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v (pwc170(اختبارات تخصصیة لتقویم الكفاءة البدنیة إعداد 

)سنة14- 13لالعبي كرة القدم أعمار (

ریاض علي الراوي: الدكتور

جامعة مستغانم-أستاذ

التأكد من المستوى التدریبي من األمور الرئیسیة التي تستند علیها العملیة التدریبیة، تعتبر المراقبة و 
للتقویم من اثر فعال لرفع قدرة فالتقویم الكمي یجب إن یرافق العملیة التدریبیة في جمیع المراحل لما 

المعنى من الوقوف درب و مراقبة المستوى تمكن المفعملیة التقویم و مستویاتهم التدریبیة، وكفاءة الریاضیین و 
الزمن ، هل هي تسیر باالتجاه المرسوم ووفق األهداف و على الحقائق المتعلقة بكیفیة سیر العملیة التدریبیة

انحراف لكي یتسنى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحیح المنهج المخطط لها أم هي في حالة تعثر و 
ارتفاع مستوى في الوقت الحاضر نظرا لشدة و ریة التدریبي أي وسائل تقدیر التحمیل التدریبیة ضرو 

فلم یعد كافیا الفحص البسیط الن هذا الفحص یتعلق بالالعب في حالة الراحة، حیث إن . التدریب لالعب
لكنها لیست كافیة، الن مثل هذه البحوث دد بالتأكید عن إتقان المبدئیة و البحوث الجاریة بهذا األسلوب تح

تبار ویجب أن یكون إعداد االخ. ذلك لیتسنى التقدیر بصورة صحیحةو وظیفیةیجب أن تكون حركیة و 
أمانة المستوى الحقیقي للظاهرة التي نحن بصدد قیاسها مع األخذ موضوعیا لكي یعكس بكل صدق و 

، فتقویم الحالة ؤثر ایجابیا وسلبیا والعمل على تحدیدهابنظر االعتبار المؤثرات التي یمكن من خاللها أن ی
جة تطور عمل ة من خالل تحدید الكفاءة البدنیة یجب أن یشمل تحدید اإلعداد البدني و در التدریبی

سنة 13- 14للریاضیین الناشئین لألعمار v (pwc170(ن محاولة إعداد اختبار األجهزة العضویة، وإ 
عن الدوام ینبغي أال یغیب و . الوظیفیةدرجة تطور عمل األجهزةالبدني و یتفق و العامل المشترك لإلعداد

الفترة الدوام و تكرار التمرین ألنها هي التقویم من حیث الشدة و بالنا العالقة بین العناصر التدریبیة أثناء
تثبت عملیة ؤكد التأثیر القوي للتدریب، و التي تحدد درجة نجاح البرنامج التدریبي، فالمعلومات الوظیفیة ت

.مین الطاقةأوكسجینیة في تأالالسجینیة و نظمة المختلفة األكالتكثیف التام الستخدام األ

:مشكلة البحث

تطرق التيدنیة للریاضیین لمختلف المراحل والمستویات التدریبیة و تحدید الكفاءة و القدرة البلمراقبة و 
اختبار الكفاءة (pwc170د الكفاءة البدنیة استخدم اختبار لتحدی، و )4.5.8(الكثیر من الباحتین إلیها 

في جمیع اسع لالنتشار االختبار األطفال والمراهقین والبالغین و الو ) د/ض170البدنیة للعمل عند نبض 
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هذه األبحاث نستخدم الحمل التدریبي في المختبر بواسطة أجهزة مختلفة مثل مقیاس الجهد بواسطة 
طویر عملیة التدریب ال یمكن االستمرار في ت. الدراجة الثابتة، أو السیر الدوار، أو اختبار الخطوة

طریقة التامین الطاقة لهذا لتحلیل النشاط الحركي و االرتقاء بها بدون استخدام المنهج العلميالریاضي و 
لتمرینات الدوریة االرتباط المتبادل بین مكونات الحمل للنوع أو ذلك من الجهد المبذول، وحقیقة العالقة و ا

التفسیر تحلیل و ن الطاقة یجب اإلشارة إلیها من خالل أهمیةانعكاساتها على الطرق تكویكل على حدة ، و 
تنمیة هذه ه فهم هذه العالقة المتبادلة ، و العالقات الضروریة لعینة البحث بأسلوب یمكن من خالل

مدة الخططیة فحسب بل یجب ان یشمل كذلك تقویم الشدة و الفنیة و العالقات لیتوقف على أداء المهارات 
الحمل التدریبي للریاضیین المختلفة اختصاصاتهم بواسطة استخدام و ة ، واالختبار الكفاءةفترة الراحالدوام و 

pwcبما انه ال یوجد اختبارو البدنیة لالعبین و المؤثرات الوظیفیة خاص میداني لالعبي كرة القدم 170
یر الممكن فمن غ) أكابر(االختبارات الموجودة هي خاصة بالبالغین سنة و 14-13للناشئین أعمار

من ناحیة أخرى األطفال مراهقین هذا من ناحیة، و استخدام هذه االختبارات على األعمار الصغیرة في 
.إعداد اختبار میداني مقنن و مخصص لهذه الفئة یعكس صدق النتائج و المعلومات الحاصل علیها

:أهداف البحث
نبضة لكل دقیقة خاص 170عند نبض إعداد اختبار میداني متخصص یحدد الكفاءة البدنیة : أوال

.سنة) 14-13(بالعبي كرة القدم 

.تحدید بعض المؤشرات الوظیفیة للعینة في الظروف الراحة والجهد:ثانیا

سنة لتحدید 14- 13یفترض الباحث إن إعداد اختبار میداني خاص بالعبي كرة القدم أعمار 
تأثیر المتضمن اختبارات حركیة والوظیفیة لها أهمیة و قیقة و د/ض170الكفاءة البدنیة للعمل عند نبض 

.االرتقاء بالنتائج الریاضیة لهذه الفئةي تطویر عملیة التدریب الریاضي و ایجابي ف

هذه ملخص للمصطلحات االنجلیزیة  في جامعة استوكهوم الملكیة، و pwc170تم إعداد اختبار 
physical working  capacityیعتمد في ضربة لكل دقیقة و 170مل عند نبض لبدنیة للعأي الكفاءة ا
، وبعد ذلك مر هذا للمحافظة على الصحة ویحدد الكفاءة األوكسیجینیةجمیع أنحاء العالم كاختبار 

، حیث یعد أحسن1970كاربماناالختبار بعدة تطورات استقر على ما توصل إلیه العالم الروسي 
التي تعتمد في تنفیذها على عدد الضربات القلبیة بوصفه مؤشرا ها، و انسب طریقة تم اكتشافوافصل و 

.وظیفیا داال بالمجهود البدني المراد تنفیذه ،و بالكمیة المستهلكة خالل األداء المجهود البدني

بین سرعة الضربات القلبیة العالقة 1948"فالنود"و 1947"ستیوراند"الكتشاف العالمینوكان 
170وقد اقترحا طریقة بیانیة لتحدید شدة الحمل الممكنة عندما یكون النبض الحمل،القلیلة و شدة
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د یصاحبها انخفاض في حجم الدم الذي /ض170د، وهذا یعتبر مثالیا الن زیادة سرعة القلب عن /ض
لأللعاب الریاضیة التي pwcاقترح اختبار ) 6(كیسیلفج اما ). 2(یضخه القلب في الضربة الواحدة 

"كاربمان"وقد حدد . تمد قیاس نتائجها بواسطة تقییم الكفاءة البدنیة في الظروف الطبیعیة للمصارعةتع
pwcمقدار الكفاءة البدنیة میدانیا لبعض االختصاصات الریاضیة بواسطة اختبار 1980 170

(v) مضروبة باألمتار و التواني، و كلما ازداد مقدارpwc 170 (v) یاضي في ازدادت سرعة جریي الر
pwcظروف مالئمة لوظائف الدورة الدمویة،وكلما ازدادت الكفاءة البدنیة زاد مقدار  170(v) و هذا،

2.5بین pwc 170(v)االختبار ال یتطلب من الریاضي إظهار أقصى القوة و یتراوح مقدار السرعة 
العبي كرة القدم البالغین و ثانیة ل/ متر4.83متر لكل ثانیة ، ویبلغ للریاضیین اإلبطال تقریبا 5إلى 

zemkn»یرى . ثانیة/ متر3.29المالكمین  یكون عند الریاضیین pwc 170(v)أن مقدار 1975«
1المتقدمین و خاصة عند العدائین اكبر من غیر ریاضیین بالكمیة المطلقة و النسبیة عندما یحسب لكل 

) 8(المستهلك األقصى االكسجیني بواسطة vo2maxو من الممكن تحدید ). 7(كغ من وزن الجسم 
pwc 170عن طریق المعادلتین التالیتین :

vo2max=202pwc170+1070للریاضیین                  

vo2max=1.7pwc170+1240غیر الریاضیین             

هو قیاس هام للتمییز أن الكفاءة القلبیة التنفسیة مؤشر لقیاس الحالة البدنیة للفرد و " كالرك"ویرى
نظرا ) ذوي اللیاقة الریاضیة المنخفضة(و غیر الریاضیین ) ذوي اللیاقة البدنیة العالیة(بین الریاضیین 

).1(لكفاءة الجهاز الدوري التنفسي للریاضیین أكثر منه غیر الریاضیین

فسي نتیجة االستمرار التغیرات التي تحدث في القلب و الجهاز التندوكبجامعة "فرودویش"یلخص و 
.التدریب لعدد من الالعبین أثناء جري المسافات الطویلة

»یتفق كل من و  Adams fox«و1980« على أن كفاءة الجسم في استهالك 1979«
.األكسجین تعتبر من القدرات الهامة التي یتطلبها النشاط البدني الذي یتطلب األداء لفترة طویلة

التجریبي نظرا لمالمته لطبیعة البحث العلمیة، و بحث المشكلة أو لتحقیق الهدف منها تم اختیار المنهج
الذي یترتب علیه النجاح أو اإلخفاق في تحقیق الهدف ،العتباره من أدق المناهج المستخدمة و أكفئها 

.للتوصل إلى نتائج موثوق بها

: لقد تطلب بحث هذا الموضوع استخدام الوسائل التالیة
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تم استخدام المراجع العربیة و األجنبیة، و استخدام میزان طبي لتحدید الوزن، و جهاز لقیاس طول العینة، 
.صنع یابانيtunturiنوع pulse télémètreو میقاتین الكترونیین و جهاز تحدید الضربات القلبیة 

: طریقة إجراء االختبارات

وفي خطة البحث و قبل البحث و قبل كل شئ یتم . یتم تحدید عدد الضربات القلبیة أثناء الراحة
قد ، و من حیث الحجم و الشدة لهذه الفئة من األعمارpwc 170اختیار الحمل المالئم إلجراء اختبار 

م 800افة أن حدد الحمل للعدائیین من الریاضیین البالغین عن طریق جري مسكاربمانسبق للعالم
الحمل (ثانیة 30-20و ) حمل األول (ثانیة 40- 30متر بسرعة 100مرتین، بحیث یكون جري كل 

و یحسب وفق ) ثانیة/ متر( للعدائیین بواسطة تحدید سرعة الجري pwc170(v)و یتم تحدید ). الثاني
:المعادلة التالیة

Pwc170(v) = v1 + (v2- v1)

.ثانیة/سرعة الجري في الجهد الثاني مترvثانیة / لجري في الجهد األول مترسرعة اv1حیث أن 

F1-f2 ،و من الطبیعي و غیر عدد الضربات القلبیة في الدقیقة في نهایة بذل الجهد األول و الثاني
نتوقع ان شدة الحمل المحددة أعاله للعدائیین المتقدمین في العمر سوف یكون هو نفسه الممكن ان 

مناسبا لعینتنا و خاصة من حیث التخصص و المرحلة العمریة ، و یفترض أن یكون الحمل كبیرا لهذه 
.العینة

ینة البحث، ة ردود الفعل على عبهدف معرف) 8(ألیام متفرقة وفق pwc 170(v)قد تم إجراء اختبار و 
).1انظر الجدول رقم (البدنیة المالئمة لمثل هذا االختبار وتحدید المؤشرات الوظیفیة و 

بعد إجراء عدة اختبارات ى أسس علمیة على العینة البحث، و علعداد هذا االختبار بشكل دقیق، و إلو 
مسافة تقلیص الو م400لتحدید جمیع االحتماالت عن طریق التحفیظ من الشدة الجري لقطع مسافة 

pwc 170األسس الرئیسیة الختبار ال تتقاطع و النتائج التي یجب أنبحیث نحصل على المعلومات و 
(v)ثواني5على مدى(الثاني و من ناحیة حدود عدد الضربات القلبیة عند نهایة بذل الجهد األول (

دقیقة / ض120- 100عند مستوى الدقیقة / ضربة40الذي یتراوح تقریبا بین ومراعاة الفرق بینهما و 
وعند تحلیل . مرة عن الجهد األول1.4دقیقة للجهد الثاني اي ب / ضربة 140/160للجهد األول و 

-35متر بسرعة 100دراسة نتائج مختلف االختبارات توصلنا إلى تحدید سرعة الجري بشكل دوري كل و 
.متر400افة ثانیة للجهد الثاني لمس40-30ثانیة للجهد األول، و 45

170 - F1

F2 - F1
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متر 100متر مرتین، سرعة جري لكل 800لجري مسافة pwc170(v)اتضح من االختبارات العینة 
، ثا لألول/ م) 2.86(ثا أي بسرعة ) 30-20(ثا و للجهد الثاني ) 40-30(في الجهد األول كانت 

ثواني هي 5ت خالل كان عدد الضربات القلبیة في نهایة الجهد األول و التي حددثا للثاني، و /م) 4(و
د، بینما بلغ /ض185د بینما بلغ عدد الضربات القلبیة في نهایة الجهد الثاني التي حددت /ض161

).1انظر الجدول رقم (ثا /م3.285مقدار الكفاءة البدنیة للعمل 

متر على عینة البحث وفق 800للجري pwc170(v)یوضح مؤشرات اختبار  ): 1(الجدول رقم 

.1980كاربمان 

د /ص161سجلت ) م800جري مسافة بعد (عدد الضربات القلبیة في نهایة الجهد األول أننالحظ 
كاربمان و آخرین أن سرعة pwc170(v)د، وفق اختبار /ض185ارتفعت في نهایة الجهد الثاني حتى و 

د، ألنه عند ارتفاع مقدار الضربات القلبیة بشكل كبیر فان  /ض170الضربات  القلبیة أال تتجاوز 
.العالقة الخطیة بینهما و بین شدة الجهد سوف تزول

متر من ناحیة و إعادة النظر في 800متر بدال من 400تبین من خالل اختصار مسافة الجري إلى و 
ل و الثاني على التوالي للجهد األو ) 40- 30(و) 45- 35( متر بواقع 400مسافة سرعة الجري لقطع

دقیقة للجهد الثاني 2.4ألول و دقیقة للجهد ا2.7= متر أي بمتوسط زمني كلي مقداره 100لكل 
).2الجدول رقم (

نستطیع الحكم على شدة الجهد و عدد الضربات القلبیة من خالل تحلیل اختبار العینة حیث نجدها و 
، مما یعكس دقة و صحة أعداد هذا االختبار  لكریمانpwc170(v)تتوافق في االتجاه و المضمون مع 

.سنة) 14- 13(المخصص لفئة العبي كرة القدم الناشئین أعمار

عینة البحث
زمن جري بالثواني لكل 

100متر لكل 800مسافة 
م

متوسط عدد الضربات القلبیة 
قیقة الواحدةفي الد

Pwc 170(v)
ثانیة/ متر

العمر 
بالسنوات

عدد أفراد 
العینة

الجهد األول الجهد الثانيالجهد األول
5خالل 
ثواني

الجهد الثاني 
5خالل 
ثواني

13-141530-4020-301611853.285
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14-13الخاصة بالعبي كرة القدم pwc170(v)یظهر المتوسطات الحسابیة لمؤشرات ) 3(الجدول رقم 
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المیداني pwc 170(v)للمتوسطات الحسابیة لمؤشرات اختبار ) 3(عند تحلیل و مناقشة الجدول رقم 
م من المسافة 100سنة وجدنا أن السرعة المالئمة لجري كل من 14- 13الخاص بالعبي كرة القدم 

لحضنا ني، و مرة أسرع لصالح الثا1.33ل التي تزید بمعدو 35ثا وللثاني 40م للجهد األول400الكلیة 
ثواني على التوالي 5خالل األول والثاني في نهایة الجهد و أن الفرق بین الضربات القلبیة بین الجهد 

68.5د ، بینما كان عدد الضربات القلبیة في متوسط في ظروف الراحة /ض160، د /ض132.7
البدایة وقد سجل وضع لم یعد ) استشفاء(د10وجدنا انه بعد انتهاء االختبار بزمن قدره د، و /ض

قد اظهر و . د/ض27.3ألول والثاني یعادل في عدد الضربات القلبیة بین اد وأن الفرق /ض79.6
.أمتار لكل ثانیة3أي تقریبا 2.989االختبار أن مقدار الكفاءة البدنیة للعینة هو 

:االستنتاجات

یجب أن یخفض من سرعته سنة، 14- 13االختبار المیداني المخصص لالعبي كرة القدم إن:أوال
.آخرین للمتقدمینة بالمقارنة مع اختبار كاربمان و الشدة و المساف) سرعة الجري(

م على أساس جري كل 400سنة من خالل جري 14- 13كفاءة للعینة استخدام اختبار الیمكن:ثانیا
.ثانیة للحمل الثاني40-30ثا للحمل األول، و 45-35م قدرة 100

2.98سنة هي 14- 13لالعبي كرة القدم أعمار pwc170(v)ط الكفاءة البدنیة للحمل إن متوس: ثالثا
.متر لكل ثانیة



مجلة العلوم والتكنولوجيا للنشاطات البدنية والرياضية

2001ربمسيدث الثلالعدد ا
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

مفھرسةعلمیة محكمةمجلة 

سنویة تصدر عن معھد التربیة 
البدنیة والریاضیة

23

العالقة بین الضربات في نهایة الجهد األول والثاني، و هي الفرق بینضربة قلبیة لكل27هر أن ظ:رابعا
.لصالح الثاني1.33سرعة الجري للجهد األول و الثاني أعلى 

سنة 14- 13الخاص بالعبي كرة القدم للناشئین pwc 170(v)یوصي الباحث باستخدام اختبار 
لتقویم الكفاءة البدنیة لهذه الفئة، كما نرى ضرورة مواصلة إجراء البحوث بهدف تحدید الكفاءة البدنیة 

.لمختلف المراحل العمریة و مختلف األلعاب الریاضیة
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