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 أىدي عممي المتواضع ىذ إلى ثمرة جيدي ، إلى من ضحَّت من أجل تعميمي

الكريم""أمي الحنون"، إلى من كان لي منبع لمثقة والصبر" أبي   

 حفظيما اهلل وأطال في عمرىما

لى جميع أفراد العائمة من كبيرىا إلى صغيرىا  إلى كل اخوتي وأخواتي وا 

 إلى أستاذنا الدكتور "حجار محمد " الذي أشرف عمى مذكرتنا و تعب معنا

 إلى جميع األصدقاء وزمالء الدراسة وخصوصا:

 ابوبكر الصديق، عواد، ماحي، أمين، مختار، عيموش

لى اخوتي: سميمان، عابد، محمد، حبيبإ  

لى كل من عممني حرفا، ولقنني درسا، و أعطاني نصحا  وا 
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 إلى كل من تقع عيناه عمى ىذا البحث
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أعمالنا قبوال حسنا وأن تجعل فيك رجاؤنا وعميك معتمدا.أن تقبل   
أىدي مشاعري إلى من غمرتني بالحب والعطف والدتي...                          

رقيقة المشاعر كالمالك رائعة الصورة كالحوريات، طيبة القمب أنت                  
..والدتي العزيزة.ال سواك سأعزف أغنية حبك وال ينتيي عزفيا حتى الممات.  

إلى من رعاني طفال صغيرا... وشجعني راشدا وكبيرا...تعجز ذاكرتي أن تجد لو إلى 
 الجميل والدي الكريم الحميم رحمو اهلل وأسكنو فسيح جنانو...أبي العزيز

 ورزقني اهلل برىما... وصحبتيما... ورد من جميل عطائيما

 إلى كل أخواتي وعائمة يسعد براىيم
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لى من وسعتيم ذاكرتي ولم تتسعيم مذكرتي  وا 



 

 

 

 شكر وتقدٌر
نحمد هللا سبحانه وتعالى ونشكره على نعمته علٌنا ومنحه إٌانا الصبر 

وعمالا بقول سٌدنا  العمل المتواضع، وسعة البال حتى تمكنا من إنجاز هذا

 رسول هللا محمد صلى هللا علٌه وسلم 

 "من لم ٌشكر الناس لم ٌشكر هللا"

تقدم بجزٌل الشكر وخالص التقدٌر نأن  هذا إال ناتصفح بحثنحمنوناٌسعنال 

بإثراء هذا العمل وعلى رأسهم األستاذ  بالجمٌل لكل من ساهم وعرفانا

ٌبخل علً بتوجٌهاته القٌمة كما  *الذي لممحمدحجار المشرف الدكتور  *

 الذٌن سهلوا علٌنا العمل المٌدانً مدربًشكر ن

كل من تصمٌم االختبار وشكر أصدقاء العمل الذٌن ساعدونً فً إجراء ن

كان له الفضل فً إنجاز المذكرة بفكرة موحٌة وكلمة محفزة ومشاعر 

 .دافعة إلى سبٌل العلم والعمل

 



 

 ملخص البحث
تهدف الدراسة الى تصمٌم اختبار لقٌاس دقة التمرٌر عند الناشئٌن فً اندٌة كرة القدم 

حل تصمٌم رامبنً على األسس العلمٌة السلٌمة ووفقا لمبادئ ومالجزائرٌة 

ٌتمتع بأسس علمٌة   صممت، وعلى هذا األساس افترضنا أن االختبار المااالختبار

وتحدٌد مستوٌات معٌارٌة ٌمكن االعتماد  والموضوعٌة، ات، سلٌمة من الصدق والثب

عند الناشئٌن وللتحقق منه استخدمنا المنهج  دقة التمرٌرعلٌها فً قٌاس مستوى 

طٌن ضمن االندٌة الوصفً  ، حٌث تمثلت عٌنة البحث فً ناشئً كرة القدم الناش

 91الجزائرٌة الهاوٌة قدر عددهم ب  العبا ٌمثلون الفئات العمرٌة الثالثة اقل من 

البٌانات سنة، تم اختٌارهم بطرٌقة قصدٌة، ولجمع  91سنة، اقل من  91سنة، اقل من 

استخدمنا أداة تمثلت فً اختبار مصمم بإتاعنا الخطوات العلمٌة المتبعة فً تصمٌم 

ت المهارٌة فً األلعاب ، وبعد جمع البٌانات الخام ومعالجتها إحصائٌا راوبناء االختبا

عٌارٌة تم الخروج بمجموعة من النتائج كان أهمها أن االختبار بتحدٌد المستوٌات الم

المصمم ٌتمتع بدرجات عالٌة من الصدق والثبات والموضوعٌة ووضع مستوٌات 

معٌارٌة ٌمكن االعتماد لٌها فً تصنٌف الالعبٌن وعلٌه أوصٌنا باعتماد االختبار  

 دقة التمرٌرفً قٌاس  هالمصمم والوثوق بنتائج

 الناشئٌن - دقة التمرٌر  -تصمٌم االختبار  -:  القٌاس تاحٌةالمفالكلمات 

 

 

 



 

Résumé de la recherche 

Cette étude repose sur des bases scientifiques solides et 

sur la base des principes et des étapes de la conception 

des tests, nous avons donc supposé que le test conçu 

reposait sur des bases scientifiques solides d'honnêteté, de 

cohérence, d'objectivité et de détermination des niveaux.  

Nous avons utilisé l'approche descriptive: l'échantillon de 

recherche sur les joueurs de football actifs dans les clubs 

algériens comptait jusqu'à 754 joueurs représentant les 

trois groupes d'âge de moins de 19 ans.17 ans et moins de 

15 ans, Pour collecter les données, nous avons utilisé un 

outil consistant à: Un test conçu pour suivre les étapes 

scientifiques de la conception et de la construction des tests 

techniques dans les jeux. Après la collecte des données 

brutes et leur traitement statistique en définissant les 

niveaux standard, un ensemble de résultats a été conclu, le 

plus important étant que le test de conception a une grande 

honnêteté, cohérence,  Il est possible de s’appuyer sur la 

classification des joueurs et de recommander l’adoption du 

test conçu et des résultats fiables pour mesurer la précision 

du défilement. 

Mots-clés: mesure - conception de test - précision du 

défilement – bourgeonnement 

 

 

 



 

Summary of the research 

This study is based on sound science and based on the 

principles and steps of the test design, so we assumed that 

the test was based on a solid scientific foundation of 

honesty, consistency, objectivity and levels determination.  

We used the descriptive approach: the research sample of 

active football players in Algerian clubs had up to 754 

players representing the three age groups under 19 years 

old.  17 and under 15 years, To collect the data, we used a 

tool consisting of: A test designed to follow the scientific 

steps of the design and construction of the technical tests in 

the games.  After collecting the raw data and their statistical 

processing by defining the standard levels, a set of results 

has been concluded, the most important being that the 

design test has great honesty, consistency, It is possible to 

rely on the classification  players and recommend adoption 

of the test designed and reliable results to measure the 

accuracy of scrolling. 

Keywords: measurement - test design - scrolling accuracy – 

budding 
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 :تمهيد

لكل نشاط رٌاضً متطلبات جسمانٌة خاصة, ٌلزم توافرها فً من ٌستهدؾ إحراز 

والتكوٌن لجسم الشخص , اط, كما ان الحجم والشكل والبناءالمٌدالٌات فً أي نش

ً, اي ان الرٌاضً محدد لإلنجازوالتفوق الرٌاضالرٌاضً تمثل العوامل الحاسمة 

, اذ ان المحددات الوراثٌة وؼٌرها من العوامل البٌولوجٌة تلعب دورا بنمط جسمه

حاسما فً تطور الفرد, و هناك إمكانٌة إلٌجاد تمثٌل ما لهذه المحددات والعوامل من 

  نً.سات القائمة على البنٌان الجسماخالل مجموعة من القٌا

لعاملٌن فً المجال الرٌاضً والتدرٌبً خاصة اإللمام باألسالٌب الفنٌة فعلى ا

إلجراءات  القٌاسات المطلوبة لتقوٌم نمط الجسم, وكذا شروط القٌاس الصحٌحة, 

 .وذلك الفهم الصحٌح لبعض القٌاسات األنتروبومترٌة

 :مفهوم القياسات األنتروبومترية -1

القٌاسات األنثروبومترٌة بأنها العلم الذي اتفق كل من ما تٌوس وفوكس على تعرٌؾ 

ٌقٌس الجسم اإلنسانً وأجازئه, وهً أٌضا فرع من فروع علم وصؾ اإلنسان 

)حسانٌن,  .وٌتضمن قٌاسات األطوال والمحٌطات المختلفة وؼٌرها من القٌاسات

 (19, صفحة 1996

دراسة مقاٌٌس جسم اإلنسان وهنا ٌشمل قٌاس الطول كما عرفها بعض العلماء بانها 

 .والــوزن والحجم والمحٌط للجسم ككل وألجزاء الجسم المختلفة

شٌر مصدر أخر على إن القٌاسات الجسمٌة عبارة عن وسائل قٌاس موضوعٌة وت

 .تستخدم لقٌاس تركٌب الجسم والتؽٌرات التً تحدث للعضالت نتٌجة لألداء الرٌاضً

 (98, صفحة 1996)البٌك, 

العلم الذي ٌبحث فً القٌاس  اانهومنه ٌمكننا تعرٌؾ القٌاسات االنتروبومترٌة على 

 .الخاص بحجم الجسم البشري وشكله وأجزائه المختلفة

 :تطور القياسات االنتروبومترية -2

قدٌمة العهد, ففً القدم تمت قٌاسات الجسمٌة أهمٌة كبٌرة ذات مرجعٌة تارٌخٌة لل 

جزء بطرٌقة  48اإلشارة الى انه فً الهند كانوا ٌقسمون الرجال الى 

قطاعا  19(,  وفً مصر القدٌمة فً عصر الفراعنة قسموا الجسم الى smithسمٌث)

لبنٌة  ارسً, ٌستعمل فٌه األصبع األوسط نظمتساوٌا, مع ذكر أن القطاع هو معٌار قٌا
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ذلك الوقت, وفً فترة الحضارة اإلؼرٌقٌة القدٌمة, بذلت العدٌد  األجسام الضخمة فً

تمٌن بالقٌاس ت بؽٌة التوصل إلى وحدة قٌاس لد  القائمٌن و المهمن المحاوال

عوبة تحدٌد النمط األمثل ذا لصهء الجسم, وسمً إلى التأكد من صحة تناسب أجزاالج

فً مواصفاته من اجسام  تربون النمط األمثل فً ذلك الذي ٌقللجسم حٌث كانوا ٌشبه

ء ازتتناسب و أجنموذجا لمعرفة المقاٌٌس التً   20االلهة, فاستخدموا لهذا الؽرض 

لوضع  الرمح, محاولة منه الجسم البشري كما اعد بولٌكمٌس نموذج خاص برمً

 .سنة 100كثر من ألذا التصمٌم نموذجا مثالٌا اء الجسم فضل هزأفضل تناسق ألج

ام جوشوار بتوجٌه االنتاج الى ضرورة االهتمام بالفروق الفردٌة ق 1770فً عام  -

ى ات التً تظهر علرفً مقاٌٌس الجسم من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ و التؽٌ

 ة النمو.حلالقٌاسات العظمٌة خالل مر

ى حٌاة رجل المتوسط و العوامل المؤثرة علٌت قٌاسات اللتكوبت حدد 1830فً عام  -

 اإلنسان.

 حٌث تضمنت قٌاساته  ظهرت اهمٌة البحث الذي قام به هٌتشكون 1861 فً عام - 

  .ةى العقلقوة عضالت الذارع بالشد علالسن, الوزن, محٌط الصدر, العضد, الساعد, 

و ها عدة بحوث خاصة بالطول, و كان أول من ابتكرهرت ظه 1890فً عام  -

ارتل فً الدانمارك , كً لتون , همجموعة من الباحثٌن نذكر منهم جا ثم تبعه  ستكت

 .ر فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةفً السوٌد, جرٌسمٌر فً ألمانٌا, و جودا

دارسة حول نمو جسم   –سبرٌدج فٌلد  –اجر  هاستنج فً  1902فً عام  -

ة إلى نسب مئوٌة لكل شًء وحدة فً مقسم سنة ووضع نتائجه 21الى  5 اإلنسان من

ن للشخص العادي أن ٌدرك مد  اختالفه عن القٌاسات صورة مبسطة بحٌث ٌمك

 الموضوعة.

ى نمط الجسم ً استخدام معادلة جدٌدة للتعرؾ علف 1920كما نجح شٌلدون عام  -

 .هً )نمط الجسم = الطول /الوزن(بداللة الطول و الوزن و

حٌث أخذ أبعاده الحقٌقٌة حٌث أصبحت  تمام بالقٌاس األنثروبومتريها بدأ االهبعد

الجامعات تبدي اهتماما كبٌرا فً اجزاء الدارسات المعمقة فً هذا حٌث لم ٌعد معدل 

الطول و الوزن وحده ٌعبر عن قٌاس الجسم البشري فقط بل تضمنت قٌاسات الصدر, 

نمو الفخذٌن وهً بذلك تأخذ بعٌن االعتبار البناء الجسمً فً التوصل إلى التقوٌم 

الطفل و نظار لمعٌوب التً تتصؾ الجداول النموذجٌة للطول و الوزن فً المراحل 
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العمرٌة المختلفة فقد نجح واتزل  وجرٌد فً دارستهما الشهٌرة فً استخدام أسلوب 

 )والتوزٌع., .تتبع نمو الطفل  بعد عام فً تفسٌر النمو فً ضوء النمو الجسمانً

 (125, صفحة 2008

 القياسات األنثروبومترية وأهميتها في كرة القدم: -3

القٌاسات الجسمٌة من األمور المهمة التً ٌجب  إن البناء الجسمً والذي بضمه

ماراعاتها لتحقٌق أداء جٌد فً معظم الفعالٌات الرٌاضٌة ومن ضمنها كرة القدم التً 

تزخر بالعدٌد من المهارات المختلفة سواء كانت بالكرة أو بدونها, حٌث إن توفر 

هذا النشاط مهارة  البناء الجسمً المناسب الذي تطلبه أداء هذه اللعبة ٌكسب ممارسً

أكثر فً األداء المهاري الجٌد, وان البناء الجسمً والقٌاسات الجسمٌة لالعبً كرة 

القدم إذا ما تالزمت مع ممارسة مكثفة لألداء المهاري فإنها تعتبر األساس فً التفوق 

واإلبداع الرٌاضً. ولعبة كرة القدم تتأثر بمجموعة من المتؽٌارت التً بدورها 

فعالٌة وأداء الالعب, وتعد القٌاسات الجسمٌة من أكثر العوامل المؤثرة على تؤثرعلى 

 األداء فً كرة القدم, حٌث تحدد مد  فعالٌة وكفاءة األداء النهائً لالعب .

ففً المجال الرٌاضً ترتبط القٌاسات األنثروبومترٌة لالعبٌن بطبٌعة األنشطة 

المبتدئٌن والناشئٌن فً األلعاب المختلفة الرٌاضٌة التً ٌمارسونها, ومن خالل تمٌز 

ببعض القٌاسات األنثروبومترٌة باإلضافة إلى بعض جوانب التقوٌم األخر , تمكن 

الحصول على بعض المؤشرات للتنبؤ بإمكانٌة الناشئ فً تحقٌق مستوٌات رٌاضة 

 معٌنة, كما أن نتائج الدارسات العلمٌة تشٌر إلى وجود عالقة ارتباطٌه بٌن بعض

القٌاسات األنثروبومترٌة وعناصر اللٌاقة البدنٌة المختلفة, كارتباط القوة العضلٌة 

طوة الجري ومسافة الوثب العالً بمساحة المقطع العرضً للعضلة, وارتباط اتساع خ

 ء الطرؾ السفلً للجسم...الخ. ازبطول أج

الوزن, كما فقد أثبتت بعض البحوث أن هناك عالقة طردٌه بٌن قوة القبضة والطول و

ً أثبت كورتن  أن الرٌاضٌٌن فً بعض األلعاب ٌتمٌزون عن أقارنهم العادٌٌن ف

ول الجذع وعرض الكتفٌن وضٌق الحوض. ..من هذا العدٌد من المقاٌٌس الجسمٌة كط

مسابقات المختلفة سٌقدم عونا المنطلق فإن السعً لمعرفة السمات البدنٌة لأللعاب وال

العناصر الصالحة التً ٌمكن أن تستثمر فٌها جهودهم, للمدرب فً اختٌار  اركبٌ

 وبذلك ٌتحقق االقتصاد فً الجهد والوقت والمال. وعلى المدرب أن ٌكون ملما

الجسمٌة ألهمٌتها الكبٌرة فً انتقاء الخامات من المواهب والصالحٌن  بالقٌاسات

األهمٌة بمكان فً واإلعداد حتى ٌصلوا إلى النجاح فً المنافسات العلٌا, كما أنها من 
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مج والمناهج التدرٌبٌة بما ارقة التً ٌمكن فً ضوئها تصمٌم البتوفٌر البٌانات الدقٌ

 (69, صفحة 2004)رضوان,  .الالعبٌن وامكانٌاتهم ٌتناسب مع حالة

مما جاء آنفا ٌمكن تلخٌص أهمٌة القٌاسات الجسمٌة فً من خالل ما جاء به كل من   

ٌتفوق على الفرد الؽٌر  الالئق تشرٌحٌا ( بقولهما ان الفرد1971)مورن هاوس ومٌلر

, صفحة 1996)ابراهٌم,  .الئق تشرٌحٌا فً حالة تساوي جمٌع العوامل االخر 

26) 

وٌر  الطالبان أن للقٌاسات األنثروبومترٌة )الجسمٌة ( دور بالػ األهمٌة فً التفوق 

والتمٌز فً مختلؾ األنشطة الرٌاضٌة, خاصة العبً كرة القدم الذٌن ٌستلزمهم توفر 

 .عددا من القٌاسات األنثروبومترٌة لٌصل إلى مستو  اإلنجاز والتمٌز عن أقارنهم

 :االنتروبومترياهداف القياس  -4

التعرؾ على معدالت النمو الجسمً لفئات العمر المختلفة, ومد  تأثر هذه * 

 .عدالت بالعوامل البٌئٌة المختلفةالم

 .اكتشاؾ النسب الجسمٌة لشارئح العمر المختلفة* 

التحقق من تأثٌر بعض العوامل على بنٌان و تركٌب الجسم مثل : الحٌاة المدرسٌة, * 

 .لعملنوع و طبٌعة ا

التعرؾ على تأثٌر الممارسة الرٌاضٌة و األسالٌب المختلفة للتدرٌب الرٌاضً *  

 (120, صفحة 2015)الفرطوسً,  .على  بنٌان و تركٌب الجسم

  :االنتروبومترياس أسس إجراء القي -5

  : تتمثل بما ٌأتًحدد بعض الشروط بإجراء القٌاسات الجسمٌة والتً   

 . اختٌار األسس التً لها قواعد ثابتة فً عملٌة القٌاس -1

 . توحٌد أوضاع القٌاس لألفراد -2

 . التحدٌد الدقٌق للنقط التشرٌحٌة بجسم اإلنسان -3

 . التأكد من دقة المقاٌٌس واألدوات المستعملة فً القٌاس -4

 .معالجة البٌاناتاستعمال الطرائق اإلحصائٌة المناسبة عند  -5
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  :أنواع القياسات األنثروبومترية -6

وجد القٌاسات الجسمٌة المعتمدة  العدٌد من المصادر والمراجع المتخصصة تبٌن

 :ٌمكن وضعها فً خمس مجموعات رئٌسةوالمتكررة فً المجال الرٌاضً 

 وٌستخدام المٌزان فً ذلك :قياس وزن الجسم -6-1

 

 يقوم بعملية قياس الوزن( يمثل شخص 11رقم)الشكل 

 قياس اطوال الجسم: -6-2

ع, , طول الذراوٌتضمن طول الجسم الكلً من الوقوؾ, طول الجذع من الجلوس

طول العضد, طول الساعد, طول الكؾ, طول الساعد مع الكؾ, طول الطرؾ 

 .وٌستخدم جهاز االنتروبومتر , طول القدم.السفلً, طول الفخذ, طول الساق

 

 الذي يستخدم في قياس االطوال االنتروبومتر( يمثل جهاز 12الشكل رقم)
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 ( يمثل شخص يقوم بعملية قياس طوله13الشكل رقم)

 :محيطات الجسم قياس -6-3

 –) الشهٌق  وٌتضمن محٌط الرقبة, محٌط الرأس, محٌط الكتفٌن, محٌط الصدر 

الفخذ, محٌط الركبة, الزفٌر (, محٌط الوسط, محٌط البطن, محٌط الورك, محٌط 

مد (, محٌط الساعد, محٌط  –) ثنً  محٌط الساق, محٌط رسػ القدم, محٌط العضد

 وٌستخدم الشرٌط المتري لقٌاس مختلؾ محٌطات الجسم. رسػ الٌد

 

 

 

 (: يمثل الشريط المتري الذي يستعمل في قياس محيطات الجسم14الشكل )
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 قياس محيط الصدر(: يمثل شخص يقوم بعملية 15الشكل رقم )

 (: يمثل اماكن قياس محيطات الجسم16الشكل رقم )

 :االتساعات ) العروض (قياس  -6-4

, الركبة, رسػ القدم, المرفق الحوض, الفخذٌن, ,وٌتضمن اتساع  الرأس, الكتفٌن 

 رسػ الٌد( . وٌستخدم المدور الكبٌر و المدور الصؽٌر لقٌاس االتساعات

 

 

 المدرو الكبير الصغير الذان يستعمالن في قياس االتساعات( يمثل 17الشكل رقم)



القياسات االنثروبومرية                                                الفصل االول   

 

- 17 - 
 

 

 (: يمثل المناطق التي تتم فيها قياس االعراض18الشكل رقم)

 

 (: يمثل شخص يقوم بعملية قياس عرض الركبة19الشكل رقم)

 قياس سمك الذهن: -6-5

 أسفل عظم اللوح, عند الخط األوسط لإلبط, عند الصدر, أعلى المرفق, وٌتضمن 

, لعضلة ذات الثالث الرؤوس العضدٌة, عند اعند منتصؾ الفخذ, أعلى عظم الركبة

, أعلى الساعد من الخلؾ, وٌتم استخدام جهاز العضدٌةعند العضلة ذات الرأسٌن 

 .هاربندن كالٌبر لقٌاس سمك ثناٌا الجلد
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 (: يمثل جهاز هاربندن كاليبر الذي يستعمل في قياس سمك الذهن11الشكل رقم)

 

 (: يمثل اماكن قياس سمك الذهن وكيفية القيام بذلك11الشكل رقم)

 الناجح : شروط القياس االنثروبومتري -7

 أوال" : لكً ٌحقق قٌاس الدقة المطلوبة منه ٌجب أن تراعً النقاط آالتٌة :

         إن ٌتم القٌاس والمختبر عار تماما" اآلمن ماٌو ؼٌر سمٌك . –أ

  بالقٌاس واألجهزة المستخدمة وكذلك ظروؾ القٌاس .توحٌد القائمٌن  –ب

 معاٌرة األجهزة المستخدمة فً القٌاس للتأكد من صالحٌتها . –ج 

إذا كانت القٌاسات تجري على إناث بالؽات ٌجب التأكد من أنهن ال ٌمرن بفترة  الدورة 

 سات علٌهن ان مؽلق إلجراء القٌاالشهرٌة فً أثناء إجراء القٌاسات كما ٌجب تخصٌص مك
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 تسجٌل القٌاسات فً بطاقة التسجٌل بدقة , على وفق التعلٌمات الموضوعة . -هـ 

 ثانٌا" : إلجراء قٌاسات انثروبومترٌة : 

 ٌلزم أن ٌكون القائمون بعملٌة القٌاس على إلمام تام بما ٌلً :

 النقاط التشرٌحٌة المحددة الماكن القٌاس وكما ٌلً : –أ 

 جمجمة .أعلى نقطة فً ال – 1

 الحافة الوحشٌة للنتوء االخرومً . – 2

 الحافة الوحشٌة للرأس السفلً لعظم العضد . – 3

 النتوء االبري لعظم الكعبرة .– 4

 النتوء ألمرفقً . – 5

 النتوء االبري لعظم الزند. - 6

 منتصؾ عظمة القص. – 7

 الحافة الوحشٌة للعظم الحر قفً . - 8

 مفصل االرتفاق العانً . – 9

 المدور الكبٌر للرأس العلٌا لعظم الفخذ  –10

 الحافة الوحشٌة لمنتصؾ مفصل الركبة . -11

 البروز اإلنسً للكعب. -12

 البروز الوحشً للكعب . -13

 أوضاع المختبر فً أثناء القٌاس . –ب 

 طرق استخدام أجهزة القٌاس . –ج 

 (135, صفحة 1998)حسنٌن,  شروط القٌاس الفنٌة والتنظٌمٌة وتطبٌقها بدقة –د 
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 :خالصة

تحتل القٌاسات الجسمٌة فً الوقت الحاضر مكانا باراز فً الحٌاة العملٌة المختلفة, 

حٌث تمدنا بمفاىٌم و أسس معٌنة تتٌح الفرصة لدارسة العالقة بٌن شكل الجسم واألداء 

هً من المتطلبات التً توصل الرٌاضً إلى البدنً الذي ٌقوم بو فالقٌاسات الجسمٌة 

حالة تساوي جمٌع العوامل األخر   من اللٌاقة البدنٌة حٌث أنه فً المستو  العالً

 ى الفرد ؼٌار لالئق تشرٌحٌا.لفإن الفرد الالئق تشرٌحٌا ٌتفوق ع



البدني الفصل الثاني                                                                   االعداد  

 

- 22 - 
 

 تمهيد:

إن التحضٌر البدنً عند العبً كرة القدم احد العناصر الرئٌسٌة الموجهة نحو تطوٌر 

خالل  عناصر اللٌاقة البدنٌة ورفع كفاءة أعضاء وأجهزة الجسم الوظٌفٌة وتكامل أداؤها من

فٌجب على العب كرة القدم أن ٌكتسب تحضٌر بدنً جٌد التمرٌنات العامة والخاصة،

لتحقٌق هدفه وتحسٌن نتائجه أثناء المنافسات ، فٌجب على المدرب اإلهتمام بها من أجل 

 .الوصول إلى أحسن مستوى فً األداء و النتٌجة

 :لمحة عن التحضير البدني -1

رقة و نظرٌاته و اغراضه، خالل المرحلة الزمنٌة الطوٌلة ظهر مفهوم االعداد البدنً وط

وفقا لتطور المجتمعات البشرٌة، لقد داب االنسان حتى عصرنا هذا على االعتناء بجسمه 

 .وتدرٌبه وتقوٌة اجهزته المختلفة واستخدام وسائل وطرق مختلفة

لى ان المجتمعات فعل الرغم من قلة المعلومات عن االنسان القدٌم، اال ان هناك اتفاق ع

لى لم تكن بحاجة الى فترة زمنٌة لمزاولة نشاطه، وفعالٌاته الحركٌة المختلفة او واال

 التدرٌب علٌها.

البشرٌة فً سلم التطور الحركً، وتعاقب االجٌال لفترة طوٌلة بمرور المجتمعات و 

الحضارات القدٌمة ازدادت الحاجة الى مزاولة العاب وفعالٌات حركٌة مختلفة، حٌث اهتمت 

بالرٌاضة، فما اكتشف فً مقابر بنً حسن ومقابر وادي الحلو، و المعبد بجوار بغداد 

وحضارة مابٌن الرافدٌن لدلٌل واضح على العناٌة الكبٌرة بالكثٌر من الفعالٌات البدنٌة التً 

 تشبه الى حد كبٌر ما ٌمارسه الفرد من العاب وفعالٌات رٌاضٌة فً عصرنا الحاضر.

خالل العصر الحدٌث شهد العالم تطور فً مختلف المٌادٌن الصناعٌة، االقتصادٌة، 

و االلعاب الرٌاضٌة اٌجابا،  وظهر  فعالٌاتالاالجتماعٌة، العلمٌة والتقنٌة مما انعكس على 

الكثٌر من الباحثٌن الرٌاضٌٌن فً شتى دول العالم اسهموا فً تقدٌم علوم التربٌة الرٌاضٌة 

ٌز الوجود الطرق والنظرٌات العلمٌة الحدٌثة المستقاة من مختلف العلوم وظهرت الى ح

 (61، صفحة 6991)البساطى، الطبٌعٌة و االجتماعٌة.

 :تعريف االعداد البدني -2

ٌقصد بها كل االجراءات و التمرٌنات المخططة التً ٌضعها المدرب، وٌتدرب علٌها 

لٌصل الى قمة لٌاقته البدنٌة، وبدونها ال ٌستطٌع العب كرة القدم ان ٌقوم باالداء الالعب 

عداد البدنً الى تطوٌر نه وفقا لمقتضٌات اللعبة، وٌهدف االالمهاري و الخططً المطلوب م

 (65، صفحة 1006)عبدة، الصفات البدنٌة من تحمل وقوة وسرعة ورشاقة ومرونة.
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كما ٌقصد باإلعداد البدنً كل العملٌات الموجهة لتحسٌن قدرات البدنٌة العام والخاصة، 

ورفع كافة أجهزة الجسم الوظٌفٌة، وتكامل أدائها، وتؤدي تدرٌبات اإلعداد البدنً على مدار 

السنة بكاملها، حٌث تدخل ضمن محتوٌات البرامج التدرٌبٌة بشكل أساسً من خالل 

 (10، صفحة 6996)اسماعٌل ط.، .درٌبوحدات الت

نفً محمود مختار (اإلعداد البدنً أنه كل اإلجراءات والتمارٌن الم ططة التً حوٌعرف )

ٌضعها المدرب، وٌتدرب علٌها الالعب لٌصل إلى اللٌاقة البدنٌة، والتً من دونها ال 

لمهاري والخططً المطلوب منه وقتا لمتطلبات ٌستطٌع العب كرة القدم باألداء ا

فاألداء المهاري والخططً ٌعتمد إلى حد كبٌر على مدى كفاءة الالعب بدنٌا، إذ أنه .اللعبة

مهما بلغت مهارة الالعب وإجادته لخطط اللعب فإنه لن ٌستطٌع تنفٌذها فً لمباراة إال من 

 (11، صفحة 6991)مختار، .خالل لٌاقة بدنٌة عالٌة

و مما تقدم نستنتج انه ٌستطٌع الالعب ان ٌشارك فً المباراة باٌجابٌة وفعالٌة وجب علٌه 

ان ٌكون ٌتمتع بكفائة بدنٌة، لذا ٌجب على المدرب ان بنمً الالعب الصفات البدنٌة 

 قة ومرونة. االساسٌة الخاصة بكرة القدم من تحمل و سرعة و قوة و رشا

 :التحضير البدني في كرة القدم -3

ٌهدف التحضٌر البدنً فً كرة القدم الى اعداد الالعب بدنٌا ووظٌفٌا ونفسٌا بما ٌتشابه مع 

مواقف االعداد المتشابهة فً نشاط كرة القدم والوصول به الى حالة التدرٌب المثلى عن 

التنافسً والعمل على تطوٌرها الى اقصى طرٌق تنمٌة القدرات البدنٌة الضرورٌة لالداء 

حد ممكن حتى ٌتمكن الالعب من التحرك فً مساحات كبٌرة فً الملعب وٌنفذ خاللها 

، صفحة 1006)عبده، الواجبات الدفاعٌة و الهجومٌة حسب مقتضٌات و ظروف المباراة.

65) 

 :انواع التحضير البدني -4

رة التحضٌر البدنً من اهم فترات الخطة السنوٌة، وعلٌها ٌترتب نجاح او فشل تعتبر فت

النتٌجة الرٌاضٌة  والفوز فً المبارٌات، لذا اصبح من الضروري استغالل هذه الفترة 

 .احسن استغالل لما لها من اهمٌة فً الحصول على النتائج االٌجابٌة

تحقٌقها، هً تطوٌر الحالة التدرٌبٌة لالعبٌن ومن االهداف العامة لهذه الفترة التً تحاول 

عن طرٌق تطوٌر وتحسٌن صفاتهم البدنٌة العامة و الخاصة، باالضافة الى الجانب البدنً 

تصل بالالعب الى االداء المهاري العالً، اكتساب الكفائة  فان فً هذه الفترة تحاول ان

 .الخططٌة وتطوٌر و تثبٌت الصفات الخلقٌة لدى الالعبٌن
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اسبوعا حسب كثٌر من الباحثٌن فً مجال التدرٌب  61الى  8وتدوم فترة االعداد البدنً من 

 (16، صفحة 6990)هٌوز، الرٌاضً وتكون قبل فترة المنافسة. 

 مراحل اساسٌة هً: 6وتنقسم هذه الفترة الى 

 * مرحلة االعداد العام

 * مرحلة االعداد الخاص

 مرحلة االعداد للمبارٌات *

 :مرحلة االعداد العام -4-1

وفقا للهدف منها ونوعٌة العمل بها، تشمل تمرٌنات العامة، وٌزداد حجم العمل فٌها بدرجة 

ة وذلك لتطوٌر بالمئة من درحجة العمل الكلٌة، و الشدة تكون متوسط 80-00كبٌرة مابٌن 

اسابٌع وٌجرى التدرٌب من  6الى  1من وتستغرق مرحلة االعداد العامة الحالة التدرٌبٌة 

 (69-68، الصفحات 6996)ابراهٌم، .مرات اسبوعٌا للفرق 6-5

و تحتوي هذه المرحلة على تمرٌنات عامة لجمٌع اجزاء الجسم و العضالت باالضافة الى  

تطوٌر القدرات رٌنات باالجهزة و االلعاب الصغٌرة و ذلك بهدف التمرٌنات الفنٌة و التم

لعصبً البدنٌة العامة والتى توثر فى جسم الالعب وتعمل على تقوٌة وتطوٌر الجهاز ا

الداخلٌة وكذلك تطوٌر التوافق الحركى بهدف رفع المستوى  هالعضلى وتحسٌن كفاءة وظائف

 .العام للقدرات الحركٌة االساسٌة باستخدام التمرٌنات البنائٌة العامة

 :ومن اهم خصائص االعداد العام

 .مكونات التمرٌنات المستخدمة فً االعداد العام تختلف من رٌاضة الى اخرى -

 .اضة الى اخرىطول فترة االعداد العامتختلف من رٌ -

 .التدرج خالل االرتقاء بدرجات العمل من االقل الى االكثر -

 .االختالف فً االزمنة الخاصة باالرتقاء لعناصر اللٌاقة البدنٌة طبقا لنوع الرٌاضة -

 التمرٌنات المستخدمة غٌر تخصصٌة. -

اد البدنً لٌس هناك فواصل واضحة بٌن الفترة المخصصة لالعداد البدنً العام و االعد -

 .الخاص

 (10، صفحة 6989)اسماعٌل، تستخدم طرٌقة التدرٌب المستمرة
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 :االعداد البدني الخاص -4-2

هدف الى اعداد الالعب بدنٌا اسابٌع وت 1الى  1تستغرق هذه المرحلة من االعداد البدنً من 

ووظٌفٌا عن طرٌق تنمٌة وتطوٌر القدرات البدنٌة والحركٌة الضرورٌة لالداء التنافسى 

. وتعد والمهارٌة والتكتٌكٌة خالل المباراةوالتى تمكن الالعب من تنفٌذ المهام الفنٌة 

عداد البدنى الخاص التمرٌنات البنائٌة الخاصة والتمرٌنات الوظٌفٌة للمنافسة هى الوسٌلة لال

 (65، صفحة 1006)عالوي، .لالعب كرة القدم

كذلك ٌعمل االعداد البدنى الخاص فى كرة القدم على تحسٌن الصفات والقدرات الحركٌة 

لالعب لتعوٌد جسمة للتكٌف على الجهد البدنى العالى فى ظروف المباراة . وان هذا الهدف 

فترة االعداد الخاص للفترة   خطٌط التدرٌب للموسم التدرٌبى فىمن خالل ت ٌتحقق

 االعدادٌة وفى بداٌة فترة المنافسات والتى ٌجب المحافظة على مستوى االعداد البدنى

 (18، صفحة 1006)عبده ح.، . الخاص الى نهاٌة فترة المنافسات

عدم الفصل بٌن كل من األعداد البدنً العام والخاص الن كل منهما وبصورة عامة ٌجب 

ٌكمل االخر من خالل تخطٌط الموسم التدرٌبى الذى ٌبدا بمرحلة االعداد البدنى العام 

كركٌزة اساسٌة تدعم وتبنى وتستكمل بمرحلة االعداد البدنى الخاص لالرتقاء بالقدرات 

 قدم.لحركٌة الخاصة بالعبى كرة الالبدنٌة وا

لعام والخاص واالعداد المهارى ، الن نى بشقٌة ادبكذلك ال ٌمكن الفصل بٌن االعداد ال

الالعب الذى ٌمتلك المقومات األساسٌة والمستوى المرتفع من المهارات االساسٌة بدون ان 

ٌكون على نفس المستوى من الناحٌة البدنٌة ٌكون العب غٌر ماهر ، ومن تظهر اهمٌة 

اد واثناء المبارٌات . العالقة االٌجابٌة بٌن اعداد الالعب بدنٌا وفنٌا خالل مراحل االعد

 (16، صفحة 6998)الباسطً، 

 :خصائص االعداد البدني الخاص

فً نوع ان االعداد البدنً الخاص ٌهتم بعناصر اللٌاقة البدنٌة الضرورٌة والهامة  -

 .الرٌاضة الممارسة

 .المخصص لالعداد البدنً العامان الزمن المخصص لالعداد البدنً الخاص اطول من  -

ان االحمال المتخصصة تتمٌز بدرجات اعلى من تلك المستخدمة فً فترة االعداد البدنً  -

 .العام

ان كافة التمرٌنات المستخدمة ذات طبٌعة تخصصٌة تتطابق مع ما ٌحدث فً المنافسة  -

 (615، صفحة 1006ماد، )حالرٌاضٌة لنوع الرٌاضة الممارسة.
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 مرحلة االعداد للمباريات -4-3

اسابٌع، تهدف الى تثبٌت الكفائة الخططٌة لالعبٌن مع  5-6وتستغرق هذه المرحلة من 

العناٌة بدقة االداء المهاري خالل االداء الخططً تحت ضغط المدافع واالكثار من تمرٌنات 

 التجرٌبٌة.كة فً المبارٌات المنافسة، والمشار

وٌلٌه االعداد  فً هذه المرحلة ان حجم العمل التدرٌبً الخططً ٌاخد النصٌب االكبر 

والٌحتوي التدرٌب فً هذه الفترة على احجام كبٌرة من المهاري ثم االعداد البدنً الخاص. 

 (100، صفحة 6999)البٌك، العمل.

 أن تراع في االعداد البدني:  العوامل التي يجب -5

 يتوقف تطبيق اإلعداد البدني بنوعية كمًا وكيفًا عمى :

 الغرض المراد تحقيقو . -

 كفاءة الحالة التدريبية لمرياضي . -

 العمر الزمني لمرياضي . -

 العمر التدريبي لمرياضي . -

 الجنس . -

 مرحمة التدريب ) ناشئين ، مستويات عالية(. -

 انتقالية(. –منافسات  –السـنوية التدريبية ) إعدادية الفترة  -

 (11، صفحة 1005)محمد، خواص النشاط الرياضي الممارس. -

 :عناصر االعداد البدني -6

 : المرونة و اإلطالة -6-1

 التشرٌحًتعرف المرونة على أنها المدى الحركً الذي ٌصل الٌه المفصل تبعاً لمداه 
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حدى العوامل تعتبر اإلطالة إوما اإلطالة فتعنً مطاطٌة العضلة التً تعمل على المفصلأ

 و التً تنقسم الى: (91، صفحة 6989)خاطر، ةالتً تؤثر فً المرون

 .المدى الذي تصل الٌه مفاصل الجسم جمٌعا فً الحركةالمرونة العامة:

 .المدى الذي تصل الٌه المفاصل المشاركة فً الحركةالخاصة:المرونة 

 : القوة العضلية-6-2

تعرف القوة بأنها قدرة المجموعات العضلٌة المختلفة على إخراج الطاقة ، و اداء عمل 

. و هذه المقاومة تتمثل فً رفع أو دفع او سحبثقل ضد مقاومة خارجٌة ، او مواجهتهاما

 (98، صفحة 6991)ناجً، . قوة الجاذبٌةخارجً أو وزن الجسم ضد 

 : وتقسم القوة العضلٌة إلى

هً قدرة الجهاز العصبً العضلً فً التغلب على حمل بتقلص :القوة المميزة بالسرعةــ 

 .لكرة بقوة وبسرعة نحو المرمىتسدٌد ا على لضرب الكرة بالرأس،الالوثب ل سرٌع مثل

هٌأقصً قوة تستطٌع العضــلة آو مجموعات العضالت إنتاجهــا (:القوة العظمي ) القصوىـ 

 فً انقبـــاض اٌزومتري إرادي واحـد.

 : التحمل العضلي-6-3

زمنٌة  خالل فترةو ذلك  ومقاومة التعب العضالت على اإلشتراك فً العمل  هو قوة

و لكنها منخفضة نسبٌاًو ٌرتبط التحمل العضلً  ،فٌها تعمل العضالت ضد المقاومة طوٌلةو

 (05، صفحة 6999)علً، .بالقوة ارتباطاً وثٌقاً 

 : التحمل الدوري التنفسي-6-4

لفترات  تمرار فً عمل انقباضات متوسطة على االس هو قدرة العضالت الكبٌرة

التنفسً لهذا النشاط بسبب العبء الواقع علٌهاو تتطلب تكٌف الجهازٌن الدوري و ،طوٌلة

، صفحة 6991)ألبٌك، (مثال على هذه اإلنشطة )الجري ، السباحة ، ركوب الدراجات

 وٌنقسم الى:(611

: مقدرة الالعب على االستمرار فً االداء البدنً العام بفعالٌة، والذي له عالقة تحمل عام

 .داء الخاص فً الرٌاضة التخصصٌةباال
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مقدرة الالعب على االستمرار فً اداء االعمال البدنٌة التخصصٌة بفعالٌة دون تحمل خاص:

ظهرو هبوط فً مستوى االداء وٌنقسم التحمل الخاص بدوره الى ثالثة اقسام )تحمل االداء، 

 .{ الهوائً -تحمل السرعة، تحمل نظام انتاج الطاقة } هوائً

 : السرعة-6-5

هً قدرة الفرد على أداء حركة متكررة من نوع واحد فً أقصر زمن ممكنو تشتمل على 

 .سرعة االنتقال و سرعة الحركة ، و سرعة رد الفعل

 .عدو مسافة معلومة فً اقل زمن ممكن ىالقدرة علهً و: (العدو)ـ سرعة االنتقال 

واجب حركً سواء بسٌط أو مركب فً هً قدرة الالعب علً أداء (:سرعة األداء ) الحركة -

) سرعة التمرٌرـ التصوٌب ـ   األمثلة التطبٌقٌة فً كرة القدم اقل زمن ممكن( . ومن

 .(السٌطرة علً الكرة ـ  الجري بالكرة ـ  المحاورة

هً قدرة الالعب لالستجابة الحركٌة لمثٌر معٌن فً (: ــ سرعة االستجابة ) سرعة رد الفعل

 (19، صفحة 6989)بٌومً، اقل زمن ممكن.

 : القدرة العضلية-6-6

هً مزٌج مركب من القوة العضلٌة و السرعة ، وهما ضرورٌان إلخراج القدرة العضلٌةو 

لكن وجودهما فقط ال ٌعنً بالضرورة نتائج عالٌة فً القدرةبل ٌجب ان تتوافر لدى الفرد 

المهارةإلدماج عنصري السرعة و القوة معاً و إخراجهما فً قالب درجة كافٌة من 

 (11، صفحة 6998)حسنٌن، .واحد

 : التوافق-6-7

هو قدرة الفرد على إدماج أنواع من الحركات ، فً قالب واحدٌتسم باإلنسٌابٌة و حسن 

 .العضلً و العصبًاألداءو ٌتطلب تعاوناً كامالً بٌن الجهازٌن 

 : التوزان-6-8

و هذا ٌتطلبسٌطرة  ،واثناء الحركة ى االحتفاظ بوضع جسمه فً الثباتهو قدرة الفرد عل

 .على الجهازٌن العضلً و العصبً و قدرة اإلحساس بالمكان و المسافات

و من أهم ما ٌساعد على توزان جسم اإلنسان القدمانو حاسة النظر و النهاٌات العصبٌة و 

 .ألجهزة الداخلٌةا

 : الدقة-6-9
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هً القدرة على توجٌه الحركات اإلرادٌة التً ٌقوم بها الفرد نحو هدف معٌنوهذا ٌتطلب 

 .كفاءة عالٌة من الجهاز العضلً و العصبً

 : الرشاقة-6-11

و هً القدرة على تغٌٌر أوضاع الجسم او اتجاهاته ، بسرعة و دقة و بتوقٌت سلٌمسواء 

 :. وتنقسم الرشاقة الىالجسم أو جزء منها على األرض او فً الهواء أكان ذلك بأجزاء

وتشٌر الى المقدرة على اداء واجب حركً ٌتسم بالتنوع واالختالف والتعدد الرشاقة العامة:

 (61، صفحة 1000)البساطً، .بدقة وانسٌابٌة وتوقٌت سلٌم

الى المقدرة على اداء واجب حركً متطابق مع الخصائص وتشٌر الرشاقة الخاصة:

 والتركٌب والتكوٌن الحركً لواجبات المنافسة فً الرٌاضة التخصصٌة.

 :طرق تطوير عناصر االعداد البدني -7

 :من اهم الطرق التً تسمح بتنمٌة وتطوٌر عناصر االعداد البدنً

 طريقة التدريب المستمر: -7-1

ٌقوم الالعب بالجري لمسافة طوٌلة ولزمن طوٌل وبسرعة وٌؤدى هذا التدرٌب بأن 

دقٌقة مع مالحظة عدم وجود  61متوسطة ، مثل: اختبار كوبر للجري المتواصل فً زمن 

نبضة / دقٌقة ، وبشدة التمرٌن  680و  660فترات راحة أثناء الجري، وبمعدل نبض بٌن 

 (55، صفحة 1001)عبده ح.، .% من أقصى مستوى للرٌاضً 10 – 15مابٌن 

% من قدرة  60، مثل ) رفع حمل ٌساوي التدرٌب المستمر أٌضاً باألثقال وٌمكن أداء

 .الالعب لعدة مرات حتى ٌصل الالعب إلً التعب

( أن " هً طرٌقة ٌؤدي فٌها الالعب التدرٌب لمدة تراوح  6988كما ٌشٌر حنفً مختار ) 

ساعة أو أكثر دون انقطاع أو تغٌر توقٌت األداء وٌراعى ضرورة  1دقٌقة :  60مابٌن 

 .االلتزام بتوقٌت معٌن ٌتناسب من حالة الفرد ونوع التمرٌنات المختارة

 :طريقة التدريب الفتري -7-2

ٌقصد بها تقنٌن حمل تدرٌبً ٌعقبه راحة متكررة ، أي أنها تتمثل فً سلسلة من تكرار 

ن كل تكرار واآلخر فواصل زمنٌة للراحة اإلٌجابٌة الغٌر كاملة) كالمشً فترات التمرٌن بٌ

 .، الجري الخفٌف...الخ( بحٌث ال تعود فٌها ضربات القلب لالعب الى حالتها الطبٌعٌة

  :تقسم طرٌقة التدرٌب الفتري
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 : التدريب الفتري منخفض الشدة -7-2-1

التدرٌب بالشدة المتوسطة ، إذ قد تصل فً تتمٌز التمرٌنات المستخدمة فً هذا النوع من 

% من أقصى مستوى للفرد ، وتصل فً تمرٌنات  80الى  10تمرٌنات الجري الى حوالً 

التقوٌة سواء باستخدام األثقال اإلضافٌة أ باستخدام ثقل جسم الفرد نفسه الى حوالً من 

 . %( من أقصى مستوى10:50)

ٌادة حجم التمرٌنات المستخدمة ، مثل: التكرار على هذه الشدة المتوسطة للتمرٌنات تسمح بز

مرات لثالث مجموعات ، وتتراوح  60هٌئة مجموعات لكل تمرٌن أي تكرار كل تمرٌن 

الى  65ثانٌة بالنسبة للجري ، ما بٌن حوالً  90الى 61فترة التمرٌن الواحد مابٌن حوالً 

 ثانٌة بالنسبة لتمرٌنات التقوٌة. 60

 : التدريب الفتري مرتفع الشدة -7-2-2

تتمٌز التمرٌنات فً هذا النوع من التدرٌب بالشدة المرتفعة إذ تبلغ تمرٌنات الجري حوالً 

% من أقصى مستوى للفرد ، وتوصل فً التمرٌنات التقوٌة باستخدام  90الى  80من 

 . % من أقصى مستوى للفرد 05األثقال اإلضافٌة الى حوالً 

التمرٌنات بصورة مباشرة بشدة التمرٌنات المستخدمة كتكرار تمرٌنات وهنا ٌرتبط حجم 

مرات لكل  60:  8مرات ، وتكرار تمرٌنات التقوٌة لحوالً من  60الجري لحوالً 

 (651، صفحة 6989)حسنٌن، اللٌاقة البدنٌة ومكوناتها، مجموعة .

 :طريقة التدريب التكراري -7-3

وتعتمد هذه الطرٌقة على اعطاء الالعب حمل مرتفع الشدة، ثم اخد فترة راحة حتى ٌعود 

 (1001)كماش، . الالعب الى الحالة الطبٌعٌة ثم تكرار الحملة مرة اخرى وهكذا

 مٌزة بالسرعة ، الرشاقةوتهدف هذه الطرٌقة الى تنمٌة القوة والسرعة، والقوة الم

 طريقة التدريب الدائري: -7-4

ظير مصطمح التدريب الدائري في أوائل الخمسينات من القرن العشرين حيث يرجع الفضل 
الى " مروجان وادامسون " في جامعة ليدز بإنجمترا ولقد كان اليدف في ىذا الوقت ال يتعدى 

شاط الرياضي داخل كونو نظام لمتدريب يسعى الى رفع المياقة البدنية لمتالميذ في حدود الن
  .المدارس 
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يذكر وجدي الفاتح ومحمد لطفي " أن التدريب الدائري ىو طريقة تنظيمية يمكن تشكيميا    
بأي من طرق التدريب األساسية الثالث ] التدريب المستمر ، التدريب الفتري ، التدريب 

عدة مرات من  التكراري [ ، ويؤدي في ىذا التدريب تمارين متنوعة عمى شكل دائري تعاد
 ر".التمرين األول الى التمرين األخي

 stretchingطريقة  -7-5

استعممت ىذه الطريقة ألول مرة من قبل االسكندينافيين وىي طريقة جديدة تعتمد عمى 
التقمص واالرتخاء وسحب العضمة المعنية، وتيدف إلى تحسن المرونة وتعتمد عمى تمرينات 

 بسيطة وال تحتاج إلى أدوات.

 :طريقة التدريب المحطات -7-6

في ىذه الطريقة يختار المدرب بعض التمرينات بحيث يؤدييا الالعبون الواحد تمو األخر كل 
وتمرين المحطات يشبو نظام التدريب الدائري ولكن يختمف عنو من حيث  ،احةو في وقت 
تقال الى التمرين ة الراحة اذ يعود الالعب لحالتو الطبيعية بعد كل تمرين وقبل االنزمن فتر 

اليدف الذي يحدده التمرين عمى  شدة أوالموالي، كذلك التمرين ال يكرر مرة اخرى ويتوقف 
 (66، صفحة 1060)الديبات، .رينالمدرب من التم

 :طريقة التدريب المتغير -7-7

وقوة التمرين ثم يتدرج في اليبوط تتم ىذه الطريقة بحيث يتدرج الالعب في االرتفاع بسرعة 
مرات وتكون الراحة بين  5م تكرر 60والقوة، فييا يجري بالكرة او بدونيا مسافة  بيذه السرعة

عمى الترتيب وتيدف ىذه الطريقة إلى تنمية السرعة ثانية(  10، 65، 60كل تكرار واخر )
ة تحمل السرعة، كما تستعمل المسافة يصبح التمرين تنمياذا كانت المسافة قصيرة وكمما كبرت

)ابراىيم م.، .والميارية في ان واحدىذه الطريقة غالبا في تنمية القوة والصفات البدنية  
 (01، صفحة 1008



البدني الفصل الثاني                                                                   االعداد  
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 :خالصة

لمتحضير البدني دور ىام  وميم في مساعدة الالعبين عمى االداء الجيد و المتميز، لذلك 
يكون التحضير في المستوى المطموب، وينقسم التحضير البدني الى التحضير وجب ان 

نيا من اىم العناصر المؤثرة العام والخاص، والذان ييدفان معا الى تطوير لياقة الالعب ال
   عمى ادائو.
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 تمهٌد

عدد من حٍث فً العالم شعبٍة را ونتشاالرٌاضٍة ب األلعااكثر أمن م لقدة اكرتعتبر 

ا فً العالم ال ٌعرؾ ابنائه كرة القدم او على االقل لم بلدنجد  فقل ماالالعبٌن و المشاهدٌن 

  المنافسة. ٌسمعوا بها فهً لعبة تتمٌز بسهولة المهارات النظرٌة وصعوبة تنفٌدها اثناء

 :كرة القدم -1

فً  هتلعب يالذ لا الفعاهروذلك لدو ممن الرٌاضات األكثر شعبٌة فً العالم تعتبر كرة القد

قات الفراغ كالحد من وٌح عنهم فً أروالتوالتخفٌؾ من األزمات النفسٌة للشعوب 

قد مرت بعدة مراحل تطورت فٌها من ناحٌة قوانٌنها واضطراباتهم النفسٌة الٌومٌة ,

أصبحت وفٌها  ٌرالتحضوج همناو قتعدد طرو,وفوائدهاكالنظرة الشعبٌة عنها  ها,كمفهوم

د متخصصة فً دراستها كتكوٌن اإلطارات الخاصة بهذه اللعبة ,بعدما همعاومدارس  هناك

 مارس بانتظاتمقات الفراغ ,حتى أصبحت وٌح فً أروارس من اجل التتملعبة  مجردكانت 

ٌة تتحكم فً مٌئة عالها هأصبحت لوضبوطة مٌنها الا قوانهلو ا بطوالت خاصة,هل تنظمو

 (8, صفحة 1002)الوقاد,  .ممن كل ألضاء العال قكل الفر

 :تعرٌف كرة القدم -1-1

 .ملقداب ةلكرا كلر تعنًو التٍنٍة كلمة هً: لغوٌا

هً رٌاضة تلعب بفرٌقٌن ٌتالؾ كل فرٌق من احدى عشر العبا ٌستعملون كرة : اصطالحا

منفوخة وذلك فوق ارضٌة ملعب مستطٌلة وفً نهاٌة كل طرؾ من طرفٌها مرمى وٌتم 

 هذه كٍمحتتحرٌك الكرة بواسطة االقدام وال ٌسمح اال للحارس بلمسها بالٌدٌن, وٌشرؾ على 

رابع لمراقبة الوقت بحٌث ان توقٌت المباراة  حكمو سلتماا على نحكماو سطو حكم راةباملا

دقٌقة واذا انتهت بالتعادل فً حالة مبارٌات الكاس فٌكون  21دقٌقة وفترة راحة مدة  90هو 

دقٌقة وفً حالة استمرار التعادل فً الشوطٌن  21شوطٌن اضافٌٌن وقت كل منها 

, 1001)الزم,  .لفرٌقٌناالضافٌٌن ٌضطر الحكم الى اجراء ضربات الجزاء للفصل بٌن ا

 (7صفحة 
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 :خصائص أنماط المتفوقٌن رٌاضٌا -1-2

 القدرة على االسترجاع: هنمط لدٌ -1-2-1

إلٌهم من مهارات حركٌة  ملئك األفراد الذٌن ٌستطٌعوؾ استعاب ما ٌقدوذا النمط أهٌشمل و

 ا استوعبوه,بمٌسهل علٌهم االحتفاظ و هارات,معن تلك ال ٌرةمعلومات كثو ؾمعارو

 رحلة السنٌة.مفً نفس ال ٌنمن األفراد العادٌ ٌرهمؼ قسرعة تفووبكفاءة  هاجاعراست  

 لم ٌرقى بعد: هالقدرة على الفهم لكن أدائ هنمط لدٌ -1-2-2

ؾ معاروإلٌهم من مهارات حركٌة  ملئك الذٌن ٌسهل علٌهم فهم ماٌقدوذا النمط أهٌشمل و

خصائصها  وهارة أممفردات ال ٌنالعالقات ب ككما لدٌهم القدرة على إدرا معلومات عنها,و

كذلك ال ولكن ٌكون ذلك بعد فترة زمنٌة,  ناسب,ماألداء ال ىإل لعلى الوصوو ختلفة,مال

 .مدة معٌنةفً األداء , إال بعد إنقضاء  اَلٌةعلى  ونٌعتمد

 القدرة على حل المشكالت: هنمط لدٌ -1-2-3

 ,هتدربوا علٌواتعلموه م معلى استخدا لئك األفراد الذٌن لدٌهم القدرةوذا النمط أهٌشمل 

ها استؽاللوختلفة مهارات المال وهارة أمأداء ال مجالمن معلومات فً  هصلو إلٌو كذلك ماو

 فٌها. نٌكونو وواقؾ التً ٌصادفونها أمشكالت فً المال مختلؾلحل 

 البتكار)إضفاء جدٌد على مهارات(:القدرة على ا هنمط لدٌ -1-2-4

 والخاصة أقدراتهم البدنٌة  مذٌن لدٌهم القدرة على استخدالئك األفراد الوأ لنمطذا اهٌشمل و 

حركات جدٌدة خاصة  وكذلك الحافز على ابتكار مهارات أو النفسٌة. ..إلخ, والفسٌولوجٌة أ

الرٌاضات مثل الجمباز  واب أإضافات فً بعض األلع ٌملهم لتقدهتسمى بأسمائهم ماٌؤوبهم 

 لٌد.الرقص على الجو باتواألكرو ىوألعاب القو
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  نمط رٌاضً ذوي مهارات متعددة: -1-2-5

بجانب  ىتنمٌة مهارات أخرود الذٌن لدٌهم القدرة على تكوٌن لئك األفراوذا النمط أهٌشمل و

. ؾمهارات حسن التصر ومهارات مركبة,أ ماللعبة,كاستخدا ومهارات النشاط التخصصً أ

 هارات.مذلك من تلك ال ٌرؼو ..إلخ,

 القٌادة االجتماعٌة أو الجماعٌة:القدرة على  هنمط لدٌ -1-2-6

اكتساب و على التعامل مع اَخرٌن, هفً قدرتؼٌرهم عن  ٌمتازونلئك الذٌن وٌشمل أو

 ممارسً ىلد نجدهمكن ان ذا النمط ٌوه مراكز قٌادٌة بٌنهم, لاحتال م,هتقدٌرومهم رااحت

 (99, صفحة 2991)الخالق,  .األلعاب الجماعٌة

 :متطلبات العبً كرة القدم حسب مراكز اللعب -1-3

 متطلبات العبً الدفاع:  -1-3-1

 .الكرة نكل أفراد الفرٌق بالدفاع من لحظة فقدا ٌقوم -

 قة.ٌالالص مراقبتهمو ٌنضد الجناح يالدفاع القو -

 الخطرٌن. ٌنراقبة اللصٌقة للمهاجممال -

 التهور كاالندفاع عند القلة العددٌة. معد -

 باشرة الخطرة.مٌعود العبوا الوسط لؽلق منطقة اللعب ال -

 متطلبات العبً الوسط:   -1-3-2 

 اللعب من جانب َخر. تجاهوٌل اتح -

 .  جومٌةهالخطط الالبدء بتطبٌق وتطبٌق مبدأ االحتفاظ بالكرة  -

 ة الدفاع.مٌهزرات الجدارٌة كأسلوب لونامبتنفٌذ ال مالقٌا -

 باشر.مال مجوهالوالتهدٌؾ  -
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 .(متقدم)الدفاع ال ولتشكٌل جدار الدفاع األ -

 راقبة القوٌة لالعبً الخصم.مال -

 متطلبات العبً الهجوم: -1-3-3

 .لٌهاٌعمل جمٌع الفرٌق على تنفٌذ خطط اللعب التً تدربوا ع نأ -

 ستحوذ على الكرة.مالعمل على مساعدة الزمٌل ال -

 .ٌندافعمخلؾ الو مهاجم( مائال أمامالالعب الحر) ال يجر -

 التالٌة:  ؾداهلعب لألمهاجم فً داخل المال يجر -

 الكرة فً الوسط همع يمساعدة الزمٌل الذ -              

 خلق مساحة فارؼة فً الجناح. -              

 من الخلؾ. م, القادهتصعب مراقبت يالذ حدافع الجنامجومً لهال لفسح المجا -              

 (11, صفحة 1001)حسٌن, . ممكنبأكبر عدد م جوهشاركة فً إنهاء المال -              

 المتطلبات البدنٌة لالعبً كرة القدم الحدٌثة: -1-4

 ىالرٌاضات الجماعٌة األخر دورا مهما وهو الحال فً  مٌلعب العامل البدنً فً كرة القد

 ً:هالالعب قد مر بعدة مراحل  نٌكو نمنطلقها أوٌعتمد على مبادئ و

عامة التً ٌعٌش  بصفةاألحٌاء و العب أمعفوٌا فً ال مارسة كرة القدممتتمثل فً  الهواٌة: -

 ا منعرجا آخر. هأحد األندٌة الرٌاضٌة القرٌبة ثم ٌبدأ بعد ودرسة أمفً ال هٌتم انتقائوفٌها, 

الحالة  هذه فًو هٌنظم إلٌ يدرب الذمال وعلم أمال ؾ,شرمٌتم بواسطة ال التعلٌم أو التدرٌب: -

البدنً  ٌرا ٌتم التحضهعندوعمق, أم ٌأخذ الجانب التكتٌكً لمفً التخصص ا هاويٌبدأ ال

 (69, صفحة 1000)هشام,  .مارسة كرة القدممناسبة لماللٌاقة البدنٌة ال ي, أهنًالذ
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 خصائص المرحلة العمرٌة: -2

 :فئة األواسط فٌوتعر دٌتحد -2-1

فإننا نسلط الضوء على مرحلة جد  سنة 29 األواسط اقل منإذا كنا بصدد التحدث عن سن 

 تأخرةمقة الهرامعلماء النفس بمرحلة ال هاٌسمًٌ ما هالفرد, و اةٌفً ح امةهحاسمة و

فً  اةٌإذ أن الحوتاكٌد لها  رحلة السابقةمعن ال كتسبمالتوازن ال مًٌ إال مرحلة تدعوماه

مع المجتمع الذي  هنفس ؾٌكٌأن  محاوالالفرد  هتجٌ هاٌتأخذ طابع آخر وف ةرحلمذه اله

ؤالء همع  هموقع حددٌل ةٌئٌوالظروؾ الب دةٌتلك الدشاعر الجد نٌب ئمالٌوٌه, ف شٌعٌ

التعود على ضبط النفس واالبتعاد عن العزلة واالنطواء تحت لواء  محاولةل, نٌالناضج

 دٌمع تحد هوتتوسع عالقات ة,ٌهنمال اةٌالدخول فً الح ةٌفٌك هقةرامال درسٌف الجماعة

, 1009)هارد,  .ٌهإل سعىٌوإزاء العمل الذي  ةٌواالجتماع ةٌاسٌإزاء الشؤون الس هاتاهاتج

 (12صفحة 

 فئة األواسط  زاتٌمم -2-2

 :النمو الجسمً -2-2-1 

 هبمظهره الجسمً وصحتق هرامال هتمٌتمام بالجنس اَخر وهالنمو الجسمً إلى اال ؤديٌ

فً التوافق االجتماعً, وإذا  ةٌمن أهم ها تحململ ةٌالحرك هومهارات هوقوة عضالتو ةٌالجسم

وإذا  الوضع, حٌلتصح هدهقصارى ج بذلٌ هراؾ فً مظهره فإننحق أي اهرامالحظ ال

 .ذلك إلى االنطواء واالنسحاب ؤديٌوالقلق وقد  قٌالض هنتابٌأخفق 

تساب وتعلم ق اكهرامال عٌستطٌللنمو الحركً و دةٌرحلة دورة جدلمذه اهوتعتبر كذلك  

العضالت الذي  قوة ادةٌباإلضافة إلى ذلك فإن عامل ز تهاٌاتقانه وتثبو الحركات  مختلؾ

من األنشطة  دةٌأنواع عد ممارسة ةٌعلى إمكان راٌكث ساعدهٌرحلة مذه الهالفتى فً  هب زٌتمٌ

 .ةٌاضٌالر
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 :النمو العقلً -2-2-2

فهو  دة,ٌفً نموه العقلً فً جهات عد طرٌسٌقة أن الحدث مراهال رةالحظ لفتممن ال

 ضاٌأ نموٌكما  ها,مٌوتقو ةٌالعقل ةٌالقابلذا العقد الثانً من عمره على اكتساب هفً  تمرسٌس

 نٌعلى إدراك العالقة ب هتٌقابل ادةٌبز زٌتمٌو إلى جانب ذلك هعلى التعلم و ةٌفً القابل

 صبحٌذا سهباإلضافة إلى كل  د,ٌبالصعوبة والتعق زٌشكالت التً تتمموعلى حل ال اءٌاألش

 .رة على التعامل باألفكار المجردةأكثر قد

ذا هو ر,ٌنطق فً التفكموبظهور سمات ال عةٌستمر عن ما وراء الطبمال هببحث زٌتمٌ ثٌح

 رٌثٌفهم كل ما  محاولةإلى  هب ؤديٌذا ما هونضج الجهاز العصبً, و هٌراجع لنمو الذكاء ف

إذ تكتسب  ز,ٌالتما نحو هق بما تتجهراملدى ال ةٌالعقل اةٌ, كما تتسم الحهوتساؤل هفضول

 شٌعٌالتً  ةٌواالجتماع ةٌالثقاف ةٌاألخالق ئةٌمع الب ؾٌتساعده للتك ةٌنوع من الفعال هاتٌح

 .هاٌف

 :النمو االجتماعً -2-2-3

العالقات  نٌرحلة التً تسبق تكومقة بأنها الهرامفً مرحلة ال ةٌاالجتماع اةٌالح زٌتتم

 نطلقٌقة هراموفً مرحلة المرحلة الرشد, ق فً هرامال  هاٌإل صلٌالتً  حةٌالصح

وٌصبح قادرا لالنتماء  التخلص من الخضوع الكلً لألسرة, محاوالأوسع  اةٌق لحهرامال

 .للجماعة

 هوفً أحكام هلزمالئ  ارهٌاختق فً هرامال هارسٌمفً النشاط الذي  رٌذا التؽه ظهرٌو

 ةٌذا التحول التفطن للفروق االجتماعهر هفمن مظا رٌمع الؽ هوكذلك أسلوب تعامل ةٌاألخالق

على  ساعدٌ مما جماعةالفرد الواحد داخل ال ةٌلدور ومسؤول ه, وكذلك بإدراكهونقده لنفس

 من أحكام جٌمز على أنها ةٌفكرة األحكام األخالق ٌهكما تتكون لد ةٌبصفة سو ؾٌالتك

 .الراشدٌن والعادات السائدة والمعروفة فً المؤسسة
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 :ًكرالنمو الح -2-2-4

من  مجموعة هكون ثٌالعام للنمو من ح نىعممع ال رٌالنمو الحركً إلى حد كب نىمع تفقٌ

اإلنسان,  اةٌبط متكامل خالل حراحسب أسلوب ونظام مت رٌتتابعة التً تسمال راتٌالتؽ

 ٌهؤثرة فمدراسة السلوك الحركً والعوامل العلى  ركٌزو مدى الهاالختالؾ  هولكن وج

 فً السلوك راتٌعبارة عن التؽ هأن على النمو الحركً من اكادٌمٌة ؾٌوقد جاء تعر

ه, ومن مظاهر حركات راتٌذه التؽهولة عن ؤسمال اتٌوالعمل خالل حٌاة االنسان, الحركً

 هوقوت هشاطن زدادٌتصبح أكثر توافقا وانسجاما, و حركاتهالنمو الحركً لدى المراهق ان 

 .المثٌر و االستجابة نٌب ضًمٌالزمن الذي  وهعنده "زمن الرجع" و زدادٌو

 :النمو االنفعالً -2-2-5

من نضج وبلوغ ومن جهة  ٌهال تتناسب مع ما وصل إل هأن معامالت دركٌرحلة مذه الهفً 

 هذا التطور وال تقدر رجولتهتماما لهفً األسرة ال تولً اتمثلة مال ةٌالخارج ئةٌأن الب نجد

 (99, صفحة 1006)انور,  هكفرد لو ذات هوحقوق

 :مشاكل فئة األواسط -2-3

ة والسبب رذه الفتهفً  نٌقهرامال هالتً تواج ةٌسٌالرئ شكالتمقة من الهرامإن مشاكل ال

نظمات مواألسرة والنوادي وكل ال ةٌاالجتماع ئاتٌهدرسة والموال هإلى المجتمع نفس عودٌ

 التً لذا عالقة بهذه الفئة.

 :ةٌالمشاكل النفس -2-3-1

 ةٌالنفس عواملق وانطالقا من الهرامال ةٌشاكل قد تؤثر فً نفسمذه الهعروؾ أن ممن ال

ذا ه قٌلتحق هواالستقالل وثورت دٌو التجدنحق هرامال لعذاتها التً تبدو واضحة فً تط

 مةٌوتعاملها وأحكام المجتمع والق ئةٌألمور الب خضعٌفهو ال  بٌالتطلع بشتى الطرق واألسال

 قهرامال شعرٌ. وعندما هوعقل رهٌبتفك زنهاٌاألمور و فحصٌبل أصبح  ةٌواالجتماع ةٌالخلق

 ؤكدٌدون قصده ألن  سعىٌالذي  هوال تحس إحساس هوال تقدر موقع هتتصارع مع ئةٌالبن بأ

 هقدرات فهمونٌدرسة واألصدقاء ال موتردده وعناده فإن كل من األسرة وال هتروبثو هنفس
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 حسٌأن  حبٌ انه نٌفً ح ةٌاألساس هاتٌحاج ٌهبع فشكفرد مستقل وال ت هوال تعامل هبهوموا

  هالكل بقدرات ؾرعتٌوأن  هاتبذ

 :المشاكل االجتماعٌة -2-3-2

فً  ى مركز أو مكافحةمثل الحصول عل ةٌاألساس اجاتٌق تنشأ عن االحتهرامإن مشاكل ال

 قة.هرامالمجتمع كمصدر السلطة على ال

 :االسرة كمصدر للسلطة -2-3-2-1

والتحرر من عالم  ةٌإلى االستقالل والحر لٌمٌرحلة من العمر مذه الهق فً هرامإن ال

 هواحتقار لقدرات هفً شأن ٌرقؾ تصؽموذا اله عتبرٌ هفولة وعندما تتدخل األسرة فً شأنالط

ق إلى نقد ومناقشة كل ما هرامال لٌم نجدمعاملة الصؽار لذلك  عاملٌأن  دٌرٌكما أنو ال 

 تعصبٌلو مواقؾ وأفكار  صبحٌلو بل  قالٌكل ما  تقبلٌوأفكار, وال  آراء من هٌعل عرضٌ

 .لعناده اناٌا أحهل

وتكون  هأسرت نٌوب هنٌوجودة بمق تتأثر بالصراعات والنزاعات والهرامال ةٌإن شخص

 دٌرٌق هرامفال ,هالمأو تمرده وعدم استس هق وامتثالهرامذا الهذا الصراع خضوع ه جةٌنت

 ودٌالق عٌاالستقالل والتحرر من جم دٌرٌ, فهو هالتدخل فً شأن قبلٌفال  هتالتحرر من أسر

 من قبل األسرة. هالتً تكبل

 ة: مدرسة كمصدر للسلطال -2-3-2-2

درسة موسلطة ال هق أوقاتهرامال هاٌف قضًٌالتً  ةٌؤسسة االجتماعمً الهإن الددرسة 

 هرحلة من العمر بل أنمذه اله عةٌطب حكمٌأن  حاولٌق فالطالب هرامسلطة ال هتتعارض م

فً  دٌرٌما  فعلٌق أن هرامال عٌستطٌسلطة األسرة, فال  أشد من ةٌدرسمالسلطة ال رىٌ

االستهانة  كاصطناع الؽرور أو هعن ثورت رٌللتعب اٌمظهرا سلب أخذٌا فهو درسة ولذمال

 نٌدرسموال ةٌدرسمرجة التمرد والخروج عن السلطة اللد اناٌبالدرس أو قد تصل الثورة أح

 خاص لدرجة تصل إلى العدوان هبوج
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 :المجتمع كمصدر للسلطة -2-3-2-3

أو العزلة  ةٌاالجتماع اةٌإلى الح لٌمٌق بصفة خاصة هرامإن اإلنسان بصفة عامة وال

من  هتمكن ةٌبسهولة التمتع بمهارات اجتماع ةٌعقد صالت اجتماع هكنمٌفالبعض منهم 

 ةٌاعإلى العزلة واالبتعاد عن اَخرون لظروؾ اجتم لٌمٌكسب األصدقاء والبعض اَخر 

 نهضٌالنجاح االجتماعً و حققٌذا المجال أن الفرد لكً هفً ه قول كنمٌوكل ما  ة,ٌنفس

بتقبل  شعرٌأصدقاء ول له كونٌوأن  نٌمن اَخر محبوب كونٌال بد أن  ةٌاالجتماع هبعالقت

 (67, صفحة 1007)الباهً, . هل نٌاَخر

 :عند فئة األواسط ةٌالصفات البدن -2-4

 :القوة -2-4-1

الفرق فً  صلٌسنة  29طلقة عند األوالد بصورة أسرع وعند بلوغ سن متزداد القوة ال

بلوغ الحد األعلى  تمٌوباإلضافة إلى ذلك  بالمئة, 10ا عند الذكور واإلناث إلى همستوا

الحد  بلػٌوجرام فً كتلة الجسم عند اإلناث, و لٌأي التً تزداد بك ةٌلتطور القوة النفس

كفاءات  اضٌوتتضح أ ة,ٌطلقة عند الذكور, كما نالحظ تطور القوة االنفجارماألعلى للقوة ال

 للتقلص العضلً. رةٌقاومة بسرعة كبمللتؽلب على ال مراهقال

 :السرعة -2-4-2

اإلثارة فً  اتٌملع رٌعنها فً اكتمال س عبرٌالتً  ةٌالعصب اتٌحركة العمل راتٌترتبط بتؽ

للجهاز العصبً, ومستوى التناسق العصبً والعضلً, ومرونة والتواء  مختلفةأجزاء 

رونة والكفاءة ممستوى القوة وال رٌالتناسق فً العضلة مع تؽ ةٌوفعال ةٌالعضل اؾٌاألل

 .ةٌللصفات اإلراد ةٌالتناسق

 :المرونة -2-4-3

القوة  رٌلتأث جةٌتحرك للمفاصل نت ةٌقابلا ألكبر هبوصول مراهقذه الصفة عند الهتتصؾ 

 تمٌدائما و رونة النشطةمرونة الخاملة أعلى من مؤشرات الموتكون مؤشرات ال ة,ٌالخارج
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رونة للعضالت مفاصل, وصفات المتحرك ال ةٌقابل قٌرونة عن طرممستوى ال دٌتحد

 .مركزيالجهاز العصبً ال رٌوتأث ةٌالضخامة العضل سٌٌمقا قٌواألربطة وعن طر

 :التحمل -2-4-4

ستوى األعظم للسرعة مق بعد بلوغ الهستوى العالً فً التحمل عند الدرامبلوغ ال تمٌ

بشكل فعال  لٌبالعمل الطو امٌق للقهً التحول العام تفهم كفاءة الدرارونة, وفموالوالرشاقة 

 ةٌائٌمٌللتفاعالت الك جةٌالجزء األعظم من الجهاز العضلً نت وهف شاركٌومستمر والذي 

 ةٌدٌأس ة,ٌالالؼاز ةٌدٌاستخدام. ثالث أنواع من مصادر تكون الطاقة الالأس إلىالتً  تستند 

 (269, صفحة 2989)محمد,  .ةٌوؼاز ةٌالؼاز

 :خالصة

 ةٌوانفعال ةٌولوجٌزٌو ف ةٌجسم راتٌتؽ هاٌتأخرة تحدث فمقة الهرامإن مرحلة األواسط أو ال

ذلك الطفل. وبما أن الالعب فً  رٌؼ هجعلمحٌطه مما ٌق مع هتؤثر فً عالقة الدرا

بذلك وجب على  هفإن همن طرؾ الجمهور على اختالؾ توجهات محاطادائما  كونٌاألواسط 

 هحتاجٌلعمل على إعطاء الالعب كل ما واعب وفهم الال رٌتحضفً ال ربًملدرب أو امال

 .اتٌبارمأثناء ال زهٌقصد الحفاظ على ترك ولوجًٌزٌمن عمل نفسً وف
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 :تمهٌد

ان طبٌعة المشكلة التً ٌطرحها بحثنا تستوجب علٌنا التأكد من صحة أو خطا 

الفرضٌات التً قدمناها فً بداٌة الدراسة لذا استوجب علٌنا القٌام بدراسة مٌدانٌة 

ه مٌدانٌا إذا كان الن كل بحث نظري ٌستوجب إثباتباإلضافة إلى الدراسة النظرٌة 

 .قابال للدراسة

بعض اإلجراءات التً تساعد و للقٌام بالبحث المٌدانً ٌستوجب على الباحث القٌام ب

ال ٌعنً القٌام باالختبارات فقط و إنما معالجة كل حٌثٌاته من حٌث الدراسة  فً ضبط

اإلجرائً للمتغٌرات كما ان لمشكل  األسس العلمٌة لالختبارات و الضبطواألولٌة 

البحث فروض علٌا إتباع المنهج التجرٌبً الذي ٌساعد على اختٌار المشكلة و تحدٌدها 

 .و وضع فرضٌات لها و معرفة العوامل التً تأثر فً موضوع الدراسة

 منهج البحث: -1

 لموضوع الدارسة. همتئلمال راج الوصفً نظهذه الدارسة المنهاستخدمنا فً 

 مجتمع وعٌنة البحث: -2

لوالٌة غلٌزان المشاركٌن فً القسم فرق كرة القدم  لى مدربًء البحث عالقد تم اجر

 .مدربا 02الهواة وبلغت عٌنة البحث 

 الضبط االجرائً للمتغٌرات: -3

ت االخرى راعزل المتغٌا وهت قصد التحكم فٌامتغٌرلب الدارسة المٌدانٌة ضبط للتتط

ٌذكر محمد حسن ا وها وتغٌٌرلهٌلا الباحث فً تحهالتى ٌصل الٌاال تعسرت النتائج 

مسات الحقٌقٌة لى اللالباحث ان ٌتعرف ع لىٌصعب ع نهتبااعالوي و اسامة كامل ر

ذا سعى الباحث هنتائج بدون ممارسة االجارءات الضبط الصحٌحة و انطالقا من لل

 ً :لت فً ماٌلبحث حٌث تمثلئٌة لالضبط المتغٌارت االجر

 .والمحاور لدى عٌنة البحثلالسئلة داف هتوضٌح اال -

 .ة بشكل دقٌق وجٌدلوضع االسئ -

 .ب تفكٌر طوٌللة غٌر صعبة وال تتطلٌجب ان تكون االسئ -

 .ة والمحاور فً االستمارةلى نفس ترتٌب االسئلالمحافظة ع -
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 ت البحثامتغٌر-4

 والمتمثل فً القٌاسات االنتروبومترٌةالمتغٌر المستقل: -1

 لالعبً كرة القدم االعداد البدنً فًو المتمثل المتغٌر التابع:-2

حٌث ان القٌاسات االنتروبومترٌة لها  العالقة االرتباطٌة  بٌن المتغٌرٌن عالقة سببٌة-

 تاثٌر فً تصمٌم برامج االعداد البدنً لالعب

 :مجاالت البحث -5

 :المجال البشري -5-1

 .مدربا 03قدر حجم عٌنة البحث ب 

 .مدربٌن 3اجرٌت التجربة االستطالعٌة على 

 .مدرب 02على  الرئٌسٌواجرٌت التجربة 

 :المجال المكانً -5-2

 الفرق

 وئام عمً موسى اتحاد س خطاب

 س محمد بن عودة للٌكىكة 

 امل مدٌونة هىلىدٌة تلعسل
 واد الجمعة هىلىدٌة تي داود

 عٌن طارق شثٍثة الحوري
 غلٌزان مولودٌة اتحاد واد سالم

 شباب وارٌزان افاق غلٍزاى
 امل عمً موسال اتحاد لحالف

 سٌدي سعادة شثٍثة  هٌداس
 وفاق وادرهٌو شثاب الحوادًة

 شباب مازونة اتحاد س هٍهىب
 اتحاد المرجة شثٍثة غلٍزاى

  سرٌع الوطور
 علٌهن الدراسة( ٌبٌن اسماء الفرق التً ٌنتمون الٌها المدربون الذٌن اجرٌت 11الجدول رقم)

 



 الفصل االول                                              منهجية البحث واجراءاته الميدانية

 

- 47 - 
 

 :المجال الزمنً-5-3

 81الى غاٌة  0281اكتوبر  81تم اجراء هذا البحث فً الفترة الزمنٌة الممتدة من 

 .0282جوان 

 التجربة االساسية التجربة االستطالعية

ء التجرتة  االستطالعٍة ارتن اج

 الزمنٌة الممتدة ما بٌن الفترةً ف

 الى 22/40/9402

6/40/9402 

التجربة االساسٌة فً   تواجرٌ
 الفترة الزمنٌة الممتدة ما بٌن

 الى 0282/ 26/23

20/23/ 0282 
 ( ٌبٌن فترة اجراء الدراسة المٌدانٌة12الجدول رقم )

 :ادوات البحث -6

 ا:هوصول الى نتٌجة و منلذا البحث ادوات له لقد استخدمت فً 

من اجل انجاز  و المرجعالكثٌر من المصادر اطلعت على لقد جع:االمصادر و المر-1

 .ة و األنترنت....الخهمجالت رٌاضٌة و الدارسات المشابالكتب و هذا البحث و منهاال

واطلعت على مدى المامهم  مع الكثٌر من المدربٌن لقد قمناباجراء مقابالتة:لالمقاب-2

 .و مدى استخدامهم لهذه المقاٌٌس بالمقاٌٌس االنتروبومترٌة

 ا من خالل طرٌقتٌن:هستمارة بشكل مباشر بل تم تحدٌدتحدٌد االبنقم لم  :تاراالختبا-3

ا فً االستمارة وصٌاغة هالمحاور التً سوف ٌتم التطرق الٌتحدٌد: لىأ. الطرٌقة االو

 .اهعناوٌن

ل الوصول الى جمن ا تتماشى مع كل محور ة التًلاالسئتم وضع :ب. الطرٌقة الثانٌة

 .البحثحل للمشكلة التً طرحناها فً اول ال

لحساب النسب  SPSSً برنامج التحلٌل االحصائً دمنا فاستخ:االدوات االحصائٌة -4

المئوٌة، مقاٌٌس النزعة المركزٌة، المتوسط الحساب، معامالت االرتباط واختبار 

 .0كا
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 :تاالختبارلمٌة لاالسس الع-7

 :التجربة االستطالعٌة-1

ٌتم تحدٌد االدوات  اهلمن خال من اجل الوصول الى احسن النتائج و بشكل ادق و

 .فً التطبٌق التً قد تكون مخفٌةء و نقاط الصعوبة ارالالزمة لألج

النقاط  مهى العمدربٌن لكرة القدم  3 ىلء التجربة االستطالعٌة عاربإجقام الطالبان 

 .فً توزٌع االستمارةهه قد تواج التً

 الثبات: -2

د و مجموعة امعامل االرتباط بٌن مجموعة درجات االفر هٌعرفه روبرت امٌل "بان

 ا لنفس المجموعة من الطالب هٌلم الحصول عتت متكافئة ادرجات اخرى فً اختبار

ودرجة الحرٌة 2023 ج معامل االرتباط لبٌرسون عنده مستوي الداللةاباستخرقمنا 

هذا ٌدل على و 0,81كبرمن القٌمة الجدولٌة  0,91 القٌمة المحسوبة فوجدنا ان  22

 .تتمتع بدرجة عالٌة من الثبات االستبٌانان 

 الصدق:-3

 "هسٌا االختبار ما ٌجب ان ٌقهٌعرفه روبرتاٌبل بانه" الدقة التً ٌقٌس ب

حصول لبإدارج نتائج الثبات تحت الجذر ل هالصدق الذاتً الذي ٌتم حساب ناو استخدم

ان  فٌدلعلىا بالقٌمة الجدولٌة واذا كانت اقل من القٌمة المحسوبة هى النتائج و مقارنتلع

 .االختبار صادق

 الموضوعٌة: -4

ٌمات والشروط الخاصة بتطبٌق لى مدى وضوح التعلتعتمد موضوعٌة االختبار ع-

 ه،ٌقوم بتحكٌم الذياختبار ٌصحح بطرٌقة ال تتأثر بشخص  ،االختبار الموضوعً

ى موضوعٌة اختبار لواحدة برغم اختالف المحكمٌن وٌمكن التعرف ع تكون فالنتائج

ى مقدار الفروق بٌن نتائج محكمٌن او اكثر ألداء الفرد او لما عن طرٌق التعرف ع

ة او معدومة دل ذلك عن ان لٌلؤالء المحكمٌن قهد فاذا كان الفروق بٌن نتائج ااالفر

 .االختبار ٌتمتع بموضوعٌة عالٌة
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 :صعوبات البحث -8

ذا هى ان نكمل لع نااثناء قٌامنا بالبحث الً ان عزم هتنارغم الصعوبات التً واج

دة و اار زادتنا ك الصعوبات حاجز امامنا بللولم تكن ت ،البحث  القٌم و الكبٌر

ً بعض الصعوبات التً لوفٌما ٌ اضافً ، ومات و مصادر و عمل المٌدانًلمع

 :اجهتناو

 .ا عالقة بالموضوعهجاد البحوث التً لٌة وصعوبة الق-

 .تاصعوبة التحكٌم وجمع االستمار-

 .صعوبة التنقل  من اجل توزٌع استمارة استبٌان فً الفرق -

 .مٌة وعالقة بالموضوع  بشكل كبٌرها اهنقص الكتب التً ل -

 خالصة:

للعمل لقد شمل محتوى هذا الفصل على االجراءات المٌدانٌة فكان االستطالع تمهٌد 

المٌدانً باالضافة الى االجزاء االخرى للبحث فٌما ٌخص االختبارات البدنٌة عٌنات 

 .االته و كذلك الدراسات االحصائٌةالبحث المج

حٌث ان االجراءات تعتبر اسلوب منهجً فً اي بحث ٌسعى ان ٌكون دراسة علمٌة 

تحلٌل النتائج التً  ترتكز علٌه الدراسات االخرى باالضافة الى انها تساعد الباحث فً

توصل الٌها هذا من جهة و من جهة اخرى تجعلنا نثبت التدرج العمل المٌدانً فً 

 االسلوب المنهجً الذي هو اساس كل بحث علمً.
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80% 

20% 

 النسبة المئوية

 تحميل ومناقشة نتائج : -و1

 ات االنتروبومتريةالقياس5 المحور االول -1-1

 بحكم خبرتكم ما ىي طريقة التي تفضمونيا في عممية االختيار لالعبين؟:1السؤال 

  المالحظة القياسات واالختبارات

 التكرار 40 61

 %النسبة المئوية  04 34

 طريقة التي يفضمها المدربون في عممية اختيار الالعبينلم نتائج (: يوضح33الجدول رقم )

الداللة 

 االحصائية

القيمة 

 المحسوبة

 القيمة

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

  بدائلال

 6السؤال  40 46 4240 4230 0204 دالة

 

 

 

 

 

 الالعبينتمثل النسبة المئوية لمطريقة التي يفضمها المدربون في عممية اختيار دائرة -     
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 التحميل والمناقشة :

استمارة نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل  ثالثتوضح نتائج الجدول ال
اختيار طريقة عمى السؤال االول لممحور االول والمتمثل في  مدربيناستبيان واجابات ال

 الالعبين

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 4240وىذا عندة مستوى الداللة   4230اكبر من القيمة الجدولية  0204المحسوبة  

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   46ودرجة الحرية  

النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان 
 .ومحققة اليدف منو

قول ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان ن
 .وبمغ اليدف المنشود منو  ىان ىذا السؤال قد حقق المبتغ

اال ترون ان طريقة المالحظة وحدىا غير كافية اثناء عممية االختيار : 2السؤال 
 ؟ النتقاء الالعب من جميع النواحي

  نعم ال احيانا

 التكرار 61 46 44

 %  النسبة المئوية 34 40 60
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15% 

5% 

80% 

 النسبة المئوية

 مدى اهمية طريقة المالحظة في االنتقاءليوضح نتائج (: 34الجدول رقم )

الداللة 

 االحصائية

القيمة 

 المحسوبة

 القيمة

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

  بدائلال

 0السؤال  44 40 4240 5.99 19.91 دالة

 

 

 

 

 

 مدى اهمية طريقة المالحظة في االنتقاءل النتائجدائرة تمثل النسبة المئوية-

 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة  رابعتوضح نتائج الجدول ال

مدى اىمية لممحور االول والمتمثل في  نيالسؤال الثا استبيان واجابات الالعبين عمى

 2طريقة المالحظة في االنتقاء
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كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 

 4240وىذا عند مستوى الداللة   0244اكبر من القيمة الجدولية  64246المحسوبة 

 .ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية  40ودرجة الحرية  

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال 

 .ومحققة اليدف منو

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول 

 .نشود منوان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف الم

 ؟حضيتم بتكوين او تربص خاص حول عممية اإلنتقاء بكرة القدمىل : 3السؤال 

  نعم ال

 التكرار 63 40

 %النسبة المئوية 44 64

 كم عدد المدربين الذين حظو بتربص او تكوين في عممية االنتقاء(: يوضح 35الجدول رقم )

الداللة 

 االحصائية

القيمة 

 المحسوبة

 القيمة

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

  بدائلال

 4السؤال  40 46 4240  4230  60234  دالة 
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 المدربين الذين حظو بتربص او تكوين في عممية االنتقاءلعدد  دائرة تمثل النسبة المئوية-

 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة  خامستوضح نتائج الجدول ال

كم عدد لممحور االول والمتمثل في  الثجابات الالعبين عمى السؤال الثاستبيان وا

 2المدربين الذين حظو بتربص او تكوين في عممية االنتقاء

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 

 4240مستوى الداللة   ىوىذا عند 4230اكبر من القيمة الجدولية  60234محسوبة ال

 2ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   46ودرجة الحرية  

90% 

10% 

 النسبة المئوية
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كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال 

 .ومحققة اليدف منو

بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج 

 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 ؟ المعتمدة اثناء قيامكم بعممية االختبار لالعبي كرة القدمما ىي الطريقة : 4السؤال 

  بمفردك فريق عمل

 التكرار 62 44

 النسبة المئوية % 30 60

 المتبع اثناء عممية تنفيد االختبار.لمنهج  نتائج(: يوضح 36الجدول رقم ) 

الداللة 

 االحصائية

القيمة 

 المحسوبة

 القيمة

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

  بدائلال

 0السؤال  40 46 4240 4230 4234 دالة
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 المتبع اثناء عممية تنفيد االختبار.لنتائج لمنهج  دائرة تمثل النسبة المئوية-

 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة  السادستوضح نتائج الجدول 

المنيج المتبع استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الرابع لممحور االول والمتمثل في 

 2اثناء عممية تنفيد االختبار

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 

 4240وىذا عندة مستوى الداللة   4230اكبر من القيمة الجدولية  4234المحسوبة 

 2ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   46ودرجة الحرية  

تفاوتة بين عناصر السؤال كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج م

 .ومحققة اليدف منو 

15% 

85% 

 النسبة المئوية



 الفصل الثاني                                       عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 

- 58 - 
 

80% 

20% 

 النسبة المئوية

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول 

 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 ؟ما ىي اىم الجوانب التي تركزون عمييا اثناء عممية التقويم: 5السؤال 

  الجانب المياري الجانب البدني

 التكرار 61 40

 النسبة المئوية% 34 04

 هم الجوان  التي يركز عميها اثناء عممية التقويمال نتائج(: يوضح 37الجدول رقم )

الداللة 

 االحصائية

 القيمة

 المحسوبة

 القيمة

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

  بدائلال

 0السؤال  40 46 4240 4230 2204 دالة

  هم الجوان  التي يركز عميها اثناء عممية التقويملنتائج ا دائرة تمثل النسبة المئوية-   
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 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة  السابعتوضح نتائج الجدول 

اىم  الخامس لممحور االول والمتمثل فياستبيان واجابات الالعبين عمى السؤال 

 2عمييا اثناء عممية التقويميركز  الجوانب التي

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 

 4240وىذا عندة مستوى الداللة   4230اكبر من القيمة الجدولية  2204المحسوبة 

 2ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   46ودرجة الحرية  

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال 

 .ومحققة اليدف منو 

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول 

 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

ية مسبقة با القياسات واالختبارات البدنية المتعمقة ىل لديكم معرفة ودرا:   6السؤال 

 ؟بالعبي كرة القدم 
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  نعم ال قميال

 التكرار 04 44 44

 %  النسبة المئوية 644 44 44

 مدى المعرفة بالقياسات واالختبارات البدنية(: يوضح نتائج 38الجدول رقم )

الداللة 

 االحصائية

القيمة 

 المحسوبة

 القيمة

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

  بدائلال

 1السؤال  44 46  4240  5.99  44  دالة 

 

 مدى المعرفة بالقياسات واالختبارات البدنية لنتائج دائرة تمثل النسبة المئوية-

 

100% 

0% 0% 

 النسبة المئوية
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 :التحميل والمناقشة 

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة  الثامنتوضح نتائج الجدول 

المعرفة  استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال السادس لممحور االول والمتمثل في

 2بالقياسات واالختبارات البدنية

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 

 4240وىذا عندة مستوى الداللة   4230اكبر من القيمة الجدولية  44المحسوبة 

 2ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   46ودرجة الحرية  

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال 

 .ومحققة اليدف منو 

لسؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر ا

 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو
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ىل تعتبرون طريقة القياسات واالختبارات معقدة ميدانيا اثناء عممية : 7السؤال 

 ؟االختيار 

  نعم ال

 التكرار 60 40

   %النسبة المئوية  20 00

 مدى تعقيد االختبارات والقياسات اثناء التطبيق.ل نتائج(: يوضح 39الجدول رقم ) 

الداللة 

 االحصائية

القيمة 

 المحسوبة

 القيمة

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

  بدائلال

 2السؤال  40 46 4240  4230  40 دالة 

 

 

75% 

25% 

 النسبة المئوية
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 مدى تعقيد االختبارات والقياسات اثناء التطبيق.لنتائج   دائرة تمثل النسبة المئوية-

 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة  التاسعتوضح نتائج الجدول 

تعقيد  مدىلسابع لممحور االول والمتمثل في استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال ا

 2االختبارات والقياسات اثناء التطبيق

لجة االحصائية حيث ان القيمة نتائج السؤال بعد المعا العاشركما يوضح الجدول 
 4240وىذا عندة مستوى الداللة   4230اكبر من القيمة الجدولية  40المحسوبة  

 2ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   46ودرجة الحرية  

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال 
 .ومحققة اليدف منو

خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ومن 
 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 ؟ىل تقومون بعممية التقويم لنتائج القياسات واالختبارات لالعبين: 8السؤال 

  نعم ال احيانا

 التكرار 60 40 40

 %  النسبة المئوية 24 64 04
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14% 

55% 

31% 

 النسبة المئوية

 قيام المدربين بعممية تقويم لنتائج القياسات و االختبارات لالعبين (: يوضح نتائج لمدى13الجدول رقم )

الداللة 

 االحصائية

القيمة 

 المحسوبة

 القيمة

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

  بدائلال

 3السؤال  44 40 4240 5.99 64202 دالة

 

 

 

 

 

 قيام المدربين بعممية تقويم لنتائج القياسات و االختبارات لالعبين لمدى لنتائج المئويةدائرة تمثل النسبة -

 التحميل والمناقشة:

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة العاشر توضح نتائج الجدول 

مدى القيام استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الثامن لممحور االول والمتمثل في 

 2بعممية التقويم لنتائج االختبارات و القياسات 
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كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 

 4240وىذا عندة مستوى الداللة   4230اكبر من القيمة الجدولية  64202المحسوبة 

 2ائية ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احص  46ودرجة الحرية  

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال 

 .ومحققة اليدف منو

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول 

 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 ؟التقويم لنتائج القياسات و االختبارات لالعبينكيف تتم عممية : 9السؤال 

  باجتياد شخصي بأسس عممية

 التكرار 40 60

 النسبة المئوية % 00 20
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 لمطريقة المتعبة في تقويم نتائج القياسات و االختبارات نتائج(: يوضح 11الجدول رقم )

الداللة 

 االحصائية

 القيمة

 المحسوبة

 القيمة

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

  بدائلال

 4السؤال  40 46 4240 4230 0244 دالة

 

 

 لنتائج طريقة المتعبة في تقويم نتائج القياسات و االختبارات دائرة تمثل النسبة المئوية-

    

 

 

75% 

25% 

 النسبة المئوية
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 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل  عشر الحاديتوضح نتائج الجدول 

طريقة استمارة استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال التاسع لممحور االول والمتمثل 

 2نتائج القياسات و االختباراتتقويم

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 

 4240وىذا عندة مستوى الداللة   4230اكبر من القيمة الجدولية  40المحسوبة 

 2ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   46ودرجة الحرية  

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال 

 .ومحققة اليدف منو 

السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر 

 2ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو
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ىل عممية التقيم والتقويم الجيد تساعد الالعب في تحقيق االنجاز :  13السؤال 

 ؟الرياضي

  نعم ال

 التكرار 04 44

 النسبة المئوية% 644 44

 

 مساهمة عممية التقويم الجيد قي تحقيق االنجاز الرياضيمدى ل نتائج(: يوضح 12الجدول رقم )

الداللة 

 االحصائية

 القيمة

 المحسوبة

 القيمة

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

  بدائلال

 64السؤال  0 6 4240 4230 04 دالة
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 االنجاز الرياضيمساهمة عممية التقويم الجيد قي تحقيق مدى لنتائج  دائرة تمثل النسبة المئوية-   

 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل  عشر الثانيتوضح نتائج الجدول 

استمارة استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال العاشر لممحور االول والمتمثل في 

 مدى اىمية التقييم والتقويم في تحقيق االنجاز الرياضي

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 

 4240وىذا عندة مستوى الداللة   4230اكبر من القيمة الجدولية  04المحسوبة 

 2ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   6ودرجة الحرية  

100% 

0% 0% 

 النسبة المئوية
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متفاوتة بين عناصر السؤال كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج 

 .ومحققة اليدف منو

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول 
 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 ؟اذا كنتم تعتمدون عمى  القياسات و االختبارات فما ىي طبيعتيا:11السؤال

  بدني مياري انتروبومتري فسيولوجي

 التكرار 44 40 40 40

النسبة   % 4220 6420 0423 4624

 المئوية

 طبيعة القياسات واالختبارات المطبقة نتائج(: يوضح 13الجدول رقم ) 

الداللة 

 االحصائية

 القيمة

 المحسوبة

 القيمة

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

  بدائلال

 66السؤال  40 44 4240 2236 8.17 دالة
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45% 

25% 

20% 

10% 

 النسبة المئوية

 لنتائج طبيعة القياسات واالختبارات المطبقة دائرة تمثل النسبة المئوية-

 

 

 

 

 

 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل  عشر الثالثتوضح نتائج الجدول 

والمتمثل  وللممحور اال الحادي عشراستمارة استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال 

 2المعتمدةالقياسات و االختبارات طبيعة في 

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 

 4240مستوى الداللة   هوىذا عند 2236اكبر من القيمة الجدولية  3262المحسوبة 

 2ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية  44ودرجة الحرية 
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كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال 

 .ومحققة اليدف منو 

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول 

 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 ؟با القياسات االنتتروبوميتريةىل لديكم عمم ودراية  :12السؤال 

  نعم ال

 التكرار 04 44

 النسبة المئوية% 644 44

 عمم ودراية المدربون بالقياسات االنتروبومتريةمدى ل نتائج(: يوضح 14الجدول رقم ) 

الداللة 

 االحصائية

 القيمة

 المحسوبة

 القيمة

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

  بدائلال

 60السؤال  40 46 4240 4230 04 دالة
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 عمم ودراية المدربون بالقياسات االنتروبومتريةمدى لنتائج  دائرة تمثل النسبة المئوية-

 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل  عشر الرابعتوضح نتائج الجدول 

والمتمثل  االوللممحور  عشر استمارة استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الثاني

 2مدى عمم المدربين بالقياسات االنتروبومترية

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 

 4240وىذا عندة مستوى الداللة   4230اكبر من القيمة الجدولية  04المحسوبة 

 2لة احصائيةومنو نستنتج ان السؤال لو دال  46ودرجة الحرية  

100% 

0% 0% 

 النسبة المئوية
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كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال 

 .ومحققة اليدف منو

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول 

 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 ؟ ىل  تعتقدون ان القامة و الوزن كافيان لتحديد القياسات االنتروبوميترية :13السؤال 

  نعم ال

 التكرار 44 04

 % النسبة المئوية 44 644

 مثيل الوزن والطول لمقياسات االنثروبومتريةمدى تل نتائج(: يوضح 15الجدول رقم )

الداللة 

 االحصائية

القيمة 

 المحسوبة

 القيمة

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

  بدائلال

 64السؤال  40 46 4240 4230 04 دالة
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 مثيل الوزن والطول لمقياسات االنثروبومتريةمدى تلنتائج  دائرة تمثل النسبة المئوية-

 التحميل والمناقشة :

االول نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل  عشر الخامستوضح نتائج 

والمتمثل  االوللممحور  عشر استمارة استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الثالث

 2مدى تمثيل الوزن و الطول لمقياسات االنتروبومترية

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 

 4240وىذا عندة مستوى الداللة   4230اكبر من القيمة الجدولية  04المحسوبة 

 2ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   46ودرجة الحرية  

اوتة بين عناصر السؤال كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متف

 .ومحققة اليدف منو 

100% 

0% 

 النسبة المئوية
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65% 

20% 

15% 

 النسبة المئوية

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول 

 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 ؟ىل تقومون ميدانيا بالقياسات االنتروبوميترية اثناء عممية التقويم:14السؤال 

  نعم ال احيانا

 التكرار 64 40 44

 %  النسبة المئوية 10 04 60

 لكيفية القيام بالقياسات االنتروبومترية نتائج(: يوضح 16الجدول رقم ) 

الداللة 

 االحصائية

القيمة 

 المحسوبة

 القيمة

 الجدولية

درجة  مستوى الداللة

 الحرية

  بدائلال

 60السؤال  44 40 4240 5.99 4264 دالة

 

 

 

 

 

   كيفية القيام بالقياسات االنتروبومترية لنتائج تمثل النسبة المئوية دائرة-
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 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل  عشر السادستوضح نتائج الجدول 

والمتمثل  االوللممحور  عشر استمارة استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الرابع

 2بالقياسات االنتروبومتريةكيفية القيام 

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 

 4240وىذا عندة مستوى الداللة   2236اكبر من القيمة الجدولية  4264المحسوبة 

 2ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   44ودرجة الحرية  

بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال كما وضحت النتائج التي 

 .ومحققة اليدف منو

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول 

 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 ؟دورات تدريبيةىل القياسات االنتروبوميترية قابمة لمطعن بعد :15السؤال 

  نعم ال احيانا

 التكرار 40 60 46

 %النسبة المئوية  33.3 56.3 10.4
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 مدى قابمية القياسات االنتروبومترية لمطعن(: يوضح 17الجدول رقم ) 

الداللة 

 االحصائية

 القيمة

 المحسوبة

 القيمة

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

  بدائلال

 60السؤال  44 40 4240 5.99 61246 دالة

 

 

 

 لنتائج مدى قابمية القياسات االنتروبومترية لمطعن دائرة تمثل النسبة المئوية-

 

 

20% 

75% 

5% 

 النسبة المئوية



 الفصل الثاني                                       عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 

- 79 - 
 

 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل  السابع عشرتوضح نتائج الجدول 

والمتمثل  االوللممحور  عشر استمارة استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الخامس

 2مدى قابيمية القياسات االنتروبومترية لمطعن

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 

 4240وىذا عندة مستوى الداللة   0244اكبر من القيمة الجدولية  61246المحسوبة 

 2 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية  40ودرجة الحرية  

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال 

 .ومحققة اليدف منو 

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول 

 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 ؟االنتروبوميترية بعوامل اخرىىل تتاثر القياسات :16السؤال 

  نعم ال

 التكرار 62 44

 %النسبة المئوية  30 60
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 لمدى تاثر القياسات االنثروبومترية بالعوامل االخرى نتائج(: يوضح 18الجدول رقم ) 

الداللة 

 االحصائية

 القيمة القيمة م

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

  بدائلال

 61السؤال  40 46 4240 4230 4234 دالة

 

 

 لنتائج مدى تاثر القياسات االنثروبومترية بالعوامل االخرى دائرة تمثل النسبة المئوية-

 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل  الثامن عشرتوضح نتائج الجدول 

والمتمثل  االوللممحور  عشر استمارة استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال السادس

 2مدى تاثر القياسات االنتروبومترية بالعوامل االخرىفي 

85% 

15% 

 النسبة المئوية
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كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 

 4240وىذا عندة مستوى الداللة   4230اكبر من القيمة الجدولية  4234 المحسوبة

 2سؤال لو داللة احصائية ومنو نستنتج ان ال  46ودرجة الحرية 

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال 

 .ومحققة اليدف منو 

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول 

 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 ؟ىل القياسات االنتروبوميترية لالعبين تراعي الفروقات الفردية:17السؤال 

  نعم ال

 التكرار 04 44

 %النسبة المئوية  644 44

 لمدى مراعاة القياسات االنتروبومترية لمفروقات الفردية نتائج(: يوضح 19الجدول رقم ) 

الداللة 

 االحصائية

 القيمة

 المحسوبة

 القيمة

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

  بدائلال

 62السؤال  40 46 4240 4230 04 دالة
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100% 

0% 
 النسبة المئوية

 لنتائج مدى مراعاة القياسات االنتروبومترية لمفروقات الفردية دائرة تمثل النسبة المئوية-

 

 

 

 

 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل  التاسع عشرتوضح نتائج الجدول 

والمتمثل  االوللممحور  عشر استمارة استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال السابع

 مراعات القياسات االنترويومترية لمفروق بين الالعبين2

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 

 4240وىذا عندة مستوى الداللة   4230اكبر من القيمة الجدولية  04 المحسوبة

 2ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية 46ودرجة الحرية 

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال 

 .ومحققة اليدف منو 



 الفصل الثاني                                       عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 

- 83 - 
 

سؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر ال

 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 ؟ىل القياسات االنتروبوميترية تكون بصفة دورية:18السؤال 

  نعم ال

 التكرار 40 60

 النسبة المئوية % 00 20

 االنتروبومتريعدد مرات القيام بالقياسات نتائج (: يوضح 23الجدول رقم ) 

الداللة 

 االحصائية

القيمة 

 المحسوبة

 القيمة

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

  بدائلال

 63السؤال  40 46 4240 4230 0244 دالة
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 عدد مرات القيام بالقياسات االنتروبومتريلنتائج  دائرة تمثل النسبة المئوية-

 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة  العشرونتوضح نتائج الجدول 

عدد مرات والمتمثل  االوللممحور  عشر استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الثامن

 القيام بالقياسات االنتروبومتري2

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 

 4240وىذا عندة مستوى الداللة   4230اكبر من القيمة الجدولية  0244المحسوبة 

 2ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية  46ودرجة الحرية 

75% 

25% 

 النسبة المئوية



 الفصل الثاني                                       عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 

- 85 - 
 

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال 

 .ومحققة اليدف منو 

ؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر الس

 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

ما ىي القياسات االنتروبوميتربية التي يجب تطبيقيا إلنتقاء العبي كرة :19السؤال 

 ؟القدم 

  وزن طول اعراض سمك الذىن محيطات

 التكرار 42 42 40 46 44

المئويةالنسبة  % 40 40 64 40 60  

 لنوع القياسات الواج  تطبيقها عمى الالعبيننتائج (: يوضح 21الجدول رقم )

الداللة 

 االحصائية

 القيمة

 المحسوبة

 القيمة

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

  بدائلال

 64السؤال  40 40 4240 64246 66200 دالة
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 الواج  تطبيقها عمى الالعبينلنتائج نوع القياسات  دائرة تمثل النسبة المئوية-

 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل  الواحد والعشرونتوضح نتائج الجدول 

والمتمثل  االوللممحور  عشر استمارة استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال التاسع

 2في نوع االصابات ومسبباتيا

ئج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة كما يوضح الجدول الثاني نتا

 4240وىذا عندة مستوى الداللة   64246اكبر من القيمة الجدولية  66200المحسوبة 

 2ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية  40ودرجة الحرية 

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال 

 .ومحققة اليدف منو 

35% 

35% 

15% 

10% 
5% 

 النسبة المئوية
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ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول 

 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 ؟التقويم ليا عالقة طردية با القياسات االنتروبوميتريةىل عممية التقيم و :23السؤال 

  نعم ال

 التكرار 63 40

 النسبة المئوية% 44 64

 العالقة بين المقاييس االنتروبومترية و التقويم.لنوع نتائج (: يوضح 22الجدول رقم ) 

الداللة 

 االحصائية

 القيمة 

 المحسوبة

 القيمة

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

  بدائلال

 04السؤال  40 46 4240 4230 60234 دالة

 

 

 

 

 العالقة بين المقاييس االنتروبومترية و التقويم.لنتائج نوع  دائرة تمثل النسبة المئوية-

90% 

10% 

 النسبة المئوية
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 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل  الثاني والعشرونتوضح نتائج الجدول 

لعالقة بين االواللممحور  العشروناستمارة استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال 

 المقاييس االنتروبومترية و التقويم2

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 

 4240وىذا عندة مستوى الداللة   4230مة الجدولية اكبر من القي 60234المحسوبة 

 2ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية 46ودرجة الحرية 

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال 

 .ومحققة اليدف منو 

لنا الشك في ان نقول ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى 

 .وان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود من
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 تحميل ومناقشة نتائج : -

 االعداد البدني: ثانيالمحور ال -1-2

ىل تراعي في مرحمة االعداد البدني لالعبي كرة القدم في مرحمة عمرية  :1السؤال 
 ؟القوة العضمية  64

حياناا نادرا ابدا   دائما 

 التكرار  04 44 44 44

 النسبة المئوية 644 44 44 44

(: يمثل نتائج لمدى مراعاة القوة العضمية اثناء االعداد البدني 23الجدول رقم)  

الداللة 
 االحصائية

 القيمة

 المحسوبة

 القيمة

 الجدولية

 مستوى

 الداللة

 درجة

 الحرية

بدائلال   

6السؤال  40 44 4240 2236 14 دالة  
 

 

 مدى مراعاة القوة العضمية اثناء االعداد البدنيلنتائج  تمثل النسبة المئوية دائرة-

100% 

0% 0% 

0% 
 النسبة المئوية
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 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل  الثالث والعشرونتوضح نتائج الجدول 
مدى والمتمثل في  لثانياستمارة استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال االول لممحور ا

 2مراعاة المدربين لمقوة العضمية اثناء االعداد البدني

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 4240وىذا عندة مستوى الداللة   4230اكبر من القيمة الجدولية  14المحسوبة  

 2تنتج ان السؤال لو داللة احصائيةومنو نس  44ودرجة الحرية  

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال 
 .ومحققة اليدف منو

قول ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان ن
 .وبمغ اليدف المنشود منو  ىان ىذا السؤال قد حقق المبتغ

 ؟السرعة  64داد البدني لالعبي كرة القدم في مرحمة عمرية ىل تراعي في مرحمة االع: 2السؤال 

حياناا نادرا ابدا   دائما 

 التكرار 04 44 44 44

 النسبة المئوية 644 44 44 44

اثناء االعداد البدني  مراعاة السرعة(: يمثل نتائج لمدى 24الجدول رقم)  

الداللة 
 االحصائية

 القيمة

 المحسوبة

 القيمة

 الجدولية

 مستوى

 الداللة

 درجة

 الحرية

بدائلال   

0السؤال  40 44 4240 2236 14 دالة  
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 اثناء االعداد البدني مراعاة السرعةلمدى لنتائج  دائرة تمثل النسبة المئوية-

 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل  الرابع والعشرونتوضح نتائج الجدول 
مدى والمتمثل في  الثانياستمارة استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الثاني لممحور 

 2اثناء االعداد البدنيصفة السرعة مراعاة المدربين ل

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 4240وىذا عندة مستوى الداللة   4230اكبر من القيمة الجدولية  14ة المحسوب

 2ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   44ودرجة الحرية  

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال 
 .ومحققة اليدف منو

عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين 
 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

100% 

0% 

0% 

0% 

 النسبة المئوية
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30% 

50% 

20% 

0% 
 النسبة المئوية

  64ىل تراعي في مرحمة االعداد البدني لالعبي كرة القدم في مرحمة عمرية : 3السؤال 
 ؟التحمل

حياناا نادرا ابدا   دائما 

 التكرار 41 64 40 44

 النسبة المئوية 44 04 04 44

اثناء االعداد البدني  مراعاة التحمل(: يمثل نتائج لمدى 25الجدول رقم)  

الداللة 
 االحصائية

 القيمة

 المحسوبة

 القيمة

 الجدولية

 مستوى

 الداللة

 درجة

 الحرية

بدائلال   

4السؤال  40 44 4240 2236 64204 دالة  
 

 

 

 

 

 

 

 اثناء االعداد البدني مراعاة التحملمدى لنتائج  دائرة تمثل النسبة المئوية-
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 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من  الخامس والعشرونتوضح نتائج الجدول 
والمتمثل  الثانيخالل استمارة استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الثالث لممحور 

 2اثناء االعداد البدني دى مراعاة المدربين لمتحملمفي 

ح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة كما يوض
 4240وىذا عند مستوى الداللة   0244اكبر من القيمة الجدولية  64204المحسوبة 

 .ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية  44ودرجة الحرية  

بين عناصر السؤال كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة 
 .ومحققة اليدف منو

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول 
 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

  64ىل تراعي في مرحمة االعداد البدني لالعبي كرة القدم في مرحمة عمرية : 4السؤال 
 المرونة

  دائما حياناا نادرا ابدا

 التكرار 42 44 44 46

 النسبة المئوية 40 00 60 40

اثناء االعداد البدني  مراعاة المرونة(: يمثل نتائج لمدى 26الجدول رقم)  

الداللة 
 االحصائية

 القيمة

 المحسوبة

 القيمة

 الجدولية

 مستوى

 الداللة

 درجة

 الحرية

  بدائلال

 0السؤال  40 44 4240 2236 43 دالة
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35% 

45% 

15% 
5% 

 النسبة المئوية
 

 

 

 

 

 

 اثناء االعداد البدني مراعاة المرونةمدى لنتائج  دائرة تمثل النسبة المئوية-

 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من  السادس والعشرونتوضح نتائج الجدول 
والمتمثل  الثانيخالل استمارة استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الرابع لممحور 

 اثناء االعداد البدني لممرونةمدى مراعاة المدربين 

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 4240وىذا عندة مستوى الداللة   4230اكبر من القيمة الجدولية  43المحسوبة 

 ئية ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصا  44ودرجة الحرية  

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال 
 .ومحققة اليدف منو 

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول 
 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

  64ىل تراعي في مرحمة االعداد البدني لالعبي كرة القدم في مرحمة عمرية : 5السؤال 
 الرشاقة؟
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20% 

40% 

40% 

0% 
 النسبة المئوية

  دائما حياناا نادرا ابدا

 التكرار 40 43 43 44

 النسبة المئوية 04 04 04 44

اثناء االعداد البدني  مراعاة الرشاقة(: يمثل نتائج لمدى 27الجدول رقم)  

الداللة 
 االحصائية

 القيمة

 المحسوبة

 القيمة

 الجدولية

 مستوى

 الداللة

 درجة

 الحرية

  بدائلال

 0السؤال  40 44 4240 2236 3234 دالة
 

 

 

  

 

 

 

 اثناء االعداد البدني مراعاة الرشاقةمدى لنتائج  دائرة تمثل النسبة المئوية-

 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من  السابع والعشرونتوضح نتائج الجدول 
والمتمثل  الثانيخالل استمارة استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الخامس لممحور 

 اثناء االعداد البدني لمرشاقةمدى مراعاة المدربين في 
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كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 4240توى الداللة  وىذا عندة مس 4230اكبر من القيمة الجدولية  3234المحسوبة 

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   44ودرجة الحرية 

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال 
 .ومحققة اليدف منو 

السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر 
 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 ىل تراعي في مرحمة االعداد البدني الفروقات الفردية لالعبين؟:   6السؤال 

  نعم ال

 التكرار 61 40
 النسبة المئوية  % 34 04

اثناء االعداد البدني  الفردية مراعاة الفروقات(: يمثل نتائج لمدى 28الجدول رقم)  

الداللة 
 االحصائية

 القيمة 
 المحسوبة

 القيمة
 الجدولية

مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

  بدائلال

 دالة 
 

 1السؤال  40  46  4240  4230  2204 

 

اثناء االعداد البدني مراعاة الفروقات الفرديةمدى لنتائج  دائرة تمثل النسبة المئوية-  

 

 

 

 
80% 

20% 

 النسبة المئوية
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 :التحميل والمناقشة 

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل  الثامن والعشرونتوضح نتائج الجدول 
والمتمثل في  الثانياستمارة استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال السادس لممحور 

 مدى مراعاة الفروق الفردية اثناء االعداد البدني

ل بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤا
 4240وىذا عندة مستوى الداللة   4230اكبر من القيمة الجدولية  2204المحسوبة 

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   46ودرجة الحرية  

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال 
 .ف منو ومحققة اليد

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول 
 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

ىل سوء اعداد الالعبين بدنيا من طرف المدرب لو تاثير في ادائيم و : 7السؤال 
 مستواىم الرياضي ؟

  نعم ال احيانا

 التكرار 60 44 40
 %النسبة المئوية  20 44 00

تاثير فترة االعداد البدني عمى مستوى الالعبين(: يمثل نتائج لمدى 29الجدول رقم)  

الداللة 
 االحصائية

 القيمة
 المحسوبة

 القيمة
 الجدولية

مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

  بدائلال

 دالة 
 

 2السؤال   44  40  4240  5.99  62200
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75% 

0% 

25% 

 النسبة المئوية
 

 

 

 

 

 

 

 

 تاثير فترة االعداد البدني عمى مستوى الالعبينمدى لنتائج  دائرة تمثل النسبة المئوية-

 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من  التاسع والعشرونتوضح نتائج الجدول 
والمتمثل  الثانيخالل استمارة استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال السابع لممحور 

 دى تاثير االعداد البدني عمى مستوى الالعبين2في م

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 4240وىذا عندة مستوى الداللة   4230اكبر من القيمة الجدولية  62200المحسوبة  

 2حصائية ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة ا  40ودرجة الحرية  

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال 
 .ومحققة اليدف منو

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول 
 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو
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15% 

75% 

10% 

 النسبة المئوية

عب كرة القدم الى اعمى مستويات مرىون بععداد البدني فقط   ىل الوصول بال: 8السؤال 
 ؟

  نعم ال احيانا

 التكرار 44 60 40
 %النسبة المئوية  60 20 64

تاثير االعداد البدني في الوصول الى المستويات العميا(: يمثل نتائج لمدى 33الجدول رقم)  

الداللة 
 االحصائية

 القيمة
 المحسوبة

 القيمة
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

  بدائلال

 دالة
 

 3السؤال  44 40 4240 5.99 4263

 
 

 

 

 

 

 

 

 مدى تاثير االعداد البدني في الوصول الى المستويات العميالنتائج  دائرة تمثل النسبة المئوية-
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 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة  الثالثونتوضح نتائج الجدول 
مدى تاثير والمتمثل  الثانياستبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الثامن لممحور 

 االعداد البدني عمى مستوى  الالعب2

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 4240وىذا عندة مستوى الداللة   4230ن القيمة الجدولية اكبر م 4263المحسوبة 

 2ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   40ودرجة الحرية  

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال 
 .ومحققة اليدف منو

يبقى لنا الشك في ان نقول  ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال
 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

ميم في مرحمة االعداد البدني  ىل القياسات االنتروبوميترية ليا دور: 9السؤال 
 يفية ؟ظمنالناحية الو 

  نعم ال

 التكرار 63 40
 النسبة المئوية % 44 64

اهمية القياسات االنتروبومترية عمى الناحية الوظيفية(: يمثل نتائج لمدى 31الجدول رقم)  

الداللة 
 االحصائية

 القيمة
 المحسوبة

 القيمة
 الجدولية

مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

  بدائلال

 
 دالة

 

 
60234 

 
4230 

 
4240 

 
46 

 
40 

 
 4السؤال 
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90% 

10% 

 النسبة المئوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 االنتروبومترية عمى الناحية الوظيفيةاهمية القياسات مدى لنتائج  دائرة تمثل النسبة المئوية-

 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل  الواحد والثالثونتوضح نتائج الجدول 
والمتمثل في  الثانياستمارة استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال التاسع لممحور 

 االعداد البدنيالدور التي تمعبو القياسات االنتربومترية في 

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 4240وىذا عندة مستوى الداللة   4230اكبر من القيمة الجدولية  60234المحسوبة 

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   46ودرجة الحرية  

ية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسب
 .ومحققة اليدف منو 

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول 
 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو
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50% 

35% 

15% 

 النسبة المئوية  0%

 بوميترية لالعبين؟ىل تعتمد في مرحمة االعداد البدني عمى القياسات االنترو  :  13السؤال 

  دائما حياناا نادرا ابدا

 التكرار 64 42 44 44

 النسبة المئوية 04 04 04 44

االعتماد عمى القياسات االنتروبومترية في مرحمة االعداد البدني(: يمثل نتائج لمدى 32الجدول رقم)  

الداللة 
 االحصائية

 القيمة

 المحسوبة

 القيمة

 الجدولية

 مستوى

 الداللة

 درجة

 الحرية

  بدائلال

 64السؤال  40 44 4240 2236 66214 دالة
 

 

 

 

 

 

 

 

االعتماد عمى القياسات االنتروبومترية في مرحمة االعداد مدى لنتائج  دائرة تمثل النسبة المئوية-
 البدني

 
 

 



 الفصل الثاني                                       عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 

- 103 - 
 

 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل  الثاني والثالثونتوضح نتائج الجدول 
 والمتمثل في الثانياستمارة استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال العاشر لممحور 

 مدى اعتماد المدربين عمى القياسات االنتروبومترية في مرحمة االعداد البدني

ان القيمة  كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث
 4240وىذا عندة مستوى الداللة   4230اكبر من القيمة الجدولية  66214المحسوبة 

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   44ودرجة الحرية  

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال 
 .ومحققة اليدف منو

في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول  ومن خالل ىذا التفاوت
 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

ىل القياسات االنتروبوميترية الدقيقة تساعد عمى تقويم الصفات البدنية لمقوة السرعة :  11السؤال
 الرشاقة والمرونة والتحمل؟

  نعم ال احيانا

 التكرار 64 40 40
 %النسبة المئوية  10 64 00

(: يمثل نتائج لمدى تقويم القياسات االنتروبومترية الصفات البدنية33الجدول رقم)  

الداللة 
 االحصائية

 القيمة
 المحسوبة

 القيمة
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

  بدائلال

 دالة
 

 66السؤال  44 40 4240 5.99 4224
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65% 

10% 

25% 

 النسبة المئوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 لنتائج مدى تقويم القياسات االنتروبومترية الصفات البدنية تمثل النسبة المئويةدائرة -

 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل  الثالث والثالثونتوضح نتائج الجدول 
لممحور الثاني والمتمثل  الحادي عشراستمارةاستبيان واجابات الالعبين عمى السؤال 

 تقويم القياسات االنتروبومترية لمصفات البدنية2مدى 

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 4240مستوى الداللة   هوىذا عند 2236اكبر من القيمة الجدولية  4224المحسوبة 

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   40ودرجة الحرية  

حت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال كما وض
 .ومحققة اليدف منو 

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول 
 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو
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75% 

5% 

20% 

 النسبة المئوية

االنتروبوميترية في مرحمة اإلعداد البدني  ىل مراعاة الالعب لمقياسات  :12السؤال 
 تساىم في تطوير وتنمية المياقة البدنية؟

  نعم ال احيانا

 التكرار 60 46 40
 %النسبة المئوية  20 40 04

 

الداللة 
 االحصائية

 القيمة
 المحسوبة

 القيمة
 الجدولية

مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

  بدائلال

 دالة 
 

 60السؤال   44  40  4240  5.99  66244

مساهمة القياسات االنتروبومترية في تنمية المياقة البدنية (: يمثل نتائج لمدى34الجدول رقم)  

 

 

 

 

 

 

 

 مساهمة القياسات االنتروبومترية في تنمية المياقة البدنية  مدىلنتائج  دائرة تمثل النسبة المئوية-
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 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل  الرابع والثالثونتوضح نتائج الجدول 
لممحور الثاني والمتمثل  عشر استمارة استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الثاني

 2في نوع االصابات ومسبباتيا

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 4240وىذا عندة مستوى الداللة   4230بر من القيمة الجدولية اك 66244المحسوبة 

 2تنتج ان السؤال لو داللة احصائيةومنو نس  40ودرجة الحرية  

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال 
 .ومحققة اليدف منو

ال يبقى لنا الشك في ان نقول  ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال
 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

ما رايكم في االعتماد عمى القياسات االنتروبوميترية لزيادة في الحد االقصى :13السؤال 
 لالستيالك االوكسجين؟  

  موافق جدا موافق غير موافق غير موافق اطالفا

 التكرار 60 40 40 46

 النسبة المئوية% 14 00 64 40
االعتماد عمى القياسات االنتروبومترية في زيادة الحد االقصى الستهالك (: يمثل نتائج لمدى 35الجدول رقم)

 االكسجين

 الداللة

 االحصائية

 القيمة

 المحسوبة

 القيمة

 الجدولية

 مستوى

 الداللة

 درجة

 الحرية

  بدائلال

 64 السؤال 40 44 4240 2236 60234 دالة
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60% 
25% 

10% 
5% 

 النسبة المئوية

 

 

 

 

 

 

 

االعتماد عمى القياسات االنتروبومترية في زيادة الحد االقصى مدى لنتائج  دائرة تمثل النسبة المئوية-
 الستهالك االكسجين

 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من  الخامس والثالثونتوضح نتائج الجدول 
لممحور الثاني والمتمثل  عشرخالل استمارة استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الثالث

 اىمية القياسات االنتروبوترية في زيادة الحد االقصى الستيالك االكسجين2في 

ان القيمة  كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث
 4240وىذا عندة مستوى الداللة   4230اكبر من القيمة الجدولية  60234المحسوبة 

 2ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   44ودرجة الحرية  

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال 
 .ومحققة اليدف منو 

وت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ومن خالل ىذا التفا
 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو
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80% 

15% 
5% 

 النسبة المئوية

عند اعداد وحداتكم في التدريب البدني ىل تراعون القياسات  :14السؤال 
 االنتروبوميترية ؟

  نعم ال احيانا

 التكرار 61 46 44
 %النسبة المئوية  34 40 60

مراعاة القياسات االنتروبومترية عند احداد الوحدات التدريبية(: يمثل نتائج لمدى 36الجدول رقم)  

الداللة 
 االحصائية

 القيمة
 المحسوبة

 القيمة
 الجدولية

مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

  بدائلال

 دالة 
 

 60السؤال   44  40  4240  5.99  64244

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراعاة القياسات االنتروبومترية عند احداد الوحدات التدريبيةمدى لنتائج  المئويةدائرة تمثل النسبة -
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 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من  السادس والثالثونتوضح نتائج الجدول 
لممحور الثاني  عشرخالل استمارة استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الرابع

 مدى مراعاة القياسات االنتروبومترية في مرحمة االعداد البدني2ي والمتمثل ف

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 4240وىذا عندة مستوى الداللة   2236اكبر من القيمة الجدولية  64244المحسوبة 

 2تنتج ان السؤال لو داللة احصائيةنس ومنو  40ودرجة الحرية  

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال 
 .ومحققة اليدف منو

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول 
 .نوان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود م

ىل مراعات الالعبين لمقياسات االنتروبوميترية تساىم في تطوير وتنمية المكونات :15السؤال 
 الوظيفية)القمب، الرئتينن(؟

  نعم ال

 التكرار 44 62
 النسبة المئوية% 60 30

مساهمة القياسات االنتروبومترية في تنمية المكونات الوظيفية (: يمثل نتائج لمدى37رقم)الجدول   

الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة

درجة 
 الحرية

  بدائلال

 دالة
 

 60السؤال  40 46 4240 4230 4234
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85% 

15% 

 النسبة المئوية
 

 

 

 

 

 

 

 

 مساهمة القياسات االنتروبومترية في تنمية المكونات الوظيفية مدىلنتائج  دائرة تمثل النسبة المئوية-

 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل  السابع والثالثونتوضح نتائج الجدول 
لممحور الثاني والمتمثل في  عشراستمارة استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الخامس

 نوع االصابات ومسبباتيا

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 4240وىذا عندة مستوى الداللة   0244اكبر من القيمة الجدولية  4234المحسوبة 

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   46ودرجة الحرية  

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال 
 .ومحققة اليدف منو 

سؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر ال
 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 



 الفصل الثاني                                       عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 

- 111 - 
 

100% 

0% 

 النسبة المئوية

ىل القياسات االنتروبوميترية في مرحمة االعداد البدني لالعبين تجرى  :16السؤال 
 عال مرحمتين قبمية وبعدية؟

  نعم ال

 التكرار 44 04
 النسبة المئوية% 44 644

لمدى القيام بالقياسات االنتروبومترية عمى مرحمتين(: يمثل نتائج 38رقم)  

الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة

درجة 
 الحرية

  بدائلال

 دالة
 

 61السؤال  40 46 4240 4230 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرحمتينلنتائج مدى القيام بالقياسات االنتروبومترية عمى  دائرة تمثل النسبة المئوية-
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 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل  الثامن والثالثونتوضح نتائج الجدول 
لممحور الثاني والمتمثل في  عشراستمارة استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال السادس

 نوع االصابات ومسبباتيا

المعالجة االحصائية حيث ان القيمة كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد 
 4240وىذا عندة مستوى الداللة   4230اكبر من القيمة الجدولية  04 المحسوبة

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   46ودرجة الحرية 

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال 
 .ومحققة اليدف منو 

من خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول و 
 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

ىل تقومون باطالع الالعبين عمى بطاقاتيم الفنية لقياساتيم  :17السؤال 
 االنتروبوميترية ؟

  نعم ال

 التكرار 64 01
40 40 % المئويةالنسبة   

مساهمة القياسات االنتروبومترية في تنمية المياقة البدنية (: يمثل نتائج لمدى39رقم)  

الداللة 
 االحصائية

 القيمة
 المحسوبة

 القيمة
 الجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

  بدائلال

 62السؤال  02 01 4240 4230 61204 دالة
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95% 

5% 

 النسبة المئوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مساهمة القياسات االنتروبومترية في تنمية المياقة البدنية مدىلنتائج  دائرة تمثل النسبة المئوية-

 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل  التاسع والثالثونتوضح نتائج الجدول 
لممحور الثاني والمتمثل في  عشراستمارة استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال السابع

 المدربين العبين عمى بطاقاتيم الخاصة بقياسات االنتروبومترية2مدى اطالع 

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 4240وىذا عندة مستوى الداللة   4204اكبر من القيمة الجدولية  61204 المحسوبة

 2ائيةتنتج ان السؤال لو داللة احصومنو نس 0ودرجة الحرية 

ن عناصر السؤال كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بي
 .ومحققة اليدف منو

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول 
 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو
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90% 

10% 

 النسبة المئوية

 ت االنتروبوميترية لالعبين  كافي لتقويم الصفات البدنية ؟ىل اجراء القياسا:18السؤال 

  نعم ال

 التكرار 02 63
 النسبة المئوية% 64 44

لمدى تقويم القياسات االنتروبومترية لمصفات البدنية(: يمثل نتائج 43رقم)الجدول   

الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة

درجة 
 الحرية

  بدائلال

 دالة
 

 63السؤال  40 46 4240 4230 60234

 

 

 

 

 

 

 

 

 لنتائج مدى تقويم القياسات االنتروبومترية لمصفات البدنية دائرة تمثل النسبة المئوية-
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 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة  االربعونتوضح نتائج الجدول 
مدى كفائة لممحور الثاني والمتمثل  عشراستبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الثامن

 القياسات االمنتروبومترية في قياس الصفات البدنية2

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 4240وىذا عندة مستوى الداللة   4230اكبر من القيمة الجدولية  60234محسوبة ال

 2ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية  46ودرجة الحرية 

ن عناصر السؤال كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بي
 .ومحققة اليدف منو

ن عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بي
 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

في اي مرحمة تفضمون اجراء القياسات االنتروبوميترية لالعبين في مرحمة  :19السؤال 
 االعداد البدني؟

  قبل التدريب بعد التدريب

 التكرار 04 44
 النسبة المئوية% 644 44

لمراحل اجراء القياسات االنتروبومترية في مرحمة االعداد البدني(: يمثل نتائج 41رقم)الجدول   

الداللة 
 االحصائية

 القيمة
 المحسوبة

 القيمة
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

  بدائلال

 دالة
 

 64السؤال  40 46 4240 4230 04
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100% 

0% 

 النسبة المئوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمراحل اجراء القياسات االنتروبومترية في مرحمة االعداد البدنيلنتائج  دائرة تمثل النسبة المئوية-

 

 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل  الواحد واالربعونتوضح نتائج الجدول 
فترة لممحور الثاني والمتمثل  عشراستمارة استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال التاسع

 القياسات االنتروبومترية2اجراء 

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 4240وىذا عندة مستوى الداللة   0244اكبر من القيمة الجدولية  04المحسوبة 

 2ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية  0ودرجة الحرية 

النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال كما وضحت النتائج التي بالدائرة 
 .ومحققة اليدف منو 

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول 
 .ان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو
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85% 

15% 

 النسبة المئوية

معرفة  تطور  يىل اجراء  القياسات االنتروبوميترية لالعبين يساىم ف :23السؤال 
 ف من الناحية التكوينية؟ئاظالو 

  نعم ال

 التكرار 62 44
 النسبة المئوية% 30 60

مساهمة القياسات االنتروبومترية وظائف الناحية التكوينية (: يمثل نتائج لمدى42رقم)الجدول   

الداللة 
 االحصائية

 القيمة
 المحسوبة

 القيمة
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

  بدائلال

 04السؤال  40 46 4240 4230 4234 دالة
 

 

 

 

 

 

 

 

 مساهمة القياسات االنتروبومترية وظائف الناحية التكوينية مدىلنتائج  دائرة تمثل النسبة المئوية-

 التحميل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل  الثاني واالربعونتوضح نتائج الجدول 
لممحور الثاني والمتمثل في  ونشر واجابات الالعبين عمى السؤال العاستمارة استبيان 

 مدى مسافة القياسات االنتروبومترية في قياس السمات الوظيفية2
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كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 4240وىذا عندة مستوى الداللة   4230اكبر من القيمة الجدولية  4234لمحسوبة ا

 2ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية  46ودرجة الحرية 

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال 
 .ومحققة اليدف منو 

بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج 
 .وة اليدف المنشود منان ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغ
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االستنتاجات: -2  

من خالل عرض وتحميل النتائج المتوصل إلييا من خالل أجوبة االستبيان توصمنا في 
 األخير إلى بعض االستنتاجات وىي كاآلتي5

  2كافيان لتحديد القياسات االنتروبوميترية غير ان القامة و الوزن 
  2القياسات االنتروبوميترية لالعبين تراعي الفروقات الفرديةأثبتت الدراسة أن 
  ان الوزن والطول و المحيطات من اىم القياسات االنتروبومترية التي يراعييا

 المدربون2
  يراعييا المدربون اثناء مرحمة االعداد البدني2السرعة والقوة ىي من العناصر التي 
  القياسات االنتروبوميترية ليا دور ميم في مرحمة االعداد البدني من

 2الناحيةالوظيفية
  لقوة السرعة )االقياسات االنتروبوميترية الدقيقة تساعد عمى تقويم الصفات البدنية

 (2الرشاقة والمرونة والتحمل
 عمى القياسات االنتروبومترية في اعداد الالعبين2 اعتماد المدربين بشكل كبير 
 2اعداد الوحدات التدريبية في مرحمة االعداد البدني يراعي القياسات االنتروبومترية 
 2قياسات االنتروبوميترية تساىم في تطوير وتنمية المكونات الوظيفيةال 

 مناقشة الفرضيات:-3

 مناقشة الفرضية العامة: -3-1

لمدربون يولون اىمية بالغة لمقياسات االنتروبومترية اثناء مرحمة لقد افترضنا ان ا
االعداد البدني ، حيث تم التحقق منيا من خالل المحور الثاني  وذلك حسب نتائج 
المتوصل إلييا في المحور، وىذا ما أكده المدربون من خالل أجوبتيم عمى األسئمة أن 
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داية الموسم وقبل تخطيط لمرحمة االعداد يقوم بالقيام بالقياسات االنتروبومترية في ب
حيث يستفيدون من تمك القياسات لمعرفة الجاىزية البدنية لالعبين و بناء البرنامج 

 التدريبي عمى اساس تمك2

 مناقشة الفرضية الفرعية األولى: -3-2

اكثر القياسات االنتروبومترية التي يستخدميا وفي الفرضية الفرعية األولى افترضنا أن 
وىذا تم التاكد منو حيث اجابت عينة   لمدربون ىي الطول و الوزن و المحيطاتا

بالمئة انيم يمون اىمية بالغة لموزن والطول وبدرجة اقل لكل من 40البحث بنسبة 
 المحيطات واالعراض و نسبة الذىن

 مناقشة الفرضية الفرعية الثانية:  -3-3

، وقد  تاثير كبير عمى الصفات البدنيةالقياسات االنتوبومترية ليا حيث افترضنا أن
تحققنا من صحة الفرضية وذلك من خالل أجوبة المحور الثاني التي تبين أن القياسات 
االنتروبومترية تاثر بشكل مباشر عمى الصفات البدنية خاصة القوة والسرعة والتحمل 

ية بل يجب بالرغم من اشارة المدربون ان القياسات غير كافية لتقويم الصفات البدن
 القيام باختبارات بدنية لموصول لمتقويم الدقيق

 اقتراحات وتوصيات: -4

  بعناصر االعداد ا ارتباط يالتي ل النتروبومتريةاالسترشاد بالقياسات اضرورة
في كرة القدم وخاصة طول الجسم ووزن الجسم  العبيعند انتقاء  البدني

 والمحيطات
  االنتروبومترية قبل بداية الدوري لموقوف عمى مستوى ضرورة القيام بالقياسات

 جاىزية الالعبين
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 ى التناسب الجيد بين الطول والوزن وبقية القياسات الجسمية مضرورة الحفاظ ع
 لدى العبي كرة القدم وبما يتالءم مع الصفات البدني

  عدم اىمال قياسات االعراض والمحيطات وسمك الذىن اثناء القيام بالقياسات
 نتروبومترية لالعبيناال

 تطوير القياسات الجسمية التي  اثناء فترة االعدادتستيدف مج تدريبيةوضعبرا
 2وثيقابعناصر االعداد البدنيرت ارتباط ذو ياظ

 خالصة عامة:  

وم، مو معىذا العمل المتواضع بما يييا نحن اآلن ننىول و يلقد بدأنا بحثنا من المج
و واضح، وبدأنا بعشكال و افترضات  ىبما  واآلن ننييا نحن ىو غامض و ىوبدأنا بما 

دف ىق ماية ولكل منطيول ونتائج، حيث أن لكل بداية نمبح وييا نحن اآلن ننىو 
ا يا نحن اآلن نخط أسطر خاتمة بحثنا التي سنحاول من خاللىمسطر ومقصود، و 

مية يتقدف المرجو من ذلك وتقديم افترضات مسيتقديم زبدة الموضوع ومدى تحقيق ال
قنا ممن جوانب أخرى، حيث انط  وة البحث أو إعادة دارستمى مواصمتساعد الباحثين ع

ا معتمدين في مييما وتحيومات ومعالجتممن تعاريف ومصطمحات، وجسدت بجمع المع
جية يمات المناوا من  الضوابط و االلتز مجي الذي ال يخيى العمل المنمذلك ع

دافنا إزلة الغموض وااللتباس الذي لمسناه أثناء ىوبة، حيث وضعنا في مقدمة أمالمط
ي تنظيم العمل في إطار ىم الخطوات المعتمدة ىذا كانت من أيذا الموضوع، لىبداية 

ية مي عمىب الفرق و مأغ ياذه الوضعية التي تحتاجىيل مجي،فقمنا بتحيي ومنمعم
االخيرة في بداية واىمية ىذه  "نتروبومتريةاختيار الالعبين  باستعمال "القياسات اال

ى مع وذه األخير وتم تطبيقى،حيث قدمنا نموذجمن الموسم وعالقتيا بالصفات البدني
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ا، مييحمجية وواضحة، وتسجيل النتائج وتيعينة مختارة من مجتمع البحث بطريق من
 ي2ممي والعمما في الوسط العيذه الطريقة ونجاعتىوالخروج بنتيجة تبين مدى فعالية 

يجب عمى المدربين مراعاة  نا إلى أنما توصيرسة الميدانية التي قمنا بو من خالل الدا
القياسات االنتروبومترية خالل بداية الموسم ومرحمة اعداد الالعبين لما ليا من اىمية 

 بالغة في تحديد الجاىزية البدنية وعممية االنتقاء

 موبر اآلمان وتجع جية التي يمكن أن توصل الفريق إلىيول المنموفي األخير قدمنا الح
يحقق نتائج مشرفة والوصول إلى مستويات معتبرة،و نرجو أن نكون قد أفدناكم في 

 2ذا و أن يكون انطالقة لبحوث أخرى إن شاء اهللىبحثنا 

 

 



التعريف بالبحث                                    الجانب التمهيدي                   
 

- 1 - 
 

 :مقدمة -1

إحدى األنشطة الرٌاضٌة التً تعتمد على علوم مختلفة كعلم كرة القدم هً 

الباٌومٌكانٌك وعلم التدرٌب وغٌرها من العلوم ، كما أن لها متطلبات بدنٌة خاصة 

تمٌزها عن غٌرها من األلعاب وتنعكس هذه المتطلبات على المواصفات الجسمٌة 

والتً هً األساس فً استخدام الصفات الحركٌة الواجب توافرها فٌمن ٌمارسونها 

حٌث إنها تعطً فرصة اكبر الستٌعاب مهارات اللعبة وفنونها . وهذا ما ٌؤكده هاره" 

لقد ثبت بشكل واضح وفً مختلف األلعاب الرٌاضٌة بأن هناك عالقة بٌن صفات بناء 

وان لكل  الجسم مثل الطول والوزن وطول األطراف وبٌن المستوى الرٌاضً العالً

لعبة صفات جسمٌة معٌنة ال بد من مالحظتها عند اختٌار الرٌاضٌٌن لأللعاب 

 (77، صفحة 1993)سعود،  .والفعالٌات المختلقة

وبما أنه لكل نشاط رٌاضً متطلبات بدنٌة خاصة به ٌتمٌز بها عن غٌره من األنشطة 

المتطلبات على المواصفات التً ٌجب توافرها فً  الرٌاضٌة األخرى وتنعكس هذه

ممارسً هذا النشاط، وتوافر هذه المتطلبات ٌمكن أن ٌعطً فرصة اكبر الستٌعاب 

المهارات وطرٌقة األداء الفنٌة السلٌمة حٌث ترى جالد شافا انه عند اختٌار الناشئٌن 

ة التً ٌتمٌز بها وظٌفٌ -فان أنظار المدربٌن ٌجب أن تتوجه إلى المواصفات المرفو

األبطال الرٌاضٌٌن، والتً تظهر لدٌهم نتٌجة لكل من االختٌار السلٌم والممارسة ذات 

الطبٌعة االستمرارٌة فإنه ٌوضح بعض المتخصصٌن أن المواصفات المرفولوجٌة 

والحٌوٌة تعتبر بمثابة الصالحٌات األساسٌة للوصوا إلى المستوٌات العالٌة، حٌث 

عالقة بٌن الصالحٌات التً ٌحتاجها النشاط الرٌاضً المعٌن، ٌشٌروف إلى أن ال

)عٌسى،  .ومستوى األداء فً هذا النشاط عالقة طردٌة كل ٌؤثر و ٌتأثر باألخر

 (16، صفحة 2003

ولقد راى المختصون ان للتحضٌر الجٌد تاثٌر على الجانب البدنً، وهذا فً عدة 

نها مذكرات لٌسانس التً تهدف الى توضٌح اهمٌة تطوٌر الصفات البدنٌة دراسات م

عندى العبً االواسط وتوصلوا ان مستوى التحضٌر التقنً و التكتٌكً مرتبط 

ارتباطا وثٌقا باالعداد البدنً، وتطوٌر الصفات البدنٌة وقً كل هذا ٌجب ان ال نغفل 

التمرٌنات واعطائها الشكل عن دور المدرب الفعال فً تقنٌن و تنظٌم مختلف 

المناسب الذي ٌتالئم مع القدرات الحركٌة و البدنٌة لالعبٌن وكذا المدة و الجهد 

اختٌار مدة الحمل المناسبٌن لتفادي مظاهر االجهات و التعب، ونقصد بهذا ضرورة 

، صفحة 1990)مختار،  والشدة الموافقة لهذه القدرات الحركٌة والبدنٌة المعروفة

104) 
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إن الدول المتقدمة فً لعبة كرة القدم تبذل الكثٌر من الجهد إلعداد الالعبٌن من ف ولهذا

ات الالعب البدنٌة، فضال عن المواصفات الجسمٌة الواجب توافرها ٌخالل تحدٌد إمكان

واإلتقان فً  عند اختٌار الالعبٌن من اجل االقتصاد فً الوقت والسرعة فً التطوٌر

األداء، إذ أن الفرٌق فً كرة القدم ال ٌستطٌع تطبٌق خططه الهجومٌة والدفاعٌة بشكل 

جٌد بدون أن ٌملك اإلعداد البدنً الجٌد، فضال عن األنماط الجسمٌة التً تساعده فً 

تنفٌذ الخطط. إن الممارسة المنتظمة ألي نوع من األنشطة الرٌاضٌة لفتارت طوٌلة 

كرة القدم( تكسب ممارسٌها بعض القٌاسات الجسمٌة الخاصة بذلك النشاط، )منها لعبة 

وأن التغٌر فً هذه القٌاسات ٌعود إلى طبٌعة المجامٌع العضلٌة األكثر استخداما فً 

ذلك النشاط، إذ تبدأ األلٌاف العضمٌة بالتضخم والنمو حسب حجم وشدة وكثافة 

 (27، صفحة 1990)عالوي،  .التحمٌل مما ٌؤثر على محٌطات واعراض الجسم

وتكمن أهمٌة البحث فً التعرف على اهمٌة بعض القٌاسات الجسمٌة المهمة لالعبً 

كرة    فً مرحلة االعداد البدنً لالعبٌن  إذ أن التعرف على القٌاسات الجسمٌة من 

فً توجٌه الدارسات الخاصة خالل ارتباطها بالصفات البدنٌة احد األسس المهمة 

بتطوٌر لعبة كرة القدم من جوانبها المتعددة، والذي قد ٌسهم فً وضع بعض األسس 

 العلمٌة التً تعمل على رفع مستوى اللعبة فً قطرنا.

 :مشكلة البحث -2

ه إن الرٌاضً الذي ال ٌملك القٌاسات الجسمٌة المناسبة لنوع النشاط الذي ٌمارس

د والوقت هتقود الى بذل المزٌد من الج )باٌومٌكانٌكٌة(ل سوف ٌتعرض الى مشاك

ٌفوق ما ٌبذله الرٌاضً الذي ٌمتاز بقٌاسات جسمٌة تؤهله للوصول إلى اإلنجاز 

المطلوب بنفس الزمن، وٌتفق كل من )ماثٌوس وكاربوفتس وسٌمنغ ووارٌن( على أن 

 (180)عماد، صفحة ٌاقة البدنٌة الجسم واللهناك عالقة مؤكدة بٌن شكل 

 ،ومن خالل متابعة الطالبٌن فً كرة القدم ضمن الفرق المختلفة فً والٌة غلٌزان 

ار الالعبٌن مواصفات الجسمٌة عند اختٌوجدوا أن المدربٌن ال ٌعٌرون أهمٌة كبٌرة لل

ة كبٌرة بمدى درجعبة والذي ٌتحدد بلإلٌفاء بمستلزمات النشاط الرٌاضً الخاص بالل

وفً البحث الحالً ارتأى  وب.مالءمة التركٌب الهٌكلً والنمو العضلً لألداء المطل

 فً مرحلة االعداد البدنً القٌاسات الجسمٌة اء دارسة للتعرف على أهمٌةرالطالبان إج

إسهاما منا فً تطوٌر هذه اللعبة من خالل دارسة مستندة على أسس لالعبً كرة القدم 

 داف الموضوعة.ٌحة ابتغاء تحقٌق األهعلمٌة صح
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 التساؤل العام: -2-1

قٌاسات االنتروبومترٌة اثناء مرحلة االعداد البدنً لمراعاة المدربٌن لما مدى 

 ؟لالعبٌن

 تساؤالت فرعية:  -2-2

 ؟ما هً اكثر القٌاسات االنتروبومترٌة التً ٌستخدمها المدربون

 ؟على الصفات البدنٌة لالعبٌنتاثٌر القٌاسات االنتروبومترٌة ما مدى 

 اهداف البحث: -3

 ن.نتروبومترٌة اثناء اعداد الالعبٌالتوصل الى تنبٌه المدربٌن الى اهمٌة القٌاسات اال

 .العالقة بٌن القٌاسات االنتروبومترٌة والصفات البدنٌة

 .معرفة اكثر القٌاسات االنتروبومترٌة المستخدمة من طرف المدربٌن

 : فرضيات البحث -4

 الفرضية الرئيسية : -4-1

 ٌراعً المدربون القٌاسات االنتروبومترٌة اثناء مرحلة اعداد الالعبٌن

 الفرضيات الفرعية : -4-2

اكثر القٌاسات االنتروبومترٌة التً ٌستخدمها المدربون هً الطول و الوزن و  -

 .المحٌطات

 .البدنٌةالقٌاسات االنتوبومترٌة لها تاثٌر كبٌر على الصفات  -

 اهمية البحث : -5

ٌمكن لهذا البحث أن ٌكتسً أهمٌة بالغة وذلك من الجانبٌن العلمً والعملً، فمن   

الجانب العلمً ٌمكن اعتباره  كمساهمة فً إثراء وتثمٌن المكتبة الجامعٌة قصد 

مساعدة المدربٌن والباحثٌن، أما من الجانب العملً ٌمكن االستفادة من نتائج هذه 

سة لتكون عونا للمدربٌن لالجراء القٌاسات االنتروبومترٌة على الالعبٌن خاصة الدرا

فً مرحلة بداٌة الموسم و ذلك لمعرفة المستوى البدنً لالعبٌن، وأٌضا ٌكتسً البحث 

 اهمٌة من حٌث انه سند للعاملٌن فً هذا المجال الكروي فً عملٌة االنتقاء السلٌم.
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 مصطلحات البحث -6

 :االنتروبومتريةالقياسات 

، مثل: الطول، األوازن هقٌاس ودارسة جسم اإلنسان وأجازئ ملو عهنظريا:

 (15، صفحة 2004)ولٌد،  ض.ارالمحٌطات، األع

 قٌاس اجزاء الجسم بواسطة ادوات خاصة اجرائيا:

 :االعداد البدني

التمرٌنات المخططة التً ٌضعها المدرب، وٌتدرب ٌقصد بها كل االجراءات و  نظريا:

 .علٌها الالعب لٌصل الى قمة لٌاقته البدنٌة

 هو اعداد الالعب وتحضٌره من الناحٌة الجسمٌة وتطوٌر صفاته البدنٌة اجرائيا:

 :كرة القدم

هً رٌاضة تلعب بفرٌقٌن ٌتالف كل فرٌق من احدى عشر العبا ٌستعملون كرة  نظريا:

 .فوق ارضٌة ملعب مستطٌلةمنفوخة وذلك 

لعبة مكونة من فرٌقٌن تلعب فً مساحة محدد ٌحاول كل فرٌق التسجٌل على  اجرائيا:

 االخر

 الدراسات السابقة و المشابهة -7

 2006بان محمد خلف  -7-1

 : عنوان الدراسة

ات ضً بعض الرٌاا ببعض القدارت البدنٌة والحركٌة فهالقٌاسات الجسمٌة وعالقت

 .الطاقة ذات أنظمة

 : الهدف من الدراسة

بالقدارت  ماهوعالقت لالعبات ب الجسمً والقٌاسات الجسمٌةى التركٌلالتعرف ع

 )فة وحسب أنظمة الطاقة الثالثة للخاصة بالفعالٌات الرٌاضٌة المختالبدنٌة والحركٌة ا

 .وائً(هال، طلالمخت،الالىوائً 
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 : المنهج المستخدم

 .باألسلوب المسحً استخدم الباحث المنهج الوصفً

 : مجتمع وعينة الدراسة

( 29) التً تكونت من  2003/2004 موسمقٌة لارالعبات المنتخبات الوطنٌة الع

العبات لنظام الطاقة  10ً هث مجموعات تبعا ألنظمة الطاقة وصنفوا إلى ثال العبة

العبات  م (100كرة الطائرة / كرة الٌد / ركض  )وائً الذي تمثل بالفعالٌات هالال

/ كرة القدم  م1500و م800ط الذي تمثل بالفعالٌات) ركضللنظام الطاقة المخت

ركض )وائً الذي  تمثل بالفعالٌات هالعبات لنظام الطاقة ال (سٌدات/ التنس األرضًلل

ء ارلغرض إج العبات 6 فٌما استبعدت /الدراجات(،ة العباتلالمسافات الطوٌ

 .حثمجتمع الب التجربة االستطالعٌة من

 : أدوات الدراسة

الحركٌة ت البدنٌة وارمٌة وقٌاسات التركٌب الجسمً فضال عن االختباالقٌاسات الجس

 . رى قٌمة أو اقل قٌمة حسب طبٌعة المتغٌلباإلضافة إلى استخدام أع

 : اهم النتائج

ببعض القدارت البدنٌة والقٌاسات الجسمٌة تم التوصل الى وجود عالقة وطٌدة بٌن 

 .الثالثة فً بعض الرٌاضات ذات أنظمة الطاقةوالحركٌة 

 دراسة مني احمد عبد الحكيم -7-2

 : عنوان الدراسة

من سن ) اقة البدنٌة فً انتقاء الناشئات مساهمة القٌاسات الجسمٌة و بعض عناصر اللٌ

 .لأللعاب الجماعٌةسنة(  11-14

 : الهدف من الدراسة

على ترتٌب مساهمة بعض اللٌاقة البدنٌة و القٌاسات الجسمٌة النتقاء الناشئات  فالتعر

الفردٌة لناشئات األلعاب الجماعٌة  فً  قعلى الفروف األلعاب الجماعٌة  وكذا التعر

 .ٌاقة البدنٌة و القٌاسات الجسمٌةبعض عناصر الل

 : المنهج المستخدم

 .استخدم الباحث المنهج الوصفً
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 : الدراسة مجتمع وعينة

 .فرد 217 ثلت عٌنة البحثمت

 : أدوات الدراسة

 - المحٌط -لالطو -نتمثلة فً الوزمالباحثة بعض القٌاسات الجسمٌة الاستخدمت 

كما استخدمت االختبارات لقٌاس بعض عناصر اللٌاقة البدنٌة  الذهن األعراض وسمك

م، الجلوس من 45الوثب الطوٌل، العدو مسافة  تعلق ثنً الذراعٌن، 5تتمثل فً 

 .وضع الرقود

 : اهم النتائج

ٌختلف ترتٌب مساهمة العناصر البدنٌة قٌد البحث والقٌاسات الجسمٌة فً انتقاء  -

 الناشئات لأللعاب  الجماعٌة )كرة السلة،كرة الٌد،كرة الطائرة...( 

بٌن الناشئات لأللعاب معنوٌة فً بعض عناصر اللٌاقة البدنٌة  قتوجد فرو - 

 الجماعٌة.

معنوٌة فً القٌاسات الجسمٌة قٌد البحث بٌن الناشئات لأللعاب  قتوجد فرو - 

 .الجماعٌة

 2002دراسة حسن السعود  -7-3

 : عنوان الدراسة

األداء الحركً لالعبً كرة  المساهمة فً مستوى إنجاز عناصرالقٌاسات الجسمٌة 

 .مالقد

 : الهدف من الدراسة

التعرف على نسب مساهمة القٌاسات الجسمٌة فً مستوى إنجاز األداء الحركً 

 لالعبً كرة القدم.

 : المنهج المستخدم

 .استخدم الباحث المنهج الوصفً

 



التعريف بالبحث                                    الجانب التمهيدي                   
 

- 7 - 
 

 

 : مجتمع وعينة الدراسة

، حٌث بلغ عدد اختٌرت العٌنة بالطرٌقة العمدٌة من العبً منتخب الجامعة مؤتة

( حٌث بلغ عدد 2008/2009) القدم للعام الدارسًوطلبة التخصص فً لعبة كرة 

 .ٌمثلون معظم أندٌة الجنوب العبا 20العٌنة 

 : دوات الدراسةا

امل االرتباط، معامل استخدم الباحث المتوسط الحسابً واالنحارفات المعٌارٌة، مع

 .خط االنحدار

 : اهم النتائج

أهم القٌاسات الجسمٌة المساهمة فً زٌادة زمن كل من سرعة األداء وتحمل  إن -

ل الفخذ، طول الساق، طول )طو: سرعة األداء وتحمل األداء كانت على التوالً

 .(القدم

كانت  فلًأهم القٌاسات الجسمٌة المساهمة فً قوة الركل لعضالت الطرف الس ان -

 .الطول الكلً، طول القدم(الساق، على التوالً )محٌط الفخذ، محٌط 

أن أهم القٌاسات الجسمٌة المساهمة فً زٌادة زمن الرشاقة كانت على التوالً  -

 .)الطول الكلً، عرض الصدر، طول الفخذ، طول القدم(
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 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

مستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس  

 معيد التربية البدنية والرياضية

 

المدربين استبيانيه موجهة إلى استمارة  

و التي تندرج تحت عنوان ماسترنجاز مذكرة تخرج إبما اننا في طور   

كرة القدم  مدربي نظر القياسات االنتروبومترية في أهمية
   في مرحمة االعداد البدني

u19   
 

لى سيادتكم الموقرة بيذه الوثيقة العممية التي بين أيديكم بغية أخد إيشرفنا أن نتوجو 
ذلك بممئيا بإجابات واضحة رأيكم وتوصياتكم حول موضوع بحثنا ونرجو مساعدتكم و 

.ودقيقة  
عالمة أمام االقتراح الذي توافقون عميو.    ضعمالحظة:   

 من اعداد الطمبة:                                         تحت اشراف األستاذ:
خرفان حجار محمد -                                         شيبان يوسف -  
يسعد ابراهيم -  

1010- 1029السنة الجامعية:  



 : .............السن...........................         :مدرباسم ولقب 

  الفريق:

 

 .القياس والتقويماألول:  المحور

 ؟ بحكم خبرتكم ما ىي طريقة التي تفضمونيا في عممية االختيار لالعبين  -2

   القياسات واالختبارات     المالحظة

عممية االختيار النتقاء  اال ترون ان طريقة المالحظة وحدىا غير كافية اثناء -1
 ؟ االعب من جميع النواحي

 أحيانا             ال            نعم  

 ؟حضيتم بتكوين او تربص خاص حول عممية اإلنتقاء بكرة القدمىل  -3

 ال                                        نعم   

 ؟ لالعبي كرة القدمما ىي طريقة المعتمدة اثناء قيامكم بعممية االختبار  -4

  فريق عمل                         بمفردك

  ؟ما ىي اىم الجوانب التي تركزون عمييا اثناء عممية التقويم -5

 الجانب البدني                            الجانب المياري 

ىل لديكم معرفة ودراية مسبقة با القياسات واالختبارات البدنية المتعمقة بالعبي كرة  -6
 ؟القدم 



  قميال           ال         نعم  

 ؟ىل تعتبرون طريقة القياسات واالختبارات معقدة ميدانيا اثناء عممية االختيار  -7

 ال              نعم  

  ؟لنتائج القياسات واالختبارات لالعبينىل تقومون بعممية التقويم  -8

   احيانا          ال            نعم

 ؟كيف تتم عممية التقويم لنتائج القياسات و االختبارات لالعبين -9

         بأسس عممية    باجتياد شخصي

 ؟ىل عممية التقيم والتقويم الجيد تساعد الالعب في تحقيق االنجاز الرياضي -20

 ال                                            نعم  

 ؟اذا كنتم تعتمدون عمى  القياسات و االختبارات فما ىي طبيعتيا -22

      مياري                                                       بدني 

  فسيولوجي                                            انتروبومتري  

 ؟ىل لديكم عمم ودراية با القياسات االنتتروبوميترية -21

 ال               نعم  

 ؟ ىل  تعتقدون ان القامة و الوزن كافيان لتحديد القياسات االنتروبوميترية -23

 ال                نعم  



 ؟لقياسات االنتروبوميترية اثناء عممية التقويمىل تقومون ميدانيا با -24

     احيانا      ال                نعم  

 ؟ىل القياسات االنتروبوميترية قابمة لمطعن بعد دورات تدريبية -25

   احيانا         ال           نعم

 ؟ىل تتاثر القياسات االنتروبوميترية بعوامل اخرى -26

 ال                 نعم  

 ؟تراعي الفروقات الفرديةىل القياسات االنتروبوميترية لالعبين  -27

   ال                   نعم

 ؟ىل القياسات االنتروبوميترية تكون بصفة دورية -28

 ال                    نعم

 ؟ العبي كرة القدم إلنتقاء تطبيقيا,ما ىي القياسات االنتروبوميتربية التي يجب  -29

      طول                      وزن      

          سمك الدىن                      أعراض 

   محيطات 

 ؟ة التقيم و التقويم ليا عالقة طردية با القياسات االنتروبوميتريةىل عممي -10

           ال                   نعم



 المحو ر الثاني: مرحمة االعداد البدني.

القوة العضمية  19القدم في مرحمة عمرية هل تراعي في مرحمة االعداد البدني لالعبي كرة -1  

ابدا         نادرا       عادة        دائما   

السرعة  19هل تراعي في مرحمة االعداد البدني لالعبي كرة القدم في مرحمة عمرية -2  

ابدا         نادرا       عادة        دائما   

التحمل  19هل تراعي في مرحمة االعداد البدني لالعبي كرة القدم في مرحمة عمرية -3  

ابدا         نادرا       عادة        دائما   

المرونة  19هل تراعي في مرحمة االعداد البدني لالعبي كرة القدم في مرحمة عمرية -4  

ابدا         نادرا       عادة        دائما   

الرشاقة  19تراعي في مرحمة االعداد البدني لالعبي كرة القدم في مرحمة عمرية  هل-5  

 دائما        عادة        نادرا        ابدا 

؟الفروقات الفردية لالعبين راعي في مرحمة االعداد البدنيهل ت -6  

ال                       نعم  

؟ المدرب له تاثير في ادائهم و مستواهم الرياضيهل سوء اعداد الالعبين بدنيا من طرف  -7  

احيانا               ال            نعم    

؟هل الوصول بالعب كرة القدم الى اعمى مستويات مرهون بإعداد البدني فقط    -8  



احيانا              ال             نعم    

؟هل القياسات االنتروبوميترية لها دور مهم في مرحمة االعداد البدني من الناحية الوضيفية -9  

ال                        نعم    

؟هل تعتمد في مرحمة االعداد البدني عمى القياسات االنتروبوميترية لالعبين -11  

   ابدا   نادرا      عادة      دائما   

االنتروبوميترية الدقيقة تساعد عمى تقويم الصفات البدنية لمقوة السرعة هل القياسات -11
؟والتحمل الرشاقة والمرونة  

 احيانا                 ال           نعم  

تساهم في تطوير  في مرحمة اإلعداد البدني  هل مراعاة الالعب لمقياسات االنتروبوميترية-12
؟وتنمية المياقة البدنية  

 احيانا                ال           نعم  

ما رايكم في االعتماد عمى القياسات االنتروبوميترية لزيادة في الحد االقصى لالستهالك -13
   ؟االوكسجين

  غير موافق اطالقا غير موافق   موافق  موافق جدا   

؟عند اعداد وحداتكم في التدريب البدني هل تراعون القياسات االنتروبوميترية -14  

 احيانا                  ال               نعم  

هم في تطوير وتنمية المكونات هل مراعات الالعبين لمقياسات االنتروبوميترية تسا-15 
؟)القمب، الرئتينن(يفيةالوظ  



ال                          نعم  

هل القياسات االنتروبوميترية في مرحمة االعداد البدني لالعبين تجرى عال مرحمتين قبمية -16
؟وبعدية  

ال                           نعم  

؟ طاقاتهم الفنية لقياساتهم االنتروبوميتريةب هل تقومون باطالع الالعبين عمى-17  

ال                           نعم  

؟هل اجراء القياسات االنتروبوميترية لالعبين  كافي لتقويم الصفات البدنية -18  

ال                           نعم  

؟في اي مرحمة تفضمون اجراء القياسات االنتروبوميترية لالعبين في مرحمة االعداد البدني-19  

  بعد التدريب         قبل التدريب 

ر الوضاءف من اهم ف معرفة  تطو هل اجراء  القياسات االنتروبوميترية لالعبين يس-21
؟الناحية التكوينية  

ال                         نعم  
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