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 إىػػػداء
دؼ ثهرة عهمي ٌذا إلى أعز ها أهمؾ  ٌأ
 ىبعفي الكجكد كمً، إلى يىبكع الدؼء كالحىاف كه

 األهف كاألهاف، إلى هف رسـ إلي طريق في الحياة
 "أهي"ك "أبي" إلى االسـ الذؼ يخفي حقيقة ىجاحً
ها  أطاؿ هللا في عهٌر
 األقارب إلى أخكاتي كل األٌل ك

 إلى كل األحباء كاألصدقاء عزت بٍـ صداقاتي
ـ قمهي ـ قمبي كلـ يذكٌر  .كتكسعت بٍـ أخكتي إلى كل هف ذكٌر

 حرفا أك أكسبىي عمهاإلى كل هف عمهىي 
 .كهىحىي رأيًا أك قدـ لي ىصحا

 إلى كل زهبلئي في دفعة الدكتكراي بجاهعة هستغاىـ.
 

ادة"  "ب ومدي ن ق 

 

 



 

 

 التقدير الشكر ك
الحهد هلل الذؼ عمـ بالقمـ، عمـ اإلىساف ها لـ يعمـ، كبشكري تدـك الىعـ، أثىي عميً بها 

مً أشكري عمى فضمً كىعهً، كالحهد هلل  عمى العكف كالصبر عمى إلىجاز ٌذي ٌك ٌأ
الهذكرة، كفي ٌذا الهقاـ لف أستطيع أف أكافئ أصحاب الفكر الصادؽ كالرأؼ الصائب 

بعمهً ككقتً شارؾ ك الذيف بجكارؼ طكاؿ فترة البحث، إلى كل هف كقف بجكارؼ ك 
 .بالشكر ك االعتزازـ كجٍدي، أتقدـ لٍ

يب أك هف بعيد عمى إىجاز ٌذي الهذكرة أتقدـ بالشكر الجزيل لكل هف ساعدىي هف قر 
 ككتشكؾ سيدي دمحمكها أتقدـ بكافر الشكر كاالهتىاف لكل هف األستاذ الهشرؼ الدكتكر 

عمى ها قدهاي لي هف تكجيٍات هستهرة  ميـ مختارالدكتكر  األستاذ هساعد الهشرؼ ك
 .كىصائح قيهة طكاؿ فترة البحث

عبر عف جزيل شكرؼ كتقديرؼ إلى كيقتضي هّىي كاجب العرفاف كالجهيل أف أ 
الذؼ كاف لي سىدًا طيمة فترة البحث، الشكر هكصكؿ إلى كل  بف قكة عميبركفسكر 

سىة الجٍة  17رؤساء الرابطات الجٍكية لكرة القدـ ك لهدربي فرؽ كرة القدـ فئة تحت 
الغربية، الشكر هكصكؿ إلى فريق البحث الذؼ كاىكا هعي قمبًا كقالبًا طيمة أطكار 
البحث، الشكر هكصكؿ إلى أساتذة ك دكاترة هعٍد التربية البدىية ك الرياضية بجاهعة 
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   الشكر مكصكؿ إلى كل مف كاف لي عكف مف قريب أك بعيد عمى            
 .كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف إتماـ ىذا العمل المتكاضع   
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  التعريف بالبحث
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 قػػػدمػػة:مػػػػ 1
تعتبر رياضة كرة القدـ هف الرياضات الشعبية في العالـ إذ بمغت هف الشٍرة حدا لـ تبمغً 

هية  حيث يتغمب عميٍا الطابع التىافسي ك الرياضات األخرػ  الحهاسي الكبير فأصبحت تكتسي ٌأ
صائص كبرػ عىد الشعكب عمى اختبلؼ أجىاسٍـ ك ألسىتٍـ، ذلؾ لها تتهيز بً ٌذي المعبة هف خ

 كههيزات جعمتٍا تختمف عف الرياضات األخرػ .
إّف التطكر السريع  في تحقيق الهستكيات العالية في كرة القدـ أصبح يسير هتكاكبا هع تكىكلكجيا 
عمكـ التدريب الرياضي ،حيث أّف الهستكػ الذؼ كصمت إليً رياضة كرة القدـ العالهية في الكقت 

ختمف العمكـ ك كذلؾ ىتيجة جٍكد العمهاء ك الباحثيف في ٌذا الحالي ليس صدفة بل ىتيجة تطبيق ه
الهجاؿ  لتطكير هستكػ البلعبيف هف جهيع الىكاحي سكاء البدىية ، الذٌىية ، الخططية ، التقىية 
باإلضافة إلى الكسائل  ك الهىاخ حيث أّف ٌدؼ كل هدرب ٌك الرفع هف هستكػ العبيً هف جهيع 

الىجاز في كرة القدـ عمى هجهكعة هف الىكاحي حيث يعتبر الجاىب الجكاىب ، إذ يتكقف تحقيق  ا
البدىي لبلعب كرة القدـ أحد ٌذي الجكاىب األساسية ك الهٍهة في تطكير ك الرفع هف هستكػ 
ـ الطرؽ كاألساليب   هية كبرػ لٍذا الجاىب بحيث يجب تحديد ٌأ البلعبيف لذا أكلى الهختصكف ٌأ

فاءة الرياضي هف الىاحية  البدىية هف أجل ربح الكقت ك الجٍد ك التدريبية الحديثة لمرفع هف ك
الهاؿ لذا يتطمب االىجاز الرياضي تفاعل هجهكعة هف العكاهل التقىية ك الخططية ك الىفسية ك 
 البدىية إضافة إلى عكاهل أخرػ كالهىاخ ، كالطرؽ كالكسائل الهستعهمة في التدريب

(BANGSBO ،2007). 
إّف اختيار الفرد لههارسة الىشاط الرياضي الهىاسب لً هىذ الطفكلة أهرا بالغ األٌهية في بمكغ 
الهستكيات العالية، ك هف الصعكبة تحقيق هستكيات عالية دكف التدريب هىذ الصغر ك أف اختيار 

االختيار عهمية لٍا الطفل ك التكجيً لمىشاط الهىاسب لـ يعد هترككا لمصدفة، بل أصبحت عهمية 
أسس عمهية أهكف التكصل إليٍا ىتيجة الجٍكد الهضىية آلراء ك بحكث الهتخصصيف في ٌذا 
الهجاؿ. ك إذا استرشد الهدرب باألسمكب العمهي في اىتقاء الرياضييف سكؼ يساعدي ذلؾ في 

الهتحصل  تطكير الهستكػ ك االرتقاء بهستكػ االىجاز الهستقبل في ضكء الهعمكهات ك الهقاييس
ـ هشاكل االىتقاء  .(10، صفحة 1998)البساطي،  عميٍا هف الطفل، ك التي تعد ٌأ

أصبحت الرياضة هعيارًا هف هعايير تقدـ الهجتهعات كهصدرا هٍهًا لصحة كثقافة الشعكب ، حيث 
ا ،  ـ أّف التىافس بيف الدكؿ أصبح يقاس بتقدـ الرياضة كتطكٌر كلعّل لعبة كرة القدـ هف ٌأ

الرياضات التي يحبٍا كيهارسٍا هعظـ شعكب العالـ ، كلـ تعد كرة القدـ هجرد هباراة بيف فريقيف بل 
أصبحت هصدر دخل أساسي لبلعب كالىادؼ يعتهد عميٍا بشكل أساسي ، كبها أىٍا هف أكثر 
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ثيف كالعمهاء لمكصكؿ إلى الهستكػ األلعاب شعبية في العالـ فقد حظيت باٌتهاـ كبير هف قبل الباح
تـ الخبراء ك الباحثكف كالهدربكف بٍذي المعبة بكل ها كصل لً العمـ في هجاؿ عمـ  العالي ، فقد ٌا
التدريب الرياضي ك التكىكلكجيا الحديثة كاالختبارات العمهية هف أجل تطكير كتحسيف الهستكػ 

كرة القدـ هف أجل الكصكؿ إلى اإلىجاز البدىي ك الهٍارؼ كالخططي كالىفسي كالذٌىي لبلعب 
، 2005)يكسف،  الرياضي العالي كالهستكػ الذؼ ىراي عىد العبي الهىتخبات الدكؿ الهختمفة

 .(11صفحة 
ى حد كبير عمى هدػ أف ىجاح أؼ فريق كتقدهً يتكقف إل (2006) ناصر عبد القادر، كيشير 

إتقاف أفرادي لمبادغ األساسية لمعبة ، إّف فريق كرة القدـ الىاجح ٌك الذؼ يستطيع كل فرد هف أفرادي 
أف يؤدؼ ضربات الكرة عمى اختبلؼ أىكاعٍا بخفة كرشاقة أك يقكـ بالتهرير بّدقة ك تكقيت سميـ 

رأس في الهكاف كالظرؼ الهىاسب ، كبهختمف الطرؽ كيكتـ الكرة بسٍكلة ، كيستخدـ ضرب الكرة بال
 كيحاكر عىد المزكـ كيتعاكف تعاكىًا تاهًا هع بقية أعضاء الفريق في كل عهل جهاعي هتىاسق.

أّىً هف الحكهة أف يتدرب العب كرة القدـ عمى جهيع هراكز (37، صفحة 1999)دمحم، كيرػ 
مة هستغربًا بعض البلعب حتى يتهكف هف المع ب في أؼ هركز في الفريق ، قد يبدك ٌذا في أكؿ ٌك

الشيء إال أف التطكرات الحديثة لمعبة تتطمب ذلؾ بل تفرضً ، كهع ٌذا تجدر اإلشارة إلى أف لكل 
العب دكري الخاص ، فبلعب الدفاع في جهيع تحركاتً كحتى أثىاء قياـ فريقً بالٍجكـ يعهل عمى 

ح لً سرعة التغطية في حاؿ استحكاذ الفريق الهىافس عمى الكرة ، كالعب أف يككف في هركز يسه
الٍجكـ في جهيع تحركاتً كحتى أثىاء قياـ فريقً بالدفاع يعهل عمى أف يككف في هركز يتيح لً 

 سرعة االىطبلؽ كالتقدـ ىحك الهرهى.
ّف االرتقاء بٍذا الهستكػ ال يتـ إال إذا كاف ٌىاؾ تكجيً عمهي هدركس يش هل كل الهرتكزات كا 

سكاء كاىت بدىية أك خططية أك عقمية كترقية كل ها هف شأىً إظٍار الهستكػ الفىي الجيد العمهية 
أثىاء الهىافسة أك الهباريات. إّف الهجٍكد الذؼ يبذلً البلعب أثىاء الهباراة ال يقتصر عمى الجاىب 

ة كالعقمية بغية إىتاج هستكػ فّىي جيد البدىي ك الهٍارؼ إّىها تفاعل كاهل بيف أجٍزة الجسـ الكظيفي
كذلؾ بتداخل العديد هف الهتغيرات   حيث أّف هراكز الّمعب في كرة القدـ تتطمب هقاييس كهعايير 

هكرفكلكجية إضافًة إلى القدرات  -الهٍارية كفسيكلكجية  -خاّصة ، فمكل هركز هتطمباتً البدىية
يعد التكجيً الرياضي  هف الهجاالت الهٍتـ بٍا الذٌىية لذا يجب هراعاة هتطمبات كل هركػز، ك 

حديثًا ىظرًا لؤلٌهية الكبيرة التي يؤديٍا في تىهية الفرد كتحقيق الفعالية البلزهػة ، كالكصكؿ إلى 
أعمى هستكػ ههكف لمفرد هع إهكاىية التىبؤ بهساري الهستقبمي في سف هبكرة ، كذلؾ باكتشاؼ 
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ق االختبارات الخاّصة سكاء كاىت في الجاىب البدىي الهٍارؼ استعداداتً كقدراتً الفطرية عف طري
 أك الىفسي العقمي .

كهف أجل الكصكؿ إلى الهستكػ العالي كالهحافظة عمى اإلىجاز في ٌذي الرياضة ، كاف البد هف 
االٌتهاـ بالىاشئيف هف أجل تدعيـ األىدية كالهىتخبات بالبلعبيف ، لذلؾ يتـ االٌتهاـ في السىكات 

يرة بتكسيع قاعدة الىاشئيف كتككيف هدارس لكرة القدـ ف ىظرًا ألّف الكصكؿ لمهستكيات العالية ال األخ
يتحقق إال هف خبلؿ التدريب الهىظـ هف قبل فىييف هتخصصيف يصمكف بالىاشئ إلى هّصاؼ الفرؽ 

ـ في كاهل ىضجٍـ.  األكلػى ٌك
هية ا الىتقاء كفق ثبلثة هراحل رئيسية حيث كيؤكد أبك العبل عبد الفتاح،أحهد عهر سميهاف عمى ٌأ

تهثل الهرحمة األكلى اختبارات القبكؿ الهبدئي لمىاشئيف ، كالثاىية أكثر عهقًا في التعرؼ عمى 
استعدادات الىاشئ بعد هرحمة هف التدريب ، كالهرحمة الثالثة يتـ اىتقاء أفضل الىاشئيف بٍدؼ 

 . (23، صفحة 2005)يكسف،  تأٌيمٍـ لمهستكيات الرياضية العالية
كيذكر فرج بيكهي أّىً هف خبلؿ ثبلثة هراحل رئيسية يتـ اختيار ىاشئ كرة القدـ تبدأ الهرحمة األكلى 
ببداية هدرسة الكرة هف خبلؿ بعض القياسات البدىية كالبيكلكجية كهعرفة درجة استعداد الىاشئ 

الثاىية تبدأ هع ىٍاية هدرسة الكرة كتستهر حتى سف السادسة عشر كيتـ  لههارسة المعبة ، كالهرحمة
ٌىا استخداـ االختبارات الخاصة بكرة القدـ بصكرة أكثر دقة باإلضافة إلى ها حققً كل ىاشئ هف 
اىجاز خبلؿ فترة الههارسة السابقة ، ثـ تأتي الهرحمة الثالثة ك األخيرة كيتـ االىتقاء فيٍا لبلعبيف 

 .(38، صفحة 1981)بيكمي،  كفاءة إلعدادٌـ لتحقيق الهستكيات العالية في المعبة األكثر
كفي السىكات األخيرة شٍدت لعبة كرة القدـ تطكرا كبيرًا ككاف ٌذا التطكر هتهثبًل بطرؽ المعب 

دفاع أك الٍجكـ ، كال يهكف إجادة الٍجكهية كالدفاعية ككيفية التغمب عمى تمؾ الخطط سكاء في ال
ذلؾ إال إذا كاف الفريق يتهتع بهكاصفات بدىية ك هٍارية حيث تعطي البلعب اإلهكاىية كالقدرة عمى 
المعب بكفاءة عالية كيستطيع هجاراة الهباراة ، إذا لـ يكف بهقدكر الفريق تىفيذ خطط المعب إال إذا 

 زة كالهٍارات األساسية الهتقىة كالركح الهعىكية العاليةجهع البلعبكف بيف المياقة البدىية الهتهي
 .       (72، صفحة 2011)محمكد، 

إّىىا كباحثيف في الهجاؿ الرياضي ك خاصة في لعبة كرة القدـ ىرػ اإلشكالية الكبرػ في افتقار 
لهدػ يٍتـ بهستكػ البلعبيف خاصة كجكد هىٍج عمهي هبىي عمى أسس صحيحة كتخطيط طكيل ا

باألصىاؼ الصغرػ كهىٍـ صىف األكاسط باعتبار ٌذا الصىف الهىبع الكحيد لديهكهة عهل صىف 
 األكابر.
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 اإلشػػكاليػػة: 2
يعتهد أداء فريق كرة القدـ خبلؿ الهباراة عمى تىفيذ البلعبيف لكاجبػات هراكػز المعػب الهختمفػة , فمكػل 

حػػددة يؤديٍػػا البلعػػب أثىػػاء الهبػػاراة اىطبلقػػًا هػػف طريقػػة المعػػب كالخطػػط هركػػز هػػف الهراكػػز كاجبػػات ه
الدفاعيػػة كالٍجكهيػػة الهسػػتخدهة فػػي الهبػػاراة كلكػػل هركػػز هػػف هراكػػز المعػػب سػػهات كصػػفات هعيىػػة 
يجػػب أف تتػػكفر فػػي البلعػػب الػػذؼ يشػػغل ٌػػذا الهىصػػب ك إف كجػػكد كاجبػػات هحػػددة لكػػل هركػػز هػػف 

ت أك اتسػػعت ٌػػذي الكاجبػػات يضػػهف عػػدـ التعػػارض فػػي أداء الهٍػػاـ هراكػػز المعػػب الهختمفػػة هٍهػػا زاد
كتىفيذ الخطط في الهىاطق الهختمفة هف الهمعب ، كها يضهف التىسيق كالتىظيـ في تغطية هساحات 
هيػػػة فػػػي سػػػير هجريػػػات الهبػػػاراة ,  هػػػاؿ هسػػػاحة أك أخػػػرػ قػػػد تكػػػكف ذات ٌأ الهمعػػػب الهختمفػػػة دكف ٌإ

 . كاهل األداء كتكفير الجٍدفتكزيع الهٍاـ أهر ٌاـ كحيكؼ لت
إلػى أف التفػكؽ فػي أداء كجبػات هراكػز كخطػكط المعػب فػي كػرة القػدـ ، هػرتبط (1994)مفيد، يشير 

إلػػى حػػد كبيػػر بهػػدػ هػػا يهمكػػً كػػل العػػب هػػف خصػػائص بدىيػػة كهٍػػارات حركيػػة كالقػػدرة عمػػى تىفيػػذ 
عيػػػة ، بػػػالرغـ أف سػػرعة التكىيػػػؾ كالتحػػػكؿ السػػػريع الهفػػػاجئ هػػػف الكاجبػػات التكتيكيػػػة الٍجكهيػػػة كالدفا

الدفاع إلى الٍجكـ كالعكس أثىػاء الهبػاراة يسػتمـز بالضػركرة إيجػاد البلعبػيف الهتكاجػديف فػي هركػز هػا 
هف هراكز المعب أك خػط هػف خطػكط المعػب باإلجػادة كاإلتقػاف لهتطمبػات ٌػذا الهركػز إال أّف ذلػؾ ال 

كاصػػفات خاّصػػة  لمخصػػائص البدىيػػة التػػي يجػػب أف يتهتػػع بٍػػا البلعػػب فػػي يعىػػى بالضػػركرة تػػكفر ه
ٌػػػذا الهركػػػز هػػػف خػػػبلؿ خطػػػكط المعػػػب الهختمفػػػة ، ههػػػا يسػػػاعد عمػػػى اكتشػػػاؼ ىقػػػاط الضػػػعف لػػػدػ 

ا عف طريق التقكيـ الهكضكعي لهىٍج التدريب.  البلعبيف كالعهل عمى تجاكٌز
هػاؿ الهػدربيف األسػس العمهيػػة  هٍاريػًا كاكتفػػائٍـ  فػي تقػكيـ البلعبػيف بػػدىيًا كأّهػا السػبب األٌػـ ٌػػك ٌإ

بالتػػدريب بشػػكل عػػاـ لجهيػػع الخطػػكط كبػػىفس الهسػػتكػ كيعتهػػدكف بالشػػكل األساسػػي عمػػى الهبلحظػػة 
يفضػػمكف فػػي عهميػػة التكجيػػً إضػػافة إلػػى رغبػػات كتكجٍػػات هيػػكالت البلعػػب كهحيطػػً االجتهػػاعي ، 

ق ىػكع هػف االىتصػار الهعىػكؼ أهػاـ زهبلئٍػـ، الهراكز الٍجكهية دائها، بٍدؼ تسجيل األٌداؼ كتحقي
كلكف هٍاراتٍـ قد تككف ليست كافية لمهركز الٍجكهي ، فهف الهٍـ لمغاية أف يعرؼ العب كرة القدـ 
في بدايػة هشػكاري االحترافػي هػا ٌػك أفضػل هركػز لػً، ٌػل ٌػك فػي الٍجػـك أك فػي الػدفاع أك فػي خػط 

 الكسط، أك حتى كحارس هرهى .
جيً البلعب لىفسً في الهركز الذؼ يفضمً فبل يرتبط األهر فقط بالجاىب الهٍارؼ كفيها يتعمق بتك 

ب أك قدرات هعيىة ال يكتشفٍا سكػ هدربً، كلعل هبلعب  أك ها إلى ذلؾ فقد يتهتع البلعب بهكٌا
ـ قبل أف يتحكلكا  العالـ ذاخرة بالعديد هف الىهاذج لبلعبيف بدؤا في هراكز هعيىة ببداية هشكاٌر
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أخرػ في هرحمة الىاشئيف ثـ الشباب كصكال إلى الهشاركة هع الفريق األكؿ باألىدية التي  لهراكز
 .يمعبكف لٍا

كأف يككف البلعب لديً هركىة تكتيكية بالقدرة عمى شغل أكثر هف هركز فٍك أهر جيد، حيث يجب 
ب في أكثر هف هركز لبلستقرار عمى أفضمٍا با لىسبة لبلعب هحاكلة إخراج طاقات البلعبيف كالهكٌا

ىفسً كفقا لها يتىاسب هع إهكاىياتً، فقد يؤدؼ البلعب بشكل جيد في هركز قمب الدفاع عىً إذا ها 
ك أهر يحددي باألساس هدربً  .تـ تكظيفً في هركز العب الكسط الهدافع ٌك

كأحياىا يىجح بعض البلعبيف إلى التقدـ كههارسة أدكار أخرػ داخل الهمعب، ظىا هىٍـ بأف ذلؾ 
رضى الهدرب أك الشخص الهىكط بً تقييـ األداء، كلكف ٌذا االعتقاد خاطئ، خاصة بالىسبة سي

ب الشابة، فالهدرب حيىها يضع البلعب في هركز ها يتكقع هىً  لبلعبيف الصغار كالشباب كالهكٌا
أف يبذؿ كل ها لديً في ذلؾ الهركز دكف أف يخل بهٍاـ دكري، ألىً عمى سبيل الهثاؿ إذا تقدـ 

ل هركزا آخر، فٍك بذلؾ يؤثر بالسمب عمى زهيمً الذؼ يشغل ذلؾ الهركز، فضبل عف الثغرة كشغ
ك ال يشعر بذلؾ حيث عادة ها يهيل الشباب إلى السعي إلثبات الذات بشتى الطرؽ  التي يتركٍا ٌك
 .كهف بيف ذلؾ هحاكلة إظٍار القدرة عمى المعب في أكثر هف هركز خبلؿ ىفس الهباراة أك التدريب

هيتً تتحدد في ضكء رؤية الهدرب أك الخبير الذؼ يككف  لذا فإف تحديد الهركز أهر هٍـ ، كلكف ٌأ
 .لديً تصكر أفضل هف البلعب ىفسً

هف ٌىا برزت هشكمة الدراسة لدػ الباحث في تحديد بعض الهعايير العمهية األساسية في تكجيً 
كالتي تقاء بهستكػ اإلىجاز كاألداء الجيد بغية االر  سىة 17في كرة القدـ تحت البلعبيف الهٍاجهيف 

ا في اإلجابة عف التساؤالت التالية:  يهكف إيجاٌز

 : التساؤؿ العاـ 
 ؟ سىة 17في كرة القدـ تحت عمى أؼ أساس يتـ تكجيً البلعبيف الهٍاجهيف 

 : التساؤالت الفرعية 
 ؟ سىة 17 في كرة القدـ تحتلبلعبيف الهٍاجهيف  الهكرفكلكجية ها هستكػ الهعايير-1
 ؟ سىة 17في كرة القدـ تحت لبلعبيف الهٍاجهيف  البدىية ها هستكػ الهعايير-2
 ؟ سىة 17في كرة القدـ تحت لبلعبيف الهٍاجهيف  الفسيكلكجية ها هستكػ الهعايير-3
 ؟ سىة 17في كرة القدـ تحت لبلعبيف الهٍاجهيف  الهٍارية ها هستكػ الهعايير-4
الهٍارية( بيف عيىة -الفسيكلكجية-البدىية-الهكرفكلكجيةلهعايير ) ٌل ٌىاؾ فركؽ في هستكػ ا-5

 سىة؟ 17البحث )هٍاجهيف كرة القدـ(  ك هٍاجهيف الفريق الكطىي تحت 
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 فرضيات الدراسة : 3
 لقد اىبثق عف تساؤالت الدراسة الفرضيات التالية :

 :الفرضية العامة 
  كفق هعايير هكرفكلكجية، بدىية ىةس 17في كرة القدـ تحت يتـ تكجيً البلعبيف الهٍاجهيف-

 هٍارية ؟ -فسيكلكجية
 : الفرضيات الجزئية 

 بهستكػ هتكسط. سىة 17في كرة القدـ تحت لبلعبيف الهٍاجهيف  الهكرفكلكجية يتهيز هستكػ الهعايير -1
 بهستكػ هتكسط. سىة 17في كرة القدـ تحت لبلعبيف الهٍاجهيف  البدىية يتهيز هستكػ الهعايير-2
 بهستكػ هتكسط. سىة 17في كرة القدـ تحت لبلعبيف الهٍاجهيف  الفسيكلكجية يز هستكػ الهعاييريته-3
 بهستكػ هتكسط. سىة 17في كرة القدـ تحت لبلعبيف الهٍاجهيف  الهٍارية يتهيز هستكػ الهعايير-4
ة البحث الهٍارية( بيف عيى-الفسيكلكجية-البدىية-الهكرفكلكجيةٌىاؾ فركؽ في هستكػ الهعايير ) -5

 سىة. 17)هٍاجهيف كرة القدـ( ك هٍاجهيف الفريق الكطىي تحت 

 أىداؼ الدراسػة : 4
داؼ البحث فيها يمي :  يهكف تكضيح ٌأ

  التعػػػرؼ عمػػػى عهميػػػة التكجيػػػً لمىاشػػػئيف ىحػػػك هركػػػز الٍجػػػكـ فػػػي األىديػػػة كالفػػػرؽ الرياضػػػية
 كهدارس كرة القدـ الخاصة بالفئات الشباىية الىاشئة.

 ػػ هػػف خػػبلؿ هعػػايير ك اختبػػارات كعبلقتٍػػا بتكجيػػً  ـ القياسػػات الهكرفكلكجيػػةالتعػػرؼ عمػػى  ٌأ
العبػػػي كػػػرة القػػػدـ فػػػي خػػػط الٍجػػػكـ ، ليػػػتهكف الهػػػدربكف هػػػف إدراؾ القيهػػػة الحقيقيػػػة هػػػف خػػػبلؿ ٌػػػذي 

 الدراسة.
 ـ القدرات البدىية هف خػبلؿ هعػايير ك اختبػارات هيداىيػة لتكجيػً العبػي كػرة  التعرؼ عمى  ٌأ

 ٍجكـ ، ليتهكف الهدربكف هف هعرفة خصائص الهٍاجـ كهتطمباتً البدىية .القدـ في خط ال
 ـ القدرات الفسيكلكجية هف خبلؿ هعايير ك اختبارات هيداىية لتكجيً العبػي  التعرؼ عمى  ٌأ

 كرة القدـ في خط الٍجكـ ، ليتهكف الهدربكف هف هعرفة خصائص الهٍاجـ كهتطمباتً البدىية .
 ػػـ القػػدرات هػػف خػػبلؿ هعػػايير ك اختبػػارات هيداىيػػة تخػػص الجاىػػب  الهٍاريػػة التعػػرؼ عمػػى  ٌأ

التقىػػػي تكتيكػػػي لتكجيػػػً العبػػػي كػػػرة القػػػدـ ىحػػػك هىصػػػب الٍجػػػـك ، كهعرفػػػة هػػػدػ اكتسػػػاب البلعػػػب 
 لهتطمبات الهىصب  .
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  تصػػػحيح األخطػػػاء السػػػابقة التػػػي ارتكبٍػػػا الهػػػدربكف باعتهػػػادٌـ عمػػػى الهبلحظػػػة كالهباريػػػات
 هي الذؼ تعتبر ىتائجً أكيدة كهضهكىة .كابتعادٌـ عف الجاىب العم

  بػػراز دكري فػػي الرفػػع هػػف هكاىػػة الجاىػػب العمهػػي فػػي عهميػػة التكجيػػً الخاصػػة بخػػط الٍجػػكـ كا 
 تحقيق ىتائج الفريق .

 أسباب اختيػػار المكضكع : 5
 هف بيف األسباب التي أدت إلى اختيػار الهكضكع ىذكر ها يمي :

  ًألف الهدرب عميً أف يحدد كيتىبأ لمىاشئ بقدراتً  التكجيً عهمية في غاية الصعكبة، ىظرا
الرياضية الهستقبمية التي لـ تظٍر بعد في الكقت الحالي ، حيث ارتفعت أعداد الههارسيف لكرة 
القدـ، كىتيجة الختبلؼ خصائص األفراد في القدرات البدىية كالعقمية ، فقد ركزت العديد هف الدكؿ 

جهيع اإلهكاىات الهادية كالبشرية لمبحػث العمهي كالدراسات  الهتقدهة في كرة القدـ عمى إخضاع
 .اإلستراتيجية حتى تتهكف هف إىجاز التطكر العمهي في هجاؿ كرة القدـ 

  ىقػػػص هثػػػل ٌػػػذي الهكاضػػػيع كالتػػػي تعتبػػػر هٍهػػػة ك هعالجػػػة لهشػػػكمة التكجيػػػً عمػػػى هسػػػتكػ
 .الهىاصب كخاصة خط الٍجكـ كذلؾ بالىسبة لفرؽ كرة القدـ الجزائرية

 .ىقص تحكـ الهدربيف في عهمية التكجيً، أؼ عدـ إعطائٍا صبغة عمهية كاضحة 
  اعتهاد اغمب الهدربيف أثىاء التكجيػً عمػى الهبلحظػة الهجػردة كالذاتيػة ك الهباريػات التىافسػية

 التي تعتبر هف األساليب التي تهثل هصدر إجحاؼ في حق البلعبيف.

 أىمية الدراسة : 6
هية الدراسة في  ككىٍا ستبيف الصكرة الحقيقية التي يجب االعتهاد عميٍا أثىاء عهمية تكهف ٌأ

الفسيكلكجي ك -التكجيً ، كالهتهثمة في استعهاؿ هعايير كاختبارات لمتقكيـ الهكرفكلكجي البدىي
الهٍارؼ التي يجب أف يعتهد عميٍا الهدرب في عهمية التكجيً ىحك هركز المعب الٍجكهي لمتهكف 

يرات الخاصة بالعهمية ، كالتي تهكىً هف اختيار كتحديد البلعبيف الهىاسبيف هف ضبط هختمف الهتغ
ذك القدرات كالهستكيات كاالستفادة هف التقىيات الحديثة في ٌذا الهجاؿ كالطرؽ كاألسس العمهية 
التي يجب االعتهاد عميٍا لضبط ٌذي الطريقة ضبطًا دقيقًا يتهاشى ك الهتطمبات الحديثة لرياضة 

ـ ، إضافًة إلى ذلؾ ٌي عبارة عف تكجيً لهختمف الهدربيف الذيف يقعكف في خطأ االعتهاد كرة القد
عمى الهبلحظة كالهباريات كهعيار لعهمية التكجيً ، كاالىتقاؿ هف جاىب الصدفة إلى الجاىب العمهي 

 في عهمية التكجيً.



  التعريف بالبحث

 
9 

 

 مصطمحات الدراسة : 7
 التكجيو :1-7
 لغة  :

المغة العربية إلى هصدر الفعل : كجً يكجً تكجيٍا ، كيقصد بً  يشير هصطمح التكجيً في هعاجـ 
كجػاء فػي الهعجػـ العربػي األساسػي (1991)ىادية، الداللة عمى الكجٍة الصحيحة ، أك اىقاد كاتبع 

)العابػد،  : كجً تكجً تكجٍػا أؼ أدار الشػيء إلػى جٍػة هػف الجٍػات ، أك جعمػً يأخػذ اتجاٌػا هعيىػًا 
1998). 

 اصػطالحػا  :

لقػػد اختمػػف العمهػػاء فػػي إعطػػاء تعريػػف دقيػػق لمتكجيػػً ، كلكػػف يهكىىػػا أف ىصػػل إلػػى خبلصػػة تجهػػع  
 بيف التعاريف التي سىقدهٍا ، كىربط بيىٍها هف باب اإلفادة .

هسػاعد الفػرد عمػى أف يفٍػـ  يعرؼ سعد جبلؿ التكجيً عمػى أف ) هجهػكع الخػدهات التػي تٍػدؼ إلػى
ىفسػػػً كيفٍػػػـ هشػػػاكمً ، كيسػػػتغل إهكاىياتػػػً هػػػف قػػػدرات كهٍػػػارات ، كاسػػػتعدادات كهيػػػكؿ كأف يسػػػتغل 
دافا تتفق هع إهكاىياتً هف ىاحية اإلهكاىيات الخارجية هف ىاحية  إهكاىيات بيئتً فيحدد هف خبللٍا ٌأ

لؾ هػػف حػػل هشػػاكمً حمػػكال عمهيػػة ، آخرؼ.كيختػػار الطػػرؽ الهحققػػة لٍػػا بحكهػػة ، كتعقػػل، فيػػتهكف بػػذ
كيؤدؼ ذلؾ إلى تكيفً هػع ىفسػً كهػع هجتهعػً ، فيبمػغ أقصػى هػا يهكػف أف يبمغػً هػع الىهػك كالىجػاح 

 (1992)جالؿ، كالتكاهل. 

 التكجيو الرياضي :-7-2
ـ عمػػى اختيػػار ىشػػاط يعػػرؼ التكجيػػً عمػػى أّىػػً هجهكعػػة خػػدهات التػػي تقػػدـ لؤلفػػراد قصػػد هسػػاعدتٍ 

 رياضي أك هجهكعة هف األىشطة الرياضية الهبلئهة لقدراتً كاستعداداتٍـ كهيكالتً.

 المعايير :3-7-
الهعػػايير عبػػارة عػػف جػػدكؿ هكػػكف ضػػهف تعميهػػات االختبػػار عػػي الػػدرجات التػػي يعهػػل عميٍػػا الفػػرد  

الهشػػتقة فػػي كػػل أعهػػدة  بالىسػػبة لهجهكعػػة أفػػراد آخريف،حيػػث أىػػً يعهػػل الػػدرجات الخػػاـ ك الػػدرجات
دمحم نصػػر الػػديف هتكازيػػة، ههػػا يجعػػل تحكيػػل الػػدرجات الخػػاـ إلػػى درجػػات هشػػتقة شػػيء سػػٍبل يقػػكؿ 

" إّف الهعايير تعكس هسػتكػ الػرافض لؤلفػراد كبخاصػة هعػايير  رضكاف ككماؿ عبد الحميد إسماعيل
ػػي فػػي الهجػاؿ الرياضػػي ال تهثػػل بالضػركرة الهسػػتكيات القياسػػية  ، كخاصػة فيهػػا يتعمػػق التحصػيل ٌك

 بالىهك البدىي كالقدرات البدىية الحركية "  
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إّف الهعايير ٌي أساس الحكـ هف داخل الظاٌرة هكضكع التقكيـ كليس هف خارجٍػا ، كتأخػذ الصػفة 
الكهيػػة كتحػػدد فػػي ضػػكء الخصػػائص الكاقعيػػة لمظػػاٌرة  فالهعػػايير ال يجػػب أف تىظػػر إليٍػػا عمػػى أّىٍػػا 

 يهكف الىظر إليٍا عمى أّىٍا كسيمة هف كسائل الهقارىة كالتقكيـ. هستكيات قياسية ، كلكف

 المياجميف :4-7-
ـ البلعبيف األقرب لهرهى الهىافس ك  ىاؾ هٍاجهيف  ٌك كظيفتٍـ األساسية تسجيل األٌداؼ ٌك

كظيفتٍـ صىاعة األٌداؼ ك التهريرات الحاسهة لمهٍاجهيف اآلخريف كاالحتفاظ بالكرة في هىاطق 
 (. 2011) االطرشقتىاص فرصة لمتسجيل الهىافس ال
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 تمييد:
إف الهبلحع لكرة القدـ الحديثة يكتشف هدػ  التطكر الهمحكظ في الجٍد الهبذكؿ هف قبل البلعب  

لحمكؿ الذؼ يجب عميً أف يتهيز بالقدرة الكبيرة عمى التسارع كسرعة التىفيذ َإضافة إلى إيجاد ا
السريعة لتىفيذ الخطط الٍجكهية  فالضغط عمى الهىافس ك االىطبلؽ في الٍجهات الهعاكسة 
أصبحت أكثر هف ضركرة ك أصبحت فترات الراحة قميمة لذا فكرة القدـ أصبحت تخضع لهؤشرات 

 ك هتطمبات دقيقة لتحقيق أعمى الهستكيات. 
ضافر هجهكعة هف العكاهل كالتي يهكف إف هستكػ اإلىجاز في كرة القدـ ها ٌك إال ىتيجة لت

تمخيصٍا في العكاهل الفسيكلكجية ك البدىية ) القكة،السرعة،الهداكهة ،الرشاقة،....( ك الجكاىب 
التقىية ك التكتيكية الهتهثمة في الصفات الهٍارية لبلعب ك هدػ تكظيفٍا في المعب الجهاعي 

لىفس ،التحكـ في الذات دكف أف ىىسى العكاهل إضافة إلى العكاهل الىفسية كالدافعية كالثقة في ا
  الخارجية التي يهكف أف تؤثر في األداء.

الباحث في ٌذا الفصل إلى هبادغ كهتطمبات الّمعب الٍجكهي هف هختمف  الطالب كسيتطرؽ 
ذا ألٌهية هعرفة كل ها يؤثر عمى التدريب الرياضي لٍذا الهىصب هف هختمف الجكاىب  الجكاىب ٌك

ذا ألٌهية هعرفة كل ها يؤثر عمى التدريب الرياضي، ثـ ىبيف األٌداؼ الهرجكة هف التدريب  ٌك
الرياضي، لتىقل إلى هعرفة الهدرب الرياضي لمىاشئيف في كرة القدـ، كها يتهيز بً هف خصائص، 

كبيف بصفة خاصة.  كصفات كها عميً هف كاجبات اتجاي التدريب بصفة عاهة، كالىاشئيف الهٌك
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 تدريب الرياضي:ال -1
 مفيـك التدريب الرياضي: -1-1

الركسي عرفً بأىً " عبارة عف إعداد الفرد الرياضييف الىاحية (MATVIEW)مات فيفالعالـ 
 التهريىات البدىية كالفىية كالخططية كالعقمية كالىفسية كالخمقية عف طريق ههارسة الكظيفية

(MATVIEW ،2009). ،التدريب الرياضي ٌك:"العهميات الهختمفة التعميهية كالتربكية كالتىشئة
كا عداد البلعبيف كالفرؽ الرياضية هف خبلؿ التخطيط كالقيادة التطبيقية بٍدؼ تحقيق أعمى 

 الهستكيات الرياضية كالحفاظ عميٍا ألطكؿ فترة ههكىة"
ك أيضا"العهميات التي تعتهد عمى األسس التربكية كالعمه ية، التي تٍدؼ إلى قيادة كا عداد كتطكير ٌك

القدرات كالهستكيات الرياضية في كافة جكاىبٍا لتحقيق أفضل الىتائج في الرياضة الههارسة" 
 .(19، صفحة 1998)حماد، 

قة البدىية،كتعمـ كها يعرؼ التدريب :"عمى اىً جهيع العهميات التي تشهل بىاء كتطكير عىاصر الميا
ادؼ خاضع ألسس تربكية قصد  التكىيؾ،كتطكير القبميات العقمية ضهف هىٍج عمهي هبرهج ٌك

 .(9، صفحة 2002)سكر،  الكصكؿ بالرياضي إلى أعمى هستكيات الرياضة الههكىة"
ية هىظهة تخضع لؤلسس كالهبادغ : "التدريب الرياضي عهمية تربكية كتعميهدمحم عالكي كيعرؼ 

العمهية، كتٍدؼ أساسا إلى إعداد الفرد لتحقيق أعمى هستكػ رياضي ههكف في الهىافسات الرياضية 
.كيفٍـ هصطمح التدريب (17، صفحة 2002)عالكي،  "أك في ىكع هعيف هف أىكاع الرياضة

اىيف كاألىظهة الٍادفة إلى إعداد الفرد لمكصكؿ إلى هستكػ االىجاز الرياضي :"اىً عبارة عف القك 
عف طريق اإلعداد الكاهل لعهكـ األجٍزة الكظيفية التي تحقق الكصكؿ إلى هستكػ الئق،هف حيث 
هراعاة حياة الرياضي كصحتً الجسهية العاهة، كها يتحسف التكافق العصبي كالعضمي كيسٍل تعميـ 

 .(78، صفحة 1997)حسيف،  زيادة قابمية اإلىتاج لدػ الفرد" الهسار الحركي فضبل عف
 خصائص التدريب الرياضي: -1-2

لقد أصبح التدريب الرياضي في عصرىا ٌذا يتطمب الكثير هف الهعرفة كالكفاءة كاإللهاـ بجهيع 
دة تٍدؼ إلى الكصكؿ بالبلعب إلى األداء العمكـ الهرتبطة بالرياضة ىظرا لككف ٌذي العهمية هعق

 الرياضي الجيد هف خبلؿ إعدادي إعدادا هتكاهبل.
لذلؾ يجب عمى كل هدرب أف يككف همها الهاها كاهبل بخصائص التدريب الرياضي كالتي يعتبر 

هٍا ها يمي:  هف ٌأ
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 التعميمية: التدريب الرياضي عممية تعتمد عمى األسس التربكية ك -1-2-1

ا، لعهم " ية التدريب الرياضي كجٍاف يرتبطاف هعا برباط كثيق، كيككىاف كحدة كاحدة ال يىفصـ عرٌا
 احدٌها تعميهي كاآلخر، تربكؼ ىفسي.

فالجاىب التعميهي هف عهمية التدريب الرياضي يٍدؼ أساسا إلى اكتساب،كتىهية الصفات البدىية 
تقاف الهٍارات الحركية،كالريا ضية كالقدرات الخططية لىكع الىشاط العاهة كالخاصة،كتعميـ كا 

الرياضي التخصصي،باإلضافة إلى اكتساب الهعارؼ،كالهعمكهات الىظرية الهرتبطة بالرياضة 
بصفة عاهة،كرياضة التخصص بصفة خاصة.أها الجاىب التربكؼ الىفسي هف عهمية التدريب 

أف يككف الىشاط  الرياضي فاىً يٍدؼ أساسا إلى تربية الىشا عمى حب الرياضة،كالعهل عمى
الرياضي ذك الهستكػ العالي هف الحاجات الضركرية كاألساسية لمفرد، كهحاكلة تشكيل دكافع 
كحاجات كهيكؿ الفرد،كاالرتقاء بٍا بصكرة تستٍدؼ أساسا خدهة الجهاعة،باإلضافة إلى تربية، 

كذلؾ تربية كتطكير السهات الخمقية الحهيدة،كحب الكطف كالخمق الرياضي كالركح الرياضية،ك 
، 2002)عالكي،  كتطكير السهات اإلرادية كسهة الهثابرة كضبط الىفس كالشجاعة،كالتصهيـ"

  .(19صفحة 
كها يهثل التدريب الرياضي في شكمً الىهكذجي كشكل فاعميتً تىظيـ القكاعد التربكية التي تهيز 

ر األساسية هفاصل ق كاعد التعميـ كالتربية الشخصية كدكر تكجيً التربكييف كالهدربيف جهيع الظكٌا
التي تظٍر بصكرة غير هباشرة هف جراء قيادتً خبلؿ التدريب كأثىاء القيادة العاهة كالخاصة 

ا"  .(26، صفحة 2005)الخكجا،  كغيٌر
 مبادئ العممية:التدريب الرياضي مبني عمى األسس كال -1-2-2

بة الفردية قديها في الثبلثيىيات كاألربعيىيات، تمعب دكرا أساسيا في كصكؿ الفرد إلى  كاىت الهٌك
أعمى الهستكيات الرياضية دكف ارتباطٍا بالتدريب الرياضي العمهي الحديث كالذؼ كاف أهرا 

 هستبعدا.
ادغ العمهية الهستهدة هف العديد "فالتدريب الرياضي الحديث يقـك عمى الهعارؼ كالهعمكهات كالهب

هف العمكـ الطبيعية كالعمـك اإلىساىية، الطب الرياضي، كالهيكاىيكا الحيكية كعمـ الحركة، عمـ الىفس 
 .(21، صفحة 2002)عالكي،  الرياضي، كالتربية، كعمـ االجتهاع الرياضي"
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هبادغ العمهية التي تسٍـ في عهميات التدريب الرياضي الحديث :أف األسس كالمفتي حماديرػ 
 تتهثل في:

 عمـ التشريح. -
 كظائف أعضاء الجٍد البدىي. -
 بيكلكجيا الرياضة. -
 عمـك الحركة الرياضية. -
 عمـ الىفس الرياضي. -
 عمـك التربية. -
 عمـ االجتهاع الرياضي. -
 اإلدارة الرياضية. -

 
 (22 21، صفحة 1998)حماد،  ممية التي تساىـ في التدريب الرياضي الحديث: األسس ك المبادئ الع 01الشكل رقـ 

 التدريب الرياضي يتميز بالدكر القيادي لممدرب: -1-2-3

"يتهيز التدريب الرياضي بالدكر القيادؼ لمهدرب بارتباطً بدرجة كبيرة هف الفعالية هف ىاحية 
رياضي،بالرغـ هف أف ٌىاؾ العديد هف الكاجبات التعميهية،كالتربكية،كالىفسية التي تقع البلعب ال

عمى كاٌل الهدرب الرياضي إلهكاف التأثير في شخصية البلعب كتربية شاهمة هتزىة تتيح لً 
هكاىياتً،إال أف ٌذا الدكر  فرصة تحقيق أعمى الهستكيات الرياضية التي تتىاسب هع قدراتً كا 

األسس وادلبادئ 
 العلمية

 أسس التشريح
أسس وظائف 

 أعضاء اجلهد البدين

أسس علم النفس 
 الرايضي

أسس اإلدارة 
 الرايضية

أسس علم 
  الرتبية

أسس علم 
 االجتماع الرايضي

أسس بيولوجيا 
 الرايضة

أسس علوم احلركة 
 الرايضية
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لمهدرب لف يكتب لً الىجاح إال إذا ارتبط بدرجة كبيرة هف الفعالية كاالستقبلؿ كتحهل القيادؼ 
الهسؤكلية كالهشاركة الفعمية هف جاىب البلعب الرياضي، إذ أف عهمية التدريب الرياضي تعاكىية 

 .(23 22، صفحة 2002)عالكي،  لدرجة كبيرة تحت قيادة الهدرب الراضي "
"كها تتسـ عهمية التدريب الرياضي في كرة القدـ بالدكر القيادؼ لمهدرب لمعهمية التدريبية كالتي 
يقكدٌا هف خبلؿ تىفيذ كاجبات كجكاىب كأشكاؿ التدريب، كالعهل عمى تربية البلعب باالعتهاد عمى 

القكؼ هف خبلؿ إرشادات كتكجيٍات  عمـ الىفس كاالستقبلؿ في التفكير كاالبتكار الهستهر كالتدريب
 .(28 27، صفحة 2001)عبده،،  كتخطيط التدريب"

 التدريب الرياضي تتميز عممياتو باالستمرارية: -1-2-4

 "التدريب الرياضي عهمية تتهيز باالستهرارية ليست عهمية )هكسهية( أؼ أىٍا ال  تشغل فترة هعيىة
ذا يعىي أف الكصكؿ ألعمى الهستكيات الرياضية العميا  أك هكسها هعيىا ثـ تىقضي كتزكؿ، ٌك
يتطمب االستهرار في عهمية االىتظاـ فالتدريب الرياضي طكاؿ أشٍر السىة كمٍا، فهف الخطأ أف 

أف  يترؾ البلعب التدريب الرياضي عقب اىتٍاء هكسـ الهىافسات الرياضية، كيركف لمراحة التاهة إذ
ذلؾ يسٍـ بدرجة كبيرة في ٌبكط هستكػ البلعب كيتطمب األهر البدء هف جديد هحاكلة 

 التىهية،كتطكير هستكػ البلعب عقب فترة الٍدكء كالراحة السمبية".

" استهرار عهمية التدريب الرياضي هىذ بدء التخطيط لٍا هركرا باالىتقاء كحتى الكصكؿ ألعمى 
 .(23 22، صفحة 2002)عالكي،  حتى اعتزاؿ البلعب لمتدريب"الهستكيات الرياضية دكف تكقف 

 أىداؼ التدريب الرياضي: -1-3

 هف بيف األٌداؼ العاهة لمتدريب الرياضي ها يمي:
  االرتقاء بهستكػ عهل األجٍزة الكظيفية لجسـ اإلىساف هف خبلؿ الهتغيرات االيجابية

 الفسيكلكجية، كالىفسية كاالجتهاعية. لمهتغيرات
  هحاكلة االحتفاظ بهستكػ الحالة التدريبية بتحقيق أعمى فترة ثبات لهستكيات االىجاز في

 الهجاالت الثبلثة:الكظيفية،الىفسية،كاالجتهاعية.
داؼ عهمية التدريب الرياضي بصفة عاهة خبلؿ جاىبيف أساسييف عمى هستكػ  كيهكف تحقيق ٌأ

ٌهية ٌها الجاىب التعميهي)التدريبي كالتدريسي( كالجاىب التربكؼ كيطمق عميٍا كاجبات كاحد هف األ
 التدريب الرياضي،فاألكؿ يٍدؼ إلى اكتساب  كتطكير القدرات البدىية )السرعة،القكة،التحهل(،

ك الهٍارية الخططية كالهعرفية أك الخبرات الضركرية لبلعب في الىشاط الرياضي  
يتعمق في الهقاـ األكؿ بإيديكلكجية الهجتهع،كيٍتـ بتكهيل الصفات الضركرية الههارس.كالثاىي 
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داريا،كيٍتـ بتحسيف التذكؽ،التقدير كتطكير الدكافع،كحاجات كهيكؿ  لؤلفعاؿ الرياضية هعىكيا كا 
كسابً السهات الخمقية كاإلدارية الحهيدة،الركح الرياضية،الهثابرة،ضبط الىفس  الههارس،كا 

 (12، صفحة 1998)الباسطي،،  خ.كالشجاعة،...ال
كها يٍدؼ التدريب الرياضي إلى كصكؿ البلعب لمفكرهة الرياضية هف خبلؿ الهىافسات كالعهل 
ا ألطكؿ فترة ههكىة ك الفكرهة الرياضية تعىي تكاهل كل هف الحاالت البدىية،ك  عمى استهراٌر

خططية، كالىفسية كالذٌىية، كالخمقية كالهعرفية، كالتي تهكف البلعب هف الكظيفية ك الهٍارية،كال
 .(21، صفحة 1998)حماد،  األداء الهثالي خبلؿ الهىافسات الرياضية

باإلضافة إلى ذلؾ فاف التدريب الرياضي يساٌـ في تحقيق الذات اإلىساىية لمبطل كذلؾ بإعطائً 
صة إلثبات صفاتً الطبيعية كتحقيق ذاتً عف طريق التىافس الشريف العادؿ كبذؿ الجٍد، فٍك الفر 

 .(20، صفحة 2002)سكر،  يعد دائها عاهبل هف عكاهل تحقيق تقدهً االجتهاعي
 المتطمبات الفسيكلكجية لمعب اليجكمي : -1-4

لمعبة كرة القدـ تدؿ عل شدة األداء الهتغيرة في المعبة  ك يستٍدؼ إف الهتطمبات الفسيكلكجية  
تحميل األداء البدىي ك الفىي ليس تقييـ المياقة البدىية ك تقييـ البلعبيف بل تقييـ أىظهة التدريب , 
ىالؾ بعض  باإلضافة إلى تقييـ البلعبيف كاحتياجات الطاقة اليكهية كهستكػ إىفاؽ الطاقة  ٌك

 غير تبلقي اإلصابات .الىتائج قد ت

ك يهكف أف تشير الهسافات التي قطعٍا البلعب خبلؿ الهباراة إلى شدة تمؾ الهباراة ك قد تشكل 
ٌذي القيهة عاهبل هٍها في تقييـ البلعبيف, إف تحميل الهباراة يهكف أف يصىف إلى عدة أبكاب 

 الشدة, المسافة, التردد.هىٍا: 
الهككىات السابقة الذكر ٌك ٌدؼ فسيكلكجي لغرض  إف الٍدؼ األساسي لمكقكؼ عمى ىسب 

الكقكؼ عمى هتطمبات المعبة الفسيكلكجية ك تقييـ هستكػ التكيف لبلعبي الفريق ك هف ثـ العهل 
، 2014)أميف خزعل عبد، عمى تصهيـ البراهج التدريبية الهبلئهة أك تصحيح هسار التدريب 

عمى الرغـ هف أتفاؽ الهدربيف ك الهحضريف البدىييف عمى بعض الهبادغ األساسية .(28صفحة 
حكؿ هاٌية التدريب إال أف ذلؾ لـ يهىع هف ظٍكر الكثير  هف االختبلفات في كجٍات الىظر ك 
التصكرات لبعض جكاىب التدريب في كرة القدـ  الحديثة كذلؾ ىتيجة  لمتغير الجذرؼ في 

ؿ هف طرؼ البلعبيف ك الذؼ أدػ إلى إعادة الىظر في طرؽ كأساليب خصائص الجٍد الهبذك 
التدريب ك ىكعية اإلعداد الذؼ أصبح يرتكز أساسا  عمى الهتطمبات البدىية لؤلداء. إف تحديد 
الصفات البدىية األساسية لبلعب كرة القدـ يفرض عميىا هعرفة دقيقة ك تحميبل هعهقا لمهؤشرات 
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 القمب،ىسبة تركيز البلكتات في الدـ......الخ( إضافة إلى العكاهل الداخمية لمهىافسة ) ىبض
الخارجية  كزهف الجٍد ك كقت الراحة ،عدد االىطبلقات كالتي تهكىىا هف تقدير جهيع هكارد 

 .(8، صفحة 1994)شعالف،  الطاقة ك طبيعة الصفات البدىية الهبذكلة في ىشاط كرة القدـ
 تحميل حركة الالعبيف المياجميف:-1-5

إف تحميل حركة البلعب هف خبلؿ حساب الهسافة التي قطعٍا البلعب خبلؿ الهباراة يهكف أف تعطي 
إلى حد كبير كهية الطاقة التي أىفقٍا في تمؾ الهباراة , ك أف هجهكع ٌذي الهسافة قد قسهت كفقا لشدة 

, اىطبلقات , ركض ك ٌىاؾ حركات أخرػ هثل الهساىدة ك الحركات إلى ثبلثة أقساـ : الٍركلة 
 الدحرجة , ك قد لعبت التقىيات الهستخدهة في التحميل دكرا في اختبلؼ بعض الىتائج .

إف الطريقة األحدث حاليًا ٌي استعهاؿ كاهيرات عالية السرعة بشكل هتزاهف تربط بحاسكب عالي 
 العبا ك بجكدة عالية جدا  22بشكل كاهل عمى حركات السرعة , إذ ساعدت ٌذي التقىية في السيطرة 

 13إلى  8خبلصة الدراسات تشير إلى أف العبي كرة القدـ يقطعكف أثىاء الهباراة هسافة تتراكح بيف  
ثا ك ٌذا  6هرة إذ يتغير ىشاط البلعب تقريبا كل  1000كـ , ك أف ىشاط البلعب يتغير بحدكد 

ك اتجاي الحركة ك استخداـ هختمف هٍارات المعبة ك حركة الفريق  التغيير يتبع التغيرات في السرعة
 . (29، صفحة 2014)أميف خزعل عبد،  الخصـ

 
 نكع التقنية المسافة / ـ العينة الفريق

 شريط تسجيل 8680 40 انكمترا

 ثالثي األبعاد : كامرتيف 9845 20 الياباف

 طريقة يدكية 9800 10 السكيد

 شريط فيديك 10104 6 الممتاز االنكميزي 

 شريط سينمائي 10245 7 بمغاريا

 كاميرا 24فيديك: 10800 14 الدنمارؾ

 شريط فيديك 11527 20 استراليا

 (Reilly, 1994) : يبيف المسافة المقطكعة لبعض الفرؽ العالمية 01 الجدكؿ رقـ
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 24% ك  36أف العبي كرة القدـ يٍركلكف أثىاء الهباراة بىسبة   02 تضح هف خبلؿ الشكل رقـك ي
%  7% تهثل ىسبة االىطبلقات السريعة ك  11% حركة دكف كرة ,  20% تهثل ىسبة الهشي ك 

% حركة بالكرة , كتشير الهصادر الحديثة أف الىسب ٌذي الزالت قائهة ك  9حركة تراجع ك ىسبة 
ة في السىكات األخيرة في عدة أهاكف كبطكلة الدكرؼ األكربي ك بطكلة الدكرؼ االىجميزؼ ك هتقارب

       .(Reilly ،1994)دكرؼ الهحترفيف الياباىي 

 نشاط الالعب
                      1متسمسمة 

 النسبة المئكية
 نكع النشاط

 مئكية لتحركات الالعبيف في الممعب.: يبيف النسب ال  02الشكل رقـ

إف الحركة كاىطبلقات سريعة أك كحركة دكف كرة بسرعة يهكف أف يىدهجا تحت بىد الشدة العالية في  
هف 1/2.2  الهباراة, ك أف ىسبة الجٍد الهؤدػ بشدة كاطئة إلى ىسبة الجٍد الهؤدػ بشدة عالية تشكل 

ك ) أؼ )خفيف / عالي1/7  قيست بالزهف فإىٍا تصبح هجهكع الهسافة الهقطكعة ك ٌذي الىسبة إذا 
 ٌذا يدؿ عمى أف ٌذي المعبة يسيطر عميٍا ىظاـ الطاقة الٍكائي بالدرجة األكلى.

إف أكثر الىشاط أثىاء المعب في الهستكيات العميا يتراكح بيف الهستكػ الهىخفض إلى الهستكػ دكف  
ٌي الىسبة األدىى دائها , كالعبك كرة القدـ يؤدكف  القصكػ كفي كل األحكاؿ تبقى ىسبة الشدة القصكػ 

ثاىية كفي ٌذا التكقيت  90ثاىية ك يؤدكف ٌجـك شاهل سريع كل  30اىطبلقات أك ركض سريع كل 
ك كقت ٌاـ في حسـ هباريات كرة القدـ  يككف ىظاـ الطاقة الٌكائي سكاء باهتبلؾ الكرة أك بدكىٍا ٌك

  .(32 31، صفحة 2014)أميف خزعل عبد، 
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 العكامل التي تؤثر عمى نسب العمل الخاّصة بالالعبيف المياجميف :   -1-5-1

يمعب هركز البلعب دكر كبير في تحديد ىسبة عهل البلعب, فبلعبي الهىتصف ٌـ األكثر ىشاطا  
 ككىٍـ حمقة الكصل بيف جهيع أعضاء الفريق.

            نشاط المياجميف                                  1متسمسمة                   

    
 ىكع الىشاط                                    مسافة ب/ كـ      

 : يبيف المسافات التي قطعيا بعض مياجمي الدكري االنجميزي.   03 الشكل رقـ

أخرػ عمى بعض الدكريات األكربية ك لكحع أف كلكحع أف ٌذي الىسب كاىت هتقاربة هع دراسات 
الهدافعيف ك رغـ الدكر الكبير الهككل إليٍـ في إيقاؼ خطكرة الهٍاجهيف إال أىٍـ األقل في ىسب 
االىطبلقات , ك لكحع أف العبي الكسط ك الهٍاجهيف ٌـ األكثر ىشاطا هف خبلؿ الهسافات التي 

ا .  قطعٌك
خط الكسط بحجـ الهسافة الهقطكعة أثىاء الهباراة إال أف أكثر ك تفسر بعض الدراسات تفكؽ العبي  

هية لىظاـ الطاقة  الىشاطات التي يقكـ بٍا العبك الكسط ٌي أىشطة ذات سرعة هىخفضة هها يعطي ٌأ
الٍكائي لدػ ٌؤالء البلعبيف في حيف كجد أف ىسبة العهل البلٌكائي تككف أعمى لدػ الهدافعيف 

ظٍر أف قمب الدفاع ك قمب الٍجكـ ٌـ األكثر في عدد القفزات لحيازة  خصكصا الهدافع القشاش كها
دقائق  6إلى  5الكرة هف بقية الهراكز , ك يذكر أف هعدؿ القفز لدػ العبي كرة القدـ يشكل هرة كل 

 .(34 33، صفحة 2014)أميف خزعل عبد، 
 )البدىي لفترة طكيمة يعتهد عمى القدرة الٍكائية العالية ك التي يعبر عىٍا  إف القدرة عمى تحهل الحهل 

VO2MAX )  ك , لكف السقف الهفتكح ألؼ حهل بدىي هستهر يدخل عاهل هؤثر آخر في التحهل ٌك
% هف الحد 75العتبة الفارقة البلٌكائية , كتتطمب لعبة كرة القدـ استٍبلؾ أكسيجيىي يصل إلى 

األككسجيف , ك تشير الدراسات أف أغمب العبي كرة القدـ في الهستكيات العميا  األقصى الستٍبلؾ
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يصمكف عىد ٌذي القيهة إلى هستكػ العتبة الفارقة البلٌكائية كها تشير الدراسات إلى تفكؽ العبي خط 
 الكسط في ٌذي القيهة عمى بقية العبي الهراكز األخرػ .

قية الىظاهيف الٍكائي ك البلٌكائي عمى حد سكاء ك ٌك يعتبر عاهل هٍـ يعهل عمى تر VO2MAX إف   
أساس الىجاح في تغطية الهسافة التي يقطعٍا البلعب في الهباراة بيف العهل الٍكائي ك البلٌكائي لكف 

 فاتيك االىطبلقات السريعة التي تقع ضهف ىظاـ الطاقة البلٌكائي الفكسVO2MAX العبلقة تضعف بيف  
في ىسب عهل البلعبيف ك ىسب عهل أىظهة الطاقة فىرػ بعض الفرؽ تتحفع إف أسمكب المعب يؤثر  

في بىاء الٍجهات هحاكلة اختيار الفرصة الهىاسبة أك الٍجكـ الهرتد ك بعض الفرؽ تٍاجـ بسرعة 
طكاؿ الكقت كفرؽ أهريكا الجىكبية كهعظـ فرؽ أكركبا ك ٌذا األسمكب ال يستثىي تىهية القدرات الٍكائية 

ٌـ ٌىا في سرعة االستشفاء هف آثار العهل السريع ك تحضير الطاقة بكجكد األككسجيف ككىٍا تسا
بسرعة أيضا , ك تشير إحدػ الدراسات أف العبي أهريكا الجىكبية ٌـ األسرع إيقاعا داخل الهيداف هف 

، 2014)أميف خزعل عبد، كـ  1,5البلعبيف االىجميز لكىٍـ يقطعكف هسافة اقل هف االىجميز بهعدؿ 
 .(35 34صفحة 

إذا قهىا بتحميل أىكاع الجٍكد الهبذكلة هف طرؼ البلعبيف فإىىا ىرػ أىٍا تخضع لهجهكعة هف الهعايير 
 ك التي تختمف هف حيث:

 شدة الهكاجٍات ك درجة دافعية البلعبيف         -    
 ت كثافة الرزىاهة ك عدد الهباريا -    
   .(161، صفحة 1994)شعالف،  ضركرة تحقيق الىتائج  -    
ي: 2007ديسالفك ك ككؿ،كها تكجد عكاهل أخرػ حددت هف طرؼ    ٌك

 ػ هراكز البلعبيف أثىاء الهباراة     
 الفئة العهرية  -     
 ة الرياضية  لبلعبيف درجة الههارسة ك المياقة البدىية أك الفكره -   
 هكاف الهىافسة) في هيداف الفريق الهحمي أك في هيداف الهىافس ( -   
 طريقة ك ىظاـ المعب الهتبع هف طرؼ الفريق . -    
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64%             24%           14%  

 

 

 
ٍا البلعب أثىاء الهباراة كالتي ىكعية ك زهف هختمف الهسافات التي يقطع 04الشكل رقـ يهثل  

كـ( ، تقدر هسافة الجرؼ التي يقكـ بٍا 3تككف عمى شكل هشي ) 20تككف جرؼ ك % 40تهثل  
ذات شدة هتكسطة ذات  24ذات شدة ضعيفة ذات طابع ٌكائي ك  64كـ هىقسهة إلى 7البلعب ب

، صفحة COMETTI.G ،1993) ذات شدة قصكػ ذات طابع الٌكائي 14طابع الٌكائي كأخيرا 
14) . 
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 ضعيف
 متوسط الىوائي
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د  90  

( 1990: المسافة المقطكعة مف طرؼ الالعبيف )ديفكر،04الشكل رقـ   
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تـ خبللٍا تحميل الهتطمبات البدىية ك  1998فرحي ك كازكرال كفي دراسة أخرػ ؿ     
ي ههثمة في  الفسيكلكجية في كرة القدـ إضافة إلى القدرات الطاقكية لبلعب كرة القدـ الهحترؼ، ٌك

 الجدكؿ التالي :

  

ىكعية الهسافة الهقطكعة هف طرؼ البلعبيف الهحترفيف أثىاء الهباراة، ك  02الجدكؿ رقـ يهثل 
ىبلحع اختبلؼ كاضح بيف البلعبيف سكاء هف حيث السف، أك هف حيث هىاصب المعب هثل قطع 

، DELLAL.A ،2008)العبي كسط الهيداف أكبر هسافة هقارىة هع الهدافعيف أك الهٍاجهيف 
 .(161صفحة 

 (VERHEIJEN ،.1997 8، صفحة)  ،هف بيف أكؿ هف قاـ بتحميل الىشاط حسب الهستكػ
 (03رقـ  الهكاقف، الجرؼ ك حسب الهتغيرات البدىية كالفسيكلكجية كالتقىية )الجدكؿ

 محترفيف النخبة  أ أشباؿ 
 

 مدافعيف
 

كسط 
 ميداف

 
 مياجميف

 مياجميف كسط ميداف مدافعيف
 داعـ متقدـ مياجـ مدافع الجانب الكسط

 2.2 4.4 2.2 2.4 2.8 4.2 4.6 1.9 3 مشي/كمـ
 5.0 2.1 6.8 9.4 4.2 2.7 2.2 5.9 2.5 ىركلة/كمـ
 0.6 1.3 2.6 0.6 1.3 0.5 1.0 1.2 1.2 جري/كمـ

 0.9 0.6 0.5 1.4 0.8 0.9 سريع/كمـ جري 
 : إجمالي قطع لمسافات بسرعات مختمفة، تبعا لمراكز المعب كالمستكى 03الجدكؿ رقـ 

 (VERHEIJEN ،.1997 8، صفحة) . 

كسط  فالس المياجميف السف
 الميداف

المدافعيف  السف المدافعيف السف
 الظييريف

 نكع االنتقاالت

 المشي 2768 36 2356 29 2775 31 2247 29

 الجري البطيء 3152 41 3331 41 3401 38 2712 35

 الجري المرتفع 1307 17 1625 20 1790 20 1726 23

13 1007 11 984 10 812 6 461 
 

 الجري السريع

 المسافة المقطكعة 7690 8125 8951 7750

:المسافة المقطكعة مف طرؼ الالعبيف حسب السف كحسب  مناصب المعب )كازكرال ك  02الجدكؿ رقـ 
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في هختمف أف ٌىاؾ فرقا بيف البلعبيف الهحترفيف األكلى كدكلية الىاشئيف  03الجدكؿ رقـ يبيف  ك
كـ  9.4الجٍكد. عمى سبيل الهثاؿ، الخطكط الدفاعية كالٍركلة في هىتصف الهيداف في الهتكسط 

كـ. ثاىيا، ٌىاؾ فرؽ بيف الهسافات التي يقطعٍا الهكاقع  5.9هقارىة هع العبي الىخبة الهقدرة بػ 
يف يدرؾ العب كـ الجرؼ السريع في ح 0.5التي كاىت تحتمٍا. عمى سبيل الهثاؿ الهدافع يؤدؼ 

 جرؼ سريع ضد الهدافع الذؼ ٌك  1.4كـ. هثاؿ آخر ٌك الهٍاجـ الىخبة يقـك بػ  2.6خط الكسط 
كـ. دراسات كتحميبلت تكهل ٌذي البياىات األخرػ، حاكؿ تحديد الهسافات الهقطكعة خبلؿ  0.9

 CAYLA.J ،Manuel)  (.2007)رامبنيني  كآخركف الهباراة الهكقف كشدة سباقات  
pratique de l’entraînement ،,2007) 

 
 

هسافة 
الجرؼ ب 
 الهتر

 
هسافة الهقطكعة 

 بالهشي
 )7.2-0 كمـ/سا)

 
الهسافة الهقطكعة 

 كمـ)ك بشدة صغيرة
 كمـ/سا 7.2

14.4) 

 
الهسافة الهقطكعة 

 كمـ)ك بشدة صغيرة
 كمـ/سا 14.4

19.8) 

 
الهسافة الهقطكعة 

 ةبشدة هتكسط
 كمـ/سا 19.8كمـ)ك

25.2) 

 
الهسافة الهقطكعة 

 أعمى بشدة هتكسطة
 25.2كمـ/سا

مدافعيف 
 الكسط

 
9995 
 

 
3846 

 
1458 
 

 
278 

 
76 

 
18 
 

مدافعيف 
 الجانب

 
11233 

 

 
3504 
 

 
1601 

 
211 

 
132 

 
31 

 
  كسط الميداف

11748 
 

3341 
 

1726 
 

467 
 

 
118 
 

 
24 

 
 المياجميف

 
10233 

 
3844 
 

 
1361 
 

 
321 

 
95 

 
27 

 .: المسافة المقطكعة خالؿ المباراة حسب مراكز المعب كبمختمف إيقاعات الجري 04الجدكؿ رقـ 

قد كجدت أف هسافات هختمفة، اعتهادا عمى الهىاصب التي  04الجدكؿ رقـ هف ىتائج 
يت عمى تحميل األداء خبلؿ أجر (146، صفحة DELLAL.A ،2008)يشغمكىٍا.دراسة أخرػ 

العبيف هف الدكرؼ الفرىسي كاأللهاىية كاإلسباىية كاإلىجميزية، كقد  11240الشكط األكؿ هف 
ـ، ال تعطى ٌذي الهسافات في ىفس هستكيات هراكز  10525،44أظٍرت أف البلعبيف يىتقل عبر 
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ك  10168التي تتراكح بيف  المعب في الكاقع، العبك الكسط يقطعكف أكبر قدر هف الهسافة هع القيـ
 ـ ٌذا ها يكضح أف لديٍـ قدرة الٍكائية جيدة.11386.82ـ الهتكسط عمى 12000

ـ. كتكزع بشكل يبيف 10583.24ـ ك10426.90الهدافعكف يقطعكف أدىى هجهكع الهسافات بيف 
 االختبلؼ بيف الهدافع الهركزييف كالعرضييف عمى حد سكاء.

 
 مياجميف سط الميدافك  المدافعيف العكامل الحركية

 الكسط الجانب
 11.7±47.4 9.8±39.2 5.3±18.5 9.2±13.4 الجرؼ 
 6.4±14 14.3±18.5 2.6±11.5 1.3±8.5 الهراكغة

 5.2±36.5 3.3±24.8 7.7±28 4±26.3 الهبارزة بدكف كرة
 6.8±25.3 5.6±26 3.4±30 3.5±24.8 الهبارزة بالكرة
 4.9±12.8 2±7.8 0.4±13.5 4±10 الضرب بالرأس

 0.8±2 5.3±6.3 3.0±7.8 1±6.3 االىدفاع
 138.8 122.6 109.5 107.4 الهجهكع

 .(CAZORLA.G ،2006): عدد العكامل الحركية خالؿ مباراة 05الجدكؿ رقـ 

 عدد ك زمف الجيكد المبذكلة لدى العبيف المياجميف :-1-5-2
التي حدد فيٍا عدد ك زهف هختمف الجٍكد الهبذكلة (MOMBAERTS ،1996)في دراسة        

ثا 30إلى 0أثىاء المعب ، ٌدي الدراسة أظٍرت اختبلفات في زهف الجٍد بحيث أف فترات الزهف هف 
% هف الجٍكد الهبذكلة 33% ك أظٍرت كذلؾ أف حكالي  73تتكرر بكثرة ك التي قدرت حكالي

  .ثا 15  تقدر ب
 

 
 

 عدد اجلهود

 المسافة

( 1990ابدلسافة ادلقطوعة )ديفور، ارتباطا: عدد اجلهود ادلبذولة 05رقم  الشكل  
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ك  10عدد الجٍكد الهبذكلة ارتباطا بالهسافة الهقطكعة الهحصكرة ىابيف  05الشكل رقـ يهثل   
هتر كتظٍر الىتائج أف هعظـ الهسافات الهقطكعة أك الهسافات األكثر تكرارا هف طرؼ  110

 .(4، صفحة 2001عكيس،  )جبالي هتر 30إلى  10البلعب تىحصر هابيف 
بعض الهعايير األساسية    2006كازكرال هف خبلؿ هرجع فيفا ك  2005شكيت كقد كضع       

لبلعب كرة القدـ بعد تحميل هجهكعة هف الهتطمبات البدىية ك الفسيكلكجية لبلعبي كرة القدـ 
)أبك عال أحمد عبد  :ليةهحترفيف ،ك بصفة عاهة يجب عمى العب كرة القدـ أف يتهتع بالقدرات التا

 (79، صفحة 1993الفتاح ك أحمد نصرالديف، 
 هتر/ ثا. 11.3-11.0سرعة جرؼ قصكػ 
 هف القصكػ. %  45.9-47.0( fondسرعة الهطاكلة )

 دقائق. 10 –ثاىية  40دقائق ك  9هتر في كقت قدري  3000ٌذا ها يسهح بجرؼ 
 هممتر/ كمغـ/ ؽ 70 – 60صى لؤلكسجيف : استٍبلؾ أق

 همهكؿ. 22 – 18تركيز أقصى لبلكتات 
 سىتهتر. 85 – 79ارتقاء عهكدؼ: 

 % 9 – 7كتمة شحهيً ) دٌىية ( : 
 109ك72يجب عمى البلعب أف يىطمق بسرعات كبيرة ها بيف     %54 – 52كتمة عضمية: 

 . 88بهعدؿ 
إضافة إلى  54هرة بهعدؿ  70ك40ٌاتً  ها بيف القدرة عمى التكقف فجأة  ك تغيير  اتجا 

 بالكرة. 26صراع بدكف كرة ك  29هراكغة ، 14ضربة بالرأس ك 11
ألى 65د  ك هستٍمؾ أقصى أكسجيف يقدر ب 12ـ خبلؿ 3200ػ يككف قادرا عمى قطع هسافة   
 .هل/كغ/د  VMA 70كـ/سا .16كـ/سا كحد الٌكائي ب20ب

 لبدني الخاّصة بالالعبيف المياجميف:المؤشرات الداخمية لمجانب ا-1-6

 نبض القمب كنسبة تركيز الالكتات:-1-6-1

إف اإللهاـ بالهؤشرات الفسيكلكجية كىبض القمب أك ىسبة تركيز البلكتات في الدـ تهكىىا        
 هف هعرفة شدة الجٍد الهبذكؿ هف طرؼ األجٍزة الكظيفية إضافة إلى ىكع األيض الطاقكؼ.......(
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هية بالغة في هرحمة اإلعداد البدىي في كرة القدـ حيث إف هعرف ة هعدؿ ىبضات القمب تكتسي ٌأ
)أسامة كامل راتب،  ف/د 200ف/د ،لكف أحياىا تصعد إلى حدكد  175ك 170تقدر بهعدؿ هابيف 

 .(27، صفحة 2004
 
 لهباراة:درجة ىبض البلعب خبلؿ ا 06الشكل رقـ كيكضح   

 
 

، فىمتهس أف د 90درجة ىبض العب كرة القدـ خبلؿ الهباراة أؼ طكاؿ  06الشكل رقـ يكضح     
 -20درجات الىبض تختمف طكاؿ الهباراة ،إضافة إلى أف ىبضات القمب تىخفض في الغالب هف

 ىبضة عف الىبض األقصى.30

 
 . (CAZORLA.G ،2006) ز الالعب: قياس الالكتات في نياية المباراة حسب مراك07الشكل رقـ

 .(ANCIAN.J.P ،2004) : درجات نبض الالعب خالل المباراة 06الشكل رلم 
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، كىحف ىرػ أف ليس ٌىاؾ فرؽ كبير بيف البلعبيف 07الشكل رقـ كفقا لٍذا الرسـ البياىي 
 لهستكيات البلكتات الذؼ يقاس في ىٍاية الهباراة كلكف كاىت القيهة القصكػ لمهدافعيف.

 يعتهد عمى: تركيز البلكتات في الدـ خبلؿ الهباراة
 .هستكػ المعب 
 الهكقف البلعب عمى اختبلؼ الهركز 
 .هستكػ التدريب العب 
 جكدة ألياؼ العضبلت الهتكترة 

 
 :تركيز الالكتات في الدـ خالؿ المباراة 08الشكل رقـ 

 :VO2 max المستيمؾ األقصى األكسجيني-1-6-2
ف التي يهكف لمشخص أف يعرؼ  الهستٍمؾ األقصى األكسجيىي بالكهية القصكػ هف األكسجي

يستٍمكٍا أثىاء القياـ بهجٍكد ها ، تقاس المتر في الدقيقة أك بالهميمتر في الدقيقة لكل كيمكغراـ، 
.  يرتبط بالقدرات الٍكائية لبلعب،فهباراة كرة القدـ تككف ىسبة  استٍبلؾ األكسجيف ها بيف

VO2max75 ي كرة القدـ الهحترفيف ك تقدر ىسبة استٍبلؾ األكسجيف عىد العب % 80% إلى
)أبك عال أحمد عبد الفتاح ك أحمد نصرالديف،  مل/كغ/د60 بهعدؿ مل/كغ/د 75إلى  50هابيف 
 .(79، صفحة 1993

 تكزيع األلياؼ العضمية:-1-6-3
ك الهٍاـ تتككف العضمة هف هجهكعة كبيرة هف األلياؼ التي تختمف هف حيث الخصائص     

 ،فتىقسـ األلياؼ العضمية إلى 
  األلياؼ البطيئة- 
  نكع األكؿ )أ(  –األلياؼ السريعة- : 
  نكع الثاني)ب( –األلياؼ السريعة-: 
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لقد حاكلت بعض الدراسات العهل عمى تحديد ىسبة األلياؼ عىد العبي كرة القدـ ،فأظٍرت     
ابكر  في حيف كجد 45 إلى40 ئة تقدر هابيف( أف ىسبة األلياؼ البطي1982جاككبسف ك )ىتائج 

كجد أف األلياؼ   بطريقة غير هباشرة(1990بكسكك ) أها، هف األلياؼ السريعة 52 أف( 1988)
 عىد العبي كرة القدـ.55ب   السريعة تقدر

 

 

 

     

 

 

قدـ  عىد العب كرة ال 60أف ىسبة األلياؼ السريعة تقدر ب   09رقـ ىبلحع هف خبلؿ الشكل    
هتر ك عداء الهسافات الهتكسطة ، هع العمـ أف ٌذي الدراسات  100،فٍك  يتهركز هابيف عداء اؿ

 100ال تأخذ بعيف االعتبار هراكز البلعبيف ، فهف الكاضح أف الهٍاجهيف يقتربكف إلى  عداءؼ اؿ
 .(32، صفحة 2004)أسامة كامل راتب،  هتر  في حيف العبكا كسط الهيداف يتصفكف بخصائص

 مؤشر التعب:-1-6-4
ٌك ٌبكط في األداء ىتيجة االستهرار في الجٍد البدىي ك في كثير هف األحياف تعمل الخسارة بكرة  

 القدـ بعاهل التعب كغالبا ها يظٍر في ىٍاية الهباراة إذ يظٍر ٌبكط عاـ في إهكاىات البلعبيف .
 0,5ت عف الدكرؼ البمجيكي أف هعدؿ الهسافة الهقطكعة قد اىخفض بهعدؿ ك تذكر إحدػ الدراسا 

كـ عها كاف عميً في الشكط األكؿ كفي تقرير أخر أف هعدؿ الهسافة الهقطكعة في الشكط األكؿ 
 % عىً في الشكط الثاىي لكف ٌذي الىتائج ليست قطعية خصكصا هع الفرؽ الهتهيزة  5اكبر بىسبة 

هية كبرػ في تقميل فرص ظٍكر التعب ,  ك لكهية الكبليككجيف الهخزكىة في العضبلت العاهمة ٌأ
كأشارت فحكصات إحدػ األىدية السكيدية أف هخزكف الكبليككجيف في عضبلت الفخذ اقل بىسبة 

 Saltin,1973))(42، صفحة 2014)أميف خزعل عبد،  المباراة% هف الحاجة الفعمية لبلعبيف في  25
ككاف لمسرعة التأثير األكبر في ىسبة استٍبلؾ الكبليككجيف , كالبد هف االٌتهاـ بهكضكع كهية 
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الهخزكف في العضمة خصكصا خبلؿ فترات ازدحاـ جدكؿ الهىافسات كفي البطكالت التي يهكف أف 
اء البلعبيف لذا يجب يمجأ خبللٍا إلى األشكاط اإلضافية , إذ يشكل الهخزكف ٌىا دكرا حيكيا في أد

هراعاة الفحص الهستهر هع إعطاء الىظاـ الغذائي عىاية كبيرة إذ أف جهيع التجارب أجهعت عمى 
 أف زيادة تحهيل الكبليككجيف لمعضبلت لً آثار ايجابية في األداء .

إف الغاية األساسية هف تقميل حدكث التعب ٌك أف التعب سبب أساسي في إحراز األٌداؼ 
ذي الحالة تـ التثبت هىٍا بكاسطة االتحاد االسكتمىدؼ لكرة القدـ في خصكصا في  ىٍاية الهباراة , ٌك

كها هكضح في الشكل رقـ  إذ يتضح أف أعمى ىسبة  هف  1992ػ  1991دراسة لمهكسـ الرياضي 
ذا دليل هىطقي عمى أف ىسبة التكازف بيف  10األٌداؼ جاءت في آخر  دقائق هف الهباريات ٌك

قد يصيبٍا خمل في ٌذا الكقت ألسباب بدىية ك كظيفية كاألغمب يرجع إلى عاهل التعب الفريقيف 
ألحد الفريقيف أك ربها يككف أسبابً ىاتجة هف تعب عقمي أك ىفسي ىتيجة لفقداف التركيز خبلؿ ٌذا 
الكقت هها يؤدؼ إلى حدكث أخطاء خططية تؤدؼ إلى إحراز ٌدؼ , في حيف يعزك ٌذي الظاٌرة 

تصيف إلى أف زيادة سرعة المعب في تمؾ األكقات قد يككف ٌك السبب الرئيسي اذ لكحع بعض الهخ
)أميف خزعل عبد، دقيقة  15دقيقة ك آخر  15أف ىسبة حيازة الكرة ترتفع بشكل كبير في أكؿ 

 (.Rahnama.2002)(43 42، صفحة 2014
تعب فاف فريق كرة القدـ يجب أف يستعد بدىيا كفسيكلكجيا ألف يمعب ك بغض الىظر عف سبب ال 

دقيقة ذات شدة عالية بشكل فعاؿ ٌذا إذا ها استبعدىا الظركؼ الجكية التي تعجل هف ظٍكر  90
 التعب أك تعهل عمى تأخيري .

أف هعدؿ  1994كالكاليات الهتحدة  1990كايطاليا  1982ففي دراسة شهمت هكىدياؿ اسباىيا  
درجة هئكية كقد اىدهجت هع ىسبة رطكبة عالية هها أثر سمبا عمى هعظـ الفرؽ  30الحرارة كاف 

هية التعرؽ الذؼ يبدد الحرارة كفي هثل ٌذي  ألف الحرارة ك الرطكبة العالية تعهل عمى تقميل ٌأ
الظركؼ يىصح بالتركية الهستهرة لجسـ الرياضي بالهاء لمحفاظ تكازف السكائل داخل جسهً , 
كلغرض التكيف عمى أجكاء هف ٌذا الىكع يفضل إقاهة الهعسكرات التدريبية في تمؾ األجكاء لفترة 

 يكها . 14إلى  10هف 
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 الكقت / د

 مباراة. 283: يبيف تكزيع األىداؼ حسب كقت تسجيميا خالؿ 10الشكل رقـ 
 

 ف في كرة القدـ :التي تحدد األداء المياجمي الفسيكلكجيةتقييـ العكامل البدنية ك -1-6-5
إف تحميل الهؤشرات التي تـ التطرؽ إليٍا سابقًا تهكىىا هف تقييـ العكاهل البدىية كالفسيكلكجية 

 لمىشاط:
الجٍد البدىي في كرة القدـ ذك طابع فترؼ هتقطع عبر حركات كاىجازات تصاحبٍا قكة اىفجارية، 

أّف العب كرة القدـ الحديث يجب أف كغالبا ها تككف إجراءات التٍديف ىتيجة تسارع المعب، كها 
يككف عظيـ السرعة ك التىقل إضافًة إلى سرعة عالية أثىاء تىفيذ الهٍارات بإتقاف، كقدرة كبيرة عمى 
التحركات الديىاهكية عىد اهتبلؾ الكرة أك فقداىٍا ، كسرعة تىفيذ خبلؿ هختمف الهكاقف، ككفاءة 

 . (Lambertin, 2000 ) ( Cometti, 2002)األجٍزة الكظيفية عمى سرعة كقدرة االسترجاع
ٌذي الجٍكد ٌي العاهل الحاسـ لؤلداء كىسبة اإلىجاز، حيث أف الفرؽ ٌىا يتـ خبلؿ فترات هف 
الهباراة )ٌدؼ يسجل بعد بداية أسرع، بعد تسديدة هتقىة أك رأسية(. ٌذي الصفات يجب أف الركيزة 

العهمية، العب هف هستكػ عاؿ جدا يؤدؼ حكالي  هف الىاحية .اإلعداد البدىي األساسية في عهمية
 13ك  10كهكثفة خبلؿ الهباراة، كهسافات هقطكعة بيف  حركات ذات شدة عالية 200إلى  150

كـ، كهداكهة يتراكح زهىٍا بيف ساعة كىصف. ك الٍدؼ أف يككف قادرا عمى بذؿ ٌذي الجٍكد 
 ط الٍجكهي كالدفاعي بفعالية.الهتفجرة خبلؿ هجريات الهباراة، هع الحفاظ عمى التىشي

لمتدريب يحتكؼ عكاهل هختمفة لؤلداء كفقا لهىاصب المعب كحسب هستكػ  إف التكجيً الحديث
ا الفسيكلكجية ليست ٌي ىفسٍا كبالتالي، سيتعيف  .كخصائص البلعب ألف القدرات البدىية كآثٌر

 بيف كالهىصب الخاص بٍـعمى الهدربيف أف يىشئكا تدريبات ذات طابع فردؼ كفقا لخصائص البلع
(Alexandre, DELLAL ،2008). 

تـ العديد هف الكتاب في الخصائص الفسيكلكجية كاألىثركبكهترية لبلعبيف، اعتهادا عمى  كقد ٌا
 .(Reilly, Bangsbo et Frank, 2000 ; Gill, 2007)هىاصب المعب الهختمفة
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 جميف :متطمبات البدنية لمميا-1-7
 كرة القدـ يكها بعد يكـ ىظرا لظٍكر الجديد في هجاالت اإلعداد فيٍا سكاء كاف ذلؾ هرتبطا تتطكر

 باإلعداد البدىي ، الهٍارؼ ، الخططي ، الذٌىي أك الىفسي هها يحتـ عمى الهٍتهيف اإللهاـ بكل ها ٌك
هف الهجاالت التي زاد االٌتهاـ بٍا السىكات األخيرة هجاؿ ،ك (9، صفحة 2011)صالح ـ.، جديد 

كقياسٍا عف طريق االختبارات التي تكشف عف ىقاط الضعف كالقكة  المياقة البدىية لبلعبي كرة القدـ
حسب كل هف )عهرك أبك الهجد كأبك العبلء عبد الفتاح( يحتاج إلى  لدػ البلعب فالبلعب الهحترؼ

هخصصة لتىهية احتياجاتً هف هككىات المياقة البدىية ألقصى درجة  تدريب زيادة التركيز عمى براهج
، كفي (23، صفحة 2011)عبدالفتاح،  كالتكافق العضمي العصبي ههكىة هثل التحهل كالسرعة كالقكة

العب كرة القدـ بغض  ٌك هككف لؤلداء لدػ أف اإلعداد البدىيALEXANDRE DELLALىفس السياؽ كضح
كالخطط ك البراهج الترتيبات أف تككف فيً  الىظر عف شكل تطبيقً )هفصكؿ ، هرتبط ، هدهج ( كيجب

ىا يجب عمى الهحضريف البدىييف التخطيط لمتحضير  ك الحصص دقيقة كتعتهد عمى عكاهل هختمفة ٌك
 .(91، صفحة Dellal) بعضٍا البدىي طكؿ السىة حسب هختمف األٌداؼ كالفترات الهستقمة عف

 فػالجاٌزية البدىية هطمكبة عىد العبي كرة القدـ طكاؿ فترات الهكسـ كعمى هستكػ هختمف الخطكط
راف السيد عبد هللا(كالهىاصب الهكزعة في أرضية الهيداف ، فكها أشار   بأف المياقة البدىية هف الصفات )ٌز

هية كبيرة عىد العب الدفاع فالبىياف الجسهاىي كالقكؼ كخاصة الذؼ يتهيز الجسهاىية كلكف لٍ ا ٌأ
هية عىد العب الدفاع كأف أصعب ها يكاجً الهٍاجـ ٌك كجكد دفاع يتهيز بالهٍارة هع  بالطكؿ لً ٌأ

ز في الكقت ، فالمياقة البدىية يزداد االٌتهاـ بٍا يكها بعد يكـ لكل أفراد الفريق دكف تهيي القكة في ىفس
 .(36، صفحة 2007)عبدهللا،  الهراكز

 األسس العممية الحديثة في اإلعداد البدني لالعب كرة القدـ:-1-7-1
تعتبر كرة القدـ هف الرياضات التي يبذؿ فيٍا البلعب ىشاط حركي عاؿ يصاحبً جٍد بدىي كبير 

الهمعب حيث تحدث تغيرات هستهرة في شدة كحجـ الجٍد  هبلحظة ذلؾ خبلؿ األداء داخل كيهكف
ـ عىاصر الىجاح في األداء  ههثمة في الجرؼ ك التٍديف كالكثب كهف ٌىا يعتبر اإلعداد البدىي هف ٌأ

ياسر حسف( أف عهمية تىهية الصفات البدىية العاهة كالخاصة لبلعب كرة القدـ تٍدؼ  لٍذا يرػ )ٌاشـ
لهٍارؼ الذؼ يحدد ىكعية الصفات البدىية الضركرية .ففي بطكلة العالـ الهستكػ ا بشكل رئيسي لرفع

بشكل كاضح عدة هتغيرات في الجاىبيف البدىي ك الهٍارؼ كخاصة الجاىب البدىي  ظٍرت2006لعاـ 
لتطبيق أسس التدريب الحديثة الهبىية عمى ىتائج البحكث كالدراسات كالتجارب  كيرجع فيٍا السبب

 .(34 33، صفحة 2012)حسف،  الهيداىية
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ي  فهف الهٍـ عمى الهدرب أثىاء إعداد العبي كرة القدـ التركيز عمى صفات بدىية أساسية ٌك
القكة،السرعة،الهركىة كالتكافق سكاء هستقمة أك هترابطة هع بعضٍا البعض ، فىتيجة  التحهل

طط المعب أصبح هف الكاجب إعداد العبي كرة القدـ لٍذا لمتغيرات الكبيرة التي حدثت في خ
البدىي تأتي في الهقدهة هف حيث األٌهية في برىاهج التدريب  الهجٍكد العىيف فهرحمة اإلعداد

ذا  . الهقبمة هف الهكسـ كيظٍر أكثر استعدادا كتفكقا كيتكقف عميٍا هستكػ الفريق في الفترات ٌك
 في كتابً اإلعداد البدىي لبلعبي كرة القدـ حيث يرػ أف الحالة ي()حسف السيد أبك عبدالرأؼ يؤكدي 

البدىية لبلعبي كرة القدـ أحد األسس الٍاهة التي تحدد كفاءة األداء الهٍارؼ كالخططي ألف أؼ 
ا يهكف أف تفشل إذا لـ تكضع القدرات البدىية في االعتبار ككذلؾ ال  خطة هٍها بمغت درجة اختياٌر

)عبده،  . ء الهٍارؼ بطريقة آلية دكف اهتبلؾ البلعب لمسهات كالخصائص البدىيةاألدا يهكف تىفيذ
 (31، صفحة 2008

هية الحركات االىفجارية بالىسبة لهعظـ األىشطة   لقد اتفق العديد هف الباحثيف ك الهختصيف عمى ٌأ
ـ الهتطمبات الرياضية ،فٍي ذك تأثير هتزايد عمى هس تكػ األداء في كرة القدـ فتعد السرعة هف ٌأ

البدىية التي يحتاج إليٍا العب كرة القدـ ألىً يقكـ أثىاء الهباريات بحركات كثيرة ك هختمفة هعظهٍا 
ذات طابع سريع ك يتضح ذلؾ في هختمف االىطبلقات لهفاجئة الهىافس ك بالتالي الزيادة في 

ا يمعب االرتقاء دكرا هحددا في ىشاط كرة القدـ ليس فقط عىد حراس فعاليات الخطط الٍجكهية، كه
الهرهى بل كذلؾ عىد البلعبيف هف خبلؿ الكثب عاليا لضرب الكرة بالرأس أك هف خبلؿ هختمف 

 الصراعات ك االحتكاكات الفردية الٍكائية.

 سنة: 17تكجيو التحضير البدني لدى العبي كرة القدـ تحت -1-8
 (115صفحة Dellal, 2013)  : مياقة البدنية بكرة القدـعناصر ال-1-8-1
عمى حسب السرعة  5/25،  10/20،  15/30ك  30/30التحهل هع دهج التهاريف الفترية -

 الٍكائية القصكػ الخاّصة بالبلعب بعد إجراء االختبارات الهيداىية الخاّصة.
كرة الفردية كفقا لهىاصب المعب التىسيق، حيكية كسرعة قصيرة هف خبلؿ تهاريف هع أك بدكف ال -

 .الهختمفة
التدريب عمى  تقكية العضبلت في الجزء العمكؼ هف الجسـ، هع العهل التعميهي )الهكاقع -

،  سىة 17سىة، كالعهل هف قكة التحهل الخفيفة لفئة تحت  16كالحركة كالتىفس( هكجً لفئة تحت 
سىة هع حصص تدريبية  19ك  18ئة تحت ثـ عهل بحهل تدربي هرتفع هقارىة بالفئات السابقة لف

 تخص القدرة عمى التحهل، ك تطكير السعة، كالقكة االىفجارية.
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 الهختمفة .العهل عمى تىظيـ قكاعد تحديد عهمية التىفس اإليجابية عىد أداء الحركات -
 .التكاهل بيف جهيع الصفات أثىاء األداء الفىي التكتيكي -

كصيات كههيزات تهيزي عف باقي األىشطة ، فكرة القدـ لكل ىشاط أك تخصص رياضي هعيف خص
األىشطة التي تتهيز بقدرات خاصة لبلعبيف هف هٍارة كا عداد خططي ككذلؾ اكتساب عىاصر  هف

ٌي الشرط " ((Manno 1992 البدىية )الصفات البدىية( أك الحركية كالتي تعرؼ حسب المياقة
البلعب هٍاراتً الفىية الخاصة " ،فالصفات البدىية القاعدة األساسية التي يبىي عميٍا  الحركي أك

الشرط األساسي لبلىجاز الهٍارؼ كالخططي كلقد حاكؿ عديد الهختصيف تقديـ  تعتبر الهىطمق أك
( يكجد ىكعيف لمصفات البدىية  1992لمصفات البدىية فحسب )فايىاؾ تصىيف أك تقسيـ شاهل

ي الهداك  فالىكع األكؿ هتعمق بالشرط البدىي هة ، القكة كالسرعة أها الىكع الثاىي فهتعمق بالهراقبة ٌك
ي التكافق كالهركىة ( فٍك اقترح هقاربة أخرػ Pradet 1996كحسب )برادؼ  العصبية لمحركات ٌك

ي ي كجكد ثبلث صفات أك قدرات بدىية ٌك الهداكهة )القدرة عمى العهل لفترة طكيمة بغض  ٌك
يالىظر إلى الىظاـ الطاقكؼ الهستخدـ( كال العهل بشدة كبيرة ألف القدرة ٌي إىتاج  ثاىية القدرة )ٌك

ي القدرة عمى تىفيذ ( Adresse) القكة كالسرعة( كالثالثة الهٍارات بفعالية فٍي ىتاج التكافق  "ٌك
ىا فهٍها اختمف التصىيف فالصفات البدىية القاعدية تبقى دائها ٌي:  . (الحركي كالتعمـ ٌك

ىاؾ الهركبة  ركىةالهداكهة، القكة،السرعة، اله اتً ٌي الصفات البدىية األساسية ٌك كالتكافق ٌك
القكة كهداكهة السرعة كالشكل رقـ ) ( يبيف العبلقة  كتككف اىطبلقا هف تداخل صفتيف هثل هداكهة

 .(7 6حة ، صفDoutreloux ،2013) بيف الصفات البدىية األساسية كالهركبة )الهشتركة(
 
 
 
 
 
 
 

 
 : يبيف العالقة بيف الصفات البدنية األساسية كالمركبة.11الشكل رقـ 

 

تحمل  قوة عضلية

 الهوائي

 مرونة

 التنسيق
 تحمل

 الموة

تحمل  السرعة

 السرعة

لموة المميزة ا

 بالسرعة
 تحمل القوة
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كيتفق كل هف )دمحم لطيف ، فرج حسيف ، حىفي هختار ، بطس رزؽ هللا كعبدي أبك العبلء ( عمى 
 : الهتطمبات البدىية لبلعب كرة القدـ تتضهف أف

 . بالسرعةالقكة المميزة  –أ 
 ENDURANCE التحمل -ب  .
 STRENGTH . القكة العضمية –ج 
 AGILITY . الرشاقة –د 
 FLEXIBILITY المركنة –ق  .
 (37) غازي صالح محمكد,، صفحة   SPEED . السرعة  –ك 

 التحمل )المداكمة( :-1-8-2
ة في هختمف األىشطة الرياضية كخاصة كرة القدـ إذ تعتبر تعتبر الهداكهة هف أبرز الصفات البدىي

ٌي القاعدة األساسية لبلىطبلؽ لتدريب باقي هككىات المياقة البدىية ، كلمهداكهة عدة تعاريف 
" التحهل ٌك كفاءة الفرد في التغمب عمى التعب " أك ٌك  )ريساف خريبط مجيد(هختمفة فقد عرفٍا 

ىشاط رياضي هحدد لكقت طكيل بايجابية دكف ٌبكط في هستكػ  " الكفاءة في االستهرار ألداء
فالهداكهة ٌي  ( Alexandre Dellal)،كحسب " (158، صفحة 2014) ريساف خريبط مجيد،  األداء

ك أف الهداكهة ك يعتبر أف هفٍـك الهداكهة جد دقيق ٌك تتألف  صفة أساسية لؤلداء في كرة القدـ ٌك
  .(28، صفحة Alexandre, DELLAL ،2008) هف أؼ عهل هطكؿ هع هركر الكقت

فالهداكهة هف خبلؿ ها سبق ٌي هف الصفات األساسية كتعىي استهرار البلعب في األداء 
 .االيجابي دكف ٌبكط في الهستكػ لكقت طكيل كتأخير التعب

ي أشكاؿ المداكمة:  :لمهداكهة عدة أشكاؿ ٌك
 . حسب طبيعة العضمة الهستخدهة : ٌىاؾ هداكهة عاهة ، هداكهة هحمية -أ
 .حسب خاصية الىشاط: هداكهة عاهة، هداكهة خاصة -ب
 . حسب الجاىب الطاقكؼ : هداكهة ٌكائية ، هداكهة لٍكائية -ج
 . الهدػ حسب كقت األداء ك الجٍد : قصيرة الهدػ ، هتكسطة الهدػ ، طكيمة -د
 .حسب األشكاؿ الحركية: هداكهة القكة، هداكهة السرعة، هداكهة القكة الههيزة بالسرعة -ق
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 أىمية المداكمة:-1-8-3
أثبتت العديد هف الدراسات أف الرياضي بحاجة لهداكهة قاعدية كبيرة كهتطكرة لهكاصمة التدريب 

عىاصر المياقة البدىية األخرػ فٍي تعتبر العالية كتعتبر الهداكهة عىاصر هٍها في اكتساب  بالشدة
ك الهداكهة تحهي . قدرات أداء الرياضي كالرفع هف هستكػ الصفات البدىية األخرػ  شرط لتحسيف

كتزيد هف  البلعب كتقمل هف خطر اإلصابات كتزيد هف التكازف الىفسي كتخفض هف هستكػ القمق
 ة يقضي بسرعة عمى السهكـ الىاتجة عفالتركيز كسرعة االستجابة فالجسـ الهدرب عمى الهداكه

 .(107، صفحة  D.jurgen weinek ،1997)   التعب
 السرعة في كرة القدـ:-1-9

 :مفيـك السرعة-1-9-1
حدػ الركائز الٍاهة لمكصكؿ إلى الهستكيات   تعتبر السرعة إحدػ هككىات اإلعداد البدىي كا 

 :الناحية الفيزيائية تعرؼ السرعة هف   الية، حيثالرياضية الع
بهعدؿ التغير في الهسافة بالىسبة لمزهف أك بهعىى أخر عبلقة بيف الزيادة في الهسافة ك الزهف ك 

 الزمف× = المسافة السرعة                          تكضح بالهعادلة التالية
ؼ السرعة بأىٍا صفة عصبية عضمية تسهح أها في هجاؿ األىشطة البدىية ك الرياضية فتعر   

 .بأداء حركات هعيىة  في أقصر كقت ههكف
السرعة ٌي القدرة التي تسهح لتىفيذ إجراءات الهحرؾ في غضكف فترة زهىية الحد األدىى الهحدد ،  

ىظرا لظركؼ خارجية ، كذلؾ بفضل عهمية التىقل هف ىظاـ العصبية كالعضمية كقدرة العضبلت 
السرعة بقدرة الرياضي عمى أداء ( 1995غركسر) يعرؼ(.1985)فالندركا، لقكةعمى تطكير ا

السرعة بأىٍا: القدرة عمى تحريؾ أطراؼ ( 2000باردي ) يعرؼ ك حهل هعيف بأقصر كقت ههكف.
 في حيف يعرؼ كل هف الجسـ أك جزء هف ركافع الجسـ أك الجسـ ككل في اقل زهف ههكف.

ف السرعة صفة عصبية عضمية تسهح بأداء هجهكعة هف أ ( 1998فيري،فيميب،لكرك،سانك )
 . يهكف أف تككف السرعة:(244، صفحة FERRE.J ،1998)الحركات في أقصر كقت ههكف 

(CAYLA.J  كLACRAMP.P ،2007) 
لحركات الهتكررة أؼ سرعة تكرار الحركة هثل: الجرؼ، تككف ٌىاؾ ىكع كاحد هف ا دكرية: -أ    

 السباحة، التجديف.....الخ.
أؼ يككف ٌىاؾ تغير في الحركة تككف هرتبطة بىكع الىشاط أؼ تككف  غير الدكرية: -ب  

 حركات هركبة هثل الجرؼ ثـ التصكيب في كرة القدـ....الخ.
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 أنكاع السرعة:-1-9-2
 كتىقسـ السرعة إلى:

  عة االستجابة أك رد الفعل:سر -1-9-2-1
كيقصد بٍا القدرة عمى االستجابة الحركية لهثير هعيف في أقصر زهف ههكف، كيهكف أف تككف  

هعقدة، يتحدد ٌذا الىكع بدرجة االستثارة، فتتحدد ٌذا الىكع هف السرعة باستثارة األجٍزة الحسية 
بي كهىً إلى العضبلت لتؤدػ في الهستقبمة لً ثـ تىقل األعصاب ٌذا الهثير إلى الجٍاز العص

 األخير االستجابة الحركية كيىبغي التهييز بيف ىكعيف هف سرعة االستجابة أك رد الفعل
(CAYLA.J ،2007 255، صفحة) 
 ٌك الزهف الهحصكر بيف لحظة ظٍكر هثير كاحد هعركؼ كلحظةفسرعة االستجابة البسيطة  
أك ٌي القدرة عمى االستجابة بسرعة لهثير يككف هعمكـ هسبقا كاالىطبلؽ في  ستجابة لٍذا الهثيراال

 ـ. 100
أها سرعة  االستجابة الهعقدة أك رد الفعل الهركب ٌي القدرة عمى االستجابة بسرعة  لهثير يككف  

تتهيز بسرعة  تمعب سرعة رد الفعل الهركب دكرا هٍها في األىشطة الرياضية التي غير هعمكـ
تغيير هكاقف المعب هثل األلعاب بأىكاعٍا الهختمفة كالهىازالت الفردية, كتختمف سرعة رد الفعل 
الهركب تبعا لمٍدؼ هىٍا, فقد ترتبط في بعض األىشطة الرياضية بسرعة اىجاز القرار كاختيار 

ي االستجابة بسرعة استجابة هعيىة تتىاسب هع الهكقف, كفى كثير هف األىشطة الرياضية ترتبط ٌذ
 رد الفعل تجاي ٌدؼ هتحرؾ كالكرة أك الخصـ أك أداة هتحركة أك غير ذلؾ.

  السرعة االنتقالية:-1-9-2-2
، 1996)سيد،  كيقصد بٍا هحاكلة االىتقاؿ أك التحرؾ هف هكاف ألخر بأقصى سرعة ههكىة

  .(294صفحة 

 لحركية:)سرعة األداء(السرعة ا-1-9-2-3

يرتبط يقصد بٍا سرعة االىقباض العضمي عىد أداء الحركات الكحيدة، كسرعة أداء الضربة بالقدـ، 
ىكعا السرعة الحركية كاالىتقالية فسيكلكجيا بالجٍاز العصبي الهركزؼ الذؼ عميً أف يقكـ بكظيفتً 

 Inhabitation كعهميات الكف Stimulation هف خبلؿ التبادالت السريعة الهتكررة لعهميات االستثارة
لمخبليا العصبية, ككذلؾ االختيار الدقيق كالتىظيـ الهستهر لعهل الكحدات الحركية كهف خبلؿ ذلؾ 

كعمى الجاىب ،فقط يهكف تحقيق سرعة عالية سكاء كاف ذلؾ بالىسبة لمسرعة الحركية أك االىتقالية
هل العضمي الذؼ ٌك ىتاج تىفيذ تكجيٍات الجٍاز األخر ترتبط السرعة الحركية كاالىتقالية بالع
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العصبي حيث تقكـ العضمة بإىتاج الطاقة الهطمكبة إلحداث االىقباضات العضمية السريعة كالتي 
سيأتي الحديث عىٍا تفصيميا, كالعضمة يجب أف تككف هجٍزة لمقياـ بٍذي االىقباضات هف حيث 

د السرعة التي تعتهد بشكل كبير عمى التكافق بيف قدرتٍا عمى االىطبلؽ السريع أك في عهمية تزاي
عهل الكحدات الحركية كاالىعكاسات العصبية كالهككىات الهطاطة داخل العضمة ذاتٍا, كقدرة 
العضمة عمى االىقباض بأعمى سرعة لٍا, كها أف قدرة العضمة عمى االرتخاء كالهطاطية تعتبر 

أف جهيع أىكاع السرعة قد  دكتاشككيرػ  هٍارة الجيد.عاهبل هٍها لتحقيق السرعة العالية كاألداء ال
ال تككف هرتبطة أؼ هستقمة فيها بعضٍا البعض فهثبل يهكف أف يتهيز رياضي باستجابة سريعة 

، L ،2009، ك .WILMORE.H. ،D) في حيف سرعتً الحركية بطيئة ك العكس صحيح
  .(87صفحة 

 كامل المؤثرة عمى السرعة:الع-1-9-3

السرعة هصطمح هستعهل بكثرة في هيداف التدريب الرياضي، فالسرعة هف كجٍة ىظر        
 الفسيكلكجية ترتبط بعدة عكاهل:

 النظاـ الطاقكي الالىكائي الاللكتيكي )الفكسفاتي(:-1-9-3-1

ة ك ذات الشدة الخاصة بالجٍكد القصير  الالىكائي الاللبنيترتبط السرعة  بالىظاـ    
لمجٍكد ذات الشدة القصكػ  ATPك   القصكػ،فيسهح ٌذا الىظاـ بإىتاج الطاقة الهيكاىيكية لمتقمص

الكرياتيف ) لكف كهية ATP ـ( عف طريق تفكيؾ هكجكدة بكهيات قميمة في50ثا ) 7الهقدرة حكالي 
ألربعة  الثكاىي األكلى هيميهكؿ/كغ( كالتي ال تسهح إال بتغطية إال حكالي ا5العضمة) CPفكسفات(، 

هيميهكؿ/كغ( يىفذ بسرعة في بداية الجٍد 20لمجٍد حتى هخزكف  الكرياتيف فكسفات الهقدر ب)
 ((ATP-CP)  )ثكاىي ، بعد ىفاذٌا تدخل أىظهة أخرػ لهكاصمة إىتاج الطاقة.    5في   %88حكالي 

ثا يجب  4فالسرعة لهدة    ثا إلعادة إىتاج90إلى  60أظٍرت هختمف الدراسات أىً يستمـز حكالي 
% 80زهف الجٍد(. في حيف أظٍرت دراسات أخرػ أف ×  20ثا أؼ ) 80 ػأف تقدر فترة راحتٍا  ب

سكؼ يعاد إىتاجٍا بعد دقيقة هف الراحة اإليجابية لذا يىصح  هف الىاحية العمهية أثىاء  هف الطاقة 
 ة قبل اىغبلؽ الشعيرات الدهكيةزهف الجٍد( لتهكيف هف إعاد×20تدريب السرعة بالعهل بهبدأ )

.(G ،2006 238، صفحة) .ATP إىتاج فالتحكـ في كقت الراحة جد هٍـ في كرة القدـ خاصة
، THILL.E) يكـ قبل الهباراة لتجىب التدريب الزائد كالذؼ يهكف أف يؤثر بصكرة سمبية يـك الهباراة

 .(230، صفحة 1997
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  الخصائص التككينية لنكعية األلياؼ:-1-9-3-2

تتككف العضمة هف ىكعيف هف األلياؼ :البطيئة ك السريعة بحيث تختمفاف هف حيث الخصائص    
ة بيف السرعة ك ىسبة ك الهٍاـ، كلقد أثبتت العديد هف الدراسات أىً تكجد عبلقة إرتباطية كبير 

التي تتهيز بحجـ كبير ك  -ب–األلياؼ السريعة ، فترتبط باأللياؼ السريعة ذات الىكع الثاىي 
خصائص إىقباضية كبيرة ك قصيرة ك ىشاط أىزيهي عالي لكىٍا غير هقاكهة لمتعب، فىسبة ٌذي 

كلنيؾ (، غ1979(، بكسكك ك ككمي)1985.)بكسككاأللياؼ تختمف كراثيا  هف شخص ألخر
(1983) (WILMORE.H. ،D. ك ،L ،2009 87، صفحة)  
 العكامل العصبية:-1-9-3-3
ـ العكاهل التي يتأسس عميٍا قدرة الفرد عمى سرعة أداء الحركات الهختمفة بأقصى سرعة،   هف ٌأ

هركزؼ ىظرا ألف هركىة العهميات العصبية عهمية التحكـ كالتكجيً التي يقكـ بٍا الجٍاز العصبي ال
التي تكهف تعتبرا أساسا لقدرة الفرد عمى سرعة أداء حاالت )الكف( إلى حالة استثارة سكاًء لمحركات 

 البسيطة أك الحركات الهعقدة.
ك يهكف أف تتمخص العكاهل العصبية في رد الفعل العصبي الهتهثل في هدػ التأثير اإليجابي 

التقمص ك بالتالي الحركية عمى الجٍاز العصبي العضمي كالتي تسهح بسرعة  لتجىيد الكحدات
 .(135، صفحة EBOUMOUA ،2004) التأثير إيجابيا عمى سرعة رد الفعل

 

: يكضح عممية إنتاج الطاقة في النظاـ الالىكائي الاللكتيكي)الفكسفاتي( 12الشكل رقـ   

 النظام الفوسفايت )الالىوائي(يف إنتاج الطاقة

CREATINE 

ت انعصبٛتهٛانخ  

ATP ADP+P
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 أىمية السرعة في كرة القدـ :-1-9-4
ـ الصفات األساسية في كرة القدـ ،ك ي  ظٍر ذلؾ كاضح في األداء الحركي تعتبر السرعة هف ٌأ

لبلعب في تىفيذي لكاجبات الحركية الهطمكبة بالسرعة الهىاسبة، فبلعب كرة القدـ حاليا يجب أف 
يهتاز بسرعة حركية كبيرة ألدائً هٍاراتً بدقة إضافة إلى سرعة االىتقاؿ ك سرعة التىفيذ هصاحبة 

ة االسترجاع لتهكيىً هف  إعادة القياـ بتحكـ هٍارؼ في الهستكػ كالقدرة عمى كبيرة هف ىاحي
 ك(2000. )لكمبارتافبحركات قصيرة  ك قصكػ في العديد هف الهرات ك طكاؿ كقت الهباراة

 .(24، صفحة  1994)فاضل،  (2006كازكرال ) ك( 2002ككميني )
ا هف الجٍكد الهت هية السرعة كذلؾ باعتباٌر كررة التي يقكـ بٍا العب كرة القدـ فقد كتتجمى ٌأ

أظٍرت هعظـ الدراسات االرتفاع الهمحكظ في الجٍكد االىفجارية بصفة عاهة ك االىطبلقات 
فإف عدد الهسافات ( 1990لديفكر )كفقا الهتكررة  الهىفذة هف طرؼ البلعب خبلؿ الهباراة ف

 42ثا( ارتفعت في غضكف  3لىا2ـ خبلؿ   15الى 10القصيرة الهقطكعة ذات الشدة القصكػ) 
% هف 14ك التي تهثل حكالي  195إلى  70هف   1989إلى غاية 1947سىة أؼ  هف  سىة  

، COMETTI.G ،1993) الجٍكد ذات شدة قصكػ ك ٌي التي تحدد في الغالب هسار الهباراة
 .(14صفحة 

عهل عمى تحديد بعض الهتطمبات الفسيكلكجية ك البدىية عىد العبي  (2006لكازكرال )كفي دراسة       
كرة القدـ ، يكضح لىا هف خبللٍا ىكعية كعدد الجٍكد الهبذكلة هف طرؼ البلعبيف حسب الهراكز،فأظٍرت 

 الىتائج ها يمي: 
 

 

 
( 2006:نكعية الجيكد المبذكلة مف طرؼ العبي كرة القدـ المحترفيف )كازكرال،13الشكل رقـ    

71 %  

15%   

 14 %

           جري مرتفع                       
 )النظاـ مختمط  اليكائي+الكتيكي(    

 الجري السريع )إنفجاري(
 )النظاـ الالىكائي(

 المشي+ الجري ببطئ
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طرؼ البلعب خبلؿ  ىكعية الجٍد الهبذكؿ ك الىظاـ الطاقكؼ الهستخدـ هف 13الشكل رقـ يهثل 
هف الجٍد يككف عمى شكل هشي كجرؼ بطيء كبالتالي %  71الهباراة، فىرػ هف خبلؿ الشكل أف 

جرؼ هرتفع يستخدـ خبللً كل هف الىظاـ الٍكائي ك البلكتيكي ك %  14استخداـ الىظاـ الٍكائي ك
 ئييككف عمى شكل جرؼ سريع ك اىفجارؼ هستعيىا بذلؾ بالىظاـ البلٌكا% 15 أخيرا
(CAZORLA.G ،2006 52، صفحة) . 

 فبالىسبة لعدد االىطبلقات الهتكررة فقد أظٍرت أف البلعب عهكها ِيؤدؼ :
 اىطبلقة. 88بهعدؿ  109إلى  72ػ ها بيف    
 .54هرة بهعدؿ 70إلى 40ػ يغير االتجاي ها بيف    

 لفترة زهىية جد قصيرة حسب هىاصب المعب ، فيقكـ:   أها هف ىاحية الجٍد ذك شدة قصكػ ك
  ثاىية. 50الهدافعاف الظٍيراف كل 
  ثاىية. 49هدافعا كسط الدفاع كل 
  ثاىية. 44العبكا كسط الهيداف كل 

  ثانية.  39المياجمكف كل 
 ثاىية. 43كذلؾ بهعدؿ حركة أك جٍد اىفجارؼ كل 

 ك،  1990ديفكر تائج دراسة كل هف)أها هف ىاحية الهسافات الهبذكلة ،فقد أظٍرت ى 
 . ـ ٌي غالبا ها تتكرر30ـ إلى10( أف هسافة هابيف  1991مكمبارتس
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أكثر الهسافات القصيرة تكرارا التي يؤديٍا البلعب أثىاء الهباراة ، فهف خبلؿ  14الشكل رقـ يهثل  
تكرارا هف طرؼ البلعب ثـ تميٍا ـ ٌي الهسافة األكثر  30ٌذا الشكل ىبلحع بأف الجرؼ السريع ؿ

 ـ. 40ك  5هختمف الهسافات األخرػ ك التي تىحصر ها بيف 
 :فقد أكد عمى أف الهسافات في كرة القدـ تككف بالىسب التالية ( 2002) تكربافأها 

(TURPIN.B ،2002 10، صفحة) 
 % 40ـ                   5إلى  0هف 
 % 30ـ                 10إلى  5هف 
 % 20ـ                20إلى  10هف 
 %  10ـ                  20أكثر هف  
 خصائص السرعة في كرة القدـ:  -1-9-5

يختمف الجرؼ في كرة القدـ عف ألعاب القكػ، فههيزات كرة القدـ تتطمب ىكع خاص في         
بخطكات قصيرة ىكعا ها بدكف رفع الركبتيف إلى هستكػ أعمى  السرعة فيتهيز العب كرة القدـ

لتهكيف هركز الثقل في البقاء في األسفل كبالتالي باالستغبلؿ السريع لمكرة ك السهاح لً باالرتكاز ك 
الدكراف ك تغيير االتجاي كها أف العب كرة القدـ يقكـ باىطبلقات هتىكعة ،تسارع،تغيير االتجاٌات 

هتر ك تتهيز أيضا بحركات هركبة 30إلى  5تمفة تتراكح في الغالب هابيف كذلؾ لهسافات هخ
، MOMBAERTS) كاإلىطبلؽ ثـ التصكيب أك اإلىطبلؽ ثـ اإلرتقاء لضرب الكرة بالرأس

 (87، صفحة 1997)حماد،  (64، صفحة 1996
 العضالت األساسية عند العبي كرة القدـ أثناء السرعة:-1-9-5-1
تتطمب السرعة هجهكعة كبيرة هف عضبلت الجسـ فالخطكة تحدث حكؿ ثبلث هفاصل أساسية    
الكرؾ، الركبة، العرقكب كأثىاء الجرؼ بسرعة فىبلحع أف العضبلت األساسية عىد العب كرة  ٌي:

 :القدـ تتهثل في
 ة العضمة الردفية الكبرػ لها لٍها هف دكر كبير في تغيير العضمة الردفية ك خاص

 االتجاٌات.
   العضمة الحرقفية الكشحية الخاصة بثىي الكرؾ الذؼ لً دكر جد هٍـ في البسط

 خبلؿ  دكرة الخطكة ىحك الكراء األهاـ.  
  العضبلت الفخذية الخمفية ك العضمة رباعية الرؤكس  التي تعتبر كعضبلت قابضة ك

 هفصل الركبة يشاركاف خاصة في دكرة الخطكة ىحك الكراء.          باسطة ل
  .العضمة التكأهية ك ها لٍا  دكر إيجابي في الحركات الديىاهيكية 



 مبادئ كمتطمبات المعب اليجكمي في كرة القدـ      الفصل األكؿ 
 

 
44 

 

 تماريف القكة : -1-9-6
 مختمف تماريف القكة المميزة بالسرعة: -أ
يجب أف تككف د ، 3ثاىية إلى  30د ك 1ثكاىي كراحة هابيف  7إلى  3،لػ   %100بشدة تساكؼ  

 العصبية العضمية لبدأ الىشاط القادـ عمى االستثارة الراحة إيجابية حتى تسهح بالهحافظة
(CABALLERO ،2008 204، صفحة) . 
 تماريف حمل األثقاؿ: -ب

ثاىية ، زهف  15إلى  2لزهف يقدر ها بيف   % 50إلى  30العهل بشدة قصكػ هع أحهاؿ ها بيف 
 د تككف إيجابية . 5ثاىية إلى  30د  ك  1الراحة هف 

 التماريف الخاصة: -ج
يرتكز ٌذا الىكع هف التدريب عمى أساس استغبلؿ القكة الهكتسبة ك تحكيمٍا إلى سرعة بأقصى   

، TURPIN.B ،2002) شدة ههكىة عف طريق تجىيد أكبر عدد ههكف هف األلياؼ السريعة
 . (160صفحة 

 أهتار.  10كضعية قرفصاء ثـ االىطبلؽ بأقصى سرعة لػ  : رفع األثقاؿ في مثل   

 تحمل السرعة: -1-9-7

تتهيز كرة القدـ الحديث باىطبلقات لهسافات قصيرة ، فتمعب صفة تحهل السرعة عاهبل ٌاها     
كاؿ الهباراة ، ك يهكف تطكير ٌذا الجاىب عف في الهحافظة عمى فعالية هختمف االىطبلقات ط

 COMETTI)(  30-15/ 10-20/ 20-20/ 15 -15طريق التدريب الفترؼ الهرتفع الشدة ) 
.G et D ،2005 144، صفحة) 
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 في كرة القدـ : القػػػػػكة العضمية لممياجميف-1-10
 مفيـك القكة العضمية:-1-10-1

ي حسب  " )أبك العبلء أحهد عبد الفتاح( القكة العضمية ٌي إحدػ هككىات المياقة البدىية األساسية ٌك
تعىي أقصى جٍد يهكف إىتاجً ألداء اىقباض عضمي إرادؼ كاحد ، كها تعىي أقصى هقدار القكة 

مي كاحد ككذلؾ ألداء عهل عضمي بأقصى قكة لمعضمة إىتاجً في أقصى اىقباض عض يهكف
 " ،(121، صفحة 2012) أبك العالء أحمد عبد الفتاح،  زهىية قصيرة كسرعة خبلؿ فترة

الهستكيات كلقد  هف العكاهل الهؤثرة لههارسة األلعاب الرياضية كالكصكؿ ألعمى (Cometti) اكيعتبري

 " الهختمفة القكة عمى أىٍا " القدرة العضمية في التغمب عمى لهقاكهات الخارجية (Matview) عرؼ
 .(18، صفحة 2008)قاسمي عبد المالؾ، 

يٌى (Raphael LECA et Le german)حسب  أشكاؿ القكة:-1-10-2  :اؾ ثبلث أشكاؿ رئيسية لمقكة ٌك
ي قدرة الىظاـ العصبي العضمي عمى التغمب عمى  زة بالسرعة:القكة الممي -1-10-2-1 ٌك

 .الهقاكهات بإىتاج تقمص عضمي بأقصى سرعة ههكىة

)اث  15-30/ 20-10/ 20-20/ 15 -15

 التدريب الفرتي 

د 10إىل  7راحة البينية:  

تكرار 5إىل  2من   

 شــــدة عالية

د 15إىل  6زمن اجلهد: من   

:التدريب الفرتي 15رقم الشكل 
 لتنمية حتمل السرعة يف كرة القدم
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ي أقصى قكة أثىاء التقمص العضمي اإلرادؼ. القكة القصكى : -1-10-2-2  ٌك

ٌي القدرة عمى الهحافظة عمى ىسبة القكة القصكػ خبلؿ أطكؿ مداكمة القكة : -1-10-2-3
االيزكهترؼ( أك إعادتٍا عدة تكرارات ههكىة )التقمص االىيزكهترؼ (  ية )التقمصفترة زهى

(Raphael Leca 17، صفحة) .  ىاؾ هف يضيف القكة االىفجارية كىكع كشكل رئيسي هف ٌك
لتغمب عمى هقاكهة في أسرع بأّىٍا " القدرة عمى ا البيؾ( )عمي فٍهيأشكاؿ القكة في كرة القدـ كها يقكؿ 

زهف ههكف " فالقكة االىفجارية تستخدـ هف طرؼ العبي كرة القدـ خاصة األطراؼ السفمية هف 
كقد   (46، صفحة 2012)بكحاج مزياف،  .خبلؿ القفز كهختمف االرتقاء خبلؿ الهباراة

 كرة القدـ في الشكل التالي:هظاٌر القكة في (ALEXANDRE DELLAL)لخص

 
 
 
 
 
 
 
 

 .(40، صفحة  Alexandre Dellal) : يمثل أشػػكاؿ القكة 16شكل رقـ
 : أىمية القكة-1-10-3

ـ هككىات المياقة البدىية حيث يتكقف عميٍا أداء هختمف األىشطة ،  تعتبر القكة العضمية أحد ٌأ
هية كبيرة في ككىٍا فالقكة ت ضهف لمفرد تحقيق الهستكػ الجيد كبمكغ الـ ارتب األكلى ، كالقكة لٍا ٌأ

) دمحم حسف عبلكؼ ، دمحم ىصر الديف  . تساٌـ في تىهية بعض الصفات البدىية كهككىات األداء الحركي
كبصفة عاهة أها فيها يخص كرة القدـ بصفة خاصة  ٌذا هف جٍة(20، صفحة 1994رضكاف,، 

هية كبيرة بهختمف أىكاعٍا كقد بيف  ي األٌهية كحاجة البلعبيف في عدة ذٌ )مفتي إبراىيـ(فمعىصر القكة ٌأ
 :  ىقاط ٌي

تسهح القكة العضمية لبلعبيف هف هقاكهة الجاذبية األرضية الساحبة ألجساهٍـ تجاي األرض خبلؿ -
 .دقيقة90كالحركي كالخططي كخبلؿ أداء الكثبات خبلؿ األداء الهٍارؼ 

لمرتبطة بصفة القكة بالقكةاألشكاؿ ا  

 سرعة

 لصوى

 خاّصة

 عامة

 تنسيك تحمل
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 .لتىفيذ التهريرات بدقة كالتحكـ في اتجاي الكرة كخاصة التصكيب عمى الهرهى-
ك هف الهكاقف الهتكررة - أثىاء هحاكلة استخبلص الكرة هف الهىافس أك تشتيتٍا كااللتحاـ حكلً ٌك

 ة البلزهة.خبلؿ الهباراة هها يحتـ عمى البلعب التهتع بالقك 
 . الكثبات الهتعددة سكاء لمتٍديف أك التهرير يتطمب القكة بأىكاعٍا-
 .ارتطاـ البلعب هع الهىافس )كتف لكتف(-

 كلقد أظٍرت هختمف الدراسات أيضا دكر القكة في تىهية الصفات األخرػ كها سبق كذكرىا فٍي تقمل
  كبيف ،(19،20، صفحة 2014)مفتي ابراىيـ، فرص اإلصابة لدػ البلعب كتحسف سرعتً كرشاقتً 

(ALEXANDRE DELLAL)هية القكة ـ الجكاىب التي تتأثر بكجكد القكة  ٌأ كلهاذا القكة في كرة القدـ هبرزا ٌأ
 العضمية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .: يبيف أىمية القكة ) لماذا القكة في كرة القدـ( 17الشكل رقـ
  :بالسرعة المميزة القكة-1-10-4

 السرعة صفي تجهع بيف اككىٍل القدـ كرة لبلعبي صفة كأٌـ بالسرعة الههيزة القكة صفة تعتبر
 ٌارا عرفٍا كقد بالسرعة الههيزة القكة القكة بالسرعة تساكؼ  عمى أىٍا ارتباط إليٍا كالقكة كيىظر

(harra)  ي هرتفعة، حركة سرعة باستخداـ اتهقاكه عمى التغمب في الفرد قدرة" ىٍابكك  عىصر ٌك
 قكة عضمية ك السرعة." هف هركب
 أقل في تردد أعمى إلى بالحركة لمبمكغ عضمية هجهكعات أك العضمة هقدرة" عمى أىٍا أيضا كيعرفٍا
 ."ههكف زهف

 الـــمــــوة

 السرعة الرشاقة

 سرعة تغيًن االجتاهالتحكم والتنسيق 

 اإلصاابت التنسيق

 اجلهد الفرتي
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 قكة في أقل أقصى إىتاج في العضمي العصبي الجٍاز إهكاىية"بأىٍا  آخر تعريف ٌارا كيضيف
 . "كفهه كقت

كحسب دمحم حسف عبلكؼ ىقبل عف ٌارا )ٌي قدرة الجٍاز العضمي العصبي في التغمب عمى 
هقاكهات تتطمب درجات عالية هف سرعة االىقباضات العضمية.(كعمى ذلؾ يىظر إلى القكة الههيزة 

ا هركب هف صفة القكة العضمية كصفة السرعة.  بالسرعة باعتباٌر
 األداء هتطمبات هف تعد العضبلت في الحركية كالسرعة لعضميةا القكة بيف أف الربط بارك كيرػ 

 عمى الرياضي قدرة ىٍاأ عمى بالسرعة الههيزة القكة يعرؼ حيث العميا، الهستكيات في الحركي
 (93، صفحة  1990)عالكي،  ههكف". أقل زهف في العضبلت أك العضمة في قكة أقصى إخراجّ 

  تحمل القكة:-1-10-5

 جٍد بذؿ عمى الفرد قدرة بهعىى "العضمي الجمد أك "العضمي بالتحهل" الهراجع هف كثير في تعرؼ
 , بحيث  "هعيىة فترة ألطكؿ الهعيىة العضمية عاتلهجهك ا عمى هقاكهات كجكد أثىاء هستهر بدىي
 هقاكهة عمى القدرة ٌي" ٌارا عف بسطكيسي كيذكر العضمي الجٍاز عمى لمعهل األكبر العبء يقع

 بعض في الهستخدهة العضمية الهجهكعات عمى عاؿ بحهل يتهيز بدىي هجٍكد أداء أثىاء التعب
 (251، صفحة 1984)صالح،  » هككىاتً أك أجزائً
 طكيمة لفترات الشدة كسطةهت هقاكهات هكاجٍة عمى الفرد قدرة" بككىٍا الفتاح عبد العبل أبك كيعرؼ
، صفحة 2008)الفتاح أ.، العضمي"  الجٍاز عمى العهل في األكبر العبء يقع بحيث ىسبيا
 هف طكيمة لفترة هتكسطة هقاكهات ضد تعهل أف عمى العضمة هقدرة" بككىٍا ماتيكز كيعرفٍا(101
فترة زهىية  أثىاء أداؤي الهفركض العضمي العهل عمى التغمب رةهقد" بككىٍا بارك كيعرفٍا "الكقت

هستهرة" كيعرفٍا كبلرؾ بككىٍا " الهقدرة عمى االستهرار في القياـ باىقباضات عضمية لدرجة اقل 
األجٍزة عمى .كها عرفٍا دمحم حسف لعاكؼ )بأىٍا قدرة (24، صفحة  1998)معاني،  هف القصكػ"

هقاكهة التعب أثىاء الهجٍكد الهتكاصل الذؼ يتهيز بطكؿ فتراتً ك ارتباطً بهستكيات هف القكة 
 العضمية (

هية كها ىستخمص   كرة كرياضة عاهة بصفة الجهاعية رياضات في العضمية القكة ألىكاع الحيكية ٌأ
كهية كالدفاعية كالٍجـك القدـ بصفة خاصة ، كأف البلعب يستطيع تىفيذ هعظـ الكاجبات الٍج

درجة عالية هف أىكاع القكة لمتغمب عمى هقاكهات العىيفة كالهستهرة لفترة  الهضاد كها يحتاج إلى بذؿ
ذا ها يهيزي عف هىافسً في ٌذا العىصر الحيكؼ هف خبلؿ اهتبلكً ألىكاع القكة  طكيمة هف الكقت ٌك

  العضمية.
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  :ة العالقة االرتباطية بيف األنكاع القك -1-11
( تكجد عبلقة بيف كل ىكعيف هف القكة ليبرز عىٍها شكل هف أشكاؿ weneickايىيؾ )فحسب  

ك تحهل القكة القصكػ ,إها بيف القكة  القكة ,فبيف القكة القصكػ كقكة التحهل يىتج عىٍها شكل ٌك
ي األقرب إلى القكة القصكػ  بالتغمب عمى القصكػ ك القكة الههيزة بالسرعة ىهيز القكة االىفجارية )ٌك

ي األقرب إلى القكة الههيزة بالسرعة هع عدـ كجكد تغمب عمى الحهل  الحهل( ,ك قكة االىطبلؽ )ٌك
 ( ,كبيف قكة التحهل ك القكة الههيزة بالسرعة ىهيز تحهل القكة الههيزة بالسرعة ,كها يكضح الشكل.

 
 
 
 

                                                          تحمل القكة القصكى                                       
 

 قكة االنطالؽ                                         القكة االنفجارية    
                                                           

 
 

 تحمل القكة المميزة بالسرعة
 باطية بيف أنكاع القكة.: يكضح العالقة االرت 18الشكل رقـ

 :االنفجارية القكة-1-12
هف الركائز األساسية لبىاء الرياضي بدىيا كلمكصكؿ إلى أفضل هستكػ , القكة االىفجارية  تعتبر

ـ الصفات البدىية التي يحتاجٍا العب كرة القدـ , كطبيعة المعبة كالتكتيؾ  القكة االىفجارية هف ٌأ
, كاف  فعالية كرة القدـ تىفذ هف خبلؿ استخداـ القكة االىفجاريةالدفاعي كالٍجكهي كهعظـ هٍارات 

ا خبلؿ  فترة تدريب القكة االىفجارية ٌي فترة اإلعداد الخاص هف الخطة السىكية هع هراعاتٍا تطكيٌر
 زهف اقل في قكة أقصى تفجير عمى سىة . كيتـ تعريفٍا هف طرؼ سعد هحسف إسهاعيل )القدرة

 (24، صفحة  1996)إسماعيل،  هفرد(. حركي ألداء ههكف
 هف عالية درجة تتطمب ها هقاكهة عمى التغمب هحاكلة في العضمي العصبي الجٍاز ك أّىٍا )قدرة

 (45، صفحة  1989)سعيد،  االىقباضات العضمية (. سرعة

 القوة القصوى )العظمي(

 قوة التحمل  قوة ادلميزة ابلسرعة 



 مبادئ كمتطمبات المعب اليجكمي في كرة القدـ      الفصل األكؿ 
 

 
50 

 

بأىٍا)القابمية التي تصل إليٍا القكة القصكػ بأقصر زهف ههكف(. كعرفٍا كعرفٍا قاسـ حسف حسيف 
)نصيف،  أيضا زكي دمحم حسف بأىٍا      ) قدرة الفرد عمى بذؿ القكة في أقل زهف ههكف (.

 القكة ءإعطا في إىٍا) الهقدرة عمى عرفٍا هف األخر البعض إف كها (339، صفحة  1979
 (. القصكػ  بالسرعة

 عمى التغمب في العضمي العصبي الجٍاز قدرة بأىٍا االىفجارية القكة هصطمح هف "ٌارة" يفٍـ كها
القكة  بكاسطة كيتـ العضمية، القكة تطكير في هٍها يعد االىقباض هف عالية درجة تتطمب هقاكهة

 (40، صفحة  1988)الكاتب،  السريع. بالشد )العضمي االىقباض أؼ( االىفجارية
 ههكف، كقت أقصر في القكة في زيادة أكثر تحقيق عمى القدرة أىٍا عمى فيعرفٍا :"كايىؾ" ؿ ككفقا
 كعددٌا سريعة عضمية ألياؼ هف تتألف كالتي الحركية الكحدات تقمص عمى يعتهد ذلؾ إف

 (228، صفحة J.Weineche ،1997) العضمة. تقمص في كهشاركتٍا
يذكر)دمحم رضا( بأف "الهثير التدريبي الرئيسي الهستخدـ في تىهية القكة االىفجارية ٌك أداء حركة -

التهريف بسرعة عالية جدا هرتبطا بكهية القكة البلزهة في ىفس التهريف , كاف فعاليات القفز ككل 
اج إلى القفز تككف ضهف األلعاب كالفعاليات التي تستفد هف تىهية القكة لعبة أك فعالية تحت

االىفجارية , إف ٌذي األلعاب تىفذ القكة االىفجارية بشكل غير دائرؼ ٌك العاهل الشائع في األداء أك    
 (234، صفحة 2007)رضا، االىجاز" 

ا , ك هف جٍة أخرػ "أف أكثر  تهاريف القكة هثل سحب الحديد إلى الصدر كدفعً إلى األعمى كغيٌر
ٌي تهاريف هستعهمة في لعبة األثقاؿ , كلكف ال يهكف أف تمغي ٌذي التهاريف دكر استعهاؿ تهاريف 

، صفحة 2007)رضا،  أخرػ هثل الهقاصل الحديدية كاألحزهة الهثقمة كتهاريف القفز الهختمفة ".
235) 

كيذكر )السيد عبد الهقصكد( بأف " يتكقف هستكػ القكة االىفجارية عمى هستكػ التكافق الحركي إلى 
 لهستكػ  الٍاهة الهحددة العكاهل احد الهركزؼ  العصبي الكظيفية لمجٍاز القدرة كتككف  ,درجة كبيرة 

 إال يسهح ال العميا الهستكيات في لرياضيةا الحركات أداء إف إلى ذلؾ كيرجع , االىفجارية القكة
 زهىية فترة في االىفجارية القكة أداء يتـ حيث , القكة استخداـ في جدا لمتكسع قصيرة زهىية بفترة

 ههكف " قكة هستكػ  أقصى استخداـ إلى التكصل يتعيف أثىائٍا  جدا قصيرة
العضمية  األلياؼ الىقباض ـزالبل الزهف هف اإلقبلؿ إلى الهىتظـ التدريب السميـ  كيؤدؼ كها

 هف اىخفاض إلى يؤدؼ هها كالهقابمة العاهمة العضبلت بيف التكافق تحسيف إلى ككذلؾ السريعة
ا  كيتكقف , ىٍائيا هىٍا التخمص أك الهقابمة العضبلت فرهمة تأثير  سرعة عمى أيضا هستكٌا

 (122، صفحة  1998)الهقصكد،  البيضاء . العضمية اىقباض األلياؼ
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  : القكة االنفجارية ك أىميتيا  لالعب المياجـ في كرة القدـ-1-12-1
ـ هف االىفجارية القكة تعد  التي القدـ كرة العبي لدػ تتكفر أف يجب التي البدىية المياقة عىاصر ٌأ

هجاهيع  هعظـ في ياقك  يككف  أف يحتاج القدـ كرة العب ألف عضمية كقكة سريع عهل تتطمب
 هثل المعبة فعاليات لهعظـ هٍهة هركبة العضمية القكة أف باعتبار الجسـ في الكبيرة العضمية

 لمقكة يحتاج أىً كها بالرأس، الكرة لضرب الكثب إلى يحتاج كالبلعب السريع، االىتقاؿ الهٍاجهة،
 الزهىية الفترة طكؿ رة ،الك كزف  هثل المعبة طبيعة تفرضٍا التي العكاهل هف عدد عمى لمتغمب
 في هشاركا المعب هساحة في الهىاطق كل في المعب عمى قادرا البلعب يككف  كأف لؤلداء،

 الهٍاـ تعدد بسبب ازدادت قد التحركات ككثافة سرعة أف إلى إضافة كالٍجكهية، الدفاعية الكاجبات
 يشترط الذؼ األهر تدريبية،ال الحالة هستكيات كتطكر الحديثة القدـ كرة في المعب أساليب كتىكع
 األداء عمى البلعب قدرة لرفع الصفة القكة االىفجارية كتعتبر البدىية، لمياقة عاؿ هستكػ  كجكد

هية في عاها هفٍكها يشكل هها كالهركىة كالرشاقة السرعة تىهية في كبيرة بدرجة كتساٌـ  القكة ٌأ
 التدريبية الحالة في األساسية العكاهل حدأ ٌي لبعض هٍارات في كرة القدـ التي كركيزة االىفجارية
 (112، صفحة  2005)حماد ـ.،  .القدـ كرة لبلعب
 ٌذي تتهثل هعيىة، هقاكهات عمى التغمب أجل االىفجارية هف القكة إلى القدـ كرة العب كيحتاج

 بالرأس الكرة ضرب هٍارة كأداء بسرعة عاليا الكثب تتطمب التي الهٍارات أداء حالة في الهقاكهات
 كألبعد قكة بأقصى الكرة البلعب يركل عىدها أك هرهاي، عف الهرهى حارس دفاع حالة في أك

 االشتراؾ عىد الجسـ كزف  هقاكهات عمى التغمب كذلؾ .الهرهى عمى التصكيب حالة في أك هسافة،
 كسرعتً جسهً اتجاي كتغيير الخداع بلعبال يحاكؿ عىدها أك بالرأس الكرة ضرب هٍارة أداء في

ذا الكرة عمى االستحكاذ البلعب هحاكلة في الهىافس عمى كالتغمب الهىافس هف لمهركر  دكف  ٌك
ذا الهباراة خبلؿ بالتعب التأثر ذا(2000)عمر،  القكة االىفجارية بهصطمح يعرؼ ها ٌك  يحتاج . ٌك
تهاـ خبلؿ هف عاؿ هستكػ  خاص ذك يبتدر  إلى البلعب هف  حيث بالىاشئيف، الحديث تدريب ٌا
 أداء أجل هف العضمية القكة بىاء إلى يحتاجكف  الفئات العهرية ٌذي في القدـ كرة العبي أف ىجد

 .(83، صفحة 2004)بطرس رزؽ هللا،  التعب كهقاكهة ههكىة كفاءة بأعمى الحركية الهٍارات

 : بعض الميارات التي تحتاج القكة االنفجارية-1-12-1-1
 الكثب)االرتقاء(:-1-12-1-1-1

يعتبر البلعب الذؼ يتهتع بالقدرة عمى الكثب عاليا أكثر هف هىافسً ذك هيزة تكتيكية أفضل في 
بغرض إحراز الكصكؿ إلى الكرة قبل الهىافس كتتضح ٌذي القدرة في الكثب عاليا أهاـ الهرهى 
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ٌدؼ في هرهى الخصـ أك هحاكلة الهدافع هىع الهٍاجـ هف إحراز ٌذا الٍدؼ بالكثب عاليا هسافة 
 أعمى هىً كاستخبلص الكرة بالرأس قبل أف تصل إلى الهىافس.

ذي الهٍارة تحتاج إلى تكفر قكة االرتقاء لبلعب كرة القدـ هع التكقيت السميـ، كالٍبكط الهىاسب  ٌك
رتقاء إها برجل كاحدة أك بالرجميف هعا هع هبلحظة عدـ رفع الرجل الحرة أثىاء كيككف ذلؾ اال

االرتقاء كالكثب األعمى حتى ال يقع البلعب في خطأ قاىكىي خاصة إذا كاف قريبا هف البلعب 
الهىافس، كيبلحع أف الكثب عاليا هع االقتراب كالجرؼ أفضل لبلعب الكرة هف الكثب هف الثبات 

دة هف سرعة البلعب األفقية أثىاء الجرؼ كتحكيمٍا إلى القدرة عمى االرتقاء كالكثب كذلؾ لبلستفا
 عاليا، لذلؾ يجب عمى الهدرب أف يٍتـ بتىهية ٌذي الهٍارة عف طريق األساليب الحديثة . )يساعد

)الياشمي،  كالشجاعة(. بالىفس كالثقة الىفسية السهات لبعض الرياضي اكتساب عمى االرتقاء
 (66، صفحة  1985

 التصكيػب )التسديد(:-1-12-1-1-2
ك إحدػ كسائل الٍجكـ الفردؼ، كيتطمب  يىقسـ إلى التصكيب الدقيق ك التصكيب القكؼ ٌك
التصكيب هف البلعب هقدرة عمى تكفير القكة االىفجارية البلزهة ك التركيز في األداء لهختمف أىكاع 

بالقدـ كتأتي فرصة التصكيب دائها بعد الهحاكرة أك بعد المعب الجهاعي بيف العبيف، ضرب الكرة 
كيجب قبل التصكيب أف يقرر البلعب كيف يصكب، كيجب أف يدرؾ البلعب ىكاحي الضعف في 

 : حارس هرهى الفريق الهىافس ك هف أىكاع التصكيب

ي التي يجكز فيٍا إصالضربة الحرة المباشرة: -1-12-1-1-3 ابة الفريق الهخطئ هباشرة ك ٌك
التي يحتاج فيٍا البلعب إلى قكة االىفجارية بدرجة األكلى إليصاؿ الكرة يا إها لمٍدؼ الخصـ 
كتسجيل يا إها لرؤكس زهبلء الهتكاجديف جاىب هرهى الخصـ لمتٍديف لذلؾ يجب عمى الهدرب 

ف الحاؿ في ضربات هراعاة ذلؾ في كل حصة بإعطاء فرصة لمتسديد عمى الهرهى ككذلؾ يكك 
  .الجزاء ك ضربة الهرهى , كضربة الركىية

 يكاجً أف عمى اليديف بكمتا الهمعب داخل إلى لمكرة رهية ٌيرمية التماس: -1-12-1-1-4
ي خارجً، األرض عمى أك التهاس خط عمى إها قدهيً كبل هف يككف جزءا كأف الهمعب الراهي  ٌك
 التي الىقطة هف الٍكاء في أك األرض عمى سكاء هاسالت خط بكاهمٍا الكرة تجتاز حيىها تؤخذ

 هرة الكرة يمعب أف لمراهي يجكز كال الكرة لهس العب بكاسطة اتجاي أؼ كهف الخط، فيً اجتازت
 رهية استخدهت ها ك إذا .هىٍا هباشرة ٌدؼ تسجيل يجكز كال آخر العب يمهسٍا أف بعد إال ثاىية

 الهمعب ثمث في خاصة الهىافس الهرهى عمى كبيرة كرةخط تشكل أف يهكف جيدا استخداها التهاس
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هاؿ القدـ كرة هدربي هف الكثير اعتاد كقد .الراهي لمفريق الٍجكهي  كحدات خبلؿ عميٍا التدريب ٌإ
 .التدريب براهج في يذكر كقت أؼ لٍا يخصصكف  ال البعض ٌؤالء هف الكثير أف لدرجة التدريب
 (148، صفحة  2000)كشؾ، 

 : عالقة القكة العضمية بعنصر الرشاقة-1-13
إذ أكد )بارك عف دمحم حسف عبلكؼ كدمحم ىصر تعتبر القكة كالسرعة الحركية مككنات لمرشاقة 

الديف رضكاف أف الترابط بيف السرعة الحركية كالقكة كالتي تعىي رشاقة الحركة تعد هف الهتطمبات 
 (78، صفحة  1994)رضكاف،  ق الحركات كالهٍارات األساسية(الضركرية في تطبي

 : الرشاقة-1-13-1
ٌىاؾ هعاىي كثيرة حكؿ هفٍكـ الرشاقة، كتحديد هفٍـك الرشاقة ىظرا الرتباطٍا الكثيق بالصفات 

عمى تغيير أكضاعً في  البدىية هف جٍة ك التقىيات هف جٍة أخرػ ، تعرؼ بأىٍا) قدرة الفرد
ك عاهل ٌاـ في هعظـ الرياضات باإلضافة  الٍكاء، كها تتضهف أيضا عىاصر تغيير االتجاي ٌك

 .(45، صفحة 1984)حسيف،  لعىصر السرعة(
فرد سكاء بكل كيرػ البعض) أف الرشاقة ٌي القدرة عمى التكافق الجيد لمحركات التي يقكـ بٍا ال 

 (200، صفحة  1990)عالكي،  أجزاء جسهً أك بجزء هعيف هىً(.
بأىٍا :" القدرة عمى إتقاف الحركات التكافقية الهعقدة كالسرعة في تعمـ األداء  Hirtzيعرفٍا ٌرتز 

ٍارات كفق هتطمبات الهكاقف الهتغيرة الحركي كتطكيري كتحسيىً ، كأيضا القدرة عمى استخداـ اله
 .(2016)جالؿ،  بسرعة ، كالهقدرة عمى إعادة تشكيل األداء تبعا لٍذا الهكقف بسرعة "

كيعتبر التعريف الذؼ يقدهً) ٌكتز (هف أىسب التعاريف الحالية لهفٍكـ الرشاقة في عهمية   
 رشاقة ٌي: التدريب الرياضي إذ يرػ أف ال

 أكال : القدرة عمى إتقاف التكافقات الحركية الهعقدة. 
تقاف الهٍارات الحركية الرياضية.   ثاىيا : القدرة عمى سرعة كا 

 ثالثا : القدرة عمى سرعة تعديل األداء الحركي بصكرة تتىاسب هع هتطمبات الهكاقف الهتغيرة.
 (110، صفحة  1990)عالكي، 

كهىً يستىتج الطالب الباحث أف الرشاقة ٌي القدرة عمى إتقاف العهل العصبي الحركي لهختمف 
ـ الصفات التي تهيز البلعب الهٍاجـ  ي هف ٌأ الهٍارات كالتحركات بالشكل كالكقت الهىاسب، ٌك

لهكاقف ك كضعيات في كرة القدـ كتسهح لً في التحكـ بأداء أفضل أثىاء الهباراة في هختمف ا
المعب الهختمفة عىد اهتبلؾ الكرة أك هحاكلة الحصكؿ عميٍا، ككرة القدـ الحديثة تستكجب التكاهل 
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بيف جهيع صفات الشرطية كالتكافقية الكتساب لياقة بدىية عالية تتىاسب كهتطمبات المعب الٍجكهي 
 في كرة القدـ.  

 : نتقسـ الرشاقة إلى
 لبلعب عمى هدػ التكافق كاالىجاز الجيد لمهٍارات الحركية العاهة .هقدرة ا: الرشاقة العامة-1
ي : الرشاقة الخاصة-2  الىشاط لىكع التكىيؾ الخاص حسب الهتىكع الحركي األداء عمى القدرة ٌك

ي  .(165صفحة ، 1997)حماد ـ.،  بالمعبة الخاصة الهٍارات إتقاف في األساس الههارس ٌك
قة كحتى الشباب حيث  إف اىسب هرحمة لتىهية  الرشاقة العاهة ٌي هابيف سف الطفكلة ك الهرٌا
يستطيع الفرد استيعاب كتحسيف كثير هف الهٍارات الحركية األساسية كالجرؼ كالكثب ك التعمق ك 

يف عىصر الرشاقة الهرجحة ك التزلج ..الخ تمؾ الهٍارات الحركية  األساسية كالتي تعهل عمى تحس
العاهة كلذلؾ كاف هف األٌهية البدء هبكرا هع األطفاؿ في تىهية ٌذا العىصر حيث هف الصعب 

 تىهية في سف هتقدهة .
أها الرشاقة الخاصة فيهكف تىهيتٍا بعد الرشاقة العاهة كفي هرحمة هتقدهة حيث اىً هف خبلؿ أداء 

إحدػ أشكاؿ الهٍارة حيث يعهل ذلؾ عمى تىهية التهريىات الخاصة الهركبة ك التي تأخذ شكبل أك 
عمى تىهية الرشاقة الخاصة كبذلؾ تهثل "التهريىات الرشاقة الخاصة" دكرا ايجابيا في التقدـ بهستكػ 
الهٍارات الرياضية ك الهكافق المعب الهتخصصة الهختمفة التي تتهثل في األلعاب ك الهٍارات 

عمى الهدرب كضعٍا ضهف البرىاهج التدريبي العاـ هع  الكبيرة كألعاب القكػ كبذلؾ كاف لزاها
 : هراعاة الكاجبات ك األسس التالية

 يجب التركيز عمى تىهية عىصر الرشاقة العاهة في بداية الهكسـ كخبلؿ الهىافسة .-
 يجب أف تؤدػ تهريىات الرشاقة الخاصة بتكافق حركي كبير ك هكاقف المعب الهتغيرة.-
 ت الرشاقة بأكضاع كأشكاؿ حركية هتعددة كليست عمى كتيرة كاحدة.يجب ألف تؤدػ تهريىا-
 يجب أف تؤدػ تهريىات الرشاقة بسرعة رد فعل عالية ثـ العكدة إلى الكضع االبتدائي لمحركة .-
يجب أف تأدية تهريىات الرشاقة لتحقيق أكثر هف كاجب حركي في كقت كاحد هع أعمى تكافق -

 (badnia ،2016)جالؿ،  حركي ههكف.
 الرشاقة تتضمف المككنات اآلتية  :

 .الهقدرة عمى التكازف الحركي-
 .الهقدرة عمى االستعداد الحركي-
 .الهقدرة عمى التكجيً الحركي-
 .الهقدرة عمى رد الفعل الحركي-
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 .الهقدرة عمى التىسيق كالتىاسق الحركي-
 .خفة الحركة -
 : قةأىمية الرشا-1-13-2

هية في كل األىشطة التي تتطمب التغيير السريع في هكاضع الجسـ أك احد  تعتبر الرشاقة ذات ٌأ
أجزاءي. فالبدايات السريعة كالتكقف كالتغيير السريع في االتجاٌات أساس لؤلداء الجيد في األلعاب 

د عمى الرشاقة كعمى العكس بعض األىشطة ال تعته هثل كرة القدـ، كرة السمة ، الكرة الطائرة ،
 بدرجة كبيرة ، هثل هسابقات الهيداف كالهضهار كالسباحة .

فأٌهية الرشاقة في األداء الرياضي يهكف أف تتمخص في القكؿ اىً في أىشطة هعيىة تككف أساسية 
كضركرية لؤلداء الجيد، كربها تككف الصفة الحاسهة كالعبلهة الههيزة الكحيدة في األداء، كالتي 

كف الىجاح في أداء الىشاط. بيىها في أىشطة أخرػ هعيىة تككف الرشاقة غير هساٌهة بدكىٍا ال يه
أساسية، أؼ يهكف االستغىاء عىٍا كأداء الىشاط. كلكف في اغمب األىشطة يهكف استحساف األداء 

 هع زيادة الرشاقة.

 : الرشاقة تنمية كطرؽ  مبادئ-1-13-3
 :يمي فيها كالهبادغ الطرؽ  ٌذي تكهف
 الحركية الهٍارات هف كبير لعدد البلعب اكتساب عمى العهل يىبغي الرشاقة صفة رلتطكي 1-

 هختمف هف يتخممٍا لها ىظرا الرشاقة كتطكير تىهية في الهختمفة الرياضية األلعاب كتسٍـ الهختمفة،
 .سمفا كغير الهعركفة الهتغيرة، كالظركؼ الهكاقف
 هستكاي تحسيف بسرعة استطاع كمها البلعب ػلد الرشاقة زادت كمها ىًأ Arbley"أربمي "كيقكؿ

 حركات الرشاقة)بصفة عاهة( كيكحي بهراعاة هبدأ التدرج هف البسيط إلى الهركب في التدريب عمى 
 عهميات غصكف  في التالية الطرؽ  " باستخداـ Matveyev  " , " هتفيف Harraيىصح" ٌارا 
 :(96، صفحة 2001)البساطي،  الرشاقة  صفة كتطكير التدريب لتىهية

  تدريب الرشاقة عند العبي كرة القدـ :-1-13-4

التدريب عمى هٍارات التىسيق ٌك هكجً لبلعبيف البالغيف، كهٍـ جدًا لؤلطفاؿ الصغار بحيث أّف 
ادة القصكػ الجٍاز العصبي في هرحمة التطكير، كبالتالي هٍيأ لمتحفيز الخارجي. كلتحقيق االستف

هف ٌذي "التٍيئة" الهؤقتة لمجٍاز العصبي، فإىً هف الهستحسف كضع الشباب بشكل هىٍجي في 
سىة(، يكاجٍكف ظاٌرة  14-11سىة(. ك في سف الىهك ) 12-8عهميات تىسيق هىفصمة كهتكاهمة )

لقدـ التحكؿ البدىي الفسيكلكجي، كها أف التدريب عمى صفة التىسيق ضركرية جدًا لبلعبي كرة ا
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-15سىكات ك حتى  9إلى  8كفق براهج هبيىة عمى أسس عمهية.كيهكف القكؿ أف البلعبيف هف 
سىة عاهل التىسيق ٌك جزء ال يتجزأ هف عهمية التدريب، كأساس لتككيف الهٍارات األساسية  16

الخاّصة بالمعبة، ألف بعض الهٍارات ك التقىيات ليست كافية. فهف الضركرؼ التدريب في حاالت 
ك هف الهفٍـك إذف أف التعمـ عف تسمسل )تسمسل الحركات(، الهختمفة التي تحفز الجٍاز العصبي.

طريق حركات هعزكلة ثابتة لـ يعد يمبي هتطمبات كرة القدـ الحديثة.  حيث يجب تضهيف الحركة، 
مـ" في ك التىقبلت، كتغيير االتجاي في جهيع عهميات التىسيق كالتقىية. حتى لك كاف "التحفيز لمتع

الجٍاز العصبي ٌك أقل تطكرا هها كاف عميً في هرحمة البمكغ ، فإىً ال يزاؿ هف الههكف تحسيف 
العهل العصبي الحركي. تقىيات الجرؼ، كالقفز أك التىسيق تهاريف هع الكرة )اإليقاع، كالتهايز، ك 

 ة.سى 25التكجً(، فقد ثبت أف الذاكرة العصبية الحركية لبلعبيف تتحسف حتى بعد 
Mayer,2014)  44صفحة) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (Mayer, 2014): يبيف محتكى تدريب صفة الرشاقة عمى اختالؼ الفئات العمرية 19الشكل رقـ
 

الذؼ يبيف تكجً هحتكيات تدريب التىسيق، ىبلحع أف ٌذي الصفة يجب  19هف خبلؿ الشكل رقـ 
ا في سف هبكرة ) عميٍا حتى االحتراؼ، كخبلؿ ٌذي الفترة يتـ ربط سىكات( كيجب الحفاظ  9تطكيٌر

 .خصكصيات البلعب كهتطمبات الهىصب الذؼ يشغمً
 
 
 
 

 مدرسة كرة القدم
 13 -سنوات 9حتت 

 سنة

 قبل التكوين
سنة 15حتت   

 مرحلة التكوين
سنة 19-17حتت   

 مرحلة ما بعد التكوين
سنة 21-19حتت   

مرحلة 
 االحرتاف

 تطوير اجلانب ادلعريف
 )حتفيز اجلانب احلسي احلركي(

متاشي اجلهاز العصيب احلركي وفق مراحل النمو و 
التغذية الراجعة للمكتسبات القبيلة اخلاصة مبختلف 

 احلركات

التدرب على احلركية العاّمة والتوجو إىل 
التدريب ادلتكامل دلختلف الصفات 

 البدنية

احلركة الكاملة الصحيحة 
وتلقائية يف أداء سلتلف 

 احلركات ادلهارية

التنفيذ البحث على فعالية احلركات وأداء اللعب ) سرعة 
 دلختلف ادلهارات، تكيف وتنمية احلركة بشكل كامل(.

االختصاص يف ادلنصب ادلشغول وفق 
 متطلبات ادلتكاملة 
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 المركنة:-1-14
ي قدرة البلعب عمى األداء الحركي بهدػ كاسع، كسٍكلة، كيسر مفيـك المركنة:  -1-14-1 ٌك

 ـز لؤلداء الحركي.ىتيجة إطالة العضبلت كاألربطة العاهمة عمى تمؾ الهفاصل لتحقيق الهدػ البل
الهركىة بأىٍا "القدرة عمى أداء الحركات لهدػ الكاسع. كيضيف  Zatciorsky كيعرؼ"زاتسيكرسكي   

أف هركىة  Barrowالبعض بأىٍا "هدػ كسٍكلة الحركة في هفاصل الجسـ الهختمفة، كيذكر بارك 
كشدة الهجٍكد الهفاصل تتغير هف كقت آلخر، كيتكقف ذلؾ عمى اإلحهاء كدرجة الحرارة، 

كاالسترخاء، كالقدرة عمى االحتهاؿ. كالهركىة الحركية ٌي القدرة عمى تحريؾ الجسـ أك أجزاءي 
خبلؿ أكسع هدػ ههكف لمحركة دكف أف يحدث ىتيجة لذلؾ تهزؽ لمعضبلت أك األربطة. كيرػ 

هف الىاحية  العديد هف الباحثيف إف الهركىة الحركية هف بيف الصفات الٍاهة لؤلداء الحركي سكاء
الىكعية أك الكهية، كها أىٍا تشكل هع باقي هككىات األداء الحركي أك البدىي كالقكة العضمية 

تقاف األداء الحركي. )يمكفا،  كالسرعة كالتحهل كالرشاقة الركائز التي يتأسس عميٍا اكتساب كا 
 (309، صفحة 2008

ب الباحث أف الهركىة ٌي القدرة عمى القياـ بهختمف الكضعيات كالتحركات كهىً يستىتج الطال
ا  بصكرة هتكاهمة أثىاء القياـ بهختمف االىجازات دكف صعكبة أثىاء هرافقة الكرة أك هراقبتٍا أك تهريٌر
ككذا تسديدٌا كالقدرة الهطاطية لمعضبلت أك اىسيابية الجٍاز العظهي العضمي تتيح لبلعب كرة 

اؽ أك تعرض إلصابات تهزؽ أك تشىج كيعتهد البلعب القدـ ب التحرؾ الهثالي السريع دكف إٌر
ا لتككف لً قاعدة  الهٍاجـ عمى ٌذي الصفة في هختمف هكاقف المعب الٍجكهية كيعهل عمى تطكيٌر

 بدىية تساٌـ في الدفع بً لتحقيق األفضل أثىاء الهباراة. 
العاهة كالهركىة الخاصة، كبيف الهركىة االيجابية  يجب أف ىهيز بيف الهركىةأنكاع المركنة:  -ب

  كالهركىة السمبية.
عىدها تككف هكاىيزهات الهفاصل هتطكرة بشكل كاؼ هثل العهكد الفقرؼ :  المركنة العامة-1

 بهعىى قدرة الفرد عمى أداء حركات بهدػ كاسع في جهيع الهفاصل. 
فصل كاحد بهعىى القدرة عمى أداء الحركات فعىدها تككف الهركىة هتعمقة به :المركنة الخاصة-2

 بهدػ كاسع في اتجاٌات هعيىة طبقا لمىاحية الفىية الخاصة بىشاط رياضي هعيف.

فٍي قابمية الفرد عمى تحقيق حركة بىفسً، بهعىى إهكاىية الحصكؿ عمى  المركنة االيجابية :-3
اهمة عمى ٌذا الهفصل أقصى هدػ ههكف لحركة في الهفصل عمى حساب الهجهكعة العضمية الع

كالتي تقكـ بأداء تمؾ الحركة، أها الهركىة السمبية فىحصل عميٍا عف طريق قكػ خارجية كالزهيل 
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أك األدكات بهعىى إهكاىية الحصكؿ عمى أقصى هدػ ههكف لحركة ها في الهفصل عمى حساب 
)المكلى, تامر محسف إسماعيل، مكفق  قكة خارجية تقـك بأداء الحركة أك الهساعدة في أدائٍا.

 (108مجيد، صفحة 

كيهكف تىهية صفة الهركىة عف طريق التدريب اليكهي مبادئ كطرؽ تنمية المركنة:  -1-14-2
ـ الهبادغ كالطرؽ التي يجب احتراهٍا أثىاء التدريب عمى صفة  هف خبلؿ تهاريف اإلطالة كهف ٌأ

 الهركىة ىجد:
هركىة دكرا ٌاها في ترابط األداء الحركي كلذا يجب أف يككف ٌىاؾ ىكعا هف التىسيق تمعب ال -1

طالة العضبلت بشكل هىتظـ  في تهريىات تىهية الهركىة كخاصة التهريىات التي تزيد هف هطاطية كا 
 كلكافة الهجهكعات العضمية الهختمفة. 

كتدريبات الهركىة حيث أف القكة ال بد أف يككف ٌىاؾ ىكعا هف التىسيق بيف تدريبات القكة  -2
تساعد الفرد الرياضي عمى أف يصل إلى الهدػ الهطمكب لمحركة أؼ بالهركىة البلزهة، كال بد كأف 
يؤخذ في االعتبار الترابط بيف تهريىات زيادة هعدؿ قكة تىهية الهركىة. كلقد أكضح"ٌميف براىدت 

Hellen Brondt "ت ال تتأثر في حالة كثافة البرىاهج التدريبي في أبحاثً أف زيادة سعة أىسجة العضبل
)الخاص بزيادة هعدؿ القكة( حيث أىً ال بد كأف تككف الهركىة هحدكدة األداء )حد هعيف( فقط 

 كبطريقة آهىً كيرجع ذلؾ لقكة العضبلت.
أىً يهكف تىهية الهركىة لهفصل هعيف عف طريق تقكية  Fred.L كفريد Allen.J.Ryanرياف يرػ  -3

بلت الهضادة في ىكع العهل عمى الهفاصل )عضبلت تؤدؼ إلى ثىي الهفصل كأخرػ تؤدػ العض
إلى هد الهفصل( بىفس الىسبة كبىفس القكة كلك تـ تقكية هجهكعة هف العضبلت عمى حساب 
الهجهكعة األخرػ ألدػ ذلؾ إلى ىقص الهجاؿ الحركي لمهفصل في االتجاي الذؼ تعهل فيً 

 ة إلى أف الخهكؿ كعدـ الىشاط يؤدؼ إلى ىقص الهركىة لمهفاصلالعضمة الضعيفة، كاإلضاف
 .(156)حسنيف، صفحة 

 سنة: 17لالعبيف المياجميف في كرة القدـ تحت  المتطمبات الميارية ك الخططية  -1-15
التقىية التي سكؼ ىكتشف هتطمبات كرة القدـ الحديثة تبرز ىٍجا جديدا لمهفٍـك البيداغكجي لٍذي 

خبلؿ هختمف التعاريف ك الهفاٌيـ لهختمف الهؤلفيف  (Drissi،2003 77الصفحة )هف 
 .الهتخصصيف

يعد اإلعداد الهٍارؼ إحدػ كسائل تىفيذ خطط المعب فكل خطة تتطمب هٍارة أساسية أك أكثر 
لبلعب جيدا في الهٍارات لتىفيذٌا ، لذلؾ فاف إتقاف الهٍارات ضركرؼ لىجاح الخطط ، ككمها كاف ا
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تهكف هف أف يقـك بالتحركات الخططية هثاؿ ذلؾ البلعب الذؼ يريد أف يراكغ العبا هضادا ال 
يتهكف هف ذلؾ إال إذا لـ يكف يجيد الجرؼ بالكرة كهٍارة، كهثاؿ أخر تعتبر الهىاكالت إحدػ 

لدقة الهطمكبة إذا لـ يتقف الكسائل الخططية الٍجكهية الجهاعية التي ال يهكف تىفيذٌا بىجاح كبا
البلعب ضرب الكرة بالقدـ بهختمف الطرؽ كالبلعب الذؼ ال يتقف الهٍارات األساسية يضطر إلى 
أف يركز عمى الكرة كطريقة لعبٍا أكثر هها يركز عمى الىاحية الخططية كبذلؾ ال يستطيع أف 

يذي لمىاحية الخططية كفي يبلحع بدقة تحركات زهيمً أك خصهً في الهمعب هها يؤثر في دقة تىف
أصبح التدريب الحديث يقتضي أف  لذلؾالتهريف ال يهكف الفصل بيف الهٍارات كخطط المعب 

تعطى تهريىات هٍارية خططية فالبلعب يتدرب عمى التحركات في الهمعب كفقا لخطة فردية اك 
-226) زىير الخشاب، الصفحات  جهاعية كبىفس الكقت يتدرب عمى إتقاف الهٍارات األساسية

227). 
ذي التقىية ٌي كسيمة هكيفة، تٍدؼ إلى االقتصاد هف تعريف الميارة في كرة القدـ : -1-15-1 ٌك

الجٍد في حل اإلجراءات الحركية الىاتجة عف األكضاع الهتغيرة باستهرار هف المعبة هع األخذ 
 ,Döbler, Schnabel خاّصة ببلعب عمى اختبلؼ الهىصب الذؼ يشغمًبعيف لمقدرات البدىية ال
Thiess (1989). 

ٌي فف استخداـ الكرة لخدهة الفريق أك القدرة عمى السيطرة عمى جهيع الجسـ هباشرة عىد هرافقة 
 .Gaby(1992) الكرة أك القياـ بهختمف الهٍارات

عمى القدرات البدىية لبلعبيف بل يشهل كذلؾ  إف فكز أك اىٍزاـ أؼ فريق في كرة القدـ ال يعتهد فقط
التكتيكي -عمى قدرة البلعبيف في التعاهل هع الكرة، فكرة القدـ الحديثة تتطمب التحكـ التقىي

الهثالي، سكاء عمى الهستكػ الفردؼ أك الجهاعي، كتفرض تىكيع كهي لمحركات إضافة إلى كفاءة 
فالذكاء الجهاعي أهر بالغ األٌهية ك ال ، لعبة جهاعية  كبيرة ك فعالية في التىفيذ كها أف كرة القدـ

)  سيها هف الجاىب التكتيكي هف حيث تهركز البلعبيف أك القدرة عمى فٍـ ك تىفيذ هختمف الخطط
 .(1994بطرس رزؽ هللا، 

 المتطمبات الميارية : -1-15-2
كفقا لمهتطمبات الهٍارية  الخاصة بكرة القدـ، يعرؼ أيضا يرتبط اإلعداد الهٍارؼ كيتحدد        

باإلعداد التقىي أك الفىي ك يعىي كل اإلجراءات الهتبعة هف طرؼ الهدرب لغرض الكصكؿ 
 بالبلعب إلى الدقة ك اإلتقاف في أداء جهيع الهٍارات األساسية في كرة القدـ . 

ساسية بخبلؼ التهريىات كالهعمكهات يعىي اإلعداد الهٍارؼ اكتساب البلعبيف الهٍارات األ
 كالهعارؼ بٍدؼ التكصل إلى الدقة كاإلتقاف في األداء.
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كيقصد باإلعداد الهٍارؼ الفىي كل اإلجراءات التي يضعٍا الهدرب أك الهدرس كيقكـ بتىفيذٌا 
بٍدؼ تعميـ البلعب الهٍارات األساسية كالتدرج بٍا حتى يصل البلعب إلى أدائٍا بطريقة آلية 

 هقىىة تحت أؼ ظرؼ هف ظركؼ الهباراة .
الهٍارة بالكسيمة الهىاسبة لبلقتصاد في الجٍد  في تىفيذ الحركات الىاتجة عف  1989دكبمريعرؼ 

يـ ك صالح عبدي دمحم  (LESCANF.C ،2003) ىشاط كرة القدـ . كها يتفق كل هف هفتي إبرٌا
شراؼ جابر أف الهٍارا ت األساسية في كرة القدـ تعىي كل التحركات الضركرية بغرض هعيف في  كا 

، 2008) حسف السيد أبك عبده,،  إطار كرة القدـ،سكاء كاىت ٌذي الحركات بالكرة أك بدكف كرة
 .(18 17صفحة 

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 
 

   
 
 

: الميارات األساسية في كرة القدـ  20الشكل رقـ  

 الميارات األساسية 

جمةالميا  

 الكثب

 الخداع ك التمكيو

 الجري ك تغيير االتجاه

 الميارات األساسية بالكرة

 ضرب الكرة بالرأس

 ادلراوغة

 رمية التماس

 اجلري ابلكرة

 الميارات األساسية بدكف كرة

 السيطرة عمى الكرة

 ضرب الكرة

 حراسة المرمى
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 الميارات األساسية بدكف كرة : -1-15-2-1
ـ ٌذي       تعرؼ بالحركات التي يقكـ بٍا البلعب أثىاء الهباراة بدكف استعهاؿ الكرة ك هف ٌأ

الحركات هٍارة الجرؼ ك تغيير االتجاي سكاء كاف الجرؼ أهاهي أك جاىبي أك خمفي إضافة إلى 
 الجذع .هٍارة الكثب ك هٍارة التهكيً ك الخداع بالىظر ك ب

كتعتبر ٌذي الهٍارات األساسية بدكف كرة  أك الهٍارات البدىية هٍهة جدا عىد العبي كرة القدـ إذا 
هف زهف الهباراة أؼ أف البلعب يمهس  الكرة حكالي دقيقة  98 عمهىا أف يجرؼ بدكف كرة حكالي

 مهباراةهجهكع الكقت الهخصص ل( مف 1996) مكمبارتس( ،1988) دكبمر حسبثانية  150ى إؿ
(MOMBAERTS ،1996 16، صفحة). 
 ميارة الجري: -
تتهيز هٍارة جرؼ العب كرة القدـ بههيزات خاصة فخطكات تككف قصيرة دكف رفع الركبة لكي  

 تسهح لهركز ثقل الجسـ هف تسٍيل عهمية االستعهاؿ السريع لمكرة.
يرا أثىاء جريً، فٍك ال يجرؼ بإيقاع هىتظـ، ك إىها يغير هف إّف البلعب يغير هف سرعتً كث  

يتهيز ألف جرؼ البلعب يككف هتىكع  سرعتً باستهرار كفقا لهقتضيات تحركً في الهمعب
 هتر30إلى  5باالىطبلقات ، التسارع، الجرؼ بشدة عالية لهسافات تقدر في الغالب ها بيف 

(MOMBAERTS ،1996 16، صفحة) (LEDEUFF.H ،2002 13، صفحة). 
 :الكثب -

يتطمب ضرب الكرة بالرأس هقدرة عالية هف اإلتقاف ، إضافة إلى قدرتً عمى الكثب بطريقة      
ا، أك بعد سميهة لمكصكؿ إلى أقصى ارتفاع ههكف ، كقد يككف الكثب هف الكقكؼ أك هف الكثب جري

  . (16، صفحة MOMBAERTS ،1996) الجرؼ جاىبا أك إلى الخمف
 لخداع ك التمكيو:ا  -
ـ ها يتهيز بً العب كرة القدـ الحديثة ك ٌي القدرة عمى       تعتبر هٍارة الخداع ك التهكيً هف ٌأ

ة العبك الدفاع ك الٍجكـ ، فتغيير الهٍاجـ  أداء حركات الخداع بالجذع ك الرجميف ، ك يخص خاص
لسرعتً ك إتجاي جريً أك الخداع بأخذ خطكة جاىبا ثـ التحكؿ إلى الجٍة األخرػ يتطمب هىً أف 

، LESCANF.C) يككف  عمى جاىب كبير هف الرشاقة ك الهركىة ك التكافق العصبي العضمي
 . (9، صفحة 2003
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 الميارات األساسية بالكرة :  -1-15-2-2
 ك ٌي تشهل جهيع الحركات التي يقـك بٍا البلعب بالكرة أثىاء الهباراة.      

 : التحكـ في الكرة  -
ك يقصد بً تحكـ البلعب أك السيطرة عمى جهيع الكرات القادهة إليً سكاء كاىت أرضية أك   

 رة عمى الكرة إلى :عالية أك ىصف عالية ، ك يهكف تقسيـ السيط
 استالـ الكرة :  -أ

ك ٌي عبارة عف إخضاع الكرة إلى تحت السيطرة ك ذلؾ باإلضعاؼ هف سرعتٍا بإخضاع الجزء 
الهستخدـ في االستبلـ لمكرة ك سحبً بهجرد هبلهستٍا، ك األجزاء الهستخدهة في االستبلـ ٌي : 

 (54ة ، صفح 2005)جابر، 
 باطف القدـ - كجً القدـ - خارج القدـ
 كتـ الكرة :  -ب

ي عبارة عف إخضاع كل كرة تأتي البلعب باستخداـ األرض كعاهل يساعد هع الجزء الهراد كتـ  ٌك
 الكرة بً في السيطرة عميً.

 : تىقسـ الهٍارة إلى

 كتـ الكرة بباطف القدـ -                 
 لكرة بباطف القدـ كتـ ا -                 
 كتـ الكرة بخارج القدـ -                 

 امتصاص الكرة : -ج

ك ٌي عبارة عف إخضاع كل كرة عالية أك ٌابطة تحت السيطرة ك ذلؾ عف طريق اهتصاص    
سرعتٍا برفع الجزء الهستخدـ في عهمية االهتصاص  إلى أقصى ىقطة ههكىة الستقباؿ الكرة ك 

اهتصاص الكرة بكجً القدـ األهاـ رض ك يهكف اهتصاص الكرة باستخداـ : الٍبكط بٍا إلى األ
  اهتصاص   اهتصاص الكرة بباطف القدـ   الكرة بأعمى الفخذ

إف ضرب الكرة ٌي عهمية ىاتجة عف حركة جهيع أعضاء الجسـ، ك كىتيجة لحركة عضبلت      
 يق الساؽ الضاربة.الجذع تىتقل القكة الكاهىة في عضبلت الجسـ إلى القدـ عف طر 

تستعهل هٍارة ضرب الكرة بالقدـ لغرضيف أساسييف ،أكلٍها التهرير ك الهىاكلة بيف البلعبيف ك      
ثاىيا لمتصكيب في الهرهى لمتسجيل ، كها تستخدـ أحياىا في إبعاد الكرة  عىد التٍديد هف طرؼ 
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لجزاء ك الضربات الحرة الخصـ دكف أف ىىسى استعهالٍا في تىفيذ الضربات الخاصة كضربة ا
 .(5، صفحة 1989)حنفي محمكد مختار ك مفتي إبراىيـ، 

 
 يهكف أف تؤدػ الكرة بعدة طرؽ :   

 الكرة بكجً القدـ ضرب   .  
 ضرب الكرة بداخل القدـ   
 ضرب    الكرة بخارج القدـ 
 ضرب الكرة بهقدهة القدـ  
 قدـضرب الكرة بكعب ال 

 (41، صفحة  1980)مختار،  تنقسـ التمريرات مف حيث الطكؿ إلى:  
  التهريرات القصيرة 
  التهريرات الهتكسطة 
 التهريرات الطكيمة 

 ك تنقسـ  التمريرات مف حيث االرتفاع إلى :  
  التهريرات العالية 
  التهريرات الىصف عالية 
  ضيةالتهريرات األر 

 الجري بالكرة : -
تعرؼ هٍارة  الجرؼ بالكرة بفف استخداـ أجزاء القدـ في دحرجة الكرة عمى األرض ك             

 بيف سرعة الجرؼ ك الكتـ بالكرة  ٌي تحت سيطرة البلعب ، حيث تتطمب حسف التصرؼ ك التكافق
رير الكرة إلى الزهيل، أك كيمجأ البلعب إلى استعهاؿ ٌذي الهٍارة في حالة عدـ كجكد فرصة لته 

عىدها يريد البلعب جذب هدافع إلبعادي عف هىطقة التغطية، كها يستخدـ الجرؼ بالكرة أثىاء التقدـ 
 كاستغبلؿ الهسافات الخالية، الجرؼ بالكرة يتـ بثبلث طرؽ حسب الجزء الهستخدـ هف القدـ

 .(47، صفحة 2008)أبكعبده، 
 الجرؼ بالكرة بالجزء الخارجي هف القدـ. .1
 الجرؼ بالكرة بالجزء الداخمي هف القدـ. .2
 الجرؼ بالكرة بكجً القدـ. .3
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 المراكغة : -
الهراكغة  أك الخداع بالكرة ٌي الكسيمة التي تجعل الخصـ يتكقع حركة البلعب تكقعا خاطئا       

طئة هها يسهح لبلعب الذؼ قاـ بالخداع كبذلؾ تككف استجابة الخصـ لحركة البلعب استجابة خا
أف يككف لديً الكقت ك الهساحة في الهمعب المذاف يهكىاىً هف التصرؼ الخططي بأسمكب جيد 

 .(150، صفحة  1980)مختار، 
ـ الهٍارات األساسية يستخدهٍا البلعب الهٍاجـ في األكقات التي يككف فيٍا  هحاصرا  هف ٌأ

بهدافع كال يستطيع تهرير الكرة إلى زهبلئً، كها تعتبر كسيمة لتهكيً الخصـ يجعمً يتكقع حركة 
البلعب تكقعا خاطئا، كبالتالي تككف االستجابة بالىسبة لحركة البلعب الحقيقية استجابة خاطئة، 

د، كتكقف الهراكغة هها يسهح لمهٍاجـ بتفادؼ الهدافعيف كاستغبلؿ الكرة في بىاء الٍجكـ بشكل جي
 .(200 187، صفحة 1984)محمكد،  الجيدة كالىاجحة عمى قدرة البلعب الفردية

 ضرب الكرة بالرأس: -
ضرب الكرة بالرأس هف الهٍارات األساسية الٍاهة في كرة القدـ، فهٍارة ضرب الكرة بالرأس         

كالتصكيت، التسديد ىحك الهرهى، أك التهرير كتبادؿ الكرات بيف الفريق أك  تستخدـ لعدة أغراض
بعاد الخطر، كتتـ ٌذي العهمية بشكميف أساسيف، ضرب الكرة بالرأس هف  الدفاع عف الهرهى كا 
 الثبات أؼ البلعب هتصل باألرض أك ضرب الكرة بالرأس بعد االرتقاء أؼ كالبلعب في الٍكاء

 .(91، صفحة  2009)مرسي، 
 رمية التماس: -

رهية التهاس هف الهٍارات التي يجب عمى كل العب أف يحسف تىفيذٌا كذلؾ عىدها  
تتجاكز الكرة الخط الجاىبي لمهمعب، سكاء كاىت عالية في الٍكاء أك عمى األرض لذا يجب إعادتٍا 

ط كبأؼ اتجاي، كعمى البلعب أدائٍا باحتراـ القكاعد إلى الداخل هف الىقطة التي اجتازت فيٍا الخ
  (32، صفحة 1998)دمحم،  التالية:

 أف يككف البلعب هقاببل لمهمعب. .1
 أف تككف القدهاف عمى الخط الجاىبي أك خارجً. .2
 عمى الراهي استخداـ كمتا يديً. .3
 قبة(.أف ترهى الكرة هف كراء الرأس )خمف الر  .4

تعتبر الكرة في المعب هباشرة بعد تىفيذ رهية التهاس إذا أصبحت هف الهٍارات التي يستعهمٍا 
الفريق لمٍجـك الهباغت إذ ال يستجكب التسمل هف رهية التهاس، كها أصبحت تستعهل شكل ركىية، 

 كذلؾ باستغبلؿ قدرات البلعب في رهيٍا ألبعد هسافة، كلكي تككف الرهية ىاجحة يجب:
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 ٍيئتٍا برجكع الجذع إلى الكراء.ت 
 .هسؾ بإحكاـ بتكزيع كل األصابع 

 ثىي حيكؼ لمذراعيف إلى فكؽ أهاهيا.  
 : المياجمة

يقصد بالهٍاجهة هحاكلة أخذ الكرة هف الخصـ كاالستحكاذ عميٍا في حالة حيازتً لٍا أك قطعٍا 
ف لمهدافع الهٍاجهة بعدة قبل الكصكؿ إليً، كتعتبر الهٍاجهة سبلح الهدافع ضد الهٍاجـ، كيهك

 طرؽ.
الهتكاتفة: أف يقـك الهدافع بإبعاد الخصـ الهستحكذ عمى الكرة باستعهاؿ ضربة الكتف كبطريقة  .1

 قاىكىية.
 قطع الكرة. .2
 الهٍاجهة األساسية كالجاىبية. .3
 الهٍاجهة هف الجاىب أك هف الخمف. .4

عاد الكرة عف الخصـ تٍدؼ الهٍاجهة إلى استخبلص البلعب الهدافع لمكرة هف الخصـ إلب
 الهستحكذ عميٍا،ك تشتيت الكرة هف بيف أرجل الخصـ،ك قطع الكرة قبل الكصكؿ إلى الخصـ

 .(46، صفحة  1996)شعالف إبراىيـ، عمرك أبك المجد، 
 المتطمبات التكتيكية أك الخططية لممياجميف:-1-16

تقاىٍا عهميا بالقدر اإلعداد الخططي ٌك إكساب ا لبلعب الهعمكهات كالهعارؼ كالقدرات الخططية كا 
 الكافي الذؼ يهكىً هف حسف التصرؼ في هختمف الهكاقف الهتعددة كالهتغيرة خبلؿ الهباراة

 .(101)إبراىيـ، صفحة 
القدـ، كها أىً جزء هف البىاء الهتكاهل  ك اإلعداد الخططي ٌك حمقة في سمسمة إعداد فريق كرة

لهراحل الحالة التدريبية، حيث يرفع هف هستكػ أداء البلعبيف لمهٍارات األساسية كيزيد هف لياقتٍـ 
 .(29، صفحة 2008)عبده،  البدىية باإلضافة إلى األثر التربكؼ كالىفسي عمى الفريق

التكتيؾ بالتصرؼ العقبلىي الذؼ يخضع لمقدرات الحقيقية لمرياضي ك حسب  (1993ينيؾ )فايعرؼ 
 الهىافس ككذلؾ حسب الظركؼ الخارجية لمهىافسة الرياضية سكاء كاىت فردية أك جهاعية .

فيعرفكف اإلعداد الخططي بهجهكعة هف التصرفات الفردية ك الجهاعية ك   ( 1989) دكبمر ،تياس ، شنابل أما
ختمف الحركات التي يقكـ بٍا  البلعبيف أثىاء الهىافسة  هع األخذ باالعتبار الهىافس ك سمككات  ه

)جبالي  الزهبلء ك قكاىيف المعب إضافًة إلى الظركؼ الخارجية لمحصكؿ عمى أفضل ىتيجة ههكىة
 .(83-82، الصفحات 2001عكيس، 
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 :ب إلىتقسـ خطط المع
 خطط المعب الدفاعية     -ب-خطط المعب اليجكمية        -أ -
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 اليجـك المنظـ 

 اليجـك المضاد

: أقساـ خطط المعب في كرة القدـ )دكبمر 21الشكل رقـ 
1988)  
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 خطط المعب اليجكمية :-1-16-1
ك ٌي هجهكعة هف الخطط الهستعهمة في الٍجكـ لخمق الفرص ك تسجيل األٌداؼ، ك تىقسـ   

 :ٌذي الخطط إلى
 : كتىقسـ إلىطط اليجكمية الجماعية: الخ-1-16-1-1
ٌك الٍجكـ السريع هف حالة الدفاع إلى حالة الٍجكـ ك تستعهل   اليجـك السريع أك المضاد:-1

في الغالب عىد استعادة الكرة ك االىطبلؽ في هفاجئة الخصـ الذؼ يككف في حالة تىظيـ  غير 
 : هتكازف لدفاعً ك يرتكز ٌذا الىكع هف الٍجكـ عمى ها يمي

 ػ  المعب ىحك األهاـ ك بأقصى سرعة ههكىة .
 ػ استعهاؿ أقل عدد هف التهريرات .

 ػ التحرؾ السريع لمهٍاجهيف.
 ػ العهل عمى هساىدة الهٍاجهيف

 ػ االعتهاد عمى التهريرات الطكيمة بالدرجة األكلى .
 اليجـك المنظـ أك المبني: -2 

بىاء المعب عف طريق التهريرات القصيرة ك  يتهيز الٍجكـ الهىظـ أك الٍجكـ  الهبىي بعهمية
يهر بهرحمتيف أساسيتيف أكال .  الهتكسطة ، أؼ االستحكاذ عمى الكرة هف طرؼ جهيع البلعبيف

التهركز الجيد   البلعبيف ثـ االىطبلؽ في الٍجهات باالعتهاد عمى الهٍارات التقىك تكتيكية  
 هىافس التهريرات ، تبادؿ الهراكز ، التحرر هف قبضة ال

 الخطط اليجكمية الفردية : -3   
ي جهيع الحركات ك التصرفات التي يقكـ بٍا البلعب داخل الرسـ التكتيكي الهتبع هف طرؼ  ٌك

 . الفريق
ـ كسائل تىفيذ الخطط الٍجكهية الفردية :       هف ٌأ

 ػ الجرؼ بالكرة     
 ػ  الهراكغة         
 ػ التصكيب        
 كرة أك بدكف كرةػ  التهكيً بال    

" كيتطمب لعب الفريق ضركرة تطبيق خطط ٌجكهية كدفاعية تخطط لمهكاقف الخاصة حسب 
هقتضيات سير المعب، كتحتاج بعض األلعاب إلى هراكز هحددة لبلعبيف تستمـز كاجبات كهٍارات 
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خاصة لكل هركز، بيىها تتكاجد العاب ال تتطمب هراكز تخصصية لبلعبيف هها يستكجب هعرفة 
 البلعب لهٍاـ الهركز الذؼ يشغمً في كل هكقف هف هكاقف المعب "

 . (145، صفحة 2000) المكلى،مكفق مجيد،  
 

( إلى ها يأتي   -:كتىقسـ خطط المعب الٍجكهية )خطط الٍجـك
 خطط المعب الٍجكهية الفردية . -
 خطط المعب الٍجكهية الجهاعية . -

 ( يكضح ذلؾ: 22) رقـ عب الٍجكهية الفرقية . كالهخططخطط الم

(:  يبيف خطط المعب اليػػػػػػجػػػكم22شكل رقـ  ية )خطط اليجـك
 

 خطط المعب اليجكمية الفردية  -1-16-2
ي تمؾ الحركات كالهٍارات التي يقـك بٍا البلعب بهفردي لبلشتراؾ في الخطة الجهاعية ، كقكة  ٌك
البلعب في الخطط تؤدؼ بالتالي إلى تقكية الخطط الجهاعية إذ تعتهد عمى كفاءة البلعب في أداء 

.  كيطمق (152، صفحة 1999)الخشاب،زىير قاسـ،   ؿ الهباراةالكاجبات الفىية كالخططية خبل
العهل الفردؼ عمى ها يؤديً البلعب هف هٍارات المعب بهفردي هستقبل عف أعضاء الفريق كالتي 

 (92)إسماعيل طو كآخركف، صفحة  . غالبا ها تككف جزءا هف الخطط الجهاعية ك الفرقية

 اليجكـ الفردي
 الدحرجة )المراكغة( .1
 الخداع التمكيو  .2
 التيديف   .3

 اليجكـ الجماعي 
 المناكالت  .1
استقباؿ الكرة )السيطرة عمى  .2

 الكرة( .
 الجري الحر كتبادؿ المراكز  .3
 

 

 

 

 

 اليجكـ الفريقي
 أسس المعب اليجكمي  .1
 أسمكب المعب  .2
 ل اليجكـ مراح .3
 اإلسناد في اليجـك   .4
اليجـك في حالة العدد الزائد أك  .5

 الناقص لمفريق 
 المعب ضد مصيدة التسمل  .6
 باص(-المناكلة المرتدة )الدبل .7
اليجـك السريع كالبطيء لمفريق  .8

 )االختراؽ(
الكاجبات الخططية لالعبيف مف  .9

 الجانب اليجكمي .
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هها سبق يتضح أف المعب الٍجكهي الفردؼ يمعب دكرا كبيرا في ىجاح المعب الجهاعي ، فعمى 
الرغـ هف أف خطط لعب كرة القدـ الحديثة تؤكد عمى المعب الجهاعي إال أف قدرات كهٍارات 

ٌك األساس في المعب الٍجكهي البلعب الفردية كالتصرؼ الخططي السميـ في هكاقف المعب 
حراز ٌدؼ في  الجهاعي كالذؼ بدكري يفسح الهجاؿ لبلعبيف لمكصكؿ إلى هرهى الهىافس بىجاح كا 
ـ العب في الهمعب كال يهكف تسجيل  هرهاٌـ ، " إف البلعب الهٍاجـ الهستحكذ عمى الكرة ٌك ٌأ

ستفادة القصكػ هف الكرة عىد ٌدؼ إال إذا كاف الهٍاجـ هستحكذا عمى الكرة ، كعمى ذلؾ يجب اال
االستحكاذ عميٍا هع هحاكلة عدـ فقداىٍا حتى يتهكف البلعب أك زهيل لً هف الفريق هف التسديد 

 (130)حنفي محمكد مختار، صفحة عمى هرهى الهىافس. 

 خطط المعب اليجكمية الجماعية : -1-16-3

رة عف جزيئات عهل فردؼ تختمف باختبلؼ كاجبات هراكز المعب داخل الهمعب كتعرؼ بأىٍا عبا
ك الكصكؿ لمهرهى لمتصكيب بحرية )زىير قاسـ  حيث تتكاهل ٌذي الكاجبات لتحقيق ٌدؼ ٌك

 .كيجب أف يكضع في االعتبار أف المعب الهشترؾ هف الكسائل(87، صفحة 1999الخشاب، 
الٍاهة الفعالة هف اجل احتفاظ الفريق بالكرة كالقياـ بالٍجـك كتىاسب الفكر األساسي الجهاعي لمعب 
كرة القدـ حيث ال كجكد لكياف المعب بدكف تككيىات كبذلؾ كاف المعب الهشترؾ احد العكاهل الٍاهة 

فاح كالهثابرة كاإلرادة لمعب .إف الترابط كاالىسجاـ بيف البلعبيف فضبل عف تهتع البلعب الهٍاجـ بالك
القكية في هحاكلة التحرر كاإلفبلت هف ضغط الهىافسيف كأداء الكاجبات الخططية الٍجكهية هع 
باقي الزهبلء كها تقتضيً ٌذي الخطط هف تفكير خططي بهكاقف المعب الهتغيرة كتقدير سميـ لقكة 

ي ىجاح الخطة الجهاعية " اف دفاع الهىافسيف تعد هف العكاهل األساسية التي تمعب دكرا كبيرا ف
العكاهل األساسية التي تمعب دكرا كبيرا في ىجاح الخطة الجهاعية ٌي الهٍارات الفردية لبلعبيف 

)ككنزة الفريد،   كالذكاء الهيداىي الىابع هف الخبرة الهتراكهة خبلؿ الهشاركة في الهباريات كالتدريب

 . (109صفحة 
 خطط المعب اليجكمية الفرقية :-1 

ا بهساحات كبيرة هف  ي " الخطط التي يشترؾ في أداءٌا عدد كبير هف البلعبيف، كيرتبط أداٌؤ ٌك
تقاىٍا ٌك الهحدد األساسي لتهاسؾ ٌجكـ الفريق بغض الىظر عف ىجاحً أك فشمً أؼ أف  الهمعب كا 

ىٍاء الٍجهات إتقاف العبي الفريق لٍذي الخطط األساسية يهكى ٍـ هف تىفيذ بدء كبىاء كتطكير كا 
ي " عهمية اشتراؾ جهيع العبي الفريق في الخطط الٍجكهية ضهف  بصكرة أسٍل كفاعمية اكبر ، ٌك
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-254، الصفحات 2005)قاسـ لزاـ صبر كآخركف،  إطار خطة جهاعية هرسكهة كهطبقة سابقا " .
255) 

 2- :  العمق في اليجـك
ي الخطة التي تٍتـ بصكرة هباشرة بتكزيع البلعبيف في الهمعب بصكرة تتيح فرصا هتعددة  ٌك
ا إلى أؼ هىٍـ في سٍكلة كيسر كيىتج عف ذلؾ  كهتىكعة لبلعب الهستحكذ عمى الكرة كباف يهرٌر

شكاؿ رباعية كخهاسية بيف بعض البلعبيف كبعضٍـ كعهق الفري ق يعىي اىتشار تككيف هثمثات كا 
 البلعبيف بطكؿ الهمعب.

 :  االختراؽ في اليجـك-3

إف الٍدؼ األساس ألؼ فريق عىد اهتبلكً لمكرة ٌك اختراؽ هرهى الهىافسيف كلف يأتي ذلؾ إال هف 
ـ األسمحة الخططية لتحقيق ٌذا  خبلؿ االستغبلؿ السميـ لمهٍارات األساسية كيعتبر التهرير هف ٌأ

لتهرير اختراقي في حالة ها استطاعت أف تتخطى عددا هف الهدافعيف في الٍدؼ ، كيطمق عمى ا
كقت كاحد ،كهف الهبلحع أف كثير هف البلعبيف تككف أهاهٍـ فرصة ألداء التهرير اختراقي إال أىٍـ 
يفضمكف التهريرات التي تتصف باألهاف الزائد ، هها يضيع عمى الفريق فرصا لبىاء ٌجهات ذات 

 .(256، صفحة 2005)قاسـ لزاـ صبر كآخركف،   ريق الهىافستأثير قكؼ عمى الف

 االتساع في اليجـك )تكسيع جبية اليجـك (: -4

كيعىي " الهدػ الذؼ يتكزع فيً العبك الفريق ككل بعرض الهمعب كالهسافات العرضية بيف 
عة هف هجهكعات المعب الهختمفة ككذلؾ اتساع البلعبيف كتىاسبٍا هع العهق الهطمكب لكل هجهك 

المعب عمى الجىاحيف الخطة األكلى لمتغمب عمى التكتل الدفاعي أهاـ الهرهى  الفريق" ، " كيعد
كيجب عمى الهدرب أف يعطي الكقت الكافي لبلعبيف الذيف سيمعبكف في هىطقة الجىاح لمتدريب 

اخل هىطقة الجزاء كال تذٌب في أؼ اتجاي غير عمى ركل الكرة بدقة لتسقط في األهاكف الهحددة د
 هحدد " .

 5-:   (2000) المكلى،مكفق مجيد،  اإلسناد )المساعدة( في اليجـك

كتعىي هعاكىة العب لزهيمً الهستحكذ عمى الكرة لهساعدتً عىد المزكـ عمى أف يككف في أهكاف 
الكرة إليً ". إف الغرض األساسي هف اإلسىاد في الٍجكـ أكال  البلعب الهستحكذ عمى الكرة تهرير

تخفيف الضغط عمى البلعب الذؼ هعً الكرة ككضع البلعب الساىد في حالة استعداد ألداء هٍهة 
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ىاؾ عىصر يؤثراف في كفاءة اإلسىاد ٌها  قد ال يتهكف البلعب الهستحكذ عمى الكرة القياـ بٍا ٌك
 زاكية السىد، كهسافة السىد.

   (285، صفحة 1991)صباح رضا جبر كآخركف،  اثناف(: –المناكلة المرتدة )كاحد  
ذي التهريرة تعرؼ باسـ  ي خطة سٍمة التىفيذ كهعركفة هىذ عٍد طكيل في كرة القدـ ، ٌك  (2-1)ٌك

الهمعب الٍجكهي  (1/3)ٍا في ، تستخدـ ٌذي التهريرة في جهيع أرجاء الهمعب إال أف استخداه
هية خاصة الختراؽ الدفاع الهتكتل ، كتمعب دكرا ٌاها في كسر هصيدة التسمل  يضفي عميٍا ٌأ

هٍاجـ ضد  (2)عىدها يمجا إليٍا الهدافعكف ، كتستخدـ عىدها يككف الهكقف الٍجكهي الهباشر 
 .(2)ضد  (2)هدافع ، كها تستخدـ أيضا عىدها يككف الهكقف  (1)
 جري الحر كتبادؿ المراكز: ال-6

كيعىي الجرؼ الحر جرؼ البلعبيف الهٍاجهيف الستغبلؿ الهساحات الخالية الهكجكدة فعبل بيف 
ذا يبدك كاضحا حيىها يخفف الفريق الهدافع الضغط عمى  الهدافعيف دكف تقيد بهركز هعيف ، ٌك

ـ في ىفس الكقت كفي الهٍاجهيف ، أها عهمية تبادؿ الهراكز فٍي تبادؿ العبيف أك أكثر ه راكٌز
 تكقيت كاحد بٍدؼ الٍركب هف الرقابة ألكثر هف العب في ىفس الكقت كخمق فرص لمتهرير.

 خطط خمق المساحات الخالية كاستغالليا: -7-

كمها زاد الهساحة الخالية التي يتحرؾ فيٍا الهٍاجـ كمها زاد الكقت الهتاح لً في التصرؼ 
هكاف التصرؼ السميـ بٍا كالعكس صحيح ، كتٍدؼ خطط المعب  بالكرة ، ككمها زادت احتهاالت كا 

الحديثة في كرة القدـ إلى زيادة عدد البلعبيف الهشتركيف في الدفاع حيىها يفقد الفريق الكرة بٍدؼ 
ضهاف فاعمية الدفاع بتطبيق الهساحات الخالية بيف الهدافعيف لتصعيب هٍهة الهٍاجهيف لذلؾ كاف 

يعهل الهٍاجهيف عمى خمق هساحات خالية يهكف هف خبللٍا اختراؽ الحاجز هف الهٍـ ٌجكهيا أف 
 الدفاعي. 

كيجب هبلحظة أف خطط خمق الهساحات الخالية كاستغبللٍا ال تىفذ بفاعمية إال في حالة ضغط 
 الهدافعيف عمى الهٍاجهيف ضغطا شديدا.

 الزيادة العددية في منطقة الكرة: -8-

كاجبات الدفاعية عمى البلعبيف الهدافعيف كتتـ باشتراؾ العب أك ٌدؼ ٌذي الخطة إلى تصعيب ال
 أكثر هف البلعبيف الهٍاجهيف في هكقف يككف فيً عدد البلعبيف الهدافعيف كالهٍاجهيف هتساكيا.
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تؤدؼ زيادة عدد الهٍاجهيف عمى عدد الهدافعيف في هىطقة كجكد الكرة إلى تصعيب الكاجبات 
لهدافعيف إذ تتكزع عميٍـ أعباء إضافية فتتشعب الكاجبات كيهكف هف الدفاعية الهمقاة عمى عاتق ا

 خبللٍا تىفيذ ٌجـك أكثر فاعمية.
 
 خطط الحاالت الثابتة اليجكمية: -9

كيقصد بٍا " كل الضربات الحرة )الهباشرة كغير الهباشرة( كالضربات الركىية كرهيات التهاس 
 لتي تحتسب لصالح الفريق.كضربات الجزاء كضربات الهرهى كضربة البداية كا

 الضربات الحرة المباشرة كغير المباشرة: -10
لقد أصبحت الخطط الكاجب إتباعٍا أثىاء تىفيذ ٌذي الضربات هٍهة جدا كذلؾ لمفائدة الكبيرة التي 
هف الههكف أف يحصل عميٍا الفريق عىد تىفيذي ٌذي الضربات هف داخل هىطقة الجزاء أك الهىاطق 

 (1999)زىير قاسـ الخشاب كآخركف،  الهحيطة بٍا
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 :خالصة

إّف قياس الهتغيرات البدىية كالفسيكلكجية كالقياسات الهكرفكلكجية خبلؿ الهىافسات عمى حسب 
هراكز المعب كها أثىاء التدريب إضافة إلى الجاىب الهٍارؼ الخططي قد آثار في اآلكىة األخيرة 

ته اها كبيرا في البحكث التطبيقية في كرة القدـ كالرصد العمهي لمعهمية التدريبية. ، أدت إلى تقارير ٌا
دراجٍا في العديد هف  عف ىتائج تـ جهعٍا، حيث تـ طرحٍا كهىاقشتٍا خبلؿ الهمتقيات الدكلية كا 

كفر فرصة جيدة الهىشكرات ك جهع البياىات الخاصة بالهؤشرات كالهعايير الهثالية خبلؿ الهىافسة ي
لدراسة كتحديد الهتغيرات الٍاهة التي تهيز فئات الفىية هف العبي كرة القدـ كتعهل عمى تحديد 
الهعايير الهثالية لتكجيً البلعبيف عمى حسب القدرات ىحك هختمف هراكز لمكصكؿ إلى أسهى 

 درجات اإلىجاز الرياضي.
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 : تمييد

حك هراكز البلعب ٌك الخطكة األكلى ىحك الكصكؿ إلى هستكػ أفضل، إف التكجيً الهىاسب ى
لذلؾ اتجً الهتخصصكف في األىشطة الرياضية الهختمفة كبالخصكص في هجاؿ كرة القدـ إلى 
هحاكلة تحديد الهكاصفات الضركرية الخاصة بكل هركز عمى حدػ ، ألّف عهمية التكجيً الجيد 

ـ لت ـ عمى حسب الهىصب الذؼ يشغمكىً.لمىاشئيف يككف في بداية هشكاٌر  طكيٌر
تهاها كبيرا في السىكات األخيرة، ألىٍا  ـ الهكضكعات التي القت ٌا كها تعد هشكمة التكجيً هف ٌأ
تستٍدؼ في الهقاـ األكؿ االختيار األفضل ىحك الهىصب الهىاسب عمى أهل الكصكؿ إلى 

 مية كالدكلية.الفكز بالبطكالت الهح هستكيات عميا لتحقيق ىتائج هرضية ك
كظٍرت الحاجة إلى عهمية التكجيً ىتيجة كجكد فركؽ فردية بيف األفراد في جهيع الجكاىب 

ك هٍارية .......الخ، هها يستكجب اختيار أفضل  البدىية الفسيكلكجية  ك العقمية ك الىفسية 
أك كسط الهيداف  األفراد الذيف تتكفر فيٍـ الجكاىب الهختمفة الهىاسبة لمهركز هىاسب سكاء الدفاع

 أك الٍجكـ. 
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 المعايير:-2

أّف الهعايير ٌي أفضل أىكاع الهستكيات التي تىشأ بكاسطة  (verducci،1990) يرػ فرد كسي 
جهع درجات لعدد كبير هف األفراد يككىكا هتشابٍيف في السف كالجىس كالهقدرة ، باإلضافة إلى 

دـ فيً الهعايير ، ثـ تحمل ٌذي البياىات بالطرؽ بعض الصفات الهتعمقة بالهكضكع الذؼ ستستخ
 (13، صفحة Verducci ،1990)اإلحصائية حتى ىحصل في الىٍاية عمى هستكيات هعيارية. 

 بالهقاييس الهعيارية كالتي تعىي الهستكػ الفعمي )أك الهكجكد( لدػ األفراد.  1998كيعرفٍا الٍزاع 
ك ها يتخذ أساس لمهقارىة ،  (193، صفحة 1998)دمحم،  كتعىي كمهة هعيار الهكياؿ أك الهيزاف ٌك

ك الهعايير تهدىا بهعمكهات عف الهختبريف لكي ىفٍـ ىتائج أدائٍـ الفعمي  كتجهع عمى هعايير
ىفس عيىة التقىيف التي كضعت لٍـ تمؾ بالىسبة لىتائج زهبلئٍـ عمى ىفس االختبار بهقارىتٍـ ب

  (225، صفحة 2003)السيد،  الجداكؿ الهعيارية.
كها يهكف أف تعرؼ الهعايير عمى أّىٍا جداكؿ تستخدـ لتفسير درجات االختبار حيث يستطيع 

الهختبريف في الهستكػ الهتكسط أك  الهعمـ أك الهدرب استخداـ تمؾ الهعايير لهعرفة درجات األفراد
 ها يفكؽ الهتكسط أك ها دكف الهتكسط بالىسبة لعيىة التقىيف الهستخدهة في بىاء الهعايير.

  (225، صفحة 2003)السيد،  أنكاع المعايير كفقا  لمتحميل اإلحصائي ما يمي :-2-1

 الدرجة التائية )ت(. -
 )ز(. الدرجة -
 الهئيىيات أك الهئيىية. -
 التساعيات.  -

كتصىف الهعايير عاهة إلى عّدة أىكاع ، فقد يتـ التصىيف كفقًا لمجىس كهعيار لمبىيف كأخرػ لمبىات 
، كقد تصىف كفقًا لمسف كهعيار لمصغار كأخرػ لمكبار ، كفي الهجاؿ التعميهي إلى هعايير لمهرحمة 

مثاىكية كالجاهعية كقد تصىف كفقا لمهستكيات الهٍارية ك الحالة االبتدائية كأخرػ لمهتكسطة كأخرػ ل
تدريبية إلى هعايير لمهبتدئيف كأخرػ لمهستكيات الهتكسطة كالثالثة لمهستكيات العالية ، كقد تصىف 
كفقًا لطبيعة األسمكب اإلحصائي الهستخدـ في إعداد ٌذي الهعايير فقد تستخدـ الدرجات التائية أك 

  (56 55، صفحة 1992)ثائر،  ىية إلى غير ذلؾ هف الدرجات.الدرجات الهئي
كتعتبر الدرجة الهئيىية هف أكثر الدرجات استخداهًا في التربية الرياضية ، كتستخدـ الهئيىيات في 

ىفسً بهستكػ أقراىً عمى  بىاء الهعايير ألّىٍا تكفر فرصًا كافية لتفسير درجات أؼ فرد عىدها يقارف 
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إلى هائة هستكػ كتعبر الدرجة الهئيىية األفراد الهستكػ الهحمي أك القكهي ، إّف الهعيار الهئيىي يقسـ 
عف الىسبة الهئكية لعدد األفراد هف عيىة التقىيف الذيف يقعكف دكف درجة خاـ هعيىة ، فالفرد الذؼ 

( هف أفراد %80تً الخاـ أعمى هف هستكػ الدرجات )( هثبًل يعىي أف درج80تقابل درجتً الهئيىية )
  (213 194، صفحة 1988)ناصر،  ( هف أفراد العيىة.%20العيىة كأقل هف هستكػ الدرجات )

 أىمية المعايير :-2-3

الخاـ هختمفة في  إّف الدرجات الهعيارية تجعل كحدات القياس هكحدة بعد أف كاىت في درجات
كحدات قياسٍا هها يساعد في إعطاء الفرد الهختبر درجة كمّية تهثل هجهكع ها حصل عميً في كل 

أّىٍا ذات آلية عهمية لتقكيـ  2000ركزتش كآخركف، هف الهفردات )بطارية اختبار( حيث يرػ 
تقييـ البرىاهج التدريبي األداء البدىي ك الهٍارؼ لبلعبي كرة القدـ كها أّىٍا عاهل هساعد لمهدرب ل

لمدرجة الهعيارية القدرة في تحديد هكاىة الفرد بيف  (73 72، صفحة 2003)دمحم ع.،  بهكضكعية.
هجهكعتً التي اشتقت لٍا الهعايير )هجتهع البحث( حيث أّف الهعيار يحدد هعىى لمدرجة التي 

 تبر.حصل عميٍا الفرد الهخ
هية الهعايير في أّىٍا تخبرىا عف كيفية أداء اآلخريف عمى االختبار فتكفر بذلؾ أساسًا  كتمخص ٌأ
لمهقارىة كذلؾ بتحكيل الدرجات الخاـ التي تـ الحصكؿ عميٍا إلى درجات هعيارية إلعطاء الىتائج 

  (73 72، صفحة 2003)دمحم ع.،  هعىى كداللة كاضحيف.
 أنكاع استخدامات المعايير في المجاؿ الرياضي:-2-4
 الهعايير القكهية هثل االختبار الدكلي لمياقة البدىية. -1
 الهعايير الخاّصة بالهجهكعة خاصة هثل الهعايير خاّصة بمعبة هعيىة أك بصف دراسي. -2

كتعتبر الهعايير األكثر عداًل  الهعايير الهحمية هثل الهعايير الخاّصة بهديىة هعيىة أك ىادؼ ،
  لتحديد الدرجات ٌي تمؾ الهعايير الهحمية.

)مفتي،  الهعايير الهدرسية هثل هقارىة أداء صف دراسي بالىسبة لؤلداء الكمي لمهدرسة. -3
1988) 

 شركط استخداـ المعايير :-2-5
 أف تككف الهعايير حديثة. -1
 ىاسبة لبلستخداـ ) الصبلحية ( .أف تككف الهعايير ه -2
 أف تككف الشركط الخاّصة بتطبيق االختبار كاضحة. -3
 أف تككف العيىة التقىيىية ههثمة لمهجتهع اإلحصائي . -4
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 كيشترط في عينة التقنيف الشركط اآلتية :

 أف تهثل عيىة التقىيف الهجتهع األصمي الهراد دراستً.
ات الفرد ال يهكف أف تستعهل لتكقع األداء في أّف اختبار  2005سيفنسكف ك درست ،حيث يرػ 

الهباريات في شكل حاسـ كذلؾ بسبب الطبيعة الهعقدة لؤلداء التىافسي في كرة القدـ ، لذلؾ فإّف 
إعداد الهعايير يتطمب تكفير عيىات كبيرة العدد ىسبيًا كتككف ههثمة لمهجتهع األصمي لمبحث تهثيبًل 

  (23-17، الصفحات Svensson ،2005) جيدًا.
كمها كبر حجـ العيىة )أؼ زاد عدد أفرادٌا( زاد االعتهاد عمى ىتائج إجراء االختبار عميٍا كحجـ 
العيىة يعتهد عمى حجـ الهجتهع األصمي هكضع الدراسة ، طبيعة االختبار كىكع الصفات الهقاسة 

هكاىات الباحث كهدػ تعاكف الج  ٍات األخرػ.، كا 
 أف يتساكػ هتكسط كتشتت أفراد العيىة هع هتكسط كتشتت أفراد الهجتهع األصمي.

كمها صغر حجـ القطاع هف حيث التجاىس كالهساحة كعدد األفراد الهراد قياسٍا تهكف الباحث 
 (27، صفحة 2003)دمحم ع.،  هف تهثيمً في عيىة كصدقت هعاييري.

 االنتقاء ك التكجيو الرياضي6-2-

 التكجيو الرياضي:1-6-2-

 تعريف التكجيو:2-6-1-1

، كالتكجيً ٌك البلعبالتكجيً ٌك تعييف االتجاي الهراد أخذي، بهعىى سير، دؿ فىقكؿ هػثبل: كجً  
ً هجهكعة هف الخدهات التي تٍدؼ إلى هساعدة الفرد عمى أف يفػٍـ هشاكمً ك أف يستغل إهكاىيات

هف ىاحية، ك إهكاىيات ٌذي البيئة هف ىاحية أخرػ، ك ٌذا ىتيجة فٍهً لىفسً كبيئتً، ك يختار 
 (03، صفحة 1968)زيداف.،  الطرؽ الهحققة لٍا بحكهة ك تعقل فيهكف بذلؾ هف حل هشاكمً.

 أىداؼ التكجيو : -2-6-1-2

 (505 504، صفحة 1992)جالؿ، ج أف التكجيً عاهة يٍدؼ إلى: بتحميل ٌذا التعريف ىستىت -
 .ًفٍـ الىفس عف طريق إدراكً لقدراتً، ك هٍاراتً ، ك استعداداتً ك هيكل 
 .فٍـ البيئة الهادية، ك االجتهاعية بها فيٍا هف إهكاىيات ك ىقائص 
 ت بيئتً.استغبلؿ إهكاىياتً ك إهكاىيا 
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 .داؼ في الحياة،  عمى أف تككف ٌذي األخيرة كاقعية يهكف تحقيقٍا  تحديد ٌأ
 .رسـ الخطط السميهة التي تؤدؼ بً إلى تحقيق ٌذي األٌداؼ 
 .التكيف هع ىفسً ك هجتهعً، ك التعاهل هعً بشكل فعمي 

 تىهية شخصية الفرد عف طريق الخدهات التي تدخل في برىاهج التكجيً هف اجل تحقيق 
 األٌداؼ الهرسكهة.

 التكجيو الرياضي: -2-6-1-3

بلت التي يهتمكٍا   ٌك هرحمة البحث ك الهبلحظة ، ك الذؼ يتضهف تحديد القدرات، ك الهٌؤ
مٍـ، ك تؤهف االستػقرار في ههارسة ىشػاط رياضي هعيف، ك الكصكؿ في  البلعبيف ك التي تٌؤ

 الهستقبل إلى أحسف الهستكيات.
تككف هتطمباتً أو يجب الىشاط ٌذا َ ىشاط رياضي هعيف الفرد إلى تكجيً  ٌَالتكجيً الرياضي 

التعريف يتطمب ٌذا ياضي حسب الرجيً فالتَ b.m.teplov 1961تتكافق هع قدرات الفرد *
 ىشاط يختاري .أي اتً هع رقدَ تكافق إهكاىياتً َ هف الفرد التبلئـ 

كها يتطمب عدة أشياء َ أٌداف الىشاط  بدىية تتهاشىالفرد لياقة كل ىشاط رياضي يتطمب هف 
الىفسية ....لٍذا فالتَجيً ، البدىية ، الفسيكلكجية الىفسية الهَرفَلَجية أخرػ هثل الحاجات 

اإلهكاىيات الهتكفرة لبلستجابة بأكبر الشخصية َ هبسطة الستعدادات في دراسة الرياضي يكهف 
تكجيً ٌَ فالتكجيً الرياضي  G.shonholrer1971)) قدر لهتطمبات االختصاص الرياضي.

دافً َ اختصاص بدىي هعيف حسب رغباتً إلى الفرد  يتـ ٌذا التكجيً َ طهكحً َ كتهاشيًا هع ٌأ
الىشاط الهختار َ الىفسية هع هتطمبات َ الهكرفكلكجية الفسيكلكجية َ بتكافق قدراتً البدىية 

 ها يصبكا إليً.إلى بٍذا يهكف أف يصل َ إهكاىيات بيئتً 
 أسس التكجيو الرياضي: -2-6-1-4

لمقياـ بعهمية التكجيً يستمـز لمهكجً التقيد بأسس هعيىة، تسهح لً بأداء ٌذي الػهٍاـ عمى أحسف  
ـ ٌذي  حػاؿ، ك بذلؾ يسهػح لمهكجً أك التمهػيذ بههارسة الرياضػة التي تىاسب قدراتً ، ك هف ٌأ

 األسس ىذكر: 
 
 
 
 



 معايير التكجيو نحك مركز اليجـك            الفصل الثاني   

 

 
80 

 

 األسس النفسية: -1
  (53، صفحة 1981)حسيف.، ألسس فيها يمي: تتمخص ٌذي ا 

  هراعاة إشباع حاجات الفرد في كل هرحمة هف هراحل الىهك، هع األخذ بعيف االعتبار هستكػ
 ىضجً ك األصكؿ الثقافية ، ك القيـ االجتهاعية التي ىشأ فيٍا.

 لفرد في رسـ طريقتً في الحياة، ك تعهيـ ها اعتبار عهمية التكجيً عهمية يستفيد هىٍا ا
اكتسبً هف خبرة هف الهكاقف الجديدة، ك التي تعترض سبيمً ك التحديات التي تتطمب حبل     ك 

 دراسة.
  هراعاة الشخصية اإلىساىية بصفة تاهة حيث جكاىب الشخصية الهختمفة تؤثر عمى بعضٍا

 البعض.
 األسس الفمسفية: -2

سا عمى فمسفة الهػسترشد فيػها يخص اتخاذ قرارات هستػقبمية، ك هعىى التكجيً يبدأ يستىد التكجيً أسا 
هف فرد ك يىتٍي إلى فرد آخر، ك لكىً ال يؤهف بفمسفة فردية هتطرفة ال تضع اعتبارا لمهجتهع، أؼ 
ال أف الفرد يحقق ذاتيتً، بهعىى أف ٌذا التكجيً يقكـ عمى هبدأ التربية الفردية، ك كظيفة الهكجً 

)حسيف.، االرشاد النفسي  تزيد تقديـ العكف الفىي الذؼ يساعد عمى تحقيق الغرض الذؼ رسهً الهرشد.

 (53ك التكجيو التربكي، صفحة 

 أىداؼ التكجيو :-2-6-1-5

داؼ كثيرة   ٌاهة يهكف تمخيصٍا فيها يمي :َ لمتكجيً ٌأ
 تحقيق الفرد لذاتو : –أ 
هكاىياتً قد تسٍل ا يركز الىفسي اإلرشاد الدافع َ لكو تعيق تحقيق ذلؾ أَ لدافع األساسي لمفرد كا 

هساعدة الفرد عمى تحقيق ذاتً هٍها كاىت اإلهكاىات الهكجكد عىدي بحيث يساعد الفرد قبل عمى 
هكاىياتً عمى التعرف عمى كل شيء  ى أقصتحقيق عمى هساعدتً عمى بعد ذلؾ يعهل َ قدراتً كا 

 إهكاىاتً.إليٍا تكصمً أو درجة يهكف 
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 ب: تحقيق التكافق : 
الفرد ال يقتصر يحتاجً إليً َ التَافق الذي كل هّىا بحاجة الهحيط َ هع التَافق ٌَ التكيف 

َ تربكية َ هف هٍىية هجاالت الحياة الهختمفة إّىها يشهل َ الجاىب كاحد هف جكاىب حياتً عمى 
بالتكافق يسهى ها َ ٌَ تكافقا هع ىفسً عمى الفرد أو يحقق شيء  ؿكؿ َ قبرياضية َ اجتهاعية 
 الشخصي .

 تحقيق الصحة النفسية :-ج
أٌداف عهمية آهاف فإّف هف َ ها تتضهىً هف سعادة الفرد الصحة الىفسية َ يتكفر لدػ لكي 

ع كهالهجتهع َ الهدرسة ضا عف أساليب تكيفً هع في الرهساعدتً دي إلى ذلك تؤاإلرشاد التي 
 ؿ الذؼ يختاري.العه
 تحسيف العممية التربكية-د

الهساجد َ الهراكز ، إو أكثر الهؤسسات التي تٍتن بالتَجيً ٌي الهدارس َ الىَادي الرياضية 
 الهبلئهة .الثقافية َ تحتاج ٌذي العهمية إلى تَفير الظرَف الىفسية 

تدريبيا، لٍا عمهيا َ ستعداد االلمهٍىة َ يتضهف االختيار الهىاسب  تحقيق التكافق الميني: -ق
 االجتهاعي َتحقيق التَافق  لً َ لمهجتهع .الهىاسب أي َضع الفرد الهىاسب في الهكاو 

َ هسايرة الهعايير االجتهاعية الهجتهع َ االلتزاـ بضكابط َ هع اآلخريف السعادة يتضهف تحقيق 
 االجتهاعية. الصحةتحقيق القين هها يؤدي إلى تعديل َ ، لخير الجهاعة ؿ العه

 صعكبات التكجيو الرياضي: -2-6-1-6

بلت، بحث كل  لبلعبيفهف الهشػاكل األساسية لمػتكجيً بالىسػبة  ميف تتهػثل في القابمػية ك الهٌؤ الهٌؤ
الىشاطات الرياضية تهتمؾ هتطمبات خاصة ك التي تختمف فيها بيىٍا، ك ىذكر هىٍا الهتطمبات 

الهكرفكلكجية، ك عىدها تتحقق ٌذي الهتطمبات تسهح بتكجيً التبلهيذ  البدىية، الىفسية، االجتهاعية ك
ميف لههارسة ىشاط رياضي.  الهعىييف، أؼ الهٌؤ

ك قد اتفق أخصائيكف في ٌذا الشأف عمى أف ٌىاؾ هجهكعة هف العكاهل الهشركطة كراثيا التي 
، ك بعض الخاصيات تؤخذ أك تحهل بىية الجسـ ك كذا التىسػيق الحركي ك االستػقرار العضكؼ 

 الىفسية لمتمهيذ.
بلت، ك القدرات الفردية هع جهيع الجكاىب التي يرجع حتها  فإف التكجيً الرياضي يدرس كل الهٌؤ

الذؼ يتهتع بطكؿ القاهة ك الصحة الجيدة يرغب في  فاالعبإلى هتطمبات الىشاط الرياضي، 
 ههارسة ىشاط رياضي أكثر هف الذؼ لً بىية ضعيفة.
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: فاف الخاصيات التي يهكف أف تككف فطرية ٌي الخاصيات  "TIPLOVتيبمكؼ "ك حسب 
بلت تككف عمى أساس تطكير القدرات، ك لكف  التشريحية، ك الفسيكلكجية، ك ٌذا يعىي أىً الهٌؤ

 ٌذي القدرات تككف بحد ذاتٍا ىتيجة لمعهل الجاد.

بلت : إف الٍدؼ هف الكجيً، ٌك القياـ ب " شكنكلر"ك هف جٍة يىظر  الدراسة هف عدة جكاىب لمهٌؤ
الفردية لمقدرات الخاصة لكل تمهيذ حسب الهتطمبات األساسية لدراسة شكل التكجيً في الرياضة 

 فٍي تحميل عمى الىشاط الرياضي الذؼ يعد بالتكجيً ك التعريف بخصائصً.
هارسة ىشاط اختيار الطرؽ التي تسهح بإظٍار الصفات ك السهات الشخصية التي تحدد الىجاح به

 رياضي هعيف.
ك هف جٍة أخرػ فالتكجيً الرياضي ليس فقط القياـ باختيار أحسف لمتبلهيذ رغبة لمحصكؿ عمى 
أحسف الىتائج الرياضية لٍا خاصة حهاية التبلهيذ هف طرؼ األخطاء التي تأتي جراء ههارسة 

 (54)حسيف.، صفحة ىشاط رياضي غير هىاسب، ك غير هبلئـ لمقدرة العضكية. 
 االنتقاء:-2-7

ٌك األسمكب العمهي كالتخطيط الهدركس لمكصكؿ إلى أفضل الخاهات الهبشرة بالىجاح الهستقبمي، 
البشرية الهتكافرة فإىٍا لف تجدؼ ىفعا إذا لـ تكجً عبر عىاصر  كأيا كاىت اإلهكاىيات الهادية ك

 بشرية هبشرة بىجاح.  

 تػعريف االنػتقاء:-2-7-1

يشير كثيرا هف الهختصيف في القياس ك كذلؾ العمكـ التربكية إلى تعػريف االىتقاء بأىً هشكػمة 
، ، 1994)الخضري، ،  هتعددة األكجً هف الىػاحية التخطيطية ك االقتصادية ك الفمسفية ك التربكية

ىتقاء ٌك عهمية اختيار األشياء ك األشخاص الهىاسبة.ك االىتقاء هصطمح ، ك اال(18صفحة 
ك الهٍىية، الطبية، الرياضية،  يستعهل في جهيع هجاالت الىشاط اإلىساىي في العهمية التكىكلكجية

ك إذا عدىا إلى الهيداف الرياضي فاالىتقاء ٌك هسار هىظـ بصفة إرادية يٍدؼ أساسا إلى اختيار 
ك الحالة التحضيرية لهتطمبات ىشاط  الخصائص الهكرفكلكجية ك القدرات البدىيةاألفراد حسب 

 رياضي هعيف حيث ٌذي الخصائص قابمة لمتطكر ك الكصكؿ إلى أعمى هستكػ بفضل التدريبات. 
ك    إف االىتقاء عهمية هٍهة كهشبعة االتجاٌات كحمٍا يتطمب عهبل جهاعيا يشترؾ فيً الهدرب 

كبيف هىٍـ هف خبلؿ الهبلحظات الهسجمة ك الطبيب كعالـ الىف س عمى هدػ هراحمً ليكتشف الهٌك
ـ ك تقدهٍـ إليً هف تمقاء أىفسٍـ.  الهتابعة الدائهة ك االختبارات الهىظهة إلى أف يىتظر بركٌز
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بة ال تكفي كحدٌا ك لك كاى(230 229، صفحة 19970)مجيد،  ت تساٌـ بىسبة كبيرة في الهٌك
ب بالعهل الهثابر ك  تحقيق ىتائج عالية ٌذي األخيرة ال تككف إال بتطكير ك صقل ٌذي الهكٌا

 (136، صفحة K.KPhotonov ،1972) الهىٍجي ك الهكجً الرياضي في كسط هبلئـ.

ة التي تتهتع بهقكهات الىجاح في ىشاط رياضي ك يعرؼ االىتقاء بأىً" اختيار العىاصر البشري
 (196، صفحة 1999)حسنيف،  هعيف "

عبر هراحل هتتالية كها اىً يتضهف ثبلث  لذلؾ فاالىتقاء يتضهف الكشف ك التىقية، ك التثبيت
 أىكاع:
  .ب  اىتقاء الهكٌا
 .اىتقاء الفريق 
 .اىتقاء الهىتخبات 

بأىً عهمية تحديد هبلئهة استعدادات الىاشئيف هع  Volkov "1997" عرفً فكلككؼ  ك قد
خصائص ىشاط رياضي هعيف فاالىتقاء بٍذا الشكل يعتهد ىكعا هف التىبؤ الهبىي عمى أساس عمهي 
سميـ هف خبللً يهكف استدالؿ عها سيككف عميً الىاشئ هستقببل بهعىى تحديد استعداداتً ) قدراتً 

التي تسهح لً بتحقيق اىجازات عالية في الهستقبل إذا ها أعطى العىاية البلزهة في  الكاهىة(
 التدريب.

ك عمى ذلؾ فاف االىتقاء الرياضي ٌك عهمية في غاية الصعكبة ىظرا الف الهدرب عميً أف يتىبأ 
 (13، صفحة 2002)طً،  لمطفل بقدراتً الهستقبمية  التي لـ تظٍر بعد.

: ككىً االختيار األفضل لمفرد أك هجهكعة هف األفراد،  J.Borms "1996" ك قد عرفً 
 كسياقاتٍا داخل الهضهكف الخاص.

: عمى أىً كشف ها ٌك هخبأ، بل هعرفة أؼ هف بيف هجهكع GAZORLA.G "1992"ك عرفً 
مى حظكظ أكفر الستيعاب القدرات عمى األطفاؿ الههارسيف ك غير الههارسيف يهكىً الحصكؿ ع

 الهدػ الطكيل، ك عف طريق التهريف البدىي في الىشاط الرياضي ذك الهستكػ العالي".
إف صياغة بياف الهعايير الخاصة الهكيفة هع تقييـ القدرات في كل ىكع هف الرياضة ٌي شرط 

ب.  (28، صفحة 2002، 28)الحاكي  أساسي لتحديد  ك اىتقاء الهكٌا
بيىها يرػ البعض األخر بأىً " عهمية يتـ فيٍا اختيار أفضل العىاصر هف البلعبيف أك البلعبات 

)الخضري، ،  هف خبلؿ عدد كبير هىٍـ خبلؿ برىاهج زهىي يتكافق ك هراحل براهج اإلعداد.
  (19، ، صفحة 1994
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ك اىتقى الشيء أؼ اختاري". كيعد …. إف " كمهة اىتقاء في المغة هف الفعل اىتقى ، يىتقي ، اىتقاء 
ٌذا الهكضكع احد الهكضكعات الهٍهة في الهجاؿ الرياضي، كها يقكد الجهيع لبلٌتهاـ بٍذا 

يىٍـ كالتي الهكضكع ٌك أف األفراد ال يتساككف في إهكاىياتٍـ كقدراتٍـ إذ أف ٌىاؾ فركؽ فردية ب
، ERWINE.H) تعرؼ بأىٍا "التبايف ك االختبلؼ في القدرات العقمية كالبدىية كالحركية كالجسهية "

 .(13، صفحة 1999
لذا " فاف اكتشاؼ القدرات الحركية كالخصائص الفسيكلكجية التي يتهيز بٍا كل إىساف ثـ تكجيًٍ 

ف هف األىشطة الرياضية يتبلءـ هع ها يتهيز بً إىها يعجل بالحصكؿ عمى الىجاح لههارسة ىكع هعي
كتحقيق الهستكيات الهطمكبة هع االقتصاد في الكقت كالجٍد كالهاؿ الذؼ يبذؿ هع أفراد غير 

 .(13، صفحة 2002)طً،  صالحيف لههارسة ىكع هعيف هف األىشطة الرياضية "
فاالىتقاء في الهجاؿ الرياضي احد الهرتكزات األساسية في الكصكؿ إلى الهستكيات الهتقدهة إذ 
ظٍرت الحاجة إليً ىتيجة الختبلؼ خصائص األفراد في القدرات البدىية ك العقمية ك الىفسية  ك 

ة هتطمبات  أك هكاصفات تبعا لىظرية الفركؽ الفردية. إذ أف " لكل ىشاط أك فعالية أك لعبة رياضي
ا في الرياضي حتى يهكىً أف يحقق هستكيات هتقدهة في فعالية أك لعبة  ىهكذجية يجب تكافٌر

 رياضية " .
"كتستٍدؼ عهمية االىتقاء في الهجاؿ الرياضي بصفة عاهة اختيار أفضل الىاشئيف لههارسة ىشاط 

قد ظٍرت الحاجة إلى ٌذي رياضي هعيف ك الكصكؿ إلى هستكيات عالية في ٌذا الىشاط، ك 
العهمية ىتيجة اختبلؼ الىاشئيف في استعداداتٍـ البدىية ك العقمية ك الىفسية ، ك قد أصبح هف 
الهسمـ بً أف إهكاىية كصكؿ الىاشئ إلى الهستكيات العميا في الهجاؿ الرياضي تككف أفضل إذ 

ـ ك استعداداتً ك ئضي الذؼ يتبلأهكف هىذ البداية اىتقاء الىاشئ ك تكجيًٍ إلى ىكع الىشاط الريا
قدراتً الهختمفة ، ك التىبؤ بهدػ تأثير عهميات التدريب عمى ىهك ك تطكير تمؾ االستعدادات ك 
القدرات بطريقة فعالة تهكف البلعب هف تحقيق التقدـ الهستهر في ىشاطً الرياضي، كذلؾ ٌك 

ر عهمية االىتقاء".  جٌك
خص هجهكعة الرياضييف الهتهيزيف بالهكاصفات الجسهية ك فضبل عف ذلؾ " فاالىتقاء الرياضي ي 

ب ك استعدادات لههارسة  البدىية ك الكظيفية ك الهٍارية ك الىفسية ك العقمية التي تعد قدرات ك هكٌا
ٌذي المعبة أك تمؾ بها يتبلئـ ك رغبات الههارسيف ك قدراتٍـ خبلؿ الهراحل العهرية التي يقترحٍا 

 (27، ، صفحة 1998)صبحي،، سنة  الهختصكف".
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كاالىتقاء ٌك " األسمكب العمهي كالتخطيط الهدركس لمكصكؿ إلى أفضل الخاهات الهبشرة بالىجاح 
الهستقبمي، ك أيا كاىت اإلهكاىات الهادية ك البشرية الهتكافرة فإىٍا لف تجدؼ ىفعا إذا لـ تكجً عبر 

 (63، صفحة 1999)شعير:،  الىجاح".عىاصر بشرية هبشرة ب
كها أف ٌذي " العهمية لٍا العديد هف األسس التي يجب هراعاتٍا أثىاء تىفيذٌا إذ يكفر استخداـ 
األسمكب العمهي إهكاىية التىبؤ بهستكػ ٌذا الىاشئ هستقببل في ضكء الهعمكهات ك الهقاييس 

 الخاصة ".
ديد الخصائص الىهكذجية الهرتبطة بجكاىب الىهك البدىي ك الىفسي ك الحركي أك الهٍارؼ ك إف تح

هية كبيرة " إليجاد قاعدة هف  العقمي التي تتطمبٍا األلعاب أك الرياضات التي يتـ لٍا االىتقاء ذات ٌأ
ب الرياضية الهتهيزة لتككف ىكاة لمهىتخبات الكطىية بعد اىتقاء أفضمٍا إلى ج اىب تحديد الهكٌا

برىاهج زهىي كخططي لتعميـ كتدريب األفراد الهختاريف ك الهتكقع لٍـ تحقيق هستكيات عالية في 
الهستقبل )التىبؤ( كذلؾ لبلرتقاء بٍـ بدىيا ك ىفسيا ك عقميا ك اجتهاعيا سعيا لتككيف هىتخبات قكهية 

ختمفة ك ذلؾ كفقا لبرىاهج في هختمف األلعاب أك الرياضات في جهيع هسابقات الهراحل العهرية اله
 إعداد بدىي ك ىفسي ك خططي ك اجتهاعي هبىي عمى أسس عمهية ".

ك الجدير بالذكر أف االىتقاء بحد ذاتً عهمية اقتصادية أساسا، لككىٍا تٍدؼ إلى تكفير الجٍد   ك 
بل الكقت ك التكاليف إضافة إلى الهساٌهة العمهية في استثهار قدرات الىاشئ ك تكجيٍٍا ىحك س

كبيف لههارسة ىكع  التطكر في الهستكػ الرياضي، فاالىتقاء يعىي " اختيار أفضل الىاشئيف الهٌك
 .(13، صفحة 1968)مصطفى،  الىشاط الذؼ يتبلءـ هع استعداداتٍـ ك قدراتٍـ الهختمفة "

ها فقط لهجرد إعداد بطل الهستقبل ك ك االختيار الصحيح لىكع الىشاط الهىاسب لمىاشئ ليس هٍ
لكف لتجىب ابتعاد الىاشئ عف الههارسة فيها بعد لذا فهف األفضل أف تتـ عهمية االىتقاء في 

 اتجاٌيف: 
اختيار ىكع الىشاط الذؼ يتىاسب تهاها هع استعدادات ك قدرات الىاشئ بغرض إشباع  األكؿ:

تهاهاتً الرياضية )عهمية التكجيً(.   ٌا
. ك (87، صفحة 1999)شعير،  تحديد ىكع الىشاط لمىاشئيف لغرض تحقيق هستكيات أداء عالية الثاني:

تتأسس عهمية االىتقاء عمى الدراسة العهيقة لجهيع جكاىب شخصية الىاشئ كاكتشاؼ خصائصً 
بٍذا الىاشئ هف حيث هكاصفاتً  الىفسية كتقكيـ صفاتً البدىية ك ٌذا يعىي دراسة كل ها يتعمق

الجسهية كقدراتً البدىية ك الىفسية، ك ال تقتصر ٌذي العهمية عمى اختيار الىاشئيف إذ إف هف   
"ابرز كاجبات االىتقاء تحديد إهكاىية الىاشئ التي لٍا صفة التىبؤ بالهستكػ الذؼ يهكف أف يصل 

تهراري في ههارسة الىشاط بهستكػ ههتاز"، إليً في الكقت االفتراضي لمبطكلة ك كذلؾ إهكاىية اس
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فهكضكع التىبؤ يعد احد أساسيات عهمية االختيار، ك الذؼ يجب أف يعتهد عمى كسائل عمهية بحتً 
رية لبلختيار ك ٌك  ضهاىا لىجاح العهمية التدريبية، إذ أف "التىبؤ ٌك احد الكسائل األساس الجٌك

 تحاليل ك تقييهات هعيىة" أسمكب هثبت عمهيا كيستىد عمى هقياس تخضع ل
ك ٌكذا تصبح إهكاىية كصكؿ الىاشئ إلى الهستكيات العميا أفضل إذا تهكىا هىذ البداية هف اىتقاء 
الىاشئ كتكجيًٍ إلى ىكع الىشاط الذؼ يتبلءـ هع استعداداتً ك قدراتً الهختمفة كالتىبؤ بدقة بهدػ 

 تأثير الهىاٌج التدريبية في تطكير ٌذي القدرات.
األلعاب الرياضية الهعيىة يتعيف عميٍا هعمـ أك هدرس التربية الرياضية الىتقاء األفراد في سف أف 

( سىة هرحمًة هثاليًة لكضع األساس لمهستكيات الرياضية 14-12هبكرة، كتعد الهرحمة العهرية )
لهرحمة العالية كتكجيً الفرد لمىشاط الرياضي التخصصي، كها أف هىحىيات الىهك الجسهي في ٌذي ا

ا عف الهرحمة السابقة حيث يظٍر ذلؾ في صكر تغيرات جسهية تعقبٍا  تظٍر في شكل يهيٌز
، 1999)حسنيف،  تغيرات بيكلكجية هها يؤثر بشكل هباشر عمى الجكاىب الحركية ك العقمية ك الىفسية

 .(21صفحة 
( سىة هف اىسب هراحل تىهية ك تطكير قدرات التمهيذ 14-12كيذكر )هايىل( أف الهرحمة العهرية )

ك إف قابمية التعمـ عىد أطفاؿ ٌذي الهرحمة كبير جدا ك تتهيز حركات الطفل هىٍا بقدر كبير هف 
الرشاقة ك السرعة ك القكة ك حسف التكقيت ك االىسيابية، لذلؾ فاف ٌذي الهرحمة العهرية تعد المبىة 

ب التربكية ك التدريبية ك يبدأ هىٍا التخصص لذا يجب االٌتهاـ بٍا األساسية في جهيع الجكاى
 (101، صفحة 1999)شعير،  بصكرة جدية.

 خصائص االنتقاء:-2-8

 الخصائص المكرفكلكجية: -2-8-1

 إف ههارسة أؼ ىشاط رياضي كباستهرار لفترات طكيمة يكسب ههارسيً خصائص      
( عمى 1987هكرفكلكجية خاصة تتىاسب كىكع الىشاط الرياضي الههارس . كيؤكد عصاـ حمهي )

أف ههارسة األىشطة الرياضية ذات الطبيعة الخاصة كبشكل هىتظـ كلفترات طكيمة تحدث تأثيرا 
هكرفكلكجيا عمى جسـ الفرد الههارس , كيهكف التعرؼ عمى ٌذا التأثير بقياس أجزاء الجسـ العاهمة 

كيتفق   .(25، صفحة 2005)دمحم حاـز دمحم ابك يكسف،  صكرة فعالة أثىاء ههارسة ٌذا الىشاطب
العديد هف الهتخصصيف في الهجاؿ الرياضي عمى أف الهكاصفات الهكرفكلكجية لٍا عبلقة كبيرة 

كأف ٌىاؾ عبلقة بيف التككيف الجسهاىي لبلعب في إظٍار هستكيات جيدة هف الصفات البدىية , 
هكاىية الكصكؿ لمهستكيات الرياضية العالية , حيث أف لٍا تأثير عمى إظٍار القكة العضمية ,  كا 
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السرعة , التحهل , كالهركىة , كذلؾ تجاكب جسـ البلعب لهختمف الظركؼ الهحيطة بً كأيضا 
 .(26-25، الصفحات 2005)دمحم حاـز دمحم ابك يكسف،  رةكفاءتً البدىية كتحقيق الىتائج الرياضية الباٌ

لقد تبيف أف األلعاب ك الفعاليات الرياضية التي تحتاج إلى طكؿ ك كزف أخذت تبرز في الهرحمة 
حسف حسيف" في قكلً األخيرة ك ذلؾ هف خبلؿ الدقة في تكجيً الرياضييف ك ٌذا ها يساىدي "قاسـ 

البحكث الهيداىية بشكل قاطع أف ٌىاؾ عبلقة بيف ههيزات بىاء الجسـ كالطكؿ ك  "لقد أظٍرت
الكزف ك طكؿ األطراؼ ك بيف الهستكػ الرياضي العالي، كها أظٍرت أف لكل لعبة  أك فعالية 

 رياضية صفات جسهية هعيىة يتطمب هبلحظتٍا أثىاء االختيار."
دعهً لٍذي الفكرة فيقكؿ:" ها هف شؾ فيً أف الطكؿ صفة تمعب دكرا  حسيف" "قاسـ حسفكيكاصل 

ٌاها، فالرياضي الذؼ طكلً أكثر هف الهعدؿ الكسطي يىاسب الفعاليات التالية: كرة السمة، كرة 
سـ أها 180الطائرة، القفز العالي...ففي ٌذي األلعاب يجب أف يككف طكؿ الرجاؿ أكثر هف 

 سـ."175ت الهتكسطة ك القصيرة يتطمب أف يككف طكؿ الرجاؿ السباحة كركض الهسافا
رغـ ٌذا إال أف عهمية اختيار الرياضييف الهبتدئيف قياسا عمى صفاتٍـ الجسهية )الطكؿ  ك الكزف( 

 ليس سٍبل ك دقيقا ألف ٌىاؾ عقبات هعيىة تقف أهاهٍـ هثل:
 سـ يختمف هف فرد آلخر.الىهك السريع لؤلطفاؿ في ٌذي الهرحمة العهرية يجعل طكؿ الج -
تغذية األطفاؿ تختمف هف فرد آلخر هها يجعل  الفرؽ كاضح في الكزف باإلضافة إلى العكاهل  -

الكراثية لذا فإف عهمية اختيار الرياضييف تككف ىسبية رغـ كل الجٍكد الهبذكلة ك السبب راجع إلى 
 (97، صفحة WEINECK ،1998) العكاهل السابقة الذكر.

 القياسات األنثركبكمترية كعالقتيا بكرة القدـ :-2-8-2

أف القياسات األىثربكهترية لـ تدرس حتى اآلف  (1986أبك العال عبد الفتاح كأحمد عمر )يشير        
الطكؿ دراسة كافية كلكف هف خبلؿ الهبلحظة العهمية يهكف القكؿ أف الىاشئيف الهتفكقيف في قياسات 

كهحيط الصدر , حجـ الفخذيف يظٍركف ىتائج ايجابية في كرة القدـ كهع ذلؾ ال يهكف الجـز بأف 
)دمحم  الىاشئيف ذكؼ الهقاييس الهتكسطة أك األقل هف الهتكسطة ال يهكىٍـ تحقيق الهستكيات العالية  .

 (30صفحة  ،2005حاـز دمحم ابك يكسف، 
الباحث أىً عمى الرغـ هف عدـ كجكد أؼ دالالت عمهية تحدد هقاييس هحددة أك عبلقة  الطالب كيرػ 

هية ٌذي  لبعض الهقاييس الجسهية بهستكػ األداء بالىسبة لهٍاجهيف كرة القدـ إال أّف الباحث يؤكد ٌأ
هىطقية حيث أف لعبة كرة القياسات في الكشف عف هستكػ البلعب الهٍاجـ في كرة ك ٌذي األٌهية 

القدـ تعتبر المعبة الكحيدة التي يسهح فيٍا باستخداـ جهيع أجزاء جسـ البلعب عدا الذراعيف داخل حدكد 
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الهمعب كبذلؾ فاف ضرب الكرة بالرأس في حالة الٍجكـ عمى هرهى الخصـ أك في حالة الدفاع في 
شرة بصفة خاصة كاالشتراؾ في الكرات العالية الضربات الركىية كالضربات الثابتة الهباشرة كالغير هبا

 –القكي العضمية  –بصفة عاهً يعتهد أساسا عمى طكؿ البلعب في حالة تساكؼ العكاهل األخرػ )القدرة 
ا هف العكاهل األخرػ( –التكقع  . كعمى ذلؾ فاف العبلقة بيف كل هف الطكؿ الكمي لبلعب ككزىً  كغيٌر

هية كبيرة في لعبة كرة ال قدـ , حيث أف العب كرة القدـ يستهر في الكفاح الهباشر هع الخصـ في لٍا ٌأ
إحراز أكبر عدد هف األٌداؼ كالدفاع عف هرهاٌـ حتى ال يتهكف الفريق الخصـ هف إحراز األٌداؼ 
هية العبلقة بيف الطكؿ كالكزف كالتي تتهثل في هسطح جسـ  باستخداـ أجساهٍـ هها يؤكد كيظٍر ٌأ

 –السرعة  –القدرة  –الرشاقة  –هراعاة العكاهل األخرػ )التكافق العضمي العصبي العب كرة القدـ هع 
 التحهل( . -القكة 
الجرؼ  –كيعتهد العب الهٍاجـ في كرة القدـ في كثير هف الهٍارات األساسية لمعبة هثل الهحاكرة       
ف بصفة خاصة كباقي الهٍاجهة عمى قكة عضبلت الرجمي –الخداع  –التصكيب عمى الهرهى  –بالكرة 

أجزاء الجسـ بصفة عاهة كعمى ذلؾ فاف كهية عضبلت البلعب تؤثر بصفة ايجابية عمى أداء البلعب 
حيث أف ٌىاؾ عبلقة بيف كهية العضبلت بالجسـ كالقكة العضمية , كبذلؾ ىجد العبلقة بيف هٍارة هثل 

)دمحم حاـز  في عهمية التصكيب قكة التصكيب عمى الهرهى ترتبط هىطقيا هع كهية العضبلت الهشتركة
 . (32-31، الصفحات 2005دمحم ابك يكسف، 

 الخصائص الفسيكلكجية: -2-8-3    

إف التقدـ السريع الذؼ حدث في اآلكىة األخيرة في هجاؿ عمكـ التربية البدىية كالرياضية , كها تبعً هف 
في هستكػ األداء كتحطيـ األرقاـ القياسية , ككذلؾ صغر سف األبطاؿ , فجر العديد  حدكث تطكرات

تهاـ الباحثيف ٌي  هف الهكضكعات العمهية التي تستحق الدراسة . كهف الهكضكعات التي ىالت ٌا
التعرؼ عمى هقدرة البلعب كهدػ تكيف أجٍزتً الحيكية عمى أداء الهجٍكد البدىي طبقا لمىشاط 

. كلقد ساٌهت الدراسات الفسيكلكجية في ٌذا (40، صفحة 2005)دمحم حاـز دمحم ابك يكسف، الههارس 
الهجاؿ حيث أهكف تحديد هدػ استعدادات البلعب الفسيكلكجية ألداء هسابقات السرعة أك هسابقات 

كبالرغـ هف أىً ال تزاؿ ٌىاؾ صعكبات في تحديد  التحهل في ضكء الهؤشرات الفسيكلكجية الٍاهة .
ىهكذج هعيف لمخصائص الفسيكلكجية , كتعدد الطرؽ لمتعرؼ عمى اإلهكاىات الكظيفية لبلعب , فقد 
اتجً كثير هف الباحثيف إلى التىبؤ في هجاؿ االىتقاؿ عمى أساس اإلهكاىات الكظيفية لمفرد بىاء عمى 

الحالة الصحية كاإلهكاىات الكظيفية لمجٍاز الدكرؼ التىفسي عكاهل كثيرة كهؤشرات كظيفية هثل 
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)عالكي، فسيكلكجيا التدريب الرياضي،  باإلضافة إلى هستكػ الحد األقصى الستٍبلؾ األكسجيف
 .(23، صفحة 1984

بعض العمهاء،  إف إبراز ها يتهيز بً الطفل هف خصائص فسيكلكجية يتضح هف خبلؿ قكؿ -
 "أكرامكؼ":حيث يقكؿ 

ق عف البالغ ألف ٌؤالء جسهٍـ في تطكر هستهر، فخبلؿ ٌذي الهرحمة  "يختمف جسـ الطفل الهرٌا
تتككف لديٍـ بعض العادات ك الهعارؼ التي تككف لٍا فكرة كاضحة عىد القياـ بعهل يكتسب هىً 

كمها حدث لً تطكر سريع، ك  هعرفة في بعض األىشطة الرياضية، ك كمها كاف الطفل صغيرا
تككيف الجٍاز العصبي يؤثر بشكل إيجابي عمى تطكر الىشاط الحركي، أها تطكر الجٍاز العضمي 

 فٍك يزيد هف قدرة الىشاط العصبي. 
ك يدعـ القكؿ كذلؾ في تكضيح عبلقة التغيير الفسيكلكجي باألداء الهٍارؼ حيث يقكؿ" أثىاء  

راسة عهميات التطكر في العظاـ لبعض أجزاء الٍيكل العظهي ك تحديد العهر البيكلكجي يهكف د
الىهك البدىي فالزيادة في القاهة ك الكزف تحدث عىد الطفل خبلؿ السىة األكلى هف الحياة ك تستهر 

 كذلؾ عمى ديىاهيكية الىضكج لمكظائف الحركية ك الفسيكلكجية."
رة باإلضافة إلى الزيادة الهحسكسة في زيادة عمى ٌذا فالطفل في ٌذي الهرحمة يهتمؾ هركىة كبي

 حجـ القمب كالجٍاز التىفسي كالقفص الصدرؼ الذؼ يزداد بىسب هتفاكتة.
 الخصائص الحركية كالبدنية: -2-8-4

إف هجاالت التطكر في الهستكػ الحركي الذؼ يصمً األطفاؿ يجعمىا ىىظر إلى هرحمة الهدرسة 
كر الحركي ك كأحسف هرحمة لمتعمـ الحركي في عهر الهتأخرة عمى ككىٍا القهة األكلى في التط

قة ٌذا يعىي هف عمي  عبد النصيفالطفكلة ك ٌذا ها يتبيف هف قكؿ " " إف العهر الهبكر لسف الهرٌا
ف أساس التصرفات الحركية لٍذي الهرحمة هف العهر ٌك الحيكية  الصىف االبتدائي الثالث، كا 

فاؿ كها كأىٍا تهتزج بالفرحة أثىاء لعبٍـ، إف األطفاؿ الحركية الكبيرة جدا ك التي يتهمكٍا األط
يتعمهكف السيطرة عمى الحافز الحركي ك كذلؾ التركيز عمى ىشاط هعيف ك يككف هستكػ السعي 

 (99، صفحة WEINECK ،1998) لديٍـ عهيقا ك هتكازيا.
هتقدهة تظٍر لىا أثىاء التطكر الحركي، سرعة الحركة كيكاصل قائبل:"إف هراحل الىهك البدىي ال

القابمة التكافقية تظٍر تقدها كاضحا خبلؿ االىتقاء هف سىة ألخرػ ك ٌذا يقابمً تطكر الهركىة 
هع األخذ بعيف االعتبار االختبلفات الشخصية ك بصكرة عاهة القكة إذ ال يككف ٌىاؾ تقكية 

 جذع.ٌادفة ك هتكاصمة لتقكية الذراعيف ك ال
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 أىمية عممية االنتقاء:-2-9
هية االىتقاء في الهجاؿ الرياضي هف خبلؿ كظيفتً بالكشف الهبكر عف األفراد ذكؼ  تتضح ٌأ
االستعدادات كالقدرات الخاّصة ، ككذلؾ اختيار ىكع الىشاط الرياضي الهىاسب لتمؾ القدرات كالتي 

لبلـز لتحقيق البطكلة ، ككذلؾ قصر تهكىٍـ هف الكصكؿ لمهستكيات العالية هع اختصار الكقت ا
اإلهكاىات الهتاحة في عهميات التعميـ كالتدريب عمى األفراد الذيف يهكىٍـ الكصكؿ إلى الهستكيات 

  العالية في األىشطة الههارسة.
هية االىتقاء في كرة القدـ إلى أّىٍا أكثر األلعاب الشعبية في أىحاء كثيرة هف العالـ هها  كترجع ٌأ

ر هف الدكؿ الهتقدهة في كرة القدـ تبذؿ جٍكدا هستهرة إلعداد كتىهية فرؽ كرة القدـ يجعل كثي
ا القاعدة العريضة التي تعتهد عميٍا لىهك كازدٌار  لمىاشئيف عمى أسس عمهية كاضحة باعتباٌر
المعبة ، حيث تظٍر الدراسات التي اتجٍت إلى تحميل األداء لبلعبي كرة القدـ هف خبلؿ الدكرات 

بة الحركية ، األك  لهبية ، كالبطكالت الدكلية أّف تحقيق الىتائج الهتقدهة يككف لهف تتكفر فيٍـ الهٌك
الكفاءة البدىية ، كدرجة عالية هف الهٍارة كها تتكفر لػ اإلرادة القكية كالركح الهعىكية العالية ، كهف 

هية كبيرة عىد اىتقاء الىاشئيف هها أدػ إلى ظٍكر العديد هف  ٌىا أصبحت ٌذي العكاهل تشكل ٌأ
أّىً في  1987الدراسات في السىكات األخيرة ، فيذكر كل هف أبك عبل عبد الفتاح،أحهد عهر 

السىكات األخيرة ظٍرت العديد هف الدراسات تٍدؼ إلى تحديد ىظاـ هبرهج كفق أسس عمهية لعهمية 
ف يعتهد عمى الخبرة الشخصية االىتقاء في كرة القدـ حيث أف اىتقاء ىاشئي كرة القدـ في الكقت الرٌا

)دمحم حاـز  كعف طريق الهبلحظة الهجردة لهجهكعة هف الهؤشرات دكف استخداـ هقاييس هكضكعية.
 (21، صفحة 2005دمحم ابك يكسف، 

 ىدؼ عممية االنتقاء:-2-9-1

 ىتقاء ها يمي:يشير عادؿ عبد البصير"أف الٍدؼ هف عهمية اال

 .كبيف في هختمف األىشطة الرياضية  االكتشاؼ الهبكر لمهٌك
 .تكجيً الراغبيف في ههارسة األىشطة الرياضية إلى الهجاالت الهىاسبة لقدراتٍـ كهيكلٍـ 
 .تحديد الصفات الىهكذجية لكل ىشاط 
 ة.تكريس الكقت كالجٍد ك التكاليف في تدريب هف يتكقع لٍـ تحقيق الهستكيات العالي 
 "ًالحاكي.،  تكجيً عهمية التدريب لتىهية كتطكير البلعب في ضكء ها يجب الكصكؿ إلي(

 (38 37، صفحة 2002
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* تحديد الصفات الىهكذجية )البدىية، الىفسية، الهٍارية، الخططية( التي تتطمبٍا األىشطة 
 الرياضية الهختمفة. 
 القدرات. الهبكر لذكؼ االستعدادات ك* االكتشاؼ 

*تكجيً الراغبيف في ههارسة األىشطة الرياضية إلى الهجاالت الهىاسبة لهيكلٍـ كاتجاٌاتٍـ 
 كاستعداداتٍـ.

بة كاالستعداد الرياضي الختيار أفضل العىاصر عمى  *أيجاد قاعدة عريضة هف ذكؼ الهٌك
 فترات زهىية هتعددة .

كاليف في تعميـ كتدريب هف يتكقع لٍـ تحقيق هستكيات أداء عالية *تكريس الكقت كالجٍد كالت
 في الهستقبل. 

*تكجيً عهمية التدريب لتىهية كتطكير الصفات كالخصائص البدىية كالىفسية لبلعب في ضكء 
 ها يىبغي تحقيقً.

*زيادة الدافعية لمههارسة الرياضية لمتقارب كالتجاىس لهستكيات هجهكعة األفراد بالكحدة 
 االبتعاد عف التبايف بيىٍـ .ك 

 *اختيار أفضل األفراد في ىشاط رياضي هحدد لتككيف فرؽ لبلشتراؾ في هىافسة هعيىة .
*تطكير عهميات االىتقاء الرياضي كهراحمً هف حيث التىظيـ كالفعالية بالدراسات كالبحكث 

 العمهية الهتكاصمة.
داؼ االىت (Bolgakova1982 "بكلجاككفا" )تحدد  كها   قاء في الىقاط التالية:ٌأ

تكفير الكقت ك الجٍد ك الهاؿ، حيث تقتصر عهميات التدريب الرياضي فقط عمى الىاشئيف 
 الذيف تتكافر لديٍـ صبلحية ههف ىتكقع لٍـ تحقيق هستكيات رياضية عالية في الهستقبل.

ع الكل كفق تكجيً الرياضييف الىاشئيف التكجيً الصحيح لىكع الىشاط الرياضي الذؼ يتىاسب ه
، 2002)الحاكي.،  خصائصً الفردية ك استعداداتً الخاصة هع هراعاة الهيكؿ الشخصية.

 (39صفحة 
 ك يشير "عادؿ عبد البصير" إف الٍدؼ هف عهمية االىتقاء ها يمي:

كبيف في هختمف األىشطة الرياضية. -1  االكتشاؼ الهبكر لمهٌك
 يً الراغبيف في ههارسة األىشػطة الرياضية إلى الهجاالت الهىاسبة لقدراتٍـ ك هيكلٍـ. تكج -2
 تحديد الصفات الىهكذجية التي يتطمبٍا كل ىشاط. -3
طً، ) تكريس الكقت ك الجٍد ك التكاليف في تدريب هف يتكقع لٍـ تحقيق الهستكيات العالية. -4

 (17، صفحة 2002
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 تكجيً عهميات التدريب لتىهية ك تطكير المعب في ضكء ها يجب الكصكؿ إليً. -5
ك هف األٌداؼ الساهية التي يصبك إليٍا البطل تحقيق أحسف ىتيجة رياضية، ك في االختصاص 

 (18، صفحة 2002)طً، الهختار، ك هحاكلة الدفاع عىٍا. 
ك إف تقكيـ قدرات الرياضي بشكل صحيح حصيمة يجب القياـ بٍا بٍدؼ هقاربتٍا هع ىهكذج 

داؼ:  هثالي كثيقا لمفترة التي يككف هعرضا إليٍا، يهكف إتباع عدة ٌأ
بة الرياضية لٍدؼ تكجيٍٍا ىحك  - البحث ك الكشف الدقيق عف األفراد، التي تتهتع بالهٌك

ا.الفركع الهىاسبة   لتطكيٌر
 تكجيً البراعـ إلى الىشاط الذؼ يتبلءـ هع هيكالتٍـ ك قدراتٍـ. -
 ترتيب الرياضييف حسب إهكاىياتٍـ الفردية في اختصاص هعيف. -
تخطيط برىاهج التدريب ك األخذ بعيف االعتبار الكفاءات ك الهستكػ الرياضي الهتهكف هىً  -

لتي قد تـ التعرؼ عميٍا خبلؿ االختبارات أضف إلى ٌذا ىقاط الضعف ك التفكؽ لكل رياضي ا
 التقكيهية.

هتابعة تطكر اإلهكاىيات ك قدرات البلعبيف، ك ذلؾ بهقارىة ىتائج التقكيـ األكؿ بىتائج التقكيـ  -
 الثاىي.

داؼ االىتقاء في الهجاؿ الرياضي حسب ها ذكري:  ـ ٌأ صبحي ك يهكف كذلؾ تمخيص ٌأ
 فيها يمي:  1998حسانيف 

 بتٍا الرياضية.صقل الهكٌا  ب ك إظٍار هٌك
 .ب ك ضهاف تقدهٍا، حتى سف البطكلة  رعاية الهكٌا
  .ًتكجيً عهمية التدريب الرياضي، ك هقدرات التفكؽ في الفرد الرياضي لحسف االستفادة هى

 (231، صفحة 1999)حسنيف، 
 ؼ هف عهمية االىتقاء ها يمي : كها يشير كذلؾ " عادؿ عبد البصير" أف الٍد

  .كبيف في هختمف األىشطة الرياضية  االكتشاؼ الهبكر لمهٌك
  .تكجيً الراغبيف في ههارسة األىشطػة الرياضية إلى الهجاالت الهىاسبة لقدراتٍـ ك هيكلٍـ 
 .تحديد الصفات الىهكذجية التي يتطمبٍا كل ىشاط 
  يتكقع لٍـ تحقيق الهستكيات العالية .تكريس الكقت الجٍد، ك التكاليف في تدريب هف 
 .ًالحاكي.،  تكجيً عهميات التدريب لتىهية ة تطكير البلعب في ضكء ها يجب الكصكؿ إلي(

 (39، صفحة 2002
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يـ حهاد" أف الٍدؼ هف عهمية االىتقاء ٌك:   ك يشير كذلؾ " هفتي إبرٌا
 كبيف الكاعديف غفي الرياضة هبكرا، هها يهكف هف التكصل إلى أفضل الىاشئ يف ، ك الهٌك

التخطيط لٍـ بهدػ زهىي أطكؿ يهكف هف الكصكؿ إلى الهستكيات العالية هبكرا، ك البقاء فيٍا 
 أطكؿ فترة ههكىة.

  تكجيً البلعبيف هىذ الصغر إلى أكثػر أىكاع الرياضة التي تتىػاسب هع قدراتٍـ، ك هيكلٍـ
 كاتجاٌاتٍـ.

  كيز الجٍكد ك الهيزاىيات عمى أفضل البلعبيف الكاعديف.تر 
  تطكير هستكػ الرياضة هف خبلؿ تحسيف هستكيات األداء ألفضل البلعبيف ، هها يىعكس

 (303، صفحة 1988)مفتي، ايجابيا عمى الرغبة في الههارسة، ك زيادة هتعة الهشاٌدة. 

 ت المرتبطة باالنتقاء الرياضي:الكاجبا-2-9-2

التحديد الجيد لمصفات الىهكذجية التي يتطمبٍا ىكع الىشاط الرياضي كيتـ ذلؾ هف خبلؿ  .1
كضع ىهاذج ألفضل هستكػ هف الرياضييف في كل ىكع هف الىشاط الرياضي حتى يهكف 

 االسترشاد هىٍا في عهمية االىتقاء.

ـ كاجبات االىتقاء حيث .2 أىىا إذا لـ ىستطع التىبؤ باالستعدادات التي لـ  التىبؤ كيعتبر هف ٌأ
ب( فبل فائدة هف عهمية االىتقاء.  يهكف التعرؼ عميٍا في الهراحل األكلى)هراحل اكتشاؼ الهكٌا

 العهل عمى رفع فاعمية عهميات االىتقاء هف خبلؿ إجراء األبحاث كالدراسات الهتخصصة. .3
كذلؾ في ضكء األسس العمهية بهختمف هراعاة التىظيـ الجيد لخطكات عهمية االىتقاء  .4

  جكاىبٍا.
 انتقاء الناشئيف باألسمكب العممي:-2-10

ييف عدد هف الهزايا ٌي كها يمي:  إف إتباع األسمكب العمهي في اىتقاء الىاشئيف الهٌك
إف االىتقاء األسمكب العمهي يقصر الكقت الذؼ يهكف أف يستغرقً الىاشئ لمكصكؿ إلى  .1

 داء.أفضل هستكػ ههكف لؤل
إف االىتقاء هف خبلؿ األسمكب العمهي يساعد الهدربيف في العهل هع أفضل الخاهات  .2

 الهتكافرة هف الىاشئيف.
 إف اىتقاء الىاشئيف باألسمكب العمهي يهكف أف يكفر الفرصة لمعهل هع هدربيف أفضل. .3
كبيف فعبل لمكصكؿ إلى اله .4 ستكيات إف اىتقاء باألسمكب العمهي يتيح الفرصة لمىاشئيف الهٌك

 العالية.



 معايير التكجيو نحك مركز اليجـك            الفصل الثاني   

 

 
94 

 

ـ هع تقدـ هستكيات  .5 كبيف تككف كاحدة تقريبا هها يحفٌز إف درجة تجاىس الىاشئيف الهٌك
 األداء.
إف اىتقاء الىاشئيف هف خبلؿ األساليب العمهية يعطيٍـ الثقة أكبر حيث يؤثر ذلؾ ايجابيا  .6

  (2004)سعد،  في التدريب ك األداء.
 القة االنتقاء ببعض األسس العممية:ع-2-10-1

ترتبط هشكمة االىتقاء ببعض الىظريات كاألسس العمهية هثل الفركؽ الفردية كاالستعدادات 
اهة لهشكمة االىتقاء هها يستكجب  كهعدؿ ثبات القدرات كالتصىيف، كجهيعٍا ذات قيـ هتبايىة ٌك

 إلقاء الضكء عمى الهجاالت الهرتبطة.

 الفركؽ الفردية:أ. عالقة االنتقاء ب
إف اختبلؼ األفراد في استعداداتٍـ كقدراتٍـ البدىية كهيكلٍـ كاتجاٌاتٍـ في الههارسة الحركية، 
يتطمب أىكاعا هختمفة هف األىشطة الرياضية تىاسب كل فرد، كذلؾ ها يسهح بتغطية الهيكؿ    ك 

هكاىياتٍـ البدىية كالعمهية ، كبالتالي العهمية التدريبية لـ الرغبات بها يتهاشي هع قدرات األفراد كا 
يعهد فيٍا األساليب ك البراهج الهكحدة لكل األفراد، ك البلعبيف ليسكا قكالب ذات أبعاد هكحدة 
تصب فيٍا العهمية التعميهية ك التدريبية، فاألهر يتطمب براهج هتىكعة تىاسب الطبيعة الهختمفة 

ذا ها يحدث بالفعل في التدريب الرياضي ، صفحة  1997)النمكي.،  لمهستكيات العالية. لؤلفراد ٌك
109) 

 ب. عالقة االنتقاء بالتصنيف:

هٍا:classificationالتصىيف ) داؼ عدة ٌأ  ( لً ٌأ

تجهيع األفراد أصحاب القدرات الهتقاربة في هجهكعات هتقاربة كتىظيـ لٍـ براهج خاصة بٍـ 
ذا يحقق عدة أغ  راض ٌي:ٌك

فكجكد الىاشئ داخل هجهكعة هتجاىسة يزيد هف إقبالً عمى  زيادة اإلقباؿ عمى الممارسة: .1
 الىشاط، كبالتالي يزداد هقدار تحصيمً في ٌذا الىشاط.

إذا اقتربت هستكيات األفراد أك الفرؽ سيزداد تبعا لذالؾ التىافس بيىٍـ، زيادة التنافس:  .2
 ؽ أك األفراد قد تكلد اليأس أك االستسبلـ.فالهستكيات شديدة التبايف بيف الفر 

كالفرص  كمها قمت الفركؽ الفردية بيف األفراد أك الفرؽ، كمها كاىت الىتائج عادلةالعدالة:  .3
 الههىكحة هتساكية.
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، صفحة Sara) فالهستكيات الهتقاربة تزيد هف دافعية األفراد كالفرؽ في الهىافسة. الدافعية: .4
117) 
 الصعكبات التي تكاجو عممية انتقاء المكاىب الرياضية:-2-10-2

 (323، صفحة 1998)حهاد ـ.،  ٌىاؾ عدة صعكبات كىذكر هىٍا:
 كب أثىاء عه مية االعتهاد عمى الخصائص الجسهية الثابتة لتحديد كالتىبؤ بالرياضي الهٌك

ي هتغيرة.  التقييـ في حيف أف ٌىاؾ عكاهل أخرػ ىفسية، اجتهاعية...ٌك
  كب، فاالختبارات التي تجرػ عدـ كجكد قياسات كهعايير ثابتة تحدد قدرات الرياضي الهٌك

 أثىاء االىتقاء ال تعبر سكػ عف ىسبة قميمة هف قدرات الرياضي الحقيقية.
  بة ٌي أثىاء عهمية االىتقاء هف الصعب الحكـ عمى كب ىظرا ألف الهٌك الرياضي الهٌك

 حالة ىادرة.
  بة، فٍي هرتبطة بتطكر قدرات الرياضي عدـ كجكد سف ثابت بالىسبة لظٍكر الهٌك

الهختمفة كالهتكاصمة )جسهية، ىفسية، حركية...( هها يطرح هشكمة اكتشافٍا كاىتقائٍا كتكجيٍٍا 
 ىحك التخصص.

 اختبارات التقييـ-2-11
ال يعتبر أداة لمقياس فقط، كلكف أيضا تقييـ كهقارىة، كتفسير، ككذلؾ ختبار: تعريف اال-2-11-1

 (207، صفحة. 2004)أنسياف، هؤشر لبلعب كرة القدـ. 
اختبار هعيف )بدىية كالىفسية كالهعرفية ...( كهكحدة )ىفس الهٍهة لجهيع الههتحىيف( االختبار: 

 (229، صفحة. 1998)فراي، قياس قدرة هعيىة. 
ٌذي االختبارات هف البحكث العمهية )هختبرات، الهياديف، كالتكىكلكجيا الطبية( كالتي تعتهد شيدت 

عمى الهعرفة بهعايير عمهية كاضحة )سبللـ تقييـ كالجداكؿ، كشبكات ...(، فٍي تسهح بهعرفة 
 (216، صفحة. 2004)أنسياف، الهعايير كالخصائص الفردية كالجهاعية. 

ك عبارة عف ههارسة ىفذت بعد بركتكككؿ دقة التىفيذ االختبار ٌك ههارسة أك ا ستبياف هكحد ٌك
لمحصكؿ عمى قيهة هعيىة. كيهكف أف تككف هباشرة أك غير هباشرة، عف طريق الهبلحظة أك 

)ريس كبريفكست، القياس باستخداـ جٍاز هعيف. تطبق دائها في ىفس الظركؼ، كىفس الشركط 
 (40، صفحة 2013

 رات:خصائص االختبا-2-11-2
السبلهة / ىظرا لخطر الىاجـ في كضع اختبار فهف الههكف أف يصاب البلعب بعد أدائً لعهمية  -

 التقييـ.
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 األجٍزة الكٍربائية الكتات الببلزها الدـ ألداء. تكمفة أداء االختبار، هثل سعر شرائط أك- 
 تكفر الهعدات البلزهة لتىفيذ االختبار. -
 ذيف سيتـ تقييهٍـ .الحد األقصى لعدد األشخاص ال -
 كقت التىفيذ اختبار. -
 إلزاهية استدعاء كحضكر الطاقـ الطبي إلجراء االختبار. -
 صعكبة فٍـ االختبار ألكبر عدد هف الهختبريف. -
 الفئة العهرية التي تقكـ باالختبار. -

 استعماؿ االختبار :-2-11-3

 هيزة كهفيدة لمهدرب كهدرب المياقة البدىية.بتعدد أىكاع االختبارات، يٍتـ  بأربعة كظائف هتكاهمة هت

 كظيفة التدريب: اختبار يهكف أف تستخدـ بهثابة تهريف خبلؿ العهمية التدريبية. -أ
 كظيفة القياس: يتـ استخداـ اختبار لتحديد الهستكػ الحالي لمفرد أك هجهكعة هف األفراد. -ب
آلثار اإليجابية أك السمبية لمتجريب. كها كظيفة هقارىة: اختبار بشكل دكرؼ يقيس التغيرات، كا -ج

 أىٍا تسهح لؤلفراد لهقارىتٍا.
ـ.  -د  (42، صفحة. 2002)تكربيف كظيفة الدافعية : كجٍا لكجً هع البلعبيف لتحفيٌز

 كالٍدؼ هف ٌذي االختبارات ٌك: :أىداؼ االختبارات-2-11-4

 كضع آلية لهتابعة هستكػ البدىي كالفىي لمرياضي. -

 لهعرفة هف الهدرب كالرياضي عمى تحميل األداء.تحسيف ا -
كبيف ، كبالتالي زيادة فرص "االختيار يهكف االعتهاد عميٍا "في  - كشف كاىتقاء الرياضييف الهٌك

ياكل التككيف االتحادية.  هصمحة البلعب ٌك
 تقييـ عدد كبير هف الرياضييف. -
 ت إهكاىيات.إىشاء قاعدة بياىات عمى الهستكػ الكطىي لتقييـ هستكيا -
 تقييـ هستكػ الهؤشرات الفسيكلكجية الهشاركة في جٍد. -
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 تصميـ بطارية اختبار :-2-11-5
عىد القياـ بإىشاء جهمة هف الهعايير باستخداـ هجهكعة هف االختبارات، ال تخص قياس المياقة 

عمى جهيع البدىية لكحدٌػا، بل التحكـ الهثمي لتحقيق أقصى قدر هف الهكضكعية كالهصداقية 
 القياسات.

 اقترح التكصيات التالية لبطاريات االختبار:-2-11-5-1

االختبارات الغير هتعبة )هثل القياسات األىتركبكهترية، كقياسات القمب في حالة الراحة، كها إلى 
 ذلؾ......(

 اختبارات خفة الحركة.
 اختبارات القكة كالقدرة.

 اختبارات السرعة.

 اختبارات التحهل.
 رات التعب البلٌكائية.اختبا

 (53، البركتيف صفحة40، صفحة 2013)ريس كبريفكست، اختبارات القدرة الٍكائية 

كهف بيف االختبارات البطاريات الهتاحة، ٌىاؾ، كها يعتبر كرة القدـ، خهسة أىكاع هف االختبارات 
 (43، صفحة .2002)تكربيف، 

 .اختبارات القياس الحيكؼ 
 ة.اختبارات المياقة البدىي 
 .االختبارات الفىية 
 .اختبارات بيكلكجية 
 .االختبارات الىفسية كالذٌىية 

 اختبارات القياس الحيكي:-1    

ي تستٍدؼ ها يمي:  ٌك
 ىٍاية الهكسـ. -أ( الطكؿ: بداية 

 ب( الكزف: يسجل كل أسبكع.
 ج( الدٌكف: ىسبة الدٌكف في الجسـ.
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يهيز العهر البيكلكجي كالعهر الزهىي لتقييـ د( سف العظاـ: أىً يهثل سف الفسيكلكجي لمرياضي ، 
 درجة الىضج.

 اختبارات المياقة البدنية:-2
 (42، صفحة 2002)تكربيف، اختبار لتقييـ القدرات البدىية.  التعريف:-
 فٍي تسهح بتحقيق عّدة كظائف: :كظائف االختبارات البدنية-3
 إنشاء الممف الشخصي رياضي: -أ

لخصائص التي تهيز الىشاط، هف الضركرؼ إظٍار ىقاط القكة بهجرد أف ىعرؼ العىاصر كا
 كالضعف في ها يتعمق الىشاط.

 مقارنة الرياضييف بمعايير المثالية: -ب
عىد استخداـ اختبارات المياقة البدىية، كالتي يتـ تحديدٌا يتـ هقارىتٍا هع اآلخريف إلى أف تككف 

هرجع يتـ االعتهاد عميً لمهتابعة ك لتطكير  فعالة، يجب أف تستخدـ الجهاعة الرياضية كهؤشر أك
 الهستكػ.

 متابعة تطكر رياضي أثناء التدريب: -ج
خبلؿ الهكسـ، كاختبارات عمى فترات ، تساعد في رصد تطكر البلعب، كتكييف تدريبً، ثـ 

 (98، صفحة 2007)كايال، االختبارات الهستخدهة لهقارىة العب. 
 

 
  (.100،الصفحة 2007)كايال ارات المياقة البدنية مكضكعية خالؿ المكسـ: الخطكات كاختب 23الشكل رقـ  

كفقا لٍذا الشكل الهقترح هف قبل كايبل، يهكىىا أف ىرػ أف الٍدؼ هف االختبارات البدىية باختبلؼ 
 الهرحمة هف الهكسـ الرياضي.
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 مختمف االختبارات البدنية المستخدمة في كرة القدـ:-2-14

 
                                                  (2012: أنكاع مختمفة مف االختبارات لكرة القدـ دالؿ ) 24الشكل رقـ                      

 
 نماذج حكؿ التقييـ في كرة القدـ :

 : 2006طريقة كازكرال 

 
 

 2006كازكرال  : عممية التقييـ لكرة القدـ كفقا 25الشكل رقـ                                 
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هٍا:(2006كازكرال )في عهمية التقييـ   ، يتضهف عددا هف الخطكات في الترتيب الزهىي. كٌأ

تحميل الهتطمبات الهحددة هف الهباراة استىادا إلى هصادر هختمفة )الهدربيف الخاص، كخبراء،  -
 كهراقبة الهىافسة، كالدراسة الىظرية ... الخ(

 رات كتدابير هحددة لتقييـ البلعب.تطكير كالتحقق هف االختبا -
 السيطرة ك التكجيً كالرصد هحتكػ التدريب خبلؿ هكسـ أك دكرة. -

 :214صفحة  2008طريقة أنسياف 
 عددا هف الخطكات التي يتـ تقديهٍا في الترتيب الزهىي: 2008كتشهل ٌذي الطريقة ألىسياف

 الحركية لبلعب.( التحميل كالهقارىة لعكاهل أداء كرة القدـ كالهٍارات 1
 ( إهكاىية التهييز كالقدرة عمى تقييـ.2
 ( اختيار أدكات القياس أك إىشاء اختبارات هحددة.3
 ( هجهكعة هىظهة كالبياىات.4
 ( هعالجة القيـ التي تـ الحصكؿ عميٍا.5
 ( االتصاالت كالتفسير الجهاعي كالفردؼ.6

 طريقة بكرتماف:
 

 
 

 : نمكذج التقييـ كفقا بكرتماف في كرة القدـ26كل رقـ الش                            
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ب بدءا هف الكشف الذؼ يقـك  كفقا لبكرتهاف، عهمية تقييـ ترتبط بعكاهل هختمفة لمكصكؿ إلى الهكٌا
عمى )هٍارات، الجاىب هكرفكلكجي كدافعية اإلىجاز(، ثـ يبدأ اختيار عمى أساس االختبارات 

 .الحركية كاختبارات هحددةالفسيكلكجية كاالختبارات الىفسية 

 مفيـك مراكز المعب في كرة القدـ :-2-12

هركز المعب يهكف تحديدي بالهكقع الذؼ يحددي لبلعب في بىاء هتكاهل لبلعبي الفريق حيث يقـك 
هف خبللً بتىفيذ كاجباتً الٍجكهية كالدفاعية في ايطار خطط هكضكعية ، كيعتبر تكاهل أداء 

دة خبلؿ الهباراة يعتهد أساسا عمى تىفيذ البلعبيف لكاجبات الهراكز الفريق كظٍكري ككحدة كاح
 الهختمفة لكل هىٍـ.

كلكل هركز كاجبات هحددة يؤديٍا خبلؿ الهباراة اىطبلقا هف طريقة المعب كالخطط الهستخدهة، 
كتساعد عهمية تحديد هراكز المعب في تحديد الهٍاـ كالكاجبات الهمقاة عمى عاتق كل العب في 

ريق فهٍها زادت كاتسعت ٌذي الهٍاـ كالكاجبات فإّف تحديد الهراكز يضهف إلى حد كبير عدـ الف
التعارض في أداء الهٍاـ كتىفيذ الخطط الهختمفة هف الهمعب،كباإلضافة إلى ذلؾ فإّف تحديد لهركز 
هاؿ  المعب يضهف هف جٍة آخرؼ التىسيق كالتىظيـ في تغطية جكاىب الهمعب الهختمفة دكف ٌإ

هية في سير هجريات الهباراة، إّف تكزيع الهٍاـ كاألداء في صكرة له ساحة هعيىة قد تككف ذات ٌأ
 .(35، صفحة 1994)إيراىيـ،  هراكز لٍا هتطمبات األداء الخاصة تشهل تكاهل األداء كتكفير الجٍد

 :األقساـ الرئيسية لمراكز المعب اليجكمية-2-12-1

 " :11" ك "7الجناحاف كالمذاف رقميما "-1

يجب أف ىهيز هف يشغل ٌذا الهركز بالسرعة كأداء هٍارة الهراكغة بهستكػ عالي باإلضافة إلى 
عهل التهريرات العريضة القكية كالتصكيب القكؼ الدقيق هف جهيع الزكايا،كتعتبر الهىطقة التي 

 عمى كثافة عدد الهدافعيف كتكتمٍـ أهاـ الهرهى.يشغمٍا الجىاح هىطقة ٌاهة كأساسية في التغمب 

 الكاجبات الخططية اليجكمية لمجناح :-2
هداد باقي الهٍاجهيف بالكرات العرضية أهاـ الهرهى. - أ  فتح ثغرات في هىطقة الجىاح كا 
العهل هع العبي خط الكسط كرأس الحربة كالظٍير عمى خمق الهساحات الخالية  - ب

 هفيد باإلضافة إلى الجرؼ الحر كتبادؿ الهراكز.كاستغبللٍا استغبلال ٌجكهيًا 
 العهل عمى إىٍاء الٍجهات بالتصكيب القكؼ الهتقف هع باقي الهٍاجهيف. - ت
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 الكاجبات الخططية الدفاعية لمجناح:-3
 هراقبة الظٍير في حالة تقدهً أك هف يحل ٌذا الهكاف. - أ
بالتعاكف هع الظٍير يىظـ إلى التشكيل الدفاعي لفريقً كذلؾ هف خبلؿ هىطقة حيث يعهل  - ب

 كالعب خط الكسط عمى تغطية البلعبيف الهىافسيف الهتكاجديف فيٍا.

 " :9قمب اليجـك )رأس الحربة( كالذي رقمو "-2-12-2

ٌك البلعب الذؼ تككل إليً هٍهة التٍديف ، كيجب أف يتهيز بالقدرة عمى خمق الفرص لمتٍديف 
الهٍارات العالية كالتفكير الصحيح ، كالبد لهف يشغل كاستغبللٍا استغبلال هفيدًا ، كطريقتً في ذلؾ 

الهركز هف أف يتقف الهراكغة كالتصكيب هف جهيع األكضاع كالزكايا بالقدـ كالرأس كتحت ضغط 
 الهىافس.

1-:  الكاجبات الخططية اليجكمية لقمب اليجـك

 .إحراز األٌداؼ هف خبلؿ التحركات غير الهحهكدة في ثمث الهمعب الٍجكهي لمفريق - أ
العهل عمى استغبلؿ جهيع التهريرات العرضية كاألهاهية التي تمعب إليً داخل هىطقة  - ب

 الجزاء كذلؾ بالتصكيب إلى الهرهى.
يقكـ بجهيع التحركات التي يككف ٌدفٍا هساعدة باقي زهبلئً البلعبيف عمى ىجاح الخطط  - ت

 ت الخالية.الٍجكهية االختراقية هف حيث الجرؼ الحر كتبادؿ الهراكز كخمق الهساحا

 الكاجبات الخططية الدفاعية لقمب اليجـك :-2

العهل عمى عرقمة تقدـ الخصـ بالكفاح لبلستحكاذ عمى الكرة هىً إذا ها أصبحت في حكزة 
 ) مفتي ابراىيـ, ، الهىافسيف في غضكف الهىطقة التي تحددٌا لً الخطة الدفاعية الجهاعية لمفريق.

 (200صفحة 

 خطط  المعب اليجكمية :-2-13

ساسا إلى تهكيف الفريق هف إصابة هرهى الفريق الهضاد بأكبر عدد هف أتٍدؼ خطط الٍجكـ 
األٌداؼ . ككقاعدة عاهة تستدعى الخطط الٍجكهية أف يككف العبك الٍجكـ عمى هستك عاؿ هف 

 فاع .الهٍارات األساسية ك القدرات الحركية  أكثر هف العبي الد
كقد يككف هف السٍل ىكعا عمى العبي الدفاع هىع الهٍاجـ هف إصابة الٍدؼ ،ك عمى العكس هف 
ذلؾ ،فاىً هف الصعب عمى الهٍاجهيف أف يقكهكا بالتخطيط إلصابة الٍدؼ ،ك لذلؾ يصبح تدريب 
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هية هف تدريب الهدافعيف ، كاف كاف ٌذا ال يىفى الدكر الٍاـ الذؼ يمعب ً الدفاع الهٍاجهيف أكثر ٌأ
في ىجاح الهباراة أك الفريق كلها كاف الفريق الحائز عمى الكرة ٌك الهٍاجـ ،فإىً  يككف لديً الهبادأة 
،ك الهيزة ،ك الفرصة في خمق ك بىاء الٍجكـ ، ك تحديد سرعتً ، ك اتجاًٌ ، كهف الكاضح أف 

 .(181، صفحة 1998)حنفي مختار، يعهل الفريق عمى أف يىٍي الٍجـك لصالحً ها أهكف 
 ك تىقسـ خطط المعب الٍجكهية إلى :

  ػ خطط الٍجـك الفردية . 
 ػ خطط الٍجـك الجهاعية .

 خطط المعب اليجكمية الفردية :-1-

 ٌي التحركات ك الهٍارات التي يقكـ بٍا البلعب بهفردي داخل اإلطار العاـ لخطط المعب الٍجكهية 
 سـ كسائل تىفيذ الخطط الفردية إلى:ك تىق
 

 أكال : الهحاكرة أك الهراكغة .
 ثاىيا : الخداع 

 ثالثا : التصكيب .

 المحاكرة أك المراكغة:-2

هٍا :  تٍدؼ الهحاكرة إلى أغراض هتعددة ٌأ
 ػ كضع الخصـ في كضع يسهح لمهٍاجـ بالتهرير لزهيمً بحرية .

 ػ الهركر هف هدافع ك التخمص هىً .
تبقى الكرة هع الفريق ، فٍىاؾ هكاقف ال يستطيع فيٍا الهٍاجـ أف يهرر الكرة لزهبلئً إذ ػ إف 

 يككىكف في هراكز غير هبلئهة لتهرير الكرة إليٍـ ، ك لذلؾ كجب أف يقكـ الهٍاجـ بالهحاكرة .

 األسس التي تعتمد عمييا المحاكرة السميمة :-2-13-1 

 رة عمى األسس اآلتية  :ك يعتهد إتقاف كقدرة البلعب في الهحاك 
ك تتهثل في سرعة الجرؼ بالكرة ، ك سرعة حركة البلعب في هختمف الئلتجاٌات ، : السرعة -1

 ك سرعة تمبية البلعب ، ك سرعة أدائً .
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، ك يعىي ٌذا السيطرة عمى الكرة ، القدرة عمى التحكـ فيٍا أثىاء الجرؼ بٍا:  التحكـ في الكرة -2
 عة سكاء أثىاء الهحاكرة ،  أك تغيير االتجاي أثىاء الجرؼ .عمى تغيير السر  القدرة

 غالبا بالخداع يعطيٍا تأثيرا ك فعالية أكثر. ارتباط المحاكرة -3

أثىاء الهحاكرة كعدـ ىظري لؤلسفل باستهرار هها يجعمً قادرا  كبر زاكية رؤية الالعب لمممعب -4
 ي هف الهحاكرة .عمى الجرؼ في األهاكف الصحيحة ك تىفيذ الغرض الخطط

 ك ٌذا العاهل الىفسي لً أثر كبير عمى البلعب في التغمب عمى الخصـ . الثقة بالنفس : -5

ك تعىي اختيار المحظة الهىاسبة ليقكـ الهٍاجـ بالهراكغة ك يفاجئ  الخطة المباغتة لمخصـ : -6
 الهدافع .

. ك كفقا لبعد البلعب الهدافع  كهف الطبيعي أف الهحاكرة الجيدة تعىي ٌذي األسس السبعة هجتهعة
يككف بعد الكرة عف البلعب الهٍاجـ ، فإذا كاف الهدافع قريبا هف الهٍاجـ ، كاف البد ك أف  تككف 

 الكرة قريبة هف الهٍاجـ ، كاف يضع جسهً بيف الكرة ك الهدافع .
ك قطعا أغمى  ك الهٍاجـ الذؼ يجيد الهحاكرة العب خطير يعهل الهدافعكف لً ألف حساب. ٌك

ـ ، كهف األهثمة عمى ذلؾ  كريستيانك ركنالدك العب رياؿ مدريد كنايمار دا سمفا البلعبيف ك أشٌٍر
ـ .ك ترجع قيهتٍـ إلى أىٍـ ىادركف في  العب باريسانجرماف كميسي العب برشمكنة حاليا ك غيٌر

جمب الفكز لفرقٍـ  العالـ ك أف فرقٍـ تعتهد عميٍـ دائها في إحراز األٌداؼ أك اإلعداد لٍا ، هف ثـ
 ، عمها بأف التصكيب ك إحراز األٌداؼ يأتياف غالبا بعد الهحاكرة الىاجحة التي يجيدكىٍا. 

ك ىظرا ألف طرؽ المعب الحديثة تقتضي أف يككف عدد الهدافعيف أكثر هف الهٍاجهيف ، أصبحت 
 إجادة الهٍاجهيف لمهحاكرة عاهبل هٍها جدا ك أساسيا .

يسهح لبلعب الهدافع بالهحاكرة في هىطقة جزائً ، بل أف الهحاكرة قد تككف كهف البديٍي اىً ال 
 خطرة ك تسبب في أف يحرز الفريق الهضاد ٌدفا .

أها الهراكغة أهاـ هرهى الخصـ فٍي خطيرة ك هفيدة ك تربؾ الدفاع خاصة إذا أعقبٍا التصكيب 
 القكؼ  .

لؾ عهد الهدربيف عمى تقكية الهٍارة لدػ ك الهحاكرة لٍا قيهة كبيرة في تىفيذ خطط المعب ، لذ
 البلعبيف خاصة جىاحا الفريق .
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 التمكيو ك الدفاع: -2-13-2

تتهيز كرة القدـ الحديثة بدقة البلعبيف في أداء هٍاراتٍـ ك السرعة في المعب، ك العهل الجهاعي، 
ختيار ىكع الخداع عمى الهٍاجـ ا هع ارتباط ذلؾ بالهباغتة التي تعتهد عمى الخداع ك التهكيً.ك

الذؼ سيقكـ بً ضد الهدافع، كلذلؾ يصبح كاجبا أف يتعمـ أىكاعا كثيرة هف الخداع، لكف هف األٌـ 
 أف يتعمـ عددا هعيىىا هىٍا ك يستطيع تىفيذٌا بدقة أثىاء الهباراة ك يككف لٍا التأثير الهطمكب 

 ػ ك ٌذي بعض الهبلحظات عىد التدريب عمى الخداع : 
 ب أف يعمـ البلعب حركة خداع كاحدة حتى يتقىٍا، ثـ يىتقل إلى أخرػ.ػ عمى الهدر 

 ػ تىكيع حركات الخداع أثىاء المعب .
 ػ تعميـ أىكاع الخداع ك التهكيً لبلعب كفقا إلهكاىيتً البدىية .

 ػ يتكقف الخداع أيضا عمى الهمعب هف حيث اتساعً ك ضيقً كحالة األرض ك سرعة الٍكاء.
هف هرة بحيل هختمفة يؤثر تأثيرا كبيرا عمى  يجيد الخداع ك يهر هف الهدافع أكثرإف الهٍاجـ الذؼ 

 ىفسية الهدافع  فيجعمً يٍتز ك يفقد الثقة بىفسً ، كعمى العكس هف ذلؾ ترتفع هعىكيات الهٍاجـ .
 ػ عمى الهدرب أف يكشف طرؽ الخداع الفردؼ في كل العب ك يقكيٍا.

 ك الهٍارات األساسية أثىاء الحركة ك الجرؼ. ػ عمى البلعب أف يربط بيف الخداع
 عمى البلعب أف يقتىع بأىً لف يصبح العبا ههتازا إال إذا تدرب عمى الخداع بهثابرة ك إصرار.

 ك لذلؾ فإىً يستحسف أف يقكـ بالتدريب الفردؼ حتى يجيد كل طرؽ الخداع.

 أنكاع الخداع "التمكيو" : -2-13-3

هٍا ها يأتي :يرتبط الخداع كها ذكرىا بال  هٍارات األساسية الهختمفة ك ٌأ

 الخداع مع السيطرة عمى الكرة أثناء الحركة :           -1

ذا يتطمب  ك كاقع تحت ضغط الدفاع ك هراقبتً ، ٌك في أغمب هكاقع المعب يستقبل البلعب الكرة ٌك
البلعب الهضاد ك  هف البلعب أف يربط بيف الخداع ك تقدهً الستقباؿ الكرة حتى يستطيع أف يخدع

يضممً لمحظة ٌي في الحقيقة كافية لمتخمص هف هراقبتً ، ك بذلؾ يككف لديً الكقت ك الهكاف 
 الهىاسباف الستقباؿ الكرة ك الجرؼ بٍا في االتجاي الهطمكب .
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 الخداع مع المحاكرة : -2

ٌك الذؼ يربط بىجاح ذكرىا أف هف أسسٍا الخداع . ك البلعب الههتاز    عىدها تكمهىا عف الهحاكرة
بيف الهحاكرة ك الخداع .فالخداع أثىاء الهحاكرة يهكف البلعب هف التغمب عمى الخصـ ،   ك إجادة 

 الخداع هع الهحاكرة يقكؼ هف ثقة البلعب بىفسً ك في ىفس الكقت يضعف هف ثقة الخصـ .

 الخداع مع التمرير:-3

تصل الكرة إلى الهكاف الهرسمة إليً بدكف أف  عمى الهٍاجـ أف يربط التهرير بالخداع حتى يهكف أف
بقطعٍا الهدافع . بل إف اىتباي الهدافع يككف  في لحظة تهرير الكرة هتجٍا إلى الهكاف الخطأ ىتيجة 

 الخداع هها يتيح الفرصة لمهٍاجهيف لمتصرؼ السميـ بدكف ضغط هف الدفاع .
 الخداع مع التصكيب : -4

التي لمتصكيب ، كهع ذلؾ فمك كضعت في الكرة بعض التأثيرات عمى البلعب أف يستخدـ كل قكتً 
ا في الٍكاء فإف ٌذا يصعب هف هٍهة الحارس ، كيتـ ذلؾ  بخداع الهٍاجـ  تغير اتجاٌٍا أثىاء سيٌر

 لمهدافع ك الحارس بجسهً ك التصكيب في االتجاي الهغاير لحركة جسهً .

 التصكيب :-5

الفريق لتٍديد الفريق اآلخر. ك البلعب الذؼ يجيد  السبلح القكؼ الذؼ يهمكً التصكيب ٌك 
التصكيب العب تخشاي الفرؽ األخرػ . ك تسجيل األٌداؼ في هرهى الفريق الهضاد ٌك تحقيق 

تزاز شباؾ الهرهى يثير في الجهٍكر ك البلعبيف ىشكة كبرػ .  لمٍدؼ هف الهباراة . إف ٌا
)حنفي مختار، الصدارة في التدريب اليكهي ك إف التدريب عمى التصكيب أصبح يأخذ حاليا هكاف 

 .(187-182، الصفحات 1998
 ػ ك ىناؾ مؤثراف يحدداف طريقة ،ك مكاف ، ك سرعة التصكيب ىما :

 ػ الهٍارة الفىية لبلعب الهٍاجـ ك قدرتً عمى التصكيب هف أهاكف هختمفة بطريقة صحيحة .
 ب الفردية ك الجهاعية .ػ خطط المع

 خطط المعب اليجكمية الجماعية :-2-14

هيتٍا ليست لٍا الخطكرة الكبيرة التي يتسـ بٍا المعب  إف الخطط ك التحركات الفردية رغـ ٌأ
 الجهاعي الذؼ يشكل الخطر الحقيقي عمى الدفاع ،ك المعب الجهاعي يتطمب هساعدة كتعاكف أحد

هكف ذلؾ ، ك المعب الجهاعي الٍجكهي يقتضي عمى عشرة العب بغرض تسجيل ٌدؼ إف أ
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الهدافعيف التركيز ليس فقط عمى الكرة بل عل الهٍاجهيف أيضا ، كها أف المعب الجهاعي يجعل 
الفريق الحائز عمى الكرة يبذؿ هجٍكدا أقل ك تتحرؾ الكرة بيىٍـ في ترابط هحكـ ىحك ٌدؼ الفريق 

عهق ، أها التهريرات العرضية أك الخمفية فبل تستعهل الهضاد ، أؼ أف التهريرات تككف لؤلهاـ ب
 كثيرا ك لكف كفقا لخطة تٍدؼ إلى فتح الثغرات أك المعب .

ك الغرض األساسي هف التحركات الجهاعية ٌك الهٍارة الفىية ، ك الفٍـ الخططي ،ك المياقة البدىية 
            لمفريق .                                                     

 أسس التدريب عمى المعب الجماعي : -2-14-1

إف التعاكف بيف هجهكعة هف البلعبيف يىهي القدرة ك الهٍارات األساسية لبلعبيف، فإىً بقى دائها 
ذلؾ التأثير الهتبادؿ بيف الخطة الجهاعية، ك الخطة الفردية في الهقاـ األكؿ.ك يعىي ٌذا أف 

ي أف تككف تحركاتً الخططية الفردية }الهحاكرة ، التصكيب، البلعب يجب أف يضع في اعتبار 
الخداع { داخل إطار الخطة العاهة لمفريق .ك يبدأ التدريب أكال بالتهريىات البسيطة التي تككف بيف 
اثىيف أك ثبلثة العبيف، ك التدريب عمى الخطط في ٌذي الهرحمة الهبكرة يصاحبً التدريب عمى 

 ها ازدادت هٍارتٍـ الفىية تقدـ الهدرب بالخطة هعٍـ .الهٍارات األساسية، ك كم
كذلؾ يعهل التهريف الخططي في ىفس الكقت عمى اكتساب البلعب المياقة البدىية ، فٍك يحسف هف 

 .(68دمحم عبده صالح، صفحة -)عبد المجيد نعمافسرعتً ك يىهي قكتً كرشاقتً 
 المعب الجهاعي ٌك الىقطة األساسية في التهريف الخططي .  ػ هف ٌذا ىرػ أف

ي تمعب 8:8، 6:6ك لمتدريب عمى الخطط الجهاعية تعطى التهريىات التي تشبً الهباريات } { ٌك
دكرا كبيرا في اإلعداد الخططي ك تككف غالبا في الهرحمة األخيرة هف فترة اإلعداد ك قبل بدء هكسـ 

 الهباريات ك خبللً .

 كسائل تنفيذ الخطط اليجكمية الجماعية ىي : -2-14-2

 .التهرير.
 ػ استقباؿ الكرة .  

 ػ الجرؼ الحر ك تبادؿ الهراكز.
 التمرير: -1

هها ال شؾ فيً أف التهرير بيف العبي الفريق الكاحد ٌك عصب المعب الجهاعي، فبدكف التهرير 
 يصعب تحرؾ الفريق . ك دقة التهرير ك طريقتً تهيز الفرؽ .
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 ك التهرير يهكف أف ىهيزي باآلتي :
 فالكرة ههكف أف تضرب لمزهيل لتذٌب إليً أهاها أك جاىبا أك بهيل أك خمفا .:االتجاه  -
 يهكف لبلعب أف يحدد ارتفاع التهريرة ، فٍي إها أرضية أك عالية أك ىصف عالية . ارتفاع: -
 بطيئة{ ، ك بالقكة الهىاسبة .ك تتهيز التهريرة بأىٍا قكية }سريعة{ أك ضعيفة } القكة : -
 التهريرة يهكف أف تككف هباشرة ، أك بعد استقباؿ الكرة أؼ غير هباشرة .:  زمنيا -
 قصيرة أك طكيمة . مسافتيا : -

ك يهكف كصف التهريرة السميهة بأىٍا ٌي التهريرة التي تركل لمزهيل الهىاسب بالقكة الهىاسبة في 
  .ع الهىاسب ليستقبمٍا في الهكاف الهىاسبالكقت الهىاسب لتسير في االرتفا

ك هعىى ٌذا أىً قد يككف أهاـ البلعب الحائز عمى الكرة زهيبلف أك أكثر يهكف أف يهرر إليٍها ، 
كلكف البلعب الههتاز يستطيع أف يهيز ك يقدر هف هىٍـ أىسب لتهرير الكرة إليً ،ك ٌذا التهييز 

ككف في هكقف أهثل لمتصرؼ في الكرة بعد استقبالٍا يككف هبىيا عمى أساس أؼ هىٍـ يستطيع أف ي
،ألف التهرير السميـ يككف لمزهيل الهىاسب ، هف ٌىا ىدرؾ أف التهريرات العرضية الكثيرة ال قيهة 
لٍا هف الىاحية الخططية .أها التهريرات العرضية أك الخمفية إذا كاىت لفتح الثغرات ، أك المعب عف 

، صفحة 1994)إيراىيـ، فإىٍا تككف تهريرات ذات قيهة خططية هدركسة طريق الجىاح أك الظٍيرة ، 

121). 
ك أبعاد الهمعب تحدد ىكع التهريرة ،فالهمعب العريض يختمف عف الهمعب الطكيل .كها أف سرعة 

ف الذؼ تذٌب إليً التهريرة . الزهيل بالىسبة لسرعة الخصـ تحدد سرعة ك قكة التهريرة ، ك كذلؾ الهكا
ك عهكها يجب عمى كل أفراد الفريق أف يىكعكا  ك تحدد الهٍارة الفىية لمزهيل طريقة تهرير الكرة إليً.

هف تهريرا تٍـ ك تغيير ىكع التهريرة هف حيث القصر أك الطكؿ أك االرتفاع ، ك التغيير هف جاىب 
 ً.اتجاي المعب ك سرعتً هها يربك ائها بتغييرالهمعب إلى الجاىب اآلخر، يجعل الدفاع يفاجأ د

 ك عند التمرير نالحظ النقاط الثالث التالية : 

أف البلعب الذؼ يجرؼ حرا بدكف كرة ٌك الذؼ يحدد أثىاء جريً تكقيت كاتجاي التهريرة التي  -
ا إليً الزهيل الحائز عمى الكرة .  يهكف أف يهرٌر

يعىي ٌذا أف الكرة التي تمعب  في الهكاف الهىاسب تسهح التهريرة السميهة تىادؼ الزهيل ، ك  -
 لمزهيل بالجرؼ ك استقبالٍا في ظركؼ هبلئهة أكثر هف الخصـ .

ػ التهريرة ك جرؼ الزهيل يجب أف يككىا في تكقيت سميـ ، ك ٌذا يعىي أف البلعب الحائز عمى -
تتقابل الكرة هع الزهيل في  الكرة يقدر زهف ك سرعة ك قكة التهريرة بالىسبة لسرعة الزهيل حتى
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الهكاف الهىاسب ، كقد يىتج عف سكء تقدير البلعب لٍذي العكاهل أف الكرة تسبق الزهيل فبل يستطيع 
 أف يدركٍا .

 استقباؿ الكرة  : -2
 يتهيز المعب الحديث بالعب الهباشر في أغمب األحياف ، كالمعب الهباشر يستدعي هف البلعب

ة عمى الهمعب قبل أف يستقبل الكرة ليستطيع أف يدرؾ هراكز زهبلئً في أف يىظر ىظرة شاهمة سريع
الهمعب كتحركاتٍـ ، ثـ يجرؼ ىحكػ الكرة الستقبالٍا ، كال يىتظر الكرة حتى تأتى إليً ، كيعقب 

 ذلؾ التهرير الهباشر بدقة كبطريقة الهىاسبة.

 الجري الحر كتغير المراكز -3

ب لمتخمص هف الخصـ حتى يهكىً أف يستقبل الكرة بدكف كىعىى بالجرؼ الحر ٌىا جرػ البلع
إعاقة ، أك هشاركة هىً ، كذلؾ حتى يككف أهاـ البلعب فسحة هف الكقت كالهكاف تهكىً هف لعب 
الكرة بحرية ، كبالدقة الهطمكبة ، كتغيير البلعب لهكاىً كتغير الهراكز هع زهيمً لً ىفس غرض 

ك التخمص هف الهدافع ، أك الٍركب هف رقابتً ، كالجرؼ الحر ، كتغير األهاكف ،  الجرؼ الحر ، ٌك
كتبادؿ الهراكز بيف الهٍاجهيف ، يعهل عمى خمخمة الدفاع كتفككً ،هها يسٍل تىفيذ الخطط 

، صفحة 1998ـ.، )حهاد الٍجكهية ، كيسٍل لبلعب التهرير لمزهيل بالطريقة البىائية الهىاسبة 
59). 

ػ فإذا كاف الهداهع يدافع بطريقة فرد لفرد ، يصبح تغير األهاكف كتبادؿ الهراكز بيف الهٍاجهيف 
  .أساس التحركات الخططية الٍجكهية حتى يجٍد الهدافعكف كيشتت اىتباٌٍـ

هية كتزداد أها إذا كاف الدفاع يقـك بالدفاع بطريقة دفاع الهىطقة ، يصبح تبادؿ الهراكز أقل  ٌأ
هية لتىفيذ الخطط الٍجكهية الجهاعية ، كتبادؿ الهراكز  هية الجرؼ الحر ككسيمة أكثر فاعمية كٌأ ٌأ
أثىاء الٍجكـ ليقتصر عمى الهٍاجهيف فقط ، فبلعبكا الدفاع يشترككف اشتراكا إيجابيا في الجرؼ 

هف حيث الطريقة كالٍدؼ ، الحر ، كتبادؿ الهراكز ال يهكف  الفصل بيىٍها  هف الىاحية العهمية 
خاصة في طرؽ المعب الحديث التي تتهيز بأف عدد الهٍاجهيف أقل هف عدد الهدافعيف.كهف 

 الىاحية الىظرية فإف الزهيل يجرؼ بهجرد أف يستحكذ أحد العبي الفريق عمى الكرة .
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 : طريقة التخمص مف المدافع بالجري الحر يمكف إجماليا في النقاط التالية-2-14-3

الجرؼ السريع الهفاجئ هف الثبات أك بعد الجرؼ البطيء . كيستفيد البلعب هف لحظة الجرؼ  -
ا لً بصرعة أيضا قبل أف يستطيع  الهفاجئ هف الخصـ لك أف الزهيل الحائز عمى الكرة ههرٌر

 الخصـ أ، يعدؿ هف كضعية اإللحاؽ بً .
الجرؼ هفاجأة هها يجعل الخصـ في ػ الجرؼ في اتجاي هعيف  ثـ خداع الخصـ بتغيير اتجاي -

 كضع ال يسهح لً باالشتراؾ هعً عىد استقباؿ الكرة .
يابا كالبىدكؿ هها يتعب الهدافع ، كعىدها يقل اىتباي الهدافع أك يتجاٌل الهٍاجـ  - الجرؼ ذٌابا كا 

 لمحظة ، ٌىا يككف الهٍاجـ هستعدا الستقباؿ التهريرة .
غير ىشيط ، أك بطيئا في حركتً عىدئذ يككف الجرؼ الحر ألخذ  عىدها يككف الهدافع هتعبا ، أك -

 األهاكف الهىاسبة ذا فعالية كبيرة .
 ػ أف يتهكف البلعب الهٍاجـ هف أخذ الهكاف الهىاسب بدكف رقابة الهىافس )هكاف شاغر ( 1
أخذ  ػ سحب الهٍاجـ لمهدافع الذؼ يراقبً كتحريكً هعً هها يعطي لزهيل هٍاجـ أخر الحرية في 2

 هكاف هىاسب أك التحرؾ فيً بدكف رقابة أك إعاقة .
 .(89، صفحة 1994)إيراىيـ، ػ العهل عمى خمخمة دفاع الفريق الهضاد  3

  المنطقة الشاغرة كاليركب مف الرقابة :-2-14-4

، كهف الطبيعي أف ٌذي  هف كاجبات كل العب ٌجكـ أف بسيطرة عمى هىطقة هعيىة هف الهمعب
الهىطقة تكبر أك تصغر كفقا لسرعة البلعب  كارتفاع هستكػ هٍاراتً األساسية كقدراتً الخططية . 
ذا يعىي أف الهىطقة التي يستطيع أف يتحرؾ فيٍا البلعب تحدد بقدراتً الذاتية هف جٍة ، كبقدرة  ٌك

هكاىياتً هف جٍة أخرػ . كتغير ) الهىطق ة الحرة  (يرتبط بتغير الهىطقة التي تقع البلعب الهدافع كا 
بيف الهىاطق التي يحهيٍا الهدافعكف . إذ تزداد كتقل كفقا لبعد الكرة عف البلعبيف . فإذا كاىت الكرة 
بعيدة عف البلعب الهٍاجـ يخف ضغط الهىافس الهدافع كتصبح الهىطقة التي يستطيع التحرؾ فيٍا 

عب كسرعة اقتراب الكرة هف الهٍاجـ تزداد رقابة الهدافع لً الهٍاجـ كبيرة ، كلكف تغيير  كضع الم
كبذلؾ تصغر الهىطقة الشاغرة . كعمى ذلؾ فعمى البلعب أف يبلحع التغيير الذؼ يطرأ عمى 
)الهىطقة الشاغرة ( كفقا لسير المعب حتى يستطيع أف يتحرؾ بطريقة سميهة تهكىً هف أف يستفيد 

 .(93دمحم عبده صالح، صفحة -)عبد المجيد نعمافهف ٌذا التغير كال يفاجئ بً 
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 أنكاع اليجـك : -2-15

 الٍجـك ىكعاف 

ك الٍجـك الهفاجئ كالسريع لمفريق هف حالة الدفاع إلى حالة الٍجـك ،   :اليجـك المضاد  -1 ٌك
 كتهرير كرة طكيمة إلى العب هٍاجـ هتقدـ .

ك الٍجكـ الذؼ يقكـ بً الفريق بطريقة هىظهة بىاءة عىدها  لمتدرج :اليجـك المنظـ كا -2- ٌك
يككف دفاع الخصـ هركزا ، كعمى الفريق الهٍاجـ حيىئذ أف يقكـ بعهل خطط هىظهة لهحاكلة فتح 

  .الثغرات في الدفاع الهضاد
 صفات اليجـك الناجح :-2-15-1

 صف باألتي :لكي يككف الٍجكـ ذا فعالية أثىاء الهباراة يجب ألف يت
 ػ التغير هف التهرير القصير إلى التهرير الطكيل كبالعكس . 1          
 ػ تغيير سرعة كتكقيت الٍجكـ . 2          
 ػ تغيير المعب هف جاىب إلى األخر. 3          
ػ يككف المعب في هىتصف الهمعب هتكسط السرعة أها أهاـ ٌدؼ الفريق الهىافس  4          
 تزداد سرعة المعب حيث يجب  أف تككف التهريرات قكية كسريعة.فيجب أف 

، 2001)حماد ـ.،  التحركات اليجكمية الجماعية داخل التشكيالت اليجكمية:-2-16
 (55-48الصفحات 

غرض خمخمة التصكر كتعىي التفاعل الحركي الجهاعي بيف العبي الفريق خبلؿ التشكيل الٍجكهي ل
ىاؾ  الدفاعي لمفريق الهىافس , كذلؾ هف خبلؿ تحركات البلعبيف كتحريؾ الكرة أك كميٍها هعا . ٌك
عدة أساليب كأشكاؿ لٍذي التحركات ككل هىٍا يحتاج إلى صفات هعيىة يجب أف تتكفر في 

ا ككذلؾ تعتهد ٌذي التحركات كأساليبٍا عمى األسمكب ال خططي الٍجكهي البلعبيف المذيف يؤدٌك
ي كها يأتي :   ٌك

 التحرؾ الطكلي :-1
كيقصد بً تحرؾ البلعبيف بطريقة طكلية باتجاي طكؿ الهمعب هها يشعر الهدافع بالخطر الدائـ 
الحتهاؿ االختراؽ لمهسافات الدفاعية في أؼ لحظة , كفي ٌذي الحركة الطكلية يتقدـ البلعب 

هف زهيمة كيستهر في تقدهة بعد استبلهً الكرة هٍددا الخمفي إلى األهاـ عىدها تهرر الكرة إلية 
الدفاع , ثـ يقكـ بالتهرير لمزهيل الهجاكر الذؼ يتحرؾ بىفس الطريقة ثـ يعكد إلى الخمف إلى ىفس 
الهكاف الذؼ كاف يشغمً داخل التشكيل قبل تحركً , كذلؾ لبلستعداد لتكرار الحركة ككذلؾ تاهيف 
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التحرؾ في اتجاي الهرهى يككف الهٍاجـ الخمفي هتخذا أفضل  العهق الدفاعي . كهف خبلؿ ٌذا
األكضاع دائها لمتصكيب عمى الهرهى هها يجعل خطر إحراز الٍدؼ قائها بصفة هستهرة هها 
يؤدؼ إلى ضركرة خركج الهدافع لهقابمة الهٍاجـ الهستحكذ عمى الكرة بصكرة هىدفعة هها يسٍل 

قابة , كيزيد هف فرص التهرير إلية كذلؾ اىدفاع الهدافع لمزهيل الهجاكر الحركة كالٍركب هف الر 
لهبلقاة الهٍاجـ يزيد هف فرصة الهٍاجـ في القطع كالهركر كالتعاكف هع العبي الدائرة هف خبلؿ 
ٌذا الىكع هف الحركة عف طريق القياـ بتحركات عرضية في هىطقة الٍجكـ القريبة لغرض تشتيت 

 ف أهاهً كالحركة العرضية هف خمفً أك هف أهاهً .جٍد الهدافعيف بالحركة الطكلية ه
 التحرؾ المائل : -2

كيتطمب ٌذا الىكع هف التحرؾ اشتراؾ هجهكعة هف البلعبيف في عهل دكرة هستهرة هف التحركات 
الهائمة االيجابية التي تىشئ غالبا هف هىطقة الٍجكـ الخمفية هتجٍة ىحك هىطقة الٍجكـ األهاهية 

رباؾ التصكر الدفاعي لمهىافس كتشتيت عىد الهىتصف أك ال جىاحيف لغرض تحقيق زيادة عددية كا 
جٍدي بيف التحركات الهتضادة, كيتبع ٌذا التحرؾ تحرؾ سمبي هف هركز الجىاح في هىطقة الٍجـك 
األهاهية ىحك هىطقة الٍجـك الخمفية كذلؾ لغرض تاهيف العهق الدفاعي كتاهيف حركة الكرة ككذلؾ 

ىا ىبلحع اىً يجب أف تككف تحركات البلعبيف  تىفيذ التككيىات األساسية هف ٌذي الهىطقة . ٌك
كحركة الكرة تسيراف باىتظاـ هحسكب لتككف الكرة هٍيأة أهاـ الثغرة الدفاعية لحظة حدكثٍا , 
كيتكقف عدد البلعبيف الهشاركيف في ٌذا الىكع هف التحرؾ عمى ىكع التككيىات الهراد تىفيذٌا 

 شكيل الٍجكهي الهتبع .كهكاف كىكع الت

 التحرؾ العرضي :-3
كيشترؾ في ٌذا الىكع هف التحرؾ هجهكعة هف البلعبيف البىائيف في هىطقة الٍجكـ الخمفية لغرض 
إحداث هجهكعة هتتالية هف تبادؿ الهراكز قد يسهح بفتح ثغرة دفاعية أك أكثر لمتصكيب هف خبللٍا 

خبلؿ القياـ بعهميات حجز هتتالية . كقد يككف كيتعاكف هعٍـ هجهكعة هف العبي الدائرة هف 
ا أك لغرض تجهيع الهدافعيف  الغرض هف ٌذا التحرؾ ٌك تغطية التككيىات الٍجكهية الهراد أداٌؤ
ىا ىبلحع اىً إذا لـ يكف الفريق  في كسط الهمعب ثـ هفاجأتٍـ بتىفيذ التككيىات هف احد الجىاحيف ٌك

ٌذا الىكع هف التحرؾ العرضي يهمؾ القكة الضاربة هف  الهٍاجـ الذؼ يبىي تصكري الٍجكهي عمى
أالعبيف الذيف يصكبكف بالقفز العالي هف بعيد باإلضافة إلى هجهكعة هف العبي الدائرة الههتازيف 
في عهميات الحجز كالهتابعة يصبح ٌذا الىكع هف التحرؾ تحركا سمبيا ال فائدة هىً باإلضافة إلى 

كثرة الحركة , ككذلؾ افتقاري إلى عىصر تاهيف الهكقف الدفاعي ,  الجٍد الكبير الذؼ يصاحبً هف
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ـ  كلقد اتبعت بعض الفرؽ ٌذا الىظاـ هف التحرؾ بطريقة هؤقتة إثىاء تغيير البلعبيف لهراكٌز
 يعكدكف بعدي إلى إتباع ىظاـ حركي أخر أكثر استقرارا كتركيزا.

 المعب مف المراكز الثابتة :-4

حرؾ الٍجكهي أثىاء هرحمة البىاء كذلؾ عىدها تتكفر لدػ الفريق الهٍاجـ كيعد هف اىجح أشكاؿ الت
القدرة عمى تحريؾ الكرة بسرعة كبطريقة ٌادفة أهاـ ك هف خبلؿ الهدافعيف دكف أداء أيً حركات 
خداع أك طبطبة لمكرة . كغالبا ها يعتهد التصكر الٍجكهي في هثل ٌذا الىكع هف التحرؾ عمى 

الهدافعيف كتحريؾ الفريق الهدافع هف جاىب إلى جاىب كذلؾ بىقل هركز ثقل تكسيع الثغرات بيف 
الٍجـك ) الكرة ( هف جاىب إلى جاىب كيتـ تغطية التككيىات الٍجكهية الهراد تىفيذٌا هف خبلؿ 
حركة الكرة السريعة , ككذلؾ يتـ تكفير عىصر الهفاجأة عف طريق التحرؾ الهفاجئ لمهٍاجهيف 

لتككيىات الٍجكهية األساس . كهف الههكف أف يككف خط سير الكرة في ىفس اتجاي الهكمفيف بتىفيذ ا
الهكاف الذؼ سكؼ يتـ تىفيذ التككيىات الٍجكهية فيً  أك العكس بهعىى أف تسير الكرة في اتجاي 

  أخر عمى أف تىقل الكرة في التكقيت الهىاسب إلى هكاف التككيف الٍجكهي .

 ة إال أساسية  الثنائية:التككينات الخططية اليجكمي-5

التككيىات الٍجكهية  األساسية أك كها يطمق  عميٍا البعض التككيىات الٍجكهية الثىائية ٌي الدعائـ  
التي تىتٍي بٍا الٍجهة الهىظهة لمفريق فٍي اصغر كحدة ٌجكهيً تتـ بيف العبيف في هركزيف 

مق عمى احدٌها الهكجً كاألخرػ هتجاكريف أك أصبحا  هتجاكريف  ىتيجة التحركات الكاعية كيط
الهٍىي , إذ يقـك  األكؿ بتكجً التككيىية كاألخر يعهل عمى إىٍائٍا كيتـ ذلؾ عف طريق فتح 
الهسافات الدفاعية لمفريق الهىافس عف طريق إجبار الهدافع عمى االىدفاع إلى الخارج أك غمق 

مى االىدفاع كاىشغاؿ هدافعيف لرقابة الهسافات الدفاعية لمفريق الهىافس عف طريق إجبار الهدافع ع
ذي التككيىات الرابعة ٌي:  هٍاجـ كاحد ٌك

 القطع -
 نصف تبادؿ المراكز -
 تبادؿ المراكز -
 الحجز -
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 أنكاع اليجـك في كرة القدـ: -2-17

 اليجـك الجماعي ك الفرقي :-2-17-1

جب هحدد , ك كرة ك ٌك عبارة عف حركات العبيف أك أكثر لتىفيذ كا -اليجـك الجماعي : -أكال  :
ىالؾ خطط هٍيأة قبل الهباراة  القدـ تتككف هف عد ة خطط الثىائية أك الجهاعية أك الفرقية , ٌك

فيها بيىٍـ ك التىسيق في االىسجاـ كأخرػ هستجدة أثىاء الهباراة , إف التفاٌـ بيف البلعبيف ك 
ىالؾ ىكعاف أس اسياف هف الخطط ك تحركاتٍـ داخل الهمعب سكؼ يساعد عمى ىجاح الخطة , ٌك

  :ٌي
ي خارج المعب ,أؼ إف الفريق  -خطط الحاالت الثابتة :1-  ي الحاالت التي تىفذ فيٍا الكرة ٌك ٌك

الهىفذ لديً الحرية ك الكقت الكافي بتىفيذ الخطة كباألسمكب الذؼ يرتئيً , ك الحاالت الثابتة ٌي 
, ضربة الٍدؼ ,ضربة الزاكية ,ضربة  )الرهية الجاىبية , الضربة الحرة الهباشرة كغير الهباشرة

 .                                                                                                                                              البداية ضربة الجزاء ,إسقاط الكرة( 
ذي الخ -الخطط مف حاالت المعب المختمفة :2-  طط تىفذ بعد استحكاذ الفريق عمى الكرة كيهكف تغيير ٌك

الخطة اىسجاها هع كضعيات المعب الهختمفة ,فهثبل إذا كاىت الخطة الٍجـك هف جٍة اليسار عف 
طريق )الهدافع األيسر( كلكف بسبب تمكؤ ٌذا الهدافع أك بسبب الضغط عميً لـ يتهكف هف تىفيذ 

ة اليهيف ففي هثل ٌذي الحالة غيرىا في الخطة كلكف الخطة فههكف تغيير اتجاي الخطة إلى جٍ
ذا يأتي هف خبلؿ اإلعداد الخططي الهبدع لبلعب كلمفريق  الهحتكػ األساسي لمخطة لـ يتغير ٌك
ا الثىاء هجريات المعب إذا لـ يكف ٌىالؾ إعداد خططي  ككل إذ ال يهكف تىفيذ الخطة ك تغييٌر

  ٌي:ههتاز لبلعبيف ككل كهف أهثمة ٌذي الخطط 
ك األسمكب األكثر ضد دفاع الخصـ كيؤدؼ إلى خمق فراغات يهكف أف  -تبادؿ المراكز : -أ  ٌك

ا الفريق الهٍاجـ ككذلؾ يكفر تفكؽ عددؼ هف خبلؿ هشاركة البلعبيف هف الخمف في  يستثهٌر
 الٍجكـ.

أك اثىيف  كيىفذ ٌذا الىكع بكاسطة ثبلث العبيف -المعب بممسة كاحدة )المناكلة المزدكجة ( : -ب
حيث يككف البلعبكف عمى شكل هثمثات في اغمب األحياف ك الهىاكالت فيها بيىٍـ تككف بمهسً 

                         كاحدة هف تكفير عىصر الهفاجئة لمخصـ ك التىفيذ يككف بأقصى سرعة.  
في جكاىب كيهكف تىفيذ ٌذا الىكع في هىطقة الجزاء ك  -اجتياز الكرة ك السماح بمركرىا : -ج

ياردي( ك أحياىا الهٍاجـ 6الهمعب الهختمفة حيث يتـ إرساؿ الكرة هف الجىاح إلى داخل هىطقة اؿ)
يككف في كضع ال يهكىً هف القياـ التٍديف بشكل هستريح أك بسبب الضغط عميً هف قبل 
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كضع أفضل الهدافعيف ففي هثل ٌذي الحالة يقـك بترؾ الكرة ك السهاح لٍا بالهركر إلى زهيل لً في 
مً التٍديف بشكل هستريح  .                                                                                                                                                         هىً كيٌؤ

ك عبارة عف تىظيـ حركات هجهكع البل -اليجـك الفرقي : -ثانيا  : عبيف تىفيذ الكاجبات الهستجدة ٌك
خبلؿ سير الهىارة هف دكف تىظيـ دقيق أؼ القياـ بالٍجكـ بأؼ شكل كبطريقة ارتجالية ,كهف أهثمة 

 الخطط الٍجكهية الفرقية ٌي:                 

ك األسمكب األكثر اىسجاها هع كرة القدـ الحديثة كيتمخص ٌذا الىكع هف  -اليجـك السريع :- أ ٌك
( هىاكلً هف اجل كصكؿ الهٍاجـ 3-1ٌك القياـ بالٍجكـ الهضاد بعدد قميل هف الهىاكالت ) الٍجكـ

إلى كضعية هىاسبة لمتٍديف ككذلؾ لعدـ السهاح لمهدافعيف بتىظيـ صفكفٍـ ك االستعداد الجيد 
الستقباؿ الٍجكـ ,كيتطمب تىفيذ الٍجكـ بأقصى سرعة هف اجل تكفير عىصر الهباغتة ,كيفضل في 

ىالؾ ثبلث  أفٌذا الىكع هف الٍجكـ هثل  تككف الهىاكالت ىحك عهق ساحة الخصـ بأسرع كقت ,ٌك
ي                              :-هراحل لمٍجـك السريع ٌك

ي الهرحمة التحضيرية لبلىتقاؿ هف الدفاع إلى الٍجكـ كبعد االستحكاذ  -مرحمة االنتقاؿ:-ب ٌك
 .العهق كالى البلعبيف الهٍاجهيفعمى الكرة كتتـ عف طريق الهىاكلة إلى 

ك ٌي هرحمة إحداث ثغرة في دفاع الخصـ هف خبلؿ التحركات  -مرحمة بناء اليجمة :-ج
 السريعة كتبادؿ الهراكز كهف ثـ إيصالٍا إلى البلعب الهكاجً لمٍدؼ في كضعية جيدة لمتٍديف.                                  

ي الهرحم -مرحمة التيديف :-د ة الىٍائية هف الٍجهة ك التي يتـ فيٍا إحراز ٌدؼ في هرهى ٌك
 .                                           (76-66، الصفحات 1994)إيراىيـ،  الخصـ هف خبلؿ التٍديف

                          :                    المتطمبات األساسية لتنظيـ اليجـك السريع-2-18

 ضركرة إعطاء هىاكلة سريعة إلى اإلهاـ كعدـ السهاح لمهدافعيف هف تىظيـ صفكفٍـ. -1
يجب أف ىككف حركة البلعبيف في الهرحمتيف الثاىية ك الثالثة )هرحمة بىاء الٍجهة , كهرحمة -2

 التٍديف أف تتسـ بالتىسيق الجيد كتىفيذ بأقصى سرعة(.        
ة اهتبلؾ البلعبيف الهٍاجهيف لمهٍارة العالية هف أجل التغمب عمى الخصـ ك إتباع اقصر ضركر -3

 الطرؽ التٍديف أك تكفير فرصً لمزهيل.                                
ضركرة اهتبلؾ الفريق الهٍاجـ ألحد العبي الدفاع الذيف يجيدكف إرساؿ الكرات الطكيمة ك -4

                                      الدقيقة إلى الهٍاجهيف. 
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 ٌجهة ىاجحة.                ضركرة اىطبلؽ العبي الكسط بسرعة إلى العهق الٍجكهي لتقديـ اإلسىاد كبىاء-5
يتهيز ٌذا الىكع هف الٍجكـ بالبطء كالتدرج عمى العكس هف الىكع  -اليجـك المتدرج : -ب:  

ذا الىكع يتككف هف عد د كبير هف الهىاكالت هىٍا القصيرة ك الهتكسطة كتىفيذ بطكؿ األكؿ السريع ٌك
الهمعب ك عرضً كليس ىحك العهق الٍجكهي كيتهيز أيضا باالحتفاظ بالكرة لفترة طكيمة كبالتالي 
فاف ٌذا الىكع هف الٍجـك ٌك أقل فاعمية هف الٍجكـ السريع إذ أف الفترة الطكيمة الهستغرقة في بىاء 

ـ كتىظيـ صفكفٍـ ك العهل عمى إفشاؿ الٍجهة تهكف هدافعي  الفريق الخصـ هف العكدة إلى هراكٌز
  .(88، صفحة 1994)إيراىيـ،  الٍجهة

 تطكير العب كرة القدـ الناشئ :-2-19

 12عاها لمذككر ك  14، تظٍر ذركة الىهك هف 1979سامب كآخركف، كاستىادا إلى عهل 
قيف الذيف يعاىكف هف الىضج "في كقت هبكر" أك "الهتأخر لئلىاث. ك  لكف ٌىاؾ فرؽ في حياة الهرٌا
)لك ( في كميرفكىتيف INFسىكات باعتهاد عمى البياىات الهعٍد الكطىي لمكرة القدـ ) 10"هثبل. هف 

٪ هف األطفاؿ الذيف يعاىكف هف أكاخر هرحمة الىضج، 12كيظٍر  (2006غاؿ كآخركف، 
٪ في الىضج الهبكر عمى التدريب الفعاؿ قبل التككيف 24.5ج الطبيعي ك ٪ في الىض63.5

 (.2010)الكركا، 
ق، هف الضركرؼ التركيز عمى هراحل اإلعداد الىفسي الهختمفة )كضع الجسـ  في تطكر الهرٌا

 )بياجيو، الكالكف الخ ...(.كعبلقة ىفسية( كتيارات فكرية هختمفة 
سبع هراحل تطكر  (2005التاد بالي كآخركف، ياضي( )ىهكذج )التىهية الطكيمة الهدػ لمر 

 رياضي طكيل األجل:
 سىكات( 6-0): الطفل الىشط 01الهرحمة  -
ـ بيف : الهتعة هف خبلؿ الرياضة 02الهرحمة  -  9-6سىكات أبمغ هف طفل  8-6)الفتيات الذيف تتراكح أعهاٌر

 سىكات(
 سىة( 12إلى  9 سىة، ذككر 11-8: تعمـ لتدريب )الفتيات 03الهرحمة  -
ـ بيف  15ك  11)فتيات : تدريب لتدريب 04الهرحمة  -  سىة( 16إلى  12سىة ،الفتياف الذيف تتراكح أعهاٌر

 سىة( 23إلى  16عاها، كاألكالد  21إلى  15الفتيات هف : التدريب لمهىافسة )05الهرحمة  -

 كها فكؽ( 19ككبار السف، كاألكالد  18)الفتيات : التدريب لمفكز 06الهرحمة  -
 )جهيع األعهار(: ىشاطات الهعيشة 07الهرحمة  -

ا. داؼ الىهك البدىي لمطفل في الكقت الهىاسب في تطكٌر ذي الخطكات تسهح لىا لمتكيف هع ٌأ  ٌك
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، فهف الضركرؼ أف يتـ تحقيقً في كرة القدـ كتطكير الصفات البدىية هف 02كبالىظر إلى الهرحمة 
إلى اإلطار الذؼ يجب أف ىعطي  03المعب. ك تشير الهرحمة خبلؿ األلعاب الهدرسية كحاالت 

  .الطفل التدريب كالهتعة، كلكف في إطار هىظـ
قة. التدريب لمفكز" ( )"هبدأ تىافسية  -  التدخل في كقت الحق فقط، في أكاخر فترة الهرٌا

 هف خبلؿ ٌذا العهل، كىحف سكؼ ىحاكؿ تسميط الضكء عمى خصائص تطكير البلعبيف الشباب
 في جهيع الجكاىب  )البدىية الهكرفكلكجية كالفسيكلكجية الهٍارية(.

 
 تنسيق أبعاد الجسـ

 تطكير نياية الخصائص الجنسية
 لتر. 5،5 4،5القدرة الحيكية 

 سنة في نفس الخصائص لمبالغيف 17-16مف 
 أكاخر تحجر العظاـ 18-17ك

 كظيفي-مكرفك

 ب المياري(تحسيف دقة نظرا الستقرار تسيير حركة )التدري
 تحسيف القدرة عمى التعمـ مف األساليب الحركية )التنسيق(

 تنمية قدرات اإلدراؾ كالمالحظة.

 التنسيق

 زيادة قدرة القكة المميزة بالسرعة كأقصى درجات القكة.
 مستكى قكة التحمل األقل نمكا )خاصة األطراؼ العمكية(؛
 تحسيف قدرة قكة مف كجية نظر تقرير حمكلة / الكزف 

 القكة

 الكصكؿ لمستكى البمكغ في نياية سف المراىقة.
عاما ال يزاؿ ىناؾ مجاؿ لمتحسيف )سرعة رد الفعل، السرعة  15في 

 القصكى(
 سنة بداية المحافظة. 16-15مف 

 السرعة

 تأثير التمرينات الرياضية عمى مستكى التطكير كالتحسف
 تحسيف أداء نظاـ القمب خاصة بيف المراىقيف

 عمى دعـ األحماؿ قدرة أفضل

 المداكمة

 (23، ص 1998سنة )شارؼ،  16-15:خصائص مكرفك كظيفية كالحركية الخاصة بالفئة العمرية  06الجدكؿ رقـ
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 تطكير ك التنمية المكرفكلكجية:-1
ذا يعىي تطكرا تدريجيا. ٌىاؾ هراحل استطالة كهراحل  ها في تكازؼ، ٌك حجـ ككزف ال يككف تطكٌر

ق تحدث تغيرات عمى هستكػ جسهً خبلؿ فترة البمكغ، ، تحسيف العرض،ك ال عب كرة القدـ الهرٌا
كتختمف هف العب آلخر عبر الهبلحظات في الشكل البىيكؼ الذؼ يقكدىا إلى تحديد الىهط 

ي تشهل: ق. ٌك  الجسهاىي لمرياضي الهرٌا
 -ألهاهي الهيل الحكضي ا -الحد هف دكراف الداخمي هف الفخذ  -ىهك عمى هستكػ الركبة،  -

تصمب العضبلت العمكية بشكل  -سهؾ العضبلت في األطراؼ السفمية  -عدـ كجكد جدار البطف 
همحكظ خاصة في أكتار الركبة ،ىهك الفقرات القطىية كهحيطة بالىخاع قطىي، ك عضبلت هقربة 

 (51، ص. 2008)لك غاؿ، الٍرهية 
سىة، تشكل الفقرات  12ات إلى سىك  7يتهيز العهكد الفقرؼ بقدر كبير هف الهركىة حتى سف 

 سىة(. 20-18القطىية كالتحجر العهكد الفقرؼ يىتٍي في حكالي سف )
عاها. يجب عمى الرياضييف االهتىاع عف أؼ تدريب  30إلى  22الهفاصل تصل قكة كبيرة إلى 
 الهفرط قبل كخبلؿ فترة البمكغ.

هف كزف العضبلت كالجسـ ٌك  زيادة كتمة العضبلت بشكل هكثف هع التقدـ في السف، فإف ىسبة
قيف 27.2 ٪ )فايىؾ، 44.2٪، في حيف ؿ البالغيف ٌك 32.6سىة، هف  15٪ لؤلطفاؿ، لمهرٌا
سىة ك عضبلت األطراؼ السفمية  18-16(بمغت أقصى زيادة في القكة كالتحهل تىهية  1992

 تتطكر بشكل هتكازف.

 التطكر البدني :-2

قة، كالجسد يخضع لمىهك بشكل كبير عف أؼ كقت آخر هف فترات العهرية،  في هرحمة الهرٌا
باستثىاء السىة األكلى، كىهك سريع جدا.هعدؿ الىهك ليست ٌي ىفسٍا بالىسبة لمفتياف كالفتيات. بيف 

سىة  15أك  14عاها، كهعدؿ ىهك الفتيات أسرع هف األكالد، تسارع هعدؿ الىهك إلى  13ك  11
 (5 ، ص2008)لك غاؿ، عاها..  20كيستهر لهدة 

هية التكتيؾ بالىسبة لهباراة هعيىة فٍك يعد أحد العكاهل التي تطكر ٌذي المعبة حيث     فضبل عف ٌأ
أف االرتقاء بالتكتيؾ كرفع هستكػ التحركات في المعب يجب أف يبلزهً تحسيف كتطكر في التكتيؾ 

ركية خبلؿ التحركات كالمياقة البدىية كالصفات الىفسية .   إف ارتفاع سرعة ككثافة أداء الجهل الح
الكثيرة التي تجرؼ في الهباراة بأساليب هختمفة , كفي أجزاء الهمعب يجب أف يصاحب ذلؾ رفع 
الهتطمبات الهتعمقة بدرجة إتقاف الهٍارات األساسية كهستكػ القبميات البدىية كاالستعداد الىفسي 
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هكاىية البلعب عمى تىفيذ كالهعىكؼ , ٌذا العهل يتطمب التعاكف بيف البلعبيف فضبل عف قدرة  كا 
كاجباتً كأدائً في أكثر هف هركز كبٍذا تتطكر المعبة هع تطكر األسس التكتيكية الٍجكهية 

 كالدفاعية.
ـ العب في الهمعب ألف تسجيل األٌداؼ ال يتحقق إال إذا  البلعب الهستحكذ عمى الكرة يعد ٌأ

ة تحت سيطرتً يستطيع هىع كا عاقة كاىت الكرة تحت تصرؼ البلعب , كالهدافع الذؼ تككف الكر 
الفريق الخصـ كاالستفادة هف كضع الٍجـك لٍذا ىؤكد عمى البلعبيف ضركرة الهحافظة عمى الكرة 
عىدها تككف تحت تصرؼ البلعب كىقمٍا بشكل يضهف كصكلٍا بسٍكلة لمزهيل لمتقدـ بٍا إلى 

الفريق أخذ أهاكىٍـ في هكاقع ٌدؼ الفريق اآلخر كتسديد الكرة , كعىد فقداف الكرة يصبح كاجب 
بعادٌا هف أقداـ الهٍاجهيف لتعطيل  ـ في الحصكؿ عمى الكرة كا  صراٌر الدفاع لمذكد عف هرهاٌـ كا 
يقاؼ عهمية الٍجكـ .كفي حالة الٍجكـ كالكرة بحكزة البلعب هطمكب هىً التصرؼ بحكهة كذكاء  كا 

دراؾ الهكقف , كأف يفكر جيدا قبل أف يتصرؼ , إذ أف فقداف البلعب القدر  ة التفكير السميـ كا 
كقراءتً لهجريات المعب فإف تصرفً سكؼ يككف خاطئا كبالتالي تضيع فرصة الفريق في الكصكؿ 
إلى هرهى الخصـ .تعد خطط المعب الٍجكهية هف العكاهل الهٍهة التي يستخدهٍا الفريق هف أجل 

ستغبلؿ الفرص التي تهىح التفكؽ كتحقيق الفكز هف خبلؿ تطبيق تكتيكات ٌجكهية هعيىة كا
الفريق في حالة تفكقً عمى الفريق الخصـ بفارؽ األٌداؼ ,  لبلعبيف خبلؿ الهباراة , كيىتصر

 كيتحقق ذلؾ هف خبلؿ إتقاف البلعبيف الهٍارات األساسية كتكظيفٍا في خدهة الفعاليات الٍجكهية .
ذا يزيد هف القكة إف البلعب الذؼ بحكزتً الكرة تككف رغبتً كتفكيري التقدـ لؤله اـ )العهق( ٌك

الٍجكهية كزيادة الضغط عمى الهدافعيف كالرغبة كالقدرة في تطبيق كتىفيذ التكتيكات الٍجكهية التي 
تعد سبلحا ضد األساليب الدفاعية كعميً البد هف كجكد التخطيط الهسبق كاإلبداع في تىفيذي لكي 

 .(97-96-95، الصفحات 2007)محمكد، تتحقق الهتعة هف كرة القدـ بتسجيل األٌداؼ . 
 

 

 

 

 



 معايير التكجيو نحك مركز اليجـك            الفصل الثاني   

 

 
120 

 

 خالصة : 

هف خبلؿ ها سبق ذكري في ٌذا الفصل فإف عهمية االىتقاء كالتكجيً ىحك هراكز الٍجكـ تعتبر ذات 
هية كبيرة ك ٌي عهمية جد حساسة ألىٍا كمها كاىت دقيقة كاىت الفرصة أكبر ز لظٍكر كبرك  ٌأ

كب كالحصكؿ عمى أفضل الىتائج كها أىٍا تساٌـ بىسبة كبيرة في رفع هستكػ البىي  الىاشئ الهٌك
إضافة إلى األداء الفىي ك الهٍارؼ كالعقمي ك يتكقف الكصكؿ إلى الهعدالت الهتقىة ك العالية 

تحديد الجكدة عمى هدػ فعالية عهمية االىتقاء كالتكجيً الهبىي كفق أسس عمهية التي تساٌـ في 
العكاهل األساسية سكاء الفسيكلكجية أك البدىية أك هٍارية أك ذٌىية  لضهاف االىتقاء كالتكجيً السميـ 

 لمىاشئيف ىحك الهركز الهىاسب لٍـ هستقببل. 
إف عهمية التكجيً االىتقاء هف الكسائل الفعالة لتكفير الكقت كالجٍد في تعميـ كتدريب الرياضييف، 

كبيف بإعط بعادٌـ عف اإلحباط ككذلؾ الهٌك ائٍـ فرصة الىبكغ كالتقدـ في اختصاصٍـ الرياضي كا 
الذؼ غالبا ها يككف ىتيجة خطأ تكجيً البلعب الىاشئ إلى أىشطة ال تتىاسب هع استعداداتً كقدراتً 
أك حتى في تكجيٍات عمى حسب هىصب في هختمف الىشاطات الجهاعية كخاصًة كرة القدـ. 

التكجً ىحك االختصاص الهىاسب. كهف كل ها سبق ذكري كعمى ضكء فاالىتقاء ٌك ىقطة هفترؽ 
هصابيح الهعرفة العمهية الحديثة، كها تقدـ بً العمهاء كالباحثيف في هجاؿ التفكؽ، فالبلعب الهتفكؽ 
ٌك ثهرة جٍد، إذ استحسف استعهالٍا ككيفية تكظيفٍا فإىىا ىصل بٍا إلى أبعد الحدكد الهبتغاة، 

ىها ىستطيع خاصة كأىىا بصدد ا ، كا  لهجاؿ الرياضي، حيث يهكف التىبؤ ال ىقكؿ الحتهي أك الجاـز
إدراؾ أف ٌذا الشخص أك الىاشئ الهبرز أك الهتفكؽ لديً استعدادات قابمة لمتكيف كالكصكؿ بٍا 

 إلى أعمى الهستكيات الرياضية. 
الهدرب ك الطبيب  إف التكجيً ك االىتقاء عهمية هٍهة جدا، حيث يتطمب عهبل جهاعيا يشترؾ فيً

كهختص الهجاؿ الىفسي عمى هدػ هراحل، ك يقكـ الهدرب ٌىا بالدكر األساسي ألىً يككف عمى 
كبيف عمى حسب الرياضات أك هختمف هىاصب المعب كالذؼ  اتصاؿ دائـ ليكشف هف بيىٍـ الهٌك

ـ كتقدهٍـ إليً هف تمقائي أىفسٍـ.       ىخصً بالذكر هراكز الٍجكـ ك ال يىتظر بركٌز
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 الدراسات السابقة كالمشابية : -3
 تمييػػد : 

هية الدراسات السابقة كالهشابٍة في الهساٌهة في هعالجة هشكمة البحث كهعرفة األبعاد  تكهف ٌأ
التي تحيط بً هع االستفادة هىٍا في تكجيً كضبط الهتغيرات ، ككذا في هىاقشة الىتائج ، كهف 

ف الهراجع الهتكفرة لـ يتهكف الباحث هف تسجيل دراسات سابقة أك خبلؿ اإلطبلع عمى هختم
هشابٍة هىشكرة هحميا كهتعمقة بالهكضكع إال بعض الهكاضيع التي تحتكؼ عمى هجهكعة هف 
الهتغيرات الهتعمقة بالدراسة كجهل الهكاضيع التي تطرقت آللية االىتقاء كالتكجيً الهبىي عمى 

في كرة القدـ ك دراسات بطاريات االختبارات كهعايير تقكيـ  األسس العمهية كفق هىاصب المعب
الصفات البدىية ك الهٍارية كالتعرؼ عمى الهىاٌج الهستخدهة ككصف هختصر لمعيىة ككيفية 
ـ الىتائج التي تـ التكصل إليٍا ، كسيقكـ الباحث بتقديـ ٌذي  ا كاألدكات الهستخدهة ، كٌأ اختياٌر

 ثـ يقـك بالتعميق عميٍا. الدراسات هرتبة كفق الزهف كهف
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 أكال  : الدراسات الكطنية المحمية : -3-1
بعنكاف بناء بطارية اختبارات بدنية بغرض االنتقاء لمفرؽ  2017دراسة دمحم زركاؿ  -3-1-1

 المدرسية لكرة القدـ في المرحمة الثانكية دراسة ميدانية لبعض ثانكيات بمدية بسكرة.

 أىمية البحث:

هية الدراسة في ككىٍا أداة تؤكد ها تكصمت إليً بعض الدراسات السابقة كالتي تقكؿ بأف تكهف  ٌأ
ذا ها ىصبك لتأكيدي هف خبلؿ  بطارية االختبارات هف أبرز التقىيات الهستخدهة في عهمية االىتقاء ٌك

 في الكاقع الهعاش في الهؤسسات التربكية كباألخص الهؤسسات الثاىكية. ٌذي الدراسة
 ؼ البحث:أىدا
بىاء بطارية اختبارات بدىية كفق أسس عمهية الستعهالٍا في االىتقاء لمفرؽ الهدرسية لكرة القدـ -
 .الهرحمة الثاىكية في
هحاكلة تكحيد طريقة االىتقاء لمفرؽ الهدرسية لكرة القدـ في الهرحمة الثاىكية باستخداـ بطارية  -

 .االختبارات
استعدادات بدىية لتكجيٍٍـ كالىٍكض بالرياضة الهدرسية كدعـ اكتشاؼ التبلهيذ الذيف يهمككف  -

 الرياضة.
  المنيج المستخدـ :

 حيث استخدـ الباحث الهىٍج الكصفي .
 العينة:

قركؼ العالية  تـ اختيار العيىة بطريقة قصدية كتهثمت عيىة الدراسة في تبلهيذ )العبي ثاىكيتي دمحم
 الفريقيف العبا . تهثل48كتككىت عيىة البحث هف  ( -بسكرة–كثاىكية دمحم بمكىار  -بسكرة–

 مجاالت البحث:
  -بسكرة–كثاىكية دمحم بمكىار  -بسكرة–قركؼ العالية  العبي ثاىكيتي دمحم:  المجاؿ البشري 

 2017إلى غاية  2014الهجاؿ الزهىي : تهت الدراسة خبلؿ الهكسـ  -
 .الهجاؿ الهكاىي : في البمدؼ لكالية بسكرة -

 :االستنتاجات
هف خبلؿ عرض كتحميل ىتائج التحميل العاهمي لبلختبارات البدىية الهطبقة عمى تبلهيذ )العبي( 

الهدرسية لكرة القدـ في الهرحمة الثاىكية تـ التكصل إلى استخبلص ثبلثة عكاهل هف  الفرؽ 
ي  : االختبارات البدىية لبلعبي الفرؽ الهدرسية لكرة القدـ ٌك
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 صبي العضميالتكافق العالعاهل األكؿ:  
 .عاهل السرعةالعاهل الثاىي: 
  عاهل القدرة عمى تغيير االتجايالعاهل الثالث :  
ي.  كهف خبلؿ تمؾ العكاهل الهستخمصة تـ ترشيح أبرز االختبارات التي أظٍرت أكبر التشبعات ٌك

 :كالتالي
 .  اختبار سرعة رد الفعل البصرية يهثل العاهل األكؿ )سرعة رد الفعل(-
 . يهثل العاهل األكؿ )قكة األطراؼ السفمى/ القكة االىفجارية(CMJ .اختبار-
 . هتر سرعة. يهثل العاهل الثاىي )السرعة االىتقالية(30اختبار -
 . لمرشاقة. يهثل عاهل القدرة عمى تغيير االتجاي )الرشاقة(Tاختبار -

حساب اختبارات بدىية  فهف خبلؿ الىتائج الهكضحة يتبيف لىا أىً تـ ترشيح اختبارات بدىية عمى
تكجد عىد العبي الفرؽ الهدرسية لكرة القدـ في الهرحمة الثاىكية كهىً فالفرضية القائمة أىً  أخرػ 

هعيىة تعطي فركؽ ذات داللة إحصائية هقارىة باختبارات بدىية أخرػ عىد العبي  اختبارات بدىية
 الهرحمة الثاىكية قد تحققت. الفرؽ الهدرسية في

 راحات: تكصيات كاقت
بعد عرض ، تحميل كهىاقشة الىتائج كالخركج بأبرز االستىتاجات قدـ الباحث العديد هف التكصيات 

" بناء بطارية اختبارات بدنية بغرض االنتقاء لمفرؽ المدرسية كاالقتراحات الخاصة بالدراسة الهعىكىة بػػػػػػػ 
كالتي ىمخصٍا فيها  -ىكيات بمدية بسكرة دراسة هيداىية لبعض ثا – لكرة القدـ في المرحمة الثانكية "

 : يمي
  هحاكلة تطبيق ىفس االختبارات عمى باقي الفرؽ الهدرسية لكرة القدـ لهختمف كاليات الكطف -1

 . العهل هف أجل تعهيـ الىتائج كاعتهاد بطارية اختبارات بدىية هكحدة في كاهل القطر الكطىي2-
  (.ٍهة لدػ العب كرة القدـ )التقىية ، الىفسية ، البدىيةبىاء بطاريات اختبار لكل الجكاىب اله3-
 .تكحيد طريقة االىتقاء لمفرؽ الهدرسية لكرة القدـ في الهرحمة الثاىكية عمى الهستكػ الكطىي4-
 عقد اجتهاعات بيف األساتذة الهشرفكف عمى الفرؽ الهدرسية عمى الهستكػ الكالئي ، الجٍكؼ 5-

 .تكحيد األفكار كالعهل عمى تطكير الرياضة الهدرسيةكالكطىي كذلؾ بٍدؼ التىسيق ك 
 .العهل عمى تىظيـ همتقيات لؤلساتذة الهشرفيف عمى الفرؽ الهدرسية في كل الهستكيات6-
 هحاكلة استخبلص درجات كهستكيات هعيارية كالعهل بٍا كسمـ تىقيط في االىتقاء لمهىتخبات7-

 .الكالئية ك الجٍكية ك الكطىية
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 تككيىية لفائدة األساتذة )هدربي الفرؽ الهدرسية لكرة القدـ( كذلؾ فيها يخص الطرؽ  تىظيـ دكرات-8
 .الحديثة لمتدريب ك التخطيط، التكىكلكجيا الحديثة الهستخدهة في الهجاؿ الرياضي، عهمية االىتقاء

 االٌتهاـ بالرياضة الهدرسية عمى هستكػ الهؤسسات كتكفير هختمف اإلهكاىيات لمىٍكض9-
 .ضة الهدرسية في هختمف التخصصات الرياضيةبالريا
 كضع إستراتيجية عهل لبلىتقاء عمى الهدػ الطكيل في هختمف التخصصات الرياضية في-10

 هجاؿ الرياضة الهدرسية لمحصكؿ عمى رياضييف لمهستكػ العالي كدعـ الحركة الرياضية الكطىية
 .سكاء عمى هستكػ األىدية أك الهىتخبات

( بعنكاف  "تقييـ إلعداد معايير انتقاء حسب مراكز 2015بي دمحم فيصل )دراسة خرك  -3-1-2
 المعب". 

كالغرض هف ٌذي الدراسة ٌك أف تتيح لمهدرب، باستخداـ أدكات التقييـ الهيداىي جىبا إلى جىب هع 
الىتائج التي يهكف استخداهٍا الختيار البلعبيف الشباب. ك يستىد ٌذا عمى افتراض أف ههارسة كرة 

قدـ عمى هستكػ عاؿ لمشباب، يفرض تحديد هستكيات كهعايير هعيىة الختبارات هحددة تقـك ال
أساسا عمى البياىات الشخصية كخصائص كل العب بالهقارىة هع الهىصب الذؼ يشغمً حسب 

 خطكط المعب.
 كضع هعايير اختيار البدىية هحددة تبعا لهىاصب المعب بيف العبي كرة القدـ الشباب. -
 المياقة البدىية لبلعب كرة القدـ الجزائرية الشابة في فئة الىاشئيف. تطكير -
 تقييـ هتطمبات كل العب اعتهادا عمى هتطمبات كرة القدـ. -
 هقارىة التأثيرات الهادية بيف الهدافعيف كالعبي خط الكسط كالهٍاجهيف. -
 يداف،ٌجكـ(.التفريق بيف الصفات البدىية الهطمكبة حسب هىاصب المعب )دفاع،كسط ه -
 آخذ فكرة أفضل عف هستكػ المياقة البدىية في كرة القدـ الجزائرية الشباب )الفئات الشباىية(. -

 الهىٍج الكصفي المنيج المستخدـ :
العبي كرة القدـ هف الفرؽ الهحترفة فئة  140العيىة : تهت ٌذي الدراسة عمى عيىة هككىة هف 

ـ بيف  ك ها يهثل 17إلى  15الىاشئيف الذيف تتراكح أعهاٌر ٪ هف الهجتهع األصمي، كأكثر 66، ٌك
 .هدربا 10هف 
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 مجاالت البحث:
الفرؽ التي أجريت عميٍا الدراسة:  المجاؿ البشري   

MCA USMA- -NAHD -USMH- ASO- MCO 
 ASMO --WAT –USMBA- MCS- JSMT  

 2014إلى غاية  2012تهت الدراسة خبلؿ الهكسـ  المجاؿ الزمني :
 في الهمعب الخاص بالفريق. لمكاني :المجاؿ ا

 االستنتاجات:
هف تحميل كتفسير الىتائج بعد االىتٍاء هف جهيع القياسات الحيكية كاالختبارات البدىية الهقترحة، 

 كجدىا أف ٌىاؾ فرقا في كل الصفات البدىية بيف هختمف هىاصب المعب .
ة بدىية هختمفة. ٌذي الىتائج تؤكد الىتائج كفقا لىتائج االختبارات، ىجد أف كل هىصب لعب يتهيز بقدر 

 التي تحققت في ىفس الهجاؿ.
كالغرض هف ٌذا العهل ٌك أف تتيح لمهدرب استخداـ الختبارات التقييـ بكضع هؤشرات كهعايير 
عمهية الختيار البلعبيف الشباب ، ك ىستىتج أف لديىا أىدية الىخبة تتضهف التقييـ في البرىاهج 

 البلعبيف عمى حسب خصائص هىاصب المعب الهختمفة. السىكؼ في اختيار
 تكصيات:

كبيف كتصىيفٍـ  التدريب في كرة القدـ يفتقر لمهعايير العمهية الهىظهة فيها يتعمق بعهمية اختيار الهٌك
عمى حسب الهىاصب الهتاحة لمعب، ك هحتكػ كىكعية التدريب الرياضي كالهبادغ الهىٍجية لديىا 

هف الضركرؼ أف ىشير إلى أف رفع هستكػ إعداد  يـ الهىاسب لٍـ. كلـ تصل بعد لهستكػ تقي
البلعبيف الشباب يعتهد عمى تقييـ هكضكعي كهىظـ، كالهبادغ األساسية لعهمية دراسة ك حهمة 

 لمهساعدة في رفع هستكػ اإلىجاز لدػ العبي كرة القدـ الشباب.

 :: بعنكاف2015دراسة ىكار عبد المطيف  -3-1-3

"Elaboration d’un programme informatique pour orienter les jeunes footballeurs 

vers des compartiments de jeu à base du profil morphologique et des attributs de 

l’aptitude physique et technique" 
 

ى حسب هراكز ( سىة عم16-15تحديد الفركقات الفردية بيف العبي كرة القدـ ) -أىداؼ البحث: 
 المعب في بعض الهؤشرات الهكرفكلكجية ، كهككىات المياقة البدىية ك الهٍارية.

 يساعد في تكجيً البلعبيف حسب هراكز المعب عمى شكل قاعدة بياىات  اقتراح برىاهج حاسكبي  -
 استخدـ الباحث الهىٍج الكصفي. المنيج المستخدـ:
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ـ بطريقة عهدية هف البطكلة الجزائرية ( العبا تـ ا 208أجريت عمى ) عينة البحث: ختياٌر
 .1الهحترفة 

تكصل الباحث إلى عدـ كجكد فركؽ بيف هراكز المعب الستة في قياس الكزف كهحيط  نتيجة البحث:
( ـ، هركىة 30الساؽ، كفي كل هف صفة التحهل، السرعة االىتقالية بالكرة كبدكىٍا لهسافة )

 ( ـ.150سرعة بالكرة عمى هسافة )عضبلت الظٍر كالساؽ كفي صفة تحهل ال
ـ تكصياتً ٌي تكجيً البلعبيف إلى هراكز المعب كفق قدراتٍـ الهكرفكلكجية ، البدىية ك  كهف ٌأ

 الهٍارية.
ضركرة االعتهاد  -تككيف البلعبيف حسب هتطمبات الهراكز التي يشغمكىٍا في هيداف كرة القدـ.  -

كفق الهتطمبات الهكرفكلكجية ، البدىية ك الهٍارية عمى قاعدة البياىات لتسٍيل عهمية التكجيً 
 الهبمكرة في شكل برىاهج حاسكبي.

مقاييس البناء ك التككيف الجسمي كعالقتو مع : بعنكاف: "2014دراسة درباؿ فتحي  -3-1-4
 بعض المتطمبات البدنية كالكظيفية لالعبي كرة القدـ حسب مراكز المعب".

تي يعتهد عميٍا الهدربكف في عهمية التدريب بهعىى أف الفريق غياب الهؤشرات المشكمة البحث: 
 يتدرب بصفة جهاعية دكف هراعاة هتطمبات ككاجبات كل هركز لعب.

ـ هع تصهيـ  ىدؼ البحث: ـ كهراكٌز تحديد البىاء كالتككيف الجسهي لبلعبي كرة القدـ حسب أعهاٌر
كظيفية يهكف أف تساٌـ في التىبؤ ببعض كهعرفة شبكة الشكل الجاىبي لمقياسات األىتركبكهترية ك ال

 هعايير االىتقاء حسب هراكز المعب.
 استخدـ الباحث الهىٍج الكصفي. منيج البحث:
 225سىة بهجهكع  19-17تككف هجتهع األصل هف العبي كرة القدـ األكاسط هف : عينة البحث

 العب يهثمكف خهسة أىدية هف القسـ الهحترؼ الثاىي لمجٍة الغربية.
ت البحث: استخدـ الباحث هجهكعة هف القياسات األىتركبكهترية تهثمت في قياسات الكزف ، أدكا

الطكؿ هحيطات الجسـ ، قياسات سهؾ الثىايا الجمدية ك الهؤشرات الهكرفكلكجية تتهثل في بىاء ك 
فية . إضافة إلى االختبارات كالقياسات الكظيMATEIKAتككيف الجسـ باستخداـ هؤشر بكىدراؿ كهعادلة 

، قياس VMA، قياس السرعة الٍكائية  VO2max الهتهثمة في قياس الحد األقصى الستٍبلؾ األككسجيف
كها  RUFFIER .، قياس الضغط الدهكؼ كالىبض القمبي كاختبار االسترجاع ركفييCVً السعة الحيكية 

هتر،  30لسرعة دقائق ، اختبار ا 5استخدـ االختبارات البدىية كتهثمت في اختبار التحهل بريكسي 
 السرعة االىتقالية، اختبار القكة االىفجارية لؤلطراؼ السفمية.
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استخدـ الباحث الهتكسط الحسابي ، االىحراؼ الهعيارؼ ، هعاهل االرتباط  الدراسة اإلحصائية:
 SPSS  ،UTILITAIR، الىسبة الهئكية كالتحميل العاهمي باستخداـ  FICHERبيرسكف ، تحميل التبايف

DANALYSE 

ـ العكاهل التي تحقق  نتيجة البحث: تكصل الباحث إلى أف هقاييس البىاء ك التككيف الجسهي هف ٌأ
كفاءة األداء هف خبلؿ شكل الجسـ كحجـ كتركيب الجسـ بها يتىاسب ككرة القدـ كها أىٍا تفرض 

بارات هتطمبات بدىية كظيفية تؤثر ك تتأثر بً ، كأف ىهط الجسـ العضمي يتىاسب ك يرتبط هع اخت
المياقة البدىية كضركرؼ في عهمية االىتقاء كأف ٌىاؾ فركؽ دالة إحصائيا بيف هقاييس البىاء 

 17كالكظيفية بيف هراكز المعب ككذلؾ بيف األعهار الزهىية   كالتككيف الجسهي ك الهتطمبات البدىية
تحقيق أفضل سىة هع استخداـ شبكة الشكل الجاىبي ككسيمة لهعرفة ىقاط القكة ك الضعف ل 18-

الهستكيات كالى استخبلص بطارية اختبار لكل هركز لعب اىطبلقا هف كاجبات كطبيعة األداء لكل 
هركز لعب كعميً يكصي الباحث بضركرة العهل عمى بىاء براهج تدريبية هىاسبة لمهرحمة العهرية 

ية كالكظيفية كالهتطمبات البدى  سىة كذلؾ بغرض تطكر هقاييس البىاء ك التككيف الجسهي 17-19
كاالٌتهاـ كهتابعة تطكر بىاء كتككيف الجسـ خبلؿ العهمية التدريبية كهؤشر داؿ عمى ذلؾ ، 
استخداـ كحدات بطارية االختبار الهستخمصة في اىتقاء ك تحديد هراكز المعب ، تصهيـ استخداـ 

يل كالجاىب شبكة الشكل الجاىبي في الهراحل السىية الهختمفة ، اجراء هقارىة أشكاؿ البركف
سىة هع العبي الهستكػ  19 -18الفسيكلكجي لبلعبي كرة القدـ حسب هراكز المعب ألعهار

 العالي.

دراسة قاسمي عبد المالؾ بعنكاف " بناء عاممي لبطارية اختبارات بدنية كحركية  -3-1-5
 سنة ( . لفرؽ الرابطة20سنة ( كأكاسط أقل مف ) 17-16لالعبي كرة القدـ صنف ناشئيف ) 

  .2جامعة قسنطينة 2012-2013رسالة ماجستير،  المحترفة لكالية قسنطينة 

ككاف الٍدؼ هف الدراسة ٌك بىاء بطارية اختبارات بدىية لبلعبي كرة القدـ لمىاشئيف كاألكاسط 
 . يل العاهميلتحمكتحديد لتحل الفرؽ بيىٍها في عكاهل الصفات البدىية كاالختبارات البدىية هف ا

 ث في دراستً الهىٍج الكصفي بأسمكبً الهسحي ككأداة لمبحث اعتهد عمى االختباراتكاتبع الباح
كالهقاببلت كاالستبياف ، كتهثل هجتهع الدارسة في العبي كرة القدـ لفرؽ الرابطة الهحترفة لفئتي 

العب(تـ 162 – العب117سىة لكالية قسىطيىة ككاف عددٌـ عمى التكالي ) 20ك  17تحت 
العب هف األكاسط كتـ 86العبا هف فئة الىاشئيف ك 95ٍـ ك التي تككىت هف هى اختيار عيىة

اختبار هكزعة عمى هختمف الصفات 30الهرشحة عمى أفراد العيىة ككاىت حكالي  تطبيق االختبارات
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رض كتحميل الىتائج تـ استخداـ الكسائل اإلحصائية التالية ) الكسط الحسابي ، غكل. البدىية
رسكف ، الدرجة الهعيارية بطريقة المكغاريتهات ، بيهعاهل االلتكاء لفيشر ،  االىحراؼ الهعيارؼ 
ـ الىتائج التي تحصل عميٍا الباحث ٌي أىً تـ اقتراح بطاريتيف  . ( التحميل العاهمي كهف ٌأ

لمىاشئيف كاألكاسط فيٍا ىفس االختبارات باستثىاء اختبلؼ في  لبلختبارات البدىية كالحركية لٍا
البدىية لبلستدالؿ عمى عكاهل الصفات البدىية لدػ  التحهل كتـ ترشيح االختباراتاختبار صفة 

لىتيجة كجكد اختبلؼ في االختبارات البدىية  إضافة لمكصكؿ الىاشئيف كاألكاسط في كرة القدـ
 . ـ هف الكقكؼ20االىتقالية  كالحركية الهرشحة لمفئتيف هاعدا اختبار صفة السرعة

الميارية  ك ياف بعنكاف " بطارية اختبارات لتقكيـ بعض القدرات البدنيةدراسة بكحاج مز  3-1-6
سنة " دراسة ميدانية عمى فرؽ الرابطة 17-19العبي كرة القدـ صنف أكاسط  أثناء انتقاء

 . 3سيدي عبد هللا الجزائر 2011-2012ككىراف ، دراسة دكتكراه ،  الجيكية بالجزائر

الهٍارؼ هف خبلؿ  ٌهية التقكيـ بصفة عاهة كالتقكيـ البدىي كككاف الٍدؼ هف الدراسة ٌك إبراز أ 
اختبارات الىتقاء العبي كرة القدـ ، كتصحيح األخطاء الهرتكبة هف الهدربيف باعتهادٌـ  بطارية

كالهباريات كابتعادٌـ عمى الجاىب العمهي إضافة إلبراز دكر الجاىب العمهي في  عمى الهبلحظة
  قدـال عهمية اىتقاء العبي كرة

كاعتهد الباحث في دراستً عمى الهىٍج الكصفي بأسمكبً الهسحي ككأداة لجهع البياىات استخدـ  .
فريق أجريت عميٍا 41العبا هف 164كاشتهمت عيىة الدراسة عمى  . االختبارات كالهقابمة بطارية

ي ) تـ تطبيق االختبارات البدىية عمى أفراد العي فرد كقد30االختبارات كعيىة الهقابمة  ـ 1500ىة ٌك
ـ ، اختبار الكثب 50الكرة الطبية باليديف ، اختبار السرعة  ، اختبار الكثب العريض ، اختبار رهي

ـ ، 200الجمكس هف الرقكد ، اختبار تحهل السرعة  الهتكرر لؤلعمى اختبار العالي ، اختبار القفز
كاالختبارات الهٍارية اشتهمت هف الكقكؼ (  اختبار الجرؼ الهتعرج )زؾ ازؾ( ، اختبار ثىي الجذع

التهاس ، التصكيب في الهرهى ، ضرب  اختبارات ٌي )الجرؼ بالكرة ، إخهاد الكرة ، رهية10عمى 
ي في الٍكاء بالقدـ ألطكؿ هسافة ، االستحكاذ  الكرة بالقدـ ألطكؿ هسافة ههكىة ، ضرب الكرة ٌك

، ركل الكرة ىحك ٌدؼ  الركىية أهتار، قطع الكرة هف الخصـ ، الضربة6عمى الكرة في هىطقة 
كلعرض كتحميل الىتائج استخدـ الباحث الكسائل اإلحصائية التالية )الىسب  . ( هرسكـ عمى الحائط

ـ الىتائج الهتكصل إليٍا ٌي أف استخداـ بطارية اختبارات لتقكيـ قدرات  (2الهئكية ، كا كهف ٌأ
هي كهىٍجي كهف جٍة أخرػ استىتج الباحث عهمية االىتقاء ٌك عهل عم البلعبيف بدىيا كهٍاريا في
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الهقاببلت التىافسية كالهبلحظة أثىاء عهمية االىتقاء يجد صعكبة في  أف الهدرب الذؼ يعتهد عمى
 التعاهل هع البلعبيف أثىاء التدريب

 : SAMIR CHIBAN 2010دراسة سمير شيباف  -3-1-7

" Les dimensions corporelles en tant que critère de sélection les jeunes 
footballeurs algériens de 15-16 ans " 

 ٌدفت الدراسة إلى: أىداؼ البحث:
 تحديد البركفيل الهكرفكلكجي لبلعب الىاشئ الجزائرؼ كفق الهىطقة الجغرافية لههارسة الىشاط. -
 تقييـ البركفيل الهكرفكلكجي لبلعب الجزائرؼ الىاشئ حسب هىاصب المعب. -
سىة بالهقارىة هع البلعب العالهي في ىفس الفئة  17كاىة البلعب الجزائرؼ ألقل هف تحديد ه -

 العهرية.
 استخدـ الباحث الهىٍج الكصفي. المنيج المستخدـ:

ههف  27العب لمهىتخب الكطىي ،  25سىة ،  17العب تحت  146شهمت   عينة البحث:
 لمجىكب. 39لمغرب ،  18ههف اختيركا لمشرؽ ،  37 اختيركا لمكسط 

 إف هعظـ الهدربيف يستعهمكف الهبلحظة الختيار العبيٍـ . -أىـ نتائج البحث:
 سىة. 17ال تكجد أسس عمهية الختيار البلعب الجزائرؼ تحت  -
 . اقتراح بركفيل هكرفكلكجي كهعيار الختيار البلعب الجزائرؼ  -

كظيفية  -رفك"تكصيف المتطمبات المك  : بعنكاف:2007دراسة بكجمعة بكلكفة  -3-1-8
 لممؤشرات الجسمية كعالقتيا بنكع النشاط".

تتهثل في غياب الهعايير العمهية في رياضة التخصص كفي إعداد البطل  :مشكمة البحث
 الرياضي.

كرة  -الكرة الطائرة -كظيفية لعيىات البحث ) كرة القدـ  -تكصيف ىهاذج هكرفك ىدؼ البحث:
كظيفية كرياضة التخصص  -اطية بيف الهؤشرات الهكرفكإيجاد العبلقات االرتب -الجيدك( -اليد

 كهراحمٍا العهرية.
 استخدـ الهىٍج الهسحي الكصفي. منيج البحث:
 -كرة اليد -الكرة الطائرة -العبا هف تخصص ) كرة القدـ  299بمغ عدد العيىة  عينة البحث:

دـ الباحث هجهكعة هف استخ أدكات البحث:الجيدك( هف هجهكع رياضي البطكالت الجٍكية الغربية.



 الدراسات السابقة كالمشابية       الفصل الثالث 

 

 
131 

 

القياسات األىتركبكهترية تهثمت في الكزف ، الطكؿ ، هساحة الجسـ ، تقدير ىهط الجسـ ، تحديد 
الهطمق كالىسبي max VO2، تحديد  MATEIKAهككىات الجسـ الهطمقة كالىسبية باستخداـ هعادلة 

 . ISTHكاختبار االسترجاع 
الحسابي ، االىحراؼ الهعيارؼ ، التبايف ، هعاهل  استخدـ الباحث الهتكسط الدراسة االحصائية:
 ، الىسبة الهئكية. F(FISHER)تحميل التبايف  ،T(STUDENT)التجاىس  االرتباط لبيرسكف 
تكصل الباحث إلى أف الىهط الهككف العضمي ٌك الىهط الغالب كأف ٌىاؾ فركؽ  نتيجة البحث:

بيف أىهاط األجساـ كاختبارات التحهل لؤلداء دالة بيف األلعاب الجهاعية ، ٌىاؾ عبلقة ايجابية 
الحركي، ٌىاؾ عبلقة بيف تزايد قدرة الجسـ عمى التكيف هع هتطمبات الجٍد البدىي ككاجباتً 
ـ التكصيات التي تكصل إليٍا الباحث ٌي ضركرة االٌتهاـ بتحديد هعايير  كسرعة الشفاء ، كهف ٌأ

قٍا عمى اختصاصات أخرػ ، اعتهاد ىتائج كظيفية لعيىات البحث كتطبي -الهؤشرات الهكرفك
العظاـ ( كالىهط الجسهي عىد التكجيً في  القياسات لهؤشرات هككىات الجسـ )العضبلت ، الدٌكف 

 األلعاب الرياضية الهدرسية.
"تحديد درجات معيارية مف خالؿ بطارية  : بعنكاف:2007دراسة بف برنك عثماف  -3-1-9

األساسية في األلعاب الجماعية ) كرة اليد، الكرة الطائرة ككرة  اختبارات لتقكيـ بعض الميارات
 السمة(".

 غياب طرؽ هكضكعية لتقكيـ التبلهيذ في التربية البدىية كالرياضية. مشكمة البحث:

  أىداؼ البحث:
اقتراح بطارية اختبارات لتقكيـ بعض الهٍارات األساسية في ىشاط كرة اليد ، الكرة الطائرة ككرة  -1
مة هع استخبلص هستكيات هعيارية هرفقة بدرجات هعيارية كسمـ تىقيط تككف هىاسبة لٍذي الس

 الهرحمة العهرية.
هف هىطقة إلى أخرػ ) هىطقة الٍضاب ،   هعرفة هستكػ أداء التبلهيذ في األلعاب الجهاعية -2

 كالجىكب( هع هعرفة االختبلؼ الهكجكد بيىٍـ. الساحل 
مية التقكيـ تعتهد عمى برىاهج تطبيقي في اإلعبلـ اآللي لؤللعاب اقتراح طريقة عمهية لعه -3

 الجهاعية الهدركسة.
 استخدـ الباحث الهىٍج الكصفي. منيج البحث:
ىاث( لمسىكات الثبلث هف التعميـ الثاىكؼ هف خهس كاليات لكل  عينة البحث: تبلهيذ ) ذككر كا 

 ىة دراسية .تمهيذ كتمهيذة لكل س 20هىطقة )ساحل، ٌضاب كجىكب( أؼ 
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استخدـ الباحث في دراستً الىسبة الهئكية ، الهتكسط الحسابي ، التبايف ،  الكسائل اإلحصائية:
االىحراؼ الهعيارؼ ، هعاهل االرتباط البسيط )ر( كارؿ بيرسكف ، صدؽ االختبار، السمـ الطبيعي 

ب الدرجات الهعيارية لحساب الرتب كدرجات التىقيط حسب القاىكف العادؼ ، التكزيع الطبيعي لحسا
 ك الهستكيات الهعيارية.

استخداـ الطريقة الهكضكعية لتقكيـ التبلهيذ في التربية البدىية  -1 أىـ النتائج كالتكصيات:
 كالرياضية عاهة كخاصة في األلعاب الجهاعية.

 عية.استعهاؿ الهعايير كالدرجات لتحديد هستكيات األداء الهٍارؼ لمتبلهيذ في األلعاب الجها -2
اآللي الهقترح ) هكجكد عمى القرص( حتى يتسىى  اإلعبلـاالعتهاد عمى البرىاهج التطبيقي في 
 لمهدرس ربح الكقت كالسٍكلة في التىفيذ.

دراسة حريزي عبد اليادي بعنكاف " اقتراح بطارية اختبار لتحديد كتقكيـ درجات  -3-1-10
دراسة لفرؽ اتحاد العاصمة ، أىمي  –ة( سن17-15معيارية النتقاء العبي كرة القدـ أشباؿ ) 

جامعة  –سيدي عبد هللا 2006-2007برج بكعريريج ، كفاؽ سطيف " رسالة ماجستير 
 . -الجزائر

ككاف الٍدؼ هف الدراسة ٌك هعرفة ىكعية ككاقع االختبارات الهستخدهة في عهمية االىتقاء إضافة 
ة الجزائرية كابراز الهستكيات الفعمية لبلعبيف دكر عهمية االىتقاء في الرفع هف هستكػ الكر  لتكضيح
  . كاستخبلص جهمة هف التكصيات كهرشد هستقبمي لمهدربيف كالبلعبيف الىاشئيف

كاستخدـ الباحث الهىٍج الهسحي كالتجريبي ككأداة اعتهد عمى االستبياف كاالختبارات الهيداىية . 
مي برج بكعريريج ، كفاؽ العبا هف ثبلث فرؽ )اتحاد العا44عيىة الدراسة  كشهمت صهة ، ٌأ

ي )تىطيط الكرة بالرجميف ، تىطيط الكرة بالرأس،  سطيف( كقد تـ تطبيق اختبارات البطارية ٌك
الجرؼ بالكرة بيف الشكاخص ، الجسر الكبير، الجرؼ بالكرة ، التهريرة  التهريرة الهؤطرة ، رفع الكرة
كلعرض  . تصكيب عمى ىصف الطائر(التصكيب ىحك الهرهى ، ال العرضية ، الجسر الصغير

ي )الىسب الهئكية ، الهتكسط الحسابي  كتحميل الىتائج استخدـ الباحث عديد الكسائل اإلحصائية ٌك
كهف أبرز الىتائج الهتكصل إليٍا ٌي أف أفراد   .  ، االىحراؼ الهعيارؼ ، الكسيط ، هعاهل االلتكاء(
ك جيد جدا كأدىى ه هقبكؿ ، كهجهكعة كبيرة هف الهدربيف  ستكػ ٌكالعيىة حققكا أعمى هستكػ ٌك

 ىفكا كجكد بطارية اختبارات لبلىتقاء كبىسبة كبيرة أيضا هف الهدربيف

أكدكا أف االختبارات البدىية هىاسبة في عهمية االىتقاء ، كأف هعظـ الهدربيف يىتقكف البلعبيف عف 
 راء اختبارات هٍارية كبدىية.الهبلحظة في الهىافسة كبىسبة قميمة جدا ههف يقكهكف بإج طريق
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تأثير كاجبات مراكز المعب كخطكطو الدفاعية الكسط بعىكاف  (2006دراسة ناصر ) -3-1-11
 كاليجكمية في إحداث التبايف في المتطمبات البدنية كالميارية لالعبي كرة القدـ

ات البدىية إجراء دراسة ٌدفت إلى التعرؼ عمى تحديد هجاالت الترابط كاالختبلؼ في الهتطمب
كالهٍارية بيف هراكز كخطكط المعب ، كشهمت عيىة الدراسة سبعة فرؽ هف القسـ الجٍكؼ الغربي 
هف صىف األكاسط لمدرجة األكلى ، كأجريت عميٍـ اختبارات كقياسات لمياقة البدىية الهتهثمة في 

بعض الهٍارات د ك  12ـ كالهركىة كالرشاقة كالقفز العالي هف الثبات كاختبار الجرؼ 30الجرؼ 
األساسية الهتهثمة في رهية التهاس ك الضربة الركىية كالسيطرة كالتصكيب كالجرؼ كضرب الكرة 
بالرأس ، كاستخدـ الباحث الهىٍج الهسحي إلثبات أك ىفي كجكد فركؽ بيف هراكز البلعب في 

 الهتطمبات البدىية كالهٍارية لبلعبي كرة القدـ.

حصائي تكصل الباحث إلى كجكد فركقات هعىكية بيف هراكز كعمى ضكء الىتائج كالتحميل اإل
البلعبيف لبعض العىاصر هف المياقة البدىية كبعض الهٍارات األساسية ، حيث حققت هراكز خط 
الٍجكـ أحسف ىتيجة في كل هف صفة السرعة كالقكة كالرشاقة كفي كل هف هٍارتي الجرؼ بالكرة 

 بيف الشكاخص كالتصكيب في الهرهى.
ققت هراكز الكسط أحسف ىتيجة في كل هف صفة التحهل كصفة الهركىة ككذلؾ في هٍارة كها ح

الركىية ، أها هراكز خط الدفاع فسجمت أحسف ىتيجة في هٍارتي رهية التهاس كقذؼ الكرة ألبعد 
 هسافة.

اختبارات كقياسات بعض المؤشرات "بعنكاف:  .2005دراسة فياللي خميفة،  -3-1-12
 رفكلكجية لرياضي سباؽ الدراجات اليكائية".الكظيفية ك المك 

عدـ هعرفة الهعطيات الفسيكلكجية ك الهكرفكلكجية لدػ رياضي سباؽ الدراجات  مشكمة البحث:
ـ في الجزائر هع هعرفة تأثير رياضة سباؽ الدراجات عمى الجاىب الفسيكلكجي )  لهختمف أعهاٌر

عمى الجاىب الهكرفكلكجي ) األطكاؿ ،  ىبض القمب الضغط الدهكؼ الشرياىي ، السعة الحيكية
هساحة الجسـ ( في األصىاؼ الهختمفة أصاغر، أشباؿ ك أكابر(  الكتمة العظهية ، الكتمة العضمية 
 هقارىة هع األشخاص العادييف.

تحديد بعض الخصائص الفسيكلكجية ) ىبض القمب ، الضغط الدهكؼ الشرياىي ،  :ىدؼ البحث
 ؽ الدراجات (.السعة الحيكية لرياضي سبا

 استخداـ الباحث الهىٍج الكصفي. منيج البحث:
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 غير رياضييف. 45رياضي دراج إلى جاىب  45تتككف هف عينة البحث: 
استخداـ الباحث االختبارات الفسيكلكجية لقياس كل هف ىبض القمب ، الضغط  أدكات البحث:

كلكجية لقياس األطكاؿ الكتمة الدهكؼ الشرياىي ك السعة الحيكية( كها استخدـ القياسات الهكرف
 العظهية ، العضمية ك كهساحة الجسـ....

تكصل إلى أف القياسات الفسيكلكجية لىبض القمب كالضغط الدهكؼ الشرياىي ك  نتيجة البحث:
 السعة الحيكية عىد الدراجيف أحسف هىٍا عىد األشخاص العادييف.

الكتمة العظهية ، هساحة الجسـ )لدػ فئة ك فيها يخص القياسات الهكرفكلكجية لكل هف األطكاؿ ، 
 .األصاغر فقط( عىد الرياضييف الدراجيف أحسف ك لك بقميل هف األشخاص العادييف

مستكيات معيارية لبعض الميارات  "تحديد : بعنكاف:2004دراسة بف قكة عمي -13 -3-1
 ( سنة"16-14األساسية عند العبي كرة القدـ الناشئيف )

عرفة هستكػ األداء البدىي لٍذي الفئة هف الىاشئيف حسب كل هىطقة هف ه -أىداؼ الدراسة: 
 هىاطق الكطف )ساحل ، ٌضاب ، صحراء ( حسب بطارية االختبارات الهقترحة .

هعرفة هستكػ األداء الهٍارؼ لٍذي الفئة هف الىاشئيف حسب كل هىطقة هف هىاطق الكطف  -
 الهقترحة .ٌضاب ، صحراء ( حسب بطارية االختبارات  )ساحل 

هعرفة هستكػ البلعب الجزائرؼ هف الىاحية البدىية كالهٍارية هقارىة بالبلعب الفرىسي حسب  -
 بطارية االختبارات الهقترحة.

 استخدـ الباحث الهىٍج الهسحي. المنيج المستخدـ: 
تـ اختيار عيىة البحث بطريقة عشكائية ، هف هجهكع الهىاطق الهككىة لجغرافية  عينة البحث:

 العبا هف هختمف الهىاطق عمى الىحك التالي: 162الجزائر ، كقد بمغت العيىة الكمية 
 العب . 18العب هكزعيف عمى ثبلثة أىدية هف الساحل كل ىادؼ ب  54الهىاطق الساحمية:  -
 العب . 18العب هكزعيف عمى ثبلثة أىدية هف الهىطقة الداخمية كل ىادؼ ب  54الهرتفعات :  -
العب هكزعيف عمى ثبلثة أىدية هف الجىكب كل ىادؼ ب  54جىكبية )الصحراكية(: الهىاطق ال -

 العب. 18
 أىـ النتائج:

تذبذب هستكػ البلعب الجزائرؼ ك كجكد فركؽ كبيرة الهستكػ سكاء هف الىاحية الهٍارية أك  -
 البدىية ، إذا ها تكزعت بهستكػ التكزيع الطبيعي.
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احل كمها تحكـ البلعب أكثر في الجاىب الهٍارؼ بالكرة ك كمها الحظىا أىً كمها اتجٍىا الى الس -
 اتجٍىا ىاحية الجىكب تحكـ البلعب في الصفات البدىية.

تأرجح هستكػ البلعب الجزائرؼ هقارىة بالبلعب األجىبي بيف الهتكسط كالضعيف في الهٍارات  -
 كالصفات البدىية.
 :أىـ التكصيات

 التي تكصل اليٍا الباحث حتى تككف هرجع لمعهل الهيداىي. ضركرة استخداـ هستكيات هعيارية -
ضركرة االعتهاد عمى اختبارات الجاىب الهٍارؼ كالبدىي لبلعبي كرة القدـ لٍذي الفئة ألىٍـ  -

 يعتبركف خزاف لمفرؽ الكبرػ.
العمهية في هيداف   االستفادة بهختصيف هف ذكؼ الشٍادات الجاهعية لبلستفادة هف خبرتٍـ -

 ضركرة إجراء دراسات أخرػ كفي اختصاصات هتعددة. -العمهي.  البحث

تحت عنكاف تحديد مستكيات معيارية الختبار  1997دراسة بف قكة عمي  -3-1-14
 سنة( 12-11المكىكبيف مف الناشئيف لممارسة كرة القدـ الفئة العمرية )

 أىداؼ البحث :

داؼ البحث فيها يمي :  كقد صاغ الباحث ٌأ
كبيف لههارسة كرة القدـ هف خبلؿ كضع هجهكعة هف االختبارات العمهية تعد  تقييـ قدرات- الهٌك

 كقاعدة يستعهمٍا الهدربيف في اختبار ىاشئيف كرة القدـ.
كبيف هف الىاشئيف لههارسة كرة القدـ. -  كضع هعايير هحددة يستىد عميٍا اختيار الهٌك

 استنتاجات :
 : قد تكصل الباحث إلى االستىتاجات التالية

هتر سرعة هف الكقكؼ ف تكصل الباحث إلى كجكد فركؽ هعىكية بيف أعهار  30في اختبار جرؼ 
 سىة عمى أحسف كقت. 12الىاشئيف تحصل األطفاؿ 

في اختبار الكثب العهكدؼ كرهية التهاس ، كالجرؼ بالكرة كضرب الكرة ألبعد هسافة كالجرؼ 
 سىة. 12الهتعرج بالكرة الحظىا تفكؽ أطفاؿ 

تيار الركض، الكثب العهكدؼ كرهية التهاس ، كالجرؼ بالكرة كضرب الكرة ألبعد هسافة في اخ
كالجرؼ الهتعرج بالكرة حققت عيىة البحث أكبر هستكػ لٍا عىد هستكػ الهعيارؼ هتكسط كبالتالي 

 فإف الهستكػ الهعيارؼ هتكسط.
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 التكصيات :
 أكصى الباحث بها يمي

ات في بداية فترة اإلعداد كالتعرؼ عمى هستكػ البلعبيف هف ضركرة تطبيق االختبار   -        
 خبلؿ الجداكؿ الهعيارية.

  ضركرة تطبيق االختبارات بيف فترة كآخرؼ لهعرفة هدػ تطكر هستكػ البلعبيف. -

 ثانيا : الدراسات العربية : -3-2

ر لمياقة البدنية دراسة عبد الرحماف دمحم عبد اليادي بشير بعنكاف " بناء بطارية اختبا -3-2-1
 . - فمسطيف–جامعة نابمس 2012لدى أفراد الجيش الفمسطيني " رسالة ماجستير ، ، 

ككاف الٍدؼ هف الدراسة ٌك بىاء بطارية اختبار لمياقة البدىية لدػ أفراد الجيش الفمسطيىي إضافة 
 . هستكيات هعيارية لهستكػ المياقة البدىية ألفراد الجيش لكضع

 ٌذي الدراسة الهىٍج الكصفي باألسمكب الهسحي كاستخدـ الهقابمة كاالختبارات كاتبع الباحث في
 . كاالستبياف كأدكات لجهع البياىات
ـ ) 4007تككف هجتهع الدارسة هف  سىة( فكاىت عيىة الدراسة ) 32-18عسكرؼ أعهاٌر

ا بالطريقة الطبقية كتـ تطبيق حكالي  عسكرؼ 1885 مف اختبار هكزعة عمى هخت21تـ اختياٌر
 . الصفات البدىية

ي الهتكسطات الحسابية ، غكل رض كتحميل الىتائج استخدـ الباحث عدة كسائل إحصائية ٌك
الهعيارية ، االلتكاء، الىسب الهئكية ، هعاهل االرتباط بيرسكف ، الهىكاؿ ، التحميل  االىحرافات
ـ الىتائج الهتكصل إليٍا ٌي استخبلص بطارية اختبار  . العاهمي لقياس الىاحية البدىية ككاىت ٌأ

ي  هتهثمة في العكاهل عكاهل )عاهل القكة العضمية ، السرعة االىتقالية ، 6الهستقمة لٍذي الدراسة ٌك
العضمي ، الهركىة ( ، كتـ استخبلص هستكيات كدرجات هعيارية لؤلداء  عاهل الرشاقة قكة التحهل

سىة ( 32-26سىة( كالثاىية ) 25-18 تقسيهٍا إلى فئتيف األكلى ) الحقيقي لمجيش الفمسطيىي كتـ
 .كخصائصٍا كذلؾ حسب الفئة العهرية
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ميارية في  دراسة مجيد خدايخش أسد بعنكاف " بناء بطاريتي اختبارات بدنية ك -3-2-2
سنة " قسـ التربية الرياضية ، 9-12خماسي كرة القدـ لالعبي فرؽ المدارس االبتدائية بأعمار 

ككاف الٍدؼ هف الدراسة ٌك بىاء بطاريتي     2009امعة السميمانية ، .ج كمية التربية األساسية
لبلعبي فرؽ الهدارس االبتدائية بأعهار )  اختبارات بدىية كالهٍارات األساسية في خهاسي كرة القدـ

 . سىة( ككضع هعايير لمبطاريتيف9-12

 لجهع البياىات، كتهثمت عيىةكاتبع الباحث تحميل الهحتكػ كالهبلحظة كاالستبياف كاالختبار كأدكات 
كلقد  . تمهيذا220 العبا تهثل عيىة البىاء العاهمي، كعيىة التقىيف كاىت حكالي 120الدراسة في 

 اختبارا بدىيا هكزعة عمى21 طبق الباحث االختبارات البدىية ك الهٍارية الهرشحة كالهقدرة بحكالي 
 . اختبارا هٍاريا12هختمف الصفات ك 
ي ههثمة كلعرض كتحميل ا لىتائج كهختمف العهميات اإلحصائية استخدـ الباحث الكسائل التالية ٌك

 .التحميل العاهمي كهصفكفة االرتباطات في
كهف أبرز الىتائج الهتكصل إليٍا ٌي أىً تـ استخبلص بطارية اختبار المياقة البدىية عمى ضكء 

ي عكاهمٍا  : ٌك
 . ليةـ هف الكقكؼ تهثل عاهل السرعة االىتقا20عدك -
 . ثىي الجذع لؤلهاـ هف الجمكس تهثل عاهل الهركىة-
 . ـ هكككي تهثل عاهل الرشاقة4×10ركض -
 . الكثب العريض هف الثبات تهثل عاهل القكة االىفجارية-

كتـ كضع هعايير لكحدات البطارية، كلقد تـ استخبلص بطارية اختبار لمهٍارات األساسية كتـ 
 . هعايير لٍا كضع

ة عباس عمي عذاب بعنكاف " بناء كتقنيف بطارية اختبار بدنية لمقبكؿ في دراس -3-2-3
 .2008،  1مجمة عمـك التربية الرياضية ، العدد الثامف ، المجمد  الكميات العسكرية

ككاف الٍدؼ هف الدراسة ٌك بىاء بطارية اختبار لمقبكؿ في الكميات العسكرية ككضع درجات 
 . تخمصةلبطارية االختبار الهس هعيارية

 كاتبع الباحث في دراستً الهىٍج الكصفي بأسمكبً الهسحي كاستخدـ االختبارات كالهقابمة كاالستبياف
طالب هتقدـ إلى الكمية العسكرية بأعهار 500كأدكات لجهع البياىات ،كاحتكت عيىة الدراسة عمى 

طالب كعيىة 100 طالب قاهكا بالتجربة االستطبلعية ك30أقساـ ) 3سىة( كقسهت العيىة إلى 18)
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اختبار 33كعيىة لمتقىيف كاختيرت العيىة بالطريقة العهدية . كطبق الباحث حكالي  370 ك  لمبىاء
 ههثبل لهختمف
الصفات البدىية كلغرض عرض كتحميل الىتائج اعتهد الباحث عمى الكسائل اإلحصائية باستخداـ 

ي الكسط الحسابي ، الكسيط ، االىحراؼ الهعياSPSSبرىاهج  رؼ ، هعاهل االلتكاء ، التحميل ٌك
ا أف  . ( العاهمي ، الدرجة الهعيارية الهعدلة بطريقة التتابع كقد تكصل الباحث إلى عدة ىتائج أبرٌز

ي : عاهل التحهل كتهثل باختبار  ـ كعاهل 2400البطارية الهستخمصة تككىت هف أربع عكاهل ٌك
ـ ، عاهل 4×10لرشاقة ههثل باختبار ـ هف الكضع الطائر ، عاهل ا40السرعة ههثبل باختبار 

تحهل القكة ههثل باختبار ثىي كهد الذراعيف هف كضع االستىاد األهاهي حتى ىفاذ الجٍد ، إضافة 
إلى أف الباحث رأػ أف البطارية الهستخمصة تتسـ بالبساطة كعدـ التعقيد لذا فٍي سٍمة التىفيذ كقد 

 .مبطارية الهستخمصةتـ تحديد الدرجات الهعيارية بطريقة التتابع ل
( بعنكاف تحديد مستكيات معيارية لبعض  2007) نكار عبد هللا حسيف الالميدراسة  -3-2-4

الصفات البدنية الخاصة كالميارات األساسية كالقياسات الجسمية لخطكط المعب المختمفة لمشباب 
 األكاسط لمنطقة الفرات.

هية ال أىمية البحث : صفات البدىية الخاصة كعبلقتٍا ببعض تكهف في تسميط الضكء عمى ٌأ
الهٍارات األساسية لكرة القدـ كالهكاصفات التي يتطمبٍا البلعب هف المعب ضهف الخطكط 

دراسة الهتغيرات األساسية بدىية ، هٍارية ، األىهاط الجسهية لهختمف خطكط إضافًة  الثبلثة 
براز الفركقات بيف الهراكز كهتطمبات كل هىصب العب  .   البلعب كا 

 أىداؼ البحث :
األساسية كبعض القياسات الجسهية لدػ العبيف  البدىية الخاصة كالهٍاراتهستكػ الصفات  -1 

 الشباب في هىتخبات هحافظات الفرات األكسط لكرة القدـ كفق خطكط المعب الثبلثة.
قياسات تحديد هستكيات هعيارية لبعض الصفات البدىية الخاصة كالهٍارات األساسية كبعض ال -2

 الجسهية لدػ العبيف الشباب في هىتخبات الفرات األكسط بكرة القدـ كفق خطكط المعب الثبلثة.
الفركؽ في هستكيات الصفات البدىية الخاصة كالهٍارات األساسية كبعض القياسات الجسهية  -3

 لبلعبيف حسب خطكط المعب الثبلثة .
 صفي .حيث استخدـ الباحث الهىٍج الك  المنيج المستخدـ :

ـ العبكا هىتخبات هحافظات الفرات  العينة:  كها قاـ باختيار هجتهع البحث بالطريقة العهدية ٌك
ـ التكصيات التي أشار 88األكاسط البالغ عددٌـ ) ( العبًا بعد استبعاد حراس الهرهى ، كهف ٌأ
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، كاعتهاد إليٍا الباحث ضركرة االعتهاد عمى الهستكيات الهعيارية عىد اختيار العبي الخطكط 
 الهستكيات الهعيارية لتقييـ أداء الفرؽ لهىتخب شباب الفرات األكاسط.

 مجاالت البحث:
بكاقع  2007 - 2006 العبك الشباب في هىتخبات الفرات األكسط بكرة القدـ لمهكسـ

 . (العب88)
هبلعب األىدية الرياضية في الفرات األكسط  10/10/2007كلغاية 20/1/2007 -مدة البحث :

  كرة القدـ، الهشهكلة بالبحث .ل
كعمى ضكء الىتائج كالتحميل اإلحصائي تكصل الباحث إلى جهمة هف الىتائج كالتكصيات تهثمت 

 يمي:فيها 
ال فرؽ داؿ هعىكؼ في المياقة البدىية الخاصة لخطكط المعب الثبلثة باستثىاء سرعة االستجابة -1

 كالرشاقة .
 ألداء الهٍارؼ لجهيع البلعبيف كلهختمف الخطكط .عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيًا في ا -2
 ألفرؽ داؿ هعىكيا في القياسات الجسهية لخطكط المعب الثبلثة باستثىاء الطكؿ الكمي لبلعب.. -3
تقارب هستكيات البلعبيف كلجهيع الخطكط في الهتغيرات الهبحكثة عىد الهستكػ الهتكسط -4

 غة ، اإلخهاد( عىد الهستكػ الخاهس)جيد جدا(باستثىاء )التكافق، دقة الهىاكلة ، الهراك 
 كقد أكصى الباحث بها يمي:

التأكيد عمى التدريب الفردؼ كحسب خطكط المعب في ها يخص عىاصر المياقة البدىية الخاصة -1
. 
 التأكيد عمى تدريب هٍارات ) التٍديف ،ضرب الكرة بالرأس،كالدحرجة (لخطكط المعب . -2
 ط الدفاع كالٍجـك هف طكاؿ القاهة.ضركرة اختيار العبي خ -3
 االعتهاد عمى الهستكيات الهعيارية عىد اختيار العبي الخطكط. -4
 اعتهاد الهستكيات الهعيارية لتقيـ أداء الفرؽ لهىتخبات شباب الفرات األكسط . -5
دراسة عبد المنعـ أحمد جاسـ بعنكاف " حقيبة اختبارات النتقاء العبي كرة القدـ  -3-2-5
  2007سنة( كفق عدد مف المحددات " .1012-عمار )باأل

سىة( هىٍا 12-10ككاف الٍدؼ هف الدراسة ٌك التعرؼ عمى هحددات العبي كرة القدـ ) 
)الهٍارية،الجسهية ، البدىية ، الكظيفية ، الىفسية كالهعرفية ( ،إضافة لبىاء بطاريات اختبار لتمؾ 

ت الهستخمصة عاهميا كقد اتبع الباحث الهىٍج كضع درجات هعيارية لبلختبارا ك . الهحددات
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تمهيذا اختيركا بالطريقة العهدية ىظرا لمتقسيـ الجغرافي 250كتهثمت عيىة الدراسة في  . الكصفي
 . طبق الباحث هختمف االختبارات الهرشحة بهديىة تكريت كقد

ي ا  لكسط الحسابيكلغرض تحميل كعرض الىتائج اعتهد الباحث عمى عديد الكسائل اإلحصائية ٌك
كالكسيط ، الهىكاؿ ، االىحراؼ الهعيارؼ ، هعاهل االرتباط لبيرسكف ، الىسب الهئكية ، هعاهل 

 . الدرجة التائية كالهعيارية كالتحميل العاهمي االلتكاء
 : كاىت هف أبرز الىتائج الهتكصل إليٍا كأكال فيها يخص المياقة البدىية كاىت الهحددات كها يمي

 . ف الكقكؼ يهثل السرعة االىتقاليةـ ه20عدك  -أ
 . الكثب العريض هف الثبات يهثل القكة العضمية-ب
 . يهثل الهطاكلة كالرشاقة5×55ركض هكككي -ت

ي  : ككذلؾ الهٍارات األساسية استخمص الباحث أربع عكاهل كهٍارات ٌك
 ثا تهثل السيطرة عمى الكرة30السيطرة عمى الكرة خبلؿ . 
ائرة هىتصف الهمعب يهثل الدحرجة بالكرةدحرجة الكرة حكؿ د . 
دقة التٍديف القريب يهثل دقة التٍديف كالهىاكلة . 
دقة ضرب الكرة بالرأس يهثل دقة الهىاكلة بالرأس. 

دراسة ككراف معركؼ قادر بعنكاف " تصميـ ك بناء بطاريتي اختبار لبعض عناصر  -3-2-6
الختيار ناشئي كرة القدـ لفرؽ المدارس المتكسطة المياقة البدنية كالميارات األساسية كمؤشر 

  دكتكراه2006لمدينة أربيل ".

ككاف الٍدؼ هف الدراسة تصهيـ بطاريتي اختبار األكلى لبعض عىاصر المياقة البدىية لىاشئي فرؽ 
الهدارس الهتكسطة لكرة القدـ في هديىة أربيل كالثاىية اختبار لبعض الهٍارات األساسية لىاشئي 

لهدارس الهتكسطة لكرة القدـ في هديىة أربيل ككذلؾ كضع هعايير لبطاريتي المياقة البدىية ك فرؽ ا
ك كاف الٍدؼ هف  .الهٍارات األساسية لىاشئي فرؽ الهدارس الهتكسطة لكرة القدـ في هديىة أربيل

كر الدراسة ٌك هعرفة ىكعية ككاقع االختبارات الهستخدهة في عهمية االىتقاء إضافة لتكضيح د
براز الهستكيات الفعمية لبلعبيف الىاشئيف  عهمية االىتقاء في الرفع هف هستكػ الكرة الجزائرية كا 

كاستخدـ الباحث الهىٍج  .كاستخبلص جهمة هف التكصيات كهرشد هستقبمي لمهدربيف ك البلعبيف
هدارس 6ل العبا تهث 114الكصفي ككأداة اعتهد عمى االستبياف كاالختبارات. كشهمت عيىة الدراسة 

ي الكسط الحسابي ، الكسيط  كلعرض كتحميل الىتائج استخدـ الباحث عديد الكسائل اإلحصائية ٌك
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،الهىكاؿ، االىحراؼ الهعيارؼ ، هعاهل االرتباط لبرسكف ، الىسب الهئكية ، الدرجة الهعيارية 
ـ الىتائج الهتكصل إليٍا    :كالتحميل العاهمي بطريقة الهككىات األساسية ٌأ

 : بلص بطارية المياقة البدىية ك التي ضهت االختبارات التاليةاستخ
 . ثىي الجذع أهاـ أسفل هف الكقكؼ يهثل عاهل الهركىة

 .هتر يهثل عاهل السرعة50الجرؼ 
 . ثا يهثل عاهل التحهل الخاص30تهريف البطف بهد الرجميف 

ساسية فكاىت كها أها الهٍارات األ.هتر يهثل عاهل التحهل الدكرؼ التىفسي1000الركض  
 . الهىاكلة عمى الهربعات يهثل عاهل ضرب الكرة:يأتي

  هتر يهثل عاهل التٍديف12التٍديف عمى الدائرة هف هسافة  
 .هتر يهثل عاهل السيطرة2السيطرة داخل دائرة 

 الركض ك الدحرجة بيف الشكاخص يهثل عاهل الدحرجة

 ثالثا  : الدراسات األجنبية-3-3

بعنكاف عالقة نكع الجيد كالنسب لممسافات  lambrtin ,2000) برتيف )دراسة الم -3-3-1
  المنجزة حسب المراكز كىدفت الدراسة التعرؼ عمى االختالفات بيف مراكز الالعبيف

 كقد قسـ الباحث الهراكز إلى :

 ) الهٍاجـ ، الهدافع الجاىبي ، الهدافع الكسط ، الكسط (.
( كيعتبر كل هف %32ط أكثر الهراكز في الجرؼ الهتكسط )كأظٍرت ىتائج الدراسة أف هركز الكس

( %41هركزؼ الهدافع الجاىبي كالهدافع الكسط أكثر الهراكز في قطع الهسافات بالجرؼ الخفيف ، )
 (.%13، كها يعتبر خط الٍجكـ أكثر الهراكز في قطع الهسافات السريعة )

  كيهكف تمخيص ٌذي الدراسة في الجدكؿ التالي : 
 نكعية الجري                         
 المراكز

 
 جري متكسط

 
 جري خفيف

 
 مشي

 
 سرعة

 13% 29% 35% 23% المياجـ

 11% 36% 41% 17% المدافع الظيير
 06% 31% 35% 32% الكسط
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بعنكاف الخصائص الفسيكلكجية لالعبي كرة القدـ  brikci ,1999) دراسة بريكسي) -3-3-2
 الجزائرييف .

دفت الدرا  هية الخصائص الفسيكلكجية كالبدىية في رفع الهستكػ العالي كتحديد ٌك سة إلى تثبيت ٌأ
خصكصيات العب كرة القدـ ، كهعرفة خصكصيات الهركز الذؼ يشغمً كل العب كتككىت عيىة 
الدراسة هف العبي كرة القدـ لمىخبة ك الفريق الكطىي كهف خبلؿ تحميل الىتائج تكصل الباحث إلى 

 اآلتي :

كالفسيكلكجية عمى حسب هراكز البلعب  ةالهكرفكلكجيلهقارىة بكاسطة تحميل التبايف لمهعطيات إف ا
كالفسيكلكجية  ةالهكرفكلكجيال تظٍر فركؽ ذات داللة هعىكية ، كعدـ تجاىس البلعبيف هف الىاحية 

ر ككجكد فركؽ بيف حارس الهرهى كهختمف الهراكز األخرػ ، كتطكر القكة االىفجارية بشكل كبي
عىد العبي كرة القدـ هقارىة هع السىكات الهاضية كباألخص حارس الهرهى ، كتطكر قدرة العبي 

 الٍجـك  كتطكر التحهل لبلعبي الكسط ، كالقكة العضمية عىد العبي الدفاع.  

دراسة كازكرال كفرحي بعنكاف تحديد القدرات الفسيكلكجية كالبدنية لالعبي كرة القدـ ذك -3-3-3
 عالي حسب المراكز.المستكى ال

 اليدؼ مف الدراسة:
 هعرفة ىسبة الفركقات بيف هراكز البلعبيف، كقد قسـ الباحثاف الهراكز في المعبة إلى ها يمي :

 العبي الدفاع الكسط-
 العبي الدفاع الظٍريف-
 العبي الكسط-
 العبي الٍجـك-

 الخالصة:
هية كبيرة في لعبة  تعتبر كل هف صفات السرعة كالقكة ) االرتقاء( كالهركىة هف الصفات التي لٍا ٌأ

 كرة القدـ.
ىتائج اختبار السرعة لدػ العبي كرة القدـ الهحترفيف أكثر داللة هقارىة هع األلعاب الجهاعية 

 األخرػ.
يعتبر كل هف العب الكسط ك الظٍريف ) األيهف كاأليسر( هف أحسف البلعبيف في صفة الطاكلة 

 كيمٍيٍـ العبي الٍجـك
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 -الكسط –دراسة مقارنة بيف مراكز الالعبيف) الدفاع  :بعنكاف M.A.CODIK راسةد -3-3-4
 ).اليجـك

 :اليدؼ مف الدراسة

ي  .هعرفة الفركقات بيف الهراكز  –الدفاع (كقد اعتهد الباحث في دراستً عمى الهىاطق فقط ٌك
يات كأس العالـ ، كها ركز الباحث في دراستً عمى الهسافة الهقطكعة خبلؿ هبار )الٍجـك –الكسط 

كفي ىٍاية الدراسة تكصل الباحث )جرؼ بالكرة-جرؼ سرعة قصكػ  -جرؼ سريع –خفيف جرؼ  (
إلى الهسافة الهقطكعة في الهباراة، كحدد الباحث جدكؿ يشهل جهيع الهسافات الهقطكعة خبلؿ 

  الهباريات
 

 ىكعية الجرؼ         
 الهراكز

 

 جري سريع جري خفيف
 جري سرعة
كرةجري بال قصكى   المجمكع 

 2050 950 650 450 4100 الدفاع

 2130 860 570 280 3840 الكسط

 2190 940 970 385 4485 الٍجكـ

 :الخالصة -
 .يعتبر خط الٍجـك أحسف خط في الهسافة الهقطكعة خبلؿ الهباراة-
 .كها سجل خط الكسط أضعف ىتيجة هقارىة بيف خطي الدفاع كالٍجـك-
 .في جرؼ الهسافات السريعة  يعتبر خط الٍجكـ األحسف-

ٌي  كيعتبر الباحث ٌذي الىتائج بداية أكلى في دراسة الكاجبات ك الهتطمبات الخاصة بالهراكز ك
السرعة ، الهطاكلة  (بذلؾ تعطي لمباحث ىظرة شاهمة حكؿ االختبلفات في بعض الصفات البدىية 

 .خبلؿ الهىافس  ...)الٍكائية 

بعنكاف دراسة حكؿ مراكز العبي  Maurine vrilac. Jean-Paul Serni دراسة  -3-3-5
 .المنتخب الفرنسي لكرة القدـ

كقد قسـ الباحث  .تحديد الفركقات بيف البلعبيف في بعض الفركقات الهكرفكلكجية :اليدؼ مف الدراسة
 :                 الهراكز في لعبة كرة القدـ إلى
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 الٍجـك  - الكسط – الدفاع
 :الخالصة -
 هقارىة ببلعبي )كمغ73.85(العبكا الدفاع أحسف هتكسط في قياس الكزف  سجل -

 ).كمغ68.09 (كالٍجـك  )كمغ69.00 (الكسط 
 الدفاع هقارىة ببلعبي هتر1.76 سجل العبكا الكسط أحسف ىتيجة في قياس الطكؿ  -

 ).هتر1.72 (ك الٍجـك  )هتر1.75 (
 :كيهكف تمخيص ٌذي الىتائج في الجدكؿ التالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 التعميق عمى الدراسات : -4

التي هف خبلؿ الدراسات سابقة الذكر ك التي شهمت االختبارات ك التقكيـ كاالىتقاء كالقياس ، ك 
تكافقت في هجهكعة هف الىقاط األساسية التي تدعك إلى استخداـ األسمكب العمهي في عهميات 
دراج بطاريات االختبار الهختمفة كاختبارات الىفسية كالذٌىية كالهقاببلت الهىظهة  االىتقاء كالتكجيً كا 

استخداـ الهحض كاإلطبلع عمى الجكاىب الىظرية الهعرفية الحديثة ككسيمة ذات طابع عمهي ال ب
لمهبلحظة التي باتت اليكـ غير كافية في التحديد الجيد ككذا هحاكلة تجسيد ٌذي الهعايير في ثقافة 
كهفٍكـ البلعب الجزائرؼ كالهدرب بالدرجة األكلى ككذا هسيرؼ الكرة الجزائرية كهسئكلي القطاع 

عمهي كتكفير السبل الذيف يسعكف اليكـ إلى تطكير ٌذا الجاىب بتشجيعٍـ لقطاع البحث ال
كالهتطمبات عمى اختبلؼ هستكياتٍا لىٍكض كتطكير هستكػ الكرة كالكصكؿ بالبلعب الهحمي إلى 
أعمى هستكيات اإلىجاز ٌذي اإلستراتيجية التي تىتٍجٍا االتحادية الجديدة تحت قيادة الرئيس زطشي 

ك أعضاء الهكتب الذيف  ك هسئكلي التككيف كالهراقبة بكعبلـ شارؼ ك رابح سعداف ك عاهر شفيق
يسعكف جاٌديف إلى تطكير كرة القدـ الجزائرية كذلؾ باىتٍاج األسمكب العمهي الهبىي عمى هبادغ 
التدريب الرياضي الحديث سكاًء في عهمية تككيف الهدربيف كالقائهيف عمى هختمف الفئات العهرية أك 

 القياسات          
 المراكز

 

حجـ 
 العينة

 الكزف  الطكؿ السف

  73.84  1.75  24  13 الدفاع

  69.00  1.76  26  11 الوسط

  68.09  1.72  24  11 الهجوم
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جهع ها أهكف هف الدراسات التي تىاكلت عهمية االىتقاء كالتكجيً لمفرؽ الكطىية كحاكؿ الباحث أف ي
 جاىب االىتقاء كالتكجيً لتككف لً ىظرة شاهمة تساٌـ في هعالجة هكضكعً .

 قد اتفقت ىذه الدراسات في مضمكنيا عمى ضركرة ما يمي :
 ػ كضع هستكيات هعيارية هف أجل الهساعدة في تقكيـ العبي بطريقة هكضكعية .

القدرات البدىية ك الهٍارية  األساسية ك كذلؾ تقكيهٍا حتى ىعرؼ ػ ضركرة االٌتهاـ بزيادة تطكير 
 هستكػ التقدـ الذؼ كصمت إليً .

 ػ تعزيز ك دعـ األداء الجيد لمهٍارات ك قدرات البلعبيف .
 ػ تطبيق االختبارات في هختمف الهراحل ك عمى هختمف الهستكيات .

 ألخرػ إليجاد الهستكيات الهعيارية. ػ ضركرة إجراء بحكث ك دراسات هشابٍة لبقية األصىاؼ ا
ك بٍذا ىككف قد قهىا بإيجاد الىقاط الهشتركة التي خرجت بٍا كل دراسة هف أجل التحميل ك        

 الهقارىة هف أجل تدعيـ البحث ك الىتائج الهتحصل عميٍا  .
  2017إلى  1997أجريت ٌذي الدراسات في الفترة الزهىية  مف حيث المجاؿ الزمني : -4-1

قد تختمف تكجٍات الباحثيف في تىاكلٍـ لمهكضكعات هف حيث الشكل  مف حيث المكضكع: -4-2
كطرح العىكاف إال أىً ٌىاؾ اتفاؽ كبير في الهتغيرات ، حيث اشتركت الدراسات في الهتغيرات 

 التالية : االختبارات ، االىتقاء  ، التقكيـ ،القياس.

داؼ تتداخل هف حيث الشكل تكجٍت هختمف الد مف حيث اليدؼ : -4-3 راسات إلى ٌأ
ـ الىقاط في تحديد  كالهضهكف باعتبار عهمية التقييـ كالقياس كفق األسس العهمية تبقى هف ٌأ
ر  كضبط هعايير اىتقاء أك تكجيً الخاصة بهيداف كرة القدـ هف أجل البحث عف الىخبة كعف جٌك

ق البطل عمى اختبلؼ الهتغيرات البدىية ، الهٍار  ذا ها يتفق هع الهرٌا ية ، الذٌىية ، الىفسية، ٌك
داؼ جاىبية اختمفت بيف  الدراسة الحالية الخاصة بالتكجيً ىحك هراكز الٍجكـ ، إال أف ٌىاؾ ٌأ

 الدراسات .

اختمف تكظيف الهىاٌج عمى اختبلؼ هتطمبات الدراسة بيف الهىٍج  مف حيث المنيج : -4-4
اىت تعتهد عمى بطاريات اختبار لتقييـ الهتغيرات عمى الكصفي كالتجريبي إال أف هعظـ الدارسات ك

اختبلفٍا كفي بحثىا ٌذا يتطمب الدراسة هيداىية تحهل هجهكعة هف االختبارات البدىية الفسيكلكجية 
 .الهكرفكلكجية الهٍارية
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ـ  مف حيث العينة : -4-5 اشتهمت العيىة في هعظـ الدراسات هف العبي كرة القدـ تراكحت أعهاٌر
 سىة. 20سىكات ك  09بيف 

استخدهت كل الدراسات استهارات ك استبياىات لتقصي الحقيقة إضافة  مف حيث األدكات : -4-6
ل االختصاص كالهيداف لتدعيـ الجاىب الىظرؼ لهعالجة الدراسات  إلى جهمة هف الهقاببلت هع ٌأ

ـ اختبارات هيداىية الهختمفة كها تـ اقتراح ك إىشاء هجهكعة هف االختبارات ، حيث ٌىاؾ هف استخد
ك هعهمية تىاكلت العديد هف الجكاىب سكاء الهكرفكلكجية أك الفسيكلكجية البدىية ك الهٍارية ككل 

دافً كاإلهكاىات الهتاحة لً لمعهل التجريبي  .  باحث كاستخدـ ذلؾ حسب هتطمبات بحثً كٌأ

هية استخد مف حيث النتائج : -4-7 اـ بطاريات االختبار تـ االتفاؽ في هجهل الدراسات عمى ٌأ
هية تكظيف األسس العهمية القائهة عمى التجربة  لى ٌأ لتقييـ القدرات في عهمية االىتقاء كالتكجيً كا 
كاستخبلص الىتائج كتطكير بإسٍاـ كل ها ٌك جديد في العهمية التدريبية الحديثة الخاصة بكرة القدـ 

عهمية االىتقاء كالتكجيً هازالت تعتهد عمى  كها أسفرت عميً ىتائج الدراسات الهحمية الجزائرية أفّ 
الطرؽ الذاتية العشكائية الىجازات هباريات كبطاقات هبلحظة ك ها شد الباحث أّف ٌىاؾ عدد كبير 
هف الدراسات التي أجريت كلكف لؤلسف بقية تشغل األهكىة في الهكتبات كفضاء اآلىترىات فقط 

ظرؼ إضافة إلى أّف هجهل الىتائج الهحصل عميٍا يمتجأ إليٍا الباحثكف عىد الحاجة إلى عهل ى
ذا داللة عمى أف عهمية  كالتي تىاكلت تحديد هستكيات كاىت ذات هستكػ هتكسط إلى ضعيف ٌك
الهتابعة كالهراقبة شبً هىعدهة لهختمف الفئات كها تكصل إليً الباحث أّف حتى الفرؽ الكطىية ال 

ا عبر اختبارات بل عبر ال هبلحظة الهجردة ٌذا ها قد يككف ظمـ إف صح التعبير يتـ اىتقاء عىاصٌر
ب تستحق أف تهثل األلكاف الكطىية ك استخمص الباحث عبر جهل التكصيات التي  لعدة هكٌا
خرجت بٍا هعظـ الدراسات كالتي اتفقت عمى الهتابعة كالهراقبة كالتقييـ خبلؿ العهمية التدريبية 

ب الشابة كذلؾ هف أجل رفع الهستكػ كتحقيق األفضل  كحتى خبلؿ الهسار الرياضي لمهكٌا
لهستقبل الكرة الجزائرية التي باتت جل فرقٍا الكطىية كعمى اختبلؼ الىشاطات تعتهد عمى ها يىتجً 
الغرب كىتبىاي ىحف تحت شعار الكطىية كلكف ٌذا ها يجب أف يعاد الىظر إليً بجدية لمىٍكض 

 بالهستكػ الرياضي الجزائرؼ بصفة عاّهة   .
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 أكجو االستفادة مف الدراسات :
خمص الباحث هف عرض كتحميل الدراسات السابقة كالهشابٍة إلى تحديد الىكاحي الىظرية 

 كاإلجراءات العهمية لمدراسة الحالية كاآلتي : 
 تحديد جكاىب هختمفة لهشكمة البحث. -
هية عهمية االىتقاء كالتكجيً في كرة القدـ. -  تحديد ٌأ
ختبارات الحديثة لتقكيـ هختمف الصفات البدىية الفسيكلكجية ك التعرؼ عمى هختمف اال -

 الهٍارية.
 صياغة األٌداؼ كالفركض لمدراسة الحالية. -
 تحديد هجتهع ك عيىة البحث. -
 تحديد الهىٍج الهبلئـ لدراسة الحالية. -
 التعرؼ عمى كسائل جهع البياىات ك األدكات كاألجٍزة الهىاسبة إلجراء الدراسة. -
ة اختبارات لمقياـ بتحديد هعايير التكجيً ىحك هىصب الٍجكـ كفق أسس تصهيـ بطاري -

 عمهية صحيحة بعيدًا عف الذاتية ك العشكائية.
االستفادة هف الدراسات الهحمية كاألجىبية في كيفية هعالجة هشكمة البحث إذ أف أغمب  -

 الدراسات تربط الهتغير الهستقل بالكاقع كتتىاكلً في اإلطار الخاص بً.
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 خالصة:
تعتػبر الدراسػات ك البحػكث السػابقة ك الهشػابٍة األرضػية الصػمبة الػتي يىطمػق هىٍػا البحػث كبىػاء 
يػتـ تشػييدي كفقػا إلطػار ىظرؼ ك تطبيقي شاهل يحقق لىا الٍدؼ هف الدراسة هف خبلؿ التكصل إلى 

ٌذي القاعدة التي سهحت لً بهكاصمة  حل لهشكمة ها،ك ٌذا هػا حػذا حػذكي الطالػب إذ اىطمق هف
لطريقة عمهية صحيحة ك  البحث الذؼ ٌك بصػدد دراسػتً،هها سهػح لػً بتحديػد هشػكمة بحثػً كفقػا

 .اإلطار الصحيح الذؼ يكصمً إلى الىتائج الهتطمع إليٍا هف الىاحية العمهية ك العهمية
ك إيجاد الىقاط الهشتركة التي ىرػ أىٍا لقد حاكلىا بقدر الهستطاع جهع ٌذي الدراسات ك ترتيبٍا 

تخدـ ٌذي الدراسة ك تدعهٍا. حيث أف إيجاد الهعايير لٍذي الفئة في الجزائر لـ تأخذ بعيف االعتبار 
ىظرا إلى العكاهل التي باتت ترتبط بالهبلحظة الهجردة فقط خالية هف الهعايير العمهية التي تساير 

 كيات اإلىجاز الرياضي.كرة القدـ الحديثة كتحقيق أعمى هست
هية الهعايير في االىتقاء ك التكجيً ك لٍذا ىعتبر أف تكجيً  ك قد اتفقت جهيع ٌذي الدراسات عمى ٌأ
الصحيح ك الهىاسب لبلعبي سكؼ يعطي احتهاؿ الىجاح أكبر لمعهمية التدريبية. يتضح هف خبلؿ 

حيث تتهحكر هعظـ الدراسات حكؿ  عرض الدراسات السابقة العبلقة بيىٍا ك بيف الدراسة الحالية ،
بطارية االختبارات ك عبلقتٍا بعهمية التقكيـ ك االىتقاء ، في حيف سيحاكؿ الباحث تىاكؿ ٌذي 
العبلقة بشيء هف التفصيل عمى هستكػ خط الٍجكـ كعهمية التكجيً التي تقكـ كفق أسس عمهية 

ى الجاىب الهٍارؼ ٌذي الهحددات باعتهاد عمى هحددات بدىية فسيكلكجية ك هكرفكلكجية إضافة إل
ـ الهعايير التي ترتكز عميٍا عهمية التكجيً.  تعتبر اليـك في كرة القدـ الحديثة هف ٌأ

هية ٌذي الدراسة كأف  كحاكلىا هف خبلؿ جهعىا لهختمف الدراسات السابقة كالهشابٍة أف ىبرز ٌأ
بهجهل التكصيات التي خمفتٍا  ىتطرؽ لمعديد هف الهحاكر التي تـ هعالجتٍا كالبحث فيٍا عاهميف

هية العهمية العمهية الهبىية كفق قكاعد حديثة فيها يخص االختبارات كعهميات  الدراسات التي تبرز ٌأ
كبيف في اختبلؼ التخصصات كالفئات العهرية.  التقييـ في اكتشاؼ كاىتقاء كتكجيً الهٌك
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 تمييد:
ر دراسة ها بالتحرؼ أك البحث األكلي كبىاء خمفية يٍتـ كل باحث ٌك بص دد التطرؽ إلى جٌك

ذا ها يعطي صبغة  ىظرية تساٌـ في إثراء بحثً كتساٌـ بشكل أك بآخر في ثهيف هشكمة بحثً ٌك
د عمهية قبل الشركع في الدراسة  عمهية لمهكضكع الهعالج كفتح آفاؽ جديدة كتدعـ بدالئل كشكٌا

 األٌداؼ العاهة لمدراسة االستطبلعية األكلية ها يمي: كعمى ذلؾ كاىت األساسية.
راف  - ل االختصاص هف أساتذة كهدربيف ككذا هف فرؽ كرة القدـ لمرابطة الجٍكية ٌك التقرب هف ٌأ

 كسعيدة. 
هعرفة كاقع عهميات االكتشاؼ كاالىتقاء كالتكجيً كاألٌهية البالغة التي باتت تكتسي بٍا في  -

 .كالفردية عمى حد سكاءهختمف الرياضات الجهاعية 
ا عهمية التكجيً كالخاصة التكجيً االختصاصي الذؼ  - هعرفة األساليب كالطرؽ التي تتـ عبٌر

 يٍتـ بهىاصب الّمعب في كرة القدـ كخاصة هىصب الٍجكـ الذؼ يعتبر هحكر دراستىا.
ب في تهكيف الطالب الباحث هف التعرؼ أكثر عمى كاقع عهمية التكجيً الخاصة بهىاصب الّمع -

 كرة القدـ.
 هعرفة سبل كطريقة تقديـ أدكات البحث في الدراسة األساسية.   -
 تدريب فريق البحث عمى طريقة العهل كتسجيل العراقيل التي يهكف أف تعيق ٌذي العهمية. -

كلتجسيد األٌداؼ الهرجكة هف الدراسة االستطبلعية األكلى لجأ الباحث إلى خطكتيف أساسيتيف 
أداة بحث لجهع البياىات ك الهعمكهات حكؿ هشكمة البحث كذلؾ عمى الىحك  استعهل في كل هىٍا

 التالي:
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  خطكات الدراسة االستطالعية األكلى: -1
 :-المقابمة–الخطكة األكلى -1-1

تهثمت الخطكة األكلى في إجراء هقابمة هع هجهكعة هف الهختصيف كالهدربيف )*بعض التقىييف 
القدـ ك ههف تككل لٍـ هٍهة عهمية االكتشاؼ ك االىتقاء ك التكجيً، ككاف كالهدربيف( في هجاؿ كرة 

 الٍدؼ هف الهقابمة:
 هعرفة آرائٍـ حكؿ هحددات التي يعتهدٌا الهدربيف في عهمية التكجيً ىحك هختمف هىاصب المعب. -
طرؽ الهعهكؿ بٍا حاليا في ضبط هتطمبات أك هحددات البلعبيف الذيف يشغمكف هختمفة  -

 في كرة القدـ كىخص بالذكر الفئات الشبابية. الهىاصب
هعرفة آرائٍـ حكؿ الهتطمبات األساسية البلعبيف الهٍاجهيف بالخصكص كها يفتقر إليً الهدرب  -

 الجزائرؼ ليتهكف هف ضبط عهمية التكجيً الصحيحة كفق أسس عمهية.
عمى تحضير بطاقة  كألجل أف تككف الهقابمة ٌادفة إلى ها ىصبكا إليً فقد عهد الطالب الباحث

ل االختصاص. لىستقر في األخير  الهقابمة بهعية األستاذ الهشرؼ كأخذا بآراء بعض األساتذة هف ٌأ
عمى بطاقة تضـ هجهكعة هف األسئمة الهباشرة صيغت بالمغتيف العربية كاألجىبية )الفرىسية( لتهكيف 

ة لكل سؤاؿ حيث يتـ التأشير كل الهختصيف هف فٍـ األسئمة، إضافة إلى تحضير األجكبة الهحتهم
عمى الجكاب هف طرؼ الطالب الباحث هباشرة هع تسجيل هبلحظات أك تفسيرات التي يقدهٍا 
الهختص، ٌذي الطريقة تهكف هف ربح الكقت ككذا جهع هعمكهات دقيقة عف كل سؤاؿ بعيدا عف 

 العهكهيات.
 المجاؿ البشري لممقابمة:-1

 في اختصاص كرة القدـ. فيفدرالي يفهككى 07تهت الهقابمة هع 
 المجاؿ الزمني لممقابمة:  -2

 .2017ك فيفرؼ  2016تهت الخطكة األكلى الدراسة االستطبلعية في الفترة ها بيف ديسهبر 
 المجاؿ المكاني لممقابمة:    -3

بالهركز ( الخاصة بكرة القدـ التي أجريت CAF A)"أ"  الباحث الدكرة التككيىية كاؼ ؿ الطالباستغبل
 .إلجراء الهقابمة هع الهككىيف تخصص كرة القدـ الجزائر العاصهة التقىي

 أىـ نتائج المقابمة:  -1-1-2
عدـ كجكد هعايير كهحددات خاصة بعهمية التكجيً ىحك هختمف أجهع األخصائيكف عمى  -

 .هىاصب المعب التي تخص الفئات الشبابية
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شباف الهختمفة كضركرة كجكد ٌذي الهعايير الهعرفة التاهة ألٌهية تحديد هتطمبات العبكف ال -
 عمى هستكػ الرابطات الهختمفة.

يرػ الهختصكف أف عهمية االىتقاء ك التكجيً باتت تكتسي الطابع التقميدؼ عف طريق  -
 الهبلحظة الهجردة التي ال تعتبر عاهل كافي لتقييـ هستكػ البلعبيف.

داىية ذات الطابع العمهي في تحديد أكد الهختصكف عمى التركيز عمى االختبارات الهي -
 هختمف الهتطمبات التي تتىاسب كالهىصب كىذكر بالخصكص هىاصب الّمعب الٍجكهية.

ضركرة االٌتهاـ بالفئات الشبابية هف جهيع الجكاىب كالدعكة إلى تككيف خاص لمهدربيف  -
أجل رفع هستكػ كرة  كالقائهيف عمى ٌذي الفئة يشهل الكشف ك االىتقاء كالتكجيً عمى حد سكاء هف

 القدـ الهحمية.
 -دراسة مسحية-خطكات الدراسة االستطالعية الثانية  -1-2

الباحث بعد استشارة الهشرؼ إجراء دراسة  الطالب لتأكد هف الهشكمة التي ىحف بصدد دراستٍا ارتئ
بعهمية هسحية أكلية شهمت عيىة هف هدربيف كرة القدـ الذيف يهثمكف العاهل الرئيسي الذؼ يقكـ 

التكجيً الخاصة ىحك هىاصب المعب الهختمفة كخاصة هىصب الٍجكـ الذؼ ىحف بصدد دراستً. 
داؼ ٌذي الدراسة عمى الىحك التالي:  كجاءت ٌأ

هعرفة طرؽ التي يستخدهٍا الهدربيف في فرقٍـ أثىاء تكجيً البلعبيف ىحك هىاصب الّمعب  1-
ر الهستقبل لهختمف فرؽ كرة القدـ الٍجكهية الخاصة بالفئات الشبابية التي تعتبر  هٍد األكابر كجٌك

 الجزائرية. 
الكشف عف هعرفة الهدربيف بهتطمبات البلعب الهٍاجـ بصفة عاّهة كالهعايير األساسية التي  2- 

 يعتهد عميٍا أثىاء عهمية التكجيً.
عمهية  التعرؼ عمى إهكاىية تطبيق بطاريات اختبارات تشهل جهيع الجكاىب هقىىة كفق أسس 3-

 لتهكيف هف عهمية التكجيً ىحك هىاصب الّمعب الٍجكهية الخاصة بالفئات الشبابية.
 عينة الدراسة المسحية األكلية: -1-2-1

تـ اختيار العيىة بطريقة هقصكدة حيث شهمت هدربي كرة القدـ الهىتهيف لفرؽ كرة القدـ هف هختمف 
 :( الهكالي07هكزعيف حسب الجدكؿ رقـ ) دربه 60بمغت عيىة البحث اإلجهالية كاليات الكطف، حيث 

مدرب  
 فني

محضر 
 بدني

 07 53 تكزيع أفراد العينة
 60 مجمكع العينة الكمية

 (: يكضح تكزيع عينة الدراسة االستطالعية األكلى. 07الجدكؿ رقـ )                               



 الدراسة االستطالعية               األكؿالفصل 

 

 
154 

 

 

 مجاالت الدراسة األكلية: -1-2-2
هف هدربيف كرة القدـ  60الدراسة األكلية عمى عيىة إجهالية قكاهٍا  تهت المجاؿ البشري:- 

بالجزائر العاصهة   FAF" 03" ك  A "CAFأثىاء الدكرات التككيىية لبلتحادية الجزائرية لكرة القدـ "
 ك كالية تيارت.

 

 CAF Aف صكرة جهاعية لتربص الهدربي                       FAF3صكرة جهاعية لتربص الهدربيف   
تـ تقديـ االستهارات عمى هستكػ هرافق التككيف الخاصة بالهدربيف بالجزائر المجاؿ المكاني:  -1

 العاصهة ك كالية تيارت. 
تحضير االستهارات الخاصة بالعيىة كجهع كهىاقشة الىتائج تهت هف هارس المجاؿ الزماني:  -2

 .2017لى غاية هاؼ إ 2017
  ية األكلية: أدكات الدراسة المسح -1-2-3 

داؼ الخطكة الثاىية هف الدراسة االستطبلعية األكلى قاـ  الطالب الباحث بتصهيـ  ألجل تحقيق ٌأ
هكجٍة إلى فئة هف الهفحكصيف )الهدربيف( في كرة القدـ ، كىىكي أف ٌذي الخطكة الهتهثمة  ةاستهار 

ك البحكث الهشابٍة هف في تحضير االستهارة تـ هف خبلؿ هراجعة هجهكعة هف الدراسات السابقة 
األسئمة كعبارات الكاردة فيٍا، إضافة إلى الجاىب الىظرؼ خاصة فيها يتعمق بخصائص كههيزات 
كل هىاصب الّمعب الٍجكهية كهتطمبات البلعب الهٍاجـ، كقد اشتهمت االستهارة الخاصة بالهدربيف 

 عمى هحكريف إضافة إلى األحكاؿ الشخصية، تهثمت في:
 .كاقع عهمية التكجيً ىحك هىاصب المعب ؿ:المحكر األك - 
  هعرفة الهدربيف بأٌهية عهمية التكجيً هف خبلؿ بطارية االختبارات. المحكر الثاني: - 

كها ضهت الصكرة األكلية االستهارة سبع عبارات في الهحكر األكؿ كثبلثة عشر عبارة في الهحكر 
 طٍا كتصحيحٍا كالهكافقة عميٍا.الثاىي بعد عرضٍا عمى هجهكعة هف أساتذة هختصيف كضب
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 المعامالت العممية لالستبياف:      -1-2-4
 صدؽ االستبياف:-1

بعرض االستهارات عمى هجهكعة هف األساتذة هف لمتأكد هف صدؽ االستبياف قاـ الطالب الباحث 
ل االختصاص عبارات االستبياف هع الهحكر إلبداء رأيٍـ حكؿ هدػ هبلئهة  (2017)صالح،،  ٌأ

حذؼ(. كبعد عهمية تحميل ها -تعديل-ككذا كضكح هفرداتٍا، حيث كضعىا أهاـ كل عبارة )هكافق
هف %80سجمً األساتذة الخبراء حكؿ االستهارتيف كجدىا أف كل العبارات تحصمت عمى أكثر هف 

 الهكافقة هع تسجيل التعديبلت التالية:
مة الخاصة بهحكر الهعمكهات الشخصية ليتسىى لمهفحكصيف إعادة الىظر في بعض األسئ-1

 اإلجابة عميٍا بسٍكلة.
 إعادة صياغة ثبلثة عبارات هف االستبياف الهكجً لمهدربيف بشكل بسهح بسٍكلة فٍهٍا. -2

(( كالتي 02 كبعد إجراء التعديبلت الهطمكبة تـ إعداد الصكرة الىٍائية لبلستهارة )أىظر الهمحق رقـ)
 عبارة هقسهة عمى هحكريف. 20احدة هىٍا تضـ كل ك 

 ثبات االستبياف:  -2
بغرض اختبار هدػ دقة كاستقرار ىتائج االستبياف استخدـ الباحث طريقة "تطبيق االختبار كا عادة 

 27تطبيقً" هستعهبل االستهارة الخاصة بالهدربيف بفاصل زهىي قدري أسبكع كذلؾ عمى عيىة قكاهٍا 
 رج عيىة البحث األساسية.فردا هف الهدربيف هف خا

كبحساب هعاهل االرتباط بيرسكف سجمىا أف االستبياف ككل يتهتع بدرجة عالية هف الثبات حيث 
ي  0.05 كهستكػ الداللة 25 عىد درجة الحرية 0.86قدرت القيهة الهحسكبة لهعاهل اإلرتباط "ر"  ٌك
ك  ،0.38قيهة أكبر هف القيهة الجدكلية التي تقدر بػ  كيىطبق ذلؾ أيضا عمى هحاكر االستبياف ٌك

 ( الهكالي:  08ها يكضحً الجدكؿ رقـ )
 

 (: يمثل ثبات االستبياف الخاص بالدراسة االستطالعية.08الجدكؿ رقـ )
 

رقـ 
 المحكر

مستكى  ف الػمػػحػػػػػػاكر
 الداللة

درجة 
 الحرية

قيـ " ر" 
 المحسكبة

قيمة "ر" 
 الجدكلية

  كاقع عممية التكجيو نحك مناصب المعب 1
 

27 
 

 
 
0.05 
 
 

 
 
25 

0,66  
 
0.38 

 0,80 معرفة المدربيف بأىمية عممية التكجيو مف خالؿ بطارية االختبارات 2

 0,85 الدرجة الكمية لالستبياف 
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 المكضكعية:-3
لقد ركز الطالب الباحث عمى سٍكلة العبارات ك كضكحٍا بعيدا عف الصعكبة ك الغهكض     

عيىة البحث حيث قهىا بالتعديبلت البلزهة حسب تكجيٍات األساتذة  حسب هستكػ إدراؾ
الهحكهيف، كها قهىا بهراعاة طبيعة عيىة الهفحكصيف ككذا إهكاىية تقبمٍـ لمهكضكع الذؼ يعىيٍـ 

ذا كمً حتى يتحقق لبلستبياىات شرط الهكضكعية.  ٌك
 األدكات اإلحصائية المستعممة: -1-3 

 دراسة األكلية كظف الباحث الهعادالت اإلحصائية التالية:ألجل الهعالجة اإلحصائية لم
 .2اختبار حسف الهطابقة كا –هعاهل االرتباط بيرسكف  –الىسبة الهؤكية 

 : تقسيـ محاكر استمارة تثميف المشكمة. 09الجدكؿ رقـ  
 األسئػمة المحاكر العنكاف العناصر

المعمكمات  العنصر األكؿ
 العاّمة

 ييا.الشيادة المحصل عم - /
 الخبرة المينية -
 مياـ المدرب -

 
 
 
 
 
 

 العنصر الثاني

 
 
 
 
 
 

 أسئمة البحث

 
 

المحكر األكؿ: كاقع 
عممية التكجيو نحك 

 مناصب المعب

 / ىل لديؾ معرفة حكؿ محددات التكجيو عمى حسب مناصب الّمعب؟1
 /ىل اطمعت عمى بعض محددات التكجيو الخاّصة بمناصب الّمعب ؟2
مت بعض األسس العممية في عممية التكجيو الخاصة /ىل سبق كأف استخد3

 بمناصب الّمعب؟
 /ىل لديكـ اختبارات خاّصة بعممية التكجيو نحك مناصب الّمعب ؟4
 /كيف يتـ تكجيو الالعبيف نحك مناصب الّمعب لمفئات الشبانية؟5
 /في نظركـ عممية تكجيو الالعبيف عمى مستكى أنديتكـ نحك مناصب الّمعب ؟6
كتـ في تربصات أك ممتقيات خاصة بكيفية إجراء كتنفيذ عممية التكجيو /ىل شار 7

 عمى مستكى الفئات الشبانية؟
 
 
 
 
 
 
 

 العنصر الثاني

 
 
 
 
 
 
 

 أسئمة البحث

 
 

المحكر الثاني: معرفة 
المدربيف بأىمية عممية 
التكجيو نحك مناصب 
 الّمعب اليجكمية

 ّمعب اليجكمية ؟/عمى أي أساس يتـ تكجيو الالعبيف نحك مناصب ال8
 /إذا اعتمدتـ عمى المالحظة عمى ماذا تركزكف؟9

/إذا اعتمدتـ الجانب البدني كالفسيكلكجي ما ىي الصفات األساسية التي 10
 تعتمدكنيا في عممية التكجيو نحك مناصب الّمعب اليجكمية ؟

/ إذا اعتمدتـ الجانب المكرفكلكجي ما ىي الخصائص األساسية التي 11
 في عممية التكجيو نحك مناصب الّمعب اليجكمية؟تعتمدكنيا 

/ إذا اعتمدتـ الجانب المياري ما ىي الصفات الميارية األساسية التي 12
 تعتمدكنيا في عممية التكجيو نحك مناصب الّمعب اليجكمية ؟

 / كيف تتـ عممية التكجيو لالعبيف نحك مناصب الّمعب اليجكمية ؟13
المكرفكلكجية كالقدرات -كـ البدنية الفسيكلكجية/ىل تراعكف متطمبات خط اليج14

النفسية الذىنية عند إجراء عممية التكجيو نحك مناصب الّمعب اليجكمية -الميارية
 ؟
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؟15  / ىل تراعكف المكىبة فقط عند التكجيو دكف مراعاة خصكصيات خط اليجـك
/ىل تستشركف الالعب عند التكجيو نحك المنصب الذي يختاره يكـ إجراء 16

 عممية التكجيو؟
 / ىل تعتمدكف في عممية التكجيو إف كجدت االختبارات كالقياسات ؟17
/ ىل تركف أّنو مف الضركري كجكد محددات أك درجات أك مستكيات معيارية 18

مكحدة يتـ مف خالليا تكجيو الالعبيف في كرة القدـ نحك مناصب الّمعب اليجكمية 
 لمفئات الشبابية؟

ف عمى الفئات الشبابية غير مدعميف بدليل معايير المعتمدة /المدربيف المشرفي19
كطنيا  في كرة القدـ مف شأنو تسييل عممية تكجيو المكىكبيف بشكل عممي 

 كمكضكعي بعيدا عف العشكائية كالذاتية؟
-المكرفكلكجية كالقدرات الميارية-/ىل تعتبركف المحددات البدنية الفسيكلكجية20

كجيو الالعبيف نحك مناصب الّمعب اليجكمية عند فئة النفسية الذىنية كافية لت
 سنة؟ 17تحت 

 
 عرض كمناقشة نتائج الدراسة األكلية:-1-4

الباحث عمى عرض ىتائج كل هحكر عمى حدػ بالىسبة لبلستبياف  الخاصة  الطالب سكؼ يعتهد
ـ الىتائج الهتكصل إليٍا بعد هعالجتٍا إحصائ يا باستخداـ الىسب بالهدربيف، )كرة القدـ( كهىاقشة ٌأ

، إضافة إلى عرض بعض عبارات الهحاكر )لتصفح االستهارة كاهمة 2الهؤكية هع حساب قيهة كا
 (. 02رقـ راجع الهمحق 

 
 معمكمات العاّمة : -أ -

 : معمكمات عامة عف المدربيف. 10جدكؿ رقـ 
 النسبة التكرارات اإلجابة المعمكمة

 مية(الشيادة المحصل عمييا )الشيادة األكادي
 
 

 %38 23 ليسانس -

 %33 20 ماستر -

 %4 02 ماجستير -

 %25 15 مستشار -

 %100 60 المجػمكع

 الشيادة المحصل عمييا )الشيادة التدريبية(
 
 

FAF 3 30 50% 
CAF C 15 25% 
CAF B 04 7% 
CAF A 11 18% 

 %100 60 المجػمكع
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 الخبرة المينية
 
 

 

 %25 15 سنكات 03- 01مف

 %42 25 سنكات 05-03مف 

 %13 08 سنكات 10-05مف 

 %20 12 سنكات 10أكثر مف 

 %100 60 المجػمكع

 مياـ المدرب
 
 

 

 %88 53 مدرب فني

 %12 07 محضر بدني

 %00 00 محضر نفسي

 %00 00 مدرب حراس المرمى

 %100 60 المجػمكع

 

ربيف هتحصمكف عمى شٍادة ليساىس أكاديهي كالذؼ هف خبلؿ الجدكؿ هكضح أعبلي يتبيف لىا أف أغمبية الهد
كفيها يخص الشٍادة التدريبية الهحصل عميٍا فأغمبية الهدربيف يحهمكف شٍادة  %18بىسبة  23بمغ عددٌـ 

كفيها يخص الخبرة الهٍىية فأغمبية الهدربيف تراكحت خبرتٍـ  %50بىسبة قدرت بػ  30كالبالغ عددٌـ  3فاؼ
ك فيها يخص هٍاـ الهدرب في الفريق الخاص  %42بىسبة قدرت بػ  25الغ عددٌـ سىكات كالب 5إلى  3بيف 

 .%88هدربًا فىيًا بىسبة قدرت بػ  53فأغمبية الهدربيف فىييف كالذيف بمغ عددٌـ 
كعميً فإّف أغمبية الهدربيف الذيف تـ إجراء الدراسة عميٍـ يتهيزكف بهستكػ عمهي جيد هف الىاحية األكاديهية 

ذا ها يبرز لىا كالتدريبي ـ الىقاط الهبحكث عىٍا في هجاؿ االىتقاء كالتكجيً ٌك ة ٌذا الذؼ يسهح لىا بهعرفة ٌأ
العديد هف الهؤشرات الهٍهة التي تككف سىدا لىا في عهمية البحث كالتحرؼ كهعالجة الهكضكع الذؼ بيف أيديىا 

 بطريقة عمهية أكاديهية.
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 أسئمة البحث: -ب
 المحكر األكؿ: كاقع عممية التكجيو نحك مناصب المعب. -11الجدكؿ رقـ 

 2كا األجكبة األسئمة
 المحسكبة

 2كا
 الجدكلية

ىل لديؾ معرفة 
حكؿ محددات 

التكجيو عمى حسب 
 مناصب المعب؟

  ال نعـ
*15 

 
 75 % 45 ت 25 % 15 ت 3,84

ىل اطمعت عمى 
بعض محددات 
 التكجيو الخاصة ؟

  ال نعـ
6,66* 

 
 67 % 40 ت 33 % 20 ت 3,84

ىل سبق كأف 
بعض استخدمت

األسس العممية في 
عممية التكجيو 
الخاصة بمناصب 

 الّمعب؟

  ال نعـ
 

4,26* 

 
 

3,84 
 
 
 ت

 
 
22 
 

 
 
% 
 

 
 
37 
 

 

 
 
 ت
 

 
 
38 

 
 

 
 
% 

 
 
63 

 

ىل لديكـ اختبارات 
خاّصة بعممية 
التكجيو نحك 
 مناصب الّمعب ؟

  ال نعـ
16,66* 

 
 83 % 50 ت 17 % 10 ت 3,84

كيف يتـ تكجيو 
لفئات الالعبيف 

 الشبابية؟

  األسس العممية المالحظة
21,66* 

 
 08 % 05 ت 92 % 55 ت 3,84

في نظركـ عممية 
تكجيو الالعبيف 
عمى مستكى 
أنديتكـ نحك 
 مناصب الّمعب ؟

 
 ضركرية

 
 ميمة نكعا ما

 
 غير ضركرية

 
 

21,9* 
 

 
 

5,99 
 

0 % 03 ت 17 % 10 ت 78 % 47 ت
5 

  

ىل شاركتـ في 
تربصات أك 

تقيات خاصة ـ
بكيفية إجراء كتنفيذ 
عممية التكجيو 
عمى مستكى 
 الفئات الشبابية؟

  ال نعـ
 
 

48,6* 
 

 
 
 

3,84 

 
 ت

 
03 
 
 

 
% 
 
 

 
05 
 

 
 ت
 
 
 

 
57 
 

 
% 
 
 

 
95 
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لديٍـ هعرفة هف الهدربيف ليست  %75( أف العبارة األكلى ٌىاؾ 11رقـ ) ىبلحع هف خبلؿ الجدكؿ
لديٍا هعرفة حكؿ هحددات التكجيً  %25حكؿ هحددات التكجيً عمى حسب هىاصب البلعب أها 
ك ها أكدي هقدار)كا ( كدرجة 0.05(  عمى هستكػ الداللة )2عمى حسب هىاصب البلعب، ٌك

ذا ها 3,84(  الهجدكلة)2( أكبر هف قيهة  ) كا15(  الهحسكبة )2( كاىت قيهة ) كا1الحرية ) ( ٌك
 يدؿ عمى أف ٌىاؾ فركؽ ذات داللة إحصائية.

هف الهدربيف ليست لديٍـ اطبلع حكؿ هحددات التكجيً عمى  %67كهف خبلؿ العبارة الثاىية ٌىاؾ 
ك  %33حسب هىاصب البلعب أها  لديٍا اطبلع حكؿ هحددات التكجيً ىحك هىاصب المعب ، ٌك

(  2( كاىت قيهة ) كا1لحرية )( كدرجة ا0.05(  عمى هستكػ الداللة )2ها أكدي هقدار)كا
ذا ها يدؿ عمى أف ٌىاؾ فركؽ 3,84(  الهجدكلة)2( أكبر هف قيهة  ) كا6,66الهحسكبة ) ( ٌك

 ذات داللة إحصائية.
هف الهدربيف لـ يسبق لٍـ استخداـ بعض األسس العمهية في  %63كهف خبلؿ العبارة الثالثة ٌىاؾ 

بق لٍـ استخداـ بعض األسس العمهية في عهمية س %37عهمية التكجيً ىحك هىاصب الّمعب أها 
ك ها أكدي هقدار)كا ( كدرجة 0.05(  عمى هستكػ الداللة )2التكجيً ىحك هىاصب الّمعب ، ٌك

ذا 3,84(  الهجدكلة)2( أكبر هف قيهة  ) كا4,26(  الهحسكبة )2( كاىت قيهة ) كا1الحرية ) ( ٌك
 ها يدؿ عمى أف ٌىاؾ فركؽ ذات داللة إحصائية.

هف الهدربيف ليس لديٍـ اختبارات خاّصة بعهمية التكجيً ىحك  %83ف خبلؿ العبارة الرابعة كه
ك ها  %17هىاصب الّمعب أها  لديٍـ اختبارات خاّصة بعهمية التكجيً ىحك هىاصب الّمعب ، ٌك

(  الهحسكبة 2( كاىت قيهة ) كا1( كدرجة الحرية )0.05(  عمى هستكػ الداللة )2أكدي هقدار)كا
ذا ها يدؿ عمى أف ٌىاؾ فركؽ ذات داللة 3,84) (  الهجدكلة2( أكبر هف قيهة ) كا16,66) ( ٌك

 إحصائية.
هف الهدربيف يعتهدكف عمى الهبلحظة أثىاء عهمية التكجيً  %92كهف خبلؿ العبارة الخاهسة ٌىاؾ 

ة لديٍـ يستخدهكف بطاريات اختبارات كفق األسس العمهية لعهمي %08ىحك هىاصب الّمعب أها 
ك ها أكدي هقدار)كا ( كدرجة 0.05(  عمى هستكػ الداللة )2التكجيً ىحك هىاصب الّمعب ، ٌك

( 3,84) (  الهجدكلة2( أكبر هف قيهة ) كا21,66(  الهحسكبة )2( كاىت قيهة ) كا1الحرية )
ذا ها يدؿ عمى أف ٌىاؾ فركؽ ذات داللة إحصائية.  ٌك

يركف أىً هف الضركرؼ القياـ بعهمية التكجيً هف الهدربيف  %78كهف خبلؿ العبارة السادسة 
أّىٍا غير  %5يركف أّىٍا هٍهة ىكعا ها ، فيها يرػ  %17كبالخصكص ىحك هىاصب الّمعب أها 

ك ها أكدي هقدار)كا ( كاىت قيهة ) 1( كدرجة الحرية )0.05(  عمى هستكػ الداللة )2ضركرية ٌك
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ذا ها يدؿ عمى أف ٌىاؾ 5,99) دكلة(  الهج2( أكبر هف قيهة ) كا21,9(  الهحسكبة )2كا ( ٌك
 فركؽ ذات داللة إحصائية.

هف الهدربيف لـ يسبق لٍـ الهشاركة في تربصات أك  %95كهف خبلؿ العبارة السابعة ٌىاؾ 
يسبق  %05همتقيات خاصة بكيفية إجراء كتىفيذ عهمية التكجيً عمى هستكػ الفئات الشبابية أها 

ك ها أكدي هقدار)كالٍـ الهشاركة في بعض الهمتقيات  (  عمى هستكػ الداللة 2كالتربصات ٌك
(  2( أكبر هف قيهة ) كا48,6(  الهحسكبة )2( كاىت قيهة ) كا1( كدرجة الحرية )0.05)

ذا ها يدؿ عمى أف ٌىاؾ فركؽ ذات داللة إحصائية.3,84) الهجدكلة  ( ٌك
 

 ً ىحك هىاصب الّمعب الٍجكهية.هعرفة الهدربيف بعهمية التكجي المحكر الثاني : - 12الجدكؿ رقـ 
 2كا األجكبة األسئمة

 المحسكبة
 2كا

 الجدكلية
عمى أي أساس يتـ تكجيو 
 الالعبيف المياجميف؟

  االختبارات الميدانية المالحظة
41,66* 
 

 
3,84 
 

 08 % 05 ت 92 % 55 ت

إذا اعتمدتـ عمى المالحظة عمى 
 ماذا تركزكف؟

 بدنيالجانب ال البنية المكرفكلكجية
 

  الجانب المياري 
16,3* 

 
5,99 

 62 % 37 ت 32 % 19 ت 23 % 14 ت

إذا اعتمدتـ الجانب البدني 
كالفسيكلكجي ما ىي الصفات 
األساسية التي تعتمدكنيا في 

 عممية التكجيو؟

  السرعة القكة المداكمة
 

*10 
 

 
 

5,99 
 

 ت
 

 
10 
 

 
% 

 
17 

 
 ت
 
 

 
20 
 

 
% 
 
 

 
33 

 
 ت
 

 
30 

 
% 
 
 

 
50 
 

إذا اعتمدتـ الجانب 
المكرفكلكجي ما ىي الخصائص 
األساسية التي تعتمدكنيا في 

 عممية التكجيو؟

  الطكؿ البنية المكرفكلكجية
3,26 

 
 38 % 23 ت 62 % 37 ت 3,84

إذا اعتمدتـ الجانب المياري ما 
ىي الصفات األساسية التي 
 تعتمدكنيا في عممية التكجيو؟

 

  تسديد الكرة مراقبة الكرة ستقباؿاال التمرير الجري بالكرة
 

11,13* 

 
 

9,49 
 

 % ت % ت % ت % ت % ت
15 25 10 17 09 15 06 10 20 33 

كيف تتـ عممية التكجيو 
؟  لالعبيف نحك مركز اليجـك

 
 

  حسب ميكالت الالعبيف مجمكعة
19,26* 

 
3,84 

 % ت % ت
47 78 13 22 
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ىل تراعكف متطمبات خط 
الجكانب البدنية اليجـك 

المكرفكلكجية -الفسيكلكجية
الذىنية عند  -كالقدرات الميارية

 إجراء عممية التكجيو؟

  ال نعـ
41,66* 

 
 % ت % ت 3,84

55 92 05 08 

ىل تراعكف المكىبة فقط عند 
التكجيو دكف مراعاة 

؟  خصكصيات خط اليجـك

  ال نعـ
6,66* 

 
 % ت % ت 3,84

40 67 20 33 

 
ىل تستشركف الالعب عند 
التكجيو نحك المركز الذي يختاره 

 يـك إجراء عممية التكجيو؟

  
 ت 

 
% 

 
 ت

 
% 

 
0,26 

 
3,84 

 32 53 28 47 

ىل تعتمدكف في عممية التكجيو 
إف كجدت االختبارات كالقياسات 

 ؟
 

االختبارات 
 الميدانية

المؤشرات الفسيكلكجية 
 المكرفكلكجية

 لقدرات ا القدرات الميارية
 الذىنية

 
 

21,2* 
 
 

 
 

7,82 
 
 

 % ت % ت % ت % ت
27 45 05 08 20 33 08 13 

ىل تركف أّنو مف الضركري 
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المدربيف المشرفيف عمى الفئات 
الشبانية غير مدعميف بدليل 
معايير المعتمدة كطنيا  في كرة 
القدـ مف شأنو تسييل عممية 
تكجيو المكىكبيف بشكل عممي 
كمكضكعي بعيدا عف العشكائية 
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ىل تعتبركف المحددات البدنية 
المكرفكلكجية -الفسيكلكجية

النفسية -كالقدرات الميارية
الذىنية كافية لتكجيو الالعبيف 
نحك مناصب الّمعب اليجكمية 

 سنة؟ 17عند فئة تحت 
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3,26 

 
 
 

3,84 

 % ت % ت
 
37 
 

 
62 

 

 
23 

 
38 



 الدراسة االستطالعية               األكؿالفصل 

 

 
163 

 

هف الهدربيف يقكهكف بعهمية  %92العبارة الثاهىة ٌىاؾ  ( أف12ىبلحع هف خبلؿ الجدكؿ رقـ)
يجركف اختبارات هيداىية هف  %08التكجيً ىحك هىاصب الّمعب الٍجكهية عف طريق الهبلحظة أها 

ك ها أكدي هقدار)كا ( كاىت 1( كدرجة الحرية )0.05(  عمى هستكػ الداللة )2أجل ٌذا الغرض ٌك
ذا ها يدؿ عمى أف 3,84) (  الهجدكلة2هف قيهة ) كا أكبر (41,66)(  الهحسكبة 2قيهة ) كا ( ٌك

 ٌىاؾ فركؽ ذات داللة إحصائية.

هف الهدربيف يعتهدكف عمى البىية الهكرفكلكجية أثىاء الهبلحظة ك  %23كهف خبلؿ العبارة التاسعة 
ك ها أكدي هقدار)كا % 62عمى الجاىب البدىي أها  %32 (  2يعتهدكف عمى الجاىب الهٍارؼ ٌك
أكبر هف  (16,3)(  الهحسكبة 2( كاىت قيهة ) كا2( كدرجة الحرية )0.05هستكػ الداللة ) عمى

ذا ها يدؿ عمى أف ٌىاؾ فركؽ ذات داللة إحصائية.5,99) (  الهجدكلة2قيهة ) كا  ( ٌك
هف الهدربيف يعتهدكف عمى صفة الهداكهة أثىاء عهمية التكجيً  %17كهف خبلؿ العبارة العاشرة أف 

ك ها أكدي % 50عمى صفة القكة ك %33الّمعب الٍجكهية ك  ىحك هىاصب عمى صفة السرعة ٌك
 (10)(  الهحسكبة 2( كاىت قيهة ) كا2( كدرجة الحرية )0.05(  عمى هستكػ الداللة )2هقدار)كا

ذا ها يدؿ عمى أف ٌىاؾ فركؽ ذات داللة إحصائية.5,99) (  الهجدكلة2أكبر هف قيهة ) كا  ( ٌك
هف الهدربيف يعتهدكف عمى البىية الهكرفكلكجية أثىاء  %62الحادؼ عشر أف  كهف خبلؿ العبارة

ك ها أكدي هقدار)كا %38عهمية التكجيً ىحك هىاصب الّمعب الٍجكهية ك  (  2عمى هؤشر الطكؿ ٌك
أصغر  (3,26)(  الهحسكبة 2( كاىت قيهة ) كا1( كدرجة الحرية )0.05عمى هستكػ الداللة )

ذا ها يدؿ عمى أف  ليست ٌىاؾ فركؽ ذات داللة 3,84) كلة(  الهجد2هف قيهة ) كا ( ٌك
 إحصائية.

 %17هف الهدربيف يعتهدكف عمى هٍارة الجرؼ بالكرة ك % 25كهف خبلؿ العبارة الثاىية عشر أف 
عمى %33عمى هٍارة هراقبة الكرة ك  %10عمى هٍارة االستقباؿ ك  %15عمى هٍارة التهرير ك 

ك ها أكدي هقدار)كا هٍارة التسديد كذلؾ أثىاء (  2عهمية التكجيً ىحك هىاصب الّمعب الٍجكهية ٌك
أكبر  (11,13)(  الهحسكبة 2( كاىت قيهة ) كا4( كدرجة الحرية )0.05عمى هستكػ الداللة )

ذا ها يدؿ عمى أف  ٌىاؾ فركؽ ذات داللة إحصائية.9,49) (  الهجدكلة2هف قيهة ) كا  ( ٌك
هف الهدربيف يعتهدكف أثىاء عهمية التكجيً ىحك هىاصب  %78أف  كهف خبلؿ العبارة الثالثة عشر

عمى هيكالت البلعبيف أثىاء عهمية التكجيً  %22الّمعب الٍجكهية عمى الطريقة الجهاعية ك 
ك ها أكدي هقدار)كا ( كدرجة الحرية 0.05(  عمى هستكػ الداللة )2لهىاصب الّمعب الٍجكهية ٌك

ذا ها 3,84) (  الهجدكلة2أكبر هف قيهة ) كا (19,26) (  الهحسكبة2( كاىت قيهة ) كا1) ( ٌك
 يدؿ عمى أف  ٌىاؾ فركؽ ذات داللة إحصائية.
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هف الهدربيف يعتهدكف أثىاء عهمية التكجيً ىحك هىاصب  %92كهف خبلؿ العبارة الرابعة عشر أف 
الهٍارية الذٌىية  الهكرفكلكجية كالقدرات-الّمعب الٍجكهية عمى هختمف الجكاىب البدىية الفسيكلكجية

ال يدرككف ٌذي الهتغيرات كال يعتهدكف عميٍا أثىاء عهمية التكجيً لهىاصب الّمعب  %08ك 
ك ها أكدي هقدار)كا ( كاىت قيهة ) 1( كدرجة الحرية )0.05(  عمى هستكػ الداللة )2الٍجكهية ٌك

ذا ها ي3,84) (  الهجدكلة2أكبر هف قيهة ) كا (41,66)(  الهحسكبة 2كا دؿ عمى أف  ٌىاؾ ( ٌك
 فركؽ ذات داللة إحصائية.

بة دكف هراعاة هتطمبات  %67كهف خبلؿ العبارة الخاهسة عشر أف  هف الهدربيف يراعكف الهٌك
ال يراعكىٍا أثىاء عهمية  %33هىصب الٍجكـ أثىاء عهمية التكجيً ىحك هىاصب الّمعب الٍجكهية ك 

ك ها أكدي هقدار)كاالتكجيً لهىاصب الّمعب الٍجكهية بل يعتهدكف عمى  (  2هتطمبات الهىصب ٌك
أكبر هف  (6,66)(  الهحسكبة 2( كاىت قيهة ) كا1( كدرجة الحرية )0.05عمى هستكػ الداللة )

ذا ها يدؿ عمى أف  ٌىاؾ فركؽ ذات داللة إحصائية.3,84) (  الهجدكلة2قيهة ) كا  ( ٌك
البلعب أثىاء عهمية التكجيً  هف الهدربيف يستشركف  %53كهف خبلؿ العبارة السادسة عشر أف 

ال يستشركف البلعب بل يعتهدكف عمى هتطمبات الهىصب  %47ىحك هىاصب الّمعب الٍجكهية ك 
ك ها أكدي هقدار)كا (  2( كاىت قيهة ) كا1( كدرجة الحرية )0.05(  عمى هستكػ الداللة )2ٌك

ذا ها يدؿ3,84) (  الهجدكلة2أصغر هف قيهة ) كا (0,26)الهحسكبة  عمى أف ليست ٌىاؾ  ( ٌك
 فركؽ ذات داللة إحصائية.

هف الهدربيف يعتهدكف عمى االختبارات الهيداىية أثىاء  %45كهف خبلؿ العبارة السابعة عشر أف 
عمى الهؤشرات الفسيكلكجية الهكرفكلكجية  %08عهمية التكجيً ىحك هىاصب الّمعب الٍجكهية ك 

(  عمى 2ت الذٌىية ك ٌك ها أكدي هقدار)كاعمى القدرا  %13عمى القدرات الهٍارية  ك% 33ك
أكبر هف قيهة  (21,2)(  الهحسكبة 2( كاىت قيهة ) كا3( كدرجة الحرية )0.05هستكػ الداللة )

ذا ها يدؿ عمى أف ٌىاؾ فركؽ ذات داللة إحصائية.7,82) (  الهجدكلة2) كا  ( ٌك
الضركرؼ كجكد هحددات أك  هف الهدربيف يركف أّىً هف %72كهف خبلؿ العبارة الثاهىة عشر أف 

درجات أك هستكيات هعيارية هكحدة يتـ هف خبللٍا عهمية التكجيً ىحك هىاصب الّمعب الٍجكهية ك 
ك ها أكدي هقدار)كا 28% ( كدرجة الحرية 0.05(  عمى هستكػ الداللة )2ال يركىٍا ضركرية ٌك
ذا ها 3,84) هجدكلة(  ال2أكبر هف قيهة ) كا (11,26)(  الهحسكبة 2( كاىت قيهة ) كا1) ( ٌك

 يدؿ عمى أف ٌىاؾ فركؽ ذات داللة إحصائية.
هف الهدربيف غير هدعهيف بدليل هعايير الهعتهدة كطىيًا  %97كهف خبلؿ العبارة التاسعة عشر أف 

كبيف بشكل عمهي كهكضكعي بعيدا عف العشكائية  في كرة القدـ هف شأىً تسٍيل عهمية تكجيً الهٌك
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تتكفر لديٍـ هعايير  %03همية التكجيً ىحك هىاصب الّمعب الٍجكهية ك كالذاتية كالتي تخص ع
ك ها أكدي هقدار)كا ا القياـ بعهمية التكجيً الخاصة بهىاصب الّمعب الٍجكهية ٌك (  2خاصة يتـ عبٌر

أكبر  (52,26)(  الهحسكبة 2( كاىت قيهة ) كا1( كدرجة الحرية )0.05عمى هستكػ الداللة )
ذا ها يدؿ عمى أف ٌىاؾ فركؽ ذات داللة إحصائية.3,84) جدكلة(  اله2هف قيهة ) كا  ( ٌك

-هف الهدربيف يعتبركف الهحددات البدىية الفسيكلكجية %62كهف خبلؿ العبارة العشريف أف 
الىفسية الذٌىية كافية لتكجيً البلعبيف ىحك هىاصب الّمعب -الهكرفكلكجية كالقدرات الهٍارية

ال يعتبركف ذلؾ كافية هف أجل عهمية التكجيً ىحك  %38ك سىة  17الٍجكهية عىد فئة تحت 
ك ها أكدي هقدار)كا ( 1( كدرجة الحرية )0.05(  عمى هستكػ الداللة )2هىاصب الّمعب الٍجكهية ٌك

ذا ها يدؿ 3,84) (  الهجدكلة2أصغر هف قيهة ) كا (3,26)(  الهحسكبة 2كاىت قيهة ) كا ( ٌك
 حصائية.عمى أف ليست ٌىاؾ فركؽ ذات داللة إ

 الدراسة االستطالعية الثالثة: )بطارية االختبار المقترحة(-1-5

 الخطكة األكلى ) ترشيح ك تحكيـ بطارية االختبار المقترحة(:-1-5-1
ـ: الطالب كقد تهثمت في قياـ  الباحث باستطبلع أراء عدد هف األساتذة كالدكاترة التالية أسهاٌؤ

د األهيف كاضح هركز -يثي حكيـ هف جاهعة الجزائر، أد حر -د عمي بف قكة جاهعة هستغاىـ، أ-أ
بف رابح -جاهعة هستغاىـ، د هيـ هختار-د عمي الراكؼ جاهعة هستغاىـ، د-الجاهعي تيسهسيمت، أ

زرؼ دمحم جاهعة -فيصل دمحم خركبي جاهعة الجزائر،د-خير الديف الهركز الجاهعي تيسهسيمت، د
ربكح -قهيىي عبد الحفيع جاهعة سكؽ ٌراس، د -فغمكؿ سىكسي جاهعة هستغاىـ،د-هستغاىـ، د

بكحاج هزياف  -بف ىعجة دمحم الهركز الجاهعي تيسهسيمت د-صالح الهركز الجاهعي تيسهسيمت، د
ٌكار عبد المطيف -سعداكؼ دمحم جاهعة شمف،د-هزارؼ فاتح جاهعة البكيرة، د -جاهعة البكيرة، د
 .-جاهعة غرداية

كالهصادر كبعض البحكث الهشابٍة بغرض التحميل كالتفكير إلى جاىب االعتهاد عمى الهراجع 
الهىطقي ألٌـ العىاصر كالهتطمبات الحديثة لكرة القدـ عمى اختبلؼ الجكاىب الهكرفكلكجية كالبدىية 
الكظيفية ك الهٍارية التي يتهتع بٍا البلعب الهٍاجـ في كرة القدـ، ثـ تحديد االختبارات الهىاسبة ك 

تتضهىٍا البطارية الهقترحة ككسيمة لتحديد هعايير تكجيً الخاّصة بالبلعبيف التي بإهكاىٍا أف 
، 2017جكاف  10إلى غاية  2017أفريػػل09الهٍاجهيف في كرة القدـ، كاهتدت ٌذي الهرحمة هف 

الباحث أّىً تـ االستعاىة ببعض الدراسات السابقة كبعض البحكث  الطالب كفي ٌذا الشأف يشير
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ىقبل عف  "فاينؾ"ي هختمف الهجبلت الكطىية كالدكلية، كفي ىفس الهىطمق يشير العمهية الحديثة ف
ي كتالي: 1982 "ىاف"  إلى بعض العكاهل األساسية الىتقاء الىاشئيف كالذؼ يكصي بهرعاتٍا ٌك

 القياسات األىتركبكهترية )الطكؿ، الكزف، هؤشر الكتمة...( -
 حهل البلٌكائي كالٍكائي، السرعة، القكة..(عاهل المياقة البدىية الذؼ يتطمبً االختصاص )الت -
 الههيزات أك الخصائص الفىية الحركية هثل التكازف كقدرة الدقة أك تقدير الهسافات. -
 .(92، صفحة weineck ،2003) استعداد قبمي ) التٍيئة( لؤلداء الرياضي )الىتيجة الرياضية( -

إعداد هحتكػ البطارية األكلى الخاّصة بتحديد الهستكيات في شكل استهارة كهف ٌذا الهىطمق تـ 
تحتكؼ هجهكعة هف االختبارات الهختمفة التي تقيس هختمف صفات التي تحتكيٍا الدراسة كالتي 
تهيزت بسٍكلة ك كضكح ، كها أف البطارية الثاىية تـ أخذ ىفس االختبارات الهطبقة عمى الفريق 

لدراسة قاـ بٍا "فرحي" باعتهاد االتحادية الجزائرية لكرة القدـ بالهركز التقىي  الكطىي كالتي كاىت
 بسيدؼ هكسى أثىاء تربص لهختمف الفئات لمهىتخب الكطىي الجزائرؼ.

كعميً عرضت االستهارة الخاّصة بترشيح االختبارات إلى جاىب البطارية الهقترحة عمى األساتذة 
ختبارات الهقىىة كالتي تفي بالٍدؼ الهىشكد، كعمى اثر الىتائج الهحكهيف كذلؾ ألجل تحديد أدؽ لبل

 الهتحصل عميٍا. 
كعميً عرضت االستهارة الخاّصة بترشيح االختبارات إلى جاىب بطارية االختبار الهقترحة عمى 
األساتذة الهحكهيف كذلؾ هف أجل تحديد أدؽ االختبارات الهقىىة كالتي تفي بالٍدؼ الهىشكد، كعمى 

أؼ ها  20استهارة هف الهجهكع الكمي الهقدر ب 16لىتائج الهتحصل عميٍا بعد استرجاع اثر ا
، شرع الباحث في تحميمٍا هستخمصًا هجهكعة هف الىقاط األساسية التي أكضحٍا %80يعادؿ 

ـ االختبارات الحديثة التي تخص تقييـ جهيع الجكاىب األساسية  الهحكهيف هف خبلؿ ترشيح ٌأ
الهٍاجـ في كرة القدـ كالتي يجب التركيز عميٍا أثىاء عهمية التكجيً ىحك الخاصة بالبلعب 

ـ الهككىات في تحديد  الهىصب كقد أشار السادة الهحكهيف أف ٌذي القدرات الهراد تقييهٍا هف ٌأ
الهستكػ اإلىجاز الرياضي في كرة القدـ، كالتي يىبغي التركيز عميٍا أثىاء عهمية االىتقاء ك التكجيً 

ي ع  مى اآلتي:ٌك

 :بالنسبة لمجانب البدني الفسيكلكجي 

القكة القصكػ،القكة االىفجارية،السرعة، تحهل القكة، تحهل السرعة،الرشاقة، الهركىة، سرعة 
 االسترجاع،السرعة الٍكائية القصكػ، الحد األقصى الستٍبلؾ األكسجيف، هؤشر التعب.
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 :بالنسبة لمجانب المياري 
راكغة، هراقبة الكرة كالهىاكلة، التسديد، الدقة ضرب الكرة بالرأس، قكة في التحكـ التقىي بالكرة، اله

 التسديد، دقة في التهرير عمى اختبلؼ التهريرات.
كها ىكي بعض األساتذة إلى ضركرة إدراج بعض الهؤشرات الهكرفكلكجية التي يعتهد عميٍا أثىاء 

ذا ها أكدي عهمية االىتقاء تهثمت في )الطكؿ كالكزف كالهؤشر الكتمة  فالدمير نيككالي العضمية .....(، ٌك

بقكلً أّف " القاهة تعد هف الهؤشرات الهساعدة في اىتقاء الرياضييف كها تعد عاهل جد  فيتش بالتنكؼ
  (223، صفحة Platonov ،1984) هٍـ في تحقيق الىجاح الرياضي"

 اسة األكلية( :الخطكة الثانية )الدر -1-5-2
 تجمت أغراض ٌذي الدراسة فيها يمي :

 التأكد هف سبلهة هختمف الكسائل في التجربة كصبلحيتٍا. -
الكقكؼ عمى الهشاكل كصعكبات تىفيذ االختبارات حتى يهكف تفاديٍا خبلؿ التجربة  -

 األساسية.
 هعرفة الكقت الذؼ يستغرقً االختبار. -
 الهٍارية. لكجية ك االختبارات البدىية الفسيكلكجية كهعرفة إهكاىية إجراء القياسات الهكرفك  -
 قدرة العيىة عمى اىجاز االختبارات الهبرهجة. -

كخبلؿ ٌذي الهرحمة تىاكؿ الباحث تمؾ االختبارات بالتجريب لمتأكد هف ثقمٍا العهمي ، حيث تـ 
فرىدة ،  سىة ترجي دحهكىي ، كفاؽ17اختيار عيىة هقصكدة هف بعض فرؽ كالية تيارت لفئة تحت 

العب يشغمكف هىصب ٌجكـ كطبقت عميٍـ هجهكعة  15اتحاد سكقر ، حيث بمغ حجهٍا 
جاىفي  10االختبارات الهستٍدفة كعمى هرحمتيف هتتاليتيف أيف تهت الهرحمة القبمية األكلى بتاريخ 

كقد تـ ذلؾ بالهركب الرياضي قايد  2017جاىفي  16بيىها الهرحمة البعدية تهت بتاريخ  2017
حهد تيارت كقد أشرؼ الطالب الباحث بىفسً عمى إجراء االختبارات بهساعدة فريق عهل يضـ أ

هاستر  إضافة إلى  هجهكعة هف الطمبة باحثيف طكر دكتكراي في ىفس التخصص كطمبة ليساىس ك
هدربيف اختصاص كرة القدـ  ، حيث ىظـ هعٍـ لقاء عهل قبمي تـ فيً الشرح الهفصل لكل 

ذا  االختبارات التي تتضهىٍا البطارية الهقترحة هع العرض الىهكذجي ألكثر هف هّرة لكل اختبار ٌك
 .2016ديسهبر  15بتاريخ 
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 كبالىسبة لترتيب أداء االختبارات فكاف كالتالي :

 البطارية األكلى خاّصة بالمستكيات: -1
  :االختبارات البدنية كالقياسات المكرفكلكجية 

 كتمة العضمية.قياس الطكؿ كالكزف كحساب هؤشر ال -
  R1 اختبار القكة القصكػ  -
 اختبار القكة االىفجارية بجٍاز الهيك تاست. -
 اختبار تحهل القكة. -
 هتر. 15اختبار السرعة  -
 .RSA اختبار تحهل السرعة  -
 اختبار التىسيق. -
 اختبار الهركىة. -

 :االختبارات الفسيكلكجية 
 ى الستٍبلؾ األكسجيف(.اختبار يكيك تاست ) السرعة الٍكائية القصكػ ، الحد األقص -
 لهؤشر التعب.  RSAاختبار  -
 اختبار ىكفهيجاىكؼ ) قدرة االسترجاع(. -

 :االختبارات الميارية 
 اختبار القدرة الخاّصة في كرة القدـ ) تكقيت عهل دائرؼ الهٍارؼ(. -
 اختبار التحكـ بالكرة في الٍكاء. -
 اختبار قطع الكرة. -
 اختبار هىاكلة الكرة. -
 د.اختبار دقة التسدي -
 اختبار ضرب الكرة بالرجل ألبعد هسافة ههكىة. -
 اختبار ضرب الكرة بالرأس ألبعد هسافة ههكىة. -
 اختبار التٍديف. -

 البطارية الثانية خاّصة بالمقارنة مع الفريق الكطني:  -2
 :القياسات المكرفكلكجية 

 قياس الطكؿ كالكزف كهؤشر الكتمة العضمية -
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 :االختبارات البدنية 
 هتر 20اختبار السرعة  -
 هتر 60اختبار السرعة  -
 اختبار القكة االىفجارية -
 اختبار تحهل القكة -
 اختبار الرشاقة -
 اختبار الهركىة -

 :االختبارات الفسيكلكجية 
 هتر 20اختبار ىافات  -

 :االختبارات الميارية 
 هتر هع التسديد( 30اختبار الهراقبة كالتحكـ في الكرة ) تىطيط بالكرة  -
 هتر( 35ضرب الكرة اختبار الدقة في التسديد )  -
 اختبار التحكـ التقىي في كرة ) سرعة،رشاقة،قكة،دقة( -
 اختبار القدرة الخاّصة في كرة القدـ )تكقيت العهل الدائرؼ( -
 ثبات االختبار:-1-5-3 

إّف كمهة الثبات تعىي في هدلكلٍا االستقرار كتعىي أىىا لك قهىا بتكرار االختبار لهرات هتعددة عمى 
عة ألظٍرت شيئا هف االستقرار كذلؾ بأف يعطي االختبار ىفس الىتائج إذا ها الفرد أك الهجهك 

 (111، صفحة 2001)فرحات،  .استخدـ أكثر هف هرة تحت ىفس الظركؼ

 

 
 

د يذكر ىبيل عبد الٍادؼ إّف ٌذا األساس العمهي " يعتبر هف الهقكهات األساسية لبلختبار الجدي
)اليادي،  حيث يفترض أف يعطي االختبار ىفس الىتائج تقريبًا إذا أعيد استخداهً هرة أخرػ".

 .(109، صفحة 1999
إعادة االختبار هف أكثر طرؽ إيجاد هعاهل الثبات  –كيعتبر أسمكب الثبات عف طريق االختبار 

ء في التربية البدىية كالرياضية كيصطمح عميً البعض بهعاهل صبلحية بالىسبة الختبارات األدا
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. كفي ٌذا الشأف يؤكد كل هف دمحم حسف عبلكؼ كدمحم (197، صفحة 1995)حسانيف،  االستقرار"
مغت "ر" ىصر الديف أف درجة العبلقة بيف هتغيريف تظٍر هف هقدار االرتباط بيىٍها بحيث ، إذا ب

فإّف  0,88 أك  0,95+فإّف ٌذا يعىي كجكد ارتباط تاـ ، أّها إذا بمغت "ر" قيهة 1 –أك  1قيهة+
 (223، صفحة 1988)رضكاف،  ٌذا يعىي كجكد ارتباط عالي .

يـ " الثبات ٌك هحافظة االختبار عمى ىتائجً إ ذا ها أعيد عمى ىفس كيقكؿ هركاف عبد الهجيد إبرٌا
  (75، صفحة 1999)إبراىيـ،  العيىة"

 
 صدؽ االختبار :-1-5-4

 يقصد بصدؽ االختبار أف يقيس فعبل ها كضع لقياسً، كال يقيس شيئا بديبل عىً أك اإلضافة إليً.
 (144، صفحة 2001)فرحات، 

الباحث الصدؽ الهىطقي ) صدؽ الهحتكػ( حيث تـ تهثيل هحتكػ االختبار تهثيبل  الطالب استخدـ
فاىخفاض هعاهل الثبات يككف دليبل عمى كجكد عيب في   سميها ك يؤثر ثبات الهقياس في صدقً

عديدة االختبار فيقدـ بذلؾ هؤثرا عمى اىخفاض صدقً كتجدر اإلشارة إلى أف الصدؽ يتأثر بالقيـ ال
 لهعاهل الثبات االختبار تأثيرا هباشرا هطردا، فيزداد الصدؽ تبعًا لزيادة الثبات.

الباحث عمى صدؽ جهيع االختبارات كالقياسات التي طبقت في ٌذي الدراسة، حيث  الطالب كيؤكد
استعهل الباحث اختبارات هعركفة لدػ جهيع الهختصيف في هجاؿ البحث العمهي في الرياضة، 

 .(52)خربيط، صفحة  بار صادؽ يقيس الصفة التي أختبر هف أجمٍاككل اخت
يذكر كل هف بارك كهؾ جي " أّف الصدؽ يعىي الهدػ الذؼ يؤدؼ فيً االختبار الغرض الذؼ 

بً حسب هقدـ عبد الحفيع "ٌك .كها يقصد (183، صفحة 1995)حسانيف،  كضع هف أجمً"
 .(146، صفحة 1993)الحفيظ،  هدػ صبلحية االختبار لقياس فيها كضع لقياسً"

 كبغرض التعرؼ عمى الصدؽ الذاتي لبلختبارات استخدـ الباحث الهعادلة:
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الباحث بهعالجتٍا إحصائيًا كذلؾ  الطالب عكبعد الحصكؿ عمى الىتائج الخاـ القبمية ك البعدية ، شر 
بتحكيل الدرجات الخاـ الهتحصل عميٍا إلى درجات هعيارية باستخداـ هعاهل االرتباط البسيط 
لبيرسكف ، كأفرزت ٌذي الهعالجة عف هجهكعة هف الىتائج التي تخص البطاريتيف الهقترحتيف 

ا الباحث في الجدكليف الهكالييف :  يكجٌز
  كلى الخاّصة بالمستكيات المعيارية لالعبيف المياجميف:البطارية األ 

 
 االختبارات

 

القيمة المحسكبة  حجـ العينة
لمعامل االرتباط 
 )معامل الثبات(

 القيمة المحسكبة
 ) معامل الصدؽ(

القيمة الجدكلية لمعامل 
االرتباط عند مستكى الداللة 

 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

 (1-)ف
0,05 0,01 

  القكة القصكى اختبار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

0,86 0,92  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,497 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,623 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 

 SJ  0,87 0,93اختبار القكة االنفجارية 

 CMJ  0,90 0,94اختبار القكة االنفجارية 

 0,93 0,87 اختبار تحمل القكة.

 0,94 0,90 اختبار السرعة.

 0,94 0,90 رعة.اختبار تحمل الس

 0,98 0,98 اختبار التنسيق.

 0,98 0,98 اختبار المركنة.

VMA  اختبار يكيك تاست  0,75 0,86 

VO2MAX اختبار يكيك تاست   0,81 0,90 
RSA  .اختبار مؤشر التعب  0,88 0,93 

 0,97 0,96 اختبار نكفميجانكؼ 

رة القدـ اختبار القدرة الخاصة في ك  0,90 0,94 

 0,96 0,94 اختبار التحكـ بالكرة في اليكاء.
 0,95 0,91 اختبار قطع الكرة.

 0,95 0,91 اختبار مناكلة الكرة.

 0,93 0,88 اختبار دقة التسديد.

 0,96 0,94 اختبار ضرب الكرة بالرجل.

 0,93 0,88 اختبار ضرب الكرة بالرجل.

 0,83 0,70 اختبار التيديف.

 ( : يكضح قيـ ثبات كصدؽ اختبارات البطارية المقترحة الخاّصة بالمستكيات المعيارية. 13الجدكؿ رقـ )
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( أّف جهيع 13لقد تبيف هف خبلؿ الهعالجة اإلحصائية لمىتائج الخاـ الهكضحة في الجدكؿ رقـ )
ٍارية أعطت ىتائج ذات صدؽ كثبات عاليتيف ، حيث هفردات االختبارات البدىية كالفسيكلكجية ك اله

 سجمىا أّف كل قيـ هعاهل االرتباط "ر" الهتحصل عميٍا حسابيًا ٌي عالية حيث تراكحت بيف 
كأعمى قيهة كبالىسبة لىتائج الصدؽ فتراكحت القيـ بيف ، هها تشير   0,98كأدىى قيهة ك  0,70

تائج االختبار القبمي ك البعدؼ ارتباطات ذات داللة جهيعٍا إلى هدػ االرتباط القكػ الحاصل بيف ى
( يحكـ كذلؾ عمى أف قيهة هعاهل الثبات في كل 0,01-0,05إحصائية عىد هستكػ الداللة )

كدرجة الحرية  0,05عىد هستكػ الداللة  0,497االختبارات زادت عف القيهة الجدكلية التي بمغت 
ذا ها أكد لىا أف عهمية اىتقاء االخت14  بارات كاىت بطريقة هبىية عمى أسس عمهية صحيحة.، ٌك

الباحث بإجراء التجربة الرئيسية عمى عيىة البحث  الطالب كاىطبلقًا هف ىتائج ٌذي التجربة باشر
 باستعهاؿ ىفس األسمكب كالطريقة ك هراعاة جهيع الهتغيرات التي يهكف أف تؤثر عمى ىتائج البحث.

 ة لالعبيف المياجميف مع الفريق الكطني:البطارية الثانية الخاّصة بالمقارن 
 

 االختبارات
 

حجـ 
 العينة

القيمة المحسكبة 
لمعامل االرتباط 
 )معامل الثبات(

 القيمة المحسكبة
 ) معامل الصدؽ(

القيمة الجدكلية لمعامل 
االرتباط عند مستكى الداللة 

 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

 (1-)ف
0,05 0,01 

  متر 20اختبار السرعة 
 
 
 
 
 
 
15 

0,96 0,97  
 
 
 

 
 
 

0,497 

 
 
 
 
 
 

 
0,623 

 
 
 
 
 

 
 
14 

 0,95 0,91 متر 60اختبار السرعة 

 0,93 0,88 اختبار القكة االنفجارية

 0,83 0,70 اختبار تحمل القكة

 0,90 0,81 اختبار الرشاقة

 0,98 0,98 اختبار المركنة

متر 20اختبار نافات   0,88 0,93 

 اختبار المراقبة كالتحكـ في الكرة
 متر مع التسديد( 30) تنطيط بالكرة 

0,91 0,95 

 اختبار الدقة في التسديد 
 متر( 35) ضرب الكرة 

0,81 0,90 

 اختبار التحكـ التقني في كرة
 ) سرعة، رشاقة، قكة، دقة(

0,70 0,83 

اختبار القدرة الخاّصة في كرة القدـ )تكقيت 
 العمل الدائري(

0,89 0,94 

 ( : يكضح قيـ ثبات اختبارات البطارية الهقترحة الخاّصة بالهقارىة هع الفريق الكطىي. 14الجدكؿ رقـ )
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( أّف كل قيـ 14لقد تبيف هف خبلؿ الهعالجة اإلحصائية لمىتائج الخاـ الهكضحة في الجدكؿ رقـ )
كأدىى قيهة ك  0,70ي عالية حيث تراكحت بيف هعاهل االرتباط "ر" الهتحصل عميٍا حسابيًا ٌ

كأعمى قيهة ، هها تشير جهيعٍا إلى هدػ االرتباط القكػ الحاصل بيف ىتائج االختبار   0,96
ذا التحصيل اإلحصائي يؤكد عمى هدػ تهتع االختبارات الهستخدهة بصفة  القبمي ك البعدؼ، ٌك

ذا يحكـ كذلؾ عمى أف قيهة هعاهل الثبات التي ٌي هف ضهف الشركط األساسية لبلختبار ا لجيد ٌك
 0,05عىد هستكػ الداللة  0,497الثبات في كل االختبارات زادت عف القيهة الجدكلية التي بمغت 

 0,01عىد هستكػ الداللة  0,623، ككذلؾ أعمى هف القيهة الجدكلية الهقدرة بػ  14كدرجة الحرية 
ذا ها أكد لىا أف عهمية ا .14 كدرجة الحرية ىتقاء االختبارات كاىت بطريقة هبىية عمى أسس ٌك

كاىطبلقًا هف ىتائج ٌذي التجربة باشر الباحث بإجراء التجربة الرئيسية عمى عيىة  عمهية صحيحة.
البحث باستعهاؿ ىفس األسمكب كالطريقة ك هراعاة جهيع الهتغيرات التي يهكف أف تؤثر عمى ىتائج 

 البحث.  
 المكضكعية:-1-5-6

ضكعية عدـ التأثر باألحكاـ الذاتية لمهصححيف، كأف تعتهد ىتائجً عمى حقائق الهتعمقة يقصد بالهك 
بهكضكع االختبار كحدي، أؼ ال تختمف درجة الفرد باختبلؼ الهصححيف الذيف يقكهكف بتقدير 

ي التحرر هف التحيز أ(169، صفحة 2001)فرحات،  االختبارات ك التعصب، كعدـ إدخاؿ .ٌك
.كها يقصد بٍا (332، صفحة 2003)عيسكؼ،  العكاهل الشخصية فيها يصدر الباحث هف أحكاـ

بلص دمحم عبد )إخ كضكح التعميهات الخاّصة بتطبيق االختبار، كحساب الدرجات كالىتائج الخاّصة
 .(179، صفحة 2000الحفيع،هصطفى حسيف باٌي، 

 كيهكف إيجاز هكضكعية االختبارات في هجهكعة هف الىقاط التالية:
كضكح التعميهات الخاّصة بتطبيق بطاريتي االختبارات الهقترحة كحساب الدرجات كالىتائج  -

 بعيد عف الصعكبة كالغهكض.
ريف كالشرح الهفصل لبلختبار هع العرض الىهكذجي بساطة لغة تكاصل كالتعاهل هع الهختب -

ـ بأدؽ التفاصيل.  هفصل لكل اختبار كتعزيٌز
كها التـز الباحث خبلؿ فترة العهل الهيداىي بهراعاة بعض العكاهل التي تهثمت في طكؿ الفترة  -

 الزهىية التي يستغرقٍا االختبار،طبيعة الهختبريف، إدارة االختبار، درجة دافعية، الهستكػ 
 الهٍارؼ لؤلفراد، أداء االختبارات أثىاء التعب.

بلت العمهية باإلضافة إلى ذلؾ تـ تكضيح العهل الهيداىي  - تجاىس فريق العهل هف حيث الهٌؤ
 لٍـ كالعركض الىهكذجية، ككيفية القياس كتسجيل الىتائج.
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ض الباحث بإجراء بعض التعديبلت البلزهة حسب تكجيٍات الهشرؼ كبع الطالب كها قاـ  -
األساتذة كهختصيف في هيداف كرة القدـ حتى يتحقق لبلختبار شرط الهكضكعية، ك عبر ذلؾ 

 يستخمص الباحث أف بطاريتي االختبارات الهقترحتيف تتهتعاف بهكضكعية عالية.

 استنتاجات الدراسة المسحية األكلى: -1-6

ـ االستىتاجات:  كفقا لىتائج الدراسة ىعرض فيها يمي ٌأ
ف التي يقـك بٍا الهسئكلكف عمى ٌذي الفئات الشبابية خالية تقريبًا هف أساسيات عهمية التككي-

كالطرؽ الحديثة لعهمية االىتقاء كالتكجيً كاالٌتهاـ بالجاىب التدريبي الهجرد هف هتطمبات 
ـ  كخصائص الهرحمة العهرية كههيزات كخصائص الهىصب الههارس ٌذا الذؼ يككف هف ٌأ

كصية البلعب كالهىصب الهشغكؿ كعبر ذلؾ ىرػ أّىً هف الضركرؼ األسباب لعدـ هىاسبة خص
جدا عمى الهسئكليف في القطاع الرياضي كىشير إلى االتحادية الجزائرية االٌتهاـ بٍذا الهجاؿ الذؼ 

 يعتبر الطريق األكلي لمكصكؿ إلى أعمى هستكيات االىجاز الرياضي.
عف التكجيً العشكائي لبلعب عمى  اختبلؼ قدرات البلعبيف عمى حسب الهىاصب ٌك ىتاج-

حسب الهىصب الذؼ يشغمً كذلؾ ىظرًا إلى التكجيً الخاطئ إف صح التعبير فخط الٍجكـ يعتهد 
عمى بعض الصفات قد تككف ىسبتٍا ههيزة هقارىًة هع باقي الخطكط كالقدرة العضمية لؤلطراؼ 

العالية التي تتهثل في التهرير الهراكغة السفمية،السرعة،الهركىة،الرشاقة إضافًة إلى القدرات الهٍارية 
 كدقة التسديد  كبعض القدرات الذٌىية الىفسية التي تهيز البلعب الهٍاجـ عف باقي هىاصب الّمعب.

األٌهية القصكػ لعهمية التكجيً كاالىتقاء ٌي الحصكؿ عمى ىخبة رياضية ىاشئة هتهيزة تتكفر -
كذلؾ باستعهاؿ الطرؽ الهكضكعية في عهمية  عمى الهقاييس الضركرية لتحقيق أفضل الىتائج

االىتقاء كالتكجيً هف خبلؿ التركيز عمى العكاهل الهيداىية الخاّصة بتطبيق االختبارات بكل فئة عمى 
ذا  حسب الصفات األساسية الهطمكبة هع احتراـ خصائص الهرحمة العهرية إضافًة إلى الهبلحظة ٌك

ؽ العشكائية في االىتقاء بصفة عاّهة كالتكجيً بصفة ها يجعل الهدرب يبتعد عف استخداـ الطر 
 خاّصة.   
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 خالصة:-1-7
حاكلىا هف خبلؿ ٌذي الدراسة االستطبلعية األكلية كضع أساس لهشكمة بحثىا ٌذي حتى ال تككف   

هجرد فكرة ىظرية ال أثر لٍا في الكاقع، حيث أكدت الىتائج الهتكصل إليٍا أف عهمية التكجيً ىحك 
الٍجكـ تتـ بطريقة عشكائية إف صح التعبير دكف تطبيق األسس العمهية الهتهثمة في  هىصب

هجهكعة اختبارات تخص جهيع الىكاحي الخاّصة بالبلعب سكاء بدىية فسيكلكجية أك هٍارية التي 
تسهح لبلعب الذؼ يشغل هىصب الٍجكـ بتقديـ أفضل هستكياتً، كها تهكىا هف هعرفة أّف ٌذي 

ا سكاء في عهمية الكشف أك االىتقاء أك الفئة العهري ة تقريبًا هٍهشة هف الهتابعة العمهية لهستكٌا
التكجيً حيث أّف أغمب الهدربيف يكتفكف بهيكالت البلعبيف كقدراتٍـ الهٍارية في تكجيٍٍـ ىحك 
الهىصب حتى كلك لـ يهتمؾ البلعب تمؾ الهكاصفات التي تتىاسب هع الهىصب الهشغكؿ ككذا 

 يف كالتربصات الخاّصة بالهدربيف في ٌذا الهجاؿ .ىقص التكك 
ٌذي الىتائج الهتكصل إليٍا في الدراسة االستطبلعية األكلية تضعىا أهاـ حتهية القياـ بدراسة تشهل 

سىة لبعض أىدية الغرب الجزائرؼ بصفتٍـ حجز األساس في بحثىا ٌذا،  17البلعبيف فئة تحت 
هية العهل باألسس العمهية في التكجيً الصحيح كألجل الكصكؿ إلى حقائق عمهية تأكد  هدػ ٌأ

ـ كتحسيف االىجاز الرياضي.    لبلعبيف ىحك هىاصب المعب الهتىاسبة كقدراتٍـ ككذا الرفع هف هستكٌا
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 خاتمة الفصل:
ـ هراحل العمهية التي يىبغي عمى الطالب الباحث االلتزاـ بٍا رغبة  تعد الدراسة االستطبلعية هف ٌأ

ي جهع أكبر قدر هف الهعمكهات أك الحقائق التي تخدـ هكضكع البحث ككذلؾ إلى تحقيق بعض ف
ذا بىاءا عمى الكسائل الهستخدهة في ظل الهىٍج الهتبع، كفي ٌذا الشأف فقد  األغراض العمهية ٌك
تطمب األهر إلقاء ىظرة حكؿ كاقع األسس العمهية الهىتٍجة لتكجيً البلعبيف الهٍاجهيف في كرة 

سىة كفق الهتطمبات األساسية كالحديثة التي تىاسب الهىصب عمى هختمف الجكاىب  17القدـ تحت 
ل االختصاص  ككذا  الهكرفكلكجية كالبدىية الكظيفية ك الهٍارية كذلؾ هف خبلؿ هقاببلت هع ٌأ
إعداد استبياف هحكـ كاف هكجً لمهدربيف عمى هختمف األصىاؼ لتقصي الحقيقة، كها قد تكفر لدػ 

الباحث في ٌذا الهجاؿ هجهكعة اختبارات هقىىة تـ تىظيهٍا في شكل بطارية بالتىسيق هع الطالب 
السيد الهشرؼ ككذا هجهكعة هف األساتذة الخبراء تبعًا ألٌداؼ البحث الهىشكدة، كهىً استخمص 

ا كذا عمى هقكهات العمهية .  بحسف اإلعداد كالبىاء، كتكفٌر
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 تػػمييػػد:
هيتٍا في تٍدؼ ال بحكث العمهية عهكها إلى الكشف عف الحقائق ، كتكهف قيهة ٌذي البحكث كٌأ

ذي األخيرة تعىي  " هجهكعة الهىاٌج كالطرؽ التي تكاجً  التحكـ في الهىٍجية الهتبعة فيٍا ، ٌك
الباحث في بحثً ، كبالتالي فإف كظيفة الهىٍجية ٌي جهع الهعمكهات ، ثـ العهل عمى تصىيفٍا 

ا كقياسٍا كتحميمٍا هف أجل استخبلص ىتائجٍا كالكقكؼ عمى ثكابت الظاٌرة الهراد دراستٍا كترتيبٍ
 .(231، صفحة  1998)فريد ريؾ معتكؽ، 

ـ الخطكات في البحث العمهي التي  تعتبر هىٍجية البحث كاإلجراءات الهيداىية الخاصة بً هف ٌأ
أف يدركٍا كيقىف خطكاتٍا،حيث البد لً أف يتهكف هف االىتقاؿ بيف هختمف يجب عمى الباحث 

دراكً إلى  الخطكات بطريقة هىطقية كهىسقة تجعل هف بحثً دراسة هىظهة،إضافة إلى هعرفتً كا 
كيفية استعهاؿ هختمف األدكات الخاصة بٍذي العهمية ككيفية صياغتٍا كاستغبللٍا في خدهة ٌدؼ 

 البحث.
شكمتىا حكؿ دراسة كشف حالة هيداىية كذلؾ باستعهاؿ طرؽ عمهية كالتي تتهثل كيتهحكر أصل ه

في االختبارات كالقياسات  لتحديد بعض الهعايير الهكرفكلكجية كالبدىية الفسيكلكجية إضافة إلى 
سىة،هحاكليف عبر ذلؾ تكجيً الهدرييف  17الجاىب الهٍارؼ لدػ العبي كرة القدـ صىف تحت 

لى أّف كرة القدـ الحديثة أصبحت تختمف عمى جهيع الهستكيات عف كرة القدـ بالدرجة األكلى إ
التقميدية،حيث أصبحت األبحاث العمهية الحديثة تعتهد بدرجة كبيرة عمى أسس عمهية سكاء في 
عهميات الكشف ،االىتقاء ،التكجيً أك حتى عمى هستكػ العهمية التدريبية كها ىحف بصددي في ٌذا 

ـ الجكاىب لبلعب الهٍاجـ لٍذي الفئة العهرية لذا البحث يتضهف تحد يد هستكيات هعيارية تشهل ٌأ
يككف هف الضركرؼ إخضاع هشكمة البحث إلى دراسة هكسعة شاهمة هعتهديف في ذلؾ عمى 
هختمف هراحل كخطكات البحث العمهية،كها أف ٌذا الفصل يساعدىا في ضبط هختمف الطرؼ 

الىتائج هعالجة عمهية كتحكيمٍا إلى هعطيات تعهل عمى تفسير كالكسائل الهستعهمة لهعالجة ٌذي 
كتبرير هختمف آراء كافتراضات البحث،كالتي ىحاكؿ هف خبللٍا الكصكؿ إلى إيجاد حمكؿ هشكمة 

 في تحديد بعض هعايير التكجيً الخاصة بهٍاجـ كرة القدـ. 
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 مقدمة الفصل :
ىٍجية البحث كاإلجراءات الهيداىية الهتبعة الباحث في ٌذا الفصل إلى تكضيح ه الطالب سيتطرؽ 

ذا هف خبلؿ تحديد الهىٍج العمهي الهتبع ، عيىة  بغية الكصكؿ إلى تحقيق األٌداؼ الهىشكدة ، ٌك
البحث،هجاالت البحث، كها سيتـ التطرؽ إلى عرض هفصل ألدكات البحث كالقكاعد التي يىبغي 

 يق لمكسائل اإلحصائية التي سكؼ يستىد عميٍا هراعاتٍا في اإلعداد لٍا كتىفيذٌا، ككذا عرض دق
الباحث في هعالجة الىتائج الهتحصل عميٍا هف درجات الخاـ في شكمٍا األكلي إلى درجات الطالب 

 هعيارية يهكف هف خبللٍا إصدار أحكاـ هكضكعية حكؿ هكضكع البحث.

 منيج البحث:-1

د الباحث التكصل إليً في هجاؿ البحث تختمف هىاٌج البحث الهتبعة تبعا الختبلؼ الٍدؼ الذؼ يك 
العمهي، كيعتهد اختيار الهىٍج الهىاسب لحل هشكمة البحث باألساس عمى طبيعة الهشكمة ىفسٍا، 
كبالىظر إلى طبيعة البحث الذؼ ىحف بصدد اىجازي كالذؼ يكهف في تحديد بعض هعايير التكجيً 

سىة فإف الهىٍج الكصفي ٌك  17الهبىية كفق أسس عمهية لدػ العبي كرة القدـ صىف تحت 
األكثر هبلئهة لئلجابة عمى التساؤالت الهطركحة حكؿ هكضكع البحث،كحسب طبيعة الهكضكع 

 فسىستعهل الهىٍج الكصفي بأسمكبً الهسحي اعتهادا عمى أدكات البحث الهختمفة.
ر قصد تشخيص ككشف جكاىبٍا  كيعرؼ الهىٍج الكصفي أّىً استقصاء عف ظاٌرة هف الظكٌا

ا كضبطٍا كهيا قصد جهع الهعمكهات كتصىيفٍا ثـ تحميمٍا،كبالتالي ك  تحديد العبلقات بيف عىاصٌر
ك الهىٍج في البحث العمهي  (129، صفحة 1995)بحكش،  إخضاعٍا إلى دراسة عمهية كدقيقة

)نبات،  كصكؿ إلى حقيقة هعيىةيعىي هجهكعة هف القكاعد كاألسس التي يتـ كضعٍا هف أجل ال
.كها أّف الدراسة الكصفية ال تقف عىد هجرد جهع الهعمكهات كالحقائق بل (89، صفحة 1995

ا الستخبلص داللتٍا كتجديدٌا  تتجً إلى تصىيف ٌذي الحقائق كتمؾ البياىات كتحميمٍا كتفسيٌر
)شفيق،  ككيفًا بٍدؼ الكصكؿ إلى ىتائج ىٍائية يهكف تعهيهٍا بالصكرة التي ٌي عميٍا كهاً 

.كها سيعهل الباحث عمى تطبيق بطارية اختبار هقترحة عمى عيىة هف (108، صفحة 1998
كيات سىة، كذلؾ بغية الكصكؿ إلى تحديد هست 17بعض فرؽ كرة القدـ الجٍة الغربية صىف تحت 

هعيارية عمى ضكءٌا يتـ تكجيً البلعبيف إلى هىاصب الٍجكـ كالذيف تتكفر فيٍـ إهكاىية التفكؽ 
إضافًة إلى هتطمبات ك الخصائص الهٍاجـ الحديث في كرة القدـ ، ك هقارىة هستكػ العيىة هع 

البحث سىة بتطبيق بطارية اختبار عمى عيىة  17أفراد الىخبة الهتهثمة في الفريق الكطىي تحت 
 كدراسة الفركؽ لتدعيـ ىتائج الدراسة بطريقة أكاديهية عمهية.
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 عينة البحث:-2

إّف العيىة ٌي الىهكذج األكلي الذؼ يعتهد عميً الباحث إلىجاز العهل الهيداىي فٍي جزء هف 
لذؼ تجهع هىً البياىات الهيداىية، فٍي تعتبر جزء هف الكل بهعىى أىً تؤخذ ا هجتهع الدراسة

ف أفراد الهجتهع عمى أف تككف ههثمة لهجتهع البحث.فالعيىة إذا ٌي "جزء هعيف أك ىسبة هجهكعة ه
، 2007)زركاتي،  هعيىة هف أفراد الهجتهع األصمي، ثـ تعهـ ىتائج الدراسة عمى الهجتهع كمً

 .(334صفحة 
ا الباحث الختيار عيىة بحثً، فٍي إجراء يٍتـ ك يقصد بالهعايىة " تمؾ اإلجراءات التي يتخذٌ 

، صفحة 2003)رضكاف،  بالطرؽ التي بكاسطتٍا يتـ التأكد هف تهثيل العيىة لهجتهعٍا األصمي"
.ك العيىة عبارة عف " هجهكعة هف الهفردات أك الكحدات هأخكذة هف هجتهع ها، بحيث يهكف (17

كاص ٌذا الهجتهع في ضكء الىتائج التي يتـ الحصكؿ عميٍا هف العيىة، ك هف الهعركؼ التىبؤ بخ
أّىً كمها كاىت العيىة كبيرة الحجـ كاىت الىتائج الهستخمصة هىٍا أقرب هطابقة لخكاص الهجتهع 

 .(216، صفحة 2000)رضكاف ـ.،  األصمي"

 ينة البحث:تحديد مجتمع كع-2-1

 مجتمع البحث:-2-1-1

العب هٍاجـ هف هختمف  60قاـ الباحث باختيار العيىة في صكرة هحدكدة العدد حيث قدرت بػ 
ـ الشركط العمهية التي يىبغي  راف هراعيا في ذلؾ ٌأ الىكادؼ الىاشطة في الرابطتيف الجٍكية سعيدة،ٌك

هٍا : أف تككف ا ا في اختيار العيىة كالتي هف ٌأ لعيىة الههثمة، كأف تككف ألفراد الهجتهع تكافٌر
فرص هتساكية لمكقكع في العيىة، كفيها يمي عرض حجـ كل فئة هف الفئات التي تتضهىٍا عيىة 

 البحث:
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 الرمز فرؽ رابطة كىراف الرقـ الرمز فرؽ رابطة سعيدة الرقـ
 فريق شبيبة تيارت 01

 

 فريق سريع غميزاف 01
 

 سيمتفريق كداد تيسم 02
 

 فريق ترجي مستغانـ 02

 

 فريق مكلكدية سعيدة 03

 

 فريق مكلكدية كىراف 03

 

 فريق غالي معسكر 04
 

 فريق كداد تممساف 04
 

       

 فريق فكز فرندة 05
 

 جمعية كىراففريق  05
 

       

 : يمثل فرؽ العينة الخاّصة ببطارية االختبار. 15الجدكؿ رقـ

( الذؼ يهكف اعتباري الهجتهع الهصغر لٍذي العيىة فهف خبللً تـ اختيار 15ـهف خبلؿ الجدكؿ )رق
العبيف هٍاجهيف هف كل فريق بطريقة هىتظهة فإّىً تـ إجراء االختبارات الهقدهة في ٌذي الدراسة  6

هف أجل تحديد بعض هعايير التكجيً العمهية كها سيتـ عرض عدد البلعبيف الذيف أجرك 
كؿ رقـ حيث هجهكع البلعبيف في جهيع الفرؽ يهثل العدد الحقيقي لمعيىة التي االختبارات في الجد

 أجريت عميٍا بطارية االختبارات قصد عهمية التكجيً الخاّصة بهىصب الٍجكـ.
 

 عدد الالعبيف المياجميف عدد العبي الفرؽ  الػػػرابػػػػػطػػػػػة
فرؽ  5 الرابطة الجيكية لكالية سعيدة  30 

ة لكالية كىرافالرابطة الجيكي فرؽ  5   30 
 60 10 المجمكع

: يمثل عدد العينة ) الالعبيف المياجميف(. 16جدكؿ رقـ  

فرؽ هف أبرز الفرؽ  10كهف خبلؿ الجدكؿ الهكضكع أعبلي ألفراد العيىة قاـ الباحث باختيار 
راف لمهكسـ الرياضي  ككاف الغرض هف 2017/ 2016الىاشطة عمى هستكػ الرابطتيف سعيدة ك ٌك

  50%ٌذا االختيار ٌك إجراء االختبارات كالقياسات عمى الفرؽ القكية، كبمغت ىسبة العيىة حكالي 
هف الهجتهع اإلحصائي ككل  %27هف هجهكع هٍاجهيف فرؽ الهجتهع اإلحصائي كبالىسبة 
 الهتهثل في العبي فرؽ األىدية الىاشطة في الجٍة الغربية.
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أف تؤثر عمى ىتائج البحث، تـ التحقق هف تكاريخ الهيبلد كبٍدؼ ضبط جهيع الهتغيرات التي يهكف 
البلعبيف الهٍاجهيف عف طريق الكثائق الرسهية التابعة لكل فريق بالتىسيق هع الهدرب كاإلدارة 

العب إال أّف الباحث استبعد بعض البلعبيف قدر  75الخاّصة بكل فريق كقدر هجتهع البحث بػ 
 جربة الرئيسية ك البلعبيف الذيف تـ استبعادٌـ ٌـ :العب بعد إجراء الت 15عددٌـ بػػ 
  سىة. 17البلعبكف الذيف ال يحهمكف شركط الفئة العهرية تحت 
 .البلعبكف الهصابكف 
 .البلعبكف الذيف تقل هدة لعبٍـ في هركز ٌجكـ عف سىتيف 
 .البلعبكف الذيف يشترككف لمهرة األكلى عمى هستكػ الرابطة 

 بارات أجريت عمى البلعبيف األساسيف، ك ذكؼ الخبرة في الهركز.ٌذا ها يؤكد عمى أّف االخت
 تجانػػس العيػػنة :-1-2-1-2

 االلتكاء المعامالت المتغير

 الكسيط االنحراؼ المعياري  المتكسط الحسابي
 1,40- 16 0,39 15,81 السػػف
 0,07- 1,74 0,04 1,73 الطػػكؿ
 1,04- 64,5 5,89 62,45 الكزف 

 0,65 21,14 1,61 21,49 العضمية مؤشر الكتمة
 0,94 3 0,63 3,2 العمر التدريبي

 (60: كصف عينة الدراسة ) ف= 17جدكؿ رقـ

( هدػ تجاىس أفراد عيىة البحث في هتغيرات السف، الطكؿ، الكزف، هؤشر 17يكضح الجدكؿ )رقـ 
االلتكاء  أف قيـ هعاهلالكتمة العضمية، العهر التدريبي، كذلؾ هف خبلؿ الىتائج الهشار إليٍا حيث 

 كتجاىس عيىة البحث. كيعىي ذلؾ اعتداؿ الهىحىى التكرارؼ (3-، 3)+لٍذي الهتغيرات تىحصر بيف 

 مجاالت البحث:-1-3

 المجاؿ البشري :-1-3-1
 العب يشغمكف هىصب ٌجكـ هكزعة كالتالي : 60قدر حجـ عيىة البحث بػػ 

بمغ  (15)رؽ الهكضحيف في الجدكؿ رقـف 5العبيف الذيف يىتهكف لرابطة الجٍكية سعيدة  -
العبيف هف كل فريق يشارككف في أغمب الهباريات الخاّصة  6العب بهعدؿ  30عددٌـ 
 بالفريق.
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راف   - بمغ  15فرؽ الهكضحيف في الجدكؿ رقـ 5العبيف الذيف يىتهكف لرابطة الجٍكية ٌك
يات الخاّصة العبيف هف كل فريق يشارككف في أغمب الهبار  6العب بهعدؿ  30عددٌـ 
 بالفريق.

 المجاؿ المكاني :-1-3-2

تـ التىسيق ك إجراء هكاعيد هع بعض األخصائييف كالهدربيف في العديد هف  بالنسبة لممقابالت:-1
الهىاسبات الكركية أك همتقيات الكطىية كالدكلية التي ىظهتٍا هختمف هعاٌد القطر الكطىي كحتى 

ا اتصاالت عبر هكاقع التكاصل االجتهاعي  كالٍاتف كها تـ تصكير بعض المقاءات التي أجرٌا
 الطالب الباحث هع هجهكعة هف هدربيف. 

إّف أغمب االستبياىات الهسترجعة كزعت خبلؿ هىاسبات  االستمارة الخاصة بتثميف المشكمة:-2
كالية الذيف ىظهتٍا االتحادية الجزائرية لكرة القدـ في  "3فاؼ"ك   كاؼ"أ"التككيف الفدرالي لمهدربيف 

 2016/2017الجزائر العاصهة ك كالية تيارت لمهكسـ الرياضي 

عمى هستكػ هبلعب األىدية لبعض كاليات  بالنسبة لمكاف إجراء بطارية االختبارات المقترحة:-3
راف.كالية تيارت، كالية تيسهسيمت، كالية هعسكر،  الغرب الجزائرؼ الىاشطيف في رابطتي سعيدة ك ٌك

ر كالية سعيدة، كالية   .اف، كالية غميزاف، كالية تمهسافهستغاىـ، كالية ٌك

 المجاؿ الزمني:-1-3-3
كاىتظهت   2018هارس  31إلى  2015ديسهبر  15اهتدت فترة الدراسة الهيداىية لٍذا البحث هف 

 عبر الخطكات التالية:
 ظـ هى تىظيـ لقاءات هع األستاذ الهشرؼ هف اجل تحديد خطة بحث لمعهل بشكل

 جابي.
  .تـ إعداد االستبياف تثهيف الهشكمة الهكجٍة لمهختصيف كالهدربيف في كرة القدـ 
 .هرحمة اىجاز التجربة االستطبلعية خاصة باالستبياف 
 .هرحمة تكزيع كاسترجاع االستبياف هف األخصائييف كالهدربيف 
 هرحمة تىظيـ هقاببلت هع البعض هف الهدربيف كالخبراء في هجاؿ كرة القدـ. 
 .هرحمة إعداد البطارية في ايطار الهراجعة الىظرية لمدراسات الهشابٍة 
  اىجاز التجربة االستطبلعية الثالثة قصد التأكد هف الثقل العهمي لمبطارية الهقترحة

ا عمى الصدؽ كالثبات كالهكضكعية.  هف حيث تكفٌر
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 عيىة  هرحمة الدراسة األساسية، كتهثمت في تطبيق البطاريتيف الهقترحتيف عمى 
 .هرحمة الهعالجة اإلحصائية كا عداد البحث بشكمً الىٍائي 

 الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث :-1-4
إّف الدراسة الهيداىية تتطمب ضبطًا لمهتغيرات قصد التحكـ فيٍا هف جٍة كعزؿ بقية الهتغيرات 

ى الباحث أف األخرػ، كفي ٌذا الشأف يذكر دمحم حسف عبلكؼ كأساهة كاهل راتب " أّىً يصعب عم
)دمحم حسف  يتعرؼ عمى الهسببات الحقيقة لمىتائج، بدكف ههارستً إلجراءات الضبط الصحيحة"

. كهف ٌذا الهىطمق عهل الباحث عمى هحاكلة ضبط (243، صفحة 1987عالكي أسامة كامل راتب، 
ا فيها   يمي:اإلجرائي لهتغيرات البحث كالتي ىكجٌز

االختبارات الهستخدهة سٍمة كال تتطمب إهكاىيات ضخهة أك هعقدة كهىاسبة لهستكػ الهختبريف فئة 
 سىة. 17تحت 

 تـ إبعاد البلعبيف الهصابيف ككذا الغائبيف عف الهىافسة.
 تـ التأكد هف سبلهة العتاد الهستخدـ.

 صحيح. التأكد هف التخطيط الهيداىي لكل اختبار ك إتباع البركتكككؿ بشكل
هراعاة الحالة الىفسية كالذٌىية لكل الهختبريف، حيث تهيز الكل بالحيكية كالىشاط كابدكا رغبة في 

 تطبيق االختبارات بكل جدية دكف أؼ تأثيرات خارجية.
 تثبيت عدد الهحاكالت عىد إجراء االختبار أك القياس كاألخذ بأحسىٍا.

 أدكات البحث:-1-5
 ي الهتكاضع استخداـ بعض األدكات التالية :تطمب اىجاز ٌذا البحث العمه

اإللهاـ الىظرؼ حكؿ الهكضكع عبر التطرؽ لهختمف الهصادر كالهراجع التي تهثمت في  -
العديد هف الدراسات السابقة كالهشابٍة العربية كاألجىبية، الهجبلت الكطىية كالدكلية، 

 ية.الهحاضرات كالهمتقيات العمهية ككذا هختمف الهكاقع اإللكتركى
ل االختصاص هف السادة األساتذة بهختمف  - الهقػػابمة التي ىظهت هع بعض الهدربيف كٌأ

 هعاٌد الكطف.
استبياف تثهيف الهشكمة الهحكهة التي كجٍت لؤلخصائييف كهدربيف كرة القدـ في هختمف  -

 كالتربصات التي ىظهتٍا االتحادية الكطىية الجزائرية لكرة القدـ.
االختبار الهقىىة التي عرضت عمى األساتذة الهحكهيف لؤلخذ استبياف الخاص ببطارية  -

 بآرائٍـ حكؿ أىسب االختبارات كالقياسات كتهثمت في ها يمي :
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 :القياسات المكرفكلكجية 
 قياس الطكؿ كالكزف، هؤشر الكتمة العضمية.

 :االختبارات البدنية 
،اختبار  CMJاالىفجارية  ،اختبار القكة SJاختبار القكة القصكػ، اختبار القكة االىفجارية 
 .اختبار التىسيق. اختبار الهركىة.RSA تحهل القكة ػ اختبار السرعة.اختبار تحهل السرعة

 االختبارات الفسيكلكجية 
  .. اختبار ىكفهيجاىكؼRSA اختبار هؤشر التعب  ،VO2MAX VMA اختبار يكيك تاست  

 :االختبارات الميارية 
دـ )تكقيت العهل الدائرؼ(، اختبار التحكـ بالكرة في اختبار القدرة الخاصة في كرة الق

الٍكاء، اختبار قطع الكرة، اختبار هىاكلة الكرة، اختبار دقة التسديد. اختبار ضرب الكرة 
بالرجل ألبعد هسافة ههكىة، اختبار ضرب الكرة بالرأس ألبعد هسافة ههكىة ، اختبار 

 التٍديف.
الخاـ التي طبقت عمى الهىتخب الكطىي الحصكؿ عمى بطارية االختبار كىتائجٍا  -

ك تـ اعتهادٌا هف طرؼ  2015/2016سىة في الهكسـ الرياضي  17لفئة تحت 
االتحادية الجزائرية لكرة القدـ هف أجل الهقارىة هع عيىة البحث كالتي احتكت 

 التالية:االختبارات 
 االختبارات البدنية : -

ر، اختبار القكة االىفجارية، ، اختبار هت 60هتر، اختبار السرعة  20اختبار السرعة  
 تحهل القكة، اختبار الهركىة

 هتر 20اختبار ىافات  االختبارات الفسيكلكجية: -
هتر  30اختبار الهراقبة كالتحكـ في الكرة ) تىطيط بالكرة  االختبارات الميارية: -

هتر( اختبار التحكـ  35هع التسديد( اختبار الدقة في التسديد ) ضرب الكرة 
لتقىي في كرة) سرعة، رشاقة، قكة، دقة( اختبار القدرة الخاّصة في كرة القدـ ا

 )تكقيت العهل الدائرؼ(.
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ي تعتهد عمى  المالحظة - تعتبر أحد الطرؽ الٍاهة لجهع البياىات في البحكث الهسحية، ٌك
ر هكضع الدراسة باستخداـ الكسائل الهىاسبة، كفي ٌذا  الشأف قاـ الهشاٌدة الدقيقة الٍادفة لمظكٌا

الباحث بتىظيـ بعض الزيارات الهيداىية عمى هستكػ بعض الىكادؼ كبعض تظاٌرات االىتقاء الهىظهة 
في بعض كالية الكطف " هسابقة القهيص الذٌبي" التي تـ تىظيهٍا هف طرؼ هدرسة ىجكـ تيارت لكرة 

هف طرؼ هدربيف هختصيف القدـ كالتي تقكـ عمى االختيار كفق األسس العمهية بتىظيـ بطارية اختبار 
في ٌذا الهجاؿ كعبر ذلؾ كاىت لمباحث ىظرة حكؿ ٌذي التقىيات الهستخدهة، كتـ رصد الهبلحظات 

 الخاصة حكؿ كاقع عهمية االىتقاء في هختمف األىدية كهدراس كرة القدـ.

 الكسائػػػػل اإلحصائية : -1-6
ت ذات داللة، تساعد عمى تحميل إّف الٍدؼ الدراسة اإلحصائية ٌك هحاكلة التكصل إلى هؤشرا

 كالتفسير كالحكـ عمى هدػ صحة الفرضيات كالهعادالت اإلحصائية الهستعهمة.
اعتهد الطالب الباحث عمى هجهكعة هف الكسائل اإلحصائية حتى يتهكف هف هعالجة الىتائج بغرض 

 فيها يمي: االستىاد عميٍا في عهمية التحميل ك التفسير، كتتهثل ٌذي الهعادالت اإلحصائية
 (43، صفحة 1988)قيس ناجي، النسبة المؤكية:  -1

 (/ العدد اإلجهالي لمعيىة100×الىسبة الهؤكية )%(= )عدد أفراد كل هستكػ  
 
                      = %                                                    

 اراتحيث/   س: عدد التكر 
 ف: عدد العيىة الكمية)حجـ العيىة(          

 
 (47، صفحة 1999)الطبيب،  المتكسط الحسابي: -2
 

                                                                     

 حيث/ س: الهتكسط الحسابي لمدرجات
 هج س: هجهكع القيـ        

 ف: عدد أفراد العيىة        
 (58، صفحة 1992)حممي،  االنحراؼ المعياري: -3

  
  

 100×س

 ن

= س
 مج   س

 ن

 ع =

 2س(  -مج) س

 ن

  30≤   ن  
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 حيث/ ع: االىحراؼ الهعيارؼ 
 س: الدرجة الخاـ        
 س: الهتكسط الحسابي        
 ف: عدد أفراد العيىة        
 هج: الهجهكع        

 (189، صفحة 2009)حمكدي،  :-رؿ بيرسكف كا-معامل االرتباط  -4
 

 ص'( -س'(*)ص -هج  )س                                        
            ر=            
 2ص'( -هج)ص       2س'( -هج)س               

 
 حيث/ ف: عدد أفراد العيىة.

 كلى أك الهتغير األكؿ.هج س: هجهكع القيـ األ 
 هج ص: هجهكع القيـ الثاىية أك الهتغير الثاىي.  

 الصدؽ الذاتي:-5
ك صدؽ الدرجات التجريبية لبلختبارات بالىسبة لمدرجات الحقيقة  كيطمق عميً أيضا هؤشر الثبات ٌك

إليً  التي خمصت هف أخطاء القياس، كبذلؾ تصبح الدرجات الحقيقة لبلختبار ٌي الهحؾ الذؼ يىسب
 . (350) حسف عالكي، نصر الديف رضكاف,، صفحة  صدؽ االختبار

فالصمة كثيقة بيف الثبات كالصدؽ هف حيث أف الثبات االختبار يؤسس عمى ارتباط الدرجات الحقيقة 
لصدؽ الذاتي لبلختبار لبلختبار بىفسٍا إذا أعيد االختبار عمى ىفس الهجهكعة هف األفراد، كيحسب ا

 كفق الهعادلة التالية:

 
 (134-49، الصفحات 1997)خيري،  معامل االلتكاء: -6

قهىا باستخداـ هعادلة هعاهل االلتكاء بٍدؼ التأكد هف تجاىس عيىة البحث األساسية هف حيث هتغيرات 
ف. ككذا التأكد هف اعتدالية درجات هتغيرات البحث. ك يقكـ حساب السف، العهر التدريبي، الطكؿ، الكز 

هعاهل االلتكاء عمى الهتكسط الحسابي كاالىحراؼ الهعيارؼ كالكسيط، ٌذا األخير يهثل القيهة الكسطية 
 في هجهكعة هف القيـ. كفي ها يمي هعادلة هعاهل االلتكاء:
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                                 هعاهل االلتكاء =                             

 
 (132، صفحة 1995)حسيف، (: 2اختبار حسف المطابقة )كا -7

   
 =                                                            2كا           

 حيث/ هج : هجهكع.
 ؾ ش : التكرارات الهشاٌدة.

  رارات الهتكقعة.ؾ ـ : التك 
 (232-231، الصفحات 1987)النيل، اختبار الداللة اإلحصائية"ت" ستيكدنت:  -8

يستعهل االختبار الداللة "ت" لقياس داللة فركؽ الهتكسطات الهرتبطة ك الغير الهرتبطة 
ا في بحثىا ٌذا القاىكف الخاص بالعيىات الغير كالعيىات الهتساكية ك الغير الهتساكية، كقد استهمى

ي عمى الىحك التالي: 2ف ≠1هتساكية العدد ف  ٌك
 

 
 =         
 

 
 

 : الهتكسط الحسابي لمهجهكعة األكلى.1حيث / س
 2-2+ف1درجة الحرية= ف   : الهتكسط الحسابي لمهجهكعة الثاىية.2س  
 .:  عدد أفراد الهجهكعة األكلى1ف   
 :  عدد أفراد الهجهكعة الثاىية.2ف   

 :  االىحراؼ الهعيارؼ لمهجهكعة األكلى.1ع            
 :  االىحراؼ الهعيارؼ لمهجهكعة الثاىية. 2ع  
  

 
 

 الوسيط(  -)المتوسط الحسابي   3

 االنحراف المعياري

2س -1س  

 

 

2ع 1ن
2ع  2 ن+   1

2                1    +   1 

 ] [ ] [  2ن                  1ن                       2    -    2 ن +     1ن

 ت  

2ك م( –مج )ك ش   

 ك م
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 أسمكب معالجة النتائج الخاـ :-1-6-1
 الدرجة المعيارية:-1-6-1-1

مقياس، إال أف كجً الصعكبة يكهف يعتبر الحصكؿ عمى الدرجات الخاـ هف األهكر السٍمة بالىسبة ل
في تفسير ٌذي الدرجات كا عطائٍا هعىى لً داللة، باعتبار أف بطارية االختبارات الهستخدهة هيداىيًا 
في ايطار التجربة األساسية تختمف في كحداتٍا، كفي ٌذا الشأف استخدـ الطالب الباحث اإلحصاء 

درجات الخاـ إلى درجات هعيارية يهكف جهعٍا لمتغمب عمى ٌذي الهشكمة، كذلؾ عف طريق تحكيل ال
بحيث تدؿ الدرجة الكمية عمى األداء الكمي لمفرد في هجهكع االختبارات الهستخدهة، ك قصد الكصكؿ 

كالهسهى بالتكزيع الطبيعي إليجاد  "كاكس"إلى تحقيق الٍدؼ الهىشكد اختار الباحث طريق تكزيع 
 ر في تحديد الهستكيات الهعيارية كالدرجات الهعياريةالدرجات الهعيارية حيث يستخدـ ٌذا األخي

. كيذكر دمحم حسف عبلكؼ كدمحم ىصر الديف رضكاف أف هىحىى التكزيع (101)السمرائي، صفحة 
ذا التكزيع ا لىظرؼ الطبيعي لمبياىات أك الهىحىى الهعتدؿ عبارة عف تكزيع ىظرؼ لمبياىات الهتجهعة، ٌك

قائـ في أساسً عمى ىظرية االحتهاالت، كالحصكؿ عميً هتكقف عمى طبيعة العيىة كعددٌا كهدػ 
هىاسبة االختبارات، فكمها كاىت االختبارات الهستخدهة هىاسبة لمعيىة هف حيث درجة الصعكبة 

) حسف عالكي، نصر  كالسٍكلة، أدػ ذلؾ إلى الحصكؿ عمى شكل الهىحىى االعتدالي لمبياىات
 .(145-144الديف رضكاف,، الصفحات 

هف هفردات الهجتهع تىحصر بيف حديف يهثل الحد "72.99 "كهف خصائص التكزيع الطبيعي أف 
بيىها يهثل الحد األدىى (X+3s) األعمى قيهة الهتكسط الحسابي هضافا إليً ثبلثة اىحرافات هعيارية

،كعمى ٌذا األساس تـ استخداـ (x-3s) سابي هطركحا هىً ثبلثة اىحرافات هعياريةقيهة الكسط الح
،كيهثل الكسط (100) الدرجات الهعيارية حيث يهثل الحد األعمى لمتكزيع درجة التقكيـ القصكػ 

 0في حيف يهثل الحد األدىى لمتكزيع درجة التقكيـ الصغرػ) 5)0(الحسابي درجة التقكيـ الكسطي 
طرح قيهة الحد األعمى هف قيهة الحد األدىى ، ىستخرج الهقدار الهحصكر بيف صفر، كهف )

كىستخرج بذلؾ الهقدار الثابت الذؼ يجب إضافة أك طرح 100) القيهتيف، ثـ يتـ قسهة الهقدار عمى)
،بيىها يصل (100) الهقدار تىازليا أك تصاعديا عف الكسط الحسابي ، حتى يصل التصاعد إلى درجة

 .(35-34)معيف أميف السيد، الصفحات  (0جة )التىازؿ در 
 الرقـ الثابت ±الهتكسط الحسابي  =الدرجة الهعيارية -            حيث:

                      
 100الحد األدنى /  –الحد األعمى  =الرقـ الثابت                    
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 3s + ) (ثبلثة اىحرافات +ط الحسابي الهتكس :الحد األعمى -
 (3s- )*ثبلثة اىحرافات  –الهتكسط الحسابي  :الحد األدىى -
 المستكيات المعيارية لالختبارات :-1-6-1-2

بعد أف تهت هعالجة ىتائج االختبارات ، كالحصكؿ عمى الدرجات الهعيارية كهف أجل تحقيق ٌدؼ 
يارية لهستكػ القدرات البدىية الفسيكلكجية ك الهٍارية البحث ، الهتهثل في تحديد الهستكيات الهع

 " ا)كاكس(الباحث طريقة التكزيع  الطالب سىة ، استخدـ 17لبلعبيف الهٍاجهيف لكرة القدـ تحت 
في تعييف الهستكيات الهعيارية إذ أىً يعد هف أكثر التكزيعات شيكعا في هيداف  "لتكزيع الطبيعي

فات كالخصائص التي تقاس في ٌذا الهجاؿ يقترب تكزيعٍا هف التربية الرياضية ، ألف كثيرا هف الص
التكزيع الطبيعي، إذ افترض الباحث أف إىجاز العيىة في جهيع هفترضات االختبار يتكزع تكزيعا 

 .(151، صفحة 1991)قحطاف بف خميل العزاكي،  طبيعيا
هف الحاالت تقع ضهف ثبلث اىحرافات هعيارية هف  72 ,99) (كفي التكزيع الطبيعي ىرػ حكالي

 :الكسط الحسابي حيث
 X - S - X + S) (هف البياىات بيف68,27%تىحصر 1)- 
 X - 2S - X + 2S) (هف البياىات بيف95,45%تىحصر 2)- 
 X - 3S - X + 3S) (هف البياىات بيف99.72 %تىحصر 3) – 

ا الباحث ، حيث يككف ع) درجات هعيارية (5كبقسهة الهدػ  - مى خهسة هستكيات هعيارية اختاٌر
درجة في التقسيـ الهئكؼ لمدرجات ) 20(هف الدرجات الهعيارية التي تقابل1.2) هدػ  (لكل هستكػ 

 .26الهعيارية الهعدلة ، كها ٌك هكضح في الشكل رقـ

 
 ( أقساـ05): يبيف الدرجات المعيارية في المنحنى الطبيعي المقسـ إلى  27 الشكل رقـ

 ( كحدة كتقسيمات المستكيات المستخدمة بالبحث1،2طكؿ الكاحد منيا )
(PIERRE PARLEPAS (234، صفحة 1992،   
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كها يجب أف تهتد هساحة الهىحىى االعتدالي هف ها الىٍاية في االتجاي الهكجب إلى ها ال ىٍاية 
فإّف الهىحىى االعتدالي ٌك الذؼ يهثل تكزيع الظاٌرة الهقاسة لذلؾ البد  في االتجاي السالب كعميً

ال أصبحت هعايير االختبار غير  هف إجراء ٌذا الهىحىى عىد تقىيف االختبارات كعهل الهعايير كا 
 .(176، صفحة 2003)ليمى السيد فرحات،  دقيقة

 ت:مكاصفات االختبارا-1-7
 عرض بطارية االختبارات الخاّصة بتحديد مستكيات المعيارية لالعبيف المياجميف:-1-7-1
 مفيـك االختبارات:-1-7-1-1

، صفحة 1995)بحكش،  ٌي عبارة عف أداة لجهع الهعمكهات حيث تككف هكجٍة لتهثيل الكقائع
حث في البحث عف أحدث االختبارات الهطركحة عمى حسب . كعبر ذلؾ قاـ الطالب البا(130

إهكاىيات الهتكفرة ك التهكف هف تسجيل كل الىتائج البلعبيف كالتي لٍا صمة بعهمية التكجيً ككيفية 
تقكيـ القدرات كتعتبر ٌذي التقىية الكسيمة األىسب كعبر ذلؾ إجراء دراسة تحميمية لىتائج البلعبيف 

 الهٍاجهيف.  

 ف البطارية األكلى :كص-1-7-1-2
 :القياسات البيكمترية-1-7-1-2-1

 :الكزف 
 :اليدؼ -  

 .قياس كزف البلعب
 :األدكات المستخدمة -  

 .هيزاف إلكتركىي حديث
 :اإلجراء -

 .يتـ كضع العب عمى التكازف بشكل هتىاظر كيبقى ببل حراؾ حتى استقرار التدبير

 

 

                             

 : يكضح جياز ميزاف إلكتركني.                                           28الشكل رقـ                            
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 :الطكؿ 
 :اليدؼ

 .قياس طكؿ العب
 :األدكات المستخدمة -

 .شريط قياس
 :اإلجراء -

سـ، كىحف ىأخذ طكؿ  45إلى  30أف يستقيـ البلعب كيباعد بيف رجميً هف 
 .يبقى ببل حراؾ البلعب الذؼ يجب أف

 

 

 

                             

 : يكضح جياز قياس الطكؿ. 29الشكل رقـ

 مؤشر كتمة الجسـ:
 اليدؼ: -
 .تقدير كتمة العضبلت باستخداـ الهعادلة 
 

 .)بالمتر المربع( 2الطكؿمؤشر كتمة الجسـ = الكزف )بالكيمكغراـ( /             
 

 

  
 األنماط الجسمية : يكضح مختمف 30الشكل رقـ
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 االختبارات البدنية -1-7-1-2-2
 اختبارات القكة:

                                          (48-46، الصفحات BUBANJ ،2010)  (Myotest pro)جياز ميكتيست برك 
 :تعريف بالجياز 

ك يتألف هف التسارع كاحد  ىي لمقدرة القفز العهكدؼ،أداة قياس هصههة خصيصا لمتقييـ الهيدا ٌك
يتـ إرفاؽ الجٍاز إلى هستكػ الكرؾ أثىاء تىفيذ قفزة عهكدية  الكاردة في جٍاز صغير ك هضهكف،

استىادا إلى سرعة اإلقبلع الرأسي أك تسجيبلت كقت .كذلؾ لتسجيل التسارع الرأسي لمجسـ الهكضكع
كبالهقارىة هع األجٍزة  .د ذلؾ تكفير تقدير القفزة العهكدؼ ارتفاعالطيراف، كىظاـ هيكتيست يهكف بع

 األخرػ لمقفز في الهيداف التقييـ، لديٍا هزايا ككىٍا صغيرة لمغاية  كالهحهكلة. 
 :اإلجراء 

يٍدؼ االختبار إلى  تقييـ هستكػ أداء العضبلت لمرياضي ، فضبل عف قياس ارتفاع القفزة )بػ سـ( 
هيمي ثاىية(، كالتفاعل كصبلبة )أك تصمب العضبلت في كف / ـ( الختبار ك ككقت الرحمة )بال
يعمق الجٍاز عمى  هيزة ٌذا الهقياس ٌك الهىاكرة كسٍكلة االستخداـ لبلختبار، .القفز هف التفاعل

فهف الههكف  .هستكػ الحكض هع حزاـ الفيمكرك بعد أف أدخمت قيهة كزف الشخص الذؼ تـ اختباري
القفزات في ىٍاية االختبار، يقكـ الجٍاز بحساب هتكسط  .تعييف عدد هف القفزات التي ىريد لدراستىا

كهف الههكف أيضا لمكهبيكتر تقييـ كل قفزة خاصة بفضل التسجيل عف طريق  لقيـ هختمفة،
لتقييـ الصفات هيكتيست برك  يستخدـ اآلف عمى ىطاؽ كاسع في الرياضة عالية األداء  التسارع،

 .البدىية لمرياضييف
 :األدكات المستخدمة 

 جٍاز كهبيكتر. -حزاـ الفيمكرك -جٍاز هيكتيست برك
 
 
 
 
 

 :  يكضح الكسائل المستعممة الخاصة بجياز مكتيست ككيفية األداء.31الشكل رقـ 
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  CMJ (Contre mouvement Jump) / SJ (Squat Jump) (- CHOUKOU ،2012) اختبارات 
 : اليدؼ مف االختبار  

  (  قياس قكة األطراؼ السفمى ) االىفجارية
 : حساب النتيجة  

يتـ عرض الىتيجة عمى شاشة الحاسكب هباشرة بعد اىتٍاء الهحاكلة كتحتكؼ عمى زهف 
 الطيراف ، االرتفاع كالقكة ... الخ . كتتـ القراءة هف الشاشة بطريقة عادية.

 
 
 

 CMJ / SJ (NESSER ،2008) : يكضح طريقة أداء اختبارات لقياس قكة األطراؼ السفمية 32الشكل رقـ
 
 (87، صفحة  Sale D ،1981)  (Test du 1 R.M). اختبار القكة القصكى لمعضالت السفمية -1

 :األدكات المستخدمة  
 األثقاؿ ،آلة )العهكد(

 :كصف االختبار 
بعدها يقكـ البلعب بإحهاء خاص ،يأخذ البلعب كضعيتً عمى اآللة بحيث تككف رجبلي هتباعدتيف 
عمى حسب الكركيف، ىقكـ بتثبيت العهكد عمى الكتفيف، يقكـ البلعب بهسؾ العهكد بيديً هع سحب 

 بطف .الهرفقيف لمكراء هع تثبيت الجذع باىقباض عضبلت ال
ثـ يعكد إلى كضعيتً األكلية هع ° 90يقكـ البلعب بالىزكؿ ببطء حتى تصبح الركبتاف في زاكية 

 الحرص عمى الهحافظة عمى الظٍر في استقاهة عف طريق اىقباض عضبلت البطف.
كغ هابيف الهحاكالت هع  10ىبدأ بزيادة الحهكلة أكثر فأكثر بعد كل هحاكلة، زيادة الحهكلة تقدر ب

 احة.د ر  3
)عدد التكرارات القصكػ(، فإذا   10ك  1يجب أف يككف عدد التكرارات في الهحاكلة  األخيرة ها بيف 

  (1RM) تكرار كاحد فذلؾ يهثل القكة القصكػ ، أها إذا كاف أكثر هف تكرار فيجب استخداـ
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 بيرزيكي . هعادالت  
    100×كزف ال                                                   

 التكرار األقصى(×2,78)-102,78القكة القصكى =                           
    
 
 
 
 

 Test du 1 R.M): يكضح طريقة أداء اختبار القكة القصكى  33الشكل رقـ
 

 (CHOUKOU ،2012 -) اختبار تحمل القكة:-2
، هف كضعية الجمكس عمى األرض، هد الساقيف ك اليديف عمى لقياس تحهل القكة لعضبلت الساقيف

األرض...يىٍض البلعب لؤلعمى ، كيقفز في الٍكاء بالهد الكاهل لمركبتيف، كالهد الكاهل لمذراعيف 
كذا باستهرار لهدة  ثاىية، كتحسب الهحاكالت  90لؤلعمى، ثـ يعكد إلى الكضع االبتدائي، ٌك

 الصحيحة خبلؿ هّدة االختبار.
 

 

 
 
 

 :يكضح طريقة أداء اختبار تحمل القكة لألطراؼ السفمية 34الشكل رقـ
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 :(96، صفحة VANHELST ،2014) اختبارات السرعة-3
  متر 15اختبار السرعة: 
  اليدؼ: 

 .قياس السرعة القصكػ لبلعب
  األدكات المستخدمة: 

 .ساعة تكقيت، صافرة ، أقهاع
  تحضيرال: 

 هتر. 15يتـ كضع األقهاع عمى بعد   -
 .اإلحهاء -
 كصف االختبار: 

 .هتر بسرعة قصكػ عف طريق ىشر كل إهكاىياتً 15يجب أف يقطع الهختبر هسافة 
يتـ تكرار االختبار ثبلث هرات تسجل أفضل ىتيجة  .كتعطى البداية باستخداـ إشارة

 .هتحصل عميٍا
 

  الرسـ التخطيطي االختبار 
 

  
 متر 15: يكضح تخطيط الختبار السرعة 35الشكل رقـ 

 (Bangsbo 1994): (RSA)اختبار كفاءة تكرار السرعة-4

يٍدؼ االختبار إلى قياس تحهل السرعة الخاص لكرة القدـ كهؤشر التعب المذاف يعبراف عف قدرة 
إلى "ب" عمى البلعب عمى التحهل البلٌكائي، حيث يقكـ الهختبر بتىفيذ الركض السريع هف "أ" 

ثاىية هف الركض الخفيف هف الىقطة "ب" إلى "جػ"، االختبار  25اهتداد اإلشارات، كيتبع ذلؾ 
 " يكضح ذلؾ.36يحتكؼ عمى سبع ركضات كالشكل رقـ "

 

 

15 m  

 االنطـالق
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 :طريقة استخراج النتائج 

يتـ تسجيل كقت كل ركضة هف الىقطة "أ" إلى الىقطة "ب" في االستهارة االستبياىية كبعدٌا ىقـك 
 بحساب الىتائج كها يمي:

 :يعبر عف تحهل سرعة البلعب كيحسب بجهع األكقات السبعة كتقسيهٍا  معدؿ الركاضات
، في حالة السقكط أك تعثر البلعب يؤخذ هعدؿ الركضتيف قبل كبعد التعثر 7عمى الرقـ 

 كيدخل كزهف لمركضة التي تعثر عىدٌا البلعب.
 :هقاكهة التعب كيحسب بطرح أصغر كقت  ٌك يعبر عف قدرة البلعب عمى مؤشر التعب

 لركضً كاحدة هف أكبر كقت أىجزي البلعب أثىاء االختبار.
 

 

 
 (RSA): يكضح طريقة أداء اختبار كفاءة تكرار السرعة 36الشكل رقـ 

 (Y. Köklü ،2014) (Test d'Agilité Illinois) اختبار التنسيق إلينكا-5
 االختبار اليدؼ مف: 

 . قياس خفة الحركة )الرشاقة(
 األدكات المستخدمة: 

 .شريط قياس ديكاهتر، أقهاع، هيػقاتي
 كصف االختبار: 

 5أهتار بطكؿ  10يتككف اختبار الرشاقة إليىكا هف تركيب أربعة أقهاع تشكل هساحة 
دة، يهثبلف ىقاط العك  C كB ، لبلىطبلؽ Aكضع قهع في كل ىقطة بداية  .أهتار بالعرض

 هتر. 3،3كضع أربعة أقهاع في كسط هىطقة االختبار تفصمٍـ  .ىٍاية االختبار D ك
 اإلجراء: 

في  .بدأ االختبار باستمقاء الهختبر، الكجً هكجً ىحك األسفل هع اليديف عمى الكتفيف
العب يىٍض كيىطمق في أسرع كقت ههكف، كيهشي  .بداية، يتـ بدء اإلشارة كالتكقيت
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، كها يتكجب C ك B يتحكؿ .ف اليسار إلى اليهيف أك العكس بالعكسهسار االختبار )ه
 .عميً أف تمهس القهع بيدي

 
 

 

 
 .(Test d'Agilité Illinois): يكضح تخطيط الختبار الرشاقة ألينكا  37الشكل رقـ              

 

 

 
 إيناث(-: يكضح مستكيات اختبار الرشاقة ألينكا )ذككر 18الجدكؿ رقـ

 (85، صفحة Markland ،2007) :تبار المركنةاخ-6
 اليدؼ مف االختبار: 

 قياس هركىة الجذع
 األدكات المستخدمة: 

 كرسي، شريط هدرج
  االختبار: كصف 
 .الطكيل الجمكس كضع هف اإلهكاف قدر لؤلهاـ االىحىاء
 األدكات: 
 )سـ 32 االرتفاع سـ، 45 العرض سـ، 35 الطكؿ( ليةالتا باألبعاد صىدكؽ  أك اختبار هىضدة

 سـ 15 ب لمقدهيف الهكجٍة الحافة خارج كتهتد سـ 45 عرضيا سـ، 55 طكليا الشريحة كهقاسات
 العمكؼ  السطح عهى هتحركة سـ 30 طكليا هسطرة كتكجد هىتصفٍا، في سـ 50 إلى0 هف هدرجة

 الهفحكص. قبل هف لهسٍا عىد لمصىدكؽ 
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 فحكصلمم تعميمات: 
 ثىي العمكية، الشريحة حافة فكؽ  األصابع كسبلهيات الصىدكؽ  هكاجٍة في القدهيف ككضع الجمكس
 هرجحة دكف  لؤلهاـ بالتدريج الهسطرة كادفع هفركدتيف الركبتيف عمى الحفاظ هع ببطء الجذع

 األفضل. الىتيجة كتحتسب هرتيف االختبار يؤدػ الهفركدتيف، الذارعيف
 

 االختبار تكجييات: 
 العمكية الحافة إلى السبلهيات كصكؿ يجب كها هفركدتيف ركبتيً كجعل الهفحكص بجاىب الكقكؼ
 هف قصيرة فترة بعد الثاىية الهحاكلة تؤدػ ثاىيتيف، لهدة الهحققة الىتيجة عىد أك الثبات كالبقاء

 لٍها. الهتكسط ىأخذ الهسافة لىفس اليديف كمتا كصكؿ عدـ حالة األكلىفي الهحاكلة
 سجيلالت : 

 سـ. بكحدة تسجل التي ٌي الهىجزة أفضل الىتيجة 
 
   

 

 

 
 

 : يكضح طريقة إجراء اختبار المركنة. 38الشكل رقـ

 
 االختبارات الفسيكلكجية :-1-7-1-2-3
 ديسمبر(Bangsbo ،1994) (Yo-Yo Intermittent)اختبار "يكيك تست بطريقة الفترية"  -1

 صفات االختبار:مكا 
تـ تطكير ٌذا االختبار هف طرؼ الدىهاركي الفسيكلكجي "يىس باىقسبك" ك ٌىاؾ إصداراف، هستكػ 

  )لمهبتدئيف كالهستكػ الهتقدـ(. 2ك  1
 20هساحة هف ثبلثة خطكط هىفصمة )باستخداـ األقهاع / األعبلـ( كها في الرسـ البياىي أسفمً؛ 

أ الهختبر خمف خط الكسط، كيبدأ بالىطبلؽ عىد سهاع هىبً هتر لمراحة البيىية. يبد 5هتر ك 
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الصكت. الهختبر يستدير ك يعكد إلى ىقطة البدء األكلى عىد سهاع صافرة الصكت الهسجمة. ٌىاؾ 
يابًا( فترة  يٍركؿ حكؿ هخركط ىٍاية هرة  /ثاىية  ركض 20راحة بيىية بعد كل ركضة )ذٌابًا كا 

(. إذا فشل العب لمعكدة إلى خط البداية في الكقت الهخصص أخرػ إلى ىقطة البداية )خط الكسط
الصكت العب يتمقى رسالة تحذير. فشل البلعب في االختبار إذا لـ يتهكف هف  CD التي كضعتٍا

المحاؽ بإشارة الحقة )صافرة هىبً الصكت الهسجمة(. يتـ تسجيل الىتيجة كعمى هسافة إجهالية 
ا الهسافة الهقطكعة أثىاء االخ  تبار قبل التكقف.قدٌر

  :أدكات المستخدمة 
 –شريط تسجيل االختبار يكيك تست  –جٍاز التىبيً الصكتي  –شريط قياس)ديكا هتر(  –أقهعً 

 كرقة تسجيل.
 

 :كيفية األداء 
يابا بيف  بعد إتباع تكجيٍات عبر هتابعة شريط التسجيل الصكت "يكيك" لبلعبيف تشغيل ذٌابا كا 

اع( هحاكلة التحضير لبلىطبلؽ قبل إشارة )تىبيً( هف القرص خطيف )الهشار إليٍا باألقه
زيادات تيرة بعد فترة. البلعبيف تمقي تحذيرا إذا لـ يكهل الهحاكلة في الكقت الهعيف.  .الهضغكط

في أعمى سرعة تشغيل كلً زيادات هختمفة في سرعة. الىتيجة الهختبر تعطي  2يبدأ اختبار هستكػ 
يككف غير قادر عمى هكاكبة تسجيل. اختبار هتقطعة يكيك عادة ها  الهسافة اإلجهالية قبل أف

  .2لهستكػ  6-20كبيف دقائق  1لهستكػ  2-10يستغرؽ ها بيف دقيقة 
 

 
 
 
 
  

 (Yo-Yo Intermittent: يكضح طريقة أداء اختبار يكيك تيست )39الشكل رقـ             
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 :NEVMIJANOVاختبار األداء -2
 قياس ىبض القمب. ار:الغرض مف االختب 
 :األدكات 
o .هيقاتي 
o .هضهار همعب العاب القكػ 
o .صافرة 
o 3 .شكاخص 
o .ديكاهتر 
 :مكاصفات األداء 

A                   15m           B                15m     C  

 
 NEVMIJANOV : يكضح بركتكككؿ اختبار األداء40شكل رقـ                                      

 

A .تعتبر ىقطة االىطبلؽ ك الكصكؿ 
 هتر. 15شكاخص الهسافة بيىٍـ  3يطبق االختبار في خط هستقيـ هحدد بػ 

 هتر باتباع هسار هعيف:  180عمى العداء جرؼ هسافة 
 

 AB    + BA    + AC   + CA + AC    + CA    + AB    + BA      
15m + 15m + 30m + 30m + 30m + 30m + 15m + 15m = 180m. 
 

 عىد الكصكؿ يجب تسجيل:
 هتر. 180الزهف الهحصل عميً عىد قطع هسافة  -
( هف f3(, ك الدقيقة الثالثة )f2(, ك عىد بداية الدقيقة الثاىية )f1ىبض القمب عىد الكصكؿ ) -

 P = temps x (f1 + f2 + f3)   بداية الراحة. الكفاءة تقاس حسب الهعادلة التالية: 

  : تكجييات 
 ل ٌي التي تىتج هف اكبر سرعة عدك ك أقل عدد ضربات قمب.أفضل سعة عه
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 االختبارات الميارية:-1-7-1-2-4
 اختبار القدرة الخاّصة في كرة القدـ)تكقيت العمل الدائري(:-1

 مف االختبار اليدؼ: 
في أحسف كقت ههكف ,كالذؼ يسهح  كالهىظهة،تقييـ الدكرة يتككف هف الهٍارات التقىية الهتسمسمة 

التقىية الهعتادة  الهٍاراتيستخدـ القدرة عمى  إتقاف  كتىفيذ  الذؼحساب لمتىسيق الهحدد  بكضع 
 الكرة، تهرير، استقباؿ كتسديد الكرة. ب الجرؼ بسرعة كبيرة. هثل: 

 األدكات المستعممة: 
 ٌذا االختبار يهكف أف يجرػ في صالة األلعاب الرياضية أك في همعب كرة القدـ.

 جٍزة .هساحة هستطيمة ه -
 . الهمعبجدار في أحدػ طرفي -

1لكحة  ( 1هتر  *3اهتار(.  -  
 هقعد.-
 كرات القدـ. 10 -

هخاريط.  10  -  
هيقاتي.    2 - 

 قياس طكؿ هزدكج.  1 -
 قفص  كرة اليد. -

.أعضاء فريق العهل   2- 
 بطاقة جهع الىتائج.  -

 :إجراءات االختبار 
إذا أجرؼ خارجا، ،خداـ األحذية هف ىكع "تىس" إذا تـ االختبار في قاعة كرة القدـ، يجب است

الهخطط. بعد كل تسديدة،  فياستعهل أحذية كرة القدـ .لتحقيق التهرير ، كفقا لمهؤشرات الهقدهة 
تتـ استعادة الكرة كالقياـ بستة دكرات تقىية إلى اليسار. بعد التكقف لهدة خهسة عشر دقيقة, يتـ 

.  "تهرير كذٌاب" رقـ "أربعة" يتحقق بهساعدة الذؼ يهرر الكرة القياـ بست دكرات تقىية إلى اليهيف
 . بشكل هتىاكبفي الهىطقة رقـ"ستة".لعدـ تضييع الكقت, يجرػ االختبار هف طرؼ فريقيف 

 :اخذ القياسات 
 يتـ اختيار األفضل هف الجاىبيف, ٌذا يعىي ستة دكرات تقىية إلى اليسار كستة إلى اليهيف. 

 عياريف:التقييـ هستهد هف ه
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 الهدة اإلجهالية لستة دكرات تقىية هتسمسمة كبالتالي تزداد العقكبات التالية.  (1
 +ثاىيتيف لتسديدة ضائعة. 
 +ثاىية لتسديدة عمى العهكد.

 الهدة اإلجهالية السابقة,  الزيادة أك العقكبة كفقا لمهستكػ الهٍارة التقىية عمى الىحك التالي:
 :كيفية التنفيذ 

-2ثا.   *  ههتاز = 
 *جيد )خطأ صغير( =  -1ثا. 

  *هتكسط =   0ثا. 
  * ضياع الكرة  =  +1ثا. 
  *ضعيفة جدا =  +2ثا. 

 
 :اإلعداد قبل االختبار 

بعد التفسيرات الدقيقة كاإليضاحات, يجب تخصيص عشرة دقائق لمتدريب هعتهديف عمى تهرير 
 الكرة بالقدـ. 

 
 
 
 بار القدرة الخاّصة في كرة القدـ ) تكقيت العمل الدائري(: يمثل اخت41الشكل رقـ                 
 
  (50، صفحة 2007)مكفق اسعد محمكد،  اختبار التحكـ بالكرة في اليكاء:-2

 :اليدؼ مف االختبار 
 تقييـ اإلحساس بالكرة كالسيطرة عميٍا.

  :األدكات الالزمة 
  كرة قدـ، هيقاتي.

 راءات: اإلج 
يقـك البلعب برفع الكرة بإحدػ القدهيف عف األرض، كالتحكـ بٍا في الٍكاء باستخداـ القدهيف  -1

أك الفخذيف أك الرأس أك بأؼ جزء قاىكىي هف أجزاء الجسـ كاالحتفاظ بٍا ألطكؿ كقت ههكف بعيدا 
 عف األرض.
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 ي عىدها تمهس الكرة األرض.يحتسب الزهف عىدها يبدأ البلعب في رفع الكرة في الٍكاء كيىتٍ -2
 يقـك البلعب بثبلث هحاكالت هتتالية. -3
 درجة البلعب ٌي الزهف الكمي الذؼ يستغرقً في الهحاكالت الثبلث. -4

 
 : يمثل اختبار التحكـ بالكرة فاليكاء.42الشكل رقـ 

  (52، صفحة 2007محمكد، )مكفق اسعد  اختبار قطع الكرة مف المنافس:-3 
  : اليدؼ مف االختبار 

 قياس القدرة كالهٍارة في إبعاد الكرة عف الهىافس.
 :اإلجراءات 
  ـ.14يرسـ خطاف هتكازياف بيىٍها هسافة 
 ـ.14ب( هكاجٍيف في هىتصف هىطقة  -يقف البلعباف )ا 
  تككف الكرة هع يقـك أحد البلعبيف كليكف البلعب )ب( بأداء االختبار، كفي ٌذي الحالة

 البلعب األخر.
  عىدها يعطي الحكـ إشارة البدء يحاكؿ البلعب )أ( الهركر بالكرة هف البلعب )ب( الذؼ

 ـ.14يحاكؿ قطع الكرة هف البلعب )أ(، كالسير لؤلهاـ الجتياز خط هىطقة 
  :تعميمات االختبار 
 ىها تطبق ال طرؽ الفىية الهستخدهة ههىكع ركل الكرة بالقدـ إلبعادٌا بعيدا عف الهىافس، كا 

 في كرة القدـ.
 .يهكف استخداـ كمتا القدهيف لقطع الكرة 
 .يجب إتباع الطرؽ القاىكىية في الٍجكـ 
 .تعطى خهس هحاكالت هتتالية 
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 :احتساب الدرجات 
 - يهىح البلعب )ب( درجتاف عف كل هحاكلة صحيحة يستطيع فيٍا قطع الكرة هف الهىافس

 الجاىب.كالتقدـ بٍا لؤلهاـ حتى خط 
  اليهىح البلعب )ب( أؼ درجات إذا فشل في قطع الكرة كالسيطرة عميٍا خبلؿ هىطقة اؿ

 ـ.14
 .ا قاىكف المعبة  اليهىح البلعب )ب( أؼ درجات إذا حدثت هىً أخطاء ال يقٌر
  :درجات. 10الدرجة الىٍائية لبلختبار ٌي 

 
 : يمثل اختبار قطع الكرة مف المنافس. 43شكل رقـ

 
 (60، صفحة 2007)مكفق اسعد محمكد،  المناكلة المرتدة:اختبار -4

 ىدؼ االختبار:
 قياس دقة الهىاكالت القصيرة. 

 األدكات المستخدمة:
 ، شريط قياس.2ثبلث كرات قدـ قاىكىية، ساعة تكقيت، هسطبة أك هقعد سكيدؼ عدد 
 

 إجراءات االختبار:
سـ، 120سـ(، يكضع هقعداف سكيدياف طكؿ كل هىٍها 150هحيط ىصف دائرة )تكضع الكرة عمى 

ـ هف هىتصف الهقعد، كالهقعداف السكيدياف يبعداف عف 8بحيث يبعد بعضٍها عف اآلخر هسافة 
ـ أيضا، كعىد اإليعاز يبدأ البلعب بضرب الكرة باتجاي ارتداد الكرة عف 8هركز الدائرة بهسافة 

كذا يستهر بالتىاكب الهقعد كيدحرجٍا إلى ال دائرة، ثـ يضرب بالقدـ األخرػ إلى الهقعد الثاىي، ٌك
 ثاىية. 30إلى حد اىتٍاء كقت االختبار 
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 طريقة التسجيل:
 10  هرات ىاجحة. 5درجات لكل 
  7  هرات ىاجحة. 4درجات لكل 
 3  هرات ىاجحة. 3درجات لكل 
 1  هرات ىاجحة. 1درجات لكل 

 
ـ 8  

 
  

 

  ـ8       
 : يمثل اختبار المناكلة المرتدة. 44لشكل رقـا

 (.2005دقة التصكيب: )مالينا كمسا،   اختبار-5
 ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس دقة التصكيب بكأل القدميف )يمنى كيسرى(.

 2أجزاء، جزئيف هحكرييف ) 06هتر هف الٍدؼ، كالٍدؼ هجزغ إلى  20يقف البلعب عمى بعد 
لكل  05اط لمجزء السفمي(. تهىح عشر تسديدات هتتالية لكل العب )ىق 03ىقطة لمجزء العمكؼ ك

)كل الكرات خارج الٍدؼ(. األجزاء في الجاىب تبعد ب  0قدـ(، كيحتسب عدد الىقاط الهسجمة هف 
 هتر عف األرض. 1.5هتر عف العهكد العهكدؼ لمهرهى لكل جاىب كبارتفاع  1.5

 
 : يمثل اختبار دقة التصكيب 45الشكل رقـ

02مسطبة  01مسطبة    
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 (256،صفحة 1994)إبراىيـ،  : اختبار ضرب الكرة بالرجل إلى أبعد مسافة ممكنة-6
  ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس قكة ضرب الكرة بالرجل إلى أبعد مسافة.

ا ) (ـ هف هركز الدائرة يرسـ خط البدء تكضع 3(ـ كعمى بعد )1كصف األداء: دائرة ىصف قطٌر
بالتقدـ جريا لضرب الكرة بالقدـ الهفضمة إلى أبعد هسافة ، الكرة عمى هركز الدائرة كيقكـ البلعب 

 يؤدؼ البلعب ثبلث هحاكالت.
تسجل الهسافة هف هركز الدائرة حتى ىقطة سقكط الكرة، ك تحتسب لبلعب  طريقة التسجيل: 

 أفضل هحاكلة.                                                
 

   
  

 ضرب الكرة بالرجل إلى أبعد مسافة ممكنة : يمثل اختبار 46الشكل رقـ
 

 (.144صفحة 1997عبد الحق، )الربيعي كاختبار ضرب الكرة بالرأس إلى ابعد مسافة ممكنة. -7

 ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس قكة ضرب الكرة بالرأس إلى ابعد مسافة. 
لكرة عاليا ثـ يقـك يقف البلعب خمف خط البدء هاسكا الكرة كعىد اإلشارة يرهي ا كصف األداء :

 بضربٍا بالجبٍة ألبعد هسافة ههكىة إلى األهاـ كتعطى لً ثبلث هحاكالت.
 تحتسب أفضل هحاكلة يسجمٍا البلعب.    طريقة التسجيل:

 
 : ضرب الكرة بالرأس ألبعد مسافة ممكنة 47الشكل رقـ

 
 



 منيج البحث كاجراءاتو الميدانية                                    الفصل الثاني  

 

 
208 

 

 

 

 16و

 (46، صفحة 2007د محمكد، )مكفق اسع اختبار تيديف الكرات:-8
  اليدؼ مف االختبار:
 قياس دقة التٍديف.
  األدكات المستعممة:

 (.46رقـ ) لسبع كرات قدـ، كشاخص، حبل، هرهى هقسـ إلى هىاطق هحددة كها في شك
 طريقة األداء:

( كرات في هىطقة الجزاء، يبدأ البلعب بالركض هف خمف الشاخص الهكجكد عمى قكس 7تكزع ) 
كذا الجز  اء باتجاي الكرة األكلى، فيٍدؼ كيعكد لمدكراف حكؿ الشاخص، ثـ يتكجً لمكرة الثاىية...ٌك

هع الكرات كمٍا، كيككف التٍديف أعمى هف هستكػ األرض، كلبلعب الحرية باختيار أؼ قدـ، عمى 
 أف يتـ األداء هف كضع الركض.

  طريقة التسجيل:
ٍا البلعب هف تٍديف الكرات السبعة كعمى الىحك تحسب الدرجة بهجهكع الدرجات التي يحصل عمي

 التالي:
 ( 2، 1( درجات إذا دخمت الكرة في هىطقتيف الهحددتيف )3يهىح البلعب .) 
 ( 3يهىح البلعب درجة كاحدة إذا دخمت الكرة في الهىطقة الهحددة.) 
 .يهىح البلعب صفرا إذا خرجت الكرة عف ايطار الهرهى 
 رضة أك العهكد، كلـ تدخل تحسب لبلعب درجة تمؾ الهىطقة في حالة ارتطاـ الكرة بالعا

 الهحددة التي ارتطهت بٍا الكرة.

1 

 

 
 
 
 
 

 : يمثل اختبار تيديف الكرات. 48الشكل رقـ

3                 2                1 
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 كصف البطارية الثانية:-1-7-1-3
 عرض بطارية االختبارات الخاّصة بالمقارنة مع مياجميف الفريق الكطني:-1-7-1-3-1
 االختبارات البدنية:-1-7-1-3-2
 )متر(. 20-60اختبار السرعة -1

 :اليدؼ مف االختبار                                 
 لتقييـ القدرة عمى البدء بطريقة "اىفجارية" كالحفاظ عمى السرعة القصكػ.        

خل الهمعب ، عبلقتً هع كرة القدـ عمى أعمى هستكػ بغض الىظر  عف اختبلؼ هراكز البلعب دا
كل  التحركات في الخطط الٍجكهية ك الدفاعية عمى حد سكاء .ك التي يجب أف تتحقق هع أقصى 

 هترا كأكثر هف ذلؾ ٌذي السرعة تظٍر خبلؿ الهباراة بطريقتيف: 30إلى  5سرعة عمى هسافة هف 
  .إها بطريقة اىفجارية أثىاء االىطبلؽ كالتغمب عمى الخصـ 
 طكيمة, لتجىب خطر الٍجـك الهضاد أك الفكز في الهكاجٍات  أك هع سرعة عمى هسافات

الفردية عمى هسافة أطكؿ أك أقصر. ٌذي االختبارات تسمط الضكء عمى عدة خصائص 
 فسيكلكجية كتشريحية. 

 .طبيعة التىسيق العصبي الحركي 
  .االىقباض كاالسترخاء لهجهكعة العضبلت في هختمف التحركات 
   التهدد احتفاظ العضبلت  لمفكسفاجيف الضركرؼ لتطكير عهميتي قكة   التعبئة العضبلت ك

 . كالتقمص
   .الهركىة كاالهتثاؿ العضمي 
 :األدكات المستخدمة 

o  .هسار هستقر 
o .ساعتيف تكقيت أك هجهكعة الخبليا الكٍركضكئية 
o  .بطاقة جهع الىتائج 
o 3  .هقيهيف 
o   يحفع)يسجل( الىتائج . 1هيقاتيف ك 
o 10 .هخاريط 

     متر الخاص  60ك  20: يكضح اختبار السرعة 49شكل رقـ                                     
 بالعبي كرة القدـ.
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 :البركتكككؿ 
البلعب يقف خمف خط االىطبلؽ، الركبتيف هثىيتيف. كقت  رفع الهيقاتيف الذراع ٌذا يعىي أف يككىكا 

يهكىً أف يبدأ هتى  يشاء.ساعة التكقيت جاٌزيف أك الخبليا  الكٍركضكئية تـ تعييىٍا في الصفر .
يتـ تفعيمٍا عىدها  القدـ الخمفية  لمهتسابق تترؾ األرضية أك عىدها شعاع الخمية الكٍركضكئية يقع 

 عىد االىطبلؽ, كيىقطع  هف طرؼ البلعب الهقيـ .تتكقف عىدها قطع الهتسابق خط الكصكؿ. 
 ائق هف الكقت الفاصل.االختبار يتكرر لمهرة الثاىية في أقل هف خهس دق

 :اخذ القياسات 
 هترا.  60ك  50ـ ,  30ـ, 10ثاىية. ىسجل األداء في      1/100الهدة قدرت بهقياس 

 :اإلعداد قبل االختبار 
الىجاز االختبار حيث يتـ القياـ بإحهاء العضبلت باالعتهاد  إعداد ضركرؼ هضبكطليس ٌىاؾ  

 ك السباقات القصيرة السريعة. عمى االىحىاء ك اهتداد األطراؼ السفمية 
 اختبار تقييـ قكة األعضاء السفمية: اختبار القفز العمكدي:-2 

 :اليدؼ مف االختبار 
القكة العضمية لؤلعضاء السفمية ال تزاؿ تسهى "القكة االىفجارية "هف قبل الهدربيف ك التي تهثل 

ا في كحدة زهىية.   أقصى قدر هف القكة التي يىبغي تطكيٌر
 مع كرة القدـ عالية المستكى: عالقتو 

بغض الىظر عف هختمف هراكز المعب ، هف الضركرؼ في كثير هف إجراءات المعبة , خاصة فيها 
يتعمق  باالىطبلقات السريعة ك التغمب عمى الخصـ في الهكاجٍات الهباشرة ، التٍديف ،تىفيذ 

 لهباراة الكاحدة(.في الهتكسط في ا 154تهريرات طكيمة ، أك القفز العهكدؼ .)حكالي 
 :األدكات المستخدمة 

o .سطح هستكؼ 
o  سـ هف السهؾ الذؼ يتـ عميٍا رسـ شكميف هف  2هتر ك  1×  1لكحة خشبية هف

 سـ.   10األقداـ الهكضكعة بالتكازؼ في كسط الهربع 
o  فتحة )ثقب(  بالضبط في كسط المكحة كهجٍز بىظاـ يسهح لشريط القياس

 باالىزالؽ في حالة التكقف. 
o ريط القياس هثبت عمى هحيط الحزاـ. ش 
o  .هقيـ 
o .كرقة خبلصة الىتائج 
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 :تثبيت المعدات 
الحزاـ الهكضكع أيف تـ تثبيت شريط القياس بإحكاـ  حكؿ خصر البلعب ك تحقق هف أف الحزاـ ال 

 يتحرؾ عىد القفز. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لعمكدي:: يكضح اختبار تقييـ قكة األعضاء السفمية: اختبار القفز ا 50الشكل رقـ

 بركتكككؿ: 
يتـ إجراء االختبار عمى البلعب حافي القدهيف,كاضعا  قدهيً في األشكاؿ الهقدهة لٍذا الغرض، 

درجة( ، يجب كضع اليديف في الجزء  90شريط القياس يككف هشدكد, بعد  ثىي الركبتيف حكالي ) 
إبراز الذراعيف إلى السفمي كالخمفي هف الجسـ ، البلعب يقفز عمى أعمى هستكػ ههكف هف خبلؿ 

يجب أف يؤدػ عف اهتداد األهاـ ، كلكف ليس إلى األعمى: هثمها يؤدؼ "رأسية" كرة القدـ ,القفز 
 كاهل لؤلعضاء السفمية كاألرجل يتـ ذلؾ لثبلث هرات هتتالية.

 :اخذ القياسات 
o .قبل القفز ، ضع)شد( شريط القياس 
o بلؿ القفز. ضع هرة أخرػ شريط القياس كقـ بعد القفز ، قـ بقراءة القياس الهتحصل عمي هف خ

قراءة القياس كاقفا. خبلؿ القراءتيف يجب عمى  البلعب الكقكؼ بشكل هستقيـ ك عدـ هحاكلتً 
 قراءة القياسات التي تـ الحصكؿ عميٍا بىفسً. سجل القياسيف ,قارف كجد أفضل قفزة. 

 :اإلعداد قبل االختبار 
اهىح خهسة دقائق هف التدريب ك اإلحهاء هعتهدا عمى  بعد التفسيرات الدقيقة كاإليضاحات,

 االىكهاش كاالسترخاء لؤلطراؼ السفمية تجىب أؼ حادث.
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 اختبار تقييـ قدرة تحمل العضالت السفمية:-3
 :اليدؼ مف االختبار 

التىسيق" ، في اختبارات "قكة -"قكة التىسيق "ٌي ىتيجة ىفس الهبادغ التي تـ تحديدٌا سابقا "سرعة
ىسيق" ، أك عمى كجً التحديد في ٌذا االختبار: هركىة العضبلت ، تعتهد عمى الطاقة الهخزىة الت

 هف  الهككىات )الميف العضمي كاألكتار( , غالبا ها تعرؼ بأىٍا " الطاقة الحرة".
 :األدكات المستخدمة 

o  )سطح هستكؼ )عمى سبيل الهثاؿ الهسار في الكثب الطكيل 
o 1. هقياس هزدكج 
o باؿ في ىٍاية القفز.بساط استق 
o 1  .بطاقة تسجيل الىتائج 

 :كصف االختبار 
يعد التأٌب لهسافة هتريف, يقكـ البلعب بتىفيذ خهس قفزات هتتالية بالدفع إلى أقصى بالطرؼ 

 السفمي عمى األرض. آخر خهس قفزات يككف بالكصكؿ بكمتا القدهيف. 
 يهكف تقسيـ االختبار عمى  الىحك التالي:

 القدهيف. االىطبلؽ بكبل 
  .أكؿ قفزة برجل كاحدة 
 .  ثـ ثبلث قفزات ك أخيرا الكصكؿ بكبل القدهيف عمى بساط االستقباؿ 
 : اخذ القياسات كتسجيل النتائج 

األداء الهسجل عمى البطاقة يعتبر األفضل هف بيف االختبارات الثبلثة. يتـ قياسً بسىتيهتر األقرب 
 ؽ. إلى أصابع القدهيف عمى  هستكػ خط االىطبل

 :اإلعداد قبل االختبار 
ٌذا االختيار يتطمب التدريب الذؼ يجب أف يكتهل في خهس دقائق. كها اىً يجب التركيز عمى 

 األطراؼ السفمية)كمتا الرجميف( خبلؿ الخطكة األخيرة. 
 

 
 
 

 : يكضح اختبار تقييـ قدرة تنسيق العضالت السفمية51الشكل رقـ 
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 اختبار تقييـ المركنة:-4
 مف االختبار اليدؼ: 

يهكف تعريف الهركىة  بأىٍا السعة القصكػ لمعديد هف الهفاصل التي تتدخل هباشرة في تحقيق 
 األداء الفىي في كرة القدـ, كلكىٍا تساعد إلى حد كبير في زيادة الكفاءة كالفعالية. 

 :عالقتيا مع كرة القدـ 
: )العبي خط الكسط كحراس يحكـ الهدربيف عمى أىٍا ضركرية ال غىى عىٍا في بعض الهكاقف

ي تسهح بتجىب الحكادث العضمية كالهفصمية.أثىاء القياـ بعدة هٍاـ حركية,هثل  الهرهى (.ٌك
 :الهراكغة, هحاكلة استرجاع الكرة   ...الخ. 

 :األدكات المستخدمة 
o  (40هسطرة هسطحة .)سـ 
o  >سـ هف األرض.)فكؽ هقعد(. 30سطح أفقي يقع عمى ارتفاع 
o بت عميٍا الهسطرة)شريط الصق(.حافة عهكدية تث 
o  .كرقة جهع الىتائج 
o  .هقيـ كاحد يكفي 
 :كصف االختبار 

ك حافي القدهيف.  يتـ االختبار عمى  البلعب ٌك
 5كضعية االىطبلؽ:  يقف عمى الهقعد, تقع أطراؼ أصابع القدـ عمى جاىب حافة الهقعد )حكالي 

اض اليديف إلى األسفل ككضعٍها عمى سـ(.كتكضع الهسطرة بيىٍها. االختبار يحتكؼ عمى اىخف
 سـ. 10الهسطرة. هف دكف حركة األعضاء السفمية تبقى هشدكدة. ابتعاد القدهيف هسافة

 : اخذ القياسات كتسجيل النتائج 
الىتائج تسجل لبلعب هحافع عمى يديً هشدكدتيف لؤلسفل حكالي ثبلث دقائق يأخذ أفضل قياس 

  .هف الهحاكلتيف
 ار :اإلعداد قبل االختب 

بعد التفسيرات الدقيقة كاإليضاحات, اهىح خهسة دقائق هف التدريب كاإلحهاء هعتهدا عمى 
 االىكهاش كاالسترخاء لؤلطراؼ السفمية تجىب أؼ حادث. 
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 : يكضح اختبار تقييـ المركنة.52الشكل رقـ                                 

 
 االختبارات الفسيكلكجية:-1-7-1-3-3
 (.  AMV 2xV ,xam)اختبار تقييـ القكة اليكائية القصكى " نافات" -1

 :اليدؼ مف االختبار 
 AMV 2xV ,xam يٍدؼ االختبار إلى تقدير هستٍمؾ األقصى األكسجيىي كالسرعة الٍكائية القصكػ.

 :األدكات المستخدمة 
o  .هقياس طكؿ )ديكاهتر( هزدكج 
o  .هسجل الصكت 
o  هتر. 20سطح هستكؼ هعيف عميً خطاف هتكازياف عمى 
o  .صفارة 
o  .هقيـ 
o  .كرقة جهع الىتائج 

 :البركتكككؿ 
ك يتككف هف  20تتمخص إجراءاتً في الجرؼ بسرعة هقىىة بيف ىقطتيف يفصل بيىٍها  هتر، ٌك

 اكـ/س 8،5هجهكعة هراحل، هدة كل هرحمة دقيقتيف، كتبدأ سرعة الجرؼ في الهرحمة األكلى عىد 
حيث يتـ ضبط إيقاع سرعة  كـ/سا في كل دقيقة حتى الكصكؿ إلى التعب. 0،5تزداد بهقدار 

الجرؼ هف خبلؿ شريط تسجيل يصدر صكتا ذا ىغهة قصيرة يىبغي أف يككف الهفحكص عىد 
سهاعٍا قد كصل إلى أحد طرفي هسافة العشريف هتر، كثاىي ىغهة يككف قد كصل إلى الطرؼ 

لصكت إلى ىغهة طكيمة عىد اىتٍاء هرحمة كدخكؿ الهرحمة التالية، كيىتٍي اآلخر هىٍا، كيتغير ا
 .االختبار عىدها ال يستطيع الهفحكص الهحافظة عمى إيقاع سرعة الجرؼ كهجاراة الىغهة
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 متر. 20: يمثل اختبار نافات  53الشكل رقـ
 :طريقة استخراج النتائج 
  فىتحصل عمى الهسافة الهقطكعة. 20ي ب عدد هرات الذٌاب ك الرجكع ثـ تضرب فتحس

 تهىح لكل العب هحاكلة كاحدة.  :مالحظة

 االختبارات الميارية:-1-7-1-3-4
 متر مع التسديد( 30اختبار المراقبة كالتحكـ بالكرة ) تنطيط -1

 :اليدؼ مف االختبار 
ك كرة القدـ الحديثة  االختبار يٍدؼ إلى تقييـ قدرة التىسيق بيف الجسـ كالكرة  في السباقات السريعة

 هتر 30تعتهد كثيرا عمى براعة ك إتقاف العديد هف التقىيات كسرعة التىفيذ العالية لقطع الهسافة 
 بسرعة, 

يهثل تسمسل تقىي أك هجهكعة هف التهاريف الهتسمسمة ك يسهح بالتحقق هف الهستكػ التقىي 
 كالتىسيق لدػ البلعبيف.

 :أنكاع التقييـ  
 التسديد.  سرعة التىفيذ، القدرة عمى التحكـ في الكرة،

 :األدكات المستخدمة 
o 4 .هخاريط 
o 2 .)كرات) كحد أدىى 
o  .هيقاتي 
o .ساعة تكقيت 
o  هقياس طكؿ

 هزدكج)ديكاهتر(.
o كرقة جهع الىتائج.                          

  متر مع التسديد(  30يط : يكضح اختبار المراقبة كالتحكـ بالكرة ) تنط 54الشكل رقـ                          
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 :البركتكككؿ 
هتر( البلعب يرفع الكرة كيقكـ بتىطيط عمى  هسافة (46.5الكرة عمى األرض عمى  خط االىطبلؽ 

هتر يستعهل كل أجزاء الجسـ دكف سقكط الكرة بأقصى سرعة ههكىة يقف البلعب في حدكد 6/30
لبلعب يقذؼ الكرة في الٍكاء ىحك الهرهى,إذا سقطت الكرة عمى األرض, هتر. ا 16،5خط 

 الهحاكلة تمغى. 
 :اإلعداد قبل االختبار 

. كها اىً هف الههكف  لبلحهاءبعد التفسيرات الدقيقة كاإليضاحات ,يجب تخصيص عشرة دقائق  
 أف يككف ٌىاؾ اختبار قبمي كيهكف أف يحسب إذا كاىت ىتيجتً ايجابية. 

 متر( 35بار دقة التسديد ) ضرب الكرة اخت-2
 :اليدؼ مف االختبار 

القدرة التي تساكؼ ىتاج القكة، كالسرعة ٌي الجكدة التي تتجمى في العديد هف الفرص في كرة القدـ: 
االىطبلؽ السريع, القفز العهكدؼ، التهرير الطكيل ك التسديدة عمى الهرهى,  القكة ترتبط بالدقة التي 

 لهرهى هف التقاط الكرة.ال تهكف حارس ا
الٍدؼ هف االختبار ٌك تقييـ قدرة البلعب عمى إدهاج "القكة كالدقة" في هٍهة العبي كرة القدـ عمى 

 خطكط البلعب الدفاع كالٍجكـ بصفة خاّصة. 
 

 :األدكات المستخدمة 
o .عهكد 
o  .حبل 
o . رباط هطاطي هها يسهح بفصل الهرهى  إلى جزئيف هتساكييف 
o 6 .هخاريط 
o 5ت. كرا 
o .)هقياس طكؿ هزدكج)ديكاهتر 
o .بطاقة جهع الىتائج 
 :تثبيت أدكات االختبار 

تقسيـ الهرهى إلى ىصفيف بكاسطة الحبل,  الهطاط أك العهكد. قياس الهسافة يككف حسب سف  
 البلعب الهراد تقييهً:

o 10  :أهتار. 10/9 سىكات 
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o 12  : هتر. 12/11سىة 
o 14  :هتر. 14/13سىة 
o 16   : ر.هت 16/15 سىة 
o 18  : هتر. 18/17 سىة 

 البركتكككؿ:
اىطبلؽ الكرة بالقدـ, البلعب يدفع الكرة حكالي ستة أهتار, كيقذؼ أقكػ ركمة ههكىة في هىتصف 
الهرهى الهقابل لههري. يقكـ بذلؾ في الههرات األربعة األخرػ دكف ضغط. بعد اإلعادة لخهس 

داؼ هف ىفس الجٍة,  تقدـ خهس دقائق هف الراحة الت اهة قبل البدء في الهحاكلة هف الجٍة ٌأ
 األخرػ.

 اخذ القياسات:
 فقط التسديدات القكية الهسجمة في الٍدؼ ٌي هف تؤخذ بعيف االعتبار.

 
 
 
 
 

                
 متر( 35: يكضح اختبار دقة التسديد ) ضرب الكرة  55الشكل رقـ                   
 
 رعة، رشاقة، قكة، دقة(:اختبار التحكـ التقني في الكرة ) س-3

 :اليدؼ مف االختبار 
ٌذا االختبار يٍدؼ إلى تقييـ العىاصر التقىية: التحكـ في الكرة ك السيطرة عميٍا, التسديد القكؼ 
ىاؾ أيضا عىاصر تقىية أخرػ هٍهة هثل:التىسيق,قكة السرعة كالدقة التي يهكف تقييهٍا.  كالدقيق.ٌك

 األدكات المستخدمة: 
o قفص كرة القدـ. 
o .رباط هطاطي 
o 4  .هخاريط 
o 5.كرات 
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o .)هقياس طكؿ هزدكج)ديكاهتر 
o .ساعة تكقيت 
o  .هقيـ  كثبلث هساعديف 
o .بطاقة جهع الىتائج 
 :تثبيت المعدات 

 تقسـ الهرهى إلى ىصفيف بكاسطة الحبل,  . قياس الهسافة يككف حسب سف البلعب الهراد تقييهً: 
o 10  :أهتار. 10/9 سىكات 
o 12  : هتر. 12/11سىة 
o 14  :هتر. 14/13سىة 
o 16   : هتر. 16/15 سىة 
o 18  : هتر 18/17 سىة 
 البركتكككؿ: 

في البداية االختبار يقف الهختبر أهاـ الهرهى عمى بعد هتريف خارج هربع .يتـ كضع خط خبلؿ 
عىد الخركج هف التعرج, يقذؼ الكرة .ستة أهتار هف زاكية الهربع، يىطمق البلعب بالكرة هتعرجا 

  ىحك الٍدؼ.
 الخركج لميسار:قذؼ الكرة بالقدـ اليهىى لمجٍة اليسرػ لمهرهى .-
 الخركج لميهيف:قذؼ الكرة بالقدـ اليسرػ لمجٍة اليهىى لمهرهى .-

 :اخذ القياسات 
خهسة هحاكالت أجريت عمى اختبلؼ القدهيف )يهىى، يسرػ(. يتـ تشغيل ساعة التكقيت عىد 

الٍدؼ، األٌداؼ الهسجمة عمى أحسف جٍة في  اىطبلؽ الكرة ك تتكقف عىد كصكؿ الكرة لخط
 الهرهى ٌي هف تحسب.

 :اإلعداد قبل االختبار 
بعد التفسيرات الدقيقة كاإليضاحات ,يجب تخصيص عشرة دقائق  لمتدريب . يجب إجراء االختبار 

 هرتيف عمى األقل لكل جاىب قبل بد ء االختبار الفعمي.
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 ـ)تكقيت العمل الدائري(:اختبار القدرة الخاّصة في كرة القد-4
 مف االختبار اليدؼ: 

في أحسف كقت ههكف ,كالذؼ يسهح  كالهىظهة،تقييـ الدكرة يتككف هف الهٍارات التقىية الهتسمسمة 
التقىية الهعتادة  الهٍاراتيستخدـ القدرة عمى  إتقاف  كتىفيذ  الذؼبكضع  حساب لمتىسيق الهحدد 

 ير، استقباؿ كتسديد الكرة. الكرة، تهر ب الجرؼ بسرعة كبيرة. هثل: 
 األدكات المستعممة: 

 ٌذا االختبار يهكف أف يجرػ في صالة األلعاب الرياضية أك في همعب كرة القدـ.
 هساحة هستطيمة هجٍزة . -
 . الهمعبجدار في أحدػ طرفي -

1لكحة  ( 1هتر  *3اهتار(.  -  
 هقعد.-
 كرات القدـ. 10 -

هخاريط.  10  -  
هيقاتي.    2 - 

 اس طكؿ هزدكج. قي 1 -
 قفص  كرة اليد. -

.أعضاء فريق العهل   2- 
 بطاقة جهع الىتائج.  -

 :إجراءات االختبار 
إذا أجرؼ خارجا، ،إذا تـ االختبار في قاعة كرة القدـ، يجب استخداـ األحذية هف ىكع "تىس" 

كل تسديدة،  الهخطط. بعد فياستعهل أحذية كرة القدـ .لتحقيق التهرير ، كفقا لمهؤشرات الهقدهة 
تتـ استعادة الكرة كالقياـ بستة دكرات تقىية إلى اليسار. بعد التكقف لهدة خهسة عشر دقيقة, يتـ 
القياـ بست دكرات تقىية إلى اليهيف.  "تهرير كذٌاب" رقـ "أربعة" يتحقق بهساعدة الذؼ يهرر الكرة 

 . بشكل هتىاكبيقيف في الهىطقة رقـ"ستة".لعدـ تضييع الكقت, يجرػ االختبار هف طرؼ فر 
 :اخذ القياسات 

 يتـ اختيار األفضل هف الجاىبيف, ٌذا يعىي ستة دكرات تقىية إلى اليسار كستة إلى اليهيف. 
 التقييـ هستهد هف هعياريف:

 الهدة اإلجهالية لستة دكرات تقىية هتسمسمة كبالتالي تزداد العقكبات التالية.  (2
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 +ثاىيتيف لتسديدة ضائعة. 
 دة عمى العهكد.+ثاىية لتسدي

 الهدة اإلجهالية السابقة,  الزيادة أك العقكبة كفقا لمهستكػ الهٍارة التقىية عمى الىحك التالي:
 :كيفية التنفيذ 

 * ههتاز =  -2ثا. 
 *جيد )خطأ صغير( =  -1ثا. 

  *هتكسط =   0ثا. 
  * ضياع الكرة  =  +1ثا. 
  *ضعيفة جدا =  +2ثا. 

 :اإلعداد قبل االختبار 
التفسيرات الدقيقة كاإليضاحات, يجب تخصيص عشرة دقائق لمتدريب هعتهديف عمى تهرير  بعد

 الكرة بالقدـ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : يمثل اختبار القدرة الخاّصة في كرة القدـ ) تكقيت العمل الدائري(56الشكل رقـ 
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 صعكبات البحث:-1-8

ة إذا كاف ٌذا األخير تجسدي كل عهل هىٍجي كهىظـ ال يخمك هف العراقيل كالصعكبات خاّص 
هعاهمة هيداىية هع هجتهع كعيىة الدراسة، كلقد كاجٍتىا عّدة صعكبات أثىاء اىجاز ٌذا العهل 

ا فيها يمي : ا ىحاكؿ ذكٌر  الهتكاضع اختمفت هصادٌر

صعكبة االتصاؿ هع الهدربيف كالهختصيف في هجاؿ كرة القدـ ىظرا الرتباطاتٍـ الشخصية  -
 كالعهمية.

هراجع الحديثة الخاصة بهجهكعة االختبارات عمى اختبلؼ القدرات البدىية قمة ال -
 الفسيكلكجية ككذا الهٍارية التقىية.

عدـ الحصكؿ عمى بعض االستهارات التي تـ تقديهٍا لبعض الهدربيف عمى هستكػ الفرؽ  -
 ك كالتربصات الهقاهة هف طرؼ االتحادية الجزائرية لكرة القدـ.

 هف أصعب الهراحل التي صادفت الباحث خبلؿ إجراء البحث.التعاهل هع الىكادؼ  -
عدـ الجدية في التعاهل هع الفرؽ ذلؾ ها أدػ إلى غياب البلعبيف خبلؿ الحصص  -

 التدريبية.
صعكبة العهل هع بعض الىكادؼ أدػ إلى المجكء إلى بعض الهساعدات هف بعض  -

هف الهفركض أف يتحكـ  األطراؼ، ٌذا ها جعل الهدربكف يتحكهكف في بعض األهكر التي
 فيٍا الباحث.

ىدرة الدراسات التي تىاكؿ خط الٍجكـ ككيفية اختيار كتكجيً البلعبيف ٌذا ها جعل بعض  -
 األشياء غاهضة هبٍهة في طريقة التعاهل الىظرؼ كالهيداىي.
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 خاتمة الفصل : 

لهٍاجهيف عمى حسب يقصد بالتكجيً في ٌذا البحث الهتكاضع أساسا إلى اختيار أفضل البلعبيف ا
ذا ىتيجة اختبلؼ القدرات كاالستعدادات كفي ٌذا الشأف  الخصائص التي تهيز كرة القدـ الحديثة ٌك

يذكر دمحم صبحي حساىيف " يختمف األفراد فيها بيىٍـ هف حيث القدرات العقمية كالهقاييس الجسهية 
ىدها ىحاكؿ أف ىفسر ٌذي كاالستعدادات كالهيكؿ كاالتجاٌات كالقدرة عمى األداء البدىي كع

 االختبلفات كىقيسٍا كىصىفٍا فإىىا بذلؾ ىككف أخضعىا ٌذي الفركؽ الفردية لمدراسة كالبحث"
 (20، صفحة 1985)حسانيف، 

داؼ البحث الهىشكدة تطرؽ الباحث خبلؿ ٌذا الفصل إلى عرض هفصل  كعميً فقصد البمكغ ٌأ
ذا تهاشيًا  حكؿ هىٍج جراءاتً الهيداىية الهتبعة خبلؿ الدراسة االستطبلعية كاألساسية ٌك البحث كا 

هع طبيعة البحث العمهي كهتطمباتً العمهية كالعهمية، حيث تـ التطرؽ في بداية ٌذا الفصل إلى 
تكضيح الهىٍج الهستخدـ كهجاالت البحث كاألدكات الهستخدهة ككصف بطاريات االختبار التي 

ـ الكسائل اإلحصائية التي تـ تكظيفٍا هف أجل هعالجة طبقت  عمى عيىة الدراسة ككذا عرض ٌأ
ـ  صدار األحكاـ الهكضكعية حكؿ ظاٌرة هكضكع البحث، كها تىاكؿ الباحث ٌأ الىتائج كا 
الصعكبات كالعراقيل التي صادفتً أثىاء القياـ بالدراسة كعبر ذلؾ استخمص الباحث أف العهل كفق 

ة الهدركسة ٌي السبيل إلى الرقي كالتطكر في الهجاؿ الرياضي قصد ضهاف عهمية األسس العمهي
 االىتقاء كالتكجيً بشكل هكضكعي باعتبار أف الفئة الشبابية ٌي الخزاف الحقيق لؤلبطاؿ.

كفي األخير يهكف القكؿ أف الباحث الذؼ يتبع الخطكات كاإلجراءات أثىاء إىجازي لبحثً يككف قد 
في إثبات صدؽ عهمً ككذا تكضيح الركائز العمهية التي اعتهد عميٍا لمكصكؿ  حقق خطكة كبيرة

 إلى ىتائج عمهية كدقيقة يهكف االعتهاد عميٍا هستقببل كحتى إهكاىية تعهيهٍا. 
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 تمييد
جراءاتً الهيداىية ككذا أدكات البحث الهستعهمة  الطالب بعد تكضيح الباحث لهىٍج البحث كا 

سائل اإلحصائية سكؼ ىتعرض في ٌذا الفصل إلى تحميل الىتائج التي كشفت عىٍا الدراسة كالك 
كهىاقشتٍا كفقا لخطة البحث هىاسبة لطبيعة الدراسة كها تعتبر عهمية جهع الىتائج كعرضٍا هف 
 الخطكات التي تمػـز الباحػث القيػاـ بٍػا هػف أجػل التحقػق هػف صػحة الفرضػيات أك عػدـ صػحتٍا،
ىها يجػب عمػى الباحػث أف  كلكػف العػرض كحػدي غيػر كػافي لمخػركج بىتيجػة ذات داللػة عمهيػة، كا 
يقػكـ بعهميػة تحميػل كهىاقشػة ٌػذي الىتػائج حتػى تصبح لٍا قيهػة عمهيػة كتعػكد بالفائػدة عمػى البحػث 

الىتائج التي تـ جهعٍا بصػفة عاهػة، كهػف خػبلؿ ٌػذا الفصػل سػىقكـ بعرض كتحميل كهىاقشة 
كالتحصل عميٍا هف خبلؿ الدراسة الهيداىية التي أجريت عمى بعض ىكادؼ كرة القدـ الجٍة الغربية 
راف"، كسػىحاكؿ هػف خػبلؿ ٌػذا الفصػل إعطػاء بعػض التفاسػير إلزالػة  "رابطة الجٍكية سعيدة ك ٌك

مى أف تككف هصاغة بطريقة هىظهة اإلشػكاؿ الهطػركح خػبلؿ الدراسػة، كالتػي يجػب الحرص ع
تهكف هف تكضيح هختمػف األهػكر الهتعمقػة بػذلؾ، كقد حرص الباحث عمػى أف تػتـ العهميػة بطريقػة 
عمهية كهىظهة، حيث قاـ بعرض الىتائج الهسجمة في بطارية االختبارات هف طػرؼ البلعبػيف أثىػػاء 

بدىيػػة الفسيكلكجية ك الهٍاريػػة، إضافة إلى هقارىة ىتائج ال الهكرفكلكجية ك القيػػاـ بتقػػكيـ قػػدراتٍـ
سىة كهعالجتٍػا هعالجػػة إحصػػائية ككػػذا  17البحث الهتكصل إليٍا هع الفريق الكطىي لفئة تحت 

تقػػديـ تحميػػل هفصػل لٍػذي الىتػائج كبالتػالي الخػركج باسػتىتاج لكػل اختبػار،  كالٍػػدؼ الرئيسػػي هػػف 
الفصػػل ٌػػك تحكيػػل الىتػػائج الهيداىية إلػى ىتػائج ذات قيهػة عمهيػة ك عهميػة يهكػف االعتهػاد  ٌػػذا

عميٍػا فػي إتهػاـ ٌػذي الدراسػة كبمػكغ هقاصدي، كىظرًا ألّف الٍدؼ الرئيسي هف ٌذا البحث يتجً ىحك 
عمى كجً الخصكص، لـز  تحديد هعايير تكجيً البلعبيف الىاشئيف ىحك هىصب الٍجـك في كرة القدـ

عمى الباحث تحكيل الدرجات الخاـ إلى درجات هعيارية حتى يككف لٍا هدلكؿ أك هعىى هف شأىً 
 الهساٌهة في عهمية االىتقاء كالتكجيً كفق أسس عمهية.
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 مقدمة :

يأتي ٌذا الفصل الثالث في الجاىب التطبيقي بعد الفصل األكؿ الذؼ خصص لمدراسة 
كلية بغرض تثهيف هشكمة الدراسة، ثـ الفصل الثاىي تطرقىا فيً إلى الهىٍج البحث االستطبلعية أ

كاإلجراءات الهيداىية الهتبعة ألجل الكصكؿ إلى حقائق عمهية هرتبطة بهتغيرات البحث؛ أها الفصل 
ذا كفقا لها تهميً طبيعة  الهكالي فسكؼ ىعرض فيً الىتائج الهتكصل إليٍا هع التحميل ك الهىاقشة ٌك
داؼ البحث هكظفيف لذلؾ هجهكعة هف األشكاؿ البياىية التكضيحية. كعمى ذلؾ  ك فرضيات ك ٌأ

 سكؼ ىعرض ىتائج الدراسة كفقا لمترتيب التالي:
 
 عرض الهتكسط الحسابي كالكسيط كاالىحراؼ الهعيارؼ ك هعاهل االلتكاء لهتغيرات البحث. .1
بار الخاصة بالقياسات الهكرفكلكجية عرض ىتائج تطبيق الهستكيات الهعيارية بطارية االخت .2

 سىة. 17لبلعبيف الهٍاجهيف تحت 
عرض ىتائج تطبيق الهستكيات الهعيارية بطارية االختبار األكلى الخاصة بالقدرات البدىية  .3

 سىة. 17لبلعبيف الهٍاجهيف تحت 
يكلكجية عرض ىتائج تطبيق الهستكيات الهعيارية بطارية االختبار األكلى الخاصة بالقدرات الفس .4

 سىة. 17لبلعبيف الهٍاجهيف تحت 
عرض ىتائج تطبيق الهستكيات الهعيارية بطارية االختبار األكلى الخاصة بالقدرات الهٍارية  .5

 سىة. 17لبلعبيف الهٍاجهيف تحت 
دراسة الفركؽ اإلحصائية الخاّصة لبطارية االختبارات الثاىية بيف عيىة البحث ك الهىتخب  .6

 سىة.  17هيف فئة تحت الكطىي لبلعبيف الهٍاج
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 عرض المتكسط الحسابي كالكسيط كاالنحراؼ المعياري ك معامل االلتكاء لمتغيرات البحث:-3-1
عرض ك مناقشة نتائج التكزيع االعتدالي لمبيانات باستخداـ بعض مقاييس النزعة -3-1-1

 المركزية كالتشتت كااللتكاء:
 (60)حجم العينة = عبيف المياجميفنتائج القياسات المكرفكلكجية لال-3-1-1-1

 مقاييس النزعة            
 المركزية كالتشتت   

 القياسات المكرفكلكجية

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

 معامل االلتكاء المنكاؿ الكسيط

 0,07- 01,72 01,74 0,03 01,73 الطكؿ
 1,04- 65 64,5 05,89 62,45 الكزف 

 0,65 20,93 21,14 1,610 21,49 مؤشر الكتمة العضمية
 : يكضح بعض مقاييس النزعة المركزية كالتشتت المتحصل عمييا مف القياسات المكرفكلكجية  19الجدكؿ رقـ

 عمى الالعبيف المياجميف.
 عرض ك مناقشة نتائج التكزيع االعتدالي لمبيانات باستخداـ بعض مقاييس النزعة -3-1-2

 المركزية كالتشتت كااللتكاء:
 (60)حجم العينة = نتائج االختبارات البدنية لالعبيف المياجميف-3-1-2-1

 مقاييس النزعة                    
 المركزية كالتشتت   

 االختبارات البدنية

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

 معامل االلتكاء المنكاؿ الكسيط

 0,06- 70 74,5 15,12 74,16 القكة القصكى 
 
SJ 

 0,73- 38,3 37,8 5,12 36,54 اعاالرتف
 0,43- 44,5 52,76 5,38 51,97 القدرة
 0,65- 45,5 62,23 7,18 60,65 القكة

 
CMJ 

 0,16- 35,1 33,45 04,18 33,22 االرتفاع
 0,42 49 48,75 09,78 50,15 القدرة
 0,22 29,9 28,2 01,78 28,33 القكة

 0,68- 2,86 2,75 0,22 02,70 متر 15السرعة 
 0,40- 41 40,5 07,56 39,48 ثا 90تحمل القكة 
 RSA 07,18 01,18 7,28 06 -0,24تحمل السرعة 

 0,31 14,5 15,41 1,230 15,53 الرشاقة " إلينكا"

 0,15 05 07 01,96 07,1 مركنة الجذع
 البدنية : يكضح بعض مقاييس النزعة المركزية كالتشتت المتحصل عمييا مف االختبارات 20الجدكؿ رقـ 

 عمى الالعبيف المياجميف.
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عرض ك مناقشة نتائج التكزيع االعتدالي لمبيانات باستخداـ بعض مقاييس النزعة -3-1-3
 المركزية كالتشتت كااللتكاء:

 (60)حجم العينة = نتائج االختبارات الفسيكلكجية لالعبيف المياجميف-3-1-3-1
 مقاييس النزعة                      

 زية كالتشتتالمرك   
 االختبارات الفسيكلكجية

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

معامل  المنكاؿ الكسيط
 االلتكاء

يكيك 
 تاست

 VMA 15,31 1,25 15 15 0,75السرعة اليكائية القصكى 

VO2الحد األقصى الستيالؾ األكسجيف
MAX  53,60 4,39 52,5 52,5 0,75 

 RSA 0,93 0,15 0,90 0,9 0,62 مؤشػر التعب
 0,91- 324 350 21,37 343,5 نكفميجانكؼسرعة االسترجاع 

  الفسيكلكجية: يكضح بعض مقاييس النزعة المركزية كالتشتت المتحصل عمييا مف االختبارات  21الجدكؿ رقـ
 عمى الالعبيف المياجميف.

لنزعة عرض ك مناقشة نتائج التكزيع االعتدالي لمبيانات باستخداـ بعض مقاييس ا-3-1-4
 المركزية كالتشتت كااللتكاء:

 (60)حجم العينة = لالعبيف المياجميف المياريةنتائج االختبارات -3-1-4-1
 مقاييس النزعة                             

 المركزية كالتشتت   
 االختبارات الميارية

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

معامل  المنكاؿ الكسيط
 االلتكاء

ر القدرة الخاصة في كرة القدـ )تكقيت العمل اختبا
 الدائري(

92,99 04,04 91,75 91 0,92 

 0,85 01,5 01,66 0,65 01,84 اختبار التحكـ بالكرة في اليكاء
 0,12 04 04 02,48 04,1 اختبار قطع الكرة

 1,15 03 03 03,02 04,16 اختبار مناكلة الكرة

 0,80- 09 08 03,03 07,18 يمنى اختبار دقة التسديد
 0,24- 05 05 03,10 04,75 يسرى 

 0,50- 05,5 05,5 0,72 05,37 اختبار ضرب الكرة بالرأس ألبعد مسافة ممكنة

 0,14 31,6 28,15 01,95 28,25 اختبار ضرب الكرة بالرجل ألبعد مسافة ممكنة

 0,17 06 09 04,36 09,25 اختبار التيديف

 النزعة المركزية كالتشتت المتحصل عمييا مف االختبارات الميارية : يكضح بعض مقاييس  22الجدكؿ رقـ
 عمى الالعبيف المياجميف.
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تبيف أف جهيع القياسات   22-21-20-19هف خبلؿ الىتائج الهكضحة في الجداكؿ أعبلي رقـ  
 3± كاالختبارات تدخل الهىحىى االعتدالي حيث أف قيـ هعاهل االلتكاء ٌي هحصكرة ضهف هجاؿ 

هها يدؿ عمى أف ٌذي البياىات  0,92بيىها أعمى قيهة بمغت 0,06-را الّف أدىى قيهة بمغت، ىظ
هكزعة تكزيعا اعتداليًا، كفي ٌذا السياؽ يذكر دمحم ىصر الديف رضكاف أف " كمها زاد حجـ العيىة 

)دمحم نصر الديف  كمها اقترب تكزيع الهعايىة هف التكزيع الهعتدؿ الذؼ يظٍر بً في الهجتهع األصمي"
. كها يؤكد دمحم حسف عبلكؼ أف" كمها زاد حجـ العيىة اقتربىا عىد تكزيع (77، صفحة 2003رضكاف، 

البياىات هف شكل الهىحىى االعتدالي، ككمها كاىت االختبارات الهستخدهة هىاسبة هف حيث درجة 
)دمحم حسف  عمى شكل الهىحى االعتدالي لمبياىات" الصعكبة كالسٍكلة، أدػ ذلؾ إلى الحصكؿ

، كعميً يهكف تحديد هستكيات هعيارية لكل اختبار (145، صفحة 2000عالكي،دمحم نصر الديف رضكاف، 
ة هف االختبارات التي تتضهىٍا البطارية الهقترحة قصد تحديد هعايير لعهمية التكجيً الخاّص 

بالبلعبيف الهٍاجهيف كالبحث عف أىسب البلعبيف الذيف يتهيزكف بالخصائص الحديثة لبلعب 
الهٍاجـ عمى اختبلؼ القدرات كبذلؾ القياـ بعهمية التكجيً كفق أسس عمهية كعهمية خالية هف 

 أساليب العشكائية التقميدية.
 المتمثمة لعينة البحث كمناقشتيا:عرض كتحميل الدرجات المعيارية كالدرجات المعيارية المعدلة -3-2
 تحديد المستكيات المعيارية كمقارنتيا بالنسب المقررة ليا في منحنى التكزيع الطبيعي:-3-2-1

بعد الحصكؿ عمى األكساط الحسابية كاالىحرافات الهعيارية فتح الهجاؿ أهاهىا لتحكيل الدرجات 
يير ، كهف الهعركؼ أف الهعايير ٌي إحدػ الخاـ إلى درجات هعيارية بغية الكصكؿ إلى بىاء الهعا

األٌداؼ األساسية التي ترهي إليٍا عهمية تقىيف االختبارات حيث تشتق الهعايير هف عهمية التقىيف 
البحث ، كالدرجة الخاـ ٌي الىتيجة األصمية الهشتقة هف تطبيق االختبارات قبل  التي تهثل هجتهع
، لغرض هعالجة البياىات (38، صفحة 2008)دمحم حسف عالكي كدمحم نصر الديف ،  أف تعالج إحصائيا

ي  كبعد الحصكؿ عمى األكساط الحسابية كاالىحرافات الهعيارية تـ استخراج الدرجات الهعيارية ٌك
ف اىحراؼ القيـ ع تعىي اىحراؼ القيـ عف أكساطٍا الحسابية ، أؼ أف ٌذي العبلقة تعىي أيضا

الكسط الحسابي قد أصبحت هقاسً بكحدات القيـ األصمية ، كها أف اىحراؼ الدرجات عف الكسط 
الحسابي يكضح هستكياتٍا الهختمفة ، فضبل عف أف زيادة الدرجة الهعيارية دليل التفكؽ بالىسبة 

 في ٌذا االختبار ، كأف الدرجة الهعيارية الهكجبة تعىي أف القيهة أعمى هف الكسط لآلخريف
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 الحسابي كبالعكس ، فاف الدرجة الهعيارية السالبػػػة تعىػػػػي أف القيهػػػػة اقل هػػػػف الكسط الحسابػػػػي

 .(319، صفحة 2008)جاسـ، 
إف الكسط الحسابي لمدرجة الهعيارية يساكؼ صفر كاىحرافٍا الهعيارؼ يساكؼ كاحد كتتراكح قيـ ٌذي 

هف االىحرافات الهعيارية كباالتجاٌيف المذاف يهثبلف الحد األعمى كالحد 3  (±) درجة عادة بيفال
األدىى لىتائج أفراد العيىة ، إذ تـ الحصكؿ عمى الدرجات الهعيارية هف خبلؿ تطبيق بعض 

 (189ة ، صفح1996)دمحم،  : األساليب اإلحصائية الهتهثمة بػ 
 

 س –استخدام قانون الدرجة ادلعيارية    ز= س 
 ع                                        

 (z-scoresإف الىتائػػػػج التػػػي يتػػـ الحصكؿ عميٍػػػػا جراء تىفيذ قاىكف الدرجػػػة الهعياريػػػػة )ز( ) 
كجبة فضبل عف الكسكر أك األعداد تحهل اختبلفات كثيرة هتهثمة بالدرجات السالبة كالدرجات اله

Thorndike (  ثكرىدايؾالعشريػػػػة ، كلصعكبػػػة الهقارىػػػة كهعالجػػػة الىتائػػػج أكجػػػػد 
 ةالدرجTerman )   كتيرهاف

كقد سهيت بٍذا االسـ ىتيجة إلى الحرؼ األكؿ هف اسهي العالهيف (T.score)   الهعيارية الهعدلة 
ك الحرؼ كلٍها الفضل في استخداـ عمـ اإلحصاء في الهجاؿ التربكؼ  T )،  ( اإلحصائييف ٌك

( (10كاىحرافٍا الهعيارؼ )50) كالىفسي، كالدرجة التائية ٌي عبارة عف درجة هعيارية هتكسطٍا
ي درجات تائية  80 – 20درجات تقابل اىحرافا هعياريا كاحدا ، كتتراكح قيـ ٌذي الدرجات بيف) ( ٌك

 )ع، )±افات إلى اليهيف كثبلث اىحرافات إلى الشهاؿ ، أؼ هحصكرة بيف كتهثل أيضا ثبلث اىحر 
كها يهكف الحصكؿ عمى الدرجة الهعيارية الهعدلة أك التائية هف خبلؿ تطبيق الهعادلة التالية 3

    -: كفق.القاىكف.التالي
 (252، صفحت 5995)عبدهللاا،   01+01  ×انذرجت انخائٛت = انذرجت انًعٛارٚت 

كبٍذا يتهكف الباحثكف هف تكحيد كحدات القياس كالتخمص هف اإلشارات السالبة كالكسكر التي 
ظٍرت في الحصكؿ عمى الدرجات الهعيارية ، كبىاءا عمى ها تقدـ تـ تحديد الجداكؿ الهعيارية 

قػد  أف الباحثعمها 3 ) ( في الجدكؿالخاصة بإفراد العيىة ( هتغيرات البحث كافة ) ككها هبيىة 
 .) )التائية الهعدلػة الهعياريػػػػػة الهعياريػػػػة ككػذلؾ لمدرجات استخدـ التقريب لمدرجػػات
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 عرض كمناقشة الفرضية األكلى:-3-3
 سنة بمستكى متكسط. 17تتميز القياسات المكرفكلكجية لالعبيف المياجميف تحت 

 بحث في نتائج القياسات المكرفكلكجية :عرض كمناقشة عينة ال-3-3-1

 : يكضح المستكيات المعيارية لمقياسات المكرفكلكجية لالعبيف المياجميف. 23الجدكؿ رقـ
 عرض كمناقشة عينة البحث في نتائج قياس الطكؿ :-3-3-2

مف : يبيف عدد المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ض 24الجدكؿ رقـ
 منحنى التكزيع الطبيعي في قياس الطكؿ.

ت 
سا
لقيا
ا

كج
رفكل

مك
ال

 ية

  
 ضعيف

 
 دكف الكسط

 
 متكسط

 
 جيد

 
 ممتاز

 
 قياس الطكؿ 

 [69,93_80,00] [58,55_69,92] [47,17_58,54] [35,79_47,16] [24,41_35,78] الدرجة المعيارية

 [01,82_01,86] [01,78_01,81] [01,73_01,77] [01,69_01,72] [01,64_01,68] الدرجة الخاـ

 
 قياس الكزف 

 [57,72_64,5] [50,93_57,71] [44,14_50,92] [37,35_44,13] [30,56_37,34] الدرجة المعيارية

 [67,04_71,00] [63,03_67,03] [59,02_63,02] [55,01_59,01] [51,00_55,00] الدرجة الخاـ

قياس مؤشر 
الكتمة 
 العضمية

 [65,57_73,74] [57,4_65,56] [49,23_57,39] [41,06_49,22] [32,88_41,05] الدرجة المعيارية

 [24,02_25,34] [22,7_24,01] [21,37_22,69] [20,05_21,36] [18,72_20,04] الدرجة الخاـ
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  مناصب اليجكـ
 2قيمة ؾ

النسبة 
المقررة 
ليا في 
المنحى 
 الطبيعي

المياجـ 
 األيمف

قمب 
 اليجكـ

المياجـ 
 األيسر

 جدكلية محسكبة
  00 01 00 01 العدد ممتاز [80,00_68,01]

 
 
 
 

*42,16 

 
 
 
 
 

09,49 

4,86 
% 1,67 %00 %05 %00 

 24,52 01 04 03 08 العدد جيد [68,00_56,01]
% 13,32 %15 %20 %05 

 40,96 11 10 07 28 العدد متكسط [56,00_44,01]
% 46,67 %35 %50 %55 

 24,52 06 03 10 19 العدد دكف الكسط [44,00_32,01]
% 31,67 %50 %15 %30 

 4,86 02 02 00 04 العدد ضعيف  [32,00_20,00]
% 6,67 %00 %10 %10 

 99,72   20 20 20 60 العدد المػػجػػمػػػػكع
% 100 100 100 100 
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 2كا( أف القيهة الهحسكبة لػ  24يتضح هف خبلؿ الجدكؿ رقـ )  كمف خالؿ النتائج المتكصل إلييا
ي أكبر هف القيهة الجدكلية الهقدرة بػ 42,16*بمغت  كهستكػ  4عىد درجة الحرية  9,49ٌك
بيف كرارات الهشاٌدة ك التكرارات الهتكقعة، ها يعىي داللة إحصائية لمفرؽ بيف الت 0,05الداللة 

 .لصالح المستكى المتكسطالهستكيات 
 

 
 في قياس الطكؿ  : يكضح مستكيات الالعبيف المياجميف عمى حسب مناصب المعب57الشكل رقـ 

 )مياجـ أيمف، قمب ىجـك ، مياجـ أيسر( 
 

  مقارنة نسب نتائج عينة ك ك إثر المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ لالعبيف المياجميف
 البحث مع النسب المقررة ليا في المنحنى الطبيعي في قياس الطكؿ تبيف ما يمي:

 المستكى: الممتاز
العب هٍاجـ كاحد فقط يشغل هىصب قمب ها يعادؿ   1,67%ىسبة هئكيةلقد سجل ٌذا الهستكػ 

ي  . %4,86درة بػأقل هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهق ٌجكـ ٌك
 المستكى: الجيد 

يتكزعكف عمى هختمف العبيف هٍاجهيف  08ها يعادؿ 13,32%ىسبة هئكيةلقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في هىصب  04ك  %15العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  03هىاصب الٍجكـ بػ 
ي أقل هف  %05كالعب كاحد في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  %20قمب ٌجكـ بىسبة  الىسبة  ٌك

 .52 ,24%الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ ػ
 المستكى: المتكسط

العب هٍاجـ يتكزعكف عمى هختمف  28ها يعادؿ  46,67%ىسبة هئكيةلقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في هىصب  10ك  %35العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  07هىاصب الٍجكـ بػ 
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ي أكبر هف الىسبة  55%العب في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة 11ك 50%قمب ٌجكـ بىسبة  ، ٌك
 .96 ,40%الهقررة لٍا في هىحى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ 

 المستكى: دكف الكسط
يتكزعكف عمى هختمف  العب هٍاجـ 19ها يعادؿ  31,67%ىسبة هئكيةلقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في هىصب  03ك  50%بىسبة العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف  10هىاصب الٍجكـ بػ 
ي أكبر هف  ،  30%العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  06ك  %15قمب ٌجكـ بىسبة  ٌك

 .52 ,24%الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ ػ
 المستكى: الضعيف

يتكزعكف عمى  العبيف هٍاجهيف بىسبة  04ها يعادؿ  6,67%ىسبة هئكيةلقد سجل ٌذا الهستكػ 
في هىصب هٍاجـ  02ك  %10في هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  02هختمف هىاصب الٍجكـ بػ  

ي  أكبر هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة  10%أيسر بىسبة  ، ٌك
 .4,86%بػ
 

 
 كالنسب المقررة : يبيف عدد المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري  58الشكل رقـ

 ليا ضمف منحنى التكزيع الطبيعي في قياس الطكؿ.
 

 الباحث إلى ما يمي: الطالب كمما سبق خمص 
  لقد تبيف هف خبلؿ الىتائج الهكضحة لقياس الطكؿ أف قيهة الهتكسط الحسابي لعيىة البحث عىد

الهرحمة الباحث ٌذي الىتائج إلى طبيعة  الطالب كيعزؼ  1,73±0,03 البلعبيف الهٍاجهيف بمغت 
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ذا ها  العهرية حيث تتهيز ٌذي الهرحمة بالبمكغ لهستكػ الىهك عالي كخاصة في هتغير الطكؿ ٌك
سىة كيككف  14إلى  12"أّف فترة الىهك السريعة في الطكؿ ٌي بيف  سعد الديف أبك الفتكحتكصل إليً 

. كها يعتبر ٌذا (227، صفحة 1991)الشرىكبي،  سىة" 17الثبات خبلؿ الهرحمة العهرية تحت 
ـ الخصائص الذؼ يتهيز بٍا البلعب الهٍاجـ ىظرا لهتطمبات الهىصب ك الهٍارات  األخير هف ٌأ
كالتحركات التي يقكـ بٍا الهٍاجـ أثىاء استقباؿ الكرات الٍكائية أك الصراعات الثىائية كحتى 

ذا ها يتفق هع  التٍديف هف هختمف الٍجهات التي تككف في هكاقف ثابتة أك حتى تهريرات عالية،ٌك
الذؼ استخمص عمى أف ههارسة األىشطة الرياضية ذات الطبيعة الخاّصة  عصاـ حمميدراسة 

كبشكل هىظـ كلفترات طكيمة تحدث تأثيرا هكرفكلكجيًا عمى جسـ الفرد الههارس، كيهكف التعرؼ 
)حمهي, عصاـ  بصكرة فعالة أثىاء ههارسة ٌذا الىشاطعمى ٌذا التأثير بقياس أجزاء الجسـ العاهمة 

عبد عمي نصيف كقاسـ .كها اتفقت الىتائج الهتكصل إليٍا هع رأؼ (111، صفحة 1998دمحم أهيف، 
هك القائبلف " بأّف ٌذي الهرحمة تتهيز بالىهك الطكلي كخاّصة األطراؼ كأحياىا يككف ى حسف حسيف

.كها (8، صفحة 1988)حسيف،  الذراعيف كالرجميف كبيرًا الذؼ يهيز خاصية الهكرفكلكجية لبلعبيف"
يتفق العديد هف الهتخصصيف في الهجاؿ الرياضي عمى أّف الهكاصفات الهكرفكلكجية لٍا عبلقة 

كأّف ٌىاؾ عبلقة بيف التككيف الجسهاىي كبيرة في إظٍار هستكيات جيدة هف الصفات البدىية،
هكاىية الكصكؿ لمهستكيات الرياضية العالية،حيث لٍا تأثير عمى إظٍار القكة  لبلعب كا 
العضمية،السرعة،التحهل، كالهركىة كتجاكب جسـ البلعب لهختمف الظركؼ الهحيطة بً، كأيضًا 

 .(75، صفحة 1997)البيؾ،  كفاءتً البدىية كتحقيق الىتائج الرياضية الباٌرة
الباحث أّف أغمبية البلعبيف الهٍاجهيف تىحصر ىتائجٍـ بيف الهستكػ الهتكسط كدكف  الطالب كيرػ 

تهاـ الهدربيف أثىاء عهمية االىتقاء كالتكجيً لٍذا الهؤشر بحجة أّىً ليس  الكسط كذلؾ ىظرا لعدـ ٌا
ب ىظرا ألّف العديد هف البلعبيف ال يتكفر فيٍـ هؤشر الطكؿ كلكىٍـ هف ضكابط تحديد هىاصب المع

يقدهكف أفضل الهستكيات كلكف الباحث يرػ أّف هتطمبات كهيزات البلعبيف عالية الهستكػ ك 
الفئات الشبابية الىاشطة في األىدية الجزائرية ال هجاؿ لمهقارىة سكاء في عهمية التككيف أك االىتقاء 

لبلختبلؼ الشاسع في جهيع الهعطيات الهادية كالهعىكية كلذلؾ كىظرا لمهحددات  أك التكجيً ىظرا
ـ  التي تقـك عميٍا الدراسة كالتي تخص هىصب الٍجـك يرػ الباحث أّف هؤشر الطكؿ يعتبر هف ٌأ
هيتً في أداء الهٍاجـ كالعهل  الهؤشرات التي يجب أف يتصف بٍا البلعب الهٍاجـ ىظرا إلى ٌأ

أف " 2008Le Gall  "لكقاؿ" لهرتبط بهٍاهً في العهمية الٍجكهية ٌذا ها يؤكديالتكىكتكتيكي ا
الهٍاجهيف هقارىة بالهراكز األخرػ يهتازكف بخصكصيات تكافق هٍاهٍـ التقىية أثىاء الصراعات 

كلكف ذلؾ ال  .(Le Gall ،2008) الجكية بالكرة الفردية هع الهدافعيف أك حتى هع حراس الهرهى
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يعىي خمك الفئات الشبابية عمى طاقات تتهتع بقياسات أىتركبكهترية هتهيزة يىبغي حسف استغبللٍا 
ا لتقديـ األفضل في الهجاؿ الرياضي كخاّصة في هياديف كرة القدـ، كباعتبار  كالعهل عمى تطكيٌر

ـ هؤشرات الىهك البدىي التي تقكـ بدكر فعاؿ كايج ابي في تحديد هؤشرات هؤشر الطكؿ هف ٌأ
هكضكعية، يهكف هف خبللٍا القياـ بعهمية التكجيً كفق أسس عمهية هدركسة في هختمف هجاالت 
 االىجاز الرياضي لكرة القدـ كخاّصة عىد الفئات الشبابية التي تعتبر خزاف فرؽ األكابر، كيشير 

ف الدراسات التي تىاكلت ٌذي الباحث أف ٌذي الىتائج الهتحصل عميٍا قد اتفقت هع العديد هالطالب 
)ىكار عبد المطيف الجكاىب عمى اختبلؼ عهمية الكشف أك االىتقاء أك التكجيً كىذكر دراسة 

هية الهحددات الهكرفكلكجية كتكصل عبر ىتائج دراستً عمى أف عيىة  (2015 الذؼ أكد عمى ٌأ
ف بهستكػ هتكسط في البحث الهتهثمة في العبي كرة القدـ عمى اختبلؼ هىاصب العبٍـ يهتازك 

هف أّف "  ميديا بيككؼىقبل عف  حمدي عبد المنعـقياس الطكؿ ، كيتفق ذلؾ هع ها أشار إليً 
ـ الدالالت لبلختيار، كعمى ذلؾ يجب أف يٍتـ بٍا في جهيع الهراحل  الهكاصفات الجسهية تعد ٌأ

هية خاصًة في هراحل تحديد اإلهكاىيات الفردية ا ا يزداد ٌأ  لهطابقة لتحقيق الىجاح"السىية، كدكٌر
هية كبرػ  سننجككاربكفيتش .كيكضح كل هف (1982)الهىعـ،  أف لمخصائص الهكرفكلكجية ٌأ

لؤلداء في الىشاط الرياضي، كترجع ٌذي األٌهية إلى قياـ البلعبيف بأداء الحركات بأجساهٍـ التي 
يىتج عىً اختبلؼ في أداء الحركات الرياضية هها يؤكد  تختمف في هقاييسٍا هف فرد إلى آخر هها

، صفحة 2005)دمحم حاـز ،  ضركرة هبلئهة هقاييس البلعب لهتطمبات الىشاط الههارس
"أّف التركيب  دمحم حسف عالكي كعصاـ عبد الخالق ككذا  مكرىاكس كميممر.كيذكر كل هف (27

ـ العكاهل التي يتكقف عميٍا الكصكؿ إلى الهستكيات العالية"الجسهي ككزف   الجسـ كطكلً هف ٌأ
.كيؤكد كهاؿ عبد الحهيد،أساهة راتب ىقبل عف كارتر أف العبلقة (27، صفحة 2005)دمحم حاـز ، 

تبر هطمبًا ٌاهًا ألداء الحركي أكيدة بيف البىاء الجسهي كالكظيفة، فالقياسات الهكرفكلكجية تع
 .(173، صفحة 1997)الحهيد،  لمرياضييف حتى يهكف الكصكؿ إلى الهستكيات الرياضية العالية

كيشير خبراء المعبة أّف ٌىاؾ بعض الهراكز تتطمب هكاصفات خاصة ال يهكف تجاٌمٍا كخاصية 
هى كقمب الدفاع لسٍكلة التعاهل هع الكرات العالية في حيف يهتاز طكؿ القاهة لدػ حراس الهر 

)أهيف خزعل عبد،  العبكا األطراؼ في أغمب األحياف بقصر القاهة ككىٍا تتطمب سرعة الحركة
 .(152، صفحة 2014
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 عرض كمناقشة عينة البحث في نتائج قياس الكزف :-3-3-3

: يبيف عدد المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف  25الجدكؿ رقـ
 الكزف. منحنى التكزيع الطبيعي في قياس

 2( أف القيهة الهحسكبة لػ كا25يتضح هف خبلؿ الجدكؿ رقـ ) كمف خالؿ النتائج المتكصل إلييا
ي 08,33 بمغت  كهستكػ  4عىد درجة الحرية  9,49هف القيهة الجدكلية الهقدرة بػ  أصغرٌك
رات ، ها يعىي عدـ كجكد داللة إحصائية لمفرؽ بيف التكرارات الهشاٌدة ك التكرا0,05الداللة 

 بيف الهستكيات.الهتكقعة، 

 
 في قياس الكزف   : يكضح مستكيات الالعبيف المياجميف عمى حسب مناصب المعب 59الشكل رقـ

 )مياجـ أيمف، قمب ىجـك ، مياجـ أيسر(   
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  ك مقارنة نسب نتائج عينة ك إثر المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ لالعبيف المياجميف
 يا في المنحنى الطبيعي في قياس الكزف تبيف ما يمي:البحث مع النسب المقررة ل

 المستكى: الممتاز
يتكزعكف عمى العب هٍاجـ بػىسبة  17 ها يعادؿ 28,33%ىسبة هئكيةلقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في  07ك  30%العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة 06هختمف هىاصب الٍجكـ بػ 
ي أكبر   30%ىصب هٍاجـ أيسر بىسبة العب في ه06ك 35%هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  ،ٌك

 . %4,86هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ
 المستكى: الجيد 

العب هٍاجـ يتكزعكف عمى هختمف  17ها يعادؿ  28,33%ىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في هىصب  07ك  %20العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  04هىاصب الٍجكـ بػ 
ي   30%العب في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة 06ك 35%قمب ٌجكـ بىسبة  هف الىسبة  أكبر، ٌك

 52 ,24%الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ ػ
 المستكى: المتكسط

يتكزعكف عمى العبيف هٍاجهيف  07ها يعادؿ  %11,67ىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف هىصب  02ك 25%العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  05الٍجكـ بػ  هختمف هىاصب

ي أقل هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ  %10هٍاجـ أيسر بىسبة  ، ٌك
%40, 96. 

 المستكى: دكف الكسط
ب يتكزعكف عمى هختمف هىاصالعب هٍاجـ  12ها يعادؿ  %20 لقد سجل ٌذا الهستكػ ىسبة

العبيف في هىصب قمب ٌجـك  03ك  %25العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  05الٍجـك بػ 
ي  30%العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  04ك  %15بىسبة  هف الىسبة الهقررة  أقل، ٌك

 .52 ,24%لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ ػ
 المستكى: الضعيف

يتكزعكف عمى هختمف العبيف هٍاجهيف  07ها يعادؿ  11,67%لقد سجل ٌذا الهستكػ ىسبة 
ك العب كاحد هىصب قمب  %20العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  04هىاصب الٍجكـ بػ 

، حيث يشير الباحث بذلؾ   %10العبيف هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  02ك %05ٌجكـ بىسبة 
 .4,86%بيعي الهقدرة بػهف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الط أكبرأف الىسبة 
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 : يبيف نسب المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة  60الشكل رقـ

 ليا ضمف منحنى التكزيع الطبيعي في قياس الػكزف.
 

 كمما سبق خمص الباحث إلى ما يمي:
  سط الحسابي لعيىة البحث لقد تبيف هف خبلؿ الىتائج الهكضحة لقياس الكزف أّف قيهة الهتك

إلى طبيعة  الباحث ٌذي الىتائج الطالب كيعزؼ  62,45±5,89 عىد البلعبيف الهٍاجهيف بمغت 
سىة كالىهط الجسهاىي الذؼ تتصف بً كها يبلحع عمى العبي كرة  17البىيكية لمهرحمة العهرية تحت 

إهكاىية أدائٍـ لمعب بشكل ههيز  القدـ الجزائرية ٌك اعتداؿ في الكزف ٌذا الذؼ يساٌـ بشكل كبير في
دكف إيجاد هشاكل في الكزف الذؼ يعتبر عائق لتكافق كتكاهل عكاهل اإلىجاز الرياضي ٌذا الذؼ 
تكضح هف خبلؿ الىتائج الهتكصل إليٍا عمى عيىة البحث الهتهثمة في البلعبيف الهٍاجهيف حيث 

بية البلعبيف الهٍاجهيف ىتائج قياساتٍـ الباحث أّف أغمالطالب  كيرػ كاىت الىسب هعتدلة في هجهمٍا 
ك هؤشر عمى إهكاىية تحقيق التفكؽ  في الكزف هىحصرة ضهف الهستكػ الجيد جدا ك هستكػ الجيد ٌك
ـ الهؤشرات في عهمية االىتقاء كالتكجيً في هختمف  الرياضي هستقببل باعتبار أف الكزف هف ٌأ

كتمة كالدٌكف يشكل عائق لمفكرهة الرياضية عمى الىشاطات الرياضية الهختمفة زيادة الكزف كهؤشر ال
أف زيادة ىسبة الدٌف لتمؾ الهعدالت تؤثر " mathowos focxeماتيكس كفككس حد سكاء كيتفق عمى ذلؾ 

عمى هدػ الحركي لمهفاصل ككهية القكة العضمية الهبذكلة كالبلزهة لؤلداء الحركي الجيد. كيذكر 
الجسهاىي تعطي فٍهًا كأبعاد ٌاهة لحالة البلعب، فهعرفة كزف "أف دراسة التككيف  willmoreكيممكر 

كغ دٌف فٍذا يعىي 15كغ هىٍا  100البلعب قد ال يعىي شيء كلكف إذا عرفىا أف ٌذا البلعب يزف 
كقدرات  كافر هعمكهات ٌاهة يهكف استخداهٍا لمكصكؿ بالبلعب إلى أقصى قدراتً تبعا لخصائص
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إلى  %05دٌف غير هرغكب فيٍا كيجب عمى البلعب أف يفقد  %15العبي كرة القدـ،فقد تككف ىسبة 
سممى مصار  كتشير في ٌذا الصدد .(142، صفحة 2005)دمحم حاـز ،  هف كزىً الكمي" 08%

أف العضبلت تعتبر الجٍاز األساسي الذؼ يعتهد عميً الجسـ في تأدية الىشاط " 1992كآخركف 
يقافً في أكضاع هختمفة"ال ، صفحة 2005)دمحم حاـز ،  رياضي حيث تقكـ بتحريؾ الجسـ كا 

الذؼ تكصل  "اطركحة دكتكراه" 2011ككتشكؾ سيدي دمحم .كها اتفقت الدراسة عمى ها تكصل إليً (145
سىة هعتدلة هف حيث الكزف  17دـ تحت عمى أف عيىة البحث الهدركسة الهتهثمة في العبي كرة الق

لمعيىتيف ك ٌذا ها يتفق أيضا هع دراسة  كغ64-63حيث تراكحت الىتائج هتكسط الحسابي بيف 
الذؼ كاىت ىتائج بحثً في هؤشر الكزف هعتدلة تراكحت   "اطركحة دكتكراه"2015خركبي دمحم فيصل

ذا ها يؤكديكغ 61/62الهتكسطات بالىسبة لبلعبيف الهٍاجهيف قيد الدراسة بيف  ىكار عبد المطيف  ٌك
في دراستً الهقارىة لتحديد بعض هعايير التكجيً لهختمف هىاصب المعب )دفاع،كسط  "اطركحة دكتكراه"2014

 كغ، 62,25هيداف، ٌجكـ( حيث كاىت ىتائج هؤشر الكزف في هتكسط 
ككىات الجسـ الخاصة الباحث أّىً يجب عىد دراسة القياسات الهكرفكلكجية ككذلؾ ه الطالب كيرػ 

ببلعبي كرة القدـ عمى اختبلؼ هىاصب العبٍـ ال يهكف الهقارىة هف خبلؿ القيـ الهطمقة حيث أىٍا ال 
تظٍر حقيقة تمؾ القياسات إال إذا تـ دراستٍا في ضكء كزف الجسـ الخاص بالبلعب.كيتفق عمى ذلؾ 

ىتقاء الرياضي لمىاشئيف تأخذ بعض القياسات بقكلٍها أف " في هجاؿ اال أبك العال عبد الفتاح كأحمد الركبي
ـ ٌذي  هية خاصة لداللتٍا الكبيرة في التىبؤ بها يهكف أف يحققً البلعب هف ىتائج، كٌأ الجسهية ٌأ
 القياسات طكؿ الجسـ كالكزف كىسبة الدٌكف كالهحيطات كالعبلقات الهتبادلة بيف ٌذي القياسات"

 .(36، صفحة 1996ركبي، )ال
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 : IMC عرض كمناقشة عينة البحث في نتائج قياس مؤشر الكتمة العضمية-3-3-4

ياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف منحنى التكزيع : يبيف عدد الم 26الجدكؿ رقـ
 الطبيعي في قياس مؤشر الكتمة العضمية.

أف القيهة الهحسكبة لػ  ( 26يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ ) كمف خالؿ النتائج المتكصل إلييا  -
ي 09,5بمغت  2كا كهستكػ  4عىد درجة الحرية  9,49ة بػ هف القيهة الجدكلية الهقدر  أكبرٌك

، ها يعىي كجكد داللة إحصائية لمفرؽ بيف التكرارات الهشاٌدة ك التكرارات 0,05الداللة 
 بيف الهستكيات لصالح الهستكػ الجيد.الهتكقعة، 

 
 في قياس   : يكضح مستكيات الالعبيف المياجميف عمى حسب مناصب المعب 61الشكل رقـ          

 مؤشر الكتمة العضمية)مياجـ أيمف، قمب ىجـك ، مياجـ أيسر(                             
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*09,5 

 
 
 
 
 

09,49 

4,86 
% 18,33 %10 %20 %25 

 24,52 07 06 07 20 العدد جيد [68,00_56,01]
% 33,33 %35 %30 %35 

 40,96 01 07 04 12 العدد متكسط [56,00_44,01]
% 20 %20 %35 %05 

 24,52 06 01 05 12 العدد دكف الكسط [44,00_32,01]
% 20 %25 %05 %30 

 4,86 01 02 02 05 العدد ضعيف  [32,00_20,00]
% 08,33 %10 %10 %05 

 99,72   20 20 20 60 العدد المػػجػػمػػػػكع
% 100 100 100 100 
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  ك مقارنة نسب النتائج ك إثر المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ لالعبيف المياجميف
عينة البحث مع النسب المقررة ليا في المنحنى الطبيعي في قياس مؤشر الكتمة 

 تبيف ما يمي: IMCالعضمية 
 تكى: الممتازالمس

يتكزعكف عمى العب هٍاجـ  11أؼ ها يعادؿ  18,33بػقيهة ىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في  04ك  10%العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  02هختمف هىاصب الٍجكـ بػ 
ي أكبر هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي  20%هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  ،ٌك

 . %4,86درة بػالهق
 المستكى: الجيد 

العب يتكزعكف عمى هختمف  20أؼ ها يعادؿ  33,33%بػقيهة ىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في هىصب  06ك  %35العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  07هىاصب الٍجكـ بػ 
ي أكبر  35%العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  07ك %30قمب ٌجكـ بىسبة  هف الىسبة ٌك

 .52 ,24%الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ ػ
 المستكى: المتكسط

العب يتكزعكف عمى هختمف  12أؼ ها يعادؿ  20%بػقيهة ىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
ك  العب كاحد في هىصب  %25العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  05هىاصب الٍجكـ بػ 
ي أقل هف الىسبة  30%العب في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة 06ك 05% قمب ٌجكـ بىسبة ٌك

 .96 ,40%الهقررة لٍا في هىحى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ 
 المستكى: دكف الكسط

يتكزعكف عمى العبيف هٍاجهيف  12ها يعادؿ  20%بػقيهة ىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
ك العب كاحد  30%هٍاجـ أيهف بىسبة العبيف في هىصب  06هختمف هىاصب الٍجـك بػ 
ي أقل هف ،  %30العبيف هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  06ك %05هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  ٌك

 .52 ,24%الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ ػ
 المستكى: الضعيف

يتكزعكف عمى هيف العبيف هٍاج 05ها يعادؿ  08,33%بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
 العبيف هىصب 02ك 10%العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  02هختمف هىاصب الٍجكـ بػ 

ي أكبر هف الىسبة  ، 08,33% %05ك هٍاجـ أيسر كاحد بىسبة  10%قمب ٌجكـ بىسبة   ٌك
 .4,86%الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ
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ف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا : يبيف نسب المياجمي 62الشكل رقـ

 ضمف منحنى التكزيع الطبيعي في قياس مؤشر الكتمة العضمية.
 

 الباحث إلى ما يمي: الطالب كمما سبق خمص

  لقد تبيف هف خبلؿ الىتائج لقياس هؤشر الكتمة العضمية أف قيهة الهتكسط الحسابي لعيىة
إلى   الباحث ٌذي الىتائج الطالب كيعزؼ  21,49±01,61 ٍاجهيف بمغت البحث عىد البلعبيف اله

العبلقة االرتباطية التي تجهع هؤشر الطكؿ كالكزف كالذؼ كاف بشكل اعتدالي لدػ عيىة البحث 
كبذلؾ اكتسب البلعبيف هؤشر هقبكؿ ىظرًا لمبىية الهكرفكلكجية التي تككف البلعب الهٍاجـ كعبر 

 لمطالب إليٍا كعىد هقارىتٍا في هستكيات هؤشر الكتمة العضمية اتضح هجهكع الىتائج الهتكصل
سىة تتهيز بخصائص تركيبية  17لباحث أف عيىة البحث الهتهثمة في البلعبيف الهٍاجهيف تحت ا

عالية لهجهكعة العضبلت العمكية أك السفمية دكف كجدكد سهىة أك ىقص في الكزف ههيزة تتىاسب 
كأداء كظائفٍـ عمى اختبلؼ الهٍارات كالقدرات البدىية الهكظفة، ك تشير كتحركاتٍـ داخل الهيداف 

تهت بدارسة هككىات الجسـ لبلعبيف في األىشطة الرياضية الهختمفة إلى  بعض الدراسات التي ٌا
عبلقة كهية العظاـ كهككىات الجسـ األخرػ هثل العضبلت كالدٌف ككذلؾ هستكػ األداء 

حيث أشار إلى أف زيادة في الكتمة  1994د الجكاد،زكي دمحم حسفسيد عبالرياضي، كهىٍا دراسة 
العضمية ككذلؾ قكتٍا يصاحبً تغيرات كاضحة في الجٍاز العظهي ككذلؾ ىسبة الدٌف، كها أىٍا 
تعكس بصكرة أكثر فاعمية الحالة التدريبية لمفرد باإلضافة إلى هساعدتٍا في الكشف عف ىهك 

 .(148-147، الصفحات 2005)دمحم حاـز ،  البالغيف األىسجة الرخكية لمىاشئيف ككذلؾ
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تحديد الهؤشرات الهكرفكلكجية يعتبر أهر هٍـ ىظرًا لخصكصية هىصب الٍجكـ الذؼ يحتاج إلى 
ظيفتً بىية هكرفكلكجية دقيقة تحهل هكاصفات المياقة البدىية العالية التي تسهح لمهٍاجـ بأداء ك 

ذا ها يتجمى في هؤشر الكتمة العضمية الخاص  كهٍاهً داخل الهستطيل األخضر بشكل أفضل ٌك
عضمي ىحيف  بعىاصر عيىة البحث التي كاىت ىتائجٍا تشير إلى كزف هثالي كىهط جسهاىي
سىة رغـ كجكد  17يتكافق كهتطمبات الهكرفكلكجية لبلعب كرة القدـ في ٌذي الهرحمة العهرية تحت 

 العىاصر التي كاىت تعاىي ىقص في هؤشر الكتمة ىظرا لطبيعة الىاشئيف الكراثية، كقد أكدبعض 
"عمى أف تكافر الهكاصفات الهكرفكلكجية دكف إعداد يؤدؼ إلى تقدـ  Counsilman 1993ككنسمماف 

هحدكد، كبذلؾ ىجد أف الصفات الهكرفكلكجية الزهة لمتفكؽ في الىشاط الرياضي الههارس كأف 
  Brooks برككؾ. كيشير (14، صفحة Counsilman ،1993) يب يكهل ٌذي الصفات"التدر 

سىة ليس ذركة الىهك الجسهاىي كيككف عبر ذلؾ البلعبيف  17أف الهرحمة العهرية تحت " 1996
 1997عصاـ حممي كيتفق هع ذلؾ  ،(Brooks, 1996) .في هسار ىهك كتطكر لمبىية العضمية"

"عمى أّف ههارسة األىشطة الرياضية ذات طبيعة الخاصة كبشكل هىتظـ كلفترات هدركسة بأسس 
عمهية تحدث تأثيرًا هكرفكلكجيًا عمى جسـ الفرد الههارس، كيهكف التعرؼ عمى ٌذا التأثير بقياس 

. (25، صفحة 2005)دمحم حاـز ،  ٌذا الىشاط"أجزاء الجسـ العاهمة بصكرة فعالة أثىاء ههارسة 
ذا ها تكافق هع الدراسات التي أقيهت عمى ٌذي الفئة التي أشار لٍا  ،  2011ككتشكؾ سيدي دمحمٌك

حيث كاف الىهط السائد  2012، بكحاج مزياف2014ىكار عبد المطيف  2015خركبي دمحم فيصل
ٌك الىهط العضمي الىحيف بكجكد بعض البلعبيف بىسبة قميمة يهتازكف بكزف زائد  في الدراسات

هقارىة بهتكسط الهجهكعة.كها أف ههارسة العهمية التدريبية باستهرار كلفترات طكيمة تكسب 
 البلعبيف خصائص هكرفكلكجية خاّصة تتىاسب كدكر البلعب كالهىصب الذؼ يشغمً. 

الصفات الهكرفكلكجية أثىاء عهمية التكجيً ىحك هىصب الٍجكـ هف الباحث أف تحديد  الطالب كيرػ 
ـ الهؤشرات إضافًة إلى هختمف القياسات األىتركبكهترية التي تهيز الهٍاجـ هف جهيع الىكاحي  ٌأ

الذؼ سيسهح لمهٍاجـ بالعهل عمى الرفع هف  البركفايل"سكاء الىهط أك األطكاؿ أك الهحيطات ٌذا "
ير هستكاي بشكل ههيز كالعهل عمى ٌذا األساس يبعدىا عمى الذاتية كالعشكائية الكفاءة البدىية كتطك 

في عهمية االىتقاء كالتكجيً كخصكص في الهدارس كاألىدية الجزائرية لكرة القدـ عمى اختبلؼ 
 الفئات العهرية لمرفع هف الهستكػ كالكصكؿ بالبلعبيف إلى أعمى درجات اإلىجاز الرياضي.
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 قشة الفرضية الثانية:عرض كمنا-3-4
 سنة بمستكى متكسط. 17تتميز القدرات البدنية لالعبيف المياجميف تحت 

  : االختبارات البدنيةعرض كمناقشة عينة البحث في نتائج -3-4-1

 : يكضح المستكيات المعيارية لالختبارات البدنية لالعبيف المياجميف.27الجدكؿ رقـ 

ت 
بارا
الخت

ا
نية
لبد
ا

 

  
 ضعيف

 
 دكف الكسط

 
 متكسط

 
 جيد

 
 ممتاز

 
 القكة القصكى 

 [69,98_70,38] [55,58_69,97] [48,17_55,57] [40,77_48,16] [33,36_40,76] الدرجة المعيارية

 [93,81_105,00] [82,61_93,8] [71,41_82,6] [60,21_71,4] [49,00_60,2] الدرجة الخاـ

 
 
القكة 

االنفجارية 
SJ 

 [59,36_67,47] [51,24_59,35] [43,12_51,23] [35_43,11] [26,88_34,99] الدرجة المعيارية ارتفاع
خاـالدرجة ال  [28,86_24,7] [33,02_28,87] [37,18_33,03] [41,34_37,19] [45,5_41,35] 

 [63,75_71,21] [56,28_63,74] [48,82_56,27] [41,35_48,81] [33,88_41,34] الدرجة المعيارية قدرة

 [59,39_63,4] [55,37_59,38] [51,35_55,36] [47,33_51,34] [43,3_47,32] الدرجة الخاـ
 [56,32_63,58] [49,05_56,31] [41,78_49,04] [34,51_41,77] [27,23_34,5] الدرجة المعيارية قكة

 [65,20_70,42] [59,98_65,19] [54,75_59,97] [49,53_54,74] [44,3_49,52] الدرجة الخاـ

 
 
القكة 

االنفجارية 
CMJ 

 [62,46_69,29] [5563_62,45] [48,80_55,62] [41,97_48,79] [35,13_41,96] الدرجة المعيارية ارتفاع

 [38,45_41,3] [35,59_38,44] [32,73_35,58] [29,87_32,72] [27,00_29,86] الدرجة الخاـ
 [69,15_76,4] [61,90_69,14] [54,64_61,89] [47,39_54,63] [40,13_47,38] الدرجة المعيارية قدرة

 [68,91_76,00] [61,81_68,9] [54,71_61,8] [47,61_54,7] [40,5_47,6] الدرجة الخاـ

 [64,67_72,71] [56,63_64,66] [48,58_56,62] [40,54_48,57] [32,49_40,53] الدرجة المعيارية قكة
 [30,96_32,39] [29,52_30,95] [28,09_29,51] [26,65_28,08] [25,21_26,64] الدرجة الخاـ

 [72,00_80,00] [62,07_71,99] [52,22_62,06] [42,21_52,13] [32,27_42,2] الدرجة المعيارية تحمل القكة
 [49,21_53] [45,41_49,2] [41,61_45,4] [37,81_41,6] [34,00_37,8] الدرجة الخاـ

 [19,8528,29_] [36,73_28,3] [45,17_36,74] [53,61_45,18] [62,05_53,62] الدرجة المعيارية متر 15السرعة 

 [02,20_02,01] [02,39_02,21] [02,59_02,4] [02,78_02,6] [02,98_02,79] الدرجة الخاـ

 [43,59_36.34] [50,84_43,60] [58,09_50,85] [65,34_58,10] [72,1_65,35] الدرجة المعيارية RSAتحمل السرعة 
 [06,42_05,57] [07,28_06,43] [8,13_07,29] [08,99_08,14] [09,85_09,00] الدرجة الخاـ

 [64,02_72,1] [55,93_64,01] [47,84_55,92] [39,75_47,83] [31,65_39,74] الدرجة المعيارية قالتنسي

 [17,27_18,26] [16,27_17,26] [15,28_16,26] [14,28_15,27] [13,28_14,27] الدرجة الخاـ

 [73,94_00, 80] [62,73_73,93] [51,53_62,72] [40,32_51,52] [29,11_40,31] الدرجة المعيارية المركنة

 [11,81_14,00] [09,61_11,8] [07,41_09,6] [05,21_07,4] [03,00_05,2] الدرجة الخاـ
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 : RM1 عرض كمناقشة عينة البحث في نتائج اختبار القكة القصكى -3-4-1-1

: يبيف عدد المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف  28الجدكؿ رقـ
 ى.منحنى التكزيع الطبيعي في اختبار القكة القصك 

 

( أف القيهة الهحسكبة لػ  28يتضح هف خبلؿ الجدكؿ رقـ ) كهف خبلؿ الىتائج الهتكصل إليٍا  -
ي 41,83بمغت  2كا كهستكػ  4عىد درجة الحرية  9,49هف القيهة الجدكلية الهقدرة بػ  أكبرٌك

، ها يعىي كجكد داللة إحصائية لمفرؽ بيف التكرارات الهشاٌدة ك التكرارات 0,05الداللة 
 بيف الهستكيات لصالح الهستكػ الهتكسط.تكقعة، اله

 
 في اختبار القكة القصكى   : يكضح مستكيات الالعبيف المياجميف عمى حسب مناصب المعب 63الشكل رقـ

 )مياجـ أيمف، قمب ىجـك ، مياجـ أيسر( 
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  مقارنة نسب النتائج ك إثر المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ لالعبيف المياجميف ك
البحث مع النسب المقررة ليا في المنحنى الطبيعي في اختبار القكة القصكى عينة 

RM1:تبيف ما يمي 
 المستكى: الممتاز

ها يعادؿ العب كاحد يشغل هىصب قمب  01,67%بػقيهة ىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
ي  أقل هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػٌجـك    %4,86،ٌك

 المستكى: الجيد 
العب يتكزعكف عمى هختمف  14أؼ ها يعادؿ  23,33%بػقيهة ىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في هىصب  07ك   %25العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  05هىاصب الٍجكـ بػ 
ي أقل هف الىسبة  10%ك العباف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  35%قمب ٌجكـ بىسبة  ، ٌك

 52 ,24%لهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ ػا
 المستكى: المتكسط

العب يتكزعكف عمى هختمف  30أؼ ها يعادؿ  50%بػقيهة ىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في هىصب قمب  06ك  85%العب في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  15هىاصب الٍجـك بػ 

ي أكبر هف الىسبة  45%في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  العبيف 09ك %30ٌجكـ بىسبة  ،ٌك
 .96 ,40%الهقررة لٍا في هىحى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ 

 المستكى: دكف الكسط
يتكزعكف العبيف هٍاجهيف  10أؼ ها يعادؿ  16,66%بػقيهة ىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في  04ك  %30ـ بىسبة العبيف في هىصب قمب ٌجك  06عمى هختمف هىاصب الٍجكـ 
ي أقل هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي  ، %20هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  ٌك

 .,24%ػ52الهقدرة بػػ 
 المستكى: الضعيف

يشغمكف هىصب العبيف هٍاجهيف  05ها يعادؿ  8,33%بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
يشير الباحث بذلؾ أف الىسبة أكبر هف الىسبة الهقررة لٍا في حيث  ، 25%هٍاجـ أيسر بىسبة 

 .4,86%هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ
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: يبيف نسب المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف منحنى  64الشكل رقـ

 .RM1التكزيع الطبيعي في اختبار القكة القصكى 

 الباحث إلى ما يمي: الطالب ق خمصكمما سب-
لقد تبيف هف خبلؿ الىتائج الختبار القكة القصكػ أّف قيهة الهتكسط الحسابي لعيىة البحث عىد 

الباحث ٌذي الىتائج التي تحصل  الطالب كيعزؼ  74,16±15,12 البلعبيف الهٍاجهيف بمغت 
هاؿ عميٍا البلعبيف الهٍاجهيف حيث اتضحت بهستكػ هتكسط في أغمب ىتائجٍا إ لى غياب أك ٌإ

جاىب التككيف كالتىهية خبلؿ العهمية التدربيبة في غياب البراهج الهقىىة الخاصة بعهمية التحضير 
البدىي رغـ أف القكة العضمية تعتبر عاهل هٍـ في لياقة البلعب الهٍاجـ كهف أحد الهؤشرات 

ـ الصفات البدىية التي يهكف  الحساسة التي تىعكس عمى أدائً إلى ككف القكة العضمية هف ٌأ
ي الهككف األكؿ في المياقة البدىية باعتبار القكة القصكػ أقصى جٍد يهكف  تىهيتٍا عىد البلعبيف ٌك

 1991كعصاـ عبد الخالق 1997احمد خاطر كعمي البيؾأف يبذؿ لهرة كاحدة ضد هقاكهة كيتفق كل هف 
، صفحة 2005)دمحم حاـز ،  زعمى أّىٍا قدرة العضبلت في التغمب عمى الهقاكهة أثىاء اإلىجا

هية القكة في كرة القدـ كذلؾ  COMETTI .G جيل ككميتييعتبر     ،(37 هف أبرز الهىاديف عمى ٌأ
بىاءا عمى ىظرتً الهختمفة  إلى فمسفة ك طريقة اإلعداد البدىي في كرة القدـ ك يرتكز في ذلؾ عمى 

خصائص الجٍد البدىي الهبذكؿ هف طرؼ البلعب ، كيؤكد في ذلؾ عمى  تحميل لههيزات ك
( 1991) مكمبارتس( ،1990) ديفكرهختمف الدراسات التي أىجزت في ٌذا الجاىب 

كالتي ألظٍرت أف الجٍكد الهبذكلة هف طرؼ البلعب تككف بطيئة إلى ( (2008دالؿ)،(2006،كازكرال)
إلى  5ىفجارية )قصيرة ك ذات شدة قصكػ( هابيف هتكسطة السرعة ، في حيف تقدر الجٍكد اال

 .(13، صفحة COMETTI .G et D ،2005) هف الكقت العاـ الذؼ يبذلً البلعب  15%
أف القكة تمعب دكر بالغ األٌهية في أداء البلعب الهٍاجـ كذلؾ هف خبلؿ الباحث  الطالب كيرػ  

مف هكاقف المعب الٍجكهية ك تظٍر جميا في هختمف الهٍارات  التهريرات استعهالٍا في هخت
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هيتٍا  الطكيمة ك التصكيب ىحك الهرهى إضافة إلى االىطبلقات ك تغيير االتجاٌات دكف أف ىىسى ٌأ
ا في حهاية الجٍاز  الكاضحة في االحتكاكات كالصراعات الفردية سكاء الٍكائية أك األرضية كدكٌر

ذا ها يؤكدي الحركي هف  اإلص تمعب العضبلت " 1996شعالف إبراىيـ ك عمرك أبك المجد ابات.ٌك
الهادة لمركبة ك الهادة لمفخذ ك القابضة دكرا ٌاها ك أساسيا في هعظـ ركبلت الكرة سكاء باستخداـ 
الىاحية الداخمية أك الخارجية ،أها عف القكة الهىدفعة فٍي تتهثل في األداء الذؼ يستمـز القدرة 

يـ، عهرك أبك الهجد,،  السرعة( كالتصكيب بهختمف أىكاعً ك الكثب"×كة)الق ، صفحة 1996) شعبلف إبرٌا
لديٍـ  RM1الباحث أّف أغمبية البلعبيف الهٍاجهيف ىتائج اختبار القكة القصكػ  الطالب ك يرػ . (135

لجيد ىكعا ها كذلؾ ها يكضح أف ٌذي الصفة هتكسطة يىحصر في الهستكػ الهتكسط إلى الهستكػ ا
ىسبيًا عمى الهستكػ الذؼ يهكف أف يصل إليً البلعبيف بتطبيق براهج تدريبية خاصة بتطكير القكة 
القكػ كباعتبار البلعب الهٍاجـ بحاجة إلى ٌذي الخاصية التي تهيزي في أداء دكري الٍجكهي بشكل 

بر ذلؾ ىجد أف عهمية التكجيً ىحك هىصب الٍجكـ ال جيد فعاؿ خبلؿ هختمف الهباريات كع
يعتهدٌا أغمبية الفرؽ خبلؿ عهميات االىتقاء كالتكجيً ىظرا إلى االعتهاد الكاهل عمى الهٍارات عف 
طريق الهبلحظة الهجردة، كلكف خصائص هٍاجـ كرة القدـ الحديثة يجب أف يتهيز بقكة عضمية 

الية يكاجً بٍا هختمف الصراعات كالتحركات بالكرة أك بدكىٍا عالية تسهح لً باكتساب لياقة بدىية ع
ذا ها يؤكدي   كفي اختبلؼ الكضعيات التي يككف فيٍا هتحرر أك هراقب هف طرؼ الخصـ ٌك

إلى ىكعية األداء في األىشطة الرياضية بصفة عاهة يتطمب درجات  1991عصاـ عبد الخالق 
يسي في تحديد هستكػ الفرد في بعض الرياضات هتفاكتة هف عىصر القكة حيث يمعب الدكر الرئ

التي تتطمب التغمب عمى هقاكهة كبيرة،كها ٌك الحاؿ في كرة القدـ لهختمف هكاقف المعب الٍجكهية 
، في حيف أثبتت بعض الدراسات أف ٌذا الىكع هف (37، صفحة 2005)دمحم حاـز ،  كالدفاعية

ا ك هدػ ارتباطٍا  الالقكة  يستعهل في الغالب هباشرة في كرة القدـ  لكىٍا تعد قاعدة أساسية لتأثيٌر
ال يحتاج العب هع األىكاع األخرػ )القكة الههيزة بالسرعة ،القكة االىفجارية ، هداكهة القكة ( بحيث 

السمبي عمى  كرة القدـ إلى كتمة عضمية كبيرة ،فاكتساب حجـ عضمي كبير غير هرغكب فيً لتأثيري
بعض الصفات األخرػ كالتىاسق ك الهركىة ،لكف ذلؾ ال يهىع هف القياـ بحصص خاصة في 
بعض الحاالت هىٍا تهاريف خاصة باالسترجاع ك العكدة هف اإلصابات ككذا تىهية الجٍاز العضمي 
ف خاصًة في األطراؼ العميا عىد البلعبيف الذيف يعاىكف هف ىقص في ٌذا الجاىب لتهكيىٍـ ه

تحسيف أداء ٌـ في الصراعات الفردية بفعالية) في حاالت الكثب، الهحافظة عمى الكرة، الصراعات 
إلى حاجة العبي  Reilly 1996 ريمي.كها يشير (149، صفحة TURPIN.B ،2002) الثىائية(

أثىاء التدريب إال أىً كجد أف هعدؿ القكة الثابتة كرة القدـ إلى تىهية كل هف القكة الثابتة كالهتحركة 
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ك يرػ أف القكة  لدػ هعظـ البلعبيف ٌي فكؽ الهعدؿ الطبيعي الذؼ يحتاجً العب كرة القدـ ٌك
 الثابتة ال تعبر بشكل حقيقي عف هقدار القكة الهتحركة التي تعتبر أساسية في المعبة لكىً يجب

التدريبات ككىٍا تكسب الجسـ ثباتًا كبيرًا في كثير هف هكاقف  الهحافظة عمى تهاريف القكة الثابتة في
 .(48-47، الصفحات 2014)أهيف خزعل عبد،  المعب خصكصًا أثىاء االشتراؾ عمى الكرة

 –SJ (Squat Jump) عرض كمناقشة عينة البحث في نتائج اختبار القكة االنفجارية-3-4-1-2
 :   -ؤشر االرتفاعم

: يبيف عدد المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف 29الجدكؿ رقـ 
 مؤشر االرتفاع. –(Squat Jump)الطبيعي في اختبار القكة االنفجارية  منحنى التكزيع

 
( أف القيهة الهحسكبة لػ  29يتضح هف خبلؿ الجدكؿ رقـ )  مف خالؿ النتائج المتكصل إلييا -

ي 32,16*بمغت  2كا  4عىد درجة الحرية  9,49هف القيهة الجدكلية الهقدرة بػ  أكبرٌك
جكد داللة إحصائية لمفرؽ بيف التكرارات الهشاٌدة ك التكرارات ، ها يعىي ك 0,05كهستكػ الداللة 

 لصالح المستكى المتكسط.بيف الهستكيات الهتكقعة، 
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   : يكضح مستكيات الالعبيف المياجميف عمى حسب مناصب المعب65الشكل رقـ                    

  ياجـ أيمف، قمب ىجـك ، مياجـ أيسر()م مؤشر االرتفاع.  (Squat Jump)في اختبار القكة االنفجارية   
 
 – SJ (Squat Jump)عرض كمناقشة عينة البحث في نتائج اختبار القكة االنفجارية -3-4-1-3

 :   -مؤشر القدرة

: يبيف عدد المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف  30الجدكؿ رقـ
 مؤشر القدرة. –(Squat Jump)منحنى التكزيع الطبيعي في اختبار القكة االنفجارية 

 
سكبة لػ ( أف القيهة الهح 30يتضح هف خبلؿ الجدكؿ رقـ )  مف خالؿ النتائج المتكصل إلييا -

ي 52,16*بمغت  2كا  4عىد درجة الحرية  9,49هف القيهة الجدكلية الهقدرة بػ  أكبرٌك
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، ها يعىي كجكد داللة إحصائية لمفرؽ بيف التكرارات الهشاٌدة ك التكرارات 0,05كهستكػ الداللة 
 لصالح المستكى المتكسط.بيف الهستكيات الهتكقعة، 

 
 كيات الالعبيف المياجميف عمى حسب مناصب المعب: يكضح مست 66الشكل رقـ           

 )مياجـ أيمف، قمب ىجـك ، مياجـ أيسر( مؤشر القدرة. –(Squat Jump)في اختبار القكة االنفجارية   
 

 – SJ (Squat Jump) عرض كمناقشة عينة البحث في نتائج اختبار القكة االنفجارية-3-4-1-4
 :   -مؤشر القكة

: يبيف عدد المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف  31الجدكؿ رقـ
 مؤشر القكة. –(Squat Jump) منحنى التكزيع الطبيعي في اختبار القكة االنفجارية
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( أف القيهة الهحسكبة لػ  31يتضح هف خبلؿ الجدكؿ رقـ )  مف خالؿ النتائج المتكصل إلييا -
ي 44,5*بمغت  2كا كهستكػ  4عىد درجة الحرية  9,49هف القيهة الجدكلية الهقدرة بػ  أكبرٌك

هشاٌدة ك التكرارات ، ها يعىي كجكد داللة إحصائية لمفرؽ بيف التكرارات ال0,05الداللة 
 لصالح المستكى المتكسط.بيف الهستكيات الهتكقعة، 

 
   : يكضح مستكيات الالعبيف المياجميف عمى حسب مناصب المعب 67الشكل رقـ                    

 مؤشر القكة. –(Squat Jump)في اختبار القكة االنفجارية                                 
 )مياجـ أيمف، قمب ىجـك ، مياجـ أيسر(                           

  ك مقارنة نسب النتائج ك إثر المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ لالعبيف المياجميف
اختبار القكة االنفجارية عينة البحث مع النسب المقررة ليا في المنحنى الطبيعي في 

(Squat Jump) :تبيف ما يمي 
 المستكى: الممتاز
 مؤشر االرتفاع :بالنسبة ل 

العبيف يشغمكف هىصب قمب ٌجـك  03ها يعادؿ 05%بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
ي أكبر هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ 15%بىسبة   . %4,86،ٌك

 : بالنسبة لمؤشر القدرة 
يتكزعكف عمى  العبيف هٍاجهيف 06ها يعادؿ  10%بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
ك العب كاحد في  25%العبيف في هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  05ب هختمف هىاصب الٍجكـ

ي أكبر هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي  05%هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  ،ٌك
 . %4,86الهقدرة بػ

 :بالنسبة لمؤشر القكة 
ك ٌي أكبر هف الىسبة الهقررة العبيف هٍاجهيف،  06عادؿ % ها ي10الهستكػ تهثمت الىسبة خبلؿ 

 . %4,86لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ
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 المستكى: الجيد 
 : بالنسبة لمؤشر االرتفاع 

العب يتكزعكف عمى هختمف  14أؼ ها يعادؿ  23,33% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في هىصب  08ك  %25ب هٍاجـ أيهف بىسبة العبيف في هىص 05هىاصب الٍجكـ بػ 
ي أقل هف الىسبة  %05ك العب كاحد في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  40%قمب ٌجكـ بىسبة  ، ٌك

 52 ,24%الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ ػ
 : بالنسبة لمؤشر القدرة 

العب يتكزعكف عمى هختمف  18ؿ أؼ ها يعاد 30% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في هىصب  09ك  %25العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  05هىاصب الٍجكـ بػ 
ي أقل هف الىسبة  %20العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  04ك  45%قمب ٌجـك بىسبة  ، ٌك

 52 ,24%الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ ػ
 لقكة :بالنسبة لمؤشر ا 

العب يتكزعكف عمى هختمف  11أؼ ها يعادؿ  18,33%بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في هىصب  06ك  20%العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  04هىاصب الٍجكـ بػ 
ي أقل هف الىسبة  05%ك العب كاحد في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  30%قمب ٌجكـ بىسبة  ، ٌك

 52 ,24%في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ ػالهقررة لٍا 
 

 المستكى: المتكسط
 : بالنسبة لمؤشر االرتفاع 

العب يتكزعكف عمى هختمف  28أؼ ها يعادؿ  46,67%بػقيهة ىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في هىصب  09ك  40%العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  08هىاصب الٍجكـ بػ 

ي أكبر هف الىسبة  55%العب في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  11ك %45بىسبة قمب ٌجكـ  ،ٌك
 .96 ,40%الهقررة لٍا في هىحى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ 

 : بالنسبة لمؤشر القدرة 
العب يتكزعكف عمى هختمف  31أؼ ها يعادؿ  51,67%بػقيهة ىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في هىصب قمب  06ك  55%هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  العب في 11هىاصب الٍجـك بػ 
ي أكبر هف الىسبة الهقررة  70%العب في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة 14ك 30%ٌجكـ بىسبة  ،ٌك

 .96 ,40%لٍا في هىحى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ 
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 : بالنسبة لمؤشر القكة 
العب يتكزعكف عمى هختمف  32ؿ أؼ ها يعاد 53,33%بػقيهة ىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في هىصب قمب  09ك  60%العب في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  12هىاصب الٍجـك بػ 
ي أكبر هف الىسبة   55%العب في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة 11ك 45%ٌجكـ بىسبة  ،ٌك

 .96 ,40%الهقررة لٍا في هىحى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ 
 

 المستكى: دكف الكسط
 لنسبة لمؤشر االرتفاع :با 

يتكزعكف عمى العبيف هٍاجهيف  09ها يعادؿ  15%بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في هىصب 07ك 10%هختمف هىاصب الٍجـك العباف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة 

ي أقل هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي ال ، %35هٍاجـ أيسر بىسبة  هقدرة بػػ ٌك
 .,24%ػ52

 : بالنسبة لمؤشر القدرة 
يتكزعكف عمى العبيف هٍاجهيف  05ها يعادؿ  8,33%بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

كاحد في  العب ك 20%العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة 04هختمف هىاصب الٍجكـ 
ي أقل هف الىسبة الهقررة لٍا ف ،  05%هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  ي هىحىى التكزيع الطبيعي ٌك

 .,24%ػ52الهقدرة بػػ 
 : بالنسبة لمؤشر القكة 

يتكزعكف العبيف هٍاجهيف  08أؼ ها يعادؿ  13,33%بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
في   العبيف05 ك 15%العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة 03عمى هختمف هىاصب الٍجكـ 
ي أقل هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي ٌك ،  25%هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة 

 .,24%ػ52الهقدرة بػػ 

 المستكى: الضعيف

 : بالنسبة لمؤشر االرتفاع 
يتكزعكف عمى  العبيف هٍاجهيف 06ها يعادؿ  10,00%بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
ك العب كاحد في  25%العبيف في هىصب هٍاجـ  أيهف بىسبة  05ب هختمف هىاصب الٍجكـ
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حيث يشير الباحث بذلؾ أف الىسبة أكبر هف الىسبة الهقررة لٍا  ، 05%هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة 
 .4,86%في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ

 : بالنسبة لمؤشر القدرة 
بحيث ال يكجد أؼ العب هٍاجـ عمى اختبلؼ  %0 بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

 .4,86%ٌي أقل هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػك الهىاصب،
 : بالنسبة لمؤشر القكة 

العبيف يشغمكف هىصب هٍاجـ أيسر  03ها يعادؿ  05% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
ي أكبر هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ ،  .4,86%ٌك

 
: يبيف نسب المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا 68لشكل رقـ ا

 مؤشر االرتفاع. –(Squat Jump)ضمف منحنى التكزيع الطبيعي في اختبار القكة االنفجارية 

 
والنسب ادلقررة ذلا ضمن منحىن التوزيع ادلهامجٌن والنسب ادلئوية ادلقابلة حسب كل مستوى معياري  نسب: يبٌن  69الشكل رقم

 القدرة.مؤشر  –(Squat Jump)الطبيعي يف اختبار القوة االنفجارية 
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: يبيف نسب المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا  70الشكل رقـ

 مؤشر القكة. –(Squat Jump)ضمف منحنى التكزيع الطبيعي في اختبار القكة االنفجارية 
 الباحث إلى ما يمي: الطالب كمما سبق خمص-

لقد تبيف هف خبلؿ الىتائج الهكضحة في الجدكؿ أعبلي أف قيهة الهتكسط الحسابي لعيىة البحث عىد 
عىد هؤشر  36,54±05,12بمغت  Squat Jumpالبلعبيف الهٍاجهيف في اختبار القكة االىفجارية 

 كيعزؼ عىد هؤشر القكة 60,65±07,18  القدرة كعىد هؤشر  36,54±05,12االرتفاع ك
الباحث ٌذي الىتائج التي تحصل عميٍا البلعبيف الهٍاجهيف حيث اتضحت بهستكػ هتكسط الطالب 

هاؿ ٌذي الصفة في عهمية اإلعداد البدىي الخاّصة  في أغمب ىتائجٍا ك ٌذا الذؼ يبيف هدػ ٌإ
هيتٍا البالغة في تحديد هستكػ  البلعب الهٍاجـ حيث تعتبر القكة االىفجارية أحد بالبلعبيف رغـ ٌأ

الهؤشرات األساسية التي تهيز البلعب سكاء عمى الجاىب البدىي أك خبلؿ أداء هختمف الهٍارات 
األساسية في كرة القدـ،كقد ساٌهت االختبارات البدىية التي تطبق عمى البلعبيف الهٍاجهيف في 

أعيىىا الحقائق العمهية التي تأثر بشكل هباشر في كل  إبراز اإلهكاىيات الحقيقة لٍـ كتضع ىصب
ذا ها أكدي  رية ٌك أميف ها يتعمق بكرة القدـ كخاّصة عمى هستكػ خط الٍجـك كالخصائص الجٌك

" شغمت اختبارات القكة بأشكالٍا لؤلطراؼ السفمى حيزًا هٍهًا هف اختبارات  2014خزعل عبد 
سيا في جهيع الحركات كالقفز عاليًا كسرعة تغيير االتجاي العبي كرة القدـ ككىٍا تهثل هرتكزًا أسا

، صفحة 2014)أميف خزعل عبد،  كتحهل القكة التكقف الهفاجئ كالحفاظ عمى السيطرة كالتكازف"
هية القكة االىفجارية(47 ذا ها يتفق هع العديد هف الدراسات التي تىاكلت ٌأ عب كرة يحتاج ال" .ٌك

القدـ في الغالب إلى هجهكعة هف العضبلت خبلؿ ىشاطً ك القياـ بأدائً الحركي ،فتعتبر عضبلت 
الكتف  ك الجذع ك خاصة األطراؼ السفمية الهتهثمة في الكرؾ، الفخذ، القدـ لمقياـ باالىطبلقات، 

افًة إلى اعتبار إض الكثب ،تغيير االتجاٌات، التكقفات الهفاجئة،الدكراف، ضربات الكرة بالقدـ
العضبلت الهادة لمركبة ك الهادة لمفخذ ك القابضة دكرا ٌاها ك أساسيا في هعظـ ركبلت الكرة سكاء 
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باستخداـ الىاحية الداخمية أك الخارجية ،أها عف القكة الهىدفعة فٍي تتهثل في األداء الذؼ يستمـز 
) شعالف إبراىيـ، عمرك أبك المجد,،  السرعة( كالتصكيب بهختمف أىكاعً ك الكثب"×القدرة )القكة

. كيشير الباحث أف صفة القكة االىفجارية لؤلطراؼ السفمية ٌي هركب هف (35، صفحة 1996
"أّف حاجة العبي كرة القدـ  2007حسف السيد أبك عبده السرعة كالقكة ٌذا ها يتفق هع دراسة 

يب عمى الهرهى كالكثب العالي لضرب الكرة كاستخبلص الكرات كالسرعة لمقكة تظٍر أثىاء التصك 
كآخركف  Strudwick. كيرػ (77، صفحة 2007)حسف السيد أبك عبده،  في تغيير االتجاي"

ف "أّف البلعبيف الذيف يخضعكف لمتدريب التخصصي في المعب يتهيزكف بهعدالت عالية ه 2002
هية ٌذي القدرات البدىية الخاصة لبلعبي  المياقة البدىية كالكثبات كالسرعات حيث يؤكد عمى ٌأ

الباحث أف  الطالب . كيفسر(239، صفحة STRUDWICK ،2002) الهٍاجهيف في كرة القدـ"
مية لتقييـ هستكػ البلعبيف الهٍاجهيف كجكد هعايير التي تخص صفة القكة االىفجارية لؤلطراؼ السف

يساٌـ في تكجيً البلعبيف كفق قدراتٍـ كيهكف هف تخطيط كفق أسس عمهية حديثة لتحقيق 
األٌداؼ كالكاجبات، إذ يجب أف يتهيز التدريب في كرة القدـ بالتىظيـ كاالستهرار، ٌذا ها يككف لً 

ة اإلعداد الخاص بالبلعبيف الهٍاجهيف أثر ايجابي عمى هستكػ البلعب كتقدهً، كها تعتبر عهمي
أّىٍا تشهل جكاىب لعبة كرة القدـ كافة ألّىٍا هجهكعة هف الهؤشرات تكافق بعضٍا البعض كال يهكف 
الخمل بأؼ جزء هىٍا كأّف حالة خمل أك قصكر لتمؾ العهمية سكؼ يؤثر سمبًا عمى بقية الجكاىب، 

داؼ تطكر كفاءة األداء ككل فبدكف هستكيات عالية لمصفات البدىية يككف هف  الصعب تحقيق ٌأ
عمى أّف الصفات البدىية لبلعب كرة القدـ ٌي التي  Akramovٌذا ها يتفق هع ها أشار إليً 

 تحدد إلى حد كبير كفاءة األداء الهٍارؼ كالخططي في الهباراة.
هية أّف العديد هف الباحثيف ك الهختصيف عم  2010خركبي دمحم فيصل كقد أشار الباحث  ى ٌأ

الحركات االىفجارية بالىسبة لهعظـ األىشطة الرياضية ،فٍي ذك تأثير هتزايد عمى هستكػ األداء في 
ـ الهتطمبات البدىية التي يحتاج إليٍا العب كرة القدـ ألىً يقكـ أثىاء  كرة القدـ فتعد السرعة هف ٌأ

ؾ في هختمف االىطبلقات الهباريات بحركات كثيرة ك هختمفة هعظهٍا ذات طابع سريع ك يتضح ذل
لهفاجئة الهىافس ك بالتالي الزيادة في فعاليات الخطط الٍجكهية، كها يمعب االرتقاء دكرا هحددا في 
ىشاط كرة القدـ ليس فقط عىد حراس الهرهى بل كذلؾ عىد البلعبيف هف خبلؿ الكثب عاليا لضرب 

 دية الٍكائية.الكرة بالرأس أك هف خبلؿ هختمف الصراعات ك االحتكاكات الفر 
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 CMJ (Contre عرض كمناقشة عينة البحث في نتائج اختبار القكة االنفجارية-3-4-1-5

mouvement Jump) – مؤشر االرتفاع-: 

: يبيف عدد المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف  32لجدكؿ رقـا
 مؤشر االرتفاع. –(Contre mouvement Jump)منحنى التكزيع الطبيعي في اختبار القكة االنفجارية 

 2يهة الهحسكبة لػ كا( أف الق 32يتضح هف خبلؿ الجدكؿ رقـ ) هف خبلؿ الىتائج الهتكصل إليٍا 
ي 53,83*بمغت  كهستكػ  4عىد درجة الحرية  9,49هف القيهة الجدكلية الهقدرة بػ  أكبرٌك
، ها يعىي كجكد داللة إحصائية لمفرؽ بيف التكرارات الهشاٌدة ك التكرارات الهتكقعة، 0,05الداللة 

 .لصالح المستكى المتكسطبيف الهستكيات 

 
 Contre)في اختبار القكة االنفجارية   ت الالعبيف المياجميف عمى حسب مناصب المعب: يكضح مستكيا71الشكل رقـ 

mouvement Jump)– .مياجـ أيمف، قمب ىجـك ، مياجـ أيسر( مؤشر االرتفاع( 
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 CMJ (Contre mouvement عرض كمناقشة عينة البحث في نتائج اختبار القكة االنفجارية -3-4-1-6

Jump) – مؤشر القدرة-   : 

: يبيف عدد المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف  72الجدكؿ رقـ
 مؤشر القدرة. –(Contre mouvement Jump)اختبار القكة االنفجارية منحنى التكزيع الطبيعي في 
 2( أف القيهة الهحسكبة لػ كا 33يتضح هف خبلؿ الجدكؿ رقـ ) هف خبلؿ الىتائج الهتكصل إليٍا 

ي 58,83*بمغت  كهستكػ  4عىد درجة الحرية  9,49هف القيهة الجدكلية الهقدرة بػ  أكبرٌك
داللة إحصائية لمفرؽ بيف التكرارات الهشاٌدة ك التكرارات الهتكقعة، ، ها يعىي كجكد 0,05الداللة 

 .لصالح المستكى المتكسطبيف الهستكيات 

 
 Contre)في اختبار القكة االنفجارية   : يكضح مستكيات الالعبيف المياجميف عمى حسب مناصب المعب 72الشكل رقـ

mouvement Jump)– .ـ ، مياجـ أيسر()مياجـ أيمف، قمب ىجك  مؤشر القدرة 
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 CMJ (Contre mouvement عرض كمناقشة عينة البحث في نتائج اختبار القكة االنفجارية -3-4-1-7

Jump) – مؤشر القكة-   : 

: يبيف عدد المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف  34دكؿ رقـالج
 مؤشر القكة. –(Contre mouvement Jump)منحنى التكزيع الطبيعي في اختبار القكة االنفجارية 

 2لهحسكبة لػ كا( أف القيهة ا 34يتضح هف خبلؿ الجدكؿ رقـ ) هف خبلؿ الىتائج الهتكصل إليٍا 
ي 57,25*بمغت  كهستكػ  4عىد درجة الحرية  9,49هف القيهة الجدكلية الهقدرة بػ  أكبرٌك
، ها يعىي كجكد داللة إحصائية لمفرؽ بيف التكرارات الهشاٌدة ك التكرارات الهتكقعة، 0,05الداللة 

 .لصالح المستكى المتكسطبيف الهستكيات 

 
 Contre)في اختبار القكة االنفجارية   عبيف المياجميف عمى حسب مناصب المعب: يكضح مستكيات الال 73الشكل رقـ

mouvement Jump)– .مياجـ أيمف، قمب ىجـك ، مياجـ أيسر( مؤشر القكة( 
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  ك مقارنة نسب النتائج ك إثر المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ لالعبيف المياجميف
 اختبار القكة االنفجاريةى الطبيعي في عينة البحث مع النسب المقررة ليا في المنحن

(Contre mouvement Jump)  :تبيف ما يمي 
 المستكى: الممتاز
 : بالنسبة لمؤشر االرتفاع 

يتكزعكف عمى  العبيف هٍاجهيف  05ها يعادؿ 08,33%بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في  04ك  05%هختمف هىاصب الٍجكـ ببلعب كاحد في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة 

ي أكبر هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي 20%هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  ،ٌك
 . %4,86الهقدرة بػ

 : بالنسبة لمؤشر القدرة 
يتكزعكف عمى  العبيف هٍاجهيف 06ها يعادؿ  10%بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في  05ك 05%هٍاجـ أيهف بىسبة  ببلعب كاحد في هىصب هختمف هىاصب الٍجكـ

ي أكبر هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي  ،  25%هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  ٌك
 ..86 ,4%الهقدرة بػ

 :بالنسبة لمؤشر القكة 
يتكزعكف عمى  العبيف هٍاجهيف 05ها يعادؿ  08,33%بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في 04ك  05%ببلعب كاحد في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  ٍجكـهختمف هىاصب ال
ي أكبر هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي  %20هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  ،ٌك

 . %4,86الهقدرة بػ
 المستكى: الجيد 
 : بالنسبة لمؤشر االرتفاع 

عب يتكزعكف عمى هختمف ال 10ها يعادؿ  16,76%بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في هىصب  05ك  15%العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  03هىاصب الٍجكـ بػ 
ي أقل هف الىسبة  10%ك العباف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  25%قمب ٌجكـ بىسبة  ، ٌك

 52 ,24%الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ ػ
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  بالنسبة لمؤشر القدرة: 
يتكزعكف عمى العبيف هٍاجهيف  08ها يعادؿ  13,33%بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في هىصب  05 ك 10%هختمف هىاصب الٍجـك ببلعباف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة 
ي أقل هف الىسبة 05%ك العب كاحد في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  %25قمب ٌجكـ بىسبة  ، ٌك
 52 ,24%ىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ ػالهقررة لٍا في ه
 : بالنسبة لمؤشر القكة 

العب يتكزعكف عمى هختمف  11ها يعادؿ  18,33%بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في هىصب  05ك  20%العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  04هىاصب الٍجكـ بػ 
ي أقل هف الىسبة 25%قمب ٌجكـ بىسبة  الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ ، ٌك

 52 ,24%ػ
 

 المستكى: المتكسط
 : بالنسبة لمؤشر االرتفاع 

العب يتكزعكف عمى هختمف  34ها يعادؿ  56,66%بػقيهة ىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في هىصب  09ك  55%العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  11هىاصب الٍجكـ بػ 
ي أكبر هف الىسبة  70%العب في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  14ك %45قمب ٌجكـ بىسبة  ،ٌك

 .96 ,40%الهقررة لٍا في هىحى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ 
 : بالنسبة لمؤشر القدرة 

العب يتكزعكف عمى هختمف  35ها يعادؿ  58,33%بػقيهة ىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في هىصب قمب  08ك  50%عب في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة ال 10هىاصب الٍجـك بػ 

ي أكبر هف الىسبة   85%العب في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة 17ك 40%ٌجكـ بىسبة  ،ٌك
 .96 ,40%الهقررة لٍا في هىحى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ 

 : بالنسبة لمؤشر القكة 
العب يتكزعكف عمى هختمف  35يعادؿ  ها 58,33%بػقيهة  ىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في هىصب قمب  11ك  60%العب في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  12هىاصب الٍجـك بػ 
ي أكبر هف الىسبة الهقررة  60%العب في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة 12ك 55%ٌجكـ بىسبة  ،ٌك

 .96 ,40%لٍا في هىحى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ 
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 طالمستكى: دكف الكس
 : بالنسبة لمؤشر االرتفاع 

يتكزعكف عمى العبيف هٍاجهيف  09ها يعادؿ  15%بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
كالعباف في هىصب  25%العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة 05 هختمف هىاصب الٍجكـ ب

ي أقل هف الىسب ،  10%ك العباف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة 10%قمب ٌجكـ بىسبة ة ٌك
 .,24%ػ52الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ 

 : بالنسبة لمؤشر القدرة 
العب يتكزعكف عمى هختمف  10ها يعادؿ  16,66%بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

ك العباف في هىصب قمب  %30العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  06هىاصب الٍجكـ بػ 
ي أقل هف الىسبة الهقررة  ، 10%عباف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة ك ال 10%ٌجكـ بىسبة  ٌك

 .,24%ػ52لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ 
 : بالنسبة لمؤشر القكة 

يتكزعكف عمى العبيف هٍاجهيف  09ها يعادؿ  15%بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
في   العبيف06 ك 15%أيهف بىسبة  العبيف في هىصب هٍاجـ03هختمف هىاصب الٍجـك 

ي أقل هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي  ، 30%هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  ٌك
 .,24%ػ52الهقدرة بػػ 

 
 المستكى: الضعيف
 : بالنسبة لمؤشر االرتفاع 

اجـ في هىصب هٍ ها يعادؿ  العباف هٍاجهاف 03,33%بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
ي أقل هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ ،10%أيسر بىسبة   .4,86%ٌك

 : بالنسبة لمؤشر القدرة 
ها يعادؿ العب كاحد يشغل هىصب هٍاجـ أيهف  1,67% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

ي أقل هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع ،05%بىسبة   .4,86%الطبيعي الهقدرة بػػ ٌك
 : بالنسبة لمؤشر القكة 

حيث لـ يتكاجد أؼ العب هٍاجـ عمى اختبلؼ  %00 بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
حيث يشير الباحث بذلؾ أف الىسبة أكبر هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع  ،الهىاصب

 .4,86%الطبيعي الهقدرة بػ
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بيف نسب المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا : ي 74الشكل رقـ

 مؤشر االرتفاع. –(Contre mouvement Jump)ضمف منحنى التكزيع الطبيعي في اختبار القكة االنفجارية 

 
نسب المقررة ليا : يبيف نسب المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كال 75الشكل رقـ

 مؤشر القدرة. –(Contre mouvement Jump)ضمف منحنى التكزيع الطبيعي في اختبار القكة االنفجارية 

 
: يبيف نسب المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا 76الشكل رقـ 

 مؤشر القكة. –(Contre mouvement Jump)ة ضمف منحنى التكزيع الطبيعي في اختبار القكة االنفجاري
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 الباحث إلى ما يمي: الطالب كمما سبق خمص -
لقد تبيف هف خبلؿ الىتائج اختبار القكة االىفجارية لؤلطراؼ السفمية أف قيهة الهتكسط الحسابي لعيىة 

بمغت  Contre mouvement Jumpالبحث عىد البلعبيف الهٍاجهيف في اختبار القكة االىفجارية 
عىد 28,33±01,78  عىد هؤشر القدرة ك 50,15±09,78عىد هؤشر االرتفاع ك 04,18±33,22
الباحث ٌذي الىتائج التي تحصل عميٍا البلعبيف الهٍاجهيف حيث  الطالب كيعزؼ هؤشر القكة 

اتضحت بهستكػ هتكسط في أغمب ىتائجٍا هؤشر كاضح عمى عدـ اعتهاد عمى هعايير التي 
كجيً البلعبيف الهٍاجهيف في تطبيق هجهكعة القياسات كاالختبارات التي تخص ٌذي الصفة لت

تخص القكة العضمية لبلعبي كرة القدـ رغـ األٌهية البالغة لٍا في هستكػ كأداء البلعبيف 
ـ  2013كازكرال كآخركف الهٍاجهيف عمى كجً الخصكص ٌذا ها أكدي  عمى أّف صفة القكة هف ٌأ

التحضير البدىي ك هف خبلؿ خبرتىا الهيداىية القكة االىفجارية باالعتبار الهؤشرات التي ترافق عهمية 
األكؿ لهساٌهتٍا الفعالة في هختمف الهٍارات ك االىجازات التي يقكـ بٍا البلعب كهدػ قدرتً عمى 

باإلضافة   (333، صفحة Georges Cazorla et al ،2013) تكرار ذلؾ بىسق كدقة عالية
إلى ذلؾ أف القدرة العضمية االىفجارية هؤشر الرتباط عاهميف أساسيف ٌها األداء كالكقت أثىاء القياـ 
بهختمف االىجازات السريعة هف خبلؿ ذلؾ يتضح لىا جميا تركيب كتزاكج القكة كالسرعة في صكرة 

 . (335، صفحة Georges Cazorla et al ،2013) هيكاىيكية لؤلداء الحركي لبلعب
أّف تحميل القدرة الكظيفية لمعضبلت لبلعبي كرة القدـ يدؿ أّىً " 2014أميف خزعل عبد كها يشير

دقيقة ألّف الجٍد يتراكح بيف هستكػ الخفيف كالعالي  90هف ههكف لبلعبيف المعب ألكثر هف 
)أهيف  ات أف يغير هف هٍهة بعض أىكاع األلياؼ العضميةكيهكف لطبيعة التدريب كهستكػ الهىافس

أف هجهكعة التكيفات الحاصمة أثىاء التدريب  كازكرال، كقد أشار (50، صفحة 2014خزعل عبد، 
العمهي السميـ تسهح لبلعب بإحداث تطكر كرفع هف الهستكػ كخاصة عمى هستكػ القكة العضمية 

 .(348، صفحة Georges Cazorla et al ،2013) ذا إهكاىية الهحافظة عمى المياقة البدىيةكك
عمى  ((2006( ،كازكرال)1992( ،غارغانتا )1991شاتار )كها إ تفق  الكثير هف الهتخصصيف 

هية االرتقاء في كرة القدـ باعتباري هف العكاهل الهحددة ل ؤلداء في كرة القدـ،فقدرت الصراعات ٌأ
صراع كغالبا ها تستعهل صفة االرتقاء خبللٍا ك قد أثبتت  54الفردية بالكرة ك بدكف الكرة بحكالي 

العديد هف الدراسات أىً تكجد عبلقة ارتباطية بيف الىجاح في الصراعات ك االحتكاكات الفردية ك 
رياتٍا ٌي التي تىجح في التعاهل بصفة إيجابية هع ىتيجة الهباريات فهعظـ الفرؽ التي تفكز بهبا

   .(22، صفحة CAZORLA.G ،2006) ٌذي الصراعات
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الباحث ٌذي الىتائج الهتكصل لٍا هف خبلؿ تحديد هعايير التكجيً لصفة القكة  الطالب كيفسر
هية كضركرة ٌ ك ها يتكافق حسب دراسةاالىفجارية لؤلطراؼ السفمية عمى ٌأ  )ذي الصفة ٌك

Cazorla2006 Capranica1992 Brever et Davis 1992 Chatrard 1991 
Garganta  )  بأّف القكة العضمية لؤلطراؼ السفمية تعتبر هف العكاهل الفارقة لتحقيق الهستكػ "

ذا يحتاج هف البلعب إلى (CAZORLA.G ،2006) العالي في األداء الخاص بكرة القدـ .ٌك
تدريب خاص ذك هستكػ عالي هف خبلؿ االٌتهاـ بالتدريب الحديث لمىاشئيف، حيث ىجد أّف العبي 
كرة القدـ في ٌذي الفئات العهرية يحتاجكف إلى بىاء القكة العضمية هف أجل أداء الهٍارات الحركية 

كقد اتفقت . (83، صفحة 2004)بطرس رزؽ هللا،  بأعمى كفاءة ههكىة كهقاكهة التعب .. .
"أف عهمية التقكيـ تقدـ لمهدرب  2012بكحاج مزيافهجهكعة الىتائج الهتكصل إليٍا هع دراسة 

تقرير عمهي حكؿ ٌذي القدرة لدػ البلعب كالذؼ يستىد عميً الهدرب في تسطير خطة تدريبية ك 
عبيف بأدؽ التفاصيل كالتي تعطي حجة اىتقائً أك عدـ اىتقائً دكف أؼ شؾ أك هعرفة قدرات البل

ريب في العهمية عمى عكس ها يعتهد عميً أغمب الهدربيف باستعهاؿ الهبلحظة الهجردة هف خبلؿ 
ذا ها يفقد الكثير هف البلعبيف حظٍـ في االىتقاء" إضافًة إلى غياب التدريب  هقاببلت تىافسية،ٌك

الصفة األساسية كالهتهثمة في القكة العضمية بصكرة عاّهة كالقكة االىفجارية بصكرة  الخاص لٍذي
خاّصة قد تككف األسباب هتعددة تتهثل في غياب كىقص البراهج التدريبية الهقىىة كالهدركسة كفق 

سىة( كخاّصة 17األسس العمهية التي ٌي هف هٍاـ الدربيف الهشرفيف عمى ٌذي الفئة العهرية )تحت
ـ خصائص التي تسهح لٍـ باألداء ال بلعبيف الهٍاجهيف الذؼ تعتبر صفة القكة االىفجارية هف ٌأ

الفّعاؿ في هختمف التحركات كاالىجازات داخل الهيداف أثىاء هختمف الهباريات أك خبلؿ الحصص 
ا عبر هختمف األىدية الجز  ائرية التدريبية، كبالىسبة لهختمف بعض الدراسات السابقة التي تـ اىجاٌز

هف خبلؿ دراستً التي   2014ىكار عبد المطيفسىة قد تكصل  17لكرة القدـ صىف تحت 
تىاكلت التكجيً كفق القدرات الهكرفكلكجية كالبدىية الهٍارية هىاصب المعب )دفاع،كسط 

( لد سىة حيث تهيزت خط الٍجكـ كالذؼ ٌك هحكر  17العبي كرة القدـ تحت  ػهيداف،ٌجـك
سط خبلؿ اختبار الكثب العهكدؼ هف الثبات الذؼ يظٍر هؤشر القكة العضمية دراستىا بهستكػ هتك 

ذا ها تكصل إليً كذلؾ  هف خبلؿ  2015خركبي دمحم فيصللؤلطراؼ السفمية ) القكة االىفجارية( ٌك
ـ هحددات االىتقاء كفق هىاصب المعب لمفئة العهرية تحت  سىة حيث كاف أغمب  17دراستً عمى ٌأ

.كيرػ الباحث أّف القكة 65%بار القكة االىفجارية في الهستكػ الهتكسط بىسبة الهٍاجهيف في اخت
ا في البلعب الهٍاجـ حتى يتـ تكجيًٍ إلى ٌذا  ـ الهؤشرات التي يجب تكفٌر االىفجارية هف ٌأ

 الهىصب الذؼ تتهيز خصائصً البدىية في كرة القدـ الحديثة إلى لياقة عالية.
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كفاءة كهستكػ البلعبيف الهٍاجهيف كفق الهتطمبات الحديثة لكرة الباحث أف رفع  الطالب كيستخمص
القدـ سكاء البدىية أك الهٍارية تحتاج إلى عهل جدؼ فعمي يكاكب تطكر التدريب الحديث في كرة 
القدـ القكة االىفجارية كذلؾ عبر اطبلع الهشرفيف كالهدربيف بالطرؽ الحديثة لمتدريب كالخصائص 

ا أف تحديد بعض الهعايير الخاصة بعهمية التكجيً يسهح لٍـ بهعرفة هستكػ الكظيفية كالتركيبة كه
البلعبيف فيهكىٍـ ذلؾ هف البحث عف أساليب تطكير ىقاط القكة كتحسيف كتىهية ىقاط الضعف 
سكاء في ها يخص القكة العضمية أك المياقة البدىية بصفة عاهة ٌذا ها سيكسب البلعب الهٍاجـ 

 كتكاكب صفات الهٍاجـ الجيد. خصائص كههيزات تساير 
  
 تحمل القكة:عرض كمناقشة عينة البحث في نتائج اختبار -3-4-1-8

لمئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف : يبيف عدد المياجميف كالنسب ا35الجدكؿ رقـ 
 منحنى التكزيع الطبيعي في اختبار تحمل القكة.

 
 2( أف القيهة الهحسكبة لػ كا 35يتضح هف خبلؿ الجدكؿ رقـ ) هف خبلؿ الىتائج الهتكصل إليٍا 

ي 73,5*بمغت  كهستكػ الداللة  4حرية عىد درجة ال 9,49هف القيهة الجدكلية الهقدرة بػ  أكبرٌك
بيف ، ها يعىي كجكد داللة إحصائية لمفرؽ بيف التكرارات الهشاٌدة ك التكرارات الهتكقعة، 0,05
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 : يكضح مستكيات الالعبيف المياجميف عمى حسب مناصب المعب 77الشكل رقـ

 ، مياجـ أيسر( )مياجـ أيمف، قمب ىجـك في اختبار تحمل القكة.  
 

  كمقارنة نسب النتائج عينة ك إثر المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ لالعبيف المياجميف
 البحث مع النسب المقررة ليا في المنحنى الطبيعي في اختبار تحمل القكة تبيف ما يمي:

 المستكى: الممتاز
يتكزعكف عمى ف هٍاجهيف العبي 03ها يعادؿ  05,00%بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العب كاحد في هىصب  ك 10%هختمف هىاصب الٍجكـ ببلعباف في هىصب قمب ٌجكـ بىسبة 
ي أكبر هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة  05%هٍاجـ أيسر بىسبة  ، ٌك

 . %4,86بػ
 المستكى: الجيد 

العبيف هٍاجهيف يتكزعكف عمى  08يعادؿ  ها 13,33% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
كالعباف في هىصب  %15العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  03هختمف هىاصب الٍجكـ بػ

ي أقل هف الىسبة  %15العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  03ك  %10قمب ٌجـك بىسبة  ، ٌك
 52 ,24%الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ ػ

 كى: المتكسطالمست
العب هٍاجـ يتكزعكف عمى  38ها يعادؿ  63,33% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العب في هىصب  16ك 55%العب في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  12هختمف هىاصب الٍجـك بػ

ي أكبر هف الىسبة  %55العب في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  12ك  80%قمب ٌجـك بىسبة  ،ٌك
 .40,96%في هىحى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ  الهقررة لٍا
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 المستكى: دكف الكسط
العبيف هٍاجهيف يتكزعكف عمى  09ها يعادؿ  15,00% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في  04ك %25العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  05هختمف هىاصب الٍجكـ بػ
ي أ ، %20هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  قل هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي ٌك

 .,24%ػ52الهقدرة بػػ 
 المستكى: الضعيف

ها يعادؿ العباف هٍاجهاف يشغمكف هىصب  03,33% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
ي أكبر هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة  ،  %10هٍاجـ أيهف بىسبة  ٌك

 .4,86%بػ

 
: يبيف نسب المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف منحنى  78الشكل رقـ

 التكزيع الطبيعي في اختبار تحمل القكة.

 الباحث إلى ما يمي: الطالب كمما سبق خمص -
حسابي لعيىة البحث عىد البلعبيف لقد تبيف هف خبلؿ الىتائج اختبار تحهل القكة أّف قيهة الهتكسط ال

الباحث ٌذي الىتائج التي تحصل عميٍا البلعبيف  الطالب كيعزؼ  39,48±07,56 الهٍاجهيف بمغت 
كيعزؼ الباحث أّف صفة تحهل القكة   الهٍاجهيف حيث اتضحت بهستكػ هتكسط في أغمب ىتائجٍا

ـ الهؤشرات التي يعتهد عميٍا الهٍاجهيف في هختمف تحركات ٍـ ك اىجازاتٍـ خبلؿ أطكار هف ٌأ
الهباراة أك حتى في خبلؿ الحصص التدريبية التي يقكهكف بٍا هف أجل الرفع هف الكفاءة العضمية 
كالقدرة عمى تحهل أكبر عبئ همقى عمى الهجاهيع العضمية كخاصة األطراؼ السفمية، كها يرػ 

كالتكجيً لٍذا الهركز الفّعاؿ الباحث أف صفة تحهل القكة تهثل عاهل أساسي في عهمية االىتقاء 
سىة هراعاة  17حيث عمى القائهيف ك الهشرفيف عمى ٌذي الفرؽ الشباىية لكرة القدـ صىف تحت 

عهمية التقييـ كالتقكيـ هف خبلؿ برهجة حصص خاصة بتطبيق هجهكعة هف االختبارات الهيداىية 
 Gilles ككميتيجيل ا يؤكدي لمعهل عمى تطكير ٌذي الصفة هف خبلؿ تصهيـ براهج تدريبية ٌذا ه

0
20
40
60
80

 ضعيف دكف الكسط متكسط جيد ممتاز
5 النسب المئكية لممياجميف 13,33 63,33 15 3,33

4,86 النسبة المققرة ليا في المنحى الطبيعي 24,52 40,96 24,52 4,86

5 
13,33 

63,33 

15 
3,33 4,86 

24,52 
40,96 

24,52 

4,86 

ػػكة
ػػػػػػػػ
 الق
مل
ػػػػػػػػ
حػػػػ
ت

 



 عرض كمناقشة النتائج                              الفصل الثالث

 

 
272 

 

Comitti 1993  عمى أّف األبحاث العمهية التي أجريت في هجاؿ التدريب باألثقاؿ أصبح هف
.كيشير (163، صفحة Cometti ،1993) الكسائل الفعالة لتىهية األىكاع الهختمفة لمقكة العضمية

د عضمي لفترة طكيمة يحتاج إلى تحهل قكة حتى يستطيع البلعب أّف أؼ هجٍك  2005دمحم حاـز
.  (38، صفحة 2005)دمحم حاـز ،  االستهرار في ٌذا الهجٍكد ألطكؿ فترة ههكىة كبكفاءة عالية

الهستكػ ( يرػ الباحث أف أغمب الىتائج كاىت عىد 35ككفق الهعطيات الهبيىة في الجدكؿ رقـ )
الهتكسط ٌذا ها يؤكد عمى أّف عهمية التكجيً لدػ البلعبيف الهٍاجهيف كاىت بطرؽ هجردة تهثمت 
في الهبلحظة ك أداء بعض الهٍارات كالتٍديف كهراقبة الكرة هف خبلؿ إجراء هىافسات كلكف ٌذا 

 2005خزعل عبد يف ال يعتبر كافيًا لتقييـ المياقة العاّهة لبلعب ٌذا ها يتفق هع ها أشار إليً أه
أّف اختبلؼ هراكز المعب يمعب دكرا هباشرا في تحديد ىسبة األلياؼ  Parenteىقبًل عف 

لدػ البلعبيف الهٍاجهيف كاىت  1العضمية،كأشارت إحدػ الدراسات أف ىسبة الميف العضمي ىكع 
ط باختبلؼ عف البلعبيف الهدافعيف ك كس %40كاىت الىسبة  2في حيف الىكع الثاىي  38%

ذي  %17-%49 2كالىكع الثاىي  %44 - %67 1الهيداف حيث تهثمت الىسبة في الىكع  ٌك
 الىسب تعطي دليبًل كاضحًا حكؿ طبيعة تأثر العضمة بهركز المعب.

الباحث عبر هتابعتً لمعديد هف الهباريات التي تخص ٌذي الفئة في هياديف كرة  الطالب كها يرػ 
جهيف ال يكهمكف الهباراة بىفس ىسق البداية في هختمف ٌذا ها يكضح القدـ الجزائرية أّف أغمبية الهٍا

أف كفاءة الهٍاجهيف ذك هستكػ هتكسط كخصكصا في هختمف االىطبلقات كالكثبات كالصراعات 
األرضية كالعالية عمى الكرة هع الخصـ كبذلؾ كجب إعادة الىظر في العهمية التدريبية ككذا في 

كالدفع بالبلعبيف ذك الكفاءة إلى خط الٍجكـ الذؼ يعتبر هىصب هستكػ كل العب لرفع الهستكػ 
حيث  2005دمحم حاـزفعاؿ في إحداث الفرؽ في الىتيجة خبلؿ هختمف الهباريات ٌذا ها اتفق هعً 

أشار أف تحقيق االىجاز كالكصكؿ إلى الفكرهة العالية في صفة القكة العضمية الخاص لمهٍاجهيف 
هل الهتساكؼ لعضبلت الرجميف كسرعة اىتقاؿ الجسـ ككل، كيتهثل ذلؾ في كرة القدـ يقكـ عمى الع

في هقاكهة كبيرة ىسبية عمى العضبلت القائهة بالحركة لقطً تمؾ الهسافات في أقل زهف ههكف 
ذا ها يتطمب بذؿ قكة عضمية لعضبلت الرجميف كالذراعيف بهعل تسارعي عالي بشكل يغمب عميً  ٌك

. كها (150، صفحة 2005)دمحم حاـز ،  تأثر أداء الخاص بالبلعبيفالعهل البلٌكائي هها يكضح 
أف إهكاىية زيادة القدرة العضمية عىدها تخضع لشدة هعيىة كبدرجة ها لك كاىت  محمكد عبد الدايـيرػ 

)الدايـ،  الة كتصبح أقكػ أكبر هف هقدرتٍا الطبيعية كبدرجة هعقكلة، فإىٍا سكؼ تستجيب بصكرة فع
أف كرة القدـ هف الرياضات التي  (2004عادؿ عبد البصير)كيشير   .(94، صفحة 1996

تتطمب ىكع هف القدرة العضمية خبلؿ الخطة التدريبية السىكية، بحيث يجب تطكير عىصر تحهل 
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ى كأساس لتطكير القكة العضمية الخاصة بالهىافسة، ثـ يتـ القكة في بداية الفترة اإلعدادية األكل
ف تحقيق هستكػ عاؿ هف القكة  تطكير القكة الههيزة بالسرعة بصكرة هركزة ثـ تىهي القكة القصكػ، كا 
العضمية يعتبر هطمبا أساسيا لمقدرة، لذا فإىً يجب أف يبدأ البرىاهج التدريبي باألثقاؿ ببىاء عاـ لمقكة 

اقتراب هكعد الهىافسة يبدأ تعديل لمبرىاهج بحيث تتحكؿ تدريبات القكة إلى تدريبات العضمية كهع 
 الطالب كيشير .(138، صفحة 2004)عمي،  لمقدرة، فيغمب طابع القكة الهتفجرة عمى التدريب

هية صفة تحهل القكة بالىسبة لبلعبيف الهٍاجهيف ف ي كرة القدـ حيث تهكف البلعب الباحث عمى ٌأ
هف تىفيذ الكاجبات الٍجكهية كالدفاعية كالتغمب عمى الهقاكهات العىيفة كالهستهرة لفترات طكيمة هف 

برهجة تدريب الىاشئيف تعتهد عمى تدريبٍـ هف خبلؿ خبلؿ اهتبلكً ألىكاع القكة العضمية، كها أّف 
كقصيرة الهدػ، ، ألف العهل باألسمكب براهج عمهية هىظهة تىطمق هف خطط طكيمة كهتكسطة 

الهىظـ العمهي يضهف االرتقاء بهستكػ الىاشئيف كالكصكؿ بٍـ إلى أفضل هستكػ ههكف، كيجب أف 
تشهل البراهج التدريبية لمىاشئيف كل الهقكهات األساسية لتدريبات الكبار كلكىٍا تختمف عىٍا في 

 كالتركيز عميٍا في هجاؿ تدريبات كرة القدـ.  درجة التقكيـ كذلؾ هف خبلؿ االٌتهاـ بىظـ الطاقة
 متػر: 15السرعػة عرض كمناقشة عينة البحث في نتائج اختبار -3-4-1-9

عدد المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف  : يبيف 36الجدكؿ رقـ
 متر. 15منحنى التكزيع الطبيعي في اختبار السرعة 
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 2( أف القيهة الهحسكبة لػ كا 36يتضح هف خبلؿ الجدكؿ رقـ ) هف خبلؿ الىتائج الهتكصل إليٍا 
ي 23,83*بمغت  كهستكػ  4عىد درجة الحرية  9,49الهقدرة بػ هف القيهة الجدكلية  أكبرٌك
، ها يعىي كجكد داللة إحصائية لمفرؽ بيف التكرارات الهشاٌدة ك التكرارات الهتكقعة، 0,05الداللة 

 .لصالح المستكى المتكسطبيف الهستكيات 

 
 متر. 15في اختبار السرعة   : يكضح مستكيات الالعبيف المياجميف عمى حسب مناصب المعب 79الشكل رقـ

 )مياجـ أيمف، قمب ىجـك ، مياجـ أيسر( 
  كمقارنة نسب النتائج عينة ك إثر المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ لالعبيف المياجميف

متر تبيف ما  15البحث مع النسب المقررة ليا في المنحنى الطبيعي في اختبار السرعة 
 يمي:

 
 المستكى: الممتاز

يتكزعكف عمى العب هٍاجـ  12ها يعادؿ  20,00%بػقيهة ية ىسبة هئك لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في  06ك  15العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة 03 هختمف هىاصب الٍجكـ بػ
ي أكبر  %15العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  03 ك %30هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  ، ٌك

 . %4,86بػ هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة

 المستكى: الجيد 

العب هٍاجـ يتكزعكف عمى  13ها يعادؿ  21,67% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في  07ك 20%العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  04هختمف هىاصب الٍجكـ بػ
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ي أقل هف  %10ك العباف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  %35هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  ، ٌك
 52 ,24%الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ ػ

 المستكى: المتكسط
العب هٍاجـ يتكزعكف عمى  25ها يعادؿ  41,67% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في  05ك %15العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  03هختمف هىاصب الٍجكـ بػ
ي أكبر هف  %55العب في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  11ك  %25هىصب قمب ٌجـك بىسبة  ،ٌك

 .40,96%الىسبة الهقررة لٍا في هىحى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ 

 المستكى: دكف الكسط

العبيف هٍاجهيف يتكزعكف عمى  08ها يعادؿ  13,33% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العباف في هىصب  ك 20%ىصب هٍاجـ أيهف بىسبة العبيف في ه 04هختمف هىاصب الٍجكـ بػ

ي أقل هف الىسبة  ، 10%هٍاجـ أيسر بىسبة  ك العباف في هىصب، %10قمب ٌجكـ بىسبة  ٌك
 .,24%ػ52الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ 

 المستكى: الضعيف

ٍاجهاف يشغمكف هىصب ها يعادؿ العباف ه 03,33% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
ي أقل هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة  ،%10هٍاجـ أيسر بىسبة  ٌك

 .4,86%بػ

 
: يبيف نسب المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا 80الشكل رقـ 

 متر. 15ضمف منحنى التكزيع الطبيعي في اختبار السرعة 
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 الباحث إلى ما يمي: الطالب كمما سبق خمص -
لقد تبيف هف خبلؿ الىتائج اختبار السرعة أّف قيهة الهتكسط الحسابي لعيىة البحث عىد البلعبيف 

الباحث ٌذي الىتائج التي تحصل عميٍا  الطالب كيعزؼ  02,70±00,22 الهٍاجهيف بمغت 
أّف صفة   كيعزؼ الباحث  غمب ىتائجٍاالبلعبيف الهٍاجهيف حيث اتضحت بهستكػ هتكسط في أ 

ـ الهحددات التي تهيز البلعب الهٍاجـ ىظرًا إلى تكظيفً لٍذي الصفة في العديد هف  القكة هف ٌأ
ي تقييـ كتقكيـ ٌذي الصفة عاهل أساسي يتهاشى  التحركات ك األداء الهختمف بالكرة أك بدكىٍا ، ٌك

كلد حمك مصطفى يد هف الدراسات هىٍا دراسة كهتطمبات الحديثة لكرة القدـ كها أكضحتً العد
حيث بيىت "أف عىصر السرعة كخاّصة الهسافات القصيرة تعتهد كهعيار  2017كزركاؿ دمحم 

-25، الصفحات 2017)كلد حهك هصطفى ، زركاؿ دمحم،  كهحدد لمتهيز في كرة القدـ الحديثة"
الذؼ تكصل أف العبي كرة القدـ ذك الهستكػ العالي يىجزكف خبلؿ  2006 كازكرال. كيضيف (29

هقاببلت العديد هف الحركات هف بيىٍا الجرؼ السريع لهسافات كالهقدرة حسب دراستً بػ 
(ك 2000لكمبارتاف) ٌذا ها يتفق هع هختمف الدراسات التي قاـ بٍا كل هف  .ـ(11±ـ17)

ـ الصفات األساسية في كرة القدـ ،ك ت"( 2006( ك كازكرال )2005ككميتي ) عتبر السرعة هف ٌأ
يظٍر ذلؾ كاضح في األداء الحركي لبلعب في تىفيذي لكاجبات الحركية الهطمكبة بالسرعة 
الهىاسبة، فبلعب كرة القدـ حاليا يجب أف يهتاز بسرعة حركية كبيرة ألدائً هٍاراتً بدقة إضافة إلى 

حبة بتحكـ هٍارؼ في الهستكػ كالقدرة عمى كبيرة هف ىاحية سرعة االىتقاؿ ك سرعة التىفيذ هصا
االسترجاع لتهكيىً هف  إعادة القياـ بحركات قصيرة  ك قصكػ في العديد هف الهرات ك طكاؿ كقت 

، CAZORLA.G) (COMETTI .G et D ،2005) .(LAMBERTIN.F ،2000) الهباراة"
2006) 

ا هف الجٍكد الهتكررة التي يقكـ بٍا العب كرة القدـ فقد  هية السرعة كذلؾ باعتباٌر كتتجمى ٌأ
أظٍرت هعظـ الدراسات االرتفاع الهمحكظ في الجٍكد االىفجارية بصفة عاهة ك االىطبلقات 

فإف عدد الهسافات ( 1990لديفكر )كفقا ؿ الهباراة فالهتكررة  الهىفذة هف طرؼ البلعب خبل
 42ثا( ارتفعت في غضكف  3الى2ـ خبلؿ   15الى 10القصيرة الهقطكعة ذات الشدة القصكػ) 

% هف 14ك التي تهثل حكالي  195إلى  70هف    1989إلى غاية 1947سىة أؼ  هف  سىة  
 لهباراة.الجٍكد ذات شدة قصكػ ك ٌي التي تحدد في الغالب هسار ا

عهل عمى تحديد بعض الهتطمبات الفسيكلكجية ك البدىية عىد  (2006لكازكرال )كفي دراسة       
العبي كرة القدـ ، يكضح لىا هف خبللٍا ىكعية كعدد الجٍكد الهبذكلة هف طرؼ البلعبيف حسب 

 (54، صفحة CAZORLA.G، 2006) الهراكز،فأظٍرت الىتائج ها يمي:
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ىكعية الجٍد الهبذكؿ ك الىظاـ الطاقكؼ الهستخدـ هف طرؼ البلعب خبلؿ الهباراة، فىرػ هف خبلؿ 
هف الجٍد يككف عمى شكل هشي كجرؼ بطيء كبالتالي استخداـ الىظاـ الٍكائي %  71الشكل أف 

يككف عمى % 15 اجرؼ هرتفع يستخدـ خبللً كل هف الىظاـ الٍكائي ك البلكتيكي ك أخير %  14ك
فبالىسبة لعدد االىطبلقات الهتكررة فقد  شكل جرؼ سريع ك اىفجارؼ هستعيىا بذلؾ بالىظاـ البلٌكائي

 أظٍرت أف البلعب عهكها ِيؤدؼ :
اىطبلقة. 88بهعدؿ  109إلى  72ػ هابيف       
.54هرة بهعدؿ 70إلى 40ػ يغير االتجاي ها بيف       

ك لفترة زهىية جد قصيرة حسب هىاصب المعب ، فيقكـ:   أها هف ىاحية الجٍد ذك شدة قصكػ   
ثاىية. 50ػ الهدافعاف الظٍيريف كل       
ثاىية. 49ػ هدافعا كسط الدفاع كل       
ثاىية. 44ػ العبكا كسط الهيداف كل       
ثانية.  39المياجمكف كل ػ        

 ثاىية. 43كذلؾ بهعدؿ حركة أك جٍد اىفجارؼ كل 
"أف التدريب عمى السرعة يبدأ غاليًا في الجزء الثاىي هف فترة اإلعداد  مختارحنفي محمكد كيشير 

كيستهر أياـ الفترة األكلى هف فترة الهباريات، كلكف يجب أف يبلحع الهدرب أف السرعة يهكف أف 
تفتقد ىسبيًا إذا لـ يستهر التدريب عميٍا، لذلؾ فإّف التدريب عمى السرعة يستهر بدرجة ها خبلؿ 

 .(59)هختار، كرة القدـ، صفحة  ـ بأكهمً"الهكس
الباحث بالىسبة لتحديد هعيار عاهل السرعة أّىً هف األفضل هتابعة هستكػ البلعب  الطالب كيرػ 

الهٍاجـ عمى هجهكعة هف الهراحل كالفترات حتى يتهكف الهشرؼ أك الهدرب عمى اإلطبلع عمى 
ا عىد البلعب  ىسبة التقدـ أك ـ الهؤشرات التي يجب تكفٌر التراجع ك ذلؾ باعتبار السرعة هف ٌأ

الهٍاجـ ىظرا إلى هتطمبات ٌذا الهىصب الذؼ يشارؾ في العديد هف التحركات السريعة في شكل 
 ٌجهات هىظهة أك هعاكسة تسهح لً باستغبلؿ الفرص لتسجيل األٌداؼ .

 
 
 
 
 
 



 عرض كمناقشة النتائج                              الفصل الثالث

 

 
278 

 

 :RSA) كفاءة تكرار السرعة( تحمل السرعةفي نتائج اختبار  عرض كمناقشة عينة البحث-3-4-1-10

كالنسب المقررة ليا ضمف  : يبيف عدد المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري  37الجدكؿ رقـ
 .RSAمنحنى التكزيع الطبيعي في اختبار تحمل السرعة) كفاءة تكرار السرعة( 

 
 2( أف القيهة الهحسكبة لػ كا 37يتضح هف خبلؿ الجدكؿ رقـ ) هف خبلؿ الىتائج الهتكصل إليٍا 

ي 34,66*بمغت  هستكػ ك  4عىد درجة الحرية  9,49هف القيهة الجدكلية الهقدرة بػ  أكبرٌك
، ها يعىي كجكد داللة إحصائية لمفرؽ بيف التكرارات الهشاٌدة ك التكرارات الهتكقعة، 0,05الداللة 

 .لصالح المستكى المتكسطبيف الهستكيات 

 
   : يكضح مستكيات الالعبيف المياجميف عمى حسب مناصب المعب 81الشكل رقـ

 .)كفاءة تكرار السرعة( RSAفي اختبار تحمل السرعة 
 اجـ أيمف، قمب ىجـك ، مياجـ أيسر()مي
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*34,66 

 
 
 
 
 

09,49 

4,86 
% 10 %05 %20 %05 

 24,52 01 03 04 08 العدد جيد [68,00_56,01]
% 13,33 %20 %15 %05 

 40,96 09 07 14 30 العدد متكسط [56,00_44,01]
% 50 %70 %35 %45 

 24,52 02 03 01 06 العدد دكف الكسط [44,00_32,01]
% 10 %05 %15 %10 

 4,86 07 03 00 10 العدد ضعيف  [32,00_20,00]
% 16,67 %00 %15 %35 

 99,72   20 20 20 60 العدد المػػجػػمػػػػكع
% 100 100 100 100 
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  كمقارنة نسب النتائج عينة ك إثر المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ لالعبيف المياجميف
)كفاءة  RSAالبحث مع النسب المقررة ليا في المنحنى الطبيعي في اختبار تحمل السرعة

 تكرار السرعة( تبيف ما يمي:
 المستكى: الممتاز

يتكزعكف عمى العبيف هٍاجهيف  06ها يعادؿ  10,00%بػقيهةىسبة هئكية  لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في  04ك % 05هختمف هىاصب الٍجـك ببلعب كاحد في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة 

ي أكبر  05%العب كاحد في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  ك 20%هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  ، ٌك
 . %4,86بيعي الهقدرة بػهف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الط

 المستكى: الجيد 
العبيف هٍاجهيف يتكزعكف عمى  08ها يعادؿ  13,33% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في 03 ك 20%العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  04هختمف هىاصب الٍجكـ بػ
ي أقل  %05ة ك العب كاحد في هىصب هٍاجـ أيسر بىسب 15%هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  ، ٌك

 52 ,24%هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ ػ
 المستكى: المتكسط

العب هٍاجـ يتكزعكف عمى  30ها يعادؿ  50,00% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في  07ك %70العب في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  14هختمف هىاصب الٍجكـ بػ

ي أكبر  %45العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  09ك  %35ب قمب ٌجكـ بىسبة هىص ،ٌك
 .40,96%هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ 

 المستكى: دكف الكسط
العبيف هٍاجهيف يتكزعكف عمى  06ها يعادؿ  10,00% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في  03ك 05%كـ ببلعب كاحد في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة هختمف هىاصب الٍج

ي أقل هف  ، %10ك العباف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  %15هىصب قمب ٌجـك بىسبة  ٌك
 .,24%ػ52الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ 

 المستكى: الضعيف
العبيف هٍاجهيف يتكزعكف عمى  10 ها يعادؿ 16,67% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في  07ك  %15العبيف في هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  03هختمف هىاصب الٍجكـ بػ
ي أكبر هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي  ،%35هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  ٌك

 .4,86%الهقدرة بػ
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المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا : يبيف نسب المياجميف كالنسب 82الشكل رقـ 

 .)كفاءة تكرار السرعة( RSAاختبار تحمل السرعةضمف منحنى التكزيع الطبيعي في 
 الباحث إلى ما يمي: الطالب كمما سبق خمص -

حث أّف قيهة الهتكسط الحسابي لعيىة الب RSAلقد تبيف هف خبلؿ الىتائج اختبار كفاء تكرار السرعة 
الباحث ٌذي الىتائج التي  الطالب كيعزؼ  07,18±01,18 عىد البلعبيف الهٍاجهيف بمغت 

ك يشير  تحصل عميٍا البلعبيف الهٍاجهيف حيث اتضحت بهستكػ هتكسط في أغمب ىتائجٍا،
ـ االختبارات التي تعبر عف  الباحث عبر ذلؾ أّف اختبار كفاءة تكرار السرعة القصكػ يعد هف ٌأ

ك األهثل كالهىاسب لقياس تحهل السرعة لدال العبي كرة قدرة الرياض ي عمى التحهل البلٌكائي، ٌك
القدـ كذلؾ الرتباطً بخصكصية المعبة التي تتهيز بالجرؼ لهسافات قصيرة كبشدة األقل هف 
هيتً، ك  ذا ها يعكس ٌأ القصكػ إلى القصكػ، كها أىً يقيس عدة قدرات فسيكلكجية في آف كاحد ٌك

ا في  هف خبلؿ ذلؾ ـ الهتغيرات التي كجب تكفٌر يتبيف أّف ٌذي الصفة لدػ الهٍاجهيف هف ٌأ
هحتكػ المياقة البدىية لمهٍاجـ حيث أّىً يحتاج إلى كهية السرعة ك كفرتٍا بىفس الىسق خبلؿ قياهً 
بهختمف الكاجبات الٍجكهية كيرػ الباحث أف تقييـ ٌذي الصفة كهتابعتٍا هف خبلؿ هجهكعة هف 

ت الهيداىية تسهح لمهدرب هعرفة هستكػ البلعب كالعهل عمى تهىية كتطكير هستكاي فتحهل االختبارا
هيتٍا في هجاؿ كرة  السرعة هف عكاهل اإلىجاز األساسية في هجاؿ المياقة البدىية حيث تظٍر ٌأ
القدـ هف خبلؿ التأثير الحاسـ لٍا في عهمية بىاء الٍجهة أثىاء سير المعب أك هف خبلؿ عهمية 

باغتة أك اإليقاؼ أك العرقمة، لذا فإّف تطكير عىصر تحهل السرعة يتـ هف خبلؿ استعهاؿ طريقة اله
تدريب الهبلئهة في تىهية كزيادة القدرة الكظيفية إلى جاىب التكىيؾ الجيد الذؼ يهكىً هف الركض 

القدـ يتعهد  كاالىتشار في كافة أرجاء الهمعب كالتكقف كتغيير االتجاي لذلؾ "فإّف التدريب في كرة
ها اإلعداد هف الىاحية التطبيقية لؤلداء البدىي الهٍارؼ  عمى عاهميف يكهل بعضٍها اآلخر ٌك

 .(11، صفحة 2001)هختار،  كالخططي كهف الىاحية الىفسية"
كاؿ السرعة أثىاء الباحث هف خبلؿ دراستً لٍذا الهؤشر عدـ االٌتهاـ بتطكير أش الطالب كيعزؼ 

فترة اإلعداد العاـ كالخاص كفترة اإلعداد لمهباريات كقمة كجكد البراهج التدريبية العمهية الذؼ 
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ا كألىٍا أساس لىكاحي األخرػ)الهٍارية كالخططية( فمذلؾ أغمب الهدربيف  يىتٍجٍا الهدربكف لتطكيٌر
هية لٍا هها يؤثر سمبًا عمى الهستكػ الفىي لبلع ذا الذؼ كاف كاضح جميًا في ال يعيركف ٌأ بيف ٌك

إسماعيل عبد زيد الىتائج الهتكصل إليٍا الخاصة بالبلعبيف الهٍاجهيف ٌذا ها يتفق هع دراسة )
" أف صيغة المعب بطيء كعدـ سرعة البلعبيف في االىتشار كاالىتقاؿ هف هكاف  (2009عاشكر

ا يىافي ها تكصمت إليً كرة القدـ آلخر في الهمعب ٌذا ها يؤدؼ إلى عدـ بىاء ٌجهة سريعة ٌذا ه
الحديثة في تأكيدٌا عمى المعب الحديث كاالىتشار السريع؛ ٌذا ها يؤكدي هكفق الهكلى " ال هكاف 

.كها تكصل الباحث عبر (183، صفحة 1999)هكفق هكلى،  لبلعب بطيء بكرة القدـ الحديثة"
هف الدراسات كالبحكث التي أجريت حكؿ تحسيف كتىهية ٌذي الصفة أّف تحسيف اطبلعً عمى العديد 

  )هعدؿ الراكضات الختبار كفاءة تكرار السرعة القصكػ بفعل التدريب الفترؼ، هىٍا دراسة 
Thomassen  أّف التدريب الفترؼ أدػ إلى تحسيف كفاءة تكرار السرعة  (2010 ك آخركف(RSA) 

كؽ الحاصػػل لصػػالح التدريب الفترؼ في تحسيف هؤشرات كفاءة تكرار ٌػذا التفػػ   1,9%بىسبة
هختمف الشدة،إذ أف  السرعة القصكػ إلى طبيعة التهػاريف الهطبقػة أثىػاء برىػاهج التػدريب الفػترؼ 

التدرج في شدة التهاريف هف دكرة هتكسطة إلى أخرػ،ك التقميل الهتدرج في الراحة البيىية بيف 
عمى تكيف األجٍزة الكظيفيػة لمجسػـ عمػى تحهػل التعػب الىػاجـ عػف فقػداف هصػادر  عهل التكرارات

ك حتى تػراكـ حهػض البلكتيؾ،كهػا أف التحسػف الحاصػل في األجٍػزة  ATP-PCالطاقػة قصػيرة الهػدة 
كدة الكظيفيػة ك خاصػة الجٍػاز الػدكرؼ التىفسػي أدػ تسريع عهمية استرجاع هصادر الطاقة الهفق

أثىاء تكرار السرعة لعدة هرات هتتالية ك ذلػؾ عػف طريقػة زيػادة كفػاءة ىظػاـ الطاقػة 
إلى أف طريقػة التػدريب دائػرؼ باألسػمكب الفػترؼ أدت إلى 2008))حمػد األكسكجيىي،حيث تكصػل 

عػػكدة الىػػبض إلى الجٍػػاز الػدكرؼ التىفسػػي ك سػػرعة االسػػترجاع هػػف خػػبلؿ سػػرعة  تحسػيف كفػاءة
التي تشػير إلى كجػكد  (Dupont, et al. 2005)   الحالػػة الطبيعيػػة،كها يؤكػد ذلػػؾ دراسػػة

تكػرار ك 15ـ ؿ 40سػرعة لهسػافة  كفػاءة تكػرار كVO2MAX) ػ) يعبلقػة بػيف الجٍػاز الػدكرؼ التىفس
الرفػػػع هػػػف  ب تحهػل السػرعة يػؤدؼ إلىثػا.ك تشػير الكثػير هػف الدراسػات إلى أف تػدري25براحػة 

كفػػػاءة البلعػػػب في تكػػػػرار السػػػػرعة القصػػػكػ ك يزيػػػد هػػػف قدرتػػػً عمػػػػى االسػػػترجاع عىػػػػد العػػػبي 
 (Ferrari 2008كلـ تتفق الدراسة هع ها تكصل إليً )Magni Mohr 2014)  (كػػػػرة القػػػدـ 

هف أقصى ىبض بيىٍا  % 95إلى  90كبشدة  4*4ألّف التدريب الفترؼ بطريقة  كالتي تكصل فيٍا
كها تشػير دقائق راحة بكاقع هرتيف قي األسبكع لـ يحسف هف هعدؿ الراكضات كبقي ثابتا ، 3

إلى عػدـ تحسػف كفػاءة تكػرار (Hill-Haas S, Dawson et Rowsell 2009) دراسػة 
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ػاهجيف هختمفػيف عمػى العػبي كػرة القػدـ شػباف أحػدٌها يعتهػد عمػى السػرعة القصػكػ عىػد تطبيػق برى
 أسػمكب الفػترؼ بطريقػة األلعػاب الصػغيرة ك الثاىي يعتهد ىفس األسمكب لكف بطريقة الجرؼ.

الباحث أف التطكر الحاصل لدػ كبار األىدية ٌك ىتيجة عهل هدركس كفق أسس  الطالب كيعزؼ  
كاألرقاـ كالىتائج تثبت ذلؾ عمى أكسع ىقاط في هياديف كرة القدـ كعمى  عمهية كليس كليد الصدفة

اختبلؼ الفئات العهرية ٌذا الذؼ أكدي هجهكعة هف الدراسات ك األبحاث حكؿ الهستكػ الذؼ حققً 
اىات الرياضية  الغرب في الرياضة بشكل عاـ كفي عالـ التدريب بشكل خاص؛ "كقد أدت الٌر

ى قيادة الهدربيف الرياضييف يبحثكف باستهرار عف أفضل الطرؽ لتقييـ األداء كالهالية لكرة القدـ إل
كتحسيىً فرد كجهاعي. ك الحاجة إلى ردكد فعل سريعة كهكضكعية كدقيقة كذات صمة بأداء 
البلعبيف الهىافسيف أدػ إلى تطكير تحميل هتطكر لمهباراة. استىادًا إلى أحدث تقىيات الكهبيكتر ك 

ٌذي األىظهة عىصرا حيكيا في عهمية التدريب كالتحضير لؤلداء عمى أعمى  الفيديك، أصبحت
الباحث عمى هجهكعة هف الدراسات التي تىاكلت  الطالب .كبعد اطبلع(Carling ،2005) هستكػ"

 تحميل األداء الخاص بالهٍاجهيف في هختمف الدكريات األكركبية تكصل إلى هجهكعة هف
اإلحصائيات التي تخص الهٍاجهيف عمى الهستكػ العالي حيث أكضحت دراسة عمى هٍاجهيف 

هتر بشكل سريع عىدها  278,22الدكرؼ االىجميزؼ الههتاز أف الهٍاجهيف يقكهكف بالجرؼ هسافة 
اىطبلقة خبلؿ الهباراة الكاحدة إضافة إلى ىجاح استقبمٍـ لمكرة  13تككف الكرة بحكزة الفريق بهعدؿ 
لهسة بتكقيت يتراكح بيف  2,24إلى  1,84كبهعدؿ  % 80-70في كضعيات هختمفة بىسبة 

هتر بشكل  260,04ثاىية، أها هٍاجهيف الدكرؼ اإلسباىي يقكهكف بالجرؼ لهسافة  77,85 76,09
هتر عىد اهتبلكٍـ لمكرة، أها هٍاجهيف البطكلة الفرىسية يقكهكف بالجرؼ  88 43سريع بهعدؿ 

 19، صفحة Dellal ،2008) هتر 208,5هتر بشكل سريع كعىد اهتبلؾ الكرة  290,38لهسافة 
كهف خبلؿ التحميل السابق ألداء الهٍاجهيف ككفاءتٍـ العالية في هؤشر تكرار السرعة .(36 25

ؿ الهباراة ك إبراز الفارؽ في يتضح أّف دكر الهٍاجـ يتطمب لياقة بدىية بها يتطمب كدكري خبل
هختمف الكضعيات هع الفريق الخصـ ٌذي الهعايير تعتبر أساسية لتكجيً البلعبيف إلى الهىصب 
الهىاسب كبالخصكص لهركز الٍجكـ الذؼ يعتبر الفاصل في تسجيل األٌداؼ ك الكصكؿ إلى 

العب كرة القدـ الهٍاجـ  الباحث أفّ  الطالب كيرػ تحقيق ىتائج ايجابية في هختمف الهباريات.   
يحتاج إلى كل أىكاع السرعة كحسب الهكاقف الهتىكعة كالهتجددة لمعب فٍك يحتاج إلى سرعة 
الركض لهسافات قصيرة لمحاؽ بالكرة أك احتبلؿ فراغ أك التخمص هف الخصـ كيحتاج إلى سرعة 

ي الكقت الهىاسب كالى التحكؿ بالكرة عىد الدحرجة كالى سرعة التفكير التخاذ القرار الهىاسب ف
 سرعة الهىاكلة ككذلؾ إلى سرعة التٍديف عىدها يككف قريب هف هرهى الخصـ.
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 (:Illinoisالتنسيق )عرض كمناقشة عينة البحث في نتائج اختبار -3-4-1-11

: يبيف عدد المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف 38الجدكؿ رقـ 
 .(Illinoisمنحنى التكزيع الطبيعي في اختبار التنسيق )

 2ة لػ كا( أف القيهة الهحسكب 38يتضح هف خبلؿ الجدكؿ رقـ ) هف خبلؿ الىتائج الهتكصل إليٍا 
ي 20,16*بمغت  كهستكػ  4عىد درجة الحرية  9,49هف القيهة الجدكلية الهقدرة بػ  أكبرٌك
، ها يعىي كجكد داللة إحصائية لمفرؽ بيف التكرارات الهشاٌدة ك التكرارات الهتكقعة، 0,05الداللة 

 .لصالح المستكى المتكسطبيف الهستكيات 

 
 .(Illinoisفي اختبار التنسيق )المياجميف عمى حسب مناصب المعب : يكضح مستكيات الالعبيف  83الشكل رقـ

 )مياجـ أيمف، قمب ىجـك ، مياجـ أيسر( 
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  كمقارنة نسب النتائج عينة البحث مع ك إثر المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ لالعبيف المياجميف
 يف ما يمي:تب(Illinoisاختبار التنسيق )النسب المقررة ليا في المنحنى الطبيعي في 

 
 المستكى: الممتاز

يتكزعكف عمى العب هٍاجـ  15ها يعادؿ  25,00%بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في  07ك 20% العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  04هختمف هىاصب الٍجكـ بػ
ي أك 20%العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  04 ك 35%هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  بر ، ٌك

 . %4,86هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ
 المستكى: الجيد 

العب هٍاجـ يتكزعكف عمى  14ها يعادؿ  23,33% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في 07 ك %15العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  03هختمف هىاصب الٍجكـ بػ
ي أقل  %20العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  04ك  %35ة هىصب قمب ٌجكـ بىسب ، ٌك

 52 ,24%هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ ػ
 المستكى: المتكسط

العب هٍاجـ يتكزعكف عمى  21ها يعادؿ  35,00% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في  04ك55% صب هٍاجـ أيهف بىسبة العب في هى 11هختمف هىاصب الٍجـك بػ
ي أقل هف  30%العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  06ك  20%هىصب قمب ٌجـك بىسبة  ،ٌك

 .40,96%الىسبة الهقررة لٍا في هىحى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ 
 المستكى: دكف الكسط
بيف هٍاجهيف يتكزعكف عمى الع 10ها يعادؿ  16,67% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العباف في هىصب قمب  ك %10هختمف هىاصب الٍجـك ببلعباف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة 
ي أقل هف الىسبة  ، %30العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  06ك  %10ٌجكـ بىسبة  ٌك

 .,24%ػ52الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ 
 المستكى: الضعيف

ها يكضح عدـ كجكد أؼ العب هٍاجـ عمى  00,00% بػقيهةىسبة هئكية جل ٌذا الهستكػ لقد س
ي أقل هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ ،اختبلؼ الهىاصب  .4,86%ٌك
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ة ليا : يبيف نسب المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقرر  84 الشكل رقـ

 .(Illinoisفي اختبار التنسيق )ضمف منحنى التكزيع الطبيعي 
 الباحث إلى ما يمي: الطالب كمما سبق خمص -

أّف قيهة الهتكسط الحسابي لعيىة البحث عىد البلعبيف  اختبار التىسيق لقد تبيف هف خبلؿ الىتائج
تحصل عميٍا البلعبيف الباحث ٌذي الىتائج التي  الطالب كيعزؼ  15,53±01,23 الهٍاجهيف بمغت 

ك يشير الباحث أف صفة الرشاقة هف  الهٍاجهيف حيث اتضحت بهستكػ هتكسط في أغمب ىتائجٍا،
ـ الىقاط التي تكضح قدرة البلعب الهٍاجـ الحركية في تعاهبلتً هع هختمف الهٍارات ك  أحد ٌأ

لة في الحركة، عهمً الهىسق العصبي العضمي الذؼ يكفر لً أعمى درجة هف االىسيابية كالسٍك 
فالتىسيق ٌك قابمية الزيادة ك الىقصاف ك الحفاظ عمى تردد السرعة هع تغير االتجاي ك التحكـ في "

الجسـ ك أف ٌذا العهل يتطمب هجٍكد كبير هف الجٍاز العصبي كهىسق بيف العضبلت ك القرارات 
هع السرعة االىتقالية باإلضافة إلى حفاظ البلعب عمى هركز ثقمً داخل قاعدة االرتكاز تهاشيًا 

لتحقيق الٍدؼ هف الحركة، ك االستجابة السريعة ٌي القابمية تغير أكضاع الجسـ بإىتاج القكة 
الهطمكبة لذلؾ التىقل ك أف ٌذا العهل يتطمب قدر عمية هف الهعمكهات البصرية ك السهعية كتغذية 

 راجعة في تىفيذ الحركة".
الجرؼ في خط هستقيـ ك الجرؼ الهتعرج سكاء بالكرة أك  الباحث أف فرؽ بيف الطالب ك عميً يؤكد

دكىٍا يساٌـ في تقييـ إهكاىية البلعب الهٍاجـ بصكرة خاصة في التعاهل أثىاء الهكاقف الهشابٍة 
هكاىية تجاكزي بشكل سريع كسميـ لمهدافعيف ك بذلؾ اكتساب لياقة عالية هف الرشاقة  لمهىافسة كا 

في قدرة الفرد عمى تغير أكضاعً  (2001)ليمى سيد فرحات ، بل عفكالتىسيق التي ىعيد تعرفٍا ىق
أك اتجاًٌ بأقصى سرعة ك تكافق يىسجـ ك اإلزاحة أؼ الفراغ الهتاح الهطمكب تجاكزي بطريقة 

)حنفي تضهف لبلعب الهحافظة عمى السرعة الهكتسبة كتقميل هف زهف تغير االتجاي حيث يشير
صر زهف الرجع )زهف إدراؾ الهثير ك بداية االستجابة( كمها اىً كمها ق مختار كمفتي إبراىيـ (

 استطاع العب كرة القدـ أف يقكـ بالتصرؼ السميـ ك في الكقت الهىاسب.
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ذا ها الطالب كها يشير  الباحث عمى أف ٌذي الصفة ٌي تكاهل كل الصفات البدىية األساسية ٌك
 Sportsك   Micheal Clark 2008 ك Joseph Mercier   2006يتفق عميً كل هف 

Medicine، National Academy of 2001" أف عبلقة السرعة ك الرشاقة تكهف في ثبات
القكة ك هطاطية العضمة ك هركىة الهفاصل هع ربط العهل الثابت هع الهتحرؾ باإلضافة إلى 

لرشاقة أّف السرعة ٌي القابمية في تحريؾ الجسـ في اتجاي كاحد أها ا  التكىيؾ الجيد ، كها يضيف
فٍي قابمية الزيادة ك الىقصاف ك الحفاظ عمى تردد السرعة هع تغير االتجاي ك التحكـ في الجسـ ك 
أف ٌذا العهل يتطمب هجٍكد كبير هف الجٍاز العصبي كهىسق بيف العضبلت ك القرارات باإلضافة 

لية لتحقيق الٍدؼ إلى حفاظ البلعب عمى هركز تقمً داخل قاعدة االرتكاز تهاشيا هع السرعة االىتقا
هف الحركة، ك يضيف ىفس الهصدر أف االستجابة السريعة ٌي القابمية تغير أكضاع الجسـ بإىتاج 

ذا ها يؤكدي .(112، صفحة Mercier ،2006) القكة الهطمكبة"  Philippe Leroux2006 ٌك
افق العضمي العصبي كسرعة تفٍـ تفاصيل الحركة في إّف اعتهاد ٌذي الصفة عمى هستكػ ىهك التك 

استيعاب التكافق الهتعدد لمكاجب الحركي الذؼ يعتهد عمى قدرة البلعب الهٍاجـ عمى السيطرة عمى 
الحركات األفقية ك الهىحىية الهعقدة هع تفٍهٍا في فترة زهىية قصيرة ، بدقة كاىسيابية كتكقيت 

 كقعة بالتعديل السريع كضبط ك تصحيح لمعهل الحركي"صحيح "تسهح حالة الحركات الغير هت
(Leroux ،2006 14، صفحة). 

إّف الرشاقة تتطمب العهل هع الهعارضة عكس السرعة ك أف الحفاظ عمى هستكػ ٌذي الصفة 
كيضيف الباحث  الهركبة في كرة القدـ يجب أف يشهل حصتيف عمى األقل أسبكعيا خبلؿ الهكسـ

أف تكزع الهقترح ضهف البرىاهج )عهل بدكف كرة ك بالكرة(يساٌـ في ىهك هتطمبات اكتساب فف 
األداء الصحيح هثل هراقبة تحركات الكرة ك سبلهة تقدير الحكاس )الحس بصرية حركية( ككفاءة 

اىب "أف الج  ( Martin D Weineck)   الجٍاز العصبي في تقدير الهسافة. ك عميً يشير
التقىي الذؼ يكتسبً البلعب هف خبلؿ التدريب اليكهي يعهل عمى تغمب عمى الهشاكل الحركية 
بأقل جٍد ههكف ك اقل كقت ههكف ك ٌذا العتهادٌا عمى التىسيق أك التكافق الحركي الىهكذجي 

أف التىسيق أك التكافق   (Weineck)الذؼ يصب في هصمحة الٍدؼ هف تمؾ الحركة حيث يؤكد 
ف تردد الحركة أك تسارعٍا ك الذؼ يسهح بتىظيـ الهثالي لمقكة الهىتجة )التأثير الهتبادؿ بيف ٌك زه

 .Lee E) , ك الذؼ يعبر عىً (417، صفحة Weineck ،1997) .القكػ الداخمية ك الخارجية(
Brown,Vance Ferrigno)هية عىصر الرشاقة التي تحت اج إلى عهميف هتكازييف األكؿ في ٌأ
عىد تغير االتجاي ك الثاىي التحكـ في الجسـ ك  )تباطأ ك تسارع(يعتهد عمى القكة الههيزة بالسرعة 

تخفيض السرعة.كيعزؼ الباحث هف خبلؿ ها أشارت إيً الىتائج لصفة التىسيق كالرشاقة أف ٌذا 
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ذا ها يتيح العاهل يعتبر هٍـ في تحديد هعايير خاصة لبلعب الهٍاجـ  لتقييـ قدراتً الحركية ٌك
لمهدربيف العهل عمى تحسيف ٌذي الصفة كأخذٌا بعيف االعتبار أثىاء عهمية التكجيً ىحك الهىصب 

ـ بشكل عاـ حيث يؤكد   Ancian, Jean-Paulكتطكير أداء الهٍاجهيف لمرفع هف هستكػ أدٌا
ـ الحركي بىسبة  "أّف هباريات كرة القدـ تتطمب هف البلعبيف الهٍاجهيف 2008     استخداـ جٍاٌز

بالكرة حيث تتطمب ٌذي األخيرة خطكات خاصة تختمف عف الجرؼ العادؼ 60-66%دكف كرة %5
-40%ك ٌذا بسبب ىقل الكرة زائد إلى ذلؾ عهمية تغير االتجاي ىتيجة الهضايقة ك التي تتراكح بيف 

ضهف عبلقة البلعب كرة ك  حيث أف ٌذي الهكاقف كحدي يتطمب اشتراؾ جهيع أقساـ الجسـ60
بكجً خاص عىد الجرؼ بالكرة التي تتطمب عهل العضمي األفقي ك العهكدؼ قصد الهحاكرة ك 
السيطرة عمى الكرة تـ الهركر إلى الهراكغة. هها يجعل هٍارة في كرة القدـ تأخذ الطابع الهعقدة 

 Sheppard . كيشير(18، صفحة Ancian ،2008) الذؼ يحتاج إلى الدقة الحركية ك التكازف"
"أّف السرعة في الحركة هع تغيير االتجاي كذلؾ هف خبلؿ االستجابة لهختمف  2006كآخركف 

الهثيرات، ككهل في كرة القدـ البلعب يقكـ بسرعات كتكقفات هع تغيير االتجاي عمى هدار سير 
 (349-342، الصفحات SHEPPARD ،2006) الهباراة"
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 :)قياس مركنة الجذع( المركنةعرض كمناقشة عينة البحث في نتائج اختبار -3-4-1-12

: يبيف عدد المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف  39الجدكؿ رقـ
 :)قياس مركنة الجذع( المركنةمنحنى التكزيع الطبيعي في اختبار 

 2كا( أف القيهة الهحسكبة لػ  39يتضح هف خبلؿ الجدكؿ رقـ ) هف خبلؿ الىتائج الهتكصل إليٍا 
ي 22,33*بمغت  كهستكػ  4عىد درجة الحرية  9,49هف القيهة الجدكلية الهقدرة بػ  أكبرٌك
، ها يعىي كجكد داللة إحصائية لمفرؽ بيف التكرارات الهشاٌدة ك التكرارات الهتكقعة، 0,05الداللة 

 .لصالح المستكى المتكسطبيف الهستكيات 

 
 اجميف عمى حسب مناصب المعب: يكضح مستكيات الالعبيف المي 85 الشكل رقـ

 )مياجـ أيمف، قمب ىجـك ، مياجـ أيسر( .)قياس مركنة الجذع( المركنةفي اختبار   
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المياجـ 
 األيمف
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 جدكلية محسكبة
  03 06 02 11 العدد ممتاز [80,00_68,01]

 
 
 
 

*22,33 

 
 
 
 
 

09,49 

4,86 
% 18,33 %10 %30 %15 

 24,52 03 04 06 13 العدد جيد [68,00_56,01]
% 21,67 %30 %20 %15 

 40,96 07 07 09 23 العدد سطمتك  [56,00_44,01]
% 38,33 %45 %35 %35 

 24,52 07 03 03 13 العدد دكف الكسط [44,00_32,01]
% 21,33 %15 %15 %35 

 4,86 00 00 00 00 العدد ضعيف  [32,00_20,00]
% 00 %00 %00 %00 

 99,72   20 20 20 60 العدد المػػجػػمػػػػكع
% 100 100 100 100 
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  كمقارنة نسب النتائج عينة ك إثر المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ لالعبيف المياجميف
كنة )قياس مر  المركنةاختبار البحث مع النسب المقررة ليا في المنحنى الطبيعي في 

 تبيف ما يمي: الجذع(
 المستكى: الممتاز

يتكزعكف عمى العب هٍاجـ  11ها يعادؿ  18,33%بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في هىصب  06ك % 10هختمف هىاصب الٍجكـ بػبلعباف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة 

ي أكبر هف  15%العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  03 ك 30%قمب ٌجكـ بىسبة  ، ٌك
 . %4,86الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ

 المستكى: الجيد 
العب هٍاجـ يتكزعكف عمى  13ها يعادؿ  21,67% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في 04 ك %30العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  06هختمف هىاصب الٍجكـ بػ
ي أقل  15%العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  03ك  20%ٌجكـ بىسبة هىصب قمب  ، ٌك

 52 ,24%هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ ػ
 المستكى: المتكسط

العب هٍاجـ يتكزعكف عمى  23ها يعادؿ  38,33% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في  07ك45% عبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة ال 09هختمف هىاصب الٍجكـ بػ
ي أقل هف  35%العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  07ك  35%هىصب قمب ٌجـك بىسبة  ،ٌك

 .40,96%الىسبة الهقررة لٍا في هىحى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ 
 المستكى: دكف الكسط
العبيف هٍاجهيف يتكزعكف عمى  13عادؿ ها ي 21,33% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في  03 ك %15العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  03هختمف هىاصب الٍجـك ب
ي أقل  ، %35العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  07ك  %15هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  ٌك

 .,24%ػ52هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ 
 تكى: الضعيفالمس

ها يكضح عدـ كجكد أؼ العب هٍاجـ عمى  00,00% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
ي أقل هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ ،اختبلؼ الهىاصب  .4,86%ٌك
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ياري كالنسب المقررة ليا : يبيف نسب المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى مع  86الشكل رقـ

 )قياس مركنة الجذع( المركنةضمف منحنى التكزيع الطبيعي في اختبار 
 الباحث إلى ما يمي: الطالب كمما سبق خمص -

لقد تبيف هف خبلؿ الىتائج اختبار الهركىة أّف قيهة الهتكسط الحسابي لعيىة البحث عىد البلعبيف 
الباحث ٌذي الىتائج التي تحصل عميٍا البلعبيف  الطالبكيعزؼ  07,10±01,96 الهٍاجهيف بمغت 

ك يشير الباحث إلى أّف ٌذي الصفة  الهٍاجهيف حيث اتضحت بهستكػ هتكسط في أغمب ىتائجٍا،
تعتبر هف القدرات الٍاهة التي تهيز الجٍاز العضمي )الهجهكعة العضمية، الهفاصل، األربطة، 

عتبر هف القكاعد األساسية التي تىهى في فترات الهحاكر كالهستكيات العظهية..( ٌذي الهؤشرات ت
هتقدهة بالىسبة لبلعبي كرة القدـ لككىٍا لٍا زهف هحدد لمتطكير كالتهىية كحاكؿ الباحث عبر ٌذا 
االختبار إلى قياس هركىة الجذع الخاص بالبلعبيف الهٍاجهيف لهعرفة هدػ هركىة الجٍاز الحركي 

الذؼ يتكافق كقدراتً ك كهٍاهً في التىشيط الٍجكهي الذؼ  لبلعب الذؼ يتهيز بقياهً بأداء هتىكع
يحتكؼ هجهكعة هف الهٍارات كالحركات الهعقدة التي تسهح لبلعب بالتحكـ كالتعاهل الهثالي لثقل 
جسهً سكاء عف طريق الكرة أك في كيفية تهركزي أثىاء استقبالٍا أك تسديدٌا ، كيشير في ٌذا 

أّف الهركىة هف القدرات الٍاهة ألداء الحركي ألّىٍا " (2005سف)دمحم حاـز دمحم أبك يك السياؽ 
تشكل هع باقي القدرات الحركية السابقة كالتحهل كالسرعة كالقكة ك الرشاقة، الركائز التي يتأسس 

تقاف األداء الحركي في كرة القدـ"  .(39، صفحة 2005)دمحم حاـز ،  عميٍا اكتساب كا 
الباحث أّف الهركىة في شتى أشكالٍا كأىكاعٍا كأقساهٍا كتعدداتٍا الهتبايىة ، ٌي  الطالب كيرػ 

السهة التي تشتهل عميٍا جهيع الحركات كالهٍارات التي يقكـ بٍا البلعب الهٍاجـ، ككها أشرىا 
كالمياقة البدىية،  سابقًا بأف البلعب الهٍاجـ هف الىاحية البدىية هزيج هركب هف العىاصر الهككىة

كالهركىة بصفة خاّصة يحتاجٍا البلعبيف الهٍاجهيف عمى اختبلؼ الهىاصب التي يشغمكىٍا حتى 
يتهكىكا هف القياـ بكاجباتٍـ الهٍارية الخططية أثىاء التىشيط الٍجكهي كالحفاظ عمى حركة أجساهٍـ 

 2001عب كأبك صالح شر بأقصى كفاية هف السبلهة ٌذا ها يتكافق هع ها تكصل إليً كل هف 
هية كبرػ ككىٍا إحدػ الهتغيرات  " 2007كعبد هللا كعذاب  2008كالدلمي 2010كالبطيخي أف لمهركىة ٌأ
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أف أكلكيات "ADRESSE البدىية الهستٍدفة أثىاء عهميات التدريب لدػ ىاشئي كرة القدـ". كيشير 
تأثير الهركىة عمى أىً قميل في التدريب البدىي تدكر حكؿ القكة كالسرعة إضافة لرؤية الهدربيف ل

ا عمى صفات األداء  األداء ، رغـ أف الهركىة ٌي سبب اتساع الهدػ الحركي الكبير إضافة لتأثيٌر
)كلد حمك مصطفى ك أكد  .(42، صفحة Aurélien Broussal Derval ،2012) الحركي الجهيل"

كىة عبلقة هباشرة هع القكة كلٍا فكائد صحية كبيرة بحيث تساعد في في دراستً "أف لمهر (2015
، 2015)هصطفى،  الكقاية هف اإلصابات كتساعد عمى االىسيابية كتحقيق اآللية الحركية"

القدـ الباحث أّف الهركىة ضركرية لبلعب الهٍاجـ في كرة  الطالب كيشير .(36-16الصفحات 
ليتهكف هف حركة هفاصل جسهً بسٍكلة كبسرعة ألداء الحركات الهختمفة كالهطمكبة هىً كحسب 
الهكاقف الٍجكهية التي تكاجًٍ في الهباريات كبدكف ٌذي الصفة ال يهكف ألؼ العب أف يقكـ بأداء 

تؤدؼ إلى  " أّف الهركىة الضعيفة 2000المكلى الهٍارات األساسية بالشكل الهطمكب ٌذا ها يؤكدي 
 تكىيؾ كعهل بدىي ضعيف،ككذلؾ إلى أغمب اإلصابات الرياضية الشائعة عىد العبي كرة القدـ"

ك يضيف أّىً هف الضركرؼ أف يتصف العب كرة  .(322، صفحة 2000)هكفق هجيد الهكلى، 
الرياضي كتعرض العضبلت لئلصابة". ك ٌذا ها القدـ بالهركىة "ألّف الهركىة القميمة تعيق اإلىجاز 

"بها أف الهركىة هف هككىات األداء الحركي فأف تىهيتٍا  (1998)حسانيف ك آخركف يتفق هع 
عمى باقي الصفات البدىية األخرػ ك أثر تكيف البلعب في كثير هف أكجً الىشاط البدىي تقدري درجة الهركىة تؤثر 

الهركىة الجيدة أك الهدػ الكاسع لمحركة لً هكاف بارز فسيكلكجيًا ك هيكاىيكيًا ك الشاهمة لمجسـ أك لهفصل هعيف ،ك 
)حساىيف،دمحم صبحي،كهعاىي،أحهد كسرػ،  إف البلعب ذك الهركىة العالية يبذؿ جٍدًا أقل هف البلعب األقل هركىة"

الباحث أف تحديد هستكيات هعيارية لٍذي الصفة هف الهؤشرات  الطالب كيرػ . (164، صفحة 1998
الهٍهة التي تسهح لمهدرب في التعرؼ عمى الهستكػ الحركي لبلعب الهٍاجـ كهدػ هقدرتً عمى 
التحكـ في الهجهكعة العضمية أثىاء أداء هختمف الهٍارات كالحركات األساسية التي تساٌـ في 

ىافسات أك خبلؿ الحصص التدريبية باعتبار أف الهركىة تحقيق أفضل هستكػ لئلىجاز خبلؿ اله
تمعب دكر كبير في أداء البلعب الهٍاجـ حيث أف هعظـ الهٍارات التي يؤديٍا الهٍاجـ تحتاج إلى 
ا هف  هركىة الهفاصل كهطاطية في العضبلت هثل التصكيب كالتهرير االستقباؿ ك التركيض كغيٌر

بلعب الهٍاجـ، كها يشير الباحث أف الهستكػ الهتكسط الذؼ الهٍارات األساسية التي يقكـ بٍا ال
هاؿ ٌذي الصفة خبلؿ الهرحمة  شٍدي العبي كرة القدـ الذيف يشغمكف هىصب ٌجكـ ٌك داللة عمى ٌإ
األكلى هف التدريب لٍذي الفئات الشباىية كلذلؾ عمى القائهيف عمى عهميات التدريب كالتككيف 

بٍـ كفق هؤشرات كأسس عمهية تتهاشى كها يتطمبً التدريب كهحااالٌتهاـ بالفئات الشباىية  كلة صقل هكٌا
 الحديث في كرة القدـ كهحاكلة هسايرتً عمى هدارس كأىدية كرة القدـ الجزائرية.
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 عرض ومناقشة الفرضية الثالثة:-3-5
 سنة مبستوى متوسط. 17تتميز القدرات الفسيولوجية لالعبٌن ادلهامجٌن حتت 

  
 : االختبارات الفسيكلكجيةاقشة عينة البحث في نتائج عرض كمن-3-5-1

 
 لالعبيف المياجميف.الفسيكلكجية : يكضح المستكيات المعيارية لالختبارات  40الجدكؿ رقـ
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 ممتاز

السرعة اليكائية 
 القصكى 

VMA 

 [41,02_42,13] [39,91_41,01] [38,79_39,9] [37,77_38,78] [36,56_37,76] الدرجة المعيارية

 [16,61_18,00] [15,21_16,6] [13,81_15,2] [12,41_13,8] [11,00_12,4] الدرجة الخاـ

الحد األقصى 
الستيالؾ 
 األكسجيف
VO2MAX 

 [41,02_42,13] [39,91_41,01] [38,79_39,9] [37,77_38,78] [36,56_37,76] الدرجة المعيارية

 [58,11_63,00] [53,21_58,1] [48,31_53,2] [43,21_48,3] [38,5_43,4] الدرجة الخاـ

 شر التعبمؤ 
RSA 

 [39,6_32,38] [46,83_39,61] [54,06_46,84] [61,29_54,07] [86,52_61,3] الدرجة المعيارية

 [0,77_0,66] [0,88_0,78] [01_0,89] [01,11_01,01] [01,23_01,12] الدرجة الخاـ

 سرعة االسترجاع
NOV 

 [38,84_37,96] [39,72_38,85] [40,6_39,73] [41,48_40,61] [42,36_41,49] الدرجة المعيارية

 [318,8_300] [337,6_318,81] [356,4_337,61] [375,2_356,41] [394_375,21] الدرجة الخاـ
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ست ) السرعة اليكائية يكيك تا عرض كمناقشة عينة البحث في نتائج اختبار3-5-1-1
 :VO2MAX -VMA   الحد األقصى الستيالؾ األكسجيف( -القصكى 

سب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف : يبيف عدد المياجميف كالنسب المئكية المقابمة ح41الجدكؿ رقـ 
 .يكيك تاستمنحنى التكزيع الطبيعي في اختبار 

 2( أف القيهة الهحسكبة لػ كا 41يتضح هف خبلؿ الجدكؿ رقـ ) هف خبلؿ الىتائج الهتكصل إليٍا 
ي 07,16 بمغت  لة كهستكػ الدال 4عىد درجة الحرية  9,49هف القيهة الجدكلية الهقدرة بػ  أقلٌك
، ها يعىي عدـ كجكد داللة إحصائية لمفرؽ بيف التكرارات الهشاٌدة ك التكرارات الهتكقعة، 0,05

 .كهىً ىستىتج أف الىسب هتقاربة بيف الهستكيات 

 
 يكيك تاست في اختبار  : يكضح مستكيات الالعبيف المياجميف عمى حسب مناصب المعب 87الشكل رقـ

 VO2MAX -VMA   األقصى الستيالؾ األكسجيف( الحد -) السرعة اليكائية القصكى  
 )مياجـ أيمف، قمب ىجـك ، مياجـ أيسر( 
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  كمقارنة نسب النتائج عينة ك إثر المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ لالعبيف المياجميف
يكيك تاست ) السرعة  اختبارالبحث مع النسب المقررة ليا في المنحنى الطبيعي في 

 تبيف ما يمي:VO2MAX -VMA   األقصى الستيالؾ األكسجيف( الحد -اليكائية القصكى 
 المستكى: الممتاز

يتكزعكف عمى العب هٍاجهيف  11ها يعادؿ  18,33%بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العباف في هىصب  ك 15%العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  03هختمف هىاصب الٍجكـ ب

ي أكبر هف  %30ف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة العبي 06ك  %10قمب ٌجكـ بىسبة  ، ٌك
 . %4,86الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ

 المستكى: الجيد 
العب هٍاجـ يتكزعكف عمى  15ها يعادؿ  25,00% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في  05ك %15بة العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىس 03هختمف هىاصب الٍجكـ بػ
ي أكبر  %35العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  07ك  %25هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  ، ٌك

 52 ,24%هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ ػ
 المستكى: المتكسط

ف عمى العب هٍاجـ يتكزعك  18ها يعادؿ  30,00% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في  07ك %40العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  08هختمف هىاصب الٍجكـ بػ
ي أقل هف  15%العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  03ك  35%هىصب قمب ٌجـك بىسبة  ،ٌك

 .96 ,40%الىسبة الهقررة لٍا في هىحى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ 
 المستكى: دكف الكسط
العبيف هٍاجهيف يتكزعكف عمى  10ها يعادؿ  16,67% بػقيهةىسبة هئكية كػ لقد سجل ٌذا الهست

العباف في هىصب  ك %20العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة   04هختمف هىاصب الٍجـك بػ
ي أقل هف الىسبة  ،%20العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  04ك   %10قمب ٌجـك بىسبة  ٌك

 .,24%ػ52طبيعي الهقدرة بػػ الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع ال
 المستكى: الضعيف

ها يعادؿ العباف هٍاجهاف يشغمكف هىصب  10,00% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
ي أكبر هف  ،  %20العبيف في هىصب قمب ٌجـك بىسبة  04ك  %10هٍاجـ أيهف بىسبة  ٌك

 .4,86%الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ
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: يبيف نسب المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف  88الشكل رقـ

 .VO2MAX –VMA   الحد األقصى الستيالؾ األكسجيف( -) السرعة اليكائية القصكى  يكيك تاست منحنى التكزيع الطبيعي في اختبار

 
 يمي:الباحث إلى ما  الطالب كمما سبق خمص -

لقد تبيف هف خبلؿ الىتائج اختبار يكيك تاست أّف قيهة الهتكسط الحسابي لعيىة البحث عىد البلعبيف 
بالنسبة  53,60±04,39بالنسبة لمؤشر السرعة اليكائية القصكى ك 15,31±01,25 الهٍاجهيف بمغت 

تحصل عميٍا الباحث ٌذي الىتائج التي  الطالب كيعزؼ  لمؤشر الحد األقصى الستيالؾ األكسجيف
البلعبيف الهٍاجهيف حيث اتضحت بتقارب في الهستكػ بالىسبة لمقدرات الٍكائية الخاصة بالبلعبيف 

الباحث التي كاف  الطالب الهٍاجهيف عمى اختبلؼ الهىاصب التي يشغمكىٍا كهف خبلؿ دراسة
ا تحديد هستكػ البلعبيف هف خبلؿ بعض القدرات الفسيكلكجية تبيف أف البلعب الهٍاجـ ال  هحتكٌا

زاؿ بعيدا عف الهستكػ الهطمكب كذلؾ ىظرًا لئلٌهاؿ إف صح التعبير خبلؿ العهمية التدربيبة 
الخاّصة بالفئات الشباىية فهف خبلؿ اطبلع الباحث كقياهً بهجهكعة هف الهقاببلت اتضح أف ٌذي 

لمياقة البدىية كبصكرة األىدية أغمبٍا ال تقكـ بالتحضير الجدؼ لمهىافسات كذلؾ ها يؤثر سمبًا عمى ا
خاصة عمى القدرات الفسيكلكجية ، كيشير الباحث أّىً هف خبلؿ هعرفة الهتغيرات الفسيكلكجية 
ا قد تفيد العديد هف الهتخصصيف في كضع براهج التدريب، كبالتالي رفع كفاءة  كتحديد هستكٌا

ع هستكػ األداء، ٌذا ها البلعب الهٍاجـ هها يىعكس عمى طريقة أداءي في الهمعب كبالتالي ارتفا
أف هساٌهة الدراسات الفسيكلكجية تهكف هف تحديد هدػ  دمحم حاـز دمحم أبك يكسفأكدي 

استعدادات البلعب الفسيكلكجية ألداء الهىافسات في ضكء الهؤشرات الفسيكلكجية الٍاّهة، كبالرغـ 
ية، كتعد الطرؽ هف أّىً ال تزاؿ ٌىاؾ صعكبات في تحديد ىهكذج هعيف لمخصائص الفسيكلكج
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لمتعرؼ عمى اإلهكاىيات الكظيفية لبلعب، فقد اتجً كثير هف الباحثيف إلى التىبؤ في هجاؿ االىتقاء 
عمى أساس اإلهكاىات الكظيفية لمفرد بىاء عمى عكاهل كثيرة كهؤشرات كظيفية هثل الحالة الصحية 

 الكفاءة البدىية العاهة كالخاّصة كاإلهكاىيات الكظيفية لمجٍاز الدكرؼ التىفسي باإلضافة إلى هستكػ 
هية  1991عبد الرحمف سيف. كيشير (41-40، الصفحات 2005)دمحم حاـز ،  إلى ٌأ

األسس الفسيكلكجية  ألجٍزة الجسـ الهختمفة كسبلهتٍا لمكصكؿ إلى أعمى الهستكيات الرياضية، 
ـ األجٍزة الحيكية بالجسـ، كفي الدكؿ الهتقدهة رياضيًا حيث يعتبر الجٍاز الدكرؼ الت ىفسي هف ٌأ

يستعيف القائهكف عمى التدريب كالباحثكف بهعدالت الىبض، كضغط الدـ، كهعدؿ التىفس ككتـ 
الىفس بعد أقصر شٍيق كأدىى زفير خبلؿ الهجٍكد البدىي كالراحة كهقاييس لتقكيـ حالة الفرد هف 

 .(193، صفحة 1991)عبد الرحمف احمد سيف،  الىاحية الكظيفية.
هيػػة تحديػػد القػػدرات الفسػػيكلكجية لػػدػ العبػػيف الهٍػػاجهيف تسػػاٌـ بشػػكل  الطالػػب كيػػرػ  الباحػػث أّف ٌأ

كبيػػر فػػي هعرفػػة قػػدرات البلعػػب عمػػى أداء كظائفػػً التقىيػػة كالتكتيكيػػة فػػي شػػكل يتىاسػػب كهتطمباتػػً 
دىية، كقاـ العديد هف الباحثيف بتىاكؿ ىشاط البلعبيف كتكصمكا "أف الحركػة كاالىطبلقػات الكظيفية الب

سريعة أك كالحركة دكف كرة بسرعة يهكػف أف يىػدهجا تحػت بىػد الشػدة العاليػة فػي الهبػاراة، كأّف ىسػبة 
فة هػف هجهػكع الهسػا  2,2/1الجٍد الهؤدػ بشدة كاطئة إلى ىسبة الجٍد الهؤدػ بشدة عاليػة تشػكل 

ػػذي الىسػػبة إذا قيسػػت بػػالزهف فإّىٍػػا تصػػبح  ػػذا يػػدؿ عمػػى أف -أؼ )خفيػػف 1/7الهقطكعػػة ٌك عػػالي( ٌك
 .(31، صفحة 2014)أميف خزعل عبد،  المعبة يسيطر عميٍا ىظاـ الطاقة الٍكائي بالدرجة األكلى"

البلعبػػيف الهٍػػاجهيف هػػف خػػبلؿ االختبػػار الباحػػث أف الهسػػتكػ الػػذؼ تحصػػل عميػػً  الطالػػب كيػػرػ  
الفسيكلكجي الخاص بالقدرات الٍكائيػة يعػكد إلػى الهىٍػاج التػدريبي الهعتهػد هػف طػرؼ القػائهيف عمػى 
ٌذي الىكادؼ كالذؼ لـ يتبع األسمكب العمهي الصحيح كالذؼ يهكف هف خبللػً تحديػد الحهػل التػدريبي 

يحتػػاج لمتخطػػيط كالتىظػػيـ ك إلػػى خيػػاؿ هػػدرب قػػادر كفػػق الهؤشػػرات الكظيفيػػة "إف التػػدريب الػػكظيفي 
، صػػفحة 2001)الطػػائي،معتز يػػكنس ذنػػكف،  عمػػى تقػػكيـ ىجػػاح الٍػػداؼ كالػػدخكؿ لٍػػدؼ التػػدريب"

.  كال بد ألؼ هدرب عىد كضعً لهىٍاج تدريبي أف يستعاف ببعض الهؤشرات الكظيفيػة ليػتهكف (66
حهاؿ التدريبية اليكهية كاألسبكعية حيث يتضح الترابط بيف طبيعة األداء فػي لعبػة كػرة هف تحديد األ

القػػدـ كبػػيف الهتغيػػرات الكظيفيػػة التػػي تصػػاحب األداء كالتػػي البػػد هػػف دراسػػتٍا كالكقػػكؼ عمػػى هبػػادغ 
 ريبيالتىهيػػػة لػػػديٍا عىػػػد إعػػػداد الكحػػػدات التدريبيػػػة اليكهيػػػة كاألسػػػبكعية كالشػػػٍرية كأثىػػػاء الهكسػػػـ التػػػد

 . (21، صفحة 1997)العال،كشعالف،إبراىيـ، 
ك تفسر بعض الدراسات تفكؽ العبي خط الكسط بحجـ الهسافة الهقطكعة أثىاء الهباراة إال أف أكثر 
هية لىظاـ الطاق ة الىشاطات التي يقكـ بٍا العبك الكسط ٌي أىشطة ذات سرعة هىخفضة هها يعطي ٌأ
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الٍكائي لدػ ٌؤالء البلعبيف في حيف كجد أف ىسبة العهل البلٌكائي تككف أعمى لدػ الهدافعيف 
ك قمب الٍجكـ ٌـ األكثر في عدد القفزات لحيازة  خصكصا الهدافع القشاش كها ظٍر أف قمب الدفاع 

 دقائق 6إلى  5الكرة هف بقية الهراكز , ك يذكر أف هعدؿ القفز لدػ العبي كرة القدـ يشكل هرة كل 
.كها أّف القدرة عمى تحهل الحهل البدىي لفترة طكيمة  (34-33، الصفحات 2014)أهيف خزعل عبد، 

، لكف السقف الهفتكح ألؼ العب حهل  ( VO2MAX)يعتهد عمى القدرة الٍكائية العالية ك التي يعبر عىٍا 
ك العتبة الفارقة البلٌكائية , كتتطمب لعبة كرة القدـ بدىي هستهر يدخل عاهل هؤث ر آخر في التحهل ٌك
هف الحد األقصى الستٍبلؾ األككسجيف , ك تشير الدراسات أف  %75استٍبلؾ أكسيجيىي يصل إلى 

اغمب العبي كرة القدـ في الهستكيات العميا يصمكف عىد ٌذي القيهة إلى هستكػ العتبة الفارقة 
تشير الدراسات إلى تفكؽ العبي خط الكسط في ٌذي القيهة عمى بقية العبي الهراكز البلٌكائية كها 

عاهل هٍـ يعهل عمى  VO2MAX . كيعتبر هؤشر  (34، صفحة 2014)أهيف خزعل عبد، األخرػ 
تغطية الهسافة التي ترقية الىظاهيف الٍكائي ك البلٌكائي عمى حد سكاء ك ٌك أساس الىجاح في 

ك VO2MAX يقطعٍا البلعب في الهباراة بيف العهل الٍكائي ك البلٌكائي لكف العبلقة تضعف بيف  
إف أسمكب المعب يؤثر في  .االىطبلقات السريعة التي تقع ضهف ىظاـ الطاقة البلٌكائي الفكسفاتي 
ع في بىاء الٍجهات هحاكلة ىسب عهل البلعبيف ك ىسب عهل أىظهة الطاقة , فىرػ بعض الفرؽ تتحف

اختيار الفرصة الهىاسبة أك الٍجكـ الهرتد ك بعض الفرؽ تٍاجـ بسرعة طكاؿ الكقت كفرؽ أهريكا 
الجىكبية كهعظـ فرؽ أكربا ك ٌذا األسمكب ال يستثىي تىهية القدرات الٍكائية ككىٍا تساٌـ ٌىا في 

جكد األككسجيف بسرعة أيضا , ك تشير سرعة االستشفاء هف آثار العهل السريع ك تحضير الطاقة بك 
إحدػ الدراسات أف العبي أهريكا الجىكبية ٌـ األسرع إيقاعا داخل الهيداف هف البلعبيف االىجميز 

. كيشير الباحث أف ها (Reilly.T ،1994) كـ 1,5لكىٍـ يقطعكف هسافة اقل هف االىجميز بهعدؿ 
ج يتكافق ها تكصل إلً العديد هف الباحثيف في هيداف كرة القدـ الجزائرية كعمى تكصل إليً هف ىتائ

، ناصر 2004عمي بف قكةسىة ىذكر دراسة  17العديد هف األىدية التي تخص الفئة العهرية تحت 
ككاىت  2015،خركبي دمحم فيصل 2014،ىكار عبد المطيف 2014، ك درباؿ2006عبد القادر

 VMA VO2maxليٍا تىحصر بيف الهستكػ الهتكسط كالضعيف بالىسبة لهؤشر أغمب الىتائج الهتكصل إ
ذا داللة أف عهمية التككيف فيٍا العديد هف الهشاكل كالىقائص التي أدت إلى الكصكؿ إلى ٌذا  ٌك
الهستكػ كأف االٌتهاـ البالغ أصبح يساير فئة األكابر فقط رغـ أّف الفئات الشباىية ٌـ الخزاف لفرؽ 

ـ الهؤشرات التي تعطي صكرة األكابر كا لفرؽ الكطىية، كها أف الهؤشرات الفسيكلكجية أصبحت هف ٌأ
هكضحة لمياقة البدىية لبلعب ك عمى ٌذا األساس يشير الباحث أف عهمية التكجيً ىحك هىصب 
الٍجكـ ال تقكـ كفق أسس عمهية هتهثمة في اختبارات هيداىية كها زاؿ العديد هف الهدربيف يراعكف 
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ذا ها يعد طريقة عشكائية بالهقارىة ها تتطمبً كرة القدـ الحديث في الجاى ب الهٍارؼ بشكل كاهل ٌك
هجاالت الكشف كاالىتقاء كالتكجيً كلذلؾ كجب عمى القائهيف عمى أىدية الكرة القدـ الجزائرية إعادة 

 عاـ.الىظر فاإلستراتيجية التي يستخدهكىٍا أثىاء عهمية التكجيً كفق هىاصب المعب بشكل 
أفضمية برىاهج التدريب الفترؼ هختمف  بعض الهختصيف في هجاؿ التدريب كالتحضير البدىي أفّ  يؤكد

الػداليف عمػى القػدرة الٍكائيػة القصػكػ لػدػ البلعػب ك بالتػالي يعتهػد  الشدة في تحسيف ٌذيف الهؤشريف
الفرديػة لبلعبيػً  سػب الفركقػاتعميٍػا الهػدرب في كضػع التهػاريف بدرجػة الحهػل الػتي يريػد ك ح

ك كػذا هىطقػة   (FCMAX) ك هؤشر الىبض(VMA)  باالعتهاد عمى كل هف السػرعة الٍكائيػة القصػكػ 
هية استعهاؿ ٌذي-االىتقػاؿ الٍكائي الهؤشرات في تقىيف  الٌكائي حيث تشير الكثير هف البحكث إلى ٌأ

 ك ٌي خاتهة(J.meddelli 1989) ك هىٍا دراسة األحهاؿ التدريبية لمبراهج التدريبية الحديثة 
هيػػة التحضػير 1989الى 1987الدراسػات هػػف سػىة  لهجهكعة هف ـ حيػػث اتفقػت ٌػػذي األخػػيرة عمػى ٌأ

ك هجػاؿ االىتقػػاؿ هػف العهميػػات VO2MAXالفركقػات الفرديػة) كهػػا أف قيػاس البػدىي الفػردؼ عمػػى حسػػب
دقيقػة في الهقارىػة بػيف البلعبػيف بالىسػبة لمهػدربيف،كها  ػة إلى البلٌكائية ٌػي هرجعيػػةاأليضػية الٍكائي

ىكعي لمتدريب كي يككف  أّىٍا تكصػمت إلى أف ٌػذي الهعطيػات تحػكؿ التقػكيـ الكهػي إلى تقػكيـ
تركيز  ريقػة اسػتعهاؿالبلعبػكف كهػا يريػدٌـ الهػدرب،ك حسػب الجهعيػة الفرىسػية لمطػب الرياضػي فػاف ط

حهض البلكتيؾ في الػدـ ك التٍكيػة الرئكيػة تعتػبر طريقػة هرجعيػة في تحديػد هىػاطق الشػدة الهسػتعهمة 
عتبػػػػػػػػػتي البػػػػػػػػدىي، ك الشػػػػػػػػائع ٌػػػػػػػػػك القيػػػػػػػػاـ بتحديػػػػػػػػد العتبتػػػػػػػػيف البلكتيكيتػػػػػػػػػيف أك  في برهجػة التػدريب

هية  الطالب كبرػ  .التٍكئيػػػػػػػػة األكلى ك الثاىيػػػػػػػػػة الباحث أّف تحديد ٌذي الهؤشرات الفسيكلكجية لٍا ٌأ
ـ الهحددات التي  كبيرة لدػ العب كرة القدـ بصفة عاّهة كلمهٍاجـ بصفة خاّصة لككىٍا هف أحد ٌأ

ذا بهرافقة عهمية التك تظٍر هدػ كفاءة البلعب كيف كاإلعداد التي يعتهدٌا الهشرفكف عمى هختمف ٌك
الفئات الشباىية كهراعاة هتطمبات هىاصب المعب حتى يككف ٌىاؾ تىاسق بيف كفاءة المعب كالهىصب 
ذا ها يفتقري ىاشئ  الهشغكؿ، كتعتبر القدرات الٍكائية هف ضركريات الكتساب لياقة بدىية عالية ٌك

ضح في هختمف ىتائج الدراسات التي تىاكلت تحديد هستكيات هعظـ فرؽ الكرة الجزائرية الذؼ تتك 
  هعيارية حيث تكصمت إلى هستكػ الهتكسط ك الضعيف عمى اختبلؼ الفئات العهرية.
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 :  ) كفاءة تكرار السرعة(  RSAمؤشر التعب  عرض كمناقشة عينة البحث في نتائج اختبار-3-5-1-2

: يبيف عدد المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف  42الجدكؿ رقـ
 .   سرعة() كفاءة تكرار ال RSAمؤشر التعب منحنى التكزيع الطبيعي في اختبار 

 
 2( أف القيهة الهحسكبة لػ كا 42يتضح هف خبلؿ الجدكؿ رقـ ) هف خبلؿ الىتائج الهتكصل إليٍا 

ي 39,83* بمغت  كهستكػ  4عىد درجة الحرية  9,49هف القيهة الجدكلية الهقدرة بػ  أكبرٌك
ارات الهتكقعة، ، ها يعىي كجكد داللة إحصائية لمفرؽ بيف التكرارات الهشاٌدة ك التكر 0,05الداللة 

 .لصالح هستكػ الهتكسط

 
   : يكضح مستكيات الالعبيف المياجميف عمى حسب مناصب المعب89الشكل رقـ

 ) كفاءة تكرار السرعة( RSAمؤشر التعب في اختبار 
 )مياجـ أيمف، قمب ىجـك ، مياجـ أيسر(
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  النتائج عينة  كمقارنة نسبك إثر المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ لالعبيف المياجميف
  RSAمؤشر التعب  اختبارالبحث مع النسب المقررة ليا في المنحنى الطبيعي في 

   ) كفاءة تكرار السرعة( 
 تبيف ما يمي:
 المستكى: الممتاز

يتكزعكف عمى هٍاجهيف  يفالعب 6ها يعادؿ   10%بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العباف في هىصب  ك 15%صب هٍاجـ أيهف بىسبة العبيف في هى 03هختمف هىاصب الٍجكـ ب

ي أكبر هف  %5ك  العب كاحد في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  %10قمب ٌجكـ بىسبة  ، ٌك
 . %4,86الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ

 المستكى: الجيد 
اجهيف يتكزعكف عمى هٍ يفالعب 4ها يعادؿ 6.66% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في  03ك %5هختمف هىاصب الٍجكـ بػ العب كاحد في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة 
ي أ %15هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي  قل، ٌك

 52 ,24%الهقدرة بػػ ػ
 المستكى: المتكسط

العب هٍاجـ يتكزعكف عمى  31ها يعادؿ  % 51.66 بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في  9ك %60العب في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة   12هختمف هىاصب الٍجكـ بػ 
ي أكبر  50%العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  10ك   45%هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  ،ٌك

 .96 ,40%هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ 
 كى: دكف الكسطالمست

العب هٍاجـ يتكزعكف عمى  11ها يعادؿ 18.33% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في  4ك %20العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة   04هختمف هىاصب الٍجكـ بػ
ي أقل  ،%15العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  03ك   %20هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  ٌك

 .,24%ػ52ررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ هف الىسبة الهق
 المستكى: الضعيف

العبيف هٍاجهيف يشغمكف هىصب  06ها يعادؿ13.33% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
ي أكبر هف الىسبة  ،  %10العبيف في هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  ك  %30هٍاجـ أيسر بىسبة  ٌك

 .4,86%كزيع الطبيعي الهقدرة بػالهقررة لٍا في هىحىى الت
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: يبيف نسب المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف  90 الشكل رقـ

 ) كفاءة تكرار السرعة(. RSAمؤشر التعب منحنى التكزيع الطبيعي في اختبار 
 

 الباحث إلى ما يمي: الطالب كمما سبق خمص -
أّف قيهة الهتكسط الحسابي لعيىة البحث عىد  لهؤشر التعب RSAخبلؿ الىتائج اختبارلقد تبيف هف 

الباحث ٌذي الىتائج التي تحصل عميٍا  الطالب كيعزؼ  0,93±0,15 البلعبيف الهٍاجهيف بمغت 
بهستكػ هتكسط في أغمب الىتائج كذلؾ ها يكضح أف البلعبيف البلعبيف الهٍاجهيف حيث تهيزت 

ـ بطئ كتأخر في عهمية االسترجاع ك العكدة إلى الحالة الطبيعية هف خبلؿ اختبار الهٍاجهيف لديٍ
الذؼ يحدد هؤشر التعب بالىسبة لبلعبيف الهٍاجهيف الذؼ تتطمب هكاقف  RSAكفاءة تكرار السرعة 

الذؼ   العبٍـ الٍجكهية هسايرة ىسق الهباراة في هختمف الجٍكد التي يبذلكىٍا في أطكار الهباراة
ٌبكط في األداء ىتيجة االستهرار في الجٍد البدىي ك في كثير هف األحياف تعمل عىً تعب ك  يىتج

الخسارة بكرة القدـ بعاهل التعب كغالبا ها يظٍر في ىٍاية الهباراة إذ يظٍر ٌبكط عاـ في إهكاىات 
كىة في أّف لكهية الكبليككجيف الهخز  Saltinىقبًل عف  عبد أميف خزعلالبلعبيف، ٌذا ها يؤكدي 

هية كبرػ في تقميل فرص ظٍكر التعب , كأشارت فحكصات إحدػ الدراسات  العضبلت العاهمة ٌأ
هف الحاجة الفعمية لبلعبيف  % 25السكيدية أف هخزكف الكبليككجيف في عضبلت الفخذ اقل بىسبة 

ٌتهاـ ككاف لمسرعة التأثير األكبر في ىسبة استٍبلؾ الكبليككجيف , كالبد هف اال في الهباراة،
بهكضكع كهية الهخزكف في العضمة خصكصا خبلؿ فترات ازدحاـ جدكؿ الهىافسات كفي البطكالت 
التي يهكف أف يمجأ خبللٍا إلى األشكاط اإلضافية , إذ يشكل الهخزكف ٌىا دكرا حيكيا في أداء 

هيع البلعبيف لذا يجب هراعاة الفحص الهستهر هع إعطاء الىظاـ الغذائي عىاية كبيرة إذ أف ج
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)أهيف التجارب أجهعت عمى أف زيادة تحهيل الكبليككجيف لمعضبلت لً آثار ايجابية في األداء 
. كيرػ الباحث أّف الغاية األساسية هف تقميل حدكث التعب ٌك (42، صفحة 2014خزعل عبد، 

الهباراة كلذلؾ يشهل ٌذا الهؤشر  أف التعب سبب أساسي في إحراز األٌداؼ خصكصا في ىٍاية
جهيع البلعبيف عمى اختبلؼ خطكط المعب ك بغض الىظر عف سبب التعب فاف فريق كرة القدـ 

دقيقة ذات شدة عالية بشكل فعاؿ ٌذا إذا ها  90يجب أف يستعد بدىيا كفسيكلكجيا ألىً يمعب 
أخيري . استبعدىا الظركؼ الجكية التي تعجل هف ظٍكر التعب أك تعهل عمى ت

تعب عقمي أك ىفسي ىتيجة لفقداف التركيز خبلؿ ٌذا الكقت هها يؤدؼ  (Rahnama.2002)كيشير
إلى حدكث أخطاء خططية تؤدؼ إلى إحراز ٌدؼ, في حيف يعزك ٌذي الظاٌرة بعض الهختصيف 
إلى أف زيادة سرعة المعب في تمؾ األكقات قد يككف ٌك السبب الرئيسي إذ لكحع أف ىسبة حيازة 

 دقيقة. 15دقيقة ك آخر  15كرة ترتفع بشكل كبير في أكؿ ال
ذا ها تكصل إليً  "أّف كػػل هػػف تحهػػل السػػرعة ك تحهػػل القػػكة يػػدخبلف  2016بكفادف عثماف ٌك

ضػػهف ىظػػاـ الطاقػػة الؤلكسػػجيىي بشػػقيً سكاء كػػاف الفكسػػفاتي أك البلكتيكي كذلؾ ها يظٍر في 
كسػػجيىية لبلعبيف هف حيث سرعة استرجاع هركبات الطاقكية هػف فكسػفات تحسف القدرة الؤل

كريػاتيف ك أديىكسػيف ثبلثػي فكسػفات ك جبليكػكجيف العضػبلت ك كػذا قػدرة العضػبلت عمػى تحهػل 
 90ة التعػب الىػػاتج عػػف تػػراكـ حهػػض البلكتيػػؾ ك خاصػػة في اختبػػار تحهػػل القػػكة السػػتهراري لهػػد

ثػػا ههػػا يعػػىي دخػػكؿ في الىظػػاـ البلكتيكي، ك كذا تسريع التفاعبلت الكيهيائية عف طريق تحفيػز 
ىشػاط اإلىزيهات الهسػاعدة الىػاتج عػف طبيعػة ك أسػمكب التدريب الهتبع، ك الذؼ يتهيز بشدات 

ى استداهة ٌػذي التفػاعبلت هختمفة ك فترات راحة ايجابية بيف التكرارات ك الهجهكعات هها يساعد عم
أف تكجػد عبلقػة ارتباطية (Rossignol 1998) كها أشارت دراسػة  أثىػاء الجٍػد ك االسػتعادة"

ـ سرعة قصكػ ( حيث بمغ هعاهل (20قكيػة بػيف هؤشػر التعػب ك القػدرة البلٌكائية القصػكػ 
 .-0,72االرتباط بيىٍها  

أف التػدريب الفتػرؼ يقمػل هػف سػرعة ظٍػكر  (Fox & Mathews)زكػي كراتػب( عػف )كقػد أكضػح 
( يعػػكض فػػي أثىػػاء هػدة االستشػػفاء ، عػػف طريػػق الىظػػاـ ATPالتعػب ، ألف هخػػزكف العضػػمة هػػف الػػ)

( فػػػػي ATPاألكسػػػجيىي ، فػػػي حػػػػيف ال تكجػػػد راحػػػػة فػػػي طريقػػػػة الحهػػػل الهسػػػػتهر ليػػػتـ تعػػػػكيض الػػػػ)
ػػػذا يفسػػػر لهػػػاذا يػػػتهكف الرياضػػػي هػػػف أداء العهػػػل الهتقطػػػع بكفػػػاءة أكبػػػر هػػػف العهػػػل  االستشػػػفاء ، ٌك

بطريقة الحهل الهستهر ، إذ أف حجـ ضربة القمب تككف عادة في هدة االستشفاء أعمى هػف التػدريب 
، بهعىػػى زيػػادة كهيػػة الػػدـ التػػي يػػدفعٍا القمػػب هػػع كػػل ضػػربة ، فكمهػػا زادت كهيػػة الػػدـ التػػي يػػدفعٍا 

رؼ أكثػر كفػاءة هػف العهػل الهسػتهر ، ألف القمب زادت كهية األككسػجيف لمعهػل ، كهػا أف العهػل الفتػ
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فتػػرات اسػػتعادة الشػػفاء تهكػػف القمػػب هػػف الكصػػكؿ إلػػى أعمػػى هسػػتكػ لضػػخ الػػدـ فػػي حػػيف ٌىػػاؾ هػػدة 
كيشػػير الباحػػث أّف إلهػػاـ . (136، صػػفحة 1990)زكػػي، راحػػة كاحػػدة فػػي ىٍايػػة التػػدريب الهسػػتهر 

هيػػة الهػػدربيف بٍػػذي بال جاىػػب الىظػػرؼ كالتطبيقػػي فػػي هػػا يخػػص عهميػػات االسػػترجاع كاالستشػػفاء لػػً ٌأ
بالغة في تقىػيف كبرهجػة حصػص االسػترجاع لتجػاكز هرحمػة التعػب الػذؼ قػد تكػكف أحػد أبػرز الىقػاط 

الباحػػث عمػػى هػػا  الطالػػب التػػي تسػػاٌـ فػػي ٌبػػكط هسػػتكػ المياقػػة البدىيػػة الخاصػػة بػػالبلعبيف كيشػػير
ٌذا الهجاؿ برزت ىتائجً عمى هسػتكػ عػالي حيػث أىىػا ىشػاٌد هباريػات ذات  تكصل إليً الغرب في

ىسق عالي جدا خبلؿ الهىافسات القارية كالعالهية حيػث يجػارؼ أغمػب األىديػة أطػكار الهباريػات دكف 
ػػاؽ كبيػػػر عكػػػس هػػا ىشػػػاٌدي فػػي هيػػػاديف الكػػػرة العربيػػة ك الجزائريػػػة بالخصػػػكص  ظٍػػكر تعػػػب أك إٌر

التطكر كالتكىكلكجيا كهحاكلة تكظيفٍا في أىديتىا لمىٍكض بالهستكػ عمى  كلذلؾ كجب هكاكبة عصر
 جهيع الهستكيات في عالـ الهستديرة.
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 :) سرعة االسترجاع( NEVMIJANOVعرض كمناقشة عينة البحث في نتائج اختبار األداء -3-5-1-3

: يبيف عدد المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف  43الجدكؿ رقـ
 ) سرعة االسترجاع( NEVMIJANOVمنحنى التكزيع الطبيعي في اختبار األداء 
 

بمغت  2( أف القيهة الهحسكبة لػ كا 43يتضح هف خبلؿ الجدكؿ رقـ ) ج الهتكصل إليٍا خبلؿ الىتائ
ي * 30,50 كهستكػ الداللة  4عىد درجة الحرية  9,49هف القيهة الجدكلية الهقدرة بػ  أكبرٌك

، ها يعىي كجكد داللة إحصائية لمفرؽ بيف التكرارات الهشاٌدة ك التكرارات الهتكقعة، لصالح 0,05
 .ػ الهتكسطهستك 

 
 : يكضح مستكيات الالعبيف المياجميف عمى حسب مناصب  91 الشكل رقـ
 )مياجـ أيمف، قمب ىجـك ، مياجـ أيسر( ) سرعة االسترجاع( NEVMIJANOVفي اختبار األداء 
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  مناصب اليجكـ
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في المنحى 
 الطبيعي

المياجـ 
 األيمف
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*30,50 

 
 
 
 
 

09,49 

4,86 
% 11,66 %05 %25 %05 

 24,52 01 06 03 10 دالعد جيد [68,00_56,01]
% 16,66 %15 %30 %05 

 40,96 09 07 12 28 العدد متكسط [56,00_44,01]
% 46,66 %60 %35 %45 

 24,52 07 02 03 12 العدد دكف الكسط [44,00_32,01]
% 20 %15 %10 %35 

 4,86 02 00 01 03 العدد ضعيف  [32,00_20,00]
% 05 %05 %00 %10 

 99,72   20 20 20 60 العدد المػػجػػمػػػػكع
% 100 100 100 100 
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  كمقارنة نسب النتائج عينة ك إثر المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ لالعبيف المياجميف
)  NEVMIJANOVاختبار األداء مقررة ليا في المنحنى الطبيعي في البحث مع النسب ال
 تبيف ما يمي:سرعة االسترجاع( 

 
 المستكى: الممتاز

يتكزعكف عمى هختمف  يفالعب 07ها يعادؿ   11,66%بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
هىصب قمب في  يفالعب 05ك 05%هىاصب الٍجكـ بػبلعب كاحد في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة 

ي أكبر هف الىسبة  %5ك  العب كاحد في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  25%ٌجكـ بىسبة  ، ٌك
 . %4,86الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ

 المستكى: الجيد 
هٍاجهيف يتكزعكف عمى يف العب 10ها يعادؿ 16,66% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في  06ك  %15العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  03كـ بػ هختمف هىاصب الٍج

ي أ %05ك العب كاحد في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  30%  هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  قل، ٌك
 52 ,24%هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ ػ

 المستكى: المتكسط
العب هٍاجـ يتكزعكف عمى  28ها يعادؿ  46,66% هةبػقيىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في  07ك 60%العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة   12هختمف هىاصب الٍجكـ بػ 
ي أكبر  45%العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  09ك   35%هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  ،ٌك

 .96 ,40%هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ 
 المستكى: دكف الكسط
العب هٍاجـ يتكزعكف عمى هختمف  12ها يعادؿ 20% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العباف في هىصب قمب  ك 15%العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة   03هىاصب الٍجكـ بػ
ي أقل هف الى ،%35العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  07ك   %10ٌجكـ بىسبة  سبة ٌك

 .,24%ػ52الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ 
 المستكى: الضعيف

العبيف هٍاجهيف يتكزعكف عمى  03ها يعادؿ  % 05 بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
ك العباف في هىصب  %05هختمف هىاصب الٍجـك ببلعب كاحد في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة 



 عرض كمناقشة النتائج                              الفصل الثالث

 

 
306 

 

ي أكبر هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة %10هٍاجـ أيسر بىسبة  ، ٌك
 .4,86%بػ

 
: يبيف نسب المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف  92الشكل رقـ

 .) سرعة االسترجاع( NEVMIJANOVمنحنى التكزيع الطبيعي في اختبار األداء 
 

 الباحث إلى ما يمي: الطالب خمصكمما سبق  -
أّف قيهة الهتكسط الحسابي لعيىة  NEVMIJANOVلقد تبيف هف خبلؿ الىتائج الختبار سرعة االسترجاع 

الباحث ٌذي الىتائج التي  الطالب كيعزؼ  343,5±21,37 البحث عىد البلعبيف الهٍاجهيف بمغت 
كالذؼ يكضح   في أغمب الىتائج بهستكػ هتكسطتحصل عميٍا البلعبيف الهٍاجهيف حيث تهيزت 

أف البلعبيف الهٍاجهيف لديٍـ بطئ في سرعة االسترجاع بعد أداء هجٍكدات ذات شدة عالية 
ـ الىقاط التي يجب عمى القائهيف عمى ٌذي  كتحديد هستكيات هعيارية لٍذا الهؤشر يعتبر هف ٌأ

سرعة االسترجاع عبر برهجة األىدية الكقكؼ عميٍا كهحاكلة العهل عمى تحسيىٍا كتىهية كزيادة 
في  )عبد الفتاح(هجهكعة هف البراهج الهدركسة لتطكير كفاءة سرعة االسترجاع ك ٌذا ها يؤكدي 

"أف التدريب الهىتظـ يؤدؼ إلى إحداث تغيرات كظيفية في أجٍزة الجسـ كهىٍا القمب كالدكرة الدهكية 
الكظيفية التي تحدث في أجٍزة الجسـ هف  ، فاألفراد الهدربكف بصكرة جيدة يهكىٍـ التكيف لمتغيرات

) عبد جراء الجٍد العضمي، كاالستهرار بٍذا الجٍد ، كهف ٌذي التغيرات ازدياد ىبضات القمب" 
، إذ يصبح القمب أكثر كفاءة كأقدر عمى ضخ الدـ  (46، صفحة 1997الفتاح ، أبك العال,، 

إلى العضبلت العاهمة، هؤكدًا بذلؾ زيادة إهدادٌا بالطاقة كاألككسجيف كيشير كزيادة سرياىً 
)الشاعر كآخراف( إلى أف تكيف القمب ها ٌك إال اإليجابية في كفاءة القمب الكظيفية بسبب الجٍد 
الهىتظـ الذؼ يطرأ عميً ، إذ أف التكيف الذؼ يحدث ىتيجة االىتظاـ في براهج تدريبية يحدث 

فية في القمب ، تتهثل في تكسع تجاكيف القمب كازدياد قكة العضمة القمبية ، كازدياد تغيرات كظي
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بأف ٌىاؾ تغيرات  (Divid)كأكد  .(10، صفحة 1991)الشاعر ، عبد الهجيد كآخراف، حجـ القمب 
عضبلت العاهمة باحتياجاتٍا كظيفية لمقمب تحصل بعد أداء الجٍد الرياضي ليستطيع إهداد ال

الهتزايدة هف األككسجيف البلـز ألداء الهجٍكد ، كيتـ ذلؾ عف طريق زيادة كل هف ىاتج القمب 
"أف ههارسة التدريب  كازكرال.ك يشير (190، صفحة David ،1987)كسرعة سرياف الدـ 

القمب ، كهف ثـ زيادة قكتً ، كزيادة حجـ الدـ الهىدفع هىً الرياضي يؤدؼ إلى زيادة سهؾ عضمة 
"أف  )المكلى(كأضاؼ ،   (191، صفحة CAZORLA.G ،2006) في الضربة الكاحدة"

التدريب يعهل عمى تكيف القمب كالدكرة الدهكية ، كيصبح البلعب ذا هقدرة عمى ارتفاع هعدؿ 
 .(156، صفحة 2000)هكفق هجيد الهكلى، قمب كمها تحسف هستكاي الرياضي" ضربات ال

  ,(JOHN A1999)ك دراسة (Doust 2010) كها كافقتٍا عدة دراسات في ذلؾ هىٍا دراسة 
ض القمػػػػب في تقػػػدير العتبػػػػة في حػػػػيف تػػػػرػ دراسػػػػات أخػػػػرػ ىجاعػػػػة اىكسػػػػار هىحػػػػىى ىػػػػب

 .JAMES C, et al)ك دراسة  (Jorge Villamil, et al. 2011)البلٌكائية ك هىٍػػػػا دراسػػػػػة
كيشير الباحث أّىً في السىكات األخيرة تـ  (.(M Wonisch, et al. 2003ك دراسة (2005

بشكل هيداىي أثىاء الهباراة إذ االعتهاد عمى هعدؿ ضربات القمب كهؤشر لهعدؿ صرؼ الطاقة ك 
ك ٌك راديك بعيد الهدػ يراقب بياىات القمب أثىاء الهباريات   (Telemetry)تـ استخداـ تقىية 

التجريبية كقد تـ استخداهً في بعض البطكالت الغير رسهية . ك تشير البياىات عهكها أف ىتائج 
المعب هع زيادة ىسبية في الشكط الثاىي الرسـ البياىي لعهل القمب جاءت هتقاربة في هعظـ أكقات 

ك اتضح أف هعدؿ ضربات القمب لمهدافع الهحكر كالقشاش كاف بهتكسط لبلعبيف الغير هحترفيف.
ػ 168لممياجميف مف ض / د ك  170ض / د ك هعدؿ ضربات القمب لبلعبي خط الكسط  155
الهسافة الهقطكعة ك قد هها يثبت أف ٌىاؾ صمة كثيقة بيف هعدؿ ضربات القمب ك   ض / د 171

استخدـ هعدؿ ضربات القمب أثاء المعب كدليل لتخهيف حجـ العهميات األيضية أثىاء الهباراة .  كها 
كبالهقارىة هع   VO2MAXهف  % 85ػ  75ظٍر أف شدة األداء أثىاء هباراة  كرة القدـ تتراكح بيف 

ط عالية بيف بياىات التجارب الهيداىية بياىات الهختبرات الهختصة أشارت الىتائج أف عبلقة االرتبا
كتجارب الهختبرات كاف ىسبة الخطأ ضئيمة ك بتقدير شدة األداء في الهباراة تـ تقدير هستكػ لكتات 
الدـ ك ظٍر أف البلعبيف األكثر جريا في الهمعب ٌـ األكثر إىتاجا لحاهض البلكتيؾ ك بمغت ذركة 

بي الهستكيات العميا , لكف ٌذي الىسبة تتغير هع هممي هكؿ / لتر لدػ الع 12حاهض البلكتيؾ 
تغير طبيعة الىشاط في الهمعب ك ىسبة المجكء إلى األيض البلٌكائي في الهباراة , لكف أكثر 

هممي هكؿ / لتر ك بىيت  6ػ  4الدراسات تشير ىتائجٍا إلى أف ىسبة تركيز حاهض البلكتيؾ بيف 

70 
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ائق هف ىٍاية الجٍد ك لكحع أف القيهة األعمى دق 5ٌذي البياىات عمى أساس سحب الدـ بعد 
 .(98، صفحة Bangsbo ،1997) لتجهع حاهض البلكتيؾ تأتي في ىٍاية الشكط األكؿ

ا  كهف خبلؿ ها سبق تقديهً لمعديد هف الدراسات التي تطرقت إلى عهمية االسترجاع كأسباب تأخٌر
ية عمى الحالة الكظيفية لبلعب يرػ الباحث أّف الكصكؿ إلى أعمى فكرهة بالىسبة كتفسيراتٍا الهيداى

لبلعبيف الهٍاجهيف ٌك ىتاج عهل جدؼ هدركس كفق أسس عمهية فالهىصب الحساس ٌذا يعتهد عمى 
هعايير عالية الهستكػ كلذلؾ كجب العهل بالطرؽ الحديثة لتقييـ حالة البلعب ك باألساس تطبيق 

بارات الهيداىية في عهمية التكجيً البلعبيف عمى حسب هتطمباتٍـ التي تكافق هىصب هجهكعة االخت
 المعب كىذكر بالخصكص ها تتطرؽ لً دراستىا )خط الٍجكـ(  كاالبتعاد عف الطرؽ العشكائية كالذاتية .
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 عرض ومناقشة الفرضية الرابعة:-3-6
 سنة مبستوى متوسط. 17ادلهامجٌن حتت تتميز القدرات ادلهارية لالعبٌن 

 
 : االختبارات المياريةعرض كمناقشة عينة البحث في نتائج -3-6-1

 لالعبيف المياجميف.الميارية : يكضح المستكيات المعيارية لالختبارات  44الجدكؿ رقـ

ت 
بارا
الخت

ا
رية
ميا
ال

 

  
 ضعيف

 
 دكف الكسط

 
 متكسط

 
 جيد

 
 ممتاز

القدرة الخاصة في 
)تكقيت العمل كرة القدـ 

 الدائري(

 [36,15_27,75] [44,56_36,16] [52,96_44,57] [61,37_52,97] [69,78_61,38] الدرجة المعيارية

 [87,4_84,00] [90,8_87,41] [94,2_90,81] [97,6_94,21] [101_97,61] الدرجة الخاـ

التحكـ بالكرة في 
 اليكاء

 [72,08_80,00] [62,94_72,07] [53,80_62,93] [44,66_53,79] [35,51_44,65] الدرجة المعيارية

 [3,30_03,89] [2,70_03,29] [02,10_02,69] [01,50_02,09] [0,9_01,49] الدرجة الخاـ

 [65,72_73,77] [57,66_65,71] [49,60_57,65] [41,54_49,59] [33,47_41,53] الدرجة المعيارية قطع الكرة

 [08,04_10,00] [06,03_08,03] [04,02_06,02] [02.01_04.01] [00,00_02,00] الدرجة الخاـ

 مناكلة الكرة
 

لمعياريةالدرجة ا  [45,47_39,53] [51,42_45,48] [57,37_51,43] [63,32_57,38] [69,27_63,33] 

 [08,21_10,00] [06,51_08,2] [04,61_06,4] [02,81_04,6] [01,00_02,8] الدرجة الخاـ

 
دقة 
 التسديد

 

 
 يمنى

 [57,95_65,84] [50,05_57,94] [42,16_50,04] [34,26_42,15] [26,36_34,25] الدرجة المعيارية

 [09,61_12,00] [07,21_09,6] [04,81_07,2] [02,41_04,8] [00,00_02,4] الدرجة الخاـ

 
 يسرى 

 [65,65_73,38] [57,91_65,64] [50,17_57,9] [42,43_50,16] [34,68_42,42] الدرجة المعيارية

 [09,61_12,00] [07,21_09,6] [04,81_07,2] [02,41_04,8] [00,00_02,4] الدرجة الخاـ
 [62,11_69,93] [54,28_62,1] [46,45_54,27] [38,62_46,44] [30,79_38,61] الدرجة المعيارية ضرب الكرة بالرأس

 [06,26_06,82] [05,96_06,25] [05,13_05,68] [04,56_05,12] [03,99_04,55] الدرجة الخاـ

 [59,94_67,11] [52,76_59,93] [45,58_52,75] [38,40_45,57] [31,22_38,39] الدرجة المعيارية ضرب الكرة بالرجل

 [30,20_31,6] [28,80_30,19] [27,39_28,79] [25,99_27,38] [24,58_25,98] الدرجة الخاـ
 التيديف

 
 [59,96_67,74] [52,17_59,95] [44,39_52,16] [36,60_44,38] [28,81_36,59] الدرجة المعيارية

 [13,61_17,00] [10,21_13,6] [06,81_10,2] [03,41_06,8] [00,00_03,4] الدرجة الخاـ
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 القدرة الخاصة في كرة القدـ  عرض كمناقشة عينة البحث في نتائج اختبار-3-6-1-1
 :)تكقيت العمل الدائري(

: يبيف عدد المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف  45الجدكؿ رقـ
 .تكقيت العمل الدائري()القدرة الخاصة  منحنى التكزيع الطبيعي في اختبار

 2( أف القيهة الهحسكبة لػ كا 45يتضح هف خبلؿ الجدكؿ رقـ ) خبلؿ الىتائج الهتكصل إليٍا هف 
ي 06,33 بمغت  كهستكػ الداللة  4عىد درجة الحرية  9,49هف القيهة الجدكلية الهقدرة بػ  أقلٌك
شاٌدة ك التكرارات الهتكقعة، ، ها يعىي عدـ كجكد داللة إحصائية لمفرؽ بيف التكرارات اله0,05

 .الهستكيات كهىً ىستىتج أف الىسب هتقاربة بيف 

 
   : يكضح مستكيات الالعبيف المياجميف عمى حسب مناصب المعب 93رقـ الشكل 

 .)تكقيت العمل الدائري(القدرة الخاصة في كرة القدـ  في اختبار
 )مياجـ أيمف، قمب ىجـك ، مياجـ أيسر( 
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  مناصب اليجكـ
 2قيمة ؾ

النسبة 
المقررة ليا 
في المنحى 
 الطبيعي

المياجـ 
 األيمف

قمب 
 اليجكـ

المياجـ 
 األيسر

 جدكلية محسكبة
  02 05 01 08 العدد ممتاز [80,00_68,01]

 
 
 
 

6,33 

 
 
 
 
 

09,49 

4,86 
% 13,33 %05 %25 %10 

 24,52 03 07 03 13 العدد جيد [68,00_56,01]
% 21,66 %15 %35 %15 

 40,96 06 08 05 19 العدد متكسط [56,00_44,01]
% 31,67 %25 %40 %30 

 24,52 04 00 07 11 العدد دكف الكسط [44,00_32,01]
% 18,33 %35 %00 %20 

 4,86 05 00 04 09 العدد ضعيف  [32,00_20,00]
% 15 %20 %00 %25 

 99,72   20 20 20 60 العدد المػػجػػمػػػػكع
% 100 100 100 100 
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  كمقارنة نسب النتائج عينة اإلحصائية لمنتائج الخاـ لالعبيف المياجميف ك إثر المعالجة
القدرة الخاصة في كرة  اختبارالبحث مع النسب المقررة ليا في المنحنى الطبيعي في 

 تبيف ما يمي: )تكقيت العمل الدائري(القدـ 
 المستكى: الممتاز

يتكزعكف عمى العبيف هٍاجهيف  08ها يعادؿ  13,33%بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في  05ك %05هختمف هىاصب الٍجكـ ببلعب كاحد في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة 

ي أكبر هف  %10ك العباف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  %25هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  ، ٌك
 . %4,86الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ

 المستكى: الجيد 
العب هٍاجـ يتكزعكف عمى  13ها يعادؿ  21,66% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في  07ك %15العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  03هختمف هىاصب الٍجكـ بػ
ي أقل  15%العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  03ك  35%هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  ، ٌك
 52 ,24%حىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ ػهف الىسبة الهقررة لٍا في هى

 المستكى: المتكسط
العب هٍاجـ يتكزعكف عمى  19ها يعادؿ  31,67% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في  08ك 25%العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  05هختمف هىاصب الٍجكـ بػ
ي أقل هف  30%هٍاجـ أيسر بىسبة العبيف في هىصب  06ك  40%هىصب قمب ٌجـك بىسبة  ،ٌك

 .96 ,40%الىسبة الهقررة لٍا في هىحى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ 
 المستكى: دكف الكسط

العب هٍاجـ يتكزعكف عمى  11ها يعادؿ  18,33% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في  04ك  35%العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة   07هختمف هىاصب الٍجكـ بػ

ي أقل هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي  ،%20هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  ٌك
 .,24%ػ52الهقدرة بػػ 

 المستكى: الضعيف
يتكزعكف عمى  العبيف هٍاجهيف 09ها يعادؿ 15,00% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في  05ك  20%هٍاجـ أيهف بىسبة  العبيف في هىصب  04هختمف هىاصب الٍجكـ بػ
ي أكبر هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي  ،%25هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  ٌك

 .4,86%الهقدرة بػ
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: يبيف نسب المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف 94الشكل رقـ 

 بيعي منحنى التكزيع الط
 )تكقيت العمل الدائري(القدرة الخاصة في كرة القدـ  في اختبار

 الباحث إلى ما يمي: الطالب كمما سبق خمص -
 لقد تبيف هف خبلؿ الىتائج أّف قيهة الهتكسط الحسابي لعيىة البحث عىد البلعبيف الهٍاجهيف بمغت 

هف  لبلعبيف الهٍاجهيفالباحث ٌذي الىتائج التي تحصل عميٍا ا الطالب كيعزؼ  04,04±92,99
ذا ها يكضح أّف الجاىب الهٍارؼ  خبلؿ الهستكيات الهعيارية أّف ٌىاؾ تقارب هف ىاحية الهستكػ ٌك
لدػ البلعبيف الهٍاجهيف يكضح هتطمبات الهٍارية لٍذا الهىصب الهىاسبة لؤلداء الذؼ يهيز العبي 

ات خبلؿ الهباراة هف الهؤشرات ٌذا الخط فالتحكـ بالكرة كهرافقتٍا في جهيع الظركؼ ك الكضعي
ذا ها يتكافق هع ها أشار إليً  " الكقت الذؼ يمهس فيً  1995مختار الجيدة لبلعب الهٍاجـ ٌك

البلعب الكرة خبلؿ الهباراة قميل هقارىة هع الجرؼ بدكف كرة في كل االتجاٌات فىبلحع أف عهل 
ذا ها أكد عميً  (89، صفحة 1995)حنفي،  البلعب بدكف كرة أكبر هىً بالكرة" عبد ٌك

ثاىية،  150-60في الكقت الذؼ يستغرقً البلعب هع الكرة أثىاء الهباراة يتراكح هف  1996اليميف
ذا ها أكدي ىاصر عبد  ذا حسب كظيفتً أها بقية الهباراة تككف في تىشيط الٍجكهي كالدفاعي. ٌك ٌك

ٌي كسيمة لتىفيذ خطط المعب، فكل خطة تتطمب هٍارة أساسية أك أكثر  "أف الهٍارة 2006القادر 
ذا يساعد البلعب عمى أف يبلحع  لتىفيذٌا، لذلؾ فإّف إتقاف الهٍارات ضركرؼ لىجاح الخطط، ٌك

 . كيرػ (2006.،  )ىاصر بدقة تحركات زهبلئً أك هىافسً في الهمعب، كأف يتصرؼ تصرفًا سميهًا"
الباحث أف تكفر البلعب الهٍاجـ عمى ٌذي الصفات يجعل هىً العب هىاسب لمهىصب ك الطالب 

ـ الهؤشرات التي كجب عمى القائهيف كالهدربيف أخذٌا  تهثل القدرات الهٍارية سابقة الذكر هف ٌأ
ت الهٍارية العالية التي بعيف االعتبار أثىاء عهمية التكجيً ىحك هىصب الٍجـك ىظرا إلى الهتطمبا

ا في البلعب ألداء دكري الٍجكهي بشكل الهطمكب ككفق ها تتطمبً هعطيات كرة القدـ  يجب تكفٌر
 الحديثة.
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 :التحكـ بالكرة في اليكاء عرض كمناقشة عينة البحث في نتائج اختبار-3-6-1-2

: يبيف عدد المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف  46الجدكؿ رقـ
 التحكـ بالكرة في اليكاء.منحنى التكزيع الطبيعي في اختبار 

 
بمغت  ²ف القيهة الهحسكبة ؿ كا( أ46هف خبلؿ الىتائج الهتكصل إليٍا يتضح هف خبلؿ الجدكؿ )

ي أكبر هف القيهة الجدكلية الهقدرة ب  *16,83 كهستكػ الداللة  4عىد درجة الحرية  09,49ٌك
لصالح , ها يعىي كجكد داللة إحصائية لمفرؽ بيف التكرارات الهشاٌدة كالتكرارات الهتكقعة  0,05

 . الهستكػ الجيد

 
   المياجميف عمى حسب مناصب المعب: يكضح مستكيات الالعبيف  95الشكل رقـ

 التحكـ بالكرة في اليكاء. )مياجـ أيمف، قمب ىجـك ، مياجـ أيسر(في اختبار 
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 األيمف

قمب 
 اليجكـ
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 جدكلية محسكبة
  02 05 04 11 العدد ممتاز 

 
 
 
 
16,83* 

 
 
 
 
 

09,49 

4,86 
% 18,33 %20 %25 %10 

 24,52 05 10 06 21 عددال جيد 
% 35 %30 %50 %25 

 40,96 01 05 10 16 العدد متكسط 
% 26,66 %50 %25 %05 

 24,52 10 00 00 10 العدد دكف الكسط 
% 16,66 %00 %00 %50 

 4,86 02 00 00 02 العدد ضعيف  
% 03,33 %00 %00 %10 

 99,72   20 20 20 60 العدد المػػجػػمػػػػكع
% 100 100 100 100 
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  كمقارنة نسب النتائج عينة ك إثر المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ لالعبيف المياجميف
 ي اليكاءالتحكـ بالكرة فاختبار البحث مع النسب المقررة ليا في المنحنى الطبيعي في 

 تبيف ما يمي:
 المستكى: الممتاز

يتكزعكف عمى العب هٍاجـ  11ها يعادؿ %18,33بػقيهة ىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في  05ك %20العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  04هختمف هىاصب الٍجـك ب 
ي أكبر هف ،  %10ك العباف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  %25هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  ٌك

 . %4,86الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ
 المستكى: الجيد 

العب هٍاجـ يتكزعكف عمى  21ها يعادؿ  35,00% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في  10ك % 30العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة 06هختمف هىاصب الٍجكـ بػ

ي أكبر 25العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  05% ك 50ـ بىسبة هىصب قمب ٌجك  %، ٌك
 52 ,24%هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ ػ

 المستكى: المتكسط
العب هٍاجـ يتكزعكف عمى  16ها يعادؿ  % 26,66 بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في  50ك %50بيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة الع 10هختمف هىاصب الٍجكـ بػ
ي أقل هف  5%ك العب كاحد في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  25%هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  ،ٌك

 .96 ,40%الىسبة الهقررة لٍا في هىحى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ 
 المستكى: دكف الكسط
العبيف هٍاجهيف يتكزعكف عمى  10دؿ ها يعا 16,6%6 بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

ي أقل هف الىسبة  %50العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  10هختمف هىاصب الٍجكـ ب  ٌك
 .,24%ػ52الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ 

 المستكى: الضعيف
كف هىصب ها يعادؿ العباف هٍاجهاف يشغم% 3,33بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

ي أقل هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة  ، %10هٍاجـ أيسر بىسبة  ٌك
 .4,86%بػ
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: يبيف نسب المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف منحنى 96الشكل رقـ

 يكاء.التحكـ بالكرة في الفي اختبار  التكزيع الطبيعي
 الباحث إلى ما يمي: الطالب كمما سبق خمص -

لقد تبيف هف خبلؿ الىتائج اختبار التحكـ بالكرة في الٍكاء أّف قيهة الهتكسط الحسابي لعيىة البحث 
الباحث ٌذي الىتائج التي تحصل  الطالب كيعزؼ  01,84±00,65 عىد البلعبيف الهٍاجهيف بمغت 

هستكيات الهعيارية ك التي تهيزت بالهستكػ الجيد ٌذا ها هف خبلؿ ال عميٍا البلعبيف الهٍاجهيف
يكضح أف أغمبية البلعبيف الهٍاجهيف يهتازكف بالتحكـ العالي بالكرة كقدرتٍـ في هداعبتٍا كالسيطرة 

" أّف السيطرة عمى الكرة تشهل تحكـ البلعب 2003الكقار عميٍا ٌذا ها تكافق هع ها أشار إليً 
يً سكاًء كاىت الكرة أرضية أك عالية بإحساس كشعكر يجعمً يتكقع سرعة في كل الكرات القادهة إل

ا ككيفية السيطرة عميٍا كالتصرؼ بٍا حسب ها يتطمبً الهكقف في  الكرة ك قكتٍا أك اتجاي سيٌر
الهباراة، كها أف ٌذي الخاصية الهٍارية تتطمب حساسية عالية هف البلعب ىحك الكرة ألف الفشل في 

عىد  بعض الدراساتفي حيف أظٍرت  .(56، صفحة 2003، )الكقار ى فقداىٍا"السيطرة يؤدؼ إل
قياس هٍارة السيطرة عمى الكرة )اإلخهاد( "أّف ٌذي الهٍارة ٌي عهمية استقباؿ الكرة كالسيطرة عميٍا 

كلة أك الدحرجة أك التٍديف هف قبل البلعب لكضعٍا تحت تصرفً بالطريقة الهىاسبة بٍدؼ الهىا
 كتتطمب ٌذي الهٍارة تكقيتا دقيقا كحساسًا بالغًا هف أجزاء الجسـ التي تقـك بٍذي األداء"

كيرػ الباحث أف التطكر يعكد إلى فاعمية الهىٍاج التدريبي  . (96، صفحة 1999)قاسـ،كاخراف، 
ىية ك هٍارية كخططية في الكحدات التدريبية كفق أسمكب عمهي دقيق "إف كها تضهىً هف تهاريف بد

التككيف الصحيح لرياضة كرة القدـ يتطمب أف تككف الكرة ٌي الهحكر في التدريب كاكتساب األداء 
الفىي في الكرة كالقدرة عمى المعب يمـز ىكفر هبلحظة دقيقة كيجب تقكية الجسـ تدريجيًا في التدريب 

 .(106، صفحة 2004)الزىاكي، فاؿ خكرشيد،  طي الهتكاهل"الفىي الخط
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 :اختبار قطع الكرةعرض كمناقشة عينة البحث في نتائج -3-6-1-3

: يبيف عدد المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف 47الجدكؿ رقـ 
 منحنى التكزيع الطبيعي في اختبار قطع الكػػرة.

بمغت  ²( أف القيهة الهحسكبة ؿ كا47هف خبلؿ الىتائج الهتكصل إليٍا يتضح هف خبلؿ الجدكؿ )
ي أكبر هف القيهة الجدكلية الهقدرة ب  *32,66 كهستكػ الداللة  4عىد درجة الحرية  09,49ٌك
, ها يعىي عدـ كجكد داللة إحصائية لمفرؽ بيف التكرارات الهشاٌدة كالتكرارات الهتكقعة  0,05

 لصالح الهستكػ الهتكسط .
 

 
 في اختبار قطع الكػػرة.  المعب : يكضح مستكيات الالعبيف المياجميف عمى حسب مناصب 97الشكل رقـ

 )مياجـ أيمف، قمب ىجـك ، مياجـ أيسر( 
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 24,52 03 02 05 10 العدد جيد [68,00_56,01]
% 16,66 %25 %10 %15 

 40,96 10 09 11 29 العدد متكسط [56,00_44,01]
% 48,33 %55 %45 %50 
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  كمقارنة نسب النتائج عينة ك إثر المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ لالعبيف المياجميف
 تبيف ما يمي: اختبار قطع الكرةالبحث مع النسب المقررة ليا في المنحنى الطبيعي في 

 
 المستكى: الممتاز

يتكزعكف عمى العبيف هٍاجهيف  05ها يعادؿ 08.33%بػقيهةىسبة هئكية ذا الهستكػ لقد سجل ٌ
ك العباف في  %15العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  03هختمف هىاصب الٍجكـ ب 
ي أكبر هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي  %10هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  ، ٌك

 . %4,86الهقدرة بػ
 الجيد المستكى: 

العبيف هٍاجهيف يتكزعكف عمى  01ها يعادؿ % 16,66 بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
ك العباف في هىصب  %25العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  05هختمف هىاصب الٍجكـ بػ

ي أقل هف الىسبة  %15العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  0 3ك % 10قمب ٌجـك بىسبة ، ٌك
 52 ,24%لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ ػالهقررة 

 المستكى: المتكسط
العب هٍاجـ يتكزعكف عمى  29ها يعادؿ 48.33% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في  90ك %55العب في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  11هختمف هىاصب الٍجـك بػ
ي أكبر 50هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  العبيف في 10ك  45%هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  % ،ٌك

 .96 ,40%هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ 
 المستكى: دكف الكسط

العب هٍاجهيف يتكزعكف عمى  11ها يعادؿ 18,33 بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في  05ك   % 35العبيف في هىصب قمب ٌجكـ بىسبة 07 هختمف هىاصب الٍجكـ بػ
ي أقل هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي  ،%2 5هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة ٌك

 .,24%ػ52الهقدرة بػػ 
 المستكى: الضعيف

العبيف هٍاجهيف يشغمكف هىصب  05ها يعادؿ  %8,33 بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
كالعباف في هىصب  ،  1%0ىصب قمب ٌجكـ بىسبة العباف في ه ك %5هٍاجـ أيهف بىسبة 
ي أكبر هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة  %10هٍاجـ أيسر بىسبة  ٌك

 .4,86%بػ
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: يبيف نسب المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف 98الشكل رقـ 

 قطع الكرة.في اختبار  يعيمنحنى التكزيع الطب
 الباحث إلى ما يمي: الطالب كمما سبق خمص -

لقد تبيف هف خبلؿ الىتائج اختبار قطع الكرة أّف قيهة الهتكسط الحسابي لعيىة البحث عىد البلعبيف 
الباحث ٌذي الىتائج التي تحصل عميٍا البلعبيف  الطالب كيعزؼ  04,10±02,48 الهٍاجهيف بمغت 

ك التي تهيزت بالهستكػ هتكسط ك الذؼ يكضح أف  ؿ الهستكيات الهعياريةهف خبل الهٍاجهيف
البلعبيف الهٍاجهيف ال يهمككف قدرة عالية خبلؿ الصراعات الثىائية عمى الكرة كيفقدكف خاصية 

قطع الكرة هف الهىافس يحتاج هف البلعب الهٍاجـ رد فعل استرجاع الكرة بسرعة إضافًة إلى أّف 
داء كهركىة كرشاقة ، كغياب البراهج التدريبية الخاصة الهشابٍة لظركؼ عالي كسرعة في األ

الهىافسة تساٌـ بشكل كبير في تراجع األداء التكىكتكتيكي كىسبة اإلىجاز خبلؿ هختمف الهباريات 
 الرسهية لمفريق .

هكاىيات البلعبيف الفردية عمى المعب " 2007 مكفق أسعد محمكدكيشير     إّف تحسيف قدرة كا 
بلت الفردية  الٍجكهي تتطمب التركيز عمى التدريب الٍادؼ هع هراعاة الىظر إلى اإلهكاىيات كالهٌؤ
هية كبيرة كهؤثرة  لبلعبيف, كاستخداـ التسمسل الهىطقي كالهكضكعي في عهمية التدريب ك ها لٍا ٌأ

دريب عمى األسمكب ك التصرؼ التكتيكي الهىاسب كالصحيح, كىؤكد ٌىا أف ال تأخذ عهمية الت
، 2007)محمكد،  التكتيكي هجاال كاسعا , إذ يتـ التركيز في ٌذي الهرحمة عمى الهٍارات األساسية"

. كيرػ الباحث أّف اهتبلؾ البلعب الهٍاجـ لكفاءة استرجاع الكرة كقطعٍا ك تشكيل (100صفحة 
البلعب الهٍاجـ كفق الهتطمبات الحديثة لكرة القدـ ٌجكـ هضاد هف أبرز االىجازات التي تهيز 

كذلؾ ها ىشاٌدي عىد أبرز الهٍاجهيف في هختمف الدكريات األكركبية أك حتى عمى هستكػ الرابطة 
الهحترفة الجزائرية كلذلؾ عمى القائهيف عمى الفرؽ الشباىية أخذ ٌذي الجكاىب بعيف االعتبار كبدقة 

ة كالعشكائية كالعهل بالهعايير الخاّصة بعهمية التكجيً تساٌـ بشكل لرفع الهستكػ بعيدا عف الذاتي
 كبير في هعرفة هستكػ كهتطمبات البلعب الهٍاجـ أك هختمف هىاصب البلعب.
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 :اختبار مناكلة الكرةعرض كمناقشة عينة البحث في نتائج -3-6-1-4

: يبيف عدد المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف 48الجدكؿ رقـ 
 منحنى التكزيع الطبيعي في اختبار مناكلة الكرة.

بمغت  ²( أف القيهة الهحسكبة ؿ كا48) هف خبلؿ الىتائج الهتكصل إليٍا يتضح هف خبلؿ الجدكؿ
ي أكبر هف القيهة الجدكلية الهقدرة ب 14,16 كهستكػ الداللة  4عىد درجة الحرية  09,49*ٌك
, ها يعىي عدـ كجكد داللة إحصائية لمفرؽ بيف التكرارات الهشاٌدة كالتكرارات الهتكقعة كهىً  0,05

 ىستىتج أف الىسب هتقاربة بيف الهستكيات .

 
 في اختبار مناكلة الكرة.  : يكضح مستكيات الالعبيف المياجميف عمى حسب مناصب المعب99كل رقـ الش

 )مياجـ أيمف، قمب ىجـك ، مياجـ أيسر( 
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 24,52 02 06 02 10 العدد جيد [68,00_56,01]
% 16,66 %10 %30 %10 

 40,96 09 05 09 23 العدد متكسط [56,00_44,01]
% 38,33 %45 %25 %45 

 24,52 03 02 07 12 العدد دكف الكسط [44,00_32,01]
% 20 %35 %10 %20 

 4,86 06 03 00 09 العدد ضعيف  [32,00_20,00]
% 15 %00 %15 %30 
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  كمقارنة نسب النتائج عينة ك إثر المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ لالعبيف المياجميف
 تبيف ما يمي: مناكلة الكرة اختبارالبحث مع النسب المقررة ليا في المنحنى الطبيعي في 

 
 المستكى: الممتاز

يتكزعكف عمى العبيف هٍاجهيف  06ها يعادؿ  %10بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في  04ك  %10هختمف هىاصب الٍجكـ ب العباف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة 

ي أكبر هف الىسبة الهقرر  % 20هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة ة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي ، ٌك
 . %4,86الهقدرة بػ

 المستكى: الجيد 
العبيف هٍاجهيف يتكزعكف عمى  01ها يعادؿ % 16,66 بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في هىصب  06ك  %10هختمف هىاصب الٍجكـ بػبلعبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة 
ي أقل هف الىسبة  %10هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة كالعباف في  % 30قمب ٌجكـ بىسبة ، ٌك

 52 ,24%الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ ػ
 المستكى: المتكسط

العب هٍاجـ يتكزعكف عمى  23ها يعادؿ 38.33% بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في  50ك %45العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  09هختمف هىاصب الٍجكـ ب
ي أقل هف  % 45العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة 09ك  25%هىصب قمب ٌجـك بىسبة  ،ٌك

 .96 ,40%الىسبة الهقررة لٍا في هىحى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ 
 المستكى: دكف الكسط
مف العب هٍاجـ يتكزعكف عمى هخت 12ها يعادؿ  %20 بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

ك العباف في هىصب قمب   % 35العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة 07 هىاصب الٍجكـ بػ
ي أقل هف الىسبة  ،20% العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  0 3ك %10ٌجكـ بىسبة  ٌك

 .,24%ػ52الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ 
 المستكى: الضعيف

العبيف هٍاجهيف يتكزعكف عمى  0 9ها يعادؿ % 15بػقيهةئكية ىسبة هلقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في هىصب  06ك  ،  1%5العبيف في هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  03 هىاصب الٍجكـ ب
ي أكبر هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة  %30هٍاجـ أيسر بىسبة  ٌك

 .4,86%بػ



 عرض كمناقشة النتائج                              الفصل الثالث

 

 
321 

 

 
ميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف : يبيف نسب المياج 100الشكل رقـ

 مناكلة الكرة.منحنى التكزيع الطبيعي في اختبار 
 الباحث إلى ما يمي: الطالب كمما سبق خمص -

لقد تبيف هف خبلؿ الىتائج اختبار هىاكلة الكرة أّف قيهة الهتكسط الحسابي لعيىة البحث عىد 
الباحث ٌذي الىتائج التي تحصل عميٍا  الطالب كيعزؼ  04,16±03,02 جهيف بمغت البلعبيف الهٍا

الذؼ يبرز   ك التي تهيزت بالهستكػ هتكسط هف خبلؿ الهستكيات الهعيارية البلعبيف الهٍاجهيف
هستكػ خاّصية الهىاكلة لبلعبيف الهٍاجهيف ك االعتهاد عمى هعايير التكجيً البلعبيف يعتهد 

هتابعة كالهراقبة خبلؿ عهمية التككيف الخاصة كفق براهج تدريبية هدركسة كهقىىة باألساس عمى ال
كفق أسس عمهية تتهاشى كقدرات البلعبيف الهٍاجهيف ٌذا ها يسهح لٍـ برفع هف هستكػ االحتفاظ 
ا بالشكل الهىاسب أثىاء بىاء هختمف الٍجهات، كيتضح ذلؾ هف خبلؿ االىسجاـ  بالكرة ك تهريٌر

تقاف الهىاكالت بصكرة جيدة يهكىً أداء كالتفاٌـ ب يف أعضاء الفريق في المعب الٍجكهي الجهاعي كا 
مفتي إبراىيـ حماد المعب بهٍارة عالية كزعزعة دفاع الخصـ ك ٌذا ها يتفق هع ها أشار إليً 

ـ هقكهات االتصاؿ بيف البلعبيف"" 2001 ، 2001)مفتى إبراىيـ حماد،  أّف الهىاكالت هف ٌأ
ي هف أبرز كسائل الٍجـك دمحم عبد هللا اليزاع " .(89صفحة  أف الهىاكلة أساس المعب الجهاعي ٌك

كىجاحٍا في ثمث الٍجكهي ٌذا ها يعطي ثقة عالية تساعد الهٍاجهيف عمى التقدـ بسرعة باتجاي 
لساحة الٍجكهية تككف ىسبة ٌدؼ الخصـ". كيشير هكفق أسعد هحهكد أّف الهىاكلة في ثمث ا

 .(94، صفحة 2007)محمكد،  كذلؾ ها يتطمب ثقة كهٍارة عالية" %25ىجاحٍا 
الباحث أف كرة القدـ الحديثة تتهيز بالسرعة في األداء التي يككف طابع الهىاكلة فيٍا  الطالب كيرػ 

التهاسؾ ك الربط بيف البلعبيف في الفريق عة ك هؤشر عمى سريعًا في الٍجهات الهىظهة أك السري
الكاحد ك الدليل عمى عهل الفريق كهجهكعة كاحدة هتعاكىة كلذلؾ يجب أف ال يستٍاف بٍا عىد 
ذي قاعدة هف أجل الكصكؿ بالفريق إلى األداء الهثالي كفي  التدريب كأف تستخدـ بذكاء ك بٍدؼ ٌك

 سرع إليصاؿ الكرة .أغمب األحياف الطريق األسٍل كاأل
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 :اختبار دقة التسديد ) اليمنى(عرض كمناقشة عينة البحث في نتائج -3-6-1-5

سب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف : يبيف عدد المياجميف كالن 49الجدكؿ رقـ
 منحنى التكزيع الطبيعي في اختبار دقة التسديد )اليمنى(.

 

بمغت  ²( أف القيهة الهحسكبة ؿ كا49هف خبلؿ الىتائج الهتكصل إليٍا يتضح هف خبلؿ الجدكؿ )
ي أقل هف القيهة الجدكلية الهقدرة ب  05,83 كهستكػ الداللة  4درجة الحرية عىد  09,49ٌك
, ها يعىي عدـ كجكد داللة إحصائية لمفرؽ بيف التكرارات الهشاٌدة كالتكرارات الهتكقعة كهىً  0,05

 ىستىتج أف الىسب هتقاربة بيف الهستكيات .

 
  : يكضح مستكيات الالعبيف المياجميف عمى حسب مناصب المعب 101الشكل رقـ

  .اليمنى(دقة التسديد ) في اختبار  
  )مياجـ أيمف، قمب ىجـك ، مياجـ أيسر(
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  كمقارنة نسب النتائج عينة ك إثر المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ لالعبيف المياجميف
اختبار دقة التسديد ) اليمنى( البحث مع النسب المقررة ليا في المنحنى الطبيعي في 

 تبيف ما يمي:
 المستكى: الممتاز

يتكزعكف عمى العبيف هٍاجهيف  08ها يعادؿ  %13,33بػقيهة ىسبة هئكية  لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في  04ك  %20العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  04هختمف هىاصب الٍجكـ ب 
ي أكبر هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي  % 20هىصب قمب ٌجكـ بىسبة ، ٌك

  %4,86الهقدرة بػ
 المستكى: الجيد 

العبيف هٍاجهيف يتكزعكف عمى  01ها يعادؿ % 16,66 بػقيهةىسبة هئكية قد سجل ٌذا الهستكػ ل
العبيف في  0 3ك %30العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  06هختمف هىاصب الٍجكـ بػ 
ي أقل هف  %05كالعب في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  15%هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  ، ٌك
 52 ,24%ىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ ػالىسبة الهقررة لٍا في هىح

 المستكى: المتكسط
العب هٍاجـ يتكزعكف عمى  19ها يعادؿ % 31,66بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في  90ك %35العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  07هختمف هىاصب الٍجكـ ب
ي أقل هف  % 45جـ أيسر بىسبةالعبيف في هىصب هٍا 0 3ك 45%هىصب قمب ٌجـك بىسبة  ،ٌك

 .96 ,40%الىسبة الهقررة لٍا في هىحى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ 
 المستكى: دكف الكسط
العب هٍاجـ يتكزعكف عمى هختمف  12ها يعادؿ  %20 بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

باف في هىصب قمب ك الع  % 15العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة 03 هىاصب الٍجكـ بػ
ي أقل هف الىسبة  ،% 35العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة 0 7ك %15ٌجكـ بىسبة  ٌك

 .,24%ػ52الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ 
 المستكى: الضعيف

العب هٍاجـ يتكزعكف عمى  11ها يعادؿ  % 18,33بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في هىصب هٍاجـ  0 9ك ،  1%0بلعبيف في هىصب قمب ٌجكـ بىسبة ـ بهىاصب الٍجك 
ي أكبر هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ % 45أيسر بىسبة  .4,86%ٌك
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ف : يبيف نسب المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضم102الشكل رقـ 

 منحنى التكزيع الطبيعي 
 دقة التسديد ) اليمنى(.في اختبار 

 
 :اختبار دقة التسديد ) اليسرى(عرض كمناقشة عينة البحث في نتائج -3-6-1-6

: يبيف عدد المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف  50جدكؿ رقـال
 منحنى التكزيع الطبيعي في اختبار دقة التسديد )اليسرى(.
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  ²كا لػ  ( أف القيهة الهحسكبة50هف خبلؿ الىتائج الهتكصل إليٍا يتضح هف خبلؿ الجدكؿ )
ي أقل هف ا 9,4بمغت كهستكػ الداللة  4عىد درجة الحرية  09,49لقيهة الجدكلية الهقدرة ب ٌك
, ها يعىي عدـ كجكد داللة إحصائية لمفرؽ بيف التكرارات الهشاٌدة كالتكرارات الهتكقعة كهىً  0,05

 ىستىتج أف الىسب هتقاربة بيف الهستكيات .

 
 .دقة التسديد ) اليمنى(في اختبار   صب المعب: يكضح مستكيات الالعبيف المياجميف عمى حسب منا 103الشكل رقـ

 )مياجـ أيمف، قمب ىجـك ، مياجـ أيسر( 

 
  كمقارنة نسب النتائج عينة ك إثر المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ لالعبيف المياجميف

دقة التسديد ) اليسرى(  اختبارالبحث مع النسب المقررة ليا في المنحنى الطبيعي في 
 تبيف ما يمي:

 
 لمستكى: الممتازا

يتكزعكف عمى العبيف هٍاجهيف  07ها يعادؿ  % 11,66بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في هىصب  06، ك  % 05هختمف هىاصب الٍجـك ببلعب في هىصب قمب ٌجـك بىسبة

ي أكبر هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي اله %30هٍاجـ أيسر بىسبة  قدرة , ٌك
 . %4,86بػ

 المستكى: الجيد 
العبيف هٍاجهيف يتكزعكف عمى  01ها يعادؿ % 16,66 بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في 07ك  15%العبيف في هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  0 3هختمف هىاصب الٍجكـ بػ
ي أقل هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى ا %35هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  لتكزيع الطبيعي ، ٌك

 52 ,24%الهقدرة بػػ ػ
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 المستكى: المتكسط
العب هٍاجـ يتكزعكف عمى هختمف  21ها يعادؿ 35%بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في هىصب قمب  70ك %35العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  07هىاصب الٍجكـ ب
ي أقل هف الىسبة  % 35بىسبةالعبيف في هىصب هٍاجـ أيسر  0 7ك 35%ٌجكـ بىسبة  ،ٌك

 .96 ,40%الهقررة لٍا في هىحى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ 
 المستكى: دكف الكسط
العبيف هٍاجهيف يتكزعكف عمى  10ها يعادؿ  % 16,66بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

عبيف في ال04ك   %  30العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة 06 هختمف هىاصب الٍجكـ بػ
ي أقل هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي  ،% 20هىصب قمب ٌجكـ بىسبة  ٌك

 .,24%ػ52الهقدرة بػػ 
 المستكى: الضعيف

العب هٍاجـ يتكزعكف عمى هىاصب  12ها يعادؿ  %20بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في هىصب قمب ٌجـك  05ك  ،%35العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة 07 الٍجكـ ب

ي أكبر هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ%25بىسبة   .4,86%, ٌك
 

 
: يبيف نسب المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف 104الشكل رقـ 

 تسديد ) اليسرى(.دقة المنحنى التكزيع الطبيعي في اختبار 
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 الباحث إلى ما يمي: الطالب كمما سبق خمص -
لقد تبيف هف خبلؿ الىتائج اختبار دّقة التسديد أّف قيهة الهتكسطات الحسابي لعيىة البحث عىد 

بالنسبة لمتسديد  07,18±03,03 البلعبيف الهٍاجهيف في اختبار دقة التسديد )اليهىى،اليسرػ( بمغت 
الباحث ٌذي الىتائج  الطالب يعزؼ  ك بالنسبة لمتسديد بالقدـ اليسرى   04,75±03,10 بالقدـ اليمنى ك

ك التي تهيزت بتقارب في  هف خبلؿ الهستكيات الهعيارية التي تحصل عميٍا البلعبيف الهٍاجهيف
الهستكػ بيف البلعبيف الهٍاجهيف ك ٌذا داللة عمى أف ٌذي الهٍارة تعتبر هؤشر ٌاـ يهيز البلعب 

هف خبلؿ هٍاهً الٍجكهية التي يعتبر فيٍا التسديد هف الهٍارات البارزة في التعاهل هع  الهٍاجـ
الكرة في هختمف الهكاقف ككذا هف هختمف األهاكف التي يرػ البلعب الهٍاجـ أّف بإهكاىً التسديد 

ـ أساسيات لعبة كرة القدـ عمى اإلطبلؽ، فعف طريقً تح سـ كهحاكلة التٍديف، كيعد التسديد هف ٌأ
الباحث أّىً هف أجل االرتقاء بهٍارة التسديد يجب استخداـ تدريبات  الطالب ىتائج الهباريات كيرػ 

التي تستخدـ فيٍا هختمف الكسائل الكسيطة كالشكاخص كاألٌداؼ الصغيرة كالهرسكهة عمى الحائط 
تدريب عمى إلى أّف ال عبد الجكادهع االستهرار في تكرار التسديد هف زكايا هختمفة حيث يشير 

ـ الهؤشرات التي  ـ كسائل التدريب، كها أّف الجاىب البدىي هف ٌأ التسديد هقابل حائط يعد هف ٌأ
ىاؾ عبلقة ارتباطية بيف الجاىبيف ك العهمية التدريبية  تساٌـ في الرفع هف الهستكػ الهٍارؼ ٌك

إضافة إلى الحضكر  الخاصة بالقكة العضمية كالقكة االىفجارية تساٌـ بشكل كبير في قكة التسديد
الذٌىي كالىفسي لبلعب الهٍاجـ  فبدكف هستكيات عالية لمجاىب البدىي يككف هف الصعب تحقيق 

ذا ها يتفق هع رأؼ  داؼ تطكر كفاءة األداء الهٍارؼ ٌك عمى أّف الصفات  Akramovأكرمكؼ ٌأ
لخططي في الهباراة . البدىية لبلعب كرة القدـ ٌي التي تحدد إلى حد كبير كفاءة األداء الهٍارؼ كا

ذا ها تكصل إليً  عمى أف هٍارة التسديد تعتهد عمى السرعة الفائقة في  2008بمقاسـ بككراتـٌك
التقمص العضمي الهركزؼ ك البلهركزؼ كصكاًل إلى أفضل ترابط كعبلقة بيف الفعل كردة الفعل 

ؿ المحظة الهىاسبة لمتسديد السريع إضافًة إلى أّف التسديد يتطمب تركيزًا كبير كحسف رؤية كاستغبل
 ىحك الهرهى.
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 :مسافة ممكنةاختبار ضرب الكرة بالرجل ألبعد عرض كمناقشة عينة البحث في نتائج -3-6-1-7

: يبيف عدد المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف  51الجدكؿ رقـ
 في اختبار ضرب الكرة بالرجل ألبعد مسافة ممكنة. منحنى التكزيع الطبيعي

بمغت   ²( أف القيهة الهحسكبة ؿ كا51هف خبلؿ الىتائج الهتكصل إليٍا يتضح هف خبلؿ الجدكؿ )
ي أقل هف القيهة الجدكلية الهقدرة ب  8,5 ,  0,05كهستكػ الداللة  4عىد درجة الحرية  09,49ٌك

ها يعىي عدـ كجكد داللة إحصائية لمفرؽ بيف التكرارات الهشاٌدة كالتكرارات الهتكقعة كهىً ىستىتج 
 أف الىسب هتقاربة بيف الهستكيات.

 
 يف عمى حسب مناصب المعب: يكضح مستكيات الالعبيف المياجم105الشكل رقـ 

  )مياجـ أيمف، قمب ىجـك ، مياجـ أيسر( .ضرب الكرة بالرجل إلى أبعد مسافة ممكنةفي اختبار   
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 جدكلية محسكبة
  02 05 06 13 العدد ممتاز [80,00_68,01]

 
 
 
 
08,5 

 
 
 
 
 

09,49 

4,86 
% 21,66 %30 %25 %10 

 24,52 02 04 04 10 العدد جيد [68,00_56,01]
% 16,66 %20 %20 %10 

 40,96 07 05 08 20 العدد متكسط [56,00_44,01]
% 33,33 %40 %25 %35 

 24,52 06 01 02 09 العدد دكف الكسط [44,00_32,01]
% 15 %10 %05 %25 

 4,86 03 05 00 08 العدد ضعيف  [32,00_20,00]
% 13,33 %00 %25 %15 

 99,72   20 20 20 60 العدد المػػجػػمػػػػكع
% 100 100 100 100 
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كمقارنة نسب النتائج عينة ك إثر المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ لالعبيف المياجميف  -
رة بالرجل ألبعد ضرب الك اختبارالبحث مع النسب المقررة ليا في المنحنى الطبيعي في 

 تبيف ما يمي: مسافة ممكنة
 المستكى: الممتاز

يتكزعكف عمى العب هٍاجـ  13ها يعادؿ % 21,66بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في  05ك %30العبيف في هىصب هٍاجـ ايهف بىسبة  06هختمف هىاصب الٍجـك ب 

ي أكبر هف  %10اجـ أيسر بىسبة ، ك العبيف في هىصب هٍ % 25هىصب قمب ٌجكـ بىسبة , ٌك
 . %4,86الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ

 المستكى: الجيد 
العبيف هٍاجهيف يتكزعكف عمى  01ها يعادؿ % 16,66 بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في  04 ك % 20العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة 04هختمف هىاصب الٍجكـ ب 
ي أقل هف  %10ك العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  % 20هىصب قمب ٌجكـ بىسبة ، ٌك

 .52 ,24%الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ ػ
 المستكى: المتكسط

العب هٍاجـ يتكزعكف عمى  2 0ها يعادؿ33,33%بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في  50ك %40العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة  08هىاصب الٍجكـ بهختمف 

ي أقل هف  % 35العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة 0 7ك 25%هىصب قمب ٌجـك بىسبة  ،ٌك
 .96 ,40%الىسبة الهقررة لٍا في هىحى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ 

 المستكى: دكف الكسط
العبيف هٍاجهيف يتكزعكف عمى  09ها يعادؿ  %15بػقيهة ىسبة هئكيةلقد سجل ٌذا الهستكػ 

ك العب في هىصب قمب   %  10هختمف هىاصب الٍجكـ بػبلعبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة
ي أقل هف الىسبة  ،%25العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  06ك  %05ٌجكـ بىسبة  ٌك

 .,24%ػ52الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ 
 المستكى: الضعيف

العبيف هٍاجهيف يتكزعكف عمى  08ها يعادؿ  %13,33بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في هىصب  03ك  ،%25العبيف في هىصب قمب ٌجـك بىسبة 05 هىاصب الٍجكـ ب
ي أكبر هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي   %15هٍاجـ أيسر بىسبة  الهقدرة , ٌك

 .4,86%بػ



 عرض كمناقشة النتائج                              الفصل الثالث

 

 
330 

 

 
: يبيف نسب المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف 106الشكل رقـ

 ضرب الكرة برجل ألبعد مسافة ممكنة.منحنى التكزيع الطبيعي في اختبار 
 

 الباحث إلى ما يمي: الطالب كمما سبق خمص -
ضرب الكرة بالرجل ألبعد هسافة ههكىة أّف قيهة الهتكسط  لقد تبيف هف خبلؿ الىتائج اختبار

الباحث ٌذي  الطالب كيعزؼ  28,25±01,95 الحسابي لعيىة البحث عىد البلعبيف الهٍاجهيف بمغت 
الىتائج التي تحصل عميٍا البلعبيف الهٍاجهيف حيث اتضحت بهستكػ هتكسط في أغمب 

الكرة إلى أبعد هسافة ههكىة ٌك داللة عمى القكة أف هٍارة ضرب   الباحث الطالب ك يشير ىتائجٍا،
العضمية لؤلطراؼ السفمية الخاصة بالبلعب الهٍاجـ بالتحديد ك يعزؼ الباحث أّف ٌذي الهٍارة هف 
ا في هجهكع الهٍارات األساسية التي يتهيز بٍا هٍاجـ الحديث  الهحددات األساسية التي كجب تكفٌر

أف الهٍاجهيف كاىكا ذك هستكػ هتكسط في تسجيل ىسب  الباحث الطالب في كرة القدـ كيشير
هتفاكتة كاف أغمبٍا ذك هستكػ هتكسط إال بعض البلعبيف الذيف كاىت صفة القكة العضمية عىدٌـ 
جيدة كقد سجل ذلؾ هف خبلؿ االختبارات البدىية سكاء القكة القصكػ أك االىفجارية أك تحهل القكة 

ذا هؤشر لً عبلقة ارتباطية بهٍا القكة بقدرة العضبلت عمى تىفيذ  فاينيؾرة ضرب الكرة؛ كيشير  ٌك
هتطمبات  الهجٍكد ضد هقاكهات هٍها كاف ىكعٍا ك التغمب عميٍا بكفاءة عالية إضافة إلى أىٍا  
تضـ كبل هف الجكاىب البدىية كالىفسية فالقكة العضمية ك التقمص العضمي بالخصكص يعتهد عمى 

العب (  "أّف 2002(،ككميتي )1984غركسر)في ىفس السياؽ كل هف   عكاهل كثيرة ك هعقدة، كيؤكد
كرة القدـ يحتاج بدكف شؾ إلى صفة القكة بهختمف أىكاعٍا ألداء هجهكعة هف الهٍاـ الحركية 

القاعدة األساسية لتىهية القكة الخاصة بالبلعب كاالرتقاء ك ضرب الكرة بالرأس أك  إضافًة إلى أّىٍا
يحتاج العب كرة القدـ في الغالب إلى هجهكعة هف العضبلت خبلؿ ك  بلؽ.بالرجل أك قكة االىط

، فتعتبر عضبلت الكتف  ك  (COMETTI .G et D ،2005) ىشاطً ك القياـ بأدائً الحركي
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الكثب ،تغيير  الجذع ك خاصة األطراؼ السفمية الهتهثمة في الكرؾ،الفخذ،القدـ، لمقياـ باالىطبلقات،
كها أّف العضبلت الهادة لمركبة  االتجاٌات، التكقفات الهفاجئة،الدكراف، ضربات الكرة بالقدـ....الخ.

ك الهادة لمفخذ ك القابضة دكرا ٌاها ك أساسيا في هعظـ ركبلت الكرة سكاء باستخداـ الىاحية 
اء الذؼ يستمـز القدرة الداخمية أك الخارجية ،أها عف القكة الهىدفعة فٍي تتهثل في األد

يـ، عهرك أبك الهجد,،  السرعة( كالتصكيب بهختمف أىكاعً ك الكثب×)القكة ، 1996) شعبلف إبرٌا
 .(135صفحة 

 

 :مسافة ممكنةاختبار ضرب الكرة بالرأس ألبعد عرض كمناقشة عينة البحث في نتائج -3-6-1-8

: يبيف عدد المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف  52الجدكؿ رقـ
 س ألبعد مسافة ممكنةفي اختبار ضرب الكرة بالرأ منحنى التكزيع الطبيعي

 

بمغت  ²( أف القيهة الهحسكبة ؿ كا52هف خبلؿ الىتائج الهتكصل إليٍا يتضح هف خبلؿ الجدكؿ )
ي أكبر هف القيهة الجدكلية الهقدرة ب 23  0,05كهستكػ الداللة  4عىد درجة الحرية  09,49* ٌك

ارات الهتكقعة لصالح الهستكػ , ها يعىي كجكد داللة إحصائية لمفرؽ بيف التكرارات الهشاٌدة كالتكر 
 الهتكسط .
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  01 05 03 09 العدد ممتاز [80,00_68,01]

 
 
 
 
23* 

 
 
 
 
 

09,49 

4,86 
% 15 %15 %25 %05 

 24,52 03 09 01 13 العدد جيد [68,00_56,01]
% 21,66 %05 %45 %15 

 40,96 09 06 09 24 العدد متكسط [56,00_44,01]
% 40 %45 %20 %45 

 24,52 06 00 07 13 العدد دكف الكسط [44,00_32,01]
% 21,66 %35 %00 %30 

 4,86 01 00 00 01 العدد ضعيف  [32,00_20,00]
% 1,66 %00 %00 %05 

 99,72   20 20 20 60 العدد المػػجػػمػػػػكع
% 100 100 100 100 
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   : يكضح مستكيات الالعبيف المياجميف عمى حسب مناصب المعب107الشكل رقـ 

 .ضرب الكرة برأس ألبعد مسافة ممكنةفي اختبار 
 )مياجـ أيمف، قمب ىجـك ، مياجـ أيسر( 

 
  نسب النتائج عينة كمقارنة ك إثر المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ لالعبيف المياجميف

ضرب الكرة بالرأس ألبعد  اختبارالبحث مع النسب المقررة ليا في المنحنى الطبيعي في 
 تبيف ما يمي: مسافة ممكنة

 المستكى: الممتاز
يتكزعكف عمى العبيف هٍاجهيف  09ها يعادؿ %15بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في  05ك %15ٍاجـ أيهف بىسبة العبيف في هىصب ه 03هختمف هىاصب الٍجكـ ب
ي أكبر هف  %05، ك العب في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  % 25هىصب قمب ٌجكـ بىسبة , ٌك

 . %4,86الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ
 المستكى: الجيد 

تكزعكف عمى العب هٍاجـ ي 13ها يعادؿ % 21,66بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في هىصب  09ك  % 05هختمف هىاصب الٍجكـ ببلعب في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة

ي أقل هف الىسبة  %1 5العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة03ك  % 45قمب ٌجكـ بىسبة ، ٌك
 52 ,24%الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ ػ

 المستكى: المتكسط
العب هٍاجـ يتكزعكف عمى هختمف  2 4ها يعادؿ %40بػقيهةىسبة هئكية كػ لقد سجل ٌذا الهست
العبيف في هىصب قمب  60ك % 45العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة 09هىاصب الٍجكـ ب

ي أقل هف الىسبة  % 45العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة 09ك 20%ٌجكـ بىسبة  ،ٌك
 .96 ,40%رة بػ الهقررة لٍا في هىحى التكزيع الطبيعي الهقد
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 المستكى: دكف الكسط
العب هٍاجـ يتكزعكف عمى  13ها يعادؿ  %21,66بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في  06ك  %  35العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة 07هختمف هىاصب الٍجكـ بػ 
ي أقل هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى ،%30هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  التكزيع الطبيعي  ٌك

 .,24%ػ52الهقدرة بػػ 
 المستكى: الضعيف

ها يعادؿ العب هٍاجـ في هىصب هٍاجـ أيسر  %1,66بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
ي أقل هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ  %15بىسبة   .4,86%, ٌك

 

 
ف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف : يبيف نسب المياجمي 108الشكل رقـ

 ضرب الكرة برأس ألبعد مسافة ممكنة.في اختبار  منحنى التكزيع الطبيعي 
 

 الباحث إلى ما يمي: الطالب كمما سبق خمص -
كسط لقد تبيف هف خبلؿ الىتائج اختبار ضرب الكرة بالرأس ألبعد هسافة ههكىة أّف قيهة الهت

الباحث ٌذي  الطالب كيعزؼ  28,25±01,95 الحسابي لعيىة البحث عىد البلعبيف الهٍاجهيف بمغت 
الىتائج التي تحصل عميٍا البلعبيف الهٍاجهيف حيث اتضحت بهستكػ هتكسط في أغمب 

ـ الهحددات التي يتصف بٍا   الباحث الطالب ك يشير ىتائجٍا، أّف هٍارة ضرب الكرة بالرأس هف ٌأ
ب الهٍاجـ كذلؾ ىظرًا إلى تهيزي بٍذي الصفة سكاء في ىجاحً في اهتبلؾ الكرة أثىاء البلع

ذلؾ إلى أف اختبار ضرب الكرة بالرأس الصراعات الفردية أك خبلؿ التٍديف ، كيعزؼ الباحث 
ألبعد هسافة يحتاج هف البلعب إلى هركىة في عضبلت الجذع عىد أداء الهٍارة، ك االعتهاد عمى 
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الخاّصة تكسبً درجة عالية هف الهركىة في عضبلت الجسـ الهختمفة كأّف ٌذي التدريبات  التدريبات
تعتهد عمى اإلطالة كالتقصير في األداء كأىٍا تساٌـ في زيادة هطاطية العضبلت كزيادة هركىتٍا 
هها يهكىٍا هف أداء هٍارة ضرب الكرة بالرأس بشكل أفضل، فضبًل عف ذلؾ فاف عهمية االستطالة 

تي تحدث ىتيجة االىقباضات البلهركزية تعهل عمى إطالة العضبلت الهشتركة في العهل ال
العضمي، كذلؾ تعهل عمى إطالة العضبلت الهقاكهة أك الهاىعة كالتي قد تعهل عمى إعاقة العهل 

ذا ها أكدي  العضمي في حالة عدـ االهتطاط هها يؤدؼ إلى بطء الحركات  )دمحم حسف عالكي(ٌك
القابمية االهتطاط ال يقصد بٍا العضبلت الهاىعة أك العضبلت الهقاكهة حتى ال تعهل  بقكلً " إف

 كعائق كيىتج عف ذلؾ بطء الحركات ".
الباحث أف اختبار ضرب الكرة بالرأس يحتاج إلى التكافق في عهل عضبلت  الطالب ك يرػ 

أداء ٌذي الهٍارة بشكل الرجميف كالجذع كالذراعيف إلحداث أقصى قكة ههكىة لتهكيف الهٍاجهيف ب
ككميتي)  أكد كها هثالي يساٌـ في الرفع هف هستكػ أدائٍـ هف خبلؿ تعاهمٍـ هع الكرات الٍكائية.

هف خبلؿ ىظرتً الجديدة في اإلعداد البدىي في كرة القدـ عمى تىهية الصفات االىفجارية ( 2005
ختمف أىكاعٍا  يجب أف تككف بالدرجة األكلى في إعداد البلعبيف، فإضافة إلى صفة السرعة به

الصفات األخرػ الهتهثمة في القفز ك الكثب ك االرتقاء في الهقاـ األكؿ باستعهاؿ تدريبات القكة ك 
القاعدة  خاصة عف طريق التهاريف البميكهترية ك تهاريف تقكية العضبلت كالتي يجب أف تككف 

 .(23، صفحة COMETTI .G et D ،2005) األساسية لئلعداد البدىي في كرة القدـ
"يتطمب ضرب الكرة بالرأس هقدرة عالية هف اإلتقاف ، إضافة إلى قدرتً  2003دريسي بكزيد كيؤكد  

عمى الكثب بطريقة سميهة لمكصكؿ إلى أقصى ارتفاع ههكف ، كقد يككف الكثب هف الكقكؼ أك هف 
.كيشير (81، صفحة DRISSI.B ،2003) اىبا أك إلى الخمف"الكثب جريا، أك بعد الجرؼ ج

ضرب الكرة بالرأس هف الهٍارات األساسية الٍاهة في كرة القدـ، فهٍارة  أفّ " محسف ثامر ك تاجي كاثق
كتبادؿ ضرب الكرة بالرأس تستخدـ لعدة أغراض كالتصكيت، التسديد ىحك الهرهى، أك التهرير 

بعاد الخطر، كتتـ ٌذي العهمية بشكميف أساسيف، ضرب  الكرات بيف الفريق أك الدفاع عف الهرهى كا 
الكرة بالرأس هف الثبات أؼ البلعب هتصل باألرض أك ضرب الكرة بالرأس بعد االرتقاء أؼ 

 .(91 )هحسف ثاهر ك تاجي، صفحة كالبلعب في الٍكاء"
تهاـ كبير هف طرؼ العديد هف الدراسات التي  الطالب كيرػ  الباحث أف ٌذي الهٍارة كاف لٍا ٌا

هية االرتقاء في كرة القدـ ك التعاهل هع الكرة الٍكائية هف هختمف الكضعيات كالهكاقف؛  تىاكلت ٌأ
أللعاب لمبحث كالتطكير في ا Pekka Luhtanen قاهت بٍا هؤسسة ففي إحدػ الدراسات التي

( كجد أف هساٌهات هككىات الجسـ لرفع هركز ثقل الجسـ في 2002فىمىدا) الرياضية األكلهبية ،
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الهستخدهة لضرب الكرة بالرأس ٌي األعمى في تهدد هفصل الركبة لمرجل الدافعة  القفزات العهكدية
هدد % بيىها كاف دكر ت25كهف ثـ تهدد أخهص القدـ في الكاحل حيث بمغت  55% حيث بمغت 
 كعمى الهدربيف هعرفة ٌذي الىسب الهٍهة كذلؾ بإعطاء .%10الذراعيف ٌي حكالي  الجذع كحركة

كاحدة هف  أكلكيات الهفاصل الهختمفة التي تشترؾ في عهمية القفز كضرب الكرة بالرأس كلك أف أؼ
ذا  ٌذي الهفاصل لـ يتـ استعهالٍا فأف ىاتج أداء القفز سكؼ لف يككف في أقصى حد ها يؤثر لً ٌك

أف التدريب الهىتظـ باستخداـ األثقاؿ لهدة ستة  كقد كجد ؛ سمبًا عمى فاعمية هٍارة التٍديف بالرأس
سـ( كاف التدريب البميكهترؼ 3.3العهكدؼ هف الثبات بهقدار ) أسابيع يؤدؼ إلى زيادة ارتفاع الكثب

ا لىكعيف كلىفس الهدة يؤدؼ سـ( في حيف أف التدريب الهركب هف كبل ا3.8) يؤدؼ إلى زيادة هقداٌر
ا ) إلى زيادة  .سـ(10.7هقداٌر
الباحث أف تحديد هستكيات هعيارية لٍذي الهٍارة بالىسبة لبلعبيف الهٍاجهيف كذلؾ  الطالب كيشير

هف أجل تحديد هتطمبات هٍاجـ حديث يتهيز بهتطمبات عالية تسهح لً بأداء دكري في هحكر 
ب الٍجـك هف أبرز الخطكط الفعالة التي لٍا دكر كبير الٍجـك بشكل هثالي كدقيق العتبار هىص

في إحداث الفرؽ خبلؿ ىتيجة الهباراة ٌذا ها يتطمب عىاية كبيرة هف طرؼ القائهيف عمى تككيف 
البلعبيف بشكل سميـ كفق أسس عمهية لمعهمية التدربيبة، فعهمية التكجيً ىحك ٌذا الهىصب تحتاج 

 ـ لتكجيً البلعب إلى الهىصب بتكافق قدراتً البدىية ك الهٍارية.إلى دقة عالية هف التقييـ كالتقكي
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 اختبار التيديف :عرض كمناقشة عينة البحث في نتائج -3-6-1-9

: يبيف عدد المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف 53الجدكؿ رقـ 
 منحنى التكزيع الطبيعي في اختبار التيديػف.

بمغت  ²( أف القيهة الهحسكبة ؿ كا53هف خبلؿ الىتائج الهتكصل إليٍا يتضح هف خبلؿ الجدكؿ )
ي أكبر هف القيهة ال09,5 كهستكػ الداللة  4عىد درجة الحرية  09,49جدكلية الهقدرة ب * ٌك
, ها يعىي كجكد داللة إحصائية لمفرؽ بيف التكرارات الهشاٌدة كالتكرارات الهتكقعة لصالح  0,05

 الهستكػ الهتكسط .

 
 .التيديففي اختبار   : يكضح مستكيات الالعبيف المياجميف عمى حسب مناصب المعب 109الشكل رقـ

 اجـ أيمف، قمب ىجـك ، مياجـ أيسر()مي 
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 24,52 03 04 04 11 العدد جيد [68,00_56,01]
% 18,33 %20 %20 %15 

 40,96 04 10 07 21 العدد متكسط [56,00_44,01]
% 35 %35 %50 %20 

 24,52 07 00 05 12 العدد دكف الكسط [44,00_32,01]
% 20 %25 %00 %35 

 4,86 05 00 03 08 العدد ضعيف  [32,00_20,00]
% 13,33 %15 %00 %25 
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  كمقارنة نسب النتائج عينة ك إثر المعالجة اإلحصائية لمنتائج الخاـ لالعبيف المياجميف
 تبيف ما يمي: التيديف اختبارالبحث مع النسب المقررة ليا في المنحنى الطبيعي في 

 المستكى: الممتاز
يتكزعكف عمى العبيف هٍاجهيف  08يعادؿها  %13,33بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

العبيف في  06ك %05هختمف هىاصب الٍجكـ ببلعب كاحد في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة 
ي أكبر هف  %05، ك العب في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة  % 30هىصب قمب ٌجكـ بىسبة , ٌك

 . %4,86الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ
 لجيد المستكى: ا

العب هٍاجـ يتكزعكف عمى  11ها يعادؿ % 18,33بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في  04ك  % 20العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة04هختمف هىاصب الٍجكـ ب  

ي أقل هف  15%العبيف في هىصب هٍاجـ أيسر بىسبة03ك  % 20هىصب قمب ٌجكـ بىسبة ، ٌك
 52 ,24%ي هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ ػالىسبة الهقررة لٍا ف
 المستكى: المتكسط

العب هٍاجـ يتكزعكف عمى هختمف  21ها يعادؿ  %35بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في هىصب قمب  10ك % 35العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة 07هىاصب الٍجكـ ب

ي أقل هف الىسبة الهقررة  %20اجـ أيسر بىسبةالعبيف في هىصب هٍ 04ك 50%ٌجكـ بىسبة  ،ٌك
 .96 ,40%لٍا في هىحى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػ 

 المستكى: دكف الكسط
العب هٍاجـ يتكزعكف عمى هختمف  12ها يعادؿ  %20بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 

عبيف في هىصب ال 07ك  % 25العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بىسبة 05هىاصب الٍجكـ بػ 
ي أقل هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة بػػ  ،%35هٍاجـ أيسر بىسبة  ٌك

 .,24%ػ52
 المستكى: الضعيف

العبيف هٍاجهيف يتكزعكف عمى  08ها يعادؿ  %13,66بػقيهةىسبة هئكية لقد سجل ٌذا الهستكػ 
العبيف في هىصب  05ك  %15سبة العبيف في هىصب هٍاجـ أيهف بى 03هىاصب الٍجكـ ب 
ي أكبر هف الىسبة الهقررة لٍا في هىحىى التكزيع الطبيعي الهقدرة   %25هٍاجـ أيسر بىسبة  , ٌك

 .4,86%بػ
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: يبيف نسب المياجميف كالنسب المئكية المقابمة حسب كل مستكى معياري كالنسب المقررة ليا ضمف 110الشكل رقـ 

 التيديػف.تبار منحنى التكزيع الطبيعي في اخ
 

 الباحث إلى ما يمي: الطالب كمما سبق خمص -
لقد تبيف هف خبلؿ الىتائج اختبار التٍديف أّف قيهة الهتكسط الحسابي لعيىة البحث عىد البلعبيف 

الباحث ٌذي الىتائج التي  الطالب كيعزؼ  09,25±04,36 بمغت  الختبار التٍديف الهٍاجهيف
ك يشير  حيث اتضحت بهستكػ هتكسط في أغمب ىتائجٍا،تحصل عميٍا البلعبيف الهٍاجهيف 

الباحث أّف الهٍاجهيف يهتازكف بقمة الثقة كالتركيز خبلؿ أداء هٍارة التٍديف إضافًة إلى ضعف 
ذا ها يؤكدي  "أّىً ال يهكف تحقيق األٌداؼ إال إذا  2007مكفق أسعد محمكدالتسديد ىحك الهرهى ٌك
ذكاء الهيداىي كاإلرادة، كتحهل الهسؤكلية كالخبرة، إلى جاىب تكفرت في البلعب الثقة بالىفس كال

، صفحة 2011)هحهكد ـ.،  كجكد عدة عىاصر هٍهة التٍديف تتهثل في الدقة ك القكة"
 تٍديف"إلى "أّف كبل هف الدقة كالقكة عىصر هطمكب في ال 2001مفتى إبراىيـ.كيشير (105

يـ حهاد،  . كيرػ الباحث أّف ٌذي الهٍارة هف القدرات األساسية (81، صفحة 2001)هفتى إبرٌا
الخاّصة بالبلعب الهٍاجـ ىظرًا إلى هتطمباتً الٍجكهية التي يجسدٌا التٍديف كتحقيق ىتائج ايجابية 

 أف هٍارة التٍديف األكثر إثارة في لعبة كرة القدـ.خبلؿ هختمف الهباريات، كيشير الهكلى 
كبىاءًا عمى ها تقدـ يجب االٌتهاـ الجاد كالهكثف بتدريبات التٍديف هف عّدة أهاكف هتىكعة 

قدر كهسافات هختمفة كتحت ظركؼ هتغايرة تشابً ها أهكف هع التي تحدث في الهباريات الحقيقة 
كاقف الهفاجئة أك الهتغيرة التي ىجد فيٍا البلعب اإلهكاف كأف يحتكؼ التهريف عمى بعض اله

هحاصرًا بالهدافعيف هف عدة اتجاٌات لهحاكلة غمق الطرؽ أهاهً أك االستحكاذ عمى الكرة كتشتيتٍا 
هف بيف قدهيً، كهف خبلؿ ذلؾ يجب عمى الهدربيف تقكيـ العهميات كالقدرات الهٍارية ككل لبلعب 
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ع هستكاي كحسً التٍديفي خبلؿ الهباريات الرسهية  كها أّف كرة القدـ الهٍاجـ كذلؾ هف أجل رف
إتقاف البلعب لمهٍارات األساسية تدفعً إلى المعب بحهاس اكبر كتكصمً ألعمى الهستكيات الفىية 

كلد كيككف كرقة رابحة  بيد هدربً لتىفيذ أفكاري كخططً أثىاء الهىافسات الرسهية كيشير إلى ذلؾ 
الحركية هف حيث اىً الٍدؼ الىٍائي لعهمية -قاف التاـ لمهٍارات" أّف اإلت2017حمك مصطفى
يتأسس عميً الكصكؿ ألعمى الهستكيات الرياضية فهٍها بمغ هستكػ الصفات -اإلعداد الهٍارؼ 

رادية، فإّىً لف يحقق الىتائج الهرجكة  البدىية لمفرد الرياضي . كهٍها اتصف بً هف سهات خمقية كا 
تقاف في الهٍارات الحركية الرياضية في ىكع الىشاط الرياضي التخصصي ها لـ يرتبط ذلؾ كمً باإل

  .(2017)كلد حهك هصطفى ، زركاؿ دمحم،  الذؼ يتخصص فيً"
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 عرض كمناقشة الفرضية الخامسة:-3-7
 عينة البحث ك المنتخب الكطني لالعبيف المياجميفىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 
 سنة. 17فئة تحت  

 
 
 
 

الباحث بتحديد هستكيات هعيارية الخاصة بالهٍاجهيف كفق بعض القياسات  الطالب بعد قياـ
فكلكجية كالقدرات البدىية الفسيكلكجية ك القدرات الهٍارية تـ تحديد البلعبيف ذك الهستكػ الجيد الهكر 

هف خبلؿ االختبارات الخاصة ببطارية االختبار األكلى، كتـ تطبيق البطارية الثاىية الخاصة بالفريق 
لدراسة كتـ العب هف هختمف فرؽ ا 12الكطىي عمى هجهكعة هف البلعبيف الهٍاجهيف بمغ عددٌـ 

التىسيق هع الهدربيف إلجراء االختبارات الهيداىية عمى البلعبيف كبعد الحصكؿ عمى هجهكع الىتائج 
العبيف  06تـ دراسة الهقارىة بيف هٍاجهي عيىة البحث كهٍاجهي الفريق الكطىي الذؼ بمغ عددٌـ 
االتحادية  هٍاجهيف، كقد تـ الحصكؿ عمى ىتائج الهىتخب الكطىي هف هستىدات رسهية هف

الجزائرية لكرة القدـ لدراسة فرحي عمى هختمف فئات الهىتخب الكطىي لمهكسـ الرياضي 
 ( . 06 كقد تـ تحديد ىتائج البلعبيف الهٍاجهيف ) اىظر الهمحق رقـ 2015/2016
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 كتحميل نتائج القياسات األنتركبكمترية بيف عينة البحث ك المنتخب الكطني:عرض -3-7-1

 : يبيف الفرؽ بيف مياجميف عينة البحث كالمنتخب الكطني في بعض القياسات المكرفكلكجية. 54الجدكؿ رقـ

( الذؼ يبيف ىتائج الفرؽ بيف هٍاجهيف العيىة ك هٍاجهيف الهىتخب 54هف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
تحصمت عيىة  قياس الكزف ي بعض القياسات الهكرفكلكجية حيث ىبلحع أّىً في الكطىي ف

أها بالىسبة لهٍاجهيف  4,25ك اىحراؼ هعيارؼ قدري 66,12الهٍاجهيف عمى هتكسط حسابي قدري 
 "تا"، أها بالىسبة لقيهة 2,06ك اىحرافً الهعيارؼ  69,66الهىتخب الكطىي فبمغ هتكسطً الحسابي 

ي أكبر هف  2,60الهحسكبة فبمغت  كدرجة  0,05عىد هستكػ الداللة  (2,12)الجدكلية  "تا"ٌك
هها يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح هٍاجهيف الهىتخب الكطىي.  16الحرية 

ك اىحراؼ 1,72تحصمت عيىة الهٍاجهيف عمى هتكسط حسابي قدري  لقياس الطكؿكبالىسبة 
ك  1,75يف الهىتخب الكطىي فبمغ هتكسطً الحسابي أها بالىسبة لهٍاجه 0,02هعيارؼ قدري

ي أكبر هف  2,50الهحسكبة فبمغت  "تا"، أها بالىسبة لقيهة 0,02اىحرافً الهعيارؼ   "تا"ٌك
هها يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات  16كدرجة الحرية  0,05عىد هستكػ الداللة  (2,12)الجدكلية 

 لقياس مؤشر الكتمة العضميةا بالىسبة أهّ   .داللة إحصائية لصالح هٍاجهيف الهىتخب الكطىي
أها  1,72ك اىحراؼ هعيارؼ قدري22,16 تحصمت عيىة الهٍاجهيف عمى هتكسط حسابي قدري 

، 0,68ك اىحرافً الهعيارؼ  22,57بالىسبة لهٍاجهيف الهىتخب الكطىي فبمغ هتكسطً الحسابي 
ي أصغر هف  0,80الهحسكبة فبمغت  "تا"أها بالىسبة لقيهة  عىد هستكػ  (2,12)الجدكلية  "تا"ٌك

 هها يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف العيىتيف. 16كدرجة الحرية  0,05الداللة 

 
 القياسات األنتركبكمترية

  مياجميف المنتخب الكطني مياجميف عينة البحث
درجة 
 الحرية

 
تكى مس

 الداللة

 تا
 المحسكبة

 تا
 الجدكلية

متكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

متكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

  2,06 69,66 4,25 66,12 الكزف 
16 

 
0,05 

*2,60  
2,12 
 2,50* 0,02 1,75 0,02 1,72 الطكؿ 

 0,80 0,68 22,57 1,72 22,16 مؤشر الكتمة العضمية
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 : يبيف الفرؽ بيف مياجميف عينة البحث ك مياجميف المنتخب الكطني في القياسات المكرفكلكجية. 111الشكل رقـ

 
 ة في القياسات المكرفكلكجية لعينتي البحث.: يكضح قيمة "تا" المحسكب112الشكل رقـ 

( 108هف خبلؿ ىتائج سالفة الذكر ك الذؼ يكضحٍا الشكل البياىي رقـ ) الباحث الطالب يستخمص
قيـ "تا" الهحسكبة في القياسات الهكرفكلكجية لعيىتي البحث، أيف يظٍر أف قيهة قياس الكزف 

ذا ها يدؿ عمى  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح هٍاجهيف كالطكؿ أكبر هف "تا" الجدكلية ٌك
الهىتخب الكطىي أّها قياس هؤشر الكتمة العضمية قيهتً أصغر هف "تا" الجدكلية ٌذا ها يدؿ عمى 
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية، هها يبيف الفرؽ في الهستكػ الهكرفكلكجي بيف عيىة البحث 

كجكد فركؽ إحصائية دالة فيها يخص كزف البلعبيف  بيىت الدراسة الحاليةكالهىتخب الكطىي حيث 
حيث يتهيز البلعبكف الىخبكييف بأىٍـ أكثر كزىا هف البلعبيف غير الىخبكييف. حيث يتكافق كزف 
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البلعبيف الىخبكييف لعيىتىا هع الهعطيات العالهية لبلعبي كرة القدـ في ىفس العهر الزهىي كالذؼ 
أها كزف  (277-273، الصفحات McMillan K ،2005) كمغ70إلى 68 يتراكح ها بيف 

 .Da Silva CD, 2008, pp) البلعبيف غير الىخبكييف فٍك أقل هف هعدؿ الكزف لىفس السف
تتفق ٌذي الفركقات التي هف جٍة أخرػ، لـ  البحكث كالدراسات األكركبية. هف  (309-319

الباحث في كزف البلعبيف هع بعض الدراسات التي شهمت العبيف شباف حيث لـ  الطالب كجدٌا
عف كجكد فركقات بيف كزف البلعبيف الدكلييف  (LeGall F, 2008) لكقاؿ ك آخركف تسفر دراسة 

 بكتيركف ك  دكتيسىة كها لـ تعرؼ دراسة 16ك 15، 14الهحترفيف كالٍكاة سكاء عىد العبي تحت 
أها فيها يخص قاهة العبي .كجكد فركقات بيف كزف البلعبيف الهحترفيف كالٍكاة لفئة األكابر 2004

عيىتىا أسفر البحث عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف البلعبيف حسب هستكػ الهىافسة حيث 
، M, Dauty M et Potiron Josse ،2004) بكتيركف ك  دكتييتكافق ٌذا هع دراسة 

 ك آخركف  لكقاؿلعيىة تتضهف صىف لؤلكابر كال تتكافق هع خصائص عيىة (79-75الصفحات 
حيث كجدت ٌىاؾ فركؽ دالة إحصائيا هبرزا القاهة الطكيمة لبلعبيف ذكؼ الهستكػ الدكلي 2008

هف جٍة أخرػ، يبقى هعدؿ  ،(LeGall F, 2008) سىة17 أقل هف هقارىة بالبلعبيف الٍكاة لفئة
قاهة البلعبيف الهحصل عميً في الدراسة الحالية أقل هف هعدؿ القاهة الهكجكد في عدة دراسات 

لية أجىبية خاصة األكركبية هىٍا كالتي تبقى هرتفعة عهكها هقارىة بىتائج قاهة عيىتي الدراسة الحا
 سكاء البلعبيف الىخبكييف أك غير الىخبكييف.
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 عرض كتحميل نتائج االختبارات البدنية بيف عينة البحث ك المنتخب الكطني:-3-7-2

 : يبيف الفرؽ بيف مياجميف عينة البحث كالمنتخب الكطني في بعض االختبارات البدنية. 55الجدكؿ رقـ

( الذؼ يبيف ىتائج الفرؽ بيف هٍاجهيف العيىة ك هٍاجهيف الهىتخب 55هف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
تحصمت عيىة  متر 20اختبار السرعة بعض االختبارات البدىية حيث ىبلحع أّىً في الكطىي في 

أها بالىسبة لهٍاجهيف  0,18ك اىحراؼ هعيارؼ قدري 3,43الهٍاجهيف عمى هتكسط حسابي قدري 
 "تا"، أها بالىسبة لقيهة 0,30ك اىحرافً الهعيارؼ  3,19الهىتخب الكطىي فبمغ هتكسطً الحسابي 

ي أصغر هف  1,81ت الهحسكبة فبمغ كدرجة  0,05عىد هستكػ الداللة  (2,12)الجدكلية  "تا"ٌك
 60الختبار السرعة هها يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية. كبالىسبة  16الحرية 

أها  0,38ك اىحراؼ هعيارؼ قدري8,27تحصمت عيىة الهٍاجهيف عمى هتكسط حسابي قدري  متر
، أها 0,36ك اىحرافً الهعيارؼ  7,33لكطىي فبمغ هتكسطً الحسابي بالىسبة لهٍاجهيف الهىتخب ا

ي أكبر هف  5,30الهحسكبة فبمغت  "تا"بالىسبة لقيهة  عىد هستكػ الداللة  (2,12)الجدكلية  "تا"ٌك
هها يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح هٍاجهيف  16كدرجة الحرية  0,05

تحصمت عيىة الهٍاجهيف عمى هتكسط ختبار القكة االنفجارية الأّها بالىسبة   .الهىتخب الكطىي
أها بالىسبة لهٍاجهيف الهىتخب الكطىي فبمغ  4,41ك اىحراؼ هعيارؼ قدري49,25 حسابي قدري 

الهحسكبة فبمغت  "تا"، أها بالىسبة لقيهة 3,61ك اىحرافً الهعيارؼ  57,5هتكسطً الحسابي 

 
 االختبارات البدنية

  مياجميف المنتخب الكطني مياجميف عينة البحث
درجة 
 الحرية

 
مستكى 
 الداللة

 تا
 المحسكبة

 تا
 الجدكلية

متكسط 
 بيالحسا

االنحراؼ 
 المعياري 

متكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

  0,30 3,19 0,18 3,43 متر 20اختبار السرعة 
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 5,30* 0,36 7,33 0,38 8,27 متر 60اختبار السرعة 

 4,47* 3,61 57,5 4,41 49,25 اختبار القكة االنفجارية

 5,24* 0,36 13,06 0,78 11,77 تحمل القكةاختبار 

 1,81 2,75 28 4,24 25,18 اختبار المركنة
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ي أكبر هف  4,47 هها  16كدرجة الحرية  0,05عىد هستكػ الداللة  (2,12)الجدكلية  "تا"ٌك
الختبار يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح هٍاجهيف الهىتخب الكطىي. أّها بالىسبة 

ك اىحراؼ هعيارؼ 11,77 تحصمت عيىة الهٍاجهيف عمى هتكسط حسابي قدري تحمل القكة 
ك اىحرافً  13,06غ هتكسطً الحسابي أها بالىسبة لهٍاجهيف الهىتخب الكطىي فبم 0,78قدري

ي أكبر هف  5,24الهحسكبة فبمغت  "تا"، أها بالىسبة لقيهة 0,36الهعيارؼ  الجدكلية  "تا"ٌك
هها يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة  16كدرجة الحرية  0,05عىد هستكػ الداللة  (2,12)

تحصمت عيىة مركنة الختبار الأّها بالىسبة  .إحصائية لصالح هٍاجهيف الهىتخب الكطىي
أها بالىسبة لهٍاجهيف  4,24ك اىحراؼ هعيارؼ قدري25,18 الهٍاجهيف عمى هتكسط حسابي قدري 

 "تا"، أها بالىسبة لقيهة 2,75ك اىحرافً الهعيارؼ  28الهىتخب الكطىي فبمغ هتكسطً الحسابي 
ي أصغر هف  1,81الهحسكبة فبمغت  كدرجة  0,05 عىد هستكػ الداللة (2,12)الجدكلية  "تا"ٌك

 هها يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف العيىتيف. 16الحرية 

 
 : يبيف الفرؽ بيف مياجميف عينة البحث ك مياجميف المنتخب الكطني في االختبارات البدنية.113الشكل رقـ 

 
 : يكضح قيمة "تا" المحسكبة في االختبارات البدنية لعينتي البحث.114الشكل رقـ 
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( 110هف خبلؿ ىتائج سالفة الذكر ك الذؼ يكضحٍا الشكل البياىي رقـ ) الباحث الطالب يستخمص
هتر  60قيـ "تا" الهحسكبة في االختبارات البدىية لعيىتي البحث، أيف يظٍر أف قيهة اختبار السرعة 
ذا ها يدؿ عمى كجكد فركؽ  ذات داللة  ك القكة االىفجارية ك تحهل القكة أكبر هف "تا" الجدكلية ٌك

هتر ك الهركىة قيهتٍها أصغر  20إحصائية لصالح هٍاجهيف الهىتخب الكطىي أّها اختبار السرعة 
هف "تا" الجدكلية ٌذا ها يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية، هها يبيف الفرؽ في 

 .الهستكػ البدىي بيف عيىة البحث كالهىتخب الكطىي
حيث يتهيز  »السرعة  «لية كجكد فركؽ إحصائية دالة فيها يخصبيىت الدراسة الحاحيث  السرعة:

هف الهٍاجهيف غير الىخبكييف هف خبلؿ الىتائج  ىكعًا ها  الهٍاجهيف الىخبكييف بأىٍـ األسرع
ا في العب  ـ الهؤشرات الكاجب تكفٌر ذا داللة عمى أّف صفة السرعة هف ٌأ الهحصل عميٍا ٌك

ب هف خبلؿ هختمف الهكاقف التي يتعاهل الهٍاجـ هعٍا هٍاجـ ىظرًا إلى هتطمبات ٌذا الهىص
طكاؿ الهباراة كباعتبار أف السرعة الفائقة ٌي التي تحدث الفارؽ في التفكؽ خبلؿ الكرات الهرتدة ك 

ذا ها أكدي "أّف العهل عمى تدريب لهسافات صغيرة   Alexandre Dellalالٍجهات الهعاكسة ٌك
 ٌك أهر هٍـ خاّصة في كرة القدـ هع تغيير الهىبٍات"هتر( يحسف رد فعل كالتكقع ك  3-20)
(Dellal 20، صفحة).  كفي حكار أجرايAlexandre Dellal  هع Cloud Puel  حيف تـ

ف  طرح السؤاؿ حكؿ الهعايير التي تحدد العب كرة القدـ الحديثة أكد كبلكد بكؿ " في الكقت الرٌا
ٌي ترابط هختمف العكاهل الهٍارية كتكتيكية كالبدىية كقدرة الهحافظة كتحكـ البلعب في كرة القدـ 

ٌذي العكاهل طيمة أداءي خبلؿ الهباراة". كأضاؼ أّف هىٍجية التحضير البدىي في تطكر كتحسف 
هستهر، كها ىبلحظً خصكصًا في تحسف ىكعية العهل الهىجز خبلؿ هختمف هباريات كرة القدـ، 

ختمف البلعبيف إلى هتطمبات بدىية عمى رغـ هف كجكد العبيف يهتازكف بجاىب هٍارؼ كيحتاج ه
ـ لهؤشرات المياقة البدىية يجعمٍـ في عدـ تكافق بيف عكاهل اإلىجاز  تقىي عالي إاّل أف افتقاٌر

أّف صفة السرعة أساسية لكرة  فريديريؾ أنتكني.كيشير (5، صفحة Dellal ،2008) الرياضي"
القدـ عالية الهستكػ ألىٍا ستسهح بتىفيذ إجراءات فىية بأسرع كقت ههكف،  كها تعد عىد الهٍاجـ 
أهًرا أساسًيا هع أك بدكف كرة ، كيضيف أف هؤشر السرعة ك التصرؼ  السريع هف هعايير 

، يجب أف يتصرؼ بسرعة كبأفضل طري قة ههكىة. كهف الكاضح أف االختيار.العب كرة القدـ اليـك
ٌذا الهفٍكـ هف سرعة التىفيذ يرتبط بالقدرة التقىية لبلعب، كتكقعً كتصكري لمعبة، في الكقت 
الحاضر، فإف غالبية األٌداؼ يتـ تسجيمٍا عمى الٍجهات السريعة. ك ٌذا ها أكدي "يجب عمى 

قادريف عمى تكرار الحركات البلعبيف الهٍاجهيف أف يجهعكا بيف السرعة ك التقىية، كأف يككىكا 
. كها (63 62، صفحة Dellal ،2008) ألطكؿ فترة ههكىة كبىفس جكدة التىفيذ خبلؿ الهباراة"
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اتفقت العديد هف الدراسات أّف ٌىاؾ فرؽ في الهستكػ بيف العبيف الٍكاة كفريق الىخبة حيث تشير 
العبي كرة القدـ الشباف الهصىفيف حسب هستكػ الهىافسة يختمفكف "أّف  2014 عرافة دمحمدراسة 

في هستكػ االستطاعة العضمية، القدرة الٍكائية ك االستطاعة البلٌكائية الحهضية لصالح البلعبيف 
 األعمى هستكػ، حيث تعهل ٌذي العىاصر عمى التفريق بيف البلعبيف حسب هستكػ الهىافسة"

بدراسة هقارىة بيف  البلعبيف الٍكاة   (aM0Ma 2005ك  aMAaMS) .كقاـ(2014)عرافة دمحم، 
هتر. ، أظٍرت الىتائج عف كجكد  37كالهحترفيف هف خبلؿ االختبارات الهيداىية عمى هسافة 

ة( عمى ثاىي25هتر هع فترات االسترجاع هف  37اختبلؼ في القدرة عمى تكرار سباقات السرعة )
 الهستكػ العهمي. كهف خبلؿ قاـ الباحث بالبحث الهعهق حكؿ ىتائج دراسات أكركبية هختمفة

هتر سيتـ اإلشارة لٍا كفق  40أهتار إلى  05تىاكلت هؤشر السرعة عمى اختبلؼ الهسافات هف 
 هجهكعة هف الىقاط بتسمسل زهىي :

  لمهحترفيف االىجميز كالٍكاة Brever et Davis1992دراسة  -
 ثاىية لمٍكاة.  2,70لمهحترفيف ك ثاىية              2,35هتر  15هسافة 
 ثاىية لمٍكاة.  5,80لمهحترفيف ك ثاىية              5,51هتر 40هسافة 

 لمهحترفيف األلهاف كالٍكاة Kollath and Quade(1993)دراسة  -
 كاة.ثاىية لمٍ  1,07لمهحترفيف ك ثاىية           1,03هتر  05هسافة     
 ثاىية لمٍكاة.  1,88لمهحترفيف ك ثاىية           1,79هتر  10هسافة     
 ثاىية لمٍكاة.  3,15لمهحترفيف ك ثاىية           3,03هتر  20هسافة     
 ثاىية لمٍكاة.  4,33لمهحترفيف ك ثاىية           4,19هتر  30هسافة     

 رىسية هحترفة كالٍاكية.لهختمف األقساـ الف Cometti et al(2001)دراسة  -
 لقسـ الٍكاة.  1,90" ك 2ثاىية لمقسـ"  1,82" ك1لمقسـ" ثاىية           1,80هتر  05هسافة     
 لقسـ الٍكاة.  4,30" ك 2ثاىية لمقسـ"  4,25" ك1لمقسـ" ثاىية           4,22هتر  30هسافة     

 (Hoff, 2002) ة:لمهحترفيف الىركيج كالٍكا  Hoff et Helgerud(2002)دراسة  -
 ثاىية لمٍكاة.  1,88لمهحترفيف ك ثاىية              1,81هتر  05هسافة     
 ثاىية لمٍكاة.  5,58لمهحترفيف ك ثاىية              5,55هتر  30هسافة     

 لمهحترفيف الفرىسييف كالٍكاة: Dupont et al (2004)دراسة  -
 ثاىية لمٍكاة.  5,55لمهحترفيف ك ثاىية              5,35 هتر 30هسافة 

كهف خبلؿ ىتائج سالفة الذكر يرػ الباحث أف االختبلؼ في قدرات هؤشر السرعة راجع إلى 
الهستكػ الذؼ يىشط فيً البلعب هف جهيع الىكاحي سكاء عهمية التككيف كالتدريب أك اإلهكاىيات 
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كالٍاكية ك الفرؽ شاسع في جهيع العكاهل، كها أّف كاقع التككيف  البشرية كالهادية لؤلىدية الهحترفة
هٍا الكسائل الهادية الهتهثمة في هراكز  في هختمف الىكادؼ الجزائرية يفتقر لمعديد هف األشياء ٌأ
التككيف كالتدريب ك الهبلعب الجكارية كىقص فادح في ٌيكمة التككيف الصحيح لمفئات الشباىية 

ىبلحظً بشكل دقيق ٌك االعتهاد بدرجة كبيرة عمى فريق األكابر كا ٌهاؿ الخزاف  كاالعتىاء بٍـ، كها
 الهتهثل في الفئات الشباىية لهختمف األصىاؼ.

كها أّف عهمية االىتقاء كالتكجيً الحديثة باتت تعتهد عمى هختمف عهميات التقكيـ كاالختبارات 
هستكػ البلعب كخصكصياتً  الهيداىية ك الهعهمية إضافة إلى فحكصات طبية في اكتشاؼ

هكاىياتً ك هتابعة القائهيف كالهشرفيف عمى هختمف الىكادؼ الجزائرية بٍذي األساليب ك استخداهٍا  كا 
ات ك تحميبلت  ٌك السبيل األهثل لتطكير هستكػ كرة القدـ الجزائرية بعيدا عف كبلـ الببلطٌك

 العقيهة التي لـ تفرز عف أؼ جديد هىذ عقد الزهف.  
بيىت الدراسة الحالية كجكد فركؽ إحصائية دالة فيها حيث  االنفجارية لألطراؼ السفمية: القكة
حيث يتهيز البلعبكف الىخبكييف بقدرة في اختبار سارجف تاست   »القكة االنفجارية  «يخص

ذا ها يتفق هع عدة دراسات أجىبية  عضمية اىفجارية عالية هقارىة بالهٍاجهيف غير ىخبكييف ٌك
يف تفكؽ البلعبيف الهحترفيف عمى الغير هحترفيف فيها يتعمق بصفة القكة االىفجارية كالتي تب

إلى كجكد (LeGall F ،2008)لؤلطراؼ السفمية. في ٌذا الصدد، تكصمت أبحاث لكقاؿ كآخركف 
يخص االستطاعة  سىة عمى ىظرائٍـ الٍكاة فيها16تفكؽ داؿ إحصائيا لبلعبيف الدكلييف أقل هف 

كالتي تعبر بصفة عاهة عف االستطاعة العضمية الهتعمقة )البلٌكائية القصكػ )الهقدرة بالكاط
أف البلعبيف الهحترفيف ككميتي ك آخركف بالهجٍكدات القصيرة الهدة كالعالية الشدة. كها أثبت 

ارىة ببلعبي لعضبلت ثىي الركبة هق(force excentrique) يهمككف أكبر قكة عضمية هطاكلة 
 .الهستكيات الدىيا، في ٌذا الهجاؿ تعتبر ٌذي الصفات هف خصائص العبي الهستكػ العالي

(Cometti G ،2001 51 45، صفحة)  ـ الفركؽ التي تهيز كها أف جل األبحاث بيىت أف هف ٌأ
جزة خبلؿ الهباراة كالتي تككف عالية في هباريات هستكيات الهىافسة ٌك شدة حهكلة التهاريف الهى

، الصفحات Ekblom B ،1986) ,الهستكػ العالي كالتي تىخفض باىخفاض هستكػ الهىافسة
50-60) (Bangsbo J ،1994)  ركش ك آخركف كها تكافقت ىتائج دراستىا هع ىتائج أبحاث
(Rosch D ،2000 39-29، الصفحات) في ىفس االختبارات حيث تفكؽ البلعبكف الىخبكييف

عمى قرىائٍـ في الهستكيات الدىيا في عدة صفات بدىية ك هٍارية هىٍا طكؿ رهية التهاس، القفز 
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سىة 18ك 16ذا في صىف األكابر ككذا البلعبيف بيف العهكدؼ كقذؼ الكرة ألطكؿ هسافة ههكىة ٌك
كجكد اختبلفات إحصائية فيها يخص جرافينا ك آخركف كعمى العكس هف ٌذا، فقد فًىدت دراسة 

ذا ها يخالف  اختبار القفز العهكدؼ بيف العبيف شباف إسباىييف هحترفيف كآخريف غير هحترفيف،ٌك
.كها تعتبر القكة  (Gravina L ،2008) س الهجاؿىتائج دراستىا ككذا عدة أبحاث أجىبية في ىف

 2006)حسف السيد أبك عبدهاالىفجارية لؤلطراؼ السفمى أّىٍا هركب هف السرعة ك القكة كأكضح 
 أف حاجة العبي كرة القدـ لمقكة تظٍر أثىاء التصكيب عمى الهرهى كالكثب العالي لضرب الكرة (

 .(77، صفحة 2006)حسف السيد أبك عبدي،  كرات كالسرعة في تغيير االتجايكاستخبلص ال
أف البلعبيف الذيف يخضعكف لمتدريب التخصصي في  كآخركف STRUDWICK) 2000  (كيرػ 
هية ٌذي  يتهيزكف بهعدالت عالية هف المياقة البدىية في الكثبات كالسرعات حيث يؤكد المعب عمى ٌأ
 STRUDWICK) (240، صفحة 2016)الفاضي،  البدىية الخاصة لبلعبي كرة القدـ القدرات

A ،.2002 2010 (كاتفقت هع ىتائج دراستىا هىٍا ها أكدي .(239، صفحة (CHLIF, 
M ز الهكاقف الحاسهة هثل التصكيب كالتسديد كالسرعات العىيفة كالقذؼ هف كآخركف عمى أف أبر

بعيد كالتدخبلت السريعة تككف فيٍا القكة كالسرعة بأشكالٍا ضركرية ، فالقكة االىفجارية كسرعة رد 
 ) كدراسة .(138 132، صفحة CHLIF) "الفعل يبرزاف حقيقة ههارسة كرة القدـ الحديثة

Wisloff U1998)  حيث أظٍرت أف قكة األطراؼ السفمى هرتبطة بقدرة إىتاج طاقة  "كآخركف
 أكبر في الجرؼ كاالرتقاء الجيد كالتفكؽ في الكرات العالية كتغيير االتجاي فجأة بسرعة كبيرة

(Wisloff U ،1998 467 462، صفحة). 
الباحث عمى أخر األبحاث التي تطرقت لهؤشر القكة االىفجارية في هختمف  الطالب ك باطبلع

الهجبلت كالبحكث األكاديهية تكصل الباحث أّف القكة االىفجارية لدػ البلعبيف الىخبكييف هرتفعة 
يب ٌذا ها هقارىة بالٍكاة كذلؾ ىظرا الختبلؼ هستكػ البلعبيف كالهىافسات كشكل كهحتكػ التدر 

هف  في دراستً لهتغير القكة االىفجارية لدػ العبي كرة القدـ C. Cabriel fébrica 2017أكدي 
العب كرة القدـ في أهريكا  21لعيىة شهمت  (IE) ، كهؤشر هركىة (CMJ)،  (SJ)خبلؿ اختبار

القكة كتـ  تـ تحقيق القفزات عمى هىصة .الجىكبية في بداية كىٍاية فترة تىافسية لهدة ستة أشٍر
تجهيع البياىات التي تـ الحصكؿ عميٍا كفًقا لكقت، بداية كىٍاية الفترة التىافسية، ك هىاصب 

 ك "تا" لدراسة الفركؽ  تـ استخداـ اختبار البلعب )الهدافعيف، العبي خط الكسط كالهٍاجهيف(
Kruskal-Wallis ى الهتغيرات التي لبلختبلفات بيف الهكاقف لتحميل تأثيري ، ككذلؾ الهىافسة ، عم

كاىت القيـ التي تـ  بكاسطة "هعاهل االرتباط بارسكف" SJ ك CMJ تـ تحميل العبلقة بيف .تـ بحثٍا
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كأظٍرت الىتائج الهتكصل إليٍا أف  .أقل هف الهعايير الدكلية IE ك CMJ ك SJ العثكر عميٍا في
ل هىصب هها يدؿ عمى أّف القكة االىفجارية تتأثر بشكل كبير بالفترة التىافسية ك هتطمبات ك

تشير العبلقات الهتبادلة إلى كجكد اختبلفات في العكاهل  األىشطة عالية الشدة أثىاء الهباراة حيث
كخمص إلى أف تطبيق التهاريف  .التي تحدد التغييرات الهٍهة بالىسبة لبلعبي خط الكسط كالٍجـك

ترة تىافسية عالية لمغاية يهكف أف خبلؿ ف (SSC) التي تىطكؼ عمى عهل هف ىكع دكرة تقصير تهتد
 .(25-16، الصفحات C. Gabriel Fábrica ،2017) تسٍـ في تحسيف أداء البلعبيف

الباحث أّف تفكؽ هٍاجهيف الفريق الكطىي في هؤشر القكة االىفجارية ٌك راجع إلى  الطالب كيشير
عهمية التككيف الذؼ يقكهكف بٍا في هختمف التربصات الهغمقة  الهستكػ الذؼ يىشطكف فيً ك

بالعمهية التدريبية بإدراج   الهىظهة هف طرؼ االتحادية الجزائرية لكرة القدـ إضافة إلى االٌتهاـ
هختمف الكسائل كالطرؽ الحديثة في التدريب الرياضي التي تخص هؤشر القكة العضمية في حيف 

ة عبر الرابطات الجٍكية الغربية تعاىي هف التٍهيش ك اإلٌهاؿ في جهيع أّف هختمف األىدية الىاشط
سىة، ٌذا الذؼ  17الهجاالت ككذا الستهرارية في العهمية التككيىية الخاّصة بالىاشئيف لفئة تحت 

ـ األسباب التي جعمت هستكػ البلعبيف في اىخفاض تراكحت ىسبً بيف الهتكسط ك  كاف هف ٌأ
كعبر ذلؾ فإّف الكصكؿ إلى أعمى هستكيات اإلىجاز ليس كليد الصدفة بل الجيد لبعض البلعبيف 

ٌك ىتاج إلستراتيجية هدركسة تشهل جهيع الىكاحي ك ٌي هجهكعة هف التكصيات لمعديد هف 
البحكث السابقة إال أّىٍا تبقى هبلهسات ىظرية تخمكا هف التطبيق الفعمي ك العهل الهيداىي التي 

ئرية لمىٍكض بٍا كتطكير جهيع العكاهل الهرتبطة بعهمية التككيف ك االعتهاد تحتاجً كرة القدـ الجزا
 عمى الشباف إلعداد فريق كطىي هحمي في الهستقبل القريب.      

  »تحمل القكة  «بيىت الدراسة الحالية كجكد فركؽ إحصائية دالة فيها يخصحيث  تحمل القكة:
ىخبكييف بقدرة تحهل عضمية عالية هقارىة حيث يتهيز البلعبكف الفي اختبار تحمل القكة 

بالهٍاجهيف غير ىخبكييف كيعزؼ الباحث ٌذي الىتائج إلى الجاىب التككيىي التدريبي الذؼ يحضا بً 
ـ  هٍاجهيف الفريق الكطىي عف ىظرائٍـ في هختمف األىدية الٍاكية فعىصر تحهل القكة هف ٌأ

هقاكهة أدائً بصكرة ايجابية طيمة أطكار  الهؤشرات التي تهيز البلعب الهٍاجـ حيث تساٌـ في
ذا ها يتفق هع عدة  الهباراة كيحتاج الهٍاجـ إلى القدرة عمى إعادة هختمف التحركات كالهٍارات ٌك
دراسات أجىبية كالتي تبيف تفكؽ البلعبيف الهحترفيف عمى الغير هحترفيف فيها يتعمق بصفة تحهل 

 ,.LeGall et coll) لكقاؿ ك آخركف (صمت أبحاث القكة كالقدرة العضمية. في ٌذا الصدد، تك 
سىة عمى ىظرائٍـ الٍكاة فيها 16إلى كجكد تفكؽ داؿ إحصائيا لبلعبيف الدكلييف أقل هف 2008

ك التي تعبر بصفة عاهة عف االستطاعة  )يخص االستطاعة البلٌكائية القصكػ )الهقدرة بالكاط
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ككميتي ك آخركف لعالية الشدة. كها أثبت العضمية الهتعمقة بالهجٍكدات القصيرة الهدة كا
(Cometti et coll., 2001)  أف البلعبيف الهحترفيف يهمككف أكبر قكة عضمية هطاكلة

لعضبلت ثىي الركبة هقارىة ببلعبي الهستكيات الدىيا، في ٌذا الهجاؿ تعتبر ٌذي الصفات هف 
ٌـ الفركؽ التي تهيز كها أف جل األبحاث بيىت أف هف أ  .خصائص العبي الهستكػ العالي

هستكيات الهىافسة ٌك شدة حهكلة التهاريف الهىجزة خبلؿ الهباراة كالتي تككف عالية في هباريات 
باىخفاض هستكػ الهىافسة كها تكافقت ىتائج  ((1994Bangsbo الهستكػ العالي كالتي تىخفض

الختبارات في ىفس ا(Rosch et coll., 2000) ركش ك آخركف دراستىا هع ىتائج أبحاث 
حيث تفكؽ البلعبكف الىخبكييف عمى قرىائٍـ في الهستكيات الدىيا في عدة صفات بدىية ك هٍارية 
ذا في صىف األكابر  هىٍا طكؿ رهية التهاس، القفز العهكدؼ كقذؼ الكرة ألطكؿ هسافة ههكىة ٌك

جرافينا ك سىة كعمى العكس هف ٌذا، فقد فًىدت دراسة 18ك 16ككذا البلعبيف بيف 
كجكد اختبلفات إحصائية فيها يخص اختبار القفز العهكدؼ  Gravina coll.,2008)خركف)آ

ذا ها يخالف ىتائج دراستىا ككذا عدة  بيف العبيف شباف إسباىييف هحترفيف كآخريف غير هحترفيف، ٌك
أّف العبلقة  (Georges Cazorla et al ،2013)أبحاث أجىبية في ىفس الهجاؿ . كها يشير 

االرتباطية بيف القكة القصكػ كالسرعة تسهح باألداء ألطكؿ فترة ههكىة ك البلعبيف الذيف يهتازكف 
بقدرة عمى تحهل القكة تككف لٍـ سرعة عالية كالقدرة العضمية ٌي هجاؿ ىكعي لمجاىب البدىي، ٌذي 

ة إلى االٌتهاـ بالهؤشرات الصفة بهرافقة السرعة تحقق قدر عالي هف التحهل العضمي إضاف
ـ العكاهل لتطكر الصفات الهركبة.ك يرػ الباحث أّف  VMA-VO2MAXالٍكائية  الذؼ تعتبر هف ٌأ

االٌتهاـ بالعهمية التدريبية كهرافقة الىاشئيف طكاؿ الهكسـ في برهجة كتخطيط تدريب ىهكذجي 
ج ايجابية عمى هستكػ هدركس كفق أسس عمهية الذؼ يخص هتغير القكة العضمية تككف لً ىتائ

البلعبيف بصفة عاهة كعمى الهٍاجهيف بصفة خاّصة كذلؾ بالعهل عمى طرؽ تدريبية حديثة لتىهية 
كتحسف صفة تحهل القكة كعمى القائهيف عمى هختمف الفئات العهرية لكرة القدـ  إدراج الكسائل 

الذؼ سيرفع هف كفاءة البلعبيف  الهختمفة كاألثقاؿ أك األجٍزة الهتطكرة ك التدريب الهدهج ....، ٌذا
ـ ك الكصكؿ بذلؾ إلى أعمى هستكيات االىجاز الرياضي.  عمى حد سكاء ك تحسف هستكٌا

في   »صفة المركنة  «بيىت الدراسة الحالية عدـ كجكد فركؽ إحصائية فيها يخصحيث  المركنة:
في  البلعبيف الهٍاجهيف   هستكػ   في تقارب   لكجكد السبب  الباحث   ك يعزؼ  اختبار تقييـ المركنة

كتىهية ٌذي   لتدريب كتخصصي  هستهر  تدريب  يكجد  ال   أىً خصكصًا     هؤشر الهركىة العضمية
الهىظـ  بالتدريب   االستهرار كعدـ  التدريبات  لقمة  في  فركؽ  كجكد  عدـ  الباحث  كيربط  .الصفة

الباحث  ,كيشير البلعبيف  عىد الخبرة  كجكد  لعدـ  ضافة باإل البطكلة  بكقت  البلعبيف  بتحضير  كاالكتفاء  
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  التدريبات  في  التىكع  عدـ إلى  البدىية  الخصائص  في  فركؽ  كجكد  عدـ  
  الهراكز لىفس  األسمكب  ك بىفس  عاـ  بشكل  بالتدريب  كاكتفائٍـ  الهمعب  داخل  الهراكز  حسب  لبلعبيف 
ذا  الهستكػ  ك بىفس  الهدافع  البلعب  هكاف  يمعب  أف  ههكف  الكسط  العب  أف  كيعتبركف    عمى  يدؿ ,ٌك

المعب، كيعتبر هىصب الٍجكـ هف الهىاصب الحساسة التي تحتاج إلى  هراكز  في  التخصصية  عدـ 
لى اىسيابية حركية تسهح لمهٍاجـ باىجاز هختمف الحركات سكاء بالكرة أك بدكىٍا  فكرهة عالية كا 

ذا ها يت حيث كاىت ىتائج هقارىة  Rosch et coll., 2000)  (ركش ك آخركف فق هع دراسة ٌك
ذا ها  هركىة عضبلت كهفاصل األطراؼ السفمية هتكافئة بيف البلعبيف الىخبكييف كغير الىخبكييف ٌك

سىة لىفس االختبار كالتي تهثل ىفس سف عيىة بحثىا 18ك 16سجمً عىد البلعبيف الشباف بيف 
سىة أيف تفكؽ العبك الهستكػ العالي عمى البلعبيف األدىى هستكػ 16ك 14يف عكس الشباف ها ب

أف أكلكيات التدريب  (Aurélien et Olivier 2012) "ك صفة الهركىة لٍا فكائد كثيرة فكها ذكر
البدىي تدكر حكؿ القكة كالسرعة إضافة لرؤية الهدربيف لتأثير الهركىة عمى أىً قميل في األداء ، 

ا عمى صفات األداء الحركي رغـ أف اله ركىة ٌي سبب اتساع الهدػ الحركي الكبير إضافة لتأثيٌر
في دراستً أف لمهركىة عبلقة هباشرة هع القكة كلٍا فكائد  (2015)كلد حمك مصطفى الجهيل كأكد 

كتحقيق  في الحركة صحية كبيرة بحيث تساعد في الكقاية هف اإلصابات كتساعد عمى االىسيابية
هية بالغة بالىسبة لبلعب الهٍاجـ ك ٌي هف  الطالب يرػ ك  اآللية. الباحث أف عاهل الهركىة ذك ٌأ

الصفات األساسية التي يجب االٌتهاـ بٍا عىد الفئات الصغرػ باعتبار أّىٍا هف الخصائص التي 
ا عف باقي الصفات، فباعتبار أّف الهركىة تككف في الجاٌزية تاهة عىد  لٍا عهر تدريبي هحدد يهيٌز

لفئات الصغرػ كجب عمى الهدربيف االٌتهاـ بٍا ك إعطائٍا القدر الكافي هف العهمية التدريبية ا
حتى تككف بشكل هتهيز عىد بمكغ البلعب لفئة األكاسط كها أسفرت عىً ىتائج االختبارات تكحي أّف 

عالية  البلعبيف الهٍاجهيف لهختمف فرؽ الدراسة يتهيزكف بهستكػ هتكسط هقارىة هع فرؽ أكركبية
الهستكػ ك هف خبلؿ ذلؾ كجب الىظر إلى عهمية اإلعداد كالتككيف الخاّصة بٍذي الفئات باستخداـ 
ذا ها  برهجة كتخطيط هدركسة كفق أسس عمهية تساٌـ في الرفع هف األداء العضمي لبلعب ٌك

ياضي في يسهح لً بإبراز قدراتً كتطكير هستكاي ىحك األفضل لبمكغ هستكيات عالية هف اإلىجاز الر 
ىشاط كرة القدـ كىشير ٌىا إلى البلعب الهٍاجـ الذؼ يتهيز بهركىة عالية تسهح لً باىجاز هختمف 

 2015)خركبي دمحم فيصل التحركات خبلؿ المعب ٌذا ها أكدتً كأشارت إليً العديد هف الدراسات 
ككاىت أغمب ها (   2004بف قكة عمي  2006ناصر عبد القادر 2015ىكار عبد المطيف

تكصمكا إليً أف العب كرة القدـ الجزائرية يحتاج إلى تككيف كهرافقة عمهية لهختمف العهميات 
 التدريبية لمكصكؿ بً إلى هستكيات هتقدهة هف حيث األداء كاإلىجاز.
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 عرض كتحميل نتائج االختبارات الفسيكلكجية بيف عينة البحث ك المنتخب الكطني:-3-7-3

 متر(. 20: يبيف الفرؽ بيف مياجميف عينة البحث كالمنتخب الكطني في االختبار الفسيكلكجي )نافات 56الجدكؿ رقـ 

( الذؼ يبيف ىتائج الفرؽ بيف هٍاجهيف العيىة ك هٍاجهيف الهىتخب 56هف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
اختبار السرعة اليكائية حيث ىبلحع أّىً في  متر(20)نافاتختبار الفسيكلكجي الكطىي في ا

ك اىحراؼ هعيارؼ  11,82تحصمت عيىة الهٍاجهيف عمى هتكسط حسابي قدري  VMAالقصكى 
ك اىحرافً  13,34أها بالىسبة لهٍاجهيف الهىتخب الكطىي فبمغ هتكسطً الحسابي  0,60قدري

ي أكبر هف  4,22الهحسكبة فبمغت  "تا"يهة ، أها بالىسبة لق0,79الهعيارؼ  الجدكلية  "تا"ٌك
هها يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة  16كدرجة الحرية  0,05عىد هستكػ الداللة  (2,12)

الختبار الحد األقصى الستيالؾ األكسجيف إحصائية لصالح هٍاجهيف الهىتخب الكطىي. كبالىسبة 
VO2MAX  ك اىحراؼ هعيارؼ 41,37حسابي قدري تحصمت عيىة الهٍاجهيف عمى هتكسط

ك اىحرافً  46,69أها بالىسبة لهٍاجهيف الهىتخب الكطىي فبمغ هتكسطً الحسابي  2,12قدري
ي أكبر هف  4,22الهحسكبة فبمغت  "تا"، أها بالىسبة لقيهة 2,79الهعيارؼ  الجدكلية  "تا"ٌك

جكد فركؽ ذات داللة هها يدؿ عمى ك  16كدرجة الحرية  0,05عىد هستكػ الداللة  (2,12)
 .إحصائية لصالح هٍاجهيف الهىتخب الكطىي

 
 : يبيف الفرؽ بيف مياجميف عينة البحث ك مياجميف المنتخب الكطني في االختبارات البدنية. 115الشكل رقـ

0 10 20 30 40 50

 مهامجٌن ادلنتخب الوطين

 مهامجٌن عينة البحث

13,34 

11,82 

46,69 

41,37 

 VMAالسرعة اذلوائية القصوة  VO2MAXاحلد األقصى الستهالك األكسجٌن 

 
 االختبار الفسيكلكجي

 متر 20نافات 

  مياجميف المنتخب الكطني مياجميف عينة البحث
درجة 
 الحرية

 
مستكى 
 الداللة

 تا
 المحسكبة

 تا
 الجدكلية

متكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

متكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

 السرعة اليكائية القصكى 
VMA 

11,82 0,60 13,34 0,79  
16 

 
0,05 

*4,22  
2,12 
الستيالؾ  الحد األقصى 

 VO2MAXاألكسجيف 
41,37 2,12 46,69 2,79 *4,22 



 عرض كمناقشة النتائج                              الفصل الثالث

 

 
354 

 

 

 
 متر( لعينتي البحث.20: يكضح قيمة "تا" المحسكبة في االختبار الفسيكلكجي )نافات 116الشكل رقـ

 112هف خبلؿ ىتائج سالفة الذكر ك الذؼ يكضحٍا الشكل البياىي رقـ ) الباحث لطالبا يستخمص
( قيـ "تا" الهحسكبة في االختبارات البدىية لعيىتي البحث، أيف يظٍر أف قيهة اختبار السرعة 

ذا ها VO2MAX ك الحد األقصى الستٍبلؾ األكسجيف  VMAالٍكائية القصكػ  أكبر هف "تا" الجدكلية ٌك
مى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح هٍاجهيف الهىتخب الكطىي ، هها يبيف الفرؽ في يدؿ ع

بيىت الىتائج الهتكصل إليٍا هف حيث .الهستكػ الفسيكلكجي بيف عيىة البحث ك الهىتخب الكطىي
حيث يتهيز  VMA-VO2max  هتر كجكد فركؽ إحصائية دالة فيها يخص 20خبلؿ اختبار ىافات 

ذا داللة عمى فرؽ التككيف ىخبكييف الهٍاجهيف ال بهستكػ عالي هقارىة هع هٍاجهيف الفرؽ الٍاكية ٌك
ك يهثل الىظػاـ الٍػكائي أكؿ هصػدر لتػكفير الطاقػة أثىػاء .ك التدريب الذؼ يعتهدي كبل العيىيف

ـ تمعػب كهػا أف القػدرات الٍكائيػة لبلعػبي كػرة القػدBangsbo 1994)  (ههارسػة هبػاراة كػرة قػدـ
دكرا هٍهػا في األداء أثىػاء الهبػاراة حيػث أف قػدرة البلعػب عمػى الحفػاظ عمػى ىفػس الهسػتكػ طيمػة 
ا يعكد إلى قدرتً عمى اهتصاص أكبر قدر هف األككسجيف ك إهداد العضبلت بأكبر قدر  أطكاٌر

هحدد لهستكػ تحهل أف القدرة الٍكائية "ٌي العاهل ال 1992السيد عبد المقصكد هىً،حيث يشير 
األزهىة الطكيمة " ك هف ىاحية أخرػ يتكقف هستكػ القػػدرة الٍكائيػػة عمػػى أقصػػى قػػدرة عمػػى 

. حيػػث أىػػً هػػف الهعػػركؼ أف الرياضييف (223، صفحة 1992)الهقصػكد،  اهتصػػاص األكسػػجيف
)أبػػك العػػبل أحهػػد عبػػد الفتػػاح يهمككف أكبر قدرة ٌكائية إذ يشير كل هف األكثر تحهبل ٌـ الذيف 

أىً في حالة األىشطة الرياضية التي تتطمب طبيعة األداء فيٍا (2003أحهػػد ىصػػر الػػديف سػػيد، 
إىتػاج الطاقػة البلٌكائي ال يعتػبر دقػائق فػإف 5االستهرار في العهل العضمي لفترة طكيمة تزيد عػف 

الهصػدر الرئيسػي لمطاقػة،ك لػذلؾ تمجػأ العضػمة لبلسػتعاىة باألكسػجيف إلىتاج الطاقة البلزهػة 
لػؤلداء،ك بٍػذا يهكػف االسػتهرار في العهػل العضػمي لفػترة طكيمػة قبػل اإلحسػاس بظٍػكر التعػب ك 
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ا لهدة ط كيمة فػإف اعتهادٌػا عمػى القػدرة الٍكائيػة ٌػك أساسػي ك هٍػـ جػدا كرة القدـ ك ىظرا الستهراٌر
أف التحهػل الٍػكائي يتهثل في هجٍكد ديىاهيكي  )جرؼ،قفز،هراكغة  (Dellel ،2008) حيػث يػرػ 

  .، الخ... ( يعتهد عمى الىظاـ الٍكائي في أغمبً
فقد تكصمت ىتائج دراستىا إلى التفكؽ  متر 20نافات هثمة باختبار تالهكفي هجاؿ القدرة الٍكائية ك  

ذا ها كافق بعض الدراسات الههاثمة كالتي أكدت تفكؽ البلعبيف  الجّمي لبلعبيف الىخبكييف ٌك
س التي تكصمت إلى ىف(Rosch D ،2000)الهحترفيف عمى الٍكاة أك الغير هحترفيف كدراسة 

سىة عكس البلعبيف الشباف 16ك 14الىتائج بالىسبة لبلعبي صىف األكابر كالبلعبيف الشباف هابيف 
لكف كبالهقابل أسفرت  .سىة أيف كاف هستكػ القدرة الٍكائية لىفس اختبار هتكافئا18ك 16هابيف 

خبكييف هع عدة دراسات أجىبية عف تكافؤ هستكػ القدرات الٍكائية بيف البلعبيف الهحترفيف أك الى
حيث أكدت الىخبكييف أك لمٍكاة فركؽ دالة عىد تطبيق االختبارات الٍكائية ككذا فيها  البلعبيف غير

يخص االستٍبلؾ األقصى لؤلكسجيف كيرجع ٌذا التبايف في الىتائج بصفة عاهة إلى تأثير براهج 
تدريبية بتطكير التدريب الهختمفة لعيىات البحث لهختمف الدراسات حيث تسهح بعض البراهج ال

القدرات الٍكائية بصفة فعالة حتى عىد البلعبيف الٍكاة كها تمعب عدة عىاصر أخرػ دكرا ٌاها في 
تبايف الىتائج هىٍا كفاءة طاقـ التدريب ككذا الكسائل ك حجـ العهل التدريبي باإلضافة إلى التبايف 

ؼ هستكػ تطكر القدرات البدىية في العهر البيكلكجي لبلعبيف الشباف كالذؼ يؤثر هباشرة في اختبل
ذا ها يبرز قدرة البلعبيف الهحترفيف أك ذكؼ  (62، صفحة Malina RM ،2004) .لبلعبيف ٌك

ذا ها أثبتً  الدرجة األكلى عمى التحهل كاإلىجاز الفعاؿ لمهجٍكدات ذات الشدة تحت القصكػ ٌك
هرتفعا عىد البلعبيف األعمى هستكػ هقارىة بالبلعبيف األقل هستكػ  تركيز حهض المبف الذؼ كاف

(Edwards AM ،2003 20-14، الصفحات) هف جٍة أخرػ، كاف اىخفاض ىبضات القمب
 سريعا عىد البلعبيف الىخبكييف سكاء بعد اختبار ككبر ك عف قدرة االسترجاع الكبيرة لبلعبيف
ذا ها ذٌب إليً إدكاردس ك آخركف  الىخبكييف سكاء بعد هجٍكدات ٌكائية أك ال ٌكائية ٌك

Edwards et coll., 2003  الذيف تكصمكا إلى ىفس الىتائج ككذا ركش ك آخركف)  (Rosch 
et coll., 2000 بحيث تهكف البلعبكف الشباف ذكؼ الهستكػ العالي هف االسترجاع بسرعة عف
ذا لصالح لمشباف بيف طريق االىخفاض ال سىة ككذا الشباف بيف 18ك 16سريع لىبضات القمب ، ٌك

سىة حيث أف القدرة الٍكائية العالية تسهح بتحهل هجٍكدات طكيمة الهدة كها تسهح 16ك 14
هية الهداكهة ( 2016)زيزفكف ك آخركف كقد بيف باالسترجاع السريع بعد هجٍكدات ال ٌكائية.  ٌأ

ي عدة ىقاط هىٍا تهكف البلعب هف االستشفاء بسرعة كذلؾ راجع لمبىاء في كرة القدـ كلخصٍا ف
 الجيد لمتحهل الٍكائي إضافة لمتحهل الجيد لبلىطبلقات الهتكرر.



 عرض كمناقشة النتائج                              الفصل الثالث

 

 
356 

 

أّف القدرات الٍكائية ك البلٌكائية لبلعػب كػرة القػدـ العاهػل الهحػدد  2016بكفادف عثماف ك يشير 
ث أىػً كمهػا زادت عىدي ٌذي القدرات تحسف لديً األداء ك تتهتع لمياقػة البدىيػة ك الفسػيكلكجية لػً،حي

بكفاءة عالية عمػى هقاكهػة التعػب،ك قػد ركػز العمهػاء ك البػاحثيف كثػيرا عمػى دراسػة ٌػذي القػدرات 
د كػل رغبػة هػىٍـ في حػل كثػير هػف الهشػاكل الهتعمقػة سػكاء بالتػدريب أك بػاألداء أثىػاء الهبػاراة،ك يعػ

هػف الهسػتٍمؾ األقصػى األكسػكجيىي، السػرعة الٍكائيػة القصػكػ،العتبة الفارقػة الٍكائيػة ك البلٌكائية 
ػـ الهؤشػرات الػتي تػدؿ عمػى القػدرة الٍكائيػة،كها يعػبر تػأخر التعػب ك سػرعة اسػترجاع  هػف ٌأ

 (94، صفحة 2016)عثماف بكفادف، ة التعػػب هصػادر الطاقػة عمػى كفػاءة البلعػب الفسػيكلكجية في هقاكهػ
كها يعتهد األخصائييف كالدارسيف لكرة القدـ في اآلكىة األخيرة عمى تحميل ىشاط البلعب أثىاء 
الهباراة كرة القدـ، كتختمف الكسائل كاألجٍزة االلكتركىية الهتطكرة في تحصيل الىشاط البدىي ك 

 Dellal2010-2011  ،Disalov2007-2010   ،Rampnini) هٍارؼ الخططيال
% ك   36حيث أسفرت الىتائج عمى أّف العبي كرة القدـ يٍركلكف أثىاء الهباراة بىسبة    ( 2007

 7% تهثل ىسبة االىطبلقات السريعة ك  11% حركة دكف كرة ,  20%ك  24تهثل ىسبة الهشي 
ة بالكرة , كتشير الهصادر الحديثة أف الىسب ٌذي الزالت قائهة % حرك 9% حركة تراجع ك ىسبة 

ك هتقاربة في السىكات األخيرة في عدة أهاكف كبطكلة الدكرؼ األكربي ك بطكلة الدكرؼ االىجميزؼ ك 
 دكرؼ الهحترفيف الياباىي.

 التي يعبر عىٍا إف القدرة عمى تحهل الحهل البدىي لفترة طكيمة يعتهد عمى القدرة الٍكائية العالية ك  
VO2MAX   ك , لكف السقف الهفتكح ألؼ العب حهل بدىي هستهر يدخل عاهل هؤثر آخر في التحهل ٌك

% هف الحد 75العتبة الفارقة البلٌكائية , كتتطمب لعبة كرة القدـ استٍبلؾ أكسيجيىي يصل إلى 
في الهستكيات العميا األقصى الستٍبلؾ األككسجيف , ك تشير الدراسات أف اغمب العبي كرة القدـ 

يصمكف عىد ٌذي القيهة إلى هستكػ العتبة الفارقة البلٌكائية كها تشير الدراسات إلى تفكؽ العبي خط 
يعتبر عاهل هٍـ يعهل عمى VO2MAX الكسط في ٌذي القيهة عمى بقية العبي الهراكز األخرػ .إف  

الىجاح في تغطية الهسافة التي ترقية الىظاهيف الٍكائي ك البلٌكائي عمى حد سكاء ك ٌك أساس 
ك VO2MAX يقطعٍا البلعب في الهباراة بيف العهل الٍكائي ك البلٌكائي لكف العبلقة تضعف بيف  

االىطبلقات السريعة التي تقع ضهف ىظاـ الطاقة البلٌكائي الفكسفاتي .ك أسمكب المعب يؤثر في ىسب 
فرؽ تتحفع في بىاء الٍجهات هحاكلة عهل البلعبيف ك ىسب عهل أىظهة الطاقة , فىرػ بعض ال

اختيار الفرصة الهىاسبة أك الٍجكـ الهرتد ك بعض الفرؽ تٍاجـ بسرعة طكاؿ الكقت كفرؽ أهريكا 
الجىكبية كهعظـ فرؽ أكربا ك ٌذا األسمكب ال يستثىي تىهية القدرات الٍكائية ككىٍا تساٌـ ٌىا في 

 لطاقة بكجكد األككسجيف بسرعة أيضا , كهف سرعة االستشفاء هف آثار العهل السريع ك تحضير ا
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 الباحث يرػ أّف الهشكل في هحدكدية الهستكػ الفسيكلكجي لبلعبيف الٍكاة ٌك  الطالب خبلؿ ها قدهً
ىتاج إلى إستراتيجية ضعيفة لمعهمية التككيىية التي يتىاكلٍا هختمف الفئات الشباىية فغياب البرىاهج 

ـ أسباب تدىي الهستكػ ك التدريبي ك اىعداـ هرحمة التحضي ر البدىي ك عهمية التخطيط ٌي هف ٌأ
إشراؼ هدربيف ليست لديٍـ دراية تاهة بأساسيات التدريب الرياضي الحديث كىظرت الهسئكليف اتجاي 
الفئات الصغرػ كمٍا عكاهل ساٌهت في تراجع هستكػ البلعبيف عمى جهيع الهستكيات، كهف ٌذا 

لٍيكمة القاعدية لعهمية التككيف ك الهراقبة ٌذا ها يتفق هع ها أشار إليً الهىطمق كجب إعادة الىظر في ا
هف أجل الىٍكض بمعبة كرة القدـ في الجزائر يستكجب عميىا االٌتهاـ " 2006ناصر عبد القادر 
كا عدادٌـ إعدادا صحيحا هبىيا عمى األسس العمهية لمىٍكض بالهستكػ ىحك  باألصىاؼ الصغرػ 

. ك القدرات الفسيكلكجية أحد الكسائل الهٍهة التي تعهل (250، صفحة 2006.، )ىاصر  األفضل"
المعب بهستكػ جيد أثىاء كقت الهباراة دكف كفاءة فسيكلكجية  عمى تحسيف األداء في المعبة إذ ال يهكف

ـ ك التي تعهل ٌي كذلؾ عمى تحسيف األداء ك الهرتكزات الرئيسية في لعبة كرة القد جيدة فٍي أحد
 الكصكؿ إلى أعمى هستكيات اإلىجاز.
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 كتحميل نتائج االختبارات الميارية بيف عينة البحث ك المنتخب الكطني:عرض -3-7-4

 : يبيف الفرؽ بيف مياجميف عينة البحث كالمنتخب الكطني في بعض االختبارات الميارية.57الجدكؿ رقـ 

( الذؼ يبيف ىتائج الفرؽ بيف هٍاجهيف العيىة ك هٍاجهيف الهىتخب 57هف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
اختبار المراقبة كالتحكـ في الكرة االختبارات الهٍارية حيث ىبلحع أّىً في الكطىي في بعض 

أها  0,58ك اىحراؼ هعيارؼ قدري 8,67تحصمت عيىة الهٍاجهيف عمى هتكسط حسابي قدري 
، أها 0,38ك اىحرافً الهعيارؼ  5,06بالىسبة لهٍاجهيف الهىتخب الكطىي فبمغ هتكسطً الحسابي 

ي أكبر هف  9,48سكبة فبمغت الهح "تا"بالىسبة لقيهة  عىد هستكػ الداللة  (2,12)الجدكلية  "تا"ٌك
هها يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح هٍاجهيف  16كدرجة الحرية  0,05

تحصمت عيىة الهٍاجهيف عمى هتكسط  الختبار الدقة في التسديدالهىتخب الكطىي. كبالىسبة 
أها بالىسبة لهٍاجهيف الهىتخب  0,37/1,21قدري ك اىحراؼ هعيارؼ 2,57 /4حسابي قدري 

، أها بالىسبة لقيهة 1,21/0,81ك اىحرافً الهعيارؼ  2,33/1,66الكطىي فبمغ هتكسطً الحسابي 
ي أكبر هف 3,09/2,23الهحسكبة فبمغت  "تا" عىد هستكػ الداللة  (2,12)الجدكلية  "تا"ٌك

داللة إحصائية لصالح هٍاجهيف عيىة هها يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات  16كدرجة الحرية  0,05
تحصمت عيىة الهٍاجهيف عمى هتكسط حسابي قدري  الختبار التحكـ التقني بالكرةكبالىسبة  .البحث
أها بالىسبة لهٍاجهيف الهىتخب الكطىي فبمغ  0,48/0,79ك اىحراؼ هعيارؼ قدري4,08 /8,44

 "تا"أها بالىسبة لقيهة ، 1,21/0,81ك اىحرافً الهعيارؼ  2,33/1,66هتكسطً الحسابي 

 
 االختبارات الميارية

  مياجميف المنتخب الكطني مياجميف عينة البحث
درجة 
 الحرية

 
مستكى 
 الداللة

 تا
 المحسكبة

 تا
 الجدكلية

متكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

متكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 لمعياري ا

 المراقبة كالتحكـ في الكرة
 متر مع التسديد( 30) تنطيط بالكرة 

8,67 0,58 5,06 0,38  
 
 
 

 
16 

 
 

 
 
 

0,05 

*9,48  
 
 
 

 
2,12 
 

 الدقة في التسديد
 متر( 35) ضرب الكرة 

 3,09* 1,21 2,33 0,37 4 يمنى
 2,23* 0,81 1,66 1,21 2,57 يسرى 

 التحكـ التقني
 في كرة 

 ) سرعة، رشاقة، قكة، دقة(

 12,18* 0,77 4,23 0,48 8,44 يمنى
 3,64* 1,03 2,33 0,79 4,08 اليدؼ
 8,61* 0,73 4,80 0,41 7,60 يسرى 
 0,72 1,04 2,5 0,57 2,83 اليدؼ

 القدرة الخاّصة في كرة
 )تكقيت العمل الدائري( 

89,25 
 

0,95 86,68 3,15 1,95 
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ي أكبر هف 3,09/2,23الهحسكبة فبمغت   0,05عىد هستكػ الداللة  (2,12)الجدكلية  "تا"ٌك
 هها يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح هٍاجهيف عيىة البحث. 16كدرجة الحرية 

 
 كطني في االختبار المراقبة كالتحكـ في الكرة.: يبيف الفرؽ بيف مياجميف عينة البحث ك مياجميف المنتخب ال 117الشكل رقـ

 
 : يبيف الفرؽ بيف مياجميف عينة البحث ك مياجميف المنتخب الكطني في االختبار الدقة في التسديد. 118الشكل رقـ

 
 لكرة.: يبيف الفرؽ بيف مياجميف عينة البحث ك مياجميف المنتخب الكطني في االختبار التحكـ التقني في ا 119الشكل رقـ

 
 : يبيف الفرؽ بيف مياجميف عينة البحث ك مياجميف المنتخب الكطني في االختبار القدرة الخاّصة في الكرة. 120الشكل رقـ

0 5 10

 مهامجٌن ادلنتخب الوطين

 مهامجٌن عينة البحث

5,06 

 مهامجٌن ادلنتخب الوطين 8,67

 مهامجٌن عينة البحث

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

1

3

5

2,33 

4 

1,66 

2,57 

 الدقة يف التسديد ميىن يسرى

0 2 4 6 8 10

4,23 

2,33 

4,8 

2,5 

8,44 

4,08 

7,6 

2,83 

 مهامجٌن ادلنتخب الوطين مهامجٌن عينة البحث

85 86 87 88 89 90

 مهامجٌن ادلنتخب الوطين

 مهامجٌن عينة البحث

86,68 

 مهامجٌن ادلنتخب الوطين 89,25

 مهامجٌن عينة البحث
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 : يكضح قيمة "تا" المحسكبة في االختبارات الميارية لعينتي البحث. 121الشكل رقـ

(  121الشكل البياىي رقـ ) هف خبلؿ ىتائج سالفة الذكر ك الذؼ يكضحٍا الباحث الطالب ستخمص
قيـ "تا" الهحسكبة في االختبارات الهٍارية لعيىتي البحث، أيف يظٍر أف أغمبية االختبارات كاىت 
ٌىاؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ها يظٍر الفرؽ هف ىاحية الهستكػ الهٍارؼ لصالح هٍاجهيف عيىة 

ك هؤشر عمى أّف الهستكػ التقىي لبلعبي  مٍـ الىخبة الكطىية ٌك الهىتخب الكطىي جيد كذلؾ ها ٌأ
ـ عمى  في عهمية االىتقاء حيث أّف طريقة الهبلحظة التي استعاف بٍا الهشرفكف كاف جل تركيٌز

ىخبة  الهٍارة ك ٌك األهر الذؼ أثبتتً هجهكعة االختبارات الهٍارية حيث أف أغمبية الهٍاجهيف
راسة حيث أّىٍـ كاىكا هتكسطيف في بعض كاىت ىتائجٍـ جيدة هقارىة ببلعبيف الهٍاجهيف لفرؽ الد

ـ  ذا دليل عمى التٍهيش كاإلٌهاؿ الذؼ يصادؼ ٌؤالء الشباب في بداية هساٌر االختبارات ٌك
الكركؼ لذلؾ يرػ الباحث أف تدريب البلعبيف الهٍاجهيف عمى تحسيف الجاىب الهٍارؼ التقىي 

مى حسف أداء الكاجب الٍجكهي )األداء الهٍارؼ الخططي( أثىاء التدريبات ككسيمة هساعدة ع
كضهاف استهرارية أداء هختمف الهٍارات حتى آخر ىقطة هف الهباراة هها يعهل عمى إكساب ٌؤالء 
 .البلعبيف ىكعا هف خبرات األداء الىاجحة تحت هختمف الظركؼ سكاء في التدريبات أك الهىافسات

كاف الهىاسب كغياب العهل ك يعزؼ الباحث ذلؾ الىقص إلى عدـ كضع الرجل الهىاسب في اله
هاؿ فئة الىاشئيف عمى هدار العاـ بل يقتصر  الهىٍجي الهدركس كفق أسس عمهية إضافًة إلى ٌإ
ثبات كجكدٌـ أهاـ االتحادية ألّىً أهر إجبارؼ ك إلزاهي لهعظـ  األهر عمى تجٍيز هشاركتٍـ كا 

ي الفرؽ، كىعتقد بأىىا إذا كفرىا هشرؼ عمى الفريق ٌك اىجاز هع العم ـ هرحمة ٌك ـ أىىا ىتعاهل هع ٌأ
تأسيس كتثبيت الهٍارة ألّف عهمية التدريب تخضع لقكاىيف كهبادغ عديدة هف العمـك كالفسيكلكجي 
كعمـ الىفس.... . كيرػ الباحث أّىً لكي ىرتقي إلى الهستكيات العميا عميىا االٌتهاـ بفئة الىاشئيف 

ى تأسيس سبل تقـك عمى أسس عمهية لعهمية هف جهيع الىكاحي اإلدارية كالفىية، كالعهل عم
 التككيف.
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 االستنتاج العاـ :-3-8

إّف تقدـ الهستكيات الرياضية العالية في هجاؿ كرة القدـ يرجع إلى التطكر العمهي كتطبيق ىتائج 
البحكث كالدراسات التي تىاكلت كشف كاىتقاء كتكجيً البلعب الهىاسب طبقًا لطبيعة ك هتطمبات 

ية كالبدىية الفسيكلكجية ك الهٍارية ....؛لذلؾ اتجً الهتخصصكف إلى تحديد الهكاصفات الهكرفكلكج
الخاصة بكل العب كعمى حسب الهىصب الذؼ يشغمً كالتي تساعد عمى اختيار الىاشئ كفقًا 
ألسس عمهية هحددة لمكصكؿ إلى أعمى هستكيات االىجاز كتشير هختمف الدراسات كالبحكث 

تقاء كالتكجيً إلى التكصل لكثير هف الهعمكهات حكؿ عهميات االىتقاء كالتكجيً الخاّصة بعهمية االى
لى كضع األسس الىظرية لٍا، كظٍكر الكثير هف الهشكبلت الىظرية ك التطبيقية، كالتي ال يزاؿ  كا 
 البحث هستهرًا لحمٍا هها يدعك لمقكؿ بأّف عهمية االىتقاء كالتكجيً الىاشئيف في كرة القدـ عمى الرغـ
هف التقدـ في السىكات األخيرة، إال أّىٍا ال تزاؿ هشكمة لـ تحسـ بعد حتى في الدكؿ الهتقدهة التي 

 تٍتـ بٍذا الهجاؿ.
كعمى ٌذا األساس جاءت ٌذي الدراسة بٍدؼ الكشف عف هستكػ البلعبيف الهٍاجهيف في بعض 

راف كسعيدة كتحديد أىدية كرة القدـ الجزائرية لمجٍة الغربية لمكطف الىاشطة في الرابطة  الجٍكية ٌك
هعايير الخاصة بٍـ عبر بطارية اختبارات هقترحة تشهل بعض القياسات الهكرفكلكجية كبعض 
القدرات البدىية الفسيكلكجية ك بعض القدرات الهٍارية األساسية عىد البلعب الهٍاجـ كذلؾ بهعرفة 

ـ هحددات التكجيً لً حسب هتطمبات ال  هىصب الذؼ يشغمً.قدرات البلعب كتشخيص ٌأ
كقد عهد الباحث عمى تقسيـ الدراسة إلى بابيف يستبقٍها قسـ خصص لمتعريف بالبحث حتى يتسىى 
دافٍا كفرضياتٍا باإلضافة إلى هفاٌيـ  لهتصفح األطركحة التعرؼ عمى هشكمة الدراسة كٌأ

بادغ كهصطمحات البحث، أها الباب األكؿ فقسهىاي إلى ثبلثة فصكؿ، الفصل األكؿ تضهف ه
سىة ك جهل هف  17كهتطمبات المعب الٍجكهية، هتطمبات كرة القدـ الحديثة ك الفئة العهرية تحت 

تفاصيل القدرات البدىية الفسيكلكجية ك الهٍارية ...، أها الفصل الثاىي فتىاكؿ هعايير التكجيً 
، االىتقاء كالتكجيً قة كالهشابٍة التي ، أها الفصل الثالث فقد تىاكؿ الدراسات السابلهركز الٍجـك

كاىت االىطبلقة التي اعتهدٌا الباحث في هعالجة الهكضكع ؛ أها في ها يخص الباب الثاىي فقد تـ 
تقسيهً إلى ثبلث فصكؿ، الفصل األكؿ تضهف الدراسة االستطبلعية التي كاىت بهثابة تثهيف 

الثاىي تضهف لهشكمة البحث ك ضبط هختمف الهتغيرات التي تطرؽ لٍا البحث ، أها الفصل 
جراءاتً الهيداىية هف حيث الهىٍج الذؼ تهت هف خبللً هعالجة الهكضكع، أها  هىٍجية البحث كا 
الفصل الثالث تىاكؿ عرض كهىاقشة الىتائج الهتحصل عميٍا كا عطاءٌا صبغة عمهية ذات داللة 
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لباحث هف ا الطالب عمى هحتكػ الدراسة ك هجهكعة هف االستىتاجات كالتكصيات التي تكصل إليٍا
سىة لىستخمص  17خبلؿ تحديد بعض هعايير التكجيً العمهية لدػ هٍاجهيف كرة القدـ تحت 

هاٌا:  هجهكعة هف االستىتاجات ٌأ
_ يتهيز الجاىب الهكرفكلكجي لمهٍاجهيف الذؼ يخص هتغير الطكؿ كالكزف كهؤشر الكتمة العضمية 

 يارية الخاصة بٍذا الهتغير.بهستكػ هتكسط في أغمب ىتائجً كفق تحديد الهستكيات الهع
ـ هؤشرات األساسية لبلعب الهٍاجـ تهيزت بهستكػ هتكسط في  _ القدرات البدىية الهتهثمة في ٌأ
ذا هؤشر عمى أّف البلعبيف الهٍاجهيف يحتاجكف إلى عهل جدؼ أثىاء عهمية  أغمب ىتائجٍا ٌك

ذا الهىصب  التككيف كالتدريب ككذا تكصل الباحث أّف بعض البلعبيف ال يهتازكف  ببركفيل هٍاجـ ٌك
 غير هىاسب لٍـ.

ذا ها يتىافى كهتطمبات ٌذا الهركز كقد استىتج  _الهؤشرات الفسيكلكجية هتكسطة إلى حد بعيد ٌك
الباحث أف عهمية اإلعداد البدىي الخاّصة بالبلعبيف تكاد تىعدـ ك اإلٌهاؿ الذؼ تعاىي هىً الفرؽ 

 كػ.الشباىية ٌك أحد أبرز ىتائج ٌذا الهست
_الجاىب الهٍارؼ تهيز في أغمب درجاتً بهستكػ تراكح بيف الهتكسط ك الجيد ك قد تهيز البلعبيف 
الهٍاجهيف بهٍارة ال بأس بٍا في أغمب االختبارات ك ٌذا ها بات يعتهد عميً أثىاء عهمية االىتقاء 

كجيً يككف بتكافؤ كالتكجيً كا ٌهاؿ باقي العىاصر التي تعتبر هٍهة بىفس درجة الهٍارة كلذلؾ الت
 عىاصر المياقة البدىية كعكاهل االىجاز الرياضي. 

_بهقارىة هستكػ البلعبيف الهٍاجهيف لعيىة البحث ك هٍاجهيف الهىتخب الكطىي كاىت ٌىاؾ فركؽ 
ذا راجع تقريبًا إلى االٌتهاـ البالغ بالهىتخب أثىاء إجراء  في الهستكػ لصالح الىخبة الكطىية ٌك

ك الهتابعة لمعهمية التدريبية ك ارتفاع هستكػ الهىافسة هقارىة بالبلعبيف هختمف التربصات 
 الهٍاجهيف لفرؽ الٍكاة الذيف يعيشكف حالة هف البلهباالة هف طرؼ الهشرفيف.

هف خبلؿ كل ها تـ تقديهً في كبل الجاىبيف الىظرؼ كالتطبيقي، يهكف القكؿ أىىا كصمىا إلى 
ر ٌذا العهل الهتكاضع ، كخاّصة عبر الدراسة الهيداىية التي أكضحت ٌذا الغهكض استخبلص جٌك

الذؼ كاف يسكد ٌذا الهكضكع، كبالتالي تقديـ جهمة هف الحمكؿ التي تعطي إجابة لمهشكل الهطركح 
سىة الجٍة الغربية، ك  17الذؼ يخص هستكػ البلعبيف الهٍاجهيف لبعض أىدية كرة القدـ تحت 

استعهاؿ بطارية اختبارات لكشف هستكػ البلعبيف الهٍاجهيف  كىتيجة لٍذا العهل يهكف أف ىستىتج
الهكرفكلكجية ك البدىية الفسيكلكجية ك الهٍارية أثىاء عهمية التكجيً ىحك هىصب الٍجكـ ك يعتبر 
ٌذا األسمكب عمهي كهىٍجي يتطمب هف القائهيف كالهشرفيف عمى ٌذي الفرؽ كفاءة عمهية كهٍىية 

 هل بً.حتى يتهكىكا هف تطبيقً كالع
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جراء  الطالب كها استىتج الباحث أف أغمبية الهدربيف يعتهدكف عمى عاهل الهبلحظة كالذاتية كا 
الهقاببلت التىافسية أثىاء عهمية االىتقاء كالتكجيً ىحك هختمف هىاصب البلعب ك شهل ذلؾ حتى 

البلعبيف الهىتخبات الكطىية، كلذلؾ يشير الباحث أف استعهاؿ بطارية اختبارات لقكيـ قدرات 
الهٍاجهيف أثىاء عهمية التكجيً ٌي عهمية عمهية ك تتضح فعاليتٍا في الىتائج التي يحققٍا البلعبيف 
ا في تحقيق األفضل لمفريق إذا جسدت بطريقة تدريب عمهية كهىٍجية، لذا كجب عمى  كدكٌر

قدراتٍـ الهدربيف أف يعتهدكا ٌذي الطريقة لتكجيً البلعبيف لهختمف هىاصب المعب عمى حسب 
كهتطمبات الهىصب كخصكصًا هىصب الٍجكـ الذؼ ٌك هحكر دراستىا، كعمى جهيع الفئات 
العهرية الهختمفة، ألّىٍا طريقة عمهية هضهكىة الىتائج شريطة أف تتـ عهمية الهتابعة العمهية لبراهج 

جـ الذؼ التدريب،ك االبتعاد عمى عاهل العشكائية كالصدؼ ك التركيز عمى هستقبل البلعب الهٍا
 يهكف أف يتفكؽ في الهىصب هف خبلؿ تكجيً الصحيح الهبىي كفق أسس عمهية.

الباحث أّف أغمبية ىتائج البطارية الهقترحة بعد هعالجتٍا كهىاقشتٍا كاىت ىسبٍا  الطالب كها استىتج
ك ها يثبت عمى أّف هعظـ البلعبيف الهٍاجهيف لهختمف األىدية ال يهمككف هقكهات  هتكسطة ٌك

-ـ كرة القدـ الحديثة كيهتازكف بقدرات هتكسطة شهمت الجاىب الهكرفكلكجي ك البدىيهٍاج
ـ هكاصفات البلعب الهٍاجـ هف الجاىب الهكرفكلكجي تـ  الفسيكلكجي ك الهٍارؼ كتـ التطرؽ إلى ٌأ
قياس الطكؿ كالكزف إضافًة إلى هؤشر الكتمة العضمية كتكصل الباحث أّف هعظـ الهٍاجهيف 

بذب لهؤشر الطكؿ كالكزف ك ساد الىهط العضمي الىحيف عمى أغمبية الهٍاجهيف كهف يهتازكف بتذ
ـ خصكصيات  الجاىب البدىي تـ التطرؽ إلى اختبار القكة القكػ ك القكة االىفجارية التي تعتبر هف ٌأ
ـ الهؤشرات التي يتهيز بٍا البلعب الهٍاجـ ككذا كفاء ة البلعب الهٍاجـ، كالسرعة التي تهثل أحد ٌأ

تكرار السرعة إضافًة إلى الصفات التكافقية الرشاقة كالهركىة، أها فيها يخص الجاىب الفسيكلكجي 
كالحد األقصى الستٍبلؾ  VMAفتـ اختبار القدرات الٍكائية الهتهثمة في السرعة الٍكائية القصكػ 

ـ هتط VO2MAXاألكسجيف مبات ك كذا هؤشر التعب ككفاءة كسرعة االسترجاع كمٍا تعتبر هف ٌأ
ـ الهٍارات األساسية التي تشابً ظركؼ  البلعب الهٍاجـ في كرة القدـ، كها تـ التطرؽ إلى ٌأ
البلعب بالىسبة لبلعب الهٍاجـ، ككاىت أغمب الىتائج بعد تحديد هستكيات هعيارية هتكسطة  عمى 

ذا ها يكضح أّف عهمية التكجيً لهعظـ األىدية تهت كفق هؤشرات ذاتية عفكية تتىافى  حد سكاء ٌك
ك تقكيـ القدرات  كهتطمبات كرة القدـ الحديثة ٌذا الذؼ ىحاكؿ هف خبلؿ بحثىا أف ىتكصل إليً ٌك
ككشف هستكػ البلعبيف كتكجيٍٍـ عمى حسب قدراتٍـ ىحك خط الٍجكـ الذؼ يعتبر هف الهىاصب 

جاز الحساسة في كرة القدـ كيتكجب عمى البلعب أف يهتاز بهستكػ جيد يشهل جهيع عكاهل اإلى
 الرياضي.
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ـ الىقاط  الطالب كخمص الباحث إلى هجهكعة ىقاط عمى شكل استىتاجات ىٍائية ٌي بهثابة ٌأ
 الهتكصل لٍا خبلؿ البحث:

 يتميز الالعبيف المياجميف بمستكى متكسط في مختمف المؤشرات المكرفكلكجية. -
 ةيتميز الالعبيف المياجميف بمستكى متكسط بشكل عاـ في بعض القدرات البدني -
 يتميز الالعبيف المياجميف بمستكى متكسط لبعض المؤشرات الفسيكلكجية. -
 .يتميز الالعبيف المياجميف بمستكى متكسط لبعض القدرات الميارية -
ىناؾ فرؽ في المستكى البدني الفسيكلكجي ك المياري بيف عينة البحث كمياجميف  -

  .المنتخب الكطني
 التكصيات ك االقتراحات:-3-9
يقدـ ك اعتهادًا عمى البياىات كاالستىتاجات الهستخمصة  تكصمىا إليً هف ىتائجفي ضكء ها   

 الباحث التكصيات ك االقتراحات التالية:الطالب 
ىكصي بضركرة رفع القدرات الهعرفية لمهدربيف في هجاؿ التدريب الرياضي بأسمكب عمهي،  -1

ذا عف طريق تىظيـ هجهكعة هف الهمتقيات كالدكرات التدريبية ا لتككيىية تحت إشراؼ ٌك
 إطارات هتخصصة في هجاؿ كرة القدـ الحديثة.

ىكصي بإعادة رسكمة هستكػ الهدربيف خاّصة ٌؤالء الذيف يتهتعكف باألقدهية الهٍىية  -2
فادتٍـ بكل ها ٌك جديد فيها  كالبلعبيف السابقيف كالذيف يعتهدكف عمى خبرتٍـ الشخصية، كا 

 قكيـ قدرات البلعبيف عمى اختبلؼ هىاصب لعبٍـ.يخص عهمية االىتقاء كالتكجيً ككيفية ت
ىكصي بهحاكلة الهتابعة كالهراقبة لهختمف أعهاؿ الهدربيف هف طرؼ رؤساء الفرؽ أك حتى  -3

الرابطات، حتى يككف العهل ذك صبغة عمهية ك تفادؼ العهل القائـ عمى الذاتية كالعشكائية 
 التككيىية لفرؽ الىاشئيف. سكاء خبلؿ عهمية االىتقاء كالتكجيً أك خبلؿ العهمية

ىكصي باالٌتهاـ الهسئكليف القائهيف عمى كرة القدـ الجزائرية بالفئات الشباىية التي تعتبر   -4
ر كخزاف األكابر ك الهىتخبات الكطىية كذلؾ بتكفير اإلهكاىات البلزهة لمرفع هف  جٌك

   الهستكػ كالكفاءة لجهيع عكاهل االىجاز الرياضي.  
 بعهمية التقكيـ كالهتابعة كجزء ال يتجزأ هف العهمية التدريبية. ىكصي باالٌتهاـ  -5
ىكصي بضركرة إشراؾ كل الٍيئات الهسئكلة عمى القطاع بتكفير الهىشآت الرياضية هف  -6

 قاعات رياضية ك هبلعب جكارية ك العهل عمى صياىة كا عادة ٌيكمة الهبلعب القديهة.
شف هستكػ البلعبيف كتكجيٍٍـ بطريقة ىكصي بتطبيق بطاريات االختبارات الخاّصة بك  -7

 صحيحة ىحك هختمف الهراكز عمى اختبلؼ خطكط المعب.
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 ىكصي بضركرة الحرص عمى إتباع طرؽ كهىاٌج عمهية أثىاء عهمية االىتقاء كالتكجيً. -8
ىكصي باالعتهاد الدراسات الهيداىية كهحؾ أك هرجع عىد هختمف عهميات االىتقاء   -9

ىد تكجيً ىحك هىاصب المعب كفق هتطمبات الهىصب كحسب كاختيار البلعبيف أك حتى ع
 هستكػ البلعب.

ىكصى بالتطرؽ إلى عهمية االىتقاء كالتكجيً لهختمف هىاصب المعب األخرػ )  -10
 كسط هيداف..(-دفاع-حارس هرهى

 ىكصي بالتكثيف بهثل ٌذي الدراسة كعمى فئات عهرية هختمفة. -11
الجهاعية كالفردية أك حتى  ىكصي بالتطرؽ ألىشطة أخرؼ قد تشهل الرياضات -12

 الرياضات القتالية لتكجيً البلعب عمى حسب هستكاي كقدراتً.
ىكصي بضركرة البحث عف أىجع األساليب ك الطرؽ الحديثة في عهمية التقكيـ  -13

كفق هجهكعة هف االختبارات الهيداىية ك الهخبرية لمتصرؼ الهثالي أثىاء عهمية االىتقاء 
 كالتكجيً.

مية االىتقاء كالتكجيً في هختمف الىكادؼ الجزائرؼ كعمى تشخيص حاالت عه -14
 اختبلؼ الهستكيات كالفئات العهرية.

ىكصي بكضع ىهاذج حيً لعهمية االىتقاء باستعهاؿ بطارية االختبارات ك تحميل  -15
ا، ٌذا ها يحفز الهدربيف عمى إتباع ٌذا األسمكب  كعرض ىتائجٍا كهىاقشتٍا كتقديٌر

 العمهي.
اريات االختبارات الخاصة بالهٍاجهيف كهحاكلة العهل الهىٍجي ىكصي بتطبيق بط -16

 لعهمية التكجيً ىحك الٍجكـ كفق هتطمبات هٍاجـ كرة القدـ الحديثة.
ىكصي بتطبيق دراسات هختمفة تخص الجاىب العقمي الىفسي لبلعبيف كفق هختمف  -17

 الخطكط المعب) حارس هرهى، الدفاع، كسط الهيداف، الٍجكـ(.
بدراسات تتىاكؿ الجاىب الخططي لبلعب الهٍاجـ ىقصد بذلؾ  ىكصي بالقياـ -18

 التفكير الخططي ك التركيز كالذكاء في اتخاذ القرارات الهختمفة أثىاء المعب.
ىكصي بالهتابعة ك الهراقبة الهىظهة كفق عهمية التخطيط كالبرهجة لمهستكػ البدىي  -19

 كفاءة. الفسيكلكجي ك الهٍارؼ كالعهل عمى التطكير ك الرفع هف ال
ىتيجة لمصعكبات التي كاجٍٍا الباحث في رفض بعض الهسيريف ك الهدربيف هف  -20

الدخكؿ لمفرؽ لمقياـ بالتجربة ىكصي بضركرة إيجاد بركتكككؿ بيف كزارة التعميـ العالي ك 
 البحث العمهي ك كزارة الشباب ك الرياضة تكفر ك تهكف الباحثيف لمقياـ ك تىفيذ هٍاهٍـ.
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 :ة لمبحثالخالّصة العامّ 
تشير هعظـ الدراسات إلى افتقار كرة القدـ الجزائرية إلى ىهاذج لعهمية االىتقاء ك التكجيً ، يهكف 
أف ىؤكد أّف هعظـ الفرؽ الرياضية لـ تخضع إلى تطبيق بطارية اختبارات تخص عهمية التكجيً 

( كأف ىس  %90بة ىحك هختمف هىاصب المعب عمى اختبلؼ الخطكط )دفاع، كسط هيداف، ٌجـك
هف الىكادؼ ال تستخدـ ٌذي األسس العمهية في هختمف عهميات تقكيـ ككشف الهستكػ لبلعبيف 
كحتى عمى هستكػ فرؽ األكابر ، فاحتياجات ٌذي المعبة إلى الهتابعة ككشف هختمف القدرات 

أّف  البدىية ك الهٍارية كالتي تساٌـ في تكجيً البلعبيف كفق هتطمباتٍـ إلى الهىصب الهىاسب كها
الكصكؿ إلى أعمى الهستكيات كتحقيق األفضل في هيداف كرة القدـ ليس كليد الصدفة إّىها ىتاج 
عهل هتكاصل كهراقب يخضع ألساسيات عمهية كفق هىٍجية سميهة، كهف خبلؿ ٌذا يٍدؼ الباحث 
إلى تصهيـ بطارية اختبارات لتحديد بعض هعايير التكجيً العمهية لدػ هٍاجهيف كرة القدـ ك 

 التعرؼ عمى هستكػ البلعبيف هف هختمف الجكاىب التي تعتبر أساسية عىد الهٍاجـ الىاشئ.
ا ىحف ىىٍي ٌذا العهل الهتكاضع بها ٌك هعمـك كبدأىا بها ٌك   لقد بدأىا بحثىا هف الهجٍكؿ ٌك

ا ىحف ىىٍيً بها ٌك كاضح ا  غاهض ٌك   ىحف ىىٍيً بحمكؿ كىتائج كبدأىا بإشكالية كافتراضات ٌك
ا ىحف ىخط أسطر خاتهة بحثىا التي سىحاكؿ هف خبللٍا   كل هىطمق ٌدؼ هسطر ك هقصكدكل ٌك

ر الهكضكع كهدػ تحقيق الٍدؼ الهرجك هف ذلؾ كتقديـ افتراضات هستقبمية تساعد  تقديـ ىتائج جٌك
حيث اىطمقىا هف تعاريف   البحث أك إعادة دراستً هف جكاىب أخرػ  الباحثيف عمى هكاصمة

بجهع الهعمكهات كهعالجتٍا كتحميمٍا هعتهديف في ذلؾ عمى العهل  جسدتك   كهصطمحات
دافىا   الضكابط كااللتزاهات الهىٍجية الهطمكبة الهىٍجي الذؼ ال يخمكا هف حيث كضعىا في هقدهة ٌأ

ـ الخطكات   كااللتباس الذؼ لهسىاي أثىاء بداية ٌذا الهكضع إزالة الغهكض لٍذا كاىت هف ٌأ
فقهىا بتحميل ٌذي الكضعية التي يعاىي هىٍا   العهل في إطار عمهي كهىٍجي تىظيـ الهعتهدة ٌي
سىة كهختمف الفئات األخرػ ك ٌي عهمية تكجيً البلعبيف  17الجزائر لفئة تحت  أغمب فرؽ 

ي عهمية  ك •المالحظة المجردة كالذاتية ك العشكائيةالهٍاجهيف باستعهاؿ  إعطاء البديل لٍا ٌك
 حيث قدهىا ىهكذج هف ٌذي األخير كتـ تطبيقٍا عمى يق بطارية اختباراتتطباالىتقاء عف طريق 

كالخركج بىتيجة   كتسجيل الىتائج كتحميمٍا  عيىة هختارة هف هجتهع البحث بطريق هىٍجية ككاضحة
فقهىا بتشخيص الحالة هيداىيا  .تبيف هدػ فعالية ٌذي الطريقة كىجاعتٍا في الكسط العمهي كالعهمي

كذلؾ   الهبلحظة ب الهدربيف يعتهدكف أثىاء عهمية التكجيً ىحك هىصب الٍجكـ عمىفكجدىا أف أغم
بالطريقة العادية أؼ  حيث أىٍا تتـ  ألىٍـ يىطمقكف هف إجراء هقاببلت عادية كتدريبات تطبيقية

طريق تقكيـ قدرات البلعبيف ٌي  بالرغـ هف أف أغمبٍـ يركف أف عهمية التكجيً عف  بالعيف الهجردة
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استعهالٍـ لٍا إلى عدـ تكفير الكسائل  إال أىٍـ يرجعكف أسباب عدـ  يقة األهثل كاألفضلالطر 
لى التعكيض الهالي الهقدـ لٍـ ذا ها  كاإلهكاىيات كا  يقف أهاـ تحقيق ىتائج إيجابية في فرقىا  ٌك

 .الهحمية كيعيق هسيرتٍا كيفشل هكاسهٍا الرياضية
غير هبىية عمى التككيف الفعاؿ الذؼ يأخذ في عيف كىظرا لغياب إستراتيجية أك سياسة كاضحة 

عهمية االىتقاء كالتكجيً كخاصة حسب هىاصب المعب كىذكر بالخصكص الهٍاجهيف، إضافة إلى 
األٌداؼ البيداغكجية ال يهكىىا الكصكؿ إلى أعمى الهستكيات لذا هف الضركرؼ السعي إلى الرفع 

ذؼ يخضع لهتطمبات كرة القدـ الحديثة ك الهبادغ هف هستكػ اإلعداد عف طريق العهل التدريبي ال
األساسية لمتدريب إضافة إلى التخطيط السميـ ك العقبلىي هبىي عمى أطر بيداغكجية سميهة تأخذ 
في عيف االعتبار عاهل األسس العمهية الهبىية عمى قاعدة لتطبيق بطاريات اختبارات لكشف 

 ستكػ العبي كرة القدـ الجزائرية.الهستكػ هف جهيع الجكاىب هف أجل  الرفع هف ه
كفي األخير يجب التذكير بأف االتجاٌات الحديثة في تدريب األصىاؼ الصغرػ بصفة عاهة  ك 
في األكاسط بصفة خاصة كرة القدـ، كالذؼ يظٍر في هختمف األىدية الكبيرة في العالـ ىاتج عف 

إضافة اإلعداد العمهي  لمبراهج  طريق فٍـ ك تحميل ك دراسة لعهمية التدريب بطريقة عقبلىية ،
كثيق  بهجهكعة هف األٌداؼ الهستقبمية الهتهثمة في  الكصكؿ إلى  ارتباطاالتدريبية كالتي ترتبط 

الهستكيات العميا هع تحديد الٍدؼ األساسي الذؼ يسمط الضكء عمى العبلقة البيداغكجية الهثالية 
  في تككيف الفئات الصغرػ.       
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 الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية           

 كزارة التعميـ العالي ك البحث العممي            

                   جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ
 معيد التربية البدنية ك الرياضة

 قسـ التدريب الرياضي
 

 

 

 زهبلئي الهدربيف  تحية طيبة كبعد...

ى الهدربيف ك الهتخصصيف في هجاؿ التدريب الرياضي اختصاص كرة القدـ   هف استهارة هكجٍة إل
خبلؿ خبرتكـ في هجاؿ التدريب ،  ك إلعطاء أكثر هصداقية لمبحث كتزكيدىا بالهعمكهات الهىاسبة 

 الدراسة  حكؿ هكضكع تحت عىكاف : 

  سنة 17كرة القدـ تحت  ف" تحديد بعض معايير التكجيو العممية لدى مياجمي

ىضع بيف أيديكـ هجهكعة هف األسئمة إلبداء آرائكـ ك تكجيٍاتكـ ك ٌذا خدهة لمبحث الذؼ ىحف بقصد 
 تحقيقً في إطار التحضير ألطركحة الدكتكراي.

 ىشكركـ عمى هساعدتىا كلكـ هىا كل التقدير ك االحتراـ.

في الخانة التي × ضع عالمة بك    الرجاء قراءة كل عبارة في الصفحة المكالية ثـ اإلجابة عمييا مالحظة:
 تناسبكـ.

نما إجاباتكـ تبيف كجية نظركـ .       كما ال تكجد إجابات صحيحة كأخرى خاطئة كا 

                  تحت إشراؼ الدكتكر                         ثالطالب الباح         
 ككتشكؾ سيدؼ دمحم                        بكهديف قادة              

 



 

 

 االستمارة الخاصة بتثميف مشكمة البحث: 

 
 :الشيادة المحصل عمييا 

  شيادة أكػػاديػػمية 
 ليسانس                            ماستر                  ماجيستر              مستشار        

 شيادة تػػدريػبية 
Faf 3            Caf C               Caf B                        Caf A  

 :الخبرة المينية 
 سنكات10سنكات         أكثر مف  10-5سنكات         مف  5-3سنكات            مف  3-1مف 

    :مياـ المدرب 
 مدرب حراس مرمى             محضر نفسي                 مدرب فني             محضر بدني            

 
 

 مػػػػػػة :األسػػػػئػػػػػػ
  : كاقع عممية التكجيو  المحكر األكؿ 

 
 ىل لديؾ معرفة حكؿ محددات التكجيو عمى حسب مناصب الالعب ؟ -1

 نعـ                  ال            
 ىل اطمعت عمى بعض محددات التكجيو الخاصة بالمياجميف ؟ -2

 نعـ                      ال 
 عممية في عممية التكجيو الخاصة بالمياجميف ؟  ىل سبق كأف استخدمت بعض األسس ال -3

 نعـ                      ال 
 ىل لديكـ اختبارات خاصّػة بعممية التكجيو لمناصب اليجـك ؟ -4

 نعـ                      ال 
 كيف يتـ تكجيو الالعبيف المياجميف لمفئات الشبانية ؟ -5

        ة          المالحظة                    األسس العممي



 

 

؟ -6  في نظركـ عممية تكجيو الالعبيف عمى مستكى أنديتكـ نحك مركز الالعب كخاصة اليجـك
  غير ضركرية               ضركرية                      ميمة نكعا ما    

 ات الصغرى ؟ىل شاركتكـ في تربصات أك ممتقيات خاص بكيفية إجراء ك تنفيذ عممية التكجيو عمى مستكى الفئ -7
 نعـ                      ال          

      

 : معرفة المدربيف بعممية التكجيو نحك اليجـك    المحكر الثاني 
 

 عمى أي أساس يتـ الالعبيف المياجميف؟ -1
 المالحظة                       اختبارات ميدانية

 إذا اعتمدتـ عمى المالحظة عمى ماذا ترتكزكف  : -2
 نية المكرفكلكجية                         الجانب المياري الب

 الجانب البدني                                الجانب فسيكلكجي 

 إذا اعتمدتـ عمى الجانب البدني كالفسيكلكجي ما ىي الصفات البدنية األساسية في عممية التكجيو؟ -3
 السرعة                    المداكمة                           القكة   

 إذا اعتمدتـ عمى الجانب المكرفكلكجي ما ىي أىـ الخصائص األساسية في عممية التكجيو ؟ -4
 البنية المكرفكلكجية                  الطكؿ          

 إذا اعتمدتـ عمى الجانب المياري ما ىي الصفات الميارية األساسية في عممية التكجيو؟ -5
 ة            التمرير               االستقباؿ             مراقبة الكرة  جري بالكر 

 كيف تتـ عممية التكجيو لالعبيف نحك مراكز اليجـك : -6
 مجمكعة                      حسب ميكالت الالعبيف     

-المياريةىل تراعكف متطمبات خط اليجكـ  البدنية الفسيكلكجية ك الجانب المكرفكلكجي ك القدرات  -7
 الذىنية عند إجراء عممية التكجيو :
 نعـ                           ال   
  

 ىل تراعكف المكىبة فقط عند التكجيو دكف مراعاة خصكصيات خط اليجـك ؟ -8
 نعـ                           ال  



 

 

 عممية التكجيو؟ ىل تستشركف الالعب عند التكجيو نحك المنصب الذي يختار المعب فيو يـك إجراء -9
 نعـ                           ال 

 ىل تعتمدكف في عممية التكجيو إف كجدت االختبارات ك القياسات عمى : -10
  االختبارات المعممية 
  االختبارات الميدانية لعناصر المياقة البدنية 
        بعض المؤشرات المكرفكلكجية ك الفسيكلكجية 
     القدرات الميارية 
     القدرات الذىنية 

ىل تركف أّنو مف الضركري كجكد محددات أك درجات معيارية أك مستكيات معيارية مكحدة  -11
 يتـ مف خالليا تكجيو الالعبيف في كرة القدـ نحك مراكز اليجـك في الفئات الصغرى ؟

 نعـ                           ال 

ف بدليل معايير المعتمدة كطنيا في كرة المدربيف المشرفيف عمى الفئات الصغرى غير مدعمي -12
القدـ مف شأنو تسييل عممية التكجيو لممكىكبيف بشكل عممي ك مكضكعي بعيدا عف العشكائية ك 

 الذاتية :

 ال نعـ                          
المكرفكلكجية الميارية كافية -ىل تعتبركف المحددات البدنية الفسيكلكجية -13

 سنة ؟ 17اكز اليجـك عند الفئة تحت لتكجيو الالعبيف نحك مر 
 نعـ                          ال 

 
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                                                      
 كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي
 جامعة عبد الحميد ابف باديس

 التربية البدنية كالرياضية معيد
 التخصص: تدريب كتحضير بدني

   

 لترشيح مجموعة من الاختبارات استمارة استبيان

 

 استمارة استبياف مكجية إلى المدربيف كالمتخصصيف في كرة القدـ
 ...زهبلئي الهدربيف تحية طيبة كبعد

 
، يشرفىي أف أضع بيف ىظرا ألٌهية خبرتكـ في هجاؿ التدريب الرياضي  اختصاص كرة القدـ

أيديكـ ٌذي االستهارة راجيف هف حضرتكـ ترشيح هجهكعة هف االختبارات البدىية الهكرفكلكجية ك 
  :الهٍارية التي تركىٍا هىاسبة لهكضكع بحثىا في إطار اىجاز بحث عمهي هيداىي تحت عىكاف

آرائكـ ك تكجيٍاتكـ تٍهىا ك  .سنة 17تحديد بعض معايير التكجيو العممية لدى مياجميف كرة القدـ تحت 
ىشكركـ عمى .ٌذا خدهة لمبحث الذؼ ىحف بقصد تحقيقً في إطار التحضير ألطركحة الدكتكراي

 .عبارات التقدير ك االحتراـ هساعدتىا كلكـ هىا كل

 
 :الدكتكرتحت إشراؼ                                               الطالب الباحث:
                                                                             ككتشكؾ سيدؼ دمحم                                                               بكهديف قادة 

   

 



 

 

 رلموعة من االختبارات ادلقرتحة:
 

 أوالً : القياسات األنتروبومترية:
 الكزف -1

 الطول -2
 العضليةمؤشر الكتلة  -3
 مؤشر الكتلة العضمية-4
 مؤشر الكتلة الدهنية-5
 األطوال و احمليطات-6

اقرتاحات:......................................................................................
...............................................................................................

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

 ثانياُ: االختبارات البدنية الفسيولوجية:
 اختبارات ادلداومة :

 دقيقة  12اختبار كوبر  -1
 دقيقة66اختبار كوبر -2
 دقيقة 65اختبار دكار وبريكسي  -3
 (vameval)اميفال اختبار فـ -4
 (yoyo test)اختبار يويواتست  -5
 )مؤشر التعب(RSAاختبار كفاءة اللياقة البدنية  -6
 novmijanovاختبار سرعة االسرتجاع -7

اقرتاحات:..................................................................................
...........................................................................................

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



 

 

 اختبارات السرعة :
 مرت(15اختبار أقصى سرعة ) -1
 مرت(36اختبار أقصى سرعة ) -2
 مرت(66اختبار أقصى سرعة ) -3
 مرت(86اختبار أقصى سرعة ) -4
 مرت(166اختبار أقصى سرعة ) -5
 اختبار اجلري املتعرج  -6
 م(5556*2م )44سرعة متكررة ذهاابً وإايابً  -7
 م(16*5م )56سرعة متكررة ذهاابً وإايابً  -8
 RSA اختبار كفاءة تكرار السرعة -9

.........................اقرتاحات:.........................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

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

 اختبارات القوة:
 (Test du 1 R.M). قوة القصوى للعضالت السفليةال اختبار -1
 (Sergent Test)  العمودي من الثبات  إىل األعلى االرتقاء اختبار -2
 (Squat Jump) العمودي من الثبات  إىل األعلى االرتقاء اختبار -3
 (Contre Mouvemet Jump) العمودي من الثبات  إىل األعلى االرتقاء اختبار -4
 (Drop Jump) العمودي من الثبات  إىل األعلى االرتقاء اختبار -5
 (Saut en longueur sans élan)  القفز الطويل من الثبات اختبار -6

اقرتاحات:..................................................................................
...........................................................................................

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

 



 

 

 ثالثاً: االختبارات المهارية:
 دقة التمرير  اختبار -
 اختبار دقة التسديد -

 اختبار قطع الكرة-
 ضرب الكرة ابلرأس إىل أبعد مسافة ممكنةاختبار -
 اختبار ضرب الكرة ابلرجل إىل أبعد مسافة ممكنة  -
 اختبار املخالفات -
 اختبار التهديف.-
 .(Tomsen, 1984,4( شواخص )5اختبار اجلري املتعرج ابلكرة بني ) -
 .(2665اختبار اكراموف للجري وتغيري االجتاه ابلكرة : )مالينا ومسا 5  -
 .(2665اختبار السيطرة علي الكرة ابلتنطيط :)مالينا ومسا5 -
 م أبخذ الوقت36اختبار السيطرة على الكرة بدون سقوطها  -
 اختبار القدرة اخلاصة يف كرة القدم )توقيت العمل الدائري(-

 التحكم ابلكرة يف اهلواء راختبا- 

 اختبار مناولة الكرة- 

  
.......................................................................اقرتاحات:...............

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

......  
  

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 *وادلتابعٌن دلختلف أطوار الدراسة األساتذة احملكمٌنقائمة *
 

 الوظيفية ومكان العمل  الدرجة  االسم واللقب  الرقم
 مستغاًل  أستاذ تعليم عايل  أ.د بن قوة علي  01
غاًلمست  أستاذ تعليم عايل  أ.د علي راوي  02  
3جزائر   أستاذ تعليم عايل  أ.د حرثي حكيم  03  
 تيسمسيلت  أستاذ زلاضر  د ربوح صاحل  04
 تيسمسيلت  أستاذ زلاضر  د بن نعجة دمحم  05
 بويرة  أستاذ زلاضر  د بوحاج مزاين  06
 مستغاًل  أستاذ زلاضر  د زرف دمحم  07
 مستغاًل  أستاذ زلاضر  د حجار خرفان دمحم  08
 تيسمسيلت  أستاذ زلاضر  د. برابح خًن الدين  09
3جزائر   أستاذ زلاضر  د.خرويب دمحم فيصل  10  

 *ادلرشحٌن لبطارية االختبارات ادلقرتحة قائمة ادلدربٌن *

 تيارت  CAF A  برابح خًن الدين  01

 شلف  CAF A  سعداوي دمحم  02
 مستغاًل  CAF A  بليدي توايت  03
أمحدموساوي   04   CAF A  البيض 
 تيارت  CAF A  سعيداين دمحم  05
 بوزريعة  CAF A  صديقي اعمر  06
 عٌن احلجر  CAF A  زرفان مليك  07
 قادلة  CAF A  سالطي ايسٌن  08
 تيزي وزو  CAF A  مناد كرمي  09
 مسيلة  CAF A  بن مرابط عبد ادلومن   10

 



 

 

 فريق العمل*قائمة  *
اللقباالسم و   الرقم  الوظيفية ومكان العمل  التحصيل العلمي  
 أستاذ جامعي تيسمسيلت  دكتوراه  د. برابح خًن الدين  01
أستاذ جامعي تيسمسيلت   دكتوراه  د. بن نعجة دمحم  02  
3أستاذ جامعي جزائر   دكتوراه  د. خرويب دمحم فيصل  03  
أستاذ جامعي تيسمسيلت   دكتوراه  د ربوح صاحل  04  
 أستاذ جامعي وىران  دكتوراه  د بوفادن عثمان  05
 أستاذ تعليم متوسط  طالب دكتوراه  أ.قاسم عبد اذلادي  06
 أستاذ تعليم اثنوي  طالب دكتوراه  أ.بن تومية رضوان  07
 مدير تقين الوالئي لكرة القدم  طالب دكتوراه  أ.بليدي توايت  08
تاذ تعليم متوسطأس  طالب دكتوراه  أ.شاشو سداوي  09  
 /  طالب دكتوراه  أقنيين مروان  10

 
 قائمة األساتذة املصححني اللغويني و املرتمجني** 

 الوظيفية ومكان العمل  اخلربة التحصيل العلمي  االسم واللقب  الرقم
 أستاذ تعليم اثنوي  سنوات 8 ليسانس فرنسية  بوخرطوب خًن الدين  01
سنوات 4 فرنسية ماسرت  بن سعدي سفيان  02  أستاذ تعليم اثنوي  
 أستاذة تعليم متوسط  سنوات 5 مدرسة عليا اصلليزية  غزايل نصًنة  04
سنة 12 فرنسية ماجستار  يدو رشيدة  05  أستاذة تعليم متوسط  
 أستاذة تعليم اثنوي  سنوات 10 ماسرت أدب عريب   بومدين زوليخة  06
 أستاذة تعليم متوسط  سنة 17 عريبليسانس أدب   بوغوفالة مجيلة  07
 أستاذ تعليم متوسط  سنوات 4 ماسرت أدب عريب  لونيس بالل  08

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)ابدلرت ادلربع( 2الطولالوزن )ابلكيلوغرام(/         يؤشر انكخهت انعضهٛت   )سى(انطٕل  )كغ( انٕزٌ  )انسُٕاث(انسٍ انعًر انخذرٚبٙ سُٕاث   انٓجٕو يُاصب 

"7ظهًن أمين " 16 4 67 1,7 23,183391  
"7ظهًن أمين" 16 3 68 1,68 24,09297052  

"9قلب ىجوم" 16 3 65 1,71 22,22906193  

"9قلب ىجوم" 16 4 67 1,66 24,31412397  
"11ظهًن أيسر" 16 3 65 1,69 22,75830678  
"11ظهًن أيسر" 16 3 70 1,71 23,93898977  
"7ظهًن أمين " 16 4 71 1,7 24,56747405  

"7ظهًن أمين" 16 3 65 1,68 23,03004535  
"9قلب ىجوم" 15 3 69 1,65 25,34435262  
"9قلب ىجوم" 16 3 71 1,72 23,99945917  
"11ظهًن أيسر" 16 4 56 1669 19,60715661  
"11ظهًن أيسر" 16 4 57 1665 20,93663912  
"7ظهًن أمين " 16 3 64 1678 20,19946976  
"7ظهًن أمين" 16 2 54 1667 19,36247266  
"9قلب ىجوم" 16 2 55 1666 19,95935549  
"9قلب ىجوم" 16 2 52 1662 19,81405274  
"11ظهًن أيسر" 15 2 55 1667 19,72103697  
"11ظهًن أيسر" 15 3 56 1666 20,32225287  
"7ظهًن أمين " 16 3 68 1675 22,20408163  
"7ظهًن أمين" 16 3 57 1666 20,68515024  
"9قلب ىجوم" 16 4 58 1667 20,79672989  
"9قلب ىجوم" 16 3 61 1664 22,67995241  
"11ظهًن أيسر" 16 4 53 1668 18,77834467  
"11ظهًن أيسر" 16 3 56 1,64 20,82093992  
"7ظهًن أمين " 16 4 54 1661 20,83252961  
"7ظهًن أمين" 16 3 51 1663 19,1953028  

"9قلب ىجوم" 15 3 53 1667 19,00390835  

"9قلب ىجوم" 16 3 56 1664 20,82093992  

"11ظهًن أيسر" 16 4 65 167 22,49134948  

"11ظهًن أيسر" 16 3 57 1665 20,93663912  
"7ظهًن أمين " 15 4 55 1664 20,44913742  

"7ظهًن أمين" 15 3 59 1669 20,65754  
"9م"قلب ىجو  16 4 54 1668 19,13265306  
"9قلب ىجوم" 16 4 57 1665 20,93663912  
"11ظهًن أيسر" 16 3 65 1675 21,2244898  
"11ظهًن أيسر" 15 3 60 1672 20,2812331  
"7ظهًن أمين " 16 2 65 1676 20,9839876  
"7ظهًن أمين" 15 3 66 1677 21,06674327  
"9قلب ىجوم" 16 2 62 1673 20,71569381  
"9قلب ىجوم" 16 3 64 1672 21,63331531  
"11ظهًن أيسر" 16 3 59 1673 19,71332153  
"11ظهًن أيسر" 16 4 63 1676 20,33832645  
"7ظهًن أمين " 16 3 66 1675 21,55102041  
"7ظهًن أمين" 16 3 68 1672 22,98539751  
"9قلب ىجوم" 16 4 63 1675 20,57142857  
"9قلب ىجوم" 16 3 67 1677 21,38593635  
"11ظهًن أيسر" 16 4 71 1,76 22,92097107  
"11ظهًن أيسر" 16 3 70 1,74 23,1206236  
"7ظهًن أمين " 16 4 69 1,74 22,79032897  
"7ظهًن أمين" 15 3 68 1,77 21,70512943  
"9قلب ىجوم" 15 4 66 1,75 21,55102041  
"9قلب ىجوم" 16 3 61 1,73 20,38156971  
"11ظهًن أيسر" 16 4 60 1,79 18,7260073  
"11ظهًن أيسر" 16 3 71 1,68 25,15589569  
"7ظهًن أمين " 16 3 69 1,79 21,5349084  
"7ظهًن أمين" 16 3 66 1,7 22,83737024  
"9قلب ىجوم" 16 2 65 1,73 21,71806609  
"9قلب ىجوم" 16 3 66 1,74 21,79944511  
"11ظهًن أيسر" 15 4 66 1,72 22,30935641  
"11ظهًن أيسر" 16 3 70 1,74 23,1206236  

 انًخٕسط انحسابٙ 15,81667 3,2 62,45 1,7035 21,49874431
 االَحراف انًعٛار٘ 0,390205 0,632456 5,8929 0,046608 1,619763318



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختبار التنسيق اختبار ادلرونة
حتمل السرعة 

RSA 
 15السرعة 
القوةحتمل  مرت  

CMJ 
 القوة االنفجارية

CJ 
 القوة االنفجارية

القوى القصوى      
RM1 اذلجوم مناصب 

 ارحفاع قذرة قٕة ارحفاع قذرة قٕة

"7ظهًن أمين " 81 9,97 9994 9494 7,93 92 9292 73 2,56 7,42 15,69 10  

"7ظهًن أمين" 82 ,9 9994 9494 9393 9,94 9,99 ,9 2,72 5,85 15,88 7  

"9قلب ىجوم" 93 ,739 4994 293, ,7,9 9994 9393 94 2,9 6 14,3 10  

"9قلب ىجوم" 101 ,9 9994 9494 7,94 ,4 9393 72 2,95 5,85 14,1 6  
"11ظهًن أيسر" 90 7299 49 99,, 9497 ,3 9,92 94 2,74 6 14,5 6  
"11ظهًن أيسر" 76 9993 9797 9997 9294 4994 ,749 ,9 2,55 6,14 14,6 5  
"7ظهًن أمين " 98 30,4 48,3 49,4 35,1 42,44 26,42 35 2,15 6,42 15,02 3  
"7ظهًن أمين" 91 35,2 50,75 64,9 28,6 50,07 29,11 40 2,92 7,42 14,3 9  

"9قلب ىجوم" 84 40,1 55,23 61,78 36,4 9994 9393 41 2,73 7,28 14 10  
"9قلب ىجوم" 100 42,6 58,67 65,63 36 9994 9393 43 2,67 7,71 14 10  
"11ظهًن أيسر" 69 43 59,22 66,24 35,1 42,44 26,42 46 2,73 8 15,6 5  
"11ظهًن أيسر" 65 38,3 52,76 59,01 27 9,94 9,99 36 2,67 8,14 15 7  

"7ظهًن أمين " 70 35,1 50,6 64,72 28,4 50,07 29,11 38 2,83 8,85 14 8  

"7ظهًن أمين" 69 39,3 49 99,, 30,2 92 9292 34 2,01 9,71 14,9 5  
"9قلب ىجوم" 65 42,6 58,67 65,63 30,5 92 9292 36 2,54 9,85 14,3 6  
"9قلب ىجوم" 50 43,1 59,35 66,4 32,5 53,08 32,39 39 2,78 9,85 14,5 5  
"11ظهًن أيسر" 58 35,2 50,6 64,72 40,1 74,14 28,19 37 2,96 7,28 14,5 8  
"11ظهًن أيسر" 57 45,1 62,1 69,48 40 74,14 28,19 41 2,23 7,57 15 6  
"7ظهًن أمين " 75 41,1 56,47 63,16 37,4 45,72 28,46 37 2,45 7,28 14,5 8  
"7ظهًن أمين" 54 42,3 58,67 65,63 34,4 41,59 25,89 39 2,23 7,42 15 6  
"9قلب ىجوم" 61 39,1 49 99,, 33,5 40,5 25,21 36 2,45 7,57 14,5 9  
"9قلب ىجوم" 70 37,8 4994 293, 31,2 50,62 30,58 36 2,71 8 15,25 5  
"11ظهًن أيسر" 57 35,8 50,6 64,72 30 92 9292 39 2,75 6 16,1 7  
"11ظهًن أيسر" 57 40,3 55,23 61,78 30,2 92 9292 38 2,01 5,85 15,26 9  
"7ظهًن أمين " 54 41 56,47 63,16 31,5 50,62 30,58 7 2,9 5,71 16,2 8  
"7ظهًن أمين" 49 40,7 55,23 61,78 34,8 41,59 25,89 47 2,86 6,42 15,22 7  
"9قلب ىجوم" 51 37,9 4994 293, 37,6 46,23 28,77 , 2,56 5,85 14,1 5  
"9قلب ىجوم" 56 35,6 50,6 64,72 35,7 42,44 26,42 94 2,74 8,14 16,2 4  

"11ظهًن أيسر" 80 34,1 49,01 62,69 33 40,5 25,21 94 2,75 7,71 15,86 14  
"11ظهًن أيسر" 60 27,5 43,7 44,68 33,4 40,5 25,21 ,9 2,86 8 16,02 7  
"7ظهًن أمين " 55 28,3 9994 9494 34,4 41,59 25,89 45 2,86 7,57 14,88 9  
"7ظهًن أمين" 54 29,3 9994 9494 41 ,3 9,92 48 2,87 7,57 15,56 8  

4 16,2 7,42 2,76 45 9292 92 
"9قلب ىجوم" 50 42,4 58,67 65,63 30,2  

"9قلب ىجوم" 58 41,3 56,47 63,16 28,6 50,07 29,11 46 2,89 7,28 14,97 6  
"11ظهًن أيسر" 75 45,5 63,4 70,42 35,1 42,44 26,42 42 2,86 7,42 15,84 8  
"11ظهًن أيسر" 70 41 56,47 63,16 28,6 50,07 29,11 42 2,78 8,28 15,64 7  
"7ظهًن أمين " 81 42,1 58,67 65,63 36,4 9994 9393 45 2,87 5,85 16 9  
"7ظهًن أمين" 86 37,6 4994 293, 36 9994 9393 47 2,98 6 17,2 7  
"9قلب ىجوم" 81 31,7 44,79 58,27 35,1 42,44 26,42 48 2,89 6,14 15,68 7  
"9جوم"قلب ى 86 34,1 49,01 62,69 27 9,94 9,99 42 2,78 6,57 17,8 5  

"11ظهًن أيسر" 71 32 45,22 58,83 28,4 50,07 29,11 45 2,86 6 16,5 10  
"11ظهًن أيسر" 80 36,6 52,02 66,53 30,2 92 9292 41 2,75 5,85 18,1 5  
"7ظهًن أمين " 80 38,3 52,76 59,01 30,5 92 9292 42 2,58 6,42 16,2 7  
"7ظهًن أمين" 79 40 55,23 61,78 32,5 53,08 32,39 42 2,85 8 15,94 8  
"9قلب ىجوم" 79 38,3 52,76 59,01 40,1 74,14 28,19 38 2,58 7,14 14,7 5  
"9قلب ىجوم" 90 40,1 55,23 61,78 40 74,14 28,19 39 2,78 7,14 15,66 6  
"11ظهًن أيسر" 101 38,1 52,76 59,01 37,4 46,23 28,77 36 2,85 6 18,03 5  
"11ظهًن أيسر" 100 31 44,79 58,27 34,4 41,59 25,89 35 2,58 6,71 17,23 8  
"7ظهًن أمين " 105 30,6 44,21 57,51 33,5 40,5 25,21 38 2,96 6,85 15,58 6  
"7ظهًن أمين" 99 30,2 44,21 57,51 40,7 74,14 28,19 37 2,85 6,57 14,95 8  
"9م"قلب ىجو  91 41,1 56,47 63,16 37,9 46,23 28,77 93 2,86 7 13,28 6  
"9قلب ىجوم" 80 40 54,95 61,46 35,6 42,44 26,42 94 2,85 6 13,9 9  
"11ظهًن أيسر" 76 37,6 4994 293, 34,1 41,59 25,89 94 2,72 5,85 14,65 5  
"11ظهًن أيسر" 75 35,7 50,6 64,72 27,5 9,94 9,99 94 2,84 7,28 18,26 7  
"7ظهًن أمين " 71 33 46,63 60,66 28,3 50,07 29,11 99 2,75 8,85 16,58 9  
"7ظهًن أمين" 70 33,4 46,63 60,66 29,3 4994 ,749 94 2,45 9 16,58 8  
"9قلب ىجوم" 74 34,4 49,01 62,69 27,5 9,94 9,99 40 2,74 9,71 17,56 7  
"9قلب ىجوم" 71 41 56,47 63,16 27,8 9,94 9,99 37 2,78 9,57 17,92 5  
"11ظهًن أيسر" 69 30,2 44,21 57,51 28,1 50,07 29,11 38 2,85 6 18,2 8  
"11ظهًن أيسر" 70 28,6 9994 9494 30,5 92 9292 41 2,24 5,57 16,28 9  
 

7,1 
 

15,57 

 

7,18 

 

2,70 39,48 28,33 50,15 33,22 60,65 51,97 

 

36,54 

 

74,16 
 انًخٕسط انحسابٙ 

 

1,96 
 

15,69 

 

1,18 

 

0,22 
7,56 1,78 9,78 4,18 7,18 5,38 

 

5,12  

15,12 
 االَحراف انًعٛار٘ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرعة االسرتجاع
Novmejanov  

 مؤشر التعب
RSA 

 احلد األقصى الستهالك األكسجٌن
VO2max 

 السرعة اذلوائية القصوى
VMA  مناصب اذلجوم 

"7ظهًن أمين " 14 49 0,83 330  
"7ظهًن أمين" 15 52,5 0,75 300  
"9قلب ىجوم" 15 52,5 0,77 316  
"9قلب ىجوم" 16 56 0,9 355  
"11ظهًن أيسر" 16 56 0,81 320  
"11ظهًن أيسر" 15 52,5 1,07 329  
"7ظهًن أمين " 14 49 1,02 335  
"7ظهًن أمين" 16 56 0,8 350  

"9قلب ىجوم" 14 49 1,11 361  

"9قلب ىجوم" 15 52,5 0,96 354  
"11ظهًن أيسر" 16 56 0,96 331  
"11ظهًن أيسر" 17 59,5 0,7 321  
"7ظهًن أمين " 15 52,5 1,09 365  
"7ظهًن أمين" 15 52,5 1,2 344  
"9قلب ىجوم" 14 49 0,9 325  
"9قلب ىجوم" 16 56 0,98 365  
"11ظهًن أيسر" 16 56 1,06 321  
"11ظهًن أيسر" 15 52,5 1,11 354  
"7ظهًن أمين " 17 59,5 0,85 391  
"7ظهًن أمين" 17 59,5 0,84 362  
"9قلب ىجوم" 15 52,5 0,75 324  
"9قلب ىجوم" 14 49 0,76 362  
"11ظهًن أيسر" 15 52,5 0,74 352  
"11ظهًن أيسر" 15 52,5 0,89 324  
"7ظهًن أمين " 14 49 1,2 325  
"7ظهًن أمين" 14 49 1,09 328  

365 1,15 49 14 
"9قلب ىجوم"  

394 0,99 52,5 15 
"9قلب ىجوم"  

368 0,94 52,5 15 
"11ظهًن أيسر"  

"11ظهًن أيسر" 14 49 0,85 314  
"7ظهًن أمين " 15 52,5 1,21 312  
"7ظهًن أمين" 14 49 1,11 325  

"9قلب ىجوم" 18 63 0,96 369  

"9قلب ىجوم" 14 49 0,97 324  
"11ظهًن أيسر" 15 52,5 0,81 324  
"11ظهًن أيسر" 16 56 0,71 324  
"7 أمين "ظهًن 16 56 1,01 365  
"7ظهًن أمين" 16 56 1,19 325  
"9قلب ىجوم" 15 52,5 0,9 368  
"9قلب ىجوم" 15 52,5 0,76 367  
"11ظهًن أيسر" 16 56 0,66 325  
"11ظهًن أيسر" 16 56 0,74 320  
"7ظهًن أمين " 11 38,5 1,23 350  
"7ظهًن أمين" 15 52,5 1,06 362  
"9قلب ىجوم" 14 49 1,11 350  
"9قلب ىجوم" 18 63 0,85 340  
"11ظهًن أيسر" 16 56 0,84 310  
"11ظهًن أيسر" 15 52,5 0,75 333  
"7ظهًن أمين " 14 49 0,76 356  
"7ظهًن أمين" 15 52,5 0,74 352  
"9قلب ىجوم" 15 52,5 0,89 358  
"9قلب ىجوم" 15 52,5 1,2 351  
"11ظهًن أيسر" 16 56 1,09 374  
"11أيسر" ظهًن 15 52,5 1,15 324  
"7ظهًن أمين " 17 59,5 0,99 359  
"7ظهًن أمين" 18 63 0,94 357  

"9قلب ىجوم" 17 59,5 0,85 369  

"9قلب ىجوم" 18 63 1,21 357  
"11ظهًن أيسر" 16 56 1,11 321  
"11ظهًن أيسر" 15 52,5 0,77 354  

 ادلتوسط احلسايب  15,31 53,60 0,94 343,5
 االضلراف ادلعياري  1,255 4,39 0,16 21,37



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرعة االسرتجاع
Novmejanov  

 مؤشر التعب
RSA 

 احلد األقصى الستهالك األكسجٌن
VO2max 

 السرعة اذلوائية القصوى
VMA  مناصب اذلجوم 

"7ظهًن أمين " 14 49 0,83 330  
"7ظهًن أمين" 15 52,5 0,75 300  
"9م"قلب ىجو  15 52,5 0,77 316  
"9قلب ىجوم" 16 56 0,9 355  
"11ظهًن أيسر" 16 56 0,81 320  
"11ظهًن أيسر" 15 52,5 1,07 329  
"7ظهًن أمين " 14 49 1,02 335  
"7ظهًن أمين" 16 56 0,8 350  

"9قلب ىجوم" 14 49 1,11 361  

"9قلب ىجوم" 15 52,5 0,96 354  
"11ظهًن أيسر" 16 56 0,96 331  
"11ظهًن أيسر" 17 59,5 0,7 321  
"7ظهًن أمين " 15 52,5 1,09 365  
"7ظهًن أمين" 15 52,5 1,2 344  
"9قلب ىجوم" 14 49 0,9 325  
"9قلب ىجوم" 16 56 0,98 365  
"11ظهًن أيسر" 16 56 1,06 321  
"11ظهًن أيسر" 15 52,5 1,11 354  
"7ظهًن أمين " 17 59,5 0,85 391  
"7ظهًن أمين" 17 59,5 0,84 362  
"9قلب ىجوم" 15 52,5 0,75 324  
"9قلب ىجوم" 14 49 0,76 362  
"11ظهًن أيسر" 15 52,5 0,74 352  
"11ظهًن أيسر" 15 52,5 0,89 324  
"7ظهًن أمين " 14 49 1,2 325  
"7ظهًن أمين" 14 49 1,09 328  

365 1,15 49 14 
"9قلب ىجوم"  

394 0,99 52,5 15 
"9قلب ىجوم"  

368 0,94 52,5 15 
"11ظهًن أيسر"  

"11ظهًن أيسر" 14 49 0,85 314  
"7ظهًن أمين " 15 52,5 1,21 312  
"7ظهًن أمين" 14 49 1,11 325  

"9قلب ىجوم" 18 63 0,96 369  

"9قلب ىجوم" 14 49 0,97 324  
"11ظهًن أيسر" 15 52,5 0,81 324  
"11ظهًن أيسر" 16 56 0,71 324  
"7ظهًن أمين " 16 56 1,01 365  
"7ظهًن أمين" 16 56 1,19 325  
"9قلب ىجوم" 15 52,5 0,9 368  
"9قلب ىجوم" 15 52,5 0,76 367  
"11ظهًن أيسر" 16 56 0,66 325  
"11ظهًن أيسر" 16 56 0,74 320  
"7ظهًن أمين " 11 38,5 1,23 350  
"7ظهًن أمين" 15 52,5 1,06 362  
"9قلب ىجوم" 14 49 1,11 350  
"9ىجوم" قلب 18 63 0,85 340  
"11ظهًن أيسر" 16 56 0,84 310  
"11ظهًن أيسر" 15 52,5 0,75 333  
"7ظهًن أمين " 14 49 0,76 356  
"7ظهًن أمين" 15 52,5 0,74 352  
"9قلب ىجوم" 15 52,5 0,89 358  
"9قلب ىجوم" 15 52,5 1,2 351  
"11ظهًن أيسر" 16 56 1,09 374  
"11ظهًن أيسر" 15 52,5 1,15 324  
"7ظهًن أمين " 17 59,5 0,99 359  
"7ظهًن أمين" 18 63 0,94 357  

"9قلب ىجوم" 17 59,5 0,85 369  

"9قلب ىجوم" 18 63 1,21 357  
"11ظهًن أيسر" 16 56 1,11 321  
"11ظهًن أيسر" 15 52,5 0,77 354  

 ادلتوسط احلسايب  15,31 53,60 0,94 343,5
يارياالضلراف ادلع  1,255 4,39 0,16 21,37  



 

 



 

 

الفسيكلكجية ك الميارية لعينة البحث-بدنيةنتائج بطارية االختبارات ال  
الجيد" -"المستكى الممتاز  

سنة 17مياجميف كرة القدـ تحت   

 

 

  
 
  :عرض نتائج بعض القياسات المكرفكلكجية لمياجميف عينة البحث 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

            مؤشر الكتمة العضمية  
)سـ(الطكؿ 2الطكؿالكزف /  )كغ(الكزف    )السنكات(السف   مناصب اليجـك  

23,18 
"7ظيير أيمف " 16 67 1,7  

"7ظيير أيمف" 16 68 1,72 22,98  

"9قمب ىجكـ" 16 65 1,71 22,22  

"9قمب ىجكـ" 16 67 1,74 22,12  

"11ظيير أيسر" 16 65 1,71 22,22  

"11ظيير أيسر" 16 70 1,71 23,93  

"7ظيير أيمف " 16 71 1,7 24,56  

"7ظيير أيمف" 16 65 1,78 20,51  

"9قمب ىجكـ" 15 69 1,72 23,32  

"9قمب ىجكـ" 16 71 1,72 23,99  

"11ظيير أيسر" 16 56 1,77 17,87  

"11ظيير أيسر" 16 57 1,71 19,49  

 المتكسط الحسابي 15,93 66,12 1,72 22,16
  

 االنحراؼ المعياري  0,25 4,25 0,02 1,72
 



 

 

  :عرض نتائج االختبارات البدنية الفسيكلكجية لمياجميف عينة البحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىالحد األقصى
الستيالؾ 
 األكسجيف

السرعة 
اليكائية 
 القصكى 

القكة  تحمل القكة المركنة
 االنفجارية

 60السرعة 
متر 20السرعة  متر  مناصب اليجـك 

"7ظيير أيمف " 3,49 8,61 57 12,01 29 12,15 42,52  

"7ظيير أيمف" 3,53 8,23 55 11,7 27 11,45 40,07  

"9قمب ىجكـ" 3,52 7,26 48 11 16 12 42  

"9قمب ىجكـ" 3,61 8,51 54 12,1 24 11,45 40,07  

"11ظيير أيسر" 3,54 8,69 51 11,6 20 12,3 43,05  

"11ظيير أيسر" 3,22 8,45 41 13 26 12,3 43,05  

"7ظيير أيمف " 3,56 8,62 43 12 22 11 38,5  

"7ظيير أيمف" 3,50 8,42 50 13 23 12,3 43,05  

"9قمب ىجكـ" 3,56 8,16 47 11,6 24 11,15 39,02  

"9قمب ىجكـ" 3,24 7,95 46 10,6 20 11 38,5  

"11ظيير أيسر" 3,11 8,56 51 10,7 30 11,15 39,02  

"11ظيير أيسر" 3,15 8,62 50 11 29 11,30 39,55  

الحسابي المتكسط  3,434375 8,27375 49,25 11,775625 25,1875 11,821875 41,3765625  

المعياري   االنحراؼ  0,18 0,38 4,41 0,78 4,24 0,60 2,12  



 

 

 ت ادلهارية دلهامجٌن عينة البحث:عرض نتائج االختبارا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكقيت العمل 
 الدائري 

) القدرة  
الخاصة في كرة 

 القدـ(

 التحكـ التقني في الكرة 
 )سرعة،رشاقة،قكة،دقة( 

 الدقة في التسديد
مراقبة 

كالتحكـ في 
 الكرة

 مناصب اليجـك

 اليمنى اليسرى 
 اليمنى اليدؼ اليسرى  اليدؼ

 "7ظيير أيمف " 10 5 2 9,2 5 8,15 4 90,3
 "7ظيير أيمف" 9,1 5 3 9,1 5 8,1 3 90
90 3 8 5 9 3 5 9 "  "9قمب ىجـك
90 3 8 5 9 2 4 9 "  "9قمب ىجـك
 "11ظيير أيسر" 9 4 5 8,5 4 7,8 3 90
 "11ظيير أيسر" 8,77 3 3 8,2 4 7,8 3 90
 "7ظيير أيمف " 8,5 4 2 8,1 4 7,5 3 89
 "7ظيير أيمف" 8,41 4 2 8,1 4 7,47 3 89
89 3 7,12 4 8,1 2 4 8,11 "  "9قمب ىجـك

88,5 2 7,12 3 8 3 3 8,1 "  "9قمب ىجـك
 "11ظيير أيسر" 8,1 4 1 8 3 7,1 2 88

 "11ظيير أيسر" 8,01 3 5 8 3 7,1 2 87,3
 الحسابي تكسطالم  8,67 4 2,75 8,44 4,08 7,60 2,83 89,25

 المعياري  االنحراؼ   0,58 0,73 1,21 0,48 0,79 0,41 0,57 0,95



 

 

 17ادلنتخب الوطين اجلزائري لفئة حتت  بطارية االختبارات البدنية الفسيولوجية و ادلهارية نتائج
سنة

 

 

 

 

        

  :عرض نتائج بعض القياسات ادلورفولوجية دلهامجٌن الفريق الوطين 

 

 

 

 

 

 

  :عرض نتائج االختبارات البدنية الفسيولوجية دلهامجٌن الفريق الوطين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يؤشر انكخهت انعضهٛت 

الوزن            / 2الطول انطٕل 
)سى(  انٕزٌ  

)كغ(  انٓجٕو يُاصب انسٍ سُٕاث 

"7ظهًن أمين " 16 69 1,73 23,05  
"7ظهًن أمين" 16 71 1,76 22,92  
"9قلب ىجوم" 16,5 67 1,76 21,62  
"9قلب ىجوم" 16 73 1,78 23,04  
"11ظهًن أيسر" 16 69 1,73 23,05  
"11ظهًن أيسر" 16 69 1,78 21,77  
 انًخٕسط انحسابٙ 16,08 69,66 1,75 22,57

انًعٛار٘ االَحراف  0,20 2,06 0,02 0,68  

انحذ األقصر 

السخٓالك 

 األكسجٍٛ

انسرعت 

انٕٓائٛت 

 انقصٕٖ
انقٕة  حتمل القوة انًرَٔت

 االَفجارٚت
انسرعت 

يخر 60  
 20انسرعت 

 يخر
 انٓجٕو يُاصب

"7ظهًن أمين " 6,95 2,80 62 13,3 30 14 42  
"7ظهًن أمين" 7,80 3,21 59 13 31 13,3 39,3  
"9قلب ىجوم" 7,18 3,15 55 12,58 27 12,3 36,9  
"9قلب ىجوم" 7,76 3,51 60 13,4 24 12,45 37,35  

"11ظهًن أيسر" 7,26 3,56 52 12,7 30 14 42  
"11ظهًن أيسر" 7,03 2,95 57 13,4 26 14 42  

 انًخٕسط انحسابٙ 7,33 3,19 57,5 13,06 28 13,34 40,02

ار٘االَحراف انًعٛ  0,36 0,30 3,61 0,36 2,75 0,79 2,39  



 

 

  :عرض نتائج االختبارات ادلهارية دلهامجٌن الفريق الوطين 
 

 

 

 

حٕقٛج انعًم 

 انذائر٘

) انقذرة انخاصت  

 فٙ كرة انقذو(

 انخحكى انخقُٙ فٙ انكرة 

 )سرعت،رشاقت،قٕة،دقت( 

 انذقت فٙ انخسذٚذ
بت يراق 

ٔانخحكى فٙ 

 انكرة
 انٓجٕو يُاصب

 انًُٛٗ انٛسرٖ
 انًُٛٗ انٓذف انٛسرٖ انٓذف

 "7ظهًن أمين " 4,26 4 2 3,88 2 4,12 1 85,2
 "7ظهًن أمين" 5,2 3 1 4,17 2 5,11 2 87

 "9قلب ىجوم" 5,68 2 1 3,3 3 4,26 3 83,4
 "9قلب ىجوم" 3,86 3 3 3,9 1 5,1 2 85

 "11ظهًن أيسر" 5,99 1 2 5,55 4 6,01 3 92,5
 "11ظهًن أيسر" 5,42 1 1 4,6 2 4,23 4 87

 انًخٕسط انحسابٙ  5,06 2,33 1,66 4,23 2,33 4,80 2,5 86,68

 االَحراف انًعٛار٘  0,83 1,21 0,81 0,77 1,03 0,73 1,04 3,15



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بعض الصور من الدراسة ادليدانية
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ممخص الدراسة:

 

سىة لبعض أىدية الغرب الجزائرؼ،  17يٍدؼ البحث إلى تحديد بعض هعايير التكجيً العمهية لدػ هٍاجهيف كرة القدـ تحت 
ط هتغيرات البحث عبر هجهكعة هف الهقاببلت حيث قاـ الباحث بدراسة استطبلعية هعهقة هف أجل تثهيف الهشكمة كضب

الشخصية هع خبراء كهختصيف في هجاؿ االىتقاء، ككذا تـ تصهيـ استبياف كجً لمعديد هف الهدربيف عمى اختبلؼ هستكياتٍـ، 
ف ىحك كتـ تحميل ىتائج الدراسة االستطبلعية التي ىتج عىٍا الغياب الشبً تاـ الستخداـ األسس العمهية في تكجيً البلعبي

، كفي خطكة التي خصت الدراسة األساسية لمبحث قاـ الباحث بتصهيـ بطارية اختبارات لعهمية التكجيً  هىصب الٍجـك
ـ صفات الهٍاجـ لكرة  ل االختصاص في هيداف كرة القدـ هف هدربيف كهككىيف فدرالييف شهمت ٌذي األخيرة ٌأ بالتىسيق هع ٌأ

راف ك الالعب هٍاجـ هف عشرة فرؽ يىتهكف إلى  60ة قكاهٍا القدـ الحديثة، كقد تـ تطبيقٍا عمى عيى رابطتيف الجٍكيتيف ٌك
الفسيكلكجية ك الهٍارية -سعيدة  كبعد الهعالجة اإلحصائية تـ تحديد هستكيات هعيارية لهختمف الجكاىب الهكرفكلكجية ك البدىية

تج الباحث أّف عهمية التكجيً الهستخدهة كاىت أسفرت عف هستكػ هتكسط في أغمب الىتائج الخاّصة بالهٍاجهيف، حيث استى
ذاتية كعشكائية دكف هراعاة هتطمبات الهىصب ك إضافة إلى ذلؾ تـ استخداـ البطارية اختبارات قد طبقت سابقًا عمى العبي 

ٍـ سىة، ك قاـ الباحث بتحديد الهٍاجهيف ذك الهستكػ الجيد هف عيىة الدراسة حيث طبقت عمي 17الهىتخب الكطىي تحت 
البطارية كتـ دراسة الفركؽ بيف العيىتيف، أسفرت الىتائج  عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أغمب الىتائج ها يدؿ عمى 
الفرؽ في الهستكػ كذلؾ راجع إلى عهمية التككيف كالهتابعة التي تحضا بٍا فرؽ الىخبة بالهقارىة هع فرؽ الٍكاة. ككخبلصة 

جات كالتكصيات أشار فيٍا الباحث إلى ضركرة التطبيق العمهي الهيداىي السميـ أثىاء عهمية ىتجت عىٍا جهمة هف االستىتا
االىتقاء كالتكجيً الخاّصة بالبلعبيف عمى اختبلؼ هستكياتٍـ كفئاتٍـ العهرية كذلؾ هف أجل الكصكؿ إلى أعمى هستكيات 

 االىجاز.

 

 

 

  .الهٍاجهيف –التكجيً  -هعايير الكممات الدالة :

 

 



 

 

Summary of the study: 

 

The researchaims to identifysome of the scientificguidingcriteria for footballattackersunder the 

age of 17 , for some of the westAlgerian clubs, where the researcher made a 

deepexploratorystudy  for evaluating the problem and adjusting the research variables through a 

series of personal interviews with experts and specialists in the area of selection, as well as the 

questionnairewhichwasdesigned tomany of the trainersat all differentlevels,also the results of 

the exploratorystudywereanalyzed, whichresulted in the lackof usingthe scientific bases to 

direct players to the attack position, and in a movementthatsums up the study of 

researchfundamental, the researcherdesigned tests of  the batteryfor the orientation process in 

coordination withSpecialists in footballsuch as : coaches and the trainers of the 

federalfield .This latterincluded the most importantfeatures of the attacker in   modern 

football ,and itwasapplied to a sample of 60 attackingplayersfromten teams belonging to 

tworegional associations «  Oran and Saida » after the statisticaltreatment, the standard 

levelswereidentified  for differentmorphological ,physical-physiological and skill 

aspects whichled to an averagelevelin mostresults of the attackers, where the 

researcherconcludedthat the orientationprocessusedwas subjective and 

randomwithoutconsidering the requirements of the post and in addition that the battery tests 

usedpreviouslyapplied to «  The national team » playersunder the age of 17 ; and the 

researcheridentified theattackerswith a goodlevelfrom the studysample, where the battery tests 

applied on them ,and hestudied the differencesbetween the twosamples .The results show 

thatthereis a differencewhichisstatisticallysignificant in mostresultswhichmeans the difference 

in level andthat’sbecause of the configuration and the process of monitoring whichispromoted 

by elite teams compared to amateur teams.  

As a conclusion,whichled to a number of findingsand recommendationsthat the researcher on 

the need for proper application of the scientificfieldwhenselecting and guidingplayersat all 

differentlevels and age groups of the process to achieve the highestlevels of performance. 
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Résumé de l'étude: 

 

La recherche vise à identifier certains critères scientifiques pour les attaquants de football U 17, 

pour certains clubs de l'ouest algérien, le chercheur a fait une étude exploratoire approfondie 

pour évaluer le problème et ajuster les variables de recherche à travers un entretiens avec des 

experts et des spécialistes dans la zone de sélection, ainsi que le questionnaire qui a été conçu 

pour beaucoup de formateurs à tous les différents niveaux, aussi les résultats de l'étude 

exploratoire ont été analysés, ce qui il’ya un manque d'utilisation des bases scientifiques Pour 

diriger les joueurs vers l'attaque, et dans un mouvement qui résume l'étude de la recherche 

fondamentale, le chercheur a conçu des tests de la batterie pour le processus d'orientation en 

coordination avec des spécialistes du football tels que: entraîneurs du champ fédéral. Ce dernier 

a inclus les caractéristiques les plus importantes de l'attaquant dans le football moderne, et il a 

été appliqué à un échantillon de 60 attaquants Après les traitements statistiques, les niveaux 

standard ont été identifiés pour différents aspects morphologiques, physique-physiologiques et 

techniques qui ont conduit à un niveau moyen dans la plupart des résultats, le chercheur a 

conclu que le processus d'orientation utilisé était subjectif et aléatoire sans tenir compte des 

exigences de la poste et que les tests de batterie utilisés précédemment s'appliquaient aux 

joueurs de «l'équipe nationale» u 17; et le chercheur a identifié les attaquants avec un bon 

niveau de l'échantillon de l'étude, où les tests de batterie appliqués sur eux, et il a étudié les 

différences entre les deux échantillons. Les résultats montrent qu'il y a une différence 

significative dans la plupart des résultats. la différence de niveau et cela à cause de la 

configuration et du processus de surveillance qui est promu par les équipes élites par rapport 

aux équipes amateurs. 

En conclusion, un certain nombre de conclusions et de recommandations ont été soulignées par 

le chercheur sur la nécessité d'appliquer correctement le domaine scientifique lors du choix et 

de l'orientation des joueurs à tous les niveaux et groupes d'âge afin d'atteindre les plus hauts 

niveaux de performance. 

 

 

 

Mots clés: les normes -l'orientation - attaquants -  

 

 



 

 

 
 

 ممخص الدراسة:  
 

إلى تحديد بعض هعايير  اسةتٍدؼ الدر           
سىة  17التكجيً العمهية لدػ هٍاجهيف كرة القدـ تحت 

راف  لهختمف الىكادؼ الىاشطة عمى هستكػ رابطتي ٌك
ـ  كسعيدة، كذلؾ باقتراح بطارية اختبارات تشهل ٌأ
خصائص كصفات البلعب الهٍاجـ الهكرفكلكجية ك 

ائج تـ الفسيكلكجية ك الهٍارية، كبعد هعالجة الىت-البدىية
كضع هستكيات هعيارية كاىت في الهستكػ الهتكسط في 
أغمب االختبارات الهيداىية ٌذا ها يؤكد عمى أّف عاهل 
الذاتية كالعشكائية ال يزاؿ يجكب هياديف كرة القدـ 
الجزائرية، كهف أجل تأكيد كاضافة لهكضكع البحث تـ 

هٍاجهيف عيىة البحث  دراسة الفركؽ في الهستكػ بيف
تكػ الجيد كالهىتخب الكطىي كالذؼ كاىت لصالح ذك الهس

الىخبة الكطىية، كخمص الباحث أّف عهمية التكجيً تقـك 
عمى أسس عمهية كهتابعة كهراقبة لهختمف العهميات 

 .لتطكير هستكػ كرة القدـ الجزائرية
  
 

 الطالب الباحث : بومدين قادة
 معهد الرتبية البدنية والرايضية

-مستغاًل  –بن ابديس جامعة عبد احلميد ا   
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