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املهارية دراسة مقارنة بني بعض معايري التوجيه البدنية و
على حسب خطوط اللعب (دفاع،وسط،هجوم)

3ميم خمتار-2كوتشوك سيدي حممد- 1بومدين قادة

ضية1 ديسخمرب تقومي األنشطة البدنية والر مستغامنجامعة عبد احلميد بن 
ضيةخمرب تقومي األنشطة ال2 ديسبدنية والر مستغامنجامعة عبد احلميد بن 
ضية3 ديسخمرب تقومي األنشطة البدنية والر مستغامنجامعة عبد احلميد بن 

امللخص:
سنة و دراسة الفروق بني 17هدفت الدراسة إىل التعرف على املستوى البدين و املهاري لدى العيب كرة القدم حتت 

ي متثلت يف مقارنة بعض معايري البدنية و املهارية بني مناصب الدفاع و وسط امليدان خمتلف خطوط اللعب الذ
ا هذا املنصب الذي يعترب اخلط الفّعال من أجل  مبنصب اهلجوم وذلك من أجل معرفة احملددات اخلاصة اليت يتميز 

يق ذلك أجريت الدراسة على عينة وضع معايري مناسبة لتوجيه الالعبني اللذين تتوفر فيهم خصائص املهاجم ، ولتحق
العب ميثلون بعض فرق الناشئني لوالية تيارت املسجلني يف الرابطة اجلهوية لكرة القدم  _سعيدة_  36مكونة من 

ضي  لطريقة العمدية من ضمن 2016/2017للموسم الر فريق، حيث مت 16وهم ميثلون أربعة أندية مت اختيارهم 
العيب هجوم من كل فريق ، واستخدم الباحثان االختبارات البدنية 3العيب وسط ميدان ، 3العيب دفاع ، 3اختيار 

( القوة العضلية لألطراف السفلية ، السرعة) و االختبارات املهارية ( دقة التمرير ، دقة التصويب ، ضرب الكرة ألبعد 
لرأس) ، وبعد حتصيل ت مت حتليلالنتائج و مسافة ، ضرب الكرة  مج احلزم اإلحصائية للعلوم البيا ها بواسطة بر

حيث مت حتديد بعض معايري البدنية و املهارية ودراسة الفروق بينها واحلصول على جمموعة من Spssاالجتماعية 
النتائج اليت ختص املؤشرات البدنية والقدرات املهارية خاصة خبطوط اللعب ، ومتثلت النتائج املتحصل عليها على أّن 

ني يتميزون مبحددات بدنية و مهارية خاّصة مقارنة بباقي مناصب الّلعب ذلك ما يوضح أن متطلبات املناصب املهامج
ختتلف على حسب اخلطوط ولذلك فمعرفة متطلبات كل منصب تساهم بشكل كبري يف توجيه الالعب على حسب 

املورفولوجية واملهارية -سيولوجيةالف-املنصب الذي يناسبه على حسب قدراته اليت تشمل مجيع املؤشرات البدنية
ضي على اختالف -الذهنية ت اإلجناز الر النفسية اليت تعترب من متطلبات كرة القدم احلديثة للوصول إىل أعلى مستو

النشاط املمارس .
معايري التوجيه ، القدرات البدنية ، القدرات املهارية ، خطوط الّلعب:الكلمات املفتاحية

*--------
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The comparative study between some physical orientation standars and
the skill according to these lines of playing (defense,center and attack).

Astract:
The aim  of the study was to know the physical level and the skill of football

players under the age of 17 and to study the differences between the various
lines of playing, which was to compare some of the physical  standards and the
skill between defence positions and the midfield attack position in order to
know the special determinants that characterize This position, which is
considered  as an effective line for making appropriate standards to guide  the
players who have the characteristics of the attacker, and to achieve this study,
the study was conducted on a sample of 36 Player .Player representing some of
Tiaret's youth teams registered with the Regional Football Association "Saida",
for the 2016/2017 sports season. They represent four clubs that were chosen
intentionally from 16 teams. (Three defence players, three mid-fielder,and
three attackers from each team).The physical tests (muscle strength of the
lower extremities, speed) and the skill tests (accuracy of the scrolling, accuracy
of the correction, hitting the ball to the farthest distance, and  hitting the ball
with the head).
After the results and data were analysed by the statistical packages of Social
Science (SPSS), some physical and technical criteria were determined,
differences were studied and a set of results related to physical indicators and
skills were obtained. The obtained results, showed that the attackers were
characterized by physical abilities  and Especially as compared to the rest of
the positions of the game, which shows that the requirements of positions vary
according to the  lines and therefore to  the knowledge .The requirements of
each position contribute significantly to directing the player according to the
position that suits him according to his abilities, which includes all
physical,physiologic al,morphological and mental-psycho logical indicators,
which are considered as  the requirements of modern football  in order to reach
the highest levels of athletic achievement of different activity.
Keywords: orientation standards, physical abilities, skill abilities, lines of
playing

.
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*--------

Etude comparative de certains des critères d’orientation physique et
technique selon les lignes de jeu (Défense, milieu, attaque).

Résumé :
L’objectif de cet étude est d’identifier le niveau physique et les compétences

des joueurs de football de moins de 17 ans, ainsi que d’étudier les différences
entre les différentes lignes du jeu en comparant certaines des normes physiques
et techniques entre les positions de défense et celles de milieu de terrain dans le
poste d’attaque afin de connaitre les déterminants spéciaux qui caractérisent
cette position qui est considérée  comme une ligne efficace pour le
développement  de normes appropriées  pour guider les joueurs qui ont les
caractéristiques de l’attaquant.

Pour réaliser cette étude, nous avons choisi un échantillon de 36 joueurs
représentant certains équipes de jeunes de l’état de Tiaret, inscrits à
l’association régionale de football –Saida- pour la saison sportive 2016 /2017.
Ces joueurs représentent quatre clubs choisis parmi 16 équipes. Nous avons
sélectionné trois joueurs de défense, trois de milieu de terrain et trois attaquants
de chaque équipe.

Les chercheurs ont utilisé des tests physiques  (force musculaire,
vitesse) et des tests de compétences (la précision du passage de la balle et le
tire, le fait de frapper la balle à la plus grande distance et frappe la balle avec la
tête). Après avoir collecté les résultats et les données, nous  les avons analysés
par le programme de sciences sociales statistiques (SPSS).Nous avons identifié
certains critères physiques et techniques en étudiant les différences entre eux
.En effet, nous avons obtenu un ensemble de résultats liés aux indicateurs
physiques et aux compétences, concernant les lignes de jeu.

Les résultats obtenus indiquent que les attaquants sont caractérisés par
des compétences physiques spéciales par rapport aux autres joueurs de
différentes positions de terrain, ce qui montre que  les exigences des positions
varient selon les lignes. Ainsi, la connaissance des exigences de chaque poste
contribue de manière significative à guider le joueur en fonction de sa position
selon ses capacités qui comprend tous les indicateurs physiques,
physiologiques, morphologiques et mentaux. Ce qui est considéré comme une
exigence du football moderne pour atteindre les plus hauts niveaux de
performance athlétique dans toute activité exercée.

Mots - clés : normes d’orientation, capacités physiques, capacités techniques,
lignes de jeu.
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:مقدمة
ال الر ضي يف منتصف القرن احلايل إىل دالالت تؤكد أن لكل نشاط لقد توصل املتخصصون يف ا

ضية األخرى، ومما ال شك فيه  قي األنشطة الر ضي مواصفات خاصة منيز ممارس هذا النشاط عن ممارس  ر
ضية العالية وصغر سن األبطال يرجع إىل التطور العلمي وتطبيق نتائج البحوث  ت الر أن تقدم املستو

ضي املمارس ، لذلك اجته والدراسات اليت تناولت اختيار الفرد املناسب طبقا لطبيعة ومتطلبات النشاط الر
ضية املختلفة لتحديد املواصفات اخلاصة بكل نشاط على حده واليت تساعد  املتخصصون يف األنشطة الر

ضية ا ت الر ضي وفقا ألسس علمية حمددة للوصول إىل املستو (يوسف، لعالية.على اختيار الناشئ الر
)11، صفحة 2005

ضي وخاصة يف كرة القدم احلديثة تغريت طرق ووسائل وتكنولوجيا التدريب  دة وترية التقدم الر ومع ز
والقياس والتحليل والتقومي وبرامج اإلعداد البدين وختطيط التدريب والتنظيم ، فقد أصبح التطور العلمي 

ت ألساليب التدريب يف كرة القدم احلديث ة هدف يسعى إليه مدربو املنتخبات والفرق العاملية للوصول للمستو
)1999(أمري،كاظم، العليا وحتقيق اإلجنازات والبطوالت

لكي يتعرف املدرب على إمكانيات و قابليات الالعب بشكل منفرد ، والفريق بشكل مجاعي ، عليه إجراء 
ت ، ألنّ  هذه االختبارات من الوسائل املهمة يف تقومي الالعبني اختبارات وقياسات للتعرف على هذه املستو

ستخدام األساليب والوسائل واألجهزة املتطورة للوصول إىل نتائج دقيقة م  (اهلييت، ، والتعرف على مستو
)19، صفحة 2007

ا مل تت ّ ا يف السنوات األخرية إّال أ طرق إىل مجيع إّن دراسات االنتقاء و التوجيه على الرغم من كثر
حماور هذا املوضوع ما جعلنا يف حاجة ملحة إلجراء دراسات أخرى يف جماالت االنتقاء املتعدد ، ومنها 
االنتقاء وفق حمددات معينة دون غريها وهو ما اهتمت به هذه الدراسة اليت تربز أمهيتها يف التعرف على بعض 

لذكر خط اهلجوم الذي يعترب العامل الفعال يف التهديف من معايري التوجيه األفضل لالعيب كرة القدم وخنص 
ا األمر الذي سيعطي صورة أولية للمتخصصني واملهتمني  وتسجيل نتائج اجيابية للفرق على اختالف مستو
ضة بصورة عاّمة وكرة  يف هذا املوضوع ، وسيفتح آفاق إىل دراسات مماثلة كثرية تصب مجيعها يف خدمة الر

بصورة خاصة.ريةاجلزائالقدم
 :املشكلة

ضية، وذلك  تعترب عملية التوجيه واالنتقاء الالعبني من أهم العمليات اليت جتريها أغلب النوادي الر
ضة،  ضيني  والذين  تظهر لديهم بعض املؤهالت اليت تساعدهم على التفوق يف هذه الر الختيار أحسن الر

ضات األخرى  ضة كرة القدم كباقي الر جتري هذه العملية الختيار الالعبني األكفاء هلذه اللعبة الذين ور
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تتوفر فيهم عدة مميزات وخصائص ، ومن أمهها القدرات البدنية واملهارية اليت يتم توضيحها عن طريق جمموعة 
من االختبارات امليدانية جيريها النادي على الالعبني لتحديد مستوى كل العب وحتديد قدراته بشكل علمي 

ضبوط ، كما أّن أداء فريق كرة القدم خالل املباراة يعتمد على تنفيذ الالعبني لواجبات مراكز اللعب م
املختلفة , فلكل مركز من املراكز واجبات حمددة يؤديها الالعب أثناء املباراة انطالقاً من طريقة اللعب واخلطط 

كز اللعب مسات وصفات معينة جيب أن تتوفر يف الدفاعية واهلجومية املستخدمة يف املباراة ولكل مركز من مرا 
الالعب الذي يشغل هذا املنصب و إن وجود واجبات حمددة لكل مركز من مراكز اللعب املختلفة مهما 
زادت أو اتسعت هذه الواجبات يضمن عدم التعارض يف أداء املهام وتنفيذ اخلطط يف املناطق املختلفة من 

نظيم يف تغطية مساحات امللعب املختلفة دون إمهال مساحة أو أخرى قد امللعب ، كما يضمن التنسيق والت
ت املباراة , فتوزيع املهام أمر هام وحيوي لتكامل األداء وتوفري اجلهد (ابراهيم، تكون ذات أمهية يف سري جمر

إىل أن التفوق يف أداء وجبات مراكز وخطوط اللعب يف كرة )1994(علي، يشري) 35، صفحة 1994
قدم ، مرتبط إىل حد كبري مبدى ما ميلكه كل العب من خصائص بدنية ومهارات حركية والقدرة على تنفيذ ال

لرغم أن سرعة التكنيك والتحول السريع املفاجئ من الدفاع إىل  الواجبات التكتيكية اهلجومية والدفاعية ، 
لضرورة إجياد الالعبني امل تواجدين يف مركز ما من مراكز اللعب أو خط اهلجوم والعكس أثناء املباراة يستلزم 

لضرورة توفر مواصفات خاّصة   إلجادة واإلتقان ملتطلبات هذا املركز إال أّن ذلك ال يعىن  من خطوط اللعب 
ا الالعب يف هذا املركز من خالل خطوط اللعب املختلفة ، مما  للخصائص البدنية اليت جيب أن يتمتع 

الضعف لدى الالعبني والعمل على جتاوزها عن طريق التقومي املوضوعي ملنهج يساعد على اكتشاف نقاط 
التدريب. لذا فإن حتديد املركز أمر مهم ، ولكن أمهيته تتحدد يف ضوء رؤية املدرب أو اخلبري الذي يكون لديه 

لتوجيه تصور أفضل من الالعب نفسه من هنا برزت مشكلة الدراسة لدى الباحث يف حتديد بعض املعايري ا
سنة بغية االرتقاء مبستوى اإلجناز واألداء اجليد يف ظل 17البدنية واملهارية لدى مهامجني كرة القدم حتت 

ت كرة القدم اجلزائرية من خصائص بدنية كأنواع  ندرة نوعية الالعبني املهامجني املميزين يف خمتلف الدور
إلضافة السرعات املختلفة والقدرة العضلية املتمثلة يف القدر  ة املدافعني وقدرة التحمل ..  ة على االرتقاء وجما

لكرة واملراوغة والتوغل وقوة ودقة التصويب.. كخصائص اليت متيز الالعب  إىل األداء املهاري كسرعة اجلري 
قي العيب املراكز األخرى اليت جيب أن يعتمد عليها املدرب يف عملية انتقاء و التوجيه النا شئني املهاجم عن 

ستعمال معايري واختبارات البدنية و املهارية و اليت ميكن  حنو مركز اللعب اهلجومي بطرق وأسس علمية 
إجيازها يف اإلجابة عن التساؤلني التاليني :

ما هو مستوى البدين لالعبني على حسب مراكز الّلعب ؟-
ما هو مستوى املهاري لالعبني على حسب مراكز الّلعب ؟-
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فرضيات
افرتض الباحثون أن:وقد 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى األداء البدين على حسب مراكز الّلعب  .-
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى األداء املهاري على حسب مراكز الّلعب  .-
:األهداف
إبراز ضرورة وأمهية معرفة اخلصائص البدنية واملهارية على اختالف خطوط الّلعب.-
رفة اخلصائص املميزة لالعبني على اختالف خطوط الّلعب.مع-
:املفاهيم واملصطلحات

:هي املعايري القياسية اليت تستخدم لتحديد احلالة النسبية للدرجات اخلام بغرض تفسري هذه معايري-
)194، صفحة 1988(نصر، الدرجات وتقومي نتائجها

دف إىل مساعد الفر التوجيه:-  د على أن يفهم نفسه ويفهم مشاكله ، ويستغل جمموع اخلدمات اليت 
إمكانياته من قدرات ومهارات ، واستعدادات وميول وأن يستغل إمكانيات بيئته فيحدد من خالهلا أهدافا 
حية آخري.وخيتار الطرق احملققة هلا حبكمة ،  حية اإلمكانيات اخلارجية من  تتفق مع إمكانياته من 

اكله حلوال علمية ، ويؤدي ذلك إىل تكيفه مع نفسه ومع جمتمعه ، وتعقل، فيتمكن بذلك من حل مش
)505-504، الصفحات 1992(جالل، فيبلغ أقصى ما ميكن أن يبلغه مع النمو والنجاح والتكامل

ااخلصائص البدنية : - ّ املعيار الكمي لكفاءة الفرد البدنية،واليت يعرفها الباحث جاسم حممد أمحد على أ
)33، صفحة 2004(العملي، تبارات األداء احلركي واملقاييس اجلسمية لهتعكسها لنا اخ

هي كل احلركات الضرورية اهلادفة اليت تؤدى لغرض معني يف إطار قانون كرة القدم القدرات املهارية :-
ا  لكرة أو بدو )38، صفحة 1998(خمتار، سواء كانت هذه احلركة 

وقع الذي يشغله الالعب يف بناء متكامل حيث يقوم من : وهي إمكانية حتديد املخطوط الّلعب -
)35، صفحة 1994(ابراهيم، خالله بتنفيذ واجباته اهلجومية والدفاعية يف إطار اخلطط املوضوعية

:ة الدراسات املشا
حسني الالمي (- ت معيارية لبعض  الصفات 2007دراسة نوار عبدا  ) بعنوان حتديد مستو

ملهارات األساسية والقياسات اجلسمية خلطوط اللعب املختلفة للشباب األواسط ملنطقة اخلاصة واالبدنية
تسليط الضوء على أمهية الصفات البدنية اخلاصة وعالقتها ببعض املهارات هدفت الدراسة إلىالفرات.

ت و حتديد ماألساسية لكرة القدم واملواصفات اليت يتطلبها الالعب من اللعب ضمن اخلطوط الثالثة ستو
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املتغريات األساسية بدنية ،مهارية ، األمناط اجلسمية ملختلف خطوط الالعب وإبراز الفروقات معيارية لبعض
بني املراكز ومتطلبات كل منصب العب . حيث متثلت عينة البحث يف العبوا منتخبات حمافظات الفرات 

أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث ) العبًا بعد استبعاد حراس املرمى،ومن88األواسط البالغ عددهم (
ت املعيارية لتقييم أداء  ت املعيارية عند اختيار العيب اخلطوط ، واعتماد املستو ضرورة االعتماد على املستو

الفرق ملنتخب شباب الفرات األواسط.
صر عبد القادر (-  ثري واجبات مراكز اللعب وخطوطه الدفاعية الوسطبعنوان )2006دراسة 

الدراسة هدفت إىل التعرف واهلجومية يف إحداث التباين يف املتطلبات البدنية واملهارية لالعيب كرة القدم.
على حتديد جماالت الرتابط واالختالف يف املتطلبات البدنية واملهارية بني مراكز وخطوط اللعب، ومشلت عينة 

لدرجة األوىل ، وأجريت عليهم اختبارات الدراسة سبعة فرق من القسم اجلهوي الغريب من صنف األواسط ل
د 12م واملرونة والرشاقة والقفز العايل من الثبات واختبار اجلري 30وقياسات للياقة البدنية املتمثلة يف اجلري 

وبعض املهارات األساسية املتمثلة يف رمية التماس و الضربة الركنية والسيطرة والتصويب واجلري وضرب الكرة 
خدم الباحث املنهج املسحي إلثبات أو نفي وجود فروق بني مراكز الالعب يف املتطلبات لرأس ، واست

البدنية واملهارية لالعيب كرة القدم.وعلى ضوء النتائج والتحليل اإلحصائي توصل الباحث إىل وجود فروقات 
ة، حيث حققت مراكز معنوية بني مراكز الالعبني لبعض العناصر من اللياقة البدنية وبعض املهارات األساسي

لكرة بني  خط اهلجوم أحسن نتيجة يف كل من صفة السرعة والقوة والرشاقة ويف كل من مهاريت اجلري 
الشواخص والتصويب يف املرمى.

ت معيارية الختبار املوهوبني من الناشئني 1997دراسة بن قوة علي - حتت عنوان حتديد مستو
هدفت الدراسة إىل تقييم قدرات املوهوبني ملمارسة كرة سنة). 12-11ملمارسة كرة القدم الفئة العمرية (

شئني كرة  القدم من خالل وضع جمموعة من االختبارات العلمية تعد كقاعدة يستعملها املدربني يف اختبار 
ئج القدم. ووضع معايري حمددة يستند عليها اختيار املوهوبني من الناشئني ملمارسة كرة القدم. ومن أهم النتا

مرت سرعة من الوقوف  وجود فروق معنوية بني 30يف اختبار جري -اليت توصل إليها الباحث كالتايل :
يف اختبار الوثب العمودي ورمية التماس ، - سنة على أحسن وقت.12أعمار الناشئني حتصل األطفال 

لكرة الحظنا تفوق أ لكرة وضرب الكرة ألبعد مسافة واجلري املتعرج  يف اختيار -سنة.12طفال واجلري 
لكرة  لكرة وضرب الكرة ألبعد مسافة واجلري املتعرج  الركض، الوثب العمودي ورمية التماس ، واجلري 
لتايل فإن املستوى املعياري متوسط.  حققت عينة البحث أكرب مستوى هلا عند مستوى املعياري متوسط و

بداية فرتة اإلعداد والتعرف على مستوى الالعبني من حيث أوصى الباحثون بضرورة تطبيق االختبارات يف 
خالل اجلداول املعيارية.وضرورة تطبيق االختبارات بني فرتة وآخري ملعرفة مدى تطور مستوى الالعبني.



لة العلمية  ضيةالبدنية وة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا ISSNالر : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018اجلزء األول  جوان عشرالعدد اخلامس 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/

جملة علمية
حمكمةسداسية

183

: الدراسة األساسية
من خالل املشكلة اليت يطرحها الباحثون فإن املنهج املسحي املنهج املستخدم يف الدراسة :- 

كثر مالئمة حلل هذا املشكل الذي نعرب عنه يف قول عمار بوحوش " فاملنهج املسحي الوصفي هو أ
الوصفي يعترب طريقة للوصف الظاهرة املدروسة وتصويرها كميا عن طريق مجع املعلومات املقننة عن 

يد املشكلة وتصنيفها وحتليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة " كما يعرب عنه أنّه "الطريقة املفضلة لتحد
العالقة".

مت اختيار العينة بطريقة العمدية ، من بعض فرق والية تيارت املنتمني للرابطة اجلهوية عينة البحث : -
العب على 36سعيدة ( وفاق الدمحوين،فوز فرندة،احتاد سوقر،جنم مهدية) بلغت عينة الدراسة 

ل فريق وهذا من العبني من ك09هجوم أي 3وسط ميدان 3العبني دفاع 3اختالف اخلطوط 
تمع الكلي املقدر بـ  العب مسجل يف الرابطة اجلهوية).288فريق (16أصل ا

جماالت البحث :- 
ال الزماين. 1 أفريل 20إىل غاية 2016ديسمرب 20: مت إجراء الدراسة يف الفرتة الزمنية املمتدة من ا

2017
ال املكاين :. 2 لفرق. مت إجراء الدراسة يف املالعب اخلاصةا
ال البشري :. 3 العب 12العب خط دفاع ، 12العيب األندية املذكورة سابقا ومتثلت العينة يف ا

العب خط هجوم.12خط وسط ميدان و 
مت تطبيق االختبارات امليدانية بصورة فردية حتت إشراف ومساعدة بعض إجراءات التطبيق امليداين :-

صاص كرة القدم ومت ختصيص وقت لشرح النظري املدربني وخمتصني يف جمال التدريب اخت
ت اإلجناز. لالختبارات واألهداف املرجوة منها لتطبيق السليم واملثايل وحتقيق أعلى مستو

:أدوات البحث-
قصد اإلحاطة الكلية واإلملام النظري مبوضوع البحث قام الباحثون املصـادر واملراجع العربية واألجنبية: . 1

الت العتماد على كل  دة على ا للغتني العربية واألجنبية ز ما توفر لديهم من مصادر ومراجع 
وامللتقيات العلمية، فضال عن شبكة اإلنرتنت، كما مت االستعانة واالعتماد على الدراسات السابقة 

ضي.  واملرتبطة حبقل التدريب الر
ننة تقيس اجلوانب البدنية و املهارية : اعتمد الباحثون على بطارية اختبارات مقاالختبارات البدنية. 2

سنة ، كما مت عرض هذه االختبارات على اخلرباء للرتشيح.17لألواسط حتت 
ت البحث.التجــربة االستطالعية. 3 : من أجل تفادي األخطـاء، وكشف جوانب وصعـو
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ضي :. 4 العتاد الر
االختبـارات البدنية :أوال: 
الثبات  إىل األعلىاالرتقاء العمودي من: اختبار سارجنت(Drop

Jump)).dellal.2008.292(
اختبار القفز الطويل من الثبات(Saut en longueur sans élan)،2004(إبوموا(
 م .30اختبار السرعة -م .10اختبارالسرعة

نيا: االختبارات املهارية:
 :اختبار التمرير
- ،2006اختبار دقة التمرير: (فاينس ومسا.(
التصويب: اختبار
 ،2005اختبار دقة التصويب: (مالينا ومسا.(
لرجل إىل أبعد مسافة ممكنة .اختبار ضرب الكرة 
.لرأس إىل ابعد مسافة ممكنة اختبار ضرب الكرة 
:األسس العلمية لالختبارات-

ستقرار نتائجه إن ثبات االختبار هو مدى الدقة أو االتساق وا"عبد احلفيظ مقدميقول ثبات االختبار: -أ
أي يعين إذا ما أعيد نفس االختبار على نفس "فيما لو طبق على عينة من األفراد يف مناسبتني خمتلفتني 

)57، صفحة 1997(علي ب.، األفراد ويف نفس الظروف يعطي نفس النتائج 
عتباره التأكد من صدق االختبار استخدم الباحثان معامل الصدق الذايت أجلمن صدق االختبار: -ب

لنسبة للدرجات احلقيقية اليت خلصت من شوائبها أخطاء القياس والذي يقاس  صدق الدرجات املعيارية 
)57، صفحة 1997(علي ب.، حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات االختبار

ثره ،أي أن االختبار يعطي نفس النتائجموضوعيةموضوعية االختبار: -ت أي  االختبار تدل على عدم 
لتحكيم، ويشري  ا كان القائم  إلمجاع على االختبارات ومفردا إن إلطالع اخلرباء واملختصني وموافقتهم 

تبعد عنها الشك والتأويل،كما أن بطارية االختبار املستخدمة يف هذا البحث سهلة وواضحة وغري قابلة 
.للتأويل وبعيدة عن التتويج الذايت

ملعامل ارتباط بريسون تبني أن االختبارات البدنية واملهارية  تتصف بدرجة عالية من خالل النتائج اإلحصائيةو 
من الصدق الذايت كون القيم احملسوبة ملعامل الصدق الذايت لالختبارات أكرب من القيمة اجلدولية ملعامل ارتباط 

رجحت بني ( قيمة حمسوبة ) يف مجيع االختبارات، فكل0.96-0.87بريسون، حيث كل مؤشرات الثبات 
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0.05وهذا عند مستوى الداللة اإلحصائية 0.60هي أكرب من القيمة اجلدولية ملعامل االرتباط واليت بلغت 
.09ودرجة احلريـة 

الوسائل اإلحصائية:   - 
إن اهلدف من استعمال الوسائل هو التوصل إىل مؤشرات كمية تساعد يف التحليل والتفسري واحلكم 

حصائية املستعملة يف هذا البحث هي:ومن أهم الوسائل اإل
)                                     184. الصفحة1991املتوسط احلسايب: (سعد هللا. -
جي - )92شامل ، الصفحة–االحنراف املعياري: ( 
)110، الصفحة1993:(مقدم. )برسون(معامل االرتباط البسيط -
) 110ة ، الصفح1993اختبار  تستيودنت:  (مقدم. -

: عرض و حتليل النتائج اختبارات البدنية
:عرض و حتليل النتائج اختبارات القوة بني املهامجني و املدافعني :01اجلدول رقم 

الداللة 
اإلحصائية

ت اجلدولية ت احملسوبة الدفــاع اهلــجوم
االختبارات 
لقوة اخلاصة 

دال إحصائياً 

2.07

*3.29
258.66 268.08 س

اختبار سارجنت
8.93 4.27 ع

دال إحصائياً  *2.90
214.58 229.66 س اختبار

11.37دروب جامب 13.96 ع

دال إحصائياً  *7.51
180.08 205.91 س اختبار

9.25الوثب األفقي 7.48 ع

ان :عرض و حتليل النتائج اختبارات القوة بني املهامجني و وسط امليد-:02اجلدول رقم 
لداللة 

اإلحصائية
ت اجلدولية ت احملسوبة وسط امليدان اهلــجوم االختبارات اخلاصة 

لقوة

دال إحصائياً 

2.07

*5.11
254.75 268.08 س

اختبار سارجن
7.95 4.27 ع

دال إحصائياً  *2.15
219.08 229.66 س اختبار

9.73دروب جامب 13.96 ع
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دال إحصائياً  *6.07
181.16 205.91 س اختبار

11.96الوثب األفقي 7.48 ع

:عرض و حتليل النتائج اختبارات السرعة بني املهامجني واملدافعني :03اجلدول رقم 
الداللة 
اإلحصائية ت اجلدولية ت احملسوبة الدفــاع اهلــجوم

االختبارات اخلاصة 
لقوة

دال إحصائياً 
2,07

*2,90
2,03 1,96 س

م10اختبار السرعة 
0,16 0,18 ع

دال إحصائياً  *2,88
3,37 3,20 س

م30اختبار السرعة 
0,16 0,12 ع

: عرض و حتليل النتائج اختبارات السرعة بني املهامجني و وسط امليدان :04اجلدول رقم 
الداللة 
اإلحصائية ت اجلدولية ت احملسوبة وسط امليدان اهلجوم

تبارات اخلاصة االخ
لقوة

دال إحصائياً 
2,07

*2,61
2,06 1,96 س

م10اختبار السرعة 
0,07 0,18 ع

دال إحصائياً  *3,49
3,42 3,20 س

م30اختبار السرعة 
0,18 0,12 ع

االستنتــاج :
لقوة العضلية املتم ثلة يف قوة األطراف السفلية أظهرت النتائج سابقة الذكر يف االختبارات البدنية اخلاصة 

خلطوط الثالثة (دفاع ، وسط ميدان ، هجوم ) ومن خالل نتائج اختبارات القوة  والسرعة القصوى املتعلقة 
لقوة االنفجارية  * لنسبة للفرق 7.51*2.90* 3.29اليت كانت قيمة ت احملسوبة الختبارات اخلاصة 

لنسبة للفرق بني املهامجني و 6.07* 2.15* 5.11بقيمته بني املهامجني واملدافعني و ت احملسوبة   *
وهذا ما يدل على وجود 2.07وسط امليدان و هذه النتائج اليت كانت قيمتها أكرب من ت احملسوبة املقدرة بـ 

فروق بني مناصب الّلعب يف صفة القوة العضلية ولصاحل املهامجني،كما كانت نتائج اختبارات السرعة 
لنسبة للفرق بني املهامجني واملدافعني و ت 2.88* 2.90مثلة يف القيمة ت اجلدولية بـ القصوى امل  *
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لنسبة للفرق بني املهامجني و وسط امليدان و هذه النتائج اليت كانت 3.49* 2.61احملسوبة بقيمته    *
الّلعب يف اختبارات وهذا ما يدل على وجود فروق بني مناصب2.07قيمتها أكرب من ت احملسوبة املقدرة بـ 

السرعة القصوى ولصاحل املهامجني.
:عرض و حتليل النتائج اختبارات املهارية بني املهامجني و املدافعني :05اجلدول رقم 

لداللة 
اإلحصائية

ت اجلدولية ت احملسوبة الدفاع اهلــجوم االختبارات املهارية

دال 
إحصائياً 

2.07

*7,72
5,25 7,66 س اختبار دقة التمرير

0,75(اليمىن) 0,77 ع
دال 

إحصائياً 
*5,51

3,33 6,25 س اختبار دقة التمرير
1,37(اليسرى) 1,21 ع

دال 
إحصائياً  *6,62

5,75 7,41 س اختبار دقة التصويب
0,75(اليمىن) 0,99 ع

دال 
إحصائياً 

*6,50
3,5 6,83 س اختبار دقة التصويب

1,24سرى)(الي 1,26 ع
دال 

إحصائياً 
*7,16

26,66 29,93 س اختبار ضرب الكرة ألبعد 
1,13مسافة 1,10 ع

دال 
إحصائياً 

*4,98
4,98 6,04 س

لرأس اختبار ضرب الكرة 
0,66 0,30 ع

دان ::عرض و حتليل النتائج اختبارات املهارية بني املهامجني و وسط املي06اجلدول رقم 
لداللة 

اإلحصائية ت اجلدولية ت احملسوبة وسط امليدان اهلــجوم االختبارات املهارية

دال 
إحصائياً  2.07

*3,26
6,25 7,66 س اختبار دقة التمرير

1,28(اليمىن) 0,77 ع
دال 

إحصائياً  *3,00
4,41 6,25 س اختبار دقة التمرير

1,72(اليسرى) 1,21 ع
دال  *3,42 5,75 7,41 س اختبار دقة التصويب
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إحصائياً  1,35 0,99 ع (اليمىن)

دال 
إحصائياً 

*3,34
5,5 6,83 س اختبار دقة التصويب

1,50(اليسرى) 1,26 ع
دال 

إحصائياً 
*6,13

26,77 29,93 س اختبار ضرب الكرة ألبعد 
1,40مسافة 1,10 ع

دال 
إحصائياً 

*4,22
5,08 6,04 س

لرأس اختبار ضرب الكرة 
0,74 0,30 ع

لرأس  لتمرير والتسديد وضرب الكرة  أظهرت النتائج سابقة الذكر يف االختبارات املهارية اخلاصة 
خلطوط الثالثة (دفاع ، وسط ميدان ، هجوم ) ومن خالل نتائج اختبارات اليت كانت قيمة ت احملسوبة 

* واختبار ضرب 6.50* 6.62* و اختبار دقة التصويب بـ 5.51* 7.72التمرير  لنسبة الختبار دقة 
لرأس بـ 7.16الكرة ألبعد مسافة بـ  لنسبة للفرق بني املهامجني واملدافعني 4.98* واختبار ضرب الكرة   *

الّلعب وهذا ما يدل على وجود فروق بني مناصب2.07اليت كانت قيمتها أكرب من ت احملسوبة املقدرة بـ 
لنسبة  يف اختبارات املهارية ولصاحل املهامجني. كما كانت نتائج اختبارات اليت كانت قيمة ت احملسوبة 

* واختبار ضرب الكرة ألبعد 3.34* 3.42* و اختبار دقة التصويب بـ 3* 3.26الختبار دقة التمرير  
لرأس بـ 6.13مسافة بـ  لنسبة للفر 4.22* واختبار ضرب الكرة  ق بني املهامجني ووسط امليدان اليت  * 

وهذا ما يدل على وجود فروق بني مناصب الّلعب يف 2.07كانت قيمتها أكرب من ت احملسوبة املقدرة بـ 
اختبارات املهارية ولصاحل املهامجني.

: مناقشة نتائج البحث
دوات ووسائل مجع ت والنتائج  مستعينني عرب ذلك  ت املستعملة قام الباحثون جبمع البيا البيا

يف الدراسات الوصفية واعتمادا على النتائج احملصل عليها عرب تطبيق جمموعة من اختبارات ميدانية ختص 
لالعبني حتت  سنة ومت الرتكيز على الالعبني املهامجني ودراسة 17بعض القدرات البدنية واملهارية اخلاصة 

م البدنية املها قي اخلطوط حسب متطلبات الالعب وكذا على مدى اختالف مستواهم وقدرا رية مع 
حسب املنصب الذي يشغله ومن خالل النتائج احملصل عليها تبني أن املهامجني يتميزون خبصائص عالية يف 
ت ومتتعهم الفورمة  بعض القدرات البدنية واملهارية هذا الذي يساهم بشكل كبري يف فعاليتهم أثناء أداء املبار

س التهديف اهلجومي.العالية احل
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: لفرضيــات مقابلـة النتـائج 
لفرضية األوىل :-  فروق ذات داللة واليت افرتض فيها الباحثون وجودمناقشة النتائج املتعلقة 

إحصائية يف مستوى األداء البدين على حسب مراكز الّلعب 
ّصة بصفة القوة والسرعة لدى وإلثبات صحة هذه الفرضية يتبني لنا من خالل االختبارات البدنية اخلا

العبني املهامجني الذين كانت هلم نتائج مرتفعة خالل اختبارات القوة العضلية اليت متثلت يف سارجنت ودروب 
ويعزو الباحثون من خالل النتائج أّن املهامجني  1234جامب و الوثب األفقي كما توضح جداول رقم 

ملهامجني اليت تكرب نتائج املتوسطات كما توضحه املتوسطات احلسابية اخلاصة  الختبارات البدنية اخلاصة 
ملدافعني حيث اختبارات القوة االنفجارية، وهذا ما يدل على أن عملية التوجيه تعتمد بصفة كبرية  اخلاصة 

سفلية) على بعض القدرات البدنية املتمثلة يف القوة العضلية ( القوة االنفجارية القدرة العضلية لألطراف ال
لقدرات العالية ختص اجلانب البدين من ضروري  وكذا صفة السرعة ونظرا ملميزات هذا املنصب الذي خيتص 
ال البدين لالعبني املهامجني حىت يتم استغالل القدرات واملنصب املناسب  أن تكون هناك معايري خاصة 

ضي بصفة عامة و لالعب املهاجم بصف ة خاصة.وكذا حتسني اإلجناز الر
يرى أن الالعبني املدافعني اجلانبيني و العيب وسط امليدان إضافة إىل املهامجني لديهم متوسط مماثل  حيث 
لدراسات السابقة حيث تبني أن هؤالء الالعبني لديهم تقريبا نفس اخلصائص يف  تؤكد هذه النتائج  اخلاصة 

,Le Gall)ظل وجود بعض الفروق يف بعض اخلصائص والصفات 2008).
كما أّن أساليب التدريب احلديثة تؤكد على القدرة البدنية اخلاصة اليت جيب أن تساهم يف اجلانب املهاري 

.)Bangsbo.J ،1994(التقين والتكتيك لتكون هناك قدرة مثالية على ممارسة كرة القدم على مستوى عايل
لدراسة مجيع املؤشرات البدنية لالعب أّن حتليل نشاط العب كرة القدم يسمح(,Carling et al)ويرى

.)R ،2007و Cayla.L(يف عالقة مباشرة مع اإلمكانيات الفنية التكتيكية خالل مباراة لكرة القدم
االعتماد على منهجية خالل اإلعداد البدين ينطوي على حتليل النشاط (نوع )Comettiو بدوره يرى(

ضينيمن اجلهد ...)، فضال عن تقييم كامل للصفا هلذا الغرض مت تطوير اختبارات لتقييم ت البدنية للر
الصفات البدنية املختلفة (القوة، القوة، السرعة، التحمل، وما إىل ذلك) من أجل تقومي الصفات املختلفة 
لالعب كرة القدم ، كما أّن االختبارات حتدد حماور العمل البدين الذي يساهم بشكل كبري للدخول إىل 

كما ميكن هلا أيضا دور الوقاية والسيطرة بعد إعادة التأهيل ، و من املهم أن نالحظ أن فورمة عاليةاملنافسة ب
دف إىل مساعدة املدرب يف صنع القرار من أجل تقومي الالعبني بصفة فردية ومجاعية  مجيع هذه االختبارات 

ضي ت اإلجناز الر .)Cometti ،2002(وتكييفها بشكل علمي دقيق للوصول إىل أعلى مستو
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وتتيح القيم .وإضافة إىل ذلك ومن املعروف أن املتابعة و التحليل البدين لالعبني ميكن أن يتم كميًا أو نوعياً 
ت النوعية إىل تدريب حمدد وفقا خلطوط الّلعب وخمتلف  الكمية اجتاها عاماً جلميع الالعبني، بينما تشري البيا

وعليه نقول أّن فرضية البحث األوىل قد حتققت..)Dellal ،2008(املناصب اليت يشغلها الالعب
لفرضية الثانية : فروق ذات داللة إحصائية يف واليت افرتض فيها الباحثون وجودمناقشة النتائج املتعلقة 

مستوى األداء املهاري على حسب مراكز الّلعب  .
ملهارية لدى العبني املهامجني الذين كانت هلم وإلثبات صحة هذه الفرضية يتبني لنا من خالل االختبارات ا

نتائج مرتفعة خالل اختبارات اخلاصة بدقة التمرير والتسديد وكذا ضرب الكرة إىل أبعد مسافة وضرب الكرة 
ويعزو الباحثون من خالل النتائج أّن املهامجني كما توضحه املتوسطات 56لرأس كما توضح جداول رقم 

ي األكرب مقارنة بباقي اخلطوط ، وهذا ما يدل على أن الالعبني املهامجني يتميزون ببعض احلسابية اليت متثل ه
لكرة ومتريرها وتسديدها يف اختالف وضعيات اللعب هذا الذي  القدرات املهارية املتمثلة يف مدى التحكم 

لتحكم يف الكرة عند جيب أن يتصف به مهاجم كرة القدم احلديثة إضافة إىل قوة التسديد ومدى التمكن من ا
لرأس هذه املتطلبات بصفة عامة ختص هذه الفئة  ديف  ا يف وضعيات  االرتقاء سواء مبراقبتها أو ضر
ت هو البحث عن كيفية التطوير  العمرية وهذا املستوى الذي متت فيه دراستنا ويبقى الوصول إىل أعلى املستو

بية بصورة شاملة.على مجيع امليادين والتحكم يف العملية التدري
ومن خالل ما أفرزته نتائج الدراسة ومناقشتها يود الباحثون أن يشريوا إىل نقطة جوهرية ، هي : أّن 
االختبارات املهارية املستخدمة لقياس املهارات املختارة تقيس األداء األقصى ، أي أن االختبار يتعامل مع 

ّن هذا ال قياس هو قياس غري مباشر للتعبري عن األداء املهاري وهذا النتيجة على حساب املهارة و ال خنطئ 
)75، صفحة 2002(حممد، األمر أصبح مقبوالً وبديالُ لقياس املهارة

موعة املنتقاة وفق املستوى البدين يف مهارة التمرير إىل أن هذه املهارة تعتمد اعتماداً   يعزو الباحث تفوق ا
للرجلني األمر الذي يتطلب توفر قدر من القوة حىت يستطيع أداء كليًا على استخدام القوة االنفجارية

إىل "ضرورة توفري القوة االنفجارية يف حلظات معينة من )1987(بسطوبسي، التمريرات بنجاح ،ويشري 
)343، صفحة 1987(بسطوبسي، األداء املهاري احلركي وخباصة يف حلظة التمرير أو املراقبة يف كرة القدم" 

عزو الباحثون ذلك التفوق إىل أّن الالعب أثناء أداءه ألي نوع من أنواع التمرير يتطلب منه مرونة كذلك ي
ت الرئيسية يف  املفاصل املشرتكة يف األداء مع وجود تناسب مع القوة والسرعة ، حيث تعد املرونة من املكو

ة فانه ال يستطيع أن يؤدي املهارة بصورة ممارسة مهارة التمرير ، ويف حالة افتقار الالعب إىل املرونة الالزم
جيدة وقد يتعرض إىل اإلصابة ، كما أن املرونة تعد من األسس اجلوهرية يف اكتساب وإتقان األداء احلركي 

.)63، صفحة 2000(امساعيل، للمهارات 
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يعا يف مجيع ذلك التفوق إىل أن الالعب أثناء القيام بعملية التصويب يتطلب تغريا سر ونكما يعزو الباحث
أجزاء جسم الالعب ، فالرشاقة هي " القدرة على إتقان احلركات التوافقية املعقدة والسرعة يف تعلم األداء 

وعليه نقول أّن فرضية البحث الثانية قد حتققت..)257، صفحة 1999(أمحد، احلركي وتطويره وحتسينه "
: االستنتاجات

ال البدين و املهاري اخلّاصة اعتمادا على املعطيات اليت استقيناها م ن جمموعة االختبارات اليت مشلت ا
سنة على اختالف املراكز  متكنا من التوصل إىل جمموعة من االستنتاجات اليت 17بالعيب كرة القدم حتت 

ميكن أن نلخصها يف عدة نقاط :
عملية التوجيه تتم وفق أسس وطرق عشوائية عند أغلب النوادي يف هذا املستوى.
.لطرق احلديثة لعملية االنتقاء والتوجيه وفق مناصب اللعب املدربني ليسو على دراية 
 رد وسنوات اخلربة اخلالية من األسس املعرفة النظرية ألغلبية املدربني متوسطة تعتمد على العمل امليداين ا

العلمية احلديثة.
ت االختبارات وطرق التقومي غائبة عن هذه املستو ت.بطار
 ملناصب م قراءة سطحية هي ميزة املدربني ليست هناك حمددات خاصة  لالعبني وقدرا املعرفة الشاملة 

.
. قي العيب اخلطوط األخرى لالعبني املهامجني بعض التفوق سواء يف القدرات البدنية أو املهارية على 
.الغياب التام حملددات التوجيه لالعيب خط اهلجوم
تكويين ألغلبية املدربني يف جمال االنتقاء والتوجيه.نقص اجلانب ال
.بعض الالعبني هلم حمددات ال ختص املنصب الذي يشغلونه
.ردة املهامجني هلم معايري وحمددات عشوائية أساسها املالحظة ا

: التوصيات
يوصي الباحثان مبا يلي :

 نشاء مراكز تكوين يف جمال االنتقاء نوصي برفع الكفاءة املعرفية النظرية والتطبيقية للمدربني
والتوجيه.

.م دراسية وندوات حول أساسيات االنتقاء والتوجيه تنظيم أ
.إبراز مدى أمهية التوجيه بشكل عام والتوجيه حنو مناصب اللعب بشكل خاص
.ستخدام طرق تدريبية ختص كل منصب العب ومتطلباته نوصي 
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 ت االختبارات ستخدام بطار لالعب الناشئ الذي يعترب نوصي  اليت متس مجيع الصفات اخلاصة 
مستقبل الفرق الكربى أو حىت املنتخبات الوطنية.

. ت أجنبية ملالحظة املستوى وكشف التطور احلاصل االعتماد على مستو
ة نوصي أن تعمل االحتادية اجلزائرية على أن تضع جمموعة من املعايري اليت ختص مجيع الفئات الشباني

لتطوير املستوى.
 ت سواء يف كرة لقيام بدراسات آخري يف عملية الكشف واالنتقاء والتوجيه ووضع مستو نوصي 

ضات آخري. القدم أو ر
: املصادر واملراجع

للغة العربية:- مصادر 
ضي، منشورات ذات سالس1999أمري،كاظم.(--1 ال الر ل ). االختبارات والقياسات الفسيولوجية  يف ا

،كويت.02الطبعة 
االختبارات والتكتيك بكرة القدم، دار دجلة اململكة األردنية،عمان.)2007(اهلييت, موفق أسعد-2
.)اجلديد يف اإلعداد املهاري واخلططي لالعب كرة القدم،القاهرة1994براهيم, مفيت (-3
رية لبعض األلعاب ). تقومي بعض االختبارات البدنية واملها2002النعيمي ، ضرغام جاسم حممد .( -4

ضية ،  اجلماعية على وفق النظرية الفسلجية واألسس العلمية ، أطروحة دكتوراه غري منشورة ، كلية الرتبية الر
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