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إلى أصدقائي وزمالئي                                                    

... لكل هؤالء أهدي ثمرة جهدي .                                                                       
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 الشكر والتقدير

أحمد اهلل عز وجل أوال وأخيرا على ما أعطاني من قوة ومثابرة لمواصلة الجهد في هذا العمل 
 إلخراجه في صورته العلمية المتواضعة.

فخرا وعرفانا بالجميل أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير ألستاذي األستاذ الدكتور رمعون  وال يسعني
محمد أطال اهلل بعمره على ثقته الكبيرة والكاملة بي وعلى دعمه وجهده وسهره وإصراره المتواصل 

قي على مداومة العمل بجهد وأمانة وموضوعية وكذلك أشكره على توجيهاته العلمية التي أنارت طري
 دائما .

كما أتقدم بخالص شكري وتقديري الكبير لألستاذ الدكتور عطاء اهلل أحمد على دعمي وتزويدي 
 بالبرنامج اإلحصائي وكذلك على تعاونه وتوجيهاته القيمة .

كما أتقدم بشكري وإمتناني لألستاذ الدكتور رياض علي محمد الراوي وللدكتور بوجمعة بولوفة 
وللدكتور علي بن قوة على دعمهم وتوجيهاتهم في هذا البحث .وللدكتور منصور بلكحل   

 كما أشكر مسؤولة المخبر على تسخير الوسائل واإلمكانيات البيداغوجية .

والشكر الكبير لزمالئي األساتذة )فوج العمل( على سهرهم وإصرارهم على العمل معي رغم بعد 
 المسافات وصعوبة العمل .

فنيين وكل مدربي الفئات العمرية  وكل الالعبين الذين وقفوا معنا والشكر الجزيل للمديرين ال
 وسخروا لنا كل الوسائل واإلمكانيات المتوفرة لديهم إلنجاح هذا العمل .

 كما أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم من بعيد أو من قريب في هذا العمل .

...جزاكم اهلل خيرا ...                                                                                     

                                                                                             دربال فتحي
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 114..............................................................ةصفوفة حتويل العواةل-3-2-3-5
115...........................................................تفسري العواةل املستخلصة-3-2-3-6  
116..............................................................تفسري العاةل األول-3-2-3-6-1  
117..............................................................تفسري العاةل الثاين-3-2-3-6-2  
111.............................................................تفسري العاةل الثالث-3-2-3-6-3  
 119..............................................................تفسري العاةل الرابع-3-2-3-6-4
191............................................................تفسري العاةل اخلاةس-3-2-3-6-5  
 191...........................................................تفسري العاةل السادس-3-2-3-6-6
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 192................................عرض ومناقشة نتائج التحليل العاملي لالعبي مركز الهجوم -3-3
 192.......................املؤشرات اإلحصائية األولية يف إنتظام العينة على وحدات اإلختبارات -3-3-1
 194..............................................................ةصفوفة اإلرتباطات البينية -3-3-2
 195...................................................التحليل العاةلي وعواةل الدرجة األوىل -3-3-3
 195.........................................املصفوفة العاةلية للمتغريات وقيم اإلشرتاكيات -3-3-3-1
 195.................................................................نسبة التباين املفسر -3-3-3-2
 191.................................................قبل التدوير املتعاةد ةصفوفة العواةل -3-3-3-3
221............................................ةصفوفة العواةل بعد إجراء التدوير املتعاةد -3-3-3-4  
222..............................................................ةصفوفة حتويل العواةل -3-3-3-5  
 222...........................................................تفسري العواةل املستخلصة -3-3-3-6
222.............................................................تفسري العاةل األول -3-3-3-6-1  
224.............................................................تفسري العاةل الثاين -3-3-3-6-2  
 225............................................................تفسري العاةل الثالث -3-3-3-6-3
226.............................................................تفسري العاةل الرابع -3-3-3-6-4  
227...........................................................تفسري العاةل اخلاةس -3-3-3-6-5  
221..........................................................تفسري العاةل السادس -3-3-3-6-6  
229............................................................تفسري العاةل السابع -3-3-3-6-7  
 229............................................................تفسري العاةل الثاةن -3-3-3-6-1
212..............................................................................إستنتاج عام -3-4  
212........................ييم مستوى النمو البدنيعرض ومناقشة نتائج شبكة الشكل الجانبي لتق -2  
 212...............................................................تصميم شبكة الشكل اجلانيب -4-1
 213....................رسم شبكة الشكل اجلانيب ملراكز اللعب يف كرة القدم حسب األعمار الزةنية -4-2
 214............................... وةناقشة شبكة الشكل اجلانيب ملراكز اللعب يف كرة القدمعرض  -4-3
 214..............عرض وةناقشة شبكة الشكل اجلانيب للقياسات املرفولوجية والوظيفية للمدافعني -4-3-1
 222.....عيب وسط امليدانعرض وةناقشة شبكة الشكل اجلانيب للقياسات املرفولوجية والوظيفية لال -4-3-2
 225......عرض وةناقشة شبكة الشكل اجلانيب للقياسات املرفولوجية والوظيفية لالعيب ةركز اهلجوم -4-3-3
 232..............................................................................ستنتاج عامإ -4-4

فرضيات ، الخالصة والتوصياتالفصل الثالث :اإلستنتاجات ، مناقشة ال  
233..........................................................................اإلستنتاجات العاةة -1  
 236.............................................................................ةناقشة الفرضيات-2
 236......................................................................ةناقشة الفرضية األوىل-2-1
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 237.....................................................................ةناقشة الفرضية الثانية-2 -2
 231......................................................................ةناقشة الفرضية الثالثة-2-3
 242.....................................................................ةناقشة الفرضية الرابعة -2-4
 242................................................................................اخلالصة العاةة-3
 244..............................................................................التوصيات العاةة-4

 قائمة المراجع
 املراجع العربية

 املراجع األجنبية
 المالحق

 األجنبية العربية و باللغة ملخص البحث باللغة
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الصفحة                                                                                   قائمة الجداول  
 11................( ميثل املتوسط احلسايب واإلحنراف املعياري والصدق والثبات للقياسات األنثربوةرتية21دول رقم )اجل
 12...................ي والصدق والثبات للقياسات الوظيفية( ميثل املتوسط احلسايب واإلحنراف املعيار 22دول رقم )اجل
 12...................( ميثل املتوسط احلسايب واإلحنراف املعياري والصدق والثبات لإلختبارات البدنية23دول رقم )اجل
14................................(: يوضح عينة البحث حسب األعمار الزةنية لكل نادي رياضي24دول رقم )اجل  
14...........................(: يوضح عينة البحث حسب ةراكز اللعب يف كرة القدم لكل األندية25دول رقم )اجل  

122.........................سنة 17( يوضح ةصفوفة العالقات اإلرتباطية لالعيب ةركز الدفاع فئة 26اجلدول رقم )  
122...................سنة 17ات اإلرتباطية لالعيب ةركز وسط امليدان فئة ( يوضح ةصفوفة العالق27اجلدول رقم )  
123.........................سنة 17( يوضح ةصفوفة العالقات اإلرتباطية لالعيب ةركز اهلجوم فئة 21اجلدول رقم )  
129.........................سنة 11( يوضح ةصفوفة العالقات اإلرتباطية لالعيب ةركز الدفاع فئة 29اجلدول رقم )  
 112....................سنة11( يوضح ةصفوفة العالقات اإلرتباطية لالعيب ةركز وسط امليدان فئة 12اجلدول رقم )
111.........................سنة 11( يوضح ةصفوفة العالقات اإلرتباطية لالعيب ةركز اهلجوم فئة 11اجلدول رقم )  
115.........................سنة 19يوضح ةصفوفة العالقات اإلرتباطية لالعيب ةركز الدفاع فئة ( 12اجلدول رقم )  
116...................سنة 19( يوضح ةصفوفة العالقات اإلرتباطية لالعيب ةركز وسط امليدان فئة 13اجلدول رقم )  
117.........................سنة 19هلجوم فئة ( يوضح ةصفوفة العالقات اإلرتباطية لالعيب ةركز ا14اجلدول رقم )  
125...............سنة 17( يوضح الدراسة املقارنة بني ةراكز اللعب )دفاع، وسط، هجوم( لالعيب 15اجلدول رقم )  
132...............سنة 11( يوضح الدراسة املقارنة بني ةراكز اللعب )دفاع، وسط، هجوم( لالعيب 16اجلدول رقم )  

135...............سنة 19( يوضح الدراسة املقارنة بني ةراكز اللعب )دفاع، وسط، هجوم( لالعيب 17دول رقم )اجل  
142.............سنة(لالعيب ةركز الدفاع19، 17،11( يوضح الدراسة املقارنة بني األعمار الزةنية )11اجلدول رقم )  
145...........سنة(لالعيب وسط امليدان19 ،11، 17ر الزةنية )( يوضح الدراسة املقارنة بني األعما19اجلدول رقم )  
149...........سنة(لالعيب ةركز اهلجوم19 ،11، 17( يوضح الدراسة املقارنة بني األعمار الزةنية )22اجلدول رقم )  
153.ةركز الدفاعنتظام العينة على وحدات اإلختبارات لالعيب إ(:يوضح املؤشرات اإلحصائية األولية يف 21اجلدول رقم)  
 .....................................املالحق(:يوضح ةصفوفة اإلرتباطات البينية لالعيب ةركز الدفاع22اجلدول رقم )
156........................(:ميثل املصفوفة العاةلية للمتغريات املدروسة وقيم اإلشرتاكيات للمدافعني23اجلدول رقم)  
151........................................................نسبة التباين املفسر للمدافعني (:يبني24اجلدول رقم)  
161................................................( ميثل ةصفوفة العواةل قبل التدوير للمدافعني25اجلدول رقم)  
 162..................للمدافعني ةدا بطريقة الفارميكس(:ميثل ةصفوفة العواةل بعد تدويرها تدويرا ةتعا26اجلدول رقم)
163.........................................للمدافعني (:ميثل ةصفوفة حتويل العواةل أو املكونات27اجلدول رقم)  
 164.....................للمدافعني ( : يوضح الرتتيب التنازيل للمتغريات املتشبعة على العاةل األول21اجلدول رقم )
 166......................للمدافعني ( :يوضح الرتتيب التنازيل للمتغريات املتشبعة على العاةل الثاين29اجلدول رقم )
161.....................للمدافعني ( :يوضح الرتتيب التنازيل للمتغريات املتشبعة على العاةل الثالث32اجلدول رقم )  
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169......................للمدافعني ( :يوضح الرتتيب التنازيل للمتغريات املتشبعة على العاةل الرابع31) اجلدول رقم  
172....................للمدافعني ( :يوضح الرتتيب التنازيل للمتغريات املتشبعة على العاةل اخلاةس32اجلدول رقم )  
171....................للمدافعني ات املتشبعة على العاةل السادس( :يوضح الرتتيب التنازيل للمتغري 33اجلدول رقم )  
173.....................للمدافعني ( :يوضح الرتتيب التنازيل للمتغريات املتشبعة على العاةل السابع34اجلدول رقم )  
 174......................نيللمدافع ( :يوضح الرتتيب التنازيل للمتغريات املتشبعة على العاةل الثاةن35اجلدول رقم )
176نتظام العينة على وحدات اإلختبارات لالعيب وسط امليدانإ(:يوضح املؤشرات اإلحصائية األولية يف 36اجلدول رقم)  
......................................املالحق( ةصفوفة اإلرتباطات البينية لالعيب ةركز وسط امليدان37اجلدول رقم)  

179......................(:ميثل املصفوفة العاةلية للمتغريات وقيم اإلشرتاكيات لالعيب وسط امليدان31رقم)اجلدول   
112..............................................لالعيب وسط امليدان( يبني نسبة التباين املفسر 39اجلدول رقم )  
112.......................................التدوير لالعيب وسط امليدان( ميثل ةصفوفة العواةل قبل 42اجلدول رقم)  
113.....................لوسط امليدان (:ميثل ةصفوفة العواةل بعد التدوير املتعاةد بطريقة الفارميكس41اجلدول رقم)  
114................................لالعيب وسط امليدان (:ميثل ةصفوفة حتويل العواةل أو املكونات42اجلدول رقم)  
 116............وسط امليدانلالعيب  (: يوضح الرتتيب التنازيل يف املتغريات املتشبعة على العاةل األول43اجلدول رقم)

 117..............وسط امليدانلالعيب  ( يوضح الرتتيب التنازيل للمتغريات املتشبعة على العاةل الثاين44اجلدول رقم )
 111.............وسط امليدانلالعيب  ( يوضح الرتتيب التنازيل للمتغريات املتشبعة على العاةل الثالث45اجلدول رقم )
 119..............وسط امليدانلالعيب  ( يوضح الرتتيب التنازيل للمتغريات املتشبعة على العاةل الرابع46اجلدول رقم )
 191............وسط امليدانلالعيب  التنازيل للمتغريات املتشبعة على العاةل اخلاةس(:يوضح الرتتيب 47اجلدول رقم )
191...........وسط امليدانلالعيب  ( يوضح الرتتيب التنازيل للمتغريات املتشبعة على العاةل السادس41اجلدول رقم )  
  193اإلختبارات لالعيب ةركز اهلجوم وحداتنتظام العينة على إ(:يوضح املؤشرات اإلحصائية األولية يف 49اجلدول رقم)

..........................................املالحقاهلجوم ةصفوفة اإلرتباطات البينية لالعيب ةركز(  52اجلدول رقم )  
196.......................(:ميثل املصفوفة العاةلية للمتغريات املدروسة وقيم اإلشرتاكيات للمهامجني51اجلدول رقم)  

197.......................................................للمهامجني(: يبني نسبة التباين املفسر 52اجلدول رقم )  
199................................................( ميثل ةصفوفة العواةل قبل التدوير للمهامجني53اجلدول رقم)  
222.................للمهامجني بعد تدويرها تدويرا ةتعاةدا بطريقة الفارميكس (:ميثل ةصفوفة العواةل54اجلدول رقم)  
221.........................................للمهامجني (:ميثل ةصفوفة حتويل العواةل أو املكونات55اجلدول رقم)  
 222.......................للمهامجني ( يوضح الرتتيب التنازيل للمتغريات املتشبعة على العاةل األول56اجلدول رقم )
 224.......................للمهامجني ( يوضح الرتتيب التنازيل للمتغريات املتشبعة على العاةل الثاين57اجلدول رقم )
 225......................للمهامجني ( يوضح الرتتيب التنازيل للمتغريات املتشبعة على العاةل الثالث51اجلدول رقم )
 226.......................للمهامجني ( يوضح الرتتيب التنازيل للمتغريات املتشبعة على العاةل الرابع59اجلدول رقم )
 227.....................للمهامجني ( يوضح الرتتيب التنازيل للمتغريات املتشبعة على العاةل اخلاةس62اجلدول رقم )
 221....................للمهامجني يل للمتغريات املتشبعة على العاةل السادس( يوضح الرتتيب التناز 61اجلدول رقم )
 229......................للمهامجني ( يوضح الرتتيب التنازيل للمتغريات املتشبعة على العاةل السابع62اجلدول رقم )
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229......................للمهامجني ن( يوضح الرتتيب التنازيل للمتغريات املتشبعة على العاةل الثاة63اجلدول رقم )  
 211............( ميثل وحدات البطارية املستخلصة اليت حققت أعلى التشبعات على العواةل املقبولة64اجلدول رقم )
(:ميثل املدى اخلاص خبانات تصميم شبكة الشكل اجلانيب لالعيب ةركز الدفاع يف كرة القدم للقياسات 65اجلدول رقم)

 215.........................................................ةرتية والدالالت النسبية للمؤشرات املرفولوجيةاألنثربو 
 (:ميثل املدى اخلاص خبانات تصميم شبكة الشكل اجلانيب لالعيب  الدفاع يف كرة القدم للقياسات66اجلدول رقم)

 217................................................................................................الوظيفية
(:ميثل املدى اخلاص خبانات تصميم شبكة الشكل اجلانيب لالعيب ةركز وسط امليدان يف كرة القدم 67اجلدول رقم)

221...............................................ولوجيةللقياسات األنثربوةرتية والدالالت النسبية للمؤشرات املرف  
(:ميثل املدى اخلاص خبانات تصميم شبكة الشكل اجلانيب لالعيب ةركز وسط امليدان يف كرة القدم 61اجلدول رقم)

 223.......................................................................................للقياسات الوظيفية
(:ميثل املدى اخلاص خبانات تصميم شبكة الشكل اجلانيب لالعيب ةركز اهلجوم يف كرة القدم للقياسات 69اجلدول رقم)

226.........................................................األنثربوةرتية والدالالت النسبية للمؤشرات املرفولوجية  
اص خبانات تصميم شبكة الشكل اجلانيب لالعيب ةركز اهلجوم يف كرة القدم للقياسات (:ميثل املدى اخل72اجلدول رقم)

 221................................................................................................الوظيفية
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الصفحة :                                                          المنحنيات البيانيةو  قائمة األشكال  
.......................................... أنظر املالحق( :ميثل ةناطق وفئات بطاقة النمط اجلسمي21الشكل رقم )  
أنظر املالحق ................................... كارتر لتقييم النمط اجلسمي-( :ميثل بطاقة  هيث22الشكل رقم )  
أنظر املالحق ............................................ نوةوغرام اخلاص رمؤشر بوندرالال( :ميثل 23الشكل رقم )  

163.................... (:ميثل الرسم البياين للعواةل يف اجملال )املدى ( بعد التدوير للمدافعني24الشكل البياين رقم)  
115........... (:ميثل الرسم البياين للعواةل يف اجملال )املدى ( بعد التدوير لالعيب وسط امليدان25البياين رقم)الشكل   

222.....................(:ميثل الرسم البياين للعواةل يف اجملال )املدى ( بعد التدوير للمهامجني26الشكل البياين رقم)  
سنة 19-11-17نيب لالعيب ةركز الدفاع يف كرة القدم اخلاصة باألعمار الزةنية (:يبني شبكة الشكل اجلا27الشكل رقم)

 216...............................................للقياسات األنثربوةرتية والدالالت النسبية للمؤشرات املرفولوجية
سنة 19-11-17(:يبني شبكة الشكل اجلانيب لالعيب ةركز الدفاع يف كرة القدم اخلاصة باألعمار الزةنية 21الشكل رقم)

217......................................................................................للقياسات الوظيفية   
-11-17يب ةركز وسط امليدان يف كرة القدم اخلاصة باألعمار الزةنية (:يبني شبكة الشكل اجلانيب لالع29الشكل رقم)

 222....................................... سنة للقياسات األنثربوةرتية والدالالت النسبية للمؤشرات املرفولوجية19
-11-17باألعمار الزةنية (:يبني شبكة الشكل اجلانيب لالعيب ةركز وسط امليدان يف كرة القدم اخلاصة 12الشكل رقم)

223.............................................................................. سنة للقياسات الوظيفية19  
-11-17(:يبني شبكة الشكل اجلانيب لالعيب ةركز اهلجوم يف كرة القدم اخلاصة باألعمار الزةنية 11الشكل رقم)

227....................................... ة والدالالت النسبية للمؤشرات املرفولوجيةسنة للقياسات األنثربوةرتي19  
-11-17(:يبني شبكة الشكل اجلانيب لالعيب ةركز اهلجوم يف كرة القدم اخلاصة باألعمار الزةنية 12الشكل رقم)

 221.............................................................................. سنة للقياسات الوظيفية19
 

: قائمة المنحنيات البيانية  
 

159..................................... للمدافعني (:ميثل قيم اجلذور الكاةنة ورقم املتغريات21املنحىن البياين رقم)  
111............................لالعيب وسط امليدانيم اجلذور الكاةنة ورقم املتغريات (:ميثل ق22املنحىن البياين رقم)  
191.....................................للمهامجني(:ميثل قيم اجلذور الكاةنة ورقم املتغريات 23املنحىن البياين رقم)  
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 مقدمة:ال-7

اجملال الرياضي عاةة وجمال األلعاب خاصة القواعد األساسية لتحقيق أفضل اإلجنازات ةعتمدة قدةت البحوث العلمية يف 

، ولقد نال جسم اإلنسان الرياضي ةن ناحية شكله وحجمه وكذا إهتمام كثري ةن العلماء  يف ذلك على احلقائق العلمية

صائص يطلق عليها اخلصائص ةنذ وقت بعيد هبدف الوقوف على ةا يتصف به هذا اجلسم ةن خ واملتخصصني

، لذا كان ةن الضروري اإلجتاه حنو حتديد هذه  املرفولوجية وهي ةواصفات ةعينة وحمددة جتعل الالعب مميزا عن غريه

أعطوا أمهية إىل أن املتخصصون يف اجملال الرياضي (7، صفحة 2224)زكي حممد حممد حسن،  املواصفات اخلاصة ويشري

ن أل خاصة للمواصفات والظواهر املرفولوجية بإعتبارها أحد اخلصائص والظواهر اهلاةة للنجاح يف ةزاولة األنشطة الرياضية

، حيث يشري إىل أن العالقة  هذه الظواهر املرفولوجية احليوية تعترب رمثابة صالحيات أساسية للوصول إىل املستويات العالية

 كل يؤثر ويتأثر باألخر.  ة حيتاجها النشاط الرياضي املعني وةستوى األداء عالقة طرديبني الصالحيات اليت

وكرة القدم كمثال تطبيقي ةن األلعاب اجلماعية فهي تتميز بطابع خاص حيث تتطلب ضرورة توافر ةواصفات ةعينة يف 

، 2224)زكي حممد حممد حسن، ويؤكد  ، ، وظيفية وبدنية ال تتوافر يف األشخاص العاديني ممارسيها سواء ةرفولوجية

على أن الديناةيكية العمرية تعين تطور ومنو جلميع اخلصائص املرفولوجية وللصفات البدنية والنفسية (12: 11صفحة 

ةستمرة ةن ةرحلة سنية ألخرى وال يوجد وكذا الفسيولوجية وذلك ةن ةنطلق أن عمليات النمو والتطور ةا هو إال عملية 

فاصل بني ةرحلة ةن النمو واليت تليها وإن أي تقسيم هلذه املرحلة السنية ةا هو إال تقسيم ظاهري لسهولة الدراسة ةن 

خالل توضيح إرتفاع أو إخنفاض أو ثبات خاصية أو صفة يف ةرحلة سنية ةعينة ويف النشاط الرياضي بإعتباره جماال 

سة الكائن احلي بيولوجيا نرى أن ةعدالت منو الرياضيني ترتبط إرتباطا كبريا بنوع النشاط املمارس لذا فإن خصب لدرا

، الوظيفية والبدنية سوف يساعد بدرجة كبرية يف حتديد خصائص  ةعرفتنا للديناةيكية العمرية لبعض اخلصائص املرفولوجية

عمليا يف بناء عملية التدريب  ديناةيكية النمو البدين متثل ةعىنالنمو البدين ويوضح ةتخصصي هذا اجملال أن دراسة 

الرياضي على أساس علمي صحيح وكذلك يتفقوا على أهنا تسهم إىل حد كبري يف حتديد النشاط املالئم باإلضافة إىل 

، العمرية املختلفةاملساعدة يف إةكانية إظهار أقصى إستطاعة ممكنة جلسم الالعب ةن خالل بناءه وتكوينه خالل املراحل 

أنه تكاد جتمع املعلوةات على أن العيب  (53، صفحة 1916)كمال عبد احلميد إمساعيل ،أساةة كاةل راتب،  ويشري
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قائم فيما بني ، بل إن هذا التميز  ، وظيفية وبدنية متيزهم على غريهم األنشطة الرياضية املختلفة يتميزن خبصائص جسمية

،  ، الوسط واهلجوم ، ةركز الدفاع العيب النشاط الواحد فمثال يف كرة القدم تفرض ةراكز ةعينة تتمثل  يف حراس املرةى

ورغم اإلستعراض املرجعي يف هذا اجملال احليوي واهلام قد أكد ةرارا وجود عالقة وثيقة بني اخلصائص والقياسات اجلسمية 

ةعني ةن النشاط الرياضي لذلك فإن حتديد اخلصائص والقياسات اجلسمية املثالية اخلاصة ببناء  والتفوق يف ممارسة نوع

أن كرة القدم  (1، صفحة 1919)طه إمساعيل وآخرون،  ويدعم،  وتكوين اجلسم ألي نشاط رياضي هي ضرورية

البدنية الضرورية لالعب حيث البد أن يكون الالعب قادرا على األداء احلديثة تبحث عن كيفية الوصول إىل الكفاية 

ةن خالل ةراعاة إةكانية الالعب ةن الناحية  تهبفعالية كبرية وألجل الوصول إىل ذلك يلزم رفع ةتطلبات التدريب وفعالي

، وةن الناحية  ل اجلسماملرفولوجية أي ةا يتعلق ببناء وتكوين اجلسم وةا يرتبط به ةن قياسات ألبعاد وخصائص شك

، كما يؤكد ألفريد كونز أنه جيب  الوظيفية اخلاصة بالقدرات الفسيولوجية ودرجة كفاءهتا كعمل اجلهاز الدوري التنفسي

امليل إىل فردية تدريب وحتضري الالعبني حيث أن كل العب خيتلف عن قرينه وكل العب يتمتع بإةكانيات خاصة 

القدم تتطلب ةواصفات خاصة تنمو هذه الصفات عن طريق املمارسة وةن هنا فإن الدراسة  وبقدرات ذاتية وملا كانت كرة

اليت حنن بصددها قد تساعدنا يف إعطاء تصور عام للبناء والتكوين اجلسمي لالعيب كرة القدم وعالقته ةع بعض املتطلبات 

ى اجلانب التكويين للجسم والوظيفي والبدين البدنية والوظيفية حسب ةراكز اللعب املختلفة حيث أن كرة القدم تؤثر عل

وخيتلف هذا التأثري حسب الديناةيكية العمرية وحسب ةتطلبات وواجبات املراكز املختلفة فالعب ةركز الوسط أو اهلجوم 

خيتلف يف ةواصفاته وقدراته عن العب ةركز الدفاع وةن هنا كان البد ةن تسليط الضوء على دراسة ةقاييس البناء 

وين اجلسمي وعالقته ةع بعض املتطلبات الوظيفية والبدنية حسب ةراكز اللعب يف كرة القدم لفئة األواسط ومما والتك

دفعنا إىل دراسة هذا املوضوع هو حماولة كشف البناء اجلسمي املناسب لواجبات وةتطلبات كل ةركز الذي حيقق الفعالية 

سنة وةا يصاحبه ةن  19إىل  17ى النمو خالل املرحلة العمرية ةن إضافة إىل عملية تقييم ةستو  والكفاءة يف اآلداء ،

، وعموةا تعترب دراسة البناء والتكوين اجلسمي لالعيب كرة القدم بالغة  تغريات يف اجلانب املرفولوجي، الوظيفي والبدين

اساته على اجلانب اخلاص األمهية حيث حتدد صالحية املواصفات اخلاصة بالالعب إجيابا أو سلبا ةن خالل عالقته وإنعك

 بالكفاءة البدنية والوظيفية وبصفة خاصة شكل الصالحية املناسبة لالعبني كل حسب ةركزه وواجباته.
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 اإلشكالية: -3

لقد شهدت كرة القدم تطورا ةلحوظا يف مجيع النواحي مما أدى إىل تغري أسلوب اللعب نتيجة لتعدد طرائق 

 ، ، وهذا يعود إىل إتباع املدربني الصيغ العلمية يف براجمهم التدريبية سرعة يف األداءاللعب احلديثة وإتساةها بالقوة وال

حيث إزدادت املتطلبات للوصول إىل املستويات العالية وتعترب القياسات اجلسمية هي إحدى تلك املتطلبات املكملة 

،  الفرد الالئق تشرحييا يتفوق على غريه ، ففي حالة تساوي مجيع العواةل األخرى فإن للوصول إىل املستويات العالية

 ، ويقول ويرجع اإلهتمام الكبري بالقياسات اجلسمية واملتطلبات البدنية والوظيفية لغرض حتديد اخلصائص املميزة لكل لعبة

أن العيب كرة القدم أكثر الالعبني طوال  (DECHEL)عن ديشل  النق (16، صفحة 2229)ةوفق أسعد حممود، 

، وتعترب طريقة بناء اجلسم ووزنه وطوله عواةل ال ميكن جتاهلها عند اإلختيار إىل جانب املواصفات اجلسمية  وأخفهم وزنا

املهمة فإن للتدريب الرياضي دور فعال يف التأثري على ةستوى وأداء الالعب حيث يؤدي إىل حدوث تغريات ةرفولوجية 

تتعلق بنسبة الدهون ووزن اجلسم لذا فاملواصفات اجلسمية هلا أمهية كبرية يف األنشطة الرياضية فلكل نشاط ةتطلبات 

، فمقاييس جسم الالعب  ، كما أن ضمن النشاط الواحد توجد ةواصفات جسمية خاصة بالنسبة ملواقف اللعب خاصة

اطا جسمية ةعينة تتناسب ةع كل ةركز ةن ةراكز اللعب، املهاجم غري ةقاييس الالعب املدافع لذلك فهي تتطلب أمن

، الوسط واهلجوم،  ، ةركز الدفاع حيث أن طريقة وأسلوب اللعب يف كرة القدم أدى إىل تقسيم الالعبني إىل حارس املرةى

 وكل ةركز له ةتطلبات وظيفية وبدنية واليت تعترب ةن الواجبات املميزة لالعبني ةقارنة ةع غريهم.

وتنحصر ةشكلة حبثنا يف أن بعض ةقاييس البناء اجلسمي وةتطلباته الوظيفية والبدنية تتأثر بالتدريب حيث أن املمارسة 

، وهذا ةا يؤكده  بإنتظام ولفرتة ةعينة تكسب الالعب صفات جسمية وظيفية وبدنية تناسب واجبات املركز الذي يشغله

أن البناء اجلسمي والوظيفي أكثر املتطلبات تأثرا بالتكيف الناتج عن التدريب ، إذ (2224داوود، )زياد طارق سليمان 

)شهاب أمحد  ، كما أثبت أن ممارسة أي نشاط رياضي بإنتظام لفرتة ةعينة يكسب ممارسيه صفات جسمانية ووظيفية

)محدي عبد  ، وةن جانب آخر يؤكد املقاييس اجلسمية بالعديد ةن القدرات البدنيةبالدراسة إرتباط  (2224حسن، 

أن القياسات اجلسمية تعد ةن أهم الدالالت  (MEDIANICOF)نقال عن ةيديانيكوف  (1912املنعم أمحد، 

، وةن العواةل اهلاةة اليت حتدد شكل وتركيب اجلسم اإلنساين وترشيد العملية التدريبية وكذلك  إلختيار وتوجيه الالعبني
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على أن  (JENSON R.C ،1912) ، ويدعم جونسون وهريست تقومي الفرد حيث ختتلف ةن فرد آلخر

، وكون الباحث أحد املعنيني  بشري وتؤثر يف أدائه احلركيالقياسات اجلسمية تعترب قياسات ةوضوعية حتدد أبعاد اجلسم ال

يف جمال التدريب الرياضي بصفة عاةة وبكرة القدم خاصة إلتمس غياب املؤشرات اليت يعتمد عليها املدربون يف عملية 

خصوصية ، كما أنه رغم  التدريب رمعىن أن الفريق يتدرب بصفة مجاعية دون ةراعاة ةتطلبات وواجبات كل ةركز لعب

املتطلبات املختلفة لألداء نلتمس تدريب ةوحد وذلك ةن خالل ةا الحظه الباحث أثناء التدريبات وةن خالل بعض أراء 

، كما جند إختالف األعمار لفئة األواسط وهذا ةا يوجب اإلختالف يف ةقاييس البناء اجلسمي ويف املتطلبات  املدربني

،  نثربوةرتيةالفكرة كان البد ةن وضع بعض املؤشرات املرفولوجية واملقاييس األوإنطالقا ةن هذه  ، الوظيفية والبدنية

وظيفية فإن -، وكإجراء يزيد ةن رصانة هذه املؤشرات اجلسم الوظيفية والبدنية املميزة لالعبني حسب أعمارهم وةراكزهم

نرتكز عليها ملتابعة عملية التدريب عملية التقومي ةن خالل حمك خارجي الذي هو األداء البدين تعد ةن النقاط اليت 

الوظيفية كمتغريات -بصفة علمية ودقيقة ولذلك برزت ةشكلة البحث ةن خالل التعرف على قدرة املؤشرات اجلسمية

، وعليه جاء هذا البحث لدراسة ةقاييس البناء والتكوين اجلسمي وعالقته ةع  ةستقلة يف التعبري عن كفاءة األداء البدين

ات الوظيفية والبدنية لالعيب كرة القدم األواسط حسب ةراكز اللعب بإعتبار أن هذه املرحلة العمرية تظهر بعض املتطلب

 فيها خمتلف الدالالت بصورة واضحة وللمساعدة يف حل ةشكلة البحث نطرح التساؤالت التالية:

؟ وةا هو  نية لالعبني حسب ةراكزهم/ هل توجد عالقة بني الناحية البنائية والناحية الوظيفية للجسم وقدراته البد1

 عينة البحث ؟لالنمط اجلسمي 

 ؟ /هل يؤثر العمر الزةين وةراكز اللعب يف إختالف قيم البناء والتكوين اجلسمي ويف املتطلبات الوظيفية والبدنية لالعبني2

 القدم ؟ / ةا هي أهم العواةل اليت ميكن إستخالصها واليت متيز كل ةركز ةن ةراكز اللعب يف كرة3

/ هل حتديد التقديرات األنثربوةرتية والدالالت النسبية يساعد يف دراسة ةعدالت النمو ويف تطوير رياضة التخصص ةن 4

 خالل ةراقبة العملية التدريبية العلمية ؟

 

 



22 
 

حتديد البناء والتكوين اجلسمي لالعيب كرة القدم حسب  ةن خالل هذه الدراسة هندف إىلأهداف البحث:  -3

 ةن خالل : هم وةراكزهمأعمار 

العالقات القائمة بني اجلانب البنائي والتكويين للجسم وةتطلباته الوظيفية والبدنية لالعيب كرة القدم التعرف على / 1

 ،وحتديد النمط اجلسمي لعينة البحث. حسب أعمارهم وةراكزهم

ة والبدنية لالعيب كرة القدم حسب أعمارهم الفروق بني اجلانب البنائي والتكويين للجسم وةتطلباته الوظيفي حتديد/ 2

 وةراكزهم.

/ التعرف على طبيعة البناء العاةلي لالعيب كرة القدم ةن خالل حتديد جمموعة ةقاييس خمتصرة متثل العواةل املستخلصة 3

 ويكون هلا صالحية تقدمي وصف ملتطلبات ةراكز اللعب.

األنثربوةرتية والوظيفية والوقوف على بعض الدالالت النسبية اليت / تصميم وةعرفة شبكة الشكل اجلانيب للقياسات 4

 ميكن أن تساهم يف التنبؤ ببعض ةعايري اإلنتقاء حسب ةراكز اللعب.

 إنطالقا ةن اخللفية النظرية للباحث ميكن صياغة الفرضيات على النحو التايل:فرضيات البحث: -4

،  وضعيفة بني الناحية البنائية والناحية الوظيفية والقدرات البدنية ية/ توجد عالقات إرتباطية ةوجبة وسالبة تكون قو 1

ويعترب الباحث أن النمط العضلي النحيف هو األكثر تكرارا بالنسبة لعينة البحث وذلك ةن خالل التقدير الكمي التايل 

(252-243). 

اللعب حيث يتميز العيب ةركز الوسط يف  / توجد فروق ذات داللة إحصائية بني األعمار الزةنية لالعبني وبني ةراكز2

، أةا العيب ةركز الدفاع فيتميزون  كما يتميز العيب ةركز اهلجوم يف السرعة  VO2maxبعض القياسات األنثربوةرتية ويف 

 ، كما ختتلف قيم كتل اجلسم )العظمية، العضلية، الشحمية( فيما بينهم. يف القوة لألطراف السفلية

لقياسات يتجمع حول جمموعة ةن العواةل اإلفرتاضية القابلة للتحديد حيث أن العواةل املستخلصة / البناء العاةلي ل3

ميكن متثيلها رمجموعة ةن اإلختبارات والقياسات اليت تشكل فيما بينها قياس البناء والتكوين اجلسمي وةتطلباته الوظيفية 

 والبدنية حسب ةراكز اللعب يف كرة القدم.
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تقديرات أنثربوةرتية ودالالت نسبية له دور يف ةراقبة التدريب العلمي حيث ختتلف هذه التقديرات حسب / إن إجياد 4

سنة وبذلك تعترب شبكة الشكل اجلانيب أفضل طريقة للحكم وتقييم  19-11-17ةراكز اللعب بني األعمار الزةنية 

 ةستوى التقدم يف النمو البدين.

 مصطلحات البحث: -5

يقصد هبذا املصطلح كل ةا هو ةتعلق بشكل وةرفولوجية اجلسم وةركباته اليت تشمل  وين الجسمي:البناء والتك* 

 جمموعة ةن القياسات الدقيقة اليت حتدد منط وكتل اجلسم.

 : تشمل الصفات البدنية األساسية اليت تعترب كمتطلبات ضرورية.* المتطلبات البدنية

 ختتص بكفاءة األجهزة الوظيفية والفسيولوجية خاصة اجلهاز التنفسي واجلهاز القليب الدوراين. المتطلبات الوظيفية:* 

 هي عبارة عن أةاكن يشغلها الالعبون وختتلف حسب ةتطلبات وواجبات كل ةكان. مراكز اللعب:* 

 هي نشاط رياضي ختصصي حتكمه قواعد وقوانني ةتعارف عليها. كرة القدم:* 

 سنة وهلا خصائص ومميزات ةعينة. 19إىل  17ةا بني  ترتاوحة عمرية هي فئ األواسط:* 

يعين ةصطلح الربوفيل أو الشكل اجلانيب جانبا ةن التصوير أو لوحة أو صفحة  (profil):شبكة الشكل الجانبي* 

ياسات اجلسمية إجرائيا يف هذه الدراسة على أنه ةنحىن بياين يتجه إىل جانبيني يوضح ةدى إحنرافات الق أستخدمولكنه 

 للفرد أو جمموعة ةن األفراد عن املعدالت املعيارية املوضوعة. 
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الدراسات المشابهة : -6  

 تمهيد:

ةن خالل التطرق إىل الدراسات املشاهبة نسعى للحصول على أكرب كم ةن املعلوةات حول ةوضوع الدراسة 

البحوث والدراسات واملؤلفات اليت تناولت ةوضوع دراستنا حيث اليت حنن بصدد القيام هبا وذلك رمحاولة ةراجعة خمتلف 

والوظيفي والبدين والتعرف على خطوات الدراسات  يلزم البحث عن الدراسات اليت جتمع بني اجلانب املرفولوجي

ون عونا ، كما هتدف إىل ةعرفة إجراءات التجربة األساسية ونتائج الدراسات لتك وجوانب الصواب واخلطأ فيها املشاهبة

 للباحث يف دراسته وبالتايل متكنه ةن املقارنة ةع املوافقة أو الرفض حسب نتائجه وخلفيته النظرية.

 عرض الدراسات المشابهة: -7

 :(7112) لطفي محمد كمال،  دراسة -7-1

 اخلطوط املختلفة.دراسة بعض اخلصائص اجلسمية املميزة لالعيب كرة القدم يف بعنوان:

هتدف الدراسة إىل التعرف على بعض القياسات اجلسمية اخلاصة بالعيب كرة القدم يف املراكز املختلفة  هدف البحث:

 ملستوى الدرجة األوىل رمصر وإجراء ةقارنة بني قياسات الالعبني وةراكزهم.

 إستخدم الباحث املنهج املسحي. منهج البحث:

العبا لكل ةركز )حراس املرةى،  22( أندية بواقع 24العبا ةن أربعة ) 12إشتملت عينة البحث على  عينة البحث:

 .13/1914، اهلجوم( يف املوسم الرياضي  ، الوسط الدفاع

، حميط  ، طول القدم ، طول الفخذ ، عرض الكتفني ، الطول الوزن :إستخدم الباحث القياسات التالية أدوات البحث:

 ط احلوض.الفخذ وحمي

، طول  ، حميط احلوض وجود فروق دالة إحصائيا ملراكز الالعبني يف بعض القياسات اجلسمية )الطول نتيجة البحث:

 القدم( متيز العيب الدفاع يف حميط الفخذ ومتيز حراس املرةى يف الطول الكلي ويف حميط احلوض. 
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 :(7116العزيز مراد، )جمال الدين عبد  دراسة -7-2

 دراسة حول املقاييس املرفولوجية وعالقتها رمتطلبات بعض األلعاب اجلماعية رمصر. بعنوان:

 ، كرة السلة(. ، الكرة الطائرة ، كرة اليد حتديد بعض املقاييس املرفولوجية لبعض األلعاب )كرة القدم هدف البحث:

 إستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي. منهج البحث:

، كرة السلة( بطريقة  ، كرة الطائرة ، كرة اليد تضمنت عينة البحث العيب األلعاب املختارة ) كرة القدم عينة البحث:

 عمدية.

 إستخدم الباحث جمموعة ةن القياسات األنثربوةرتية. أدوات البحث:

 ، الفروق بني املتوسطات. اإلحنراف املعياري، حلسايب إستخدم الباحث املتوسط ا الدراسة اإلحصائية:

 توصل الباحث إىل أن اإلختالفات يف الرتكيب اجلسمي تؤثر يف األداء. نتيجة البحث:

 تأثري ممارسة النشاط بشكل ةنتظم وةتقن على التكوين املرفولوجي للجسم. -

 ولوجية.توجد فروق بني األلعاب اجلماعية املختارة يف بعض القياسات املرف -

 اخلصائص املرفولوجية املتعلقة بتكوين اإلنسان ترتبط إرتباطا وثيقا بالعمل العضلي. -

، أةا العمل الذي تزيد شدته ويزداد  العمل الذي ال يتطلب قدرة وظيفية كبرية يتساوى فيه مجيع أفراد العينة -

د على إيضاح الفروق واإلختالفات ، السرعة واملهارة والتحمل يساع يتطلب التوافق بني كل ةن القوةو  تعقيده

 املرفولوجية بني األفراد وحيدد ةدى ةالئمتها هلا.

 :(3111) غازي السيد يوسف، دراسة  -7-3

 . البناء التكويين حملددات القدرات البدنية واملهارية كمؤشرات إلنتقاء العيب كرة القدم الناشئني بعنوان:

وجتلت يف حماولة الكشف عن أصحاب املوهبة واحلاجة املاسة إىل التعرف على البناء التكويين ةن اجلانب البحث:مشكلة 

 البدين واملهاري.

املهارية لعينة البحث وإستخالص بطارية إختبار لقياس و  حتديد البناء العاةلي البسيط للقدرات البدنية هدف البحث:

 واملهارية.البناء التكويين للقدرات البدنية 
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 إستخدم الباحث املنهج الوصفي. منهج البحث:

 سنة. 14العبا بلغ سنهم  132( مخسة أندية رمجموع 25بلغ عدد العينة ) عينة البحث:

،  ، الرشاقة ، القدرة ، السرعة إستخدم الباحث جمموعة ةن اإلختبارات البدنية فيما خيص القوة العضلية أدوات البحث:

 افة إىل بعض اإلختبارات املهارية.املرونة والتحمل إض

 .SPSSستخدام نظام إإستخدم الباحث التحليل اإلحصائي ب الدراسة اإلحصائية:

توصل الباحث إىل إستخالص بطارية لقياس البناء التكويين للقدرات البدنية واملهارية يف ضوء عواةلها  نتيجة البحث:

م اققت أعلى التشبعات وعليه يوصي الباحث بضرورة إستخدح( إختبارات واليت 29املستخلصة اليت بلغ عددها تسعة)

 سنة(. 14املرحلة السنية )وحدات بطارية إختبار البناء التكويين إلنتقاء الناشئني يف هذه 

 :(3112)شهاب أحمد حسن، دراسة  -7-4

 سنة بالعراق. 14-12كفاءة بعض ةؤشرات البناء اجلسمي يف التنبؤ ببعض عناصر اللياقة البدنية لألعمار   بعنوان:

تلخصت ةشكلة البحث حول إةكانية هذه القياسات يف توفري ةعادالت تنبؤ متثل احملكات اليت تعكس  مشكلة البحث:

 نسب املسامهة للبناء اجلسمي يف عناصر اللياقة البدنية.

 التعرف على ةدى كفاءة ةؤشرات حجم اجلسم وتكوينه يف التنبؤ ببعض عناصر اللياقة البدنية.هدف البحث:

 ملنهج الوصفي بأسلوب الدراسات اإلرتباطية.إستخدم ا منهج البحث:

 .2223-2222فردا خالل املوسم الدراسي  112تكونت عينة البحث ةن  عينة البحث:

 إستعمل الباحث جمموعة  ةن القياسات اجلسمية وبعض اإلختبارات البدنية. أدوات البحث:

م والعمر الزةين بعناصر اللياقة البدنية مت توصل الباحث إىل أنه فيما خيص التنبؤ رمؤشر حجم اجلس نتيجة البحث:

العمر الزةين بعناصر اللياقة البدنية مت احلصول و  وفيما خيص التنبؤ رمؤشرات التكوين اجلسمي ، ةعادلة 22احلصول على

 كما مل تظهر ةتغريات البحث كافة القدرة على التنبؤ باجملموع العام للياقة البدنية. ، ةعادلة16على 

 : (3112)فالح طه عبد يحي،  دراسة -7-5

 بعض املواصفات املرفولوجية والفسيولوجية والبدنية واملهارية املميزة لالعبني الناشئني بكرة القدم وكرة السلة. بعنوان:
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حتديد القياسات اجلسمية واملرفولوجية والبدنية واملهارية لدى جمموعة الالعبني املتميزين والالعبني غري  هدف البحث:

، إضافة إىل حماولة الوصول إىل دالة متييز هلا القدرة على التنبؤ رمجموعة الالعبني  كرة السلةو  املتميزين يف كرة القدم

 املتميزين يف كرة القدم وكرة السلة.

 إستخدم املنهج الوصفي. بحث:منهج ال

 العبا كرة السلة( وذلك بطريقة عمدية. 24العب كرة القدم،  41العبا ) 72تكونت ةن  عينة البحث:

 البدين واملهاري. ، الوظيفي طبق الباحث جمموعة ةن اإلختبارات والقياسات اخلاصة باجلانب املرفولوجي،أدوات البحث:

 يف التحليل. SPSSالنظام اإلحصائي  إستعمل الباحث الدراسة اإلحصائية:

ةن خالل إستخدم حتليل التمايز أةكن إستخالص أربعة ةتغريات بدنية وظيفية ةسببة للتمايز بني العيب   نتيجة البحث:

،   ةطاولة السرعة،  VO2max، ، القوة اإلنفجارية للرجلني  كرة القدم املتميزيني وغري املتميزين وهي السرعة اإلنتقالية

أةكن إستخالص ثالث ةتغريات ةهارية ةرفولوجية ةسببة للتمايز بني العيب كرة السلة املتميزين وغري املتميزين وهي كما 

، وعليه يوصي الباحث بضرورة إستخدام  ، كمية الدهون النسبية ، إختبار الرةية احلرة إختبار دقة التمرير على اجلدار

ة واملهارية اليت أسفرت عنها الدراسة كأسلوب إلختيار الناشئني يف كرة القدم القياسات املرفولوجية والفسيولوجية والبدني

 وكرة السلة.

 :(OUSMANE SALL ،3115)مان سال عص دراسة -7-6

 تقييم الكتلة الشحمية لألفراد السنغاليني دراسة ةقارنة بني الرياضيني وغري الرياضيني. بعنوان:

 تقييم الكتلة الشحمية لألفراد السنغاليني. البحث:هدف 

 إستخدم الباحث املنهج الوصفي. منهج البحث:

 العيب كرة القدم احملرتفني. 42فردا غري رياضي و 32تكونت عينة البحث ةن  عينة البحث:

م ةعادالت الكثافة إستخدم الباحث القياسات األنثربوةرتية املتعلقة بسمك الثنايا اجللدية وإستخد أدوات البحث:

 (Hydrodensitometrie)، كما إستعمل الطريقة املخربية لتقييم الكتلة الشحمية والكثافة  اجلسمية

 %9، 53توصل الباحث إىل أن نسبة الكتلة الشحمية للعادين )غري رياضيني( بلغت  نتيجة البحث:



28 
 

 .%5، 13 نسبة بلغت 36-19نسبة الكتلة الشحمية لالعيب كرة القدم احملرتفني  -

 .%1، 27سنة بلغت  19-16نسبة الكتلة الشحمية لالعيب كرة القدم ةن  -

 وعليه يوصي الباحث بضرورة ضبط النظام الغذائي وإتباع التدريب العلمي لتجنب ةشاكل صحية.

 :(3115)محمد حازم أبو يوسف،  دراسة -7-7

 أسس إختيار الناشئني يف كرة القدم. بعنوان:

: جتلت ةشكلة البحث يف ضرورة العمل لعملية اإلنتقاء بشكل ةتكاةل وعدم اإلعتماد على املالحظة مشكلة البحث

 العابرة أو اخلربة الشخصية.

 سنة.16املصري حتت البدنية،الفسيولوجية واملهارية لالعيب الفريق القوةي ، حتديد أهم املتغريات املرفولوجيةهدف البحث:

 إستخدم الباحث املنهج الوصفي )دراسة احلالة(. منهج البحث:

 سنة. 16العبا الذين ميثلون الفريق القوةي املصري للناشئني حتت  26بلغ عدد العينة  عينة البحث:

 ،pwc 170إستعمل الباحث جمموعة ةن القياسات واإلختبارات متثلت يف الكفاءة البدنية  أدوات البحث:

VO2max ة بإستخدام ةعادلة ي، حساب ةكونات اجلسم املطلقة والنسب رمعادلة كرميانMATEIKA الوزن ،  ،

السعة احليوية، ،  ، النبض القليب ، العروض إضافة إىل بعض القياسات الوظيفية متثلت يف ضغط الدم ، احمليطات الطول

 ، وبعض اإلختبارات البدنية واملهارية. زةن كتم النفس

،  ، التحليل العاةلي ، ةصفوفة اإلرتباط ، اإلحنراف املعياري إستخدم الباحث املتوسط احلسايب الدراسة اإلحصائية:

 اخلطأ املعياري.

متكن الباحث ةن التوصل إىل أفضل القياسات واإلختبارات املرشحة لقياس العواةل املقبولة واليت متثلت نتيجة البحث:

 :املتغريات املرفولوجية يف:

 هو التكوين العضلي ويقاس بالوزن النسيب للعضالت. :العاةل األول

 وهو كمية الدهون باجلسم ويقاس بكمية الدهون النسبية. :العاةل الثاين

 حجم اجلسم ويقاس رمسطح اجلسم. :العاةل الثالث
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 العاةل الرابع: كمية العظام باجلسم ويقاس بالوزن املطلق العظام.

 . VO2maxالعاةل األول وهو اللياقة الفزيولوجية ويقاس ب:   :ةاملتغريات الفسيولوجي -

( عواةل 23، الرشاقة وأخريا ثالث ) عواةل للمتغريات البدنية ومتثلت يف القوة اإلنفجارية ، حتمل السرعة 24إضافة إىل  

، وعليه يوصي الباحث القائمني بعملية إختيار الناشئني اإلهتمام رمراعاة اجلوانب املختلفة عند إختيارهم  للمتغريات املهارية

 اإلختبارات املستخلصة ةن هذا البحث.و ةن خالل إستخدام القياسات 

 :(3111)بوجمعة بولوفة، دراسة  -7-8

 وظيفية للمؤشرات اجلسمية وعالقتها بنوع النشاط الرياضي.-توصيف املتطلبات املورفو بعنوان:

 تتلخص ةشكلة البحث يف غياب املعايري العلمية يف رياضة التخصص ويف إعداد البطل الرياضي. مشكلة البحث:

، كرة اليد(،  لكرة الطائرة، ا ، كرة القدم وظيفية ةعيارية لعينات البحث )اجليدو-توصيف مناذج ةورفو هدف البحث:

 وظيفية ورياضة التخصص وةراحلها العمرية.-توضيح العالقات اإلرتباطية بني املؤشرات املرفو

 إستخدم الباحث املنهج املسحي الوصفي. منهج البحث:

العبا ةن  299، الكرة الطائرة( وبلغ عددها  ، كرة اليد ، كرة القدم متثلت عينة البحث يف العيب )اجليدو عينة البحث:

 جمموع رياضي البطوالت اجلهوية الغربية.

، تقدير  ، ةساحة اجلسم ، الطول إستخدم الباحث جمموعة ةن القياسات األنثربوةرتية متثلت يف الوزن أدوات البحث:

 VO2maxإضافة إىل حتديد  MATEIKAة بإستخدام ةعادلةيسبن، حتديد ةكونات اجلسم املطلقة وال منط اجلسم

 .ISTHاملطلق والنسيب وإختبار اإلسرتجاع 

، ةعاةل اإلرتباط لبريسون،  ، التباين ، اإلحنراف املعياري إستخدم الباحث املتوسط احلسايب الدراسة اإلحصائية:

 النسبة املؤوية. ، F(Ficher)حتليل التباين  ، T(Student)  التجانس

جه حنو املكون العضلي ووجود فروق دالة بني األلعاب اجلماعية توصل الباحث إىل أن أغلب األمناط تت نتيجة البحث:

، تزايد قدرة اجلسم على التكيف ةع  ، وجود عالقة إجيابية بني أمناط األجسام وإختبارات التحمل لألداء احلركي املختارة

-ةعايري املؤشرات املرفووعليه يوصي الباحث بضرورة اإلهتمام بتحديد ،  ةتطلبات اجلهد البدين وواجباته وسرعة الشفاء
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، باإلضافة إىل إعتماد نتائج القياسات ملؤشرات ةكونات  وظيفية لعينات البحث وتوسيعها على إختصاصات أخرى

 عند التوجيه يف األلعاب الرياضية املدروسة.  سمي، العظام( والنمط اجل ، الدهون اجلسم )العضالت

 ( 3171)حسن السعود دراسة -7-1

 القياسات اجلسمية املسامهة يف ةستوى اجناز عناصر األداء احلركي لالعيب كرة القدم 

 الدراسة إىل ةعرفة القياسات اجلسمية املسامهة يف ةستوى اجناز عناصر األداء احلركي لالعيب كرة القدم  وهدفت

:استخدم الباحث املنهج الوصفيالمنهج   

العبا 42بلغت عينة البحث العينة:   

الدراسة إىل أن أهم القياسات اجلسمية املسامهة يف زيادة زةن األداء احلركي لعناصر )سرعة األداء،حتمل سرعة  وتوصلت

األداء،حتمل األداء ورشاقة األداء( هي طول الفخذ وطول الساق وطول القدم،يف حني كانت القياسات اجلسمية املسامهة 

طرف السفلي هي حميط الفخذ والساق ،الطول الكلي وطول القدم.   يف زيادة عنصر القوة اإلنفجارية لعضالت ال  

ويوصي الباحث بضرورة ةراعاة القياسات اجلسمية والبنية القوية لعضالت اجلسم وخصوصا عند إنتقاء العيب كرة 
 القدم،ووضعها ضمن ةعايري اإلختيار واليت تعد عواةل ةهمة جدا.

 (3177إبراهيما بوديان ) دراسة-7-71

 يم الصفات البدنية واألنثربوةرتية والفزيولوجية لالعيب السنغالتقي

 تقييم الصفات البدنية واألنثربوةرتية والفزيولوجية لالعيب السنغال الدراسة إىلوهدفت 

العبا 21وبلغت عينة البحث  :استخدم الباحث املنهج الوصفيالمنهج   

ةة،الوزن، نسبة الدهن(استخدم الباحث القياسات األنثربوةرتية )القااألدوات :  

 القياسات الوظيفية ) إختبار الوثب العمودي، احلد األقصى إلستهالك األكسجني،النبض القليب،ةؤشر روفييه والسرعة. 

إىل أن العيب كرة القدم لديهم قاةة ووزن ونسبة دهون ةثالية ،ويتميزون بسرعة جيدة واحلد األقصى إلستهالك  وتوصل

 صى بضرورة ةواصلة اجلهد للوصول إىل املستويات العالية .األكسجني جيد جدا ،وأو 
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(3173دراسة مزيان بوحاج )-7-77  

سنة 19-17بطارية اختبارات لتقومي بعض القدرات البدنية واملهارية أثناء انتقاء العيب كرة القدم صنف األواسط   

أمهية التقومي البدين واملهاري ةن خالل بطارية اختبار إلنتقاء العيب كرة القدم والرفع ةن ةكانة  إىل إبرازويهدف البحث 

ءاجلانب العلمي يف عملية اإلنتقا  

وكان اإلختيار بصفة ةنتظمة. 164بلغت عينة البحث و :استخدم الباحث املنهج الوصفيالمنهج   

اختبارات بدنية وةهاريةاستخدم الباحث بطارية اختبار تضم األدوات :  

إىل أن استخدام بطارية اختبارات لتقومي قدرات الالعبني بدنيا وةهاريا يف اإلنتقاء هو عمل علمي وتوصل الباحث 

يتطلب كفاءة ةهنية،كما استنتج أن املدرب الذي يعتمد على املقابالت التنافسية واملالحظة جيد صعوبة يف التعاةل ةع 

ة تكييف بطاريات اإلختبار ةع إةكانيات الالعب اجلزائري. الالعبني، وأوصى بضرور   

 (3173دراسة شتاني سناء،بن عبد الرحمن عبد الرؤوف )-7-73

وظيفية لالعيب كرة القدم التونسيني حسب ةراكز اللعب-دراسة ةقارنة للخصائص املورفو  

  لالعبني وختطيط التدريب الفردي توفري وسائل إلكتشاف وإنتقاء املواهب وةراقبة احلالة البدنية إىلويهدف 

:استخدم الباحث املنهج الوصفيالمنهج   

العبا 71بلغت عينة البحث العينة:   

استخدم الباحث بطارية اختبار للمؤشرات األنثربوةرتية )القاةة،الوزن، نسبة الدهن،الكتلة الدهنية واخلالية ةن األدوات :

 الدهن(

ر سارجنت ،إختبار الوثب العمودي، احلد األقصى إلستهالك م( ،إختبا32م،22م، 12إختبار السرعة )

 األكسجني،السرعة القصوى اهلوائية.

:النتائج  

وظيفية بني ةراكز اللعب حيث يتميز العيب ةركز الدفاع يف القاةة والكتلة اجلسمية ، -يوجد فروق دالة يف املؤشرات املورفو

 ةركز الوسط الدفاعي بالقوة اإلنفجارية لألطراف السفلية. و يتميز العيب ةركز اهلجوم بالسرعة و يتميز العيب
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 تحليل الدراسات المشابهة: -3

ةن خالل الدراسات اليت مت عرضها ميكن للباحث إستخالص أهم النقاط واليت ميكن ةن خالهلا نقد هذه الدراسات 

وعموةا نقوم ، رها يف ةثل هذه الدراساتوذلك لإلستفادة ةنها يف اإلجراءات التطبيقية والوسائل واإلةكانات الواجب توف

 ، األدوات املستخدةة والتحليل اإلحصائي املتبع: ، املنهج والعينة دفاهلبتحليل هذه الدراسات ةن خالل التطرق إىل 

تنوعت أهداف الدراسات املشاهبة حسب كل نوع فبعض الدراسات كانت هتدف إىل حتديد جوانب بدنية  * الهدف:

وبعض الدراسات إختصت بوضع ةستويات ةعيارية لبعض الصفات البدنية ودراسات أخرى هتدف إىل حتديد جوانب 

ويهدف البحث احلايل إىل حتديد أهم  ، أنثربوةرتية وبعض الدراسات مجعت بني اجلانب املرفولوجي والوظيفي-ةرفولوجية

 ، الوظيفية والبدنية اليت توضح الفروق بني ةراكز اللعب يف كرة القدم. اإلختبارات والقياسات املرفولوجية

، وسوف يقوم  إستخدم مجيع الباحثني املنهج الوصفي وذلك ملالئمته ةع أهداف الدراسات اليت قاةوا هبا * المنهج:

 ةقارنة ملالئمته هلدف البحث. إرتباطيةلى املنهج الوصفي ةن خالل القيام بدراسة الباحث باإلعتماد ع

تنوعت إختيار العينات اخلاصة بالدراسات املشاهبة وذلك تبعا هلدف كل دراسة فيما خيص املرحلة العمرية أو  * العينة:

أن يتم  تهةن الواجب باإلهتمام يف دراساملستوى الرياضي وكانت طريقة اإلختيار العمدي هي الغالبة ويرى الباحث أنه 

 هدف البحث. إختيار عينة عمدية رما يتفق ةع ةتطلبات 

تنوعت اإلختبارات والقياسات املستخدةة تبعا للهدف املراد حتقيقه فنجد أن  * اإلختبارات والقياسات المستخدمة:

إستعملت قياسات أنثربوةرتية ودراسات ارات البدنية ودراسات أخرى ببعض الدراسات إستخدةت عدد كبري ةن اإلخت

إختصت رمكونات اجلسم وبعض الدراسات إعتمدت على بطارية إختبارات ويف هذا البحث سيتم تطبيق جمموعة ةن 

القياسات األنثربوةرتية وبعض الدالالت النسبية للمؤشرات املرفولوجية وبعض اإلختبارات الفسيولوجية احملددة لألداء البدين 

 . الوظيفية لالعبني وبعض اإلختبارات البدنية للصفات األساسية يف كرة القدم واليت حتدد األداءوللكفاءة 

، اإلحنراف املعياري وبعض الدراسات  إشتملت مجيع الدراسات على إستخدام املتوسط احلسايب * الدراسة اإلحصائية:

، اإلحنراف  نعتمد على املتوسط احلسايبويف هذا البحث س،  SPSSم نظام استخدإتطرقت إىل التحليل العاةلي و 

  .وذلك لتحقيق أهداف البحث SPSSستخدام نظام إ، ةعاةل اإلرتباط والتحليل العاةلي ب ، حتليل التباين املعياري
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، وإختيار عينة  وعموةا إستخلص الباحث ةن الدراسات املشاهبة ةا يعينه يف حبثه ةن خالل إختيار املنهج الوصفي

عمدية ةع حصر أهم اإلختبارات والقياسات اليت يعتمد عليها أثناء التقييم وحتديد أسلوب التحليل  البحث بطريقة

، كما مت التعرف على أسلوب عرض وةناقشة النتائج وةعرفة نسبية للوقت املطلوب لتحقيق  العاةلي يف الدراسة اإلحصائية

 دية إلجناح البحث يف الوقت املطلوب.واإلةكانيات البشرية واملا ، الدراسة وحتديد خمتلف الوسائل

 خالصة:

عتمد عليها يف عملية البناء والرتكيب لعناصر نإن للدراسات املشاهبة أمهية ةعتربة للباحث ملا هلا ةن فائدة وةرتكزات 

، وةن خالل التطرق إىل هذه الدراسات وذلك  البحث ةن خالل الطرق والوسائل واإلةكانيات الالزةة لتحقيق البحوث

ملعرفة اإلختبارات والقياسات املطبقة وسريورة العمل املتبعة إضافة إىل التعرف على جوانب اخلطأ والصواب يف جماالت 

الدراسات اليت حصلنا عليها عدة قد مشلت ، و  ءا ةن الناحية املادية أو البشرية وكيفيات إجراء الدراسةاالبحث سو 

، كما أن الدراسات يف ى والبدين وتطرقت إىل دراسة كل جانب على حد ، الوظيفي ةواضيع ةتعلقة باجلانب املرفولوجي

سنة وإن وجدت فإمنا تدرس الفئة العمرية ككل وال  19-17الفئة العمرية  داجلانب املرفولوجي والوظيفي كانت قليلة عن

فولوجية وطرق تقومي النمط ، وعموةا فإن الدراسات كانت ثرية بالقياسات األنثربوةرتية واملر  ختتص بكل عمر زةين لوحده

اجلسمي وةن اجلدير بالذكر أن ةعظم الدراسات سامهت بشكل جيد يف رسم خطة البحث ةن خالل اإلختبارات 

، اإلةكانيات الضرورية للعمل امليداين وطرق التحليل اإلحصائي للنتائج  ، الوسائل الالزةة لتحقيق البحث والقياسات

، القدرات البدنية  د القيام هبا سوف تشمل اجلوانب الثالث )األنثربوةرتية واملرفولوجيةوعليه فإن الدراسة اليت حنن بصد

، إضافة إىل دراسة هذه املؤشرات  ، بإعتبارها عواةل حمددة لألداء الكلي لالعب كرة القدم والوظيفية( يف آن واحد

سنة( وةا مييز هذه الدراسة هو  19-11-17، الوسط واهلجوم( وبني األعمار الزةنية ) حسب ةراكز اللعب )الدفاع

اإلعتماد على القياسات واإلختبارات اخلاصة باجلانب البدين والوظيفي اليت تتم يف امليدان لتكون بذلك ةرجعا للقياس 

 امليداين لكل القدرات وذلك لغرض اإلقتصاد يف اجلهد ولتوفري ةعطيات دقيقة حول احلالة التدريبية للرياضي.
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 الدراسة النظرية
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 مدخل الباب األول:

، وإنطالقا  ةن خالل ةوضوع البحث ميكن حتديد العناصر اليت هلا عالقة ةباشرة أو غري ةباشرة واليت ختدم هدف البحث

إىل حتليل هذه  ( فصول ختص اجلانب النظري حيث تطرق الباحث30ةن املوضوع قيد الدراسة والبحث مت حتديد ثالثة )

العناصر اليت تدعم عمله وذلك ةن خالل تناوله يف الفصل األول املتعلق بالبناء والتكوين اجلسمي وكل ةا له عالقة 

، كما ذكر يف الفصل الثاين املتطلبات البدنية  بالقياسات األنثربوةرتية يف جمال الرياضة عاةة ويف كرة القدم بصفة خاصة

 كرة القدم حيث ركز إهتماةه على الصفات البدنية األساسية واألجهزة الوظيفية اليت هلا تأثري والوظيفية اخلاصة بالعيب

 ، أةا الفصل الثالث تطرق إىل دراسة خصائص الفئة العمرية ةن كل جوانبها. ةباشر وفعال يف وقت واحد

ا الباحث بناءا على املعلوةاتوتساعد الدراسة النظرية ةن خالل التحليل إىل صياغة الفرضيات املمكن أن يفرتضه  

، وميكن اإلستعانة باجلانب النظري يف عملية ةناقشة النتائج املستوفاة ةن خالل جرده للمراجع املتخصصة يف جمال حبثه  

 وذلك إستنادا على حقائق علمية ونتائج علماء وباحثني يف اجملال.
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37 
 

 تمهيد:

لكل نشاط رياضي ةتطلبات جسمانية خاصة يلزم توافرها ، حيث نال جسم الرياضي ةن ناحية شكله 

وحجمه إهتماةا كبريا ةنذ أةد بعيد هبدف الوقوف على ةا يتصف به هذا اجلسم ةن خصائص يطلق عليها اخلصائص 

بناء والتكوين اجلسمي ةن املؤشرات اهلاةة املرفولوجية ، وهي ةواصفات ةعنية وحمددة جتعله مميزا عن اآلخرين ، ويعترب ال

 إلجراء املقارنة بني األفراد وتطرقنا إليه يف هذا العرض كمحاولة ةنا لشمل مجيع ةتغرياته رغم إختالف تسمياته.      

 مفهوم وأهمية األنثربومتري:-1

يكل اهلضمي ، ويعرفه ةاتيوز هو فرع ةن األنثربولوجيا ، حيث يعين القياس اخلاص حبجم وشكل اجلسم البشري أو اهل

(MATHEWS، 3791) بأنه علم قياس جسم اإلنسان وأجزائه املختلفة، ويقول فريدوسي (VERDUCCI 

F.M, 1980) بأنه العلم الذي يبحث يف قياس أجزاء اإلنسان ةن اخلارج ، ويعرفه ةيللر (MILLER D.K, 

، 1991)حممد نصر الدين رضوان،  بأنه ةصطلح يشري إىل قياس البنيان اجلسماين ونسبه املختلفة وهذا حسب (1994

 .(19:93صفحة 

 ويعرف الباحث األنثربوةرتي بأنه دراسة جسم اإلنسان ةن ناحية حجمه وشكله وتركيبه عن طريق القياس.

أن األنثربوةرتي يشمل ةصطلحات أساسية ويدور  (93:91، صفحة 1991)حممد نصر الدين رضوان،  ويشري -

 ةعظمها حول البنيان وتركيب اجلسم وهي:

، قصري أو  وهو ةصطلح يشري إىل الطول والوزن ةعناه كتلة اجلسم كأن نقول صغري ، كبري أو طويل* حجم الجسم:

 .خفيف ، ثقيل وعموةا ميكن النظر إىل وزن اجلسم كمؤشر للحجم

يشري إىل ةرفولوجيا اجلسم أي الشكل التكويين والبنائي له ، وتعترب تقديرات منط اجلسم إجراءات * نمط الجسم:

يتضمن  ثالث قياس فنية وعلمية ةقننة تستخدم لتحديد النمط املورفولوجي للجسم بطريقة كمية حيث أن اجلسم 

 ةكونات أساسية وهي النحافة ، العضلية والسمنة.
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يشري إىل العناصر اليت تشكل الكل عند الرتابط ةع بعضها وذلك يعين أن تركيب اجلسم يهتم * تركيب الجسم:

سجة بتحديد األجزاء اليت يتكون ةنها الكل )اجلسم( ويستهدف قياس تركيب اجلسم تقدير الكمية النسبية للدهون واألن

 اللحمية ويتطلب فهم تركيب اجلسم األخذ بعني االعتبار ةكونني أساسني مها وزن األنسجة الدهنية وغري الدهنية.

وتتمثل أمهية األنثربوةرتي يف إستخداةه يف دراسة النمو البدين ويف بناء ةعايري الطول والوزن ويف وضع العديد ةن نسب 

سب اجلسمية اليت ميكن اإلستفادة ةنها يف تشخيص حاالت األطفال الذين أجزاء اجلسم املختلفة ، أو ةا يعرف بالن

)حممد نصر الدين رضوان،  كارتر وهذا حسب-يعانون ةن منو بدين غري سوي وكذلك حتديد منط اجلسم كطريقة هيث

يؤكد أن القياسات األنثربوةرتية هلا  (37، صفحة 1996)حممد صبحي حسانني، ، أةا (22:23، صفحة 1997

ق خالل النمو يف الطول والوزن وسن و عالقات ةع العديد ةن اجملاالت احليوية ومييل األطفال املوهوبون عقليا إىل التف

 املشي والصحة العاةة.

أن األنثربوةرتي يوظف نتائج عمليات القياس لتحقيق  (32:31، صفحة 1997الدين رضوان، )حممد نصر  ويشري

، وميكن أن يتحقق تقومي البنيان  ؤثر على البنيان اجلسميتتقومي البناء اجلسمي وللتعرف على العواةل البيئية اليت ميكن أن 

األنثربوةرتي ةن خالل التعرف على ةعدالت النمو اجلسمي عن طريق قياس عدد ةعني ةن أبعاد اجلسم وتظهر أغراض 

كتشاف النسب اجلسمية لفئات العمر إ،  اجلسمي لفئات العمر املختلفة وةدى تأثر هذه املعدالت بالعواةل البيئية

 MILLER) ، التعرف على تأثري املمارسة الرياضية والتدريب الرياضي على بنيان وتركيب اجلسم ويبني ةيللر املختلفة

D.K ،1994) احمليطات وحتديد  ، تساعاتاإل ، الوزن ، أن جمال القياس األنثربوةرتي يشتمل على قياس األطوال

 النمط اجلسمي.

صبحي حسانني، )حممد إلجراء القياسات األنثربوةرتية حسب شروط القياس األنثربومتري وأدواته:  -2

يلزم أن يكون القائم بالقياس ةلما بالنقاط التشرحيية احملددة ألةاكن القياس وأوضاع  (123:124، صفحة 1995

، ولكي حيقق القياس الدقة املطلوبة جيب أن يكون املخترب عار متاةا  ستخدام أجهزة القياسإاملخترب أثناء القياس وطرق 

ةع توحيد ظروف القياس لكل املختربين وتوحيد أجهزة القياس والقائمني عليه ةع تدقيق ةاعدا لباس خفيف وبدون حذاء 

 التسجيل.
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اليت تناولت تقومي البنيان  (36، صفحة 1997)حممد نصر الدين رضوان،  وتكشف الدراسات والبحوث حسب

 وةن ضمن الدراسات اليت قام هبا كل ةن ، اجلسماين وتركيب اجلسم وجود عدد كبري ةن القياسات األنثربوةرتية

(JOHNSON,DELICADIE ،1916) ، (ROCHE,FALKNER ،1975)  تضمنت كما

 ،VERNON.D,HAMSON.G) هاةسون  ، ، ويقدم كل ةن فارنون ةتنوعا ةن املقاييس األنثربوةرتية

 ( أن حتديد املقاييس األنثربوةرتية يتوقف على طبيعة وأغراض الدراسة املزةع القيام هبا.1911

سرتشاد ببعض املعايري التالية وذلك أن تكون املتغريات األنثربوةرتية املختارة صادقة يف التعبري عن املوضوع وميكن اإل

ختيار إ، ألن هذا التحديد يساعد على  األنثربوةرتية املطلوب قياسها ةتفق عليها بدقة، أن تكون األبعاد  املطلوب دراسته

للجسم  ، أةا يف حالة البحوث اليت تستهدف وضع بروفيل وصفي األداة املناسبة ويلزم توفر عنصر األةان خالل القياس

، SHELLاجللدية ويؤكد شيل )، احمليطات ومسك الثنايا  ، العروض فإن أمناط القياس جيب أن تشمل األطوال

( أنه توجد فروق دالة بني نتائج القياسات على اجلانبني األمين واأليسر ولذلك فمن األفضل ترك الباحث أو 1911

 ستعمله خالل حبثه.إالقائم بالقياس ةسؤولية حتديد أي جانب يقيس عليه ةع ضرورة ذكر أي جانب 

على أن أدوات وأجهزة  (49، صفحة 1997)حممد نصر الدين رضوان،  ويتفق علماء القياسات األنثربوةرتية حسب

، لوحة للقدم يقف عليها املفحوص عند قياس القاةة أةام  القياس جيب أن تشمل أشرطة القياس ةن الصلب أو القماش

، جهاز  صندوق كاةريون لقياس الطول ةن اجللوس، ةنضدة هاربندن أو  ، ةيزان طيب للوزن حائط ةع لوحة للرأس

اإلستاديوةرت للقاةة، األنثربوةرت )برجل القياس( ويوجد الربجل املنزلق والربجل املنفرج والكاليرب )املسماك( اخلاص بسمك 

 الثنايا اجللدية.

 القياسات األنثربومترية والمؤشرات المرفولوجية: -3

 القياس إىل: وجماالت طرق(51:52، صفحة 1996)حممد صبحي حسانني، م ويقس:القياسات األنثربومترية -3-1

لضمان أداء القياسات املتعلقة باألطوال يلزم اإلملام بالنقاط التشرحيية اليت يتم عندها القياس األطوال: -3-1-1

، احلافة الوحشية للرأس السفلي لعظم العضد،  للنتوء األخروةي، احلافة الوحشية  وةن بينها: أعلى نقطة يف اجلمجمة

، احلافة الوحشية للعظم  ، ةنتصف عظمة القص ، النتوء اإلبري لعظم الزند ، النتوء املرفقي النتوء اإلبري لعظم الكعربة
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الربوز الوحشي ، احلافة الوحشية ملنتصف ةفصل الركبة ، ، املدور الكبري لعظم الفخذ  رتفاق العاين، ةفصل اإل احلرقفي

 واألنسي للكعب.

يستخدم جهاز الرستاةيرت وهو عبارة عن قائم ةثبت عموديا على حافة الطول الكلي للجسم:  -3-1-1-1

( على سطح القاعدة اخلشبية ويوجد حاةل ةثبت أفقيا 2سم حبيث يكون الصفر ) 252قاعدة خشبية والقائم طوله 

، ويقف املفحوص على القاعدة وظهره ةواجه للقائم والنظر لألةام ويتم  القائم حبيث يقبل احلركة ألعلى وأسفل على

 إنزال احلاةل حىت يالةس احلافة العليا للجمجمة ويعرب الرقم املواجه للحاةل عن طول املفحوص.

ن احلافة الوحشية للنتوء يستخدم شريط القياس )بالسنتمرت أو البوصة( ذلك ةطول الذراع: -3-1-1-2

 األخروةي حىت هناية األصبع األوسط وهو ةفرود.

ستخدام شريط القياس ةن احلافة الوحشية للنتوء األخروةي حىت احلافة الوحشية إبطول العضد: -3-1-1-3

 للرأس السفلي لعظم العضد.

الزند وحىت النتوء اإلبري لنفس ستخدام شريط القياس إةا ةن النتوء املرفقي لعظم إبطول الساعد: -3-1-1-4

 العظم أو ةن أعلى نقطة يف رأس عظم الكعربة حىت النتوء اإلبري لنفس العظمة.

 ستعمال الشريط.إةن ةنتصف الرسغ حىت هناية األصبع األوسط وهو ةفرود بطول الكف:  -3-1-1-5

طول ةن اجللوس ةن حافة ةن وضع اجللوس على ةقعد بدون ظهر يتم قياس الالطول من الجلوس:  -3-1-1-6

ستخدام نفس اجلهاز املستخدم لقياس الطول الكلي على أن يكون الصفر إ، وميكن  املقعد وحىت أعلى نقطة يف اجلمجمة

 ( ةوازيا للمقعد والنظر لألةام.2)

ستعمال الشريط ةن املدور الكبري للرأس العليا لعظم الفخذ حىت احلافة الوحشية إبطول الفخذ:  -3-1-1-7

 ملنتصف الركبة.

ستعمال شريط القياس ةن احلافة الوحشية ملنتصف ةفصل إيتم قياس طول الساق بطول الساق:  -3-1-1-8

 الركبة حىت الربوز الوحشي للكعب أو ةن احلافة األنسية ملنتصف ةفصل الركبة حىت الربوز األنسي للكعب.
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املدور الكبري للرأس العليا ملفصل الفخذ حىت بإستخدام شريط القياس ةن طول الطرف السفلي:  -3-1-1-9

 األرض.

إىل أن قياسات احمليطات  (155:151، صفحة 1991)حممد نصر الدين رضوان،  يشريالمحيطات: -3-1-2

 تشمل:

وهو مير بأعلى احلاجبني وبالعظم املؤخري يف هناية عظم اجلمجمة ويعرف بإسم محيط الرأس:  -3-1-2-1

 احمليط اجلبهي املؤخري. 

 يشري إىل أقل حميط للرقبة ويتحقق بتمرير الشريط حول الرقبة فوق النتوء احلنجري.محيط الرقبة: -3-1-2-2

قطة جملموعيت العضالت املغلقة يتحقق بتمرير الشريط ةن اجلانب فوق أعلى نمحيط الكتفين:  -3-1-2-3

 للكتفني )الداليتني( وةن األةام باألخروةني والنتوء اخلاص بتمفصل الضلع الثاين ةع عظم القص.

يقاس بلف شريط القياس ةن األةام عند ةستوى متفصل الضلع الرابع ةع عظم محيط الصدر:  -3-1-2-4

 جانيب اجلسم.القص وعند الضلع السادس أثناء ةرور شريط القياس على 

 ويشري إىل أصغر حميط للجذع وهو يقع عند املستوى املألوف أو الطبيعي للوسط.محيط الوسط: -3-1-2-5

 ويقاس بلف شريط القياس عند ةستوى أقصى بروز أةاةي للبطن.محيط البطن:  -3-1-2-6

د )بروز( ميكن ويقاس بلف شريط القياس عند ةستوى أقصى إةتدامحيط الردفين )المقعدة(:  -3-1-2-7

 ةالحظته للردفني.

ويوجد ثالث قياسات حيث األول هو اجلزء القريب ةن اجلذع ويكون عند هناية محيط الفخذ: -3-1-2-8

اإللية ةباشرة والثاين عند ةستوى العالةة األنثربوةرتية املنصفة للفخذ أو املنصفة للمسافة بني التجعيدة اإلربية واحلد 

الثالث هو البعيد عن اجلذع ويعرف بإسم حميط الركبة ويكون بلف الشريط حول الفخذ عند القريب لعظم الردفة ، و 

 املستوى القريب للنتوء فوق اللقمي األنسي والوحشي لعظم الفخذ.
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، أو عند احلصول على أكرب قياس أو  ويكون بلف الشريط حول أكرب حميط للساقمحيط الساق:  -3-1-2-9

 ه حول الساق يف أةاكن خمتلفة وغالبا ةا تكون عند أعلى نقطة للعضلة التوأةية خلف الساق.قراءة لشريط القياس عند لف

 لف الشريط حول أقل حميط للساق وغالبا ةا يكون قريبا ةن عظم الكعب.محيط رسغ القدم: -3-1-2-11

نصفة له لف الشريط حول حميط العضد عند العالةة األنثربوةرتية املمحيط الذراع )العضد(: -3-1-2-11

وهي عالةة تنصف املسافة بني النتوء األخروةي لشوكة عظم اللوح وأقصى نقطة تقع على عظم العضد بعيدا عن العالةة 

 نبساط.نقباض واإلاألخروةية ويكون قياس حميط العضد يف حالة اإل

أةاكن ةتفرقة لف الشريط حول أكرب حميط للساعد ويكون بأخذ أكرب قراءة يف محيط الساعد:  -3-1-2-12

 على الساعد.

 لف الشريط حول النقطتني اإلبريتني لعظميت الزند والكعربة.محيط رسغ اليد: -3-1-2-13

)حممد نصر الدين رضوان،  وتتضمن قياسات العروض األنثربوةرتية حسبالعروض )اإلتساعات(:  -3-1-3

 ةا يلي: (127:121، صفحة 1997

هو املسافة بني العالةتني األخروةيتني اللتني تقع كل واحدة ةنهما على احلافة اإلتساع األخرومي: -3-1-3-1

 اخلارجية )الوحشية( لألخروم يف هناية الطرف اخلارجي لشوكة عظم اللوح.

دسني عند املسافة بني أعلى نقطتني خارجتني تقعان على الضلعني الساإتساع )عرض الصدر(: -3-1-3-2

 اخلط األوسط املنصف للجذع.

املسافة بني أعلى نقطتني على الكتفني فوق العضلتني الداليتني حيث يتم القياس إتساع الكتفين: -3-1-3-3

، ويتم القياس ةن وضع الوقوف والذراعان  ةن اخلارج ةن ةالةسة السطح اخلارجي للنقطتني دون ضغط على الكتفني

 .، والكفان ةالصقتان للفخذين مممدودتان على جانيب اجلس
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املسافة بني العالةة األنثربوةرتية على اخلط املوصل بني هناييت متفصل الضلعني الرابعني عمق الصدر:  -3-1-3-4

ةع عظم القص وبني العالةة األنثربوةرتية فوق النتوء الشوكي للفقرة الظهرية اليت تقع يف نفس املستوى األفقي للعالةة 

 .ية لعظم القصاألنثربوةرت 

املسافة بني أقصى نقطتني وحشيتني على احلدين العلويني للعرفني احلرقفني لعظمي عرض الحوض: -3-1-3-5

 احلرقفة األمين واأليسر.

املسافة بني أبعد بروزين للحدين الوحشني للمدورين الكبريين لعظمي عرض المدورين الفخذين:  -3-1-3-6

 الفخذين.

 املسافة بني الوجه األقصى األنسي والوجه الوحشي للقميت عظم الفخذ.عرض الركبة: -3-1-3-7

املسافة بني الكعب األنسي والكعب الوحشي للتمفصل القصيب عرض رسغ القدم )الكعب(:  -3-1-3-8

 الشظىي ةع ةفصل القدم.

األنسي  املسافة بني النتوء فوق اللقمي الوحشي والنتوء فوق اللقميعرض الكوع )المرفق(:  -3-1-3-9

 لعظم العضد.

املسافة بني النتوء اإلبري للزند والنتوء اإلبري للكعربة ويستخدم لقياس العروض عرض رسغ اليد:  -3-1-3-11

 واإلتساعات الربجل املنزلق الكبري والربجل املنزلق الصغري.

ن العمر أو ةيزان الطبلية يستخدم ةيزان احلوض املعدين عند األطفال الرضع وحىت السنة الثانية ةالوزن:  -3-1-4

 ستخدام األجهزة اإللكرتونية للوزن.إيف حالة القيام بوزن اجلسم ةن الوقوف على القدةني أو ب

، صفحة 1997)حممد نصر الدين رضوان،  حسب ةا يشري إليهقياسات سمك الثنايا الجلدية:  -3-1-5

117:212). 
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يستخدم جهاز الكاليرب ويكون املفحوص قياس سمك الثنايا الجلدية أسفل عظم اللوح: -3-1-5-1

اللوح يقوم احملكم بسحب  واقفا والذراعني ةرختيتني على جانيب اجلسم وبعد حتديد ةوقع القياس على الزاوية السفلى لعظم

سم(  2, 1الكاليرب أسفل أصبعي اإلهبام والسبابة حبوايل )ثنية اجللد بأصبعي اإلهبام والسبابة لليد اليمىن ويضع فكي 

 سم(. 1,2وتسجل النتائج ألقرب )

ستعمال الكاليرب وةن وضع إب: قياس سمك الثنايا الجلدية عند الخط اإلبطي األوسط -3-1-5-2

ركة التبعيد ةن الوقوف دون ثين اجلذع يقوم احملكم بسحب ذراع املفحوص ليبعدها قليال عن خط النصف حبيث تكون ح

ةفصل الكتف ويقوم احملكم رمسك الطية اجللدية عند اخلط اإلبطي األوسط يف ةستوى اإللتقاء القصي احلنجري وتكون 

 سم(. 1,2الثنية بصفة ةتعاةدة ةع اجلسم ويتم القياس ألقرب )

ني على جانيب ستعمال الكاليرب وةن الوقوف والذراعإبقياس سمك الثنايا الجلدية عند الصدر: -3-1-5-3

اجلسم يتخذ احملكم وضع الوقوف يف ةواجهة اجلهة اليمىن للمفحوص ويقوم بسحب الثنية اجللدية عند النقطة الوسطى 

للمسافة بني حلمة الثدي وطية اجللد للخط اإلبطي األةاةي باإلهبام والسبابة ويضع فكي الكاليرب وتسجل النتائج ألقرب 

 سم(. 1,2)

ستعمال الكاليرب وةن الوقوف دون إحنناء لألسفل يقوم إب:لثنايا الجلدية عند البطنقياس سمك ا -3-1-5-4

سم( ويسحبها لألةام  21سم( وألسفل ةنها حبوايل ) 3احملكم رمسك ثنية اجللد بيده اليسرى على جانب السرة حبوايل )

 سم(. 1,2تسجل النتائج ألقرب )بشكل توازي فيه سطح األرض ةع حبس النفس يف هناية الزفري ويضع فكي الكاليرب و 

ستعمال الكاليرب وةن الوقوف والقدةان إبقياس سمك الثنايا الجلدية عند أعلى الحرقفة: -3-1-5-5

ةتالصقتان والذراعان ةفرودتان على اجلانب وللخلف قليال وميسك احملكم ثنية اجللد يف نقطة تقع أعلى احلرقفة على 

ةن اإلبط حىت احلافة العليا للعرف احلرقفي لعظم احلوض مث يسحبها للخارج ويضع  إةتداد اخلط اإلبطي األوسط املمتد

 فكي الكاليرب فوق احملور الطويل لطية اجللد.
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، يتخذ املخترب وضع  ستخدام الكاليربإبقياس سمك الثنايا الجلدية عند منتصف الفخذ:  -3-1-5-6

ةوقع التجعيدة اإلربية اليت تقع بني احلوض والرجل اليمين ويقوم الوقوف مث يقوم بثين احلوض األمين لكي حيدد احملكم 

احملكم بسحب الثنية اجللدية اليت تقع على اخلط املنصف للوجه األةاةي للفخذ يف ةنتصف املسافة بني التجعيدة اإلربية 

 سم(. 1,2النتائج ألقرب )واحلافة العليا القريبة لعظم الردفة ويضع فكي الكاليرب عرب حمور طويل هلذه الثنية وتسجل 

ستخدام الكاليرب وةن وضع الوقوف على إبقياس سمك الثنايا الجلدية عند أعلى الردفة:  -3-1-5-7

إحدى القدةني ولتكن اليسرى حبيث تكون الرجل اليمىن ةرختية وبعيدة قليال عن الرجل اليسرى وةثنية قليال ةن الركبة 

قوم احملكم بسحب ثنية اجللد ةن ةوقع العالةة احملددة ويضع فكي الكاليرب ، حيث ي ويكون بطن القدم ةالةسا لألرض

 سم(.1,2سم( وتسجل النتيجة ألقرب )1,2عرب احملور الطويل لثنية اجللد وأسفل أصابع اليد املمسكة بثنية اجللد حبوايل )

ةن وضع ستعمال الكاليرب و إبقياس سمك الثنايا الجلدية فوق الخط األنسي للساق:  -3-1-5-8

درجة بوضعها على صندوق أو ةنضدة وبعد حتديد نقطة  92الوقوف أو اجللوس على ةقعد وثين الركبة اليمىن بزاوية 

القياس على اجلانب األنسي للساق وعند أكرب حميط هلا يسحب احملكم ثنية اجللد ةوازية للمحور الطويل للساق ويضع 

 سم(. 1,2سم( وتسجل النتائج ألقرب )1ا حبوايل )فكي الكاليرب عند أسفل أصابع اليد املمسكة هب

ستعمال إبقياس سمك الثنايا الجلدية عند العضلة ذات الثالث الرؤوس العضدية:  -3-1-5-9

، ويكون  الكاليرب وةن وضع الوقوف وتكون الذراع املقاسة ةتدلية ألسفل وةرختية متاةا وةستندة على جانب اجلسم

نية اجللد بإهبام وسبابته اليسرى ةن فوق العضلة ذات الثالث رؤوس العضدية رمستوى احملكم خلف املفحوص وميسك ث

سم( وبعدها يسحب ثنية اجللد للخارج ويضع فكي الكاليرب عرب 21أعلى ةن ةستوى العالةة اليت مت حتديدها حبوايل )

 سم(. 1,2ل النتيجة ألقرب )سم( وتسج1احملور الطويل هلا أسفل أصبعي اإلهبام والسبابة لليد اليسرى حبوايل )

ستعمال الكاليرب وةن وضع إبقياس سمك الثنايا الجلدية ذات الرأسين العضدية:  -3-1-5-11

احملكم ثنية اجللد  ، يسحب الوقوف تكون الذراع املقاسة ةرختية ألسفل على اجلانب حبيث تكون راحة اليد ةتجهة لألةام
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يضع فكي الكاليرب عرب احملور الطويل لثنية اجللد أسفل أصبعي اإلهبام والسبابة أعلى العالةة عند اجلزء اللحمي املنتفخ و 

 سم(. 1,2سم( وتسجل النتيجة ألقرب ) 1حبوايل )

ستعمال الكاليرب وةن الوقوف إبقياس سمك الثنايا الجلدية على الساعد من الخلف:  -3-1-5-11

، يسحب احملكم ثنية  ألسفل ووجه الكفان ةوجه حنو الفخذين على القدةني وتكون الكتفان ةرختيتان والذراعان ةتدليان

سم( ويقوم بعد ذلك بوضع فكي الكاليرب عرب 21اجللد عموديا على الوجه اخللفي للساعد أسفل العالةة احملددة حبوايل )

 سم(. 1,2سم( وتسجل النتيجة ألقرب )1احملور الطويل لثنية اجللد أعلى اإلهبام والسبابة حبوايل )

أن اجلسم البشري  (35:36، صفحة 1997)حممد نصر الدين رضوان،  يقولالمؤشرات المرفولوجية:  -3-2

خيتلف يف نسب أجزائه بعضها إىل بعض سواءا أكانت هذه النسب تعرب عن أطوال أم إتساعات )عروض( أم حميطات أم 

الناجتة عن ةعظم القياسات األنثربوةرتية درجات ةطلقة يف حني تعترب الدرجات الناجتة عن . وتعترب الدرجات  غري ذلك

هتمام باملؤشرات املرفولوجية إىل كون العديد ةن نسب أجزاء اجلسم تتغري ، ويعزى اإل املؤشرات املرفولوجية درجات نسبية

ةقارنة عرض احلوض بعرض الكتفني فإن  ، فعند ، كما ختتلف حسب اجلنس يف الفرد الواحد خالل ةراحل النمو

السيدات يظهرن تفوقا على الذكور وميكن حصر أهم املؤشرات املرفولوجية اليت ميكن اإلفادة ةنها يف جمال القياسات 

 و التايل:حاجلسمية على الن

 وتتضمن:مؤشرات تستخدم األطوال : -3-2-1

 / طول القاةة 122× طول الفخذ                        / طول القاةة 122× طول اجلذع 

 / طول القاةة 122× طول العضد              / طول الطرف السفلي 122× طول اجلذع 

 / طول القاةة 122× طول الطرف السفلي 

 : تتضمنو مؤشرات تستخدم العروض:  -3-2-2

 / طول العضد 122× عرض املرفق )الكوع(                       / طول القاةة 122× اإلةتداد األخروةي 

 / طول القاةة 122× عرض املرفق                           / طول القاةة  122× عرض احلوض 

 / طول القاةة 122× عرض الركبة                    / اإلةتداد األخروةي  122× عرض احلوض 
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 : وتتضمنمؤشرات تستخدم المحيطات:  -3-2-3

 / طول الفخذ 122× حميط الفخذ                             / طول القاةة  122× حميط الصدر 

 / طول القاةة 122× حميط الفخذ                     / طول العضد 122× حميط الذراع )العضد( 

 / طول القاةة 122× حميط الذراع )العضد( 

، صفحة 1997)أبو العال أمحد عبد الفتاح، حممد صبحي حسانني،  يقولبناء وتكوين الجسم:  -4

أن احلجم والشكل والبناء والتكوين جلسم الرياضي متثل العواةل احلامسة لإلجناز والتفوق الرياضي أي أن  (293:296

، لذلك ةا يشغل املدرب هو  ةن أي جسم، وهلذا ال ميكن صناعة البطل الرياضي  الرياضي حمدد رما ورثه ةن أبويه

البحث عن إنتقاء اخلاةات الرياضية املبشرة بالنجاح والتفوق وأدواته يف ذلك هي املوصفات اجلسمية املناسبة لنوع النشاط 

 ، والتغذية السليمة تصبح ةقوةات صناعة البطل الرياضي قد إكتملت ، وهبذه البداية ةع إضافة التدريب العلمي الرياضي

، فالتدريب الرياضي للجهاز العضلي  ولكل العب بروفيل ةوروث وهذا يفرض حدودا على كل ةن بناء جسمه وتكوينه

كما أن إةكانات التغيري يف منط اجلسم   ، سوف ينمي كتلة العضالت حمدثا زيادة بدرجات ةتفاوتة ةع نقص دهن اجلسم

أن النمط اجلسمي  (sheldon)اجلسمي يشري شيلدون تكاد تكون ةعدوةة خاصة يف سن البطولة وعن ثبات النمط 

صرف النظر عن ب، و  ميثل املسار الذي سيسلكه الكائن احلي يف ظل ظروف التغذية وإنعدام حاالت املرض الشديد

-HEATH)كارتر -إختالف العلماء حول ةدى ثبات منط اجلسم على ةدار احلياة أةثال شيلدون ةن جهة وهيث

CARTER) ةن ناحية أخرى فإن هناك شبه إمجاع و  ، خص له عدة أمناط جسمية على ةدار حياتهيريان أن الش

على أن الثبات النسيب ةوجود بقدر كبري على ةدار احلياة الرياضية للرياضي على األقل لن حيدث تغري دراةي يف منط 

و ةصطلح علمي يشري إىل ، يف حني أن تكوين اجلسم ه اجلسم رمكوناته الثالث )مسني،عضلي، حنيف( إىل منط آخر

، وهنا األةر له أمهية كربى يف اجملال  نسب وجود األجزاء الدهنية والالدهنية يف اجلسم وميكن إحداث تغريات ةلموسة فيه

 الرياضي فمثال توجد عالقة عكسية بني نسبة الدهون يف اجلسم واللياقة البدنية .

 (321:323، صفحة 1997)أبو العال أمحد عبد الفتاح، حممد صبحي حسانني،  يؤكدحجم الجسم:  -4-1

على أن حجم اجلسم يشري إىل الطول والكتلة أو الوزن وتتضح أمهية حجم اجلسم يف اجملال الرياضي وفقا لنوع الرياضة 
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( أن زيادة MC CLOYك كلوي )، فالوزن عنصر هام حيث يقول ة وكذلك وفقا ملراكز اللعب أو نوع املسابقة

عما جيب أن يكون عليه الالعب يف بعض األنشطة ميثل عبئا يؤدي إىل سرعة إصابته بالتعب وقد  %25الوزن رمقدرا 

، أةا الطول يعترب ةهم جدا حيث أن تناسق طول األطراف ةع  ثبت علميا إرتباط الوزن بالنمو والنضج واللياقة احلركية

،  ، الدقة ، الوزن، الرشاقة ، كما إرتبط الطول بكل ةن السن يف إكتساب التوافق العصيب العضلي بعضها البعض له أمهية

 تزان والذكاء.اإل

، أي أن هنالك عالقة  تعترب زيادة نسبة الدهون يف جسم الرياضي عبئا على ةستوى األداءتكوين الجسم: -4-2

فإن القياس الدقيق لتكوين اجلسم الرياضي يعطي ةعلوةات عن عكسية بني نسبة الدهون وةستوى األداء الرياضي لذلك 

حتديد الوزن املثايل الذي ميكن الالعب ةن الوصول إىل الفورةة الرياضة وجند ةن بني مناذج تكوين اجلسم ةا يعرف 

، أةا النموذج  ، املاء واألةالح املعدنية ، السكريات ، الربوتني بالنموذج األول وهو النموذج الكيمائي ويتضمن الدهن

، أةا النموذج الثالث  ، ةكونات أخرى ، العظام ، األعضاء ، العضالت الثاين وهو التشرحيي ويتضمن النسيج الدهين

، أةا النموذج األخري  ، كتلة الدهن ثنائي التكوين ويتضمن كتلة اجلسم بدون دهن (BEHNKE)وهو منوذج بيهنك 

، الكتلة العظمية واألعضاء  ، الكتلة العضلية ناصر وهي الكتلة الشحمية( ع24ميكن للباحث أن حيصره يف أربعة )

حاليا يتبىن ةعظم العلماء ةصطلح كتلة الدهن والكتلة اخلالية ةن الدهن ويفهم حتت تعبري كتلة  و،  الداخلية للجسم

وية لدهن اجلسم ويفهم حتت الدهن القيمة النسبية للدهن يف اجلسم أي نسبة الدهون يف اجلسم ويعرب عنه بالنسبة املؤ 

 ةصطلح الكتلة اخلالية ةن الدهن ةا يعرب عنه بأنسجة اجلسم اخلالية ةن الدهن.

، شكل وتكوين اجلسم وقياس منط اجلسم هو أسلوب  يشري بناء اجلسم إىل ةرفولوجيةبناء ونمط الجسم:  -4-3

دراسة منط اجلسم ةبنية على أساس أن ، حيث أن كل نظم  علمي ةستخدم لوصف ةرفولوجية اجلسم على أساس كمي

، العضلية والنحافة وقد أعطيت هلا ةصطلحات وهي على التوايل  اجلسم يضم ثالث ةكونات رئيسية وهي السمنة

Ectomorphe , Mésomorphe , Endomorphe صفحة 1995)حممد صبحي حسانني،  ويقول ،

، أو هو حتديد كمي للمكونات  بأن منط اجلسم هو تقومي البناء البيولوجي الداخلي للفرد ةن خالل البنيان اجلسمي (27

الثالث األساسية احملددة للبناء البيولوجي للفرد ويعرب عنه بثالثة أرقام ةتسلسلة األول على اليسار يشري إىل السمنة ويف 
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بأنه التحديد  (7، صفحة 1991)حممد صبحي حسانني،  ىل النحافة ويؤكدالوسط إىل العضلية وعلى اليمني يشري إ

)حممد نصر الدين رضوان،  ويشري ، الكمي للعناصر أو املكونات األساسية الثالث احملددة للبناء املورفولوجي للفرد

 بأن منط اجلسم يشري إىل ةرفولوجية اجلسم أي الشكل اخلارجي التكويين والبنائي له. (21، صفحة 1997

ويقول الباحث بأن النمط اجلسمي هو ةصطلح يشري إىل بناء وتكوين اجلسم يعتمد على حتديد تقديرات كمية 

 ، العضلية والنحافة. للمكونات األساسية وهي السمنة

)أبو العال أمحد عبد الفتاح، حممد صبحي  يشريالتقدير الكمي لنمط الجسم وبطاقة النمط:  -4-3-1

إىل أن تقومي كل ةن ةكون )السمنة، العضلية، النحافة( يف ضوء ةقياس النقاط  (296:291، صفحة 1997حسانني، 

( 7( احلد األدىن املطلق للمكون ومتثل الدرجة )1( حبيث متثل الدرجة )7إىل سبع درجات )( 1السبعة ةن درجة واحدة )

،  ( فهذا يعين أعلى ةعدل للسمنة ويسمى النمط السمني املتطرف711، فإن كان تقدير النمط ) أكرب قدر ةن املكون

( فهذا 117، وإذا كان النمط ) تطرف( فهذا يعين أعلى ةعدل للعضلية ويسمى النمط العضلي امل171وإذا كان النمط )

، ولتسمية النمط يكون ذلك يف ضوء املكون الغالب  يدل على أن أعلي ةعدل للنحافة ويسمى النمط النحيف املتطرف

( هو منط 135( هو منط عضلي مسني والنمط )371( هو منط مسني عضلي والنمط )631أو املكونني الغالبني فمثال )

، وهذا النظام  يدون نظام نصف الدرجة حىت يتم الوصول إىل النمط اجملاور املوجود يف العينة، وقد أقر ش حنيف عضلي

 ، فأصبحنا نشاهد تقوميا لألمناط أكثر إتساعا ودقة فمثال هنالك النمط ) قد يصل إىل ةقياس الثالث عشرة نقطة

 
1-

3-5( )1-  
 

5-4.) 

مسح   (HEATH-CARTER)كارتر–وحبوث هيث يف نظم أخرى حديثة لتقدير منط اجلسم أمهها دراساتو 

على أمناط اجلسم املشاهدة اليت  استخدام نصف الدرجة وفتح املقياس ةن أعلى بناءإببداية املقياس للمكونات الثالثة ب

 (SHELDON)زادت يف تقديراهتا عن سبع نقاط اليت متثل احلد األقصى على ةقياس النقاط السبعة لشيلدون 

 2.5، حيث ةكون السمنة يبدأ ةن  ملوضوع وصلت إىل القيم التالية يف تقدير األمناط الثالثة األوليةوخالصة تطور هذا ا

)حممد صبحي  درجات ويؤكد 29إىل  2.5درجة وةكون النحافة ةن  12إىل  2.5، ةكون العضلية ةن  درجة 16إىل 

( يقرأ ثالثة أربعة أربعة 344بأن قراءة النمط تكون ةن اليسار إىل اليمني فمثال النمط ) (97، صفحة 1996حسانني، 
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إىل أن بطاقة  (72:76، صفحة 1995)حممد صبحي حسانني،  كما يشري كذلك،   وليس ثالمثائة وأربعة وأربعون

بتحديد أةاكن جتمع وإنتشار أمناط أجسام العينة وجند أن بطاقة النمط ةقسمة النمط اجلسمي متثل الشكل البياين اخلاص 

، توجد على بطاقة النمط ثالثة حماور ميثل  كل ةنها   ( فاصال تفتح اجملال للتحليالت الالحقة13إىل قطاعات تضم )

وتقسم البطاقة إىل قطاعات  ، حنيف وهي تقطع الشكل ةتجهة إىل املركز ، عضلي أحد املكونات الثالث األولية: مسني

هناية احملور ةرورا رمركز البطاقة ةثل وحدات ةكون أي  وتزيد قيمة وحدات املكون على احملور كلما إجتهنا  حنو القطب

( عند هناية احملور يف قطب املكون 7( حىت سبع وحدات )1العضلية على حمور املكون العضلي تبدأ ةن القيمة واحد )

(، 343(، )444(، )434(، )424(، )414(، )515احملور توجد األمناط اجلسمية التالية )العضلي وعلى هذا 

( حيث نالحظ الزيادة املضطردة يف وحدات قيم املكون العضلي وهكذا األةر 171(، )272(، )262(، )353)

حدات اخلاصة بأي ةن واألمناط اجلسمية املتطرفة اليت حتصل على أكثر ةن سبع و ،  بالنسبة ملكون السمنة والنحافة

، وتقاطع احملاور الثالثة  ، النحيف ، العضلي املكونات الثالث خترج عن حدود الشكل ةن جانب قطب املكون السمني

 .يف املالحق( 21أنظر الشكل رقم ) .يف ةنتصف بطاقة النمط هو ةركزها وتضم هذه املنطقة األمناط اجلسمية املركزية 

)أبو العال أمحد عبد الفتاح، حممد صبحي حسانني،  حسبالجسم: طرق قياس وتقويم نمط -4-3-2

 فإنه توجد عدة طرق ةنها: (323:326، صفحة 1997

حيث تأخذ صور الرياضي ةن األةام واجلانب طريقة نمط الجسم الفوتوغرافي لشيلدون: -4-3-2-1

الطول والوزن وحيسب ةؤشرين مها ةؤشر بوندرال وةؤشر اجلذع الذي هو عبارة عن النسبة واخللف يف وضع دقيق مث يؤخذ 

ة اليت تؤدي إىل حساب ةكوين العضلية يبني املنطقة الصدرية ةن اجلذع واملنطقة البطنية ةن اجلذع وهذه هي الدرجة النسب

ةؤشر بوندرال يتم البحث عن األمناط اجلسمية ل وبعد احلصول على ا، أةا النحافة فتستخرج بداللة ةؤشر بوندر  والسمنة

سنة،  56-11ألف شخص ةن  46املقابلة هلا يف جداول خاصة صممها شيلدون ةن خالل دراسته اليت أجريت على 

مث البحث يف اجلداول وفقا لسن الفرد حيث يوجد إحتماالن أو ثالثة أو أربعة أو مخسة للنمط مث يلي ذلك فحص صورة 

 ةقارنتها بالصور املصنفة يف كتاب أطلس الرجال لشيلدون وةن مث حتديد النمط النهائي بشكل دقيق.النمط ةن خالل 
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، 1991)حممد صبحي حسانني،  يقولطريقة معدل الطول والوزن وجداول شيلدون:  -4-3-2-2

الطولستخراج ةعدل الطول والوزن = تطبق املعادلة إلأنه يلزم حساب الطول )سم( والوزن )كغ( مث (211صفحة 

الوزن√
مث يليه  

ول املخصصة لذلك وفقا لسن املخترب حيث جند أةام الرقم األمناط االبحث عن الرقم الناتج يف اخلطوة السابقة يف اجلد

 اجلسمية اليت تتفق ةع ةستوى الطول والوزن.

أبرز إسهاةات شيلدون هو إكتشافه ةتغريات  ةنطريقة تقسيم الجسم إلى خمس قطاعات:  -4-3-2-3

، وقد قسم شيلدون اجلسم إىل مخس  الدرجة الثانية اليت ال تندرج ضمن األمناط الثالثة األولية أو ةتغريات الدرجة األوىل

 نطقة، امل ، الثانية تضم الصدر أو اجلذع أعلى احلجاب احلاجز قطاعات وةناطق وهي املنطقة األوىل تضم الرأس والعنق

، حيث  ، الرابعة تضم البطن أو اجلذع أسفل احلجاب احلاجز واألخرية تضم الرجالن والقدةان الثالثة الذراعان واليدان

درجات( لكل قطاع على حدى ولكل ةكون )مسني، عضلي، حنيف( مث  7-1يكون تقومي النمط بإعطاء درجة ةن )

 .حيسب املتوسط النهائي 

)أبو العال أمحد عبد الفتاح، حممد  يشريكارتر: -طريقة نمط الجسم األنثربومتري لهيث -4-3-2-4

ستخدام القياسات إكارتر توصل إىل هذا األسلوب ب-أن هيث(321: 326، صفحة 1997صبحي حسانني، 

، مسك الثنايا اجللدية  ، ةؤشر بوندرال الوزن )كلغ( ، اخلاصة بالطول )سم(األنثربوةرتية حيث يعتمد على القياسات 

، عروض اجلسم )عرض العضد، الفخذ )سم((  )خلف العضد، أسفل اللوح، أعلى العظم احلرقفي، الساق )ةلم((

املقسمة  (21ستمارة رقم )اإلوحميطات اجلسم )حميط العضد، الساق )سم(( وللحصول على املكونات الثالث تستعمل 

إىل ثالث أقسام حيث القسم األول خاص بتقدير ةكون السمنة وةن خالل ذلك تسجل قياسات مسك الثنايا اجللدية 

ستمارة حيث جتمع القياسات الثالث األوىل ويكون اجملموع يف املكان املخصص له يف األربعة يف ةكاهنا املخصص يف اإل

وع قياسات مسك ثنايا اجللد الثالث وفقا للطول حسب املعادلة ةلم( مث تصحح جمم 11.1=6،4+1،7+4،6املثال )

 التالية:

      × ةج س.ث.ج يف املناطق الثالث 

      × 18,1وعليه  الطول سم 

     
 ةلم. 17,3=  
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وجند أةام ةكون السمنة على اليمني ثالثة صفوف أفقية ةن األرقام ويتم البحث يف الصفوف الثالثة عن أقرب قيمة 

، أةا يف تقدير ةكون  ( ونضع دائرة حوهلا مث نقوم باإلسقاط على صف احملصلة النهائية173للنتيجة اليت حصلنا عليها )

، حميط الساق يف األةاكن املخصصة هلا  ، حميط العضد عرض الفخذ ، عرض العضد ، العضلية تسجل قياسات الطول

تم إجراء التصحيح على القياسات العرضية واحمليطية ةع مسك ثنايا يف اجلهة اليسرى يف اجلزء املخصص ملكون العضلية وي

، حيث يشمل التصحيح األول حميط العضد ةطروحا ةنه مسك ثنايا اجللد يف ةنطقة خلف العضد  اجللد وفقا لذلك

ه مسك اجللد ، أةا التصحيح الثاين يشمل حميط الساق ةطروحا ةن وذلك بتحويل قيمة الثنية اجللدية إىل السنتيمرت )سم(

 عن مسانة الساق بتحويل قيمتها إىل السنتيمرت )سم(.

سم، 33.9سم، حميط العضد=  9.75سم، عرض الفخذ= 7.22سم، عرض العضد=  171. 3املثال: الطول= 

 سم. 37.6 =حميط الساق

 .33.3=  2.64 – 33.9دهن خلف العضد =  –حيث التحويل األول يشمل: حميط العضد 

 .37.1=  2.52 – 37.6دهن الساق =  –حميط الساق  والتحويل الثاين:

( صفوف أفقية ةن األرقام 25ويسجل الناتج يف ةكاهنما املخصص يف اإلستمارة وتوجد أةام ةكون العضلية مخس )

حيث الصف األول خمصص للطول وتقوم بالبحث عن أقرب قيمة ةسجلة توافق طول املفحوص ونضع حوله دائرة ونفس 

ات األخرى وذلك بوضع دائرة حول أقرب قيمة ويتم التعاةل ةع األعمدة وليس ةع القيم الرقمية وحيسب اإلجراء للقياس

ستخدام املعادلة التالية: ةكون إحنراف للقيم اليت وضعت عليها دوائر ةن القيمة اخلاصة بعمود الطول وذلك بةتوسط اإل

دالعضلية = 
 

األربعة وتطبيق املعادلة املذكورة للحصول على ةكون العضلية حنرافات ويكون ذلك حبساب جمموع اإل 4+  

وفيما خيص تقدير ةكون النحافة تسجل قيمة الوزن )كغ(  ، وميكننا دائما تقريب القيمة املوجودة إىل نصف الدرجة

ة صفوف وتسجل قيمة ةؤشر بوندرال وتسجل النتائج يف أةاكنها املخصصة هلا يف ةنطقة ةكون النحافة حيث يوجد ثالث

لنتيجة ةؤشر بوندرال ونضع دائرة حوهلا مث نقوم باإلسقاط عموديا لتحديد القيمة على خط  ةأفقية ونبحث عن أقرب قيم

ر ظأن احملصلة النهائية ملكون النحافة مث نقوم بتسجيل قيم املكونات الثالث للحصول على التقدير الكمي لنمط اجلسم.

 ( يف املالحق.22/23الشكل رقم )
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 كارتر:-ستخدام املعادالت الرياضية هليثإب: طريقة نمط الجسم األنثربومتري -4-3-2-5

، ةؤشر  ، الوزن قبل إستخدام املعادالت يلزم توفر القياسات والتصحيحات املالئمة لذلك حيث نستعمل قياس الطول

عروض اجلسم )عرض ، ، قياسات مسك الثنايا اجللدية )خلف العضد، أسفل اللوح، أعلى احلرقفي، الساق(  بوندرال

العضد، عرض الفخذ( احمليطات )حميط العضد، حميط الساق( ونقوم بالتصحيح األول الذي يشمل تصحيح الطول ملكون 

      × سفل اللوح + أعلى احلرقفي( السمنة وتستخدم املعادلة التالية = ةج قياسات س.ث.ج )خلف العضد+ أ

، الطول

ىل إمث تصحيح حميط العضد وحميط الساق وذلك بطرح قيمة مسك الثنايا اجللدية خلف العضد وعند الساق بعد حتويلها 

 ، ونستخدم املعادالت التالية: السنتيمرت )سم( على التوايل

 (3)× 2.2222214( + 2)× 2.22261 –)×(  2.1451+  2.7112 -ةعادلة ةكون السمنة =

 جمموع قياسات س.ث.ج )خلف العضد+ أسفل اللوح+ أعلى احلرقفي(.)×( حيث 

حميط العضد بعد ×2.111عرض الفخذ(+× 2.621عرض العضد(+)× 2.151ةعادلة ةكون العضلية= ]) 

 .4.52+  (2.131× )الطول–حميط الساق بعد التصحيح([ 2.161التصحيح+)

 ويالحظ ةا يلي: 21.51 – 2.732× بوندرال ةعادلة ةكون النحافة= ةؤشر 

 31.25وأكثر ةن 42.75، أةا إذا كان أقل ةن  طبق املعادلة السابقةت 42.75 الوزن أكرب ةن/إذا كان ةعدل الطول

 17.63 – 2.463× تطبيق املعادلة التالية: النمط النحيف = ةؤشر بوندرال 

( ةباشرة كنتيجة هنائية ملكون النحافة. 2.1يعطى النمط قيمة ) 31.25ويف حالة إذا كان ةعدل الطول / الوزن أقل ةن

( ةباشرة وهذا عكس 2.1وإذا كان ناتج حساب أي ةكون يساوي صفرا أو قيمة سلبية يسجل كناتج هلذا املكون )

ف تقرب قيمة املكونات إىل أقرب عشر وحدة أو ألقرب نصكما  ، طريقة التصوير اليت تعدل درجاته إىل نصف الدرجة

 وحدة وهذا يتوقف على أغراض القياس.

 مميزات أنماط األجسام األساسية وأهمية دراستها: -4-3-3

، بطئ اهلضم  أن النمط السمني له وجه دائري وأعضاء قصرية (125، صفحة 1991)حممد صبحي حسانني،  يقول

، أةا النمط العضلي له وجه ةربع أو ةستطيل وجسم  دةوي عادي كما أنه هادئ، وله نبضات قلبية ثقيلة يف الراحة 
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، أعضاء طويلة وجسم قوي وضغط دةوي ضعيف كما أنه سريع  عضلي عريض أفقي املنكبني وعريضني أكثر ةن احلوض

ة عالية ، أعضاء طويلة وحنيفة له ةرون ، يف حني أن النمط النحيف له وجه ةثلثي ةع كتف وحوض ضيقني وفعال

ونبضات قلبية كبرية ةع أنه عصيب وسريع النشاط وميكن القول أن إةكانية التغري ةن منط ألخر ةعدوةة ولكن إةكانية 

 (TANNER)التغري يف إحدى ةكونات النمط ودرجاته واردة ةن خالل التغذية والتدريب ويعترب ةا ذكره تانر 

ةن أكرب اآلراء العلمية ةالئمة وةوضوعية يف عالقة النمو بالنمط  رمالحظته عن إستقرار النمط اجلسمي خالل املراهقة

 اجلسمي حيث أشار أن الوالدين املتميزين بالنحافة يكون أوالدهم حنيفني رمعىن تأثري عاةل الوراثة على النمط اجلسمي.

أن النمط املناسب ميثل  (15: 14، صفحة 1996حسانني،  )حممد صبحي أةا عن أمهية دراسة أمناط اجلسم فيشري

أنه ال يوجد ةدرب حياول إخراج بطل ةن  (KARPOVICH)جانبا ةهما قبل التدريب حيث يقول كاربوفيتش 

أي جسم لذلك فإن دراسة األمناط متهد إلختيار أنسب األمناط ألنسب األنشطة وقد أظهرت البحوث أن هنالك إرتباطا 

بني بناء اجلسم واإلستعدادات البدنية وقد وجد الباثولوجيون أنه توجد عالقة بني منط اجلسم وقابليته لإلصابة ببعض 

وقد أكدت الدراسات كذلك إرتباط األمناط بالسلوكات وتساعد دراسة األمناط على التعرف على نواحي القوة  األةراض

 ، النفسي والصحي وحتديد التشوهات البدنية النامجة عن كل منط حيث تسهم يف العالج. والضعف البدين

 عالقة نمط الجسم بالقوام ، اللياقة البدنية والصحة: -4-3-4

           ( وكالنداBROWN ،1962 ( الربط بني القوام ومنط اجلسم شغلت الباحثني وقد توصل براونإن حماولة 

 (KALENDA ،1964 إىل وجود عالقات ضعيفة بني القوام وةكونات النمط عند بعض السيدات ويف دراسات )

ذوي األمناط العضلية أو ( وجد أن األوالد والبنات STEPNIKA ،1976 ،1916 (حديثة اليت قام هبا ستيبينكا

، كما  قوام ءالعضلي النحيف كانوا ميتلكون أفضل قوام يف حني الذين لديهم أمناط تسود فيها السمنة والنحافة هلم أسو 

)حممد صبحي  يشريلوحظ بالنسبة للبالغني أن اإلجتاه إىل العضلية يرتبط جبودة القوام وذلك راجع إىل التوازن العضلي و 

أن شيلدون وكاربوفيتش توصال إىل وجود ةعاةل إرتباط بني أصحاب النمط  (127: 122، صفحة 1996حسانني، 

، كما أثبت توةاس  +( ةن بينها الوثب الطويل ةن الثبات2. 32العضلي وبني درجات إختبار اللياقة البدنية وصل إىل )

أن النمط العضلي والعضلي النحيف سجال نتائج جيدة يف اللياقة البدنية  (TOMAS ,CURETON)وكيورتن 
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بعض البحوث وجود إرتباط عكسي بني نسبة الدهون يف اجلسم وإختبارات اآلداء احلركي  تةقارنة بباقي األمناط وأثبت

  ( ويدعم كذلك كل ةن كرتشمر، هريجر، فلفرت2.61-) ، (2.29-وصلت إىل )

(KRETCHMER,HIRGER,VALVERT) أن أصحاب النمط النحيف يتميزون بالسرعة والدقة  ،

أةا أصحاب النمط العضلي يتميزون بقوة اآلداء املرتبط بقدر ةن البطء ومييلون إىل تغليب القوة على الرشاقة وأصحاب 

أن ذوي النمط النحيف املفرط أعلى درجاته  (CURETON)، وقد توصل كيورتن  النمط السمني بطيؤ احلركة

، وأصحاب النمط العضلي املفرط تكون أعلى درجاته يف القوة  ، املرونة وأقلها يف التحمل ، الرشاقة تكون يف التوازن

، ووجد أن  ، يف حني النمط السمني يتميز بالقوة الثابتة وأقل درجاته يف الرشاقة والقدرة وسرعة رد الفعل وسرعة رد الفعل

( -2. 33لقوة والتحمل ووجد شيدون إرتباط سليب بني القوة والنمط السمني )النمط العضلي أنسب األمناط ألنشطة ا

+(. أةا عن 2. 64( وإرتباط ةوجب بني القوة والنمط العضلي )-2. 19وإرتباط سليب بني القوة والنمط النحيف )

ري وأةراض الشريان ، اجلهاز الدو  ، الكبد عالقة النمط اجلسمي بالصحة فإن النمط السمني كثري الشكوى ةن املرارة

( بطريقة شيدون يصابون بتليف الكبد والبول السكري وإلتهاب 7، 6، 5التاجي وأن احلاصلون على درجات السمنة )

النمط العضلي يتميز بالقدرة على حتمل الصدةات وةقاوةة األةراض وأداء اجملهودات العنيفة دون  ، يف حني املفاصل

ض ألةراض املعدة واإلثين عشر وعرضة لإلصابة بأةراض اجلهاز التنفسي واجللد سرعة التعب ولكن النمط النحيف ةعر 

أن املقاييس اجلسمية واألنثربوةرتية  (49، صفحة 2221)إبراهيم رمحة وآخرون،  ، ويضيف لكن تندر إصابته بالسرطان

وسيلة لتقييم منو الفرد ةن الناحية اجلسمية حيث أن طول الفرد وعالقته بوزنه وعمره ةن الدالالت اليت تعني على تقدير 

 ةستوى النمو اجلسمي.

 16، صفحة 1995)حممد صبحي حسانني،  يوضح :متابعة نمط الجسم ومكانته في اإلنتقاء -4-3-5

أنه توجد عدة دراسات تابعت أمناط الرياضيني عرب الدورات األوملبية أثبتت تغريات واضحة عرب السنني وقد يرجع  (129:

( ةن CARTER ، 1914 (ذلك إىل التطور للنواحي الفنية للمهارات وتطور األرقام القياسية وقد متكن كارتر

ويتم اإلمجاع على أن ةا ليس  ، والعدو واحلواجز والسباحة تغريات يف األمناط لالعيب التجديف واجلمبازةالحظة حدوث 

نتقاء البناء اجلسمي املناسب مث يليه التدريب العلمي رمعىن جتتمع فيه ةا إكتسبه ةن والديه إفيه حوار علمي هو البدء ب
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التدريب املقنن واجلدير بالذكر أن ةكونات البناء اجلسمي تتضمن ونقصد به البناء اجلسمي وةا إكتسبه ةن املدرب عرب 

جهة أخرى يف ةتابعة أمناط األجسام لالعبني يلزم احلصول أوال  وةن ، منط اجلسم، القياسات اجلسمية وةكونات اجلسم

اخلاصة بأمناط على بطاقة النمط اخلاصة رمستوى الالعبني األوملبيني يف التخصص مث احلصول على القياسات والصور 

الالعبني وإستخراج تقديرات أمناطهم وبعد ذلك يقوم املدرب بتنقيط أمناط األجسام الالعبني على بطاقة النمط وإجراء 

ةقارنة بني ةواقعها وةواقع أمناط أجسام الالعبني ذوي املستوى العايل يف نفس التخصص وبالتايل إذا كان تنقيط أمناط 

قة العيب املستوى العايل يف بطاقة النمط فهذا يعين أن الربناةج التدرييب والتغذية ةناسبة أجسام العبيك يقع داخل ةنط

 ويف حالة التطابق هذا يدل على أن العبيك يف الفورةة الرياضية والعكس صحيح.

محد عبد الفتاح، حممد صبحي حسانني، )أبو العال أ ويشريتأثير التدريب على بناء وتكوين الجسم: -4-4

كارتر -إىل أن التدريب يعمل على إحداث تأثري حمدود على منط اجلسم حسب هيث (316: 361، صفحة 1997

، وهلذا فإن إةكانية التغري نتيجة التدريب واردة ةن خالل زيادة الكتلة العضلية وتقليل الدهون يف  ويعارضهم شيلدون

، أةا عن تكوين اجلسم فقد ثبت إةكانية  إىل ةزيد ةن العضلية والنحافة وتقليل يف ةكون السمنة اجلسم فيتجه النمط

حدوث تغريات كبرية نتيجة التدريب الرياضي كما يؤثر يف حجم اجلسم وهلذا فإن تدريبات القوة والقدرة تؤدي إىل زيادة 

التحمل تؤثر كذلك على الوزن وميكن القول أن الزيادة  ، وأن براةج الوزن اخلايل ةن الدهون وهذا نتيجة تضخم العضالت

يف الكتلة العضلية أو األجزاء الالشحمية يعادهلا نقص مماثل يف دهن اجلسم وقد يصاحب هذه الزيادة وهذا النقص عدم 

 يعكس حدوث تغري يف وزن الفرد الكلي ويف ضوء ةا سبق فإن وزن الفرد فوق امليزان ليس دليال على تكوين اجلسم وال

، ورما أن بناء اجلسم ةرتبط باجلانب الوراثي إىل حد كبري فإن إةكانية حدوث تغري يف  التغريات الناجتة عن التدريب املقنن

منط اجلسم على ةدار حيات الرياضي حمدود للغاية وكذلك على حجم اجلسم وهلذا فإن ةعظم األلعاب الرياضية حتتاج 

يتطلب النجاح يف رياضة ةعينة أن تكون ةناسبة للنمط املطلوب حيث ق جناحا إىل نوع ةعني ةن األجسام لكي حتق

، ولقد وجدت فروقا كبرية  وميكن القول أن ةعظم األلعاب الرياضية حتتاج إىل ةعدل ةتوسط إىل عايل ةن الكتلة العضلية

ا خيص النمط اجلسمي يف منط اجلسم وحجمه بني الالعبني وكذلك وجود فروق بني الالعبني يف نفس النشاط فيم

وأظهرت نتائج البحوث وجود عالقة عكسية بني اآلداء الرياضي ونسبة الدهون يف اجلسم ورغم تباين نسبة الدهون 
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احلركي وهذه  األداءاملطلوبة يف اجلسم وفقا لنوع الرياضة فإن خفض نسبة الدهون يف اجلسم يتناسب عكسيا ةع كفاءة 

 لة جدا.قلي اتستثناءإالقاعدة وجدت هلا 

 خالصة:

املرفولوجية وكذلك فيما يتعلق ، ةن خالل هذا العرض نكون قد مشلنا مجيع املعلوةات املتعلقة بالقياسات األنثربوةرتية 

، حيث  بدراسة منط اجلسم ةن كل جوانبه وذلك حىت يتسىن لنا التحضري واإلعداد اجليد لشروط الدراسة ةن هذا اجلانب

ت اخلاصة بالبناء والتكوين اجلسمي ةن خالل آراء وتوجهات الباحثني يف اجملال وإلعطاء أكثر ركزنا على حتديد املصطلحا

 ، كما تطرقنا إىل سبل تقومي النمط اجلسمي وتأثري التدريب الرياضي على بناء وتكوين اجلسم. ةوضوعية للدارسة
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 المتطلبات البدنية والوظيفية في كرة القدم الفصل الثاني :

 
 متهيد

املتطلبات اخلاصة باللياقة البدنية يف كرة القدم -1  
املتطلبات البدنية اخلاصة رمراكز الالعبني -1-1  
 أمهية الصفات البدنية اخلاصة يف كرة القدم -1-2
العالقة بني الصفات البدنية اخلاصة يف كرة القدم -1-3  
 الوظيفية يف كرة القدماملتطلبات  -2
 تكييف األجهزة الوظيفية ملتطلبات كرة القدم -2-1
القياسات الفسيولوجية ألجهزة اجلسم -2-2  

 خالصة
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 تمهيد:

تتطلب طبيعة املباراة يف كرة القدم إعداد الالعب ةن الناحية البدنية والوظيفية للحصول على الفعالية يف املتطلبات 

اح، )أبو العال أمحد عبد الفتاألخرى ولذلك يعمل املدرب على تنمية عناصر اللياقة البدنية املختلفة ويشري يف هذا اجملال 

أن طبيعة اآلداء يف كرة القدم تعتمد على كفاءة الالعب ونظرا لزيادة  (23: 22، صفحة 1994إبراهيم شعالن، 

ةساحة امللعب فإن هذا يضع على الالعب ةتطلبات بدنية عالية متلي عليه تغطية امللعب بسرعة عندةا حيتاج ةوقف 

املتطلبات الوظيفية آلداء ةباراة ةعينة على عدة عواةل ةن بينها ةعدل ، وتعتمد  اللعب ةنه ذلك سواء هجوةية أو دفاعية

، ونظرا إىل إختالف نوعية  اللعب هلذه املباراة كما أن ةوقع الالعب وةركزه يف الفريق يضع عليه ةتطلبات وظيفية ةعينة

بة خلطط وطرق اللعب فرديا اآلداء يف كرة القدم وإرتباط ذلك رمراكز اللعب وخطوط الفريق وكذلك الواجبات املصاح

، حيث أن إكتشاف القدرات احلركية  ومجاعيا فإن الفروق الفردية وإختالف القدرات بني العيب الفريق له أمهية خاصة

واخلصائص الفسيولوجية اليت يتميز هبا كل العب تعد عاةال هاةا يف توجيهه حنو ةا يناسبه ةن آداء وواجبات عند وضع 

لوسط بآداء الواجب اهلجوةي والدفاعي وةا يتطلبه ذلك ةن تكيف عايل لعمل األجهزة احليوية اخلطط كقيام العب ا

  (149، صفحة STEPHANE ABOUTOILI  ،2226) ، كما أن ستيفان أبوتوايل والقدرة على التحمل

حيدد اجلوانب اخلاصة بكل ةركز لعب )دفاع، وسط، هجوم( ةن الناحية البدنية والوظيفية واملهارية واخلططية حيث أن كل 

 ةركز لعب يتميز رمجموعة ةن اخلصائص ختتلف عن غريه.

 المتطلبات الخاصة باللياقة البدنية في كرة القدم: -7

بأن اللياقة البدنية هي الكفاءة الفسيولوجية أو الوظيفية اليت  (21، صفحة FOX et All ،1917) يرى فوكس

فيقول بأن اللياقة البدنية هي القدرة على  (62، صفحة 2226)حنفي حممد خمتار،  ، أةا تسمح بتحسني نوعية احلياة

أن اللياقة البدنية تعطي  (119، صفحة 2223)ليلى السيد فرحات،  وتشري كذلك،  آداء عمل عضلي على حنو جيد

نفس ةفهوم الصفات البدنية ألنه يشمل اخلصائص البدنية للرياضي اليت تؤثر على النمو والتطور فالغرض ةنها هو 

أن اللياقة هي  (171، صفحة 2221)حممد إبراهيم شحاتة، ، كما يرى  الوصول إىل الكفاءة كقاعدة للبناء السليم

، 1991) حسن السيد أبو عبده،  القدرة على التحمل اليوةي رما يكفي ةن قوة اليت تسمح بضمان الفعالية ويوضح
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أن إستخدام ةصطلح اللياقة البدنية كمؤشر يف حالة إعداد الالعبني بدنيا ووظيفيا حيث أن اللياقة  (27: 26صفحة 

 البدنية تعرب عن ةستوى كفاءة العب كرة القدم ةن حيث القدرات البدنية الالزةة لتنفيذ ةهام املباراة.

أن األدلة العلمية أكدت على أمهية النشاط البدين جلميع املراحل العمرية  (46، صفحة 2229)عصام احلسنات،  ويشري

)زهران السيد عبد  ، وةن جهة أخرى يقول حيث تتجلى فوائد املمارسة يف حتسني احلالة البيولوجية والوقاية ةن األةراض

أن الالعب حيتاج إىل قوة اللياقة البدنية وتوافر كل ةن السرعة والرشاقة واملرونة يف اللعب  (17، صفحة 2227اهلل، 

أن كل إةكانيات الالعب  (155، صفحة JOSEPH MERCIER ،2226) حيث يؤكد جوزيف ةارسياي

واملقاوةة هي قبل كل شيء راجعة إىل الكمية والنوعية اخلاصة البدنية يف خدةة خصوصيات كرة القدم فمثال أن املداوةة 

أن كثري ةن املهتمني بكرة القدم يتفقون  (12، صفحة 1994)بطرس رزق اهلل،  بالتدريب املتبع، ويف نفس السياق يرى

، القوة املميزة بالسرعة، التوافق،  ، حتمل القوة مل السرعةحت ، على أن املتطلبات البدنية لالعب كرة القدم تتضمن السرعة

أن املفهوم األكثر رواجا  (25، صفحة GILL COMETTI ،2225) املرونة ويؤكد جيل كوةييت الرشاقة ،

 (11، صفحة ROLAND STEIBAL ،2221) للتحضري البدين يرتكز خاصة على املداوةة أةا روالند ستيبل

السرعة واملقاوةة اخلاصة تعطى هلا األولوية ةع األخذ بعني اإلعتبار ، سنة فإن القوة، املداوةة  17-16يقول بأنه بعد 

، EMMANUEL VAN PRAAGH) العمر البيولوجي ةقارنة ةع الزةين ويوضح إةانويل فون براغ

،   خنفاض ةستوى النشاط البدين ليس ةشرتك ةع التغريات ملستوى اللياقة البدنيةإأن إرتفاع أو  (32، صفحة 2221

شحاتة ،صاحل )حممد إبراهيم  ، حيث يرى كما أن إرتفاع ةستوى النشاط البدين غري كايف لتكون يف أحسن لياقة بدنية

أنه ةن األةور اخلطرية أن الضعف البدين يؤدي إىل إفساد اجلهاز الدوري ويضعف  (13، صفحة 1996السيد فاروز، 

، ويرى الباحث أن اللياقة البدنية لالعب كرة القدم تشمل الصفات  الدورة الدةوية كما يؤدي إىل التعب وتدين التحمل

 تعتمد على العمليات الفسيولوجية الوظيفية لتحقيق أفضل آداء وتتحدد أهم العناصر البدنية األساسية والثانوية اليت

 ، الرشاقة واملرونة. ، السرعة، القوة اخلاصة باللياقة البدنية يف كرة القدم يف التحمل

أن التحمل له أمهية كبرية لدى الرياضيني عاةة والعيب كرة  (36، صفحة 2221)حسن السيد أبو عبده،  حيث يقول

، TURPIN B ،2002) القدم خاصة ملا له ةن تأثري إجيايب وقائي على القلب والدورة الدةوية ويعرفه برنارد تريبان
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)هباء الدين  أنه اإلستعداد الذي يسمح للفرد بتنفيذ نشاط ةعني لوقت طويل دون إخنفاض الفعالية ويقول (23صفحة 

، 1919)طه إمساعيل وآخرون،  ، أةا أن التحمل هو قدرة اجلسم على ةقاوةة التعب (361، صفحة 1994سالةة، 

يقول أن التحمل العام هو إستمرار الالعب طول زةن املباراة إستخدام صفاته البدنية وقدراته بفعالية دون  (91صفحة 

الرياضي أن التحمل اخلاص هو قابلية  (69، صفحة 2221) أةر اهلل البساطي،  ، ويشري التعب الذي يعرقله عن األداء

 على آداء محل خاص خالل فرتة زةنية ثابتة حبيث حيافظ على اآلداء العايل وتطويره خالل املباراة.

ويعرف الباحث التحمل على أنه قدرة احملافظة على اآلداء دون هبوط ةستوى الفعالية وجتنب التعب ألطول ةدة ممكنة،  

أن الصفة األوىل اليت تطور هي التحمل  (119، صفحة EBOUMOUA D ،2224) يؤكد دانيال إيبوةواو 

أن  (31: 37، صفحة 2222)ريسان جميد خرييط، عبد الرمحن األنصاري،  ويكون ذلك حسب أطوار النمو ويرى

ثبات العمليات العصبية ورمستوى ةثايل لنشاط اجلهازين القلب الوعائي املستوى العايل لتطوير هذه الصفة ةشروط رمقارنة 

، 2222)ةوفق جميد املوىل،  ، ويتم بلوغ هذا املستوى عند بلوغ املستوى األعظم للصفات األخرى ويشري والتنفسي

أن سلوك الركض لالعب املهاجم خيتلف بشكل كبري عن سلوك الركض لالعب املدافع وهلذا فإن الصفات  (13صفحة 

، ورما أن كرة  اخلاصة لكل العب يف ةركز اللعب تبقى ةهمة ةا بقيت كرة القدم تلعب وبأي تشكيل وبأي طريقة كانت

)ةوفق أسعد حممود،  كل أفضل حسبالقدم أخذت حيزا واسعا حتم على املدرب والالعب إظهارا القدرات بش

لذلك يرى الباحث أن حتضري كل العب حسب ةركزه وواجباته يزيد ةن اإلتقان واآلداء اجليد يف  (13، صفحة 2229

لكي حيقق العب كرة القدم أعلى ةستوى ةن اآلداء يف أنه  (9، صفحة 2221)حسن السيد أبو عبده،  امللعب ويقول

اللعب خالل املباريات جيب أن يعد إعدادا ةتكاةال يف ضوء ةتطلبات ممارسة كرة القدم احلديثة واليت تتطلب ةستوى 

أن التحمل اخلاص  (61: 59، صفحة 2221) أةر اهلل البساطي،  ، ويف نفس السياق يرى عايل ةن الكفاءة البدنية

ينقسم إىل نوعني أوهلما حتمل اآلداء الذي يعرف بأنه قدرة الالعب على اآلداء املهاري واخلططي بكفاءة خالل زةن 

املباراة ويعترب حتمل اآلداء ةركب ةن حتمل القوة وحتمل السرعة وثانيا حتمل السرعة وهو القدرة على اإلستمرار يف آداء 

حركات ةتماثلة أو غري ةتماثلة وتكرارها بكفاءة وفاعلية لفرتات طويلة بسرعات عالية دون هبوط ةستوى كفاءة اآلداء 

ستمرار ةع إوتظهر أمهية التحمل يف كرة القدم خالل املباراة يف إةكانية حتول الالعب ةن اهلجوم إىل الدفاع والعكس وب
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از حركي بالكرة وبدوهنا وتؤكد الدراسات على أن العب كرة القدم يصل إىل ةا بني أداء كم كبري مما تتطلبه املباراة ةن إجن

 كيلوةرت.  11-17

وميكن تنمية صفة التحمل بتمرينات ةن شأهنا أن حتدث حتسنا يف إنزميات األكسدة داخل اخلاليا وهذا حيسن ةقدرة 

، BRIKCI A et All) بريكسي، ويوضح  العضالت على حرق الدهون والسكريات يف وجود األكسجني

أن تنمية التحمل اخلاص حيتاج لتمرينات كثرية للحصول عليه لذلك يستخدم يوم واحد يف  (12، صفحة 1992

وحجم طويل  %52-25األسبوع لتدريب التحمل وةن بني طرق التحمل جند طريقة احلمل املستمر بشدة تقدر ةن 

 22وحجم  %62، كذلك تستعمل طريقة التدريب الفرتي ةنخفض الشدة )حتمل القوة بشدة تقدر ب  وبدون راحة

وحجم  %12د( دقائق وطريقة التدريب الفرتي ةرتفع الشدة )حتمل السرعة( بشدة ةقدرة ب 23راحة ثالث ) ةرة ،

)حسن  كما يشري  (369، صفحة 1994)هباء الدين سالةة،  د( دقائق وهذا حسب23ةرات ةع راحة بثالث ) 12

إىل إستعمال طريقة اللعب بالسرعة )الفارتلك( وذلك لتحسني القدرة  (51: 52، صفحة 2221السيد أبو عبده، 

، حيث  ن/د112ن/د مث يرتفع 162-142اهلوائية واحلد األقصى إلستهالك األكسجني ويصل ةعدل النبض ةا بني 

هو  VO2maxأن  (134، صفحة CHARLES M.THIEBAULD ،2225) تيبولد يقول شارل

ةتغري هام ألنه يثبت احلد األقصى لآلداء بعد جهد خاص بالتحمل ويقيم بإعطاء قيمة ةطلقة )ل/د( وقيمة نسبية )ةلل/  

أن التحمل ميكن قياسه بعده طرق خمتلفة ةنها ةا يقاس  (34، صفحة 2225)حممد حازم أبو يوسف،  كغ/د( ويوضح

ارات ةيدانية ةثل اجلري ملسافة ةيل باملعمل بواسطة األجهزة ةثل الدراجة األرجوةرتية والسري املتحرك أو بواسطة إخت داخل

 دقيقة. 12ختبار كوبر إونصف و 

بأهنا قدرة الفرد على  (164، صفحة 2223)أبو العال أمحد الفتاح، أمحد نصر الدين رضوان،  وفيما خيص السرعة يقول

بأهنا  (112، صفحة 1992)حممد عوض بسيوين،  حتريك أطراف اجلسم أو جزء ةن روافعه يف أقل زةن ممكن ويشري

 FREDERIC) القدرة على آداء حركات ةتتابعة ةن نوع واحد يف أقل ةدة ويرى فرديريك لوةبارتان

LAMBERTAIN ،2222 ي تنفيذ أفعال حركية ينتج عنها تنقل اجلسم أو أحد هبأن السرعة  (63، صفحة

إىل السرعة بأهنا املسافة  (154، صفحة 2229)محدي أمحد،  ، ويشري أجزائه بأكرب سرعة ممكنة يف أقصر وقت ممكن
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، فيما  جتيازها لذلك كلما قل الوقت الالزم لتخطي املسافة كلما زادت السرعةاملقطوعة ةقسمة على الوقت الذي أخذ إل

أهنا القدرة على آداء حركة بدنية أو جمموعة حركات حمددة يف أقل زةن ممكن  (12، صفحة 2221)علي البيك،  يقول

، JEAN PAUL ANCIEN) وتنقسم إىل سرعة اإلنتقال وسرعة احلركة وسرعة اإلستجابة ويوضح جون بول

، وةن جهة  أحسن تنسيق عصيب عضلي أن السرعة عاةل نوعي للجهد يف كرة القدم وتنتج عن (31، صفحة 2221

أنه فيما خيص السرعة يف كرة القدم  (435، صفحة 1994)أبو العال أمحد عبد الفتاح، إبراهيم شعالن،  أخرى يدعم

سرعة الوثب ألعلى وسرعة  ، فهي سرعة اآلداء املرتبطة باملهارات األساسية واحلركية رمعىن سرعة العدو ملسافات قصرية

، ويعرف الباحث السرعة بأهنا القدرة على آداء حركات ةتتابعة يف أقل زةن  جتاه وسرعة االستجابة ملواقف اللعبةتغيري اإل

 ممكن رما يتناسب ةع ةتطلبات وةواقف اللعب.

أن السرعة ةن العناصر اهلاةة لالعب كرة القدم وهي  (36: 35، صفحة 2225)حممد حازم أبو يوسف، ويوضح 

تتفاوت ةن حيث احلاجة إليها وإىل إستمرارها لفرتات طويلة )حتمل السرعة( وتقسم السرعة إىل سرعة اإلنتقال وهي 

السريع بدون  التحرك ةن ةكان آلخر بأقصى سرعة ممكنة يف أقل زةن ممكن وهذا النوع ةطلوب يف كرة القدم ةثل اجلري 

كرة لتنفيذ خطة ةعينة أو اجلري بالكرة كما جند سرعة اآلداء )سرعة احلركة( وهي سرعة إنقباض عضلة أو جمموعة عضلية 

ةعينة عند آداء احلركات املهارية كسرعة ضرب الكرة أو سرعة اإلقرتاب والوثب والتمرير وأخريا سرعة اإلستجابة وهي الفرتة 

أن الالعب يستخدم  (159، صفحة 1996)ةفيت إبراهيم،  ، ويشري ةعني وبداية اإلستجابة لهالزةنية بني ظهور ةثري 

أن  (65، صفحة 1919)ريسان جميد خرييط،  السرعة احلركية عندةا يؤدي عدة حركات يف زةن قصري يف حني يقول

السرعة احلركية يطلق عليها أحيانا سرعة حركة أجزاء اجلسم كسرعة الذراع وتتأثر هذه السرعة بكل أجزاء اجلسم وبطبيعة 

أن الالعب حباجة  (96، صفحة ERIC BATTY ،1911) (ريك بايتإالعمل املطلوب وإجتاه احلركة وهلذا يقول 

، وةن جهة  النوع ألهنا حتدث كثريا أثناء املباراة وتتطلب ةن الالعب الزيادة يف سرعة اللعب وةفاجئة اخلصمإىل هذا 

أن سرعة اإلستجابة تتمثل يف الزةن احملصور بني ظهور املثري  (23، صفحة 1919)ثاةر حمسن، واثق ناجي،  أخرى يؤكد

)عقيل عبد اللله الكاتب،  ويشري ، ختاذ القرار يف الفعل املطلوب القيام بهإةن خالل عزل التفكري و واإلستجابة له 

أنه ميكن تنمية السرعة بطرق خمتلفة حيث يشمل تطوير السرعة العاةة احلركات اليت حتتوي على  (71، صفحة 1912
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بدون كرة وتطوير السرعة اخلاصة ةع الكرة وسرعة رد الفعل والسرعة املصاحبة للخطط نطالق وسرعة الركض سرعة اإل

يشري أن بعض اخلرباء ينصحون رمراعاة شدة  (163: 162، صفحة 1919)طه إمساعيل وآخرون،  ، أةا واملهارات

ةرت نظرا لكرب حجم امللعب  32-12القصرية واليت تبلغ يف كرة القدم ةا بني ستخدام املسافات إاحلمل كالتدريب ب

دقائق  5-2، أةا فرتة الراحة بني كل مترين وآخر ةا بني  ةرات 12-5ويفضل تكرار التمرين الواحد على السرعة ةا بني 

 ترابويرت  وفق لشدة وحجم احلمل لعدم إجهاد اجلهاز العصيب لالعب وحيدد مهفود ويبلر،كلوز

HAMFOUD.W,KLOSE.W)  ،1919 ةستوى العب كرة القدم ةن حيث السرعة على عدة عواةل )

،  ، ةطاطية وةرونة العضالت وخاصة عضالت البطن ةنها ةستوى القوة املميزة بالسرعة وفاعلية التفاعالت العصبية

الرجلني وقدرة اإلرختاء وإنطالقا ةن هذه املقوةات يتم إختيار الطرق والوسائل املالئمة ألهنا تضمن سرعة العودة إىل احلالة 

 خنفاض ةستوى اإلستشارة العصبية الحقا.إالوظيفية الطبيعية بعد العمل دون 

نقال ثاكستون  (16، صفحة 2223د الفتاح، أمحد نصر الدين رضوان، )أبو العال أمح وفيما خيص القوة يشري

(THAXTON بأن القوة هي قدرة العضلة أو اجملموعة العضلية على إنتاج أقصى قوة ممكنة ضد ةقاوةة ةا )

حركية تسمح لإلنسان بربح بأهنا قدرة  (15، صفحة RENATO MANNO ،1919) ويعرفها ريناتو ةانوا

أن القوة هي أعلى  (59، صفحة 1971)كمال عبد احلميد،حممد صبحي حسانني،  ةقاوةة أو آداء جهد بشدة ويرى

 (254، صفحة 1917ي الصفار وآخرون، )ساة ، أةا قدر بذله اجلهاز العصيب والعضلي ملواجهة أقصى ةقاوةة خارجية

يرى بأهنا ةقدرة العضالت على التغلب  على املقاوةات اخلارجية وقد تكون جسم الالعب أو اخلصم أو الكرة 

أن القوة هي أساس كل تقدم يف اآلداء  (55، صفحة 2226)حنفي حممد خمتار،  ، وةن جهة أخرى يؤكد واإلحتكاك

أن العب كرة القدم حيتاج للقوة  (65، صفحة TURPIN B ،2222) الرياضي لالعب كما يشري برنارد تريبان

الالعب للتغلب على ، ويعرف الباحث القوة بأهنا أقصى جهد يبذله  عند اللعب بالرأس، اجلري السريع، تغيري اإلجتاه

أن التحضري البدين يأيت ةن  (53، صفحة RENE TAELMAN ،2222) ةقاوةة ةعينة ويعترب رينه تلمان

أن القوة تتمثل  (132، صفحة 1917)قاسم حسن حسنني، عبده علي نصيف،  اإلهتمام بالقوة كصفة بدنية ويركز

، صفحة 1919)ثاةر حمسن، واثق ناجي،  يف قابلية ةقاوةة التغلب يف العمل العضلي الذي يتطلب سرعة عالية، ويقسم
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هر وتقوية ، الظ ، البطن القوة إىل نوعني حيث أن القوة العاةة تشمل قوة العضالت بشكل عام كالساقني (14: 13

هذه اجملموعات هو أساس احلصول على القوة اخلاصة اليت نقصد هبا تقوية بعض العضالت الضرورية اليت تستعمل ةثال يف 

لالعب  أنه يلزم اإلهتمام بقوة عضالت الرجلني  (149، صفحة 2221)ةفيت إبراهيم محاد،  ، القفز وهلذا يرى التهديف

،  كرة القدم كأساس ومت تقسيم القوة اخلاصة إىل ثالث أنواع إعتمادا على عدد األلياف العضلية املشاركة يف اآلداء

)حممد حازم أبو يوسف،  ، وتنقسم القوة العضلية حسب السرعة اليت خترج هبا القوة العضلية وزةن إستمرار النشاط

( إىل القوة القصوى واليت هي 1911، عصام عبد اخلالق) ، (1971، علي البيك)نقال عن  (36حة ، صف2225

ة والقوة املميزة بالسرعة وهي قدرة العضالت على زيادة السرعة حىت احلد يأكرب قوة تظهرها عضلة أو جمموعة عضل

،  نقباض العضلي املتكررةقاوةة التعب أثناء اإلاألقصى للسرعة احلركية وأخريا حتمل القوة وهي قدرة العضالت على 

ويتفق الباحث ةع تقسيم القوة إىل ثالث أنواع لكن القوة القصوى ال تظهر بصورة واضحة يف كرة القدم كعنصر ةستقل 

 ةقارنة ةع القوة املميزة بالسرعة اليت تظهر أمهيتها يف كثري ةن نواحي النشاط وحتمل القوة.

يؤكد على أن القوة املميزة بالسرعة تتمثل يف التغلب على املقاوةة  (119، صفحة 2223)حممد رضا الوقاد،  كما أن

أن القوة املميزة بالسرعة تؤدى حبمل ةن  (35: 33، صفحة 1919)خمتار إينوبلي،  اخلارجية يف زةن قصري ويدعم

، وتعترب متارين القوة أكثر فعالية  سرعة وتزداد هذه السرعة حىت تتالءم ةع حتسن قوة الالعب ىوبأقص 42-62%

وإنتاجية عندةا يكون تنفيذها يف بداية اجلزء الرئيسي ةن الوحدة التدريبية ويف الواقع هذا ليس ممكنا بصورة دائمة حبيث 

ي خالل التدريب تنفيذ ةهام عديدة أخرى باإلضافة إىل تدريب القوة حيث تسبب التعب وخفض إنتاجية العمل جتر 

كون متارين القوة إىل هناية اجلزء الرئيسي ومما الشك فيه أن القوة املميزة بالسرعة هلا ةفعول تالالحق ويف هذه احلاالت 

ا تأثري خاص على سرعة التحكم يف الكرة وحيدد وقت التدريب لتنمية إجيايب وإرتباط وثيق بالعناصر البدنية األخرى وهل

يقول بيل وطسون و دقيقة كل يوم ةن اجلزء الرئيسي للوحدة التدريبية خالل ةرحلة التحضري  22 –15القوة ةا بني 

(WATSON.B ) على اآلداء ستخدام األثقال له فاعلية وتأثري يف إكتساب الالعبني القدرة إالتدريب املتحرك بأن

، GILL COMETTI) وتعترب الطريقة التكرارية أنسب طريقة لتنمية القوة املميزة بالسرعة ويشري جيل كوةييت

) التزاةن  أن إةكانية الرياضي لتطوير القوة ختضع لعواةل بنائية )األلياف العضلية( وعواةل عصبية(24، صفحة 1993
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والتنسيق( وعواةل ةتعلقة رمطاطية العضلة ويوضح فاعلية كبرية يف التشكيل الوظيفي لألجهزة احليوية ولتنمية القدرات 

 حمطة حبيث تغطي احملطات اجملموعات العضلية املختلفة وخاصة الرجلني واجلذع. 12-1اخلاصة بالقوة ةن 

 حتتل ةكانا بارزا بني الصفات البدنية حيث يعرفها رميوند توةار ويف سياق احلديث عن املتطلبات البدنية جند الرشاقة اليت

(RAYMOND TOMAR ،1912 67، صفحة)  بأهنا قدرة إتقان احلركة التوافقية والسرعة يف تعلم اآلداء

وفقا ملتطلبات ةواقف اللعب ويف جمال كرة احلركي وتطويره وحتسينه وأيضا املقدرة على إستخدام املهارات بدقة وسرعة 

أهنا قدرة الالعب على تكرار تغري وضع اجلسم أو أحد  (151: 157، صفحة 2221) أةر اهلل البساطي،  القدم يقول

الرشاقة بأهنا قدرة الالعب على حتقيق  ، ويعرف الباحث  نسيابية وسرعة تتناسب ةع ةتطلبات النشاط املتغريةإأجزائه ب

، KUNT DEITRICH) ، ويشري كونت ديرتيش التوافق اجليد حلركاته اليت يؤديها بالكرة وبدوهنا بسرعة ةعينة

وذلك ةرتبط بالسرعة يف رد أن الرشاقة تتوقف على احلواس واإلدراك للحركة واملوقف واحمليط  (34: 33، صفحة 1911

الفعل املركب ويف كرة القدم حيتاج الالعبني إليها كما أن املركز الذي يلعب فيه الالعب يتطلب ةنه إظهار الرشاقة واخلفة 

اخلاصة هبذا املركز ولكي يكون الالعب ذو رشاقة عالية جيب أن يكون له تكوين قاعدي يتحدد بالقدرات التالية: 

، التسلسل يف احلركات وقدرة التغيري ويرى كل ةن لديسالف   ، التوازن ، رد الفعل ، اإليقاع التوجيه، التميز

أن الرشاقة تنقسم  (24، صفحة LADISLAV K ,LADISLAV H ،1919) كازاين،لديسالف هاسكي

، أةا الرشاقة اخلاصة فهي  على توافق اإلجناز اجليد للحركات إىل نوعني فنجد الرشاقة العاةة اليت تعرب عن إةكانية الفرد

 ةقدرة الالعب على إجناز تكتيك الفعالية الرياضية بأعلى كفاءة ممكنة.

 ، (AZOLINنقال عن أزولني  (159: 157، صفحة 1919)طه إمساعيل وآخرون،  ويف جمال تنمية الرشاقة يشري

( أنه ينبغي العمل على إكساب الالعب لعدد كبري ةن املهارات احلركية وتسهم األلعاب الرياضية يف تنمية وتطوير 1912

( أنه كلما زادت الرشاقة ARBLEY،1911الرشاقة وهذا ملا يتخللها ةن ةواقف وظروف ةتغرية حبيث يقول أربالي )

، كما يوصي رمبدأ التدرج ةن البسيط إىل املركب يف تدريب الرشاقة  رعةلدى الالعب كلما إستطاع حتسني ةستواه بس

أن مترينات الرشاقة تلقي عبئا على اجلهاز العصيب املركزي وهلذا يلزم  (124، صفحة 2223)حممد رضا الوقاد،  ويوصي

أن تطوير الرشاقة جيب أن يكون بإدخال التمارين  (67، صفحة 2226)حنفي حممد خمتار،  تفاديها عند التعب ويدعم
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بطريقة ثابتة يف ةادة التدريب فيمكن وضعها بني متارين اإلمحاء يف اجلزء الرئيسي للتدريب ةع الكرة وبدوهنا وعلى شكل 

، وةن األحسن جعل الالعبني يؤدون  لعصيب لدى الالعبنيةسابقات وألعاب تتابعية عند ظهور عالةات التعب البدين وا

 (162، صفحة 1919)طه إمساعيل وآخرون،  متارين للرشاقة يف كل وحدة تدريبية يوةية بالكرة وبدوهنا ويؤكد 4-3ةن 

، كما تعتمد على إستخدام  يف تدريب الرشاقة على ةراعاة تشكيل التدريبات بصورة قربية ةن ةواقف اللعب يف كرة القدم

 وسائل خاصة بكرة القدم.

ء حركات خمتلفة بأهنا قدرة الالعب على أدا (256، صفحة 2221)حسن السيد أبو عبده،  وفيما خيص املرونة يعرفها

، JOEL CORBEA) رمدى حركي واسع وحبرية يف إجتاهات ةعينة طبقا ملتطلبات األداء كما يشري هلا جويل كوريب

بقدرة أداء حركات ملدى واسع أو إةكانية حتريك اجلسم أو أحد أجزائه للمدى الكاةل  (125: 124، صفحة 1911

نفراج كبري للجسم أو أحد أجزائه إلنتاج حركة ةعينة إللحركة، ويعرف الباحث املرونة بأهنا قدرة الالعب على أداء حركي ب

 وةتقنة ضمن حدود وةتطلبات املوقف.

املرونة إىل نوعني حيث أن املرونة السلبية  (27: 26، صفحة ERIC BATTY ،1911) ويصنف إريك بايت

وميكن متثيل هذا النوع رمدى احلركة اليت حتدث على املفصل حيث تكون العضالت ةرختية حيث يتحرك اجلسم نتيجة قوة 

احلركة اليت حتدث على املفصل نتيجة إنقباض العضالت اليت تعمل على ، أةا املرونة اإلجيابية ميكن متثيلها رمدى  خارجية

أن املرونة تقسم كذلك ةن حيث الثبات  (42: 39، صفحة 2225)حممد حازم أبو يوسف،  نفس املفصل ويرى

، وةرونة ديناةيكية  العضو املتحرك الوصول إليها أو الثبات فيهاواحلركة إىل ةرونة إستاتيكية وهي ةدى احلركة اليت يستطيع 

، ويرى الباحث أن  وهي ةدى احلركة اليت يستطيع العضو املتحرك الوصول إليها أثناء آداء حركة تتم بالسرعة القصوى

الالعب حتتاج إىل ةرونة  للمرونة دور هام يف اآلداء بالنسبة لالعب كرة القدم هلذا جند أن ةعظم املهارات اليت يقوم هبا

 املفاصل.

أنه يف جمال تنمية املرونة يف كرة القدم تتحدد على قدرة  (172: 161، صفحة 1919)طه إمساعيل وآخرون،  ويدعم

الالعب على األداء احلركي رمدى واسع وبسهولة نتيجة إلطالة العضالت واألربطة العاةلة على تلك املفاصل لتحقيق 

،  ، الركبة ذاملدى الالزم لألداء يف كرة القدم ةع العلم بأن أهم املفاصل العاةلة لدى العب كرة القدم هي ةفصل الفخ
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، كما يشري إىل اإلعتماد على التدريب اإليزوتوين )احلركي( عند تنمية املرونة حيث أن العضلة تعمل  القدم والعمود الفقري

الطول وكذا األربطة مما يساعد على ةرونة املفاصل وإطالة العضالت واألربطة والبد أن يكون و فيه يف حالة القصر 

على أن ال يكون يف  ةأو يف هناية اجلزء األساسي ةن الوحدة التدريبي ةةقدةة الوحدة التدريبي التدريب اخلاص باملرونة يف

أنه لتطوير  (19، صفحة JOSEPH MERCIER ،1974) يايسالتعب أو بعد محل عايل ويقول جوزيف ةار 

السعة واملدى احلركي يف ةفاصل اجلسم ميكن إستخدام طريقة التمطية الثابتة اليت تتضمن احلفاظ على وضع ثابت ملدة 

ثانية أو الطريقة السويدية اليت تتمثل يف احلركات السويدية املتعارف عليها واليت تتضمن  62ةعينة ةن الوقت قد تصل إىل 

أن أمهية احلركات السويدية  (21: 22، صفحة FREDO GREL ،1976) رالحركات بسيطة ويدعم فريدو غ

ساعد فيه التمرينات الثابتة على ت، يف الوقت الذي  تتمثل يف زيادة إحتماالت الشد العضلي واإلصابات الرياضية

ةن أن التنمية الزائدة للمرونة  (172، صفحة 1919)طه إمساعيل وآخرون، التخلص ةن التوتر والشد العضلي وحيذر 

 تؤثر تأثريا ضارا على الصفات البدنية وخاصة القوة.

 المتطلبات البدنية الخاصة بمراكز الالعبين: -7-7

نظرا ملا تتطلبه كرة القدم ةن حترك ةستمر بالكرة أو بدوهنا وبدرجات خمتلفة ةن الشدة وةن خالل حتليل وةالحظة  

، حيث  النشاط احلركي للمباراة تتضح األمهية القصوى ملستوى كل ةن التحمل اهلوائي واللهوائي والسرعة والقوة العضلية

كلم وهذا ةا يؤكد أمهية التحمل اهلوائي واللهوائي والسرعة    17-11بني جند أن ةسافة جري الالعب خالل املباراة ةا 

أن الوثب حيتل  (42: 39، صفحة 2221) أةر اهلل البساطي،  ، حيث يقول كمتطلبات أساسية لالعب كرة القدم

وثبة أةا حارس املرةى يصل  25-22حدى الدراسات ةا بني أمهية كبرية حيث بلغ ةركز قلب اهلجوم وقلب الدفاع يف إ

، وةن  وثبة تقريبا وهذا يؤكد أمهية القوة كمطلب أساسي يف إعداد الالعب بدنيا 15وثبة بينما خط الوسط  32إىل 

خاصة ةن ، وةن مث تتطلب نوعية  وجهة النظر العلمية وآراء املدربني بالربازيل تتميز ةراكز اللعب خبصوصية األداء

التمرينات جيب ةراعاهتا طبقا لواجبات كل ةركز يف الفريق وعليه ميكن حتديد هذه العناصر فيما يلي حيث أن حارس 

، أةا املدافعني  ، التوافق العام ، القوة اخلاصة )رةي الكرة( سرعة رد الفعل املرةى يتميز بالقوة املميزة بالسرعة للرجلني

، قوة اجلري املتمثلة يف اجلري اجلانيب وللخلف، القوة املميزة  ، حتمل القوة واألداء عة األداءفيتميزون بالسرعة القصوى وسر 
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،  ، حتمل القوة واألداء ، ولكن قلب اهلجوم وقلب الدفاع يتميزون بالسرعة القصوى بالسرعة للرجلني، حتمل السرعة

للجانب  ي، قوة اجلري املتمثلة يف اجلر  حمل اللهوائي، حتمل السرعة )الت ، القوة اإلنفجارية القدرة على تكرار الوثب

التحمل اهلوائي )الدوري التنفسي(  ، ، التحمل اللهوائي بدرجة عالية ، أةا خط الوسط يتميز يف حتمل السرعة واخللف

 ، السرعة، القوة اخلاصة بالكرة. حتمل القوة

 أهمية الصفات البدنية الخاصة في كرة القدم: -7-3

أن الصفات البدنية اخلاصة يف كرة القدم تشكل عاةال  (34: 31، صفحة 2221)حسن السيد أبو عبده، يشري 

، حيث أن ةقدرة الالعب على حتقيق إجناز  اخلططيو  أساسيا لرفع ةستوى األداء املهاري كما حتدد كفاءة األداء املهاري

األداء يرتبط بإةكانياته ورما ميتلكه ةن الصفات البدنية واليت تشمل على التحمل والسرعة والقوة ذو ةستوى عايل ةن 

، وميثل تكاةل هذه الصفات البدنية لالعب كرة  باإلضافة إىل إرتباط هذه الصفات رمكونات أخرى كاملرونة والرشاقة

مية الصفات البدنية جيب األخذ بعني االعتبار حتقيق القدم األساس العام للتنمية الشاةلة ولتحقيق أعلى املعدالت لتن

تناسب وإةتزاج تام بني الصفات البدنية يف كرة القدم واإلهتمام رمستوى تنمية كل صفة تبعا ملعدل األداء اخلاص بكرة 

 نفس السياق ، ويف ءا أثناء التدريب أو املنافسةاالقدم وبالتايل جيب تناسب هذه الصفات البدنية ةع ةتطلبات األداء سو 

اإلصابة  نأن الصفات البدنية تسهم يف محاية الالعب ة (96: 93، صفحة 1919)طه إمساعيل وآخرون،  يقول

والكسور ، أةا الرشاقة والسرعة حتمي الالعب ةن إصابة الركبة واجلروح  فاملرونة ةثال تقي العضالت ةن الشد والتمزق

، كما أن القوة تسهم  وعنصر التحمل يكسب الالعب القدرة على التكييف مما يساعده على الوقاية ةن حاالت اإلغماء

ويف جمال كرة القدم كأي جمال رياضي فإن الصفات البدنية  ، وتعترب صمام األةان ةن إصابات األوتار واجلهاز العضلي

،  ، السرعة فات البدنية اخلاصة وهي هتدف إىل تنمية املكونات األساسية كالقوةالعاةة هي القاعدة اليت تبىن عليها الص

أن الصفات البدنية متثل تركيبة ةؤلفة على  (75، صفحة HERBERT ADE ،1976) التحمل ويرى هريبرت

( ةكونات رئيسية وكل ةكون يتكون بدوره ةن عناصر قابلة للقياس بالنسبة لألداء البدين أو 25األقل ةن مخسة )

، الرشاقة واملرونة،  ، السرعة ، التحمل الوظيفية الفسيولوجية كما حيدد أهم العناصر حسب األمهية على التوايل وهي القوة

أن أهم العناصر اخلاصة بالصفات البدنية يف   (52، صفحة GORDAN JAGE ،1974)  ويرى جوردن جاج
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، املرونة وأخريا التوازن والتوافق  ، القوة بنسبة كبرية مث يليها الرشاقة ، السرعة كرة القدم تتحدد وفقا ملا يلي: التحمل

 والدقة.

 العالقة بين الصفات البدنية الخاصة في كرة القدم: -7-3

أن الصفات البدنية األساسية يف كرة القدم حتددت خبمسة  (92: 92، صفحة 1919)طه إمساعيل وآخرون،  يقول

إىل ةكونات تلك العناصر اليت تتماشي الرشاقة واملرونة باإلضافة ، ، القوة  ، السرعة ( عناصر وهي التحمل25)

، القوة املميزة بالسرعة وترتبط تلك العناصر وةكوناهتا إرتباطا  ، حتمل القوة وةتطلبات األداء يف اللعبة كتحمل السرعة

وثيقا يتضح يف أن عنصر التحمل يرتبط بالسرعة والرشاقة والقوة حيث تشكل ةكونات التحمل اخلاص يف كرة القدم 

لك املكونات بدرجة عالية ةن الكفاءة ولفرتة طويلة ةع ةقاوةة عاةل التعب تعطي ةتطلبات األداء ةن التحمل فأداء ت

اخلاص يف كرة القدم أةا السرعة فإن أداء املسافات املتعددة بسرعات خمتلفة أثناء تنمية التحمل يساهم بقدر كبري يف 

، كما ترتبط السرعة ةع الرشاقة وذلك ةن  رة الالعب يف األداءعمليات التكييف لألجهزة احليوية مما يساعد برفع قد

خالل دقة األداء كما أن السرعة احلركية هي إحدى أسس ةكونات القوة املميزة بالسرعة وبدوهنا يفقد الالعب قدرته على 

، حيث   تنمية التحمل، وفيما خيص القوة فإهنا تساعد بقدر كبري يف التغلب على املقاوةات اليت يتعرض هلا خالل األداء

أن تدريبات القوة تزيد ةن كفاءة اجلهاز العضلي والدوري التنفسي وهي كذلك إحدى األسس لتنمية الرشاقة والسرعة 

ولكن بنسب ةتفاوتة وأيضا حتدد ةدى ةرونة املفاصل واإلتزان العضلي للعضالت العاةلة عليها باإلضافة إىل أهنا القاعدة 

، وعن الرشاقة فهي القاسم املشرتك يف األداء احلركي يف كرة القدم حيث تساعد يف  رة وحتمل القوةاألساسية لتحسني القد

تنمية حتمل األداء وسرعة األداء وأخريا فإن املرونة تؤثر بدرجة كبرية يف منو عناصر القوة والسرعة والرشاقة فعدم املرونة يف 

 التمرينات اليت هتدف لتنمية الصفات البدنية.املفاصل حتد ةن ةدى احلركة وهذا يؤثر يف فاعلية 

ومما سبق ميكن القول أن عناصر الصفات البدنية ةتداخلة ويؤثر ويتأثر كل ةنها باألخر وقد أثبتت التجارب العلمية تلك 

لعناصر العالقات فيما خيص نواحي النمو والتطور لتلك العناصر وةكوناهتا ولذا جيب العناية الشاةلة بنمو وتطور مجيع ا

 واحملافظة على املستوى املرتفع الذي يكتسبه الالعبون. ويف مجيع املراحل والفرتات للخطة السنوية ضمانا لإلستمرار
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 المتطلبات الوظيفية في كرة القدم: -3

ية يتأثر ةستوى األداء لالعب كرة القدم بعدة عواةل خمتلفة ةنها العواةل البيولوجية رما حتتويه ةن عواةل فسيولوج

، إال أن العواةل الفسيولوجية تأيت يف ةقدةة تلك العواةل لتأثريها على  وةرفولوجية والبعض األخر بالعواةل الوجدانية

ةستوى األداء البدين بصفة خاصة ويرتبط ذلك بعمل التدريب وعمليات التكييف املختلفة ألجهزة اجلسم وةقدرهتا على 

ةتطلبات فسيولوجية )وظيفية( لتحقيق أداء جيد خاصة على املستوى البدين،  ةقاوةة التعب وبصفة عاةة فإن لكل رياضة

، وهذا ال يعين أن  وسنحاول يف هذا العرض الرتكيز على عمل أهم األجهزة احليوية يف اجلسم واليت هلا تأثري ةباشر وفعال

 ثر وتتأثر بشكل كبري.باقي األجهزة ليس هلا تأثري يف أداء كرة القدم ولكن نود تناول األجهزة اليت تؤ 

 تكييف األجهزة الوظيفية لمتطلبات كرة القدم: -3-7

)أبو العال أمحد عبد الفتاح، إبراهيم  ختتلف وظائف اجلسم وكفاءهتا ةن خالل إختالف ةستوى األداء البدين حيث يقول

اجلهاز العصيب له دور أساسي يف التأثري على كفاءة األداء لالعب كرة القدم أن  (135: 129، صفحة 1994شعالن، 

حيث تلقي عبئا فسيولوجيا وأن اجلهاز العصيب واهلرةوين هو الذي يتحكم يف مجيع أجهزة اجلسم وحركاته وسكناته لضبط 

ادية فإهنا ترجع يف تنظيمها وتكيفها مجيع العمليات احليوية حىت تسري بدقة وإنتظام سوءا كانت احلركات إرادية أو غري إر 

، ويتكون اجلهاز العصيب ةن  إىل اجلهاز العصيب يف اإلنسان ويتلخص يف دوره يف تكييف أجهزة اجلسم ةع اجلهد البدين

عصب على   12اجلهاز العصيب املركزي ويشمل املخ جبميع أجزائه والنخاع الشوكي ويتفرع ةنه األعصاب املخية وعددها 

، كما يوجد اجلهاز العصيب الذايت  على كل جانب 31، واألعصاب النخاعية الشوكية وعددها  ن املخكل جانب ة

، أةا اجلهاز العصيب الطريف يتكون ةن األعصاب والضفائر اليت تربط بني  والربامسبثاوية ويشمل األعصاب السمبثاوية

ومجيع هذه األعصاب خترج على شكل أزواج تشمل  (SNC)األعصاب املصدرة واملوردة واجلهاز العصيب املركزي 

أن تأثري التدريب على اجلهاز  (172: 161، صفحة 1994)هباء الدين سالةة،  ، ويقول األعصاب احلسية واحلركية

ا األداء يقي اجلسم قبل وقوع اإلصابة ، فهذ يعمل على حتقيق الوقايةالذي العصيب يتجلى يف أن األداء اإلنعكاسي 

وكذلك يوجه وظائف األعضاء وعلى هذا فاألداء اإلنعكاسي له قيمة كبرية أثناء سري احلركة وبصفة خاصة بالنسبة للتوافق 

ت ، كما أن التدريب يقلل ةن اإلثارة الزائدة يف اجلهاز العصيب كما ينقص زةن الفرتة الكاةنة اخلاصة باإلنعكاسا احلركي
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، ونتيجة لذلك فإن نشاط اجلهاز العصيب  الشرطية إضافة إىل زيادة يف النشاط السمبثاوي والربامسبثاوي ةقارنة ةع العاديني

األتونوةي بنوعيه سوف يزداد يف حالة الراحة وحالة العمل وبناءا عليه فإن سعة وظيفية حتدث لألعضاء وأجهزة األعضاء 

ويالحظ ذلك يف القلب الرياضي حيث يسوده اهلدوء والبطء يف ضرباته أثناء الراحة حيث قتصاد يف الوظائف إةقرونة ب

على أن النبضات  (151، صفحة JEAN PAUL DOUTRELOUX ،2224) يؤكد دوترولوكس

 ، اإلنفعاالت ، واةل ةنها اللياقة البدنيةن/د ولكن هذا الرقم يتغري حسب عدة ع72-62القلبية يف الراحة ترتاوح ةا بني 

 ، النظام الغذائي. النوم

أنه يعترب ةن األجهزة  (192: 172، صفحة 1994)هباء الدين سالةة،  ويف سياق احلديث عن اجلهاز اهلرةوين يقول

احليوية للجسم واليت تستجيب ملمارسة النشاط الرياضي حيث يقوم بتنظيم ةعدالت النشاط الكيمائي خلاليا وأنسجة 

 ، الصنوبرية ، التناسلية ، البنكرياس ، الدرقية ، ، الكظرية )فوق الكلية( اجلسم ويتكون ةن عدة غدد وهي الغدة النخاةية

أن النشاط الرياضي يسبب تغريات جوهرية يف الوقود الالزم لعملية التمثيل الغذائي وذلك حفاظا على حيث  ، التيموسية

الزيادة الناجتة يف إنقباض العضالت نتيجة اجملهود البدين كما يزود اجلهاز العصيب باجللوكوز وتقوم هرةونات الضغط بعملية 

كما تسمى  ، ، الكورتيزول وهرةون النمو اجللوكاجون ، كاتيكوالةنيتعبئة الطاقة أثناء النشاط البدين وتشمل هرةونات ال

، وةن خالل بعض الدراسات اليت تظهر تأثري اجلهد البدين  باهلرةونات املضادة التأثري ألن تأثريه ةعاكس لتأثري األنسولني

فقا لشدة احلمل البدين ، وإختلفت نتائجها و  على بعض اهلرةونات حيث تناولت عالقة األنسولني بالنشاط الرياضي

( أنه ةن غري احملتمل حدوث إخنفاض دال يف ةستوى LAMB ،1914املستخدم اخلفيف ملدة ويشري الةب )

ساعات ويف دراسة أخرى تبني أن  3-2دقائق ولكن يوجد نقص بعد اجلري  25األنسولني بعد اجلري اخلفيف ملدة 

ري ثابت على ةستوى الكورتيزول بينما يؤدي التمرين البدين الشديد ذو التمرين البدين اخلفيف واملتوسط الشدة ليس له تأث

، ويف دراسة أخرى وجدت زيادة  فرتة الدوام العالية أو املرتبطة حبفظ املنافسات إىل زيادة ةستوى الكورتيزول يف الدم

، كما حدثت زيادة يف تركيز  حةلدى الرياضيني عنها يف غري الرياضيني أثناء الرا T4ةعنوية يف تركيز هرةون الثريوكيس 

بعد اجلهد البدين كما وجد أن ةعدل إفراز الكورتيزول يف البول يرتبط إرتباطا طرديا ةع احلد األقصى  T4 ،T3هرةون 

وقد إستخدم أنواعا خمتلفة ةن الشدة يف دراسة ملعرفة تأثريها على ةقدار  (VO2max)إلستهالك األكسجني 
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وأن تركيز الكورتيزول يصل VO2maxةن %12عند  %11-17-16-12نسبته بني الكورتيزول يف الدم وبلغت 

 دقيقة. 32-12إىل أعلى ةقدار له عند آداء مترين بدين شديد وةستمر لفرتة 

، فمن املعروف أن الوظيفة  كما أن اجلهاز العضلي هو املسؤول األول عن حدوث حركة الالعب وتنقالته يف امللعب

أن  (222: 193، صفحة 1994)هباء الدين سالةة،  ، حيث يوضح اإلنقباض بأنواعه املختلفةاألساسية للعضلة هي 

، لكن ألداء هذه الوظيفية حتتاج إىل أواةر عصبية  العضالت تنقبض لتحريك اجلسم وأعضائه أو لتثبيت أوضاع اجلسم

وميكن تقسيم سرعة اإلنقباض ةن خالل األلياف العضلية إىل األلياف ، ية أو الهوائية وةن خالل طاقة سوءا كانت هوائ

السريعة اليت تتميز بقدرهتا على اإلنقباض السريع وهي نوعان بيضاء ال حتتوي على نسبة كبرية ةن امليوجلوبني وألياف 

البطيئة وهي ألياف عضلية محراء تتميز ببطء ، أةا األلياف  محراء سريعة اإلنقباض وهبا نسبة كبرية ةن امليوجلوبني

، ويوجد كذلك تقسيم  اإلنقباض ولكن هلا قابلية التحمل وذلك ملا حتتويه ةن كميات كبرية ةن امليوجلوبني وامليتوكوتدريا

ث يصنف األلياف العضلية إىل حي (37: 34، صفحة 2226)يوسف الزم كماش، صاحل بشري سعد،  آخر حسب

واأللياف بطيئة اإلنقباض  (A.B.C)األلياف السريعة اإلنقباض واليت بدورها تنقسم إىل ثالث أنواع  )أ. ب.ج( 

نقباضات أن اإل (111: 117، صفحة 1994)أبو العال أمحد عبد الفتاح، إبراهيم شعالن،  واأللياف البينية ويشري

نقباض العضلي املتحرك واإلنقباض العضلي املتحرك الالةركزي العضلية ختتلف حيث جند اإلنقباض العضلي الثابت واإل

نقباض العضلي املشابه للحركة )اإليزوكينيتيك( يشبه يف تركيبه ةن حيث الشكل والقوة الناجتة رمقدارها وسرعتها واإل

 العمل العضلي ألداء عمل ةعني. اإلنقباضات اليت حتدث أثناء

أن تأثري التدريب على اجلهاز العضلي ةن خالل الدراسات  (234: 233، صفحة 1994)هباء الدين سالةة،  ويؤكد

يتجلى فيما توصل إليه الباحثون إىل حدوث تغري ةلحوظ يف كثافة امليلوجلوبني بالعضالت اإلرادية حيث إزدادت 

ةع ، كما إزدادت نسبة اإلستهالك للمواد السكرية  وحتسنت فاعليتها وذلك ةن خالل براةج تدريب التحمل ملدة طويلة

، كما أن  ، وزيادة عمل اإلنزميات اخلاصة باألكسدة ةع زيادة يف خمازن اجلليوكوجني زيادة يف إستهالك األكسجني

وإىل عدم تراكم حاةض الالكتيك يف العضالت  %42-25تدريبات التحمل أدت إىل زيادة ةركب الفوسفاجني بنسبة 

، يف نفس الوقت الذي زادت فيه نسبة حاةض الالكتيك حيث  احةاإلرادية بنسبة كبرية رغم زيادته عن ةستواه أثناء الر 
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ةلغ نتيجة تدريبات السرعة ومل توجد أي إختالفات يف عالقة األلياف العضلية احلمراء والبيضاء على  %25وصلت 

، HENRY VANDEWALL ،2227) درجة تركيز حاةض الالكتيك يف العضالت ويدعم هنري فاندفال

تشمل  %13.5سا ةن خالل 24كيلو حريرة/  2729أن العب كرة القدم حيتاج إىل ةا يقارب  (152صفحة 

سكريات وذلك لتوفري الطاقة الالزةة للعضالت حىت يكون األداء يف ةستوى  %46.9و دهون، 39,4%، بروتينات

 التحضري.

أن اجلهاز الدوري هو اجلهاز املسؤول عن  (165، صفحة 1994العال أمحد عبد الفتاح، إبراهيم شعالن، )أبو  يقول

دورة الدم يف مجيع أجزاء اجلسم وتوزيع األكسجني واملواد الغذائية حيث يقوم القلب بعمله كمضخة يأيت إليها الدم ةن 

ةن  مجيع أجزاء اجلسم لكي يقوم بدفعه خالل األوعية الدةوية ةرة أخرى إىل الرئتني إلمتام عملية تبادل الغازات والتخلص

Co2  ومحلo2 ويوضح   مث إىل القلب ةرة أخرى ليقوم بدفع الدم إىل مجيع أحناء اجلسم ةن خالل األوعية الدةوية ،

أن القلب هو ةضخة ترتاوح عدد نبضاته حوايل  (255، صفحة CAMILLE CRAPLET ،1916) كرابلي

ةاليني  4ل/اليوم أو12.222ل/د، أو 6ةليون يف السنة وله قدرة دفع تبلغ  42يف اليوم أو 122.222ن/د أو 72

يرتكب ةن قسمني: األول أن اجلهاز الدوري  (255: 243، صفحة 1994)هباء الدين سالةة،  ل/السنة، ويشري

، وثانيا اجلهاز اللمفاوي وخيتص حبمل سائل اللمف،  ، القلب واألوعية الدةوية يشمل اجلهاز الدوري الدةوي ويضم الدم

، بالزةا الدم وكذلك  ، خاليا الدم ويؤثر التدريب الرياضي على الدم ةن خالل التغريات اليت حتدث على ةركبات الدم

ةع إرتفاع نسبة تركيز حاةض  %65وقد أثبتت الدراسات حدوث زيادة يف لزوجة الدم قد تصل إىل حجم الدم وحالته 

                    ، وهنا جيدر اإلشارة إىل تقسيمات أنظمة الطاقة حسب جيالي الالكتيك عند التدريب خاصة اللهوائي

 (R GUILLET et All ،1914،  22: 19صفحة)  ثانية 15-2حيث حصر النظام اللهوائي الاللبين ةا بني

 12-2دقيقة والنظام اهلوائي الذي حصره يف قسم خاص باإلستطاعة ةا بني 2-ثا 15والنظام اللهوائي اللبين ةا بني 

 دقائق. 12دقيقة وقسم خاص بالقدرة اهلوائية أكثر ةن 

أن التدريب الرياضي يزيد ةن حجم وعدد الكريات احلمراء  (256: 255، صفحة 1994)هباء الدين سالةة،  ويرى

خاصة يف املستويات األعلى عن سطح البحر مما يؤدي إىل زيادة نسبة اهليموغلوبني ةع  o2وبالتايل زيادة نقل األكسجني 
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الكريات البيضاء ةع زيادة عدد الصفائح الدةوية حيث بلغت لدى الرياضيني ذوي زيادة نشاط اجلهاز املناعي الذي متثله 

 (169، صفحة 1994)أبو العال أمحد عبد الفتاح، إبراهيم شعالن،  ويف نفس اجملال يؤكد %12-52املستوى العايل 

نقباضي نتيجة زيادة الدفع القليب ونظرا إلخنفاض املقاوةة العاةة لسريان أن اجملهود البدين يؤدي إىل إرتفاع ضغط الدم اإل

ةرات باملقارنة رمستواها أثناء الراحة ينخفض الضغط  -4-3الدم يف األوعية الدةوية أثناء العمل العضلي حوايل 

أن حجم الدم الذي يضخه القلب  (112: 179، صفحة 2229عثمان، )حياة السودان، إبراهيم  ويقول ، اإلنبساطي

 7-4ختالف إحتياج اجلسم للمواد اليت حيملها الدم خاصة األكسجني فعند التمرين الرياضي يضخ القلب ةن إخيتلف ب

األوىل يف  قتني وتتمثلي، هذا وخيضع حجم الدم الذي يضخه القلب للتنظيم بطر  أضعاف ةقارنة رما يضخه يف الراحة

ل/د وثانيا التحكم يف وظيفة القلب بواسطة 25تنظيم ذايت كإستجابة حلجم الدم الوارد للقلب الذي ممكن أن يرتفع إىل 

مسبثاوي الذي يعمل على خفض وزيادة نبض ااجلهاز العصيب املستقل حيث يغذي القلب كل ةن العصب السمبثاوي والرب 

أن الكفاية الوظيفية  (147، صفحة 2221)مسعية خليل حممد،  س السياق، ويدعم يف نف القلب حسب طبيعة اجلهد

جلهاز القلب والدورة الدةوية ترتفع ويظهر ذلك ةن خالل إنتظام ضربات القلب وإخنفاض سرعتها يف الدقيقة الواحدة 

أن تأثري التدريب على القلب يظهر  (214: 176، صفحة 1994)هباء الدين سالةة، ، كما يؤكد  وزيادة الدفع القليب

ويف املرأة حوايل  3سم 622ةن خالل التغريات التكوينية أو التشرحيية فإن حجم القلب للشخص غري الرياضي يصل إىل 

، حيث ةن  القلب يف احلدود الطبيعية غري املرضية وثبت أن ممارسة الرياضة تزيد ةن حجم ومسك عضلة ، 3سم 452

وعند  3سم 1222خالل التدريب اهلوائي يزداد حجم القلب وخاصة حجم البطني األيسر وميكن أن يبلغ عند الرياضي 

وترتبط نسبة الزيادة يف حجم القلب بوزن وطول  3سم 652وعند املرأة الرياضية  3سم 1152بعض رياضي التحمل 

سم/ كغ أةا عن وزن القلب فله عالقة ةباشرة  11 ،5-12بل الكيلوغرام ةن وزن جسم الرجل العادي ةن اجلسم ويقا

غ وبالنسبة للرياضيني فإن نسبة وزن القلب ووزن اجلسم 322غ ويف املرأة 352ةع وزن اجلسم ويبلغ يف الرجل العادي 

زن اجلسم نتيجة التدريب ال تقابلها زيادة يف وزن القلب تقل نظرا للزيادة اليت تطرأ على حجم القلب حيث أن الزيادة يف و 

 بنفس النسبة إال إن الزيادة اليت قد حيدث يف قلب الرياضي ةعرضة للزوال إذا توقف عن املمارسة.
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وةن جهة التغريات الوظيفية فإن إخنفاض نبضات القلب يف الراحة لدى الرياضيني ةن غري الرياضيني حيث يصل ةتوسط 

ن/د خالل 56ن/د وعند العيب كرة القدم 72ن/د وعند اإلنسان العادي 62ن/د والسيدات 55الرجال  النبض لدى

لدى بعض الرياضيني  22الراحة وأثناء التدريبات املرتفعة الشدة حتدث زيادة كبرية يف سرعة النبض وتصل يف سن 

كما يزداد حجم الدم املدفوع يف كل نبضة ،   ، وتوجد عالقة بني زيادة شدة التدريب والزيادة يف النبض ن/د195-222

ل/د 32ةلل دم تعطينا حوايل 152× ن/د 195ةلل/دم/ن وبالتايل يصل حجم الدم يف الدقيقة  152ليصل حوايل 

ةرات/د وبناءا عليه فإن زيادة الدفع القليب يف الدقيقة تكون نتيجة زيادة   6وعلى هذا النحو جند أن الدم يدور باجلسم 

، أةا عن التغريات يف ضغط الدم يف حالة التدريب على التحمل املرتفع  لنبض وحجم الدم يف كل نبضةكل ةن سرعة ا

الشدة حتدث زيادة يف ضغط الدم اإلنبساطي على عكس قيام  الفرد بتدريبات عضلية ثابتة حيث يزداد كل ةن الضغط 

أسابيع بثالث ةرات أسبوعيا حسنت ةن   27اإلنقباضي واإلنبساطي وأكدت الدراسات أن التدريب الرياضي ملدة 

 كولسرتول الدم وقللت ضغط الدم بنوعيه .

أن التنفس  (56: 55، صفحة HARICHAUX P ،1916) ويف إشارة إىل اجلهاز التنفسي يشري هاريشو

يغطي جانبني خمتلفني لكن ةتوافقني أوهلما اجلهاز التنفسي ويشمل القفص الصدري والرئتني وله دور التهوية والتنفس 

 271 ، صفحة1994)هباء الدين سالةة،  ، ويقول ( يكون بني الدم والرئتنيco2-o2وثانيهما هو التبادالت الغازية )

، الكيس  ، الشعبتني اهلوائيتني ، القصبة اهلوائية ، احلنجرة ، البلعوم األفقي أن اجلهاز التنفسي يرتكب ةن األنف (297:

، أةا ةيكانيكية التنفس حتدث عن طريق الشهيق والزفري ويتحكم يف ذلك املراكز العصبية كما ختتلف سرعة  البلوري

، أةا عن  ةرة/ الدقيقة 22-12ودرجة احلرارة والضغط اجلوي وتبلغ عند اإلنسان ةن ختالف العمر واجلهد إالتنفس ب

، أةا الطاقة احليوية فهي  3سم 7222 -3سم 5222السعة التنفسية العادية يكون حجم اهلواء الذي يدخل الرئتني 

احليوية باللرت تساوي ضعف ، حيث أن الطاقة  جمموع السعة التنفسية العادية + حجم الشهيق املدخر + حجم الزفري

)رافع صاحل فتحي وآخرون،  ، كما يرى (  ويتغري تنفس الالعب عند القيام باجملهود البدين2ةساحة اجلسم باملرت ةربع )م

أن التدريب املنتظم بشكل ةستمر يؤدي إىل زيادة السعة احليوية وهناك عواةل تؤثر عليها  (42: 41، صفحة 2229

                     فيليارت اجلنس واملرض والنمط اجلسمي والنشاط البدين ويشاطره الرأي ، ، الوزن، العمر ةثل الطول
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(P WULLAERT  ،1914 41: 41، صفحة) وهذا األخري يعطي ةعادلة حلساب السعة احليوية اخلاصة ب     :

) (Cournaud =[63،27 – (112،2× ])القاةة )سم( أةا ويلمور× العمر (WILLMORE J.H ،

-112يقول أن التهوية القصوى تنقص كذلك ةع العمر وتبلغ يف املتوسط عند الذكور البالغني  (312، صفحة 1976

حيث أدرج الرياضات  (34، صفحة SEDDIKI D ،1994) ل/د  وهنا جيدر اإلشارة إىل ةا قاله صديقي142

، 1994)هباء الدين سالةة،  وائي والنظام اللهوائي الاللبين ويؤكداجلماعية رما فيها كرة القدم ضمن تزاوج النظام اهل

أن احلد األقصى إلستهالك األكسجني يعترب كمقياس للقدرة اهلوائية حيث أن األكسجني هام يف إنتاج  (321صفحة 

املستهلك عن كفاءة إنتاج الطاقة وةن مث يتحقق للجسم  ستهالك السكريات ويعرب األكسجنيإالطاقة اهلوائية عن طريق 

فرص األداء البدين بكفاءة وفاعلية أكرب تسمى القدرة اهلوائية وميكن التعرف عليها بقياس أقصى كمية ةن األكسجني 

،  DUREY A ,BOEDA A) يستطيع اجلسم إستهالكها خالل وحدة زةنية ةعينة ويدعم بويدا و ديراي

حمدد ةن خالل اإلستعداد الوظيفي للجهازين القليب الدوراين واجلهاز التنفسي  VO2maxأن (14، صفحة 1912

ية و والتهوية الرؤ  Vo2maxوالنبضات القلبية ، كما توجد عالقة دقيقة بني  VO2max عن طريق عالقة خطية بني

ويقول  (55، صفحة H .MONOD, R FLONDROIS ،1994) وهذا حسب ةونود وفلوندروا

بطريقة  Vo2maxأنه ميكن قياس  (76: 75، صفحة HARICHAUX P ،1996) هاريشو وةيديلي

ميكن قياسه بطرق غري ةباشرة أي  ، كما ةباشرة يف املخرب عن طريق أدوات ووسائل تسمح يف دورة ةغلقة أو ةفتوحة

 ASTRAND) ويرى أسرتاند وروداهل ، ستعمال إختبارات ةيدانية ويعرب عنه باللرت/د أو ةلل/كغ/دإب

,RODAHL ،1994 أن  (292، صفحةVo2max  72-62عند العب كرة القدم ميكن أن يرتاوح ةا بني 

 ل /د.5-4ةلل كغ /د أو 

أن  (219: 211، صفحة 1994)أبو العال أمحد عبد الفتاح، إبراهيم شعالن،  وةن جهة أخرى يشري

ةلل /كغ/د وقد بلغ ةتوسط  72-55عند العيب كرة القدم ذوي املستوى العايل حوايل  Vo2maxةستوى

Vo2max  ةلل /كغ/د  51.6العبا سويديا ةقدار  52، كما بلغ حلوايل  ةلل /كغ /د56.5لدى املنتخب السويدي

كما سجل ةنتحب أملانيا  ASTRAND.P, RODAHL.K) ،(1977وهذا حسب أسرتاند وروداهل 
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 ، NOWACKI)ةلل /كغ /د وهذا حسب نواكي  51.32/كغ /د أةا املنتخب األسرتايل ةلل  69.2

 3-3-4جنليزي بطريقة تبعا ملراكز اللعب ففي دراسة أجريت على العيب الدوري اإل Vo2maxوخيتلف  ،1988)

، REILLY)رايليإتضح أن العيب خط الوسط يتميزون بأعلى ةستوى للقدرة اهلوائية ةقارنة بباقي الالعبني حسب 

، 2229)يوسف الزم كماش، صاحل بشري أبو خيط،  حسب Vo2maxوةن بني عالةات الوصول إىل  (3791

-112هي عدم زيادة إستهالك األكسجني عند زيادة شدة العمل البدين وزيادة ةعدل النبض القليب عند  (95صفحة 

، وةوازاة ةع % ةلليجران 112-122التنفس وال يقل تركيز حاةض الالكتيك يف الدم عن ، زيادة نسبة  ن/د 115

أن الدين األكسجني هو  (232: 229، صفحة 1994)أبو العال أمحد عبد الفتاح، إبراهيم شعالن،  ذلك يعترب

األكسجني اليت يستهلكها الالعب خالل فرتة اإلستشفاء حبيث يزيد ةقياس للقدرة اللهوائية حيث يقصد به كمية 

األكسجني املستهلك عن األكسجني املطلوب يف الراحة ورمعىن آخر أن الدين األكسجني هو كمية األكسجني املستهلك 

نسبة األكسجني ليتمكن  يف اجملهود قد زاد عن إستهالكه وقت الراحة وأن فرتة اإلستشفاء اليت تلي اجملهود البدين يزداد هبا

اجلسم ةن إعادة خمزون الطاقة إىل احلالة اليت كان عليها قبل أداء اجملهود ةع التخلص ةن أي زيادة تكونت يف حاةض 

لتسديد العجز األكسجيين الذي أصبح الالعب ةدانا به  (o2)، فيستخدم الزائد ةن األكسجني  الالكتيك خالل األداء

خالل أداء عمل عظلي يتميز بالقوة أو السرعة مما يتطلب قدرا كبريا ةن الطاقة خالل فرتة زةنية قصرية وهذا ةا يؤدي إىل 

ي يساوي حجم اإلعتماد على إنتاج الطاقة اللهوائية وعقب هناية هذا العمل يبدأ الالعب بتسديد ةقدار األكسجني الذ

الطاقة اللهوائية اليت بذلت وبالرغم أن امليوجلوبني يف العضالت حيتوي على قدر ةن األكسجني املخزون بالعضلة لكن 

ل( بينما يزيد الدين األكسجني هذا املقدار  2.5هذا القدر زائد األكسجني بالدم الوريدي ال يزيد عن نصف لرت )

الكمية ال تتوفر  هل/د غري أن هذ52-15تج الطاقة املطلوبة اليت قد تعادل ، لذلك فإن العضالت تن ةرة 32حوايل 

نتيجة عدم حاجة الطاقة اللهوائية إىل األكسجني ولكن رمجرد اإلنتهاء ةن العمل العضلي أو ختفيض شدته تبدأ عملية 

، تعويض   املخزونإةداد العضالت بكميات كبرية ةن األكسجني حيث تستخدم يف تعويض امليوجلوبني عن األكسجني

اليت إستهلكت الهوائيا وختليص العضالت ةن حاةض الالكتيك الذي تراكم نتيجة  ATP,CPاملركبات الفوسفاتية 

نقص األكسجني وتتطلب كرة القدم ةستوى عايل ةن اللياقة اللهوائية اليت متكن الالعب ةن األداء يف املواقف السريعة ةع 
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، أي  سجني مث قدرة  العضالت واألجهزة احليوية على سرعة تسديد الدين األكسجنيحتمل التعب الناتج عن نقص األك

ةن املفيد إجراء متارين سريعة يف بداية الوحدة التدريبية لتكوين دين أكسجيين وزيادة الالكتيك مث تستمر الوحدة التدريبية 

 (32، صفحة GORAN KENTTA ،2222) حتت ظروف التعب كما يف املنافسة وهنا يؤكد كنتا وهامسان

 ، اإلختالالت الناجتة عن احلمل الزائد. ، األةراض على ضرورة اإلسرتجاع حيث يسمح بإنقاص أعراض التدريب الزائد

، 2226)يوسف الزم كماش، صاحل بشري سعد،  و (212: 211، صفحة 2223)أمحد نصر الدين رضوان،  ويوضح

أن اإلنتظام يف ةزاولة التدريب الرياضي وبصفة خاصة التدريبات اهلوائية يؤدي إىل مجلة ةن  (116: 115صفحة 

ا للتدريب ةقارنة بغري الرياضيني التغريات الفسيولوجية اليت تعرب عن كفاءة عمليات التنفس لدى الرياضيني وتكيفه

وتتلخص أهم أنواع التكيف يف قلة عدد ةرات التنفس لدى الرياضيني ةن غري الرياضيني كما يتميز الرياضيون بعمق 

ةلل لغري  522ةلل ةقارنة ب  122-722التنفس ويصل حجم هواء التنفس العادي لدى الرياضي يف الراحة ةا بني 

ءة الالعب يف إستغالل وإستهالك األكسجني إلنتاج الطاقة ويزداد حجم السعة احليوية للرئتني ، كما ترتفع كفا الرياضي

)حممد مسري سعد  واحلد األقصى للتهوية الرؤية نتيجة لعدد ةن التغريات املرفولوجية والفسيولوجية يف وظائف الرئتني ويشري

أن لياقة اجلهاز الدوري التنفسي ةن أهم عناصر اللياقة البدنية إلرتباطهما  (115: 114ة ، صفح1997الدين، 

األقصى  كرمختلف صفات اللياقة البدنية كما أن أفضل ةؤشر للياقة اجلهاز الدوري التنفسي هو قدرة الفرد على اإلستهال

  .لألكسجني

 (49: 41، صفحة 2225)حممد حازم أبو يوسف،  يشري :القياسات الفسيولوجية ألجهزة الجسم -3-3

( إىل أمهية األسس الفسيولوجية ألجهزة اجلسم املختلفة وسالةتها للوصول إىل أعلى 1991، عبد الرمحن سيف )نقال عن

باجلسم وحاليا يستعني الباحثون رمعدالت النبض املستويات حيث يعترب اجلهاز الدوري التنفسي ةن أهم األجهزة احليوية 

، ويرى الباحث  وضغط الدم وةعدل التنفس خالل اجملهود البدين والراحة كمقياس لتقومي حالة الفرد ةن الناحية الوظيفية

براةج أنه ةن خالل ةعرفة التغريات الفسيولوجية املمكن حدوثها يف جسم الالعب أثناء العمل والراحة قد تفيد يف وضع 

 التدريب وبالتايل رفع كفاءة الالعب مما ينعكس على طريقة األداء يف امللعب.
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( أن 1912، أبو العال عبد الفتاح)(، HOLLMAN,HETTINGER) ،1976 ويذكر هوملان وهتينجر

 اضي واليت تعترب ةؤشر إستخدام الكفاءة البدنية يف تقومي احلالة الوظيفية للرياضي تعترب ةن الدالالت احلديثة يف اجملال الريا

ميكن  Vo2max( أن RUSM,ALLMSN) ،1974 ، ويرى ريسم وأملسن داال عن أجهزة اجلسم احليوية

اإلعتماد عليه إلعطاء ةؤشر للحالة الوظيفية للجهاز الدوري التنفسي وقد ةرت إختبارات الكفاءة البدنية بتطورات وةن 

ر اخلطو هلارفارد وإختبار فوكس وأسرتاند للحد حتت األقصى ويستخدم ، إختبا pwc 172بينها إختبار الكفاءة البدنية 

جهاز السري املتحرك أو الدراجة األرجوةرتية ويتم حتديد نسبة إستهالك األكسجني بواسطة ةعادالت أو جداول ةقننة أو 

 نوةوجرام. 

كرة القدم يتمتعون بسعة حيوية   ( أن العيب1915، عمر شكري)كما أن السعة احليوية ةن القياسات اهلاةة حيث يذكر 

لرت وهذا التحسني يعود إىل املتطلبات اليت تقع على عاتق  7-6م ضهلرت وأحيانا يف حاالت فردية سجل بع 5تساوي 

قوية بني كل ةن السعة احليوية للرئتني واحلد األقصى إلستهالك  إرتباطية، كما توجد عالقة  اجلهاز التنفسي خالل اللعب

،  ثبت أن الزيادة يف ةقدار احلد األقصى إلستهالك األكسجني تقابلها زيادة يف ةقدار السعة احليوية األكسجني وقد

( أن هناك عالقة بني السعة احليوية وكل ةن الطول وةسطح اجلسم وهذا يعين أن 1912، ناهد عبد املعطي)وتذكر 

 هناك عالقة بني السعة احليوية وحجم اجلسم.

أنه ميكن قياس كفاءة العيب كرة القدم  (1919)طه إمساعيل وآخرون،  النبض وضغط الدم يشري طهأةا فيما خيص ةعدل 

البدنية ةن خالل قياس ةعدل النبض كداللة للحالة الوظيفية للقلب والدورة الدةوية وةا ترتبط به ةن حيث عمل اجلهاز 

، وقد لوحظ هبوط  ن/د 42م للمجهود وقد يصل عند الرياضي يف الراحة حوايل التنفسي يف عمليات التكيف والتأقل

ويزيد ةعدل القلب عن ذلك بزيادة  2م 2، 29 -1، 5ةعدل القلب للرياضيني الذين يرتاوح ةسطح جسمهم ةا بني 

عالقة بالسن (أن النبض عند األفراد العاديني يتذبذب رمدى كبري وله  1971، علي البيك)، ويوضح  ةسطح اجلسم

 واجلنس وحجم اجلسم.

( أن ضغط KOLAND et All) ،1972كوالند وآخرون  ، (FARFET) ،1972وجيمع كل ةن فارفت 

الدم يعترب ةؤشرا هاةا حلالة اجلهاز الدوري فهو يوضح عمل القلب وحيوية األوعية ةن خالل الدورة الدةوية يف اجلسم 



81 
 

( أنه كلما زاد احلمل زاد الضغط الدةوي أي عالقة ضغط 1912، عبد الفتاحأبو العال )، ويشري  املرتبطة بعمل القلب

، فمن خالل مترينات التحمل ذات الشدة العالية يزيد ضغط الدم اإلنقباضي زيادة كبرية بينما  الدم بشدة احلمل

أن  (169، صفحة 1994عبد الفتاح، إبراهيم شعالن، )أبو العال أمحد  ، كما يدعم اإلنبساطي تكون زيادته طفيفة

، وعموةا فإن ضغط الدم للرياضيني  ةم زئبقي122/72العيب الدوري اإلجنليزي سجلوا ةتوسطا لضغط الدم حبوايل 

 عادة أقل ةن غري الرياضيني وقت الراحة.

 خالصة:

األساسية واليت هلا تأثري ةباشر على ةستوى األداء  ةن خالل هذا الفصل نكون قد عاجلنا املتطلبات البدنية والوظيفية

، القوة واملرونة  ، السرعة اخلاص بالرياضي حيث تكلمنا على املتطلبات البدنية األساسية واليت مشلت عناصر التحمل

أثريا يف األداء واليت والرشاقة كما تطرقنا إىل العالقات القائمة بني هذه املتطلبات مث تطرقنا إىل املتطلبات الوظيفية األكثر ت

، وعموةا عندةا نتكلم على اجلانب  ختص اجلهاز القليب الدوراين واجلهاز التنفسي وةا هلما ةن أمهية بالغة لتحقيق الفعالية

البدين فإننا نقصد بطريقة غري ةباشرة اجلانب الوظيفي ألن األداء الرياضي ةا هو إال إنعكاس ملدى كفاءة أجهزة اجلسم 

تكيفها ةع ةتطلبات وةواقف اللعب املتغرية حيث أن طبيعة أداء كرة القدم تفرض فرتات سريعة وأخرى ةتوسطة احليوية و 

 وأخرى طويلة وبالتايل هي اليت حتدد املتطلبات الوظيفية وإختالفها تبعا إلختالف ةعدل اللعب.
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 الفصل الثالث : خصائص المرحلة العمرية
 
 

 متهيد
سنة 19-17املرحلة العمرية خصوصيات  -1  
 اخلصائص اجلسمية والنمو الفسيولوجي-1-1
 اخلصائص البدنية واحلركية-1-2
 اخلصائص العقلية والنفسية واإلجتماعية-1-3

 خالصة
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 تمهيد:

ألهنا تكمن يف سنة ةن ةراحل املراهقة اليت هي ةن أدق وأهم املراحل اليت مير هبا الفرد  19-17تعترب املرحلة العمرية 

التحول ةن الطفولة إىل النضج حيث أن منو الفرد ال يتم بشكل ةتساوي وإمنا يتم على ةراحل عديدة ختتلف عن بعضها 

املراهقة على أهنا التدرج حنو  (272، صفحة 1919)فؤاد البهي السيد،  البعض ةن حيث خصائصها ومساهتا ويعرف

أن فرتة املراهقة  (71، صفحة 1997)أكرم زكي حطابية،  ، ويقول النضج البدين اجلنسي واإلنفعايل والعقلي أي النمو

 SILLAMY) يالةي، ويوضح س هي إنتقال ةن الطفولة املتأخرة إىل ةرحلة النضج وهي ةرحلة يبدأ هبا سن البلوغ

M J ،1913 أن ظهور املراهقة وةدهتا ختتلفان حسب اجلنس والظروف اجلغرافية والعواةل اإلقتصادية  (15، صفحة

اإلختالفات تكون واضحة بني اجلنسني أن  (11، صفحة BINI B ،1997) بيين واإلجتماعية وكذلك يؤكد برينو

ويعرف الباحث املراهقة بأهنا ذلك التحول البدين والنفسي واإلجتماعي ةن الطفولة حنو البلوغ حيث تتميز بتغيري خمتلف 

 اخلصائص والسمات اليت تعرب عن النمو للفرد.

 سنة: 71-71خصوصيات المرحلة العمرية  -7

أن هذه املرحلة تدخل ضمن ةرحلة املراهقة اليت تعين التدرج حنو النضج  (152، صفحة 1975)ةصطفى زيدان،  يشري

 (222، صفحة PHILIPPE LEROUX ،2226) البدين واجلسمي والعقلي واإلنفعايل ويدعم فيليب لروكس

)رغدة شرمي،  ، وتتطرق سنة 11-15سنة واملرحلة الثانية  15-13ةرحلتني متتد األوىل ةن أن املراهقة تنقسم إىل 

، إال أن الدراسات  إىل أن املراهقة يف السابق إعتربت ةرحلة واحدة ةن ضمن ةراحل احلياة (23، صفحة 2229

ة يف أمناط السلوك لدى الصغار والكبار ةن املراهقني وبناءا على ذلك املتعلقة هبا كشفت على أن هنالك فروقا واضح

نقال عن   (23، صفحة 2229)رغدة شرمي،  تنقسم املراهقة إىل فرعني مها املراهقة املبكرة واملراهقة املتأخرة وبالتايل فإن

، وعموةا فإن املراهقة تنتهي عندةا  سنة 19-16املتأخرة متتد ةن ( تشري إىل أن املراهقة COBB) ،2221كوب 

حيقق الفرد اإلستقاللية املالية واإلنفعالية ةعا وعندةا يغري ةن رؤيته لألةور حبيث يستطيع الرتكيز على قضايا أقل صلة 

 ,RICE)نقال عن ريس، دوجلني  (23، صفحة 2229رمي، )رغدة ش باملراهقني وأكثر إرتباطا بالراشدين وهذا حسب

DOLGIN ،2225أن هنالك جمموعة ةن املبادئ تصف منط  (21، صفحة 2221)حممد عودة الرمياوي،  ( ويرى
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)ةروان عبد اجمليد  ، فيما يؤكد وةنتظمةعملية النمو والتطور وهذه املبادئ أو املميزات تصف النمو املثايل كعملية ةتوقعة 

أن دراسة ةراحل النمو هلا أمهية بالغة بالنسبة للمشتغلني بكثري ةن ةيادين العلم املختلفة،  (11، صفحة 2222إبراهيم، 

ةظهر ةن ةظاهره كمعرفة عالقة طول الفرد وهتدف الدراسة العلمية للنمو إىل إكتشاف املقاييس واملعايري املناسبة لكل 

منو  (329، صفحة JURGEN WEINEK ،1991) ، ويف نفس السياق يربط جورجون فايناك بوزنه وعمره

الوزن برتاكم الدهون يف خمتلف ةناطق اجلسم وبالنمو العظمي والعضلي، حيث خيتلف الوزن للفرد خالل ةراحل منوه 

يقول أن املدرب ةلزم بتطوير  (62: 61، صفحة RICHARD FAYS ،1997) وعليه فإن ريشارد فايس

، وةن جهة أخرى يؤكد سيدريك   جمهودات لتحقيق الفعالية خالل احلصص التدريبيةالصفات لكل العب ةع بذل 

أن عدد ةرات التدريب خالل  (16، صفحة CEDERIC CATTENOY ،2222) كاتوين، فرونسوا جيل

 األسبوع ختتلف حسب العمر واألصناف التدريبية.

 والنمو الفسيولوجي:الخصائص الجسمية -7-7

أنه ميكن التمييز يف النمو العضوي بني نوعني رئيسيني مها النمو  (255، صفحة 2226)عالء الدين الكفاين،  يرى

، وال  احلي، فالنمو الفسيولوجي هو ذلك التغريات الداخلية اليت حتدث داخل جسم الكائن  الفسيولوجي والنمو اجلسمي

، أةا النمو اجلسمي فهو تلك التغريات اليت حتدث  نستطيع أن نراها وإمنا ميكن أن نرى أثارها على شكل اجلسم وحجمه

)ةروان عبد  ، ويدعم لشكل اجلسم اخلارجي وحجمه يف الطول والشكل اخلاص لكل عضو والعالقة بني نسب األعضاء

أن النمو التكويين هو منو الفرد يف اهليئة والشكل والوزن والتكوين نتيجة لطوله  (12، صفحة 2222براهيم، اجمليد إ

، أةا النمو الوظيفي  وعرضه وإرتفاعه فالفرد ينمو ككل يف ةظهره اخلارجي العام وينمو داخليا تبعا لنمو أعضاءه املختلفة

،  لتكوين نتيجة لطوله وبذلك يشمل النمو رمظهريه الرئيسيني على تغريات كميائيةهو منو الفرد يف اهليئة والشكل والوزن وا

أن النمو الفسيولوجي   (153، صفحة 2223)جمدى حممد الدسوقي،  ، ويشري جتماعيةإ، نفسية و  طبيعية فزيولوجية ،

، فمن املعروف أنه إبتداء ةن سن العاشرة حىت الثانية عشر  القلبيظهر ةن خالل اجلهاز الدوري حيث يتضاعف وزن 

سنة تزداد سرعة النمو عند الذكر كما يزداد حجم اجلهاز التنفسي ةن  13تتفوق األنثى على الذكر يف احلجم وبعد سن 

)فؤاد البهي السيد،  ، أةا اجلهاز اهلضمي يتضح زيادة حجم املعدة والقدرة على اهلضم ويشري خالل تزايد حجم الرئتان
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أن عمل الغدد خاصة الغدة الصنوبرية والغدة التيموسية تضمر يف املراهقة لنشاط الغدد اجلنسية  (234، صفحة 1919

تؤثر عليه هرةونات ويبقى هرةون النمو الذي تفرزه الغدة النخاةية قويا يف تأثريه على النمو العظمي خالل املراهقة حيث 

الغدد اجلنسية فتحد ةن نشاطه وتتأثر كذلك هرةونات الغدة الدرقية بالنضج اجلنسي فتزداد يف بداية املراهقة وتقل بعد 

 ، أةا فيما خيص النمو اجلسمي املرفولوجي يؤكد ، أةا الغدة الكظرية تسرتجع قوهتا عند إكتمال الرشد ذلك بقرب هنايتها

أن للمراهق منو سريع ةن الناحية اجلسمية وختتلف نسب النمو بني الذكر  (46، صفحة 1991)عماد الدين إمساعيل، 

أن منو الطول يرتبط بالنمو العظمي الطويل حيث أن  (133، صفحة 2226)عالء الدين الكفاين،  واألنثى كما يدعم

، أةا النمو العظمي العرضي فيسري حسب وظيفة كل ةن اجلنسني  (11الذكر يواصل منوه الطويل حىت سن الثاةنة عشرة )

)ألفت  رىفيزداد منو احلوض عند الفتاة ةقارنة ةع زيادة عرض املنكبني عند الذكر لتمكينه ةن حتمل اجملهودات العضلية وي

( مث بعد 14أنه بالنسبة لنمو الوزن فإن الذكر أقل وزنا ةن الفتاة حىت الرابعة عشر ) (43، صفحة 1911حممد حقي، 

، ويرى الباحث أن زيادة وزن الذكر يف هذا العمر ناتج عن إفراز هرةون  ذلك يتفوق الذكر على الفتاة بعد هذا السن

)صبحي عمران شلش،  النمو الذي يعمل على زيادة الكتلة العضلية وهبذا يتفوق على الفتاة يف الوزن الكلي ويشري

ستمرار يزداد عندهم حجم القلب والرئتان وتصحبها زيادة يف إبالنسبة للرياضيني الذين ميارسون ب (125، صفحة 1914

، حيث تستهلك العضالت كمية كبرية ةن األكسجني وتزداد التهوية الرئوية ويزداد منو  واألجسام احلمراء اهليموغلوبني

أن نبض القلب يعرف هبوط  (113، صفحة 1992)أمحد بسطويسي،  ، ويف اجملال يقول األلياف العصبية يف املخ

د اجملهود األقصى مما يؤكد على كفاءة التحمل الدوري التنفسي كما يالحظ إخنفاض نسبة نسيب يف الراحة ةع زيادته بع

)فؤاد  إستهالك األكسجني وذلك بتفوق الذكور على اإلناث وهذا ةا يؤكد حتسن صفة التحمل يف هذه احلالة كما يقول

 أنه ةع التقدم يف البلوغ تزداد الفروق بني اجلنسني بشكل واضح. (26، صفحة 1995أبو احلطب، أةال صادق، 

 : الخصائص البدنية والحركية-7-3

أنه يف ةرحلة املراهقة املبكرة يعاين املراهق ةن اإلضطراب واإلرتباك  (141، صفحة 1994) حممد حسن عالوي،  يرى

فتقارها لصفة الرشاقة كما ترتبط حركاته بدرجة كبرية ببعض إوهذا ةا يالحظ عليه أثناء املشي واجلري كما تتميز حركاته ب

، كما جيد صعوبة  ص يف هادفية احلركاتاحلركات اجلانبية الزائدة مما يفقد املراهق خاصية اإلقتصاد احلركي ويظهر عليه نق
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أنه يف ةرحلة  (39، صفحة KEOGH JACK ،1915) ،ويشري كواغ يف إكتساب بعض احلركات اجلديدة

إرتقاء ةستوى املراهقة املتوسطة يظهر اإلتزان التدرجيي يف نواحي اإلرتباك احلركي وتتحسن خمتلف املهارات احلركية ةع 

، ويستطيع املراهق إكتساب وتعلم خمتلف احلركات ةع ممارسة أنواع ةتعددة ةن  التوافق العضلي العصيب بدرجة كبرية

 أن زيادة (132، صفحة 1991)حممد حسن عالوي،  ، ويقول األنشطة الرياضية اليت تتطلب ةزيدا ةن القوة العضلية

كما يستطيع الذكر الوصول إىل أعلى املستويات الرياضية ، ةرونة عضالت الفتاة تسهم يف قدرهتا على ممارسة اجلمباز ةثال

 نقال عن أكرةوف (54، صفحة 1919)فؤاد البهي السيد،  ، ويدعم العالية يف بعض األنشطة الرياضية

(AKRAMOV) 1995)حاةد عبد السالم زهران،  ، ويقول يكون نضج كاةل لآللية احلركية 17ن أنه حنو س ،

أنه خالل هذه املرحلة يالحظ توافق بني القوة ووزن اجلسم ةع تطور قليل يف القوة النسبية لعضالت  (11صفحة 

يف سرعة رد الفعل وسرعة اإلنتقال وةن جهة أخرى فإن الرشاقة الذراعني عند الذكور وبالنسبة للسرعة نالحظ حتسن 

،  ، أةا التحمل فتبلغ أقصاها تشهد يف هذه املرحلة قصورا يف تطويرها وهذا راجع لنمو خمتلف األجهزة املكونة للعضوية

أنه يظهر تدرجييا تطور واضح لقابلية القوة عند  (147، صفحة 1992)حممد عوض بسيوين،  وةن جهة أخرى يرى

الذكور حيث تزداد قيم القوة سنويا وخاصة القوة وقوة العضالت بالنسبة لوزن اجلسم وكتعبري هلذه الظاهرة نالحظ الزيادة 

)حاةد عبد السالم  والرةي وكذلك تزداد صفات السرعة واملرونة والرشاقة العاةة ويدعم السنوية يف قيم الركض والقفز

أن احلركات تتميز بالتوافق واإلتزان ويزداد إتقان املهارات احلركية كما تزداد سرعة الزةن  (137، صفحة 1995زهران، 

ورت ةانيل على أن ديناةيكية سري نقال عن ك (214، صفحة 1917)عبده علي نصيف،  املثري واإلستجابة ويشري

احلركات تتحسن خالل هذه املرحلة وتتطور كذلك دقة هذه التصرفات احلركية والظهور الواضح للبناء احلركي وةن جهة 

أن هذه املرحلة تتميز بقمة النمو احلركي حيث يستطيع املراهق  (11: 17، صفحة WROS J ،1917) أخرى يرى

       تعلم وتثبيت خمتلف املهارات ويقول أن املرونة هي الصفة الوحيدة اليت تتطور عند اإلناث أحسن ةن الذكور ويقول

أن عملية التدريب الرياضي املنظمة تسهم يف الوصول إىل أعلى  (149، صفحة 1994) حممد حسن عالوي، 

املستويات كما تلعب عمليات الرتكيز الواعي واإلرادة القوية دورا هاةا يف جناح عمليات التعلم والتدريب وبلوغ النجاح 
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الرياضية ال تنجح إال رمشاركة كاةل اجلسم بأوقات أن احلركة  (7، صفحة 1991)فيصل عياش،  ، كما يرى بسرعة

 وسرعات خمتلفة.

 :جتماعيةالخصائص العقلية والنفسية واإل-7-3

أنه يف هذه املرحلة حتدث درجة كبرية ةن التنوع والتمايز يف  (245، صفحة 1996)عادل عز الدين األشول،  يشري

سنة حيدث نوع ةن التعثر عند البلوغ ولكن ةا  12-6القدرة العقلية فبعد التطور الواضح الذي يشهده النمو العقلي ةن 

ل هذا التطور ينمو إن ينتهي البلوغ حىت يستأنف النمو العقلي تقدةه وبذلك يتوقف يف النصف الثاين ةن املراهقة وخال

أن الذكاء ينمو منوا ةضطردا،  (173، صفحة 2223)جمدى حممد الدسوقي،  التفكري اإلبتكاري بصورة واضحة ويوضح

سنة وهذا يدل على أن الذكاء يصل إىل حده األعلى  11-16ويتوقف حسب ةا أكدته الدراسات احلديثة منوه بني 

 (5، صفحة 1971)عزت حجازي ،  ةن الناحية النفسية واإلنفعالية يرى ،  ل املراهقة وتظهر الفروق بشكل واضحخال

، كما أنه يغضب بسرعة ولذلك فإن إنفعاالت املراهق سطحية وسريعة إذا ةا  أن املراهق يعرب عن إنفعاالته بشدة وعنف

أن هذه املرحلة تتميز بقلق   (166، صفحة 1911)ةالك سليمان خمول ،  الراشدين الكبار، ويدعم نفعاالتإقورنت ب

 كبري نتيجة التغريات النفسية واجلسمية واليت تؤدي به كذلك إىل القلق اجلنسي كأي دافع آخر.

أن املراهق يثري إنتباهه منط اإلجتاه حنو الذات حيث يهدف  (67: 66، صفحة 1997)ةصطفى غالب،  كما يوضح

إىل ةعرفة أسباب التحوالت اجلسمية اليت يتعرض هلا وإىل إجياد تفسريات لطبيعة ةعاةلة اآلخرين له ويالحظ عليه 

أن هذه املرحلة جتعل املراهق مير بفرتة  (21، صفحة 1992قاسم املندالوي وآخرون، ) اإلهتمام الزائد رمظهره ويرى

يؤكدان  (117، صفحة 1914)أمحد بسطويسي، عباس أمحد صاحل السمرائي،  ، أةا الصراع النفسي وكثرة التناقضات

)عبد املنعم املليحي ،  وسريع اإلنتماء للمؤسسات واجلماعات واملنظمات ويوضحأن على املراهق يتأثر بأي ةوقف يقابله 

)جمدى حممد  أن النمو اإلنفعايل يؤثر على باقي ةظاهر النمو وكل جوانب الشخصية ويؤكد (122، صفحة 1919

جتماعي يأخذ شكال ةغايرا للفرتات السابقة حيث يقضي املراهق وقته أن النمو اإل (173 ، صفحة2223الدسوقي، 

ةع مجاعة األقران وةن هنا ميكن القول أن اجلماعة هلا األثر الكبري يف تكوين إجتاهات وةيول املراهق حيث مييل إىل 

 ، وةن جهة أخرى يرى سوفار لياتاإلجتماعية وحب الزعاةة وذلك إستعدادا لتحمل املسؤو ، اإلستقاللية 
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(SAUVEUR B ،1992 24، صفحة)  أن املراهقة أكثر ةن إتصال بسيط ةتصل بالبلوغ فهي ةرحلة التطور

 جتماعي.إوالتحول األكرب يف كل املستويات وكذلك التعديل البيولوجي املرتبط بإكتساب اهلوية وأخريا تعديل 

 خالصة:

يلعب النشاط الرياضي عاةة وكرة القدم خاصة دورا هاةا يف تنمية وتطوير خمتلف اخلصائص اليت تتميز هبا ةرحلة املراهقة، 

ويف هذه املرحلة تظهر امليول والقدرات واإلستعدادات اخلاصة بالفرد بشكل واضح وميكن التأثري عليها بواسطة خمتلف 

إجيابية وذلك لسرعة تأثر األفراد املراهقني باآلخرين وتقليدهم ملن هم أفضل وهذه الوسائل ةن أجل توجيهها وجعلها 

الفكرة يلزم على املدرب أو املريب الرياضي ةراعاهتا واإلستفادة ةنها ألن املراهقة ةرحلة إنتقالية بني الطفولة والرشد وةن 

واليت تؤثر بصفة ةباشرة على حياة الفرد يف  املراحل احلساسة وذلك ملا حيدث فيها ةن تغريات يف كل جوانب النمو

، ويرى الباحث أن هذه املرحلة يبلغ النمو ةرحلة ةتقدةة جدا حبيث تعمل كل األجهزة  املراحل الالحقة ةن حياته

والوظائف اجلسمية بكفاءة كبرية كما تبلغ ةعظم اخلصائص البدنية واحلركية ةستوى ةرتفع ةن خالل األداء وبالتايل فإن 

فرد وخاصة الرياضي يكون له منو ةتناسق وةتكاةل ةن مجيع اجلوانب اليت ختص الشكل )املرفولوجية( والوظيفة )تكاةل ال

 بني اجلانب البدين والفسيولوجي(.
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 :خاتمة الباب األول

جمال البحث األكادميي أال وهو ةن خالل ةا مت عرضه وحتليله واملتعلق بالدراسة النظرية نكون قد إستوفينا جانبا ةهما يف 

القاعدة أو اخللفية النظرية اليت يرتكز عليها الباحث ويضعها كأساس ةهم يف تصور وختطيط الدراسة اليت يقوم هبا ، 

وعموةا يكون الباحث قد مجع كم هائل ةن املعلوةات حول ةوضوع الدراسة وذلك ةن خالل إستعانته رمجموعة ةن 

ة العربية واللغة األجنبية ، وذلك يسمح للباحث بالتعرف على األطر النظرية والتوجهات ةن خالل املراجع املتخصصة باللغ

إختالف املدارس والنظريات ، حيث جند إختالفات بني املدارس الشرقية واملدارس الغربية يف بعض األةور ولكن اهلدف 

 هو واحد واملضمون يكاد يكون ةتشاهبا رغم اإلختالفات الطفيفة.

ن خالل ةا سبق يكون الباحث قد وفق يف ةعاجلة ةا حيتاجه ةوضوع حبثه وذلك حىت يتسىن له إعادة توظيفه يف وة

 الدراسة امليدانية اليت تلي الدراسة النظرية.
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 : الباب الثاني

 الدراسة الميدانية
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 مدخل الباب الثاني:

، يقوم يف خطوة ثانية إىل التطرق للجانب امليداين أو  النظري للبحثبعد تطرق الباحث يف الباب األول إىل اجلانب 

حيث يقوم يف الفصل األول باحلديث وذكر  ثالثة فصولالتطبيقي يف باب خمصص له وذلك ةن خالل تعرضه إىل 

ةنهجية البحث وإجراءاته امليدانية وذلك ةن خالل التكلم عن ةنهج البحث وجماالته والدراسة اإلستطالعية والدراسة 

األساسية ةع ذكر وحتديد ةتغريات البحث وكيفية ضبطها ويف الفصل الثاين الذي خيتص بعرض وحتليل وةناقشة النتائج 

حيث يعترب هذا الباب ذو أمهية كبرية ألنه يرسم القاعدة التطبيقية لعمل صل الثالث خيص اإلستنتاجات واخلالصة أةا الف

الباحث إنطالقا ةن جمموعة اإلختبارات والقياسات املطبقة إىل غاية أهم النتائج والوسائل املستخدةة يف احلصول عليها 

 وةدى ةصداقيتها يف جمال البحث األكادميي.
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: إن طبيعة ةشكلة البحث هي اليت تفرض وحتدد لنا املنهج الواجب إعتماده والذي يساعد يف حل املشكلة، تمهيد

)ةروان عبد اجمليد إبراهيم،  ، حيث يقول دراسة علمية حتتاج إىل ةنهج ةناسب قصد حتقيق غاياهتا وأهدافهاحيث أن كل 

لوصول إىل أهداف لأن إختيار املنهج املناسب ملشكلة البحث واملالئم هلا ولطبيعتها يهدف  (19، صفحة 2222

وضوع الذي حنن بصدد ةعاجلته حيتاج إىل جمموعة ةن اإلختبارات والقياسات واملعاجلات امل، وةن خالل  البحث

كمية لتساعدنا يف عملية التحليل واملناقشة وةا إىل ذلك ةن املقارنة وبالتايل ،   قصد احلصول على نتائج رقمية ةاإلحصائي

  خمتلف اإلجراءات امليدانية للبحث.الوقوف على أهم النقاط الواجب ةراعاهتا حىت تسمح لنا بتنظيم وتأطري

 الدراسة اإلستطالعية: -1

 تحديد القياسات واإلختبارات بما يحقق أهداف البحث:-7-7

لتحقيق أهداف هذه الدراسة إعتمد الباحث على عدة خطوات ةن بينها حتديد القياسات واإلختبارات املستخدةة واليت 

والبدنية حيث قام الباحث بعملية ةسح شاةل للدراسات والبحوث املشاهبة ، الفسيولوجية  تشمل النواحي املرفولوجية

، وكذلك اإلعتماد على خمتلف املراجع املتخصصة يف القياس والتقومي باللغة العربية  واليت هلا عالقة رموضوع البحث

التقومي يف اجملال الرياضي واألجنبية وبعد حصر جمموعة اإلختبارات والقياسات املستخدةة يف الدراسة واليت ختص جمال 

أهداف البحث املرجو حتقيقها قام الباحث بوضع هذه القياسات  بصفة عاةة ويف كرة القدم بصفة خاصة يف حدود

واإلختبارات رمواصفاهتا املتعارف عليها يف إستمارة ومت عرضها على املشرف أوال حيث أبدى بعض التحفظات ولكن 

 قام الباحث بعرض اإلستمارة بعد تعديلها وفق رأي املشرف على جمموعة ةن ، مث عموةا كانت يف حدود الدراسة

، وبعد هذه اإلجراءات املتبعة مت اإلتفاق  األساتذة والدكاترة كل يف جمال إختصاصه وذلك ةن خالل املقابلة الشخصية

والبدنية يف كرة القدم وةن ةواصفات ، الفسيولوجية  على القياسات واإلختبارات املستخدةة اليت حتدد اجلوانب املرفولوجية

هذه اإلختبارات والقياسات أهنا ةقننة عامليا وهلا ةعايري ةوضوعية كما أهنا سهلة األداء وال حتتاج إىل أدوات كثرية ووسائل 

لنا ضخمة وميكن لفريق عمل صغري أن يتحكم يف إجراءات القيام هبا باإلضافة إىل أهنا ال تستغرق وقتا طويال رما حيقق 

، وعموةا فإن  سرعة احلصول على النتائج اخلام وكذلك رما ال يعيق عمل املدربني املشرفني على عينات الدراسة
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اإلختبارات والقياسات املستخدةة يف هذه الدراسة سهلة التطبيق وواضحة املعامل يف جمال التقومي يف كرة القدم وميكننا 

 حتديد هذه القياسات واإلختبارات كاأليت:

 وقد مشلت القياسات على ةا يلي: :القياسات األنثربومترية والمرفولوجية-7-7-7

 .، الساعد( ، الساق ، الفخذ ، العضد احمليطات )الصدر ، ، الطول الوزن -

 ، الكعب(. ، الركبة ، رسغ اليد ، املرفق العروض واإلتساعات )احلوض -

،  ، عند الساق ، عند الفخذ ، عند البطن ، عند الصدر اللوح، أسفل  مسك الثنايا اجللدية )العضد أةاةي وخلفي -

 ، أعلى احلرقفي(. عند الساعد

 الكتلة العظمية املطلقة والنسبية. ، الكتلة العضلية املطلقة والنسبية ، ةيالكتلة الشحمية املطلقة والنسب -

 ، السمنة(. ، العضلية ةكونات النمط اجلسمي )النحافة ، ةؤشر بوندرال ، ةساحة اجلسم -

 * كما مت اإلعتماد على بعض الدالالت النسبية:

 .122× حميط الصدر / القاةة  -                                 . 122× حميط الفخذ/ القاةة  -

 .122× عرض الركبة / القاةة  -                                 . 122× حميط الذراع / القاةة  -

 .122× عرض احلوض / القاةة  -                                 . 122× اةة عرض املرفق / الق -

 )الوزن ]كغ[ + حميط الصدر(. –= القاةة )سم(  (pignet)ه يةؤشر بين -

 : ومشلت على ةايلي:القياسات واإلختبارات الوظيفية -7-7-3

 دقائق(. 25ةن خالل إختبار بريكسي ) VO2maxاحلد األقصى إلستهالك األكسجني  -

 دقائق(. 25ةن خالل إختبار بريكسي ) VMAالسرعة القصوى اهلوائية  -

 . نبض القلب ، ضغط الدم اإلنقباضي واإلنبساطي ، السعة احليوية املطلقة والنسبية -

 .(Ruffierإختبار اإلسرتجاع لروفيه ) -

 : ومشلت على الصفات البدنية التالية:اإلختبارات البدنية -7-7-3

 دقائق(. 25التحمل ةن خالل إختبار بريكسي ) -
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 ةرت. 32السرعة ةن خالل اجلري السريع ملسافة  -

 القوة اإلنفجارية لألطراف السفلية ةن خالل إختبار القفز الطويل ةن الثبات. -

 ةن خالل الدراسة األولية نطمح إىل: :أهداف الدراسة اإلستطالعية -7-3

 ت تطبيق القياسات.ةراجعة شروط وةواصفات وإجراءا -

 التأكد ةن صالحية األدوات واألجهزة املستخدةة. -

 تصميم أوراق تسجيل النتائج اخلام للقياسات واإلختبارات املستخدةة. -

 تدريب وتكييف املساعدين )فوج العمل( على خمتلف اخلطوات املتبعة يف الدراسة. -

العب حىت ميكننا ةعرفة الزةن املطلوب للقيام بالقياسات  حتديد الزةن املناسب إلمتام القياسات املختلفة لكل -

 واإلختبارات لعينة البحث.

 التعرف على الصعوبات اليت ميكن أن يقع فيها الباحث خالل القيام بالدراسة األساسية. -

 عية.، الثبات واملوضو  احلصول على األسس العلمية لإلختبارات والقياسات املستخدةة واليت تتمثل يف الصدق -

إجراء حتليل إحصائي أويل للتعرف على أنسب املعاجلات اإلحصائية املمكن إستخداةها واليت تالئم ةوضوع وأهداف  -

 وفرضيات البحث.

 عينة الدراسة اإلستطالعية: -7-3

القسم ( أندية متثل اجلهة الغربية يف 25مت إختيار عينة الدراسة اإلستطالعية بطريقة عمدية ةقصودة ةن خالل مخسة )

، ترجي  ، مجعية وهران ، إحتاد بلعباس سنة واليت هي شباب عني متوشنت 19-17الوطين احملرتف الثاين لفئة األواسط 

( ةراكز لعب 23( العبني ةن كل نادي حبيث كل نادي ميثل ثالثة )23، سريع احملمدية وقد مت إختيار ثالثة ) ةستغامن

 سنة(. 1.24) وبإحنراف ةعياري قدره سنة(11.34) ةتوسط السن حوايل العبا( وكان 15ليصبح جمموع العينة ككل )

 تطبيق الدراسة اإلستطالعية: -7-2

مت تطبيق الدراسة على فرتتني زةنيتني حيث متثل الفرتة األوىل ةرحلة تطبيق اإلختبارات والقياسات لعينة البحث بأةاكن 

فيما خيص إعادة تطبيق اإلختبارات والقياسات فإةتدت  أةا 2211أفريل  11إىل غاية  2211أفريل  24تدريبها ةن 
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حيث مت ةراعاة حوايل أسبوع يفصل بني اإلختبار وإعادة اإلختبار  2211أفريل  19إىل غاية  2211أفريل  12ةن 

ة وقد إعتمد الباحث على الرتتيب التايل يف إجراء اإلختبارات والقياسات وذلك ةن خالل إجراء القياسات األنثربوةرتي

بعد ذلك إجراء قياس الضغط الدةوي و داخل غرف تبديل املالبس مث يليها قياس السعة احليوية بإستعمال السبريوةرت و 

، مث إجراء اإلختبارات امليدانية داخل ةكان تدريب كل نادي على حدى وقد مت  (لإلسرتجاع ruffierإختبار روفيه)

لسرعة ةباشرة بعد اخلروج ةن غرف تبديل املالبس بعد إجراء ةراعاة الرتتيب التايل حيث أجرى الباحث إختبار ا

القياسات اليت تكلمنا عليها سابقا وبعد إجراء تسخني لتفادي أية عوارض جانبية وبعد إختبار السرعة ةباشرة يقوم 

ذ إختبار بريكسي الالعب باإلسرتجاع ليكون حمضرا إلختبار القوة اإلنفجارية لألطراف السفلية مث بعد ةدة حمددة يتم تنفي

 (دقائق لتحديد التحمل وةستوى اإلستهالك األقصى لألكسجني والسرعة القصوى اهلوائية.25مخسة)

وقد إلتزم الباحث وةساعديه خبطوات إجراء خمتلف القياسات واإلختبارات وةتطلباهتا كما مت إعطاء شرح ةوجز بكل 

حث  وذلك لغرض شحن الالعبني على بذل أقصى جمهود وأفضل القياسات واإلختبارات واهلدف ةنها وفائدهتا لعينة الب

 تنفيذ للخطوات الفنية لإلجراءات املتبعة.

 األسس العلمية للقياسات واإلختبارات المستخدمة: -7-5

حصلنا على ةعاةل الثبات ةن خالل طريقة اإلختبار وإعادة اإلختبار ويقصد به إعطاء نفس  :الثبات -1-5-1

النتائج إذا ةا أعيد تطبيق نفس اإلختبار على نفس العينة ويف نفس الظروف حيث قمنا بإجراء اإلختبارات والقياسات 

 15لى عينة ةتكونة ةن ع 19/24/2211-12مث إعادة اإلختبارات والقياسات يوم  24/2211/ 11-24يوم 

" وبعد الكشف يف جدول الدالالت ملعرفة ةدى ثبات اإلختبار Pearson، وبإستعمال ةعاةل اإلرتباط لبريسون " العبا

، وجدنا أن القيمة احملسوبة لكل إختبار  ( للطرفني2، 25( وبإحتمال خطأ )13=2-15( )2-عند درجة حرية )ن

( وهذا ةا يؤكد بأن اإلختبارات والقياسات تتمتع بدرجة ثبات 2، 51اليت بلغت ) وقياس كانت أكرب ةن القيمة اجلدولية

 (.3 ،2، 1عالية كما هو ةوضح يف اجلدول رقم )

أن ثبات اإلختبار يعتمد على إرتباط  (423، صفحة 1996)حممد صبحي حسانني، يقول  الصدق: -1-5-2

، هلذا كانت الصلة قوية بني الثبات والصدق الذايت  احلقيقة بنفسها إذا ةا أعيد اإلختبار على نفس اجملموعةالدرجات 
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، ولكن جيب  الذي يساوي اجلذر الرتبيعي للثبات على أن يكون الثبات ةستخلصا بطريقة اإلختبار وإعادة اإلختبار

، وقمنا حبساب  لصدق ولكنها متثل احلد األقصى املتوقع للصدقةالحظة أن القيمة املستخلصة ال متثل القيمة املباشرة ل

اجلذر الرتبيعي للثبات للحصول على الصدق الذايت ملختلف القياسات واإلختبارات املستخدةة والنتائج يف اجلدول رقم 

(1 ،2 ،3.) 

تعترب القياسات واإلختبارات املستخدةة يف هذه الدراسة ذات ةوضوعية كبرية حيث مل تتغري  :الموضوعية -1-5-3

،كما أهنا نابغة ةن أهم وأغلب اإلختبارات والقياسات املطبقة يف كرة القدم حسب  أراء احملكمني خالل عملية التقومي

اإلختبارات والقياسات سهلة وبسيطة األداء،  ، كما أن هذه الدراسات السابقة وحسب املراجع املتخصصة يف كرة القدم

وعموةا فإن اإلختبارات والقياسات املتبعة يف هذه الدراسة وخاصة اليت تعتمد على األجهزة وأدوات القياس األنثربوةرتية 

اليوةية ،كما أن اإلختبارات البدنية فهي يقوم هبا الالعب خالل التدريبات  تتميز رموضوعية عالية كل يف جمال إختصاصه

 ولذلك فهي غري ةعقدة.

، فسيولوجية وبدنية  ةرفولوجية-وةن خالل ةا سبق عرضه لنتائج القياسات واإلختبارات اليت مشلت جوانب أنثربوةرتية

ةا جيعل ةنها جيدة وصاحلة لقياس ةا وضعت ألجله وتدعم ، إتضح أهنا تتميز بثبات وصدق عايل وةوضوعية كبرية 

 باحث هلا.بدرجة كبرية إختيار ال
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 ( يمثل المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري والصدق والثبات للقياسات األنثربومترية:17جدول رقم )-1

 الصدق الثبات  القياس البعدي  القياس القبلي القياسات
   اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي 

 0,99 0,997 2,2 66,4 2,24 66,2 الوزن
 0,99 0,99 2,84 168,48 2,84 168,4 الطول

 0,87 0,77 0,66 97,52 0,69 97,46 محيط الصدر
 0,99 0,99 0,71 27,41 0,73 27,38 محيط العضد
 0,99 0,99 1,27 51,98 1,28 51,98 محيط الفخذ
 0,99 0,98 0,74 35,65 0,83 35,64 محيط الساق

 0,99 0,98 0,93 22,8 0,97 22,92 محيط الساعد
 0,99 0,98 0,64 31,25 0,64 31,18 عرض الحوض
 0,99 0,99 0,27 6,19 0,25 6,17 عرض المرفق

 0,99 0,98 0,19 4,33 0,18 4,31 عرض رسغ اليد
 0,99 0,98 0,21 8,34 0,22 8,31 عرض الركبة

 0,96 0,94 0,26 5,81 0,24 5,81 عرض الكعب
 0,93 0,87 0,2 3,38 0,18 3,49 العضد أمامي
 0,96 0,94 0,23 6,92 0,25 6,98 العضد خلفي
 0,91 0,83 0,33 8,06 0,3 8,18 أسفل اللوح
 0,91 0,84 0,3 6,12 0,19 6,24 عند الصدر
 0,74 0,56 0,2 9,08 0,16 9,19 عند البطن
 0,96 0,92 0,25 8,34 0,22 8,48 عند الفخذ
 0,91 0,83 0,14 5,16 0,12 5,21 عند الساق

 0,75 0,57 0,09 2,97 0,1 3,04 عند الساعد
 0,84 0,71 0,22 5,38 0,15 5,4 أعلى الحرقفي
 0,99 0,99 0,66 41,66 0,68 41,65 مؤشر بوندرال

 0,99 0,98 0,03 1,75 0,03 1,74 مساحة الجسم
 0,99 0,99 0,56 7,7 0,53 7,66 ك عظمية مطلقة
 0,99 0,98 0,63 11,59 0,59 11,56 ك عظمية نسبية
 0,99 0,99 1,78 29,84 1,8 29,81 ك عضلية مطلقة
 0,99 0,99 2,89 44,97 2,95 45,07 ك عضلية نسبية

 0,96 0,93 0,18 7,32 1,16 7,4 ك شحمية مطلقة
 0,98 0,98 0,42 11,03 0,39 11,19 ك شحمية نسبية

 0,93 0,88 0,06 1,96 0,06 1,99 مكون السمنة
 0,99 0,98 0,33 5,56 0,35 5,59 مكون العضلية
 0,99 0,99 0,48 1,91 0,5 1,91 مكون النحافة
 0,99 0,98 2.61 32.16 2.63 32.17 مؤشر الفخذ
 0,99 0,98 2.34 16.21 2.34 16.26 مؤشر الذراع
 2.91 2.96 1.11 57.92 1.22 57.19 مؤشر الصدر
 0,99 2.91 2.11 4.95 2.12 4.93 مؤشر الركبة

 0,99 2.99 2.16 3.67 2.16 3.66 مؤشر المرفق
 0,98 0,97 2.27 11.55 2.26 11.51 مؤشر الحوض

 pignet 19.96 2.29 19.96 2.26 2.91 2.99مؤشر 
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 ( يمثل المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري والصدق والثبات للقياسات الوظيفية:13جدول رقم ) -3
 الصدق الثبات  القياس البعدي  القبليالقياس  القياسات

   اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي 
VO2max 48,55 0,6 48,85 0,78 0,7 0,83 

vma 15,53 0,26 15,66 0,34 0,7 0,83 
 0,91 0,84 0,22 4,79 0,2 4,78 السعة الحيويةالمطلقة
 0,91 0,84 0,11 2,73 0,11 2,73 السعة الحيوية النسبية

T A S 112,33 6,51 114 6,03 0,56 0,75 
T A D 64,66 3,99 66 4,03 0,86 0,86 

FCo  59.51 4.57 61.21 6.5 2.95 2.97 
Ruffier 5,37 0,89 5,52 0,89 0.84 0,91 

 لإلختبارات البدنية:( يمثل المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري والصدق والثبات 13جدول رقم ) -3

 الصدق الثبات  القياس البعدي  القياس القبلي القياسات
   االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي 

 0,83 0,7 28,75 1305,33 22,26 1294,33 التحمل
 0,9 0,82 0,19 4,67 0,18 4,67 السرعة

 0,79 0,63 0,08 2,17 0,07 2,17 القوة

 :3 ،3، 7التعليق على الجداول رقم  -7-5-2

، الوظيفية والبدنية على التوايل حيث يوضح  الذين ميثلون القياسات األنثربوةرتية 23 ،22، 21ةن خالل اجلداول رقم 

باإلعتماد على املتوسط احلسايب واإلحنراف املعياري،   ، ذلك القياسات القبلية والقياسات البعدية للدراسة اإلستطالعية

 (0,99)والصدق لكل اإلختبارات والقياسات املستخدةة حيث بلغ أكرب ةعاةل ثبات حوايل  الثباتكما يوضح ةعاةل 

( للطرفني وهذا ةا 0,51( بإعتبار أن القيمة اجلدولية بلغت )0,05( ورمستوى الداللة )2-وهذا عند درجة حرية )ن

وضح أن كل اإلختبارات والقياسات تتميز بثبات عايل ألن القيمة احملسوبة لكل اإلختبارات فاقت القيمة اجلدولية حيث ي

( كما بلغ ةعاةل الصدق 0,51( وبالتايل هو كذلك أكرب ةن القيمة اجلدولية )0,56سجل الباحث أن أقل ثبات بلغ )

 ا يوضح أن مجيع القياسات هلا صدق عايل.وهذ 0,99إىل   2.74ةستويات عالية تراوحت ةا بني 

 الدراسة األساسية: -3

تدور فكرة البحث عن ةشكلة علمية ةيدانية ختص التدريب الرياضي عاةة وكرة القدم خاصة بإعتبارها تتميز بطابع خاص 

اكز األخرى سواء يف أثناء األداء واملنافسات حيث جند جمموعة ةن ةراكز اللعب هلا ةتطلباهتا وواجباهتا ختتلف عن املر 

نفس النشاط أو يف نشاط آخر لذلك إرتأينا تسليط الضوء على هذه املتطلبات واملميزات اليت ختص ةراكز اللعب يف كرة 

القدم وذلك لتوجيه املدربني والقائمني على تدريب الفئات الصغرى لإلرتكاز على نتائج هذه الدراسة أةال يف ضبط 



100 
 

ية واإلستثمار يف اجلسم الرياضي املبشر بالنجاح حىت ال يكون التدريب جمرد عملية ال نؤخذ العملية التدريبية بصفة علم

 ة.ن، وملعاجلة هذه الفكرة يتطلب ةن الباحث إتباع عدد ةن اخلطوات قصد احلصول على نتائج ةضبوطة وةقن بثمارها

 منهج البحث: -3-7

)إخالص حممد عبد احلفيظ، ةصطفى  ، حيث يقول يف هذا البحث حتمت ةشكلة البحث إستخدام املنهج الوصفي

أن املنهج الوصفي هو إجراء ةن أجل احلصول على حقائق وبيانات وتفسريها  (95، صفحة 2222حسني باهي، 

ئل ةن أنواع الدراسات ، وكما هو ةعروف أن املنهج الوصفي يضم عدد ها بكيفية إرتباط هذه البيانات رمشكلة الدراسة

حيث سنقوم بإتباع طريقة الدراسات اإلرتباطية وكذلك املقارنة حيث تستخدم الدراسة اإلرتباطية لتحديد إىل أي ةدى 

تتفق التغريات يف عاةل ةعني ةع التغريات يف عاةل آخر وأيضا للتعرف على حجم ونوع العالقات القائمة بني املتغريات  

، ويف نفس  ، كما تساعد الباحث على فهم طريقة التفاعل بني املتغريات القة رمعاةل اإلرتباطكما متكن ةن تقدير الع

الوقت نقوم بدراسة ةقارنة حيث نسعى للمقارنة بني األعمار الزةنية لالعبني واملقارنة بني ةراكز الالعبني يف خمتلف 

 اإلختبارات والقياسات املطبقة.

سنة الذين  19-17يتكون جمتمع األصل ةن العيب كرة القدم األواسط ةن  :مجتمع وعينة البحث -2-2

، ومت إختيار عينة البحث يف  فريق 16ينشطون يف القسم احملرتف الثاين حسب تواجد الفئة العمرية والذي يتكون ةن 

 دية وهي كاأليت:( أن25جمملها بشكل ةقصود أي بطريقة عمدية واليت تتمثل يف فرق اجلهة الغربية وعددها مخسة )

 ،SAMسريع احملمدية  ، USMBAمجعية سيدي بلعباس  ، ESMترجي ةستغامن  ، CRTمتوشنتشباب عني 

 .ASMOمجعية وهران

سنة  17سنة حيث جند فئة خاصة بأعمار 19حىت 17 ةن وتتكون هذه األندية هي كذلك ةن تدرج يف الفئة العمرية

 15، وكان إختيار الباحث بأن يأخذ  سنة 22فما فوق لكن أقل ةن سنة  19سنة فما فوق وفئة  11فما فوق وفئة 

( العبني يف كل 25سنة( وةن العدد الكلي لكل فئة وذلك ةن خالل مخسة )19 ،11، 17العبا ةن كل فئة عمرية )

العدد ، ةا بلغ  ةركز )دفاع، وسط، هجوم( وهكذا كان اإلختيار اخلاص بعينة البحث األساسية لكل األندية اخلمسة

 العبا ميثلون مخسة أندية وثالثة أعمار زةنية وثالثة ةراكز لعب. 225الكلي للعينة 
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 وبعد إجراء إحصاء كلي لعينة البحث مت ترتيب عينة البحث حسب األعمار الزةنية وحسب ةراكز اللعب كاأليت:

 (: يوضح عينة البحث حسب األعمار الزمنية لكل نادي رياضي :12جدول رقم )
 لعمر الزمنيا     

 النادي الرياضي
 المجموع سنة 71العبي  سنة 71العبي  سنة 71العبي 

 45 15 15 15 شباب عين تموشنت
 45 15 15 15 إتحاد سيدي بلعباس

 45 15 15 15 جمعية وهران
 45 15 15 15 ترجي مستغانم

 45 15 15 15 سريع المحمدية
 225 75 75 75 المجموع

 عينة البحث حسب مراكز اللعب في كرة القدم لكل األندية:(: يوضح 15جدول رقم )
 مراكز اللعب

 النادي الرياضي
 المجموع الهجوم وسط الميدان الدفاع

 45 15 15 15 شباب عين تموشنت
 45 15 15 15 إتحاد سيدي بلعباس

 45 15 15 15 جمعية وهران
 45 15 15 15 ترجي مستغانم

 45 15 15 15 سريع المحمدية
 225 75 75 75 المجموع

 

العبا حسب إختيار عدد العينة وةن  45( يوضح الباحث أن كل نادي رياضي يضم 25، 24وةن خالل اجلدول رقم )

 17سنة( ويف كل عمر زةين ةثال  19 ،11، 17العبا لكل عمر زةين ) 15العبا يوجد ثالث أعمار زةنية ةعناه  45

، وهذا ةا جيعل العدد  (العبني يف كل ةركز25وسط، هجوم( رمعدل مخسة )( ةراكز لعب )دفاع، 23سنة يوجد ثالث )

 25سنة 17العبا ةن جمموع األندية اخلمسة وكذلك العيب وسط امليدان ذوي  25سنة ةثال  17الكلي للمدافعني ذوي 

سنة  11عب عند أعمار ، ونفس اإلجراء أتبع عند إختيار ةراكز الل العبا وهذا ةن األندية اخلمسة 25العبا واملهامجني 

 سنة لكاةل األندية. 19و

 مجاالت البحث: -3-3

سنة املندرجني ضمن  19-17متثلت عينة البحث يف العيب كرة القدم األواسط ةن  :المجال البشري -3-3-7

 225لي للعينة بطولة القسم الوطين احملرتف الثاين للفرق اليت متثل اجلهة الغربية واليت عددها مخسة أندية وبلغ العدد الك

 العبا ومت ةراعاة اإلنتظام على التدريب يف إختيار أفراد العينة وإقصاء الالعبني الذين ال حيرتةون ةواقيت التدريب.
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متت مجيع اإلختبارات والقياسات يف أةاكن تدريب األندية حيث قمنا بإجراء  :المجال المكاني -3-3-3

، أةا فيما خيص القياسات األنثربوةرتية والوظيفية قمنا هبا يف قاعات تبديل  ةاإلختبارات البدنية يف ةالعب تدريب األندي

 املالبس التابعة للمالعب وعموةا متت مجيع اإلختبارات والقياسات يف اجملال اجلغرايف احملدد لكل نادي رياضي.

 :اخلطوات التالية يف متثلت فرتة إجناز البحثالمجال الزمني:  -3-3-3

أةا  2211أفريل  19إىل غاية  2211أفريل  24ستطالعية للبحث كانت ةن إجناز الدراسة األولية واإلفيما خيص ةدة 

وذلك رمعدل  2211ديسمرب  21إىل غاية  2211سبتمرب  27أسبوع ةن  16الدراسة األساسية إةتدت على طول 

سنة على  19 ،11، 17عيب ثالثة أسابيع لكل نادي حيث نقوم كل أسبوع بتنفيذ اإلختبارات والقياسات على ال

التوايل، أةا الدراسة النظرية ومجع املادة اخلربية وترتيبها والبحث عن الدراسات املشاهبة يف جمال هذا البحث إةتدت ةن 

 .2212وإنتهت يف نوفمرب  2212وعموةا بدأت الدراسة ةن ةاي  2211إىل غاية أفريل  2212ةاي 

 هذه الدراسة جمموعة ةن األدوات متثلت يف:: تناول الباحث يف أدوات البحث -3-2

 املراجع العربية واألجنبية وةصادر األنرتنيت.

 القياسات األنثربوةرتية واإلختبارات الوظيفية والبدنية.

، جهاز قياس النبض القليب  ، جهاز السبريوةرت ، جهاز قياس القاةة وقوف ةيزان طيب،  احلقيبة األنثربوةرتية بكل لوازةها

 ط الدةوي اإلنقباضي واإلنبساطي وهو صنع أملاين ةن نوع :والضغ

(OSC COMPACT1020 Digitales Blustdruck messgerat) 

أوراق تسجيل النتائج ، ، جهاز اإليقاع )ةيرتنوم(  ، ةساحة امللعب ، شواخص ، شريط ةرتي )ديكاةرت( ، صفارة ةيقايت

 ,Microsoft Excellجهاز اإلعالم اآليل  ، ات والقياسات، أقالم التسجيل النتائج اخلاصة باإلختبار  اخلام

Microsoft Word . 

 .Utilitaired’analyseةن خالل برناةج  Microsoft Excellجمموعة ةن املعاجلات اإلحصائية ةن خالل 

 . SPSSجتماعية إستعمال برناةج التحليل اإلحصائي ةن خالل حزةة الرباةج اإلحصائية للعلوم اإل
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ةن مميزات البحوث والدراسات هو التحكم يف ةتغريات البحث الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث: -3-5

جيدا وعزل ةتغريات أخرى اليت ميكن أن تعرقل الباحث للوصول إىل هدفه وحتليل الظاهرة املدروسة ولذلك يعترب ضبط 

رات والقياسات اليت هتدف هذه الدراسة إىل ةتغريات البحث أةرا ضروريا حىت ال نلقى صعوبات يف عملية تطبيق اإلختبا

 حتقيقها ةن خالل الوسائل واإلةكانيات املتوفرة ومشلت ةتغريات البحث على :

وهو املتغري الذي يؤثر يف املتغري التابع ويتحكم فيه الباحث وإنطالقا ةن ةوضوع  :المتغير المستقل -2-5-1

سنة أي ةا هو طبيعي ووراثي ألن  19-17والتكوين اجلسمي لالعبني ةن  الدراسة يتضح لنا أن املتغري املستقل هو البناء

 البناء اجلسمي يكون غالبا ةا هو ناتج عن الوالدين )عاةل الوراثة(.

وهو املتغري الذي يتأثر باملتغري املستقل الذي هو البناء والتكوين اجلسمي حيث يشمل  :المتغير التابع -2-5-2

ةا هو ناتج عن التدريب الرياضي ألن هذه املتطلبات  أياملتغري التابع املتطلبات البدنية والوظيفية لالعيب كرة القدم 

اإلختصاص وأحسن ةثال هو جمال دراستنا  املتعلقة بالبناء والتكوين اجلسمي ختتلف حسب اإلختصاص وكذلك يف نفس

 ففي نفس النشاط )كرة القدم( توجد ةناصب ةتعددة ولكل ةنصب ةتطلبات وواجبات ختتلف عن غريه.

وعموةا وفق الباحث يف ضبط املتغريات اخلاصة بالبحث حيث  المتغيرات المشوشة )المحرجة(: -2-5-3

ختبارات البدنية والوظيفية والقياسات األنثربوةرتية بنفس الوسائل اإل وذلك فيما خيص أجري اإلختبار وإعادة اإلختبار 

ويف نفس الظروف ةع إحرتام مجيع ةواصفات اإلختبار وأهدافه اليت يرةى إليها وذلك ةن خالل إحرتام نفس عينة وجمال 

وسائل ةتعارف عليها حمليا  ، كما مت ةراعاة أن أدوات القياس واإلختبار املستعملة سهلة يف اآلداء وهلا تطبيق البحث

ودوليا وإضافة إىل ذلك مت إلزام عينة البحث اليت أجريت عليها الدراسة بإحرتام وتطبيق هدف وطريقة إجراء كل إختبار 

 على حسب ةا هو ةعمول به وكذلك إحرتام اللباس اخلاص باملنافسة والتدريب.

تبارات والقياسات اليت يكون فيما إفراط يف النتيجة وذلك قام الباحث باإلستغناء بطريقة ةباشرة على نتائج اإلخ -

لتفادي احلصول على تشتت العينة عند املعاجلة اإلحصائية ألن بعض قياسات الالعبني خاصة يف اجلانب األنثربوةرتي 

اكز على تفوق ةتوسط العينة رمقدار كبري جدا وهذا ةا دفع الباحث إىل تفاديهم كما طبقت القياسات حسب ترتيب املر 

 التوايل )الدفاع، الوسط، اهلجوم(.
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كما أن الباحث قام دائما بشرح وتوضيح كل إختبار وقياس حىت ال يكون يف ذلك غموض يف عملية حتقيق هذه   -

 اإلختبارات والقياسات ويكون الرياضي ةرتاحا نفسيا وهو يطبق هذه اإلجراءات.

( أفراد رما فيها الباحث وذلك لضمان السري احلسن لإلختبارات 24وقد إستعان الباحث رمجموعة عمل تقدر بأربعة ) -

 والقياسات وللحصول على ةصداقية يف عملية تسجيل النتائج اخلام.

وأخريا مت إبعاد أفراد عينة البحث اإلستطالعية ةن عينة البحث األساسية رما يف ذلك نتائجهم ةع التأكيد على أن 

، أةا فيما خيص القياسات  ات الوظيفية قمنا هبا يف ةالعب ةعشوشبة إصطناعيااإلختبارات البدنية وبعض اإلختبار 

 األنثربوةرتية وبعض القياسات الوظيفية قمنا هبا يف قاعات داخل ةالعب أندية البحث.

ون يف مت اإلعتماد على الالعبني الذين يشاركون كثريا سواءا يف التدريبات أو يف املنافسات وعزل الالعبني الذين يتغيب-

 التدريبات واملصابني والذين يف ةرحلة إعادة التأهيل .

مت اإلعتماد على ةدريب الفرق املعنية لتأطري وتنظيم اإلختبارات والقياسات حىت ال نضيع وال نأخذ وقت كبري يف تأطري -

 وكذلك إعتمدنا على ةسجل خاص للنتائج اخلام لضمان املصداقية. ، عينة البحث

 ختبارات والقياسات المستخدمة في الدراسة:مواصفات اإل -2-6

 القياسات األنثربومترية والمرفولوجية: -3-6-7

، حميطات  ، الطول مشلت القياسات األنثربوةرتية واملرفولوجية على عدد كبري ةن املتغريات اليت متثلت يف قياسات: الوزن

عروض وإتساعات  حميط الساق وحميط الساعد( ،،  ، حميط الفخذ ، حميط العضد اجلسم اليت مشلت على )حميط الصدر

، عرض الركبة وعرض الكعب( وقياسات مسك  ، عرض رسغ اليد ، عرض املرفق اجلسم اليت مشلت على )عرض احلوض

، عند الصدر،  ، أسفل اللوح الثنايا اجللدية اليت مشلت على النقاط التالية: مسك الثنية اجللدية عند )العضد أةاةي وخلفي

( وقد مت ذكر ةواصفات وخطوات إجراء هذه احلرقفي، عند الساعد وأعلى  ، عند الساق ، عند الفخذ لبطنعند ا

 القياسات يف الدراسة النظرية يف الفصل األول اخلاص بالبناء والتكوين اجلسمي.

 أما فيما يخص الدالالت النسبية إشتملت على:

 .122× عرض الركبة / القاةة                          . 122× حميط الفخذ / القاةة 
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 .122× حميط الصدر / القاةة                            .122× حميط الذراع / القاةة 

 .122× عرض احلوض / القاةة                            .122× عرض املرفق / القاةة 

 )الوزن ]كغ[ + حميط الصدر(. –= القاةة )سم(  pignetةؤشر 

ميكن حتديد ةساحة اجلسم ةن خالل اإلعتماد على النموغرام الذي حيتوي على  :مساحة الجسم -2-6-1-1

ثالثة أعمدة حيث ميثل العمود الذي يوجد على اليمني وزن اجلسم ]كغ[ والعمود الذي يف الوسط ميثل ةساحة اجلسم 

ود األمين واأليسر اخلاص بالوزن والطول ( والعمود األيسر ميثل طول اجلسم )سم( ويتم ذلك بتعيني النقاط على العم2)م

صفحة ، 1992، حممد نصر الدين رضوان)( وهذا حسب 2وتصل بينهما وبالتايل تعطينا قيمة ةساحة اجلسم )م

 Dubois(كما ميكن إجيادها بتطبيق املعادلة حسب : 223

 Dubois:S=       *       *71.84  
Log S=0.425logP+0.725logT+log71.84 و عند التبسيط تصبح:      

 (.2: هي ةساحة اجلسم )مSحيث

P.)هي وزن اجلسم )كغ : 

T   .)هي طول اجلسم )سم : 

 :( قياسات لسمك الثنايا اجللدية وهي كالتايل21وحتسب إرتكازا على مثانية ) :الكتلة الشحمية -2-6-1-2

 . (91: 14، صفحة 2225يوسف، )حممد حازم أبو وهذا حسب 

 (.D1مسك الثنايا اجللدية أسفل عظم اللوح )

 (.D2مسك الثنايا اجللدية عند البطن )السرة( )

 (.D3مسك الثنايا اجللدية عند الصدر )

 (.D4مسك الثنايا اجللدية عند الفخذ )

 (.D5مسك الثنايا اجللدية عند الساق )

 D6=D6a+D6b/2مسك الثنايا اجللدية عند العضد )أةاةي + خلفي( 

 (D7)مسك الثنايا اجللدية عند الساعد 
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MATEIKA :    D=d*s*k وحتسب كمية الدهون املطلقة ةن خالل املعادلة التالية:     

 D=كمية الدهون املطلقة )كغ(

d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7 /2*7=d 

 S=ةساحة ةسطح اجلسم)ةرت ةربع(

K=1.3=ثابت 

 وحتسب كمية الدهون النسبيةكالتايل:         

 نسبة الدهون %=D*100/ وزن اجلسم

  MATEIKA= M=L*  *k  سب ةن خالل املعادلة التالية:حت:و الكتلة العضلية-3-6-7-3

كمية العضالت املطلقة )كغ(= M 
 L= الطول )سم(

6.5= ثابت  K 
R= ةج مسك الثنايا اجللدية)ةم( ]العضد أةاةي و خلفي+الساق+الفحذ+الساعد[    -حميطات)سم(]العضد+الساق+الفحذ+الساعد[ةج 

             25.12                                                            12  
 وحتسب كمية العضالت النسبية:

M*100/ وزن اجلسم %= العضالتنسبة   
:ةن خالل ةعادلة:الكتلة العظمية -3-6-7-2  

MATEIKA= M=L*  *k 

 O= كمية العظام املطلقة )كغ(
 L=طول اجلسم)سم(

 C=ةتوسط أقطار العظام)املرفق+رسغ اليد+الركبة+رسغ القدم(
1.2=ثابت= K 

 وحتسب كمية العظام النسبية:
O*100/ وزن اجلسم %= العظامنسبة   
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ميكن حسابه ةن خالل النموغرام حيث يوجد ثالثة أعمدة وميثل العمود الذي  :مؤشر بوندرال -3-6-7-5

على اليمني الوزن )كغ( والعمود الذي يف الوسط ميثل ةؤشر بوندرال والعمود األيسر الطول )سم( ويتم احلصول على 

 قيمة ةؤشر بوندرال ةن خالل الربط بني الطول والوزن.

  الوزن√/ةؤشر بوندرال =الطول: املعادلة التاليةكما يتم احلصول عليه ةن خالل 

، ةكون العضلية وةكون النحافة وقد مت  : ويشمل تقدير ةكون السمنةالتقدير الكمي للنمط -3-6-7-6

 حتديد طريقة وإجراءات احلصول على املكونات الثالث يف الفصل األول ةن الدراسة النظرية.

 :القياسات الوظيفية اإلختبارات و -3-6-3

: ومت ذلك ةن خالل إختبار VO2maxقياس الحد األقصى إلستهالك األكسجين -3-6-3-7

 ( دقائق مت تطبق املعادلة التالية:25بريكسي مخس )

  + 13,3 VO2max (ml. Kg. Min) = 2,27 V (km/h)  

( دقائق 25ختبار بريكسي ملدة مخسة )إةن خالل  :VMAقياس السرعة القصوى الهوائية -3-6-3-3

 مث تطبق املعادلة التالية:

VMA(km/h)=3.6* املسافة 
 الزةن 

 قيمة ثابتة.      =3,6حيث متثل: 

D =  .)املسافة املقطوعة باملرت )م 

T =  ( 322د =  5الزةن الكلي لإلختبار بالثانية .)ثانية 

لقياس السعة احليوية يبدأ  Spiromètreيستخدم جهاز السبريوةرت  :CVقياس السعة الحيوية -3-6-3-3

، ويقوم بتنفس عميق ةرتني أو ثالث ةن وضع  العمل بإستعداد الالعب وذلك رمسك األنبوب املطاط املربوط باجلهاز

، وبعدها يأخذ شهيقا عميقا لكي يستطيع دفع أقصى زفري بقوة داخل األنبوب ةع ضرورة وضع  الوقوف أةام اجلهاز

 ، اء الزفري ةنه ويف هذه اللحظة تتضح قيمة اهلواء املدفوع )هواء الزفري( على واجهة اجلهازةاسكة لألنف لكي ال خيرج هو 
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دقائق راحة لإلستعداد للمحاولة الثانية وحتسب لالعب  23لالعب  ىوتكون قيمتها باللرت وبعد احملاولة األوىل تعط

( على C.Vقسمة السعة احليوية املطلقة )، أةا السعة احليوية النسبية فنحصل عليها عن طريق  أحسن قيمة حققها

، كما ميكن أن حتسب ةن خالل املعادلة التالية  ةساحة اجلسم لكوهنا أكثر دقة وإستعماال ألهنا تستخدم الطول والوزن

 [ .27.63 -(/ 112, 0× )العمر × ] = القاةة )سم( Cournaud :CVحسب 

لى إنقباض البطني بضغط الدم اإلنقباضي يشمل ع :قياس الضغط الدموي والنبض القلبي -3-6-3-2

نبساطي  ويقاس الضغط بواسطة ةانيوةرت زئبقي وذلك ةن وضع اجللوس على ةقعد والذراع وإرختاء البطني بضغط الدم اإل

، يلف كيس ةن املطاط حول الذراع وينفخ فيه اهلواء وتوضع السماعة على الشريان حتت  اليسرى ممتدة على ةنضدة

ستمر النفخ ونالحظ حترك املؤشر وإىل اللحظة اليت ينقطع فيها مساع الصوت الدال على سريان الدم وةروره الكيس وهنا ي

، بعد ذلك نبدأ يف ختفيف الضغط تدرجييا إىل أن يبدأ النبض يف  ، وأيضا يتقدم النبض يف الشريان الكعربي يف الشريان

صوت النبض يشري إىل ضغط الدم اإلنقباضي يف شريان الذراع  الظهور وقراءة املانيوةرت عند اللحظة اليت نسمع فيها

ونستمر يف ختفيف الضغط يف الكيس وميكن بعد ذلك حتديد ضغط الدم اإلنبساطي لشريان الذراع عندةا يقل صوت 

 النبض الذي تسمعه بالتدريج إىل اللحظة اليت تقع قبل إختفائه ةباشرة.

القليب آليا باستخدام جهاز صنع أملاين ةن نوع        وميكن احلصول على الضغط الدةوي والنبض 

COMPACT1020 Digitales Blustdruck messgerat) (OSC ،  حيث نضع اجلهاز على رسغ

اليد اليسرى ونضعها على ةكتب حبيث يكون املفحوص جالسا والرأس للوراء وعند تشغيل اجلهاز يقوم بالنفخ آليا وعند 

والقراءة الثانية خاصة   (SYS)ثة قراءات حيث القراءة األوىل خاصة بالضغط اإلنقباضي إنتهاء العملية يعطينا ثال

 . (pulse) والقراءة الثالثة خاصة بالنبض القليب (DIAS)بالضغط اإلنبساطي 

 : Ruffierإختبار اإلسترجاع: إختبار روفيه -3-6-3-5

 الثين وترتيب الالعبني حسب قدرات اإلسرتجاع.هذا اإلختبار يعتمد على تغري نبضات القلب بعد جمموعة ةن 

 ، ةيقاتية. ، ةرتونوم )جهاز إيقاع( كرسي  الوسائل:

 .(PO)قبل بدء اإلختبار نقيس نبض القلب يف حالة الراحة يف وضعية اجللوس  تنفيذ اإلختبار:
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لثين للرجلني حسب إيقاع ، الالعب يقوم با ، حسب إشارة الفاحص الالعب يقوم بالوقوف والرجلني ةتباعدتني قليال

، ةع أن املرتونوم  ، حيث عضالت املؤخرة تلمس عقب األرجل ثانية 45ثنية على األرجل يف وقت  32املرتونوم ب: 

يف وضعية  (P1)، مث نقوم بقياس النبض بعد التوقف ةباشرة ةن اإلختبار  ضربة يف الدقيقة 12يضبط على إيقاع 

 .(P2)ةن اإلختبار  ، مث بعد دقيقة ةن التوقف اجللوس

 أصناف. 25، روفيه يقرتح ةعادلة تسمح برتتيب الالعبني يف  إنطالقا ةن ثالث قياسات لنبض القلب تحليل النتائج:* 

 II=(Po+P1+P2)-200/10  ةؤشر اإلستعداد أو ةؤشر روفيه   : -

 = ممتاز2أقل ةن    اجملموعة األوىل  -
 = جيد جدا 5 – 2  اجملموعة الثانية  -
 = جيد 15 – 5  اجملموعة الثالثة -
 = ةتوسط15 – 12  اجملموعة الرابعة -
 = ضعيف15أكرب ةن          اجملموعة اخلاةسة           -
 الدراسة المقارنة للنبضات القلبية الثالث تعطي معلومات هامة: -

ع نبض القلب يف الراحة ممكن ، إرتفا  ، اإلختبار يكون عادي P2 – P0ةرتفع قليال و P1،  ةرتفع P0* إذا كان 

 ناتج عن بعض العادات أو بعض الوظائف.

، اإلسرتجاع يكون جزئي والذي يؤكد على التعب أو على  ةرتفع كذلك P2ةرتفع قليال و P1،  عادي P0* إذا كان 

 تكيف سيء للتمرين البدين.

الزائد ويؤكد على الالإستعداد كذلك ةرتفع هو دليل على اإلرهاق والتدريب   P2و P1،  ةرتفع P0* إذا كان 

 للتدريب.

 :االختبارات البدنية -3-6-3

 دقائق: 15إختبار بريكسي ومت إستخدام  :إختبار التحمل -3-6-3-7

د هو وقت حمدد ويسمح للرياضي باحملافظة على النشاط  25، حيث أن  د(12د، 9ةبدأ هذا اإلختبار مماثل إلختبار )

حيث يسمح  VO2max، هذا اإلختبار ناتج عن حتديد  )اإلستطاعة القصوى اهلوائية( PMAأو الشدة قريبة ةن 

 دقائق بإستعمال املعادلة احملضرة.  25بالتنبؤ به عن طريق املسافة الكلية خالل 
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، بتحقيق أكرب ةسافة  ةرت كإجراء جيد 422هو إختبار يسمح باجلري على أرضية ألعاب القوى  هدف اإلختبار:* 

 د. 25الل وقت ممكنة خ

 دقائق. 25، يف وقت  ، سرعة قصوى إختبار ةستمر ةع عدم السماح باملشي خصائصه:* 

 ، ةيقاتيه أو ساعة يد. ةرت 52أرضية ألعاب القوى توجد فيها عالةات كل  الوسائل:* 

، ةع توفر لباس ةكيف  دقائق 25الرياضي يلزم إعالةه جبري أكرب ةسافة ممكنة خالل وقت  طريقة إجراء اإلختبار:* 

دقيقة إلجراء اإلمحاء قبل  22: 12، ةع  طبيعة التمرين ةع إجراء اإلختبار بنفس الشروط خالل احلصص التدريبيةل

 ، املسافة الكلية حتسب بضرب املسافة اخلاصة بكل دورة يف عدد الدورات. اإلختبار

 . 0,83 ، 0,70صدق عايل بلغ كما كان إختيارنا هلذا اإلختبار هو حصولنا على ةعاةل ثبات و 

 (.السرعة اإلنتقالية) متر: 31إختبار السرعة  -3-6-3-3

 قياس السرعة اإلنتقالية لالعب. الهدف: -

 ، صفارة. ، ساعة إيقاف ةرت 32، ةسافة  ، خط البداية ةضمار للجريالملعب واألدوات: -

يقف الالعب عند خط البداية ويأخذ وضع اإلستعداد للعدو وعند اإلشارة الصوتية أو املرئية جيري  تنفيذ اإلختبار: -

 ، ويسجل له أحسن زةن ةن خالل حماولتني بالثانية. الالعب بأقصى سرعة حىت جيتاز خط النهاية

 لى التوايل.ع 0,90،  0,82وصدق بلغ  وكان إختيارنا كذلك هلذا اإلختبار هو حصولنا على ةعاةل ثبات

 الوثب الطويل من الثبات:إختبار  ومت إستخدام: إختبار القوة اإلنفجارية لألطراف السفلية -3-6-3-3

نفجارية للعضالت املادة للفخذين : قياس قدرة الالعب على الوثب ألطول ةسافة ممكنة ةع قياس القوة اإلالهدف -

 والساقني والقدةني.

، خيطط امللعب بعد  ةرت 1، يرسم خط باجلري بالعرض طوله  ةرت 24ةسافة امللعب ال تقل عن  الملعب واألدوات: -

، شريط  ةرت 2.5ةرت ويكون بني كل خط وآخر ةسافة  1ةرت للكبار خبطوط عريضة طوهلا  1.5ةرت للصغار و 1ةسافة 

 القياس.
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، يثين الالعب ركبتيه وميرجح ذراعيه خلفا  يقف الالعب حبيث تكون قدةاه خلف خط الوثب ةباشرة طريقة األداء: -

 ( حماوالت.23لالعب ) ى، تقاس ةسافة الوثب وتعط مث يقوم بالوثب لألةام ألبعد ةسافة

، يسجل لالعب أحسن ةسافة وثبها أةاةا ةن احملاوالت الثالث حىت أول جزء ةن اجلسم ملس األرض التسجيل:

 على التوايل. 0,79، 0,63وحصولنا على ةعاةل ثبات وصدق بلغ  وإختيارنا هلذا اإلختبار راجع لسهولة األداء

 ترتيب تطبيق الدراسة األساسية: -3-1

بدنية بلغ وظيفية و ،  ، ةرفولوجية نظرا لتنوع اإلختبارات والقياسات املستخدةة يف الدراسة واليت مشلت جوانب أنثربوةرتية

ي تقسيم هذه اإلختبارات والقياسات على حمطات وذلك حىت ، إرتأى الباحث أنه ةن الضرور  إختبار وقياس 32عددها 

، حيث إعتمد الباحث  يتم تقليل املدة الزةنية الالزةة لتطبيقها وذلك رحبا للوقت ولضمان أحسن سريورة خالل األداء

يليه إحتاد  القياسات ةن خالل بدء هذه العملية بفريق شباب عني متوشنت متو على الرتتيب التايل يف تنفيذ اإلختبارات 

، حيث خصص الباحث لكل فريق  ، ترجي ةستغامن وسريع احملمدية على التوايل وبالرتتيب ، مجعية وهران سيدي بلعباس

حسب الرتتيب املذكور ةع  2211ديسمرب  21إىل غاية   2211سبتمرب  27( أسابيع بدءا ةن 23رياضي ةدة ثالثة )

سنة( ولذلك خصص الباحث وةساعديه  19سنة،  11سنة،  17العلم أن لكل فريق رياضي ثالث أعمار زةنية )

سنة خصص هلم أسبوع وذلك لأليام التالية )اإلثنني، الثالثاء، األربعاء(  17أسبوع كاةل لكل عمر زةين فمثال العيب 

سنة متت بنفس اإلجراءات املتبعة وعموةا فقد بلغت ةدة إجناز  19سنة و 11ن كل األعمار الزةنية األخرى بإعتبار أ

أسبوعا رما فيها التنقالت إىل األةاكن اجلغرافية احملددة لكل  16هذه الدراسة يف تطبيق اإلختبارات والقياسات حوايل 

ات متت بالرتتيب التايل فيوم اإلثنني كان خمصصا دائما ، كما يوضح الباحث أن اإلختبارات والقياس فريق رياضي

لإلختبارات والقياسات الوظيفية اليت تشمل السعة احليوية وضغط الدم والنبض القليب وإختبار االسرتجاع لروفيه وذلك 

كذلك داخل   ، أةا يف الثالثاء كان خمصصا للقياسات األنثربوةرتية وكانت داخل قاعات تبديل املالبس لكل نادي رياضي

غرف تبديل املالبس ويوم األربعاء خمصصا لإلختبارات البدنية ةع ةراعاة الرتتيب التايل فكان إجراء إختبار السرعة بعد 

اإلمحاء ةباشرة مت بعد راحة ةعينة يتم تنفيذ إختبار القوة اإلنفجارية لألطراف السفلية بإستعمال إختبار الوثب الطويل ةن 

 ( دقائق.25ينة يتم تنفيذ إختبار التحمل لربيكسي )الثبات وبعد راحة ةع
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ةساءا أةا  17:22ويشري الباحث إىل أن أيام اإلثنني واألربعاء كانت اإلختبارات والقياسات جتري يف احلصة التدريبة ةن 

ة ةساءا وبصفة عاةة قام الباحث بإجراء هذه الدراسة بعد هناية الفرت  16:22إىل   14:22يوم الثالثاء فكانت 

 التحضريية هبدف الوصول بالعينة إىل أعلى ةستوى ممكن ةن التحضري والكفاءة.

 الدراسة اإلحصائية: -3-1

بعد تطبيق اإلختبارات والقياسات على عينة البحث قام الباحث بتفريغ النتائج للقيام بالدراسة اإلحصائية وقد متت بعض 

 : املعاجلات اإلحصائية بإستخدام

 (41صفحة ، 1997، السيد حممد خريي)حسب سابي :المتوسط الح-3-1-7

س ةجس =
 ن

، يوسف أبو حممد) و( 341 صفحة، PARLEBAS.P et All) ،1992 حسبمقاييس التشتت:-3-1-3
 : (62صفحة  ، 1919

   = Sاإلنحراف المعياري :                                -

   هو تربيع اإلحنراف املعياريالتباين :  -

= Mxالمعياري : الخطأ-  

  
 

  املتوسط الوسيط معامل اإللتواء :  =-
 اإلحنراف املعياري

 معامل اإلرتباط بيرسون :                                          -3-1-2

 Ficher: تحليل التباين-3-1-5

F=  التباين بني اجملموعات  
التباين داخل اجملموعات

Ƹ       

   

ƸƸ       

   

                             

عدد الالعبني يف كل ةستوى    : =  النسبة المؤوية -3-1-6
 اجملموع الكلي للعينة

 .SPSSوذلك بإستخدام حزةة الرباةج اإلحصائية للعلوم اإلجتماعيةالتحليل العاملي :  -3-1-1

 . Utilitaire d’analyse:أةا فيما خيص باقي املعاةالت اإلحصائية متت بإستعمال 
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، الوظيفي  ةن خالل العمل القائم على اإلختبارات والقياسات يف اجملال املرفولوجي صعوبات البحث: -2-9

والبدين وكذلك عموةا خالل املراحل املتتالية للبحث تعرض الباحث لعدة عراقيل مما صعب ةن ةهمته بعض الشيء 

 وميكن تلخيص أهم الصعوبات فيما يلي:

 *عجز يف بعض املعلوةات اخلاصة رمرفولوجيا الرياضة ةن خالل نقص كبري يف املراجع املتخصصة يف اجملال. 

 ، املرفولوجي والبدين. *نقص الدراسات اليت توحد بني اجلوانب الثالث الفسيولوجي

 بض القليب(.،جهاز الضغط الدةوي والن السعة احليوية *قلة بعض األجهزة مما يتطلب أخذ وقت كبري )جهاز

 *عدم اإلنضباط الكلي للعينة يف بعض القياسات مما تسبب يف إلغاء وإرجاء بعض القياسات لوقت آخر.

 *الصعوبة يف نقل وسائل وأدوات القياس إىل أةاكن تواجد العينة مما تطلب إةكانيات تفوق قدرات الباحث.

 ة املقاييس للطلبة خاصة ةقياس املرفولوجيا والفسيولوجيا.* صعوبة احلصول على أدوات وأجهزة القياس نظرا ملواعيد وبرجم

 * صعوبة إجراء اإلختبارات والقياسات عند املواقيت التدريبية احملددة ةن طرف املسريين. 

 الخالصة:

يعتمد البحث العلمي األكادميي على اإلجراءات امليدانية حيث تعترب ةن حمددات البحث ضمن جمال إختصاصه وأطره 

قام الباحث بعملية ضبط احلدود الرئيسية للبحث فيما خيص املنهج والعينة واألدوات املستخدةة ةن خالل ضبط ولذلك 

، كما أن قياةنا بالدراسة اإلستطالعية ساعدنا كثريا يف ضبط املدة الزةنية  اإلختبارات والقياسات وطرق إجراءها وتنفيذها

احلصول على األسس العلمية لإلختبارات والقياسات املستخدةة إلعطاء الالزةة إلجراء الدراسة األساسية وكذلك لغرض 

فكرة حول املعاجلات اإلحصائية املستخدةة وجتربتها وفقا للفرضيات واألهداف وعموةا مت ضبط كل خطوات البحث 

 اإلجرائية رما يتناسب وطبيعة البحث وةتغرياته اليت قد تؤثر وتعطل السري احلسن للدراسة .
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صل الثاني : عرض وتحليل ومناقشة النتائجالف  
 

 متهيد
 عرض ومناقشة نتائج دراسة العالقات اإلرتباطية -1
 سنة حسب ةراكزهم 17عرض وةناقشة نتائج العيب  -1-1
 سنة حسب ةراكزهم 11عرض وةناقشة نتائج العيب  -1-2
 سنة حسب ةراكزهم 19عرض وةناقشة نتائج العيب  -1-3
 نتائج الدراسة المقارنة بين األعمار الزمنية ومراكز اللعبعرض ومناقشة  -2
 عرض وةناقشة نتائج الدراسة املقارنة بني ةراكز اللعب -2-1
عرض وةناقشة نتائج الدراسة املقارنة بني األعمار الزةنية -2-2  
 عرض ومناقشة نتائج دراسة التحليل العاملي-3
 لالعيب ةركز الدفاععرض وةناقشة نتائج التحليل العاةلي -3-1
 عرض وةناقشة نتائج التحليل العاةلي لالعيب ةركز وسط امليدان-3-2
 عرض وةناقشة نتائج التحليل العاةلي لالعيب ةركز اهلجوم -3-3
عرض ومناقشة نتائج شبكة الشكل الجانبي لتقييم مستوى النمو البدني -4  
 فولوجية والوظيفية للمدافعنيعرض وةناقشة شبكة الشكل اجلانيب للقياسات املر  -4-3-1
 عرض وةناقشة شبكة الشكل اجلانيب للقياسات املرفولوجية والوظيفية لالعيب وسط امليدان -4-3-2
 عرض وةناقشة شبكة الشكل اجلانيب للقياسات املرفولوجية والوظيفية لالعيب ةركز اهلجوم -4-3-3
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 تمهيد :

اجلداول اليت نتجت عن الدراسة اإلحصائية والقيام بتحليلها وةناقشتها يف ةن خالل هذا الفصل هندف إىل عرض مجيع 

ضوء أهداف وفرضيات البحث حيث مت تقسيم هذا الفصل إىل أربعة حماور رئيسية مشلت دراسة العالقات اإلرتباطية بني 

سنة(،  19-11-17ألعمار الزةنية )املؤشرات األنثربوةرتية والوظيفية والبدنية والدراسة املقارنة بني ةراكز اللعب وبني ا

ودراسة التحليل العاةلي لتقليص عدد املتغريات وبناء بطارية إختبار حسب كل ةركز لعب وأخريا رسم وتصميم شبكة 

 الشكل اجلانيب لتقييم ةستوى النمو البدين .

 عرض ومناقشة نتائج دراسة العالقات اإلرتباطية: -7

 سنة حسب مراكزهم: 71عرض ومناقشة نتائج العبي  -7-7

 سنة المدافعين: 71عرض ومناقشة نتائج العبي  -7-7-7

سنة نالحظ وجود  17( اخلاصة بالعيب ةركز الدفاع ذوي 26ةن خالل ةصفوفة العالقات اإلرتباطية يف اجلدول رقم ) 

ال توجد عالقات  ةعاةالت إرتباطية ةوجبة وسالبة أي عكسية دالة وغري دالة ، تكون قوية ، ةتوسطة وضعيفة ، كما

إرتباطية بني بعض املؤشرات األنثربوةرتية والوظيفية والبدنية وبعض الدالالت النسبية املرفولوجية ، بإعتبار أن القيمة 

( لإلجتاهني، وتضم 2.21( ورمستوى الداللة )2-( عند درجة حرية )ن2.525اجلدولية ملعاةل اإلرتباط لبريسون بلغت )

( ةعاةل إرتباط ةوجب ، حيث جند ةن بني 276( ةعاةل إرتباط سالب ، و)222باط ةنها )ةعاةل إرت 496املصفوفة 

( 222( ةعاةل إرتباط عكسي له داللة أي يفوق القيمة اجلدولية ملعاةل اإلرتباط وكذلك جند )11اإلرتباطات السالبة )

أكرب ةعاةل إرتباط عكسي له داللة ةعاةل ليس له داللة ةعناه أقل ةن القيمة اجلدولية ملعاةل اإلرتباط وقد بلغ 

( بني ةؤشر الذراع وةكون -2.74( بني القوة اإلنفجارية لألطراف السفلية والكتلة العضلية املطلقة ، وبلغ )-2.75)

( بني ةؤشر -2.67( بني ةؤشر الفخذ والطول الكلي للجسم ، وبلغ )-2.64العضلية للنمط اجلسمي ، كما بلغ )

( بني ةؤشر بينية وةؤشر الصدر ، وةن جهة أخرى جند -2.674وكذلك بلغ ) . ( وبني الوزنpignetالصالبة لبنية )

( ةعاةل له داللة ةعنوية وبلغ أكرب ةعاةل إرتباط 49( ةعاةل إرتباط ةوجب جند ةا يقارب )276أنه ةن بني )

ي ( بني الضغط الدةوي اإلنبساطي والضغط الدةوي اإلنقباض2.927( بني ةساحة اجلسم والوزن وبلغ )2.921)
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( بني ةساحة اجلسم 2.123( بني الضغط الدةوي اإلنبساطي والنبضات القلبية يف الراحة وبلغ )2.797وكذلك بلغ )

( بني الضغط الدةوي اإلنقباضي والنبضات القلبية يف الراحة وبلغ 2.655( بني الوزن والقاةة وبلغ )2.553والقاةة و)

( بني -2.11ة ، أةا فيما خيص اإلرتباطات غري الدالة بلغ )( بني ةكون السمنة والكتلة الشحمية املطلق2.669)

VO2max ( وهي على التوايل 1( إرتباطات تاةة بلغت قيمة الواحد )24وةساحة اجلسم ، كما وجد الباحث أربعة )

ةكون  -التحمل(، )ةؤشر بوندرال  -VMAالتحمل(، ) VO2max -) ( ،VMA-VO2max) بني

ألن كل ةتغري يف حسابه يعتمد على األخر بصفة ةباشرة لذلك إن إةكانية التغيري يف النحافة( ويرجع السبب يف ذلك 

)حممد حازم أبو  القيمة غري واردة بدليل عدم تدخل ةتغري آخر يف حساب قيمته ، ويؤكد الباحث نتائجه رما توصل إليه

 ، أةاشتارد (2.95حيث وجد العالقة بني الوزن وةساحة اجلسم ) (122، صفحة 2225يوسف، 

(CHATARD J.C ،1991)  ( لكن عند السباحني ، ويؤكد  2.91وجد العالقة بني الوزن وةساحة اجلسم )

( وهذا ةا 2.12بلغت ) VO2maxم و أن العالقة بني ةساحة اجلس (CHATARD J.C ،1991) كذلك

( ، أةا فيما خيص عالقة -2.11خيالف النتيجة اليت توصل إليها الباحث حيث وجد عالقة عكسية غري دالة بلغت )

)سعد الدين أبو الفتوح  ( كما يرى2.55( وعموةا كانت نتيجة الباحث كذلك دالة بلغت )2.11الطول بالوزن وجد )

أن املسابقات اليت تتطلب عملية الوثب خاصة لألطراف السفلية هلا عالقة سالبة ةع كمية الدهون  (1991الشرنوين ، 

النسبية يف اجلسم وهذا ةا يؤكد نتيجة الباحث الذي وجد العالقة بني القوة اإلنفجارية لألطراف السفلية واملتمثلة يف القفز 

)يوسف الزم كماش، صاحل بشري سعد،  ( وةن جهة أخرى يقول-2.21لألةام وكتلة الدهون النسبية بلغت )الطويل 

( وقد توصل الباحث إىل وجود 2.67بلغ ) VO2maxأنه توجد عالقة طردية بني طول املسافة وةستوى  (2226

( ةعاةل إرتباط 496، ويستنتج الباحث أنه ةن بني )VO2maxحمل و( بني الت1عالقة إرتباطية ةوجبة تاةة بلغت )

( لإلجتاهني يكون 2.21( ةعاةل إرتباط دال عند ةستوى )71ةرفولوجية والوظيفية والبدنية يوجد )-بني املؤشرات األنثرو

 بعالقة طردية وكذلك عكسية.

ويفسر الباحث هذه النتيجة بغياب أو نقص عاةل اإلنتقاء والتوجيه الفعال لالعبني سواء عند بدء املمارسة أو خالل 

بحتديد املراكز حسب ةتطلبات وواجبات كل ةركز لع
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 :  سنة 17( يوضح مصفوفة العالقات اإلرتباطية لالعبي مركز الدفاع فئة 16الجدول رقم )       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مساحة الجسم محيط الصدر الطول الوزن
العضمية ك 

 مطلقة

ك العضمية 

 نسبية

ك عظلية 

 مطلقة

ك عظلية  

 نسبية

ك الشحمية 

 مطلقة

ك الشحمية 

 نسبية

مؤشر 

 بوندرال
 I cuisse I bras I thorax I genout I coude I bassin القوة السرعة التحمل CV T A SYST T A DIAST pulse ruffierالنسبية CVالمطلقة vo2max vma السمنة العضلية النحافة

 الوزن

 0,553 الطول                               

                              

 0,472 0,431 محيط الصدر

                             

 0,505 0,823 0,928 مساحة الجسم

                            

 0,609 0,454 0,599 0,502 ك العضمية مطلقة

                           

 0,545 0,271- 0,049 0,081 0,451- ك العضمية نسبية

                          

 0,045 0,448 0,508 0,437 0,486 0,426 ك عظلية مطلقة

                         

 0,765 0,371 0,124 0,117- 0,154 0,127 0,257- ك عظلية  نسبية

                        

 0,205 0,726 0,083- 0,669 0,866 0,721 0,726 0,795 ك الشحمية مطلقة

                       

 0,165 0,714 0,362 0,618 0,165 0,243- 0,351 0,165 0,467- ك الشحمية نسبية

                      

 0,639 0,069 0,382 0,138 0,532 0,209 0,047 0,133 0,605 0,327- مؤشر بوندرال

                     

 1,000 0,639 0,069 0,382 0,138 0,532 0,209 0,047 0,133 0,605 0,327- النحافة

                    

 0,381 0,381 0,335- 0,042- 0,549- 0,401- 0,284- 0,116- 0,334 0,130- 0,487 0,171 العضلية

                   

 0,328- 0,186 0,186 0,532 0,669 0,573 0,721 0,265 0,520 0,367 0,536 0,404 0,271 السمنة

                  

vo2max -0,293 0,031 0,084 -0,185 -0,013 0,267 -0,307 -0,130 -0,086 0,351 0,320 0,320 0,198 -0,038 

                 

vma -0,293 0,031 0,084 -0,185 -0,013 0,267 -0,307 -0,130 -0,086 0,351 0,320 0,320 0,198 -0,038 1,000 

                

 CV 0,546 0,480 0,571 0,588 0,442 -0,079 0,589 0,236 0,724 0,167 0,007 0,007 -0,108 0,676 -0,027 -0,027المطلقة

               

 CV 0,016 0,010 0,349 0,017 0,113 0,094 0,367 0,374 0,280 0,379 -0,023 -0,023 -0,367 0,573 0,098 0,098 0,819النسبية

              

T A SYST 0,347 0,390 0,056 0,410 0,347 0,024 0,031 -0,214 0,332 -0,077 0,120 0,120 0,213 -0,123 0,071 0,071 -0,108 -0,425 

             

T A DIAST 0,435 0,275 -0,029 0,418 0,283 -0,126 0,063 -0,240 0,320 -0,239 -0,101 -0,101 0,155 -0,124 -0,101 -0,101 -0,090 -0,408 0,927 

            

pulse 0,611 0,413 0,200 0,600 0,490 -0,083 0,288 -0,124 0,529 -0,222 -0,115 -0,115 0,110 0,137 -0,243 -0,243 0,237 -0,134 0,655 0,797 

           

ruffier 0,165 -0,150 -0,412 0,046 0,181 0,021 0,029 -0,086 -0,001 -0,272 -0,336 -0,336 -0,164 0,055 -0,112 -0,112 0,012 -0,022 0,035 0,100 0,146 

          

 0,112- 0,243- 0,101- 0,071 0,098 0,027- 1,000 1,000 0,038- 0,198 0,320 0,320 0,351 0,086- 0,130- 0,307- 0,267 0,013- 0,185- 0,084 0,031 0,293- التحمل

         

 0,043 0,202 0,457 0,439 0,334 0,195- 0,198- 0,043 0,043 0,158- 0,060- 0,169- 0,169- 0,053 0,042 0,084- 0,076- 0,027- 0,025- 0,071- 0,114- 0,163- 0,005 السرعة

        

 0,109- 0,321 0,265- 0,259- 0,011- 0,048 0,439- 0,553- 0,321 0,321 0,647- 0,569 0,174 0,174 0,211- 0,580- 0,528- 0,753- 0,159- 0,523- 0,341- 0,246- 0,169- 0,389- القوة

       

I cuisse -0,129 -0,640 -0,344 -0,374 -0,360 -0,246 0,087 0,182 -0,279 -0,205 -0,609 -0,609 -0,480 -0,014 -0,384 -0,384 -0,129 0,105 -0,403 -0,181 -0,114 0,233 -0,384 0,235 -0,253 

      

I bras -0,257 -0,298 0,087 -0,308 -0,081 0,166 0,438 0,649 -0,009 0,399 -0,092 -0,092 -0,740 0,227 -0,059 -0,059 0,137 0,389 -0,271 -0,208 -0,116 -0,038 -0,059 -0,087 -0,319 0,307 

     

               3.535( = 3.31دال عند مستوى )

3.096( = 3.35دال عند مستوى )  

(9-بداللة اإلتجاهين و بدرجة حرية )ن  
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 سنة: 71عرض ومناقشة نتائج العبي وسط الميدان  -7-3-

اليت تدرس العالقة  سنة 17( اخلاصة بالعيب وسط امليدان 27ةن خالل ةصفوفة العالقات اإلرتباطية يف اجلدول رقم )

( ةعاةل إرتباط 236( ةعاةل إرتباط ةنها )496ةرفولوجية ، الوظيفية والبدنية نالحظ وجود )–بني املؤشرات األنثرو

( ةعاةل إرتباط غري 212( لإلجتاهني و)2.21( ةعاةل عكسي دال عند ةستوى )24سالب حيث جند ةن بينها )

( ةعاةل له داللة ةعنوية 41( ةعاةل إرتباط حوايل )226وجبة جند ةن بني )دال، أةا ةن جهة املعاةالت اإلرتباطية امل

( بني -2.79( ةعاةل إرتباط غري دال ، وقد بلغ أكرب إرتباط سليب حوايل )221( إرتباطات تاةة طردية و)24وأربعة )

( بني السعة احليوية -2.73و)( بني السعة احليوية النسبية والوزن -2.75ةساحة اجلسم والسعة احليوية النسبية وكذلك )

( بني النبض يف الراحة والكتلة الشحمية املطلقة ، كما بلغ أكرب إرتباط -2.62النسبية والكتلة الشحمية املطلقة ، )

( بني 2.91( بني ةساحة اجلسم والوزن ، )2.94( بني الكتلة الشحمية املطلقة وةساحة اجلسم ، )2.96ةوجب )

إلنبساطي ، كما إرتبط ةكون النحافة إجيابيا بصفة دالة ةع الكتلة العظمية املطلقة والنسبية الضغط اإلنقباضي والضغط ا

( بني الطول وةساحة اجلسم ، أةا فيما 2.15ومل يرتبط بصفة دالة ةع الكتلة العضلية والشحمية املطلقتني وبلغ كذلك )

( ،          VO2max-VMAةؤشر بوندرال(، )خيص اإلرتباطات املوجبة التاةة كانت على التوايل بني )النحافة، 

 CHATARD) ( ويدعم الباحث نتائجه رما توصل إليه شتاردVMA -(، )التحملVO2max -) التحمل

J.C ،1991) ( 2.95حيث وجد عالقة ةوجبة دالة بني ةساحة اجلسم والطول بلغت) أبو العال أمحد  ، كما وجد(

أن الطول يرتبط بالوزن وهذا ةا يوافق نتيجة الباحث الذي توصل إىل  (1997عبد الفتاح، حممد صبحي حسانني، 

الذي جد أن   (SZCENZNY.S ،1913) ( ويدعمه كذلك سيزين2.63إرتباط الطول بالوزن بصفة دالة بلغ )

النتائج اليت توصل إليها الباحث يف عالقة الوزن  (SZCENZNY.S ،1913) الوزن يرتبط بالطول وتعاكس نتيجة

توصل إىل وجود  (SZCENZNY.S ،1913) والتحمل حيث حصل الباحث على عالقة ةوجبة غري دالة أةا

ةرت وهي كذلك تعاكس  32عالقة سلبية ، كما حتصل كذلك على عالقة دالة بني القوة اإلنفجارية للرجلني والسرعة 

( ولكن تكون دالة 2.44( لإلجتاهني بلغت )2.21نتيجة الباحث الذي توصل إىل عالقة ةوجبة غري دالة عند ةستوى )

( لإلجتاهني2.25عند ةستوى )
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 سنة 17فة العالقات اإلرتباطية لالعبي مركز وسط الميدان فئة ( يوضح مصفو17الجدول رقم )

 

 

 

  

 

 الطول الوزن
محيط 

 الصدر

مساحة 

 الجسم

ك 

العضمية 

 مطلقة

ك 

العضمية 

 نسبية

ك عظلية 

 مطلقة

ك عظلية 

نسبية   

ك 

الشحمية 

 مطلقة

ك 

الشحمية 

 نسبية

مؤشر 

 بوندرال
 CVالنسبية CVالمطلقة vo2max vma السمنة العضلية النحافة

T A 

SYST 

T A 

DIAST 
pulse ruffier القوة السرعة التحمل 

I 

cuisse 
I bras 

I 

thorax 

I 

genout 

I 

coude 

I 

bassin 

I 

pignet 

 الوزن

                                

 0,630 الطول

                               

 0,600 0,475 محيط الصدر

                              

 0,578 0,857 0,940 مساحة الجسم

                             

ك العضمية 

 مطلقة
0,373 0,813 0,453 0,604 

                            

 0,488 0,379- 0,068- 0,086 0,628- ك العضمية نسبية

                           

 0,081 0,651 0,649 0,422 0,740 0,488 ك عظلية مطلقة

                          

 0,674 0,618 0,391 0,090- 0,059 0,270 0,315- ك عظلية  نسبية

                         

 0,017- 0,682 0,387- 0,547 0,965 0,613 0,845 0,895 ك الشحمية مطلقة

                        

 0,177- 0,665 0,149 0,696 0,168 0,337- 0,053 0,134 0,597- ك الشحمية نسبية

                       

 0,780 0,112 0,665 0,412 0,768 0,631 0,086 0,240 0,587 0,259- مؤشر بوندرال

                      

 1,000 0,780 0,112 0,665 0,412 0,768 0,631 0,086 0,240 0,587 0,259- النحافة

                     

 0,269 0,269 0,007 0,462 0,345- 0,018- 0,182- 0,211 0,483 0,245 0,532 0,377 العضلية

                    

 0,065- 0,284 0,284 0,483 0,223 0,435 0,372 0,155 0,154 0,064 0,065 0,202 0,038- السمنة

                   

vo2max  0,373 0,252 0,246 0,358 0,118 -0,252 0,473 0,200 0,382 -0,134 -0,076 -0,076 -0,093 0,142 

                  

vma 0,373 0,252 0,246 0,358 0,118 -0,252 0,473 0,200 0,382 -0,134 -0,076 -0,076 -0,093 0,142 1,000 

                 

المطلقة  CV -0,250 -0,181 -0,109 -0,246 -0,144 0,116 -0,140 0,060 -0,182 0,226 0,037 0,037 -0,183 -0,073 0,151 0,151 

                

النسبية     CV -0,756 -0,660 -0,448 -0,792 -0,470 0,319 -0,502 0,094 -0,733 0,350 -0,030 -0,030 -0,425 -0,097 -0,132 -0,132 0,786 

               

T A SYST -0,235 -0,192 -0,380 -0,240 0,110 0,320 -0,009 0,191 -0,354 -0,121 0,018 0,018 -0,371 -0,336 -0,152 -0,152 0,043 0,192 

              

T A DIAST -0,338 -0,426 -0,579 -0,411 -0,168 0,184 -0,192 0,080 -0,504 -0,167 -0,169 -0,169 -0,418 -0,380 -0,108 -0,108 0,092 0,330 0,918 

             

pulse -0,528 -0,293 -0,411 -0,480 0,031 0,532 -0,327 0,093 -0,609 0,077 0,200 0,200 -0,304 -0,460 -0,390 -0,390 -0,008 0,316 0,657 0,612 

            

ruffier 0,125 0,176 0,225 0,160 0,075 -0,051 0,345 0,278 0,199 0,081 0,083 0,083 -0,251 -0,022 0,236 0,236 0,309 0,092 -0,029 -0,043 -0,036 

           

 0,236 0,390- 0,108- 0,152- 0,132- 0,151 1,000 1,000 0,142 0,093- 0,076- 0,076- 0,134- 0,382 0,200 0,473 0,252- 0,118 0,358 0,246 0,252 0,373 التحمل 

               3.535( = 3.31دال عند مستوى )

3.096( = 3.35دال عند مستوى )  

(9-بداللة اإلتجاهين و بدرجة حرية )ن  
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 سنة : 17( يوضح مصفوفة العالقات اإلرتباطية لالعبي مركز الهجوم فئة 18الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطول الوزن
محيط 

 الصدر

مساحة 

 الجسم

ك 

العضمية 

 مطلقة

ك 

العضمية 

 نسبية

ك عظلية 

 مطلقة

ك عظلية 

نسبية   

ك 

الشحمية 

 مطلقة

ك 

الشحمية 

 نسبية

مؤشر 

 بوندرال
 CVالنسبية CVالمطلقة vo2max vma السمنة العضلية النحافة

T A 

SYST 

T A 

DIAST 
pulse ruffier القوة السرعة التحمل 

I 

cuisse 
I bras 

I 

thorax 

I 

genout 

I 

coude 

I 

bassin 

I 

pignet 

 الوزن

                                

 0,742 الطول

                               

 0,306- 0,459- محيط الصدر

                              

 0,419- 0,916 0,949 مساحة الجسم

                             

ك العضمية 

 مطلقة
0,519 0,720 -0,203 0,650 

                            

 0,909 0,293 0,011- 0,475 0,115 ك العضمية نسبية

                           

 0,497 0,526 0,367 0,290- 0,476 0,240 ك عظلية مطلقة

                          

 0,769 0,392 0,152 0,281- 0,039 0,041- 0,436- ك عظلية  نسبية

                         

 0,426- 0,166 0,293 0,625 0,930 0,205- 0,843 0,889 ك الشحمية مطلقة

                        

 0,327- 0,275 0,227- 0,211 0,122- 0,551- 0,635 0,252- 0,724- ك الشحمية نسبية

                       

 0,400 0,304 0,409 0,456 0,589 0,521 0,349 0,036 0,695 0,034 مؤشر بوندرال

                      

 1,000 0,400 0,304 0,409 0,456 0,589 0,521 0,349 0,036 0,695 0,034 النحافة

                     

 0,149 0,149 0,380- 0,752 0,621- 0,157- 0,069- 0,245 0,735 0,264- 0,628 0,733 العضلية

                    

 0,443- 0,248- 0,248- 0,476 0,269- 0,097 0,200- 0,258- 0,402- 0,480- 0,484 0,474- 0,430- السمنة

                   

vo2max  -0,178 -0,458 0,109 -0,323 -0,202 -0,143 -0,093 0,029 -0,262 -0,029 -0,492 -0,492 -0,206 0,303 

                  

vma -0,178 -0,458 0,109 -0,323 -0,202 -0,143 -0,093 0,029 -0,262 -0,029 -0,492 -0,492 -0,206 0,303 1,000 

                 

المطلقة  CV -0,173 -0,039 0,276 -0,121 -0,340 -0,311 -0,526 -0,371 0,045 0,415 0,124 0,124 0,271 0,092 -0,195 -0,195 

                

النسبية     CV -0,607 -0,488 0,423 -0,593 -0,612 -0,416 -0,611 -0,167 -0,428 0,598 -0,081 -0,081 -0,139 0,307 0,003 0,003 0,871 

               

T A SYST 0,426 0,471 -0,052 0,478 -0,011 -0,223 0,116 -0,169 0,469 -0,167 0,242 0,242 0,527 -0,058 -0,055 -0,055 0,120 -0,129 

              

T A DIAST -0,102 -0,057 0,103 -0,088 -0,223 -0,212 0,325 0,365 -0,145 -0,001 0,021 0,021 -0,208 0,209 0,327 0,327 -0,219 -0,125 0,620 

             

pulse 0,347 0,496 -0,161 0,441 0,362 0,256 0,159 -0,073 0,398 -0,115 0,369 0,369 0,546 -0,634 -0,270 -0,270 0,242 -0,024 0,235 -0,115 

            

ruffier 0,213 0,259 0,256 0,250 0,071 -0,022 -0,319 -0,427 0,430 0,201 0,155 0,155 0,379 -0,008 0,006 0,006 0,242 0,070 0,450 0,083 0,325 

           

 0,006 0,270- 0,327 0,055- 0,003 0,195- 1,000 1,000 0,303 0,206- 0,492- 0,492- 0,029- 0,262- 0,029 0,093- 0,143- 0,202- 0,323- 0,109 0,458- 0,178- التحمل 

               3.535( = 3.31دال عند مستوى )

3.096( = 3.35دال عند مستوى )  

(9-بدرجة حرية )نبداللة اإلتجاهين و   
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 :سنة 71عرض ومناقشة نتائج العبي الهجوم  -7-3-

سنة نالحظ وجود  17( اخلاصة بالعيب ةركز اهلجوم ذوي 21ةن خالل ةصفوفة العالقات اإلرتباطية يف اجلدول رقم )

( 2.21عند )( إرتباط سالب له داللة ةعنوية 31( إرتباط عكسي سالب وةن بينه )244( ةعاةل إرتباط ةنها )496)

( إرتباط ةوجب دال ، وبلغ 42( إرتباطات تاةة و)24( إرتباط ةوجب ، حيث جند أربعة )252لإلجتاهني كما جند )

( بني ةؤشر الذراع -2.12( بني ةؤشر الصدر وةساحة اجلسم وكذلك ةع )-2.12أكرب إرتباط عكسي دال )

( بني السعة احليوية النسبية -2.62سبية والوزن ، )( بني الكتلة الشحمية الن-2.72)العضد( وةكون العضلية ، و)

، أةا  (-2.32وةساحة اجلسم ) VO2maxوالوزن ، أةا فيما خيص اإلرتباطات الغري دالة فقد إرتبط بصفة  غري دالة 

( بني الكتلة الشحمية 2.93( بني ةساحة اجلسم والوزن ، )2.94ةن جهة اإلرتباطات املوجبة فبلغ أكرب إرتباط )

( 2.54( بني الكتلة الشحمية املطلقة والوزن ، )2.19)، ( بني ةساحة اجلسم والطول2.91املطلقة وةساحة اجلسم ، )

( بني السعة احليوية املطلقة والنسبية ، وةن جهة اإلرتباطات 2.17بني النبض القليب يف الراحة وةكون العضلية ، )

( ويؤكد الباحث النتائج اليت توصل إليها ةع 2.24ة احليوية املطلقة )املوجبة غري الدالة فقد إرتبط نبض القلب ةع السع

الذي وجد أن هناك عالقة دالة بني القوة اإلنفجارية للرجلني والسرعة  (SZCENZNY.S ،1913) نتائج سيزين

( كما -2.11عكسية غري دالة بلغت )م( وهذه النتيجة ختالف ةا وجده الباحث حيث توصل إىل وجود عالقة  32)

م( ألن الباحث وجد عالقة  32يف عالقة التحمل بالسرعة ) (SZCENZNY.S ،1913) عارض الباحث نتيجة

 (2225م أبو يوسف، )حممد حاز  ( أةا األخر وجد عالقة ةوجبة دالة ، أةا ةن جهة-2.12عكسية غري دالة بلغت )

( وهذه النتيجة 2.21( عند ةستوى )-2.95وجد إرتباط سالب دال بني النبض القليب يف الراحة والسعة احليوية بلغ )

 ( ، ووافق الباحث ةا وجده2.24ختالف ةا حتصل عليه الباحث الذي وجد عالقة ةوجبة غري دالة بلغت )

(CHATARD J.C، 1991) ( أةا عند الباحث بلغت 2.91يف عالقة ةساحة اجلسم والوزن الذي وجدها )

حيث حتصل الباحث على عالقة عكسية غري دالة  VO2max( ولكن عارضه يف عالقة ةساحة اجلسم ةع 2.94)

( وقد إرتبط 2.12على عالقة دالة ةوجبة بلغت ) (CHATARD J.C ،1991) ( وحتصل-2.32بلغت )
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VO2max أن زيادة الدهن  (2221)إبراهيم رمحة وآخرون،  بصفة عكسية غري دالة وهنا يدعم الباحث ةا توصل إليه

 تؤثر سلبيا على القدرات اهلوائية.

 سنة حسب مراكزهم: 71عرض ومناقشة نتائج العبي  -7-3

 سنة: 71عرض ومناقشة نتائج العبي الدفاع  -7-3-7

سنة واليت تدرس العالقة  11( اخلاصة بالعيب ةركز الدفاع 29ةن خالل ةصفوفة العالقات اإلرتباطية يف اجلدول رقم )

تباط ( ةعاةل إر 252( ةعاةل إرتباط ةن بينها )496ةرفولوجية ، الوظيفية والبدنية نالحظ وجود )–بني املؤشرات األنثرو

( إرتباط عكسي غري دال 234( لإلجتاهني و)2.21( إرتباط عكسي دال  عند ةستوى )16سالب حيث جند كذلك )

( غري 199( إرتباط ةوجب دال و)43( إرتباط ةوجب فيه )246أةا فيما خيص اإلرتباطات املوجبة توصل الباحث إىل )

( بني الكتلة الشحمية النسبية والوزن، -2.12)( إرتباطات تاةة ، وقد بلغ أكرب إرتباط عكسي دال 24دال و)

( -2.63( بني الكتلة الشحمية النسبية وةساحة اجلسم ، )-2.73والوزن ، ) (pigent)( بني ةؤشر بينيه -2.75)

( -2.51( بني القوة اإلنفجارية لألطراف السفلية والكتلة العظمية املطلقة ، )-2.521بني ةؤشر بوندرال والوزن ، )

ط الدةوي اإلنقباضي والكتلة العظمية النسبية ، أةا ةن جهة اإلرتباطات املوجبة فبلغ أكرب إرتباط ةوجب دال بني الضغ

بني الكتلة  (2.93( بني الكتلة الشحمية املطلقة وةساحة اجلسم ، )2.96( بني ةساحة اجلسم والوزن ، )2.91)

( 2.12(بني ةؤشر بوندرال والكتلة العظمية النسبية ، )2.73) ( بني الوزن والطول ،2.71الشحمية املطلقة والوزن ، )

ةؤشر بوندرال(،  -( إرتباطات تاةة هي على التوايل )النحافة24بني ةؤشر الصدر وحميط الصدر وقد وجدت أربعة )

VO2max)-(VMA( ،VO2max- ( ،)التحملVMA-  وةن خالل النتائج اليت توصلنا إليها )التحمل

يف توصله إىل وجود عالقة  (1997)أبو العال أمحد عبد الفتاح، حممد صبحي حسانني،  يهيوافق الباحث ةا حتصل عل

بني الطول والوزن وهذا ةا يؤكد نتيجة الباحث ولكن يعارضه يف عالقة الوزن بالتحمل حيث وجد الباحث عالقة سلبية 

( ولكن الباحثان وجدا عالقة سلبية دالة وةن جهة أخرى يوافق الباحث الباحثان يف النتيجة اليت -2.21غري دالة بلغت )

( ويدعم الباحث نتائجه -2.24عالقة بني القوة والتحمل حيث حصل الباحث على عالقة بلغت )تقول أنه ال توجد 

الذي يقول أن نتائج إختبارات اللياقة البدنية ترتبط سلبيا ةع ةكون  (1995)حممد صبحي حسانني،  رما توصل إليه
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( أةا عالقة ةكون السمنة ةع -2.31للنمط اجلسمي اليت بلغت ) السمنة خاصة يف عالقة القوة ةع ةكون السمنة

 CHATARD) التحمل والسرعة فبلغت عالقة إرتباطية ةوجبة غري دالة ويوافق الباحث يف نتائجه ةا توصل إليه

J.C ،1991) ( ونفس النتيجة وجد2.91يف عالقة ةساحة اجلسم والوزن اليت بلغت ).ها الباحث 

 سنة: 71عرض ومناقشة نتائج العبي وسط الميدان  -7-3-3

ةرفولوجية ، الوظيفية والبدنية لالعيب ةركز -( ميثل ةصفوفة العالقات اإلرتباطية بني املؤشرات األنثرو12اجلدول رقم )

( إرتباط 43) ( إرتباط سالب وفيه كذلك252( ةعاةل إرتباط ةن بينها )496سنة  حيث جند ) 11وسط امليدان 

( لإلجتاهني ، وةن جهة اإلرتباطات املوجبة جند ةن بني 2.21( إرتباط غري دال عند ةستوى )227عكسي دال و)

( إرتباطات تاةة 24( لإلجتاهني وأربعة )2.21( إرتباط ةوجب دال عند ةستوى )43( إرتباط ةوجب حوايل )246)

( بني الكتلة الشحمية -2.19إرتباط عكسي سالب دال ) ( إرتباط ةوجب غري دال ، وقد بلغ أكرب ةعاةل199و)

( بني السعة احليوية النسبية والكتلة -2.72( بني الكتلة الشحمية النسبية وةساحة اجلسم ، )-2.14النسبية والوزن ، )

اضي ( بني الضغط الدةوي اإلنقب-2.12( بني السعة احليوية النسبية وةساحة اجلسم ، )-2.65الشحمية املطلقة ، )

( -2.79أةا الضغط الدةوي اإلنبساطي إرتبط بصفة دالة عكسية بلغت )،  VMAو VO2maxو

 VMAو VO2max( بني النبض القليب يف الراحة و-2.71على التوايل وكذلك بلغ ) VMAو VO2maxةع

نبضات ( وبني الVO2maxعلى التوايل ويفسر الباحث هذه العالقة العكسية بني اإلستهالك األقصى لألكسجني )

القلبية يف الراحة أنه كلما زادت قدرة التحمل ألطول فرتة ممكنة قلت نبضات القلب يف حالة الراحة ألن الالعب الذي 

يتمتع بكفاءة هوائية جيدة يكون نبض قلبه قليل ةقارنة ةع الغري ةتدرب جيدا أو ةقارنة باإلنسان العادي الذي يرتاوح 

لب الالعب املتدرب جيدا يكون أكرب ةن غريه وخيتلف حجم القلب ةن فرد ن/د ، ألن حجم ق 72-62نبضه ةا بني 

( بني ةؤشر اإلسرتجاع -2.62ألخر وةن رياضي ألخر حسب ةتطلبات وواجبات كل العب وكل ةركز ، وقد بلغ )

قل ةؤشر  VO2maxعلى التوايل وتفسري ذلك أنه كلما زاد ةستوى  VMAو VO2maxو (Ruffier)لروفيه 

م( والتحمل 32( بني السرعة )-2.53لإلسرتجاع يعتمد على النبض القليب وبلغ ) Ruffierألن ةؤشر اإلسرتجاع 

الذي وجد عالقة  (SZCENZNY.S ،1913) على التوايل وهذا ةا يعارض نتيجة VMAو VO2maxو
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يف توصله إىل  (2225)حممد حازم أبو يوسف،  إليهم( وخيالف الباحث ةا توصل 32ةوجبة دالة بني التحمل والسرعة )

( أةا الباحث 2.21( عند ةستوى )-2.95وجود إرتباط سالب دال بني النبض القليب يف الراحة والسعة احليوية بلغ )

( 2.91 إرتباط ةوجب دال )أةا ةن جهة اإلرتباطات املوجبة فبلغ أكرب، ( -2.29وجد عالقة سلبية غري دالة بلغت )

( بني الكتلة الشحمية املطلقة والوزن وةساحة اجلسم على التوايل ، وقد إرتبطت 2.96بني ةساحة اجلسم والوزن ، )

الكتلة العضلية املطلقة بصفة دالة ةع الوزن والطول وةساحة اجلسم والكتلة العظمية املطلقة أةا الكتلة العظمية النسبية 

جبة دالة ةع الكتلة الشحمية النسبية وةؤشر بوندرال والنحافة ، كما إرتبط ةؤشر اإلسرتجاع لروفيه إرتبطت بصفة ةو 

(Ruffier) ( بني السعة احليوية املطلقة 2.13( وبلغ )2.52بصفة ةوجبة دالة ةع الكتلة العضلية النسبية بلغت )

والسعة احليوية النسبية وتفسري ذلك أنه كلما زادت السعة احليوية املطلقة زادت طرديا السعة احليوية النسبية ألن السعة 

طول ووزن الالعب ، كما إرتبط بصفة دالة الضغط الدةوي  احليوية النسبية ةرتبطة رمساحة اجلسم اليت تعتمد على

 ( حيث أنه كلما زاد الضغط اإلنقباضي زاد الضغط اإلنبساطي بصفة دورية.2.16اإلنقباضي ةع اإلنبساطي حيث بلغ )

( 2.77( و)2.11كما إرتبط النبض القليب يف الراحة ةع كل ةن الضغط اإلنقباضي والضغط اإلنبساطي بقيمة بلغت )

على التوايل ويفسر الباحث ذلك أن حجم الدفع القليب ةرتبط بالضغط الدةوي اإلنقباضي وبالنبض القليب حيث أنه كلما 

إرتفع نبض القلب زاد الضغط الدةوي اإلنقباضي واإلنبساطي وقد إرتبطت السرعة بصفة ةوجبة دالة ةع الضغط الدةوي 

بصفة ةوجبة دالة ةع  (pignet)ى التوايل ،كما إرتبط ةؤشر بينيه اإلنقباضي والنبض يف الراحة وةؤشر اإلسرتجاع عل

الكتلة العظمية والعضلية والشحمية النسبية وةع ةؤشر بوندرال والنحافة وةع ةؤشر الذراع )العضد( وقد وافق الباحث ةا 

( بني ةساحة اجلسم 2.91بلغت )الذي وجد عالقة ةوجبة دالة  (CHATARD J.C ،1991) حتصل عليه

 والوزن وهي نفس النتيجة اليت وجدها الباحث.

 سنة: 71عرض ومناقشة نتائج العبي الهجوم  -7-3-3

ةوفولوجية ، الوظيفية والبدنية لالعيب -( اخلاص رمصفوفة العالقات اإلرتباطية بني املؤشرات األنثرو11ةن اجلدول رقم )

( إرتباط 22( إرتباط سالب وةنه )226( ةعاةل إرتباط حيث حتصلنا على )496سنة نالحظ وجود ) 11ةركز اهلجوم 

باط سالب غري دال ، أةا ةن جهة اإلرتباطات املوجبة جند ( إرت224( لإلجتاهني و)2.21سالب دال عند ةستوى )
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( إرتباط ةوجب غري دال ، وقد بلغ أكرب 211( إرتباطات تاةة و)24( إرتباط ةوجب دال و)55( ةن بينها )272)

( بني ةؤشر الذراع )العضد( -2.15والوزن ، ) (pignet)( بني ةؤشر بينيه -2.16إرتباط عكسي سالب دال )

ية ، وإرتبطت القوة بصفة سلبية دالة ةع الكتلة العضلية النسبية والعظمية النسبية ، كما إرتبطت السعة وةكون العضل

احليوية النسبية بصفة عكسية دالة ةع الوزن وةساحة اجلسم على التوايل وتفسري ذلك أنه كلما زادت السعة احليوية النسبية 

ما زادت الكتلة العظمية النسبية قل الوزن وةساحة اجلسم قل الوزن وةساحة اجلسم والعكس صحيح ، كما أنه كل

( بني ةساحة اجلسم والوزن 2.96والعكس صحيح ، أةا ةن جهة اإلرتباطات املوجبة بلغ أكرب إرتباط ةوجب دال )

وقد إرتبط الطول الذي حتصل على عالقة ةوجبة دالة ،  (CHATARD J.C ،1991) وهذا ةا يؤكد نتيجة

بصفة ةوجبة دالة ةع كل ةن حميط الصدر ، ةساحة اجلسم ، الكتلة العظمية املطلقة ، الكتلة العضلية املطلقة ، الكتلة 

الشحمية املطلقة على التوايل ، كما إرتبطت القوة بصفة ةوجبة دالة ةع ةكون العضلية ويفسر الباحث ذلك أن النمط 

)حممد صبحي حسانني،  يف املتطلبات اخلاصة بالقوة ويؤكد الباحث نتيجته رما توصل إليه العضلي يكون له كفاءة كبرية

أن نتائج إختبارات اللياقة البدنية ترتبط إجيابيا ةع النمط العضلي أةا فيما خيص اإلرتباطات التاةة كانت على  (1995

( VMA( ،)VMA- VO2max-(، )التحملVO2max-)التحمل ةؤشر بوندرال( -التوايل بني )النحافة

ويفسر الباحث هذه النتائج اخلاصة باإلرتباط التام أن كل ةتغري ةرتبط باألخر يف حسابه وال يتدخل ةعه أي ةتغري أخر 

 لذلك ال جيد الباحث أي تغري يف النتائج النهائية للمتغري مما ينتج عنه عالقة إرتباطية تاةة.
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 سنة : 18( يوضح مصفوفة العالقات اإلرتباطية لالعبي مركز الدفاع فئة 19الجدول رقم )

 

 

  

               3.535( = 3.31دال عند مستوى )

3.096( = 3.35دال عند مستوى )  

(9-بداللة اإلتجاهين و بدرجة حرية )ن  

 

 الطول الوزن
محيط 

 الصدر

مساحة 

 الجسم

ك 

العضمية 

 مطلقة

ك 

العضمية 

 نسبية

ك عظلية 

 مطلقة

ك عظلية 

نسبية   

ك 

الشحمية 

 مطلقة

ك 

الشحمية 

 نسبية

مؤشر 

 بوندرال
 CVالنسبية CVالمطلقة vo2max vma السمنة العضلية النحافة

T A 

SYST 

T A 

DIAST 
pulse ruffier القوة السرعة التحمل 

I 

cuisse 
I bras 

I 

thorax 

I 

genout 

I 

coude 

I 

bassin 

I 

pignet 

 الوزن

 0,786 الطول                                

 0,322 0,351 محيط الصدر                               

 0,359 0,893 0,980 مساحة الجسم                              

ك العضمية                              

 0,734 0,187 0,806 0,652 مطلقة

 0,236 0,473- 0,258- 0,153- 0,583- ك العضمية نسبية                            

 0,009- 0,663 0,641 0,428 0,719 0,563 ك عظلية مطلقة                           

 0,421 0,630 0,026- 0,412- 0,047 0,124- 0,513- ك عظلية  نسبية                          

 0,364- 0,637 0,338- 0,804 0,962 0,354 0,879 0,934 ك الشحمية مطلقة                         

 0,562- 0,606 0,281- 0,811 0,220- 0,730- 0,253- 0,417- 0,820- ك الشحمية نسبية                        

 0,800 0,456- 0,681 0,035- 0,736 0,096- 0,501- 0,181- 0,061- 0,663- مؤشر بوندرال                       

 1,000 0,800 0,456- 0,681 0,035- 0,736 0,096- 0,501- 0,181- 0,061- 0,663- النحافة                      

 0,203 0,203 0,109- 0,069 0,387- 0,270- 0,130- 0,003- 0,157 0,272- 0,283 0,092 العضلية                     

 0,203- 0,110- 0,110- 0,058 0,524 0,007- 0,343 0,220 0,611 0,371 0,138 0,388 0,338 السمنة                    

                   vo2max  -0,289 -0,258 -0,141 -0,293 -0,180 0,171 -0,199 0,110 -0,217 0,319 0,134 0,134 -0,254 0,177 

                  vma -0,289 -0,258 -0,141 -0,293 -0,180 0,171 -0,199 0,110 -0,217 0,319 0,134 0,134 -0,254 0,177 1,000 

المطلقة                   CV 0,396 0,291 0,321 0,382 0,258 -0,229 0,358 -0,058 0,443 -0,208 -0,295 -0,295 -0,211 0,458 -0,171 -0,171 

النسبية                     CV -0,287 -0,333 0,070 -0,316 -0,251 0,105 -0,082 0,238 -0,226 0,305 0,055 0,055 -0,330 0,207 0,029 0,029 0,756 

               T A SYST 0,188 -0,040 0,260 0,124 -0,324 -0,588 0,005 -0,200 0,068 -0,326 -0,342 -0,342 -0,080 -0,127 0,141 0,141 0,158 0,072 

              T A DIAST 0,305 0,291 0,260 0,316 0,007 -0,384 0,198 -0,129 0,247 -0,313 -0,142 -0,142 0,065 0,016 -0,027 -0,027 0,344 0,132 0,655 

             pulse 0,116 0,092 0,220 0,114 -0,101 -0,252 0,316 0,203 0,076 -0,147 -0,069 -0,069 -0,200 -0,125 -0,048 -0,048 0,114 0,039 0,590 0,580 

            ruffier 0,428 0,323 0,283 0,415 0,185 -0,347 0,353 -0,103 0,364 -0,406 -0,299 -0,299 -0,145 0,049 0,041 0,041 0,255 -0,028 0,727 0,808 0,615 

 0,041 0,048- 0,027- 0,141 0,029 0,171- 1,000 1,000 0,177 0,254- 0,134 0,134 0,319 0,217- 0,110 0,199- 0,171 0,180- 0,293- 0,141- 0,258- 0,289- التحمل            
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 سنة : 18يوضح مصفوفة العالقات اإلرتباطية لالعبي مركز وسط الميدان فئة ( 11الجدول رقم )

 

 

 

 

  

 

 الطول الوزن
محيط 

 الصدر

مساحة 

 الجسم

ك 

العضمية 

 مطلقة

ك 

العضمية 

 نسبية

ك عظلية 

 مطلقة

ك عظلية 

نسبية   

ك 

الشحمية 

 مطلقة

ك 

الشحمية 

 نسبية

مؤشر 

 بوندرال
 CVالنسبية CVالمطلقة vo2max vma السمنة العضلية النحافة

T A 

SYST 

T A 

DIAST 
pulse ruffier القوة السرعة التحمل 

I 

cuisse 
I bras 

I 

thorax 

I 

genout 

I 

coude 

I 

bassin 

I 

pignet 

 الوزن

                                

 0,882 الطول

                               

 0,045 0,061 محيط الصدر

                              

 0,056 0,952 0,984 مساحة الجسم

                             

ك العضمية 

 مطلقة
0,757 0,865 0,009 0,820 

                            

 0,117 0,453- 0,074- 0,237- 0,560- ك العضمية نسبية

                           

 0,179- 0,700 0,727 0,236- 0,711 0,704 ك عظلية مطلقة

                          

 0,569 0,568 0,330 0,009- 0,414- 0,142 0,097- ك عظلية  نسبية

                         

 0,034- 0,729 0,539- 0,728 0,969 0,021 0,902 0,966 ك الشحمية مطلقة

                        

 0,752- 0,183 0,556- 0,509 0,681- 0,849- 0,118- 0,702- 0,897- ك الشحمية نسبية

                       

 0,287 0,035 0,493 0,132 0,556 0,326 0,093 0,078- 0,391 0,086- مؤشر بوندرال

                      

 1,000 0,287 0,035 0,493 0,132 0,556 0,326 0,093 0,078- 0,391 0,086- النحافة

                     

 0,325- 0,325- 0,115 0,043- 0,155- 0,117 0,335- 0,368- 0,136- 0,138 0,221- 0,080- العضلية

                    

 0,132- 0,061- 0,061- 0,306- 0,473 0,048- 0,326 0,281- 0,306 0,429 0,267 0,377 0,441 السمنة

                   

vo2max  -0,250 -0,245 0,078 -0,256 -0,271 0,039 -0,313 -0,222 -0,197 0,294 -0,035 -0,035 0,141 -0,142 

                  

vma -0,250 -0,245 0,078 -0,256 -0,271 0,039 -0,313 -0,222 -0,197 0,294 -0,035 -0,035 0,141 -0,142 1,000 

                 

المطلقة  CV -0,129 -0,118 0,234 -0,128 0,106 0,316 -0,063 0,166 -0,210 -0,024 -0,024 -0,024 -0,396 0,280 -0,007 -0,007 

                

النسبية     CV -0,649 -0,623 0,148 -0,657 -0,386 0,486 -0,461 0,121 -0,701 0,461 -0,069 -0,069 -0,225 -0,024 0,144 0,144 0,831 

               

T A SYST 0,007 0,090 -0,226 0,039 0,039 0,042 0,212 0,285 0,038 0,049 0,201 0,201 0,087 -0,079 -0,804 -0,804 -0,277 -0,237 

              

T A DIAST 0,179 0,279 -0,112 0,222 0,194 -0,021 0,306 0,264 0,210 -0,090 0,263 0,263 -0,093 0,184 -0,790 -0,790 -0,096 -0,197 0,861 

             

pulse 0,072 0,174 -0,229 0,112 0,075 -0,007 0,319 0,391 0,113 0,009 0,262 0,262 0,019 -0,093 -0,718 -0,718 -0,291 -0,288 0,883 0,777 

            

ruffier -0,010 0,091 -0,469 0,028 0,129 0,179 0,338 0,525 -0,007 0,008 0,231 0,231 -0,005 -0,342 -0,625 -0,625 -0,325 -0,272 0,808 0,645 0,802 

           

               3.535( = 3.31دال عند مستوى )

3.096( = 3.35دال عند مستوى )  

(9-بداللة اإلتجاهين و بدرجة حرية )ن  
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 سنة : 18( يوضح مصفوفة العالقات اإلرتباطية لالعبي مركز الهجوم فئة 11الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطول الوزن
محيط 

 الصدر

مساحة 

 الجسم

ك 

العضمية 

 مطلقة

ك 

العضمية 

 نسبية

ك عظلية 

 مطلقة

ك عظلية 

نسبية   

ك 

الشحمية 

 مطلقة

ك 

الشحمية 

 نسبية

مؤشر 

 بوندرال
 CVالنسبية CVالمطلقة vo2max vma السمنة العضلية النحافة

T A 

SYST 

T A 

DIAST 
pulse ruffier القوة السرعة التحمل 

I 

cuisse 
I bras 

I 

thorax 

I 

genout 

I 

coude 

I 

bassin 

I 

pignet 

 الوزن

 0,708 الطول                                

 0,685 0,154 محيط الصدر                               

 0,363 0,869 0,965 مساحة الجسم                              

ك العضمية                              

 0,436 0,780 0,707 0,246 مطلقة

 0,497 0,552- 0,419 0,129- 0,719- ك العضمية نسبية                            

 0,292 0,796 0,473 0,703 0,696 0,303 ك عظلية مطلقة                           

 0,776 0,758 0,639 0,153- 0,602 0,236 0,344- ك عظلية  نسبية                          

 0,017- 0,553 0,430- 0,493 0,945 0,459 0,891 0,874 ك الشحمية مطلقة                         

 0,256- 0,651 0,209 0,789 0,239 0,519- 0,370 0,088- 0,693- ك الشحمية نسبية                        

 0,800 0,001- 0,731 0,474 0,785 0,596 0,149- 0,666 0,358 0,402- مؤشر بوندرال                       

 1,000 0,800 0,001- 0,731 0,474 0,785 0,596 0,149- 0,666 0,358 0,402- النحافة                      

 0,381- 0,381- 0,405- 0,330 0,747- 0,436- 0,735- 0,457- 0,377 0,200- 0,161 0,452 العضلية                     

 0,111 0,205- 0,205- 0,185- 0,534 0,015 0,334 0,334- 0,152 0,476 0,121 0,359 0,487 السمنة                    

                   vo2max  0,187 0,081 0,020 0,164 0,041 -0,155 0,281 0,174 0,105 -0,226 -0,194 -0,194 -0,079 0,252 

                  vma 0,187 0,081 0,020 0,164 0,041 -0,155 0,281 0,174 0,105 -0,226 -0,194 -0,194 -0,079 0,252 1,000 

المطلقة                   CV -0,106 0,182 0,207 -0,008 -0,079 0,045 -0,061 0,019 0,129 0,407 0,398 0,398 0,241 -0,199 -0,471 -0,471 

النسبية                     CV -0,649 -0,358 -0,042 -0,590 -0,313 0,363 -0,324 0,106 -0,447 0,634 0,412 0,412 -0,027 -0,443 -0,477 -0,477 0,812 

               T A SYST -0,238 -0,401 -0,378 -0,316 -0,224 0,054 -0,109 -0,026 -0,411 -0,138 -0,185 -0,185 -0,117 -0,333 -0,017 -0,017 -0,199 0,025 

              T A DIAST -0,237 -0,427 -0,378 -0,324 -0,193 0,070 0,012 0,109 -0,411 -0,144 -0,243 -0,243 -0,297 -0,127 0,352 0,352 -0,442 -0,167 0,791 

             pulse -0,085 -0,305 -0,360 -0,173 -0,150 -0,034 -0,113 -0,050 -0,194 -0,124 -0,300 -0,300 -0,172 0,101 0,192 0,192 -0,346 -0,180 0,196 0,351 

            ruffier -0,393 -0,278 -0,195 -0,379 -0,216 0,202 -0,230 -0,053 -0,400 0,192 0,186 0,186 0,044 -0,354 -0,488 -0,488 0,208 0,390 0,476 0,303 -0,073 

 0,488- 0,192 0,352 0,017- 0,477- 0,471- 1,000 1,000 0,252 0,079- 0,194- 0,194- 0,226- 0,105 0,174 0,281 0,155- 0,041 0,164 0,020 0,081 0,187 التحمل            

               3.535( = 3.31دال عند مستوى )

3.096( = 3.35دال عند مستوى )  

(9-بداللة اإلتجاهين و بدرجة حرية )ن  
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 سنة حسب مراكزهم: 71عرض ومناقشة نتائج العبي  -7-3

 سنة: 71ومناقشة نتائج العبي الدفاع  عرض -7-3-7

سنة اليت تدرس العالقة بني  19( اخلاصة بالعيب ةركز الدفاع 12ةن خالل ةصفوفة العالقات اإلرتباطية يف اجلدول رقم )

( إرتباط سالب 251( ةعاةل إرتباط حيث جند )496ةرفولوجية ، الوظيفية والبدنية نالحظ وجود )-املؤشرات األنثرو

( ةعاةل سالب غري دال ، كما جند 221( لإلجتاهني و)2.21( إرتباط عكسي دال عنه ةستوى )17) وةن بينه

( إرتباط غري دال 169( عالقات إرتباطية تاةة و)24( إرتباط ةوجب دال وأربعة )65( إرتباط ةوجب وفيه )231)

احليوية النسبية وةساحة اجلسم ،   ( بني السعة-2.76( بني ةؤشر الركبة والطول ، )-2.71وبلغ أكرب إرتباط عكسي )

كما إرتبطت السعة احليوية النسبية بصفة دالة ةع الوزن ، الطول ، حميط الصدر والكتلة الشحمية املطلقة وةع ةكون 

العضلية للنمط اجلسمي ، كما إرتبطت بصفة عكسية دالة الكتلة العظمية النسبية ةع الوزن ، الطول وةساحة اجلسم 

كبة بصفة عكسية دالة ةع الوزن ، ةساحة اجلسم ، الكتلة العضلية املطلقة ، الكتلة الشحمية املطلقة ، وإرتبط ةؤشر الر 

ةؤشر بوندرال والنحافة وقد إرتبط ةؤشر الصدر بصفة عكسية دالة ةع الوزن ، الطول ، ةساحة اجلسم ، الكتلة العظمية 

اإلرتباطات املوجبة فقد بلغ أكرب إرتباط ةوجب دال  املطلقة ، الكتلة الشحمية وةع ةكون العضلية ، أةا ةن جهة

( بني ةساحة اجلسم والطول ، وقد إرتبطت بصفة دالة الكتلة العظمية 2.94( بني ةساحة اجلسم والوزن ، )2.96)

ل املطلقة ةع الوزن ، الطول وةساحة اجلسم ، وكذلك بصفة ةوجبة دالة إرتبطت الكتلة العضلية املطلقة ةع الوزن ، الطو 

حميط الصدر ، وةساحة اجلسم والكتلة العظمية املطلقة كما إرتبط ةكون النحافة بصفة ةوجبة دالة ةع الطول وحميط 

الصدر وةع الكتلة العضلية املطلقة والنسبية وقد إرتبط بصفة ةوجبة دالة الضغط الدةوي اإلنقباضي ةع الضغط الدةوي 

بصفة ةوجبة  (Ruffier)( كما إرتبط ةؤشر روفيه 2.92( ، )2.91يل )اإلنبساطي والنبض القليب يف الراحة على التوا

دالة ةع كل ةن ةكون العضلية ، الضغط الدةوي اإلنقباضي واإلنبساطي والنبض القليب يف الراحة على التوايل ويفسر 

القلب يف حالة الباحث ذلك أنه كلما إرتفع ةؤشر اإلسرتجاع لروفيه قل الضغط الدةوي اإلنقباضي واإلنبساطي ونبض 

الراحة ألن الالعب الذي يتمتع بقدرة عالية على التكيف ةع اجلهد البدين يف عدة ةراحل ويسرتجع كفاءته بسرعة تكون 

له كذلك كفاءة عالية يف قيم الضغط الدةوي والدفع القليب بصفة عاةة وبالتايل ذلك ينعكس على دور وأداء القلب 
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دةوي اإلنقباضي واإلنبساطي وةنطقيا تكون نبضات القلب يف الراحة قليلة ةقارنة والدورة الدةوية حيث يقل الضغط ال

-VMAةع اإلنسان غري الرياضي ، وفيما خيص اإلرتباطات التاةة كانت على التوايل )النحافة، ةؤشر بوندرال(، )

VO2maxالتحمل( )-VO2maxالتحمل( )- VO2max يوافق( و ةن خالل النتائج اليت توصل إليها الباحث 

(CHATARD J.C ،1991) ( ولكن 2.91، و الوزن بلغت ) الذي وجد عالقة ةوجبة دالة بني ةساحة اجلسم

الذي أكد أنه كلما زادا احلمل زاد  (1912)أبو العال أمحد عبد الفتاح،  يتعارض ةا توصل إليه الباحث ةع ةا وجده

الضغط الدةوي أي عالقة ضغط الدم بشدة احلمل فمن خالل مترينات التحمل ذات الشدة العالية يزيد ضغط الدم 

اإلنقباضي زيادة كبرية بينما ضغط الدم اإلنبساطي تكون زيادته طفيفة ، أةا الباحث حتصل على عدم وجود عالقة بني 

 قباضي واإلنبساطي.التحمل والضغط اإلن

 سنة: 71عرض ومناقشة نتائج العبي وسط الميدان  -7-3-3

سنة اليت تدرس العالقة  19( اخلاصة بالعيب وسط امليدان 13ةن خالل ةصفوفة العالقات اإلرتباطية يف اجلدول رقم )

حيث بلغت اإلرتباطات  ( ةعاةل إرتباط ،496ةرفولوجية ، الوظيفية والبدنية نالحظ وجود )-بني املؤشرات األنثرو

( إرتباط سالب 225( لإلجتاهني و)2.21( إرتباط سالب له داللة عند ةستوى )22( ةعاةل ةن بينها )225السالبة )

( إرتباطات 24( إرتباط ةوجب دال ، وأربعة )51( ةعاةل ةن بينها )271غري دال ، أةا اإلرتباطات املوجبة بلغت )

( بني ةؤشر الركبة وةكون العضلية، -2.74ري دال ، وقد بلغ أكرب إرتباط سالب )( إرتباط ةوجب غ216ةوجبة تاةة و)

ةع كل ةن الوزن ، حميط الصدر ، ةساحة اجلسم ، الكتلة العضلية  (pignet)كما إرتبط بصفة سالبة دالة ةؤشر بينيه 

ع الطول ، ةؤشر بوندرال ، ةكون املطلقة والكتلة الشحمية املطلقة ، كما إرتبط ةؤشر املرفق بصفة كذلك سالبة دالة ة

النحافة وةكون العضلية على التوايل وإرتبط ةكون السمنة بصفة عكسية دالة ةع النبض القليب يف الراحة وةع ةؤشر روفيه 

((Ruffier (2.56-( ، )2.66- على التوايل ويفسر الباحث ذلك أنه كلما زادت النبضات القلبية وةؤشر )

حسن يقل ةكون السمنة ألن الرياضي الذي يكون لديه مسنة ةعينة يؤثر ذلك كفاءته القلبية فيما اإلسرتجاع لروفيه حنو األ

( عالقات إرتباطية ةوجبة تاةة هي 24خيص النبض واإلسرتجاع ، أةا ةن جهة اإلرتباطات املوجبة فوجد الباحث أربعة )

( VMA –(، )التحمل VO2max-(، )التحمل VMA-VO2maxةؤشر بوندرال( )-على التوايل )النحافة
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( بني ةساحة اجلسم والوزن ، كما إرتبطت ةساحة اجلسم بصفة دالة ةع 2.97وكذلك بلغ أكرب إرتباط ةوجب دال )

الطول وحميط الصدر ، وإرتبطت الكتلة العظمية املطلقة إجيابيا بصفة دالة ةع الوزن ، الطول ، حميط الصدر ، ةساحة 

املطلقة بعالقة ةوجبة دالة ةع الوزن ، الطول ، ةساحة اجلسم ، أةا الكتلة الشحمية اجلسم وإرتبطت الكتلة العضلية 

املطلقة إرتبطت بصفة ةوجبة دالة ةع الوزن ، الطول ، حميط الصدر ، ةساحة اجلسم ، الكتلة العظمية املطلقة والكتلة 

زيادة الكتلة العضلية والعظمية مما يؤدي  العضلية املطلقة ويفسر الباحث ذلك أنه كلما زاد الطول والوزن ةن املنطقي 

كذلك إىل زيادة الكتلة الشحمية ، كما إرتبط ةكون السمنة بصفة دالة ةع الوزن ، الطول ، حميط الصدر ، ةساحة 

وةن خالل النتائج اليت توصلنا إليها يدعم الباحث  . اجلسم وةع كتل اجلسم املطلقة )العظمية، العضلية، الشحمية(

( 2.11الذي وجد عالقة ةوجبة بني الوزن والقاةة بلغت ) (CHATARD J.C ،1991) توصل إليه نتائجه رما

)أبو العال أمحد عبد الفتاح،  ( ويشاطره يف الرأي2.13وهي نفس نتيجة الباحث حيث وجد عالقة ةوجبة دالة بلغت )

 الذي أكد أن الطول يرتبط بالوزن. (1997حممد صبحي حسانني، 
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 سنة : 19( يوضح مصفوفة العالقات اإلرتباطية لالعبي مركز الدفاع فئة 12الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

  

 

 الطول الوزن
محيط 

 الصدر

مساحة 

 الجسم

ك 

العضمية 

 مطلقة

ك 

العضمية 

 نسبية

ك عظلية 

 مطلقة

ك عظلية 

نسبية   

ك 

الشحمية 

 مطلقة

ك 

الشحمية 

 نسبية

مؤشر 

 بوندرال
 CVالنسبية CVالمطلقة vo2max vma السمنة العضلية النحافة

T A 

SYST 

T A 

DIAST 
pulse ruffier القوة السرعة التحمل 

I 

cuisse 
I bras 

I 

thorax 

I 

genout 

I 

coude 

I 

bassin 
I pignet 

 الوزن

 0,834 الطول                                

 0,670 0,457 محيط الصدر                               

 0,573 0,945 0,969 مساحة الجسم                              

ك العضمية                              

 0,738 0,397 0,681 0,726 مطلقة

 0,083- 0,690- 0,283- 0,550- 0,746- ك العضمية نسبية                            

 0,165- 0,679 0,666 0,725 0,730 0,569 ك عظلية مطلقة                           

 0,745 0,399 0,225 0,019 0,498 0,205 0,123- ك عظلية  نسبية                          

 0,203 0,782 0,492- 0,860 0,924 0,547 0,845 0,916 ك الشحمية مطلقة                         

 0,256- 0,693 0,154 0,829 0,080- 0,534- 0,045- 0,366- 0,623- ك الشحمية نسبية                        

 0,127 0,331 0,512 0,567 0,048- 0,270 0,447 0,596 0,716 0,212 مؤشر بوندرال                       

 1,000 0,127 0,331 0,512 0,567 0,048- 0,270 0,447 0,596 0,716 0,212 النحافة                      

 0,459 0,459 0,718- 0,289 0,443- 0,012- 0,607- 0,172 0,599 0,209 0,633 0,531 العضلية                     

 0,440- 0,177- 0,177- 0,396 0,506 0,303 0,406 0,159 0,529 0,189 0,027 0,087 0,251 السمنة                    

                   vo2max  -0,271 -0,340 -0,232 -0,314 -0,426 -0,019 -0,388 -0,243 -0,356 -0,035 -0,255 -0,255 -0,153 -0,185 

                  vma -0,271 -0,340 -0,232 -0,314 -0,426 -0,019 -0,388 -0,243 -0,356 -0,035 -0,255 -0,255 -0,153 -0,185 1,000 

المطلقة                   CV -0,382 -0,428 -0,364 -0,419 0,070 0,631 -0,029 0,271 -0,220 0,496 -0,272 -0,272 -0,541 0,335 -0,304 -0,304 

النسبية                     CV -0,725 -0,748 -0,532 -0,767 -0,309 0,759 -0,335 0,181 -0,592 0,596 -0,405 -0,405 -0,663 0,148 -0,060 -0,060 0,903 

               T A SYST -0,252 0,039 -0,054 -0,133 -0,287 0,087 -0,091 0,102 -0,269 0,086 0,385 0,385 0,257 -0,266 -0,068 -0,068 -0,156 -0,045 

              T A DIAST -0,258 0,044 -0,176 -0,134 -0,236 0,143 -0,141 0,046 -0,243 0,147 0,399 0,399 0,262 -0,226 0,076 0,076 -0,196 -0,075 0,911 

             pulse -0,372 -0,081 -0,200 -0,258 -0,395 0,154 -0,280 -0,040 -0,441 0,030 0,328 0,328 0,275 -0,469 0,018 0,018 -0,072 0,074 0,902 0,882 

            ruffier 0,073 0,055 -0,348 0,068 -0,068 -0,176 -0,387 -0,534 -0,109 -0,395 0,010 0,010 0,523 -0,277 0,111 0,111 -0,225 -0,191 0,567 0,658 0,668 
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 سنة : 19( يوضح مصفوفة العالقات اإلرتباطية لالعبي مركز وسط الميدان فئة 13الجدول رقم )

 

 

 

 

 

  

 

 الطول الوزن
محيط 

 الصدر

مساحة 

 الجسم

ك 

العضمية 

 مطلقة

ك 

العضمية 

 نسبية

ك عظلية 

 مطلقة

ك عظلية 

نسبية   

ك 

الشحمية 

 مطلقة

ك 

الشحمية 

 نسبية

مؤشر 

 بوندرال
 CVالنسبية CVالمطلقة vo2max vma السمنة العضلية النحافة

T A 

SYST 

T A 

DIAST 
pulse ruffier القوة السرعة التحمل 

I 

cuisse 
I bras 

I 

thorax 

I 

genout 

I 

coude 

I 

bassin 

I 

pignet 

 الوزن

 0,834 الطول                                

 0,652 0,556 محيط الصدر                               

 0,620 0,937 0,974 مساحة الجسم                              

ك العضمية                              

 0,836 0,577 0,777 0,818 مطلقة

 0,097- 0,586- 0,200- 0,424- 0,652- ك العضمية نسبية                            

 0,250- 0,777 0,804 0,470 0,829 0,734 ك عظلية مطلقة                           

 0,726 0,291 0,312 0,193 0,129 0,367 0,067 ك عظلية  نسبية                          

 0,297 0,844 0,400- 0,921 0,963 0,628 0,912 0,932 ك الشحمية مطلقة                         

 0,225- 0,498 0,051- 0,842 0,097- 0,425- 0,062- 0,169- 0,564- ك الشحمية نسبية                        

 0,552 0,213 0,553 0,365 0,243 0,154 0,196 0,284 0,523 0,029- مؤشر بوندرال                       

 1,000 0,552 0,213 0,553 0,365 0,243 0,154 0,196 0,284 0,523 0,029- النحافة                      

 0,610 0,610 0,020- 0,199 0,151- 0,023 0,309- 0,005- 0,308 0,422 0,485 0,173 العضلية                     

 0,165 0,196 0,196 0,103 0,714 0,252 0,556 0,093- 0,676 0,609 0,586 0,603 0,571 السمنة                    

                   vo2max  0,176 0,057 0,061 0,135 0,414 0,233 0,191 0,111 0,311 0,237 -0,154 -0,154 -0,319 0,429 

                  vma 0,176 0,057 0,061 0,135 0,414 0,233 0,191 0,111 0,311 0,237 -0,154 -0,154 -0,319 0,429 1,000 

المطلقة                   CV 0,038 -0,059 -0,172 -0,001 0,000 -0,042 -0,104 -0,194 -0,018 -0,128 -0,153 -0,153 -0,091 -0,072 0,000 0,000 

النسبية                     CV -0,404 -0,470 -0,430 -0,449 -0,367 0,238 -0,452 -0,257 -0,446 0,083 -0,216 -0,216 -0,217 -0,337 -0,060 -0,060 0,894 

               T A SYST -0,310 -0,092 -0,046 -0,235 -0,335 0,099 -0,168 0,062 -0,320 0,108 0,333 0,333 0,422 -0,412 -0,404 -0,404 -0,033 0,078 

              T A DIAST -0,300 -0,093 0,089 -0,229 -0,341 0,084 -0,122 0,128 -0,320 0,092 0,307 0,307 0,378 -0,222 -0,352 -0,352 0,012 0,113 0,861 

             pulse -0,255 -0,157 -0,250 -0,226 -0,334 0,003 -0,114 0,084 -0,296 0,012 0,133 0,133 0,208 -0,568 -0,372 -0,372 0,053 0,150 0,863 0,625 

            ruffier -0,483 -0,482 -0,477 -0,504 -0,469 0,222 -0,369 -0,058 -0,556 0,037 -0,088 -0,088 -0,100 -0,661 -0,184 -0,184 0,139 0,348 0,734 0,631 0,781 
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 سنة : 19( يوضح مصفوفة العالقات اإلرتباطية لالعبي مركز الهجوم فئة 14الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مساحة الجسم محيط الصدر الطول الوزن  
ك العضمية 

 مطلقة

ك العضمية 

 نسبية

ك عظلية 

 مطلقة

ك عظلية  

 نسبية

ك الشحمية 

 مطلقة

ك الشحمية 

 نسبية

مؤشر 

 بوندرال
المطلقة  vo2max  vma السمنة العضلية النحافة CV     النسبية CV T A SYST T A DIAST pulse ruffier  القوة  السرعة  التحمل I cuisse I bras I thorax I genout I coude I bassin I pignet 

                                                                 الوزن

                                                               0,375 الطول

                                                             0,360 0,309 محيط الصدر

                                                           0,385 0,699 0,925 مساحة الجسم

                                                         0,611 0,635 0,559 0,498 ك العضمية مطلقة

                                                       0,280 0,524- 0,186 0,028 0,693- ك العضمية نسبية

                                                     0,051 0,630 0,666 0,405 0,839 0,418 ك عظلية مطلقة

                                                   0,785 0,529 0,338 0,081 0,226 0,638 0,234- ك عظلية  نسبية

                                                 0,220 0,701 0,229- 0,773 0,907 0,428 0,751 0,778 ك الشحمية مطلقة

                                               0,245- 0,569 0,024 0,858 0,020- 0,563- 0,066- 0,132 0,799- ك الشحمية نسبية

                                             0,810 0,041- 0,793 0,392 0,634 0,044 0,202- 0,021 0,548 0,553- مؤشر بوندرال

                                           1,000 0,810 0,041- 0,793 0,392 0,634 0,044 0,202- 0,021 0,548 0,553- النحافة

                                         0,511 0,511 0,228 0,008- 0,070 0,029- 0,088- 0,298- 0,048 0,040- 0,415 0,161- العضلية

                                       0,061 0,292 0,292 0,212 0,620 0,490 0,615 0,117 0,483 0,442 0,301 0,621 0,242 السمنة

vo2max  0,337 0,237 0,427 0,356 0,436 -0,004 0,505 0,320 0,380 -0,150 -0,102 -0,102 -0,353 0,521                                     

vma 0,337 0,237 0,427 0,356 0,436 -0,004 0,505 0,320 0,380 -0,150 -0,102 -0,102 -0,353 0,521 1,000                                   

المطلقة  CV -0,073 -0,037 -0,394 -0,071 -0,199 -0,085 0,054 0,107 -0,115 0,003 0,062 0,062 -0,039 0,054 0,002 0,002                                 

النسبية     CV -0,367 -0,257 -0,488 -0,388 -0,373 0,099 -0,161 0,077 -0,395 0,190 0,125 0,125 -0,056 -0,088 -0,110 -0,110 0,947                               

T A SYST -0,244 0,119 -0,236 -0,140 -0,228 0,075 -0,007 0,158 -0,140 0,244 0,372 0,372 0,341 -0,256 -0,522 -0,522 0,215 0,243                             

T A DIAST -0,160 0,199 -0,175 -0,043 -0,135 0,061 0,140 0,260 -0,032 0,219 0,366 0,366 0,256 -0,118 -0,268 -0,268 0,197 0,196 0,940                           

pulse -0,174 0,026 -0,401 -0,125 -0,213 0,018 -0,183 -0,079 -0,118 0,162 0,252 0,252 0,309 -0,357 -0,625 -0,625 0,265 0,286 0,841 0,730                         

ruffier -0,169 -0,084 -0,279 -0,166 -0,182 0,041 -0,093 0,017 -0,183 0,093 0,141 0,141 0,113 -0,519 -0,542 -0,542 0,243 0,278 0,838 0,760 0,815                       

                     0,542- 0,625- 0,268- 0,522- 0,110- 0,002 1,000 1,000 0,521 0,353- 0,102- 0,102- 0,150- 0,380 0,320 0,505 0,004- 0,436 0,356 0,427 0,237 0,337 التحمل 

                   0,253- 0,657 0,418 0,450 0,431 0,092 0,066 0,253- 0,253- 0,383- 0,071 0,118 0,118 0,079 0,097- 0,131 0,051 0,092- 0,261- 0,094- 0,280- 0,022- 0,108- السرعة 

                 0,399- 0,023 0,572- 0,431- 0,663- 0,572- 0,514- 0,543- 0,023 0,023 0,106 0,050 0,072- 0,072- 0,014 0,080 0,154- 0,115- 0,132 0,210 0,047 0,403 0,045 0,034 القوة 

I cuisse 0,197 0,361 0,550 0,301 0,428 0,136 0,695 0,611 0,293 -0,027 0,152 0,152 -0,207 0,402 0,530 0,530 -0,187 -0,270 -0,257 -0,140 -0,570 -0,276 0,530 -0,060 0,042               

I bras -0,115 0,240 -0,458 0,012 -0,208 -0,061 0,303 0,395 -0,048 0,118 0,295 0,295 -0,038 0,273 -0,004 -0,004 0,295 0,271 0,046 0,069 0,034 -0,097 -0,004 0,089 -0,030 0,061             
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 سنة: 71عرض ومناقشة نتائج العبي الهجوم  -7-3-3

ةرفولوجية ، الوظيفية والبدنية لالعيب ةركز اهلجوم -( ةصفوفة العالقات اإلرتباطية للمؤشرات األنثرو14ميثل اجلدول رقم )

( إرتباط عكسي سالب 37( ةعاةل إرتباط سالب وفيه )235( ةعاةل إرتباط ةن بينها )496سنة حيث جند ) 19

( إرتباط 261) ت( إرتباط سالب غري دال أةا اإلرتباطات املوجبة بلغ137( لإلجتاهني و)2.21دال عند ةستوى )

باط ةوجب غري دال ، وقد بلغ أكرب ةعاةل ( إرت222( إرتباطات تاةة و)24( إرتباط ةوجب دال وأربعة )55وفيها )

( بني الكتلة الشحمية النسبية والوزن ، كما إرتبط الوزن بصفة عكسية دالة ةع الكتلة العظمية -2.79إرتباط سالب )

 VO2max، ةؤشر بوندرال وةكون النحافة وإرتبط بصفة عكسية دالة الضغط الدةوي اإلنقباضي ةع  النسبية

)أبو  كلما زادت القدرة على التحمل قلت قيم الضغط الدةوي وهذا يعاكس ةا توصل إليه  وتفسري ذلك أنه VMAو

الذي أكد أن مترينات التحمل ذات الشدة العالية تزيد ضغط الدم اإلنقباضي زيادة   (1912العال أمحد عبد الفتاح، 

كبرية بينما ضغط الدم اإلنبساطي تكون زيادته طفيفة ، ويرى الباحث أن الرياضي أو الالعب الذي تكون له كفاءة 

ةع اإلنسان غري الرياضي الذي  وظيفية وبدنية عالية يكون عنده ضغط الدم سواء اإلنقباضي أو اإلنبساطي قليل ةقارنة

ةلم/ز ، كما إرتبط نبض القلب يف الراحة بصفة عكسية دالة ةع  122/72ترتاوح قيم الضغط الدةوي عنده على التوايل 

VO2max وVMA ( وإرتبط كذلك ةؤشر اإلسرتجاع لروفيه(Ruffier  ، عكسيا دال ةع ةكون السمنة

VO2max وVMA دالة ةع النبض القليب يف الراحة ويفسر الباحث ذلك أنه   وقد إرتبط التحمل بصفة عكسية

كلما زادت قدرة التحمل قلت النبضات القلبية يف الراحة ألنه كلما كان حجم القلب كبري كان األداء جيدا يف التحمل 

اقة أةا يف والط O2وذلك لضمان الكفاءة البدنية العالية وتأخري ظهور التعب ةن خالل إةداد اجلسم بالدم احململ ب: 

حالة الراحة فإن القلب ينبض قليال فيكفي إحتياجات اجلسم بعدد أقل ةن نبضات اإلنسان غري الرياضي ونفس الشيء 

ةع ةؤشر اإلسرتجاع لروفيه الذي إرتبط عكسيا دال ةع التحمل ، وقد إرتبطت القوة اإلنفجارية للرجلني بصفة عكسية 

ة وضغط الدم اإلنقباضي واإلنبساطي وةؤشر اإلسرتجاع ، كما إرتبط ةؤشر الركبة دالة ةع السعة احليوية املطلقة والنسبي

عكسيا دال ةع الطول ، الكتلة العضلية املطلقة والنسبية ، ةؤشر بوندرال ، ةكون النحافة وةكون العضلية ، أةا ةن جهة 

عة احليوية النسبية ألنه كلما تزيد السعة ( بني السعة احليوية املطلقة والس2.94اإلرتباطات املوجبة فبلغ أكرب إرتباط )
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( بني الضغط الدةوي اإلنقباضي واإلنبساطي وتفسري ذلك أنه كلما 2.94النسبية و) احليوية احليوية املطلقة تزيد السعة

زاد الضغط اإلنقباضي يزيد الضغط اإلنبساطي ، كما إرتبط الطول بصفة ةوجبة دالة ةع كل ةن ةساحة اجلسم ، الكتلة 

عظمية املطلقة ، الكتلة العضلية املطلقة والنسبية ، الكتلة الشحمية املطلقة ، ةؤشر بوندرال وةكون النحافة وإرتبط ال

ةؤشر اإلسرتجاع بصفة ةوجبة دالة ةع ضغط الدم اإلنقباضي واإلنبساطي والنبضات القلبية يف الراحة وتفسري ذلك أنه  

ةوي والنبض القليب وبصفة عاةة حجم الدفع القليب وإرتبطت الكتلة كلما يتحسن ةؤشر اإلسرتجاع يتحسن الضغط الد

العضلية املطلقة بعالقة ةوجبة دالة ةع كل ةن الكتلة العضلية النسبية ، الكتلة الشحمية املطلقة ، ةكون السمنة، 

VO2max وVMA  كما إرتبطت الكتلة العظمية النسبية بعالقة ةوجبة دالة ةع الكتلة العضلية النسبية ، الكتلة،

 الشحمية النسبية ، ةؤشر بوندرال وةكون النحافة.

-(، )التحمل VO2max-VMAةؤشر بوندرال(، ) -وفيما خيص اإلرتباطات التاةة كانت على التوايل )النحافة

VO2max التحمل( ،)– VMAع السبب يف ذلك إىل إعتماد كل ةتغري يف حسابه على األخر مما ينتج عنه ( ويرج

عدم تغري النتائج وةن خالل النتائج اليت توصل إليها الباحث يعارض ةا توصل إليه هنري ، توةاس ، سوداهي 

(Henry et all ،1996 ) :الذي أكد أن وزن اجلسم كان أكثر إرتباطا بVO2max وةساحة اجلسم ، يف حني 

وةساحة اجلسم  VO2max( أةا العالقة بني 2.33والوزن بلغت ) VO2maxتوصل الباحث إىل أن العالقة بني 

( ومها عالقتان غري دالتان وكذلك يعارض الباحث ةن خالل عالقة النبض القليب يف الراحة ةع السعة 2.35بلغت )

على  (2225)حممد حازم أبو يوسف،  ينما حتصل( ب2.26احليوية املطلقة اليت وجدت بينهما عالقة غري دالة بلغت )

 (.2.21( عند ةستوى )-2.95إرتباط سالب بني النبض يف الراحة والسعة احليوية بلغ )
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 إستنتاج عام: -7-2

 27، 26يف اجلداول رقم ) ةرفولوجية ، الوظيفية والبدنية-ةن خالل ةصفوفات العالقات اإلرتباطية بني املؤشرات األنثر

( إستنتج الباحث تغري العالقة اإلرتباطية ةن ةؤشر ألخر فكانت هناك عالقات  13،14، 12، 11، 12، 29، 21،

( كما وجدت عالقات إرتباطية عكسية 21إرتباطية ةوجبة دالة وغري دالة وأحيانا عالقات ةوجبة تاةة بلغت الواحد )

( لإلجتاهني وذلك إلعطاء البحث أكثر ةصداقية ودقة يف عملية ةناقشة النتائج 2.21) سالبة دالة وغري دالة عند ةستوى

( بني الكتلة الشحمية النسبية والوزن عند العيب -2.19وقد توصل الباحث إىل أن أكرب إرتباط عكسي سالب دال بلغ )

والوزن وذلك عند املدافعني والعيب ( بني ةساحة اجلسم 2.91سنة ، أةا أكرب إرتباط ةوجب دال بلغ ) 11وسط امليدان 

سنة  17سنة ، كما إستنتج الباحث أن أكرب عدد ةن العالقات املوجبة كان عند العيب ةركز الدفاع  11وسط امليدان 

( عالقة 251سنة ب: ) 19( وأكرب عدد ةن العالقات العكسية السالبة كان عند العيب ةركز الدفاع 276): ب

( 43سنة ) 11عكسية ، أةا فيما خيص أكرب عدد ةن العالقات العكسية السالبة الدالة كان عند العيب وسط امليدان 

 ( عالقة ةوجبة دالة.69سنة ) 19العيب ةركز الدفاع لعالقة عكسية دالة ، وأكرب عدد ةن العالقات املوجبة الدالة كان 

وبصفة عاةة فقد كانت نتائج عينة البحث فيما خيص دراسة العالقات اإلرتباطية ضمن اإلطار العلمي وةا هو ةتعارف 

ل سواء عليه علميا وال يتعارض ةع احلقائق العلمية املعروفة إال بعض نتائج املؤشرات اليت يرجعها الباحث إىل عدة عواة

عدم إتباع ةنهجية علمية أثناء عملية اإلنتقاء والتوجيه سواء عند بدء املمارسة أو عند حتديد ةراكز الالعبني حسب 

ةتطلبات وواجبات كل ةركز لتحقيق الفعالية يف األداء ، كما يرجعها الباحث إىل ةشكل املتابعة والتقييم أثناء املوسم 

مية الدقيقة يف عملية التدريب الرياضي أو إىل نقص الوسائل واإلةكانيات اليت ميكن الرياضي وذلك لغياب املنهجية العل

 أن ترتقي رمستوى الالعب إىل األعلى.
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 عرض ومناقشة نتائج الدراسة المقارنة بين األعمار الزمنية ومراكز اللعب: -3

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة المقارنة بين مراكز اللعب: -3-7

 سنة حسب مراكز اللعب: 71عرض ومناقشة نتائج العبي  -3-7-7

سنة  17( الذي يتطرق إىل الدراسة املقارنة بني ةراكز اللعب )دفاع، وسط، هجوم( لالعيب 15ةن خالل اجلدول رقم )

 ةرفولوجية ، الوظيفية والبدنية نالحظ وجود فروقات دالة وغري دالة وذلك حسب ةتطلبات-اخلاصة باملؤشرات األنثرو

أن كل ةركز لعب يشرك ةعه بروفيل  (DUFOUR A.B ،1917) وواجبات كل ةركز حيث يقول ديفور

ةرفولوجي ةرتبط ةباشرة ةع دور وةهام الالعب يف امليدان وعموةا فقد كان الوزن غري دال بني ةراكز اللعب وبلغ أكرب 

( أةا الطول فكان هناك فرق دال بني املراكز وذلك لصاحل العيب ةركز 1.14±  69.16وزن لالعيب ةركز الدفاع )

، CAZORLA G) ( ويرى الباحث أن ةستوى العينة جيد ةقارنة ةع دراسة كازورال1.95±  174اهلجوم )

( أةا 5.5± 175.7( والطول )6.1± 72.1الذي وجد أن العيب القسم الثاين احملرتف يف فرنسا بلغ الوزن ) (2226

( ويرجع ذلك إىل متيز العيب ةركز الوسط يف 2.16 ±15.6حميط الصدر كان له فرق دال لصاحل العيب ةركز الوسط )

وكذلك يف السعة احليوية ةن خالل حجم الرئتني وذلك يؤثر ةباشرة على حميط الصدر  VO2maxالقدرة اهلوائية ويف 

ةنتخب أملانيا أن حميط عن العيب  (1996)حممد صبحي حسانني،  وتعترب نتيجة الباحث ضعيفة ةقارنة ةع ةا ذكره

( وةن جهة حميطات اجلسم فلم جيد الباحث فروق بني ةراكز اللعب يف حميط العضد، الساق، 97.4الصدر لديهم بلغ )

( وتكون هذه النتيجة ةقاربة 2.94± 53.12الساعد ولكن وجد فرق دال لصاحل العيب ةركز الوسط يف حميط الفخذ )

أةا فيما خيص مسك الثنايا  (1996)حممد صبحي حسانني،  ( عن56.3ي بلغ )ملنتخب أملانيا يف حميط الفخذ الذ

اجللدية عند النقاط التسعة احملددة تشرحييا وجد الباحث أن مسك الثنايا اجللدية عند العضد أةاةي وخلفي ، عند الصدر ، 

أعلى احلرقفي ليس هناك فرق دال بني املراكز يف حني يوجد فرق دال لصاحل املدافعني فيما خيص مسك الثنايا اجللدية عند 

م اللوح ، عند البطن ، عند الفخذ ، عند الساعد وذلك بإحتواء املدافعني أكرب مسك للثنايا اجللدية عند النقاط أسفل عظ

( 2.27± 6.41املذكورة وةن جهة عروض وإتساعات اجلسم كان هناك فرق دال بني املراكز لصاحل العيب ةركز اهلجوم )

مل توجد فروق دالة بني املراكز يف عرض احلوض ، عرض ( و 2.1± 6.62فيما خيص عرض املرفق وكذلك عرض الكعب )
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( 2.23± 1.12رسغ اليد وعرض الركبة ، كما مل يوجد فرق دال بني املراكز فيما خيص ةساحة اجلسم اليت بلغت )

املطلقة للمراكز وفيما خيص كتل اجلسم فلم توجد فروق دالة بني املراكز يف كتلة اجلسم العظمية املطلقة والنسبية ، العضلية 

والشحمية النسبية بينما وجد فرق دال بني املراكز لصاحل العيب ةركز اهلجوم يف الكتلة العضلية النسبية اليت بلغت 

( ويدعم 2.11± 7.72( ووجد فرق دال لصاحل العيب ةركز الدفاع يف الكتلة الشحمية املطلقة)±1.66 44.9)

أن الرجل البالغ يكون عنده نسبة  (OUSMANE SALL ،2225) الباحث نتائجه رما توصل إليه عصمان سال

( سنة 19-16( ويف دراسة حول العيب كرة القدم )%13-5أةا الرجل الرياضي يكون لديه ةن ) %22-15الدهن 

نة ( حيث وجد الباحث أن نسبة الدهن للعي%5.76( وكتلة الدهن بلغت )%1.27وجد أن نسبة الدهن بلغت )

لكل املراكز مما يفسر أن نتائج عينة البحث يف كتلة ونسبة الدهن ضمن حدود املعقول وبعيدا عن املخاطر  %11بلغت 

( 42.35املرضية والصحية كتأثري عاةل السمنة على األداء .كما أن أكرب جمموع للكتلة العظمية والعضلية املطلقتني بلغ )

 ( وهي نتيجة أقل ةن ةا حتصل عليه عصمان سال61.22ون بلغت )أةا كتلة اجلسم الكلية اخلالية ةن الده

(OUSMANE SALL ،2225) ( ويف نفس السياق أكد أن نسبة الدهن 65.67الذي حتصل على )كغ

وشدة  ختتلف بني األشخاص حسب العمر وأن الرياضي أقل يف الدهن ةقارنة ةع غري الرياضي ، كما تقل حسب حجم

( 2.32±  42.6التدريبات ، وفيما خيص ةؤشر بوندرال كان هناك فرق دال بني املراكز لصاحل العيب ةركز اهلجوم ) 

أن العيب الربازيل احملرتفني بلغ لديهم ةؤشر  (1996)حممد صبحي حسانني،  وهي تعترب نتيجة جيدة  ةقارنة ةع ةا ذكره

( ، وةن 43.6( وفيما خيص العيب اهلند ملركز اهلجوم بلغ املؤشر )42.1( أةا الالعبني الشباب بلغ )42.1بوندرال )

( ملكون 2.23±  2.51جهة ةكونات النمط اجلسمي كانت هناك فروق دالة بني املراكز لصاحل العيب ةركز اهلجوم )

( أةا ةكون السمنة كان له فرق دال لصاحل 2.44±  6.49النحافة أةا ةكون العضلية كان لصاحل كذلك ةركز اهلجوم )

 – 6.5 – 2.5ةركز الدفاع وذلك لتميزه يف الكتلة الشحمية املطلقة وعموةا فقد كان منط جسم العيب ةركز الدفاع )

( وذلك بالتقريب ألقرب نصف وحدة كما 2 – 6.5 – 2.5( أةا منط جسم العيب ةركز الوسط واهلجوم كذلك بلغ )2

يلدون حىت يتم الوصول إىل النمط اجملاور املوجود يف العينة وبصفة عاةة فإن النمط اجلسمي لعينة البحث ةن تطرق إليه ش

بأن  (1996)حممد صبحي حسانني،  سنة كان النمط العضلي املتوازن وهذه النتيجة ختالف ةا توصل إليه 17العيب 
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( وخيالف الباحث 2.2 – 4.1 – 2.3منطهم كذلك عضلي ةتوازن لكن بقيم أقل بلغت )العيب الربازيل الشباب كان 

أن النمط العام لالعيب كرة القدم هو النمط العضلي النحيف وأن النمط  (1995)حممد صبحي حسانني،  ةا ذكره

 ةن جهة أخرى فإن دراسة ةاتشادو( أفضل األمناط املالئمة لالعب كرة القدم و 2.5 – 5 – 2.5)

(MATSUDO U.K R ،1916) ( أةا 2.4 -4.3 -3.6أكد أن ةتوسط أمناط الشباب للربازيل بلغ )

 (.2.7-4.5 -3.1بلغ ةتوسط النمط لديهم ) (ALONSO R.F ،1916) ألونسو

فرق دال  VO2maxأةا ةن جهة القدرات والوظائف الفسيولوجية فقد كان للحد األقصى إلستهالك األكسجني 

( أن العيب CAZORLA G.  ،1991) ( وقد أكد كازورال2.31±  49لصاحل العيب ةركز وسط امليدان )

( وهذا 2.1±   64.1) 1991( ولفريق فرنسا 3.2±  61.1لديهم ) VO2maxالدرجة الثانية احملرتفة بفرنسا بلغ 

 61.1حتصل على ( MEDELLI.J  ،1911) أةا جون ةيديل (FERET J  ،1991حسب جون فريي)

( 2.13±  15.7( كان هلا فرق دال لصاحل العيب ةركز الوسط  )VMAةلل/كغ/د ، أةا السرعة القصوى اهلوائية )

كلم/سا هي   17.5أن السرعة القصوى اهلوائية تكون على األقل  (CAZORLA G ،2226) وقد أكد كازورال

إىل طبيعة  VMAو  VO2maxةهمة ملمارسة كرة القدم يف ةستوى جيد ويرجع تفوق العيب ةركز وسط امليدان يف 

يتطلب التحرك بإستمرار لألةام وللخلف وعلى اجلانبني مما يؤثر على اجلانب  الذيواجبات هذا املركز أثناء املنافسة 

أةا السعة احليوية املطلقة والنسبية وجد هلا فرق دال ،  البنائي والوظيفي لالعب والذي ينعكس إجيابيا على قدراته يف األداء

إىل متيز العيب وسط امليدان يف  ( على التوايل ويرجع ذلك2.27±  2.51( و)2.21±  4.55العيب وسط امليدان )

أن حجم السعة احليوية يعتمد على البناء  (2226)يوسف الزم كماش، صاحل بشري سعد،  حميط الصدر حيث يؤكد

 اجلسمي وخاصة للصدر وةن جهة الضغط الدةوي اإلنقباضي واإلنبساطي فلم توجد فروق دالة بني املراكز ةع وجود

إةتالكهم أقل ضغط دةوي ةقارنة ةع املدافعني واملهامجني ، أةا النبض القليب يف بتفوق ةلحوظ لالعيب وسط امليدان 

كفاءهتم  ( لتميزهم بأقل نبض قليب الذي ينعكس على1.15±  62.1الراحة كان له فرق دال لصاحل وسط امليدان )

ن/د ، كما  62.1 (OUSMANE SALL ،2225) عصمان سال ذكرهالقلبية وتعترب نتيجة الباحث توافق ةا 

( وذلك 2.29±  5.42كان له فرق دال لصاحل العيب ةركز وسط امليدان حبصوهلم على ) أن ةؤشر اإلسرتجاع لروفيه
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( 5إىل  1هذا املستوى ةن )لتميزهم بأقل قيمة ويعترب هذا املستوى جيد جيدا حسب درجات املؤشر اليت ينحصر فيها 

أن عملية اإلستفادة ةن نبضات القلب حلساب هذا املؤشر تتحقق إذا كان  (2221)إبراهيم رمحة وآخرون،  وبذلك يؤكد

إن صفة التحمل املؤشر جيدا واليت تعطي دليل قطعي على أن احلالة التدريبية للقلب ممتازة ، وةن جهة القدرات البدنية ف

( وذلك راجع إىل تأثري املركز وإنعكاسه على اجلانب 11.7±  1329وجد هلا فرق دال لصاحل العيب وسط امليدان )

الوظيفي الذي يعطي قدرة أكرب وإةداد كبري للرياضي على ةقاوةة التعب مما حيقق أفضل النتائج ةقارنة باملراكز األخرى 

( ويرجع الباحث تفوق املهامجني يف 2.22±  4.96ل لصاحل العيب ةركز اهلجوم )وفيما خيص السرعة وجد هلا فرق دا

السرعة إىل طبيعة واجبات هذا املركز الذي يعتمد على السرعة كعاةل للتفوق واإلبداع ةن خالل إعتماد املهاجم على 

 CAZORLA) ه كازورالةهارته وسرعته لتشتيت الدفاع وإحداث الفارق وتعترب نتيجة الباحث تقارب ةا حتصل علي

G ،2226)  ثا( ، أةا القوة اإلنفجارية لألطراف السفلية مل جيد  4.61سنة تبلغ ) 17- 16أن السرعة عند العيب

وةؤشر ، ةؤشر الركبة  الباحث فرق دال بني املراكز وفيما خيص املؤشرات املرفولوجية فلم توجد فروق دالة ملؤشر الذراع

( ويرجع الباحث ذلك إىل تفوق 2.64±  31.2احلوض بينما وجد فرق دال ملؤشر الفخذ لصاحل العيب وسط امليدان )

( 2.41±  49.7لالعيب ةركز وسط امليدان )  ومتيز العيب هذا املركز يف حميط الفخذ، أةا ةؤشر الصدر كان له فرق دال

الصدر ويف السعة احليوية ، أةا ةؤشر املرفق كان له فرق دال لصاحل العيب  وذلك راجع إىل تفوق العيب هذا املركز يف حميط

كان له فرق دال لصاحل العيب ةركز وسط امليدان   (PIGNET)( أةا ةؤشر بينيه 2.25±  3.75ةركز وسط امليدان )

كز الدفاع لديهم ( وهي أقل قيمة ةقارنة بباقي املراكز حيث أن العيب ةركز الوسط وةر 1.17±  11.6حبصوهلم على )

< ( بينما يرتاوح املستوى اجليد والقوي عندةا يكون 22) 22ةتوسط ألنه أصغر ةن  (pignet)ةؤشر الصالبة لبينيه 

( مما يؤكد أن هذا املؤشر 1.61±   22.9<( وبالنسبة لالعيب ةركز اهلجوم فقد بلغ املؤشر )12) 12أصغر ةن 

>( وفيما خيص ةؤشر احلوض فقد وجد فرق غري دال بني املراكز وأن قيمة 22بالنسبة للمهامجني ضعيف ألنه أكرب ةن )

>( بينما املستوى 11) 11( وبذلك يؤكد الباحث أن هذه العينة تتميز حبوض عريض ألنه أكرب ةن 19املؤشر بلغت )

 <(.16) 16( أةا احلوض الدقيق يكون أقل ةن 11إىل  16املتوسط يرتاوح ةن )
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:سنة 71الدراسة المقارنة بين مراكز اللعب )دفاع، وسط، هجوم( لالعبي  ( يوضح75الجدول رقم )  
 التباين بني اجملموعات التباين داخل اجملموعات Fاحملسوبة Fاجلدولية الداللة

   املتوسط احلسايب اإلحنراف املعياري
 املراكز ةد وس هج ةد وس هج

 الوزن 69,16 68,3 68,7 1,84 2,09 1,64 4,84 3,49 1,38 3,123 غري دال
 الطول 173,1 172 174 1,76 2,04 1,95 21,37 3,69 5,78 3,123 دال

 حميط الصدر  84,48 85,6 84,7 1,15 0,86 1,1 9,37 1,09 8,53 3,123 دال

 حميط العضد 25,88 26 25,9 1,16 0,91 0,92 0,12 1,01 0,11 3,123 غري دال

 حميط الفخذ 52,96 53,8 53,6 0,78 0,94 0,82 5,05 0,72 6,93 3,123 دال
 حميط الساق 34,44 34,2 34,2 0,86 0,95 1,04 0,48 0,91 0,52 3,123 غري دال
 حميط الساعد 23,2 23,5 23,8 0,95 0,96 0,83 1,96 0,84 2,32 3,123 غري دال
 عرض احلوض 32,92 33 33,3 0,86 0,95 1,17 0,89 1,01 0,88 3,123 غري دال

 عرض املرفق 6,4 6,47 6,48 0,12 0,09 0,07 0,04 0,01 4,34 3,123 دال 
 عرض رسغ اليد   5,3 5,29 5,3 0,07 0,08 0,09 0,009 0,007 0,12 3,123 غري دال

 عرض الركبة 8,59 8,58 8,47 0,1 0,09 0,64 0,11 0,14 0,78 3,123 غري دال

 عرض الكعب 6,57 6,53 6,62 0,12 0,1 0,1 0,04 0,01 3,77 3,123 دال

 العضد أةاةي 3,33 3,27 3,3 0,11 0,1 0,07 0,02 0,009 2,56 3,123 غري دال
 العضد خلفي 5,3 5,3 5,25 0,1 0,09 0,1 0,01 0,009 1,79 3,123 غري دال

 أسفل اللوح 8,56 8,46 8,53 0,1 0,1 0,09 0,06 0,01 5,64 3,123 دال
 عند الصدر 6,31 6,28 6,28 0,13 0,09 0,09 0,08 0,01 0,69 3,123 غري دال

 عند البطن 10,32 10,2 10,3 0,17 0,12 0,12 0,08 0,02 4,1 3,123 دال
 عند الفخذ 8,46 8,34 8,33 0,16 0,11 0,1 0,12 0,01 7,48 3,123 دال
 عند الساق 5,36 5,27 5,36 0,12 0,09 0,09 0,06 0,01 5,84 3,123 دال
 عند الساعد 3,64 3,56 3,52 0,15 0,09 0,1 0,1 0,01 7,54 3,123 دال

 أعلى احلرقفي 7,59 7,52 7,58 0,13 0,13 0,11 0,03 0,01 1,93 3,123 غري دال
 ةساحة اجلسم 1,82 1,8 1,82 0,03 0,03 0,03 0,002 0,001 2,45 3,123 غري دال
 ةطلقةك عظمية  9,39 9,35 9,45 0,26 0,25 0,53 0,07 0,14 0,52 3,123 غري دال
 ك عظمية نسبية 13,58 13,7 13,8 0,37 0,44 0,69 0,2 0,27 0,75 3,123 غري دال
 ك عضلية ةطلقة 30,2 30,6 30,9 1,18 1,19 1,04 2,73 1,31 2,07 3,123 غري دال

 ك عضلية نسبية 43,68 44,8 44,9 1,59 1,6 1,66 11,92 2,63 4,53 3,123 دال
 ك شحمية ةطلقة 7,72 7,57 7,68 0,18 0,18 0,13 0,15 0,02 5,54 3,123 دال

 ك شحمية نسبية 11,17 11,1 11,2 0,17 0,15 0,12 0,06 0,02 2,59 3,123 غري دال
 ةؤشر بوندرال 42,22 42,2 42,6 0,37 0,4 0,32 1,01 0,13 7,42 3,123 دال
 ةكون النحافة 2,33 2,32 2,58 0,27 0,29 0,23 0,54 0,07 7,42 3,123 دال
 ةكون العضلية 6,3 6,17 6,49 0,38 0,25 0,44 0,64 0,13 4,72 3,123 دال
 ةكون السمنة 1,72 1,71 1,71 0,01 0,009 0,008 0,0003 0,0001 3,17 3,123 دال
  vo2max 47,72 49 48,6 0,3 0,31 0,3 9,93 0,09 103,69 3,123 دال
  vma 15,16 15,7 15,6 0,13 0,13 0,13 1,92 0,01 103,69 3,123 دال
 CVاملطلقة  4,39 4,55 4,5 0,12 0,08 0,12 0,17 0,01 13,31 3,123 دال
 CVالنسبية     2,4 2,51 2,46 0,05 0,07 0,08 0,07 0,005 14,72 3,123 دال

 T A SYST 117,9 116 117 2,83 2,04 1,64 13,29 4,96 2,67 3,123 غري دال
 T A DIAS 67 65,5 66,9 3,69 2,45 1,63 17,32 7,44 2,32 3,123 غري دال

 pulse 63 60,8 62,2 1,25 1,15 0,77 31,21 1,17 26,57 3,123 دال
  ruffier 5,79 5,42 5,64 0,24 0,29 0,18 0,89 0,06 14,63 3,123 دال
 التحمل  1285 1309 1297 14,2 11,7 13,3 3481 171,41 20,3 3,123 دال
 السرعة  5,01 5 4,96 0,02 0,02 0,02 0,01 0,0006 25,85 3,123 دال

 القوة  2,14 2,12 2,13 0,09 0,06 0,06 0,002 0,005 0,43 3,123 غرب دال
 I cuisse 30,57 31,2 30,7 0,58 0,64 0,43 2,84 0,31 8,9 3,123 دال

 I bras 14,94 15,1 14,8 0,7 0,5 0,6 0,31 0,36 0,86 3,123 غرب دال
 I thorax 48,76 49,7 48,6 0,61 0,48 0,94 7,96 0,5 15,76 3,123 دال

 I genout 4,96 4,97 4,85 0,06 0,06 0,35 0,1 0,04 2,34 3,123 غرب دال
 I coude 3,69 3,75 3,72 0,07 0,05 0,04 0,01 0,003 5,19 3,123 دال

 I bassin 19 19,1 19,1 0,43 0,65 0,61 0,11 0,33 0,35 3,123 غرب دال
 I pignet 19,6 18,6 20,9 2,04 1,87 1,61 33,76 3,42 9,84 3,123 دال
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 سنة حسب مراكز اللعب: 71عرض ومناقشة نتائج العبي  -2-7-3

ةرفولوجية ، الوظيفية –سنة يف املؤشرات األنثرو  11( الدراسة املقارنة بني ةراكز اللعب لالعيب 16ميثل اجلدول رقم )

والطول وحميط الصدر مل يوجد هلم فرق دال بني املراكز حيث بلغ الوزن والطول على  والبدنية حيث يتبني لنا أن الوزن

 (1996)حممد صبحي حسانني،  ( وتعترب نتائج الباحث ةقاربة ملا ذكره1.73± 174( )2.74±  72.1التوايل )

( كما كان 97.4( أةا حميط الصدر فبلغ )175.2الطول )( أةا 72.3على أن العيب ةنتخب أملانيا بلغ الوزن لديهم )

( على 1.14±  54.1( و)2.95±  26.7حميط العضد والفخذ دال بني املراكز لصاحل العيب ةركز وسط امليدان )

( ولكن حميط الساق والسعة احليويةمل 56.3( وحميط الفخذ )32.1التوايل حيث بلغ حميط العضد عند ةنتخب أملانيا )

( علما بأن العيب ةنتخب 1.21±  34.1ك فرق دال بني املراكز ةع تفوق ةلحوظ لالعيب ةركز وسط امليدان )جيد هنا

( حمليط الساعد وهي نتائج بعيدة وتفوق ةا حتصل عليه الباحث ويرجع 21.4( حمليط الساق و)31.2أملانيا سجلوا )

روبية والتدريب العلمي الصحيح ، وفيما خيص عروض الباحث ذلك إىل اإلنتقاء العلمي الصحيح املتبع عند الدول األو 

( كما كان فرق 2.19±  33.7اجلسم فكان هناك فرق دال بني املراكز لصاحل العيب ةركز اهلجوم يف عرض احلوض )

( يف حني مل توجد فروق دالة لعرض املرفق ، عرض رسغ اليد 2.29±  1.61دال كذلك لصاحلهم يف عرض الركبة )

ةا ةن جهة مسك الثنايا اجللدية فلم جيد الباحث فرق دال عند مسك الثنايا اجللدية للعضد أةاةي ، وعرض الكعب ، أ

عند أسفل عظم اللوح ، عند الصدر ، البطن وأعلى العظم احلرقفي ، كما وجد فرق دال عند مسك الثنايا اجللدية للعضد 

( ةع أن مسك الثنايا اجللدية عند الفخذ 2.29 ± 5.36خلفي لصاحل العيب ةركز الدفاع حبصوهلم على أكرب قيمة )

والساق والساعد كان له فرق دال لصاحل العيب ةركز الدفاع لتميزهم بأكرب قيمة ومل جيد الباحث كذلك فرق دال يف 

ةساحة اجلسم ، أةا ةن جهة كتل اجلسم املطلقة والنسبية فلم جيد الباحث فرق دال بني املراكز حيث بلغت الكتلة 

( كذلك %11.2( للمدافعني والكتلة الشحمية النسبية بلغت أعلى ةعدالهتا )7.19ة املطلقة أعلى ةعدالهتا )الشحمي

)حممد صبحي  وهذا حسب %14.5إىل  7.9للمدافعني وتعترب هذه النتيجة ضمن حدود املعقول ألهنا ترتاوح ةا بني 

أكد  (SZCENZNY.S ،1913) كما أن سيزين  (BUSKIRK ،1974) عن بسكريك (1996حسانني، 

)أبو العال أمحد عبد الفتاح، حممد صبحي  سنة ، كما أن 11يف عمر  %13.5أن نسبة الدهن يف اجلسم تكون 
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وتعترب نتيجة الباحث ةوافقة لنتائج كازورال  %12تكون أكدا أن نسبة الدهن عند الرياضيني  (1997حسانني، 

(CAZORLA G ،1991( حيث وجد نسبة الدهن للدرجة احملرتفة الثانية بفرنسا )أةا فيما 2.4±   11.7 )

 ( للمهامجني وهي تعترب بعيدة جدا عن ةا ذكره هيتنجر32.6خيص الكتلة العضلية فقد بلغت أكرب ةعدالهتا )

(HETTINGER T ،1919)  سنة إىل حوايل  11أن الكتلة العضلية تكرب حسب العمر لتصل يف عمر

( للمدافعني وهي تعترب ةقاربة ملا توصل %45.6كلغ( أةا الكتلة العضلية النسبية فبلغت كذلك أكرب ةعدل هلا )44.2)

أن الكتلة العضلية النسبية يلزم أن تكون  (FORBES G.B , LEWIS A.M  ،1965) إليه فوربس ولويس

( بلغت أكرب ةعدل هلا عند masse maigreوعموةا فإن الكتلة اخلالية ةن الدهون ) %54.4إىل  %41.2ةن 

الذي  (OUSMANE SALL ،2225) كغ ويوافق الباحث ةا توصل إليه عصمان سال  62.91املدافعني 

كغ لذلك يؤكد الباحث أن ةستوى هذه العينة جيد ، يف حني وجد فرق دال ملؤشر   65.67حتصل على كتلة قدرها 

( 42.2( عند العيب اهلجوم يف اهلند وبلغ )43.6( وقد بلغ )2.34±  42.2بوندرال لصاحل العيب ةركز اهلجوم فبلغ )

)حممد صبحي حسانني،  عيب جنوب أسرتاليا وهذا حسب ةا ذكره( لال42.2( لالعيب كوبا و)42.2لالعيب نيجرييا و)

 6.21وفيما خيص ةكونات النمط اجلسمي فقد وجد فرق دال لصاحل العيب ةركز اهلجوم يف ةكون العضلية ) (1996

جيد الباحث فرق دال بني املراكز يف  ( ويرجع الباحث ذلك إىل متيز املهامجني يف الكتلة العضلية املطلقة ومل±2.32 

( وهو منط عضلي ةتوازن 2 -6 -2ةكون النحافة والسمنة وبالتقريب ألقرب نصف وحدة كان ةتوسط النمط عموةا  )

أن النمط العام لالعب كرة القدم هو العضلي النحيف  (1995)حممد صبحي حسانني،  وهذا جاء على عكس ةا ذكره

ولكن يوافقه الباحث عندةا يقول أن اهلواة أمناطهم )عضلي حنيف( أةا احملرتفني أمناطهم عضلية ةع توازن يف السمنة 

( وهذا ةا توصل إليه الباحث حيث تراوحت قيم ةكون 2.5 -2والنحافة يف حدود الدرجتني أو الدرجتني والنصف )

 ( على التوايل بالتقريب ألقرب نصف وحدة.2.5 -2لسمنة والنحافة درجتني ودرجتني والنصف )ا

VMA (15.1  ±2.14 )( و49.2  ±2.33) VO2maxأةا ةن جهة الوظائف الفسيولوجية فبلغ أكرب ةعدل 

العيب وسط امليدان على لصاحل العيب ةركز وسط امليدان ةع وجود فرق دال ةقارنة ةع املدافعني واملهامجني ويفسر تفوق 

أقراهنم ةن خالل طبيعة واجبات هذا املركز الذي يتطلب التحرك بإستمرار لذلك يؤكد الباحث نتائجه رما توصل إليه 
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الذي أوصى بأمهية التدريب اخلاص بكل ةركز لوحده  (EBOUMOUA DANIEL ،2224) دانيال إيبوةوا

ال بني العيب وسط امليدان واملدافعني واملهامجني فيما خيص التحركات على امللعب لصاحل األول ، كما ألنه وجد فرق د

خيتلف بإختالف ةراكز اللعب حيث  VO2maxأن ةستوى  (2226)يوسف الزم كماش، صاحل بشري سعد،  أكد

أثبتت الدراسات أن العيب الوسط يتميزون بأعلى ةستوى للقدرة اهلوائية ةقارنة بباقي املراكز ولكن يبقى ةستوى 

VO2max  قليل ةقارنة ةع نتائج أسرتاند وروداهل (ASTRAND ,RODAHL ،1994)  الذي وجد

VO2max ل/ د( وةن جهة أخرى يشري 5 -4ةلل/ كغ/ د( أو ) 72 -62يب كرة القدم يرتاوح ةا بني )عند الع 

عند العيب كرة القدم ذوي املستوى  VO2maxأن ةستوى  (1994)أبو العال أمحد عبد الفتاح، إبراهيم شعالن، 

 63.2بلغ ) VO2max( أن ةستوى FAINA ،1911ةلل/ كغ/ د( كما أكد فاينا ) 72 -55العايل حوايل )

( وأن املستوى األقل الواجب 3.2±  61.1( بلغ )CAZORLA G ،1991ةلل/ كغ/ د( أةا حسب كازورال) 

كلم/ سا( ولكن نتائج الباحث بلغت أكرب ةعدل هلا   17.5أن ميتلكه العب كرة القدم يف السرعة اهلوائية القصوى هو )

قليلة جدا ةقارنة بالنتائج اليت  VMAو VO2maxوسط امليدان مما تعترب نتائج  ( لالعيب2.14±  15.1يف )

ل(  4.55إعتمد عليها الباحث يف ةقارنته كما وجد الباحث فرق دال يف السعة احليوية لصاحل ةركز وسط امليدان )

وتقل نتائج الباحث عن ةا ل(  4.42وتعترب هذه النتيجة قليلة ألن اإلنسان غري الرياضي له سعة حيوية نظرية تقدر )

)رافع  لرت ويشري 7-6ل وأحيانا  5أن العيب كرة القدم يتمتعون بسعة حيوية تساوي  (1915)عمر شكري عمر،  ذكره

أن السعة احليوية تتأثر بعدة عواةل ةنها النشاط البدين وهذا ةا يفسر تفوق العيب ةركز  (2229صاحل فتحي وآخرون، 

الوسط يف السعة احليوية ةقارنة بباقي املراكز حيث أن نشاط وحركات العيب هذا املركز تفوق أقراهنم يف املراكز األخرى 

قيم الضغط الدةوي اإلنقباضي مل يوجد هلا فرق دال األةر الذي يفسر التفاوت امللحوظ يف قيم السعة احليوية ، كما أن 

ةلل/ز( ةع وجود فرق دال لصاحل العيب وسط امليدان يف الضغط  111بني املراكز وبلغ أكرب ةعدل له عند املدافعني )

ةلل/ز( 61/ 111أكرب ةعدل للضغط الدةوي بلغ )بلغ ةلل/ز( وذلك حبصوهلم على أقل قيمة و  66.7) اإلنبساطي

)يوسف الزم كماش، صاحل  ةلل/ز( حسب12/ 122عن ضغط اإلنسان غري الرياضي الذي يرتاوح ضغطه )وهي تقل 

أن  (1994)أبو العال أمحد عبد الفتاح، إبراهيم شعالن،  كما يؤكد الباحث نتائجه رما ذكره  (2226بشري سعد، 
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ةلل/ ز( وبالتايل فإن ضغط الدم للعينة جيد ألنه  72/ 122الدةوي لالعيب الدوري اإلجنليزي حوايل ) ةتوسط الضغط

أقل ةن اإلنسان غري الرياضي مما يدل على كفاءة عمل القلب والدورة الدةوية ، كما حتصل الباحث على فرق دال لصاحل 

اإلسرتجاع لروفيه على التوايل حبصوهلم على أقل القيم اليت تدل العيب ةركز وسط امليدان يف النبض القليب يف الراحة وملؤشر 

على الكفاءة العالية لعمل القلب واإلسرتجاع للتخلص ةن التعب وإعادة اإلستشفاء بسرعة وهذا العاةل الذي يضمن 

 الفعالية واألداء اجليد أثناء التدريب أو املنافسة.

يف القدرة على التحمل لصاحل العيب وسط امليدان ةقارنة بباقي املراكز  وفيما خيص القدرات البدنية فقد وجد فرق دال -

ويدعم الباحث تفوق العيب الوسط على املدافعني واملهامجني يف قدرة التحمل ألهنم األكثر نشاطا وحترك دائم خالل 

)أبو العال أمحد عبد الفتاح، إبراهيم  املنافسة مما ينعكس تلقائيا على أدائهم اجليد يف ةنافسات التحمل حيث ذكر

( أن العيب ةركز الوسط يقطعون أكرب ةسافة REILLY,THOMASعن توةاس ، رايلي ) (1994شعالن، 

ثا( وتبقى نتائج الباحث قليلة  4.97خالل املنافسة، كما أن السرعة كان هلا فرق دال لصاحل العيب ةركز اهلجوم )

سنة  11-17أن السرعة بلغت عند العيب  (CAZORLA G ،2226) ةا توصل إليه كازورال وضعيفة ةقارنة ةع

ثا( ومل جيد الباحث فرق دال للقوة اإلنفجارية  3.95ةرتا يف أقل ةن ) 32ثا( والذي أوصى جبري ةسافة  4.49)

 كل املراكز خالل األداء بنفس األمهية والفعالية.  لألطراف السفلية بني املراكز بإعتبار أن القوة حتتاجها

وةن جهة املؤشرات املرفولوجية فلم جيد الباحث فرق دال بني املراكز يف ةؤشر الصدر ، ةؤشر املرفق ، ةؤشر بينيه 

(pignet) ( كما وجد فرق 2.79±  31.5للصالبة ووجد فرق دال ملؤشر الفخذ لصاحل العيب ةركز وسط امليدان )

( أةا ةؤشر الركبة كان له فرق دال صاحل العيب ةركز 2.47±  15.3دال ملؤشر الذراع لصاحل املدافعني ووسط امليدان )

ني ةؤشر احلوض كان له فرق دال لصاحل املدافعني ة يف حب( وذلك لتميز املهامجني يف عرض الرك2.26±  4.91اهلجوم )

( ويفسر الباحث نتائج العينة فيما خيص عرض احلوض أن مجيع أفراد العينة 2.71±  19حبصوهلم على أقل قيمة بلغت )

>( ، أةا ةن جهة ةؤشر بينيه 11) 11)دفاع ، وسط، هجوم( يتميزون حبوض عريض ألن نتائجهم أكرب ةن 

(pignet) 12وأكرب ةن  22العينة هلا ةستوى ةتوسط ألن قيمها كانت أقل ةن  فقد كانت . 
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سنة: 71( يوضح الدراسة المقارنة بين مراكز اللعب )دفاع، وسط، هجوم( لالعبي 76الجدول رقم )  
 التباين بني اجملموعات التباين داخل اجملموعات Fاحملسوبة Fاجلدولية الداللة

   احلسايباملتوسط  اإلحنراف املعياري
 املراكز ةد وس هج ةد وس هج

 الوزن 70,8 70,6 70,5 2,74 2,66 2,36 0,49 6,73 0,07 3,123 غري دال
 الطول 174 174 174 1,73 2,27 1,81 0,37 3,82 0,09 3,123 غري دال
 حميط الصدر  85,7 85,5 85,3 1,35 1,22 1,1 0,52 1,52 0,34 3,123 غري دال

 حميط العضد 26,7 26,7 26 0,8 0,95 1,1 3,52 0,92 3,81 3,123 دال
 حميط الفخذ 53,9 54,8 54,2 0,95 1,14 0,92 5,45 1,02 5,45 3,123 دال

 حميط الساق 34,5 34,8 34,3 1,15 1,01 0,84 1,97 1,02 1,91 3,123 غري دال
 حميط الساعد 24 24 24,1 1 1,21 0,82 0,16 1,05 0,15 3,123 غري دال

 عرض احلوض 33 33,2 33,7 1,2 0,77 0,89 3,9 0,95 4,09 3,123 دال 
 عرض املرفق 6,45 6,51 6,5 0,14 0,09 0,11 0,02 0,01 1,67 3,123 غري دال
 عرض رسغ اليد   5,35 5,38 5,37 0,11 0,12 0,09 0,008 0,01 0,67 3,123 غري دال

 عرض الركبة 8,58 8,66 8,68 0,13 0,1 0,09 0,06 0,01 5,34 3,123 دال
 عرض الكعب 6,63 6,66 6,65 0,11 0,11 0,09 0,006 0,01 0,55 3,123 غري دال
 العضد أةاةي 3,33 3,34 3,32 0,1 0,1 0,13 0,003 0,01 0,29 3,123 غري دال

 العضد خلفي 5,36 5,32 5,28 0,09 0,1 0,09 0,04 0,009 4,04 3,123 دال
 أسفل اللوح 8,62 8,57 8,57 0,11 0,09 0,09 0,01 0,01 1,82 3,123 غري دال
 عند الصدر 6,35 6,35 6,35 0,1 0,11 0,08 0,0001 0,01 0,01 3,123 غري دال
 عند البطن 10,4 10,3 10,3 0,14 0,11 0,12 0,02 0,01 1,41 3,123 غري دال

 عند الفخذ 8,57 8,48 8,39 0,08 0,12 0,13 0,21 0,01 15,81 3,123 دال
 عند الساق 5,44 5,36 5,38 0,11 0,1 0,01 0,03 0,01 3,37 3,123 دال
 عند الساعد 3,71 3,6 3,57 0,09 0,1 0,12 0,13 0,01 11,56 3,123 دال

 أعلى احلرقفي 7,64 7,61 7,62 0,11 0,11 0,08 0,006 0,01 0,58 3,123 غري دال
 ةساحة اجلسم 1,85 1,85 1,85 0,04 0,04 0,03 1,11 0,001 0,006 3,123 غري دال
 ك عظمية ةطلقة 9,53 9,68 9,67 0,31 0,3 0,26 0,18 0,08 2,09 3,123 غري دال
 ك عظمية نسبية 13,5 13,7 13,7 0,4 0,34 0,51 0,53 0,18 2,91 3,123 غري دال
 ك عضلية ةطلقة 31,5 32 32,6 1,17 1,42 1,55 1,99 1,94 1,02 3,123 غري دال
 ك عضلية نسبية 44,6 45,5 44,7 1,58 1,21 2,1 6,12 2,97 2,18 3,123 غري دال
 ك شحمية ةطلقة 7,89 7,82 7,8 0,21 0,19 0,19 0,05 0,04 1,41 3,123 غري دال
 ك شحمية نسبية 11,2 11,1 11,1 0,18 0,16 0,18 0,05 0,03 1,77 3,123 غري دال

 ةؤشر بوندرال 42,1 42,1 42,2 0,3 0,27 0,34 0,08 0,09 0,86 3,123 دال
 ةكون النحافة 2,22 2,26 2,31 0,22 0,19 0,25 0,04 0,05 0,86 3,123 غري دال

 ةكون العضلية 6,2 6,06 6,28 0,26 0,2 0,32 0,33 0,07 4,57 3,123 دال
 ةكون السمنة 1,72 1,72 1,72 0,01 0,01 0,01 0,0003 0,0001 2,95 3,123 غري دال

  vo2max 47,7 49,2 48,7 0,65 0,33 0,37 14,62 0,22 64,62 3,123 دال
  vma 15,1 15,8 15,6 0,28 0,14 0,16 2,83 0,04 64,62 3,123 دال
 CVاملطلقة  4,44 4,55 4,47 0,14 0,15 0,12 0,08 0,02 4,01 3,123 دال

 CVالنسبية     2,4 2,46 2,42 0,07 0,11 0,08 0,02 0,08 3,1 3,123 غري دال
 T A SYST 118 117 117 2,25 3,46 1,3 6,76 6,26 1,07 3,123 غري دال

 T A DIAST 68,2 66,7 6636 1,61 2,75 1,95 24,52 4,67 5,24 3,123 دال
 pulse 62,5 59,2 61,5 1,29 2,95 1,19 72,52 3,94 18,39 3,123 دال
  ruffier 5,84 5,53 5,62 0,2 0,28 0,16 0,62 0,04 12,96 3,123 دال
 التحمل  1262 1317 1300 24 12,3 13,7 19715 305,08 64,62 3,123 دال
 السرعة  5,01 5 4,97 0,02 0,03 0,02 0,01 0,006 16,93 3,123 دال

 القوة  2,12 2,11 2,13 0,09 0,07 0,06 0,001 0,06 0,16 3,123 غرب دال
 I cuisse 31 31,5 31,2 0,48 0,79 0,38 1,77 0,33 5,23 3,123 دال
 I bras 15,3 15,3 14,9 0,47 0,5 0,61 1,26 0,28 4,38 3,123 دال

 I thorax 49,2 49,1 49 0,77 0,93 0,46 0,35 0,56 0,62 3,123 غري دال
 I genout 4,93 4,97 4,98 0,05 0,06 0,06 0,01 0,03 5,01 3,123 دال

 I coude 3,71 3,74 3,73 0,09 0,04 0,06 0,006 0,004 1,36 3,123 غري دال

 I bassin 19 19,1 19,4 0,71 0,53 0,41 1,12 0,32 3,48 3,123 دال
 I pignet 17,6 17,9 18,4 2,44 1,8 1,44 4,05 3,77 1,07 3,123 غري دال

 سنة حسب مراكز اللعب: 71عرض ومناقشة نتائج العبي  -3-7-3

ةرفولوجية ،  -سنة للمؤشرات األنثرو 19( الذي يدرس املقارنة بني ةراكز اللعب لالعيب 17ةن خالل اجلدول رقم )

الوظيفية والبدنية جند أن الوزن والطول وحميط الصدر مل يوجد هلا فرق دال بني ةراكز اللعب حيث بلغ الوزن والطول أكرب 

( حيث بلغ الطول عند العيب كرة القدم يف الدراسة اليت قام هبا سم 176كغ( ، )  72.1ةعدالهتما على التوايل )
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)حممد صبحي  ( ، أةا حسب71.44سم( والوزن ) 112) (OUSMANE SALL ،2225) عصمان سال

سم( والوزن 174.3سم( أةا الالعبني الشباب )173ذكر أن احملرتفون يف الربازيل ةتوسط طوهلم ) (1995حسانني، 

سم( للمدافعني 16.3أةا حميط الصدر بلغ أكرب قيمة له ) ، كغ( وهي تعترب نتائج تقارب نتائج الباحث72.9لديهم )

حث ضعيفة ةقارنة رمنتخب أملانيا ويرجع ( وبذلك فإن نتيجة البا97.4يف حني أن ةتوسط العيب ةنتخب أملانيا هو )

الباحث ذلك إىل إختالف ةستوى اللعب واملنافسة ، كما ختتلف طرق وأدوات التدريب وفيما خيص حميطات اجلسم فلم 

جيد الباحث فرق دال بني املراكز يف حميط الساق ، بينما وجد فرق دال يف حميط العضد لصاحل العيب وسط امليدان 

( أةا حميط الساعد كان له 1.34±55.7كذلك فرق دال لالعيب وسط امليدان يف حميط الفخذ )( و ±2.15 26.1)

)حممد صبحي حسانني،  ( وتعترب مجيع هذه النتائج ضعيفة عن ةا ذكره2.11±24.6فرق دال لصاحل املهامجني )

سم( ، حميط الساق 56.3سم( ، حميط الفخذ )32.1ملنتخب أملانيا حيث أورد أن حميط العضد بلغ ) (1996

سم( وةن جهة عروض اجلسم فلم توجد فروق دالة بني ةراكز اللعب ةا عدا عرض 21.4سم( وحميط الساعد )13.2)

ايا اجللدية فلم يوجد فرق دال بني ( أةا فيما خيص مسك الثن2.41±34احلوض الذي وجد له فرق دال لصاحل املهامجني )

املراكز يف مسك الثنايا اجللدية عند النقاط التالية: العضد أةاةي ، عند الصدر ، عند البطن ، عند الساق وأعلى العظم 

احلرقفي بينما وجد فرق دال لسمك الثنايا اجللدية عند العضد خلفي لصاحل املدافعني وعند أسفل عظم اللوح لصاحل 

ط امليدان وعند الفخذ لصاحل املدافعني وعند الساعد لصاحل املدافعني يف حني جند أن ةساحة اجلسم مل جيد هلا العيب وس

( وةن جهة كتل اجلسم املطلقة والنسبية فقد وجد فرق دال 2م 1.17الباحث فرق دال بني املراكز وبلغت أكرب قيمة هلا )

( ومل توجد فروق دالة يف الكتلة العضلية والعظمية املطلقة والنسبية %11.2لصاحل املدافعني يف الكتلة الشحمية النسبية )

ذكر  (1994)أبو العال أمحد عبد الفتاح، إبراهيم شعالن،  وتعترب نسبة الدهن يف اجلسم لعينة البحث ضمن املعقول ألن

، WILMORE,COSTILE، كوستيل ) ( وهذا عن ويلمور%11-29أن نسبة الدهن ترتاوح ةا بني )

أن النسبة العاةة لدهون اجلسم عند  (1997)أبو العال أمحد عبد الفتاح، حممد صبحي حسانني،  ( ويؤكد1917

( أن نسبة الدهن لالعيب الدرجة الثانية CAZORLA G ،1991( كما أكد كازورال )%12الرياضيني هي )

كغ( وهي تقارب ةا   63.97( أةا فيما خيص الكتلة اخلالية ةن الدهن بلغت لدى العينة حوايل )%11.7بفرنسا بلغ )
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كغ( أةا نسبة الكتلة العضلية   65.67الذي وجد ) (OUSMANE SALL ،2225) توصل إليه عصمان سال

 , FORBES G.B) تعترب قليلة ةن خالل ةا توصل إليه فوربس ، لويس  %45.1بلغت أعلى ةعدالهتا حوايل 

LEWIS A.M  ،1965)  وتعارض نتيجة  %54.4 -41.2الذي أكد أن نسبة الكتلة العضلية تكون ةن

سنة  11أن الكتلة العضلية تبلغ يف سن  (HETTINGER T ،1919) الباحث ةا ذكره وتوصل إليه هتينجر

كغ( أةا ةؤشر بوندرال وجد له فرق دال لصاحل   33كغ( ولكن الباحث توصل إىل أكرب كتلة عضلية بلغت )  44.2)

( 42.1أن املؤشر بلغ ) (1995)حممد صبحي حسانني،  ( وتوافق نتيجة الباحث ةا توصل إليه42.3املدافعني )

( وةن جهة ةكونات النمط اجلسمي فلم يوجد فرق دال بني املراكز 42.1للمحرتفني ، أةا العيب الربازيل الشباب بلغ )

ملكون السمنة بينما وجد فرق دال يف ةكون النحافة لصاحل املدافعني وفرق دال يف ةكون العضلية لصاحل املدافعني 

( بالتقريب ألقرب نصف وحدة وهو منط عضلي 2 -6.5 -2ن ةتوسط النمط للعينة بلغ )واملهامجني وبصفة عاةة فإ

( حيث ذكر أن SODHi,SIDHU  ،1914) ةتوازن ويعارض الباحث يف نتائجه ةا توصل إليه سوداهي ، سيده

( وذكر كذلك أن 1.7 -6.3 -2.3( يف حني وجد الباحث )2.3 -3.7 -3.3ةتوسط منط العيب اهلجوم هو )

( أةا العيب 1.7 -6.3 -2.4( يف حني حتصل الباحث على )2.4 -4 -3.4يب الدفاع ةتوسط منطهم هو )الع

( وهي كلها نتائج ختالف ةا حتصل عليه 1.7 -6 -2.2( وقد وجد الباحث )2.4 -3.4 -3.5الوسط بلغ )

أن نتائج إختبارات اللياقة  (1995صبحي حسانني،  )حممد الباحث حيث طغى على العينة املكون العضلي حيث يدعم

 البدنية ترتبط إجيابيا ةع النمط العضلي والذي ينعكس كذلك إجيابيا ةع الفعالية يف األداء.

والسرعة  VO2maxوةن جهة أخرى فإن القدرات والوظائف الفسيولوجية كاحلد األقصى إلستهالك األكسجني  -

كلم/ سا   15.1ةلل/كغ/ د و 49.2فرق دال بني ةراكز اللعب لصاحل العيب وسط امليدان القصوى اهلوائية كان هلما 

على التوايل ويعود هذا التفوق الواضح لالعيب وسط امليدان إىل حتركهم الدائم أثناء املنافسة ولكن تبقى نتائج الباحث 

 FERET) غ/د وجون فرييةلل/ ك 61.1( الذي وجد MEDLI ،1911ضعيفة ةقارنة ةع ةا توصل إليه ةيديل)

J ،1991( توصل لفريق فرنسا لعام )بطل العامل بلغ عنده 1991 )VO2max (64.1  ±2.1 وبذلك فإن  )

والذي يرجعه الباحث إىل عدة أسباب ةنها إختالف  VO2maxنتيجة الباحث بعيدة كل البعد عن املستوى العايل يف 
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فهي كذلك قليلة ةقارنة ةع ةا  VMAةستوى اللعب واملنافسة ، إختالف اإلةكانات والظروف ، املتابعة والتقييم أةا 

تقارب  VMAحيث أكد أنه على األقل أن الالعب ميتلك  (CAZORLA G ،2226) أوصى به كازورال

( ألن لديهم أكرب إستهالك 4.72يب وسط امليدان يف السعة احليوية )كلم/ سا ، كما وجد فرق دال لصاحل الع  17.5

والتهوية الرؤية  VO2maxلألكسجني مما يؤثر على السعة احليوية وعلى التهوية الرئوية ألنه توجد عالقة دقيقة بني 

أةا ضغط الدم اإلنقباضي مل جيد الباحث فرق دال بني  (H .MONOD ،1994) وهذا حسب ةونود ، فلوندروا

 66.2املراكز يف حني وجد فرق دال يف الضغط الدةوي اإلنبساطي لصاحل العيب اهلجوم حبصوهلم على أقل ضغط بلغ )

وسط ةلم/ سا( وفيما خيص نبض القلب يف الراحة وةؤشر اإلسرتجاع لروفيه فوجد هلما فرق دال على التوايل لصاحل العيب 

)هباء  ن/د( وتعترب هذه النتيجة جيدة نظرا ملا ذكره 62.1امليدان حبصوهلم على أقل القيم فبلغ نبض القلب يف الراحة )

ن/د  72ن/د لإلنسان غري الرياضي  62 -55أن ةتوسط النبض يف الراحة لدى الرياضي هو  (1994الدين سالةة، 

ن/د كما أن العيب وسط امليدان لديهم ةستوى جيد جدا يف ةؤشر  اإلسرتجاع ةقارنة ةع  56القدم وعند العيب كرة 

 املدافعني واملهامجني وأهنم ميتلكون قدرة أكرب على سرعة إستعادة اإلستشفاء.

املراكز ألمهيتها البالغة وفيما خيص القدرات البدنية فإن القوة اإلنفجارية لألطراف السفلية مل جيد هلا الباحث فرق دال بني 

لواجبات وةتطلبات كل ةركز أثناء األداء املستمر ، كما أن صفة التحمل وجد هلا فرق دال لصاحل العيب وسط امليدان 

والذي يعترب إنعكاس ةباشر على ةهام وواجبات العيب هذا املركز الذي يتطلب التحرك بإستمرار سواء لبناء اللعب أو 

ة وإحداث الضغط يف املنطقة على اخلصم ، كما أن السرعة كان هلا فرق دال لصاحل املهامجني لكسر اهلجمات املضاد

الذي أكد أن السرعة  (CAZORLA G ،2226) وتعترب نتيجة الباحث ضعيفة ةع ةا ذكره وتوصل إليه كازورال

ثا( كما أن 4.96توصل الباحث إىل أحسن توقيت للسرعة )ثا( يف حني بلغ و 4.72سنة تبلغ ) 11لالعبني أكثر ةن 

تفوق املهامجني يف السرعة على باقي املراكز راجع ألمهيتها يف إحداث الفارق وإرباك دفاع اخلصم وإستغالهلا إضافة إىل 

 املهارة يف اهلجوةات املضادة السريعة.

 وسط امليدان يف ةؤشر الفخذ ألهنم متيزوا على املراكز يف أةا فيما يشمل املؤشرات املرفولوجية فوجد فرق دال لصاحل العيب

حميط الفخذ وكان لصاحلهم ةؤشر الذراع ألهنم كذلك متيزوا يف حميط العضد بأكرب قيمة ، أةا ةؤشر الصدر فلم يوجد له 
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ق بني املراكز وقد فرق دال يف حني وجد فرق دال ملؤشر الركبة لصاحل العيب وسط امليدان ومل يوجد فرق دال ملؤشر املرف

( ذلك ةن خالل حصوهلم على أقل قيمة 2.52±19وجد فرق دال بني املراكز لصاحل املدافعني يف ةؤشر احلوض بلغ )

 11وبصفة عاةة فقد كان ةؤشر احلوض للعينة )دفاع ، وسط ، هجوم( ضمن حدود احلوض العريض ألنه أكرب ةن 

<( ، وةن 16) 16أةا احلوض الدقيق يكون أقل ةن  11 -16>( وذلك ألن احلوض املتوسط يرتاوح ةا بني 11)

مل يوجد له فرق دال بني املراكز وقد سجلت أقل قيمة للمؤشر لالعيب  (pignet)جهة أخرى فإن ةؤشر الصالبة لبينيه 

 ( وعموةا فإن ةستوى العينة يف هذا املؤشر ةتوسط ألن املستوى الضعيف يكون أكرب ةن2.14± 16.5وسط امليدان )

 <(.12) 12>( واملستوى اجليد يكون أقل ةن 22) 22
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 سنة: 71( يوضح الدراسة المقارنة بين مراكز اللعب )دفاع، وسط، هجوم( لالعبي 71الجدول رقم )
 التباين بني اجملموعات التباين داخل اجملموعات Fاحملسوبة Fاجلدولية الداللة

   املتوسط احلسايب اإلحنراف املعياري
 املراكز ةد وس هج ةد وس هج

 الوزن 72 72 72,1 2,87 2,98 2,06 0,12 7,03 0,01 3,123 غري دال
 الطول 176 174 175 3,14 2,67 1,56 12,52 6,51 1,92 3,123 غري دال
 حميط الصدر  86,3 85,9 85,6 1,17 1,5 1,26 3,25 1,74 1,86 3,123 غري دال

 حميط العضد 26,7 26,8 26,2 1,12 0,85 0,85 3,16 0,9 3,48 3,123 دال
 حميط الفخذ 54,6 55,7 54,7 1,08 1,34 1,06 9,45 1,37 6,87 3,123 دال

 حميط الساق 35 35 34,8 1,01 1,13 1 0,37 1,11 0,33 3,123 غري دال
 حميط الساعد 23,7 24,3 24,6 1,1 1,19 0,81 5,11 1,1 4,63 3,123 دال
 عرض احلوض 33,4 33,5 34 0,91 1,04 0,41 2,96 0,7 4,22 3,123 دال

 عرض املرفق 6,5 6,49 6,54 0,13 0,12 0,11 0,01 0,01 1,21 3,123 غري دال
 عرض رسغ اليد   5,39 5,4 5,41 0,14 0,1 0,08 0,002 0,01 0,19 3,123 غري دال
 الركبةعرض  8,63 8,69 8,67 0,11 0,1 0,08 0,02 0,01 2,24 3,123 غري دال
 عرض الكعب 6,66 6,66 6,67 0,08 0,1 0,09 0,0009 0,009 0,1 3,123 غري دال
 العضد أةاةي 3,36 3,34 3,35 0,12 0,11 0,12 0,002 0,01 0,16 3,123 غري دال

 العضد خلفي 5,4 5,31 5,35 0,09 0,11 0,07 0,05 0,009 5,68 3,123 دال
 أسفل اللوح 8,65 8,6 8,56 0,11 0,09 0,08 0,05 0,01 5,64 3,123 دال

 عند الصدر 6,34 6,33 6,35 0,11 0,11 0,1 0,002 0,01 0,19 3,123 غري دال
 عند البطن 10,4 10,3 10,4 0,13 0,13 0,09 0,03 0,01 1,98 3,123 غري دال

 عند الفخذ 8,57 8,49 8,46 0,12 0,16 0,12 0,08 0,01 4,19 3,123 دال
 عند الساق 5,46 5,42 5,42 0,11 0,1 0,09 0,01 0,01 1 3,123 غري دال

 عند الساعد 3,69 3,62 3,61 0,09 0,09 0,09 0,04 0,009 4,63 3,123 دال
 أعلى احلرقفي 7,65 7,62 7,6 0,07 0,11 0,11 0,01 0,01 1,55 3,123 غري دال
 ةساحة اجلسم 1,87 1,86 1,87 0,05 0,05 0,02 0,0008 0,002 0,37 3,123 غري دال
 ك عظمية ةطلقة 9,75 9,71 9,8 0,26 0,3 0,21 0,04 0,07 0,7 3,123 غري دال
 ك عظمية نسبية 13,6 13,5 13,6 0,37 0,32 0,36 0,06 0,12 0,47 3,123 غري دال
 ك عضلية ةطلقة 32,3 33 32,4 1,92 1,93 1,49 3,83 3,23 1,18 3,123 غري دال
 ك عضلية نسبية 44,9 45,8 44,9 2,23 1,83 1,91 7,68 3,99 1,92 3,123 غري دال
 ك شحمية ةطلقة 8,03 7,92 7,96 0,26 0,27 0,14 0,07 0,05 1,42 3,123 غري دال

 ك شحمية نسبية 11,2 11 11 0,18 0,16 0,2 0,16 0,03 4,55 3,123 دال
 ةؤشر بوندرال 42,3 42 42,2 0,43 0,31 0,41 0,72 0,15 4,66 3,123 دال
 ةكون النحافة 2,39 2,14 2,28 0,31 0,23 0,3 0,38 0,08 4,66 3,123 دال
 ةكون العضلية 6,29 6,04 6,29 0,4 0,34 0,24 0,5 0,11 4,4 3,123 دال

 ةكون السمنة 1,73 1,72 1,72 0,01 0,01 0,01 0,0006 0,003 0,25 3,123 غري دال
  vo2max 47,8 49,2 48,7 0,73 0,29 0,38 13,4 0,25 51,68 3,123 دال
  vma 15,2 15,8 15,6 0,32 0,13 0,17 2,6 0,05 51,68 3,123 دال
 CVاملطلقة  4,57 4,72 4,58 0,2 0,26 0,2 0,16 0,05 3,28 3,123 دال

 CVالنسبية     2,43 2,53 2,44 0,15 0,16 0,12 0,06 0,02 3 3,123 غري دال
 T A SYST 119 117 118 3,91 2,88 3,73 24,89 12,52 1,98 3,123 غري دال

 T A DIAST 69,1 67,3 66,2 2,53 2,13 3,01 40,01 6,67 5,99 3,123 دال
 pulse 63,9 60,1 62,6 3,04 2,5 3,2 90,97 8,6 10,57 3,123 دال
  ruffier 5,87 5,48 5,62 0,25 0,3 0,32 0,97 0,08 10,92 3,123 دال
 التحمل  1256 1318 1300 27 10,9 14,3 18069 350,27 51,58 3,123 دال
 السرعة  5,02 4,99 4,96 0,02 0,02 0,07 0,02 0,002 10,41 3,123 دال

 القوة  2,19 2,15 2,13 0,07 0,08 0,07 0,01 0,006 2,71 3,123 غرب دال
 I cuisse 31 31,9 31,2 0,55 0,64 0,44 5,62 0,3 18,47 3,123 دال
 I bras 15,2 15,4 14,9 0,54 0,4 0,43 1,3 0,21 6 3,123 دال

 I thorax 49,1 49,2 48,8 0,66 0,69 0,69 1,18 0,46 2,54 3,123 غري دال
 I genout 4,91 4,98 4,95 0,1 0,09 0,06 0,03 0,008 4,06 3,123 دال

 I coude 3,7 3,72 3,73 0,1 0,08 0,07 0,008 0,007 1,06 3,123 غري دال
 I bassin 19 19,2 19,4 0,52 0,5 0,27 1,07 0,2 5,3 3,123 دال

 I pignet 17,5 16,5 17,6 1,61 2,14 2,46 9,05 4,42 2,04 3,123 غري دال
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 عرض ومناقشة نتائج الدراسة المقارنة بين األعمار الزمنية: -2-3

 سنة: 71 -71 -71عرض ومناقشة نتائج المقارنة بين المدافعين  -3-3-7

 17( الذي يوضح الدراسة املقارنة بني العيب ةركز الدفاع لألعمار الزةنية اخلاصة بالعيب 11)ةن خالل اجلدول رقم 

( 2.17±72سنة ةن املدافعني بلغ ) 19سنة ، نالحظ أن الوزن وجد له فرق دال لصاحل العيب  19سنة ،  11سنة، 

الذي وجد أن الوزن  (OUSMANE SALL ،2225) وتوافق نتيجة الباحث ةا توصل إليه عصمان سال

م( ، أةا الباحث وجد كذلك أن الطول دال بني 1.12كغ( والطول وجده )71.44سنة بلغ ) 16لالعيب كرة القدم 

سنة ويفسر الباحث هذا الفرق الدال بعاةل النمو والنضج فاألفراد األكرب سنا عادة ةا  19األعمار الزةنية لصاحل العيب 

ن أكرب وزنا وطوال ةن أقراهنم وفيما خيص حميطات اجلسم فلم يوجد فرق دال بني األعمار الزةنية يف حميط الساق ، يكونو 

سنة يف حميط الصدر ، العضد ، الفخذ على التوايل ، أةا حميط الساعد كان له فرق  19بينما وجد فرق دال لصاحل العيب 

عن  (1996)حممد صبحي حسانني،  ث ضعيفة ةقارنة ةع ةا ذكره( وتعترب نتائج الباح1±24سنة ) 11دال ألعمار 

( ، حميط الفخذ 32.1( ، حميط العضد )97.4( ، حميط الصدر )21.4العيب أملانيا يف أن حميط الساعد بلغ لديهم )

دالة بني األعمار الزةنية ( ، وةن جهة عروض وإتساعات اجلسم فلم توجد فروق 31.2( وحميط الساق )56.3)

سنة يف عرض رسغ اليد  19للمدافعني يف عرض احلوض ، عرض املرفق ، عرض الركبة ولكن وجد فرق دال لصاحل أعمار 

وعرض الكعب ويفسر الباحث هذه النتائج أن التدريب الرياضي ال يؤثر على زيادة أو نقص إتساعات وعروض العظام 

ا ألهنا ةرتبطة باجلانب الوراثي أي هي ةكتسبة وقد يرجع هذا الفرق الدال لبعض ولكن يساعد يف صالبتها ووقايته

القياسات إىل  عاةل تقدم العمر والنمو البدين وةن جهة مسك الثنايا اجللدية فلم جيد الباحث فروق دالة يف مسك الثنايا 

حلرقفي بينما وجدت فروق دالة بني اجللدية للعضد أةاةي ، عند الصدر ، عند البطن ، عند الساعد وأعلى العظم ا

سنة وكذلك عند أسفل عظم اللوح  19األعمار الزةنية للمدافعني عند مسك الثنايا اجللدية للعضد خلفي لصاحل العيب 

سنة يف مسك الثنايا اجللدية وهي تعترب غري ةرضية ألنه ةن  19وعند الفخذ وعند الساق ويرجع الباحث تفوق العيب 

دم السن وخاصة سن املمارسة للوصول إىل املستوى األعلى كلما تقل قيم مسك الثنايا اجللدية حىت ال املفروض كلما تق

تؤثر على القيمة اإلمجالية للكتلة الشحمية ألن هذه األخرية تعترب عائقا أةام أفضل أداء ، ألنه ةن الواجب كلما تقدم 
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)أبو العال  تلة الشحمية وزادت الكتلة العضلية لذلك يقولسن املمارسة الرياضية حنو األحسن ولألةام كلما نقصت الك

أن الزيادة يف الكتلة العضلية أو األجزاء الالشحمية ةن األجسام  (1997أمحد عبد الفتاح، حممد صبحي حسانني، 

سنة ويفسر  19ق دال لصاحل أعمار يعادهلا نقص مماثل تقريبا يف دهون اجلسم ، كما أن ةساحة اجلسم وجد هلا فر 

سنة يف الوزن والطول مما يؤثر ةباشرة على ةساحة اجلسم اليت تظهر تفوق ةلحوظا  19الباحث ذلك بتفوق العيب 

سنة وفيما خيص كتل اجلسم فقد كانت الكتل )العظمية ، العضلية ، الشحمية( النسبية غري دالة بني األعمار  19لالعيب 

سنة يف الكتلة العظمية املطلقة والعضلية املطلقة والشحمية  19يف حني وجد فرق دال لصاحل العيب  الزةنية للمدافعني

وهي نتائج  %11.2كغ( ونسبة الشحوم بلغت كذلك   1.23املطلقة وقد بلغت الكتلة الشحمية أكرب ةعدالهتا )

الذي وجد أن الكتلة الشحمية  (OUSMANE SALL ،2225) تعاكس وأكرب ةن ةا توصل إليه عصمان سال

( ولكن نتائج الباحث كانت ضمن حدود املعقول نظرا هلا %1.27كغ ونسبة الشحوم بلغت )  5.76املطلقة بلغت 

ةن  (%11أن العيب كرة القدم يلزم محل نسبة شحوم ال تفوق ) (CAZORLA G ،2226) أوصى به كازورال

كغ( وهي نتيجة تقارب   63.97سنة ) 19الوزن الكلي ، كما بلغت الكتلة اخلالية ةن الشحوم أكرب ةعدالهتا ألعمار 

كغ( ، كما أكد   65.67الذي حتصل على ) (OUSMANE SALL ،2225) ةا توصل إليه عصمان سال

كغ( يف   44.2أن منو الكتلة العضلية يكرب حسب العمر ليصل إىل ) (HETTINGER T ،1919) هتينجر

سنة تفوقوا على  19ةنطقيا ألن العيب  (HETTINGER T ،1919) سنة ويعترب ةا توصل إليه هتينجر 11

سنة يف الكتلة العضلية ، وذلك راجع إىل عاةل النمو والنضج وإىل اإلفرازات اهلرةونية فيعترب إفراز هرةون  11و 17العيب 

سنة مما يعمل على زيادة الكتلة  11و 17سنة ةقارنة ةع العيب  19( أكرب عند العيب testostéroneالنمو )

هم ةقارنة ةع اآلخرين ، ومل يوجد فرق دال بني األعمار الزةنية للمدافعني يف ةؤشر بوندرال ويف ةكون العضلية لدي

سنة وبلغ  19النحافة والعضلية للنمط اجلسمي يف حني وجد فرق دال بني األعمار الزةنية يف ةكون السمنة لصاحل العيب 

سنة  19( أةا العيب 1.7 -6.2 -2.2سنة ) 11( ولالعيب 1.7 -6.3 -2.3سنة ) 17النمط اجلسمي لالعيب 

)حممد صبحي  ( وهي مجيعها أمناط عضلية ةتوازنة لذلك يوافق الباحث ولو بصفة قليلة ةا ذكره1.7 -6.3 -2.4بلغ )

زايد املستوى التنافسي، يف أن ةتغريات النمط اجلسمي تتزايد داخل حدود النشاط الواحد وفقا وتبعا لت (1995حسانني، 
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فقد لوحظ وجود فروق يف منط اجلسم بني الالعبني األوملبني وغريهم ممن يلعبون يف ةستويات أقل أو الناشئني يف نفس 

 النشاط الرياضي.

وةن جهة الوظائف الفسيولوجية فقد وجد فرق دال واحد للضغط الدةوي اإلنبساطي بني األعمار الزةنية للمدافعني 

بني  VMAو  VO2max( يف حني مل يوجد فرق دال يف 3.69±67سنة بأقل ضغط بلغ ) 17عيب لصاحل ال

كلم/ سا( وتعترب نتائج ضعيفة   15.2ةلل/ كغ/ د( و) 47.1األعمار الزةنية وقد بلغ أعلى ةستوياهتما على التوايل )

  ( أو ةا توصل إليه ةيديلLA COUR ،1979( )72.2±2.4جدا ةع ةا توصل إليه الكور )

(MEDELLI  ،1911( )61.1  كما أنه ال يوجد فرق دال للسعة احليوية املطلقة والنسبية بني )ةلل/ كغ/ د

األعمار الزةنية ومل يوجد كذلك فرق دال بني األعمار الزةنية للمدافعني فيما خيص ضغط الدم اإلنقباضي ونبض القلب 

  ولذلك يوافق الباحث بشدة ةا ذكره كازوراليف الراحة مما يؤكد أنه ال يوجد فرق يف حجم الدفع القليب

(CAZORLA G ،2226)  سنة ةتشاهبة  22سنة وحىت  19 -11 -17أن حجم الدفع القليب لدى الرياضيني

 وبصفة فلم يوجد فرق دال بني األعمار الزةنية للمدافعني (pignet)تقريبا ، أةا فيما خيص ةؤشر اإلسرتجاع لروفيه 

سنة مجيعهم لديهم ةستوى جيد جدا يف كفاءة اإلسرتجاع ألن املستوى  19 -11 -17عاةة فإن املدافعني ةن أعمار 

 .12 -6أةا املستوى املتوسط يرتاوح ةا بني  5إىل  1اجليد جدا يرتاوح حسب درجات املؤشر ةن 

الزةنية للمدافعني يف صفة التحمل والسرعة ألهنما وفيما خيص القدرات البدنية فلم جيد الباحث فرق دال بني األعمار 

تكون يف هذه املرحلة وخاصة بعد البلوغ هاتني الصفتني يف أوج املستوى ولكن يوجد فرق دال يف القوة اإلنفجارية 

)زكي  سنة ويفسر الباحث هذا التفوق أنه راجع إىل عاةل السن والنمو ويرافقه كذلك 19لألطراف السفلية لصاحل العيب 

سنة ذلك ةا يفسر تفوق  15الذي أكد أن القوة تزداد بزيادة ةعدل السن خاصة بعد سن  (2224حممد حممد حسن، 

 ,HETTINGER)سنة على باقي األعمار الزةنية وهذا ةا يؤكده كذلك يوسف الشيخ عن  19العيب 

MULLER)  ، وفيما خيص املؤشرات املرفولوجية فلم جيد الباحث فرق دال وكذلك يؤكده أمحد خاطر وعلي البيك

بني األعمار الزةنية للمدافعني يف ةؤشر الذراع ، ةؤشر الصدر ، ةؤشر الركبة ، ةؤشر املرفق وةؤشر احلوض الذي بلغ 

يع سنة لديهم حوض عريض ألن مج 19 -11 -17وبذلك يؤكد الباحث أن مجيع املدافعني بأعمار  19أعلى ةعدالته 
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سنة وذلك راجع إىل تفوقهم  19>( وقد وجد فرق دال يف ةؤشر الفخذ لصاحل أعمار 11) 11قيمهم كانت أكرب ةن 

سنة حبصوهلم على  19لصاحل العيب  (pignet)يف حميط الفخذ، كما وجد فرق دال بني األعمار الزةنية يف ةؤشر بينيه 

دافعني حسب هذا املؤشر ةتوسطة ألن املستوى الضعيف يكون ( وعموةا فإن مجيع قيم امل17.5أقل القيم اليت بلغت )

<( وبذلك يستنتج الباحث ةن 12) 12>( واملستوى اجليد للصالبة حسب املؤشر يكون أقل ةن 22) 22أكرب ةن 

سنة أن اإلختالفات والفروق بينهم راجعة إىل تقدم العمر وإىل  19 -11 -17خالل املقارنة بني املدافعني ألعمار 

( FULKNER, MASSعن ) (2224)زكي حممد حممد حسن،  النمو ويؤكد الباحث نتائجه رما ذكره عاةل

اللذان أكد أن اإلختالفات بني الرياضيني ةرجعها سن بدء املمارسة فاإلختالفات يف القياسات اجلسمية ةن حيث احلجم 

 سببها العمر التدرييب لالعبني.الوزن والطول والعرض بني الالعبني يكون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

سنة(لالعبي مركز الدفاع :71،71،71( يوضح الدراسة المقارنة بين األعمار الزمنية )71الجدول رقم )  
 Fاحملسوبة Fاجلدولية الداللة

التباين داخل 
 التباين بني اجملموعات اجملموعات

   املتوسط احلسايب اإلحنراف املعياري
 السن 17 11 19 17 11 19

 الوزن 69,2 70,8 72 1,84 2,74 2,87 50,68 6,38 7,93 3,123 دال
 الطول 173 174 176 1,76 1,73 3,14 43,96 5,33 8,23 3,123 دال
 حميط الصدر  84,5 85,7 86,3 1,15 1,35 1,17 20,52 1,52 13,5 3,123 دال
 حميط العضد 25,9 26,7 26,7 1,16 0,8 1,12 5,76 1,09 5,27 3,123 دال
 حميط الفخذ 53 53,9 54,6 0,78 0,95 1,08 16,21 0,9 17,97 3,123 دال

 حميط الساق 34,4 34,5 35 0,86 1,15 1,01 1,96 1,04 1,87 3,123 غري دال
 حميط الساعد 23,2 24 23,7 0,95 1 1,1 4,49 1,04 4,28 3,123 دال

 عرض احلوض 32,9 33 33,4 0,86 1,2 0,91 1,77 1,01 1,75 3,123 غري دال
 عرض املرفق 6,4 6,45 6,5 0,12 0,14 0,13 0,05 0,01 3,11 3,123 غري دال

 عرض رسغ اليد   5,3 5,35 5,39 0,07 0,11 0,14 0,04 0,01 3,74 3,123 دال
 عرض الركبة 8,59 8,58 8,63 0,1 0,13 0,11 0,01 0,01 1,1 3,123 غري دال

 عرض الكعب 6,57 6,63 6,66 0,12 0,11 0,08 0,05 0,01 4,29 3,123 دال
 العضد أةاةي 3,33 3,33 3,36 0,11 0,1 0,12 0,005 0,01 0,43 3,123 غري دال

 العضد خلفي 5,3 5,36 5,4 0,1 0,09 0,09 0,06 0,1 6,85 3,123 دال
 أسفل اللوح 8,56 8,62 8,65 0,1 0,11 0,11 0,05 0,01 4,54 3,123 دال

 عند الصدر 6,31 6,35 6,34 0,13 0,1 0,11 0,01 0,01 0,76 3,123 غري دال
 عند البطن 10,3 10,4 10,4 0,17 0,14 0,13 0,05 0,02 2,29 3,123 غري دال

 عند الفخذ 8,46 8,57 8,57 0,16 0,08 0,12 0,1 0,01 6,12 3,123 دال
 الساقعند  5,36 5,44 5,46 0,12 0,11 0,11 0,07 0,01 5,25 3,123 دال

 عند الساعد 3,64 3,71 3,69 0,15 0,09 0,09 0,02 0,01 2,15 3,123 غري دال
 أعلى احلرقفي 7,59 7,64 7,65 0,13 0,11 0,07 0,03 0,01 2,48 3,123 غري دال

 ةساحة اجلسم 1,82 1,85 1,87 0,03 0,04 0,05 0,01 0,001 8,9 3,123 دال
 ك عظمية ةطلقة 9,39 9,53 9,75 0,26 0,31 0,26 0,81 0,08 10,05 3,123 دال

 ك عظمية نسبية 13,6 13,5 13,6 0,37 0,4 0,37 0,07 0,14 0,04 3,123 غري دال
 ك عضلية ةطلقة 30,2 31,5 32,3 1,18 1,17 1,92 28,01 2,16 12,92 3,123 دال

 ك عضلية نسبية 43,7 44,6 44,9 1,59 1,58 2,23 9,62 3,34 2,87 3,123 غري دال
 ك شحمية ةطلقة 7,72 7,89 8,03 0,18 0,21 0,26 0,6 0,04 12,13 3,123 دال

 ك شحمية نسبية 11,2 11,2 11,2 0,17 0,18 0,18 0,0004 0,03 0,01 3,123 غري دال
 ةؤشر بوندرال 42,2 42,1 42,3 0,37 0,3 0,43 0,33 0,14 2,36 3,123 غري دال
 ةكون النحافة 2,33 2,22 2,39 0,27 0,22 0,31 0,18 0,07 2,36 3,123 غري دال
 ةكون العضلية 6,3 6,2 6,29 0,38 0,26 0,4 0,08 0,12 0,66 3,123 غري دال

 ةكون السمنة 1,72 1,72 1,73 0,01 0,01 0,01 0,0009 0,0001 7,07 3,123 دال
  vo2max 47,7 47,7 47,8 0,3 0,65 0,73 0,04 0,35 0,12 3,123 غري دال
  vma 15,2 15,1 15,2 0,13 0,28 0,32 0,008 0,06 0,12 3,123 غري دال
 CVاملطلقة  4,39 4,44 4,57 0,12 0,14 0,2 0,21 0,02 0,12 3,123 غري دال
 CVالنسبية     2,4 2,4 2,43 0,05 0,07 0,15 0,01 0,01 1,15 3,123 غري دال
 T A SYST 118 118 119 2,83 2,25 3,91 19,61 9,46 2,07 3,123 غري دال

 T A DIAS 67 68,2 69,1 3,69 1,61 2,53 27,37 7,56 3,62 3,123 دال
 pulse 63 62,5 63,9 1,25 1,29 3,04 12,52 4,17 2,99 3,123 غري دال
  ruffier 5,79 5,84 5,87 0,24 0,2 0,25 0,04 0,05 0,71 3,123 غري دال
 التحمل  1285 1262 1256 14,2 24 27 62,32 477,53 0,12 3,123 غري دال
 السرعة  5,01 5,01 5,02 0,02 0,02 0,02 0,0006 0,0006 1 3,123 غري دال

 القوة  2,14 2,12 2,19 0,09 0,09 0,07 0,03 0,007 4,05 3,123 دال
 I cuisse 30,6 31 31 0,58 0,48 0,55 1,67 0,29 5,67 3,123 دال

 I bras 14,9 15,3 15,2 0,7 0,47 0,54 1,04 0,33 3,06 3,123 غري دال
 I thorax 48,8 49,2 49,1 0,61 0,77 0,66 1,25 0,47 2,56 3,123 غري دال
 I genout 4,96 4,93 4,91 0,06 0,05 0,1 0,01 0,006 2,56 3,123 غري دال
 I coude 3,69 3,71 3,7 0,07 0,09 0,1 0,001 0,008 0,16 3,123 غري دال
 I bassin 19 19 19 0,43 0,71 0,52 0,02 0,32 0,06 3,123 غري دال

 I pignet 19,6 17,6 17,5 2,04 2,44 1,61 34,72 4,25 8,16 3,123 دال
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 سنة: 71 -71 -71عرض ومناقشة نتائج المقارنة بين العبي وسط الميدان  -2-3-3

سنة  19 -11 -17لالعيب وسط امليدان ( الذي ميثل الدراسة املقارنة بني األعمار الزةنية 19ةن خالل اجلدول رقم )

كغ(   72سنة ) 19نالحظ أن الوزن والطول وجد هلما فرق دال بني األعمار الزةنية لالعيب وسط امليدان لصاحل العيب 

أن العيب  (1996)حممد صبحي حسانني،  كغ( على التوايل وتعترب هذه النتائج ةقاربة ملا توصل إليه وذكره  174و)

سم( كما أن حميط الصدر والعضد مل يوجد هلما فرق دال يف  175.2كغ( وطوال بلغ )  72.3أملانيا سجلوا وزنا قدرة )

سنة يف حميط الفخذ والساق والساعد ويفسر الباحث ذلك التفوق أنه راجع إىل  19حني وجد فرق دال لصاحل العيب 

ن غريهم لذلك تفوق قيمهم قيم اآلخرين وةن جهة أخرى فإن عرض سنة أكرب ة 19عاةل النمو والنضج ألن العيب 

سنة  11احلوض وعرض املرفق مل يوجد هلما فرق دال وقد وجد فرق دال بني األعمار يف عرض رسغ اليد لصاحل العيب 

 17سنة على العيب  11سنة ويرجع الباحث تفوق العيب  11وكذلك فرق دال يف عرض الركبة والكعب لصاحل العيب 

سنة إىل اجلانب البنائي للجسم الذي هو عادة ةرتبط بشكل كبري وبنسبة كبرية بعاةل الوراثة ، وفيما خيص  19و سنة

مسك الثنايا اجللدية فلم جيد الباحث فرق دال يف مسك الثنايا اجللدية عند العضد خلفي عند الصدر وعند الساعد ، 

( وكذلك عند أسفل 2.11±  3.34سنة ) 19أةاةي لصاحل العيب  ووجد فرق دال يف مسك الثنايا اجللدية عند العضد

( أةا 2.12±  1.52سنة ) 11( وعند الفخذ لصاحل العيب 2.13±  12.3( وعند البطن )2.13±  1.6اللوح )

( على 2.11±  7.62( و)2.1±5.42سنة ) 19عند الساق وعند أعلى العظم احلرقفي كان فرق دال لصاحل العيب 

حيث وجد مسك الثنايا اجللدية عند  (2225)حممد حازم أبو يوسف،  نتائج الباحث تقارب ةا توصل إليه التوايل وتعترب

( 1.63±  6.63( وعند البطن )1.14±  1.27( وعند أسفل اللوح )2.71±  3.46العضد أةاةي للعينة بلغ )

( ، وفيما خيص ةساحة اجلسم فوجد هلا فرق دال 1.69±  6.61( وعند الساق )2.22±  9.71وعند الفخذ )

سنة يف الوزن والطول مما يؤثر بصورة ةباشرة  19( ويرجع الباحث ذلك إىل متيز العيب 1.16سنة ) 19لصاحل العيب 

على ةساحة اجلسم وكذلك يرجع السبب يف ذلك إىل تقدم العمر الزةين ةقارنة بغريهم ، وةن جهة كتل اجلسم فقد وجد 

كغ( ومل يوجد فرق دال يف الكتلة العظمية النسبية   9.71سنة يف الكتلة العظمية املطلقة ) 19فرق دال لصاحل العيب 

الذي وجد الكتلة العظمية املطلقة بلغت  (2225)حممد حازم أبو يوسف،  وتقارب نتيجة الباحث ةا توصل إليه
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( يف حني بلغت أكرب نسبة عند العيب وسط امليدان 2.21±  11.7العظام النسبية )( أةا كتلة ±1.34  9.17)

( ومل 1.93±  33سنة ) 19( كما وجد الباحث أن الكتلة العضلية املطلقة كان هلا فرق دال لصاحل العيب 14%)

 حث نتائجه رما توصل إليه( ويدعم البا1.21±  46يوجد فرق دال يف الكتلة العضلية النسبية اليت بلغت أكرب ةعدالهتا )

( والكتلة العضلية 4.19±  33.11الذي وجد الكتلة العضلية املطلقة بلغت ) (2225)حممد حازم أبو يوسف، 

 19( أةا الكتلة الشحمية املطلقة وجد هلا فرق دال لصاحل أكرب قيمة واليت تتمثل يف العيب 3.34±  51.19النسبية )

( 2.15±  11.1( ومل يوجد فرق دال يف الكتلة الشحمية النسبية اليت  بلغت أكرب ةعدالهتا )2.27±  7.92نة )س

( بأن نسبة الدهن CAZORLA G ،1991) وتعترب نسبة الكتلة الشحمية جيدة نظر ملا توصل إليه كازورال

وجد أن الكتلة الشحمية املطلقة  (2225)حممد حازم أبو يوسف،  ( أةا2.4±11.7لالعيب الدرجة الثانية بفرنسا بلغ )

( وبصفة عاةة فإن الكتلة اخلالية ةن الشحوم 2.17±  12.3( وكتلة الدهون النسبية بلغت )1.44±  1.12بلغت )

 ان سالكغ( وهي نتيجة جيدة ةقارنة رما توصل إليه عصم  64.21بلغت أكرب ةعدالهتا لالعيب وسط امليدان )

(OUSMANE SALL ،2225) ( وقد بلغ ةؤشر بوندرال أكرب ةعدل له   65.67الذي وجدها تبلغ )كغ

أن ةؤشر  (1995)حممد صبحي حسانني،  ( حيث يؤكد42.2سنة حيث وجد له فرق دال بلغ ) 17لصاحل العيب 

( أةا فيما خيص ةكونات النمط اجلسمي فبلغت النحافة أكرب ةعدالهتا 42.1 بلغ )بوندرال للمحرتفني

سنة يف ةكون النحافة أنه راجع إىل متيزهم يف  17سنة ويفسر الباحث تفوق العيب  17( لصاحل العيب 2.32±2.29)

نية لالعيب وسط امليدان ةؤشر بوندرال ومل جيد الباحث فرق دال يف ةكون العضلية وةكون السمنة بني األعمار الزة

( ولالعيب 1.7-6.1-2.3سنة ) 11( ولالعيب 1.7-6.1-2.3سنة ) 17وبصفة عاةة بلغ النمط اجلسمي لالعيب 

( وعموةا فإن النمط اجلسمي الظاهر هو النمط العضلي املتوازن وتأيت هذه النتيجة ةعاكسة ملا 1.7-6–2.1سنة ) 19

 أن النمط العام لالعيب كرة القدم هو النمط العضلي النحيف. (1995صبحي حسانني، )حممد  ذكره

( ويعترب 2.29±49.2سنة ) 19لصاحل العيب   VO2maxوفيما خيص الوظائف الفسيولوجية فقد وجد فرق دال يف

بأن  (ASTRAND ,RODAHL ،1994) هذا احلد قليل ةقارنة ةع ةا توصل إليه أسرتاند، روداهل

VO2max  أبو العال  ل/ د ، كما يدعم 5 -4ةلل/ كغ/ د ، أو  72 -62عند العيب كرة القدم يرتاوح ةا بني(
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عند العيب كرة القدم ذوي املستوى العايل حوايل  VO2maxأن ةستوى  (1994أمحد عبد الفتاح، إبراهيم شعالن، 

( وتقارب 2.14±  16سنة ) 11ةلل/ كغ/ د، كما وجد فرق دال يف السرعة القصوى اهلوائية لصاحل العيب  72 -55

يه سرعة قصوى أنه على األقل يلزم أن يكون الالعب لد (CAZORLA G ،2226) هذه النتيجة ةا ذكره كازورال

كلم/ سا ألهنا ةهمة يف ممارسة كرة القدم يف ةستوى جيد ، كما وجد فرق دال يف السعة احليوية للرئتني   17هوائية تبلغ 

سنة إىل إختالف العمر  11و17سنة على العيب  19ل( ويفسر الباحث تفوق العيب  4.72سنة ) 19لصاحل العيب 

أن حجم السعة احليوية يعتمد  (2226)يوسف الزم كماش، صاحل بشري سعد،  وعاةل النمو والنضج البدين حيث يؤكد

أن العيب كرة القدم  (1915)عمر شكري عمر،  على البناء اجلسمي ولكن تعترب هذه النتائج قليلة ةقارنة ةع ةا ذكره

لرت ويرجع ذلك إىل املتطلبات اليت تقع على عاتق اجلهاز التنفسي خالل  7-6ل وأحيانا  5يتمتعون بسعة حيوية تساوي 

على أن الطول والوزن والعمر والنمط اجلسمي كلها عواةل تؤثر  (2229)رافع صاحل فتحي وآخرون،  اللعب ، كما أكد

سنة أكثر الالعبني نشاطا وعمال  19السعة احليوية وكذلك وبصفة كبرية النشاط البدين حيث يقول الباحث أن العيب 

سنة ومل جيد الباحث فرق دال بني األعمار الزةنية يف  11و 17ةكثفا يف التدريبات أو يف املنافسة على عكس العيب 

( وهو يعترب جيد ةقارنة 2.11±  117قباضي حيث بلغ أكرب ةعدل له )السعة احليوية النسبية ويف الضغط الدةوي اإلن

)حممد  ةلم/ز ولكن هذه القيمة تعترب كبرية ملا توصل إليه 122ةع اإلنسان غري الرياضي الذي يكون لديه عادة فوق 

فرق دال يف الضغط الدةوي  ( بينما وجد5.49±  113.27الذي حتصل على ) (2225حازم أبو يوسف، 

( وقد بلغ أكرب ضغط دةوي 2.45± 65.5سنة حبصوهلم على أقل ضغط دةوي بلغ ) 17اإلنبساطي لصاحل العيب 

الذي حتصل على  (2225)حممد حازم أبو يوسف،  ( وتعترب نتيجة الباحث ةقاربة لنتيجة2.13± 67.3إنبساطي )

( ومل جيد الباحث فرق دال بني األعمار الزةنية يف النبض القليب يف الراحة ويف 6.25± 61.65بلغ )ضغط إنبساطي 

)حممد حازم أبو يوسف،  ( ، وحتصل2.13±  67.3ةؤشر اإلسرتجاع لروفيه ، حيث بلغ أكرب نبض قليب يف الراحة )

ة الباحث جيدة ألنه كلما كان نبض القلب يف الراحة أقل ةن املعدل ( وتعترب نتيج1.33±  72.57على ) (2225

ن/د يكون جيدا حيث يعترب الالعب ذو كفاءة عالية يف عمل  72 -62العام لإلنسان غري الرياضي الذي يرتاوح ةا بني 

والفعالية يف األداء ةن القلب مما يؤثر إجيابيا على ةؤشر اإلسرتجاع الذي يعترب عاةال ةهما يف حتقيق الكفاءة البدنية 
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سنة جيد جدا ألنه  19-11-17خالل تأخري ظهور التعب وعموةا فإن ةستوى ةؤشر اإلسرتجاع لالعيب وسط امليدان 

 درجات . 12-6درجات أةا املستوى املتوسط يكون ةن  5-1يرتاوح ةا بني 

سنة ويفسر الباحث هذا  التفوق  19وةن جهة القدرات البدنية فقد وجد فرق دال يف صفة التحمل لصاحل العيب 

ويرجعه إىل عاةل العمر التدرييب وإىل إختالف ةستوى املنافسة وإىل كثافة وحجم وشدة التدريبات مما  جيعل الفرق بينهم 

 داال ولكن مل جيد الباحث فرقا إال يف السرعة ويف القوة اإلنفجارية لألطراف السفلية.

±  2.15( والقوة اإلنفجارية كذلك بلغت أحسن ةعدل هلا )2.22±4.99وقد بلغت السرعة أحسن ةعدالهتا )

 2.26( أةا القوة بلغت )2.14±  4.21أن السرعة بلغت ) (2225)حممد حازم أبو يوسف،  ( يف حني وجد2.21

±  32سنة ) 11حل العيب ( ، أةا فيما خيص املؤشرات املرفولوجية فقد وجد فرق دال ملؤشر الفخذ لصا±2.17 

( والذي يرجعه الباحث 2.41± 49.7سنة  ) 17( ، أةا ةؤشر الصدر كذلك وجد له فرق دال لصاحل العيب 2.79

إىل تأثري البناء اجلسمي الذي عادة ةا يكون وراثي وأن حدود التغري غري واردة ةن خالل التدريبات ومل جيد الباحث فرق 

( 2.65±19.1ؤشر الركبة ، ةؤشر املرفق وةؤشر احلوض الذي بلغ أكرب ةعدل له )دال فيما خيص ةؤشر الذراع ، ة

سنة لديهم حوض عريض ألن مجيع نتائجهم أكرب  19-17وبصفة عاةة فإن مجيع العيب وسط امليدان بأعمارهم ةن 

لى أقل قيمة سنة حبصوهلم ع 19وجد له فرق دال لصاحل العيب  (pignet)>( أةا ةؤشر الصالبة لبينيه 11) 11ةن 

( وعموةا فإن مجيع العيب وسط امليدان لديهم ةستوى ةتوسط ةن ةؤشر الصالبة لبينيه ألن مجيع 2.14±16.5بلغت )

 . 12>( واملستوى اجليد يكون أقل ةن 22)22ألن املستوى الضعيف يكون أكرب ةن  22قيمهم كانت أقل ةن 
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سنة(لالعبي وسط الميدان :71،71،71عمار الزمنية )( يوضح الدراسة المقارنة بين األ71الجدول رقم )  
 التباين بني اجملموعات التباين داخل اجملموعات Fاحملسوبة Fاجلدولية الداللة

   املتوسط احلسايب اإلحنراف املعياري
 السن 17 11 19 17 11 19

 الوزن 68,3 71 72 2,09 2,66 2,98 88,25 6,68 13,2 3,123 دال
 الطول 172 174 174 2,04 2,27 2,67 25,65 5,5 4,66 3,123 دال

 حميط الصدر  85,6 85 85,9 0,86 1,22 1,5 1,01 1,5 0,67 3,123 غري دال
 حميط العضد 26 27 26,8 0,91 0,95 0,85 52,41 41,71 1,25 3,123 غري دال

 حميط الفخذ 53,8 55 55,7 0,94 1,14 1,34 21,21 1,33 15,88 3,123 دال
 حميط الساق 34,2 35 35 0,95 1,01 1,13 4,81 1,08 4,45 3,123 دال
 حميط الساعد 23,5 24 24,3 0,96 1,21 1,19 4,66 1,27 3,65 3,123 دال

 عرض احلوض 33 33 33,5 0,95 0,77 1,04 1,44 0,87 1,65 3,123 غري دال
 املرفقعرض  6,47 6,5 6,49 0,09 0,09 0,12 0,008 0,01 0,71 3,123 غري دال

 عرض رسغ اليد   5,29 5,4 5,4 0,08 0,12 0,1 0,08 0,01 7,59 3,123 دال
 عرض الركبة 8,58 8,7 8,69 0,09 0,1 0,1 0,08 0,009 8,54 3,123 دال
 عرض الكعب 6,53 6,7 6,66 0,1 0,11 0,1 0,14 0,01 12,44 3,123 دال
 العضد أةاةي 3,27 3,3 3,34 0,1 0,1 0,11 0,04 0,01 3,86 3,123 دال

 العضد خلفي 5,3 5,3 5,31 0,09 0,1 0,11 0,004 0,01 0,46 3,123 غري دال
 أسفل اللوح 8,46 8,6 8,6 0,1 0,09 0,09 0,13 0,009 13,48 3,123 دال

 عند الصدر 6,28 6,4 6,33 0,09 0,11 0,11 0,03 0,01 2,84 3,123 غري دال
 عند البطن 10,2 10 10,3 0,12 0,11 0,13 0,1 0,01 6,26 3,123 دال
 عند الفخذ 8,34 8,5 8,49 0,11 0,12 0,16 0,16 0,01 9,21 3,123 دال
 عند الساق 5,27 5,4 5,42 0,09 0,1 0,1 0,13 0,01 13,85 3,123 دال

 عند الساعد 3,56 3,6 3,62 0,09 0,1 0,09 0,02 0,009 2,91 3,123 غري دال
 أعلى احلرقفي 7,52 7,6 7,62 0,13 0,11 0,11 0,08 0,01 5,15 3,123 دال
 ةساحة اجلسم 1,8 1,8 1,86 0,03 0,04 0,05 0,02 0,001 10,3 3,123 دال
 ك عظمية ةطلقة 9,35 9,7 9,71 0,25 0,3 0,3 1,02 0,08 12,12 3,123 دال

 ك عظمية نسبية 13,7 14 13,5 0,44 0,34 0,32 0,34 0,13 2,49 3,123 غري دال
 ك عضلية ةطلقة 30,6 32 33 1,19 1,42 1,93 58,8 17,69 3,32 3,123 دال

 ك عضلية نسبية 44,8 46 45,8 1,6 1,21 1,83 7,04 2,5 2,81 3,123 غري دال
 ك شحمية ةطلقة 7,57 7,8 7,92 0,18 0,19 0,27 0,82 0,04 16,59 3,123 دال

 شحمية نسبيةك  11,1 11 11 0,15 0,16 0,16 0,05 0,02 1,96 3,123 غري دال
 ةؤشر بوندرال 42,2 42 42 0,4 0,27 0,31 0,38 0,11 3,34 3,123 دال
 ةكون النحافة 2,32 2,3 2,14 0,29 0,19 0,23 0,2 0,06 3,34 3,123 دال

 ةكون العضلية 6,17 6,1 6,04 0,25 0,2 0,34 0,11 0,07 1,55 3,123 غري دال
 ةكون السمنة 1,71 1,7 1,72 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 2,84 3,123 غري دال

  vo2max 49 49 49,2 0,31 0,33 0,29 0,46 0,1 4,61 3,123 دال
  vma 15,7 16 15,8 0,13 0,14 0,13 0,09 0,01 4,61 3,123 دال
 CVاملطلقة  4,55 4,6 4,72 0,08 0,15 0,26 0,22 0,03 6,82 3,123 دال

 CVالنسبية     2,51 2,5 2,53 0,07 0,11 0,16 0,03 0,01 2,07 3,123 غري دال
 T A SYST 116 117 117 2,04 3,46 2,88 5,97 8,17 0,73 3,123 غري دال

 T A DIAST 65,5 67 67,3 2,45 2,75 2,13 20,44 6,05 3,37 3,123 دال
 pulse 60,8 59 60,1 1,15 2,95 2,5 16,97 5,44 3,11 3,123 غري دال
  ruffier 5,42 5,5 5,48 0,29 0,28 0,3 0,07 0,08 0,92 3,123 غري دال

 التحمل  1309 1317 1318 11,7 12,3 10,9 625,33 135,52 4,61 3,123 دال
 السرعة  5 5 4,99 0,02 0,03 0,02 0,0002 0,0006 0,33 3,123 غري دال
 القوة  2,12 2,1 2,15 0,06 0,07 0,08 0,009 0,005 1,67 3,123 غرب دال

 I cuisse 31,2 32 31,9 0,64 0,79 0,64 3,15 0,48 6,46 3,123 دال
 I bras 15,1 15 15,4 0,5 0,5 0,4 14,77 12,84 1,5 3,123 غري دال

 I thorax 49,7 49 49,2 0,48 0,93 0,69 1,88 0,52 3,56 3,123 دال
 I genout 4,97 5 4,98 0,06 0,06 0,09 0,0006 0,005 0,11 3,123 غري دال
 I coude 3,75 3,7 3,72 0,05 0,04 0,08 0,005 0,003 1,38 3,123 غري دال
 I bassin 19,1 19 19,2 0,65 0,53 0,5 0,05 0,32 0,16 3,123 غري دال

 I pignet 18,6 18 16,5 1,87 1,8 2,14 27,21 3,78 7,19 3,123 دال
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 سنة: 71-71-71عرض ومناقشة نتائج المقارنة بين المهاجمين  -2-3-3

سنة للمهامجني حيث نالحظ أن الوزن وجد  -19-11-17( الدراسة املقارنة بني األعمار الزةنية 22ميثل اجلدول رقم )

)زكي  ( ويفسر الباحث ذلك بتقدم عاةل العمر ويشاطره يف الرأي2.26± 72.1سنة ) 19له فرق دال لصاحل العيب 

على أن اإلختالفات ةرجعها سن بدء املمارسة  (FULKNER, MASS)ن ع (2224حممد حممد حسن، 

±  66.23على أن الوزن بلغ ) (2225)حممد حازم أبو يوسف،  وتعترب هذه النتائج جيدة ةقارنة ةع ةا توصل إليه

 يوجد له فرق مل( و 1.56±  175( يف حني بلغ الطول حسب الباحث )4.66±175.46( أةا الطول بلغ )5.31

( ، حميط 1.26±15.6سنة يف حميط الصدر ) 19دال ، أةا فيما خيص حميطات اجلسم فقد وجد فرق دال العيب 

يف حني مل يوجد فرق دال بني األعمار الزةنية يف حميط ( 2.11±24.6( وحميط الساعد )1.26±54.7الفخذ )

ة ملا ب( وتعترب هذه النتائج ةقار 1±34.1( و)2.15±26.2العضد وحميط الساق اللذان بلغا أكرب ةعدالهتا على التوايل )

( ، حميط الساق 3.15±55.15الذي وجد أن حميط الفخذ بلغ ) (2225)حممد حازم أبو يوسف،  توصل إليه

( يف حني جند أن عرض 1.11±24.41( وحميط الساعد )2.12±21.51( ، حميط العضد )36.46±1.94)

( على التوايل يف 2.21±5.41( و)2.41±34سنة ) 19احلوض وعرض رسغ اليد وجد هلا فرق دال لصاحل العيب 

املرفق الركبة وعرض الكعب وقد بلغ أكرب ةعدالت هلم حني مل يوجد فرق دال بني األعمار الزةنية للمهامجني يف عرض 

)حممد حازم ( ويدعم الباحث نتائجه رما توصل إليه 2.29±6.67( و)2.29±1.61( )2.11±6.54على التوايل )

أو ةا  (2.21±4.12( ، عرض الساعد )2.6±7.22الذي حتصل على أن عرض املرفق بلغ ) (2225أبو يوسف، 

( وةن جهة أخرى فإن 2.42±6.61( وعرض رسغ القدم أو الكعب )2.15±1.94يسمى برسغ اليد ، عرض الركبة )

مسك الثنايا اجللدية عند العضد أةاةي ، أسفل عظم اللوح ، عند البطن ، عند الساق وأعلى العظم احلرقفي مل جيد هلا 

فروق دالة بني األعمار الزةنية للعضد خلفي وعند الساق ، عند الباحث فروق دالة بني األعمار الزةنية يف حني وجد 

سنة ويفسر الباحث ذلك بإرجاعه إىل عاةل النمو والنضج ، كما  19الساعد ، عند الصدر وعند الفخذ لصاحل العيب 

 ة( وهي تقارب نتيج2.22±1.17سنة ) 19أن ةساحة اجلسم وجد هلا فرق دال بني األعمار الزةنية لصاحل العيب 

( وفيما خيص كتل اجلسم فقد وجد فرق دال يف 2.21±1.77الذي حتصل على ) (2225)حممد حازم أبو يوسف، 
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( وبلغت الكتلة العظمية النسبية أكرب ةعدل هلا 2.21±9.21سنة )19الكتلة العظمية املطلقة لصاحل العيب 

ل ، كما وجد الباحث فرق دال يف الكتلة العضلية املطلقة لصاحل العيب ( ولكن مل يوجد هلا فرق دا13.76±2.69)

( 1.66±44.92( ومل يوجد فرق دال يف الكتلة العضلية النسبية اليت بلغت أكرب ةعدل هلا )1.55±32.6سنة ) 11

نسبية بلغ ( أةا الكتلة الشحمية ال2.14±7.96سنة ) 19أةا فيما خيص الكتلة الشحمية املطلقة كان لصاحل العيب 

)حممد حازم أبو يوسف،  سنة وةن خالل ةقارنة نتائج الباحث ةع ةا توصل إليه 17( لصاحل العيب 11.11±1.12)

وجد أن نتائجه جيدة حيث حتصل هذا األخري على أن الكتلة العضلية املطلقة والنسبية بلغت على التوايل  (2225

( 1.34±  9.17( وبلغت الكتلة العظمية املطلقة والنسبية على التوايل )3.34±  51.19( و)±4.19  33.11)

 12.3( و)1.44±7.12على التوايل )( كما بلغت لدى عينته الكتلة الشحمية املطلقة والنسبية 2.21±  11.7و)

 كغ( وهي تقارب ةا توصل إليه   64.14( أةا فيما خيص الكتلة اخلالية ةن الشحوم بلغت أكرب ةعدل هلا )±2.17

(OUSMANE SALL ،2225)  كغ أةا نسبة الشحوم يف اجلسم كانت ةعقولة   65.67الذي حتصل على

( BUSKIRK ،1974عن ) (1996)حممد صبحي حسانني،  ( ألن%11.11حيث بلغت أكرب ةعدالهتا )

 OUSMANE) ( وقد وجد كذلك %14.5 -7.9يؤكد أن العيب كرة القدم يرتاوح نسبة الدهن لديهم ةن )

SALL ،2225) ( كما وجد فرق دال ملؤشر بوندرال %1.27كغ( ونسبته بلغت )  5.76أن كتلة الدهن بلغت )

سنة يف ةكون  11سنة ومل يوجد فرق يف ةكون العضلية بينما وجد فرق لصاحل العيب  17وةكون النحافة لصاحل العيب 

 -6.3 -2.3سنة ) 11( ولالعيب 1.7 -6.5 -2.6سنة ) 17ط اجلسمي لالعيب السمنة وبصفة عاةة فقد كان النم

)حممد  ( وهي أمناط عضلية ةتوازنة وبذلك يعارض الباحث ةا توصل إليه1.7 -6.3 -2.3سنة ) 19( ولالعيب 1.7

 الذي أكد أن النمط العام لالعيب كرة القدم هو العضلي النحيف. (1995صبحي حسانني، 

وفيما خيص الوظائف الفسيولوجية فلم يوجد فرق دال يف احلد األقصى إلستهالك األكسجني ويف السرعة القصوى اهلوائية 

 ASTRAND) كلم/سا( يف حني أكد   15.6ةلل/كغ/د( و) 41.7حيث بلغا أكرب املعدالت على التوايل )

,RODAHL ،1994)  أنVO2max  ةلل/كغ/د ، وبذلك  72 -55عند العيب كرة القدم يرتاوح ةا بني

أنه على األقل  (CAZORLA G ،2226) فقد ذكر كازورال VMAتعترب نتيجة الباحث ضعيفة جدا ، أةا 
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كلم/ سا ، ألهنا ةهمة ملمارسة كرة القدم يف املستوى جيد ، كما 17.5قصوى هوائية جيب على الالعب أن يبلغ سرعة 

سنة ويرجع الباحث هذا التفوق إىل طبيعة البناء  19وجد الباحث فرق دال يف السعة احليوية املطلقة لصاحل لالعيب 

ومل يوجد فرق دال يف  (2226زم كماش، صاحل بشري سعد، )يوسف ال اجلسمي الذي يؤثر على السعة احليوية كما قال

السعة احليوية النسبية وةن جهة أخرى مل جيد الباحث فروق دالة يف الضغط الدةوي اإلنقباضي واإلنبساطي ويف ةعدل 

، CAZORLA G) ضربات القلب وبالتايل مل توجد فروق يف حجم الدفع القليب وذلك ةا يؤكد نتيجة كازورال

سنة ةتشاهبة تقريبا ومل جيد  22و19-11-17الذي توصل إىل أن حجم الدفع القليب لدى الرياضيني ةن  (2226

 وعموةا فإن ةستوى املهامجني جيد جدا . (pignet)الباحث كذلك فرق دال يف ةؤشر اإلسرتجاع لروفيه 

الباحث فرق دال يف صفة التحمل والسرعة والقوة وقد بلغت السرعة والقوة أةا فيما خيص القدرات البدنية فلم جيد 

 ( وهي نتائج تعترب جيدة ةقارنة ةع ةا توصل إليه2.27±2.13( و)2.27±4.96أحسن املعدالت هلما عل التوايل )

( والقوة اإلنفجارية لألطراف 2.14±4.21الذي حتصل على أن السرعة بلغت ) (2225)حممد حازم أبو يوسف، 

( وفيما خيص املؤشرات املرفولوجية فلم جيد الباحث فرق دال بني األعمار الزةنية 2.11±2.26السفلية بلغت )

للمهامجني يف ةؤشر الذراع وةؤشر الصدر ، ةؤشر الركبة وةؤشر املرفق وقد وجد الباحث فرق دال يف ةؤشر الفخذ لصاحل 

يؤكد للباحث أن النمو والعمر يؤثر بشكل كبري على القياسات اجلسمية ، كما وجد فرق دال يف  سنة مما 19العيب 

( وبصفة عاةة فإن مجيع 2.61±  19.29سنة حبصوهلم على أقل القيم وبلغت ) 17ةؤشر احلوض لصاحل العيب 

لديهم حوض عريض ، أةا >( وبذلك فإن مجيع املهامجني 11) 11قياسات املهامجني يف عرض احلوض كانت أكرب ةن 

( وبذلك 2.46±  17.6سنة ) 19فقد وجد له فرق دال لصاحل العيب  (pignet)فيما خيص ةؤشر الصالبة لبينيه 

سنة لديهم ةستوى ةتوسط يف ةؤشر الصالبة ألن نتائجهم كانت أقل  11سنة والعيب  19يستنتج الباحث أن العيب 

>( حيث 22) 22يف ةؤشر الصالبة ألن نتائجهم كانت أكرب ةن سنة ضعيف  17بينما كان ةستوى العيب  22ةن 

<( وبذلك يستنتج الباحث أن 12) 12يكون أقل ةن  (pignet)أن املستوى اجليد والقوي يف ةؤشر الصالبة لبينيه 

املرفولوجية عاةل العمر ) السن( والنمو له تأثريه املباشر على نتائج القياسات اجلسمية وعلى الدالالت النسبية للمؤشرات 

 سنة. 11و 17سنة على العيب  19حيث يظهر تفوق ةلحوظ لالعيب 
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سنة(لالعبي مركز الهجوم :71،71،71( يوضح الدراسة المقارنة بين األعمار الزمنية )31الجدول رقم )  
 التباين بني اجملموعات التباين داخل اجملموعات Fاحملسوبة Fاجلدولية الداللة

   املتوسط احلسايب اإلحنراف املعياري
 السن 17 11 19 17 11 19

 الوزن 68,72 70,5 72,1 1,64 2,36 2,06 72,88 4,19 17,23 3,123 دال
 الطول 174,3 174 175 1,95 1,81 1,56 9,17 3,19 2,87 3,123 غري دال

 حميط الصدر  84,72 85,3 85,6 1,1 1,1 1,26 4,57 1,33 3,42 3,123 دال
 حميط العضد 25,88 26 26,2 0,92 1,1 0,85 0,56 0,93 0,6 3,123 غري دال

 حميط الفخذ 53,56 54,2 54,7 0,82 0,92 1,06 8,17 0,87 9,33 3,123 دال
 حميط الساق 34,2 34,3 34,8 1,04 0,84 1 2,56 0,93 2,84 3,123 غري دال

 الساعد حميط 23,76 24,1 24,6 0,83 0,82 0,81 4,42 0,67 6,52 3,123 دال
 عرض احلوض 33,28 33,7 34 1,17 0,89 0,41 3,59 0,78 4,59 3,123 دال

 عرض املرفق 6,48 6,5 6,54 0,07 0,11 0,11 0,02 0,01 2,03 3,123 غري دال
 عرض رسغ اليد   5,3 5,37 5,41 0,09 0,09 0,08 0,08 0,008 9,22 3,123 دال

 عرض الركبة 8,47 8,68 8,67 0,64 0,09 0,08 0,35 0,14 2,46 3,123 غري دال
 عرض الكعب 6,62 6,65 6,67 0,1 0,09 0,09 0,01 0,009 1,79 3,123 غري دال
 العضد أةاةي 3,3 3,32 3,35 0,07 0,13 0,12 0,01 0,01 1,09 3,123 غري دال

 العضد خلفي 5,25 5,28 5,35 0,1 0,09 0,07 0,06 0,008 7,1 3,123 دال
 أسفل اللوح 8,53 8,57 8,56 0,09 0,09 0,08 0,01 0,08 1,13 3,123 غري دال

 عند الصدر 6,28 6,35 6,35 0,09 0,08 0,1 0,04 0,009 4,22 3,123 دال
 عند البطن 10,32 10,3 10,4 0,12 0,12 0,09 0,03 0,01 2,41 3,123 غري دال

 عند الفخذ 8,33 8,39 8,46 0,1 0,13 0,12 0,1 0,01 7,66 3,123 دال
 عند الساق 5,36 5,38 5,42 0,09 0,01 0,09 0,02 0,009 2,3 3,123 غري دال

 عند الساعد 3,52 3,57 3,61 0,1 0,12 0,09 0,05 0,01 4,87 3,123 دال
 أعلى احلرقفي 7,58 7,62 7,6 0,11 0,08 0,11 0,01 0,01 1,29 3,123 غري دال

 ةساحة اجلسم 1,82 1,85 1,87 0,03 0,03 0,02 0,01 0,001 11,86 3,123 دال
 ك عظمية ةطلقة 9,45 9,67 9,8 0,53 0,26 0,21 0,77 0,13 5,81 3,123 دال

 ك عظمية نسبية 13,76 13,7 13,6 0,69 0,51 0,36 0,18 0,29 0,63 3,123 غري دال
 ك عضلية ةطلقة 30,86 32,6 32,4 1,04 1,55 1,49 14,27 1,88 7,58 3,123 دال

 ك عضلية نسبية 44,92 44,7 44,9 1,66 2,1 1,91 1,34 3,66 0,36 3,123 غري دال
 ك شحمية ةطلقة 7,68 7,8 7,96 0,13 0,19 0,14 0,48 0,02 18,93 3,123 دال
 ك شحمية نسبية 11,18 11,1 11 0,12 0,18 0,2 0,12 0,03 3,98 3,123 دال
 ةؤشر بوندرال 42,57 42,2 42,2 0,32 0,34 0,41 1,26 0,13 9,64 3,123 دال
 ةكون النحافة 2,58 2,31 2,28 0,23 0,25 0,3 0,67 0,07 9,64 3,123 دال

 ةكون العضلية 6,49 6,28 6,29 0,44 0,32 0,24 0,33 0,12 2,76 3,123 غري دال
 ةكون السمنة 1,71 1,72 1,72 0,008 0,009 0,008 0,0003 7,45 4,23 3,123 دال

  vo2max 48,6 48,7 48,7 0,3 0,37 0,38 0,11 0,12 0,94 3,123 غري دال
  vma 15,55 15,6 15,6 0,13 0,16 0,17 0,02 0,02 0,04 3,123 غري دال

 CVاملطلقة  4,5 4,47 4,58 0,12 0,12 0,2 0,08 0,02 3,3 3,123 دال
 CVالنسبية   2,46 2,42 2,44 0,08 0,08 0,12 0,01 0,009 1,13 3,123 غري دال
 T A SYST 117 117 118 1,64 1,3 3,73 7,41 6,11 1,21 3,123 غري دال
 T A DIAS 66,92 6636 66,2 1,63 1,95 3,01 2,61 3,43 0,76 3,123 غري دال
 pulse 62,24 61,5 62,6 0,77 1,19 3,2 7,69 4,09 1,87 3,123 غري دال
  ruffier 5,64 5,62 5,62 0,18 0,16 0,32 0,006 0,05 0,11 3,123 غري دال
 التحمل  1297 1300 1300 13,31 13,68 14,28 161,83 171,41 0,94 3,123 غري دال
 السرعة  4,96 4,97 4,96 0,02 0,02 0,07 0,0003 0,002 0,16 3,123 غري دال
 القوة  2,13 2,13 2,13 0,06 0,06 0,07 0,0004 0,005 0,08 3,123 غرب دال

 I cuisse 30,72 31,2 31,2 0,43 0,38 0,44 1,69 0,18 9,41 3,123 دال
 I bras 14,84 14,9 14,9 0,6 0,61 0,43 0,06 0,31 0,2 3,123 غري دال
 I thorax 48,6 49 48,8 0,94 0,46 0,69 0,81 0,53 1,51 3,123 غري دال
 I genout 4,85 4,98 4,95 0,35 0,06 0,06 0,1 0,04 2,41 3,123 غري دال
 I coude 3,72 3,73 3,73 0,04 0,06 0,07 0,001 0,004 0,42 3,123 غري دال

 I bassin 19,09 19,4 19,4 0,61 0,41 0,27 0,78 0,21 3,69 3,123 دال
 I pignet 20,88 18,4 17,6 1,61 1,44 2,46 73,12 3,59 20,35 3,123 دال
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 إستنتاج عام : -2-3

 ، 11، 16،17 ،15لالعبني وبني ةراكز اللعب يف اجلداول رقم )ةن خالل نتائج الدراسة املقارنة بني األعمار الزةنية 

ةرفولوجية والوظيفية والبدنية فقد بلغ الطول  -( نالحظ وجود فروق دالة وغري دالة يف بعض املؤشرات األنثرو22 ، 19

ةا الكتلة أ 1.17كغ( كما بلغ أعلى ةعدل ملساحة اجلسم   72.1( و)176والوزن أكرب املعدالت هلم على التوايل )

%( بينما 11.22كغ( وأن نسبة الشحوم بلغت أعلى ةعدل )  64.14اخلالية ةن الشحوم بلغت أعلى ةعدل حوايل )

( أةا النمط اجلسمي جلميع الالعبني وبكل ةراكز اللعب كان منطا عضليا 42.6بلغ أعلى ةعدل ملؤشر بوندرال حوايل )

ريب ألقرب نصف وحدة وةن جهة القدرات الوظيفية فقد بلغ احلد ( وذلك بالتق2-6-2ةتوازنا وبلغ املتوسط حوايل )

ةلل/ كغ/ د( والسرعة القصوى اهلوائية بلغت أحسن  49.2األقصى إلستهالك لألكسجني أحسن ةعدل له حوايل )

( كما بلغ ضغط الدم اإلنقباضي 4.72كلم/سا( ، أةا السعة احليوية كانت أحسن قيمة هي )  15.1ةعدل )

ةلم/ز( كما كان أحسن نبض قليب يف الراحة يف حدود  69.1/ 119كرب املعدالت هلما يف حدود )واإلنبساطي أ

( وهو ةستوى جيد جدا وفيما خيص القدرات البدنية فبلغت 5.42ن/د( أةا أحسن ةؤشر لإلسرتجاع بلغ ) 59.2)

بلغت أحسن توقيت  ( ةرت أةا السرعة1311( دقائق حوايل )25صفة التحمل أحسن ةسافة هلا يف زةن مخسة )

م( وفيما خيص املؤشرات فقد 2.19ثا( كما بلغت القوة اإلنفجارية لألطراف السفلية أحسن قيمة يف حدود ) 4.96)

( يف حني ةؤشر الصدر بلغ 5.4( أةا أحسن قيمة ملؤشر الذراع بلغت )31.9بلغ أحسن ةعدل ملؤشر الفخذ حوايل )

( وقد بلغ ةؤشر املرفق أحسن قيمة 4.91ةعدل ملؤشر الركبة )( كما بلغ أحسن 49.7أحسن ةعدل له حوايل )

( ألنه نأخذ يف احلسبان أقل قيمة وبصفة عاةة فإن مجيع الالعبني 19( وةؤشر احلوض بلغ أحسن قيمة له )3.75)

>( وفيما 11) 11حسب األعمار الزةنية وحسب ةراكز اللعب لديهم حوض عريض ألن مجيع قيمهم كانت أكرب ةن 

( وهي أقل قيمة ةوجودة وعموةا فإن مجيع عينة 16.5فبلغت أحسن قيمة ) (pignet)شر الصالبة لبينيه خيص ةؤ 

سنة( لديهم ةستوى ةتوسط يف هذا  19-11-17البحث ةن ةدافعني ، وسط ةيدان وةهامجني وبأعمارهم املختلفة )

<( وكذلك كانت أقل ةن 12) 12املؤشر ألن مجيع قيمهم كانت أكرب ةن املستوى القوي الذي يكون أقل ةن 

 >(.22) 22املستوى الضعيف الذي يكون أكرب ةن 
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وةن خالل هذه الدراسة املقارنة بني األعمار الزةنية وةراكز العب وةقارنتها ةع بعض البحوث والدراسات والنتائج اليت 

ملستوى املقبول ملمارسة كرة القدم حتصلنا عليها ةن دراسات سابقة وةشاهبة يرى الباحث أن مجيع أفراد العينة تقع ضمن ا

يف ةستوى جيد إال بعض النتائج اليت جاءت قليلة وخميبة أحيانا ةع نتائج الدراسات األخرى األةر الذي يستدعي 

الوقوف عليها لتالفيها وةعاجلتها والوقوف كذلك على أسباب هذا النقص والعجز يف بعض املتغريات قيد الدراسة اليت 

ن خالل نظرته إىل غياب عاةل اإلنتقاء العلمي الصحيح وكذلك إىل هتميش العملية التدريبية بصفة يرجعها الباحث ة

علمية دقيقة اليت تضمن لنا ولالعبني اإلرتقاء رمستواهم لتحقيق أفضل النتائج والذي ينعكس إجيابيا على األداء بصفة 

نكون قد ضمنا تطور لعبة كرة القدم ألن عملية التقييم عاةة وعلى الفعالية يف املنافسة والتدريبات بصفة خاصة وبذلك 

 تعترب ةن ضروريات كرة القدم احلديثة.
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 عرض ومناقشة نتائج دراسة التحليل العاملي:-3

 عرض ومناقشة نتائج التحليل العاملي لالعبي مركز الدفاع: -3-7

 وحدات اإلختبارات: المؤشرات اإلحصائية األولية في إنتظام العينة على-3-7-7

كما هو ةتعارف عليه إحصائيا عند إستخدام دراسات التحليل العاةلي فإن ذلك يلزم التعرف على بعض املعاجلات 

( 21اإلحصائية األولية اليت تعطي نتائجها داللة على شكل وطبيعة اإلختبارات املقرتحة للقياس حيث ميثل اجلدول رقم )

تظهر مجيعها أهنا تفوق قيم اإلحنرافات املعيارية جلميع القياسات املرفولوجية ، الوظيفية  قيم املتوسطات احلسابية واليت

والبدنية وميثل هذا أحد أهم املؤشرات اهلاةة يف إنتظام العينة على وحدات اإلختبار وحتقيقها للمنحى اإلعتدايل حيث يرى 

ا يؤكد ةباشرة عن خلو األداء بالنسبة جلميع ( وهذ3)±الباحث كذلك أن مجيع ةعاةالت اإللتواء كانت أقل ةن 

)غازي  و (1996)حممد صبحي حسانني،  اإلختبارات والقياسات ةن عيوب التوزيعات الغري اإلعتدالية وهذا ةا يؤكده

كما ميثل اجلدول أن هذه املؤشرات اإلحصائية دليل على حسن توزيع العينة وجتانسها يف   (2222السيد يوسف، 

 قياساهتا وهذا ةا يثبت ةالئمة اإلختبارات والقياسات ملستوى عينة البحث وميكن إدخاهلا ضمن املصفوفة العاةلية .
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 العينة على وحدات اإلختبارات لالعبي مركز الدفاع:(:يوضح المؤشرات اإلحصائية األولية في إنتظام 37الجدول رقم)

   املتوسط احلسايب اإلحنراف املعياري الوسيط ةعاةل اإللتواء اخلطأ املعياري
 الوزن 70,64 2,75406334 71 0,234829- 0,318012
 الطول 174,32 2,52640114 174 0,05156- 0,291724
 حميط الصدر 85,44 1,42601315 85 0,038195 0,164662
 حميط العضد 26,4333333 1,10384259 27 0,678131- 0,127461
 حميط الفخذ 53,8133333 1,14718614 54 0,211735 0,132466
 حميط الساق 34,64 1,03506104 35 0,499283- 0,119519
 حميط الساعد 23,6533333 1,06850911 24 0,42973- 0,123381
 عرض احلوض 33,0933333 1,01573211 33 0,206174 0,117287
 عرض املرفق 6,456 0,13972947 6,5 0,05037- 0,016135
 عرض رسغ اليد 5,352 0,117818 5,3 0,613022 0,013604
 عرض الركبة 8,604 0,1190503 8,6 0,167938 0,013747
 عرض الكعب 6,62266667 0,11457717 6,6 0,073225- 0,01323

 العضد اةاةي 3,34266667 0,11410443 3,4 0,571465- 0,013176
 العضد خلفي 5,36 0,10780363 5,4 0,13298- 0,012448
 اسفل اللوح 8,61333333 0,12006005 8,6 0,167225- 0,013863
 عند الصدر 6,33866667 0,11728152 6,4 0,390799- 0,013543
 عند البطن 10,3653333 0,1546516 10,4 0,656157- 0,017858
 عند الفخذ 8,53866667 0,1393938 8,6 0,297964- 0,016096
 عند الساق 5,42 0,12192155 5,4 0,487217- 0,014078
 عند الساعد 3,68533333 0,11933751 3,7 0,787449- 0,01378

 اعلى احلرقفي 7,632 0,11289794 7,7 0,376328- 0,013036
 ةساحة اجلسم 1,84994617 0,04747165 1,86 0,169025- 0,005482
 ك العضمية ةطلقة 9,5581751 0,31702549 9,64 0,207705 0,036607
 ك العضمية نسبية 13,539109 0,38372203 13,6 0,132618- 0,044308
 ك عظلية ةطلقة 31,3487919 1,69296491 31,5 0,309643 0,195487
 ك عظلية  نسبية 44,3872428 1,87515448 44,5 0,225333 0,216524
 ك الشحمية ةطلقة 7,88722632 0,25381485 7,9 0,176277- 0,029308
 ك الشحمية نسبية 11,1695476 0,181772 11,2 0,160329- 0,020989
 ةؤشر بوندرال 42,2129255 0,38410795 42,3 0,222307- 0,044353
 النحافة 2,31986146 0,28116703 2,38 0,222307- 0,032466
 العضلية 6,26719133 0,35434166 6,27 0,086474 0,040916
 السمنة 1,72842691 0,012404 1,73 0,272981- 0,001432
0,067921 -1,723082 47,8 0,58821083 47,7237328 vo2max  
0,029921 -1,723082 15,2 0,25912371 15,16464 vma  
 CVاملطلقة  4,468 0,17794624 4,5 1,35866 0,020547
 CVالنسبية     2,41634668 0,10642639 2,4 2,263662 0,012289
0,360347 1,863878 117 3,12069523 118,266667 T A SYST 
0,328564 0,616003 68 2,8454484 68,1066667 T A DIAST 
0,242331 2,081165 63 2,09864821 63,12 pulse 
0,027297 0,919472 5,8 0,23639942 5,83733333 ruffier  
 التحمل  1263,72 21,5936427 1265 1,723082- 2,493419
 السرعة  5,014 0,02520189 5,02 0,136352 0,00291
 القوة  2,15226667 0,09127584 2,2 0,185133- 0,01054

0,066555 0,111557 31 0,57638396 30,8720317 I cuisse 
0,069163 -0,933412 15,2 0,59896824 15,1639181 I bras 
0,080956 -0,098063 49,1 0,70110287 49,0166089 I thorax 
0,009168 -0,077724 4,94 0,07939629 4,93642733 I genout 

0,0103 0,359168 3,69 0,08920484 3,70411543 I coude 
0,06492 0,477435 19 0,56222017 18,9855628 I bassin 

0,260173 0,129232 19 2,25316594 18,24 I pignet 
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 مصفوفة اإلرتباطات البينية: -3-7-3

( ةصفوفة اإلرتباطات البينية لالعيب ةركز الدفاع يف كرة القدم وذلك لإلختبارات والقياسات 22يوضح اجلدول رقم )

املصفوفة اإلرتباطية وقد إستخدم حلساب اإلرتباطات ةتغريا اليت وضعها الباحث يف  52املقرتحة للقياس واليت بلغ عددها 

( للدرجات اخلام بداللة لإلجتاهني للحصول على أكثر دقة وةصداقية عند ةستوى Pearsonالبينية ةعادلة بريسون )

( ةعاةل إرتباط علما بأن 1225( وبدراسة املصفوفة اإلرتباطية يتبني لنا أهنا تتضمن )2.25( مث عند ةستوى )2.21)

وتشري املصفوفة عن وجود عدد  (1979)فؤاد البهي السيد،  خلاليا القطرية مل يتم حساهبا وذلك طبقا ملا أشار إليها

( ةنها أربعة %39.29( ةعاةل إرتباط دال بنسبة )312( ةنها )%65.14( ةعاةل إرتباط ةوجب بنسبة )791)

( 427( كما جند عدد )%62.91( ةعاةل إرتباط ةوجب غري دال بنسبة )416)( وجند 1إرتباطات تاةة بلغت )

( %14.21( ةعاةل عكسي سالب دال بنسبة )61( وةنها )%34.16ةعاةل إرتباط عكسي سالب بنسبة )

( لإلجتاهيني أو الطرفني وبقيمة 2.21( وهذا عند ةستوى )%15.72( إرتباط عكسي سالب غري دال بنسبة )361و)

( ، وبصفة عاةة فقد بلغت ةعاةالت اإلرتباطات الدالة سواءا ةوجبة أو عكسية سالبة 2.322( )2بلغت )ن=جدولية 

 ( لإلجتاهيني.2.21( عند ةستوى )%32.45( ةعاةل إرتباط بنسبة )373عدد )

( ةعاةل إرتباط ةوجب 412( ةعاةل إرتباط ةوجب جند عدد )791( لإلجتاهني فمن بني )2.25أةا عند ةستوى )

( وةن جهة اإلرتباطات السالبة %41.62( ةعاةل إرتباط ةوجب غري دال بنسبة )311( و)%51.31دال بنسبة )

( 319( و)%25.29( إرتباط عكسي سالب دال بنسبة )121( ةعاةل إرتباط سالب عدد )427فنجد ةن بني )

بصفة عاةة فقد بلغت عدد ( لإلجتاهني و 2.25( وهذا عند ةستوى )%74.71إرتباط عكسي سالب غري دال بنسبة )

 (.%42.21( بنسبة )511اإلرتباطات الدالة سواءا املوجبة أو السالبة )

والوزن كما  (pignet)( بني ةؤشر الصالبة لبينيه -2.613وقد بلغت أكرب اإلرتباطات العكسية السالبة للمدافعني )

ةؤشر –توايل بني:)ةكون النحافة( عالقات إرتباطية تاةة كانت على ال24سجلت يف اإلرتباطات املوجبة )

( كما سجلت أكرب قيمة لإلرتباطات VMA-(،)التحملVO2max–،)التحمل(V02max-VMA)بوندارل(،

( بني ةساحة اجلسم والوزن ، وعموةا فإن ةصفوفة اإلرتباطات البينية تشري بأن هناك جتمعات 2.967املوجبة األخرى )
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عدد ةن العواةل املستقلة لذا فقد رؤي اإلستمرار يف عملية التحليل العاةلي  ذات إرتباطات بينية عالية وهذا يوحي بظهور

 لعواةل الدرجة األوىل.

 )أنظر املالحق(.(:يوضح مصفوفة اإلرتباطات البينية لالعبي مركز الدفاع:33الجدول رقم )

 التحليل العاملي المباشر وعوامل الدرجة األولى:-3-7-3

( يف حتليل HOTTELLINGالبسيط إستخدةت طريقة املكونات األساسية هلوتلنج )للحصول على البناء العاةلي 

عن الطريقة املركزية لثرستون  (THOMSON)املصفوفة عاةليا وهي طريقة يفضلها طوسون 

(THURSTON)  ألهنا تستخلص أقصى تباين إرتباطي للمصفوفة فضال على تقبلها حملك كايزر(KAISER) 

 على إستخالص العواةل اليت يقل جذرها الكاةن عن الواحد صحيح وهذا ةا يوافقه كذلكلتحديد العواةل ويتوقف 

ألهنا تستخدم الوحدة )الواحد صحيح( يف  (2225)حممد حازم أبو يوسف،  و (1996)حممد صبحي حسانني، 

اخلاليا القطرية ملصفوفة اإلرتباط بدال ةن ةعاةل ثبات اإلختبارات أو أكرب ةعاةالت إرتباط العمود يف املصفوفة كما هو 

 ةتبع يف الطريقة املركزية.

التباين املفسر الذي يشمل اجلذر  وتوضح اجلداول التالية املصفوفة العاةلية للمتغريات وقيم إشرتاكيات املتغريات ونسبة

الكاةن للعواةل املستخلصة ونسبة تباين كل عاةل للتباين الكلي والنسبة الرتاكمية للتباين وةصفوفة العواةل قبل التدوير 

 .وبعده  املتعاةد

 عرض المصفوفة العاملية للمتغيرات المدروسة وقيم اإلشتراكيات: -3-7-3-7

اإلشرتاكات للمتغريات املدروسة ألنه ليس ةن املتوقع أن كل العواةل تستخرج كل التباينات ( قيم 23ميثل اجلدول رقم )

عن املتغريات فقد يتم إستخراج ذلك اجلزء ةن التباين الذي يعود إىل العواةل املشرتكة والذي جيري تقامسه ةن قبل  عدة 

إىل عواةل ةشرتكة فمثال بالنسبة للمتغري الذي ميثل  ةتغريات فاإلشرتاكيات هي نسبة التباين يف ةتغري ةعني واليت تعود

ةن التباين يرتبط بالعاةل األول علما بأنه مت إتباع طريقة حتليل املكونات األساسية هلوتلنج  %99الوزن فإن 

(HOTTELLING)  وبصفة عاةة تدل إشرتاكيات القياسات على جمموع ةربعات تشبعات كل قياس ةن هذه

 املستخلصة.القياسات بالعواةل 
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(:يمثل المصفوفة العاملية للمتغيرات المدروسة وقيم اإلشتراكيات للمدافعين :33الجدول رقم)    
   العوامل  
 اإلشتراكيات 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

pd 0,13 0,004 -0,081 0 -0,005 0,011 -0,019 -0,016 -0,001 -0,017 0,024 -0,02 0,99 
tl 0,123 -0,002 0,079 -0,02 0,001 0,014 -0,018 0,013 -0,017 0,016 -0 -0,013 0,988 

pth 0,076 -0,086 0,055 -0,06 0,008 0,018 0,05 0,284 0,034 0,106 -0,04 0,044 0,875 
pbr 0,012 -0,005 0,011 -0,01 0,033 0,002 0,363 -0,079 -0,058 0,044 -0,04 -0,071 0,938 
pcss 0,066 -0,029 0,011 0,008 -0,016 0,035 -0,021 -0,012 0,364 0,01 -0,07 -0,074 0,932 
pml 0,015 0,029 0,006 0,02 -0,021 -0,01 -0,183 -0,044 0,125 -0,218 0,108 0,29 0,795 
pavb 0,024 -0,038 0,048 0,036 -0,071 -0,08 -0,029 0,015 0,015 -0,035 0,087 0,137 0,596 
dbs 0,04 0,011 0,031 0,003 -0,002 -0 -0,095 0,373 -0,054 -0,016 -0,09 -0,047 0,84 
dcd 0,051 -0,099 -0,02 0,298 0,033 0,013 -0,066 0,031 0,026 -0,02 0,007 0,023 0,897 
dpt 0,069 -0,048 -0,043 0,195 -0,042 -0,01 0,003 -0,053 0,004 0,258 -0,01 -0,207 0,762 
dgn 0,014 0 0,055 -0,06 -0,025 0 0,024 0,03 -0,017 0,366 -0,03 0,066 0,884 
dmr -0,025 0,176 -0,017 0,095 0,056 -0,01 0,116 -0,095 -0,071 0,072 -0,27 -0,024 0,762 
pcba -0,002 0,027 0,028 0,146 0,017 -0,03 0,118 -0,055 -0,103 -0,014 0,031 -0,162 0,635 
pcbr -0,01 0,167 0,006 -0,12 -0,028 -0,01 -0,055 0,025 -0,005 -0,007 -0,04 0,063 0,655 
pcssc -0,004 0,202 0,011 -0,02 -0,035 0,082 -0,01 -0,075 0,027 -0,086 -0,1 -0,054 0,74 
pcth 0,001 0,001 -0,041 -0,03 0,003 0,011 -0,075 -0,072 -0,053 -0,012 0,308 0,193 0,705 
pcvt 0,003 -0,038 -0,026 0,006 0,033 0,012 0,062 -0,099 -0,088 -0,019 0,481 -0,167 0,792 
pccss 0,025 -0,097 0,007 0,112 0,005 0,056 0,102 -0,043 -0,066 0,116 0,245 -0,025 0,604 
pcml 0,019 0,007 -0,009 0,038 -0,026 0,003 -0,121 0,03 0,076 0,033 0,129 0,032 0,595 
pcavb -0,015 0,128 -0,021 -0,01 -0,078 -0,04 0,023 0,023 0,018 -0,214 -0,21 0,082 0,57 
pcsil -0,059 0,261 -0,018 -0,1 0,049 -0,01 0,043 -0,019 -0,126 -0,061 -0,1 -0,064 0,667 

sc 0,134 0,002 -0,02 -0,01 -0,003 0,013 -0,02 -0,005 -0,007 -0,004 0,015 -0,018 0,99 
moa 0,085 0 0,028 0,141 0,007 0,005 0,008 -0,014 -0,02 0,185 -0,08 -0,043 0,981 
mor -0,081 -0,006 0,143 0,164 0,017 -0,01 0,038 0,003 -0,021 0,24 -0,12 -0,023 0,982 
mma 0,07 -0,019 0,047 0,01 -0,021 -0,01 0,039 -0,031 0,138 -0,048 0,02 0,074 0,97 
mmr -0,033 -0,023 0,133 0,01 -0,021 -0,03 0,068 -0,028 0,175 -0,05 0,003 0,112 0,959 
mada 0,11 0,021 -0,022 -0 -0,01 0,021 -0,016 -0,024 -0,016 -0,016 0,094 -0,012 0,99 
madr -0,095 0,034 0,15 -0,01 -0,009 0,016 0,012 -0,01 -0,027 0,007 0,131 0,025 0,937 

indpon 0,019 -0,014 0,236 -0,04 0,009 0,007 -0,002 0,048 -0,02 0,045 -0,03 0,007 0,985 
ecto 0,019 -0,014 0,236 -0,04 0,009 0,007 -0,002 0,048 -0,02 0,045 -0,03 0,007 0,985 
meso 0,081 0,022 0,06 -0,12 -0,015 0,014 -0,126 0,064 -0,046 0,025 -0,02 -0,128 0,936 
endo -0,03 0,261 0 -0,1 -0,006 0,03 -0,008 -0,031 -0,042 -0,066 -0,1 -0,025 0,943 

v02max 0,038 0,009 0,003 -0,01 -0,018 0,316 -0,014 -0,005 0,036 0,01 0,032 -0,014 0,982 
vma 0,038 0,009 0,003 -0,01 -0,018 0,316 -0,014 -0,005 0,036 0,01 0,032 -0,014 0,982 
cva -0,078 0,191 -0,034 -0,14 0,044 -0,04 -0,087 0,043 0,057 -0,022 0,117 -0,182 0,785 
cvr -0,152 0,175 -0,02 -0,13 0,043 -0,04 -0,07 0,041 0,061 -0,018 0,1 -0,156 0,855 
tas -0,03 0,003 0,013 0,036 0,307 -0,03 0,098 0,02 -0,113 -0,014 0,011 -0,07 0,875 
tad -0,004 -0,015 -0,023 0,069 0,28 -0,01 0,059 -0,071 -0,057 -0,03 0,094 -0,026 0,81 
fc -0,051 0,034 0,025 0,005 0,28 -0,04 0,02 0,046 0,006 -0,006 -0,09 -0,014 0,85 

ruff -0,005 0,082 -0,075 0,068 0,193 0,011 0,029 -0,079 0,029 -0,013 -0,25 0,063 0,679 
end 0,038 0,009 0,003 -0,01 -0,018 0,316 -0,014 -0,005 0,036 0,01 0,032 -0,014 0,982 
vit -0,008 -0,053 0,029 -0,13 0,096 0,043 -0,14 0,048 0,121 0,047 0,154 0,246 0,643 
for 0,018 0,001 -0,012 0,01 -0,02 0,021 -0,035 0,006 0,114 -0,023 0,125 -0,52 0,787 

indcss -0,022 -0,029 -0,051 0,027 -0,018 0,029 -0,012 -0,025 0,429 -0,003 -0,07 -0,077 0,894 
indbr -0,033 -0,003 -0,018 -0 0,034 -0 0,391 -0,09 -0,056 0,041 -0,05 -0,072 0,936 
indth -0,037 -0,097 -0,017 -0,04 0,008 0,007 0,075 0,318 0,057 0,107 -0,04 0,061 0,842 
indgn -0,1 0,004 -0,024 -0,03 -0,021 -0,01 0,036 0,013 0,003 0,298 -0,03 0,066 0,913 
indcd -0,029 -0,087 -0,066 0,283 0,03 0,003 -0,049 0,019 0,035 -0,028 0,007 0,026 0,94 
indbs -0,019 0,013 -0,007 0,015 -0,003 -0,01 -0,09 0,38 -0,047 -0,025 -0,09 -0,043 0,816 
indpgt -0,068 0,047 0,153 0,008 0,002 -0,01 -0,028 -0,146 -0,04 -0,029 -0,01 -0,018 0,965 
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 نسبة التباين المفسر:-3-7-3-3

ثالثة ةراحل ةتتالية ويرفق طريقة  ( نسبة التباين املفسر حبيث يعطي شرحا ةفصال للتباين الكلي يف24ميثل اجلدول رقم )

عالقة خطية للبيانات ةع إعطاء القيم املبدئية للجذور  52إستخالص العواةل حيث يف املرحلة األوىل يعطي الربناةج 

حبيث تفسر تباينات هذا املكون  12.117الكاةنة لكل ةكون ةن املكونات فقيمة اجلذور الكاةنة للمكون األول بلغت 

ةن التباين  %13.634وتفسر  6.121تباين الكلي وقيمة اجلذور الكاةنة للمكون الثاين بلغت ةن ال 24.234%

 %6.952ويفسر  3.476واملكون الرابع  %9.269ويفسر  4.535الكلي واجلذر الكاةن للمكون الثالث بلغ 

 2.234واملكون السابع  %6.136ويفسر  3.261واملكون السادس  %6.541ويفسر  3.272واملكون اخلاةس 

والعاشر  %3.227ويفسر  1.513واملكون التاسع   %3.511ويفسر  1.759واملكون الثاةن  %4.641ويفسر 

ويفسر  1.262واملكون الثاين عشر بلغ  %2.252ويفسر  1.125واحلادي عشر بلغ  %2.693ويفسر  1.346

( األوىل 12تفسره املكونات اإلثين عشر )ةن التباين الكلي ويف نفس الوقت فقد كان جمموع ةا  2.121%

( 1ةن التباين الكلي ، ويف املرحلة الثانية مت إستخالص العواةل اليت تبلغ قيم اجلذور الكاةنة فيها أكرب ةن )14.132%

( اإلثين عشر ةن املرحلة السابقة حيث أمهلت املتغريات األخرى حبيث مل 12واحد صحيح ولقد مت إستخالص العواةل )

( ، ويف املرحلة األخرية مت تدوير قيم اجلذور الكاةنة 1ق احلد األدىن لقيمة اجلذر الكاةن واليت هي الواحد صحيح )حتق

اليت برزت يف املرحلة الثانية حيث يظهر اجلدول هذه القيم وةدى ةسامهتها يف التباين الكلي بعد إجراء عملية التدوير 

ملئوية للتباين املستخلص واليت متثل أمهية التباين والنسب املتجمعة )الرتاكمية( حيث إختلفت قيم اجلذور الكاةنة والنسب ا

 قبل التدوير وبعده.
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 العواةل
 تدوير قيم اجلذور الكاةنة استخالص العواةل املقبولة القيم املبدئية للجذور الكاةنة

 النسب املتجمعة %التباين اجملموع النسب املتجمعة %التباين اجملموع النسب املتجمعة %التباين اجملموع
1 12,117 24,234 24,234 12,117 24,234 24,234 7,321 14,643 14,643 
2 6,821 13,643 37,877 6,821 13,643 37,877 6,258 12,515 27,158 
3 4,535 9,069 46,946 4,535 9,069 46,946 4,306 8,613 35,770 
4 3,476 6,952 53,899 3,476 6,952 53,899 3,687 7,374 43,144 
5 3,270 6,541 60,439 3,270 6,541 60,439 3,387 6,773 49,918 
6 3,068 6,136 66,576 3,068 6,136 66,576 3,378 6,755 56,673 
7 2,324 4,648 71,224 2,324 4,648 71,224 3,159 6,319 62,992 
8 1,759 3,518 74,742 1,759 3,518 74,742 2,523 5,047 68,038 
9 1,513 3,027 77,769 1,513 3,027 77,769 2,436 4,871 72,909 
10 1,346 2,693 80,461 1,346 2,693 80,461 2,243 4,486 77,396 
11 1,125 2,250 82,711 1,125 2,250 82,711 2,038 4,076 81,472 
12 1,060 2,121 84,832 1,060 2,121 84,832 1,680 3,360 84,832 
13 1,000 1,999 86,831             
14 ,920 1,840 88,671             
15 ,742 1,485 90,156             
16 ,719 1,438 91,593             
17 ,631 1,261 92,854             
18 ,598 1,195 94,050             
19 ,465 ,929 94,979             
20 ,442 ,883 95,862             
21 ,393 ,785 96,647             
22 ,361 ,723 97,370             
23 ,318 ,637 98,007             
24 ,283 ,567 98,573             
25 ,205 ,410 98,983             
26 ,164 ,329 99,312             
27 ,156 ,312 99,624             
28 ,118 ,235 99,859             
29 ,067 ,134 99,993             
30 ,002 ,004 99,997             
31 ,000 ,001 99,998             
32 ,000 ,001 99,999             
33 ,000 ,001 99,999             
34 ,000 ,000 99,999             
35 ,000 ,000 100,000             
36 ,000 ,000 100,000             
37 ,000 ,000 100,000             
38 ,000 ,000 100,000             
39 ,000 ,000 100,000             
40 ,000 ,000 100,000             
41 ,000 ,000 100,000             
42 ,000 ,000 100,000             
43 ,000 ,000 100,000             
44 ,000 ,000 100,000             
45 ,000 ,000 100,000             
46 ,000 ,000 100,000             
47 ,000 ,000 100,000             
48 ,000 ,000 100,000             
49 ,000 ,000 100,000             
50 ,000 ,000 100,000             

(:يبين نسبة التباين المفسر للمدافعين :24الجدول رقم)  
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:للمدافعين(:يمثل قيم الجذور الكامنة ورقم المتغيرات 17المنحنى البياني رقم)  

 
ميثل  املنحىن البياين قيم اجلذور الكاةنة لكل عاةل على احملور الصادي )ص( ورقم املكون على احملور السيين )س( ويعترب 

املنحىن البياين ةعيارا لتحديد العواةل يف التحليل العاةلي واإلبقاء فقط على تلك اليت تكون يف املنطقة شديدة اإلحندار 

 وحىت يبدأ املنحىن يف االعتدال.

 مصفوفة العوامل قبل التدوير المتعامد:-3-7-3-3

وير وفقا لطريقة حتليل املكونات األساسية ( ةصفوفة املكونات أو العواةل املستخلصة قبل التد25ميثل اجلدول رقم )

(  2.52( إثين عشر عاةال ةع ةالحظة  أنه قد مت إخفاء عواةل التحميل أقل ةن )12حيث يبني اجلدول أنه مت إختيار )

 . (2221)حمفوظ جودة،  كما طلب ةن الربناةج ةسبقا وهذا ةا أكده كذلك

 العوامل بعد إجراء التدوير المتعامد:مصفوفة -3-7-3-2

حيث يتم فيه  varimaxللحصول على أقرب احللول للبناء البسيط أجرى الباحث تدويرا ةتعاةدا بطريقة الفارميكس 

درجة بني احملاور ويعترب هذا األسلوب ةوضوعيا وةالئم للبحث العلمي كما  °92التدوير ةع اإلحتفاظ بزاوية قدرها 

)حممد حازم أبو  عن عبد الرمحن حافظ وإمساعيل وكويل وةن جهة أخرى يؤكد (1996)حممد صبحي حسانني،  أكده

بني احملورين وهذا يعين أن تكون العالقة بني أي عاةلني  °92أن التدوير املتعاةد حيتفظ بزاوية قدرها  (2225يوسف، 
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ةتعاةدين عالقة صفرية أو ال عالقة على اإلطالق وهذا يدل على أن العواةل املستخلصة هبذا األسلوب تعد عواةل 

( عاةال ةتعاةدا ومجيع التشبعات 12ةستقلة غري ةتداخلة ، ولقد كان  نتاج التدوير املتعاةد إستخالص إثين عشر )

( تشبعا داال 51تشبعات الدالة إحصائيا على العواةل قبل التدوير )ةتغرية إذا ةا قورنت بالقيم قبل التدوير حيث بلغت ال

 ( تشبعا داال بعد التدوير.47و)

 وقد راعى الباحث فيما خيص شروط قبول العاةل بعد التدوير املتعاةد النقاط التالية:

العواةل املستخلصة ةن  إتباع تعليمات )كاتل( اليت تتضمن تقبل العواةل اليت تتفق ةع احلقائق العلمية املعروفة ،-

 دراسات سابقة ، التوقعات العاةة والتوزيعات العاةلية السابقة.

تقبل العاةل الذي يتشبع عليه ثالثة ةتغريات دالة على األقل ويعتمد تفسري العواةل يف هذه الدراسة على التشبعات اليت -

 ( كحد أدىن للتشبع.2.52±تكون )

 ر يف تفسري النتائج وبعد ترتيب تشبعات ةتغرياهتا على العواةل تنازليا.إعتماد ةصفوفة العواةل بعد التدوي

 مصفوفة تحويل العوامل:-3-7-3-5

( الذي يوضح ةصفوفة حتويل العواةل )املكونات( حبيث تشري إىل قوة العالقة بني العواةل قبل 27ميثل اجلدول رقم )

( والعالقة بني العاةل الثاين 2.491ول قبل التدوير وبعده كانت )التدوير والعواةل بعد التدوير ، فالعالقة بني العاةل األ

( والعاةل 2.113( والعاةل الرابع كانت )2.942( ، العاةل الثالث كانت )2.22قبل التدوير وبعده كانت )

( والعاشر 2.214( والتاسع )-2.433( والثاةن )2.153( والسابع )-2.541( والسادس )2.434اخلاةس)

( علما -2.459( والعالقة بني العاةل الثاين عشر قبل التدوير وبعده كانت )2.723ادي عشر كانت )( واحل2.612)

بأنه مت إستخدام طريقة حتليل املكونات األساسية إلستخالص العواةل وإستخدام طريقة التدوير املتعاةد الفارميكس وفقا 

 حملك كايزر.
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التدوير للمدافعين :( يمثل مصفوفة العوامل قبل 35الجدول رقم)  
 

 
لعواملا    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

pd ,639 -,665           
tl ,601 -,697           
pth ,668            
pbr ,534   -,512         
pcss ,531       ,523     
pml ,668            
pavb ,641            
dbs ,586            
dcd ,529            
dpt             
dgn       ,537      
dmr ,662            
pcba ,556            
pcbr ,708            
pcssc ,673            
pcth ,601            
pcvt ,591          ,555  
pccss ,573            
pcml ,669            
pcavb             
pcsil ,617            
sc ,660 -,715           
moa ,813            
mor  ,605           
mma ,861            
mmr ,509  ,546          
mada ,857            
madr  ,701 ,582          
indpon   ,933          
ecto   ,933          
meso  -,787           
endo ,826            
v02max     ,623 -,515       
vma     ,623 -,515       
cva ,536            
cvr  ,611           
tas             
tad    ,542         
fc    ,592         
ruff    ,548         
end     ,623 -,515       
vit             
for         ,632    
indcss      ,568  ,628     
indbr    -,526         
indth             
indgn   -,519          
indcd  ,722           
indbs  ,512           
indpgt -,530  ,722          
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:للمدافعين الفاريمكس(:يمثل مصفوفة العوامل بعد تدويرها تدويرا متعامدا بطريقة 36الجدول رقم)  
 العوامل  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

pd ,895            
tl ,885            
pth ,529       ,574     
pbr       ,883      
pcss         ,787    
pml             
pavb             
dbs        ,743     
dcd    ,858         
dpt          ,509   
dgn          ,794   
dmr  ,687           
pcba    ,508         
pcbr  ,683           
pcssc  ,728           
pcth           ,511  
pcvt           ,728  
pccss             
pcml             
pcavb             
pcsil  ,773           
sc ,941            
moa ,637            
mor   ,532 ,509         
mma ,602            
mmr   ,596          
mada ,830            
madr -,513  ,629          
indpon   ,964          
ecto   ,964          
meso             
endo  ,904           
v02max      ,982       
vma      ,982       
cva  ,667           
cvr -,650            
tas     ,908        
tad     ,864        
fc     ,889        
ruff     ,616        
end      ,982       
vit             
for            -,792 
indcss         ,895    
indbr       ,929      
indth        ,671     
indgn -,572         ,648   
indcd    ,810         
indbs        ,771     
indpgt   ,677          
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  :للمدافعين(:يمثل مصفوفة تحويل العوامل أو المكونات 31الجدول رقم)
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العواةل
1 ,491 ,637 ,065 ,291 -,013 -,152 ,251 ,223 ,185 ,080 ,256 ,150 
2 -,754 ,222 ,006 ,382 -,279 ,217 ,161 ,227 ,050 -,055 ,151 ,077 
3 ,022 -,058 ,942 ,148 ,084 ,051 -,062 -,051 -,001 -,242 -,023 -,111 
4 -,161 ,278 -,021 ,183 ,646 ,223 -,501 -,136 ,043 ,346 ,014 ,063 
5 ,115 -,138 -,078 -,154 ,434 ,633 ,432 ,263 ,090 -,276 ,035 ,084 
6 -,326 -,098 ,079 -,268 ,378 -,541 ,268 ,063 ,521 ,060 ,139 -,004 
7 -,045 ,213 ,240 -,518 -,304 ,355 ,153 -,300 ,192 ,490 ,025 ,129 
8 ,123 -,128 -,147 ,393 -,134 ,166 -,003 -,433 ,684 -,144 -,249 -,094 
9 ,048 ,113 -,025 -,203 -,139 ,139 -,315 ,481 ,284 ,031 ,023 -,701 
10 ,141 -,547 ,116 ,318 -,068 ,040 ,035 ,390 ,088 ,610 -,002 ,162 
11 ,036 -,181 -,056 ,162 ,057 ,066 ,190 -,369 -,155 ,124 ,723 -,442 
12 -,068 ,169 ,009 ,163 ,169 -,070 ,488 -,085 -,253 ,287 -,552 -,459 
              

(:يمثل الرسم البياني للعوامل في المجال )المدى ( بعد التدوير للمدافعين:12الشكل البياني رقم)  

 
 التعليق على الشكل:

ميثل الشكل السابق الرسم البياين للعواةل يف اجملال )املدى( بعد التدوير بإستخدام طريقة الفارميكس )التدوير املتعاةد( 

( ويتكون ةن ثالثة ةكونات وميثل املكون األول القاعدة 1( إىل )+1-وفقا حملك كايزر حيث يرتاوح اجملال )املدى( ةن )

اين ميثل اجلهة اليسرى للرسم البياين أةا املكون الثالث يوجد يف اجلهة اليمىن للرسم البياين السفلية للرسم البياين واملكون الث

وبصفة عاةة فمعظم القياسات جندها يف الرسم البياين يف اجلهة اليمىن اليت ختص املكون الثالث وةا مييز كذلك املكون  

ضلية ، العظمية( النسبية ، ةؤشر بوندرال ، ةؤشر الصالبة الثاين هو وجود القيم النسبية ةثل كتل اجلسم )الشحمية ، الع

، والسعة احليوية النسبية وهي كلها نتائج حتسب إنطالقا  VO2max،VMAلبينيه ، ةؤشر الركبة ، ةكون النحافة ، 

 ةن عدة ةتغريات تشرتك يف تكوينها.



46 
 

 تفسير العوامل المستخلصة:-3-7-3-6

( عاةال مث 12ةلي بعد التدوير املتعاةد ووفقا للخطوات املتبعة خلص التحليل إىل )باإلعتماد على خمرجات التحليل العا 

 ( عواةل حسب الشروط املطلوبة.21قبول عدد )

 تفسير العامل األول:-3-7-3-6-7

 :( : يوضح الترتيب التنازلي للمتغيرات المتشبعة على العامل األول31الجدول رقم )

 قيمة التشبع إسم المتغير رقم المتغير التسلسل
 1.127 مساحة الجسم 33 7
 1.115 وزن الجسم 7 3
 1.115 طول الجسم 3 3
 1.131 الكتلة الشحمية المطلقة 31 2
 -1.651 السعة الحيوية النسبية 36 5
 1.631 الكتلة العظمية المطلقة  33 6
 1.613 الكتلة العضلية المطلقة 35 1
 -1.513 مؤشر عرض الركبة 21 1
 1.531 محيط الصدر 3 1

 -1.573 الكتلة الشحمية النسبية 31 71

 

( إختبارات وقياسات 12( اخلاص بالعاةل األول وهو عاةل قطيب التكوين ألنه تشبع عليه )21يتضح ةن اجلدول رقم ) 

األول ةا  ( إختبارات سالبة ومتثل اإلختبارت املتشبعة على العاةل23( إختبارات ةوجبة وثالثة )27ةن بينها سبعة )

( -2.513( إىل )2.941ةن العدد الكلي لإلختبارت والقياسات حيث تراوحت قيم التشبع ةا بني ) %22نسبته 

وكانت أعلى قيمة تشبعية ملساحة اجلسم وأقل قيمة تشبعية للكتلة الشحمية النسبية وةن خالل عدد املتغريات اليت 

إختبارات خاصة بكتل اجلسم املطلقة والنسبية وثالثة ةتغريات  (24تشبعت على العاةل األول يتضح وجود عدد أربعة )

( ختص ةسطح اجلسم وةتغري واحد لألعراض وهو ةؤشر عرض الركبة وةتغري واحد للمحيطات وهو حميط الصدر 23)

لسائدة وةتغري وظيفي واحد وهو السعة احليوية النسبية ويتضح ةن هذا أن املتغريات اخلاصة بكتل اجلسم هي املتغريات ا

ةن املتغريات املتشبعة على العاةل األول واليت ميكن  %42( أربعة إختبارات بنسبة 24على العاةل األول إذ بلغ عددها )

( كما جند 2.132ةن خالهلا احلصول على قيمة املتغري الرابع واخلاص بالكتلة الشحمية املطلقة واليت بلغ درجة التشبع )
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ثل الطول والوزن وةساحة اجلسم بلغت عدد اإلختبارات املتشبعة على العاةل ثالثة أن ةتغريات ةسطح اجلسم واليت مت

ةن العدد الكلي للمتغريات املتشبعة على العاةل األول واليت ميكن ةن خالهلا احلصول على قيمة  %32إختبارات بنسبة 

( وبالرجوع إىل 2.941ل األول )املتغري األول اخلاص رمساحة اجلسم واليت بلغت درجة تشبعه أعلى قيمة يف العاة

( يتضح أن مجيع كتل اجلسم الشحمية ، العضلية والعظمية 21ةصفوفة اإلرتباطات البينية للمتغريات يف اجلدول رقم )

( بداللة الطرفني )اإلجتاهني( ةوجبة وعكسية سالبة ةع  2.21املتشبعة على العاةل األول هلا عالقات دالة عند ةستوى )

سم ووزن وطول اجلسم وكذلك ةع حميط الصدر وبإعتبار أن حساب كتل اجلسم املطلقة والنسبية كل ةن ةساحة اجل

يدخل ضمنها ةتغري ةساحة اجلسم والطول والوزن وهلا عالقات إرتباطية دالة يرى الباحث إستبعاد كل ةن ةتغريات السعة 

عالية يف العاةل األول وقد إعتمد الباحث على  احليوية النسبية ، ةؤشر عرض الركبة وحميط الصدر رغم ظهورهم بتشبعات

املتغريات اخلاصة رمسطح اجلسم اليت مشلت الطول والوزن وةتغريات كتل اجلسم اليت مشلت الكتلة العضلية ، العظمية 

% ةن القياسات املتشبعة على العاةل األول ألن الغالبية 72والشحمية املطلقة والنسبية ألهنما يشكالن ةا نسبته 

)حممد حازم أبو يوسف،  عظمى ةن املتغريات املتشبعة على العاةل األول تدور حول كتل اجلسم وةسطح اجلسم ويرىال

أن ةسطح اجلسم الذي ظهر بأعلى قيمة تشبعية على العاةل األول له أمهية ةنطقية حيث أن لعبة كرة القدم  (2225

دقيقة أي يف املباراة وعلى ذلك فإن حجم اجلسم قد  92تتميز باإلحتكاك املباشر بني الالعبني والكفاح املستمر طوال 

ن اخلصم وكذلك اإللتحام ةعه يف الكرات املشرتكة وضربات يكون له دور إجيايب وفعال عند حماولة إستخالص الكرة ة

الرأس حيث جند أن الطول الكلي ةن أهم العواةل املؤثرة يف الوصول للكرات العالية وكذلك يف حالة احلائط البشري يف 

)حممد خالد محودة،  الركالت الثابتة القريبة ةن املرةى بغرض حجب املرةى عن الفريق املنافس ، ويؤكد كذلك كل ةن

( على أمهية الطول لالعبني يف العمليات الدفاعية لتكوين حائط 1912عن )كمال درويش،  (1991عالء عليوة، 

بشري للدفاع عن ةرةاهم يف كرة اليد وهو كذلك ةا ينطبق على كرة القدم ةع إختالف طريقة إستعمال الكرة ، ويرى 

يط الصدر يدخل ضمن ةساحة اجلسم اخلاصة باجلزء العلوي وبالتايل يف ةساحة اجلسم الكلية ويف الباحث كذلك أن حم

ضوء التفسريات السابقة والبناء العاةلي هلذا العاةل وفقا لطبيعة الدراسة وبناءا على قيم تشبعات املتغريات الدالة ميكن 

ت السعة احليوية النسبية وةؤشر عرض الركبة وعلى للباحث قبول قياسات ةساحة اجلسم وكتل اجلسم وإستبعاد قياسا
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ذلك يرى الباحث أن أفضل تسمية هلذا العاةل هو عاةل حجم وتكوين اجلسم املطلق ويرشح ةساحة اجلسم كأفضل 

( وكذلك قياس الكتلة الشحمية املطلقة بأعلى تشبع 2.941قياس هلذا العاةل ألنه حقق أعلى تشبع على العاةل األول )

( وبصفة عاةة فإن العيب ةركز الدفاع يلزم أن يتمتعوا بالطول والوزن املطلوبني 2.132ص كتل اجلسم املطلقة )فيما خي

لتكون ةساحة اجلسم يف املستوى املطلوب وحىت حتقق هلم الفعالية يف األداء ةن خالل إسرتجاع الكرات سواءا العالية أو 

ك فإن ةساحة اجلسم وكتلته ذات أمهية كبرية يف ةركز الدفاع ، وقد عند اإلحتكاك ةع اخلصم يف املنطقة الدفاعية لذل

  .حيث مسى العاةل األول بعاةل احمليطات  (1913)كمال عبد احلميد،  إختلفت نتيجة الباحث عن ةا توصل إليه

 تفسير العامل الثاني :-3-7-3-6-3

 التنازلي للمتغيرات المتشبعة على العامل الثاني :( :يوضح الترتيب 31الجدول رقم )

 قيمة التشبع إسم المتغير رقم المتغير التسلسل
 1.112 مكون السمنة للنمط الجسمي 33 7
 0.773 سمك الثنايا الجلدية أعلى العظم الحرقفي 37 3
 0.728 سمك الثنايا الجلدية أسفل عظم اللوح 75 3
 0.687 عرض الكعب 73 2
 0.683 سمك الثنايا الجلدية للعضد خلفي 72 5
 0.667 السعة الحيوية المطلقة  35 6

 

( قياسات كلها ةوجبة ومتثل القياسات 26( اخلاص بالعاةل الثاين نالحظ أنه تشبع عليه )29ةن خالل اجلدول رقم )

( إىل 2.924التشبع ةا بني )% ةن العدد الكلي للقياسات حيث تراوحت قيم 12املتشبعة على العاةل الثاين ةا نسبته 

( 2.667( وأقل قيمة تشبعية )2.924( وبلغت أعلى قيمة تشبعية ملكون السمنة اخلاص بالنمط اجلسمي )2.667)

( قياسات خاصة بالدهون باجلسم وهي 24وةن خالل عدد املتغريات اليت تشبعت على العاةل الثاين يتضح وجود أربعة )

ةن قياسات مسك الثنايا اجللدية خلف العضد ، أسفل اللوح وأعلى العظم احلرقفي  ةكون السمنة الذي حيسب إنطالقا

% ةن 66.66وكذلك قياسات مسك الثنايا اجللدية عند النقاط الثالث املذكورة سابقا يف ةكون السمنة ةا متثل نسبة 

وهو عرض الكعب وةتغري وظيفي جمموع اإلختبارات املتشبعة على العاةل الثاين ، كما جند ةتغري واحد خاص باألعراض 

واحد خاص بالسعة احليوية املطلقة وبالرجوع إىل ةصفوفة العالقات اإلرتباطية البينية جند أن ةكون السمنة إرتبط بصفة 
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( لإلجتاهني ةع كل ةن مسك الثنايا اجللدية خلف العضد وأعلى العظم احلرقفي وأسفل عظم 2.21دالة عند ةستوى )

( وكذلك بصفة دالة ةع السعة احليوية 2.679ةكون السمنة ةع عرض الكعب بصفة دالة بلغ )اللوح وكذلك إرتبط 

( وبصفة عاةة حيسب ةكون السمنة إنطالقا ةن ةعادلة خاصة وبنقاط تشرحيية لسمك الثنايا اجللدية 2.529املطلقة )

بعرض الكعب والسعة احليوية املطلقة حمددة بدقة وهي خلف العضد ، أعلى احلرقفي وأسفل اللوح وبإرتباط ةكون السمنة 

يرى الباحث إستبعاد هذين املتغريين ، وقد أكدت كثري ةن الدراسات وجود عالقة عكسية بني الدهن يف اجلسم وةستوى 

أن الدهن يكون حوايل  (MATHEWS. K ,FOX.L  ،1976) األداء الرياضي حيث يذكر ةاتيوس ، فوكس

 % ةن وزن الرجل حيث أن زيادة الدهن عن هذا املعدل تؤثر على املدى احلركي اجليد ، ويذكر ويلمور15

(WILLMORE J.H ،1976)  أن دراسة التكوين اجلسماين تعطي فهما وأبعادا هاةة حلالة الالعب فمعرفة وزن

كغ دهون فهذا يعين توافر ةعلوةات 15كغ ةنها 122شيء ولكن إذا عرفنا أن هذا الالعب يزن الالعب قد ال تعين 

هاةة ميكن إستخداةها للوصول بالالعب إىل أقصى قدراته تبعا لنوع اللعبة وطبيعة خصائص النشاط املمارس ، ويؤكد 

حيث يعترب أن ةكون السمنة للنمط  الباحث كذلك على أمهية بناء اجلسم الذي يشمل منط اجلسم رمكوناته الرئيسية

( درجات ذات أمهية كبرية لالعب ألنه حيتاج إىل الدهون اليت تعترب كمصدر 23اجلسمي بدرجة ةعقولة ال تفوق الثالثة )

للطاقة ويف ضوء التفسريات السابقة وقيم تشبع املتغريات الدالة يقبل الباحث قياسات ةكون السمنة ومسك الثنايا اجللدية 

أن أفضل تسمية هلذا العاةل هو عاةل دهن اجلسم ويرشح الباحث ةكون السمنة كأفضل قياس هلذا العاةل ألنه  ويرى

( اليت ميكن حساهبا ةن خالل مسك الثنايا اجللدية عند خلف العضد ، أعلى احلرقفي 2.924بلغ أكرب قيمة تشبعية )

 للنمط اجلسمي وبالنظر للدراسات األخرى فقد توصلوأسفل اللوح وإستخدام املعادلة اخلاصة حبساب ةكون السمنة 

إىل أن العاةل الثاين يف دراسته هو عاةل كمية الدهون باجلسم ورشح قياس كمية  (2225)حممد حازم أبو يوسف، 

 الدهون النسبية كأفضل ةؤشر لذلك.
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 تفسير العامل الثالث :-3-7-3-6-3

 ( :يوضح الترتيب التنازلي للمتغيرات المتشبعة على العامل الثالث :31)الجدول رقم 

 قيمة التشبع إسم المتغير رقم المتغير التسلسل
 1.162 مكون النحافة للنمط الجسمي 31 7
 1.162 مؤشر بوندرال 31 3
 1.611 مؤشر الصالبة لبينيه 51 3
 1.631 الكتلة الشحمية النسبية 31 2
 1.516 العضلية النسبيةالكتلة  36 5
 1.533 الكتلة العظمية النسبية 32 6

 

% ةن 12( قياسات كلها ةوجبة ومتثل نسبة 26( يتضح أن العاةل الثالث تشبع عليه )32ةن خالل اجلدول رقم )

( وكانت أعلى قيمة تشبعية ملكون 2.532( إىل )2.964العدد الكلي للقياسات حيث تراوحت قيم التشبع ةن )

فة اخلاص بالنمط اجلسمي وأقل قيمة تشبعية على العاةل كانت الكتلة العظمية النسبية ومتثل كتل اجلسم الشحمية ، النحا

% ةن العدد الكلي للقياسات املتشبعة على العاةل الثالث وةتغري واحد خاص 52العضلية والعظمية النسبية نسبة 

( وبصفة عاةة فإن  pignetواحد خاص رمؤشر الصالبة لبينيه)  بالنحافة وةتغري واحد خاص رمؤشر بوندرال وكذلك ةتغري

كل املتغريات املتشبعة على العاةل الثالث يدخل يف حساهبا ةتغري الوزن والطول حيث حيسب ةكون النحافة إنطالقا ةن 

الوزن والطول أةا  ةؤشر بوندرال وهذا األخري حيسب بداللة الوزن والطول وكذلك ةؤشر الصالبة لبينيه يدخل يف حسابه 

كتل اجلسم النسبية فكلها تقسم قيمها املطلقة على الوزن ويدخل الطول يف حساب قيمها املطلقة وهلذا فإن الوزن 

والطول ةرتبط بكل املتغريات املتشبعة على العاةل الثالث وعند الرجوع إىل ةصفوفة اإلرتباطات البينية جند أن ةكون 

ؤشر بوندرال ، ةؤشر الصالبة لبينيه وةع كتل اجلسم النسبية )الشحمية ، العضلية ، النحافة إرتبط بصفة دالة ةع ة

أنه  (2225)حممد حازم أبو يوسف، ( بداللة الطرفني )اإلجتاهني( ، ويف السياق يؤكد 2.21عند ةستوى ) العظمية (

اجلسم للرياضيني ال ميكن املقارنة ةن خالل القيم املطلقة حيث أهنا ال عند دراسة القياسات املرفولوجية وكذلك ةكونات 

تظهر حقيقة تلك القياسات إال إذا مت دراستها يف ضوء وزن اجلسم أي احلصول على الكتل النسبية اليت تعطينا ةعلوةات 

)حممد خالد محودة،  ، (1993)ةها حممود شفيق،  حنكم هبا على املستوى بصفة دقيقة وشاةلة وهذا ةا يؤكده كذلك
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عن ةك كلوى على أمهية ةقاييس العرض وإرتباطها  (1996)حممد صبحي حسانني،  وقد أكد (1991عالء عليوة، 

ة ترتكز على ةؤشرات عرضية كما إرتبطت الكتلة العظمية بالنمط اجلسمي النحيف بإعتبار أن الكتلة العظمية املطلق

النسبية املتشبعة على هذا العاةل بصفة دالة ةع ةكون النحافة ويرى الباحث أن ةكون النحافة للنمط اجلسمي له أمهية  

داء رما كبرية يف النشاط الرياضي بصفة عاةة ألنه حيقق للرياضي ولالعب كرة القدم بصفة خاصة سهولة وةرونة يف األ

يضمن لالعب حتقيق الفعالية املطلوبة تبعا لواجبات املركز الذي يشغله ولكن بشرط أن ال تكون النحافة ةفرطة رما يؤثر 

على أداء الالعب سلبيا جراء ةشاكل صحية ويف ضوء التفسريات السابقة وقيم تشبع املتغريات الدالة يقبل الباحث كل 

رى أن أفضل تسمية هلذا العاةل هو عاةل النحافة والتكوين النسيب للجسم ويرشح القياسات املتشبعة على العاةل وي

( وكذلك قياس الكتلة 2.964قياس ةكون النحافة كأفضل ةؤشر للتعبري عن هذا العاةل بإعتباره حقق أعلى تشبع بلغ )

عاةل الثاين ليكون ةكونات ( وبذلك يشرتك ةع ال2.629الشحمية النسبية بأعلى تشبع فيما خيص كتل اجلسم النسبية )

 النمط اجلسمي .

 تفسير العامل الرابع :-3-7-3-6-2

 ( :يوضح الترتيب التنازلي للمتغيرات المتشبعة على العامل الرابع :37الجدول رقم )

 قيمة التشبع إسم المتغير رقم المتغير التسلسل
 1.151 عرض المرفق 11 7
 1.171 مؤشر عرض المرفق 21 3
 1.511 الكتلة العظمية النسبية 32 3
 1.511 سمك الثنايا الجلدية للعضد أمامي 73 2

 

( إختبارات كلها ةوجبة ومتثل 24( اخلاص بالعاةل الرابع أنه تشبع عليه أربعة )31يتضح ةن خالل اجلدول رقم )

% ةن العدد الكلي للقياسات حيث تراوحت قيم التشبع ةا بني 21القياسات املتشبعة على العاةل الرابع نسبة 

الرابع لعرض املرفق ، وأقل قيمة تشبعية لسمك ( وبلغت أكرب وأعلى قيمة تشبعية على العاةل 2.521( و)2.151)

( قياسات خاصة بالعروض 23الثنايا اجللدية للعضد أةاةي وةن خالل عدد املتغريات املتشبعة على العاةل جند ثالثة )

% ةن العدد الكلي للقياسات املتشبعة على العاةل الرابع ، كما جند قياس واحد خاص بسمك 75للعظام ومتثل نسبة 

يا اجللدية للعضد أةاةي وبالرجوع إىل ةصفوفة العالقات اإلرتباطية جند أن عرض املرفق قد إرتبط بصفة دالة ةوجبة ةع الثنا



52 
 

( 2.21( عند ةستوى الداللة )2.112إىل  2.432مجيع املتغريات املتشبعة على العاةل الرابع تراوحت ةا بني )

ام املتشبعة على العاةل الرابع يرى الباحث إستبعاد ةتغري مسك لإلجتاهني . وةن خالل املتغريات اخلاصة بعروض العظ

أن بعض الدراسات اليت إهتمت بدراسة  (2225)حممد حازم أبو يوسف،  الثنايا اجللدية عند العضد أةاةي ، ويؤكد

ةكونات اجلسم لالعبني تشري إىل عالقة كمية العظام وةكونات اجلسم ةثل العضالت والدهون وكذلك ةستوى األداء 

يصاحبه تغريات أن الزيادة يف الكتلة العضلية وقوهتا  (1914)سيد عبد اجلواد ، زكي حممد حسن،  الرياضي ، ويؤكد

واضحة يف اجلهاز العظمي ونسبة الدهن . ويرى الباحث أن القياسات العرضية هلا أمهية كبرية حيث تكشف لنا خصائص 

بأن القياسات العرضية هلا ةكانة ةهمة يف ةعظم األلعاب  (1919)عزت،  النمو العظمي وصالبته وهذا ةا يشري إليه

ية وعلى ضوء التفسريات السابقة وقيم تشبعات املتغريات الدالة يقبل الباحث القياسات العرضية املتشبعة على اجلماع

العاةل الرابع ويستبعد قياس مسك الثنايا اجللدية للعضد أةاةي حىت يضمن السهولة يف تفسري العاةل ولذلك يرى الباحث 

م ويرشح عرض املرفق كأفضل قياس هلذا العاةل بإعتباره حقق أعلى أن أفضل تسمية هلذا العاةل هو كمية العظام باجلس

الذي حتصل  (2225)حممد حازم أبو يوسف،  ( وتوافق نتيجة الباحث ةا توصل إليه2.151التشبعات على العاةل )

)حممد صبحي  هلذا العاةل ، كما ذكر على عاةل مساه كمية العظام باجلسم ورشح كمية العظام املطلقة كأفضل قياس

 أن تيتل أثبت وجود عاةل أبرز القياسات العرضية. (1996حسانني، 

 تفسير العامل الخامس :-3-7-3-6-5

 ( :يوضح الترتيب التنازلي للمتغيرات المتشبعة على العامل الخامس :33الجدول رقم )

 قيمة التشبع إسم المتغير رقم المتغير التسلسل 
 sistol 1.111الضغط الدموي اإلنقباضي  31 7
 1.111 النبضات القلبية في الراحة 31 3
 diastol 1.162الضغط الدموي اإلنبساطي  31 3
 ruffier 1.676مؤشر اإلسترجاع لروفييه  21 2

 

( قياسات كلها ةوجبة ومتثل القياسات 24( يتضح لنا أنه تشبع على العاةل اخلاةس أربعة )32ةن خالل اجلدول رقم )

( إىل 2.921% ةن اجملموع الكلي للقياسات حيث تراوحت قيم التشبع ةن )21املتشبعة على هذا العاةل نسبة 

إلنقباضي وأقل قيمة تشبعية كانت ملؤشر التكيف ( وبلغت أعلى قيمة تشبعية على العاةل للضغط الدةوي ا2.616)
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الوظيفي ملؤشر اإلسرتجاع لروفييه ويالحظ الباحث ةن خالل املتغريات املتشبعة على العاةل اخلاةس كلها تدخل ضمن 

جمال عمل القلب ةن خالل الضغط الدةوي اإلنقباضي واإلنبساطي والنبض القليب وكفاءة اإلسرتجاع اليت تعتمد على 

% متثل اجلهاز القليب الدوراين والكفاءة الوظيفية 122ض وتغرياته يف احلصول على هذا املؤشر وبذلك فإن نسبة النب

لإلسرتجاع وعند الرجوع إىل ةصفوفة اإلرتباطات البينية جند أن الضغط الدةوي اإلنقباضي إرتبط بصفة دالة ةوجبة ةع  

( 2.21إلنبساطي وةؤشر اإلسرتجاع لروفييه عند ةستوى الداللة )كل ةن النبض القليب يف الراحة وةع الضغط الدةوي ا

لإلجتاهني ويرى الباحث بصفة عاةة أن املتغريات املتشبعة على العاةل اخلاةس تشكل حجم الدفع القليب الذي جنده 

العاةل  إنطالقا ةن ضرب قيمة النبض القليب يف الضغط الدةوي اإلنقباضي ولذلك فإن ةعامل هذا العاةل تتجه حنو

الوظيفي حيث يقبل الباحث مجيع القياسات الوظيفية ذات التشبعات الدالة ويشري الباحث لتسمية هذا العاةل بعاةل 

( كأفضل قياس هلذا العاةل Systolاجلهاز القليب الدوراين والتكيف الوظيفي ويرشح إختبار الضغط الدةوي اإلنقباضي )

أن اجملهود البدين يؤدي إىل إرتفاع ضغط الدم  (1994)أبو العال أمحد عبد الفتاح، إبراهيم شعالن ،  ويف السياق يؤكد

اإلنقباضي نتيجة زيادة الدفع القليب ونظرا إلخنفاض املقاوةة العاةة لسريان الدم يف األوعية الدةوية أثناء العمل العضلي 

 (2221)مسعية خليل حممد،  اء الراحة ينخفض الضغط اإلنبساطي ويشري كذلكةرات باملقارنة رمستواها أثن 4-3حوايل 

أن الكفاية الوظيفية جلهاز القلب والدورة الدةوية ترتفع ويظهر ذلك ةن خالل إنتظام ضربات القلب وإخنفاض سرعتها يف 

أن ضغط الدم  (1994)أبو العال أمحد عبد الفتاح، إبراهيم شعالن ،  الدقيقة الواحدة وزيادة الدفع القليب ويرى

 للرياضيني عادة أقل ةن غري الرياضيني وقت الراحة وهذا ةا أكده الباحث ةن خالل دراسته.

 تفسير العامل السادس :  -3-7-3-6-6

 المتشبعة على العامل السادس :( :يوضح الترتيب التنازلي للمتغيرات 33الجدول رقم )

 قيمة التشبع إسم المتغير رقم المتغير التسلسل
 VO2max 1.113الحد األقصى إلستهالك األكسجين  33 7
 VMA 1.113السرعة القصوى الهوائية  32 3
 1.113 قدرة التحمل  27 3

 



54 
 

%  26( ةتغريات كلها ةوجبة متثل نسبة 23( أنه تشبع على العاةل السادس ثالثة )33يتضح ةن خالل اجلدول رقم )

( للحد األقصى إلستهالك األكسجني 2.912ةن جمموع القياسات الكلي وبلغت أكرب قيمة تشبعية على العاةل )

سات املتشبعة على العاةل السادس جتمع بني اجلانب والسرعة القصوى اهلوائية وقدرة التحمل ويالحظ الباحث أن القيا

( مها إختباران وظيفيان يعكسان جوانب بدنية لقدرة VO2max،VMAالوظيفي واجلانب البدين ألن قياس ) 

التحمل وةواصلة العمل بكفاءة عالية وبالرجوع إىل ةصفوفة العالقات اإلرتباطية البينية جند أن احلد األقصى إلستهالك 

( 2.25( عند ةستوى )1قد إرتبط بصفة ةوجبة دالة رمعىن عالقة إرتباطية تاةة بلغت ) VO2maxاألكسجني 

وقدرة التحمل البدين ويرى الباحث أن هذه املتغريات  VMA( لإلجتاهني ةع كل ةن السرعة القصوى اهلوائية 2.21و)

 VO2max ةع قدرة التحمل حيث يعترب VO2max تتجه حنو قياس الكفاءة الوظيفية البدنية ةن خالل عالقة

( وويليام LARRYالقدم ويؤكد الري )ذات أمهية كربى خاصة يف األنشطة اليت يكون وقتها طويل نسبيا ةثل كرة 

هو  VO2maxأن ةعظم الفسيولوجيون يؤكدون على أن  (WILLIAM G,And All ،1911) وآخرون

عاةل ةهم ألنه يعطي فكرة عن ةدى كفاءة اجلهاز الدوري التنفسي وةدى النجاح الذي ميكن يتحقق يف األلعاب احلركية 

)السيد حممود جاد، عبد احلليم حممد عبد احلليم،  ةثل ةسابقات املسافات املتوسطة والطويلة ، وقد إتفق كل ةن

( على أن 1991ةرت ويؤكد )حسن السيد عبد اجلواد، 522ةرت ،122وزةن سباق  VO2maxعلى إرتباط  (1914

VO2max   يعرب عن الكفاءة البدنية للجسم فكلما كانت كمية األكسجني اليت يستهلكها الالعب بالنسبة للزةن كبرية

العب كرة القدم تبلغ املسافة املتوسطة خالل كلما كانت كفاءته البدنية عالية أيضا . وبصفة عاةة فإن الباحث يرى أن 

كلم( لذلك فإن احلد األقصى إلستهالك األكسجني يلزم أن يكون يف ةستوى جيد إىل 1ةرت ) 1222املباراة حوايل  

عايل ليليب حاجات وةتطلبات اللعب رما يضمن لالعب الفعالية والكفاءة اجليدة وعليه يقبل الباحث مجيع املتغريات 

على العاةل ويرى أن أفضل تسمية هلذا العاةل هو عاةل الكفاءة اهلوائية ويرشح إختبار احلد األقصى إلستهالك  املتشبعة

وقدرة التحمل ألهنم حققوا تشبعات ةتساوية وبصفة عاةة  VMAوالسرعة القصوى اهلوائية VO2maxاألكسجني 

مسة دقائق ألنه ةن خالله جند قدرة التحمل ملسافة فإن اإلختبار الذي ميثل العاةل متثيال جيدا هو إختبار بريكسي خل
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ةن خالل املعادلة  VMAوVO2maxد( اليت تعطي فكرة عن املسافة املقطوعة وكذلك حيسب 25مخسة دقائق )

 اخلاصة بذلك.

 تفسير العامل السابع :-3-7-3-6-1

 السابع :( :يوضح الترتيب التنازلي للمتغيرات المتشبعة على العامل 32الجدول رقم )

 قيمة التشبع إسم المتغير رقم المتغير التسلسل
 1.117 مؤشر عرض الحوض 21 7
 1.123 عرض الحوض 11 3
 1.617 مؤشر محيط الصدر 26 3
 1.512 محيط الصدر 13 2

 

نسبة ( قياسات كلها ةوجبة ومتثل 24( اخلاص العاةل السابع أنه تشبع عليه أربعة )34يتضح ةن خالل اجلدول رقم )

( وأقل قيمة تشبعية 2.771% ةن اجملموع الكلي للقياسات وبلغت أكرب قيمة تشبعية للعاةل ملؤشر عرض احلوض )21

( حيث يرى الباحث أن القياسات املتشبعة على العاةل السابع كانت ةناصفة بني 2.574على العاةل حمليط الصدر )

م جند ةؤشر عرض احلوض الذي حيسب إنطالقا ةن عرض حميطات اجلسم وأعراض اجلسم ألنه فيما خيص عروض اجلس

احلوض والطول ، وكذلك قياس عرض احلوض وةن جهة حميطات اجلسم جند ةؤشر حميط الصدر الذي حيسب إنطالقا 

ةن حميط الصدر والقاةة وكذلك حميط الصدر وبالتايل يوجد قياسان ميثالن عروض اجلسم وقياسان ميثالن حميطات اجلسم 

وع إىل ةصفوفة العالقات اإلرتباطية البينية جند أن ةؤشر عرض احلوض إرتبط بصفة دالة ةوجبة عند ةستوى وعند الرج

( بداللة اإلجتاهني ةع عرض احلوض وةؤشر حميط الصدر ، كما إرتبط ةؤشر حميط الصدر ةع قياس حميط الصدر 2.21)

( بداللة 2.25فة دالة ةوجبة عند ةستوى )بصفة دالة ةوجبة وكذلك إرتبط ةؤشر حميط الصدر ةع عرض احلوض بص

( على أمهية القياسات احمليطية حيث أن الزيادة يف CURETONاإلجتاهني . ويؤكد الباحث ةن خالل كيورتن )

( إىل عاةل ةستقل أطلق عليه TITELاحمليط العضلي ةرتبطة إجيابيا بالقابلية لإلستجابة للتدريب ، كما توصل تيتل )

ضمن ةقاييس عرض احلوض وحميط الصدر وحميط العضد ، ويعترب قياس عرض احلوض وحميط الصدر العاةل احمليطي ت

ذات أمهية بالغة عاةة ويف كرة القدم خاصة حيث متكن الالعب أن ميتاز بالصالبة يف األداء ةن خالل الصراعات الفردية 

وية كبرية حتقق له الفعالية خالل األداء ، بالكرة أو بدوهنا كما يسمح له حميط الصدر بإةتالك واحلصول على سعة حي
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% ةن القياسات املتشبعة على العاةل السابع وكذلك القياسات 52ويشري الباحث أن القياسات العرضية ةثلت نسبة 

% وهذا ةا جيعل هذا العاةل أقرب للعواةل الطائفية املركبة عنه ةن العواةل األولية وكان ةن املمكن 52احمليطية ةثلت 

% ولكن ظهور هذه القياسات العرضية بتشبعات 122ل القياسات العرضية ألن العاةل الثاةن يكون عاةل عرضي إغفا

عالية على هذا العاةل فإن إغفال هذه النوعية يعترب إجراء غري ةناسب خاصة أن عاةل القياسات املستعرضة قد ثبت 

وهذا  (BARRY A .J ,CURETON T.K ،1961) وجوده يف دراسات سابقة ةثل دراسة باري وكيورتن

ويف ضوء التفسريات السابقة وطبقا لقيم تشبعات القياسات الدالة يقبل  (1996)حممد صبحي حسانني،  حسب

الباحث كل القياسات ويرى أن أفضل تسمية هلذا العاةل هو العاةل العرضي احمليطي ويرشح قياس ةؤشر عرض احلوض 

ى وةؤشر حميط الصدر كأفضل قياس هلذا العاةل وذلك ةن خالل حصول ةؤشر عرض احلوض على أعلى تشبع عل

 العاةل وقياس ةؤشر حميط الصدر على أعلى تشبع فيما خيص القياسات احمليطية .

 تفسير العامل الثامن :-3-7-3-6-1

 ( :يوضح الترتيب التنازلي للمتغيرات المتشبعة على العامل الثامن :35الجدول رقم )

 قيمة التشبع إسم المتغير رقم المتغير التسلسل
 1.112 عرض الركبة 77 7
 1.621 مؤشر عرض الركبة  21 3
 1.511 عرض رسغ اليد 71 3

 

( قياسات كلها ةوجبة ومتثل نسبة 23( اخلاص بالعاةل الثاةن نالحظ أنه تشبع عليه ثالثة )35ةن خالل اجلدول رقم )

% ةن اجملموع الكلي للقياسات كما يشري الباحث بأن مجيع املتغريات املتشبعة على هذا العاةل خاصة بعروض 26

( وأقل قيمة تشبعية لعرض رسغ اليد 2.794لركبة )% وبلغت أعلى قيمة تشبعية لعرض ا122اجلسم ومتثل نسبة 

( وبالرجوع إىل ةصفوفة اإلرتباطات البينية جند أن عرض الركبة إرتبط بصفة دالة ةوجبة ةع كل ةن ةؤشر عرض 2.529)

ا ( بداللة اإلجتاهني ، ويشري الباحث إىل أمهية القياسات العرضية للجسم ألهن2.21الركبة وعرض رسغ اليد عند ةستوى )

تشكل اجلهاز العظمي لالعب الذي يعد الركيزة األساسية وةبدأ األةان لالعب حيث أن العب كرة القدم حيتاج األطراف 

السفلية بكثرة خالل األداء ورما أن عرض الركبة هو أحد هذه املتطلبات يعترب ذات أمهية بالغة ألنه كلما كان عرض الركبة 
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 الكتلة العضلية عن طريق التدريب مما ينعكس إجيابيا على األداء ولالعب كرة يف ةستوى جيد كلما زادت قابلية حتسني

القدم خاصة يف حاالت التسديد ةن بعيد الذي يتطلب قوة ةعينة لضرب الكرة ، كما أن ةؤشر عرض الركبة الذي 

اجلسم وخاصة حيسب إنطالقا ةن عرض الركبة والقاةة )الطول( كذلك هو يعطي ةعلوةات هاةة على تناسب أطراف 

عروض اجلسم بالنسبة للطول وةن خالل ةا سبق ذكره يقبل الباحث مجيع القياسات العرضية ويرى أن أفضل تسمية هلذا 

العاةل هو العاةل العرضي ويرشح عرض الركبة كأفضل قياس هلذا العاةل بإعتباره حقق أعلى التشبعات . ويدعم الباحث 

 عن تيتل الذي أثبت وجود عاةل أبرز القياسات العرضية . (1991)حممد صبحي حسانني،  نتائجه رما توصل إليه

 عرض ومناقشة نتائج التحليل العاملي لالعبي مركز وسط الميدان:-3-3

 المؤشرات اإلحصائية األولية في إنتظام العينة على وحدات اإلختبارات:-3-3-7

املتوسطات احلسابية اليت تظهر مجيعها بأهنا تفوق قيم اإلحنرافات املعيارية جلميع املتغريات ( قيم 36ميثل اجلدول رقم)

املدروسة ويعترب أحد املؤشرات يف إنتظام العينة على وحدات اإلختبار وحتقيقها للمنحىن اإلعتدايل ، كما أن مجيع 

إلختبارات والقياسات ةن عيوب التوزيعات غري والذي يؤكد للباحث خلو مجيع ا±( 3ةعاةالت اإللتواء كانت أقل ةن )

 اإلعتدالية وبالتايل جتانس توزيع العينة.
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(:يوضح المؤشرات اإلحصائية األولية في إنتظام العينة على وحدات اإلختبارات لالعبي وسط الميدان: 36الجدول رقم)  

   املتوسط احلسايب اإلحنراف املعياري الوسيط ةعاةل اإللتواء اخلطأ املعياري
 الوزن 70,293333 2,98090016 71 0,0122999 0,344205
 الطول 173,62667 2,45925353 174 0,1037589 0,28397

 حميط الصدر 85,666667 1,22290453 86 0,194006- 0,141209
 حميط العضد 26,5 0,96562541 27 0,497291- 0,111501
 حميط الفخذ 54,786667 1,3685002 55 0,1052211 0,158021
 حميط الساق 34,693333 1,08706564 35 0,190608- 0,125524
 حميط الساعد 23,933333 1,16923784 24 0,1911307 0,135012
 عرض احلوض 33,24 0,94210804 33 0,3806163 0,108785
 عرض املرفق 6,4946667 0,10640734 6,5 0,5925168 0,012287
 عرض رسغ اليد 5,3626667 0,11481281 5,4 0,4509225 0,013257
 عرض الركبة 8,6453333 0,10941285 8,7 0,100331- 0,012634
 عرض الكعب 6,6213333 0,12551874 6,6 0,248137- 0,014494
 العضد اةاةي 3,32 0,11028219 3,3 0,285693- 0,012734
 العضد خلفي 5,3146667 0,10226269 5,3 0,0092596 0,011808
 اسفل اللوح 8,5466667 0,11429376 8,6 0,445942- 0,013198
 عند الصدر 6,3253333 0,11281812 6,3 0,2919841 0,013027
 عند البطن 10,289333 0,1351409 10,3 0,442498- 0,015605
 عند الفخذ 8,4386667 0,14967833 8,5 0,222119- 0,017283
 عند الساق 5,356 0,1165263 5,4 0,0352956 0,013455
 عند الساعد 3,5973333 0,09996396 3,6 0,362519- 0,011543
 اعلى احلرقفي 7,5893333 0,13210697 7,6 0,557515- 0,015254
 ةساحة اجلسم 1,8407241 0,04984923 1,84 0,0655378 0,005756
 ةطلقةك العضمية  9,583741 0,33110239 9,65 0,2696119 0,038232
 ك العضمية نسبية 13,643264 0,38052583 13,6 0,2207517 0,043939
 ك عظلية ةطلقة 31,882977 1,82378631 31,8 0,2920449 0,210593
 ك عظلية  نسبية 45,395424 1,6050907 45,2 0,2344888 0,18534

 ك الشحمية ةطلقة 7,7742797 0,26649574 7,79 0,036612- 0,030772
 ك الشحمية نسبية 11,064374 0,16462742 11,1 0,1679794 0,01901
 ةؤشر بوندرال 42,11486 0,34839929 42,1 0,243323- 0,04023

 النحافة 2,2480775 0,25502828 2,22 0,243323- 0,029448
 العضلية 6,0716201 0,35193731 6,09 2,09795- 0,040638
 السمنة 1,721439 0,01149753 1,72 0,349617- 0,001328
0,038364 -1,019233 49,3 0,33224512 49,107888 vo2max  
0,016901 -1,019233 15,8 0,14636349 15,7744 vma  
 CVاملطلقة  4,6093333 0,19739748 4,6 1,0581059 0,022793
 CVالنسبية     2,5056786 0,12252584 2,5 0,8153124 0,014148
0,328981 2,133908 116 2,84905548 116,86667 T A SYST 
0,293079 1,5935678 66 2,53814148 66,52 T A DIAST 
0,277033 1,3068899 60 2,39917403 60,026667 pulse 
0,033905 0,7318284 5,5 0,29362598 5,48 ruffier  
 التحمل  1314,5333 12,1969572 1320 1,019233- 1,408383
 السرعة  5,002 0,02471459 5,01 0,0949131 0,002854
 القوة  2,134 0,07674105 2,15 0,10827- 0,008861
0,086406 0,1624208 31,4 0,74829592 31,556448 I cuisse 
0,056245 -0,64156 15,4 0,48709261 15,261792 I bras 
0,086744 -0,253021 49,4 0,75122467 49,345146 I thorax 
0,008451 0,3271202 4,97 0,07319079 4,9798938 I genout 
0,007307 0,0091676 3,75 0,06328323 3,7409987 I coude 
0,064779 0,4770993 19,1 0,56100474 19,146923 I bassin 
0,242608 -0,271773 18 2,10105079 17,666667 I pignet 
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 مصفوفة اإلرتباطات البينية:-3-3-3

( ةصفوفة اإلرتباطات البينية لالعيب ةركز وسط امليدان يف كرة القدم لإلختبارات والقياسات املقرتحة 37اجلدول رقم)ميثل 

ةتغريا اليت وضعها الباحث يف املصفوفة اإلرتباطية وإستخدم لذلك ةعادلة بريسون للدرجات  52للقياس واليت بلغ عددها 

 ( ةعاةل إرتباط وذلك بعدم حساب اخلاليا القطرية حسب1225هنا تتضمن )اخلام وبدراسة املصفوفة اإلرتباطية جند أ

%( ةنها 62.69( ةعاةل إرتباط ةوجب بنسبة )761وتشري املصفوفة إىل وجود عدد ) (1979)فؤاد البهي السيد، 

%( ةنها أربعة إرتباطات ةوجبة 33.91( لإلجتاهني بنسبة )2.21( ةعاةل إرتباط ةوجب دال عند ةستوى )261)

%( وةن جهة أخرى فإن اإلرتباطات السالبة بلغت 66.22(  ةعاةل إرتباط ةوجب غري دال بنسبة )527تاةة وجند )

( 2.21( ةعاةل إرتباط سالب دال عن ةستوى )76%( ةن بينها )37.31( ةعاةل إرتباط سالب بنسبة )457)

%( وعموةا فقد بلغت اإلرتباطات الدالة سواء 13.37ري دال بنسبة )( إرتباط سالب غ311%( و)16.63بنسبة )

 %(.27.51( ةعاةل إرتباط بنسبة )337( لإلجتاهني )2.21ةوجبة أو سالبة عند ةستوى )

( ةعاةل ةوجب دال بنسبة 332( إرتباط ةوجب جند )761إلجتاهني فمن بني )ل( 2.25أةا عند ةستوى )

%( وفيما خيص اإلرتباطات السالبة فمن بني 56.77ةوجب غري دال بنسبة )( ةعاةل إرتباط 436% ( و)43.23)

( إرتباط سالب غري دال 341%( و)25.31( إرتباط سالب دال بنسبة )116( ةعاةل إرتباط سالب يوجد )457)

( ةعاةل إرتباط دال بنسبة 441%( وقد بلغت مجيع ةعاةالت اإلرتباط الدالة ةوجبة وسالبة )74.62بنسبة )

( وةؤشر pignet( بني ةؤشر الصالبة لبينية )2.72-%( ، وقد بلغت أكرب اإلرتباطات العكسية السالبة )36.57)

( عالقات إرتباطية تاةة هي على التوايل 24حميط الذراع بالنسبة للطول وةن جهة اإلرتباطات املوجبة فقد وجدت أربعة)

( VMA-(،)التحملVO2max-(،)التحملVO2max-VMAبني )ةكون النحافة، ةؤشر بوندال(،)

( بني ةساحة اجلسم والوزن وكذلك نفس القيمة بني السرعة اهلوائية القصوى والسعة 2.97وسجلت أكرب قيمة ةوجبة )

 احليوية املطلقة.

 )أنظر املالحق(.(:يوضح مصفوفة اإلرتباطات البينية لالعبي مركز وسط الميدان:31الجدول رقم )
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 المباشر وعوامل الدرجة األولى:التحليل العاملي -3-3-3

إستخدام الباحث طريقة املكونات األساسية يف حتليل املصفوفة عاةليا وفق حمك كايزر  لتحديد العواةل وتوضح اجلداول 

التالية املصفوفة العاةلية للمتغريات وقيم إشرتاكياهتا ونسبة التباين املفسر وةصفوفة العواةل قبل التدوير املتعاةد وبعده 

 ةصفوفة حتويل العواةل.و 

 عرض المصفوفة العاملية للمتغيرات المدروسة وقيم اإلشتراكيات:-3-3-3-7

عاةال ةع عرض قيم إشرتاكيات كل  13( املصفوفة العاةلية للمتغريات حيث أسفرت عن حتديد 31ميثل اجلدول رقم )

 عواةل ةشرتكة فبالنسبة للمتغري األول اخلاص بالوزن املتغريات فاإلشرتاكيات هي نسبة التباين يف ةتغري ةعني واليت تعود إىل

% ةن التباين يرتبط بالعاةل األول ةع العلم بأنه مت إتباع طريقة حتليل املكونات األساسية وتدل إشرتاكيات 99فإن نسبة 

 القياسات على جمموع ةربعات تشبعات كل قياس ةن هذه القياسات بالعواةل املستخلصة.

 التباين المفسر: عرض نسبة-3-3-3-7

( يوضح نسبة التباين املفسر الذي يعطي فكرة ةفصلة للتباين الكلي يف ثالثة ةراحل ففي املرحلة األوىل 39اجلدول رقم )

عالقة خطية للبيانات ةع إعطاء القيم املبدئية للجذور الكاةنة لكل ةكون فقيمة اجلذور الكاةنة  52يعطي الربناةج 

% ةن التباين الكلي ، وقيمة اجلذور 24.569حبيث تفسر تباينات هذا املكون  12.214للمكون األول بلغت 

% واملكون الرابع 9.276ويفسر  4.531% واملكون الثالث 12.366وتفسر  5.113الكاةنة للمكون الثاين بلغت 

ويفسر  2.126% واملكون السادس 6.135ويفسر  3.261% واملكون اخلاةس 7.152ويفسر  3.926

% واملكون التاسع 13.715ويفسر  1.515% واملكون الثاةن 4.511ويفسر  2.292ملكون السابع % وا5.652

ويفسر  1.465% واملكون احلادي عشر 3.195ويفسر  1.597% واملكون العاشر 3.556ويفسر  1.771

% وقيمة اجلذور الكاةنة للمكون الثالث عشر بلغت 2.396ويفسر  1.191% واملكون الثاين عشر 2.932

( األوىل 13% ةن التباين الكلي وبصفة عاةة فقد كان جمموع ةا تفسره العواةل الثالثة عشر )2.134ويفسر  1.272

 % ةن التباين الكلي.16.166
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 (:يمثل المصفوفة العاملية للمتغيرات وقيم اإلشتراكيات لالعبي وسط الميدان :31الجدول رقم)
   العواةل  
 اإلشرتاكيات 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
pd 0,089 -0,089 -0,022 -0 -0,012 -0 -0,004 -0,039 0,01 -0,024 0 -0,001 -0,02 0,994 
tl 0,101 0,048 -0,028 -0,01 -0,014 -0,03 -0,012 -0,075 0,013 -0,031 0,043 0,003 -0,05 0,984 
pth 0,022 0,04 -0,019 -0,03 -0,041 -0,03 0,017 0,008 -0,052 0,048 0,401 0,013 -0,06 0,903 
pbr -0,017 -0,005 -0,01 0,013 -0,02 0,004 0,368 -0,037 -0,003 -0,038 0,045 -0,026 -0,03 0,957 
pcss 0,015 0,003 -0,002 0,04 0,015 0,035 -0,035 -0,111 0,045 0,332 0,075 -0,003 -0,01 0,887 
pml 0,113 -0,013 0,012 0,005 -0,038 -0,03 -0,107 0,139 0,019 -0,045 -0,1 0,026 -0,12 0,762 
pavb 0,091 -0,001 -0,086 -0,12 -0,01 -0,04 -0,016 0,106 -0,103 0,058 -0,18 -0,05 0,072 0,759 
dbs 0,021 0,011 -0,025 -0,05 -0,007 -0,05 -0,018 -0,023 0,387 0,002 -0,05 -0,013 0,03 0,896 
dcd 0,041 0,004 -0,007 -0,01 -0,05 0,358 0,002 -0,116 -0,039 0,064 -0,02 -0,014 0,089 0,897 
dpt 0,058 0,028 0,001 0,091 -0,155 0,12 0,034 0,013 0,099 -0,09 0,157 0,096 0,208 0,702 
dgn 0,083 0,013 -0,102 -0,04 0,016 -0,08 -0,006 0,348 0,05 -0,083 0,033 -0,019 0,051 0,851 
dmr 0,088 0,042 0,078 0,013 0,022 -0,02 -0,13 0,128 -0,06 0,053 0,119 -0,017 -0,29 0,76 
pcba -0,005 0,028 0,051 0,158 0,075 0,036 0,076 -0,065 0,185 -0,269 0,102 0,036 0,18 0,745 
pcbr -0,031 0,007 -0,093 -0,04 0,127 -0,03 0,09 -0,135 0,185 0,008 -0,07 -0,001 0,3 0,684 
pcssc 0,056 0,022 0,083 0,02 0,081 0,005 -0,055 -0,009 -0,126 -0,015 -0,01 0,056 -0,04 0,734 
pcth 0,006 -0,002 -0,012 -0,03 -0,05 0,08 -0,099 0,105 -0,057 0,039 0,037 -0,078 0,446 0,755 
pcvt 0,011 -0,006 0,044 0,006 -0,168 -0,07 0,149 0,109 0,042 0,075 0,019 -0,043 0,14 0,656 
pccss -0,006 0,004 0,21 0,15 0,132 -0,12 -0,07 0,052 0,042 -0,209 -0,07 0,031 -0,01 0,678 
pcml 0,033 -0,008 0,066 0,009 0,037 -0,04 -0,068 0,059 -0,208 0,015 -0,19 0,111 0,248 0,831 
pcavb -0,056 -0,027 0,033 0,071 0,27 -0,05 -0,015 0,035 -0,024 -0,008 -0,07 -0,08 0,067 0,651 
pcsil 0,005 0,008 -0,054 -0,06 0,339 0,013 -0,047 0,017 -0,048 0,007 -0,01 0,076 -0,21 0,861 
sc 0,098 -0,041 -0,025 -0,01 -0,014 -0,01 -0,007 -0,054 0,011 -0,027 0,016 0 -0,04 0,991 
moa 0,108 0,042 -0,016 0,009 -0,047 0,079 -0,031 0,059 0,018 -0,025 0,091 0,013 -0,01 0,978 
mor -0,002 0,189 0,014 0,014 -0,038 0,101 -0,033 0,13 0,008 0,006 0,119 0,022 0,013 0,966 
mma 0,083 0,007 -0,035 -0,03 -0,018 -0,04 0,022 0,005 -0,007 0,129 -0,05 -0,015 -0,01 0,956 
mmr 0,032 0,119 -0,028 -0,03 -0,019 -0,02 0,068 0,052 -0,023 0,211 -0,05 -0,025 -0,03 0,918 
mada 0,08 -0,033 0,012 0,013 0,013 -0,03 -0,015 -0,02 -0,006 -0,032 -0,01 0,001 0,048 0,985 
madr -0,071 0,178 0,093 0,035 0,068 -0,05 -0,019 0,06 -0,041 -0,007 -0,02 0,01 0,173 0,967 
indpon 0,028 0,225 -0,004 -0,01 -0,003 -0,03 -0,015 -0,07 0,008 -0,022 0,065 0,01 -0,06 0,982 
ecto 0,028 0,225 -0,004 -0,01 -0,003 -0,03 -0,015 -0,07 0,008 -0,022 0,065 0,01 -0,06 0,982 
meso 0,007 0,047 0,004 -0,02 0,045 -0,17 -0,214 -0,141 -0,002 0,069 0,004 0,007 0,072 0,794 
endo 0,015 0,017 -0,028 -0,04 0,264 -0 -0,013 -0,049 -0,007 0 -0,03 0,064 -0,01 0,917 
v02max -0,034 0,013 0,262 0,023 -0,04 0,052 0,004 -0,082 -0,017 0,022 0,021 -0,026 -0,05 0,925 
vma -0,034 0,013 0,262 0,023 -0,04 0,052 0,004 -0,082 -0,017 0,022 0,021 -0,026 -0,05 0,925 
cva 0,043 0,004 -0,023 -0,01 0,022 -0,05 -0,035 -0,055 -0,018 -0,033 0,018 0,505 -0,02 0,958 
cvr -0,017 0,027 -0,004 -0 0,026 -0,03 -0,028 -0,017 -0,022 -0,017 0,006 0,443 0,006 0,977 
tas -0,011 0,009 -0,008 0,263 -0,001 0,087 0,009 -0,096 -0,014 0,089 0,022 -0,005 0,069 0,883 
tad -0,016 -0,016 -0,016 0,236 0,076 0,111 0,056 -0,121 0,026 0,087 0,029 0,013 -0,05 0,768 
fc 0,005 0,009 -0,049 0,18 -0,045 0,015 -0,015 -0,036 -0,015 0,057 -0,05 0,008 0,071 0,773 
ruff 0,009 0,004 0,127 0,264 -0,055 -0,05 0,038 0,093 -0,078 -0,113 -0,01 0,002 -0,13 0,734 
end -0,034 0,013 0,262 0,023 -0,04 0,052 0,004 -0,082 -0,017 0,022 0,021 -0,026 -0,05 0,925 
vit -0,006 -0,039 0,088 0,271 0,057 -0,12 -0,089 0,138 -0,023 -0,242 0,091 -0,038 0,074 0,654 
for 0,005 -0,02 -0,043 -0,07 -0,221 -0,18 0,112 -0,008 -0,04 0,117 -0,07 0,138 0,274 0,728 
indcss -0,045 -0,026 0,016 0,051 0,026 0,055 -0,03 -0,071 0,039 0,368 0,054 -0,006 0,024 0,877 
indbr -0,064 -0,027 0,003 0,022 -0,018 0,018 0,425 -0,009 -0,011 -0,03 0,033 -0,032 -0,01 0,948 
indth -0,073 -0,007 0,008 -0,01 -0,026 -0 0,028 0,077 -0,061 0,075 0,336 0,01 -0,01 0,919 
indgn -0,026 -0,035 -0,061 -0,02 0,026 -0,04 0,007 0,37 0,03 -0,038 -0,01 -0,017 0,095 0,913 
indcd -0,046 -0,037 0,015 0,006 -0,037 0,37 0,013 -0,051 -0,048 0,09 -0,05 -0,014 0,131 0,908 
indbs -0,029 -0,013 -0,011 -0,04 -0,001 -0,03 -0,011 0,013 0,37 0,017 -0,07 -0,015 0,055 0,91 
indpgt -0,021 0,159 0,01 0,001 0,025 -0,01 -0,019 -0,037 0,032 -0,031 -0,18 -0,004 0,008 0,976 
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:لالعبي وسط الميدان( يبين نسبة التباين المفسر 31الجدول رقم )  

 العواةل
 تدوير قيم اجلذور الكاةنة استخالص العواةل املقبولة القيم املبدئية للجذور الكاةنة

 النسب املتجمعة %التباين اجملموع النسب املتجمعة %التباين اجملموع النسب املتجمعة %التباين اجملموع
1 12,284 24,569 24,569 12,284 24,569 24,569 10,408 20,815 20,815 
2 5,183 10,366 34,935 5,183 10,366 34,935 4,406 8,812 29,628 
3 4,538 9,076 44,011 4,538 9,076 44,011 4,212 8,423 38,051 
4 3,926 7,852 51,863 3,926 7,852 51,863 3,190 6,379 44,430 
5 3,068 6,135 57,998 3,068 6,135 57,998 2,951 5,902 50,333 
6 2,826 5,652 63,651 2,826 5,652 63,651 2,582 5,164 55,496 
7 2,290 4,581 68,231 2,290 4,581 68,231 2,570 5,140 60,636 
8 1,858 3,715 71,947 1,858 3,715 71,947 2,406 4,812 65,448 
9 1,778 3,556 75,503 1,778 3,556 75,503 2,351 4,703 70,151 
10 1,597 3,195 78,698 1,597 3,195 78,698 2,237 4,473 74,624 
11 1,465 2,930 81,627 1,465 2,930 81,627 2,191 4,382 79,007 
12 1,198 2,396 84,023 1,198 2,396 84,023 2,072 4,144 83,151 
13 1,072 2,143 86,166 1,072 2,143 86,166 1,508 3,016 86,166 
14 ,958 1,916 88,083             
15 ,786 1,572 89,654             
16 ,741 1,483 91,137             
17 ,666 1,333 92,470             
18 ,636 1,273 93,743             
19 ,519 1,038 94,781             
20 ,433 ,865 95,646             
21 ,384 ,769 96,415             
22 ,354 ,709 97,124             
23 ,323 ,646 97,769             
24 ,284 ,567 98,336             
25 ,214 ,428 98,764             
26 ,200 ,400 99,164             
27 ,176 ,353 99,517             
28 ,119 ,238 99,754             
29 ,076 ,153 99,907             
30 ,041 ,081 99,988             
31 ,005 ,009 99,997             
32 ,000 ,001 99,998             
33 ,000 ,001 99,999             
34 ,000 ,000 99,999             
35 ,000 ,000 99,999             
36 ,000 ,000 100,000             
37 ,000 ,000 100,000             
38 ,000 ,000 100,000             
39 ,000 ,000 100,000             
40 ,000 ,000 100,000             
41 ,000 ,000 100,000             
42 ,000 ,000 100,000             
43 ,000 ,000 100,000             
44 ,000 ,000 100,000             
45 ,000 ,000 100,000             
46 ,000 ,000 100,000             
47 ,000 ,000 100,000             
48 ,000 ,000 100,000             
49 ,000 ,000 100,000             
50 ,000 ,000 100,000             
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ويف املرحلة الثانية مت إستخالص العواةل اليت تبلغ قيم اجلذور الكاةنة فيها أكرب ةن واحد صحيح ومت إستخالص العواةل 

احلد األدىن لقيمة اجلذر الكاةن ، ويف الثالث عشر ةن املرحلة السابقة حيث أمهلت املتغريات األخرى حبيث مل حتقق 

املرحلة األخرية مت تدوير قيم اجلذور الكاةنة اليت برزت يف املرحلة الثانية حيث يظهر اجلدول هذه القيم وةدى ةسامهتها 

يت متثل يف التباين الكلي بعد إجراء عملية التدوير حيث إختلفت قيم اجلذور الكاةنة والنسب املؤوية للتباين املستخلص وال

 أمهية التباين والنسب املتجمعة )الرتاكمية( قبل التدوير وبعده.

:لالعبي وسط الميدان(:يمثل قيم الجذور الكامنة ورقم المتغيرات 13المنحنى البياني رقم)  

ويعترب  ميثل املنحىن البياين قيم اجلذور الكاةنة لكل عاةل على احملور الصادي )ص( ورقم املكون على احملور السيين)س(

املنحىن ةعيارا لتحديد العواةل يف التحليل العاةلي واإلبقاء فقط على تلك اليت تكون يف املنطقة شديدة اإلحندار وحىت 

 يبدأ املنحىن يف اإلعتدال حبيث حتقق احلد األدىن لقيم اجلذور الكاةنة.

 مصفوفة العوامل قبل التدوير المتعامد:-3-3-3-3

ةصفوفة املكونات أو العواةل املستخلصة قبل التدوير املتعاةد وفق لطريقة حتليل املكونات ( 42يوضح اجلدول رقم )

(  2.52األساسية حيث يبني اجلدول أنه مت إختيار ثالثة عشر عاةال ةع ةالحظة أنه مت إخفاء عواةل التحميل أقل ةن )

 كما طلب ةسبقا.
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عبي وسط الميدان:( يمثل مصفوفة العوامل قبل التدوير لال21الجدول رقم)  
 العواةل  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

pd ,872             
tl ,835             
pth              
pbr ,592      -,528       
pcss ,567             
pml ,584             
pavb ,678             
dbs              
dcd     -,636         
dpt ,502             
dgn ,579             
dmr ,640             
pcba              
pcbr              
pcssc ,791             
pcth              
pcvt ,519             
pccss              
pcml ,593             
pcavb              
pcsil      ,656        
sc ,897             
moa ,871             
mor   ,792           
mma ,896             
mmr   ,678           
mada ,957             
madr   ,661           
indpon  ,655  -,562          
ecto  ,655  -,562          
meso              
endo ,716             
v02max  -,625            
vma  -,625            
cva         ,602     
cvr         ,538     
tas  ,616  ,542          
tad    ,591          
fc  ,630            
ruff              
end  -,625            
vit              
for              
indcss    ,545          
indbr       -,636       
indth              
indgn              
indcd     -,539         
indbs              
indpgt   ,587           
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:لوسط الميدان(:يمثل مصفوفة العوامل بعد التدويرالمتعامد بطريقة الفاريمكس 27الجدول رقم)  
 العواةل  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

pd ,872             
tl ,914             
pth           ,837   
pbr       ,857       
pcss          ,697    
pml ,699             
pavb ,725             
dbs         ,869     
dcd      ,794        
dpt ,562             
dgn ,567       ,644      
dmr ,615             
pcba              
pcbr              
pcssc ,671             
pcth             ,648 
pcvt              
pccss   ,638           
pcml              
pcavb     ,696         
pcsil     ,820         
sc ,927             
moa ,919             
mor  ,797            
mma ,864             
mmr  ,552            
mada ,897             
madr  ,763            
indpon  ,936            
ecto  ,936            
meso      -,513        
endo     ,742         
v02max   ,905           
vma   ,905           
cva            ,959  
cvr            ,883  
tas    ,831          
tad    ,734          
fc    ,676          
ruff    ,710          
end   ,905           
vit    ,600          
for      -,521        
indcss          ,783    
indbr       ,939       
indth -,587          ,677   
indgn        ,811      
indcd      ,855        
indbs         ,851     
indpgt  ,776            
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 مصفوفة العوامل بعد إجراء التدوير المتعامد:-3-3-3-2

بني احملاور رمعىن أن ° 92ةع اإلحتفاظ بزاوية قدرها  varimaxقام الباحث بإجراء التدوير املتعاةد بطريقة الفارميكس 

تكون العالقة بني أي عاةلني ةتعاةدين عالقة صفرية أو ال عالقة وهبذا فإن العواةل املستخلصة تعد عواةل ةستقلة غري 

م قبل التدوير عاةال مجيع التشبعات ةتغرية إذا ةا قورنت بالقي 13ةتداخلة. ولقد كان نتاج التدوير املتعاةد إستخالص 

 ( تشبعا داال بعد التدوير.41( تشبعا داال و)42حيث بلغت التشبعات الدالة إحصائيا على العواةل قبل التدوير)

 وقد راعى الباحث نفس الشروط يف قبول العواةل كما مت ذكره سابقا.

 : مصفوفة تحويل العوامل-3-3-3-5

كونات حبيث تشري إىل قوة العالقة بني العواةل قبل التدوير ( ةصفوفة حتويل العواةل أو امل42يوضح اجلدول رقم )

( والعالقة بني العاةل الثاين 2.111والعواةل بعد التدوير ، فالعالقة بني العاةل األول قبل التدوير وبعد التدوير كانت )

( والعاةل 2.372س )( والعاةل اخلاة2.529( والعاةل الرابع )2.239( والعاةل الثالث )2.411قبل التدوير وبعده )

( والعاةل 2.439-( والعاةل التاسع )2.116( والعاةل الثاةن )2.655-( والعاةل السابع )2.447السادس )

( والعالقة بني العاةل الثالث عشر 2.292( والعاةل الثاين عشر )2.411( والعاةل احلادي عشر )2.115-العاشر )

ماد على طريقة املكونات األساسية إلستخالص العواةل وطريقة ( وقد مت اإلعت2.121قبل التدوير وبعده بلغت )

 الفارميكس يف تدوير العواةل وفقا حملك كايزر.

 :لالعبي وسط الميدان (:يمثل مصفوفة تحويل العوامل أو المكونات23الجدول رقم)

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العواةل 
1 ,881 -,077 ,301 -,065 ,228 -,011 ,201 -,010 ,043 ,098 ,069 -,031 ,116 
2 ,326 ,488 -,564 ,428 -,145 -,100 ,009 -,199 -,175 -,086 -,121 -,170 -,043 
3 -,093 ,649 ,239 ,076 ,110 ,246 ,219 ,425 ,228 ,238 -,235 ,189 -,078 
4 ,081 -,509 -,166 ,592 -,091 ,020 -,032 ,279 ,248 ,342 -,160 ,201 -,158 
5 -,246 ,078 ,089 ,220 ,370 -,635 ,234 -,041 -,162 ,400 ,227 -,114 ,172 
6 -,060 -,112 -,460 -,017 ,636 ,447 ,161 ,185 -,163 -,089 ,250 ,046 ,090 
7 ,053 ,194 -,036 ,054 ,112 ,037 -,655 ,024 ,489 ,145 ,441 -,192 ,147 
8 -,027 -,045 ,328 ,255 ,059 ,264 -,367 ,186 -,550 ,092 -,239 -,427 ,179 
9 ,095 ,115 ,033 ,050 -,278 ,005 -,185 ,136 -,439 ,085 ,402 ,664 ,203 
10 -,091 ,033 ,234 ,328 ,357 ,115 -,148 -,594 ,115 -,185 -,264 ,404 ,184 
11 -,106 -,002 ,298 ,467 -,224 ,191 ,379 ,010 ,117 -,403 ,481 -,204 ,051 
12 ,050 -,019 -,034 ,055 ,137 -,421 -,134 ,505 ,103 -,599 -,216 ,092 ,315 
13 -,061 -,057 -,179 -,092 -,275 ,165 ,222 -,067 ,173 ,223 -,157 -,079 ,828 
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(:يمثل الرسم البياني للعوامل في المجال )المدى ( بعد التدوير لالعبي وسط الميدان:15الشكل البياني رقم)  

 
 التعليق على الشكل :

( ويتكون ةن ثالثة 1( إىل )+1-يوضح الرسم البياين املكونات يف اجملال )املدى( بعد التدوير حيث يرتاوح اجملال ةن )

ةكونات فنجد املكون األول ميثل القاعدة األساسية السفلية للرسم البياين واملكون الثاين ميثل اجلهة اليسرى أةا املكون 

البياين ويالحظ الباحث وجود ةعظم وجل القياسات املستخدةة يف الدراسة يف اجلهة الثالث يوجد يف اجلهة اليمىن للرسم 

اليمىن للرسم البياين اليت متثل املكون الثالث وةا يلفت النظر أن املكون الثاين يف اجلهة اليسرى للرسم البياين إشتمل على 

رات املستخدةة يف هذه الدراسة وكذلك القياسات الغري ةباشرة اليت تشرتك يف حساهبا عدة ةتغريات ةثل املؤش

VO2max ،Vma السعة احليوية النسبية يف حني جند أن مجيع القياسات املباشرة )الدرجات اخلام( كانت يف اجلهة ،

 اليمىن للرسم البياين )املكون الثالث(.

 تفسير العوامل المستخلصة:-3-3-3-6

تدوير املتعاةد وفقا للخطوات املتبعة خلص التحليل إىل وجود ثالثة إعتمادا على خمرجات التحليل العاةلي وبعد إجراء ال

 عشر عاةال ومت قبول ستة عواةل حسب الشروط اليت إرتضى هبا الباحث:
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 تفسير العامل األول:-3-3-3-6-7
 (: يوضح الترتيب التنازلي في المتغيرات المتشبعة على العامل األول:23الجدول رقم)

 قيمة التشبع إسم التغيير رقم التغير التسلسل
 1.131 مساحة الجسم 33 7
 1.171 الكتلة العظمية المطلقة 33 3
 1.172 طول الجسم 3 3
 1.111 الكتلة الشحمية المطلقة 31 2
 1.113 وزن الجسم 7 5
 1.162 الكتلة العضلية المطلقة 35 6
 1.135 محيط الساعد 1 1
 1.611 محيط الساق 6 1
 1.617 الثنايا الجلدية أسفل عظم اللوحسمك  75 1

 1.675 عرض الكعب 73 71
 -1.511 مؤشر محيط الصدر 26 77
 1.561 عرض الركبة 77 73
 1.563 عرض رسع اليد 71 73

 

( اخلاص بالعاةل األول لالعيب ةركز وسط امليدان يف كرة القدم نالحظ أنه عاةل قطيب التكوين ألنه 43ةن اجلدول رقم )

% ةن العدد 26قياسا ةوجب وقياس واحد كان سالبا ومتثل اإلختبارات املتشبعة على العاةل األول نسبة  12تشبع عليه 

( وبلغت أعلى قيمة تشبعية ملساحة اجلسم 2.562( إىل )2.927) الكلي لإلختبارات وقد تراوحت قيم التشبع ةن

وأقل قيمة تشبعية على العاةل لعرض رسغ اليد ، وةن خالل عدد املتغريات املتشبعة على العاةل األول جند ثالثة ةتغريات 

العاةل األول  % ةن العدد الكلي لإلختبارات املتشبعة على23.27خاصة رمساحة اجلسم ومتثل الطول والوزن بنسبة 

% وكذلك الكتلة العضلية ةثلث بأربعة إختبارات نظرا 32.76ومتثل الكتلة العظمية وةتغرياهتا بأربعة قياسات بنسبة  

% وفيما خيص الكتلة الشحمية ةثلت بقياسني ةن خالل مسك الثنايا 32.76حلساهبا ةن خالل حميطات اجلسم بنسبة  

بة ةا ميثله تكوين اجلسم ةن خالل كتله املطلقة والقياسات املستخدةة يف ذلك % وعموةا فإن نس15.31اجللدية بنسبة 

% ولكن جيب التذكري بأن وحدات ةساحة اجلسم اليت 76.93ةن خالل عروض وحميطات ومسك الثنايا اجللدية هي 

أحد املتغريات تشمل الطول والوزن تدخل يف حساب الكتلة الشحمية املطلقة ةن خالل اإلعتماد على ةساحة اجلسم ك

يف حساهبا وكذلك تعتمد الكتلة العظمية والعضلية على طول اجلسم كمؤشر هام يف حساهبا لذلك جند أن ةتغريات 

ةساحة اجلسم تدخل تقريبا يف ةعظم القياسات املتشبعة على العاةل األول وعند الرجوع إىل ةصفوفة العالقات اإلرتباطية 
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ت بصفة دالة ةع كتل اجلسم املطلقة وكذلك ةع احمليطات وعروض ومسك الثنايا البينية جند أن ةساحة اجلسم إرتبط

( لإلجتاهني وهذا ةا يؤكد للباحث وجود عالقة إرتباطية بني 2.21اجللدية املتشبعة على هذا العاةل عن ةستوى )

أن ةساحة اجلسم هلا أمهية كبرية حيث  (2225)حممد حازم أبو يوسف،  املتغريات مما تؤثر وتتأثر ببعضها البعض ويؤكد

أن لعبة كرة القدم تتميز باإلحتكاك املباشر بني الالعبني وعلى ذلك فإن حجم اجلسم يكون له دور إجيايب عند 

دور بالغ األمهية يف  إستخالص الكرة ةن اخلصم كما يرى الباحث أن تكوين اجلسم واملتمثل يف كتل اجلسم  املطلقة له 

كرة القدم فنجد أن الكتلة العضلية والعظمية متثل ةبدأ األةان لالعب ةن خالل حتقيق الفعالية يف األداء ومحاية جسمه 

ةن اإلصابات اليت تعيق ةساره وةشواره الكروي لذلك فإن الكتلة العضلية اجليدة تقي اهليكل العظمي ةن وصول 

اليت قد تسبب لالعب ةشاكل صحية وبدوره فإن الكتلة العظمية تشرتط تكوين عضلي الضربات القوية إىل العظام 

ةناسب حيث يرى الباحث أن العالقة بني الكتلة العظمية والعضلية هي عالقة تأثري وتأثر وبالتايل التكاةل وجند كذلك 

ت والضربات يف ةستويات ةعينة يف أن الكتلة الشحمية ةهمة جدا فمن املمكن إعتبارها أحد عناصر الوقاية وسد الكدةا

اجلسم فمثال عند وسط اجلسم أي أعلى العظم احلرقفي فإن كمية الدهون املتجمعة تكون كبرية مما يشكل نوعا ةا سدا 

يقي ةن الوصول إىل األعضاء الداخلية خاصة يف اإللتحاةات اجلانبية سواءا كانت إلتحاةات يف اهلواء أو على امللعب ويف 

ريات السابقة وبناءا على قيم تشبعات املتغريات الدالة يقبل الباحث مجيع القياسات ويرى أن أفضل تسمية ضوء التفس

هلذا العاةل هو عاةل حجم وتكوين اجلسم املطلق ويرشح ةساحة اجلسم )أعلى تشبع على العاةل(+ الكتلة العظمية 

طلقة )أعلى تشبع يف قياسات الثنايا اجللدية(+ الكتلة املطلقة) أعلى تشبع يف القياسات العرضية(+ الكتلة الشحمية امل

 العضلية املطلقة )أعلى تشبع يف القياسات احمليطية( كأفضل قياسات لتمثيل هذا العاةل.

 :تفسير العامل الثاني-3-3-3-6-3
 ( يوضح الترتيب التنازلي للمتغيرات المتشبعة على العامل الثاني:22الجدول رقم )

 قيمة التشبع إسم المتغير المتغيررقم  التسلسل
 1.136 مكون النحافة للنمط الجسمي 31 7
 1.136 مؤشر بوندرال 31 3
 1.111 الكتلة العظمية النسبية 32 3
 1.116 (pignetمؤشر العالقة لبينيه) 51 2
 1.163 الكتلة الشحمية النسبية 31 5
 1.553 الكتلة العضلية النسبية 36 6
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% ةن العدد الكلي 12( أنه تشبع على العاةل الثاين ستة قياسات كلما ةوجبة ومتثل نسبة 44رقم )يتضح ةن اجلدول 

( للكتلة 2.552( ملكون النحافة إىل )2.936لإلختبارات املستخدةة يف التحليل حيث تراوحت قيم التشبع ةا بني )

% ةن القياسات املتشبعة على 52ية( نسبة العضلية النسبية ومتثل كتل اجلسم النسبية )الشحمية ، العضلية ، العظم

% ةن العدد الكلي للقياسات املتشبعة على هذا 33.33العاةل الثاين وةن جهة أخرى متثل قياسات حنافة اجلسم نسبة 

( بقياس واحد ولكن ةا يلفت النظر أن ةكون النحافة يعتمد على pignetالعاةل وقد ةثل كذلك ةؤشر الصالبة لبينيه)

ال يف حسابه وهذا األخري كذلك يعتمد على الطول والوزن ويؤكد كذلك الباحث أن الطول والوزن يدخالن ةؤشر بوندر 

يف مجيع القياسات املتشبعة على العاةل الثاين كأحد املؤشرات اهلاةة يف حساب قيمهم الكلية وبالرجوع إىل ةصفوفة 

ة دالة ةع كل القياسات املتشبعة على العاةل الثاين عند العالقات اإلرتباطية البينية جند أن ةكون النحافة إرتبط بصف

( لإلجتاهني ويؤكد الباحث أن كل القياسات املتشبعة على العاةل الثاين ترتبط ببعضها البعض بصفة دالة 2.21ةستوى )

رب القياسات ( لإلجتاهني ويرى الباحث أن ةكون النحافة يرتبط دائما ةع الكتلة العظمية النسبية وتعت2.21عن ةستوى )

والنتائج النسبية ةهمة يف التعبري عن تكوين وكفاءة اجلسم ةن خالل اإلعتماد على القيم النسبية للمقارنة بني املستويات 

ولذلك يرى الباحث أن أفضل تسمية هلذا العاةل هو عاةل  (2225)حممد حازم أبو يوسف،  وهذا ةا يؤكده كذلك

النحافة والتكوين النسيب للجسم ويرشح ةكون النحافة كأفضل قياس لتمثيل هذا العاةل ألنه حقق أعلى تشبع ويرتبط 

جلسم ( وكذلك قياس الكتلة العظمية النسبية بأعلى تشبع فيما خيص كتل ا2.931بكل القياسات املتشبعة على العاةل )

 ( .2.797النسبية )

 تفسير العامل الثالث:-3-3-3-6-3

 ( يوضح الترتيب التنازلي للمتغيرات المتشبعة على العامل الثالث:25الجدول رقم )

 قيمة المتغير إسم المتغير رقم المتغير التسلسل
7 33 VO2max 1.115 الحد األقصى إلستهالك األكسجين 
3 32 VMA 1.115 السرعة الهوائية القصوى 
 1.115 قدرة التحمل 27 3
 1.631 سمك الثنايا الجلدية عند الفخذ 71 2
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% ةن اإلختبارات 1( أنه تشبع على العاةل الثالث أربعة قياسات كلما ةوجبة ومتثل نسبة 45يتبني ةن اجلدول رقم )

اهلوائية القصوى ولقدرة التحمل  والقياسات الكلية وبلغت أكرب قيمة تشبعية للحد األقصى إلستهالك األكسجني والسرعة

%  75( لسمك الثنايا اجللدية عند الفخذ وةا يلفت نظر الباحث أنه نسبة 2.631( وأدىن قيمة تشبعية )2.925)

ةن القياسات املتشبعة على العاةل الثالث تدخل ضمن نطاق القدرة اهلوائية وةثلث مسك الثنايا اجللدية رمتغري واحد 

 عباد هذا املتغري ألنه يوجد عاةل خاص بدهون اجلسم ويف سياق احلديث عن القدرة اهلوائية فإنلذلك يرى الباحث إست

يعترب كمقياس للقدرة اهلوائية حيث أن األكسجني هام يف إنتاج  VO2maxيؤكد أن  (1994)هباء الدين سالةة، 

حيدد ةن  VO2maxأن  (DUREY A ,BOEDA A  ،1912) الطاقة اهلوائية ، كما يدعم ديراي، بويدا

والنبضات VO2maxخالل اإلستعداد الوظيفي للجهازين القليب الدوراين واجلهاز التنفسي عن طرية عالقة خطية بني 

أي القدرة اهلوائية هلا عالقة بطول الفرتة الزةنية  VO2maxأن  (2212)رياض علي حممد الراوي،  القلبية ، كما يقول

وقدرة التحمل  VMA،VO2maxلطول اجلهد البدين وبالرجوع إىل ةصفوفة العالقات اإلرتباطية البينية جند أن 

( لإلجتاهني كما إرتبطوا بداللة كذلك ةع مسك الثنايا اجللدية 2.21وجدت بينهم عالقات إرتباطية تاةة عند ةستوى )

عند الفخذ ولكن الباحث رأى إستعباد هذا القياس ويف ضوء ةا سبق يرى الباحث أن أفضل تسمية هلذا العاةل هو 

وقدرة التحمل كأفضل ةؤشرات لتمثيل هذا العاةل  VMA ،VO2maxعاةل الكفاءة اهلوائية ويرشح قياس 

بإعتبارهم حققوا أعلى التشبعات على العاةل الثالث وبقيمة ةتساوية ولذلك يرى الباحث مجع هذه القياسات يف إختبار 

، VMAدقائق وبواسطتها جند قيم 25بريكسي خلمس دقائق ألن ةن خالله جند ةسافة قدرة التحمل خالل جري 

VO2max .إنطالقا ةن املعادلة 

 :تفسير العامل الرابع-3-3-3-6-2

 ( يوضح الترتيب التنازلي للمتغيرات المتشبعة على العامل الرابع:26الجدول رقم )

 قيمة التشبع إسم المتغير رقم المتغير التسلسل
 systol 1.137 الضغط الدموي اإلنقباضي 31 7
 diastol 1.132الضغط الدموي اإلنبساطي 31 3
 ruffier 1.171مؤشر اإلسترجاع لروفيه  21 3
 1.616 النبضات القلبية في الراحة 31 2
 1.611 السرعة 23 5
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ةن اجملموع الكلي للقياسات  12( القياسات املتشبعة على العاةل الرابع حيث متثل نسبة % 46يوضح اجلدول رقم )

( 2.622( للضغط الدةوي اإلنقباضي و)2.131التشبع ةا بني )املستخدةة يف التحليل العاةلي وقد تراوحت قيم 

% ةن القياسات املتشبعة على العاةل الرابع ختص اجلهاز القليب الدوراين املتعلق 12للسرعة ويالحظ الباحث أن نسبة 

البدين يف حني بضغط الدم ، ونبض القلب وكفاءته يف اإلسرتجاع واإلستشفاء أي الرجوع إىل احلالة الطبيعية بعد اجلهد 

ةرت ، وةن خالل ةصفوفة اإلرتباطات 32جند ةتغري واحد خاص بالصفات البدنية وهو ةتغري السرعة ةن خالل جري 

البينية جند أن ضغط الدم اإلنقباضي قد إرتبط بصفة دالة ةوجبة ةع كل القياسات املتشبعة على العاةل الرابع عند 

( 2.21د إرتبطت مجيع القياسات فيما بينها بصفة دالة سواء عند ةستوى )( بداللة اإلجتاهني وعموةا فق2.21ةستوى)

( بداللة اإلجتاهني ويؤكد الباحث على أمهية الضغط الدةوي خاصة اإلنقباضي خالل اجلهد حيث تزيد قيمته 2.25أو )

)أبو العال أمحد عبد  ةلم/ز حسب242-222عن الراحة ليليب حاجيات اجلسم ةن الطاقة واألكسجني وقد يصل إىل 

وبذلك يوفر سرعة تدفق سريان الدم إىل األوعية والشرايني وبذلك يكون الالعب ذو  (1994الفتاح، إبراهيم شعالن ، 

كفاءة عالية يف األداء ةن حيث جانب الطاقة كما تعترب نبضات القلب يف الراحة ةؤشرا هاةا على كفاءة القلب الوظيفية 

-62لذلك يؤكد الباحث أنه كلما كان نبض القلب يف الراحة قليل وأقل ةن املعدل العام لإلنسان العادي أي أقل ةن 

نبضة يف الدقيقة كان ذلك جيدا بالنسبة لالعب ةن خالل عدم عمل القلب بكثرة وتلبية حاجيات اجلسم ونفس  72

ةتغريات نبض القلب يف الراحة وبعد اجلهد ةباشرة وبعد التفسري فيما خيص ةؤشر اإلسرتجاع الذي حيسب إنطالقا ةن 

راحة ةعينة وهذا األخري يعترب كذلك ضرورة ةلحة للرياضة عاةة ولالعب كرة القدم بصفة خاصة حيث أن العب كرة 

ةرت عرضا وبالتايل ةساحة كبرية جدا ةع العلم أن  92-45ةرت طوال وةن 122-92القدم ترتاوح ةسافة امللعب ةن 

دقيقة مما يكون الطلب ةلحا على ضرورة سرعة إستعادة الشفاء والرجوع إىل احلالة العادية  92املباراة الكلي هو وقت 

حىت تتحقق لنا الفعالية واحلضور الدائم لالعب أثناء املباراة ويرى الباحث أن السرعة كذلك ةهمة لالعب كرة القدم ومتيزه 

أو اهلجوةات املعاكسة أو تكسري اهلجوةات املضادة ولذلك ويف ضوء ةا  بنوع ةن اخلصوصية خالل الصراعات الفردية

ذكره الباحث يشري إىل أن أفضل تسمية هلذا العاةل هو عاةل اجلهاز القليب الدوراين والتكيف الوظيفي ويرشح الضغط 

 . 2.131الدةوي اإلنقباضي كأفضل قياس هلذا العاةل بإعتباره حقق أعلى تشبع على العاةل 
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 :تفسير العامل الخامس-3-3-3-6-5

 (:يوضح الترتيب التنازلي للمتغيرات المتشبعة على العامل الخامس:21الجدول رقم )

 قيمة التشبع إسم المتغير رقم المتغير التسلسل
 1.131 سمك الثنايا الجلدية أعلى العظم الحرقفي 37 7
 1.121 مكون السمنة للنمط الجسمي 33 3
 1.616 الجلدية عند الساعدسمك الثنايا  31 3

% ةن القياسات 6( أنه تشبع على العاةل اخلاةس ثالثة قياسات كلها ةوجبة ومتثل نسبة 47يتبني لنا ةن اجلدول رقم )

( لسمك الثنايا اجللدية أعلى العظم احلرقفي كأعلى قيمة 2.122املستخدةة يف التحليل وقد تراوحت قيم التشبع ةا بني )

% متثل  122( كأدىن قيمة تشبعية لسمك الثنايا اجللدية عند الساعد ويالحظ الباحث أن نسبة 2.696تشبعية  و)

جانب دهون اجلسم إنطالقا ةن مسك الثنايا اجللدية عند الساعد وأعلى العظم احلرقفي ، كما أن ةكون السمنة للنمط 

ن بينها أعلى العظم احلرقفي وأسفل اللوح اجلسمي حيسب إرتكازا على نقاط تشرحيية ةعينة لسمك الثنايا اجللدية وة

وخلف العضد ولذلك فإن الباحث يرى أن هذا العاةل يكون عاةال ةستقال وخاصا بدهن اجلسم حيث يؤكد الباحث أن 

  (CAZORLA G ،2226) نسبة ةعينة ةن الدهون يف اجلسم تعترب ضرورة لألداء اجليد وهذا ةا يؤكده كازورال

 % ةن الوزن الكلي ويسانده عصمان سال11على أن العب كرة القدم يلزم محل نسبة شحوم ال تفوق 

(OUSMANE SALL ،2225) (لالعب كرة القدم يف نفس 1.271الذي حتصل على نسبة شحوم تقدر )%

صفوفة اإلرتباطات البينية جند أن مجيع القياسات املتشبعة على هذا عمر العيب عينة الباحث احلالية وعند رجوعنا إىل ة

( بداللة اإلجتاهني ويف ضوء ةا سبق ذكره يرى الباحث 2.21العاةل إرتبطت فيما بينها بصفة دالة ةوجبة عند ةستوى )

ي كأفضل قياس هلذا أن أفضل تسمية هلذا العاةل هو عاةل دهن اجلسم ويرشح مسك الثنايا اجللدية أعلى العظم احلرقف

 العاةل ألنه حقق أعلى التشبعات.

 :تفسير العامل السادس-3-3-3-6-6
 :( يوضح الترتيب التنازلي للمتغيرات المتشبعة على العامل السادس21الجدول رقم )

 قيمة المتغير إسم المتغير رقم المتغير التسلسل
 1.155 مؤشر عرض المرفق 21 7
 1.112 عرض المرفق 1 3
 -1.537 القوة اإلنفجارية لألطراف السفلية 23 3
 -1.573 مكون العضلية للنمط الجسمي 37 2
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قياسات والذي هو عاةل قطيب التكوين ألنه  24( أنه تشبع على العاةل السادس 41يرى الباحث ةن اجلدول رقم )

% ةن القياسات 1السادس نسبة تشبع عليه قياسان ةوجبان واآلخران سالبان ومتثل القياسات املتشبعة على العاةل 

( -2.513( ملؤشر عرض املرفق وأدىن التشبعات)2.155املستخدةة يف التحليل العاةلي وقد بلغت أعلى التشبعات )

% متثل القياسات العرضية وقد ةثلت بقياسني وجند  52ملكون العضلية للنمط اجلسمي ويشري الباحث إىل أن نسبة 

إلنفجارية لألطراف السفلية وقياس واحد خاص رمكون العضلية للنمط اجلسمي وةا كذلك قياسا واحدا خاص بالقوة ا

يلفت نظر الباحث أنه عند إجراء اإلختبار اخلاص بالقوة اإلنفجارية فإن حركة الذراع رما فيها املرفق تعترب عاةال حامسا يف 

يف ةكون العضلية للنمط اجلسمي له أمهية وتأثري  النتيجة النهائية كما أن املستوى اجليد ةن الكتلة العضلية والذي يتبلور

على نتائج القوة بصفة عاةة واألطراف السفلية لالعب كرة القدم بصفة خاصة ةع العلم أن عرض املرفق يعترب كأحد 

املؤشرات اليت يعتمد عليها يف حساب ةكون العضلية للنمط اجلسمي وبرجوع الباحث إىل ةصفوفة العالقات اإلرتباطية 

د أن ةؤشر عرض الركبة إرتبط بصفة دالة ةوجبة ةع عرض املرفق وبصفة دالة عكسية ةع القوة اإلنفجارية لألطراف جي

( بداللة اإلجتاهني وعلى ضوء ةا سبق ذكره فإن هذا 2.21السفلية وةع ةكون العضلية للنمط اجلسمي عند ةستوى )

العرضية يف ثالثة ةتغريات ةتشبعة على العاةل السادس ةن  العاةل يربز أمهية القياسات العرضية حيث تشرتك القياسات

أصل أربعة ةتغريات وتساهم بصفة غري ةباشرة يف أداء ونتيجة املتغري الثالث املتشبع على العاةل السادس لذلك يرى 

تشبع  الباحث أن أفضل تسمية هلذا العاةل هو العاةل العرضي ويرشح ةؤشر عرض املرفق كأفضل قياس ألنه حقق أعلى

 ( ويعتمد يف حسابه على عرض املرفق+الطول.2.155)

 عرض ومناقشة نتائج التحليل العاملي لالعبي مركز الهجوم: -3-3

 المؤشرات اإلحصائية األولية في إنتظام العينة على وحدات اإلختبارات: -3-3-7

تظهر أن مجيع املتوسطات تفوق اإلحنرافات ( قيم املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية واليت 49ميثل اجلدول رقم )

املعيارية والذي يعترب ةن املؤشرات يف إنتظام العينة على وحدات اإلختبار وحتقيقها للمنحى اإلعتدايل ، كما أن قيم 

( والذي يؤكد خلو األداء جلميع اإلختبارات والقياسات ةن عيوب التوزيعات غري 3)±ةعاةل اإللتواء كانت أقل ةن 

  .دالية ولذلك يرى الباحث أن املؤشرات اإلحصائية يف اجلدول تدل على حسن توزيع العينة وجتانسهااإلعت
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: (:يوضح المؤشرات اإلحصائية األولية في إنتظام العينة على وحدات اإلختبارات لالعبي مركز الهجوم21الجدول رقم)  
   المتوسط الحسابي اإلنحراف المعياري الوسيط معامل اإللتواء الخطأ المعياري

 الوزن 70,44 2,45632113 71 0,133722- 0,283632
 الطول 174,58667 1,83135848 174 0,447453- 0,211467
 حميط الصدر 85,186667 1,19337511 85 0,518775- 0,137799
 حميط العضد 26,026667 0,96174578 26 0,062785 0,111053
 حميط الفخذ 54,186667 1,03575711 54 0,512986 0,119599
 حميط الساق 34,426667 0,98876572 34 0,080011 0,114173
 حميط الساعد 24,166667 0,88276796 24 0,488295 0,101933
 عرض احلوض 33,684 0,92620119 34 0,834671- 0,106949
 عرض املرفق 6,5146667 0,10866926 6,5 0,544338 0,012548
 عرض رسغ اليد 5,3653333 0,10331444 5,4 0,009181- 0,01193
 عرض الركبة 8,6493333 0,09353903 8,6 0,132829- 0,010801
 عرض الكعب 6,6493333 0,10050324 6,7 0,309494- 0,011605
 العضد اةاةي 3,3266667 0,11547005 3,3 0,159113 0,013333
 العضد خلفي 5,3 0,1 5,3 0,249907 0,011547
 اسفل اللوح 8,5573333 0,09468773 8,5 0,175792 0,010934
 عند الصدر 6,3306667 0,10263203 6,3 0,653361- 0,011851
 عند البطن 10,353333 0,11892916 10,4 0,848833- 0,013733
 عند الفخذ 8,3986667 0,12996188 8,4 0,063247 0,015007
 عند الساق 5,3906667 0,09887657 5,4 0,067244- 0,011417
 عند الساعد 3,5706667 0,11481281 3,6 0,112522- 0,013257
 اعلى احلرقفي 7,604 0,10583005 7,6 0,432812- 0,01222
 ةساحة اجلسم 1,8497292 0,0375765 1,852 0,386939- 0,004339
 ك العضمية ةطلقة 9,648618 0,38881209 9,655 3,805641- 0,044896
 ك العضمية نسبية 13,704703 0,53956575 13,71 2,130857- 0,062304
 ك عظلية ةطلقة 31,596387 1,49815282 31,56 0,74991 0,172992
 ك عظلية  نسبية 44,846785 1,87808079 44,66 0,185469 0,216862
 ك الشحمية ةطلقة 7,8184229 0,19531132 7,841 0,180151- 0,022553
 ك الشحمية نسبية 11,104192 0,18554114 11,1 0,10663 0,021424
 ةؤشر بوندرال 42,315936 0,4026216 42,31 0,1042- 0,046491
 النحافة 2,3952655 0,29471902 2,389 0,1042- 0,034031
 العضلية 6,3337431 0,30023255 6,373 0,070907 0,034668
 السمنة 1,7219228 0,00900441 1,719 0,27936 0,00104
0,041149 -0,425589 48,71 0,35635932 48,682944 vo2max  
0,018127 -0,425589 15,6 0,15698649 15,5872 vma  
 CVاملطلقة  4,52 0,16357493 4,5 1,419863 0,018888
 CVالنسبية     2,4444944 0,09866037 2,44 0,889694 0,011392
0,286447 3,243493 116 2,48070028 117,14667 T A SYST 
0,260727 1,483372 67 2,2579589 66,64 T A DIAST 
0,236471 2,702905 62 2,04789499 62,093333 pulse 
0,027032 0,882208 5,6 0,2341017 5,6293333 ruffier  
 التحمل  1298,9333 13,0822072 1300 0,425589- 1,510603
 السرعة  4,9658667 0,04478457 4,96 4,524428- 0,005171
 القوة  2,1333333 0,06990985 2,15 0,718999- 0,008072
0,05483 0,090046 31,03 0,47483878 31,036826 I cuisse 
0,063798 -0,013581 14,88 0,55250875 14,908481 I bras 
0,08501 -0,957447 48,85 0,7362067 48,796783 I thorax 
0,00769 0,252458 4,97 0,06659684 4,9546019 I genout 
0,007354 0,467214 3,736 0,06368362 3,7317075 I coude 
0,054979 -1,108824 19,43 0,47613298 19,293216 I bassin 
0,270095 0,042949 19 2,33909199 18,96 I pignet 
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 مصفوفة اإلرتباطات البينية: -3-3-3

-( اخلاص رمصفوفة العالقات اإلرتباطية لالعيب ةركز اهلجوم يف كرة القدم للقياسات األنثرو50)ةن خالل اجلدول رقم 

ةتغري واليت وضعت يف املصفوفة اإلرتباطية بإستخدام ةعادلة اإلرتباط  52ةرفوجلية ، الوظيفية والبدنية اليت بلغ عددها 

( ةعاةل إرتباط 771( ةعاةل إرتباط ةن بينها )1225) لبريسون للدرجات اخلام وبدراسة الباحث ملصفوفة العالقة جند

( ةعاةل إرتباط غري دال 557( و)%27.76( ةعاةل ةوجب دال بنسبة )214( ةنها )%62.94ةوجب بنسبة )

( إرتباط 66( وةن بينها )%37.26( ةعاةل إرتباط عكسي سالب بنسبة )454( كما جند عدد )%72.24بنسبة )

( 2.21(  وهذا عند ةستوى )%15.46( إرتباط سالب غري دال بنسبة )311)( و%14.54سالب دال بنسبة )

( 212( وقد بلغت اإلرتباطات الدالة كانت ةوجبة أو سالبة عدد )2.322بداللة اإلجتاهني وبقيمة جدولية بلغت )

 (.%22.16بنسبة )

وجب دال بنسبة ( إرتباط ة329( إرتباط ةوجب جند )771( لإلجتاهني فمن بني )2.25أةا عند ةستوى )

( ةعاةل إرتباط سالب جند 454( أةا ةن بني )%59.93( ةعاةل ةوجب غري دال بنسبة )462( و)42.27%)

( وبصفة عاةة بلغت اإلرتباطات %76.22( ليس له داللة بنسبة )346( وعدد )%23.71( له داللة بنسبة )121)

( لإلجتاهني وقد بلغت أكرب اإلرتباطات 2.25( عند ةستوى )%34.24( بنسبة )417الدالة ةوجبة وسالبة عدد )

( بني الكتلة الشحمية النسبية والوزن ، أةا أكرب عالقة إرتباطية ةوجبة -2.74العكسية السالبة عند العيب ةركز اهلجوم )

( بني ةؤشر حميط الذراع وحميط الذراع )العضد( ، كما وجد الباحث أربعة عالقات ةوجبة تاةة هي على 2.96بلغت )

-( ، )التحملVO2max-(، )التحملVO2max–VMAةؤشربوندرال( ، ) –توايل بني ) ةكون النحافة ال

VMA وعموةا فإن ةصفوفة اإلرتباطات البينية تشري بأن هناك جتمعات ذات إرتباطات بينية عالية وهذا يوحي بظهور )

 ل الدرجة األوىل.عدد ةن العواةل املستقلة لذا فقد رؤي اإلستمرار يف التحليل العاةلي لعواة

 )أنظر املالحق(.(:يوضح مصفوفة اإلرتباطات البينية لالعبي مركز الهجوم:51الجدول رقم )
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 :التحليل العاملي وعوامل الدرجة األولى -3-3-3

إستخدام الباحث طريقة املكونات األساسية يف حتليل املصفوفة عاةليا ألهنا تستخلص أقصى تباين إرتباطي للمصفوفة 

عن تقبلها حملك كايزر لتحديد العواةل ويتوقف على إستخالص العواةل اليت يقل جذرها الكاةن عن الواحد فضال 

( وتوضح اجلداول التالية خمرجات التحليل العاةلي ةن خالل املصفوفة العاةلية للمتغريات وقيم اإلشراكيات 1صحيح )

 وةصفوفة حتويل العواةل.ونسبة التباين املفسر وةصفوفة العواةل قبل التدوير وبعده 

 عرض المصفوفة العاملية للمتغيرات وقيم اإلشتراكيات: -3-3-3-7

( 13( املصفوفة العاةلية للمتغريات وقيم اإلشرتاكيات حيث أسفرت عن ظهور ثالثة عشر )51يوضح اجلدول رقم )

يات القياسات على جمموع وتدل إشراك 2.99إىل  2.63عاةال أوليا ، كما أن قيم اإلشرتاكيات تراوحت ةا بني 

( ، كما أن اإلشرتاكيات هي نسبة التباين يف 13ةربعات تشبعات كل قياس ةن هذه القياسات بالعواةل الثالثة عشر )

 ةتغري ةعني واليت تعود إىل عواةل ةشركة. 

 نسبة التباين المفسر: -3-3-3-3

واضحا للتباين الكلي يف ثالثة ةراحل ةتتالية حيث يف ( نسبة التباين املفسر ألنه يعطي شرحا 52يوضح اجلدول رقم )

( عالقة خطية للبيانات ةع إظهار القيم املبدئية للجذور الكاةنة لكل عاةل ةن 52املرحلة األوىل يعطي الربناةج مخسني )

لتباين ةن ا %22.553حبيث تفسر تباينات هذا املكون  12.276العواةل فقيمة اجلذور الكاةنة للمكون األول بلغت 

 %11.294وتفسر  5.547واملكون الثالث بلغت  %11.731وتفسر  5.169الكلي ، واملكون الثاين بلغت 

واملكون  % 6.147وتفسر  3.423واملكون اخلاةس بلغت  %7.549وتفسر  3.774واملكون الرابع بلغت 

لثاةن بلغت واملكون ا %5.261وتفسر  2.634واملكون السابع بلغت  %6.232وتفسر  3.216السادس 

 1.517واملكون العاشر بلغت   %3.631وتفسر  1.116واملكون التاسع بلغت  %4.465وتفسر  2.232

 1.262واملكون الثاين عشر بلغت  %2.665وتفسر  %1.333واملكون احلادي عشر بلغت  %3.233وتفسر 

لتباين الكلي وقد كان ةن ا %2.224ويفسر  1.222واجلذر الكاةن للمكون الثالث عشر بلغت  %2.124ويفسر 

 ةن التباين الكلي.%17.222( األوىل 13جمموع ةا تفسره املكونات أو العواةل الثالثة عشر )
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(:يمثل المصفوفة العاملية للمتغيرات المدروسة وقيم اإلشتراكيات للمهاجمين : 57الجدول رقم)  
   العواةل  
 اإلشرتاكيات 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
pd 0,14 -0,104 -0,007 0,015 0,013 -0,01 -0,01 -0,059 -0,017 -0,01 0,021 -0,032 0,023 0,996 
tl 0,194 0,082 0,009 -0 -0,006 -0,03 0 -0,103 -0,079 0,043 0,027 -0,025 0,015 0,985 
pth 0,073 0,05 -0,003 0,047 -0,008 -0,05 -0,037 -0,109 -0,078 0,442 0,015 -0,003 0,026 0,934 
pbr 0,042 -0,004 -0,04 0,008 0,318 -0,05 0,022 -0,1 0,001 -0,012 -0,03 0,001 0,001 0,931 
pcss 0,036 0,008 -0,005 -0,04 0,008 -0,05 -0,006 0,225 -0,021 -0,066 0,004 0,058 0,011 0,876 
pml 0,118 0,032 -0,024 0,002 -0,049 0,136 -0,123 0,047 -0,192 0,195 0,051 -0,052 -0,03 0,757 
pavb 0,009 -0,032 0,055 0,014 0,011 0,003 -0,092 0,206 0,079 -0,129 0,104 -0,059 -0,04 0,753 
dbs 0,028 0,028 0,008 -0,02 -0,004 -0,03 -0,033 -0,019 -0,051 0,02 0,003 0,373 -0,03 0,876 
dcd 0,056 0,035 -0,003 -0 -0,027 0,341 0,053 -0,101 -0,064 -0,039 0,012 -0,025 -0,05 0,899 
dpt -0,035 -0,036 -0,081 0,009 -0,048 0,228 0,032 0,122 0,077 -0,049 -0,1 -0,069 -0,08 0,731 
dgn 0,096 0,021 0,031 -0 0,008 -0,06 -0,017 -0,006 -0,112 0,043 0,059 -0,033 0,46 0,914 
dmr -0,018 -0,028 -0,054 0 0,031 -0,07 -0,13 -0,006 0,363 -0,002 -0,14 -0,03 -0,12 0,792 
pcba 0,001 -0,041 -0,271 -0,08 0,003 -0,01 -0,006 0,225 -0,028 0,056 0,03 0,029 -0,04 0,756 
pcbr 0,007 -0,026 -0,01 0,065 0,001 0,143 0,2 0,15 -0,069 0,02 0,1 -0,245 0,004 0,71 
pcssc -0,001 0,024 0,007 0,008 0,047 -0,04 0,3 0,001 -0,095 -0,077 -0,08 0,069 0,011 0,828 
pcth -0,096 0,075 -0,001 0,04 -0,212 -0,09 0,163 0,367 0,081 -0,022 -0,02 -0,024 0,191 0,827 
pcvt -0,011 0,04 0,032 0,001 -0,081 0,079 0,201 -0,089 0,164 -0,069 0,029 0,055 0,039 0,705 
pccss -0,076 -0,03 -0,041 -0 -0,01 -0 0,01 0,032 0,387 -0,119 -0,01 0,033 -0,06 0,676 
pcml -0,04 0,017 0,03 0,025 0,029 0,022 0,185 -0,116 0,067 -0,146 0,087 0,259 0,082 0,731 
pcavb 0,009 -0,022 0,069 0,025 0,03 -0,07 -0,04 -0,063 0,234 0,071 0,129 -0,099 0,036 0,792 
pcsil -0,019 -0,038 0,023 -0,04 0,175 -0,07 -0,013 -0,207 0,17 0,101 -0,06 0,138 -0,25 0,727 
sc 0,175 -0,045 -0,001 0,009 0,008 -0,02 -0,007 -0,081 -0,041 0,008 0,025 -0,032 0,022 0,995 
moa 0,111 0,055 0,034 0,019 0,006 0,01 -0,02 -0,115 0,104 -0,035 -0,11 -0,028 0,151 0,901 
mor -0,01 0,151 0,044 0,008 -0,006 0,015 -0,013 -0,069 0,126 -0,03 -0,13 0,001 0,145 0,869 
mma 0,103 0,026 -0,005 -0 0,092 0,009 -0,054 0,093 -0,071 0,01 0,037 0 -0,01 0,973 
mmr 0,004 0,113 -0,002 -0,02 0,088 0,017 -0,058 0,157 -0,07 0,024 0,029 0,012 -0,03 0,982 
mada 0,121 -0,029 0,007 0,02 -0,012 -0,02 0,078 -0,048 0,053 -0,026 0,038 -0,014 0,044 0,991 
madr -0,112 0,173 0,024 0 -0,048 -0 0,138 0,054 0,112 -0,016 0,017 0,045 0,02 0,986 
indpon 0,056 0,206 0,012 -0,01 -0,02 -0,01 0,005 -0,043 -0,079 0,072 0,017 -0,001 -0,01 0,983 
ecto 0,056 0,206 0,012 -0,01 -0,02 -0,01 0,005 -0,043 -0,079 0,072 0,017 -0,001 -0,01 0,983 
meso 0,032 0,037 0,039 -0,01 -0,163 -0,16 0,041 -0,014 0,079 -0,058 -0 0,021 -0,04 0,948 
endo -0,007 -0,022 0,01 0,013 0,116 0,019 0,236 -0,034 0,01 0,027 -0,02 -0,016 -0,13 0,904 
v02max -0,001 0,036 0,282 0,013 -0,066 -0,03 0,029 -0,022 -0,024 -0,017 0,004 0,028 0,073 0,963 
vma -0,001 0,036 0,282 0,013 -0,066 -0,03 0,029 -0,022 -0,024 -0,017 0,004 0,028 0,073 0,963 
cva 0,064 -0,017 -0,01 -0,04 -0,021 -0,02 -0,051 0,048 -0,065 0,02 0,422 -0,012 0,037 0,915 
cvr -0,031 0,008 -0,009 -0,04 -0,025 -0 -0,041 0,087 -0,039 0,014 0,367 0,004 0,021 0,931 
tas 0,022 -0,011 0,004 0,285 -0,025 0,031 0,047 0,013 -0,038 0,083 -0,01 -0,049 -0,01 0,898 
tad 0,005 0,007 0,075 0,297 0,005 0,09 0,058 -0,016 -0,103 0,102 -0,06 -0,074 -0,06 0,92 
fc 0,001 -0,046 -0,01 0,25 0,047 0,014 0,04 -0,1 0,146 -0,039 -0,05 -0,044 -0,05 0,772 
ruff 0,009 0,003 0,02 0,263 -0,03 -0,06 0,014 -0,064 0,006 0,13 0,003 0,019 0,137 0,789 
end -0,001 0,036 0,282 0,013 -0,066 -0,03 0,029 -0,022 -0,024 -0,017 0,004 0,028 0,073 0,963 
vit -0,039 -0,063 0,024 0,15 0,15 -0,2 -0,154 -0,032 0,129 -0,041 -0,1 0,213 0,041 0,668 
for 0,002 -0,011 -0,045 -0 -0,004 -0,05 0,146 -0,093 -0,015 0,192 -0,14 -0,092 -0,02 0,63 
indcss -0,088 -0,046 -0,012 -0,04 0,014 -0,04 -0,007 0,349 0,028 -0,113 -0,01 0,091 0,004 0,803 
indbr -0,012 -0,027 -0,042 0,009 0,318 -0,05 0,022 -0,072 0,02 -0,023 -0,03 0,008 -0 0,932 
indth -0,069 -0,011 -0,01 0,045 -0,005 -0,02 -0,034 -0,028 -0,019 0,379 -0,01 0,016 0,011 0,95 
indgn -0,075 -0,047 0,018 0 0,01 -0,02 -0,014 0,076 -0,03 0,001 0,026 -0,007 0,359 0,958 
indcd -0,067 -0,017 -0,008 -0 -0,024 0,352 0,052 -0,033 -0,014 -0,066 -0 -0,008 -0,06 0,921 
indbs -0,052 -0,004 0,005 -0,02 -0,002 -0,03 -0,037 0,023 -0,023 0,004 -0,01 0,426 -0,04 0,839 
indpgt -0,032 0,148 0,016 -0,04 -0,014 0,012 0,029 0,038 -0,004 -0,181 -0,01 0,016 -0,03 0,974 
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:للمهاجمين(: يبين نسبة التباين المفسر 53م )الجدول رق  

 العواةل
 تدوير قيم اجلذور الكاةنة استخالص العواةل املقبولة القيم املبدئية للجذور الكاةنة

 النسب املتجمعة %التباين اجملموع النسب املتجمعة %التباين اجملموع النسب املتجمعة %التباين اجملموع
1 10,276 20,553 20,553 10,276 20,553 20,553 6,873 13,746 13,746 
2 5,869 11,738 32,291 5,869 11,738 32,291 5,117 10,235 23,981 
3 5,547 11,094 43,384 5,547 11,094 43,384 4,046 8,092 32,072 
4 3,774 7,549 50,933 3,774 7,549 50,933 3,558 7,116 39,188 
5 3,423 6,847 57,780 3,423 6,847 57,780 3,441 6,883 46,071 
6 3,016 6,032 63,812 3,016 6,032 63,812 3,128 6,255 52,326 
7 2,634 5,268 69,080 2,634 5,268 69,080 2,781 5,561 57,887 
8 2,232 4,465 73,544 2,232 4,465 73,544 2,626 5,252 63,139 
9 1,816 3,631 77,176 1,816 3,631 77,176 2,615 5,231 68,370 
10 1,517 3,033 80,209 1,517 3,033 80,209 2,530 5,061 73,431 
11 1,333 2,665 82,874 1,333 2,665 82,874 2,484 4,969 78,400 
12 1,062 2,124 84,998 1,062 2,124 84,998 2,192 4,383 82,783 
13 1,002 2,004 87,002 1,002 2,004 87,002 2,110 4,220 87,002 
14 ,925 1,850 88,853             
15 ,784 1,568 90,421             
16 ,689 1,379 91,800             
17 ,596 1,192 92,992             
18 ,524 1,047 94,039             
19 ,510 1,021 95,060             
20 ,427 ,854 95,914             
21 ,370 ,740 96,654             
22 ,334 ,667 97,322             
23 ,303 ,606 97,927             
24 ,259 ,518 98,445             
25 ,205 ,410 98,855             
26 ,168 ,336 99,190             
27 ,136 ,271 99,462             
28 ,101 ,201 99,663             
29 ,097 ,195 99,858             
30 ,045 ,091 99,949             
31 ,017 ,034 99,983             
32 ,008 ,016 99,999             
33 ,000 ,001 99,999             
34 ,000 ,000 100,000             
35 ,000 ,000 100,000             
36 ,000 ,000 100,000             
37 ,000 ,000 100,000             
38 ,000 ,000 100,000             
39 ,000 ,000 100,000             
40 ,000 ,000 100,000             
41 ,000 ,000 100,000             
42 ,000 ,000 100,000             
43 ,000 ,000 100,000             
44 ,000 ,000 100,000             
45 ,000 ,000 100,000             
46 ,000 ,000 100,000             
47 ,000 ,000 100,000             
48 ,000 ,000 100,000             
49 ,000 ,000 100,000             
50 ,000 ,000 100,000             
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إستخالص العواةل اليت تبلغ قيم اجلذور الكاةنة فيها أكرب ةن واحد صحيح ولقد مت إستخالص ويف املرحلة الثانية مت 

( ةن املرحلة السابقة حيث أمهلت املتغريات األخرى حبيث مل حتقق احلد األدىن لقيمة اجلذر 13العواةل الثالثة عشر )

يف املرحلة الثانية حيث يظهر اجلدول هذه القيم وةدى  الكاةن ويف املرحلة األخرية مت تدوير قيم اجلذور الكاةنة اليت برزت

ةسامهتها يف التباين الكلي بعد إجراء عملية التدوير حيث إختلفت قيم اجلذور الكاةنة والنسب املؤوية للتباين املستخلص 

 واليت متثل أمهية التباين والنسب املتجمعة )الرتاكمية( قبل التدوير وبعده.

:للمهاجمين(:يمثل قيم الجذور الكامنة ورقم المتغيرات 13المنحنى البياني رقم)  

 

ميثل املنحىن البياين قيم اجلذور الكاةنة لكل عاةل على احملور الصادي )ص( ورقم املكون على احملور السيين )س( ويعترب 

على تلك اليت تكون يف املنطقة شديد اإلحندار وحىت هذا املنحىن ةعيارا لتحديد العواةل يف التحليل العاةلي واإلبقاء فقط 

 يبدأ املنحىن يف اإلعتدال.

 مصفوفة العوامل قبل التدوير المتعامد: -3-3-3-3

( ةصفوفة املكونات أو العواةل املستخلصة قبل التدوير وفقا لطريقة حتليل املكونات األساسية 53يوضح اجلدول رقم )

(  2.52( ثالثة عشر عاةال ةع ةالحظة أنه مت إخفاء عواةل التحميل أقل ةن )13)حيث يبني اجلدول أنه مت إختيار 

 كما طلب ةسبقا ةن الربناةج.
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 ( يمثل مصفوفة العوامل قبل التدوير للمهاجمين :53الجدول رقم )
 العواةل  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

pd ,719  -,619           
tl ,539 ,613            
pth ,595             
pbr   ,534    -,585       
pcss ,810             
pml ,635             
pavb ,535             
dbs ,538             
dcd              
dpt ,605             
dgn              
dmr ,538             
pcba              
pcbr              
pcssc              
pcth              
pcvt              
pccss              
pcml              
pcavb              
pcsil              
sc ,727  -,606           
moa ,632             
mor  ,557            
mma ,796             
mmr  ,584 ,654           
mada ,798             
madr   ,568           
indpon  ,813            
ecto  ,813            
meso   -,740           
endo ,554             
v02max ,519             
vma ,519             
cva      ,608        
cvr      ,559        
tas     ,516         
tad     ,654         
fc              
ruff              
end ,519             
vit     ,528         
for     -,521         
indcss ,638             
indbr   ,646    -,586       
indth              
indgn    ,528          
indcd    ,570          
indbs              
indpgt -,637 ,592            
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 ( يمثل مصفوفة العوامل بعد التدوير المتعامد للمهاجمين :52الجدول رقم)

 
 العواةل

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

pd ,800 -,555            
tl ,929             

pth          ,848    
pbr     ,913         
pcss ,624       ,576      
pml ,543             
pavb              
dbs            ,776  
dcd      ,851        
dpt      ,613        
dgn             ,854 
dmr         ,685     
pcba   -,681           
pcbr              
pcssc       ,770       
pcth        ,587      
pcvt              
pccss         ,744     
pcml              
pcavb         ,605     
pcsil              

sc ,931             
moa ,688             
mor  ,708            
mma ,699             
mmr  ,635   ,510         
mada ,846             
madr  ,812            

indpon  ,957            
ecto  ,957            
meso     -,627 -,562        
endo       ,689       

v02max   ,928           
vma   ,928           
cva           ,933   
cvr           ,854   
tas    ,904          
tad    ,866          
fc    ,792          

ruff    ,783          
end   ,928           
vit    ,531          
for              

indcss        ,702      
indbr     ,924         
indth          ,807    
indgn             ,734 
indcd      ,881        
indbs            ,842  
indpgt  ,772            
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 :مصفوفة العوامل بعد إجراء التدوير المتعامد -3-3-3-2

حيث يتم التدوير ةع اإلحتفاظ بزاوية قدرها  (Varimax)قام الباحث بإجراء التدوير املتعاةد وبطريقة الفارميكس 

بني احملاور حبيث تكون العالقة بني أي عاةلني ةتعاةدين عالقة صفرية أو ال عالقة على اإلطالق وهذا يدل على ° 92

ة أن العواةل املستخلصة هبذا األسلوب تعد عواةل ةستقلة غري ةتداخلة . ولقد كان نتاج التدوير املتعاةل إستخالص ثالث

( عاةال ةتعاةدا مجيع التشبعات ةتغرية إذا ةا قورنت بالقيم قبل التدوير حيث بلغت التشبعات الدالة قبل 13عشر )

( تشبعا داال وقد إتبع للباحث 41( تشبعا داال وبلغت التشبعات الدالة إحصائيا على العواةل بعد التدوير )42التدوير )

 نفس الشروط السابقة يف قبول العواةل.

 مصفوفة تحويل العوامل: -3-3-3-5

( ةصفوفة حتويل العواةل املكونات حيث تشري إىل قوة العالقة بني العواةل قبل التدوير وبعده 55يوضح اجلدول رقم )

( وللعاةل الثالث 2.731( وللعاةل الثاين )2.652فالعالقة بني العاةل األول قبل التدوير وبعد التدوير كانت )

( وللعاةل السابع -2.127( وللعاةل السادس )2.214( وللعاةل اخلاةس )-2.251بع )( وللعاةل الرا2.341)

( وللحادي عشر -2.211( وللعاةل العاشر )-2.445( وللعاةل التاسع )-2.346( وللعاةل الثاةن )-2.174)

ل املكونات ( ومت إستخدام طريقة حتلي2.343( وللعاةل الثالث عشر كانت )2.224( وللعاةل الثاين عشر )2.246)

 األساسية إلستخالص العواةل وطريقة التدوير املتعاةد الفارميكس وفقا حملك كايزر .

:للمهاجمين(:يمثل مصفوفة تحويل العوامل أو المكونات 55الجدول رقم)  
 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العواةل

1 0,65 -0,19 0,304 -0,186 0,154 0,244 0,163 0,338 0,291 0,248 -0,102 0,178 0,033 
2 0,394 0,731 -0,30 0,369 0,092 0,022 -0,098 0,1 0,143 -0,135 0,091 0,064 -0,04 
3 -0,471 0,394 0,348 -0,161 0,529 0,285 -0,12 0,13 0,117 0,22 0,06 -0,088 0,103 
4 -0,13 -0,11 -0,49 -0,051 -0,14 0,5 -0,089 -0,18 0,264 0,181 0,073 0,288 0,465 
5 -0,03 -0,28 0,291 0,62 0,014 0,327 -0,49 0,127 -0,13 -0,193 -0,057 0,158 -0,02 
6 -0,134 -0,23 -0,06 0,424 0,26 -0,10 0,485 0,066 0,117 0,138 0,608 0,126 -0,09 
7 -0,078 0,183 0,32 -0,059 -0,61 0,063 -0,174 -0,10 0,324 0,248 0,36 0,073 -0,35 
8 -0,275 0,153 -0,09 0,212 -0,21 -0,02 0,281 0,346 -0,19 0,408 -0,489 0,363 -0,15 
9 0,061 0,163 0,158 -0,241 0,042 0,33 0,254 -0,27 -0,44 -0,325 0,15 0,528 -0,17 

10 -0,034 0,126 0,316 0,295 -0,22 0,259 0,526 -0,25 0,195 -0,218 -0,26 -0,335 0,261 
11 0,014 0,118 0,346 0,059 -0,05 -0,53 -0,086 -0,09 0,033 0,011 0,046 0,437 0,605 
12 0,211 -0,00 0,04 0,199 0,252 -0,04 -0,092 -0,69 -0,11 0,534 -0,176 -0,024 -0,15 
13 0,185 0,099 0,047 0,025 -0,22 0,159 0,01 0,185 -0,62 0,341 0,328 -0,337 0,343 
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(:يمثل الرسم البياني للعوامل في المجال )المدى ( بعد التدوير للمهاجمين:16رقم)الشكل البياني   

 
 التعليق على الشكل.

( ويتكون ةن 1( إىل )+1-يوضح الرسم البياين للمكونات يف اجملال )املدى( بعد التدوير حيث يرتاوح اجملال ةا بني )

املستخدةة يف التحليل وجدت يف جمال املكون الثالث الذي يوجد ثالثة ةكونات ويالحظ الباحث أن ةعظم القياسات 

على ميني الرسم البياين وةا يلفت النظر أن املكون الثاين على يسار الرسم البياين وجدت به القياسات الغري ةباشرة أي 

ةن خالل جماله ، أةا  اليت تعتمد على ةتغريات أخرى يف حساهبا ورمعىن أدق وجدت الدالالت النسبية يف املكون الثاين

 املكون األول الذي ميثل قاعدة الرسم البياين فلم جيد الباحث أي قياس فيه.

 تفسير العوامل المستخلصة: -3-3-3-6

( عاةال مت قبول مثانية 13إعتمادا على خمرجات التحليل العاةلي بعد التدوير املتعاةد خلص التحليل إىل ثالثة عشر )

 املطلوبة وةن بني العواةل املقبولة مت إمهال عاةل واحد ألنه ةركب ويصعب تفسريه.( عواةل حسب الشروط 21)

 تفسير العامل األول: -3-3-3-6-7

 ( يوضح الترتيب التنازلي للمتغيرات المتشبعة على العامل األول:56الجدول رقم )

 قيمة التشبع إسم المتغير رقم المتغير التسلسل
 1.137 مساحة الجسم 33 7
 1.131 الطول 13 3
 1.126 الكتلة الشحمية المطلقة 31 3
 1.111 الوزن 17 2
 1.611 الكتلة العضلية المطلقة 35 5
 1.611 الكتلة العظمية المطلقة 33 6
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 1.632 محيط الفخذ 15 1
 1.523 محيط الساق 16 1

ةن جمموع  %16كلها ةوجبة بنسبة ( قياسات  21( يتضح لنا أنه تشبع على العاةل األول مثانية )56ةن اجلدول رقم )

( حمليط الساق 2.543( ملساحة اجلسم إىل )2.931القياسات املستخدةة يف التحليل وقد تراوحت قيم التشبع ةن )

وكتل اجلسم  %37.5ويرى الباحث أن ةساحة اجلسم قد ةثلت بثالثة قياسات ةتشبعة على العاةل األول بنسبة 

 %25وقياسان خيصان حميطات اجلسم بنسبة  %37.5بعة على العاةل األول بنسبة املطلقة ةثلت بثالثة قياسات ةتش

ةع العلم أن الكتلة العضلية املطلقة حتسب كذلك إنطالقا ةن بعض حميطات اجلسم وبعض مسك الثنايا اجللدية ولذلك 

رمصفوفة اإلرتباطات  يتضح أن قياسات ةساحة اجلسم وكتل اجلسم هي اليت تطغى على العاةل األول وعند اإلستعانة

البينية جند أن ةساحة اجلسم إرتبطت بصفة دالة ةوجبة ةع مجيع القياسات املتشبعة على العاةل األول عند ةستوى 

( بداللة اإلجتاهني وةا يلفت نظر الباحث إىل أمهية الطول عند العيب كرة القدم بصفة عاةة حيث يدخل هذا 2.21)

 الكتلة العضلية والعظمية وكذلك يف الكتلة الشحمية ةن خالل عنصر ةساحة املتغري يف حساب ةساحة اجلسم ويف

( قياسات ةتشبعة على العاةل ويعترب الطول ذات أمهية بالغة حيث مييز 26اجلسم وبالتايل يشرتك الطول يف ستة )

ت الفردية وتعترب ةساحة الالعب رميزة إضافية على غريه ةن خالل تفوقه على أقرانه يف الكرات العالية أو يف الصراعا

أن ةساحة اجلسم اليت ظهرت بأعلى قيمة  (2225)حممد حازم أبو يوسف،  اجلسم ةهمة لالعب كرة القدم حيث يقول

تشبعية على العاةل األول هلا أمهية ةنطقية حيث أن لعبة كرة القدم تتميز باإلحتكاك املباشر بني الالعبني لذلك فإن 

حجم اجلسم قد يكون له دور إجيايب وفعال عند حماولة إستخالص الكرة ةن اخلصم وعلى ضوء ةا سبق والبناء العاةلي 

على قيم تشبعات املتغريات الدالة يقبل الباحث مجيع القياسات ويرى أن أفضل تسمية هلذا العاةل هو عاةل حجم  وبناءا

وتكوين اجلسم املطلق ويرشح ةساحة اجلسم كأفضل قياس هلذا العاةل بإعتباره حقق أعلى التشبعات على العاةل األول 

( + الكتلة العضلية 2.146يما خيص كتل اجلسم املطلقة )( وكذلك الكتلة الشحمية املطلقة بأعلى تشبع ف2.931)

 (.2.699املطلقة بأعلى تشبع فيما خيص حميطات اجلسم )
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 تفسير العامل الثاني:  -3-3-3-6-3

 ( يوضح الترتيب التنازلي للمتغيرات المتشبعة على العامل الثاني:51الجدول رقم )

 قيمة التشبع إسم المتغير رقم المتغير التسلسل
 1.151 مكون النحافة للنمط الجسمي 31 7
 1.151 مؤشر بوندرال 31 3
 1.173 الكتلة الشحمية النسبية 31 3
 1.113 (pignet)مؤشر الصالبة لبينيه  15 2
 1.111 الكتلة العظمية النسبية 32 5
 1.635 الكتلة العضلية النسبية 36 6
 -1.555 الوزن 17 1

 

( قياسات وهو عاةل قطيب التكوين ألنه تشبع عليه 27أنه تشبع على العاةل الثاين سبعة )( 57يتضح ةن اجلدول رقم )

ةن اجملموع الكلي للقياسات املستخدةة وقد تراوحت قيم  %14قياس واحد سالب واألخرى كلها ةوجبة ومتثل نسبة 

اسات اجلسم النسبية بثالثة ( للوزن وقد ةثلت قي-2.555( ملكون النحافة للنمط اجلسمي إىل )2.957التشبع ةن )

قياسات ةتشبعة على العاةل الثاين وقياسان ملكون النحافة وةؤشر بوندرال وقياس واحد ملؤشر الصالبة وآخر للوزن وةا 

يلفت نظرا الباحث أن الوزن يدخل يف حساب مجيع املتغريات املتشبعة على العاةل الثاين مما يؤكد على أمهيته يف املمارسة 

بصفة عاةة ويف كرة القدم بصفة خاصة وعند الرجوع إىل ةصفوفة العالقات اإلرتباطية جند أن ةكون النحافة الرياضية 

إرتباط بصفة دالة وتاةة ةوجبة ةع ةؤشر بوندرال كما إرتبط ةكون النحافة بصفة دالة ةوجبة ةع مجيع القياسات األخرى 

 ( لإلجتاهني وقد أكد2.21ة سالبة ةع الوزن عند ةستوى )املتشبعة على العاةل الثاين ةا عدا إرتباطه بصفة عكسي

على ضرورة إجراء املقارنة ةن خالل القيم النسبية ألهنا تعطي ةعلوةات حيكم هبا على  (2225)حممد حازم أبو يوسف، 

املستوى بصفة دقيقة حيث تشبع على العاةل الثاين ثالثة قياسات ختص كتل اجلسم النسبية ، ويف ضوء التفسريات وبناءا 

لعاةل هو عاةل النحافة والتكوين النسيب على قيم التشبعات يقبل الباحث مجيع القياسات ويرى أن أفضل تسمية هلذا ا

للجسم ويرشح ةكون النحافة والكتلة الشحمية النسبية كأفضل قياسات هلذا العاةل بإعتبار القياس األول حقق أعلى 

 (.2.112( والقياس الثاين حقق أعلى تشبع فيما خيص كتل اجلسم النسبية )2.957تشبع )
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 تفسير العامل الثالث: -3-3-3-6-3

 ( يوضح الترتيب التنازلي للمتغيرات المتشبعة على العامل الثالث:51دول رقم )الج

 قيمة التتبع إسم المتغير رقم المتغير التسلسل
 VO2max 1.131الحد األقصى إلستهالك األكسجين  33 7
 VMA 1.131السرعة الهوائية القصوى  32 3
 1.131 قدرة التحمل 27 3
 -1.617 للعضد أماميسمك الثنايا الجلدية  73 2

 

( كلها ةوجبة ةا عدا قياس 24( يتبني أنه تشبع على العاةل الثالث القطيب التكوين أربعة قياسات )58ةن اجلدول رقم )

ةن اجملموع الكلي للقياسات املستخدةة يف التحليل وقد تراوحت قيم التشبعات ةن  %21واحد كان سالبا ومتثل نسبة 

( لسمك الثنايا اجللدية للعضد أةاةي ويرى الباحث أن -2.611( للحد األقصى إلستهالك األكسجني إىل )0.928)

هذا العاةل طغى عليه اجلانب الوظيفي البدين حيث ميثل ثالثة قياسات ةن أصل أربعة ةتشبعة على العاةل ويوجد قياس 

تبعاد هذا القياس حىت ال يؤثر يف تفسري العاةل تفسريا واحد لسمك الثنايا اجللدية للعضد أةاةي ولذلك يرى الباحث إس

جيدا ألنه ةثل بقياس واحد وبتشبع قليل ةقارنة ةع القياسات األخرى وعند رجوع الباحث إىل ةصفوفة العالقات البينية 

( لإلجتاهني 2.21وقدرة التحمل بعالقة ةوجبة دالة وتاةة عند ةستوى ) VMAإرتبط ةع  VO2maxجند أن 

الباحث إىل أن احلد األقصى لألكسجني وقدرة التحمل ةن املؤشرات اهلاةة واليت حيتاجها العب كرة القدم ألنه  ويشري

 VO2maxعلى أن  (1991)حسن السيد أبو عبده،  يعرب عن عمل وفعالية اجلهاز الدوري التنفسي ويؤكد كذلك

يعرب عن الكفاءة البدنية للجسم فكلما كانت كمية األكسجني اليت يستهلكها الالعب بالنسبة للزةن كبرية كلما كانت  

-كفاءته البدنية عالية أيضا ويف ضوء التفسريات السابقة وبناءا على قيم التشبعات يقبل الباحث القياسات الوظيفية

رى أن أفضل تسمية هلذا العاةل هو عاةل الكفاءة اهلوائية ويرشح احلد البدنية ويستبعد قياس مسك الثنايا اجللدية وي

وقدرة التحمل ألهنم حققوا تشبعات  VMAوالسرعة اهلوائية القصوى  VO2maxاألقصى إلستهالك األكسجني 

شاةال  ةتساوية على العاةل ويشري الباحث أنه ةن الضروري مجع هذه القياسات الثالث إذا أةكن يف إختبار واحد يكون
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د( ألن هذا األخري يعطي قدرة التحمل باجلري 25ولذلك يرى الباحث اإلعتماد على إختبار بريكسي مخسة دقائق )

 إنطالقا ةن ةعادلة خاصة بذلك. VMA ،VO2maxملسافة مخسة دقائق بدون توقف وحيسب ةن خالله 

 تفسير العامل الرابع: -3-3-3-6-2

 ازلي للمتغيرات المتشبعة على العامل الرابع:( يوضح الترتيب التن51الجدول رقم )

 قيمة المتغير إسم المتغير رقم المتغير التسلسل
 1.112 الضغط الدموي اإلنقباضي 31 7
 1.166 الضغط الدموي اإلنبساطي 31 3
 1.113 النبض القلبي في الراحة 31 3
 1.113 مؤشر اإلسترجاع لروفييه 21 2
 1.537 السرعة 23 5

 

ةن اجملموع  %12( قياسات كلها ةوجبة وبنسبة 25( أنه تشبع على العاةل الرابع مخسة )59اجلدول رقم )يوضح 

( للسرعة وقد ةثلت 2.531( للضغط الدةوي اإلنقباضي إىل )2.924الكلي للقياسات وقد تراوحت قيم التشبع ةن )

تشبعة على العاةل ةن أصل مخسة قياسات ولذلك القياسات اخلاصة باجلهاز القليب الدوراين وةؤشراته بأربعة قياسات ة

يشري الباحث إىل أمهية ، و  جند أن العاةل الوظيفي قد طغى على هذا العاةل ةن خالل عمل القلب والدورة الدةوية

الضغط الدةوي اإلنقباضي يف الراحة ويف اجلهد ألن الكفاءة اجليدة للضغط الدةوي اإلنقباضي والنبض القليب تنتج كفاءة 

الية يف حجم الدفع القليب سواءا يف الراحة ةن خالل دفع وعمل قليل للقلب ويليب بذلك حاجيات اجلسم بكفاءة ع

)أبو العال أمحد عبد  ةلم/ز حسب 222جيدة أو خالل اجلهد البدين عندةا يرتفع الضغط اإلنقباضي إىل ةا يقارب 

 ن/د حسب 192وكذلك يرتفع نبض القلب يف اجلهد البدين الكبري إىل ةا يقارب  (1994الفتاح، إبراهيم شعالن ، 

 7أو  6وبذلك يكون حجم الدفع القليب كبري ةقارنة بالراحة حوايل  (2226)يوسف الزم كماش، صاحل بشري سعد، 

أن الكفاية الوظيفية للقلب والدورة الدةوية ترتفع ويظهر ذلك ةن خالل  (2221)مسعية خليل حممد،  ةرات كما تؤكد

)أبو العال أمحد عبد الفتاح،  إنتظام ضربات القلب وإخنفاض سرعتها يف الدقيقة الواحدة وزيادة الدفع القليب كما يؤكد

أن ضغط الدم للرياضي يكون أقل ةن غري الرياضي وقت الراحة وهذا ةا توصل إليه الباحث  (1994إبراهيم شعالن ، 

ةلل/ز ، وذلك لإلنسان غري الرياضي يف حني خالل هذه  122/72ةن خالل دراسته ألن املعدل العام للضغط هو 
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ستعادة الشفاء تؤثر عليها الدراسة وجدنا ةعدالت أقل لالعبني ، كما يشري الباحث أن كفاءة ةؤشر اإلسرتجاع وإ

بالدرجة األوىل عاةل التدريب وةا خيتص باحلمل البدين ، وكذلك كفاءة عمل القلب ألنه يعتمد يف حسابه على تغريات 

نبض القلب نتيجة محل بدين ةعني ويف ضوء التفسريات السابقة وقيم تشبعات القياسات يقبل الباحث القياسات 

ة وقد إرتبط الضغط الدةوي اإلنقباضي بصفة دالة ةع كل القياسات املتشبعة على العاةل الوظيفية ويستبعد قياس السرع

الرابع ولذلك يرى الباحث أن أفضل تسمية هلذا العاةل هو عاةل اجلهاز القليب الدوراين والتكيف الوظيفي ويرشح الضغط 

  . الدةوي اإلنقباضي كأفضل قياس هلذا العاةل

 الخامس:تفسير العامل  -3-3-3-6-5

 ( يوضح الترتيب التنازلي للمتغيرات المتشبعة على العامل الخامس :61الجدول رقم )

 قيمة التشبع إسم المتغير رقم المتغير التسلسل
 1.132 مؤشر محيط العضد 25 7
 1.173 محيط العضد 12 3
 -1.631 مكون العضلية 37 3
 1.571 الكتلة العضلية النسبية 36 2

 

( كلها ةوجبة ةاعدا 24( أنه تشبع على العاةل اخلاةس القطيب التكوين أربعة قياسات )62اجلدول رقم )يتضح ةن 

ةن العدد الكلي للقياسات الداخلة يف التحليل وقد تراوحت  %21قياس واحدا سالب ومتثل القياسات املتشبعة نسبة 

ة العضلية النسبية وةا يلفت النظر أن هذا العاةل ( للكتل2.512( ملؤشر حميط العضد إىل )2.924قيم التشبع ةا بني )

طغت عليه القياسات احمليطية حيث حيسب ةكون العضلية للنمط اجلسمي والكتلة العضلية النسبية إنطالقا ةن بعض 

القياسات احمليطية احملددة كما أن ةؤشر حميط العضد حيسب إنطالقا ةن قسمة حميط العضد على الطول ، حيث يعترب 

ث حميط العضد دليل على تطور القوة العضلية لالعب كرة القدم ألنه كما يستعمل الالعب رجليه يستعمل يديه يف الباح

حاالت خاصة كرةية التماس اليت أصبحنا نراها حاليا على عكس ةا كان سابقا ألن ةسافة الرةي تطورت وزادت عن 

وة العضلية لكاةل اجلسم رغم أن العب كرة القدم يعتمد كليا سابقا وذلك ةن خالل إهتمام املدربني والالعبني بتطوير الق

على األطراف السفلية يف أدائه وبالتايل فإن هذا االهتمام أبرز حميط العضد ويرى الباحث أنه كلما زاد هذا املؤشر سيعطي 
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)حممد صبحي حسانني،  قوة أكرب ةن خالل إستخدام الالعب ذراعه يف اإلحتكاكات اجلانبية واإللتحاةات العالية وذكر

عن كيورتن أمهية القياسات احمليطية حيث ثبت أن الزيادة يف احمليط العضلي ةرتبطة إجيابيا بالقابلية للتدريب  (1996

بصفة خاصة لذوي النمط العضلي ةقارنة بذوي النمط النحيف كما توصل تيتل إىل عاةل ةستقل أطلق عليه العاةل 

 الوزن قد تشبعت على عواةل ظهرت يف اجملال خالل احمليطي ويؤكد كذلك على أن القياسات احمليطة وكذلك ةتغري

إىل عاةل أطلق عاةل حميطات اجلسم ورشح  (2224)زياد طارق سليمان داوود،  دراسات عديدة سابقة ، كما توصل

العضد إرتباط بصفة دالة حميط الصدر كأفضل قياس له وبالرجوع إىل ةصفوفة اإلرتباطات البينية جند أن ةؤشر حميط 

ةوجبة ةع حميط العضد وةع الكتلة العضلية النسبية كما إرتبط بصفة عكسية سالبة ةع ةكون العضلية للنمط اجلسمي 

ويف ضوء ةا سبق وبناءا على قيم التشبعات يقبل الباحث مجيع القياسات اليت تربز أمهية القياسات احمليطية ويرى أن 

هو العاةل احمليطي ويرشح ةؤشر حميط العضد )حميط العضد/ الطول( كأفضل قياس هلذا العاةل أفضل تسمية هلذا العاةل 

 (.2.924ألنه حقق أعلى التشبعات )

 تفسير العامل السادس: -3-3-3-6-6

 ( يوضح الترتيب التنازلي للمتغيرات المتشبعة على العامل السادس :67الجدول رقم )

 قيمة المتغير إسم المتغير رقم المتغير التسلسل
 1.117 مؤشر عرض المرفق 21 7
  1.157 عرض المرفق 11 3
 1.673 عرض رسغ اليد 71 3
 -1.563 مكون العضلية 37 2

 

( قياسات ةوجبة ةن بينها قياس 24( أنه تشبع على العاةل السادس القطيب التكوين أربعة )61يوضح اجلدول رقم )

ةن العدد الكلي للقياسات املستخدةة يف  %21العاةل السادس نسبة  واحد سالب ومتثل القياسات املتشبعة على

( ملكون العضلية وقد طغت على هذا -2.562( ملؤشر عرض املرفق إىل )2.111التحليل وقد تراوحت قيم التشبع ةن )

رجوع العاةل القياسات العرضية ألن ةكون العضلية للنمط اجلسمي يرتكز كذلك على بعض القياسات العرضية وبال

ملصفوفة اإلرتباطات البينية جند أن ةؤشر عرض املرفق إرتبط بصفة دالة ةوجبة ةع عرض املرفق وعرض رسغ اليد ، كما 
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عن تيتل الذي  (1996)حممد صبحي حسانني،  إرتبط بصفة عكسية سالبة ةع ةكون العضلية للنمط اجلسمي وقد ذكر

رز القياسات العرضية وتدل القياسات العرضية على ةؤشرات هاةة حيث تزود املدرب والباحث أثبت وجود عاةل أب

رمعلوةات عن مساكة العظام اخلاصة بالالعب ألهنا أحد عناصر األةان والصالبة املطلوبة يف الرياضات عاةة ويف كرة القدم 

بق وقيم التشبعات يقبل الباحث مجيع خاصة ةن خالل متيز الالعب بتكوين جسمي ةناسب لنشاطه ويف ضوء ةا س

القياسات ويرى أن أفضل تسمية هلذا العاةل هو العاةل العرضي ويرشح ةؤشر املرفق )عرض املرفق / الطول( كأفضل 

 (.2.111قياس هلذا العاةل بإعتباره حقق أعلى التشبعات )

 :تفسير العامل السابع -3-3-3-6-1

 التنازلي للمتغيرات المتشبعة على العامل السابع :( يوضح الترتيب 63الجدول رقم )

 قيمة المتغير إسم المتغير رقم المتغير التسلسل
 1.113 مؤشر محيط الفخذ 22 7
 1.511 سمك الثنايا الجلدية عند الصدر 76 3
 1.516 محيط الفخذ 15 3

 

ةن  %26( قياسات كلها ةوجبة بنسبة 23)( اخلاص بالعاةل السابع أنه تشبع عليه ثالثة 62يتضح ةن اجلدول رقم )

( ملؤشر حميط الفخذ إىل 2.722اجملموع الكلي للقياسات الداخلة يف التحليل العاةلي وقد تراوحت قيم التشبع ةا بني )

( حمليط الفخذ وقد تشبع على هذا العاةل قياسان خاصان باحمليطات وقياس واحد خاص بسمك الثنايا اجللدية 2.576)

نا جند قياسات ةشركة على هذا العاةل إذ يعد عاةال ةركبا لذا يرى الباحث ةن الصعب تفسري هذا العاةل وبذلك فإن

 وجتنبا لتكرار التشبعات حيث مت التفسري سابقا عاةل خاص باحمليطات وهو العاةل الرابع )العاةل احمليطي(.

 :تفسير العامل الثامن -3-3-3-6-1

 لتنازلي للمتغيرات المتشبعة على العامل الثامن :( يوضح الترتيب ا63الجدول رقم )

 قيمة التشبع إسم المتغير رقم المتغير التسلسل
 1.122 سمك الثنايا الجلدية عند الفخذ 71 7
 1.615 عرض الكعب 73 3
 1.615 سمك الثنايا الجلدية للساعد 31 3
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ةن اجملموع  %26( كلها ةوجبة بنسبة 23قياسات )( أنه تشبع على العاةل الثاةن ثالثة 63يتبني ةن اجلدول رقم )

(لسمك الثنايا اجللدية عند الفخذ إىل 2.744الكلي للقياسات املستخدةة يف التحليل وتراوحت قيم التشبع ةن )

( لسمك الثنايا اجللدية للساعد ويرى الباحث أن قياسات مسك الثنايا اجللدية طغت على هذا العاةل يف حني 2.625)

عاد عرض الكعب ألنه مت تفسري سابقا عاةل خاص بالقياسات العرضية يف العاةل السادس وهو العاةل العرضي يرى إستب

ولذلك جتنبا للتكرار مت إمهاله واإلعتماد فقط على قياسات مسك الثنايا اجللدية اليت تربز كمية الدهون باجلسم حيث يؤكد 

ةن وزن الرجل ألن  %15أن الدهن يكون حوايل  (MATHEWS. K ,FOX.L  ،1976) ةاتيوس وفوكس

زيادة الدهن عن هذا املعدل تؤثر على املدى احلركي للمفاصل وكمية القوة العضلية املبذولة والالزةة لألداء احلركي ، كما 

( بداللة اإلجتاهني ويف 2.21ى )إرتبط مسك الثنايا اجللدية للفخذ بصفة دالة ةوجبة ةع مسك الثنايا للساعد عند ةستو 

ضوء ةا سبق يرى الباحث أن أفضل تسمية هلذا العاةل هو عاةل دهن اجلسم ويرشح مسك الثنايا اجللدية عند الفخذ  

 (.2.744كأفضل قياس هلذا العاةل ألنه حقق أعلى تشبع على العاةل )

 إستنتاج عام: -3-2

التحليل العاةلي ووفقا للخطوات املتبعة يف التحليل واملتعارف عليها وكذلك يشري الباحث إىل أنه إعتمادا على خمرجات 

حسب الشروط اليت وضعها الباحث يف قبول العواةل وطبقا للدالالت اليت إرتضى هبا الباحث يف تشبعات العواةل 

( عواةل وفقا 21مثانية )( عاةال أوليا وقبل الباحث 12توصلنا إىل أن العيب ةركز الدفاع يف كرة القدم مت إستخالص )

للشروط املطلوبة وأمهل العاةل السابع والتاسع واحلادي عشر والثاين عشر حسب الرتتيب األويل إلستخالص العواةل وقبل 

 (.12-1-6-5-4-3-2-1العواةل التالية حسب الرتتيب على التوايل )

( 26( عاةال وقبل الباحث ستة )13تخالص )أةا فيما خيص العيب ةركز وسط امليدان يف كرة القدم فقد توصل إىل إس

( لعدم إستيفاء الشروط املطلوبة وقبلت العواةل 13-12-11-12-9-1-7عواةل حسب الشروط ومت إمهال العاةل )

 (.6-5-4-3-2-1األخرى حسب الرتتيب األويل تصاعديا )

( عواةل ومت إمهال 21حث مثانية )( عاةال وقبل البا13وةن جهة أخرى فإن العيب ةركز اهلجوم كذلك مت إستخالص ) 

( لعدم إستيفاء الشروط املطلوبة ةع العلم أنه مت قبول العواةل حسب الرتتيب األويل 13-12-11-12-7العواةل )
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( وجيب التنويه أنه ةن بني العواةل املقبولة الثمانية مل يفسر 9-1-6-5-4-3-2-1إلستخالص العواةل كالتايل )

قبول ورأى إمهاله جتنبا للتكرار وألنه عاةل ةركب حيث سبق وأن حتصلنا على عاةل خاص الباحث العاةل السابع امل

 بالعمال احمليطي.

 وقد كانت العواةل بالنسبة ملراكز اللعب يف كرة القدم كاأليت وبأفضل القياسات املرشحة لتمثيلها :

 عات على العوامل المقبولة:( يمثل وحدات البطارية المستخلصة التي حققت أعلى التشب62الجدول رقم )

 متوسط القياس قيمة التشبع رقم القياس القياس إسم العامل ترتيب العامل المركز
 

 

 

 

 

 الدفاع

 

 

 7.121 1.127 33 مساحة الجسم حجم وتكوين الجسم المطلق 7
 1.111 1.131 31 الكتلة الشحمية المطلقة

 7.131 1.112 33 مكون السمنة للنمط الجسمي دهن الجسم 3
 3.371 1.162 31 مكون النحافة النحافة والتكوين النسبي للجسم 3

 77.761 1.631 31 الكتلة الشحمية النسبية
 6.256 1.151 11 عرض المرفق كمية العظام بالجسم 2
 771.36 1.111 31 الضغط الدموي اإلنقباضي الجهازالقلبي الدوراني والتكيف الوظيفي 5
  1.113 33 د15اختبار بريكسي  الكفاءة الهوائية 6
 33.113 1.117 21 مؤشر عرض الحوض العرضي المحيطي 1

 21.176 1.617 26 مؤشر محيط الصدر
 1.612 1.112 77 عرض الركبة العرضي 1

 وسط

 الميدان

 7.121 1.131 33 مساحة الجسم حجم وتكوين الجسم المطلق 7
 1.513 1.171 33 المطلقةالكتلة العظمية 

 1.112 1.111 31 الكتلة الشحمية المطلقة
 37.113 1.162 35 الكتلة العضلية المطلقة

 3.321 1.136 31 مكون النحافة النحافة والتكوين النسبي للجسم 3
 73.623 1.111 32 الكتلة العظمية النسبية

  1.115 33 د 15اختبار بريكسي  الكفاءة الهوائية 3
 776.16 1.137 31 الضغط الدموي اإلنقباضي الجهاز القلبي الدوراني والتكيف الوظيفي 2

 1.511 1.131 37 سمك الثنايا الجلدية أعلى الحرقفي دهن الجسم 5 
 3.121 1.155 21 مؤشر عرض المرفق العرضي 6

 7.121 1.137 33 مساحة الجسم حجم وتكوين الجسم المطلق 7 الهجوم
 1.171 1.126 31 الكتلة الشحمية المطلقة

 3.315 1.151 31 مكون النحافة النحافة والتكوين النسبي للجسم 3
 77.712 1.173 31 الكتلة الشحمية النسبية

  1113 33 د 15اختبار بريكسي  الكفاءة الهوائية 3
 771.72 1.112 31 الضغط الدموي اإلنقباضي الجهاز القلبي الدوراني والوظيفي 2
 72.111 1.132 25 مؤشر محيط العضد المحيطي 5
 3.137 1.117 21 مؤشر عرض المرفق العرضي 6
 37.136 1.122 71 سمك الثنايا الجلدية عند الفخذ دهن الجسم 1
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اليت تلعب دورا  وةن ةا سبق يستنتج الباحث أن تسميات العواةل ةتشاهبة وذلك راجع إىل التشبعات العالية على العواةل 

كبريا يف تسمية العاةل وكذلك عالقة القياس ذات التشبع األعلى ةع املتغريات األخرى ، وةا مييز هذا العرض هو متيز 

العيب اهلجوم بعاةل حميطي ةستقل يف حني حتصلنا عند العيب ةركز الدفاع على عاةل ةركب وهو عاةل عرضي حميطي 

 كز وسط امليدان ولكن يوجد إختالف يف القياسات اليت متثل العواةل نوعا ةا.ومل يربز عاةل حميطي عند العيب ةر 

 

 عرض ومناقشة نتائج شبكة الشكل الجانبي لتقييم مستوى النمو البدني: -2

 تصميم شبكة الشكل الجانبي: -2-7

رمراكز اللعب يف كرة القدم  مت حساب جدول املدى اخلاص بشبكة الشكل اجلانيب للقياسات املرفولوجية والوظيفية اخلاصة 

)علي  عن( 1995، ( بنفس الطريقة اليت أشار إليها )أةل الزغيب السعيد72: 65كما هو ةوضح يف اجلداول رقم )

ةها حممود ( ، )1991، الطنبويلحممد سعد ، رةزي ، ) (1991)عماد الدين عباس أبوزيد، ،  (1914فهمي البيك، 

 . (1994)عادل حسنني النموري، ( ، 1992، شفيق

وقد إتبع الباحث حساب املدى اخلاص بشبكات الشكل اجلانيب للقياسات املرفولوجية والوظيفية ملراكز اللعب يف كرة 

 القدم تبعا للخطوات التالية:

 (.21رفولوجية والوظيفية املكونة للشبكة يف اخلاصة رقم )مت وضع القياسات امل -1

 (.22مت وضع املتوسط احلسايب)س( واإلحنراف املعياري)ع( لكل ةن القياسات املرفولوجية والوظيفية يف اخلانة رقم )-2

( وذلك لسهولة حساب خانة 23ع( يف اخلانة رقم )1/2مت وضع نصف قيمة اإلحنراف املعياري لكل قياس ) -3

 (.21األساس رقم )

 ( كاأليت:21مت حساب األرقام اخلاصة رمدى خانة األساس )اخلانة رقم ) -4

( قيمة اإلحنراف املعياري )ع( لنفس 1/2احلد األعلى هو عبارة عن قيمة املتوسط احلسايب للقياس ةضافا إىل نصف) -أ

 القياس.
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( قيمة اإلحنراف 1/2ايب للقياس ةطروحة ةنه نصف )احلد األدىن خلانة األساس هو عبارة عن قيمة املتوسط احلس -ب

 املعياري )ع( لنفس القياس.

( حسب الرتتيب التنازيل هو 4-5-6-7احلد األدىن للخانات اليت على ميني خانة األساس أو خانة الداللة ملثالية ) -5

 (.2.221عبارة عن احلد األعلى للخانة اليت تسبقها يف الرتتيب ةباشرة ةطروحا ةنه )

ع ، 1( حسب الرتتيب التنازيل هو عبارة عن املتوسط احلسايب )س( للعينة +4-5-6احلد األعلى للخانات رقم ) -6

 ع على التوايل وبالرتتيب.3ع، 2

( فإن احلد األعلى لكل ةنها عبارة عن 12-11-12-9بالنسبة للخانات اليت على يسار خانة األساس واليت هي ) -7

 (.2.221بقة ةباشرة حسب الرتتيب املوضح ةطروحا ةنه )احلد األدىن للخانة السا

( حسب الرتتيب التصاعدي فهو عبارة عن املتوسط احلسايب )س( للعينة 11-12-9أةا احلد األدىن للخانات ) -1

 ع حسب الرتتيب وعلى التوايل.3ع، 2ع، 1ةطروحا ةنه 

 .يراعي ترتيب عمل كل خانة على حدة حسب الرتتيب املذكور سابقا -9

 رسم شبكة الشكل الجانبي لمراكز اللعب في كرة القدم حسب األعمار الزمنية: -2-3

بعد حتديد خانات شبكة الشكل اجلانيب يرسم جدول ةفرغ حبيث يتكون ةن خانة األساس واخلانات اليت على  -1

( وكذلك اخلانة رقم 12-11-12-9( واخلانات اليت على يسار خانة األساس )الداللة املثالية( )4-5-6-7اليمني )

 ( واخلاصة بالقياسات املرفولوجية والوظيفية واليت توضع بدورها يف أقصى ميني اجلدول.1)

( اخلاصة بالقياسات املتوسط احلسايب واإلحنراف املعياري )س+ع( 21يسجل يف اخلانة اليت تلي ةباشرة اخلانة رقم ) -2

( خانات على يسار 23)دفاع، وسط، هجوم( ويرتك ثالث )لكل قياس وهي بذلك حتتوي على ةتوسط كل ةركز لعب 

 سنة كل على حدى. 19-11-17اجلدول حىت ميكن أن يسجل فيهم ةستوى القياسات اخلاصة بالعيب 

 ( قيمة اإلحنراف املعياري لكل قياس.1/2نصف )± يسجل على خانة األساس باألرقام املتوسط احلسايب  -3

زةين ملراكز اللعب يف نقاط يف ةنتصف اخلانات حسب نوع وةستوى كل ةنها توضح قياسات ةستويات أي عمر  -4

 يف املدى اخلاص باخلانات لعينة الشبكة.
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 توصل النقاط اخلاصة بكل ةركز على حدة حيث يتضح الشكل اجلانيب لكل عمر زةين حسب ةراكز اللعب. -5

قياسات عن بعضها أو عن ةستوى العينة األساسية هبذا الشكل ميكن ةعرفة تقارب أو تباعد املستويات اخلاصة بال -6

 اليت وضعت على أساسها الشبكة.

وترجع أمهية شبكة الشكل اجلانيب أن ةن خالهلا نستطيع احلكم على إحنراف اخلصائص املرفولوجية والوظيفية املطبقة  -

ى النمو البدين باإلضافة إىل أنه ةن عن ةتوسطاهتا عند ةراكز اللعب حسب األعمار الزةنية وهو يف حد ذاته تقييم ملستو 

خالل ةقارنة ثالثة أشكال لثالث ةستويات نستطيع ةعرفة كل املميزات ونواحي النقص عند كل ةنهم عاةة وكذا 

املواصفات اليت متيز كل ةنهم خاصة وبالتايل فإن هذه املقارنة سوف تسهم يف ختطيط وضبط براةج التدريب على أسس 

ياسات النموذجية ألنه ةن خالل ةعرفة نقاط الضغف والنقص ميكننا ةعاجلتها وكذلك اإلستفادة ةن علمية رما يتفق والق

 نقاط القوة واملواصلة عليها.

 عرض ومناقشة شبكة الشكل الجانبي لمراكز اللعب في كرة القدم: -2-3

 ن:عرض ومناقشة شبكة الشكل الجانبي للقياسات المرفولوجية والوظيفية للمدافعي -2-3-7

( املدى اخلاص خبانات تصميم شبكة الشكل اجلانيب لالعيب ةركز الدفاع يف كرة القدم 66، 65ميثل اجلدول رقم )

سنة كل على حدى واخلاصة بالقياسات األنثربوةرتية والدالالت النسبية للمؤشرات  19-11-17لألعمار الزةنية 

على أساسهم شبكة الشكل اجلانيب ملعرفة نواحي النقص والقوة  املرفولوجية والقياسات الوظيفية على التوايل واليت وضعت

سنة،  19-11-17ملعاجلتها وكذلك لتقييم ةستوى النمو البدين للمستويات الثالث اخلاصة باألعمار الزةنية للمدافعني 

حمددة ةن الزيادة  خانة تكون اخلانات اليت على ميني األساس أو خانة الداللة املثالية هبا ةقادير 12حيث يضم اجلدول 

اخلاصة باإلحنراف واخلانات اليت على يسار خانة األساس حتوى ةقادير حمددة بالنقص لإلحنراف عن املتوسط العام يف 

 مجيع القياسات املطبقة وفيما يلي عرض اجلداول واألشكال على التوايل :
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جانبي لالعبي مركز الدفاع في كرة القدم للقياسات (:يمثل المدى الخاص بخانات تصميم شبكة الشكل ال65الجدول رقم)
 األنثربومترية و الدالالت النسبية للمؤشرات المرفولوجية :
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سنة 71-71-71(:يبين شبكة الشكل الجانبي لالعبي مركز الدفاع في كرة القدم الخاصة باألعمار الزمنية 11الشكل رقم)
الدالالت النسبية للمؤشرات المرفولوجية :للقياسات األنثربومترية و   

أقل -س
 ع3من

من -س ع3ع:3من-س
 ع3ع:

س+من  ع:ع3/7س+ ع3/7±س ع:ع3/7-س
 ع3ع:

س+ أكثر  ع3ع:3س+من
 ع3من

ع       القياسات س+ع  2/1

62,377 
 فأقل

65,131 
62,378 

67,885 
65,132 

69,262 
67,886 

72,016 
69,263 

72,017 
73,393 

73,394 
76,147 

76,148 
78,901 

78,902 
 فأكثر

1,377 70,64 
2,754 

 الوزن

166,740 
 فأقل

169,267 
166,741 

171,793 
169,268 

173,056 
171,794 

175,582 
173,057 

175,583 
176,845 

176,846 
179,371 

179,372 
181,898 

181,899 
 فأكثر

1,263 174,32 
2,526 

 الطول

1,707 
 فأقل

1,755 
1,708 

1,802 
1,756 

1,826 
1,803 

1,872 
1,827 

1,873 
1,896 

1,897 
1,943 

1,944 
1,991 

1,992 
 فأكثر

0,023 1,849 
0,047 

 مساحة الجسم

8,607 
 فأقل

8,924 
8,608 

9,241 
8,925 

9,399 
9,242 

9,715 
9,400 

9,716 
9,874 

9,875 
10,191 

10,192 
10,508 

10,509 
 فأكثر

0,158 9,558 
0,317 

 ك العضمية مطلقة

12,387 
 فأقل

12,771 
12,388 

13,155 
12,772 

13,347 
13,156 

13,729 
13,348 

13,730 
13,921 

13,922 
14,305 

14,306 
14,689 

14,690 
 فأكثر

0,191 13,539 
0,383 

 ك العضمية نسبية

26,269 
 فأقل

27,962 
26,270 

29,655 
27,963 

30,502 
29,656 

32,194 
30,503 

32,195 
33,040 

33,041 
34,733 

34,734 
36,426 

36,427 
 فأكثر

0,846 31,348 
1,692 

 ك عظلية مطلقة

38,761 
 فأقل

40,636 
38,762 

42,512 
40,637 

43,449 
42,513 

45,323 
43,450 

45,324 
46,261 

46,262 
48,136 

48,137 
50,011 

50,012 
 فأكثر

0,937 44,387 
1,875 

 عظلية  نسبيةك 

7,125 
 فأقل

7,379 
7,126 

7,633 
7,380 

7,760 
7,634 

8,013 
7,761 

 

8,014 
8,140 

8,141 
8,393 

8,394 
8,647 

8,648 
 فأكثر

0,126 7,887 
0,253 

 ك الشحمية مطلقة

10,624 
 فأقل

10,806 
10,625 

10,987 
10,807 

11,078 
10,988 

11,259 
11,079 

11,260 
11,350 

11,351 
11,532 

11,533 
11,713 

11,714 
 فأكثر

0,090 11,169 
0,181 

 ك الشحمية نسبية

41,060 
 فأقل

41,444 
41,061 

41,828 
41,445 

42,020 
41,829 

42,403 
42,021 

42,404 
42,596 

42,597 
42,980 

42,981 
43,364 

43,365 
 فأكثر

0,192 42,212 
0,384 

 مؤشر بوندرال

1,476 
 فأقل

1,757 
1,477 

2,038 
1,758 

2,179 
2,039 

2,459 
2,180 

2,460 
2,600 

2,601 
2,881 

2,882 
3,162 

3,163 
 فأكثر

0,140 2,319 
0,281 

 النحافة

5,204 
 فأقل

5,558 
5,205 

5,912 
5,559 

6,090 
5,913 

6,443 
6,091 

6,444 
6,620 

6,621 
6,974 

6,975 
7,329 

7,330 
 فأكثر

0,177 6,267 
0,354 

 العضلية

1,691 
 فأقل

1,703 
1,692 

1,716 
1,704 

1,722 
1,717 

1,733 
1,723 

1,734 
1,739 

1,740 
1,752 

1,753 
1,764 

1,765 
فأكثر   

0,006 1,728 
0,012 

 السمنة

29,142 
 فأقل

29,719 
29,143 

30,295 
29,720 

30,583 
30,296 

31,159 
30,584 

31,160 
31,447 

31,448 
32,023 

32,024 
32,600 

32,601 
 فأكثر

0,288 30,872 
0,576 

I cuisse 

13,367 
 فأقل

13,965 
13,368 

14,564 
13,966 

14,864 
14,565 

15,462 
14,865 

15,463 
15,761 

15,762 
16,360 

16,361 
16,959 

16,960 
 فأكثر

0,299 15,163 
0,598 

I bras 

46,913 
 فأقل

47,614 
46,914 

48,315 
47,615 

48,666 
48,316 

49,366 
48,667 

49,367 
49,716 

49,717 
50,417 

50,418 
51,118 

51,119 
 فأكثر

0,350 49,016 
0,701 

I thorax 

4,698 
 فأقل

4,777 
4,699 

4,857 
4,778 

4,896 
4,858 

4,975 
4,897 

4,976 
5,014 

5,015 
5,094 

5,095 
5,173 

5,174 
 فأكثر

0,039 4,936 
0,079 

I genout 

3,436 
 فأقل

3,525 
3,437 

3,614 
3,526 

3,659 
3,615 

3,747 
3,660 

3,748 
3,792 

3,793 
3,881 

3,882 
3,970 

3,971 
 فأكثر

0,044 3,704 
0,089 

I coude 

17,298 
 فأقل

17,861 
17,299 

18,423 
17,862 

18,704 
18,424 

19,265 
18,705 

19,266 
19,546 

19,547 
20,109 

20,110 
20,671 

20,672 
 فأكثر

0,281 18,985 
0,562 

I bassin 

11,480 
 فأقل

13,733 
11,481 

15,986 
13,734 

17,113 
15,987 

19,365 
17,114 

19,366 
20,492 

20,493 
22,745 

22,746 
24,998 

24,999 
 فأكثر

1,126 18,24 
2,253 

I pignet 

أقل -س سنة71 سنة71 سنة71
 ع3ةن

ةن  -س
 ع3ع:2

ةن -س
 ع2ع:

-س
 ع:ع2/1

ع:2/1س+ ع2/1±س
 ع

س+ةن 
 ع2ع:

ع:2س+ةن
 ع3

س+ أكثر 
 ع3ةن

 القياسات س+ع
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( يمثل المدى الخاص بخانات تصميم شبكة الشكل الجانبي لالعبي الدفاع في كرة القدم للقياسات الوظيفية : 66الجدول رقم)  

 الوزن 70,64         72,016         69,16 70,76 72

      . 69,263        2,754 
 الطول 174,32      . 175,582         173,24 173,92 175,8

        173,057        2,526 
 مساحة الجسم 1,849      . 1,872 .       1,825 1,848 1,876

        1,827        0,047 
 ك العضمية مطلقة 9,558       . 9,715 .       9,392 9,531 9,75

        9,4         0,317 
 ك العضمية نسبية 13,539         13,729         13,585 13,479 13,552

        13,348         0,383 
 ك عظلية مطلقة 31,348       . 32,194 .       30,206 31,543 32,296

        30,503         1,692 
 ك عظلية  نسبية 44,387         45,323         43,686 44,608 44,867

        43,45         1,875 
ك  7,887         8,013         7,726 7,899 8,035

 0,253       . 7,761 .       الشحمية.مطلقة

                    
 ك الشحمية نسبية 11,169         11,259         11,173 11,169 11,165

        11,079         0,181 
 مؤشر بوندرال 42,212         42,403         42,229 42,089 42,319

        42,021         0,384 
 النحافة 2,319         2,459         2,332 2,229 2,397

        2,18         0,281 
 العضلية 6,267         6,443         6,305 6,2 6,295

        6,091         0,354 
 السمنة 1,728         1,733 .       1,721 1,729 1,733

        1,723         0,012 
31,038 31,003 30,573       . 31,159         30,872 I cuisse 

        30,584         0,576 
15,209 15,341 14,94         15,462         15,163 I bras 

        14,865         0,598 
49,086 49,197 48,766         49,366         49,016 I thorax 

        48,667         0,701 
4,911 4,935 4,962         4,975         4,936 I genout 

        4,897         0,079 
3,7 3,712 3,699         3,747         3,704 I coude 

        3,66         0,089 
19,001 18,952 19,002         19,265         18,985 I bassin 

        18,705         0,562 
17,52 17,6 19,6         19,365 .       18,24 I pignet 

        17,114         2,253 

أقل -س
 ع3من

-س
 ع3ع:3من

من -س
 ع3ع:

-س
 ع:ع3/7

س+من  ع:ع3/7س+ ع3/7±س
 ع3ع:

س+ أكثر  ع3ع:3س+من
 ع3من

         
 2/1ع

 القياسات س+ع
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سنة 71-71-71الخاصة باألعمار الزمنية  (:يبين شبكة الشكل الجانبي لالعبي مركز الدفاع في كرة القدم11الشكل رقم)
 للقياسات الوظيفية :

أقل -س سنة71 سنة71 سنة71
 ع3ةن

ةن  -س
 ع3ع:2

ةن -س
 ع2ع:

س+ةن  ع:ع2/1س+ ع2/1±س ع:ع2/1س
 ع2ع:

 القياسات س+ع ع3س+أكثرةن ع3ع:2س+ةن

47,764 47,679 47,728         48,016         47,723 vo2max 

        47,43         0,588 
15,182 15,144 15,166         15,293         15,164 vma 

        15,036         0,259 
 CVالمطلقة 4,468       . 4,555         4,392 4,44 4,572

        4,38         0,177 
 CVالنسبية 2,416         2,468         2,406 2,402 2,439

        2,364         0,106 
119,28 117,64 117,88         119,826         118,266 T A SYST 

        116,707         3,12 
69,08 68,24 67         69,528         68,106 T A DIAST 

        66,684         2,845 
63,88 62,48 63         64,168         63,12 pulse 

        62,071         2,098 
5,876 5,84 5,796         5,954         5,837 ruffier 

        5,72         0,236 

 

سنة     19سنة                                العيب  11العيب    سنة                     11عيب ال  

-11-17( اخلاص بشبكة الشكل اجلانيب للمدافعني يف كرة القدم اخلاصة باألعمار الزةنية 27ويتضح ةن الشكل رقم )

رفولوجية أن ةستويات قياسات كل ةن احلد األعلى سنة للقياسات األنثربوةرتية والدالالت النسبية للمؤشرات امل 19

سنة  17واحلد األدىن لالعيب ةركز الدفاع لألعمار الزةنية الثالثة جاءت ةتماثلة يف كثري ةن القياسات إال أن العيب 

45,959 
 فأقل

46,547 
45,960 

47,135 
46,548 

47,429 
47,136 

48,016 
47,430 

48,017 
48,310 

48,311 
48,899 

48,900 
49,487 

49,488 
 فأكثر

0,294 47,723 
0,588 

vo2max 

14,387 
 فأقل

14,646 
14,388 

14,905 
14,647 

15,035 
14,906 

15,293 
15,036 

15,294 
15,422 

15,423 
15,681 

15,682 
15,941 

15,942 
 فأكثر

0,129 15,164 
0,259 

vma 

3,934 
 فأقل

4,112 
3,935 

4,290 
4,113 

4,379 
4,291 

4,555 
4,380 

4,556 
4,644 

4,645 
4,822 

4,823 
5,000 

5,001 
 فأكثر

0,088 4,468 
0,177 

 CVالمطلقة

2,097 
 فأقل

2,203 
2,098 

2,309 
2,204 

2,363 
2,310 

2,468 
2,364 

2,469 
2,521 

2,522 
2,628 

2,629 
2,734 

2,735 
 فأكثر

0,053 2,416 
0,106 

 CVالنسبية

108, 904 
فأقل   

112,025 
108, 905 

115,145 
112,026 

116,706 
115,146 

119,826 
116,707 

119,827 
121,386 

121,387 
124,507 

124,508 
127,627 

127,628 
 فأكثر

1,560 118,266 
3,120 

T A 
SYST 

59,570 
 فأقل

62,415 
59,571 

65,261 
62,416 

66,683 
65,262 

69,528 
66,684 

69,529 
70,951 

70,952 
73,796 

73,797 
76,642 

76,643 
 فأكثر

1,422 68,106 
2,845 

T A 
DIAST 

56,824 
 فأقل

58,922 
56,825 

61,021 
58,923 

62,070 
61,022 

64,168 
62,071 

64,169 
65,217 

65,218 
67,316 

67,317 
69,414 

69,415 
 فأكثر

1,049 63,12 
2,098 

pulse 

5,128 
 فأقل

5,364 
5,129 

5,600 
5,365 

5,719 
5,601 

5,954 
5,720 

5,955 
6,072 

6,073 
6,309 

6,310 
6,545 

6,546 
 فأكثر

0,118 5,837 
0,236 

ruffier 



101 
 

ية املطلقة، املدافعني متيزوا بإخنفاض بعض القياسات ةثل الوزن ، ةساحة اجلسم ، الكتلة العظمية املطلقة ، الكتلة العضل

الكتلة الشحمية املطلقة ، ةكون السمنة للنمط اجلسمي ، ةؤشر الفخذ ومتيزوا كذلك بإرتفاع ةؤشر الصالبة لروفيه 

((Ruffier  سنة  17والذي يؤكد أن لديهم ةستوى ةتوسط ةن هذا املؤشر ويرجع الباحث إخنفاض قياسات العيب

)زكي حممد  تالف العمر الزةين وبالتايل سن بدء املمارسة حيث يؤكدسنة إىل إخ 19و 11املدافعني عن أقراهنم العيب 

على أن اإلختالفات بني الرياضيني ةرجعها (MASS, FULKNER)( عن )ةاس، فولكز (2224حممد حسن، 

سنة بأن مجيع القياسات املطبقة  19سنة والعيب  17سنة املدافعني عن العيب  11سن بدء املمارسة ، وقد متيز العيب 

سنة لديهم منو ةتناسب  11جاءت ةتماثلة ةع قيم خانة األساس أو خانة الداللة املثالية مما يؤكد الباحث أن العيب 

وةتناسق حيث يناسب املرحلة العمرية اليت لديهم وبذلك فإن حتقيق الواجبات واملتطلبات تكون سهلة املنال حبكم أنه 

 11و 17سنة املدافعني عن العيب  19نقص يف النمو البدين للخصائص املدروسة ، يف حني متيز العيب ليس لديهم أي 

سنة يف قياسات الطول ، ةساحة احلسم ، الكتلة العضلية املطلقة الكتلة ، العظمية املطلقة والكتلة الشحمية املطلقة 

سنة  11و 17سنة عن العيب  19عاةة فقد متيز العيب  وباقي القياسات جاءت ةتماثلة ةع خانة الداللة املثالية وبصفة

املدافعني يف كثري ةن القياسات والذي يرجعه الباحث إىل عاةل العمر وسن بدء املمارسة وحجم وشدة وكثافة التدريبات 

يف هذا اجملال اخلاصة هبذا العمر ةقارنة ةع األعمار الزةنية األخرى الشيء الذي يؤثر على التكوين املورفولوجي لالعبني و 

إن إختالف املراحل السنية وكذا طول ةدى املمارسة بالنسبة لعينة البحث  (2224)زكي حممد حممد حسن،  يشري

ينعكس بالتايل على القياسات اجلسمية املطبقة وعموةا فإن اإلختالفات يف هذه القياسات عند ةقارنة الالعبني بعضهم 

بح ةن األةور املتوقعة كما ميكن إرجاع اإلختالفات بني الالعبني إىل عاةل التدريب والعبء الواقع عليهم أثناء لبعض يص

ةورهاوس ،  (MATHEWS. K ,FOX.L ،1976) فرتة التدريب لذلك يوضح كل ةن ةاتيوس ، فوكس

على أن التدريب الرياضي املتواصل لفرتة  (MOREHOUSE L.E,MILLER A.T ،1971) وةيللر

طويلة واملخطط له أثره على النمو املرفولوجي لالعبني وينتج عن هذا إصطباغ أجساةهم بالصيغة امليزوةورفية )العضلية( 

سنة إىل  11سنة و 17سنة يف الطول عن العيب  19الناجتة عن كمية التدريب ويؤكد كذلك الباحث أن تفوق العيب 

سنة يف الطول ويدعم الباحث هذه  19سنة مما يظهر تفوقا لالعيب  11و 17ةشكلة عدم إكتمال النمو الكلي لالعيب 
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سنة ألن ثبات  11و 17بأن هناية ةرحلة النمو مل يصل إليها العيب  (2224)زكي حممد حممد حسن،  النتيجة رما ذكره

سنة األقرب إىل هذه املرحلة مما يؤكد  19سنة وبالتايل فإن العيب  22ول اجلسم يكون يف هناية املرحلة السنية حتت ط

 تفوقهم على غريهم يف القياسات بصفة عاةة ويف الطول بصفة خاصة.

-11-17نية ( واخلاص بشبكة الشكل اجلانيب للمدافعني يف كرة القدم لألعمار الزة21كما يتضح ةن الشكل رقم )

سنة يف القياسات الوظيفية أن مجيع هذه القياسات ولكل األعمار الزةنية جاءت ةتماثلة ةع خانة الداللة املثالية أو  19

سنة يف السعة احليوية املطلقة حيث أظهرت  19خاصة األساس اليت وضعت يف وسط الشبكة ةا عدا تفوق ومتيز العيب 

سنة يف السعة احليوية  19سعة احليوية عن الداللة املثالية ويرجع الباحث متيز العيب شبكة الشكل اجلانيب إحنراف قيمة ال

املطلقة إىل عاةل التدريب املكثف الذي يقع على عاتق هذا العمر الزةين وبالتايل يظهر تفوقا ةلحوظا على غريه ، وبصفة 

عمرية ةا عدا إخنفاض بعض القياسات ةثل احلد عاةة فإن مجيع األعمار الزةنية لديهم خصائص وظيفية تناسب املرحلة ال

اللذان أظهرا عجزا ةقارنة بنتائج  (VMA)( والسرعة القصوى اهلوائية VO2maxاألقصى إلستهالك األكسجني )

لى ضرورة ضبط الربناةج التدرييب بصفة علمية حىت حيقق رفع هذه املتطلبات اهلاةة عاملستوى العايل لذلك يؤكد الباحث 

أعلى ألهنما ةن املؤشرات اهلاةة اليت تساعد على فعالية األداء ، ويرى الباحث أن إرجاع تقارب ةستوى  إىل ةستوى

سنة إىل تقارب ةدة املمارسة وبالتايل يظهر التأثري الواضح لكمية  19و 11و 17القياسات الوظيفية بني العيب 

حيث يؤكد الباحث أن مجيع القياسات الوظيفية  التدريبات مما ينتج عنه تكيف وظيفي جلميع األجهزة الفسيولوجية

املستخدةة يف تصميم ورسم شبكة الشكل اجلانيب تتأثر بعاةل التدريب وخاصة ةدة املمارسة وكمية التدريبات فيما خيص 

 احلجم والشدة والكثافة.

 

عرض ومناقشة شبكة الشكل الجانبي للقياسات المرفولوجية والوظيفية لالعبي وسط  -2-3-3

 الميدان:

( املدى اخلاص خبانات تصميم شبكة الشكل اجلانيب لالعيب ةركز وسط امليدان يف كرة القدم 61، 67ميثل اجلدول رقم )

سنة كل على حدى واخلاصة بالقياسات األنثربوةرتية والدالالت النسبية للمؤشرات  19-11-17لألعمار الزةنية 
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واليت وضعت على أساسهم شبكة الشكل اجلانيب لتقييم ةستوى النمو البدين  املرفولوجية وللقياسات الوظيفية على التوايل

خانة وتشمل اخلانات اليت على ميني خانة الداللة املثالية  12والتعرف على نواحي النقص والعجز ملعاجلتها ويضم اجلدول 

املثالية حتوي ةقادير حمددة بالنقص ةقادير حمددة ةن الزيادة اخلاصة باإلحنراف واخلانات اليت على يسار خانة الداللة 

 لإلحنراف عن املتوسط العام يف مجيع القياسات املطبقة وفيما يلي عرض هلذه اجلداول واألشكال البيانية على التوايل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للقياسات  (:يمثل المدى الخاص بخانات تصميم شبكة الشكل الجانبي لالعبي مركز وسط الميدان في كرة القدم67الجدول رقم)
 األنثربومترية و الدالالت النسبية للمؤشرات المرفولوجية :
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سنة 19-18-17(:يبين شبكة الشكل الجانبي لالعبي مركز وسط الميدان في كرة القدم الخاصة باألعمار الزمنية 19الشكل رقم)
للمؤشرات المرفولوجية :للقياسات األنثربومترية و الدالالت النسبية   

أقل -س
 ع3من

-س
 ع3ع:3من

من -س
 ع3ع:

س+من  ع:ع3/7س+ ع3/7±س ع:ع3/7-س
 ع3ع:

س+ أكثر  ع3ع:3س+من
 ع3من

         
 2/1ع

 القياسات س+ع

61,350 
 فأقل

64,331 
61,351 

67,312 
64,332 

68,802 
67,313 

71,782 
68,803 

71,783 
73,273 

73,274 
76,254 

76,255 
79,235 

79,236 
 فأكثر

1,490 70,293 
2,980 

 الوزن

166,248 
 فأقل

168,708 
166,249 

171,167 
168,709 

172,397 
171,168 

174,855 
172,398 

174,856 
176,084 

176,085 
178,544 

178,545 
181,003 

181,004 
 فأكثر

1,229 173,626 
2,459 

 الطول

1,691 
 فأقل

1,741 
1,692 

1,790 
1,742 

1,815 
1,791 

1,864 
1,816 

1,865 
1,889 

1,890 
1,939 

1,940 
1,989 

1,990 
 فأكثر

0,024 1,840 
0,049 

 مساحة الجسم

8,590 
 فأقل

8,921 
8,591 

9,252 
8,922 

9,418 
9,253 

9,748 
9,419 

9,749 
9,913 

9,914 
10,244 

10,245 
10,576 

10,577 
 فأكثر

0,165 9,583 
0,331 

 ك العضمية مطلقة

12,501 
 فأقل

12,882 
12,502 

13,262 
12,883 

13,453 
13,263 

13,832 
13,454 

13,833 
14,022 

14,023 
14,403 

14,404 
14,783 

14,784 
 فأكثر

0,190 13,643 
0,380 

 ك العضمية نسبية

26,411 
 فأقل

28,235 
26,412 

30,059 
28,236 

30,971 
30,060 

32,793 
30,972 

32,794 
33,705 

33,706 
35,529 

35,530 
37,353 

37,354 
 فأكثر

0,911 31,882 
1,823 

 ك عظلية مطلقة

40,580 
 فأقل

42,185 
40,581 

43,790 
42,186 

44,592 
43,791 

46,196 
44,593 

46,197 
47,0004 

47,0005 
48,604 

48,605 
50,209 

50,210 
 فأكثر

0,802 45,395 
1,605 

 ك عظلية  نسبية

6,974 
 فأقل

7,241 
6,975 

7,507 
7,242 

7,641 
7,508 

7,906 
7,642 

7,907 
8,039 

8,040 
8,306 

8,307 
8,572 

8,573 
 فأكثر

0,133 7,774 
0,266 

 ك الشحمية مطلقة

10,570 
 فأقل

10,735 
10,571 

10,899 
10,736 

10,982 
10,900 

11,145 
10,983 

11,146 
11,228 

11,229 
11,392 

11,393 
11,557 

11,558 
 فأكثر

0,082 11,064 
0,164 

 ك الشحمية نسبية

41,069 
 فأقل

41,418 
41,070 

41,766 
41,419 

41,940 
41,767 

42,288 
41,941 

42,289 
42,462 

42,463 
42,810 

42,811 
43,159 

43,160 
 فأكثر

0,174 42,114 
0,348 

 مؤشر بوندرال

1,482 
 فأقل

1,738 
1,483 

1,993 
1,739 

2,120 
1,994 

2,374 
2,121 

2,375 
2,502 

2,503 
2,757 

2,758 
3,012 

3,013 
 فأكثر

0,127 2,248 
0,255 

 النحافة

5,015 
 فأقل

5,367 
5,016 

5,719 
5,368 

5,895 
5,720 

6,246 
5,896 

6,247 
6,422 

6,423 
6,774 

6,775 
7,126 

7,127 
 فأكثر

0,175 6,071 
0,351 

 العضلية

1,686 
 فأقل

1,698 
1,687 

1,709 
1,699 

1,715 
1,710 

1,726 
1,716 

1,727 
1,731 

1,732 
1,743 

1,744 
1,754 

1,755 
 فأكثر

0,005 1,721 
0,011 

 السمنة

29,311 
 فأقل

30,059 
29,312 

30,808 
30,060 

31,182 
30,809 

31,929 
31,183 

31,930 
32,303 

32,304 
33,052 

33,053 
33,800 

33,801 
 فأكثر

0,374 31,556 
0,748 

I cuisse 

13,800 
 فأقل

14,287 
13,801 

14,774 
14,288 

15,018 
14,775 

15,504 
15,019 

15,505 
15,747 

15,748 
16,234 

16,235 
16,722 

16,723 
 فأكثر

0,243 15,261 
0,487 

I bras 

47,091 
 فأقل

47,842 
47,092 

48,593 
47,843 

48,969 
48,594 

49,719 
48,970 

49,720 
50,095 

50,096 
50,846 

50,847 
51,597 

51,598 
 فأكثر

0,375 49,345 
0,751 

I thorax 

4,760 
 فأقل

4,833 
4,761 

4,906 
4,834 

4,943 
4,907 

5,015 
4,944 

5,016 
5,052 

5,053 
5,125 

5,126 
5,198 

5,199 
 فأكثر

0,036 4,979 
0,073 

I genout 

3,551 
 فأقل

3,614 
3,552 

3,677 
3,615 

3,709 
3,678 

3,771 
3,710 

3,772 
3,803 

3,804 
3,866 

3,867 
3,929 

3,930 
 فأكثر

0,031 3,740 
0,063 

I coude 

17,463 
 فأقل

18,024 
17,464 

18,585 
18,025 

18,866 
18,586 

19,426 
18,867 

19,427 
19,706 

19,707 
20,267 

20,268 
20,828 

20,829 
 فأكثر

0,280 19,146 
0,561 

I bassin 

11,363 
 فأقل

13,464 
11,364 

15,565 
13,465 

16,616 
15,566 

18,716 
16,617 

18,717 
19,766 

19,767 
21,867 

21,868 
23,968 

23,969 
 فأكثر

1,050 17,666 
2,101 

I pignet 
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(:يمثل المدى الخاص بخانات تصميم شبكة الشكل الجانبي لالعبي مركز وسط الميدان في كرة القدم للقياسات 68الجدول رقم)
 الوظيفية :

أقل -س سنة71 سنة71 سنة71
 ع3ةن

 -س
 ع3ع:2ةن

ةن -س
 ع2ع:

-س
 ع:ع2/1

 1 /2س+ ع2/1±س
 ع:ع

س+ةن 
 ع2ع:

س+ أكثر  ع3ع:2س+ةن
 ع3ةن

 القياسات س+ع

 الوزن 70,293       . 71,782 .       68,28 70,6 72

        68,803         2,98 

 الطول 173,626         174,855        172,48 174 174,4

        172,398         2,459 
 مساحة الجسم 1,84       . 1,864 .       1,809 1,847 1,865

        1,816         0,049 
 ك العضمية مطلقة 9,583         9,748 .       9,351 9,68 9,719

        9,419         0,331 
 ك العضمية نسبية 13,643         13,832         13,703 13,718 13,507

        13,454         0,38 
 ك عظلية مطلقة 31,882       . 32,793         30,6 32,043 33,004

        30,972         1,823 
 ك عظلية  نسبية 45,395         46,196         44,831 45,519 45,835

        44,593         1,605 
 ك الشحمية مطلقة 7,774       . 7,906         7,572 7,824 7,925

        7,642         0,266 
 ك الشحمية نسبية 11,064         11,145         11,092 11,088 11,011

        10,983         0,164 
 مؤشر بوندرال 42,114         42,288         42,221 42,143 41,979

        41,941         0,348 
 النحافة 2,248         2,374         2,326 2,268 2,148

        2,121         0,255 
 العضلية 6,071         6,246         6,172 5,993 6,048

        5,896         0,351 
 السمنة 1,721         1,726 .       1,714 1,724 1,725

        1,716         0,011 
31,927 31,522 31,219         31,929         31,556 I cuisse 

        31,183         0,748 
15,389 15,321 15,074         15,504         15,261 I bras 

        15,019         0,487 
49,245 49,134 49,655         49,719         49,345 I thorax 

        48,97         0,751 
4,985 4,979 4,974         5,015         4,979 I genout 

        4,944         0,073 
3,725 3,742 3,754         3,771         3,74 I coude 

        3,71         0,063 
19,196 19,107 19,136         19,426         19,146 I bassin 

        18,867         0,561 
16,52 17,92 18,56       . 18,716         17,666 I pignet 

        16,617         2,101 

أقل -س
 ع3من

-س
 ع3ع:3من

من -س
 ع3ع:

 -س
 ع:ع3/7

س+من  ع:ع3/7س+ ع3/7±س
 ع3ع:

س+ أكثر  ع3ع:3س+من
 ع3من

     
 2/1ع

 القياسات س+ع
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سنة 19-18-17(:يبين شبكة الشكل الجانبي لالعبي مركز وسط الميدان في كرة القدم الخاصة باألعمار الزمنية 11الشكل رقم)
 للقياسات الوظيفية:

أقل -س سنة71 سنة71 سنة71
 ع3ةن

-س
 ع3ع:2ةن

ةن -س
 ع2ع:

-س
 ع:ع2/1

س+ةن  ع:ع2/1س+ ع2/1±س
 ع2ع:

 القياسات س+ع ع3س+أكثرةن ع3ع:2س+ةن

49,202 49,169 48,951         49,273         49,107 vo2max 

        48,776         0,332 
15,816 15,801 15,705         15,846         15,774 vma 

        15,702         0,146 
 CVالمطلقة 4,609       . 4,707         4,556 4,552 4,72

        4,511         0,197 
 CVالنسبية 2,505         2,565         2,518 2,466 2,531

        2,445         0,122 
117,4 116,76 116,44         118,29         116,866 T A SYST 

        115,443         2,849 
67,28 66,76 65,52         67,788         66,52 T A DIAST 

        65,251         2,538 
60,12 59,16 60,8         61,225         60,026 pulse 

        58,828         2,399 
5,488 5,532 5,42         5,625         5,48 ruffier 

        5,334         0,293 

 
 سنة    19سنة                                العيب  11العيب    سنة                           11العيب 

( اخلاص بشبكة الشكل اجلانيب لالعيب ةركز وسط امليدان يف كرة القدم لألعمار الزةنية 29ويتضح ةن الشكل رقم )

ربوةرتية والدالالت النسبية للمؤشرات املرفولوجية أن ةستويات قياسات كل سنة فيما خيص القياسات األنث 17-11-19

ةن احلد األقصى واألدىن لالعيب ةركز وسط امليدان لألعمار الزةنية الثالثة جاءت ةتماثلة يف كثري ةن القياسات حيث 

48,111 
فأقل   

48,443 
48,112 

48,775 
48,444 

48,941 
48,776 

49,273 
48,776 

49,274 
49,439 

49,440 
49,771 

49,772 
50,103 

50,104 
 فأكثر

0,166 49,107 
0,332 

vo2max 

15,335 
 فأقل

15,481 
15,336 

15,628 
15,482 

15,701 
15,629 

15,846 
15,702 

15,847 
15,919 

15,920 
16,066 

16,067 
16,212 

16,213 
 فأكثر

0,073 15,774 
0,146 

Vma 

4,017 
 فأقل

4,214 
4,018 

4,411 
4,215 

4,510 
4,412 

4,707 
4,511 

4,708 
4,805 

4,806 
5,003 

5,004 
5,200 

5,201 
 فأكثر

0,098 4,609 
0,197 

 CVالمطلقة

2,138 
 فأقل

2,260 
2,139 

2,383 
2,261 

2,444 
2,384 

2,565 
2,445 

2,566 
2,627 

2,628 
2,749 

2,750 
2,872 

2,873 
 فأكثر

0,061 2,505 
0,122 

 CVالنسبية

108,319 
 فأقل

111,168 
108,320 

114,017 
111,169 

115,442 
114,018 

118,290 
115,443 

118,291 
119,714 

119,715 
122,563 

122,564 
125,412 

125,413 
 فأكثر

1,424 116,866 
2,849 

T A SYST 

58,905 
 فأقل

61,443 
58,906 

63,981 
61,444 

65,250 
63,982 

67,788 
65,251 

67,789 
69,057 

69,058 
71,595 

71,596 
74,133 

74,134 
 فأكثر

1,269 66,52 
2,538 

T A DIAST 

52,829 
 فأقل

55,228 
52,830 

57,627 
55,229 

58,827 
57,628 

61,225 
58,828 

61,226 
62,424 

62,425 
64,824 

64,825 
67,223 

67,224 
 فأكثر

1,199 60,026 
2,399 

pulse 

4,599 
 فأقل

4,892 
4,600 

5,186 
4,893 

5,333 
5,187 

5,625 
5,334 

5,626 
5,772 

5,773 
6,066 

6,067 
6,359 

6,360 
 فأكثر

0,146 5,48 
0,293 

ruffier 
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الكتلة العظمية املطلقة وةكون  سنة يف ةركز وسط امليدان إخنفاضا يف قياسات الوزن ، ةساحة اجلسم ، 17أظهر العيب 

السمنة للنمط اجلسمي يف حني متاثلت مجيع الدالالت النسبية للمؤشرات املرفولوجية ةع الداللة املثالية للشبكة ويرجع 

سنة مل يكتمل بعد بصفة هنائية  17الباحث إخنفاض هذه القياسات إىل عاةل العمر الزةين حيث أن النمو لدى العيب 

سنة ملركز  11سنة ، أةا فيما خيص العيب  19و 11تراجع قيم هذه القياسات ةقارنة ةع العبني أةثال مما يؤثر على 

وسط امليدان فقد متاثلت مجيع القياسات املطبقة ةع خانة الداللة املثالية وةن جهة أخرى متيز العيب وسط امليدان ألعمار 

قة ، الكتلة الشحمية املطلقة ومتاثلت مجيع القياسات األخرى سنة يف الوزن ، ةساحة اجلسم ، الكتلة العضلية املطل 19

 19ويرى الباحث أن متيز العيب  (pignet)ةع الداللة املثالية للشبكة ةاعدا وجود إخنفاض يف ةؤشر الصالبة لبينيه 

على هذه  سنة يف القياسات ةرجعه إىل عاةل العمر الزةين وكذلك إىل كمية التدريب الواقعة 11و17سنة على العيب

الفئة حيث ختتلف بينهم حجم وشدة وكثافة التدريبات مما يؤثر على الوزن بصفة عاةة وعلى ةساحة اجلسم اليت تعتمد 

على الوزن كمؤشر هام والذي ينعكس بصفة ةباشرة على الكتلة العضلية والشحمية حيث تتأثران بالتدريب املكثف 

ةتماثلة ةع الداللة املثالية للشبكة ولكل األعمار الزةنية لالعيب وسط وبصفة عاةة فإن أغلب القياسات املطبقة جاءت 

سنة حيث يعترب الباحث أن مجيع هذه القياسات تتأثر بعاةل التدريب ولذلك فإن  19و11-17امليدان على التوايل 

برية يف شبكة الرباةج التدريبية املطبقة على عينات البحث تتشابه ةن حيث الكمية ةن خالل عدم وجود فروقات ك

 19و11-17الشكل اجلانيب اليت تقيم ةستوى النمو البدين وبالتايل يؤكد هذا للباحث أن ةستوى النمو البدين لالعيب 

على أن العبء الواقع ةن خالل  (2224)زكي حممد حممد حسن،  سنة ةتقارب جدا ويدعم الباحث نتائجه رما ذكره

و املمارسة له تأثريه على شكل التكوين املرفولوجي للرياضيني ويلعب دورا هاةا وكبريا فيجعل هذا التغري ةتجانس التدريب أ

بني جمموعات البحث وهذا يعين أن كمية التدريبات الواقعة على عينات البحث ةتقاربة لذلك حيدث تأثريا ةوحدا على 

 ة يف ةستوى النمو البدين.اجلوانب املرفولوجية وبالتايل ال جند فروقات كبري 

( اخلاص بشبكة الشكل اجلانيب لالعيب ةركز وسط امليدان يف كرة القدم لألعمار الزةنية 12كما نرى ةن الشكل رقم )

سنة على التوايل يف القياسات الوظيفية أن ةستويات قياسات كل ةن احلد األعلى واحلد األدىن جاءت  17-11-19

سنة يف ةركز وسط امليدان يف قياس السعة احليوية املطلقة حيث  19ات ولكن متيز العيب ةتماثلة يف كثري ةن القياس
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ةع الداللة املثالية  VMAوالسرعة القصوى اهلوائية  VO2maxمتاثلت قياسات احلد األقصى إلستهالك األكسجني 

متاثلت كذلك قياسات  سنة على التوايل وةن جهة أخرى 19و 11و 17اليت وضعت على أساسها الشبكة بني العيب 

الضغط الدةوي اإلنقباضي واإلنبساطي وبالتايل حجم الدفع القليب وبذلك تتأكد نتيجة الباحث أنه ال يوجد فروق بني 

سنة يف حجم الدفع القليب الذي يعتمد على الضغط الدةوي اإلنقباضي والنبض القليب وهذا ةا  19و 11و 17العيب 

      19 ،11 ،17 الذي توصل إىل أن حجم الدفع القليب لدى الرياضني (CAZORLA G ،2226) يؤكده

 19و 11-17سنة ةتشاهبة تقريبا ، كما متاثلت قياسات ةؤشر اإلسرتجاع لروفيه ةع الداللة املثالية بني العيب  22و

ةل النمو بدرجة أوىل والتدريب بدرجة ثانية حيث سنة يف السعة احليوية املطلقة بعا 19سنة ويفسر الباحث متيز العيب 

سنة يكون  19يؤثر على السعة احليوية حجم الرئتني وحميط الصدر وبالتايل فإن منو حجم الرئتني وحميط الصدر لالعيب 

ذه سنة إضافة إىل أن ةدة املمارسة وكمية التدريب تؤثر على السعة احليوية وبصفة عاةة فإن مجيع ه 11و17قبل العيب 

القياسات الوظيفية املستخدةة يف رسم شبكة الشكل اجلانيب أو الربوفيل الفزيولوجي تتأثر بالتدريب الذي يعمل على رفع  

كفائتها ويرجع الفرق بني العيب ةركز وسط امليدان يف أعمارهم الزةنية هو ةدى إستجابة كل ةرحلة وعمر زةين للتدريب 

 املطلوبة واليت تناسب النمو البدين. رما حيقق الفعالية والكفاءة الوظيفية

عرض ومناقشة شبكة الشكل الجانبي للقياسات المرفولوجية والوظيفية لالعبي مركز  -2-3-3

 الهجوم:

( املدى اخلاص خبانات تصميم شبكة الشكل اجلانيب لالعيب ةركز اهلجوم يف كرة القدم 72، 69يوضح اجلدول رقم )

كل على حدى واخلاصة بالقياسات األنثربوةرتية والدالالت النسبية للمؤشرات سنة   19و 11-17لألعمار الزةنية 

املرفولوجية وكذلك القياسات الوظيفية على التوايل واليت وضعت على أساسهم شبكة الشكل اجلانيب لتقييم ةستوى النمو 

. ثاليةالبدين وملعرفة تقارب أو تباعد ةستوى عينات البحث يف النمو البدين عن الداللة امل  

(:يمثل المدى الخاص بخانات تصميم شبكة الشكل الجانبي لالعبي مركز الهجوم في كرة القدم للقياسات 69الجدول رقم)
 األنثربومترية و الدالالت النسبية للمؤشرات المرفولوجية :

أقل -س
 ع3من

-س
 ع3ع:3من

من -س
 ع3ع:

س+من  ع:ع3/7س+ ع3/7±س ع:ع3/7-س
 ع3ع:

س+ أكثر  ع3ع:3س+من
 ع3من

     
 2/1ع

 القياسات س+ع
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سنة 19-18-17كرة القدم الخاصة باألعمار الزمنية (:يبين شبكة الشكل الجانبي لالعبي مركز الهجوم في  11الشكل رقم)
 للقياسات األنثربومترية و الدالالت النسبية للمؤشرات المرفولوجية :

63,071 
 فأقل

65,527 
63,072 

67,983 
65,528 

69,211 
67,984 

71,667 
69,212 

71,668 
72,895 

72,896 
75,351 

75,352 
77,807 

77,808 
 فأكثر

1,228 70,44 
2,456 

 الوزن

169,092 
 فأقل

170,923 
169,093 

172,755 
170,924 

173,670 
172,756 

175,501 
173,671 

175,502 
176,417 

176,418 
178,248 

178,249 
180,079 

180,080 
 فأكثر

0,915 174,586 
1,831 

 الطول

1,736 
 فأقل

1,774 
1,737 

1,812 
1,775 

1,830 
1,813 

1,867 
1,831 

1,868 
1,886 

1,887 
1,923 

1,924 
1,961 

1,962 
 فأكثر

0,018 1,849 
0,037 

 مساحة الجسم

8,482 
 فأقل

8,870 
8,483 

9,259 
8,871 

9,454 
9,260 

9,842 
9,455 

9,843 
10,036 

10,037 
10,425 

10,426 
10,814 

10,815 
 فأكثر

0,194 9,648 
0,388 

 ك العضمية مطلقة

12,086 
 فأقل

12,625 
12,087 

13,165 
12,626 

13,434 
13,166 

13,973 
13,435 

13,974 
14,243 

14,244 
14,782 

14,783 
15,322 

15,323 
 فأكثر

0,269 13,704 
0,539 

 ك العضمية نسبية

27,101 
 فأقل

28,600 
27,102 

30,098 
28,601 

30,847 
30,099 

32,344 
30,848 

32,345 
33,093 

33,094 
34,591 

34,592 
36,089 

36,090 
 فأكثر

0,749 31,596 
1,498 

 ك عظلية مطلقة

39,212 
 فأقل

41,090 
39,213 

42,968 
41,091 

43,907 
42,969 

45,784 
43,908 

45,785 
46,723 

46,724 
48,601 

48,602 
50,480 

50,481 
 فأكثر

0,939 44,846 
1,878 

 ك عظلية  نسبية

7,232 
فأقل   

7,427 
7,233 

7,623 
7,428 

7,720 
7,624 

7,915 
7,721 

7,916 
8,012 

8,013 
8,208 

8,209 
8,403 

8,404 
 فأكثر

0,097 7,818 
0,195 

 ك الشحمية مطلقة

10,547 
 فأقل

10,733 
10,548 

10,918 
10,734 

11,011 
10,919 

11,195 
11,012 

11,196 
11,288 

11,289 
11,474 

11,475 
11,659 

11,660 
 فأكثر

0,092 11,104 
0,185 

 ك الشحمية نسبية

41,108 
 فأقل

41,510 
41,109 

41,913 
41,511 

42,114 
41,914 

42,516 
42,115 

42,517 
42,717 

42,718 
43,120 

43,121 
43,522 

43,523 
 فأكثر

0,201 42,315 
0,402 

 مؤشر بوندرال

1,511 
 فأقل

1,805 
1,512 

2,100 
1,806 

2,247 
2,101 

2,541 
2,248 

2,542 
2,688 

2,689 
2,983 

2,984 
3,278 

3,279 
 فأكثر

0,147 2,395 
0,294 

 النحافة

5,433 
 فأقل

5,733 
5,434 

6,033 
5,734 

6,183 
6,034 

6,482 
6,184 

6,483 
6,632 

6,633 
6,933 

6,934 
7,233 

7,234 
 فأكثر

0,150 6,333 
0,300 

 العضلية

1,694 
 فأقل

1,703 
1,695 

1,712 
1,704 

1,717 
1,713 

1,725 
1,718 

1,726 
1,729 

1,730 
1,738 

1,739 
1,747 

1,748 
 فأكثر

0,004 1,721 
0,009 

 السمنة

29,612 
 فأقل

30,087 
29,613 

30,561 
30,088 

30,799 
30,562 

31,273 
30,800 

31,274 
31,510 

31,511 
31,985 

31,986 
32,460 

32,461 
 فأكثر

0,237 31,036 
0,474 

I cuisse 

13,250 
 فأقل

13,803 
14,356 

14,355 
13,804 

14,632 
14,356 

15,183 
14,633 

15,184 
15,459 

15,460 
16,012 

16,013 
16,565 

16,566 
 فأكثر

0,276 14,908 
0,552 

I bras 

46,588 
 فأقل

47,324 
46,589 

48,060 
47,325 

48,428 
48,061 

49,163 
48,429 

49,164 
49,531 

49,532 
50,268 

50,269 
51,004 

51,005 
 فأكثر

0,368 48,796 
0,736 

I thorax 

4,754 
 فأقل

4,821 
4,755 

4,888 
4,822 

4,921 
4,889 

4,986 
4,922 

4,987 
5,020 

5,021 
5,086 

5,087 
5,153 

5,154 
 فأكثر

0,033 4,954 
0,066 

I genout 

3,540 
 فأقل

3,604 
3,541 

3,668 
3,605 

3,699 
3,669 

3,762 
3,700 

3,763 
3,794 

3,795 
3,858 

3,859 
3,921 

3,922 
 فأكثر

0,031 3,731 
0,063 

I coude 

17,864 
 فأقل

18,340 
17,865 

18,817 
18,341 

19,055 
18,818 

19,530 
19,056 

19,531 
19,768 

19,769 
20,244 

20,245 
20,720 

20,721 
 فأكثر

0,238 19,293 
0,476 

I bassin 

11,942 
 فأقل

14,281 
11,943 

16,620 
14,282 

17,790 
16,621 

20,128 
17,791 

20,129 
21,298 

21,299 
23,637 

23,638 
25,976 

25,977 
 فأكثر

1,169 18,96 
2,339 

I pignet 

أقل -س سنة71 سنة71 سنة71
 ع3ةن

-س
 ع3ع:2ةن

ةن -س
 ع2ع:

-س
 ع:ع2/1

س+ةن  ع:ع2/1س+ ع2/1±س
 ع2ع:

 القياسات س+ع ع3س+أكثرةن ع3ع:2س+ةن

 الوزن 70,44       . 71,667 .       68,72 70,48 72,12
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:يمثل المدى الخاص بخانات تصميم شبكة الشكل الجانبي لالعبي مركز الهجوم في كرة القدم للقياسات (11الجدول رقم )  

 الوظيفية :

        69,212         2,456 
 الطول 174,586         175,501         174,32 174,16 175,28

        173,671         1,831 
 مساحة الجسم 1,849       . 1,867 .       1,828 1,846 1,873

        1,831         0,037 
 ك العضمية مطلقة 9,648         9,842         9,458 9,679 9,807

        9,455         0,388 
 ك العضمية نسبية 13,704         13,973         13,762 13,746 13,605

        13,435         0,539 
 ك عظلية مطلقة 31,596       . 32,344         30,863 31,564 32,361

        30,848         1,498 
 ك عظلية  نسبية 44,846         45,784         44,928 44,728 44,883

        43,908         1,878 
 ك الشحمية مطلقة 7,818       . 7,915 .       7,683 7,809 7,962

        7,721         0,195 
 ك الشحمية نسبية 11,104         11,195         11,183 11,084 11,044

        11,012         0,185 
 مؤشر بوندرال 42,315       . 42,516         42,575 42,203 42,169

        42,115         0,402 
 النحافة 2,395       . 2,541         2,585 2,313 2,287

        2,248         0,294 
 العضلية 6,333         6,482         6,419 6,289 6,292

        6,184         0,3 
 السمنة 1,721         1,725 .       1,717 1,723 1,724

        1,718         0,009 
31,194 31,189 30,726       . 31,273         31,036 I cuisse 

        30,8         0,474 
14,935 14,94 14,849         15,183         14,908 I bras 

        14,633         0,552 
48,814 48,967 48,608         49,163         48,796 I thorax 

        48,429         0,736 
4,95 4,984 4,929         4,986         4,954 I genout 

        4,922         0,066 
3,736 3,736 3,722         3,762         3,731 I coude 

        3,7         0,063 
19,417 19,371 19,09         19,53         19,293 I bassin 

        19,056         0,476 
17,6 18,4 20,88       . 20,128 .       18,96 I pignet 

        17,791         2,339 

أقل -س
 ع3من

-س
 ع3ع:3من

من -س
 ع3ع:

-س
 ع:ع3/7

س+من  ع:ع3/7س+ ع3/7±س
 ع3ع:

س+ أكثر  ع3ع:3س+من
 ع3من

        
 2/1ع

 القياسات س+ع
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سنة 19-18-17الخاصة باألعمار الزمنية (:يبين شبكة الشكل الجانبي لالعبي مركز الهجوم في كرة القدم 12الشكل رقم)

 للقياسات الوظيفية:
 أقل-س سنة71 سنة71 سنة71

 ع3ةن
-س
 ع3ع:2ةن

ةن -س
 ع2ع:

س+ةن  ع:ع2/1س+ ع2/1±س ع:ع2/1-س
 ع2ع:

 القياسات س+ع ع3س+أكثرةن ع3ع:2س+ةن

48,722 48,722 48,603         48,86         48,682 vo2max 

        48,505         0,356 
15,604 15,604 15,552         15,664         15,587 vma 

        15,509         0,156 
 CVالمطلقة 4,52         4,6         4,504 4,472 4,584

        4,439         0,163 
 CVالنسبية 2,444         2,492         2,464 2,422 2,447

        2,396         0,098 
117,76 116,72 116,96         118,386         117,146 T A SYST 

        115,907         2,48 
66,64 66,36 66,92         67,767         66,64 T A DIAST 

        65,512         2,257 
62,56 61,48 62,24         63,116         62,093 pulse 

        61,07         2,047 
5,62 5,62 5,648         5,745         5,629 ruffier 

        5,513         0,234 

 

سنة   19سنة                                     العيب  11العيب    سنة                               11العيب   
-17( اخلاص بشبكة الشكل اجلانيب لالعيب ةركز اهلجوم يف كرة القدم لألعمار الزةنية 11ويتبني لنا ةن الشكل رقم )

ا خيص القياسات األنثربوةرتية والدالالت النسبية للمؤشرات املرفولوجية أن ةستويات سنة على التوايل فيم 11-19

سنة يف ةركز  17قياسات كل ةن احلد األعلى واحلد األدىن جاءت ةتماثلة يف كثري ةن القياسات حيث أظهر العيب 

47,613 
 فأقل

47,970 
47,614 

48,326 
47,971 

48,504 
48,327 

48,860 
48,505 

48,861 
49,038 

49,039 
49,394 

49,395 
49,751 

49,752 
 فأكثر

0,178 48,682 
0,356 

vo2max 

15,116 
 فأقل

15,273 
15,117 

15,430 
15,274 

15,508 
15,431 

15,664 
15,509 

15,665 
15,743 

15,744 
15,900 

15,901 
16,057 

16,058 
 فأكثر

0,078 15,587 
0,156 

vma 

4,029 
 فأقل

4,192 
4,030 

4,356 
4,193 

4,438 
4,357 

4,600 
4,439 

4,601 
4,682 

4,683 
4,846 

4,847 
5,009 

5,010 
 فأكثر

0,081 4,52 
0,163 

 CVالمطلقة

2,148 
 فأقل

2,247 
2,149 

2,345 
2,248 

2,395 
2,346 

2,492 
2,396 

2,493 
2,542 

2,543 
2,640 

2,641 
2,739 

2,740 
 فأكثر

0,049 2,444 
0,098 

 CVالنسبية

109,704 
 فأقل

112,185 
109,705 

114,665 
112,186 

115,906 
114,666 

118,386 
115,907 

118,387 
119,626 

119,627 
122,107 

122,108 
124,589 

124,588 
 فأكثر

1,240 117,146 
2,480 

T A SYST 

59,866 
 فأقل

62,124 
59,867 

64,382 
62,125 

65,511 
64,383 

67,767 
65,512 

67,768 
68,896 

68,897 
71,154 

71,155 
73,412 

73,413 
 فأكثر

1,128 66,64 
2,257 

T A 
DIAST 

55,949 
 فأقل

57,997 
55,950 

60,045 
57,998 

61,069 
60,046 

63,116 
61,070 

63,117 
64,140 

64,141 
66,188 

66,189 
68,236 

68,237 
 فأكثر

1,023 62,093 
2,047 

pulse 

4,927 
 فأقل

5,161 
4,928 

5,395 
5,162 

5,512 
5,396 

5,745 
5,513 

5,746 
5,862 

5,863 
6,096 

6,097 
6,330 

6,331 
 فأكثر

0,117 5,629 
0,234 

ruffier 
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السمنة للنمط اجلسمي وةؤشر  اهلجوم إخنفاضا يف قياسات الوزن ، ةساحة اجلسم ، الكتلة الشحمية املطلقة ، ةكون

الفخذ ، كما متيزت بعض القياسات باإلرتفاع عن الداللة املثالية اليت وضعت على أساسها الشبكة وهي ةؤشر بوندرال 

سنة يف ةركز اهلجوم ليس  17وةكون النحافة للنمط اجلسمي وةؤشر الصالبة لبينيه والذي يفسر للباحث أن العيب 

واملطلوبة حسب درجات تقييم املؤشر ألن لديهم ةستوى أعلى ةن الداللة املثالية لذلك كلما لديهم الصالبة الكافية 

زادت قيمة هذا املؤشر حنو املقادير احملددة بالزيادة عن اإلحنراف خلانة األساس أو خانة الداللة املثالية كلما كان املستوى 

مجيع القياسات األنثربوةرتية وقياسات النمط  سنة يف ةركز اهلجوم جاءت 11ضعيف وةن جهة أخرى فإن العيب 

سنة يف ةركز  19اجلسمي والقياسات املرفولوجية كلها ةتماثلة ةع خانة األساس )الداللة املثالية( أةا فيما خيص العيب 

سنة  11و17اهلجوم فجاءت أغلب القياسات املطبقة ةتماثلة ةع خانة األساس )الداللة املثالية( ولكن متيزوا على العيب 

يف الوزن ، ةساحة اجلسم ، الكتلة العضلية املطلقة والكتلة الشحمية املطلقة وإخنفضت قياسات ةؤشر الصالبة لبينيه  مما 

سنة يف ةركز اهلجوم لديهم الصالبة الكافية واملطلوبة لتحقيق األداء اجليد سواءا أثناء التدريبات أو يف  19يؤكد أن العيب 

سنة إرتفاعا يف بعض  19سنة إخنفاضا يف بعض القياسات والعيب  17قد سجل العيب املنافسات وبصفة عاةة ف

سنة جاءت قياساهتم ةتماثلة ةع الداللة املثالية لذلك يرى الباحث أن أكرب عمر زةين له تأثري  11القياسات أةا العيب 

)زكي حممد حممد  ا ةا أشار إليهسنة وهذ 11و17سنة على العيب  19على نتائج القياسات وهذا ةا يربز تفوق العيب 

بأن عاةل السن وطول ةدة املمارسة يظهر تأثريا على اإلةكانيات اجلسمية بصورة أكثر فعالية وهلذا  (2224حسن، 

على املدرب أن يعمل جاهدا على إستغالل هذه اإلةكانيات لدى العبيه عند وضع طريقة التدريب وخطط اللعب 

رى الباحث أن التدريب العلمي بصورة صحيحة لتحقيق أكرب إستفادة ممكنة ةن املواصفات اليت يتمتع هبا العبيه ، كما ي

إىل أن  ةوتاليانكس عن (2224)زكي حممد حممد حسن،  يؤثر يف التكوين والبناء اجلسمي وهذا ةا يؤكده كذلك

عبني للنشاط الذي املمارسة واإلستمرار يف التدريب يعكس تأثري واضحا على النواحي املرفولوجية لالعبني ويكيف الال

على أن التدريب املتواصل له أثره على النواحي املرفولوجية وأن درجة الشدة اليت  كما يضيف الرسون، ةاس  هميارسون

يتعرض هلا الفرد خالل الربناةج التدرييب املستمر حتدد درجة تكيفه باإلضافة إىل أن هلا تأثريها على التكوين العضلي 

 سنة راجع إىل السن وةدة املمارسة والتكيف ةع التدريب. 19ه فإن تفوق ومتيز العيب لألطراف املستخدةة وعلي
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( اخلاص بشبكة الشكل اجلانيب لالعيب ةركز اهلجوم يف كرة القدم لألعمار الزةنية 12وةن جهة أخرى فإن الشكل )

األعلى واحلد األدىن  سنة على التوايل للقياسات الوظيفية يوضح أن ةستويات قياسات كل ةن احلد 17-11-19

جاءت ةتماثلة يف مجيع القياسات املطبقة واخلاصة باحلد األقصى إلستهالك األكسجني والسرعة اهلوائية القصوى والسعة 

احليوية إضافة إىل الضغط الدةوي يف حالة اإلنقباض واإلنبساط ونبض القلب يف الراحة وةؤشر اإلسرتجاع لروفيه مما يؤكد 

سنة لديهم نفس املستوى يف عمل اجلهاز التنفسي واجلهاز القليب  19، 11، 17بأعمارهم املختلفة أن العيب اهلجوم 

الدوراين وأن لديهم كذلك منو ةتجانس جلميع هذه األجهزة مما ينتج عنه متاثل القياسات املطبقة لذلك يرى الباحث أن 

على أداء ةتطلبات وواجبات ةركزة أثناء التدريب  هذه اخلصائص واملميزات الفسيولوجية يف العيب ةركز اهلجوم تساعد

 بصفة عاةة واملنافسة بصفة خاصة.

 إستنتاج عام: -2-2

ةن خالل عرض وةناقشة شبكة الشكل اجلانيب للقياسات املرفولوجية والوظيفية )الربوفيل املرفولوجي والفسيولوجي( ملراكز 

إىل أن بعض القياسات سجلت إرتفاعا يف ةستوياهتا عن اللعب يف كرة القدم )دفاع، وسط، هجوم( توصل الباحث 

الداللة املثالية ، كما جاءت بعض القياسات ةتماثلة ةع الداللة املثالية وسجلت كذلك قياسات أخرى إخنفاضا عن 

رمثابة الداللة املثالية ويرى الباحث أن هذه القياسات األنثربوةرتية والدالالت النسبية للمؤشرات املرفولوجية تعترب 

صالحيات أساسية تراعي عند إختيار الالعبني للوصول إىل أفضل املستويات وللحصول على أحسن بناء وتكوين جسمي 

أثناء النمو والذي يصاحبه قدرات وظيفية تليب ةتطلبات وواجبات كل ةركز لعب وكل عمر زةين حسب ةستوى النمو 

اك تأثري واضح للتدريب العلمي على تطور ومنو اخلصائص البدين اخلاص بكل فئة عمرية وقد تبني للباحث أن هن

املرفولوجية والوظيفية اليت تتأثر بالتدريب الرياضي بصفة ةباشرة كما توصل الباحث إىل أن التماثل بني العيب ةراكز كرة 

اجلسمي وأن القدم يف األعمار الزةنية ةن خالل شبكة الشكل اجلانيب ةرجعه التناسق الواضح يف البناء والتكوين 

اإلختالفات يف بعض القياسات املرفولوجية والوظيفية املطبقة والذي نتج عنه إحنراف شكل الشبكة ةرجعه اإلختالف 

 النسيب والطفيف يف العمر الزةين )السن( ويف ةدة املمارسة وعليه يستنتج الباحث:
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القياسات املرفولوجية والوظيفية املطبقة ةع  سنة يف ةركز الدفاع والوسط واهلجوم يف مجيع 11متاثل قياسات العيب  -

 الداللة املثالية.

سنة يف ةركز الدفاع والوسط واهلجوم يف بعض القياسات املرفولوجية والوظيفية عن  19إرتفاع ةستويات قياسات العيب  -

 الداللة املثالية.

بعض القياسات املرفولوجية والوظيفية  سنة يف ةركز الدفاع والوسط واهلجوم يف 17إخنفاض ةستويات قياسات العيب  -

 املطبقة عن الداللة املثالية.

 متاثل مجيع القياسات الوظيفية ةع الداللة املثالية لالعيب ةركز اهلجوم بني األعمار الزةنية املختلفة. -

جي والربوفيل وبعد إستعراض وةناقشة شبكات الشكل اجلاين للقياسات املرفولوجية والوظيفية )الربوفيل املرفولو  -

الفسيولوجي( حسب ةراكز اللعب يف كرة القدم )دفاع، وسط، هجوم( لألعمار الزةنية متكن الباحث ةن التعرف على 

ةستوى القياسات املرفولوجية والوظيفية اخلاصة بالعيب األعمار الزةنية املختلفة ولذلك رأى الباحث أنه لتحقيق أكرب 

مشلت على عدد ةعني ةن القياسات األنثربوةرتية والدالالت النسبية للمؤشرات  إستفادة ةن نتائج هذه الدراسة اليت

املرفولوجية العمل بشبكة الشكل اجلانيب لتقييم ةستوى النمو البدين لألعمار الزةنية املختلفة إنطالقا ةن الداللة املثالية 

مح لنا رمعرفة فعالية التدريب ةن خالل ةعرفة اليت تنحرف قياسات األعمار الزةنية سواءا بالزيادة أو بالنقص وبذلك تس

نقاط القوة لعينات البحث وكذلك التعرف عن نقاط النقص والعجز والعمل على ةعاجلتها بإعادة ضبط الربناةج التدرييب 

حسب النقائص املوجودة ،كما تساعد شبكة الشكل اجلانيب يف التنبؤ بعض ةعايري اإلنتقاء ةن خالل بعض الدالالت 

بية للمؤشرات املرفولوجية املستخدةة يف الشبكة ، وبصفة عاةة فإن ةتطلبات وواجبات كل ةركز لعب ختتلف النس

بإختالف البناء والتكوين اجلسمي والوظيفي حيث أن تباين املتطلبات املرفولوجية والوظيفية تؤثر يف توزيع املناصب ويف 

بأن كل ةركز لعب يشرك ةعه بروفيل ةرفولوجي ةرتبط ةباشرة  (DUFOUR A.B ،1917) فعالية األداء ويدعم 

 ةع دور وةهام الالعب يف امليدان.

 الفصل الثالث :اإلستنتاجات ، مناقشة الفرضيات ، الخالصة والتوصيات
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للباحث وتطبيق الدراسة األساسية خبطواهتا العلمية واملنهجية وإعتمادا على املعاجلة اإلحصائية  ةن خالل اخللفية النظرية

 توصل الباحث إىل جمموعة ةن اإلستنتاجات العاةة اليت ختص ةراكز اللعب يف كرة القدم وكانت كاأليت:

* مت حتديد البناء اجلسمي لالعيب كرة القدم حسب أعمارهم وةراكزهم حيث كان النمط اجلسمي لديهم منطا عضليا 

 با يف ةكون السمنة والنحافة.( وذلك بتفوق ةكون العضلية ةع توازن تقري262ةتوازنا وبلغ ةتوسط )

* مت حتديد تكوين اجلسم لالعيب كرة القدم حسب أعمارهم وةراكزهم ةن خالل احلصول على قيم املتوسطات احلسابية 

 ، الشحمية(. ، العظمية واإلحنرافات املعيارية لكتل اجلسم املطلقة والنسبية ) العضلية

ةرفولوجية والبدنية والوظيفية عند العيب كرة -ري دالة بني املؤشرات األنثر* وجود عالقات إرتباطية ةوجبة وسالبة دالة وغ

 القدم حسب ةراكز اللعب.

 سنة يف ةركز الدفاع. 17* وجود أكرب عدد ةن العالقات اإلرتباطية املوجبة عند العيب 

 دفاع.سنة يف ةركز ال 19* وجود أكرب عدد ةن العالقات اإلرتباطية العكسية السالبة عند العيب 

 سنة يف ةركز الدفاع. 19* وجود أكرب عدد ةن العالقات املوجبة الدالة عند العيب 

 سنة يف ةركز وسط امليدان. 11* وجود أكرب عدد ةن العالقات العكسية الدالة عند العيب 

اإلنتقاء * عدم وجود عالقات إرتباطية )عالقة صفرية( بني بعض املؤشرات وذلك راجع حسب الرأي الباحث إىل نقص 

 والتوجيه العلمي الدقيق أو إىل سوء حتديد ةركز اللعب رما يتوافق ةع إةكانيات وبناء وتكوين الالعب.

 ةوفولوجية، البدنية والوظيفية.-* يوجد فروق دالة وغري دالة بني األعمار الزةنية لالعيب كرة القدم يف املؤشرات األنثر

 ةوفولوجية ،-لعب يف كرة القدم )الدفاع، الوسط، اهلجوم( يف املؤشرات األنثر* يوجد فروق دالة وغري دالة بني ةراكز ال

 البدنية والوظيفية.

 .%11.22* بلغت الكتلة الشحمية النسبية أعلى ةعدل هلا حوايل 

 ةلل كغ/د لالعيب ةركز وسط امليدان. 49.2* بلغ أحسن ةعدل للحد األقصى إلستهالك األكسجني حوايل 

 ةلل/ز(. 119/69.1وي أكرب ةعدل له حوايل )* بلغ الضغط الدة

 ن/د. 59.2* بلغ أحسن نبض قليب يف الراحة 
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 سنة( يف الدالالت النسبية للمؤشرات املرفولوجية. 19، 11، 17* وجود بعض الفروق الدالة بني األعمار الزةنية )

 خرى.* ضعف نتائج القياسات الوظيفية لعينة البحث ةقارنة ةع النتائج والدراسات األ

 سنة( وبني ةراكز اللعب. 19، 11، 17* تقارب قيم البناء والتكوين اجلسمي بني األعمار الزةنية لالعيب كرة القدم )

* يف ضوء التحليل العاةلي للقياسات مت قبول وتفسري وتسمية العواةل املستخلصة وترشيح القياسات اليت حصلت على 

 ز اللعب.أعلى التشبعات لتمثيل العواةل حسب كل ةرك

* أثبتت نتائج التحليل العاةلي بطريقة املكونات األساسية بأن ةصفوفة العواةل اليت مت تدويرها تدويرا ةتعاةدا إةتازت 

 بالنجاح يف تزويد الباحث  بقاعدة إلختيار أفضل القياسات لكل عاةل ةستخلص.

( عواةل لالعيب ةركز 26( لالعيب ةركز الدفاع يف كرة القدم وإىل قبول ستة )21* خلص التحليل إىل قبول مثانية عواةل )

تفسريها تفسريا مت  ( عواةل لالعيب ةركز اهلجوم ةع أفضل  القياسات املمثلة للعواةل حيث 27وسط امليدان وإىل سبعة )

 واضحا يف ضوء اإلطار املرجعي للبحث.

أةكن إستخالص بطارية إختبار هلا صالحية تقدمي وصف ملقاييس البناء والتكوين اجلسمي وعالقته ةع املتطلبات * 

سنة وذلك يف ضوء العواةل املستخلصة واليت متثل  19 – 17البدنية والوظيفية ملراكز اللعب يف كرة القدم لفئة األواسط 

 ةقياس جيد وةوضوعي.وحداهتا أعلى التشبعات على العواةل وبالتايل هي 

 * إختالف بطارية اإلختبار املستخلصة ةن حيث عدد اإلختبارات اليت متثلها بني ةراكز اللعب.

، ةكون  * بطارية اإلختبار املستخلصة لالعيب ةركز الدفاع تضم يف وحداهتا ةساحة اجلسم ، الكتلة الشحمية املطلقة

د،  25، إختبار بريكسي  ، الضغط الدةوي اإلنقباضي ، عرض املرفق ة، الكتلة الشحمية النسبي ، ةكون النحافة السمنة

 قياسا. 11، عرض الركبة ، وبالتايل ةثلت ب: ، ةؤشر حميط الصدر عرض احلوض

، الكتلة العضلية املطلقة،  ، الكتلة العظمية املطلقة * بطارية اإلختبار لالعيب ةركز وسط امليدان تضم: ةساحة اجلسم

، مسك الثنايا اجللدية أعلى  ، الضغط الدةوي اإلنقباضي د25، إختبار بريكسي  الكتلة العظمية النسبية،  ةكون النحافة

 قياسات. 29، ةؤشر عرض املرفق وبالتايل ةثلت بـ  احلرقفي
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مية ، الكتلة الشح ، ةكون النحافة ، الكتلة الشحمية املطلقة * بطارية اإلختبار لالعيب ةركز اهلجوم تضم: ةساحة اجلسم

، مسك الثنايا  ، ةؤشر عرض املرفق ، ةؤشر حميط العضد د الضغط الدةوي اإلنقباضي 25، إختبار بريكسي  النسبية

 قياسات. 29بـ  تاجللدية عند الفخذ وةثل

* ويف ضوء حتليل الربوفيل املورفولوجي والفسيولوجي حسب ةراكز اللعب لألعمار الزةنية لالعيب كرة القدم لتقييم  

 النمو البدين توصلنا كذلك إىل :ةستوى 

* تعترب القياسات واإلختبارات اليت وردت يف هذه الدراسة رمثابة صالحيات أساسية تراعى عند إختيار الالعبني هبدف 

 الوصول إىل أفضل املستويات.

ظيفية املطبقة ةع سنة يف ةركز الدفاع والوسط واهلجوم يف مجيع القياسات املرفولوجية والو  11* متاثل قياسات العيب 

 الداللة املثالية.

، الوسط واهلجوم يف بعض القياسات املرفولوجية والوظيفية  سنة يف ةركز الدفاع 19* إرتفاع ةستويات قياسات العيب 

 عن الداللة املثالية.

يفية عن الوظو اهلجوم يف بعض القياسات املرفولوجية و  سنة يف ةركز الدفاع ، الوسط 17* إخنفاض ةستويات العيب 

 الداللة املثالية.

* هناك تأثري واضح للنمو البدين والعمر الزةين على بعض القياسات املرفولوجية والوظيفية عند ةقارنتها باألعمار الزةنية 

 ، هجوم(. ، وسط سنة( حسب ةراكز اللعب )دفاع 19-11-17الثالثة )

 ساعدنا على إيضاح فعالية التدريب الرياضي ةن خالل * إن تقييم ةستوى النمو البدين بإستخدام شبكة الشكل اجلانيب

 ةقارنة إحنرافات القياسات عند الداللة املثالية وذلك ةن خالل كشف نقاط الضعف والقوة.

بشبكة الشكل اجلانيب تساعد يف التنبؤ ببعض ةعايري اإلنتقاء ةن خالل الدالالت النسبية املستخدةة يف  * إن العمل

 الشبكة.
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 الفرضيات: مناقشة-3

 مناقشة الفرضية األولى:-3-7

تشري الفرضية األوىل إىل أنه توجد عالقات إرتباطية ةوجبة وسالبة تكون قوية وضعيفة بني الناحية البنائية والناحية الوظيفية 

تقدير والقدرات البدنية ويعترب الباحث أن النمط العضلي النحيف هو األكثر تكرار بالنسبة لعينة البحث ةن خالل ال

 (.243-252الكمي التايل )

*إن النتائج اليت توصلت إليها الدراسة تثبت صحة الفرضية يف جزئها األول ألنه ةن خالل ةصفوفات العالقات اإلرتباطية 

( 14، 13، 12، 11، 12، 29، 21، 27، 26الوظيفية والبدنية يف اجلداول رقم ) ، ةوفولوجية-بني املؤشرات األنثر

 تغري العالقة اإلرتباطية ةن ةؤشر ألخر فكانت هناك عالقات إرتباطية ةوجبة دالة وغري دالة وأحيانا توصل الباحث إىل

( بداللة 2.21( كما وجدت عالقات إرتباطية عكسية سالبة دالة وغري دالة عند ةستوى )1عالقات ةوجبة تاةة بلغت )

بني الكتلة الشحمية النسبية والوزن عند العيب  (-2.19اإلجتاهني وتوصلنا إىل أن أكرب إرتباط عكسي سالب بلغ )

( بني ةساحة اجلسم والوزن وذلك عند العيب ةركز الدفاع 2.91سنة أةا أكرب إرتباط ةوجب دال بلغ ) 11وسط امليدان 

سنة،  17سنة وقد حتصلنا على أن أكرب عدد ةن العالقات املوجبة كان عند العيب ةركز الدفاع  11وةركز وسط امليدان 

( عالقة 251سنة ) 19( عالقة  وأكرب عدد العالقات اإلرتباطية العكسية السالبة كان عند العيب ةركز الدفاع 276بـ )

( عالقة أةا أكرب عدد ةن 43سنة بـ ) 11وفيما خيص العالقات العكسية الدالة كان عند العيب ةركز وسط امليدان 

( عالقة ةوجبة وعند النظر إىل ةصفوفة العالقات 69سنة بـ ) 19اع العالقات املوجبة الدالة كان عند العيب ةركز الدف

اإلرتباطية نالحظ أنه توجد عالقات قوية فاقت القيمة اجلدولية وعالقات ةتوسطة كانت أقل ةن القيمة اجلدولية 

جود عالقات وعالقات ضعيفة كانت قريبة ةن العالقة الصفرية أو رمعىن آخر  ال عالقة وقد أكدت دراسات أخرى على و 

 ، أةا شتارد (2.95وجد العالقة بني الوزن وةساحة اجلسم بلغت ) (2225)حممد حازم أبو يوسف،  ةتغرية ةثل دراسة

(CHATARD J.C ،1991)  وجد أن العالقة بني ةساحة اجلسم وVO2max ( كما يؤكد0.82بلغت ) 

)حممد  ا أشارمأن نتائج إختبارات اللياقة البدنية ترتبط سلبيا ةع ةكون السمنة وك (1995)حممد صبحي حسانني، 

ةن خالل دراسته أنه يوجد إرتباط سالب دال بني النبض القليب يف الراحة والسعة احليوية  (2225حازم أبو يوسف، 
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على عالقة ضغط الدم بشدة احلمل فمن خالل مترينات التحمل ذات  (1912)أبو العال أمحد عبد الفتاح،  ويدعم

رية وةن خالل الدراسات اليت إعتمد عليها الباحث يف حتليل وةناقشة الشدة العالية يزيد ضغط الدم اإلنقباضي زيادة كب

، أةا فيما خيص اجلزء الثاين ةن الفرضية األوىل اخلاص بالنمط اجلسمي   نتائجه وافق وعارض بعض النتائج حسب دراسته

ن وكذلك إفرتض ( والذي هو عضلي ةتواز 252كان إفرتاض الباحث قريبا ةن الصواب ألنه إفرتض تقديرا كميا بلغ )

أن ةتوسط العينة  ته( الذي هو العضلي النحيف لكنه قريب ةن التوازن يف حيت حتصل الباحث ةن خالل دراس243)

( وهو بالتايل منطا عضليا ةتوازنا 262بأعمارهم الزةنية وةراكز لعبهم كان منطهم بالتقريب ألقرب نصف وحدة هو )

ذلك ةن خالل بروز ةكون العضلية بأكرب درجة وتساوي ةكوين وذلك حسب ةناطق وفئات بطاقة منط اجلسم وك

بأن النمط  (1995)حممد صبحي حسانني،  وبالتايل فقد خالفت نتيجة الباحث ةا توصل إليه وذكره،  السمنة والنحافة

 ( أفضل األمناط املالئمة وقد أشار كذلك2.5-5-2.5العام لالعب كرة القدم هو النمط العضلي النحيف وأن النمط )

( وهذا بالتايل 2.2-4.1-2.3أن العيب الربازيل الشباب كان منطهم عضلي ةتوازن ) (1996)حممد صبحي حسانني، 

، SODAHI,SIDHU، سيده ) لباحث ةن خالل الدراسة احلالية وقد أشار كذلك سوداهييوافق نتائج ا

( أةا العيب وسط امليدان 2.4-4-3.4( والعيب الدفاع )2.3-3.7-3.3( أن ةتوسط العيب اهلجوم هو)1914

( 1.7-6.3-2.3( وتوصلنا إىل أن أمناط الالعبني حسب ةراكزهم كان على التوايل للمهامجني )3.5-3.4-2.4)

 تطور ةتطلبات وواجبات ( ويرجع الباحث ذلك إىل1.7-6-2.2( أةا وسط امليدان )1.7-6.3-2.4واملدافعني )

 .لعبة كرة القدم بنسبة عاةة وإىل تطور أدوار العيب املراكز املختلفة لتحقيق الفعالية 

 مناقشة الفرضية الثانية:-3-3

سنة( وبني ةراكز اللعب  19-11-17اليت تشري إىل أنه توجد فروق ذات داللة  إحصائية بني األعمار الزةنية لالعبني )

كما يتميز العيب ةركز اهلجوم يف السرعة أةا العيب   VO2maxةركز الوسط يف بعض القياسات ويف  حيث يتميز العيب

 ، العضلية، الشحمية( فيما بينهم. ،كما ختتلف قيم كتل اجلسم )العظمية ةركز الدفاع فيتميزون يف القوة لألطراف السفلية

سنة( حسب   19-11-17ة إحصائية بني األعمار الزةنية )بالرجوع إىل النتائج اليت توصلنا إليها وجدنا فروق ذات دالل

، الوظيفية والبدنية كما مل توجد  فروق ذات داللة إحصائية يف  ةرفولوجية-كل ةركز لعب يف بعض القياسات األنثر



121 
 

، وةن جهة أخرى كذلك وجدنا فروقا دالة وغري دالة يف  (22، 19، 11قياسات أخرى وةا يؤكد ذلك اجلداول رقم )

( وهذا ةا يؤكد اجلزء األول ةن الفرضية 17 ،16، 15القياسات بني ةراكز اللعب وةا يؤكد ذلك اجلداول رقم ) بعض

الثانية اليت تدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني األعمار الزةنية وبني ةراكز اللعب ويرجع الباحث ذلك إىل 

  ةتطلبات وواجبات كل ةركز لعب حيث يدعم ديفوركذلك إىل تباين و  تباين وإختالف النمو والنضج

(DUFOUR A.B ،1917)  أن كل ةركز لعب يشرك ةعه بروفيل ةورفولوجي ةرتبط ةع دور وةهام الالعب يف

سنة( يرجعه  19-11-17امليدان وبصفة عاةة فإن الفروق الدالة بني األعمار الزةنية لالعيب كرة القدم حسب ةراكزهم )

تلف درجة ختالذي يؤثر بدرجة كبرية على إختالف القيم وكذلك إىل عاةل احلمل التدرييب حيث  الباحث إىل عاةل النمو

حجم وشدة وكثافة التدريب حسب العمر الزةين وةدى اإلستجابة والتكيف ةع التدريبات أةا الفروق بني ةراكز اللعب 

جبات املنوط القيام هبا مما تنعكس إجيابيا على البناء اجلسمي والوظيفي لالعب كرة الو يرجعه الباحث إىل طبيعة املركز وا

 القدم وبذلك يتميز بصفات وةؤهالت ختتلف عن املراكز األخرى.

، ويف  ، حميط العضد ، حميط الفخذ وقد متيز العيب ةركز وسط امليدان يف بعض القياسات األنثربوةرتية ةثل حميط الصدر

وذلك راجع لطبيعة واجبات هذا املركز الذي يتطلب التحرك بإستمرار  VO2maxاحلد األقصى إلستهالك األكسجني 

ةلل/كغ/د( كما أن السرعة اهلوائية القصوى متيز هبا العيب ةركز  49.2حوايل ) VO2maxوقد بلغ أحسن ةستوى لـ 

( أن CAZORLA G ،1991توصل كازورال )كلم /سا( حيث 15.1الوسط وبلغت أحسن ةعدل هلا حوايل )

VO2max ( ةلل/كغ/د وأن السرعة اهلوائية القصوى 3.2±61.1بلغ )VMA  كلم/سا   17.5تكون على األقل

على أن  (EBOUMOUA DANIEL ،2224) ملمارسة كرة القدم يف ةستوى جيد وقد أكد دانيال إيبوةوا

العيب وسط امليدان تفوقوا على املدافعني واملهامجني لذلك أكد على أمهية التدريب الفردي لكل ةركز لعب حيث أثبتت 

الدراسات أن العيب الوسط يتميزون بأعلى ةستوى للقدرة اهلوائية ةقارنة بباقي املراكز وةن جهة أخرى فقد متيز العبو 

الباحث أن طبيعة املركز تفرض على الالعب أن يتميز بالسرعة الفائقة ليستعملها يف ةركز اهلجوم يف السرعة ولذلك يرى 

املضادة والسريعة كما مل يتميز العبو ةركز الدفاع يف القوة االنفجارية لألطراف السفلية حسب ةا إفرتض  اهلجمات

إلستعمال املتكرر للتسديدات الطويلة الباحث ةبدئيا ألن القوة لألطراف السفلية حيتاجها العبو كل املراكز ةن خالل ا
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والبعيدة أةا فيما خيص كتل اجلسم فقد إختلفت قيم الكتل املطلقة والنسبية بني ةراكز اللعب ولكن مل توجد فروق دالة 

 سنة املدافعني يف الكتلة الشحمية 17سنة املدافعني والعيب  19بني املراكز إال يف الكتلة الشحمية النسبية لصاحل العيب 

( وبصفة عاةة 17، 15سنة املهامجني يف الكتلة العظمية النسبية وةا يؤكد ذلك اجلداول رقم ) 17املطلقة وتفوق العيب 

 يؤكد الباحث صحة الفرضية الثانية حسب اإلطار املرجعي للبحث.

 مناقشة الفرضية الثالثة:-3-3

العواةل اإلفرتاضية القابلة للتحديد حيث أن العواةل اليت تشري إىل أن البناء العاةلي للقياسات يتجمع حول جمموعة ةن 

املستخلصة ميكن متثيلها رمجموعة ةن اإلختبارات والقياسات اليت تشكل فيما بينها قياس البناء والتكوين اجلسمي 

 وةتطلباته البدنية والوظيفية حسب ةراكز اللعب يف كرة القدم.

فق خطواته وشروطه املتعارف عليها إىل حتديد جمموعة ةقاييس توصل الباحث ةن خالل خمرجات التحليل العاةلي و 

خمتصرة وهي متثل العواةل املستخلصة اليت تقدم وصف شاةل ملتطلبات ةراكز اللعب يف كرة القدم وقد ةثلت العواةل 

تخالص املستخلصة يف شكل بطارية إختبار كل ةركز على حدى حيث أدى التحليل العاةلي لالعيب ةركز الدفاع إىل إس

عاةل والعيب  13( عواةل ةن أصل 26عاةل وبالنسبة لالعيب وسط امليدان مت قبول ) 12مثانية عواةل ةقبولة ةن أصل 

( عاةل وقد ةثلت العواةل املستخلصة لكل ةركز لعب بأفضل 13( عواةل ةن أصل )27ةركز هجوم مت قبول سبعة )

لقياس البناء والتكوين اجلسمي واملتطلبات البدنية والوظيفية لالعيب  القياسات املتشبعة عليها لتشكل بذلك بطارية إختبار 

كرة القدم األواسط حسب ةراكز اللعب وبالتايل فإن بطارية اإلختبار لالعيب ةركز الدفاع تضم يف وحداهتا مثانية عواةل 

قياسات وبطارية  12ثل بـ ( عواةل ومت26، أةا بطارية اإلختبار لالعيب ةركز وسط امليدان تضم ) قياسا 11ومتثل بـ 

( وبصفة 64قياسات وةا يؤكد ذلك اجلدول رقم ) 29عواةل ومتثل بـ  27اإلختبار لالعيب ةركز اهلجوم تضم وحداهتا 

عاةة فقد أكد الباحث صحة الفرضية الثالثة ةن خالل توصله إىل أن القياسات جتمعت يف شكل عواةل ةستخلصة 

 بالتايل شكلت بطارية إختبار لكل ةركز لعب.وةثلت بأفضل القياسات املتشبعة و 
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 مناقشة الفرضية الرابعة: -3-2

اليت تشري إىل أن إجياد تقديرات أنثربوةرتية ودالالت نسبية له دور يف ةراقبة التدريب العلمي حيث ختتلف هذه التقديرات  

سنة وبذلك تعترب شبكة الشكل اجلانيب أفصل طريقة للحكم  19-11-17حسب ةراكز اللعب بني األعمار الزةنية 

 وتقييم ةستوى التقدم يف النمو البدين.

ةن خالل حتليل نتائج شبكة الشكل اجلانيب )الربوفيل املورفولوجي( إىل إجياد تقديرات أنثربوةرتية ودالالت  توصلنا -

تأثري احلمل التدرييب على البناء والتكوين  لنسبية للمؤشرات املرفولوجية اليت تعمل على ةراقبة التدريب الرياضي ةن خال

إختالف هذه املتغريات حسب شدة وحجم التدريب رمراعاة الفئة العمرية اجلسمي والوظيفي الذي يؤثر بدرجة كبرية على 

ا اهللتحقيق أفضل إستجابة وتكيف ةع التدريب لضمان عدة عمليات ةن بينها التعويض الزائد وختزين الطاقة وإستعم

-11-17ر الزةنية حيث أن هذه التقديرات األنثربوةرتية والدالالت النسبية إستعملت كمؤشرات  للمقارنة بني األعما

سنة حسب كل ةركز لعب ) دفاع، وسط، هجوم( ومت إدراجها يف شبكة الشكل اجلانيب لتقييم ةستوى التقدم  يف  19

النمو البدين ةن خالل ةعرفة ةدى إحنرافات القياسات عن الداللة املثالية حيث توصلنا إىل إرتفاع ةستويات قياسات 

، ةهامجني( يف بعض القياسات  املطبقة وكذلك إخنفاض ةستويات قياسات سنة ) ةدافعني، وسط امليدان19العيب 

سنة ) ةدافعني، وسط ةيدان، ةهامجني ( وهذا ةا يؤكد أن شبكة الشكل اجلانيب أفضل طريقة للحكم على  17العيب 

قوة والعمل على ةستوى النمو البدين ويف ةراقبة التدريب العلمي ةن خالل  ةعرفة نواحي النقص ملعاجلتها ونواحي ال

املواصلة فيها ولذلك يرى الباحث أن القياسات املستخدةة يف شبكة الشكل اجلانيب تعترب رمثابة صالحيات أساسية تراعي 

عند إختيار الالعبني للوصول إىل أفضل املستويات وحتقيق بناء وتكوين جسمي ووظيفي يتماشى وةتطلبات وواجبات 

عاةة فقد أظهرت شبكة الشكل اجلانيب ةن خالل التقديرات األنثربوةرتية والدالالت ةراكز اللعب يف كرة القدم وبصفة 

إختالفا بني األعمار الزةنية حسب ةراكز اللعب وأعطت أفضل صورة على ةستوى النمو  النسبية  والقدرات الفسيولوجية

 11، 12، 29، 21، 27ة )( والرسوم البياني72، 69، 61، 67، 66، 65، وةا يؤكد ذلك اجلداول رقم ) البدين

سنة( 19-11-17( والعيب ةركز وسط امليدان )19-11-17( اخلاص بالعيب ةركز الدفاع وأعمارهم الزةنية )12،

 سنة(  وبالتايل تأكدت صحة الفرضية . 19-11-17والعيب ةركز اهلجوم )
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بأن كل ةركز لعب يشرك ةعه بروفيل ةورفولوجي  (DUFOUR A.B ،1917) وهذا ةا أكده كذلك ديفور 

أن إختالف املرحلة  (2224)زكي حممد حممد حسن،  ، كما أكد ةرتبط ةباشرة ةع دور وةهام الالعب يف امليدان

العمرية وطول ةدة املمارسة ينعكس على القياسات اجلسمية وبالتايل فإن اإلختالفات بني الالعبني عند املقارنة بني 

 فوكس ةاتيوس، كما ميكن إرجاع اإلختالفات إىل عاةل التدريب ولذلك يوضح ، بعضهم يصبح ةن األةور املتوقعة

(MATHEWS. K ،1976) ،ةورهاوس وةيللر (MOREHOUSE L.E ،1971)  على أن التدريب

فلكنر  املتواصل لفرتة طويلة واملخطط له أثره على النمو املورفولوجي كما إتفق كل ةن ةاس،

(FULKNER,MASS) .على أن اإلختالفات بني الرياضيني ةرجعها سن بدء املمارسة 
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 الخالصة العامة:-3

العالية حيث يشري ذلك إىل أن  ياتتعترب املواصفات املرفولوجية والوظيفية رمثابة الصالحيات األساسية للوصول إىل املستو 

 هالعالقة بني الصالحيات اليت حيتاجها النشاط الرياضي وةستوى األداء عالقة طردية كل يؤثر ويتأثر باآلخر وهذا ةا يؤكد

، كما أن القياسات  األنثربوةرتية هي قياسات ةوضوعية لرتكيب اجلسم وتقرير البناء  (2224)زكي حممد حممد حسن، 

وأكد   (JENSON R.C ،1912) هريست اجلسمي وأن هلا تأثريها على ةستوى األداء احلركي حسب جنسن،

( أن بناء اجلسم وةقاييسه حتدد احلدود النهائية 1976، ويلياةز، سبريين)(، 1974، الرسون) (،1974، ريان)كذلك 

، ولقد خلص الباحث إىل أن ةقاييس البناء والتكوين اجلسمي ةن أهم العواةل اليت حتقق كفاءة األداء  لإلجناز الرياضي

يتناسب وكرة القدم  وحيقق الفعالية والكفاءة العالية كما أن البناء والتكوين ةن خالل شكل وحجم وتركيب اجلسم رما 

املتناسق واملتناسب يفرض ةتطلبات بدنية وظيفية تؤثر وتتأثر به فعلى سبيل املثال جند أن منط اجلسم العضلي يتناسب 

نمط النحيف لذلك فإن أمهية البناء ويرتبط ةع إختبارات اللياقة البدنية بصفة إجيابية على عكس النمط السمني أو ال

والتكوين اجلسم ضرورية يف عملية اإلنتقاء الرياضي وكذلك يف سريورة التدريب الرياضي ألن اجلسم الذي ال يبشر 

،  بالنجاح ال ميكن للمدرب أن يصنع ةنه بطل رياضي ةستقبال ألن بناءه وتكوينه اجلسمي ال يناسب نوع الرياضة

، هجوم( فإنه بالتايل ختتلف واجبات هذه املراكز  وسط ، ( ةراكز لعب ) دفاع23دم تفرض ثالثة )وبإعتبار أن كرة الق

، الوظيفية  تبعا لطبيعة أداء كل العب فوق امليدان وإنطالقا ةن إختالف واجبات املراكز فإن ةتطلبات املراكز املرفولوجية

ة يف ةقاييس البناء والتكوين اجلسمي ويف املتطلبات البدنية والبدنية تكون خمتلفة ولقد خلص الباحث إىل وجود فروق دال

سنة( الذي يؤثر فيه بدرجة كبرية عاةل النمو  19-11-17والوظيفية بني ةراكز اللعب وكذلك بني األعمار الزةنية )

ويضمن  والنضج وكذلك عاةل طول ةدة املمارسة واحلمل التدرييب وةدى اإلستجابة والتكيف ةع التدريبات مما حيقق

، كما وجد الباحث أن ةقاييس البناء والتكوين اجلسمي  ، الوظيفية والبدنية لالعب تطوير خمتلف اخلصائص املرفولوجية

لالعيب كرة القدم األواسط ترتبط إجيابيا وسلبيا ةع املتطلبات البدنية والوظيفية حسب ةراكز اللعب واألعمار الزةنية 

ستخدام شبكة الشكل اجلانيب ساعد الباحث يف تقييم ةستوى النمو البدين سنة( وبصفة عاةة فإن إ 17-11-19)

لعينة البحث حيث كشف نواحي النقص والقوة ةن خالل تصميم ورسم شبكة الشكل اجلانيب وةدى إحنراف القياسات 
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وة حىت نستطيع بالتايل إىل عن الداللة املثالية واليت جيب على املدربني العمل هبا يف تدارك النقص الواقع ولتعزيز نواحي الق

الوصول لتحقيق أفضل املستويات والذي ينعكس على الالعب بأفضل النتائج وةا جيب الرتكيز عليه ةن خالل هذه 

الدراسة هو توصل الباحث إىل إستخالص بطارية إختبار لكل ةركز لعب إنطالقا ةن واجبات وطبيعة األداء لكل ةركز 

ر وإستخدةنا لذلك التحليل العاةلي الذي توصلنا ةن خالله إىل حتديد أهم العواةل لعب وإختالف ةتطلباته عن اآلخ

املستخلصة وبأفضل اإلختبارات املتشبعة على العواةل وإعتبارها أفضل قياسات متثل العواةل أحسن متثيل وبصفة عاةة 

الوظيفية لالعيب كرة القدم األواسط فإن تقييم ةقاييس البناء والتكوين اجلسمي وعالقته ةع بعض املتطلبات البدنية و 

حسب ةراكز اللعب يعترب ضرورة وأمهية بالغة يف جمال التدريب الرياضي ألن عملية التقييم ةن خالل حمكات خمتلفة 

، بدنية(تساعدنا على ةعرفة سريورة وفعالية التدريب ةن خالل ةالحظة التطور احلاصل يف خمتلف  ، وظيفية )ةرفولوجية

دروسة وبالتايل تزودنا رمعلوةات هاةة ةن خالل كشف نواحي النقص والقوة ولذلك فإن الباحث وةن خالل النواحي امل

نتائج هذه الدراسة يؤكد أن عملية التقييم ةهمة وضرورية للممارسة الرياضية بصفة عاةة ويف كرة القدم بصفة خاصة ألهنا 

 تتميز بطبيعة وةيزة خاصة عن باقي الرياضات اجلماعية.
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 التوصيات العامة:-2

 يف ضوء ةا سبق اإلشارة إليه ةن ةسمى ةرجعي وحتصيل وةناقشة يف إطار البحث يوصي الباحث بـ:

سنة وذلك بغرض تطور ةقاييس البناء  19-17* ضرورة العمل على بناء براةج تدريبية ةناسبة للمرحلة  العمرية 

 والوظيفية لالعيب كرة القدم.والتكوين اجلسمي واملتطلبات البدنية 

 * اإلهتمام وةتابعة تطور بناء وتكوين اجلسم خالل العملية التدريبية كمؤشر دال على ذلك.

 * تطوير اجلوانب الوظيفية لعينة البحث رما يتماشى والبناء اجلسمي لديهم.

 وكل عمر زةين لوحده حىت تكون النتائج ةرضية. ه، كل ةركز لعب لوحد * التأكيد على ضرورة التدريب الفردي

* اإلهتمام بأسس اإلنتقاء والتوجيه األويل يف إختيار العيب كرة القدم ويف حتديد ةراكز اللعب رما حيقق الوصول إىل أفضل 

 املستويات.

عاةة ويف حتديد ةراكز  * إستخدام وحدات بطارية اإلختبار املستخلصة ةن هذه الدراسة يف إنتقاء العيب كرة القدم بصفة

 اللعب بصفة خاصة.

* العمل على بناء ةعايري لوحدات بطارية اإلختبار املستخلصة واليت متثل البناء والتكوين اجلسمي واملتطلبات البدنية 

 والوظيفية حسب ةراكز اللعب يف كرة القدم.

يقدم حال أفضل أو أكثر تناسقا ةن الذي توصلنا * مجع بيانات ونتائج هذه الدراسة وإجراء التدوير املائل الذي ميكن أن 

إليه يف هذه الدراسة حيث يسمح بالتعرف على العالقة بني العواةل املائلة املنتجة وكذلك التوصل إىل عاةل الدرجة العليا 

ام ميكن تفسريه ) عواةل الدرجة الثانية( وبالتايل ميكن تقدمي حل أكثر تلخيصا للعواةل املنتجة يف هذه الدراسة أو عاةل ع

 يف ضوء اإلطار املرجعي للبحث.

* إعادة حتليل بيانات هذه الدراسة بتحويلها إىل صورة أدلة وعالقات نسبية حيث قد يؤدي ذلك إىل تقدمي صورة أخرى 

ت للعواةل املستخلصة حبيث أن إحتمال تشبعها على العواةل املأةول احلصول عليها جيعل ةن األدلة الرتكيبية والدالال

 النسبية املقرتحة إضافة جديدة للبحث وللمجال الرياضي يف كرة القدم.
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* تصميم وإستخدام شبكة الشكل اجلانيب يف املراحل السنية املختلفة للتعرف على املواصفات اليت متيز الالعبني يف كل 

 ةرحلة سنية.

-11-17ةراكز اللعب واألعمار الزةنية ) * ةقارنة أشكال الربوفيل املورفولوجي والفسيولوجي لالعيب كرة القدم حسب

 سنة( ةع العيب املستوى العايل ليتمكن املدرب والباحث والالعب ةن ةعرفة نواحي القصور والضعف.19

ة وعرضية ملتابعة النمو والتطور واملقارنة بني املمارسني وغري املمارسني للتعرف على ي* ضرورة إجراء دراسات تتبعية طول

 فعالية التدريب.

 * إجراء دراسات ةشاهبة تتناول اجلوانب الفنية واخلططية والنفسية لتحديد العواةل حسب ةراكز اللعب يف كرة القدم.
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-مستغانم-جامعة عبد الحميد ابن باديس  

 معهد التربية البدنية والرياضية

 قسم التدريب الرياضي

 الطالب:دربال فتحي                                      

إلى السادة رؤساء النوادي الرياضية لكرة القدم      

 

 الموضوع :طلب تسهيل مهمة

 

يشرفين أن أتقدم إىل سيادتكم بطليب هذا راجيا ةنكم أن تأخذوه بعني اإلعتبار واملتمثل يف تسهيل ةهميت                
سنة ، وهذا يف إطار  19إىل  11القائمة على إجراء بعض اإلختبارات والقياسات على العبيكم لكرة القدم ةن 

ت األنشطة البدنية والرياضية حتت عنوان ةقاييس البناء والتكوين التحضري ألطروحة الدكتوراه يف ةيدان علوم وتقنيا
اجلسمي وعالقته ةع بعض املتطلبات البدنية والوظيفية حسب ةراكز اللعب يف كرة القدم ، وذلك إلثراء البحث العلمي 

 رمصدر جديد والعمل على تطوير الرياضة عاةة وكرة القدم خاصة.                           

تقبلوا ةين سيدي كل اإلحرتام والتقدير ونرجو تعاونكم ةعنا إلجناح هذا العمل وشكرا.                      

 

 

 الطالب:دربال فتحي                                               المشرف:د/ رمعون محمد

 



142 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ميوزارة التعليم العالي والبحث العل  

 جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم

 معهد التربية البدنية والرياضية

 قسم التدريب الرياضي

 

 بطاقة تحكيم اإلختبارات والقياسيات

 بطاقة ةوجهة إىل الدكاترة و املختصني يف جمال التدريب الرياضي

مقاييس رمجال التدريب حتت عنوان )ةن خالل خربتكم يف اجملال األكادميي و إلعطاء أكثر ةصداقية للبحث اخلاص 
(والتكوين الجسمي وعالقته مع بعض المتطلبات البدنية والوظيفية لالعبي كرة القدم حسب مراكز اللعب البناء  

نضع بني أيديكم جمموعة ةن اإلختبارات والقياسات إلبداء آرائكم وتوجيهاتكم وهذا خدةة للبحث الذي حنن بقصد 
ألطروحة الدكتوراه .حتقيقه يف إطار التحضري   

 ونشكركم على ةساعدتنا ولكم ةنا كل التقدير واإلحرتام.

 

     إعداد الباحث:دربال فتحي                                            إشراف الدكتور: رةعون حممد    

 

 

 

3171/3177  
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 القياسات الجسمية )األنثروبومترية(: -01

 الكتلة الشحمية-     عرض احلوض -    حميط الصدر-    الوزن

 الكتلة العطلية-      عرض املرفق-    حميط العضد-   الطول الكلي

 الكتلة العظمية-     عرض رسغ اليد-    حميط الفخذ-    طول اجلذع

 ةساحة اجلسم-          عرض الركبة-     حميط الساق-   طول الرجل

 وةؤشر بوندرالIMC-     لكعبعرض ا-    حميط الساعد-طول الفخذ    

 حميط البطن.–طول الساق -

 بعض الدالالت النسبية:

 طول الفخذ /طول الرجل-    طول اجلذع /طول اجلسم -

 طول الساق /طول الرجل -    طول الرجل/ طول اجلسم-

 حميط الصدر /طول اجلسم -    طول الفخذ /طول اجلسم -

 ذ /طول الفخذحميط الفخ -    طول الساق /طول اجلسم -

 حميط الساق /طول الساق - 

 القياسات واالختبارات الوظيفية: -13

 دقائق(25إختبار وةعادلة بريكسي)  ----max VO2االستهالك األقصى لألكسجني -

 إستعمال جهاز السبريوةرت-------السعة احليوية -

 tensiometreجهاز الضغط ------الضغط الدةوي -

 (Ruffierختبار روفيه )إ ستعمالإ-----إختباراإلسرتجاع -

 االختبارات البدنية:- 13-

 دقائق(25بريكسي ) إختبار-----املداوةة -

 ةرت 32إختبار-----السرعة -
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 إستعمال اختبار القفز الطويل ةن الثبات.----القوة االنفجارية لألطراف السفلية  -

 : ختبارات المقترحة لقياس القدرات البدنية و الوظيفيةاإل-2

 دقائق:15بريكسي  ختبارإ -2-7

و أد هو وقت حمدد ويسمح للرياضي باحملافظة على النشاط 25د(، حيث أن12د، 9ةبدأ هذا االختبار مماثل الختبار )
حيث يسمح  VO2 maxختبار ناتج عن حتديد ستطاعة القصوى اهلوائية(، هذا اإلإل)ا PMAالشدة قريبة ةن 

 ستعمال املعادلة احملضرة )املستخلصة(.إدقائق ب 25خالل  بالتنبؤ به عن طريق املسافة الكلية

كرب ةسافة ةعينة أةرت كإجراء جيد، بتحقيق 422ختبار يسمح باجلري على أرضية ألعاب القوى إهو * هدف االختبار: 
 د.25خالل وقت 

 دقائق. 25ختبار ةستمر ةع عدم السماح باملشي، سرعة قصوى، يف وقت إخصائصه: *

 ةرت، ةيقاتية أو ساعة يد.52أرضية ألعاب القوى توجد فيها عالةات كل * الوسائل: 

دقائق، ةع توفر لباس ةكيف ةع 25الرياضي يلزم إعالةه جبري أكرب ةسافة ةكنة خالل وقت * طريقة إجراء االختبار: 
اإلمحاء قبل  دقيقة إلجراء22، 12ختبار بنفس الشروط خالل احلصص التدريبية، ةع طبيعة التمرين ةع إجراء اإل

 ختبار، املسافة الكلية حتسب بضرب املسافة اخلاصة بكل دورة يف عدد الدورات.اإل

(املتطورة Km/Hنطالقا ةن السرعة املتوسطة للجري)إستهالك األقصى لألكسجني، للجري بالقدم، إ* تحليل النتائج: 
 نطالقا ةن املعادلة التالية إد25ختبار إبعد 

13.3 +(Km/ H)v 2.27 VO2max(ml.kg.min)= 

 (.19)عدد العينة  2.12رتباط رمعاةل اإل

 نتقالية(.)السرعة اإلمتر: 31ختبار السرعة إ-2-3

 نتقالية لالعب.قياس السرعة اإلالهدف: -

 ةرت، ساعة إيقاف، صفارة.32ةضمار للجري، خط البداية، ةسافة الملعب واألدوات:  -

ستعداد للعدو وعند اإلشارة الصوتية أو املرئية جيري البداية ويأخذ وضع اإليقف الالعب عند خط تنفيذ االختبار: -
 الالعب بأقصى سرعة حىت جيتاز خط النهاية، ويسجل له أحسن زةن ةن خالل حماولتني بالثانية.

 ختبار الوثب الطويل من الثبات:إ-2-3
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نفجارية للعضالت املادة للفخذين القوة اإلقياس قدرة الالعب على الوثب ألطول ةسافة ممكنة ةع قياس الهدف:  -
 والساقني والقدةني.

ةرت، خيطط امللعب بعد 1ةرت، يرسم خط باجلري بالعرض طوله24ةسافة اللعب ال تقل عن الملعب واألدوات:  -
 ةرت، شريط القياس.25ةرت ويكون بني كل خط وآخر ةسافة 1ةرت للكبار خبطوط عريضة طوهلا 1.5ةرتللصغارو1ةسافة 

يقف الالعب حبيث تكون قدةاه خلف خط الوثب ةباشرة، يثين الالعب ركبتيه وميرجح ذراعيه خلفا مث طريقة األداء:  -
 ( حماوالت.23يقوم بالوثب لألةام ألبعد ةسافة، تقاس ةسافة الوثب وتعطى لالعب )

 ةن اجلسم ملس األرض.يسجل الالعب أحسن ةسافة وثبها أةاةا ةن احملاوالت الثالث حىت أول جزء التسجيل: 

 Ruffier هيختبارروفيإسترجاع: ختباراإلإ-2-2

 سرتجاع.ختبار يعتمد على تغري نبضات القلب بعد جمموعة ةن الثين وترتيب الالعبني حسب قدرات اإلهذا اإل

 كرسي، ةرتو نوم)جهاز إيقاع(، ةيقاتية.الوسائل : 
 ختبار نقيس نبض القلب يف :قبل بدء اإل ختبارتنفيذ اإل(حالة الراحة يف وضعية اجللوسPO.) 

الالعب يقوم بالوقوف والرجلني ةتباعدتني قليال، حسب إشارة الفاحص، الالعب يقوم بالثين للرجلني حسب إيقاع 
ثانية، حيث عضالت املؤخرة تلمس عقب األرجل، ةع أن املرتونوم يضبط  45ثنية على األرجل يف وقت 32املرتونوم ب
( يف وضعية اجللوس، مث P1ختبار )الدقيقة، مث نقوم بقياس النبض بعد التوقف ةباشرة ةن اإل ضربة يف 12على إيقاع 

 (.P2ختبار )بعد دقيقة ةن التوقف ةن اإل

 أصناف  25نطالقا ةن ثالث قياسات لنبض القلب، روفيه يقرتح ةعادلة تسمح برتتيب الالعبني يف إتحليل النتائج: *

                              II = (Po+P1+P2)-200/10 هستعداد أو ةؤشر روفيةؤشر اإل -

 ممتاز- 2 أقل ةن             اجملموعة األوىل  -

 جيد جدا-   5 -2   اجملموعة الثانية -

 جيد -   15 -5   اجملموعة الثالثة -

 ةتوسط -      15 -12   اجملموعة الرابعة-

 ضعيف -   15        15اجملموعة اخلاةسة أكرب ةن  -

 الدراسة املقارنة للنبضات القلبية الثالث تعطي ةعلوةات هاةة: -
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رتفاع نبض القلب يف الراحة ممكن ناتج عن إختبار يكون عادي، ، اإلP2 –P0ةرتفع قليال وP1ةرتفع، P0* إذا كان 
 بعض العادات أو بعض الوظائف.

يكون جزئي والذي يؤكد على التعب أو على  سرتجاعةرتفع كذلك، اإلP2ةرتفع قليال و P1عادي، P0* إذا كان 
 تكيف سيء للتمرين البدين.

 كذلك ةرتفع هو دليل على اإلرهاق والتدريب الزائد ويؤكد على ألالاستعداد للتدريب.  P2و  P1ةرتفع، P0* إذا كان 

لقياس السعة احليوية يبدأ العمل  Spiromitreيستخدم جهاز سبريوةرت: CVقياس السعة الحيوية -2-5
ستعداد الالعب وذلك رمسك األنبوب املطاط املربوط باجلهاز، ويقوم بتنفس عميق ةرتني أو ثالث ةن وضع الوقوف إب

أةام اجلهاز، وبعدها يأخذ شهيقا عميقا لكي يستطيع دفع أقصى زفري بقوة داخل األنبوب ةع ضرورة وضع ةاسكة 
الزفري ةنه ويف هذه اللحظة تتضح قيمة اهلواء املدفوع )هواء الزفري( على واجهة اجلهاز، وتكون  لألنف لكي ال خيرج هواء

حسن قيمة أستعداد للمحاولة الثانية وحتسب لالعب دقائق راحة لإل 23قيمتها باللرت وبعد احملاولة األوىل تعطى لالعب 
(على C.Vريق قسمة السعة احليوية املطلقة )( فنحصل عليها عن طR.S.Vحققها، أةا السعة احليوية النسبية )
 ستعماال ألهنا تستخدم للطول والوزن.إةساحة اجلسم لكوهنا أكثر دقة و 

رختاء البطني بضغط الدم إنقباضي و نقباض البطني بضغط الدم اإلإيشمل على : قياس ضغط الدم -2-6
ة ةانوةرت زئبقي وذلك ةن وضع اجللوس على ةقعد والذراع اليسرى ممتدة ( ويقاس الضغط بواسطDiastoleنبساطي)اإل

على ةنضدة، يلف كيس ةن املطاط حول الذراع وينفخ فيه اهلواء وتوضع السماعة على الشريان حتت الكيس وهنا يستمر 
روره يف الشريان وأيضا رك املؤشر وإىل اللحظة اليت ينقطع فيها مساع الصوت الدال على سريان الدم وةحتالنفخ ونالحظ 

يتقدم النبض يف الشريان الكعربي، بعد ذلك نبدأ يف ختفيف الضغط تدرجييا إىل أن يبدأ النبض يف الظهور وقراءة املانيوةرت 
نقباضي يف شريان الذراع ونستمر يف ختفيف الضغط عند اللحظة اليت نسمع فيها صوت النبض يشري إىل ضغط الدم اإل

نبساطي لشريان الذراع عندةا يقل صوت النبض الذي تسمعه بالتدريج ذلك حتديد ضغط الدم اإل يف الكيس وميكن بعد
ختفائه ةباشرةإإىل اللحظة اليت تقع قبل 
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 نتائج الدراسة اإلستطالعية :

القياسات القبلية:  نتائج- 1  

قياسات الوزن،الطول،المحيطات و العروض و قياسات سمك الثنايا الجلدية:-1-1  

اعلى 
 احلرقفي

عند 
 الساعد

عند 
 الساق

عند 
 الفخذ

عند 
 البطن

عند 
 الصدر

اسفل 
 اللوح

العضد 
 خلفي

العضد 
 اةاةي

عرض 
 الكعب

عرض 
 الركبة

عرض رسغ 
 عرض املرفق اليد

عرض 
 احلوض

حميط 
 الساعد

حميط 
 الساق

حميط 
 الفخذ

حميط 
 العضد

حميط 
 الرقم الوزن الطول الصدر

5,2 3 5,1 8,2 9,3 6,3 8,3 7 3,6 6,1 8,6 4,5 6,5 30,1 22,2 35,2 50,1 26,5 98,25 165 66 1 
5,1 3 5,2 8,5 9,3 6,5 8,3 7,2 3,5 5,8 8,2 4,4 6,2 31,2 22,5 35,7 50 26,8 98,77 168 65 2 

5,55 3 5,2 8,7 9 6,4 7,9 7,2 3,8 5,7 8,4 4,4 6,1 31,3 21,7 35,4 51,2 27,1 98,86 169 66 3 
5,2 3,1 5,3 8,5 8,9 6,2 8,1 7 3,4 5,6 8,2 4,1 5,9 30,8 23,1 36,2 52 28,2 97,25 168 68 4 
5,2 3,1 5,1 8,5 9,4 6,1 8 7,1 3,4 5,65 8,3 4,1 5,95 30,9 23,1 34,7 52,3 27,3 97,48 168 67 5 
5,3 3,1 5,4 8,8 9,2 6,2 8,6 7,1 3,5 6 8,1 4,35 6,2 30,7 21,8 33,2 51,4 27,45 97,29 169 67 6 
5,7 3 5,1 8,6 9 6,2 8,5 6,8 3,2 6,2 8,2 4,6 6,7 32,4 21,95 35,4 51,5 26,78 97,87 170 67 7 
5,1 3 5 8 9,1 6 8,1 6,7 3,2 5,9 8,1 4,25 6,3 31,3 22 36,1 50,7 26,5 97,39 169 67 1 
5,3 2,9 5,3 8,2 9,1 6,1 8,2 6,7 3,4 5,9 8,1 4,3 6,3 30,7 22,15 36,2 51,2 26,55 96,85 163 66 9 
5,5 2,9 5,3 8,3 9,2 6,4 7,9 7 3,5 5,8 8,2 4,2 6,2 30,8 24 35,8 52,35 27,1 96,42 164 65 12 
5,7 3,05 5,3 8,1 9,3 6,3 8,1 7,1 3,5 5,4 8,4 4,2 5,8 31,2 24,1 35,9 52,55 27,3 97,11 167 63 11 
5,6 3 5,1 8,3 9,1 6,1 8,1 6,8 3,4 5,4 8,3 4,1 5,8 31,1 24,4 35,8 53 28,1 97,2 170 64 12 
5,7 2,9 5,1 8,4 8,9 6 8,1 7,1 3,1 5,7 8,1 4,05 6 30,8 23,8 36,1 53,3 28,7 97,35 170 62 13 
5,3 2,8 5 8 8,7 5,7 7,4 6,5 3,1 6 8,7 4,5 6,3 32,1 24,3 36,6 54,2 28,5 97,1 173 70 14 
5,3 2,8 4,9 8 8,8 5,3 7,4 6,5 3,1 6,1 8,8 4,6 6,4 32,3 22,8 36,4 54 27,95 96,85 173 70 15 
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قياسات مساحة الجسم،كتل الجسم و مؤشر بوندرال و قياسات النمط الجسمي و المؤشرات المرفولوجية:-1-2  

 

I 
pignet 

I 
bassin 

I 
coude 

I 
genout 

I 
thorax 

I bras I 
cuisse العضلية السمنة 

النحا
 فة

ةؤشر 
 بوندرال

الشحمية ك 
 نسبية

ك الشحمية 
 ةطلقة

ك عظلية  
 نسبية

ك عظلية 
 ةطلقة

ك العضمية 
 نسبية

ك العضمية 
 ةطلقة

ةساحة 
 الرقم اجلسم

19,73 18,24 3,94 5,21 59,5 16,06 30,36 2,03 4,93 1,31 40,84 11,1558 7,36283 41,5548 27,4262 12,38419 8,1736 1,72 1 
20,18 18,57 3,69 4,88 58,8 15,95 29,76 2,02 5,69 2,01 41,79 11,4591 7,44844 43,6403 28,3662 11,73079 7,625 1,74 2 
20,19 18,52 3,61 4,97 58,5 16,04 30,3 1,98 5,78 2,04 41,83 11,4029 7,52589 43,4311 28,6645 11,62182 7,6704 1,76 3 
19,73 18,33 3,51 4,88 57,9 16,79 30,95 1,98 5,6 1,56 41,17 11,0337 7,5029 44,6884 30,3881 10,4958 7,1371 1,77 4 
19,85 18,39 3,54 4,94 58 16,25 31,13 2,05 5,91 1,7 41,37 11,2814 7,55857 43,9292 29,4326 10,83224 7,2576 1,76 5 
19,93 18,17 3,67 4,79 57,6 16,24 30,41 2,09 6,16 1,89 41,62 11,6031 7,77409 41,7038 27,9416 11,49495 7,7016 1,77 6 
20,09 19,06 3,94 4,82 57,6 15,75 30,29 2,05 5,57 2,07 41,87 11,3873 7,62946 43,239 28,9701 12,56903 8,4212 1,77 7 
19,94 18,52 3,73 4,79 57,6 15,68 30 1,96 5,78 1,89 41,62 10,9776 7,35498 42,9886 28,8024 11,40187 7,6393 1,77 1 
19,39 18,83 3,87 4,97 59,4 16,29 31,41 1,99 4,97 0,95 40,34 10,9706 7,24063 42,5022 28,0514 11,20921 7,3981 1,71 9 
19,54 18,78 3,78 5 58,8 16,52 31,92 1,95 5,09 1,28 40,79 11,05 7,1825 45,4766 29,5598 11,26604 7,3229 1,7 12 
20,11 18,68 3,47 5,03 58,1 16,35 31,47 2,01 5,66 2,21 42,06 11,4634 7,22196 48,2016 30,367 11,26137 7,0947 1,7 11 
20,32 18,29 3,41 4,88 57,2 16,53 31,18 1,98 5,97 2,53 42,5 11,5498 7,39189 49,4301 31,6353 11,09569 7,1012 1,74 12 
20,54 18,12 3,53 4,76 57,3 16,88 31,35 2,05 5,76 2,92 43,03 11,7553 7,28826 51,4453 31,8961 11,69756 7,2525 1,71 13 
20,01 18,55 3,64 5,03 56,1 16,47 31,33 1,88 5,48 2,16 41,99 10,4564 7,31951 47,8189 33,4733 12,05285 8,437 1,81 14 
19,99 18,67 3,7 5,09 56 16,16 31,21 1,84 5,47 2,16 41,99 10,4084 7,2859 46,1246 32,2872 12,43394 8,7038 1,81 15 
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القياسات الوظيفية و اإلختبارات البدنية : -1-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ruffier التحمل  السرعة  القوة 
Fc 
repos 

TA 
diastol 
R 

TA 
systol 
R 

السعة     
احليوية 
 النسبية

السعة احليوية 
 املطلقة

vma vo2max  الرقم 

2,2 5,07 1280 5 62 65 115 2,4419 4,2 15,4 48,17 1 
2,15 4,52 1290 5,5 61 65 120 2,7471 4,78 15,5 48,44 2 
2,15 4,52 1300 4,4 60 60 105 2,6591 4,68 15,6 48,71 3 

2,1 4,49 1310 5,1 64 60 110 2,7797 4,92 15,7 48,98 4 
2,2 4,51 1270 4,8 62 65 110 2,767 4,87 15,2 47,89 5 

2,15 4,58 1260 4,4 64 65 120 2,7684 4,9 15,1 47,62 6 
2,25 4,73 1330 4,4 59 70 125 2,774 4,91 16 49,53 7 

2,1 4,62 1300 5 58 65 115 2,6949 4,77 15,6 48,71 1 
2,1 4,41 1310 5 60 70 115 2,655 4,54 15,7 48,98 9 
2,2 4,89 1320 5,7 64 60 105 2,9529 5,02 15,8 49,26 12 
2,2 4,9 1280 6,1 61 60 105 2,8882 4,91 15,4 48,17 11 

2,35 4,81 1270 5,2 65 60 105 2,7471 4,78 15,2 47,89 12 
2,1 4,59 1275 5,6 63 65 105 2,7018 4,62 15,3 48,03 13 
2,1 4,7 1330 6,9 62 70 115 2,7459 4,97 16 49,53 14 
2,2 4,75 1290 7,5 66 70 115 2,674 4,84 15,5 48,44 15 
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نتائج القياسات البعدية:- 2 

قياسات الوزن،الطول،المحيطات و العروض و قياسات سمك الثنايا الجلدية:-2-1  

اعلى 
 احلرقفي

عند 
 الساعد

عند 
 الساق

عند 
 الفخذ

عند 
 البطن

عند 
 الصدر

اسفل 
 اللوح

العضد 
 خلفي

العضد 
 اةاةي

عرض 
 الكعب

عرض 
 الركبة

عرض رسغ 
 عرض املرفق اليد

عرض 
 احلوض

حميط 
 الساعد

حميط 
 الساق

حميط 
 الفخذ

حميط 
 العضد

حميط 
 الرقم الوزن الطول الصدر

5,2 3 5,1 8,2 9,3 6,3 8,3 7 3,6 6,15 8,6 4,55 6,5 30,1 22 35,1 50,1 26,5 98,55 165 66 1 
5,1 3 5,2 8,5 9,3 6,5 8,3 7,2 3,5 5,8 8,25 4,4 6,25 31,2 22,4 35,75 50,1 26,8 98,5 168 65 2 

5,55 3 5,2 8,7 9 6,4 7,9 7,2 3,8 5,7 8,4 4,4 6,1 31,2 21,7 35,45 51,2 27,2 98,7 169 66 3 
5,2 3,1 5,3 8,5 8,9 6,2 8,1 7 3,4 5,7 8,2 4,1 5,9 31 23,2 36,1 51,9 28,2 97,6 168 68 4 
5,2 3,1 5,1 8,5 9,4 6,1 8 7,1 3,4 5,6 8,35 4,1 5,95 31 23 34,5 52,3 27,3 97 168 67 5 
5,3 3,1 5,4 8,8 9,2 6,2 8,6 7,1 3,5 6 8,1 4,3 6,2 30,8 21,4 33,7 51,4 27,5 97,6 169 67 6 
5,7 3 5,1 8,6 9 6,2 8,5 6,8 3,2 6,2 8,3 4,7 6,8 32,5 21,7 35,6 51,5 26,75 97,5 170 67 7 
5,1 3 5 8 9,1 6 8,1 6,7 3,2 5,95 8,15 4,3 6,3 31,2 22,1 36 50,7 26,7 96,8 169 67 1 
5,3 2,9 5,3 8,2 9,1 6,1 8,2 6,7 3,4 5,9 8,1 4,3 6,3 30,9 22,2 36 51,2 26,5 97,2 163 66 9 
5,5 2,9 5,3 8,3 9,2 6,4 7,9 7 3,5 5,5 8,25 4,2 6,15 30,9 23,8 35,7 52,3 27,3 96,9 164 65 12 
5,7 3,05 5,3 8,1 9,3 6,3 8,1 7,1 3,5 5,4 8,5 4,25 5,8 31,3 23,9 35,9 52,5 27,35 98,2 167 63 11 
5,6 3 5,1 8,3 9,1 6,1 8,1 6,8 3,4 5,4 8,3 4,15 5,85 31,1 24,1 35,8 53,2 28,15 96,8 170 64 12 
5,7 2,9 5,1 8,4 8,9 6 8,1 7,1 3,1 5,75 8,15 4,05 6 31 23,7 36,15 53,1 28,7 97,1 170 63 13 
5,3 2,8 5 8 8,7 5,7 7,4 6,5 3,1 6,05 8,7 4,55 6,3 32,2 23,9 36,6 54,2 28,5 97,4 173 70 14 
5,3 2,8 4,9 8 8,8 5,3 7,4 6,5 3,1 6,1 8,8 4,6 6,45 32,4 23 36,4 54 27,82 97 173 70 15 
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قياسات مساحة الجسم،كتل الجسم و مؤشر بوندرال و قياسات النمط الجسمي و المؤشرات المرفولوجية:-2-2  

 

I 
pignet 

I bassin I coude I 
genout 

I 
thorax 

I bras I cuisse ةؤشر  النحافة العضلية السمنة
 بوندرال

ك الشحمية 
 نسبية 

ك الشحمية 
 ةطلقة

ك عظلية 
 نسبية

ك عظلية 
 ةطلقة

ك العضمية 
 نسبية 

ك العضمية 
 ةطلقة

ةساحة 
 اجلسم 

 الرقم

19,76 18,242 3,939 5,2121 59,73 16,06 30,364 1,983 4,95 1,315 40,84 11,0245 7,3093 41,2941 27,378 12,424 8,2373 1,73 1 
20,15 18,571 3,72 4,9107 58,63 15,95 29,821 1,995 5,61 2,01 41,79 11,5021 7,4994 43,5725 28,4093 11,7901 7,6871 1,75 2 
20,17 18,462 3,609 4,9704 58,4 16,09 30,296 2 5,75 2,04 41,83 11,3461 7,5111 43,433 28,7527 11,5867 7,6704 1,77 3 
19,76 18,452 3,512 4,881 58,1 16,79 30,893 1,959 5,66 1,615 41,25 10,9491 7,4454 44,7325 30,4181 10,6031 7,2101 1,77 4 

19,8 18,452 3,542 4,9702 57,74 16,25 31,131 1,959 5,93 1,739 41,42 11,0863 7,4278 43,8428 29,3747 10,8451 7,26624 1,76 5 
19,96 18,225 3,669 4,7929 57,75 16,27 30,414 2,042 6,07 1,886 41,62 11,4618 7,7023 41,7195 28,0355 11,4143 7,6704 1,78 6 
20,05 19,118 4 4,8824 57,35 15,74 30,294 2,042 5,42 2,105 41,92 11,2 7,504 43,3671 29,0559 12,8793 8,62914 1,78 7 
19,88 18,462 3,728 4,8225 57,28 15,8 30 1,911 5,72 1,886 41,62 10,7661 7,2564 42,9292 28,9343 11,4731 7,73289 1,77 1 
19,42 18,957 3,865 4,9693 59,63 16,26 31,411 1,947 5,03 0,985 40,39 10,8042 7,1632 42,3027 28,0467 11,1722 7,40716 1,72 9 
19,59 18,841 3,75 5,0305 59,09 16,65 31,89 1,971 5,08 1,278 40,79 10,9893 7,143 45,4706 29,5559 10,9907 7,14396 1,7 12 
20,22 18,743 3,473 5,0898 58,8 16,38 31,437 2,03 5,6 2,149 41,98 11,383 7,2168 47,8951 30,3655 11,3386 7,18867 1,71 11 
20,28 18,294 3,441 4,8824 56,94 16,56 31,294 1,983 5,91 2,53 42,5 11,31 7,2384 49,4973 31,6782 11,1899 7,16155 1,74 12 
20,41 18,235 3,529 4,7941 57,12 16,88 31,235 2,03 5,74 2,874 42,97 11,4378 7,1486 51,0471 31,9044 11,7153 7,32204 1,73 13 
20,04 18,613 3,642 5,0289 56,3 16,47 31,329 1,827 5,49 2,157 41,99 10,2074 7,1656 47,4867 33,3357 12,12 8,50821 1,82 14 

20 18,728 3,728 5,0867 56,07 16,08 31,214 1,827 5,45 2,157 41,99 10,0967 7,098 46,0506 32,3736 12,4287 8,7374 1,82 15 
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القياسات الوظيفية و اإلختبارات البدنية : -2-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ruffier التحمل  السرعة  القوة 
Fc 
repos 

TA 
diastol 
Repos 

TA 
systol 
Repos 

السعة احليوية 
 النسبية

السعة احليوية 
 vma vo2max املطلقة

 الرقم

2,2 4,89 1300 5,6 60 65 110 2,4855 4,3 15,6 48,71 1 

2,2 4,5 1300 5,8 59 65 115 2,6286 4,6 15,6 48,71 2 

2,2 4,5 1300 4,2 65 65 115 2,4859 4,4 15,6 48,71 3 

2 4,51 1350 5,2 63 60 110 2,8475 5,04 16,2 50,07 4 

2,25 4,51 1290 5,3 64 65 125 2,8125 4,95 15,5 48,44 5 

2,1 4,53 1280 5,3 66 70 120 2,7528 4,9 15,4 48,17 6 

2,2 4,6 1360 4,9 61 75 120 2,7528 4,9 16,3 50,35 7 

2,2 4,72 1330 4,4 61 70 120 2,6554 4,7 16 49,53 1 

2,1 4,5 1300 6 62 70 115 2,7326 4,7 15,6 48,71 9 

2,3 5,1 1290 5,8 63 65 110 2,9412 5 15,5 48,44 12 

2,1 5,02 1290 6,1 62 60 105 2,9825 5,1 15,5 48,44 11 

2,3 4,7 1290 4,9 63 60 105 2,7586 4,8 15,5 48,44 12 

2,15 4,7 1290 4,9 67 65 110 2,7746 4,8 15,5 48,44 13 

2,1 4,78 1350 7 66 65 110 2,6923 4,9 16,2 50,07 14 

2,15 4,6 1260 7,5 68 70 120 2,6923 4,9 15,1 47,62 15 
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الدراسة األساسية :نتائج  -  
:سنة المدافعين  71نتائج العبي -7  

 
 
 

حميط  الطول الوزن
 الصدر

ةساحة 
 اجلسم

ك العضمية 
 ةطلقة

ك العضمية 
 نسبية

ك عظلية 
 ةطلقة

ك عظلية  
 نسبية

ك الشحمية 
 ةطلقة

ك الشحمية 
 نسبية

ةؤشر 
 بوندرال

 املطلقة vo2max vma السمنة العضلية النحافة
CV 

 النسبية
CV 

T A 
SYST 

T A 
DIAST 

pulse ruffier القوة السرعة التحمل I 
cuisse 

I bras I 
thorax 

I 
genout 

I 
coude 

I 
bassin 

I 
pignet 

68 171 84 1,795 9,211 13,55 30,04 44,18 7,62 11,21 41,91 2,1 5,9 1,72 47,62 15,1 4,4 2,45 117 66 62 5,8 1260 5,02 2,1 30,99 15,79 49,12 5,03 3,74 18,71 19 
69 174 85 1,829 9,584 13,89 31,46 45,59 7,791 11,29 42,44 2,5 6,3 1,73 47,89 15,2 4,3 2,35 116 65 63 5,9 1270 5,04 2,15 31,03 14,94 48,85 5,06 3,62 18,97 20 
70 173 86 1,833 9,112 13,02 31,34 44,78 7,797 11,14 41,99 2,2 6,2 1,73 47,49 15,1 4,5 2,46 115 64 63 5,6 1255 4,99 2,15 31,21 15,61 49,71 4,97 3,58 19,08 17 
67 172 84 1,791 9,265 13,83 29,73 44,38 7,546 11,26 42,36 2,4 6 1,71 47,35 15 4,2 2,34 116 63 61 5,7 1250 4,98 2,2 30,23 15,12 48,84 4,94 3,78 18,6 21 
70 175 86 1,848 9,854 14,08 32,08 45,83 8,07 11,53 42,48 2,5 5,9 1,76 47,89 15,2 4,7 2,54 120 68 64 6 1270 5 2 30,29 15,43 49,14 4,97 3,77 19,43 19 
67 172 83 1,791 9,265 13,83 29,32 43,76 7,529 11,24 42,36 2,4 6,2 1,71 48,44 15,5 4,3 2,4 117 66 62 5,7 1290 5 2,2 30,23 15,7 48,26 4,94 3,72 19,19 22 
69 174 85 1,829 9,443 13,69 29,17 42,28 7,757 11,24 42,44 2,5 6,7 1,74 47,62 15,1 4,4 2,41 116 65 63 5,8 1260 5,02 2,2 30,46 14,37 48,85 4,94 3,62 18,39 20 
69 173 85 1,822 9,112 13,21 30,89 44,76 7,716 11,18 42,2 2,3 6,3 1,73 47,62 15,1 4,5 2,47 114 63 62 5,6 1260 4,98 2,15 31,21 15,03 49,13 4,97 3,64 19,08 19 
68 171 84 1,795 9,211 13,55 30,02 44,15 7,587 11,16 41,91 2,1 5,9 1,72 47,62 15,1 4,3 2,4 116 64 61 6 1260 4,98 2,2 30,99 15,2 49,12 4,97 3,8 18,71 19 
70 173 85 1,833 9,884 14,12 31,28 44,69 7,884 11,26 41,99 2,2 5,7 1,74 47,76 15,2 4,5 2,46 119 70 64 6 1265 5 2 30,64 15,61 49,13 5,09 3,82 19,08 18 
66 172 83 1,78 9,335 14,14 29,39 44,53 7,415 11,23 42,57 2,6 6,2 1,71 47,54 15,1 4,3 2,42 117 66 64 5,8 1257 5,04 2,2 30,81 15,7 48,26 4,94 3,72 18,6 23 
69 174 85 1,829 9,234 13,38 30,08 43,59 7,825 11,34 42,44 2,5 6,6 1,73 48,03 15,3 4,5 2,46 116 65 63 5,9 1275 5,04 2,15 29,89 14,37 48,85 4,94 3,62 20,11 20 
71 173 84 1,844 9,319 13,13 30,86 43,46 7,776 10,95 41,79 2 6,2 1,72 47,49 15,1 4,5 2,44 118 68 63 5,6 1255 4,99 2,1 31,21 15,03 48,55 4,91 3,7 19,08 18 
67 172 85 1,791 9,335 13,93 28,86 43,08 7,512 11,21 42,36 2,4 6,1 1,71 47,76 15,2 4,3 2,4 116 63 61 5,7 1265 4,98 2,2 30,23 15,12 49,42 5 3,78 19,77 20 
69 175 86 1,837 9,782 14,18 31,65 45,86 7,9 11,45 42,68 2,7 6 1,73 47,62 15,1 4,4 2,4 122 73 65 5,4 1260 5,04 2,1 30,29 15,43 49,14 4,97 3,77 19,43 20 
70 169 82 1,802 9,036 12,91 28,44 40,63 7,497 10,71 41,02 1,4 6,1 1,7 47,35 15 4,2 2,33 120 74 65 6,4 1250 5,07 2,2 31,95 14,79 48,52 5,03 3,73 18,93 17 
69 174 83 1,829 9,443 13,69 31,5 45,65 7,69 11,14 42,44 2,5 6,4 1,73 47,35 15 4,3 2,35 116 65 63 5,9 1250 4,98 2 31,03 14,94 47,7 4,94 3,62 18,97 22 
70 173 86 1,833 9,181 13,12 29,94 42,77 7,763 11,09 41,99 2,2 6,5 1,71 47,89 15,2 4,5 2,46 115 64 63 5,4 1270 4,99 2,2 30,06 15,61 49,71 4,97 3,58 19,08 17 
67 172 84 1,791 9,128 13,62 28,82 43,02 7,546 11,26 42,36 2,4 6,5 1,71 48,17 15,4 4,2 2,34 123 71 63 5,7 1280 5,05 2,2 30,23 13,95 48,84 4,94 3,72 18,6 21 
73 175 86 1,881 9,854 13,5 31,61 43,3 8,101 11,1 41,97 2,1 6 1,72 47,89 15,2 4,5 2,39 120 68 64 6,2 1270 5,03 2 30,29 15,43 49,14 4,97 3,77 19,43 16 
72 176 84 1,878 9,838 13,66 29,17 40,51 7,746 10,76 42,31 2,4 7,1 1,71 47,62 15,1 4,5 2,4 119 68 64 6,1 1260 4,97 2,2 29,55 13,07 47,73 4,94 3,69 18,18 20 
69 174 83 1,829 9,234 13,38 31,52 45,68 7,757 11,24 42,44 2,5 6,4 1,72 47,49 15,1 4,5 2,46 116 65 62 6 1255 5,04 2,02 31,03 14,94 47,7 4,94 3,62 18,97 22 
70 177 84 1,863 9,252 13,22 30,19 43,13 7,806 11,15 42,96 2,9 7,2 1,71 47,89 15,2 4,3 2,31 125 75 64 5,7 1270 4,99 2,35 29,38 14,69 47,46 4,75 3,56 18,64 23 
67 172 84 1,791 9,265 13,83 27,55 41,11 7,503 11,2 42,36 2,4 6,8 1,71 48,44 15,5 4,3 2,4 116 63 61 5,6 1290 5,01 2,3 30,81 13,95 48,84 4,94 3,72 18,6 21 
73 175 86 1,881 9,639 13,2 30,26 41,45 8,021 10,99 41,97 2,1 6,6 1,72 47,35 15 4,4 2,34 122 73 65 5,4 1250 5,04 2,1 30,29 13,71 49,14 4,97 3,77 19,43 16 
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: وسط الميدانسنة  71نتائج العبي -3  
حميط  الطول الوزن

 الصدر
ةساحة 

 اجلسم
ك العضمية 

 ةطلقة
ك العضمية 

 نسبية
ك عظلية 

 ةطلقة
ك عظلية  

 نسبية
ك الشحمية 

 ةطلقة
ك الشحمية 

 نسبية
ةؤشر 
 بوندرال

 املطلقة   vo2max  vma السمنة العضلية النحافة
CV  

 النسبية
CV 

T A 
SYST 

T A 
DIAST 

pulse ruffier   القوة  السرعة  التحمل I 
cuisse 

I bras I 
thorax 

I 
genout 

I 
coude 

I 
bassin 

I 
pignet 

68 171 85 1,795 9,143 13,45 29,62 43,55 7,496 11,02 41,91 2,1 6,2 1,73 48,98 15,7 4,5 2,51 117 67 60 5 1310 5 2,1 32,16 15,2 49,71 4,97 3,8 18,71 18 
70 173 86 1,833 9,319 13,31 30,87 44,1 7,729 11,04 41,99 2,2 6,3 1,71 48,71 15,6 4,6 2,51 115 64 60 5,5 1300 5,02 2,1 31,79 15,03 49,71 5,03 3,7 19,08 17 
67 173 85 1,799 9,459 14,12 30,43 45,41 7,494 11,18 42,61 2,6 6,3 1,71 48,71 15,6 4,6 2,56 115 65 61 5,6 1300 5,01 2,1 31,21 14,45 49,13 5,03 3,7 19,08 21 
67 174 86 1,807 9,655 14,41 30,63 45,72 7,576 11,31 42,86 2,8 6,2 1,71 48,98 15,7 4,7 2,6 117 65 61 5,4 1310 4,97 2,15 30,46 15,52 49,43 5 3,79 18,97 21 
68 174 87 1,818 9,655 14,2 32,5 47,79 7,666 11,27 42,65 2,6 5,9 1,73 49,26 15,8 4,5 2,48 115 64 60 5,5 1320 4,98 2,15 31,03 15,52 50 4,94 3,79 18,39 19 

70 171 85 1,817 9,143 13,06 30,52 43,6 7,623 10,89 41,5 1,8 6 1,72 49,26 15,8 4,5 2,48 117 67 60 5 1320 5 2,1 32,16 15,2 49,71 4,97 3,8 19,88 16 
69 172 86 1,814 9,335 13,53 31,18 45,19 7,625 11,05 41,95 2,1 5,8 1,72 48,71 15,6 4,7 2,59 116 64 60 5,6 1300 5,01 2,15 31,4 15,7 50 5,06 3,72 19,19 17 
67 171 85 1,784 9,28 13,85 30,06 44,87 7,448 11,12 42,12 2,3 6,3 1,71 48,98 15,7 4,6 2,58 115 65 60 5,5 1310 5,01 2,1 31,58 14,62 49,71 4,97 3,74 19,3 19 

67 172 86 1,791 9,544 14,24 29,83 44,52 7,455 11,13 42,36 2,4 6 1,72 48,98 15,7 4,6 2,57 117 66 61 5,5 1310 4,97 2,1 30,81 15,7 50 5 3,84 19,19 19 
68 174 86 1,818 9,513 13,99 32,47 47,76 7,693 11,31 42,65 2,6 6,1 1,73 49,26 15,8 4,5 2,48 117 65 60 5,5 1320 4,98 2,2 31,03 15,52 49,43 4,89 3,74 18,39 20 
69 173 85 1,822 9,319 13,51 30,4 44,05 7,691 11,15 42,2 2,3 6,5 1,71 48,98 15,7 4,6 2,53 117 67 60 5 1310 5,03 2,2 31,21 15,03 49,13 4,91 3,76 19,08 19 
72 175 86 1,87 9,357 13 30,77 42,74 7,853 10,91 42,07 2,2 6,4 1,71 49,26 15,8 4,5 2,41 115 64 60 5,8 1320 5,02 2,1 30,29 15,43 49,14 4,97 3,6 19,43 17 
67 173 85 1,799 9,181 13,7 30,43 45,41 7,529 11,24 42,61 2,6 6,2 1,72 48,98 15,7 4,6 2,56 115 65 62 5,6 1310 5,01 2,15 31,21 15,03 49,13 4,91 3,7 20,23 21 
67 174 87 1,807 9,373 13,99 30,18 45,05 7,559 11,28 42,86 2,8 6,6 1,71 48,98 15,7 4,7 2,6 117 65 61 5,4 1310 4,97 2,1 30,46 14,37 50 4,94 3,68 18,97 20 
68 174 86 1,818 9,655 14,2 32,48 47,77 7,633 11,22 42,65 2,6 5,9 1,73 49,26 15,8 4,5 2,48 116 64 61 5,7 1320 5,02 2,15 31,61 15,52 49,43 4,94 3,79 18,39 20 
68 171 85 1,795 9,074 13,34 30,57 44,96 7,42 10,91 41,91 2,1 6,2 1,71 48,98 15,7 4,5 2,51 117 67 60 5 1310 4,96 2 32,16 15,2 49,71 4,97 3,8 18,71 18 
70 171 86 1,817 9,211 13,16 29,14 41,63 7,647 10,92 41,5 1,8 6,1 1,71 48,71 15,6 4,6 2,53 115 64 60 5,5 1300 5,02 2,3 30,41 15,2 50,29 4,97 3,74 19,3 15 
65 169 84 1,746 9,309 14,32 29,81 45,86 7,144 10,99 42,04 2,2 5,5 1,69 48,71 15,6 4,6 2,63 125 76 65 5,6 1300 5,01 2,1 31,95 14,79 49,7 5,15 3,85 20,71 20 
68 174 86 1,818 9,584 14,09 29,7 43,68 7,59 11,16 42,65 2,6 6,6 1,71 47,89 15,2 4,3 2,37 117 65 62 5 1270 4,97 2 30,46 14,37 49,43 4,94 3,79 18,97 20 
70 174 87 1,84 9,373 13,39 32,03 45,75 7,786 11,12 42,23 2,3 6,1 1,71 49,26 15,8 4,5 2,45 115 64 60 5,5 1320 5,04 2,15 30,46 15,52 50 4,94 3,68 18,39 17 
68 171 85 1,795 8,939 13,14 30,99 45,57 7,563 11,12 41,91 2,1 6,1 1,71 48,98 15,7 4,6 2,56 117 67 60 6,2 1310 5,03 2,2 32,16 15,79 49,71 4,97 3,74 18,71 18 
70 171 87 1,817 9,143 13,06 29,21 41,73 7,544 10,78 41,5 1,8 6,2 1,69 49,26 15,8 4,5 2,48 115 64 61 5,5 1320 5,02 2,1 30,41 15,2 50,88 4,91 3,74 19,3 14 
65 169 84 1,746 9,036 13,9 28,37 43,65 7,259 11,17 42,04 2,2 6,2 1,71 48,98 15,7 4,6 2,63 115 65 62 5 1310 5,01 2,15 31,95 14,2 49,7 5,03 3,85 20,71 20 
74 178 86 1,916 10,1 13,64 33,33 45,04 8,018 10,83 42,48 2,5 6,5 1,71 49,26 15,8 4,5 2,35 118 65 61 5,4 1320 5,03 2,2 30,9 14,04 48,31 4,89 3,76 18,54 18 
65 170 85 1,754 9,089 13,98 29,49 45,37 7,265 11,18 42,29 2,4 6 1,72 48,44 15,5 4,5 2,57 116 64 62 5,2 1290 5,02 2,05 31,18 14,71 50 5,06 3,76 18,82 20 
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:المهاجمينسنة  71نتائج العبي -3  
حميط  الطول الوزن

 الصدر
ةساحة 

 اجلسم
ك العضمية 

 ةطلقة
ك العضمية 

 نسبية
ك عظلية 

 ةطلقة
ك عظلية  

 نسبية
ك الشحمية 

 ةطلقة
ك الشحمية 

 نسبية
ةؤشر 
 بوندرال

 املطلقة   vo2max  vma السمنة العضلية النحافة
CV 

 النسبية 
CV 

T A 
SYST 

T A 
DIAST 

pulse ruffier   القوة  السرعة  التحمل I 
cuisse 

I bras I 
thorax 

I 
genout 

I 
coude 

I 
bassin 

I 
pignet 

70 174 85 1,84 9,373 13,39 29,68 42,4 7,76 11,09 42,23 2,3 6,8 1,71 48,58 15,5 4,7 2,55 117 65 63 5,7 1295 4,94 2,1 31,03 14,37 48,85 4,94 3,68 18,97 19 
69 175 86 1,837 9,71 14,07 29,83 43,23 7,754 11,24 42,68 2,7 6,4 1,71 48,44 15,5 4,4 2,4 116 65 62 5,8 1290 4,95 2,1 29,71 14,86 49,14 4,97 3,71 20 20 
68 173 85 1,81 9,529 14,01 30,89 45,42 7,618 11,2 42,4 2,5 6,1 1,72 49,26 15,8 4,5 2,49 116 67 61 5,6 1320 4,96 2,15 30,64 15,03 49,13 4,97 3,76 19,65 20 
68 173 85 1,81 9,459 13,91 31,85 46,83 7,635 11,23 42,4 2,5 5,9 1,73 48,98 15,7 4,4 2,43 115 68 61 5,6 1310 4,96 2,2 31,21 15,61 49,13 4,97 3,76 19,08 20 
69 174 84 1,829 9,584 13,89 31,56 45,74 7,688 11,14 42,44 2,5 6,4 1,72 48,71 15,6 4,4 2,41 117 67 62 5,4 1300 4,97 2,15 31,03 14,94 48,28 4,89 3,74 18,97 21 
69 174 85 1,829 9,373 13,58 30,14 43,68 7,739 11,22 42,44 2,5 6,6 1,72 48,71 15,6 4,7 2,57 117 65 63 5,8 1300 4,94 2,1 31,03 14,94 48,85 5 3,68 18,97 20 
69 175 86 1,837 9,639 13,97 30,3 43,92 7,71 11,17 42,68 2,7 6,5 1,71 48,44 15,5 4,5 2,45 116 65 62 5,7 1290 4,97 2,1 30,29 14,86 49,14 4,91 3,71 19,43 20 
68 172 85 1,803 9,544 14,04 29,3 43,08 7,636 11,23 42,16 2,3 6,5 1,72 48,98 15,7 4,5 2,5 116 67 62 5,6 1310 4,96 2,2 30,81 14,53 49,42 4,94 3,78 19,19 19 
68 173 86 1,81 9,389 13,81 30,89 45,43 7,627 11,22 42,4 2,5 6,1 1,73 48,71 15,6 4,4 2,43 117 68 61 5,6 1300 4,96 2,2 31,21 15,61 49,71 4,97 3,7 19,08 19 
69 174 85 1,829 9,584 13,89 30,6 44,35 7,671 11,12 42,44 2,5 6,5 1,72 48,71 15,6 4,5 2,46 117 67 62 5,4 1300 4,98 2,15 30,46 14,37 48,85 4,89 3,74 19,54 20 
71 176 84 1,867 9,41 13,25 30,97 43,62 7,881 11,1 42,51 2,5 7,1 1,72 48,71 15,6 4,5 2,41 117 65 63 5,7 1300 4,97 2,1 30,68 14,2 47,73 4,83 3,64 18,75 21 
69 175 86 1,837 9,568 13,87 30,27 43,87 7,78 11,28 42,68 2,7 6,4 1,72 47,89 15,2 4,6 2,5 116 65 62 5,8 1270 4,98 2,2 30,29 14,86 49,14 4,97 3,71 18,29 20 
68 173 85 1,81 9,389 13,81 29,94 44,03 7,618 11,2 42,4 2,5 6,5 1,71 48,98 15,7 4,5 2,49 116 67 63 5,8 1310 4,97 2,15 30,64 15,03 49,13 4,97 3,7 19,65 20 
66 173 86 1,788 9,181 13,91 31,84 48,24 7,531 11,41 42,82 2,8 5,9 1,74 48,71 15,6 4,4 2,46 118 69 61 5,6 1300 4,96 2,2 31,21 16,18 49,71 4,91 3,64 19,08 21 
69 174 84 1,829 9,655 13,99 32,07 46,48 7,637 11,07 42,44 2,5 6,4 1,71 48,44 15,5 4,4 2,41 117 67 63 5,7 1290 4,96 2,1 31,61 14,94 48,28 4,94 3,74 18,97 21 
70 178 85 1,871 9,517 13,6 30,85 44,08 7,871 11,24 43,2 3 7 1,71 48,58 15,5 4,7 2,51 121 69 63 6 1295 4,94 2,1 30,34 14,04 47,75 4,83 3,71 19,66 23 
69 175 82 1,837 9,71 14,07 30,32 43,95 7,669 11,11 42,68 2,7 6,4 1,71 48,44 15,5 4,4 2,4 116 65 62 5,8 1290 4,95 2 30,29 15,43 46,86 4,97 3,71 17,71 24 
66 174 85 1,795 9,513 14,41 31,58 47,84 7,529 11,41 43,07 2,9 6,2 1,71 48,71 15,6 4,6 2,56 116 67 63 5,6 1300 4,96 2,15 30,46 14,94 48,85 4,94 3,74 18,39 23 
68 173 85 1,81 9,459 13,91 31,85 46,83 7,584 11,15 42,4 2,5 5,8 1,72 48,71 15,6 4,4 2,43 115 68 63 5,6 1300 5,02 2,2 31,21 15,61 49,13 5,03 3,76 19,08 20 
72 177 82 1,886 9,821 13,64 33,12 46 7,759 10,78 42,55 2,6 6,6 1,7 48,44 15,5 4,3 2,28 117 67 62 5,2 1290 5,03 2 31,07 14,12 46,33 4,8 3,73 19,77 23 
70 178 85 1,871 10,02 14,32 31,8 45,43 7,898 11,28 43,2 3 6,6 1,72 48,17 15,4 4,7 2,51 119 68 63 5,7 1280 4,97 2,1 30,34 14,04 47,75 4,83 3,76 19,66 23 
69 175 83 1,837 9,71 14,07 30,29 43,9 7,756 11,24 42,68 2,7 6,4 1,71 48,17 15,4 4,6 2,5 116 65 62 5,5 1280 4,95 2,2 30,29 15,43 47,43 4,97 3,71 17,71 23 
66 174 85 1,795 9,373 14,2 31,57 47,83 7,453 11,29 43,07 2,9 6,2 1,71 48,17 15,4 4,5 2,51 116 67 63 5,4 1280 4,97 2 30,46 14,94 48,85 4,94 3,74 18,39 23 
66 169 85 1,757 7,059 10,7 28,37 42,99 7,371 11,17 41,83 2 8 1,73 48,71 15,6 4,7 2,67 118 69 61 5,6 1300 4,96 2,15 30,77 14,79 50,3 3,2 3,85 19,53 18 
72 177 84 1,886 9,894 13,74 31,68 44 7,918 11 42,55 2,6 6,8 1,71 48,71 15,6 4,3 2,28 122 71 63 6 1300 4,94 2,2 31,07 13,56 47,46 4,86 3,67 19,77 21 
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:المدافعينسنة  71نتائج العبي -2  
حميط  الطول الوزن

 الصدر
ةساحة 
 اجلسم

ك العضمية 
 ةطلقة

ك العضمية 
 نسبية

ك عظلية 
 ةطلقة

ك عظلية  
 نسبية

الشحمية  ك
 ةطلقة

ك الشحمية 
 نسبية

ةؤشر 
 بوندرال

 املطلقة   vo2max  vma السمنة العضلية النحافة
CV  

 النسبية  
CV 

T A 
SYST 

T A 
DIAST 

pulse ruffier   القوة  السرعة  التحمل I 
cuisse 

I bras I 
thorax 

I 
genout 

I 
coude 

I 
bassin 

I 
pignet 

74 174 86 1,884 9,655 13,05 30,98 41,86 8,071 10,91 41,53 1,8 6,2 1,74 47,62 15,1 4,5 2,39 116 68 61 5,7 1260 5,02 2,1 31,61 15,52 49,43 5 3,68 18,97 14 
72 176 85 1,878 9,983 13,86 32,79 45,54 8,069 11,21 42,31 2,4 6,4 1,74 47,89 15,2 4,4 2,34 115 68 63 5,8 1270 5,04 2,1 31,25 14,77 48,3 5 3,69 18,18 19 
73 174 86 1,874 9,373 12,84 32,43 44,42 8,015 10,98 41,73 2 6 1,73 47,62 15,1 4,5 2,4 117 67 62 5,6 1260 5,03 2,15 31,03 16,09 49,43 4,94 3,62 18,39 15 
70 172 85 1,825 9,335 13,34 31,12 44,45 7,781 11,12 41,75 2 5,9 1,72 48,44 15,5 4,3 2,36 118 67 63 5,7 1290 4,98 2,2 30,81 15,7 49,42 4,88 3,9 19,77 17 
72 175 88 1,87 9,854 13,69 32,3 44,87 8,15 11,32 42,07 2,2 5,9 1,75 47,89 15,2 4,6 2,46 117 68 62 5,9 1270 5 2 30,29 15,43 50,29 4,91 3,77 20 15 
72 175 84 1,87 9,71 13,49 29,77 41,35 8,036 11,16 42,07 2,2 6,8 1,74 48,17 15,4 4,2 2,25 118 69 61 5,8 1280 4,99 2,1 30,29 15,43 48 5,03 3,54 18,86 19 
72 176 85 1,878 10,06 13,97 32,3 44,86 8,052 11,18 42,31 2,4 6,5 1,74 47,62 15,1 4,5 2,4 115 68 60 5,8 1260 5,01 2 31,25 14,2 48,3 5 3,69 18,18 19 
73 174 86 1,874 9,373 12,84 31,03 42,51 7,961 10,91 41,73 2 6,2 1,72 47,62 15,1 4,5 2,4 123 72 65 6,3 1260 5,02 2,2 31,03 16,09 49,43 4,94 3,62 18,39 15 
67 172 86 1,791 9,404 14,04 31,57 47,13 7,638 11,4 42,36 2,4 6,1 1,72 47,35 15 4,3 2,4 118 67 63 5,7 1250 4,98 2,2 31,98 15,12 50 4,94 3,84 19,77 19 
72 175 84 1,87 9,854 13,69 32,09 44,58 8,096 11,24 42,07 2,2 5,9 1,74 47,76 15,2 4,6 2,46 117 68 62 5,9 1265 5 2 30,29 15,43 48 4,91 3,77 18,29 19 
74 176 87 1,9 9,766 13,2 33,78 45,65 8,093 10,94 42 2,2 6 1,71 47,54 15,1 4,2 2,21 120 69 64 6,2 1257 5,04 2 31,25 15,34 49,43 5 3,69 18,75 15 
65 170 83 1,754 9,295 14,3 30,76 47,33 7,469 11,49 42,29 2,4 5,8 1,73 48,03 15,3 4,4 2,51 115 68 63 5,8 1275 5,04 2,2 31,18 15,29 48,82 5 3,82 18,24 22 
73 174 86 1,874 9,373 12,84 30,98 42,43 8,007 10,97 41,73 2 6,5 1,72 45,85 14,3 4,6 2,46 117 67 62 5,6 1195 5,03 2,15 31,03 15,52 49,43 4,94 3,62 18,39 15 
67 172 84 1,791 9,196 13,73 30,16 45,01 7,688 11,47 42,36 2,4 6,4 1,72 47,76 15,2 4,4 2,46 118 67 63 5,7 1265 5,01 2,2 30,81 14,53 48,84 4,88 3,78 19,77 21 
73 174 86 1,874 9,797 13,42 31,94 43,76 8,006 10,97 41,73 2 5,8 1,74 47,62 15,1 4,6 2,46 117 68 62 5,9 1260 4,99 2 30,46 15,52 49,43 4,94 3,79 20,11 15 
66 171 86 1,773 9,006 13,65 28,67 43,44 7,449 11,29 42,33 2,4 6,3 1,71 47,35 15 4,3 2,43 116 68 61 5,7 1250 5,02 2 30,41 15,79 50,29 4,97 3,68 18,71 19 
72 176 85 1,878 9,838 13,66 32,82 45,58 7,965 11,06 42,31 2,4 6,5 1,73 45,72 14,3 4,3 2,29 115 68 63 5,8 1190 5 2,3 31,25 14,77 48,3 4,89 3,69 18,75 19 
73 173 84 1,866 9,319 12,77 30,86 42,27 7,938 10,87 41,49 1,8 6,4 1,73 47,89 15,2 4,5 2,41 122 69 63 6,2 1270 5,03 2,15 31,21 15,03 48,55 4,97 3,64 18,5 16 
67 172 85 1,791 9,128 13,62 30,65 45,75 7,638 11,4 42,36 2,4 6 1,72 48,17 15,4 4,3 2,4 118 67 60 5,7 1280 4,98 2,2 30,81 15,7 49,42 4,88 3,78 19,77 20 
72 175 88 1,87 9,782 13,59 33,1 45,97 7,984 11,09 42,07 2,2 6,1 1,73 47,89 15,2 4,6 2,46 117 68 62 5,9 1270 5,02 2 31,43 15,43 50,29 4,86 3,77 20 15 
71 175 87 1,859 9,217 12,98 32,67 46,01 7,91 11,14 42,27 2,4 6,3 1,73 47,62 15,1 4,7 2,53 122 74 65 6,2 1260 5,02 2,1 30,86 16 49,71 4,86 3,54 18,29 17 
72 176 85 1,878 9,766 13,56 31,8 44,17 8,087 11,23 42,31 2,4 6,4 1,72 48,03 15,3 4,4 2,34 115 68 63 5,8 1275 4,98 2,2 31,25 14,77 48,3 4,94 3,69 18,18 19 
68 174 84 1,818 9,373 13,78 31,5 46,33 7,71 11,34 42,65 2,6 6,4 1,73 48,17 15,4 4,5 2,48 117 67 62 5,6 1280 5,03 2,15 31,03 14,94 48,28 4,94 3,62 18,39 22 
67 172 86 1,791 8,991 13,42 30,19 45,05 7,555 11,28 42,36 2,4 6,3 1,72 48,71 15,6 4,2 2,34 118 67 63 5,7 1300 4,98 2,3 31,98 15,7 50 4,83 3,78 19,19 19 
72 175 88 1,87 9,854 13,69 32,33 44,9 8,125 11,28 42,07 2,2 5,9 1,76 47,62 15,1 4,6 2,46 120 69 64 6 1260 5,04 2 30,29 15,43 50,29 4,91 3,77 20 15 
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:وسط الميدانسنة  71نتائج العبي -5  
 حميط الطول الوزن

 الصدر
ةساحة 

 اجلسم
ك العضمية 

 ةطلقة
ك العضمية 

 نسبية
ك عظلية 

 ةطلقة
ك عظلية  

 نسبية
ك الشحمية 

 ةطلقة
ك الشحمية 

 نسبية
ةؤشر 
 بوندرال

 املطلقة   vo2max  vma السمنة العضلية النحافة
CV 

 النسبية    
CV  

T A 
SYST 

T A 
DIAST 

pulse ruffier   القوة  السرعة  التحمل I 
cuisse 

I bras I 
thorax 

I 
genout 

I 
coude 

I 
bassin 

I 
pignet 

69 171 86 1,806 9,211 13,35 30,71 44,51 7,677 11,13 41,71 1,9 5,9 1,74 49,26 15,8 4,7 2,6 115 67 58 5,2 1320 5,03 2,1 32,16 15,5 50,29 5,03 3,8 19,01 16 
71 173 87 1,844 9,67 13,62 31,59 44,49 7,801 10,99 41,79 2 6,3 1,72 49,26 15,8 4,7 2,55 116 65 58 5,4 1320 5,02 2,2 32,37 14,45 50,29 4,97 3,76 19,36 15 
68 173 86 1,81 9,812 14,43 32,3 47,49 7,635 11,23 42,4 2,5 5,9 1,71 49,26 15,8 4,6 2,54 114 64 59 5,6 1320 5,02 2,2 32,37 15,61 49,71 5,09 3,7 19,65 19 
72 176 86 1,878 9,91 13,76 32,87 45,65 7,92 11 42,31 2,4 6,1 1,73 48,98 15,7 4,7 2,5 115 67 58 5,4 1310 4,97 2,15 30,68 15,63 48,86 5 3,75 18,75 18 
73 176 84 1,889 9,838 13,48 33,56 45,97 8,037 11,01 42,21 2,3 6 1,72 49,26 15,8 4,5 2,38 115 65 60 5,5 1320 4,98 2,15 30,68 15,34 47,73 4,94 3,75 18,75 19 
66 171 86 1,773 9,349 14,17 30 45,46 7,583 11,49 42,33 2,4 6,1 1,73 49,26 15,8 4,6 2,6 118 67 58 5,2 1320 4,97 2,1 32,16 15,79 50,29 5,03 3,8 19,3 19 
71 173 87 1,844 9,67 13,62 31,36 44,18 7,751 10,92 41,79 2 6,3 1,72 48,98 15,7 4,7 2,55 116 65 58 5,4 1310 5,02 2,2 31,21 14,45 50,29 5,09 3,64 19,08 15 
68 173 85 1,81 9,741 14,33 32,28 47,47 7,668 11,28 42,4 2,5 5,9 1,71 49,26 15,8 4,5 2,49 119 70 62 5,9 1320 5,02 2,1 32,37 15,61 49,13 5,09 3,7 19,65 20 
74 178 86 1,916 10,32 13,94 65,99 89,18 8,026 10,85 42,48 2,5 4,2 1,73 48,98 15,7 4,7 2,45 115 67 58 5,4 1310 4,97 2 30,34 46,07 48,31 4,89 3,76 18,54 18 
73 176 84 1,889 9,91 13,58 34,33 47,03 7,992 10,95 42,21 2,3 6 1,71 48,44 15,5 4,5 2,38 125 74 64 6,2 1290 5,04 2,1 31,82 15,34 47,73 4,89 3,75 18,18 19 
68 173 86 1,81 9,459 13,91 31,31 46,04 7,677 11,29 42,4 2,5 6,1 1,73 48,44 15,5 4,4 2,43 127 72 67 6,2 1290 5,07 2 31,79 15,61 49,71 4,97 3,76 18,5 19 
71 173 87 1,844 9,67 13,62 31,83 44,83 7,801 10,99 41,79 2 6,3 1,72 49,26 15,8 4,7 2,55 116 65 58 5,4 1320 5,02 2,2 32,37 14,45 50,29 4,97 3,76 19,36 15 
66 169 83 1,757 9,036 13,69 29,22 44,27 7,444 11,28 41,83 2 5,8 1,71 49,53 16 4,6 2,62 114 64 55 5,6 1330 4,97 2,2 31,36 15,98 49,11 5,03 3,79 20,12 20 
74 176 86 1,9 9,91 13,39 34,37 46,44 8,05 10,88 42 2,2 5,9 1,75 48,98 15,7 4,6 2,42 115 67 58 5,4 1310 4,97 2,1 31,82 15,91 48,86 5 3,75 19,89 16 
73 176 84 1,889 9,91 13,58 33,77 46,26 8,099 11,1 42,21 2,3 6,1 1,73 49,26 15,8 4,5 2,38 117 66 58 5,5 1320 5 2,15 30,68 15,34 47,73 4,94 3,69 18,75 19 
66 171 86 1,773 9,211 13,96 29,57 44,81 7,515 11,39 42,33 2,4 5,8 1,72 49,39 15,9 4,7 2,65 115 67 58 5,2 1325 4,99 2,1 30,41 15,79 50,29 5,03 3,8 18,71 19 
71 173 85 1,844 9,67 13,62 31,56 44,45 7,852 11,06 41,79 2 6,3 1,71 49,26 15,8 4,2 2,28 116 65 58 5,7 1320 5,02 2 32,37 14,45 49,13 4,97 3,76 19,36 17 
68 173 84 1,81 9,459 13,91 31,36 46,11 7,635 11,23 42,4 2,5 6,2 1,71 49,26 15,8 4,4 2,43 117 64 59 5,6 1320 5,01 2,2 32,37 15,61 48,55 4,91 3,7 19,65 21 
72 177 86 1,886 10,26 14,25 33,32 46,27 7,902 10,98 42,55 2,6 6 1,74 49,39 15,9 4,7 2,49 115 67 55 5,4 1325 4,97 2 30,51 15,82 48,59 4,97 3,79 19,21 19 
73 176 84 1,889 9,91 13,58 33,79 46,29 8,072 11,06 42,21 2,3 6 1,73 49,67 16 4,5 2,38 115 65 60 5,5 1335 4,98 2,15 30,68 15,34 47,73 4,94 3,75 18,75 19 
74 177 88 1,908 9,535 12,88 31,29 42,29 8,144 11,01 42,24 2,3 6,7 1,73 49,53 16 4,2 2,2 115 67 58 5,2 1330 5,03 2,1 30,51 14,97 49,72 4,86 3,67 18,08 15 
71 173 85 1,844 9,599 13,52 31,6 44,51 7,784 10,96 41,79 2 6,3 1,72 49,26 15,8 4,3 2,33 116 65 58 5,4 1320 5 2 32,37 14,45 49,13 4,97 3,76 19,65 17 
68 173 86 1,81 9,389 13,81 31,82 46,79 7,635 11,23 42,4 2,5 6 1,71 49,67 16 4,6 2,54 114 64 59 5,6 1335 4,97 2,2 32,37 15,61 49,71 4,91 3,7 19,65 19 
72 174 86 1,863 9,726 13,51 32,94 45,75 7,953 11,05 41,83 2 5,9 1,74 48,98 15,7 4,7 2,52 115 67 58 5,4 1310 4,97 2,1 31,61 14,94 49,43 5,06 3,74 18,97 16 
73 176 84 1,889 9,838 13,48 33,58 46 7,967 10,91 42,21 2,3 6 1,73 48,44 15,5 4,5 2,38 124 73 67 6 1290 5,06 2,15 30,68 15,34 47,73 4,94 3,75 18,75 19 
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:المهاجمينسنة  71نتائج العبي -6  
 

حميط  الطول الوزن
 الصدر

ةساحة 
 اجلسم

ك العضمية 
 ةطلقة

ك العضمية 
 نسبية

ك عظلية 
 ةطلقة

ك عظلية  
 نسبية

ك الشحمية 
 ةطلقة

ك الشحمية 
 نسبية

ةؤشر 
 بوندرال

 املطلقة  vo2max  vma السمنة العضلية النحافة
CV 

 النسبية
CV 

T A 
SYST 

T A 
DIAST 

pulse ruffier   القوة  السرعة  التحمل I 
cuisse 

I bras I 
thorax 

I 
genout 

I 
coude 

I 
bassin 

I 
pignet 

74 175 85 1,892 9,568 12,93 30,3 40,95 8,033 10,86 41,77 2 6,7 1,73 48,17 15,4 4,6 2,43 116 64 62 5,7 1280 4,94 2,2 30,86 14,29 48,57 4,97 3,66 19,43 16 
68 174 86 1,818 9,941 14,62 31,99 47,05 7,708 11,34 42,65 2,6 5,7 1,71 48,44 15,5 4,5 2,48 116 65 61 5,7 1290 4,96 2,1 31,03 15,52 49,43 5,06 3,85 19,83 20 
72 176 87 1,878 9,766 13,56 32,35 44,94 7,973 11,07 42,31 2,4 6,7 1,72 48,98 15,7 4,5 2,4 117 67 61 5,6 1310 4,96 2,15 31,25 14,2 49,43 4,89 3,69 19,32 17 
71 174 85 1,852 9,513 13,4 31,08 43,78 7,808 11 42,03 2,2 6,4 1,73 49,26 15,8 4,4 2,38 115 67 63 5,6 1320 4,96 2,2 31,03 14,94 48,85 4,94 3,74 18,97 18 
69 174 86 1,829 9,941 14,41 32,23 46,72 7,774 11,27 42,44 2,5 6 1,74 48,71 15,6 4,5 2,46 116 66 62 5,5 1300 4,97 2,1 31,61 15,52 49,43 5 3,79 20,11 19 
73 175 85 1,881 9,71 13,3 30,3 41,51 7,952 10,89 41,97 2,1 6,7 1,72 48,17 15,4 4,4 2,34 116 64 62 5,7 1280 4,96 2,2 30,86 14,29 48,57 4,97 3,66 19,43 17 
68 174 86 1,818 9,726 14,3 31,25 45,96 7,742 11,38 42,65 2,6 6,1 1,71 48,44 15,5 4,5 2,48 116 65 61 5,7 1290 4,96 2,1 31,03 15,8 49,43 5,06 3,74 18,39 20 
70 174 85 1,84 9,655 13,79 31,96 45,65 7,828 11,18 42,23 2,3 6,3 1,71 48,98 15,7 4,6 2,5 117 67 61 5,6 1310 4,96 2 31,61 14,37 48,85 5 3,74 19,54 19 
71 173 84 1,844 9,459 13,32 30,87 43,48 7,776 10,95 41,79 2 6,4 1,73 48,71 15,6 4,5 2,44 118 67 63 5,8 1300 4,99 2,2 31,79 14,45 48,55 4,97 3,76 19,08 18 
71 174 86 1,852 9,584 13,5 33,45 47,12 7,86 11,07 42,03 2,2 6,2 1,73 48,71 15,6 4,5 2,43 116 66 62 5,5 1300 4,97 2,1 32,18 15,52 49,43 4,89 3,68 19,54 17 
73 175 85 1,881 9,568 13,11 30,29 41,49 8,004 10,96 41,97 2,1 6,7 1,72 48,98 15,7 4,6 2,44 116 64 62 5,3 1310 4,94 2,2 30,86 14,29 48,57 4,97 3,66 19,43 17 
68 174 86 1,818 9,941 14,62 31,99 47,05 7,64 11,24 42,65 2,6 5,7 1,71 48,44 15,5 4,6 2,53 116 65 61 5,5 1290 5,01 2 31,03 15,52 49,43 5,06 3,85 19,83 20 
67 171 84 1,784 9,211 13,75 29,11 43,45 7,589 11,33 42,12 2,3 6,7 1,72 48,98 15,7 4,5 2,52 117 67 61 5,6 1310 4,96 2,1 30,99 14,04 49,12 4,97 3,74 18,71 20 
71 174 85 1,852 9,443 13,3 31,59 44,5 7,679 10,81 42,03 2,2 6,4 1,72 49,26 15,8 4,4 2,38 119 68 61 5,6 1320 5,03 2,2 31,03 14,94 48,85 5,06 3,62 18,97 18 
72 174 86 1,863 9,869 13,71 32,72 45,44 7,934 11,02 41,83 2 6 1,74 48,98 15,7 4,2 2,25 116 66 62 5,2 1310 4,97 2,1 31,61 15,52 49,43 5 3,74 19,54 16 
73 175 85 1,881 9,497 13,01 30,33 41,55 7,952 10,89 41,97 2,1 6,8 1,73 48,17 15,4 4,6 2,44 116 64 57 5,7 1280 4,94 2,2 30,86 14,29 48,57 4,91 3,66 19,43 17 
68 174 86 1,818 9,797 14,41 710,5 1045 7,725 11,36 42,65 2,6 6,1 1,72 48,44 15,5 4,5 2,48 119 69 61 6 1290 4,99 2,1 317,8 15,52 49,43 5 3,85 19,83 20 
73 177 87 1,897 10,26 14,05 33,07 45,31 7,947 10,89 42,45 2,5 6,3 1,71 48,98 15,7 4,3 2,27 117 67 61 5,6 1310 4,96 2,1 31,07 14,12 49,15 4,97 3,79 19,21 17 
71 174 85 1,852 9,513 13,4 31,1 43,8 7,791 10,97 42,03 2,2 6,4 1,73 49,26 15,8 4,4 2,38 115 67 61 5,6 1320 5 2,2 31,03 14,94 48,85 4,94 3,74 18,97 18 
65 168 83 1,739 9,254 14,24 27,84 42,82 7,162 11,02 41,79 2 6 1,71 48,44 15,5 4,3 2,47 120 71 63 5,9 1290 5,01 2,1 30,95 14,88 49,4 5,18 3,81 19,05 20 
69 175 85 1,837 9,568 13,87 30,77 44,6 7,797 11,3 42,68 2,7 6,7 1,73 48,17 15,4 4,6 2,5 116 64 62 5,7 1280 4,94 2,2 30,86 14,29 48,57 4,97 3,66 19,43 21 
68 174 86 1,818 9,655 14,2 31,52 46,35 7,674 11,29 42,65 2,6 6 1,71 48,44 15,5 4,7 2,59 116 65 61 5,7 1290 4,96 2,1 30,46 15,52 49,43 4,94 3,74 19,54 20 
73 178 87 1,905 10,32 14,13 35,67 48,86 8,203 11,24 42,69 2,7 5,9 1,74 48,98 15,7 4,5 2,36 117 67 61 5,6 1310 4,95 2,1 31,46 15,73 48,88 4,94 3,76 19,66 18 
73 174 83 1,874 9,513 13,03 31,55 43,23 7,901 10,82 41,73 2 6,2 1,72 48,71 15,6 4,4 2,35 119 71 63 5,6 1300 5,02 2,2 31,03 15,52 47,7 4,94 3,74 18,97 18 
71 174 84 1,852 9,726 13,7 32,31 45,51 7,784 10,96 42,03 2,2 6 1,73 49,26 15,8 4,2 2,27 116 66 62 5,5 1320 4,94 2 31,61 15,52 48,28 5 3,79 20,11 19 
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:المدافعينسنة  71نتائج العبي -1  
حميط  الطول الوزن

 الصدر
ةساحة 

 اجلسم
ك العضمية 

 ةطلقة
ك العضمية 

 نسبية
ك عظلية 

 ةطلقة
عظلية  ك 

 نسبية
ك الشحمية 

 ةطلقة
ك الشحمية 

 نسبية
ةؤشر 
 بوندرال

 املطلقة  vo2max  vma السمنة العضلية النحافة
CV   

 النسبية
CV   

T A 
SYST 

T A 
DIAST 

pulse ruffier   القوة  السرعة  التحمل I 
cuisse 

I bras I 
thorax 

I 
genout 

I 
coude 

I 
bassin 

I 
pignet 

74 176 86 1,9 9,623 13 30,45 41,15 7,988 10,79 42 2,2 6,7 1,72 48,17 15,4 4,4 2,32 116 66 61 5,7 1280 5,03 2,2 30,11 15,34 48,86 4,94 3,58 18,75 16 
74 177 86 1,908 9,966 13,47 31,51 42,58 8,172 11,04 42,24 2,3 6,7 1,74 47,89 15,2 4,5 2,36 117 68 62 6 1270 5,02 2,2 31,07 14,69 48,59 4,97 3,62 19,21 17 
75 178 88 1,927 9,66 12,88 33,17 44,23 8,242 10,99 42,28 2,4 6,4 1,73 47,62 15,1 4,5 2,34 117 67 62 5,6 1260 5,04 2,1 30,34 15,73 49,44 4,89 3,6 18,54 15 
73 178 87 1,905 9,804 13,43 34,93 47,85 8,139 11,15 42,69 2,7 6,1 1,73 48,71 15,6 4,5 2,36 118 67 63 5,6 1300 4,98 2,2 30,9 16,01 48,88 4,78 3,71 19,1 18 
69 171 85 1,806 9,77 14,16 30,41 44,08 7,854 11,38 41,71 1,9 5,7 1,75 48,44 15,5 4,7 2,6 117 68 62 5,8 1290 4,99 2,1 30,99 15,2 49,71 5,03 3,92 20,47 17 
71 173 87 1,844 9,67 13,62 31,79 44,77 7,879 11,1 41,79 2 5,9 1,73 48,44 15,5 4,6 2,49 116 66 61 5,7 1290 5,03 2,3 31,21 16,18 50,29 5,09 3,64 19,65 15 
74 177 86 1,908 9,749 13,17 31,54 42,62 8,101 10,95 42,24 2,3 6,9 1,74 47,62 15,1 4,5 2,36 117 68 62 6 1260 5,02 2,3 31,07 14,69 48,59 4,86 3,62 19,21 17 
74 178 88 1,916 9,877 13,35 33,66 45,49 8,223 11,11 42,48 2,5 6,3 1,74 47,76 15,2 4,3 2,24 120 69 64 6 1265 5,02 2,1 30,9 15,73 49,44 4,89 3,65 18,54 16 
73 178 86 1,905 9,804 13,43 33,15 45,41 8,192 11,22 42,69 2,7 6,4 1,73 47,89 15,2 4,5 2,36 120 71 63 6 1270 5,04 2,2 30,9 15,17 48,31 4,78 3,71 19,1 19 
70 171 85 1,817 9,699 13,86 30,86 44,09 7,902 11,29 41,5 1,8 5,6 1,74 47,76 15,2 4,7 2,59 117 68 62 5,8 1265 4,99 2,1 30,99 15,2 49,71 4,97 3,92 19,3 16 
66 171 85 1,773 9,143 13,85 27,42 41,54 7,285 11,04 42,33 2,4 6,6 1,7 48,03 15,3 4,7 2,65 123 71 71 6,3 1275 5,07 2,2 30,99 14,04 49,71 5,09 3,68 18,13 20 
74 177 86 1,908 9,821 13,27 31,54 42,62 8,119 10,97 42,24 2,3 6,7 1,73 48,03 15,3 4,5 2,36 117 68 62 6 1275 5,02 2,2 31,07 14,69 48,59 4,97 3,62 18,08 17 
69 178 88 1,86 9,66 14 34,68 50,26 7,948 11,52 43,41 3,2 6,2 1,74 47,49 15,1 4,5 2,42 128 74 68 5,6 1255 5,04 2,1 31,46 15,73 49,44 4,89 3,6 19,1 21 
73 178 87 1,905 9,732 13,33 34,18 46,82 8,139 11,15 42,69 2,7 6,4 1,73 45,72 14,3 4,5 2,36 118 67 63 5,6 1190 4,98 2,3 30,9 15,17 48,88 4,78 3,65 19,1 18 
75 178 87 1,927 10,17 13,56 35,65 47,54 8,332 11,11 42,28 2,4 6,2 1,73 47,62 15,1 4,7 2,44 117 68 62 5,8 1260 5 2,1 32,02 15,73 48,88 4,89 3,71 19,1 16 
75 180 88 1,942 10,51 14,01 36 48 8,518 11,36 42,76 2,7 6,2 1,75 45,72 14,3 5,1 2,63 116 66 61 5,7 1190 5,03 2,3 31,11 15,56 48,89 4,94 3,67 19,44 17 
74 177 85 1,908 9,677 13,08 31,56 42,65 8,074 10,91 42,24 2,3 6,9 1,73 47,35 15 4,5 2,36 132 76 72 6,7 1250 5,04 2,2 31,07 14,69 48,02 4,86 3,62 19,21 18 
74 178 88 1,916 9,66 13,05 33,65 45,47 8,241 11,14 42,48 2,5 6,4 1,74 48,44 15,5 4,3 2,24 120 69 64 5,9 1290 5,02 2,1 30,9 15,73 49,44 4,83 3,65 18,54 16 
69 175 86 1,837 9,639 13,97 31,18 45,2 7,883 11,42 42,68 2,7 6,3 1,73 48,71 15,6 4,5 2,45 120 71 65 6 1300 5,06 2,2 31,43 14,29 49,14 4,86 3,77 18,86 20 
70 171 85 1,817 9,558 13,65 30,86 44,09 7,902 11,29 41,5 1,8 5,6 1,74 47,89 15,2 4,6 2,53 117 68 62 5,8 1270 4,99 2,2 30,99 15,2 49,71 4,97 3,86 19,3 16 
69 174 87 1,829 9,513 13,79 31,48 45,62 7,782 11,28 42,44 2,5 6,4 1,72 47,62 15,1 4,4 2,41 121 70 64 5,7 1260 5 2,15 31,03 15,52 50 4,94 3,62 18,39 18 
72 177 86 1,886 9,966 13,84 31,56 43,83 8,005 11,12 42,55 2,6 6,6 1,73 47,49 15,1 4,5 2,39 124 73 69 6,2 1255 5,02 2,2 31,07 14,69 48,59 4,86 3,79 18,64 19 
65 168 84 1,739 9,254 14,24 30,81 47,4 7,511 11,56 41,79 2 5,4 1,74 47,89 15,2 5,2 2,99 120 69 65 5,6 1270 5,02 2,3 32,74 15,48 50 5,18 3,87 19,64 19 
73 178 86 1,905 9,804 13,43 33,2 45,48 8,156 11,17 42,69 2,7 6,4 1,73 48,44 15,5 4,5 2,36 117 71 65 6 1290 5,06 2,2 30,9 15,17 48,31 4,78 3,71 19,1 19 
75 178 85 1,927 10,02 13,36 32,17 42,9 8,306 11,07 42,28 2,4 6,5 1,74 47,35 15 4,6 2,39 117 68 62 5,8 1250 4,99 2,2 29,78 14,61 47,75 4,78 3,76 18,54 18 
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:وسط الميدانسنة  71نتائج العبي -1  
حميط  الطول الوزن

 الصدر
ةساحة 
 اجلسم

ك العضمية 
 ةطلقة

ك العضمية 
 نسبية

ك عظلية 
 ةطلقة

ك عظلية  
 نسبية

ك الشحمية 
 ةطلقة

ك الشحمية 
 نسبية

ةؤشر 
 بوندرال

 املطلقة  vo2max  vma السمنة العضلية النحافة
CV 

 النسبية
CV  

T A 
SYST 

T A 
DIAST 

pulse ruffier   القوة  السرعة  التحمل I 
cuisse 

I bras I 
thorax 

I 
genout 

I 
coude 

I 
bassin 

I 
pignet 

72 175 86 1,87 9,568 13,29 32,15 44,65 7,897 10,97 42,07 2,2 6,3 1,74 16,84 1,56 4,7 2,51 116 67 58 5,2 130 5,01 2,15 31,43 15,43 49,14 4,97 3,66 18,86 17 
73 175 85 1,881 9,782 13,4 33,6 46,03 8,039 11,01 41,97 2,1 6 1,73 49,26 15,8 4,7 2,5 116 65 60 5,3 1320 4,97 2,2 32 15,43 48,57 4,97 3,66 19,43 17 
74 174 86 1,884 9,869 13,34 33,44 45,19 7,982 10,79 41,53 1,8 5,7 1,73 49,53 16 4,6 2,44 117 68 59 5,6 1330 5,02 2,1 32,18 15,52 49,43 5,06 3,74 19,54 14 
71 175 86 1,859 9,639 13,58 34,62 48,75 7,92 11,15 42,27 2,4 5,8 1,73 49,53 16 4,7 2,53 115 67 58 5,2 1330 4,99 2,2 31,43 16 49,14 4,97 3,66 20 18 
73 172 83 1,858 9,756 13,36 32,8 44,93 7,904 10,83 41,25 1,6 5,4 1,72 49,26 15,8 4,6 2,48 114 64 60 5,5 1320 4,98 2,15 31,4 15,7 48,26 5,06 3,9 19,19 16 
72 175 88 1,87 9,782 13,59 32,15 44,65 7,984 11,09 42,07 2,2 6,3 1,74 49,39 15,9 4,5 2,41 116 67 58 5,2 1325 5,01 2 31,43 15,43 50,29 4,97 3,71 18,86 15 
73 175 85 1,881 9,71 13,3 34,09 46,71 8,021 10,99 41,97 2,1 6 1,72 49,26 15,8 4,7 2,5 116 65 60 5,3 1320 5 2,2 32,57 15,43 48,57 4,97 3,66 18,29 17 
75 174 86 1,895 10,01 13,35 32,94 43,92 8,063 10,75 41,53 1,8 5,8 1,73 49,53 16 4,6 2,43 117 68 59 5,6 1330 5,02 2 32,18 14,94 49,43 5,06 3,85 20,11 13 
71 175 86 1,859 9,71 13,68 35,13 49,48 7,901 11,13 42,27 2,4 5,9 1,72 49,12 15,8 4,3 2,31 115 67 58 5,2 1315 4,99 2,2 32,57 16 49,14 5,03 3,66 19,43 18 
66 170 83 1,765 8,954 13,57 29,06 44,02 7,294 11,05 42,08 2,2 6,2 1,7 48,98 15,7 4,4 2,49 121 69 63 6,2 1310 4,98 2,2 31,18 14,71 48,82 5 3,76 18,82 21 
72 175 86 1,87 9,568 13,29 33,12 46 7,932 11,02 42,07 2,2 6,3 1,74 49,26 15,8 4,7 2,51 116 67 58 5,2 1320 5,01 2,15 31,43 15,43 49,14 4,91 3,71 18,86 17 
73 175 85 1,881 9,71 13,3 33,62 46,05 8,021 10,99 41,97 2,1 5,9 1,73 49,26 15,8 4,7 2,5 116 65 60 5,3 1320 4,97 2,2 32 15,43 48,57 4,97 3,71 19,43 17 
75 177 87 1,919 9,966 13,29 35,53 47,37 8,163 10,88 42,04 2,2 5,9 1,73 48,98 15,7 5,1 2,66 117 68 59 5,6 1310 5,02 2,1 32,2 15,82 49,15 4,97 3,67 19,77 15 
71 175 86 1,859 9,568 13,48 34,1 48,03 7,902 11,13 42,27 2,4 6,5 1,72 49,26 15,8 4,7 2,53 127 73 69 6,2 1320 4,99 2,3 32,57 14,86 49,14 4,97 3,6 19,43 18 
73 172 86 1,858 9,685 13,27 32,1 43,97 7,885 10,8 41,25 1,6 5,4 1,71 49,26 15,8 5,2 2,8 114 64 60 5,5 1320 4,98 2,2 31,4 15,7 50 5,06 3,9 19,19 13 
72 175 88 1,87 9,71 13,49 32,15 44,65 7,984 11,09 42,07 2,2 6,3 1,72 49,26 15,8 4,5 2,41 116 67 58 5,2 1320 5,01 2,3 31,43 15,43 50,29 4,91 3,71 18,86 15 
73 175 86 1,881 9,782 13,4 31,64 43,35 8,041 11,01 41,97 2,1 6,5 1,73 49,26 15,8 4,7 2,5 116 65 60 5,3 1320 5 2,2 31,43 15,43 49,14 4,97 3,66 18,86 16 
68 172 84 1,803 9,756 14,35 32,48 47,77 7,787 11,45 42,16 2,3 5,6 1,73 49,53 16 5,2 2,88 117 68 59 5,6 1330 5,02 2 32,56 15,12 48,84 5,12 3,84 19,77 20 
71 175 86 1,859 9,782 13,78 34,62 48,77 7,893 11,12 42,27 2,4 5,8 1,72 48,71 15,6 4,3 2,31 121 69 63 5,8 1300 4,99 2,1 32 16 49,14 5,03 3,71 19,43 18 
66 170 83 1,765 9,158 13,88 28,61 43,34 7,261 11 42,08 2,2 6,2 1,7 48,71 15,6 5,2 2,95 121 69 63 5,9 1300 5,02 2,2 31,18 14,71 48,82 5 3,76 18,82 21 
72 175 88 1,87 9,926 13,79 32,15 44,65 7,984 11,09 42,07 2,2 6,3 1,73 49,26 15,8 4,5 2,41 119 67 58 5,2 1320 5,03 2,15 31,43 15,43 50,29 4,97 3,71 18,86 15 
77 181 88 1,972 10,64 13,82 37,28 48,41 8,593 11,16 42,59 2,6 6,2 1,74 49,53 16 4,7 2,38 116 65 60 5,3 1330 5 2,2 32,04 14,92 48,62 4,86 3,76 19,34 16 
75 177 86 1,919 9,894 13,19 33,5 44,67 8,163 10,88 42,04 2,2 6,4 1,73 49,53 16 5,1 2,66 117 68 59 5,6 1330 4,95 2 31,64 14,69 48,59 4,8 3,73 19,77 16 
66 168 86 1,75 9,322 14,12 30 45,46 7,403 11,22 41,58 1,9 5,7 1,72 49,26 15,8 4,7 2,69 118 69 61 5,8 1320 4,99 2,1 33,93 15,48 51,19 5,24 3,81 19,05 16 
76 178 88 1,938 9,732 12,81 34,26 45,08 25,13 33,07 42,08 2,2 6,7 1,72 48,44 15,5 4,9 2,53 121 71 63 5,4 1290 5,02 2,3 32,58 15,73 49,44 4,78 3,6 17,98 14 
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:المهاجمينسنة  71نتائج العبي -1  
حميط  الطول الوزن

 الصدر
ةساحة 
 اجلسم

ك العضمية 
 ةطلقة

ك العضمية 
 نسبية

ك عظلية 
 ةطلقة

ك عظلية  
 نسبية

ك الشحمية 
 ةطلقة

ك الشحمية 
 نسبية

ةؤشر 
 بوندرال

 املطلقة  vo2max  vma السمنة العضلية النحافة
CV 

 النسبية
CV 

T A 
SYST 

T A 
DIAST 

pulse ruffier   القوة  السرعة  التحمل I 
cuisse 

I bras I 
thorax 

I 
genout 

I 
coude 

I 
bassin 

I 
pignet 

71 175 85 1,859 9,639 13,58 30,77 43,34 7,875 11,09 42,27 2,4 6,6 1,72 48,17 15,4 4,5 2,42 116 64 62 5,5 1280 4,95 2,2 30,86 14,86 48,57 5,03 3,66 19,43 19 
74 174 86 1,884 10,01 13,53 31,51 42,58 7,999 10,81 41,53 1,8 5,9 1,72 48,71 15,6 4,5 2,39 116 65 62 5,7 1300 4,97 2,1 31,03 14,37 49,43 5,06 3,85 18,97 14 
72 176 87 1,878 9,838 13,66 32,83 45,6 7,982 11,09 42,31 2,4 6,5 1,73 48,98 15,7 4,6 2,45 115 65 60 5,6 1310 4,96 2,2 31,25 14,77 49,43 4,89 3,69 19,32 17 
74 176 85 1,9 9,91 13,39 32,37 43,74 8,013 10,83 42 2,2 6,3 1,72 48,98 15,7 4,5 2,37 117 67 63 5,5 1310 4,96 2,2 30,68 15,34 48,3 4,94 3,75 19,32 17 
73 177 87 1,897 10,11 13,85 35,51 48,64 8,07 11,06 42,45 2,5 5,9 1,73 49,26 15,8 4,5 2,37 116 66 60 5,4 1320 4,98 2,15 32,2 15,82 49,15 4,92 3,73 19,21 17 
71 175 84 1,859 9,639 13,58 31,24 44,01 7,875 11,09 42,27 2,4 6,4 1,72 48,17 15,4 4,5 2,42 116 64 62 5,5 1280 4,95 2,2 30,86 15,43 48 5,03 3,66 19,43 20 
74 174 86 1,884 9,941 13,43 31,48 42,54 8,069 10,9 41,53 1,8 6 1,72 48,71 15,6 4,5 2,39 116 65 62 5,7 1300 4,97 2,1 31,03 14,37 49,43 5 3,85 19,66 14 
72 176 87 1,878 9,766 13,56 32,33 44,9 8 11,11 42,31 2,4 6,6 1,73 48,98 15,7 4,6 2,45 115 65 60 5,2 1310 4,96 2,2 31,25 14,77 49,43 4,89 3,64 19,32 17 
73 174 85 1,874 9,584 13,13 31,99 43,82 7,938 10,87 41,73 2 6 1,73 48,98 15,7 4,5 2,4 117 67 63 5,5 1310 4,96 2,15 31,03 15,52 48,85 5 3,79 19,54 16 
69 176 85 1,844 9,694 14,05 32,79 47,53 7,951 11,52 42,93 2,8 6,5 1,73 48,71 15,6 4,4 2,39 123 72 63 5,7 1300 5,02 2 31,25 14,77 48,3 4,89 3,69 19,49 22 
71 175 86 1,859 9,639 13,58 31,24 44,01 7,841 11,04 42,27 2,4 6,5 1,71 47,62 15,1 4,5 2,42 131 76 71 6,6 1260 5,05 2,1 30,86 14,86 49,14 4,91 3,71 19,43 18 
74 174 86 1,884 9,869 13,34 31,51 42,58 7,964 10,76 41,53 1,8 6,1 1,72 48,71 15,6 4,7 2,49 116 65 62 5,7 1300 4,96 2,1 31,03 14,37 49,43 5,06 3,74 19,83 14 
72 176 87 1,878 9,838 13,66 33,32 46,28 7,982 11,09 42,31 2,4 6,5 1,73 48,98 15,7 4,6 2,45 118 65 60 5,6 1310 4,96 2,2 31,82 14,77 49,43 4,89 3,69 19,32 17 
76 180 87 1,953 10,51 13,83 36,55 48,09 8,475 11,15 42,55 2,6 6,3 1,75 48,98 15,7 4,5 2,3 117 67 63 5,5 1310 4,96 2,2 31,67 15 48,33 4,89 3,78 19,44 17 
73 177 86 1,897 9,894 13,55 35,32 48,38 8 10,96 42,45 2,5 6,3 1,72 49,26 15,8 4,6 2,42 119 70 60 5,9 1320 5,02 2 32,2 14,97 48,59 4,92 3,67 19,21 18 
71 175 84 1,859 9,639 13,58 31,71 44,66 7,893 11,12 42,27 2,4 6,5 1,72 48,17 15,4 4,5 2,42 116 64 62 5,5 1280 4,97 2,2 31,43 15,43 48 4,91 3,71 19,43 20 
66 172 86 1,78 9,827 14,89 30,65 46,44 7,606 11,52 42,57 2,6 5,9 1,71 48,71 15,6 4,5 2,53 116 65 62 5,7 1300 4,97 2,2 31,4 14,53 50 5,06 3,9 20,06 20 
72 176 87 1,878 9,694 13,46 32,38 44,97 7,947 11,04 42,31 2,4 6,5 1,72 48,98 15,7 4,6 2,45 115 65 60 5,2 1310 4,96 2,2 31,25 14,77 49,43 4,94 3,64 19,32 17 
73 174 85 1,874 9,655 13,23 30,58 41,89 7,919 10,85 41,73 2 6,5 1,72 48,98 15,7 4,2 2,24 117 67 63 5,5 1310 4,96 2,15 31,03 14,37 48,85 4,94 3,79 19,54 16 
69 176 83 1,844 9,694 14,05 31,79 46,07 7,908 11,46 42,93 2,8 6,5 1,72 48,44 15,5 5,1 2,77 125 72 72 6,3 1290 5,04 2 30,11 15,34 47,16 4,89 3,64 19,03 24 
71 175 84 1,859 9,568 13,48 32,2 45,35 7,858 11,07 42,27 2,4 6,2 1,71 48,44 15,5 4,5 2,42 116 64 62 5,5 1290 4,97 2,2 30,86 15,43 48 4,97 3,66 19,43 20 
74 174 86 1,884 9,941 13,43 31,46 42,52 8,069 10,9 41,53 1,8 6 1,72 48,71 15,6 4,5 2,39 116 65 62 5,7 1300 4,97 2,2 31,03 14,37 49,43 5 3,85 19,83 14 
72 176 87 1,878 10,06 13,97 32,35 44,92 8 11,11 42,31 2,4 6,3 1,74 48,98 15,7 4,6 2,45 116 65 60 5 1310 4,65 2,2 31,25 14,77 49,43 4,89 3,81 18,75 17 
72 173 83 1,855 9,529 13,23 31,77 44,13 7,841 10,89 41,59 1,9 5,9 1,73 48,98 15,7 5,2 2,8 117 67 60 5,5 1310 4,96 2 31,21 15,61 47,98 5,03 3,82 19,65 18 
74 176 85 1,9 9,694 13,1 33,38 45,1 7,978 10,78 42,31 2,4 6,5 1,72 48,44 15,5 4,9 2,58 122 69 68 6 1290 4,99 2 31,25 14,77 48,3 4,83 3,69 19,49 17 
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  pd tl pth pbr pcss pml pavb dbs dcd dpt dgn dmr pcba pcbr pcssc pcth pcvt pccss pcml pcavb pcsil sc moa mor mma mmr mada madr indpon ecto meso endo v0max vma cva cvr tas tad fc ruff end vit for indcss indbr indth indgn Indcd indbs 
pd                                                                                                   

tl 0,782                                                                                                 

pth 0,533 0,587                                                                                               

pbr 0,345 0,323 0,56                                                                                             

pcss 0,466 0,515 0,45 0,34                                                                                           

pml 0,291 0,324 0,31 0,16 0,3                                                                                         

pavb 0,283 0,332 0,34 0,32 0,23 0,45                                                                                       

dbs 0,278 0,315 0,48 0,27 0,15 0,35 0,39                                                                                     

dcd 0,158 0,167 0,21 0,02 0,13 0,54 0,36 0,45                                                                                   

dpt 0,429 0,279 0,09 -0,04 0,21 0,16 0,29 0,16 0,28                                                                                 

dgn 0,417 0,355 0,27 0,08 0,28 0,1 0,18 0,03 -0,1 0,43                                                                               

dmr 0,343 0,259 0,26 0,26 0,23 0,4 0,31 0,3 0,494 0,35 0,29                                                                             

pcba 0,105 0,2 0,25 0,29 0,16 0,44 0,4 0,43 0,492 0,15 0,01 0,38                                                                           

pcbr 0,438 0,37 0,41 0,26 0,33 0,39 0,46 0,33 0,249 0,3 0,43 0,5 0,21                                                                         

pcssc 0,26 0,298 0,29 0,29 0,25 0,58 0,37 0,41 0,382 0,31 0,15 0,61 0,47 0,41                                                                       

pcth 0,357 0,181 0,28 0,21 0,15 0,46 0,32 0,28 0,303 0,22 0,36 0,49 0,28 0,48 0,385                                                                     

pcvt 0,25 0,195 0,33 0,41 0,2 0,34 0,4 0,37 0,297 0,19 0,13 0,21 0,43 0,4 0,338 0,47                                                                   

pccss 0,178 0,145 0,38 0,35 0,16 0,35 0,32 0,33 0,442 0,17 0,15 0,38 0,36 0,4 0,413 0,412 0,52                                                                 

pcml 0,328 0,251 0,32 0,12 0,33 0,5 0,42 0,35 0,425 0,44 0,34 0,41 0,48 0,51 0,434 0,427 0,4 0,375                                                               

pcavb 0,078 0,029 0,21 0,3 0,08 0,26 0,35 0,27 0,293 -0 -0,16 0,28 0,34 0,32 0,344 0,089 0,18 0,197 0,26                                                             

pcsil 0,277 0,201 0,29 0,25 0,17 0,38 0,26 0,37 0,27 0,17 0,26 0,53 0,45 0,56 0,457 0,416 0,4 0,341 0,47 0,286                                                           

sc 0,967 0,915 0,59 0,36 0,51 0,32 0,32 0,31 0,171 0,39 0,42 0,33 0,15 0,44 0,291 0,306 0,24 0,174 0,32 0,063 0,26                                                         

moa 0,703 0,725 0,49 0,22 0,46 0,48 0,46 0,4 0,557 0,68 0,58 0,69 0,38 0,56 0,526 0,451 0,31 0,385 0,56 0,124 0,42 0,75                                                       

mor -0,56 -0,24 -0,17 -0,21 -0,1 0,15 0,14 0,08 0,43 0,19 0,1 0,34 0,29 0,05 0,248 0,033 0,02 0,204 0,2 0,032 0,11 -0,5 0,19                                                     



1 
 

mma 0,627 0,726 0,66 0,64 0,72 0,64 0,68 0,43 0,344 0,25 0,29 0,42 0,42 0,51 0,514 0,378 0,45 0,378 0,45 0,286 0,35 0,7 0,68 -0,1                                                   

mmr -0,13 0,198 0,34 0,49 0,49 0,55 0,6 0,29 0,29 -0,1 -0,01 0,22 0,44 0,26 0,414 0,153 0,34 0,315 0,28 0,294 0,2 0 0,21 0,42 0,694                                                 

mada 0,913 0,841 0,64 0,45 0,52 0,49 0,46 0,43 0,333 0,44 0,43 0,48 0,33 0,6 0,496 0,502 0,47 0,417 0,52 0,237 0,44 0,94 0,83 -0,3 0,795 0,17                                               

madr -0,6 -0,22 -0,01 0,05 -0,1 0,26 0,24 0,19 0,277 -0,2 -0,15 0,13 0,41 0,15 0,353 0,134 0,34 0,396 0,25 0,282 0,2 -0,5 -0,1 0,75 0,066 0,64 -0,22                                             

indpon -0,13 0,518 0,21 0,05 0,19 0,11 0,13 0,12 0,042 -0,2 -0,02 -0,1 0,17 -0,02 0,095 -0,22 -0,04 -0,01 -0,05 -0,06 -0,1 0,13 0,17 0,37 0,292 0,48 0,081 0,458                                           

ecto -0,13 0,518 0,21 0,05 0,19 0,11 0,13 0,12 0,042 -0,2 -0,02 -0,1 0,17 -0,02 0,095 -0,22 -0,04 -0,01 -0,05 -0,06 -0,1 0,13 0,17 0,37 0,292 0,48 0,081 0,458 1                                         

meso 0,258 0,468 -0,05 -0,38 0,05 -0,46 -0,2 -0,2 -0,42 0,03 0,07 -0,3 -0,35 -0,15 -0,32 -0,34 -0,34 -0,41 -0,27 -0,34 -0,3 0,36 0,02 -0,3 -0,17 -0,45 0,103 -0,42 0,393 0,393                                       

endo 0,399 0,358 0,41 0,33 0,31 0,56 0,45 0,46 0,376 0,33 0,34 0,68 0,47 0,8 0,785 0,526 0,47 0,478 0,59 0,394 0,83 0,41 0,62 0,17 0,569 0,37 0,632 0,294 0,003 0,003 -0,31                                     

v02mx -0,24 -0,22 -0,1 -0,06 -0,2 -0,12 -0,3 -0 0,043 -0,2 -0,17 -0 -0,08 -0,13 0,14 -0,07 -0,08 0,053 -0,13 -0,05 -0 -0,2 -0,2 0,11 -0,26 -0,1 -0,22 0,161 -0,01 -0,01 -0,097 -0                                   

vma -0,24 -0,22 -0,1 -0,06 -0,2 -0,12 -0,3 -0 0,043 -0,2 -0,17 -0 -0,08 -0,13 0,14 -0,07 -0,08 0,053 -0,13 -0,05 -0 -0,2 -0,2 0,11 -0,26 -0,1 -0,22 0,161 -0,01 -0,01 -0,097 -0 1                                 

cva 0,213 0,116 0,29 0,15 0,26 0,38 0,29 0,27 0,22 0,24 0,31 0,43 0,17 0,45 0,438 0,416 0,4 0,268 0,42 0,06 0,4 0,19 0,38 0,15 0,351 0,25 0,341 0,164 -0,112 -0,11 -0,29 0,529 -0,18 -0,18                               

cvr -0,38 -0,44 -0,09 -0,07 -0,1 0,15 0,07 0,06 0,1 -0 0,04 0,2 0,06 0,16 0,225 0,201 0,22 0,14 0,2 0,016 0,21 -0,4 -0,1 0,41 -0,1 0,23 -0,24 0,431 -0,183 -0,18 -0,48 0,246 -0,01 -0,01 0,81                             

tas 0,079 0,186 0,14 -0,01 0,11 -0,01 -0,1 0,06 0,021 -0,2 -0,05 -0,1 0,01 -0,06 -0,17 -0,07 0,03 -0,02 -0,03 -0,23 0,02 0,13 0,01 -0,1 0,047 -0,01 0,059 -0,07 0,199 0,199 0,19 -0,09 0,026 0,026 0,03 -0,04                           

tad 0,229 0,255 0,15 0 0,22 0,08 -0 0,02 0,121 0,02 0,01 0,1 -0,05 0,03 -0,06 0,149 0,13 0,003 0,1 -0,17 0,08 0,25 0,18 -0,1 0,153 -0,01 0,216 -0,12 0,089 0,089 0,157 0,018 0,005 0,005 0,08 -0,07 0,82                         

fc -0,01 0,118 0,07 -0,13 0,18 0,02 -0,2 -0 0,014 -0,2 0,03 -0,1 -0,1 -0,07 -0,16 -0,1 -0,06 -0,22 -0,05 -0,3 -0,1 0,04 -0 0,02 0,003 0,02 -0,05 -0,06 0,209 0,209 0,168 -0,12 -0,01 -0,01 0,11 0,085 0,8 0,681                       

ruff 0,241 0,106 -0,07 -0,12 0,15 0,05 -0,2 -0,1 0,018 0,13 0,1 0,13 -0,28 0,02 0,044 -0,02 -0,16 -0,07 -0,04 -0,26 -0 0,2 0,15 -0,2 -0,01 -0,24 0,115 -0,35 -0,163 -0,16 0,119 0,011 0,045 0,045 0,03 -0,09 0,43 0,42 0,5                     

end -0,24 -0,22 -0,1 -0,06 -0,2 -0,12 -0,3 -0 0,043 -0,2 -0,17 -0 -0,08 -0,13 0,14 -0,07 -0,08 0,053 -0,13 -0,05 -0 -0,2 -0,2 0,11 -0,26 -0,1 -0,22 0,161 -0,01 -0,01 -0,097 -0 1 1 -0,18 -0,01 0,03 0,005 -0,01 0,045                   

vit 0,077 0,092 0,08 -0,08 0,19 0,04 -0,2 -0,1 -0,18 -0,1 0,26 -0 -0,37 0,01 -0,11 0,162 -0,01 -0,07 0,1 -0,29 -0 0,09 0,03 -0,1 0,019 -0,05 0,053 -0,08 0,061 0,061 0,124 -0,06 0,031 0,031 0,09 0,035 0,32 0,42 0,41 0,322 0,031                 

for -0,16 -0,04 -0,17 -0,19 0,08 -0,3 -0,2 -0,1 -0,13 -0 -0,27 -0,3 -0,05 -0,28 -0,18 -0,41 -0,08 -0,24 -0,2 -0,13 -0,3 -0,1 -0,2 -0 -0,19 -0,1 -0,21 -0,04 0,167 0,167 0,315 -0,29 -0,05 -0,05 -0,03 0,046 0,03 -0,04 0,06 -0,15 -0,05 -0,071               

indcss -0,08 -0,19 0,05 0,13 0,74 0,09 0,01 -0,1 0,023 0,02 0,05 0,06 0,02 0,09 0,057 0,026 0,08 0,072 0,18 0,065 0,04 -0,1 -0 0,06 0,251 0,4 -0,06 0,078 -0,194 -0,19 -0,313 0,079 -0,06 -0,06 0,21 0,282 -0 0,058 0,11 0,084 -0,06 0,14 0,13             

indbr 0,078 -0,03 0,38 0,94 0,17 0,04 0,22 0,17 -0,04 -0,1 -0,04 0,18 0,23 0,14 0,195 0,158 0,37 0,316 0,04 0,306 0,19 0,04 -0 -0,1 0,404 0,45 0,161 0,133 -0,139 -0,14 -0,571 0,215 0,021 0,021 0,12 0,086 -0,1 -0,09 -0,19 -0,16 0,021 -0,117 -0,19 0,208           

indth -0,17 -0,33 0,57 0,33 0 0,03 0,06 0,24 0,083 -0,2 -0,05 0,04 0,09 0,1 0,037 0,137 0,19 0,3 0,12 0,22 0,13 -0,2 -0,2 0,04 0,034 0,2 -0,1 0,21 -0,284 -0,28 -0,533 0,11 0,097 0,097 0,22 0,348 -0 -0,08 -0,03 -0,19 0,097 -0,001 -0,16 0,256 0,47         

indgn -0,35 -0,6 -0,3 -0,22 -0,2 -0,2 -0,1 -0,3 -0,24 0,11 0,54 0,02 -0,17 0,04 -0,14 0,144 -0,07 0 0,07 -0,16 0,04 -0,5 -0,2 0,3 -0,4 -0,19 -0,39 0,072 -0,479 -0,48 -0,362 -0,03 0,05 0,05 0,17 0,437 -0,2 -0,22 -0,08 -0,01 0,05 0,143 -0,19 0,217 -0,01 0,255       

indcd -0,33 -0,46 -0,16 -0,18 -0,2 0,29 0,12 0,22 0,801 0,08 -0,31 0,29 0,32 0,01 0,165 0,165 0,15 0,314 0,23 0,248 0,12 -0,4 0,06 0,53 -0,13 0,14 -0,21 0,384 -0,276 -0,28 -0,666 0,125 0,169 0,169 0,13 0,359 -0,1 -0,04 -0,06 -0,05 0,169 -0,222 -0,09 0,141 -0,02 0,275 0,15     

indbs -0,09 -0,16 0,21 0,12 -0,1 0,21 0,25 0,89 0,386 0,03 -0,14 0,18 0,35 0,16 0,282 0,198 0,29 0,271 0,24 0,265 0,29 -0,1 0,07 0,2 0,086 0,2 0,039 0,303 -0,135 -0,14 -0,423 0,307 0,09 0,09 0,23 0,278 -0 -0,1 -0,1 -0,14 0,09 -0,169 -0,1 0,023 0,19 0,406 0,03 0,449   



2 
 

(:يوضح مصفوفة اإلرتباطات البينية لالعبي مركز الدفاع :22الجدول رقم )  

 

بداللة اإلتجاهين )الطرفين (  10312( =  1011دال عند مستوى )  

بداللة اإلتجاهين )الطرفين (  1023( =   1015دال عند مستوى )  

 

 

 

 

 

 

 

 

indpgt -0,68 -0,21 -0,63 -0,42 -0,3 -0,19 -0,2 -0,3 -0,14 -0,3 -0,28 -0,3 -0,06 -0,38 -0,17 -0,41 -0,29 -0,3 -0,32 -0,2 -0,3 -0,5 -0,4 0,53 -0,37 0,16 -0,58 0,49 0,604 0,604 0,241 -0,34 0,121 0,121 -0,31 0,025 0,02 -0,09 0,1 -0,13 0,121 -0,043 0,26 -0,154 -0,37 -0,52 -0,06 -0,003 -0,2 
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(:يوضح مصفوفة اإلرتباطات البينية لالعبي مركز وسط الميدان  :37الجدول رقم )  

  pd tl pth pbr pcss pml pavb dbs dcd dpt dgn dmr pcba pcbr pcssc pcth pcvt pccss pcml pcavb pcsil sc moa mor mma mmr mada madr indpon ecto meso endo v02max vma cva cvr tas tad fc ruff end vit for indcss indbr indth indgn indcd indbs 
pd                                                                                                   

tl 0,817                                                                                                 

pth 0,346 0,425                                                                                               

pbr 0,425 0,495 0,22                                                                                             

pcss 0,45 0,374 0,21 0,24                                                                                           

pml 0,541 0,475 -0,09 0,13 0,32                                                                                         

pavb 0,572 0,628 0,13 0,4 0,18 0,47                                                                                       

dbs 0,23 0,185 -0,03 0,04 0,32 0,38 0,08                                                                                     

dcd 0,384 0,395 0,02 0,18 0,05 0,35 0,36 0,11                                                                                   

dpt 0,459 0,472 0,16 0,2 0,28 0,36 0,21 0,22 0,382                                                                                 

dgn 0,41 0,405 0,17 0,35 0,35 0,47 0,46 0,31 0,242 0,31                                                                               

dmr 0,474 0,446 0,21 0,22 0,5 0,51 0,41 0,29 0,241 0,38 0,51                                                                             

pcba 0,409 0,471 0,25 0,32 0,15 0,14 0,17 0,21 0,274 0,5 0,27 0,16                                                                           

pcbr 0,314 0,371 0,26 0,32 0,25 -0,01 0,24 0,16 0,094 0,12 0,21 0,04 0,42                                                                         

pcssc 0,634 0,635 0,3 0,46 0,4 0,39 0,53 0,1 0,376 0,34 0,41 0,46 0,33 0,23                                                                       

pcth 0,271 0,249 0,37 0,01 0,16 0,03 0,23 -0 0,248 0,26 0,25 0,1 0,2 0,23 0,347                                                                     

pcvt 0,347 0,289 0,15 0,39 0,43 0,36 0,34 0,29 0,034 0,24 0,37 0,38 0,15 0,13 0,321 0,053                                                                   

pccss 0,313 0,216 0,01 0,26 0,31 0,28 0,1 0,33 0,089 0,16 0,19 0,41 0,21 0,17 0,438 0,117 0,41                                                                 

pcml 0,438 0,385 0,06 0,31 0,29 0,27 0,55 -0,1 0,253 0,2 0,29 0,32 0,19 0,17 0,582 0,363 0,38 0,409                                                               

pcavb 0,102 0,018 0,14 0,21 0,27 -0,03 0,16 0,01 -0,1 -0,1 0,16 0,1 0,23 0,23 0,224 0,246 0,09 0,269 0,27                                                             

pcsil 0,186 0,137 0,18 0,31 0,23 0,08 0,21 0,06 0,217 0,03 0,33 0,32 0,22 0,32 0,32 0,082 -0,01 0,165 0,27 0,489                                                           

sc 0,976 0,923 0,39 0,47 0,44 0,54 0,62 0,22 0,405 0,48 0,43 0,49 0,45 0,35 0,663 0,275 0,34 0,29 0,44 0,076 0,18                                                         



4 
 

moa 0,759 0,832 0,31 0,43 0,45 0,61 0,61 0,31 0,609 0,7 0,67 0,71 0,49 0,26 0,649 0,306 0,37 0,299 0,42 0,023 0,27 0,82                                                       

mor -0,59 -0,22 -0,14 -0,11 -0,1 -0,07 -0,1 0,03 0,167 0,17 0,2 0,16 -0,02 -0,16 -0,17 -0,05 -0,06 -0,11 -0,15 -0,13 0,06 -0,5 0,08                                                     

mma 0,763 0,788 0,24 0,57 0,66 0,66 0,75 0,31 0,326 0,37 0,57 0,59 0,3 0,33 0,666 0,194 0,53 0,355 0,52 0,176 0,25 0,81 0,78 -0,2                                                   

mmr 0,067 0,341 -0,01 0,46 0,51 0,45 0,52 0,21 0,115 0,12 0,45 0,41 0,04 0,15 0,329 -0,02 0,43 0,159 0,29 0,165 0,21 0,17 0,41 0,4 0,68                                                 

mada 0,947 0,883 0,39 0,51 0,5 0,54 0,64 0,24 0,394 0,48 0,47 0,53 0,47 0,4 0,756 0,381 0,46 0,454 0,59 0,218 0,24 0,97 0,82 -0,4 0,842 0,25                                               

madr -0,67 -0,3 -0,08 -0,03 -0,1 -0,31 -0,2 -0,1 -0,18 -0,2 -0,08 -0,1 -0,07 0,03 -0,06 0,1 0,08 0,155 0,1 0,209 0,04 -0,6 -0,3 0,69 -0,24 0,39 -0,39                                             

indpon -0,24 0,361 0,12 0,14 -0,1 -0,05 0,12 -0,1 0,08 0,07 0,03 -0 0,14 0,1 0,059 -0,05 -0,07 -0,13 -0,06 -0,15 -0,1 -0 0,19 0,6 0,093 0,46 -0,05 0,578                                           

ecto -0,24 0,361 0,12 0,14 -0,1 -0,05 0,12 -0,1 0,08 0,07 0,03 -0 0,14 0,1 0,059 -0,05 -0,07 -0,13 -0,06 -0,15 -0,1 -0 0,19 0,6 0,093 0,46 -0,05 0,578 1                                         

meso 0,002 0,128 0,27 -0,34 0,03 -0,39 -0 -0,1 -0,34 -0,2 -0,32 -0,2 -0,04 0,13 -0,05 0,118 -0,15 -0,02 -0,02 -0,08 -0,2 0,05 -0,2 -0,2 -0,05 -0,23 0,029 0,054 0,184 0,184                                       

endo 0,508 0,506 0,33 0,5 0,4 0,21 0,44 0,14 0,32 0,21 0,44 0,39 0,43 0,67 0,708 0,289 0,19 0,349 0,47 0,447 0,79 0,53 0,54 -0,1 0,562 0,32 0,627 0,004 0,028 0,028 -0,098                                     

v02mx 0,227 0,123 0,11 0,19 0,2 0,22 0,14 0,29 0,128 0,1 0,12 0,35 0,17 0,13 0,394 0,22 0,37 0,454 0,35 0,143 0,09 0,2 0,23 -0,1 0,251 0,13 0,315 0,081 -0,158 -0,16 -0,121 0,271                                   

vma 0,227 0,123 0,11 0,19 0,2 0,22 0,14 0,29 0,128 0,1 0,12 0,35 0,17 0,13 0,394 0,22 0,37 0,454 0,35 0,143 0,09 0,2 0,23 -0,1 0,251 0,13 0,315 0,081 -0,158 -0,16 -0,121 0,271 1                                 

cva 0,122 0,01 0,01 0,06 0,12 0,2 -0 0,15 0,086 0,2 0,13 0,07 0,07 -0,03 0,13 -0,1 0,08 0,116 0,18 -0,1 0,15 0,08 0,12 -0 0,099 0,02 0,092 -0,12 -0,169 -0,17 -0,197 0,125 0,097 0,097                               

cvr -0,44 -0,51 -0,22 -0,21 -0,1 -0,13 -0,4 0,01 -0,15 -0,1 -0,12 -0,2 -0,19 -0,23 -0,25 -0,24 -0,13 -0,06 -0,09 -0,13 0,03 -0,5 -0,4 0,25 -0,37 -0,08 -0,46 0,206 -0,133 -0,13 -0,202 -0,19 -0,02 -0,02 0,83                             

tas -0,07 0,004 -0,16 -0,07 0,19 0,01 0,01 -0,1 -0,06 0,06 -0,02 -0 -0,01 -0,06 -0,15 -0,15 -0,07 -0,18 -0,08 0,032 -0,2 -0 -0 0,1 0,079 0,19 -0,08 -0 0,126 0,126 0,099 -0,17 -0,43 -0,43 -0,04 -0,01                           

tad 0,053 0,051 -0,12 0,08 0,27 0,08 0,05 0,02 0,035 0,03 0,14 0,05 0,07 0,03 -0,04 -0,23 -0,01 -0,11 -0,06 0,139 0,07 0,06 0,08 0,03 0,168 0,21 0,018 -0,11 0,01 0,01 -0,085 0,028 -0,3 -0,3 0,07 0,039 0,85                         

fc -0,2 -0,1 -0,22 -0,21 0 0,06 -0,1 -0,1 -0,12 -0,1 -0,12 -0,2 -0,16 -0,19 -0,31 -0,27 -0,16 -0,27 -0,18 -0,06 -0,3 -0,2 -0,2 0,08 -0,05 0,12 -0,24 0,015 0,178 0,178 0,101 -0,38 -0,53 -0,53 -0,06 0,047 0,79 0,557                       

ruff -0,08 -0,06 -0,3 0,04 0,07 0,19 0 -0,1 -0,14 0 0,06 0,08 -0,11 -0,27 -0,04 -0,28 0,17 0,061 -0,01 -0,14 -0,2 -0,1 -0 0,09 0,085 0,22 -0,08 0,034 0,041 0,041 -0,128 -0,25 -0,13 -0,13 0,03 0,07 0,56 0,417 0,53                     

end 0,227 0,123 0,11 0,19 0,2 0,22 0,14 0,29 0,128 0,1 0,12 0,35 0,17 0,13 0,394 0,22 0,37 0,454 0,35 0,143 0,09 0,2 0,23 -0,1 0,251 0,13 0,315 0,081 -0,158 -0,16 -0,121 0,271 1 1 0,1 -0,02 -0,4 -0,3 -0,53 -0,13                   

vit 0,029 -0,04 0,1 -0,16 0,07 0,03 -0,2 -0,2 -0,2 0,01 -0,05 -0,1 0,08 0 -0,09 0,02 -0,13 0,14 -0,04 0,03 -0,2 0 -0,1 -0,2 -0,04 -0,13 -0 -0,09 -0,124 -0,12 0,181 -0,12 -0,23 -0,23 -0,14 -0,12 0,33 0,244 0,3 0,276 -0,23                 

for 0,074 0,057 0,06 0,13 0,08 0,01 0,11 -0,1 -0,33 0,02 -0,13 -0 -0,17 0,08 0,002 -0,08 0,24 -0 0,25 -0,14 -0,3 0,07 -0,1 -0,2 0,152 0,1 0,085 -0,02 -0,039 -0,04 0,212 -0,13 0,068 0,068 0,14 0,083 0,01 -0,11 0,12 0,061 0,068 0,063               

indcss -0,02 -0,21 -0,04 -0,05 0,83 0,05 -0,2 0,22 -0,18 0,01 0,14 0,26 -0,13 0,05 0,044 0,019 0,28 0,189 0,07 0,278 0,17 -0,1 -0 -0 0,222 0,33 0,001 0,053 -0,324 -0,32 -0,054 0,125 0,145 0,145 0,12 0,149 0,2 0,255 0,06 0,112 0,145 0,091 0,05             

indbr 0,125 0,123 0,07 0,92 0,1 -0,07 0,17 -0 0,03 0,02 0,22 0,05 0,16 0,2 0,247 -0,1 0,33 0,207 0,19 0,232 0,29 0,13 0,13 -0 0,305 0,37 0,194 0,1 0,001 0,001 -0,441 0,342 0,167 0,167 0,06 -0,02 -0,1 0,069 -0,2 0,075 0,167 -0,164 0,12 0,035           

indth -0,43 -0,53 0,54 -0,25 -0,2 -0,52 -0,5 -0,2 -0,35 -0,3 -0,22 -0,2 -0,2 -0,11 -0,31 0,112 -0,13 -0,2 -0,3 0,112 0,04 -0,5 -0,5 0,07 -0,51 -0,33 -0,45 0,197 -0,224 -0,22 0,126 -0,16 -0,01 -0,01 -0 0,269 -0,2 -0,16 -0,12 -0,23 -0,01 0,129 -0 0,157 -0,05         

indgn -0,43 -0,61 -0,27 -0,18 -0,1 -0,05 -0,2 0,09 -0,17 -0,2 0,47 0,01 -0,22 -0,18 -0,26 -0,03 0,05 -0,05 -0,12 0,119 0,15 -0,5 -0,2 0,38 -0,27 0,06 -0,44 0,217 -0,326 -0,33 -0,403 -0,11 -0,01 -0,01 0,11 0,388 -0 0,076 -0,01 0,11 -0,01 -0,007 -0,17 0,32 0,06 0,323       
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indcd -0,31 -0,46 -0,34 -0,24 -0,3 -0,06 -0,2 -0,1 0,635 -0 -0,11 -0,1 -0,13 -0,22 -0,17 0,029 -0,21 -0,1 -0,08 -0,11 0,1 -0,4 -0,1 0,34 -0,35 -0,18 -0,36 0,069 -0,229 -0,23 -0,437 -0,12 0,021 0,021 0,08 0,287 -0,1 -0,01 -0,03 -0,09 0,021 -0,161 -0,36 -0,001 -0,07 0,11 0,35     

indbs -0,17 -0,31 -0,24 -0,2 0,13 0,14 -0,2 0,88 -0,09 -0 0,1 0,07 -0,02 -0,03 -0,22 -0,14 0,14 0,209 -0,27 -0,01 -0 -0,2 -0,1 0,14 -0,08 0,04 -0,2 0,044 -0,226 -0,23 -0,167 -0,11 0,222 0,222 0,14 0,25 -0,1 -0 -0,09 -0,04 0,222 -0,147 -0,09 0,314 -0,1 0,062 0,38 0,174   

indpgt -0,66 -0,24 -0,58 -0,15 -0,3 -0,16 -0,1 -0,1 -0,09 -0,2 -0,2 -0,3 -0,18 -0,16 -0,33 -0,31 -0,24 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,5 -0,3 0,66 -0,3 0,31 -0,54 0,65 0,692 0,692 -0,008 -0,32 -0,24 -0,24 -0,17 0,156 0,19 0,056 0,29 0,212 -0,24 -0,146 -0,07 -0,196 -0,07 -0,32 0,05 0,106 0,027 

 

بداللة اإلتجاهين )الطرفين (  10312( =  1011دال عند مستوى )  

بداللة اإلتجاهين )الطرفين (  1023( =   1015دال عند مستوى )  

 

 

(:يوضح مصفوفة اإلرتباطات البينية لالعبي مركز الهجوم :51الجدول رقم )  

  pd tl pth pbr pcss pml pavb dbs dcd dpt dgn dmr pcba pcbr pcssc pcth pcvt pccss pcml pcavb pcsil sc moa mor mma mmr mada madr indpon ecto meso endo v02max vma cva cvr tas tad fc ruff end vit for indcss indbr indth indgn indcd indbs 
pd                                                                                                   

tl 0,6                                                                                                 

pth 0,207 0,265                                                                                               

pbr -0,08 0,125 0,1                                                                                             

pcss 0,573 0,597 0,4 0,25                                                                                           

pml 0,395 0,449 0,45 -0,02 0,49                                                                                         

pavb 0,302 0,298 0,16 0,21 0,54 0,37                                                                                       

dbs 0,431 0,447 0,34 -0,05 0,44 0,46 0,18                                                                                     



6 
 

dcd 0,249 0,282 0,28 0,07 0,29 0,47 0,26 0,38                                                                                   

dpt 0,348 0,166 0,32 0,02 0,42 0,53 0,22 0,36 0,539                                                                                 

dgn 0,281 0,207 0,23 0,26 0,18 0,15 0,01 0,16 0,3 0,24                                                                               

dmr 0,283 0,355 0,37 0,1 0,39 0,4 0,37 0,25 0,255 0,43 0,08                                                                             

pcba 0,282 0,321 0,21 -0,01 0,25 0,21 -0,1 0,32 0,087 0,18 0,21 0,22                                                                           

pcbr 0,231 0,103 0,24 0,34 0,27 0,19 0,38 0,07 0,112 0,26 0,09 0,11 0,05                                                                         

pcssc 0,244 0,193 -0,01 0,17 0,25 -0,16 -0,2 0,09 -0,19 -0,1 -0 -0,2 0,24 0,24                                                                       

pcth 0,144 0,248 0,36 -0,04 0,39 0,16 0,14 0,22 -0,04 0,27 0,14 0,28 0,34 0,26 0,234                                                                     

pcvt 0,321 0,301 0,37 -0,02 0,25 0,16 0,02 0,33 0,399 0,25 0,17 0,23 0,19 0,26 0,157 0,285                                                                   

pccss 0,214 0,236 0,35 0,04 0,24 0,28 0,26 0,21 0,327 0,38 0,19 0,47 0,22 0,22 -0,17 0,277 0,37                                                                 

pcml 0,051 0,031 0,03 0,06 -0,1 -0,1 -0,1 0,23 0,227 -0 0,15 -0,3 0,13 -0,04 0,217 0,055 0,4 0,199                                                               

pcavb 0,137 0,096 0,43 0,25 0,21 0,14 0,41 0,01 0,165 0,13 0,16 0,47 -0,05 0,35 -0,22 0,112 0,4 0,423 -0                                                             

pcsil 0,133 0,044 0,47 0,23 0,31 0,15 0,21 0,12 0,136 0,22 -0,05 0,21 -0,08 0,14 0,098 0,001 0,16 0,275 0 0,41                                                           

sc 0,954 0,812 0,25 -0,01 0,64 0,46 0,33 0,48 0,286 0,32 0,28 0,34 0,33 0,21 0,251 0,198 0,35 0,244 0,05 0,136 0,12                                                         

moa 0,493 0,653 0,31 0,19 0,54 0,51 0,26 0,38 0,485 0,5 0,52 0,59 0,17 0,07 -0 0,203 0,36 0,37 0,02 0,239 0,05 0,6                                                       

mor -0,38 0,141 0,13 0,26 0,04 0,18 -0 0,01 0,278 0,21 0,3 0,36 -0,08 -0,14 -0,22 0,08 0,09 0,19 -0,02 0,123 -0,1 -0,2 0,62                                                     

mma 0,482 0,672 0,41 0,49 0,86 0,64 0,68 0,44 0,432 0,42 0,24 0,45 0,21 0,36 0,093 0,25 0,21 0,292 -0,06 0,313 0,29 0,6 0,61 0,2                                                   

mmr -0,28 0,258 0,29 0,6 0,47 0,42 0,52 0,12 0,254 0,17 0,03 0,27 -0,01 0,22 -0,11 0,166 -0,05 0,145 -0,12 0,23 0,2 -0,1 0,27 0,53 0,703                                                 

mada 0,896 0,774 0,37 0,05 0,66 0,43 0,35 0,5 0,335 0,37 0,32 0,39 0,37 0,35 0,315 0,361 0,56 0,433 0,21 0,312 0,2 0,94 0,62 -0,2 0,621 -0,04                                               

madr -0,75 -0,1 0,12 0,24 -0,2 -0,17 -0,1 -0,2 -0,01 -0,2 -0,11 -0 -0,04 0,04 -0,04 0,239 0,16 0,203 0,22 0,18 0,01 -0,6 -0,1 0,56 -0,08 0,51 -0,38                                             

indpon -0,5 0,391 0,05 0,23 -0 0,05 -0 -0 0,032 -0,2 -0,1 0,05 0,03 -0,15 -0,08 0,098 -0,05 0,005 -0,02 -0,05 -0,1 -0,2 0,14 0,59 0,182 0,6 -0,19 0,744                                           

ecto -0,5 0,391 0,05 0,23 -0 0,05 -0 -0 0,032 -0,2 -0,1 0,05 0,03 -0,15 -0,08 0,098 -0,05 0,005 -0,02 -0,05 -0,1 -0,2 0,14 0,59 0,182 0,6 -0,19 0,744 1                                         

meso 0,188 0,36 -0,22 -0,56 -0,1 -0,33 -0,2 -0 -0,43 -0,4 -0,35 -0,1 0,09 -0,27 0,201 0,127 0,02 -0,12 -0,05 -0,22 -0,2 0,27 -0,1 -0,3 -0,27 -0,46 0,196 -0,11 0,158 0,158                                       

endo 0,303 0,167 0,36 0,37 0,42 0,1 0,23 0,14 0,039 0,2 0,02 0,06 0,1 0,69 0,649 0,244 0,29 0,175 0,08 0,292 0,65 0,28 0,06 -0,2 0,375 0,17 0,43 0,005 -0,179 -0,18 -0,154                                     

v02mx 0,208 -0,02 0,24 0,06 0,34 0,26 0,42 0,1 0,125 0,18 -0,03 0,16 -0,43 0,28 0,039 0,065 0,02 0,055 -0,21 0,316 0,42 0,15 0,08 -0,1 0,316 0,18 0,164 -0,19 -0,274 -0,27 -0,222 0,383                                   
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vma 0,208 -0,02 0,24 0,06 0,34 0,26 0,42 0,1 0,125 0,18 -0,03 0,16 -0,43 0,28 0,039 0,065 0,02 0,055 -0,21 0,316 0,42 0,15 0,08 -0,1 0,316 0,18 0,164 -0,19 -0,274 -0,27 -0,222 0,383 1                                 

cva 0,032 0,1 -0,01 0,03 -0,1 -0,05 0,09 0,03 -0,04 -0,2 -0,06 -0,1 0,06 0,11 -0,11 -0,11 0,15 0,16 0,33 0,327 0,05 0,06 -0,1 -0,1 -0 -0,03 0,13 0,132 0,095 0,095 0,113 0,028 -0,15 -0,15                               

cvr -0,45 -0,32 -0,14 0,03 -0,4 -0,27 -0,1 -0,2 -0,17 -0,3 -0,19 -0,2 -0,11 -0 -0,23 -0,2 -0,04 0,022 0,27 0,225 -0 -0,5 -0,4 -0 -0,3 0,03 -0,36 0,414 0,192 0,192 -0,039 -0,12 -0,21 -0,21 0,86                             

tas -0 0,138 -0,16 -0,08 0,03 -0,02 0,08 0,12 -0,05 -0 -0,2 -0,1 0,03 0,01 0,004 0,104 -0,12 -0,04 0,11 -0,12 -0,3 0,05 -0 -0,1 0,051 0,05 0,031 0,054 0,172 0,172 0,222 -0,16 -0,28 -0,28 0,18 0,135                           

tad -0,17 -0,06 -0,18 0,03 0,01 0,06 0,18 -0 0 -0 -0,31 -0,2 -0,21 0,1 -0,02 -0,02 -0,27 -0,15 -0,03 -0,14 -0,2 -0,1 -0,2 -0 0,098 0,23 -0,18 0,088 0,149 0,149 -0,036 -0,06 0,028 0,028 -0,02 0,056 0,83                         

fc -0,03 0,068 -0,29 -0,01 -0,2 -0,12 0,1 -0 -0,06 -0,1 -0,15 -0 0 -0,03 -0,1 0,005 -0,08 0,036 0,22 -0,13 -0,3 0,01 -0 0,02 -0,07 -0,05 -0 0,056 0,136 0,136 0,173 -0,22 -0,34 -0,34 0,2 0,175 0,72 0,557                       

ruff -0,14 -0,03 -0,13 -0,13 -0,2 -0,17 -0,2 0,01 -0,07 -0,2 -0,02 -0,1 0,09 -0,21 -0,07 0,08 0,01 -0,05 0,18 -0,12 -0,3 -0,1 -0,1 0,05 -0,17 -0,1 -0,11 0,144 0,16 0,16 0,166 -0,31 -0,39 -0,39 0,22 0,255 0,71 0,542 0,61                     

end 0,208 -0,02 0,24 0,06 0,34 0,26 0,42 0,1 0,125 0,18 -0,03 0,16 -0,43 0,28 0,039 0,065 0,02 0,055 -0,21 0,316 0,42 0,15 0,08 -0,1 0,316 0,18 0,164 -0,19 -0,274 -0,27 -0,222 0,383 1 1 -0,15 -0,21 -0,3 0,028 -0,34 -0,39                   

vit -0,1 -0,1 -0,23 0,08 -0 0,02 0,16 0,05 -0,15 -0,2 0 -0 -0,08 -0,13 -0,18 -0,14 -0,25 -0,02 0,09 -0,16 -0,2 -0,1 -0,1 0 0,054 0,13 -0,16 -0,03 0,019 0,019 -0,091 -0,25 -0,12 -0,12 -0,06 0,005 0,35 0,419 0,35 0,422 -0,12                 

for 0,122 -0,05 0,22 -0,07 -0 -0,11 -0,3 -0,1 -0,21 -0,1 -0,01 0,02 0,23 0,19 0,35 0,195 0,13 -0,08 -0,01 -0,03 0,1 0,07 -0,1 -0,2 -0,17 -0,29 0,115 -0,09 -0,22 -0,22 0,131 0,317 0,054 0,054 -0,22 -0,23 -0,3 -0,27 -0,26 -0,23 0,054 -0,245               

indcss 0,302 0,059 0,31 0,22 0,84 0,3 0,46 0,24 0,165 0,4 0,09 0,24 0,09 0,27 0,177 0,316 0,1 0,14 -0,1 0,189 0,36 0,24 0,22 -0 0,609 0,41 0,292 -0,2 -0,292 -0,29 -0,31 0,41 0,439 0,439 -0,18 -0,28 -0,1 0,046 -0,27 -0,22 0,439 0,014 -0,01             

indbr -0,25 -0,16 0,03 0,96 0,08 -0,15 0,12 -0,2 -0,01 -0 0,2 -0 -0,1 0,31 0,114 -0,11 -0,11 -0,03 0,05 0,213 0,21 -0,2 0 0,22 0,295 0,52 -0,17 0,263 0,118 0,118 -0,66 0,322 0,065 0,065 -0 0,116 -0,1 0,044 -0,03 -0,12 0,065 0,106 -0,06 0,2           

indth -0,23 -0,45 0,74 0 -0 0,1 -0,1 0 0,065 0,18 0,07 0,1 -0,03 0,15 -0,15 0,162 0,13 0,16 0,01 0,323 0,4 -0,3 -0,2 0,02 -0,09 0,09 -0,2 0,187 -0,22 -0,22 -0,449 0,217 0,232 0,232 -0,08 0,1 -0,2 -0,12 -0,31 -0,1 0,232 -0,144 0,24 0,247 0,13         

indgn -0,25 -0,62 -0,02 0,11 -0,3 -0,23 -0,2 -0,2 0,023 0,06 0,64 -0,2 -0,08 -0,01 -0,16 -0,09 -0,1 -0,03 0,1 0,05 -0,1 -0,4 -0,1 0,13 -0,33 -0,17 -0,35 -0,01 -0,388 -0,39 -0,564 -0,12 -0,01 -0,01 -0,12 0,096 -0,3 -0,2 -0,17 0,013 -0,01 0,082 0,03 0,022 0,28 0,405       

indcd -0,13 -0,35 0,11 -0,01 -0,1 0,18 0,07 0,1 0,803 0,43 0,16 0,03 -0,11 0,05 -0,31 -0,19 0,2 0,173 0,2 0,1 0,11 -0,2 0,07 0,18 0,005 0,09 -0,15 0,048 -0,211 -0,21 -0,645 -0,07 0,133 0,133 -0,1 0,031 -0,1 0,036 -0,1 -0,05 0,133 -0,086 -0,17 0,124 0,09 0,344 0,4     

indbs 0,226 0,072 0,27 -0,1 0,23 0,32 0,07 0,92 0,305 0,33 0,09 0,13 0,22 0,03 0,014 0,141 0,24 0,137 0,24 -0,03 0,12 0,19 0,15 -0 0,203 0,03 0,229 -0,13 -0,183 -0,18 -0,159 0,084 0,122 0,122 -0,01 -0,11 0,08 0,02 -0,04 0,024 0,122 0,096 -0,09 0,242 -0,12 0,198 0,02 0,256   

indpgt -0,69 0,018 -0,52 0,13 -0,3 -0,29 -0,2 -0,3 -0,18 -0,4 -0,25 -0,2 -0,15 -0,28 -0,1 -0,14 -0,29 -0,22 -0,04 -0,29 -0,3 -0,5 -0,2 0,44 -0,19 0,35 -0,52 0,645 0,799 0,799 0,194 -0,37 -0,36 -0,36 0,05 0,293 0,19 0,222 0,23 0,192 -0,36 0,143 -0,28 -0,43 0,12 -0,49 -0,21 -0,191 -0,32 

 

بداللة اإلتجاهين )الطرفين (  10312( =  1011دال عند مستوى )  

بداللة اإلتجاهين )الطرفين (  1023( =   1015دال عند مستوى )  
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: المستخدمة في التحليل العاملي ترميز المتغيرات  

1 pd 26 الوزن mmr ك عظلية  نسبية 
2 tl 27 الطول mada ك الشحمية ةطلقة 
3 pth 28 حميط الصدر madr ك الشحمية نسبية 
4 pbr 29 حميط العضد indpon ةؤشر بوندرال 
5 pcss 30 حميط الفخذ ecto النحافة 
6 pml 31 حميط الساق meso العضلية 
7 pavb 32 حميط الساعد endo السمنة 
8 dbs 33 عرض احلوض v02max vo2max  
9 dcd 34 عرض املرفق vma vma 
10 dpt 35 عرض رسغ اليد cva  املطلقةCV 
11 dgn 36 عرض الركبة cvr     النسبيةCV 
12 dmr 37 عرض الكعب tas T A SYST 

13 pcba  38 ةاةيأالعضد tad T A DIAST 

14 pcbr 39 العضد خلفي fc pulse 
15 pcssc 40 سفل اللوحأ ruff ruffier 
16 pcth 41 عند الصدر end  التحمل 
17 pcvt 42 عند البطن vit  السرعة 
18 pccss 43 عند الفخذ for  القوة 
19 pcml 44 عند الساق indcss I cuisse 
20 pcavb 45 عند الساعد indbr I bras 
21 pcsil 46 على احلرقفيأ indth I thorax 
22 sc 47 ةساحة اجلسم indgn I genout 
23 moa 48 ك العضمية ةطلقة indcd I coude 
24 mor 49 ك العضمية نسبية indbs I bassin 
25 mma 50 ك عظلية ةطلقة indpgt I pignet 
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Les Mensurations de la Structure et de la Composition Corporelle en  

rapport avec le Paramètres Physiques et Fonctionnelles des Juniors de 

Football selon les Compartiments de jeu 

 

Mots clé : Structure et Composition Corporelle, Paramètres Physiques, Paramètres 

fonctionnels, Compartiments de jeu, Football, Juniors. 

         1-L’analyse bibliographique : 

Chapitre 01 : La Structure et la Composition Corporelle. 

Chapitre 02 :Les exigences Physiques et Fonctionnelles en football selon les 

compartiments de jeu. 

Chapitre 03 :Les caractéristiques de la tranche d’âge 17-19 ans. 

2-Problématique : 

1-Est-ce qu’il ya une relation entre les l’aspect structurel et l’aspect fonctionnelles du 

corps et les capacités physiques des footballeurs selon les compartiments de jeu ? 

2-Est-ce que l’âge chronologique et les compartiments de jeu influé sur la 

différentiation des valeurs de la structure et de la composition corporelle et sur les 

paramètres physico-fonctionnels des footballeurs ?  

3-Quelle sont les principaux facteurs d’extraction et caractériser chaque 

compartiments de jeu ?  

4-Est-ce que la détermination des discrétions (prévisions) anthropométriques et des 

indices relatives outiller dans l’étude de la croissance et dans le développement de la 

spécialité à travers de la contrôle de la processus d’entrainement scientifique ? 

3-Objectifs de la recherche : à travers de cette étude en a besoin de : 

1-Déterminer la structure et la composition corporelle des footballeurs selon l’âge 

chronologique et selon les compartiments de jeu . 

2-Détecter la signification des différances et les corrélations entre l’aspect structurel 

du corps et les paramètres physico-fonctionnelles des footballeurs selon l’âge et les 

compartiments de jeu ? 

3-Identifier la nature de la structure factoriel des footballeurs à travers de l’extraction 

des facteurs qui peut être présenter une description des exigences des compartiments 

de jeu . 

4-Schématiser et identifier le profil morphologique et physiologique et comprendre 

quelques indices relatives qui peut être aider dans la prédiction de quelques critères de 

la sélection en football selon les compartiments de jeu . 

4-Hypothèse :  

à partir de l’analyse bibliographique en peut formuler les hypothèse sur cette syntaxe : 

1-IL ya des corrélations positives et négatives être fort ,moyen et faible entre l’aspect 

constitutionnelle et l’aspect fonctionnelles et physique ,et le chercheur considérer que 
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le somatotype (mésomorphe-ectomorphe) c’est le plus fréquent dans l’échantillon de 

la recherche à travers de cette discrétion quantitatives (252-243). 

2-IL ya des différances significatives entre les âge chronologiques et entre les 

compartiments de jeu où (attendu que ) les milieux de terrain ce caractériser en 

quelques mesures anthropométriques et en VO2max , d’autre part les attaquants sont 

meilleurs dans la vitesse et les défenseurs sont meilleurs en force explosive des 

membres inferieur ainsi que les valeurs de la masse corporelle (osseuse ,musculaire , 

adipeuse) être différent entre les compartiments . 

3-La structure factoriel des mesures blottir sur un ensemble des facteurs hypothétiques 

attendu que les facteurs extrairez peut représenter avec un ensemble des tests et 

mesures qui forme l’évaluation de la structure et de la composition corporelle et les 

paramètres physiques et fonctionnelles selon les compartiments de jeu en football . 

4-L’obtention des discrétions anthropométriques et des indices relatives à un rôle dans 

la surveillance de l’entrainement scientifique attendu que cette discrétions est différent 

selon les compartiments de jeu entre les âges chronologiques (17-18-19 ans) ainsi que 

en considérer que le profil morphologique et physiologique c’est la meilleur méthode 

pour juger et évaluer le taux de la croissance .   

5-Méthode de recherche :  

Le chercheur à user la méthode descriptive avec une étude corrélative et comparative 

selon la nature et les objectifs de cette enquête scientifique. 

6-Echantillon :  

La population original représente un ensemble de 16 équipes de niveau national qui 

participent dans la deuxième ligue professionnel et national ,  

à travers de ce nombre des équipes le chercheur choisir un nombre de cinq  

équipe qui représente une pourcentage de 30% et les équipes sont 

(CRT,ASMO,USMBA,SAM,ESM) mais le chercheur adopter sur les joueurs de 

(U20,U19,U18) des équipes cité précédemment ,ainsi que l’ensemble des cinq équipes 

forme un nombre de (225) joueurs représente trois compartiments de jeu (défenseurs , 

milieu et attaquants) et trois âges chronologiques (17-18-19 ans) . 

7-Moyens de la recherche :le chercheur basé sur un ensembles des moyens t’elle 

que : 

-les ouvrages de langue national et étrangère et les sources de l’internet . 

-les mesures anthropométriques et les tests physiques et fonctionnelles . 

-la valise anthropométrique . 

-balance médical ,appareil de la mesure de la taille debout ,spiromètre . 

-tensiomètre ,de marque allemand (osc compact 1020 digitales blutdruck messgerat ). 

-chronomètre ,sifflet ,diamètre ,plots ,surface de terrain ,métronome . 

-feuilles de marquer les résultats ,stylos . 

-programme de traitement statistique (utilitaire d’analyse spss) . 

8-Tests et mesures user dans cette étude : 

8-1-Les mesures anthropométriques : 

-poids, taille, périmètres du corps (thoracique, bras, cuisse, mollet, avant bras) 

-diamètres du corps (bassin, coude ,poignet ,genou ,malléolaire) 



12 
 

-plis cutané du corps (bras avant et arrière ,sous scapulaire ,ventre ,thorax, cuisse , 

mollet ,avant bras ,supra iliaque ) 

-les indices relatives : 

Périmètre de cuisse / taille *100 

Périmètre de bras / taille *100 

Périmètre de thorax /taille *100 

Diamètre de coude /taille *100 

Diamètre de genou /taille *100 

Diamètre de bassin /taille *100 

Indice de pignet =taille(cm)-poids(kg)+ périmètre thoracique 

Surface corporelle (dubois) ,indice de pondérale  

Masse corporelle(osseuse ,musculaire ,adipeuse) relative et absout avec l’équation de 

mateika . 

Somatotype (ectomorphe ,mésomorphe endomorphe )   

8-2-les tests et mesures fonctionnels :  

-VO2max et VMA avec test et équation de brikci (cinq minute) 

-capacité vitale (spiromètre) 

-tension systolique et diastolique et fréquence cardiaque an repos  

-test de récupération de ruffier avec test et équation de ruffier  

8-3-les tests de la capacité physique : 

-Endurance avec test de brikci 

-Vitesse avec test de 30 mètres 

-Force explosive des membres inferieur avec test de saut en longueur 

9-Analyse statistique :   

-Moyenne et écart type ,erreur type ,coefficient asymétrique ,coefficient de corrélation 

de Pearson ,analyse de variance ,pourcentage ,matrice de corrélation ,analyse factoriel 

avec le programme de spss ,calculation de profil morphologique et physiologique .   

10-Résultats :le chercheur à conclure que : 

-La somatotype de l’ensemble des joueurs c’est mésomorphe-ectomorphe avec un 

moyenne de (262) . 

-Il ya des corrélations positives et négatives significatives et non significatives entre 

les paramètres anthro-morphologiques ,physique et fonctionnelles des footballeurs 

selon les compartiments de jeu . 

-Il ya des différances significatives et non significatives entre les catégories d’âge (17-

18-19 ans ) 

-Il ya des différances significatives et non significatives entre les compartiments de 

jeu. 

-Extrairez une batterie de des tests qui présente nue description total de la structure 

corporelle en rapport avec les exigences physiques et fonctionnelles chez les 

footballeurs selon les compartiments de jeu . 

-Augmentation et diminution les niveau des mesures utiliser dans cette étude à travers 

le profil morphologique et physiologique . 
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-Il ya un impact clair de la croissance physique et de l’âge chronologique sur quelques 

mesures morphologiques et fonctionnelles à travers la comparaison entre les trois âges 

(17-18-19 ans ) selon les compartiments de jeu (défense ,milieu et attaque ). 

-L’évaluation de la croissance physique à travers le profil morphologique et le profil 

physiologique aider le chercheur pour préciser l’efficacité de l’entrainement sportif de 

la part de la détection les points de fort et les faibles . 

11-Recommandations : le chercheur recommander à : 

-Planifier des programmes d’entrainement correspond les catégorie d’âge. 

-L’ assiduité et le suivi de a développements de la structure corporelle durant la saison 

sportive. 

-Développer les aspects physiques qui correspond la structure corporelle et qui réaliser 

la compétence et l’efficacité.    

-Faire des critères et des échelles pour le batterie de tests qui a extrairez dans cette 

étude . 

-Faire des comparaisons concernant le profil morphologique et le profil physiologique 

des footballeurs selon les compartiments de jeu et selon les âges chronologique avec 

des joueurs de la haute niveau pour savoir les points de faibles et essayer de remédier 

cette faiblesse . 

-Essayer de faire des études longitudinale et transversale pour suivi l’opération de la 

croissance et de développement et faire des comparaisons entre les pratiquants et les 

sédentaires pour connaitre l’efficacité de la processus de l’entrainement sportif sur 

l’organisme ainsi que de détecter le taux des adaptations .                
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 ملخص البحث:

حسب ةراكز هتدف هذه الدراسة إىل ةعرفة ةقاييس البناء والتكوين اجلسمي وعالقته ةع بعض املتطلبات البدنية والوظيفية لالعيب كرة القدم األواسط 

ات حسب األعمار وةراكز اللعب ةن خالل حتديد البناء والتكوين اجلسمي حسب األعمار واملراكز وكشف الفروق والعالقات القائمة بني املتطلب

وقد توصل ، اللعب والتعرف على البناء العاةلي لتقدمي وصف ملتطلبات ةراكز اللعب وختطيط شبكة الشكل اجلانيب لتقييم ةستوى النمو البدين 

كما وجدت عالقات  ز ،الباحث إىل حتديد البناء اجلسمي ةن خالل النمط العضلي املتوازن وةكونات اجلسم اليت إختلفت حسب األعمار واملراك

األعمار الزةنية ةوجبة وسالبة دالة وغري دالة بني املتطلبات عند العيب كرة القدم حسب ةراكز اللعب ووجود فروق دالة وغري دالة بني ةراكز اللعب وبني 

ة للحكم على ةستوى النمو البدين وعلى وحتديد بطارية إختبار تقدم وصف ملتطلبات ةراكز اللعب كما توصل إىل أن شبكة الشكل اجلانيب أفضل طريق

بصفة عاةة  فاعلية التدريب الرياضي ، وأوصى الباحث بضرورة التدريب الفردي واإلعتماد على بطارية اإلختبار املستخلصة يف إنتقاء العيب كرة القدم

صفات اليت متيز الالعبني يف كل ةرحلة عمرية ملتابعة ويف حتديد ةراكز اللعب بصفة خاصة وأكد على إستخدام شبكة الشكل اجلانيب للتعرف على املوا

 النمو.

 : البناء والتكوين اجلسمي ، املتطلبات البدنية ، املتطلبات الوظيفية ، كرة القدم ، ةراكز اللعب.الكلمات المفتاحية

 

Résumé :   

La pratique du Foot Ball exige la répartition du jeu en compartiments (défensif ,milieu ,offensif).La performance 

du joueur selon le poste de jeu occupé nécessite une structure corporelle et fonctionnelle (qualités intrinsèques et 

extrinsèques) en relation avec les spécificités du jeu .Cette étude a pour objectif de mettre en relief les 

corrélations, les différences ainsi que les similitudes qui existent au niveau de certains paramètres 

anthropométriques ,physiques et fonctionnels des joueur et de déterminer la structure factorielle qui présente une 

description des besoins de compartiment de jeu ainsi que de planifier le profilage pour évaluer la croissance . en 

fin le chercheur parvenir à déterminer la structure corporelle à travers la somatotype(mésomorphe équilibré) 

ainsi que déterminer les compositions corporelles qui est différent selon l’âge et les compartiments, et en trouve 

des corrélations significatives et non significatives entre les paramètres anthropométriques, physiques et 

fonctionnelles et des différences significatives et non significatives entre les compartiments de jeu et entre les 

catégories d’âge, et le plus important en a déterminer une batterie de  tests et le chercheur proclamer que le 

profilage c’est la meilleure méthode pour évaluer la croissance. Le chercheur affirmer sur l’importance de 

l’entrainement individuelles et d’adopter cette batterie de tests pour faire la sélection en football et en 

recommandé sur l’utilisation de profilage pour connaitre les caractéristiques des joueurs dans chaque tranche 

d’âge et pour suivi la croissance. 

Mots clés : structure corporelle, paramètres physiques, paramètres fonctionnels, compartiments de jeu, Foot 

Ball.                   

  

                                                    

 


