام أخرن أ فقد استنتجنا من املعطيات احملصل عليها ،باجلزائر ميثل واقع تدريب الفئات الشبانية برز ماأمن  مطلقة

 املقدمة من االحتادية اجلزائرية لكرة القدم اإلحصائيات ن آخرأهو والدليل  ،الفئات الصغرى تكوين هذه النوادي هو

وهذا ما يبني  %75حوايل شكل ت فيما خيص نسبة انتقاالت الالعبني بني األندية اجلزائرية 2017سبتمرب  25 بتاريخ

وهذا ما أثبتته نتائج املقابلة مع  ،اليت تصرف يف سوق االنتقاالت األموالاالعتماد الكلي على الالعب اجلاهز وكذا كمية 

قروا بضعف التكوين للفئات الصغرى ونقص أحيث ) 53(مسؤويل التكوين بالنوادي اجلزائرية من خالل اجلدول رقم

  .خرية مقارنة بالنوادي األجنبية االهتمام الذي تعاين منه هذه األ

الواقع الذي  يف واليت تنص على وجود اختالف إثبات الفرضية األولى وعليه بعد عرض ومناقشة خمتلف النتائج يتبني

  .مقارنة باألندية األجنبية  من ضعف وصعوبات يشه تكوين الفئات الشبانية باألندية اجلزائريةيع

  :الثانيةمناقشة نتائج الدراسة في ظل الفرضية  /3-2

ن هناك عناية باملنشات واهلياكل اخلاصة أبحتليل النتائج احملصل عليه فيما خيص الفرضية الثانية واليت تنص من خالل 

 ،)33(، )14(،)13(ول رقمااجلد حيث يتبني لنا من نتائج،بالفئات الصغرى باألندية األجنبية مقارنة باألندية اجلزائرية

وكذلك من خالل النتائج املستخرجة من الفيديو ) 54(ومن نتائج املقابلة مع املسؤولني التونسيني واجلزائيني باجلدول رقم
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التكوين يف كل من النوادي اجلزائرية والنوادي  جمالادي يف و والذي يبني املنشات واهلياكل اخلاصة بالن )50(يف اجلدول رقم 

ري هياكل ومنشات خاصة لتكوين الفئات الصغرى من توف خريةا العناية الكبرية اليت توليها هاته األتبني لن فقد ،األجنبية

احرتافية النادي وأمهية وهذا ما يبني  معايري ومقاييس دولية ذو مراكز تكوين لالعبني ملك للنادي اهاإذ جند على مستو  ،�ا

أما فيما خيص النوادي اجلزائرية فانعدام كلي ألدىن مرافق ، التكويناالهتمام الكبري بسياسة العمل القاعدي من خالل 

 ةيف باب الشروط وااللتزامات يف جمال املنشات الرياضيدفرت شروط االحرتاف  نص عليهبالرغم مما وذلك التدريب 

لالعبني وين ال يوجد نادي حمرتف ميلك مركز تك ،)20،صفحة2004اجلريدة الرمسية،()12 ،11 ،10املواد (والتكوين 

فائد�ا هو حىت ما مت تدشينه من طرف نادي وفاق سطيف ما هو إال مقر للنادي حيتوي على ثالث مالعب صغرية 

هو مركز التكوين ن أكون  ،مشروع اقتصادي للبحث عن املوارد املالية بكراء هذه املالعب وحمل لبيع أقمصة النادي

 ،),diouf 2009(الالعبني الشباب وتكوينهم الستقبالواإلمكانيات املادية والبشرية  نشاتجمموعة من اهلياكل وامل

ملعب خاص  11والذي متتلك فئاته الشبانية  االجنليزيليفربول اخلاص بنادي  تكوين اليف مركز  بالتفصيل ما جاءوهو 

بالرغم من  عبني بالسنغالخصائص مركز التكوين لال أهمكما جند يف دراسة مسبا ديوف (monteverdi,2007)�م

تلك ملعب الستقبال ميال  األنديةعرق األندية اجلزائرية مثل مولودية اجلزائر عميد أ  حني جنديف ،نتمائهم للقارة السمراءإ

وجند األندية  سنتيماتيضخ سنويا املاليري من ال املمول هلذا النادي" سوناطراك "ن جممع أمع العلم  ه يف البطولةمنافسي

واليت أخذناها كعينة حبث  واحد من األندية اليت يستثمر �ا رجال أعمال كباركاحتاد اجلزائر والذي هو الكربى باجلزائر  

  .تقتسم ميدان املنافسة والذي هو ميدان التدريب أيضا مع الفئات الصغرى يف احلصص التدريبية 

باملنشات كبرية ن هناك عناية  أعلى و اليت تنص  الجزئية الثانية الفرضيةتأكد لنا إثبات من خالل مناقشة هاته النتائج 

اليت ال زالت مل تصل بعد إىل ضمان على  واهلياكل اخلاصة بالفئات الصغرى باألندية األجنبية مقارنة باألندية اجلزائرية

  .األقل مساحات لعب لالعبيها

  :الثالثةمناقشة نتائج الدراسة في ظل الفرضية /3-3

هناك اختالف يف تأطري التكوين بني ن أيف إطار مناقشة النتائج احملصل عليها املمثلة للفرضية الثالثة واليت تنص على 

بنتائج  خالل قراءة اخلانات اخلاصة نجد منف ،األندية اجلزائرية واألندية األجنبية من حيث الربامج و املتابعة واملؤطرين

اخلاصة بتحليل الفيديو وكذلك من خالل ) 52(،)51(ومن خالل نتائج اجلدولني رقماالستبيان ملقارنة  )48(رقم جدول

عدم توضح هذه النتائج  ،)56(،)55(رقم نيولديف اجل انبواألجالنتائج املستخرجة من املقابلة بني املسؤولني اجلزائريني 

 اإذا استثنينا بعض األندية املعروفة واليت بدورهعايري التكوين للفئات الصغرى بالنوادي اجلزائرية إال اهتمام مبدين أوجود 

  : جنديف اجلداول السابقة الذكر  همن خالل ماحتصلنا عليف ،طري التكوينأفيما خيص ت كبرينقص  �ا نلمس 
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ن وجدت يف بعض النوادي فهي برامج تعرب عن برجمة شهرية حينية إوحىت وذلك  ،نقص فادح �ابرامج التكوين : أوال

أي ليست مستخرجة من نقاشات أو تسطري منهجي مقرتح مع املسؤولني املكلفني بالتكوين  ،باملدرب شخصياخاصة 

 أكد لناأجرينا مقابلة مع مدير تقين بأحد النوادي  فقدكذلك عدم احرتام برنامج التدريب هلذه الفئات  ،داخل األندية

أما بالنوادي  ،أصال لنا بأنه ال يوجد تكوين يف اجلزائربل واألكثر من ذلك أكد نه ال توجد برامج مستخدمة أبدوره 

اليومية وكل  ةاألجنبية فقد اطلعنا على الربامج التدريبية اخلاصة بكل فئة من برجمة سنوية وشهرية بل حىت احلصص التدريبي

ختصاص املدير التقين املكلف بالتكوين وذلك بالتشاور مع طاقم التدريب لكل فئة وكذا احرتام مجيع خصائص إهذا من 

  .(dossard,2000)النظري اجلانبالتدريب لكل فئة عمرية واحلجم الساعي للتدريب كما هو موضح يف 

ن تعيني مدير أحيث  ،لنوادي اجلزائريةا أيضا نقص من هذا اجلانب على مستوىفيما خيص املتابعة للتكوين جند  :ثانيا

وكذا وقوفنا يف امليدان   من خالل النتائج املبينة يف اجلداول السابقة الذكرف ،تقين مكلف مبتابعة التكوين أمر شكلي فقط

ن إدون أهداف موضوعة حىت وعلى احلقائق ال توجد إدارة للمتابعة امليدانية حقا بل كل مدرب يعمل بشكل فردي 

مهمته إدارية أكثر منها متابعة العمل والتقييم و هو املدير التقين أال واملسؤول على التكوين  ،فهي شكلية فقطوجدت 

أما األندية املتواضعة فمدرب الفئات الصغرى هو  ،)األندية املعروفة على مستوى البطولة اجلزائرية(وهذا باألندية الكبرية

نتائج  مقارنة كل من مبني يف وحبسب ماهو أما األندية األجنبية ،ن وجدتإك املسؤول عن متابعة األهداف والربامج وذل

إدارة خاصة بالتكوين ملتابعة الربامج التدريبية وكذا مدى حتقيق األهداف  جند االستبيان واملقابلة باجلداول السابقة الذكر

  .مثالاملسطرة وهو ما وجدناه ميدانيا خاصة بالنوادي التونسية 

تثبت النقص الكبري الذي )55(،)52(مناملرقمة الذكر و  فيما خيص املؤطرين فالنتائج املبينة يف اجلداول السابقة  :ثالثا

واليت تعتمد على خربة وجتربة العبيها مقارنة بالدول األجنبية  )املدربني (تعاين منه الفئات الصغرى من جانب التأطري

بني األندية  التأطريالفرق الكبري يف  وضحانواللذان ي) 37(واجلدول رقم  )24( الرسم البياينمثلة يف املمو الدوليني 

االحتادية اجلزائرية ف اجلزائري، يعكس مستوى املدرب اآلنن املستوى الذي عليه الالعب اجلزائري أ اكم  ،اجلزائرية واألجنبية

لكن أكرب عائق يواجهه املدرب هو اب الوطين قامة تربصات دورية على كامل الرت إمن خالل على تكوين املدريني تعمل 

حد أيف   وفڤغورويف هذا الصدد صرح الناخب الوطين السابق الفرنسي عدم االستقرار يف األندية اليت يشتغلون �ا، 

العمل يف تكوين املدرينب باجلزائر صعب  نأب"2016 أفريل 06 بتاريخالفرنسية  مع جريدة ليكيب اللقاءات الصحفية

 أمهيةتوليه الذي  فيما خيص النوادي األجنبية  يف جمال التكوين أما ،"جدا الن املدرب بعد أسبوع جتده عاطل عن العمل 

تابع من ي ،مجيع االختصاصات خاص بكل فئة عمرية يفطاقم فين تأطري كامل من خالل من حيث توفري وذلك بالغة 

من دفرت ) 4(وهذا مايبني العمل االحرتايف يف هذا ا�ال  املادة األكابرير التقين املكلف بالتكوين مثل فريق طرف املد

  .)19،صفحة2004اجلريدة الرمسية،(ط االحرتاف يف اجلزائرو شر 
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اختالف يف تأطري التكوين بني  وجودعلى واليت تنص  تحقق الفرضية الثالثةمن خالل مناقشة هذه النتائج تبني لنا 

كبري يف هذه املؤشرات تعاين منه نقص  وجدنا حيث  ،املتابعة واملؤطرين ،األندية اجلزائرية واألندية األجنبية من حيث الربامج

  .خاصة من رؤساء األندية قلة االهتمام و التسيري اهلاوياألندية الوطنية من 

  :الرابعة مناقشة نتائج الدراسة في ظل الفرضية/3-4

تفوق يف مستوى الوعي  للفرضية اجلزئية الرابعة واليت تنص على أن هناك ا�معة يف اجلداول اخلاصة  مقارنة النتائجإطار  يف

من خالل نتائج اجلدول و  ،مبتطلبات جناح برامج تكوين الناشئ بني مدريب األندية األجنبية مقارنة مبدريب األندية الوطنية

برامج  دعائم مبقارنة نتائج احملور اخلامس  لالستبيان بني النوادي اجلزائرية والتونسية ويندرج حتت أسئلةاخلاص ) 48(رقم 

 برامج التكوين بالنوادي مبقارنةواخلاص ) 56(واجلدول رقم ،من حتليل الفيديو) 51(التكوين بالنادي ونتائج اجلدول رقم 

  بالنوادي اجلزائرية والتونسية تبنيمن حيث املقابلة اليت أجريت مع مسؤويل التكوين 

كذا استفادة الالعبني   ،لفئات الصغرى باألندية األجنبية مع انعدامها باألندية اجلزائريةلميزانية مالية خمصصة  هناك أوال 

د العبني و وجفنسجل عدم اجلزائرية  اأميف األندية األجنبية ) أشبال فما فوق (من عقود خاصة يف الفئات التنافسية 

يبقى بعيدا  املستوى التكويين للمدرب اجلزائري يف تدريب الفئات الصغرىضف إىل ذلك أن  ،متعاقدين يف إطار التكوين

ن مدريب النوادي األجنبية يستخدمون أالطرق املعتمدة بالتدريب جند  خالل النتائج احملصل عليه يف عن املأمول فمن

ما طبعا حسب الفئة العمرية املتعامل معها أ ) املدرسة االسبانية(الطرق احلديثة خاصة الطريقة الشاملة أو التدريب املدمج 

ود وجمع  ،ن كانت هلا فعالية إال أ�ا مكلفة يف الوقت كذلكإالطرق التقليدية و فالزالت تستعمليف النوادي اجلزائرية 

مع بصفة متذبذبة ن كانت إوتطبق حىت وحاضرة احلصص النظرية جندها يف النوادي األجنبية نقطة مهمة وهي أن 

  .انعدامها يف النوادي اجلزائرية

جعل منها عملية تدريبية  مما األجنبيةاجلزائرية و  األنديةاملالحظات السابقة على العملية التدريبية توحي بفوارق كبرية بني 

واليت الطرق املستخدمة يف عملية الكشف واالنتقاء للمواهب الكروية  إليهاغري مؤسسة علميا وال منهجيا يضاف  تقليدية

حيث نلمس من  اليت يزاوهلا دورياتبني املستوى العلمي للمدرب األجنيب واخلربات امليدانية  املكتسبة من خالل الرتبصات 

عبد (وهو ما يتجلىهذه الطرق استخدام العلم احلديث يف النوادي األجنبية مقارنة مبدريب النوادي اجلزائرية 

 الرسملنسب املمثلة يف وا ،)07(رقم  ل يف االستبيانو نتائج اجلد قراءةل من خال )25،العدد1431/2010الفتاح،

 فكنقطة أوىل ،)46(،)38(واجلدولني ،مؤشر طرق التدريب املستخدمةيف ) 45(،)08(رقم ولاوكذلك اجلد) 06(بياينال

جند العبني ، حيث مقارنة مبدريب النوادي األجنبية الحظ الربوفيل ومستوى مدرب الفئات الصغرى بالنوادي اجلزائريةن

يبني  نستخلصه يف أسس االنتقاء مما يشتغلون بالنوادي األجنبية يف جمال التكوين وهذا ماذوي شهادات علمية دوليني 

ن االهتمام مبجال التكوين أ كما ،يف تدريب الفئات الصغرىالعمل القاعدي واالستثمار يف إمكانيات هؤالء املدريني 

مدريب  مستوى يف يتجلىوهذا ما العمل يف الفئات الشبانية، ما يؤدي إىل رفع مستوى هذا ؤطري التكوين مبهتمام إيقابله 
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مع  العمل اهلاويي التونسية من احرتافية يف العمل على العكس من مدريب النوادي اجلزائرية واليت مازالت تنشط يف النواد

 .أ�ا تسمى أندية حمرتفة 

 على أن هناك واليت تنص تحقق الفرضية الجزئية الرابعةنتائج تأكد جلًيا الوعليه وبعد عرض وحتليل خمتلف         

 رغم الوطنية تفوق يف مستوى الوعي مبتطلبات جناح برامج تكوين الناشئ بني مدريب األندية األجنبية مقارنة مبدريب األندية

هتمام األندية إمل يستفد منهم حلد الساعة نظرا لعدم هناك مدربون وطنيون ذوي مستوى علمي ومعريف عاليني  هنأ

  . يف التدريب مهش هذه الكفاءات مما ،بالتكوين

  :االستنتاج العام

الوضعية اليت يعيشها  من خالل مامت تقدميه من كال اجلانبني النظري والتطبيقي واملقارنة اليت جعلتنا نكشف الغطاء عن 

، وقد إختلفت آراء يف ظل منظومة االحرتافيف كرة القدم خالل الفرتة األخرية  التكوين على مستوى األندية اجلزائرية

إال أ�م  ،أراء األجانب يف الدول األخرى لككذ،حىت األجانب منهم الذين يعملون باجلزائراملشرفني واملدربني واملختصني 

يف اجلزائر،  بلفئات الصغرى و العمل القاعدي االهتمام عديدة وعلى رأسها إنعدام هذا الوضعية أمجعوا على أن أسباب

يف احملققة ساس لنجاح الرياضة وضمان إستمراريتها، هذا بعد انتهاء اجليل الذهيب والنتائج الكبرية عترب حجر األي ذيوال

املناسبات الوطنية والدولية، كذلك إضافة إىل هذه األسباب هناك أسباب أخرى كنقص التمويل وسوء التسيري والتنظيم 

اجلزائرية ألندية بالرغم من السياسة املطبقة من طرف االحتادية وعدم احرتافية اوانعدام سياسة رياضية �تم بتكوين الالعبني 

عن الدولة من خالل  وكذا )article.php?a_id=97(على تشجيع التكوين األنديةسن قوانني تلزم  للعبة من خالل

 و املشاريعبتمويل هذه  2015عرب الرتاب الوطين وذلك ما جاء يف قانون املالية مراكز تكوين  إنشاءمشروع  طريق

 ،ملعب الدويرة ،ملعب براقي ،مثل ملعب وهران )echchaab,45754 (%100من طرف الدولة املالعب اليت تبىن 

كما هو الشأن بالنسبة للدول املواكبة لعصرنة االحرتاف   دعم املطلق لكرة القدم ودعم منظومةاليف ظل ملعب تيزي وزو 

كل ما يقدم إىل األندية من إعانات من طرف الوصاية ، لكن ما حيدث يف اجلزائر عكس ما نتمناه،  هذه اللعبةوحداثة 

كذا ضرب احلائط بالقوانني املشرعة يف هذا ا�ال من   ،الفريق األول إىلخاصة يف جمال التكوين ينفق يف جلب العبني 

العب ناشئ يصل إىل الفئات  عنه موهبة تندثر و ينتج وهذا ما  ،طرف األندية بل تصل إىل التالعب يف بعض األحيان

  .إخل. . . بنقائص عديدة على مجيع املستويات البدنية منها والتقنية التكتيكية والذهنية النفسية  ن وصلإهذا العليا 

ل جمهود  بذخاصة رؤساء األندية يف ظل دعم الدولة الكامل هلذه اللعبة إن كرة القدم احلديثة تتطلب من القائمني عليها 

  .كبري ألن االزدهار مرهون بوجود رجال أكفاء قادرين على تطوير هذه الرياضة

واقع التكوين  على أن، واليت تنص الفرضية العامة صحةوعليه وبعد عرض وحتليل خمتلف نتائج احملاور وحتققها تأكد 

حتسن جلوانب تكوين العيب  نلمس ال أي  املأموللالعيب كرة القدم اجلزائرية  يف ظل االحرتاف ال زال بعيدا عن  الرياضي

  .األخرىكرة القدم مقارنة ببعض املدارس الرياضية يف الدول 
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  :االقتراحات والفروض المستقبلية 

تكوين الالعبني يف اجلزائر ومدى مسامهته يف تأزم  وضعيةمن خالل الدراسة النظرية وامليدانية هلذا البحث فيما خيص 

وكذا السياسة  األندية األجنبية  يفالسياسات املنتهجة من اإلطالع على يف ظل االحرتاف و أوضاع كرة القدم اجلزائرية 

اليت نتمىن من خالهلا أن تكون عامال مساعدا ومسهال لكل  االقرتاحاتلتكوين، وعلى هذا األساس نقدم بعض لاملناسبة 

 :هذه املشاكل وأن جتد األذان الصاغية هلا 

 .وضع الرجل املناسب يف املكان الناسب على مجيع املستويات واملسؤوليات يف كرة القدم اجلزائرية*

 .اكبة تطور كرة القدم احلديثةإجياد سياسة رياضية ناجعة ودقيقة السيما فيما يتعلق بتكوين الالعبني ملو *

 .إعادة النظر يف النصوص املتعلقة بالتنظيم والتسيري والتمويل وجعلها أكثر مالئمة مع جمريات الكرة احلديثة*

 .نوعية احملتويات و الربامج املوجهة للفئات الشبانيةالتخطيط  إلنشاء مراكز التكوين الرياضي من أجل ضمان *

املراد ت الصغرى ومتابعتهم بطرق علمية على املدى الطويل من أجل إنتقائهم خنبويا، ألن العمل اإلهتمام بالعيب الفئا*

 .هو التحضري للمستقبلمنه 

من أجل اإلستقرار على كل املستويات وإعادة النظر يف نظام البطولة للفئات  االستمراريةحماولة دفع األندية على *    

.يف ظل االحرتاف الصغرى  

 .ية التكوين الرياضي القاعدي حسب مقاييس ومناهج علمية مدروسةاألخذ جبد*

 .اإلهتمام مبدريب الفئات الصغرى، واحلرص على تأهيلهم من كل النواحي *

إجياد سبل متويلية جديدة لتمويل األندية للمشاريع كإنشاء مراكز تكوين الالعبني لألندية مع توفري تكوين ملسرييها *

 .تسيري مراكز من هذا النوعومؤطريها وما يتطلبه 

خصوصا مدريب الفئات  جل تكوين املدربني احمللينيأاالستفادة من خربات املدربني األجانب الذين يعملون باجلزائر من *

 . الصغرى

  إبرام عقود مع أندية أوروبية من العيار الثقيل لعقد إتفاقيات يف ا�ال الرياضي من أجل إنشاء مراكز تكوين الالعبني*  

كما هو معمول به واسيك ميموزا  االيفواري  وليس حرب على الورق   كما هو احلال يف نيجرييا مع أجاكس أمسرتدام

   .حاليا

    .  الناجحة ميدانيا الستثمار يف األندية الكبرية يف جمال التكوين لتمويل املنتخب الوطين بالالعبني ذو جودة عالية وهي التجربة التونسيةا* 

والكف من تبذير  جل اعتمادها على نفسها وهذا ما هو منصوص عليه يف االحرتافأختلي الدولة عن متويل األندية من * 

  . املال العام

  . رفع عدد األندية يف البطولتني احملرتفتني وتنظيم برنامج املنافسة ليواكب الربامج التنافسية يف الدول األجنبية*  
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  :الخاتمـة

أساسه ضعف التكوين القاعدي مبختلف   تقهقرتضح بأن ما تعانيه كرة القدم اجلزائرية من إا املتواضع ذهمن خالل حبثنا 

حيث تبني لنا ، جوانبه من حيث التأطري والربامج واهلياكل وهذا من خالل املقارنة اليت أجريناها مع بعض الدول األجنبية

  .اهو مأمول يف ظل االحرتافبأن واقع التكوين الرياضي الزال بعيد كل البعد عن م

حيث  ،أحد أسباب التقدم والتطور يف جمال كرة القدم وهو عامل التكوين الرياضي نا هذه معاجلةدراست يفأردنا  قدو   

شأ�ا يف بالدنا بذل جمهودات كبرية ووضع الرجال األكفاء  ىأصبحت كرة القدم يف عصرنا هذا تتطلب من القائمني عل

وتكون هذه  ،وخلق ظروف مناسبة للعمل وإجياد سياسة رياضية واضحة لتكوين الالعبني الشباب ،يف املكان املناسب

  .السياسة مدروسة وفقا لربامج ومناهج علمية سواء على املدى القصري أو املتوسط أو الطويل

وجب على القائمني السهر على مراقبة السري احلسن  كماعن طريق وضع ختطيط وبرجمة متناسقة األهداف، و  يتم وذلك 

لمؤطرين واالستقرار واإلستمرارية على مجيع املستويات وكذلك ل تكوين الصحيحمنح الوقت الكايف للعمل والو هلذه الربامج 

  . االستفادة من اإلطارات اجلامعية املتخصصة يف التكوين والتأطري يف ا�ال الرياضي

احللول اإلستعجالية والظرفية اليت  تباعإ من بدالها ح ونستفيد منا نجكننا من المتهذه السياسة سوف ع تبا إأن بومنه نرى  

  . ال ختدم سوى شهر أو موسم مث نرجع إىل نفس اإلشكالية وهي تواضع النتائج والتخبط يف األزمات

بلي باملقارنة بتجارب الدول ا�اورة أو حىت ومن هنا نرى أن عامل التكوين يعترب النواة األوىل يف بناء مشروع رياضي مستق

الفريق الوطين حيث  على مستوىخاصة اليت متكن من حتسني املستوى، األوربية يف هذا ا�ال، وهي النتائج امللموسة 

وكذلك وضع الثقة يف الالعب احمللي  والذي تتكون منه  من العيب املنتخب ينتمون إىل مدارس تكوينية خمتلفة 80%

االقتداء مبن هو أفضل منا يف هذا ا�ال خاصة املدرسة و  ،املنتخبات الوطنية الشابة لذا جيب االستمرارية يف العمل

بالنسبة لنا الذين "قال حيث وسييه ماريا املدير التقين ملركز التكوين اخلاص باتلتيك بلباو االسباين االسبانية وهناك مقولة خل

لذلك ! وتمنبدون هذا العمل سوف  ،بل هو قلب نادينا ،اختاروا هوية الباسك كوسيلة للحياة، والتدريب هو التزام

من مكانة عالية جدا  يبفضل، جيب أن نقدم التدر األتكون قادر على القتال مع   جيب ان للعيش على أعلى مستوى

  ."إىل الفريق األول األيامحد أكل ساعة متر جيب أن تسمح هلم بالتقدم ليكونوا أقوى، للوصول يف   ،لالعبني الشباب لدينا

حىت إن اختلفنا فسنتفق على أن العمل القاعدي من التكوين إىل االحرتاف إىل حسن التسيري و االستثمار يف كرة وأخريا  

  .اضرها ويكون مستقبلها ألجيال قادمةهي معادلة النهوض بالكرة اجلزائرية ليوازي ماضيها ح القدم
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  :كرة القدم  نديةأأسئلة المقابلة الموجهة للمسؤولين على التكوين ب

  عن شخصيتك وسريتك الذاتية ؟أعط تعريفا موجزا ) 1

  مارأيك يف مستوى البطولة احلايل خاصة يف ظل االحرتاف؟) 2

  ما تقييمك لواقع األندية ومستوى التكوين للفئات الصغرى على مستواها ؟) 3

  املنافسة للفئات الصغرى هل هو مساعد يف عملية تكوينهم ؟فيما خيص برنامج ) 4

  ما ميتلكه النادي من هياكل و منشات رياضية كاف ومساعدة على حتقيق األهداف املسطرة؟) 5

  ؟ هل يتلقى مدرب الفئات الصغرى الدعم الكايف لتحفيزه على أداء عمله)6

الشبانية؟ وهل ماهو موجود على الساحة من مدربني حسب خربتك ماهو منط املدرب الذي حتتاجه الفئات  )7

  مقنعني من حيث املستوى وطريقة العمل ؟

  نة بالفريق األول ؟ر دارة رياضية وتأطري كامل خاص بالفئات الصغرى مقاإهل ميتلك النادي ) 8

  على ماذا ترتكزون لتقييم عمل املدربني وكذا حتقيق األهداف املسطرة؟) 9

  عبني املكونني على مستوى ناديكم وكم نسبة االستفادة يف الفريق األول منهم ؟هل تثقون يف الال) 10

  ماهي املدارس الكروية الرائدة اليت ميكن أن تستفيدون منها يف جمال التكوين ؟) 11

  ختيار ؟على ما يرتكز هذا اال الذين يعملون خاصة بتدريب الفئات الصغرى ختياركم للمدربنيإعند ) 12

  ن وجد ؟إهل هناك فرق بني عمل املدرب واملدير التقين املكلف بالتكوين وأين يكمن الفرق  يف رأيك) 13

  ماهو دور التجربة واخلربة امليدانية للمدرب خاصة يف تأطري الفئات الصغرى ؟) 14

هلذا نطالق إإذا كلفتم بإنشاء مشروع لتطوير كرة القدم على مستوى االحتادية، على ماذا ستعتمدون كنقطة ) 15

  ع؟و املشر 

  .يف �اية هذه املقابلة نرتك لكم الكلمة األخرية ) 16



 

 



 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة باجي مختار عنابة
 

 كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  واالجتماعية

 قسم التربية البدنية والرياضية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يف إطار اجناز أطروحة دكتوراه يف علوم و تقنيات النشاطات البدنية والرياضية ختصص تربية بدنية وتدريب  

 "في ظل االحتراف تشخيص وتحليل لوضعية التكوين الرياضي في كرة القدم الجزائرية"رياضي  واملوسومة ب

  )هياكلو  برامج -تأطير(

  دراسة مقارنة مع تونس وفرنسا

  

نضع بني أيديكم هذا االستبيان راجني منكم التعاون بغرض إفادتنا يف مجيع املعلومات والبيانات ذات الصلة 

  .ببحثنا هذا وحنيطكم علما أن هذه املعلومات اليت تدلون �ا ال تستخدم إال لغرض البحث العلمي 

 . ة املناسبة أمام كل عبارةنايف اخل) x( يد مع وضع إشارةجيرجى قراءة العبارات بشكل /  هامة مالحظة 

 في األخير لكم مني جزيل الشكر و االمتنان
 
 
 
 
 

الطالب مالوحية سامي فوزي/ من إعداد                                  الدكتور قميين حفيظ/ تحت إشراف  

 استمارة استبيان موجه للمدربين ومسؤولي التكوين في نوادي كرة القدم للرابطتين المحترفتين األولى والثانية
 
 



  ستبياناال استمارة

  .التقدمي العام أسئلة :المحور األول

  .ذكر االسم و اسم النادي يكون اختياري إن : مالحظة

  : .................النادي: .....................  إلسم واللقبا )01س

 سنة  : ....... مدرب فئة أقل من

  ؟ التدريبية تكمما طبيعة شهاد )02س

                                                   )           الشهادات احملصل عليها باجلامعات واملعاهد املختصة(شهادة أكادميية 

  )الشهادات احملصل عليها من احتادية كرة القدم(شهادة مهنية 

  شهادة أكادميية وشهادة مهنية 

                       دون شهادة

 ؟مستوى الشهادة المحصلة  حدد )03س

   ...................شهادة اخرى اذكرها           تقين سامي           ليسانس             مستشار رياضي   

  Aكاف               Bكاف             Cكاف             3فاف            2فاف            1فاف 

  سنة الحصول على الشهادة؟) 04س

   ........شهادة التدريب املهنية سنة ....... شهادة التدريب األكادميية سنة 

  ؟ هل سبق وأن مارستم كرة القدم كالعب في النوادي الرياضية) 05س   

  ال          نعم                                           

  

  

  



  إن كان ذلك حدد مستوى وسنوات ممارستكم؟) 06س

  سنة...... ملدة                  العب دويل*       

  سنة...... ملدة          باألقسام اإلحرتافية والوطنية   العب *       

  سنة..... ملدة            والوالئية   اجلهوية باألقسام العب *       

  سنة..... ملدة                    العب يف مرحلة الفئات الشبانية *       

  ؟الالعبين الشبان ما هو عدد سنوات خبرتكم في مجال تكوين)07س

  سنوات 10 إىل 5من                   سنوات   5 إىل 1من         

  سنة 15أكثر من                       سنة 15 إىل 10من         

  حدد عدد سنوات خبرتكم حسب كل فئة شبانية؟ )08س

  سنة 12فئة أقل من             سنوات   10فئة أقل من                   سنوات    08فئة أقل من 

  سنة 20فئة أقل من              سنة     17فئة أقل من                        سنة   14فئة أقل من 

  تقييم التكوين :المحور الثاني

   ؟الجزائريةكيف تقيم واقع نوادي كرة القدم ) 09س

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

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

    ؟الحالي بالنوادي  التكوينترجعون واقع ماذا  ، إلىفي نظركم )10س

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

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

  ؟ كيف ترون واقع التكوين الرياضي للفئات الصغرى)11س

  عادي        يف حتسن                          يف تراجع          

  



  ؟على مستوى النوادي كيف تقيم االهتمام بالفئات الشبانية)12س

  مقبول                كبري                       ضعيف                       

  من يقدم تكوين نوعي أكثر؟ رأيكمفي )13س

  الرياضية األكادميية            املدارس الرياضية         النوادي الرياضية      

  ما رأيكم في تكوين الالعب في المدارس الرياضية المتخصصة؟ )14س

  متوسط               ناقص                  تكوين جيد                  

  ؟التكوينيساعد على  شبانيةلفئات الات اهل برنامج منافس) 15س

         نعم                            ال                

  ....................................................ماذا تقترحون, اذا كان الجواب بال

      المقترحة لتحسين آليات التكوين بالنوادي؟ العملية بالنظر إلى ما أوردتم، ما الحلول) 16س

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

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

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

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

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

  املاديةاهلياكل الرياضية واإلمكانات  :لثالمحور الثا

  في رأيك هل يوجد فرق بين األكاديمية الرياضية و المدارس الرياضية؟ )17س

  يوجد                             ال يوجد      

 ....................................................الفرق؟ يكمن فأينكان موجود   إذا-        

.......……………………………………………………………..  

  ؟  كيف يمكن أن يؤثر إنشاء مراكز التكوين على رياضة كرة القدم) 18س

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

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



  ؟ هل الدعم المادي الذي يتلقاه مدرب الفئات الصغرى يتماشى مع المجهودات التي يبذلها)19س

  نعم                                    ال                

  .........................................................اذكر مواطن النقص , إذا كان ال

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

  مراكز التكوين الرياضية؟ إنشاءهل هناك قانون خاص ينص على )20س

    نعم                                  ال                       

  ؟ ما رأيكم في القوانين المشرعة الخاصة لتكوين العب كرة القدم)21س

  واضحة                                غري واضحة              

  .............................................................................................................كیف؟

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

  كافي لتكوين الالعبين في أعلى مستوى؟ن هياكل رياضية  ك ما هو متوفر مفي رأي)22س

             غري كايف   كايف             

  .....................................................................كان غري كايف ملاذا؟  إذا

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

  ؟إلى من ترجعون غياب مراكز تكوين الالعبين في الجزائر )23س

  االحتادية                  النادي          الوزارة                         

  ؟ للشبان من منشات رياضيةكم يملك النادي الرياضي ) 24س

  تقوية عضالتاز           مسبح            ملعب رئيسي          قاعة بعب للتدريب     صالة مجمال

  

   هل توجد ميزانية مادية خاصة للفئات الشبانية ؟)25س

 نعم                     ال                            أحيانا



  تأطري التكوين :المحور الرابع

  ؟ الشبانهل مدة التكوين التي يخضع لها المدربين كافية لممارسة مهنة تدريب بحسب شخصكم، )26س

  ال                          نوعا ما                     نعم                

  . سنة .........؟مبرأيكإن كان اجلواب بالسلب، ما مدة تكوين املدربني 

  ؟ تكوين العبي كرة القدممستجدات و تتماشى  الحالية تكوين المدرب مضامينهل ، واقع الميدانبحكم )27س

  مقبولة                      بعيدة                               يف الصميم           

املدربني؟ إن كان اجلواب بالنفي، ما التعديالت املطلوب إدخاهلا لتحسني نوعية تكوين 

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

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

  ؟على تكوين الفئات الصغرى في الجزائر لإلشراف المناسب دربالمنمط في  رأيكمما بالنظر إلى خبرتكم، )28س

  العبني قدامى و ذوي شهادات عالية                 ذوي شهادات عالية               العبني قدامى    

    مدربني خمضرمني                                 مدربني شباب      

  )    .......................................................... أذكره(منط آخر  

  ؟ رياضية خاصة لمتابعة الفئات الشبانية إدارةهل هناك )29س

  نعم                     أحيانا                    ال

    ؟انيةبللفئات الشهل هناك مدير تقني يشرف علي متابعة تخطيط  البرامج التدريبية  )30س

  نعم                                      ال                        أحيانا 

  ......................فكم من اجتماع تقييمي يربمج عرب السنة؟,كان اجلواب بنعم   إذا

  الوطن؟ أنحاءهل لديكم مكتشفين للمواهب عبر )31س

  ال          نعم     

  ؟و مدرب حراسهل تستفيد الفئات الصغرى من محضر بدني )32س

  نعم                                 ال                



   ؟ ىكيف يتم تعين مدربي الفئات الصغر )33س

  عن طريق املسابقة   - 

  عن طريق الشهادة  - 

  عن طريق اخلربة  - 

  ............................................................................. أخرشئ   - 

  ؟التدريب الرياضي للفئات الشبانية تربصاتفي ملتقيات و  المشاركةسبق لكم هل ) 34س 

  مل يسبق                 ال دراية يل                        بالطبع          

  وعلى حساب من؟................  كم من مرة؟  إن شاركتم فـــــــــ

   حساب االحتادية أو الرابطة             حساب النادي               حسابكم الشخصي   

  وإعداد الفئات الشبانية  ؟ هل االعتماد على التجارب الميدانية والخبرات الفنية تساعد على تكوين) 35س

  ال                      نوعا ما                     نعم                                           

  التكوين بالنوادي برامج :المحور الخامس

  :ضع عدد الالعبين داخل الخانة امام الفئةكم عدد الالعبين الذين يتم تكوينهم في النادي؟)36س 

  آمال                 واسطأ              أشبال                أصاغر               مدرسةكرة القدم  

 ؟  لديكم العبين متعاقدين في الفئات الشبانية هل 37) س

  نعم                             ال                         

  التكوين على منح مادية؟ إطارهل يحصل الالعبون في )38س

  ؟ال  نعم

 

    هل يرتكز التدريب على برمجة سنوية ؟)39س

  نعم                         ال                  



  ؟كم نسبة استفادة النادي من العبيه المكونين داخله في الفريق األول)40س

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

  استمرارية الالعبين عند االنتقال من فئة ألخرى؟كم نسبة )41س

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

  هذه الرياضة من شعبية؟  إليههل هناك دعم من طرف األولياء خصوصا بعد ما وصلت ) 42س

  نعم                               ال                

  الالعبين في مرحلة التكوين؟ إقامةهل تراعى المسافة بين النادي و مكان ) 43س 

  نعم                               ال      

  :..............................حدود املسافة املطلوبة لذلك كان اجلواب بنعم فما  إذا       

  ........................كان اجلواب بال فكيف تتم عملية املتابعة التعليمية لالعب   إذا      

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

  بالنسبة للفئات الشبانية ؟ األخرىهل يتم التخطيط للبرامج التدريبية وفق األسس العلمية المرتبطة بالعلوم )44س

  نعم               ال             نوعا ما        

   .......................................................................ك لكيف ذ  

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

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

  رق المعتمدة في التدريب الرياضي الحديث؟ ببعض الط إفادتنايمكنكم هل )45س

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

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

 

 

  



  النمو للفئات الشبانية ؟صائص ومميزات  تفضلتم بناءا على خبرتكم الميدانية أو تكوينكم بإعطائنا أهم خهال)46س

 الفئة الخصائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص

 U10 

 U12 

 U14 

 U16 

 U18 

 U20 

 U23 

  

  

  



  ؟في كرة القدم لالعبينتعلم المهارات األساسية األكثر نجاعة ل طرقفي رأيكم ماهي أهم ال)  47س

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

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

  جراء حصص نظرية بشكل دوري ومتواصل؟إل يكفيك الوقتهل )48س

  ال                      نوعا ما                         نعم                   

  الحديث؟ في التدريب متطلبات العب كرة القدممستجدات بعض ب إفادتنايمكنكم هل )49س

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

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

  بالكشوف الصحية المنتهجة خالل السنة؟ أعط امثلة بحكم تجربتك)50س

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

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

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

 ماهي الجوانب التى تأ خذها بعين االعتبار عند تخطيطكم للبرامج التدريبيةالخاصة ؟ رتبها حسب األولوية )51س           

  .مع اعطاء نسبة التدريب في كل جانب لكل فئة5الى 1من         

)النسبة(الجوانب البدني  المهاري الخططي النفسي المعرفي

 الفئة  

     U10 

     U12 

     U14 

     U16 

     U18 

     U20 

     U23 

  

  



  ماهي طرق التدريب المستخدمة في البرنامج التدريبي لتطوير مختلف الصفات ؟) 52س

  ...................................................................    الصفات البدنية       

                            ...................................................................الصفات املهارية      

  ............................................................. اجلانب اخلططي     

  .................... ..........................................اجلانب النفسي     

  هل هناك أهداف واضحة المعالم خالل كل فترة من فترات الخطة السنوية ؟) 53س

 أحيانا  ال  نعم                      

  ...........................................طة السنويةمن اخل حددها يف كل فرتة

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

  :اعتمادكم يكون ترتيبا علىأثناء انتقاء الناشئين الموهوبين ،) 54س         

 الفئة  الجوانب املورفولوجي   البدين التقين النفسي االجتماعي

     U10 

     U12 

     U14 

     U16 

     U18 

     U20 

     U23 

  ؟  هل يتم االعتماد على معايير و أسس علمية في انتقاء و اختيار الموهوبين ) 55س         

  نعم                     ال                    أحيانا

  .............................................................وجدت إن األمثلةبعض  راذك

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

  



  الموضوعة فى البرنامج التدريبي ؟ األهدافهل هناك معايير موضوعة بغرض التقويم لقياس مدى تحقيق نتائج ) 56س  

  أحيانا                  ال                        نعم                          

  :يف اجلوانب التالية أمثلة أعطيكان نعم   إذا

 الجوانب معاییر التقویم

 البدني 

 المهاري 

 الخططي 

 النفسي 

 المعرفي 

  



 

 



Questionnaire  

: question de presentation générale1er theme  

la citation du nom et du nom du club est optionnelle Remarque:  

Nom et prénom :…………………… club :…………………   

Q1) Entraineur de la catégorie de moins de………ans     

Q2)Quelle est la nature de votre diplome d’entrainement ? 

Diplôme académique (obtenue dans les universités et les instituts spécialisés) 

Diplôme professionnel (obtenu auprès de la fédération de foot)  

Diplôme académique et professionnel  

Sans diplôme                     

Q3)Le diplôme obtenu est de quel niveau ? 

                       Conseiller sportif                  licence          technicien supérieur   

autres. Citez………………………. 

Q4)Quelle est l’année de l’obtention du diplôme ?  

Diplôme académique en…………………….. diplôme professionnel en…………….  

Q5)Avez-vous déjà pratiquer le football en tant que joueur  dans des clubs 

sportifs ?             Oui                                Non        

Q6)Si c’est le cas, quel est votre niveau et le nombre de vos années de 

pratique?    Joueur professionnel pendant……..années.  

     . Joueur dans des divisions professionnelles et nationales pendant……..années  

Joueur dans des divisions  régionales et de wilaya pendant……..années.  

     . Joueur pour les catégories juvéniles pendant……..années  



Q7)Quel est le nombre de vos années d’expérience dans le domaine de la 

formation des jeunes joueurs ?  

                         De 1 à 5 ans                                              de 5 à 10 ans  

                           De 10 à 15 ans                                     plus de 15 ans  

Q8)Précisez  le nombre d’années d’expérience par catégorie juvénile ?  

Moins de 8 ans                moins de 10 ans           moins de 12 ans                              

Moins de 14 ans                       moins de 17 ans                   moins de 20 ans                

: l’évaluation de la formation thème e2  

Q09)Comment évaluez-vous la situation actuelle des clubs de foot 

francaise ?   

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

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

Q10)A votre avis, à quoi est due la situation actuelle de la formation dans les 

clubs ?

 

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

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

Q11)Comment voyez-vous la situation actuelle de la formation sportive des 

catégories juvéniles ?  

             Normale              en amélioration             en régression            

Q12)Comment évaluez-vous l’importance accordée aux catégories juvéniles 

au niveau des clubs ?  

Faible                      acceptable                                élévé                           



Q13)Qui propose une formation qualitative meilleure à votre avis ? 

Les clubs sportifs              les écoles sportives            les académies sportives              

Q14)Que pensez-vous de la formation du joueur dans les écoles sportives 

spécialisées ? 

Bonne                              faible                           passable                         

Q15)Est-ce que le programme des compétitions des catégories juvéniles 

contribue à la formation ? 

Oui                                  non                                                           

Si c’est non, que proposez-vous ?  

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

 Q16)D’après vos réponses, quelles sont les solutions que vous proposez 

pour améliorer les mécanismes de formation dans les clubs ? 

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

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

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

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

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

 

 

 



: les infrastructures sportives et les moyens financiers thème e3 

Q17)A votre avis, y a-t-il une différence entre l’académie sportive et les 

écoles de sport ? 

Oui                            non                                                            

Si elle existe, en quoi consiste-t-elle ? 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Q18)De quelle manière la mise en place de centres de formation peut-elle 

influencer le football ? 

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

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

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

Q19)La subvention financière reçue par l’entraineur des catégories juvéniles 

correspond-t-elle avec les efforts qu’il déploie ? 

Oui                          non                                                                

Si c’est non, quelles sont les carences ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

Q20)Existe-t-il une législation  relative à la mise en place de centres de 

formation sportives ? 

                                            Oui                                    non    



Q21)Que pensez-vous des textes législatifs régissant la formation du joueur 

de football ? 

                                          Clairs                           opaques  

Comment ?............................................................................................................

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

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

Q22)A votre avis, ce qui est disponible dans les structures sportives est-il 

suffisant pour la formation de haut niveau des joueurs ? 

                                            Suffisant                              insuffisant        

………………………………….. Si c’est insuffisant, pourquoi ? 

……………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

Q23)Qui retournez-vous à l'absence des centres de formation des joueurs en 

Algérie?  

  Club  fédération           Ministère     

Q24)De combien d’infrastructures sportives le club dispose-t-il ? 

Stades d’entrainement            salle de gymnastique             piscine          stade principal           salle 

d’haltérophilie   

Q25)Les catégories juvéniles possèdent-t-elles un budget financier ? 

Oui                  non                 parfois                            

 

                  



 

formation: encadrement de la  thème e4 

Q26)A votre avis, la durée de formation des entraineurs est-elle suffisante 

pour accomplir l’entrainement des jeunes ? 

Oui                      approximativement                      non                      

Si c’est non, quelle doit être la durée idéale de la formation des entraineurs à votre 

avis ?.........années   

Q27)Vu la situation actuelle du milieu, les contenus de formation de 

l’entraineur correspond-elle avec les évolutions remarquées dans la 

formation des joueurs de foot ? 

Correspondante                  décalée                  acceptable   

Si c’est non, quelles modifications doit-on apporter pour améliorer la qualité de la 

formation des traineurs ?..................................................................................  

Q28)Vu votre expérience, que pensez-vous du profil que doit avoir 

l’entraineur pour superviser la formation des catégories juvéniles en 

francais ? 

Anciens joueurs          ayant des qualifications supérieures               

  Anciens joueurs avec des qualifications supérieures        

Jeunes entraineurs                   entraineurs expérimentés                                             

Autre profil, précisez………………………………….  

Q29)Existe-t-il une administration sportive spécifique pour superviser 

les catégories juvéniles ? 

Oui                parfois               non  



Q30)Y a-t-il un directeur technique pour superviser le suivi de la 

planification des programmes d’entrainement des catégories juvéniles ? 

Oui                    parfois                    non  

Si c’est oui, combien de réunions d’évaluation sont-elles programmées par 

an ?.....................................  

Q31) Avez-vous des chercheurs de talents à travers le pays?......................  

Q32)Les catégories juvéniles bénéficient-elles d’un préparateur physique et 

d’un entraineur de gardiens ? 

Oui                               non                                                                     

Q33)Comment se fait la désignation des entraineurs des catégories 

juvéniles ? 

Par voie de concours  

Sur titre   

En fonction de l’expérience  

Autre. Citez……………………………………..  

Q34)Avez-vous déjà participé à des colloques et à des stages d’entrainement 

sportif pour les catégories juvéniles ? 

Evidemment                  non                         aucune idée                    

Si c’est oui, combine de fois…………. subventionné par qui ?  

Votre compte personnel          budget du club         budget de la fédération ou de league  

Si c’est non, quelles sont les autres solutions de substitution à votre avis ?  

      ………………………………………………………..  



Q35)La prise en compte des expériences de terrain et des expertises 

techniques contribue-t-elle à la formation et à la préparation des catégories 

juvéniles ?  

                                          Oui               non              quelque peu  

les programmes de formation dans les clubs : thème e5  

Q36)Quel est le nombre de joueurs formés dans le club ? Mettez le nombre 

dans la case correspondante :  

  Ecole de foot            minimes               juniors           cadets           espoirs 

                   Q37)Etes-vous liés par un contrat à des joueurs dans le cadre 

de la formation ? 

Oui                 non                                                      

 

Q38)Les joueurs bénéficient-ils de bourses en formation ? 

Oui                 non                                                                   

Q39)L’entrainement se fait-il en fonction d’un programme annuel ?  

                                          Oui                      non  

Q40)Quel est le taux de bénéfice du club de ses joueurs dans la 1e équipe ? 

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

Q41)En passant d’une catégorie à l’autre, combien les joueurs restent-ils en 

termes de durée ?  

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



Q42)Après la popularité qu’elle a connu, les parents contribuent-ils à aider 

ce type de sport ?   oui                                  non             

Q43)En formation, la distance entre le club et le lieu de résidence des joueurs 

est-elle prise en compte ? 

Oui                               non  

Si c’est oui, quelle est la distance demandée…………  

Si c’est non, comment se fait le suivi de formation du 

joueur………………………………………………………………

…………………………………………………………….    

Q44)Les programmes d’entrainement sont-ils planifiés en fonction des 

bases d’enseignement liées aux autres sciences pour les catégories 

juvéniles ?  

Oui              non                     quelque peu        

Comment ?.........................................................................

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

Q45)Pouvez-vous nous éclairer sur les méthodes adoptées dans 

l’entrainement sportif moderne ?  

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

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

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

 

 



Q46)Sur la base de votre expérience et de votre formation, pouvez- 

vous nous citez les principales caractéristiques et qualités de 

croissance des catégories juvéniles ?  

Caractéristiques Catégories 

 U10 

 U12 

 U14 

 U16 

 U18 

 U20 

 U23 

  



Q47)A votre avis, quelles sont les méthodes les plus efficaces pour 

apprendre les techniques essentielles aux joueurs de 

foot ?............................................................................... 

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

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

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

Q48)Le temps vous est-il suffisant pour faire les séances théoriques de 

manière périodique et continuelle ?  

Oui                            non                            quelque peu                     

Q49)Pouvez-vous nous informer sur quelques nouveautés relatives au 

domaine de l’entrainement moderne du joueur de 

foot ?.................................................................................  

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

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

Q50)D’après votre expérience, donnez-nous des exemples sur les 

examens de santé adoptés durant l’année ?  

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

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

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

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



Q51)Quels sont les axes pris en compte lors de la planification des 

programmes d’entrainement spécifiques ? Classez-les de 1 à 5 en donnant le 

taux d’entrainement pour chaque catégorie ?  

cognitive phycologique Tactique Technique physique  cote)taux(

  

catégorie 

     U10 

     U12 

     U14 

     U16 

     U18 

     U20 

     U23 

  

Q52)Quelles sont les méthodes d’entrainement suivies dans le 

programme d’entrainement pour moderniser les différentes 

catégories ?  

       Les qualités physiques…………………………………………… 

techniques…………………………………………………                       qualités les            

   Le plan tactique…………………………………………….           

L’aspect psychologique………………………………………….     

Q53)Y a-t-il des objectifs clairs pendant chacune des périodes du plan 

annuel ?  

Oui                  non                               parfois                      



Précisez-les pour chaque période du plan annuel…………………………… 

…………………................................................................

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

Q54)Pendant la sélection des nouveaux talents, vous vous basez sur quoi ?  

sociale phycologique technique physique morphologique  plan

  

catégorie 

     U10 

     U12 

     U14 

     U16 

     U18 

     U20 

     U23 

Q55)Y a-t-il une prise en compte des critères scientifiques lors de la 

sélection des nouveaux talents ?  

Oui                non                 parfois                      

Citez quelques exemples si possible 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

  



Q56)Y a-t-il des critères objectifs en évaluation pour mesurer le taux de 

réalisation des résultats souhaités dans le programme d’entrainement ?  

Oui                           non                                  parfois                    

Si oui, donnez des exemples sur les points suivants :   

évaluations pour mesurer Plans 

 Physique 

 Technique 

 Tactique 

 Phycologique 

 Cognitive 
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