
 االستاذ الدكتور

 ابراهٌم محمود غرٌب

 استاذ بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه

 محاضر البحث التطبٌمً 

 للفرلة الرابعه اسس بناء 

 برنامج االنتماء 



 :برنامج االتماء 

 

 تمثل المحددات البٌولوجٌة والسٌكولوجٌة االستعدادات

الخاصة أهم العوامل التً ٌتأسس علٌها البرنامج الجٌد 

لالنتماء وتشكل فً مجموعها المؤشرات الرئٌسٌة للتنبؤ 

بالمستوى الرٌاضً الذي ٌمكن أن ٌحمك الالعب الناشئ 

فمن الناحٌة التطبٌمٌة الٌوجد برنامج موحد ٌمكن 

استخدامه فً جمٌع األنشطة الرٌاضٌة الختالف طبٌعة 

  ومتطلبات كل نشاط رٌاضً



 ًال ٌوجد برنامج موحد لالنتماء بالنسبة لنشاط رٌاض

معٌن وعلى سبٌل المثال تختلف اآلراء حول الكرة التً 

 ٌمكن بواسطتها انتماء الالعبٌن

 

 وتتعدد هذه الطرق مابٌن طرق ذاتٌه وطرق موضوعٌة

وبالرغم فهنان مجموعة من العوامل واألسس والشروط 

واإلجراءات العامة التً ٌتأسس علٌها أي برنامج جٌد 

لالنتماء التً ٌمكن االسترشاد بها عند وضع البرنامج 

 االنتماء فً للنشاط



 -:المسلمات التً ٌموم علٌها برنامج اإلنتماء 

  

 ٌموم برنامج االنتماء على بعض المسلمات التً ٌجب أن تكون
واضحة أما من ٌتوال وضع برنامج االنتماء وهذه المسلمات هً 

امكانٌة وصول الرٌاضً الناشئ إلى المستوٌات الرٌاضٌة العالٌة 
التً تصبح أفضل إذا أمكن من البداٌة اختٌار نوع النشاط 

   الرٌاضً الذي ٌتالئم مع امكاناته الوراثٌة المكتسبة

 

 و لكل نشاط متطلبات نفسٌه وبدنٌة البد أن تتوفر فً الالعب
الناشئ حتى ٌمكن من تحمٌك مستوٌات عالٌة فً هذا النشاط 
وٌمكن التنبؤ باستعدادات الناشئ ولدراته وما ٌمكن أن ٌحمك 

من مستوى رٌاضً فً المستمبل من خالل االختبارات 
والمماٌٌس الجٌده أثناء مرحلة االنتماء واإلعداد والتدرٌب 

 وتتأسس عملٌة االنتماء على عامل واحد 



 :شروط برنامج االنتقاء الجيد 

 
 أن ٌكون للبرنامج أهداف محددة 

 وأن ٌموم برنامج االنتماء على أساس الدراسة الشامله
والمتكاملة لجمٌع جوانب شخصٌة الالعب وٌتصف 

 باالستمرارٌة طوال فترة األعداد المتصل لالعب 

 وأن تتصف االختبارات المستخدمة فً االنتماء بالصدق
والثبات والموضوعٌة وٌتم تموٌم الجوانب المختلفة 

 بطرق واختبارات متعددة 

 واللتصر على اختبار أو طرٌمه واحده والتفاهم والتدلٌك
لجمٌع العوامل الشخصٌة والبٌئٌة المرتبطة بالوصول 

 إلى المستوٌات الرٌاضٌة العالٌة 

 وٌجب أن ٌتوفر عامل االلتصاد فً الولت والتكالٌف
   بمدر اإلمكان



 :المراحل التً ٌتضمنها برنامج االنتماء 

 
االنتماء المبدئً وهو التعرف على الموهوبٌن 

  ًوٌتم من خالل المالحظة العابره خالل النشاط الرٌاض
 النتماء من ٌتوسم فٌهم الموهبة

  وٌعتمد فً هذا مع الخبره الشخصٌة للمائم لالنتماء 

 وكذلن المالحظة المنتظمة والتً تعتمد على بٌانات
 رسمٌة أو غٌر رسمٌة عن الناشئ 

 الناشئٌن ودراسة السجالت الرٌاضٌة لالعبٌن 

  وكذلن إجراء اختٌارات المبول التً ٌعلن عنها لبل بدء
موسم التدرٌب بفترة كافٌة وحٌث ٌصل االعالن على 

  اكبر عدد من الناشئٌن



 

 وأن ٌتم االعداد الجٌد لتنظٌم واداء برنامج االنتماء مثل
 الفحوص الطبٌة لتحدٌد الحالة الصحٌة للناشئً 

 ًوكذلن امراض الملب والجهاز العصبً وتحدٌد العمر البٌولوج 

ًولٌاس مدى انحرافة من العمر الزمن 

  ًوالمٌاسات الجسمٌة األنتربومترٌة تتمثل فً الطول الكل
 للجسم 

  الحٌوٌة والوزن وطول الطرف العلوي والسفلً بما فً ذلن
 طول المدم والجذع والذراع والكف 

 ومحٌط والصدر والوسط والحوض وعرض الكتفٌن والصدر 

 وكذلن لٌاس نسبة المٌاس الجسمٌة مثل نسبة الوزن إلى الطول
 تحدٌد نسبة السمنة

  ولٌاس مستوى الصفات البدنٌة وٌمتصر المٌاس على الموة
 والسرعة والتحمل والمرونة 



 أما االنتماء الخاص تتطلب إعداد طوٌل المدى تتراوح مابٌن سنة إلى سنتٌن
وهدفها انتماء أفضل الناشئٌن الذٌن نجحوا فً االختبارات من خالل التنبؤ بنمو 

 الصفات التً تلعب دوراً هاماً فً تحمٌك المستوٌات الرٌاضٌة العالٌة 

 وٌدل ارتفاع مستوى النمو على زٌادة الموهبة الرٌاضٌة لدى الناشئٌن وهذه
المستوٌات تتمثل فً الصفات البدنٌة الخاصة ومستوى الكفاءة البدنٌة وسرعة 

 استعادة الشفاء والسمات النفسٌة والمرتبطة 

 ًوٌدل هذا التمدم على نمو موهبة الناشئ وما ٌحممه من نتائج فً نشاطه الرٌاض
 بالنسبة للتدرٌب أو المنالشة

 هذا راجع إلى مستوى االنجاز وسرعته وثبات االنجاز 

  وٌجب أجواء لبل منتصف المرحلة التدرٌبٌة 

 أما بالنسبة لالنتماء التأهٌلً وهدفها دلة امكانٌة الناشئ وانتماء الناشئ األكثر
 كفائة لتحمٌك المستوٌات الرٌاضٌة العالٌة 

 وٌتركز االهتمام فً هذه المرحلة على تموٌم بعض الجوانب مثل الخصائص
والمورفولوجٌة ومشتوى نمر الناشئ وسرعة نوعٌته استعادة الشافاء والسمات 

النفسٌة ومعدل سرعة التحسن فً المهارات الرٌاضٌة الخاصة بنوع النشاط 
  0الرٌاضً 



 :تنظٌم وإدارة البرنامج

 

برنامج االنتماء الجدٌد ٌتطلب 
  تعبئة الجهود والتخطٌط السلٌم 

 وتوزٌع األعمال والمسؤلٌات واالختصاصات 

 والفهم الجٌد لكثٌر من الجوانب النفسٌة واالدارٌة لضمان

الحصول مع أكبر درجة من دلة وثبات النتائج لتجنب كثٌر من 

 المشكالت واألخطاء لتوفٌر الولت والجهد 

 والمشرف على البرنامج مسئولٌن على درجة عالٌة من الكفاءة

وعلى دراٌة كاملة باألسس العلمٌة وذلن لتحدٌد أهداف البرنامج 

   وجوانبه



 وتحدٌد االختبارات والمماٌٌس الالزمة فً رٌاضة كرة الٌد 

 وإعداد األدوات واإلمكانٌات الالزمة والعمل على توفٌرها من خالل إجراء
 االختبار

  واألشخاص المساعدٌن فً التنفٌذ وٌشترط أن ٌكونوا من ذات الكفاءة 

 وأدوات المٌاس البد أن تكون مطابمة للمماٌٌس والمعاٌٌر الدولٌة 

 وبطالات التسجٌل 

 وتوفٌر النواحً المالٌة 

وتوفٌر عوامل األمن والسالمة 

 وكذلن اعداد المكان عدد العٌنة 

والتولٌتات الالزمة 

 وكذلن اعداد المالعب واألجهزة 

 وبالتالً ٌمكن تحدٌد العوامل المؤثرة فً دلة عملٌات المٌاس وعدم توحٌد
ظروف المٌاس والبد أن ٌتوفر فً بطالة التسجٌل البساطة والوضوح وأن 

  تساعد على سرعة التسجٌل الدلة



 

 مرحلة تنفٌذ البرنامج

 
 البد ان ترتب األجهزة واألدوات 

 وكذلن كل جهاز فً مكانة 

 وتٌم االنتمال من االختبار إلى اختبار بسهولة دون ضٌاع الولت 

 وكذلن استمبال 

 وتمدٌم المفحوصٌن فً الموعد المحدد 

 وتسجٌل بٌناتهم األولٌة 

 وإعطائهم فكرة مبسطة عن الهدف من عملٌة االنتماء 

 وٌتم تمسٌم المفحوص إلى مجموعات 

 وتعٌٌن مشرف لكل مجموعة لمرافمتهم طوال فترة االختبار
وكذلن  تهٌئة الجسم واألجهزة الحٌوٌة الداخلٌة للعمل بجمع 

البٌانات من خالل االختبار ومراجعة البٌانات للتأكد من 
 استعمالها وتعد البٌانات للتحلٌل والمعالجة اإلحصائٌة 



 :االختبارات والمماٌٌس فً برنامج االنتماء 
 

 لٌاسات جسمانٌة انثروبومترٌة 

 اختبارات لمٌاس الصفات البدنٌة 

 اختبارات الوظٌفٌة ألجهزة الجسم 

  اختبارات المهارٌة 

  اختبارات المدرات الحركٌة 

  اختبارات السمات النفسٌة 

  اختبارات المدرات الخاصة 

 وبالتالً ٌجب أن ٌكون مناسباً لمن وصع لهم من حٌث العمر والمدرة, 

 ان ٌكون سهل التطبٌك ومفهوم وٌستغرق تطبٌمه زمن مناسب 

وال ٌتطلب تكالٌف كبٌره والٌكون معمد وأن ٌطبك بطرٌمة صحٌحة 

 وفهم التعلٌمات الخاصة بكل اختبار 

  وإجراء تجربة استطالعٌة للتعرف على الصعوبات  والخطوات السلمٌة 

واستعمال ادوات دلٌك لالختبار 

  فالبد ان ٌتوفر فً االختبار الصدق والصدق الظاهر وصدق المحتوى وصدق التنبؤ وصدق التكوٌن الفردي
والصدق التالزمً وثبات االختبار وكذلن إعادة االختبار والصور المتكافئة وطرٌك التجزئة النصمٌة وكذلن 

  0موضوعٌة االختبار من خالل ثملٌن االختبار ومعاٌٌر االختبار 



 :كٌفٌة تموٌم الناشئ 

 بانتهاء برنامج االنتماء ٌواجه المسئولون عن البرنامج 
  ًمشكلة تنظٌم البٌانات التً حصلوا علٌها وكٌفٌة تبوٌبها ووضعها ف

الشكل المناسب الذي ٌساعد فً تفسٌرها ورسم صورة كاملة وواضحة 
 لشخصٌة الناشئ لمدراته واستعداداته

  وٌجب تصمٌم بطالة ٌدون بها جمٌع البٌانات ونتائج االختبارات لكل ناشئ
 على حدى 

 و كل ماٌتصل بالناشئ ٌمكن حفظها والعودة الٌها كلما دعت الضرورة إلى
 ذلن

  وٌمكن استخدامها فً تتبع حالة الناشئ خالل جمٌع مراحل االنتفاء
 وحٌاته الرٌاضٌة 

  وٌجب أن تشتمل على بٌانات عامة عن الناشئ االسم وتارٌخ المٌالد
وعنوان السكن والحالة التعلٌمٌة واسم النادي والنشاط الرٌاضً الممارس 
وتارٌخ إجراء االختبار وبٌانات عم الحالة الصحٌة ونتٌجة الفحوص الطبٌة 

وبٌن عمره البٌولوجً والزمنً والجوانب المورفولوجٌة للناشئ كالطول 
والوزن وعن صفاته البدنٌة وعن خصائصه الوظٌفٌة ومٌوله واتجاهاته 

 0واستعداداته والمدرات الخاصة للناشئ 



 0 العمر المناسب للبدء فً ممارسة النشاط الرٌاضً

 
ٌتحدد باإلجابة الصحٌحة على هذا السؤال  

من خالل معٌارٌن أساسٌٌن 

 هو العمر الزمنً    األول 

 ًوالثانً  هو العمر البٌولوج   

 ومن المهم فً عملٌة االنتماء هو مدى تطابك العمر الزمنً مع

العمر البٌولوجً وفً البداٌة ٌختار الثانً على اساس عمره 

 9الزمنً المناسب للبدء فً ممارسة نشاط كرة الٌد ٌتعلم فً 

سنه وهذا بمدرة المدرب المائم  11سنوات وٌتخصص فً 

بعملٌة االنتماء وترتبط بالفروق الفردٌة وسرعة النمو بٌن 

  0فترات العمر الزمنً 



 

 

 

اللهم لك الحمُد كما ينبغي لجالل 

 وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمُد      

 مع   

 تمنياتي 

 بالتوفيق 


