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                                        بالبحث التعريف

‐ 1 ‐ 

 

 :مقدمة 1
نفسية يف كافة بية الملختصني بالرت اهتمت اجملتمعات املتقدمة بوقت ليس بالبعيد و خاصة علماء النفس و ا        

املهمة لدى  حيث أصبح اجلانب النفسي من جوانب يالرياض دريبالتاجلوانب املدنية وال سيما جمال الرياضة و 
جلانب يعد ذا أمهية كبرية العاملني يف الرتبية الرياضة من خمتصني و مدربني و رياضيني و أفراد، فالقيام بدراسة هذا ا

نفس مما يساعد على تم التعيري عنه من خالل قوة اإلرادة و حتمل املسؤولية و السيطرة و الثقة باللكل نشاط حيث ي
،وألن تأثري  فاوتمتاالجتماعية بشكل هلا تتحقق معظم احلجات النفسية و حتقيق األهداف املرجوة و اليت من خال

ذه الظاهرة يف تعليمهم خالل ربني االنتباه إىل هالعامل النفسي يف العملية أصبح حقيقة ال تقبل النقاش مما وجب باملد
التعلم و  تعد الشخصية من العوامل النفسية املهمة اليت تؤثر يف، و )03، صفحة  2012(العنزي،  السنوات األخرية

الذات جزء من  يف األداء و من العوامل النفسية يف تكوين الشخصية  نطرة الفرد إىل نفسه و ذاته أو ذاته الن
.)12صفحة  ،2012يوسف، ( ة يدرك الفرد من خالهلا  خصائص الشخصية  الشخصي  

حكم فيها يف البداية كل تدريب إذا أن الالعبني حيتاجون إىل العديد املتطلبات التدريبية يف التعبئة النفسية و الت      
إن الطاقة النفسية تدريب فوكل مرة إذا كانت الطاقة البدنية ميكن تنظيمها و التحكم فيها من خالل ختطيط عمل ال

العام لإلعداد  هذا هو اهلدفسيطرة على أفكاره و انفعاالته و  ميكن التحكم فيها من خالل تعليم الالعب كيف
                               . )328صفحة ، 2005 راتب،( النفسي 

لكل نشاط و منها الرياضي إذا أن دراسة اجلانب النفسي تعد أمهية خاصة )24، صفحة 2005حممد، ( ويشري    
يعرب عنه من خالل قوة اإلرادة و حتمل املسؤولية و السيطرة والثقة بالنفس، فالكشف عن السمات املميزة للرياضي و 

التعرف على السبل منها تقييد يف تطوير مستوى األداء مما يؤثر يف االجناز و التفوق ويشري  إىل أن مستقبل تطوير 
   . يادة االهتمام باجلوانب النفسيةز  األداء يعتمد على

هي و  باملادة اخلام أال االهتمامال بد من من حتسني مستوانا يف املستقبل و  بدللتطورات اليت يشهدها العامل ال نظراو 
، ألن عملية نتقاء على األسس العلمية املقننة كذلك او هلم ني وتوفري اإلمكانيات املادية والبشرية الالعبني املوهوب

هم يف اختالف رغم منبالعني املمارسة النشاط الرياضي دف أساسا إىل اختيار أفضل الناشئني مل االختيارو  نتقاءاال
م البدنية والعقلية و  خيتلف الناس فيما بينهم من  )56، صفحة  2009(ربيع، حبيث يقولية واملهارية النفساستعدادا

نفسر  عندما حناول أن،و القدرة على األداء البدين دادات وامليول و املقاييس اجلسمية واالستعحيث القدرات العقلية و 
  البحث،  أخضعنا هذه الفروق الفردية للدراسة و قد نصنفها فإننا بذلك نكوننقيسها و  االختالفاتهذه 
 ،ي الرقميةرفيع املستوى يرفع من قدرات الفرد الرياضالاإلعداد النفسي  أن إىل )122،صفحة1987(عالوي،ويشري
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ن األبطال الرياضيني يتقاربون لدرجة كبرية من حيث املستوى البدين الفين ( أ )27صفحة 2009(العبدي، ويرى 
هو سات الرياضية يف سبيل الفوز و حيدد نتيجة كفاحهم أثناء املناف ااملهاري ، خططي) إال أن هناك عامال أساسي

إن إعداد  )56،صفحة 1996،(خطابية،  الفوز، ويرىتحقيق عامل النفسي الذي يلعب دورا هاما و بدرجة كبرية لال
جوانبها من  يشمل شخصيته يف مجيع بناء متكامالبل يتعدى ذلك إىل بنائه ،الرياضي ال يتوقف عند تعليمه فقط 

ا علما مرتبطا وثيقا مبأ دف إليه الرياضة كو ختلف العلوم كعلم جل خلق جيل متوازن يف خمتلف اجملاالت و هذا ما 
انه للعامل النفسي  )87،صفحة2004(العيساوي، علم النفس و الفلسفة "، ويعزي يولوجية وعلم التشريح و الفس

تأثريا كبريا و ملموسا يف حتقيق اإلجنازات الرياضية فضال عن مساعدة الرياضي يف قيادة نفسه و تغلبه على املصاعب 
انب النفسي أن دراسة اجل )39،صفحة 2009 (حممد، ويوافقه  )62،صفحة2005(غلهام، ، ويرى اليت تواجهه 

الثقة بالنفس يعرب عنه من خالل قوة اإلرادة وحتمل املسؤولية والسيطرة و  إذا ،منها الرياضيتعد خاصة لكل نشاط و 
مما يؤثر يف اإلجناز  فالكشف عن السمات املميزة للرياضي التعرف على السبل منها تفيد يف تطوير مستوى األداء

  .والتفوق 
ادة االهتمام باجلوانب إىل أن مستقبل تطوير األداء يعتمد على زي (Douct, 2007pp231)يشريو        

برامج علمية مبنية مناهج و يف وضع  االطرق العلمية اليت تلعب دورا مهم إحدىالقياسات و  تعد االختباراتالنفسية ،
معايري موضوعية تساعد مقاييس و  عدادجل إة يف جمال التدريب الرياضي و من أاملوضوعيالصدق و  على أساس

بالرياضة  االرتقاءيف اجتاه ، و على أسس علمية صحيحة خاصة عند فئة الناشئني االنتقاءاملختصني على القيام بعملية 
أعطت الضوء األخضر للمشاريع زائرية قد وفرت كل اإلمكانيات و حماولة حتقيق نتائج جيدة فإن الدولة اجلاجلزائرية و 
جتسيد ذلك من خالل إنشاء عدة مراكز للموهوبني م و  االهتمامجل الناشئني من أ اخلاصة باألطفالالرياضية 

ء الرياضية اخلاصة بالتالميذ املوهوبني رياضيا على مستوى األطوار الثالثة من خالل إنشا سباإلضافة إىل املدار 
هذه الطريقة سارية املفعول يف منهم و  االستفادةو  لى املوهوبنيجل احملافظة عهذا من أالثانويات اخلاصة بالرياضيني و 

من املالحظات اليت شدت نظر الطالب و ،ملواهب الرياضية ن املدارس منبع االدول األوروبية منذ عدة سنوات أل
هو و  االعتباريتتم على أسس التقومي الباحث أن عملية االختيار يف الثانويات الرياضية تفتقر لألسس العلمية اليت 

ا بالرغم من أمهية هذ االختيار ال يعتمد على املعايري و احملكات باملعين اإلحصائي إىل إمهال اجلانب أثناء عملية تقومي
باجلانب النفسي أثناء عملية  االهتماممن خالل هذا البحث حناول إبراز أمهية اجلانب كبقية اجلوانب األخرى و 

  .االختيارإمكاناته أثناء عملية  رصة لالعب على إبرازالف وهذا قصد إعطاء االختيار
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  مشكلة البحث :                                                             2
ياضي ة فضال عن ذلك إعطاء الر ييف حتقيق اإلجنازات الرياض ملموسو  يزال للعامل النفسي تأثري كبريالكان و          

ة عامة بني من املعروف أن ظاهرة الفروق الفردية ظاهر عب اليت تواجهه ،و صاتغلبه على املدفعة نوعية يف قيادة نفسه و 
يرتتب النفسية والعقلية ، و الوظيفية و دث بني مجيع األفراد يف السمات والصفات البدنية و هي حتأفراد اجلنس البشري و 

 .)98،صفحة 2008 ،نسقدراته( يو و  تعداداتهالسعلى هذه الظاهرة يف وضع الفرد املناسب يف املكان املناسب 
حتقيق النتائج يف الالعب إىل املستويات العاملية و تؤكد الدراسات العلمية يف جمال التدريب الرياضي على أن الوصول بو 

 دراسة خمتلفعلى أسس علمية مقننة و  االختيار باالعتمادو  االنتقاءاألول  :ني أساسيني مهااملقابل ال بد من شرطي
عليه تظهر أمهية و  ، )Douct,p,143 ،2007( ثانيا التدريب على املدى البعيدهاريا) و اجلوانب (بدنيا،نفسيا،م

باإلضافة إىل التكفل  حيث يتم اختيار أفضل الناشئني يف أي نشاط رياضي معني للوصول إىل املستوى جيد االنتقاء
م اخلاصة ب يكون بتوفري اإلمكانيات قصد ذلك ، و املواهب يف النشاط الرياضي الذي يساعدهم على تفجري إمكانيا

  (p172,2007إلعتماد على األسس العلمية هذا يكون عن طريق ان هذه املواهب يف خدمة الرياضة و اإلستفادة م
(Vollon, ، حممود،  و يشري يف هذا الصدد)أفضل األفراد تستهدف  االنتقاءبأن عملية  )87،صفحة 2008

  عة النشاط الرياضي املعني و يضيف ت معينة تتطلبها طبيمسات أو قدراالذين تتوافر فيهم خصائص أو 
اجلهد يف تعليم و تدريب يتنبأ هلم بتحقيق دف إىل توفري الوقت و  االنتقاءأبو العالء عبد الفتاح إىل أن عملية 

ممستويات رياضية مع توجيه الناشئني حنو األنشطة الرياضية اليت تتفق و                   .  )71،صفحة 2005(الفتاح، استعدادا
التكوين النفسي اليت هي أساس ها شخصية الفرد و علي االعتماداجلوانب النفسية األساسية اليت ال بد من  ومن بني 

لذات اليت هي ا:الفرد  سلوكياتاليت هلا تأثري كبري يف وتتكون الشخصية من عدة أبعاد ومن أمهها و  ،للفرد أو لالعب
لذلك يعد مفهوم الذات من املوضوعات اليت تلقى اهتماما ، تعترب حجر الزاوية يف الشخصية و منظم السلوك هلا 

هوم الذات يتأثر جبميع اخلربات ذلك ألن مفو  ، )488صفحة  ،2011(احلموري، سات النفسية متزايدا من الدرا
اوالعالقات واألفكار و     .  )91،صفحة 2003(علي، املراهق  الشاب املعتقدات اليت مير 

 يث اتفقت عدة دراسات حب عوامل ذاتية خارجيةا مفهوم الذات عوامل داخلية و  من العوامل اليت يتأثرو          
س اعلى أس(Flaming, 1998,p61)ودراسة (Williams, 1992p.54,58) ودراسة )1999(أيوب، 

يف بأن الفرد الذي يشعر بالثقة التحصيل الدراسي و فس) و ( اجلسد ، الن اإلجيايبقة موجبة بني مفهوم الذات د عالو وج
أن أشارت دراستها إىل  (Fitiet, 1992 ,p.21) بالنسبة أما ،جيايبإ الكفاءة العالية فهذا مفهوم ذايتالنفس و 

  .فس  النبخاصة يف بعد الثقة انفعاالت لديهم مفهوم خماوف و ضغوط و  الطلبة الذين هلم
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هناك عدة دراسات أكدت على صورة اجلسم تؤدي دورا مهما يف بناء مفاهيم معينة عن الذات فاجلاذبية و         
ا أساسا و  اجلسدية جيابيا إ تأثريا االجتماعيسلوكه لفرد حبيث تؤثر يف مفهوم الذات و لدى ا جتماعياالالقبول صور
 ااملفاهيم النفسية املهمة اليت توفر لكل رياضي إدراك مفهوم الذات اجلسمية منقد أصبح و  )9،صفحة 1983(مجيل،
إدراك فريد واملغزى و  لكل رياضي وعي،و خرين له اآل دراكاإلقد خيتلف نوعا ما عن يعيه ضمن اإلطار املعريف ،و  اخاص

ثر يف التعبري كلما ازداد وعي الرياضي لذاته اجلسدية اندفع أكثر فأك  همن هذا كله هو أن يدرك الفرد لذاته اجلسدية ألن
جلسدية عليه فإن مفهوم الذات ا،و  )61،صفحة 2011(حممد م، املهارية أو التكتيكية عن إمكاناته سواء البدنية 
  .                           االنتقاء خاصة يف كرة القدم تتمظهر أثناء املنافسات و 

 الذي قام به االستطالعباإلضافة إىل  بمدر العب ومدرس و طالب الباحث املتواضعة كمن خالل خربة الو        
أمهية  بالرغم من  ،الوطنية يف الثانويات الرياضية االختيارو  االنتقاءأثناء عملية  جلانب النفسي حقهالحظ عدم إعطاء ا

قبل القيام باالختبارات الدخول ،خاصة وأن الالعب يف مرحلة املراهقة معرض لتغريات  عبلالالنفسية  الةاحلكشف 
ضرورة دراسة وعليه يرى الطالب الباحث  لتغري يف أي وقت وبفعل أي متغري ،لوأن نفسيته قابلة ، وجسدية نفسية

اجلانب النفسي خاصة يف هذه املرحلة ،وذلك لرتابطها مع جوانب أخرى (بدنية ، مهارية ،..) وباألخص يف مواقف 
الذات املتمثل يف النفسي و رتباطية بني اجلانب معرفة مدى اال متحور موضوع البحث يف االختبار، وعليه والتجارب 

وهوبني املهاري لالعيب كرة القدم للثانويات الرياضية ،وكذلك معرفة الفرق بني الالعبني املاجلسمية واجلانب الوظيفي و 
  من خالل طرح التساؤل العام التايل :عليه جاءت مشكلة البحث واملنخرطني يف املنافسة و 

      ؟. املهارية وعالقتها بالذات اجلسمية لالعيب كرة القدم حسب مراكزهم قدرات الوظيفية وما مستوى ال        
                :ية اإلشكالية مت طرح التساؤالت الفرعيف ظل هذه و 

  امليدانية حسب مراكزهم ؟ االختباراتهل هناك تباين يف نتائج  - 
  هارية لالعيب كرة القدم حسب مراكزهم ؟ما طبيعة العالقة بني الذات اجلسمية والقدرات امل - 
  ما طبيعة العالقة بني الذات اجلسمية واملتغريات الوظيفية لالعيب كرة القدم حسب مراكزهم ؟ - 
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  الفرضية العامة                                                                    3
 دة بالنسبة لالعيب الوسط ومقبولة بالنسبة لالعيب الدفاع واهلجوماملهارية جي مستوى القدرات الوظيفية و ـ 

                    الفرضيات الفرعية : 3-1
  . مستوى القدرات الوظيفية واملهارية والنفسية بني العيب كرة القدم حسب مراكزهميوجد تباين يف  -  
  .ة لالعيب كرة القدم حسب مراكزهموالذات اجلسمي الفسيولوجيةوجود عالقة طردية بني املتغريات  -  
  .وجود عالقة طردية بني القدرات املهارية والذات اجلسمية لالعيب كرة القدم حسب مراكزهم -  

  البحث :أهداف  4
    .كزهم ا حسب مر والوظيفية لالعيب كرة القدم  معرفة مستوى القدرات املهارية -  
  . حسب مراكزهم يدانيةامل  االختباراتيف  نتائج  الفروق طبيعةمعرفة  -  
   لالعبني حسب مراكزهم .العالقة بني القدرات املهارية و الذات اجلسمية طبيعة معرفة  -  
   لالعبني حسب مراكزهم .    العالقة بني القدرات املهارية و الذات اجلسمية طبيعة معرفة  -  
  :مصطلحات البحث 5 

                                  قصد فصل العناصر املوهوبة عن تلك العينة  عملية تصفية لعينة خمتارة يف ختصص ما :النتقاءا 
        )25 ، صفحة2004(الياسري، 

 ،2011(زاهر،  جمموعة من البيانات اليت تبدي لنا  كافة األجهزة الوظيفية للرياضيهي  :الوظيفية  المتغيرات 
                              )79صفحة 

   )19، صفحة 2002ع، (أبو  كرة القدم  ات لعبة ن مهار هي جمموع احلركات املركبة اليت تكوّ : مهارية القدرات ال  
شعور و  ل مؤشرا هاما جلوانب شخصيتهمتثإحدى األبعاد اهلامة ملفهوم الذات وشخصية  الفرد و  :الذات الجسمية   

  .)17، صفحة 2011(الفقهاء، احمليطة به ة تعامله يف البيئة نمو جسمه يرتبط بثقته بنفسه و يف طريقبالفرد 
   .)91، صفحة 1997(خمتار،  مز مبهارات اخلاصة بلعبة كرة القدالذي يتقن ويتميهو الرياضي  :العب كرة القدم 

  .  )19، صفحة 2010ملويل، (ا) ،هجوموسط، دفاع( حسب مهامهتقييم لالعب يف امليدان   : مراكز اللعب
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  :الدراسات المشابهة  6
  2012د فايز علي األسود  6-1 
  " الفروق في مفهوم الذات في ضوء بعض المتغيرات" 

التعرف على مفهوم الذات تبعا سبة ألبعاد مقاييس مفهوم الذات و النبهدفت الدراسة إىل التعرف على األمهية       
 بلغت أما بالنسبة إىل العينةالباحث املنهج الوصفي التحليلي و  ،مكان السكن) و استخدم ملواظبةا ملتغريات(اجلسد ،

تعليم الوالدين على استخدام املهارات مت الوصول إىل أهم توصية وهي تدريب و  ،بطريقة عمدية  اختريواطالب  152
م الثقة و لدى أ جيايبإلالوالدية املناسبة اليت تعمل على تنمية مفهوم الذات ا                  .حتفيزهم على النجاح بنائهم و اكتسا

   2012حسن العنزي  احمد مؤيد 2- 6 
     "عالقتها بمفهومي الذات البدنية و الذات الجسمية لدى نادي الفتوى الموصلي لكرة اليد" الذات المهارية و 

  

ة و مفهومي الذات اجلسمية لدى العيب كرة اليد يف التعرف على العالقة بني الذات املهاري إىلهدفت الدراسة        
أما بالنسبة للعينة تكونت من  ،رتباطية بأسلوب الدراسات االو استخدم الباحث املنهج الوصفي  ،مدينة املوصل

استخدم الباحث  ،22 عددهم البالغو  2012ـ 2011املشاركني يف دورة النخبة د و العيب نادي الفتوى لكرة الي
توصل الباحث إىل ضرورة ، مقياس الذات البدنية ،و مقياس الذات اجلسمية ،تالية مقياس الذات املهارية املقاييس ال
  .بتدعيم مفهوم الذات املهارية و البدنية و اجلسمية لدى العيب كرة اليد االهتمام

  2010جنان حسن علي  3- 6 
  ربية الرياضية "" الذات الجسمية وعالقتها بكتلة الجسم لطالبات كلية الت         

بات كلية الرتبية الرياضية هدفت الدراسة إىل إجياد العالقة بني الذات جلسمية ومؤشر الكتلة اجلسم لطال       
  اطالب 72رتباطية حلل املشكلة ،مشلت عينة البحث ملنهج الوصفي بطريقة العالقات االا ،واستخدم الباحث

  فراد العينة .ألطوال واألوزان ألسمية ومت قياس ا،واستعمل مقاييس الذات اجل 
 .وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية معنوية بني الذات اجلسمية ومؤشر الكتلة 

   2009كمال اسعد   4- 6
"سمات الدافعية ومفهوم الذات الجسمية وعالقته ببعض المهارات األساسية لدى حراس المرمى في كرة   

     القدم "
ية وبعض املهارات األساسية لدى حراس مى أبعاد مسات الدافعية ومفهوم الذات اجلسهدفت الدراسة إىل التعرف عل

مرمى إلقليم كوردستان واستعمل الباحث  احارس 48املرمى ،واتبع الباحث املنهج الوصفي ،ومشلت عينة البحث 
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  .املهارية  واالختباراتمقاييس الدافعية ومقاييس الذات اجلسمية 
 طية بني الذات اجلسمية وبعض املهارات األساسية لدى حراس املرمى .وتبني وجود عالقة ارتبا

  2008الشباري  إسماعيلأزير خميس  5- 6
  فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات رفع األثقال وأثره على مفهوم الذات الجسمية ""       
لطالب جامعة األقصى رفع األثقال، داء املهاري هدفت الدراسة إىل التعرف على تأثري الربنامج املقرتح على األ       

رياضة رفع األثقال ينة فقد مشلت الطالب املمارسني لهج التجرييب ملالئمة الدراسة أما بالنسبة للعنواستعمل الباحث امل
  واستعمل الباحث برنامج لرفع األثقال مع مقاييس الذات اجلسمية . ،جبامعة األقصى

 .الربنامج املقرتح كان له تأثري اجيايب على املتغري املقرتح ويف األخري خلص الباحث بأن
  2008دراسة محمد مكي جمال احمد محمود  6- 6

  م للشباب" 200م و100القياسات الجسمية المتعلقة بمفهوم الذات وعالقتها بإنجاز عدو "      
  م 200و100اجلسمية واجناز عدو م هدفت الدراسة إىل التعرف على قيم القياسات اجلسمية املتعلقة ومفهوم الذات 

  م 200م و100أما بالنسبة لعينة البحث فتمثلت يف عدائي  ،رتباطيلباحث املنهج الوصفي باألسلوب االواستخدم ا
إلقليم كردستان العراق ،واستعان الباحث مبجموعة من القياسات اجلسمية ومقاييس الذات اجلسمية وبعد املعاجلة 

   . م200م و100قة ارتباط معنوي بني الذات اجلسمية وإجناز اإلحصائية تبني وجود عال
   2004 ة عبد الكريم محمود أحمدـــــدراس 7- 6

  الناشئين بكرة القدم " النتقاءتحديد مستويات معيارية لبعض المؤشرات الوظيفية "         
منتخب أشبال العراق بكرة  نتقاءالارية لبعض املؤشرات الوظيفية عيهدفت الدراسة إىل اجياد بعض مستويات مي    

 االختباراتواستعمل الباحث جمموعة من  ،واتبع الباحث املنهج الوصفي بطريقة املسح ،سنة 14القدم ألعمار حتت 
  .الوظيفية 

  ويف األخري توصل الباحث إىل أن معدل النبض يدل على كفاءة عمل القلب لدى عينة البحث .
   2002ل ــــــة دغــــدراس 8- 6

    الناشئين بكرة السلة " النتقاءالعالقة بن بعض القدرات البدنية والمهارية كمؤشر "        
 16-15هدفت الدراسة إىل معرفة العالقة بني بعض القدرات البدنية واملهارية لدى العيب كرة السلة الناشئني بأعمار 

 تومت،  االعب 67ىل عينة البحث فقد مشلت وأما بالنسبة إ،سنة ،واتبع الباحث املنهج الوصفي بأسلوب املسحي 
  املعياري معامل االرتباط برسون . االحنرافاملعاجلة باستخدام جمموعة من املعادالت اإلحصائية ( الوسيط، املتوسط ، 
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  التايل : االستنتاجويف األخري مت التوصل إىل 
 وجود عالقة معنوية بني أغلب نتغريات الدراسة .

    2002فاء و عماد دروش ة نصر صــــدراس 9- 6
  مقارنة تقدير مفهوم الذات الجسمية والبدنية بين العبي كرة اليد و القدم ""  

ني العيب كرة اليد و كرة هدفت الدراسة إىل التعرف على الفروق يف تقدير مفهوم الذات اجلسمية و البدنية ب     
بطريقة  اختريوا االعب 30ا بالنسبة للعينة تكونت من أم ،استخدم الباحث املنهج الوصفي بأسلوب املقارنة القدم و 

بتدعيم مفهوم الذات اجلسمية و  باالهتماميف األخري أوصى الباحث و ،الذات اجلسمية  عمدية واستخدم مقياس
املهاري اخلططي ليزداد و ذلك من خالل برنامج اإلعداد البدين العبات كرة اليد و كرة الطائرة و الذات البدنية ل

        ن.إدراكه
   2001دراسة تمافر عبد العزيز محسن  10- 6
  " عالقة مفهوم الذات ببعض عناصر اللياقة البدنية واألداء المهاري في الجمناستيك    " 

أجريت هذه الدراسة يف بغداد وهدفت إىل التعرف على نوع العالقة بني أبعاد مفهوم الذات وبعض عناصر         
ومشلت  ،واستعمل الباحث املنهج الوصفي،املهاري يف درس اجلمناستيك وأبعاد مفهوم الذات اللياقة البدنية واألداء 

سي الذات ويف األخري البدنية واملهارية ومقاييس تن االختباراتطالبة ،واستعمل الباحث جمموعة من  47عينة البحث 
  ملهاري .وجود عالقة ارتباطية معنوية بني الذات البدنية واألداء اخلص الباحث إىل 

   2001د احمد محمد الستريسي  11- 6
أثر برنامج تدريبي على مفهوم الذات الجسمية و القدرة الحركية لطالب الكلية المتوسطة للمعلمين سلطنة "  

 "   عمان
فهوم الذات رنامج التدريس املقرر يف الرتبية البدنية على كل من مالدراسة إىل التعرف على تأثري هدفت          

مشلت  فقد اتبع الباحث املنهج التجرييب أما بالنسبة للعينة، و القدرة احلركية لطالب الكلية املتوسطة للمعلمنيسمية و اجل
أما بالنسبة ألدوات البحث فكانت ( مقاس مفهوم الذات اجلسمية حممد حسن  ،اختريوا بطريقة عمدية اطالب 75

خري توصل الباحث إىل وجود عالقة يف األقرر للفصل األول والثاين، و امج املاختبار بارو للقدرة احلركية الربن،عالوي) 
   .جيابية دالة احصائيا بني مفهوم الذات اجلسمية و القدرة احلركية لطالب الكليةإ
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   2001كمال عارف ظاهر ،سعاد عبد الكريم   12- 6
  ة بين العبات كرة اليد و كرة الطائرة"   وم الذات الجسمية و البدنيه" مقارنة مف

كرة الطائرة ى الفروق مفهوم الذات  اجلسمية والبدنية بني العبات كرة اليد و هدفت الدراسة إىل التعرف عل        
العبات  العبة تكون52عينة البحث  ومشلتيف الدراسة،  املنهج الوصفي هلدف استخدم الباحثانجل معاجلة اومن أ

 مقياس الذات،أما بالنسبة ألداة البحث فاستخدم الباحثان  ) كرة الطائرة26) كرة اليد (26كلية (املنتخب ال
بتدعيم مفهوم  االهتمامإىل ضرورة  انيف األخري توصل الباحثحملمد حسن عالوي، و  مقياس الذات البدنيةو اجلسمية  

  .الطائرة اجلسمية لدى العبات كرة اليد و كرةالبدنية و الذات 
  )                                             1998دراسة صديق ( 13- 6

      " ناشئ كرة القدم النتقاء"  وضع مستويات معيارية لمجموعة اختبارات بدنية ومهارية              
جل سنة ومن أ 17الناشئني حتت  النتقاءرية على جمموعة اختبارات بدنية ومها هدفت الدراسة إىل التعرف     

من أجل املعاجلة و ناشئ ، 580معاجلة اهلدف اتبع الباحث املنهج الوصفي،وأجريت الدراسة على عينة قوامها 
اإلحصائية استخدم جمموعة من املعادالت ،ويف األخري مت حتديد مستويات معيارية باستخدام الدرجات امليئنية 

      ييم مستويات األداء .والدرجة التائية واليت متثل األسلوب األمثل لوضع درجات وتق
  1992دراسة كروم  14- 6

يم "أليس دكيور ركني يف املخهدفت الدراسة إىل التعرف على العالقة بني مفهوم الذات والقلق لدى طلبة املشا      
طالب ،وقد أسفرت نتائج  2000وتكونت عينة البحث من  ،وقد استخدم املنهج الوصفي،ووريث الصفي " 

حصائية يف مفهوم الذات بني الذكور وإلناث لصاحل الذكور كما أظهرت النتائج ود فروق ذات داللة إلدراسة على وجا
 إىل وجود فروق دالة يف مستوى القلق بني اجلنسني لصاحل اإلناث .
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  التعليق عن الدراسات المشابهة : 7
ة للبحث وأحد متغرياته       واليت متكن الطالب الباحث من احلصول من خالل العرض السابق للدراسات املشا

   عليها من خالل املسح املرجعي ومجع جمموعة من األطروحات واجملالت فقد تبني مايلي :
من حيث اجلانب النظري كانت الدراسات ثرية وقد كانت متنوعة حسب املتغريات اخلاصة بالبحث ماعدا مركز 

   . اللعب
  االختصاصات  ت وجاءت الدراسات متنوعة من حيث الرياضا - 
  تنوعت الدراسات من حيث املنهج املتبع  ( جترييب وصفي ) والعينة املختارة . - 
  .(الذات اجلسمية )أغلبية الدراسات استعملت نفس أداة قياس  - 
  معظم الدراسات أوصلت بضرورة القياس النفسي وتناولت الذات اجلسمية بشكل خاص . - 

املهاري  الدراسة فقد تناول الطالب الباحث متغريات الذات اجلسمية واجلانب أما بالنسبة إىل اجلديد يف       
باإلضافة إىل املقارنة حسب مراكز اللعب يف كرة القدم ،وذلك أثناء ، املتغريات فيما بينها  واجلانب الوظيفي وربط

  عليهم . االختباراتباإلضافة إىل أخذ عينة من املوهوبني إلجراء  االنتقاء عملية 
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     تمهيد:

،وعملية التقومي تعترب  والتدريبيةعمليات الرتبوية الزوما لكل التقومي يعترب يف العصر احلديث لإن القياس و 
  قدرات التحقق من خمتلف الكفاءات واملهارات . إبرازمن أهم العمليات يف 

الرياضي فنستعمل التقومي يف تقدير ال اجمل إىلوهو مستعمل يف مجيع وخمتلف اجملالت وامليادين أما بالنسبة       
ا الرياضي وهذا قصد تصحيح األخطاء أو  القدرات البدنية واملهارية والنفسية وغريها من القدرات اليت يتمتع 

 .االت الرياضية الفردية أو اجلماعية  قصد االنتقاء أو االختبار يف اجمل
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  مــــــــــــــــــــــــويـــــــقــــــتـــال      1-1
،  اية اليت من أجلها استخدمغالمي كل حسب اجملال املستخدم فيه و تنوعت تعاريف التقو و  لقد اختلفت              

ا   ، فنحن ال خنترب مبجرد رغبة يف االختبار، فنتائج االختبارات و املقاييس ال تعطي أي معىن أو مدلول يف حد ذا
  كما أننا ال نطبق املقاييس للقياس و لكن خنترب و نقيس من أجل عملية التقومي.

 ،  و يتعدى ذلك إىل إصدار أحكام على الشخص املقدم،  التقومي يف االلغة يعين تقدير قيمة الشيء أو وزنه و        
)يعين التحقق Websterويف قاموس ( سورة التين 4 اآلية'' يمْ وِ قْ تَـ  نِ سَ ي أحّْ فِ  انَ سَ نْ اِإل ا نَ قْ لَ خَ  دْ قَ لَ وقال اهللا تعاىل '' 

  .)37، صفحة 1999(ابرهيم،  من قيمة .
خمتصر عنها ميكن اإلفادة منه يف كتابة تقرير   تتضمن مجع وحتليل املعلومات بغرضفيعرفه بأنه عملية أما أليكسن      

  .)37، صفحة 1994(رضوان، اختيار من ضمن البدائل املتاحة  ختاذ القرارات املناسبة ويف
إن استخدام التقومي أمر يبدو حتميا إذا ما أردنا أن نتعرف على :  التقومي يف اجملال الرياضي يف )ويقول( بيوتشي     

هذه الربامج  حتقق األغراض  وإذا أردنا التحقق من أنّ ، ربامج اليت تدرس مايتم عن طريقهافائدة أو فاعلية ال
، صفحة 2009(حممود،  التقومي على التعرف عن مواطن الضعف والقوةاملوضوعية من أجلها وكذلك يساعد 

28( .  
األهداف الرتبوية من  من هذه) بأنه عمليه منهجية حتدد مدى ماحتقق Grounlund  1976وعرفه (جرونلند       

،أما )30، صفحة 2010(اخلياط، حكم القيمة  إصدار إىل باإلضافةقيما وكيفيا  اوأنه يتضمن وصف قبل الطالب
طة والسهلة اليت يبالنسب للطالب الباحث فريى من وجهة نظره أن التقومي ماهو إىل جمموعة من اإلجراءات البس

ا الفرد ملعرفة مدى فاعلية   معايري ما  أومدى التقدم احلاصل يف مشروع ما وهذا اعتماد على مؤشرات  أويقوم 
  .وهو عملية روتينية 

  المعنى اللغوي لكلمة التقويم : 1- 1-1
ذه              ولقد ، قياس -متابعة  - تقدير  -الكلمات تقييم  لقد جاءت كلمة التقومي يف لغتنا العربية وهي ترتبط 

هلذه الكلمة  واالستخداماتفنجد العديد من اإلشارات  ،  وردت كلمة تقومي يف القرآن الكرمي يف مواضع كثرية
وكما جاء ،  سورة التين 04اآلية " يمْ وِ قْ تِ  نِ سَ حْ ي أَ فِ  انَ سَ نْ ا اإلِ نَّ قْ لَ خَ  دْ قَ :"لَ جاء يف سورة التني  فعلى سبيل املثال ما

  سورة النساء 135 هللا ".اآلية اءَ دَ هِ شُ  طِ سْ القِ ين بِ امِ وَ وا قَـ ونُ وا كُ نُ آمَ  ينَ الذِ  يآأيها: "  في قوله تعالى
منكم فّي  " ومن وجدفخطب فيهم قائال :  ،  وجاء عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه توىل أمر املسلمني       

  ". علمنا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا واهللا يا عمر لو ، فرد عليه أحد السامعين : " فليقومه اعوجاجا
  . و كم الشيءأ" أن كلمة تقومي جاءت مبعىن حتديد القيمة اوكسفورد "وقد جاء يف قاموس       
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  هل تقويم أم تقييم : 2- 1-1
الكلمتني  وعليه نالحظ أن ترمجة ، ة تقومي وكلمة تقييم من املالحظ أنه يوجد خلط يف استخدام كلم      

  ولكن نرى أن هناك فرقا بني الكلمتني وهو فيما يلي :،  العربية صحيح إىل اللغة
  . الح والتحسنيىل التشخيص واإلصإص فقط يف حني ترمي كلمة التقومي إىل الشخكلمة التقييم ترمي 

ه يف معظم واحد معني لكنّ على جانب قومي بأنه يركز يف حني يتميز التّ ، ز على جانب واحد فقط ريكّ فأما التقييم  
  . )20، صفحة 1999(رضوان ك.، من جوانب خمتلفة  احلاالت يكون شامالً 

 التقومي يف جمال التدريب الرياضي يلعب دوراً كبرياً وهاماً  يف مجيع اجملاالتأن الباحث  الطالب وعليه يرى         
ياضي أو ر مستوى األداء الرّ م وتطوّ ف تقدّ ياضي فمن خالله يتوقّ دريب الرّ يف عملية التّ  امّ فهو اآلن له دوره اهلَ ،

  .الفريق عن طريق جمموعة من اإلجراءات الضرورية ) 
فلن  وإالّ  ،هامة ال ميكن إغفاهلا واملدرب خطط التدريب سري مرجعه أن)76، صفحة 1997(حسانني، ويري   
أما ،املوضوعية دريب ألهدافها عن طريق االختبارات املقننة واملالحظات يستطيع املدرب معرفة مدى حتقيق التّ   

ميكن  اليتتقومي عملية تتضمن القيام جبمع املعلومات الأن  ريونف واآلخرون )28، صفحة 1994(رضوان ك.، 
  :على شلغم )مل من وجهة(تيعين أن  التقومي يشوهذا  ، منها يف اختاذ قرارات تتعلق بالبدائل املتاحةاالستفادة 
 حتديد املوضوعات اليت تتطلب اختاذ القرار . 
  القرار الختاذ ةالالزمحتديد أنواع احلقائق والبيانات . 
  تقوميهاحتديد املعايري أو املعايري الالزمة لتقدير قيمة املوضوعات املراد . 
 مجع احلقائق والبيانات الالزمة لوضع القرار. 
  تقومي املعلومات لوضع القرار. 

  مراحل التقويم : 3- 1-1

  ات / حتليل و تفسري القرارمجع معلوم
  .عملية متكاملة
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  أبعاد التقويم في التربية البدنية والرياضية : 4- 1-1
  البعد البدني : 4-1- 1-1

ا القدرة على            تعب ال مربر له مع توفر جهد   التدريبات اليومية حبيوية ويقظة دون أداءيعرفها كالرك بكو
وايات وقت الفراغ ومقابلة  كاف   .  )243، صفحة 1996(حاسنني،  غري املتوقعة الطوارئليتمتع 

ويبدأ املدربون بتقومي اللياقة البدنية ، مل اليت يتم يف ظل كل موسم رياضيالشاففي ضوء نتائج الفحص الطيب        
يهدف هذا التقومي إىل و ، بتطبيق أية منافسة وتتمثل مكونات اللياقة البدنية يف ( التحمل ، السرعة ، القوة ) 

  . الرياضي نتقاءاالتقسيم الناس إىل جمموعة متوازنة كما يهدف إىل 
  نفسي حركي:  المهاريالبعد  4-2- 1-1

يرتبط بالبعد البدين و ، ة يف األلعاب الرياضيةنات املهارات احلركيّ ة ومكوّ يتضمن البعد املهاري القدرة احلركيّ             
وازن ، باإلضافة الفعل ، التّ  وسرعة ردّ ، وافق العضليّ ز عنه فإنه يتضمن عوامل مثل التّ وإن كان يتميّ ، قوياً  ارتباطا

رعة ، ويشمل تقومي البعد املهاري القدرة السّ  ،  ةة العضليّ وهي القوّ  ، العوامل اليت تتضمنها اللياقة البدنيةإىل 
  . )171، صفحة 1999(رضوان ك.،  طور املهاري ، املهارات يف األلعابالتّ ،احلركية 

  : يعاالجتما االنفعاليالبعد  4-3- 1-1
ب ذوق وغريها وهي مفاهيم ترتّ م والتّ والقيّ  كاالجتاهاتياضي باملفاهيم  يف اجملال الرّ  االنفعايليهتم تقومي البعد             

بية من األغراض اهلامة يف جمال الرتّ  يعدّ  االجتماعيكما أن الّنمو ،ياضية ة والرّ بية البدنيّ علم يف الرتّ ة التّ بعمليّ 
(اخلياط،  االجتماعيلوك ه مصطلح يشري إىل بعض مظاهر السّ على أنّ  إجرائياوميكن تعريف الّنمو   .البدنية

 . )144، صفحة 2010
  أهداف التقويم : 5- 1-1

دف إىل مساعدة املدرّ عملية التّ  إنّ                وتساعده يف حقق من مالئمة الربامج ، مهمته والتّ  أداءب على قومي 
وجيه يف عملية باإلضافة إىل أسباب ذلك مما يساعد على التّ ، مه أو عدمهعب ومدى تقدّ عرف على حالة الالّ التّ 
  : )31، صفحة 2003(فرحات،  وميكن حصر األهداف فيما يلي، دريبالتّ 

  خطيط السليم للمستقبل .لدفع التّ أساسا  -            
  . دريب ومدى مناسبتها لتحقيق األهدافقومي مؤشر لكافة طرق التّ يعترب التّ  -            
  . الالعبني إمكاناتدريب مع لتحديد مدى مالئمة وحدات التّ  ايعترب مؤشر  -            
  . دريبية وفقا للواقعة التّ ر اخلطّ ب لتعديل وتطوّ للمدرّ  ايعترب مرشد -            
  . دريبيةة التّ عوبات اليت تواجه العمليّ عف والصّ عرف على نقاط الضّ يساعد على التّ  -            
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  أدوار التقويم : 6- 1-1
شخيصي ور البنائي التّ ور اخلتامي ، فالدّ شخيصي والدّ ور البنائي التّ مها الدّ : رين رئيسيني و قومي دللتّ  إنّ                

إعداده وتنفيذه يف مرحلة  أثناء عف يف برنامج تعليمي أو تدرييب معّني والضّ  ةعن جوانب القو  لكشفا إىليهدف 
 األداءعف يف ة والضّ رها وكذلك تشخيص مواطن القوّ نات الربنامج وتعديلها وتطوّ بغرض مراجعة مكوّ  جريبالتّ 

م على مايلزم من أساليب العالج ومساعدة املتعلّ  واختاذ،عليم منهم أثناء التّ  يواجهها كلّ  يتعوبات الّ وحتديد الصّ 
  تها إىل أقصى حد ممكن .سبل ووسائل حتسينها وتنميّ  واقرتاحعرف على قدراته و إمكاناته التّ 

 إمتام إجراءات التقومي جمعي فهو الكشف عن مدى حتقيق برنامج ألهدافه بعداخلتامي التّ قومي التّ  دورأما                
  . )76، صفحة 2006(عالم،  القرارات واختاذ،حصيلي للمتعلمني وكذلك حتديد املستوى التّ  البنائي

يكون يف  يقومي التشخيصتلباحث فريى بأن التقومي يف املشاريع الرياضية مير بثالث مراحل الاأما الطالب                
اية املشروع ملعرفة  اأجل التصحيح أم الثاين فيكون يف وسط املشروع منبداية املشروع أما  الثالث فيكون يف 

  .النسبة النهائية للتحقق 
  من التقومي انهناك نوع أنواع التقويم : 7- 1-1

 التقويم الذاتي ( الشخصي ) :  7-1- 1-1
ة مثل املنفعة األلفة يف ضوء مقاييس ذاتيّ املوضوعات  أو هو إصدار أحكام على األشياء أو األشخاص               

 كما يوافق، )24، صفحة 2000(صبحي، ال يسبقها فحص  واملصاحبة حبيث يكون يف ضوء أحكام سريعة
معايري ذاتية تعرب عن آراء  واجتاهات  يرى أن هذا التقومي يستند إىلالذي و  )29، صفحة 2009(حممود، 
  . سمى بالتقومي املتمركز حول الذاتوي الشعورية

 التقويم الموضوعي : 7-2- 1-1
هاية إىل نتائج وأحكام ي يف النّ ه يؤدّ قومي ألنّ هو أكثر دقة يف نتائجه وميكن االعتماد عليه يف عملية التّ                

مجيع خطوات التقومي إىل الدقة يف مجع وحتليل وختضع  اشروط ضعحيث ت فيها ، للذاتيةدخل  ة الموضوعيّ 
  .)2007(بومجعة، النتائج  الستخراجالبيانات 

  :قويم التكوينيالتّ  7-3- 1-1
حها فيقول املقاطع وتصحّ ة حبيث يعترب كوسيلة تضبط قومي خالل العملية التدريبيّ وع من التّ ميارس هذا النّ              

 أو للمتعلم معلومات مفيدة عن تطورهإذا كان هدفه األساسي يقدم "  هاملن يف تعريفه للتقومي التكويين تكوينيا 
  .)98، صفحة 1995(نورالدين،  "ضعفه وهو وسيلة ملعاجلة هذا الضعف 

يين تكمن يف كونه ميد القائمني كو قومي التّ ة التّ وآخرون أن قوّ ، )28، صفحة 1999(رضوان ك.، ويشري               
 ويعمل دائما يف ظل مبدأ هام هو مالئمة النظم والربامج حلاجات الناس بدل العكس، التغذية الرجعيةعلومات مب
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ويعتمد على توفري الوسائل والطرق أكثر كفاءة ،د يف جعل العمليات خمتلفة ويعمل على توفري البيانات اليت تقيّ ،
  .بإصدار األحكام التقوميية على النتائج  اهتمامهالعمليات أكثر من الالزمة لتحسني 

  أدوات التقويم : 8- 1-1
 فيما يلي : )24صفحة ، 1999(املندالوي، التقومي حسب  أدواتتتمثل              

  .، املنابر ، االستفتاءات ، املقابالت الشخصية ، حتليل الوثائق ، االمتحانات الشفهية ، التقارير  االختبارات       
  املعايري الستخدامة موضوعيّ  اأحكام على قيمة األشياء فذلك يتطلب أحكام إصدارن قومي يتضمّ ومبا أن التّ        

  .  أو املستويات لتقدير هذه القيمة        
يرى أن املدى يعتمد على املعلومات باستخدام املقاييس املوضوعية كالقياس ، الطول ،  ،)2007(بومجعة، وعن       

حكم سريع ومبدئي على  إصداريستخدم بغرض  مو البدين وعادة ماالوزن ، والسعة احليوية لتحديد مستوى النّ 
 .مستويات األفراد يف خربة معينة 
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تشخيص المكتسبات (قدرات 
لتكوين  -للقياس -مهارات )

 للمراقبة لتطوير التعليم . –المتعلم 

 

الماذ

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  وطرق استخدامه وأنواعه) الذي يبين التقويم 01الشكل البياني رقم (

  

 –بواسطة المدرب  – األستاذبواسطة 
بواسطة هيئة  -الباحثين   أراءبواسطة 

   صةخا

 

لمن

 

اختبارات أسئلة( مختلفة أدوات
 المذكرات) ’المتعددة 

 

الماذ

 

  المحتوى – األهداف- 

 النظر في ماذا المائل التقويم  – 

 

  وضعية ما.–كتابيا   –شفهيا  التقويم 

 كيف 

 

  متى  

  في بداية التعلم  تشخيص  -

  التعلم تكويني  أثناء

 في نهاية التعلم تجميعي 

  صور التقدير 

  عالمات  إعداد

  )ABC(  أحرف

    ناجح) –جيد  –( حسن  ألفاظ

  المعلوملت   –النتائج 

  القدرات  –المهارات  - 

 االستعدادات -

 

 لماذا 
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  اس :ــــالقي 1-2

 سورة الرعد 8اآلية " اهللا يـَْعَلُم َماَتْحِمُل ُكُل أُنـَْثى َوَماَتغِيُض اَألْرحَاْم َوَماتـَْزَداْد وَُكُل َشْيٍىٍءِعْنِدُه بمقدارقال اهللا تعالى :"       

            سورة القمر 49" اآلية  رْ دَ قَ بِ  هُ انَ قْ لَ خَ  ىءٍ يْ شَ  لَ ا كُ نَ " إِ وفي قوله تعالى           
فرتك مجيعا يف من أوجه النشاط  اواسع ون يعطي مدقنيّ اس كما يستخدمه التّ ويشري ( تايلر ) أن مصطلح القيّ            

  .استخدامها لألرقام 
ة وإجراء منهجي عمومي وموضوعي ينتج عنه تقومييّ ة اس هو عمليّ القيّ  :)Abernathuth( ويعرفه           

  . معطيات كمية للنتائج
معني من املقاييس املدرجة ،فكل جسم أو مادة مهما اختلفت  إطاروفق  تقدير أمهية الشيء تقديراً كمياً هو             

بكونه تقدير األشياء  إحصائيايف الشكل ميكن قياسها ومعرفة أبعادها بالطرق املالئمة لذلك وهلذا يعرف القياس 
  .معني من املقاييس املدرجة إطارا وفق ا كميًّ واملستويات تقديرً 

وإن هذا املقدار   ،ويعطي ( ثورندايك ) رأيه الفلسفي يف القياس وذلك يف قوله املأثور" كل مايوجد يوجد مبقدار     
  . )45، صفحة 1999(ابرهيم،  ميكن قياسه " ولذلك لقب ثورندايك بأبو القياس

جيلفورد ) فريى وصف البيانات يف صورة رقمية وهو بدوره يتيح الفرصة للمزايا العديدة اليت تنتج من  ويعرفه (      
، أما الطالب الباحث فحسبه القياس  )20، صفحة 1987(عالوي،  التعامل مع األرقام ومع التفكري احلسايب

   ألشياء .والنوعي لويعتمد على الوصف الكمي هو جزء من عملية التقومي 
  ينقسم القياس إىل نوعني مها : : أنواع القياس 1- 1-2

 : القياس المباشر 
 ،  والسرعة، والوزن،  هو القياس الذي يستخدم األداة مباشرة للحصول على بيانات رقمية مثل قياس الطول 

  .)87، صفحة 2000(صبحي ح.، وقوة القبضة بواسطة جهاز الدينامومرت 
 : القياس غير المباشر 
 ويقاس باملظاهر اليت تدل عليه مثل الدوافع وامليول ،  هو القياس الذي يعتمد على السلوك اخلاص بالظاهرة  

  . )26، صفحة 2009(حممود،  يف كرة القدم مثال الدحرجة بالكرة بشكل غري مباشر واالجتاهات
إن املهارات الفردية بكرة القدم ال ميكن قياسها مباشرة لعدم وجود األجهزة اليت ميكن استخدامها يف القياس             

  .ا جيعلنا نستخدم القياس غري املباشر هلذه املهارات بواسطة وضع اختبارات معينة ممّ ، املباشر       
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 القياس ومستوياته : 2- 1-2
تتباين مستويات القياس وفقا لنوع املتغري وطبيعته واهلدف من عملية القياس ، فلكي جنري عملية القياس                

كل هذه املستويات  إىل فروض رياضية ومنطقية تتخذ املطلوبة جيب أن نراعي مستوى قياس املتغري وتستند   بالدقة
ىل خصائص متيز املستوى األعلى إ باإلضافةا هرميا حتقق فيه مستويات األعلى، فروض املستويات األدىن ، تنظيم

  : وهي موضحة كالتايل
  

  

   

  

  ةـــرميـــات الهـــــويـــح المستـــــيوض)02رقم ( ل ــــــــــشك

هو أدىن مستويات القياس ويناسب املتغريات الكيفية والنوعية اليت تتطلب : االسميالمستوى  2-1- 1-2
  .وعليه يكون اهلدف هو التصنيف  ،  إىل جمموعات منفصلة للتمييز بينهم األفرادتصنيف 

ويستخدم يف القياس الرتبوي والنفسي  االمسي يعترب أكثر تقدما من املستوى المستوى الرتبي : 2-2- 1-2
  .واآلراء  باالجتاهاتخاصة يف قياس مسات الوجدانية اليت تتعلق 

وهذا املستوى يتعلق بتحديد مقدار الفرق بني شيئني ويستخدم يف القياس المستوى الفتري :  2-3- 1-2
  .مثل قياس الفرق بني مستوى الذكاء بني شخصني  ، الرتبوي والنفسي بكثرة

له وحدة قياس ويتميز بوجود نقطة  يعترب أعلى مستويات القياس أي أنَّ المستوى النسبي : 2-4- 1-2
، 2006(عالم،  لوكيةيف العلوم السُّ  استخدامهة ولكن يندر ات احلسابيّ فر وميكن استخدام مجيع العمليّ الصّ 

  .)19،20،21صفحة 
  العالقة بين القياس والتقويم : 1-3
ا لتحديد وتعريف ماميكن قياسه وترمجته إىل معلومات   -         القياس يشري إىل عدد من اإلجراءات اليت نقوم 

  بينما 
  . عليميةقومي عملية مستمرة هدفها معرفة مدى حتقيق املخرجات التّ التّ            

 .قومي الذي هو أعم وأمشل منه القياس جزء من عملية التّ  -      
 .مهامها ونقوّ نا حندد األهداف مث نقيّ قومي حيث أنّ القياس يتوسط عملية التّ  -      

 المستوى النسبي
 المستوى الفتري
 المستوى الرتبي

 االسميالمستوى 
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 . اوكيفي ايقومي قد يكون كمّ وبينما التّ  ايالقياس كمّ  -      
 .سلبا أو إجيابا على التقومي القياس ودقته يؤثر  -      
 .القياس حياول ضبط املتغريات الداخلية اليت قد تظهر عند التقومي  -      
ن حس، األمانة،ملية التقييم كالتعاون القيادةإذن القياس يسبق عقيس لنقيم ونقوم والعكس غري صحيح ، حنن ن -      

 االجتماعيالتفاعل  ويعترب،)2، صفحة 1989(سالمة، قوانني والسلطة القواعد وال واحرتامالطاعة املعاملة ،
، 2010(اخلياط،  جمال الرتبية البدنية والرياضيةيف  االجتماعيداخل اجملموعة من أهم الوسائل لتحقيق النمو 

  .)50صفحة 
  الفرق بين القياس والتقويم : 1-4

فالقياس يستخدم يف  ،ا ال يعنيان شيئا واحدامإال أ، متشابك والقياس هلما معىن  االختباريرى تايلر أن                
يتطلب أن يتفاعل الشخص  االختبارمناسب ، ويرى آخرون بأن عدة جماالت قد ال تكون فيها كلمة اختبار 

خص الذي جيري عليه ب أي تفاعل بني الشّ ا املقاييس فال تتطلأمّ ، االختبارمع مادة  االختبارالذي جيري عليه 
ذا نرى أن التقومي أعمّ   ،عليهأدواتهو  وأن القياس يعترب أحد وسائل التقومي،  أمشلو  القياس وبني عملية القياس و

  .التقومي ال ميكن أن يستغين عن القياس يف أي صورة من صوره كون التقومي يقرتن باألهداف الواسعة نسبيا  فإنّ 
ا أمّ  ، على املهارات أو املعرفة يف الوقت الذي قيست فيه( ابريتوفيل ) أن القياس يركز ويرى ( بيري ) و             

دف إىل احلكم على مقدار التغري أو التّ   التقومي أعمُّ  دة ، وهلذا فإنّ ة حمدّ قدم لفرتة زمنيّ التقومي فهو عملية مستمرة 
لطالب الباحث فريى أن ، أما ا )48، صفحة 1999(ابرهيم، قومي وأمشل من القياس ، والقياس أحد أدوات الت

  هدف معني . إىلمن القياسات للوصول  أو يعم جمموعة على جمموعة التقومي حيتوي

  : االختبار 1-5
قة سواء يف واب أو الدّ دف حتقيق حقائق معينة أو حتديد معايري الصّ  استخدامهاعملية ميكن  االختبار                

  .ثبت منه بعد و لغرض معلق مل يتم التّ أراسة أو املناقشة قضية معروفة للدّ 
ومن هذه املعاين أنه أيضا أي مقياس يؤدي إىل احلصول  ،عريف شامال لعدد كبري من املعاينهذا التّ  ويعدّ               
ويستخدم املصطلح نفسه يف العلوم الطبيعية واجملاالت األخرى ويعرف ،ات كمية لتقييم نسبة ماعلى بيان

جمموعة  "بأنه " أي طريقة نظامية للمقارنة بني سلوك فردين أو أكثر " ويعرفه ( بارو ) بأنه  االختبار(كرونباخ) 
دف التعرف على م   عارفه أو قدرته " .من األسئلة أو املشكالت أو التمرينات تعطى للفرد 

  .أما تايلر فيعرفه أنه " موقف مقنن مصمم إلظهار رغبة من سلوك األفراد "              
والتحديد  واالستقصاءأن االختبار " وسيلة تستلزم طرق البحث كالقياس واملالحظة والتجريب ويرى بويت               

  .)32، صفحة 1999(باهى، والتفسري واالستنتاج والتصميم 



التقويم واإلنتقاء                                            الفصل األول                                          
 

‐ 24 ‐ 
 

مستوى الالعب ) املؤشر احلقيقي حلالة التدريب ( االختبار يعد أنّ )19، صفحة 2009(حممود، ويشري                
ب أو القائم على االختبار من معرفة املستوى ومن وهنا يتمكن املدرّ ،  يف مفرده أو عدة مفردات يف كرة القدم

خالله ميكن وضع احلكم على املفردة قيد االختبار ، واالختبار هو االستجابة احلقيقية من قبل الالعب حبركات 
  .وذلك للوقوف على مستوى الالعب يف حالة معينة يف كرة القدم ،  بأسلوب وطريقة حمددة أداؤهامتقنة يتوجب 

يف عملية تقومي  سواءصفة بدنية الوسيلة لقياس مهارة رياضية  أو  حسب الطالب الباحث االختباريعترب                
  . االنتقاءاملستوى أو يف عملية 

  الالزمة في تصميم االختبار : اإلجراءات 1- 1-5
 حتديد الغرض من االختبار . 
  االختبار  أهدافحتديد. 
 يئة األمور األساسية  إعداد  . لالختبارو
  ّاالختبارمن املستغرق إلجراء حتديد الز . 
  االختبارحتديد مفردات . 
  لالختباروضع تعليمات . 
  حتديد طريقة وأسلوب التسجيل. 
  استطالعية( جتربة  لالختبارإجراء جتربة أولية  (. 
  ّائي  .االختباريف مفردات وعناصر  إجراء اختبار 
  ّبات يف موضوع االختبار دق والثّ أكد من الصّ الت. 

  : واالختبارالفرق بين القياس  1-6

وخاصة ،لفظ مقياس يكون يف خمتلف امليادين  استخدامأن  (Magaret, 1999, p. 93) يرى                 
أما ،  ة كاإلدراك وامليوليكولوجية العامّ حيث يستخدم يف األغراض السّ ، ية عندما نريد احلصول على أوصاف كمّ 

تستخدم للحصول على تقديرات ذات  mesure مقياس وكل مقياس اختبار فكلمة  اختبارتايلر فريى أن كل 
اإلدراك أو اإلحساس يعتمدون على املعطيات السيكوفيزيائية أي  فالباحثون الذين يدرسون ، طبيعة فيزيائية

  إذافاملقاييس تسمى اختبارات املقاييس الكمية لقياس الظواهر ،  لكمية يف مقابلا املقاييس الفيزيائية استخدام
نستطيع أن نقيس األشياء ألن نوعية  باالختبار ه،أما الطالب الباحث فريى أنكانت خمتصة باألفراد فقط 

  .على هدف القياس  دتعتم االختبار
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  الدرجة المعيارية : 1-7
دف  إحدىتعترب املعايري                  حيث تنشق املعايري  ، ليها عملية تقنني االختباراتإاألهداف األساسية اليت 

رجات اخلام املستخلصة من تطبيق االختبارات على عينة صلي املدروس والدّ ل اجملتمع األقنني اليت متثّ نة التّ من عيّ 
  . )32، صفحة 1999(حسن،  وهي مصدر املعايري ، التقين

واملعايري عبارة عن جداول توضع فيها الدرجات اليت حصل عليها الالعبون وتعرض هذه املعايري ( الدرجات اخلام        
رجات اليت ة منها والدّ رجات املشتقّ حويل إىل الدّ فيما حيصل التّ ، متوازنة  أعمدةوالدرجات احملولة ) يف شكل 

  . )24، صفحة 2000(صبحي ح.،  أو غري جيد ااملعايري تبني فيما إذا كان األداء جيد تتضمن جداول
سبية سيلة لتحديد احلالة النّ و ة رجة املعياريّ أنه ال تعترب الدّ   )194، صفحة 1992(حسن ع.،  ويرى            

ايل ميكن تفسري هذه وبالتّ ، ة من تطبيق االختبارات قبل أن تعاجل إحصائيا ) تيجة األصلية املنشقّ النّ ( للدرجة اخلام
  .رجات وتقومي نتائجها  الدّ 
  المستويات : 1-8
ا أسسا داخلية للحكم على          ا ختتلف عن  اهرة املراد تقوميها إالّ ظّ التتشابه املستويات مع املعايري يف كو    أ

  املعايري يف نقطتني :
 .تأخذ الصورة الكيفية  )1
  .حتدد على ضوء ماهي عليه الظاهرة  )2

من اخلصائص املوجودة عن نوع  ة أوحتديد درجة أو كميّ  أنّ )54، صفحة 2000(صبحي ح.، ويشري             
  ما  شيء معني

ز ويتميّ ، نة قومي عند اآلباء كّمًا أو كيفًا بغرض احلصول على نتائج معيّ طرق التّ  حدأه يشمل القياس أنّ وميكن أن       
 حيث أنّ ، دريبية وذلك من خالل الربامج التّ ،قة تائج احملقّ بوي حيث يهتم بالنّ ية كبرية يف اجملال الرتّ القياس بأمهّ 

ا خالل أمّ ،حصيل الذي حيققه هؤالء األفراد رسني اليت تتمثل يف التّ هلذه الربامج تغريات يف األفراد املتعلمني واملد
وهو ، اليت تستخدم لقياس الفروق النسبية بني األفراد  اإلجراءاتيشري إىل  افسي فهو يعترب مصطلحالقياس النّ 

قرارات بالنسبة للسلوك  إجياداهنة واستخدامها ألغراض التنبؤ و يعتمد بشكل عام على معرفة االستجابات الرّ 
 املستقبلي .

  في المجال الرياضي : االنتقاء 1-9
يف  اً هلا دور  ألنّ  األخريةنوات قت اهتمامًا كبريًا يف السّ املوضوعات اليت حقّ  ياضي من أهمّ الرّ  االنتقاء يعدّ                

وذلك لوجود فروق بني األفراد يف مجيع  واالختيار االنتقاءاختيار أفضل الّالعبني ، وظهرت احلاجة إىل عملية 
من أن يكون املختص الرياضي ملّمًا باألسس والطرق  فسية ، وعليه ال بدّ اجلوانب املهارية والبدنية والعقلية والنّ 
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وذلك من أجل الوصول إىل املستويات العليا ومسايرة التطورات والبحوث العلمية ، الرياضي  لالنتقاءالعلمية 
  علمية الدولية .واملعايري ال

الناشئني مع خصائص نشاط  استعدادات) بأن عملية حتديد مالئمة  volkowويف هذا الشأن يرى (           
  .)15، صفحة 1999(اهلشهش، رياضي معني 

ا لألعملية املالحظة  هنأ) يرى ب1976أما(مارتن ويك           كائن بشريأي  شياء أو تصرفات متفرقة يقوم 
(Edgarthil, 2000, p. 326) .  

 خمتلف املستويات لة لذلك يفسات املخوّ اجلاري بني الرياضيني من طرف املؤسّ  االختياربأنه )1983ويرى(روتيك      
  . (Weinit, 2004, p. 89) ر املوهبة وتشجيعهادف تسهيل تطوُّ 

ب العثور يف وسط كبري على أفراد لديهم قابلية هو عملية تتطلّ  االنتقاءويرى كال من العاملني ( ريين وآل ) بأن       
  . (Monajuota, 1989, p. 109)  إلعطاء مهارات عالية يف رياضة معينة

ا كل اليت يتميّ  الفسيولوجيةاكتشاف القدرات احلركية واخلصائص  أن )08، صفحة 2004(احلي، ويرى        ز 
يتميز به إّمنا يعجل باحلصول على النجاح  مع ما يتالءم من األنشطة الرياضية إنسان مث توجيهه ملمارسة نوع معّني 

ريه حلني ممارسة نوع معني من يف الوقت واجلهد الذي يبذل مع أفراد غ االقتصادمع ،املطلوبة توحتقيق املستويا
  شطة .ناأل

يستطيعون املثابرة الالذين ليست لديهم مثل تلك الصفات الوراثية  )153، صفحة 1998(خربيط، فحسب        
يف اجملال الرياضي عملية تعتمد  االنتقاءيف هذا الشأن أن الطالب الباحث  ى،وير وحتقيق التميز الرياضيوالتدريب 

ل بالفائدة اللمدى املتوسط أو الطويل من أجل زيادة الفاعلية اليت تعود على العاملني يف هذا اجمل االستمرارية على
  نتائج اجليدة .  الو 

  حتقيق أهداف رئيسية وعامة منها :إىل  االنتقاءيهدف :  االنتقاء أهداف 1- 1-9

  ّم و  ياضة املناسبة واليت تتوافقاشئني إىل نوع الرّ اقات من النّ توجيه الط م وميوهلم واجتاها (محاد، قدرا
                                          .)30، صفحة 1996

 املبكر للمواهب الرياضية . االكتشاف  
 رعاية املواهب وضمان تقدمها حىت سن البطولة .  
  يب الرياضي حلسن االستفادة منهاتوجيه عملية التدر . 
 21، 20، صفحة 2004(احلضري، املواهب و إظهار مكنون موهبتها  صقل( 
  املتواصلةراحله من حيث التنظيم والفعالية بالدراسات والبحوث العلمية مالرياضي و  االنتقاءتطوير عمليات 

  . )59، صفحة 2002(مسموم، 
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  في المجال الرياضي : االنتقاءمراحل  2- 1-9

  المبدئي " االنتقاءالمرحلة األولى : "  2-1- 1-9
الناشئني املوهوبني وحتديد احلالة الصحية العامة والتقدير املبدئي ملستوى القدرات  املبدئي علىهي مرحلة التعرف         

  .)502، صفحة 1999(علي،  البدنية واخلصائص املرفولوجية والوظيفية ومسات الشخصية والقدرات العقلية
كل   التقاطو ، وعليه يتم من خالل هذه املرحلة الفرز األويل للناشئني املوهوبني يف النشاط الرياضي بشكل عاّم       

  . )311، صفحة 2001(ابراهيم،  رياضية عامة استعداداتالّناشئني الذين يظهرون 
  الخاص " االنتقاءالمرحلة الثانية : "  2-2- 1-9
يف املرحلة األوىل ومت توجيههم إىل نوع الفعالية  اأفضل الناشئني الذين جنحو  انتقاءدف هذه املرحلة إىل               
ممع  تتالءماللعبة الرياضية اليت  أو  )  سنوات 4 -2وتتم هذه املرحلة مع التدريب الطويل من  ( ، إمكانا

املوضوعية لقياس مدة منو  واالختباراتوتستخدم هذه املرحلة املالحظة املنظمة  ، )47، صفحة 1999(فتحي، 
عب للمهارات ومستوى فات البدنية والنفسية ومدى إتقان الالّ ة وسرعة تطور الصّ ة والوظيفيّ املرفولوجيّ  صاخلصائ

   )91، صفحة 2001(سويلم،  تقدمه يف ذلك النشاط
  أهيلي "التّ  االنتقاء المرحلة الثالثة : " 2-3- 1-9

م األكثر كفاءة لتحقيق املستويات حديد األكثر دقة خلصائص النّ تستهدف هذه املرحلة التّ                اشئني وقدرا
اخلصائص املرفولوجية الالزمة لتحقيق املستويات العالية  كيز على قياس مستويات منوّ ويكون الرتّ ،الرياضية العالية 

فاء بعد اجلهد البدين كما ات استعادة الشّ وسرعة ونوعية عمليّ ،  شاط الرياضياخلاصة بنوع النّ  االستعداداتومنو 
لقرار إىل جاعة يف اختاذ افس والشّ قة بالنّ والسمات النفسية كالثّ  االجتماعية االجتاهاتقياس  االعتباريؤخذ بعني 

 .)504، صفحة 1999(علي ع.،  ات اليت يتطلبها النشاط التخصصي غري ذلك من السم

  الموهوب في المجال الرياضي : االنتقاءدور العوامل النفسية في عملية  3- 1-9     
الناشئني وتعد مؤشرات هامة ميكن بواسطتها التنبؤ بإمكانات ر العوامل النفسية يف عمليات انتقاء تؤثّ               

حتقيق النجاح والتفوق يف األلعاب  مؤثرًا يف إجيابياعنصرًا  ارهاباعتب ، يف املستقبل مالناشئني ومستوى تقدمه
عوامل  أنّ سية و فاملستلزمات النّ  استخدامتتطلب  االنتقاءلذلك يبدو ظاهرا أن عمليات ، والفعاليات الرياضية 

فالنظرة اخلاطئة يف ، السمات واخلصائص النفسية للناشئني  االعتبارالوصول إىل املستوى العايل والتقدم يأخذ يف 
  .)311، صفحة 1999(فتحي ح.، بالعوامل النفسية  االهتمامعن  االبتعادتكمن يف  اشئار النّ اختيّ 

النفسي يصبح اإلطار املسبق الذي يستخدمه الفرد يف  االجتاهالنفسي كحالة عقلية نفسية و  االجتاهويعترب               
  .)172، صفحة 2000(راتب، أحكامه وتقسيمه بالنسبة ملا يتعامل من مواقف  إصدار



التقويم واإلنتقاء                                            الفصل األول                                          
 

‐ 28 ‐ 
 

لنفسية لة ااوضع الفرد يف احل االنتقاء اجليدة ،البد منعملية  إىلالطالب الباحث فريى أنه للوصول  أما              
الذي يعيشون  يطة احملعوذلك لطبي ةألن األشخاص خيتلفون يف احلالة النفسي ،وموهبته املناسبة لتعبري عن إمكانياته

    .احلركية  ماليت تؤثر عليه نفسيا مما ينعكس على مهارا االجتماعيةحالة وكذلك للفيه 
  في كره القدم : االنتقاءمحددات  4- 1-9     
 كما يلي :  (Monajuota, 1989, p. 213) حسب يف كرة القدم  االنتقاءدات د حمدَ حتدّ           

 أي الالعبني أصلح ددةوجهة احملسيولوجية املآلن مل يتحدد بعد من اجلوانب الفحىت ا إجراء الكشف الطبي : -
  د الكشف الطيب احلالة الصحية العامة للّناشئني .وإّمنا حيدّ  ،ملمارسة كرة القدم

العلمية ميكن  مل يدرس هذا املوضوع حىت اآلن دراسة كافية ومن خالل املالحظة  :الماقييس األنتروبومترية  -
ة زيادة طة الميكنهم حتقيق املستويات العليا خاصّ املتوسّ طة أو األقل من اشئني ذوي املقاييس املتوسّ النّ  القول أنّ 

  رف السفلي .ول يف الطّ الطّ 
مسات شخصيتهم وقد أثبتت الدراسات تضمن اخلصائص العقلية للناشئني و ت: و ربوية فسية والتّ الجوانب النّ  -

  .النفسية واملقابلة االختباراتلك ويستخدم يف ذ االنتقاءأن مسات الشجاعة واإلرادة ضرورية عند 
 والتدريب الرياضي احلديث يتميز مبراعاة الفروق الفردية يف القدرات البدنية والنفسية واحلركية بني الالعبني              
برامج  وإخضاعنمية املثلى لالعبني مكن من حتقيق التّ دريب وفق الفروق الفردية حىت يتّ وإخضاع برامج التّ ،
خصية إىل الوراثة ، النضج ، التغذية ، النوم ، وبعض العوامل الشّ  االختالفاتق الفردية أو دريب وفقًا للفرو التّ 

ة يف القدرات وتقنني األعمال التدريبية لكل  األخرىوالبيئية  ، ولذلك جيب تقسيم الالعبني إىل جمموعات متشا
م حىت تضمن لكل فرد الّنمو األمثل وفقًا لقدراته الف ، صفحة 1999(اهلشهش،  رديةجمموعة حسب قدرا

176،177( .   
  الرياضي : االنتقاءعالقة ومحددات  5- 1-9
  عالقته بالفروق الفردية : 5-1- 1-9
ماألفراد يف  إن اختالف              م يف ممارسة احلركية يتطلب بالضرورة  استعدادا م البدنية وميوهلم واجتاها وقدرا
ا يتماشى وممّ ،غبات الرّ ا يسمح بتغطية مجيع امليول و وذلك ممّ ، ا  خمتلفة من األنشطة الرياضية تناسب كل فردنواعً أ

م البدنيّ  دريبية مل يعد فيها األساليب والربامج ة التّ ايل العمليّ وبالتّ ، عليمية ة والتّ ة والعلميّ مع قدرات األفراد وإمكانا
ة عليمية والعلميّ ة التّ عبني ليسوا قوالب ذات أبعاد موحدة تصب فيها العمليّ الميذ والالّ دة لكل األفراد  ، فالتّ املوحّ 

ياضي الرّ  دريببيعة املختلفة لألفراد وهذا ماحيدث بالفعل يف التّ عة تناسب الطّ ب برامج متنوّ التدريبية فاألمر يتطلّ 
  .للمستويات العالية 
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  بالتصنيف : االنتقاءعالقة  6- 1-9
م ع األفراد أصحاب القدرات املتقاربة يف جمموعات تنظّ له أهداف عدة أمهها جتمّ                 م هلم الربامج اخلاصة  

  وهذا حيقق عدة أمور :
ايل يزداد شاط وبالتّ النّ على اشئني داخل فئة متجانسة يزيد من إقباهلم : فوجود النّ  ادة اإلقبال على الممارسةزيّ  

                                                                                       شاط .مقدار حتصيلهم يف هذا النّ 
    أو الفرق فيزداد تبعاً لذلك التنافس فيهم فاملستويات شديدة : إذا اقرتبت مستويات األفراد  نافسادة التّ زيّ  -

 . واالستسالمالتباين بني الفرق أو األفراد قد تولد اليأس 
 .ج عادلة والفرص املمنوحة متساويةتائما كانت النّ ما قّلت الفروق الفردية بني األفراد أو الفرق كلّ كلّ   لعدالة :ا -
 . فاملستويات املتقاربة تزيد من دافعية األفراد والفرق يف املنافسة افعية :الدّ  -
ا إذا كانت دريب تكون أسهل وأجنح عمّ اجملموعة  متجانسة فإن عملية التّ  كانت   إذا دريب :منهج التّ  -

 .)104، صفحة 1997(النمكي، اجملموعات متباينة من حيث القدرات البدنية 
  بالتنبؤ : االنتقاءعالقة  7- 1-9

م البدنية فإننا من التّ وىل متكنّ الالعبني يف املراحل األ انتقاءة كانت عملي  إذا               عرف على استعدادهم وقدرا
  حدّ إىل حيث ميكن ،  االنتقاءأهم أهداف من  والقدرات يف املستقبل يعدّ  االستعداداتمبا يؤول إليه هذه التنبؤ 

حراسة  ذا كانإوعلى سبيل املثال ، ميكن أن حيققه من نتائج  اشئني ومدى ماكبري حتديد املستقبل الرياضي للنّ 
سيظلون يف  انتقاؤهمالذين مت فهل يعين أن ، طول القامة لالناشئني  انتقاءى يف كرة القدم تستلزم بالضرورة املرم

م بالنسبة للطول بعد توافر عنصر  خرى تستلزمعشر سنوات مثال ؟ ، وإذا كانت لعبة أ نفس موقعهم بني أقرا
للمستقبل يف واقع  فةيعين ذلك أن من مت انتقاؤهم على أساس السرعة سيحتفظون بنفس هذه الصّ  ذاالسرعة فه

   ؟ األمر
مو املختلفة ومىت ماظلت ة يف مراحل النّ فات البدنيّ الصّ  تعتمد هذه التساؤالت على مدى ثبات منوّ              

 إذ، مونبؤ بالنّ رة فإنه ميكن التّ فولة املتأخّ الطّ  فولة املبكرة وحىتالفرد منذ الطّ  ثابتة خالل مراحل منوّ  موالنّ  معطيات
مو النّ بالتنبؤ  أسس بات يعد من أهمّ ه ال ميكن التنبؤ فعامل الثّ مو فإنّ ك ثبات يف النّ ذا مل يكن هناإميكن القول أنه 

 .  )89، صفحة 2008(مزيان،  البدين
 :  االنتقاءدور الوراثة في عملية  8- 1-9

يولوجية اجلسم إال أن عامل اجلينات له سر يف فدريب يؤثّ التّ  بالرغم من أنّ أنّه يقول مفيت إبراهيم محاد              
  عبة وبذلك جند أن اجلينات هلا جذور ممتدة يف حتديد املوهبة الرياضية .عب والالّ ور األكرب يف مستوى الالّ الدّ 
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 نس راجات ورفع األثقال واملاراتون والتّ ائرة والدّ يف رياضة الكرة الطّ  أجريتوتؤكد أحباث " تشارلز كوربني " واليت       
ومن أمثلة املؤشرات البيئية كل من األسرة واملدربني وطبيعة ، لى التنبؤ باألداء باحة أن للبيئة تأثريًا كبريًا عوالسّ 

  .التدريب والبيئة التدريبية 
مثل ، ب بعض الصفات الوراثية دوراً مهما يف انتقاء الالعب املناسب للعبة ما علويرى " رسيان خربيط " ت             

والوراثة هلا ارتباط مبستوى ذكاء الالعب لذلك جند بعض الالعبني الناجحني  ،  وبناء اجلسم ،  والوزن، الطول 
  بطال رياضيني أو يتمتعون بصفات رياضية مميزة على كل حال .أمهاريا ينتمون لعائالت فيها 
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  خالصة :
العملتني وترابطهما  ية هتنيوالتوجيه حبيث تبني أمه باالنتقاءلتقومي وعالقته ابعد التطرق إىل القياس و              

يه وذلك جوالتو  االنتقاءفيما بينهما حبيث تبني من خالل هذا الفصل كيفية تقومي مستوى الالعبني أثناء عملية 
   تصنيفها حسب كل مستوى وذلك من أجل إعطاء  مث امليدانية إىل مستويات االختباراتخالل حتويل نتائج  نم

  ر هذه العملية بعدة عوامل سواء بينية مصداقية وشفافية بالرغم من تؤثوالقياسات املستعملة أكثر  اراتاالختب
ة كبرية يف األداء اجليد أثناء ثر بنسبوهذه العوامل تؤ  االمتحانداخلية من الوضعية النفسية والعقلية أثناء أو 

 االنتقاءصعوبة العملية ولذا البد على العاملني يف هذا احلقل اختاذ هذه املتغريات جبد قصد  مابنيوهذا  االختبار
 اجليد .  
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    تمهيد :

خيتص به علم الفسيولوجيا هو دراسة وظائف األعضاء واألجهزة العضوية  إن من أهم ما             
وعليه البد من فهم طبيعة وكميائية اآلليات اليت تقوم بشغل جسم اإلنسان احلي وهذه األجهزة  ،واألنسجة

مرتبطة بعدة متغريات تؤثر يف آلية عمل األعضاء وذلك من خالل عامل السلوك والظروف البيئية وهلذا 
جسم اإلنسان ويف هذا ا عمل يأثري هذه املتغريات اآللية اليت يستنجد العلماء باملؤشرات اليت تبني مدى ت

وكذلك إىل املؤشرات اليت تعطينا  هاالفصل سنتطرق إىل بعض األجهزة الوظيفية وشرح مبسط لطريقة عمل
  مدى طبيعة انتظام عمل اجلسم .
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  وي: ــــــــــدوري الدمـــــــاز الـــالجه 1- 2
دورة الدم يف مجيع  جسم اإلنسان باعتباره املسؤول عن األجهزة يفيعترب اجلهاز الدوري الدموي من أهم       

  .  )32، صفحة 1998(الفتاح، أحناء اجلسم عن طريق ضخ القلب له عرب األوعية الدموية 
 دوري:ــــهاز الـــف الجـــــوظائ 1-1- 2

  تتلخص أهم وظائف اجلهاز الدوري يف:      
  . توزيع األكسجني و الغذاء على كل خاليا اجلسم -
  النفايات الناجتة عن عمليات األكسدة.ص اجلسم من ثاين أكسيد الكربون و خيل -
ا يف اخلاليا. -   نقل اهلرمونات من الغدد الصماء إىل مستقبال
  جسم) واحلفاظ على مستوى سوائل HPاحملافظة على درجة حرارة اجلسم وعلى مستوى صحة الدم ( -
  ملنع اجلفاف. 

، صفحة 1999(فضل، وقاية اجلسم من خمتلف أنواع العدوى اليت يتعرض هلا من البيئة اليت يعيش فيها  -
109( .  
  يتألف اجلهاز الدوري من:       
  القلب ( وميثل املضخة). -     
  األوعية الدموية (متثل القنوات الناقلة). -     
  و الغذاء). O2الدم ( ميثل املادة املنقولة  -     

  ب:ــــلـــالق 1-2- 2
حماط جبدار من العضالت وعندما تنقبض  وهذا الكيس ،عبارة عن كيس كبري مقسم إىل أربع جتاويف      

 اجتاه فيندفع الدم إىل األوعية الدموية اليت حتفظ جريان الدم يف ،العضالت يصغر حجم الكيس من الداخل
وعظم القفص هو العظم ،يقع خلف الفص مع احنراف بسيط حنو اليسار و  ،اليد واحد والقلب حبجم قبضة

وهو عضو عضلي خمروطي ، )45، صفحة 2002(يونسي، الذي ميتد على طول الصدر يف املنتصف متاما 
الشكل يعمل دون توقف أي من دون حتكم اإلنسان وهي وحيدة من نوعها يف جسم اإلنسان ال تشرتك 

ا ، 2002(نايف، وهو يعمل حتت تأثري اجلهاز العصيب املركزي ، معها أي عضلة أخرى يف خواصها ومميزا
غ عند اإلناث وحجم عند اإلنسان العادي 250غ عند الذكور و300حوايل ويبلغ وزنه ، )67صفحة 

  . سم12سم وعرضه 14)عند اإلناث أما طوله يف املتوسط ³سم500،600) و ( ³سم800، ³سم600(
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  ب:ـــــب القلــــركيـــت 1-2-1- 2
  :يرتكب القلب من ثالثة طبقات     

 :التامور أو شقاق اخلارجي وهي عبارة عن غشاء  وهي طبقة حشوية رقيقة تسمى الطبقات الخارجية
  . ليفي متني مينع االحتكاك

 :وهي طبقة عضلية رئيسية مسيكة خيتلف مسكها يف أقسام القلب حسب الوظيفة الطبقة الوسطى .  
 :هي تسمح حبرية و  ،ن من نسيج خاليا طالئية مفلطحةوهي طبقة رقيقة ملساء تتكو الطبقة الخارجية

  جريان الدم
والعضلة القلبية ترتكب من ألياف عضلية خمططة خمتصة يف عدة طبقات تنقسم و تتشابك مع بعضها         

، 2000(مسري،  البعض مما جيعلها وحدة تركيبة بطريقة جتعلها تتحمل أقل قدر من التعب عندما تتقلص
  .)34صفحة 

عمودي إىل جوفني طوليني أمين و أيسر كل جوف من هذين اجلوفني أما جتويف القلب فمقسوم حبجاب 
ين يقسم لعلوي حلجاب مستعرض مثقوب بفوهة ذات صمامات إىل جوفني أهالمها صغري يسمى باألذ

إمنا يتصل كل أذين و ،البطينان على بعضها  لى بعضهما والفتح األذينان عنيوأسفلهما كبري يسمى بالبطني وال
وعليه يف القلب جند اجلانب األمين ،)19، صفحة 2011(زاهر ع.، ه بواسطة الفوهة بالبطني الذي حتت

يتكون من األذين و البطني األمين يدفع الدم إىل الرئتني (عن طريق الشريان الرئوي) وجند اجلانب األيسر 
البطني األيسر الذي يدفع ني (عن طريق الوريد الرئوي) و رئتيتكون من األذين األيسر الذي يستقبل الدم من ال

ر) ويعمل األذين معا كوحدة واحدة وكذلك  الدم إىل مجيع أجزاء اجلسم عن طريق الشريان األورطي (أل
  . )67، صفحة 2007(الكيالين،  البطني
القلب يف اجتاه واحد (من األذين إىل البطني) عن طريق جهاز  فوهة من املعروف أن الدم جيري داخلو        

الذي مينع مسار الدم يف االجتاه ،الصمامات ( يؤدي إىل مساع أصوات خامدة صمام القلب ينتج عنه صوت) 
صمام القلب ينتج عنه صوت دقة واحدة  ،املعاكس مرور الدم عرب الصمامات يؤدي إىل مساع أصوات خامدة

  .ى ضربة القلب أو النبض وهي عبارة عن تقلص و اسرتخاء لعضلة القلبسليمة تسم
  تألف كل ضربة من ثالثة أزمنة وهي:تدقة واحدة بل بو القلب ال يتخلص بكامله 

  . من الثانية 10/1زمن يتقلص فيه األذينان معا يدعى الزمن االنقباضي األذين مدته  -  
  . من الثانية 10/3لبطيين و مدته ازمن يتقلص فيه البطينان معا يدعى الزمن االنقباضي  -  
  . )57، صفحة 2005(احلميد، ثانية  10/6زمن االسرتخاء العام مدته  -  
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  تأثير ممارسة الرياضة على القلب:  1-2-2- 2
إن ممارسة الرياضة تؤدي إىل إحداث بعض التغريات يف عضلة القلب يظهر ذلك يف زيادة حجم القلب        

ال تسبب وهي من خالل زيادة حجم حجراته و زيادة مسك عضالته لكن هذه الزيادة يف احلجم تكون طبيعية 
  لك التغريات إىل: تؤدي تمرض القلب 

  مرين:ارتفاع الحد األقصى لنبض القلب أثناء الت -
يصل معدل أقصى نبض قليب ،استجابة مباشرة تتماشى مع اجلهد البدين الزيادة يف نبض القلب كرد فعل و  إن 

، صفحة 2004(خيط،  ضربة يف الدقيقة)215- 210) أثناء التمرين البدين من (12-8عند األطفال (
 خيتلف املعدل األقصى للقلب عن املعدل العام القادم وهكذا يبعام تدري ار  الرياضة جند أنه كلباستمر ، )89

، 1999(جميد ا.،  نظرا لتأثري التدريب اإلجيايب على القلب مما يساعد على زيادة املعدل األقصى للقلب
  . )42صفحة 

  انخفاض معدل نبض القلب أثناء الراحة: -
ة للقلب (لبعيدي املدى) مع اجلهد البدين يبلغ متوسط معدل يالنبض يف الراحة من العمليات التكيفاخنفاض 

اية  90) 12- 8النبض القلب أثناء الراحة عند األطفال ( ض/د حسب  82سنة  12ض/د بينما يبلغ مع 
couteou  ،للتمارين البدنية ا املعدل مع املمارسة املستمرةهذينخفض و  ،)91، صفحة 2000(عدنان، 
زيادة حجم جتويف و ،ع استطالة األلياف العضلية للقلبالنبض القليب ينخفض م أن إىل brikliوعليه يشري 

نشري هنا إىل أن اخنفاض و  ،ض/د)270- 110القلب الذي يزيد من حجم السستويل (حجم الضربة) (
(خالد ا.،  18نبضات يف كل عام وهذا بعد بلوغ  8معدل نبض القلب نسبة طبيعية تبلغ يف متوسطها 

  .)90، صفحة 2002
  :زيادة حجم الضربة (الدفع القلبي للنبضة الواحدة) -

) عند غري الرياضيني يبلغ 12-8من املعروف أن معدل الدم املدفوع من البطينني يبلغ متوسط عند األطفال (
املنظمة للتمرينات البدنية بنسبة الرتفاع بعد املمارسة املستمرة و ل ايصبح هذا املعدل مرشح،مل)  25-33(

  . )62، صفحة 1998ضوان، (ر أثناء التدريب مل  40/160تصل 
  زيادة الدفع القلبي للدم في الدقيقة: -

عدل ضربات القلب و هو تأثري مباشر مبع القليب للدم مع اجلهد البدين واملمارسة الرياضية املستمرة و يتغري الدف
لرت/د يف سن  2.2بـ  حنصل على دفع قليب يقدر cousteau lambخالل نتائج جدول  حجم الضربة من

أضعاف  7إىل  5باعتبار أن هذه القيمة تتضاعف أثناء اجلهد من ،سن الثانية عشر /د يفلرت 2.7الثامنة و 
لرت/د  18-11ميكن أن تصل عند الطفل الرياضي إىل ، )121، صفحة 2000(إبراهيم أ.، عند الرياضي 

لرت/د وهو  18.9.  27/7لرت/د   11 – 5×2.2حيث  LOUSTEAUو  LAMBباستخدام نتائج 
  أدىن و أقصى حد يف سن الطفولة.
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  ألوعية الدموية :ا 1-3- 2
الرئة من جهة وبني القلب وباقي أجزاء اجلسم للقلب و  وإياباهي عبارة عن قنوات يسري فيها الدم ذهابا      

توزيعه على مجيع أنسجة اجلسم مث العودة به إىل بوظيفتها يف انتقال الدم ونقله و من جهة أخرى وهي تقوم 
  :ثالث أنواع واألوعية الدموية لدورة الدموية ل القلب استكماال

 :وحتتوي على دم نقي أمحر عدا الشريان ،وهي األوعية اليت حتمل الدم إىل سائر أحناء اجلسم الشرايين
  . من البطني وال عالقة هلا باألذين شأ مجيع الشراينينتو  ،دم أسود غري نقيى الرئوي الذي حيتوي عل

        وحتتوي على دم ،هي األوعية اليت حتمل الدم عن سائر أحناء اجلسم عائدة به إىل القلب و  األوردة:       
أسود غري نقي عدا األوردة الرئوية اليت حتمل دما أمحر نقيا تصب مجيع األوردة يف األذينني وال عالقة هلا 

  .بالبطينني 
  :الشعيرات الدموية  

لذلك فإن بعضها حيتوي على ،األوردة  و شعب الشراينيالوعائية الدقيقة اليت تصل بني  هي النهاياتو          
دم أمحر و البعض األخر حيتوي على الدم األسود مسيت باألوعية الشعرية لدقتها وقرب حجمها من حجم 

طبقات هي النسيج الليفي،  3األوردة من وتتكون الشرايني و ، )112، صفحة 2003(الدين ع.،  الشعرة
بينما يزيد قطر ،يف الشرايني  اقل يف األوردة وعنهتمسيكة  امكونة جدران يالنسيج العضلي، النسيج املطاط

األوردة إىل وريدات صغرية متصلة مجيعها من الشرايني إىل شرايني صغرية و  تتفرع كل ،األوردة عن قطر الشرايني
  بالشعريات الدموية ( األوعية الشعرية) ذات طبعة واحدة رقيقة تسمح بتبادل الغازات و الغذاء من خالهلا.

  نظام األوعية الدموية: 1-3-1- 2
فالقلب يضخ  ،تعمل األوعية الدموية جمتمعة وفق نظام متناسق مكملة بذلك عمل القلب يف اجلهاز الدوري

  . )87، صفحة 1999(فضل، األوعية الدموية تستقبله تقوم بنقله و توزيعه إىل الدم و 
  . CO2و تطرح  O2الرئتني حيث يتشبع الدم فيها بـ  -        
  . الغذاءاء اجلسم حيث ينقل الدم إليها و باقي أحن -        

  منيز داخل نظام األوعية الدموية دورتني دمويتني مها:بالتايل ميكن أن 
 الدورة الرئوية أو الدورة الدموية الصغرى:  
  بعد أن يتجمع الدم األسود،)164، صفحة 2000(الدين م.،  الرئتنيو ينتقل فيها الدم بني القلب        

فيدفعه الشريان الرئوي إىل الرئتني ،ذين األمين يصب يف البطني األمينيف األ CO2(غري النقي) املشبع بـ  
 O2بـ  CO2حيث يتوزع حول النسج الرئوية يف الشعريات الدموية أين يتم تبديل ،مرورا بالشرايني الصغرية 

نقيا  ذئالدم عندألذين األيسر ويكون فيصب يف ا ،خالل األوردة الصغرية عود منها إىل األوردة الرئوية منلي
  O2مشبعا بـ 
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 الدموية العامة أو الدورة الدموية الكبرى: الدورة  
من األذين األيسر مير الدم النقي املشبع ،)65، صفحة 2000(عثمان، بني القلب و خمتلف أجهزة اجلسم 

ر إىل O2 بـ   الكبرية األخرى ليتوزع يف الشريان الصغري مث نيياالشر إىل البطني األيسر ليدفعه عرب الشريان أل
ود الدم ثانية أسود إىل الشعريات الدموية من الطرف الشرياين حيث تتم املبادالت بينها و بني اخلاليا ، ويع

قلب من الوريد األجوف فاألوردة الكربى يصل إىل ال،طرف الوريد للشعرية الدموية إىل الوريدات غري نقي من 
  .ليكرر من جديد دورتيه  CO2ذين األمين حممال بـ يف األ فيصب

ا توزيع منظم على خمتلف أعضاء و  ختضع هذه الكمية إىل     وختتلف يف ،أجهزة اجلسم حسب احتياجا
فمثال فيما يستقبل ،يف الشبع عن اجلوع يف اجلو البارد عن اجلو احلار و  الراحة عن حالة اجلهد البدين و

  . )14، صفحة 1999(جياليل،  لة التدريب العايل الشدةايف ح %80اهليكلية حوايل العضالت 
  :الضغط الدموي 1-4- 2

 نمن الدم يف جدران الشريان ومبا أضغط الدموي بتأثري العمل القليب أي تقلصه ودفعه لكمية لحيدث ا      
هكذا جند و ،اخنفاض التوتر الشرياين فهي تتمدد وتتقلص لتتوافق مع ارتفاع و لشرايني مرنة وعضلية ا انر جد

الضغطان يقاسان معا أثناء الفحص الطيب تأخذ هذه  و )ا) وضغط منخفض (انبساطيا(انقباضي اضغط عالي
القيمة بالنقصان كلما ابتعدنا عن القلب وتصبح قيمة الضغط الدموي يف األوردة كما يف الوريد األجوف 

بط حىت الصفر يف منطقة انصباب األوردة  إذ لسفلي و العلوي قليلة القيمة تتغري بعض املليمرتات يف الدقيقةا
  . )14، صفحة 1999(خليفة،  يف األذين األمين

يشري إىل ما وهو غالبا ،هو الضغط الذي حيدث بواسطة الدم على جدران األوعية الدموية  ضغط الدم    
هو و  la pression systolique االنقباضي ويعرب عنه بواسطة رقمني الضغط ،الضغط الدم الشرياين

  هو الرقم األصغرو  la pression diastolique نبساطياالالضغط و الرقم األكرب 
 (Thiebauld, 1997, p. 213).  

، 2004(علي ع.، الضغط الشرياين أيضا على أنه درجة مقاومة جدران الشرايني لسريان الدم فيهاويعرف  
 ) ملم زئبقي أما االنبساطي135-100يرتاوح ضغط الدم االنقباضي لدى البالغني بني (،)134صفحة 

السن وذلك لصالبة جدار الشريان عندهم أما عند يرتفع لدى كبار و  ،) ملم زئبقي90-60فرياوح بني (
  ملم زئبقي 70ملم زئبقي والضغط االنبساطي إىل  105)سنة يصل الضغط االنقباضي إىل 12-9األطفال (

 70و )ملم زئبقي كضغط انقباض110-100(بني ) سنة ما12-8لدموي عند األطفال (حدد الضغط ا
ا ، (Vonpraagh, 2007, p. 177)ملم زئبقي كضغط انبساطي  على  (henter)ويف جتربة قام 

 10ألف شخص يف حالة صحية جيدة وجد أن الضغط الدموي الشرياين يف معدله عند أطفال  250
  سنوات هي :
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 )      ملم زئبقي ضغط دياسطويل (انبساطي 70 ،ملم زئبقي ضغط مستوي (انقباضي) 103
(Iergorn, 1991, p. 78).  

  ،ذلك يف مباراة اينتقل الدم خالل دورة يف اجلسم من منطقة الضغط العايل إىل املنطقة األقل ضغط         
 األوعيةيف أمني سري الدم يف جتاويف القلب و سم لتاجلللضغط الدموي أمهية كربى يف  أن تجلىيكله من هنا 

البطينني ويعتمد على اختالف الضغط حيث أن انفتاح وانغالق الصمامات القلبية مابني األذينني و ،الدموية
منها كذلك يعتمد جريان الدم وسريه خالل األوعية الدموية على قيمة الضغط الدموي فكلما زاد طرح الدم 

نقباضي العلوي عند انقباض من القلب كلما زادت قيمة الضغط الدموي ويسمى هذا بالضغط الدموي اال
ا و القلب الذي يلي تقلصه ، تبقى كمية من الدم دا يسمى بالضغط خل الشرايني ضاغطة على جدرا

ىل الدفع القليب تؤثر يف قيمة الضغط إإضافة ، (Mcardle, 1985, p. 144)االنبساطي السفلي 
  نذكر منها: الدموي عوامل مباشرة أخرى

بالتايل و  ،وجة الدم مما يزيد من االحتكاك: فزيادة الكريات احلمراء مثال يزيد من لز درجة لزوجة الدم -
  .رتفع حينئذ الضغط الدموي (والعكس صحيح)يمقاومة سريان الدم و 

  حتكاك فكلما كان الوعاء الدموي طويال زاد سطح املالمس للدم مما يزيد من اال :طول الوعاء الدموي -
  . بالتايل مقاومة سريان الدم فريتفع الضغط و العكسو 
أكرب من الدم االحتكاك وبالتايل تزداد  اصغر قطر الوعاء الدموي يعرض جزء قطر الوعاء الدموي: -
  كرب قل الضغط الدموي.أالوعاء الدموي  كان  إذافالعكس قاومته فريتفع الضغط الدموي و م
  :على الضغط الدمويتأثير ممارسة الرياضة  1-4-1- 2

 من التغريات يف الدم منها ما هو مؤقت حيدث كاستجابة ألداء نيؤدي ممارسة الرياضة إىل حدوث نوعت     
  .النشاط البدين  نتميز باالستمرارية بعد التوقف عالنشاط البدين سرعان ما تبدل يف حالة الراحة و منها ما ي

ضغط الدم يزداد أثناء النشاط مث يتالشى بعد انتهاء النشاط البدين  فأما عن االستجابة املؤقتة فقد ثبت أن    
أما أثناء ،وث تغري بسيط يف الضغط االنبساطياملتحرك يرتفع الضغط الدموي االنقباضي مع عدم تغري أو حد

   (j, 1992, p. 99) عام يف الضغط االنقباضي واالنبساطي امتوازي افاعالنشاط العضلي الثابت فنسجل ارت
زيادة معدل النبض  ترجع زيادة الضغط أثناء النشاط الرياضي إىل زيادة معدل انسياب الدم يف الشريان نتيجة

عليه أن ارتفاع الضغط يف هذه احلالة خيتلف عن ارتفاع و  ،بالتايل يزداد معدل الضغط الشرياينوحجم النبضة و 
التغريات املستمرة الضغط يف املرض الذي يعود بدرجة أكرب إىل زيادة مقاومة الشرايني لتدفق الدم، أما عن 

يرجع هذا إىل أن احة يكون أقل من غري الرياضيني و أن ضغط الدم للرياضيني يف وقت الر  نسبيا فقد وجد
  .)19، صفحة 1994(الدين ط.، ة تؤدي إىل تقليل مقاومة الشرايني لتدفق الدم ممارسة الرياض

  الضغط الدموي أثناء الراحة:تقويم تغيرات النبض و  1-5- 2
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ضرب/د وقد 90إىل 80من ) سنة يرتاوح املعدل الطبيعي للنبض 12-8عند األطفال البالغني من (      
، 2000(ابراهيم، م زئبقيل)م105/70(ـلعادة يقدر بأما الضغط الدم فهو يف ا،ضربة/د 100إىليصل 

  .)32صفحة 
انطالقا من هذه املعطيات ميكننا حتديد ظاهرة بطء معدل القلب إذا قل النبض عن العادي وهذا قد يدل      

بعض أمراض القلب أما الزيادة عن اضي) أو يدل على حاالت اإلجهاد و ريعلى احلالة اجليدة للقلب (قلب 
تغري هذه الظاهرة سلبية إذا كانت أثناء الراحة ، وقد فتدل على ظاهرة سرعة معدل القلب هذا املعدل الطبيعي 

   .)27، صفحة 2000(عالوى،  ،تتسبب يف سرعة االنثناء بعد أداء العمل البدين و تدل على ضعف القلب
أما إذا قل عن ،)ملم زئبقي يعترب مرتفعا 129/79بالنسبة لقياسات ضغط الدم يف حالة زيادته عن (

ويصبح الضغط  .)92، صفحة 2001(البساطي أ.، )ملم زئبقي فيعترب ضغطا منخفضا 100/60(
منخفضا أثناء الراحة يف حالة اإلجهاد أو مصاحب لبعض األمراض أما ارتفاع ضغط الدم فيعترب حتما حالة 

  مرضية.  
  ي:ـــــــــاز التنفســـهـــالج 2- 2

بالتايل استمرار احلياة و يقوم اجلهاز الضرورية الستمرار عمل األجهزة األخرى و  هو أحد أجهزة اجلسم        
ن توفري األكسجني ألنسجة التنفسي بوظيفة التنفس املتمثلة يف جمموعة عمليات الفسيولوجية املسؤولة ع

مبعىن أخر فهو عملية  ومبعىن،)68، صفحة 1998(الربعي، ختليصها عن ثاين أكسيد الكربون اجلسم و 
لذلك لكربون و ختليصه من ثاين أكسيد ابعملية مد اجلسم باألكسجني و قوم التبادل الغازي، فاجلهاز التنفسي ي

توى ثابت من األكسجني لتوازن الداخلي باجلسم فيقوم باحملافظة على مسجلهاز التنفسي يعرت أحد اآلليات فا
  .)81حة ، صف2006(سويدان، مداد اخللية بالطاقة إليا وهو بالطبع ضروري باخلال

  وظائف الجهاز التنفسي: 2-1- 2
 .توفري األكسجني  
 .يقوم بطرد ثاين أكسيد الكربون  
  ينظم تركيز أيون األيدروجني يف الدم(PH)  ،.133، صفحة 1998(اهلزاع ه(.  
 .هو الذي يسبب إصدار األصوات  
  الغريبة و املكروبات.يعترب جهاز دفاعي (وقائي) ضد أجسام  
 .يؤثر على تركيز الرسائل الكيميائية يف الشرايني عن طريق إزالة الشعريات الدموية يف الرئتني  
 (محاد م.) يقوم بتنحية و إزالة جلطات الدم.  

  تشريح الجهاز التنفسي:  2-2- 2
  التالية:يتكون اجلهاز التنفسي من األعضاء          
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، 2005(زاهر ع.، األنف، البلعوم، احلنجرة، القصبة اهلوائية، الشعب اهلوائية، الرئتان، غشاءاليلور.  -
  .)55صفحة 

األعلى جدران جانبية يلتقيان يف منتصف يف منتصف الوجه يسده من األمام و هو جتويف يقع األنـــــف: -
ينفتحان يف األمام إىل  ،هذا التجويف حبجاب يف وسطه إىل جوفني يسمى كل منها باملنخر الوجه يقسم

ا الغزيرة اهلواء يكوّ و احمليط اخلارجي (حيث يدخل اهلواء)  ن جوف األنف الداخلي طبقة خماطية تصفي إفرازا
  .)81، صفحة 2012(حممد م.، غريه دخل الرئة من كثري من اجلراثيم واألجسام الغريبة كالغبار و الذي ي

وي من يتكون جداره العل ،األعلى يقع يف الفك السفلي يف األسفل والفك العلوي من هو جتويف الفــــــــم: -
  حيتوي الفم يف جتويفه من األسفل على اللسان.التقاء عظمي الفك األعلى و 

الفم يتصل بأسفله من اخللف باملريء (جهاز الفم ينفتح عليه األنف و لذي يلي هو األنبوب ا البلعـــوم: -
  . اهلضم) و من األمام باحلنجرة

  عدة عضالت تسمى من مكونة من غضاريف خمتلفة الشكل تضمها إىل بعضها بشكل قناة  الحنجـرة: -
مسى بلسان املزمار يسد هلا لسان صغري غضرويف ان العليا منهما تتصل بالبلعوم و عضالت احلنجرة هلا فتحت

  . تتصل الرغامي ىبلعوم يفتحها للتنفس فتحته السفلفتحة العليا حيث ال
خترتق الصدر مبسافة رى التنفسي الذي يلي احلنجرة وهي بشكل أنبويب تسري يف العنق و اجمل وه الرغامي: -
للرئة اليسرى مث تدفع  هتجتتني) اليمىن تتجه للرئة اليمىن واليسرى )سم هناك تنقسم إىل شعبتني (قصب5-6(

فشعيبات دقيقة قصبات ينتهي كل منها بكيس هوائي دقيق يسمى بالفسح الرئوي  ،هاتان الشعبتان إىل شعب
  . )29، صفحة 2005(الدين ع.، 

م الصق خبيط لكل نسخ رئوي أوعية ظلرئوية جمتمعة إىل بعضها نسيج منمها جمموعة األنساخ ا الرئتــان: -
و الرئتان عضوان    الوارد إىل الرئة مع الدم. CO2الداخل مع التنفس بـ  O2شعرية دموية يتم فيها تبادل 

و تشغل الرئة  انب األمين وتنقسم إىل ثالث فصوصإسفنجيان يف القفص الصدري تشغل الرئة اليمىن اجل
  اليسرى جانبه األيسر وتنقسم إىل فصني.

لرت هواء أما مساحة  6-4تبادل الغازي بني الدم و احمليط اخلارجي و هي تتسع إىل الن منطقة امتثل الرئت
مرة مساحة اجلسم هذه املساحة الرطبة للرئتني  35مما يساوي  ²م 90-70الرئتني فهي كبرية جدا يف حدود 
  (Frank, 2000, p. 153)تتجمع داخل القفص الصدري 

o :غشاء الجانب  
أما الداخلي فينزلق على ،هو غشاء مضاعف حييط بكل رئة اخلارجي منه يتصل بداخل القفص الصدري

السطح اخلارجي للرئة ويفصل بني طبقيت غشاء اجلنب مادة مصلية يفرزها الغشاء لتسهيل انزالقهما على 
  . بعضها (أثناء التنفس)
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  وتنظيم التنفس:ميكانيكية  2-2- 2
أثناء التنفس جيب أن يدخل اهلواء تنظيمها عن طريق اجلهاز العصيب و رادية يتم التنفس عموما عملية إل       

وتسمى هذه العملية بالشهيق ويعقب عملية الشهيق هذه خروج اهلواء من الرئتني (طرح للهواء ،أوال إىل الرئتني 
وعملية الشهيق تبدأ نبضة عصبية من مركز التنفس باملخ لينبه عضالت ، الرئتني) وتسمى هذه العملية بالزفري

التنفس و احلاجب احلاجز وعضالت بني الضلوع فانقباض عضالت بني الضلوع يسبب حترك القفص 
الصدري للخارج و إىل أعلى و انقباض احلاجب احلاجز يسبب حتويل شكله من شكل القبة إىل الشكل 

هلواء إىل الرئتني بالتايل دخول او ،التايل يقل الضغط داخل الرئتنيويف الصدر باملسطح وبذلك يزداد حجم جت
  الفم.و  عن طريق األنف

أما عملية الزفري فتبدأ نبضة عصبية من مركز التنفس كتنظيم رجعي حيث يقوم بإيقاف تنبيه عضالت         
يرختي احلجاب احلاجز ويأخذ  الشهيق كما تنبسط عضالت بني الضلوع ويهبط القفص الصدري ملوضعه كما

شكل قبة مرة ثانية كما ترتد الرئتني حيث تلعب دور هاما يف عملية الزفري فالرئتني حتتويان على عديد من 
تايل يدفع ألياف النسخ املرنة و اليت متثل عند امتالئها بالونني ممتلئني حيث ترتد الرئتني عند توقف الشهيق وبال

  .اهلواء إىل اخلارج
  التنظيم العصبي للتنفس: 2-3- 2

تنظيم التنفس يتم عن طريق مركز تنظيم التنفس و املوجود يف منطقة يف املخ تسمى جدع املخ و من مركز      
جاب احلاجز احلتنشط انقباض عضالت بني الضلوع و  تنظيم التنفس ترسل خاليا عصبية معينة نبضات دورية

ليعاد ارختاء العضالت السابقة  بعد امتالء الرئتني تتوقف هذه النبضات العصبيةو اليت تسبب الشهيق و 
  .(عضالت الشهيق)

  

   طتنشيط وتظبي  تنشيط  

 عملية الشهيق                                                                         

 إعادة التثبيط  

 ) الذي يوضح التنظيم العصبي لعملية التنفس03الشكل رقم (

  التنظيم الكيماوي للتنفس:  2-4- 2
أكسيد الكربون و ايونات  هناك ثالث كيماويات بالدم تؤثر على التنفس هذه الكيماويات هي ثاين       

ومستقبالت ثاين أكسيد ،ويعترب ثاين أكسيد الكربون أنشط وأقوى منظم للتنفس ،األكسجني واهليدروجني

مستقبالت كيميائية 
 موجودة في المخ والرئتين 

   مركز التنفس

 مركز التناوب 

رئةمستقبالت الشد في ال م أنشط عضالت الشق تنظ 
 عمق ومعدل التنفس
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وهذه الشرايني تقوم ،الكربون واخلاصة بالتنفس توجد يف شرايني معينة مثل شريان األورطي والشريان السبايت
  الكربون ملركز التنفس كنتيجة لزيادة مستوى ثاين أكسيدحيث يرسل نبضات عصبية  ،بنقل الدم إىل املخ

مركز  إىلحيث تقوم هذه املستقبالت عند زيادة منتوجات ثاين أكسيد الكربون بتوليد نبضات عصبية تنقل ،
مما يسبب معدالت وعمق التنفس والعكس صحيح ،التنفس والذي يسبب بدوره انقباض عضالت التنفس 

ويسري ثاين أكسيد الكربون يف سوائل النخاع الشوكي ، ثاين أكسيد الكربون  أي حيدث العكس عند اخنفاض
ويف هذه السوائل يتحول ثاين ،واملخ وسوائل املخ والنخاع الشوكي يف جتاويف املخ اليت تسمى البطينيات 

        3CO2carbnonie hydrog  H 2CO الكربون إىل محض الكربونيك طبقا للمعادلة   أكسيد
طبقا للمعادلة  3HCO وايونات البيكربونات  H+ايونات اهليدروجني  إىلمث بتحليل محض الكربونيك 

  التالية : 
carbont (HCO3)           ) Bi+rogen (HHyd                                  H2CO

  العمليات الفسيولوجية للتنفس : 2-5- 2
 O2اجلهازين التنفسي والدوري الدموي لتوصيل ات الفسيولوجية التنفسية بتعاون تتم أغلبية العملي        

  وتتلخص هذه العمليات فيما يلي : CO2من اهلواء إىل األنسجة اخللوية وختليصها من 
  التنفس( التهوية الرئوية ) هي عملية حتريك الغازات داخل وخارج الرئة. 
 بني الرئة والدم االنتشار الرئوي هو عملية تبادل الغازات .  
  الكربون عرب الدم  أكسيدوثايت  األكسجنيعملية نقل. 
  112، صفحة 2003(رشدي، تبادل الغازات بني الشعريات الدموية واألنسجة(.  

  :  التهوية الرئوية 2-6- 2 
عملية نقل اهلواء داخل وخارج الرئة معتمدة يف ذلك على اختالف  وهي،ويطلق عليها التنفس اخلارجي      

ملم رقيق  760فاتساع حجم الرئتني يقلل ضغط اهلواء داخلها فيندفع اهلواء داخلها ( الشهيق /،الضغط 
الزفري / (واء خارجهما يزيد من ضغط اهلواء داخلهما فيندفع اهلفحجم الرئتني  أما اخنفاض،الضغط اجلوي) 

  .ئبق الضغط اجلوي) ز ال ملم 760
ا تقسم إىل أحجام وسعات تقدر حركة اهلواء الداخل واخلارج يف الرئتني  ولتسهيل دراسة التهوية الرئوية فإ

  . )32، صفحة 1997(خربيط، 
 هي أربعة أحجام تشكل يف جمموعتها احلجم األخص لسعة الرئتني . األحجام الرئوية: 2-7- 2

  : حجم هواء التنفس العادي  
هو حجم اهلواء الداخل أو اخلارج (ش.ز) يف الرئتني من خالل عملية التنفس الواحدة ويقدر يف        

  لرت . 2إىل  1) لرت ويزيد أثناء النشاء البدين ليبلغ من 0.5ملل ( 500متوسط 
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 : لرت إضافة إىل حجم   2حجم اهلواء الذي ميكن استنشاقه حوايل  وهو احتياطي هواء الشهيق
  .لرت)  3.2لرت حجم اهلواء األقصى ( 2.5ملل) ويقدر حبوايل  500هواء التنشق العادي (

 :حجم اهلواء  إىللرت) إضافة  1حجم اهلواء الذي ميكن طرحه حوايل ( هواحتياطي هواء الزفير
  .لرت )  2-1لرت حجم اهلواء األقصى زفري  1.5ملل) ويقدر حبوايل  500العادي (

  : لرت  1,5هو حجم اهلواء الذي يبقى يف الرئتني بعد أقصى زفري ويقدر ب حجم الهواء المتبقي
(Garmiera, 1991, p. 143) . 

    الرئوية  األحجامتستعمل لوصف وظائف اجلهاز التنفسي وهي عبارة عن  :السعات الرئوية  2-8- 2
  :املذكورة مصنفة يف جمموعات كما يلي 

 : من  شهيق وتقدر أقصىبعد  استيعابهحجم للهواء تستطيع الرئتان  متثل اكرب السعة الرئوية الكلية
  لرت  5-6

 :وهي جمموع حجم احتياطي الزفري وحجم اهلواء املتبقي ميثل حجم اهلواء  السعة الوظيفية المتبقية
  . لرت 3- 2.5املتبقي يف الرئتني بعد عملية الزفري العادية وتقدر من 

  : ياطي الزفري وهواء التنفس وهي جمموع أحجام كل احتياطي الشهيق واحتالسعة الحيوية
 )05، صفحة 2001(عارف، بعد أقصى شهيق  استنشاقهميثل كمية اهلواء الذي ميكن و ،العادي

ما اكرب حجم للهواء يستطيع اإلنسان أن خيرجه خالل أقصى زفري بعد اخذ أقصى شهيق  أي أ
بينما تعرف منوا وزيادة  )14، صفحة 2000(حممود، لرت عند الشخص الراشد  5-3ويرتاوح بني 

ملل وتصل يف سن  1400سنوات حوايل  7فتبلغ مثال يف سن  ،مستمرة خالل مراحل العمر األوىل
وترجع السعة احليوية الضئيلة عند الطفل إىل بناء القفص ،   2200حوايل  إىل) سنة 12-14(

، صفحة 2000(كماش، الصدري لديه وحالة احلجاب احلاجز وكذلك املطاطية القلبية للرئتني 
نس الطول الوزن وضع اجلسم قوة يه فان السعة احليوية تتأثر بعدة عوامل منها العمر اجلوعل،)89

عضالت التنفس خاصية امتداد الرئتني والتجويف الصدري ومعظمها عوامل مل يكمل منوها عند 
  حجمها) .الطفل وهذا ما يفسر ضعفها (قلة 

  الجهاز العصبي : 3- 2
 يتكون اجلهاز العصيب من اجلهاز العصيب املركزي واجلهاز العصيب احمليطي ، وحدة بناء اجلهاز العصيب       

 على وجسم اخللية حيتوي،واخللية العصبية بدورها تتكون من جسم وحمور ،هي العصبون ( اخللية العصبية )
فصنات أو تشبعات للخارج هلا عالقة يف استقبال أو نقل اإلشارة الكهربائية نواة اخللية ويربز هذا من سطحه ت

العصبون  ويستقبل جسم العصبون اإلشارة الكهربائية من العصبونات األخرى عن طريق التغصنات من جسم،
خر عن طريق مشابك واملشبك هو عبارة عن فضاء عند التقاء عصبون أو حمور آ األخر أو من حمور عصبون



ة جهــــزة الوظــيفـــــــياأل                                                                         انــــــيل الثـفصال  
 

‐ 44 ‐ 
 

خر لنقل اإلشارات الكهربائية عن طريق مواد كيماوية تسمى الناقالت آعصبون مع جسم اخللية عصبونا 
  العصبية وهي عديدة منها الستايل كوليني واألدرينالني والنورالدرينالني .

 مكونات الجهاز العصبي :  3-1- 3
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ) يوضح تقسيمات الجهاز العصبي عند اإلنسان04شكل بياني رقم (                    

حيث يتحكم يف العضالت والغدد ،متحكم  زصيب عبارة عن وحدة واحدة وهو جهاالعواجلهاز         
وكذلك يعمل اجلهاز  ،البول وإخراجاجلسم املختلفة كما يتحكم يف نبض القلب والتنفس واهلضم  وأعضاء

يع هذه العصيب على تنظيم سريان الدم كما يساعد على تنظيم الرتكيز االمسوزي للدم ، ولقيام هذا اجلهاز جبم
 إماعوامل واردة من عدد كبري من املصادر وهذه العوامل الواردة  وأيستقبل معلومات  أنالوظائف فانه البد 

  . كنبضات حسية من البيئة احمليطة حوله  وأتكون من داخل اجلسم نفسه  أن
  
  

   The Nervous System            الجھاز العصبي          

 الجھاز العصبي الطرفي : يتكون من المخ
 والحبل الشوكي إلى كل مواقع الجسم وھي
 حزم األلياف التي تنقل الرسائل من والى

 الجھاز العصبي .

  central nervous  الجھاز العصبي

 يتكون من المخ (الدماغ) والحبل الشوكي

P n s 

زوج من األعصاب  12وھو عبارة عن 
 زوج من األعصاب الشوكية 31الدماغية و

. نوينقسم إلى جزئيي  

الذاتي :ھو الجزء من الجھاز العصبي 
 الجھاز العصبي الطرفي الذي يتحكم في
ب الوظائف الإلرادية مثل معدل النبض القل
 والتنفس وحركة المعدة واألمعاء وكذلك

. يشرك في التغذية المرجعية  

الجھاز العصبي الجسمي وھو الجزء من 
 الجھاز العصبي الطرفي الذي يتحكم في

  الوظائف اإلرادية مثل اإلنقباض العضالت
 التي تؤدي إلى الحركة
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 الجهاز العصبي المركزي :  3-1-1- 2
واحلبل الشوكي الذي يوجد داخل العمود الفقري  فهو يتكون من املخ والذي يوجد داخل اجلمجمة       

م ثالثة أغشية سحابية تغلف األنسجة العصبية الليفية ظيفصل املخ و احلبل الشوكي عن العو  ام احمليطة 
 األم) غشاء وسطي يسمى 2اجلافية وتكون موجودة من اخلارج ناحية العظام ( األم :وحتميها وهي كالتايل

احلنون  األموما بني  ، )76، صفحة 1998(عبد،  احلنون وهذه ناحية النسيج العصيب األم) 3العنكبوتية (
والعنكبوتية يوجد سائل املخي الشوكي وهو ميال بطينيات الدماغ على شكل وسادة حتمي من الصدمات ومن 

  .حلركات الفجائية ا
 الحبل الشوكي : 1

قطر أصبع اليد الصغرية يف  ل تقريبا ثامييج لبين قطره عبارة عن تركيب طويل على شكل اسطوانة من نس      
حيث ميتد إىل أسفل ما يف القناة الفقرية واليت تتكون من فقرات ،أعلى الدماغ باإلنسان ويتصل احلبل الشوكي 

ة الرمادية واليت تتكون من حماور اخلاليا العصبية العمود الفقري واملنطقة الوسطية من احلبل الشوكي هي املنطق
البينية و هي احملاور و التفرعات الشجرية اليت تنتقل إىل أعلى واىل أسفل يف احلبل الشوكي لتوصيل املعلومات 

متد اجللد والعضالت ومفاصل اجلسم وتقوم هذه األعصاب  باألعصاوهذه ،(اإلشارات) ومحلها من واىل املخ
مث تعيد نقل املعلومات احلركية وميتد احلبل الشوكي إىل أسفل الظهر  ،بنقل املعلومات احلسية إىل احلبل الشوكي

عند الفقرة النقطية الثابتة تقريبا مث ينتهي يف سلسلة من األعصاب تسمى املخروطي النخاعي (ذيل احلصان) 
  . (abdemgem, 1989, p. 156)يت متتد لألجزاء السفلى من اجلسم باألعصاب وال
  المخ:  2

 املخ  

 

  املخ األماميخ               جذع امل                         املخيخ   

 

 

األوسطاملخ  النخاع املستطيل    املخ الدماغ املبسر 
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 جذع المخ :  1- 2
املخ األمامي أو املخيخ  احلبل الشوكي و متتد يف جذع املخ كل األلياف العصبية اليت تنقل اإلشارة بني      

النخاع هذا اف العصبية تسمى سويقات املخيخ و وتنتقل هذه اإلشارة بواسطة ثالثة حزم كبرية من األلي
متتد من خالله كل املعلومات الواردة و الصادرة واأللياف العصبية احلاملة  ،استمرار ملقدمة احلبل الشوكي

 ،)RASللمعلومات من واىل املخ لرتسل فوريا إىل منطقة يف النخاع تسمى اجلهاز املنشط لتكوين الشبكي (
رور ويقوم هذا اجلهاز برصد املعلومات الواردة والصادرة وكذلك يعمل على إبقاء قشرة املخ على علم مب

القلب نظيم نبضات س يف تمـاالتكذلك فيه مراكز تعمل مع اهلبو ،ة ووهو كذلك املسبب لإلشار ،املعلومات 
للحياة  ياأساس ا) يعترب جهاز RASالباحث بان ( الطالب رىوعليه ي ،والتنفس واألوعية الدموية البلع والتفال

  خرى .واسع املدى على أجزاء اجلهاز العصيب املركزي األ تأثريحيث له 
 المخيخ : 2- 2

ركة الكلية ألجزاء اجلسم وكذلك يضمن عمل احلية و غامتنسيق االنقباضات الداملخيخ ب يقوم           
وكذلك يساعد على عملية الوقوف  ،اجملاميع املتحادة من العضالت سويا للحصول على حركات سلسة

واجللوس حبيث يستقبل املخيخ النبضات العصبية من األعضاء احلسية يف األذن اليت ترصد وضع اجلسم مث 
   .أيضاالعضالت للمحافظة على الوضع الصحيح للجسم واتزانه  إىلنبضات عصبية  بإرساليقوم املخيخ 

املعلومات يف أجزاء  املخ حىت يتمكن من عملية متركز منسق للحركات  أوويستقبل املخيخ إشارات        
 . )54، صفحة 2003(اهلزاع، والتحكم يف وضع اتزان اجلسم 

 المخ األمامي : 3- 2
   : وهو يتكون من جزئني املخ والدماغ املنتشر

استقبال التكامل و  أهم وظيفتهما هيعلى شكل نصفني كرويني و خ ظاهريا ويوجد وهو اكرب أجزاء امل المخ:
 اإلحساس و التأثريات احلركية .

  املادة البيضاء إىل جزئني مها املادة الرمادية و تنقسم قشرة املخ تتكون من عديد خاليا وألياف عصبية و 
  تتكون قشرة املخ من أربعة فصوص :و 

 :وهو مركز الوظائف العقلية  الفص الحيمال. 
 وهذا الفص خمتص يف اإلحساس الفص الحراري :. 
  هذا الفص مسؤول عن اإلبصار الفص المؤخري :.  
 مركز السمع  الفص الصدعي :. 

  و بدورها الفصوص مقسمة إىل ثالث مناطق ( قشرة حسية ، قشرة حركية ، قشرة متشابكة)
   . يتكون من جزئني مها املهاد و حتت املهاد الدماغ المنشر : 
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 وهو مركز التقاء معظم اإلشارات الواردة إىل قشرة املخ ،يقع املهاد أسفل قشرة املخ مباشرة  : المهاد
ا تصنف اإلشارات احلسية الداخلة هلا  ما عدا حاسة الشم وهي تنظم وتنسق االنفعاالت كما أ

 .تنقلها إىل القشرة احلسية والقشرة النتحة
 :مى ايونة و هي جماميع اخلاليا العصبية اليت تس وهي تقع أسفل املهاد وتتكون من تحت المهاد

جهاز حلقة الوصل بني اجلهاز العصيب و  وهي،تحكم يف آليات التوازن الداخلي الأساسية يف تنظيم و 
هي تالمس مباشرة وتتصل بواسطة عنق الغدة و الغدد الصماء حيث تقع فوق الغدة النخامية 

  . و االنزالق املائيحرارة  اجلسم ية ودرجة متخصة يف تنظيم التهو 
 الجهاز الخوخي في الدماغ :  -
اجلهاز االنفعايل عبارة عن جمموعة و ،ون من مادة رمادية ومادة بيضاء منطقة يف املخ تتك عن هو عبارة        

املهاد وحتت املهاد  شمل أجزاء الفص اجلبهي والصدعي و يملتصلة مع بعضها بألياف دائرية و من تراكيز املخ ا
يف الغرائز مثل دوافع احلماية  هذا اجلهاز هو املؤثرو ،كما يتصل هذا اجلهاز بأجزاء كثرية من اجلهاز العصيب 

  له عالقة كبرية بسلوك التعلم والسلوك العاطفي.و  ،ومواجهة الشدائد
حد كبري عن طريق البيئة ، يأخذ منها  إىلويرى أغلبية العلماء أن اجلهاز االنفعايل يرتب و ينظم تدرجييا       

عدة معلومات بعضها يف اإلدراك لتصبح فيما بعد ال إرادية يقوم بتنفيذها و إظهارها كاستجابة ملنبهات 
  .خارجية

  الجهاز العصبي الطرفي :  1-1-2- 2
زوج من  12عن  عبارة يمن األعصاب وه ازوج 43من  DNSيتكون اجلهاز العصيب الطريف من       

ب الطريف يتكون من ألياف ب الزوجية وجيب مالحظة أن العصزوج من األعصا 31األعصاب املخفية و
ة كاألعصاب البصرية حتتوي فقط خيجة فيما عدا أن بعض األعصاب املعصبية داخلة وألياف عصبية خار 

  على ألياف داخلية .
 :ىل اجلهاز العصيب املركزي واجلزء األكرب من وهو ينقل املعلومات من املستقبالت إ القسم الداخل

وهو جزء من اجلهاز العصيب الطريف وخاليا هذا القسم  ، DNSحماور هذه األعصاب يقع خارج 
ا و  ،اليا العصبية من الطبقة األوىلاخل آوتسمى باخلاليا األولية  جاءت هذه التسمية على اعتبار أ

  أول اخلاليا للجهاز العصيب املركزي.
 : صيب هو عبارة عن اخلاليا العصبية اليت تنقل النبضات ( اإلشارات) من اجلهاز العو  القسم الخارج

) اجلهاز العصيب 2) اجلهاز العصيب اجلسمي (1يشمل هذا القسم على (و ، املركزي إىل العضالت
 . )76،77، صفحة 2011(الرمحان، الذايت 
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  : ( الجهاز العصبي اإلرادي) الجهاز العصبي الجسمي  1-1-3- 2
أجسام اخلاليا العصبية اليت خترج ية اليت تغذي العضالت اهليكلية و ويتكون هذا اجلهاز من األلياف العصب      

حماطة بغالف ه اخلاليا حماور هذو  ،ت يف جذع املخ أو احلبل الشوكيتوجد يف جمموعاو منها هذه األلياف 
خاليا العضالت اهليكلية ( إن اخلاليا العصبية اليت تغذي العضالت متر مباشرة دون نقط اقرتان إىل مياليين و 

يج  ،ل كولني)ياهليكلية تقوم بإفراز الناقل العصيب األست ا  لذلك فيمكن تسميتها باخلاليا العصبية احملركة أل
  لية كما ال يوجد منها خاليا مثبطة للعضالت اهليكلية.كيهذه اخلاليا بسبب انقباض العضالت اهل

  : الجهاز العصبي الذاتي  1-1-4- 2
يقوم اجلهاز العصيب الذايت بنقل املعلومات احلسية من األعضاء إىل اجلهاز العصيب املركزي الذي بدوره         

الغدد واجلهاز العصيب الذايت يعمل والعضلة القلبية و ،يقوم بإرسال نبضات عصبية حركية إىل العضالت امللساء 
ور اليت تصل اجلهاز العصيب املركزي مع ااحمل) وميد كل األعضاء واألحشاء الداخلية و بطريقة ذاتية ( ال إرادية

يطلق عليها صبيتني و نقطة تشابك ( اقرتان) و الذايت من خليتني عتكون يف اجلهاز العصيب يملنتجة ،اخلاليا ا
اخللية املشجية متر بالغدة العصبية الذاتية لذلك تسمى و   CNاالتصال بني و ،الذاتية) الغدة العصبية اسم ( 

أللياف ا تسمىو ،الغدة العصبية باأللياف العصبية الذاتية القبل عقدية) و DNS(األلياف العصبية اليت متر بني 
  اوي تجهاز العصيب السمب :قسمنيينقسم إىل و ،ا املشجية باأللياف البعد عقدية اخلالياليت بني الغدة العصبية و 

  .(J W. , 1992, pp. 98,97)اوي تاجلهاز العصيب البارمسبو 

  ) : SNS (الجهاز العصبي السمباوي   - 1
كذلك عند إصابة على استجابة اإلقبال واإلدبار و  هو املسؤولو  ،ا اجلهاز يعمل يف حالة الطوارئهذ         

ببها كل هذه االستجابات سو  ،نفسيزداد معدل التتسع عني اإلنسان و تاإلنسان بالفزع يزيد نبض القلب و 
 املركزي عند املناطق اوية من اجلهاز العصيبتوخترج األلياف العصبية السمب،اوية تالنبضات العصبية السمب

النخاع الشوكي (احلبل الشوكي ) اوية فتقع قريبة من تمبسأما العقد ال ،القطنية من احلبل الشوكيالصدرية و 
كما توجد عقدة عصبية تسمى جانبية تقع ،تكون سلسلتني كل منها على جانب من جانيب احلبل الشوكي و 

هي عقدة التجويف البطيين والعقد املسار بقية العليا والعقد املسار بني السفلى كي، و بعيدة عن احلبل الشو 
ا.مجيع هذه العقد تقو    ع بالقرب من األعضاء اليت تتصل 

  ) :DNS(سمبتاوي: االجهاز العصبي البار  - 2
خاء) حيث مسبتاوية استجابات داخلية مرتبطة حبالة الراحة ( االسرت اتسبب األلياف العصبية البار          

 هذا وخترج األلياف العصبية ،ينقص معدل نبض القلب وتسبب انقباض إنسان العني وتنشط اهلضم
اوية فتقع مسبتاأما العقد العصبية البار  ،من اجلزء العجزي من احلبل الشوكيالدماغ) و مسبتاوية من املخ (ابار ال

لكن األمر خيتلف ،ل كولني يالناقل العصيب الرئيسي املستخدم يف اجلهازين هو األستداخل العضو املستجيب و 
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اخللية املنتجية ففي اجلهاز العصيب البارامسباوي يكون الناقل العصيب بني النبضة لبعد بالنسبة لليفة بعد العقدية و 
هو هرمون  االعصبي لكن يف حالة اجلهاز السمبتاوي يكون الناقال،عقدية واخللية املنتجية هو األستل كولني 

حيث  ،هاز العصيب السمبتاويدر اإلشارة هنا أن هذا يعترب ناقل عصيب إذ مت إفرازه من اجلجتو (النورابينفرن) 
  . ( Praagh, 2007, p. 164) يفرز من خاليا عصبية ُ 

  الغدد الصماء : زجها 4- 2
د جهاز الغدو  ،جهزة املتصلة تبادليا يف اجلسماجلهاز العصيب يعتربان من أهم األجهاز الغدد الصماء و         
هي عبارة عن غدد صغرية مغذات مبورد دموي و  ،يشمل كل الغدد الصماء واليت تقوم بإفراز اهلرمونات الصماء

اهلرمونات عبارة عن مادة كيميائية و  ،)312، صفحة 2012(خليل، عايل منتشر يف مواقع خمتلفة من اجلسم 
، صفحة 2002(نايف، صماء  ااميع من اخلاليا اليت تؤلف فيما بينها غددجم وأعضوية تفرز من خاليا 

تعمل هذه اهلرمونات يف مخسة جماالت ( التوازن الداخلي ، النمو والتطور ، التناسل ، انتاج الطاقة و ، )108
  . )و ختزينها و استخدامها ، التنظيم الشوكي

  عمل الهرمون :آلية  4-1- 2
ملاذا يؤثر هرمون معني على ،السؤال اجلسم عن طريق الدورة الدموية و  تنتقل اهلرمونات إىل كل خاليا        

 بني أن لكل هرمون مستقبالتهنا يهنا أن السبب يف ذلك هو ختصصه و  اإلجابةو خلية خاصة دون األخرى 
ت عبارة لثابت حىت اآلن أن كل أنواع هذه املستقبالاو ،أو يف السيتوبالزم به سواء على غشاء اخللية  اخاص

اهلرمونات ميكنها تنظيم قابلية خالياها هلذه االستجابة هلا عن طريق تنظيم عدد عن مستقبالت بروتينية و 
  ت.من التنظيم لعدد هذه املستقبال ناا على هذه اخلاليا و هناك نوعمستقبال

  تنظيم عدد المستقبالت الهرمونية
  

Down régulation   Up régulation  

  هو زيادة يف عدد املستقبالت اهلرمونية                   هو نقص عدد مستقبالت   

  اخللية و حتدث الزيادة غالبا  أرقىعلى                     اخللية أرقىاهلرمون يف                    

  نتيجة للتعرض لفرتات طويلة لرتكيزات            و حيدث هذا النقص كنتيجة   

  لرتكيزات عالية                               منخفضة من اهلرمون تعرض ي  

  من اهلرمون   

  يبين مخطط عمل المستقبالت الهرمونية    )05(شكل بياني رقم                      
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  تنظيم إفراز الهرمون :  4-2- 2
مية يف اهلرمون يتم بعدة طرق فبعض اهلرمونات ينظم إفرازها عن طريق االختالفات اليو تنظيم إفراز         

دورة االختالف على  ما يطلق عليه باإليقاع اليومي أوبالتايل يكون إلفراز اهلرمون و ،الظروف البيئية احمليطة 
   .ساعة 24مدى 
ما الدم أو عن طريق يونات العناصر يف بالز كما أن بعض اهلرمونات ينظم إفرازها عن طريق تركيز بعض ا        

  . )187، صفحة 2000(ابراهيم، املواد الغذائية العضوية يف بالزما الدم أيضا  تركيز بعض
 .أللدوسرتوناهرمون  ايون الصوديوم يف الدم على افرز و مثاال لذلك هو اثر تركيز تركيز ايون العنصر : )1(
مثاال على ذلك هو سكر الدم الغلوكوز يف البالزما فهو املتحكم الرئيسي و تركيز المواد الغذائية العضوية : 

ما نقص سكر الدم  أ ،بب زيادة إفراز هرمون األنسولنيسيفزيادة سكر الدم  ،يف إفراز هرمون األنسولني
، 2002(يونسي،   Glucagon  ونزيادة إفراز هرمون اجللوكاجإىل نقص إفراز هرمون األنسولني و فيؤدي 
  . )201صفحة 

 :الغدد الصماء و إفرازاتها في الجسم  4-3- 2
الشوكي يف  بلسم موجودة يف صفرة احل 1دى قطرها هي غدة حبجم حبة احلمص ال يتع الغدة النخامية: -

ا تضبط وتنظم نش تدعى الغدة الرئيسية ألنقاع املخ و  وتتكون ،اطات باقي الغدد الصماء يف اجلسمهرمونا
 كل فص خيتلف عن األخر من حيث الوظائف .و  ،مي وخلفي متلحمتان فيما بينهمامن فصني أما
 : تكون من جمموعة من اهلرمونات ( هرمون النموتو  هرمــونــات الفـــص األماميGH  هرمون حلات

، اهلرمون املساكون من النطاف التناسلية ، TSHهرمون احلات للدرقية  ACTHالقشرة الكظر 
  .MSHالفيتامني (امليالنني)  إلفرازاهلرمون احلاث ، LHهرمون امللوتني ، هرمون إدرار احلليب 

 : اهلرمون املانع لكثرة إدرار البول هــرمــونــــات الفـص الخـــلــــفــي )ADH هرمون األولكسيتوسني  (  
 الغـــدد الكـــظـــــرية : 4-3-1- 2

كل غدة كظرية مكونة من و ،تقبع على القطب العلوي للكلية  وجد منهما اثنتان كل واحدة منها          
كل جزء يعمل مبثابة غدة صماء منفصلة عن األخرى الن كل جزء ينتج و  ،زئني مها قشرة الكظر ولب الكظرج

  . املختلفة يف وظائفه الفسيولوجية و يفرز جمموعة من اهلرمونات
 الغــــدة الدرقية :  4-3-2- 2

حتيط بالقصبة اهلوائية من اجلانبني واألمام ، تقوم هذه الغدة دمة الرقبة مباشرة حتت احلنجرة و تقع يف مقو       
  .هرمون الكالستونني الدم " هرمون ( الثايروكسني) و بإنتاج  وإفراز عدة هرمونات يف
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 الغــــدة الجـــاردرقيـــة :  4-3-3- 2
هي غدة صماء مكونة من أربعة فصوص صغرية منفصلة تقبع خلف الغدة الدرقية مباشرة اثنان يف و       

زها يف الدم هرمون الباراثومون من أهم اهلرمونات اليت تقوم بإفراو  ،ي واثنان يف القطب السفليالقطب العلو 
  الكالسيوم.املهم جدا المتصاص و 
 غــــدة البنكـــــريـــاس :  4-3-4- 2

املتحدين عنصرين منفصلني يف الوظائف و  منيتكون البنكرياس يف احلقيقية هي غدة تقع خلف املعدة و       
ية هضم عملالبنكرياسية املسئولة عن إمتام  اجلزء العلوي املختص بإنتاج وإفراز العصارة،يف عضو واحد مها 

، 1999(الربعي،  خترج من قناة خاصةعشر من األمعاء وهذه العصارة تتفرع و  ثينالطعام يف االبعض مواد 
  .  )132،133صفحة 

نه يف مجيع اجلسم تعمل اهلرمونات بانسجام لكي أجيب التأكيد على وظـــائف الهــــرمــــونـــات : 4-4- 2
ا كمنظمات فسيولوجية و جز تن ن العالقة تتداخل اهلرمونات املختلفة يف فعاليتها بصورة معقدة قد تكو واجبا

هناك جماالت عدة و ،الذايت راستقر االلسيطرة  واالستجابةهذا يهيئ التدرج و املطالة بينها تعاون أو تفاد و 
  .اتلعب فيها اهلرمونات دورا تنظيميا حامس

ا و قناة اهلضمية و التضمن السيطرة على واسعة تالهي الفئة من اهلرمونات  األيـــضــــة  - السيطرة على ملحقا
 السيطرة على تركيب املاء خارج اخللية .واستخدامها و إنتاج الطاقة 

   .لتناسليةا تشرتك يف مجيع العملياتالنمو الطبيعي و يف تحكم هلرمونات تالتفاعالت بني مجيع االشكــــليـــــة: -
تعتمد الوظيفة العقلية املثالية على املوازنة الصحيحة لعدة هرمونات والتكيفات العقلـــية و السلـــــوكيـــة:  -

ال  نات والفعالية اهلرمونية قد تؤثر علىالضروروية اليت جيب أن تتم للمحيط غري املالئم إذ تنظم من قبل اهلرمو 
، 2002(وآخرون، هلرمونات دورا يف جتسد شخصية الفرد طريقة اليت يستجيب فيها الفرد و هلذا تلعب ا

  .)166صفحة 
  الهـــــرمونــــات الكــــلـــــويـــة : 

قد يستغرب البعض عندما يسمع أن الكلية تفرز بعضا من اهلرمونات اليت هلا وظائف مهمة جدا يف           
خنلص اجلسم من السموم وخملفات استقالب الطعام  إخراجألن معظم يدركون أن الكلية هي عضو ،اجلسم

فراز بعض إهناك خاليا متخصصة تقوم بإنتاج و ولكن ،واملاء واحملافظة على اتزان املاء واألمالح يف اجلسم 
  . )122، صفحة 2000(ابراهيم ا.، اهلرمونات 

  ):betaendorphinن (البيتاندورفين) (تأثير المسابقات والمسافات على هرمو  4-5- 2 
وجد أي شيئ منه يف بينما ال ي،املتوسط من الغدة النخامية يف الفص األمامي و  (ب)يوجد األندورفني       

) الفص A.CT.Hالكظرية () ارتباطا وثيقا بإفراز اهلرمون املنمي للغدة بيرتبط األندروفني (الفص اخللفي و 
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ألندروفني (ب) يف الفص ن إفراز اأاتضح و  ،) الفص املتوسطM.S.Hاألمامي و اهلرمون املنمي لتلوين اجللد (
حيث  إفراز اهلرمون املنمي للغدة الكظرية من دة النخامية يشبه أيضا إىل حد ماالفص املتوسط من الغاألمامي و 

ارا و  يسمى بالضغط النفسي ويف احلاالت ،كما أن هذا اإلفراز يف حاالت التوتر   ،قلة إفرازه ليالزيادة إفرازه 
مثل الضغط النفسي الذي يقع فيه املتسابق قبل السباق أو أثناء ، اليت تستدعي زيادة إفراز هرمون الغدة الكظرية

ي إىل زيادة اجلسماين يؤدأو  عوامل التوتر النفسيهلذا فان وجود و ،(ب)  األندروفني إفرازالسباق كلها زيادة يف 
اخنفاض مستوى إفراز األندروفني (ب) قد يؤدي إىل  أن و تشري بعض األحباث إىل ،إفراز األندروفني(ب)

نه من أهم وظائف أ) LAMB( المبيرى و ،نوناجلكذلك الزيادة تؤدي حدوث و ،تئاب حاالت االك
  تغري احلالة املزاجية و أضعاف الشهية .سبب انبساط العضالت مع ياألندروفني انه يقلل األمل الذي  

املتوسطة نتيجة زما الدم بعد السباقات القصرية و بالات إىل ارتفاع البتاندروفني يف تشري بعض الدراسو         
من إفراز الغدةالنخامية  أن تأثري الضغط النفسي يزيد ،) Vaamder( الضغوط الناشئة عن اجملهر و تشري 

نه أثري على احلالة الصحية إال ينبه الغدة الكظرية إلفراز هرمون الكــرتــزول الذي له تأ) الذي ACTH(  هلرمون
) تكون مادة تسمى ACTHحلسن احلظ فان الفص األمامي للغدة النخامية يقوم أثناء إفرازه هلرمون (و 

ورفني الذي يكونه ا املهذه املادة يطلق عليهو   اليت بدورها تقوم بتشكيل هرمون بيتا أندرويفبيتالبيوتروفني و 
لكي يتفاعل مع املستقبالت املخدرة يف مناطق املخ املسئولة عن نقل املعلومات اخلاصة باألمل اجلسم بداخله 

  . )421، صفحة 2012(خليل، 
  على الجهد :  التأثيردور الهرمونات في  4-6- 2

در اإلشارة إىل انه جملرد تأهب الالعب ألداء اجلهد البدين أو االشرتاك يف املسابقات الرياضية يزداد جت        
يعرف هذا اهلرمون أيضا باسم و ،  TSHإفراز هرمون يطلق عليه اهلرمون احلافز للغدة الدرقية و يرمز له ب 

إفرازه إىل إطالق الغدة اهلرمون الثروكسني  يؤديفة نشاطات الغدة الدرقية و (ثريوبروبني ) ينظم هذا اهلرمون كا
الذي يعد من اهلرمونات ذات األمهية البالغة يف كثري من العمليات الفسيولوجية املرتبطة بأداء اجلهد البدين إال 

ال يتزايد أثناء اجلهد البدين و تأثريه يدوم حوايل ساعة واحدة  TSHأن إفراز اهلرمون احملفز لنشاط الغدة 
(Pierre Sprumont, 1997, p. 285). 
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  أدرينالين / أدرينالينالنور  :مقارنة بين وظائف كل من 4-7- 2

 ،ختلفة املوجودة يف أعضاء اجلسم عدد كبري من األنسجة امل على لكي تؤدي هذه الوظيفة فهي تؤثر        
الدوري اجلهاز والعضالت الناعمة واهليكلية وعضلة القلب و صيب املركزي هذه األعضاء هي املخ واجلهاز العو 

  ووظائف الكلية وبعض التأثريات السلوكية .
  الفسيولوجية في كرة القدم :  االستجابة 4-8- 2

فسة كما يعترب املناالرياضة لتقديره بشدة التدريب و  ) من أهم القياسات يفFCيعترب املعدل القليب (       
كذا الراحة الالزمة للوصول إىل هدف احلصة التدريبية كما يسمح حمدد للتعب وكمية محض اللنب و  عامال

 بتوضيح نوع اجملهود و هذا ما يظهره اجلدول التايل : 
 
 
  

   أدرينالينالنور   أدرينالين  المقارنة
ينقص معدل ضربات القلب او   يزيد معدل ضربات القلب   معدل ضربات القلب 

  تحدث زيادة طفيفة 
  يختلف اثره باختالف حالة الفرد   يزيد تدفق الدم من القلب   تدفق الدم من القلب 

  يزيد   تنخفض   المقارنة الكلية لتوارد الدم للجلد 
  يرتفع بدرجة عالية   يرتفع    ضغط الدم 

  ينشط التنفس   ينشط التنفس    التنفس 
  يعمل على انقباضها    أشاعهايعمل على   الدموية  األوعيةعضالت 

  تتسع بدرجة اقل   تتسع   الشعب الهوائية  
Eosinophile count ليس له اثر   تزداد  

  يزداد بدرجة اقل   يزداد  االيض 
      kidengالكلية  

  عدواني   متوتر منفعل   السلوك 

               
  أدرينالين)  يوضح المقارنة بين وظائف كال من األدرينالين والنور 01جدول رقم (
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  نوع المجهود   النبض 
  هوائي  % 100  نبضة  120اقل من 

  ال هوائي  % 10هوائي  % 95-90  نبضة  120-150
ال  % 35-15هوائي   % 85-65  نبضة  150-165

  هوائي 
ال هوائي %50من  أكثر  نبضة  180من  أكثر  

  يوضح عالقة المعدل القلبي ونوع المجهود المستعمل )02(جدول رقم

أي من مسافة اجلري أثناء املقابلة هي عبارة عن جري بسرعة قصوى  %24 أنالحظ العديد من الباحثني 
خالل املباراة وهذا ما يوضحه  FCوقد أجريت عدة أحباث لدراسة املعدل القليب يكون املعدل القليب  أقصى 

     اجلدول التايل :

  م) يبين متوسط المعدل القلبي خالل مقابلة كرة القد03جدول رقم (                     

من  %75لالعب للمتابوليزم الطاقوي املرافق لـ نبضة /د ما يسبب  165املعدل القليب املتوسط يف حوايل 
املعدل قد أجريت عدة جتارب على العيب كرة القدم ليبني و  max 2VO احلجم األقصى الستهالك األكسجني

 هذا ما يتضح يف اجلدول :) و max 2VO احلجم األقصى الستهالك األكسجني (و القليب ألقصى 
 
 
 
 
  

  المعدل القلبي (نبضة/دقيقة)  الزمن  لباحثا
Seliger, 1968        10160  د من املقابلة  
Seliger, 1968  10 165  د من املقابلة  

Ogushi et coll,1963  90 161  د من املقابلة  
Ali et Farrli 1991  90 169  د من املقابلة  

Florida,James,reilly 1995 90 161  د من املقابلة  
Bangshbo,1994  90 171  د من املقابلة  
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   األقصى الستهالك األكسجين لالعب كرة القدم المعدل القلبي األقصى و الحجم 4-9- 2
  

 ) max 2VO(  )FC(  الوزن( كلغ) العمر (سنة)  العدد  العمر

Max  ملل/كلغ/د  لتر/دقيقة  

اكبر من 

  سنة  20

30  25.2  ±

3.6  

71.9  ±

5.6  

4.26±0.45 59.1±5.0 190  ±7.4  

اقل من 

  سنة  20

19  18– 19   70.4±3.2 4.42±0.30 61.4±4.3 198.3±5.2 

35  16 – 17  68.2±5.0  4.30 ±

0.31   

62.0 ±

4.4   

197.9±9.7  

16  14 – 15  68.0±8.6 4.18±0.46 61.7±4.9 199.9±6.2 
  

  . ) يوضح متوسط المعدل القلبي األقصى و الحجم األقصى الستهالك األكسجين لالعب كرة القدم04جدول رقم (

) خالل املباراة وجدوا FCبتسجيل متواصل للمعدل القليب ((Chatard, 1989, p. 202) قام ِ       
ا مناسبة ل  ) FC maxأن املعدل القليب األقصى () و PMAمن االستطاعة القصوى اهلوائية ( % 90بأ

بني االستطاعة الالهوائية القصوى واالستطاعة النسبة شدة عالية و  معينة من اللعب ذا يكون خالل مراحل
خاضعني  غريلالعبني  9.2لربامج تدريبية و  عيب كرة القدم اخلاضعنيلدى ال 9.7اهلوائية القصوى هي 

قيم بنسبة للحجم  احمرتف ابرازيلي االعب 20وجد لدى  (Miron G, 1983, p. 150)للتدريبات 
هي قيم متخذة نظرا ملل /كلغ/د و  55.2) ذات متوسط  Vo2 maxاألقصى الستهالك األكسجني (

ملل/كلغ/د) عام  56للتفوق يف األداء التقين التكتيكي و لدى العيب سويسرا قيم بنسبة ذات متوسط( 
ملل/كلغ/د  50.3 إىل 50.4علما انه وجد لدى نفس هذا األخري قيم بنسبة ذات املتوسط   1974
ملل/كلغ/د عام  50.4لدى العيب فريق السويد قيمة بنسبة ذات املتوسط و  1976و  1971 ألعوام

1970.  
  

لالهوائي لتوفري الطاقة الالزمة عندما ال تكتفي الطاقة اهلوائية ألداء اجملهود البدين يتم تدخل امليتابوليزم ا
 هذا ما أدى إىل ظهور مصطلح العتبة الالهوائيةو ،) PMA(القصوى اهلوائية باستطاعة اقل من االستطاعة 
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(Arnason A, 2004, p. 278) ، العينات اهلوائية أنأثبتت أجريت عدة أحباث على الالعبني و       
الستهالك األكسجني ، الالهوائية تسمح بتقييم دقيق ملستوى الالعبني مقارنة بتقييم مستوى احلجم األقصى و 

من احلجم األقصى الستهالك األكسجني عند  % 90.9إىل  94.8علما أن العتبة الالهوائية ترتاوح من
  وصول الرياضي إىل هذه العتبة بل يستطيع مواصلة التمرين بعد بضع دقائق .

لتعبة اهلوائية ل (Bangbo, 1994, pp. 12,05)ترى املدرسة األملانية وجود نقطتني هامتني مها      
 ميلي مول /لرت  2تركيز محض الالكتيك يف الدم يساوي 

 .Beneke R, 2002, p)ميلي مول/لرت حسب  4العتبة الالهوائية تركيز محض الالكتيك يف الدم يساوي 
اجملهودات على مستوى العتبة اهلوائية حيافظ على مستوى اللياقة البدنية بينما اجملهودات العالية  ، (388

فارق دلت عدة أحباث على وجود ارتباط و قد تفاع القدرة البدنية للرياضي ، و كمجهودات املنافسة تسمح بار 
احلجم األقصى الستهالك األكسجني ،وأن اجملهودات اهلواية تؤدي إىل ارتفاع هوائية و معنوي بني العتبة الال
األكسجني كثرة عدد أنزميات األكسدة و عدد و  الستهالك األقصىاحلجم  الرتفاعالعتبة الالهوائية نظرا 

    (Doutrelouxjp, 1998, pp. 34,36) حجم امليتوكوندريا يف اخلاليا العضلية)
  االستجابة الهرمونية النفسية في كرة القدم :  4-10- 2 

(Concentrtions, 1996, p. 117): نتيجة خلضوع  العصيب رتفاع يف السريتوننيظ بان هناك الح
القلب أما و  وكذا احلاالت االكتئابيةكل وم واألن هذه األخرية تؤثر على النأحلمولة تدريبية شديدة علما 

(Louisot, 1983, p. 228)أما ارتفاعه فيؤدي إىل القلق و  ،أن اخنفاضه يؤدي إىل حالة االكتئاب
اية العمل البدين ،التدريب البدين يؤدي كذلك إىل ارتفاع طفيف يف مستوى الدوبامني العصيب  أما يف 

  :اضعة إىل أربعة عوامل اخلالحظ اخنفاض يف تركيز هذا األخري بسبب تركيز اهلرمونات في
 مدة اجملهود البدين ، شدة اجملهود البدين ، شروط البيئة املنافية ،  احلالة النفسية و العصبية 

  كبري على العمل الغددي و امليتابوليزميي و املتمثل يف :اجيايب  و للتدريب البدين اثر 
  ارتفاع يف مقاومة القلق  
 هرمون الرتوكيسن الذي ينبه وظيفة امليتوكوندريا مما يرفع من  إفرازتيجة ارتفاع يف وظيفة الغدة الدرقية ن

   .قدرات املداومة
  ارتفاع يف الكتلة العظمية )LBM (.  
  ارتفاع يف فعالية الوظيفة األنزميية يف اخللية العضلية.  
 القدرات الوظيفية خالل اجملهود البدين عن طريق تثبيت هام لألكسجني يف الدم  ارتفاع يف.  
 ) اخنفاض يف الكتلة الشحميةBF( .   
 اخنفاض يف فرز هرمون الكاتيكوالمني.   
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مستوى التدريب استجابة  ىالتقليل من عمل النظام األدرنارجباملقابل هناك بعض العوامل اليت تعمل على 
               كذا بنهاية التدريبخر أثناء بدايته و آمقارنة بشخص  ن ضعيفة لدى شخصالكاتيكوالمني تكو 

(Booth, 1998, p. 353).  
اضع ملستوى توفر الغليكوز اخلينالني نتيجة العمل السمبتاوي در ا حالة التغذية قبل املنافسة إنتاج النور -

حيث اخنفاض سكر الدم يؤدي إىل حتريض مراكز فرز األدرينالني لذلك ينصح لدى  ،للجهاز العصيب املركزي 
كما ،بداية املنافسة الغذائية األخرية قبل املنافسة و الرياضيني القلقني اخذ كميات من الغليكوز بني الوجبة 

 حيث، )234، صفحة Bangbo ،1994( ولني سرييوتني يسمح بتنظيم عمل األدرينالني األنس
(Reilly, 2000, p. 669) صرية حيرض مركز الغدة فوق الكليةاجملهود البدين الشديد ذو املدة الق 

 بنسبة ضئيلة لذلك فوقت اجملهود يلعب دور رئيسي يف تكييف االستجابة.  اجلهاز العصيب املركزيو 
الربوالكتني إىل اخنفاض يف و  GHاالستجابة اهلرمونية للقلق تؤدي كذلك إىل ارتفاع يف فرز هرمون النمو  -

الذي تفرزه الغدة النخامية واملسؤول عن حترير هرمون التستوسرتون من قبل خاليا LH  فرز هرمون الليرتوبني
  مما يؤدي إىل اخنفاض يف تركيز هرمون التستوسرتون .،) Leydigالغدة اجلنسية  الذكرية (خاليا 

فوق هذه التغريات اهلرمونية تؤدي إىل تغري كل املتغريات الفسيولوجية األخرى حيث هرمونات قشرة الغدة  
ؤثر على عمل يبينما هرمون الكاتيكوالمني  ،ياضيالكلية هلا تأثري على ميتابولزمي الغليكوز وكذا على مناعة الر 

   تسيداالغلو كذا ميتابوليزم ارختائها و القلب وكذا حركية األوعية الدموية أثناء تقلصها و 
 (Filaire E, 1998, p. 699)، ) 2003دراسة) (Neave et Wolfosn وجدت بان تركيز (

) sdالعمر ( ي) ذو uKالبطولة االجنليزية ( إىلالعيب كرة القدم املنسوبني  10الستوسرتون اللعايب لدى 
كلغ/دسل مقارنة باملباريات   sem (15.71فوق أرضية امليدان احمللية ( املباراةسنة كانت كبرية قبل  26.57

كلغ /دسل و ذلك يرجع للشعور بالسيطرة من قبل الفريق احمللي   sem (10.55لقواعد (اليت جرت خارج ا
هذه الزيادة تسمح كذلك لالعبني احملليني بأخذ روح ،)  Mazur et Booth 1998على اخلصم (

)  Dantzman et Zuckenrma 1980وليزم لأللياف العضلية (بمرة و كذا تقوم برفع سرعة امليتااملغا
  )  Tsoin et Sopolsky 1996التحدي (مستوى 

 رون قبل صافرة احلكم مرتفع كذلواملواجهة خالل املباريات يكون ذا أمهية عندما يكون مستوى الستوا

  

  

  



ة جهــــزة الوظــيفـــــــياأل                                                                         انــــــيل الثـفصال  
 

‐ 58 ‐ 
 

 خالصة : 

 اوا رصيدا معلوماتيالبد على العاملني يف حقل الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة أن ميتلك          
تعامل مع كتلة يف علم الفسيولوجيا ووظائف األعضاء ألن العامل يف هذا احلقل( مدرب أو مريب أو أستاذ) ي

حملافظة على املسار الطبيعي ثر وتتأثر والبد من االنفسية العقلية واملرفولوجية..تؤ من املتغريات الفسيولوجيا و 
ها وتأثرها وهذا ري األجهزة وطريقة عملها وتأث لعمل هذه الكتلة وهلذا تطرقنا يف هذا الفصل إىل شرح بعض

 حسب احليز املقيد به يف البحث .
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  تمهيد : 

يف كرة القدم احلديثة تعترب املهارات األساسية القاعدة األوىل ألداء اللعبة بشكل جيد ومن أحسن            

جيابية لصاحل الفريق أثناء إتلعب دورا كبريا يف حتقيق نتائج واالختيار وكذلك  االنتقاءاألسس املستعملة أثناء 

ا الفريق املهاجم ذو السيطرة امليدانية  إتقانمباشرا يف عملية  تأثريااملنافسات وتؤثر   وجناح الطريقة اليت يلعب 

بفضل املهارات العالية ألعضاء الفريق واليت متكنه من أخذ زمام املبادرة وبتواجد يف األماكن والوضعيات 

 . اجيد اونفسي ابدني ااملناسبة، واألداء املهاري اجليد يتطلب حتضري 
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  مفهوم األداء و المهارات: 3-1
أنه كل اإلجراءات  )34، صفحة 2003(الوقاد،  و )21، صفحة 2005(حممد أ.،  كال من  ويرى        

دف وصول الال ا املدرب بالتخطيط هلا وتنفيذها يف امللعب  عب إىل دقة أداء و التمرينات املهارية اليت يقوم 
  . عينةاملركية احلة اإتقان متكامل حتت أي ظرف من ظروف املبار  واملهارات بآلية 

  مراحل األداء المهاري : 1- 3-1
، 2002(مفيت إ.، ، )67، صفحة 2002(طه م.،  ،)15، صفحة 2010(جميد، ويتفق كال من        
و مميزات متر بثالث مراحل أساسية لكل منها خصائص  املهاري، على أن عملية األداء )21صفحة 

  :خمتلفة وهيوتدريبات 
  . التوافق األويل للمهارة اكتسابمراحل  - 
  . التوافق اجليد اكتسابمراحل  - 
  .و رسوخ و تثبت املهارة انتقالمراحل  - 

  : مرحلة التوافق األولى 1-1- 3-1
وتنتهي تقريبا  خطوة يف تعليم املهارة احلركية لهذه املرحلة أو  )71، صفحة 2001(احلبايل، عترب ي          

ا األولية (البدائية) اكتسبوا قد ئنيحينما يكون الناش املسار  اكتسابمبعىن آخر  ،القدرة على أدائها يف صور
فريى  )67 ، صفحة1992(حسن،  ،أما عن  ودة األداءجل اعتباراألساسي للحركة بشكل عام دون وضع 

  .انه يف هذه املرحلة
عب مهارة حركة جديدة جند أن حركته ليست سليمة األداء متاما إذ أنه يدخل عليها حركات تعلم الال ماعند 

يعين هذا أن تكون احلركة غري اقتصادية يف اجملهود كما هو مطلوب  و  ،بأجزاء خمتلفة من جسمه ال ضرورة هلا
ا تشنجات  تكون احلركة متقطعة لذلك يكون واجب عضلية و كما أن انسياب احلركة ال يكون سلسا بل 

  الية:باخلطوات الت  )19، صفحة 2002(أبو ع.،  حسب املدرب يف هذه املرحلة القيام
  . DATCHAW عمل منوذج للحركة  و إن أمكن استخدام الصور  جهاز -
للمهارة حبيث يستوعب الالعبون الشرح و ذلك خالل عمل وكاملة طريقة سهلة مبسطة وب فظالشرح بالل -

 .النموذج للحركة
ويزداد توافقه العصيب ة لالعب يف اإلحساس باحلركخالل تكرار األداء يبدأ ا منيقوم الالعب بأداء املهارة و  -

 . شرح الطريقة الصحيحة يف أداء املهارةرة يقوم املدرب بإصالح األخطاء و أثناء أداء الالعبني للمهاالعضلي و 
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   مرحلة التوافق الجيد: 1-2- 3-1
يف هذه املرحلة هو حماولة  ن املطلوب األساسي و الرئيسيأ )12، صفحة 1999(مفيت إ.،  حسب      

حيث التدرج يف التقدم باألداء املهاري الذي جيب أن يكون مناسبا ،الوصول باألداء إىل اخللو من األخطاء
احملاولة مع تكرار أداء الالعب للمهارة والربط بني طريقيت الفهم و انيات الالعبني ومستواهم الفين و إلمك

الرتقاء مبستوى أدائه حيث يصل إىل اكتساب املقدرة و الدقة يف أداء يقوم الالعب با،وحذف اخلطأ يف التعلم 
 دقائقهاالشرح الطريقة الصحيحة ألداء املهارة و احلركة وهنا جيب على املدرب أن يوجه الالعب دائما إىل 

ألداء يف هذه املرحلة يتميز ا شكل أن فيذكر )78، صفحة 1997(خمتارحنفي، ألخطاء باستمرار إصالح او 
  باآليت:

  . يف توافق احلركة يف بداية هذه املرحلة حيدث حتسن -     
  . حتسني إيقاع احلركة -     
  . تنظيم إيقاع احلركة -     
  . الربط اجليد بني مراحل احلركة حدوث -     
   . تصبح احلركة أكثر دقة وانسيابية -     
  المهارة:مرحلة تثبيت  1-3- 3-1

لكن البد له أن يصل هذه فيستطيع أن يؤدي املهارة بدقة و  يكفي أن يصل الالعب إىل التوازن اجليد ال       
ظروفها أي  حتت أي ظرف منيف أي حلظة من املباراة و  ة أداء املهار  الدرجة اليت يصبح فيها قادرا علىالدقة إىل 

تفكري وعندئذ ينحصر تفكريه فقط يف أن تكون املهارة وسيلة يصل إىل أن يصبح هذا األداء آليا متقنا بدون 
  قن إىل مستوى من األداء الدقيق املت لتنفيذ ناحية خططية معينة ولكي يصل الالعب

(Calvin, 2006, p. 132)،  نتيجة لدقة األداء يؤدي إىل خالل هذه يكون من السهل على الالعبني
مما ميكن بسهولة تقوميه وتصحيحه ويف بالتايل التعرف على سبب حدوثه و  ،اءيف األد والالعبات إدراك أي خطأ

، صفحة 2002(اجمليد،  أخر هذه املرحلة يصبح األداء آليا وال داعي لبذل جمهود تفكريي فيه خالل األداء
20( .  

   المهارات الحركية الرياضية: فيصنت 2- 3-1
حىت األفراد الرياضيني أنفسهم أن يتعرفوا على تطبيق املهارة املختلفة حىت يتمكن كل جيب على املدربني و       

 النسبية منهم من حتليل اخلصائص املختلفة اليت جيب أن توضع يف االعتبار عند تعليمها وكذلك حتديد أمهية 
ا ومن مث حتديد طرق التدريب عليها و  يف لألساليب املؤثرة  للمحدداتاملهارات طبقا  1982 سنجرصنف إتقا

  :  إىل الرئيسة
  . أجزاء اجلسم املشاركة يف أداء املهارة -1     
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   . فرتة دوام أداء املهارة -2     
    . املعارف املشاركة يف أداء املهارة -3     

 . )56، صفحة 1998(حسني ق.،  التغذية الراجعة املستخدمة يف أداء املهارة -4  
  خطوات التدريب على المهارات األساسية:3- 3-1

 تدريب علىالمن دف أن اهل )92، صفحة 2001(حممود،  و)2004(خورشيد،  من يتفق كال     
 هو:األساسية يف كرة القدم  املهارات 

  . الوصول إىل الكمال ودقة األداء 1 
هذه الدقة حىت تؤدى املهارة بطريقة آلية سليمة أثناء املباريات حتت كل العمل على تثبيت هذا الكمال و  2 

و انفعاالت عصبية لك من تأثري وكفاح وما يرتتب على ذفسة يصاحبها من منا فاملباريات وما،الظروف 
 الظروف احمليطة بالالعب (العب مضاد، مجهور امللعب) جتعل من الصعب على الالعببسبب املواقف و 

أن يتغلب دائما على هذه الظروف فكل التغريات غري معتادة بالنسبة له يف احمليط الداخلي أو اخلارجي  الناشئ
  )45، صفحة 1999(يوسف، أما ،هكذا يؤثر بدوره على صحة و دقة أدائهوجتعله عصبيا و تثريه انفعايل 

أن يكون تعليم املهارات احلركية يف ظرف  فيتفق كالمها على انه البد (Johan, 2004, p. 136)و 
ميكن ها آليا و ءواقف ويصبح أداؤه أثنااملباريات أو قريبة منها للناشئ أن يعتاد مثل هذه املمشابه ظروف 

  إىل : عب إىل األداء اآليلتلخيص خطوات التدريب على املهارات األساسية بغرض وصول الال
  . التدريب على املهارات األساسية للوصول إىل األداء الدقيق حتت ظروف بسيطة و ثابتة -     
  . تطور املهارات األساسية عن طريق االرتفاع التدرجيي -     
  . تثبيت املهارات األساسية عن طريق تغيري الظروف اخلارجية -     
  .تثبيت املهارات األساسية حتت ظروف أكثر صعوبة -     
  .مراجعة وتثبيت املهارات األساسية يف املباريات التجريبية -     
  المهارات األساسية في كرة القدم:مراحل تعليم 4- 3-1
  :لمهارة هي عصب األداء في كرة القدم4-1- 3-1

نتائج و ركات الفردية اهلادفة اليت تستخدم يف اللعبة يف إطار قانون كرة القدم تتوقف احلاملهارة هي كل       
م على توظيفها لصاحل األداء اجلماعي  املبادرات على إجادة الالعبني للمهارات األساسية املختلفة وقدر

الالعب املتميز يف أداء املهارات العب ذو قيمة للفريق، إجادة املهارات حتدد إمكانية تنفيذ خطط اللعب 
  .)65، صفحة 2005(اخلواجا،  ويكتسب أمهية خاصة يف الفريق
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  المهارات المتعددة لكرة القدم يكمل كل واحد منها اآلخر 4-2- 3-1 
ا البد أن يكون قد سيطر         تكمل مهارات كرة القدم بعضها بعضا، فالالعب كي جيري بالكرة أو يصو

وكذلك غالبا ما ترتبط املراوغة بالتصويب أو التمرير  ،عليها كذالك إذا راوغ البد أن يكون متحكما متاما فيها
  . )31، صفحة 2004(بقيع خ.،  سواء كان قصريا أو طويال

  : المهاراتلتعلم أفصل مرحلة حصرية 4-3- 3-1
  . تعلم املهارات غالبا ما يتم يف مرحلة الناشئني -
  .معينة وال جييدون أداء بعض األخر مهارات صة الناشئني جييدون أداء معظم الالعبني خا -
 .من األمهية أن يتعلم الصغار أداء املهارات بصورة صحيحة -
  ميكانيزم ( آلية) تعليم المهارات:4-4- 3-1

 (Johan, 2004, p. 89) و)1992(حممد ح.، و)77، صفحة 2005(أبو س.، يتفق كال من       
  تكوين الصورة الذهنية للمهارة يف ذهن الالعب:

  من األمهية أن يعرف املدرب ما حيدث يف أذهان الالعبني خالل تعليمهم املهارات  
  احلال يتم تعلم األداء من خالل تطوير وحتسني الصورة إذا كانت املهارة سهلة األداء ففي هذه

  . الذهنية اليت تنطبع فيه من خالل تكرار أدائها
  إذا ما كانت املهارة صعبة و معقدة مثل التصويب خالل الدوران فإنه يتم تعليمها من خالل

  . استجابات متعددة خمتلفة ينتج عنها صورة تنطبع يف املخ
 مخ الالعب نتيجة تكرار أداء املهارة سوف يستفيد منها فقط يف احلالة بع يف الصورة الذهنية اليت تنط

خالل املباراة البد أن  تنطبق عليها ولكي يستفيد الالعب من الصورة الذهنية يف أدائه للمهارةاليت 
ك صورة ذهنية متعددة للمهارة قد تصل إىل األلوف ليتم التوفيق بينها الختيار الصورة تكون هنا

  املناسبة للموقف املتواجد به الالعب.
  مفهوم المهارة األساسية لالعبي كرة القدم: 3-2

على أن املهارة  )22، صفحة 2001(يونس،  و)31، صفحة 2002(حامد،  يتفق كل من           
تعين احلركات الضرورية اهلادفة اليت تؤدى بغرض معني يف إطار قانون كرة القدم سواء   األساسية يف كرة القدم

  . كانت هذه احلركات بالكرة أو بدون كرة
اهلدف من تعليم  نأ فريان )54، صفحة 2001(مكي، و  )33، صفحة 2001(البساطي أ.،  أما  

يف جسمه حسب قانون اللعبة  على التصرف بالكرة بأي جزء من امهارات األساسية هو جعل الالعب قادر 
بكفاءة إجيابية وعندما  على تنفيذ اخلطط الدفاعية واهلجومية اأي وقت من أوقات اللعبة األمر الذي جيعله قادر 
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األساسية للعبة بدقة و إتقان ميكن أن يعتمد عليه يف التعاون مع يصل الالعب إىل مرحلة أداء مجيع املهارات 
  أعضاء الفريق يف تنفيذ الواجبات وتطبيق اخلطة املعتمدة.

املهارات األساسية يف  أن)67، صفحة 2002(طه م.،  و)34، صفحة 2002(عبده ح.،  ويعرف      
هي عبارة عن نوع معني من العمل و األداء يستلزم استخدام العضالت لتحريك اجلسم أو بعض كرة القدم 

  البدين اخلاص. املهاري و أطرافه لتحقيق األداء
ذه الشكل تعتمد أساسا على احلركة وت بدنية  عمليات معرفية وعمليات إدراكية و تضمن التفاعل بنيو هي 

 تكامل األداء.لتحقيق ونفسية 
  ات المهارات األساسية لالعبي  كرة القدم:فيصنت1- 3-2

  املهارات يف كرة القدم على النحو التايل:حنفي حممود صنف 
  ضرب الكرة بالقدم -5مهارات حارس املرمى                        - 1
  بالكرةاجلري  -6 الكرة                         السيطرة على  - 2
  رمية التماس -7                       املهامجة                - 3
  املراوغة -8                         ضرب الكرة بالرأس  - 4

  يشمل هذا التصنيف ثالثة جمموعات كربى هي:  1981تصنيف بطرس رزق اهللا 
  مهارات دفاعية، مهارات حارس املرمى واملهامجة - أ
  مهارات هجومية: اجلري بالكرة، املراوغة، السيطرة، ضرب الكرة بالقدم، ضرب الكرة بالرأس. - ب
مهارات بدون كرة: اجلري بأنواعه، الوثب من احلركة، الوثب على قدم واحدة الوثب على قدمني معا،  -ج

  التوقف والدوران.
  :المهارات األساسيةأقسام 3- 3-2

، 2001(كامل ر.، ، )13، صفحة 1999(محاد م.، ، )55، صفحة 2004(هد، ويتفق كل من 
  أن املهارات األساسية بدون كرة القدم تنقسم إىل: ، )16صفحة 
  مهارات أساسية بدون كرة  -
  مهارات أساسية بالكرة  -

  مهارات أساسية بدون كرة:3-1- 3-2
ا الالعب أثناء املباراة يف إطار اللعبة بدون استعمال الكرة ومن أهم هذه  هي مجيع احلركات اليت يقوم 

 أمامي أو جانيب أو خلفي زيادة ري وتغيري االجتاه سواء كان اجلرياجلاحلركات اليت ميكن مالحظتها مهارة 
املهارات األساسية بدون   على بالنظر أو اخلداع باجلذع كما يصطلح تسميته مهارة اخلداعمهارة الوثب و  على
  باملهارات البدنية .كرة 
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  صفة البدنية ال كية متنوعة متعددة ينعكس ذلك علىعب مهارات حر من املعروف أنه عندما ميتلك الالو 
ن املهارات بني املخزون م أي هناك ارتباط ،يصبح من السهل عليه إتقان املهارات األساسية يف كرة القدمو 

لنشاط اجلزئي الذي نوع ايدة الواجب تعلمها من جانب آخر و بني املهارات اجلدوالصفات البدنية من جانب و 
جري  جري أمامي أومتغري الشدة، باجلري  ،ري بأنواعهاجليف امللعب بدون كرة وهذا عبارة عن  العباليؤديه 

ذلك عن طريق اخلداع بالنظر و  التمويه باجلسممهارة اخلداع و ضف إىل ذلك الوثب و أ ،انيب أو خلفي ج
  .باجلذع و أيضا وقفت العب الدفاع ألخذ الوضعية اجليدة اليت تساعده على املهارة بسرعة جيدة 

إن العب كرة القدم يتحرك بدون كرة أغلب وقت املباراة وليس من املعقول أن يقتصر أداء املهارات سواء  
  . هجومية بدون كرةكانت دفاعية أو 

  :االتجاهمهارة الجري وتغيير 3-2- 3-2
إمنا تغري توقيت الالعب هو خداع جريه فهو ال جيري بإيقاع منتظم و إن الالعب يغري سرعته كثريا أثناء      

  .للخصم 
 أنهكثرية طول املنافسة كما بدايات  كما ميتاز جري العب كرة القدم خبصائص معينة فهو يقوم باستمرار بعمل 

أن جمموع الوقت الذي يلمس فيها الالعب الكرة أثناء املنافسة ال يزيد عن و ،جيري أثناء املنافسة بدون كرة 
بأقصى  دائما أن الالعب يعودويكون من املهم ،دقيقتني إلدراكنا أنه جيري بدون كرة باقي التسعني دقيقة 

خالل أمتار األوىل من عدوه حىت ميكن  مرت يصل تقريبا من أقصى سرعته30-5سرعته كثريا خالل مسافة 
  .يهانافس حماولة الستحواذ علالوصول إىل الكرة قبل خصمه امل

ا ال يزيد على         ثواين وقد بلغ زمن ملس الكرة عند  10كما تشري الدراسات إىل أن ملس الكرة واجلري 
 90وعليه فإن الالعب جيري بقية ،دقائق  04إىل  03ة واحدة من اأفصل الالعبني يف العامل خالل مبار 

واذ عليها االستحم قصد الوصول إىل الكرة و 30 – 5 دقيقة يعدو بأقصى سرعة خالل مسافات ترتاوح من
ميتاز جري العب كرة القدم بالتغري يف السرعة و االجتاه أثناء خداع اخلصم و الالعب قبل خصمه املنافس له و 

  .جلري دون التقليل من سرعتهاملمتاز هو الذي يستطيع تغيري اجتاه ا
  مهارة الوثب:3-3- 3-2

 علىويتطلب ذلك حسن مقدرة الالعب ،رب الكرة يف كرة القدم احلديثة عامال مهما جدا ضأصبح       
  ليمة للوصول إىل أقصى ارتفاع الكمال املطلوب إىل قدرته على الوثب بالطريقة السأداء هذه املهارة باإلتقان و 

إن أو بعد اجلري جانبيا أو اخللف و وثب الالعب أو بعد االقرتاب جريا ،وقد يكون الوثب من الوقوف اجليد 
ا بطريقة غري  عدم التوقيت اجليد لوثب الالعب يؤدي به إىل عدم ضرب الكرة برأسه أو على األكثر بصر

  .دقيقة 
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الدفاع وقلب اهلجوم حيث يبلغ عدد وثبات  باإلضافة إىل اجلري فإن الوثب حيتل مكانة هامة خاصة يف قلب 
وثبة ويتطلب الوثب من  30إىل  15تقريبا خالل املباراة بينما حارس املرمى من  25إىل  20كل منها من 

كن وقد يكون الوثب من مماملهارة للوصول إىل أقصى ارتفاع الالعب حسن األداء و املقدرة على إتقان هذه 
  . أو بعد اجلري جانبيا أو خلفاالوقوف أو بعد االقرتاب جريا 

الوثب  الدفاعي لالعب كرة القدم والوثب العمودي يف األداء ويستخدم كل من الوثب الطويل و           
 ،الطويل ميكن تفرقته عن الوثب العمودي بأن الوثب الطويل يهبط فيه الالعب بعيدا عن مكان االرتقاء

ويستخدم هذا النوع إذا كان لدى املدافع مساحة من األرض متكنه منة تنفيذ ذلك خالل ضربه الكرة بالرأس 
  .أو بالقدم 

  مهارة الخداع و التمويه:3-4- 3-2
اجلذع و الرجلني من أهم ما يتميز به العب كرة القدم احلديثة هو القدرة على أداء حركات اخلداع بو        

الدفاع فتغيري الالعب سرعته أو اجتاه جريه أو اخلداع خبطوة جانبا مث اهلجوم و  العبوالتمويه ويقوم باخلداع و 
 ،يتطلب منه أن يكون على كثري من الرشاقة و املرونة و التوافق العصيب العضليالتحول إىل اجلهة األخرى 

  . )48، صفحة 2010(موفق،  باإلضافة إىل مقدرة الالعب على التوقيع السليم
  فة العب الدفاع:وق 3-5- 3-2

ع ثقل يقف العب الدفاع وكذلك حارس املرمى حيث تباعد القدمان قليال مع انثناء الركبتني حبيث يق       
يثين اجلذع قليال لألمام مع تباعد الذراعني قليال عن اجلسم ويسنح هذا الوضع اجلسم على مقدمة القدمني و 

  . )71، صفحة 1999(كماش،  لالعب بسرعة التحرك يف أي اجتاه
  هناك عدة حاالت يف هذه النقطة هي:و 
يف هذه احلالة جيب أن يضع ،إذا كان املدافع يراقب مهامجا يف نقطة اخلط الطويل املوصل بني الكرة و املرمى -

خط واحد أمامه املساحة ختتلف من  على املهاجم و املهاجم ذاته الذي يراقباملدافع الكرة اليت يف حوزة 
  . موقف آلخر طبقا ملوقع املهاجم الذي معه الكرة

  المهارات األساسية بالكرة:4- 3-2
  تمرير الكرة: 4-1- 3-2

التمرير وسيلة ربط أولية بني العبني أو أكثر تسمح بتفادي العيب اخلصم ووضع الزميل يف الوضعية         
، إن إجادة الفريق للتمرير من العوامل )19، صفحة 2000(موفق م.، املفضلة من أجل أداء حركي حمدد 

اليت تساعد على السيطرة على جمريات اللعب كذلك تساعد على تنفيذ اخلطط اهلجومية املختلفة وكذلك 
ا تكسب الفريق الثقة يف النفس وتزعزع ثقة الفريق املنافس يف نفسه كما أن دقة وجناح التمرير  الدفاعية كما أ
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طرة على الكرة والبد من تعلم الناشئ أولوية االجتاه يف التمرير حبيث يركز الناشئ على يرتبط ارتباط وثيقا بالسي
 : كالتايل  )112، صفحة 2008(اهلزاع، ، )77، صفحة 2000(متويل،  حسب أداء التمرير

  التمرير األمامي:
يعترب التمرير لألمام هو مفتاح التمرين اخلططي فهو يكسب املهاجم مساحة للتحرك لألمام باإلضافة إىل      

  . أنه يساعد على التخلص من الكثري من املدافعني
  التمرير العرضي:

تغري ر الكرة بالعرض إىل الزميل آخر يستطيع مكان الالعب مترير الكرة لألمام فإنه مير إأما إذا مل يكن يف     
  . اجتاه اللعب أو يستطيع التمرير لألمام

  التمرير للخلف:
فيها ميهد الالعبون لتنظيم صفوفهم لبدأ اهلجوم أو لتهيئة خيار لالعب فهو التمرير للخلف و  أما آخر        

للناشئ  الكرة للزميل يلعبها للخلف حىت يستطيع التصويب على مرمى املنافس وينبغي التدرج يف تعلم التمرير 
  كرة القدم.

  . التمرير بعد إيقاف الكرة (بعد أكثر من ملسة) بدون منافس - 1
  .التمرير بعد إيقاف الكرة بوجود منافس سليب  - 2
  . صغرةم تقسيماتالتمرير حتت ضغط املنافس من خالل - 3

التحركات الناشئ ملواقف اللعب املتغرية و  الرتكيز على متابعة ىت التمرير يراععند التدريب على مهارا        
اخلاصة بالزمالء و املنافسني و يف أماكن اللعب اليت يتم منها األداء اخلططي وذلك قبل أن تأيت الكرة إليه 

الزميل املناسب لتنفيذ األداء  اختيارد الناشئ على يكما أنه من الضروري تعو ، )21، صفحة 2001(راتب، 
ض مسار رت عي ال هأن أن يكون التمرير من خالل موقف مالئم يضمن جناحه مبعىنو ،اخلططي عند التمرين 

فيه الكرة  الكرة املمررة للزميل أي منافس يغري من هذا املسار فيصل بعيدة عن الزميل و يف مكان يسهل فقد
 ،أمهية استخدام نوع التمرير املناسب للموقف على باستمرار لدى الناشئنيه يالتنبيراعي أيضا عند التدريب و 

باإلضافة إىل اختيار الناشئ للحظة املناسبة ألداء التمرير ،األمانة لوصول الكرة للزميل أي ما يضمن الدقة و 
تغطية و  مما يؤدي إىل صعوبة األداء و إعطاء الفرص للمدافعني،وقد يكون متأخر فيضغط عليه املنافس،

تصلح للتمرير كما البد أن ال يكون التمرير أسرع من الالزم وقبل أن يكون الزميل مساحة كانت خالية و 
  .)89، صفحة 2002(إبراهيم م.،  ةلكرة أيضا أن يستخدم الناشئ القو مستعدا الستقبال ا

  استقبال الكرة :4-2- 3-2
وجعلها بعيدة عن متناول اخلصم اهليمنة عليها و إخضاع الكرة حتت تصرف الالعب و الكرة هاستقبال        

و  االرتفاعاتالسيطرة على الكرة تتم يف مجيع و ،ذلك للتصرف فيها بالطريقة املناسبة حسب ظروف املباراة و 



ريةـــــــرحلة العمـــــة والمـــهاريـــــدرات المـــــالق                                                    لثالفصل الثا 	

 

‐ 70 ‐ 
 

لسيطرة على الكرة كذلك فإن ا،املستويات سواء كانت الكرات أرضية أو املنخفضة االرتفاع أو املرتفعة 
اليت تقوم بالسيطرة على الكرة م املختلفة لالعب و سية وحساسية بالغة من أجزاء اجلاتتطلب توقيتا دقيقا للغ

وهذا يتطلب من الالعب كشف جوانب امللعب املختلفة كذلك  ،بسرعة عالية مث حسن التصرف فيها حبكمة
هاجم و املدافع بدرجة كبرية من اإلتقان والتحكم ملا هلا من امل هذه املهارة جيب أن يؤديها كل ميكن القول أن

  .من أمهية بالغة يف إخضاع الكرة سيطرة الالعب
  مبادئ عامة يجب أن تراعى أثناء السيطرة على الكرة: 4-3- 3-2

(بقيع خ.، ، )76، صفحة 2002(لطفي،  ، )99، صفحة 2002(عبده ح.،  حسب كل من        
ه بالسيطرة معلى الالعب أن يتعلمها أثناء قياك مبادئ وأسس عامة جيب هنا أن، )43، صفحة 2004

  على الكرة وهي ضرورة سرعة التحرك للسيطرة عليها و لنجاح ذلك جيب أن يتبع التايل:
  أن يقوم الالعب بوضع جسمه يف االجتاه املباشر ملكان انتقال الكرة. -1  
التحرك بسرعة يف اجتاه الكرة و ليس انتظار وصوهلا إليه خصوصا يف املواقف اليت يكون فيها اخلصم  -2  

  من الالعب  قريبا
  أن يقرر بسرعة ويف وقت مبكر أي جزء من أجزاء اجلسم سوف يستخدمه يف السيطرة على الكرة -3  
     ضرورة استخدام أكرب سطح من اجلسم للسيطرة على الكرة دون إحداث أي أخطاء فنية حلظة السيطرة  -4  

  على الكرة.
اختذ القرار السليم يف حسن جيب على الالعب قبل استالمه لكرة و السيطرة عليها أن يكون قد  -5  

  التصرف يف الكرة حسب مقتضيات الظروف احمليطة بالوقت أثناء املباراة.
أثناء  جيب مراعاة استخدام جزء من اجلسم الذي يقوم بالسيطرة على الكرة مع مراعاة سرعة حترك الكرة - 6 

  السيطرة عليها.
  ،ها أكثر من الالزم خوفا من حصول اخلصم عليهاالالعب الذي يقوم بالسيطرة علي عندعدم إبقاء الكرة  - 7

إذ أن اجلسم يكون يف هذه ،وغالبا ما يستخدم إيقاف الكرة بباطن القدم يف السيطرة على الكرة املتدحرجة 
وضع ضرب الكرة بباطن القدم يف نفس الوقت مما ميكن الالعب من ركل الكرة بباطن القدم  ااحلالة آخذ

  . لعب احلديث يقتضي من الالعب ذلكبسرعة وخاصة أن أسلوب ال
  الجري بالكرة: 4-4- 3-2

عندما جيري  أنه،)33، صفحة 2002(الطيب، ، ، )21، صفحة 1997(مسعد،  يتفق كال من         
املهارات اليت يريد تنفيذها طرته فيقوم بأداء كافة احلركات و الالعب بالكرة فإن هذا يعين أن الكرة تقع حتت سي

حيث أن الالعب غالبا ما يؤدي هذه املهارة باجلري ،وقد اصطلح على تسمية هذه املهارة "باجلري بالكرة" 
ا يف بعض األحيان تؤدى باملشي وخاصة عن   دما يكون ذلك ألغراض تكتيكية.غري أ
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و لتنفيذ هذه املهارة فإن الالعب غالبا ما يستخدم إحدى أجزاء القدم و أحيانا جيري بالكرة مستخدما 
الفخذ أو الفخذين وقد جيري بالكرة مستخدما رأسه غري أنه عندما يستخدم الفخذ أو الرأس فإننا نفضل 

ال يساعده جيري الالعب بالكرة برأسه أو فخذه ملسافة كبرية حيث التعبري عن ذلك بعبارة "تنطيط الكرة" فال 
عب غالبا ما يؤدي هذه املهارة بإحدى الالعبني لذلك فإن الال ذلك على جمارات سرعة وظروف اللعب أو

  أجزاء القدم التالية:
ا بوجه القدم اخلارجي  -           .اجلري بالكرة مع ضر
ا بوجه القدم الداخلي -            . اجلري بالكرة مع ضر
ا بوجه القدم األساسي -            . اجلري بالكرة مع ضر
ا بالقدمني -           . اجلري بالكرة مع ضر

  :و يتوقف جناح أداء مهارة اجلري بالكرة على عدة عوامل من أمهها
 .الثقة بالنفس و اجلرأة على القيام بتحركات فردية  
  يطرة الناشئ على الكرة و هو جيري بسرعة مع تأدية حركات خداع وتغري سرعة سمدى

   . خمتلف االجتاهات اجلري يف 
 مباغتة ناسبة ليقوم املهاجم باملراوغة و حسن توقيت اجلري بالكرة مبعىن اختيار اللحظة امل

  .منافسه
عند التدريب على مهارة اجلري بالكرة كأحد وسائل اهلجوم يراعى الرتكيز على آلية األداء دون النظر و          

ا أماما ع الكرة بالقدم يفإىل الكرة التصاق  ند حالة املزامحة عليها من جانب املنافسني أثناء احلركة والدفع 
الصحيح  ختياراالن يتعود الناشئ على رعة كسب مساحات للفريق البد ألزيادة سو  ،اجلري ملساحات خالية

ة حيث يستخدم الوجه اخلارجي للقدم اليمىن عند مزامح،الستخدام أجزاء القدم عند أداء مهارة اجلري بالكرة
العكس أو الوجه الداخلي للقدم عند اجلري جبانب أحد خطوط امللعب للتحكم املنافس له من اجلهة اليسرى و 

  يف الكرة داخل حدوده.
  المراوغة: 4-5- 3-2

التخلص  هي فنو  )103، صفحة 1999(أمحد ا.، و )114، صفحة 2000(عادل، يتفق كال من        
 اليت حركات اخلداعخداعه مع قدرته على تغيري اجتاهه وهو حيتفظ بالكرة بسرعة مستخدما بعض و   من اخلصم

  عامل أساسي يف تنفيذ اخلطط اهلجومية الفردية واجلماعية.سالح الالعب و  وهي،بقدميه  يؤديها إما جبذعه أو
املراوغة تعترب من أصعب املهارات األساسية يف كرة القدم لذلك جيب أن جييدها املهاجم و املدافع على حد و 

 مهارة املراوغة ولكي يتحقق ذلك جيب أن يتمتع الالعب سواء مع احتفاظ كل العب بأسلوبه املتميز يف
  . احملاور بقدرة بدنية عالية تساعده على جناح مهارة املراوغة
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ذلك الرشاقة واملرونة و السرعة احلركية اليت تساعد على حتسن  علىم القدرات البدنية اليت تساعده من أهو 
  األداء املهاري.

استخدام طرق احملاورة بنجاح  الفريق وا سالح ذو حدين فإذا أجاد العبفإ بالرغم من أمهية املراوغة للفريق
للفريق ألنه ينقص من عدد املدافعني للفريق اآلخر باإلضافة  من النجاح اخلططي ،وهو فإن ذلك يعترب مفيدا

ري جمدية ها بصورة غءأدا جانب اآلخر فإن سوء استخدام املراوغة و منكتساب املهاجم الثقة بالنفس و إىل ا 
  الفرص يف امتالك الكرة. إهداريؤدي إىل هدم خطط الفريق اهلجومية و 

و هلا هدف لفائدة الفريق و  الذلك جيب أن يضع الالعب املهاجم نصب عينه أن املراوغة البد أن تكون سبب
أقل لباقي لدفاع و وتقل بالنسبة ملساعدي ا،، ونسبة أداء املراوغة كبرية بالنسبة لالعيب اهلجوم  ااستعراض تليس

تزويد ملهارة أداء الفريق املختلفة أدائه السهلة لتنفيذ املراوغة و  أفراد الدفاع و كلما امتاز الالعب بطريقة
 للمراوغة ، كما أفاده ذلك كثريا يف تنفيذ خطط الفريق اهلجومية و أعطى فريقه فرصة تفضيل للفوز باملباراة

  .)69، صفحة 1997(حنفي، 
  ما يلي : الناجحةومن أهم الصفات وشروط املراوغة 

  اليت غالبا ال يتوقعها املنافس.اللعب و  يف اختيار الطريقة املناسبة للفريق -1
  إقناع اخلصم املدافع بتحرك خادع.قدرة الالعب املهاجم على  -2
  أن تتصف املراوغة بعنصر املفاجأة. -3
  قدرة الالعب املهاجم على تغيري أوضاع جسمه بسرعة و رشاقة. -4
قدرة الالعب املهاجم على استخدام أكثر من نوع وطريقة مراوغة حىت ال ينجح خصمه املدافع من توقع  -5

ا املهاجم.   نوع املراوغة اليت يقوم 
  م  األداء.يتالالعب املهاجم على تغيري سرعة ر قدرة  -6

هناك عدة طرق للمراوغة و  قيام بعملية املراوغة أمام اخلصماستخدام التوقيت السليم لل يتمتع الالعب حبسن
  هي:

  املراوغة من اخللف.، املراوغة من اجلانب،  املراوغة من األمام
  :وعلى ضوء ذلك جيب على الناشئ أن يفهم ما يلي

ملدافع صوب املهاجم وعلى ذلك يتدرب أن تتناسب طريقة املراوغة مع املوقف مثل املسافة املتاحة أو اجتاه ا -
  .رية يف اختيار ما يناسبه أثناء املباراة احلالناشئ على أنواع املراوغات املمكنة كلها و ترتك له 

  أن يتعلم الناشئ كيفية محاية الكرة من املنافس. -
  .)86، صفحة 2005(سيف،  أن يدرك الناشئ ماذا سيفعل بعد املراوغة مثال التمرير للزميل أو التصويب -
  التصويب نحو المرمى: 4-6- 3-2
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التصويب من الالعب مقدرة على الرتكيز ومهارة فنية عالية يف وسائل اهلجوم الفردي ويتطلب حد أهو       
بعد اللعب اجلماعي بني األداء ملختلف أنواع ضرب الكرة بالقدم وتأيت فرصة التصويب دائما بعد احملاورة أو 

وجيب قبل التصويب أن يقرر الالعب كيف يصوب وجيب أن يدرك الالعب نواحي الضعف يف  ،العبني
 ..(calvin, 2006, p. 109) حارس مرمى الفريق املنافس

الفشل يف التصويب أو فقدان الفريق للكرة ، فدواعي إن التصويب يف املباريات يعترب عملية اختاذ قرارات       
وعلى هذا فالتصويب البد له من صفات  ،إذا صوب الالعب قد تكون حاجزا نفسيا أما الكثري من الالعبني

ولكي تكون عند  ،بداية عهده يف التدريب كالثقة يف النفس مثالاصة يتطلب غرسها يف الالعب منذ نفيسة خ
التصويب حتت الظروف تكتيك وصل إىل مرحلة اإلتقان يف س ليصوب البد أن يكون الالعب الثقة يف النف

  مثل:
 .التدريب على التصويب يف ظروف سهلة وبسيطة  
 .االرتفاع التدرجيي بسرعة األداء  
 .(....أقماع، شواخص، حواجز) استخدام الوسائل املساعدة  
 .أن تؤدي مترينات التصويب يف اجتاهات متغرية ملسار الكرة  
 .تثبيت مهارة التصويب عن طريق تغيري الظروف اخلارجية مثل استخدام مدافع سليب و لكن بفاعلية  
 على املهارة حتت ظروف أكثر صعوبة مثل وضع مدافع اجيايب. التدريب  
 الصحيح. االهتمام والرتكيز على دقة التصويب لتثبيت التكتيك  
  إلجياد املزيد من املواقف املناسبة للتصويب.االهتمام بتنمية خطط اهلجوم الفردية و اجلماعية  
 م على التصويب مع استخدام األسلوب  احلرية همجيب على مدرب الناشئني إعطاء إلظهار قدر

  األمثل للتوجيه.
  مهارة ضرب الكرة بالقدم: 4-7- 3-2

طويلة كما متوسطة أو ق إما أن تكون صغرية و املداولة بني أعضاء الفريتستخدم هذه املهارة للتمرير و         
تشارك  ،ى من طرف املدافعتستعمل يف التصويب باجتاه اهلدف بغرض التسجيل أو إبعاد الكرة من أمام املرم

 عن طريق الساق الضاربة يف ضرب الكرة كل أعضاء اجلسم حيث تتنقل القوة الكاملة يف عضالته إىل القدم
  .)24صفحة ، 2005(أبوسيف، 
 :أنواع الرئيسة لمهارة ضرب الكرة بالقدم  
، تنقسم )87، صفحة 2002(فاروق،  ،،)53، صفحة 2004(خورشد،  يتفق أغلبية املختصني       

  ما هو شائع االستخدام و هي: ضربات الكرة بالقدم إىل عدة أنواع رئيسية و منها
 :ضرب الكرة بباطن القدم  
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يرجع السبب يعترب ضرب الكرة بباطن القدم من أكثر ضربات استخداما يف كرة القدم على اإلطالق و         
يف استخدامها بكثرة إىل مدى الدقة اليت حتققها يف التمرير إىل الزميل أو التصويب إىل املرمى أو إىل مساحة 

حيث يقرتب الالعب إىل الكرة يف خط مستقيم ،) 8/20حمددة إذا أنسب مسافة لتنفيذها ترتاوح ما بني (
رجح الساق ؤ لضاربة جبانب الكرة وعلى مسافة تا لالجتاه الذي يراد ضرب الكرة إليه فيضع قدم الساق غري

رجح لألمام على أن يستدير من ؤ فصل الركبة مث تمكون مثنية من الضاربة للخلف من مفصل الفخذ إىل أن ت
ا من منتصفها ويراعى أن يكون مفصل القدم مثبتا وتتابع الكرة القدم الضاربة وذلك يواجه باطن الكرة  ليضر

ا ويتخذ اجل  الرأسذع وضعه الطبيعي أثناء االقرتاب من الكرة يف حلظة مالمستها مييل قليال لألمام أما بعد ضر
  حلظة مالمسة الكرة وتعمل الذراعان على االحتفاظ باتزان اجلسم. فتثبيتها
 :ضرب الكرة بوجه القدم األمامي  
ا من الضربات وضرب الكرة بوجه القدم يعترب أقوى أنواع الضربات على اإلطالق يف           كرة القدم إذ أ

لألسباب السابقة و ،هلا إىل هدفها يف أقل زمن ممكن أطول مسافة باإلضافة إىل وصو نتيجتها  لكرةا  تسرياليت
فإن استخدام ضرب الكرة بوجه القدم األمامي يصعب التحكم فيه خالل املراحل األوىل من سن الناشئ 

اهلدف املطلوب ضرب الكرة إليه مع مراعاة أن  على أن يواجهالكرة يف خط مستقيم ويقرتب الالعب إىل ،
نب الكرة على مسافة مناسبة غري الضاربة جبافيضع القدم  ،تسبق الضرب املباشرتكون اخلطوة اليت 

رجح الساق لألمام من ؤ خذ وبثين مفصل الركبة قليال مث تمترجح الساق الضاربة للخلف من مفصل الفو ،منه
األربطة مفصل القدم متاما وتشد العضالت و لفخذ حركة املرجحة لألمام أثناء ذلك يفرد مفصل الفخذ ويقود ا

احمليطة له ليقابل وجه القدم األمامي منتصف القدم متاما ومنتصف الكرة أيضا على أن تتابع الساق الضاربة 
ا وتكون حركة اجلذع طبيعيةللكرة بع   .)108، صفحة 2002(إبراهيم ح.،  لالحتفاظ باتزان اجلسم د ضر
 :ضرب الكرة بجانب القدم الداخلي  
املكان من احلذاء الذي يستخدمه يف ضرب الكرة بوجه القدم الداخلي ويشمل وجه القدم املنطقة         

للقدم يف التمريرات  احملددة باإلصبع األكرب حىت بداية باطن القدم وتستخدم ضربت اجلانب الداخلي
 الناشئون يقبلون علىو  وناملبتدئومن مميزات هذه الضربة أن ،الطويلة و التمريرات امللتوية املتوسطة املستقيمة و 

ددهم  باإلصابة كما حيدث هلم عند تنفيذ ضرب  ا ال  ا ال تسبب هلم أملا أثناء أدائها كما أ أدائها إذ أ
)مرت ويراعى أن 06/07(حالة الكرات الثابتة على األرض من ة االقرتاب يف الكرة بوجه القدم وترتاوح مساف

يوضع قدم الساق غري و ،يكون خطه بزاوية يف اخلط الواصل بني الكرة و املكان املطلوب توصيل الكرة إليه 
الساق رجح ؤ الضاربة بتنفيذ الضربة حبرية و تالضاربة جبانب الكرة و إىل اخللف قليال مبساحة تسمح للساق 

صل جح لألمام على أن ينفرد  مفؤر لى أن تثىن من مفصل الركبة مث تالضاربة للخلف من مفصل الفخذ ع
لحظة تكون الساق قد فردت متاما يف هذه الو ،لي الكرة يف اجلزء السفلي منها ليقابل جانب القدم الداخ القدم

ا و يف حلظة ضرب الكرة يتجه الكتف و  للساق غري الضاربة لألمام قليال على املقابل تتابع الكرة بعد إمتام ضر
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أن يتجه كتف الساق الضاربة للخلف قليال يكون الرأس مثبت حلظة ضرب الكرة و يكون النظر مثبتا عليها 
  . )75، صفحة 2001(حسني م.،   باتزان اجلسم وتعمل الذراعان على االحتفاظ 

  بجانب القدم الخارجيضرب الكرة:  
تمرير والتصويب املتعدد يف ال ولقد أثبتت هذه الضربة يف الفرتة األخرية أمهية خاصة نظرا استخدامها           

وتستخدم يف التصويبات اللولبية والضربات احلرة املباشرة وغري املباشرة والتمريرات الطويلة واملتوسطة والتمريرات 
  .القصرية السريعة

توصيل الكرة إليه أو االحنراف للخارج قليال   خط مستقيم مع املكان املطلوباالقرتاب من الكرة إما يف ويكون
أما ، مستقيم فإن االقرتاب ينحرف قليال عن اجتاه الكرة  خط عنه فإذا كان اهلدف هو ضرب الكرة لألمام يف

ط الواصل بني اخلراف للخارج قليال عن إذا كان اهلدف هو ضرب الكرة لتسري ملتوية فإن االقرتاب يكون باحن
ر على أن تزداد السرعة امتأ) 07-06ترتاوح مسافة االقرتاب ما بني (و اهلدف املطلوب توصيل الكرة إليه 

ب الكرة هي أوسعها فتوضع خر اخلطوات قبل ضر آ أن تكون لما اقرتب الالعب من الكرة مع مراعاةتدرجييا ك
ركة الكرة على مسافة مناسبة منها كي تسمح للساق الضاربة حبرية احل غري الضاربة خلف إىل جانبالقدم 

رجح لألمام على أن تستدير من القدم إىل الداخل و يفرد مفصل القدم آلخرة ؤ على أن تثىن من الركبة مث ت
ا.   وبذلك يقابل جانب القدم اخلارجي الكرة من النصف القريب لالعب على أن تتابع الضربة الكرة بعد ضر

 :السيطرة و التحكم في الكرة  
يستطيع أن يتحكم يف الكرة  القدم احلديثة إىل أن الالعب كي ترجع أمهية السيطرة على الكرة يف كرة         

البد عليه أن خيفض من سرعتها للدرجة اليت تناسب تصرفه فيها فقد يسيطر عليها الالعب بإيقافها متاما 
قد يقلل فقط من سرعتها أوقد يكسبها قوة وسرعة كي يتحرك يف االجتاه اآليت بواسطة جزء معني منسجمة أو 

يف كرة  ينوي الالعب أن يتصرف من خالله بالكرة بالرغم من أن التمرين املباشر وكل ذلك يتوقف على ما،
أو إيقافها يف تقليل من سرعتها الالقدم أمر مرغوب فيه دائما إال أنه ال غىن أيضا عن السيطرة على الكرة مبعىن 

  .)49، صفحة 2005(أبوسيف،  ميكن من التحكم فيها هاالكثري من
وعند تعلم املبتدئني مهارة السيطرة على الكرة من الضروري توضيح حقيقة هامة تفيد كثريا يف إدراك          

كلما زادت درجة اسرتخاء اجلزء من اجلسم الذي يؤدي ميكانيكية حركة الكرة عند أدائها هذه احلقيقة هي  
ا كلها ا وبالتايل ال  ،السيطرة على الكرة المتصاص قو  .تبعد عنهوميكن للكرة أن تفقد قو

هلذا نالحظ ،امتصاص الشبكة لقوة الكرة يعترب مثاال واضحا هلم مثال ارتداد التصويب من القائم و إن إعطاء 
السيطرة على الوقت يسيطرون فيها على الكرة و  ىل اجلري بالكرة يف نفسإن الالعبني اليوم أصبحوا مييلون أ

الكرة من املهارات األساسية الصعبة اليت تتطلب حساسية عالية من الالعب حمو الكرة حىت يستطيع أن 
  يتحكم فيها ونلخص السيطرة على الكرة فيما يلي:

  لى الكرة بسرعة وبدون ضياع الوقت.تتم عملية السيطرة ع - 1
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  ابتعاد الكرة عن الالعب الذي يقوم بعملية السيطرة أكثر من الالزم خوف تدخل اخلصم. عدم - 2
  حترك الالعب جيب أن يكون سريعا بعد إمتام السيطرة على الكرة. - 3
  .)132، صفحة calvin ،2006( جيب عمل حاجز جبسم الالعب املسيطر على الكرة للمنافس - 4

  ضرب الكرة بالرأس:
ا اليت حيتاج دئ األساسية الصعبة لكرة القدم و يعترب من املبا          تدريب قاعدي متواصل وحتت  إىلإتقا

وتعود صعوبة هذا املبدأ إىل كون ضرب الكرة ،يصبح أداؤها آليا برد فعل مكتسب خمتلف الظروف حبيث 
بالرأس حيتاج إىل مقدرة فائقة على توقيت مالمسة الكرة للرأس يف املكان الصحيح باإلضافة إىل الثقة الواجب 

مسة خاصة أن العينني تغمضان بصورة آلية يف حلظة مالالالعب لكي يؤدي احلركة بإتقان ومرونة و توفرها عند 
بشكل يتيح لالعب تكوين هذه الثقة و لذلك جيب التدرج يف تعليم هذا املبدأ نتيجة الصدمة و ،الكرة للرأس 
  . مفتوحتني ني بإبقاء العين

  :وتستخدم مهارة ضرب الكرة بالرأس ألغراض
  التصويب. - 1
  التمرير بني أفراد الفريق الواحد. - 2
  الدفاع عن مرمى الفريق. - 3

هذا يتيح لالعب الكرة ضرب الكرة العالية الكرة مبقدمة جبهة الرأس و و ضرب التكتيك الصحيح ه        
  سواء من الوقوف على األرض أو من الوثب عاليا أو من الطريان إىل األمام يف اهلواء.

خاصة اجلذع الذي يعطي القوة لعضالت و عملية حركة مجيع أعضاء اجلسم  إن عملية ضرب الكرة بالرأس هي
  لرأس.الرقبة و بدورها إىل ا

  رمية التماس: 4-8- 3-2
ا اللعب عند جتاوز الكرة بكاملها         خط التماس سواء أكان ذلك على األرض أم يف اهلواء  يستأنف 

لى الرامي أن يستعمل كلتا يديه وميكن أن ترمي إىل أي اجتاه من النقطة اليت خرجت فيها عن اخلط وجيب ع،
 خارجه وأن يرمي ما على خط التماس أوإن كل قدم م ايكون جزء أن يواجه امللعب يف خطة رمي الكرة أنو 

(الزم، ولكي تؤدى الرمية اجلانبية بشكل صحيح وتكون هلا فعالية كبرية جيب أن تشمل حركة ،الكرة فوق رأس
  . )25، صفحة 1999

  بسرعة إىل األمام.حتريك اجلذع  2 -    . تقوس اجلذع إىل اخللف -1   
         مد الذراعني إىل أعلى و إىل األمام. 4 -              سيطرة قامة على الكرة باألصابع. -3   

بأكملها ضرورية جدا إذا أراد الرامي أن تكون الرمية بعيدة وتنفذ بطريقة الركض ، ورمية  حركة اجلسمإن     
  .الكتف و اجلذع ومن املستحسن التمرن بالكرات الطبيةالذراعني و تمرن على تقوية عضالت التماس تستدعي ال
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  تحليل المهارات األساسية في كرة القدم

  المهارات األساسية

السيطرة   التصويب  التمرير 
  على الكرة

الجري 
  بالكرة

    حراسة المرمى  المراوغة

وجه القدمب استالم الكرة بالقدم  بالقدم  بالقدم
  اخلارجي

يدفع الكرة 
جلانب قدم 

االرتكاز 
  املنافس

اجلري التفاعلي 
مع جمريات 

  اللعب

التحرك يف 
  املرمى

بوجه القدم بباطن القدم  بالرأس
  األمامي

بوجه القدم بباطن القدم
  الداخلي

بالتمويه إىل 
املرور جانب 
  اآلخر

اإلمساك   الوثب
  بالكرة

بوجه القدم  بالفخذ
  الداخلي

بوجه القدم
  الداخلي

بوجه القدم
  الداخلي

ضرب الكرة   حتضري املدافع مرتنيبالتمويه  
  بالقبضة

بكل أجزاء 
  اجلسم

وجه القدم 
  اخلارجي

بوجه القدم
  اخلارجي

خبداع مترير   كتم الكرة
  الكرة

  مترير الكرة  مهامجة الكرة

توجه القدم 
  األمامي

التمويه   بأسفل القدم بباطن القدم
بالتمرير بباطن 

  القدم

ملعوبة من وهي 
  مهاجم آلخر

  

سحب الكرة   بباطن القدم بالرأس  بالرأس
للخلف مث 

  لألمام

الستالمها من 
  املهاجم

  

بوجه القدم   
  اخلارجي

التمويه  
بالتمرير خبارج 

  القدم

    

امتصاص   
  الكرة

التمويه  
  بالتصويب

وهي ملعوبة 
  ليةاملساحة خ

  

        توجيه الكرة   
بالفخذ

بالصدر 
  بالرأس

  اسيةـــــــــــــارات األســـيل المهـــــح تحلــــــــــــ) يوض05(رقم  جدول
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  :     المتطلبات الحركية لالعبي كرة القدم 5- 3-2
  :)84، صفحة 2004(بقيع خ.،  ،)75، صفحة 1997(علي م.،  يرى خرباء كرة القدم حسب         

العوامل اخلاصة مبتطلبات كرة القدم عبني من الضروري معرفة املبادئ و عرفة خصائص الالأنه من أجل م 
راة للحفاظ على سالمة ااحلديثة ، فكرة القدم رياضة مجاعية لتسجيل األهداف، مع حتمل عبئ محولة املب

اللعب بسرعة بصفة متكررة ومتغرية مما وضعيات تتغري  االسرتاتيجي أينالشبكة عن طريق العمل التكتيكي و 
 ن يرون بأن اجلري له مكانة كبرية كواجب منو ألخصائياف،تنويع يف الواجبات احلركيةالتغيري و اليؤدي إىل 

 باإلضافة إىل التسارعات واالنطالقات من خمتلف الوضعيات كالركض،الواجبات احلركية لالعيب كرة القدم
  .السريع مع التوقف أو تغيري االجتاه املفاجئ حسب املالحظة البداغوجية

مرة وقد ثبتت الفوارق يف  60- 30م من  15 -10وجد بأن الالعبني جيرون بسرعة قصوى ملسافة        
وسط امليدان يف املرتبة  وفالعب،وضعية الالعبني فوق امليدان جبات احلركية لالعبني حسب منصب و حجم الوا

  حسب اجلدول ن مث املدافعني و مث تأيت املرتبة الثانية للمهامجألوىل من حيث الواجبات احلركية املنجزة يف املباراة ا
  نو المهاجم  وسط الميدان والعب  نو المدافع  النشاطات
  م 7669  م 7940  م  6949  المشي
  م 1575  م 2554  م 1513  الجري 

  م 761  م 715  م 782  الركض بسرعة
  م 311  م 183  م 282  الكرةامتالك 

  )108، صفحة 2000(البصير،  المسافة المقطوعة من قبل الالعبين حسب المنصب يوضح )06(الجدول 
  ةجري بالكرة و مراوغ 03 - ركض بسرعة قصوى 07 - جري 18 - مشي 72 
  

  نو المهاجم  الوسط والعب  الوسط وامدافع  ن (م)و المدافع  النشاطات
  2309  2029  1777  2292  المشي

  2771  4040  2910  2902  الجري المتوسط
  1755  2159  1598  1583  الهرولة

  1066  1059  830  783  الركض بسرعة قصوى
  495  510  651  688  الجري للخلف

  
  )2010(خالد،  تحليل العمل الحركي لالعبين حسب المنصب المشغول) يوضح 07جدول رقم (
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  متطلبات كرة القدم الحديثة حسب مركز اللعب: 6- 3-2
  متطلبات العبي الدفاع:6-1- 3-2

  : )54، صفحة 2000(علي ا.،   و )43، صفحة 2002(أبو ع.،   حسب
  بالدفاع من حلظة فقدان الكرة.* يقوم كل أفراد الفريق     
  و احلر.القشاش  * استخدام ظهري الوسط خاصة الظهري    
  * الدفاع القوي ضد اجلناحني و مراقبتهم اللصيقة.    
  * املواجهة اللصيقة للمهامجني اخلطريين.     
  عند القلة العددية. االندفاع* عدم التهور و     
  اللعب املباشر اخلطرة.*يعود العبو الوسط لغلق منطقة     
  :)101، صفحة 2008(اهلزاعي،   حسب :متطلبات العبي الهجوم6-2- 3-2

  * أن يعمل مجيع العيب الفريق على تنفيذ خطط اللعب اليت تدربوا عليها.    
  * العمل على مساعدة الزميل املستحوذ على الكرة.    
  أمام و خلف املدافعني.و مالئم  مهمعب جد * جري الال    

  جري املهاجم يف داخل امللعب لألهداف التالية:     
  * مساعدة الزميل الذي معه الكرة يف الوسط.   
  * خلق مساحة فارغة يف اجلناح.   
  * فسح اجملال اهلجومي ملدافع اجلناح الذي تصعب مراقبته.   
اء اهلجوم بأكرب عدد ممكن.      * املشاركة يف إ
  :متطلبات العبي الوسط 6-3- 3-2

  : )82، صفحة 2002(السيد،  ،)32، صفحة 2004(خورشيد ا.،   حسب      
على اخلصوص على بعض الالعبني يف املناطق الالعبني و ثة متطلبات كثرية على كرة القدم احلديفرض  ت  

الدفاع شكل اخلط األول للتكتل الدفاعي ويعترب حلقة وصل بني اهلجوم و فخط الوسط ي ،احلامسة من امللعب
باإلضافة إىل كل هذا فإن العيب الوسط ،وتعترب منطقة الوسط املنطقة اليت مير منها أكثر الالعبني ذهابا وإيابا ،

على ذلك يوزع أغلب املدربني أحسن العبيهم يف هذا اخلط  بناءالالعبني املساندين خلط اهلجوم و ن هم أحس
لكي يكتمل هذا املفهوم جيب على العيب الوسط ملن ميتلك منطقة الوسط و  باعتبار أن كرة القدم احلديثة،

م يف الالوسط هو تقدمي العمل الدفاعي و  أن أوىل مهمات العيبكوحدة واحدة و العمل   ذي يرتبط مبسؤوليا
  تشكيل نقاط االحنراف يف لعب املثلثات الدفاعية.

  وميكن ترتيب الواجبات التكتيكية لالعيب الوسط كالتايل:



ريةـــــــرحلة العمـــــة والمـــهاريـــــدرات المـــــالق                                                    لثالفصل الثا 	

 

‐ 80 ‐ 
 

  حتويل اجتاه اللعب. -  
  تطبيق مبدأ االحتفاظ بالكرة. -  
  البدء بتطبيق اخلطط اهلجومية. -  
  الدفاع. هلزمية ة كأسلوب ـالقيام بتنفيذ املناورات اجلداري -  
  التهديف و اهلجوم املباشر. -  
  تشكيل جدار الدفاع األول. -  
  املراقبة القوية لالعيب اخلصم. -  
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  أهم الوظائف  أهم المواصفات  الرمز  المركز 

  إنجليزية    عربية
 –قوة البنية  –يتصف بطول القامة -  Centra back  CB  قلب الدفاع

  القدرة العالية على القفز
  قوة التمرير الطويل -

مراقبة رأس  - إبعاد الكرات اخلطرية-
قطع الكرات العرضية والقصرية  –احلربة 

توجيه  -املشاركة يف بناء اهلجوم –
  الزمالء من اخللف

-اخلفة يف التحرك  –يتميز بقوة البنية- SW    المدافع
  )CBموقعه خلف (

اهلدوء قوة  - الثقة يف النفس  -
  الشخصية

تغطية املساحة اليت هي خلف  -
  بناء مصيدة التسلل  -الظهري

  التقدم لألمام أثناء اهلجوم -
  قطع االخرتاقات -

القدرة على  –التكوين البدين القوي - Ful Back FB  الدفاعي  ظهيرال
 –اللعب على حد اجلانبني  –االلتحام 

  السرعة و الرشاقة  

  املساندة التامة للدفاع  -
  االستحواذ وتشتيت الكرات -
 –املساندة لالعيب الوسط الدفاعي  -

  العمل الدفاعي 
  أكثر من اهلجومي

-LB   الظهير الهجومي 
RB 

–السرعة الفائقة  –الرشاقة–اخلفة-
  حتليل العمل الدفاعي 

  متوسط البنية -

  املساندة التامة للدفاع  -
االستحواذ على الكرة باالخرتاقات  -

  املناسبة 
  التصويب على املرمى  -
  التمريرات العرضية النصف طويلة  -

  هلذا نفس مواصفات الظهري -  Wing Back W-B  األجنحة
   2- 5-3يعمل يف خطة  -
3-6 -1   

نفس الوظائف و املهام لكن  -
يلعب تقريبا يف وسط  –االختالف أقل 

  امليدان

 Défonce  الفكاكالوسط 
Midi fêla   

DM  -قوة التحمل –قوة البنية  
  السرعة يف قراءة اللعب املناسب -

العمل على قطع الكرة املوجهة  -
تأمني  –لصانع اللعب للفريق اخلصم 

  مساعدة الدفاع 
  و املشاركة البناءة يف اهلجوم 

العب الرأس 
  المحارب

Central 
 Midi fa  

CM القدرة على  –استثنائية لديهم قوة
القدرة على  –التصويب يف أي مكان 

إتقان املرير  –املهارات العالية  –املراوغة 
  القصري

التحول السريع إىل الدفاع يف حالة  -
القدرة على التحول يف  –فقدان الكرة 

  اخلطط أثناء املقابلة
  الدفاع يف منطقة اخلصم -

العبي الوسط 
  لألطراف

دفاع   
RM-

LM  
 هجوم

SM-
WF 

  قوة االخرتاق–السرعة-
الدفاعية و حسن التمرير يف املواجهة  -

  اهلجومية

 –اهلجوم أكثر من التمرير الدفاعي  -
يلعبون على شكل مهاجم عند امتالك 

  الكرة
 اهلجوم و الدفاع متساوي فيما بينهم  -

  كل مركز  الرسم التكتيكي ووظائف ومواصفات أثناء) يوضح مراكز اللعب رموزها 08جدول رقم (      
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  تمهيد:
ه التطورات عبارة عن عملية منو وهذ ،يعيش اإلنسان جمموعة من التطورات اليت تطرأ على مسار حياته       

ذه العملية كمخلوقات يف حد ذاته.و    نضج مث شيخوخة حيث مير كل جزء 
ا اإلنسان هي و  رحلة اليت تتماشى مع التعليم الثانوي وبداية التعليم املمن أكثر الفرتات احلياتية اليت مير 

ايتها إىل ثالثة مراحل مراهقة أوىل املقسمة أوال هي مرحلة املراهقة و  ،اجلامعي حيث يصعب حتديد بدايتها و
ايو تكون النضج اجلنسي عند الذكور  بدايتهاثالثة ،وثانية و  تها تكون باكتمال النمو اجلسمي اإلناث، و

االنسجام احلركي الذي التوافق و ة الرجولة واالستقرار و أما مرحلة الرشد أي مرحل، االجتماعيو  النفسيالعقلي و و 
اية املرحلة.   يظهر يف أوجه يف 

ملختلف والعقلي واالنفعايل و ملراحل النمو والتطور الذايت واالجتماعي تعلم ل ابد أن يكونعليه الو          
ن ميزة لنموهم ، هذااخلصائص املنستطيع بناء املخططات والربامج والتدريب طبقا للسمات و املراحل لكي 

مبعىن أن حالة اجلسم تتأثر بسلوك العقل وخرباته كما أن سلوك العقل يتأثر حبالة  ،اجلسم متداخالنالعقل و 
  اجلسم.

  تعريف المراهقة:  3- 3 
-GREWأو  Adolescéruمشتقة من الفعل الالتيين   ADOLESCENCEكلمة مراهقة    لغة:
UP االجتماعي  واجلنسي والعقلي و معناه التدرج حنو النضج البدين(Carrier, 2002, p. 203)  ويتفق

، 2003(عشو، االجتماعي و  االنفعايلاليت يكتمل فيها النضج اجلنسي و  علماء النفس على أن املراهقة
  . )31صفحة 
تقرب الفرد من النضج البيولوجي يف معين آخر تعين التطورات الفسيولوجية والنفسية االجتماعية اليت و        

(شقري ر.،  سنة 12ال حتدث عند الذكور غالبا قبل السن و ،و حتدث عند البنات يف سن مبكرة  واجلسمي
، كما تعترب فرتة املراهقة مبثابة انتقال من مرحلة الطفولة املتأخرة إىل مرحلة النضج وهي )92، صفحة 2002

ا سن البلوغ    . )142، صفحة 2002(أمحد س.، مرحلة يبدأ 
وشدة ال  اللفرد وفرتة عواصف وتوتر  اجديد عترب مولداتتشاؤمية هذه املرحلة نظرة  أن Stanleyويرى        

ا و  ا االجتماعية و الضغوط ميكن جتنب أزما   . )45، صفحة 2005(عويسي، النفسية اليت حتيط 
ؤثر يف توكية اليت احنراف يف منوه وتصيبه بعض املشاكل السلاالت حل يف هذه املرحلة يتعرض املراهق و        

املراهق بنفسه ة يحساسمشاكل نتيجة تعترب هذه الفرتة األكثر تعرض من غريها للو ،يف تعلمه منوه اجلسمي و 
وترجع األسباب لبعض احلاالت إىل احلجم باعتدائه على نفسه  ،اآلمالن حوله وامتالء نفسه باألطماع و ومل

ن أأو رشاقة أو أكثر منهم بدانة أو جبعله يشعر بكثري من األمل النفسي فإذا رأى نفسه أقل من أقرانه حجما 
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م لبعض العيوب اجللدية،و اانفر  ا بالقصر أو البداند لو ة أو قبح البنت يف دور املراهقة يؤملها أن تتميز عن قرينا
 .(Michel, 2002, p. 94) إىل اضطرابات نفسية شعرها وعليه يصبح هذا القلق

ا مرحلة تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالرشد يف و        مما سبق يرى الطالب الباحث بأن مفهوم املراهقة يتلخص يف أ
  .االنفعاليةع املتغريات اجلسمية و العقلية و مجي
  تحديد مرحلة المراهقة: 1- 3-3

) ومنهم حيصرها 21-10البلوغ وحيددها بني ( توسيع مرحلة املراهقة إىل ما قبلمن الباحثني من يتجه ل       
  . )56، صفحة 2003(القادر،  ) سنة19-13ما بني (

اجملتمعات األكثر متدنا و كذلك يف اجملتمعات الظهور لدى اجملتمعات احلضرية و  وتتأخر مراحل املراهقة يف
وهناك من قسمها إىل مرحلة املراهقة املبكرة ، ) سنة19-12األكثر برودة وعلى العموم جند البالد العربية (

، 2010(الدين إ.،  ) سنة21-18سنة و املتأخرة من ( )17-15(الوسط من سنة و ) 14-12( من
  :وهناك من قسمها إىل ،)126صفحة 
 :مرحلة ما قبل المراهقة  

 كل من  ) سنة وتتميز هذه املرحلة بتصور12-10املقارنة تكون بني (ويطلق عليها مرحلة التحفز و          
كم رفاقه  رضت والتعالفتاو الفىت  الغددية اليت جتعله الفسيولوجية و  للتغرياتا نتيجة ذوه،جلرح الشديد خشية 

  .مفرط احلساسية
 )سنة16-13مرحلة المراهقة المبكرة (:  

وهي تبدأ منذ بدأ النمو السريع و يف هذه الفرتة يسعى الفرد إىل استقالل ويرغب دائما يف التخلص         
  . من القيود وحيس بذاته وكيانه

 ) سنة:20- 17المراهقة المتأخرة (  
يتكيف مع  حياول أن،العلمية اته االجتماعية وميوله املهنية و التبلور اجتاهفيها مظاهر النمو و  تكتمل        

و املظاهر ويشعر الفردية لديه فهي مرحلة الوجاهة  الرتعاتقل تذي يعيش فيه، البعد عن العزلة و اجملتمع ال
   . )58صفحة  ،2003(مصطفى،   أنظار املراهق أنه حمط

  ):21-16مرحلة المراهقة ( مميزات 2- 3-3
هقة اليت تسبب أن مرحلة الثانوية تصادف فرتة هامة أال وهي املرا )45، صفحة 2003(كامل،  يرى        

تتضح ية بصفة عامة و العقلتطور النواحي  اجلسم و ملها حتدد معايف ،االضطراب النفسيو الكثري من القلق 
سبها من الوسط تاك ا قدمثله اليت كونو  هقيم هعالقاته اجتالية كما تظهر صفاته االجتماعية و الصفات الفعا

كافية للمراهق للتعبري عن البد أن تتاح الفرص الو  ،ناية خاصة من اآلداب واملربنيهلذا حتتاج إىل ع ،احمليط به
  . إعطائه الثقة بالنفسته اجلديدة و اله إمكانياته وقدرااستعمنفسه و 
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إن أول أمور الثبات كهذه املرحلة ،كذلك تعترب هذه املرحلة ثبات وظهور الصفات اجلنسية اخلاصة           
يتحسن لدى املراهق الشعور بتقدير الوضعية بشكل موضوعي ويرى اجتياز النقائص يف التصرف احلركي كما 

)Michel ،2003 حيث يصعب حتديد ،ن هذه املرحلة تسمي مرحلة املراهقة الثانيةأ  )213، صفحة
اية هذه املرحلة بصفة دقيقة و بداية  ائي  ،هو يعتربها مرحلة اكتمال النضج اجلنسيو وتعترب مرحلة اكتمال 

لذلك يبدأ املراهق بتغيري ثوب الطفولة و  ،اجتماعياليس جينيا فقط بل جسميا وعقليا و ونضج و رشد املراهق 
  .الرتداء ثوب الرجولة و االستقرار والتوافق و االنسجام احلركي 

 اباط) سنة ارت18-12النمو الطويل للمرحلة العمرية ( )56، صفحة 2003(سفيان،  بينما يرى        
سم يزداد  170.5تبدأ مظاهر هذا النمو يف هذه املرحلة ويقدر متوسط الطول و ،قويا بالنمو للجهاز العضلي 

يربط منو الوزن برتاكم الدهن يف األماكن ، )72، صفحة 2002(حسني أ.، أما  املستعرض،النمو العضلي 
عند الفىت يف مراحل منوه العظمي حيث خيتلف الوزن تلفة من اجلسم و بالنمو العضلي و املخ

 . (طفولة،مراهقة،الرشد)
  النمو الجسمي الفسيولوجي: 2-1- 3-3
السادسة و  ول بأعلى معدل بني الثانية عشرالطحيث يزيد الوزن و ،هق بكثري من التغريات الفيزيائيةمير املرا      

فإن طفرة النمو حتدث قبل البلوغ  ،تنخفض هذه املعدالت من السادسة وحىت الثامنة عند البناتو  ةعشر 
الرابعة عشر و  ةفيما بني احلادية عشر  ،ن البننيالوزن لدى البنات عاء فرتة املراهقة ويزيد الطول و ويبطئ النمو أثن

ا تصل إىل احلجم النهائي ةوعند الثامنة عشر  (شقري  النمو لديهم بعد الثامنة عشر را األوالد فيستمـــأم ،فإ
  . )86، صفحة 2002ز.، 

ن على البنات يف النمو و ويتفوق البن،العرض يرتبط بالنمو العظمي عروف أن النمو يف الطول و من املو         
أما النمو يف الوزن فريتبط بنسبة الرتاكم ، )91، صفحة 2005(املصري،  ةالعظمي بعد سن الرابعة عشر 

اإلناث حبيث تبلغ سرعة وتوجد ظروف بني الذكور و ،الدهون يف األماكن املختلفة يف جسم الكائن البشري 
ايتها يف ) سنة 14-11أقصاها عند البنات فيما بني ( النمو يف الوزن يستمر حىت سنة و  16مث تقرتب من 

و يرتبط النمو اجلسمي مبشكالت ،ماكن خاصة مثل منطقة الثدي و األردافالرشد كما يرتاكم الدهن يف أ
أما التغريات الفسيولوجية ميكن تلخيصها يف نشاط الفص األمامي ، إجيابا و سلبا اجتماعية ونفسية ختتلف

اآلخر خاص و ،ا حيدد حجم اجلسم ونسب األعضاء للغدة النخامية حيث تفرز نوعية من اهلرمونات أحده
  .نبهت هذه األخرية تفرز هرمونات خاصة ختتلف يف الذكر عن األنثى فإذا ةنية املناسبالبب

تبدأ زيادة الطول يف الساقني أوال مث بعد ذلك يف اجلذع وحتدث بعده الزيادة أوال يف اليدين و الرأس و األقدام 
فتزداد املساحة السطحية  ،و لذلك تنمو األجزاء العليا للجسم قبل األجزاء السفلى،وآخر جزء األكتاف 

العرضية وينحصر الشعر للوراء ويغلظ األنف ويتسع الفم وتتصلب األسنان هة املراهق يف أبعادها الطولية و جلب
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مما يفسر قابلية  ،كما ميتاز النمو اجلسمي بعدم التوازن فاجلهاز العظمي أبطأ منوا من اجلهاز العضلي، وتغلظ
  . )55، صفحة 2003(صبحي،  التعب لدى املراهق

الفتاة بصورة واضحة، حيث يظهر عند الفتاة جسم الفىت و املميزة يف تركيب  قرو فالكما تظهر يف املرحلة 
ومن الصفات ،ودقات القلب وضغط الدم  ضيبتغريات أخرى يف سرعة عملية األ الطمث املصحوب عادة

اجلنسية الثانوية بروز الثديني نتيجة منو الغدة الثديية كما تزداد اآلليتان اتساعا واستدارة نتيجة لنمو العظام 
  .يتجه صوت الفتاة إىل النعومة  البشرةاحلوض و ازدياد كمية الدهن حتت 

وتظهر بعض الشعريات على لصوتية أما الولد فتربز التغريات يف تغري الصوت نتيجة استطالة احلبال ا          
، صفحة 2000(الدين م.،  وتزداد شعريات الشارب خشونة،جانيب الذقن وعلى اجلزء العلوي من الصدغني 

142(.  
وقوة  هره اخلارجي وصحتهاآلخر، ويهتم املراهق مبظ لنمو اجلسمي إىل االهتمام باجلنسكما يؤدي ا         

وإذا الحظ املراهق أي احنراف يف مظهر ،مهارته احلديثة ألمهيتها البالغة يف التوافق االجتماعي عضالته و 
القلق وقد يؤدي إىل االنطواء خفق ينتابه الضيق و أ الشخص فإنه يبذل قصارى جهده لتصحيح الوضع و إذا

  .بالنقص  واالنسحاب من النشاط االجتماعي خشية التعرض للسخرية أو التعرض
الذي يلعب افة إىل التوازن الغددي املميز و الصدد بأنه باإلض هذا يصنف يف )69، صفحة 2005(النصري، 

اليت تعمل على اكتمال يف تكامل بني الوظائف الفسيولوجية واحلركية واجلسدية االنفعالية للفرد و دورا كبريا يف ال
يف النبض الطبيعي مع  نسيب نبض القلب يالحظ هبوطبالنسبة إىل و  ،شخصية الفرد املتعددة اجلوانبتكوين 

ويالحظ ارتفاع قليل جدا ،نفسي تهود األقصى دليل على حتسن ملحوظ يف التحمل الدوري الاجملزيادته بعد 
نسني مع وجود فارق  يف ضغط الدم ويرتفع تدرجييا كما يالحظ اخنفاض نسبة استهالك األكسجني عند اجل

  .كبري لصاحل الذكور وهذا يؤكد حتسن التحمل يف هاته احلالة
  :         النمو العقلي 2-2- 3-3
  :)54، صفحة 2003(عشر،    و   )112، صفحة 2003(حممد ا.،  من حسب كال          

كبريا يف   هذه املرحلة تتطور حياة املراهق العقلية على شكل عقلية فنمو هذه األخرية لدى املراهق تلعب دورايف 
البدنية وقد حتول د اخلاطئة عن إمكاناته العقلية و ففكرة الفر ،ها م تقسيمث ،إدراكه هلاتكوين صوريه عن ذاته و 

على النمو العقلي  ااملرحلة يكون االهتمام مركز  يف هذهو ،  بني إدراك ذاته وتكوين عائق يف تطوره العقلي
لقد خلصها عبد السالم مظاهر النمو العقلي ثانوية و بداية التعليم العايل و لألمهية بالنسبة للتوجيه الرتبوي يف ال

  فيما يلي:
  .اإلدراكية والسرعة و امليكانيكية العقلية وخاصة القدرات اللفظية و يزداد منو القدرات  -
  .لة املراهقني األكرب استقالل و ذكاء و األعلى يف مستوى الطموح ااإلنكار خاصة يف ح -
  . يأخذ التعليم طريقة حنو التخصص املناسب للمهنة أو العمل -
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  .تتسع املدارك ومنو املعارف كري اجملرد و التفكري اإلنكاري و ينمو التف -
  .الثقافية الرياضيةالبنية و فردية وتكشف استعدادهم تتضح القدرات العقلية املختلفة وتظهر الفروق ال -
  .يالحظ تفوق اإلناث على الذكور يف القدرات اللغوية -
  : النمو االنفعالي 2-3- 3-3

على أن يف  )107صفحة  ،2005(عويسى،   و )65، صفحة 2004(الرمحان، :يتفق كل من         
لتغريات اليت حتدث له مثل التغريات لتصل مظاهر احلياة االنفعالية إىل أوجها هي املرحلة نظرا هذه املرحلة 

اإلفراط يف احلساسية جتاه متغريات اجملتمع و أسرته  لىالتمرد عاملراهق حنو االعتماد عن الذات و فيميل  ،اجلسمية
للمراهق متجليا يف حتول يالحظ عدم الثبوت االنفعايل و ،تباع سلوك معني تتماشى وقيم اجملتمع اتلزمه باليت 

ت الكبار وتغري شعوره بني احلب والكره والشجاعة واخلوف واالنشراح سلوكه بني سلوك األطفال وتصرفا
التغريات اجلسمية املفاجئة يجة التمركز حول الذات نتليه اخلجل و امليل االنطوائية  و وقد يظهر ع ،االكتئابو 
يف االنتقاالت على  الرتدد نتيجة عدم الثقة بالنفس يف بداية هذه املرحلة كما ميكن إرجاع هذا التأرجحو 

القوانني و  العرفالتعاليم الدينية والتقاليد و لة يف تمثالصراع الذي قد نشأ من رغبته اجلنسية و املواقع اخلارجية امل
  . الوضعية 

ديه موانع داخلية ممثلة يف األنا األعلى وما حيتويه من قيم اجتماعية وتعاليم دينية نشأ عليها املراهق وقد تتولد ل
  الدينية اليت يسري عليها اجملتمع  اول معارضة القيم االجتماعية أويف مرحلة الطفولة فهي تنازعه يف كل مرة حي

  .و بالتايل ينفعل املراهق ويبدي سلوكيات ال يتحكم فيها 
  تغريات النفسية لتغريت قلق انفعايل نتيجة فيها وعموما تتميز املراهقة  اتتقدم هذه املرحلة ويصبح أكثر حتكم

  .)67، صفحة 2003(طه ف.،  كذلك إىل القلق اجلنسي مثله مثل أي دافع آخرتؤدي  واجلسمية اليت 
     النمو المعرفي : 2-4- 3-3

قادرا بالتايل رد قادرا على التفكري التجريدي و إن النمو املعريف يف هذه الفرتة يبلغ ذروته حيث يصبح الف      
نمو املعارف وتزداد القدرة على التحصل وبناء على تتسع املدارك و تو  ،االستقرارستجايب و على االستدالل اال

املعارف سريع وفهمها لكثري من املهارات و تعلمه الكون يليت يصلها الفرد يف هذه املرحلة درجة النضج ا
  . (Michel H. , 2002, p. 128)الرياضية صلة بأوجه النشاطات البدنية و الفسيولوجية اليت هلا 

  ذه الفئة:ــــــــــــات هــــحاج 3- 3-3
  :الحاجة إلى األمن  3-1- 3-3

إىل احلماية عند احلرمان احلاجة إىل األمن اجلسمي والصحة اجلسمية وإىل جتنب اخلطر واألمل و  يتضمنو       
  .من إشباع الدوافع و احلاجة إىل املساعدة يف حل املشاكل
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  :حب القبولالحاجة إلى  3-2- 3-3
إسعاد اآلخرين ويتضمن احلاجة إىل التقبل االجتماعي و إىل تكوين األصدقاء و االنتماء إىل مجاعات و   

  . وهذا من شأنه أن جيعل الفرد يف هذه املرحلة أكثر فاعلية و إنتاجية لصاحل مجاعته
  الحاجة إلى مكانة الذات: 3-3- 3-3

  تكمن يف احلاجة إىل املركز و القيمة االجتماعية و الشعور بالعدالة يف املعاملة و النجاح االجتماعي و         
  .املكانة االجتماعية  مع الزمالء يف املظهر و امللبس و اةو تقبلهم و املساو  اية اآلخرينو احلاجة إىل مح

  الحاجة إلى النمو العقلي واالبتكار:  3-4- 3-3
  التنظيم سلوك وحتصيل احلقائق وتفسريها و الو توسيع قاعدة الفكر ويندرج يف احلاجة إىل التفكري و       

  . و احلاجة إىل النجاح
  تحقيق وتأكيد الذات:الحاجة إلى  3-5- 3-3

  ىل النمو و التغلب على العواقب و احلاجة إىل معرفة الذات و توجيهيها يتضمن احلاجة إ     
  احلاجة إىل اإلشباع اجلنسي: -

  يتضمن احلاجة إىل الرتبية اجلنسية و الهتمام باجلنس األخر و حبه
ذيب الذات: -   احلاجة إىل 

ا حاجة أساسية تتضمن    .وتصرفات اتضبط االنفعاالت و التحكم يف سلوكاليت يرى(خاموئيل مغاريوس) أ
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  خالصة 

ميكن القول بأن األداء املهاري اجليد هو الدعامة األساسية لالعب كرة القدم إذ يعد الوسيلة            

  األساسية ملمارسة خمتلف املهارات املرتبطة بكرة القدم .

وهذا مير عرب الرتكيز وسرعة رد الفعل والقدرة على ،ستوى األداء اجليد معب أن يكون دائما يف والبد على الال

  عب وثقته بنفسه .تكيف مع خمتلف املواقف ،وألن اإلتقان اجليد واجلمال املهاري يعرب عن شخصية الالال

  ساسية بطريقة علمية قصد الوصول إىل أعلى املستويات .  وعليه البد من الرتكيز على تعليم املهارات األ
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د:ـــــيــــــهـــتم  
 

ريات يف خمتلف مراحل عملية تكوين الشخصية وهذا مبا يعرفه من تغن ملفهوم الذات أمهية كبرية يف إ           
فالصورة اليت يتصورها الفرد عن  ،به خيضع لتأثريات وضغوطات بيئته وتأثري احمليطني اعمر اإلنسان باعتباره كائن

ا صدى يف تكوين الشخصية مبعىن أن صورة الذات اإلجيابية هل ،على شخصيته فقال كبرية وتأثري  أمهيةذاته هلا 
راهقة تؤثر على نفسية امل أن كل التغريات اليت حتدث يف مرحلةالنفسية ،ويقال  االضطراباتية من السوية اخلال

عند البنات وكذلك  املراهق واملراهقة على حد سواء بالنسبة للصفات الرجولية عند الذكور والصفات األنثوية
 يشيع وجود العاهات سواء كانت حقيقية أم ومهية مما يهدد الوحدة اجلسدية .
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  : ذاتــــــي للــــــاريخــــالت طورــالت 1- 4
ا مصطلحً نسان الذّ مل يعرف اإل         ا له دالالته ، ا نفسيًّ ات كما يعرفها يف الوقت احلاضر من حيث كو

ال واستخدمت ألفاظا مثل إوعلى اختالف احلضارات ،  حديثة غة يف العامل سواء كانت قدمية أوتوجد ل فال
  ات قدمية جدا .وأسس الذّ فس لذلك فان جذور ة النّ واليت تدل على كفّ  ، أنا ونفسي ويل

املعىن العميق للعبارة  دراكأحيث ،ق.م)  469-470وح ادخله سقراط (مفهوم الرّ  نأ إىل "فرحان"ويشري 
  .املنقوشة على معبد ديلفي " اعرف نفسك بنفسك"

د نفسها وال فس متجّ ول قبل امليالد فتذكر " النّ إىل القرن األصلها ة اليت يرجع أا املخطوطة اهلنديّ مّ أ       
ه نّ يرى مفهوم الذات على أ )1037-980(يالدي امليف القرن العاشر سينا أما ابن  ا دنيئة " أتعتقد 

  . )07، صفحة 1986(جلوب،  يةرّ شة للذات البورة املعرفيّ الصّ 
ا أطلق محين، 1644ء الفلسفة عام ىيف كتابه مبادوح قد اهتم ديكارت باملسألة الثانية بني اجلسم والرّ       

  .  هناك تفاعل ميكانيكي بني العقل واجلسم دليل على أنّ  انا موجود " ، وهذأ نذإر أفكّ  أنامقولته املشهورة " 
وهو ، ة الذاتآة يري الفرد نفسه ومفهوم املر آن اجملتمع مر إأي املشهور " وهو صاحب الرّ  kodg1902ما أ

ا ريقة الّ نفسه بالطّ الفرد يرى  د للفرد تنظيما حيدّ  adler 1923 دلرأات عند ل الذّ ، ومتثّ  اآلخرونيت يراه 
  . )133، صفحة 1987(سعد،  ر خربات الكائن احلي ويعطيها معناهانظيم يفسّ ، وهذا التّ ته ورؤيتهشخصيّ 
الذات من خالل  إىلطور التّ ات و ات من خالل الذّ الذّ  إىلظرة بني النّ فقد ميز  1940ما الند هومل أ      

  . ليه ومسيت األوىل الذات الذاتيةمايراه اآلخرون ع
ا مدركات الفرد 1947ما موريف أ       ي كيانه أ  أوده الكلي ومفاهيمه فيما يتعلق بوجو  يرى الذات على أ

املختارة اليت تدعم الذات وحتميها عن األنشطة ن األنا عبارة عن جهاز من ففي رأيه أ ،أدرك نفسهالفرد كما 
  .نة مثل التربير والتقمص طريق استخدام ميكانيزمات معي

  ذات :ــــوم الــــهــــفــــم 4-2
أن الباحثني خيتلفون يف حتديد  إالات يت مست موضوع الذّ الّ  سفغم من البحوث العديدة يف جمال علم النّ بالرّ 

وعليه  ، عنهعاريف فيما خيص هذا املفهوم وحىت يف اختيار املصطلح املعّرب دت التّ ات وهلذا فقد تعدّ ملفهوم الذّ 
مريكيني ات" ، أما بالنسبة إىل األالذّ  إدراكنا" ""األ أوات" يستعملون مصطلح "صورة الذّ  األوربينيفنجد 

  الذات".يستعملون مصطلح "مفهوم 
وهذا املعىن هو جمموع السمات  ،ووفقا مل تقدم به فهذه املصطلحات ميكن استعماهلا يف نفس املعىن      

(مطر، ة نوعا ما اليت يعتربها الفرد كجزء منه متأثرا باحمليط ومنظم بطريقة متماسك واألحاسيسوالصور 
 . )77، صفحة 2010
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واملشاعر  األفكارفقد عرفوا مفهوم الذات بأنه جمموعة من   Zenden , Games ,Vonder)( أما        
ا الفرد عن نفسه أوواالجتاه وأشار ، أفعالهجناز إو  لتفكرياذاته والشعور بشخصه كفرد قادر على  ات اليت يكو

ليت يستخدمها الفرد بغرض تعريف ذاته ا األنواعمفهوم الذات هو تلك  نأ إىل  Jhonholt(جن هولت) 
 أنفسهموهكذا فانه لتعيني حدود مفهوم الذات جيب األخذ بعني االعتبار الطرق املتعددة اليت يعرف الناس 

يتكون  امنظم "اكلي" جشطليت اتصور  مفهوم الذات ريىف"روجرز"  أما،)27، صفحة 2000(حسن، ا 
لذاته يف عالقتها مع  نها ضمري املتكلم  الفاعل أنا أويعرب عكما ،دراكات الفرد عن ذاته مبفردها امن 

،باإلضافة وكما يعرب عنها ضمري املفعول ،شياء املوجودة يف البيئة ( أي عالقتها باحلياة)واأل اآلخريناألشخاص 
  . (Zeiyler-Hill, 2006, p. 119)  دراكاتصلة هلذه اإلتالقيم (األحكام) املىل إ

ه " تقييم الفرد لنفسه ورأيه يف أنّ بات فقد عرف مفهوم الذّ  )191، صفحة 2003(العيوسي، أما         
  . معنين يصف به الفرد  نفسه يف أي وقت يستطيع أ هو أكمل وصفو ذاته 

ضاعة هلا مرحلة الرّ أوّ  :ة مراحلشخصية الفرد تنمو على عدّ  أنّ  )89، صفحة 2004(سفيان، ويرى         
بالذات اجلسمية  ات لدى الطفل يأيت من خالل تفاعله مع البيئة فضال عن اإلحساسظهور ملفهوم الذّ فأول 

 ثرها يف نفسه وطريقته املميزة إلدراك جسمه وبعدها يندرج منوّ اليت تنمو من اإلحساسات العضوية اليت ترتك أ
  عمر املراهقة  إىلول الطفل صاملدرسة فعند و  إىلوتنقل عالقته من البيت  ، اه االستقالليةطور باجتّ فل بالتّ الطّ 
القيم  واستخدامات الذّ يف وتفكريه  باالستقاللية وإحساسه، الواجباتجناز بإ بعدها يبدأ بالشعور ما و

تغري بال  معريف وانفعايل سريع ومتتابع وهويف حالة تبدل عضوي و وهلذا يعيش املراهقون  ، دةجتاهات احملدّ واالّ 
  .)77، صفحة 2010(مطر غ.، جولة نسان من الرّ ب اإلقر يُ  شكّ 

خصية ملا يعترب حجر األساس يف بناء الشّ  الذات مفهوم أنّ  )73،76، صفحة 2004(حممد،  ويرى       
ذي جيعل األفراد خيتلفون فيما بينهم فسي فهو الّ خص وتوافقه النّ ة الشّ ة يف فهم ديناميكيّ مهية خاصّ له من أ

م للعامل الذي حوهلم .وجيعلهم منفردين    يف نظر
الذات الفردية جتعل الفرد كثري القلق وضعيف  أصحاب أن )179، صفحة 2010(مطر غ.، ويرى       

  .يرتتب عليها حل منوه مااالشخصية وهذا نتيجة لتكوينه النفسي ومر 
أن مفهوم الذات لدى الفرد يتطور بتطور عدد من العوامل فريى  )154، صفحة 2008(كامل،  أما      

تباط الوضع ر اهلامني يف حياة الفرد كما يؤكد ا اآلخرينووجود  ،املرتبطة منها الوعي باجلسم وتشكيل صورة عنه
  . جلسمي للفرد مبفهومه عن ذاته وقدراته بشكل مباشرا

اعليه          تنظيم وحتديد السلوك  يستخلص الطالب الباحث من خالل املفاهيم السابقة ملفهوم الذات أ
وينمو مفهوم الذات كنتاج للتفاعل االجتماعي و أمناط البيئة ،من خالل عامل اخلربة املتغري الذي يعيشه الفرد 
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ومعتقدات  أفكاراة يكون الفرد من مراحل الطفولة املبكر املختلفة  و  اإلنساناالجتماعية خالل مراحل حياة 
  . املختلفة وإمكانياتهدة عن ذاته حمد
  ذات :ــــــــوم الــــــــــمية مفهــأه 2-1- 4
مفهوم الذات من حيث أنه يشكل احد دوافع الفرد الداخلية اليت هلا تأثري معني على  أمهيةتظهر           

  . )73، صفحة 2008(الوهاب،  وتكيفه مع البيئة هإمكانيات
الفرد لذاته تساعد يف عملية التقومي للفرد من  وإدراكلذلك فان معرفة كيفية قياس مفهوم الذات          

كما تفيد يف التخطيط عن طريق وضع برامج تساعده يف زيادة مفهوم ،حيث قدرته على التكيف وثقته بنفسه 
  .)102، صفحة 2009(عمار،  ذاته عن نفسه

يد السلوك ملفهوم الذات دورا ثالثيا قيما يتمثل يف حتد إن(Bertsch, 2009, p. 131) ويرى       
ات غري الداخلي ، فان كان لدى الفرد مشاعر أو ادراك اإلنسانعلى للحفاظ  إىلفهو أوال يعمل بشكل 

واليت تسمى (بالتنافر املعريف ) ويقوم نه ينتج عن ذلك حالة من عدم الراحة النفسية إمتناسقة أو غري متعارضة ف
م توزانه ويؤمن له الشعور بالراحة والطمأنينة والدور الثاين الذي يلعبه مفهو  إليهالفرد عندئذ بأي عمل ليعيد 

ا اخلربات الشخصية فالفرد يعطي لكل خربة  ،الذات يف حتديد السلوك هو أنه يشكل الطريقة اليت تفسر 
ة ختتلف عن تفسري الشخص الثاين بطريق األولمعىن فقد حيدث نفس الشيء لشخصني خمتلفني فيفسره 

يتوقع أن يعمله األفراد يف حيث حيدد ماذا ،الدور الثالث ملفهوم الذات هو أنه يقدم جمموعة من التوقعات و 
  . الرئيسي أو املركزي ملفهوم الذات املواقف املختلفة وهذه جمموعة من التوقعات تعترب املظهر

  ذات الجسمية :ـــــوم الــــــهـــمف 4-2-2
 إىلننظر  فإننا ،أن أكثر جزء مادي ومنظور من النفس هو اجلسم إىل )243، صفحة 1994(الدين،  يشري 

ما وكذلك  من زاوية ما أيدينا ا نوافذ لتلقي املثريات احلسية عيوننا وأذاننا من زاوية أ إىلميكننا أن نعمل 
ون عند لون بشرته يف ضوء ردود الفعل اليت ميكن أن يثريها ذلك الل إىلالسلوك وبعضنا ينظر  إىلترمجتها و 

من حيث  األجسادكما أننا حناول تقسيم هذه ،اليت تنتابنا  باآلالموكذلك  أجسامناونشعر بتعب ، اآلخرين
 إىلمتيل  إليههيئتها أو الشكل العام هلا وملا كان جسم الفرد شيئا مهما بالنسبة له فان طبيعة نظرته التقوميية 

   . سهولةالثبات التدرجيي فانه من الصعب تغري تلك النظرة ب
للهيئة العامة له وعلى الرغم مما تعايش مع الواقع احلقيقي جلسده و ال إىلمييل الفرد يف النهاية  أنكما        
 وأن املرء يف أسلوب تعايشه هذا ال،هليئة العامة من نواقص أو اعتاللتلك ا يكون يف ذلك اجلسد أو أنميكن 
  . وضعها يف أفضل صورة مقبولة وقريبة من الواقع وإمناالتقليل من شأن نفسه  إىلمييل 
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كبرية لصورة الفرد عن نفسه ومفهومه عنها   أمهيةأن صورة اجلسم هلا  ، وآخرونويصف  زهري زغيب          
، 2009(عمار،  يشعر به حنو هذا اجلسم يعترب حمور خاصة يف السنوات األوىل من حياته فان بنية اجلسم وما

  . )12صفحة 
أن مفهوم الذات اجلسمية احد األبعاد املهمة ملفهوم  إىل )79، صفحة 1998(عالوي، ويشري         

ضعيف قد يفيد كثريا يف  أمغري جذاب قوي  أمالشخصية وأن شعور الفرد أن جسمه كبري أم صغري جذاب 
  .منطه التعرف على مفهومه لذاته والتعرف على 

ضيع اليت أخذت حيزا البأس ويرى الطالب الباحث من وجهة نظره أن موضوع الذات اجلسمية من املوا       
 حبوثنا اليوم وهذا ألمهيتها كمؤشر للتعرف على شخصية الفرد من خالل املظهر اخلارجي .به يف 

  راحل تطور الذات :ـــم 2-3- 4
ا الفرد أثناء حماولته التكيف اخلكتسبات و املتطور ومنو الذات يكون من خالل  إن           ربات اليت مير 

يتعرض ملواقف فرح ويف بعض  األحيانوالتعايش مع خمتلف البيئات اليت يعيش فيها مبواقف خمتلفة يف بعض 
يرتتب عنها منو التنظيمات السلوكية املختلفة وهذه و ،قلق والتوتر ملواقف حزن ، مما ينتج عنه ال األحيان

  :)91، صفحة 2010(رياض، اخلربات متر بعدة مراحل 
 اىل سنتني0انبثاق الذات من مرحلة  : األولىالمرحلة 

طر يف هذه على الذات لذلك اجلانب املسي أيضاعند امليالد يكون الطفل  يف حالة ال متايز وهذه احلالة تنطبق 
) بني symbioseت ويف هذه احلالة (ال سباق التباين بني الذات والالذالذات من خال انبثاقاملرحلة هو 

األم والطفل تساهم يف عملية الالمتايز وأول متايز بني الذات والالذات يبدأ على مستوى الصورة اجلسدية وهذا 
 أكثراجلسمية ومن خالل االحتكاك باألم وتكون الصورة اجلسدية ذات قوام وثبات  اإلحساساتمن خمتلف 

  ثالث سنوات تقريبا إىلمابني سنتني 
  مخس سنوات إىلمن سنتني  المرحلة الثانية :

الذات أي بعد ظهور الركائز األولية لتكوين تصور الذات تظهر هناك انبثاق بعد  :تأكيد الذات          
وتعزيز وتدعيم وتأكيد الذات فاستعمال الضمائر دليل ليس فقط على التباين والتمايز بني  مرحلة ترسيخ

  .الذات ويعلم الطفل وعيه بذاته كذلك على املستوى السلوكي من خالل الرفض واالعرتاض
يف تكوين  أكثركما أن للعب تبادل وسلوكات احملاكاة والتقليد تدل على رغبة الطفل يف التمايز          

  .)162، صفحة 2004(سفيان،  بالذات واهلوية أكثر إحساسات
 عشر سنوات ) - 5توسيع الذات من ( : المرحلة الثالثة

تكريس عدد كبري ومتنوع من التجارب اجلسمية  واملعرفية والعاطفية واالجتماعية قد تساهم يف اهليكلة  إن
  التدرجيية لتطور الذات وتتمثل هذه اهليكلة يف جمموعة االدراكات ( اجلسم والتقمصات ، األدوار  )
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ا  ،واليت يعتربها الطفل جزء ال يتجزأ منه         وهذا من خالل التجارب اليومية اليت يعيشها واألدوار اليت يقوم 
  . األوليةوكذلك استجابات احمليط اليت تعمل على توطيد وتدعيم االدراكات 

دراكات تبني له هذه االتحميطه  تباعباوبالتايل ،املدرسة  إىلوبانتقال الطفل يف هذه املرحلة من اجلو األسري 
 إدماج أمهية ،توسيع الذات أمهيةوبالتايل تتضح له  ،مل تعد كافية األسرياليت حصل عليها يف اجلو  األولية

فهذه املرحلة املكثفة يتم فيها التكريس والتسلسل التدرجيي جملموعة  إذن، جتارب جديدة توسع تصوره لذاته
          ثر كبري على تقبل الذات وتقديرهاأه وهذا مال،متنوعة من الصور الذاتية اليت تعمل على توسيع معىن اهلوية 

حركية حبيث يكون يف اكتمال النمو  نفسوالمن الناحية  ةويرى الطالب الباحث أن هذه املرحلة جد مهم
  . على مفهومه لذاته اجلسمية  إجيابا يها من برامج حركية قد تنعكس ويكتسب اجلسد ف احلركي

 مثانية عشر سنة )-10تطور الذات يف مرحلة املراهقة متيز الذات ( : المرحلة الرابعة
صياغة ومتيز الذات فعملية تكريس التجارب املتعددة  إعادةة الباحثني مبرحلة يتدعى مرحلة املراهقة حسب غالب

 أكثروالبحث عن التميز يكون  ،الصياغة للذات بأكثر مشولية إعادةحتتم املتزايدة وظهور مسؤوليات الرشد و 
 صياغة مفهوم الذات  إعادةاستقاللية ومن بني هذه العوامل املتداخلة يف  األكثرتفردا للوصول لتطور الذات 

 إذالنضج اجلنسي فاملتغريات اليت يعرفها جسم املراهق جتعل انشغاله ينصب مرة أخرى على صورته اجلسمية  
 األخرحيقق تكيفا مقبوال بالنسبة جلنسه واجلنس  وتقبل هذه التغريات اجلسمية حىت إدماجيتحتم على املراهق 

االستنباطي جيعله يعيد النظر يف  اإلجرائيمرحلة التفكري  إىلكما أن انتقال املراهق من فرتة التكيف امللموس 
النظر يف املواضيع القدمية  إعادةكما أن ، ذاته وصياغتها وفق معطيات جديدة تتعدى مستوى الواقع امللموس

  . وتقديره هلا التايل تتغري صورته لذاتهالقدمية يف اجلماعة أو األفراد وب والعالقات
ويأخذ التفكري يف الذات يف مرحلة املراهقة خاصة حسب بعض املفكرين شكل املواجهة  بني الصورة        

تظهر هذه املواجهة خاصة و  االجتماعيةالذاتية للذات والذات املدركة والصورة االجتماعية للذات أو الذات 
 ،تكون متناقضة مافاملراهق ليس له أدوار اجتماعية حمددة ووضعياته غالبا  االجتماعيةعلى مستوى األدوار 

وأحيانا أخرى ،يتصرف كمسؤول أو كراشد يعرف قدر املسؤولية  أنأحيانا مينح دور الراشد ويطلب منه  فهو
واستقالليته ومينح دور طفل غري قادر على اخذ القرارات وتدعيم املعطيات االجتماعية الثقافية  أدوارهتقلص 

جتماعية تزيد من حدة هة بني الذات املدركة والذات الالووضعية هذه املواج ،اجلديدة اليت نعيشها حاليا
  . التفردية بصفة عامة يف هذه املرحلة العمرية

 ستني سنة ) إىلراشد من عشرين النضج (ال المرحلة الخامسة :
جعلنا نؤمن بأن الوصول إىل مرحلة الرشد يعين  إىلمعظم الباحثني يف نظريات النمو والشخصية متيل        

إعادة  يفرض علينا  ،أن حيدث شيء خاص خالل هذه املرحلة لكن تغيري بعض املعطيات يف الوقت احلايل
حيث جندها اهتمت بالنمو يف كل مرحلة من احلياة فتصور الذات يف هذه املرحلة  ،التمعن يف نظريات النمو
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التكثيف : يةتبالنسبة للمتغريات واحلوادث اآليكون موضوع إلعادة التشكيل  أنليس فقط بتصور ولكن ميكن 
األمومة أو األبوة ، العزوبية ،  أو الفشل يف عمله ، التكيف مع الزواج أو، املهنة املختارة ، الكفاءة ، النجاح 

غريات حسب ت معىن هوية الذات ، حتصل له ،درجة النجاح ، الصورة اجلسدية حسب التغريات يف الصحة
  درجة تقدير الذات .

يف العمر املتوسط وهذا متعلق بالتغريات املذكورة وسابقا  االكتئابعن  1969) يف سنة Bishotويتحدث (
سنة يشكل نوعا من الدائرة املستديرة فيما  خيص جمموع  50- 40على مستوى تصور الذات ، السنوات بني 

حد خارج الذات أي حول اجملتمع  أقصى إىلث أنه يوجد يف عمر الراشد متركز التحوالت داخل الشخصية حبي
 ، )Zigler 1978(حول السياق الداخلي وهذا ما أكده  أكثرسنة ، متركز  60-50ويكون هذا بني 

، 1986(فرحات، تبني أن تقدير الذات يزيد يف سن األربعني ليبدأ يف التقلص بعد ذلك  أخرىويعطي نتائج 
  .)07صفحة 

  : )84، 81، صفحة 2011(الفقهاء،  مبايلي إن الشكل العام لنمو الذات يف هذا العمر ميتاز 
ذا الفكر )1  الشعور بالصالحية يزيد نقصا يف الكسل واحلرية 
 العالقة بني األشخاص إجيابية واإلحساس باإلحراج أمام اآلخرين ينقص )2
 تزيد الثقة بالنفس وينقص احلياء )3
 تزيد مراقبة الذات )4
 . منو الشعور بالذات وحدوده )5

  المصادر التي يبنى عليها مفهوم الذات : 2-4- 4
إذا كان مفهوم الذات هو  جمموع معتقدات الفرد عن مساته الشخصية فإن تشكيل هذا املفهوم         

 ولذلك فإن الناس،يتطلب وقتا من عمر الفرد يقوم خالل معرفته عن ذاته وتفسري املعلومات اليت جيمعها 
م بنفس الطريقة  ا انطباعهم أو مفهيكونون مفهومهم عن ذا ومهم عن اآلخرين مستخدمني اليت يكونون 

م يستخدمون أفكارهم النفس النمط من املعلومات وطرق  تفسري وفق خصائص من سلوكهم ، كما أ
عرض واف عن هذه ومشاعرهم وتفاعالت اآلخرين ليتعرفوا على اخلصائص اليت متيزهم عن غريهم وفيما يلي 

  :(stopa, 2000, p. 273) املصادر
  االستدالل من خالل السلوك : 2-4-1- 4
هو أنه ميكننا معرفة أشياء عن أنفسنا عن طريق مالحظة سلوكنا على األقل عندما تكون مصادر املعرفة        

عندما نتدبر خطواتنا إىل  أووندرك ذاتنا عندما جند أنفسنا مثال نصرخ فنعرف أننا غاضبون  ،األخرى غري كافية
ن أو عندما نشارك يف عمل خريي ونقرر أننا كرماء أو نشارك يف و ألداء الصالة ونستنتج أننا متديناملسجد 
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ملواد اخلام لعمليات إدراك حىت السلوكيات التخيلية ميكن أن متدنا با،نبساطينون اأو رحلة وندرك أننا حفل 
  . )81، صفحة 2012(يوسف،  الذات

جاء به الباحث أن السلوك السوي ينتج عنه املعاملة احلسنة مع  ويرى الطالب الباحث إضافة إىل ما        
ا بالنسبة إليه ،األشخاص للفرد ن مما يكسب احرتاماآلخري    . هذا يزيد الفرد يف قبوله لذاته حتسن صور

  وعليه نستنتج أن السلوك السوي يساوي املعاملة احلسنة وبالتايل بناء ذات قوية . 
  االستدالل من خالل األفكار والمشاعر : 2-4-2- 4

ال أحد يعرفك جيد مثلما تعرف أنت نفسك وقد يرجع ذلك إىل أن أهم مؤشر أو ملمح ملعرفة الذات       
هو ردود الفعل اخلاصة جتاه العامل من حولنا أي أفكارنا ومشاعرنا وحىت نظرية إدراك الذات نفسها ترى أن 

م اخلاصة إال يف حالة ضعف املعطيات  أو املؤشرات الداخلية مثل الناس ال يستنتجون معلومات من سلوكيا
من املعلومات اليت قد حنصل عليها من  أكثراألفكار واملشاعر وميكن أن متدنا تلك املعطيات مبعلومات 

را بالضغوط اخلارجية مقارنة واملشاعر أقل تأث األفكارمالحظة السلوك الظاهر ويرجع ذلك بالتحديد إىل أن 
  بالسلوك الظاهر .

  اآلخرين : أثر ردود أفعال 2-4-3- 4
تساهم  ردود أفعال اآلخرين أيضا يف منو مفهوم الذات كما أن ردود أفعال اآلخرين جتاهنا تعد مصدرا       

  .تلك الردود مبثابة مرآة تعكس صورتنا فنتمكن حنن أيضا من رؤيتهاهاما من مصادر معرفة الذات وتعد 
  : االجتماعيةالمقارنة  2-4-4- 4

دورا يف توجيه سلوكنا من الصغر وتظل تقرتن بسلوكنا وأفكارنا عن ذاتنا حىت  االجتماعيةتلعب املقارنة        
واليت تتضمن أن األفكار واألحاسيس ،  االجتماعيةالرشد وهي الفكرة األساسية ملا يعرف بنظرية املقارنة 

 االجتماعيةوتعطينا املقارنات  ،آلخريناحوال من عقد مقارنات بيننا وبني املرتبطة بالذات تنشأ يف أغلب األ
املألوفني  اآلخرينواليت متيزنا عن  االجتماعية من خالل الكشف عن اجلدية أو أنفسناالفرصة لبناء مفهوم عن 
ني لنا وغالبا ما  عظم األشخاص اآلخرين من مظاهر الذاتتصبح تلك السمات اليت متيزنا عن م أو املشا

  . )262، صفحة 2010(أمحد، 
  ات الذات :ــمكون 2-5- 4

أسلوب فهم الذات بشكل أفقي ذي بعدين  )204، صفحة Bertsch ،2009( نظم جيمس        
وقد قسمت الذات يف الوجه األمامي إىل أربعة عناصر هي :  ،ممثال بالوجه األمامي واجلانيب مبكعب ما

ا الشكل  ،جتماعي والنفسياال اجلسدي والعلمي و وهذه هي املركبات اليت حتدد الذات وتعرف الذات بأ
أما الوجه اجلانيب فقد مت حتليله إىل ثالث مراحل من اإلدراك الذايت ، مرحلة  ،الفريد للطروحات الشخصية

  . )62، صفحة 2003(الرمياوي،  ، مرحلة التميز ، مرحلة القوة الفاعلة االستمرارية
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) شكل مستويات متدرجة من أعلى إىل أسفل وذلك يف Vernounفرنون وتتخذ الذات لدى (           
اليت يستطيع الفرد التعبري عنها  حيث تتكون الذات املدركة،تتضمنه من حمتويات شعورية وال شعورية  ضوء ما

ا الفرد من خالل مث الذات البعيدة وهذه  ،لفظيا وخاصة األصدقاء املقربني جراءات التوجيه اميكن أن يشعر 
اية سلم الرتتيب وهذه ال ،واإلرشاد النفسي إال بالتحليل ميكن أن تظهر  مث تأيت الذات العميقة املكبوتة يف 

  . )08، صفحة 2006(حسن ف.،  النفسي
وأشار كل من جرون ( جرون دوسك ) إىل أن مفهوم الذات تتألف من العديد من املكونات كل منها 

ت ،الثقة وأهم هذه املكونات وإدراك الذات وتقدير الذات ، حب الذا، أساسي لتحقيق الذات املثالية 
وقد قامت دراسات عديدة بتقسيم مفهوم الذات  ،)110، صفحة 2008(عبد،  بالنفس ، احرتام الذات 

  : )185، صفحة 1994(اجلسماين،  هي أقساملدى الفرد إىل ٍأربعة 
  : مفهوم الذات األساسي ( الواقعية )2-5-1- 4

الذات املدركة حيث يشري إىل إدراك املرء نفسه على حقيقته وليس كما يرغبها  اسمومنه من يطلق عليها 
حيث يتضمن هذا اإلدراك جسمه ، ومظهره ، وقدراته ، ومركزه ، ودوره يف احلياة وكذلك قيمه ومعتقداته 

  وطموحاته .
  مفهوم الذات المؤقت : 2-5-2- 4

وقد يكون مرغوبا أو غري ذلك معتمدا على  عنه تخلىيالفرد فرتة وجيزة مث ثابت حيمله وهو غري          
ويتأثر هذا النوع من مفهوم الذات مبزاج الشخص وحالته العاطفية وخرباته ،املوقف الذي جيد املرء نفسه فيه 

   .الذاتية
  : االجتماعيةوم الذات مفه 2-5-3- 4

يشري إىل تصور الفرد لتقومي اآلخرين له معتمدا يف ذلك على أقواهلم وأفعاهلم حنوه فمفهوم الذات         
فالفرد يف البداية يقوم قدراته وحاجاته وقيمه وطموحاته يف ،يتطور نتيجة تفاعل الفرد يف اجملتمع  االجتماعي

ها على فهم وتفسري أقوال وأفعال ضوء تقديرات اآلخرين له إىل أن يصل مرحلة من النمو يكون قادرا عند
  . )34، صفحة 2002(زكي،  حنوه يبدأ بعدها بتطوير فمفهوم ذاته األساسي اآلخرين

  مفهوم الذات المثالي : 2-5-4- 4
  النفسي اجلسمي أويتعلق منها باجلانب  ما كن املرء أن يكون عليها سواءمموهو عبارة عن احلالة اليت         

معتمدا على مدى سيطرة مفهوم الذات كان غري ذلك   كان ميكن التحقيق ومنه ما  ومنه ما،أو كليهما معا  
  .األساسي أو املدرك لدى الفرد

جيابيا يل للذات البد من أن يكون الفرد إجل الوصول إىل املفهوم املثاأ ويرى الطالب الباحث انه من        
  ابية جتعل الفرد دائما يف املوقف املثايل للذات. جيكان ألن هذه اإل  يف أي موقف مهما
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  جوانب الذات : 2-6- 4
للذات ثالثة جوانب أساسية وهي اإلحساس بالذات وإدراك )132، صفحة 2010(الظاهر، حسب       

  .الذات وتقدمي الذات
  اإلحساس بالذات : 2-6-1- 4

ويتكون هذا اإلحساس بواسطة من  أنفسنايشري اإلحساس بالذات إىل مانشعر به عندما نفكر يف         
اإلحساس من الشعور بوجودنا كأشخاص ويبدو أن هذا اإلحساس بالذات قد ينمو عند معظم الناس قبل 

ألطفال قادرون على الثانية من العمر وتذهب معظم األحباث اليت تناولت األطفال الرضع إىل أن هؤالء ا
العامني ، ويفرتض من ذلك أنه البد من وجود  ة إىلالتعرف على أنفسهم يف املرآة بني الشهر الثامن عشر 

  . إحساس بالذات لكي يتعرف الشخص على نفسه يف املرآة ويبدو أن هذا هو الوعي بالذات
ألن الذات هي نفسها  االستمرارية يتميز اإلحساس بالذاتإىل أن )133، صفحة 1987(جالل، يشري و 

  . بالنسبة للفرد الواحداليوم وغدا 
  الذات : إدراك 2 2-6- 4

للذات فقد يعتقد شخص ما أنه  حياته تقييم أثناءواجلانب الثاين للذات هو انه نشأ لدى كل فرد         
التقوم  ،بية حنو الذات بالتأثريخجول ويشار إىل هذا اجلانب بأنه تقييمي ألنه يقرتن باملشاعر اإلجيابية والسل

وتفرتض نظرية إدراك الذات أننا نستدل على ذاتنا من ،صدار أحكام سريعة عن أنفسنا طوعا أو كرها إب
كما أن الناس ،سلوكنا عندما تكون املالمح الداخلية صعبة أو غامضة وعندما ال توجد ضغوط موقفية قاهرة 

م  أنفسهم إىلمييلون إىل النظر  يكتسبون صفات تتوافق مع سلوكهم املاضي واحلاضر عند عدم وجود على أ
 . )25، صفحة 2009(اجلليل، ة و ضغوط خارجية تاعب داخلية قويم
 تقييم الذات : 2-6-3- 4

أما اجلانب الثالث فهو كيفية تقدمي أنفسنا لآلخرين فقد حياول فرد ما مثال تقدمي نفسه أثناء مقابلة        
ا واملدهش يف هذه اجلوانب الثالث للذات من وجهة ،  للحصول على وظيفة على أنه شخصية واثقة من ذا

ا ميكن أن تناقض بعضها البعض فمثال قد ينجح الفرد يف تقدمي نفسه بصورة  االجتماعية،  النظر النفسية أ
 جيدة على أنه شخص شديد الثقة بنفسه ولكنه قد يشعر يف الوقت ذاته أنه يفتقر إىل الثقة بالنفس

(Delignieres, 2008, p. 52) .  
ا أن جتعل الفرد يؤدي أداء فعا         ال على مسرح احلياة وقد نبدأ لذلك توجد اسرتاتيجيات متنوعة من شأ

إىل الفرد على أنه شخص ضعيف ، مث نتدرج إىل  اسرتاتيجيات الدقيقة مثل التوسل لآلخرين لكي ينظرو باال
دد اآلخرين ح حبيث يعترب سرتاتيجية حمفوفة باملخاطر ىت تبدو هلم شخصا خطرا ، ولكن االالتخويف أي أن 
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اطر بأن ينظر إليه سرتاتيجيات خطرا فالشخص الذي يسرف يف التودد لآلخرين خيالتودد والتخويف أكثر اال
  . اآلخرين وال يؤمتن على إعطاء رأيه يف أي موضوع إرضاءحيرص على  شخص وأينه متملق أعلى 

عن جانب تقدمي  انخيتلف اإلحساس بالذات وإدراك الذات جانبعليه يرى الطالب الباحث أن و         
حيث ،حيث ال ميكن مالحظة هذين اجلانبني مالحظة مباشرة من اخلارج ،الذات يف مدى العلنية والوضوح 

  . الثالث ظاهر وميكن مالحظته مباشرةاجلانب 
  أبعاد الذات : 2-7- 4

تعريفات خمتلفة ملفهوم الذات إال  واعرض العديد من الباحثني أن)35، صفحة 1989(مشعون، حسب        
ا مل تكن متناسقة إىل حد بعيد ا ب األبعاد اليت حددها واليت رأى فكل منهم عرف مفهوم الذات حس،أ أ

  . تسهم يف وضع تصور شامل ملفهوم الذات غري األبعاد األكثر شيوعا ملفهوم الذات
(مشعون،  وهي الطريقة اليت يصف فيها الفرد ذاته الواقعية وماذا يكون كما يرى نفسه الذات الواقعية : - 1

  . )36، صفحة 1989
  . : وهي إدراك الفرد لسلوكه اخلاص أو الطريقة اليت يسلكها الذات اإلدراكية - 2
  .وهي اليت يصف فيها الفرد شعوره عن ذاته ويعكس هذا البعد مستوى الرضا الذايت تقبل الذات : - 3
  .وهي وجهة نظر الفرد عن جسمه وحالته الصحية مظهره اخلارجي ومهاراته وجنسه الذات البدنية : - 4
وهي وصف الذات من جهة نظر اإلطار املرجعي واألخالقي والعالقة مع اهللا  الذات األخالقية : - 5

  .أو غري راض رديء أو جيد وراض أنه سبحانه و تعاىل  وإحساس الفرد
وهي إحساس الشخص بقيمة الشخصية ( قيمة الذات ) وصالحيته كفرد وتقييمه  الذات الشخصية : - 6

  . )63، صفحة 2012(يوسف،  باآلخرينلشخصيته بعيدا عن جسمه أو عالقته 
  . إحساس الفرد بصالحيته وقيمته وقدرته كعضو يف أسرتهوهي  الذات األسرية : - 7
تعكس الشعور بالصالحية وقيمة : وهي عالقة الفرد باآلخرين بطريقة اكثر عمومية  االجتماعيةالذات  - 8

  . )152، صفحة 1998(حسن ع.،  الفرد يف تفاعله مع اآلخرين
   .)74، صفحة 1998(حسن ع.،  : وهي قدرة الفرد على إدراك مواطن الضعف يف نفسه نقد الذات- 9
  الذات والرياضة : 2-8- 4

من  فما، االعتباروالشخصية اليت تسود كل البشر هو دافع  االجتماعيةإن من أهم الدوافع البشرية          
بني األفراد كما ال يهنأ الفرد وال يهدأ حىت يكون حمرتما يف أعني الناس  اعتباريهمه أن يكون له  إنسان أال و

  .)125، صفحة 1989(مشعون، خاصة لكل نشاط ومنها الرياضة  أمهيةودراسة اجلانب النفسي تعد ذات 
إذ يعرب عنه من خالل قوة اإلرادة وحتمل املسؤولية والسيطرة والثقة بالنفس ، فالكشف عن السمات املميزة 

والتفوق ويشري ا يفيد يف تطور مستوى األداء مما يؤثر يف اإلجناز مهنوالتعرف على السليب واإلجيايب مللرياضي 
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باجلوانب النفسية ويعد  االهتماميا على زيادة أن مستقبل تطور األداء يعتمد حال إىل علماء النفس الرياضي
مفهوم الذات اجتاها يعكس فكرة الفرد عن نفسه وخربته الشخصية أي كعملية يدرك الفرد خالهلا حقائق 

) أن تقدير 1984عن كامبل ( )1998(حسن ع.، ويرى  ،عايل شخصية ويستجيب هلا على حنو انف
ا من وجهة نظره  ،الذات السيما يف اجملال الرياضي هو وعي الفرد باملزايا واحملاسن اليت ميتلكها أو يتميز 

واضحا جلوانب نشاط الالعب وهي نظرة واقعية ملسرية  إدراكاوبذلك تقدير الذات يف اجملال الرياضي يعد 
توفرت بشكل موضوعي لذلك  املهاري وهذه الناحية لو البدين وداء عمله بغية تصحيح االحنرافات يف األ

الالعب وتقوميه ألدائه مبختلف قدراته تعد تقوميا ذاتيا متجردا فإنه سوف يساعد على الوصول إىل الرضا 
  . )182، صفحة 1994(فاضل،  احلركي وحتقيق إجنازات أفضل

تقييم الفرد لذاته يعد ذا قيمة كبرية يف الصراع من أجل اإلجناز والتفوق ومن تنبه الفرد حلقيقة واقعه إن       
تسوية أفضل نتيجة واقعه وافع ديف وضع يستطيع منه تسوية هذه ال الذايت ومل يستمر يف خداع نفسه كان

يزداد كلما أصبح  ،ضي حنو قدراتهالريا ةالذات يرتبط بنظر  واحرتام،صرحية صادقة جريئة  هاواجهويلذايت ا
مستوى  ارتفاعوزادت احتماالت شعوره بالتوقف عن مواجهة النقد الذي يؤدي إىل  استقالليةالرياضي أكثر 

 . )34،32، صفحة 1999(هالل،  أداءهمث حتسني القلق ومن 
  : في الرياضة الذات تقديرأنواع  2-9- 4
ا عبارة عن قدرة  الذات البدنية : 2-9-1- 4 من خالل استقراء دراسات حول الذات البدنية وجد بأ

الرياضي وتوقعه عن قدراته الكامنة من خالل فهمه اإلجيايب لذاته وتقديره لنقاط ضعفه وقوته مبا خيدم تعزيز 
ا ،وتطوير شخصيته وثقته بنفسه  الضعف يف كفاءته البدنية واطن القوة و ملالالعب  إدراكوبالتايل ميكن القول أ

لرياضي لالدورية اليت ميكن  باالختباراتعلمية رياضية واملعزز  على أسس ذلك نتيجة التدريب املربمج املبينو 
ومطاولة ،ومرونة  ،وقوة،من الوقوف على حقيقة مستواه ملا لديه من تصورات عن قدرته البدنية من سرعة 

ا تعد احد احملاور الرئيسية لتعلم املهارات الرياضية يف كافة األلعاب . والعمل على   تنميتها كو
فهو ينبع  ،حتقيق الذات البدنية مطلب نفسي مهم جدا لكل فرد خاصة للمراهق إىلكما أن احلاجة         

اليت مير  واالنفعالية من داخل نفسه ، من أحاسيسه وهواجسه ، ومشاعره اململوءة بالتحوالت العضوية واملعرفية
املناسب وحتمل  االجتماعيقام بالدور  إذاوهو ال حيس بالتنفيس عنها إال  وانفعاالتها جسده وعقله 

املسؤولية حسب مؤهالته وقدراته وطاقاته حيث يربز دور النشاط البدين الرتبوي الذي يساعد التالميذ 
م وشعورهم بشيء من  م ، االستقالليةاملراهقني على حتقيق ذا م وتصقل قدرا  االجتماعيةوتربز شخصيا

وبذلك تقدير الذات البدنية سهل يف تقييم الفرد لنفسه من خالل الشعور البدين مبستوى كفاءته سلبيا أو 
  . )215، صفحة Bertsch ،2009( إجيابيا
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 امليدان مما وعليه يرى الطالب الباحث أن اكتساب الذات البدنية للرياضي تكون بالعمل املتواصل يف        
  .   ةإرادة وذلك من خالل قوة التحدي وقوة التحمل البدين ملختلف اجملهودات البدني جيعل الفرد ذا

ت حركية خاصة باللعبة هي عبارة عن تقدير الالعب ملا يتمتع به من مهاراالذات المهارية :  2-9-2- 4
طالع على بعض خالل اال ومن،ومدى كفاءته واستعداده بالنسبة للمهارات احلركية األساسية يف اللعبة 

اأدبيات عل ا يتمتع به من مبعبارة عن وعي الرياضي وإدراكه  م النفس الرياضي ميكن تعريف الذات املهارية بأ
، صفحة 2004(السيد،  الفعلي وصوال إىل حتقيق أفضل اإلجنازاتمهارات حركية ومدى تطابقها مع مستواه 

187(.  
 اجتاهات أنالعلماء كمحمد حسن عالوي نقال عن فيشر إىل  أشارلقد الذات الجسمية :  2-9-3- 4

 أو صغري وان شعور الفرد بأن جسمه كبري ،الفرد حنو جسمه متثل مؤشرا هاما جلوانب خمتلفة من الشخصية
والتعرف على منط سلوكه جتاه ضعيف قد يفيد كثريا يف التعرف على مفهومه لذاته  قوي أو بدين أو حنيف

لفرد حنو جسمه يرتبط بثقته ويؤكد حممد حسن عالوي وحممد نصر الدين رضوان بأن شعور ا،اآلخرين 
وتصورات  اجتاهاتومن ناحية أخرى فإن األفراد الذين لديهم  ،احمليطة بهوطريقة تعامله مع البيئة ، بنفسه

م  وأن األفراد الذين لديهم صورة إجيابية حنو ،إجيابية حنو أجسامهم يتمتعون بدرجة مرتفعة لتقدير ذوا
وذلك  ،وألفة مع اآلخرين وأكثر ذكاء وأكثر قدرة على حتمل املسؤولية اجتماعيةأجسامهم يرون أنفسهم أكثر 

  .)76، صفحة 2004(حممد،  بعكس األفراد الذين لديهم تصورات سلبية عن أجسامهم
  قيمة الذات وعالقتها باإلنجاز الرياضي : 2-10- 4
ويعترب الفرد الذي حيقق إجنازات  ،إن اإلجناز يف اجملال الرياضي هو احملك الوحيد لتقدير الذات باجملتمع        

ويف اجملال الرياضي يقاس اإلجناز مبا  ،رياضية ويقدم أداء جيدا أنه أكثر قيمة من غريه الذين يكون إجنازهم أقل
فية مثال فنجد يف األنشطة الالص األطفالانتقلت هذه العدوى إىل أواسط  حىت،يكتسبه الفرد من قيم مادية 

ه آثار سلبية ايب إال لكسب القيمة املادية ولكن معيار املكسب يف تقييم الذات ليلعب بشكل إجيالالعب ال
خاصة على تدعيم الثقة بالنفس لدى املمارس للنشاط الرياضي ذلك أن الثقة بالنفس تكتسب من خالل 

 رفع ىلإشكل موضوعي من طرف اآلخرين يؤدي كما أن تقييم الذات ب، وجهة نظر اآلخرين حنو الشخص
حداث إجنازات رياضية سواء داخل املدرسة أو على مستوى النوادي الرياضية إاملعنويات ودفع الفرد إىل 

فالفرد  ،فقط من نظرة اآلخرين إليه اكون نابعيطرف الشخص ال وبالتايل فإن تقدير الذات اجلسمية من 
  إذابالتايل ته دون تقييم اآلخرين إليه و لذا عندما يقوم بنشاط رياضي معني ال يستطيع إعطاء القيمة احلقيقية

اخلسارة والربح واردان أما  احتمالكانت قيمة الذات تقاس مبستوى اإلجناز فإن هذا املعيار غري ثابت أي 
  .)1989(مشعون،  خرين يف تقدير الذات ثابت وموضوعيمعيار اآل
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  إدراك الذات الجسمية :العوامل التي تؤثر على  2-11- 4
 : يفشل يف حتقيق املطلوب لكن ثقته بنفسه  شعور الالعب أن أداءه سوفا يقصد الثقة بالنفس

ي مثل كفاءته النواحيغلب على هذه الصفة أن الفرد قد تكون ثقته بنفسه عالية يف بعض  عالية ، لكن ما
حيانا نوعا من عدم الثقة بالنفس يف املواقف اليت ة لكن املظهر اخلارجي جلسمه يبعث فيه أالرياضية أو اللياق

املهارية  ومن األمهية مبكان تطوير كل من الثقة بالنفس والكفاية البدنية و، تتطلب املظهر اخلارجي للجسم
  .لديه الثقة الزائفة وبالتايل يؤثر على حتقيق املستوى املطلوب من الذات البدنية أو املهارية أنيعين 

قدراته البدنية وكفايته  يالءممواصلة االجنازات يف التخصص الرياضي الذي لكي يسهل على الرياضي         
 هئيكون أكثر فعالية يف تصحيح أخطا الرياضية فعندما ميتلك الرياضي الثقة يف النفس يشعر بقيمة الذات فإنه

القلق وضعف الرتكيز وعدم ومنه يؤدي إىل حدوث ،إن ضعف الثقة بالنفس يؤدي إىل ضعف كفاءة األداء 
 الذين تنقصهم الثقة يف النفس يكون تركيزهم أكثر حنو نقاط الضعف  نيكما أن الرياضي  ،التأكد من اهلدف

) على  1977-1981ينظر إليها محدي علي الفرماوي عن باندورا ( ،كالنظر إىل أجسامهم نظرة سلبية 
ف تتسم بالغموض أو ذات مالمح ضاغطة وتنعكس هذه توقعات اإلنسان عن أدائه السلوكي يف مواق اعتبارها

إىل مواجهة  إضافةالتوقعات على اختيار اإلنسان لألنشطة املنظمة يف األداء واجملهود املطلوب واملثابرة 
لديه واضحة على وعندما جيد الفرد أن فاعلية الذات ، )69، صفحة 2010(الظاهر،  الصعوبات يف املهمة
له إجراءات السلوك أو األداء املتوقع ويرى إمكانياته النفسية والعقلية واجلسمية صاحلة  هالنحو الذي تكشف

وبالتايل يكون ،املثابرة والوصول إىل غاية السلوك  ه دافعية تلعب الدور اإلجيايب يفتتولد لديهلذا األداء فإنه 
  . )38، صفحة stopa ،2000( ايبإدراك الفرد لذاته وتقديرها بشكل إجي

ويقوم به فإنه يصل بذلك إىل نوع من  اإجيابي الفرد عندما يتوقع سلوكبأن ا ىالطالب الباحث فري  اأم      
تقدير الذات وعلى العكس من ذلك إذا كانت توقعاته تتناىف مع سلوكاته احلقيقية اليت تصدر عنه فإن هذا من 

  شأنه أن يؤدي إىل نظرة سلبية حنو الذات .
 : الشعور بقيمة الذات  

اضي ويف الواقع أن الدوافع حنو ممارسة النشاط الرييعترب الشعور بقيمة الذات من احلاجات اليت حترك           
أن قيمته تتوقف إىل حد كبري على قدرته على حتقيق املكاسب والفوز  يكتشف سرعان ما ئالرياضي الناش

  ويظهر هذا من خالل األنشطة الرياضية اجلماعية .
عين النجاح أو يإما املكسب الذي  بالنسبة للفرد فاملمارسة الرياضية يف الوسط الرياضي أو خارجه تعين       

ديدا كامنا  وبالتايل فممارسة األنشطة الرياضية والبدنية بالنسبة،الفشل  تعين اخلسارة اليت للتلميذ قد متثل 
اجلسمية ندما حيقق املكسب فإنه حقق النجاح والكفاية الرياضية ومن مث فهو شخص له قيمته ومدرك لذاته عف

  .اح يف األنشطة وأمام الزمالء اليت تظهر من خالل النج
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 : األصدقاء واألقران  
حيث مييل املراهق يف هذه املرحلة إىل نقد الذات ونقد اآلخرين وتكوين رأي خاص عن كل املوضوعات       

املدرسة أو األسرة لذلك يلعب األقران دورا  أفكاره جاذبية أكثر من ئزمال أفكاراليت يتعامل معها وقد جيد يف 
املراهقة ، فاألصدقاء يزودون بعضهم البعض باألمان العاطفي كما يواجهون  أثناءمكمال يف بناء مفهوم الذات 

 كل منهم  يقوم قدوةاملراهق يرى يف مجاعة األقران نفس املشاكل وميلكون نفس النظرة إىل العامل لدرجة أن 
فالعالقة  ةالصحياحلمية ة مثل اضطرابات األكل والرجيم غري صحيحسلوكيات  آلخر علىابتشجيع 

ا قد تصنع  األصدقاء تؤثر تأثري با   .)2000(حسن ع.، حتطم تقدير الذات لدى املراهق  أومباشرا ذلك أ
 : الوراثة  

وذلك من خالل الفروق الفردية املوروثة من اآلباء ثر طفيف يف عملية تكوين الذات اجلسمية أللوراثة        
ا تتعلق باجلينات اليت حتمل اخلصائص املسؤولة عن شكل وطول خمتلف الشكل  األطراف اليت تعطى  أل

أما البنية مبفهومها الواسع فتؤثر يف تكوين الذات اجلسمية وذلك من خالل إعطاء فرصة  ،النهائي للجسم
 ،البدنية من خالل التفاعل مع العناصر املكونة للبيئة هيف النشاطات اليت تتوافق وقدراتاملشاركة الفعالة للفرد 

ا عن  ،األقرانوأهم هذه العناصر صناعة  وبالتايل يتمكن الفرد من إدراك ذاته من خالل الصورة اليت يكو
ا ويأيت بعدها تقديره لذاته وتقدير اآلخرين له .   نفسه يف النشاطات اليت يقوم 

أما عندما خيفق يكون مصدر اخلسارة نتيجة عدم إدراك الكفاية الرياضية فإن ذلك يعين بالنسبة له الفشل      
  وعدم الكفاية أي انه شخص ليس له قيمة ( ذات حمبطة ) .

لديه اإلحساس بالكفاية  تتسم بالنجاح ، فإن ذلك يدعمخربات أثناء املمارسة  كتسبأي مبعىن أن الرياضي ي
خربات تتسم بالفشل فإنه يلوم نفسه ويرجع  كتسببينما عندما ي،ويقوي لديه احلاجة إىل املزيد من التفوق 

سبب الفشل إىل ضعف مقدرته عندما تتكرر خربات الفشل مقابل مقدرته على إجناز النجاح فإنه حياول محاية 
ين تتكرر لديهم مواقف الفشل يف نفسه ويصون كرامته من خالل جتنب الفشل لذلك جتد بعض الرياضيني الذ

   )32، صفحة 2006(حسن ف.،  عن ممارسة النشاط الرياضي واالنعزالممارسة األنشطة مييلون إىل العزوف 
 باء والعائلة :اآل  

الذات خاصة بالنسبة للمراهق إن املالحظات السلبية من قبل أفراد العائلة هلا تأثري سليب على قيمة           
إضافة ،بشكل غري صحي يف سن مبكرة  ميةلطفل قد تؤدي إىل ممارسته احلفمثال مالحظات األسرة عن وزن ا

يرسلون بذلك رسائل قوية ، أجسامهمويتحدثون دائما بشكل سليب عن  ميةاحلإىل اآلباء الذين ميارسون 
م  أولجسم للق واالنزعاج من املظهر اخلارجي توحي بالق الوزن الطبيعي املتوقع لدى األطفال مما جيعلو

م  و أجسامهميشعرون شعورا سلبيا جتاه  ومن العوامل األخرى املؤثرة التوقعات غري املنطقية من قبل ،ذوا
ال حتقق مثل هذه التوقعات يشعر األطفال بعدم الكفاءة واإلحباط واإلحساس بالذنب وقد األسرة عندما 
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مظهر أجسامهم الشحنات السلبية عن طريق الرجييم أو التمرينات الشاقة كوسائل للسيطرة على  يفرغون هذه
  .أو الذات اجلسمي

أما من وجهة نظر الطالب الباحث فاآلباء و العائلة هلم دور جد حساس يف أدراك الفرد لذاته             
  إجيابا أو سلبا  . تربيته ومدى تأثريها على الفرداجلسمية من خالل طريقة 

 : المدرسة  
أفراده ميلكون نفس جملتمع أوسع اتعترب املدرسة هي احملتضن الثاين بعد األسرة وفيها جيد الفرد املراهق          

تلف متاما حيث أن نظام املدرسة خي ،والعقلية وكثريا من احلاجات واالجتماعية واالنفعاليةاخلصائص اجلسمية 
األسرة وهنا يأيت دور احلصص املربجمة خاصة حصة الرتبية والبدنية والرياضية اليت  يف عن اجلو الذي اعتاده

للتالميذ وهنا  االجتماعية أغلبها رياضات مجاعية تظهر فيها اجلوانب النفسية وو  ايأسبوعميارسها التالميذ 
وبالتايل ،ة واملستويات البدنية الرياضية يف التعرف على الفروق الفرديأستاذ الرتبية الرتبية البدنية  يظهر دور

يساهم يف صقل شخصية الفرد وتوجيه سلوكه أو تعديله ومن خالل ذلك يتفاعل التالميذ مع البيئة املدرسية 
  .)77، صفحة 2010(الظاهر، فتتأثر قيمة الذات لديهم إما سلبا أو إجيابا 

                                                                            : السلوك دور الذات في توجيه 12- 4-2

ا ومدى فاعليته الذاتية يف مواجهة  إدراكعد ي       من السلوك الذي  انوع األحداثالفرد لذاته ووعيه 
ميارسه يف املواقف املختلفة فتارة نعرب عن ذاتنا وتارة جنرب سلوكا جديدا مل نأت به من قبل وتارة نضبط 

  . )123، صفحة Delignieres ،2008( . صرخاتنا وأقوالنا تبعا ملا يتطلبه املوقف
  التعبير عن الذات : 12-1- 4-2

فيها تعبريا عن الذات فعندما يعرب األفراد عن أنفسهم  االخنراطالسلوكيات اليت متثل  الختياروتعين الدافع      
م لآلخرين من خالل أفعاهلم  ويؤكد التعبري عن الذات إحساس الفرد بذاته ،حياولون نقل مفهومهم عن ذا

فإن معظم الناس يفضلون  االختيارحرية  أتيحت لو ومن مث يعززه وينقله إىل اآلخرين وتبني الدراسات أنه
م .   الدخول يف املواقف اليت تسمح هلم بالتصرف بأسلوب يساير مفهومهم عن ذا

  تجريب الذات : 12-2- 4-2
احلجم احلقيقي هلا ونتصرف بأسلوب يتطابق  قد يرقى تقدمي الذات إىل نوع  ما من جتريب الذات ملعرفة       

ذات العقالين وميكن أن  مثل ذات املتمرد أو ااهقون ذواتمع الذات املثالية وعلى سبيل املثال فقد جيرب املر 
م األمر إىل التأثري على أنفسهم  م غالبا ماينتهي  يكون لتلك التجارب آثار دائمة ألن الذين يقدمون ذوا

وقد تزداد صعوبة التمييز بني تقدمي الذات والذات نفسها  ،يؤثرون به على األفراد اآلخرين بنفس القدر الذي
  . اليت تعترب مبثابة اهلوية للفردتغيري سلوك الفرد بتغيري الذات يمع حتويل األداء إىل سلوك معتاد وبذلك 
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  ضبط الذات : 2-12-3- 4
يلعب ضبط الذات دورا هاما يف تشكيل وتوجيه السلوك ويعد صفة من صفات الذات وخصلة من         

الفرد الذي يتمتع بالضبط الذايت أنه سوف يتصرف بشكل عام  إدراكخصاهلا اهلامة املرغوبة وغالبا مايتم 
بشكل  يغلب عليه الكبح يف حني أن الذين يقل حظهم من هذه اخلاصية سوف يسحبون ألحداث احلياة

" أو هو اخنراط  إرادتهبواسطة  وأفعالهأكثر تساهال وقد يعرف ضبط الذات بأنه " كبح عواطف الفرد ورغباته 
أقل من استجابته الراهنة والسلوك املضبوط  ذاتيا يتضمن  تهتكون احتماليالشخص يف سلوك بديل مناسب 

  جية .قدرة الذات على التصرف يف ظل  الغياب  النسيب للمدعمات اخلار 
وينظر يف العواقب ولديه القدرة على تنفيذ  ويتأىنوالشخص املنضبط ذاتيا هو الشخص الذي يرتوى         

  . ستبعدة معرفياالسلوك الذي يتم اختياره وعلى منع السلوكيات امل
  نظرية الذات : 2-12-4- 4

تؤكد نظرية الذات عند "كارل روجرز" أن لكل فرد حقيقته اليت خربها بشكل فريد ومتميز وأن        
  هي : و أبعادمفهومها هو العامل احلاسم يف بناء الشخصية ويرى روجرز أن للذات أربعة 

الشخص يف احلقيقة فعال وقد يكتشفه كل منا أو يقرتب منه  عليه يكون وهي تعين ماالذات الحقيقية : -
  . بقدر ما

هلا من خالل تفاعله  وإدراكهيعتقد الشخص أنه نفسه وذلك يف ضوء تقييمه  وهي ما الذات المدركة : -
  . مع اآلخرين والبيئة اليت يعيش فيها

  . وهي صورة الشخص عن نفسه كما يعتقدها موجودة لدى اآلخرين : االجتماعيةالذات  -
ونه وتتشكل يك أنوهي عبارة عن تصور الذات كما يتمىن الشخص أن حيققه وحيب  : المثاليةالذات  -

  . غاياتهبدورها من 
  خصائص الشخص المحقق لذاته : 2-13- 4

يف سعيه الدائم صوب جتاوز ذاته عيد أن حتقيق الذات هو جوهر وجود اإلنسان  إبراهيمحممد  أشار         
  من أمهها : و إمكاناتهوتوكيد 

ا يف وحدة وعزلة وحساسية مفرطة وهلذا كان اخلجل ميثل  االلتصاقالتوكيدية والثقة بالذات وجتاوزها وعدم 
  .)59، صفحة Bertsch ،2009(الطرف النقيض لتحقيق الذات 

  معوقات تحقيق الذات : 2-14- 4
ىل العوامل إعب حصرها ولكنها يف الغالب ترجع حتد من حتقيق الذات متعددة ويصإن العوامل اليت       

  التالية وهي كاآليت :
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  : يرى "ماسلو" أن هذه النزعة جتاه حتقيق الذات تتأثر بالعوامل البيئية فقد تساعد قيم الظروف البيئية
م على تدعيم هذه النزعة النظرية وتقويتها  نمو الفرد جتاه حتقيق الذات ل وقد تكون عائقا ،األفراد واجتاها

ك يؤكد ماسلو الدور أو اخنفاض مستوى الدخل أو نقص املعلومات أو قلة الفرص املتاحة لذلمثل الطبقة 
 .اإلجيايب الذي ميكن أن تلعبه العوامل البيئية يف مساعدة األفراد على حتقيق الذات

يات اخلاصة الفرد ويرتىب جيعله يكتسب السلوكويرى الطالب الباحث أن احمليط الذي يولد فيه          
  .احلسنة وتفادي السلوكات السيئةت بذلك احمليط ولذلك وجب علينا تعليم الفرد كيفية اكتساب السلوكا

  كما يشري جون إىل أن الرتبية عامل مهم يف تسهيل وتسيري حتقيق الذات وذلك : االجتماعيةالتنشئة
   ملساعدة الطالب ليكونوا تلقائيني ابتكاريني ومتفتحي الذهن ويتسمون بالدعم الذايت ومتكاملني 

  . كأشخاص يستطيعون التعامل فيما بينهم
حتقق له ذاته  إجيايب بشكل بناء خرباتقادر على تكوين  اإلنسان أنق روجرز مع ديوس يف فويت      

 اآلخرينال يشجعه عليه و أعلى جتاربه وهذا قد يشجعه  واالنفتاحلكن لكي يتم ذلك فهو حباجة للوضوح 
  . كأصدقائهن منه  و جتربة احلياة الدراسية أو املقربرفقاء  آوالطفولة ،  أثناءالوالدين ،

سلوكنا وأن الثقافة  " أن التأثريات الثقافية هي العامل احملوري يفويؤكد ذلك روجرز حيث يقول      
  .)89، صفحة 2008(كامل، إمنا هي شيء من صنعنا " ليست قدرا و 

  وعواقبه :فاعلية الذات كمتغير وسيط في العالقة بين الضغط  2-15- 4
نظرية التعلم  إطارمفهوم توقع الفاعلية أو فاعلية الذات يف  Bandura 1997) ( قدمت باندورا       

م تؤثر يف كيفية  االجتماعي م ومستوى دافعيتهموتسلم نظرية التعلم بأن مدركات األفراد لقدرا  ،تصرفا
م  بأن الفرد يستطيع  االعتقاد،وفاعلية الذات اليت حتدد باعتبارهم  االنفعاليةوعمليات تركيزهم واستجابا

وهي حمدد هام ملا إذا كان الفرد ينغمس يف  ،للوصول لنتيجة مرغوبة إليهابنجاح تنفيذ التصرفات اليت حيتاج 
م ،وهك ا يف نطاق قدرا د أن جنا ذسلوك معني أم ألن األفراد يتجنبون تلك النشاطات اليت يشعرون أ

 ينطويللذات الذي  السليب خنفاض فاعلية الذات لدى األنثى مبا تتضمنه من عدم الثقة يف النفس والتقديرا
وضغوط احلياة إمنا يرتتب عليه نتائج  اإلحاطاتعلى اإلحساس بعدم القيمة الذاتية وعدم الكفاءة يف مواجهة 

  سلبية يف كل جوانب احلياة املعرفية .
   : دير الذاتقبتعالقة حل المشكالت  2-16- 4

فرد العام لذاته فيما يتعلق بأمهيتها بتقدير الذات تقومي اليرتبط حل املشكالت بتقدير الذات ويقصد         
 هوإدراكعليه ، هي  ا على ما وإعجابهمدى قبول الفرد لذاته  إىلوقيمتها ،ويشري التقدير اإلجيايب للذات 

جدير باحرتام وتقدير اآلخرين ،أما التقدير السليب للذات فيشري إىل عدم قيمة ، لذاته على أنه شخص ذو
ا وشعوره بالنقص عند مقارنته لنفسه    باآلخرين .قبول الفرد لنفسه وتقليله من شأ
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 خالصة :
تنبؤ به من أجل ل ضطرونويبدراسة سلوك اإلنسان  االهتماميسعى اخلرباء يف حقل علم النفس إىل           

الذات  ومحتديد جوانب تطوره وذلك من خالل دراسة أهم جانب من جوانب الشخصية الفرد أال وهو مفه
ا على التفاعألنه مركز الشخصية وبناؤ  ل مع اجملتمع بشكل فعال ها وتكوينها وبالتايل يساهم يف حتديد قدر

ميكن . مابالذات أعلى  إحساسنابذلك ميثل و   
األمهية التعرف على مفهوم الذات لدى فئة املراهقني اليت تعاين تغريات كثرية من الناحية النفسية  ومن       

 سلوك الفرد اجتاه ذاته واجتاه ساس بالذات وإدراكها ميكن أن يغرياإلح إن واالجتماعية والفسيولوجية كيف و
هو حظة بعض اخلصائص منها ماكان يصعب التعرف على هذه السمات إال أنه ميكن مال  إناآلخرين وحىت 

م .عام ومنها ما هو خاص أو وراثي ي   ظهر يف األشخاص احملققني لذوا
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 تمهيد :

    صول إىل أهم إن ميدان البحث العلمي مهما كانت اجتاهاته وأهدافه حيتاج إىل منهجية علمية للو            
ة وأهدافها .النتائج وبالتايل تزويد املعرفة العلمية بأشياء جديدة وهامة وذلك حسب طبيعة املشكل  

حيحة ودقيقة سواء ىل معاجلة علمية ونتائج صإلصحيحة هي السبيل الوحيد للوصول واملنهجية العلمية ا      
ية البحث العلمي من شكال املراد عالجه وتتكون منهجأو التدرييب وذلك حسب طبيعة اإل يف امليدان التعليمي

  ونفصل فيها يف هذا الفصل . إليها نتطرف عدة خطوات ميدانية ونظرية سوف
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:  االستطالعيةالدراسة  1- 1   
ية ملعرفة بدراسة استطالعدراسة ميدانية البد من القيام  السري احلسن ألي حبث أومن اجل ضمان          
طاء املشكل وكذلك احلصول على حقائق أكثر واقعية من أجل إع ،امة أمهية املشكلة املراد معاجلتهمدى مالء
. باحثة املستخدمة وكذلك الصعوبات اليت تعرتض الوكذلك التأكيد من صالحية األدا حأكثر وضو   

        : األولىالدراسة االستطالعية  1- 1- 1 
ريات الشباب والرياضة يض مديف بعو  العاملني يف الثانويات الرياضية إىلموجهة  استبيانيهحتضري استمارة        

صني واخلرباء .ختوذلك بعد حتكيمها من طرف امل عية،البحث حبقائق علمية واق إشكاليةقصد تثمني    
اسب لفكرة البحث وإشكاليته تغري نفسي منم أفضلرأي اخلرباء يف اقرتاح  لالستطالع استبيانيهتوجيه استمارة 

. بعد احلصول على أكرب نسبة  الذات اجلسمية واليت كان  
   ة ملوضوع البحث .الستطالع رأي اخلرباء من أجل حتديد أهم االختبارات املهارية املناسب استبيانيهاستمارة 
ملناسبة ملشكلة البحث سيولوجية االستطالع رأي اخلرباء من أجل حتديد أهم االختبارات الف استبيانيهاستمارة   

لي :ي النتائج على ما أسفرتعلى اخلرباء احلاصلني على درجة الدكتوراه ،وقد عرض التحكيم   

  :المهارية  االختبارات
اختبار   –اختبار دقة التهديف  -اختبار دقة التمرير -ختبار اجلري املتعرج بالكرة ا - اختبار التنطيط  -

 التمرير الطويل العكسي .

  : والقياسات الفسيولوجية الختباراتا
 قياس احلجم األقصى الستهالك -قياس السعة احليوية  - قياس اضغط السفلى والعلوي  -قياس النبض  -

  . قياس الكتلة اجلسمية -جنياألكس

  النفسي : االختبار
  أراه) قياس الذات اجلسمية ( جسمي كما -
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  الثانية : االستطالعيةالدراسة  2- 1- 1
  2012أكتوبر 21إىل 2012أكتوبر 14املمتدة من : الثانية يف الفرتة  االستطالعيةمت إجراء الدراسة       

اليت اختريت من طرف الطالب الباحث  االختباراتوذلك من أجل تطبيق  على عينة من فريق ترجي مستغامن
  وكان الغرض من هذه الدراسة مايلي : ، اليت وجهت إىل اخلرباء االستماراتوكان ذلك  بعد فرز 

  الطالب الباحث .معرفة الصعوبات واملشاكل اليت قد تواجه  -
  . لالختباراتمدى تفهم عينة البحث  -
  مة وصالحية املكان واألدوات واألجهزة املستخدمة يف تنفيذ الدراسة .مدى مالء -
  من أجل ضمان أكثر مصداقية . إخالصبكل  االختبارات إجراءتفهم وتقبل الالعبني  -
  . االختباراتمراعاة الوقت عند تنفيذ  -
  رحلة العمرية واملستوى املهاري .وتناسبها مع امل االختباراتمة مالء -
  : منهج البحث 2- 1

(مصطفى، احلقيقة  الكتسابهو طريقة يتبعها الباحث يف دراسة املشكلة إن املنهج يف البحث العلمي         
ا اعتمد الطالب )38، صفحة 2000 ملنهج الباحث على ا ونظرا لطبيعة املوضوع وصيغة املشكلة وفرضيا

(السمرائي،  و )135، صفحة 2009(اخلياط، رتباطي املقارن، والذي يعرفه الوصفي باألسلوب املسحي اال
أو املوضوع اعتمادا على مجع لوصف الظاهرة  ةتكاملدراسية م إجراءاتبأنه جمموعة  )90، صفحة 2009

نتائجها  إىلداللتها والوصول  الستخالصاحلقائق والبيانات وتصنيفها ومعاجلتها وحتليلها حتليال كافيا ودقيقا 
  الدراسة .الظاهرة أو موضوع  على وتعميمها

  مجتمع البحث : 3- 1
الوطنية (أم البواقي ، اجلزائر ، البليدة ، يتمثل جمتمع البحث يف مجيع العيب كرة القدم للثانويات الرياضية       

موهبة  االعب 193والبالغ عددهم اإلمجايل الوطين  2012/2013النعامة ) املسجلني يف السنة الدراسية 
  . اختصاص كرة القدم

  عينة البحث : 4- 1
سب بشكل جيد ومناتعترب عينة البحث من أهم احملاور اليت يعتمدها الباحث خالل حبثه باختيار العينة        

 171بلغت عينة البحث  مصداقية عالية، من خالل البحث املقدم يساعد على التوصل إىل نتائج ذات
يف الثانويات الرياضية الوطنية وذلك  مسجال االعب 193العب كرة قدم موهوب من جمتمع بلغ عدد اإلمجايل 

  . الشاملاحلصر ومت االختيار بطريقة  ،من جمتمع األصل 88,6 %بنسبة



يةالميدان وإجراءاتهمنهجية البحث                                                            األولالفصل   	

‐ 115 ‐ 
 

  مجالت البحث :  5- 1
  المجال البشري : 5-1- 1

بني مسجلني يف و العب كرة قدم متكون من العبني موه 181تطلب البحث املقدم جمال بشري بلغ        
 ،اليت تلعب يف القسم الوطين األول ادي ترجى مستغامنالعبني خمرطني يف الن10الثانويات الرياضية الوطنية و

  واتت على النحو اآليت :
  العبني 10:  االستطالعيةعينة الدراسة  - 
  العب 171عينة الدراسة األساسية :  - 
  تمثيل العينة عدد الالعبين   الثانوية الرياضية الوطنية أوالنادي الرياضي   الرقم 

01  
02  
03  
04  
05  
  

  الثانوية الرياضية الوطنية لدرارية الجزائر العاصمة
  الثانوية الرياضية الوطنية لعين الصفراء النعامة 

  ياضية الوطنية للبليدة ر الثانوية ال
  الثانوية الرياضية الوطنية ألم البواقي

  النادي الرياضي ترجى مستغانم 

30  
39  
26  
76  
10  
  

  عينة تجريبية
 عينة تجريبية
  عينة تجريبية 
  عينة تجريبية
  عينة استطالعية

    181  المجوع : 
  

 

 لبحث) يوضح تقسيم المجال البشرى ل09جدول رقم (

  :الزمنيالمجال  5-2- 1
،علما أن هذه الفرتة  2013غاية مارس  إىل 2011بدأ يف البحث يف الفرتة املمتدة من ديسمرب          

  :مقسمة إىل ثالث أجزاء 
  2012جانفي 11إىل 2011نوفمرب  16األوىل : من  االستطالعيةاجلزء األول الذي متثل يف الدراسة  -
  2012نوفمرب 29إىل  2012 أكتوبر10الثانية :من  االستطالعيةاجلزء الثاين الذي متثل يف الدراسة  -
  2013مارس  اية إىل 2012ديسمرب 19:من   األساسيةاجلزء الثالث الذي متثل يف الدراسة  -

  مر العمل يف البحث بثالث مراحل :
 : 2012جانفي 11 إىل 2011من ديسمرب  المرحلة األول  
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متثلت يف الدراسة االستطالعية األوىل واليت كانت عبارة عن استمارة قسمت على املختصني يف جمال         
عند  االستمارةنويات الرياضية ذلك بعد حتكيم اعلى مستوى مديرية الشباب والرياضة والعاملني بالث االنتقاء

  حقيقية . وإحصائياتالبحث حبقائق علمية  إشكاليةاملختصني ،وكان اهلدف من هذه الدراسة تثمني 

 2012أكتوبر اية  إىل 2012من جانفي  : المرحلة الثانية  
، كان املناسبة وذلك حسب متغريات البحث وكذلك اهلدف منها االختباراتيف هذه املرحلة البحث عن  

وبعد ذلك مت حتضري االستمارة الرتشيح وتوزيعها  2012إىل مارس  2012ذلك يف الفرتة املمتدة من جانفي 
 ةاالستطالعي، وبعدها متت التجربة 2012إىل أفريل  2012مث اسرتجاعها يف الفرتة املمتدة من مارس

  .  2012 أكتوبر 21إىل  2012اكتوبر 14رات يف الفرتة املمتدة من الالختب
 : 2013مارس  اية إىل 2012من ديسمرب  المرحلة الثالثة    

    وكانت هذه الفرتة خمصصة للدراسة األساسية .

  المجال المكاني : 5-3- 1
  النعامة  –املركب الرياضي لدائرة عني الصفراء–  
  الثانوية الرياضية الوطنية لعني الصفراء  
 . املركب الرياضي ألم البواقي  
  الرياضية الوطنية ألم البواقي .الثانوية  
  امللعب البلدي لدرارية.  
  ة لدرارية يالثانوية الرياضية الوطن.  
  الثانوية الرياضية الوطنية لبليدة.  
 . ملعب براكين البليدة 
 مركب الرياضي مستغامن .  

    متغيرات البحث : 6- 1
ىل نتائج وحقائق أكثر دقة وأكثر الوصول إط املتغريات من أجل ضمان بناء على الفرضيات السابقة ميكن ضب

  موضوعية وهذا كان البد من حتديد متغريات البحث ،وعليه أتت كتايل : 
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     : المتغير المستقل 6-1- 1
، 2000(سامية،  يعرفه يف الظاهرة املدروسة وعامة ماهو العامل الذي يريد الباحث قياس مدى تأثريه         
هو السبب يف عالقة   )132، صفحة 2004(احلق، و  )69، صفحة 1993(حممود،  و )247صفحة 
  .  وعليه املتغري املستقل هو مراكز اللعب  زيد من خالل قياس النتائجالذي ي أي العامل ةوالنتيجالسبب 

   : المتغير التابع 2 -6- 1
(حممد، ويرى  )206، صفحة 2004(احلق، هذا املتغري هو نتاج تأثري العامل املستقل يف الظاهرة        

،واملتغري التابع هلذا البحث هو املتغريات انه هو املتغري الذي يتغري نتيجة لتأثري املتغري املستقل  )2000
  .الوظيفية والقدرات املهارية

         المتغيرات المشوشة : 6-3- 1
تأثري  إنه من املعروف يف جمال البحث أنه لكل دراسة متغريات البد التحكم يف بعضها واليت هلا نسبة           

ألن ،يتطلب عزهلا أو تثبيتها حىت نتحصل على نتائج ذات داللة ومصداقية  كبرية يف املتغري التابع وهذا ما
التفسري للنتائج امليدانية مما يؤثر على النتائج النهائية للبحث   تأثري هذه املتغريات جنده أثناء عملية التحليل و

  :واليت جاءت على النحو اآليت ملتغريات جعل الطالب الباحث يضبط بعض ا ككل ، وهذا ما
يف املواهب الرياضية املسجلة يف الثانويات الرياضية الوطنية اختصاص كرة  األساسيةمتثلت عينة البحث  -

  القدم .
  ي .الدراس ىسنة بغض النظر على املستو  "19 – 16بني "  العمل مع التالميذ أصحاب السن ما -
  سجلني يف االستمارة .والغري معزل الالعبني املصابني  -
  امليدانية واليت كانت يف الفرتة املسائية . االختبارات وتوحيده مع مجيع االختبارات إجراءضبط توقيت  -
        أدوات ووسائل البحث : 7- 1
ا الباحث حل مشكلته وحتقيق اهلدف املراد الوصول إليه وتعترب  أداةتعترب        البحث الوسيلة اليت يستطيع 

األداة الركيزة األساسية لكشف احلقيقة اليت يبحث عنها الباحث وأدوات البحث أنواع ختتلف حسب نوعية 
راجع العلمية بغرض املعلى الدراسات السابقة و  االطالعوعليه البد على الباحث من  ،الدراسة وأهدافها

طالع قصد مجع املعلومات املناسبة لتطبيق الدراسة وبعد القيام خبطوة اال األداةكيفية اختيار التعرف على  
   :توصل الطالب الباحث إىل
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  : واألجنبيةالمصادر والمراجع العربية  1
ال املراجع العلمية املتخصصة يف جم طالعات والقراءات النظرية وحتليل حمتوىستوهذا من خالل اال      

ة املرتبطة ،التدريب الرياضي وكرة القدم بصفة خاصة   باالنتقاءوباإلضافة إىل الدراسات السابقة واملشا
  رتباطية .الوكذلك الدراسات اخلاصة بالعالقات ا واالختيار

  الزيارات الميدانية : 2
قام الطالب الباحث بزيارات ميدانية إىل الثانويات الرياضية الوطنية وذلك أثناء بناء املشكلة من أجل        

ستماراة اخلاصة الا يف هذه الثانويات وكذلك توزيع االختيارالوقوف عل احلقائق امليدانية قصد معرفة واقع 
  رافق اخلاصة بالثانويات الرياضية .ات البيداغوجية للمراكز واملاملالحظ إىل باإلضافة،بثمني اإلشكال 

  المقابالت الشخصية : 3 
انات اليت تفيد البحث استخدم الطالب الباحث يف حبثه أسلوب املقابلة الشخصية للحصول على البي      

داريني التالميذ دربني ،اإلالثانويات ،امل دراءمت املقابالت الشخصية يف عدة زيارات ميدانية مشلت وقد متثل
  ؤساء فروع املواهب مبديرية الشباب والرياضة .رؤساء الفرق الرياضية ، ر  إىلباإلضافة 

  نية من أجل الوقوف على :اوهذا قصد القيام باملعاينة امليد
  .نية اامليد لالختباراتداغوجية ياإلمكانيات الب -
  بعد مراجعة برنامج املدرب . االختباراتضبط توقيت  -
  املدير والرئيس الفريق واملدرب . إىلفكرة عن البحث وأهدافه قصد توضيح الرؤية بالنسبة  إعطاء -

  : االستمارة 4
وكل استمارة كانت هلدف معني سواء تثمينا  االستماراتقام الطالب الباحث بتصميم جمموعة من          

أو من أجل قياس متغري الذات اجلسمية ،وذلك بعد عرضها على اخلرباء  االختباراتلإلشكال أو ترشيح 
  واملختصني من أجل األخذ بآرائهم .

  : انيةدوالقياسات المي االختبارات 5

  المهارية : االختبارات -
عب  اليت تقيس اجلانب املهاري والفين لال االختباراتجمموعة من  وقد اعتمد الطالب الباحث على         

كرة القدم وذلك ملالئمتها للفئة العمرية وذلك بعد مناقشتها وعرضها على اخلرباء متخصصني يف اجملال 
  موافقتهم عليها . وإبداءالرياضي بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة 
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  :الوظيفية  االختبارات -
املتغريات الوظيفية وذلك بعد وقد اعتمد الطالب الباحث على جمموعة من القياسات الوظيفية لبعض         

وكذلك مدى تناسبها مع اهلدف البحث باإلضافة إىل كيفية ووقت  ،ترشيحها من طرف اخلرباء يف هذا اجملال
  استخدامها .

  النفسي : االختبار -
بعد عرض استمارة  جملموعة من املتغريات النفسية اليت تناسب هدف البحث على جمموعة من           

مقارنة مع املتغريات  ة اجملال النفسي كان متغري "الذات اجلسمية "هو صاحب النسبة املرتفعاملختصني يف
  األخرى 

  األجهزة واألدوات المستخدمة :  8- 1
مرمى حبجم  4،احلجم الكبري  كرات قدم ، شواخص خمتلفة األحجام واألشكال ،شريط قياس من         

، جهاز السبريومرت ،  أقالمالنتائج الرياضية ، امليقاتية ،استمارات ملء ، م ،أعمدة بالستيكية ،الصافرة1,5
،امليزان الطيب ، شريط قياس مثبت لقياس األطوال ، كراسي لقيام بعملية قياس  الضغط جهاز لقياس النبض و

  ،حبل مثبت على املرمى لتقسيمه . النبض والضغط

  : لالختباراتاألسس العلمية  9- 1

  : طريقة إعادة االختبار "" ثبات االختبار  

من أهم األساليب وأشيعها  االختبارإعادة  أسلوب وأن)131، صفحة 2004(احلق، يرى              
يف  االختباريف اختيار عينة من جمتمع األصل مث إعادة اختبارهم مرة أخرى بنفس  األسلوبويتلخص هذا 

ة متاما للظروف اليت سبق ومت اختبارهم فيها ،وبعد ذلك نقوم حبساب معامل الثبات بني  ظروف متشا
  . االختبارفذلك يعرب عن ثبات  اقوي االرتباطالثاين وإذا كان معامل  واالختباراألول  االختبار

على درجة  االختبار أن يكون وهو يعين ،االختباراتويعد الثبات املعامل الثاين بعد الصدق يف عملية تقنني 
يعين درجة الثبات  االختبارثبات " أن  راسون جاستمانويشري "،عالية من الدقة واإلتقان فيما وضع لقياسه 

أعيد على نفس العينة  ما إذاعلى نتائجه  االختبارما يقيسه ويقول مروان عبد اجمليد  الثبات هو حمافظة 
  .)75، صفحة 1999(ابراهيم، 
  االختبارصدق :  

الصادق هو الذي تكون له نسبة جناح مرتفعة يف  ،فاالختباراجليد  االختباريعترب الصدق أهم شروط         
 اجلانب االختبارالصدق النسيب يعين أن يقيس  إن )39، صفحة 1996(أمحد، اهلدف املراد قياسه فيقول 

  : ستخدم الباحث املؤشرات التاليةي اإلخبارصدق الذي وضع له وبغية التعرف على 
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 : صدق المحكمين  
قام الطالب الباحث باستطالع آراء عدد من األساتذة والدكاترة وذلك من خالل استمارة استبيانية       
  امليدانية . االختباروكذلك استمارة ترشيح  العلمياملختصني يف البحث  رأيحول 
 : صدق الظاهري  

 االختباراتأن  ومبا ، الذين وضع هلم لألفراد واالختباراتمة القياسات وهو مدى مناسبة ومالء      
 تسابقة وهي ذا ثخلصت من مراجع علمية ودراسات وحبو والقياسات اليت مت اختيارها قد استخدمت واست

  صادقة بصفة عامة . االختباراتنتوقع منطقيا أن تلك القياسات و  عامالت علمية عالية هذا جيعلنام
س فعلى ن االختبار أعيد رجات احلقيقية الختبار بنفسها إذايعتمد على ارتباط الد االختبارحيث أن ثبات 
الصلة قوية بني الثبات والصدق الذايت الذي يساوي اجلذر الرتبيع للثبات وهي ليست  تاجملموعة ،هلذا كان

  .)69، صفحة 2003(عبدات، ة مباشرة بل احلد األقصى املتوقع للصدق قيم

 صدق المضمون :  
املقاس  الشيء إلبعاد واالختباراتويسمى صدق احملتوى أو الصدق املنطقي وهو يعين متثيل القياسات     

  وضع لقياسها . اليتسليما للمجالت  الصادق منطقيا هو الذي ميثل متثيال واالختبار

 : الموضوعية  
على أن الثبات  )143، صفحة 2008(قنديلجي، ويتفق  )424، صفحة 1996(حسانني، يرى          

وكذلك هو درجة اتساق بني ،ن على نفس الدرجة لو اختلف احملكمو  أن الفرد الذي حيصل أيهو املوضوعية 
ستخدمة يف البحث سهلة ملا والقياسات امليدانية االختباراتوعليه فإن  االختبارالدرجات أفراد خمتلفني لنفس 

 االختباراتتأثر بتغري احملكمني وعليه فإن المزايا القياسات املوضوعية عدم  نم هلتأويل ألنلالفهم وغري قابلة 
  املقدمة متيزت بالصدق والثبات واملوضوعية .

  
  مستوى الداللة  القيمة المحسوبة لمعامل الصدق القيمة المحسوبة لمعامل الثبات  العينة  المهارية  االختبارات

   اختبار التنطيط
  

10  

0,87  0,93    
  

0,05  
  0,92  0,85  اختبار الجري المتعرج

  0,95  0,91  التمرير اختبار دقة 
  0,94  0,89  التهديف دقة اختبار

  0,96  0,94  اختبار التمرير الطويل
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  المستخدمة المهارية تااالختبار وصدق ثبات ) يوضح 10جدول رقم (

  الوظيفية االختبارات
  

     القيمة المحسوبة لمعامل الثبات  العينة
    

  مستوى الداللة  القيمة المحسوبة لمعامل الصدق

    قياس النبض اختبار
  
  
10  

0,96  0,97    
  
  

0,05  

  0,95  0,91  اختبار الضغط
  0,98  0,97  اختبار السعة الحيوية

اختبار الحجم األقصى 
  األوكسجين لالستهالك

0,89  0,94  

  0,96  0,93  اختبار الكتلة الجسمية
  

  المستخدمةالوظيفية  االختبارات وصدق ) يوضح ثبات11جدول رقم (

                

القيمة المحسوبة لمعمل   العينة  النفسي االختبار
  الثبات 

  مستوى الداللة  القيمة المحسوبة لمعامل الصدق

  0,05  0,95  0,92  10  الذات الجسمية
               

 المستخدم االختبار) يوضح ثبات وصدق 12جدول رقم (

  الميدانية : االختباراتمواصفات  10- 1

  المهارية الفنية : االختبارات 1- 10- 1
  
  بالكرة : اختبار التنطيط - 1 

  مقدرة الالعب على السيطرة على الكرة والتحكم فيها . االختباريقيس هذا  الهدف :
  ملعب كرة القدم ،كرة ، ساعة ايقاف ، صافرة  األدوات :

مرتني مث يقوم بتنطيطها بكل  مع إشارة املدرب يقوم الالعب برفع الكرة على الرأس لتنطيطها  طريقة األداء :
 وميكن البدء بالعكس من يستمر األداء زمن االختبار دقيقتنيقدم مرة مث يرفعها على الرأس لتنطيطها مرتني و 

  الرأس للقدم مث للفخذ مث للرأس مرة ثانية وهكذا .
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ل زمن ىل وضع التنطيط بالرأس ، حيسب عدد النقاط خالنقطة لكل مرة تصل الكرة إتسجل : التسجيل
 حمدد .

  
 

  التنطيط  بالكرة اختباريوضح  )06(الشكل البياني رقم

  : الجري المتعرجاختبار  -2

  أثناء اجلري بالكرة . قة الالعباشيقيس ر الهدف : 

البدء يقوم باجلري بالكرة بالقدم  إشارةعطي عندما تالبداية ،و  يقف الالعب بالكرة وراء خططريقة األداء :
   10ملا هو موضح يف الشكل ،يعطى كل العب حماولتني متتاليتني ،حيتسب الزمن ألقرب  ابني الشواخص وفق

  احملاولتني . يف درجة الالعب الزمن الكلى الذي يستغرقه يف األداء الدرجات:
  

  
 الجري المتعرج اختباريوضح  )07(كل البياني رقمالش

  المرمى : ىاختبار التهديف عل
  قياس دقة التهديف الهدف :
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  مناطق . سبع كرات قدم ،شاخص ،حبل ،مرمى مقسم إىل ثالث األدوات المستعملة :
 توزع سبع كرات القدم يف منطقة اجلزاء ،ويبدأ الالعب بالركض من خللف الشاخص املوجود طريقة األداء :

الثانية .... على القوس اجلزاء باجتاه الكرة األوىل ،فيهدف ويعود للدوران حول الشاخص ،مث يتجه للكرة 
التهديف أعلى من مستوى األرض ، للعب احلرية يف اختيار أي قدم على أن  نوهكذا مع الكرات كلها ويكو 
  يتم الركض من وضع الركض .

الدرجة مبجموع الدرجات اليت حيصل عليها اللعب من التهديف الكرات السبعة حتتسب  : طريقة التسجيل
  وعلى النحو التايل :

  .  2- 1درجات إذا دخلت الكرة يف املنطقتني احملددتني  3مينح اللعب  -
  . 3مينح اللعب درجة واحدة إذا خلت الكرة يف املنطقة احملددة  -
  صفر إذا خرجت الكرة خارج املرمى .مينح الالعب  -
تطم يف حالة ارتطام الكرة بالعارضة أو العمود ،ومل تدخل حتتسب للعب درجة تلك املنطقة احملددة اليت ار  -

  ا الكرة .

 
  المرمى هديف علىدقة الت اختبارالذي يوضح  )08(الشكل البياني رقم

  الهدف اختبار تمرير الكرة نحو 
   مريرقياس دقة التالهدف:

مرت من  1,5على بعد م يوضع قائم عليه علم يف مركز املربع توضع كرت 6مربع طوله األدوات الالزمة : 
 –م من منتصف كل ضلع م األضالع املربع 10م على بعد 1ركن املربع من كال جانبيه يوضع مرمى اتساعه 

  صافرة .
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عب إىل الكرة على الاملربع عند مساع الصافرة جيرى ال يقف الالعب جبانب القائم يف املركز طريقة األداء :
ا حنو املرمى  الكرة مثيلتها يف األضالع األخرى من املربع وبعد ركل الكرة  ىلجيرى إمث يسار ضلع املربع ويصو

أداء ركل باقي ليمىن بالرجل اليسرى ويستمر يف ضلع املربع األول لريكل الكرة ا إىلاليسرى األخرية جيري 
داف الكرات مث جيرى بعد لعب آخر كرة للمس القائم يف مركز املربع حيسب زمن األداء االختبار وعدد األه

  عب ،يكرر االختبار ثالث مرات بينهما فرتة راحة كافية .اليت سجها الال

  . تيف احملاوالعب عدد األهداف املسجلة حيتسب لال التسجيل :

  
 تمرير الكرة نحو الهدف اختبار يوضح )09(الشكل البياني رقم

  اختبار قوة التمرير الطويل العكسي . 
  التمرير الطويل العكسي .عب على قياس قدرة الالالهدف :

يقوم الالعب بركل الكرتني عند زاوية خط املرمى اليمىن بالقدم اليمىن لتسقط يف املربع على طريقة األداء :
اجلانب األيسر للملعب ،مث يتحرك لركل كرتني من كرات منتصف خط منطقة املرمى بالقدم اليمىن لتسقط 

مث يتحرك لريكل الكرتني املتبقيتني للجزء األيسر لتسقط يف  اميمنتصف امللعب األميف اخل نصف الدائرة د
  اجلزء األمين للملعب .

تعطى نقطتان لكل كرة تسقط داخل املربع أو نصف الدائرة األمامي ،وتعطى نقطة واحدة إذا  التسجيل :
  حدود املربع .اخل نصف الدائرة اخللفي أو على سقطت الكرة د
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 التمرير الطويل العكسي اختبار يوضح )10(الشكل البياني رقم

  : القياسات الفسيولوجية 2- 10- 1
  قياس النبض وضغط الدم . -

االختبارات املهارية وذلك عن طريق جهاز يف  غط يكون يف حالة الراحة قبل البدءقياس النبض وض       
  .  لوسعية اجلعلى املعصم األيسر لليد يف وض يوضعلكرتوين من نوع إ

قراءة النبض ،قراءة الضغط  التوايليعطي اجلهاز ثالث قراءات من األعلى إىل األسفل وهي على التسجيل : 
        ROMED   BP-WR20 -   HOLLANDالعلوي ، قراءة الضغط السفلى .

                     ) يوضح جهاز قياس الضغط والنبض11الشكل البياني رقم (

  قياس السعة الحيوية 
  التنفسي لالعب . مدى كفاءة اجلهاز الدوريقياس الهدف : 
  نوع    من أجل قياس السعة احليوية استعمل جهاز السبريومرت التسجيل :

  السعة احليوية املطلقة فتستخرج بالسبريومرت . 
  قياس احلجم األقصى الستهالك األكسجني اختباراختبار القدرة الهوائية  

  الدموية .قياس لياقة القلب واألوعية الهدف : 
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" demi coper" اختبارستعمل األكسجني ا الستهالكقصى : من أجل قياس احلجم األالختبار
 استخراجمن أجل ،مار أو مساحة تكون معلومة املسافة الختبار جري مدة ستة دقائق على مضويتطلب هذا ا

  د .6املسافة املقطوعة خالل الزمن 

 vo2max=3.5 * vma   (mll\m\kg)      التسجيل :
Vma = d.t ÷100  

  : الكتلة الجسميةمؤشر قياس  اختبار
  ميزان طيب حساس ، شريط قياس مثبت على اللوح لقياس الطول أدوات القياس : 

 التسجيل :
 }= الوزن بالكليوغرام / مربع الطول مؤشر الكتلة الجسمية {             

  ،الدويل الصادر عن منظمة الصحة العاملية لألوزانومن أجل معرفة نوع التصنيف أعتمد على جدول التصنيف 
  كما هو موضح يف اجلدول التايل :

  مؤشر الكتلة للرجال  التصنيف
  18,9   -   17,9  نسبة منخفضة
  24,9  -   19,0  نسبة جيدة

  27,7  -   25,0  نـــــــــــــديــــــــــــــب
  فما فوق 27,8  نــــــــــــــــــــــسمي

  تصنيف مؤشر الكتلة الجسمية للرجال)يوضح 13(جدول رقم  

  : فسيالن االختبار 3- 10- 1

 مقياس الذات الجسمية:
استخدم تصميم (حممد حسن عالوي) ( جسمي كما أراه) لقياس مفهوم الذات اجلسمية               

درجات (بدرجة  ) 7جابة على املقياس واملدرج من () صفة وعكسها ويقوم الفرد باإل15(والذي يتكون من
بدرجة كبرية) وفقا  -بدرجة متوسطة - بدرجة قليلة -ال هذا وال ذاك -بدرجة قليلة -بدرجة متوسطة  -كبرية

عليه حيث تشري الدرجة العالية إىل مفهوم عايل للذات اجلسمية والدرجة املنخفضة إىل مفهوم  النطباق الصفة



يةالميدان وإجراءاتهمنهجية البحث                                                            األولالفصل   	

‐ 127 ‐ 
 

الذين  الباحث عرضه على اخلرباء أنالعلمية لالختبار إال  األسس باستخراجمن تقنينه   واطئ هلا ,وبالرغم
  صالحيته . أكدوا 
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 ( جسمي كما أراه )
 مقياس الذات الجسمية ( لمحمد حسن عالوي)

 
 الصفات

بدرجة  
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

 هذا وال ال
 ذاك

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة
 كبيرة

 

 
 الصفات

 
 قصير 3 2 1 0 1 2 3 طويل

 مناسب 3 2 1 0 1 2 3 غير مناسب

ضعيف    3 2 1 0 1 2 3 قوي    التحمل
 التحمل

 جذاب 3 2 1 0 1 2 3 غير جذاب

 غير مرن 3 2 1 0 1 2 3 مرن

 نحيل 3 2 1 0 1 2 3 عضلي

 غيررشيق 3 2 1 0 1 2 3 رشيق

 نشيط 3 2 1 0 1 2 3 كسول

ةيتحمل المقاوم ال يتحمل       3 2 1 0 1 2 3 
 المقاومة

 مترهل 3 2 1 0 1 2 3 غير مترهل

 جميل 3 2 1 0 1 2 3 قبيح

 قوي 3 2 1 0 1 2 3 ضعيف

 معتدل 3 2 1 0 1 2 3 غير معتدل

 صغير 3 2 1 0 1 2 3 كبير

 هاديء 3 2 1 0 1 2 3 مضطرب
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  )أراهمفتاح التصحيح الستمارة الذات الجسمية لمحمد حسن عالوي (جسمي كما 

 
 الصفات

بدرجة  
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

 وال هذا ال
 ذاك

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة
 كبيرة

 

 
 الصفات

 
 قصير 1 2 3 4 5 6 7 طويل

 مناسب 7 6 5 4 3 2 1 غير مناسب

ضعيف    1 2 3 4 5 6 7 قوي    التحمل
 التحمل

 جذاب 7 6 5 4 3 2 1 غير جذاب

 غير مرن 1 2 3 4 5 6 7 مرن

 نحيل 7 6 5 4 3 2 1 عضلي

رشيق غير 1 2 3 4 5 6 7 رشيق  

 نشيط 7 6 5 4 3 2 1 كسول

ةيتحمل المقاوم ال يتحمل       1 2 3 4 5 6 7 
 المقاومة

 مترهل 7 6 5 4 3 2 1 غير مترهل

 جميل 1 2 3 4 5 6 7 قبيح

 قوي 7 6 5 4 3 2 1 ضعيف

 معتدل 1 2 3 4 5 6 7 غير معتدل

 صغير 7 6 5 4 3 2 1 كبير

 هاديء 1 2 3 4 5 6 7 مضطرب
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 الدراسة اإلحصائية : 11- 1
والقياسات اعتمد الطالب  لالختباراتأحكام علمية موضوعية من خالل النتائج اخلام  إصدارمن أجل 

واستقراء النتائج  االباحث على اإلحصاء وهو الوسيلة اليت تبحث يف مجيع البيانات وتنظيمها وعرضها وحتليله
عادالت مبجموعة من امل االستنجادوعليه مت  )27،28، صفحة 2000(اجمليد،  وتفسريها واختاذ القرارت  ،

  قصد معاجلة النتائج امليدانية وهي كاآليت : اإلحصائية

= معامل الصدق الثبات   1  

  : مقاييس النزعة المركزية 2

  ∑المتوسط الحسابي :                                     

  مقاييس التشتت : 3

∑ المعياري : االنحراف                                              

 

  اختبار تحليل التباين   4

1
2
ln

1 x
1 x

 

 

 لدراسة العالقات وثبات االختبارات pearsonمعامل االرتباط  5

∑

∑ ∑
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    التجانس : 6

  التباين األكبر /التباين األصغر                               

  المجموع الكلي / 100*عدد الالعبين في كل مستوى   وية :النسبة المئ 7 

  

  ابت ــــــــــــــم الثـــــــــــابي + الرقــــــط الحســـــــــالمتوس      : المعيارية الدرجات 8 	

  100 /الحد األدنى  –الرقم الثابت =الحد األعلى                         

  انحرافاتالحد األعلى = المتوسط الحسابي + ثالثة                        

  انحرافاتثالثة  -المتوسط الحسابي الحد األدنى=                         

صفحة ، 2002(رضوان،  و ) 411, 383، الصفحات 2000(إبراهيم، 
82،344( 

SPSS -  EXECL جــــــامــــبرن   :   
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صعوبات البحث 12 - 1  
يسية سواء إدارية أو ميدانية إن العمل امليداين يف البحث العلمي تتعرضه عراقيل وصعوبات أثناء التجربة الرئ    

  :يها الطالب الباحث مايلات اليت تلقالصعوب بعض ومن بنيضرورة التحكم فيها ،اليعين ب الوذكر الصعوبات 
ية . بربنامج من طرف الثانويات الرياض الرتباطهاصعوبة حتديد موعد العمل مع العينة نظر  -  
البحث من جهة  ىلالطالب الباحث إ اضطريف التجربة مع عدد العينة مما  دمةعدم تناسب األجهزة املستخ -

 أخرى بالتنسيق مع املدربني .
العينة املقارنة . اختيارالعينة مشلت عدد من املراحل السنية مما خلق لنا صعوبة يف  -  
اخلصوص اجلانب البحث وب واليت تناولت متغريات نذرة الدراسات السابقةقلة و  من الناحية النظرية ، اأم  -

باجلانب الوظيفي .  وارتباطهالنفسي   
     املتغريات .الدراسات السابقة اليت تناولت نفس  قلة -
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  خالصة :
وإجراءاته امليدانية ،حبيث اشتمل من خالل هذا الفصل األول للباب الثاين تطرقنا إىل منهجية العمل        

،باإلضافة إىل  اختيارهاوكذلك إىل عينة البحث وكيفية  ،وعلى منهج العمل املتبع الدراسة االستطالعية،على 
،وكذلك عرجنا على األسس العلمية لألداة (الصدق ،الثبات  فيهالت البحث واألدوات املستعملة اجم

اية الفصل إىل املعاجلة اإلحصائية وما االختبارات،املوضوعية )،مث إىل  تضمنته  املستخدمة وتطرقنا أيضا يف 
  . وإشكاليهمن وسائل إحصائية تناسب موضوع البحث 
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  الميدانية حسب مراكز اللعب  االختباراتدراسة نتائج التباين في   1- 2
 قياس الضغط حسب مراكز اللعب               اختبارفي  التباين 1-1- 2

 
العينة العبي الثانويات الرياضية

 ھجوم وسط دفاع  مراكز اللعب
46  62  63  ن

5210,4  6562,81  7092,23   مج
3810,05  4759,62  5024,15 

112,13  104,32  110,21  1س  

81,74  75,14  78,13  2س  

04,12  06,78  05,12  ع
03,62  03,84  04,77 

593242,15  693742,23  792632,3  سمج  
323433,42  367647,7  396672,12

171  نمج  

6646,6   تباين بين المجموعات
1978,04 

262,06   تباين داخل المجموعات
103,78 

25,34  ف م
19,06 

4,75  ف ج
 

قياس  باراختفي  معامل فيشر "ف"المعياري قيمة  االنحرافالمتوسط الحسابي ، يوضح )14(جدول رقم
بحسب مراكز اللع الضغط الدموي  

 
لدمويقياس الضغط ا اختبار: يبين الفروق في المتوسطات الحسابية للعينتين في   )21(الشكل البياني رقم  

حسب مراكز اللعب   
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ار قياس داللة الفروق بني الالعبني يف اختب انيوضح ذانلال )21والشكل البياين()41اجلدول رقم (من خالل  -
 الضغط حسب مراكزهم تبني مايلي :

 
) 81,74-112,13اهلجوم مبتوسط قدر على التوايل (مركز نالحظ بأن أحسن نتيجة كانت لالعيب         
توسط أما ثاين نتيجة كانت لصاحل العيب مركز الدفاع مب ،)3,62-4,12معياري قدر على الوايل بــــــــ( وباحنراف

) أما بالنسبة 4,77-5,12قدر على التوايل بــــــــ(معياري  وباحنراف) 8,137- 110,21قدر على التوايل بــــــــ(
) 75,14-104,32حسايب قدر على التوايل بـــــ(إىل ثالث نتيجة فكانت لصاحل العيب مركز الوسط مبتوسط 

. )4,84-6,78حنراف معياري قدر (وبا  
درة ف احملسوبة ــــــــوي حبيث قـــــومن خالل دراسة داللة التباين  باستعمال املعادلة "ف" تبني وجود فرق معن       

) ومستوى 2- 168( ) بدرجة حرية4,75) وكليهما أكرب من الدولية اليت بلغت (19,06-25,34ب(
حسب مراكزهم . العبنيق ذات داللة إحصائية بني ال) وعليه تبني وجود فرو 0,05الداللة (  
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  حسب مراكز اللعب              قياس النبض  اختبارالتباين في  1-2- 2
  

  العبي الثانويات الرياضية

  
 ھجوم

  
 وسط

  
 دفاع

 المراكز
 

             المعادالت 

49  62  63   ن
2890,9  3358,1  3882,2  مج س
61,15  52,55  60,02  س
14,34  16,16  14,5  ع

176878,4  176367,4  233009,4  مج س
 171 مج ن

289,98  ن بين المجموعاتيالتبا  

22,17  ن داخل المجموعاتيالتبا  

13,08  فم
4,75  فج

 

قياس  باراختفي  المعياري قيمة معامل فيشر "ف" االنحرافالمتوسط الحسابي ، يوضح )51(جدول رقم
حسب مراكز اللعبالنبض   

 

لعبحسب مراكز ال نبضقياس ال اختبار: يبين الفروق في المتوسطات الحسابية في )31(الشكل البياني رقم  
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ختبار داللة الفروق بني الالعبني يف ا انيوضح اللذان )31الشكل البياين( و )51من خالل اجلدول رقم (       
 قياس النبض حسب مراكزهم تبني مايلي :

 
معياري قدر  وباحنراف) 52,55نالحظ بأن أحسن نتيجة كانت لالعيب مركز الوسط مبتوسط قدر بـــــــــــــ (       
معياري قدر  وباحنراف) 60,02بــــــــ( أما ثاين نتيجة كانت لصاحل العيب مركز الدفاع مبتوسط قدر  ،)16,10بــــــــ(
) 61,15قدر بـــــ( مبتوسط حسايب يجة فكانت لصاحل العيب مركز اهلجومأما بالنسبة إىل ثالث نت ،)14,5بــــــــ(

) .14,34(بـــــــــــــــــــوباحنراف معياري قدر   
رة ف احملسوبة جود فرق معنوي حبيث قدومن خالل دراسة داللة التباين  باستعمال املعادلة "ف" تبني و       

) ومستوى الداللة 2-168) بدرجة حرية (4,75دولية اليت بلغت () وكليهما أكرب من اجل13,08ب(
. قياس النبض اختباريف  ) وعليه تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية حسب مراكزهم0,05(  
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  حسب مراكز اللعب               ويةحيقياس السعة ال اختبارفي التباين  1-3- 2
 

  العبي الثانويات الرياضية

  
  ھجوم

  
 وسط

  
 دفاع

   كزاالمر                   
 المعادالت              

49  62  63    ن
246,16  371,56  275,8  مج س
4,84  5,88  4,22  س
0,72  0,71  0,56  ع

1221,41  2195,4  1184,8  مج س
171  مج ن
23,66  ن بين المجموعاتيالتبا
1,08  ن داخل المجموعاتيالتبا
21,90  فم
4,75  فج

 

 ويةسعة الحيالقياس  اختبارفي  المعياري قيمة معامل فيشر "ف" االنحرافالمتوسط الحسابي ، يوضح )61(جدول رقم
 حسب مراكز اللعب

 
 

ويةالسعة الحيقياس  اختبار: يبين الفروق في المتوسطات الحسابية في  )41(الشكل البياني رقم  
حسب مراكز اللعب   
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بار تداللة الفروق بني الالعبني يف اخ ) اللذان يوضحان41و الشكل البياين() 61من خالل اجلدول رقم (      

حسب مراكزهم تبني مايلي : ويةاحليقياس السعة   

معياري قدر  وباحنراف) 88,5نالحظ بأن أحسن نتيجة كانت لالعيب مركز الوسط مبتوسط قدر بـــــــــــــ (      

معياري قدر  وباحنراف) 84,4مبتوسط قدر  بــــــــ ( جومأما ثاين نتيجة كانت لصاحل العيب مركز اهل ،)71,0بــــــــ(

) 22,4قدر بـــــ( مبتوسط حسايب فكانت لصاحل العيب مركز الدفاع جةأما بالنسبة إىل ثالث نتي ،)72,0بــــــــ(

) .82,0وباحنراف معياري قدر بـــــــــــــــــــ(  

) 91,21سوبة ب(التباين  باستعمال املعادلة "ف" تبني وجود فرق معنوي حبيث قدرة ف احمل ومن بعد دراسة 

) وعليه تبني 0,05) ومستوى الداللة (2-168ية () بدرجة حر 4,75وكليهما أكرب من اجلدولية اليت بلغت (

. قياس السعة الرئوية اختبارحسب مراكزهم يف  ق ذات داللة إحصائية بني الالعبنيوجود فرو   

 

 

 

 

 

 

. 
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  حسب مراكز اللعباألكسجين  لالستهالكقياس الحجم األقصى  اختبارالتباين في   1-4- 2
 

  العبي الثانويات الرياضية

  
 ھجوم

  
 وسط

  
 دفاع

  
 المركز              المعادالت

49  62  63    ن
202443,5  329945,4  مج س  264801,6
4131.5  5321.7  4203.2  س
367.0  489.54  423.15  ع
62757  910010,7  718747,2  مج س

171  مج ن
13183,56  ن بين المجموعاتيالتبا
129,2  ن داخل المجموعاتيالتبا
102,04  فم
4.75  فج

 

قياس  باراختفي  المعياري قيمة معامل فيشر "ف" االنحرافالمتوسط الحسابي ، يوضح )17(جدول رقم
حسب مراكز اللعباألكسجين  الستهالكالحجم األقصى   

 

 ستهالكالالحجم األقصى قياس  اختبار: يبين الفروق في المتوسطات الحسابية في   )51(الشكل البياني رقم    
 األكسجين حسب مراكز اللعب
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ختبار داللة الفروق بني الالعبني يف ا) اللذان يوضحان 51و الشكل البياين() 17من خالل اجلدول رقم (       

األكسجني حسب مراكزهم تبني مايلي : الستهالكقياس احلجم األقصى   

) وباحنراف معياري 5321,73ــــــــــ (نالحظ بأن أحسن نتيجة كانت لالعيب مركز الوسط مبتوسط قدر بـــ        

 وباحنراف) 4203,2) أما ثاين نتيجة كانت لصاحل العيب مركز الدفاع مبتوسط قدر  بــــــــ (489,54قدر بــــــــ(

سط حسايب قدر ) أما بالنسبة إىل ثالث نتيجة فكانت لصاحل العيب مركز اهلجوم مبتو 423,15معياري قدر بــــــــ(

) .367) وباحنراف معياري قدر بـــــــــــــــــــ(4156,89بـــــ(  

) 102,04سوبة ب(ومن بعد دراسة  التباين  باستعمال املعادلة "ف" تبني وجود فرق معنوي حبيث قدرة ف احمل

) وعليه تبني 0,05) ومستوى الداللة (2-168) بدرجة حرية (4,75وهي أصغر من اجلدولية اليت بلغت (

صى الستهالك االق  احلجمقياس  اختبارحسب مراكزهم يف  ق ذات داللة إحصائية بني الالعبنيالوجود  لفرو 

.األكسجني  
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التباين في اختبار الكتلة الجسمية حسب مراكز اللعب    1-5- 2  

  العبي الثانويات الرياضية

  
 ھجوم

  
 وسط

  
 دفاع

   
المركز            لمعادالت  ا 

   

46  62  63    ن
1060,76  1336,72  1413,09  مج س
23,06  21,56  22,43  س
9,05  11,83  9,75  ع

24461,12  28819,68  31695,6  مج س
171  مج ن
68,95  ن بين المجموعاتيالتبا
14,05  ن داخل المجموعاتيالتبا
4,90  فم
4,75  فج

 

ياس الكتلة في لق فيشر "ف"امل المعياري قيمة مع االنحرافالمتوسط الحسابي ، يوضح )18(جدول رقم
حسب مراكز اللعب الجسمية   

 

 

قياس الكتلة الجسمية: يبين الفروق في المتوسطات الحسابية في   )61(الشكل البياني رقم  
حسب مراكز اللعب   
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ياس داللة الفروق بني الالعبني يف ق ) اللذان يوضحان16و الشكل البياين() 18من خالل اجلدول رقم (      

 الكتلة اجلسمية حسب مراكزهم تبني مايلي :

معياري قدر  وباحنراف) 21,56نالحظ بأن أحسن نتيجة كانت لالعيب مركز الوسط مبتوسط قدر بـــــــــــــ (       

معياري قدر  وباحنراف) 22,43) أما ثاين نتيجة كانت لصاحل العيب مركز الدفاع مبتوسط قدر  بــــــــ (11,83بــــــــ(

) 23,06قدر بـــــ( ) أما بالنسبة إىل ثالث نتيجة فكانت لصاحل العيب مركز اهلجوم مبتوسط حسايب9,75بــــــــ(

) .10,12ـــــــــــ(وباحنراف معياري قدر بــــــــ  

) وهي 4,90سوبة ب(ومن بعد دراسة  التباين باستعمال املعادلة "ف" تبني وجود فرق معنوي حبيث قدرة ف احمل

) وعليه تبني وجود 0,05) ومستوى الداللة (2-168) بدرجة حرية (4,75أكرب من اجلدولية اليت بلغت (

م يف قياس الكتلة اجلسمية .فروق ذات داللة إحصائية بني العينتني حسب مراكزه  

 
 
 
 
 
 
 

. 
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التباين بين العينتين في اختبار التنطيط حسب مراكز اللعب 1-6- 2  

  العبي الثانويات الرياضية

    
 ھجوم

  
 وسط

  
 دفاع

  
 المركز              المعادالت

46  62  63    ن
642,12  861,72  948,51  مج س
13,81  13,39  15,04  س

6,08  6,6  5,17  ع
9145,67  12062,76  14285,7  مج س

171  مج ن
44,25  ن بين المجموعاتيالتبا
8,21  ن داخل المجموعاتيالتبا
5,39  فم
4,75  فج

 

 باراختفي  امل فيشر "ف"المعياري قيمة مع االنحرافالمتوسط الحسابي ، يوضح )19(جدول رقم
حسب مراكز اللعب التنطيط  

 

 

 التنطيط حسب مراكز اللعب اختبار: يبين الفروق في المتوسطات الحسابية في   )17(الشكل البياني رقم
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ختبار داللة الفروق بني الالعبني يف ا ) اللذان يوضحان17و الشكل البياين() 19من خالل اجلدول رقم (       

 دقة التنطيط حسب مراكزهم تبني مايلي :

معياري قدر  وباحنراف) 15,04نالحظ بأن أحسن نتيجة كانت لالعيب مركز الدفاع مبتوسط قدر بـــــــــــــ (      

معياري قدر  وباحنراف) 13,81) أما ثاين نتيجة كانت لصاحل العيب مركز اهلجوم مبتوسط قدر  بــــــــ (5,12بــــــــ(

) 13,39در بـــــ(فكانت لصاحل العيب مركز الوسط مبتوسط حسايب ق ) أما بالنسبة إىل ثالث نتيجة5,8بــــــــ(

) .6,6وباحنراف معياري قدر بـــــــــــــــــــ(  

) وهي 5,39سوبة ب(ومن بعد دراسة  التباين باستعمال املعادلة "ف" تبني وجود فرق معنوي حبيث قدرة ف احمل

) وعليه تبني وجود 0,05) ومستوى الداللة (2-168) بدرجة حرية (4,75أكرب من اجلدولية اليت بلغت (

التنطيط . اختبارفروق ذات داللة إحصائية بني العينتني حسب مراكزهم يف   
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                    الجري المتعرج حسب مراكز اللعب اختبارالتباين في  1-7- 2

  العبي الثانويات الرياضية

      
 ھجوم

  
 وسط

  
 دفاع

 المركز
  

             المعادالت 

46  62  63   ن
434,7  573  682,23   مج س
9,22  8,39  10,21   س

4,63  4,78  03,33   ع
4124,9  4909,4  7120,56   مج س

171   مج ن
103,62  ن بين المجموعاتيالتبا  

2,22  ن داخل المجموعاتيالتبا  

46,67   فم
4,75   فج

 

الجري  باراختامل فيشر "ف"في المعياري قيمة مع االنحرافالحسابي ،المتوسط  يوضح )02(جدول رقم
للعينتين حسب مراكز اللعب المتعرج  

 

  

ج الجري المتعر  اختبار: يبين الفروق في المتوسطات الحسابية للعينتين في   )18(الشكل البياني رقم  
 حسب مراكز اللعب
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اختبار   ق بني الالعبني يفداللة الفرو  ) اللذان يوضحان18و الشكل البياين() 20من خالل اجلدول رقم (      

  قياس اجلري املتعرج حسب مراكزهم تبني مايلي :

معياري قدر  وباحنراف) 8,39مبتوسط قدر بـــــــــــــ ( سن نتيجة كانت لالعيب مركز الوسطنالحظ بأن أح        

معياري قدر  باحنراف ) و9,22اهلجوم مبتوسط قدر  بــــــــ () أما ثاين نتيجة كانت لصاحل العيب مركز 4,78بــــــــ(

) 10,21قدر بـــــ( مبتوسط حسايب مركز الدفاع) أما بالنسبة إىل ثالث نتيجة فكانت لصاحل العيب 4,36بــــــــ(

) .3,33وباحنراف معياري قدر بـــــــــــــــــــ(  

) 46,67سوبة ب(تبني وجود فرق معنوي حبيث قدرة ف احملومن بعد دراسة  التباين  باستعمال املعادلة "ف" 

) وعليه تبني 0,05) ومستوى الداللة (2- 168) بدرجة حرية (4,75أكرب من اجلدولية اليت بلغت ( وهي

. اجلري املتعرج اختبارحسب مراكزهم يف  ق ذات داللة إحصائية بني الالعبنيوجود فرو   
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دقة التهديف حسب مراكز اللعب اختبارالتباين في  1-8- 2  
    العبي الثانويات الرياضية

  
  ھجوم
 

  

  وسط
 

  
 دفاع

 

 كزاالمر
             لمعادالتا      

      

46  62  63   ن

1015,73  1229,8  1184,2  مج س

19,84  19,61  17,3  س
6,72  7,03  8,14  ع

2152,8  24104,8  20166,9  مج س
171  مج ن
221,6  بين المجموعات نيالتبا  

23,06  ن داخل المجموعاتيالتبا  

9,61  فم
4,75  فج

 

دقة  باراختامل فيشر "ف"في المعياري قيمة مع االنحرافالمتوسط الحسابي ، يوضح )12(جدول رقم
حسب مراكز اللعب التهديف  

 

  حسب مراكز اللعبدقة التهديف  اختبار: يبين الفروق في المتوسطات الحسابية في )19(الشكل البياني رقم

 

16

16,5

17

17,5

18

18,5

19

19,5

20

ھجوم وسط دفاع

دقة التھديف

دقة التھديف



ائج ـــــتير النـــــليل وتفســـرض وتحــــع                                الفصل الثاني                                 	

 

‐ 151 ‐ 
 

داللة الفروق بني الالعبني يف ) اللذان يوضحان 19و الشكل البياين() 12من خالل اجلدول رقم (        

 اختبار دقة التهديف حسب مراكزهم تبني مايلي :

معياري قدر  وباحنراف) 19,84نالحظ بأن أحسن نتيجة كانت لالعيب مركز اهلجوم مبتوسط قدر بـــــــــــــ (        

معياري قدر  وباحنراف) 19,61أما ثاين نتيجة كانت لصاحل العيب مركز الوسط مبتوسط قدر  بــــــــ ( ،)6,72بــــــــ(

) 17,3قدر بـــــ( أما بالنسبة إىل ثالث نتيجة فكانت لصاحل العيب مركز الدفاع مبتوسط حسايب ،)7,03بــــــــ(

) .8,14ــــــــــ(وباحنراف معياري قدر بـــــــــ  

) وهي 9,61سوبة ب(باستعمال املعادلة "ف" تبني وجود فرق معنوي حبيث قدرة ف احمل التباين ومن بعد دراسة 

) وعليه تبني وجود 0,05) ومستوى الداللة (2-168) بدرجة حرية (4,75أكرب من اجلدولية اليت بلغت (

. دقة التهديفيف إختبار حسب مراكزهم  ق ذات داللة إحصائية بني الالعبنيفرو   
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               دقة التمرير حسب مراكز اللعب اختبارالتباين في   2-1-9

  العبي الثانويات الرياضية

  
 ھجوم

  
 وسط

  
 دفاع

  
المركز        المعادالت 

   

46  62  63    ن
20,04  20,91  19,61  س
972,8  1304,32  1282,4  مج س

7,82  7,2  8,42  ع
19494,91  27260,2  25147,86  مج س

171  مج ن
367,2  ن بين المجموعاتيالتبا
85,1  ن داخل المجموعاتيالتبا
4,32  فم
4,75  فج

 

دقة  باراختفي  امل فيشر "ف"المعياري قيمة مع االنحرافالمتوسط الحسابي ، يوضح )22(جدول رقم
حسب مراكز اللعب التمرير  

  

دقة التمرير قياس  اختباريبين الفروق في المتوسطات الحسابية في  :  )02(الشكل البياني رقم  
 حسب مراكز اللعب
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داللة الفروق بني الالعبني يف اختبار  ) اللذان يوضحان20و الشكل البياين() 22من خالل اجلدول رقم (    

  دقة التمرير حسب مراكزهم تبني مايلي :

معياري قدر  وباحنراف) 20,91نالحظ بأن أحسن نتيجة كانت لالعيب مركز الوسط مبتوسط قدر بـــــــــــــ (      

معياري قدر  وباحنراف) 20,04أما ثاين نتيجة كانت لصاحل العيب مركز اهلجوم مبتوسط قدر  بــــــــ ( ،)7,42بــــــــ(

) 19,61قدر بـــــ( جة فكانت لصاحل العيب مركز الدفاع مبتوسط حسايبأما بالنسبة إىل ثالث نتي ،)8,82بــــــــ(

) .9,12وباحنراف معياري قدر بـــــــــــــــــــ(  

 ) وهي4,32سوبة ب(ومن بعد دراسة  التباين باستعمال املعادلة "ف" تبني وجود فرق معنوي حبيث قدرة ف احمل

وجود ال) وعليه تبني 0,05) ومستوى الداللة (2-168() بدرجة حرية 4,75من اجلدولية اليت بلغت ( أصغر

. دقة التمرير اختبارحسب مراكزهم يف  ق ذات داللة إحصائية بني الالعبنيفرو ل  
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               حسب مراكز اللعبالتمرير الطويل  اختبارالتباين في   1-10- 2
  

  العبي الثانويات الرياضية

    
 ھجوم

  
 وسط

  
  دفاع

 

                  
  المراكز                  

      المعادالت  

46  62  63   ن
384,92  472,9  642,2   مج س
7,91  7,37  9,4   س

2,03  2,15  1,93   ع
3044,71  3485,27  6036,68   مج س

171   مج ن
90,02   التباين بين المجموعات

4,18   التباين داخل المجموعات

21,53   فم
4,75   فج

 

التمرير   باراختمعامل فيشر "ف"في المعياري قيمة  االنحرافالمتوسط الحسابي ، يوضح )32(جدول رقم
حسب مراكز اللعب الطويل  

 

  التمرير الطويل حسب مراكز اللعب اختبار: يبين الفروق في المتوسطات الحسابية في )21(الشكل البياني رقم
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ختبار داللة الفروق بني الالعبني يف ا ) اللذان يوضحان12البياين(و الشكل ) 32من خالل اجلدول رقم (       

 قياس التمرير الطويل حسب مراكزهم تبني مايلي :

معياري قدر  وباحنراف) 9,45نالحظ بأن أحسن نتيجة كانت لالعيب مركز الدفاع مبتوسط قدر بـــــــــــــ (         

معياري قدر  وباحنراف) 7,91أما ثاين نتيجة كانت لصاحل العيب مركز اهلجوم مبتوسط قدر  بــــــــ ( ،)1,93بــــــــ(

) 7,37قدر بـــــ( أما بالنسبة إىل ثالث نتيجة فكانت لصاحل العيب مركز الوسط مبتوسط حسايب ،)2,03بــــــــ(

) .2,15وباحنراف معياري قدر بـــــــــــــــــــ(  

) 21,53سوبة ب(اسة  التباين  باستعمال املعادلة "ف" تبني وجود فرق معنوي حبيث قدرة ف احملومن بعد در 

) وعليه تبني 0,05) ومستوى الداللة (2-168) بدرجة حرية (4,75وكليهما أكرب من اجلدولية اليت بلغت (

ل .التمرير الطوي اختباروجود فروق ذات داللة إحصائية بني الالعبني حسب مراكزهم يف   
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        قياس الذات الجسمية حسب مراكز اللعب اختبارالتباين في  1-11- 2 

  العبي الثانويات الرياضية

  
 ھجوم

  
 وسط

  
  دفاع
 

  

 كزا المر                  المعادالت 

46  62  63   ن
3805,92  5203,04  5305,86  مج س
82,72  83,92  84,22  س
14,51  14,43  14,24  ع

314749,5  436639,1  446854,4  مج س
171  مج ن

685,68  ن بين المجموعاتيالتبا  

59,06  ان داخل المجموعاتيالتب  

11,61  فم
4,75  فج

قياس  باراختامل فيشر "ف"في المعياري قيمة مع االنحرافالمتوسط الحسابي ، يوضح )42(جدول رقم
حسب مراكز اللعب الذات الجسمية  

  

  

قياس الذات الجسمية  اختبار: يبين الفروق في المتوسطات الحسابية في )22(الشكل البياني رقم  
 حسب مراكز اللعب

 
 

81,5

82

82,5

83

83,5

84

84,5

ھجوم وسط دفاع

الذات الجسمية

الذلت الجسمية



ائج ـــــتير النـــــليل وتفســـرض وتحــــع                                الفصل الثاني                                 	

 

‐ 157 ‐ 
 

ار الذات داللة الفروق بني الالعبني يف اختب ) اللذان يوضحان22و الشكل البياين() 42من خالل اجلدول رقم (

 اجلسمية حسب مراكزهم تبني مايلي :

معياري قدر  وباحنراف) 84,22نالحظ بأن أحسن نتيجة كانت لالعيب مركز الدفاع مبتوسط قدر بـــــــــــــ (       

معياري  وباحنراف) 83,92أما ثاين نتيجة كانت لصاحل العيب مركز الوسط مبتوسط قدر  بــــــــ ( ،)14,24بــــــــ(

ايب قدر كانت لصاحل العيب مركز اهلجوم مبتوسط حسأما بالنسبة إىل ثالث نتيجة ف ،)14,43قدر بــــــــ(

) .14,51) وباحنراف معياري قدر بـــــــــــــــــــ(82,72بـــــ(  

) 11,61سوبة ب(ومن بعد دراسة  التباين باستعمال املعادلة "ف" تبني وجود فرق معنوي حبيث قدرة ف احمل

) وعليه تبني 0,05) ومستوى الداللة (2- 681) بدرجة حرية (4,75وهي أكرب من اجلدولية اليت بلغت (

. قياس الذات اجلسمية اختبارحسب مراكزهم يف  ق ذات داللة إحصائية بني الالعبنيوجود فرو   
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    سب مراكز اللعب الميدانية ح االختباراتتفسير نتائج دراسة التباين بين العينتين في  2-3

نتائج امليدانية نا التباين بني العينتني يف ال) واليت توضح ل42........41يتبني لنا من خالل نتائج اجلداول رقم(
  حسب مراكز اللعب مايلي :

متفوقني يف مجيع  كانوا  مركز الوسط تنتج الطالب الباحث بأن العيبومن خالل حتليل هذه النتائج يس         
ا لصاحل العيب مركز الدف القياسات الفسيولوجية ما  ،أما بالنسبة اععادا قياس الكتلة الذي كانت متوسطا

بروز مركز وسط  ونالحظ كذلكفقد كانت نتائجها متكافئة بني مركز الوسط والدفاع نة ، املهارية لالختبارات
.مقارنة باملراكز األخرى االختباراتامليدان يف أغلبية   

مركز الوسط يف القياسات الفسيولوجية فريجع ذلك حسب رأي الطالب الباحث أما فيما خيص تفوق العيب       
على اللعب  س الفريق ومن واجباته السيطرةندإىل دور وواجبات العب الوسط  فوق أرضية امليدان والذي يعترب مه

املركز  القيام بعملية البناء وكذلك هذاوكذلك ،هجوم الفريق املنافس ووسط ميدانه وذلك عرب الوقوف ضد 
أكثرهم جريا فوق امليدان يف إحصائيات املباريات وهذا دليل على العمل البدين واللياقة البدنية اليت يتطلبها هذا 

  )108، صفحة 2000(البصري، باإلضافة إىل القوة وطاقة النفسية والعقلية املبذولة أثناء املباريات وعن  ،املنصب
الذي وجد يف إحصائيات أن العيب الوسط هم األكثر جريا ومشيا فوق أرضية امليدان مث يليهم العيب اهلجوم مث 

كرة   أن )82، صفحة 2002(السيد،  و  )32، صفحة 2004(خورشيد ا.،  العيب الدفاع ، ويرى كال من 
القدم احلديثة متطلبات كثرية على الالعبني و على اخلصوص على بعض الالعبني يف املناطق احلامسة من امللعب 

فخط الوسط يشكل اخلط األول للتكتل الدفاعي و يعترب حلقة وصل بني اهلجوم و الدفاع وتعترب منطقة الوسط 
الالعبني  إلضافة إىل كل هذا فإن العيب الوسط هم أحسناملنطقة اليت مير منها أكثر الالعبني ذهابا وإيابا با

  . املساندين خلط اهلجوم
أحسن العبيهم يف هذا اخلط   يوزع أغلب املدربنيفريى أن  )132، صفحة Calvin ،2006(أما          

باعتبار أن كرة القدم احلديثة ملن ميتلك منطقة الوسط و لكي يكتمل هذا املفهوم جيب على العيب الوسط العمل  
م يف تشكيل  كوحدة واحدة و أن أوىل مهمات العيب الوسط هو تقدمي العمل الدفاعي و الذي يرتبط مبسؤوليا

  دفاعية.نقاط االحنراف يف لعب املثلثات ال
يكون عمله أكثر نشاطا  غالبا ما (Mercier, 1981, p. 14)أما فيما خيص الناحية البدنية حسب        

التحمل واملقاومة وبذل  بالقدرة على من وقت الراحة بشكل متكرر فهو يتميز استفادتهمن العيب فريقه ،نظرا لقلة 
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أنفاسه من  استعادةرفاقه ويستطيع له  أكثر خفة وسرعة يف تدخالته وبفضل املساعدة اليت يقدمهاهو اجلهد ، و 
ن أغلب مة ملساندة الالعب احلامل للكرة ألجديد فهو يعترب حلقة الوصل بن خطني اآلخرين وهو يف حركة دائ

  الكرات متر عليه .
، صفحة 2001(كامل ر.،  و )49، صفحة 2005(أبوسيف،   ية حسب أما فيما خيص الناحية الفن       

جليد ، والتمريرات مهارة فائقة يف لعب الكرة بواسطة اإلمخاد ا امتالكهأن العب وسط امليدان البد من )16
ى العب الوسط أن حيسن لة للخصم اليت يستعملها يف إيصال ورسم اخلطة املنتهجة ، كما جيب علالدقيقة واملظ
الكرة يف كل حلظة بكل رشاقة وتبديل مستوى  اجتاهالقدمني حىت يسهل عليه التحكم يف تغيري  اللعب بكلىت

ة ودقيقة نظر للمساحة النظر ى قويتمرير الطويل والبد أن تكون قذفات يف املرماللعب ميينا ومشاال عن طريق ال
  تسجيل من خمتلف الوضعيات .الاملتاحة له واليت تسمح له ب
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    يات الرياضيةتحديد المستويات المعيارية لالختبارات الفسيولوجية لالعبي كرة القدم للثانو  2- 2
حسب مراكز اللعب    يتحديد المستويات المعيارية لالختبار قياس الضغط الدمو  2-2-1   

 

قياس  ختبارالعبين لكل مستوى والنسب المئوية ) :يوضح الدرجات والمستويات المعيارية وعدد الال52الجدول رقم (
حسب مراكز اللعب الضغط الدموي والنسب المقررة لها في المنحنى الطبيعي لعينة العبي الثانوية الرياضية الوطنية  

 

 

 

مقارنة النسب الالعبين والنسب المقررة في المنحنى الطبيعي يبين) 32الشكل البياني رقم (  
حسب مراكز اللعب قياس الضغط الدموي الختبار   
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جيد جدا جيد مقبول ضعيف ضعيف جدا

النسب المقررة

النسبة المئوية ھجوم

النسبة المئوية وسط

النسبة المئوية دفاع

 االنسب
 المقررة

% النسبة المئوية المستويات   الالعبين 
 المعيارية

 الدرجات
 دفاع وسط هجوم دفاع وسط هجوم المعيارية

فما فوق 80 جيد جدا 05 12 03 7,94 19,35 6,52 04,86  
79   -  60 جيد 20 21 15 31,75 33,87 32,61 24,52  
58   -   40 مقبول 27 22 16 42,86 35,48 34,78 40,96  
39  -  20 ضعيف 07 05 09 11,11 8,06 19,57 24,52  
فما فوق 20 ضعيف جدا 04 02 03 6,35 3,23 6,52 04,86  
  المجموع 63 62 46 100,00 100,00 100,00 100



تائجعرض وتحليل وتفسير الن                     الفصل الثاني                                                	

 

‐ 161 ‐ 
 

 بالنسبة لمركز الدفاع :
دد ) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعيارية وع32) والشكل البياين (52من خالل اجلدول رقم (        

ني مايلي :اس الضغط الدموي تبيق اختبارالالعبني لكل مستوى والنسبة املئوية لالعيب الدفاع يف   
لنسبة املقررة هلذا ) وهي أعلى من ا%6,35مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى(ضعيف جدا) :

) .%4,86منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ(املستوى يف   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%11,11: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( عيمنحىن التوزيع الطبياملستوى يف   

نسبة املقررة هلذا ) وهي أعلى من ال42,86%: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (مقبول) :
) .%40,96حنىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (املستوى يف ا  

ى ) وهي أعلى من النسبة املقررة هلذا املستو 31,75%: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (جيد) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( يف املنحىن التوزيع الطبيعي  

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أعلى من ا%7,94: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) :يف 
) . 4,86%ــــــــــ (واملقدرة بـــــــــ منحىن التوزيع الطبيعيستوى يف م  

اع  للثانويات الرياضية ومن خالل النتائج احملصل عليها يستنتج الطالب الباحث بأن أغلبية العيب مركز الدف     
. قياس الضغط الدموي اختبارالوطنية هم يف املستويني (مقبول و جيد) يف   
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: بالنسبة لمركز الوسط  
د يات املعيارية وعدضحان الدرجات واملستو ) اللذان يو 32والشكل البياين ( )52من خالل اجلدول رقم (       

ني مايلي :اس الضغط الدموي تبيق اختبارالالعبني لكل مستوى والنسبة املئوية لالعيب الدفاع يف   
من النسبة املقررة هلذا  ) وهي أقل%3,23مثلت عينة البحث نسبة بلغت( دا) :في المستوى(ضعيف ج

. )%4,86(واملقدرة بـــــــــــــــــــاملستوى يف املنحىن التوزيع الطبيعي   

ى من النسبة املقررة هلذا املستو  ) وهي أقل%8,06: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
. )%24,52( واملقدرة بـــــــــــــــــــ  يف املنحىن التوزيع الطبيعي  

ى من النسبة املقررة هلذا املستو  أقل ) وهي%35,48: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (مقبول) :
) .%40,96يف املنحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (  

ى هلذا املستو ) وهي أعلى من النسبة املقررة %33,87: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (جيد) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( يف املنحىن التوزيع الطبيعي  

) وهي أعلى من النسبة املقررة هلذا %19,35: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) :يف 
) . 4,86%واملقدرة بـــــــــــــــــــ ( املستوى يف املنحىن التوزيع الطبيعي  

لثانويات الرياضية ل  مركز الوسط يستنتج الطالب الباحث بأن أغلبية العيبل النتائج احملصل عليها ومن خال
. الدموي إختبار قياس الضغط ) يفجدا و جيد جيدالوطنية هم يف املستويني (  
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: بالنسبة لمركز الهجوم  
دد ) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعيارية وع32) والشكل البياين (52من خالل اجلدول رقم (        

ني مايلي :قاس الضغط الدموي تب اختبارالالعبني لكل مستوى والنسبة املئوية لالعيب الدفاع يف   
نسبة املقررة هلذا ) وهي أعلى من ال%6,52مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى(ضعيف جدا) :

) .%4,86الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ(نحىن التوزيع املستوى يف م  

نسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ال%19,57: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( نحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف م  

ى لنسبة املقررة هلذا املستو ) وهي أقل من ا%35,48غت(: مثلت عينة البحث نسبة بل في المستوى (مقبول) :
) .%40,96منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (يف   

ى لنسبة املقررة هلذا املستو ) وهي أعلى من ا%34,78: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (جيد) :
) .%24,52ـــــــــ  (واملقدرة بــــــــــ منحىن التوزيع الطبيعييف   

نسبة املقررة هلذا ) وهي أعلى من ال%6,52: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) :يف 
) . 4,86%واملقدرة بـــــــــــــــــــ ( نحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف م  

سط  للثانويات ومن خالل النتائج احملصل عليها يستنتج الطالب الباحث بأن أغلبية العيب مركز الو        
قياس الضغط الدموي . اختبارالرياضية الوطنية هم يف املستويني (جيد و جيد جدا) يف   
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ز اللعبقياس النبض لالعبي كرة القدم حسب مراك لالختبارتحديد المستويات المعيارية  2-2-2  

 

قياس  ختبارالعبين لكل مستوى والنسب المئوية ) :يوضح الدرجات والمستويات المعيارية وعدد الال62الجدول رقم (
راكز اللعبوالنسب المقررة لها في المنحنى الطبيعي لعينة العبي الثانوية الرياضية الوطنية حسب مالنبض   

 

 

النبض حسب ياس ق الختبارمقارنة النسب الالعبين والنسب المقررة في المنحنى الطبيعي  يبين) 42الشكل البياني رقم (
 مراكز اللعب
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جيد جدا جيد مقبول ضعيف ضعيف جدا

النسب المقررة

النسبة المئوية ھجوم

النسبة المئوية وسط

النسبة المئوية دفاع

 النسب
 المقررة

المستويات   الالعبين % النسبة المئوية
 المعيارية

 الدرجات
 دفاع وسط ھجوم دفاع وسط ھجوم المعيارية

4,86  4,35  14,52  4,76  2  9  3  فما فوق 80 جيد جدا  

24,52  28,26  29,03  33,33  13  18  21  79   -  60 جيد  

40,96  52,17  40,32  46,03  24  25  29  58   -   40 مقبول  

24,52  15,22  9,68  14,29  7  6  9  39  -  20 ضعيف  

4,86  0,00  6,45  1,59  0  4  1  فما فوق 20  ضعيف جدا  

100  100,00  100,00  100,00  46  62  63   المجموع
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                 : دفاعبالنسبة لمركز ال 
) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعيارية 42) والشكل البياين (62من خالل اجلدول رقم (         

مايلي : تبنينبض قاس ال اختباروعدد الالعبني لكل مستوى والنسبة املئوية لالعيب الدفاع يف   
لنسبة املقررة هلذا من ا وهي أقل) %1,59مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى(ضعيف جدا) :

) .%4,86منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ(املستوى يف   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%14,25: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%24,52(واملقدرة بـــــــــــــــــــ   منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

لنسبة املقررة هلذا من ا أعلى ) وهي%46,03: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (مقبول) :
) .%40,96منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (املستوى يف   

ى هلذا املستو لنسبة املقررة ) وهي أعلى من ا%33,33: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (جيد) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعييف   

لنسبة املقررة هلذا من ا أقل ) وهي%4,76: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) :يف 
) . 4,86%واملقدرة بـــــــــــــــــــ ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

للثانويات   دفاعمركز ال خالل النتائج احملصل عليها يستنتج الطالب الباحث بأن أغلبية العيبومن         
.نبضقياس ال اختبار) يف مقبولالرياضية الوطنية هم يف املستويني (جيد و   

 

 

 

 

 

 

 

 



تائجعرض وتحليل وتفسير الن                     الفصل الثاني                                                	

 

‐ 166 ‐ 
 

: بالنسبة لمركز الوسط  
دد الدرجات واملستويات املعيارية وع) اللذان يوضحان 42) والشكل البياين (62من خالل اجلدول رقم (        

ي :قاس النبض تبني مايل اختباريف  وى والنسبة املئوية لالعيب الوسطالالعبني لكل مست  
لنسبة املقررة هلذا ) وهي أعلى من ا%6,45مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى(ضعيف جدا) :

) .%4,86ـــــــــ(منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بــــــــــاملستوى يف   

ى نسبة املقررة هلذا املستو ) وهي أقل من ال%9,68: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( نحىن التوزيع الطبيعييف م  

ى لنسبة املقررة هلذا املستو ) وهي أقل من ا%40,32: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (مقبول) :
) .%40,96منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (يف   

ى لنسبة املقررة هلذا املستو ) وهي أعلى من ا%29,04: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (جيد) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعييف   

قررة هلذا ) وهي أقل من النسبة امل%14,52: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) : يف
) .4,86%واملقدرة بـــــــــــــــــــ ( نحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف م  

ت الرياضية سط  للثانوياومن خالل النتائج احملصل عليها يستنتج الطالب الباحث بأن أغلبية العيب مركز الو       
قياس النبض. اختبارالوطنية هم يف املستويني (جيد و جيد جدا) يف   
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                               : بالنسبة لمركز الهجوم
) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعيارية 42) والشكل البياين (62من خالل اجلدول رقم (         

مايلي : قاس النبض تبني اختباروعدد الالعبني لكل مستوى والنسبة املئوية لالعيب اهلجوم يف   
لنسبة املقررة هلذا من ا ) وهي أقل%0,00مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى(ضعيف جدا) :

) .%4,86واملقدرة بـــــــــــــــــــ(منحىن التوزيع الطبيعي املستوى يف   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%15,22: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

لنسبة املقررة هلذا من ا أعلى ) وهي%52,17: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (مقبول) :
) .%40,96منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (املستوى يف   

ى لنسبة املقررة هلذا املستو ) وهي أعلى من ا%28,26: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (جيد) :
) .%24,52بـــــــــــــــــــ  (واملقدرة  منحىن التوزيع الطبيعييف   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%4,35: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) :يف 
) . 4,86%واملقدرة بـــــــــــــــــــ ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

للثانويات   جوممركز اهل ن أغلبية العيبومن خالل النتائج احملصل عليها يستنتج الطالب الباحث بأ       
قياس النبض. اختبار) يف مقبولالرياضية الوطنية هم يف املستويني (جيد و   
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للعب  وية  لالعبي كرة القدم حسب مراكز احيقياس السعة ال لالختبارتحديد المستويات المعيارية  2-2-3   

 

قياس  ختبارالعبين لكل مستوى والنسب المئوية ) :يوضح الدرجات والمستويات المعيارية وعدد الال27الجدول رقم (
بة حسب مراكز اللعالرياضية الوطنيوالنسب المقررة لها في المنحنى الطبيعي لعينة العبي الثانوية  ويةالسعة الحي  

 

الختبارمقارنة النسب الالعبين والنسب المقررة في المنحنى الطبيعي  يبين) 52الشكل البياني رقم (  
وية حسب مراكز اللعبالسعة الحيقياس    
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 دفاع وسط ھجوم دفاع وسط ھجوم المعيارية

4,86  21,74  16,13  6,35  10  10  4  فما فوق 80 جيد جدا  

24,52  30,43  43,55  26,98  14  27  17  79   -  60 جيد  

40,96  34,78  27,42  41,27  16  17  26  58   -   40 مقبول  

24,52  13,04  11,29  20,63  6  7  13  39  -  20 ضعيف  

4,86  2,17  1,61  4,76  1  1  3  فما فوق 20 ضعيف جدا  

100  102,17  100,00  100,00  46  62  63   المجموع
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: بالنسبة لمركز الدفاع  
) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعيارية 52) والشكل البياين (27من خالل اجلدول رقم (          

ية  تبني مايلي :و قياس السعة احلي اختباروعدد الالعبني لكل مستوى والنسبة املئوية لالعيب الدفاع يف   
ل من النسبة املقررة هلذا ) وهي أق%4,76مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى(ضعيف جدا) :

) .%4,86املستوى يف املنحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ(  

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%20,63: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%224,5واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أعلى من ا%41,27: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (مقبول) :
) .%40,96منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (املستوى يف   

ى لنسبة املقررة هلذا املستو ) وهي أعلى من ا%26,98: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (جيد) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعييف   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%6,35: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) :يف 
) . 4,86%واملقدرة بـــــــــــــــــــ ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

لدفاع  للثانويات ومن خالل النتائج احملصل عليها يستنتج الطالب الباحث بأن أغلبية العيب مركز ا          
.ويةقياس السعة احلي اختبارالرياضية الوطنية هم يف املستويني (جيد و مقبول) يف   
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: وسطبالنسبة لمركز ال  
دد ) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعيارية وع52() والشكل البياين 27من خالل اجلدول رقم (        

بني مايلي :ت ويةالسعة احلي اسيق اختبار الوسط يف الالعبني لكل مستوى والنسبة املئوية لالعيب  
) وهي أقل من النسبة املقررة هلذا %1,61مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى(ضعيف جدا) :

) .%4,86الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ( املستوى يف املنحىن التوزيع  

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%11,24: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

ى لنسبة املقررة هلذا املستو من ا أقل ) وهي%27,24لغت(: مثلت عينة البحث نسبة ب في المستوى (مقبول) :
) .%40,96منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (يف   

ى لنسبة املقررة هلذا املستو ) وهي أعلى من ا%43,55: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (جيد) :
) .%24,52بـــــــــــــــــــ  (واملقدرة  منحىن التوزيع الطبيعييف   

من النسبة املقررة هلذا  أعلى ) وهي%15,3: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) :يف 
) . 4,86%واملقدرة بـــــــــــــــــــ ( املستوى يف املنحىن التوزيع الطبيعي  

للثانويات   وسطث بأن أغلبية العيب مركز الاحومن خالل النتائج احملصل عليها يستنتج الطالب الب        
.ويةسعة احليقياس ال اختبار) يف جيد جداالرياضية الوطنية هم يف املستويني (جيد و   
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: بالنسبة لمركز الهجوم  
) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعيارية 52) والشكل البياين (27من خالل اجلدول رقم (         

تبني مايلي : يةو سعة احلياس اليق اختباروعدد الالعبني لكل مستوى والنسبة املئوية لالعيب اهلجوم يف   
) وهي أقل من النسبة املقررة هلذا %2,17مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى(ضعيف جدا) :

) .%4,86الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ(املستوى يف املنحىن التوزيع   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%13,04: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

ى لنسبة املقررة هلذا املستو من ا أقل ) وهي%34,78غت(: مثلت عينة البحث نسبة بل في المستوى (مقبول) :
) .%40,96منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (يف   

ى لنسبة املقررة هلذا املستو ) وهي أعلى من ا%30,43: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (جيد) :
) .%24,52بـــــــــــــــــــ  (واملقدرة  منحىن التوزيع الطبيعييف   

من النسبة املقررة هلذا  أعلى ) وهي%21,74: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) :يف 
) . 4,86%واملقدرة بـــــــــــــــــــ ( مستوى يف املنحىن التوزيع الطبيعي  

هلجوم  للثانويات حث بأن أغلبية العيب مركز اومن خالل النتائج احملصل عليها يستنتج الطالب البا          
.ويةسعة احليقياس ال اختبار) يف جيد جداالرياضية الوطنية هم يف املستويني (جيد و   
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حسب  رة القدماألكسجين لالعبي ك الستهالكقياس الحجم األقصى  لالختبارتحديد المستويات المعيارية  2-4- 2
 مراكز اللعب

 

 النسب
 المقررة

 المعيارية الدرجات المستويات  المعيارية الالعبين % النسبة المئوية

وسط ھجوم دفاع وسط ھجوم  دفاع

4,86  0,00  4,84  3,17  0  3  2  فما فوق 80 جيد جدا  

24,52  36,96  24,19  30,16  17  15  19  79   -  60 جيد  

40,96  41,30  48,39  46,03  19  30  29  58   -   40 مقبول  

24,52  17,39  14,52  14,29  8  9  9  39  -  20 ضعيف  

4,86  4,35  8,06  6,35  2  5  4  فما فوق 20 ضعيف جدا  

100  100,00  100,00  100,00  46  62  63   المجموع
 

ختبار قياس عبين لكل مستوى والنسب المئوية إل) :يوضح الدرجات والمستويات المعيارية وعدد الال28الجدول رقم (
الرياضية الوطنية وية والنسب المقررة لها في المنحنى الطبيعي لعينة العبي الثان األكسجين لالستهالكاألقصى  الحجم

بحسب مراكز اللع  
 

 

الحجم ياس ق الختبارمقارنة النسب الالعبين والنسب المقررة في المنحنى الطبيعي  يبين) 62الشكل البياني رقم (
حسب مراكز اللعب األكسجيني لالستهالكاألقصى   
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: بالنسبة لمركز الدفاع  
د ) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعيارية وعد29) والشكل البياين (31من خالل اجلدول رقم (       

تبني  األكسجني ستهالكلالقياس احلجم األقصى  اختباروى والنسبة املئوية لالعيب الدفاع يف الالعبني لكل مست
 مايلي :

من النسبة املقررة هلذا  ) وهي أعلى%6,35لت عينة البحث نسبة بلغت(مث في المستوى(ضعيف جدا) :
) .%4,86املستوى يف املنحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ(  

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%14,29: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( الطبيعيمنحىن التوزيع املستوى يف   

لنسبة املقررة هلذا من ا ) وهي أعلى%46,03: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (مقبول) :
) .%40,96منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (املستوى يف   

ى النسبة املقررة هلذا املستو ) وهي أعلى من %30,16لغت(: مثلت عينة البحث نسبة ب في المستوى (جيد) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( نحىن التوزيع الطبيعييف م  

النسبة املقررة هلذا ) وهي أعلى من %3,17: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) :يف 
) . 4,86%بـــــــــــــــــــ (واملقدرة  نحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف م  

للثانويات الرياضية   فاعأغلبية العيب مركز الدومن خالل النتائج احملصل عليها يستنتج الطالب الباحث بأن        
.سجنيقياس احلجم األقصى لالستهالك األك اختبارمقبول) يف الوطنية هم يف املستويني (جيد و   
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: بالنسبة لمركز الوسط  
ة ) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعياري62) والشكل البياين (28من خالل اجلدول رقم (             

 األكسجني  الستهالكى قياس احلجم األقص اختبارلالعيب اهلجوم يف  وعدد الالعبني لكل مستوى والنسبة املئوية
 تبني مايلي :

ذا من النسبة املقررة هل ) وهي أعلى%8,06ة بلغت(مثلت عينة البحث نسب في المستوى(ضعيف جدا) :
) .%4,86نحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ(املستوى يف م  

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%14,52: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%24,52ــــــــــــ  (واملقدرة بـــــــ منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

لنسبة املقررة هلذا من ا ) وهي أعلى%48,39: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (مقبول) :
) .%40,96منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (املستوى يف   

 النسبة املقررة هلذا املستوىمن  ) وهي أقل%24,19: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (جيد) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( نحىن التوزيع الطبيعييف م  

لنسبة املقررة هلذا من ا ) وهي أقل%4,84: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) :يف 
  ) .4,86%واملقدرة بـــــــــــــــــــ ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف 

للثانويات الرياضية   سطاحث بأن أغلبية العيب مركز الو ومن خالل النتائج احملصل عليها يستنتج الطالب الب      
.سجنياألك لالستهالكقياس احلجم األقصى  اختبارمقبول) يف الوطنية هم يف املستويني (جيد و   
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: بالنسبة لمركز الهجوم  
دد ) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعيارية وع62والشكل البياين () 28من خالل اجلدول رقم (        

تبني  يناألكسج ستهالكلالجم األقصى قياس احل اختبارالالعبني لكل مستوى والنسبة املئوية لالعيب اهلجوم يف 
 مايلي :

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%4,35مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى(ضعيف جدا) :
) .%4,86منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ(املستوى يف   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%17,39: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

لنسبة املقررة هلذا من ا ) وهي أعلى%41,30: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (مقبول) : في
) .%40,96منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (املستوى يف   

ى لنسبة املقررة هلذا املستو ) وهي أعلى من ا%36,95: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (جيد) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعييف   

لنسبة املقررة هلذا من ا ) وهي أقل%0,00: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) :يف 
) . 4,86%واملقدرة بـــــــــــــــــــ ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

وم  للثانويات الرياضية ومن خالل النتائج احملصل عليها يستنتج الطالب الباحث بأن أغلبية العيب مركز اهلج     
.كسجنياأل لالستهالكجم األقصى قياس احل اختباردا) يف الوطنية هم يف املستويني (جيد و جيد ج  
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ملالعبي كرة القد الجسميةكتلة قياس ال لالختبارتحديد المستويات المعيارية  2-5- 2  
بحسب مراكز اللع  

 
 النسب
 المقررة

%  النسبة المئوية   الالعبين   المستويات
 المعيارية

 الدرجات
 ھجوم المعيارية  وسط  دفاع ھجوم وسط دفاع

04,86  4,34  3,22  14,28  2  2  9   جيد جدا فما فوق 80  
24,52  28,26  16,12  25,39  13  10  16  جيد 60  -   79  
40,96  41,30  46,77  39,68  19  29  25  مقبول 40   -   58  
24,52  21,73  29,03  20,63  10  18  13  ضعيف 20  -  39  
04,86  4,34  4,83  00,00  2  3  00   ضعيف جدا فما فوق 20  
100  99.98  99.98  99.97  46  62  63   المجموع  

 

قياس  ختبارالعبين لكل مستوى والنسب المئوية ) :يوضح الدرجات والمستويات المعيارية وعدد الال29الجدول رقم (
بية حسب مراكز اللعالرياضية الوطنوالنسب المقررة لها في المنحنى الطبيعي لعينة العبي الثانوية الجسمية  كتلةال  

 

 

الختبارمقارنة النسب الالعبين والنسب المقررة في المنحنى الطبيعي  يبين 27الشكل البياني رقم (  
الجسمية حسب مراكز اللعب قياس الكتلة   
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: بالنسبة لمركز الدفاع  
) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعيارية 27) والشكل البياين (29من خالل اجلدول رقم (         

مية تبني مايلي :قياس الكتلة اجلس اختباروعدد الالعبني لكل مستوى والنسبة املئوية لالعيب الدفاع يف   
لنسبة املقررة هلذا ) وهي أعلى من ا%0,00مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى(ضعيف جدا) :

) .%4,86منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ(املستوى يف   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%20,63: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعييف املستوى   

ى النسبة املقررة هلذا املستو ) وهي أقل من %39,68: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (مقبول) :
) .%40,96نحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (يف م  

ى لنسبة املقررة هلذا املستو ) وهي أعلى من ا%25,39عينة البحث نسبة بلغت(: مثلت  في المستوى (جيد) :
. )%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعييف   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أعلى من ا%14,28: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) :يف 
) . %04,86واملقدرة بـــــــــــــــــــ ( الطبيعيمنحىن التوزيع املستوى يف   

فاع  للثانويات الرياضية ومن خالل النتائج احملصل عليها يستنتج الطالب الباحث بأن أغلبية العيب مركز الد       
قياس الكتلة اجلسمية. اختبارالوطنية هم يف املستويني (جيد و جيد جدا) يف   
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: بالنسبة لمركز الوسط  
دد ) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعيارية وع27) والشكل البياين (29من خالل اجلدول رقم (        

بني مايلي :قياس الكتلة اجلسمية ت اختبارالالعبني لكل مستوى والنسبة املئوية لالعيب الوسط يف   
أقل من النسبة املقررة هلذا ) وهي %4,83مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى(ضعيف جدا) :

) .%4,86املستوى يف املنحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ(  

النسبة املقررة هلذا ) وهي أعلى من %29,03: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%4,522واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( نحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف م  

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أعلى من ا%46,77: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (مقبول) :
) .%40,96منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (املستوى يف   

 لنسبة املقررة هلذا املستوى) وهي أقل من ا%16,12: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (جيد) :
. )%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعييف   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%3,22: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) :يف 
  ) .%04,86واملقدرة بـــــــــــــــــــ ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف 

لثانويات الرياضية ومن خالل النتائج احملصل عليها يستنتج الطالب الباحث بأن أغلبية العيب مركز الوسط  ل
قياس الكتلة اجلسمية. اختبارالوطنية هم يف املستويني (ضعيف و مقبول) يف   
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: بالنسبة لمركز الهجوم  
دد ) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعيارية وع27) والشكل البياين (29من خالل اجلدول رقم (        

بني مايلي :قياس الكتلة اجلسمية ت اختبارالالعبني لكل مستوى والنسبة املئوية لالعيب اهلجوم يف   
) وهي أقل من النسبة املقررة هلذا %4,34مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى(ضعيف جدا) :

) .%4,86الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ(املستوى يف املنحىن التوزيع   

النسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من %21,77: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أعلى من ا%41,30: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (مقبول) :
) .%40,96منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (املستوى يف   

ى نسبة املقررة هلذا املستو ) وهي أعلى من ال%28,26: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (جيد) :
. )%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( لطبيعينحىن التوزيع ايف م  

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%4,34: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) :يف 
) . %04,86واملقدرة بـــــــــــــــــــ ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

جوم  للثانويات ومن خالل النتائج احملصل عليها يستنتج الطالب الباحث بأن أغلبية العيب مركز اهل       
اجلسمية. كتلةقياس ال اختبارالرياضية الوطنية هم يف املستويني (جيد و مقبول) يف   
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    للعب التنطيط لالعبي كرة القدم حسب مراكز ا لالختبارتحديد المستويات المعيارية  2-6- 2

 

ا  ختبارالعبين لكل مستوى والنسب المئوية ) :يوضح الدرجات والمستويات المعيارية وعدد الال03الجدول رقم (
بمراكز اللع الرياضية الوطنية حسبوالنسب المقررة لها في المنحنى الطبيعي لعينة العبي الثانوية لتنطيط   

 

 

  الختبارمقارنة النسب الالعبين والنسب المقررة في المنحنى الطبيعي  يبين) 28الشكل البياني رقم (
 التنطيط حسب مراكز اللعب
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النسبة المئوية دفاع

 لنسب
 المقررة

المستويات   الالعبين %  النسبة المئوية
 المعيارية

 المعيارية الدرجات

 دفاع وسط ھجوم دفاع وسط ھجوم

4,86  23,91  4,84  3,17  11  3  2  فما فوق 80 جيد جدا  

24,52  26,09  30,65  25,40  12  19  16  79   -  60 جيد  

40,96  30,43  48,39  42,86  14  30  27  58   -   40 مقبول  

24,52  13,04  14,52  20,63  6  9  13  39  -  20 ضعيف  

4,86  6,52  1,61  7,94  3  1  5  فما فوق 20 ضعيف جدا  

100  100,00  100,00  100,00  46  62  63   المجموع
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: بالنسبة لمركز الدفاع  
دد ) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعيارية وع28) والشكل البياين (03خالل اجلدول رقم (من         

: التنطيط تبني مايلي اختباريف  لالعيب الدفاع الالعبني لكل مستوى والنسبة املئوية  
 من النسبة املقررة هلذا على) وهي أ%7,94مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى(ضعيف جدا) :

) .%4,86املستوى يف املنحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ(  

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%20,63: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أعلى من ا%42,86: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( : في المستوى (مقبول)
) .%40,96منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (املستوى يف   

ى قررة هلذا املستو ) وهي أعلى من النسبة امل%25,40: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (جيد) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( الطبيعي نحىن التوزيعيف م  

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%3,17: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) :يف 
) . 4,86%واملقدرة بـــــــــــــــــــ ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

للثانويات الرياضية   فاعاحث بأن أغلبية العيب مركز الدالطالب الب ومن خالل النتائج احملصل عليها يستنتج      
.التنطيط اختبار يف) مقبولالوطنية هم يف املستويني (جيد و   
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: بالنسبة لمركز الوسط  
دد ) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعيارية وع28) والشكل البياين (03من خالل اجلدول رقم (        

: التنطيط تبني مايلي اختبارالالعبني لكل مستوى والنسبة املئوية لالعيب الوسط يف   
لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%1,61مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى(ضعيف جدا) :

) .%4,86ة بـــــــــــــــــــ(منحىن التوزيع الطبيعي واملقدر املستوى يف   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%14,52: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

 أعلى من النسبة املقررة هلذا) وهي %48,39: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (مقبول) :
) .%40,96منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (املستوى يف   

ى لنسبة املقررة هلذا املستو ) وهي أعلى من ا%30,65: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (جيد) :
) .%24,52(واملقدرة بـــــــــــــــــــ   منحىن التوزيع الطبيعييف   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%4,84: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) :يف 
) . 4,86%واملقدرة بـــــــــــــــــــ ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

للثانويات الرياضية   سطاحث بأن أغلبية العيب مركز الو ومن خالل النتائج احملصل عليها يستنتج الطالب الب      
التنطيط. اختبارالوطنية هم يف املستويني (جيد و مقبول) يف   
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: هجومبالنسبة لمركز ال  
) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعيارية 28) والشكل البياين (03من خالل اجلدول رقم (         

ايلي :التنطيط تبني م اختباريف  لالعيب اهلجوم وعدد الالعبني لكل مستوى والنسبة املئوية  
لنسبة املقررة هلذا ) وهي أعلى من ا%6,52مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى(ضعيف جدا) :

) .%4,86منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ(املستوى يف   

) وهي أقل من النسبة املقررة هلذا %13,04: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعيى يف املستو   

ى لنسبة املقررة هلذا املستو من ا ) وهي أقل%30,43: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (مقبول) :
) .%40,96ــــــــ (منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــيف   

 لنسبة املقررة هلذا املستوىمن ا ) وهي أقل%26,09: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (جيد) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعييف   

لنسبة املقررة هلذا من ا ) وهي أعلى%23,91: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) :يف 
) . 4,86%واملقدرة بـــــــــــــــــــ ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

لثانويات الرياضية ل  احث بأن أغلبية العيب مركز اهلجومومن خالل النتائج احملصل عليها يستنتج الطالب الب
التنطيط. اختبار) يف جيد جداالوطنية هم يف املستويني (جيد و   
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     الجري المتعرج لالعبي كرة القدم حسب مراكز اللعب لالختبارتحديد المستويات المعيارية  2-7- 2

 النسب
 المقررة

المستويات   الالعبين %  النسبة المئوية
 المعيارية

المعيارية الدرجات

 دفاع وسط ھجوم دفاع وسط ھجوم

4,86  28,26  16,13  9,52  13  10  6  فما فوق 80 جيد جدا  

24,52  36,96  29,03  28,57  17  18  18  79   -  60 جيد  

40,96  26,09  43,55  42,86  12  27  27  58   -   40 مقبول  

24,52  6,52  8,06  17,46  3  5  11  39  -  20 ضعيف  

4,86  2,17  3,23  1,59  1  2  1  فما فوق 20 ضعيف جدا  

100  100,00  100,00  100,00  46 62 63    المجموع

 

الجري  ختبارالعبين لكل مستوى والنسب المئوية :يوضح الدرجات والمستويات المعيارية وعدد الال) 13الجدول رقم (
بمراكز اللع الرياضية الوطنية حسبوالنسب المقررة لها في المنحنى الطبيعي لعينة العبي الثانوية المتعرج    

 

 

  الختبارقررة في المنحنى الطبيعي مقارنة النسب الالعبين والنسب الم يبين) 29الشكل البياني رقم (
حسب مراكز اللعبالجري المتعرج   
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: بالنسبة لمركز الدفاع  
د ) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعيارية وعد29) والشكل البياين (13من خالل اجلدول رقم (       

ايلي :اجلري املتعرج تبني م اختبارالالعبني لكل مستوى والنسبة املئوية لالعيب الدفاع يف   
لنسبة املقررة هلذا من ا قل) وهي أ%1,59مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى(ضعيف جدا) :

) .%4,86منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ(املستوى يف   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%17,46: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

لنسبة املقررة هلذا من ا ) وهي أعلى%42,81: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (مقبول) :
) .%40,96منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (املستوى يف   

ى لنسبة املقررة هلذا املستو من ا ىل) وهي أع%28,57: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (جيد) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعييف   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أعلى من ا%16,13: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) :يف 
) . 4,86%واملقدرة بـــــــــــــــــــ ( منحىن التوزيع الطبيعيستوى يف امل  

ضية للثانويات الريا  اعدفركز الومن خالل النتائج احملصل عليها يستنتج الطالب الباحث بأن أغلبية العيب م     
.اجلري املتعرج  اختبارو جيد جدا) يف  الوطنية هم يف املستويني (مقبول  
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: وسطبالنسبة لمركز ال  
د ) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعيارية وعد29) والشكل البياين (13من خالل اجلدول رقم (       

ايلي :اجلري املتعرج تبني م اختباريف  لالعيب اهلجوم الالعبني لكل مستوى والنسبة املئوية  
لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%2,17مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى(ضعيف جدا) :

) .%4,86منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ(املستوى يف   

ى لنسبة املقررة هلذا املستو ) وهي أقل من ا%2,52: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعييف   

ى نسبة املقررة هلذا املستو ) وهي أقل من ال%26,09: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (مقبول) :
) .%40,96نحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (يف م  

ى لنسبة املقررة هلذا املستو ) وهي أعلى من ا%36,96بلغت(: مثلت عينة البحث نسبة  في المستوى (جيد) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعييف   

النسبة املقررة هلذا ) وهي أعلى من %28,26: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) :يف 
) . 4,86%ـــــــــــــــــ (واملقدرة بــ منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

للثانويات الرياضية   طوسركز الومن خالل النتائج احملصل عليها يستنتج الطالب الباحث بأن أغلبية العيب م     
اجلري املتعرج. اختبارو جيد جدا) يف  جيدالوطنية هم يف املستويني (  
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: هجومبالنسبة لمركز ال  
دد ) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعيارية وع29) والشكل البياين (13(من خالل اجلدول رقم         

ايلي :اجلري املتعرج تبني م اختباريف  لالعيب الوسط الالعبني لكل مستوى والنسبة املئوية  
لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%3,33مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى(ضعيف جدا) :

) .%4,86منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ(املستوى يف   

ى لنسبة املقررة هلذا املستو ) وهي أقل من ا%8,08: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعييف   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أعلى من ا%43,55البحث نسبة بلغت(: مثلت عينة  في المستوى (مقبول) :
) .%40,96منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (املستوى يف   

ى لنسبة املقررة هلذا املستو ) وهي أعلى من ا%29,03: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (جيد) :
) .%24,52رة بـــــــــــــــــــ  (واملقد منحىن التوزيع الطبيعييف   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أعلى من ا%16,13: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) :يف 
) . %16,13واملقدرة بـــــــــــــــــــ ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

للثانويات الرياضية   جومركز اهلالباحث بأن أغلبية العيب مومن خالل النتائج احملصل عليها يستنتج الطالب       
اجلري املتعرج. اختبارالوطنية هم يف املستويني (مقبول و جيد جدا) يف   
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    اكز اللعبدقة التهديف لالعبي كرة القدم حسب مر  لالختبار تحديد المستويات المعيارية 2-8- 2

 النسب
 المقررة

المستويات   الالعبين % النسبة المئوية
 المعيارية

المعيارية الدرجات

 دفاع وسط ھجوم دفاع وسط ھجوم

4,86  19,57  19,35  0,00  9  12  0  فما فوق 80 جيد جدا  

24,52  34,78  32,26  33,33  16  20  21  79   -  60 جيد  

40,96  30,43  29,03  42,86  14  18  27  58   -   40 مقبول  

24,52  10,87  19,35  17,46  5  12  11  39  -  20 ضعيف  

4,86  4,35  0,00  6,35  2  0  4  فما فوق 20 ضعيف جدا  

100  100,00  100,00 100,00  46 62 63    المجموع

 

دقة  ختبارالعبين لكل مستوى والنسب المئوية ) :يوضح الدرجات والمستويات المعيارية وعدد الال23الجدول رقم (
بمراكز اللع الرياضية الوطنية حسبوالنسب المقررة لها في المنحنى الطبيعي لعينة العبي الثانوية التهديف   

 
 

قة التهديف حسب د الختبارمقارنة النسب الالعبين والنسب المقررة في المنحنى الطبيعي  يبين) 03الشكل البياني رقم (
 مراكز اللعب
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: بالنسبة لمركز الدفاع  
دد ) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعيارية وع03) والشكل البياين (23اجلدول رقم (من خالل         

يلي :دقة التهديف تبني ما اختبارالالعبني لكل مستوى والنسبة املئوية لالعيب الدفاع يف   
نسبة املقررة هلذا من ال على) وهي أ%6,35مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى(ضعيف جدا) :

) .%4,86نحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ(املستوى يف م  

) وهي أقل من النسبة املقررة هلذا %17,46: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعييف املستوى   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أعلى من ا%42,86: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (مقبول) :
) .%40,96منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (املستوى يف   

ى نسبة املقررة هلذا املستو ) وهي أعلى من ال%33,33: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (جيد) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( الطبيعينحىن التوزيع يف م  

لنسبة املقررة هلذا من ا ) وهي أقل%0.00: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) :يف 
) . %16,13واملقدرة بـــــــــــــــــــ ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

للثانويات الرياضية   فاعركز الدج الطالب الباحث بأن أغلبية العيب مومن خالل النتائج احملصل عليها يستنت       
.دقة التهديف اختبارالوطنية هم يف املستويني (مقبول و جيد) يف   
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: بالنسبة لمركز الوسط  
د ) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعيارية وعد03) والشكل البياين (23من خالل اجلدول رقم (       

لي :دقة التهديف تبني ماي اختبارالالعبني لكل مستوى والنسبة املئوية لالعيب الوسط يف   
) وهي أقل من النسبة املقررة هلذا %0,00مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى(ضعيف جدا) :

) .%4,86املقدرة بـــــــــــــــــــ(املستوى يف املنحىن التوزيع الطبيعي و   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%19,35: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

ى لنسبة املقررة هلذا املستو ) وهي أقل من ا%29,03: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (مقبول) :
) .%40,96منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (يف   

ى لنسبة املقررة هلذا املستو ) وهي أعلى من ا%32,25: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (جيد) :
) .%24,52(  واملقدرة بـــــــــــــــــــ منحىن التوزيع الطبيعييف   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%19,35: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) :يف 
) . %16,13واملقدرة بـــــــــــــــــــ ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

للثانويات   سطز الو ركومن خالل النتائج احملصل عليها يستنتج الطالب الباحث بأن أغلبية العيب م       
دقة التهديف. اختبار) يف و جيد جدا الرياضية الوطنية هم يف املستويني (جيد  
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: بالنسبة لمركز الهجوم  
دد ) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعيارية وع03) والشكل البياين (23من خالل اجلدول رقم (        

لي :دقة التهديف تبني ماي اختبارالالعبني لكل مستوى والنسبة املئوية لالعيب اهلجوم يف   
) وهي أقل من النسبة املقررة هلذا %4,35مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى(ضعيف جدا) :

) .%4,86واملقدرة بـــــــــــــــــــ(املستوى يف املنحىن التوزيع الطبيعي   

نسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ال%10,87: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( نحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف م  

ى لنسبة املقررة هلذا املستو ) وهي أقل من ا%30,43: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (مقبول) :
) .%40,96منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (يف   

ى لنسبة املقررة هلذا املستو ) وهي أعلى من ا%34,43: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (جيد) :
) .%24,52ـ  (واملقدرة بــــــــــــــــــ منحىن التوزيع الطبيعييف   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%19,57: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) :يف 
) . %16,13واملقدرة بـــــــــــــــــــ ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

جوم  للثانويات كز اهلومن خالل النتائج احملصل عليها يستنتج الطالب الباحث بأن أغلبية العيب مر        
دقة التهديف. اختبارالرياضية الوطنية هم يف املستويني ( جيد وجيد جدا) يف   
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ز اللعب    دقة التمرير لالعبي كرة القدم حسب مراك لالختبارتحديد المستويات المعيارية  2-9- 2  

 النسب
 المقررة

المستويات   الالعبين   %النسبة المئوية
 المعيارية

المعيارية الدرجات

 دفاع وسط ھجوم دفاع وسط ھجوم

4,86  4,35  12,90  3,17  2  8  2  فما فوق 80 جيد جدا  

24,52  39,13  40,32  28,57  18  25  18  79   -  60 جيد  

40,96  43,48  37,10  47,62  20  23  30  58   -   40 مقبول  

24,52  2,17  4,84  15,87  1  3  10  39  -  20 ضعيف  

4,86  10,87  4,84  4,76  5  3  3  فما فوق 20 ضعيف جدا  

100,00  100,00  100,00  100,00  46 62 63  المجموع

 

دقة  ختبارالعبين لكل مستوى والنسب المئوية الدرجات والمستويات المعيارية وعدد الال وضحي ) :33الجدول رقم (
بمراكز اللع الرياضية الوطنية حسبوالنسب المقررة لها في المنحنى الطبيعي لعينة العبي الثانوية التمرير   

 

  الختبارمقارنة النسب الالعبين والنسب المقررة في المنحنى الطبيعي  يبين) 13الشكل البياني رقم (
 دقة التمرير حسب مراكز اللعب
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: بالنسبة لمركز الدفاع  
) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعيارية 13) والشكل البياين (33من خالل اجلدول رقم (         

  مايلي :دقة التمرير تبني اختباروعدد الالعبني لكل مستوى والنسبة املئوية لالعيب اهلجوم يف 
لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%4,76مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى(ضعيف جدا) :

) .%4,86ملقدرة بـــــــــــــــــــ(منحىن التوزيع الطبيعي وااملستوى يف   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%15,87: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

لنسبة املقررة هلذا من ا وهي أعلى )%47,62: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (مقبول) :
) .%40,96منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (املستوى يف   

ى لنسبة املقررة هلذا املستو ) وهي أعلى من ا%28,57: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (جيد) :
) .%24,52(  واملقدرة بـــــــــــــــــــ منحىن التوزيع الطبيعييف   

نسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ال%3,17: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) :يف 
) . %04,86واملقدرة بـــــــــــــــــــ ( نحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف م  

للثانويات الرياضية   اعالدفركز ومن خالل النتائج احملصل عليها يستنتج الطالب الباحث بأن أغلبية العيب م     
.دقة التمرير اختبارجيد) يف  مقبول والوطنية هم يف املستويني (  
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: بالنسبة لمركز الوسط  
دد ) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعيارية وع13) والشكل البياين (33من خالل اجلدول رقم (        

ي :دقة التمرير تبني مايل اختبارالالعبني لكل مستوى والنسبة املئوية لالعيب الوسط يف   
لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%4,84مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى(ضعيف جدا) :

) .%4,86قدرة بـــــــــــــــــــ(منحىن التوزيع الطبيعي واملاملستوى يف   

ى لنسبة املقررة هلذا املستو ) وهي أقل من ا%4,84: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعييف   

ى لنسبة املقررة هلذا املستو وهي أقل من ا) %37,10: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (مقبول) :
) .%40,96منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (يف   

ى لنسبة املقررة هلذا املستو ) وهي أعلى من ا%40.32: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (جيد) :
) .%24,52(واملقدرة بـــــــــــــــــــ   منحىن التوزيع الطبيعييف   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أعلى من ا%12,90: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) :يف 
) . %04,86واملقدرة بـــــــــــــــــــ ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

للثانويات   وسطلركز اومن خالل النتائج احملصل عليها يستنتج الطالب الباحث بأن أغلبية العيب م          
دقة التمرير. اختبار) يف و جيد جدا الرياضية الوطنية هم يف املستويني (جيد  
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: هجومبالنسبة لمركز ال  
دد ) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعيارية وع13) والشكل البياين (33من خالل اجلدول رقم (        

ي :دقة التمرير تبني مايل اختبارالالعبني لكل مستوى والنسبة املئوية لالعيب اهلجوم يف   
من النسبة املقررة هلذا  على) وهي أ%10,87مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى(ضعيف جدا) :

) .%4,86املستوى يف املنحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ(  

ى لنسبة املقررة هلذا املستو ) وهي أقل من ا%2,17: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعييف   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أعلى من ا%43,48: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (مقبول) :
) .%40,96منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (املستوى يف   

ى ستو لنسبة املقررة هلذا امل) وهي أعلى من ا%39,13: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (جيد) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعييف   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%4,35: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) :يف 
) . %04,86واملقدرة بـــــــــــــــــــ ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

للثانويات الرياضية   جومالنتائج احملصل عليها يستنتج الطالب الباحث بأن أغلبية العيب مركز اهلومن خالل       
دقة التمرير. اختبارالوطنية هم يف املستويني (مقبول و جيد) يف   
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     مراكز اللعب التمرير الطويل لالعبي كرة القدم حسب لالختبارتحديد المستويات المعيارية  2-2-10

 

التمرير  ختبارالعبين لكل مستوى والنسب المئوية ) :يوضح الدرجات والمستويات المعيارية وعدد الال43الجدول رقم (
براكز اللعالرياضية الوطنية حسب موالنسب المقررة لها في المنحنى الطبيعي لعينة العبي الثانوية الطويل   

 

الختبارمقارنة النسب الالعبين والنسب المقررة في المنحنى الطبيعي  يبين) 23الشكل البياني رقم (  
التمرير الطويل حسب مراكز اللعب   
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 النسب
 المقررة

المستويات  المعيارية الالعبين %   النسبة المئوية  المعيارية الدرجات

 دفاع وسط ھجوم دفاع وسط ھجوم

4,86  2,17  11,29  19,05  1  7  12  فما فوق 80 جيد جدا  

24,52  13,04  20,97  26,98  6  13  17  79   -  60 جيد  

40,96  43,48  41,94  41,27  20  26  26  58   -   40 مقبول  

24,52  32,61  19,35  12,70  15  12  8  39  -  20 ضعيف  

4,86  6,52  6,45  0,00  3  4  0  فما فوق 20 ضعيف جدا  

100  98  100  100  46 62 63    المجموع
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: بالنسبة لمركز الدفاع  
دد ) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعيارية وع23) والشكل البياين (43خالل اجلدول رقم (من         

مايلي : التمرير الطويل تبني اختبارالالعبني لكل مستوى والنسبة املئوية لالعيب الدفاع يف   
لنسبة املقررة هلذا من ا قل) وهي أ%0,00مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى(ضعيف جدا) :

) .%4,86منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ(املستوى يف   

لنسبة املقررة هلذا من ا ) وهي أقل%12,70: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أعلى من ا%41,27: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (مقبول) : في
) .%40,96منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (املستوى يف   

ى ذا املستو ) وهي أعلى من النسبة املقررة هل%26,98: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (جيد) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعييف   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%19,05: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) :يف 
) . %04,86واملقدرة بـــــــــــــــــــ ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

فاع  للثانويات الرياضية ل النتائج احملصل عليها يستنتج الطالب الباحث بأن أغلبية العيب مركز الدومن خال       
.الطويل التمرير اختبار) يف جدا و جيدجيد الوطنية هم يف املستويني (  

 

 

 

 

 

 

 

 



تائجعرض وتحليل وتفسير الن                     الفصل الثاني                                                	

 

‐ 198 ‐ 
 

: وسطبالنسبة لمركز ال  
) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعيارية 23) والشكل البياين (43من خالل اجلدول رقم (         

بني مايلي :التمرير الطويل ت اختباروعدد الالعبني لكل مستوى والنسبة املئوية لالعيب الدفاع يف   
) وهي أعلى من النسبة املقررة هلذا %6,45مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى(ضعيف جدا) :
) .%4,86يعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ(املستوى يف املنحىن التوزيع الطب  

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%19,35: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أعلى من ا%0,944: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (مقبول) :
) .%40,96منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (املستوى يف   

 لنسبة املقررة هلذا املستوى) وهي أقل من ا%20,97: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (جيد) :
) .%24,52ـــــ  (واملقدرة بــــــــــــــ منحىن التوزيع الطبيعييف   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أعلى من ا%11,29: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) :يف 
) . %04,86واملقدرة بـــــــــــــــــــ ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

للثانويات   سطركز الو العيب مومن خالل النتائج احملصل عليها يستنتج الطالب الباحث بأن أغلبية        
التمرير الطويل. اختبارالرياضية الوطنية هم يف املستويني (جيد و جيد جدا) يف   
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:الهجومبالنسبة لمركز   
) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعيارية 23) والشكل البياين (43من خالل اجلدول رقم (          

بني مايلي :التمرير الطويل ت اختباريف  جوموالنسبة املئوية لالعيب اهلوعدد الالعبني لكل مستوى   
لنسبة املقررة هلذا من ا على) وهي أ%6,52مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى(ضعيف جدا) :

) .%4,86منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ(املستوى يف   

لنسبة املقررة هلذا من ا ) وهي أعلى%32,61: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

نسبة املقررة هلذا ) وهي أعلى من ال%43,61: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (مقبول) :
) .%40,96التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (نحىن املستوى يف م  

 نسبة املقررة هلذا املستوىمن ال أقل ) وهي%13,04: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (جيد) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( نحىن التوزيع الطبيعييف م  

النسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من %2,17حث نسبة بلغت(: مثلت عينة الب المستوى (جيد جدا) :يف 
) . %04,86واملقدرة بـــــــــــــــــــ ( نحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف م  

للثانويات الرياضية   ومركز اهلجومن خالل النتائج احملصل عليها يستنتج الطالب الباحث بأن أغلبية العيب م     
التمرير الطويل. اختبار) يف مقبولو  ضعيفالوطنية هم يف املستويني (  
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دمتحديد المستويات المعيارية للقياس النفسي ( الذات الجسمية)لالعبي كرة الق 2-2-11  
 حسب مراكز اللعب

 النسب
 المقررة

%   النسبة المئوية   الالعبين   المستويات
 المعيارية

 الدرجات
 ھجوم المعيارية  وسط  دفاع ھجوم وسط دفاع

04,86  17,39  3,22  4,76 8  2  3   جيد جدا فما فوق 80  
24,52  21,73  41,93  26,98  10  26  17  جيد 60  -   79  
40,96  36,95  38,70  44,44  17  24  28  مقبول 40   -   58  
24,52  19,56  16,12  19,04  9  10  12  ضعيف 20  -  39  
04,86  4,34  00,00  4,76  2  0  3   ضعيف جدا فما فوق 20  

100  99,97  99,97  99,98  46  62  63  المجموع  

 

 قياس ختبارالعبين لكل مستوى والنسب المئوية ) :يوضح الدرجات والمستويات المعيارية وعدد الال53الجدول رقم (
بحسب مراكز اللع الرياضية الوطنيةوالنسب المقررة لها في المنحنى الطبيعي لعينة العبي الثانوية الجسمية  الذات  

 

 ذاتياس الق الختبارمقارنة النسب الالعبين والنسب المقررة في المنحنى الطبيعي  يبين) 33البياني رقم (الشكل 
 الجسمية حسب مراكز اللعب
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:دفاعبالنسبة لمركز ال  
) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعيارية وعدد 33) والشكل البياين (53من خالل اجلدول رقم (

ايلي :الذات اجلسمية تبني م اختباريف  دفاعمستوى والنسبة املئوية لالعيب الالالعبني لكل   
لنسبة املقررة هلذا من ا قل) وهي أ%4,76مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى(ضعيف جدا) :

) .%4,86منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ(املستوى يف   

نسبة املقررة هلذا من ال قل) وهي أ%19,04ثلت عينة البحث نسبة بلغت(: م  في المستوى (ضعيف) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( نحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف م  

ا ) وهي أعلى من النسبة املقررة هلذ%44,44: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (مقبول) :
) .%40,96الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (منحىن التوزيع املستوى يف   

ى لنسبة املقررة هلذا املستو من ا ىلع) وهي أ%26,98: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (جيد) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعييف   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%4,76بلغت( : مثلت عينة البحث نسبة المستوى (جيد جدا) :يف 
) . %04,86واملقدرة بـــــــــــــــــــ ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

للثانويات الرياضية   فاعدومن خالل النتائج احملصل عليها يستنتج الطالب الباحث بأن أغلبية العيب مركز ال       
.لذات اجلسميةا اختبارو مقبول) يف  جيدالوطنية هم يف املستويني (  
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:بالنسبة لمركز الوسط  
) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعيارية 33) والشكل البياين (53من خالل اجلدول رقم (         

ني مايلي :الذات اجلسمية تب اختباروعدد الالعبني لكل مستوى والنسبة املئوية لالعيب الوسط يف   
 نسبة املقررة هلذا املستوى) وهي أقل من ال%00مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى(ضعيف جدا) :

) .%4,86نحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ(يف م  

من النسبة املقررة هلذا  قل) وهي أ%16,12: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

ى لنسبة املقررة هلذا املستو من ا ) وهي أقل%38,70: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (مقبول) :
) .%40,96منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (يف   

ى لنسبة املقررة هلذا املستو من ا أعلى ) وهي%41,93البحث نسبة بلغت( : مثلت عينة في المستوى (جيد) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعييف   

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%3,22: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) :يف 
) . %04,86ملقدرة بـــــــــــــــــــ (وا منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

للثانويات   سطو ومن خالل النتائج احملصل عليها يستنتج الطالب الباحث بأن أغلبية العيب مركز ال       
الذات اجلسمية. اختبار) يف جيدالرياضية الوطنية هم يف املستويني (  
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:بالنسبة لمركز الهجوم  
دد ) اللذان يوضحان الدرجات واملستويات املعيارية وع33) والشكل البياين (53رقم (من خالل اجلدول         

يلي :الذات اجلسمية تبني ما اختبارالالعبني لكل مستوى والنسبة املئوية لالعيب اهلجوم يف   
) وهي أقل من النسبة املقررة هلذا %4,34مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى(ضعيف جدا) :

) .%4,86منحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ(توى يف املس  

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%19,56: مثلت عينة البحث نسبة بلغت(  في المستوى (ضعيف) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

ى نسبة املقررة هلذا املستو ) وهي أقل من ال%36,95لت عينة البحث نسبة بلغت(: مث في المستوى (مقبول) :
) .%40,96نحىن التوزيع الطبيعي واملقدرة بـــــــــــــــــــ (يف م  

 نسبة املقررة هلذا املستوى) وهي أقل من ال%21,73: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( في المستوى (جيد) :
) .%24,52واملقدرة بـــــــــــــــــــ  ( نحىن التوزيع الطبيعييف م  

لنسبة املقررة هلذا ) وهي أقل من ا%17,39: مثلت عينة البحث نسبة بلغت( المستوى (جيد جدا) :يف 
) . %04,86واملقدرة بـــــــــــــــــــ ( منحىن التوزيع الطبيعياملستوى يف   

للثانويات الرياضية   جومالباحث بأن أغلبية العيب مركز اهل ومن خالل النتائج احملصل عليها يستنتج الطالب      
الذات اجلسمية. اختبار) يف جداالوطنية هم يف املستويني (جيد  

 

 

 

 

 

 

 

 



تائجعرض وتحليل وتفسير الن                     الفصل الثاني                                                	

 

‐ 204 ‐ 
 

:ة ـــــاريــــات المعيــــــويـــــات المستـــاستنتاج  
  تبني أن عينة البحث حققت مايلي    من خالل النتائج احملصل عليها    
35,48  42,86( البحث (الدفاع وسط هجوم ) أكرب نسبة عند املستوى املعياري مقبولحققت عينة  -  

)42,86( ــة قدرة بالدفاع ممثال بأكرب نسب وكان مركز قياس الضغط الدموي  اختبار يف على الرتتيب ) 34,78  
نسبة عند املستوى قياس النبض فقد حققت عينة البحث (الدفاع وسط هجوم ) اكرب  اختبارأما بالنسبة إىل   

  ) 52,17وكان مركز اهلجوم ممثال بأحسن نسبة واملقدرة ب ( )52,17 40,3 46,03مقبول ( املعياري

،بينما كانت أكرب نسبة لدى العيب  )43,55حقق العبو الوسط أكرب نسبة عند املستوى املعياري جيد( -  
  وية .قياس السعة احلي اختبار) على الرتتيب يف 34,78 41,27الدفاع واهلجوم عند املستوى املعياري مقبول (

 48,39  46,03حققت عينة البحث (الدفاع وسط هجوم ) أكرب نسبة هلا عند املستوى املعياري مقبول ( -
 وكان مركز الوسط ممثال بأحسن س احلجم األقصى لالستهالك األكسجنيقيا اختبار) على الرتتيب يف 41,30

  ) .48,39سبة واملقدرة ب(ن

 46,77  39,68حققت عينة البحث (الدفاع وسط هجوم ) أكرب نسبة هلا عند املستوى املعياري مقبول ( -
  ).46,77(ـواملقدرةب سبةة وكان مركز الوسط ممثال بأحسن نقياس الكتلة اجلسمي اختبار) على الرتتيب يف 41,3

 48,39  42,86حققت عينة البحث (الدفاع وسط هجوم ) أكرب نسبة هلا عند املستوى املعياري مقبول ( - 
  ).48,39(ـاملقدرةب سبة ووكان مركز الوسط ممثال بأحسن بن  التنطيط اختبار) على الرتتيب يف 30,43

) فيما كانت أكرب نسبة لدى العيب 36,96حقق العبو اهلجوم أكرب نسبة عند املستوى املعياري جيد ( -
  اجلري املتعرج . اختبار) على الرتتيب يف 43,55 42,86الدفاع والوسط عند املستوى املعياري مقبول (

ت أكرب نسبة لدى العيب ) فيما كان42,86حقق العبو الدفاع أكرب نسبة عند املستوى املعياري مقبول ( -
  دقة التهديف . اختبار) على الرتتيب يف 30,43 32,26الوسط واهلجوم عند املستوى املعياري جيد (

) فيما كانت أكرب نسبة لدى العيب 40,32حقق العبو الوسط أكرب نسبة عند املستوى املعياري جيد ( -
  دقة التمرير . اختبار) على الرتتيب يف 43,48 47,62الدفاع واهلجوم عند املستوى املعياري مقبول (
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 41,94  41,27حققت عينة البحث (الدفاع وسط هجوم ) أكرب نسبة هلا عند املستوى املعياري مقبول ( -
  ).43,48(ـاملقدرةب سبة ووكان مركز اهلجوم ممثال بأحسن ن التمرير الطويل اختبار) على الرتتيب يف 43,48

 41,93  44,44حققت عينة البحث (الدفاع وسط هجوم ) أكرب نسبة هلا عند املستوى املعياري مقبول ( -
 قياس الذات اجلسمية وكان مركز الدفاع ممثال بأحسن بنسبة واملقدرة اختبار) على الرتتيب يف 36,95

  ).43,48(ـــــــــب
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الميدانية حسب مراكز اللعب  االختباراتدراسة العالقات بين  2-3  
    فاعالعالقة بين نتائج المتغيرات الفسيولوجية والذات الجسمية لالعبي مركز الد  3-1- 2

 
وجيةوليالمتغيرات الفس مركز الدفاع الذات الجسمية    

الداللة 
ةاإلحصائي  

 مستوى
 الداللة

درجة 
ةالحري  

 ر م ر ج س ع
 

ةالوسائل اإلحصائي             س   ع  
 

الميدانية االختبارات   

  دال م
 
 

0,05 

 
 
 

  61 

 
 

 
14,24 

 
 
 

84,22 

 
 
 

21,0  

-0,59 الضغط اختبار 110,2 5,12   

0,71- دال م  4,77 78,13 

0,65- دال س النبض اختبار 60,02 14,5   
يةو السعة الحي اختبار 4,22 0,56 0,89 دال م  
VO2MAX   اختبار  4,20 0,42 0,22 دال م       

الكتلة اختبار 21,68 9,75 0,44   
                                                                            

ز الدفاعوالذات الجسمية لالعبي مرك ) يوضح العالقة بين المتغيرات الفسيولوجية36جدول رقم (  

 
بين المتغيرات الفسيولوجية والذات الجسمية  االرتباطنتائج  يبين) 34شكل البياني رقم (ال  

 لالعبي مركز الدفاع
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) اللذان يوضحان العالقة بني املتغريات 34) والشكل البياين رقم (36اجلدول رقم ( من خالل           
والذات اجلسمية لالعيب مركز الدفاع تبني مايلي : الفسيولوجة  

علوي والسفلي على لعالقة بني قياس الضغط والذات اجلسمية بلغت" ر" احملسوبة للضغط اللبالنسبة           
) ومستوى 61) عند درجة احلرية (21,0) وهي أكرب من اجلدولية اليت قدرت بــــــــــ(-0،59،-0,71التوايل (
جلسمية لالعيب مركز ) وعليه نستنتج وجود عالقة ارتباط عكسية سلبية بني قياس الضغط والذات ا0,05(الداللة 
 الدفاع.

) وهي أكرب من اجلدولية 0,65-لعالقة بني قياس النبض والذات اجلسمية بلغت" ر" احملسوبة (لبالنسبة         
) وعليه نستنتج وجود عالقة ارتباط 0,05الداللة ( ) ومستوى61) عند درجة احلرية (21,0اليت قدرت بــــــــــ(

 عكسية سلبية بني قياس النبض والذات اجلسمية لالعيب مركز الدفاع.

) وهي أكرب من 0,89لعالقة بني قياس السعة احليوية والذات اجلسمية بلغت" ر" احملسوبة (بالنسبة ل       
) وعليه نستنتج وجود عالقة 0,05) ومستوى الداللة (61احلرية () عند درجة 21,0اجلدولية اليت قدرت بــــــــــ(

والذات اجلسمية لالعيب مركز الدفاع. سعة احليويةبني قياس الطردية موجبة ارتباط   

ت" ر" احملسوبة األكسجني والذات اجلسمية بلغ الستهالكلعالقة بني قياس احلجم األقصى بالنسبة ل        
) 0,05) ومستوى الداللة (61) عند درجة احلرية (21,0لية اليت قدرت بــــــــــ() وهي أكرب من اجلدو 0,22(

والذات اجلسمية  جنياألكس الستهالكاحلجم األقصى وعليه نستنتج وجود عالقة ارتباط طردية موجبة بني قياس 
 لالعيب مركز الدفاع.

) وهي أكرب من 0,44بلغت" ر" احملسوبة (الكتلة اجلسمية والذات اجلسمية  لعالقة بني قياسبالنسبة ل      
) وعليه نستنتج وجود عالقة 0,05) ومستوى الداللة (61) عند درجة احلرية (21,0اجلدولية اليت قدرت بــــــــــ(

والذات اجلسمية لالعيب مركز الدفاع. الكتلة اجلسميةارتباط طردية موجبة بني قياس   

غريات الفسيولوجية معنوية  بني املت ارتباططالب الباحث وجود عالقة وعلى حنو هذه النتائج يستنتج ال       
. االختياروالذات اجلسمية لالعيب كرة القدم ملركز الدفاع أثناء عملية   
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وسطالفسيولوجية والذات الجسمية لالعبي مركز ال االختباراتالعالقة بين نتائج   3-2- 2  

وجيةوليالمتغيرات الفس مركز الوسط الذات الجسمية    
الداللة 
ةاإلحصائي  

 مستوى
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ر م ر ج س ع
 

 الوسائل اإلحصائي             س ع
الميدانية االختبارات   

  دال م
 
0,05 

 
 

59 

 
 
 

14,43 

 
 
 

92,83  

 

 
 

 
21,0  

-0,31  6,78 104,32 
 

                  
        الضغط اختبار      

92,0- دال م                 3,84 
 

75,14 

0,52- دال م النبض اختبار 52,55 16,16   

ويةالسعة الحي اختبار 5,88 0,71 0,61 دال م  

الحجم اختبار 5,32 0,36 0,89 دال س  VO2MAX  

الكتلة اختبار 21,56 11,83 0,13 غير دال  

 
ة والذات الجسمية) يوضح العالقة بين المتغيرات الفسيولوجي37جدول رقم (  

وسطلالعبي مركز ال  

 
بين المتغيرات الفسيولوجية والذات الجسمية  االرتباطنتائج  يبين) 35شكل البياني رقم (ال  

وسطلالعبي مركز ال  
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) اللذان يوضحان العالقة بني املتغريات 35) والشكل البياين رقم (37اجلدول رقم ( من خالل        
 الفسيولوجة والذات اجلسمية لالعيب مركز الوسط تبني مايلي :

ى ـــــــلوي والسفلي عللعالقة بني قياس الضغط والذات اجلسمية بلغت" ر" احملسوبة للضغط العبالنسبة ل         
) ومستوى 59) عند درجة احلرية (0,21بــــــــــ() وهي أكرب من اجلدولية اليت قدرت -92,0،-0,31التوايل (
جلسمية لالعيب مركز ) وعليه نستنتج وجود عالقة ارتباط عكسية سلبية بني قياس الضغط والذات ا0,05الداللة (
.الوسط  

) وهي أكرب من اجلدولية 52,0-لعالقة بني قياس النبض والذات اجلسمية بلغت" ر" احملسوبة (بالنسبة ل      
) وعليه نستنتج وجود عالقة ارتباط 0,05) ومستوى الداللة (59) عند درجة احلرية (21,0قدرت بــــــــــ( اليت

.وسطعكسية سلبية بني قياس النبض والذات اجلسمية لالعيب مركز ال  

 ) وهي أكرب من61,0لعالقة بني قياس السعة احليوية والذات اجلسمية بلغت" ر" احملسوبة (بالنسبة ل       
) وعليه نستنتج وجود عالقة 0,05) ومستوى الداللة (95) عند درجة احلرية (21,0اجلدولية اليت قدرت بــــــــــ(

.وسطارتباط طردية موجبة بني قياس السعة احليوية والذات اجلسمية لالعيب مركز ال  

ت" ر" احملسوبة مية بلغاألكسجني والذات اجلس الستهالكلعالقة بني قياس احلجم األقصى بالنسبة ل        
) 0,05) ومستوى الداللة (59) عند درجة احلرية (21,0) وهي أكرب من اجلدولية اليت قدرت بــــــــــ(- 89,0(

والذات اجلسمية جني األكس الستهالكاحلجم األقصى وعليه نستنتج وجود عالقة ارتباط طردية موجبة بني قياس 
.وسطلالعيب مركز ال  

ر من ) وهي أصغ13,0لعالقة بني قياس الكتلة اجلسمية والذات اجلسمية بلغت" ر" احملسوبة (بالنسبة ل       
وجود عالقة ال) وعليه نستنتج 0,05) ومستوى الداللة (95) عند درجة احلرية (21,0اجلدولية اليت قدرت بــــــــــ(

.وسطوالذات اجلسمية لالعيب مركز الكتلة اجلسمية ارتباط بني قياس ال  

املتغريات الفسيولوجية  أغلب معنوية  بني ارتباطوعلى حنو هذه النتائج يستنتج الطالب الباحث وجود عالقة       
. االختيارأثناء عملية  وسطوالذات اجلسمية لالعيب كرة القدم ملركز ال  
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هجوموالذات الجسمية لالعبي مركز ال الفسيولوجية االختباراتقة بين نتائج العال  3-3- 2  

يةالمتغيرات الفسولوج مركز الهجوم الذات الجسمية    
الداللة 
 اإلحصائية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ر م ر ج س ع
 

ةالوسائل اإلحصائي         س ع  
 

الميدانية االختبارات   
  دال م

 
0,05 

 
 

44 

 
 

14,51 

 
 

82,72 

 
 

24,0  

-33,0 الضغط اختبار 112,13 4,12   
0,67- دال م  3,62 81,71 
0,12-  دال س النبض اختبار 61,15 14,34   
ةويالسعة الحي اختبار 4,84 0,72 0,56 دال م  
72,0 دال م   VO2MAX اختبار 4,15 0,89 
الكتلة اختبار 22,56 10,12 0,33 دال م  

هجومز اللالعبي مرك ة والذات الجسمية) يوضح العالقة بين المتغيرات الفسيولوجي38جدول رقم (  

 

 
ية بين المتغيرات الفسيولوجية والذات الجسم االرتباطنتائج  بين) ي36شكل البياني رقم (ال  

هجوملالعبي مركز ال  
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) اللذان يوضحان العالقة بني املتغريات 36) والشكل البياين رقم (38اجلدول رقم ( من خالل        
تبني مايلي : جوموالذات اجلسمية لالعيب مركز اهل الفسيولوجة  

العلوي والسفلي  بالنسبة إىل العالقة بني قياس الضغط والذات اجلسمية بلغت" ر" احملسوبة للضغط          
) 44) عند درجة احلرية (24,0) وهي أكرب من اجلدولية اليت قدرت بــــــــــ(-67,0،-33,0علـــــــى التوايل (

الذات اجلسمية ) وعليه نستنتج وجود عالقة ارتباط عكسية سلبية بني قياس الضغط و 0,05الداللة ( ومستوى
.جوملالعيب مركز اهل  

من  صغر) وهي أ12,0-لعالقة بني قياس النبض والذات اجلسمية بلغت" ر" احملسوبة (بالنسبة ل           
وجود عالقة ال) وعليه نستنتج 0,05) ومستوى الداللة (44( ) عند درجة احلرية24,0اجلدولية اليت قدرت بــــــــــ(

.جومارتباط بني قياس النبض والذات اجلسمية لالعيب مركز اهل  
) وهي أكرب من 56,0لعالقة بني قياس السعة احليوية والذات اجلسمية بلغت" ر" احملسوبة (بالنسبة ل          

.)0,05) ومستوى الداللة (44درجة احلرية () عند 24,0اجلدولية اليت قدرت بــــــــــ(  
.جومة لالعيب مركز اهلوعليه نستنتج وجود عالقة ارتباط طردية موجبة بني قياس السعة احليوية والذات اجلسمي   

ت" ر" احملسوبة األكسجني والذات اجلسمية بلغ الستهالكلعالقة بني قياس احلجم األقصى بالنسبة ل        
) 0,05) ومستوى الداللة (44) عند درجة احلرية (24,0من اجلدولية اليت قدرت بــــــــــ() وهي أكرب - 72,0(

والذات اجلسمية جني األكس الستهالكجم األقصى وعليه نستنتج وجود عالقة ارتباط طردية موجبة بني قياس احل
.جوملالعيب مركز اهل  

 من ) وهي أكرب33,0اجلسمية بلغت" ر" احملسوبة (لعالقة بني قياس الكتلة اجلسمية والذات بالنسبة ل       
) وعليه نستنتج وجود عالقة 0,05) ومستوى الداللة (44) عند درجة احلرية (24,0اجلدولية اليت قدرت بــــــــــ(

.جوموالذات اجلسمية لالعيب مركز اهل كتلة اجلسميةارتباط بني قياس ال  
ب املتغريات معنوية  بني أغل ارتباطالباحث وجود عالقة  وعلى حنو هذه النتائج يستنتج الطالب       

. االختيارأثناء عملية  جومالفسيولوجية والذات اجلسمية لالعيب كرة القدم ملركز اهل  
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البحث حسب مراكز  ولوجية والذات الجسمية لعينةيتحليل وتفسير نتائج العالقة بين المتغيرات الفس
( دفاع وسط هجوم)اللعب   

ية القياسات وجود عالقة ارتباطية بني أغلب أسفرت عنه نتائج البحث واليت بينت  من خالل ما           
، 1998(عالوي، ار قياس الذات اجلسمية ،واليت أش اختبارالفسيولوجية وبني اجلانب النفسي واملتمثل يف 

نساين حيث ة والبدنية يعترب من أهم أبعاد الذات املؤثرة على السلوك اإليأن مفهوم الذات اجلسم )81صفحة 
واجهة الظروف الصعبة يظهر الفرد الذي لديه مفهوم إجيايب ذو ثقة عالية بالنفس وبقدراته اليت تساعده يف م

 ، ائجه أحسننت كما يف مواقف املنافسة ،وكذلك تكون  ،وكذلك يظهر قادرا على الدفاع عن التنظيمات اإلدراكية
)91، صفحة 2010(رياض،  يف خمتلف املواقف،أما ديد  فريى أن تصور وإدراك الفرد خلصائصه اجلسمية وحت 

ل الفرد أكثر ثقة وأمنا يف كفاءته البدنية هلا أمهية كبرية يف تعني ذاته ، فتصور الذات أو املفهوم اإلجيايب جيع
ا كما يلعب دورا هاما يف حتقيق اإلجناز الريمعامالته  اضي ،أما الفرد الذي مع اآلخرين ويف األعمال اليت يقوم 

ل الفرد لذاته ضعف مستوى لديه مفهوم ذات سليب يتصف بأنه يفتقر إىل الثقة يف قدراته حيث كلما ضعف تقب
مواقف الصراع النفسي رض إىل اجهها ويتععوبات اليت يو توافقه النفسي وبالتايل يصعب عليه ختطي املشاكل والص

 اليت تؤثر على سلوكه اخلاص ومستوى األداء .
 تناولت ومن خالل عمل الطالب الباحث يف هذا املوضوع ومسحه للعديد من الدراسات السابقة واليت         

يف خمتلف البيئات  الدراساتهذا املوضوع من خمتلف الزوايا وكذلك باعتباره أحد املتغريات املهمة يف العديد من 
واليت خلص الباحث فيها إىل  )2011(السنرسي، ما جتلى يف بعض الدراسات كدراسة  اواألعمار واألجناس وهذ

(صفاء، راسة وجود عالقة إجيابية بني مفهوم الذات اجلسمية والقدرة احلركية لطالب الكلية املتوسطة ، ود
ة والبدنية ،وخلصت اليت كانت دراسة مقارنة بني العيب كرة القدم والعيب كرة اليد ملتغري الذات اجلسمي )2002
 النسبة إىل مابالذات اجلسمية وذلك من خالل برامج نفسية علمية مقننة ،وكذلك ب االهتمامضرورة إىل  الدراسة

ألثقال أثره على لفاعلية برنامج تدرييب لتنمية مهارة رفع ا واليت كانت دراسة )2008(الشناري، جاءت به دراسة 
الربنامج املقرتح الذات اجلسمية ، وخلص الباحث بأن الربنامج كان إجيابيا وذلك بتأثر مفهوم الذات اجلسمية ب

 )2010(حسن، سة التدريب ، وأما بالنسبة إىل دراباجلانب النفسي أثناء عملية  االهتماموكذلك أوصى بضرورة 
ات اجلسمية ومؤشر وجود عالقة ارتباطية معنوية بني الذا على التوايل إىل  خلصتواللتني )2001(حمسن، ودراسة 

واألداء املهاري يف اجلمناستيك . الكتلة اجلسمية , وكذلك وجود عالقة ارتباطية بني الذات  
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ية حلراس أداء املهارات األساسبني مفهوم الذات اجلسمية و فخلص بوجود عالقة إجيابية  )2009(أسعد، أما 
 املرمى . 

ا الومن خالل هذا املسح لبعض الدراسات واليت كانت موازية لنتائج الدراسة اليت قا          طالب الباحث م 
قدم حسب مراكزهم بني القياسات الفسيولوجية والذات اجلسمية لالعيب كرة ال ارتباطوجود واليت خلصت إىل 

ية ملستوى وإمكانيات ة تنبوئجية املختارة يف إعطاء دالل، وعليه متثلت أمهية القياسات الفسيولو االختيارأثناء عملية 
 الستهالكاألقصى  وية، احلجمؤشرات ( النبض، الضغط ، السعة احليعترب مالالعب ومدى تطورها مستقبليا،وت

الة النفسية وكذلك األكسجني والكتلة اجلسمية) ذات عالقة تأثري وتأثر فيما بينها بتأثري عوامل أخرى كاحل
، 2001(مكي، و  )82، صفحة 1998(أمر،  من الضغوطات،ويشري يف هذا اخلصوص كلمتغريات احمليط و 

ذي يتناسب مع أمهية القياسات الوظيفية وباإلضافة إىل العمر البيولوجي وكذا شكل اجلسم ال إىل )54صفحة 
املواهب . اختيارالقدرات الوظيفية يف عملية   

ن يعربان عن حالة اجلهاز القليب الوعائي وعضلة القلب الذي اللذينسبة إىل مؤشر النبض والضغط أما بال         
 )109، صفحة 1999(فضل،  لة النفسية لإلنسان بصفة عامة ورياضي بصفة خاصةايؤثر ويتأثر باحل

ني املنخرطني يف املنافسة بني الالعبالحظناه يف نتائج التباين بني العيب كرة القدم حسب املراكز  وكذلك  وهذا ما 
يف احلالة النفسية بني  نخرطني ،ويرجع الطالب الباحث هذا التباين إىل الفرقاملغري والعيب الثانويات الرياضية 

 باراختوجود فروق ذات داللة إحصائية ف  إىل اليت تشري)2011(علي أ.،  العينتني وهذا مايتماشى مع دراسة
مني على املنافسة ووجود يشاركون يف املنافسة مقارنة الالعبني املداو  الضغوطات النفسية لصاحل الالعبني الذين ال

وعليه يرى كل املهارية . املنافسة يف القياسات البدنية و يف فروق ذات داللة إحصائية لصاحل الالعبني املشاركني
أن الدراسات والبحوث يف اجملال  )162، صفحة 2004(سفيان،  و   )73، صفحة 2008(الوهاب، من 

ثر وتتأثرية اليت تؤ اهتمام للحالة النفسالرياضي تتعامل مع األعضاء مثل القلب كآلة لضخ الدم وفقط واليعطون    
1997 ؛   Bandura)  . على السلوك يف خمتلف املواقف   132, )  

يها اإلنسان لقلب دور مهم يف احلالة النفسية اليت يكون علفريى أن ل )131، صفحة 2000(إبراهيم، أما       
هناك عالقة بني القلب والدماغ  )54، صفحة 2003(اهلزاع، وحسب ، وحلالة اإلنسان تأثري على قلب اإلنسان

إلنسان وبني معدل يفهمه ويشعر به ا هناك عالقة قوية بني ما ا يف فهم العامل والحظ العلماء أنوأن للقلب دور 
اغ .ضربات القلب وضغط الدم والتنفس يف الرئتني وكذلك هناك عالقة تأثري القلب على الدم  

امعة أريزونا والدكتورة جب اختصاصه يف الطب النفسي  Gary Schwartz      ر طار قام الربفيسو ويف هذا اإل   
تها أيضا ،وقام الدكتور واللذان يعتقدان أن للقلب طاقة خاصة بواسطتها يتم ختزين املعلومات ومعاجل كوزليندا    

لية حالة زرع قلب ووجد بأن مجيعها تعرض لتغريات نفسية جذرية بعد العم 300بدراسة نفسية على   
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م أن معدالت القلب تتغري مبختلف اجملهودات العضلة املبذولة واليت يستطيع التحك  (j, 1997, p. 78)  يرى 
بة إىل التغريات ،أما بالنس االستشفاءفيها من خالل التحكم يف حجم وشدة التدريبات واخلفض منها من خالل 

ARMOUR ويرجع الدكتور   إىل ال نستطيع التحكم فيها بشكل جيد ،النفسية وتأثريها على القلب والضغط  
خلية عصبية  40000اك دماغا شديد التعقيد موجود داخل كل خلية من خاليا القلب ففي أكثر من أن هن

علومات إىل الدماغ وهي تعمل بدقة فائقة على تنظيم معدل القلب وإفراز اهلرمونات وختزين املعلومات مث إرسال امل
 تلعب دورا يف الفهم واإلدراك .

ة تقوم بتوجيه ويؤكد عدد من الباحثني أن املعلومات تتدفق من القلب إىل ساق الدماغ عرب ممرات خاص         
تم بدراسة العالقة لذلك بعض العلماء اليوم يقومون بإنشاء مراكز  واالستيعابخاليا الدماغ لتتمكن من الفهم 

كبري للقلب يف الدور ال اأدركو دراكية بعدما بني القلب والدماغ وكذلك العالقة بني القلب واحلالة النفسية واإل
غري معدل النبض ويتغري التفكري واإلبداع ويؤكد الباحثون أن القلب يتأثر ببعض الكلمات ذات املعىن املريح ويت

. )82، صفحة 2011(زاهر، اجملال الكهروطيسي للقلب   
يكتشفها العلماء إال يف القرن الواحد والعشرون :يف القرآن الكرمي حقائق مل   

ذن وسيلة السمعاأل –العني وسيلة إلبصار –القلب وسيلة التفكري  –القرآن يؤكد أن القلب وسيلة الفقه  -  
 نٌ يُ عْ أَ  مْ هُ لَ ا وَ هَ بِ  ونَ هُ قَ فْ يَـ َال  وبٌ لُ قُـ  مْ هُ لَ  سِ نْ اإلِ وَ  نِ جِّ الْ  نَ ا مِ يرً ثِ كَ   مْ نَّ هَ جَ ا لِ نَ أْ رَ دَ  دْ قَ لَ وَ "وذلك يف قوله تعاىل

األعراف سورة 179اآلية " ونْ لُ افِ الغَ  مْ هُ  كَ ئِ ولَ أُ  لّْ ضَ أَ  مْ هُ  لْ بَ  امِ عَ نْـ األَ كَ   كَ ئِ ولَ ا أُ هَ بِ  ونَ عُ مَ سْ يَ َال  انٌ آذَ  مْ هُ لَ ا وَ هَ بِ  ونَ رُ صِ بْ يُـ الَ    
 ىمَ عْ تُـ ا الَ هَ نَـ إِ ا فَ هَ بِ  ونَ عُ مَ سْ يَ  انٌ ذَ ا وأَ هَ بِ  ونَ لُ قِ عْ يَـ  وبٌ لُ قُـ  مْ هُ لَ  ونَ كُ تَ فَـ  ضِ رْ ي األَ وا فِ يرُ سِ يَ  مْ لَ فَـ أَ ه تعاىل " ويف قول

سورة الحج 46اآلية " ورْ دُ ي الصُ فِ  تيالِ  وبُ لُ ى القُ مَ عْ تُـ  نْ كِ لَ وَ  ارْ صَ بْ األَ   
 أما بالنسبة ، الف خلية عصبية موجودة يف مركز القلب "العقل "40000ويتحدث العلماء على وجود         

ز التنفسي اهالستهالك األكسجني والسعة الرئوية اللذين يعربا عن إمكانيات وسالمة اجلؤشر احلجم األقصى مل
،وكذلك ملعرفة األداء احلركي لالعب البد من معرفة وفهم العالقة بني اجلهد  )34، صفحة 1997(خربيط، 

 الستهالكلكة ،فهذا مؤشر يعرب عن القدرة اهلوائية اليت هي احلجم األقصى املعطى وكمية األكسجني املسته
  استهالكه .باألكسجني الذي ميكن استهالكه من خالل اهلواء اخلارجي الذي يوجه إىل العضالت اليت تقوم 
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عتمدة أثناء عملية هذا املؤشر على الوراثة وحالة التدريب ويعترب من أهم املؤشرات الوظيفية امل ويعتمد          
ى تطويرها وحتسنها يف خمتلف الرياضات واليت تعطى نظرة عامة عن إمكانيات الرياضي ومدى القدرة عل االختيار  

، صفحة 2001(عارف، فري الطاقة يعتمد على كمية األكسجني من أجل تو  األوكسجنيوألن التمثيل الغذائي 
سنة،وكذلك هذا املؤشر يدل على إمكانية ضخ الدم  20-18،ويصل الفرد إىل أعلى مستوى يف عمر )14،15

احلجم  )56، صفحة 2000(حممود، يف الضربة الواحدة كما يدل على القدرة األوكسيجينية العالية ،ويعترب 
 أحسنح  أنه األكسجني واحدا من أهم القياسات الفسيولوجية املعتمدة دوليا حبيث يوض الستهالكاألقصى 

.ةاالستيعابيوكفاءته مقياس موضوعي يعرب عن القدرات الفرد العضلية   
اء نم باألوكسجني أثرة اجلهاز التنفس على إمداد اجلسؤشر السعة احليوية فهو يشري إىل مقدمل أما بالنسبة         

يرتبط  ي املنتظم وكذلكالنشاط الرياض ةاجملهود البدين وكذلك يشري إىل التكيف الفسيولوجي احلادث نتيجة ممارس
سها احلكم على يضيف كذلك أن السعة احليوية ميكن على أسا،ها فرتات طويلة باملهارات اليت يتطلب أداء

حوايل  إىل) سنة 14- 12ملل وتصل يف سن ( 1400سنوات حوايل  7فتبلغ مثال يف سن الالعب ،مستوى 
الصدري لديه  بناء القفص إىلوترجع السعة احليوية الضئيلة عند الطفل  )64، صفحة 1996(املقصود،  2200

.)89، صفحة 2000(كماش، لرئتني وحالة احلجاب احلاجز وكذلك املطاطية القلبية ل  

سم قوة العضالت الوزن وضع اجل ،الطول ،اجلنس ،بعدة عوامل منها العمر تتأثرن السعة احليوية إوعليه ف           
وهذا ما يفسر  التنفس خاصية امتداد الرئتني والتجويف الصدري ومعظمها عوامل مل يكمل منوها عند الطفل

.  ضعفها (قلة حجمها)  
ني أن مجيع على الدراسات السابقة تب وباالستنادويرى الطالب الباحث ومن خالل نتائج املقارنة           

ر على الرياضي هلا تأثري من العامل النفسي ،والذي اخذ مقياس الذات اجلسمية كعامل مؤث إليهاار املؤشرات املش
 شار إليه وهذا ما أ  يف الثقة يف النفس صكان يرى قدراته من الناحية السليب ومن خالل النق  وعلى إمكانياته إذ

املواقف اليت  افسات ويفنهر أكثر يف املظهوم الذات اجلسمية يف الرياضة يأن مف )127، صفحة 1987(سعد، 
افسة وينتج عليه بذل أقصى يتعرض فيها الرياضي إىل متغريات حبيث تنمو الرغبة يف إثبات الذات وتزداد روح املن

 جهد ممكن .
تغريات النفسية واملتغريات الفسيولوجية يرجع ويرى الطالب الباحث أن التفسري لعالقة التأثري والتأثر بني امل        

إىل عمل اجلهاز الغددي الذي يعترب حلقة الوصل بني العوامل اخلارجية عن اجلسم واملتغريات الداخلية واليت هي 
  جهاز الغدد الصماء ملا حيصل خارج اجلسم سواء من الناحية السلبية أو من الناحية اإلجيابية ،و  استجابات

املتصلة تبادليا يف اجلسم و جهاز الغدد الصماء يشمل كل الغدد  األجهزة أهمو اجلهاز العصيب يعتربان من 
مبورد دموي عايل منتشر يف مواقع خمتلفة  ةوهي عبارة عن غدد صغرية مغذا ،اهلرمونات بإفرازالصماء و اليت تقوم 

 أوو اهلرمونات عبارة عن مادة كيميائية عضوية تفرز من خاليا  )312صفحة ، 2012(حممد، من اجلسم 
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تعمل هذه اهلرمونات و ،  )108، صفحة 2002(نايف، صماء  اجماميع من اخلاليا اليت تؤلف فيما بينها غدد
استخدامها ، التنظيم الطاقة و ختزينها و  إنتاجيف مخسة جماالت ( التوازن الداخلي ، النمو والتطور ، التناسل ، 

ا كمنظمات أعلى  التأكيدجيب  الشوكي نه يف مجيع اجلسم تعمل اهلرمونات بانسجام لكي تنجز واجبا
تفاد و هذا  أواليتها بصورة معقدة قد تكون العالقة بينها تعاون تتداخل اهلرمونات املختلفة يف فعو  فسيولوجية

ورا تنظيميا دهناك جماالت عدة تلعب فيها اهلرمونات و  ،الذايت رستقرااللسيطرة  واالستجابةيهيئ التدرج و املطالة 
تعتمد الوظيفة العقلية املثالية على املوازنة الصحيحة لعدة املثال يف جانب العقلية والسلوك ،  لعلى سبي حاسم

الفعالية تنظم من قبل اهلرمونات و  إذ،املالئم  للمحيط غري تتم أنهرمونات والتكيفات الضروروية اليت جيب 
هلذا تلعب اهلرمونات دورا يف جتسد شخصية الفرد طريقة اليت يستجيب فيها الفرد و  اهلرمونية قد تؤثر على

 سابقات واملنافسات حسب،وعلى سبيل املثال عمل اهلرمونات أثناء امل )166، صفحة 2002(وآخرون، 
و املتوسط من الغدة النخامية بينما  األمامييف الفص  (ب)ندورفني يوجد األ )412، صفحة 2012(حممد م.، 

رية ظاهلرمون املنمي للغدة الك بإفراز) ارتباطا وثيقا بندروفني (شيئ منه يف الفص اخللفي و يرتبط األ أيال يوجد 
)A.CT.H اهلرمون املنمي لتلوين اجللد (و  األمامي) الفصM.S.H ندروفني األ إفراز نأاتضح ) الفص املتوسط و

اهلرمون املنمي للغدة  إفرازحد ما  إىل أيضايشبه ،و الفص املتوسط من الغدة النخامية  األمامي(ب) يف الفص 
يف حاالت التوتر ما يسمى بالضغط  اإلفرازهذا  أنكما   ، ليال إفرازهارا و قلة  إفرازهالكظرية من حيث زيادة 

  رية.ظهرمون الغدة الك إفرازالنفسي ويف احلاالت اليت تستدعي زيادة 
  ندروفني(ب) األ إفرازالسباق كلها زيادة يف  أثناء أومثل الضغط النفسي الذي يقع فيه املتسابق قبل السباق 

 األحباثتشري بعض و ، ندروفني(ب) األ إفراززيادة  إىلاجلسماين يؤدي  أون وجود عوامل التوتر النفسي إهلذا فو 
  .حاالت االكتئاب و كذلك الزيادة تؤدي حدوث احلنون إىل(ب) قد يؤدي  ندروفنياأل إفرازاخنفاض مستوى  إىل

 تأهبانه جملرد  يف هذا السياق إىل اإلشارةجيدر ويف املسابقات، على اجلهد التأثرييف  دور لهرموناتل و         
هرمون يطلق عليه اهلرمون احلافز للغدة  إفرازاالشرتاك يف املسابقات الرياضية يزداد  أواجلهد البدين  ألداءالالعب 

باسم (ثريوبروبني ) ينظم هذا اهلرمون كافة نشاطات  أيضاو يعرف هذا اهلرمون   TSHالدرقية و يرمز له ب 
البالغة يف   األمهيةغدة اهلرمون الثروكسني الذي يعد من اهلرمونات ذات  إطالق إىل إفرازهالغدة الدرقية و يؤدي 

ال  TSHاهلرمون احملفز لنشاط الغدة  إفراز أن إال،اجلهد البدين  بأداءالفسيولوجية املرتبطة  كثري من العمليات
  .(Bauld, 1997, p. 285)يدوم حوايل ساعة واحدة  تأثريهو  ،اجلهد البدين أثناءيتزايد 
العيب كرة  10ن تركيز الستوسرتون اللعايب لدى أ) وجد بNeave et Wolfosn) (2003دراسة (ويف        

امليدان  أرضيةات فوق يسنة كانت كبرية قبل املبار  26.57 راعمأ) ذو ukالبطولة االجنليزية ( إىلالقدم املنسوبني 
ذلك يرجع و ،كلغ /دسل   10.55 ملباريات اليت جرت خارج القواعدكلغ/دسل مقارنة با  sem (15.71احمللية (
  .) Mazur et Booth 1998بالسيطرة من قبل الفريق احمللي على اخلصم (للشعور 
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العضلية  لألليافروح املغامرة و كذا تقوم برفع سرعة امليتاسوليزم  بأخذهذه الزيادة تسمح كذلك لالعبني احملليني  
)Dantzman et Zuckenrma 1980 ) مستوى التحدي (Tsoin et Sopolsky 1996  (  

  رون قبل صافرة احلكم مرتفع كذلك.عندما يكون مستوى الستو  أمهيةواملواجهة خالل املباريات يكون ذا 
م لني يف حقل الرياضة من تغيرى الطالب الباحث أنه البد على العام           ضاء اجلسم كأجهزة ألعيري نظر

التنشئة امل النفسية و أو خارجه مثل العو  وفقط بل هذه األعضاء ختضع لتأثريات خمتلفة سواء داخل اجلسم نفسه
ياء بفعل مرور الوقت لذا وكذلك لطبيعة الفرد وتربيته ومنوه ومن املعروف بأن الطبيعة تغري من األش االجتماعية،

يف  اريةواالستمر وذلك من أجل الوصول  العتبار،وجب على العامل يف هذا اجملال أخذ كل األسباب بعني 
ملية نظرا لتعلقه يف الع امهم اوذلك من خالل إعطاء للعامل النفسي دور  ،اء فيه ألطول مدةوالبق العايلاملستوى 

ني أغلب املتغريات الفسيولوجية رتباطية بلى يف نتائج البحث بوجود عالقة اجبميع املتغريات تأتريا وتأثرا وهذا ماجت
.       راالختياوالذات اجلسمية لالعيب كرة القدم حسب مراكزهم أثناء عملية   
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المهارية  والذات الجسمية لالعبي مركز الدفاع االختباراتبين نتائج عالقة ال  3-4- 2  

يةالمهار المتغيرات  مركز الدفاع الذات الجسمية    
الداللة 
 اإلحصائية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ر م ر ج س ع
 

ةالوسائل اإلحصائي             س ع  
 

الميدانية االختبارات   

  دال م
 

 0,05 

 
 

61 

 
 
 
14,24 

          

 
 

22,84  

 
 
21,0  

التنطيط اختبار 15,04 5,17 0,34  

0,76 - دال س رجالجري المتع اختبار 10,21 3,33   

دقة التمرير اختبار 19,61 8,42 0,42 دال م  

13,0 دال م فدقة التهدي اختبار 17,3 8,14    

ويلالتمرير الط اختبار 9,4 2,1 0,71 دال م  

                                                                            
كز الدفاعوالذات الجسمية لالعبي مر  مهاريةال االختباراتنتائج لعالقة بين ) يوضح ا39جدول رقم (  

 

مية والذات الجس مهاريةال االختباراتنتائج بين  االرتباطنتائج  بين) ي37رقم (شكل البياني ال  
 لالعبي مركز الدفاع
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 ةالعالقة بني املتغريات املهاري) اللذان يوضحان 37) والشكل البياين رقم (39اجلدول رقم ( من خالل       
 والذات اجلسمية لالعيب مركز الدفاع تبني مايلي :

) وهي أكرب من 0,34 (والذات اجلسمية بلغت" ر" احملسوبة  التنطيط اختبارلعالقة بني لنسبة لبا          
) وعليه نستنتج وجود عالقة 0,05) ومستوى الداللة (61) عند درجة احلرية (21,0اجلدولية اليت قدرت بــــــــــ(

والذات اجلسمية لالعيب مركز الدفاع. التنطيط اختباربني  طردية موجبةارتباط   

) وهي أكرب من 76,0-والذات اجلسمية بلغت" ر" احملسوبة (اجلري املتعرج  اختبارلعالقة بني لنسبة لبا       
) وعليه نستنتج وجود عالقة 0,05) ومستوى الداللة (61) عند درجة احلرية (21,0اجلدولية اليت قدرت بــــــــــ(

والذات اجلسمية لالعيب مركز الدفاع.اجلري املتعرج  اختباربية بني ارتباط عكسية سل  

) وهي أكرب من 42,0والذات اجلسمية بلغت" ر" احملسوبة ( دقة التمرير  اختبارلعالقة بني بالنسبة ل         
) وعليه نستنتج وجود عالقة 0,05) ومستوى الداللة (61) عند درجة احلرية (21,0اجلدولية اليت قدرت بــــــــــ(
والذات اجلسمية لالعيب مركز الدفاع. دقة التمرير اختبارارتباط طردية موجبة بني   

) وهي أكرب من 13,0والذات اجلسمية بلغت" ر" احملسوبة ( دقة التهديف اختبار لعالقة بنيبالنسبة ل         
) وعليه نستنتج وجود عالقة 0,05) ومستوى الداللة (61) عند درجة احلرية (21,0اجلدولية اليت قدرت بــــــــــ(

والذات اجلسمية لالعيب مركز الدفاع. دقة التهديف اختبارارتباط طردية موجبة بني قياس   

اجلدولية ) وهي أكرب من 71,0والذات اجلسمية بلغت" ر" احملسوبة ( التمرير الطويللعالقة بني بالنسبة ل        
) وعليه نستنتج وجود عالقة ارتباط 0,05) ومستوى الداللة (61) عند درجة احلرية (21,0اليت قدرت بــــــــــ(

والذات اجلسمية لالعيب مركز الدفاع. التمرير الطويل اختبارطردية موجبة بني   

والذات  هاريةغريات املمعنوية  بني املت ارتباطوعلى حنو هذه النتائج يستنتج الطالب الباحث وجود عالقة       
.  االختياراجلسمية لالعيب كرة القدم ملركز الدفاع أثناء عملية   
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المهارية والذات الجسمية لالعبي مركز الوسط االختباراتالعالقة بين نتائج   3-5- 2  

يةالمهار المتغيرات  مركز الوسط الذات الجسمية    
الداللة 
ةاإلحصائي  

 مستوى
 الداللة

درجة 
ةالحري  

 ر م ر ج س ع
 

ةالوسائل اإلحصائي           س ع  
 

الميدانية االختبارات   
  دال م

 
0,05 

 
 

59 

 
 

14,43 

 
 

83,92 

 
 

21,0  

التنطيط اختبار 13,39 6,6 0,42  
الجري المتعرج اختبار 8,39 4,78 0,31 دال  م  
دقة التمرير اختبار 20,91 7,02 0,22 دال م  
دقة التهديف اختبار 19,61 7,03 0,54 دال م   
0,63- دال س التمرير الطويل اختبار 7,37 1,93   

 

طوسوالذات الجسمية لالعبي مركز الالمهارية  االختبارات) يوضح العالقة بين 04جدول رقم (  

 
والذات الجسمية  مهاريةال االختباراتنتائج بين  االرتباطنتائج  بين) ي38شكل البياني رقم (ال  

وسطلالعبي مركز ال  
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ية ) اللذان يوضحان العالقة بني املتغريات املهار 38) والشكل البياين رقم (04اجلدول رقم ( من خالل        
 والذات اجلسمية لالعيب مركز الوسط تبني مايلي :

) وهي أكرب من 0,42والذات اجلسمية بلغت" ر" احملسوبة (  التنطيط اختبارلعالقة بني بالنسبة ل         
) وعليه نستنتج وجود عالقة 0,05) ومستوى الداللة (59) عند درجة احلرية (21,0اجلدولية اليت قدرت بــــــــــ(
التنطيط والذات اجلسمية لالعيب مركز الوسط. اختبارارتباط طردية موجبة بني   

) وهي أكرب من 0,31اجلري املتعرج والذات اجلسمية بلغت" ر" احملسوبة ( اختبار لعالقة بنيبالنسبة ل       
) وعليه نستنتج وجود عالقة 0,05) ومستوى الداللة (59) عند درجة احلرية (21,0اجلدولية اليت قدرت بــــــــــ(

.وسطاجلري املتعرج والذات اجلسمية لالعيب مركز ال اختباربني  طرديةارتباط   

) وهي أكرب من 22,0دقة التمرير  والذات اجلسمية بلغت" ر" احملسوبة ( اختبارلعالقة بني بالنسبة ل        
) وعليه نستنتج وجود عالقة 0,05) ومستوى الداللة (59) عند درجة احلرية (21,0اجلدولية اليت قدرت بــــــــــ(
.وسطالعيب مركز الدقة التمرير والذات اجلسمية ل اختبارارتباط طردية موجبة بني   

) وهي أكرب من 54,0دقة التهديف والذات اجلسمية بلغت" ر" احملسوبة ( اختبارلعالقة بني بالنسبة ل        
) وعليه نستنتج وجود عالقة 0,05) ومستوى الداللة (59) عند درجة احلرية (21,0اجلدولية اليت قدرت بــــــــــ(

.وسطدقة التهديف والذات اجلسمية لالعيب مركز ال اختبارارتباط طردية موجبة بني قياس   

) وهي أكرب من -63,0لعالقة بني التمرير الطويل والذات اجلسمية بلغت" ر" احملسوبة (بالنسبة ل        
) وعليه نستنتج وجود عالقة 0,05) ومستوى الداللة (59) عند درجة احلرية (21,0اجلدولية اليت قدرت بــــــــــ(

.وسطالتمرير الطويل والذات اجلسمية لالعيب مركز ال اختباربني عكسية سالبة ارتباط   

تغريات املهارية والذات معنوية  بني امل ارتباطوعلى حنو هذه النتائج يستنتج الطالب الباحث وجود عالقة         
. االختيارأثناء عملية  وسطاجلسمية لالعيب كرة القدم ملركز ال  
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هجوموالذات الجسمية لالعبي مركز ال المهارية االختباراتقة بين نتائج العال  3-6- 2  

يةالمهار المتغيرات  مركز الهجوم الذات الجسمية    
الداللة 
 اإلحصائية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ر م ر ج س ع
 

ةالوسائل اإلحصائي         س ع  
 

الميدانية االختبارات   
  دال م

 
 

0,05 

 
 
 

44 

 
 

 
14,51 

 
 

 
82,72 

 
 
 

40,2  
 

التنطيط اختبار 13,81 6,08 0,45  
الجري المتعرج اختبار 9,22 4,73 0,69 دال م  

دقة التمرير اختبار 20,04 7,82 0,42 دال م  

دقة التهديف اختبار 19,84 6,72 0,78 دال م   

التمرير الطويل اختبار 7,91 2,15 0,12 غير دال  

ومهجوالذات الجسمية لالعبي مركز الالمهارية  االختبارات) يوضح العالقة بين 14رقم (جدول   

 

 
مية والذات الجس مهاريةال االختباراتنتائج بين  االرتباطنتائج  بين) ي39شكل البياني رقم (ال  

هجوملالعبي مركز ال  
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ة ) اللذان يوضحان العالقة بني املتغريات املهاري39) والشكل البياين رقم (41اجلدول رقم ( من خالل       
 والذات اجلسمية لالعيب مركز الوسط تبني مايلي :

) وهي أكرب من 0,45التنطيط والذات اجلسمية بلغت" ر" احملسوبة (  اختبارلعالقة بني بالنسبة ل        
) وعليه نستنتج وجود عالقة 0,05داللة () ومستوى ال44) عند درجة احلرية (24,0اجلدولية اليت قدرت بــــــــــ(
التنطيط والذات اجلسمية لالعيب مركز اهلجوم. اختبارارتباط طردية موجبة بني   

) وهي أكرب من 69,0اجلري املتعرج والذات اجلسمية بلغت" ر" احملسوبة ( اختبارلعالقة بني بالنسبة ل      
) وعليه نستنتج وجود عالقة 0,05) ومستوى الداللة (44احلرية () عند درجة 24,0اجلدولية اليت قدرت بــــــــــ(

.جوماجلري املتعرج والذات اجلسمية لالعيب مركز اهل اختبارارتباط طردية بني   

) وهي أكرب من 42,0دقة التمرير  والذات اجلسمية بلغت" ر" احملسوبة ( اختبارلعالقة بني بالنسبة ل      
) وعليه نستنتج وجود عالقة 0,05) ومستوى الداللة (44) عند درجة احلرية (24,0ـــ(اجلدولية اليت قدرت بـــــــ

.جومدقة التمرير والذات اجلسمية لالعيب مركز اهل اختبارارتباط طردية موجبة بني   

) وهي أكرب من 78,0دقة التهديف والذات اجلسمية بلغت" ر" احملسوبة ( اختبارلعالقة بني بالنسبة ل      
) وعليه نستنتج وجود عالقة 0,05) ومستوى الداللة (44) عند درجة احلرية (24,0اجلدولية اليت قدرت بــــــــــ(

.جومدقة التهديف والذات اجلسمية لالعيب مركز اهل اختبارارتباط طردية موجبة بني قياس   

ر من اجلدولية اليت ) وهي 12,0سوبة (لعالقة بني التمرير الطويل والذات اجلسمية بلغت" ر" احملبالنسبة ل       
ية ) وعليه نستنتج وجود عالقة ارتباط عكس0,05) ومستوى الداللة (44) عند درجة احلرية (24,0قدرت بــــــــــ(
.جومالتمرير الطويل والذات اجلسمية لالعيب مركز اهل اختبارسالبة بني   

غريات املهارية والذات بني املتارتباط معنوية وعلى حنو هذه النتائج يستنتج الطالب الباحث وجود عالقة       
. االختيارأثناء عملية  جوماجلسمية لالعيب كرة القدم ملركز اهل  
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  تحليل وتفسير نتائج العالقة بين المتغيرات المهارية والذات الجسمية لالعبي كرة القدم 
  (دفاع ،وسط ،هجوم) حسب مراكزهم

 
إن االرتقاء باإلجناز الرياضي والتفوق يف كل األلعاب يتطلب مشولية االرتقاء بكافة العوامل اليت تؤثر يف         

بتطوير اللياقة البدنية أو حتسني مستوى الالعب من  يتطلب االهتمام الاألداء، فالوصول إىل مستوى األداء العايل 
ن ثمارها بصورة جيدة ومؤثرة وذلك ألوإمنا جيب االهتمام أيضا بكل العوامل واست فقط، اخلططيةالناحية الفنية أو 

التدريب املستمر واالستعداد و  املبين على األسس العلمية واالختيار االنتقاء التفوق ال ميكن حتقيقه إال من خالل
 العايل واستثمار كافة العوامل األخرى.

أهم العوامل احملددة ملستوى اإلجناز الرياضي بشكل عـام بثالثـة )48،46، صفحة 1998(حسن ع.، وقد حدد 
  .العوامل اجلسمية والعوامل النفسية والعوامل االجتماعية (البيئية)  :عوامل رئيسة مرتابطة وهي
اجلسمي العام كاألسس الوظيفية ألجهـزة اجلسـم املختلفـة  خمتلف العوامل املرتبطة بالنمو:ويقصد بالعوامل اجلسمية 

ـــه الالعـــب والـــذي حيـــدد  ـــز ب ـــة الصـــحية العامـــة والقـــدرة علـــى مقاومـــة األمـــراض والنمـــو اجلســـماين الـــذي يتمي واحلال
  .شخصيته ومدى إمكانيته

عـب الـدور البـارز يف فهناك جمموعة عوامل تـؤثر يف الشخصـية الرياضـية وبـدرجات متفاوتـة وتل :العوامل النفسية أما 
  .حتديد مستوى إجنازه 

ميثــــل األداء املهــــاري العمــــود الفقــــري أليــــة لعبــــة رياضــــية وهــــو الفيصــــل يف حتديــــد املستويات،وتشــــمل مجيــــع        
ــــا الالعــــب ضــــمن حــــدود القــــانون الــــدويل للعبــــة ســــواء كانــــت هــــذه احلركــــات مــــع الكــــرة أو  احلركــــات الــــيت يقــــوم 

ا،ويعين إكساب الالع ـدف الوصـول بدو دقـة اإلتقـان  إىل،بني املهارات األساسية من خالل التمرينات واملعـارف 
البــد علــى الالعــب  فســاتاالنتــائج يف املن أحســنللحصــول علــى   ريى بأنــهفــ) 1994،19(محــاد ،يف أدائهــا ، أمــا 

كلما زاد إتقان املبادئ األساسية كلما ارتقـى مسـتوى الالعـب مهاريـاً ليصـل إىل   من إتقان املهارات األساسية ،ألنه
األداء األمثل واألكثر مالءمة للظرف الذي يتواجد فيه  كلما متكن الالعب من أداء أعماله املعقدة منها والبسـيطة 

نتيجـــة املطلوبـــة يف ظـــروف كـــان العبـــا ذو مهـــارة عاليـــة ولكـــي يصـــل إىل الو  ،و املطلـــوب تأديتهـــا منـــه بدقـــة وســـهولة
وقادرا على تأديـة املبـادئ واملهـارات بـنفس املسـتوى مركـزا علـى املبـدأ أو املهـارة واألكثـر مالئمـة للظـرف … خمتلفة 

  ) .1985،39الذي هو فيه وصوال إىل مبدأ املهارة املناسبة يف الظرف املناسب وبالسرعة املطلوبة (محودات،
املهارات األساسية يف كرة  أن،)67، صفحة 2002(طه م.،  و)34، صفحة 2002(عبده ح.،  منيشري كل 

القدم هي عبارة عن نوع معني من العمل و األداء يستلزم استخدام العضالت لتحريك اجلسم أو بعض أطرافه 
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ذه الشكل تعتمد أساسا على احلركة وتتضمن التفاعل بنيو ، البدين اخلاص املهاري و لتحقيق األداء  هي 
  األداء.يف لتحقيق التكامل ونفسية بدنية عمليات معرفية وعمليات إدراكية و 

حتسني مستوى احلالة النفسية اليت متثل أمهية كبرية يف زيادة و  نأ) إىل 2000ويشري الكاظمي (         
تكافئاً حيث تؤثر حالة خاصة يف املباريات اليت يكون مستوى الالعبني فيها متقارباً أو م القدمكرة األداء لالعيب  

تمد على درجة على حالة الالعب النفسية ومقدار هذا التأثري يعأغلب األحيان املنافسة وظروف املباراة يف 
املنافسات ومنها  أثناء  تنتجة اليتالة اجلوانب السلبيوقدرته يف التغلب على ح وشخصيته النفسي لالعب التكوين

لنفسي لالعب وتؤدي التوتر العصيب الذي عادة ما يكون مصحوباً بانفعاالت خمتلفة تؤثر على حالة االستقرار ا
ني وتعد مؤشرات تؤثر العوامل النفسية يف عمليات انتقاء الناشئ،وكذلك إىل هبوط مستوى األداء بشكل عام 

جيابيا مؤثرا يف إا عنصرا مه يف املستقبل باعتبارهالناشئ ، ومستوى تقد بإمكانياتهامة ميكن بواسطتها التنبؤ 
استخدام  نتقاء تتطلبحتقيق النجاح والتفوق يف األلعاب والفعاليات الرياضية ، لذلك يبدو ظاهرا أن عمليات اال

سمات واخلصائص أخذ يف االعتبار التصول إىل املستوى العايل والتقدم ن عوامل الو إاملستلزمات النفسية ، و 
العوامل النفسية اليت تالزم النفسية للناشئ ، فالنظرة اخلاطئة يف اختيار الناشئني تكمن يف االبتعاد عن االهتمام ب

).178،  1999عملية االنتقاء(حسني ويوسف ،   
يؤخذ يف االعتبار احملددات النفسية ملمارسة نشاط  أنإن حتقيق الناشئ ملستويات رياضية عالية يتطلب         

 ، والسمات االنفعالية اإلدراكيةرياضي معني ، وتشمل تلك احملددات كال من  السمات العقلية ، والقدرات 
  . ة  النفسي لالجتاهاتوشخصية الالعب اليت تعترب املصدر األساسي 

   بنيمعنوية  ارتباطوجود عالقة  اخالهلن خالل نتائج البحث الذي تبني الحظه الطالب الباحث م وهذا ما      
ن يف املستويات حسب  ،باإلضافة إىل التباي مستوى القدرات املهارية واجلانب النفسي املتمثل يف الذات اجلسمية

  كانت النتائج مكملة لبعض الدراسات اليت تناولت نفس اجلوانب واليت كانت كالتايل :   كل مركز لعب،وقد
معنوي بني تقدير الذات املهارية والبدنية ودقة أداء املهارات  ارتباطواليت تبني وجود  )2005(حسن ث.،  دراسة

   بكرة الطائرة .األساسية 
ري ومفهوم الذات يف اجلمناستيك. واليت خلصت بوجود ارتباط معنوي بني األداء املها )2001(العزيز، دراسة 
بالتنمية الشاملة واملتوازنة ملكونات األداء  االهتمامومن خالهلا أوصى الباحث بضرورة  )2007(راتب، دراسة 

  ا الربنامج .الذات اجلسمية كمؤثر يف هذ االعتباراحلركي مع أخذ بعني 
الذات واألداء الفين بكرة اليد.  بني مفهوم ارتباطهناك عالقة  الباحث أن واستنتج )2002(اخلزعلي، دراسة  

وقد ظهرت وجود عالقة ذات داللة معنوية بني مفهوم الذات البدين ومهارة الدفاع  )2010(حممد ه.، دراسة 
  عب لدى الفرق املشمولة يف البحث .عن املل
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بني مفهوم الذات والسلوك التنافسي وكذلك  ارتباطإىل وجود  فيها وتوصل الباحث )2004(رسول، دراسة 
  م الذات وبعض املهارات األساسية .بني مفهو  ارتباطوجود 

معنوي بني لعدد من املؤشرات حملددات النفسية  ارتباطوتبني من خالهلا وجود  )1997(الفاقاين، دراسة  
  لناشئني  هاري يف لعبة املبارزةومستوى اإلجناز امل

  . حتديد مستويات معيارية للسمات الوجدانية النفسية لناشئ كرة اليدخلصت إىل  )2003(منصور، دراسة  
النفسي كمتغري أساسي ومؤثر تناولت اجلانب  امجيعه الباحث من خالل هذه الدراسات أن ويرى الطالب        
جتلى وهذا ماقي املتغريات األخرى ، ويرجع ذلك على التطور احلاصل يف عامل الرياضة وخاصة لعبة كرة القدم يف با

، وتبني كذلك من خالهلا على أمهية متغري الذات كأحد العوامل واحملددات النفسية املهمة يف حداثة الدراسات 
    . االنتقاءالتدريب أو  أوسواء يف املنافسة 

باجلوانب النفسية  االهتمام علماء النفس الرياضي أن مستقبل تطور األداء يعتمد حاليا على زيادة ويشري       
ويعد مفهوم الذات اجتاها يعكس فكرة الفرد عن نفسه وخربته الشخصية أي كعملية يدرك الفرد خالهلا حقائق 

) أن 1984عن كامبل ( )87، صفحة 1998(حسن ع.، عايل  ويرى شخصية ويستجيب هلا على حنو انف
ا من وجهة نظره  تقدير الذات السيما يف اجملال الرياضي هو وعي الفرد باملزايا واحملاسن اليت ميتلكها أو يتميز 

عمله واضحا جلوانب نشاط الالعب وهي نظرة واقعية ملسرية  إدراكاوبذلك تقدير الذات يف اجملال الرياضي يعد 
املهاري وهذه الناحية لو توفرت بشكل موضوعي لذلك الالعب  بغية تصحيح االحنرافات يف األداء البدين و

وتقوميه ألدائه مبختلف قدراته تعد تقوميا ذاتيا متجردا فإنه سوف يساعد على الوصول إىل الرضا احلركي وحتقيق 
  . )182، صفحة 1994(فاضل،  إجنازات أفضل

إن تقييم الفرد لذاته يعد ذا قيمة كبرية يف الصراع من أجل اإلجناز والتفوق ومن تنبه الفرد حلقيقة واقعه         
لذايت وافع تسوية أفضل نتيجة واقعه اديف وضع يستطيع منه تسوية هذه ال الذايت ومل يستمر يف خداع نفسه كان

يزداد كلما أصبح الرياضي أكثر و الرياضي حنو قدراته  ةالذات يرتبط بنظر  واحرتام،مواجهة صرحية صادقة جريئة 
مستوى القلق ومن مث  ارتفاعوزادت احتماالت شعوره بالتوقف عن مواجهة النقد الذي يؤدي إىل  استقاللية
 .)34،32، صفحة 1999(هالل،  أدائهحتسني 
اإلجناز يف اجملال الرياضي هو احملك الوحيد لتقدير الذات باجملتمع ويعترب الفرد الذي حيقق إجنازات رياضية         

كتسبه ويف اجملال الرياضي يقاس اإلجناز مبا ي،ويقدم أداء جيدا أنه أكثر قيمة من غريه الذين يكون إجنازهم أقل 
يف األنشطة الالصيفية مثال فنجد الالعب ال  األطفالإىل أواسط انتقلت هذه العدوى  الفرد من قيم مادية حىت

يلعب بشكل إجيايب إال لكسب القيمة املادية ولكن معيار املكسب يف تقييم الذات له آثار سلبية خاصة على 
تدعيم الثقة بالنفس لدى املمارس للنشاط الرياضي ذلك أن الثقة بالنفس تكتسب من خالل وجهة نظر اآلخرين 

  .الشخص حنو
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ىل رفع املعنويات ودفع الفرد إىل أحداث إشكل موضوعي من طرف اآلخرين يؤدي كما أن تقييم الذات ب       
إجنازات رياضية سواء داخل املدرسة أو على مستوى النوادي الرياضية وبالتايل فإن تقدير الذات اجلسمية من 

فرد عندما يقوم بنشاط رياضي معني ال يستطيع فال،فقط طرف الشخص ال تكون نابعة من نظرة اآلخرين إليه 
كانت قيمة الذات تقاس مبستوى اإلجناز فإن   إذاإعطاء القيمة احلقيقية لذاته دون تقييم اآلخرين إليه و بالتايل 

 اخلسارة والربح واردان أما معيار اآلخرين يف تقدير الذات ثابت وموضوعي احتمالهذا املعيار غري ثابت أي 
  . )76، صفحة 1989(مشعون، 

كبرية لصورة الفرد عن نفسه ومفهومه عنها فان بنية   أمهيةأن صورة اجلسم هلا ، وآخرونويصف  زهري زغيب        
  . )12، صفحة 2009(عمار،  يف السنوات األوىل من حياته اخاص ابه حنو هذا اجلسم يعترب حمور  يشعر اجلسم وما

أن مفهوم الذات اجلسمية احد األبعاد املهمة ملفهوم الشخصية وأن  إىل )79، صفحة 1998(عالوي، ويشري 
ضعيف قد يفيد كثريا يف التعرف على مفهومه  أوغري جذاب قوي  أمشعور الفرد أن جسمه كبري أم صغري جذاب 

  .منطه لذاته والتعرف على 
ويرى الطالب الباحث من وجهة نظره أن موضوع الذات اجلسمية من املواضيع اليت أخذت حيزا البأس         

لفرد يف ا أنكما ،به يف  حبوثنا اليوم وهذا ألمهيتها كمؤشر للتعرف على شخصية الفرد من خالل املظهر اخلارجي
يكون يف ذلك  أنوعلى الرغم مما ميكن ،للهيئة العامة له تعايش مع الواقع احلقيقي جلسده و ال إىلالنهاية مييل 

التقليل من شأن  إىلمييل  اجلسد أو تلك اهليئة العامة من نواقص أو اعتالل وأن املرء يف أسلوب تعايشه هذا ال
  . وضعها يف أفضل صورة مقبولة وقريبة من الواقع وإمنانفسه 
وذلك من خالل الفروق الفردية املوروثة من اآلباء ،ثر طفيف يف عملية تكوين الذات اجلسمية أللوراثة         

ا تتعلق باجلينات اليت حتمل اخلصائص املسؤولة عن شكل وطول خمتلف األطراف اليت تعطى يف الشكل  أل
أما البنية مبفهومها الواسع فتؤثر يف تكوين الذات اجلسمية وذلك من خالل إعطاء فرصة املشاركة ،النهائي للجسم 
البدنية من خالل التفاعل مع العناصر املكونة للبيئة وأهم هذه  هلنشاطات اليت تتوافق وقدراتالفعالة للفرد يف ا
ا عن نفسه يف النشاطات وبالتايل يتمكن الفرد من إدراك ذاته من خال األقرانالعناصر صناعة  ل الصورة اليت يكو

ا ويأيت بعدها تقديره لذاته وتقدير اآلخرين له   . )125، صفحة 1989(مشعون،  اليت يقوم 
لنسبة له الفشل وعدم أما عندما خيفق يكون مصدر اخلسارة نتيجة عدم إدراك الكفاية الرياضية فإن ذلك يعين با

  نه شخص ليس له قيمة ( ذات حمبطة ) .أالكفاية أي 
أي مبعىن أن الرياضي يواجه خربات أثناء املمارسة تتسم بالنجاح ، فإن ذلك يدعم لديه اإلحساس بالكفاية 

ويقوي لديه احلاجة إىل املزيد من التفوق بينما عندما يواجه خربات تتسم بالفشل فإنه يلوم نفسه ويرجع سبب 
لى إجناز النجاح فإنه حياول محاية نفسه الفشل إىل ضعف مقدرته عندما تتكرر خربات الفشل مقابل مقدرته ع
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ويصون كرامته من خالل جتنب الفشل لذلك جتد بعض الرياضيني الذين تتكرر لديهم مواقف الفشل يف ممارسة 
        . )32، صفحة 2006(حسن ف.،  عن ممارسة النشاط الرياضي واالنعزالاألنشطة مييلون إىل العزوف 

والشخصية اليت تسود كل البشر هو  االجتماعيةمن أهم الدوافع البشرية  هإنوعليه يرى الطالب الباحث         
بني األفراد كما ال يهنأ الفرد وال يهدأ حىت يكون  اعتباريهمه أن يكون له  من إنسان أال و فما االعتباردافع 

  خاصة لكل نشاط ومنها الرياضة. أمهيةحمرتما يف أعني الناس ودراسة اجلانب النفسي تعد ذات 
إذ يعرب عنه من خالل قوة اإلرادة وحتمل املسؤولية والسيطرة والثقة بالنفس ، فالكشف عن السمات املميزة 

 .يب واإلجيايب مهنا يفيد يف تطور مستوى األداء مما يؤثر يف اإلجناز والتفوق للرياضي والتعرف على السل
 يتكون ختلفة اليتومن املهم أن يكون املدرب ملما بطبيعة التخطيط لإلعداد املهاري أثناء الفرتات امل      

 ،ق قدراته اخلاصةتعلم هذه املهارات وكل ما هو منها خطته التدريبية للموسم الرياضي لكي يتمكن من الربط بني
ت األداء املهاري يكون العمل على تطوير األداء املهاري من خالل التمارين املستخدمة وكذلك العمل على تثبيو 

. يف ظروف أصعب من تلك اليت مرت على الالعب  
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: االستنتاجات 3-1  

مايلي : استخالص  ميكن امليدانية والنظرية هالبحث ونتائج ضوء أهداف يف  
( التنطيط ،دقة التمرير :اليةاملهارية الت االختباراتوجود فروق معنوية  لصاحل عينة العيب الثانوية الرياضية يف -   

( اجلري  :هارية التاليةامل االختباراتالعبني املنخرطني يف املنافسة يف اللصاحل عينة  وجود فروق معنوية   -
. )املتعرج ،دقة التهديف ،التمرير الطويل   

ية التالية (النبض ،الضغط وجود فروق معنوية لصاحل عينة العيب املنخرطني يف املنافسة يف القياسات الوظيف -
.األكسجني )  الستهالكالدموي ،احلجم األقصى   

وية الكتلة لتالية (السعة احليسات الوظيفية اوجود فروق معنوية لصاحل عينة العيب الثانويات الرياضية يف القيا -
.،اجلسمية )   

.مية) العبني املنخرطني يف القياس النفسي ( الذات اجلسالوجود فروق معنوية  لصاحل عينة  -  
وذلك لصاحل مركز الوسط  وجود تباين يف نتائج القياسات الوظيفية لالعيب الثانوية الرياضية حسب مراكزهم -

األكسجني ). الستهالكوية ،احلجم األقصى ياسات التالية (النبض ،السعة احلييف الق  
وذلك لصاحل مركز راكزهم وجود تباين يف نتائج القياسات الوظيفية لالعبني املنخرطني يف املنافسة حسب م-

  ).األكسجني الستهالكوية ،احلجم األقصى ياسات التالية (النبض ،السعة احليالوسط يف الق
م وذلك لصاحل مركز املهارية لالعيب الثانويات الرياضية حسب مراكزه االختباراتوجود تباين يف نتائج  -

التالية (اجلري املتعرج، دقة التمرير) . االختباراتالوسط يف   
راكزهم، وذلك لصاحل مركز املهارية لالعبني املنخرطني يف املنافسة حسب م االختباراتوجود تباين يف نتائج -

 اهلجوم يف االختبارات التالية (اجلري املتعرج، التنطيط، دقة التمرير) .
زهم، وذلك ية حسب مراكوجود تباين يف نتائج االختبار النفسي (الذات اجلسمية) لالعيب الثانويات الرياض -

 لصاحل مركز الدفاع .
نافسة حسب مراكزهم، وجود تباين يف نتائج االختبار النفسي (الذات اجلسمية) لالعبني املنخرطني يف امل -  

 وذلك لصاحل مركز الدفاع .
وية ،احلجم عة احليوظيفية( الضغط ،النبض ،السرتباطية بني الذات اجلسمية واملتغريات الاوجود عالقة  -

اهلجوم). -الوسط -،الكتلة اجلسمية) بالنسبة لكل ملراكز (الدفاع لالستهالكاألقصى   
،دقة التمرير ،دقة  ( التنطيط ، اجلري املتعرج رتباطية بني الذات اجلسمية والقدرات املهاريةوجود عالقة ا -

. اهلجوم) -الوسط  -التهديف ، التمرير الطويل) وذلك لكل املراكز (الدفاع   

وية .قياس السعة احلي اختباريف ) %43,55ند املستوى املعياري جيد(حقق العبو الوسط أكرب نسبة ع -  
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قياس  اختبارحققت عينة البحث (الدفاع وسط هجوم ) أكرب نسبة هلا عند املستوى املعياري مقبول يف  -
  ) .%48,39(ـــــــــــــــــواملقدرة ب وكان مركز الوسط ممثال بأحسن نسبة احلجم األقصى لالستهالك األكسجني

قياس  اختبارحققت عينة البحث (الدفاع وسط هجوم ) أكرب نسبة هلا عند املستوى املعياري مقبول يف  -
  ).%46,77(ــــــــــــــب سبة واملقدرةة وكان مركز الوسط ممثال بأحسن نالكتلة اجلسمي

التنطيط  اختبارنسبة هلا عند املستوى املعياري مقبول يف حققت عينة البحث (الدفاع وسط هجوم ) أكرب  - 
  ).%48,39(ـــــــاملقدرةب وكان مركز الوسط ممثال بأحسن بنسبة و

 دقة التمرير . اختبار) يف %40,32حقق العبو الوسط أكرب نسبة عند املستوى املعياري جيد ( -
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يات :ــــرضـــج بالفـــــائـــلة النتـــــــابـــمق 3-2  

  : ولىالفرضية األ 2-1- 3
عبي كرة القدم " يوجد تباين في المستوى القدرات الوظيفية والمهارية والنفسية بين ال

 حسب مراكزهم "
 التالية : وللنتائج احملصل عليها من اجلدالانطالقا من الدراسة التطبيقية واملعاجلة اإلحصائية        

للعب واليت حسب مراكز ا يف النتائج ) واليت كانت توضح التباين14،15،16،17،18،19،20،21،22(
(النبض ،الضغط الدموي  القياسات الفسيولوجية واملتمثلة يف أغلبية يف مركز الوسط  لصاحل فيها وجد التباين
) 14،15،16،17اجلداول (وية ،احلجم األقصى الستهالك األكسجني) وهذا من خالل نتائج ،السعة احلي

ملتعرج ،اختبار دقة املهارية واملتمثلة ( اختبار التنطيط ،اختبار اجلري ا االختباراتنتائج ل بالنسبة أما، 
، أما فيما خيص  دفاع)فقد كانت نتائج التباين متكافئة بني مركزي (الوسط ، ال ،) ،التمرير الطويلالتهديف

ك لصاحل العبني وذل يف النتائج حسب مراكز اللعب ان هناك تباينالقياس النفسي للذات اجلسمية فقد ك
 مركز الدفاع .

 أساسني مها أن هذا التباين بني املراكز يرجع إىل عاملني لطالب الباحث من خالل املالحظة ى اوير          
يف القياسات  الوسط كز حبيث الحظنا تفوق العيب مر  واالنتقاءالتدريب اجليد واملنافسة الداخلية بني املراكز 

فيه بأكرب نسبة  تماداالعكان   االختياراملهارية ألن  االختباراتكافئ بني الدفاع والوسط يف الفسيولوجية وت
 على اجلانب املهاري   .

املنافسة كوسيلة فعالة أن  )67، صفحة 2010(موفق، أما فيما خيص التباين يف اجلانب الفسيولوجي فريى  
يرى يف نفس السياق   و  اضي وكذلك تطوير الطاقة النفسية تستخدم يف التدريب من أجل حتسني التفوق الري

نستطيع أن املنافسة جتعلنا نتعرف على الالعب من كل النواحي اليت ال  (Calvin, 2006, p. 132) 
املنافسة حسب فوكس       تشخيصها إال يف املواقف اليت تصاحبها الضغوطات والقلق اإلجيايب، وتتمثل فائدة

لقدرات الفردية  ا اكتشافيف تطوير اجلانب الفكري وقدرات املالحظة والرتكيز وروح الشجاعة إضافة إىل   
(Fox el, 1992, p. 97) التكتكية  التقنية وباملهارات البدنية و  اثري امصدر  باعتبارهااجلماعية لالعبني و     

ل على من املنافسة بالنسبة لالعب هو احلصو  يالرئيسأن اهلدف  )111، صفحة 2000(البصري، وحسب 
ل جيع ة وهذا ماببذل طاقة حمدود ةاهلزميوبطوالت رجولية وكمال يف األداء وتفادي مرارة  تكرميات اللقب و

، صفحة 1996(اخلويل،  وكذلك تكسبه قوة الشخصية ،ويؤكد ،بدنيا  الالعب أكثر قوة سواء ذهنيا أو
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اليت تؤثر يف تطوير  ،دريبيعرفها الرياضي أثناء سريورة الت مؤثرة اليت ال انفعاليةأن املنافسة ختلق عناصر  )91
  . طبع الرياضي وتطوير مستوى الصحي والروح املعنوية من أجل التباهي والتفاخر

كليا على   اعتماداكان   االختيارن فريى الطالب الباحث بأ"  االنتقاءأما فيما خيص العامل الثاين"             
يعترب خطأ  االنتقاءاملهاري أكثر من اجلوانب األخرى وهذا يؤكده نتائج املعاجلة اإلحصائية ،وهذا اجلانب 

الالعب يف عدة  أوالصحيح هو ذلك الذي يضمن تفوق الرياضي  االنتقاءبإمهال اجلوانب األخرى ألن 
، 1996(محاد، ،ويرى نية ونفسية وعقلية وذلك للحصول على الرياضي املتكامل والناجح دجوانب مهارية وب

مو ياضة املناسبة واليت تتوافق توجيه الطّاقات من الّناشئني إىل نوع الرّ  )30صفحة  م وميوهلم واجتاها  قدرا
تطوير عمليات أن  ) )21، 20، صفحة 2004(احلضري، و )192، صفحة 2002(مسموم، ،ويرى 
 وذلك من أجل  الرياضي ومراحله من حيث التنظيم والفعالية بالدراسات والبحوث العلمية املتواصله االنتقاء
  )311، صفحة 1999(فتحي ح.، ويف نفس السياق يرى  ،املواهب و إظهار مكنون موهبتها صقل

عد مؤشرات هامة ميكن العوامل النفسية تؤثّر يف عمليات انتقاء الناشئني وتن ويرى الطالب الباحث أ          
 مؤثراً يف حتقيق النجاح إجيابياراً عنص باعتبارهابواسطتها التنبؤ بإمكانات الناشئني ومستوى تقدمه يف املستقبل ،

 استخداملب تتط االنتقاءوالتفوق يف األلعاب والفعاليات الرياضية  ، لذلك يبدو ظاهرا أن عمليات 
السمات واخلصائص  االعتباراملستلزمات الّنفسية و أّن عوامل الوصول إىل املستوى العايل والتقدم يأخذ يف 

. بالعوامل النفسية ماماالهتعن  االبتعادار الّناشئة تكمن يف النفسية للناشئني ، فالنظرة اخلاطئة يف اختيّ   
ومن خالل ماتقدم به من نتائج وتفسريات وتعقيبات على النتائج نستنتج صحة الفرضية الثانية واليت              

  . اكزهم "تباين يف املستوى القدرات الوظيفية واملهارية والنفسية بني العيب كرة القدم حسب مر تفرتض "وجود 
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  ة :نيالفرضية الثا 3-2-2

حسب مراكزهم  عبي كرة القدموالذات الجسمية لال ةالفسيولوجيوجود عالقة طردية بين المتغيرات "    

)  39،40،41داول (لنتائج احملصل عليها من اجللمن الدراسة التطبيقية واملعاجلة اإلحصائية  انطالقا         
 ،النبض القياسات التالية (واملتمثلة يفواليت كانت توضح العالقات بني الذات اجلسمية واملتغريات الفسيولوجية 

لك حسب األكسجني ،الكتلة اجلسمية ) وذ الستهالكوية ،احلجم األقصى والضغط الدموي ،السعة احلي
والذات اجلسمية،  سات الفسيولوجيةرتباطية طردية بني أغلب القياب فقد تبني وجود عالقة امراكز اللع

سي أثناء عملية باجلانب النف االهتمام بعض الدراساتوجاءت هذه النتائج لتتفق مع الدراسات السابقة  
 )19، صفحة 2001(حمسن، و  )94، صفحة 2010(حسن ج.، التدريب ، وأما بالنسبة إىل دراسة 

 ، دراسة ميةوجود عالقة ارتباطية معنوية بني الذات اجلسمية ومؤشر الكتلة اجلسواللتان خلصت على 
  .غريات الفسيولوجيةرتباطية طردية بني الضغوط النفسية واملتواليت خلصت إىل وجود عالقة ا )2008(صربي، 

الذات اجلسمية  والذي يعترب  متغري خالل هذه الدراسات نالحظ أمهية القياس النفسي واملتمثل يفومن       
أن  إىل )243، صفحة 1994(الدين،  يشري الدراسات ،ويف نفس السياقمؤثر يف خمتلف متغريات  اعنصر 

ما وكذلك  من زاوية ما أيدينا إىلننظر  فإنناأكثر جزء مادي ومنظور من النفس هو اجلسم  ميكننا أن نعمل 
ا نوافذ لتلقي املثريات احلسية و ترمجتها  إىل لون بشرته  إىلالسلوك وبعضنا ينظر  إىلعيوننا وأذاننا من زاوية أ

اليت  باآلالموكذلك  أجسامناونشعر بتعب  اآلخرينيف ضوء ردود الفعل اليت ميكن أن يثريها ذلك اللون عند 
وملا كان جسم الفرد شيئا  ،من حيث هيئتها أو الشكل العام هلا األجسادتنتابنا كما أننا حناول تقسيم هذه 

الثبات التدرجيي فانه من الصعب تغري تلك النظرة  إىلمتيل  إليهمهما بالنسبة له فان طبيعة نظرته التقوميية 
  . بسهولة

النظرة اإلجيابية إىل اجلسم واليت تكسب الفرد الثقة يف النفس مما ينعكس  رى الطالب الباحث أمهيةوي         
نتيجة ،وهذا القدرات الفردية للرياضي مما جيعلنا نتوقع أحسن النتائج يف خمتلف اجلوانب وإبراز  األداءعلى 

أن طبيعة العالقة بني  )101، صفحة 2006(فايد، ويري لطردية العالقة بني اجلانب النفسي وحالة اجلسم ، 
ما يتأثران ببعضها البعض أي الطاقة النفسية تؤثر  ،اجلانب النفسي واألداء الرياضي عالقة متكاملة أي أ

وتتأثر بالطاقة البدنية و العكس صحيح بالنسبة للطاقة البدنية تؤثر وتتأثر بالطاقة النفسية وهذا ما يؤكده من 
أن الغدد الصماء وما تفرزه من تكوينات هرمونية و  )89، صفحة 2008(علي،  ةفسيولوجي يةية النفسالناح

بل هي اليت تفرز الشكل الذي يتحذه اجلسم ،حيويته هاما يف حياة اإلنسان ونشاطه و  أنزميات تلعب دورا
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ار ما يتمتع به من السعادة أو شقاء وهي اليت تدفع حنو الرجولة وتتخذه شخصية الفرد وهي حتدد للفرد مقد
الكاملة أو األنوثة الناضجة وهي مبثابة مثريات داخلية يقابلها مثريات خارجية فالغدد تؤثر بإفرازها يف نشاطات 

عصي اجلسم املختلفة من زمن مبكر يف حياة اإلنسان وان اختلت اختل سلوك الفرد ومن تكامله الكميائي ال
رعة االستجابة يف حالة والبيولوجي بعض الغدد تكون السبب يف بطئ االستجابة يف حالة مخوهلا أو س

التكوين ( (Benedetto, 2008, p. 182)  الفرد هناك عدة عوامل تؤثر يف سلوكنشاطها، و 
وختتلف صور السلوك ، )العقلي، التكوين االجتماعيالبيولوجي للجسم ،  التكوين الوجداين، التكوين 

 باختالف كل عامل من هذه العوامل وكذلك باختالف النوع واملوقف املثري ودرجة النضج وغريها .
حينا أطلق  1644عام  ء الفلسفةىبني اجلسم والّروح يف كتابه مبادقد اهتم ديكارت باملسألة الثانية          

ني العقل واجلسم .ب اميكانيكي دليل على أنّه هناك تفاعال اأنا موجود " ، وهذ أفّكر إذن أنامقولته املشهورة "   
أن مفهوم الذات لدى الفرد يتطور بتطور عدد من العوامل  )154، صفحة 2008(كامل، ويرى        

تباط الوضع ر اهلامني يف حياة الفرد كما يؤكد ا اآلخريناملرتبطة منها الوعي باجلسم وتشكيل صورة عنه ووجود 
  . للجسمي للفرد مبفهومه عن ذاته وقدراته بشكل مباشر

ا ص الطالب الباحث من خالل التحليل يستخل وعليه          لسلوك من لديد تنظيم وحت ملفهوم الذات أ
ماعي و أمناط البيئة وينمو مفهوم الذات كنتاج للتفاعل االجت،خالل عامل اخلربة املتغري الذي يعيشه الفرد 

ومعتقدات  اراأفكمن مراحل الطفولة املبكرة يكون الفرد و  املختلفة اإلنساناالجتماعية خالل مراحل حياة 
مع خمتلف املواقف  ن يظهر عند الرياضي أو الالعب يف ردود أفعاله ودرجة تكيفها التكويوهذ حمددة عن ذاته

كما جتلى من خالل نتائج البحث .  واالختيار االنتقاءسواء أثناء املسابقات واملنافسات أو   
ض  تفرت رضية الثالثة  واليتومن خالل ماتقدم به من نتائج وتفسريات وتعقيبات على النتائج نستنتج صحة الف  

. " مراكزهم وجود عالقة طردية بني املتغريات الفسيولوجة والذات اجلسمية لالعيب كرة القدم حسب "   
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  : ثالثةالفرضية ال 3-2-3

زهم   "  المهارية والذات الجسمية لالعبي كرة القدم حسب مراك ة طردية بين القدرات" وجود عالق   

) 42،43،44لنتائج احملصل عليها من اجلداول ( لمن الدراسة التطبيقية واملعاجلة اإلحصائية  انطالقا       
التالية (التنطيط  االختباراتة يف واملتمثل املهارية ت اجلسمية والقدراتواليت كانت توضح العالقات بني الذا

راكز اللعب فقد تبني وجود عالقة ) وذلك حسب مالتمرير الطويل ،اجلري املتعرج ،دقة التمرير ،دقة التهديف،
  ،والذات اجلسمية ،وجاءت هذه النتائج لتتفق مع الدراسات السابقة االختباراتية بني أغلب رتباطية طردا

وجود عالقة إجيابية بني مفهوم الذات اجلسمية واليت خلص الباحث فيها إىل  )2011(السنرسي، كدراسة 
اليت كانت دراسة مقارنة بني العيب كرة  )2002(صفاء، والقدرة احلركية لطالب الكلية املتوسطة ، ودراسة 

بالذات اجلسمية  االهتمامضرورة إىل  القدم والعيب كرة اليد ملتغري الذات اجلسمية والبدنية ، وخلصت الدراسة
ليت  وا )2008(الشناري، جاءت به دراسة  وذلك من خالل برامج نفسية علمية مقننة ،وكذلك بالنسبة إىل ما

لى الذات اجلسمية ، وخلص الباحث إىل لفاعلية برنامج تدرييب لتنمية مهارة رفع األثقال أثره ع كانت دراسة
فخلص  )2009(أسعد، أما  ، اجلسمية بالربنامج املقرتح إجيابيا وذلك بتأثر مفهوم الذاتأن الربنامج كان 

(راتب، دراسة ،أما  بوجود عالقة إجيابية بني مفهوم الذات اجلسمية واألداء املهارات األساسية حلراس املرمى
بالتنمية الشاملة واملتوازنة ملكونات األداء احلركي مع  االهتمامومن خالهلا أوصى الباحث بضرورة  )2007

الباحث أنه  واستنتج )2002(اخلزعلي، الذات اجلسمية كمؤثر يف هذا الربنامج ، دراسة  االعتبارأخذ بعني 
وقد ظهرت وجود  )2010(حممد ه.، داء الفين بكرة اليد ،دراسة بني مفهوم الذات واأل ارتباطهناك عالقة 

عالقة ذات داللة معنوية بني مفهوم الذات البدين ومهارة الدفاع عن امللعب لدى الفرق املشمولة يف البحث 
بني مفهوم الذات والسلوك التنافسي وكذلك  ارتباطوتوصل الباحث إىل وجود  )2004(رسول، ،دراسة 
وتبني من خالهلا وجود  )1997(الفاقاين، بني مفهوم الذات وبعض املهارات األساسية ، دراسة  ارتباطوجود 
بارزة لناشئني ، معنوي بني لعدد من املؤشرات حملددات النفسية ومستوى اإلجناز املهاري يف لعبة امل ارتباط
  خلصت بتحديد مستويات معيارية للسمات الوجدانية النفسية لناشئ كرة اليد . )2003(منصور، دراسة 

باجلوانب النفسية ويعد  االهتمامويشري علماء النفس الرياضي أن مستقبل تطور األداء يعتمد حاليا على زيادة 
مفهوم الذات اجتاها يعكس فكرة الفرد عن نفسه وخربته الشخصية أي كعملية يدرك الفرد خالهلا حقائق 

) أن تقدير الذات 1984عن كامبل ( )1998(حسن ع.، عايل  ويرى شخصية ويستجيب هلا على حنو انف
ا من وجهة نظره وبذلك تقدير  السيما يف اجملال الرياضي هو وعي الفرد باملزايا واحملاسن اليت ميتلكها أو يتميز 

واضحا جلوانب نشاط الالعب وهي نظرة واقعية ملسرية عمله بغية  إدراكاالذات يف اجملال الرياضي يعد 
اء البدين واملهاري وهذه الناحية لو توفرت بشكل موضوعي لذلك الالعب وتقوميه تصحيح االحنرافات يف األد
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ألدائه مبختلف قدراته تعد تقوميا ذاتيا متجردا فإنه سوف يساعد على الوصول إىل الرضا احلركي وحتقيق 
  . )182، صفحة 1994(فاضل،  إجنازات أفضل
رضية الرابعة  واليت تفرتضتقدم به من نتائج وتفسريات وتعقيبات على النتائج نستنتج صحة الف ومن خالل ما  

  . " والذات اجلسمية لالعيب كرة القدم حسب مراكزهم ة طردية بني القدرات املهاريةوجود عالق " 
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الفرضية العامة : 3-2-4  

ة لالعبي الدفاع النسبلة بعبي الوسط ومقبو جيدة بالنسبة لال يفية والمهاريةمستوى القدرات الوظ
   والهجوم" 

) واليت  53....52ل (لنتائج احملصل عليها من اجلداو لمن الدراسة التطبيقية واملعاجلة اإلحصائية  انطالقا      
تبني أن مركز الدفاع  م  حسب مراكزهنياملهارية لالعب الوظيفية و لالختباراتكانت حتدد املستويات املعيارية 

ختبارات يف املستوى ا مركز الوسط فكان مستوى أغلبية االة وكذكانت اكرب النسب يف املستوى املعياري مقبول
لقياسات الفسيولوجية املعياري مقبول ماعدا قياس السعة الرئوية الذي كان يف املستوى املعياري جيد بالنسبة ل

بار التنطيط ودقة التمرير ختنت مجيعها يف املستوى املعياري مقبول ماعدا اأما بالنسبة لالختبارات املهارية فكا
يف املستوى بارات ،أما فيما خيص مركز اهلجوم فقد كانت مجيع االخت "جيد" ن كان يف املستوى املعيارياللذي

.   دقة التمرير اختباراملعياري مقبول ماعدا   
يت تعتمد على ويرجع الطالب الباحث هذا االختالف ولو أنه قليل إىل طبيعة كرة القدم احلديثة ال         

 استيعاب وحتديد املهام وذلك يف خمتلف مراكز اللعب والذي وجب على الالعبني إتقان و االختصاص
املثال البد ى سبيل وذلك ألن املدافع احلديث عل تخصص،لتعرتف با مستلزمات كل مركز ألن الكرة احلالية ال

أن مركز الالعب يكون  )78، صفحة 2001(حممود،  يوافق ،وهذا ماعب مجيع مراكز خط الدفاع عليه من ل
، صفحة 1992(حممد ح.، اللعب أثناء املباراة أما حسب العمل الذي يقوم به وكذلك حسب سريورة 

اليت حدثت  رتباطاتواالفريى أن الالعبني خيتلفون يف مراكزهم وذلك بالنظر إىل األساليب التطورية  )107
التكتكي مما يسمح  اهواالجت  عندهم فيما خيص النواحي البدنية وكذلك اجلانب الفين استجدتوالتغريات اليت 

لالعب مستعدا للعب ني ألنه يف وقتنا احلايل البد أن يكون اهلم باللعب يف أي مركز سواء كمهامجني أو مدافع
  .ى املباراةلوذلك وفقا للحاجات والظروف املختلفة اليت قد تطرأ عيف أي مركز 

لف أنه هناك عوامل جتعل الفرد يكون مردوده خيت )42، صفحة 2001(مكي،  ويف نفس السياق يرى       
ضرورة التخصص يف  رد ورغبته يف الدفاع أو اهلجوم هي اليت تفرضوذلك يعود لطبيعة الف من مركز إىل آخر

إليها تلك افع التعاون والتماسك داخل الفريق ،إما يكون الد روح أن ز وليس لسبب القدرات الفردية إذاملرك
وسط .حيبذ اللعب يف ال يت جتعل الالعب يدافع أو يهاجم إمااملعنوية الاخلصائص النفسية و   

حة الفرضية العامة  تقدم به من نتائج وتفسريات وتعقيبات على النتائج نستنتج ص ومن خالل ما         
يب الدفاع بولة بالنسبة لالعمستوى القدرات الوظيفية واملهارية جيدة بالنسبة لالعيب الوسط ومق "  واليت تفرتض

 واهلجوم" 
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   3-3 خاتمة : 
لقد أصبح اجلانب النفسي من اجلوانب املهمة لدى العاملني يف الرتبية الرياضية من خمتصني        

سة هذا اجلانب يعد ذا أمهية  ،فالقيام بدرا االنتقاءومدربني ورياضيني خاصة فيما خيص عملية 
لكل نشاط حبيث يتم التعبري عنه من خالل القوة واإلرادة وحتمل املسؤولية والثقة بنفس مما  كربى

يساعد على حتقيق األهداف املرجوة واليت من خالهلا تتحقق معظم احلاجات النفسية وألن تأثري 
لظاهرة إىل هذه ا النتباهوجب باملدربني أفيها مما  فسي يف العملية أصبح حقيقة الجدالالعامل الن

الشخصية من العوامل النفسية املهمة  أن )03، صفحة  2012(العنزي،  خالل السنوات األخرية ويرى 
اليت تؤثر يف التعلم و يف األداء و من العوامل النفسية يف تكوين الشخصية  نطرة الفرد إىل نفسه و ذاته أو ذاته 

صفحة  ،2012يوسف، (  الن الذات جزء من الشخصية يدرك الفرد من خالهلا  خصائص الشخصية
  ه تأثري فعال يف سلوك الفردأن مفهوم الذات لإىل الدراسات  إىل من جهة أخرى توصلت بعضأما  ،)12

أن  )365 فحةص1997(صاحل، إذا يشري ،يف طبيعة إدراكه للبيئة و يف طريق سلوكه و حتديده و شخصية و  
ة وثيقة بني سلوك الفرد بوجود عالقيقر حيمله من مفهوم لذاته مما جيعله سلوك اإلنسان وشخصيته يتأثران مبا 

عنها بواسطة سلوك  ستدلخر تعترب جمموعة من الشعور العمليات التأملية اليت آومفهوم  ،فهومه عن ذاتهو م
.اهرة ظملحوظ أو   

 خاصة لكل نشاط و منهاأن دراسة اجلانب النفسي تعد أمهية )24 فحة، ص2005حممد، ( ويشري       
الكشف عن السمات يعرب عنه من خالل قوة اإلرادة و حتمل املسؤولية و السيطرة والثقة بالنفس، ف الرياضي إذ

.ثر يف االجناز و التفوقيف تطوير مستوى األداء مما يؤ  تساعد منها اليت املميزة للرياضي و التعرف على السبل  
سمية كمتغري نفسي وبعض املتغريات ومن هذا املنطلق جاء موضوع البحث الذي تناول العالقة بني الذات اجل

املهارية لالعيب كرة القدم حسب مراكزهم (دفاع ،وسط، هجوم) ،وقد أختري متغري الذات اجلسمية   الوظيفية و
 ،من قبل العديد من الدراسات النفسية هكعامل نفسي يؤثر ويتأثر بباقي املتغريات األخرى وذلك ألمهيته وتناول

يعيه ضمن  اخاص اكمفهوم الذات اجلسمية من املفاهيم النفسية املهمة اليت توفر لكل فرد إدرا  أصبححبيث 
زى من هذا كله املغو إدراك فريد و  اإلطار املعريف وقد خيتلف نوعا ما عن إدراك اآلخرين له  لكل رياضي وعي

ري عن ية اندفع أكثر فأكثر يف التعبالن كلما ازداد وعي الرياضي لذاته اجلسم ،ذاته اجلسميةهو أن يدرك الفرد 
  .)146، صفحة 2011مطر، (املهارية أو التكتيكية إمكانياته سواء البدنية و 

أّن املفهوم يعترب حجر األساس يف بناء الّشخصية ملا له  )73،76، صفحة 2004(حممد،  ويرى          
من أمهية خاّصة يف فهم ديناميكّية الّشخص وتوافقه الّنفسي فهو اّلذي جيعل األفراد خيتلفون فيما بينهم 

م للعامل الذي حوهلم وجيعلهم منفرد   .ين يف نظر
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يث متر الرغبة يف يف املنافسات الرياضية حظهر أكثر يهوم الذات اجلسمية يف الرياضة وعليه فان مف       
قصى جمهود .أد الروح املناسبة و بالتايل بذل الذات و تزدا إثبات  
وجد فروقات وتباين بني مستوى الالعبني إىل خالل النتائج العامة للبحث خلص الطالب الباحث  ومن      

تباين يعود إىل احلالة النفسية لكل العب ويرى الطالب أن الالتطبيقية وذلك حسب مراكزهم ، االختباراتيف 
القات الذي أكدت على وجود عالقة جتلى حسب الطالب الباحث يف نتائج دراسة الع كل مركز ،وهذا مايف  
رتباطية طردية بني الذات اجلسمية واملتغريات الوظيفية واملهارية لالعيب كرة القدم حسب مراكزهم ،هذا مايتفق ا

مفهوم الذات من حيث أنه يشكل احد دوافع الفرد  أمهيةتظهر ،حبيث النظرية  مع العديد من الدراسات
  . )73، صفحة 2008(الوهاب،  وتكيفه مع البيئة هإمكانياتالداخلية اليت هلا تأثري معني على 

يف عملية التقومي للفرد من  انساعديالفرد لذاته  وإدراكلذلك فان معرفة كيفية قياس مفهوم الذات          
يف التخطيط عن طريق وضع برامج تساعده يف زيادة  انحيث قدرته على التكيف وثقته بنفسه كما تفيد

وعندما جيد الفرد أن فاعلية الذات لديه واضحة على ، )102، صفحة 2009(عمار،  مفهوم ذاته عن نفسه
النحو الذي تكشف له إجراءات السلوك أو األداء املتوقع ويرى إمكانياته النفسية والعقلية واجلسمية صاحلة 

وبالتايل يكون ،هلذا األداء فإنه تتولد لديه دافعية تلعب الدور اإلجيايب يف املثابرة والوصول إىل غاية السلوك 
من األمهية التعرف على  ،لذا )123، صفحة Stopa ،2000( اك الفرد لذاته وتقديرها بشكل إجيايبإدر 

وكيف والفسيولوجية  واالجتماعيةمفهوم الذات لدى فئة املراهقني اليت تعاين تغريات كثرية من الناحية النفسية 
إن كان يصعب و  حىتلفرد اجتاه ذاته واجتاه اآلخرين أن اإلحساس بالذات وإدراكها ميكن أن يغري سلوك ا و

التعرف على هذه السمات إال أنه ميكن مالحظة بعض اخلصائص منها ماهو عام ومنها ماهو خاص أو وراثي 
م .تظ   هر يف األشخاص احملققني لذوا

وكذلك اإلطالع على بالغ  اجملال أخذ اجلوانب النفسية باهتماموهلذا وجب على العاملني يف هذا        
  الدراسات والبحوث يف هذا اجملال .

  ا : االهتمامبعض النقاط اليت البد من الباحث  يقرتح الطالبوعليه 
  االهتمام بالدراسات اليت تربط اجلانب الفسيولوجي واجلانب النفسي . -
 ضرورة االهتمام باجلانب النفسي أثناء عملية االنتقاء .                                                               -
دراسة جوانب نفسية أخرى أثناء عملية االنتقاء وكذلك مراعاة الفروقات الفردية.                                     -
  جلانب وإجراء دراسات مماثلة مستقبلية .فتح دورات تكوينية يف هذا ا -
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بيةــــــــــــــــراطية الشعـــــــــــــــرية الديمقـــــــــزائــــــــــــــة الجـــــــــوريــــــــــــهـــــالجم  
يـــــــــــــــــــمـالي والبحث العلــــــــــــوزارة التعليم الع  

-مستغانم –جامعة عبد الحميد ابن باديس   
 معهد التربية البدنية والرياضة

 
 

ية الوطنيةالثانويات الرياض وأساتذةاستمارة  خاصة بالمختصين   
 

 أيديكم وذلك أساتذة األخوة األعزاء ارجوا منكم التكرم لنا بكل صدق وموضوعية مبأل االستبيان الذي بني      
تكفل باملوهوبني يف الرياضة ملساعديت يف إجناح موضوع أطروحة التخرج لنيل شهادة الدكتوراه يف ختصص التقومي وال

لقدم حسب مراكزهم "القتها بالذات اجلسمية لالعيب كرة ابعنوان "مستوى بعض القدرات الوظيفية و املهارية وع  
ها يف املستقبل القريب .حيث أن اجابتكم ستثري األطروحة مبعلومات حىت يتسىن لنا اخلروج بنتائج يستفاد من  

ويف األخري تقبلوا منا فائق التقدير واالحرتام                            

      
:لواليةا                الثانوية            املديرية                                         األستاذ :  

 

تحت اشراف:                                                                      الطالب الباحث :   

حسني                                                                          د بن قوة علي  عامر عامر  

 

 

2011/2012السنة الجامعية :  



الة الشخصية ـــــــالحالمحور األول :  

ي الشهادة حملصل عليها ؟ــــــماه  

 الشهادة هي :

سنوات  6- 4                                         سنوات 3-1ماهي خربتكم املهنية :    

سنوات  10من  أكثرسنوات                                      7-9                            

  كيفية تقييم الالعبين واختيارهم في الثانويات الرياضيةالمحور الثاني :

ة موضوعية                      عشوائي                   كيف هي طريقة تقييم الالعبني ؟   ذاتية  1  
هل توجد بطارية اختبار تعتمدون عليها يف اختيار الالعبني ؟ 2  

ال                                         نعم                        
مانوع هذه االختبارات اليت حتتويها البطارية ؟ 3  

ومرتية فية          مهارية            خططية           نفسية              قياسات انرتوببدنية           وظي  
هل تعتمدون على الدرجات املعيارية لتقيييم الالعبني؟ 4  

نعم                                         ال                    
بنعم فكيف يتم ذلك ؟............................................................   اإلجابةذا كانت   

..................................................................................................... 
عشوائيا              كيف يتم تقييم الالعبني ؟                 حسب كل مركز                 5  

رياضية أهمية الجانب الوظيفي في عملية اختيار الالعبين في الثانويات ال: المحور الثالث   
 هل تعتمدون على اختبارات لتقييم اجلانب الوظيفي ؟

نعم                                    ال                   
نوع االختبارات املستعملة ؟               ذاتية                                 موضوعية  ما 2  

معملية                            هل هذه االختبارات                       ميدانية    3  

 



   
القياسات الوظيفية اليت تعتمدون عليها اثناء عملية االختيار ؟ ماهي 4  

ة قياسات تنفسية                  قياسات طاقوي قياسات قلبية                 قياسات دموية           
اذكر هذه االختبارات :............................................................................. 5  

.....................................................................................................  

لرياضية .الالعبين في الثانويات افي عملية االختيار  وأهميتهالجانب المهاري المحور الرابع :  
هل تعتمدون على الختبارات لتقييم اجلانب املهاري ؟ 1  

نعم                                                    ال            
طبيعة هذا التقييم ؟               ذايت                                  موضوعي  ما 2  
بطارية اخرتمت هذه االختبارات ؟ أيمن  3  
  هل االختبارات هذه تقيس : مهارات أساسية                            مهارات فنية  4
اذكر هذه االختبارات : 5  

الجانب النفسي أثناء عملية االختيار . مدى أهمية المحور الخامس:  
هل تعتمدون على اجلانب النفسي أثناء عملية االختيار   1  

نعم                                          ال                  
بلةما نوعية هذه االختبارات ؟ ورق وقلم                         مالحظة                         مقا 2  
من خالل خربتكم امليدانية هل للجانب النفسي دور يف عملية االختيار ؟ 3  

نعم                                             ال              
يار ؟عملية االخت أثناءحسب خربتكم امليدانية ماهي السمات اليت البد أن تتوفر يف الالعب  4  

......................................................................................................
 ...................................................................................................... 

 
 
 
 



االستطالع :ستمارة ا أجوبة  
 

إلجـــــــــــــابـــــــةا ألسئلةا   

01السؤال  تقني مستشار رياضي أستاذ ت ر ب العب قديم  
04  02 05 

سنوات10إىل  3اخلربة املهنية   تراوحت من 02السؤال   
03السؤال كيفية تقييم  الالعبني كانت اإلجابة مابني املوضوعية  والذاتية  

04السؤال توجد بطارية اختبار بدنية ومهارية  
05السؤال ليست هناك درجات معيارية علمية  

06السؤال االختبارات املستعملة (السرعة ،التنطيط ، التمرير ،املشي بالكرة )  
يعتمدون على االختبارات الوظيفية  07السؤال   
يعتمدون على القياس القليب للنبض  08السؤال   

09السؤال نعم يعتمدون على االختبارات املهارية  
10السؤال طبيعة التقييم ذايت  

11السؤال يعتمدون على املهارات الفنية  
12السؤال املهارات هي : التنطيط  ،  الدقة يف التمرير   ، املرور املتعرج )  

13السؤال نعم يعتمدون على القياس النفسي  
14السؤال املقابلة  مع  املرشد النفسي  

قة يف النفس السمات اليت البد من وافرها أثناء عملية االختيار : الراحة النفسية ،الث 
 ،الشخصية القوية ، احلضور الذهين ،قوة الذات...... 

15السؤال  
 

 

 
 

 

بيةــــــــــــــــراطية الشعـــــــــــــــرية الديمقـــــــــزائــــــــــــــة الجـــــــــوريــــــــــــهـــــالجم  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-مستغانم–جامعة عبد الحميد ابن باديس   

 معهد التربية البدنية والرياضة
 

 

لقياس الذات الجسميةاستمارة   
 

عنوان:يف إطار حتضري أطروحة الدكتوراه يف ختصص التقومي والتكفل باملوهوبني يف الرياضة ب      

ب مراكزهم ""مستوى بعض القدرات الوظيفية و املهارية وعالقتها بالذات اجلسمية لالعيب كرة القدم حس   

سب عند كل صفة املعلومات الشخصية يف الواجهة األوىل ووضع عالمة عند الرقم املنا ملعليك عزيزي املخترب 

 تناسبك يف الصفحة الثانية .

تقبلوا منا فائق التقدير واالحرتام. ويف األخري                            

 
 

تاريخ ومكان االزدياد :                              اللقب :                           االسم :   
 الفئة العمرية:

اجممه/    وسط هجومي / وسط الدفاعي    مدافع أيسر  / محوري  /   مدافع أيمن  / مركز اللعب :  

 

      
2012/2013الدراسية :السنة   



 ( جسمي كما أراه )
 مقياس الذات الجسمية ( لمحمد حسن عالوي)

 
 الصفات

بدرجة  
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

الهذا 
 والذاك

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة
 كبيرة

 

 
 الصفات

 
 قصير 3 2 1 0 1 2 3 طويل

 مناسب 3 2 1 0 1 2 3 غير مناسب

ضعيف    3 2 1 0 1 2 3 قوي    التحمل
 التحمل

 جذاب 3 2 1 0 1 2 3 غير جذاب

 غير مرن 3 2 1 0 1 2 3 مرن

 نحيل 3 2 1 0 1 2 3 عضلي

 غيررشيق 3 2 1 0 1 2 3 رشيق

 نشيط 3 2 1 0 1 2 3 كسول

ال يتحمل       3 2 1 0 1 2 3 يتحمل المقاومة
 المقاومة

 مترهل 3 2 1 0 1 2 3 غير مترهل

 جميل 3 2 1 0 1 2 3 قبيح

 قوي 3 2 1 0 1 2 3 ضعيف

 معتدل 3 2 1 0 1 2 3 غير معتدل

 صغير 3 2 1 0 1 2 3 كبير

 هاديء 3 2 1 0 1 2 3 مضطرب



ية أو فريق :استمارة خاصة باالختبارات المهارية لالعبي كرة القدم للثانوية الرياض  
 

 مركز اللعب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

لالتمرير الطوي لى التصويب ع 
 المرمى

يردقة التمر  الختباراتا      التنطيط الجري المتعرج   
 

 المختبرين
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



لرياضية أو فريق :لالعبي كرة القدم للثانوية ا استمارة خاصة بالقياسات الفسيولوجية  
 

 مركز اللعب :
 

ر اختبا الوزن الطول
نصف 
 كوبر

السعة 
 الحيوية

الضغط 
 السفلي

 الضغط
 العلوي

الختباراتا                     النبض  
 
 

 المختبرين
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 قـائمة المحكمين  

 

 

 

 

 

 

ةــــــــامعــــالج ةــــــة العلميـــــــــدرجــــــال  كمـــــــــــــــالمح   

 رياض محمد على الراوي أستاذ تعليم عالي جامعة مستغانم

 حرشاوي يوسف أستاذ محاضر أ جامعة مستغانم

محاضر أ أستاذ جامعة مستغانم  بلوفة بوجمعة 

 بلكبيش قادة أستاذ محاضر أ جامعة مستغانم

بن لكحل منصور  أستاذ محاضر أ جامعة مستغانم  

 بن قالوز تواتي أستاذ محاضر أ جامعة مستغانم

 عتوتي نور الدين أستاذ محاضر ب جامعة مستغانم

 بوداود عبد اليمين أستاذ تعليم عالي جامعة الجزائر

وهرانجامعة   خياط  أستاذ محاضر أ 



رة الترشيحالنسب المئوية لالختبارات المعتمدة والمنتقـاة من استما  

 

 

 

 

%النسبة القياس االختبار أو الغرض عدد المرات   

 النبض معرفة مستوى النبض لالعب أثناء االختبار 07 77,77

 الضغط معرفة مستوى الضغط  لالعب أثناء االختبار 07 77,77

 السعة الحيوية قياس مدى كفاءة اجلهاز الدورى التنفسي لالعب 08 88,88

نالحجم األقصى الستهالك األكسجي قياس لياقة القلب واألوعية الدموية 06 66,66  

 الكتلة الجسمية معرفة الصنف اجلسمي لالعب 05 55,55

يقيس هذا االختبار مقدرة الالعب على السيطرة  09 100

 على الكرة والتحكم فيها

 التنطيط

  أثناء اجلري بالكرةيقيس رشاقة الالعب 09 100
 

 لجري  المتعرجا

 الكرة نحو الهدف تمرير   قياس دقة التمرير 07 77,77

 التهديف على المرمى قياس دقة التهديف 08 88,88

 التمرير الطويل قياس قدرة الالعب على التمرير الطويل العكسي 07 77,77

الجسميةالذات  معرفة مستوى تقدير الذات بالنسبة لالعب 08 88,88  



 





النتائج امليدانية 
اخلاصة بـالعيب 
 الثانويات الرياضية



 

 



ةـــــوجيـــــــولـــــــات الفسيـــــــاســـــــالقي القياس النفسي  

 السعة الحيوية الذات الجسمية
 ل

  الحجم األقصى
  مللتر كغ م

    

 الوزن 
 كغ

 الطول
 م

 الضغط السفلي
 مليلتر زئبقي

 الضغط العلوي
 مليلتر زئبقي

 النبض
 ض/ثا

 التمرير الطويل
اه عدد النقاط

90  4,17  6721,1  75  187  61  112  61  12 

82  5,19  4661,8  78  185  62  105  65  05 

91  3,98  5646,1  80  183  80  120  59  13 

83  4,27  3071,3  81  185  82  100  63  08 

90  4,89  7080,1  76  175  65  109  61  07 

85  3,96  3567,4  76  181  68  106  57  10 

80  5,34  4578,9  79  177  81  105  60  06 

82  4,67  5011,7  77  176  79  110  57  09 

81  5,22  4611,2  71  185  68  106  61  09 

92  5,78  3088,0  68  184  70  98  63  13 

86  4,34  3511,7  75  187  71  109  58  11 

86  5,12  4289,1  71  186  84  110  59  05 

83  5,43  3100,0  79  178  81  116  57  04 

91  4,76  3677,1  70  179  84  102  64  12 

87  5,17  4237,6  69  175  83  107  65  07 

84  5,12  3222,7  80  181  79  109  53  09 

85  5,56  5421,4  80  182  77  113  58  11 

81  4,45  3576,0  73  184  79  117  61  10 

84  6,12  5497,5  71  183  78  109  56  13 

82  4,22  6621,2  70  179  76  107  59  10 



84  4,78  4376,9  82  186  69  108  62  07  21  19  9,78  19  21 

91  5,67  3460,7  75  175  75  106  61  09  19  19  9,56  16  22 

81  5,89  4321,1  71  176  82  109  60  06  15  24  11,44  14  23 

82  5,45  5197,3  67  181  78  100  55  08  20  22  7,56  17  24 

86  5,22  4156,5  73  179  69  107  61  07  15  21  09,21  12  25 

82  5,89  3490,0  71  180  77  107  55  07  17  20  10,67  5  26 

81  4,54  5787,7  78  186  79  111  56  10  19  19  12,00  12  27 

83  4,78  4789,1  79  175  83  118  67  09  15  24  5,78  13  28 

81  5,87  5766,2  68  178  80  106  66  06  11  19  8,88  15  29 

87  5,31  4043,1  65  181  80  102  59  12  18  19  9,54  14  30 

83  6,41  5260,8  74  177  82  99  63  08  18  20  9,34  11  31 

86  4,28  4011,6  67  179  76  107  68  10  16  21  10,22  14  32 

92  5,34  5321,7  76  183  76  106  54  12  20  22  7,67  16  33 

84  6,03  3712,8  79  187  77  108  59  09  17  20  6,98  17  34 

85  5,79  6769,7  80  179  81  109  61  07  19  21  9,97  19  35 

90  4,89  4386,12 71  184  82  103  64  11  16  18  9,34  11  36 

84  6,34  5078,1  75  181  75  107  60  06  20  18  8,78  09  37 

81  5,68  6319,6  78  178  79  108  62  09  19  19  6,77  14  38 

82  5,89  4185,7  71  185  77  109  59  07  17  21  10,05  13  39 

85  6,23  4364,8  78  180  85  108  55  05  18  23  8,88  15  40 

90  4,56  5551,7  75  179  82  107  57  08  19  17  9,67  14  41 

86  5,74  3211,0  76  177  78  109  59  06  19  22  9,56  16  42 

82  4,71  5571,4  79  187  79  106  57  04  20  20  10,67  20  43 

80  6,78  4541,1  75  178  81  101  53  07  17  18  11,75  15  44 

81  5,92  3621,1  79  179  84  109  57  05  17  17  8,43  14  45 
 



 

 

82  6,19  4385,1  72  178  77  111  58  08  19  19  9,22  17  46 

84  7,45  3351,1  61  174  79  119  64  09  21  20  8,67  12  47 

85  5,27  3611,8  72  184  78  108  58  07  17  21  12,89  15  48 

81  5,89  4286,9  74  181  81  110  54  04  19  18  9,34  14  49 

84  5,15  3671,9  76  175  84  100  59  05  18  17  9,78  16  50 

89  6,27  4781,6  71  182  79  105  64  08  18  21  10,89  16  51 

82  4,54  5791,9  77  172  77  107  57  07  19  19  9,89  15  52 

83  5,78  4891,0  81  179  79  106  55  09  17  17  11,96  14  53 

86  6,46  3681,9  70  184  78  108  60  11  19  19  10,56  17  54 

81  5,61  4286,1  78  176  78  109  65  07  20  15  10,78  18  55 

82  5,71  3671,8  75  183  81  107  56  06  21  19  6,23  19  56 

81  5,59  4152,2  71  179  82  108  59  07  21  21  11,22  16  57 

80  5,49  3821,3  70  167  79  105  61  04  19  21  9,78  17  58 

92  4,97  4597,0  74  183  82  103  58  05  18  15  7,89  15  59 

81  4,21  3014,6  81  175  84  114  60  09  19  19  10,09  16  60 

86  5,19  5786,9  78  173  83  101  53  09  16  18  11,78  11  61 

83  4,76  4421,3  79  178  85  109  59  10  19  18  10,67  17  62 

82  5,12  4241,7  69  179  83  107  69  07  19  23  7,98  12  63 

81  4,08  3461,8  68  187  82  100  56  04  20  19  8,6  10  64 

84  4,78  3821,7  71  179  78  109  58  06  16  17  11,9  15  65 

89  4,19  5321,8  70  179  77  107  60  04  18  21  10,89  13  66 

84  5,09  3876,8  69  175  79  106  62  12  18  22  9,78  11  67 

81  4,97  5317,3  74  176  80  104  57  06  19  20  12,89  08  68 

82  3,78  3063,5  80  183  85  108  57  08  17  19  7,98  10  69 

89  5,23  7339,0  75  185  79  100  63  06  16  18  11,23  16  70 



 

 

86  5,78  4754,9  78  185  79  98  62  08  18  19  10,88  17  71 

81  5,39  3171,8  70  184  79  119  58  05  21  20  8,34  14  72 

82  5,68  5412,9  69  187  83  109  58  07  17  21  6,78  14  73 

81  4,23  4672,1  75  185  81  107  61  09  21  21  9,87  16  74 

80  5,19  3611,9  78  183  80  105  57  11  20  19  8,56  16  75 

90  5,19  7446,1  79  185  77  103  59  04  19  18  9,77  13  76 

83  3,98  5641,8  74  175  79  106  60  06  18  19  12,22  19  77 

84  4,54  3241,6  77  181  76  109  62  07  19  21  8,97  12  78 

81  4,49  4783,0  72  177  81  108  59  08  17  20  9,76  16  79 

82  4,38  5761,2  68  175  79  111  57  09  19  20  10,78  18  80 

81  5,31  3061,3  80  181  82  118  56  04  18  24  8,75  19  81 

80  5,68  5263,7  79  177  77  108  61  08  19  21  10,11  15  82 

81  4,28  4311,8  81  176  78  107  59  12  20  19  11,64  18  83 

82  3,67  6316,8  82  185  76  105  59  09  21  21  6,43  16  84 

85  4,78  5791,9  75  184  78  100  61  11  18  18  9,89  14  85 

83  5,79  4319,7  71  187  82  101  57  04  19  19  9,78  14  86 

81  4,89  4380,6  74  186  77  108  61  09  19  19  8,67  16  87 

82  6,34  5071,5  75  178  78  109  60  07  21  19  7,89  18  88 

80  5,68  5261,4  72  179  79  108  63  10  21  22  9,9  17  89 

82  5,25  5171,3  81  175  81  109  58  05  19  20  10,78  16  90 

81  4,35  6380,1  82  181  79  111  55  09  18  24  9,4  17  91 

83  4,61  3171,7  75  179  78  103  57  07  19  19  10,08  14  92 

86  4,76  4271,8  78  175  81  106  65  08  19  18  9,78  18  93 

82  4,71  5573,9  79  176  77  119  56  04  18  24  9,67  15  94 

83  5,12  3181,0  74  183  76  109  61  11  19  21  11,76  16  95 



 

85  4,78  6714.1  81  185  74  106  55  07  19  19  10,67  18  96 

82  4,76  4422.6  81  185  80  108  57  05  21  22  9,56  15  97 

84  5,17  5496.7  80  184  79  106  56  07  19  21  8,32  16  98 

82  5,12  3321.9  75  187  75  107  57  08  18  24  7,89  18  99 

83  4,51  3364.1  76  185  79  117  56  06  19  19  10,01  14  100 

89  4,45  5769.3  77  183  75  107  62  07  21  17  10,71  17  101 

82  5,21  4281.5  72  185  82  110  59  08  19  21  6,43  10  102 

84  3,89  7659.7  68  175  81  116  57  04  17  20  9,89  08  103 

85  4,78  5681.7  74  181  85  102  67  05  19  24  9,78  12  104 

81  4,67  3452.2  75  177  83  107  65  04  18  19  8,67  19  105 

84  5,89  4397.0  72  176  79  109  53  12  19  24  7,89  16  106 

82  5,37  5442.8  81  185  74  113  58  07  20  22  10,31  14  107 

84  6,41  4254.7  82  184  79  117  61  09  21  21  9,97  17  108 

83  5,12  3512.9  75  187  78  109  56  11  18  18  9,34  12  109 

81  4,08  4321.8  76  186  76  107  59  10  19  19  8,78  05  110 

82  4,78  4612.6  73  178  69  108  62  13  19  19  6,77  12  111 

80  5,71  3154.6  67  179  75  106  61  10  21  24  10,05  13  112 

82  5,09  3452.1  73  175  82  109  60  07  21  22  8,88  10  113 

81  4,97  5412.0  71  181  65  100  55  07  19  17  9,67  14  114 

83  6,78  4675.8  78  182  67  107  61  05  18  23  9,56  11  115 

82  5,23  4521.7  79  184  77  107  55  07  19  18  11,67  14  116 

83  6,44  5412.7  68  183  79  111  56  08  19  15  9,34  18  117 

81  5,39  3221.0  65  179  83  118  67  06  18  17  8,78  17  118 

82  5,68  6223.8  74  186  80  106  66  10  19  22  6,77  16  119 

84  6,21  5893.9  67  175  80  102  59  13  19  21  10,05  17  120 

85  4,17  3564.8  76  177  82  99  67  11  21  19  8,88  14  121 

81  5,19  5789.6  79  176  76  107  68  12  19  18  9,67  18  122 



 

 

84  5,94  5012.8  80  185  74  106  54  05  18  19  9,56  15  123 

82  4,27  4612.9  71  184  77  108  59  13  19  21  8,09  16  124 

84  6,45  3456.9  75  187  81  109  61  08  21  20  7,7  18  125 

83  5,31  4390.9  78  186  82  103  64  07  16  24  10,12  15  126 

81  5,87  5421.7  80  178  78  107  60  10  18  19  6,65  16  127 

82  7,22  4257.1  81  179  79  108  62  06  18  21  9,45  12  128 

86  6,29  3512.3  79  175  77  109  59  09  19  20  11,35  13  129 

90  4,76  4390.1  80  181  65  100  55  04  17  24  8,67  10  130 

81  5,36  4612.5  71  175  67  107  61  06  16  19  8,38  14  131 

83  5,51  3154.7  75  176  77  107  55  07  18  24  12,12  11  132 

84  6,74  3451.9  78  181  79  111  56  08  21  22  7,41  14  133 

85  5,33  3512.5  80  179  83  118  63  09  17  21  11,25  18  134 

89  6,78  4321.7  81  180  80  106  64  04  21  18  6,76  17  135 

84  5,92  4612.8  76  186  80  102  59  08  20  19  11,07  12  136 

82  6,19  2341.6  76  175  82  99  66  10  19  19  7,34  15  137 

84  6,45  3341.7  79  178  76  107  68  13  18  24  10,45  11  138 

83  5,27  4571.3  77  181  78  106  54  11  19  20  10,09  09  139 

86  5,89  3674.5  71  177  77  108  59  05  17  20  9,78  08  140 

82  5,15  4162.1  68  179  81  109  61  04  19  24  9,56  12  141 

90  5,79  3564.3  67  183  82  103  64  12  19  21  12,31  17  142 

80  4,89  4573.1  73  187  81  107  60  07  18  19  10,87  12  143 

84  6,34  5011.8  71  179  79  108  62  09  19  21  11,56  15  144 

81  5,68  4612.7  78  184  77  109  59  11  20  18  12,7  13  145 

80  6,32  3081.5  79  186  85  108  55  10  21  19  8,09  16  146 



  

 

83  5,82  3511.6  68  175  82  107  57  10  18  19  7,7  13  147 

81  6,67  4286.1  65  178  78  109  59  07  19  19  10,12  15  148 

84  5,59  3121.5  74  181  79  106  60  07  19  22  10,05  14  149 

85  6,33  3341.5  67  177  81  101  53  05  21  20  8,88  16  150 

86  6,22  4573.6  76  179  84  109  57  07  21  24  9,67  12  151 

83  5,66  3671.6  79  183  77  111  58  08  19  19  9,56  15  152 

90  5,48  4164.3  80  187  79  119  64  06  19  21  9,97  14  153 

82  7,01  3561.4  71  179  78  108  58  10  18  20  9,34  09  154 

80  6,35  5571.7  75  187  81  110  54  09  19  20  12,12  08  155 

89  5,47  4541.4  78  186  69  112  61  07  19  19  7,41  12  156 

90  5,78  3621.8  80  178  62  105  67  08  18  16  8,86  17  157 

86  6,65  4389.8  81  179  80  120  59  04  17  19  6,76  12  158 

80  6,29  5312.6  76  175  82  100  63  06  16  16  11,07  17  159 

82  4,76  3681.7  76  181  72  109  61  08  18  19  12,31  13  160 

81  5,36  4281.2  79  182  68  106  57  07  16  16  10,87  16  161 

84  5,51  3674.0  77  184  77  105  60  12  15  20  11,56  14  162 

81  6,74  3152.8  71  183  79  110  59  07  16  19  12,7  17  163 

81  5,33  3451.5  80  179  68  106  61  05  17  19  8,09  16  164 

83  6,78  3513.9  71  186  72  98  63  07  15  16  9,26  16  165 

81  5,92  4312.7  75  175  71  109  58  04  16  15  10,01  13  166 

82  4,89  4521.6  78  181  82  110  59  03  18  19  11,97  16  167 

87  6,34  3621.9  80  177  81  116  57  06  14  20  9,86  17  168 

85  5,68  4380.1  81  175  85  102  60  05  17  13  9,62  15  169 

84  5,22  5312.4  76  181  83  107  65  07  15  16  10,21  14  170 

84  6,09  3684.4  76  177  82  106  60  09  17  22  9,71  16  171 
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  مستوى بعض القدرات الوظيفية والمهارية وعالقتها بالذات الجسمية لالعبي:"  العنوان
 "حسب مراكزهم   كرة القدم  

املسحي أجري على العيب كرة القدم للثانويات الرياضية على املستوى الوطين باألسلوبحبث وصفي   
 من إعداد الطالب الباحث : عامر عامر حسين

 طالب دكتوراه ل م د
  -الجزائر  –معهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية جامعة مستغانم 

 
         الملخص :

رتباطية بني الذات اجلسمية وبعض املتغريات الوظيفية والقدرات املهارية  اال يهدف البحث إىل دراسة العالقة     
رتباطية دالة إحصائيا بني الذات االعيب كرة القدم حسب مراكزهم ، وفرتض الطالب الباحث وجود عالقة ل

اجلسمية وبعض املتغريات الوظيفية والقدرات املهارية لالعيب كرة القدم حسب مراكزهم ، وقد استخدم الباحث 
ية البحث،وطبقت الدراسة على عينة رتباطية ملالئمته لطبيعة اإلشكالاملنهج الوصفي بأسلوب العالقات اال

للموسم الدراسي  العب كرة قدم موهوب مسجل يف اختصاص كرة القدم 193العب من أصل  171قوامها 
العينة  اختيارمن جمتمع األصل ،ومت  % 88,6على مستوى الثانويات الرياضية الوطنية بنسبة  2012/2013

املهارية والقياسات  االختباراتة استخدمت جمموعة من العالق -- بطريقة عشوائية ، ومن أجل دراسة هذه
الوظيفية باإلضافة إىل مقياس الذات  اجلسمية "جسمي كما أراه" ،ولتحليل النتائج استعمل الباحث جمموعة 

  . SPSSمن املعادالت اإلحصائية واليت كانت عن طريق برنامج
الذات اجلسمية وأغلبية املتغريات الوظيفية ( الضغط  رتباطية بنياوجود عالقة يلي :  أسفرت النتائج إىل ما    

رتباطية بني الذات ا) ، وجود عالقة  ، والكتلة اجلسميةوية ،احلجم األقصى لإلستهالكي،النبض ،السعة احل
اجلسمية والقدرات املهارية( التنطيط ، اجلري املتعرج ،دقة التمرير ،دقة التهديف ، التمرير الطويل) ،ويوصي 

 بضرورة دراسة متغريات نفسية أخرى هلا عالقة باملتغريات الوظيفية واملهارية .الباحث 
 

. ز اللعبمراك، الذات الجسمية،  المتغيرات الوظيفية،  القدرات المهارية الكلمات المفتاحية :  
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Title: "The level of some functional skills and its relationship with self  
physical of football players according to their positions." 
Search descriptive survey-conducted on footballers sports high schools 
nationally 
From the researcher Ameur Ameur Housseyn prepare students 
MD PhD student 
Institute of sport and physical activity Mostaganem University of  Science 
and Technology - Algeria - 
 
Summary: 
     The research aims to study the correlation between physical self and 
functional changes and the capacity of skills between the football players 
according to their positions, and the student researcher  supposed there is  
statistically significant correlation between physical self and functional changes 
and capacity skills of football players according to their positions, and 
researcher used the descriptive syllabus with correlation method  that  should be 
the  nature of the research problem, the study was  applied  on a sample of 171 
193 registered players who are  talented footballer in football speciality in 
national sports high schools with percentage of  88.6% from the original 
community. the sample  was randomly selected. In order   to study this 
relationship, I used a set of functional measurements   and skills test  in addition 
to the physical self scale "my body as I see" . To analyse results, researcher used 
a set of statistical equations which were through the program of SPSS. 
the  results were as the following: the presence of a correlation between self-
physical and the majority of functional variables (,pressure, pulse ,vital capacity 
amplitude, the maximum size of consumption and physical mass), and there is g 
a correlation between self physical and the skills (jumping, running slalom the 
winding performance, accuracy scrolling,  long scrolling , scoring accuracy). 
The researcher recommends the need to study other psychological variables 
related to functional variables and skills. 
 

Keywords: skills capacities, functional variables, self physical, game 
centers. 
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Titre: "Le niveau de certains variables fonctionnelles et les compétences 
techniques sa relation entre soi corporel chez les joueurs de football et leurs 
poste." 
(Une étude superficielle relationnelle a été faite sur des talents de football dans les lycées 
sportifs au niveau national) 

Préparé par l étudions chercheur: Ameur Ameur Housseyn  
Doctorant Nouveau system -L M D-     
Institut des activités physiques et sportives Université Mostaganem Sciences 
et technologie - Algérie - 
 
Résumé: 
     La recherche vise à étudier la corrélation entre soi corporel et des variables  
fonctionnels et les compétences techniques  de capacité entre les joueurs de 
football en fonction de leurs postes , et l'étudiant chercheur présume et 
corrélation statistiquement significative entre soi corporel et des variables  
fonctionelles et de la capacité techniques des joueurs de football en fonction de 
leurs postes, et a utilisé les relations systhematique  descriptive avec  la nature 
de la problématique de recherche, il a appliqué l'étude sur un échantillon de 171 
joueurs sur 193 footballeur talentueux au niveau national des lycee sportifs a 
augmenté de 88,6% par rapport à l'échantillon de la communauté d'origine a été 
choisi au hasard dans un sens, afin d'étudier cette relation . On a utilisé un 
ensemble de variables fonctionnelle et des tests, en plus de l'échelle de soi 
corporel "mon corps comme je le vois»,  
Résultats cédèrent à ce qui suit: la présence d'une corrélation entre soi corporel 
et la majorité des variables fonctionnelles (pression, impulsion, capacité vital  , 
la taille maximale de la consommation ,mass corporel ), ayant une corrélation 
entre soi corporel capacités  techniques (Test de jonglerie, test course slalom, 
Test de précision de passé, Test Marquant de précision , Test de passe longue) , 
le chercheur insite a la nécessité d'étudier d'autres variables psychologiques liés 
à des variables fonctionnelles et techniques. 

 
Mots clés: variables fonctionnelles, compétences techniques, soi corporel, 
leurs poste,  

 

 

 



 

	



 



  

 



 

 مقدمة الباب األول  :

ألول الفصل قسم هذا الباب إىل أربعة فصول وذلك حسب متغريات البحث املدروسة ،حبيث جاء ا             

فصل الثاين فجاء بعنوان يتعلق بالتقومي الذي خيدم حبثنا ،أما ال كل ماتناولنا فيه   إذ  واالنتقاءبعنوان التقومي 

ك من أجل أخذ أكرب خالل الدراسة امليدانية وذلفيه األجهزة الوظيفية املستهدفة من  نالتناو زة الوظيفية و األجه

واملرحلة  اريةالقدرات امله نممكن من اجلانب النظري الذي خيدم البحث أما الفصل الثالث فقد كان بعنوا شي

ذا نكون قد وضحنا ج،ويف األخري تناولنا فصل الذات وتعريفه وأنواعها  العمرية     .ما من الدراسةانبا مه،و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مقدمة الباب الثاني : 

يف الفصل  ناتناول على ثالث فصول ،حبيث احتوتواليت  ةتطرقنا من خالل هذا الباب إىل الدراسة امليداني      

ض النتائج ومناقشتها امليدانية أما بالنسبة إىل الفصل الثاين فقد كان بعنوان عر  هوإجراءاتاألول منهجية البحث 

ج بالفرضيات ،ويف األخري ومقابلة النتائ االستنتاجاتوتفسريها ،أما بالنسبة إىل الفصل الثالث فقد كان بعنوان 

.املستخلصة  بعض التوصيات من خالل نتائج البحث واقرتاحختمنا البحث خبامتة عامة   



 

 
 الفصل الثاني
ية األجهزة الوظيف  

 



 

 

 الفصل الثالث
ةالمهاري القدرات  



 

 
 
 

 

 الفصل الرابع
ها الذات تعريف
 وأنواعها 



 

 
 

  الفصل األول

 منهجية البحث
 هوإجراءات
ةالميداني  
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  الفصل الثاني
عرض وتحليل 
جومناقشة النتائ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ثالفصل الثال  
 مقابلة النتائج
بالفرضيات 
	الخاتمة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 الفصل األول
 تقاءواالنالتقويم 

في المجال 
الرياضي
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