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 الشكر والتقدير
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فنسأل اهلل أن يحفظيما وأن  بدعواتيم مختمف مراحل انجاز ىذا العمل عبرغاياتي وكانا لي سندا 
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 عمى كل ما ساعدني بو وأشكره كثيرا.ومحفزا لي ، فمو مني تحية خاصة مشوار البحث 
من نصائح  قدمو ليعمى كل ما  الدكتور ىوار عبد المطيؼأتوجو بالشكر الكبير لمساعد المشرف 

 فمو مني خالص االحترام والتقدير والمحبة. وتوجييات وعمى خدماتو التي ساعدني بيا ،
عمى قبولو االنضمام لفريق بحثنا  شيات محمدالعبلم اآللي دون أن أنسى فضل الميندس في ا

 ىذا العمل العممي فمو منا كل التقدير واالحترام والعرفان.وعمى مساعدتو لنا إلنجاز 
 كما أغتنم الفرصة ألتقدم بالشكر واالمتنان ألعضاء لجنة المناقشة المتكونة من: 
د. شريط حسف  –) جامعة شمف(  سعداوي محمدد.  –)جامعة مستغانم(  أ.د. بف برنو عثماف -

 ) جامعة بومرداس( ، عمى قبوليم مناقشة ىذه األطروحة.المأموف 
 مستغانم عمى ما قدموه لنا لتحقيق أحبلمنامعيد التربية البدنية والرياضية ب طاقمكما أشكر كل 

أ.د.  )وباألخص الكرام  األساتذةوالسادة  بف قاصد عمي الحاج محمدوعمى رأسيم السيد المدير 
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 كل باسمو الخاص. العمالطاقم المخبر و  –داريين اال –( مساليتي لخضر
الى السادة رؤساء الرابطات الجيوية لمغرب الجزائري ، مدربين ، العبين الشكر موصول كذلك و 

 طيمة فترة انجازنا ليذا البحث.لنا واداريين عمى مساعداتيم القيمة 
 -الحاج بسمطاف -بف عودة بف نعمةوالشكر موصول الى زمبلئي في الدفعة طمبة الدكتوراه: 

 .تواتي بغداد وبميدي حامؽ –فؤاد  سماحة –وىيب  ببوشة – قادة بومديف
 عبارات الشكر والتقدير والعرفان. الى الجميع أىديكم أغمى وأعز
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 المقدمة:  -1
ومجال كرة القدم  في مجال التدريب الرياضي عامةتيتم البحوث العممية الحديثة 

خاصة بتقديم معطيات وحقائق عممية ثابتة بغية تحقيق أفضل النتائج واالنجازات 
ولتحقيق النتيجة الرياضية المرجوة في كل المنافسات والبطوالت حيث نال تكوين 

م المختصين والباحثين في ىذا المجال وشكل جسم الرياضي الحظ األوفر من اىتما
بيدف معرفة أىم مميزات جسم الرياضي من خصائص مورفولوجية وقياسات 
أنثروبومترية تجعمو مميزا عن أقرانو وتساىم وبشكل مباشر في جعمو مميزا وناجحا في 

تمك  تخصصو أو في مركز لعبو وفعاال في الفريق وليذا تعددت الدراسات في تحديد
، 1987)قاسـ حسف حسيف وعبده عمي نضيؼ،  رت الخاصة حيث يشيالمواصفا
أن الوصول الى المستوى الرياضي العالي يتطمب من المدرب اختيار  (21صفحة 

الرياضيين الى الفعالية التي تتطور فييا إمكانياتيم بشكل منظم وفق مؤىبلت يتطمب 
معرفتيا قبل االختيار كالمستوى العممي واستعداداتيم ورغباتيم بالتربية الرياضية 

ي ، وكرة القدم جزء من تمك الرياضات والحالة الصحية العامة وعبلمات البناء الجسم
الجماعية التي ازدادت استقطابيا لمجماىير عبر العالم في مختمف البطوالت 
والمنافسات الدولية ولذلك أخذت القسط األوفر من اىتمام المتابعين والمختصين في 
البحث العممي لموصول الى مقترحات عممية تساعد عمى النجاح والتميز حيث تتطمب 

ممارسييا ضرورة توفر مواصفات معينة سواء في الجانب المورفولوجي أو  عمى
الوظيفي والبدني تكون مرتبطة مع الجانب المياري الذي ال يكفي لوحده في احداث 
الفارق أو الوصول الى أعمى المستويات من األداء في المستوى العالي حيث يؤكد 

(chiban samir ،2010)  أن ىناك فرق في البنية المورفولوجية بين العب النخبة
والعب البطولة نظرا لبلىتمام بالجانب المياري والبدني مع اىمال مرحمة البموغ 
 وأىميتيا في التأثير عمى عممية االختيار ويعتبر كذلك أن المتطمبات المورفولوجية

الموجود حيث أن التميز ديثةأصبحت من متطمبات كرة القدم الح
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داخل الفريق الواحد تفرضو نوعية المراكز وخطوط المعب المتمثمة في حارس المرمى ، 
مركز الدفاع ،  الوسط واليجوم ما يفرض وجود عبلقة وثيقة بين تمك الخصائص 

 (1989)طو اسماعيؿ و أخروف،  والقياسات الجسمية وعبلقتيا بالتفوق حيث يشير
أن كرة القدم الحديثة تبحث عن كيفية الوصول الى الكفاية البدنية الضرورية لبلعب 
حيث البد أن يكون البلعب قادرا عمى األداء بفعالية كبيرة وألجل الوصول الى ذلك 
يمزم رفع متطمبات التدريب وفعاليتو من خبلل مراعاة امكانية البلعب من الناحية 

ضيحا أن المؤشرات الخاصة ببناء وتكوين الجسم وكل مالو المورفولوجية وىذا مايزيد تو 
عبلقة بقياسات األبعاد وخصائص شكل الجسم بشكل عام لو عبلقة مباشرة ومؤثرة 
بشكل ايجابي في النتيجة الرياضية واألداء المتميز ، كما أن لمقدرات الوظيفية 

العمماء في ىذا والفسيولوجية دور فعال وميم وأخذ بدوره القسط األوفر من بحوث 
االختصاص نظرا لمعبلقة الوطيدة بين األداء العالي وجاىزية الوظائف الفسيولوجية 
وكفاءتيا ، حيث أنو ىناك فروقات فردية بين البلعبين في ىذا الجانب من جية 

د )محمد حسف عالوي و أبو عال عبومتطمبات مراكز المعب لمجيد البدني حيث يشير 
أن مشكمة الفروق الفردية ظيرت منذ بدء الخميقة فاألفراد ال يتساوون  (1998الفتاح، 

في جميع قدراتيم ولذا فان اكتشاف القدرات الحركية والخصائص الفسيولوجية التي 
مع ما  مئيتبليتميز بيا كل انسان ثم توجييو لممارسة نوع معين من األنشطة الرياضية 

يتميز بو و يعجل بالحصول عمى النجاح والتحقيق المستويات المطموبة مع االقتصاد 
في الوقت والجيد والمال الذي يبذل مع أفراد ليسوا صالحين لممارسة نوع معين من 
األنشطة الرياضية ، كما أنو يمكن التنبؤ عمى أساس القدرات واالمكانات الوظيفية 

ن الدوري والتنفسي لمقدرات االسترجاعية عند اجراء عممية لبلعب مثل كفاءة الجيازي
االختيار في المستوى العالي وىذا ما يتوافق مع الدراسة التي نحن بصدد اجراءىا حيث 
أن عممية االختيار عن طريق المبلحظة تعتبر غير كافية من الناحية العممية مما 

ضوعية يعتمد عمييا مستقببل دفعنا الى البحث عن ايجاد محددات أخرى أكثر دقة ومو 
عند اجراء االختيار تتمثل في تحديد مستويات معيارية وفق بعض المحددات 
المورفولوجية والوظيفية حسب متطمبات خطوط المعب )الدفاع ، الوسط واليجوم( 
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سنة في كرة القدم حيث تعتبر الدراسة  19باستخدام برنامج حاسوبي عند الفئة  تحت 
بالبطولة  ممية االختيار في المستوى العاليع ىعمن ي تساعد القائميذات بعد ىام وعمم

الييا كمرجع عممي دقيق مبرمجة في برنامج  استخدام قاعدة البيانات المتوصل الوطنية
حاسوبي يقوم بعممية اعطاء المستويات مع االقتراح بالقبول أو الرفض بعيدا عن 

 الذاتية والعشوائية وتدعيما لعممية االختيار بالمبلحظة .    

 االشكالية: -2
ليب التدريب ، التحضير والتكوين عرفت كرة القدم الحديثة عدة تغيرات في طرق وأسا

حيث أصبحت تعتمد عمى نتائج األبحاث العممية وتطبيق المشرفين عمى عممية 
التدريب بصفة عامة لتمك الطرق العممية كمنياج دليل في برامجيم التدريبية ، فاتسمت 

ركيز الكرة الحديثة بالسرعة والقوة وقدرة التحمل في المستويات العميا، كما ال يمكن الت
ىمال جانب آخر حيث اصبحت عممية تحقيق االنجاز مترابطة ومتكاممة  عن جوانب وا 

 من مرحمة االنتقاء والتوجيو واالختيار الى مرحمة النخبة والمستوى العالي.
سنة من البطولة االفريقية في الدور األول  20بعد اقصاء المنتخب الوطني تحت 

المديرية الفنية الوطنية الى اعادة ىيكمة ارتأت  2013والتي أقيمت بالجزائر سنة 
التنظيم الكروي العام لجميع المنتخبات الشبانية الوطنية من حيث التأطير وكيفية 
االختيار وفق طرق ومناىج عممية مدروسة عمى المديين المتوسط والطويل 

(www.faf.com, 2015)  وكذلك من حيث تدرج البلعبين في مختمف األصناف
، كما عرفت المنتخبات الوطنية لمفئات الشبانية عدة  الصغرى لممنتخب الوطني

تغييرات عمى مستوى الطواقم الفنية بعد الخروج المبكر لمنتخب اآلمال من األلعاب 
مما فرض   (www.kooora.com, 2016)األولمبية بريو دي جانييرو بالبرازيل 

عمى القائمين بشؤون الكرة الجزائرية تشكيل منتخبات وطنية لبلتحادية أسوة بالفرق 
العالمية ، ولتحضيرىم أكثر لممستوى العالي ولممنتخب الوطني كفريق منسجم متدرجين 

 .عبر كل مراحل الفئات الصغرى لممنتخب
عادة التنظيم البد أ ن تواكبو األندية والمدارس الكروية في بطولتنا في ىذا التغيير وا 

المستوى العالي والذي تعتبر الخزان والممون الرئيسي لممنتخبات الشبانية ، فالموىبة 
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الجزائرية موجودة ومن الطراز الرفيع ومعترف بيا عالميا من فريق جبية التحرير 
الكأس االفريقية الوحيدة الوطني الى جيمي الثمانينات و التسعينيات الذي تحصل عمى 

الى جيل األلفية الجديدة الذي يتكون من خريجي المدارس األوروبية ليمثل األلوان 
 الوطنية.

نما في نقص أساليب وطرق اكتشاف واختيار  المشكمة ال تكمن في قمة الموىبة وا 
الموىوبين ، معتمدين عمى العشوائية والذاتية في االختيار بعيدين عن استخدام 

العممية الحديثة والمقننة والتي أصبح يعتمد عمييا حاليا في عمميات االختيار   ساليباأل
في المستوى العالي بعيدا عن الذاتية وتفاديا لضياع الوقت ، الجيد والمال مع اعطاء 

 الفرص لمجميع.
مستوى البلعبين مياريا تقريبا متساوي عمى جميع األصعدة ، وفي ىذه الحالة ال يمكن 

ر البلعبين إال عن طريق اخضاعيم لمحددات ومعايير أخرى تفرضيا متطمبات اختيا
المعبة ، تتمثل في األدوار والواجبات التي يتطمبيا كل خط من خطوط المعب الثبلث 

 )الدفاع ، الوسط  و اليجوم( وحسب المركز في كل خط .
القياسات  ومن بين تمك المحددات نجد الفروقات الفردية في شكل وبناء الجسم أي

الجسمية والمتطمبات البدنية الوظيفية المطموبة في المعبة حسب خطوط ومراكز المعب  
يقول أنو  ( carter 1985نقبل عن )  (chiban samir ،2010)حيث يشير 

ببعض القياسات الجسمية يمكن معرفة الموىوب لذا فالمواصفات الجسمية والبنية 
المورفولوجية تعتبر عامل ميم ومؤثر عمى أداء البلعب في خط لعبو حسب متطمبات 
مواقف وأدوار مركز المعب ، فمقاييس جسم البلعب المدافع غير مقاييس العبي 

و متطمباتو البدنية والوظيفية التي تجعميم مميزين الوسط  والمياجمين ، ولكل مركز ل
 عن بعضيم البعض في األدوار وعن أقرانيم في المستوى العالي.

وتكمن مشكمة البحث بحكم أن الباحث أحد الميتمين بمجال التدريب الرياضي بصفة 
عامة وبكرة القدم بصفة خاصة في غياب مؤشرات عممية حقيقية مستمدة من أرض 

عممية اختيار البلعبين وحتى الدراسات واألبحاث التي تطرقت ليذا  الواقع في
الموضوع  أوجدت بطاريات اختبارات لممحددات البدنية ، الميارية المورفولوجية 
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الوظيفية في االنتقاء واالختيار لكنيا لم تراع خصوصيات ومتطمبات خطوط ومراكز و 
 Houar)ة ، ماعدا دراسة المعب وكانت جماعية وشاممة لمختمف الفئات العمري

abdelatif ،2015)  الذي توصل الى اقتراح برنامج حاسوبي يقوم بعممية توجيو
البلعبين حسب مراكز المعب انطبلقا من المحددات المورفولوجية البدنية 

ترح برنامج تطبيقي في االعبلم الذي اق (2007)بف برنو عثماف ، ودراسة  والميارية
لي ) موجود عمى القرص( حتى يتسنى لممدرس ربح الوقت و السيولة في التنفيذ  اآل

وانطبلقا من ىذه المعطيات العممية  كان البد من التفكير في وضع بعض المحددات 
وياتو نبني عمييا عممية االختيار في كرة القدم باستخدام برنامج حاسوبي يستمد مست

المعيارية من معطيات حقيقية من أرض واقع الكرة الجزائرية فوقع االختيار عمى 
المحددين المورفولوجي والوظيفي في اختيار البلعبين لما ليما من تأثير مباشر عمى 
مردود البلعب وخاصة حسب متطمبات الواجبات الدفاعية واليجومية وفي وسط 

ولطول مدة المقابمة ولكثافة المنافسات ، كما تم الميدان من صراعات ثنائية وىوائية 
سنة  والتي تعتبر المرحمة الفاصمة بين الفئات الشبانية وفئة  19اختيار الفئة تحت 

األكابر ، مما يجعل عممية االختيار أكثر دقة وبالغة األىمية لما تشكمو من نقطة 
ي األكابر أحسن تمثيل حساسة في حسن اختيار البلعبين القادرين عمى تمثيل الفريق ف

وتقديم مجموعة من البلعبين المتفوقين عن أقرانيم مياريا ، بدنيا ، مورفولوجيا ووظيفيا 
حسب متطمبات خطوط المعب كفريق متجانس متكامل ولممساعدة في حل مشكمة 

 البحث نطرح التساؤل العام:
الثبلث  سنة عمى حسب خطوط 19ىل يمكن اختيار العبي كرة القدم لمفئة  تحت 

 وظيفية باستخدام برنامج حاسوبي؟ -وفق بعض المحددات المورفو
 ويتفرع من ىذا التساؤل العام أسئمة فرعية وىي:

وظيفية الختيار البلعبين عمى حسب خطوط المعب  -/ ماىي المحددات المورفو1
 سنة؟ 19الثبلث عند الفئة  تحت 

بيانات تخص المستويات المعيارية الخاصة بالبلعبين لكرة / ىل يمكن وضع قاعدة 2
سنة حسب خطوط المعب الثبلث في شكل برنامج حاسوبي؟ 19القدم عند الفئة تحت 
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 فرضيات البحث: -3

باحث يمكن صياغة الفرض العام عمى النحو طالب الانطبلقا من الخمفية النظرية لم
 التالي:

عبي كرة القدم حسب خطوط المعب الثبلث )الدفاع، تحديد مستويات معيارية الختيار ال
وظيفية باستخدام برنامج حاسوبي  -الوسط واليجوم( وفق بعض المحددات المورفو

 سنة. 19لمفئة تحت 
 ويتفرع من ىذا الفرض العام فرضيات فرعية وىي:

     وظيفية الختيار البلعبين حسب خطوط المعب الثبلث  -* ىناك محددات مورفو
 اع، الوسط واليجوم(.) الدف
سنة عمى حسب خطوط  19مستويات معيارية الختيار البلعبين لمفئة تحت  حديد* ت

 .ومستوى العينة في المستوى المتوسط المعب الثبلث )الدفاع ، الوسط و اليجوم(
 سنة عمى شكل برنامج حاسوبي. 19انشاء قاعدة بيانات تخص الفئة تحت * 
 أىداؼ البحث: -4

 الدراسة نيدف الى تحقيق اليدف العام وىو: من خبلل ىذه
تدعيم عممية االختيار الطبيعي باالختيار العممي المقنن باقتراح مستويات معيارية وفق 

وظيفية الختيار العبي كرة القدم حسب خطوط المعب  -بعض المحددات المورفو
 سنة. 19الثبلث ) الدفاع، الوسط واليجوم( باستخدام برنامج حاسوبي لمفئة تحت 

 ويتفرع من ىذا اليدف العام أىداف فرعية وىي:
 * تحديد المستويات المعيارية الختيار البلعبين حسب خطوط المعب الثبلث.

 * بمورة ىذه المعايير في صورة برنامج حاسوبي يساىم في تسييل ميام المدربين.
 بيانات تخص الفرق الجزائرية لممستوى األول ضمن ىذا الصنف. * وضع قاعدة

 ىمية البحث:أ -5
 االتحاديةتكمن أىمية بحثنا ىذا في تدعيم عممية االصبلح المنتيجة من طرف 

الشبانية الفئات وخاصة في العمل القاعدي مع  2013منذ سنة لكرة القدم  الجزائرية
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يمثل الحداثة في والتكوين حيث ندعم عممية االختيار واالنتقاء ببرنامج حاسوبي 
نيا المصداقية أكثر عمى العممية وتقني وإلضافةلممبلحظة  تدعيما التكنولوجياتاستخدام 

ستغبللو من طرف الرابطة الوطنية أو الجيوية وحتى يمكن او  كاديميةبطرق عممية وأ
نو يعتبر اضافة لممكتبة ولمباحثين كما أ المدارس الكروية، كاديميات أومن األندية واأل

  بلستفادة منو.لفي مجال االنتقاء أو البرامج الحاسوبية  المختصين
 مصطمحات البحث: -5

: ىو اختيار العناصر البشرية التي تتميز بمقومات النجاح في نشاط االختيار: لغة
 رياضي معين.

 أفضل العناصر في التخصص الرياضي.ىو عممية تفاضمية بين اجرائيا: 
 : ىي نشاط رياضي جماعي ليا قوانين وقواعد تحكميا.كرة القدـ
 لغة: ىو ذلك االطار الذي يقع في نطاقو الشيء المقصود منو. المحدد:
مجموعة العوامل او القدرات التي يجب ان تتوفر عند الناشئ لغرض اتاحة  إجرائيا:

 قيق مستويات رياضية عالية مستقببل.الفرصة لممدرب بالتنبؤ لو لتح
الفورمة و  morpho: لغة: ىي مصطمح يوناني وتعني كممة مورفو المورفولوجية

 ىي العموم. logos   لوجوس
تمك القياسات األنتروبومترية وقياسات تركيب الجسم ونسب تكوينو المختمفة   إجرائيا:

 ت وغيرىا.مثل نسبة الدىن والكتمة العضمية  واألطوال والمحيطا
لغة: األجيزة الوظيفية والفسيولوجية خاصة الجياز التنفسي والجياز القمبي  الوظيفية:
 الدوراني .

تمك التأثيرات البيولوجية عمى الجسم في التعود عمى مواجية المتطمبات   إجرائيا:
 الوظيفية والبنائية لممارسة النشاط الرياضي.

سمسمة من التعميمات التي تعطى لمحاسوب  ىو عبارة عن مجموعة أو: برنامج حاسوبي
 لتنفيذ ميمة معينة في اطار زمني.

ىي عبارة عن مراكز وأماكن يتموقع فييا البلعبون خبلل المباراة داخل  خطوط المعب:
               منصب. ب ويختمف حسب متطمبات وواجبات كلالممع
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 تمييد: 
نيدف من خبلل عرضنا لمختمف الدراسات السابقة و المشابية التي تطرقت في 
مضمونيا الى الجوانب المورفولوجية والوظيفية جمع أكبر كم من المعمومات حول 
موضوع بحثنا والتعرف عمى طرق وخطوات الدراسات لبلستفادة منيا ولمحكم عمى 

الجراءات التطبيقية واالحصائية حتى تكون مجاالت الصح والخطأ فييا، وكذلك اتباع ا
دليبل وعونا لمباحث من باب المقارنة لمموافقة أو الرفض حسب الخمفية النظرية والنتائج 

 المتوصل اليو.
 عرض الدراسات المشابية: 1.1

 :2017دراسة عقبوبي الحبيب  1.1.1
م الجزائرية حسب : المؤشرات الفيسيولوجية والمورفولوجية عند العبي كرة القدبعنواف

 مستوى ومراكز لعبيم.
تحديد بعض الخصائص الفيسيولوجية والقياسات المورفولوجية عند  أىداؼ البحث:

 أواسط كرة القدم الجزائرية
 مع معرفة الفروق في القياسات وبين المستويات في تمك الخصائص.

 : استخدم الباحث المنيج الوصفي المقارن.منيج البحث
 17عمارىم بين ) أالعبا من فئة االواسط تتراوح  129ت عينة البحث شممعينة البحث: 

 فرق. 7( لممنطقة الوسطى من 1سنة( من البطولة الوطنية مستوى )20 –
 نتيجة البحث: 

سنة لكرة القدم الجزائرية من خبلل بعض  20البعد الواضح لمستوى فئة تحت  -
أو مقاييس الفيفا حتى مع بعض دول المتغيرات الفيسيولوجية مقارنة بالمستوى العالي 

 الجوار.
التشابو والتقارب في الجانب المورفولوجي بين المستوى األعمى والمنخفض ليذه الفئة  -

 العمرية.
اسناد ميام التدريب لذوي االختصاص واتباع األسموب العممي في التدريب وخاصة  -

 في مرحمة التكوين. 
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 :2015دراسة ىوار عبد المطيؼ  2.1.1
 Elaboration d’un programme informatique pour orienter les":بعنواف

jeunes footballeurs vers des compartiments de jeu à base du 
profil morphologique et des attributs de l’aptitude physique et 

technique" 
( سنة عمى 16-15تحديد الفروقات الفردية بين العبي كرة القدم ) -أىداؼ البحث: 

حسب مراكز المعب في بعض المؤشرات المورفولوجية ، ومكونات المياقة البدنية 
 والميارية.

اقتراح برنامج حاسوبي  يساعد في توجيو البلعبين حسب مراكز المعب عمى شكل  -
 قاعدة بيانات .

 باحث المنيج الوصفي.استخدم ال المنيج المستخدـ:
( العبا تم اختيارىم بطريقة تم عمدية من البطولة  208أجريت عمى )  عينة البحث:

 .1الجزائرية المحترفة 
توصل الباحث الى عدم وجود فروق بين مراكز المعب الستة في قياس  نتيجة البحث:

وبدونيا  الوزن ومحيط الساق، وفي كل من صفة التحمل ، السرعة االنتقالية بالكرة
( م، مرونة عضبلت الظير والساق وفي صفة تحمل السرعة بالكرة عمى 30لمسافة )
 ( م.150مسافة )

ومن أىم توصياتو ىي توجيو البلعبين الى مراكز المعب وفق قدراتيم المورفولوجية ، 
 البدنية والميارية.

 لقدم.تكوين البلعبين حسب متطمبات المراكز التي يشغمونيا في ميدان كرة ا -
ضرورة االعتماد عمى قاعدة البيانات لتسييل عممية التوجيو وفق المتطمبات  -

 المورفولوجية ، البدنية والميارية المبمورة في شكل برنامج حاسوبي.

 :2014دراسة درباؿ فتحي  3.1.1
مقاييس البناء و التكوين الجسمي وعبلقتو مع بعض المتطمبات البدنية بعنواف: "
 لبلعبي كرة القدم حسب مراكز المعب".والوظيفية 
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غياب المؤشرات التي يعتمد عمييا المدربون في عممية التدريب بمعنى أن مشكمة البحث: 
 الفريق يتدرب بصفة جماعية دون مراعاة متطمبات وواجبات كل مركز لعب.

 تحديد البناء والتكوين الجسمي لبلعبي كرة القدم حسب أعمارىم ومراكزىم ىدؼ البحث:
مع تصميم ومعرفة شبكة الشكل الجانبي لمقياسات األنتروبومترية و الوظيفية يمكن أن 

 تساىم في التنبؤ ببعض معايير االنتقاء حسب مراكز المعب.
 استخدم الباحث المنيج الوصفي. منيج البحث:
سنة  19-17: تكون مجتمع األصل من العبي كرة القدم االواسط من عينة البحث
 عب يمثمون خمسة اندية من القسم المحترف الثاني لمجية الغربية.ال 225بمجموع 

أدوات البحث: استخدم الباحث مجموعة من القياسات األنتروبومترية تمثمت في قياسات 
الوزن ، الطول محيطات الجسم ، قياسات سمك الثنايا الجمدية و المؤشرات 

شر بوندرال ومعادلة المورفولوجية تتمثل في بناء و تكوين الجسم باستخدام مؤ 
MATEIKA اضافة الى االختبارات والقياسات الوظيفية المتمثمة في قياس الحد .

، قياس VMA، قياس السرعة اليوائية  VO₂max االقصى الستيبلك االوكسجين
 .، قياس الضغط الدموي والنبض القمبي واختبار االسترجاع روفييوCV السعة الحيوية 

Ruffier  دقائق  5ختبارات البدنية وتمثمت في اختبار التحمل بريكسي كما استخدم اال
 متر، السرعة االنتقالية، اختبار القوة االنفجارية لؤلطراف السفمية. 30، اختبار السرعة 
استخدم الباحث المتوسط الحسابي ، االنحراف المعياري ، معامل  الدراسة اإلحصائية:

، النسبة المئوية والتحميل العاممي  FICHERاالرتباط بيرسون ، تحميل التباين 
 SPSS  ،UTILITAIR DANALYSEباستخدام 

توصل الباحث الى أن مقاييس البناء و التكوين الجسمي من أىم العوامل  نتيجة البحث:
التي تحقق كفاءة األداء من خبلل شكل الجسم وحجم وتركيب الجسم بما يتناسب وكرة 

وظيفية تؤثر و تتأثر بو ، وأن نمط الجسم  القدم كما أنيا تفرض متطمبات بدنية
العضمي يتناسب و يرتبط مع اختبارات المياقة البدنية وضروري في عممية االنتقاء وأن 
ىناك فروق دالة احصائيا بين مقاييس البناء والتكوين الجسمي و المتطمبات البدنية  

سنة مع استخدام  18- 17والوظيفية بين مراكز المعب وكذلك بين األعمار الزمنية 
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شبكة الشكل الجانبي كوسيمة لمعرفة نقاط القوة و الضعف لتحقيق أفضل المستويات 
والى استخبلص بطارية اختبار لكل مركز لعب انطبلقا من واجبات وطبيعة األداء لكل 
مركز لعب وعميو يوصي الباحث بضرورة العمل عمى بناء برامج تدريبية مناسبة 

سنة وذلك بغرض تطور مقاييس البناء و التكوين الجسمي   19-17لممرحمة العمرية 
والمتطمبات البدنية والوظيفية واالىتمام ومتابعة تطور بناء وتكوين الجسم خبلل العممية 
التدريبية كمؤشر دال عمى ذلك ، استخدام وحدات بطارية االختبار المستخمصة في 

الشكل الجانبي في المراحل انتقاء و تحديد مراكز المعب ، تصميم استخدام شبكة 
السنية المختمفة ، اجراء مقارنة أشكال البروفيل والجانب الفسيولوجي لبلعبي كرة القدم 

 سنة مع العبي المستوى العالي.  19 -18حسب مراكز المعب ألعمار

 :2013مري و دراسة دحوف ع 4.1.1
تبلميذ المرحمة الثانوية تقييم عناصر المياقة البدنية المرتبطة بالصحة عند بعنواف: 

 باستخدام برنامج حاسوبي.
اقتراح أداة جديدة في ميدان المنظومة التربوية اتقييم عناصر المياقة  أىداؼ البحث:

 البدنية المرتبطة بالصحة عند تبلميذ المرحمة الثانوية وتحديد مستوياتيم.
رتبطة بالصحة عند تصميم برنامج حاسوبي من أجل تقيم عناصر المياقة البدنية الم -

 تبلميذ المرحمة الثانوية ذكور.
تحديد مستويات معيارية عناصر المياقة البدنية المرتبطة بالصحة عند تبلميذ  -

 المرحمة الثانوية ذكور.
التعرف عمى مستوى المياقة البدنية المرتبطة بالصحة عند تبلميذ المرحمة الثانوية  -

 ذكور.
 الوصفي باألسموب المسحي . اعتمد عمى المنيج منيج البحث:
تبلميذ مرحمة الثانوية ذكور لبعض ثانويات والية غميزان والبالغ عددىم  عينة البحث:

 ثانوية. 17تمميذ من  1013
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معامل االرتباط لبيرسون  –االنحراف المعياري  –المتوسط الحسابي  الدراسة االحصائية:
بيعي لوضع المستويات و الدرجات التوزيع الط –تحميل التباين  –النسبة المئوية  –

 معامل االلتواء. –المعيارية 
توصل الباحث الى انجاز و تصميم البرنامج الحاسوبي لتقييم عناصر   نتيجة البحث:

المياقة البدنية المرتبطة بالصحة عند تبلميذ المرحمة الثانوية ذكور مع تحديد مستويات 
 رتبطة بالصحة.ودرجات معيارية لعناصر المياقة البدنية الم

 :2012دراسة بوحاج مزياف  5.1.1
 .بطارية اختبارات لتقويم بعض القدرات البدنية أثناء انتقاء العبي كرة القدم" بعنواف:"

عدم االعتماد أغمبية األندية الجزائرية عمى الطريقة العممية المتمثمة في  مشكمة البحث:
 بالكرة وبدون كرة. اجراء اختبارات االنتقاء وخاصة في الجانب البدني

اقتراح بطارية اختبارات بدنية وميارية سيمة وفي متناول المدربين يوصي ىدؼ البحث: 
 بيا باالعتماد عمييا في عممية االنتقاء.

 استخدم الباحث المنيج الوصفي بأسموبو المسحي. منيج البحث:
الية وىران تمثمت في فرق من الرابطة الجيوية بوالية الجزائر ومن و عينة البحث: 

 سنة. 19العب تمثل المجتمع االصمي لفئة األواسط  164بمجموع 
وحدات في  10استخدم الباحث مجموعة من االختبارات تمثمت في  أدوات البحث:

 وحدات لمجانب المياري. 10الجانب البدني و 
توصل الباحث الى اقتراح مجموعة من بطاريات اختبارات عممية يوصي  نتيجة البحث:

عتماد عمييا في عممية االنتقاء بدل العمل بالمقاببلت والمبلحظة بعيدا عن باال
العشوائية وتكون عمى شكل دليل كتابي موحد يمزم عمى المدربين العمل بو في البيئة 
الجزائرية وخاصة في المستويات العميا مع فتح دورات تكوينية موسمية لممدربين 

في الجانب العممي وخاصة اتباع األسموب  والمسيرين لبلستفادة من كل ما ىو جديد
العممي الحديث في عممية االنتقاء مع اقتراح ووضع نماذج حية لعممية االنتقاء 
باستعمال بطارية االختبارات في أقراص ضوئية ، وكذا طريقة معالجة النتائج وتقديرىا 

 حتى يحفز المدربين عمى استعماليا.
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 : CHIBAN SAMIR 2010دراسة سمير شيباف   6.1.1
" Les dimensions corporelles en tant que critère de sélection les 
jeunes footballeurs algériens de 15-16 ans " 

 ىدفت الدراسة إلى: أىداؼ البحث:
تحديد البروفيل المرفولوجي لبلعب الناشئ الجزائري وفق المنطقة الجغرافية لممارسة  -

 النشاط.
 تقييم البروفيل المورفولوجي لبلعب الجزائري الناشئ حسب مناصب المعب. -
سنة بالمقارنة مع البلعب العالمي في  17تحديد مكانة البلعب الجزائري ألقل من  -

 نفس الفئة العمرية.
 استخدم الباحث المنيج الوصفي. المنيج المستخدـ:

 27لممنتخب الوطني ،  العب 25سنة ،  17العب تحت  146شممت   عينة البحث:
 لمجنوب. 39لمغرب ،  18ممن اختيروا لمشرق ،  37ممن اختيروا لموسط  

 إن معظم المدربين يستعممون المبلحظة الختيار العبييم . -أىـ نتائج البحث:
 سنة. 17ال توجد أسس عممية الختيار البلعب الجزائري تحت  -
 . عب الجزائرياقتراح بروفيل مورفولوجي كمعيار الختيار البل -

 :2008دراسة بف سي قدور الحبيب  7.1.1
( سنة في مسابقة 13-12: تحديد مستويات معيارية النتقاء التبلميذ الناشئين ) بعنواف

 الرباعي بألعاب القوى.
 ىدفت الدراسة الى: أىداؼ البحث:

ا الكشف عن طبيعة التقويم السائد من خبلل معرفة المحددات التي يتم عمى أساسي -
 انتقاء الناشئين في بعض أنشطة ألعاب القوى بدرس التربية البدنية.

( سنة في 13-12تحديد مستويات معيارية مقترحة النتقاء التبلميذ الناشئين )  -
 مسابقة الرباعي بألعاب القوى.

 استخدم الباحث المنيج الوصفي باألسموب المسحي. منيج البحث:
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-12التربية البدنية وتبلميذ التعميم المتوسط ) من أساتذة  3929عينة البحث: شممت 
 ( سنة ومدربي ألعاب القوى.13

استبيان موجو ألساتذة التربية البدنية ، استمارة استطبلع رأي مدربي  أدوات البحث:
 ألعاب القوى ، تطبيق بعض االختبارات البدنية كبطارية اختبار مقترحة مناسبة لمبحث.

لى أن استخدام المستويات المعيارية المحددة عمى ضوء توصل الباحث ا نتيجة البحث:
( سنة في 13-12بطارية االختبار المقترحة ساعد عمى انتقاء التبلميذ الناشئين ) 

 مسابقة الرباعي بألعاب القوى.

 :2007دراسة بوجمعة بولوفة  8.1.1
ع وظيفية لممؤشرات الجسمية وعبلقتيا بنو  -"توصيف المتطمبات المورفو بعنواف:

 النشاط".

تتمثل في غياب المعايير العممية في رياضة التخصص وفي اعداد  مشكمة البحث:
 البطل الرياضي.

الكرة  -وظيفية لعينات البحث ) كرة القدم  -توصيف نماذج مورفو ىدؼ البحث:
 -ايجاد العبلقات االرتباطية بين المؤشرات المورفو -الجيدو( -كرة اليد -الطائرة

 التخصص ومراحميا العمرية.وظيفية ورياضة 
 استخدم المنيج المسحي الوصفي. منيج البحث:
كرة  -الكرة الطائرة -العبا من تخصص ) كرة القدم  299بمغ عدد العينة  عينة البحث:

 الجيدو( من مجموع رياضي البطوالت الجيوية الغربية. -اليد
األنتروبومترية تمثمت في الوزن  استخدم الباحث مجموعة من القياسات  أدوات البحث:

الطول ، مساحة الجسم ، تقدير نمط الجسم ، تحديد مكونات الجسم المطمقة والنسبية 
المطمق والنسبي واختبار االسترجاع Vo₂max ، تحديد  MATEIKAباستخدام معادلة 

ISTH . 
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التباين   استخدم الباحث المتوسط الحسابي ، االنحراف المعياري ، الدراسة االحصائية:
( ، تحميل التباين (T.STUDENTمعامل االرتباط لبيرسون  التجانس 

(F.FISHER) .النسبة المئوية ، 
توصل الباحث الى أن النمط المكون العضمي ىو النمط الغالب وأن  نتيجة البحث:

ىناك فروق دالة بين األلعاب الجماعية ، ىناك عبلقة إيجابية بين أنماط األجسام 
التحمل لؤلداء الحركي، ىناك عبلقة بين تزايد قدرة الجسم عمى التكيف مع واختبارات 

متطمبات الجيد البدني وواجباتو وسرعة الشفاء ، ومن أىم التوصيات التي توصل الييا 
وظيفية لعينات البحث  -الباحث ىي ضرورة االىتمام بتحديد معايير المؤشرات المورفو

اد نتائج القياسات لمؤشرات مكونات الجسم وتطبيقيا عمى اختصاصات أخرى ، اعتم
)العضبلت ، الدىون  العظام ( والنمط الجسمي عند التوجيو في األلعاب الرياضية 

 المدرسية.
 : 2007بف برنو عثماف  9.1.1
"تحديد درجات معيارية من خبلل بطارية اختبارات لتقويم بعض الميارات  بعنواف:

 الكرة الطائرة وكرة السمة(". ة اليد،األساسية في األلعاب الجماعية ) كر 
 غياب طرق موضوعية لتقويم التبلميذ في التربية البدنية والرياضية. مشكمة البحث:
اقتراح بطارية اختبارات لتقويم بعض الميارات األساسية في نشاط  -1 أىداؼ البحث:

بدرجات  كرة اليد ، الكرة الطائرة وكرة السمة مع استخبلص مستويات معيارية مرفقة
 معيارية وسمم تنقيط تكون مناسبة ليذه المرحمة العمرية.

معرفة مستوى أداء التبلميذ في األلعاب الجماعية  من منطقة الى أخرى ) منطقة  -2
 اليضاب ، الساحل  والجنوب( مع معرفة االختبلف الموجود بينيم.

في االعبلم اآللي  اقتراح طريقة عممية لعممية التقويم تعتمد عمى برنامج تطبيقي -3
 لؤللعاب الجماعية المدروسة.

 استخدم الباحث المنيج الوصفي. منيج البحث:
ناث( لمسنوات الثبلث من التعميم الثانوي من خمس  عينة البحث: تبلميذ ) ذكور وا 

 تمميذ وتمميذة لكل سنة دراسية . 20واليات لكل منطقة )ساحل، ىضاب وجنوب( أي 
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دم الباحث في دراستو النسبة المئوية ، المتوسط الحسابي استخ الوسائؿ اإلحصائية:
التباين ، االنحراف المعياري ، معامل االرتباط البسيط )ر( كارل بيرسون ، صدق 
االختبار، السمم الطبيعي لحساب الرتب ودرجات التنقيط حسب القانون العادي ، 

 ارية.التوزيع الطبيعي لحساب الدرجات المعيارية و المستويات المعي
استخدام الطريقة الموضوعية لتقويم التبلميذ في التربية  -1 أىـ النتائج والتوصيات:

 البدنية والرياضية عامة وخاصة في األلعاب الجماعية.
استعمال المعايير والدرجات لتحديد مستويات األداء المياري لمتبلميذ في األلعاب  -2

 الجماعية.
ي االعبلم اآللي المقترح ) موجود عمى القرص( االعتماد عمى البرنامج التطبيقي ف

 حتى يتسنى لممدرس ربح الوقت والسيولة في التنفيذ.
 

 :2005دراسة بف قوة عمي 10.1.1
مستويات معيارية لبعض الميارات األساسية عند العبي كرة القدم  "تحديد بعنواف:

 ( سنة"16-14الناشئين )
البدني ليذه الفئة من الناشئين حسب كل منطقة معرفة مستوى األداء  - أىداؼ الدراسة:

 من مناطق الوطن )ساحل ، ىضاب ، صحراء ( حسب بطارية االختبارات المقترحة .
معرفة مستوى األداء المياري ليذه الفئة من الناشئين حسب كل منطقة من مناطق  -

 الوطن )ساحل  ىضاب ، صحراء ( حسب بطارية االختبارات المقترحة .
مستوى البلعب الجزائري من الناحية البدنية والميارية مقارنة بالبلعب  معرفة -

 الفرنسي حسب بطارية االختبارات المقترحة.
  استخدم الباحث المنيج المسحي. المنيج المستخدـ:

من مجموع المناطق المكونة  تم اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية ، عينة البحث:
العبا من مختمف المناطق عمى النحو  162لجغرافية الجزائر ، وقد بمغت العينة الكمية 

 التالي:
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العب موزعين عمى ثبلثة أندية من الساحل كل نادي ب  54المناطق الساحمية:  -
 العب . 18
ية كل نادي ب العب موزعين عمى ثبلثة أندية من المنطقة الداخم 54المرتفعات :  -
 العب . 18
العب موزعين عمى ثبلثة أندية من الجنوب  54المناطق الجنوبية )الصحراوية(:  -

 العب. 18كل نادي ب 
 أىـ النتائج:

تذبذب مستوى البلعب الجزائري و وجود فروق كبيرة المستوى سواء من الناحية  -
 ي.الميارية أو البدنية ، إذا ما توزعت بمستوى التوزيع الطبيع

الحظنا أنو كمما اتجينا الى الساحل كمما تحكم البلعب أكثر في الجانب المياري  -
 بالكرة و كمما اتجينا ناحية الجنوب تحكم البلعب في الصفات البدنية.

تأرجح مستوى البلعب الجزائري مقارنة بالبلعب األجنبي بين المتوسط والضعيف  -
 في الميارات والصفات البدنية.

 :اتأىـ التوصي
ضرورة استخدام مستويات معيارية التي توصل الييا الباحث حتى تكون مرجع  -

 لمعمل الميداني.
ضرورة االعتماد عمى اختبارات الجانب المياري والبدني لبلعبي كرة القدم ليذه الفئة  -

 ألنيم يعتبرون خزان لمفرق الكبرى.
االستفادة بمختصين من ذوي الشيادات الجامعية لبلستفادة من خبرتيم  العممية في  -

 ميدان البحث العممي.
 ضرورة إجراء دراسات أخرى وفي اختصاصات متعددة. -
 

 .2005دراسة فياللي خميفة،  11.1.1 
اختبارات وقياسات بعض المؤشرات الوظيفية و المورفولوجية لرياضي سباق " بعنواف:

 دراجات اليوائية".ال
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عدم معرفة المعطيات الفسيولوجية و المورفولوجية لدى رياضي سباق  مشكمة البحث:
الدراجات لمختمف أعمارىم في الجزائر مع معرفة تأثير رياضة سباق الدراجات عمى 
الجانب الفسيولوجي ) نبض القمب الضغط الدموي الشرياني ، السعة الحيوية عمى 

) األطوال ، الكتمة العظمية ، الكتمة العضمية  مساحة الجسم (  الجانب المورفولوجي
 في األصناف المختمفة أصاغر، أشبال و أكابر( مقارنة مع األشخاص العاديين.

تحديد بعض الخصائص الفسيولوجية ) نبض القمب ، الضغط الدموي  :ىدؼ البحث
 الشرياني ، السعة الحيوية لرياضي سباق الدراجات (.

 استخدام الباحث المنيج الوصفي. ث:منيج البح
 غير رياضيين. 45رياضي دراج الى جانب  45تتكون من  عينة البحث:

الفسيولوجية لقياس كل من نبض القمب ،  استخدام الباحث اإلختبارات أدوات البحث:
الضغط الدموي الشرياني و السعة الحيوية( كما استخدم القياسات المورفولوجية لقياس 

 األطوال الكتمة العظمية ، العضمية و ومساحة الجسم....
توصل الى أن القياسات الفسيولوجية لنبض القمب والضغط الدموي  نتيجة البحث:

 لحيوية عند الدراجين أحسن منيا عند األشخاص العاديين.الشرياني و السعة ا
و فيما يخص القياسات المورفولوجية لكل من األطوال ، الكتمة العظمية ، مساحة 
الجسم )لدى فئة األصاغر فقط( عند الرياضيين الدراجين أحسن و لو بقميل من 

 .األشخاص العاديين

 نقد الدراسات السابقة والمشابية : 2.1
حسب ما تم عرضو من دراسات مشابية يمكن استخبلص عدة نقاط لنقد ىذه عمى 

االمكانيات والوسائل التي  الدراسات وذلك لبلستفادة منيا في اإلجراءات التطبيقية و
يجب توفرىا إلجراء مثل ىذه الدراسات ومنو يتم القيام بتحميميا عن طريق التطرق الى 

 لمستخدمة والتحميل االحصائي المتبع في ذلك.اليدف ، المنيج ، العينة ، األدوات ا
تنوعت أىداف الدراسات السابقة كل حسب نوعية البحث فبعضيا ىدفت الى  ليدؼ :ا

تحديد الفروق الفردية حسب بعض المؤشرات المورفولوجية ومكونات المياقة البدنية 
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بلميذ أو والميارية مع اقتراح برامج حاسوبية تساعد عمى تقويم الحالة الصحية لمت
لتسييل الميام عمى المدرسين بوضع برنامج آلي عمى شكل قرص مضغوط لربح 
الوقت والجيد في عممية التقويم لقاعدة بيانات تساعد في توجيو البلعبين حسب مراكز 
المعب وكذلك الى تحديد ومعرفة شبكة الشكل لمجانب لمقياسات األنثروبومترية و 

ببعض معايير االختيار حسب مراكز المعب ، وبعض  الوظيفية والتي تساىم في التنبؤ
الدراسات جمعت بين البروفيل المورفولوجي ومناصب المعب وعممية االختيار مع 
تحديد بعض المستويات المعيارية لبعض الصفات البدنية والميارية مع اقتراح بطاريات 

 اختبارات بدنية وميارية يعتمد عمييا في عممية االختيار.
 -بحث الحالي الى تحديد المستويات المعيارية وفق بعض المحددات المورفووييدف ال

وظيفية الختيار البلعبين حسب خطوط المعب في كرة القدم مع اقتراح قاعدة بيانات 
 تساعد المدريين في عممية االختيار.

استخدم جميع الباحثين في الدراسات السابقة المنيج الوصفي نظرا لمبلئمتو  المنيج:
داف الدراسات التي قاموا بيا ومنو سوف يقوم الباحث باالعتماد عمى المنيج وأى

 الوصفي المناسب ليدف البحث.
كل دراسة وكانت ليا مرحمة عمرية تناسب اليدف والمستوى الرياضي وكانت  العينة:

طريقة االختيار العمدي ىي الغالبة وعميو يرى الباحث في دراستو أنو يجب عميو 
 اختيار عينة عمدية تتفق ومتطمبات البحث. 

ميا تعددت وتنوعت االختبارات والقياسات التي استخد االختبارات والقياسات المستخدمة:
معظم الباحثون السابقون من خبلل دراساتيم السابقة وذلك كل عمى حسب اليدف 
المراد تحقيقو فيناك دراسات استخدمت فييا اختبارات بدنية وميارية ودراسات أخرى 
استخدمت فييا القياسات األنثروبومترية  ومكونات الجسم وبعضيا اعتمد عمى بطارية 

ة وفي بحثنا ىذا سيتم تطبيق مجموعة من بعض اختبارات بدنية ، ميارية ووظيفي
القياسات لممؤشرات المورفولوجية و القياسات األنثروبومترية وكذلك بعض االختبارات 
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الفسيولوجية لتحديد المستويات المعيارية عمى حسب خطوط المعب في كرة القدم والتي 
 بموجبيا يتم االختيار.

الدراسات السابقة المتوسط الحسابي ،  تم استخدام في جميع  الدراسة االحصائية:
، وفي ىذا سنعتمد عمى المتوسط  SPSSذلك باستخدام نظام   االنحراف لمعياري و

الحسابي ، االنحراف المعياري ، معامل االرتباط والتحميل العاممي وذلك باستخدام 
 لتحقيق أىداف البحث.  SPSSنظام

سات المشابية ما يساعده في بحثو ومن خبلل ما تم عرضو استخمص الباحث من الدرا
من خبلل اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية واختيار المنيج الوصفي مع تحديد 
ومعرفة أىم االختبارات والقياسات المورفولوجية والوظيفية التي يمكن االعتماد عمييا 

عرف أثناء الدراسة مع تحديد أدوات اإلحصاء المبلئمة في الدراسة اإلحصائية والت
كذلك عمى طريقة عرض ومناقشة النتائج وتحديد مختمف الوسائل واإلمكانات المادية 

 والبشرية والوقت المطموب إلنجاح البحث.
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 خاتمة: 
لمدراسات السابقة والمشابية أىمية كبرى ومعتبرة بالنسبة لمباحث لما تحتويو من فوائد 
ومرتكزات يتم من خبلليا بناء وتركيب عناصر البحث وذلك بمعرفة الطرق والوسائل و 
اإلمكانيات البلزمة لتحقيق البحوث ومعرفة أىم االختبارات والقياسات المطبقة وخطة 

لى اكتشاف جوانب الخطأ والصواب في مجاالت البحث سواء العمل المتبعة اضافة ا
من الناحية المادية أو البشرية وكذلك في كيفيات اجراء الدراسة ، حيث شممت 
الدراسات التي اعتمدنا عمييا عمى عدة مواضيع تتعمق بدراسة الجوانب البدنية و 

بإسياب وتحميل الميارية والجانب المورفولوجي والوظيفي حيث أن كل دراسة تطرقت 
لكل جانب عمى حدى حسب اليدف اما باقتراح بطارية اختبارات لبلنتقاء أو بناء 
الشكل و البروفيل الجسمي لمجانب المورفولوجي لبلعبي كرة القدم حسب مناصب 
ومراكز المعب وفق األداء البدني و المياري لتوجيو البلعبين لمراكزىم أو تحديد 

ين حسب المناطق الجغرافية وكل ىذا عمى حسب مختمف المستويات المعيارية لبلعب
المراحل العمرية وعمى العموم فان الدراسات كانت جد ثرية بالقياسات األنثروبومترية 
والمؤشرات المورفولوجية وطرق تقويم النمط الجسمي بالقياسات الوظيفية باستخدام 

رسم خطة البحث االختبارات البدنية أو المخبرية حيث ساىمت وبشكل كبير في 
بمعرفة أىم االختبارات والقياسات والوسائل البلزمة لتحقيق ذلك وكذلك معرفة 
االمكانيات لمعمل البدني وأدوات القياس وطرق التحميل االحصائي لمنتائج حيث 

الى اقتراح قاعدة بيانات متمثمة في برنامج  2015توصمت دراسة ىوار عبد المطيف 
ي توجيو البلعبين حسب مراكز المعب وفق قدراتيم حاسوبي  تساعد المدربين ف

الذي  2013 البدنية والميارية في كرة القدم وكذلك دراسة دحون عومري ، المورفولوجية
توصل الى تصميم برنامج حاسوبي يساعد عمى تقييم الحالة الصحية لمتبلميذ في 

عمى البرنامج  والتي اعتمد فييا 2007الوسط المدرسي وكذلك دراسة بن برنو عثمان 
التطبيقي في االعبلم اآللي كقاعدة بيانات تساعد عمى تحديد مستوى األداء المياري 
في األلعاب الجماعية لمتبلميذ ومنو فان ما يمكن اضافتو في بحثنا ىذا مقارنة 
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بالدراسات السابقة ىو كيفية بناء قاعدة بيانات مستنبطة من مستويات معيارية مأخوذة  
يقية موجودة عمى أرض الواقع مطبقة عمى عينة مختارة بطريقة عمدية من معطيات حق

سنة خاصة باختيار البلعبين في كرة القدم وفق بعض المحددات  19لمفئة تحت 
وظيفية باعتبارىا عوامل محددة وأساسية لبلختيار في ىذه المرحمة العمرية  -المورفو

( مراعين الفروقات الفردية  الدفاع ، الوسط  واليجوم(حسب خطوط المعب الثبلثة 
ومتطمبات كل خط لعب لتمك المحددات بطريقة عممية ممنيجة القتراح خطة عمل 
مساعدة لممدربين يمكن االعتماد عمييا مستقببل لتدعيم عممية االختيار بالمبلحظة 
بقاعدة بيانات مزودة في برنامج حاسوبي يحتوي عمى مستويات معيارية تسيل عممية 

عيدا عن الذاتية والعشوائية وكذلك لغرض االقتصاد في الجيد وتوفير االختيار ب
 معطيات دقيقة حول كل العب وتخزين المعمومات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثانً

المحددات 

 وظٌفٌة  -المورفو
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 تمييد:
المتطمبات المورفولوجية ليا أىمية كبيرة و أكثر من ضرورية في عالم التدريب الحديث 

تتوفر كخصائص و مميزات بشكل عام وفي كرة القدم بشكل خاص ، لما يجب أن 
يجب أن يتصف بيا العب كرة القدم اليوم تجعمو متميزا عن اآلخرين بل ومتفوقا في 
مركزه و فعاال في  الفريق ، وىذا ما دفعنا في البحث عن أىم المتطمبات المورفولوجية 
الواجب توفرىا في العب كرة القدم الحديثة حسب مركز لعبو في محاولة منا لجمع 

 لمعمومات حول ىذا الموضوع.أكبر ا

 مفيـو المورفولوجية: 1.2
الفورمة و لوجوس  morphoالمورفولوجية ىي مصطمح يوناني وتعني كممة مورفو 

logos  أوليفي ، وحسب  (1997) محمد نصر الديف رضواف،  ىي العمومolivier 
ىي العمم الذي يدرس الشكل والبناء الخارجي لمفرد ، وىي دراسة شكل االنسان  1971

من الناحية الداخمية ) التشريح ( والخارجية )األنتروبومتري( ، ىذا العمم يعتبر حديث  
ظير في القرن التاسع عشر في األلعاب األولمبية عند الغربيين لكنو تطور و أصبح 

لحديث ، وأىميتو تكمن في استخدامو كوسيمة لحل من العموم الميمة في العصر ا
 vrigens فري جونس بعض المشكبلت المرتبطة بالنشاط الرياضي ، ويعرفيا 

أن المورفولوجية ىي ذلك التداخل بين العوامل الوراثية والعوامل الخارجية التي  1991
) محمد نصر الديف رضواف،  تسمح باألداء المميز في المستوى العالي ، ويشير

أن األنثروبومتري فرع من فروع األنتروبولوجيا التي تبحث في قياس الجسم  (1997
البشري بغرض التعرف عمى مكوناتو المختمفة و توظيف نتائج عمميات القياس لتحقيق 

 غرضين أساسيين ىما:
 تقويم البنيان الجسماني. -
 لتي يمكن أن تؤثر عمى البنيان الجسماني.التعرف عمى العوامل البيئية ا -

، chiban samir)مؤسس عمم التشريح الوظيفي نقبل عن lesgaft 1940 أما 
فيؤكد أن عمم المورفولوجيا ىو عمم أساسي في التربية الرياضية ألنو ييتم  (2010

 بتركيبة التطورات البنائية لجسم االنسان و أثر التدريب الرياضي عميو.
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 تعريؼ القياسات األنتروبومترية: 2.2
ىو فرع من األنثروبولوجيا  أن األنتروبومتري (2003)محمد صبحي حسانيف،  يشير

يبحث في قياس الجسم البشري و القياسات األنتروبومترية ذات أىمية كبيرة في تقويم 
نمو الفرد ، فالتعرف عمى الوزن والطول في المراحل السنية المختمفة يعتبر أحد 

صر الديف رضواف، ) محمد نأما ، ي تعبر عن حالة النمو عند الفردالمؤشرات الت
فيرى أن جميور العمماء يتفق عمى أن األنتروبومتري فرع من فروع  (1997

األنثروبولوجيا وذلك عند االشارة  لقياسات شكل الجمجمة وطول القامة وبقية 
عمى أنو  م األنثروبومتريverducci 1980فيردوسي الخصائص الجسمية . ويذكر 

في قياس أجزاء الجسم من الخارج ، ويوضح معنى كممة  العمم الذي يبحث
تعني: قياس الجسم ، ويسمي األدوات المستخدمة في قياس  األنتروبومتريك عمى أنيا

 أجزاء الجسم بأدوات القياس األنتروبومترية.
م األنتروبومتري بأنو مصطمح يشير الى قياس البنيان Miller 1994ويعرف ميمر 

 مفة.الجسماني ونسبو المخت
بأنو دراسة جسم االنسان من ناحية حجمو و شكمو  (2014)فتحي درباؿ،  ويعرفو

 وتركيبو عن طريق القياس.
ويعرفو الباحث عمى أنو العمم الذي ييتم بقياس األبعاد الجسمية ودراسة تطورىا  

 األنتروبومترية.والتغيرات التي تطرأ عميو باستخدام أدوات القياس 
 أىمية القياسات األنتروبومترية وعالقتيا باالختيار في كرة القدـ: -1-2

لكل لعبة أو نشاط رياضي أو تخصصي لو مميزات ومتطمبات خاصة تميزه عن غيره 
ووظيفية، فكمما توفرت ىذه المتطمبات  من الرياضات األخرى من بدنية ومورفولوجية

كمما زادت الحظوظ لموصول بالرياضيين الى المستويات العميا وتحقيق النتائج المرجوة 
أن المدرب ميما بمغت مقدرتو  (2003)محمد صبحي حسانيف، ، وىذا ما أشار اليو 

الفنية لن يستطيع أن يعد بطبل من أي جسم ، ولن تحول أي كمية تدريب ميما بمغت 
الشخص السميك المقعدة الى بطل في العدو مثبل ، فعمى المدرب أن يختار خامة 
مبشرة قبل محاولة التدريب ، ففي المجال الرياضي يضيف أن ىناك دراسات أثبتت 
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اييس الجسمية بالعديد من القدرات الحركية والتفوق في األنشطة المختمفة ، ارتباط المق
 كيورتفحيث أن ىناك عبلقة طردية بين قوة القبضة والطول والوزن كما أثبت 

cureton  أن الرياضيين في بعض األلعاب يتميزون عن أقرانيم العاديين في العديد
وضيق الحوض ، أما  من المقاييس الجسمية كطول الجذع وعرض الكتفين

وىذا  م يقول أنو ببعض القياسات الجسمية يمكن معرفة الموىوبcarter  1985كارتر
، وحسب  (Alexandre dellal ،2008) (chiban samir ،2010)نقبل عن 

يحدد قيمة وأىمية دور  والذي  schurch.p198 4الذي اقترحو  4البيان رقم 
المورفولوجية في تحديد النتيجة الرياضية في منافسات المستوى العالي فيعتبر ىو 

أن  la performanceم المختص في النتائج الرياضية القياسية han  1985ىافو
العوامل المورفولوجية ىي عبارة عن قواعد أساسية في االنتقاء الرياضي وخاصة في 

الشابة ،كما تعتبر القياسات الجسمية من القواعد األساسية في كافة انتقاء المواىب 
)قاسـ  المجاالت التي تستخدم المقارنة بين البلعبين في الفروقات الفردية ، حيث يذكر

أن الوصول الى المستوى الرياضي  (1980حسف حسيف و عبد عمي نصيؼ.، 
امكانياتيم  تتطور فييا اختيار الرياضيين الى الفعالية التيمن المدرب  العالي يتطمب

بشكل منظم وفق مؤىبلت يتطمب معرفتيا قبل االختيار كالمستوى العممي و 
استعداداتيم ورغباتيم بالتربية الرياضية والحالة الصحية العامة وعبلمات البناء 

مثل الطول   أن القياسات األنتروبومترية Boulgakov 1978الجسمي، كما أكد 
الكتمة الجسمية ، قياس األطراف و األعراض ىم مؤشرات ىامة لمممارسة في مختمف 

 التخصصات الرياضية و تعتبر ضرورية وىامة لمتدريب و لممدرب.
أما في كرة القدم عمى وجو الخصوص فمممتطمبات المورفولوجية أىمية بالغة يجب أن 

ن ومتفوقا في مركزه وفعاال في الفريق ، تتوفر في البلعب لتجعمو متميزا عن اآلخري
أن عدم تأىل أي فريق من   (10، صفحة chiban samir ،2010)حيث يشير 

المنتخبات الشبانية لمفريق الوطني لنيائيات المنافسات الكبرى الدولية )كأس افريقيا 
المورفولوجي لبلعب الجزائري في الفئات ،كأس العالم ( يرجع الى غياب المممح 

الصغرى وأن ىناك فرق في البنية المورفولوجية بين العب النخبة والعب البطولة  نظرا 
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لبلىتمام بالجانب المياري والبدني مع اىمال مرحمة البموغ وأىميتيا في التأثير عمى 
متطمبات كرة  عممية االختيار وكذلك يعتبر أن المتطمبات المورفولوجية أصبحت من

أن التحاليل التي أجريت مع نياية  (2003)قميني حفيظ، القدم الحديثة ، كما يشير 
بطوالت وكؤوس العالم األخيرة أدلت بالدور االيجابي لمصراعات و النزاعات الفردية 

فرق التي الى أن ال doucet 2002 عمى النتيجة النيائية لممباراة حيث خمص 
تنتصر في مباريات كرة القدم ىي التي تكسب أكبر عدد من الصراعات الفردية  وقد 

% لمفرق  44.3% من مجموع الصراعات الفردية مقابل  53.2وصمت الى تحقيق 
  %30أشار الى أن الصراعات الفردية تمثل  mombaerts  1991.المنيزمة ، أما

من لقطات المعب في كرة القدم وىو ما يمنح الجانب المورفولوجي أىمية كبرى في ىذا 
االختصاص ، كما يدفع البلعب الى امتبلك خصائص مورفولوجية مناسبة تساىم في 

الذي أشاد  p.angonesse 1990تطوير امكاناتو البدنية والفنية ، ىذا المنطق أكده 
عالية المعب خبلل مختمف الصراعات األرضية أو بدور الخصائص المورفولوجية في ف

اليوائية ، ضف الى ذلك فعالياتيا في تحقيق مستويات حسنة بفضل تأثيرىا عمى 
أنو  (2003)قميني حفيظ،  الخصوصية الميكانيكية والوظيفية لمجسم ومنو يرى

قا مبدئيا في جميع العمميات أضحى من الضروري وضع الجانب المورفولوجي منطم
 االنتقائية ، ألنو يعد مقياس ومعيار مرجعي في تكوين المواىب الكروية.

        اال أن االنتقاء واالختيار في كرة القدم يتطمب االلمام التام بخصوصيات المعبة 
متطمباتيا الخاصة المتمثمة في األدوار الدفاعية واليجومية حسب مراكز وخطوط و 

المعب و ىذا ما يفرض توفر خصائص و قياسات مورفولوجية حسب واجبات كل 
أن ىناك فعبل فروقات   (Houar abdelatif ،2015)مركز حسب ما توصل اليو 

ن من ناحية الكتمة الجسمية و الكتمة الخام ومن ناحية الطول مورفولوجية بين البلعبي
  (chiban samir ،2010)حسب متطمبات كرة القدم الحديثة ومراكز المعب ، أما 

توصل في دراستو حول القياسات المورفولوجية حسب مراكز المعب أن حراس المرمى 
ىم من لدييم قيم عالية من ناحية الكتمة الجسمية ثم  المياجمين وبعدىم المدافعين أما 

  Mimouni  et Antipov العبي الوسط ىم األخف وزنا ، و أشار كل من 
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      تستعمل كمؤشرات و معاير لمتشخيص   الخصوصيات المورفولوجيةأن  1986
عالية التدريب لبلنتقاء الرياضي و لممراقبة المستمرة لحالة الرياضي و كذلك لتقويم فو 

تكمن أىمية Martirosov et Toumanian 1976 وحسب  ،في المستوى العالي
 المحدد المورفولوجي في :

 االنتقاء األولي لؤلطفال وفق التخصصات المناسبة. -
تكوين الموىوبين في مختمف التخصصات الرياضية مورفولوجيا من التكوين االولي  -

 الى رياضة النخبة.
 التكوين الفردي الخاص لكل رياضي حسب قدراتو و امكاناتو المورفولوجية. -
توجيو السكان في مختمف المناطق السكنية حسب خصوصياتيم البيئية الى نوع  -

 ئتيم المبلئمة لبينتيم المورفولوجية.التخصص الرياضي المناسب لبي
 أىـ  القياسات األنتروبومترية في كرة القدـ: 3.2

 الوزف: 1.3.2
التي يتم قياسيا في الدراسات والبحوث   يعد الوزن من أكثر المتغيرات األنتروبومترية

العممية ، كما أن االىتمام بتقدير وزن الجسم ومتابعة التغيرات التي تطرأ عميو يعد من 
 األمور الميمة لدى شريحة كبيرة من المواطنين وخاصة في المجتمعات المتقدمة.

والسيمة والتي تتم   ويمتاز تقدير الوزن الجسم بأنو من القياسات األنتروبومترية البسيطة
بدرجة عالية من الدقة ومع ذلك فانو يجب االلتزام ببعض التفاصيل الفنية الخاصة 
بطرق القياس لمحصول عمى بيانات دقيقة عن وزن الجسم و يعد الوزن مقياسا مركبا 
لمحجم الكمي لمجسم لذا يمكن االستفادة منو كأحد مقاييس التصفية لحاالت النمو 

) محمد نصر الديف سوية وكذا السمنة وحاالت سوء التغذية حسب رأي البدني غير ال
فيرى أن الوزن  (2003)محمد صبحي حسانيف، أما ، (90، صفحة 1997رضواف، 

عنصر ىام في الحياة بصفة عامة وفي النشاط الرياضي بصفة خاصة ، اذ يمعب دورا 
ىاما في جميع األنشطة الرياضية تقريبا ، لدرجة أن بعض األنشطة تعتمد أساسا عمى 
    الوزن ، مما دعا القائمين عمييا الى تصنيف متسابقييا تبعا ألوزانيم  كالمصارعة 

لجيدو ، وقد تكون زيادة الجسم مطموبة في بعض األنشطة الرياضية كما اوالمبلكمة و 
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عنصرا معوقا في البعض اآلخر، فمثبل زيادة الجسم قد تكون مطموبة  أنيا قد تكون
  ماؾ كموىلبلعب الجمة ولكنيا معوقة لبلعب الماراتون ، وفي ىذا الخصوص يقول 

McCloy  عما يجب أن يكون عميو البلعب في بعض  %20أن زيادة الوزن بمقدار
من بعض البحوث أن  كما ثبت األلعاب ليمثل عبئا يؤدي الى سرعة اصابتو بالتعب ،

من وزن المتسابق يعتبر مؤشرا صادقا لبداية اإلجياد كما يشير الى أىمية  1/3نقص 
 الوزن في عممية التصنيف .

ياقة الحركية و االستعداد الحركي وقد ثبت عمميا ارتباط الوزن بالنمو والنضج والم
عموما ، حيث أن ىناك فرق  بين الوزن المثالي والوزن الطبيعي ، فالوزن المثالي ىو 

 100 -الوزن الذي يجب أن يكون عميو الفرد تماما ويكون منسوبا الى طولو = الطول
ول في الطول فبالنسبة لمذكور يكون متساويا تقريبا لعدد السنتيمترات الزائد عن المتر األ

 5 -2مقدرا بالكيموجرامات وبالنسبة لمنساء تقل أوزانين المثالية عن ىذا المعدل من 
ناثا ( ، حيث يكونون أكثر في أوزانيم عن  كجم ويستثنى من ذلك الرياضيون ) ذكورا وا 

% من وزن الجسم  43ىذه المعدالت نظرا لنمو جيازىم العضمي الذي يمثل حوالي 
 لدى البالغين.

ما الوزن الطبيعي فيو قيمة محددة النحراف الوزن بالنقص أو الزيادة عن الوزن أ
المثالي ، فانحراف الفرد عن الوزن المثالي بالزيادة أو النقصان بما ال يزيد عن حوالي 

% يجعل الفرد مازال داخبل في حدود الوزن الطبيعي وما يزيد عن ذلك بالنقصان  20
ذا كان ذلك بالزيادة فانو يتجو الى البدانة ثم السمنة  يتجو الفرد الى النحافة ثم  النحالة وا 

واختمف العمماء في تحديد النسبة التي يظير فييا داخل حدود الوزن الطبيعي نسبة الى 
من  % 10، والبعض حددىا ب  % 20 -10الوزن المثالي فحددىا البعض من 

النحافة وتجاوز ذلك الى الوزن المثالي تجعل الشخص بعدىا في نطاق البدانة أو 
 من الوزن المثالي يجعل الشخص بعدىا في مستوى السمنة والنحالة. 20%

أما الوزن في كرة القدم فمو أىمية خاصة ومؤثرة حيث أنو يختمف بين البلعبين حسب 
متطمبات وواجبات كل دور، ما يؤثر عمى مردود البلعب والفريق ككل في المستوى 

أن العبي كرة القدم في المستوى العالي  (Godik.M.A ،1985)العالي حيث أشار
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% من الكتمة العضمية وأثبت كذلك  54%و  52لدييم الكتمة الشحمية تتراوح ما بين 
عدة خبراء أن لؤلدوار حسب خطوط المعب تأثير مباشر عمى مردود البلعبين وأن 

والدىنية وفي مؤشر كتمة النحافة ، وأن الوزن يتأثر ىناك فروقات في الكتمة الجسمية 
في دراسة لمتغيرات   (Casajus J.A ،2001) بالمنافسة  وذلك حسب ما أشار اليو

وظيفية لمجموعة من العبي كرة القدم المحترفين خبلل البطولة وذلك بعد  -المورفو
ين حيث توصل الى النتائج التالية حسب الجدول رقم أخذه لمنتائج من مرحمتين مختمفت

01. 

 االختبار الثاني االختبار األوؿ الخصوصية المورفولوجية
 3.15±26.3 3.19±25.8 السف

 0.08±1.8 0.07±1.80 طوؿ القامة
 6.45±78.5 6.45±78.6 الكتمة الجسمية ) كغ (

 8.61±52.9 8.67±57.0 الثنايا الجمدية ) سـ ( 6 ∑
 0.91±8.2 0.91±8.6 الكتمة الشحمية %

 5.77±72.1 6.01±71.9 ) كغ (  كتمة النحافة
 وظيفية لالعبيف المحترفيف خالؿ الموسـ الرياضي. -المتغيرات المورفو (01)الجدوؿ رقـ 

لبلعب وأنو يختمف ىذا ما يثبت فعبل أن لموزن تأثير باإليجاب أو بالسمب عمى مردود ا
كل خط لعب ، كما أن ىناك بحوث توصمت الى تحديد معدل نسبة حسب واجبات 

الكتمة الجسمية والدىون ومؤشر كتمة النحافة لبلعبين في كرة القدم ، حيث توصل  
(Heller.J ،1987)  في دراسة أجريت عمى البلعبين التشاك والمتعمقة بكيفية

 ة في كرة القدم الى اعطاء بعض النتائج لمقياساتالمحافظة عمى القدرات اليوائي
 .02المورفولوجية أثناء المنافسة وذلك حسب الجدول رقم  

 كتمة النحافة %نسبةالدىوف  الكتمة الجسمية طوؿ القامة السف الخصوصية
 2.9±70.4 2.4±6.5 3.4±75.6 3.5±182.8 2.9±23.5 القيمة

، heller. J)بعض الخصوصيات المورفولوجية لالعبيف التشاؾ حسب  (02)الجدوؿ رقـ 
1987) 
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 الطوؿ: 2.3.2 
يعتبر الطول ذو أىمية كبرى في العديد من األنشطة الرياضية ، كما أن تناسق طول 

معظم األطراف مع بعضيا لو أىمية بالغة في اكتساب التوافقات العضمية العصبية في 
األنشطة الرياضية ، وقد تقل أىمية الطول في بعض األنشطة الرياضية حيث يؤدي 

 وذلك لبعد مركز الثقل عن األرض  طول القامة المفرط الى ضعف القدرة عمى االتزان
لذلك يعتبر األفراد قصيرو القامة أكثر قدرة عمى االتزان في معظم األحوال من األفراد 

ت الكثير من البحوث ارتباط الطول بكل من السن ، الوزن  طوال القامة ، وقد أثبت
نقبل عن  (1980)حنفي محمود مختار، كما أشار ، الرشاقة ، الدقة ،التوازن والذكاء

الجبالي أن التفوق الرياضي ال يرتبط بالمقاييس الجسمية فقط ولكن تمثل  عويسي
العبلقات التي ترتبط بين ىذه المقاييس ببعضيا البعض عامبل ىاما كالعبلقة بين 

 الطول و الوزن.
وفي كرة القدم لمطول أىمية بالغة وخاصة حسب خصوصيات األدوار الدفاعية 

 أن (Bell.w et rhodes.G  ،.1974)ل واليجومية ولحراس المرمى  حيث يقو 
من نتائج  القياسات المورفولوجية حسب خطوط المعب  يتضح أن حراس المرمى ىم 

سم وذلك ما  180األطول بين البلعبين حسب مراكز المعب بحيث أنيم يتجاوزون 
أضاف أن البلعبين المحوريين يسمح ليم بالتفوق في الصراعات اليوائية العالية ، كما 

في الدفاع والمياجمين الصريحين يأتون في المرتبة الثانية من حيث الطول بعد 
الحراس نظرا لميام وواجبات المناصب التي تفرض عمييم التفوق في الصراعات 
وباألخص اليوائية مقارنة ببلعبي الوسط والمدافعين الظييرين ومياجمي األجنحة 

يدعم ىذا القول  في دراسة  المرتبة الثالثة من حيث القامة والطول والذين يأتون في 
وىذا لتحديد معدل  حول القياسات المرفولوجية  (Naceur.J ،1990) أخرى قام بيا

الطول والقامة لبلعبين الجزائريين ما يوضح أىمية تحديد الطول المناسب لبلعب كرة 
 .03القدم وفقا لمقياسات المتوصل الييا حسب الجدول رقم
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 الدىوف % الكتمة الجسمية )كغ(  القامة ) سـ ( السف الخصوصية 
 3.2±11.3 6.0±70.0 5.0±174.9 3.6±23.8 القيمة

 .الخصوصيات المورفولوجية عند الالعبيف الجزائرييف في المستوى العالي (03)الجدوؿ رقـ 
 :كتمة الدىنيةال 3.3.2

يوجد ارتباط عكسي بين نسبة الدىون بالجسم والمياقة البدنية ، فمعنى وجود دىون أن 
مجيود الفرد قد قل وارتفاع نسبة الدىون في الجسم يعتبر مؤشرا خطيرا بالنسبة 

ءتو في أداء النشاط بصورة لمرياضيين حيث يعبر عن نقص قدراتو البدنية وقمة كفا
أن  (214-213، الصفحات 1997) محمد نصر الديف رضواف،  ويرى،  جيدة

لمدىون أىمية خاصة بحيث أصبح كل فرد يحرص عمى أن يكسب جسمو بعض 
الدىون ومع ذلك نبلحظ أن بعض األفراد يمتمكون كميات من الدىون تزيد عن 
احتياجاتيم الفعمية حيث يقوم الجسم بتخزين ىذه الدىون الستخداميا وقت الحاجة  

لك يؤدي الى البدانة مما يعزز ومن المبلحظ أنو عندما تزيد الدىون في الجسم فان ذ
احتمال االصابة بأمراض الشريان التاجي ويؤثر سمبا عمى األداء في العديد من 
األنشطة البدنية لكون الدىون ليس ليا دور ايجابي بالنسبة إلنتاج القوة العضمية ، فقد 

خفضت أظيرت الدراسات والبحوث العممية أن األداء البدني يتحسن لدى األفراد كمما ان
نسبة الدىون في الجسم وبصفة خاصة بالنسبة لؤلنشطة التي تتطمب استخدام القوة 

 العضمية والتحمل العضمي والقدرة العضمية.
أما كرة القدم فميا ما يميزىا من واجبات تفرضيا المعبة حسب كل مركز وخط لعب 

فيناك  وىذا ما يشكل اختبلف بين البلعبين في نسب الكتل الشحمية و الدىنية ،
دراسات أثبتت فعبل أن ىناك تفاوت في النسب بين البلعبين حسب مراكزىم حيث 

الى أن ىناك عبلقة وطيدة بين الكتمة  (Wisloff.U et cal ،،1998)توصل 
الجسمية والقوة القصوى وىذا ما يحتاجو المدافعون في واجباتيم الدفاعية من قوة 

أما من حيث التقسيمات الجسمية فتوصل الى أن حراس المرمى لدييم قيم وصبلبة ، 
% ( حسب 83% ( وقيم منخفضة من كتمة النحافة ) 17عالية في الكتمة الشحمية ) 

 .04الجدول رقم
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 المياجميف وسط الميداف المدافعيف حراس المرمى 
 2.52±10.20 2.66±10.89 2.22±10.72 4.3±13.85 الشحمية )كغ(الكتمة

 5.93±58.99 4.97±57.97 5.46±61.79 6.22±66.5 كتمة النحافة ) كغ(
 2.73±14.66 2.82±14.64 2.53±14.74 4.02±16.94 الكتمة الشحمية %

 2.79±85.34 2.82±85.36 2.53±85.36 4.02±83.06 كتمة النحافة %
معدؿ قيـ الكتمة الشحمية وكتمة النحافة لالعبيف المحترفيف لبالد الغاؿ حسب  (04)لجدوؿ رقـ ا

 المراكز.
فقد أثبتا االختبلف الموجود بين القياسات  (Bell.w et rhodes.G  ،.1974)أما 

المورفولوجية من ناحية الطول والوزن وذلك حسب اختبلف مراكز وخطوط المعب حيث 
 .05توصبل الى النتائج الموضحة حسب الجدول رقم 

 المياجميف وسط الميداف المدافعيف حراس المرمى 
 2.0±28.0 0.8±27.2 1.9±28.6 2.1±30.4 طوؿ الذراع )سـ(
 3.1±55.3 3.3.±54 2.5±56.5 3.9±58.5 طوؿ الفخذ األعمى
 2.5±50.9 2.9±50.3 2.7±52.4 2.9±54.7 طوؿ الفخذ المتوسط

 1.8±36.5 2.0±36.0 2.2±37.5 2.0±38.5 طوؿ الساؽ
ثنايا الجمد لمعضمة ذات الثالث رؤوس 

 العضدية
5.4±0.2 4.5±0.1 4.1±0.1 4.3±0.1 

الرأسيف ثنايا الجمد لمعضمة ذات 
 العضدية

9.7±0.3 9.1±0.3 8.5±0.2 8.8±0.3 

 0.2±8.9 0.2±8.9 0.2±8.9 0.5±11.6 ثنايا الجمد أسفؿ عظـ الموح
 0.3±11.6 0.4±11.9 0.3±11.0 0.7±14.6 ثنايا الجمد أعمى الحرقفة

معدؿ قيـ أربع قياسات الطوؿ وسمؾ الثنايا الجمدية  لالعبيف المحترفيف لبالد  (05)الجدوؿ رقـ 
 الغاؿ.

 مؤشر كتمة الجسـ: 4.3.2
يعتبر قياس مؤشر كتمة الجسم من القياسات الحيوية المرابطة بالصحة والتي لقياسيا 

 ,jack H.Wilmore et all)دور في تقييم الحالة الصحية لؤلفراد حيث يشير 
أن مؤشر كتمة الجسم يعتبر حاليا المعيار األكثر استخداما لتقدير معدل   (2009

 السمنة ويتم الحصول عميو بقسمة وزن الجسم بالكيموغرام عمى مربع الطول بالمتر.
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أن مؤشر كتمة الجسم من أسيل الطرق التي  (1997)ىزاع بف محمد اليزاع، يشير 
يمكن من خبلليا التنبؤ بالسمنة ويستخدم عندما ال تتوافر أي امكانية لمعرفة التركيب 

 الجسمي بالطرق األخرى األكثر دقة.
دراسة مقارنة بين نتائج المنتخب  (Alexandre dellal ،2008)كما أجرى  

سنة في مؤشر الطول والوزن والكتمة الدىنية حيث كانت  18و  17بين  INFالفرنسي 
النتائج بينيما جد متقاربة وىذا ما يعزز أىمية القياسات المورفولوجية وخاصة عبلقة 
الطول والوزن بالكتمة الجسمية و كذلك الكتمة الدىنية وعبلقتيم المباشرة مع األداء 

% وىي نسبة مناسبة لبلعب كرة القدم مقارنة 13حيث أن الكتمة الدىنية كانت عند 
أثبت   حول البلعبين التشاك (Heller.J ،1987)وفي دراسة قام بيا بطولو ووزنو ، 

أىمية االعتماد عمى بعض القياسات المورفولوجية اليامة كمؤشرات عممية تسمح 
 لممدربين بتحديد نمط البلعبين لتعديل أو توجيو برنامج عممو في المستوى العالي.

وتظير أىمية قياس كتمة الجسم باعتماده كأحد القياسات األساسية في تقييم عناصر 
 fitness)لصحة من طرف معيد كوبر لؤلبحاث اليوائية المياقة البدنية المرتبطة با

gram) والكمية األمريكية لطب الرياضيAcsm’s) دحوف عومري، ( نقبل عن(
2013). 

 معايير مؤشر كتمة الجسـ : 
 حالة صحية )وزن طبيعي(. 25 – 18.5ما بين  -
 زيادة في الوزن. 30 – 25ما بين  -
 سمنة. 35 – 30بين ما  -
 سمنة شديدة. 40 – 35ما بين  -
 سمنة مفرطة. 40أكثر من  -

 نماذج تكويف الجسـ:  4.2
الى أن ىناك عبلقة عكسية بين نسبة الدىون في الجسم  (2014)درباؿ فتحي، يشير 

و مستوى األداء الرياضي حيث أن زيادة نسبة الدىون في الجسم تعد عبئا عمى 
 مستوى األداء و عميو نجد ىناك أربع نماذج في تكوين الجسم:
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النموذج الكيميائي و يتضمن الدىون ، البروتين ، السكريات ، الماء  النموذج األوؿ: -
 واالمبلح المعدنية.

النموذج التشريحي ويتضمن النيج الدىني ، العضبلت ، األعضاء ،  النموذج الثاني: -
 العظام ، مكونات أخرى.

ثنائي التكوين ويتضمن كتمة الجسم بدون دىن ، كتمة   (behnke)موذج بيينتؾ ن  -
 الدىن .

لعظمية يحصره في أربع عناصر وىي الكتمة الشحمية ، العضمية ، ا نموذج درباؿ : -
 واألعضاء الداخمية لمجسم.

 شروط القياس األنتروبومتري الناجح: 5.2
إلجراء قياسات دقيقة يمزم أن يكون القائمون بعممية القياس عمى المام تام بطرقو 

 وتتمثل في: (2003حسانيف، )محمد صبحي ونواحيو الفنية حسب رأي 
 المعرفة التامة بالنقاط التشريحية التي تحدد أماكن القياس.  -1
 االلمام التام باألوضاع التي يتخذىا المختبر أثناء القياس. -2
 االلمام التام بطرق استخدام األجيزة المستعممة في القياس. -3

 عى النقاط التالية:ولكي يحقق القياس الدقة المطموبة منو يجب أن ترا
 أن يتم القياس والمختبر عار تماما إال من مايو رقيق )غير سميك(. -1
نظرا ألن بعض القياسات تتأثر بدرجة الحرارة ) الطول مثبل ( لذلك يجب توحيد  -2

 ظروف القياس لجميع المختبرين.
 توحيد القائمين بالقياس كمما أمكن ذلك. -3
توحيد األجيزة المستخدمة في القياس كمما أمكن ذلك ، واذا تطمب األمر استخدام  -4

أكثر من جياز)كاستخدام جياز أسبيرومتر لقياس السعة الحيوية ( ففي ىذه الحالة 
يجب التأكد من أن الجيازين ليما نفس النتائج عمى المجموعة من األفراد المختبرين 

 ىذا الغرض.يتم اختيارىم عشوائيا لتحقيق 
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تجريب األجيزة المستخدمة في القياس لمتأكد من صبلحيتيا كتحميل الدينامومتر  -5
بأثقال معروف وزنيا سمفا لمتأكد من سبلمتو وكتجريب جياز الطول ذات القوائم 

 المتداخمة )األنتروبومتر( وكاختبار الميزان المستخدم في قياس الوزن.
 المؤشرات المورفولوجية:  6.2
أن الجسم البشري يختمف في نسب أجزائو  (1997) محمد نصر الدين رضوان،  يقول

بعضيا الى بعض سواء أكانت ىذه النسب تعبر عن أطوال أم اتساعات )عروض( أم 
محيطات أم غير ذلك ويمكن حصر أىم المؤشرات المورفولوجية التي يمكن االستفادة 

 اسات الجسمية عمى النحو التالي:منيا في مجال القي
 مؤشرات تستخدـ االطواؿ وتتضمف: 1.6.2

 مقسوما عمى طول القامة. 100طول الجذع* -1
 مقسوما عمى طول القامة. 100طول الطرف السفمي*  -2
 مقسوما عمى طول القامة. 100طول العضد* -3
 مقسوما عمى طول القامة. 100طول الفخذ* -4
 ما عمى طول الطرف السفمي.مقسو  100طول الجذع* -5

 االمتدادات( وتتضمف: -مؤشرات تستخدـ االتساعات ) العروض 2.6.2
 مقسوما عمى طول القامة. 100االتساع )االمتداد( األخرومي* -1
 مقسوم عمى طول القامة. 100اتساع )عرض( الحوض* -2
 مقسوما عمى االتساع)االمتداد( االخرومي. 100اتساع )عرض( الحوض* -3
 مقسوما عمى طول العضد. 100اتساع المرفق )الكوع(* -4
 اتساع المرفق )الكوع(*مقسوما عمى طول القامة. -5
 مقسوما عمى طول الفخذ. 100اتساع )عرض( الركبة* -6
 مقسوما عمى طول القامة. 100اتساع )عرض( الركبة* -7

 مؤشرات تستخدـ المحيطات وتتضمف: 3.6.2
 عمى طول القامة.مقسوما  100محيط الصدر* -1
 مقسوما عمى طول العضد. 100)العضد(*100محيط الذراع* -2
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 مقسوما عمى طول القامة. 100محيط الذراع)العضد(* -3
 مقسوما عمى طول الفخذ. 100محيط الفخذ* -4
 مقسوما عمى طول القامة. 100محيط الفخذ* -5

 لمتطمبات الوظيفية:ا 7.2
التدريب الرياضي الحديث في كرة القدم يتطمب االلمام التام بكل الجوانب المتعمقة 

أنيا عممية تربوية مخططة  (2012)نايؼ مفضي الجبور، بالعممية حيث يشير  
مبنية عمى أسس عممية سميمة تعمل عمى وصول البلعب الى األداء المثالي خبلل 

 المباريات والمنافسات.
ومن ذلك تعتبر المتطمبات الفسيولوجية من أىم المعايير التي يمكن االعتماد عمييا 

اف و أن البلعب عند اختيار البلعبين الموىوبين في بداية الموسم وفي مختمف األصن
الموىوب يجب أن ينتقى  في المستويات العالية انتقاء خاص بدنيا ، مياريا  

فسيولوجيا ونفسيا الى جانب المواصفات الجسمية الخاصة بنوع النشاط الممارس ،
فالبطل يولد وال يصنع ويعمل المدربون جاىدون لصنع البطل وال يمكنيم ذلك مالم 

 تتوفر خصائص البطل.
لعبة كرة القدم تفرض عمى البلعب أن يتميز عمى أقرانو ببعض الصفات  وطبيعة

، 2014)درباؿ فتحي،  الفسيولوجية التي تسمح لو بالتميز في مركز لعبة حيث يشير
أن اكتشاف القدرات الحركية والخصائص الفسيولوجية التي يتميز بيا كل  (14صفحة 

العب تعد عامبل ىاما في توجييو نحو ما يناسبو من أداء وواجبات عند وضع الخطط 
كقيام العب الوسط بأداء الواجب اليجومي والدفاعي وما يتطمبو ذلك من تكيف عالي 

 لعمل االجيزة الحيوية والقدرة عمى التحمل.
 في كرة القدـ: الختيارالمتطمبات الوظيفية وعالقتيا با 1.7.2
-23، الصفحات 1998)محمد حسف عالوي و أبو العال أحمد عبد الفتاح،  يرى
أن مشكمة الفروق الفردية ظيرت مند بدء الخميقة فاألفراد ال يتساوون في جميع  (24

قدراتيم ولذا فان اكتشاف القدرات الحركية والخصائص الفسيولوجية التي يتميز بيا كل 
انسان ثم توجييو لممارسة نوع معين من األنشطة الرياضية يتبلءم مع ما يتميز بو انما 
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والتحقيق المستويات المطموبة مع االقتصاد في الوقت  يعجل بالحصول عمى النجاح
والجيد والمال الذي يبذل مع أفراد ليسوا صالحين لممارسة نوع معين من األنشطة 

 الرياضية .
كما يشيران الى أنو ىناك الكثير من الباحثين اتجيوا الى التنبؤ في مجال االنتقاء عمى 

عوامل كثيرة كمؤشرات وظيفية مثل الحالة أساس االمكانات الوظيفية لمفرد بناء عمى 
الصحية العامة واإلمكانات الوظيفية البلإرادية و خصائص استعادة الشفاء باإلضافة 
الى مستوى الكفاءة البدنية العامة والخاصة الرتباط كل منيما بمستوى الحد االقصى 

اجية متطمبات الستيبلك األوكسجين كما يراعى أيضا مستوى اإلمكانات البلىوائية لمو 
 األنشطة التي تعتمد عمى التحمل البلىوائي .

أن العب كرة القدم مثبل ال يمكن  (25، صفحة 2012)نايؼ مفضي الجبور،  ويرى
أن يكون بطبل في رمي المطرقة وبطل المصارعة ال يمكن أن يكون نجما في كرة 
السمة ، فمكل لعبة أو فاعمية رياضية مواصفاتيا وأبطاليا ولذلك فمن أىم عممية 
التدريب المبكرة ىي انتقاء البلعبين وتوجيييم نحو فعاليتيم وألعابيم المناسبة بعد 

جراء االختبارات الخاصة والمقننة لذلك ويساعد في ذلك عمميات التنبؤ والتي احتمت ا
 أساسا من أسس اختيار و انتقاء الموىوبين رياضيا .    

أن لمكفاءة الفسيولوجية  (2006)يوسؼ الـز كماش و صالح بشير سعد، ويشير 
كبير عمى مستوى أداء البلعب ، فالبلعب يستطيع والبدنية والحركية تأثير ايجابي 

رتبط بمتطمبات الفترة القيام بأداء التمارين التدريبية وفق قابميتو وقدراتو الفردية وىذه ت
أن التخطيط  (2011)يوسؼ الـز كماش و صالح بشير أبو خيط، ويشير ، التدريبية

كيل حمل التدريب في كرة القدم بالشكل السميم ييدف الى ووضع البرامج التدريبية وتش
تحقيق عممية التكيف والذي يعتبر أساس عمم فسيولوجيا الرياضة وذلك ألن التكيف 
يحدث تحسنا في وظائف القمب والتنفس والدورة الدموية فضبل عن كفاءة عمل 

تقاء بمستوى أداء االر  العضبلت وانطبلقا من ذلك فان التدريب في كرة القدم يؤدي الى
 .البلعبين
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الباحث أن المتطمبات الفسيولوجية تمعب دورا رئيسيا وميما لتحقيق الطالب ويرى  
يعتبر المحدد األىم األداء الجيد خبلل المنافسات وخاصة عمى المستوى البدني بل 

ومن ىذه المتطمبات نجد لياقة جياز الدوري التنفسي حيث أىم ،  عمى االطبلق
)يوسؼ عنصر مرتبط ارتباطا مباشرا مع عناصر المياقة البدنية األخرى حيث يشير 

أن األوكسجين ىو مفتاح االستمرار  (2011الـز كماش و صالح بشير أبو خيط، 
بلعب الحصول عمى كمية كافية من األوكسجين فانو في التدريب فعندما ال يستطيع ال

كما يشير ،  ىوائية ومصادر محدودة من الطاقةسيكون مجبرا عمى استخدام طرق ال 
أن النشاط الرياضي  (1998)محمد حسف عالوي و أبو العال أحمد عبد الفتاح، 

دائما يصاحبو زيادة في تبادل الغازات نظرا الستيبلك المواد العضوية في الجسم 
إلنتاج الطاقة وتظير تغيرات التنفس حتى اذا مارس االنسان نشاطا بدنيا معتدال وعند 

مرات وعند النشاط البدني المرتفع  3 -2ذلك يمكن أن تزيد عممية تبادل الغازات من 
مرة بالمقارنة بوقت الراحة وال يرتبط استيبلك األوكسجين  30-20مكن أن تزيد الشدة ي

بالعضبلت العاممة فقط ولكن أيضا تحتاج اليو عضبلت التنفس التي تساعد عمى زيادة 
)يوسؼ ويؤكد ، مستوى التيوية الرئوية وكذلك عضمة القمب وغيرىا من أنسجة الجسم

أن العديد من الخبراء والباحثين يرون بأن  (2006صالح بشير سعد،  الـز كماش و
البلعبين الذين يتمتعون بقدرة كبيرة عمى استيبلك األوكسجين  يكون مستوى أدائيم 
أفضل في تدريبات وسباقات التحمل ، اذ أن استيبلك األوكسجين لو الدور الحيوي في 

ية األوكسجين التي تستخدم من قبل أداء العبي كرة القدم وىو بذلك يعني كم
  (VO2max)العضبلت واألنسجة حيث أن معدل الحد االقصى الستيبلك األوكسجين 

لترات( واالستيبلك األقصى لؤلوكسجين =  5بالنسبة لبلعبي كرة القدم يعادل حوالي )
  (VO2max)أقصى نتاج قمب * أقصى فرق شرياني ووريدي لؤلوكسجين ويقاس 

ذلك باالستيبلك المطمق ويقاس بالممميتر، ذلك كحجم من وزن الجسم  بالمتر ويسمى
)يوسؼ الـز كماش و في الدقيقة وىذا يسمى باالستيبلك النسبي ويعرفو كل من 

أن معظم أراء العمماء تؤكد عمى أن الحد األقصى  (2011صالح بشير أبو خيط، 
فضل مؤشر فسيولوجي لئلمكانيات القصوى لعمل الستيبلك األوكسجين يعتبر أ
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الجياز الدوري التنفسي و دليبل جيدا عمى مقدار المياقة البدنية ويعبر عنو بالقدرة 
أن الحد األقصى الستيبلك  (2012)نايؼ مفضي الجبور، اليوائية القصوى ويعرفو 

ية وتقوم بيذه الميمة ثبلثة أجيزة أساسية في األوكسجين يعبر عن قدرة الجسم اليوائ
االستيبلك  عتبروي الجسم ىي الجياز التنفسي والجياز الدوري والجياز العضمي

األقصى لؤلوكسجين في كرة القدم الحديثة مؤشر ىام وضروري وىو المتغير 
 من طرف الخبراء والمختصين  حيث يشير 1964الفيزيولوجي األكثر دراسة منذ سنة 

(Masson,F ،2007)  68و  58أن مستواه عند العبي المستوى العالي يكون بين 
سنة وىذا حسب ماىو مبين في  17مل/كغ/د وحتى بالنسبة لمفئات الصغرى تحت 

 ( .06الجدول رقم )
 ممؿ/مكغ/د  VO2max مستوى التدريب الخبراء

wither.r.t et col,1982)) 62.0 المنتخبات األسترالية 
ekblom.b,1986)) 61.0 المتخبات الدولية 

(mizuno.m et bangsbo.j,1988) 66.2 أستاذ دانماركي 
(chatard,jc,1991 55/56 المنتخبات االفريقية 
Cazorla.G,1991)) 61.1 أستاذ فرنسي 

(puga.n et col,1993) 59.6 أستاذ برتغالي 
tiryaki.g et col,1997)) 51.6 الدوري التركي المحترؼ 
(drust.b et col ;2000) 58.9 الجامعييف الدولييف 

(helgerud.j et col,2001) 58.1/64.3 أماؿ المنتخب النرويجي 
(wisloff.u et al,2004)  الدوري النرويجي

 المحترؼ
65.7 

(casajus.ja et castagna.c,2007) 54.9 دوري اسبانيا المحترؼ 
 عند العبي المستوى العالي حسب رأي الخبراء. VO₂maxنسبة  (06)الجدوؿ رقـ 

 68و  58محصورة بين   VO₂maxفمن خبلل ىذا الجدول تظير أن أىم قيم  
ىذا ما يثبت الحاجة الماسة ليذا المؤشر في منظومة التدريب في كرة القدم  ممل/مكغ/د

لممستوى العالي لما لو من عبلقة وطيدة بتحسين سرعة االسترجاع وتسريعيا و خاصة 
عند أداء التكرارات العالية الشدة من الجيد في نفس الوقت أو لبلسترجاع بين 
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البلعب مردود طاقوي جيد أثناء الحصص ذات األداء العالي الشدة مما يمنح 
 المنافسة.

وكذلك يمعب التحمل البلىوائي دورا حاسما في استمرار البلعب في بذل الجيد بكفاءة 
دون ىبوط في مستوى األداء وىا ما يجعمو مميزا في منصبو والقيام بدوره المنوط بو 

 (239، صفحة 2012)نايؼ مفضي الجبور،  عمى أحسن وأفضل وجو حيث يشير
أن التحمل البلىوائي ىو قدرة العضمة عمى العمل العضمي ألطول فترة ممكنة في 
اطار انتاج الطاقة البلىوائية و يتطمب ىذا النوع من التحمل كفاءة في قدرة العضمة 

وائية عمى تحمل نقص األوكسجين وزيادة قدرتيا عمى استخدام نظم الطاقة البلى
وتحمل زيادة حامض البلكتيك ولذا فان التحمل البلىوائي يتم من خبلل تأخير ظيور 

 التعب بثبلث طرق ىامة ىي كما يمي : 
 تقميل معدل جمع حامض البلكتيك. - 1
 زيادة التخمص من البلكتيك في العضبلت العاممة.  - 2
 زيادة تحمل البلكتيك.  - 3

مركب األدينوزين ثبلثي  (2006)يوسؼ الـز كماش و صالح بشير سعد، كما يعتبر 
فوسفات ىو المصدر المباشر إلنتاج الطاقة الذي تستيمكو العضمة في األداء وىي 
ضرورية في التدريبات التي تتطمب السرعة الشديدة مثل العدو والوثب والذي يتراوح 

ثانية تعتمد عمى النظام الفوسفاتي كمصدر  30زمن األداء في كل منيا الى أقل من 
لمطاقة لذلك يطمق عمى النظام البلىوائي وال شك أن التدريب الرياضي المنتظم  يحدث 
بعض التكيفات الفسيولوجية البلىوائية  من أجل الوصول الى أفضل مستوى البلعب 

ي تؤدي وأن ىذه التكيفات الفسيولوجية تنتج بصورة أفضل عن طريق التدريبات الت
بتكرارات قصيرة وسرعات قصوى ، كما أن ىناك عبلقة بين الطريقتين اليوائية 

الى أن   1988 يوىانس ريو وانغبورغ  ريتروالبلىوائية في توليد الطاقة حيث يشير 
القدرة الوظيفية لجميع أعضاء وأجيزة الجسم ذات العبلقة المباشرة أو غير المباشرة 

الذي يزود أنسجة الجسم باألوكسيجين وتخميصيا من بالعمل العضمي مثل التنفس 
ثاني أوكسيد الكربون والقمب والدورة الدموية والجياز العصبي باعتباره جياز التحكم  
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والتوجيو فكمما انخفضت شدة الجيد البدني المستخدم ارتفعت نصيب القدرة اليوائية 
بدني المستخدم ارتفع نصيب لتوفير الطاقة البلزمة لؤلداء وكمما ارتفعت شدة الجيد ال

 الطرق البلىوائية لتوفير الطاقة البلزمة لؤلداء.
بأنيا عبارة عن قدرة  1988يوىانس ريو وانغبورغ ريتر فقدرة االنجاز اليوائية يعرفيا 

جسم االنسان عمى توفير الطاقة أساسا من خبلل تفاعبلت التأكسد البيولوجي البلزمة 
 سبيا .لمقيام بمجيود متواصل كبير ن

أما قدرة االنجاز البلىوائية فيي قدرة جسم االنسان عمى توفير الطاقة البلزمة لمقيام 
بمجيود عالي الشدة من خبلل تفاعبلت التفكك البيو كيميائي دون وجود األوكسجين 
وىي شرط أساسي لبذل المجيودات البدنية المرتفعة الشدة وتحدد بمدة دوام االستمرار 

العالي الشدة وقدرة جسم البلعب عمى احتمال الحموضة ومعادلة في الجيد البدني 
حامض البلكتيك أثناء العمل وتؤثر عمى وقت حدوث التعب العضمي الموضعي وعمى 

 قدرة العضبلت عمى االستجابة السريعة .

اليوائي والبلىوائي شرطان  الباحث أن كفاءة كل من النظامين الطاقويين الطالب ويرى
أساسيان يجب توفرىما لدى العب كرة القدم الحديثة حتى يتمكن من مسايرة متطمبات 

 المنافسة والتميز فييا. 
كما أن لمسعة الحيوية دور فعال في مد الجسم بالطاقة أثناء بذل الجيد حيث يعرفيا 

ىي عبارة عن أقصى كمية  (2011خيط،  )يوسؼ الـز كماش و صالح بشير أبو
من اليواء المستنشق يمكن اخراجيا بعد أقصى زفير يمكن اطبلقو وتبمغ في المتوسط 

مميمتر( وليا أىمية كبيرة في العمل العضمي ويعتمد حجميا عمى البناء  4600حوالي)
مر الجسمي وخاصة لصدر البلعب وعمى تكوين وتوتر العضبلت التنفسية ويشير ع

لتر وأحيانا في 5أن العبي كرة القدم يتمتعون بسعة حيوية تساوي  1985شكري 
لتر وىذا التحسن يعود الى المتطمبات التي تقع  7 – 6حاالت فردية سجل بعضيم 

عمى عاتق الجياز التنفسي خبلل المعب كما توجد عبلقة ارتباطية بين كل من السعة 
)محمد حسف عالوي ويضيف ،ك األوكسجين لحد االقصى الستيبلالحيوية لمرئتين وا
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)سبيرومتر  أن السعة الحيوية تقاس بجياز (1998و أبو العال أحمد عبد الفتاح، 
(spiromètre  لتسجيل حجم )كما يمكن استخدام جياز رسم الرئتين )األسبيروجراف

األشخاص مراعاة عوامل الجنس ىواء مكونات السعة الحيوية ويجب عند مقارنة 
والعمر والطول والوزن وىي تعكس بذلك سبلمة أجيزة التنفس كما ترتبط بدرجة كبيرة 
بالميارات التي تتطمب توافر الجمد الدوري التنفسي الذي يعتمد عمى سبلمة الجيازين 

بون الدوري والتنفسي والسعة الحيوية لمرئتين تعكس كفاءة البلعب الفسيولوجية فالبلع
الذين يتمتعون بسعة حيوية كبيرة يصبحون رياضيين عمى مستوى عالي ويحرزون 
تقدما ممموسا في تمك األنشطة التي تمعب فييا كفاءة الجياز الدوري التنفسي دورا ىاما 
كالسباحة والجري والمبلكمة وكرة السمة ، والسعة الحيوية ترتبط بالجنس و السن 

ن الدراسات إلثبات العبلقة بين مقدار السعة الحيوية والتخصص ، وقد أجريت العديد م
ومقاييس الجسم والسن والتخصص حيث أثبتت معظم ىذه البحوث تأثر السعة الحيوية 
بيذه المتغيرات ويرتفع مقدار السعة الحيوية عند الرياضيين أنفسيم تبعا لنوع النشاط 

الرياضي الواحد تبعا  الممارس كما أن مستواىا يختمف بين البلعبين داخل النشاط
ويعتبر قياس الضغط الدموي كذلك من .(2003)محمد صبحي حسانيف،  لممستوى.

المؤشرات الفسيولوجية اليامة والتي أصبح يعتمد عمييا في التدريب الحديث كمؤشر 
لمعرفة مستوى لياقة البلعب من ناحية الحالة الوظيفية لمقمب والدورة الدموية حيث 

أن الدفع القمبي لدى العب  (2006)يوسؼ الـز كماش و صالح بشير سعد، يشير 
لتر وعند ممارسة المجيود  5مميمتر أي حوالي  5.100كرة القدم أثناء الراحة = 

لتر ويتأثر ضغط الدم بالجيد البدني حيث  34مميمتر أي حوالي  34.200البدني = 
يؤدي الى زيادة حجم الضغط عمى جدران األوعية الدموية وبعد االنياء من التدريبات 

ط الدم الى حالتو الطبيعية وعميو فان ضغط الدم الغير المرتفع يعتبر من يعود ضغ
المؤشرات الجيدة عمى المياقة البدنية لبلعب حيث يعادل الضغط االنقباضي في 

 مم زئبق . 80مم زئبق والضغط االنبساطي يعادل في المتوسط حوالي  120المتوسط 
أنو يحدث نتيجة التدريب الرياضي المبني  (2012لجبور، )نايؼ مفضي اكما يرى 

عمى أسس عممية سميمة تغييرات ايجابية في الكفاءة الوظيفية لمقمب فالرياضي يتميز 
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ضربة في الدقيقة، وعدد  60بأن معدل ضربات قمبو في الدقيقة تصل الى األقل من 
ين عند الشخص لغير ضربة بالدقيقة  في ح 50العبي التحمل تصل الى أقل من 

العديد من  أن (Alexandre dellal ،2008) ن/د ، كما يشير 72الرياضي 
يجمعون أنو   Vo₂maxالمختصين في حساب معدل نبض القمب ومعدل البلكطات 

% من النبض  93%  و 72/د أي بين  175و  157أثناء المقابمة القيم تكون بين 
  Farfetفارفت  % ، ويجمع كل من  70أقرب من  Vo₂ max األقصى 

أن ضغط الدم يعتبر مؤشرا ىاما لحالة  1970Kolandet )،كوالند وآخروف 1970
ة في الجياز الدوري فيو يوضح عمل القمب وحيوية األوعية من خبلل الدورة الدموي

فيرى أن مؤشر نبض   (Bongsbo,J ،1994)أما   ، الجسم المرتبطة بعمل القمب
% من النبض األقصى  93% و  72و ن/د وبين 175و 157القمب يكون بين 

 (.07حسب ما ىو موضح في الجدول رقم )
 العينة نبض القمب % معدؿ نبض القمب ف/د الخبراء

Seliger (1968) 165 80 % المحترؼ التشيكوسموفاكي 
Agnevik (1970) 175 93 % المنتخب السويدي 

Smodlaka (1978) 171 85 % المنتخب الروسي 
Reilly (1986) 157 72 % الدروري المحترؼ االنجميزي 

Vangool et al (1988) 169 en 1er mt et 165 
en 2 em mt 

 المنتخب البمجيكي الجامعي % 84

Ali et farrally (1991) 168-172 - المحترفة والياوية  الفرؽ
 القبرصية

Bangsbo (1992) 164 en 1er mt et 154 
en 2em mt 

 المنتخب الدانمركي % 80

Brewers et davis (1994) - 89-91 % الدوري المحترؼ السويدي 
Helgerud et al (2001) 175 82.2 % المنتخب النرويجي أواسط 

Mohr et al (2004) 160 - المحترؼ الدنمركي الدوري 

 خالؿ المقابمة حسب رأي الخبراء. FCمعدؿ نبض القمب  (07)الجدوؿ رقـ 

فتوصل الى أن نبض القمب خبلل المقابمة يكون بين    (stalent.t, 2005)أما 
 % من النبض األقص 90% و  80دود ن/د  و في ح 190و  150
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 خاتمة:

من خبلل ىذا الفصل نكون قد عالجنا المتطمبات الخاصة بعممية االختيار عند العبي 
كرة القدم حسب خطوط ومراكز المعب ، حيث تمثمت المحددات المورفولوجية في الوزن 
والطول الكتمة الجسمية ، الكتمة الشحمية ، الكتمة العضمية ، الكتمة العظمية ، مؤشر 

عبلقتيا بمتطمبات مناصب المعب تم تطرقنا الى المتطمبات النحافة ، مؤشر بوندرال  و 
الوظيفية التي ليا عبلقة مباشرة باألداء ومواقف المعب حسب المناصب والخطوط مثل 
كفاءة الجياز الدوري الدموي والجياز التنفسي والقدرات االسترجاعية وتأثيرىا المباشر 

محدد منيم عمى حسب متطمبات عمى فعالية وثبات المستوى عند البلعب وأىمية كل 
الواجبات واألدوار الدفاعية واليجومية وفي وسط الميدان مما يجعميما من أىم 
المحددات التي يمكن التركيز عمييما الختيار أفضل المواىب وأحسنيم بطريقة عممية 

 دقيقة.     
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 تمييد:
من أىم المراحل في تعتبر عممية انتقاء واختيار المواىب الشابة في الوسط الكروي 

مشوار الموىوب حيث تحدد مستقبمو الكروي ، ونظرا لما ليذه المرحمة الحاسمة من 
أىمية بالغة تطرقنا في ىذا الفصل الى تقديم أىم التعريفات من طرف أكاديميين 
وباحثين الذين تطرقوا في مختمف دراساتيم وأبحاثيم حول ىذا الموضوع محاولة منا 

ار الموضوعي باستخدام األساليب العممية المقننة من اختبارات حصر مفيوم االختي
وقياسات تساعد الميتمين بيذا الموضوع الى اكتساب فكرة شاممة حول مدى أىمية 
االختيار واالنتقاء في مجال التدريب الرياضي بصفة عامة وفي كرة القدم بصفة 

 خاصة.
 االختيار: 3-1

 تعريؼ االختيار: 2.3
الرياضية و الوصول الى المستويات العميا ثمرة لعمل عممي صحيح  تحقيق النتيجة 

)الجبور، وممنيج يرتكز في األساس عمى عممية االختيار الصحيحة ، حيث يعرفو  
عمى أنو اختيار العناصر البشرية التي تتمتع بمقومات النجاح  (2012نايؼ مفضي، 

، وأنو يتم من خبلل اختيار أفضل البلعبين عمى فترات  في النشاط الرياضي المعني
 زمنية مبنية عمى المراحل المختمفة لئلعداد الرياضي.

و تعريفو الشامل أنو عممية اختيار أنسب العناصر بين الناشئين الرياضيين ممن 
يتمتعون باستعدادات  وقدرات خاصة  تتفق مع متطمبات نوع النشاط الرياضي أي 

، يعرفو  لتنبؤ ليم بالتفوق في ذلك النشاطاختيار من تتوفر لدييم الصبلحية وتمكن ا
بأنو عممية يتم من خبلليا اختيار أفضل العناصر من  (1996)حمادة، مفتي ابراىـ، 

) محمد حسف عالوي ،  عبين خبلل عدد كبير منيم طبقا لمحددات معينة ، ويشيرالبل
بأن االنتقاء ىو عممية تيدف الى اختيار األفراد  (2000محمد نصر الديف رضواف، 

نشاطيم الرياضي ،  الذين لدييم خصائص وسمات وقدرات  واستعدادات كبيرة يتطمبيا
أي من خبلل تحديد صبلحية ىؤالء األفراد لممارسة ىذا النوع من الرياضة ، كما يرى 

ىو عممية اختيار أنسب العناصر من بين الرياضيين ممن  (2002)محمد لطفي طو، 



 االختيار في كرة القدـ                                        الفصؿ الثالث

52 
 

ضي ، أي يتمتعون باستعدادات و قدرات خاصة تتفق مع متطمبات نوع النشاط الريا
اختيار ممن تتوافر لدييم الصبلحية ، و يمكن التنبؤ ليم بالتفوق في ذلك النشاط ، 

بأنو عممية تحديد استعدادات الناشئ مع خصائص  volkov 1997فولكوؼ ويعرفو 
فيشير الى أن االنتقاء ىو عممية  (2012)بوحاج مزياف، نشاط رياضي معين ، أما 

مركبة ليا الجوانب البدنية  والمورفولوجية والفسيولوجية و النفسية ..الخ ، لذا كان من 
الضروري مراعاة األسس العممية لكافة تمك الجوانب عند تنظيم و اجراء عممية 

أنو عممية يتم من  (2002الحاوي، )يحي السيد نقبل عن  زاتيوسكي االختيار، ويعرفو
خبلليا اختيار أفضل العناصر من الرياضيين في فترات زمنية معينة وفقا لمراحل 

 االعداد الراضي المختمفة.
ويعرفو الطالب الباحث أن عممية االختيار ىي الحجر األساس في عممية التكوين ككل 

ية وىو عممية تفاضمية بين  تبنى عمى أسس عممية إلضفاء أكثر مصداقية و موضوع
 أفضل العناصر من الموىوبين القادرين عمى تحقيق االنجاز الرياضي.

 أىداؼ االختيار في المجاؿ الرياضي: 3.3 
أن اليدف من عممية االنتقاء في المجال  (2012)الجبور، نايؼ مفضي، يشير 

الرياضي يرتكز عمى اختيار أفضل الناشئين لممارسة النشاط الرياضي المعني 
الوصول الى مستويات عميا  في ىذا المجال مع توجيو الرياضيين الناشئين توجييا و 

صحيحا لنوع الرياضة التي تناسب خصائصيم الفردية واستعداداتيم الخاصة لتطوير 
الجيود       تركيزستوى الرياضة من خبلل تحسين األداء بحسن االختيار و م

 واالمكانات المادية عمى أفضل العناصر.
التنبؤ بالمستوى االنتقاء تحديد امكانات الناشئ و أنو من واجبات  )ىالة مندور(و تقول 

الرياضي الذي يمكن أن يصل اليو  في الوقت االفتراضي لمبطولة . و ترى كذلك بأن 
االنتقاء الجيد يحقق عدة أىداف تتمثل في تحديد الصفات النموذجية  )البدنية  
الميارية ، الخططية ( التي تتطمبيا األنشطة الرياضية المختمفة ، بمعنى تحديد 

التي  يجب توافرىا في البلعب لكي يحقق النجاح في نوع معين من المتطمبات الدقيقة 
أنواع النشاط الرياضي مع التنبؤ أو التكين   في تحديد المستقبل الرياضي الناشئ 
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تحسين عمميات االختيار من حيث الفعالية و التنظيم ، ويتم ذلك عن طريق الدراسات و 
لوسائل التي تحقق اختيار أفضل العممية في ىذا المجال الكتشاف أفضل الطرق و ا

)عماد الديف عباس أبو مع االستمرارية في تطوير ىذه النظم بصفة دائمة، كما أكد 
محددات معينة  عمى أنو اختيار أفضل العناصر التي تتمتع بمقومات و (2005زيد، 

معينة مع التنبؤ بمدى تأثير  و مكتسبة لبلنضمام لممارسة رياضيةأسواء كانت موروثة 
العممية التدريبية الطويمة مستقببل عمى قدرات و استعدادات ىذه العناصر بطريقة يمكن 

 من الوصول بيم الى أفضل المستويات الراضية العالية.
 أىمية االختيار:   4.3

لبلختيار أىمية كبرى في المجال الرياضي مع التقدم العممي الحاصل في جميع 
 ت وانعكاساتو االيجابية من أجل تحقيق االستمرار و التفوق.المجاال

الى أن أىميتو تكمن في اختيار الطرق  (2012)الجبور، نايؼ مفضي، حيث يشير 
  العممية المناسبة النتقاء أفضل العناصر مع تحديد الوقت البلزم لصقل ىذه المواىب 

مية مستويات األداء مع امكانية التنبؤ بالمستويات المستقبوالوصول بيا الى أفضل 
وتساعد عمى تقييم البلعبين عند وضع البرامج التدريبية  لئلعداد البدني و الفني

باإلضافة الى وضوح مستوى و نوعية البرامج التي يقدميا المدرب ليؤالء البلعبين 
فولكوؼ أن كل من  (2002لطفي طو،  )محمد ومدى مناسبتيم ليم. ويضيف

Volkov  (1997)  بولجاكوفا وBoulgakov (1985 ) يران أىمية االنتقاء
الرياضي تزيد من فعالية عمميتي التدريب و المنافسات الرياضية ، فالتفوق في أي 
نشاط رياضي يعتمد عمى ثبلثة عناصر ىي )االختيار ، التدريب و المنافسة( و ال 
يمكن بدون اختيار جيد تحقيق نتائج عالية ، و لكن اذا ما أجريت عممية االختيار في 

ي دقيق مبني عمى أسس عممية سميمة ، انعكس ذلك عمى عممية التدريب اطار تنظيم
و المنافسة وزاد من فعالياتيا و بالتالي أمكن تحقيق أفضل النتائج في أقل وقت و أقل 

 جيد. 
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 أنواع االختيار :                                                                         5.3
حسب المراجع والباحثين الى ثبلثة أنواع  (2012)الجبور، نايؼ مفضي، يقسم 

تتجمى في االنتقاء بغرض التوجيو الى نوع الرياضة المناسبة لمفرد في ضوء امكاناتو 
وقدراتو في كافة المجاالت مع االختيار لتشكيل الفرق المتجانسة خاصة في األلعاب 

يات العميا كمرحمة الجماعية واالختيار لممنتخبات القومية من بين البلعبين ذوي المستو 
 أخيرة وكتتويج لعممية االختيار.

 المبادئ واألسس العممية لعمميات االختيار الرياضي: 6.3
أن ىناك بعض المبادئ التي يجب مراعاتيا عند  (2002)محمد لطفي طو،  يشير

 Milinikov ميمينيكوؼاجراء عمميات االختيار لتقرير صبلحية البلعب وقد حقق 
 تمك المبادئ عمى النحو التالي:  1987

 األساس العممي لالختيار: 1.6.3 
ان صياغة نظام االنتقاء لكل نشاط رياضي عمى حدى أو لمواقف تنافسية معينة 
تحتاج الى معرفة جيدة لؤلسس العممية الخاصة بطرق التشخيص والقياس التي يمكن 

 ن تفادي األخطاء التي يقع فييا البعض.استخداميا في عممية االختيار حتى نضم
 شموؿ جوانب االختيار: 2.6.3

ان مشكمة االنتقاء في المجال الرياضي متشابكة و متشعبة الجوانب فمنيا الجانب 
البدني و المورفولوجي والفسيولوجي والنفسي وال يجب أن تقتصر عمميات االختيار 

البلعب يجب االنطبلق من قاعدة عمى مراعاة جانب دون األخر فعند تقدير صبلحية 
 متكاممة بحيث تتضمن كافة جوانب االختيار.

 استمرارية القياس والتشخيص: 3.6.3
التشخيص المستمر من المبادئ اليامة حيث االنتقاء في المجال يعتبر القياس و 

نما ىو عممية مستمرة من الدراسة و التشخيص  الرياضي ال يتوقف عند حد معين وا 
ي يتطمبيا نوع النشاط الرياضي تمك الدراسة تجرى بانتظام خبلل لمخصائص الت

 مختمف مراحل الحياة الرياضية لبلعبين بغرض تطوير أدائيم الرياضي.
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مبلئمة مقاييس االختيار بحيث تكون  (2012)الجبور، نايؼ مفضي، ويضيف 
المقاييس مرنة مع امكانية التعديل وفق الظروف المختمفة وكذلك القيمة التربوية 
لبلنتقاء و يتعمق ذلك بالنتائج من عمميات االختيار بحيث تخدم كذلك عمميات تطوير 
     وتحديث برامج التدريب مع مراعاة البعد االنساني لبلنتقاء والفروق الفردية

 والجوانب النفسية المتعمقة بالبلعب.
 محددات االختيار: 7.3
أن عممية االنتقاء لتتم بطريقة عممية صحيحة  (2012)الجبور، نايؼ مفضي، يشير  

البد أن تتضمن العممية محددات و جوانب وقياسات حتى الوصول لميدف المطموب 
تحقيقو إال أنو قبل التعرف عمى ىذه المحددات يجب التعرف عمى المصدرين 

     األساسين:
 تحميل مفردات ومتطمبات األداء في النشاط الرياضي التخصصي. -
 تعرف عمى مواصفات األبطال البارزين في المعبة.ال -

 أما المحددات كما فيي:
المقاييس الجسمية و تتمثل في األطوال وأوزان الجسم وعبلقة كل منيا باآلخر  -

 باإلضافة الى األعراض  واألعماق.
المقاييس الفسيولوجية والعمر البيولوجي وىي القياسات المرتبطة باألداء الوظيفي  -

مكانياتو الوظيفية وكذلك مستوى النمو و التقدم لديو في المرحمة العمرية.لمفرد   وا 
القدرات العقمية والجوانب االجتماعية من ذكاء و ادراك واالستجابة لدى البلعب  -

 باإلضافة الى جوانبو المرتبطة باألسرة و البيئة المحيطة بو.
البدنية بكافة أنواعيا وارتباطيا  القدرات البدنية و الحس حركية والمتمثمة في الصفات -

 بديناميكية الحركة.
االستعداد لؤلداء الرياضي وما يرتبط بو من ميوالت ورغبات ودوافع نحو ممارسة  -

 النشاط الرياضي وكذلك حب الظيور والمنافسة.
السن المناسب لبلختيار وما يرتبط بو من تحديد العمر المناسب لمتدريب أو  -

 ياج كل لعبة من األلعاب.االختيار وفق احت
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 مراحؿ االختيار: 8.3
 أن انتقاء الموىوبين يتم عمى مرحمتين كما يمي: (2002)محمد لطفي طو،  يشير

: وفييا ينتقى الناشئون الموىوبون من خبلل كافة قدراتيم الرياضية المرحمة العامة -أ
 بشكل عام.

الى  hara  ىارةوفييا ينتقى الناشئون الموىوبون حيث أشار  المرحمة التخصصية: -ب
 أىمية وضع النقاط التالية في االعتبار عند القيام بعممية اختيار الناشئين الموىوبين:

يجب أن تتم عممية االنتقاء طبقا لمؤشرات محددة ىامة موجودة في أداء المستويات  -
ن يوضع عنصر الوراثة في عين الرياضية العالية لمنشاط التخصصي حيث يجب أ

االعتبار كما يجب تقييم خصائص الناشئ وقدراتو من خبلل عبلقة ىذه الخصائص 
 بالمستوى البيولوجي لو.

ان انتقاء الموىوبين ال يتم فقط من خبلل القدرات البدنية الظاىرة الواضحة بل كذلك  -
ير عمى امكانية تفوقيم ومن القدرات النفسية والمتغيرات االجتماعية يكون ليا تأثير كب

أمثاليا االتجاىات نحو الرياضة في المدرسة ومدى الممارسة الرياضية  والمساىمة و 
 في األنشطة الرياضية خارج درس التربية البدنية و الرياضية وتطور شخصيتيم.

فيرى أن عممية االنتقاء تمر بثبلث مراحل  (2012)الجبور، نايؼ مفضي،  أما
أساسية وفي كل مرحمة من المراحل تتضمن عدد من االجراءات أو الخطوات لكي 

 تكون عممية  االختيار في المسار الصحيح ىي :
 وفييا يتم:المرحمة األولى) االنتقاء األولي( 

 .الفرز األولي لمناشئين الموىوبين في النشاط الرياضي بشكل عام -
 أداء عدد من القياسات األولية وخاصة الفحوصات الطبية. -
 التعرف عمى ظروف الناشئ النفسية واالجتماعية. -
 الميل الى اشراكو في أكثر من نشاط الكتشاف توجياتو. -
 مدة ىذه المرحمة تختمف وفق األىداف ونوعية الرياضة المختارة. -

 ( وفييا يجري: وجيييالمرحمة الثانية ) االنتقاء التخصصي أو الت
 تصعيد الناشئين الذين تم انتقائيم من المرحمة األولى. -
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 التركيز عمى االختبارات و القياسات بكافة أنواعيا. -
 االتجاه نحو الرياضة التي تتناسب و قدرات وميول البلعب. -
 التركيز عمى عمميات وبرامج التدريب. -

 وفي ىذه المرحمة يتم: لممستويات العميا (المرحمة الثالثة ) االنتقاء النيائي 
 تثبيت صفوة البلعبين الذين تم اختيارىم من المرحمة الثانية. -
اجراء المقاييس و االختبارات المتقدمة عمى البلعب مع متابعة و تطوير القياسات  -

 الصحية.
 تنفيذ الخطط و البرامج ذات المستوى العالي. -
التعمق في االختبارات النفسية وبث روح المنافسة و الرغبة في الوصول لمنصات  -

 التتويج.
نما من ثبلث مراحل أساسية و  أي أن عممية االنتقاء ال تتكون من مرحمة واحدة فقط وا 
ما يتبع كل مرحمة من جوانب فرعية أساسية وبيذا يبلحظ أن العممية تمت من البدايات 

 لممستويات العميا. البسيطة حتى وصوال
 مزايا اختيار الموىوبيف باألسموب العممي: 9.3
أن اتباع األسموب العممي في انتقاء الموىوبين لو  (2002)محمد لطفي طو،  يشير

 عددا من المزايا وىي كما يمي:
الناشئ لموصول ان االنتقاء باألسموب العممي يقصر الوقت الذي يمكن أن يستغرقو  -

 الى أفضل مستوى ممكن لؤلداء.
ان االنتقاء من خبلل األسموب العممي يساعد المدربين في العمل مع أفضل  -

 الخامات المتوفرة من الناشئين.
 ان االنتقاء باألسموب العممي يمكن أن يوفر ليم الفرصة لمتدرب مع مدربين أحسن. -
الى المستويات الفرصة  فعبل لموصول  ان االنتقاء باألسموب العممي يتيح ليم -

 النخبوية العالية.
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 خاتمة:

حاولنا تقديم أىم ما يتعمق بموضوع  االختيار واالنتقاء الذي يتناسب مع موضوع 
الدراسة حيث قدمنا عدة تعاريف خاصة بيذا الموضوع والتي تتشارك كميا في نقطة 

مستقبل الموىوب في صنف الشباب واحدة عمى أنيا ذات أىمية بالغة بحيث أنيا تحدد 
في مختمف مراحل تدرجو ، وعميو البد من االىتمام أكثر بيذه المرحمة بحيث يجب 

ية االختيار بالمبلحظة مالكرة الجزائرية ضرورة تدعيم عم عمى القائمين بشؤون
الميارية   ، البدنية عممية المقننة في مختمف المحدداتباالختبارات والقياسات ال

 يكون االختيار موضوعي بعيدا عن الذاتية.  ىوالنفسية حتولوجية والوظيفية المورف
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 تمييد:
يتميز البحث العممي الحديث أنو يعتمد عمى لغة األرقام والتي تعتبر الركيزة األساسية 
والحمقة اليامة في العموم المعاصرة ، فبل مصداقية لنتائج أي بحث ما لم تجيب األرقام 
عمى التساؤالت المطروحة ، ويتجسد ذلك في القياس واالختبار لمتقييم والتقويم 

نشود من البحث العممي وتقديم اجابات عممية موضوعية عن والوصول الى الغرض الم
أن القياس ىو جمع  (2003)ليمى السيد فرحات، تساؤالت مسبقة حيث تشير 

معمومات و بيانات بطريقة كمية يؤسس عمييا الحكم عمى الشيء و يتم ذلك باستخدام 
يانات مما يساعد عمى التقدم في عممية التقويم  أدوات متعددة وتقنية خاصة في جمع الب

ىو مبلحظة   (242، صفحة 2001)أمر اهلل أحمد الباسطي، أما االختبار فيعرفو  
استجابات الفرد في موقف يتضمن منبيات منظمة تنظيما مقصودًا و ذات صفات 
محددة و مقدمة لمفرد بطريقة خاصة تمكن الباحث من تسجيل و قياس ىذه االجابات 
تسجيبًل دقيقا ، وال تكون ىناك أية قيمة لتمك األرقام مام تتوج بالتقييم ولغرض التقويم 

أن نتائج  (2008)محمد حسف عالوي ، محمد نصر الديف رضواف،  حيث أشار
االختبارات والمقياس ال تعطى أي معنى أو مدلول في حد ذاتيا فنحن  ال نختبر 
لمجرد رغبتنا في االختبار كما أننا ال نطبق المقياس لمقياس في حد ذاتيا ولكننا نختبر 

وبغية تسييل العممية عمى القائمين بعممية االختيار  ونقيس من أجل عممية التقويم ،
لبلعبي كرة القدم حسب خطوط المعب وفق بعض المحددات المورفو وظيفية تجسدت 
فكرة االستعانة بالبرنامج الحاسوبي كوسيمة مدعمة ومسيمة لعممية االختيار بالمبلحظة 

 ل.من جية وكذلك إلعطاء العممية أكثر موضوعية بالرفض أو القبو 
 القياس : 1.4

أن القياس  (2008)محمد حسف عالوي ، محمد نصر الديف رضواف، يقول كل من 
 ظاىرة واسعة االنتشار في جميع مجاالت حياة االنسان المعاصر، وقد ال نكون مغالين
إذ قمنا أن تدمير جميع وسائل القياس المستخدمة حاليا يمكن أن تؤدي إلى انييار 

 حضارة اإلنسان .
فالقياس في نظرىما يعني تقدير الظواىر موضوع القياس تقديرًا كميا ، ويشير اليو 

عمى أنو المبلحظات التي يمكن التعبير عنيا بصورة كمية ،  "Remmes ريمرز" 
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وفي رأي "  « How Much »كم ؟  –يجيب عن السؤال   –أي القياس   –وىو بذلك 
أن القياس يعني جمع معمومات و مبلحظات كمية عن موضوع  رمزية الغريب "

القياس ، و تشير الى أنو يمكن تعريف القياس بصورة اجرائية بأنو تقدير االشياء تقديرا 
أن  " Campbellمبؿ " كاكميا وفق اطار معين من المقاييس المدرجة ، و يرى 

"  ننالىالقياس ىو : تحديد أرقام لموضوعات أو أحداث لقواعد معينة ، أما 
Nunnelly "  فيعرف القياس بأنو قواعد استخدام األرقام )األعداد( بحيث تدل عمى

عمى  ثورندايؾاألشياء بصورة تشير إلى مقادير كمية من الصفة أو السمة ، و يعرفو 
)ليمى السيد د بمقدار وكل ما يوجد بمقدار يمكن قياسو ، وترى أن كل ما يوجد يوج

القياس ىو جمع معمومات و بيانات بطريقة كمية يؤسس عمييا  (2003فرحات، 
الحكم عمى الشيء و يتم ذلك باستخدام أدوات متعددة وتقنية خاصة في جمع البيانات 

 مما يساعد عمى التقدم في عممية التقويم .  
 القياس يجيب عن السؤال ) كم؟ ( أو ) ما مقدار؟ ( ويتضمن عمميتين أساسيتين ىما:

ير الكمي لمظواىر المقاسة ) جمع البيانات و المبلحظات الكمية عن الظاىرة التقد -
 أو السمة المقاسة ( .

 عممية المقارنة ) اذ أن قياس الظاىرة كميا يتضمن مقارنة نتيجة القياس بغيرىا ( .   -
تشير نتائج القياس الى أرقام عددية ، اذ أن نتائج القياس في حد ذاتيا تصبح غير 

 ذات معنى ما لم تعبر عن نفسيا رقميا . 
ار لئلجابة عن ويعرفو الطالب الباحث عمى أنو تقدير األشياء و تحويميا الى مقد

 موقع ا يتأثر بعوامل متعددة منيا حسب القياس غالبا مو استفسارات مسبقة 
(www.bouira.riadh@staps.org) 

 الشيء المراد قياسو ) أو سمة الشيء المراد قياسيا ( . -
 أىداف القياس . -
 نوع القياس و وحدة القياس المستعممة . -
 طريقة القياس و مدى تدريب القائمين عمى القياس . -
أو طبيعة القياس و عبلقتو بنوع عوامل تتعمق ب ) طبيعة الظاىرة المقاسة  -

 .الظاىرة(
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 خصائص القياس :  2.4
 يتصنف القياس بعدد من الخصائص :

 القياس تقدير كمي . -
 القياس المباشر و غير المباشر . -
 القياس يحدد الفروق الفردية و منيا : -
 الفروق في ذات الفرد . -
 الفروق بين األفراد . -
 اضية .الفروق بين الجماعات الري -
 القياس وسيمة لممقارنة . -

  القياس تقدير كمي : 1.2.4

ال شك في أننا نسعى الى القياس و نستعممو من آن آلخر لغرض الحصول عمى 
بيانات تشير الى حقيقة المستويات التي عمييا األفراد في العديد من االختبارات 
)كاختبارات بدنية أو حركية أو وظيفية أو ميارية أو نفسية أو عقمية ( التي تشير ما 

ذه الصفات أو السمات كحصيمة لنمو تمك يممكو الى  الفرد الواحد من مقدار لي
 المقادير الكمية ألية صفة أو سمة مقاسة ألغراض المقارنة مع مقاييس رقمية أخرى

وىذا ما يطمق عميو تعبير ) كمي نسبي ( و تفسير ذلك : عند مقارنة ) سالم و زيد(  
أقل منو في مثبًل في صفة الوزن ، تمكننا القول أن )زيد( أكثر وزنا من ) سالم ( أو 

 غيرىا ىي تغييرات كمية نسبية. و  ىذه التغييرات ىييبًل...الخ ، و الوزن أو يزيد عميو قم
القياس المباشر و غير المباشر: كثيرًا ما نجد أن القياس يمكن أن يكون مباشرًا  -

لكن دة القياس و ىي السنتيمترات( ، و لقياس صفة الطول مثبًل   ) حيث استعمال وح
ىذا و  ون بحاجة لقياس مقدار النمو البدني و الحركي لبلعبي كرة القدميحصل أن نك

مالم نستطع قياسو اال باألسموب غير المباشر أي يمكننا قياسو بالمظاىر التي تدل 
المعبر عن قياس مقدار  عميو ) حيث طريقة األداء الحركي أو االنجاز البدني ، ىي

بسط و أدق من القياس غير ياس المباشر أو مما تجدر االشارة اليو أن الق، النمو ( 
 ألن القياس المباشر يعتمد عمى األجيزة القياسية و يستعمميا مباشرة. المباشر
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 و من أمثمة ذلك ما يأتي : 
 قياس الوزن بواسطة جياز الميزان الطبي . -
 .Spiromètreقياس السعة الحيوية بواسطة جياز السبيرومتر  -
 األعراض و المحيطات بواسطة شريط قياس .قياس األطوال و  -

 أما القياس غير المباشر فيمكن أن يتم من خبلل :
م من البدء  20قياس صفة السرعة القصوى بواسطة اختبار ) الركض لمسافة  -

 الطائر(.
قياس صفة مطاولة قوة عضبلت الرجمين بواسطة اختبار ) القفز الجانبي من فوق  -

 .جيد ( المسطبة حتى استنفاذ ال
 القياس يحدد الفروؽ الفردية :  2.2.4

 ان من بداىة األمور أن نجد أفراد المجتمع متمايزين بفروق فردية في جميع الصفات
أن ظاىرة الفروقات الفردية ىي ظاىرة عامة يمكن أو السمات التي يتمتعون بيا ، و 

  (الصفة المراد قياسيانوع السمة أو و  تغيرات عدة منيا ) السن والجنستصنيفيا وفقا لم
 من الفروق الفردية التي يمكن قياسيا كاآلتي:و 

وتجدىا عند مقارنة خصائص الفرد نفسو ) ببعضيا  الفروؽ في ذات الفرد : 1.2.2.4
البعض ( لتأشير نقاط القوة  و الضعف فيو بغية تعديل سموكو أو توجييو نحو النشاط 

 الرياضي األفضل و المناسب لقدراتو .
و ييدف لمقارنة الفرد مع غيره من نفس الفئة العمرية و  الفروؽ بيف األفراد : 2.2.2.4 

في أي من السمات أو الصفات البدنية و الحركية و الميارية  –نفس الجنس و البيئة 
 وغيرىا ) لتأشير مكانة الفرد أو موقعو بالنسبة لؤلفراد (.

لكثير من األجناس و الجماعات ذات ىناك ا الفروؽ بيف الجماعات الرياضية : 3.2.2.4 
الخصائص  والصفات المتميزة عن غيرىا من الجماعات األخرى بصفة أو سمة 
معنية....مثبًل الفروق بين البنين و البنات في صفة القوة العضمية ، و المياقة البدنية 

 ( سنة . 14-13( ، )  12-7عند األطفال الذكور بحسب األعمار ) 
ال يمكن الحكم عمى نتائج القياس ألي من صفات أو مة لممقارنة : القياس وسي 3.2.4

سمات فرد ما بأنيا مطمقة  بل ىي نسبية لآلخرين الذين ينتمي الييم...فما حصل 
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عميو ) أحمد ( في قياس صفة الطول مثبًل ال يعني لنا شيئا ما لم نقارنو مع أطوال 
مثبًل... و المقارنة يمكن أن تكون جماعتو التي ينتمي الييا في لعبة الكرة الطائرة 

 بأشكال متعددة منيا :
مقارنة صفة معينة لشخص ما بغيرىا من الصفات المشابية ليا ) مثبًل مقارنة الصفات 
البدنية عند طالبات كمية التربية الرياضية ( مع طالبات كمية المعممين البلتي ىن 

 التخصص ( .بالعمر نفسو و المرحمة الدراسية نفسيا و يكن بنفس 
مقارنة صفة بدنية لشخص ما بجداول و معايير مشتقة من ذات الصفة  ، مثال ذلك  

) طول طالب في كمية التربية الرياضية لممرحمة األولى مع جداول معيارية لصفة 
 الطول عند جميع طبلب المرحمة الدراسية ذاتيا (.

الزمن أو بعدىا بمدة مقارنة صفة معينة لشخص ما ، بما كانت عميو قبل مدة من  
 معينة .                

 االختبار : 3.4
فإن االختبار ىو : االختبار في المغة يحمل  (2003)ليمى السيد فرحات، حسب 

معنى " التجربة " أو " االمتحان " و كممة اختبره تعني  " جربو " أو " امتحنو " ويعرفو 
: عمى حسب أراء المختصين و العمماء عمى أنو  (2001)أمر اهلل أحمد الباسطي، 

طريقة منظمة لمقارنة سموك شخصين أو أكثر، و ىو مبلحظة استجابات الفرد في 
موقف يتضمن منبيات منظمة تنظيما مقصودًا و ذات صفات محددة ومقدمة لمفرد 

ل و قياس ىذه االجابات تسجيبًل دقيقا كما بطريقة خاصة تمكن الباحث من تسجي
يعرف عمى أنو مجموعة من األسئمة أو المشكبلت أو التمرينات تعطى لمفرد بيدف 
التعرف عمى معارفو أو قدراتو أو استعداداتو أو كفاءتو و يعتبر كذلك االختبار موقف 

ارتباطو تتوقف قيمة االختبار عمى مدى و مقنن مصمم إلظيار عينة من سموك الفرد 
الحقيقي بين أداء المختبر لو و بين أدائو في المواقف االخرى المماثمة من حياتو 

االختبار ىو مجموعة من   Mageeماجي و  Barrowبارو الواقعية ، وعمى حسب 
األسئمة أو المشكبلت أو التمرينات تعطى لمفرد بيدف التعرف عمى معارفو أو قدراتو 

 قياس مقنن و طريقة لبلمتحان  Hellerىيمر  يعرفوأو استعداداتو أو كفاءتو . و 
بأنو اجراء منظم أو مقنن لمبلحظة سموك فرد ووضعو  Cronbackكرونباؾ ويعرفو 
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بمعاونة مقياس كمي ، كما أشار فؤاد أبو حطب عمى أن االختبار ىو طريقة منظمة 
لممقارنة بين األفراد أو داخل الفرد الواحد ، في سموك أو في عينة منو ، في ضوء 

)أميف أنور الخولي ، جماؿ الديف الشافعي، معيار أو مستوى أو محك ويعرفو كل من 
بأن االختبار يتكون من مجموعة من ألسئمة أو الميام المعدة مسبقا و تتطمب  (2000

)بف سي قدور الحبيب، أنماطا من االستجابات السموكية المعدة مسبقا أيضا ، وعرفو 
 بأن االختبار ىو القياس المقنن و الموضوعي. (2008

ىو اجراء مقنن لمعرفة سموك الفرد أو قدراتو أو عينة  و يعرفو الطالب الباحث االختبار
 من سموكو لغرض التقويم .

  االختبارات و المقاييس الوظيفية : 1.3.4

أن االختبارات تستخدم بكثرة في البحوث  (2012)نايؼ مفضي الجبور، يقول 
التربوية والنفسية وكذلك في بحوث التربية الرياضية بقصد دراسة الحالة العامة لمفرد 
الرياضي أو العادي ، وكذلك لقياس قدراتو البدنية و امكانياتو الحركية وما يطرأ عمييا 

ستخدم أيضا لقياس من تغيير نتيجة لتعرضيا لعوامل أو مؤثرات تؤثر فييا  كما ت
النواحي النفسية و االجتماعية و االمكانيات الوظيفية لؤلجيزة الداخمية لمجسم مشتركة 
في ذلك مع عمم النفس و عمم االجتماع و عمم وظائف األعضاء ، بذلك أصبحت 

 التربية الرياضية تعتمد عمى االختبارات المختمفة في كافة مجاالتيا .
  : أنواع االختبارات 2.3.4

 االختبارات إلى :  (2012)نايؼ مفضي الجبور، يقسم 
و ىي االختبارات التي تستخدم لتحديد الى أي حد  اختبارات أقصى أداء ممكف : 1.2.3.4

 يستطيع المختبر أن يقوم بأداء أقصى قدراتو .
تيدف الى معرفة  مثل : اختبارات الذكاء و االستعدادات الخاصة و التحصيل ، و

 مستوى أداء الفرد بحيث نضمن فييا أن الفرد سيبذل أقصى جيد في االختبار .
و ىي اختبارات تقيس ما يتحمل أن يفعمو  اختبارات تحديد األداء المميز : 2.2.3.4

 المختبر في موقف معين 
ية و مثل : االختبارات الشخصية التي تقيس التوافق االنفعالي و العبلقات االجتماع

 الدوافع و االىتمامات  و السمات الخمقية و االتجاىات.
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 و يقسم البعض اآلخر االختبارات الى :
 اختبارات الورقة و القمـ : 3.2.3.4

و ىي التي يقوم فييا الفرد باإلجابة عمى االختبارات بنفسو ، لئلجابة مسافات فارغة 
 في كراسة األسئمة أو في ورقة اجابة منفصمة . 

 اختبارات األداء : 4.2.3.4
و فييا يقوم الفرد بمعالجة األشياء يدويا أو بمعالجة الصور أو باألجيزة أو يقوم بنشاط 
 معين ، واالختبارات األدائية تؤدى غالبا بشكل فردي ،كما يمكن تقسيم االختبارات الى:

مكن عن وي والمحاكاتوىي التي تعتمد عمى المعايير اختبارات موضوعية:  5.2.3.4
 طريقيا  اصدار أحكام موضوعية عمى األفراد أو الموضوعات.

 وىي التي تعتمد عمى التقدير الذاتي في تقويم األداء مثل: اختبارات ذاتية: 6.2.3.4
ة قياسات جسمية )أنتروبومترية( لتحديد العبلقة بين تحقيق المستويات الرياضي -

 العالية أونوع أو تركيب الجسم.
 تحديد الناحية الوظيفية لمجيازين الدوري والتنفسي.اختبارات ل -
 اختبارات لتحديد الصفات العامة والخاصة. -
 اختبارات لتحديد الميارات الحركية و الخططي. -

 الفرؽ بيف االختبار و القياس : 3.3.4
أن بعض القياسات ال تتطمب األداء و التفاعل  (1995)عبد المنعـ سميماف برىـ،  يشير

من الشخص المجرى عميو القياس كقياس الطول و الوزن ، اال أن االختبار يتطمب 
تفاعل المختبر مع وسيمة أو أداة القياس ، كما يعتبر أن القياس وسيمة وأداة لتحديد 

قياس كمية موجودة بمقدار ، حيث يمكن قياسيا و تحديد قيمتيا حسب وحدة ال
 فيرى الفرق بينيما فيما يمي: (2012)نايؼ مفضي الجبور، المستخدمة ، أما 

 االختبار يتطمب من الفرد الذي يختبره التفاعل الذي يتمثل في األداء و االستجابة . -
القياس ال يتطمب من الفرد أي استجابة أو تفاعل مثل بعض المقاييس  -

 األنثروبومترية .
 االختبار وسيمة ىامة من وسائل القياس . -
 االختبار يعتبر صورة محددة من صور القياس . -
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 القياس يشتمل عمى جميع الوسائل التي يمكن أن تستخدم في جميع البيانات . -
يشير الى أىمية االختبار والقياس و يحددىا فيما  (1999)بسطويسي أحمد ، أما 
 يمي:
الوقوف عمى مستوى القدرات البدنية الخاصة بالنسبة لمنشاط المياري الممارس حيث  -

 يعمل ذلك عمى تقدم المستوى.
 تعديل مسار التدريب بوضع البرامج التدريبية الخاصة بتنمية تمك القدرات. -
ة متقدمة حتى يمكن تقويم كل من حالة الرياضي عمل مقارنة مع مستويات رياضي -

 و طرق التدريب والبرامج المستخدمة.
يمكن اتنقاء الموىوبين حيث االختبار و القياس أدوات التقويم ومن أىم الوسائل  -

 المعينة في في عمميتي التوجيو و االرشاد في التدريب الرياضي.
 التقويـ : 4.3.4

القيمة أو الوزن ويقال قوم الشيء أي قدر قيمتو ووزنو ، التقويم في المغة يعني تقدير 
أن نتائج  (2008)محمد حسف عالوي ، محمد نصر الديف رضواف،  كما يشير

االختبارات والمقياس ال تعطى أي معنى أو مدلول في حد ذاتيا فنحن  ال نختبر 
لمجرد رغبتنا في االختبار كما أننا ال نطبق المقياس لمقياس في حد ذاتيا ولكننا نختبر 
ونقيس من أجل عممية التقويم ، فالتقويم ال يقتصر عمى التحديد الكمي لمظواىر كما 

ياس ولكنو يذىب الى أبعد من ذلك فيو يشير الى الحكم عمى قيمة ىو الحال في الق
ىذه الظواىر كأن يقدميا بأنيا ممتازة أو جيدة أو متوسطة ويستعان في الحكم بالرجوع 
الى اطار عام من القوى والعبلقات ، ويتم التقويم عمى أساس نتائج االختبارات والقياس 

ى دقة االختبارات والمقاييس المستخدمة فاذا لذا تتوقف دقة وسبلمة عممية التقويم عم
كانت المقاييس واالختبارات المستخدمة غير دقيقة أو غير ثابتة أو غير صادقة فان 

)ليمى السيد فرحات، عممية التقويم سوف تكون بالتالي عممية مضممة، أما ترى 
اليدف منيا تقدير قيمة األشياء باستخدام  فترى أن التقويم الرياضي ىو عممية (2003

صدار االحكام ، ويقول  )بوحاج مزياف، وسائل القياس المناسبة لجمع البيانات وا 
ىو عممية اصدار الحكم عمى قيمة األشياء أو األشخاص أو المواضع وىو  (2012

قيمة كما يتضمن أيضا معنى التغيير يتطمب استخدام معايير أو محكمات لتقدير ىذه ال
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أو التطوير في ىذه األحكام وىو كذلك الحصول عمى معمومات لبلستفادة بيا في 
 عممية اتخاذ القرارات.

ويعرفو الطالب الباحث عمى أنو العممية التي تشمل كل األىداف من وراء اجراء 
 لظواىر.القياسات واالختبارات والمتمثمة في اصدار االحكام عمى قيمة ا

 مفيـو التقويـ في التدريب الرياضي: 1.4.3.4
يفيم التقويم عمى أنو العممية التي يجرييا الرياضي بغرض معرفة قدرة االستفادة من 
البرنامج التدريبي ومدى تأثيره في تغيير سموك البلعبين مع اكتسابيم الميارات الحركية 

مدى تقدم أو تأخر مستوى  المتعددة والعادات الصحية السميمة فضبل عن تأثير
البلعب وماىي األسباب المؤدية لذلك؟ ، حيث يتم خبلل عممية التقويم الكشف العممي 
الصحيح لمواطن الضعف لتجاوزىا أو تعزيز مواطن القوة فييا ، والتقويم طبقا ل 
)تينبرك( ىو عممية الحصول عمى المعمومات )البيانات( واستخداميا لتكوين األحكام 

بدورىا تستخدم في عممية صنع القرار ، وأن )البيانات( ىي حقائق حول متغيرات والتي 
) أشخاص، مواد ، برامج( يحصل عمييا المدرس أو المدرب باستخدام أدوات أو 
إجراءات معينة )اختبار، قياس، استفتاء ، مقابمة مبلحظة.....الخ( أما األحكام فيي 

أو التوقع لؤلداء المستقبمي  وأخيرا )القرارات( تغيير البيانات لتحديد الظروف الحالية 
 ىي اقرار مبدأ عمل واحد واجراء واحد يتخذه الفرد من مجموعة اجراءات أو بدائل عدة

أنو اذا كان التقويم الموضوعي عممية  (1997) محمد نصر الديف رضواف، ويشير 
تستيدف أحكام موضوعية عمى قيمة األشياء أو الموضوعات أو المواقف فانو البد من 
اتباع المنيج العممي السميم وىذا باستخدام المحكات و المعايير والمستويات ، ويقول 

لظاىرة أو حالة أو منياج وغيرىا لتبيان  أنو أسموب وصفي (1992)قاسـ المندالوي، 
نقاط القوة والضعف ومدى تطور أو تراجع في المجال المقصود بدراستو وفق ىذا 
األسموب الذي بمنيجيتو وأىدافو يمنح االستمرارية ومؤشر التطور والتقدم والتنبؤ 

 باألمور باألمور المستقبمية.
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   أىداؼ التقويـ:  2.4.3.4
أن من أىداف التقويم في المجال الرياضي أنو  (2003)ليمى السيد فرحات، ترى 

يعتبر  أساس التخطيط السميم لممستقبل و مؤشرا لكثافة التدريب ومدى مناسبتيا 
لتحقيق األىداف الموجودة كما يعتبر التقويم مرشدا لممدرب لتعديل وتطوير الخطة 

المدرب في معرفة المستوى الحقيقي لبلعبين  التنفيذي ويساعد بية وفقا لمواقعالتدري
 ومدى مناسبة التدريب إلمكانياتيم وقدراتيم وكذلك معرفة  نقاط الضعف والصعوبات

يساعد في الكشف عن حاجات وقدرات البلعبين كما يساعد في توجيييم لمنشاط و 
ويساعد  في تقدير امكانيات  المناسب أو المراكز المبلئمة لقدراتيم داخل النشاط الواحد

البلعب وتحديد الواجبات المناسبة مما يزيد من دافعية البلعب لبلرتفاع بمستوى أدائو  
 ، ويشير ي الذي ال ينفصل عمى العمل الفنيوعمى التنظيم السميم لمعمل االدار 

(Maccario.B, 1986) نتائج الفرد م من خبلل عمى أن التقويم ىو اصدار أحكا
 - Cazorla.G et Benazeddine)كل من  يرىو ، التخاذ القرار

Boussaidi.L, 1999) لسموك و قياس لتقويم ىو اعطاء قيمة أو مبلحظة أأن ا
مر الذي األ قرار يخص المختبر فييسمح بأخذ  معين أو لمحدد أو لنتيجة أو أداء

 أختبر فيو.
 أنواع التقويـ : 3.4.3.4

   (www.bouira.riadh@staps.org)   حسب الموقع  
 لمتقويم نوعان رئيسيان ىما:

في حياتنا اليومية كثيرا ما نجد أن االنسان ال يكف عن التقويم اذا  التقويـ الذاتي: -أ
ىو يعطي قيمة لما يدركو ويحسو اال أن ىذا التقويم يغمب عميو طابع التمركز حول 
الذات أي بمعنى أن أحكامو تكون بقدر ارتباطيا بذاتو فيي تعتمد عمى معايير ذاتية 

، والعبلقات الطيبة والشعور بتيديد  ذات شممت متعددة منيا :المنفعة ، الشخصية
الذات واالحساس بقصور المكانة االجتماعية والحسد.....الخ وتكون أحكامو سريعة 
القرار وىذا القرار ال فحص فيو أو ترى أي أنو خال من الدقة فيكون ال شعوريا في 

 معظم األحيان.
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 التقويـ الموضوعي: -ب
ية البدنية أو المدرب( منصفا في أحكامو حتى يكون المربي الرياضي )مدرس الترب

وقراراتو البد أن يعتمد عمى بيانات يحصل عمييا من جراء استعمالو لمعديد من 
المقاييس المقننة ذات المواصفات المتعارف عمييا عمميا وتقنيا ومثاليا القياسات 

( االختبارات ذات العبلقة بالقياس الجسمي قياس األطوال ، الوزن ، المحيطاتو 
 ألعضاء الجسم وكذلك األداء البدني والحركي )كاختبارات صفة السرعة وصفة القوة

والمطاولة....الخ( لتحديد مستويات النمو البدني والمياقة البدنية والحركية لشخص ما  
حيث أن ىذه العممية ال تتعدى اصدار أحكام عمى قيمة الشيء أو شخص أو موضوع 

وضوعية من خبلل استخدام المعايير أو المستويات فانو من المفضل اصدار أحكام م
 أو المحاكات لتقدير القيمة.

 العالقة بيف التقويـ و القياس و االختبار :  4.4
ما نحصل عميو من اجراء عمميتي القياس و االختبار من نتائج ال معنى ليا أو مدلول 

اذ قرار ما بشأن خاص بيا ، و انما نختبر و نقيس من أجل عممية أكبر تتيح لنا اتخ
الشيء المقاس أو المختبرين أال و ىي عممية التقويم و اصدار الحكم عمى ذلك الشيء 
أي بمعنى التقويم يتم عمى أساس نتائج تمك االختبارات والمقاييس ، وقد تتوقف دقة 
القرارات التي نتخذىا في عممية التقويم عمى سبلمة و دقة االختبارات والمقاييس التي 

 يا و البيانات التي نحصل عمييا من اجراء تمك العمميات .نستعمم
و ليذا نجد أن التقويم يعني فيما يعنيو " عممية تستعمل في عممية التقويم ، وأن التقويم 
أعم و أشمل منيما  ولكن ال يمكن أن يكون ىناك تقويم ما لم يكن ىناك اختبار أو 

وأن كل منيا يعتمد عمى اآلخر حسب قياس ، اذا أن كل منيما عممية تكمل األخرى ، 
 (www.bouira.riadh@staps.org) موقع

تقويم عمى أساس نتائج أنو عموما يتم ال (2012)نايؼ مفضي الجبور، ويشير 
دقة االختبارات والمقاييس ، لذلك تتوقف دقة و سبلمة عممية التقويم عمى  االختبارات

المستخدمة فإذا كانت االختبارات و المقاييس المستخدمة غير دقيقة أو غير ثابتة أو 
 م عممية التقويم سوف تكون مضممة.غير صادقة فان استخدا
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 :المعػايػيػر والمستػويػات 5.4
 المعايير: 1.5.4

المعايير ىي عبارة عن جداول تكون  (2005)ايماف حسيف الطائي،  حسب محاضرة
ضمن كراسة تعميمات االختبار تبين بوضوح الدرجات التي تحصل عمييا المختبر في 
عينات التقنين وىي استخدام االحصاء لوصف أداء المجموعات عمى االختبار وىي 
 درجات مجموعة كبيرة العدد ممثمة لممجتمعات األصمية التي اشتقت منيا  لذا فالنتائج
التي نحصل عمييا من تطبيق االختبارات والقياسات سواء كانت درجة ،ثانية ، مرة 
وغيرىا ىي أرقام المعنى ليا وتدعى درجة خام وتعرف بأنيا النتيجة األصمية المشتقة 
من تطبيق االختبارات أو أي أداة قياس أخرى قبل أن تعالج احصائيا ، وعميو البد من 

الخام لتحويميا الى درجة معيارية ، والدرجة المعيارية ىي  التعامل احصائيا مع الدرجة
درجة يعبر فييا عن درجة كل فرد عمى أساس عدد وحدات االنحراف المعياري لدرجتو 
عن المتوسط ، ويطمق عمييا أحيانا اسم )المسطرة( ومن أشير الدرجات المعيارية 

بأنيا أسس الحكم من داخل  (2003مى السيد فرحات، )لي)الدرجة...( ، كما تعرفيا 
الظاىرة وتأخذ الصيغة الكمية وتتحدد في ضوء ما ىو كائن والبد من الرجوع الى 
معيار يحدد معنى ىذه الدرجة لمعرفة مركز الشخص قد يكون متوسط ن فوق 

 المتوسط ، أقل من المتوسط بالنسبة لممجموعة التي ينتمي الييا.
 ىػمػيػة المػعػايػيػر:أ 2.5.4

 أنيا أساس لمحكم عمى الظاىرة من الداخل. -
 تأخذ الصيغة الكمية في أغمب األحوال فيي تشير لمركز الفرد بالنسبة لممجموعة. -
تتحدد في ضوء الخصائص الواقعية لمظاىرة )ما مدى بعد الفرد عن متوسط  -

 المجموعة التي ينتمي الييا (.
 لمفرد.تعكس المستوى الراىن 

 وسيمة من وسائل المقارنة والتقويم. -
ميمة في االختبارات التي تكون عمى شكل بطارية )فالبطارية ىي مجموعة من  -

االختبارات تعطى لنفس االشخاص( نظرا الختبلف وحدات قياس االختبارات التي 
لدرجات تتضمنيا البطارية الثانية ، السنتيمتر، عدد مرات التكرار.....الخ حيث تحول ا
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الخام )المختمفة بوحداتيا( لدرجات معيارية )موحدة في وحدتيا( فتسيل بذلك عممية 
 التقويم.

 يمكن االستفادة منيا في التنبؤ وفي تشخيص نواحي القوة والضعف وغيرىا. -
 أنػواع المػػعػايػيػر: 3.5.4

من خبلل  فييا يقارن الفرد بالمجموعة التي يتساوى أداؤه معيامعايير الصنؼ :  -أ
 مجموعات صفية متتابعة.

فييا يقارن الفرد بالمجموعة التي يتساوى أداؤه معيا من خبلل   معايير العمر : -ب
 مجموعات عمرية متتابعة.

ىي النسبة المئوية من المجموعة التي يتفوق عمييا الفرد من المعايير الميئنية  :  -ج
 لفرد.خبلل مجموعة واحدة عمرية أو صفية ينتمي الييا ا

ىي عدد االنحرافات المعيارية التي يقع عندىا الفرد فوق متوسط  الدرجات المعيارية : -د
 المجموعة أو تحتو من خبلل مجموعة عمرية أو صفية ينتمي الييا الفرد.

   
 المستػويػات: 6.4
تتشابو مع المعايير في أنيا أسس داخمية لمظاىرة  (1995)محمد صبحي حسانيف،  يشير

، اال أنيا تختمف عن المعاير في أنيا تأخذ الصيغة الكيفية وتأخذ في ضوء ما يجب 
أن تكون عميو الظاىرة ، وىي عبارة عن مستوى مطمق يتضمن درجات قياسية تستخدم 

نسبة ألي صفة أو لتفسير األداء ، ومعايير قياسية مثل اليدف أو الغرض المطموب بال
عمى أن المعايير ىي عبارة عن  (2005)ايماف حسيف طائي، خاصية ، كما تشير 

مستوى مطمق يتضمن درجات قياسية تستخدم لتفسير األداء و أنيا أسس داخمية لمحكم 
 عمى الظاىرة ويتم اعدادىا عمى أفراد مدربين ذوي مستويات مثالية.

) محمد حسف عالوي ، محمد نصر الديف  نقبل عن:  أىميػة المستػويػات 1.6.4
 (2000رضواف، 

 أسس داخمية لمحكم عمى الظاىرة.  -
 أخذ الصورة الكيفية. -
 تتخذ في ضوء ما يجب أن تكون عميو الظاىرة. -
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كما يتم اعدادىا بعد التعمم يتم اعدادىا عمى أفراد مدربين ذوي مستويات مثالية  -
والتدريب والممارسة بيدف الحصول أو تطوير الصفة أو الخاصية لموصول لدرجات 

 تعكس المستوى األمثل لمصفة أو الخاصية.
نستخدم المستويات في تقويم المستوى من خبلل المقارنة بمحك أو في تقدير  -

مستوى نطاق المحتوى( ،  مستويات االنجاز في األنشطة التي تتطمب االتقان ) أي
حيث يستخدم في اختبارات التحصيل لتفسير األداء من خبلل مبلحظة ما يؤديو الفرد 
فعميا بالمقارنة بما يجب أن يكون عميو األداء وليس مقارنة بأداء األخرين )أي الحكم 
 ىنا عمى مدى االتقان ( أو استخدام المعايير االرتقائية الرتبة تمك التي تعتمد عمى
الوصف الكيفي لمسموك الذي يجب أن يكون عميو الفرد مثل اعتماد نتائج بحوث عمى 
النفس التي وصفت السموك االنساني في المراحل المتابعة ) كجدول جيزل االرتقائية 

 بالواليات المتحدة األمريكية(. 
 صالحية االختبارات والقياسات والمعامالت العممية: 7.4
من شروط االختبارات الجيدة أن تتمتع بالثقل أنو  (2005)ايماف حسيف طائي، ترى 

 العممي ونعني بو:
 صبلحية االختبارات والقياسات وذلك من خبلل توافر األتي: : أوال
 القدرة التميزية )التفريقية( ، )المقارنة الظرفية( لبلختبارات. -أ

 معامل السيولة والصعوبة.  -ب 
 المعامبلت العممية المتمثمة:: ثانيا
 الصدق -
 الثبات -
 الموضوعية -

 .صالحية االختبارات والقياسات 1.7.4
القدرة التميزية )التفريقية( لبلختبارات وتعني قدرة االختبار عمى التميز بين األفراد  -أ

عمى ذوي الدرجة العالية في الصفة أو الخاصية المراد قياسيا واألفراد الحاصمين 
درجات واطئة فييا ، فالفقرة التي يجيب عمييا جميع المختبرين عمى اختبلف 

 مستوياتيم ال قيمة ليا ألنيا ال تستطيع التمييز بينيم.
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معامل السيولة والصعوبة يعني عدد االجابات الصحيحة عمى السؤال مقسومة  -ب
د االجابات عمى مجموع االجابات الصحيحة والخاطئة أما معامل الصعوبة فيو عد
 الخاطئة عمى السؤال مقسومة عمى مجموع االجابات الصحيحة والخاطئة.

 المعامالت العممية 8.4
)اخالص محمد عبد الحفيظ ، مصطفى حسيف باىي، نقبل عن  الصػػدؽ: 1.8.4
2000) 

 يعد الصدق من أىم شروط االختبارات الجيد وىو يعني: 
 المدى الذي يحقق بو االختبار أو أي متغير أخر الغرض الذي وضع من أجمو . -
 ما يقيسو االختبار والى أي حد ينجح في قياسو. -
 ان صدق االختبار في قياس ما وضع من أجمو يكون بالنسبة لناحيتين ىما: 
 قياس السمة المراد دراستيا أو الوظيفة التي يقيسيا. -
 مجتمع المراد دراسة السمة لعينة مميزة ألفراده.   طبيعة العينة أو ال -
 ارتباط االختبار ببعض المحكات. -
بمعنى أن االختبار يكون صادقا بالنسبة لممجتمع الذي قنن فيو  :الصدؽ النسبي -

م قد يكون صادقا لقياس مطاولة الجياز الدوري التنفسي لطمبة 1500فاختبار الركض 
الجامعة في حين ال يكون عمى نفس الدرجة من الصدق اذا استخدم نفس االختبار 

س أمرا مطمق بل يختمف من لقياس نفس القدرة لممرحمة االبتدائية وعميو فالصدق لي
اختبار ألخر بحيث ال نستطيعّ أن نقول االختبار صادق أو غير صادق بل نقول أنو 

 صادق بدرجة ما.  
كذلك الصدق نوعي أي أن االختبار يكون صالحا لقياسو دون غيره أو تختمف 

التي االختبارات في مستويات صدقيا تبعا القترابيا أو ابتعادىا من تقرير تمك الصفة 
تيدف الى قياسيا ويتحدد صدق االختبار عادة بمعامل صدقو الذي يعني معامل 
االرتباط بين درجات األفراد في االختبار ودراجاتيم في المحك أي أن معامل الصدق 
ىو أحد تطبيقات معامل االرتباط وقيمتو الحقيقية والواقعية تنحصر بين )الصفر الى 

 .( أي عدم وجود ارتباط سالبا 1+
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 أنواع الصدؽ: 2.8.4
 الصدق الظاىري. -
 صدق المحتوى )المضمون(. -
 الصدق المرتبط بالمحك )الصدق التجريبي(. -
 صدق التكوين الفرضي. -
 الصدق العاممي. -
 الصدق الذاتي. -
 العوامؿ التي تؤثر في الصدؽ: *
االختبار بزيادة مكونات سواء عبارات أو أسئمة أو  يزداد صدق طوؿ االختبار: -

 اختبارات....الخ
يتأثر الصدق بقيمة الثبات لذلك فالنياية العظمى لمصدق ال تزيد عن  ثبات االختبار: -

 الجذر التربيعي لمعامل الثبات لبلختبار.
يزداد الصدق تبعا لزيادة ثبات المحك ويتأثر بالقيمة العددية  ثبات الميزاف أو المحؾ: -

 لممحك.
يتأثر الصدق بتباين درجات االختبار فزيادة أو نقصان الفروق الفردية تؤثر  التبايف: -

 عمى الصدق. 
 الثػػبػػات:  3.8.4

يعد الثبات من العوامل اليامة أو الخصائص الواجب توفرىا لصبلحية استخدام أي 
ر أو جياز قياس فالمقياس او الجياز الثابت سوف يعطي نفس النتيجة تقريبا اختبا

لنفس الشخص عند اجراء القياس لمرات عديدة في نفس اليوم أو أيام مختمفة حيث 
 (1992)قاسـ المندالوي، تكون النتيجة مؤشرا جيدا لقدرات ىذا الشخص و يقول 

 عمى أن الثبات معناه:
أن االختبار موثوق بو ويعتمد عميو، كما يعني االستقرار أي أنو لو أعيد تطبيق 
االختبار نفسو عمى الفرد الواحد فانو يعطي شيئا من االستقرار في النتائج ، وىو 
اتساق الدرجات التي يحصل عمييا نفس االفراد في مرات االجراء المختمفة ، كما أن 

الذي لو أعيد تطبيقو عمى نفس األفراد فانو يعطي نفس النتائج أو نتائج  االختبار
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متقاربة ، ويقاس الثبات احصائيا بحساب معامل االرتباط بين الدرجات التي حصل 
عمييا االفراد في المرة األولى وبين نتائج االختبار في المرة الثانية وىو نسبة التباين 

التجريبية ويمكن أن نستدل من صدق االختبار  الحقيقي الداخل في تباين الدرجات
 عمى أنو ثابت في حين أن االختبار الثابت ليس بالضرورة أن يكون صادق.

 الثبات نوعان أنػواع الثػبػات: 1.3.8.4
 الثبات النسبي. -
 الثبات المطمق. -

 طرؽ حساب الثبات: 2.3.8.4
 طريقة اعادة االختبار. -
 طريقة التجزئة النصفية. -
 طريقة الصور المتكافئة.  -
 طريقة كودر ريتشردسون . -

 :العوامؿ المؤثرة عمى الثبات 4.8.4
الفرد المفحوص من حيث قدرتو عمى أداء الميارات التي يقيسيا االختبار وطريقتو  -

في األداء وفيمو لتعميمات االختبار وعوامل االجتياد والتعب والممل والتوتر واالنفعال 
 ىا.والذاكرة وغير 

 االختبار من حيث صياغة بنوده وتعميماتو وطريقة االجراء. -
 تباين درجات المجموعة. -
 طول االختبار بمعنى انو اذا زاد عدد فقرات االختبار زاد معامل الثبات. -
اثر تباين درجات المجموعة عمى معامل الثبات أي أن العبلقة بين الثبات والتباين  -

الحقيقي عبلقة طردية اذا كان التباين العام يعود الى تباين حقيقي وليس تباين في 
 . (2003)ليمى السيد فرحات، الخطأ حسب 
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 المػوضػوعػية:  9.4
عمى أنو من أىم  (2000) محمد حسف عالوي ، محمد نصر الديف رضواف، يشير  

صفات االختبار الجيد أن يكون موضوعي لقياس الظاىرة التي أعد أصبل لقياسيا 
والموضوعية ىي التحرر من التحيز أو التعصب وعدم ادخال العوامل الشخصية 
لممختبر كآرائو وميولو الشخصية أو حتى تحيزه أو تعصبو ، فالموضوعية تعني 

فعبل ال كما نريدىا أن تكون وىي عدم اختبلف بوصف قدرات الفرد كما ىي موجودة 
المقدرين في الحكم عمى شيء ما أو عمى موضوع معين أي أن ىناك فيما كامبل من 
جميع المختبرين بما سيؤدونو ، وأن يكون ىناك تفسير واحد لمجميع وأن ال يكون ىناك 

 فرصة لفيم معنى آخر غير المقصود منو.
بيق اختبارات بدنية أو ميارية أن يحدد التعميمات وعميو يجب عمى كل من يقوم بتط

لكل اختبار  وأن تكون التعميمات واضحة ثم القيام بعمل نموذج أمام المختبرين 
باإلضافة الى االطمئنان عمى صحة األداء واألجيزة المستخدمة وان يثبت جميع 

د من ذوي الشروط الواجب اتخاذىا أثناء التطبيق باإلضافة الى تدريب بعض األفرا
 الخبرة لكيفية استخدام األدوات واألجيزة وكيفية استخراج النتائج.

 :العوامؿ التي تؤثر في معامؿ الموضوعية 1.9.4
درجة وضوح االختبار فكمما كان االختبار واضحا لممختبر والمحكمين كمما ارتفعت  -

 الموضوعية.
 تسجيل.  مدى فيم المختبرين لطبيعة االختبار وطريقة تنفيذه وال -

 شروط تحقيؽ الموضوعية: 2.9.4
 يجب ايضا شروط االجراء والتعميمات بدقة وكيفية حسب الدرجة. -
يجب اختيار المحكمين المدربين عمى طرق القياس الصحيحة والدقيقة لمحد من  -

 التحيز في التقدير.
 يجب تبسيط اجراءات القياس لضمان الحصول عمى نتائج دقيقة. -
 زة قياس حديثة والكترونية لموصول الى أدق النتائج في زمن بسيط.استخدام أجي -
متابعة تنفيذ االختبار لؤلفراد المختبرين لمتأكد من تنفيذ نفس الشروط والتعميمات  -

 وتسجيل النتائج.   
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 اعداد مفاتيح التصحيح الخاصة لكل اختبار مقدما قبل تطبيقو. -
باالختبار بدقة لتحديد طريقة التقدير وذلك لمحد من اتباع تعميمات الدليل المرفق  -

 ذاتية الفاحص.
 البرنامج الحاسوبي: 10.4
الكم اليائل لحقول مف جراء  استخدام الحاسوب أمرا ضروريا في حياتنا اليومية أصبح

المعرفة وكثرتيا مما تطمب االستعانة بو كوسيمة مساعدة لمتحكم أكثر في تمك العموم 
عالم من تطور ىائل لتكنولوجيا المعمومات ما ىو إال دليل اخر عمى مع ما يشيده ال

 مدى أىمية استخدامو كسند ىام. 
 تعريؼ البرنامج: 1.10.4

يمكن تعريف البرنامج عمى أنو مجموعة من التعميمات و األوامر التي توضح  
لمحاسب تسمسل الخطوات التي ينبغي القيام بيا ألداء ميام معينة لحل المشكمة 
المطروحة واستخراج النتائج ، ويخزن البرنامج في الذاكرة الرئيسية لمحاسب لتوجييو 
إلنجاز العمميات المطموبة و يمكنو أيضا من ادارة ومراقبة وتنظيم مكوناتو المادية 

.   (www. komanda.yoo7.com, 2012)لتحقيق الميمة المطموبة حسب 
ويعرف كذلك باسم البرمجة أو البرمجيات وىي عممية كتابة تعميمات وتوجيو أوامر 
لجياز الحاسوب أو أي جياز أخر مثل قارئات أقراص الدي في دي أو أجيزة استقبال 
عبلمو بكيفية التعامل مع  الصوت في نظم االتصاالت الحديثة ، لتوجيو ىذا الجياز وا 

)عمـ الحاسوب، ة من األعمال المطموبة تسمى خوارزمية البيانات أو كيفية تنفيذ سمسم
. كما أنو يعتبر مجموعة متعددة من الميام واإلجراءات المطموبة ) وفي بعض (2013

األحيان التحديات ( التي يجب تحقيق توازن في عممية التنسيق فيما بينيا و انجازىا 
. (www.faculty.ksu.edu.sa, 2012) نيا.ضمن تسمسل دقيق ومرتبط زم

وغالبا ما يشمل مصطمح البرمجيات كل شيء في جياز الحاسب عدا عتاد الحاسوب 
أي المكونات المادية لمحاسب ولكن البرامج عبارة عن مواد غير ممموسة داخل جياز 

بأن  (2008)محمود محمد صالح، ، ويعرفو  (2013 )عمـ الحاسوب، الحاسب.
المقصود بالبرنامج ىو مجموعة من األوامر المتسمسمة الدقيقة التي تكتب بإحدى 
المغات التي يستطيع فيميا االنسان ثم تتحول داخل الحاسب الى أوامر مقابمة يستطيع 
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يترجميا لئلنسان ثم تتحول داخل الحاسب الى أوامر الحاسب وما فيو من مكونات أن 
 مقابمة يستطيع الحاسب وما فيو من مكونات ان يفيميا و ينفذىا.

 تعريؼ الحاسوب: 2.10.4
ىو وسيمة إلعطاء كم ىائل من المعمومات الحديثة عن أي موضوع وفي أي وقت  

أن تيدر اذا ما أتبعت ومن أي مكان في العالم ويقمل التكمفة المادية التي من الممكن 
 الطرق التقميدية وبذلك فيو يختصر الوقت والجيد والمال.

(www.assakina.com, 2012) أما الحاسب اآللي فيو جياز الكتروني يمكن ،
جراء العمميات الحسابية  برمجتو لكي يقوم بمعالجة البيانات وتخزينيا واسترجاعيا وا 

،  (www.faculty.ksu.edu.sa ،2012) ة عمييا بدقة وسرعة فائقة.والمنطقي
عمى أنو جياز الكتروني  (2007)وفيقة مصطفى حسف أبو سالـ،  كما تعرفو  

يستخدم في معالجة وتشغيل البيانات تبعا لمجموعة من القواعد أو العمميات تتم كتابتيا 
بإحدى لغات الحاسب وتسمى برامج ، وذلك لتحويل البيانات الى معمومات صالحة 

 لبلستخدام واستخراج البيانات المطموبة التخاذ القرارات.
 وبي: تعريؼ البرنامج الحاس 3.10.4

ىو مصطمح عام يستخدم لوصف مجموعة من عمميات الحاسب المتكاممة لحل مسألة 
رياضية معينة أو القيام بعممية احصائية أو لتصحيح صيغة تحريرية أو انجاز عممية 

، ويعرف أيضا  (www.wordre ference.com, 2011) معينة أو غير ذلك .
باسم تطبيق أو كيان برمجي وىو عبارة عن مجموعة أو سمسمة من التعميمات تعطى 
لمحاسوب لتنفيذ ميمة معينة في اطار زمني ، والمصطمح يطمق عمى جميع البرامج 
البلزمة لتشغيل الحاسوب وتنظيم عمل وحداتو وكذلك تنسيق العبلقة بين ىذه 

)عبد الحكيـ ، كما يعرفو  (1995)كتاب الحاسوب.برمجيات معدات، الوحدات. 
أنو عبارة عن مجموعة من التعميمات التابعة لمغة  (2008عيسى ، محمد الكرزوف، 

برمجة معينة يغذى بيا الحاسوب بترتيب معين لحل مسألة محددة كما تعتبر سمسمة 
بالضبط وبالترتيب الذي تريده ، وىي عممية كتابية ، اختبار ، تصحيح من التعميمات 

لؤلخطاء و تطوير لمشفرة المصدرية لبرنامج حاسوبي يقوم بيا االنسان ، تيدف 
البرمجة الى انشاء برامج تطبيقية وتنفيذ خوارزميات ليا سموك معين ، بمعنى أن ليا 
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ه العممية باستخدام احدى لغات البرمجة وظيفة محددة مسبقا ومتوقعة النتائج ، وتتم ىذ
اليدف منيا ىو انشاء برنامج حيث ينفذ عمميات محددة أو يظير سموك مطموب محدد  
وبشكل عام البرمجة عممية تستمزم معرفة في مجاالت مختمفة منيا معرفة بالرياضيات 

)عبد الحكيـ عيسى ، كما يعرفيا  (2013)عمـ الحاسوب، والمنطق و الخوارزميات 
بأنيا أسموب حل المشاكل باستخدام الحاسوب وتعني  (2008، محمد الكرزوف، 

الترتيب بنسق معين وفق شروط معينة فيقال أعمل وفق برنامج محدد، ومن جية 
ن لغات البرمجة وفق المفاىيم الحاسوبية فالبرمجة ىي كتابة تعميمات محددة مستخدمي

نسق معين وشروط معتمدة من تمك المغة لحل مسألة محددة ، وىناك برمجيات حسب 
الطمب وىي برمجيات حاسوب تستخدم استخدامات خاصة وليس عامة ويتم انتاجيا 
حسب طمب الزبون ، يقوم بإنشاء ىذه البرامج شركات برمجة أو مبرمجون ىدفيا خدمة 

ذه البرامج لتحقيق أىداف محددة لمشركات أو األفراد ، وىذه زبون أو شركة وتستخدم ى
البرامج تعتمد عمى برمجيات أخرى إلنتاجيا وأغمب اعتمادىا عمى لغات البرمجة 
المشيورة ، ولكن عند انتاجيا فإنيا تصبح قادرة عمى العمل بدون الحاجة لوجود 

عمى  (2000)زينب محمد اميف، البرمجية المصدر التي قامت بإنتاجيا ، كما تعرفو 
أنو نوع من البرمجيات يوفر لممستخدم أشكاال متعددة من آليات تكنولوجيا العرض 

الرقمية والتفاعمية  والسمعياتوالتخزين واالسترجاع والبث والمعالجة لنسيج من المرئيات 
 عن طريق برامج التأليف.

 قسمين أساسين وىما:وتنقسم برمجيات الحاسب الى 
: وىي البرامج التي تتحكم وتشرف عمى منظومة عمل الحاسب برمجيات النظـ  4.10.4

بأكممو من مكونات مادية وتنظيمية ) برمجيات ( وتعمل عمى التنسيق والتناغم بينيما 
، وعادة ما تأتي برمجيات النظام مختزنة بذاكرة الحاسب الرئيسية في الجزء الخاص 

القراءة فقط ، وتقوم بإعدادىا و اختزانيا الشركات المصنعة لمحاسبات وتنقسم بذاكرة 
برامج  –مترجمات المغات  -نظام التشغيل  -برمجيات النظم الى ثبلثة أنواع رئيسية: 

 الخدمة.
ىي مجموعات البرامج التي تعد خصيصا لحل مشكمة أو برمجيات التطبيقات:   5.10.4

د في استخدام الحاسب في حميا ، تصمم وتكتب ىذه مشاكل معينة يرغب المستفي
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البرامج عادة بواسطة المستفيد أو الحصول عمييا من بيت الخبرة المتخصصة في ىذا 
 (www. komanda.yoo7.com ،2012)المجال 
 خصائص الحاسوب: 6.10.4

 يتميز الحاسوب بجممة من الخصائص أىميا:
 السرعة:أوال: 

يتميز جياز الحاسوب اآللي بالنبضات االلكترونية والتي تقارب سرعتيا سرعة الضوء 
 مما ساعد عمى اجراء العمميات سرعة فائقة ، فيو قدرة عالية عمى معالجة البيانات.

 ثانيا: الدقة:
من الخصائص اليامة في اجراء العمميات ىي الدقة و قمة األخطاء ، فيو دقيق بدرجة 

ة إلجراء العمميات تصل الى حد القول بأنو ال يخطأ أبدا فيو ذو قدرة عالي كبيرة
 المطموبة منو.

 ثالثا: الطاقة التخزينية العالية:
من مكونات الحاسوب اآللي وسائط تخزين متعددة مثل األشرطة و األقراص الضوئية 

)دحوف بل عن والتي بقدرتيا العالية عمى تخزين البرامج والبيانات و المعمومات ، نق
 .(2013عومري، 
عمى  (2008)محمود محمد صالح، يشير  مثمث المعالجة االلكترونية لمبيانات: 7.10.4

أن المعالجة االلكترونية ىي عبارة عن مثمث مكون من عدة أضمع كما يتضح من 
 الشكل التالي:

 
HARDWARE       SOFTWARE

  
  
 
 
   

 ( يبيف مثمث المعالجة االلكترونية لمبيانات01الشكؿ رقـ )
 

   peopleware 

المعالجة  مثلث

 االلكترونٌة
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Software: .برامج معينة تخزن و توضع في وسائل تخزين خاصة 
Hardware: المادي الممموس  كافة األجيزة المستخدمة في مجال الحاسب ) الكيان
 و المحسوس(.

Peopleware: سوب ) مستخدمين ري واألشخاص الميتمين بعمم الحاالبش نصرالع
أو مستفيدين(.

الحاسب يمكنو القيام بالمعالجة ولكن بشروط وجود خطوات المعالجة أي وجود برنامج  
المعالجة وىذا البرنامج ىو عبارة عن خطوات متسمسمة كتبت بأسموب يفيمو الحاسب 

 بطريقة ما كي يقوم بتطبيقيا كمما دعت الحاجة الى ذلك.
 يوضح فكرة عمل الحاسب: (02)الشكل 

 
        
 ادخال البيانات           ا                         اخراج النتائج        

 
 
 

  
 مكونات الحاسوب: 8.10.4

 يتكون الحاسوب من قسمين رئيسين:
 (hard wareالمكونات المادية )  -1
 (soft wareالمكونات البرمجية )  -2

 (2007)وفيقة مصطفى حسف أبو سالـ،  تشيرلغات البرمجة: 
لغة البرمجة عبارة عن مجموعة من األوامر تكتب وفق مجموعة من القواعد تحدد 

عمى جياز الحاسوب   تنفذبواسطة المغة ومن ثم تمر ىذه األوامر بعدة مراحل الى أن 
 ومن أكثر المغات شيوعا:

 (  وىي تناسب أطفال مرحمة ماقبل المدرسة.logoلغة الموجو ) -
 خدم في التطبيقات االدارية والمينية.وتست (cobol) لغة الكوبول  -

 معالجة
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 وتستخدم في تطبيقات العممية و اليندسية وىي أقدم لغة. (fortan)لغة الفورتران  -
وىي لغة تبلئم معظم األغراض وىي بسيطة االستخدام (Basic) لغة البسيك  -

 وتستخدم كثيرا في عممية التدريس بالكمبيوتر.
وىي من أكثر المغات مبلئمة لمكمبيوتر لما يتميز بو من قابمية لمتوافق  (C)لغة سي  -

 مع مختمف األنظمة.
 (kenneth.C et al, 2011)و   (Martini.S et Maurizio.G, 2010)أما 

األرقام الى لغة وتطبيقيا بطريقة افتراضية ترجمة يشيران عمى أن لغة الحاسوب ىي 
نحوية الى درجة تحويميا الى لغة طبيعية مفيومة عبر الحروف األبجدية أو قوانين 

أن لغات  (William.S, 1994)ضحة يمكن فيميا ، كما يضيف ذات داللة وا
حيث تعتبر وسيمة  والغرض حسب الطمبالفيم بالكتابة والقراءة و الحاسوب تسمح 

 .تواصل بين المبرمج والجياز الحاسوبي
 الحاسوب في مجاؿ التدريب الرياضي: تطبيقاتأىمية  9.10.4

ساىمت البرامج الحاسوبية المستحدثة في المجال التدريب الرياضي في ربح الكثير من 
)ليمي السيد فرحات، الوقت والجيد ، كما رفعت من درجة صدق النتائج ، حيث تشير 

الى أن جميع العموم تستخدم الحاسوب اآللي في تخزين واستعادة البيانات و  (2001
التحميل الخاص بالعمميات الحسابية الدقيقة ومن ثم وجب ادخال الحاسب اآللي في 

رى ، كما المجال الرياضي ليواكب الطفرة العممية التي أدخمت عمى باقي العموم االخ
عمى أن اكتشاف الحاسوب وفر وقتا وجيدا  (2001)كماؿ جميؿ الربضي، أكد 

كبيرين عمى الباحثين والدارسين في الحقل الرياضي في الوصول الى المعمومات المراد 
الوصول الييا بأسرع وقت وأقرب طريق يسمكيا الباحث ، كما أن ما يشيده العالم اليوم 

ضية الدولية من نتائج باىرة في بعض التخصصات الرياضية في أكبر المحافل الريا
مثل األلعاب األولمبية وكؤوس العالم ومختمف البطوالت في المستوى العالي من 
تحطيم األرقام القياسية و بشكل متواصل يعكس مدى تأثير حسن استخدام واستغبلل 
التطبيقات العممية والتكنولوجية الحديثة من طرف القائمين عمى مجال التدريب 

البحوث والدراسات في مختمف التخصصات وأدى  الرياضي ، مما ساىم في تطوير
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الى تحسين االداء وتطوير أساليب التدريب لبلرتقاء بمستوى االنجاز الرياضي ، حيث 
)ليمي السيد  يقوم الحاسوب بجممة من الوظائف بواسطة البرامج التطبيقية وتذكر

 منيا : (2001فرحات، 
 بنكا لممعمومات الرياضية في جميع التخصصات الرياضية.يعد الحاسوب  -
 استخدام النتائج في صورة احصائية أو رياضية بدال من استخدام البيانات الخام. -
 يساعد في حساب الدرجات بسيولة و البعد عن الذاتية في التقدير. -
 عات.يعمل عمى تزويد الباحثين بنتائج االختبارات عامة سواء أفراد أو مجمو  -
يفيد الحاسب اآللي في اعداد معايير محمية قومية لبلختبار و كذلك في المقارنة بين  -

 العينات المختمفة من المجتمع.
 عرض أىـ البرامج الحاسوبية في كرة القدـ: 11 -4
ىو وسيمة عمل يستخدم غالبا لتسير فرق اليواة : coaching player footبرنامج  -1

في كرة القدم مثل المتابعة االدارية ، التدريبات ، االختبارات والقياسات ، المنافسات 
 الفردية والجماعية عمى طول مدة المشروع الرياضي.وكذلك لمتابعة نتائج ا

اصة بفرق ىو برنامج خاص بترتيب االحصائيات كاممة الخ :class footبرنامج  -2
اليواة والمحترفين في عالم كرة القدم ، كما يعطي النتائج ، الترتيب ، االحصائيات 

، كما يمكن عبر  classfoot.comر العنوان بطولة في كرة القدم عب 70ألكثر من 
وحتى  ومحترفينمتابعة أفضل لمختمف البطوالت ىواة اكتساب مختمف وسائطو من 
 في العالم االفتراضي.

تحضير الحصص لىو برنامج كامل ومتطور لتسيير الفريق و  :  winner برنامج -3
آخرين وتبادل معيم مختمف تقاسم وتبادل التجارب مع مدربين يسمح ب التدريبية

التمرينات والتدريبات وفي مختمف مجاالت تدريب كرة القدم ومع مختمف الفئات 
 العمرية.

يسمح بتسيير الفرق الرياضات الجماعية وبتحضير  :simula sport footبرنامج  -4
كما لو اقدرة الحصص التدريبية كما يقدم التقارير الخاصة بالمقاببلت بطريقة سيمة ، 

 كرات. 6حكام و 3العبا وب  11فرق ب  4عمى تسيير 
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ىذا البرنامج يسمح بتحضير الحصص : pro pulses perf designeبرنامج  -5
التدريبية الفردية وبسرعة كما يمكنو عرض مذكرات الحصص التدريبية بشكل دقيق 

 ومفيوم لمميتمين بيذا الشان.
ىذا البرنامج يسمح باعطاء النموذج المثالي عن : wperf wellnesبرنامج  -6

تي تسمح بتحقيق الرياضي ولقياس التاطور الحاصل وببرمجة الحصص التدريبية ال
 االىداف المرجوة و المستيدفة.

بين قياس نبض القمب و السرعة في  بالعبلقةميتم :  pro pulses pro2برنامج  -7
بشكل   (v.m.a) االختبارات اليوائية ، كما يمكنو تحديد السرعة القصوى اليوائية

(  intermittent ) التدريب باألسموب التبادليأسرع ولو القدرة عمى ضبط حصص 
ح ىذا البرنامج بحساب ، كما يسم  Excelباستخدام برنامج (continue) والمستمر

حمال التدريبية ين لمتحكم أكثر وبشكل أفضل في األالحمل التدريبي الداخمي لكل تمر 
 بصورة دقيقة.

كما يسمح لنا بأداء التخطيط الفردي والجماعي ،: pro pulses planingبرنامج  -8
، صور وفيديوىات ...الخ  Word  ،Excelيساعدنا في تجميع كل الوثائق مثل 

 ودمجيا في المخطط التدربيي.
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 خاتمة:

من خبلل ىذا الفصل نكون قد قدمنا كل ما ىو متعمق باالختبارات ، القياسات ، 
التقويم لما ليم من عبلقة مرتبطة مع بعضيم البعض في مجال البحث العممي وخاصة 
بما ىو متعمق مع بحثنا ىذا والخاص بالبحث عن المستويات المعيارية وفق المحددات 

 19كرة القدم حسب خطوط المعب لمفئة تحت  المورفو وظيفية الختيار البلعبين في
سنة ، والذي يرتكز أصبل عمى القياسات المورفولوجية وعمى االختبارات الوظيفية 
لمحصول عمى النتائج والتي تحول الى  أرقام بغية الوصول لمرحمة التقييم الموضوعي  
 مع تدعيم كل العممية بوضعيا في برنامج حاسوبي موضوع ليذا الغرض بغية
االقتصاد في الجيد ، الوقت والمال وإلعطاء عممية االختيار صبغة الموضوعية 

 والجدية والحداثة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 البـــاب الثـــانً

 الدراسة التطبٌقٌة
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول 

الـــدراسة 

االستطالعٌة
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 تمييد:
نسعى في ىذا الفصل األول الى تثمين مشكمة البحث بصبغة عممية ومعالجة 
الموضوع بدالئل و قرائن مستمدة من عند أىل االختصاص تسمح لنا باكتساب نظرة 

ن أرض الواقع حول مشكمة البحث التي نحن بصدد دراستيا حتى يكون واسعة وقريبة م
لنا سندا عمميا و يفتح لنا أفاق جديدة قبل الشروع في الدراسة األساسية ، وعميو 

 تمحورت األىداف العامة لمدراسة االستطبلعية األولية حول ما يمي :
من رابطة وىران ، رابطة  القيام بحوارات مع رؤساء الرابطات الجيوية لكرة القدم لكل -

سعيدة و رابطة الجزائر العاصمة حول موضوع كيفية اجراء و تنظيم عممية االنتقاء 
 واختيار المواىب بمختمف مراحميا و لمختمف الفئات العمرية.

بناء تصور وفكرة عامة حول موضوع االختيار بمختمف مراحمو ، وخاصة حول  -
معب و استخدام المبلحظة فقط كمعيار الختيار كيفية اختيار البلعبين حسب خطوط ال

الموىوبين مع عدم استخدام االختبارات و القياسات العممية في ذلك و كل ىذه النقاط 
 ىي في صمب موضع بحثنا. 

اكتساب الباحث لفكرة واضحة المعالم حول طرق و أساليب تقديم أدوات البحث  -
 الخاصة بالدراسة األساسية.

ريق البحث المساعد لنا و تدريبيم عمى كيفية العمل مع القدرة عمى تأطير وتوجيو ف -
 التنبؤ بأىم العراقيل التي يمكن أن تصادفنا في عممنا.

ومن خبلل كل ىذا قام الطالب الباحث بجمع أكبر قدر ممكن من البيانات و 
 المعمومات التي ليا صمة بمشكمة البحث و تمثمت في خطوتين ىامتين و ىما:

 ء مقابمة مع المختصين.اجرا -أ
 استطبلع رأي مدربي كرة القدم. -ب

 الدراسة االستطالعية األولى ) المقابمة ، مجاالتيا ونتائجيا(.. 1
 المقابمة: 1.1

تنظيم لقاءات وحوارات مع مدربين مختصين و مكونين فيديراليين وباالتحادية بكرة  
( حول موضوع االختيار و االنتقاء و معرفة وجية نظرىم cafو   fafالقدم ) مكونين 
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حول ىذا الموضوع ، مع عرضيم لمختمف تجاربيم وابداء أراءىم حول كيفية اختيار 
البلعبين بالمبلحظة دون استخدام االختبارات والقياسات العممية ، مع االختيار كفريق 

 دون مراعاة خصوصيات خطوط و مراكز المعب.
ية أكثر عمى المستجوبين و عمى الطالب الباحث ، تم تحضير بطاقة ولتسييل العمم

خاصة باالستجواب وتحت اشراف األستاذ المشرف وكانت بالمغتين ) العربية 
والفرنسية( لتسييل فيم األسئمة عمى المختصين ، كما كانت  تحتوي عمى أسئمة 

حول االجابة واضحة و مفيومة و مباشرة تسمح لممستجوب بوضع العبلمة مباشرة 
التي يريدىا و كذلك تم وضع بطاقة خاصة بالطالب الباحث لتدوين كل ما ىو مفيد 
 يكون اضافة لمباحث من خبلل مداخبلت و كممة المختصين الشفوية منيا و المسجمة.

 المجاؿ البشري لممقابمة: 1.1.1
 مدراء جيويين 04مختصين في التكوين في كرة القدم )  10تمت المقابمة مع 

 العبين دولين سابقين(. 02مكونين اتحادية و 02مكونين فيديراليين و 02لمرابطات و 
 المجاؿ الزمني لممقابمة: 2.1.1

 .2016و مارس  2016كانت في الفترة الممتدة ما بين فيفري 
 المجاؿ المكاني لممقابمة: 3.1.1

 أجريت المقابمة عمى فترتين:
 fafالفترة األولى مع المدربين المكونين أثناء الدورات التكوينية لممدربين في شيادة  -
 .Caf cو  3
الفترة الثانية تم فييا توزيع االستمارات في شكميا األولي مع بعض المدربين  -

 المتكونين في التربص لتقييم أسئمة االستبيان و لئلحاطة بمشكمة البحث أكثر.
 تيدف الى: :الدراسة االستطالعيةأىداؼ  2.1
 التأكد من صبلحية األدوات واألجيزة المستخدمة في البحث. -
 مراجعة شروط ومواصفات تطبيق القياسات. -
معرفة التصميم األخير ألوراق تسجيل النتائج الخام لمقياسات واالختبارات  -

 المستخدمة.
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 المتبعة في العمل.تدريب المساعدين ) فوج العمل ( عمى أىم الخطوات  -
 أىـ نتائج المقابمة: 1.2.1

اتفاق جميع المختصين من مدراء جيويين و مدربين مكونين و العبين سابقين  -
ومدربين متربصين عمى أن عممية االنتقاء واختيار المواىب تعتمد كمية عمى الطريقة 

 ار البلعبين .الكبلسيكية بالمبلحظة في شكل دورات في كرة القدم يتم من خبلليا اختي
 عدم االعتماد عمى القياسات و االختبارات العممية في عممية االنتقاء و االختيار. -
غياب معايير وطنية ومعطيات فنية عمى مستوى مكاتب المديريات الفنية لمرابطات  -

الجيوية كمرجع خاص لبلعبين يمكن االعتماد عميو أثناء عمميات االنتقاء واالختيار، 
 عيارية كبنك لممعمومات الشخصية لكل العب(.)مستويات م

ضرورة توحيد طريقة العمل عمى مستوى جميع الرابطات في عممية االنتقاء  -
باألسموب العممي و تحيين بنك معمومات بالتكنولوجيا الحديثة خاص بالبلعبين 

 الموىوبين أثناء تدرجيم في مختمف األصناف. 
 نظريا و تطبيقيا و الرفع من مستواىم المعرفي .  االىتمام بتكوين و رسكمة المدربين -
 الدراسة االستطالعية الثانية ) استطالع رأي مدربي كرة القدـ(. 3.1 

بعد تعديل االستبيان في شكمو النيائي تم عرضو عمى المدربين المتربصين ، حيث 
 كانت اجراءات البحث كاالتي:

الوصفي بأسموب المسح لمبلئمتو لطبيعة استخدم الباحث المنيج  منيج البحث: 1.3.1
 البحث .
مدرب ألصناف الناشئين  110أجريت الدراسة عمى عينة ضمت  عينة البحث: 2.3.1

من المسجمين لمموسم %30بواليات الغرب الجزائري لرابطة وىران ، وىي نسبة فاقت 
2015/2016. 
 مجاالت البحث: 3.3.1

ستمارات في مقر عمل المدربين ، وبعضيا وزعت ىذه االالمجاؿ المكاني :  1.3.3.1
 خبلل التربصات  لنيل شيادة التدريب .
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إلى  15/03/2016أجريت ىذه الدراسة ما بين المجاؿ الزمني:  2.3.3.1
 .  15/04/2016غاية

أجريت الدراسة عمى مدربي كرة القدم لمفئات الشبانية لبعض المجاؿ البشري:  3.3.3.1
 واليات الغرب الجزائري.

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة االستطالعية. 4.1
من خبلل نتائج االستبيان الموزعة عمى المدربين ، قمنا بجمع جميع اجاباتيم 
المتحصل عمييا و معالجتيا بالطريقة االحصائية المناسبة ليذا الغرض باستخدام 

 لي:و تحميميا ومناقشتيا وكانت النتاج كالتا ²النسب المؤوية مع حساب قيمة كا
 المحوراألوؿ: المعمومات الشخصية.

 08الجدول رقم 
 ـ²كا ج²كا األجوبة األسئمة

 
 المستوى العممي 1

 دكتوراه ماجيستر ماستر مستشار ليسانس تقني سامي ثانوي
12.59 68.82 

45 41% 23 21% 15 14% 5 4% 20 18% - - - - 

 شيادة التدريب 2
 Aكاؼ Bكاؼ Cكاؼ 03فاؼ 02فاؼ 01فاؼ

11.07 45.99 
10 09% 32 29% 41 37% 27 25% - - - - 

 الخبرة المينية 3
 سنوات 10أكثر مف  سنوات 10إلى  6مف سنوات 5إلى 1مف

5.99 80.45 
07 06% 23 21% 80 73% 

األكثر  الصنؼ 4
 تدريب

 أكابر سنة20تحت سنة19تحت سنة17تحت سنة15تحت سنة13تحت
11.07 29.19 

20 09% 12 11% 15 14% 15 14% 40 36
% 

18 16
% 

 العب سابؽ 5
 ال نعـ

3.84 110 
110 100% - - 

 (1-ودرجة حرية )عدداالقتراحات  0.05الجدولية عند مستوى داللة  ²كؿ قيـ كا
  68.82المحسوبة ²فإن كا 1من خبلل الجدول أعبله نبلحظ أنو فيما يخص السؤال 

بالتالي فالفرق دال إحصائيا ألكبر  0.05مستوى داللة  عند 12.59أكبر من الجدولية 
بالتالي فغالبية العينة ذات مستوى  %41تكرار وىو المستوى الثانوي بنسبة بمغت 

حول شيادة التدريب فكان الفرق دال إحصائيا كون  2ثانوي ،أما فيما يخص السؤال 
 0.05لداللةعند نفس مستوى ا 11.07أكبر من الجدولية  45.99المحسوبة  ²كا

، في حين ما %37وكانت نسبتيم 03بالتالي فغالبية المدربين يحممون شيادة فاف 
تعمق بالخبرة المينية ، فيمكن القول أن غالبية المدربين يمتمكون خبرة مينية معتبرة 

الجدولية  ²( أكبر من كا80.45المحسوبة )  ²حيث كان الفرق دال إحصائيا كون كا
أما الصنف األكثر تدريبا من قبل   %73بر نسبة والتي بمغت ( وىوما وافق أك5.99)
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 ²لكا (29.19سنة كون الفرق دال إحصائيا ب ) 20المدربين فعاد لصنف تحت
وىو في  الجدولية عند نفس مستوى الداللة. ²بالنسبة ل كا (11.07المحسوبة مقابل )

ينة كانوا العبين بينما يمكن القول أن كل أفراد الع، الواقع من بين أىداف البحث
والتي ىي أكبر بكثير من قيمة  110المحسوبة  ²سابقين حيث كان الفرق دال بقيمة كا

 .%100 كما وافقت أكبر نسبة 3.84الجدولية  ²كا
وعميو نستنتج أن معظم المدربين مستواىم العممي محدود وىذا في حد ذاتو عائق 

المدرب العممية وىذا ما خمص أليو بالنسبة لمعممية التدريبية التي من شروطيا كفاءة 
، 2012)زرؼ محمد،  حول نفس السؤال وكذا (2004)بف قوة عمي، أيضا استبيان 

، زيادة عمى حرص االتحادية الجزائرية عمى تكوين المدربين لمتخمص (262صفحة 
المدير الفني لرابطة من الذين يدربون بدون شيادات معترف بيا وىو ما صرح بو 

وىران خبلل المقابمة الشخصية معو. غير أن ىذه الخطوة تعتبر ناقصة، كون أن مدة 
التكوين ال تتعدى في الغالب مدة أسبوع لمشيادة بل بعض الشيادات ال يتعدى مدة 
التكوين لمحصول عمييا اليومان، مما يفرغيا من جوىرىا ويحوليا من شيادة إلى مجرد 

ريب، كون أن مدة التكوين ىذه ال توفر لممتكون اإللمام بعموم التدريب، إجازة لمتد
.وىو  ما خمص إليو بن قاصد عمي أن مستوى المدربين المعرفي   الكثيرة والمتشعبة

كما أن  (2010بف دحماف محمد،  -)بف قاصد عمي محدود إن لم يكن ضعيف 
بين السابقين حيث مارسوا كرة القدم قبل االنتقال إلى مينة أفراد العينة من البلع

التدريب وىو في حد ذاتو أمر إيجابي ينم عن كثير من الحب والدافعية ، خاصة في 
األصناف الصغرى التي تتطمب من المدرب تمقين الميارة عن طريق أدائيا لممتدربين 

)حسف السيد أبو عبده،  و (2009موفؽ صالح،  -)واضح أحمد الوسيف سميماف 
وىو من الصعب بمكان عن الذين لم يمارسوا كرة القدم ، زيادة عمى أن جل  (،2008

 قوارديوال، كانوا العبين سابقين مثل زيدان المدربين المشيورين حاليا
...والقائمة طويمة ، لكن بشرط التكوين والتكوين الجيد ، كما أن ىناك أنشيموتي

مجيودات جبارة تبذل من طرف القائمين عمى شؤون الكرة الجزائرية في مجال تكوين 
المدربين ورفع مستواىم العممي مع تسوية وضعية حاممي الشيادات الجامعية مع 
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لبلنخراط في االحتراف   CAFقي شيادات التدريب المشروطة من طرف االتحاد االفري
توفيؽ "الصحيح ، وىذا حسب ما جاء عمى لسان المدير الفني الوطني لبلتحادية 

 www.echorouk)مع قناة الشروق  04/12/2016بتاريخ  "قريشي
news.com, 2016)  لكن العائق األكبر ىو في مدة التكوين والتي تعتبر غير

كافية لرفع المستوى المعرفي لممدربين وخاصة أن أغمبيتيم من البلعبين القدامى 
ومستواىم العممي ال يتعدى الثانوي ما يعيق أىداف التكوين مع الفئات الصغرى وىذا 

عمى ضرورة فتح دورات تكوينية  (86، صفحة 2012بوحاج مزياف، )ماأشار اليو 
موسمية لممدربين لبلستفادة من كل ماىو جديد في الجانب العممي وخاصة اتباع 

 األسموب العممي الحديث في عممية االنتقاء.
 المحور الثاني:واقع عممية االختيار في الغرب الجزائري

 (:09الجدوؿ رقـ )
 ـ²كا ج²كا االجابة السؤاؿ

ىؿ تقـو بعممية  1
االختيار بمفردؾ أو 

 بمساعدة آخريف؟

 فريؽ عمؿ بمساعدة مدرب آخر بمفردؾ
5.99 58.44 

82 75% 28 25% - - 

ىؿ تمقيتـ تكويف أو  2
تربص حوؿ عممية 

 االختيار؟

 ال نعـ
3.84 58.18 

15 14% 95 86% 

عمى أي أساس تتـ  3
 عممية االختيار؟

 جوانب أخرى االختبارات المالحظة
5.99 63.6 

76 69 % 15 14 % 19 17 % 
إذا كنتـ تعتمدوف عمى  4

المالحظة فما ىي الجوانب 
 التي تولونيا االىتماـ؟

 جوانب أخرى اندفاع الالعب مورفولوجي التزاـ خططي بدني ومياري
9.48 171.7 61 80 

% 
05 6.5 

% 
05 6.5 

% 
03 
 

4 
% 

02 3 
% 

كنتـ تعتمدوف عمى إذا  5
االختبارات والقياسات فما 

 طبيعتيا؟

اختبارات ميارية 
  و بدنية

اختبارات  قياسات مرفموجية
 فسيولوجية

 جميع ما سبؽ اختبارات نفسية
9.48 21.33 

10 67 
% 

2 13 
% 

2 13 
% 

1 7 
% 

- - 

ىؿ تتمتعوف باستقاللية  6
تامة أثناء قيامكـ بعممية 

 االختيار؟

 ال نعـ
3.84 42.03 

89 81  % 21 19 % 

 (1-ودرجة حرية )عدد االقتراحات  0.05الجدولية عند مستوى داللة  ²كؿ قيـ كا
 ²وباإلجابة عمى السؤال األول نبلحظ أن قيمة كا (09) من خبلل الجدول رقم

 0.05مستوى داللة ( عند5.99الجدولية ) ²( أكبر من قيمة كا58.44المحسوبة)
بالتالي فالفرق دال إحصائيا ويمكن القول أن معظم المدربين يقومون  2ودرجة حرية
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بعممية االختيار بمفردىم،وعند تحميمنا لئلجابة عن السؤال الثاني نبلحظ أيضا وجود 
( 3.84) ²( أكبر من القيمة الجدولية ل كا58.18المحسوبة ) ²داللة إحصائية كون كا

القول أن غالبية المدربين لم يتمقوا تكوين أو تربص حول عممية االختيار  وعميو يمكن
. أما فيما يخص اإلجابة عن السؤال الثالث فكانت %95وىو ما وافق أكبر  نسبة ب

(بالتالي فالفرق دال وعميو 5.99) ²( أكبر من القيمة الجدولية كا63.6المحسوبة)  ²كا
تيار البلعبين، أم عن جوانب المبلحظة فكان فمعظم المدربين يستعمون المبلحظة الخ

( عند مستوى 9.48الجدولية) ²(أكبر من كا171.7) ²الفرق دال إحصائيا كون كا
وعميو يمكن القول أن غالبية المدربين يولون الجانب البدني والمياري  0.05داللة

 . أما من استعمل االختبارات%80األولوية في االختيار وكانت النسبة كبيرة ب
والقياسات فكانت أيضا تصب في خانت االختبارات البدنية والميارية وذلك ألن الفرق 

 ²( والتي ىي أكبر من كا21.33محسوبة) ²كان دال إحصائيا ب كا
(.أما باإلجابة عن السؤال السادس فنبلحظ استقبللية العينة المستجوبة 9.48الجدولية)

 ²ا ألكبر تكرار حيث كانت كافي عممية االختيار كون جاء الفرق دال إحصائي
 . %81(وىو ما وافق أكبر نسبة 3.84الجدولية ) ²( أكبر من كا42.03المحسوبة )

ومن خبلل عرضنا لمنتائج يتبين لنا أن معظم المدربين يقومون بعممية االختيار 
بمفردىم ومن خبلل المبلحظة وىي أمور بعيدة عن متطمبات التدريب الحديث كما 

)بوحاج مزياف، .ووقف عميو كل من (2004حمد صبحي حسانيف، )م  أشار إليو
2012)   ،(cherifi ali, 2005)   في دراساتيم حول نفس الموضوع ،كما أمكننا ،

من معرفة نقص في تكوين المدربين وخمو برامج التربص من مقاييس االختيار وكذا 
االختبار والقياس وىذا ما صرح بو المسؤول األول عن التكوين في الرابطة الجيوية 

لجانبين لوىران خبلل المقابمة الشخصية ، في حين أسفرت النتائج عمى أىمية ا
المياري والبدني في تقييم البلعبين سواء لمن يستعممون المبلحظة وحتى لمن يقومون 
بالقياس وىما من متطمبات كرة القدم الحديثة كما أشار إليو عديد األخصائيين ك 

. بالتالي نرى أن (Vigne Gregory ،2011)،  (2014)عامر فاخر شغاتي، 
)بوحاج مزياف، المشكل أكبر من أن يكون عدم وجود استقبللية كما أشار إليو 
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بل يتعداه إلى المدرب في حد ذاتو ، سواء من حيث الطريقة أو من حيث  (2012
ة اختيار البلعبين تكوينو و كفاءتو التدريبة ، وكل ما سبق أمور تؤثر سمبا عمى عممي

، مما ينجم عنيا ضياع لممواىب ، وبذل جيد ومال أكبر دون الوصول إلى النتائج 
 المرجوة.

 المحور الثالث:محددات االنتقاء

 (:10الجدوؿ رقـ )

 ـ²كا ج²كا األجوبة األسئمة
ىؿ سبؽ لؾ وأف  1

اطمعت عمى بعض 
 محددات االختيار؟

 ال نعـ
3.84 4.4 

66 60% 44 40% 

إذا كانت اإلجابة بنعـ  2
فيؿ سبؽ واف 

 استعممتيا؟

 ال نعـ
3.84 26.66 

10 17 % 50 83 % 

ما ىي الصفات البدنية  3
التي تعتمدوف عمييا في 

 االختيار؟النوع

 إجابة ضعيفة إجابة مقبولة إجابة جيدة
5.99 19.73 

18 16% 36 33% 56 
51 
% 

ما ىي الميارات التي  4
 ترونيا ميمة في

 االختيار؟

 إجابة ضعيفة إجابة مقبولة إجابة جيدة
5.99 27.77 

15 14% 35 32% 60 54 
% 

أال تروف أف المالحظة  5
وحدىا غير كافية وينجر 

 عنيا ظمـ لالعبيف؟

 ال نعـ
3.84 67.23 

98 89 % 12 11 % 

أال توافقوف عمى  6
اعتماد طريقة عممية 
لالختيار تكوف أكثر 

 موضوعية؟

 ال أوافؽ نوعا ما أوافؽ كثيرا

5.99 144 
103 94 % 07 06 % - - 

 (1-ودرجة حرية )عدد االقتراحات  0.05الجدولية عند مستوى داللة  ²كل قيم كا
فإن غالبية   1يتبين لنا أنو باإلجابة عمى السؤال رقم   (10)خبلل الجدول رقم من

( أكبر من القيمة 4.4المحسوبة )²كاالمدربين قد اطمعوا عمى محددات االختيار كون 
وىي قيمة دالة إحصائيا، كما وافقت  0.05( عند مستوى داللة 3.84) ²الجدولية كا

، كما نجد أن الفرق دال إحصائيا في اإلجابة عن السؤال الثاني  %60أكبر نسبة ب
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 ( بالتالي يمكن القول أن5.99( أكبر من القيمة الجدولية)26.66المحسوبة) ²كون كا
معظميم لم يستعمموا تمك المحددات ، أما عند تقييم إجابات المدربين في السؤال الثالث 

( عند 5.99الجدولية ) ²( أكبر من قيمة كا19.73المحسوبة ) ²نجد أن قيمة كا
بالتالي فالفرق دال ويعود ألكبر تكرار بالتالي فإجابات المدربين  0.05مستوى داللة

ونفس الداللة اإلحصائية عند اإلجابة عن السؤال الرابع  ضعيفة حول الصفات البدنية ،
( وعميو فتقييم 5.99الجدولية ) ²( أكبر من قيمة كا27.77المحسوبة ) ²كون كا

إجابات المدربين حول معرفتيم لمميارات الواجب اعتمادىا لبلختيار ضعيف. في حين 
إلجابة عن السؤال الجدولية عند ا ²(أكبر من كا67.23المحسوبة )  ²كانت قيمة كا

مما يعني وجود فرق إحصائي لصالح العينة التي أكدت عدم كفاية المبلحظة في  5رقم
( 144المحسوبة )²االختيار، وعند التطرق لئلجابة عن السؤال السادس نجد أن قيمة كا

( بالتالي الفرق دال إحصائيا ويمكن القول أن المدربين 5.99الجدولية ) ²أكبر من كا
 أيدوا اعتماد الطريقة العممية في االختيار.

ومنو نستنتج أن مستوى الثقافة التدريبية لممدربين جد محدودة إن لم نقل ضعيفة وىو 
ن اطمع وا عمييا األمر الذي ال يؤىل المدربين الستخدام محددات االختيار العممية وا 

لعدم مقدرتيم عمى التعامل بيا وىذا ما ال يخدم العممية التدريبية التي تتطمب إلمام 
،  (2012)حجار محمد خرفاف، كبير بجميع الجوانب والمتطمبات كما يشير إليو 

ت كما أن معظميم ال يعارض فكرة استعمال المحددا (2014)عامر فاخر شغاتي، 
نما عدم استعماليم ليا ناجم عن  البدنية والميارية كمعيار لبلختيار تدعيما لممبلحظة وا 

)بف عدم دراية كافية بالطريقة الصحيحة لبلستخدام )متى؟ وكيف؟( وىو ما أشار إليو 
وغيرىم عند التطرق لنفس الموضوع ،   (2010بف دحماف محمد،  -قاصد عمي 

وىو األمر الذي من شأنو عرقمة السير الحسن لممنظومة التدريبية الصعبة والمتشعبة 
 (2008)حسف السيد أبو عبده، و  (Alexendre dellal ،2008كما أشار إليو )

وغيرىما لموصول لممستوى العالي الذي يعد مطمب الجميع لكن من يظفر بو القمة 
 القميمة.
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يتبين لنا مدى صحة  (03)و (02)و (01)من خبلل عرض النتائج السابقة لمجداول 
الفرضية حيث أسفرت النتائج عن استخدام المدربين لممبلحظة من خبلل المباريات 
كمؤشر الختيار العبييم ميممين االختبارات البدنية والميارية وذلك لمحدودية المستوى 

وافتقارىا لمبرمجة الجيدة من جية أخرى وىذا  العممي من جية وضعف سياسة التكوين
 Samir)ما وافق عديد الدراسات حول طبيعة الموضوع من زوايا مختمفة كدراسة 

chiban ،2010)   وآخرين  (2004)بف قوة عمي، و  (2012)بوحاج مزياف، و
وىي السياسة التي ال تسمح بتكوين العبين عمى مستوى عال وتبقي البلعب المحمي 

 دون المستوى المنشود.
  الدراسة االستطالعية الثالثة ) بطارية االختبارات المقترحة(. 5.1

 تحديد القياسات واالختبارات بما تحقؽ أىداؼ البحث: 1.5.1
القياسات المورفولوجية واالختبارات الوظيفية التي تعتبر أول خطوة ميمة في ضبط أىم 

ليا عبلقة مباشرة بموضوع البحث ، حيث قام الباحث بعممية مسح شاممة لمدراسات 
والبحوث المشابية والسابقة التي ليا عبلقة بموضوع البحث ، وكذلك باالعتماد عمى 

احث بجمع أكبر مختمف المراجع والمصادر المتخصصة بمختمف المغات ، كما قام الب
معطيات حول أىم القياسات المورفولوجية واالختبارات الوظيفية التي يمكنيا أن تناسب 
متطمبات البحث وأىدافو ، وبعد جمعيا عمى شكل استمارة ثم عرضيا عمى المشرف 
لتعديميا وتقديم بعض التغييرات البسيطة ، قمنا بعدىا بعرض االستمارة عمى مجموعة 

دكاترة بمعاىد التربية البدنية و الرياضية لكل من مستغانم ، وىران  من األساتذة وال
كل حسب اختصاصو بالمغتين ) العربية و الفرنسية( ، وكذلك عن  شمف وتيسمسيمت ،

 15طريق بعض المقاببلت الشخصية ، حيث تسمم الطالب الباحث ما مجموعو 
، ما ساىم في جمع %  80تم توزيعيا ، أي مايعادل  18استمارة اجابة من أصل 

وحصر أىم القياسات واالختبارات المعترف بيا والمقننة عالميا وليا معايير موضوعية  
حيث أنيا سيمة األداء وال تحتاج الى وسائل وأدوات كثيرة وال تستغرق وقتا طويبل وال 
تعيق عمل المدربين المشرفين عمى عينات الدراسة وتسمح بالحصول عمى النتائج 

 عة ، ويمكننا تحديد ىذه القياسات واالختبارات كاآلتي:الخام بسر 
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 وتمثمت القياسات فيما يمي: القياسات المورفولوجية: -أ
 –الكتمة العظمية  –الكتمة الدىنية   -مؤشر الكتمة الجسمية  –الطول  –الوزن  -

 الكتمة العضمية.
 االختبارات الوظيفية: -ب
 .Luc léger( من خبلل اختبار  VO₂maxالحد األقصى الستيبلك األكسجين )  -
 .ruffier dicksonالقدرة االسترجاعية من خبلل اختبار  -
 من خبلل اختبار قياس السعة الحيوية بالسبيرومتر. (c.v)السعة الحيوية  -

 أىداؼ الدراسة االستطالعية: 2.5.1
 معرفة الصعوبات التي يمكن أن تعترض عمل الباحث وفريقو. -
 بلحية األدوات واألجيزة المستخدمة في البحث. التأكد من ص - 
 معرفة الزمن المطموب والمستغرق لكل اختبار مع العينة. -
الحصول عمى األسس العممية لبلختبارات والقياسات المستخدمة متمثمة في الصدق   -

 الثبات و الموضوعية.
ة التي تناسب التعرف عمى أىم التحميبلت االحصائية المبلئمة لممعالجة االحصائي -

 موضوع البحث وأىدافو.
 أىـ استنتاجات الدراسة االستطالعية: 3.5.1

بناء عمى نتائج ىذه الدراسة االستطبلعية حول تثمين مشكمة البحث ، وفي إطار 
 الوسائل اإلحصائية المستعممة أمكن التوصل إلى االستنتاجات التالية:

ئيسية الختيار البلعبين ميممين استعمال غالبية المدربين لممبلحظة كوسيمة ر  -1
االختبارات والقياسات وذلك لسيولتيا من جية وعدم وجود معايير عممية متاحة 

 لممدربين كبديل عممي من جية أخرى .
 المدربين  بعممية االختيار وعدم إشراك أخصائيين  .  انفراد -2
كمؤشر ضعف تكوين المدربين يؤدي إلى عزوفيم عن استعمال المحددات  -3

 لبلختيار.
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ضرورة تحديد مستويات معيارية تخص المحددات اليامة كالقياسات المورفولوجية   -4
 واالختبارات البدنية ، الوظيفية والميارية.

 ضرورة انتقاء و اختيار البلعبين حسب خطوط المعب و متطمباتيا الخاصة. -5
ومعطيات الموىوبين عمى ضرورة ايجاد بنك لممعمومات خاص بتخزين معمومات  -6

 مختمف مراحل تدرجيم في األصناف الصغرى.
قابمية استخدام البرامج الحاسوبية و ادراجيا كوسيمة دعم في القيام باالختيار  -7

والتوجيو حسب خطوط المعب و كقاعدة بيانات لربح الوقت والجيد وحتى يكون العمل 
 المؤدى أكثر موضوعية.
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 خاتمة:
من خبلل ىذه الدراسة االستطبلعية األولية حاول الطالب الباحث االلمام بمشكمة 

رؤساء رابطات جيوية  البحث من جميع النواحي و من طرف أىل االختصاص من ) 
 مدربين مكونين ، مدربي األندية ، أكاديميين و باحثين جامعيين و العبين دوليين(

الموىوبين تتم بطرق  حيث توصمنا الى حقيقة واحدة مفادىا أن عممية اختيار البلعبين 
عشوائية بعيدة عن االساليب العممية المقننة ، حيث تعتبر المبلحظة ىي المعيار 

لبلختيار دون مراعاة تطبيق القياسات و االختبارات العممية و عمى كيفية الوحيد 
  وظيفية ، كما أن معظم عمميات االنتقاء-االنتقاء و االختيار وفق المحددات المورفو

االختيار تؤدى بشكل جماعي و كفريق واحد دون مراعاة متطمبات خطوط المعب و 
المعرفي لممدربين وقمة التكوين و االىتمام وواجباتيا وىذا راجع الى ضعف المستوى 

بموضوع االنتقاء و االختيار و التوجيو في أيام التكوين والتربصات ، مع غياب 
مستويات معيارية و قاعدة بيانات خاصة بالبلعبين الموىوبين عمى مستوى المديريات 

 الفنية لمرابطات الجيوية.
عية تدفعنا الى البحث عن البدائل العممية النتائج المتوصل الييا في الدراسة االستطبل

 10سنة ل  19لتقديم اضافة في ىذا المجال تتمثل في القيام بدراسة تشمل الفئة تحت 
فرق من أندية الغرب الجزائري القسم األول و ذلك من أجل الوصول الى عممية 

عاة لمتطمبات االختيار اليادفة باستخدام القياسات و االختبارات تدعيما لممبلحظة و مرا
خطوط المعب مبمورة في برنامج حاسوبي كقاعدة بيانات تساىم في االختيار و التقويم 

 و تخزين المعمومات ، وىذا كمو لرفع مستوى كرة القدم الوطنية و البلعب المحمي.
 
  



 

 

 

 الفصل الثانً
 منهج البحث  

 و 

 اجراءاته المٌدانٌة 
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 تمييد:
طبيعة مشكمة البحث تفرض عمى الباحث اختيار المنيج الواجب االعتماد عميو إليجاد 

الذي نحن بصدد دراستو يحتاج الى تنظيم خطوات  حل لممشكمة ، حيث أن الموضوع
إجرائية عممية بيدف الوصول الى أىداف البحث حيث تبدأ الدراسة األساسية بتطبيق 
مجموعة من القياسات و االختبارات و المعالجات االحصائية قصد الحصول عمى 

ل ىذا نتائج رقمية ، كمية تساعدنا في التحميل و المناقشة ، وعميو نسعى من خبل
 الفصل الى شرح الخطوات و منيجية البحث مع اجراءاتو الميدانية لتحقيق الغرض.

 األسس العممية لمقياسات و االختبارات المستخدمة: 1.2
 الثبات: 1.1.2

وىو الحصول عمى نفس نتائج االختبار اذا ما أعيد تطبيق نفس االختبار عمى نفس 
عمى أن  (1995)محمد صبحي حسانين، العينة و في نفس الظروف حيث يؤكد 

الثبات ) ىو أن يعطي االختبار نفس النتائج اذا ما أعيد عمى نفس األفراد و في نفس 
 10/09/2016-09الظروف( ، حيث أننا قمنا بإجراء االختبارات و القياسات يومي 

عمى عينة متكونة من  18/09/2016-17ثم أعيدت االختبارات و القياسات يومي 
العبين في كل خط لعب ) دفاع، وسط و ىجوم( ، وبعد جمعنا  05العب )  15

لمعرفة  Pearsonلمنتائج و معالجتيا احصائيا باستعمال معامل االرتباط بيرسون 
( وجدنا أن 0.05( و مستوى الداللة ) 13-2مدى ثبات االختبار عند درجة الحرية )

معامل الثبات عالية ، وىذا ما يؤكد أن ىذه االختبارات والقياسات تتميز بدرجة   قيم
 ( 11عالية من الثبات كما ىو موضح في الجدول رقم )
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( يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والصدق والثبات لمقياسات 11جدول رقم)
 وظيفية:-المورفو

 الصدؽ الثبات يالقياس البعد القياس القبمي القياسات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 0.99 0.99 3.42 175.91 3.42 175.95 الطوؿ

 0.99 0.99 2.83 63.87 2.74 63.83 الوزف

 0.98 0.98 1.97 12.10 1.57 12.03 الكتمة الدىنية

 0.99 0.99 1.67 44.88 1.80 44.77 الكتمة العظمية

 0.99 0.70 0.51 13.98 0.45 13.97 الكتمة العضمية

Vo₂max 56.45 3.48 56.85 3.68 0.86 0.83 

Ruffier 15.42 2.46 5.52 1.46 0.86 0.86 

C.V 4.10 0.48 4.08 0.50 0.84 0.91 
يمثؿ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والصدؽ والثبات لمقياسات  (11)جدوؿ رقـ 

 وظيفية-المورفو
 الصدؽ: 2.1.2 

) أن الصدق  بارو و ماؾ جيمن أىم شروط االختبار الجيد ، حيث يشير كل من 
يعني المدى الذي يؤدي فيو االختبار الغرض الذي وضع من أجمو( ، كما يقصد بو 

     ) ىو مدى صبلحية االختبار لقياس فيما وضع لقياسو(مقدـ عبد الحفيظ حسب 
 و لمتعرف عمى الصدق الذاتي لبلختبارات فيو الجذر التربيعي لمثبات. 

( ، تبين قيم الصدق 11وعميو فان نتائج الصدق الذاتي تم ذكرىا في الجدول رقم )
المتحصل عمييا و التي ىي الجذر التربيعي لمثبات لمحصول عمى الصدق الذاتي 

فان االختبارات و القياسات لمختمف القياسات واالختبارات المستخدمة ، وعميو 
 المستخدمة تتمتع بصدق عالي فيما وضعت لقياسو.
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 :الموضوعية 3.1.2
ان القياسات و االختبارات المستخدمة في ىذه الدراسة سيمة ، بسيطة األداء ووافق 
عمييا أغمب المختصين في كرة القدم و مستمدة من أغمب الدراسات السابقة ، كما أنيا 

عدم ادخال ن يصححو الستبعاد الحكم الذاتي و ء المحكمين بغض النظر مال تتأثر بآرا
العوامل الشخصية و عموما فان االختبارات و القياسات المطبقة في ىذه الدراسة تتميز 

 بموضوعية عالية.
االختبارات الوظيفية لنتائج القياسات المورفولوجية و  من خبلل كل ما سبق عرضوو 

  نستخمص بأنيا تتميز بثبات و صدق عاليين و موضوعية كبيرة ، مما يجعميا جيدة 
 صالحة لقياس ما وضعت ألجمو و مناسبة ألىداف البحث.و 
 (:11لتعميؽ عمى الجدوؿ رقـ )ا 4.1.2 

وظيفية -( الذي يمثل نتائج القياسات واالختبارات المورفو11من خبلل الجدول رقم )
باالعتماد عمى المتوسط الحسابي واالنحراف  ،القبمية والبعدية لمدراسة االستطبلعية 

المعياري ، كما يوضح معامل الثبات والصدق لكل االختبارات والقياسات المستخدمة 
( وعند مستوى الداللة 2-عند درجة الحرية ) ن 0.99حيث بمغ أكبر معامل ثبات 

( ىذا ما يوضح أن كل االختبارات 0.51) ( وأن القيمة الجدولية بمغت0.05)
والقياسات تتميز بثبات عالي ألن القيمة المحسوبة لكل االختبارات فاقت القيمة 

( كما 0.51( وبالتالي ىو أكبر من الجدولية )0.70الجدولية حيث كان أقل ثبات بمغ )
ىذا يبين أن جميع ( 0.99)( و0.83بمغ معامل الصدق مستويات عالية تراوحت بين )

 القياسات واالختبارات تتميز بصدق عالي. 
 الدراسة األساسية: 2.2

نيدف من خبلل دراستنا ىذه الى ايجاد أفضل الحمول العممية التي اىتم بيا العمم 
الحديث في مجال التدريب الرياضي عامة وكرة القدم خاصة و المتعمقة بعممية االنتقاء 

رحمة جد حساسة و ىامة في مشوار الموىوب حيث نسعى و اختيار المواىب ، وىي م
الى تسميط الضوء عمى الطريقة التي تتم بيا ىذه العممية و المتمثمة في تدعم عممية 
االختيار بالمبلحظة باختبارات وقياسات عممية مقننة تخص االختيار وفق بعض 
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تطمباتيا بتحديد وظيفية حسب خطوط المعب التي ليا مميزاتيا و م -المحددات المورفو
مستويات معيارية لمحكم عمى مستوى الموىوبين في تمك المحددات باستخدام برنامج 
حاسوبي يساعد في القيام بذلك و يعتبر بمثابة قاعدة بيانات تخزن فييا كل ما يتعمق 
بالموىوب من معطيات و يقوم كذلك بعممية االختيار بالقبول أو الرفض مع توجييو 

وظيفية المختارة في الدراسة وىذا كمو تدعيما -سب المحددات المورفوفي نقاط ضعفو ح
لعمل المدربين في الميدان بوسائل حديثة و لرفع مستوى الكرة المحمية قصد تحقيق 
النجاح ، ولتحقيق ذلك يتطمب من الباحث اتباع عدة خطوات عممية ممنيجة قصد 

 الحصول عمى نتائج مضبوطة و مقننة. 
 حث:منيج الب 1.2.2

ان منيج البحث ىو مجموعة من القواعد و األسس التي يتبعيا الباحث لدراسة المشكمة 
أنو  (1995)عمار بوحوش ، محمد محمود دنيات، لموصول الى الحقيقة حيث يشير 

"الطريقة التي يتبعيا الباحث في دراستو المشكمة الكتشاف الحقيقة" و منيج البحث 
)اخبلص محمد عبد المناسب لحل ىذه المشكمة ىو المنيج الوصفي ، حيث يقول 

أن المنيج الوصفي ىو اجراء من أجل  (2000الحفيظ ، مصطفى حسين باىي، 
 و بيانات و تفسيرىا بكيفية ارتباط ىذه البيانات بمشكمة الدراسة. ائقالحصول عمى حق

 مجتمع و عينة البحث: 2.2.2
سنة(  17-18سنة )  19يتكون المجتمع األصمي لمبحث من العبي كرة القدم تحت 

   نة بطريقة مقصودة يفرق من الغرب الجزائري القسم األول ، وتم اختيار الع 10من 
 عمدية وىي:و 

      الرابطة الجيوية سعيدة الرابطة الجيوية وىران 
    MCS  مولودية سعيدة ESMترجي مستغانـ 
  FCF فرندة فوز WAMوداد مستغانـ  
  MBHمولودية الحساسنة    MCO  مولودية وىراف 

  JSMT   شبيبة تيارت    ASMO  جمعية وىراف
  GSM  غالي معسكر WAT وداد تممساف 

 مف القسـ األوؿ في الغرب الجزائري( 10يبيف عينة البحث ) الفرؽ  (12) رقـالجدوؿ 
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 العبين في كل خط لعب ) دفاع  6العب من كل فريق بمعدل  18كما أنو تم اختيار 
 العب. 180وسط وىجوم( من البلعبين األساسين بمجموع 

 مجاالت البحث: 2-3
 المجاؿ البشري:  2-3-1

الوطني  مسنة ضمن بطولة القس 19العبي كرة القدم تحت تمثمت عينة البحث في 
 180أندية ، وبمغ العدد الكمي لمعينة  10األول لفرق الجية الغربية و التي عددىا 

العبا من البلعبين األساسيين في فرقيم الذين تدربون بانتظام و يشاركون في 
ذين ال يتدربون بشكل المنافسات مع اقصاء البلعبين الغير أساسيين في مناصبيم أو ال

 منتظم.
 ( مواصفات عينة البحث.13جدول رقم )
 الطول )سم( الوزن)كغ( العمر التدريبي عدد العينة خط المعب
 177.91 63.83 6.18 60 دفاع
 172.51 62.54 6.70 60 وسط
 177.21 64.87 6.50 60 ىجوم

 مواصفات عينة البحثيمثؿ ( 13جدوؿ رقـ )
    تم اجراء جميع القياسات و االختبارات بأماكن تدرب األندية المكاني:المجاؿ  2-3-2

حيث أننا أجرينا القياسات األنتروبومترية بقاعات بتغير المبلبس التابعة لممبلعب ، أما 
 االختبارات الوظيفية تم تطبيقيا بمبلعب تمرن األندية.

 تمثمت المدة الزمنية إلجراء البحث عبر المراحل التالية:المجاؿ الزمني:  3-3-3
 2016الى غاية ماي  2016انجاز الدراسة االستطبلعية األولية من فيفري  -
الى  09/09/2016أسبوع من  18انجاز الدراسة األساسية عمى طول  -
20/01/2017. 

شابية و ترتيبيا انجاز الدراسة النظرية و جمع المادة الخبرية من دراسات سابقة و م
، وعموما فان  2016الى غاية جوان  2016حسب خصوصيات البحث من جانفي 

 .2018و انتيت في أفريل  2016الدراسة بدأت من جانفي 
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 أدوات البحث: 2-4
 إلنجاز ىذا البحث تم استخدام بعض األدوات و ىي :

ابقة و المشابية االلمام بموضوع البحث نظريا من خبلل االستفادة من الدراسات الس -
ومن المصادر العربية و األجنبية ، المحاضرات ، الممتقيات العممية ، المجبلت ومن 

 األنترنيت. 
 استبيان موجو لمدربي الفئات الصغرى في كرة القدم. -
استمارة استطبلع لؤلكاديميين الباحثين المتخصصين بالجامعات و المعاىد   -
وظيفية المناسبة لعممية االختيار مع أىم -المورفواالستمارة تضم أىم المحددات )

تم االتفاق عميو بنسبة كبيرة التي تتمتع بصدق  (االختبارات و القياسات لكل محدد
 ثبات و موضوعية كبيرة و تمثمت فيما يمي: و 
 قياس طول الجسم والوزن. -
 .IMCقياس مؤشر الكتمة الدىنية  -
 ة و العضمية.قياس نسبة الكتمة الدىنية ، العظمي -
 .VO₂maxقياس نسبة االستيبلك األقصى لؤلكسجين  -
 .Ruffierاختبار القدرة االسترجاعية  -
 .C.Vقياس السعة الحيوية  -

 كما تطمب تنفيذ ىذه االختبارات و القياسات استخدام الوسائل التالية:
 .Balance d’analyse corporelleميزان طبي من نوع  -
 طول الجسم. مسطرة مدرجة لقياس -
 عبر الياتف الذكي أو الموحة الذكية. Luc légerتحميل اختبار  -
 (.bipصافرة يدوية ) -
 جياز سبيرومتر. -
 أوراق تسجيل النتائج الخام . -
 .Microsoft Word – Microsoft Excelجياز االعبلم األلي  -
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ومن خبلل   Microsoft Excelمجموعة من المعالجات االحصائية من خبلل  -
و برنامج التحميل االحصائي من خبلل حزمة البرامج  utilitaire d’analyseبرامج 

 .SPSSاالحصائية لمعموم االجتماعية 
 مساحة الممعب. –شواخص  –صافرة  –ميقاتي من النوع الجيد  04 -
المقاببلت الشخصية المباشرة : حيث قام الطالب الباحث بعقد لقاءات شخصية  -

مع رؤساء رابطات جيوية لكرة القدم ، مدربين مكونين فيديراليين و في مباشرة 
االتحادية ومع باحثين و أكاديميين من أساتذة و دكاترة متخصصين في كرة القدم 
بمعاىد التربية البدنية و الرياضية ، مع العبين دوليين قدماء ، مدربي كرة القدم لمفئات 

 سنوات عمل. 10الصغرى ذوي خبرة تفوق 
 الوسائؿ االحصائية : 2-5
  مقياس النزعة المركزية و يتمثل في المتوسط الحسابي ، الوسيط  –النسبة المئوية  -
 المنوال.و 
 مقياس التشتت يتمثل في االنحراف المعياري و المدى. -
 .²مقياس الداللة : اختبار حسن المطابقة كا -
 ل بيرسون.مقياس العبلقة بين المتغيرات ) االرتباط( ، معام -
 معامل االلتواء. –الصدق الذاتي  -
 منحنى توزيع البيانات و يتمثل في منحنى التوزيع الطبيعي . -
الدرجات المعيارية وتمثمت في الدرجة التائية ، الدرجة الميئية و المستويات  -

 المعيارية.
بلل و إلجراء كل العمميات االحصائية تم استخدام برنامج التحميل االحصائي من خ

 .SPSSحزمة البرامج االحصائية لمعموم االجتماعية 
 الضبط االجرائي لمتغيرات البحث: 2-6
 المتغير المستقؿ: 2-6-1

 وظيفية. -المحددات المورفو
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 المتغير التابع: 2-6-2
 البرنامج الحاسوبي. –سنة  19الفئة تحت  –خطوط المعب  –االختيار 

 المستخدمة في الدراسة:مواصفات االختبارات و القياسات  7 -2
 القياسات األنتروبومترية و المورفولوجية: 2-7-1
 (2001)محمد حسف عالوي، محمد نصرالديف رضواف،  نقبل عنقياس الطوؿ:  2-7-1-1

 ىو قياس طول القامة. الغرض مف االختبار::
م ، مجيز بمسطرة 2قائم خشبي مدرج بالسنتيميترات عمى طول األدوات الالزمة: 

 سم.  20متحركة عميو و ممتد ل 
يقف المختبر مع استقامة جذعو و النظر لؤلمام و من ثم تثبيت  مواصفات األداء:

 الموحة المتحركة فوق رأسو لتسجيل طول القامة بالسنتيمتر.
 لركبتين.يجب نزع األحذية و عدم رفع ا توجييات االختبار:

 قياس الوزف:  2-7-1-2
 ىو قياس وزن الجسم.مف االختبار: :  الغرض

 .balance d’analyse corporelleميزان طبي من نوع األدوات الالزمة: 
يقف المختبر بقرب الميزان حافي القدمين ، وبعد اعطاء االشارة من  مواصفات األداء:

وبعد  Vطرف الميزان الرقمي ، يصعد المختبر بيدوء ويضع قدميو عمى شكل حرف 
ثواني يسجل الميزان وزن المختبر ويظير عمى الشاشة بالكمغ ، مما يسمح  5مدة 

 لممختبر بالنزول .
الثقيمة ، الصعود حافي القدمين ، وضع الميزان  يجب نزع المبلبستوجييات االختبار: 

فوق أرضية مستوية و ممساء ، االلتزام باليدوء و الثبات وعدم التحرك فوق الميزان 
 الطبي ، الصعود و النزول ال يتم اال باإلشارة الرقمية المؤشرة عمى شاشة الميزان.

 
 
 

 ( الميزاف الطبي03الشكؿ رقـ )
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 ىنية ، العظمية و العضمية:قياس الكتمة الد 2-7-1-3
 قياس نسب الكتل الثبلث ) الدىنية ، العظمية و العضمية(. مف االختبار: الغرض

 .balance d’analyse corporelleالميزان الطبي الرقمي من نوع  األدوات الالزمة:
يتم تسجيميا عمى ذاكرة الميزان ، يقف  بعد أخذ طول المختبر وعمره ، مواصفات األداء:

ثواني بعيا تدون جميع النسب عمى  5المفحوص حافي القدمين فوق الميزان لمدة 
 شاشة الميزان الطبي ، وعمييا ينزل المفحوص بيدوء.

نزع األحذية والمبلبس الثقيمة ، أخذ أعمار و أطوال المختبرين قبل  توجييات االختبار:
مختبر في ذاكرة الميزان الطبي الرقمي بالتسمسل لربح  12وين اجراء االختبار ، تد

 مختبر بصورة متتالية لربح الوقت والجيد. 12الوقت ، اجتياز 
 االختبارات الوظيفية:  2-7-2
 Luc léger navette: (Alexander Dellal, 2008)اختبار  2-7-2-1

و السرعة VO₂maxقياس نسبة االستيبلك األقصى من األكسجين الغرض مف االختبار: 
 .VMAالقصوى اليوائية 
ممعب ، قاعة ، أقماع ، جياز ميترونوم ، تحميل االختبار عبر الياتف األدوات الالزمة: 

 الذكي أو الموحة الذكية ، صافرة ، بطاقة تسجيل لتدوين النتائج مباشرة.
 األداء:  مواصفات

ياب لمسافة  -  متر بالتدرج في رفع االيقاع كل دقيقة. 20ىو اختبار جري ذىاب وا 
كمم  0.5كمم/ سا ، ثم تبدأ في الصعود تدريجيا بمعدل  8سرعة االنطبلق تبدأ عند  -

/ سا كل دقيقة في كل مرة  وعميو يشترط عمى المفحوص بوضع رجمو خمف الخط 
 تي.عند كل اشارة من المنبو الصو 

نياية االختبار بالنسبة لممفحوص تكون عند عدم قدرتو عمى مسايرة االيقاع  -
) متر لمرتين متتاليتين  20المفروض عميو وعدم قدرتو عمى الوصول لخط النياية 

 ينسحب من المنافسة(.)
 يتم حساب آخر مرحمة من ايقاع الجري لممفحوص عند انسحابو من المنافسة. -
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دقائق ، االنسحاب مباشرة  5االحماء الخفيف قبل بدء االختبار مدة  توجييات االختبار:
 بعد عدم المحاق مرتين متتاليتين.

 
 
 
 
 

       
 
 Luc léger navetteاختبار ( مواصفات 04) رقـالشكؿ الشكؿ   
 Ruffier: (jean-luc cayla et Rémyاختبار القدرة االسترجاعية روفييو  2-7-2-2 

Lacrampe, 2007) 
 قياس القدرة االسترجاعية وكفاءة القمب لتحمل الجيد.الغرض مف االختبار: 

جياز ايقاع )ميترونوم( ، تحميل االختبار عمى الياتف الذكي أو الموحة األدوات الالزمة: 
 الذكية ، ميقاتي ، صافرة  بطاقة تسجيل .

بدء االختبار نقيس نبض القمب في حالة راحة في وضعية  قبلمواصفات األداء: 
( ، يقوم البلعب بالوقوف و الرجمين متباعدتين قميبل ، حسب اشارة p₁جموس)

ثنية عمى  30ب  الفاحص ، البلعب يقوم بالثني لمرجمين حسب ايقاع الميترونوم
ثانية ، حيث تممس عضبلت المؤخرة عقبي األرجل ، مع أن  45األرجل في وقت 

ضربة في الدقيقة ، ثم نقوم بقياس النبض بعد  80الميترونوم يضبط عمى ايقاع 
( في وضعية جموس ، ثم بعد دقيقة من التوقف من p₂التوقف مباشرة من االختبار )

 (.p₃االختبار)
انطبلقا من ثبلث قياسات لنبض القمب ، روفييو يقترح معادلة تسمح تحميؿ النتائج: 

 أصناف . 5بترتيب البلعبين في 
 R=( P1 + P2+P3)- 200/10مؤشر االستعداد أو مؤشر روفييو:    -
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 = ممتاز 0أقل من      :1المجموعة
 = جيد جدا 5 – 0    :2المجموعة 
 = جيد 10 – 5    : 3المجموعة
 = متوسط 15 – 10    :4المجموعة 
 .= ضعيف 15أكبر من     :5المجموعة 

 الدراسة المقارنة لمنبضات القمبية الثالث تعطي معمومات ىامة:
مرتفع قميبل ، االختبار يكون عادي و ارتفاع نبض القمب  P2مرتفع ،  P1اذا كان  -

 في الراحة ممكن ناتج عن بعض العادات أو بعض الوظائف.
مرتفع كذلك ، االسترجاع يكون جزئي  P3مرتفع قميبل و  P2عادي ،  P1اذا كان  -

 و الذي يؤكد عمى التعب أو عمى تكيف سيء لمتمرين البدني.
كذلك مرتفع ىو دليل عمى االرىاق و التدريب  P3و  P2مرتفع ،  P1اذا كان  -

 .(2014فتحي، )دربال الزائد و يؤكد عمى البلستعداد لمتدريب. نقبل عن 
 
 
 
 
 

  Ruffierروفييو  مواصفات اختبار (05الشكؿ رقـ )
 (:(C.Vقياس السعة الحيوية  2-7-2-3

 قياس حجم اليواء عند الزفير بعد أخذ أقصى شييق.الغرض مف االختبار: 
 ، ماسك أنف ، بطاقة تسجيل. Spirometreجياز سبيرومتر األدوات الالزمة: 

يبدأ العمل باستعداد البلعب و ذلك بمسك األنبوب المطاطي المربوط مواصفات األداء: 
بالجياز و يقوم الرياضي بتنفس عميق مرتين أو ثبلث من وضع الوقوف أمام الجياز 
و بعدىا يأخذ شييقا عميقا لكي يستطيع دفع أقصى زفير بقوة داخل األنبوب المخاط 

م من ىواء الزفير عن طريق مع ضرورة وضع ماسكة لؤلذن لكي ال تسمح بخروج قس
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األنف و في ىذه المحظة يتم تسجيل القيمة من الجيد االلكتروني مباشرة و تدل القيمة 
عمى حجم اليواء الزفير بالمتر ، وبعد انتياء المحاولة األولى تعطى لبلعب استراحة 

دقائق لكي يستعد ألداء المحاولة الثانية وبعد ذلك يتم حساب المحاولة  3لمدة 
 .(2017)عقبوبي حبيب، ألفضل. نقبل عن ا

ضرورة التنفس العميق مرتين أو ثبلث مرات قبل الزفير ، وضع  توجييات االختبار:
 الماسك جيدا في األنف.

 
 
 

 
 
 

 ( مواصفات قياس السعة الحيوية 06الشكؿ رقـ )
 
 :المستخدمة في البحث   الوسائؿ االحصائية 2-8
إن ىدف الدراسة اإلحصائية ، ىو محاولة التوصل إلى مؤشرات كمية ذات داللة    

قد استعمل حكم عمى مدى صبلحية الفرضيات ، و تساعدنا عمى التحميل و التفسير و ال
 لحساب كل من : Excelنظام  الطالب الباحث
 * النسبة المئوية

  ²* اختبار حسن المطابقة كا
 * المتوسط الحسابي

 االنحراف المعياري * 
 * الوسيط 

 * معامل اإللتواء
 برسون() * معامل اإلرتباط
 . * الدرجة المعيارية
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 * المستويات المعيارية. 
 * الدرجة المعيارية:

ىي قيم تحويل الدرجات الخام وتستخدم في مقارنة مستوى أداء فرد معين بمستوى  
انحراف أي درجة عن المتوسط أداء المجموعة التي ينتمي إلييا وذلك عن طريق 

الحسابي لتمك المجموعة إذ إن درجة الفرد التي يحصل عمييا في اختبار ما ) الدرجة 
الخام ( ليس ليا معنى بحد ذاتيا وال تصمح لممقارنة مع درجتو في اختبارات أخرى أو 
مع درجة شخص أخر عمى االختبار نفسو أو عمى اختبارات أخرى إال إن يتم تحويميا 

لى درجات معياريو فالمعايير إذن ميمة ألنيا عبرت عن كيفية أداء اآلخرين عمى إ
 .(2016)سمماف الجنابي،  االختبار فتوفر بذلك أساسا لممقارنة .

             
                    50+10×(س  –س  )=      ت

 ع              
 ن :أإذ  
 المعيارية التائية المعدلة    الدرجة ت = 

 س = المتوسط الحسابي لمدرجة المعيارية التائية   
 ع= االنحراف المعياري.

 في حالة الزمن تعكس المعادلة بحيث تكون:
                                                   50+10×س(  -س   )=   ت

 ع              
 : المستويات المعيارية*

تقييم  نسعى الى اعداد مستويات معيارية من أجل تحقيق ىدف البحث والمتمثل في
 حيث وظيفية ، -المورفو المحددات البلعبين حسب خطوط المعب في بعضمستوى 

" في تعيين المستويات  استخدم الطالب الباحث طريقة التوزيع الطبيعي " كاوس
المعيارية اذ أنو يعد من أكثر التوزيعات شيوعا في ميدان التدريب الرياضي ، ألن 
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كثيرا من الصفات و الخصائص التي تقاس في ىذا المجال يقترب توزيعيا من التوزيع 
 الطبيعي . اذ افترض الطالب الباحث أن إنجاز العينة في جميع مفردات االختبار 

 يعا طبيعيا .يتوزع توز 
درجة ومن كل  21مستويات يكون لكل مستوى  5ومن أجل تقسيم المجال عمى 

 ( انحراف معياري.2.1مستوى الى مستوى )

 
 

  

 

 

 
  
 
 

المقررة ليا يوضح تقسيمات المستويات المعيارية والدرجات المعيارية والنسبة  (70) الشكؿ رقـ
 .في التوزيع الطبيعي

( أقسام 5( يبين الدرجات المعيارية في المنحنى الطبيعي المقسم الى )07الشكل رقم )
 ( وحدة و تقسيمات المستويات المعيارية المستخدمة بالبحث 1.2طول الواحدة منيا )

من أجل وضع الدرجات المعيارية تم تحويل الدرجات الخام الى درجات معيارية لكل و 
( درجات معيارية 6وظيفية و بقسمة المدى )-متغير من المتغيرات المحددات المورفو

 الباحث ) جيد جدا ، جيد ، مقبول عمى خمسة مستويات معيارية اختارىا الطالب
ضعيف ، ضعيف جدا ( ، عوض ستة مستويات معيارية المحددة في قانون التوزيع 

( من الدرجات المعيارية 1.2الطبيعي ) توزيع كاوس( حيث يكون لكل مستوى مدى )
( درجات في التقسيم المئوي لمدرجات المعيارية المعدلة ، و بيذا الشكل 04تقابل ) التي
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قام الطالب الباحث بتغيير النسب المحددة في توزيع الطبيعي )كاوس( الى نسب جديدة 
 (.07تتبلءم مع مستوى البلعبين . كما ىو موضح في الشكل رقم )

 تصميـ البرنامج الحاسوبي: 2-9
ميم وبناء ىذا البرنامج الحاسوبي في بحثنا ىذا الى بمورة العمل نيدف من خبلل تص
وجعميا في برنامج قادر عمى تخزين البيانات   في ىذا البحث اليياوالنتائج المتوصل 

عممية اختيار البلعبين وفق بعض القيام بكما يقوم بعممية التقويم والتصنيف ثم 
 نة.س 19وظيفية لمعينة تحت  -المورفو لمحدداتا

 األدوات التالية: ولتصميم البرنامج الحاسوبي المقترح تم استخدام
 لغة البرمجة: 2-9-1

  AGL التابع لورشة البرمجيات الذكية Windev Version 22تم استخدام 
والمتخصصة في تطوير التطبيقات   pc softوالمؤسس من طرف الشركة الفرنسية 

 (windows xp , vista, 7, 8,10 )) windows serverالمعموماتية ومنيا نجد 
حيث تستعمل لغتيا  ( (.linux et Javaوكذلك (2003,2008,2012,2016

 .((WLangageالخاصة بيا اسميا 
 نظاـ االستغالؿ: 2-9-2

الذي يعتبر آخر اصدار   Windows 10 (32 BIT)قمنا بانشاء وتطوير البرنامج 
من طرف الشركة األمريكية  المطور Windows NT من عائمةلمنظام استغبلل 

Microsoft. 
 الكومبيوتر: 2-9-3

 الكومبيوتر الشخصي المستعمل لتطوير البرنامج الحاسوبي فيو المميزات التقنية التالية:
 (.(Processeur Intel Pentium B960  2.2GHZ انًؼانج انحاسىبي -

 .Mémoire vive RAM : 4GB انحيت انذاكزة- 

 .Hard Disk (disque dur) : 500 GBانقزص انصهب - 
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 طريقة التطوير: 2-9-4
و هٍ انطشَقح انًسرخذيح نرظًُى واَشاء تشَايج انُظاو انًؼهىياذٍ انخاص ترسُُش الػثٍ كشج انقذ

 .8791انًىجىدج يُز  Meriseؽشَقح 

 :Modèle conceptuel des données ( MCD ) نموذج تصميـ المعطيات  2-9-5

 MCD( يبيف نموذج تصميـ المعطيات 08الشكؿ رقـ )
 ولتحقيق ذلك قمنا باتباع الخطوات التالية:

اليدف العام والرئيسي الذي نسعى من خبلل ىذا البرنامج الحاسوبي تحقيقو تحديد 
والمتمثمة خارطة الطريق التي نتبعيا  تكون بمثابةحتى يا والعينة التي سيتم العمل مع

بدءا في تقديم صورة عامة حول كيفية تشغيل وعمل ىذا البرنامج الحاسوبي المقترح 
والمصممة بامتياز من طرف  بكيفية الدخول والبحث والخروج عبر مختمف النوافذ

 ميندس متخصص في االعبلم اآللي.
المتعمقة بطريقة حساب نسبة مختمف المعادالت االحصائية  بإدماجوبعدىا قمنا 

(Vo₂max  ،Ruffier ،IMC ).... والتي تسمح بإعطاء النتيجة النيائية مباشرة والتي
سيل العممية عمى المدربين وحتى البلعبين لمفئة لت ختيارالتقويم واالنستطيع بواسطتيا 

 وطباعة فرز، ، وكذلك لو ميام متعددة من تخزين ، حذف ، طبع  سنة 19تحت 
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   ) عربية  مخططات بيانية بمختمف األشكال ، كما يمكن استخدامو بعدة لغات وتقديم 
 فرنسية وانجميزية(.

، واضح ىذا البرنامج المقترح يحتوي عمى عدة ميام متعددة حيث أنو سيل االستعمال 
يمكن فيو من تعديل تركيبة مكونات قاعدة  أي (dynamique)متحرك و وبسيط 

من تاريخ ميبلد البلعب ، كما أنو مفتوح  البيانات مع الحفاظ عمى المعمومات السابقة
(ouvrable)  في نفس المحددات وبتواريخ يمكن استخدامو مع عدة عينات أخرى أي

كما  word ,excel,pdfمختمفة ، كما أنو عند الطباعة يسمح بالبحث واالرسال نحو
ضاحات أخرى أو يتعميقات وا بإدراجيمكن من االرسال عبر االيميل ويسمح 

 امضاءات.
 كبرىا ليذا البرنامج الحاسوبي المقترح:بتقديم أىم النوافذ وأسنقوم عميو و 
 الصفحة الرئيسية: -1

لبلتحادية  شعارين الرئيسيينوعمييا ال تحتوي عمى صورة مكبرة لخريطة الجزائر
المشرف والمشرف اسم الطالب الباحث ، ،  االفريقية لكرة القدم دراليةنفوالك الجزائرية

 نجد فييا عدة نوافذ يمكن الولوج منيا مباشرة وتتمثل في:المساعد و 
Fichier -:  اختيار الطبيعة لمطباعة ، تأكيد  حفظ البياناتأي ممف وبو يمكن ،

 .العربية ، الفرنسية واالنجميزية()  الخروج من البرنامج وتغيير المغة المستعممة
- ligues,clubs,entraineurs ,joueurs يمكن من خبلليم الولوج الى قائمة :

معطيات جديدة ، البحث والفرز  فييم ، ادراجاألندية والرابطات  المدربين، ، البلعبين
 والطباعة.، ادراج مخططات بيانية وكذلك القيام من خبلليم بالحذف أو التعديل المقدم 

( vomax,ruffier,imc,c.v et les masses) وظيفية: -مختمؼ المحددات المورفو -
ادراج جميع القيم لكل  البلعب ، اختيار يمكن من خبلليا القيام بالفرز، التعديل ،

 الطباعة ، الحذف و المخطط البياني.  ادراج العب جديد ، العب عمى حدى ،
- Aide: .تحتوي عمى الدليل الخاص الستخدام البرنامج 
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 الرئيسية لمبرنامج الحاسوبيواجية ( تمثؿ ال09الصورة رقـ )

Table des joueurs -2: حيث تعتبر القمب النابض لمبرنامج  قائمة البلعبين
 يمكن من خبلليا القيام بعدة ميام. روتحتوي عمى عدة أزرا الحاسوبي المقترح

Nouveau :العب جديد. إلدراج 
Modifier :تعديل معمومات البلعب أو في النتائجو  غييرلمت. 

Supprimer :.لمحذف 
 شريط األدوات الموجود عمى واجية الصفحة القيام بميام متعددةكما يمكن من خبلل 

ما فيتاح لك  كل عمود من الجدولعمى العدسات الموجودة في رأس د الضغط وذلك عن
 :يمي
 يتم: عمى الزر األيسر لمفأرة عمى رأس كل عمودعند الضغط  *
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في حال وجود العمود العددي  أو العكس كبر الى األصغرب ) من األالبحث والترتي -
( أو A-Z)، ي( يتم الترتيب والفرز من )أ الى  وجود حقل فيو حروفوفي حالة 

 العكس.
 اظيار واخفاء الحقول. -

 عمى رأس كل عمود يتم:* عند الضغط عمى الزر األيمن لمفأرة 
 البحث والفرز المتقدم. -

 * عند الضغط في وسط الجدول بالزر األيمن:
 اظيار واختفاء األعمدة حسب االختيار. -
 .Excelو Wordارسال المعطيات نحو  -
 المخطط البياني.الطباعة و رسم  -

 المعني يتماحدة في خانة البلعب أليسر في وسط الجدول مرة و لزر ا* عند الضغط با
 التعديل الجزئي في المعمومات.

 التعديل الكامل. يمكن اجراء أليسرلزر اعند الضغط مرتين با* 

 
 

 ( تمثؿ قائمة الالعبيف في البرنامج الحاسوبي.10الصورة رقـ )
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3- fiche joueur: تحتوي عمى أىم ما يتعمق بالمعمومات الشخصية  بطاقة البلعب

لبلعب وىي واضحة في الصورة مع صورتو الشخصية حيث يمكن من خبلل ىذه 
وظيفية ويمكن  -في المحددات المورفوالنافذة الولوج مباشرة لمعمومات البلعب ونتائجو 

األزرار عبر  تأكيد المعمومات ، حفظ المعطيات، الطباعة ، الحذف والتغييركذلك 
 .الموجودة عمى يمين الصورة

 

 
 ( تمثؿ بطاقة الالعب في البرنامج الحاسوبي.11الصورة رقـ)

 
4- recherche et filtrage : القيام بالفرز والبحث عن يمكن عبر شريط األدوات

اسم  )باستخدام المعطيات التالية وىي  فرديا أو جماعيا المعطيات الخاصة بالبلعبين
النتيجة اعطاء التصنيف و مع  (والجيويةالبلعب ولقبو واسم النادي والرابطة الوالئية 
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النيائية في االختيار ، كما يمكن استخداميا كل عمى حدى أو بتركيب معطيات مع 
 أخرى أو لجميع المعطيات في نفس الوقت.

 اشرة.تسمح باالختيار مب سمية لمبلعبينالقائمة األساسية تحتوي عمى القائمة اال -
ويتمثل في الترتيب والفرز يكمل البحث المتطور وجود عدسات في شريط األدوات  -

 والبحث عمى حسب العمر، الوزن ، تواريخ االختبارات والوضعية.
- Filtrer، الرابطة  : تسمح بفرز وتأكيد االختبار) حسب خطوط المعب ، النادي

 والنتيجة(.
 

 
 نافذة البحث والفرز في البرنامج الحاسوبي( تمثؿ 12الصورة رقـ)

 
حيث تحتوي كل   Vo₂max,Ruffier,IMCاتمثال الختبار القياسات: نتائج نافذة  -5

، ويوجد تحت الصورة عدة أسيم تدل نافذة عمى المعمومات الشخصية لبلعب وصورتو 
 عمى ما يمي:

 البلعب األخير في القائمة. الىمباشرة  لتوجولك بالى اليمين تسمح سيمين ا  ˃˃



 منيج البحث واجراءاتو الميدانية                             الفصؿ الثاني

124 
 

 الالعب األول فً القائمة. الىمباشرة  توجهتسمح لك بال سهمٌن الى الٌسار  ˂˂

 .suivantيسمح بتسجيل البلعب البلحق    ˃
 .précédentالسابق  البلعبتسمح بتسجيل    ˂

 :وىي دراج والتعديلكما تحتوي عمى أزرار ذات أىمية في عممية اال
- nouveau، حيث يتم فييا ادراج قيمة أي اختبار وفييا  : وىي األىم في النافذة

 مع الترتيب والتصنيف واعطاء النتيجة النيائية. اتمقائيالحساب  بإنجاز البرنامجيقوم 
- modifier بتحيين : تسمح بتعديل قيم االختبارات وبمجرد التعديل يقوم البرنامج

 رتيب المحصل عميو.القيمة والحساب التمقائي والت
- valider.لتثبيت القيم وتعديميا مباشرة في الجدول : 

    السن  كما يوجد في داخل النافذة قيم كل اختبار أو قياس ، تاريخ االجراء ، النقطة ،
(Age) ثناء االجراء وىو متحرك أdynamique  يسمح بإعطاء سن البلعب مباشرة

كما يعطي مباشرة وعمى الواجية  وبالتدقيق ) السنة ، الشير واليوم( من تاريخ االجراء
 التقويم والنتيجة النيائية في االختيار بالرفض أو القبول في ذلك المحدد.

 

 
  .لالعب vo₂max( تمثؿ نموذج لنتائج اختبار13الصورة رقـ )             
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 لالعب. Ruffierموذج لنتائج اختبار ( تمثؿ ن14رقـ )الصورة 

 

 
 لالعب. IMC( تمثؿ نموذج لنتائج قياس 15الصورة رقـ )
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يسمح بتقديم كل المعطيات من نتائج المعب أو خطوط المعب فرديا  المخطط البياني: -6

أو  من خبللو تغيير نوع المنحنىبعرض جميل ، كما يمكن وجماعيا بشكل دقيق و 
المخطط من حيث الشكل ) أعمدة ، دوائر ، مثمثات ، رادار( وذلك بالضغط عمى الزر 

 األيمن.
 

 
 .بياني حسب خط المعبنموذج لمخطط  ( توضح16الصورة رقـ ) 

 
 صؼىباث انبحث : 2-01

خالل قُايُا تإجشاء هزا انثحث انًرؼهق ترطثُق تؼغ االخرثاساخ و انقُاساخ يٍ 

سُح ألَذَح انغشب انجضائشٌ انًسرىي األول  87ػهً انؼُُح ذحد وظُفُح  -انًىسفى

 ذؼشع انثاحث نؼذج ػشاقُم طؼثد يٍ يهًره و ًَكٍ حظشها فًُا َهٍ :

 فٍ انثشَايج انحاسىتٍ فٍ يجال انرذسَة انشَاػٍ . *َقض فٍ انًشاجغ و خاطح
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كانًُضاٌ انطثٍ و جهاص  االخرثاساخػذو ذىفش تؼغ األجهضج انخاطح تانقُاساخ و *

 تانؼذد انكافٍ يا ساهى ذغُُش يىاػُذ اجشاء االخرثاساخ . انسثُشويرش

   *يشكم اإلذظال يغ األَذَح و ػذو االَؼثاؽ فٍ احرشاو انًىاػُذ يٍ ؽشف اإلداسج 

 و انالػثٍُ فٍ تؼغ األَذَح .

 .كرظاظ*ػذو ذىفش انًالػة ػهً يساحاخ كافُح إلجشاء االخرثاساخ يٍ جشاء اال

او تؼذ  فٍ َهاَح انُىو)*اجشاء اإلخرثاساخ فٍ ذىقُد غُش يُاسة يغ تؼغ األَذَح 

 . (اجشاء انرذسَثاخ تحجح انرحؼُش نهًُافسح
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 الخاتمة:

ذلك بإبراز المنيج المتبع ، العينة  ث بضبط الخطوات الرئيسية لبحثو و اىتم الباح
تطبيقيا  و كيفية اجراءىا القياسات و ديد أىم االختبارات و بتحاألدوات المستخدمة و ذلك 

كما ساىمت الدراسة االستطبلعية في تشكيل نظرة مسبقة حول المدة الزمنية البلزمة 
القياسات عمى األسس العممية لبلختبارات و  لتطبيق الدراسة األساسية لمحصول

ىداف البحث وفرضياتو المستخدمة و لكسب فكرة حول المعالجات االحصائية وفقا أل
مع ذكر أىم الصعوبات التي صادفتنا في بحثنا ، وىذا كمو لرغبة منا في تقديم قاعدة 
     بحث تكون بمثابة مرجعية تبنى عمييا البحوث المستقبمية لبلستفادة من محاسنيا 

 تفادي أخطائنا.و 
و متغيراتو وعموما تم ضبط كل خطوات البحث االجرائية بما يتناسب و طبيعة البحث 

 لتحقيق أىداف البحث المرجوة.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

تحلٌل           عرض و

 مناقشة النتائجو
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:ولىعرض وتحميؿ نتائج الفرضية األ  1.3  

وتحميميا الى معرفة ىل ىناك فروقات ذات  ولىنيدف من خبلل نتائج الفرضية األ
داللة احصائية بين بعض المحددات المورفولوجية و الوظيفية عند العبي كرة القدم 

سنة بين خطوط المعب الثبلث إلجراء عممية االختيار. 19تحت   
و تحميؿ نتائج المحددات المورفولوجية :  ضعر  1.1.3  

:الطوؿ  1.1.1.3  
دفاع  )بيف خطوط المعب الثالث  طوؿ الجسـ(: عرض وتحميؿ نتائج مؤشر  14جدوؿ رقـ )

( باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ألقؿ فرؽ داؿ.  وسط و ىجـو

   
 أقم فزق دال اخخبار ححهيم انخبايٍ األحادي

خطىط 

 انهؼب
ٌ 

 

X ± S 
 يجًىع انًزبؼاث

درجت 

 انحزيت
 انذالنت ف

 يقارَت يخؼذدة

انفزق بيٍ  انهؼب خظ

 انًخىسطاث
 انذالنت

 60 خظ انذفاع
177.91                

±          
3.42 

بيٍ             

 انًجًىػاث
1034.8 2 

23.4 0 

 وسظ     دفاع 

 

 هجىو

*5.40000 
                  
         

70000 

000         
               

     000 

 60 انىســـــظ
172.51               

±           
4.40 

داخم       

 انًجًىػاث
3913.75 177 

    دفاع  وسظ  

 
 

 هجىو

*5.40000 
                  
                

4.70000 

 
000         

               
  

 
   000 

 60 انهجــــىو
177.21               

±           
5.9 

 179 4948.55 انًجًىع

 دفاع   هجىو

 

 

 وسظ

70000       
                  
                  

 *4.70000 

416  
               

   000 

X :المتوسط الحسابي .Sدال احصائيا عند مستوى  *: : عدد البلعبين في كل خط لعب.فالمعياري.  : االنحراف
 0.05مستوى الداللة    غير دال احصائيا. عند: NS 0.05الداللة 

( نتائج مؤشر الطول لخطوط المعب الثبلث )الدفاع ، الوسط 14يوضح الجدول رقم )
حيث أن قيمة ف ىي  واليجوم( باستخدام اختبار تحميل التباين ألقل فرق دال

عند  0.05من مستوى الداللة  . وىي أقل000وقيمة داللة االختبار ىي  23.400
( ، وبالتالي نقبل الفرض البديل و نرفض الفرض الصفري أي 177-02درجة الحرية )
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ونستنتج أن ىناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات   ₃X≠₂X≠₁Xن أ
 البلعبين حسب خطوطيم في مؤشر الطول.

المحددات ( نبلحظ بأن مؤشر الطول في 14من خبلل نتائج الجدول رقم )
سنة،  19المورفولوجية يعتبر ميم في عممية االختيار بالنسبة ليذه الفئة العمرية تحت 

ن الفروقات كانت لصالح العبي خط الدفاع واليجوم مقارنة أحيث دلت النتائج عمى 
نو وجد أحيث  (2014)درباؿ فتحي،   ببلعبي خط الوسط، ىذا ما توصل اليو

فروقات في مؤشر الطول بين البلعبين حسب خطوط المعب لصالح العبي اليجوم ، 
الذي توصل الى ايجاد فروقات في  (Houar abdelatif, 2015)وكذلك دراسة 

الطول حسب خطوط المعب وكان العبي خط الدفاع ىم األكثر طوال ثم العبي خط 
 ,Cazorla G)وبعدىا اليجوم ، بينما أظيرت النتائج التي توصل الييا  الوسط 
الدفاعي ، أن حراس المرمى ىم األطول ثم المدافعين وبعدىا العبي الوسط   (2006

أن ىناك فروق ذات  في دراستو الى (2017)عقبوبي حبيب ،  توصل كذلك  بينما
)مركز محور الدفاع( بمتوسط  داللة بين مراكز المعب في الطول ولصالح المدافعين

 . 179.55قدر ب 
أما عند مقارنة النتائج في مؤشر الطول بين كل خط لعب وخط أخر باستخدام اختبار 
التباين ألقل فرق دال ، تظير النتائج بأن ىناك فروقات ذات داللة احصائية بين 

  5.4000الخطوط الثبلث )دفاع، وسط وىجوم( وىي لصالح العبي خط الدفاع ب 
 0.05وعند مستوى الداللة  000بقيمة الداللة  4.7000ثم العبي خط اليجوم ب 

، أما بين خط اليجوم وخط الوسط فكانت لصالح  )177-02(عند درجة الحرية 
 .4.7000العبي خط اليجوم ب
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 المقارنة بيف المتوسطات الحسابية لمخطوط الثالث في مؤشر الطوؿ. الدراسة يبيف (17) رقـالبياني الشكؿ 

( وفي تحميل نتائج العينة حسب الخطوط الثبلث في 17) رقمالشكل البياني من خبلل 
مؤشر الطول وباستخدام اختبار التحميل التباين يظير بأن العبي خط الدفاع ىم 

± 177.21 )بعدىم العبي خط اليجوم ب ثم)  3.42±177.91 (األكثر طوال بمعدل
، ويفسر الباحث ذلك ) 4.40±172.51(وفي األخير العبي خط الوسط ب  )5.9

بأن مؤشر الطول في المحددات المورفولوجية جد ىام و ضروري في عممية االختيار 
البلعبين في خط الدفاع وخاصة في المحور، كما أنو ميم جدا لبلعبي خط اليجوم 

في الصراعات اليوائية وفي الكرات الثابتة ) دفاعا وىجوما( حيث تشير  وذلك لمتغمب
أن نسبة التفوق في الكرات اليوائية في (Dellal alexandre, 2008) دراسة 

% وبعدىا العبي الوسط الدفاعي 61.48البطولة االسبانية كانت لصالح المدافعين ب
ت في البطولة األلمانية لصالح المدافعين المحوريين بنسبة % ، بينما كان48.99ب
)نوار عبد اهلل حسين البلمي، أكده  % وىذا ما50% والوسط الدفاعي بنسبة 62

الى أن ىناك فروقات فردية بين البلعبين حسب خطوط المعب في الطول  (2007
 ,Chiban samir)كمؤشر لبلنتقاء ومؤثر عمى أداء البلعبين. كما أوصى  
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بضرورة ايجاد البروفيل الخاص بالبلعب الجزائري وخاصة في مؤشر الطول  (2010
ما يؤكد أىمية مؤشر الطول كمحدد مورفولوجي ىام بالنسبة لخطي الدفاع واليجوم ،

حيث يرى بأن  1987دوفورالختيار العبي خط الدفاع واليجوم ، ووافق عمى ذلك 
كل مركز لعب يشرك فيو بروفيل مورفولوجي مرتبط مباشرة مع دور و ميام البلعب 

 في الميدان.

 :الوزف -2-1-1-2
دفاع  وسط )(: عرض وتحميؿ نتائج مؤشر الوزف بيف خطوط المعب الثالث  15) جدوؿ رقـ 
( باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ألقؿ فرؽ داو   ؿ.ىجـو

   
 إخخبار أقم فزق دال ححهيم انخبايٍ األحادي

خطىط 

 انهؼب
ٌ 

X ± S 

 
 يجًىع انًزبؼاث

درجت 

 انحزيت
 انذالنت ف

 يقارَت يخؼذدة

 خظ انهؼب
انفزق بيٍ 

 انًخىسطاث
 انذالنت

خظ 

 انذفاع
60 

63.83               
±             

7.11 

بيٍ             

 انًجًىػاث
163.925 2 

1.532 
219 
NS 

دفاع  وسظ                     

 هجىو
1.28833                                    
1.04500 

336                              
435 

 60 انىســـــظ
62.54               

±           
6.89 

داخم       

 انًجًىػاث
9472.125 177 

وسظ  دفاع                  

 هجىو
1.28833                                  
2.33333 

336                                 
082 

 60 انهجــــىو
64.87           

±        
7.89 

 179 9636.05 انًجًىع
هجىو    

دفاع                   

 وسظ

1.04500                                   
2.33333 

435                              
082 

X :المتوسط الحسابي .Sدال احصائيا عند مستوى  *:: عدد البلعبين في كل خط لعب. فالمعياري.  : االنحراف
 0.05غير دال احصائيا. عند مستوى الداللة : NS 0.05الداللة 

 تحميل ( تظير النتائج الخاصة بمؤشر وزن الجسم باستخدام15من خبلل الجدول رقم)
التباين األحادي حيث ال توجد فروقات ذات داللة احصائية بين خطوط  اختبار تحميل

وقيمة مستوى داللة  1.532المحسوبة ىي  (ف)المعب في ىذا المؤشر ، حيث أن 
وبالتالي  )177-02(ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  219االختبار ىي 

  .₃X=₂X=₁Xنرفض الفرض البديل ونقبل بالفرض الصفري أي أن 
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النتائج المتحصل عمييا توضح عدم وجود اختبلف بين البلعبين في مؤشر الوزن 
حسب خطوط المعب الثبلث ) دفاع ، وسط و ىجوم( ، وىذا مناسب الى ما توصل 

من حيث نسبة  (2014)درباؿ فتحي، و  (chiban samir ،2010)اليو كل من  
ة احصائيا بين مراكز ( ولم تكن ىناك فروقات دال2.74±  70.8)  الوزن كانت
نيا بعيدة مقارنة بدراستيم من حيث النتائج ، كما أنيا بعيدة كذلك لما ذكره  أالمعب، اال 

( 72.3أن أوزان العبي المنتخب األلماني بمغت )  (1996)محمد صبحي حسانيف، 
 57و  62اال أنيا تبدو متقاربة مقارنة بنتائج فرق البطولة الفرنسية والتي كانت بين 

 كغ بين الخطوط الثبلث.
الباحث أن التدريب الموحد من حيث الحجم والشدة لو أثر مباشر الطالب ومنو يرى 

عمى مؤشر الوزن بين البلعبين حسب الخطوط الثبلث ، وتعتبر النتائج مقبولة تسمح 
لبلعبين بالتحرك أكثر وبسرعة رد الفعل فوق الميدان والنمط الغالب عمى بروفيل 

ىو مناسب لممارسة كرة سنة في بطولتنا ىو العضمي النحيف و  19البلعبين تحت 
)درباؿ فتحي،  و  (chiban samir ،2010)القدم ، وىذا ما توصل اليو كل من 

2014). 

 
 .الوزف مؤشر في الثالث لمخطوط الحسابية المتوسطات بيف المقارنة الدراسة يبيف(.18) رقـ الشكؿ البياني
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لممقارنة بين خطوط المعب  الثبلث ) دفاع  ( 18الشكل البياني رقم )عند تحميل نتائج 
±  64.87)وسط و ىجوم( في مؤشر الوزن ، نجد أن المياجمين ىم األكثر وزنا ب 

  (6.89±  62.54( ويمييم خط الوسط ب )7.11±6383(  ثم خط الدفاع ب)7.89
ىذا ما يفسره الباحث بأن العبي خط الوسط ىم األكثر نشاطا وبذال لمجيد في المباراة 
و ىم األكثر صرفا لمطاقة وبالتالي ىم األكثر حرقا لمدىون مقارنة ببلعبي خط اليجوم 
الذين يحتاجون لبعض الوزن لبلختراق والتوغل كما أنيم األقل حركية مقارنة ببلعبي 

أنيم يستخدمون الوزن في الصراعات الثنائية سواءا في اليواء أو الوسط والدفاع، كما 
الى أن ىناك  (Houar abdelatif ،2015)عمى األرض، حيث تشير دراسة  

فروقات فردية في الوزن لكنيا بنسب قميمة وكانت لصالح العبي خط الدفاع ، وىناك 
عبلقة وطيدة بين المياقة اليوائية واستيبلك الدىون وتحويميا الى طاقة حركية بالنسبة 
لخطي الدفاع والوسط ، وكذلك من متطمبات الكرة الحديثة ىو العمل الجماعي لكل 

 .(2004)بف قوة عمي، تمف الخطوط دفاعيا وىجوميا دون توقف البلعبين في مخ

مؤشر الوزن غير ضروري كمحدد مورفولوجي في عممية االختيار  ومن ىذا كمو يعتبر
حسب خطوط المعب  شريطة أن تكون أوزانيم في المعقول ونمطيم الغالب ىو النمط 

 العضمي المتوازن. 
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 :مؤشر الكتمة الجسمية -3-1-1-3
 ة بيف خطوط المعب الثالث ) دفاع عرض وتحميؿ نتائج مؤشر الكتمة الجسمي(:16جدوؿ رقـ )

( باستخداـ اختبار تحم  .يؿ التبايف األحادي ألقؿ فرؽ داؿوسط و ىجـو

      

IMC 

    

   
 إخخبار أقم فزق دال ححهيم انخبايٍ األحادي

خطىط 

 انهؼب
ٌ X  ± S يجًىع انًزبؼاث 

درجت 

 انحزيت
 انذالنت ف

 يقارَت يخؼذدة

 خظ انهؼب
انفزق بيٍ 

 انًخىسطاث
 انذالنت

 60 خظ انذفاع
20,97               

±            
2,45 

بيٍ             

 انًجًىػاث
12.636 1 

1.121 

328 
 

NS 

 دفاع    وسظ
 

 هجىو

33667 
31217 

438 

 

472 

 60 انىســـــظ

20,64  
            

 ±         
       

2,29 

داخم       

 انًجًىػاث
997.512 177 

 وسظ  دفاع
 

 هجىو

33667 

 

64883 

 

438 

 

 

136 

 60 انهجــــىو
21,29 

±            
2,27 

 179 1010.147 انًجًىع
 هجىو    دفاع

 
 وسظ

31217 
64883 

472 
136 

 

X :المتوسط الحسابي .Sدال احصائيا عند مستوى الداللة  *:: عدد البلعبين في كل خط لعب. فالمعياري.  : االنحراف
0.05 NS : 0.05غير دال احصائيا. عند مستوى الداللة 

( تظير النتائج المتعمقة بمؤشر الكتمة الجسمية باستخدام 16من خبلل الجدول رقم )
وسط و ىجوم(  اختبار تحميل التباين ألقل فرق دال بين خطوط المعب الثبلث )دفاع ،

وىي أكبر من  328ومستوى داللة االختبار  1.121حيث أن قيمة ف المحسوبة ىي 
( وبالتالي ال توجد فروقات 177-02عند درجة الحرية ) 0.05قيمة مستوى الداللة  

ذات داللة احصائية في مؤشر الكتمة الجسمية بين البلعبين حسب خطوط المعب 
 .₃X=₂X=₁Xبالفرض الصفري أي أن . وعميو نرفض الفرض البديل ونقبل 

ىذه النتائج ليا عبلقة بمؤشري الطول والوزن ، حيث أن ىناك فروقات ذات داللة 
احصائية لصالح خطي الدفاع واليجوم لكن بنسب متقاربة عن خط الوسط في الطول  
بينما لم نجد فروقات ذات داللة احصائية بين خطوط المعب في مؤشر الوزن ، وىذا 
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 Houar)ر مباشرة في النتيجة المتقاربة في النتائج، وىذا عكس ما توصل اليو ما أث
abdelatif ،2015)  سنة   16-15حيث وجد فروقات في ىذا المؤشر لمفئة العمرية

بين مراكز المعب ، وىذا راجع الى عامل النمو حيث يكون في ذروتو بالنسبة لمؤشري 
 ,Brooks) سنة 20سنة وال يتوقف الى عند حدود  14الطول والوزن ابتداءا من سن 

1996) (Weineck, 1992)  كما أن الكتمة الجسمية ليا عبلقة ب ) البيئة .
المستوى المعيشي ..( نقبل عن  –الظروف السوسيو اقتصادية  –المناخ  -الجغرافية

(Chiban samir ،2010)  وعميو يمكن أن يتساوى مؤشر الوزن والطول عند ىذه
سنة نظرا لنياية مرحمة المراىقة الثانية واقترابيم من سن البموغ  19تحت  الفئة العمرية

 ,Van praagh et al) ، كما ال ننسى أىمية مؤشر الكتمة الجسمية حيث أشار
بأنو يمكن معرفة معمومات قيمة عمى نمو كل فرد من خبلل معرفة المؤشرات  (2007

 العامة والخاصة بالكتمة الجسمية والطول وعممية نمو العظام ، العضمة والدىون.

 
الكتمة  مؤشر في الثالث لمخطوط الحسابية المتوسطات بيف المقارنة الدراسة يبيف (19) رقـالشكؿ البياني 

 .الجسمية

( لمقارنة النتائج بين المتوسطات بين خطوط المعب 19رقم ) الشكل البياني خبللمن 
الثبلث )دفاع ، وسط وىجوم( في مؤشر الكتمة الجسمية ، تظير النتائج تفوق العبي 
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و  (2.45±20.97)  ( مع تقارب نتائج خط الدفاع2.27± 21.29خط اليجوم ب )
( ىذا ما يدل عمى صحة النتائج في مؤشري الطول  2.29±  20.64خط الوسط ) 

والوزن وخاصة عند تفوق العبي خط اليجوم في مؤشر الطول لحاجتيم لذلك في 
الصراعات اليوائية و كذلك لمكتمة العضمية الختراق دفاعات الخصم ولحماية الكرة 

حاجة الى نسبة كبيرة من تحت مختمف الظروف بجسده ، أما خط الوسط فيو ب
االستيبلك األقصى لؤلكسجين و السرعة القصوى اليوائية مقارنة بالكتمة العضمية 

، أما النسبة المحققة لخط الدفاع تعتبر غير كافية  (Masson f, 2007)والطول 
ألدوار الدفاعية لمتفوق في في ىذا المؤشر وبعيدة عن المستوى العالي ومتطمبات ا

الصراعات اليوائية و األرضية مع الخصم ، واستخدام البنية القوية لمتغطية الدفاعية 
 أكثر Vmaو  V0₂max ع عكس الظييرين الذين ىم بحاجة لوخاصة محور الدفا

الباحث كما أن النمط المناسب ىو العضمي الطالب في الكرة الحديثة حسب تفسير 
الحالي حيث ال يشكل الوزن أكبر مع الطول عبئا عمى  لبلعبالمتوازن الى النحيف 

 Dellal) البلعب لمقيام باألدوار اليجومية والدفاعية طيمة زمن المقابمة وعمى األروقة
alexandre ،2008) ، لكن عمى العموم النتائج المتحصل عمييا قريبة من المعقول

 Houar) (2017)عقبوبي حبيب ، وقريبة من المستوى العالي حسب نتائج كل من  
abdelatif ،2015)    وعميو ال يؤخذ ىذا المؤشر في  (2014)درباؿ فتحي، و

التنبؤ عممية االختيار حسب خطوط المعب اال أنو ميم وضروري وبواسطتو يمكن 
 ,Senpé)و  (Olivier, 1971)التحكم في البرنامج التدريبي بمستقبل البلعب و 

1979). 
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 :الكتمة الدىنية 4.1.1.3

(: عرض وتحميؿ نتائج مؤشر الكتمة الدىنية بيف خطوط المعب الثالث ) دفاع  17) جدوؿ رقـ
( باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ألقؿ فرؽ داؿ.  وسط و ىجـو

X :المتوسط الحسابي .Sدال احصائيا عند مستوى الداللة  *:: عدد البلعبين في كل خط لعب. فالمعياري.  : االنحراف
0.05 NS : 0.05غير دال احصائيا. عند مستوى الداللة 

( تظير النتائج الخاصة بمؤشر الكتمة الدىنية باستخدام 17من خبلل الجدول رقم )
، حيث ال توجد فروقات ذات داللة احصائية بين خطوط المعب  اختبار تحميل التباين

أكبر من وىي قيم  777وداللة االختبار  253الثبلث ، حيث أن قيمة ف المحسوبة 
وبالتالي نرفض الفرض البديل   ( 177-02) الحرية درجة عند 0.05مستوى الداللة 

 .₃X=₂X=₁Xونقبل بالفرض الصفري أي أن  
ىذه النتائج تثبت عدم وجود اختبلف في ىذا المؤشر بين العبي الخطوط الثبلث وىذا 
راجع الى التساوي في الجيد المؤدى أثناء فترة التحضيرات )العامة والخاصة( وفي 
المنافسة حيث تفرض طبيعة المعبة القيام بالمجيودات ككتمة في الدفاع واليجوم ، وىذا 

 (2014)درباؿ فتحي، و  (Houar abdelatif ،2015)ما توصل اليو كل من 
%( أي أن 14.79% و 11.20من حيث التقارب في النتائج بحيث تراوحت بين )

 إختبار أقل فرق دال تحلٌل التباٌن األحادي 

خطوط 
 اللعب

 ن
 

X ± S 
 مجموع المربعات

درجة 
 الحرٌة

 الداللة ف

 مقارنة متعددة

 خط اللعب
الفرق بٌن 
 المتوسطات

 الداللة

 خط الدفاع
 
 
 

60 

12.99   
            

±           
 2.33 

             بٌن
 المجموعات

1.982 2 

253 
777 

NS 

 دفاع  وسط
 

 هجوم  

06667     
                 
            

24833 

 857   
          
          

    493  

 60 الوســـــط

12.75   
             

±           
 1.57 

داخل       
 المجموعات

692.87 177 

 وسط  دفاع
 
 

 هجوم  

6667        
                 
             

18167 

854    
          
          

  616 

 60 الهجــــوم

12.88   
             

±         
1.97 

 179 694.852 المجموع
 هجوم دفاع

 
 وسط   

24833     
                 
             

18167 

493    
          
          
     

616 
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أن نسبة الكتمة  (Naceur j, 1990)القيم قريبة من المعقول ، كما أشارت دراسة 
( ، كما 3.2± 11.3الجزائريين في المستوى العالي كانت بمعدل )  لبلعبينالدىنية 

في نسبة الكتمة الدىنية كانت  (Gallois)أن قيم البلعبين المحترفين لببلد الغال 
            % لبلعبي الوسط 14.64% لممدافعين و 14.74متقاربة بين الخطوط ) 

 % لممياجمين( .14.66و 

 
في نسبة الكتمة  الثالث لمخطوط الحسابية المتوسطات بيف المقارنة الدراسة يبيف (20رقـ)البياني  شكؿال

 .الدىنية

( الجراء مقارنة بين خطوط المعب الثبلث     20عند تحميل نتائج الشكل البياني رقم)
في مؤشر الكتمة الدىنية نجد أن ىناك تقارب كبير بين  (ىجوم و وسط ، دفاع) 

الخطوط الثبلث والفارق ضئيل جذا ، حيث أن القيم كانت كالتالي ) خط الدفاع 
( ، وىذا ما يثبت 1.97±12.88واليجوم  1.77±12.75، الوسط  ±2.33 12.99

و القدرة االسترجاعية وحتى في مؤشر   Vo²maxصحة النتائج المحققة في مؤشر 
وزن الجسم ألنو لم يعد ىناك اختبلف في األدوار الدفاعية و اليجومية ، فطبيعة 
الجيد المبذول ) التحمل( وطول مدة المنافسة والتحضير والمقابمة يؤثر بشكل مباشر 

الحالي في الكتمة الدىنية لجميع البلعبين بما فييم حارس المرمى ، كما أن البلعب 
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أصبح أكثر اىتماما بنمطو الغذائي ويفكر بمستقبمو كمشروع العب وعميو بالمحافظة 
عمى لياقتو البدنية وذلك بحرق الكتمة الدىنية بشكل معقول ، ويوافق ىذا الطرح 

اقة حيث يؤكد أن ىناك توازن بين شدة العمل والط (2017)عقبوبي حبيب ، 
المستيمكة أي أن ىناك عممية متوازنة بين اليدم والبناء تتميز بيا المرحمة العمرية بين 

مرات في األسبوع( مع  4الى  3سنة( ،كما أن حجم العمل) التدرب من  18-20) 
أن فقدان  (2006)يوسؼ البصراوي، المنافسة يؤثر مباشرة في نسبة الدىون ، يشير 

أو اكتساب الدىون يرتبط بنظام التغذية و التمرينات الرياضية ، وليذا التدريب لو تأثير 
محدود عمى نمط الجسم حيث انو يساىم في زيادة العضبلت وتقميل نسبة الدىون في 

ل مكون السمنة ، كما يؤكد لنمط الى مزيد من العضمية مع تقميالجسم، فيتجو ا
Godiak 1986) )  الى  7أن العبي المستوى العالي في كرة القدم لدييم نسب من

من الكتمة العضمية وعميو يرى الباحث أنو  %54الى  %52كتمة دىنية وما بين  9%
اليؤخذ مؤشر الكتمة الدىنية كمحدد مورفولوجي ميم في اختيار البلعبين حسب خطوط 

ر ميم لمراقبة نمط البلعب سنة ، اال أنو مؤش 19المعب في ىذه الفئة العمرية تحت 
 في مشواره الكروي كل مرة.
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 الكتمة العظمية: 5.1.1.3

  دفاع)  الثالث المعب خطوط العظمية بيف الكتمة مؤشر نتائج وتحميؿ (عرض18الجدوؿ رقـ )
 .داؿ فرؽ ألقؿ األحادي التبايف تحميؿ اختبار باستخداـ( ىجـو و وسط

   
 إخخبار أقم فزق دال ححهيم انخبايٍ األحادي

خطىط 

 انهؼب
ٌ 

X ± S 

 
 يجًىع انًزبؼاث

درجت 

 انحزيت
 انذالنت ف

 يقارَت يخؼذدة

 خظ انهؼب
انفزق بيٍ 

 انًخىسطاث
 انذالنت

 60 انذفاع
13.99               

±          
0.36 

بيٍ             

 انًجًىػاث
0.019 2 

35 

 
965 
NS 

دفاع   وسظ                       

 هجىو
01667                              
02500 

862                            
795 

 60 انىســـــظ
13.98              

±        
0.45 

داخم       

 انًجًىػاث
48.777 177 

وسظ   دفاع                         

 هجىو
01667                                  
00833 

862                             
931 

 60 انهجــــىو
13.97               

±        
0.45 

 179 48.797 انًجًىع
    هجىو

دفاع                   

 وسظ

02500                                   
00833 

795                             
931 

X :المتوسط الحسابي .Sدال احصائيا عند مستوى الداللة  *:: عدد البلعبين في كل خط لعب. فالمعياري.  : االنحراف
0.05 NS :0.05مستوى الداللة  غير دال احصائيا. عند 

( تظير النتائج الخاصة بمؤشر الكتمة العظمية باستخدام 18من خبلل الجدول رقم )
بأنو  (ىجوم و وسط ، دفاع) اختبار تحميل التباين األحادي بين خطوط المعب الثبلث 

ليس ىناك فروقات ذات داللة احصائية بين نتائج البلعبين في ىذا المؤشر ، حيث أن 
وىي أكبر من مستوى الداللة  965وداللة االختبار  035محسوبة ىي قيمة ف ال

وبالتالي نرفض الفرض البديل ونقبل بالفرض  ( 177-02) الحرية درجة عند 0.05
 .₃X=₂X=₁X الصفري أي أن 

سنة ىو النمط  19وفي تحميل ىذه النتائج نجد أن النمط الغالب عمى ىذه العينة تحت 
العضمي المتوازن ، أي غياب نمط السمنة )الكتمة الدىنية( مع تقارب المستويات بين 
البلعبين باختبلف خطوط و مراكز لعبيم في مؤشر الكتمة العظمية ، بحيث أن 

ؤثر عمى ىذا المؤشر ، وىذا ما أشار اليو ممارسة كرة القدم بصفة مستمرة ال ت
(chiban samir ،2010)  بأن البلعب الجزائري يتميز بكون لو نمط عضمي
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)محمد صبحي نحيف يميل الى النمط العضمي المتوازن بدرجة أكبر ، كما أشار 
الى أن النمط العام لبلعب كرة القدم ىو العضمي النحيف ، أما  (1996حسانيف، 

فيرى أن نمط البلعبين اليواة في كرة القدم ىو العضمي  (2014)درباؿ فتحي، 
النحيف أما المحترفين أنماطم عضمية مع توازن في السمنة والنحافة في حدود 

 (.2.5 – 2ن والنصف )الدرجتين أو الدرجتي
الباحث أن ىذا المؤشر يتماشى مع الكتمة الدىنية وعامل السن ، حيث الطالب ويرى 

أن الفئة  (Brooks ،1996) و (Weineck ،1992)تشير األبحاث لكل من 
سنة ىي في حالة نمو متواصل وخاصة أن عامل التدريب المستمر  20العمرية حتى 

يؤثر في صبلبة العظام وقوتيا وال يؤثر في حجميا وكتمتيا ، وليذا كانت النتائج 
 متقاربة بين البلعبين في الخطوط الثبلث وال توجد ىناك فروق ذات داللة إحصائية.

 
 الكتمة في نسبة الثالث لمخطوط الحسابية المتوسطات بيف المقارنة الدراسة يبيف( 21الشكؿ البياني رقـ )

 .العظمية

( المتعمقة 21من خبلل نتائج المتوسطات الحسابية الظاىرة في الشكل البياني رقم )
 وسط ، دفاع) بمؤشر نسبة الكتمة العظمية لمقارنتيا بين خطوط المعب الثبلث 

، نجد أن العبي خط الدفاع لدييم أكبر نسبة من حيث الكتمة العظمية         (ىجومو 
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( وبعدىم خط اليجوم      0.45 ±13.98( ثم خط الوسط ب ) 0.63 13.29±) 
( وىذا يدل عمى أن ىناك تقارب شديد في نسبة الكتمة العظمية 0.45 ±13.77ب) 

بلعب الجزائري في ىذه الفئة بين الخطوط الثبلث ، وبالتالي النمط الغالب عمى ال
العمرية ىو النمط العضمي المتوازن ) ال نحيف وال سمين( ، حيث أن النتائج تقارب 

الذي أشار أن لعبة كرة القدم ال تؤثر بشكل  (2017)عقبوبي حبيب ، ماتوصل اليو 
كبير عمى مكون الكتمة العظمية خاصة من ناحية الحجم وليس الشكل ، وأن المرحمة 

سنة الزال االنسان فييا في مرحمة النمو ) الجياز العظمي( ، كما  20العمرية تحت 
كبير عمى مكون  أن أغمبية الباحثين في كرة القدم يؤكدون أن كرة القدم ال تؤثر بشكل

النحافة مقارنة بالرياضات األخرى مثل كرة السمة والعامل الوراثي لو عبلقة في ذلك 
أن ممارسة العبي كرة القدم لمتدريب الرياضي  (2006)يوسؼ البصراوي، ويضيف 

خاصة وذلك نتيجة بشكل منتظم يكسب البلعبين مواصفات مورفولوجية وفسيولوجية 
الى التغيير في شكل العظام واألجيزة الداخمية لمجسم ، وىذا بسبب األحمال التدريبية 

 مؤشر اليؤخذ أنو الباحث يرى وعميو المستمرة التي يمارسيا العب كرة القدم يوميا ، و
 في المعب خطوط حسب البلعبين اختيار في ميم مورفولوجي كمحدد العظمية الكتمة
 مشواره في البلعب نمط لمراقبة ميم مؤشر أنو اال ، سنة 19 تحت العمرية الفئة ىذه

 .مرة كل الكروي
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 الكتمة العضمية: 6.1.1.3

  دفاع)  الثالث المعب خطوط بيف العظمية الكتمة مؤشر نتائج وتحميؿ عرض (19) رقـ الجدوؿ
 .داؿ فرؽ ألقؿ األحادي التبايف تحميؿ اختبار باستخداـ( ىجـو و وسط

   
 إخخبار أقم فزق دال ححهيم انخبايٍ األحادي

 ٌ خطىط انهؼب
 

X ± S 
 يجًىع انًزبؼاث

درجت 

 انحزيت
 انذالنت ف

 يقارَت يخؼذدة

 خظ انهؼب
انفزق بيٍ 

 انًخىسطاث
 انذالنت

 60 خظ انذفاع
44.88              

±           
1.80 

بيٍ             

 انًجًىػاث
568 2 

96 
 

909 
NS 

دفاع  وسظ                     

 هجىو
11000                                   
01667 

727                              
958 

 60 انىســـــظ
44.77                

±           
1.67 

داخم       

 انًجًىػاث
526.432 177 

وسظ  دفاع                  

 هجىو
11000                                    
12667 

727                              
988 

 60 انهجــــىو
44.85              

±          
1.71 

 179 527.001 انًجًىع
    هجىو

دفاع           

 وسظ

01667                                
12667 

958                             
688 

X :المتوسط الحسابي .Sدال احصائيا عند مستوى الداللة  *:: عدد البلعبين في كل خط لعب. فالمعياري.  : االنحراف
0.05 NS : 0.05غير دال احصائيا. عند مستوى الداللة 

( تظير النتائج الخاصة بمؤشر نسبة الكتمة العضمية 19) من خبلل الجدول رقم
 باستخدام اختبار تحميل التباين األحادي ألقل فرق دال بين خطوط المعب الثبلث 

ومستوى داللة  096بحيث أن قيمة ف المحسوبة ىي  (ىجوم و وسط ، دفاع)
-02) الحرية درجة عند 0.05وىي أكبر من مستوى الداللة  909االختبار ىي 

 ₃X=₂X=₁X أن أي الصفري بالفرض ونقبل البديل الفرض نرفض وبالتالي ( 177
  دفاع)  الثبلث المعب خطوط وعميو فميس ىناك فروقات ذات داللة احصائية بين بين

 في مؤشر الكتمة العضمية. (ىجوم و وسط

)درباؿ النتائج المحققة في مؤشر الكتمة العضمية تتناسب والنتائج التي توصل الييا 
بأن الكتمة الدىنية تكبر حسب  Hettinget 1989و نقبل عن  (2014فتحي، 

كغ أما الكتمة العضمية النسبية  44.2سنة الى حوالي  18العمر لتصل في عمر 
بالنسبة لممدافعين ، وتعتبر مقاربة لما توصل   % 45.6فبمغت كذلك أكبر معدل ليا 
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 48.2أن الكتمة العضمية النسبية يمزم ان تكون من  (1965) لويس وفوريبس اليو 
وعميو يمكن القول أن نسب الكتمة العضمية لعينة البحث حسب  %54.4الى  %

الخطوط الثبلث ىي في المستوى الجيد ، مع أنيا متقاربة بين الخطوط الثبلث مع 
)عقبوبي حبيب ، ، وىذا ما توصل اليو  %44.88تفوق طفيف لصالح خط الدفاع 

 الى عدم وجود فروق بين مراكز المعب في نسبة الكتمة العضمية. (2017
الباحث أن الكتمة العضمية ميمة في كرة القدم وخاصة عضبلت الصدر  الطالب ويرى

 والقدمين والفخذ ، وخاصة لبلعبي خط الدفاع واليجوم.

 
الكتمة  في نسبة الثالث لمخطوط الحسابية المتوسطات بيف المقارنة يبيف الدراسة (22الشكؿ البياني رقـ )

 .العضمية

( لمقارنة النتائج بين خطوط المعب الثبلث 22عند تحميل نتائج الشكل البياني رقم )
، وبعدىا  %44.88تظير النتائج تفوق خط الدفاع في مؤشر نسبة الكتمة العضمية ب 

 ، ىذا التفوق يفسره الباحث %44.77، ثم خط الوسط ب  %44.85خط اليجوم ب 
لحاجة المدافعين الى القوة العضمية لمقاومة مختمف االحتكاكات مع المياجمين 
ولمتغمب في الصراعات الثنائية وخاصة األرضية ونفس الشيء بالنسبة لخط اليجوم  
ىذا ما جعل النسب متقاربة ، كما أنو من متطمبات الكرة الحديثة النمط العضمي 

   قدرة عمى تحمل ومقاومة الصراعات الثنائية المتوازن ) ال سمين وال نحيف( وذلك لم
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) األرضية واليوائية( ، وكذلك عمى االستمرارية في بذل الجيد والطاقة عمى طول مدة 
البطولة من تدريبات ومنافسات ، مما يجعل البلعب محتاج الى المحافظة عمى لياقتو 

النظام الغذائي  وخاصة اكتساب الكتمة العضمية من خبلل التدريب المنتظم وباتباع
 كرة في ميمة العضمية الكتمة أن  (2006)يوسؼ البصراوي، المناسب ، حيث يقول 

 العضمية الكتمة زيادة أن حيث ، والفخذ والقدمين الصدر عضبلت وخاصة القدم
 وبسرعتو الخارقة واالنطبلقات االختراق في البلعب يساعد الدىون من الخالية
 .القصوى

وىنا يظير أن مستوى البلعبين الجزائريين في ىذا المؤشر جد مقبول مقارنة بالمستوى 
العالي وىذا راجع الى اكتساب البلعبين ثقافة تتمثل في االىتمام بمياقتيم البدنية 
 والجمالية ألجسادىم مع تقميدىم لمنجوم العالميين واتباعيم ألنماط غذائية رياضية
متنوعة ومدروسة أثرت بالشكل االيجابي عمى نسب كتميم العضمية والدىنية وجعل 

 التوازن والتقارب في النسب رغم اختبلف خطوط لعبيم وىذا مؤشر ايجابي.
الباحث أنو ال يؤخذ مؤشر نسب الكتمة العضمية كحدد مورفولوجي  وليذا يرى الطالب

سنة اال أنو  19ث لمفئة تحت ضروري الختيار البلعبين حسب خطوط المعب الثبل
 مؤشر ميم لبلعب كرة القدم في مشواره وخاصة العبي خطي الدفاع واليجوم. 
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 عرض وتحميؿ نتائج المحددات الوظيفية: 2.1.3
 :vo₂maxاالستيالؾ األقصى لألكسجيف  1.2.1.3

 بيف vo₂maxاالستيالؾ األقصى لألكسجيف  مؤشر نتائج وتحميؿ عرض(20) رقـ الجدوؿ
 فرؽ ألقؿ األحادي التبايف تحميؿ اختبار باستخداـ( ىجـو و وسط ، دفاع)  الثالث المعب خطوط
 داؿ.

 
 

X :المتوسط الحسابي .Sدال احصائيا عند مستوى الداللة  *:: عدد البلعبين في كل خط لعب. فالمعياري.  : االنحراف
0.05 NS : 0.05غير دال احصائيا. عند مستوى الداللة 

( تظير النتائج الخاصة بمؤشر االستيبلك األقصى 20من خبلل الجدول رقم )
  (ىجوم و وسط ، دفاع) بالنسبة لخطوط المعب الثبلث  vo₂maxلؤلكسجين 
دال ، حيث أن قيمة ف المحسوبة  فرق ألقل األحادي التباين التحميل اختبار باستخدام

عند  0.05وىي أقل من مستوى الداللة   000وقيمة داللة االختبار  48.387ىي 
وبالتالي نقبل الفرض البديل ونرفض الفرض الصفري أي أن  ( 177-02) الحرية درجة

₃X≠₂X≠₁X  ومنو نستنتج ان ىناك فروقات ذات داللة احصائية بين المعبين حسب
 لؤلكسجين. األقصى ثبلث في مؤشر االستيبلكخطوط المعب ال

 ,Cazorla G et Rohr.G)نتائج ىذا الجدول تتوافق تماما مع ما توصل اليو 
( ممل/كغ/د ، وىذا 3.0±61.1في نتائج االستيبلك األقصى لؤلكسجين )    (1990

لعب خط ال
الفرق بين 

المتوسطات
الداللة

60خط الدفاع

      56.45                

            ±            

      3.68

     بين         

    

المجموعات

955.1692

دفاع  وسط      

               

هجوم

  *3.54167                                            

                                  

     *2.03333

     000                             

                     

 001

60الوســـــط

     59.99                 

            ±           

     2.06

     داخل       

المجموعات
1747.005177

  وسط  دفاع    

              

هجوم

       3.54167                                       

                                

   5.57500

      000                             

                      

  000

هجــــوم 60ال

    54.42              

        ±         

3.43

2702.174179المجموعات
هجوم    دفاع   

        وسط

     *2.03333                    

             

*5.57500

      001                              

                       

   000

لعب X ± Sنخطوط ال

الداللةفدرجة الحريةمجموع المربعات

مقارنة متعددة

48.3870

تباين األحادي إختبار أقل فرق دالتحليل ال
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نظرا لمتطمبات ىذا المنصب في القيام  (59.99المستوى جيد عند العبي خط الوسط )
 Vahid halilhodzicباألدوار الدفاعية واليجومية طيمة زمن المباراة ، كما أوصى 

أكثر من ضرورية خاصة لبلعبي الوسط لمقدرة  ألنيابضرورة االىتمام بصفة التحمل 
عمى أداء و تكرار الجيد ذو شدة عالية عدة مرات دون الوقوع في التعب أو االصابات 
كما أنو ىام من الناحية الطاكتيكية ومتطمبات الكرة الحديثة وليذا يجب أخذ ىذا 

وخاصة المؤشر بعين االعتبار عند القيام بعممية االختيار حسب خطوط المعب 
الختيار العبي خط الوسط ) الدفاعي واليجومي( وكذلك المدافعين ) الظييرين( بدرجة 
أكبر ، كما أن ىناك عبلقة خطية تربط بين االستيبلك األقصى لؤلكسجين و السرعة 

 القصوى اليوائية.
بحيث وجد العبي خط  (2014)درباؿ فتحي، وتوافق ىذه النتائج ما توصل اليو 

 ممل/كغ/د . 49.2الوسط ىم األكثر تفوقا في ىذا المؤشر ب 

 
نسبة االستيالؾ  في الثالث لمخطوط الحسابية المتوسطات بيف المقارنة ( يبيف الدراسة23الشكؿ البياني رقـ )

 .األقصى لألكسجيف

 المتوسطات في مؤشر ( لمقارنة النتائج بين23عند تحميل نتائج الشكل البياني رقم )
 ألقل األحادي التبايني التحميل لؤلكسجين وباستخدام اختبار األقصى االستيبلك نسبة
دال بين خطوط المعب الثبلث نجد أن العبي خط الوسط لدييم أكبر نسبة ب  فرق



 عرض وتحميؿ ومناقشة النتائج                              الفصؿ الثالث

150 
 

      ( وبعدىم خط اليجوم ب3.68±56.45( ثم خط الدفاع ب )  59.99±2.06)
 (54.42±3.43.) 

المقارنة بين الدفاع واليجوم نجد أن العبي خط الدفاع تفوقوا في الفرق بين  وعند
وىي أصغر من مستوى الداللة  000وقيمة داللة االختبار  3.54167المتوسطات 

، ىذا ما يثبت تفوق العبي خط الوسط ثم خط الدفاع وحتى العبي خط  0.05
 لؤلكسجين. األقصى اليجوم في امتبلكيم لنسب مقبولة في مؤشر االستيبلك

وعند مقارنة ىذه النتائج المحققة بمعدل المستوى العالي ، نجد أن النسب الخاصة 
في  2007ببلعبي خط الوسط متقاربة مع القيم المحددة من طرف الفيفا عند األواسط 

 ممل/كغ/د عند جميع المراكز 62الى  58حيث تكون بين   vo₂maxمؤشر 
(Masson f ،2007)  بينما يبقى خط الدفاع وخط اليجوم بحاجة الى االىتمام ،

بتنمية القدرات اليوائية بطريقة عممية ممنيجة لتحقيق نتائج أفضل في األداء العام 
 لمفريق في تنشيط العمل الدفاعي و اليجومي طيمة زمن المقابمة.

الباحث أن نتائج خط الوسط في ىذا المؤشر دليل عمى أىميتو كمحدد الطالب ويرى 
 lucوظيفي البد من اخذه بعين االعتبار عند أداء عممية االختيار باستخدام اختبار 

léger  المناسب لطبيعة الجيد المقدم خبلل المقابمة من تناوب في الشدات لمسافات
رىم في استرجاع الكرات في األدوار قصيرة ولفترات طويمة متكررة ، حيث تنحصر أدوا

الدفاعية و كذلك ىمزة وصل بين الدفاع واليجوم مع المشاركة في بناء اليجمات و في 
التغطية ، ىذا ما يتطمب من العبي خط الوسط اكتساب قدرات ىوائية تسمح ليم بأداء 

مل أدوارىم كما يجب ، كما حقق العبي خط الدفاع نتائج مقبولة ويتجمى ذلك في ع
الظييرين والمشاركة في الواجبات اليجومية مع القيام باألدوار الدفاعية حيث أنيم 
األكثر حركية دون انقطاع مقارنة ببلعبي محور الدفاع و المياجمين في كرة القدم 

لؤلكسجين ىام جدا في عممية  األقصى الحديثة ، ومنو نستنتج أن مؤشر االستيبلك
والظييرين وعمى المدربين االىتمام أكثر بيذا  االختيار خاصة العبي خط الوسط
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 15المؤشر أثناء فترة التحضير البدني العام والخاص وعند الفئات العمرية أكثر من 
 سنة فما فوق.

 القدرة االسترجاعية: 2.2.1.3
       الثالث المعب خطوط بيف القدرة االسترجاعية نتائج وتحميؿ عرض(: 21) رقـ جدوؿ 
 .داؿ فرؽ ألقؿ األحادي التبايف تحميؿ اختبار باستخداـ( ىجـو و وسط ، دفاع)

   
 إخخبار أقم فزق دال ححهيم انخبايٍ األحادي

خطىط 

 انهؼب
ٌ 

X ± S 

 
 يجًىع انًزبؼاث

درجت 

 انحزيت
 انذالنت ف

 يقارَت يخؼذدة

 خظ انهؼب
انفزق بيٍ 

 انًخىسطاث
 انذالنت

 60 خظ انذفاع
5.42                

±         
2.46 

بيٍ             

 انًجًىػاث
134.355 2 

12.803 0 

دفاع  وسظ                        

 هجىو
82333                                      

*1.27667 
0.51                            
003 

 60 انىســـــظ
4.60               

±       
2.03 

داخم       

 انًجًىػاث
928.756 177 

وسظ  دفاع                                  

 هجىو
82333                                    

*2.10000 
051                            
000 

 60 انهجــــىو
6.70                  

±           
2.34 

 179 1063.111 انًجًىع
هجىو    دفاع                      

 وسظ
*1.27667                              
*2.10000 

003                             
000 

X :المتوسط الحسابي .S0.05المعياري. ف: عدد الالعبيف في كؿ خط لعب. *: داؿ احصائيا عند مستوى الداللة  : االنحراؼ NS :
 0.05غير داؿ احصائيا. عند مستوى الداللة 

( تظير النتائج الخاصة بمؤشر القدرة االسترجاعية 21من خبلل الجدول رقم )
باستخدام اختبار التحميل التبايني ألقل فرق دال حسب خطوط المعب الثبلث  حيث 

من  وىي أقل 000وقيمة داللة االختبار  12.803نجد أن قيمة ف المحسوبة ىي 
وبالتالي نقبل الفرضية البديمة   ( 177-02) الحرية درجة عند ، 0.05مستوى الداللة 

، ومنو نستنتج أن ىناك فروقات ذات  ₃X≠₂X≠₁Xونرفض الفرض الصفري أي أن  
 داللة احصائية بين خطوط المعب في مؤشر القدرة االسترجاعية.

)عقبوبي حبيب ، و كل من النتائج المتوصل الييا تتناسب تماما مع ما توصل الي
حيث وجدا فروقات ذات داللة احصائية لمفئة   (2014)درباؿ فتحي، و  (2017
 -17سنة وكانت النتائج تتراوح بين الجيدة جدا و الجيدة لمختمف األعمار)  18تحت 
 (2015)خروبي محمد فيصؿ،  ( ، كما أشار5-1سنة( أي ما بين ) 19 -18
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االسترجاع لبلعبين الشبان في  لوجود مؤشرات ايجابية من الناحية البدنية وقدرات
المستوى األول في البطولة الجزائرية تشجع عمى العمل العممي والمنيجي لتحقيق 

 األىداف عمى المدى المتوسط والبعيد .

 
مؤشر  في الثالث لمخطوط الحسابية المتوسطات بيف المقارنة الدراسة (.يبيف24الشكؿ رقـ )

 .القدرة االسترجاعية

خبلل تحميل النتائج لممقارنة بين المتوسطات بين خطوط المعب الثبلث ) دفاع  من
عبي خط الوسط ىم ن ال( نجد بأ24رقم ) وسط و ىجوم( عبر ىذا الشكل البياني

( وبعدىم خط اليجوم 2.46±5.42( ثم خط الدفاع ب )2.03±60.األكثر نسبة ب )
بمؤشر االستيبلك األقصى  ( ، ىذا ما يثبت صحة النتائج المتعمقة2.34±6.7ب)

لؤلكسجين ، حيث تفوق خط الوسط والدفاع في ىذا المؤشر ، وذلك لما يوجد من 
عبلقة مباشرة بينيما ، أي كل منيما يعتمد عمى سبلمة الجياز الدوري التنفسي 
وكفاءتو مع التميز بالمياقة اليوائية لمجابية متطمبات المناصب وشدة الجيد المطموب  

بأن ىناك عبلقة بين السن والنمو   (Houar abdelatif ،2015) ار اليووىذا ما أش
السريع في األجيزة الوظيفية ) الدوري التنفسي( ما يساىم في زيادة نسبة االستيبلك 

عند  vo₂maxاألقصى لؤلكسجين مع الزيادة نشاط عمل العضمة القمبية حيث يبمغ 
ممل/كغ/د ، ىذا ما يعود بالمردود االيجابي عمى القدرات  60البالغين ما يقارب 
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)درباؿ فتحي، االسترجاعية و تحمل الجيد ذو شدات عالية و متكررة ، كما أوضح 
ل ( وذلك لتميزىم بأق0.2±5.42أن مؤشر االسترجاع لبلعبي خط الوسط ) (2014

 قيمة ويعتبر ىذا المستوى جيد جدا.
الجماعية في األدوار والواجبات الدفاعية   ومن متطمبات الكرة الحديثة المشاركة

      الدفاعي واليجومي( وكذلك بالمدافعين (واليجومية لبلعبين وخاصة خط الوسط 
) الظييرين( ، بينما يتميز خط اليجوم بسرعة رد الفعل والقوة االنفجارية حيث يشير 

أن ىناك  (Brown. PL et al, 2007)و  (Bongsbo.j, 1994)كل من 
، كما يوافق عمى  vo2max عبلقة وطيدة بين القدرة عمى تكرار الجيد بشدة عالية و

الذي أشار الى األثر المباشر لمؤشر  (Bishop D .et Adge j, 2006)ذلك 
القدرة االسترجاعية والمحافظة عمى األداء في التكرارات العالية عمى طول زمن المقابمة 

 . Tomlin DL)و  (MC milan et al, 2005)، ويساند ىذا الطرح كل من 
Wenguer .Ha, 2002)   و(Helgerud.J et al, 2001)  كميم يوافقون عمى

و القدرة عمى تحمل و تكرار الجيد عالي الشدة عمى طول  vo₂maxوجود عبلقة بين 
زمن المقابمة و القدرة عمى االسترجاع بشكل جيد و سميم ، ومنو نستنتج أن كل خطوط 
المعب الثبلث ) الدفاع ، الوسط واليجوم( كانت نتائجيم دالة احصائيا في مؤشر القدرة 

أخذه بعين االعتبار عند اجراء في موضوع الدراسة وعميو يجب  Ruffierاالسترجاعية 
عممية االختبار كمؤشر وظيفي يساىم في اختيار البلعبين خاصة في خط الوسط 

 سنة. 19والمدافعين لمفئة العمرية تحت 
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 مؤشر السعة الحيوية: 3.2.1.3
  دفاع)  الثالث المعب خطوط بيف السعة الحيوية مؤشر نتائج وتحميؿ عرض(: 22) رقـ جدوؿ
 .داؿ فرؽ ألقؿ األحادي التبايف تحميؿ اختبار باستخداـ( ىجـو و وسط

   
 إخخبار أقم فزق دال ححهيم انخبايٍ األحادي

خطىط 

 انهؼب
ٌ 

 

X± S 
 يجًىع انًزبؼاث

درجت 

 انحزيت
 انذالنت ف

 يقارَت يخؼذدة

 خظ انهؼب
انفزق بيٍ 

 انًخىسطاث
 انذالنت

خظ 

 انذفاع
60 

3.88   
           

   ±      
    

0.48 

بيٍ             

 انًجًىػاث
0.751 2 

1.176 

311 
 

NS 

دفاع    

وسظ                                

 هجىو

13117    
               
              

01100 

205   
          
          
      

915 

 60 انىســـــظ

3.75   
           

   ±      
      

0.45 

داخم       

 انًجًىػاث
56.493 177 

وسظ    

دفاع                                 

 هجىو

13117    
               
               

  14217 

205   
          
          
      

170 

 60 انهجــــىو

3.89   
           

  ±       
  0.56 

 179 57.244 انًجًىع
هجىو    

دفاع                                

 وسظ

01100    
               
               

  14217 

915   
          
          
      

170 

X :المتوسط الحسابي .Sدال احصائيا عند مستوى الداللة  *:: عدد البلعبين في كل خط لعب. فالمعياري.  : االنحراف
0.05 NS : 0.05غير دال احصائيا. عند مستوى الداللة 

 ( باستخدامcv( تظير النتائج الخاصة بالسعة الحيوية )22من خبلل الجدول رقم )
 وسط ، دفاع)  الثبلث المعب خطوط دال بين فرق ألقل األحادي التباين تحميل اختبار

وىي أكبر  311و داللة االختبار  1.176حيث أن قيمة ف المحسوبة ىي ( ىجوم و
وبالتالي نرفض الفرض ( 177-02) الحرية درجة عند 0.05من مستوى الداللة 

، وعميو فميس ىناك فروقات دالة ₃X=₂X=₁ X البديل ونقبل بالفرض الصفري أي أن
الباحث الطالب يفسر ة الحيوية بين خطوط المعب الثبلث ،و احصائيا في مؤشر السع

ىذه النتيجة الى أن مؤشر السعة الحيوية لو عبلقة بعمر البلعب وبالنشاط الممارس 
نوعية التدريب من حيث الحجم ، حيث ينعكس باإليجاب أو السمب عمى كفاءة و 

الجياز الدوري التنفسي و مخزون األكسجين  في الرئتين ، وىذه النتائج توصل الييا 
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حيث أنو لم يوجد فروقات ذات داللة احصائية بين   (2017)عقبوبي حبيب ،  كذلك
( ثم 4.63البلعبين بمختمف مراكزىم ، فكانت أعمى قيمة لبلعبي خط الوسط ب )

لم يجد فروقات فردية  (2014)درباؿ فتحي،  ( ، وكذلك في دراسة4.45الظييرين ب)
بين البلعبين حسب خطوط المعب عند اجراء مقارنة في ىذا المؤشر بين مختمف 

سنة وفسر  19مة لصالح العبي سنة ، اال أنيا كانت أكبر قي 19-18-17األعمار 
العمر والنمط الجسمي كميا عوامل تؤثر عمى السعة الحيوية الوزن و ذلك بأن الطول و 

)يوسؼ الـز كماش . ، كما يؤكد  (2009)رافع صالح فتحي و آخروف، حسب 
أن حجم السعة الحيوية يعتمد عمى البناء الجسمي ، اال  (2006صالح بشير سعد، 

أن القيم المتحصل عمييا لمعينة تعتبر بعيدة عن القيم المناسبة في ىذا المؤشر ، حيث 
 5أن العبي كرة القدم يتمتعون بسعة حيوية تساوي  (1985)عمر شكري عمر، يشير 

لتر ، ويرجع ذلك الى المتطمبات التي تقع عمى عاتق الجياز  7الى  6ل وأحيانا من 
بأن القيم في  (2017حبيب ،  )عقبوبيالتنفسي خبلل المعب ، وىذا ما أكده كذلك 

أنيا تكون عند و    ىذا المؤشر لم تصل الى أعمى مستوى ليا في سن األواسط 
 (. 4.8االنسان العادي في حدود )
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 في الثالث لمخطوط الحسابية المتوسطات بيف المقارنة يبيف الدراسة(.25) رقـ الشكؿ البياني

 .السعة الحيوية مؤشر

  دفاع) ( لمقارنة النتائج بين خطوط المعب الثبلث 25الشكل البياني رقم )عند تحميل 
بين المتوسطات في مؤشر السعة الحيوية ، نجد ذلك التقارب الكبير  (ىجوم و وسط

في النتائج وخاصة بين خطي الدفاع واليجوم وبدرجة أقل خط الوسط ، حيث تحصل 
( وبعدىم خط الوسط 0.48±3.88ب)( ثم خط الدفاع 0.56±3.89خط اليجوم عمى)

( ويفسر الباحث ىذا التقارب في النتائج بين المتوسطات الى 0.54±3.88ب)
االعتماد عمى التدريب الموحد والعمل الجماعي من طرف المدربين في مرحمة 
التحضير دون مراعاة خصوصيات و متطمبات المعبة حسب كل خط لعب ، حيث أن 

واليجومي( وخط الدفاع ) الظييرين( ىم األكثر حاجة العبي خط الوسط ) الدفاعي 
لمخزون كبير من األكسجين في الرئتين والدم وبالعضمة ألنيم األكثر بذال لمجيد خبلل 

أن العبي خط الوسط  (Dellal alexandre ،2008)المنافسة ، حيث أكد 
اليجومي والظييرين في البطولة الفرنسية كانوا األكثر تحركا في المسافات القصيرة 

 %2.85كمم /سا( بالكرة وبدون كرة بنسبة ) 24 – 21وبشدات مرتفعة ما بين ) 
 م.335.68م و 334.54( بمسافة قدرت ب %2.57و
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بعيدة كل البعد عن النسبة  وليذا تعتبر النتائج المحققة في مؤشر السعة الحيوية
كذلك بعيدة عن المستوى سنة و  19ليذه الفئة العمرية تحت المطموبة و المناسبة 

العالي بفارق كبير ، وخاصة عند العبي خط الوسط ، وعميو ال يؤخذ ىذا المؤشر 
كمحدد الختيار البلعبين حسب خطوط المعب اال أنو يعتبر معيار ميم ليذه الفئة 

ى لؤلكسجين ة في البعد الوظيفي وعبلقتو بكل من االستيبلك األقصالعمرية وخاص
 .والقدرات االسترجاعية

 عرض و مناقشة الفرضية الثانية: 2.3
ىناك مستويات معيارية لممحددات المورفولوجية و الوظيفية تسمح باختيار البلعبين 

 سنة. 19حسب خطوط المعب الثبلث ) دفاع ، وسط وىجوم( لمفئة تحت 
 :وظيفية-المورفولعينة لبحث في المحددات  عرض نتائج مقاييس النزعة المركزية والتشتت 1.2.3

 يمثؿ اعتدالية توزيع العينة. (23) رقـ جدوؿ

مقاييس النزعة       
 المركزية والتشتت

 
 

 المتغيرات

 خط الوسط خط الدفاع
 

 خط اليجوم

 
المتوسط 
 الحسابي

 
 االنحراف
 المعياري

 
 معامل
 االلتواء

 
 المتوسط
 الحسابي

 
 االنحراف
 المعياري

 
معامل 
 االلتواء

 
 المتوسط
 الحسابي

 
 االنحراف
 المعياري

 
 معامل
 االلتواء

 -0.18 7.12 174.55 -0.50 4.89 174.18 -0.30 4.63 174.53 الطول

 -0.12 7.89 64.87 0.23 6.89 62.54 0.73 7.11 63.83 الوزن

 -0.28 1.57 12.75 -0.10 1.95 12.93 -0.25 2.33 12.99 الكتمة الدىنية

 -0.18 0.45 13.97 -0.13 0.45 13.98 0.21 0.63 13.99 الكتمة العظمية

 -0.37 1.68 44.90 -0.03 1.67 44.77 0.14 1.80 44.88 الكتمة العضمية

Vomax 12,99 2,33 -0,40 12,75 1,57 1,03 2,81 1,97 -0,19 

Ruffier 5,42 2,46 -0,48 4,60 2,03 0,40 6,70 2,34 -0,45 

c.v 3,88 0,48 -0,47 3,75 0,45 0,60 3,89 0,56 -0,43 
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  تبين أن جميع القياسات (23) من خبلل النتائج الموضحة في الجداول أعبله رقم
ية تدخل المنحنى االعتدالي حيث أن قيم معامل لوظيفاالختبارات ا و  المورفولوجية

بينما  0,03-ّن أدنى قيمة بمغت ، نظرا أل 3± االلتواء ىي محصورة ضمن مجال 
مما يدل عمى أن ىذه الوظيفية  في القياسات المورفولوجية و   0,73أعمى قيمة بمغت

 البيانات موزعة توزيعا اعتداليًا.

 المستويات المعيارية ومقارنتيا مع منحنى التوزيع الطبيعي. تحديد 2.2.3
الوظيفية بين خطوط المعب و يعتبر تحديد المستويات المعيارية لممحددات المورفولوجية 

سنة النقطة األىم في بحثنا ىذا والتي ستسمح حتما لمقائمين عمى  19لمفئة تحت 
لدى العبييم من حيث المحددات الضعف التكوين بمعرفة أىم نقاط القوة و التدريب و 

المورفولوجية اليامة مثل الطول ، الوزن ، مؤشر الكتمة الجسمية ، الدىنية ، العظمية 
و العضمية ، وذلك الستخداميا كمؤشرات تحدد ليم االيجابيات و السمبيات في عممية 
اء االختيار و دعامة عممية تدعم عممية االختيار بالمبلحظة ، حتى تمكنيم من اجر 

اختيار عممي موضوعي لبلعبين حسب خطوط لعبيم وفق متطمبات كل خط لعب في 
الى  (senpé 1979 et olivier 1971)المحددات المورفولوجية  ، حيث يشير 

أن التفاوت بين مختمف المتغيرات المورفولوجية يعتبر مؤشرات ىامة لتعديل البرنامج 
يؤكدان عمى أن الخصوصيات  (Mimouni et antipov 1986)التدريبي ، أما 

المورفولوجية تستعمل كمؤشرات ومعايير لمتشخيص والتكين باالنتقاء الرياضي 
،لممراقبة المستمرة لحالة الرياضي  وكذلك لتقويم حالة التدريب في المستوى العالي  

داء الجيد خبلل المتطمبات الفسيولوجية تمعب دورا رئيسيا وميما لتحقيق األن أكما 
كما  بل يعتبر المحدد األىم عمى االطبلق ، المنافسات وخاصة عمى المستوى البدني

ساس االمكانات أالكثير من الباحثين اتجيوا الى التنبؤ في مجال االنتقاء عمى أن 
الوظيفية لمفرد بناء عمى عوامل كثيرة كمؤشرات وظيفية مثل الحالة الصحية العامة 

، وليذا ومن خبلل نتائج  ة و خصائص استعادة الشفاءالوظيفية البلإرادي واإلمكانات
كل العب في تمك المحددات يتم تحويل الدرجات الخام الى درجات معيارية ثم وضعيا 
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عمى منحنى التوزيع الطبيعي لمقارنتيا وبالتالي معرفة المستوى الحقيقي في كل محدد 
 لكل العب .

بالمحددات المورفولوجية ، نجد  فيما يخص السمم الخاص بتقويم المستويات الخاصة
الوزن  –الوزن الناقص  -الخاص بتصنيف مؤشر الكتمة الجسمية وىو:  العالمي السمم

 سمنة مفرطة. –السمنة  –الوزن الزائد  –الطبيعي 
متوسط  –جيد  –جيد جدا  كما نجد المستويات المعيارية والتي تحدد بالعبلمات التالية:

 ضعيف جدا. –ضعيف  –
حيث تقابل كل  20الى  0المؤشرات الوظيفية نستخدم الدرجات المعيارية من  أما في

 ممستوى المعياري.لدرجة المبلحظة المناسبة 

 تحديد المستويات المعيارية لممحددات المورفولوجية: 3.2.3
 مؤشر الكتمة الجسمية: 1.3.2.3

 (. IMCالمقاييس العالمية لقياس مؤشر الكتمة الجسمية )  (. يمثؿ24جدوؿ رقـ )
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 IMC المقاييس و التصنيف

 >18.5 وزن ناقص

 24.9الى  18.5 وزن طبيعي

 29.9الى  25.0 وزن زائد

 35.9الى  30.0 سمنة

  40  ≥ سمنة مفرطة
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0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

10.56% 

89.44% 

0% 0% 0% 

 الوزن الناقص

 الوزن الطبٌعً

 الوزن الزائد

 السمنة

 السمنة المفرطة

( يمثؿ عدد الالعبيف لكؿ الخطوط و النسب المقابمة لكؿ مستوى في التصنيؼ 25الجدوؿ رقـ )
  (IMC).لمؤشر الكتمة الجسمية 

 كل الخطوط المقاييس والتصنيف
 النسبة العدد

 %10.56 19 وزن ناقص
 %89.56 161 وزن طبيعي
 %0.00 0 وزن زائد
 %0.00 0 سمنة

 %0.00 0 سمنة زائدة

 

 

 
 

 

 

 

( IMC( يمثؿ نسب مؤشر الكتمة الجسمية 26البياني رقـ )الشكؿ   لخطوط المعب الثالث ) دفاع  وسط وىجـو

 مقارنة نتائج العينة في مؤشر الكتمة الجسمية مع جدوؿ التصنيؼ العالمي:
العبا وزنا ناقصا من مجموع عينة البحث بنسبة  19يممك  ناقص:الفي الوزف 

 في مؤشر الكتمة الجسمية وىي نتيجة معقولة وغير مؤثرة. 10.56%
وىي نتيجة جد  %89.56العبا وزنا طبيعيا بنسبة  161يممك  طبيعي:الفي الوزف 

 مشجعة ومحفزة.
لم يتحصل أي العب عمى ىذا التصنيف  في الوزف الزائد والسمنة وفي السمنة المفرطة:

 وبالتالي تعتبر نتيجة جد ايجابية.
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 مؤشر الكتمة العظمية: 2.3.2.3
النتائج المحققة لممقارنة بين خطوط المعب باستخدام اختبار تحميل التباين األحادي 

(F )( أثبت عدم وجود داللة احصائية في مؤشر الكتمة العظمية ، حيث أن قيمة )ف
( مما يسمح لنا بتحديد 177-02عند درجة الحرية ) 0.05أصغر من مستوى الداللة 

 رية موحدة لخطوط المعب الثبلث.مستويات معيا
مؤشر الكتمة   في الثالث المعب لخطوط المستويات و المعيارية الدرجات يمثؿ( 26) رقـ الجدوؿ

 العظمية:

 الكتمة العظمية التصنيف
 % 14أكثر مف  أكبر من الطبيعي

 % 14الى  12مف  الطبيعي
 % 12أقؿ مف  أقل من الطبيعي

 

 

لمخطوط الثالث في محدد تصنيؼ العينة ونسبيا في التصنيؼ الطبيعي ( يمثؿ 27الجدوؿ رقـ)
 الكتمة العظمية:

 كل الخطوط تصنيف الكتمة العظمية
 النسبة العدد

 % 47.78 86 أكبر من الطبيعي
 % 52.22 94 طبيعيال

 % 0.00 0 أقل من الطبيعي
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 ومقارنتيا مع التصنيؼ الطبيعي:( يبيف نسبة مؤشر الكتمة العظمية 27الشكؿ البياني رقـ )

 مقارنة النتائج مع التصنيؼ في محدد الكتمة العظمية:
عمى تصنيف أكبر  180العبا من مجموع  46تحصل لتصنيؼ أكبر مف الطبيعي: في ا

 .وىي نسبة كبيرة %47.78من الطبيعي في محدد الكتمة العظمية بنسبة 
عمى تصنيف طبيعي بنسبة  180من مجموع  العبا 94تحصل في التصنيؼ الطبيعي: 

 .وىي نسبة مقبولة وأكبر من نصف العينة لكنيا غير كافية 52.22%
وىي لم يتم تصنيف أي العب في محدد الكتمة العظمية  في التصنيؼ أقؿ مف الطبيعي:

 نتيجة مقبولة.
 مؤشر الكتمة العضمية: 3.3.2.3

باستخدام اختبار تحميل التباين األحادي النتائج المحققة لممقارنة بين خطوط المعب 
(F )( أثبت عدم وجود داللة احصائية في مؤشر الكتمة العضمية ، حيث أن قيمة )ف

( مما يسمح لنا بتحديد 177-02عند درجة الحرية ) 0.05أصغر من مستوى الداللة 
 مستويات معيارية موحدة لخطوط المعب الثبلث.

 الكتمة العضمية: في مؤشر الثبلث المعب لخطوط التصنيف يمثل( 28) رقم الجدول

 الكتمة العظمية التصنيف
 % 46أكثر مف  أكبر من الطبيعي

 % 46الى  42مف  الطبيعي
 % 42أقؿ مف  أقل من الطبيعي
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لمخطوط الثالث في مؤشر  الطبيعي ( يمثؿ تصنيؼ العينة ونسبيا في التصنيؼ29الجدوؿ رقـ)
 .الكتمة العضمية

 كل الخطوط الكتمة العظمية تصنيف
 النسبة العدد

 % 25.00 45 أكبر من الطبيعي
 % 67.22 121 الطبيعي

 % 7.78 14 أقل من الطبيعي
 

 
 ( يبيف نسبة مؤشر الكتمة العضمية ومقارنتيا مع التصنيؼ الطبيعي28الشكؿ البياني رقـ )

 التصنيؼ في محدد الكتمة العضمية:مقارنة النتائج مع 
عمى نسبة أكبر من  180العبا من مجموع  45تحصل  التصنيؼ أكبر مف الطبيعي: في

 وىي نسبة معقولة مقارنة بالمجموع العام. %25الطبيعي بنسبة 
عمى نسبة معتدلة في  180من مجموع العبا  121تحصل  في التصنيؼ الطبيعي:

 وميمة. وىي نتيجة مشجعة %67.22محدد الكتمة العضمية بنسبة 
العبا عمى التصنيف أقل من الطبيعي بنسبة  14تحصل  التصنيؼ أقؿ مف الطبيعي: في

 نتيجة ضعيفة ويمكن تداركيا.وىي  7.78%
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 مؤشر نسبة الكتمة الدىنية: .34.3.2

النتائج المحققة لممقارنة بين خطوط المعب باستخدام اختبار تحميل التباين األحادي 
(F )( أثبت عدم وجود داللة احصائية في مؤشر الكتمة الدىنية ، حيث أن قيمة )ف

( مما يسمح لنا بتحديد 177-02عند درجة الحرية ) 0.05أصغر من مستوى الداللة 
 مستويات معيارية موحدة لخطوط المعب الثبلث.

 مؤشر الكتمة الدىنية:  يف الثالث المعب لخطوط المستويات و المعيارية الدرجات يمثؿ( 36) رقـ الجدوؿ

 

 

 

 
( يمثؿ نسبة مؤشر الكتمة الدىنية لعينة البحث ومقارنتيا مع النسبة المقررة في منحنى التوزيع 37) الجدوؿ رقـ

 الطبيعي.

النسبة المقررة في  كؿ الخطوط المستويات
منحنى التوزيع 

 الطبيعي
 % العدد

 % 4.86   %1.67 3 جيد جدا
 % 24.52 %15.56 28 جيد

 % 40.96  %58.33 105 متوسط
 % 24.52 %22.78 41 ضعيؼ

 % 4.86 %1.65 3 ضعيؼ جدا

 

 خطوط المعب الثالث 
 الكتمة الدىنيةقيـ مؤشر  المستوى الدرجة

 8.77أقؿ مف  جيد جدا 20 -17
 11.12الى  8.77مف  جيد 16 – 13
 14.07الى  11.13مف  متوسط 12 – 08
 16.43الى  14.08مف  ضعيؼ 07 – 04
 16.43أكثر مف  ضعيؼ جدا 03 - 00
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 ( يمثؿ نسبة مؤشر الكتمة الدىنية لعينة البحث ومقارنتيا 32الشكؿ البياني رقـ ) 

 مع النسبة المقررة في منحنى التوزيع الطبيعي.

 

 الكتمة الدىنية:مقارنة بيف نسب كؿ خط لعب مع منحنى التوزيع الطبيعي لمؤشر 
العب بنسبة  180العبين من مجموع  3حقق : الدرجة المعيارية جيد جداعمى مستوى 

وىي األضعف في المستويات مقارنة بنسبة منحنى التوزيع الطبيعي  1.67%
4.86%. 

العب الدرجة المعيارية جيد بنسبة  15حقق عمى مستوى الدرجة المعيارية جيد: 
 .%24.52وىي أقل من نسبة منحنى التوزيع الطبيعي  15.56%

العب في الخطوط الثبلث من مجموع  105حقق عمى مستوى الدرجة المعيارية متوسط: 
العبا الدرجة المعيارية متوسط ، وىي نسبة أكبر من نسبة التوزيع الطبيعي  180

وىذا ما يدل عمى أن مستوى عينة البحث حسب الخطوط الثبلث في  40.96%
 مؤشر نسبة الكتمة الدىنية في المتوسط.

العبا في الخطوط الثبلث من مجموع  41تحصل توى الدرجة المعيارية ضعيؼ: عمى مس
وىي أقل بقميل و قريبة جدا من نسبة منحنى التوزيع  %22.78العب بنسبة  180
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وىذا يدل عمى أن ىناك نسبة معتبرة من البلعبين في ىذه العينة  %24.86الطبيعي 
 الىتمام في ىذا المؤشر.يتراوح مستواىم في المستوى الضعيف وىي جديرة با

بنسبة  3عدد البلعبين في الخطوط الثبلث ىو : عمى مستوى الدرجة المعيارية ضعيؼ جدا
وىو عدد قميل مقارنة  %4.86وىي أقل من نسبة منحنى التوزيع الطبيعي  1.67%

 بحجم العينة.
بة متوصل الييا عند مقارنتيا بنسب التوزيع الطبيعي في مؤشر نسمن خبلل النتائج 

الكتمة الدىنية ، يظير ان نسبة كبيرة من البلعبين في المستوى متوسط وىي نفس 
 (Houar abdelatif ،2015)،  (2017)عقبوبي حبيب ، النتائج التي توصل الييا 

وىذا ما يدفع بالقائمين عمى شؤون التكوين مع الفئات  (Chiban samir ،2010)و 
الصغرى الى االىتمام بيذا المؤشر و توعية البلعبين بأثر ارتفاع الكتمة الدىنية أو 

بأن  (Godik.M.A, 1985)انخفاضيا عن النسبة المثالية في نمطيم حيث أشار 
في نسبة الدىون عند العبي المستوى العالي  %9-7النسبة المثالية تكون ما بين 

مرتبطة مباشرة بالنمط الغذائي و نوعية التدريب حيث يتحول النمط الى عضمي متوازن 
ناك ما ، كما أن ى (2006)يوسف البصراوي، كمما قمت نسبة الدىون بالشكل المعقول 

في المستوى ضعيف ، وىي نسبة جديرة باالىتمام من طرف القائمين  %22.78نسبتو 
عمى ميمة التدريب في ىذه الفئة العمرية و خاصة فيما يتعمق بالنمط الغذائي المنتظم 
من حيث النوعية و كذلك طبيعة التدريبات من حيث الحجم و الشدة طيمة المشوار 

الى أن نشبة الكتمة    (Charles M et Pierre, 1998)الكروي ، كما أشار كل من 
وىي معقولة مقارنة بما تحصمت عميو العينة و  %13سنة تكون  17الدىنية عند الفئة 
أن نمو بعض المؤشرات مثل الكتمة  (Bouchard et al, 1997)أشار كل من 

 والعضمية ىو مرحمة جد حساسة و تتأثر بالتدريب و بالمتابعة الغذائية.الدىنية 
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 تحديد المستويات المعيارية لممحددات الوظيفية: 4.2.3

 . vo₂maxاالستيالؾ األقصى لألكسجيف   1.4.2.3
النتائج المحققة لممقارنة بين الخطوط الثبلث بواسطة اختبار التحميل التبايني األحادي 

 فروقات ذات داللة احصائية بين خطوط المعب في مؤشر االستيبلكأثبت وجود 
، حيث أن قيمة  ف المحسوبة كانت أكبر من مستوى  vo₂max  لؤلكسجين األقصى
يسمح لنا بتحديد مستويات ( ، مما 177-02عند درجة الحرية ) 0.05الداللة 
 .معيارية

 يف خطوط المعب الثالث في و المستويات ب( يمثؿ الدرجات المعيارية 30الجدوؿ رقـ )
vo₂max . 

 ىجوم  وسط دفاع 
 قيـ االستيالؾ األقصى لألكسجيف المستوى الدرجة
 63.83أكثر مف  62.29أكثر مف  64.28أكثر مف  جيد جدا 20 -17
 63.83الى  59.28مف 62.29الى 59.05مف  64.28الى  60.19مف  جيد 16 – 13
 59.27الى  53.58مف  59.04الى  55.00مف 60.18الى  55.06مف  متوسط 12 – 08
 53.57الى  49.02مف  54.99الى  51.75مف 55.05الى  50.95مف  ضعيؼ 07 – 04
 49.02أقؿ مف  51.75أقؿ مف  50.95أقؿ مف  ضعيؼ جدا 03 - 00
لعينة البحث ومقارنتيا مع النسبة المقررة في  vo₂max( يمثؿ نسبة مؤشر 31الجدوؿ رقـ ) 

 .منحنى التوزيع الطبيعي
النسبة المقررة في  خط اليجوـ خط الوسط خط الدفاع المستويات الدرجة

منحنى التوزيع 
 الطبيعي

 % العدد % العدد % العدد

 % 4.86 %00 00 % 00 00 %00 00 جيد جدا 20 - 17
 % 24.52 %20 12 %18 11 %25 15 جيد 16 – 13
 % 40.96 %55 33 %58 35 %53 32 متوسط 12 – 08
 % 24.52 %25 15 %18 11 %13 8 ضعيؼ 07 – 04
 % 4.86 %00 00 %5 03 %8 5 ضعيؼ جدا 03 – 00

  %100 60 %100 60 %100 60 المجموع
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 لعينة البحث ومقارنتيا  vo₂max( يوضح نسبة مؤشر 29الشكؿ البياني رقـ )
 النسبة المقررة في منحنى التوزيع الطبيعي. مع

 

 :vo₂maxمقارنة بيف نسب كؿ خط لعب مع منحنى التوزيع الطبيعي لمؤشر 
ال يوجد أي خط لعب في الدرجة المعيارية جيد عمى مستوى الدرجة المعيارية جيد جدا: 

في مؤشر االستيبلك األقصى  %00جدا و ذلك نتيجة النسب المحققة وىي 
 .%4.86لؤلكسجين من منحنى التوزيع الطبيعي وىي األقل عمى االطبلق بنسبة 

وىم األفضل  %25حقق خط الدفاع أعمى نسبة ب  عمى مستوى الدرجة المعيارية جيد:
،  %24.52العبا وىي النسبة األكبر من نسبة منحنى التوزيع الطبيعي وىي  15ب 

، بينما حقق العبي خط  %20العبا وبنسبة  12اليجوم ب وبعدىا العبي خط 
 العبا. 11ب  %18الوسط نسبة 

عدد العبي خط الدفاع في الدرجة المعيارية  عمى مستوى الدرجة المعيارية متوسط:
، بينما  %58العبا بنسبة  35وفي خط الوسط ب %53العبا بنسبة  32متوسط ىو 

ي أكبر من نسبة منحنى التوزيع الطبيعي ، وكل النسب ى %55العبا بنسبة  33نجد 
، مما يدل عمى أن نسبة مؤشر االستيبلك األقصى لؤلكسجين عند العبي  40.96%

سنة باختبلف خطوط المعب توجد في المستوى المتوسط حسب  19العينة تحت 
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الدرجات المعيارية المقترحة في دراستنا وبنسبة أكبر لصالح العبي خط الوسط ب 
58%. 

عدد العبي خط الدفاع في الدرجة المعيارية  مستوى الدرجة المعيارية ضعيؼ:عمى 
،   %18العبا بنسبة  11، أما العبي خط الوسط فيو  %13بنسبة  8ضعيف ىو 

 منحنى نسبة وىي أكبر من %25العبا بنسبة  15بينما العبي خط اليجوم فيناك 
 وسط فيي أقل. عكس نسب خط الدفاع و ال  %24.52 وىي الطبيعي التوزيع

عدد العبي خط الدفاع في الدرجة المعيارية  عمى مستوى الدرجة المعيارية ضعيؼ جدا:
، أما خط  %5بنسبة  3، أما العبي خط الوسط فيو  %8بنسبة  5ضعيف جدا ىو 

 .%00اليجوم فبل يوجد أي العب في ىذه الدرجة و بنسبة 
ارية لممقارنة بين خطوط و مراكز النتائج المتوصل الييا باستخدام المستويات المعي

 (Houar abdelatif ،2015)المعب تشابو تماما من حيث الطريقة دراسة كل من 
الذي أوجد برنامج حاسوبي لتوجيو البلعبين حسب مراكز المعب وفق المحددات 

الذي حدد  (2004)بف قوة عمي، المورفولوجية ، البدنية و الميارية ، وكذلك دراسة 
 مستويات معيارية لممقارنة بين العبي المناطق الثبلث في الوطن.

الباحث أن خط الوسط ىو األفضل بين الخطوط االخرى من حيث الطالب و يرى 
متقاربة نسبة االستيبلك االقصى لؤلكسجين ، بعدىم خط اليجوم ، لكن النتائج كانت 

بين الخطوط الثبلث في المستوى المتوسط بصفة عامة وبدرجة أقرب من الجيد مع 
في  %25عدم وجود أي العب في المستوى الجيد جدا ، كما حقق خط اليجوم نسبة 

في الدرجة ضعيف ، وىي حاالت  %25الدرجة جيد ، بينما حقق خط الدفاع نسبة 
ة لمضاعفة العمل مع ىذه الفئة العمرية جديرة باالىتمام من طرف المدربين و مشجع

كأىم محدد وظيفي يساىم في تحسين االداء الفردي و الجماعي  vo₂max في مؤشر
 . (Chiban samir ،2010)وفق متطمبات كرة القدم الحديثة 
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 :Ruffierمؤشر القدرة االسترجاعية  2.4.2.3
بين خطوط المعب باستخدام اختبار تحميل التباين األحادي النتائج المحققة لممقارنة 

(F )( أثبت وجود داللة احصائية في مؤشر القدرة االسترجاعية ، حيث أن قيمة )ف
( مما يسمح لنا بتحديد 177-02عند درجة الحرية ) 0.05أكبر من مستوى الداللة 

 مستويات معيارية لكل خط لعب.
 القدرة االسترجاعية:  في الثالث المعب خطوط بيف المستويات و المعيارية الدرجات يمثؿ( 32) رقـ الجدوؿ

 ىجـو وسط دفاع 
 ruffierقيـ مؤشر القدرة االسترجاعية  المستوى الدرجة

 2.28أقؿ مف  1.49أقؿ مف  1.41قؿ مف أ جيد جدا 20 -17
 5.43الى  2.28مف  4.68الى  1.49مف 4.44الى  1.41مف  جيد 16 – 13
 9.38الى  5.44مف  8.68الى  4.69مف 8.24الى  4.45مف  متوسط 12 – 08
 12.54الى  9.39مف   11.88الى  8.69مف 11.28الى  8.25مف  ضعيؼ 07 – 04
 12.54أكثر مف  11.88أكثر مف  11.28أكثر مف  ضعيؼ جدا 03 - 00
 

 لعينة البحث ومقارنتيا مع النسبة المقررة في منحنى التوزيع الطبيعي. ruffier( يمثؿ نسبة مؤشر 33الجدوؿ رقـ )

 الدرجة
 

النسبة المقررة  خط اليجـو خط الوسط خط الدفاع المستويات
في منحنى 
التوزيع 
 الطبيعي

 % العدد % العدد % العدد

 %4886 %0 0 %0 0 %10 6 جيد جدا 20 - 17
 %24852 %35 21 %31.67 19 %11.67 7 جيد 16 – 13
 % 40،96 %43833 26 %53833 32 %61866 37 متوسط 12 – 08
 %24،52 %35 10 %10 6 %15 9 ضعيؼ 07 – 04
 %4886 %5 3 %5 3 %1.67 1 ضعيؼ جدا 03 – 00

  100% 60 100% 60 100% 60 المجموع
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 ومقارنتيالعينة البحث  ruffier( يوضح نسبة مؤشر 30الشكؿ البياني رقـ )
 مع النسبة المقررة في منحنى التوزيع الطبيعي.

 

 :ruffierمقارنة بيف نسب كؿ خط لعب مع منحنى التوزيع الطبيعي لمؤشر 

في الدرجة  %10نسبة  دفاعحقق كل من خط ال عمى مستوى الدرجة المعيارية جيد جدا:
وال خط اليجوم أي نسبة  وسطخط الال حقق لم يالعبين بينما  6المعيارية جيد جدا ب 

في مؤشر القدرة االسترجاعية ، وىي نسب أقل بكثير من نسبة التوزيع الطبيعي 
4.86% . 

ثم  العبا 21ب %35حقق خط اليجوم أعمى نسبة عمى مستوى الدرجة المعيارية جيد: 
كبر من النسبة المقررة في التوزيع وىي نسب أ العب 19ب %31.67وسط خط 

العبين وىي األقل  7ب %11.67بينمل حقق خط الدفاع نسبة %24.52الطبيعي 
  في الخطوط الثبلث.

حقق العبي الخطوط الثبلث أعمى نسب مقارنة عمى مستوى الدرجة المعيارية متوسط: 
ب  % 61.66، حيث حقق خط الدفاع أكبر نسبة  %40.96بنسبة التوزيع  الطبيعي 

العب  بينما حقق خط  32ب  % 53.33العبا ، ثم خط الوسط  37

 خط الدفاع

%0 خط الهجوم

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

 خط الدفاع

 خط الوسط

 خط الهجوم

النسبة المقررة فً منحنى التوزٌع 
 الطبٌعً
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العبا مما يدل عمى أن نسبة عينة البحث في مؤشر القدرة  26ب  %43.33اليجوم
االسترجاعية في المستوى المتوسط ، وبنسب متقاربة بين خطي الدفاع و الوسط بدرجة 

 أكبر.
 %16.67أعمى نسبة  حقق العبي خطي اليجومعمى مستوى الدرجة المعيارية ضعيؼ: 

بينما حقق خط الوسط نسبة  %15العبين ما نسبتو  9ثم خط الدفاع ب ينالعب 10ب
التوزيع الطبيعي  المقررة فينسبة ال العبين وكميا نسب أقل من 6ب 10%

24.52%.  
ووسط اليدان العبي خط اليجوم  كل من حققعمى مستوى الدرجة المعيارية ضعيؼ جدا: 

 %1.67العبين في ىذا المستوى بينما حقق خط الدفاع ما  3ب %5نفس النسبة 
 .%4.86التوزيع الطبيعي  المقررة في نسبةالأقل من  ببلعب واحد وفقط وكميا نسب 

ان  المستويات المعيارية فيلمتوصل الييا باستخدام الدرجات و من خبلل النتائج ا
في متقاربة نتائجيم المستوى المتوسط و كانت  غالبية نتائج عينة البحث كانت في

 6أن ىناك حاالت قميمة جدا في المستوى الجيد جدا ب  الخطوط الثبلث ، حيث
وسط لخطي ال العبا 19و 21وفي المستوى الجيد بين فقط  دفاعالعبين في خط ال

العظمى أما الغالبية ، الطبيعي  التوزيعوكانت كبيرة عمى النسب المقررة في اليجوم و 
في المستوى  من العينة كانت نتائجيا أكبر من مستوى منحنى التوزيع الطبيعي

 %61.66بنسب قدرت ب لصالح خطي الدفاع و الوسطو  المتوسط لمخطوط الثبلث ،
، ما يظير أىمية ىذا المؤشر ليذين الخطين في المتطمبات الوظيفية في  %53.33و

لميدان ) االرتكاز واليجوم( مع الظييرين الكرة الحديثة حيث يتطمب من العبي وسط ا
المشاركة في األدوار الدفاعية و اليجومية طيمة زمن المباراة ، وىذا ما أشار لو 

(Dellal alexandre ،2008)  ،(Houar abdelatif ،2015)  و(Chiban 
samir ،2010) ( 31.67، كما أن ىناك نسبة كبيرة من خطي الوسط و اليجوم% 

 بنتائجتبشر في المستوى جيد  %24.52( أكبر من نسبة التوزيع الطبيعي 35%، 
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 وجديرة باالىتمام لمرفع من قدراتيم الوظيفية  أفضل مستقببل اذا ما تم حسن استغبلليا
خاصة في االسترجاع السريع و كفاءة أجيزة الدوري التنفسي و العضمي لتحقيق و 

التوازن بين الخطوط في ىذا المؤشر و لتشكيل التكتل الدفاعي و اليجومي أثناء البناء 
 Jürgen)الخططي حسب المتطمبات الطاكتيكية في الكرة الحديثة حسب 

klinsman)   و( Claude puel)  نقبل عن (Dellal alexandre ،2008). 

 مؤشر السعة الحيوية: 3.4.2.3
النتائج المحققة لممقارنة بين خطوط المعب باستخدام اختبار تحميل التباين األحادي 

(F )( أثبت عدم وجود داللة احصائية في مؤشر السعة الحيوية ، حيث أن قيمة )ف
( مما يسمح لنا بتحديد 177-02درجة الحرية ) عند 0.05أصغر من مستوى الداللة 

 مستويات معيارية موحدة لخطوط المعب الثبلث.
 مؤشر السعة الحيوية:  في الثالث المعب لخطوط المستويات و المعيارية الدرجات يمثؿ( 34) رقـ الجدوؿ

 

 خطوط المعب الثبلث 

 قيـ مؤشر السعة الحيوية المستوى الدرجة

 5.03أكثر مف  جيد جدا 20 -17
 5.03الى  4.36مف  جيد 16 – 13

 4.35الى  3.51مف  متوسط 12 – 08

 3.50الى  2.83مف  ضعيؼ 07 – 04

 2.67أقؿ مف  ضعيؼ جدا 03 - 00
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( يمثؿ نسبة مؤشر السعة الحيوية لعينة البحث ومقارنتيا مع النسبة المقررة في منحنى 35الجدوؿ رقـ )

 التوزيع الطبيعي.

النسبة المقررة في  كؿ الخطوط المستويات
منحنى التوزيع 

 الطبيعي
 % العدد

 % 4.86   %0.00 0 جيد جدا
 % 24.52 %16.11 29 جيد

 % 40.96  %51867 93 متوسط
 % 24.52 %28.33 51 ضعيؼ

 % 4.86 %3.89 7 ضعيؼ جدا

 

 
لمقررة في منحنى ( نسبة مؤشر السعة الحيوية لعينة البحث ومقارنتيا مع النسبة ا31الشكؿ البياني رقـ )

 .التوزيع الطبيعي

 :مع منحنى التوزيع الطبيعي لمؤشر السعة الحيوية مقارنة بيف نسب كؿ خط لعب

لم يحقق أي خط لعب نسبة في مؤشر السعة عمى مستوى الدرجة المعيارية جيد جدا: 
 .%4.86الحيوية وىي األقل عمى الطبلق مقارنة بنسبة منحنى التوزيع الطبيعي 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

 جٌد جدا
 جٌد

 متوسط
 ضعٌف 

 ضعٌف جدا  

0.00% 

16.11% 

51.67% 

28.33% 

3.89% 

4.86% 

24.52% 

40.96% 

24.86% 

4.86% 

 منحنى التوزٌع الطبٌعً خطوط اللعب
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 180موع العب الدرجة جيد جدا من مج 29حقق عمى مستوى الدرجة المعيارية جيد:  
وىي األقل من نسبة منحنى التوزيع  %16.11العب في الخطوط الثبلث ما نسبتو 

 .%24.52الطبيعي 

العب الدرجة المعيارية متوسط من  93حقق عمى مستوى الدرجة المعيارية متوسط: 
، وىي أكبر من نسبة %51.67العب في الخطوط الثبلث و بنسبة  180مجموع 

وىذا دليل عمى أن النسبة الكبيرة من عينة البحث  %40.76منحنى التوزيع الطبيعي 
في المستوى المتوسط حسب الخطوط الثبلث في مؤشر السعة الحيوية وىي نسبة غير 

 سنة. 19كافية و ال تناسب المتطمبات الوظيفية لمفئة تحت 

 في %28.33حقق العبي الخطوط الثبلث نسبة عمى مستوى الدرجة المعيارية ضعيؼ: 
وىي نسبة أكبر من نسبة  18/0لعب من مجموع  51مؤشر السعة الحيوية بعدد 

وىذه نسبة تعتبر كبيرة يجب االىتمام بيا كثيرا لما  %24.52منحنى التوزيع الطبيعي 
 ليا من تأثير عمى عمل الفريق كمجموعة.

 %3.89العبين ىده الدرجة بنسبة  7حقق عمى مستوى الدرجة المعيارية ضعيؼ جدا: 
اال أنيا قريبة منيا و تعتبر نسبة غير  %4.86وىي أقل من نسبة التوزيع الطبيعي 

 مقبولة في ىذا المستوى.

من خبلل النتائج المتوصل الييا و مقارنتيا مع نسبة منحنى التوزيع الطبيعي تظير 
مدى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين الخطوط الثبلث ، حيث أن أكبر نسبة 

موجودة في المستوى المتوسط و بدرجة أقل في المستوى الضعيف ، وىذه  من العينة
نتائج غير مقبولة و كافية بالنسبة لعينة قريبة من صنف األكابر و غير مشجعة و 
تعتبر نقطة ضعف كبيرة في البعد الوظيفي البد من االىتمام بو عبر مختمف مراحل 

مؤشر السعة الحيوية و المياقة  تكوين البلعبين ، حيث أن ىناك عبلقة وطيدة بين
اليوائية و كفاءة األجيزة الدوري التنفسي و العضمي و مخزون األكسجين ما يساىم في 
تحسين األداء البدني لبلعب طيمة أطوار المنافسات و يسمح بتنفيذ مختمف الواجبات 
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ر حسب كل خط لعب بأريحية بالنسبة لبلعب ، لمفريق ككتمة و لمطاقم الفني ) توفي
)درباؿ فتحي، ،  (Dellal alexandre ،2008)الحمول( حيث أشار كل من 

عمى أىمية ىذا المؤشر عمى المياقة البدنية لبلعبين و خاصة العبي خط  (2014
الوسط و الظييرين ) الدفاع( كما أن ىذه النتائج بعيدة كل البعد حتى عمى المستوى 

 العادي.

 عرض و تحميؿ الفرضية الثالثة : 3.3
البرنامج الحاسوبي المقترح يحتوي عمى عدة مزايا تسمح لممستخدم بتنفيذ مختمف 

و ذلك لربح العمميات بسيولة حيث يساعد المدربين و الميتمين بعمميات االختيار 
الجيد و الوقت و منح العممية اكثر مصداقية و موضوعية و تدعيما لعممية االختيار 

  .بالمبلحظة التي تبقى كذلك ميمة
ىـ الوظائؼ األساسية لمبرنامج الحاسوبي المقترح:أ  
انشاء ، تعديل ، حذف وتحيين مختمف الجداول الخاصة ب) البلعبين، المدربين،  -1

وظيفية (. -األندية ونتائج المحددات المورفو  
الحساب والتقييم اآللي لمختمف قيم ونتائج القياسات واالختبارات. -2  
لمعمومات مختمف الحقول.اجراء البحث والفرز المتقدم   -3  
الطبع المخصص لمختمف التقارير) النتائج(. -4  
امكانية تخصيص العرض وفرز مختمف الجداول ) المعطيات(. -5  
امكانية ارسال الجداول ومختمف التقارير)المعطيات والمعمومات( عن طريق  -6

Word,Excel,Pdf,HTML,XML…... 
 انية االرسال عبر البريد االلكتروني كل التقارير القابمة لمطباعة.امك -7
يسمح بالفرز والبحث والترتيب المتقاطع المتحرك) الجداول ، المعطيات  -8

 والمعمومات(.
انشاء آليا مختمف المخططات البيانية مع امكانية تغيير شكميا) أعمدة ، دوائر  -9

 ومثمثات...(.
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 الولوج المؤمن لعدة مستخدمين في نفس الوقت. -10
 انشاء حسابات مؤمنة ومخصصة لكل مستخدم. -11
انشاء حساب المستخدم الرئيسي وىو المتصرف الرئيسي الذي يمكنو من التحكم  -12

في جميع معطيات البرنامج من تعديل، حذف، طباعة ويمكنو انشاء حسابات 
 لمستخدمين ثانويين.

العمل في الشبكة المحمية الداخمية الخاصة ) المؤسسة ، النادي ،  امكانية -13
الرابطة...( عن طريق األنترنيت ويمكن ادراج معطيات قاعدة البيانات من نوع 

Hyperfile  في شبكة الواب العالمية باستخدام البرنامج المتمم لوWebdev. 
 –المغة الفرنسية  –بية امكانية استخدام عدة لغات عند االستعمال) المغة العر  -14

 المغة االنجميزية(.
امكانية استعمال البرنامج الحاسوبي بما يحتويو من قاعدة البيانات والتقويم  -15

واالختيار واالستفادة منيا عن طريق الياتف النقال واأللواح الذكية واأليفون واأليباد 
 واألندرويد.

 :االستنتاجات العامة 4.3
باين األحادي وبحساب أقل فرق دال  االحصائي باستخدام التحميل التمن خبلل التحميل 

خبلل الخمفية النظرية لمباحث والمنيجية العممية المتبعة في ىذا البحث ، توصمنا  ومن
 الى عدة استنتاجات ىامة وىي:

وجود فروقات ذات داللة احصائية في محدد مورفولوجي واحد وىو مؤشر الطول  -
لثبلث ) دفاع ، وسط وىجوم( وكان لصالح العبي خط الدفاع ثم بين خطوط المعب ا

 اليجوم مقارنة مع العبي خط الوسط.
مقارنة  177.91كبر متوسط في مؤشر الطول ب حقق العبي خط الدفاع أ -

ويمييم  172.21بالخطوط األخرى ، حيث حقق خط اليجوم ثاني أكبر متوسط ب 
 .172.51خط الوسط ب 
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ة في مؤشر الطول يعتبر مقبول و قريب من نتائج المستوى معدل نتائج العين -
 العالي.

 عدم وجود فروقات ذات داللة احصائية بين خطوط المعب في مؤشر الوزن. -
، وبعدىا  64.87حقق العبي خط اليجوم أكبر متوسط في مؤشر وزن الجسم ب  -

 .62.54ثم خط الوسط  63.83خط الدفاع ب 
 ؤشر وزن الجسم بين الخطوط الثبلث.تقارب نتائج العينة في م -
معدل نتائج العينة في مؤشر وزن الجسم جد معقول ومقبول مقارنة بنتائج المستوى  -

 العالي.
الكتمة  مؤشر في المعب خطوط بين احصائية داللة ذات فروقات وجود عدم -

 .الجسمية
 
 ىناك تقارب كبير بين نتائج العينة في ىذا المؤشر. -
 20.97ثم العبي خط الدفاع ب  21.29خط اليجوم أكبر متوسط ب  حقق العبي -

 .20.64وأخيرا خط الوسط ب 
معدل نتائج العينة في مؤشر الكتمة الجسمية معقول وقريب من معدل المستوى  -

 العالي.
 .الدىنية الكتمة مؤشر في المعب خطوط بين احصائية داللة ذات فروقات وجود عدم -
 نتائج المتوسطات بين خطوط المعب في مؤشر الكتمة الدىنية.تقارب كبير في  -

، ثم خط اليجوم ب  %12.99حقق العبي خط الدفاع أكبر نسبة في المتوسط ب  -
 .%12.75، وبعدىم خط الوسط ب  12.88%

 نتائج معدالت العينة قريبة جدا و معقولة مقارنة نتائج المستوى العالي. -
 حصائية بين خطوط المعب في مؤشر الكتمة العظمية.عدم وجود فروق ذات داللة ا -
 الكتمة تقارب كبير في نتائج المتوسطات بين خطوط المعب الثبلث في مؤشر -

 .العظمية
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، ثم خط الوسط ب  %13.99حقق العبي خط الدفاع أكبر قيمة في المتوسط ب  -
 .13.97، و بعدىم خط اليجوم ب 13.98%

 ن نتائج المستوى ومعقولة.نتائج معدالت العينة قريبة م -
 عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين خطوط المعب في مؤشر الكتمة العضمية. -
 تقارب كبير جدا في نتائج المتوسطات بين خطوط المعب في مؤشر الكتمة العضمية. -
، ثم العبي خط  %44.88حقق العبي خط الدفاع أكبر قيمة في المتوسطات ب  -

 .%44.77، وبعدىم خط الوسط ب  %44.85اليجوم ب 
 نتائج معدالت العينة قريبة من نتائج المستوى العالي ومعقولة. -
وجود فروقات ذات داللة احصائية بين خطوط المعب الثبلث في مؤشر االستيبلك  -

 .vo2maxاألقصى لؤلكسجين 

ممل/كغ/د ، ثم  59.99خط الوسط أكبر قيمة في المتوسطات ب  حقق العبي -
 د./كغ/ممل 54.42د ، ويمييم خط اليجوم ب /كغ/ممل 56.45العبي خط الدفاع ب 

 نتائج العينة معقولة وقريبة من المستوى الجيد مقارنة بالمستوى العالي. -
ر القدرة مؤش في الثبلث المعب خطوط بين احصائية داللة ذات فروقات وجود  -

 .Ruffierاالسترجاعية 
ط الدفاع ب ، ثم خ 4.60قيمة في المتوسطات ب  حقق العبي خط الوسط أحسن -

 .6.70وفي األخير خط اليجوم ب  ، 5.42
 تراوحت نتائج العينة بين الجيدة جدا و الجيدة. -
 نتائج العينة مقبولة جدا و قريبة من نتائج المستوى العالي في ىذا المؤشر. -
السعة الحيوية  مؤشر في المعب خطوط بين احصائية داللة ذات فروق وجود عدم -

(C.V). 
 نتائج العينة متقاربة بين خطوط المعب الثبلث. -
ل ، ثم خط الدفاع  3.89حقق العبي خط اليجوم أكبر قيمة في المتوسطات ب  -
 ل . 3.75ل ، وبعدىم خط الوسط ب  3.88ب 
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القيم ة الحيوية تعتبر ضعيفة وبعيدة كل البعد عن نتائج العينة في مؤشر السع -
 ، وىناك فرق كبير بينيا وبين المستوى العالي. المطموبة في المستوى الطبيعي

تحديد مستويات معيارية و درجات معيارية بين خطوط المعب الثبلث في مؤشر  -
لعظمية ، الكتمة تمة االطول ، وزن الجسم ، مؤشر الكتمة الجسمية ، الكتمة الدىنية ، الك

، القدرة االسترجاعية   vo₂maxاالستيبلك األقصى لؤلكسجين العضمية ، 
Ruffier   السعة الحيوية.و 

وظيفية ومقارنتيا مع نسب منحنى -توزيع نسب نتائج القياسات واالختبارات المورفو -
 التوزيع الطبيعي بالنسبة لخطوط المعب الثبلث.

 لمستوى المتوسط من منحنى التوزيعمن نتائجيا في انسبة كبيرة حققت عينة البحث  -
ما تم توقعو من طرف الطالب الطبيعي وبدرجة أقل في المستوى الضعيف وىذا 

 الباحث في عرضو لمفرضية الثانية.
و بالقبول في عممية اختيار حاسوبي عمى تقييم والحكم بالرفض أقدرة البرنامج ال -

 وظيفية.-البلعبين حسب خطوط المعب الثبلث وفق بعض المحددات المورفو
 مناقشة الفرضيات: 5.3

 مناقشة الفرضية األولى: 1.5.3
وظيفية بين البلعبين  -ىناك فروقات ذات داللة احصائية في بعض المحددات المورفو

 ، الوسط واليجوم(. سنة حسب خطوط المعب الثبلث ) الدفاع 19تحت 
( وباستخدام اختبار التحميل التبايني 14ول رقم )من خبلل النتائج الظاىرة في الجد

توصمنا الى وجود فروقات دالة احصائيا  LSDوباحتساب أقل فرق دال  Fاألحادي 
مؤشر الطول ، وكان لصالح خط الدفاع ، ثم اليجوم ، وىذا  في المحدد المورفولوجي

 (2017)عقبوبي حبيب ، ما توصمت اليو عدة دراسات سابقة و مشابية مثل دراسة 
الذي وجد فروقات ذات داللة احصائية بين مراكز المعب في مؤشر الطول و لصالح 

 Houar)وكذلك دراسة  179.55المدافعين ) مركز محور الدفاع( بمتوسط قدر ب 
abdelatif ،2015)  الذي أشار الى أىمية مؤشر الطول لتوجيو البلعبين الى مركز



 عرض وتحميؿ ومناقشة النتائج                              الفصؿ الثالث

181 
 

فاع حيث أنيم كانوا االكثر طوال مقارنة بخطي اليجوم والوسط نظرا لمتطمبات الد
األدوار الدفاعية ليذا الخط و ما تتطمبو من طول في القامة لمتغمب في الصراعات 

أن نسبة التفوق في  (Dellal alexandre ،2008)اليوائية ، حيث تشير دراسة 
، وفي  %61.48الكرات اليوائية في البطولة االسبانية كانت لصالح المدافعين بنسبة 

)درباؿ فتحي، ، لممدافعين المحوريين ، كما يوصي  %62البطولة األلمانية بنسبة 
بضرورة ايجاد البروفيل الموروفولوجي لكل  (Duffour. A, 1987)و  (2014

 مركز لعب يشترك فيو و مرتبط مباشرة مع دور و ميام البلعب في الميدان.

أىمية مؤشر الطول  مدىبضرورة و  اأوص (Cazorla.G et Farhi.1998) أما
كل من   بالنسبة لحراس المرمى و المدافعين والعبي الوسط الدفاعي ، ووافق عمى ذلك

Angonesse 1990-Mamberts 1991- Goubet 1998)  ) الذين أكدوا
ت اليوائية في كأس عمى أن الفرق التي فازت بالمقاببلت ىي من ربحت الصراعا

أن االمكانيات المورفولوجية تساىم في األداء الجيد في كرة القدم  و  1994العالم 
 ليجوم.خاصة بالنسبة لحراس المرمى ، محور الدفاع وقمب ا

أما فيما يخص المحددات الوظيفية ، وجدنا فروقات ذات داللة احصائية في مؤشر 
و مؤشر القدرة االسترجاعية حسب  vo₂maxنسبة االستيبلك األقصى لؤلكسجين 

، Houar abdelatif)( وىذا يوافق نتائج دراسة 31( )30( )20نتائج الجداول رقم )
في توصميم الى ايجاد  (2009)قاسمي بشير، و  (2014)درباؿ فتحي، ،  (2015

بين مراكز و خطوط المعب ، وكانت لصالح العبي خط  vo₂max فروقات في نسبة
 58) بين  2007الوسط بقيم قريبة مما ىو محدد في المستوى العالي من طرف الفيفا 

، كما يشترك العبي خط الدفاع و  (Masson f ،2007)ممل/كغ/د(  62الى 
لما تتطمبو واجباتيم  vo₂maxخاصة )الظييرين( في ضرورة اكتسابيم لقيم مرتفعة في 

الدفاعية الفتكاك الكرة بسرعة وفي المشاركة اليجومية مقارنة بأقرانيم العبي خط 
، Chiban samir)الوسط في نفس الواجبات طيمة زمن المنافسة ، حيث يشير 
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لو تأثير ميم في رفع مستوى األداء في كرة القدم و ىو  vo₂maxبأن  (2010
 المؤشر الوظيفي األىم الختبار وتقييم البلعبين الشباب.

( 33( )32( )21، وحسب الجداول ) Ruffierأما في مؤشر القدرة االسترجاعية 
       المؤشر بين خطوط المعب استنتجنا وجود فروقات ذات داللة احصائية في ىذا

كانت لصالح خط الوسط ثم بعده خط الدفاع ، ىذه النتائج وافقت ما توصل اليو كل و 
بأن ىناك عبلقة خطية بين  (2014)درباؿ فتحي، و  (2017)عقبوبي حبيب ، من 

نسبة االستيبلك األقصى لؤلكسجين والقدرة االسترجاعية ، و أن العبي خط الوسط ىم 
األكثر تفوقا في ىذين المؤشرين ، كما وافقت النتائج أشار اليو كل من 

(Bongsbo.j ،1994)  و(Brown. PL et al ،2007)   في دراستيم الى
، ووافق عمى  vo₂maxوجود عبلقة وطيدة بين القدرة عمى تكرار الجيد بشدة عالية و 

ىناك أثر مباشر لممحافظة عمى  بأن (Bishop D .et Adge j ،2006)ذلك 
األداء في التكرارات العالية و القدرة عمى االسترجاع بشكل جيد و سميم و عمى العبلقة 

و القدرة عمى تحمل و تكرار الجيد عالي الشدة عمى طول  vo2maxالمباشرة بين 
 زمن المقابمة.

الجسمية لم تكن أما بالنسبة لممحددات األخرى مثل مؤشر وزن الجسم ، مؤشر الكتمة 
( 24( )23ىناك فروقات ذات داللة احصائية بين خطوط المعب حسب الجداول رقم )

حيث أن أعمى قيمة متوسطية كانت لصالح المياجمين وىي نفس النتيجة في مؤشر 
و كذلك في مؤشر الطول ، ىذا ما يثبت طبيعة العبلقة التي  IMCالكتمة الجسمية  

مؤشر الكتمة الجسمية ، اال أن النتائج المحققة تعتبر تربط كل من الطول و الوزن ب
مقبولة مقارنة بالمستوى العالي في ىذه الفئة العمرية رغم عدم وجود اختبلف بين 
الخطوط ، وىذا راجع لطبيعة التحضير البدني الحديث و متطمبات األدوار الدفاعية 

يسمى بالكرة الشاممة اليجومية لكل البلعبين رغم اختبلف مراكزىم و خطوطيم بما و 
 .(2004)بف قوة عمي،  (2008)حجار محمد خرفاف، 
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وفيما يخص مؤشرات كل من الكتمة الدىنية ، العظمية و العضمية ، ال توجد فروقات 
( 34)( 19( )18( )17)ذات داللة احصائية بين خطوط المعب حسب الجداول رقم 

( ، وىذا نظرا لتأثر كل ىذه المؤشرات بعامل التدريب و الحمل و 37( )36( )35)
النمط الغذائي المتبع من طرف كل البلعبين في الفريق الواحد ، حيث أشار 

(Bouchard et al 1997)  أن نمو بعض المؤشرات مثل )الكتمة العضمية       
 تتأثر بالتدريب و المتابعة الغذائية. الدىنية( مرحمة جد حساسة وو 

يبقى مؤشر السعة الحيوية بعيدا كل البعد عن المستوى المطموب المناسب ليذه الفئة 
    سنة ، وعبلقتو بالمردود البدني في توفير الطاقة لمواصمة الجيد 19العمرية تحت 

)عمر شكري عمر، متطمباتو التي تقع عمى عاتق الجياز التنفسي أثناء المعب و 
خاصة في مرحمة التحضير البدني البد من االىتمام بيذا المؤشر و  عميوو  (1985

سين عمل الجياز تحالمخزون الطاقوي من األكسجين  و  العام و بالتحمل العام لزيادة
 خاصة كفاءة الرئتين.الدوري التنفسي و 

عمى ضوء النتائج يمكن أن نقول بأن الفرضية األولى يمكن أن نقول بأن الفرضية و 
األولى قد تحققت نسبيا ، حيث أنو ىناك فروقات ذات داللة احصائية في بعض 

  وظيفية حيث وجدنا الداللة االحصائية بين خطوط المعب الثبلث  -المحددات المورفو
 vo₂maxالستيبلك األقصى لؤلكسجين ) دفاع ، وسط وىجوم( في مؤشر الطول ، ا

 و القدرة االسترجاعية.
بينما نتائج كل من مؤشر الكتمة الجسمية ، الدىنية ، العظمية والعضمية ، اضافة الى 

 مؤشر السعة الحيوية لم نجد فييا فروقات دالة احصائيا بين خطوط المعب الثبلث.
 مناقشة الفرضية الثانية:  2.5.3

سب خطوط وظيفية ح-يمكن تحديد مستويات معيارية وفق بعض المحددات المورفو
 سنة ومستوى العينة في المستوى المتوسط. 19البلعب لمفئة تحت 

وظيفية باستخدام اختبار -بعد تحميل النتائج المتحصل عمييا في المحددات المورفو
لفرضية األولى ( في اLSD( وبحساب أقل فرق دال )Fتحميل التباين االحادي )
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تحصمنا عمى فروقات ذات داللة احصائية بين خطوط المعب ) دفاع، وسط وىجوم( 
القدرة االسترجاعية مما و   vo₂maxفي مؤشر الطول ، االستيبلك األقصى لؤلكسجين 

فرض عمينا ايجاد وتحديد مستويات معيارية لكل خط لعب ليذه المحددات ، بينما تم 
        وحدة لجميع الخطوط الثبلث لممحددات المتبقية وىيتحديد مستويات معيارية م

 ) مؤشر الكتمة الجسمية ، الكتمة الدىنية ، العظمية و العضمية(.
رغم وجود فروقات دالة في مؤشر  IMCلم تكن ىناك فروقات دالة احصائيا في مؤشر 

، أثر ىذا األخير عمى نتائج  IMCالطول اال أنو عند عبلقتو بالوزن لتحديد مؤشر 
العينة في عدم وجود فروقات حسب خطوط المعب الثبلث مما أدى الى تحديد 
مستويات معيارية موحدة لجميع الخطوط الثبلث ، حيث أن مستوى العينة مقارنة 
بنسب منحنى التوزيع الطبيعي كانت في المستوى المتوسط ، وعميو يجب االىتمام 

ام في االختيار حسب خطوط المعب ، لكن البد من أخذ بمؤشر الطول كمحدد ى
مؤشر الوزن بعين االعتبار لما لو من تأثير باإليجاب أو السمب في مؤشر الكتمة 

 الجسمية. 
أما في مؤشر الكتمة الدىنية لم تكن ىناك فروقات ذات داللة احصائية بين الخطوط 

لعينة البحث ، حيث كانت أكبر الثبلث و بالتالي تم تحديد مستويات معيارية مشتركة 
 %11.13نسبة منيا في المستوى المتوسط مقارنة بنسب التوزيع الطبيعي بنسبة بين 

 Houar)، وىي قريبة من النتائج المتوصل الييا في دراسة  14.07% -
abdelatif ،2015)  كما أن نتائج المنتخب الفرنسي ،INF  سنة  18و  17بين

 .(Dellal alexandre ،2008) %13.8و  %13كانت في حدود 
 أما فيما يخص المحددات الوظيفية ، كانت ىناك فروقات دالة احصائيا في مؤشر

ن ، حسب خطوط المعب الثبلث مما ساىم في نسبة االستيبلك األقصى لؤلكسجي
تحديد مستويات معيارية لكل خط لعب ، حيث كانت أكبر نسبة من عينة البحث في 
المستوى المتوسط وىي اكبر من نسبة منحنى التوزيع الطبيعي و لصالح خط الوسط 
ثم خط اليجوم  وبعدىا خط الدفاع ، بينما كانت ىناك بعض النسب أكبر من نسب 
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ى التوزيع الطبيعي في المستوى جيد لصالح خط الدفاع وفي المستوى الضعيف منحن
)درباؿ فتحي، لخط اليجوم ، وعمى العموم ىذه النسب ىي جد متقاربة مع نتائج دراسة 

2014)  ،(Houar abdelatif ،2015)  و(Naceur j ،1990). 
وفيما يخص مؤشر الكتمة العظمية ، فمم تكن ىناك فروقات ذات داللة احصائية بين 
الخطوط الثبلث ، وبالتالي تم تحديد مستويات معيارية موحدة لعينة البحث ن حيث أن 

كبر مستوى األفي ال %47.78في المستوى الطبيعي بينما نجد  %52.22ما نسبتو 
من الطبيعي ما يسمح بوضع مجال في نسبة الكتمة العظمية الختيار البلعبين في ىذا 

يمكن االعتماد عميو كمجال  %14و %12المؤشر في المستوى الطبيعي ما بين 
سنة في الخطوط  19لتحديد نسبة الكتمة العظمية الختيار العبي كرة القدم تحت 

حث تتوزع في المستوى الطبيعي ، حسب ما توصل الثبلث ، كما أن نصف عينة الب
 .(2014)درباؿ فتحي،  (Houar abdelatif ،2015)اليو 

أما في محدد الكتمة العضمية لم تكن ىناك فروق ذات داللة احصائية بين خطوط 
ن نسبة عيارية موحدة لعينة البحث ، حيث أوبالتالي تم تحديد مستويات مالمعب الثبلث 

العب ، بينما  121ب %67.22كبيرة من العينة تتوزع في المستوى الطبيعي بنسبة 
في  %7.78العب وبنسبة  45في المستوى األكبر من الطبيعي ب  %25ما نسبتو 

العب ، ما يسمح بتحديد مجال يعتمد عميو في  14المستوى األقل من الطبيعي ب 
سنة  19لعضمية لمفئة تحت عممية االختيار في الخطوط الثبلث في نسبة الكتمة ا

عينة البحث حققت نسبة كبيرة من نتائجيا في المستوى المتوسط من  مستقببل كما أن
في معظم المحددات  ي المستوى الضعيفمنحنى التوزيع الطبيعي وبدرجة أقل ف

وىذا ما تم توقعو من طرف الطالب الباحث في  وظيفية المقترحة في بحثنا-المورفو
 وىو ما تحقق. عرضو لمفرضية الثانية

 مناقشة الفرضية الثالثة: 3.5.3
 سنة عمى شكل برنامج حاسوبي 19انشاء قاعدة بيانات تخص الفئة تحت 

البرنامج الحاسوبي المقترح في الدراسة قادر عمى اختيار البلعبين حسب خطوط المعب 
قمنا أوال في ولتحقيق ىذا الغرض ،  وظيفية-الثبلث وفق بعض المحددات المورفو
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وظيفة -تحديد الفروقات ذات الداللة االحصائية لممحددات المورفوالفرضية األولى ب
،حيث وجدنا ،الوسط واليجوم(  )الدفاع بلثبين البلعبين حسب خطوط المعب الث

والقدرة  vo₂max فروقات في محدد طول الجسم ،االستيبلك األقصى لؤلكسجين
بينما لم تكن ىناك فروقات دالة احصائيا في باقي  ، ruffierاالسترجاعية باختبار

المحددات األخرى مما سمح لنا في الفرضية الثانية بتحديد مستويات معيارية لجميع 
        في محدد طول الجسم الثبلث وظيفية حسب خطوط المعب-المحددات المورفو

والقدرة االسترجاعية بينما تم تحديد مستويات معيارية موحدة لمخطوط  vo₂max و
حاسوبي  جومنو قام الطالب الباحث ببمورة برنام في باقي المحددات األخرى الثبلث

-قادر عمى تقييم وتقويم البلعبين حسب الخطوط الثبلث في بعض المحددات المورفو
ختيار بين البلعبين بالقبول أو الرفض القدرة عمى القيام بعممية اال وظيفية وكذلك لو

مساعدة لممدربين تدعيما لعممية االختيار بالمبلحظة ، كما يعتبر وسيمة لتخزين  كوسيمة
يتم االعتماد عميو عند كل المعمومات المتعمقة بقياسات البلعب ) بنك معمومات( 

ياس محدد طول الحاجة ، كل ىذا عن طريق قيامو بالعمميات الحسابية المدمجة آليا لق
الجسمية مباشرة بالطول والوزن وقياسو مع  الجسم ، الوزن ، وتحديد مؤشر الكتمة

التصنيف العالمي ، كذلك قياس كل من نسب الكتمة الدىنية ، العظمية والعضمية 
بالمستويات والنسب التي تم التوصل الييا في الدراسة ،كما لو القدرة عمى مقارنة 

مباشرة بعد تحديد المسافة المقطوعة من طرف البلعب في  vo₂maxحساب نسبة 
 .Luc légerاختبار 

البرنامج الحاسوبي المقترح لو القدرة عمى تحديد مستوى البلعب بالدرجة أو النقطة 
ممثمة بمنحنى ، ومن خبلليا يستطيع اصدار حكم بالقبول أو الرفض أثناء عممية 

 في كل خط لعب.لكل محدد االختيار من خبلل عتبة محددة 
كما يمكن من خبللو معرفة نقاط القوة والضعف لكل العب في كل محدد مورفولوجي 
ووظيفي تسمح لمقائمين عمى شؤون التدريب والتكوين بالعمل من خبلل ىذه المعطيات 
عمى تعديميا وتحسينيا أو تدعيميا والمحافظة عمييا فرديا حسب نتائج كل العب في 

ساعدىم عمى تقييم مستوى الفريق حسب كل خط لعب جماعيا ، يتمك المحددات ، كما 
 وذلك بمنحنيات ورسومات دقيقة ومفيومة.
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البرنامج الحاسوبي المقترح لو القدرة عمى تخزين أكبر كم من المعمومات المتعمقة 
في خطوط المعب الثبلث ) دفاع ، وسط وىجوم( ويساعد عبين ) بنك معمومات( بالبل

لمسيرة  ذلك وحتى البلعبين أنفسيم حيث يمكن استخدامو كخزان الفرق واألندية في
-الذاتية لبلعب عبر تدرجو في مختمف الفئات العمرية في تمك المحددات المورفو

  وظيفية ، كما يمكن بواسطتو طبع تمك النتائج والمعمومات وتوثيقيا.
 :العامة الخالصة 6.3
تعكس التدىور سمبية ما تحققو الفرق الوطنية في المحافل القارية والدولية من نتائج  

إلى  التراجع الطالب الباحث ىذارجع أ، الممحوظ الذي آلت إليو كرة القدم الجزائرية 
سوء استغبلل المواىب الموجودة عمى الساحة الوطنية ، حيث تعتبر الموىبة الجزائرية 

انطبلقا من وذلك  يااستغبلل عدم حسن لكرة األرضية إال أنمن أجود المواىب في ا
الحمقة األضعف في المنظومة  ، حيث تعتبرعممية االنتقاء إلى التوجيو واالختيار 

وسوء تقدير  والمحاباة الكروية حيث تعتمد ىذه الطريقة كثيرا عمى الذاتية والمحسوبية
ن يكون ليا أثر ايجابي عمى المواىب ما يؤدي إلى ضياع طاقات كبيرة كان يمكن أ

نتائج الفرق الوطنية وحتى عمى المنتخبات في مختمف األصناف قاريا ودوليا وعميو 
اقترحنا طريقة أكثر موضوعية تتمثل في اختيار البلعبين وفق بعض المحددات 

 سنة.   19وظيفية حسب خطوط المعب باستخدام برنامج حاسوبي لمعينة تحت -المورفو
الطالب الباحث بالتعريف ببحثو من خبلل صياغة مشكمة البحث من وعميو استيل 

أصميا كما صاغ ليا فرضيات كحمول مسبقة وجب التأكد من صحتيا عن طريق 
الدراسة التطبيقية ، ثم تم تحديد مصطمحات البحث وخاصة اإلجرائية منيا ، كما تم 

فصول ، الفصل األول  04تقسيم البحث إلى بابين الباب األول لمدراسة النظرية يشمل 
لمدراسات السابقة والمشابية لبلستفادة من طريقتيم ومنيجيم وخاصة في الجانب 
اإلحصائي وكيفية تحديد المستويات المعيارية والتي تعتبر ورقة طريق نرتكز عمييا 

وظيفية في كرة القدم -ىذا البحث ، أما الفصل الثاني فكان لممتطمبات المورفو إلنجاز
ا ألىم المحددات المورفولوجية التي يستحقيا العب كرة القدم حسب حيث تطرقن

،الوزن ومؤشر الكتمة  متطمبات كل خط لعب ) دفاع، وسط وىجوم( مثل الطول
،العظمية والعضمية والوظيفية وتتمثل في نسبة االستيبلك األقصى  ،الدىنية الجسمية
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تبيان عبلقة كل محدد بخط  لؤلكسجين، مؤشر القدرة االسترجاعية والسعة الحيوية مع
في في كرة القدم و  و، أما في الفصل الثالث فكان حول االختيار وأىميت المعب وأىميتو

الفصل الرابع فتمحور حول االختبار والقياس ألن عممية االختيار ىي جزء من التقويم  
الفصل  ،أما الباب الثاني فكان لمدراسة الميدانية حيث تم تقسيمو الى ثبلث فصول 

األول لمدراسة االستطبلعية والتي ضمت مقاببلت شخصية واستبيان موجو لممدربين 
والذي توصمنا بواسطتو إلى تحديد مكمن الخمل وىو إتباع طريقة المبلحظة كأىم 
طريقة الختيار المواىب مع قمة التكوين في ىذا الجانب مع تحديد االختبارات المدرجة 

بيقيا لمتحقق من معامبلتيا العممية، أما الفصل الثاني في الدراسة األساسية مع تط
جراءاتو الميدانية أين تطرقنا إلى مجتمع الحث والعينة و  فكان لمنيجية البحث وا 
مجاالت البحث ووسائل جمع البيانات من مقاببلت واستبيان واختبارات وقياسات 

بغية ضبط المتغيرات وظيفية كما تم تحديد متغيرات البحث المستقمة والتابعة -مورفو
المشوشة لمحصول عمى نتائج صادقة وموضوعية مع الطرق إلى الوسائل اإلحصائية 
المستخدمة في البحث، أما الفصل الثالث فكان النتائج العينة في الدراسة األساسية مع 

وظيفي -تحميميا ومناقشتيا بعد ما تم تحديد مستويات معيارية لكل محدد موفو
سبة المقررة في منحنى التوزيع الطبيعي الختيار أفضل العناصر ومقارنتيا مع الن

باستخدام البرنامج الحاسوبي كقاعدة بيانات يقوم بالتقويم وتخزين المعمومات ، حيث 
وجدنا فروقات ذات داللة احصائية في محدد الطول ، نسبة االستيبلك األقصى 

ئج العينة في المستوى المتوسط لؤلكسجين ومؤشر القدرة االسترجاعية كما أن أغمبية نتا
 وظيفية .-تقريبا في جميع المحددات المورفو

 أىـ التوصيات: 7.3
وظيفية المقترحة كمؤشرات في -استخدام المستويات المعيارية لممحددات المورفو -

 وسط، دفاع) سنة حسب خطوط المعب الثبلث  19عممية االختيار لمفئة العمرية تحت 
 .(وىجوم

البرنامج الحاسوبي المقترح كوسيمة حديثة و دعامة لعممية اختيار البلعبين استخدام  -
 حسب خطوط المعب الثبلث ليذه الفئة العمرية.
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االختبارات الوظيفية الحديثة المقترحة في البحث استخدام القياسات المورفولوجية و  -
  الختيار البلعبين حسب خطوط المعب الثبلث.

 والقدرة vo2maxلؤلكسجين األقصى ستيبلكواال الطول مؤشر استخدام -
 خوط حسب البلعبين بين االختيار عممية اجراء عند ىامة كمؤشرات االسترجاعية

 (.وىجوم وسط ، دفاع)  الثبلث المعب
 متنوعة.و محددات أخرى البرنامج الحاسوبي لعينات أخرى وببرامج و اقتراح استعمال  -
 لفئات عمرية أخرى.لمحددات و مستويات معيارية جديدة اقتراح  -

بالبرنامج الحاسوبي كقاعدة بيانات البحث و  االىتمام بالنتائج المتوصل الييا في ىذا -
و بنك معمومات خاصة باألندية الجزائرية المحترفة لمفئات الشبانية لتسييل ميمة 

 الباحثين و الميتمين بشؤون الكرة الجزائرية مستقببل.
المدربين عمى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لمقيام بعممية تشجيع األندية و  -

االختيار في األندية و المنتخبات ، وكذلك استخدام الوسائل الحديثة األخرى في عممية 
المعموماتية لمتحميل الطاكتيكي مختمف البرامج ( و  GPS)  التقييم و التحميل الفني مثل

 فني لممدربين في العمل.تحركات البلعبين لرفع المستوى الو 
ين لتقييم االعتماد عمى البرامج الحاسوبية كقاعدة بيانات في األندية الجزائرية ولبلعب -

الضعف لتعزيزىا أو تعديميا المسار الكروي لبلعب والذي يسمح بمعرفة نقاط القوة و 
 تحسينيا.و 
ىتمام بكل ما يخص االة استخدام التكنولوجيا الحديثة و البلعبين ثقافاكساب األندية و  -

مختمف نسب المؤشرات ) الجسمية ، الدىنية ، العظمية و العضمية ( مع االىتمام 
 بالنمط الغذائي المناسب عبر مختمف مراحل تدربو في الفريق.

 
 



 عرض وتحميؿ ومناقشة النتائج                              الفصؿ الثالث

190 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

       المراجعالمصادر و
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

00.  
 باللغة العربيةالمصادر والمراجع 

 
طرق البحث العممي و التحميل  .(2000) .اخبلص محمد عبد الحفيظ ، مصطفى حسين باىي  .1

 .مركز الكتاب لمنشر :مصر .االحصائي في المجاالت التربوية و النفسية و الرياضية

مكتبة  :عمان. ولىالطبعة األ.  فسيولوجيا التدريب الرياضي .(2012) .نايف مفضي ,الجبور .2
 .المجتمع العربي لمنشر و التوزيع

دار  :مصر .مناىج التربية البدنية المعاصرة .(2000) .أمين أنور الخولي ، جمال الدين الشافعي .3
 .القاىرة .1ط .الفكر العربي 

 Récupéré sur .األكاديمية الرياضية العراقية االلكترونية .(2005) .ايمان حسين الطائي .4
www.iraqacad.org 

 .دار الفكر العربي :مصر .أسس و نظريات التدريب الرياضي  .(1999) .بسطويسي أحمد  .5
 .القاىرة

تحديد درجات معيارية من خبلل بطارية اختبارات لتقويم بعض الميارات  .(2007) .بن برنو عثمان  .6
عة عبد الحميد جام :الجزائرالكرة الطائرة و كرة السمة( .-كرة اليد األساسية في األلعاب  الجماعية  )

 .مستغانم.ابن باديس

سنة في   (13-12 )تحديد مستويات معيارية النتقاء التبلميذ  .(2008) .بن سي قدور الحبيب .7
 .مستغانم .جامعة عبد الحميد ابن باديس  :الجزائر .مسابقة الرباعي بألعاب القوى

كرة القدم الجزائرية ومدى  الثقافة التدريبية عند مدربي .(2010) .بن دحمان محمد -بن قاصد عمي  .8
المجمة العممية لعموم وتقنيات األنشطة البدنية  :الجزائر .انعكاسيا عمى مقومات العممية التدريبية

 .العدد السابع -والرياضية 

 :الجزائر .تحديد مستويات معيارية الختيار الموىوبين بين الناشئين كرة القدم .(2004) .بن قوة عمي .9
 .العدد الرابع -وم وتقنيات االنشطة البدنية والرياضية المجمة العممية لعم



  

 

تحديد مستويات معيارية لبعض الميارات األساسية عند العبي كرة القدم  .(2004) .بن قوة عمي - .10
 .مستغانم .جامعة عبد الحميد ابن باديس  :الجزائر ."سنة (16-14)الناشئين 

 .بعض القدرات البدنية أثناء انتقاء العبي كرة القدمبطارية اختبارات لتقويم  .(2012) .وبوحاج مزيان .11
 .الجزائر .دالي ابراىيم .معيد التربية البدنية والرياضية :الجزائر

فاعمية التدريب عمى مبلعب مصغرة في تنمية بعض المتطمبات  .(2012) .حجار محمد خرفان .12
 .3جامعة الجزائر  :الجزائر .البدنية والميارية لمناشئي كرة القدم

 :القاىرة .التدريب الرياضي لمجنسين من الطفولة الى المراىقة .(1996) .مفت ابراىم ,حمادة .13
 .دارالفكر العربي

 .دار الفكر العربي :القاىرة .األسس العممية في تدريب الناشئين  .(1980) .حنفي محمود مختار .14

تبلميذ المرحمة الثانوية  تقييم عناصر المياقة البدنية المرتبطة بالصحة عند .(2013) .دحون عومري .15
جامعة عبد الحميد ابن باديس -معيد التربية البدنية والرياضية  :الجزائر .باستخدام برنامج حاسوبي

 .مستغانم -

مقاييس البناء و التكوين الجسمي وعبلقتو مع بعض المتطمبات البدنية  .(2014) .دربال فتحي .16
جامعة عبدالحميد ابن باديس ، مستغانم ،  :الجزائر ."والوظيفية لبلعبي كرة القدم حسب مراكز المعب

 .الجزائر

 .تطبيقات في الفيزيولوجيا الرياضية و تدريب المرتفعات .(2009) .رافع صالح فتحي و آخرون .17
 .دار دجمة :األردن

دار اليدى لمنشر  :مصر .اشكاليات حول تكنولوجيا المعمومات  .(2000) .زينب محمد امين .18
 .نياالمي -والتوزيع 

تحديد بعض المواصفات االنتروبومترية والحركية لحراس مرمى  .(1989) .طو اسماعيل و أخرون .19
 .االسكندرية .رسالة ماجيستر غير منشورة :مصر .كرة القدم لمدرجة االولى بمصر

دار  :األردن .visual basic 6.0فيجيوال بيسك  .(2008) .عبد الحكيم عيسى ، محمد الكرزون .20
 .عمان . 1ط .ر والتوزيع والطباعةالميسرة لمنش

ميارات ، تعمم تدريب ، قياس و  )موسوعة الجمباز العصرية  .(1995) .عبد المنعم سميمان برىم .21
 .1ط .دار الفكر لمنشر و التوزيع :األردن .(تقويم وادارة ، تحكيم ، مصطمحات رياضية



  

 

عند العبي كرةالقدم الجزائرية حسب المؤشرات الفيسيولوجية والمورفولوجية  .(2017) .عقبوبي حبيب .22
 .مستغانم .جامعة عبد الحميد ابن باديس .أطمروحة دكتوراه  :الجزائر .مستوى ومراكز لعبيم

التخطيط و األسس العممية لبناء و اعداد الفريق في االلعاب  .(2005) .عماد الدين عباس أبو زيد .23
 .1ط .االسكندريةمنشأة المعارف ب :مصر .(نظريات ، تطبيقات )الجماعية 

 .مصر .مناىج البحث العممي و طرق البحث .(1995) .عمار بوحوش ، محمد محمود دنيات .24

الكفاءة البدنية و السعة الحيوية لبلعبي كرة السمة في المستويات  .(1985) .عمر شكري عمر .25
 -ياضيةكمية التربية البدنية و الر  -االسكندرية  -رسالة ماجيستر غير منشةرة :مصر .المختمفة

 .جامعة حموان

 .دار الفكر العربي :مصر .االختبار والتقويم والقياس في التربية الرياضية .(1992) .قاسم المندالوي .26

دار  :جامعة الموصل .عمم التدريب الرياضي .(1980) .قاسم حسن حسين و عبد عمي نصيف .27
 .الطبعة الثانية .الكتب

حالة االصاغر  -تحديد الوجية المورفولوجية لشبان كرة القدم الجزائريين  .(2003) .قميني حفيظ .28
 .الجزائر.المركز الجامعي سوق اىراس :الجزائر .بمنطقة الجزائر العاصمة.سنة 13-14

 .الطبعة الثالثة .دار وائل لمنشر :األردن .الجديد في ألعاب القوى .(2001) .كمال جميل الربضي .29

 -مكز الكتاب لمنشر :مصر .القياس و االختبار في التربية الرياضية .(2003) .ليمى السيد فرحات .30
 .القاىرة .الطبعة الثالثة

 :مصر .فسيولوجيا التدريب الرياضي .(1998) .محمد حسن عبلوي و أبو العبل أحمد عبد الفتاح .31
 .دار الفكر العربي

 :مصر .نمو لممربي الرياضيسيكولوجية ال .(1998) .محمد حسن عبلوي و أبو عبل عبد الفتاح .32
 .1الطبعة .مركز الكتاب لمنشر

دار  :مصر .اختبارات األداء الحركي .(2001) .محمد حسن عبلوي، محمد نصرالدين رضوان .33
 .القاىرة .الفكر العربي 

مطبعة دار  :مصر .القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية .(1995) .ممحمد صبحي حسانين .34
 .القاىرة -الجزء االول  -الفكر العربي 



  

 

دار الفكر  :القاىرة .القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية .(2003) .محمد صبحي حسانين .35
 .الجزء الثاني -الطبعة الخامسة  -العربي

الييئة العامة لشؤون المطابع  :القاىرة .االسس النفسية النتقاء الرياضيين .(2002) .محمد لطفي طو .36
 .االميرية

مكتبة المجتمع العربي لمنشر  :األردن .مبادئ الحاسب اآللي .(2008) .محمود محمد صالح .37
 .عمان .الطبعة العربية االولى .والتوزيع

القياس في التربية الرياضية و عمم  .(2000) .محمد حسن عبلوي ، محمد نصر الدين رضوان .38
 .دار الفكر العربي :القاىرة .(éd. 2) النفس الرياضي

دار الفكر  :القاىرة، مصر .المرجع في القياسات الجسمية .(1997) .صر الدين رضوانمحمد ن .39
 .العربي، الطبعة االولى

دار الشروق لمنشر والتوزيعايف مفضي  :األردن .(1995) .برمجيات معدات.كتاب الحاسوب .40
 .(2012) .الجبور

مكتبة المجتمع لعربي  :االردن.عمان .فيسيولوجيا التدريب الرياضي .(2012) .نايف مفضي الجبور .41
 .الطبعة األولى.لمنشر والتوزيع

تحديد مستويات معيارية لبعض الصفات البدنية الخاصة  .(2007) .نوار عبد اهلل حسين البلمي .42
 .والميارات ىاألساسية والقياسات الجسمية لخطوط المعب المختمفة لمشباب األواسط لمنطقة الفرات

 .العراق :جامعة الفرات

 :السعودية .فسيولوجيا الجيد البدني لدى األطفال والناشئين .(1997) .اع بن محمد اليزاعىز   .43
 .االصدار الطبعة األولى .االتحاد السعودي لمطب الرياضي

دراسة واقع وطريقة انتقاء المواىب الشابة  .(2009) .موفق صالح -واضح أحمد الوسين سميمان  .44
المجمة العممية لعموم وتقنيات االنشطة البدنية  :الجزائر .حيدرة.لكرة القدم في اكاديمية بارادو 

 .العدد الثاني عشر .والرياضية

 :مصر .تكنولوجيا التعميم و التعمم في التربية الرياضية .(2007) .وفيقة مصطفى حسن أبو سالم .45
 .االسكندرية .منشأة المعارف



  

 

التقميدي و التقنية الحديثة في مجال  المدرب الرياضي بين األسموب .(2002) .يحي السيد الحاوي .46
 .المركز العربي لمنشر :مصر .التدريب

 .العراق .منتديات كووورة .(2006 ) .يوسف البصراوي .47

 .األسس الفسيولوجية لمتدريب في كرة القدم .(2011) .يوسف الزم كماش و صالح بشير أبو خيط .48
 .دار زىران لمنشر و التوزيع :األردن .عمان

 .األسس الفسيولوجية لمتدريب في كرة القدم .(2006) .اش و صالح بشير سعديوسف الزم كم .49
 دار الوفاء لدنباالطباعة والنشر :مصر.االسكندرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

لمصادر و المراجع باللغة األجنبيةا  

 

54.   Alexander Dellal. (2008). du l'entrainement à la performance en    
  football.bruxelles. Deboeck. 

55. Alexandre dellal. (2008). Analyse de lactivitè physique du 
footballeur et de ses conséquences dans lorientation de 
lentrainement.Application spécifique aux exercices intermitents 
courses à haute intensité et au jeux réduits . strasbourg.france: thése 
doctorat. 

56. Bell.w et rhodes.G . (1974). the morphologicals characteristics of 
the association football player. england: département of physical 
education , cardiff , wales. 

57. Bishop D .et Adge j. (2006). Determinants of repeated - sprint 
ability hn fnales matched for single speint performance. Eur 
.j.appl.physiol. 

58. Bongsbo,J. (1994). the physiologie of soccer,with special référence 
to intense intermittent exercice. danmeark: thése de physiologie de 
l'exercice. université de copenhague. 

59. Brooks. (1996). Exercices physiques. my field publishing company- 
2 ém édition. 

60. Brown. PL et al. (2007). relation ship between vo2max and 
repeated sprint ability using non.motorised treadnill ergometry. 
sport med.phys. 

61. Casajus J.A. (2001). seasonal variation in fitness variable in 
professional soccer payers. sport med phys fitness. 



  

 

62. Cazorla G. (2006). Evaluation physique et physiologique du 
footballeirs et orientation de sa preparation physique. paris: france. 

63. Cazorla G et Rohr.G. (1990). Evaluation en football. france: 
Guadaloupe. in lévaluation en APS. 

64. Charles M et Pierre. (1998). l'enfant et le sport introduction à un 
traité de médecine du sport chez l'enfant . france: Edition de 
boeck.bruxelles.paris. 

65. cherifi ali. (2005). la valeur des considérations motrices dans la 
formation des jeunes sportifs des clubes algeriens .cas des 
footballeures. algérie: revue staps. mostaganem. 5 em edition. 

66. chiban samir. (2010). les dimensions corporelles entant que critére 
de selection des jeunes footballeurs algeriens de 15-16 ans.(u 17). 
lyon: education universite claude bernard, lyon ,paris. 

67. Duffour. A. (1987). Profile morphologique des handballeures 
français de haut niveau . france: science et motricité . paris. 

68. Godik.M.A. (1985). Méthode de sélection et base de la préparation 
initiale des jeunes footballeurs. france: recommondation 
méthodique. 

69. Helgerud.J et al. (2001). Aerobic Endurance training improves 
soccer performance. Medsci sports exerc. 

70. Heller.J. (1987). Body composition, aerobic capacity ventlatory 
threshold and foot intakein different sports. california: annals of 
sports médcine. 

71. Houar abdelatif. (2015). Elaboration d'un programme informatique 
pour orienter les jeunrs footblleurs vers des compartiments de jeu à 



  

 

base du profile morphologique et des attributs de l'aptitude 
physique et technique. algérie: université Abdelhamide Ibn Badis-
Mostaganem. 

72. jack H.Wilmore et all. (2009). physiologie du sport et de l'exercice. 
france: de boeck. 

73. jean-luc cayla et Rémy Lacrampe. (2007). Manuel pratique de 
l'entrainement - 110 questions-réponses développées pour tout 
savoir et tout comprendre. france: éditions Amphora 

74. Kenneth.C.Louden.Lambert.A.(2011): Programming Langages 
principles and practices. cengage learning. 

75. Kharoubi mohamed fayçal. (2015). Algérie: institut dali brahim - 
université Alger 3 -Algériel. 

76. Masson f. (2007). les caractéristiques physiques de l'athlète 
footballeur. algérie: algérie instruction fifa. 

77. Masson,F. (2007). les cractiristiques physique de l'athete 
footballeur. algerie: instruction fifa. 

78.  Martini.s et Maurizio.G (2010): Programming Langages principles 
and pradigms.ISBN.. 

79. MC milan et al. (2005). Physiological adaptations to soccer specific 
endurance training in professional youth soccer players. B.SPORT. 

80. Naceur.J. (1990). Etude descriptive des divers paramétres 
morphologiques et physiologiques d'athletes de haut niveau. 
algerie: medecine de sport.alger. 



  

 

81. Samir chiban. (2010). les dimensions corporelles en tant que critér 
de sélection les jeunes footballeursalgérien de 15-16 ans. france: 
université claude bernard , lyon 1. 

82. stalent.t, c. (2005). physiology of soccer. an update, sport med. 

83. Tomlin DL . Wenguer .Ha. (2002). The relation ships betwen 
aerobie fitness . power maintenance and oxygen consumption 
during intense intermittent exercice. J.Sci.ned.sport. 

84. Weineck. (1992). biologie du sport . france: édition vigot- paris . 

85. Wisloff.U et cal,. (1998). strenghth and endurance of elite soccer 
players. Med , sci ,sport exercice. 

86. Williams.S.(1994): Berkshire Encyclopedia of human computer 
interaction. Berkshire Publishing Group LLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

األنترنت من لمصادر ا  
 

87. Récupéré sur www. komanda.yoo7.com. (2012). 

88. Récupéré sur www.faculty.ksu.edu.sa. (2012). 

89. Récupéré sur www.assakina.com. (septembre 2012). 

90. Récupéré sur www.wordre ference.com  (septembre 2012). 

91. www.phys-edu.uokufa.edu سلمان اجلنايب      (2016). 
92.  Récupéré sur www.ar.m.wikipedia.org علم احلاسوب    (2013). 
93.  (s.d.). Récupéré sur www.la sélection.com هالة مندور     (2013) 

94. www.bouira.riadh@staps.org. (s.d.).(2016) 

95.  www.echorouk news.com. (04/12/2016). algérie 

96. www.faf.com. (11/02/2016). 

97. www.kooora.com. (06/08/ 2016). 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ــقـــــالحـــــالـــم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 CV VO2MAX ruffier انكخهت انؼضهيت انكخهت انؼظًيت انكخهت انذهُيت انىسٌ انطىل

173 64.4 13.6 13.7 44 4.04 56.6 9.6 

174 67 14 13.6 44 4.05 56.6 10.4 

175 51.1 8.6 17.1 46.6 3.34 56.6 8.8 

176 58 10.6 14.4 47.3 4.04 56.6 9.2 

177 72 13.4 13 41.6 3.47 56.6 9.6 

178 66.9 12 13.6 44.4 3.83 56.6 12.4 

178 68.3 14.1 13.6 44.6 3.92 59.6 1.2 

176 68 13.6 13.6 44.2 4.87 56.6 4.8 

165 61.1 12.1 13.5 42.9 3.64 50.6 7.2 

186 65.3 10.4 14.3 47 4.1 62.6 1.2 

170 48.7 10.3 15 49.2 4.61 56.6 8 

175 72.6 13.6 13.2 42 4.18 59.6 7.6 

173 58.1 13.2 13.9 44.8 4.18 59.6 4.8 

174 66.9 14.1 14.1 45.2 3.92 56.6 7.2 

175 65.5 13.2 13.7 43.9 4.87 53.6 7.6 

176 55.5 11.6 14.3 46.6 3.64 59.6 1.2 

177 54.8 9.2 14.6 47.8 3.93 56.6 1.2 

178 63 10.7 14.4 46.9 4.18 53.6 3.6 

178 61.4 14.7 13.9 45 4.25 60.4 3 

176 72.6 12.3 13.4 43.7 4 58.1 5.6 

173 57.2 9.5 14.7 47.6 4 56.6 4.4 

174 61.8 14.9 13.9 44.9 4.5 57.4 5.2 

175 61.6 14.8 14.1 44.9 4 56.6 5.2 

176 65.8 12.3 14.3 46 3.5 56.6 5.2 

180 58.6 11.6 14.5 46.5 4.6 61.9 6.4 

165 77.1 12.8 13.5 44.3 3.25 61.9 4.4 

178 62.1 12.6 14 44.7 3.5 61.9 4.8 

176 54.8 10.6 14.6 47 3.7 60.4 5.4 

165 67.9 13.3 13.7 44.1 4 61.9 4.8 

186 66.4 13.3 13.8 44.2 4 61.9 7 

174 61 13.7 14.3 45 3.92 53.6 7.2 

167 58.5 15.5 14.1 44.5 4.16 50.6 7.6 

176 79.7 20.6 13 41.9 3.99 50.6 4.8 

172 76.4 22 13.1 41.2 4.18 53.6 1.2 

172 58.9 13.1 14.2 45.7 4.12 53.6 4.8 

173 55.8 10.2 14.4 47.3 3.99 53.6 1.2 

174 61 13.7 14.3 45 3 55.1 8.8 

167 58.5 12.3 14.1 44.5 3.1 51.3 7.6 

176 79.7 11.6 13 41.9 2.73 50.6 7 

172 76.4 12.6 13.1 41.2 2.7 53.6 6.5 

168 58.1 14.1 13.9 44.8 4.18 59.6 4.8 

180 66.9 14.1 14.1 45.2 3.92 56.6 7.2 

175 66.4 12.3 13.8 44.2 4 61.9 7 

176 67.9 13.6 13.7 44.1 4 61.9 4.8 

171 54.8 10.6 14.6 47 3.7 60.4 5.4 

173 62.1 15.1 14 44.7 3.5 61.9 4.8 

183 77.1 15.8 13.5 44.3 3.25 61.9 4.4 

175 58.6 11.6 14.5 46.5 4.6 61.9 6.4 

165 67.2 12.6 13.1 41 3.5 56.6 10 

178 73.8 13.6 13.5 43.4 3 50.6 10.4 

175 56.3 9.8 14.7 47.4 2.78 55.8 6 

178 60.3 11.2 14.5 46.7 4 55.1 10.2 

168 62.7 14.6 13.7 43.1 4.12 55.1 7.8 

169 56.9 15.2 14.3 44.7 4.25 55.1 6.8 

173 61.4 14.7 13.9 45 4.5 60.4 3 

178 72.6 13.2 13.4 43.7 4 58.1 5.6 

177 57.2 9.5 14.7 47.6 4 56.6 4.4 

173 61.8 14.9 13.9 44.9 4.5 57.4 5.2 

173 61.6 14.8 14.1 44.9 4 56.6 5.2 

183 65.8 12.3 14.3 46 3.5 56.6 5.2 
 سُت 21انُخائج انخاو نخظ انذفاع ححج 



  

 

 

 CV VO2MAX ruffier انكخهت انؼضهيت انكخهت انؼظًيت انكخهت انذهُيت انىسٌ انطىل

179 47.4 7.5 14.8 48.6 3.38 56.6 10.8 

180 68.8 11.2 13.2 42.3 3.38 56.6 11.2 

181 56.4 10.7 14.3 47 4.08 56.6 12 

182 66 13.1 13.2 41.9 4.05 53.6 12 

165 68.8 10.1 13.6 44 3.22 56.6 14 

168 58.6 12.3 15.1 44.4 3.29 53.6 11.6 

170 53.7 10.3 14.4 47.2 3.13 56.6 3.6 

174 73.7 14.9 13.1 42.3 4.21 53.6 3.6 

175 69.5 12.3 13.4 43.6 4.14 50.6 3.6 

173 86.4 13.3 13.8 45.6 3.57 56.6 4.8 

174 67.2 10.5 14.2 47 3.89 50.6 7.6 

175 65.6 14.8 13.8 44.9 3.92 53.6 6.8 

179 57.5 13.2 14.1 45.8 4.17 56.6 4.8 

180 62.5 14.5 14 45.1 4.28 56.6 7.6 

181 58.2 12.2 14.2 46.3 4.21 56.6 3.6 

182 65.3 16.7 13.7 44 3.99 56.6 3.6 

165 51.5 12.3 14.2 46.3 4.38 59.6 6.8 

168 66.6 10.7 13.6 43.8 3.13 53.6 6.8 

177 58.1 14.9 14.1 44.9 3.5 58.9 4 

178 50 9.6 14.7 47.6 3.5 61.9 3.6 

179 60.5 11.8 14.4 46.4 4.5 55.8 3 

180 68.7 14.7 13.9 44.9 4.15 53.6 3.6 

181 67 11.6 13.2 41.6 4 61.1 5.6 

182 55.2 12.4 14.4 46.2 3.5 55.8 5.6 

170 61.1 13.8 14.2 45.4 3.25 54.3 5.6 

175 58.3 13.9 14.2 45.4 4.5 60.4 4 

176 67.3 13.1 13.8 44.1 4 60.4 4.8 

172 62.1 13 14 44.3 4 55.8 7.2 

175 60.4 12.2 14.3 45.9 2.88 58.9 7.2 

175 66.2 12.5 13.8 44.1 3 57.4 5.6 

173 76.2 12.3 13.1 41.6 4.18 50.6 7.6 

170 60.6 13.3 14.2 44.4 4.65 56.6 6.8 

176 57 11.1 12.9 41.5 4.21 56.6 3.6 

177 58 9.9 14.7 47.2 4.15 56.6 7.6 

181 67.8 13.6 14.1 45.4 3.99 59.6 6.8 

163 55.3 11.6 14.1 44.7 3.13 53.6 6.8 

172 58.9 13.1 14.2 45.7 2.89 55.1 11 

173 55.8 10.2 14.4 47.3 2.78 55 9 

173 76.2 12.2 13.1 41.6 4 52.8 4 

170 60.6 14.3 14.2 44.4 3.23 59.6 4 

175 66.1 12.6 13.8 44.2 4 56.6 8 

172 62 15.6 14 44.5 3 58.9 8.4 

175 66.2 16.3 13.8 44.1 3 57.4 5.6 

175 60.4 12.2 14.3 45.9 2.88 58.9 7.2 

172 62.1 16 14 44.3 4 55.8 7.2 

176 67.3 16.3 13.8 44.1 4 60.4 4.8 

170 58.3 13.9 14.2 45.4 4.5 60.4 4 

174 61.1 13.8 14.2 45.4 3.25 54.3 5.6 

175 66.1 15.2 13.8 44.2 4 56.6 8 

172 62 15.6 14 44.5 3 58.9 8.4 

169 62.3 14.7 13.8 43.5 4.13 56.6 9.6 

172 66.2 13 13.7 43.3 4.3 55.1 2.4 

170 58 13 14 44 5 57.4 5.8 

180 70 16 14 43 3.96 57.4 5.2 

168 58.1 14.9 14.1 44.9 3.5 58.9 4 

165 50 9.6 14.7 47.6 3.5 61.9 3.6 

177 60.5 11.8 14.4 46.4 4.5 55.8 3 

180 68.7 14.7 13.9 44.9 3 53.6 3.6 

167 67 12.6 13.2 41.6 4 61.1 5.6 

168 55.2 12.4 14.4 46.2 3.5 55.8 5.6 
 سُت 21انُخائج انخاو نخظ انىسظ ححج 



  

 

 

 

 

 

 

 CV VO2MAX ruffier انكخهت انؼضهيت انكخهت انؼظًيت انكخهت انذهُيت انىسٌ انطىل

172 61.2 13.1 13.9 44.8 4.11 56.6 12.8 

177 73.9 12.3 13.2 43.4 3.98 62.6 12.8 

161 58 13.5 13.5 42.9 3.47 62.6 13.2 

172 69 13.1 13.3 42.8 4.04 50.6 10.8 

180 64.3 12.9 14.1 45.8 3.79 50.6 9.6 

165 52.5 11.8 14.2 46.5 4.16 56.6 7.6 

176 67.4 13.6 13.3 42.5 4.17 50.6 6.8 

177 75.8 12.3 14 42 2.71 53.6 11.2 

178 65.5 11.8 14.1 46.3 4.17 50.6 8.8 

179 66.9 14.3 13.6 44.4 4.14 62.6 6.4 

180 87 13.6 12.7 41.8 4.9 50.6 10.4 

181 68.8 12.5 13.9 46 4.01 53.6 4.8 

172 65.2 11.3 13.5 42.9 4.1 56.6 6.8 

177 76.3 11.3 13.5 44.7 4.15 50.6 11.2 

161 71 12.9 13.9 45.8 3.14 50.6 4.8 

172 62.1 14.3 14 45.2 4.6 50.6 4.8 

180 72 10.6 14.4 47.3 4.15 50.6 6.8 

165 65.7 8.1 14.6 48.1 4.81 50.6 10.4 

165 55 13 14.3 45.9 4.5 55.8 3.6 

168 56 11.6 14.5 46.5 4.25 55.8 4.8 

172 53.2 12.7 14.4 46 3 58.9 4.4 

177 60.5 10.4 14.6 47.1 4.5 58.9 4.8 

161 61 12.6 13.9 44.6 4.5 58.9 6 

172 57 11.3 14 44.5 3.5 55.8 4.8 

179 65 13.8 14.1 43.8 3 60.4 6.5 

174 66.4 11.4 13.3 46.7 3 60.4 7 

175 74 13.8 14.2 45.3 5 60.4 6.5 

188 57.6 13.9 13.8 43.8 4 57.4 7 

165 51.3 13 14.6 45.3 3.89 55.8 6.3 

185 73.8 10.9 14.1 42.6 4 57.4 4.4 

192 66.7 13.2 14.6 48.1 4.9 56.6 11.2 

172 72 10.6 14.4 47.3 3.14 50.6 6.8 

175 62.1 14.3 14 45.2 4.23 50.6 4.8 

185 71 12.9 13.9 45.8 4.15 50.6 10.4 

184 76.3 13.3 13.5 44.7 4.25 53.6 6.8 

170 65.2 11.6 13.5 42.9 3.99 53.6 6.8 

176 82 12.6 12.9 41.5 3.5 50.6 3.6 

177 58 9.9 14.7 47.2 2.89 55.1 8 

181 67.8 13.6 14.1 45.4 3.33 57.4 4 

163 55.3 15.2 14.1 44.7 3 57.4 3 

170 67.4 12.3 13.3 42.5 4.25 50.6 6.8 

178 75.8 11.6 14 42 2.71 53.6 11.2 

185 73.8 13.8 13.8 45.3 4 55.8 7.2 

165 51.3 11.4 14.6 46.7 3.89 57.4 7 

188 69.5 10.9 14.2 42.6 5 60.4 5.2 

175 74 13.9 13.3 46.7 3 60.4 6.5 

174 66.4 13 13.8 43.8 3 60.4 6.3 

179 65 13.8 14.1 45.3 4 60.4 4.4 

173 57.1 11.8 14.5 46.4 3.99 59.6 11.6 

172 68.1 12.9 13.5 42.7 4.5 61.9 5.2 

177 64.3 14.5 14.1 45 2 55.1 6 

181 66.6 15.7 14.1 44.3 4 55.1 8.8 

178 60.8 15.7 14.1 44.3 4 55.1 8.8 

177 60 15.7 14 44 4.5 58.9 6.4 

167 55 13 14.3 45.9 4.5 55.8 3.6 

171 56 11.6 14.5 46.5 4 55.8 4.8 

166 53.2 12.7 14.4 46 3 58.9 4.4 

180 60.5 10.4 14.6 47.1 4.5 58.9 4.8 

171 61 15.6 13.9 44.6 4.5 58.9 6 

165 57 15.8 14 44.5 3.5 55.8 4.8 

 سُت 21انُخائج انخاو نخظ انهجىو ححج                                                                                                  



  

 

 

 الجميورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 جامعة عبد الحميد ابن باديسي مستغانم

 التربية البدنية والرياضية معيد

 رأي المحكميف حوؿ البرنامج الحاسوبي المقترح طالعمارة استاست

 تحت عنوان:الخاص بأطروحة دكتوراه تحكيم البرنامج الحاسوبي 

    وظيفية حسب خطوط المعب باستخداـ -اختيار الالعبيف وفؽ بعض المحددات المورفو" 
 " برنامج حاسوبي

ىذا  لموضوع عن طريق ابداء رأيكم اتجاهالمساىمة في اثراء ىذا انطمب من سيادتكم المحترمة 
قترحنا لمحصول عمى شيادة الدكتوراه في مجال التدريب الرياضي حيث االبرنامج الحاسوبي المقترح 

ية عن الموىوبين في كرة القدم بطرق عممية وموضوع البلعبينىذا البرنامج لتدعيم عممية اختيار 
جعل العممية تيار بالمبلحظة و عيما لعممية االختدوظيفية  -طريق االختبارات والقياسات المورفو

عمى قادر ذلك ببمورة كل ىذا الجيد العممي المتوصل اليو في برنامج حاسوبي أكثر موضوعية و 
خدمة لمبحث  ، راجين من المولى العمي القدير أن يوفقكم في ميامكم تنفيذ ذلك ربحا لمجيد والوقت

 النبيمة في حقل التدريب الرياضي الحديث. ورسائموالعممي 

 .وشكرا حترامموا منا أسمى عبارات التقدير واالتقب                  

 

 

 تحت إشراف:                                                  الطالب الباحث :

 د. حجار خرفان محمد                                                 شاشو سداوي  

    د. هوار عبد اللطٌف  

  



  

 



  

 

...........صَـاقـٍ يـحـًىد      االسى وانهقة:

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

...........اســرـار   انذسجح انؼهًُح:

 جـايـؼـٍ..........................................................................

............اإلػــالو         انرخظض:

 األنــٍ........................................................................

 

 :رأي انًحكى

 بزَايج حاسىبي رائغ يخًيش بـ :       

 اإلسرخذاو حُث ال َجذ انًسرخذو طؼىتح فٍ ذؼهى انثشَايج. سهىنح  (2

 خظائض انرقُُح يطاتقح نًرطهثاخ يىػىع انًزكشج. (1

 انذقح فٍ انحساب و انُرائج انًحظم ػهُها. (3

 َظاو يؼهىياخ سهُى و يطاتق نهًؼاَُش انؼانًُح. (4

 واجهح انرطثُق سائؼح ذسهم اإلَرقال تٍُ يخرهف انًحرىَاخ. (5

 سرخذو واحذ أو ػذج يسرخذيٍُ تاسرؼًال انشثكح انذاخهُح.قاتهح انرشغُم نً (6

 

 

 

 

 

 

 

 حىقيغ انًحكى:

 سَاقي .يحًىد



  

 

 

...........قىؽاٌ َزَـش      االسى وانهقة:

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

فٍ اإلػالو  ...........يهُذط  انذسجح انؼهًُح:

 اِنٍ................................................................

...................اإلػــالو انرخظض:

 األنــٍ...........................................................................

 

 :رأي انًحـكى

 بزَايج سهم اإلسخؼًال و يخًيش بـ:       

 أداء سائغ يٍ حُد سشػح انرُفُز و اإلسرؼًال. (2

 يطاتق نهًؼاَُش انؼانًُح يٍ حُث انُظاو انًؼهىياذٍ.  (1

 سهم انرُظُة حُث ًَكٍ إسرؼًانه فٍ ػذج أَظًح إسرغالل. (3

 قاتم نهرطىَش و نهظُاَح انزاذُح. (4

 قاػذج تُاَاخ قىَح و يشَح قاتهح نرحىَم و ذحذَث .  (5

 فشص و تحث ػذد هائم يٍ انًؼهىياخ.    إيكاَُح إدخال ، (6

 

 

 

 

 

 حىقيغ انًحكى: 

 قىطاي.َذيز 

 



  

 

  



  

 

 

                                                                                                                  

 

 جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس مستغانم

 معهد التربٌة البدنٌة و الرٌاضة

 قسم التدرٌب الرٌاضً

 

 

 بطاقة تحكٌم لترشٌح محددات البحث

 الدكاترة و المتخصصٌن فً مجال التدرٌب الرٌاضً و البحث العلمً السادة بطاقة موجهة إلى

مجال األكادٌمً و إلعطاء أكثر مصداقٌة للبحث الخاص بمجال المن خالل خبرتكم فً         

رة القدم حسب خطوط اللعب وفق بعض المحددات اختٌار العبً ك" التدرٌب تحت عنوان : 

سنة نضع بٌن أٌدٌكم مجموعة من  29وظٌفٌة باستخدام برنامج حاسوبً " للفئة تحت  -المورفو

األسئلة إلبداء آرائكم  وتوجٌهاتكم الختٌار أهم المحددات الوظٌفٌة والمورفولوجٌة المناسبة لبحثنا 

خدمة للبحث الذي نحن بصدد تحقٌقه فً إطار  هذاو george cazorlaتنقٌط ل  الحسب سلم 

 التحضٌر ألطروحة الدكتوراه.

 نشكركم على مساعدتنا ولكم منا كل التقدٌر و االحترام.

 

 

 

 

 تحت إشراف:                                                  الطالب الباحث :

 د. حجار خرفان محمد                                                 شاشو سداوي  

     د. هوار عبد اللطٌف    



  

 

                      

 

 المحددات الوظٌفٌة:

 GEORGEٌتم التنقٌط حسب أهمٌة المحدد بالنسبة لخط اللعب وفق سلم التنقٌط ل  -

CAZORLA : 

 
 المحدد الوظٌفً

 
 الدفاع

 
 الوسط

 
 الهجوم

   

 (VO2max)االستهالك األقصى لألكسجٌن 
 
 

   

 ( (V.M.Aالسرعة القصوى الهوائٌة

 

   

 

 C.V)  (السعة الحٌوٌة
 

   

 
 قٌاس الضغط الدموي

 

   

 
 قٌاس القدرة االسترجاعٌة

   

 

 :المحددات المورفولوجٌة

 أهمٌة المحدد بالنسبة لخط اللعب وفق سلم التنقٌط. ٌتم التنقٌط حسب - 

 الهجوم الوسط الدفاع القٌاسات

    LA STATUREقٌاس الطول  

    LE POIDS   قٌاس الوزن  

    IMCقٌاس الكتلة الجسمٌة  

    IMMقٌاس كتلة الجسم النحٌفة 

    IMGقٌاس الكتلة الشحمٌة  

    قٌاس األطوال

    قٌاس األعراض

    قٌاس المحٌطات

 

 



  

 

.Mode d’intervention des capacités selon le poste de jeu 

 cazorla george 

nombre La capacité La note 

1 N’intervient jamais. 0 

2 La capacité intervient de façon 
négligeable. 

1 à 3 

3 La capacités intervient mais n’est pas 
jugée utile au poste de jeu. 

4 à 5 

4 La capacité intervient de façon utile, mais 
n’est pas parait spécifique du poste de 
jeu.  

6 à 8 

5 La capacité parait nécessaire pour jouer à 
ce poste. 

9 à 11 

6 La capacité parait importante mais non 
indispensable pour jouer à  ce poste.  

12 à 15 

7 La capacité parait indispensable. 16 à 18 

8 La capacité indispensable est 
indissociable de ce poste de jeu. 

19 à 20 

 

 سلم التنقٌط حسب كل مركز لعب :

 العدد المحدد النقطة
 2 ال ٌتدخل ولٌس له تأثٌر. 0

3الى  2  1 ٌؤثر لكن ٌمكن اهماله.  
5الى  4  3 المحدد ٌؤثر لكن لٌس له عالقة بمركز اللعب. 

8الى  6 المحدد له تأثٌر مهم لكن ال تربطه عالقة خاصة بمركز  
 اللعب. 

4 

22الى  9  5 المحدد ٌعتبر ضروري بالنسبة لمركز اللعب. 

25الى  21  6 المحدد ٌعتبر مهم لكن لٌس ضروري للعب فً ذلك المركز.  

28الى  26  7 المحدد ضروري وهام. 

10الى  29  8 المحدد ضروري وهام وال ٌمكن االستغناء عنه. 
 

 



  

 

 تنوٌه:

 ٌمكنكم اقتراح محددات أخرى مورفولوجٌة أو وظٌفٌة ترونها مناسبة  قصد تدعٌم 

لموضوع البحث.  البحث أو باقتراحات جدٌدة اثراءا  

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................
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 شكرا لكم مسبقا

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 



  

 

 
Résumé :  

Cette étude tende à instaurer les niveaux normatifs qui peuvent aider à 

sélectionner des joueurs par un logiciel informatique qui se basera sur des 

déterminants morpho-fonctionnels selon leurs techniques dans les trois 

compartiments de jeu ( Défense ,milieu ,attaque ) 

Dans le but de réaliser cette étude , nous avons appliqués ses principes sur 

un groupe qui se compose de 180 joueurs ( 60 dans chaque compartiment) 

appartenant à de 10 clubs de l’ouest algérien évoluant au sein du 

championnat national de première division des U-19 , grâce à quoi nous 

avons réussi à trouver le niveau adéquat des nombreux déterminants 

morphologiques , telle que la taille, le poids et les différents indice de la 

masse corporelle, adipeuses ,osseuses et musculaires en ayant recours  à la 

balance d’analyse corporelle.Nous avons réussi à établir le niveau des 

déterminants fonctionnels importants et adéquats à cette étude en mesurant 

entre autres , le tau de la consommation maximal d’oxygène  ( vo₂max ) 

par test de Luc léger, la capacité vital par le spiromètre et la capacité de la 

récupération  par test de ruffier dickson.Les résultats les plus pertinents 

obtenus suite à cette étude prouvent statistiquement l’existence d’une 

corrélation entre les compartiments de jeu et les déterminants morpho-

fonctionnels, dont la taille, le vo₂max, et la capacité de la récupération, 

suite à quoi nous avons mesuré les niveaux normatifs propre à chaque 

compartimente de jeu ,en s’appuyant sur ces résultats nous avons 

développé logiciel informatique capable de sélectionner avec concision des 

joueurs U-19 selon leur compartiments de jeu se basant sur les 

déterminants  morpho-fonctionnels  

Cela démontre l’importance de recourir à la technologie moderne de nos 

jours, tel que l’utilisation de logiciel informatique pour sélectionner des 

joueurs ,aussi, à quel point il est impératif de renforcer l’opération de 

sélection par des moyens scientifique ,objectifs et impartiaux. Tout comme 

nous soulignons l’importance des prises d’initiatives , telle que cette étude 

qui permettront d’instaurer d’autre déterminants pertinents pour l’ensemble 

des catégories . 

Mots clefs : sélection, déterminants morpho-fonctionnels , les 

compartiments de jeu , logiciel informatique. 



  

 

 

Summary : 

This study aims to establish the normative levels that can help to select 

players by computer software that will be based on morpho-functional 

determinants according to their techniques in the three compartments of 

game (Defense,middle, attack) 

In order to carry out this study, we applied its principles to a group 

consisting of 180 players (60 in each compartment) belonging to 10 clubs 

in western Algeria playing in the U-5 national championship. 19, thanks to 

which we have been able to find the adequate level of the many 

morphological determinants, such as height, weight and various index of 

body mass, fat, bone and muscle using the body analysis scale. 

We were able to establish the level of functional determinants important 

and adequate to this study by measuring, among other things, the tau of the 

maximum oxygen consumption (vo₂max) by light Lucular test, the vital 

capacity by the spirometer and the capacity of the dickson ruffier test 

recovery. 

The most relevant results obtained from this study statistically prove the 

existence of a correlation between gambling compartments and morpho-

functional determinants, including size, vo₂max, and recovery capacity, 

following which we have measured normative levels specific to each 

compartment of game, based on these results we have developed computer 

software able to concisely select U-19 players according to their game 

compartments based on the morpho-functional determinants 

This demonstrates the importance of using modern technology today, such 

as the use of computer software to select players, as well as the need to 

strengthen the selection process through scientific, objective and impartial. 

Just as we emphasize the importance of taking initiatives, such as this 

study, which will make it possible to introduce other relevant determinants 

for all categories. 

Keywords selection, morpho-functional determinants, game 

compartments, computer software. 

 


