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 وإتمام انجاز على وأعانني وفقني الذي وتعالى سبحانه ہلل وأخيرا أوال الشكر
 المساعدة يد لي قدم من كل إلى والتقدير والعرفان الشكر ثم ھذا البحث،

  . العمل ھذا النجاز بعيد أو من قريب من والعون

 علي يبخل لم الذي بن لكحل منصور المشرف األستاذ وبالشكر بالذكر أخص
 قدمھا التي بالمساعدة انوه أن أود كذلك علي ، ولصبره بتوجيھاته ونصائحه

حمد ، بن أسمائھم : رياض علي الراوي ، رمعون ماآلتية  األساتذة من كال لي
  . بوجمعةقوة علي ، بولوفة 

كما أشكر كل من ساعدني في انجاز ھذا البحث بالمركز الوطني للطب 
  زبيدة الرياضي على رأسھم البروفسير رشيد حنيفي ، باھي و

كما ال يفوتني شكر جميع أساتذة معھد التربية البدنية والرياضية بمستغانم 
  وعمال المكتبة الذين ساعدونا كثيراوالقائمة على المخبر السيدة فتيحة 

. كما أتقدم بالشكر الى أعضاء اللجنة الموقرة على قبولھم مناقشة ھذا البحث



  

  

  عقبوبي حبيب
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  أھدي ھذا البحث المتواضع إلى 

الوالدين الكريمين حفظھم هللا ورعاھما وأطال في عمرھما ، وأدعو          
هللا عز وجل ان يرزقھم الصحة والعافية في الدنيا وجنات الفردوس في 

  اآلخرة .

 إلى اإلخوة و األخت         

إلى كل أفراد العائلة الكبيرة لھم كل الحب والتقدير لما قدموه لي              
 شجيع إلنجاح ھذا العمل من دعم وت

 . إلى جميع أصدقائي األعزاء                  

 .الى كل من ساعدني في ھذا البحث                                
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  مقدمة 

االجتماعية ، الثقافية ، أخذت كرة القدم حيزا شعبيا كبريا ما جعلها تؤثر وتتأثر بعدة جماالت منها  

االقتصادية وحىت السياسية والدليل على ذلك وضع أموال طائلة حتت تصرف هذه اللعبة ناهيك عن مبادرة 

الكثري من املؤسسات بالتخصص يف جمال الرياضة عامة وكرة القدم خاصة كاإلعالم من مرئي ، مسموع ، 

  ومكتوب.

م اللاريين ، مدربني وحىت كل ذلك فرض على القائمني على اللعبة من مس م وقدرا عبني إظهار مهارا

م بشكل أفضل وأميز وصار املدربون يبحثون عن عصارات األفكار ، الطرق والوسائل من اجل  وخربا

  األداء األمثل للوصول إىل املستوى العايل هذا ما مل يتجسد يف كرة القدم اجلزائرية. لىاحلصول ع

كرة القدم خاصة على التحكم يف عدة جوانب منها الوراثية ، البدنية ، التقنية   حيث يتوقف مستوى األداء يف

  )AGNEVIK.G ،1979(، التكتيكية ، الرتبوية ، الفسيولوجية ، املورفولوجية وحىت العقلية املعلوماتية).  

ذه العوامل لكن بنسب متفاوتة للتفوق يف األلعاب اجلماعية عامة جيب و  و أن كل نشاط بدين معىن 

التنسيق املثايل بني اجلوانب السالفة الذكر خاصة التقنية ، البدنية واملورفولوجية مثل منط اجلسم والتحفيز 

 ,Bangsbo( .الذهين J & ,.Michalsik, L ،2002 وان التوجه العام للبحوث   )62- 53، الصفحات ،

من الطابع الطيب الذي خيدم التدريب الرياضي واعتماده بشكل كبري على البحوث النفسية والرتبوية  أصبح خيلو

 قدراته مستوى على كبري بشكل الالعب يتوقف مستوى تطور نا حيث،  )2010(عطاء اهللا أمحد واخرون، 

أجهزة  تكيف حيقق ومبا الكيميائية والتغريات التطورات إجيابية مدى وعلى والالهوائية اهلوائية الفسيولوجية

و يف دراستنا مت تسليط الضوء   .ممكن مستوى وافضل أعلى الداء القدم كرة العب ميكن مبا املختلفة اجلسم
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تطوير كرة القدم أال ومها الفسيولوجي واملورفولوجي إذ يعتربان من اهم يف على جانبني أصبح هلما باع كبري 

العوامل املؤثرة يف أداء لعبة كرة القدم ملا فيها من متغريات عديدة مؤثرة يف أدائها خاصة اجلهاز العصيب الدوري 

يث جند األنظمة الطاقوية الثالث يف لعبة كرة ح  )BRIKCI.A; et coll ،1990(التنفسي واألنظمة الطاقوية 

القدم لكن بدرجة أمهية متباينة وتظهر أمهية اجلانب الفسيولوجي يف انه يساعد على اكتشاف القدرات 

وتوجيهه الوجهة اليت تتناسب مع هذه القدرات ، لرياضة لالوظيفية وحتديد مدى استعدادات الالعب 

، اما اجلانب املورفولوجي فاجته املختصون يف األنشطة  )270، صفحة 2001(أمر اهللا, البساطي، الفسيولوجية 

ار الرياضي وفقا يالرياضية املختلفة لتحديد املواصفات اخلاصة بكل نشاط على حدا واليت تساعد يف اخت

ولقد أعطى  ، )110، صفحة 2006(بومجعة, بولوفة;للوصول إىل املستويات الرياضية العالية  ،لألسس العلمية

املتخصصون يف اجملال الرياضي خاصة متخصص القياس والتقومي أمهية خاصة للمواصفات و الظواهر 

يف مزاولة االنشطة املختلفة و أن هذه الظواهر املورفولوجية باعتبارها أحد اخلصائص والظواهر اهلامة للنجاح 

املورفولوجية احليوية تعترب مبثابة صالحيات أساسية للوصول اىل املستويات العالية ، حيث يشري ذلك اىل أن 

عالقة طردية كل يتأثر ويؤثر هي العالقة بني الصالحيات اليت حيتاجها النشاط الرياضي املعني و مستوى االداء 

وتعترب القياسات املورفولوجية من العوامل اهلامة اليت حتدد شكل وتركيب   ،  )2004(زكي حممد حسن،  باالخر

وإن تدين كرة القدم اجلزائرية على املستويني اإلقليمي والدويل ما  ،)28، صفحة 2005(حممد, حازم ، اجلسم 

هو إال نتيجة إمهال القائمني على اللعبة عن العمل مبنهج صحيح مبين على أسس علمية وختطيط على مدى 

طويل باإلضافة  إىل افتقار كرتنا اىل التكوين القاعدي أي العمل على مستوى األصناف الصغرى ومنها صنف 

واسط خاصة على مستوى األندية حيث انعكس بشكل سليب على املنتخب الوطين حيث أصبحنا نتحدث األ

  العبني مكونني بنوادي أوروبية ميثلون املنتخب األول. % 90عن 
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فرغم تطور كرة القدم العاملية إال انه مازال مدربونا يعملون بطريقة عشوائية ذاتية بالدرجة األوىل بينما أصبح 

، القياس والتقومي أوىل األولويات عند املدربني خاصة الفسيولوجية واملورفولوجية منها للوقوف على  االختبار

(حممد, عالوي; إمكانيات العبيهم ومنه تسيطر أهدافه ، بناء براجمه باإلضافة إىل حتديد مكونات  محله التدرييب 

وهذا من خالل دراسة عدة متغريات منها املرحلة العمرية املدرسية  )20، صفحة 1987ابو العالء , عبد الفتاح;، 

، املستوى املمارس فيه ، طريقة العمل مجاعيا وحىت فرديا أي وفق مراكز اللعب إذ لكل مركز من مراكز اللعب 

 ,philippe leroux, 2006)            املركز   ن تتوفر يف الالعب الذي يشغل هذامواصفات معينة جيب أ

p. 161)   ، حيث أن اخلربة ال تكفي  دائما املدرب إذ هو يف حاجة ماسة اىل معامل أو مؤشرات دقيقة

للنشاط البدين ، تكتيكيا ، بدنيا ، فنيا وحىت بيولوجيا لالعبيه اخلاصة مبراكز اللعب املختلفة 

(DELLAL;ALL, 2008, p. 03) . ومنه البد على املدرب حتديد أو معرفة اخلصائص الفسيولوجية كاحلد

األقصى الستهالك األكسجني ، السعة احليوية ... اخل. واملورفولوجية كالطول ، الوزن ، نسبة الدهون يف 

حيث أن اخلربة ال تكفي  دائما املدرب اذ هو يف حاجة ماسة اىل معامل أو مؤشرات دقيقة  اجلسم ... اخل

  .للنشاط البدين ، تكتيكيا ، بدنيا ، وحىت فنيا لالعبيه اخلاصة مبراكز اللعب 

  المشكلة : 

ألنظمة إن األداء يف كرة القدم ال يعكسه زمن املباراة حيث هذه اللعبة من الرياضات املتضمنة لتداخل ا

الطاقوية الثالث من الهوائية بنوعيها إىل اهلوائية لكن بدرجات متفاوتة تعكسها املسافات املقطوعة خالل 

وفقا لطريقة وطبيعة االداء يف كل مراكز اللعب وتنحصر و املباراة وشدة جريها من سريعة ، متوسطة إىل قصوى 

غرى ومنها األواسط الغري منظمة والغري دقيقة مشكلة حبثنا يف طريقة عمل مدربينا خاصة يف األصناف الص

حيث أصبح يعتمد مدربونا على نفس العمل مع اختالف الفرق دون مراعاة املميزات الفسيولوجية            

و املورفولوجية  لكل مرحلة عمرية على حدى أو مستوى اللعب ( عال ، منخفض ، متوسط) كان بتغري 
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افسة باإلضافة إىل تصنيف العمل وفق مناطق اللعب وحىت مراكز اللعب اليت احلجم التدرييب تبعا حلجم املن

تشغل هذه املناطق طبعا وهذا انطالقا من االختبارات الفسيولوجية والقياسات املورفولوجية اليت أصبحت 

كرة تساعدنا بشكل كبري على التحكم يف املتغريات السابقة الذكر خاصة مراكز اللعب حيث يعتمد أداء فريق  

القدم خالل املباراة على تنفيذ الالعبني لواجبات مراكز اللعب املختلفة ، فلكل مركز من املراكز واجبات 

حمددة يؤديها الالعب أثناء املباراة انطالقا من طريقة اللعب واخلطط الدفاعية واهلجومية املستخدمة يف املباراة 

جيب أن تتوفر يف الالعب الذي يشغل هذا املركز  ولكل مركز من مراكز اللعب مسات وصفات وقدرات معينة

خاصة الفسيولوجية واملورفولوجية منها مث اختيار طريقة اللعب املناسبة هلذه اإلمكانيات والقدرات فليس هناك 

الطريقة األحسن للعب ولكن هناك الطريقة املثلى اليت جيب أن تالئم إمكانيات الالعبني واليت ميكن أن يرتتب 

ذها أحسن النتائج ومنه جيب على املدرب معرفة اخلصائص واملميزات الفسيولوجية واملورفولوجية  على تنفي

  لالعبني ومنه فيمكن طرح التساؤل التايل :

  الفسيولوجية واملورفولوجية عند أواسط كرة القدم اجلزائرية ؟ اخلصائص* ما هي 

  وعليه ميكن طرح التساؤالت الفرعية التالية :

  اخلصائص املورفولوجية بني مراكز الالعبني عند أواسط كرة القدم اجلزائرية ؟ بعض فروق معنوية يف* هل توجد 

  القياسات املورفولوجية بني مراكز الالعبني عند أواسط كرة القدم اجلزائرية ؟ بعض * هل توجد فروق معنوية يف

اخلصائص الفسيولوجية والقياسات هل هناك فروق بني مستويات أواسط كرة القدم اجلزائرية يف بعض  -*

 املورفولوجية ؟

 

 



21 
 

 

  أهداف البحث : 

  الهدف العام

  الفسيولوجية والقياسات املورفولوجية عند أواسط كرة القدم اجلزائرية. اخلصائصحتديد بعض   -

  : األهداف الفرعية

  القدم اجلزائرية.معرفة الفروق يف اخلصائص الفسيولوجية بني مراكز الالعبني عند أواسط كرة . 1

  . معرفة الفروق يف القياسات املورفولوجية بني مراكز الالعبني عند أواسط كرة القدم اجلزائرية.2

.  حتديد الفروق بني مستويات أواسط كرة القدم اجلزائرية يف بعض اخلصائص الفسيولوجية والقياسات 3

  املورفولوجية.

  فرضيات البحث :

  الفرضية العامة :

أواسط كرة القدم اجلزائرية من اجلانبني الفسيولوجي واملورفولوجي بعيد كل البعد عن املستوى مستوى  -*

  مل/كغ/د. max  2vo 50املطلوب حيث ال تتعدى قيمة

  الفرضيات الفرعية :

  وجود فروق معنوية يف اخلصائص الفسيولوجية بني مراكز الالعبني عند اواسط كرة القدم اجلزائرية. -*

  ق معنوية بني مراكز الالعبني يف بعض القياسات املورفولوجية عند أواسط كرة القدم اجلزائرية.وجود فرو  -*
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ال توجد فروق معنوية بني مستويات أواسط كرة القدم اجلزائرية يف بعض اخلصائص الفسيولوجية  -*

  والقياسات املورفولوجية.

  ميكن حصر أمهية البحث يف جانبني  أهمية البحث :

  ومن خالله ميكننا تزويد املختصني يف جمال تدريب كرة القدم عامة و فسيولوجيا  النظري :الجانب

تدريب كرة القدم خاصة خبلفية نظرية غنية باملعلومات احلديثة يف االختصاص الدروس من خالل البحث 

ومورفولوجيا  عن املعلومات اخلاصة بعدة مدارس ومناقشتها ما جيعل حبثنا مرجع مهم يف جمال فيسيولوجيا 

 كرة القدم .

  : من خالل الدراسة االستطالعية واألساسية ميكن ألهل االختصاص الرجوع الجانب التطبيقي

الختيار بعض االختبارات الفسيولوجية و القياسات املورفولوجية اخلاصة بلعبة كرة القدم من خالل  لبحثنا

ا  من أجل حتديد املتطلبا  . u20ت الفسيولوجية واملورفولوجية لفئة معرفة كيفية تطبيقها والعمل 

  مصطلحات البحث :

(بومجعةبولوفة،  هو علم وظائف األعضاء أي علم يدرس وظائف األجهزة احليوية الفسيولوجيا :. 1

  )06، صفحة 2006

هو أقصى قدرة على اخذ ونقل األكسجني مث  ) :nax 2vo. الحد األقصى الستهالك األكسجين ( 2

حاصل ضرب أقصى  xاستخالصه يف اخلاليا العاملة وهو يساوي إجرائيا ( حاصل ضرب أقصى إنتاج للقلب 

(أبو العالء, عبد دقيقة  1فرق شريان وريدي لألكسجني ، وهو أقصى حجم  للهواء ميكن استهالكه خالل 

  )20، صفحة 1984الفتاح، 
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: هي تقييم كفاءة األجهزة الوظيفية املختلفة يف جسم الرياضي  ن/ د 170. الكفاءة البدنية عند نبض 3

ن /  170واملتدرب على الرياضات األكسيجينية ومن مث ميكن تقييم إعداد الرياضي يف هذا اجملال عند نبض 

  .)168، صفحة 2008(حممد امحد،  د

ا تلك الكمية من اهلواء اليت ميكن أن يطلقها الشخص بعد أقصى . السعة الحيوية : 4  شهيقويقصد 

، صفحة 2008(مسعية خليل، وكمية السعة احليوية للرئتني مرتبطة إىل حد كبري باملمارسات الرياضية والسن 

205(  

هو علم يدرس الشكل الرتكيب أعضاء اجلسم أو دراسة الشكل اخلارجي فإذا تعدى . المورفولوجيا : 5

، 2006(بومجعة، نه يسمى بعلم األنرتبولوجيا وهو جزء أو فرع من علوم املورفولوجيا االوصف إىل القياس ف

  )6صفحة 

التقدير الكمي للعناصر الثالث احملددة للشكل اخلارجي لشخص ما ويعرب عنها بثالثة  هو . نمط الجسم :6

  أرقام :

  يشري الرقم األول على اليمني إىل كون النحافة

  يشري الرقم الثاين يف الوسط إىل مكون العضلية

، الصفحات 1997،  1(حممد نصر الدين, رضوان;، ط يشري الرقم الثالث على اليسار إىل مكون السمنة.

20-21(  

يعرب عن العالقة بني وزن الشخص وطوله وهو من أفضل معايري لقياس السمنة ،  . مؤشر كتلة الجسم :7

  حيسب مؤشر كتلة اجلسم بتقسيم الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول باملرت.
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(مفيت  . يؤدي فيها الالعب دوره أيا كان دفاعي أو هجومي هو احليز أو املنطقة اليت . مركز اللعب :8

  )32، صفحة 1994إبراهيم ، 
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 عرض الدراسات المتشابهة

  ).1980دراسة (مصطفى عزت ,  - 1

وضع مستويات معيارية ملكونات اللياقة البدنية ملراكز اللعب املختلفة للناشئني يف كرة القدم  : بعنوان

 مبصر .

وضع مستويات معيارية مقننة ملكونات اللياقة البدنية ملراكز اللعب دف هذه الدراسة اىل 

اللعب املختلفة املختلفة للناشئني يف كرة القدم مع دراسة مستوى مكونات اللياقة البدنية ملراكز 

العبا  170مشلت عينة البحث ، حيث  استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، و للناشئني 

استخدم الباحث جمموعة من  ولقد،العبا  150سنة وقد أمت مجيع االختبارات  19حتت 

مرت) , الرشاقة (اجلري حول القوائم ) ,التحمل الدوري  30االختبارات خاصة بالسرعة (

مرت ), املرونة (اختبار املسطرة املدرجة ) , القوة املميزة بالسرعة (الوثب  1000(مسافة  التنفسي

  أما فيما خيصثابتة). 60العمودي من الثبات ) حتمل القوة (االنبطاح املائل مع ثين الذراعني 

توصل الباحث إىل وضع  ، و املتوسط احلسايب وحتليل التباين استخدم فقد الدراسة اإلحصائية

مستويات معيارية ملكونات اللياقة البدنية اخلاصة مبراكز اللعب املختلفة , كما ختتلف مكونات اللياقة 

  البدنية اخلاصة بالعب كل مركز وكذلك ختتلف لكل مركز يف ترتيب هذه املكونات.

   ) 1984دراسة (لطفي محمد كمال . -2

  القدم يف اخلطوط املختلفة .دراسة بعض القياسات اجلسمية اخلاصة بالعيب كرة بعنوان :

دف الدراسة اىل التعرف على بعض القياسات اجلسمية اخلاصة بالعيب كرة القدم يف املراكز املختلفة 

استخدم الباحث  وقدملستوى الدرجة األوىل مبصر وإجراء مقارنة بني قياسات الالعبني ومراكزهم .
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العبا  20) أندية بواقع 04من أربعة ( العبا80اشتملت عينة البحث على  فيماحي املنهج املس

   1983/1984لكل مركز (حراس املرمى ,الدفاع,الوسط,اهلجوم) يف موسم الرياضي 

ول القدم,حميط الكتفني,طول الفخذ,ط استخدم الباحث القياسات التالية : الوزن ,الطول,عرض و

الالعبني يف بعض القياسات وجود فروق دالة إحصائيا ملراكز وتوصل الباحث   الفخذ حميط احلوض

اجلسمية (الطول ,حميط احلوض, طول القدم, ) متيز العيب الدفاع يف حميط الفخد ومتيز حراس املرمى 

  يف الطول الكلي ويف حميط احلوض.

  )2005دراسة (محمد حازم أبو يوسف , -3

  أسس إختيار الناشئني يف كرة القدم .:  بعنوان

واملهارية لالعيب الفريق القومي املصري ’ الفسيولوجية ’البدنية ’حتديد أهم املتغريات املرفولوجية  دف الدراسة

 170إستعمل الباحث جمموعة من القياسات و االختبارات متثلت يف الكفاءة البدنية  و سنة .16حتت 

pwc  ,vo2 max  ام معادلة حساب مكونات اجلسم املطلقة والنسبية بإستخد’ مبعادلة كرميان

MATEIKA  ’ الوزن ,الطول ,احمليطات , العروض إضافة إىل بعض القياسات الوظيفية متثلت ففي

  ضغط الدم , النبض القليب , السعة احليوية , زمن كتم النفس , وبعض االختبارات البدنية واملهارية .

االرتباط ,التحليل العاملي ,اخلطأ استخدم الباحث املتوسط احلسايب, االحنراف املعياري, مصفوفة و لقد 

متكن الباحث من التوصل إىل أفضل القياسات و االختبارات املرشحة لقياس العوامل املقبولة  حيثاملعياري.

  واليت متثلت يف:

  املتغريات املرفولوجية :

  العامل األول: هو التكوين العضلي ويقاس بالوزن النسيب للعضالت.
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  الدهون باجلسم ويقاس بالوزن بكمية الدهون النسبية.العامل الثاين: وهو كمية 

  العامل الثالث: حجم اجلسم ويقاس مبسطح اجلسم.

  العامل الرابع : كمية العظام باجلسم ويقاس بالوزن املطلق العظام.

   VO2MAXالعامل األول وهو اللياقة الفسيولوجية ويقاس ب :  : املتغريات الفسيولوجية-

 vi kalapotharakos et coll )2005(دراسة:  - 6

  *عنوان الدراسة : 

  اخلصائص الفيزيولوجية لالعيب فرق كرة القدم احملرتفني حسب فرق خمتلفة الرتتيب للبطولة اليونانية 

دف الدراسة اىل حتديد الصفات الفسيولوجية لالعيب فرق كرة القدم وفق ترتيبهم النهائي يف البطولة  -

  رفة وجود من عدمه لفروق يف الصفات الفسيولوجية لالعبني حسب ترتب فرقهم اليونانية باإلضافة اىل مع

  ثالثة فرق من البطولة احملرتفة اليونانية.عينة البحثومشلت استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي . حيث

)العب 15( ) العب ميثلون فريق حيتل املراتب الثالثة األوىل.الفريق الثاين ممثل ب19الفريق األول ممثل ب (

القياسات فيما استخدم الباحث ) العب ميثلون من وسط الرتتيب و مؤخرته على الرتتيب.20و الثالث ب (

استخدم الباحث , املتوسط احلسايب ف  الدراسة اإلحصائيةأما األنرتوبومرتية,املداومة,القفزالعمودي من الثبات.

الفسيولوجية هلا دور كبري يف أداء لعبة كرة القدم  استخلص الباحث أن اخلصائص و, اختبار, حتليل التباين .

ه الباحث يف خصائص الالعبني وتأثريها يف ترتيب فرق البطولة احملرتفة اليونانية ظاملستوى العايل ,هدا ما الح

  خاصة يف قياس الكتلة الشحمية ,سرعة,التنفيد, القدرة القصوى الالهوائية...
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 Slavko rogan et coll) 2010دراسة ( - 7

  : اخلصائص املورفولوجية عند العيب كرة القدم األملان اهلواة , حسب مراكز لعبهم و ترتيبه يف البطولة . بعنوان

دف الدراسة اىل هم ضمن البطولة يبوصف اخلصائص املولرفولوجية لالعيب كرة القدم األملان هواة حسب ترت و

) العب ميارسون يف الدرجة اخلامسة 72( ينة البحثعفيما مشلت اليت ميارسون فيها و حسب مراكز لعبهم .

استخدم الباحث جمموعة من القياسات و ذكور من أربعة أندية مشاركة يف األندية مشاركة يف البطولة .

دراسة أما الاألنرتوبومرتية (الوزن .الطول .وقياس مسك ثنايا اجللد) مث حساب منط اجلسم بطريقة هيث كارتر 

وقد توصل ).anovaالباحث املتوسط احلسايب . االحنراف املعياري حتليل التباين (استخدم ف اإلحصائية

عدم وجود فروق معنوية بني الالعبني +املمارسني يف ، متيز عينة البحث بالنمط العضلي السمني الباحث اىل 

  نفس البطولة بالرغم من اختالف ترتيبهم 

 )2013دراسة مهدي بن براهيم و اخرون ( - 8

  .سنة 13اخلصائص االنرتوبومرتية و البدنية عند العيب كرة القدم التونسية ألقل من  :الدراسةعنوان 

حتديد اخلصائص االنرتوبومرتية و البدنية  و الفسيولوجية عند العيب كرة القدم التونسيني و  اىل الدراسة دف

ا .وقد اعتمد الباحث يف دراسته على  تشخيص العالقة بني املتغريات املدروسة و مراكز اللعب اليت يشغلو

مشلت  و. استخدم الباحث املنهج الوصفي حيثاهلجوم) -الوسط-الدفاع -حارس املرمى هي ( املراكز

استخدم الباحث القياسات االنرتبومرتية (  وسنة ذكور . 13العب كرة قدم لفئة أقل من  200الدراسة 

ا ، القفز 20ت البدنية (سعة الوزن ، الطول، مؤشر كتلة اجلسم) ، و االختبارا م ، اخلفة بالكرة و من دو

 اعتمد الباحثف  الدراسة االحصائية، أما العمودي ، القدرة اهلوائية عن طريق اجلري بالكرة و السيطرة عليها)

  ، وتوصل الباحث اىل :املتوسط احلسايب ، االحنراف املعياري ، ف حتليل التباين ، ر معامل االرتباط 
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يف بعض القياسات االنرتوبومرتية مثل الوزن و الطول وعدم وجود فروق معنوية بني مراكز الالعبني  -

  وجود فروق يف مؤشر كتلة اجلسم .

وجود فروق معنوية يف صفة السرعة والقفز العمودي لصاحل العيب اهلجوم و القدرة اهلوائية لصاحل  -

 العيب خط الوسط .

  حكم عايل للكرة مقارنة باملدافعني وحراس املرمى .متيز العيب الوسط و اهلجوم بت -

 2005دراسة: ناصر عبد القادر  - 9

تأتري واجبات مراكز اللعب يف إحداث التباين يف املتطلبات البدنية لالعيب كرة القدم فئة األوساط  *بعنوان :

 الدرجة األوىل اجلهة الغربية 

اإلختالف يف املتطلبات البدنية و املهارية بني مراكز و خطوط حتديد جمااللت الرتابط و دف الدراسة اىل 

ا إلثبات أو نفي ذاستخدم الباحث املنهج املسحي الوصفي وهو املستويات لعينة البحث . ةاللعب و معاير 

مشلت عينة البحث فيما وجود فروق بني  مراكز اللعب يف املتطلبات البدنية و املهارية لالعيب كرة القدم 

) فرق متارس يف البطولة اجلهوية 10عب ميثلون سبع فرق اليت احتلت املراتب األوىل من أصل () ال112(

  %70أي نسبة متثل جمتمع األصل حوايل ربيةغال

  استخدم الباحث يف هده الدراسة األدوات التالية: و

البيداغوجية لكرات قانونية , الوسائل ، لبدنية واملهاريةاالختبارات ا، در و املراجع بالعربية واألجنبيةاملصا-  

 statهي املعادالت اإلحصائية باستخدام برنامج (فالطرق اإلحصائية ، أما  ملعب كرة القدم .......اخل)

box (اتباع جمال االختالف يف املتطلبات بني معظم مراكز اللعب يف القدرات البدنية  اىل وتوصل الباحث

   يالحظ أي اختالف يف صفة املرونة االصلية ,القوة ,السرعة, التحمل, فيما مل
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  تباين فروق املتطلبات املهارية بني مراكز اللعب بني فروق معنوية أخرى عشوائية .-

 A.FARHI ET G.CAZORLA دراسة: -10

 وي املستوى العايل حسب املراكز.ذحتديد القدرات الفيسيولوجية و البدنية لالعيب كرة القدم  الموضوع :

معرفة نسبة الفروقات بني مراكز الالعبني , و قد قسم الباحثون املراكز يف لعبة كرة القدم إىل  دفالدراسة اىل-

 العيب اهلجوم -العيب الوسط -العيب الدفاع الضهرين -العيب الدفاع الوسط -املراكز التالية :

  وخلص الباحث اىل :

من الصفات اليت هلا أمهية كبرية يف لعبة كرة تعترب كل من الصفات السرعة و القوة (القفز العايل ) و املرونة -

  القدم.

  نتائج إختبار السرعة لدى العيب كرة القدم احملرتفني أكرت داللة مقارنة مع األلعاب اجلماعية األخرى .-

يعترب كل من العب الوسط و الظهرين (األمين و األيسر ) من أحسن الالعبني يف صفة املطاولة و يليهم -

  العيب اهلجوم.

  1995دراسة (عبد الحميد بريكسي ,رشيد حنيفي , دكار ) -11

  اخلصائص الفزيولوجية لالعيب كرة القدم اجلزائرية  بعنوان :-*

حتديد مستوى األداء يف كرة القدم اجلزائرية من خالل حتديد بعض املؤشرات الوظيفية و دف الدراسة اىل 

العيب كرة  110مشلت عينة البحث ي ، فيما ي املسحدم الباحث املنهج الوضيفاستخ، حيث املورفولوجية 

) أندية رياضية لصنف الكبار مبتوسط 06العب ينشط يف ( 82العب من املنتخب الوطين و  28القدم (
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إستخدم ولقد )  سنة عند ال عيب األندية الرياضية 23.4سنة عند العيب املنتخب الوطين و ( 24.6عمر 

احلد االقصى م) لقياس القدرة الالهوائية الالتكتيكية و قياس 100(الباحث اختبار سارجنت و اختبار 

بطريقة مباشرة بعد أداء جهد على مستوى دراجة أرجو مرتية باإلضافة اىل بعض الستهالك االكسجني 

مت استخدام الدراسة اإلحصائية  ، أما القياسات املرفولوجية مثل (الطول ,الوزن , نسبة دهون اجلسم ) 

وجود فروق معنوية بني العيب كرة القدم و إنسان  ، و توصل الباحث اىلاملتوسط احلسايب و حتليل التباين 

) القفز العمودي )  vo2 maxعادي يف أغلب املؤشرات املدروسة مثل (الوزن والنسبة الدهون يف اجلسم , 

  ما عدى مؤشرات الطول حيث مل يالحظ أي فرق بني العينتني 

عدم وجود فروق بني مراكز اللعب لألغلب املؤشرات املدروسة خاصة املورفولوجية معدا بني حارس املرمى و -

  بعض املراكز االخرى خاصة الفسيولوجية 

  وجود فروق معنوية يف بعض املؤشرات بني خمتلف األلعاب اجلماعية املدروسة -

  ) أحمد محمد أحمد جاسر .2002دراسة : ( -12

  دراسة حتليلية للياقة البدنية و املهارات األساسية لالعيب كرة القدم ألندية الدرجة املمتازة اليمنية *بعنوان : 

التعرف على الفروق يف مستوى عناصر اللياقة البدنية و املهارات األساسية لدى العيب كرة دف الدراسة اىل 

التعرف على الفروق يف مستوى باالضافة اىل باليمن.القدم بني أندية املقدمة و أندية املؤخرة باألندية الرياضية 

   . اللياقة البدنية و املهارات األساسية وفقا خلطوط مراكز اللعب يف كرة القدم لالعيب األندية الرياضية باليمن

) العبا جبميع األندية الرياضية باليمن 416مشلت عينة البحث (، و استخدم الباحث املنهج الوصفي  حيث

قام الباحث بتصميم استمارة مث  ) أندية.05) ناديا ومت اختيارها بطريقة عشوائية من خالل (16وعددها (

اإلختبارات البدنية و املهارات األساسية لكرة القدم لعرضها على اخلرباء للحصول على أهم اإلختبارات البدنية 
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املتوسط صائية التالية ملعاجلة البيانات استخدم الباحث األساليب اإلحف الدراسة اإلحصائيةأما و املهارية.

  . ة , حتليل التباين يف اجتاه واحداإلحنراف املعياري ,معامل اإلرتباط بريسون, النسبة املئوي ،احلسايب 

  وتوصل الباحث اىل :

 وجود فروق دالة إحصائيا بني العيب أندية املقدمة (أهلي صنعاء,التالل الرياضي و شعب صنعاء) والعيب أندية

املؤخرة (حسان وتسمسان الرياضي) يف كل من عنصر,السرعة,الرشاقة والتحمل و كذلك مهارات التصويب و 

  احملاورة و التمرير لصاحل العيب أندية املقدمة 

توجد فروق دالة إحصائيا بني العيب مراكز اللعب األربعة يف عنصر املرونة ,الرشاقة, التحملبينما مل تكون - 

ري السرعة و القدرة حيث جاءت الفروق يف عنصر املرونة لصاحل حراس املرمى بينما هناك فروق يف عنص

  لصاحل حراس املرمى بينما جاءت الفروق يف عنصر الرشاقة. 

 ) 2004:مستور بن علي بن ابراهيم أل حامد الفقيه ( دراسة -13

  سنة  16-15اخلصائص البدنية و الفيسيولوجية و املهارية والنفسية املميزة لناشئي كرة القدم  *تحت عنوان :

هدفت الدراسة إىل التعرف على أكرت املتغريات اجلسمية,والبدنية واملهارية والنفسية متييز لالعيب املستويات 

بني مراكز اللعب (الدفاع,  سنة) واستكشاف الفروق16-15العالية يف كرة القدم الناشئني السعوديني (

الوسط , واهلجوم) داخل اجملموعة املتميزة ومن مت تكوين دالة متايز تشمل أهم هده االختبارات النتقاء 

) العبا 54مشلت عينة الدراسة ( ، و استخدم الباحث املنهج الوصفي،فيما  الناشئني السعوديني املتميزين

) العبا 30زين يف األداء وهم العيب املنتخب السعودي للناشئني و() العب ميثلون الالعبني املتمي24بواقع (

تضمنت أخد جمموعة من ف  أدوات البحث أما.ميثلون الالعبني غري املتميزين أي العيب الفرق الغري ممتازة 
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سة لدرا، بالنسبة لالقياسات تركيب اجلسم و القياسات البدنية و الفيسيولوجية واملهارية والقياسات النفسية 

 ستيودنت و التحليل التبايين .-استخدم الباحث املتوسط احلسايب تف اإلحصائية 

  و توصل الباحث اىل :

وجود فروق دات داللة احصائية بني املستويني مثل :الوزن,عرض الكتفني وزن اجلزاء غري الشحمية,عرض -

البدنية فوجدت فروق معنوية بني الصدر,الطول هدا فيما خيص املتغريات اجلسمية أما املتغريات املتغريات 

املستويني يف اختبار السرعة واختبار القفز العمودي ,أما املهارية يف اختبار اجلري املنعرج بالكرة وركل الكرة 

  فيما وجدت فروق أيضا يف النواحي النفسية مثل الثقة بالنفس ودافعية االجناز 

فمثال العيب اهلجوم هم األفضل يف كتلة األجسام  ووجدت فروق ذات داللة إحصائية بني مراكز الالعبني-

غري الشحمية و القدرة الالهوائية فيما أن العيب اهلجوم هم األفضل يف كتلة األجسام غري الشحمية و القدرة 

  الالهوائية فيما ان العيب الوسط هم األفضل يف التحمل العضلي 

 george cazorla) 2006*دراسة: (-14

  املتطلبات البدنية والفيسيولوجية عند العيب كرة القدم املستوى العايل وهدا حسب مراكز لعبهم  *بعنوان:

قدم املستوى العايل و هذا حسب دف الدراسة اىل حتديد املتطلبات البدنية و الفسيولوجية عند العيب كرة ال

) مدربني 07ة البحث (مشلت عينفيما  استخدم الباحث املنهج الوصي املسحي .مراكز لعبهم ولقد 

ار العينة بشكل ي) العب ينشط يف البطولة احملرتفة الفرنسية ومت اخت120منتخبات وطنية باإلضافة إىل (

  استخدم الباحث استمارات استبيانيه حيث مقصود.
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 النمط’اختبارات وقياسات مورفولوجية (الطول .الوزن,نسبة الدهون يف اجلسم ,الكتلة اخلالية من الدهون - 

  اجلسمي )

  االختبارات البدنية: سرعة ,قوة,االنفجارية,املرونة- 

  واملقاومة.باإلضافة اىل النبض القليب  PMAاختبارات فسيولوجية متثلت يف قياس كل من املداوسة+- 

املتوسط احلسايب, النسبة املئوية,اختبارات ستيودنت اختبار حتليل  فاستخدم الباحثدراسة االحصائية أما ال

 التباين 

  وتوصل الباحث اىل :

  ام الالكتيكي ظكرة القدم ال تعتمد كتريا على الن- 

  متيز العيب خط الوسط بقدرة هوائية عالية مقارنة باملراكز األخرى - 

  كتيكية لائية هريين بقدرة الهو ظمتيز العيب خط الوسط الدفاعي و ال- 

  كتيكية عالية لمتيز املهاجم الصريح وحارس الدى بقدرة الهوائية ال - 

  متيز حارس املرمى مبرونة عالية مقارنةباملراكز األخرى.- 

 Ahmet yildirim) 2007دراسة: ( -15

  املميزات الفيسيولوجية لالعيب كرة القدم حسب مراكز لعبهم  بعنوان:
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الفيسيولوجية لالعيب كرة القدم و هدا حسب مراكز لعبهم (حارس مرمى حتديد اخلصائص  دف

شارك يف الدراسة فيمااستخدم الباحث املنهج الوصفي ، و لقد  ,املدافعني,العيب خط الوسط,املهامجني)

  استخدم الباحث القياسات التالية  و) العب تركي 97(

السرعة , نبض القلب أثناء الراحة,قياس تركيز محض ) , الكتلة الشحمية للجسم, IMCمؤشر كتلة اجلسم (

  ANOVAاستخدم الباحث املتوسط احلسايب, اختبار حتليل التباين ل ف الدراسة اإلحصائية ، أما ك يكتالال 

  وتوصل الباحث اىل :

عدم وجود فروق معنوية يف قياس مؤشر كتلة اجلسم بني مراكز اللعب مبا يف دلك الكتلة الشحمية للجسم -

تتأثر مبركز ضافة اىل السرعة و تركيز محض اللكتيك وكنتيجة عامة يرى الباحثون أن املميزات الفسيولوجية ال إ

  اللعب يف كرة القدم.

 chlif.m.et coll) 2008دراسة: (  -16

املتابعة البدنية و الفيسيولوجية لالعيب كرة القدم نصف حمرتفني بعد تدريبات فردية حسب مراكز  *بعنوان:

  اللعب.

حتديد املتطلبات البدنية والفيسيولوجية عند الالعبني النصف حمرتفني او اهلواة املقبلني على هدفت الدراسة اىل 

  لقوة على املتغريات البدنية و الفيسيولوجية .اإلحرتاف مت معرفة اثر التدريب الفردي لصفة املداومة و ا

) العب من القسم الرابع للموسم 28مشلت عينة البحث ( ، فيما  استخدم الباحثني املنهج التجرييب حيث

استخدم الباحثني اختبارات بدنية (اختبار القوة,القفز العمودي السرعة.) و تطبيق و   2007-2008
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استخدم الباحث  الدراسة االحصائيةأما للعب و القياسات األنرتوبومرتية.برنامج تدرييب فردي حسب مراكز ا

  املتوسط احلسايب اختبار (ت) ستيودنت واختبار حتليل التباين .

استنتج الباحث أن تطوير كل من املداومة القوة جيب أن يكون بشكل كمي وخاص حسب كل مركز لعب  و

ا شالل قوة كل وهدا ادا أردنا تطوير الصفات البدنية (سرعة  قوة االنطالق,االرتقاء) مع املهارات املتأثر 

  الكرة وقوة الصراعات الفردية).

 Frédéric Lambertinدراسة:  -17

  :  اىل معرفة اإلختالفات بني مراكز الالعبني و قد قسم الباحث املراكز األهداف :

 الوسط،املدافع الوسط ،املدافع اجلانيب ، املهاجم -

  : اىل وخلص الباحث

  ).%32يعترب مركز الوسط أكثر املراكز يف اجلري املتوسط (-

يعترب كل من مركزي املدافع اجلانيب و املدافع الوسط أكثر املراكز يف قطع املسافات باجلري اخلفيف -

)41%.(  

  ).%13كما يعترب خط اهلجوم أكثر املراكز يف قطع املسافات السريعة (-

    اجلدول التايل :وميكن تلخيص هده الدراسة يف 
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 نوعية اجلري

  املراكز

 جري

  متوسط

 جري

  خفيف

  سرعة   مشي 

  %13  %29 %35 %23  املهاجم

  %11  %36%41 %17  املدافع اجلانيب 

  %06  %31 %38 %32  الوسط

  

 PANTSILS THEORDOROS NIKOLAIDIS) 2010دراسة ( - 20

 اجلانب البدين والتكوين اجلسمي عند مراهقي كرة القدم . بعنوان : -

حتديد املتطلبات البدنية والتكوين اجلسمي عند العيب كرة القدم بالظبط عند  اىل دف الدراسة

) العب 297مشلت عينة البحث (، فيما استخدم الباحث املنهج الوصفي حيث مرحلة املراهقة .

  ) جمموعات عمرية .09سنة مقسمة على ( 20و  12يوناين ينحصر سنهم بني 

 القياسات االنرتوبومرتية ( كتلة اجلسم ، الطول ، قياس مسك ثنايا اجللد و  أما ادوات البحث فشملت

قياس احمليطات ) ، مؤشؤ كتلة اجلسم ، نسبة الشحوم يف اجلسم ، الكتلة الشحمية ، الكتلة اخلالية 

  رتر من الدهون ، منط اجلسم وفق طريقة هيث كا

 املتوسط احلسايب ، االحنراف املعياري ، حتليل التباين . ولقد استخدم الباحث االحصاء التايل  

 وتوصل الباحث اىل : 

  يف مرحلة املراهقة العبو كرة القدم يلحظ عليهم فروق معنوية يف التكوين اجلسمي والبدين .
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من خالل الدراسات اليت مت عرضها ميكن للباحث إستخالص  الدراسات المشابهة : التعليق على -

لك لالستفادة منها يف اإلجراءات ذه الدراسات و ذأهم النقاط واليت ميكن من خالهلا نقد ه

ه ذه الدراسات وعموما نقوم بتحليل هذالتطبيقية و الوسائل واإلمكانات الواجب توفرها مثل ه

املنهج و العينة , األدوات املستخدمة والتحليل اإلحصائي الدراسات من خالل التطرق اىل اهلدف , 

 املتبع : 

دف إىل حتديد  الهدف : ة حسب كل نوع فبعض الدراسات كانت  تنوعت أهداف الدراسات  املشا

و بعض الدراسات اختصت بوضع مستويات معيارية لبعض الصفات البدنية و دراسات أخرى بدنية  جوانب

أنثربومرتية وبعض الدراسات مجعت بني اجلانب املرفولوجي و الوظيفي –دف إىل حتديد جوانب مرفولوجية 

أواسط كرة  حتديد بعض اخلصائص الفسيولوجية والقياسات املورفولوجية عندويهدف البحث احلايل إىل حتديد 

 يف كرة القدم . وبني مستويات اللعب راكز اللعبمالفروق بني  باإلضافة إىل إبراز  القدم اجلزائرية

ا ذاستخدم مجيع الباحثني املنهج الوصفي من و  المنهج : و ، لك ملالئمته مع أهداف الدراسات اليت قاموا 

مقارنة ملالئمته هلدف  حتليليةقيام بدراسة سوف يقوم الباحث باإلعتماد على املنهج الوصفي من خالل ال

 البحث.

ة و  :وكيفية اختيارها العينة  لك تبعا هلدف كل دراسة ذتنوعت إختيار العينات اخلاصة بالدراسات املشا

فيما خيص املرحلة العمرية أو املستوى الرياضي و كانت طريقة اإلختيار العمدي هي الغالبة ويرى الباحث أنه 

  يف دراسته إختيار عينة عمدية مبا يتفق مع متطلبات هدف البحث .من الواجب 

تنوعت االختبارات و القياسات املستخدمة تبعا للهدف املراد حتقيقه  االختبارات و القياسات المستخدمة :

ودراسات اخرى مجعت بني  فنجد أن بعض الدراسات إستخدمت عدد كبري من االختبارات البدنية و
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دراسات أخرى استعملت قياسات أنثربومرتية و دراسات و  نية والقياسات الفسيولوجيةاالختبارات البد

ا البحت سيتم تطبيق ذاختصت مبكونات اجلسم و بعض الدراسات إعتمدت على بطارية االختبارات ويف ه

 ت املورفولوجيةو القياسا يفية لالعبنيظاحملددة لألداء البدين و للكفاءة الو من االختبارات الفسيولوجية جمموعة 

 . و بعض الدالالت النسبية للمؤشرات املرفولوجية

اختبار إشتملت مجيع الدراسات على استخدام املتوسط احلسايب , االحنراف املعياري و  الدراسة اإلحصائية :

ا البحت سنعتمد على املتوسط ذ, ويف ه حتليل التباين و اختبار (ت) لداللة الفروق ملتوسطني حسابيني 

لك ذو  و اختبار (ت) لداللة الفروق ملتوسطني حسابيني  ايب , االحنراف املعياري , حتليل التباين ,احلس

  .من خالل برنامج االكسل utuliteur d’analyseوهذا باستخدام  لتحقيق أهداف البحث

ة ما يعينه يف حبثه من خالل إختيار املنهج الوصفي ,  و عموما استخلص الباحث من الدراسات املشا

وإختيار عينة البحث بطريقة عمدية مع حصر أهم اإلختبارات و القياسات اليت يعتمد عليها أثناء التقييم و 

يف الدراسة اإلحصائية ,كما مت  ستوياتطريقة املقارنة سواءا فيما خيص املقارنة بني املراكز او بني املحتديد 

التعرف على أسلوب عرض و مناقشة النتائج و معرفة نسبية للوقت املطلوب لتحقيق الدراسة وحتديد خمتلف 

  .الوسائل ,و اإلمكانية البشرية و املادية إلجناح البحث يف الوقت املطلوب 

  خالصة : 

ة أمهية معتربة للباحث ملا هل ا من فائدة ومرتكزات نعتمد عليها يف عملية البناء و الرتكيب إن للدراسات املشا

لعناصر البحث من خالل الطرق و الوسائل و اإلمكانيات الالزمة لتحقيق البحوث , ومن خالل التطرق إىل 

العمل املتبعة إضافة إىل التعرف على  صريورةه الدراسات ودلك ملعرفة االختبارات و القياسات املطبقة و ذه

إجراء الدراسة , وقد  ةب اخلطأ و الصواب يف جماالت البحث سواء من الناحية املادية أو البشرية و كيفيجوان
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املرفولوجي وتطرقت إىل دراسة كل جانب على حدى , كما أن الفسيولوجي و مشلت الدراسات يف اجلانب 

فإمنا تدرس  ،كانت قليلة   ملخابرالفسيولوجي أو البيولوجي واليت مت اجرائها عل مستوى االدراسات يف اجلانب 

وعموما فإن الدراسات سامهت بشكل جيد يف رسم خطة البحث من خالل اإلختبارات و القياسات , 

الوسائل الالزمة لتحقيق البحث , اإلمكانيات الضرورية للعمل امليداين وطرق التحليل اإلحصائي للنتائج وعليه 

ا سو  ، يف ان واحد  الفسيولوجي و املورفولوجي جانبني ف تشمل فإن الدراسة اليت حنن بصدد القيام 

ه املؤشرات حسب مراكز اللعب ذبإعتبارها عوامل حمددة لألداء الكلي لالعب كرة القدم , إضافة إىل دراسة ه

مستويات اللعب ( املستوى االعلى أي الدفاع ,الوسط واهلجوم ) وبني حارس املرمى ، الظهريين ،وسط (

وما مييز هده الدراسة هو االعتماد على القياسات و االختبارات اخلاصة  ى االدىن اي الثاين )االول واملستو 

لك لغرض االقتصاد يف اجلهد ولتوفر ذو  الفسيولوجي واملورفولوجي هو اجرائها عل مستو املخربباجلانب 

  معطيات دقيقة حول احلالة التدريبية للرياضي.
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  األول :مدخل الباب 

لقد تطرقنا يف هذا الباب اىل أربعة فصول اليت هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة و اليت ختدم هدف البحث ، و 

انطالقا من املوضوع قيد الدراسة و البحث مت حتديد اجلانب النظري كاأليت ، حيث تطرق الطالب الباحث 

ولنا يف الفصل األول كل ماله عالقة بكرة القدم إىل حتليل هذه العناصر اليت تدعم عمله وذلك من خالل تنا

ا ومراكز اللعب فيها اما يف الفصل الثاين فقد تطرقنا إىل املتطلبات الفسيولوجية  من حملة عن تارخيها ، متطلبا

احلديثة يف كرة القدم مع الرتكيز على املؤشرات املدروسة فيما تناولنا يف الفصل الثالث بناء اجلسم وتكوينه مع 

الرتكيز على أمناط أجسام العيب كرة القدم أما الفصل الرابع  فتطرقنا اىل اهم مميزات املرحلة العمرية أقل من 

 سنة والتغريات اليت تطرأ عليه يف هذه املرحلة .  20
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 متطلباتها و مراكز اللعب فيها -كرة القدم الفصل االول:

 

  

  تمهيد 

  تعريف كرة القدم - 1-7

  تاريخ كرة القدم  - 1-8

  قوانين كرة القدم - 1-9

  متطلبات كرة القدم ( البدنية , النهارية ) - 1-10

  الصفات البدنية عند العبي كرة القدم - 1-11

  مراكز اللعب في كرة القدم - 1-12

 خالصة
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  تمهيد  

ه ذاملنخرطني حتت لواء ه ،عدد الالعبني  ىتحو تعترب كرة القدم األكثر شعبية يف العامل من حيث املشاهدة أ

ا متارس من  إىلباإلضافة  ،النظرية و صعوبة تنفيذها أثناء املنافسة  الفنية ملهاراتباو هي لعبة تتميز  ،اللعبة  أ

كرة القدم و مراكز   إىلا الفصل ذمناطق اللعب حيث تطرقنا يف ه ،ة املراكز دالعبا مما جيعلها متعد 11طرف 

  اللعب فيها باختصار .

  تعريف كرة القدم: - 1-1

عند  soccer" هي كلمة التينية و تفي , كل الكرة القدم و عرفت ب  footballكرة القدم "   : لغة

  . )09، صفحة 2006(عادل خري اهللا ، االنكليز من طرف تشارلز و ريفورد  

، صفحة 1986(رومي مجيل، معها كل أفراد اجملتمع  فهي قبل كل شيء رياضة مجاعية يتكي : اصطالحا

30(..  

  تاريخ كرة القدم : - 1-2

حول حتديد البداية احلقيقية لكرة القدم فهي لعبة قدمية التاريخ ظهرت  لقد كثرت اآلراء و اختلفت األقاويل

كما يرى البعض اآلخر أن   ،من حوايل مخسة آالف سنة يف الصني لتدريب اجليوش و حتسني لياقتهم البدنية 

ه ذه اللعبة و يذكرون أن قدماء اليونان نقلو هذه اسنة قبل امليالد القدماء املصريون مارسو  4500حوايل 

و لكن سرعان ما  ،االجنليز . حيث بدأت كرة القدم احلديثة  و هم بدورهم نقلوهم اىل اللعبة عن املصريني

  . 1904يف فرنسا عام FIFAمت إنشاء الفيفا  ،أخرى انتشر االهتمام مبا حول أوروبا و قارات 

(عادل خري اهللا ،  1930و كأس العامل يف العام  ، 1924أطلقت الفيفا لقب كرة القدم االومليب يف العام 

فقبل اندالع الكفاح املسلح كانت  ،أما يف اجلزائر فطويل هو تاريخ كرة القدم  ،  )08، صفحة 2006

شهدت اجلزائر ميالد أو فريق ونادي  1921ففي سنة  ،هناك فرق للعبة ذات األمساء اليت ترمز لعروبتها 
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ه األندية ذو جاء بعد ه ،اإلسالمي لوهران  جاء بعدها شباب قسنطينة ,مث االحتاد الرياضي ،مولودية اجلزائر 

و بعد االستقالل جاءت فرتة الستينات و  ، 1958أبريل  13كون يف   فريق جبهة التحرير الوطين الذي

 السبعينات اليت تغلب عليها اجلانب الرتوجيي و االستعراضي.

 1985- 1978الرياضية من  اإلصالحات للمقابالت كان عاليا تلتها مرحلة حيث أن املستوى الفين - 

الذي مسح  ما وفر هلا من إمكانيات مادية الشيءاليت شهدت قفزة نوعية يف جمال تطوير كرة القدم بفضل 

الثالثة باجلزائر و تأهل الفريق الوطين إىل الدور الثاين  اإلفريقية للفريق الوطين نيل امليدالية الذهبية يف األلعاب

 األبيض يف األلعاب البحر 1979إحراز امليدالية الربونزية سنة  ، 1980من األلعاب األوملبية مبوسكو سنة 

أين فاز الفريق الوطين على أحد عمالقة كرة القدم يف  1982إىل قمتها يف مونديال أملانيا  توسط ووصلتامل

  باجلزائر  . 1990إفريقيا ألمم سنة  الفريق األملاين الغريب مث حتصلت من كأس والعامل أال و ه

  قوانين كرة القدم : - 1-3

  : ميدان اللعب 01قانون رقم 

  الكرة : 02قانون رقم 

  عدد الالعبني : 03قانون رقم 

  معدات الالعب : 04قانون رقم 

  احلكم : 05قانون رقم 

  احلكام املساعدون : 06قانون رقم 

  مدة املباراة : 07قانون رقم 

  استهالك و إعادة استغالل اللعب : 08قانون رقم 

  الكرة امللعوبة و غري امللعوبة  : 09قانون رقم 



46 
 

  طريقة التسجيل  : 10قانون رقم 

  الوضع غري صحيح  : 11قانون رقم 

  خمالفات قواعد اللعبة و سوء التصرف : 12قانون رقم 

  ركالت حرة : 13قانون رقم 

  ضربة اجلزاء  : 14قانون رقم 

  الرمية إىل داخل امللعب  : 15قانون رقم 

  ركلة املرمى  : 16قانون رقم 

  /http://fr.fifa.com الفيفا )( موقع ركلة الزاوية  : 17قانون رقم 

  متطلبات لعبة كرة القدم : - 1-4

 ،احلركي اجليد يف امليدان  األداء ه اللعبة و تساعد علىذحيتاج العب كرة القدم إىل متطلبات خاصة تالئم ه

و الالعب اجليد هو  ،البدنية  ،ة يسفاخلططية الن ،ه اخلصائص أو املتطلبات هناك أربعة و هي الفنية ذو من ه

يف  تعويضهميتلك تكامل خططيا جيدا و مهاريا عاليا و النقص احلاصل يف إحدى املتطلبات ميكن  الذي

  ) .46ص, 1997 ،متطلب آخر (كلي

  :المتطلبات البدنية  4-1- 1

و ألن اعتقادنا بات  ،من مميزات كرة القدم أن ممارستها يف متناول اجلميع مهما كان تكوينهم اجلسماين 

كي ال تنقصه املعنويات هو الالعب املثايل فال ذ  ،جيد التقنية  ،رياضيا مكتمال التكويين اجلسماين قوي البنية 

لنتحقق من أن  ،ضمت وجها لوجه العبني خيتلفون من حيث الشكل و األسلوب ا شاهدنا مباراةذتندهش ا

فقد يتفوق العب صغري احلجم ناشد ماكر جييد املراوغة ، لبدنية ري االختيار ال ترتكز دوما على الصفات اعايم

العاملية لكرة القدم و يتطلب السيطرة يف امللعب على  تلك ما يضيف صفاذو  ،على خصمه القوي 



47 
 

احملافظة عليها و   ،معرفة مترير ساق عند التوازن على ساق أخرى من أجل التقاط الكرة  ،االرتكازات األرضية

  . )10- 09، الصفحات 1999(موفق املويل، ناسق عام و تام توجيهها بت

  تنقسم املهارات األساسية يف كرة القدم إىل نوعني: : المتطلبات المهارية -4-2- 1

، صفحة 1994(حنفي حممود خمتار ، لة يف اجلري و تغيري االجتاه  تمثاملهارات األساسية بدون كرة و م -

، صفحة 1994(بطرس رزق اهللا، يف لعبة كرة القدم  ةالوثب حيث يعترب من أهم املهارات املؤثر  ،)74

وم و أخريا التمويه حيث يعتربان وسيلة للتخلص من اخلصم يف الدفاع أو اهلج ،إىل اخلداع  باإلضافة )120

ا ما يسمح لالعب سرعة التحرك ذقليال مع انثناء خفيف يف الركبتني ه وقفة العب الدفاع بتباعد الرجلني

  )37- 36، الصفحات 1997(علي بن قوة، 

  :وهناك املهارات األساسية بالكرة : و فيها جند -

  ضرب الكرة بالقدم  -

  اجلري بالكرة  -

  السيطرة على الكرة  -

  ضرب الكرة بالرأس  -

  املهامجة  -

  املراوغة أو احملاولة -

  رمية التماس  -

  .(JERY.W, 2000, pp. 36-37)مهارات حارس املرمى  -
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  الصفات البدنية عند العبي كرة القدم : 5- 1

مير اإلنسان خالهلا  ،املستمرة  بالديناميكية النمو و التطور من سن الطفولة حىت سن البلوغنظرا لتميز عملية 

بسلسلة من التغريات يف معدل سرعة منو و تطور القدرات البدنية و يتحدد أقصى مستوى ميكن الوصول إليه 

 مهيأةحلة سنية مستقبال يف مدى تطور مستوى العناصر البدنية يف كل مرحلة عمرية و خاصة أن كل مر 

املثايل و حتقيق مستويات عالية يف كل مرحلة للمستوى السريع ببعض العناصر البدنية و ميكن الوصول  للتطور

ه املراحل دون تأثري مناسب للمحتوى التدرييب و من ذا توافر تأثري مناسب للمحتوى التدرييب و قد تنتهي هذا

 و هنا جيدر ،ملستوى بدين عال يف املستقبل  لالعب مث يتحدد املستوى يف املستقبل , و يصعب وصوال

ا ذا أراد لعمله النجاح و يف هذاملدرب قوانني العناصر البدنية يف خمتلف مراحل العمر ا إدراك إلزامية إىل اإلشارة

ا أثناء إعداد حمتوى التدريب حيث تعد ه تالداالاخلصوص سوف نوضح بعض   ه املراحلذلالسرتشاد 

- 203، الصفحات 2003(حممد رضا الرقاد،  ريب خاصة يف كرة القدمداحلساسية و القبلية للت فرتات فائقة

209( .  

 ،)164، صفحة 2003( أبو العال أمحد عبد الفتاح ، أمحد نصر الدين رضوان، يقول  السرعةو فيما خيص 

ا فرتة الفرد على حتريك أطراف اجلسم أو جزء من روافعه يف أقل زمن ممكن فيما يشري   (حممد عوض بأ

ا القدرة على أداء حركات متتابعة من نوع واحد يف أقل مدة  )180، صفحة 1992بسيوين،  و يرى  ،بأ

ا املسافة )154، صفحة 2009(محدي أمحد،  املقطوعة على الوقت الذي اخذ الجتيازها لذلك   إليها بأ

 ,JEAN PAUL.A)فيما يؤكد جون بول  ،كلما زادت السرعة   كلما قل الوقت الالزم لتخطي املسافة 

2008, p. 38) جهد يف كرة القدم و تنتج عن أحسن تنسيق عصيب عضلي.أن السرعة عامل نوعي لل  
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ضلية الصغرية أو الكبرية يف زمن قصري حتت تسلط عيف كرة القدم هي القدرة على حتريك اجملاميع ال فالسرعة 

(منذر هاشم  ،قوة عضلية صغرية كانت أم كبرية و هدا خيتلف متاما عندما تكون السرعة مطلوبة ملسافة طويلة 

  ) .)30، صفحة 2000وعلي اخلياط، 

و تعد السرعة واحدة من أهم عناصر اللعب احلديث وصفة مهمة جدا يف التحضري و اإلعداد اخلاص بلعبة  

و من الصعب جدا تطوير سرعة الالعب  إىل أعلى من مستوى إن مل تكن لدى الالعب الفرص  ،كرة القدم 

بة و ليس من املمكن تطوير سرعة الالعبني يف االنطالق و الركض أكثر من احلدود املعنية لقابلية الفطرية املطلو 

ا العنصر على اخلصوصية الوراثية و طبيعة اجلهاز العصيب فانه ميكن ذفرغم اعتماد ه ،الالعبني أنفسهم 

ا مل يتم ذسنة , فا 13إىل  12سنوات و من  10إىل  09ية من سنتطويرها بشكل أكثر يف املرحلة ال

ه املراحل فان السرعة تتطور بشكل غري ملحوظ و قد تنخفض بعد ذالتدريب مبحتوى جيد مناسب خالل ه

فيما يرى سامي الصفار أنه من املمكن  )43، صفحة 2001(أمر اهللا البساطي، سنة   17حىت  14سن 

، صفحة 1987(سامي الصفار، سنة   14و  10العبني ترتاوح أعمارهم بني تطوير السرعة بدرجة كبرية ل

ا فتطوير عنصر السرعة هي الطريقة التكرارية و من هنا يلعب التدريب يف تنمية و زيادة قدرة ذل ،)235

العب من الركض و االنتشار  يف كافة الالعب يف تطوير هده الصفة إىل جانب التكنيك اجليد الذي ميكن ال

 ،)100، صفحة 1991(كاظم عبدو و عبد اهللا ابراهيم، امللعب و البدء و التوقف و تغيري االجتاه (  أرجاء

م، 1988(زهري اخلشاب وآخرون،  م السرعة يف كرة القدم إىل ثالث أنواع رئيسية هي :يو ميكن تقس

 . )73-72الصفحات 

و هي القوة االنفجارية اليت تساعد الالعب يف الوصوإلىل أقصى سرعة ممكنة  بالكرة و   سرعة االنطالق : -

ا وفق متطلبات املهارة .   بدو
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ا السرعة املكتسبة بعد سرعة االنطالق و:سرعة الركض ( االنتقالية ) - اليت حياول الالعب فيها  و يقصد 

  احملافظة عليها أطول مدة ممكنة و حسب املسافة .

 ري معني يف أقصر زمن ممكنملثو هي قدرة الالعب على االستجابة احلركية  سرعة رد الفعل ( االستجابة ) :-

ا الفرتة الزمنية بني  ، )235، صفحة 1987(سامي الصفار،  (  استخدام منبه و االستجابة له  ،و تعرف بأ

  . ) 15, ص  1989كمال مششوم , 

ا السرعة احلركية مع الكرة و قابلية الالعب  للقيام حبركات  السرعة الحركية مع الكرة و بدونها : - يقصد 

 األساسية اللعب بأقصى سرعة ممكنة و الكرة يف حوزته وإن السرعة احلركية مع الكرة تعترب واحدة من العوامل

كرة و ه السرعة ال تتوقف على السرعة احلركية لالعب يف خط مستقيم أو بدون  ذه يف كرة القدم احلديثة وإن

  لكنها تتوقف كذلك على قدرة السرعة لتقييم ظروف اللعب ووضع احللول املناسبة هلا

و إن صفة السرعة احلركية مع الكرة حيددها مستوى تطور الصفات البدنية لالعب و سرعة التفكري و سرعة 

( عمرو أبو اجملد ومجال امساعيل ، التبديل من حركة إىل أخر و تتحسن السرعة احلركية مع زيادة التدريب 

  .)39، صفحة 1997

اليت تؤثر بشكل مباشر و مستمر  و يرى الطالب الباحث إن السرعة تعترب من العوامل احلامسة -

و إن هناك كثري من املواقف اهلجومية و الدفاعية أثناء املباراة تستدعي توفر ، يف نتيجة املباراة 

و تعترب السرعة مهمة بالنسبة  ، رتدة أو املعاكسةاملحلسم املوقف مثل اهلجمة  صفة السرعة

ا ا أكثر أمهية بالنسبة للمهامجني بالكرة أو بدو ، إضافة اىل ان   جلميع مراكز اللعب إال أ

ا مت ادراج نوع هام جدا  املختصني يف اللعبة باحلديث على السرعة خاصة بالكرة أو من دو

  . للسرعة و هي سرعة التحول من وضعية هجومية اىل وضعية دفاعية والعكس صحيح 
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، وجيا بالقوة من الدعائم األساسية للياقة البدنية يف كرة القدم و هي متصلة عمليا و فسيول التحملكما إن

ا مقدرة الالعب للوقوف ضد التعب و   datchkofالرشاقة و املرونة و يرى داتشكوف  ،السرعة  على أ

  .)52- 51، الصفحات 1989(ريسان جميد خريبط، الذي ينمو يف حدود مزاولة النشاط الرياضي احملدد 

ذات القوة املتغرية و األداء  احلركات و أن ، اإلعداد البدين يف لعبة كرة القدمو إن التحمل من أهم أسس 

من  العبءا ذا كبريا على األجهزة الداخلية للجسم و أول ما يتلقى هئاملتغري لفرتة طويلة يف اللعبة تلقى عب

ا و تزداد ئهد عبلك األجهزة هو القلب و الدورة الدموية و عند الرتكيز بسبب حركات اللعبة يزداد اجلذ

و بالتايل يزداد االحرتاق الداخلي حدة . و عندما يصيب الالعب  ،متطلبات القلب و الرئتني لألكسيجني 

(حممد عوض    أداء الفعاليات املختلفةبلك يف اختالل مهارته فذتصبح حركته غري متناسقة و يظهر  اإلجهاد

  . )187-186، الصفحات 1992بسيوين، 

 . )256، صفحة 1987(سامي الصفار، و تنقسم صفة التحمل إىل قسمني : حتمل عام , حتمل خاص 

أما التحمل العام فهو أن يكون الالعب قادرا على اللعب خالل مدة اللعب القانوين احملدد دون صعوبات 

و هي القاعدة أو  ،بدنية و عليه جيب أن يكون الالعب قادرا على اجلري بسرعة متوسطة طيلة شوطي املباراة 

لتحمل اخلاص و تأيت بعد احلصول ه الصفة يف مرحلة التحضريية أما اذتحضريي البدين و تكون هللاألساس 

لك خيصص يوم واحد ذتاج على متارين كثرية ألجل احلصول على املطاولة اخلاصة لحن ناعلى التحمل العام وأن

يف األسبوع لتدريب املطاولة و على أن تستخدم القسم الثاين من مدة التدريب اليومي 

(DEKKAR.N;BRIKCI.A, 1990, pp. 12-13)  

سنة  15 - 14من سن  ابتداءو برتكيز عايل  ، سنوات 9إىل  8كما أن التحمل يبدأ التدريب عليه من سن 

  سنة . 16من سن  ابتداءل العام أما اخلاص فيكون حما بالنسبة للتذه
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أن الصفة األوىل   (EBOUMOUA DANIEL, 2004, p. 119)حيث يؤكد دانيال ايبومو ا 

(حممد حازم ه الصفة فريى ذلك حسب أطوار النمو و فيما خيص هذاليت تطور هي التحمل و يكون 

أنه ميكن قياسه بعدة طرق خمتلفة منها ما يقاس داخل املعمل بواسطة  )34، صفحة 2005أبوسيف، 

و  لالدراجة األرجومرتية و السري املتحرك أو بواسطة اختبارات ميدانية مثل اجلري ملسافة مياألجهزة مثل 

 نصف أو اختبار كوبر .

لك ألن ممارسة اللعبة ذو يرى الطالب الباحث أن صفة التحمل من الصفات الضرورية لالعب كرة القدم و 

و أن متتع الالعب بالتحمل تساعده يف مواجهة  ةتتطلب من الالعب جمهودا كبريا و مستمرا طوال فرتة املبارا

التعب و االستمرار يف األداء لكفاءة بدنية مناسبة طوال فرتة املباراة إضافة أن كرة القدم احلديثة أصبحت 

تعتمد أيضا بصفة مؤثرة على التحمل اخلاص خاصة بالنسبة لبعض املراكز مثل العيب الوسط الدفاعي و 

  الظهريين .

القوة هي أعلى قدر  أن)59، صفحة 1978(كمال عبد احلميد ،حممد صبحي حسانني، فريى  القوةأما 

، صفحة 2006(حنفي حممد خمتار، ة أقصى مقاومة خارجية , و يرى هلي ملواجعضله اجلهاز العصيب و الذبي

ا أساس كل تقدم يف األداء الرياضي لالعب  )55 (أبو العالء أمحد عبد الفتاح و أمحد نصر و يشري  ،أ

نقال عن ثاكسون بأن القوة هي قدرة العضلة أو اجملموعة العضلية على )86، صفحة 2003الدين رضوان، 

  إنتاج أقصى قوة ممكنة ضد مقاومة ما .

أن  (TURPIN BERNARD, 2002, p. 66)ما القوة بالنسبة لكرة القدم فريى برنارد تريبان أ

  تغيري االجتاه . ،اجلري السريع  ،العب كرة القدم حيتاج للقوة عند اللعب بالرأس 

أن التحضري البدين يأيت من  (RENE .T;SIMON .J, 2000, p. 53)و يرى رينه تلمان 

على االهتمام بقوة  )149، صفحة 2001(مفيت إبراهيم محاد، يؤكد   ذا ،االهتمام بالقوة كصفة بدنية 
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أنواع اعتمادا على عدد  ثالث عضالت الرجلني لالعب كرة القدم كأساس و مت تقسيم القوة اخلاصة إىل

ا القوة العضلية و زمن استمرار النشاط  ،األلياف العضلية املشاركة يف األداء  و تنقسم  ،السرعة اليت خترج 

إىل القوة القصوى و اليت هي أكرب قوة  )36، صفحة 2005(حممد حازم أبوسيف، القوة العضلية حسب 

و القوة املميزة بالسرعة و هي قدرة العضالت على زيادة السرعة حىت احلد  ،عضلة أو جمموعة عضلية تظهرها 

األقصى للسرعة احلركية و أخريا حتمل القوة و هي قدرة العضالت على مقاومة التعب أثناء االنقباض العضلي 

  املتكرر .

 ابتداءبالنسبة للمستوى العايل  ه  الصفة،أن تدريب ه grosser ,1985فالقوة القصوى حسب جروسر 

 يف حماضراته لعدم التأثري على األجهزة األخرى خاصة 2010ا ما يؤكد رمعون حممد ذسنة ه 18إىل  16من 

 )119، صفحة 2003(حممد رضا الوقاد ، أما القوة املميزة بالسرعة فريى  ،العظمى و العضلي اجلهازين 

ا تتمثل يف التغلب على املقاومة اخلارجية يف زمن قصري و يدعم (  ، 1989(خمتار انيوبلي ، .على أ

ا تؤد )35-33الصفحات  ه السرعة حىت ذو بأقصى سرعة و تزداد ه % 60 -40    حبمل ىعلى أ

  التكرارية . امثل طريقة لتطوير هده الصفة . و تعترب الطريقة ،تتالءم مع حتسن قوة الالعب 

أما حتمل القوة فهو عبارة عن قابلية اجلسم ضد التعب أثناء التحمل املستمدة مع جمموعة القوة العالية و اليت 

و كذلك القدرة على  ،من خالهلا يستطيع الالعب التغلب على املقاومة املختلفة اليت حتدث أثناء املباراة 

ايتها دون هبوط يف املستوى (    .)141، صفحة 1966(حممد حسن عالوي ، األداء اجليد من بدايتها إىل 

القفز و العمل البدين و  ،تدريب االيزوتوين الذي يشمل املشي و اجلري الو توجد عدة طرق لتدريب القوة ك

حركة  إظهارقوة عضلية كبرية دون  لي الثابت و يشمل إنتاجعضيزومرتي أو مبا يسمى العمل الالتدريب اال

يزوتوين احلركي هو التدريب احلركي هو التدريب املستخدم أكثر و أن التدريب اال ،واضحة للعضالت العاملة 
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االستدارة السريعة و كل  ،القفز  ،على الركض السريع  يف كرة القدم و عليه جيب على كل العب رفع قدرته

  . )35، صفحة 1984(كمال درويش وحممد صبحي حسنني، لك عمل عضلي حركي ذ

حث إىل انه أصبحت القوة من بني أهم الصفات املميزة لالعب كرة القدم بالرغم من ثانوية او يرى الطالب الب

نادرا ما نالحظها و قوة التحمل اليت أصبحت جد ضرورية بالنسبة  ذبعض أقسامها مثل القوة القصوى ا

املتكرر و الصراعات الفردية خاصة يف  االرتقاءلبعض املراكز كمحور الدفاع و العيب الوسط الدفاعي نتيجة 

وة خاصة أقسام الق أهم و تبقى القوة املميزة بالسرعة من بني ،غة احمللية أو مبا يعرف الداريب باملباراة ذات الص

ا  و ميكن التدقيق فيها أكرت أو القوة  ،عند مركز املهامجني مبا فيها من انطالقات سريعة بالكرة أو من دو

  املميزة بالسرعة لألطراف السفلية .

 (يراها ذصفة أساسية يف اللياقة البدنية حيث حتمل مكانا برازا بني الصفات البدنية األخرى ا الرشاقة و تعترب

 غرضأي حركة طبيعية يؤديها الفرد ب على أن )49-47، الصفحات 1989(ثامر حمسن و واثق ناجي، 

لك فإننا نالحظ مثل ذأو ما يشبه  ،على ما نستطيع أو التقاط كرة أل أداء واجبات حركية معنية مثل الوثب

التنفيذ و حسب شكل و نوع املهارة املطلوبة و غالبا  ه احلركات على درجة خمتلة من حيث الصعوبة يفذه

  أسباب حتدد صعوبة األداء احلركي . هناك

ا قدرة الالعب على تكرار تغري وضع  )158-157، الصفحات 2001(أمر اهللا البساطي،  و يشري أ

ا ،ابية و سرعة تناسب مع متطلبات النشاط املتغرية ياجلسم أو أحد أجزائه بانس و يعرف الباحث الرشاقة بأ

ا سرعة معنية     .قدرة الالعب على حتقيق التوافق اجليد حلركاته اليت يؤديها بالكرة و بدو

شاقة تتوقف على أن الر  (KUNT DEITRICH, 1988, pp. 33-34)و يشري كونت ديرتش 

 ، لك مرتبط بالسرعة يف رد الفعل املركب ذاحلواس و اإلدراك للحركة و املوقف و احمليط و 
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ا قدرة إتقان احلركة التوافقية و السرعة  (RAYMOND TOMAR, 1988, p. 67) و يرى  أ

  يف تعلم األداء احلركي و تطويره و حتسينه و أيضا املقدرة على استخدام املهارات بدقة وفقا ملتطلبات اللعب .

أن الرشاقة   )24، صفحة LADISLAV K ,LADISLAV H ،1989(  و يرى لديسالف

إىل نوعني فنجد الرشاقة العامة اليت تعرب عن إمكانية الفرد على توفق االجناز اجليد للحركات , أما  تنقسم

  . الرشاقة اخلاصة فهي مقدرة الالعب على اجناز تكتيك الفعالية الرياضية بأعلى كفاءة ممكنة

أن مترينات الرشاقة تلقي عبئا  )124، صفحة 2003رضا الوقاد،  (حممدو فيما خيص تطوير الرشاقة يرى 

 )67، صفحة 2006(حنفي حممد خمتار، على اجلهاز العصيب املركز على هلدا يلزم تفاديها عند التعب ويزعم 

مادة التدريب قيما من وصفها بني متارين التمارين بطريقة ثابتة يف  بإدخال أن تطوير الرشاقة جيب أن يكون

ا و على شكل مسابقات و ألعاب تتابعيه عند ظهور  اإلمحاء و يف اجلزء الرئيسي للتدريب مع الكرة و بدو

  عالمات التعب البدين و العصيب لدى الالعبني .

نه يرى أنه هناك ثالثة معايري حتدد الرشاقة صعوبة التوافق يف األداء احلركي إف zatsiorskiأما زاتسيورسكي 

لك فتجد أن األداء أو ذفعلى سبيل املثال يطلب من الفرد أن يلتقط الكرة أو يقفز من حصان القفز وما شبه 

احلركي أول معايري ه املهارات على درجة من الصعبة و يلزم توافق احلركة لدى الفرد ... و عليه فالتوافق ذيف ه

  . (JURPEN.WEINEK, 1992, pp. 272-274)قياس الرشاقة 

و الرشاقة يف كرة القدم حيتاجها مجيع الالعبني و كذلك املركز الذي يلعب فيه الالعب يتطلب منه إظهار 

إىل الرشاقة و اخلفة اليت تفرضها عليه طبيعة مركزه   حيتاج أن املهاجم ا املركز فمثالذالرشاقة و اخلفة اخلاصة 

و رشاقة عالية ذكما أن حامي اهلدف حيتاج إىل الرشاقة اليت يفرضها عليه مركزه ... و لكي يكون الالعب 

قدرة  ،قدرة اإليقاع  ،قدرة التميز  ،جيب أن يكون لديه تكوين قاعدي يتحدد بالقدرات التالية : قدرة التوجيه 
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 ,KUNT DEITRICH)قدرة التغيري  ،قدرة التسلسل يف احلركات  ،قدرة التوازن  ،رد الفعل 

1988, pp. 33-34).  

إىل استعمال  إضافة و يرى الطالب الباحث أن الرشاقة حتتل مكانة أساسية بني الصفات البدنية األخرى

جليا و هلا عالقة مباشرة بصفيت القوة و السرعة و  ... اخل و ميكن مالحظتها أدوات مثل الكرة , السالمل

ه الصفة يعتمد أساسا على مبدأ من مها العمل عليها و ذهلا خصائص مركبة و إن تطوير ه ذاملهارة احلركية ا

رة مع اجلهاز الالعب يف حالة بدنية جيدة و املبدأ الثاين هو " من السهل إىل الصعب " ألن هلا عالقة مباش

  العصيب .

تعترب من األسس املهمة يف رفع املستوى االجناز األلعاب  ذو إن من بني أهم الصفات األساسية املرونة ا

الرياضية املختلفة و هي من العوامل املؤثرة لألداء احلركي كما تكون مع باقي الصفات األساسية اهلامة 

  ا يلي :الكتساب و إتقان األداء احلركي و هي تعرف كم

  .هارة " امكانية الفرد على أداء احلركة بأكرب مدى ممكن " -

  .الرسون " القدرة على أداء احلركات ملدى واسع " -

ا تعبري عن مدى و سهولة احلركة يف مفاصل اجلسم املختلفة - (ثامر حمسن و واثق ناجي، " بارفوز" أ

-JOEL CORBEAU, 1988, pp. 104)و يلخص جول ،  )30-29، الصفحات 1989

ا إمكانية حتريك اجلسم أو أحد أجزائه للمدى  (106 ا القدرة على أداء احلركات ملدى واسع أو بأ بأ

  الكامل للحركة .

و أن الوصول  ،إجراء متارين مجناستيكية  الكرة أوو تتطلب املرونة التدريب املتواصل عن طريق التكنيك ب

للمستوى عايل التدريب احلتمي باألداء املنتظم على مدار مراحل التطور و ينصح بأن متثل التمرينات الثانية 

و  ، )44، صفحة 2001(أمر اهللا البساطي،  %40و السلبية  %40بينما االطاالت احلركية  20%
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املرونة إىل : مرونة عامة و ميكن  )99-98-97، الصفحات 1986(أوليغ كولودي ، يقسم أليغ كولودي 

احلصول عليها بواسطة التدريب املتواصل بواسطة التكنيك بالكرة و إجراء متارين اجلمناستيك أما القسم الثاين 

صة و هي ضرورية لالعب الكرة احلديثة على أن يشمل مجيع عضالت و مفاصل اجلسم و خافهو مرونة 

ا بواسطة متارين إطالة العضالت و األربطة و األوتار العضلية   (قاسم حسن حسني وقيس ناجي ميكن اكتسا

 ,ERIC BATTY)        ها ايريكفيما يقسم، )252-250، الصفحات 1984عبد اجلبار، 

1981, pp. 26-27)  إىل مرونة سلبية و هي اليت حتدث على املفصل حينما تكون العضالت مرختية

حيث يرتك جزء اجلسم نتيجة فرد آخر أو قوة خارجية و مرونة ديناميكية اجيابية اد ميكن متثيلها مبدى احلركة 

اليت حتدث على املفصل نتيجة انقباض العضالت اليت تعمل على املفصل و يعترب هدا النوع من املرونة أهم 

من النوع األول بالنسبة لألداء الرياضي و تشري املرونة إىل قوة املقاومة اليت حتدث خالل مدى حركة املفصل و 

املرونة هي : مطاطية و مطاوعة األنسجة الرخوة  ا النوع منذمن أهم أنواع القوة اليت تقاوم حركة املفصل يف ه

  .)231- 230، الصفحات 1984(قاسم حسن حسني وقيس ناجي عبد اجلبار، باملفصل 

أن املرونة  ، )57فحة ، ص1987(سامي الصفار،  أما بالنسبة للمرونة و كرة القدم فريى سامي الصفار

)  george cozorle 2006العامة مهمة و ضرورية جلميع العيب كرة القدم حيث يؤكد جيورج كزور (

   .ه الصفة مهمة جدا بالنسبة لالعب كرة القدم و باخلصوص حراس املرمى ذعلى أن ه

يفرض علينا املرونة كصفة أساسية  ويرى الطالب الباحث أن طبيعة األداء يف كرة القدم بالكرة أو بدون كرة  

سنوات  5ه الصفة مند املراحل النسبية الصغرى أو حىت مند سن ذكل حسب مركزه و ينصح بتطوير ه

العتبارها تعتمد لصفة أساسية على مدى احلركة أي مرونة املفصل و العضلة ككل ألداء حركة مبدى واسع 

  نة قبل أن تنضج و يصعب العمل عليها.يعين استغالل املفاصل و العضالت و هي طرية أو لي
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السيطرة عليها أو تقوس  و  الستالم الكرة ألعلىه الصفة جلية يف أداء الالعب أثناء رفع الرجل ذو تظهر ه

اليت  أنواع االداءألداء رميات التماس و يف مجيع  راعنيذع خلفا الستالم الكرة بالصدر و مرجحات الذ اجل

  حتتاج إىل مرجحة الرجلني كما يف التصويب أو التمرير و خاصة أثناء اجلري.

   مراكز اللعب في كرة القدم  -6- 1

لكل مركز لعب يف كرة القدم واجبات حمددة يؤديها الالعب خالل املباراة انطالقا من طريقة اللعب و  -

على عائق كل  ةديد املهام و الواجبات امللقاو تساعد عملية حتديد مراكز اللعب يف حت ،اخلطط املستخدمة 

ه املهام و الواجبات فان حتديد املراكز يضمن إىل حد كبري عدم ذالعب يف الفريق فمهما زادت و اتسعت ه

لك فان حتديد مراكز اللعب ذإىل  و باإلضافة ،التعارض يف أداء املهام وتنفيذ اخلطط املختلفة من امللعب 

و إن توزيع املهام و األداء يف  ،نسيق و التنظيم يف تغطية جوانب امللعب املختلفة يضمن من جهة أخرى الت

ا أمر ما زال حيويا و م ما لتكامل األداء و توفري اجلهد يف كرة هصورة مراكز هلا متطلبات األداء اخلاصة 

 . )35، صفحة 1994(مفيت إبراهيم ، القدم  

(عادل خري اهللا ، هناك أربعة مناطق لعب مقسمة إىل عدة مراكز لعب  األقسام الرئيسية لمراكز اللعب : 

  )40، صفحة 2006

يلعب مباشرة أمام الكرة و هو الالعب ،  : أو حارس املرمى ( دائما واحد فقط يف الفريقالحارس - :أوال

  : باستعمال يديه ليسيطر على الكرة من خصائص حارس املرمى جند الوحيد الذي يسمح

  التحكم يف الكرة -:   المهارية -       

  رد الفعل  -                      

 un contre un ،اخلروج احملسوب  -                       

  التوقع  ،الرتكيز  ،: التوقع  العقلية -      
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  ) 2009القفز أو االرتقاء ( أدريان ,  ،التوازن  ،: اخلفة  البدنية -      

  : و جند الظهريين و العيب حمور الدفاع  العب الدفاع -  : ثانيا

إن املهمة األوىل لظهريي اجلنب سواء األمين و الذي رقمه : ظهير الجنب ( الظهير األيمن و األيسر ) - 1

 ,STANLY .L) املهامجني املنافسني ) هو الدفاع أمام الالعبني3) أو األيسر و الذي رقمه (2(

1990, p. 19)(  

  : اخلصائصو جيب أن يتميز العب هدا املركز ب ،يف منطقة األجنحة أساسا 

 املهامجة . ،التمرير  ،املراوغة  ،: فتح الكرة  المهارية  

 العزم ،: النشاط  العقلية .  

 زيادة السرعة ،التحمل  ،: السرعة  البدنية .   

الظهريين اهلجومي أكثر أمهية مما يتطلب منهم لياقة بدنية عالية جدا خاصة عمل و يرى الباحث أنه أصبح 

  التحمل الالهوائي الذي يساعدهم على العمل اهلجومي و الرجوع إىل مراكزهم  القامة بسرعة .

  األحيان. مدافعي العبي محور الدفاع و نجد العبين في معظم - 2

: و عمله عموما مراقبة املهاجم اخلصم الصريح و جيب عليه أخد الكرة منه أو المدافع الوسط -1- 2

الضغط عليه و هو العب يتميز باالرتقاء اجليد و اللعب اجليد بالرأس و يفضل أن يكون طويل القامة شيء 

  ما .

و  ،قصرية مقارنة بتاريخ كرة القدم  و هو آخر مدافع حيث ظهر هدا املركز لفرتة :المدافع الحر -2- 2

إىل تكوين بدين  جيب أن يتميز هدا الالعب باملهارات العالية و اخلربة الطويلة و املقدرة على القيادة باإلضافة

و من أهم مميزات  ، )98، صفحة 1994(حنفي حممود خمتار ، متكامل و يفضل أن يكون طويل القامة  

  :العيب حمور الدفاع 
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 اللعب بالرأس . ،املراقبة الفردية  :المهارية -

 . الدم البارد ،التموقع اجليد  ،احتاد القرارات ، الرتكيز  ،التوقع  :العقلية -

 االرتقاء . ,القوة  ,التوازن  :البدنية -

نفسيا حيث ميكن أن ينشأ به معظم املدافعني يف  ،و يرى الباحث أنه من السهل حتضري الالعب بدنيا مهاريا 

ه اخلصائص لكن املدافع احلديث له صفة ليست متاحة لكل املدافعني إال و هي التوقع أي قراءة اللعب ذه

باإلضافة اىل املدارس التكوينية املتقدمة يف الكرة  ا ما ال جنده عند كل املدافعنيذبسهولة هو الستخالص الكرة 

  .أصبحوا يركزون على تدريب الصغار كيفية اسرتجاع الكرة من دون ارتكاب خطأ  

  :خط الوسط  :ثالثا 

لك فالتحكم ذكرة القدم ل  تعترب منطقة وسط امللعب هي العمود الفقري الذي يتحكم يف جمريات أمم مباريات

م ميكن تقسيمهم إىل  ،ريق فيها مطلب أساسي للف بالرغم من أن العيب خط الوسط واجبهم هجومي إال أ

  .)16، صفحة 1989(طه إمساعيل و اخرون،  :ثالثة أنواع رئيسية كما يلي 

هو الالعب الذي يكلف بواجبات دفاعية بنسبة كبرية و غالبا ما يكلف مبراقبة :العب خط الوسط الدفاعي

و جيب أن يتصف الالعب مبقدرته على أداء الواجبات الدفاعية بكفاءة عالية  ،املهاجم الثاين للفريق اخلصم 

(زهران الكرات  إىل اسرتجاع أكرب عدد ممكن   من و يتميز باألداء القوي مع ارتفاع لياقته البدنية باإلضافة

  :و من أهم مميزاته )97، صفحة 2007السيد عبد اهللا ، 

 الضغط على املنافس ،املراقبة الفردية  ،: التمرير الدقيق المهارية . 

 العزم . ،العنف يف األداء,اإلرادة  ،النشاط :العقلية 

 2001(أمر اهللا البساطي،  : التحمل بنوعيه ( اخلاص و العام ) بدرجة عالية , السرعة البدنية ،

 .)43صفحة 
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  العب خط الوسط الذي يغلب عليه الطابع الهجومي:

مساحات   ا الالعب يف الطرق العادية خلف قلب اهلجوم و هو يقوم بأداء دوره اهلجومي من خاللذيلعب ه

  إىل دوره الدفاعي و من مميزاته. كبرية من امللعب باالضافة

 امتالك تقنيات عالية للمراوغة ,التصويب من بعيد  ,التمرير الدقيق :المهارية . 

 برودة الدم  ,احتاد القرار الصائب ,اجلماعية يف األداء : العقلية.  

 2009 ,التحمل ( ادريان  ,اخلفة  :البدنية (. 

الالعب الذي يبدأ و يدير اهلجمات يف أغلب األحيان و يقوم  :الوسط صانع األلعابالعب خط -

اء اهلجمات و جيب أن يتميز ه كما جيب   ،ا الالعب باملهارات العالية ذبتحركات هلا اثر واضح يف بناء ة إ

كما تكمل إجادته للمهام الدفاعية الدور األساسي الذي يلعبه   ،أن يتميز بقدرته على التصويب القوي املتقن 

و من أهم  )84، صفحة 1985(مفيت ابراهيم ، يبدأ من موقعه الدفاعي حتركاته يف صنع اهلجمات   ذا

  :ا املركزذمميزات ه

التصويب من بعيد ، املهارات العالية  ،التمرير الدقيق  ،املراوغة اجليدة  ،املراقبة اجليدة للكرة  :المهارية*  

 املؤطر .

اجلمالية يف  ،الدم البارد  ،القرارات السريعة و الدقيقة  اختاد ،اإلبداع  ،اجلماعية يف األداء  ،التوقع  :العقلية* 

 األداء .

 التوازن . ,اخلفة  :البدنية* 

مبواصفات خمتلفة أي متيز جبانب مهاري ممتاز عمله  و يرى الباحث انه أصبح متوسط دفاعي يظهر حاليا

ا جليا يف متوسط ميدان املنتخب االيطايل و نادي ذاألساسي بناء اللعب على غرار صانع األلعاب و يظهر ه

باالضافة اىل ماركو فريايت و تياغو موتا يف  و العب املنتخب االسباين سرجيو بوسكاش ،ميالن الالعب بريلو 
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حيث و هناك العديد من الالعبني يستغلون هدا املنصب و بنفس الطريقة يف املستوى العال  نباريسان جرما

  .يركز عليه كثريا املدرب االيطايل انشيلويت

  العبو خط الهجوم:

ميكن أن يكونا مهامجني صرحيني أو متوسط ميدان يغلب عليهما الطابع اهلجومي و من أبرز  :الجناحان .1

ا .  مميزا

  التصويب من بعيد .، املهارة العالية  ،التمرير الدقيق ،املراوغة  ،التمريرات العرضية  :المهارية 

  اإلبداع . ،طلب الكرات  ،النشاط  :العقلية 

 : السرعة . ،زيادة السرعات أو االنطالقات السريعة  البدنية 

هو الالعب الذي توكل إليه أساسا مهمة التهديف و جيب أن يتميز بالقدرة على خلق  : قلب الهجوم .2

و مهما كان هداف  )51، صفحة 2005(ناصر عبد القادر،  اا استغالال مفيدهلغالسالفرص للتهديف و ا

 األخرية اجليدة .أو ثاين مهاجم هلما نفس املتطلبات جيب أن يكون له اللمسة 

 :و من أهم مميزات هدا املركز 

 اللعب اجليد بالرأس ،اللمسة األخرية الفعالة  ،املراقبة اجليدة للكرة  :المهارية . 

 الدم البارد ،التموقع  ،طلب الكرات  ،التوقع  :العقلية .  

 االرتقاء اجليد ،القوة  ،التوازن  :البدنية . 

كانت قليلة أو حىت نصف   غل الفرص حىت وأنستاحلديث الفعال هو من يو يرى الباحث انه أصبح املهاجم 

  فرص و حسب خربتنا املتواضعة فأرى انه املهاجم يولد و ال يصنع

  

  



63 
 

  :خالصة 

 ,طريقة و خطط اللعب  ,أصبحت كرة القدم احلديثة خمتلفة بكل االختالف عن سابقتها من حيث مستوى 

حيث الالعب اجليد املميز و املفضل عند  ,لدلك أصبح تسمية املراكز ليس له أمهية خاصة يف املستوى العايل 

املدربني هو من يستطيع أن يشغل عدة مراكز لكن تبقى كل منطقة لعب هلا خصائصها و الظروف اليت متارس 

و تبقى كرة القدم اجلزائرية بعيدة كل  ,ها فيها اللعبة نتيجة التدريب و املنافسة املتكررة حسب متطلبات مركز 

  و اهلداف . ,البعد عن املستوى العايل خاصة يف مركز املهاجم الصريح 
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  الفصل الثاني : المتطلبات الفيزيولوجية الحديثة في كرة القدم 

  تمهيد :

  األجهزة الوظيفية عند العبي كرة القدم  -1- 2

  الجهاز العصبي المركزي  -1-1- 2

  الجهاز الهرموني  -1-2- 2

  الجهاز الدوري ( الدفع القلبي ، حجم الضربة ، المعدل القلبي ، الدم )  -1-3- 2

  الجهاز التنفسي  -1-4- 2

  * السعة الحيوية (عند العبي كرة القدم ) 

  المتطلبات الفيزيولوجية  لالعب كرة القدم  -2- 2

  ي للطاقة لدى العبي كرة القدم ( أنظمة الطاقة ) التمثيل الحيو  -3- 2

  كرة القدم وحمض الالكتيك   -4- 2

  القدرات الفيزيولوجية لالعبي كرة القدم   -5- 2

  عند العبي كرة القدم VO2 maxالحد األقصى الستهالك األكسجين  -6- 2

  VO2 maxتأثير التدرب على   -7- 2

  ي كرة القدمعند العبVAMالسرعة القصوى الهوائية   -8- 2

  النبض القلبي  -9- 2

  * أنواع مؤشرات النبض القبلي 

  و النبض القلبي  VO2 maxالعالقة بين الحد األقصى الستهالك األكسجين   - 10- 2

 خالصة
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  :تمهيد 

تغريات فسيولوجية و كيميائية داخل اخللية العضلية من اجل  إىلمن املعروف أن التدريب الرياضي يؤدي 

لك بسبب زيادة نشاط اإلنزميات و اهلرمونات اليت تشرتك يف عمليات ذإطالق الطاقة الالزمة ألداء الالعب و 

التمثيل الغدائي و أن تطور مستوى الالعب يتوقف بشكل كبري على مستوى قدراته الفيسيولوجية اهلوائية و 

وائية و على مدى اجيابية التطورات و التغريات الكيميائية و مبا حيقق تكييف أجهزة اجلسم املختلفة مبا الاله

من  ،حيث أصبح قياس اجلهد البدين لالعب  ،ميكن العب كرة القدم ألداء أعلى و أفضل مستوى ممكن 

كتيك يف ال نسبة تركيز حامض ال ,السعة احليوية  ,خالل قياس بعض املؤشرات الفسيولوجية ( نبض القلب 

الذي يعتمد عليه املدرب يف بناء برناجمه  احلد األقصى الستهالك األكسيجني .... اخل ) هي األساس ,الدم 

 املهاري و اخلططي .،ا لتطوير األداء البدين ذو قبله اختيار العبيه و ه

 :األجهزة الوظيفية عند العبي كرة القدم -1- 2

و يتم االرتقاء  ،ضي اىل حدوث تغريات فسيولوجية كثرية تشمل معظم أجهزة اجلسم يؤدي التدريب الريا

بالتايل حيدث تكيف يف أجهزة اجلسم نتيجة  ه التغريات اجيابية و ذمبستوى االجناز الرياضي كلما كانت ه

لضغط احلمل التدرييب أو الضغوط اخلارجية املختلفة ألداء احلمل البدين و حتمل األداء بكفاءة عالية و اقتصاد 

أنه عبارة  )325، صفحة 1997(ريسان جميد خريبط،  و املقصود بالتكييف حسب ,يف اجلهد و الوقت 

لك التغريات البنيوية و النفسية للجسم نتيجة متطلبات احلمل و ذعن ارتفاع املستوى الوظيفي للجسم مبا يف 

  االستفادة من اإلمكانات البدنية مبستوى تطور الصفات النفسية . دتتحد

فالتدريب  ،و تعد مسألة تأثري التدريب على األجهزة الوظيفية يف لعبة كرة القدم من األمور اهلامة        

زيادة قدرة العضالت عن طريق حركات خاصة يكون هدفه زيادة اجناز العضلة ملستوى  إىلالرياضي يؤدي 
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، صفحة 1999(موفق جميد املويل، عال و أعلى مما هو احلال لو دربت العضلة عن طريق لعب الكرة فقط ( 

  :و ميكن مالحظة نتيجة تأثريات التدريب على األجهزة الوظيفية لالعب كرة القدم يف ،)98

 .لك مثال يف التوافق احلركي ذو يظهر  :اجلهاز العصيب  -

و تقوم هرمونات الضغط بعملية تعبئة الطاقة أثناء  باجللوكوز( تزويد اجلهاز العصيب  :اجلهاز اهلرموين  -

 .اجللوكاجون....اخل  ,النشاط البدين و تشمل هرمونات الكاتيكوالمني 

 . زيادة حجم العضالت ) :(ضليعاجلهاز ال -

 اجلهاز الدوري : ( العودة السريعة للحالة الطبيعية " الضغط , النبط , سعة القلب يف الدقيقة "). -

 ي : ( زيادة كمية األكسيجني و التكيف معها )اجلهاز التنفس -

(كاظم الربيعي ،موفق  و من اجلانب الطاقوي نالحظ زيادة احتياط الطاقة و اإلمكانيات اجليدة الستعماهلا

  نشاط كرة القدم .و منه ميكننا التفصيل املختصر يف هده األجهزة و تأثريها يف  )32، صفحة 1988املويل، 

 :الجهاز العصبي 1 -1- 2

يتكون من اجلهاز العصيب املركزي  ذباجلهاز العصيب ا إالالوظيفية ال ميكن أن نبدأه  إن احلديث عن األجهزة

و يقع املخ داخل  ،يشمل املخ و احلبل الشوكي  )109، صفحة 2012(نايف مفضي اجلبور،  فهو حسب

من املخ خالل العمود الفقري مما يوفر احلماية للجهاز  ألشوكيعلبة عظيمة تسمى اجلمجمة و ميتد احلبل 

اد الدين سالمة، و اجلهاز العصيب الطريف فهو حسب  ،العصيب داخل النظام  )132، صفحة 2000(

 ،زوجا من األعصاب املتصلة باملخ و تعرف باألعصاب املخية  12ألعصاب منهم زوجا من ا 43يتكون من 

  زوجا من األعصاب املتصلة باحلبل الشوكي . 31و 

  :و يتكون اجلهاز العصيب الطريف وظيفيا من قسمني 

 قسم خاص باإلحساس -
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 قسم خاص باحلركة -

ي و و السبمثا اجلهاز العصيب :حيتوي على فرعني رئيسيني مها  إذالذايت  و هناك أيضا اجلهاز العصيب الالإرادي

 ،ضغط الدم  ،معدل القلب  :من مناطق خمتلفة يف عمل كل من  انجخير  و مها، اجلهاز العصيب البارامسبثاري

  .توزيع الدم  ،التنفس 

اء الدين سالمة، و يقول   تأثري التدريب على اجلهاز العصيب  أن )170-168، الصفحات 1994(

ا األداء يقي اجلسم قبل وقوع اإلصابة و  ذفه ،األداء االنعكاسي الذي يعمل على حتقيق الوقاية  لى يف أنجيت

ا فاألداء االنعكاسي له قيمة كبرية أثناء سري احلركة و بصفة خاصة ذه علىكذلك يوجه وظائف األعضاء و 

اإلثارة الزائدة يف اجلهاز العصيب كما ينقص زمن الفرتة  التدريب يقلل من كما أن  ،افق احلركي بالنسبة للتو 

مقارنة مع العاديني  الربامسبثاوي زيادة يف النشاط السمثاوي و إىلالكامنة اخلاصة باالنعكاسات الشرطية إضافة 

العمل و بناءا   حالة والراحة لك فان نشاط اجلهاز العصيب األتونومي بنوعيه سوف يزداد يف حالة ذو نتيجة ل

األعضاء مقرونة باقتصاد يف الوظائف و يالحظ ذلك يف  أجهزة و لألعضاء ثعليه فان سعة وظيفة حتد

  . يف ضرباته أثناء الراحة البطيء القلب الرياضي حيث يسوده اهلدوء

على أن النبضات   (JEAN-P DOUTRELOUX, 2004, p. 158)سوكو يؤكد دوبرول 

 ،ن/د و لكن هدا الرقم يتغري حسب عدة عوامل منها اللياقة البدنية  70-60القلبية يف الراحة ترتاوح ما بني 

 النوم و النظام الغذائي. ،االنفعاالت 

 ،از العصيب يلعب دورا أساسيا يف التأثري على كفاءة األداء لالعب كرة القدم أما بالنسبة لكرة القدم فاجله

حيث تتميز رياضة كرة القدم عن غريها من األنشطة الرياضية األخرى ببعض اخلصائص اليت تلقى عبئا 

(أبو  فسيولوجيا خاصا على اجلهاز العصيب و يتلخص دور اجلهاز العصيب بشكل واضح يف كرة القدم حسب

  )129، صفحة 1994العالء عبد الفتاح و ابراهيم شعالن، 
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  فيما يلي :

 التعلم احلركي للمهارات األساسية و خطط اللعب . -

 سرعة األداء املهارات املختلفة . -

 التعلم احلركي ألداء املهارات بالدقة و الكفاءة . -

 البدين أثناء التدريب و يف املباريات .تكييف أجهزة اجلسم مع احلمل  -

 مرتفعات ) ،حرارة  ،تأقلم أجهزة اجلسم مع تغيري الظروف البيئية املختلفة ( برودة  -

السالفة الذكر و ميكن إضافة عامل  التأثريات و يرى الطالب الباحث أن للجهاز العصيب دور حموري تفسره

أن طبيعة مباريات كرة القدم  تقام أمام حشد كبري من اجلماهري  ذمهم وهو تأثريه على اجلانب النفسي ا

تشكل إحساس كبري باملسؤولية يلقى على عائق الالعب خالل فرتة املباراة اليت تستمر  املتحمسة و اليت بدورها

نبض  لاملرتبطة باجلهاز العصيب مث وظائفدقيقة أو أكثر أو حىت قبل املباراة مما يؤثر مباشرة على بعض ال 90

  القلب .

  الجهاز الهرموني : 1-2- 2

حيث تقوم بتنظيم معدالت  ،يعترب من األجهزة احليوية باجلسم و اليت تستجيب ملمارسة النشاط الرياضي 

اء الدين سالمة، النشاط الكيميائي خلاليا و أنسجة اجلسم  و يتكون حسب  ، الصفحات 1994(

النخامية الكظرية ( فوق الكلية , الدرقية جارات الدرقية , البنكرياس , ،من عدة غدد و هي   )172-176

حيث أن النشاط الرياضي يسبب تغريات جوهرية يف الوقود الالزم لعملية ،  التناسلية الصنوبرية ,التيموستمية )

كما يزود   ،للمحافظة على زيادة الناجتة يف انقباض العضالت نتيجة اجملهود البدين  لكذالتمثيل الغذائي و 

أثناء النشاط البدين و تشمل هرمونات  اجلهاز العصيب باجللوكوز و تقدم هرمونات الضغط بعملية تعبئة الطاقة

ضادة التأثري ألن تأثريه هرمون النمو , كما تسمى باهلرمونات امل،  الكورتيزول،  اجللوكاجون،  الكاتيكوالمني
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رمونات اهل على بعض و من خالل بعض الدراسات اليت تظهر تأثري اجلهد البدين ،األنسولني  لتأثري معاكس

حيث تناولت عالقة االنسولني بالنشاط الرياضي و اختلفت نتائجها وفقا لشدة احلمل البدين املستخدم و 

انه من غري احملتمل حدوث اخنفاض دال يف مستوى األنسولني بعد  lamb 1984فرتة دوامه و يشري المب

و يف  ،ساعات  3-2دقائق بينما من احملتمل وجود نقص شديد بعد اجلري ملدة من  5اجلري اخلفيف ملدة 

تيزول ر إن التمرين البدين اخلفيف و املتوسط الشدة ليس له تأثري ثابت على مستوى الكو  دراسة أخرى تبين

يف الدم و  اهزيادة مستو  نمط املنافسات اىلبا يؤدي التمرين البدين الشديد ذو فرتة الدوام العالية أو املرتبط بينم

لدى الرياضيني عنها عند غري الرياضيني T 4الكريوكسنيهرمون يف دراسة أخرى وجدت زيادة معنوية يف تركيز 

الرياضيني عنها عند غري الرياضيني أثناء  لدى 4T,3Tكما حدثت زيادة يف تركيز هرمون ، الراحة أثناء

الكورتيزول  إفراز بعد اجلهد البدين كما وجد أن معدل T4  ,T3كما حدثت زيادة يف تركيز هرمون   ،الراحة 

) و قد استخدم أنواعا  VO2 maxيف البول يرتبط ارتباطا طرديا مع احلد األقصى الستهالك األكسيجني (

- 12,17عرفة تأثريها على مقدار الكورتيزول يف الدم و بلغت نسبة بني خمتلفة من الشدة يف دراسة مل

أعلى مقدار له عند أداء مترين  و إن تركيز الكورتيزول يصل اىل VO2 maxمن  % 80عند% 16,18

، الصفحات 1994شعالن، (أبو العالء عبد الفتاح و ابراهيم دقيقة  30- 10شديد و مستمر لفرتة  بدين

187-188(.  

و يرى الطالب الباحث أن أمهية اهلرمونات عند ممارسة التدريب البدين يف مجيع العمليات احليوية ألعضاء و 

أجهزة اجلسم و باألخص عمليات أكسدة مواد الطاقة و التمثيل الغذائي جلميع املواد الغذائية أثناء اجلهد 

دد الصماء . مما يساعد على توفري طاقة أكرب و تكييف اجلسم مع تنظيم إنتاج الطاقة البدين بواسطة إفراز الغ

  مما يسهل أداء النشاط البدين.
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 :ي ضلالجهاز الع -1-3- 2

ا بعد وصول اإلثارة من طرف اجلهاز العصيب عن طريق ذهاز العضلي هو املسؤول عن أداء احلركة و هاجل إن

النسيج   )30، صفحة 2010(يوسف الزم كماش ،صاحل بشري أبوخيط،  (أعصاب حسية حركية و يقسم 

 :أنواع و هي  ثالثة إىلالعضلي 

اكذلك   و مسيت العضالت الهيكلية - العظمي و هي تتصل بالعظام مباشرة و مسيت   تتصل باهليكل أ

يف أداء حركة اجلسم  األساسكذلك بالعضالت اإلرادية و أيضا مسيت بالعضالت خمططة حيث تعد هي 

و تتكون العضالت اهليكلية من جمموعة من األلياف العضلية و  ،فيها     ميكن التحكم  ذطبعا و هي إرادية ا

اية العضالت  اية و تعمل على مفصل أو ، األوتارتوجد يف  فان  أكثر و الن هده العضالت هلا أكثر من 

ا من بعضها حيدث احلركة .   اقرتا

ا ختضع إلرادة و تعترب عضالت الإرادية )ناعمة (و هي عبارة عن عضالت ملساء  العضالت الملساء -  أل

يسيطر على عملها اجلهاز العصيب الذايت و تتميز العضالت امللساء بان أليافها قصرية مغزلية الشكل  ،اإلنسان

ا على االنقباض ملدة طويلة مع استغالل قدر بسيط من ، و وحيدة النواة  ، و متتاز حبركتها البطيئة و قدر

  . و عضالت اجلهاز التنفسي ،ة جلدار املعدة نالطاقة مثل العضالت املبط

ا تعترب  لك العضالت اهليكلية إالذفتشبه يف  ،و هي عضلة خمططة طوليا و عرضيا  :عضلة القلب  - أ

ا ال تتعب و  عضلة ال إرادية حيث أن اجلهاز العصيب الذايت هو املسؤول عن عملها و تتميز عضلة القلب بأ

 و بان  )33، صفحة 2010(يوسف الزم كماش ،صاحل بشري أبوخيط،  إال يف حالة توقف القلب ال تتوقف

اد الدين سالمة،  خمتلفة لالنقباضات فيوضحها أنواع للعضلة هي االنقباض فهناك األساسية يفةظالو  )

احلركة حيث ليست كل األلياف  ألياف عضلية بطيئة  و سريعة يوجد ذا )109-108، الصفحات 2000

  : فالعضلة اهليكلية الواحدة حتتوي على نوعني من األلياف العضلية  ،العضلية مثل بعضها 
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  م/ ث لكي تصل اىل أقصى قوة.110تاخد حويل  ( ST)ألياف عضلية بطيئة احلركة -

  م/ ث لكي تصل اىل أقصى قوة.50تاخد حوايل ( FT) ألياف عضلية سريعة احلركة  -

من   األلياف العضلية  أنواع بالرغم انه يوجد نوع واحد من األلياف العضلية بطيئة احلركة فان هناك عدة-

بالون الرمادي و هو  B)و تصبغ نوع (A)   نوع ( ,و تصبغ األلياف العضلية سريعة احلركة  ،سريعة احلركة 

ألياف عضلية  %50ريبا من و يف املتوسط فان معظم العضالت تتكون تقC)  هناك نوع ثالث يسمى (

) و يشكل نوع Bألياف عضلية سريعة احلركة نوع (%25و  ,Aنوع سريعة احلركة%  25و  ،بطيئة احلركة 

)C 03اىل  01) من%.  

، 2006(يوسف الزم كماش و صاحل بشري سعد، و هناك تقسيم آخر لأللياف العضلية حسب ( 

ألياف سريعة االنقباض و اليت بدورها تنقسم اىل ثالثة أنواع  إىليصنفها  ذا )36- 35-34الصفحات 

) و ألياف بطيئة و هي  saltin , et.coll ,1977ا نقال عن دراسة (ذ) و ه a.b.c(أ.ب.ج) أو (

وجود صبغة ( األلياف العضلية اليت تكون محراء اللون ( داكنة ) حيث يرجع االمحرار املوجود فيها اىل 

ميوجلوبني ) اليت تساعد على إمداد كافة العضالت باألكسيجني حيث متتاز ببطئ استجابتها باملقارنة اهل

) 5-3بالسريعة االنقباض و هلا حتمل أكرب نتيجة توفرها على عدد كبري من امليتوكوندريا و اليت تبلغ من (

ه األلياف يف ذتعد ه ذثالث و هو األلياف البيئية او هناك النوع ال ،أضعاف املوجودة يف األلياف السريعة 

خاليا سريعة أو  إىلموقف الوسط بني النوعني السابقني حيث و خالل التدريب ميكن حتويل األلياف البيئية 

  خاليا بطيئة .

ادا ملا سبق و ما خيص كرة القدم أن نوع األلياف العضلية خيتلف من رياضي إال نيرى الطالب الباحث و است

مركز لعب اىل آخر مبا أن كل مركز له خصوصياته من  نآخر أو من العب كرة القدم اىل آخر أو حىت م
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حتدد لنا أن األلياف  و أهم استنتاج ممكن استنتاجه هو أن طبيعة لعبة كرة الدم  عامة ,حيث الصفات البدنية 

  ية هي األكثر مالئمة لالعب كرة القدم .نالبي

اء الدين سالمة، و يؤكد  أن تأثري التدريب على اجلهاز العضلي من  )234-233، الصفحات 1994(

ميولوجلبني بالعضالت حدوث تغري ملحوظ يف كثافة اهل إىلخالل الدراسات يتجلى يف توصل الباحثون 

ج تدريب التحمل ملدة طويلة كما ازدادت لك من خالل برامذحيث ازدادت و حتسنت فعاليتها و  اإلرادية

إلنزميات اخلاصة  و زيادة يف عمال، نسبة االستهالك للمواد السكرية مع زيادة يف استهالك األكسيجني 

زيادة مركب الفوسفاجني بنسبة  اىلكما أن تدريبات التحمل أدت ، باألكسدة مع زيادة خمازن اجلليوكوجني

و إىل عدم تراكم حامض الالكتيك يف العضالت اإلرادية بنسبة كبرية رغم زيادته عن مستواه  % 40- 25

ملغ نتيجة تدريبات السرعة  %25أثناء الراحة يف نفس الوقت الذي زادت فيه بنسبة الالكتيك حيث وصلت 

حامض الالكتيك يف  العضلية احلمراء و البيضاء على درجة تركيز األلياف و مل توجد أي اختالفات يف عالقة

أن العب كرة  (HENRY VANDEWALL, 2007, p. 152) العضالت و يدعم هنري

 Kتشمل بروتينات  %13.5ساعة من خالل  24كيلو حريرة /   2729   القدم حيتاج اىل ما يقارب 

  ء يف مستوى التحضري ة حىت يكون األدالك لتوفري الطاقة الالزمذسكريات و % 46.9دهون و  % 39.4

  :الجهاز الدوري  -2-1-4

أن اجلهاز الدوري يتكون من  ، )23، صفحة 1997(أبو عالء عبد الفتاح، حممد صبحي حسانني،  يرى (

مجيع أنسجة اجلسم و  إىلالقلب و األوعية الدموية و يعترب من أهم األجهزة املسؤولة عن نقل األكسيجني 

ا اجلهاز عند ذإىل فهم وظائف ه ا املضمون يتضح مدى احلاجةذخاصة العضالت العاملة يف إطار ه

أن اجلهاز الدوري  ، )165، صفحة 1994(أبو العالء عبد الفتاح و ابراهيم شعالن، و يقول  ،الرياضيني 

هو املسؤول عن دورة الدم يف مجيع أجزاء اجلسم و توزيع األكسيجني و املواد الغذائية حيث يقوم القلب بعمله  
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لدموية مرة أخرى إىل الرئتني الدم من مجيع أجزاء اجلسم لكي يقوم بدفعه خالل األوعية ا كمضخة يأيت إليها

إىل القلب مرة أخرى ليقوم بدفع الدم إىل مجيع أحناء ²oو محل  ²coإلمتام عملية تبادل الغازات و التخلص من

 ,CAMILLE -c;PASCALE -c, 1986) كرايلي  اجلسم من خالل األوعية الدموية و يضيف

p. 255) مليون  40يف اليوم أو  100.000ن/د أو  70عدد نبضاته حوايل  أن القلب هو مضخة ترتاوح

، صفحة 1984(إبراهيم البصري ، ل/اليوم . أما (  10.000/د أو ل 6يف السنة و له قدرة دفع تبلغ 

ض/د بينما ختتلف عند الرياضيني أو حىت  72أن معدل ضربات القلب عند األشخاص العاديني تبلغ ،)127

ا باختالف النشاط . و يرى الطالب الباحث أنه ميكن أن يالحظ االختالف داخل نفس ذبني الرياضيني و ه

أن  )273، صفحة 2000(حممدمسري سعد الدين، فيما يرى  ,النشاط مثل بني املراكز اللعب يف كرة القدم 

معدل ضربات القلب تعرب عن نشاط القلب يف حالة الراحة و عند اجملهود يسمى اإليقاع املنشط ما بني 

  انقباض و انبساط عضلة القلب 

اء الدين سالمة، و يشري  األول  :أن اجلهاز الدوري يرتكب من قسمني  )243,255، الصفحات 1994(

القلب و األوعية الدموية و ثانيا اجلهاز اللمفاوي و خيتص حبمل  ,يشمل اجلهاز الدوري الدموي و يضم الدم 

رياضي يؤدي إىل حدوث أن التدريب ال )257، صفحة 2012(نايف مفضي اجلبور، و يرى  ،سائل امللف

ه التغريات زيادة حجم الدم و حجم اهليموغلبني و الكريات احلمراء و على ذتغريات يف الدم و تشمل ه

اتضح أن حجم الدم و الكرات احلمراء تزيد عند "روداهل"و  "أسرتاند"الدراسات اليت أجراها كال من 

  األشخاص املدربني باملقارنة مع األشخاص العاديني .

بني أهم التغريات اليت حيدثها التدريب الرياضي تتمثل يف اخنفاض معدل النبض مع مزاولة التدريب يبني  و من

مدى التكييف اجليد فالقدرة على استخدام املزيد من األكسيجني عن الدم الذي يسمح باخنفاض معدل 

لطويل للتحمل خيفض فالتدريب ا ،لك تنخفض سرعة ضربات القلب ذتدفق الدم إىل العضالت النشطة و ب
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(حممد عادل )(  45- 40السرعة القصوى لنبضات القلب  أيضا سرعة وقت الراحة و حتقق نبض مبعدل ( 

  )1997رشدي، 

فاية الوظيفية جلهاز القلب و أن الك ذا ،  )147، صفحة 2008(مسعية خليل حممد ، ؤكده ( تا ما ذه

لك من خالل انتظام ضربات القلب و اخنفاض سرعتها يف الدقيقة الواحدة و ذالدورة الدموية ترتفع و يظهر 

اء الدين سالمة، و يشري  ،زيادة الدفع القليب  أن تأثري التدريب على  )284-176، الصفحات 1994(

القلب يظهر من خالل التغريات التكوينية أو التشرحيية فان حجم القلب للشخص غري الرياضي يصل إىل 

و تثبت أن ممارسة الرياضة تزيد من حجم و مسك عضلة القلب  3سم 450و عند املرأة حوايل  3سم 600

  . 3سم 1000ند الرياضي يف احلدود الطبيعية غري املرضية حيث ميكن أن يبلغ حجمه ع

لقلب ضخ دم أكثر و لميكن أنه  )24، صفحة 1999(موفق جميد املويل ، أما بالنسبة حلجم الضرية فريى 

إىل  ةبلك تصبح العضلة القلبية أقوى و أكثر قدرة على ضخ دم أكثر يف كل ضربة و قد وصل حجم الضر ذب

، 2009(حياة السودان ,إبراهيم عثمان ، ا ما يؤكده  ذملليلرت من الدم بالنسبة ألبطال التحمل ه)  200( 

يضخه القلب خيتلف باختالف احتياج اجلسم  ) بان حجم الدم الذي 180. )180- 175الصفحات 

تمرين الرياضي يضخ القلب أضعاف مقارنة مبا يضخه يف للمواد اليت حيملها الدم خاصة األكسيجني فعند ال

ذايت   يضخه القلب للتنظيم بطريقتني و تتمثل األوىل يف تنظيم ا و خيضع حجم الدم الذيذو ه ،الراحة 

يفة القلب ظل/د و ثانيا التحكم يف و  25كاستجابة  حلجم الدم الوارد للقلب الذي ممكن أن يرتفع إىل 

الذي يعمل  املستقل حيث يغذي القلب كل من العصب السمبثاوي و الربامسبثاويبواسطة اجلهاز العصيب 

  على خفض و زيادة نبض القلب حسب طبيعة اجلهد .

أن  )169، صفحة 1994(أبو العالء عبد الفتاح و ابراهيم شعالن، أما فيما خيص الضغط الدموي فريى 

اجملهود البدين يؤدي إىل ارتفاع ضغط الدم االنقباضي نتيجة زيادة الدفع القليب و نظرا الخنفاض املقاومة العامة 
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مرات باملقارنة مبستواها أثناء الراحة ينخفض  4-3لسريان الدم يف األوعية الدموية أثناء العمل العضلي حوايل 

  الضغط االنبساطي .

تعترب  ذبني أهم مؤشرات اجلهاز الدوري ضغط الدم و عدد ضربات القلب ا و يرى الطالب الباحث أن من

ه األخري من املؤشرات املهمة يف ميدان تدريب كرة القدم لسهولة حتديدها أثناء التدريبات أو يف ذه

 ضافةاإلعدادية لتحديد مدى جاهزية الالعب ملمارسة اللعبة من عدمه باإل االختبارات الطبية القلبية يف الفرتة

  إىل انه مؤشر ميكن من خالل للمدرب توظيف العبيه فوق أرضية امللعب .

  :الجهاز التنفسي  -1-5- 2

من قسمني قسم موصل  )40، صفحة 2011(يوسف حممد الزامل ، يتكون اجلهاز التنفسي حسب  

البلعوم و احلنجرة مث القصبة  ,يبدأ اجلهاز التنفسي من األنف و الفم  ذا ،للغازات و قسم لتبادل الغازات 

كل من القصبتني تتفرعان   ،قصبة رئيسية ( ميىن ) و قصبة رئيسية ( يسرى )  و تتفرع إىل )الرئيسية ( الرغامة

هم ) جيل وظيفت17أول ( ,) جيل 23بل ) يبلغ عددها (جإىل عدد كبري من التفرعات و كل تفرع يسمى ( 

على  آخر تفرع (جيل) ينتفخ ،) أجيال وظيفتهم تبادل الغازات 6توصيل اهلواء إىل الداخل و اخلارج و آخر (

هوائية و كل حويصلة  ) مليون حويصلة 400 – 300شكل حويصالت (أسناخ) هوائية و يبلغ عددها (

  ) شعرية دموية .100حماطة حبوايل (

اء الدين حدث بصفة عامة على عملية التنفس و أشار إليها  و عندما نتكلم على جهاز التنفسي فان نت )

ا عملية تبادل الغازات بني أعضاء اجلسم املختلفة و اهلواء )6-5، الصفحات 1988إبراهيم سالمة ،  بأ

 الكربون . اجلوي و اليت مبقتضاها حيصل اجلسم على األكسيجني و يتخلص من ثاين أكسيد
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أن التنفس يغطي جانبني (HARICOUX- P ., 1986, pp. 55-66)فيما يرى هاريشو  

خمتلفني لكن متوافقني أو هلما اجلهاز التنفسي و يشمل القفص الصدري و الرئتني و له دور التهوية و التنفس 

  ).o²  - co²و ثانيهما هو التبادالت الغازية(

اء الدين سالمة، و يقول   ،أن سرعة التنفس ختتلف باختالف العمر  )297-278، الصفحات 1994(

مرة /دقيقة أما عن السعة  20-12و الضغط اجلوي و تبلغ عند اإلنسان من  ,احلرارة  درجة  ،اجلهد 

أما الطاقة احليوية فهي  ³سم 7000 - ³سم 5000التنفسية العادية يكون حجم اهلواء الذي يدخل الرئتني 

ي جمموع السعة التنفسية العادية + حجم الشهيق املدخر + حجم الزفري حيث أن الطاقة احليوية باللرت تساو 

  ) و يتغري تنفس الالعب عند القيام باجملهود البدين .²ضعف مساحة اجلسم باملرت مربع (م

من قبل  )172، صفحة 2010(يوسف الزم كماش ،صاحل بشري أبوخيط، و يف حالة اجلهد البدين يرى  

من الدم تزيد من كمية األكسيجني  O²فزيادة استخالص  ,الالعب سوف يؤثر على استهالك األكسيجني 

و عليه فان الفرق بني كمية األكسيجني املطلوبة للمجهود البدين و كمية  ،اليت تصل إىل العضالت العاملة 

 و يؤكد برنارد ،األكسيجني اليت حصل عليها الالعب من اجلو مع التنفس يسمى الدين األكسيجني

(ERNARD -T, 2002, p. 25)  لرت / دقيقة و  05أن حجم السعة التنفسية أثناء الراحة حوايل

 لرت / دقيقة جراء مترين بدين بشدة عالية . 30إىل  25تصل حىت 

أن التدريب املنتظم بشكل مستمر  )42-41، الصفحات 2009(رافع صاحل فتحي و آخرون ، يرى  

يؤدي إىل زيادة السعة احليوية و هناك عوامل أخرى تؤثر عليها مثل الطول , الوزن , العمر , اجلنس , و 

 ,WULLART -P, 1984) املرض و النمط اجلسمي و النشاط البدين و يشاطره الرأي  فيليارت

pp. 41-48) يعطي معادلة حلساب السعة احليوية اخلاصة (  ذاcournand  } = (63.27 -  )

 القامة (سم).ͯ العمر )} ͯ  112
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يقول أن التهوية القصوى تنقص كذلك مع   (WILLMORE.j.h, 1976, p. 382) أما ويلمور

                  إىل ما قاله ل/د و جيدر اإلشارة 140-110البالغني الذكور  العمر و تبلغ يف املتوسط عند

حيث أدرج (SEDDIKI .D, 1994, p. 34)      صديقي                                

  .بينائي الاللالرياضيات اجلماعية مبا فيها كرة القدم ضمن تزاوج النظام اهلوائي و النظام الالهو 

إىل قوة الشهيق  باإلضافة السعة احليوية هي إحدى الوظائف التنفسية و تساوي جمموع احتياطي الشهيق -

(أبو العالء أمحد عبد الفتاح ، حممد حسن عالوي ، إىل احتياط الزفري و هي حسب   العادي و باإلضافة

أقصى شهيق و هي  ذتعترب أكرب حجم للهواء يستطيع اإلنسان أن خيرجه بعد أخ )281، صفحة 1997

  ، ) مللرت 4600عادة تساوي حوايل ( 

الطويلة  املسافات و ترتبط السعة احليوية أيضا بنوع الرياضة اليت ميارسها الالعب حيث تبلغ لدى العيب

اء الديملمرت  7000   .)315-314، الصفحات 1994ن سالمة، (

(ابراهيم رضا  و من العوامل اليت تؤثر على السعة احليوية لرئتني جند نوع اللعبة حيث قدرت حسب  -

أما العامل الثاين فهو نوع  ،مللرت عند العيب كرة القدم  5400ب  )26-25، الصفحات 1996واخرون، 

 25-20اللعبة حيث هناك عالقة طردية بني العمر و السعة احليوية من الوالدة حىت مرحلة الشباب حىت سن 

املخدرات و هناك جانب  ،املشروبات الكحولية  ،العادات السيئة مثل التدخني  ،سنة لتصبح العالقة عكسية 

 و القامة الطويلذبني طول القامة و السعة احليوية حيث الرياضي توجد عالقة طردية  ذمورفولوجي القامة ا

إىل اجلنس  العامل اخلامس فيعود ةيكون صدره حمتويا على رئتني كبريتني تتسعان إىل كمية أكرب من اهلواء أما

 ،مللرت  500 -  300إن السعة احليوية للرجال تكون عادة أكرب منها عند النساء و الفرق بينهما حوايل  ذا

التهاب الرئتني   مما يؤثر على مطاطية  ،الربو  ،و أخر عامل يعود إىل األمراض الصدرية مثل مرض السل 

   .)28-27، الصفحات 1996(ابراهيم رضا واخرون،  الرئتني... اخل
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و يرى الطالب الباحث أن السعة احليوية ختتلف باختالف النشاط و ميكن أن يكون االختالف داخل 

اثه مثال يف كرة القدم مبا أن هناك عامل مورفولوجي و هي الطول الذي خيتلف من مركز لعب ذالنشاط حبد 

  ما يعكس االختالف يف السعة احليوية بني مراكز اللعب . آلخر يف كرة القدم

، 1985(أبو العالء عبد الفتاح ، يعرفه  ذا VO2 maxاحلد األقصى الستهالك األكسيجني : أما 

و لقد اتفقت مجيع  ،بأنه أقصى حجم لألكسيجني املستهلك باللرت أو باملللرت يف الدقيقة  )77صفحة 

أن مؤشر احلد األقصى الستهالك األكسيجني  ية علىاملصادر العلمية يف الطب الرياضي و الفسلجة الرياض

VO2 maxيعترب من أهم املؤشرات الوظيفية للرياضيني و باألخص يف الرياضات اليت حيتل التمثيل الغذائي 

و هو مؤشر من خالله ممكن قياس استطاعة اجلسم على  ،األكسيجني اجلانب األكرب يف عملية توفر الطاقة 

كما )174، صفحة 1998(حممد نصر الدين رضوان، حلد األقصى ملعدل النبض  استهالك األكسيجني و ا

تسمية احلد األقصى الستهالك األكسيجني أثناء  )458، صفحة 2003(أبو العالء عبد الفتاح ،  أطلق

 ,NOBLE.b.j, 1986)من عضالت اجلسم , أما نوبل  %50العمل العضلي باستخدام أكثر من 

pp. 96-97) الدموية ا املؤشر حيتل جانبا هاما يف العمل الوظيفي جلهاز القلب و الدورة ذفأشار إىل أن ه

  و اجلهاز التنفسي .

 vo² يقول أن  ذا (DURY. A;BOEDA .A, 1982, p. 14) ا ما يؤكده بويدا و ديرايذه

max حمدد من خالل االستعداد الوظيفي للجهازين القليب الدوراين و اجلهاز التنفسي عن طريق عالقة خطية

قلبية كما يشري مونودوفلوندروا و النبضات ال vo²maxبني 

(MONOD.H;FLONDROIS.R, 1994, p. 55)  بني إىل وجود عالقة دقيقة

vo²max. و التهوية الرئوية  
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و  800يبلغ احلد األقصى الستهالك األكسيجني لالعيب املستويات العليا جلري املسافات املتوسطة  -

مل/كغ/د  و أشار  80املارطون ملا يزيد عن  ملل/كغ/دقيقة و يبلغ لدى متسابقي 75 م , يبلغ 1500

) إىل أن التدريب الرياضي يؤثر على استهالك األكسيجني يف تقدم الرياضي بالتدريب broha1991بروها (

ن ينخفض استهالك األكسيجني وإنتاج ثاين أكسيد الكربون نتيجة حتسن الوظائف العضلية العصبية فم

إىل  ل/د) ويزيد معدل االستهالك3املعروف أن الالعب يستطيع استهالك أقصى كمية من األكسيجني (

(يوسف الزم كماش و صاحل بشري سعد، الشدة العالية  ذات مرة عند أداء التدريبات البدنية 20-10حوايل 

األقصى الستهالك األكسيجني فنجد املطلق , و النسيب أما و هناك قياسني للحد  )183، صفحة 2006

األول فهو استهالك األكسيجني بعدد اللرتات املستهلكة من األكسيجني يف الدقيقة الواحدة (ل/د) بينما 

مللرتات األكسيجني مقابل كل كيلوغرام من وزن  الثاين فيعرف بأقصى النسيب الستهالك األكسيجني بعدد

   .)182، صفحة 2006(يوسف الزم كماش و صاحل بشري سعد، ة الواحدة اجلسم يف الدقيق

  المتطلبات الفيسيولوجية لالعب كرة القدم :  -2-  2

إن رفع كفاءة األجهزة الوظيفية ، األنظمة الطاقوية ، وتكامل أدائها ملتطلبات املباريات ، يعمل على حتسني و 

ا حالة  )44-39، الصفحات 2001(أمر اهللا البساطي، تطوير القابلية البدنية   ، و اليت تكسب مستويا

ا ويتوقف تأسيسها و تطويرها من حيث الكم والكيف على املكونات  أجهزة اجلسم الوظيفية ومدى كفاء

املختلفة ألنواع اإلجنازات الفعلية خالل املباراة .... ومهما اختلفت وتنوعت هذه اإلجنازات فهي تعتمد على 

تدريب كما و كيفا ، وأسلوبه وفقا للنظام األساس لإلمداد بالطاقة ، أنظمة الطاقة  ، حيث يتحرر اجتاه ال

(أمر اهللا وعلى ضوء ذلك يوجد نوعني أساسيني للتدريب مها : التدريب اهلوائي و التدريب الالهوائي 

ان معدودة تؤدي إىل زيادة القوة العضلية فالتمارين الشديدة اليت تصل لثو  )49، صفحة 2001البساطي، 

لالعب مما ميكنه من القيام باألعمال وإجناز املتطلبات جبهد و قدرة الهوائية فوسفاجينية أقل ، وبدورها تقلل 
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من إحتماالت التعب ... ومع استمرار تنمية التحمل اهلوائي لالعب تتحسن قدرته العضلية على التخلص من 

اإلرتقاء بعمليات النبض وحتول الغذاء إىل طاقة يف العضالت ... كما يتحسن عمل  حامض الالكتيك ... و

  .)13-10، الصفحات 2002(هشام محدان عباس ، القلب والرئتني خالل حتسني القدرة اهلوائية  

ة مؤشرات الرتفاع اللياقة البدنية ،كما أن نظام فالعودة السريعة للنبض إىل حالته الطبيعية وكذا السعة احليوي

(عقيل الطاقة املستعمل أثناء اجلهد البدين يؤشر على الضغط الدموي الشرياين من حيث اإلرتفاع واإلخنفاض  

  .)15، صفحة 2003مسلم عيد احلسني ، 

ة الثانية بعد العيب رفع األثقال من حيث االرتفاع يف ضغط الدم . وقد لوحظ أن العيب كرة القدم يأتون باملرتب

. وكلما حتسنت حالة الالعب الوظيفية ( الكفاءة البدنية ) )35، صفحة 2005(مؤيد عبد على الطائي، ( 

 )40، صفحة 2005(مؤيد عبد على الطائي، أستطاع إيداع شغل أكرب مع االقتصاد بالطاقة املبذولة  

ويضيف احلد األقصى الستهالك األوكسجني أفضل مؤشر فسيولوجي على كفاءة اجلهاز الدوري التنفسي 

وقدرة الفرد على األداء اهلوائي ... كونه ناجتا لعدة عمليات فسيولوجية هامة يف اجلسم ، تنقسم إىل عمليتني 

توصيل األوكسجني إىل العضالت ويشرتك يف هذه العملية كل من اجلهاز التنفسي  –اسيتني : األوىل أس

هي استهالك األوكسجني بالعضالت ، وهي العملية األكثر أمهية ، كما  –والدوري والدم ، والعملية الثانية 

، أن القدرة هي استهالك األوكسجني كمعيار لقياس  )54، صفحة 2006(سالم جابر صاحب، يرى ( 

  التحمل اهلوائي فإذا زاد هذا املعدل فهو دليل على أن الرياضي يتمتع بلياقة بدنية علية و العكس صحيح . 

  التمثيل الحيوي للطاقة لدى العبي كرة القدم :  3- 2

يعترب موضوع دراسة الطاقة احليوية من املوضوعات اهلامة يف الرياضة ، فالطاقة احليوية يف جسم اإلنسان هي 

        مصدر ، هي مصدر االنقباض العضلي أي هي مصدر األداء الرياضي بشىت أنواعه ، حيث يعرف 

ا القدرة ألداء الشغل والشغل هو اجلهد املبذول خالل  )38، صفحة 2008(بزار على جوكل ،  الطاقة بأ
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ا  )233، صفحة 1997(أبو العالء أمحد عبد الفتاح ، حممد حسن عالوي ، مسافة حمددة ويضيف  أ

و فوكس  1984القوة احملركة أو اجلهد املبذول أو احليوية أو احلركة ، أو احلرارة ، ويشري كل من : المب 

) هو املصدر املباشر إلنتاج الطاقة حيث  ATPأن أدينوزين ثالثي الفوسفات ( 1985وأبو العال  1984

يقوم  إذ يضيف أن بانشطاره إىل جزئيني (PRAAGH .E.V, 2005, p. 65)هذا ما يؤكده براغ 

) يوجه للعمل العضلي ( طاقة ميكانيكية فيما  % 25إىل  20بتحرير الطاقة حيث أن اجلزء األول املقدر بـ ( 

 37°اجلزء الباقي هو عبارة عن طاقة حرارية يستعملها اجلسم للمحافظة على احلرارة العادية للجسم واملقدرة بـ 

   (GHAWAL .A, 2011, p. 43)و هذا كما هو موضح يف املعادالت التالية عن 

Energie mécanique                                                                               

+ Energie( 20 à 25% )  +          ( فوسفات غري عضوي )ATP            ADP  + P   

 الفوسفات )   الثي( أدينوزين ث  ( أدينوزين ثنائي الفوسفات )                                                  

75 à 80% ) calorique(  
  طاقة حرارية

قليلة وتستهلك يف ثانية أو ثانيتني  ATPطاقة حرارية   وتعترب الطاقة املوجودة يف العضالت على شكل

)  ATPأن البد من جتديد هذا املركب املهم (  (TURPIN.B, 1998, p. 11)لذلك يرى تريبان 

  و الربوتينات ) »الدهون «الليبيدات »السكريات«ولتجديده يتم تفكك املكونات الغذائية( الكربوهيدرات

التمثيل احليوي للطاقة يف كرة القدم من أهم العمليات احليوية اليت تؤثر يف األداء ( التدريب و ويعترب  -

املباريات ) نظرا لطبيعة األداء يف كرة القدم اليت تعتمد على التنوع يف تنظم إنتاج الطاقة يف مزيج من 

اد الدين سالمة،  الطاقة اهلوائية والطاقة الالهوائية   . )275، صفحة 2000(

  ثالثة طرق خمتلفة تبعا لطبيعة النشاط  العضلي و زمنه : يتخذ ATPوإن إعادة بناء مركب 
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هو النظام األساسي الذي تعتمد عليه األنشطة الرياضية واليت تتطلب عنصر السرعة  النظام الفوسفاتي : -

والقوة املميزة بالسرعة ويتميز هذا النظام بسرعة إنتاج الطاقة ، وهو أسرع نظام إلنتاج الطاقة عامة ، ألنه 

 pcوسفوكرياتني ( ) عن طريق مادة كيميائية أخرى خمزونة بالعضلة تسمى الف ATPيعتمد على إعادة بناء (

) يعد من املركبات  pcحيث أن الفوسفوكرياتني ( )163، صفحة 1997(أبو العال عبد الفتاح ، ) 

انشطاره حترر كمية  ، وعند ATPالكيميائية الغنية بالطاقة ، ويوجد يف اخلاليا العضلية  مثله يف ذلك مثل الـ 

(أبو العال عبد الفتاح )  (  pc) مقابل انشطار مول من (  ATPقة تعمل على استعادة بناء (كبرية من الطا

يف  pcوATPو إن الكمية الكلية ملخزون  )163، صفحة 1993، أمحد نصرالدين رضوان السيد، 

) مول عند الرجال لذلك الطاقة  0,6) مول عند السيدات و (  0,3قليلة جدا وتقدر حبوايل (  العضلة

، وإن هذه الكمية )163، صفحة 2000(أبو العال عبد الفتاح ، الناجتة من هذا النظام تعد طاقة حمدودة 

) ثواين ، غري أن القيمة احلقيقية هلذا  10 – 5 زمن قدره ( تكفي لعدد من االنقباضات العضلية القصوى يف

ا  ، صفحة 1999(درويش كمال ،حسنني حممد صبحي، النظام تكمن يف سرعة إنتاج الطاقة أكثر من وفر

  وإن من مميزات هذا النظام : )30

على عمل الرئتني يف عملية التبادل الغازي و عمل القلب يف ال تعتمد على توفر األوكسجني ( ال يعتمد  -

  دفعه للدم )

  حيدث التفاعل يف السايتوبالزم ، منطقة عمل اخليوط الربوتينية ( املايوسني ، األكتني )  -

 )  2003 – 2002)  بطريقة مباشرة ( عبد الباقي ،  ATP- pcختزن العضالت كال من الـ (  -
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  ) ATP- pcيوضح العالقة بني زمن الراحة و نسبة إعادة بناء املركبات الفوسفاتية () : 01جدول رقم ( 

  

  ) ATP–pcنسبة إعادة ( زمن الراحة بالثانية

  ثواين  10حتت 

30                                   

60  

90  

120  

  120فوق 

  قليل جدا

50% 

75%  

88%  

94%  

100%  

  

ويسمى هذا النظام باجللكزة الالهوائية نسبة إىل انشطار السكر يف غياب األوكسجني  النظام الالكتيكي : -

) ثانية إىل دقيقة  30وهو النظام املسؤول عن إنتاج الطاقة بالنسبة إىل العمل العضلي اليت تزيد مدته عن الـ ( 

على االستمرار يف األداء  أو دقيقتني ، وينتج عن هذه العملية حامض الالكتيك الذي يؤثر على قدرة العضلة

 )161، صفحة 1993(أبو العال عبد الفتاح ، أمحد نصرالدين رضوان السيد، بنفس الشدة و حيدث التعب 

 ,MICHAEL.J.ALTER.D, 2001)و يطلق عليه البعض النظام املختلط  حيث يعرفه ميشال 

p. 177)  على أنه النظام الذي يتداخل فيه العمل الالهوائي ،  واهلوائي بنسب خمتلفة تبعا لكثافة ، شدة و

  حجم ذلك العمل و الذي يعتمد على الكاليكوجني كمصدر أساس للطاقة كونه يتحلل هوائيا  والهوائيا . 
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طريق املواد الكربوهيدراتية اليت يتناوهلا اإلنسان  وإن مصدر الطاقة هنا مادة تسمى الكاليكوجني اليت تنتج عن

فتتحول خالل عملية اهلضم إىل سكر اجللوكوز  مث خيزن يف العضالت و الكبد ، ولكن ختزينه ال يكون يف 

األخري عند  ذاشكل سكر جلوكوز ولكن يف شكل مادة أكثر تعقيدا  وهي الكاليكوجني ، إذ ينشطر ه

اليت تنتج الهوائيا  ATP إىل حامض الالكتيك الذي يساعد على إعادة بناء الـ احلاجة إىل سكر احللوكوز مث

) جزيئات بينما ينتح االنشطار اهلوائي بنفس  3) غرام من الكاليكوجني تبلغ حوايل (  180من إنشطار ( 

، 2000(أبو العال عبد الفتاح ،  ATP) جزيء 39الكمية من الكاليكوجني طاقة تكفي إلعادة بناء ( 

  . )30صفحة 

  أنه :)71، صفحة 2012(عبد الرزاق بودواين ،  ويتميز هذا النظام حسب 

  ال حيتاج إىل وجود األوكسجني .  -

  جلوكوز ) . –يعتمد على الكربوهيدرات فقط مصدرا للطاقة (الكاليكوجني -

  تفاعالت يف السيتوبالزم .حتدث  -

  حيدث التعب العضلي نتيجة تراكم حامض الالكتيك . -

  .   ATPينتج كمية كافية من الطاقة إلستعادة نسبة من الـ  -

) أن  fox, mathiw )1984نقال عن  (Bernard .T, 2002, p. 28)ويشري برنارتريبان ( 

  .محض الالكتيك يتخلص منه عرب أربعة طرق 

طرحه عرب البول ، جزء منه حيول إىل جلوكوز أو كاليكوجني على مستوى الكبد ، القلب ، الكليتني أو  -

  على مستوى العضالت ، لكن هذه الكمية تعترب ضئيلة جدا .

  حتويله إىل بروتني أيضا تعترب هذه الكمية قليلة جدا . -
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: محض الالكتيك ميكن أن يصبح مادة طاقوية للنظام اهلوائي على مستوى o2hو   2coويله إىل حت -

و   2coالعضالت اهليكلية أي يف حضور األوكسيجني محض الالكتيك حيول إىل محض البريوفيك أوال مث إىل 

o2h. عرب حلقة كريبس  

  النظام األوكسجيني :  -

يعترب األوكسجني الوسيلة إلمداد اجلسم بالطاقة حيث يسمح بإعادة تكوين ثالثي أدينوزين الفوسفات  

ATPبواسطة أنزميات عديدة ، ويتم ذلك داخل امليتوكندريا باخلاليا  عن طريق التكسري الكامل للجليكوجني

هلوائية ، دائرة كريبس وكذلك العضلية ، وينقسم نظام األوكسيجني إىل سلسلة من التفاعالت هي اجللكزة ا

اد الدين سالمة، نظام النقل اإللكرتوين يف العضالت  وإن اإلنشطار الكامل لـ (  )275، صفحة 2000(

كمية   ، وتبلغ)  ATP) جزيء من ( 39) غرام من اجلاليكوجني يف هذا النظام يؤدي إىل تكوين (  180

) لرت إذا كان مصدر الطاقة هو  3,5(  حوايلATPاألوكسيجني اليت تستهلك لبناء جزء من الـ 

  )31-30، الصفحات 2000(أبو العال عبد الفتاح ، لرت يف حالة الدهون  4الكاليكوجني بينما تصل إىل 

للطاقة عن طريق أوكسيد الليبيدات أي الدهون اليت تنشطر من خالل وميكن للنظام اهلوائي أن يكون مصدره 

) حيث جزيئات الليبيدات ميكنها الدخول يف تفاعل  beta-oxydationتفاعل يسمى بيتا أكسدة ( 

  . (WEINEK.P, 1997, p. 156)حلقة كريبس ونظام نقل اإللكرتونات 

  النظام مما يأيت :ويتميز هذا 

  يعتمد على وجود األوكسجني .  -

  دقائق إىل عدة ساعات . 3يعمل يف الفعاليات الشدة اخلفيفة و املتوسطة لفرتة ترتاوح ما بني  -

  تستخدم الكاربوهيدرات والشحوم إلنتاج الطاقة . -
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، 1999(حممد علي القط،   لتحرير الطاقة يف هذا النظام حنتاج إىل فرتة أطول من بقية األنظمة األخرى -

 .)16صفحة 

   نظم انتاج الطاقة في كرة القدم : -

 على حيتوي   حبيث واملنافسة التدريب يف املستخدم الزمن خالل من امهيته القدم كرة يف الطاقة نظام يكتسب

 لذا املطاولة لعنصر   املالزمة اهلوائية الطاقة وكذلك والسرعة القوة لعنصري املالزمة الالهوائية الطاقة من كل

 بشكل والالهوائي اهلوائي العمل امكانية وتسريع تطوير هو القدم كرة يف البدين التدريب اهداف اهم فمن

دف ينبغي البدين التدريب عملية ان يعين وهذا   ATPال  اعادة عملية يف مركب  االسس يئة اىل ان 

  املباراة وقت طيلة بالقوة والسرعة املميز اجلهد اداء يف االستمرار لغرض ، املختلط الطاقة لنظام البايوكيميائية

  (Dick Frank . B . S . C, 2000, p. 217)  

أن لعبة كرة القدم ليست برياضة لكتيكية هذا مايؤكده  (Bernard .T, 2001, pp. 11-12)ويرى 

george cazorla 2006   والنظام   %14,3حيث يصنف النظام الالهوائي اللبين بأقل نسبة ب ،

   9, 14%وجاءت نسبة النظام الفوسفايت  %70.8اهلوائي بأعلى نسبة قدرت ب 

  وفيما يلي نسب متثيل أنظمة الطاقة يف لعبة 

     (frans masson 2007كرة القدم حسب 

  مكون لدى الفيفا

 ويرى الطالب الباحث أنه وبرغم من مدة  -

  د ، اال  ان النظام   90املباراة يف كرة القدم

  الفوسفايت هو الذي يصنع الفارق يف كرة القدم  
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  أصبحت تلعب دور كبري يف نتيجة املباراة . التي يف الصراعات الفردية واالرتقاءاتمن خالل التفوق 

    (frans masson 2007نسب متثيل أنظمة الطاقة يف لعبة كرة القدم حسب  ) :يبني01شكل رقم (         

  

  

  

  

  

  

  

  كرة القدم و حمض الالكتيك :  - 4- 2

محض الالكتيك مادة كيميائية ناجتة عن حتلل السكر بطريقة الهوائية هلا عالقة بتغيري األس اهليدروجيين  يعترب

  يف العضلة 

 )PH   328، صفحة 1999(عايد فضل ، )  مما يؤدي إىل حدوث التعب واإلرهاق(. 

ونقال عن دراسة  (Bernard .T, 2001, pp. 11-12)ن ( أما بالنسبة لكرة القدم فريى أبرنار ترببا

ا شامو و آخرون (  العبا يف مركز تكوين  13على  ) على دراسة أجريت chamoux  ،1988قام 

  دقيقة خالل املباراة وكانت النتائج كاآليت : 15حيث مت أخذ قيم محض الالكتيك املأخوذة كل 
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ا قيم ضعيفة  ومن خالل القيم املقدمة يف اجلدول أ

جدا مقارنة مبستويات قيم محض الالكتيك عند 

ميليمول / ل  17رياضات أخرى حيث تصل حىت 

ومنه يرى برنار تريبان أن كرة القدم هي ليست رياضة 

بشكل كبري على النظام  لكتيكية أي ال تعتمد

  بين لالالهوائي ال

  

) :يبني قيم قيم محض الالكتيك 02اجلدول رقم (

  خالل املباراة

  القدرات الفسيولوجية لالعبي كرة القدم : -2-5

رئيسيا مهما يف ممارسة كرة القدم من خالل تنمية هذه القدرات اهلوائية و تلعب القدرات الفيسيولوجية دورا 

  الالهوائية وتكيف أعضاء وأجهزة أجسام خمتلفة واليت تكون كاآليت :

  القدرات الهوائية لالعبي كرة القدم : -2-5-1

  13و  8فة ترتاوح بني إن معدل اللعب يف كرة القدم " املستويات العالية " جيعل الالعب جيري يف املباراة مسا

مرة ، كما أن نشاط  100كيلومرتا يف نوبات متكررة من اجلري والعدو السريع يصل عددها إىل حوايل 

ثواين تقريبا ، و يعتمد كل ذلك على القدرة اهلوائية أو اللياقة اهلوائية و اليت  6-5الالعب يتغري كل حوايل 

اد الدين سالمة، ك األوكسجني تقاس باحلد األقصى املطلق أو النسيب الستهال ،  )277، صفحة 2000(

) بالنسبة لالعيب كرة القدم يعادل حوايل  max 2voحيث أن معدل احلد األقصى الستهالك األوكسجني (

ل/د ) ، والقدرة اهلوائية هي اليت تعرب عن املقدرة القصوى ألخذ األوكسجني أي قدرة اجلسم القصوى  5( 

 متوسط القيمة بامليليمول/ل  أخذ العينة من الدم بعد

15 

30  

45  

0,9 ± 6,5 

1,4 ± 5,8 

1,0 ± 6,0  

15 

30  

45  

0,6 ± 3,5 

1,0 ± 6,1 

1,1 ± 7,6  
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على أخذ و نقل األوكسجني مث استهالكه يف العضالت ، و عليه فإن االستهالك األقصى لألوكسجني = 

  ين ووريدي لألوكسجني و يقاس أقصى فوق شريا× أقصى نتاج القلب 

) باللرت ويسمى ذلك باالستهالك املطلق ، ويقاس بامليليلرت لكل حجم من وزن اجلسم يف  max 2voالـ (

  الدقيقة و يسمى باالستهالك النسيب . 

ملل/كغ/د ) إال أن هذا الرقم خيتلف كثريا يف  3,5ومعدل استهالك األوكسجني أثناء الراحة يبلغ مقدراه ( 

  مل/كغ/د ) . 80-85الة ممارسة اجملهود البدين عند التدريب يف كرة القدم ليصل حوايل ( ح

وتشري البحوث العلمية إىل أن مقدار االستهالك األقصى لألوكسجني تتأثر بعدة عوامل من أمهها  -

احلالة التدريبية  لالعب ، إذا أن التدريب البدين يؤدي إىل حتسني مستوى احلد األقصى الستهالك 

،  أقل يف التدريب max 2voاألوكسجني ، فكلما كانت لياقة الالعب عالية كان التحسني يف 

كذلك يعد الرتكيب اجلسمي لالعب ذا دور مهم يف عملية استهالك األوكسجني ، إذ أن الالعبني 

، كما أن هناك تأثري  max 2voالذين يتمتعون بأجسام ضخمة عضالت كبرية مستوى أكرب من 

 كبري للوراثة يف حتديد مستوى احلد األقصى الستهالك األوكسجني ، إذ أن الوراثة تلعب دورا مهما

يف حتديد نسبة االستهالك األقصى لألوكسجني واليت يتمكن العب كرة القدم من حتقيقها ، ويعد 

العمر أحد العوامل املهمة يف حتديد مستوى احلد األقصى الستهالك األوكسجني ، حيث نالحظ 

اض مقدار يتناقص تدرجييا مع تقدم بالعمر و قد دلت الدراسات العلمية أن ذلك يعود إىل اخنف نبأ

(يوسف معدل ضربات القلب القصوى و كذلك حاصل ضرب القلب األقصى مع التقدم يف العمر 

 . )252-251، الصفحات 2006الزم كماش و صاحل بشري سعد، 
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  :لالعبي كرة القدم القدرات الالهوائية  - 5-2- 2

الطاقة الالهوائية و اليت يستخدمها الالعب ألداء التحركات السريعة تبعا لظروف  إلنتاجضلة عالكفاءة تعين   

عيب كرة القدم تشتمل على القدرة الالهوائية و التحمل الالهوائي اللعب و على ذلك فإن اللياقة الالهوائية لال

 مرت خالل املباراة 15و  10ترتاوح بني  ملسافاتكالمها يعين مقدرة الالعب على تكرار العدو السريع   و ،

اد الدين سالمة،  و تشري البحوث العلمية أنه أثناء التدريب فإن مستوى الشدة  )280، صفحة 2000(

أو أكثر من أجل زيادة التحفيز األمر الذي يؤدي إىل تنمية القدرات  %90يف أداء السرعة يفصل أن يكون 

الالهوائي عند العيب كرة القدم ،تؤكد تلك البحوث العلمية أن هنالك ثالثة  التكيفالالهوائية و رفع مستوى 

  أنواع لتنمية القدرة الالهوائية و اليت جتعل الالعبني أكثر سرعة و اليت هي :

  .  مثيل الالهوائي للطاقةزيادة معدل الت – 1

  . زيادة قدرة املنظمات – 2

أن  لمحتسن حتمل الالعب لألمل ( النتائج عند زيادة احلامض الالكتيك ) كما جيب على املدرب أن يع – 3

(يوسف  ،الفسيولوجيةي الالعب اذا كانت يف حدود قدراته و قابليته ذالتدريبات اليت تؤدي بسرعة عالية ال تؤ 

  . )255، صفحة 2006الزم كماش و صاحل بشري سعد، 

ويعترب نظام انتاج الطاقة الالهوائي هو النظام األساسي يف كرة القدم وخاصة نظام حامض الالكتيك  -

  .حيث يتم تكسري اجلليكوجني النتاج الطاقة الالهوائية و تكوين حامض الالكتيك 

يف الدم لالعيب كرة القدم  ك) أن متوسط تركيز الالكتي malomsoki  1995ويشر ( مالوم سوكي 

يكون أكثر تركيز بعد  كمل مول / لرت دم خالل املباراة ،و اتضح أن مستوى الالكتي 12و  06يرتاوح بني 

العب يف اجلزء األخري من املبارة، و يكون تركيز لاية الشوط األول ، و قد يعكس ذلك اخنفاض معدل ا

اية املباراة ،وتتفق هذه النتيجة مع ما يالحظ م كالالكت أن أقصى استهالك  نيف أقل معدالته يف 
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الغليكوجني يف العضلة يكون خالل الشوط األول من املباراة ، و برغم من ذلك فإن التمثيل الغدائي اهلوائي 

 يستهلك اجلزء األكرب من الغليكوجني يف العضلة خالل املباراة 

 
  ) : يبني تركيز محض اللكتيك خالل مباراة كرة القدم02قم (شكل ر 

  :Vmaxالسرعة القصوى الهوائية  -6- 2

هي السرعة اليت من خالهلا يستهلك الرياضي أقصى كمية من األكسجني مبعىن يصل إىل احلد األقصى 

  . (CAZORLA.G, 2001, p. 142)إلستهالك األكسجني 

املرجعية الفيزيوجلية األكثر حبثا و تقيما من املدربني من أجل حتسني حمتوى احلصص أو   Billatكما يعتربها 

لمرت يف يك  24و  8ميكنها أن تكون يف الغالب بني  (BILLAT.V, 2009, p. 54) الربامج التدريبية

، BILLAT.V(منها اىل عوامل وراثية فيما يعود اجلزء األكرب ملستوى التدريبات  الساعة و يعود جزء

من   100%(  Vmaxو يستطيع الرياضي احلفاظ على السرعة القصوى  )55، صفحة 2009

Vmax  ) (دقائق و نصف  4دقائق ) أما العب كرة القدم يف حدود  6و  3) ما بنيBILLAT.V ،

هوائيا أما املتبقية يتم إنتاجها من النظام  إنتاجهامن الطاقة يتم   % 85حوايل )55، صفحة 2009

قدرة العضالت على  اخنفاضحامض الالكتيك هو ما يؤدي إىل  إنتاجالالهوائي الالكتيكي و بالتايل فإن 

  .التقلص مما يؤدي إىل التعب املوضعي 
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  معدل سرعة النبض : -7- 2

لقد كان النبض من العوامل األساسية لتشخيص يف الطب القدمي الذي اعتمد على قوة املالحظة و التحسس 

السنوات ومن املالحظ يف  و الطبيب املاهر كان يشخص العديد من األمراض مبجرد ملس النبض ، اإلصغاءو 

األخرية أمن مؤمترات الطب الرياضي عادت إىل احتضان النبض جمدًدا كعامل مهم يف جمال الطب الرياضي ( 

ويعرف معدل سرعة النبض بإنه  ،)188، صفحة 2006(مهند حسني البشتاوي و أمحد حممودإمساعيل ، 

بأنه التغيريات  (FOX;MATHEWS, 1984, p. 176) الواحدةعدد النبضات القلب يف الدقيقة 

(حممد حسن عالوي ، جلدران الشرايني نتيجة امتالئها بالدم املندفع من البطني األيسر أثناء انقباضه  ةاإليقاعي

و إن الفرق بني معدل القلب و معدل النبض كما أوضح  )269صفحة  ،1984أبو العال أمحد عبد الفتاح، 

عبد الفتاح أن معدل القلب هو العدد احلقيقي لضربات القلب خالل الدقيقة الواحدة أما معدل النبض 

ا عندما ما تستمر يف الشرايني من سطح اجللد  (أبو العال عبد الفتاح فيقصد به املوجة اليت  ميكن اإلحساس 

  و تكمن أمهية النبض القليب يف كونه : )59، صفحة 1997، 

 .وسيلة ميدانية فعالة يف مراقبة الالعبني  -

 . طريقة مهمة وسهلة للمدربني -

  .تفيد يف معرفة آثار والتكيف احلاصل لكل العب  -

  أنواع مؤشرات النبض القلبي : -7-1- 2

وهو معدل النبض القليب األقصى أثناء الراحة و يتم حسابه عند النهوض : fc. de roposنبض الراحة : -1

 أيام  7اليت تشمل  7صباحا ،يقوم الرياضي حبسابه ملدة أسبوع مث يتحصل على املعدل بقسمة الناتج على 

هو أقصى نبض يصل إليه الرياضي بعد أداء جمهود و هو يرتاوح بني (  FC maxنبض جهد األقصى  -2

 ن/د )   200 – 195
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و هو عبارة عن الفرق بني النبض األقصى أثناء اجلهد و نبض الراحة و  FC réservéالنبض اإلحتياطي -3

 .)86، صفحة 2012(عبد الرزاق بودواين ، ميكن استعماله يف حتديد شدة التدريب 

  األكسيجين و النبض القلبي : الستهالكالعالقة بين الحد األقصى  -

العديد من الدراسات و البحوث العلمية وجود عالقة طردية بني الزيادة يف معدل القلب و بني  أثبتلقد 

املبذول من قبل الالعب كلما  دالزيادة يف استهالك األكسيجني فكلما زاد معدل ضربات القلب نتيجة اجله

أفضل للتمرين و استهالك األكسجني قبل أن يصل للحد األعلى  يةلباني قيزاد استهالك األكسجني ، للرياض

   .)261، صفحة 2001(هاشم عدنان الكيالين، من معدل ضربات القلب 

سنة ) و مع زيادة التقدم  20 – 18و يصل احلد األقصى إلستهالك األكسجني ألعلى مستوى يف العمر ( 

 70يف عمر   % 70يف العمر يبدأ احلد األقصى إلستهالك األكسجني باهلبوط تدرجييا حىت يصل إىل حوايل 

 .سنة لشخص غري متدرب  20سنة بالنسبة إىل احلد األقصى يف عمر 
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  خالصة

 فسيولوجية تغريات إىل تؤدى الالعبني قبل من التدريبية اليومية الوحدات واستخدام التدريب أن املعروف من

 نشاط زيادة بسبب وذلك ، الالعب ألداء الالزمة الطاقة من أجل إطالق العضلية اخللية داخل وكيميائية

كبري  بشكل الالعب يتوقف مستوى تطور أن .الغذائى التمثيل عمليات يف تشرتك الىت واهلورمونات األنزميات

 حيقق ومبا الكيميائية والتغريات التطورات إجيابية مدى وعلى والالهوائية اهلوائية الفسيولوجية قدراته مستوى على

 استفاد كما .ممكن مستوى وأفضل أعلى ألداء القدم كرة العب ميكن مبا املختلفة أجهزة اجلسم تكيف

 برنامج ألي مكمال جزءا باعتبارها الطبية الفسيولوجية والقياسات االختبارات تطبيق يف املدربني من العديد

 هو األساس البدنية ، اللياقة مكونات وقياس لالعب ، البدين اجلهد قياس أصبح حيث .القدم كرة يف تدرييب

  طي .واخلط واملهاري البدىن األداء وتطوير تنمية دف املدرب عليه يعتمد الذى
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  الفصل الثالث : بناء الجسم وتكوينه في كرة القدم

  تمهيد -

  . بناء الجسم1

  ماهية بناء الجسم 1.1

  النمط المورفولوجي للجسم 2.1

  التقدير الكمي لنمط الجسم 3.1

  طرق قياس وتقويم نمط الجسم 4.1

  أنماط أجسام العبي كرة القدم 5.1

  القدم حسب مراكز اللعبأنماط وأجسام العبي كرة  1.5.1

  . حجم جسم العب كرة القدم2

  . تكوين الجسم3

  خالصة
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  تمهيد

لكل نشاط رياضي متطلبات جسمانية خاصة يلزم توفرها لتحقيق األهداف املسطرة من طرف املدربني 

أخرى فتختلف املتطلبات جسمانية لالعب كرة القدم عن عدائي املسافات القصرية والطويلة وعن رياضات 

لذلك فإن حجم شكل بناء وتكوين جسم العب كرة القدم له أيضا خصوصياته حيث أن من ابرز اهتمامات 

مدرب كرة القدم هو منط اجلسم لالعب بصفة عامة وملركز لعبه بصفة خاصة ، لذلك فيعترب منط اجلسم ذو 

  صه اجلسمانية.أمهية خلربة النتقاء العب كرة القدم وخاصة وصفه يف املركز املناسب خلصائ

  . بناء الجسم :1

يشري ابو العالء عبد الفتاح إىل أن مصطلح بناء اجلسم إىل : مورفولوجية اجلسم ماهية بناء الجسم :  1.1

body morphology  أو شكل اجلسمbodyform  أو تكوين اجلسمbody structure.  

أساس   جية اجلسم علىهو أسلوب علمي مستخدم لوصف مورفولو  somatotypeاجلسم  وقياس منط

  كمي. 

على الكل طرق دراسة منط اجلسم مبنية على أساس ان اجلسم يضم ثالثة مكونات رئيسية هي : السمنة ، 

العضلية ، النحافة ولكن الشخص له درجة ما على كل هذه املكونات الرئيسية الثالثة واألسلوب األصلي 

عالمات حيدد على  7إىل  1معدالت مقياسيه من الذي توصل إليه شيلدون استخدام لتحقيق هذا الغرض 

(أبو العالء , عبد الفتاح ; حممد ضوئها وعلى أساس متزايد سيادة مكون على اآلخر نسبيا وعلى التوايل 

)* ميثل منط فيه سيادة نسبية 2،7،2فمثال التقدير (  )295.296، صفحة 1997صحي, حساين;، 

  ملكون العضلية مع تقدير ملكون السمنة والنحافة إذن فهو منط عضلي متزن.

  ويرى الباحث أنه بالنسبة لكرة القدم فيربز مكون العضلية على مكوين السمنة والنحافة وفق لبعض الدراسات. 
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) ميثل العضلية أما الرقم الذي 7لسمنة ، والرقم الذي يف الوسط () ميثل ا2(*) : الرقم الذي على اليسار (

  ) ميثل النحافة 2على اليمني (

  النمط المورفولوجي للجسم : 2.1

إ ن دراسة ظاهرة ارتباط منط اجلسم بالعديد من اجملاالت احليوية كالشخصية والصحة والرياضية كانت من بني 

ولوجيا على مدار التاريخ حيث كان هدفهم يف مجيع أعماهلم التوصل إىل أهم احملاور املدروسة عند علماء املورف

تفسري علمي يتميز بالثبات لسلوك اإلنسان املرتبطة بالبناء اجلسمي ، وهذا وفقا للنظرية اليت تقول : " يوجد 

م".   هناك عالقة قوية بني أمناط أجسام الناس وشخصيا

الثالثة األصلية اليت حتدد الشكل اخلارجي لشخص ما ، هو حتديد كمي للعناصر نمط الجسم :  1.1.1

ويعرب عنه بثالثة أرقام متتالية ، يشري الرقم األول منها إىل عنصر السمنة والبدانة والثاين إىل عنصر العضلية أما 

  )86صفحة  ،1996(حممد صبحي, حسانني;، الثالث فيشري اىل عنصر النحافة 

: التحديد الكمي لعناصر واملكونات األساسية الثالثة احملددة  " محمد صبحي حسانين"وأكثر دقة يعرفه 

للبناء املورفولوجي للفرد ويعرب عنه بثالثة أرقام متسلسلة ، يشري األول اىل السمنة والثاين إىل العضلية والثالث 

سم لكونه املسار أو الطريق املقدر لألعضاء احلية أن تسري فيه يف إىل النحافة وملزيد من الدقة يعرف منط اجل

 1(حممد صبحي , حسانني;، ، ط ظل ظروف التغذية العادية وعدم وجود اضطرابات مرضية حمددة

  )07، صفحة 1998،

يرى انه مصطلح يشري إىل مرفولوجية اجلسم أي الشكل اخلارجي التكويين  محمد نصر الدين رضوان"أما" 

والبنائي له ، وتعترب تقديرات منط اجلسم إجراءات قياسية فنية وعملية مقننة تستخدم لتحديد مورفولوجية 

دم اجلسم ( النمط املورفولوجي للجسم بطريقة كمية وقد ظهرت يف اجملال الرياضي عدد من الطرق اليت تستخ

لتقدير منط اجلسم ، حيث اصطلحت مجيع هذه الطرق على ان اجلسم يتضمن ثالثة مكونات رئيسية كبرية 
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وقد )21، صفحة 1997،  1(محمد نصر الدين, رضوان;، طوأبعاد هي العضلية ، النحافة والسمنة 

  املذكورة  أطلق املتخصصون يف جمال القياس على املكونات

، السمنة  ECTOMORPHY، النحافة  MESOMORPHYاملصطلحات التايل : العضلية 

ENODOMORPHY حبيث تعترب هذه املقاييس اليت بواسطتها يصنف منط اجلسم  

  التقدير الكمي لنمط الجسم : 3.1

) لتقدير منط اجلسم ويتم تقدير منط اجلسم يف هذا 7يعترب " شيلدون" أول من وضع مقياس النقاط السبعة (

  النظام يف ضوء ثالثة أرقام تعرب عن املكونات الثالثة األولية للنمط " مسني ، حنيف ، عضلي" 

  ميثل الرقم األول ( مشال) إىل مكون السمنة. -

  نتصف) إىل مكون العضلية .يشري الرقم الثاين ( يف امل -

  يشري الرقم الثالث ( ميني) اىل مكون النحافة. -

ويتم تقومي كل مكون من هذه املكونات الثالثة ( مسني ، عضلي ، حنيف ) يف ضوء مقاييس النقاط السبعة ( 

  من درجة واحد إىل سبع درجات) حبيث :

- 1ألكرب للمكون أي إذا كانت تقدير النمط ( احلد ا 7احلد األدىن للمكون ومتثل الدرجة  1متثل الدرجة 

) فمعىن ذلك ان املكون يف اعتلى قيمة له يف حني أن املكونني اآلخرين ( عضلي ، حنيف) 711) أو ( 1-7

) 171) أو ( 1-7-1يف أدىن قيمة هلما ، وتقدير هذا النمط ( منط السمني) . وإذا كان تقدير النمط ( 

اعلى قيمة هلا يف حني املكونني اآلخرين ( حنيف ، مسني) يف ادىن قيمة هلما.  فمعىن ذلك ان تكون العضلية يف

) فمعىن ذلك أن مكون 117) أو ( 1-1-7وتقدير هذا النمط ( منط عضلي) وإذا كان تقدير النمط ( 

ذا النحافة  إيل اعلي قيمة له يف حني املكونني اآلخرين ( السمنة ، العضلية) يف أدىن قيمة هلما وتقدير ه

) ميثل توزيعا معتدال يف املكونات األولية 444) أو ( 4-4- 4النمط ( منط حنيف). وإذا كان تقدير النمط ( 
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) 632) او ( 6- 3-2الثالثة ...ومعىن هذا كله أي التصنيف بأخذ اسم املكون الغالب أو املسيطر مثل ( 

  اليمني.يعترب منط مسني باإلضافة إىل أن قراءة النمط تكون من اليسار إىل 

  طرق قياس وتقويم نمط الجسم : - 4.1

يوجد عدة طرق لقياس منط اجلسم ، أقدمها وأوهلا وأكثرها دقة حىت اآلن طريقة التصوير الفوتوجرايف لشيلدون 

، ومن هذه الطرق اختبار أداء منط اجلسم لشيلدون وطريقة تقسيم اجلسم إىل مخسة قطاعات ، وطريقة منط 

،  1(حممد صبحي, حسانني;، طيث كارثر ، وطريقة املعادالت الرياضية هليث كارثر اجلسم االنرتبولوجي هل

  )218، صفحة 1998

  أوال : طريقة نمط الجسم الفوتوغرافي لشيلدون :

  .test somatotype performanceيطلق على هذه الطريقة اختبار أداء منط اجلسم 

واخللف أو الظهر  latéralواجلانب  frontalاخلطوة األوىل يف هذه الطريقة أخذ صور للرياضي من األمام 

dorsal .حيث يتم التصوير وفق شروط صارمة ودقيقة جتعل الصورة انعكاسا لرد فعل املخترب  

  اخلطوة الثانية : فيها يؤخذ طول ووزن الرياضي الستخالص دليل معدل الطول والوزن 

  

  من املعادلة التالية : معدل الطول/ الوزن = الطول    

  ∛الوزن                                              

 18رجل يف مجيع األعمال من  4600وهذا قد متكن " شيلدون" من تصوير أمناط أجسام عينة بلغ عددها 

  سنة ويف هذه الطريقة نتبع اخلطوات التالية : 65حىت 

  ط اجلسم وفق الشروط احملددة والتقدير باستخدام مقاييس النقاط السبعة.تصوير من -*

  قياس الطول بالسنتيمرت والوزن بالكلغ الستخراج معدل الطول والوزن. -*
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وجداول شيلدون حبيث يف هذه الطريقة نتبع  hwrوهناك أيضا يف نفس السياق طريقة معدل الطول والوزن 

  اخلطوات التالية :

  بالسنتيمرت والوزن بالكيلوغرام مث تطبق املعادلة التالية الستخراج معدل الطول والوزن    حساب الطول -

HWR / الوزن∛= الطول  

البحث عن الرقم الناتج يف اخلطوة السابقة يف اجلداول املخصصة لذلك وفقا لسن املخترب جتد امام الرقم 

  ويتوصل إليه يف اخلطوة السابقة.األمناط اجلسمية اليت تتفق مع مستوى الطول / الوزن 

  ثانيا : طريقة نمط الجسم االنتربومتري لهيث كارتر :

توصل هيث كارتر إىل هذا األسلوب باستخدام القياسات االنرتبولوجية وهو اسلوب شاع استخدامه لدقته 

(ابو العالء,  ضوموضوعيته ، هذا عالوة على انه ال يستخدم التصوير الفوتوغرايف الذي قد يكون مكلفا للبع

  )307- 306، الصفحات 1997عبد الفتاح; محمد صبحي, حسانين;، 

  يعتمد هذا األسلوب على القياسات التالية :

  . الطول بالسنتميرت1

  . الوزن بالكيلوغرام2

  الوزن∛. معدل الطول والوزن ( دليل بوندرال)   دليل بوندرال = الطول /3

  " وميكن استخدام الشكل التايل الستخالص نتائج املعادلة مباشرة بداللة الطول والوزن"

 carter،  1990باستخدام نظامي القياس عن  hwrالوزن  –الشكل اهلندسي ملعدل الطول  , 

heathr  
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 ) : يبني كيفية استخراج مؤشر بوندرال مباشرة بداللة الطول والوزن03الشكل رقم (

  
  سمك ثنايا الجلد : .4

  خلف العضد املباشر باملليمرت -*

  أسفل اللوح بامليلمرت -*

  أعلى بروز العظم احلرقفي بامليلمرت -*

  مسانة الساق بامليلمرت ( من على السطح األنسي) -*

  . العروض ( القياسات العرضية) وتتضمن :5

  عرض العضد بالسنتيمرت -*

  عرض الفخذ بالسنتيمرت-*

  المحيطة وتتضمن :القياسات . 

  حميط العضد بالسنتيمرت -*

  حميط مسانة الساق بالسنتيمرت -*
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وفيم يلي وصف تفصيلي ألسلوب استخراج املكونات الثالثة ( مسني ، عضلي ، حنيف) لنمط اجلسم مدعما 

  مبثال واقعي للتوضيح وفيما يلي اخلطوات :

  مة كما يلي :وهي مقس )04(استخدام االستمارة املعروضة يف الشكل رقم 

  تضم على اجلانب األيسر القياسات السابق اإلشارة إليها.

  اجلسم : طتضم على اليمني تدرجيات حساب املكونات الثالثة لنم

اجلزء العلوي من االستمارة يتضمن البيانات اخلاصة باملخترب والبيانات الضرورية األخرى وفيما يلي خطوات 

الستخالص املكونات الثالثة لنمط اجلسم باستيفاء  )04(استخدام االستمارة املعروضة يف الشكل رقم 

  البيانات العامة يف أعلى االستمارة وهي تتضمن :

  )04( ثال املعروض :اسم املخترب يف امل -*

  ذكر الجنس : -

  يف املثال : ؟ الرقم : -*

  : يف املثال : طالب المهنة -*

  يف املثال :...... التاريخ : -*

  املشروع / ف املثال العب كرة القدم -*

  : تقدير مكون السمنة -أ

موضح يف الشكل رقم  . تسجيل قياسات مسك ثنايا اجللد األربعة يف أماكنها املتخصصة باالستمارة كما هو1

  وهي يف املثال كما يلي : )04(.

  ملم. 6.5مسك ثنايا اجللد خلف العضد =  -*

  ملم. 4.7مسك ثنايا اجللد أعلى بروز العظم احلرقفي =  -*
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  ملم 5.3مسك ثنايا اجللد لسمانة الساق = 

) وبدون جمموع 18.3+ =  4.7+  7.1+  5.6وهي يف املثال (  . جمع سمك ثنايا الجلد األولى :2

  املناطق الثالثة باملستطيل اخلاص بذلك.

  تصحيح جمموع قياسات مسك ثنايا اجللد الثالثة وفقا للطول تبعا للمعادلة التالية :

  (مقدار ثابت)/طول املخترب (سم))x )18،170التصحيح = جمموع مسك ثنايا اجللد املناطق الثالثة 

  . أماكن مكون السمنة على اليمني ثالثة صفوف أفقية من األرقام ...3

  ملم) يف اجتاه اليمني. 204.0حىت الرقم  14.9،  10.9الصف األول أفقي ويبدأ باألرقام ( 

  اه متزايد حنو اليمني.) يف اجت 196.0حىت الرقم  13.0،  9.0الصف الثاين ( أفقي ويبدأ باألرقام ( 

  ) يف اجتاه متزايد حنو اليمني. 188.0، من الرقم  11.0،  0.7الصف الثالث أفقي ويبدأ باألرقام ( 

  يتم البحث يف هذه الصفوف الثالثة عن اقرب رقم جملموع مسك ثنايا اجللد الثالث 

م الذي يستخدم موجودا يف ضع دائرة بقلم الرصاص حول الرق 17.48( بعد التصحيح) وهو يف املثال = 

  فهو الرقم األقرب. 17الصف الثاين عند الرقم 

  . أسفل الصفوف الثالثة سابقة الذكر يوجد صف رابع ميثل احملصلة النهائية ملكون السمنة يبدأ باألرقام4

  ).12حىت الرقم  2،  1.5،  1(  

بط عموديا  17بعد حتديد الرقم يف اخلطوة السابقة (  على صنف احملصلة النهائية ملكون السمنة يف املثال) 

) وهكذا نكون قد حصلنا على تقدير مكون 1.5لتضع دائرة حول الرقم الذي يقابلنا مباشرة وهو يف املثال ( 

 السمنة.
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  تقدير مكون العضلية : - ب

. تسجيل قياسات الطول وعرض العضد وعرض الفخذ وحميط العضد وحميط مسان الساق يف األماكن 1

خصصة لذلك يف اجلهة اليسرى من اجلزء األوسط اخلاص بكون العضلية وهي يف املثال املوضح كما يلي امل

  180.2:الطول = 

  سم 7.30عرض العضد =   -

  سم 9.85عرض الفخذ =  -

  سم 34.9حميط العضد =  -

  سم 38.6حميط مسانة الساق =  -

  ك ثنايا اجللد وفقا ملا يلي :يتم إجراء التصحيح على القياسات العرضية واحمليطية مع مس

 : حميط العضد مطروح منه مسك ثنايا اجللد ملنطقة خلف العضد  ( حتول قيمة مسك ثنايا  التصحيح األول

اجللد امليلمرت إىل السنتيمرت بقسمتها على عشرة) ويسجل الناتج يف املكان املخصص لذلك يف املثال جتري 

 املعاجلة احلسابية كما يلي :

 سم 0.65ثنايا اجللد يف منطقة خلف العضد احملسوبة بامليلمرت إىل السنتيمرت =  حتويل مسك -

 0.53حتويل مسك ثنايا اجللد يف منطقة مسانة الساق احملسوبية بامليلمرت غلى السنتيمرت =  -

  مسك ثنايا اجللد خلف العضد)  -التحويل األول = ( حميط العضد -أ

 =34.9 – 0.65  =34.25  

  مسك ثنايا اجللد لسمانة الساق) –اين = ( حميط مسانة الساق التحويل الث -ب

 =38.6 – 0.56  =38.07  

 ( ...)) يف املستطيالت املخصصة لذلك الشكل رقم 38.07) ، ( 34.25يسجل الرقمان ( 
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  . أمامكون العضلية على اليمين خمسة صفوف أفقية من األرقام :2

) يف اجتاه متزايد حنو اليمني 227.3..... حىت  143.58،  139.7الصف األول يبدأ باالرقام (  -*

  وهذا الصف من األرقام خمصص للطول 

  ) يف اجتاه متزايد حنو اليمني .8.55... حىت  5.34،  5.19الصف الثاين يبدأ باألرقام  (  -*

) يف اجتاه متزايد حنو اليمني وهذا 12.21حىت ...  7.64،  7.41الصف الثالث يبدأ باألرقام (  -*

  الصف خمصص لعرض الفخذ.

) يف اجتاه متزايد حنو اليمني وهذا الصف 39.0.... حىت  7.64،  23.7الصف الرابع يبدأ باألرقام (  -*

  خمصص حمليط العضد

اليمني وهذا ) يف اجتاه متزايد حنو  45.6... حىت  28.52،  27.7الصف اخلامس يبدأ باألرقام (  -*

  الصف خمصص حمليط مسانة الساق.

أشرنا إىل ان الصف األول خمصص للطول ... تابع ارقام هذا الصف حىت تصل إىل أقرب رقم إىل طول 

  .18.5) = 04املخترب وضع دائرة حوله ، وهو يف املثال املعروض يف الشكل (

 كل عالمة واخرى ، ضع سهم فوق هذا الصف االول يوجد تقسم سنتيمرتي بواقع نصف سنتيمرت بني

وميكن وضع السهم بني  181.5عمودي نتيجة لألسفل على العالمة العليا للرقم احملدد ( يف املثال : 

  عالمتني لتحقيق دقة اكثر كما هو يف املثال .

. مثلما فصلنا يف اطول كون االمر مع باقي القياسات املخصصة ملركب العضلية وهي عرض العضلية ، 3

،  180.2فخذ ، حميط العضد بعد التصحيح ، حميط مسانة الساق بعد التصحيح) وهي يف املثال ( عرض ال

7.30  ،9.85  ،34.25  ،38.07.(  

  .7.24ضع دائرة حول أقرب رقم يف الصف الثاين األفقي لقياس عرض العضد ... ، وهو يف املثال  -
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  .9.91رض الفخذ ... ، وهو يف املثال ضع دائرة حول اقرب رقم يف الصف الثالث األفقي لقياس ع -

ضع دائرة حول اقرب رقم يف الصف الرابع األفقي لقياس حميط العضد بعد تصحيحها، وهو يف املثال  -

34.3.  

  37.8ضع دائرة حول اقرب رقم يف الصف اخلامس األفقي لقياس حميط مسانة الساق ، وهو يف املثال  -

اختيار أقرب االرقام إذاا جاء الرقم املسجل يف املنتصف بني رقمني ( يف التحديدات السابقة وعند  مالحظة :

اعلى واقل) يفصل وضع الدائرة حول الرقم األول ولقد اتبع هذا اإلجراء لكون القياسات احمليطية و البعدية قد 

  حسبت يف قيمتها العظمى.

  . بعدها يتم التعامل مع االعمدة فقط وليس مع القيمة الرقمية.4

متوسط اإلحنراف للقيم اليت يتم وضع دائرة حوهلا ( العروض واحمليطات) من القيمة اخلاصة بعمود حيسب 

  الطول املشار أعاله بالسهم ويتم ذلك كما يلي :

احنراف القيم عن عمود الطول ( السهم) جهة اليمني متثل اإلحنرافات املوجبة واالحنرافات اليت على اليسار  -أ

  لبة متثل االحنرافات السا

  حساب اجملموع احلسايب لإلحنرافات ويرمز له بالرمز (د). -ب

  باستخدام املعادلة التالية يتم احلصول على قيمة مكون العضلية : -ج

   4) + 8مكون العضلية = (د/

د. ضع دائرة حول القيمة املستخلصة من املعادلة السابقة يف الصف األفقي السادس الذي ميثل املكون الذي 

درجات وذلك إىل أقرب نصف درجة بتطبيق ما سبق ، يف املثال يتضح ان  9درجة وينتهي بـ  0.5يبدأ من 

  مجيع االحنرافات املشاهدة متثل إحنرافات موجبة ... ، وعلى ذلك فإن 

  11=  2+5+1+ 3موع االحنرافات = جم
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  درجة. 5.375=  4) +11/8وبتطبيق املعادلة تصبح قيمة مكون العضلية = (

  ج: تقدير مكون النحافة :

  . تسجل قيمة الوزن بالكيلوغرام يف اجلزء اخلاص مبكون النحافة وهو كما يف املثال .1

(حممد صبحي, حسانني;، املعادلة   . تسجل قيمة معدل الطول / الوزن " مؤشر بوندرال" من خالل2

  الوزن∛.  دليل بوندرال = الطول /)144- 143، الصفحات 1996

ا مباشرة كما هو يف الشكل ) 03(ويتم ذلك من خالل الرسم ابياين يف الشكل رقم  ، مث قم  )4(أو حسا

  بتسجيل يف املستطيل املخصص لذلك على اجلانب.

يوجد ثالثة أصناف أفقية ، ضع دائرة حول اقرب قيمة الناتج ومعدل  hwr. على ميني قيم الطول/ الوزن 3

 41.70يف أخر الصفوف  الثالثة السابقة الذكر يف املثال الدائرة وضعت حول الرقم  41.7الطول / الوزن 

  يف الصف الثاين.

) على الصف الرابع الذي ميثل 41.79. اهبط عموديا ألسفل حتت القيمة احملددة يف اخلطوة السابقة (4

  ).4احملصلة النهائية ملكونات الثالث يف أسفل االستمارة املعروضة يف الشكل (

  ) وهو منط عضلي متوازن.1.5،  2،5.37النمط اجلسمي االنرتبولوجي هو ( 

  . المعادالت :2

موصفات املعاجالت اليت وضعها " هيث كارث" لتقدير مكونات اجلسم الثالثة ( السمني ، العضلي فيما يلي 

  .)146، صفحة 1996(حممد صبحي, حسانني;،  ، النحيف)

  معادلة مكونات السمنة :

  ، حيث  x(– 0.00068 )x(2 + 0.0000014 )x(3( 0.1451+  0.7182 -النمط السمين = 

)x(خلف العضلة + أسفل عظم اللوح + أعلى بروز العظم احلرقفي ) جمموع قياسات الوصف الثالثة =(  
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  .x 0.131 + (4.50( الطول  –عرض العضلة) ]  x 0.858معادالت مكون العضلة [ ( 

  معادلة مكون النحافة :

  ويالحظ ما يلي : hwr x 0.732(- 28.58النمط النحيف = معدل الطول / الوزن 

  تطبق املعادلة السابقة مباشرة 40.75أكرب من  hwrيف حالة ما إذا كان معدل الطول / الوزن  -أ

تطبق املعادلة  38.25واكثر من  40.75أقل من  hwrيف حالة ما إذا كان معدل الطول/ الوزن  -ب

  التالية الستخراج النمط النحيف :

  .x 0.463( - 17.63دل الطول / الوزن ف   النمط النحيف = ( مع

ائية 0.1يعطي النمط (  38.25يف حالة ما إذا كان معدل الطول / الوزن أقل من  -ج ) مباشرة كنتيجة 

  ملكون النحافة.

  اعتبارات هامة :

  جيب استخدام معادالت القياسات يف هذه الطريقة. -*

  الدرجة الثالثة.معادالت املكون السمني هي معادلة من معادالت  -*

  .40.75معادالت املكون العضلي واملكون النحيف تكون خطية إذا كان معدل الطول  الوزن أكرب من 

  جيب استخدام املعادلة السابقة اإلشارة إليها. 40.75إذا كان معدل الطول / الوزن أقل من  -*

) يسجل  x-مة سلبية (إذا كان ناتج حساب أي مكون ( مسني ، عضلي ، حنيف) يساوي الصفر قي -*

) مباشرة ، ويرجع ذلك لكون الواقع يشري إىل عدم وجود أي قيم صفرية أو سلبية 0.1كناتج هلذا املكون (

ألي مكون من مكونات أمناط اجلسم الثالثة هذا وخيتلف عما هو متبع يف نظام التقومي عن طريق  التصوير 

)حيث اذا شوهدت اي قيمة باستخدام 0.5رجة (،حيث ان قيمة ألي مكون املكونات الثالثة هي نصف د

  التصوير اقل من نصف درجة تعدل ىل نصف درجة .
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ا يف مكوين السمنة0.1القيم اليت تقل عن ( - ا بالنسبة ملكون  )مستبعد مشاهد والعضلية ولكن مشاهد

  .النحافة يعد أمرا غري مستبعد 

 هذا يتوقف على أعراض القياس و نصف وحدةتقرتب قيم املكونات اىل أقرب عشرة وحدة أو ألقرب  -

  )224، صفحة 1، ط 1998(محمد صبحي، 

  ) : يبني استمارة استخالص املكونات الثالث للجسم04الشكل رقم (

  
  ثالثا . طريقة قياس نمط الجسم االنثروبومتري باستخدام المعادالت الرياضية لهيث كارتر.

  القياسات والتعديالت : .1

إىل املعادالت الرياضية التالية حلساب مكونات منط اجلسم الثالثة ( مسني ، عضلي ،  " هيث كارتر"توصل 

" وقد حدد  )223، صفحة 1998، 1(حممد صبحي , حسانني;، ، ط حنيف) باستخدام الوحدات املرتية

  قبل استخدام هذه املعادالت ، استو فاء القياسات والتصحيحات التالية : كارتر"هيث  

  قياس الطول بالسنتمرت -*

  قياس الوزن بالكيلوغرام -*
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  الوزن∛من املعادلة دليل بوندرال = الطول / hwr استخراج معدل الطول / الوزن  -*

  ة بداللة الطول والوزن)(وميكن استخدام الشكل التايل الستخالص ناتج املعادلة مباشر 

  كيفية استخراج مؤشر بوندرال مباشرة بداللة الطول والوزن

  
  قياسات سمك ثنايا الجلد التالية : -*

  خلف العضد ( ملم) -

  أسفل العظم ( ملم) -

  أعلى بروز العظم احلرقفي ( ملم) -

  أعلى السمانة ( ملم) -

  القياسات العرضية التالي : -*

  بني لقميت عظم العضد ( ملم) العرض املوجود ما -

  العرض املوجود ما بني لقميت عظم الفخذ ( ملم) -
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  القياسات المحيطية : -*

  حميط العضد ( ملم) -

  حميط مسانة الساق ( ملم) -

  إجراء التصحيحات التالية القياسات : -*

  تصحيح الطول لمكون السمين ... ، وتستخدم المعادلة التالية : - أ

كون السمنة = جمموع قياسات الدهن الثالثة ( خلف العضد + اسفل اللوح + أعلى بروز تصحيح الطول مل

  /الوطول (سم)x 107.18العظم احلرقفي ) 

  تصحيح محيط العضد : - ب

  حتويل قياس مسك دهن خلف العضد من املليمرت إىل السنتيمرت -

  يطرح الناتج السابق من حميط مسك مسانة الساق.  -

  العبي كرة القدم :أنماط أجسام  5.1

أمناط أجسام العيب كرة القدم سواء كانوا هواة أو حمرتفني تتميز بوضوح املكون العضلي فيها وكانت اعلي 

درجة على مقياس هيث كارتر  5.9حيث بلغت  1968معدالت هذا املكون يف الفرق الشيكوسلوفاكية 

يف املقدار وكان مكون السمنة أقلها يف  قياس منط اجلسم كما لوحظ أن مكون النحافة يلي مكون العضلية

  غالبية العينات اليت خضعت للدراسة :

 1986مث شوهدت نفس الظاهرة يف فرق الشباب فقد بلغ متوسط أمناط شباب الربازيل يف دراسة ( 

alonso ) (3.6 – 4.3 – 2.4 (  

ا لدى شباب كوبا يف الدراسة اليت أجراها (  -  – 3.1(  ) قد بلغتalonso  1986ومثيال

  ) التشابه بينهما مالحظ. 2.8 – 4.5
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بشكل عام أمناط أجسام العيب كرة القدم األوروبيني لديهم انتشار عال جدا يف منطقة املكون العضلي 

 ويتضح ذلك بوضوح من بطاقة النمط  somatochat  ) 2.5 – 5 – 2.5وذلك مبتوسط قدره ( 

   )243، صفحة 1998(حممد صبحي, حسانينذ;، 

  ) : يبني متوسطات امناط أجسام العيب كرة القدم (الذكور)05الشكل رقم (

  
،  1978الربازيل  -5براتيسالف  - 4،  1986الربازيل  -3ألعاب البوليفار ، -2تشيكوسلوفاكيا ،  – 1

الربازيل أواسط ،  - 11كلية برجتون ،  - 10نيجرييا ، -9كوبا ،   -8جنوب اسرتاليا ، -7أواسط كوبا ، -6

  الشباب ▪البالغون  ●اهلند جامعات ،  -13اهلند الوالية ،  -12

  ام العبي كرة القدم حسب مراكز لعبهم :أنماط أجس -1.5.1

الدراسات اليت تناولت فروق أمناط األجسام وفقا ملراكز لعبهم كانت حمدودة حيث تبقى فيها أن هذه الفروق  

 beil et  » إىل أن بيل وروديس withers and all كانت قليلة فقد أشارت دراسة ويذارز وآخرون 

rhodes1975 »  قد توصال يف مقارنة أجريت بني حراس املرمى وباقي أفراد الفريق اخلص بكلية ويليش

  توصال إىل ان حراس املرمى لديهم معدالت اقل يف مكونا النحافة.
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 ويف دراسة  «   sodhe  et  sidhn »1984  وجد فروقا قليلة بني أمناط أجسام العبني وفقا ملراكز

  اللعب حيث بلغت :

رية أو سلبية ألي مكون من مكونات أمناط اجلسم الثالثة هذا وخيتلف عما هو متبع يف وجود أي قيمة صف

) حيث 0.5نظام التقومي عن طريق التصوير حيث أن قيمة ألي مكون للمكونات الثالثة هي نصف درجة (

  إذا شوهدتا اي قيمة باستخدام التصوير أقل من نصف درجة تعدل إىل نصف درجة.

ما بالنسبة ملكون 0.1(القيم اليت تقل عن  ا يف مكوين السمنة والعضلية و لكن مبشاهد ) مستبعد مشاهد

  النحافة يعد امرا غري مستبعد.

  تقرب قيم املكونات إىل أقرب عشرة وحدة أو ألقرب نصف وحدة وهذا يتوقف على أعراض القياس.

  ) 2.3 – 3.8 – 3.3العبوا اهلجوم كان متوسط أمناط أجسامهم (  -

  ) 2.4 – 3.4 – 3.5العبوا خط الظهر كان متوسط أمناط أجسامهم (  -

  ) 2.4 – 4 – 3.4العبوا الدفاع كان متوسط أمناط أجسامهم (  -

  ) 2.3 – 3.5 – 3.6العبوا قلب الدفاع كان متوسط أمناط أجسامهم (  -

  ) 3.1 – 3.4 – 3.8حراس املرمى كان متوسط أمناط أجسامهم ( 
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  ) يوضح أنماط أجسام العبي كرة القدم.03تالي رقم (والجدول ال

الطول   الوزن  الطول العدد  العينة
 الوزن∛/

  نمط الجسم

  الربازيل شباب-

  الربازيل أصاغر -

  كوبا اصاغر  -

  العبني يونانيني  -

  الالعبني األملان اهلواة

  حراس املرمى -

  املدافعني -

  متوسطي امليدان -

  املهامجني -

  

25 

30  

33  

15  

174.3 

155.1  

149.7  

177.9  

187  

179  

178  

177.5  

70.9 

44.2  

41.8  

75.21  

93  

77.5  

74.5  

77.  

42.1  

43.9  

43.1  

)2.3 – 4.8 – 2.2(  

)3.6 – 4.3 – 4.2(  

)3.1 – 4.5 – 2.8(  

)2.4 – 5 – 2.8(  

)1.9 – 6.1 – 3.2(  

)2.3 – 5 – 3.2(  

 )2.6 – 4.7 – 3.1(  

 )2.1 – 5.3 – 3.2(  

  

 ويف دراسة يل " سلفكور روجن  slavko  rojan  وآخرون للخصائص املورفولوجية لالعيب الدور األملاين

للهواة حيث مت التوصل إىل وجود فروق طفيفة بني مراكز اللعب فيما خيص أمناط أجسامهم ما عدى وجود 

  فرق دال بني حراس املرمى والعيب الوسط من حيث مكون العضلية.

ميكن ان تكون فروق معنوية بني بعض مراكز اللعب وخاصة حراس املرمى واملراكز األخرى  ويرى الباحث انه

  يف املكونات الثالث.
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  . حجم الجسم :2

  ماهية حجم الجسم :

يشري كل من أبو العالء عبد الفتاح وحممد صبحي حسانني إىل مصطلح حجم اجلسم ببساطة إىل الطول ، 

وهذا  )322، صفحة 1997(أبو العالء أمحد, عبد الفتاح; حممد صبحي , حسانني;، الكتلة والوزن للفرد 

(حممد  ما يؤكده حممد نصر الدين رضوان حيث يرى انه مصطلح يشري بني الطول والوزن أي كتلة اجلسم.

وأن حجم اجلسم متغري ذو حدين يف الرياضة بصفة عامة وكرة  )20، صفحة 1997ان;، نصر الدين, رضو 

القدم بصفة خاصة فيمثل أبرز العوامل إلحراز التفوق ببعض األنشطة الرياضية مثل ( مسابقات الرمي 

بأنواعها) يف حني يعترب احلجم الكبري للجسم أكرب معوقات األداء احلركي يف أنشطة مثل اجلمباز وجري 

  والنصف طويلة. املسافات الطويلة

أما فيم خيص لعبة كرة القدم فيمكن أن نالحظ اختالفات يف حجم اجلسم حىت بني مراكز اللعب هذا ما 

يف دراسة حول مراكز اللعب لالعيب  MAURINE VRILAC، JEAN PAUL SERNIيؤكده كل من 

كلغ) مقارنة   73.85 املنتخب الفرنسي حني وجدا أن العبوا الدفاع حققوا أحسن متوسط يف قياس الوزن (

  كلغ).  68.09) كلغ واهلجوم ( 69بالعيب الوسط ( 

  الوزن :  -*

الوزن عنصر هام يف احلياة ويتضح ذلك يف نتائج بعض الدراسات الطبية اليت تشري إىل أن أي زيادة يف الوزن 

شاط الرياضي أيضا عن املعدل الطبيعي ملن جتاوز سن األربعني تؤدي إىل قصر العمر والوزن عنصر هام يف الن

إذ يلعب دورا هاما يف مجيع األنشطة الرياضية تقريبا لدرجة أن بعض األنشطة الرياضية تعتمد أساسا على 

م كاملصارعة واملالكمة و اجليدو ورفع األثقال  الوزن مما دعا القائمني عليها إىل تصنيف متسابقيها تبعا ألوزا

 danielور مؤثر جدا ففي دراسة لدانيل إيبوماأما فيما خيص كرة القدم فغنه الوزن له د ebouma) 
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ويف دراسة أخرى "  72.13أجراها على العيب الدرجة الرابعة الفرنسية وجد أن متوسط الوزن بلغ  )2004

كلغ مبتوسط عمر   66.5لصاحل بشري سعد أبو خيط" على العيب كرة القدم األواسط وجد متوسط الوزن 

يكون هناك اختالف يف الوزن بني خطوط اللعب هذا ما يؤكده " سلفكور  سنة ، وميكن أن 16.5يساوي 

  0.3روجن" وآخرون لالعيب كرة القدم للهوة األملان حيث وجد أنه هناك اختالفات خاصة بني حراس املرمى 

 77.6،  77.5كلغ وبلغ متوسط الوزن عند كل من املدافعني واملهامجني   74.7كلغ ومتوسطي امليدان 

  الرتتيب. وهذا على

يعترب الطول ذا أمهية كربى يف العديد من األنشطة الرياضية سواء كان الطول الكلي للجسم كما  الطول : -*

هو احلال يف كرة السلة والكرة الطائرة أو طول بعض أطراف اجلسم كطول الذراعني وأمهيته للمالكم وطول 

، 1997(أبو العالء ,, عبد الفتاح;; حممد صبحي , حسانني;،  الرجلني وأمهيته ذلك لالعب احلواجز.

  )323صفحة 

ور كبري لالعيب كرة القدم فيمكن أن يؤثر عليه بالسلب أو باإلجياب $وكما هو احلال بالنسبة للوزن فيلعب 

حسب مركز اللعب فكما هو مالحظ بالنسبة حلارس املرمى فيجب أن يكون طوله معتربا ففي دراسة " 

سلفكور رجن" وآخرون وجد أن يوجد فوق دال بني حارس املرمى واملراكز األخرى حيث قدر متوسط طول 

  5.9بالنسبة للمدافعني  179.1 ± 4.4و 187 ± 6.1القسم اهلاوي األملاين بـ  احلراس املرمى عند

  بالنسبة للمهامجني. 177.5 ± 6.8ملتوسطي امليدان و ±178.7
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 18حىت سن  11) : يبني زيادة الطول والوزن عند الذكور واالناث من سن 06الشكل البياين رقم (

  (bringman 1980(حسب 

  . تكوين الجسم :3

: يضيف مصطلح تكوين اجلسم بعدا جديدا لفهم الفرد الرياضي لنفسه فمثال . ماهية تكوين الجسم 1

رطل قد ال تعين كثريا العب او املدرب ولكن إذا أضيف إىل ذلك ان عشرة  200معرفة ان الالعب يزن 

ملعلومات  اهلامة اليت رطال خالية من الشحوم فإن ذلك ميدنا مبزيد من ا 190أرطال دهون فقط والباقي وقدره 

  ميكن استخدامها يف قياس مدى إمكانية الالعب الرياضي يف الوصول إىل أقصى لياقة ألدائه الرياضي.

لذلك فغن القياس الدقيق لتكوين اجلسم لدى الفرد الرياضي يعطي معلومات ذات قيمة عالية يف شأن حتديد 

  ما يسمى بالفورمة الرياضية ... اخل. الوزن املثايل الذي يستطيع الالعب عنده أن يصل إىل
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الوزن الكلي للفرد يتكون من وزن الدهن ووزن ما هو خال من الشحوم وهذا األخري مصطلح يتضمن كل 

  أنسجة اجلسم اليت ليست شحما مثل العضالت ، العظام ، اجللد ووزن األعضاء.

الذي يقسم اجلسم حسب خمتلف يرى " بيار بارب" وآخرون أنه هناك ثالثة  . نماذج تكون الجسم :2

األنسجة ( أنسجة عضلية ، أنسجة شحميه ، واألعضاء اجلسمية األخرى أما النموذج الثاين فهو النموذج 

الكيميائي الذي يقسم مكونات اجلسم على حسب اخلصائص الكيميائية أي غلى املاء ، الدهون ، 

أما فيم خيص النموذج الثالث فهو النموذج الفسيولوجي الربوتينات ، الكربوهيدرات ، األمالح املعدنية ... اخل.

وهو النموذج األكثر استعماال يف اجملال الرياضي حيث يقسم مكونات اجلسم إىل مكونني ، الكتلة الدهنية 

) أما األوىل يف كل ما يتعلق بثالثية اجلليسرييد حيث متثل masse maigreوالكتلة اخلالية من الدهون (

عند النساء بشكلها العادي ، بينما الثانية فهي وزن اجلسم  % 23سم عند الرجال ومن وزن اجل % 15

 منقوص منه الكتلة الدهنية أي كل من املاء ، الربوتينات والكتلة العظمية. (HTTP  ;  // www. 

lewebducen.fr) 
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  خالصة 

تتميز امناط أجسام العيب كرة القدم سواء كانوا هواة أو حمرتفني بوضوح املكون العقلي على حساب النحافة 

والسمنة وإن ما مييز أمناط أجسام الالعبني احملرتفني عن اهلواة هو بروز مكون العضلية مع توازن يف مكوين 

حنيف ) مع وجود اختالفات طفيفة يف  –ضلي النحافة والسمنة بالنسبة للمحرتفني ويتميز اهلواة بالنمط ( ع

  منط اجلسم وحجمه بني مراكز الالعبني خاصة بني حارس املرمى واملراكز األخرى.
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  سنة ) 19 - 17 (الفصل الرابع : خصائص و مميزات المرحلة العمرية 

  تمھيد -
  مفهوم المراهقة -1- 4

  تحديد مرحلة المراهقة  -2- 4

  مرحلة ما قبل المراهقة  -2-1- 4

  مرحلة المراهقة المبكرة -2-2- 4

  مرحلة المراهقة المتأخرة  -2-3- 4

  الجوانب التي توضح فترة المراهقة  -3- 4

  ) سنة 19 -16خصائص و مميزات المرحلة العمرية (  - 4

  النمو الحركي  -4-1- 4

  النمو الفسيولوجي  -4-2- 4

  النمو العقلي -4-3- 4

  النمو المعرفي  -4-4- 4

  النمو النفسي  -4-6- 4

  خصائص و مميزات األنشطة الرياضية بالنسبة للمراهق  -5- 4

 خالصة
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 : تمهيد

إن منو الفرد ال يتم بشكل متساوي و إمنا يتم على مراحل عديدة ختتلف بعضها عن البعض من حيث 

ا , و تعترب املراهقة فرتة جد حساسة يف حيا ا باعتبارها مرحلة عبور من الطفولة ذة الفرد و هخصائصها و مسا

إىل الرشد أي تسمح للفرد بالولوج إىل عامل الكبار , و لو متكن الفرد من اجتياز هده املرحلة بنجاح لسهل 

ن أهم ما مييز هده اعليه مواصلة مشوار حياته بسهولة و بدون أثار جانبية خاصة من اجلانب النفسي , و 

النضج اجلنسي يف بدايتها و ظهور حتسن لدى املراهق يف تقدير الوضعية بشكل موضوعي مما  املرحلة هو بداية

يزيد يف االستعداد للتعلم و التفاين يف احلصول على املستوى العايل ما يعود باإلجياب على ميدان التدريب , 

ما يسهل عليه مهمته خاصة من لدا ال بد على املدرب أن يلم مبميزات املراحل العمرية عامة و املراهقة خاصة 

  اجلانب النفسي و البيولوجي .
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  مفهوم المراهقة : -1- 4

: كلمة تعين يف اللغة العربية : االقرتاب من احللم , هي الغالم أي : قارب احللم , بلغة حد الرجول , جاء لغة

و هنا اكد » . رهقت كالب الصيد أي حلقته املراهقة تفيد معىن االقرتاب أو الدنو من احللم « يف املنجد : 

رهق مبعىن (غشي , أو حلق , أو دنو ) فاملراهق أن هدا املعىن يف قوهلم حسب  ،علماء و مفكرو اللغة العربية 

، 1980(عيساوي عبد الرمحن، و التحاق حبد الرجولة  ،هو الفرد الذي يدنو من احللم و اكتمال النضج 

  .)242صفحة 

لفض وصفي يطلق على املرحلة اليت يقرتب فيها الطفل ,  و هو الفرد الغري ناضج « : يقول  اصطالحا

، صفحة 1994(السيد فؤاد البهي، » جسميا , عقليا , انفعاليا من مرحلة البلوغ إىل الرشد مث الرجولة 

257(.  

ذا أصبحت املرحلة اليت تبدأ بالبل ا عملية بيولوجية حيوية و عضوية يف بدايتها و  وغ و تنتهي بالرشد على أ

ايتها . حيث يضيف إىل  مشتقة من » adolescence« لك إن كلمة املراهقة ذ, و ظاهرة اجتماعية يف 

و معناه التدرج حنو النضج اجلنسي , العقلي , اجلسمي , االنفعايل , »  ado léser« الفعل الالتيين 

آخر فان مرحلة املراهقة هي  رو يف تقري )104، صفحة 1987(حداد أمحد سالمة ادم،  االجتماعي

ا فرتة معقدة من التحوالت و  حتدث فيها تغريات عضوية  ،النمو االنتقال من الطفولة إىل الشباب و تتسم بأ

، صفحة 1985(سليمان مالك،  »نفسية و ذهنية واضحة تقلب الطفل الصغري عضوا يف جمتمع الراشدين  ،

ل و فاملراهق حباجة قوية إىل احرتام الغري له و اعتبارهم إياه فردا كما يشعر باحلاجة إىل االستقال ذا ،  )52

العطف و األمن  و كلها ال تتوفر له يف مناسبات كثرية و أن من حوله ال يزالون يعتربونه طفال كما كان 

  )52، صفحة 1972(زيدان حممد مصطفى، 
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  تحديد مرحلة المراهقة : -2- 4

 ،سنة  12- 10خيتلف علماء النفس يف حتديدها فيمكن أن تضم الفرتة اليت تسبق البلوغ حبيث نعترب ما بني 

  سنة و ميكن تقسيم املراهقة  19-13و حيصرها البعض اآلخرين 

  : ج

  مرحلة ما قبل المراهقة : -1- 2

املرحلة بتهور الفىت مع سنة و تتميز هده 12 - 10تكون بني  ،و يطلق عليها مرحلة التحفز و املقارنة 

كم رفاقه .   الفتيات و شعوره باحلرج الشديد خشية 

  مرحلة المراهقة المبكرة : -2- 2

سنة و هي متتد مند بدأ النمو السريع ويف هده الفرتة يسعى الفرد إىل استقالل و يرغب دائما  16 - 13من 

  يف التخلص من القيود , و حيس بذاته و كيانه .

  راهقة المتأخرة :مرحلة الم -3- 2

و بداية املراهقة  ،سنة يف هده املرحلة ينطوي الفرد حتت لواء اجلماعة و تقل نزعاته الفردية  21حىت  17من 

و ختتلف  ،سنة ألفراد آخرين  17سنة يف حيث تتأخر حىت سن  12تظهر مبكرة عند البعض و دلك يف ين 

أما عند اجملتمعات  ،ات البدائية تكون املراهقة قصرية ففي بعض اجملتمع ،املراهقة باختالف ثقافة اجملتمع 

  سنوات يف بعض اجملتمعات . 5املتحضرة الواضح أن املراهقة تطول إىل 

اية املراهقة ختتلف من فرد آلخر و من نوع آلخر و من ساللة ألخرى ومن  و خالصة القول أن بداية و 

  )112-111، الصفحات 2003ائيل خليل، (خمجيش آلخر 

و من خالل ما سبق يرى الطالب الباحث أن ال ميكن حتديد مرحلة املراهقة بشكل دقيق فهناك عدة 

  سنة تقريبا . 20و  12اختالفات يف النمو مما فرد آلخر إال أنه ميكن حصر يف اجملال السين بني 
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  :الجوانب التي توضح فترة المراهقة  -3-3- 4

ختتلف اجلوانب اليت تعلل مرحلة املراهقة و دلك باختالف اخللفية النظرية و تعددها و من أبرز هده اجلوانب 

  جند :

" حيث يعد من  s. hall: يتزعم هدا االجتاه الباحث " ستانلي هل /  الجانب البيولوجي -1- 3-3

ا مرحلة    ،لة ميالد جديدة أوائل من اهتم مبعاجلة ظاهرة املراهقة و قد مسى هده املرحلة مبرح كما وصفها بأ

ا تتسم خبصائص و صفات ختتلف عن مرحلة الطفولة  و حتدث يف هده املرحلة تغريات  ،عواصف و توتر أل

تستند إىل أسس بيولوجية تتمثل يف نضج بعض الغرائز و ظهورها بشكل مفاجئ ما يؤدي إىل ظهور بعض 

  الدوافع القوية عند املراهقني تؤثر يف سلوكهم .

" حيث أشار إىل أن الوراثة هي املسئولة عن a.giselا االجتاه الباحث " أرنولد جيزل هي ذكما أيد ه

(امليالدي،  و أن للبيئة دور يف تعزيز عملية النمو أو عرقلتهاو ليس هلا تأثري على توليدها أو إحداثها ،السلوك 

                                                                                                         . )65، صفحة 2004

كما يؤمن أصحاب نظرية التحليل النفسي بزعامة " فرويد " بأمهية العوامل البيولوجية يف منو الشخصية 

ىل أزمات حني اإلنسانية , حيث يرى زعيمها بأن الرغبات اجلنسية اليت تظهر فيبداية مرحلة املراهقة تتحول إ

يعجز األنا عن التوفيق بني مطالب اهلوى الرغبات الغريزية و مطالب األنا األعلى الذي ميثل القيم االجتماعية 

  . )325، صفحة 2001(الزغيب، 

: أصحاب هدا االجتاه يفسرون سلوك املراهقة على األسس  الثقافية     الجانب  االجتماعي   -3-2- 3

السائدة   و  التوقعات  االجتماعية  و يفرتضون    أن  سلوك املراهقني هو نتيجة تربية الطفل الذي يتعلم 

افه إضافة إىل واحنر  ئهأدوار معنية و بالتايل فان عملية التنشئة االجتماعية هي املسؤولية عن سلوك الفرد يف سوا
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م إىل تقليد  النماذج   أثناء تفاعلهم معاآلخرين يف احلياة  مشاهدة األبناء لربامج عنيفة و عدوانية تؤدي 

 خاصة عندما يشعرون   باإلحباط و يؤكد   ،االجتماعية  

يف   مراهقته     طفولته   يستمر يف ممارسة العدوان يفعلماء االجتماع أن الفرد عندما يتعلم السلوك العدواين  

فهناك استمرارية يف   سلوكه   ما مل يتعرض للتغري االجتماعي . كما جيب النظر يف العالقات األسرية املتغرية , 

لك يساعد على ذالسريع  بصورة أكثر  دقة  وموضوعية , ألن  االجتماعي التغري و للوالدين و األدوار احلديثة

، صفحة 2001(الزغيب، فهم املراهق و سلوكه و عالقته مع اآلخرين , مما يؤدي إىل حل كثري من الغموض 

326(.  

:  يعتمد الباحث " فرويد " يف تفسري مرحلة املراهقة على أساس الغريزة  الجانب السيكولوجي -3-3- 3

ا اجلنسية و الطاق أي أن االضطرابات و املشكالت تتوقف على إفرازات غددية و منها الغدد  ،ة اليت ترتبط 

ا االجتاه يف أمريكا الباحث " كينس " الذي اهتم بدراسة السلوك اجلنسي ذين أيدو على هذو من ال ،اجلنسية 

الذي يرى أن االنتقال )  levin) "1952عند الذكور و اإلناث . كما جند العامل النفساين "  ذو ذو الش

التدرجيي للطفل من عامل الطفولة إىل عامل الراشدين هو الذي يسبب التوتر الذي يسيطر على حياة املراهق و 

  االنتقال احلاصل أوجه عديدة منها :

ه ذأن الفرد يف انتقاله من الطفولة إىل الرشد يواجه مستقبال غامضا , ال ميلك عنه ما يوضحه , و هو يف ه -

الة أشبه مبن يدخل مدينة مل يشاهدها من قبل و قد يؤدي هدا الغموض يف أغلب األحيان إىل صراعات احل

  .)239، صفحة 2005(الداهري،  نفسية قد ينتج عنها اضطراب يف سلوكه و تصرفاته

إىل جسمه كأنه جمهول , قد يؤدي إىل عدم  ه املرحلة و نظرة الفردذبسبب النضج اجلنسي الذي يتم يف ه -

الثقة بالنفس و ما ينتج عنها من ترصد , صراع و عدوان و صعوبة التميز بني ما هو خيايل و واقعي و 
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التناقض الذي يؤدي إىل حاالت شديدة من التوترات و الصعوبات فنجدهم يعيشون حاالت عدم االستقرار 

  .)240-239، الصفحات 2005(الداهري،  وانب , اخلجل , االنطواء و العدذبذو لت

مما سبق نستنتج أن كل اجتاه فسر املراهقة اعتمادا على جانب معني رغم أن كل اجلوانب يف شخصية املراهق 

متكاملة , و ال نستطيع الفصل بينها فاجلانب البيولوجي فسرها على أساس نضج بعض الغرائز و ظهورها و 

تماعي فسر املراهقة على أسس ثقافية يف حني أن اجلانب االج ،أن الوراثة هي املسؤولية عن سلوك املراهقني 

و أخريا اجلانب  ،اجتماعية و أن التنشئة االجتماعية هي املسؤولية عن سلوكيات املراهق يف سوئه أو احنرافه 

ب حياة ذبذالسيكولوجي الذي يرجع سلوكيات املراهقني إىل منو الغدد اجلنسية املسؤلة عن عدم استقرار و ت

  .املراهق 

  سنة ) 19 - 16مميزات المرحلة العمرية ( خصائص و  -4- 4

تبدأ املراهقة عادة مع بداية السن احلادية عشر حىت اخلامس عشر حسب شارع عوامل النمو اجلنسي و خاصة 

هن املراهق هو من أنا ذالفزيولوجي مع تراخي و تباطؤ يف النمو العقلي و لعل أن  هناك  تساؤل يتبادر إىل  ،

كطفل ألنه صار  كبريا  غري  أن األسرة تنظر إليه بعني الرضا و لقد أهله منو  اجلسمي  و يزعجه أن يعامل   ،؟ 

وتعترب هده  املرحلة   ،  )153، صفحة 1975(زيدان, مصطفى،  اجلنسي  لتحمل  مسؤولية  الراشدين

حسب  أكرم  زكي  خطابية فرتة االنتقال من الطفولة املتأخرة إىل النضج أو الرشد و هي  مرحلة  تبدأ من 

البلوغ  حيث تتضح فيها الوظائف اجلنسية  للفرد  و  تنتهي  بني  النضج  العقلي  و  االنفعايل  االجتماعي  

  .)71، صفحة 1997ية أكرم زكي، (حطاب

يف حني يذكر مصطفى زيدان أن املرحلة الثانوية تصادف فرتة هامة أوال  و  هي  املراهقة اليت تسبب الكثري 

من القلق و االضطراب النفسي ففيها حتدد معامل اجلسم  و تتطور  النواحي العقلية بصفة عامة و تتضح 

ا و أكتسبها من  ،اجتاهاته  ،عالقاته    ،فاته  االجتماعية  الصفات  الفعالية  كما  تظهر  ص و مثله اليت كو
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الوسط احمليط به و  هلدا  حتتاج  إىل  عناية خاصة من اآلداب و املربني و البد أن تتاح الفرص  الكافية  

النفس  دون  اخلروج  للمراهق  للتعبري  عن  نفسه  و استعماله إمكانياته و قدراته اجلديدة و إعطائه الثقة  ب

و كذلك تعترب  )132، صفحة 1998(حممد حسن عالوي، عن  ما  وصفتها اجلماعة من قيم و مثل عليا 

ه املرحلة اجتياز ذو إن أول أمور الثبات هل ،بات و ظهور الصفات اجلنسية اخلاصة ثهده  املرحلة مرحلة 

و  ،شعور  بتقدير  الوضعية  بشكل موضوعي   ،ف احلركي , كما يتحسن لدى املراهق التناقض يف التصر 

 ،لك  يف  الرتبية البدنية و الرياضية أو التدريب ذلك مع التقيد مبتطلبات املستوى سواء كان  ذالتصرف طبقا ل

و يظهر هدا بتطور   االستعداد  للتعلم  و بالتفاين  احلصول على املستوى العايل و يقول " بسطويسي أمحد " 

اية هده  املرحلة  بصفة  دقيقة   إن هده املرحلة  تسمى  مبرحلة  املراهقة الثانية حيث يصعب حتديد بداية و 

ائي و  هو  يعتربها  مرحلة " اكتمال النضج اجلنسي " و على  نضج  و  رشد   ،دلك تعترب مرحلة اكتمال 

لك  يبدأ  املراهق  بتغيري ثوب  الطفولة ذعقليا و  اجتماعيا و  ب ،املراهق ليس جنسيا فقط بل جسميا  

كما   )122، صفحة 1992(بسطويسي أمحد، التوافق و االنسجام احلركي ، الرتداء ثوب الرجولة االستقرار 

،  )28، صفحة 1987(كورت مانيل ، ه املرحلة مرحلة جيدة لقابلية التعلم احلركي  عند  اجلنسني ذتعترب ه

ملرحلة  تتميز  بالنمو  السريع  يف مجيع النواحي الشخصية , كما تعترب مرحلة اه ذو نستخلص مما سبق أن ه

و يضيف زهران أنه يزداد الطول و الوزن عند  كل  من   ،ية التعلم ملختلف احلركات الرياضية مالئمة لقابل

ن  ،ة  أوضح  عند الذكور جاجلنسني  و  بدر  و تصل الفتيات  ألقصى   ،حيث يلحقون باإلناث و يسبقو

  سنة . 19سنة بينما تنتشر زيادة الطول عند الذكور حىت سن 18الطول  عند  سن 

سنة)  ارتباطا قويا , بنمو  18- 12) النمو الطويل  للمرحلة  العمرية ( 1992يربط ( حممد حسن بينما 

  ،سم   170,5و  يقدر  متوسط الطول      ،ا النمو  يف  هده املرحلة   ذاجلهاز العضلي و تبدأ مظاهر ه

أما ( جيورجان واينك ،  )52، صفحة 1992غامن ، (حممد حسن و  يزداد  النمو العضلي املستعرض 
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لي عض)  يربط  منو  الوزن  برتكيز  الدهن  يف  األماكن املختلفة من اجلسم و بالنمو العظمي و ال 1998

 JURGEN) حيث خيتلف  الوزن  عند  الفىت  يف  مراحل منوه ( الطفولة املراهقة و الرشد )

WEINECK, 1998, p. 329)  ،   كلغ خالل   3حيث  ينخفض  معدل الزيادة يف الوزن إىل

من وزن اجلسم  %40لية تزداد حيث معدهلا عضسنة  ,  كما أن  الكتلة  ال 22إىل  18السنة ما بني 

اية مرحلة املراهقة األوىل  و ينتهي النمو العضلي ما بني    سنة . 22إىل  18بالقرب من 

و منه يستنتج الطالب الباحث الفرد يف مرحلة املراهقة املتأخرة يكتمل  لديه  النمو  اجلسمي نسبيا حبيث 

الوزن  و ينضج اجلهاز العصيب احلركي  ،ينخفض معدل الزيادة يف معظم متغريات النمو اجلسمي من  الطول  

راهقة تتميز باكتمال النسيب للنمو يؤكد أن مرحلة امل ذ) ا 1982و الذي يتفق مع ما جاذبه ( تركي رابح 

و نتعرض )106، صفحة 1982(تركي رابح ، ووصول هيئة اجلسم الفرد إىل صورة قريبة  من جسم الراشد 

  فيما يلي ألهم اخلصائص من حيث :

  النمو اجلسمي -     

  النمو العقلي -     

  النمو االنفعايل -     

 النمو االجتماعي -     

  النمو الحركي :-4-1- 4

لقد اختلف العلماء يف الدور الذي تلعبه فرتة املراهقة و مدى أمهيتها بالنسبة  للنمو  احلركي حيث يرى 

gorkin    تتميز  باالختالف  يف التوازن و االضطراب  ما    ،سنة   15حركات املراهق تكون يف حوايل

أما ميكلمان و نويهاوس فريي  )142، صفحة 1985( حممد حسن عالوي ، جيعله  حيمل  الطابع  الوقيت 

و  ،أن هده الفرتة هي  مرحلة  االضطراب  الفوضوي للحركية و تتميز حركة املراهق باالرتباك للنواحي احلركية 
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و    ،و ميل املراهق حنو اخلمول من جهة ثانية  ،منو القدرة و القوة احلركية من جهة  ،من مظاهر النمو احلركي 

لدا جيب  على  املدرب  تنمية  املهارات  احلركية للمراهق و  ،مما يؤدي إىل تعثره تكون حركاته غري دقيقة 

و هو ما يسمح  ،ممارسة األنشطة الرياضية اليت تتناسب مع مميزات و مستوى شخصية املراهق و ميوله 

شخص  بتكوين عادات حركية سليمة مع األحد بعني االعتبار  الفروق  بني اجلنسني حسب ميول رغبات كل 

و يضيف " حامد عبد السالم " أن هده املرحلة تتميز  ،)263، صفحة 1983(حامد عبد السالم زهران، 

باتفاق املهارات احلركية , حيث تصبح  حركات املراهق أكثر توافقا و انسجاما و يزداد نشاطه و قوته , و 

(حامد عبد  و هو الزمن الذي ميضي بني مشري و بني االستجابة لدلك املشريتزداد عنده سرعة زمن  الرجع  

و يذكر كورت مانيل يف هدا اجملال " أن دينامكية سري احلركة  ،  )375، صفحة 1995السالم زهران، 

ة و بشكل عام  النقل  احلركي  ( أن ه التصورات احلركيذتتحسن   خالل هده املرحلة و تتطور كذلك دقة ه

ه املشاركة  ال  تكون  يف  وقت واحد و ال سرعة ذاحلركة الرياضية ال تنجح إال مبشاركة اجلسم كله فيها و ه

و الوزن احلركي (  ²ا الظهور الواضح للبناء احلركي ( جمال  و  زمان  احلركة الذي تشغله )ذو ك ¹واحدة )

القة الشد و االرختاء و زمان عو االنسيابية ( تعكس  ³حركة الشد و االرختاء لألجزاء املرتبطة حلركة ما )

و ثبات احلركة  (   ⁵ اهلواء )و  الدقة احلركية  ( قدرة الرياضي على تغيري أوضاعه يف  ⁴ديناميكية احلركة )

  ⁶التوصل  ألداء  احلركة املطلوبة بشكل كامل و مستمر دون  تغري  يف  املفردات  اخلاصة  باحلركة  املطلوبة )

   )284، صفحة 1987(كورت مانيل ،  و تتطور طبقا لدلك قابلية التطبع  احلركي و  احلركات  املركبة

و يرى الطالب الباحث أن على املدرب استغالل هده  املرحلة  العمرية  خاصة  يف   اجلانب احلركي مما 

 يسهل عليه إيصال املهارة املطلوبة لالعب . 

فيصل عياش : املنجز يف علم احلركة , املدرسة العليا .أ.ت.ب, مستغامن ,اجلزائر ,  -5-6- 1-2-3-4

  . 12, 07,ص  1998
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  النمو الفسيولوجي :-4-2- 4

ا مرحلة يتابع فيها تقدمه  يرى " حامد زهران "  عن النمو  الفسيولوجي هلده  املرحلة   ( املراهقة الثانية ) بأ

ساعات ليال و يضيف  08حنو النضج و من  مظاهرها  تقل  ساعات  النوم من ذي قبل عن حوايل 

توازن  غددي  مميز  و الذي  يلعب  دورا  كبريا  يف   ا  الصدد  بأنه باإلضافة إىل ذبسطويسي "  يف  ه

اجلسدية و االنفعالية للفرد  و  اليت  تعمل  على اكتمال يف  ،احلركية  ،التكامل  بني الوظائف الفسيولوجية 

و  بالنسبة  لنبض  القلب يالحظ هبوط نسيب ملحوظ يف   ،تكوين  شخصية  الفرد  املتعددة  اجلوانب  

عي  مع  زيادته  بعد  جمهوده  األقصى دليل على حتسن ملحوظ يف التحمل الدوري التنفسي و النبض الطبي

يالحظ ارتفاع قليل  جدا يف ضغط الدم و يرتفع تدرجييا كما يالحظ اخنفاض  نسبة  استهالك  األكسيجني  

(بسطويسي اته احلالة عند اجلنسني مع وجود فارق كبري لصاحل الذكور و هدا  ما  يؤكد  حتسن  التحمل  يف ه

  )183، صفحة 1992أمحد، 

يفي  و  منو  األعضاء  الداخلية بوظائفها املختلفة حيث ظالو  ه  املرحلة  النمو  الغدديذو يزداد يف  ه -

سعة القلب اد تفوق يف يؤثر اجلهاز الدوري يف منو الشرايني و  يبدأ  مظهر  هدا النمو بزيادة سريعة يف 

ملل عند الذكور و اإلناث يف بداية  120جوهرها سعة حجم و قوة الشرايني و يصل الضغط الدموي إىل 

ملل  عند الذكور يف   115و   19ملل عند اإلناث يف سن  105هده املرحلة و تنقص يف هده الكمية إىل 

مرار  غري عندهم حجم القلب و الرئتان و أما بالنسبة للرياضيني الذي ميارسون الرياضة باست 18سن 

وغلوبني و األجسام احلمراء ,حيث تستهلك العضالت كمية كبرية من األكسيجني و متصاحبها زيادة يف اهلي

تزداد التهوية الدقيقة للرئتني و يزداد منو األلياف العصبية يف املخ من ناحية السمك و الفول و يرتبط هدا 

  .)125، صفحة 1984(جدمي عمران شلش، ت العليا كما  لتفسري و االنتباه النمو العقلي يف العمليا
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  النمو العقلي : - 4-4-3

و هنا نرى قدرة املراهق على القيام ببعض العمليات اليت تتطلب تدخل اخلصائص العقلية و هنا بدورها تنمو 

الفهم   ،التحليل  ،و  تتمثل  القوى  العقلية اليت تكون عند الطفل يف احلكم   ،تدرجييا حسب مراحل احلياة 

حيث  يسعى    ،الذاكرة  و  االنتباه  و  توسيع اخليال و يظهر عنده  ما  يسمى  بعامل  أحالم  اليقظة    ،

ثر اتساعا لكل ما من  خالهلا املراهق إىل حتقيق كل شيء ليس موجود يف عامله احلقيقي و يوجد يف عامل  أك

  خيطر على بال .

و  القدرة  على  االنسجام  و استخدام املوهبة الفطرية   ،فعند العلماء يكون النمو العقلي يف اخلربة املكتسبة 

فالقدرات العقلية للمراهق تتمثل يف  التمايز   ،أي أن املقدرة العقلية ال تتوقف بتوقف الذكاء الفطري  ،

للفروق  الفردية  حبيث  تأخذ  أشكاال عديدة و هلدا فالقدرات العقلية الالزمة للنجاح تبدأ يف مرحلة املراهقة 

   االنضمام  إىل النوادي و  تكون  رغبة  املراهق  كثرية  يف )23، صفحة 1983(حامد عبد السالم زهران، 

ا مل ذو ا ،مجع املعلومات عن مشاكل اجملتمع و كذلك تزيد قدرته على ادراك األحداث  ،حب االستطالع  ،

(فؤاد ابراهيم عبد اللطيف، يوجه توجيها سليما فقد يتجه  استطالعه  إىل شيء من االحنراف أو اإلجرام 

 15و  يتضح  ميول املراهق على تأثره مبستوى الذكاء الذي  ال  يكتمل  إال  من  )221صفحة ، 1967

 ، )186، صفحة 1994(ايلني وديع فرج،  قدرته على احلفظ و التذكر بصفة مطولة سنة  و تزداد  18إىل 

  نمو العقلي فيما يلي :فيما يلخص " حامد عبد السالم " مظاهر ال

  منو القدرات العقلية و خاصة القدرات اللفظية و امليكانيكية  و السرعة  و اإلدراكية . دزداي -

  يظهر االبتكار خاصة يف حالة املراهقني األكرب  استقالال و دكاء و األعلى  يف مستوى الطموح  -

  يأخذ التعليم طريقة حنو التخصص املناسب للمهنة أو العمل.  -

  ينمو التفكري اجملرد و التفكري االبتكاري و تتسع املدارك و تنمو املعارف . -
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م الفنية الثقافية و الرياضية  - تتضح القدرات العقلية املختلفة و تظهر الفروق الفردية  و  تكشف  استعدادا

  رياضي و انفتا ح املهارات  البدنية فيها .و االهتمام بالتفوق ال

، صفحة 1995(حامد عبد السالم زهران، يالحظ تفوق اإلناث على  الذكور  يف  القدرات  اللغوية   -

376( .  

قادرا على  : إن النمو املعريف يف هده الفرتة يبلغ  ذروته  حيث  يصبح الفردالنمو المعرفي -4-4- 4

التفكري التجريدي و بالتايل قادرا  على  االستدالل  أالستنتاجي  و االستقرائي , و تتسع املدارك و تنمو 

املعريف و تزداد  القدرة  على  التحصيل  و بناءا على درجة النضج اليت يصلها الفرد يف هده املرحلة  تكون 

و  ملعارف   الفيسيولوجية  اليت   هلا  صلة  بأوجه النشاطات بقلمه  السريع  و فهمها   الكثري  من  املهارات 

   . )152، صفحة 1975(زيدان, مصطفى،  البدنية و الرياضية

  النمو االجتماعي االنفعالي : -4-5- 4

حد ما عن مرحليت  يتصف النمو االجتماعي يف املراهقة مبظاهر رئيسية و خصائص  أساسية  متيزه على

الطفولة و الرشد و تبدو هده املظاهر يف تألف الفرد   مع اجلماعة , كما تظهر مظاهر أخرى للتألف و تبدو 

ا على حرية الشخصية و تتغري نظرة االبن ألبيه , و يرى " فؤاد البهي  ذيف ميوله اجلنس اآلخر و  يؤثر ه

سنة و متتد إىل  17زاع إىل وفاء تبدأ عندما يصل املراهق   إىل السيد " أن حتول عالقة األبناء بالوالدين من ن

, و يرى " عبد املنعم املليحي " أن النمو االنفعايل يف هده املرحلة يؤثر  على  باقي   21أوائل الرشد يف السن 

يف   مظاهر  النمو  و  كل  اجلوانب الشخصية كما يرى " حامد عبد السالم  زهران  " أن  نشاهد  الرغبة 

مقاومة السلطة و امليل إىل شدة انتقال الوالدين و التحرر من سلطتهم و  من  سلطة  مجيع الراشدين يف 

  .)120، صفحة 1989(عبد املنعم املليحي، اجملتمع بوجه عام  
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تفهم  املراهق حلقوق اجلماعة اليت يعيش ه  املرحلة  قلة  األنانية  و  ذو من مظاهر السلوك االجتماعي يف ه

لك االتصال مبعامل القيم و املعايري و املثل العليا و كذلك ذمث  االنتهاء  ب  ،فيها و رغبته  يف  تلبية  الواجب  

ا  بالعامل  العضوي  ا   و  استجابا ترتبط انفعاالته ارتباطا وثيقا بالعامل اخلارجي احمليط بالفرد  عرب   مشريا

ا  الفسيولوجية  الكيميائية   و  خيضع ارتباطها اخلارجي خضوعا   ،الداخلي عرب شعورها الوجداين و  تغريا

و تتميز انفعاالت  الفرد يف هده  املرحلة   ، )330، صفحة 1994(السيد فؤاد البهي، مباشرا لنمو الفرد 

ا  سريعة  االستجابة  تبعا  لتطور مراحل النمو .   بأ

  النمو النفسي : -4-6- 4

ه الفرتة يشري انتباهه منط االجتاه حنو  الذات  حيث يهدف املراهق من خالل ذاملالحظ لسلوك املراهق يف ه

و    ،معرفة أسباب التحوالت اجلسمية اليت يتعرض  هلا  و إىل إجياد تفسريات لطبيعة  معاملة  اآلخرين  له  

و  ،كما يالحظ عليه االهتمام الزائد بنفسه و مبظهره اخلارجي   ،اليت  مل  تعد  تناسب  سنه ووضعيته اجلديدة 

و كدا سرعة  الغضب  و  خاصة  عند منعه من ممارسة نشاطاته  ،عدم االكرتاث مبا يدور حوله من حوادث 

م  و مشاكلهم  ,  كما  يرفض املفضلة , كما حيبذ عدم إفشاء أسراره و تفادي مشاركة اآلخر  ين اهتماما

(جابر نصر الدين ، معاملة  الكبار  له  ,  كما  نالحظ  عليه كثرة انتقاداته ألساليب املعاملة لوالديه . 

ه املرحلة باعتماده على نفسه  كما  ال  حيب  أن  يعامل كطفل ذو يتميز الفرد يف ه )17، صفحة 1996

صغري حيتفظ باألحقاد و له رغبته يف النتقام و العنف . و بتقدمه  يف  العمر تزول النواحي السالفة الذكر و 

يتحسن مزاجه و  يقل  عنده  اخلوف  و  يتحكم  يف أعصابه و نادرا ما يبكي و مييل للفرح و  التسلية  و  

(حامد الضحك  و  يراعي  مواقف اآلخرين حيب العمل و املناقشة و لو أن تكون له عالقات مع اآلخرين 

  .)374، صفحة 2001عبد السالم زهران، 
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  خصائص و مميزات األنشطة الرياضية بالنسبة للمراهق : -5- 4

  خصائص و مميزات األنشطة الرياضية بالنسبة للمراهق هي كاآليت : نا

حتقيق مبدأ التكامل بني املهارات احلركية اليت تعلموها يف املرحلة اإلعدادية و املرحلة الثانوية , حتقيق  -

  االستمرار يف النمو.

  استبعاد بعض الرياضات للبنات مثل : رفع األثقال , املصارعة ... اخل . -

شابه العاب البنات مع ألعاب األوالد يف النشاطات  اجلماعية مثل  :  كرة  القدم الكرة الطائرة ...اخل و ت -

  األلعاب الفردية مثل السباحة .

وض (حممد عمتارين  بدنية  لبناء  اللياقة  و حتسني  القوام و  مترينات  األرضية  و مترينات األجهزة  -

   .)56، صفحة 1992بسيوين، 

ه  املرحلة  ( املراهقة الثانية )  ميكن  للرياضي عامة و العب كرة القدم ذو يرى الطالب الباحث أنه يف ه

ه املرحلة ذالبد من استغالل ه ذخاصة الوصول إىل املستوى  العايل  نتيجة  اكتمال  جل نواحي النمو لديه ا

.  
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  خالصة :

ه  الفرتة  هي  املرحلة  اليت تتطور فيها الشخصية و تأخذ ذالكائن البشري يف احلياة مير مبرحلة تكوينية  فهإن 

خاصة  ،مالحمها الثابتة  و عليه  فرتبية  و  رعاية  املراهق خالل هده املرحلة تتطلب قدرا كبريا من االهتمام 

غددي  و   ،عضلي   ،أجهزة اجلسم عظمي من اجلانب احلركي ملا هلا من خصوصيات النضج يف أغلب 

)  19 -  16ه  الفرتة العمرية ( ذلك على مدرب  كرة  القدم  اإلملام  بكل  ما  حييط  ذخاصة العصيب ل

سنة , ألنه ميكن أن يصل فيها الرياضي إىل أعلى مستوياته من اجلانبني املورفولوجي , الفزيولوجي و حىت 

  اب اخلربة املطلوبة .ي يكتمل مع  اكتسذاملهاري ال
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  خاتمة الباب االول :

 واخلربات املوثوقة يعطينا كم هائل من املعلومات  مهم جدا يف جمال البحث االكادميي حيث ان اجلانب النظري

مراحل ديد القاعدة النظرية أو اخللفية النظرية اليت بنينا عليها أهم وما علينا اال حسن استعماهلا ومنه يتم حت، 

البحث ، اذن من خالل هذا الباب تطرقنا ألهم املعطيات النظرية اليت تساعدنا يف التوسع و التدقيق يف عملنا 

من اجلانبني الفسيولوجي و  لهذا ، عن طريق معرفة االختالف يف النظريات بني خمتلف املدارس فيما خيص ك

ديد وجهتنا النظرية مما يسهل علينا عملية حتليل املورفولوجي اخلاص بالعيب كرة القدم املراهقني  ومنه حت

  يف الباب املوايل اخلاص ب الدراسة التطبيقية . ومناقشة نتائج حبثنا
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  مقدمة الباب :

و اإلجراءات امليدانية ورأينا فيه كل منهجية البحث  إىل األولمشل هذا الباب فصلني حيث تطرقنا يف الفصل 

،   ضبطهامن املنهج املستخدم ، عينة حبثنا و كيفية اختيارها ، جماالت البحث ، متغريات البحث وكيفية 

و الصعوبات  اليت واجهتنا يف اجناز  اإلحصائيةالوسائل  إىل باإلضافةأدوات البحث اليت استعملناها يف حبثنا 

  حبثنا .

لعرض ، حتليل ومناقشة نتائج البحث و استخالص جمموعة من ين حيث خصصناه أما الفصل الثا

  االستنتاجات و مقارنتها بفرضيات البحث و أخريا قمنا بإعطاء خالصة عامة مع اقرتاح بعض التوصيات .
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  الباب الثاني : الجانب التطبيقي

  الفصل األول : منهجية البحث وإجراءاته الميدانية

  تمهيد

  الدراسة االستطالعية  .11

  األسس العلمية لإلختبارات المستخدمة  .12

 منهج البحث    .13

 مجتمع وعينة البحث  .14

 مجاالت البحث  .15

 الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث  .16

 أدوات البحث  .17

 مواصفات مفردات االختبارات  .18

 الوسائل اإلحصائية  .19
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  تمهيد :    

اليت تصور لنا املنهجية العلمية اليت تساعدنا يف معاجلتها حيث ان موضوع الذي  إن طبيعة مشكلة البحث هي

حنن بصدد دراسته حيتاج إىل متعن ووضوح يف عملية تنظيم وإعداد اخلطوات اإلجرائية امليدانية للخوض يف 

ن خالل هذا الدراسة األساسية ( االختبارات الفسيولوجية واالختبارات املورفولوجية) وبالتايل فسنسعى م

الفصل إىل شرح كيفية إجراء البحث يف أهم خطواته املنهجية وإجراءاته امليدانية لتسهيل تقومي السري املنهجي 

  له.
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  الدراسة االستطالعية : -1

البدء يف الدراسة األساسية البد من إجراء دراسة أولية لذلك وبعد االطالع عل املصادر واملراجع قبل 

ة اليت تناولت اجلانب الفسيولوجي واملورفولوجي عند العب   كرة القدم وخدمة ألهداف والدراسات املشا

اهلامة الختيار العب كرة القدم  البحث مت اختيار جمموعة من االختبارات الفسيولوجية والقياسات املورفولوجية 

  كاختصاص أو حتديد منطقة لعبه أو املركز الذي يشغله .

ا املتعارف عليها يف استمارة وعرضها على املشرف ومت مناقشتها  وبعدها مت وضع هذه االختبارات مبواصفا

اءات املتبعة مت ومن مث مت عرضها على أساتذة ودكاترة ومدربني كل يف جمال اختصاصه ، وبعد هذه االجر 

اليت حتدد اجلوانب الفسيولوجية واملورفولوجية لالعب كرة القدم حتديد االختبارات والقياسات  املستخدمة 

  حيث يف جمملها يف حدود إمكانيات الدراسة .

) فرق تنشط يف اجلهة الوسطى للبطولة 04ومشلت عينة الدراسة االستطالعية بطريقة مقصودة من خالل (

أقيمت التجربة  والعبني مبعدل العبني يف كل مركز لعب  10سنة ، عدده  20ئة أقل من لفالوطنية 

باملركز الوطين للطب  2011- 06 -  24وأعيدت اإلختبارات  2011 -06 – 14االستطالعية بتاريخ 

  الرياضي  .

عن طريق  ناءالراحةأث حيث مت ترتيب إجراء االختبارات كااليت : القياسات املورفولوجية مث حتديد نبض القلب

ECG  قياس السعة احليوية جبهاز السبريومرت ، قياس القدرة الالهوائية القصوى عن طريق اختبار سارجنت يف،

  l’épreuve d’effort  قاعة اعادة التأهيل ، مث العودة لقاعة االختبارات للقيام باختبار اجلهد البدين (

  . vo2maxمث ال   170) لتحديد الكفاءة البدنية عند نبض 
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  األسس العلمية لإلختبارات المستخدمة : -2

  ثبات اإلختبارات : -2-1

) 10) العبني لكرة القدم مث إعادة اإلختبارات بفاصل زمين قدره (10حيث قمنا بإجراء اإلختبارات على (

ودرجة خطورة (  08دى ثبات االختبار مندرجة حرية أيام وبعد الكشف يف جدول الدالالت ملعرفة م

) وهذا ما يؤكد بان 0.63) وجدنا ان القيمة احملسوبة لكل إختبار اكرب من القيمة اجلدولية ( 0.05

  .0.92و  0.65اإلختبارات تتمتع بدرجة عالية حيث يرتاوح معامل الثبات بني 

بعد حتديد اإلختبارات مث عرضها على خرباء وخمتصني بالتشاور معهم متت  الصدق المنطقي :- 2-2

  وبذلك فإن اإلختبارات احملددة صادقة ومنطقية.  %90املوافقة على اإلختبارات بنسبة مرتفعة تفوق 

وذلك حبساب جذر معامل الثبات حيث تراوحت قيم معامالت الصدق لكل إختبار  الصدق الذاتي :

  لذلك تعترب معامالت الصدق والثبات احملصل عليها مرضية بالنسبة لإلختبارات. 0.95و  0.80

  ) يوضح معامل الثبات والصدق للقياسات الفسيولوجية بطريقة إعادة اإلختبار.04جدول رقم (

   الدراسة             
  اإلحصائية 

  القياسات الفسيولوجية

حجم 
  العينة

معامل  مستوى الداللة  درجة احلرية
  vاإلرتباط

معامل ثبات 
  اإلختبار

  معامل الصدق

  fc0  10      08 0.05 0.63  0.65  0.80النبض أثناء الراحة 
  0.95  0.91 القدرة الالهوائية القصوى

  c.v  0.89  0.94السعة احليوية 
170Pwc  0.88  0.93  

max2Vo  0.81  0.90  
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  ) يوضح معامل الثبات والصدق للقياسات المورفولوجية بطريقة إعادة اإلختبار05جدول رقم (

الدراسة                
  اإلحصائية 

  القياسات املورفولوجية

حجم 
  العينة

 معامل اإلرتباط مستوى الداللة  درجة احلرية
  ر

معامل ثبات 
  اإلختبار

  معامل الصدق

  0,99  63 0,99. 0 0.05 08 10  الطول
  0,99  0,99  الوزن

  0,86  0,75  نسبة الكتلة الشحمية
  IMC 0,80  0,89مؤشر كتلة اجلسم 

  0,94  0,90  مكون السمنة
  0,83  0,70 مكون العضلية
  0,90  0,81  مكون النحافة

  :جية و الفسيولوجية والقياسات المورفولموضوعية االختبارات   -2- 2 

االختبارات و القياسات املستخدمة يف هذه الدراسة سهلة ومتفق عليها من طرف أغلب املختصني يف كرة ان 

ا مطبقة  القدم و املراجع التخصصة يف فسيولوجيا و مورفولوجيا اللعبة ، فهي بعيدة عن التقومي الذايت حيث أ

ة ، فرغم صعوبة االختبارات الفسيولوجية اال أن الرتبص القبلي للطالب سهل لنا يف أغلب الدراسات املشا

  . تتميز مبوضوعية عاليةفاملهمة أما القياسات اليت تعتمد على االجهزة وأدوات القياس 

ومن خالل ما سبق نستخلص أن االختبارات الفسيولوجية والقياسات املورفولوجية اليت طبقناها تتميز بثبات ، 

   .حمققة ألهداف البحث و مناسبة جيدة ، مما جيعلها  كبرية  وموضوعية  عاليني صدق 

  . منهج البحث :3

، 1995(دنيات، إن منهج البحث العلمي هو طريقة يتبعها الباحث لدراسة املشكلة لالكتساب احلقيقية 

وأن استعمال منهج البحث خيتلف باختالف املشكالت واملواضيع املطروحة للدراسة ومن   )89صفحة 
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" هو  لوصفاألكثر مالئمة حلل هذه املشكلة وا املقارنخالل املشكلة اليت بني أيدينا فإن املنهج الوصفي 

وليس صناعية  عبارة عن دراسة عامة لظاهرة موجودة يف مجاعة معينة ويف مكان معني وحتت ظروف طبيعية 

وهو اإلثبات أو نفي وجود فروق بني املراكز يف  )117، صفحة 1983(عمر، كما هو احلال يف التجريب 

  املتطلبات الفسيولوجية واملورفولوجية لرياضي كرة القدم يف هذه الفئة.

  مجتمع وعينة البحث :  -3-1

إن عينة البحث هي أساس عمل الباحث ويقول عبد العزيز فهمي هيكل أن عينة البحث هي املعلومات عن 

عدد الوحدات اليت تسحب من اجملتمع األصلي ملوضوع الدراسة حبيث تكون ممثلة متثيل الصفات هذا اجملتمع 

  . )75، صفحة 1994(فهمي، 

جمتمع األصل للبحث من العيب البطولة الوطنية لكرة القدم اجلزائرية أواسط ومت اختيار عينة حيث يتكون 

  البحث بشكل مقصود من الفرق التالية :

احتاد الشراقة ،شبيبة الشراقة وترتاوح  احتاد البليدة ، نادي باردوا ، رائد القبة ، مولودية اجلزائر ، احتاد العاصمة،

 % 30بنسبة متثيل جملتمع األصل نقدر بـ : .129) سنة. واليت بلغ عددهم  20 – 17أعمارهم بني ( 

  مجاالت البحث : -4

متثلت عينة البحث يف العيب كرة القدم صنف أواسط واملسجلني ضمن البطولة الوطنية المجال البشري : 

 20 – 17 ( العب ترتاوح أمهارهم بني 129.والبالغ عددهم 2011للمنطقة الوسطى سنة   )1مستوى (

  ) سنة.

باملؤسسة االستشفائية   CNMSمجيع االختبارات أجريت باملركز الوطين  للطب الرياضي  المجال المكاني :

  معوش حمند أمقران.

  



145 
 

  المجال الزماني :

كما   2011- 06 - 24وأعيدت اإلختبارات  2011 -06 – 14أقيمت التجربة االستطالعية بتاريخ 

  .25.09.2011اىل  20.07.2011من أقيمت التجربة الرئيسية 

  . الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث :5

من أجل تدعيم نتائج البحث متر ضبط اجملموعة من املتغريات اليت باعتبارها تأثرا على نتائج البحث ون بني 

  هذه املتغريات ما يلي :

  .U20 حيث مت اختيار وضبط سن الالعبني صنف  السن : -*

  كل الالعبني ذكورا.  وقد كان الجنس : -*

  ).1: البطولة الوطنية املستوى ( المستوى -*

  إقصاء الالعبني املصابني. -*

  ) سنوات يف املركز.03استثناء الالعبني الذين تقل مدة لعبهم ( -*

  ومتثلت أدوات ووسائل البحث يف : . أدوات البحث :6

  املراجع واملصادر -

 واملورفولوجية.االختبارات والقياسات الفسيولوجية  -

  : d’analyse Utiliteurالطرق اإلحصائية  -*

  الفريق عمل العامل باملركز الوطين للطب الرياضي.*

  اجلداول واملنحنيات*

  *أما أدوات القياس فتمثلت يف :

  ساعات ميقاتية -     
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  احلقيبة األنرتبومرتية -     

  )fukuda ME 6620AXجهاز سربيومرتالكرتونيك ( -     

  دراجة ارجومرت     ‐

   cardiofréquencemetreجهاز قياس النبض القليب       ‐

  ميزان طيب.      ‐

  مواصفات مفردات االختبارات : -7

  االختبارات الفسولوجية : -7-1

  اختبار سارجنت : -

  قياس القدرة الالهوائية القصرية باستخدام القدرة العضلية للرجلني.الغرض من االختبار : 

  األدوات :

سم تثبت على جدار وميكن أن تكون اللوحة متحركة على كرة  100لوحة مدرجة بالسنتمرتات طوهلا  -*

حبيث ميكن ضبط نقطة البداية عند عالمة الصفر دائما ويف حالة استخدام لوحة ثابتة على احلائط جيب ان 

بعيدة عن احلائط مبسافة  تكون يف متناول مجيع املختربين من حيث أطواهلم كما يراعى أن تثبت حبيث تكون

  سم حىت ميكن للمخترب أداء حركة الوثب حبرية دون خوف من االحتكاك باحلائط. 15يف حدود 

  مسحوق مانزيا أو طباشري. -*

  ميزان طيب. -*

  طريقة األداء :

  يغمس املخترب يده ( أصابع اليد) يف مادة املانزيا أو الطباشري. -*
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يف حماذاة لوحة الوثب مث يوضع ذراعه جهة اللوحة ألعلى مسافة ممكنة  يقف املخترب حبيث يكون جانبه -*

بدون رفع القدم عن األرض ويقوم املشرف على االختبار بتحريك اللوحة العلى بواسطة البكرة حبيث يكون 

  تدريج الصفر عند طرق املخترب املرفوعة ألعلى أو توضع عالمة باألصبع على اللوحة الثانية .

خترب بأرجحة الذراعني مع ثين الركبتني مث مدها والوثب عموديا للمس أعلى ارتفاع ميكن الوصول يقوم امل -*

  إليه ووضع عالمة ثانية باإلصبع وعلى لوحة االختبار.

  يعطي للمخترب ثالثة حماوالت ويسجل أحسن حماولة. -*

  حساب النتائج :

الالهوائية القصوى للمخترب من خالل املعادلة من خالل الوثب العمودي وبداللة الوزن ميكن حساب القدرة 

  اخلاصة املعروفة باسم " معادلة لويس" وهي :

.  والناتج يكون 9.81 *جذر املسافة باملرت*وزن اجلسم (كلغ)  * 4.9القدرة الالهوائية القصوى = جذر 

   )94.95، صفحة 2008(محمد احمد، ب (كلغ/م/ثا) 

وهو اختبار املركز الوطين  pwc 170 ( الكفاءة البدنية 170اختبار الجهد عند ضربات القلب  -

  .(BRIKCI‐A, 1990)للطب الرياضي 

  هدف اإلختبار :

انطالقا من العالقة    PMAوالقدرة القصوى اهلوائية  max 2VOقياس احلد األدىن الستهالك االكسجني 

  بني نبض القلب وشدة العمل.

  األدوات :

   MONARKدراجة أرجومرتية الكرتونية -*

   جهاز قياس نبض القلب الكرتوين -*
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  ساعة ميقاتية  -*

  طريقة األداء :

كلم / سا ضد مقاومة حسب   24يقوم الرياضي بالعمل على الدراجة األرجومرتية من وضعية اجللوس بسرعة 

 170.  150ن/ د أي ( بني 170بشكل متدرج ومستمر جىت يصل نبض القلب أو يقرتب من اجلنس و 

  ض /د).

  واط للقيام باإلمحاء. 50احلمل االويل هو  

  ثانية بالنسبة  24ثانية بالنسبة للذكور وكل  12واط حمل  5احلمل يرتفع تدرجييا وبشكل مستمر بـ

  لإلناث.

  100،  75واط بالنسبة للذكور و 200،  150،  100جيب أخذ النبض عند احلموالت التالية 

  واط بالنسبة لإلناث أي كل دقيقتني. 125، 

  ن/ د. 170،  150ينتهي االختبار عندما يصل النبض بني 

pwc 170 = p1 ( watts) + ( p1 – p2 ) x حساب  .  

P1 , p2   أي آخر محولتني  170: االستطاعيتني ( احلمولتني) القريبتني إىل نبض  

 c2, f c1F اتني احلمولتني   . : النبض املرتبط  

  .(RADAHIL, 1994)عن طريق املعادلة التالية  vo2 maxومن مث يتم استخراج 

Vo2 max = [ ( pwc 170 en kg. Mim) x 1.7 ] + 1240 = ml/min 

Pwc 170 = pwc 170 en watt/min x6 = kg .min 

  électrocardiographe . ECGعن طريق قياس النبض أثناء الراحة
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  قياس السعة الحيوية :

 يستخدم جهاز سبايرومرت لقياس السعة احليوية  ( c.v)  يبدأ العمل باستعداد الالعب وذلك ميسك األنبوب

املطاطي املربوط باجلهاز ويقوم الرياضي بتنفس عميق مرتني او ثالث مرات من وضع الوقوف أمام اجلهاز 

وبعدها يأخذ شهيقا عميقا لكي يستطيع دفع أقصى زيف بقوة داخل األنبوب املخاط مع ضرورة وضع ماسكة 

قسم من هواء الزفري عن طريق األنف ويف هذه اللحظة يتم تسجيل القيمة من لألنف لكي ال تسمح خبروج 

اجلهاز اإللكرتوين مباشرة وتدل القيمة على حجم هواء الزفري باللرت ، وبعد انتهاء احملاولة األوىل تعطي لالعب 

فضل حيث يثبت دقائق لكي يستعد ألداء احملاولة الثانية وبعد ذلك يتم حساب احملاولة األ 3اسرتاحة ملدة 

   )78.79، صفحة 2007(موفق, اسعد;، اسم الالعب وتاريخ االختبار يف االستمارة اخلاصة 

  لقياسات األنتربومترية :ا - 7-2

  . الوزن :1

  اهلدف : معرفة وزن اجلسم

  الوسائل : ميزان طيب

" مث يصعد املفحوص فوق امليزان حاف األرجل وشبة عار من 0"طريقة القياس : يثبت املؤشر عند الصفر 

  األلبسة مث نقرأ قيمة املؤشر واليت تعرب عن الوزن.

، الصفحات 2001(حمزاوي, حكيم;، مالحظة : جيب أن يكون املفحوص إىل االمام أي يف وضع أفقي 

64 -65(  

  . قياس الطول :2

  : معرفة املسافة املوجودة بني اعلى نقطة يف الرأس ومساحة االرتكاز. اهلدف
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الوسائل : يستخدم لقياس الطول الكلي جهاز الفوستامرت ( القد) عبارة عن قائم مثبت عموديا على حافة 

  ) نقاط هي :04القاعدة اخلشبية وظهره مالمس للقائم يف أربع (

  يف احلوض من اخللف أبعد نقطة لسمانة الساق مؤخرة القدمني. املنطقة الواقعة بني اللوحتني أبعد نقطة

: يف هذه احلالة جيب مراعاة النظر لالمام حيث إنزال احلامل " الفك املتحرك" حىت يالمس اجلمجة مالحظة 

  ويعرب عن الرقم املواجه للحامل عن طول املفحوص.

  . القياسات المحيطية :3

  قياس محيط العضد -*

  د حميط العضداهلدف : حتدي -

  الوسائل : شريط القياس -

  طريقة القياس : يوضع شريط القياس على منطقة اكثر ضخامة للعضلة العضدية ذات الرأسني. -

  قياس محيط الساق : -*

  اهلدف : حتديد حميط الساق -

  الوسائل : شريط القياس -

موزعا بالتساوي على الرجلني مث طريقة القياس : يتم القياس يف وضعية الوقوف حبيث يكون ثقل اجلسم  -

  يوضع الشريط املرتي أفقيا حول أكرب حجم للساق.

  . القياسات العرضية :4

  قياس عرض العضد : -*

  اهلدف : حتديد قطر العضد

  الوسائل : القدم القنوة أو الربجل املنزلق
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  واسطة فكي القدم القنوية.طريقة القياس : يتم حتديد املسافة املوجودة بني النقطتني السفليتني للعضد ب -

  قياس عرض الفخذ : -*

  اهلدف : حتديد عرض قطر الفخذ -

  الوسائل : الربجل املنزلق أو القدم القنوية  -

طريقة القياس : اجلسم يف وضعية شقولية والربجل مستقيمة حبيث يتم حتديد املسافة املوجودة بني النقطتني 

  سطة فكي القدم القنوية.الداخلية او اخلارجية يف أسفل الفخذ بوا

  . قياس سمك ثنايا الجلد :5

  قياس سمك أسفل عظم اللوح : -*

  اهلدف: تقدير مسك النسيج الدهين حتت اجللد باإلضافة إىل مسك اجللد حتت اخلانة اخللفية للظهر. -

  الوسائل : الكالبري. -

ام وسب ابة اليد اليمىن يف املوقع احملدد للقياس مث طريقة القياس : يقوم القائم بالقياس بسحب ثنية طية اجللد إ

ام والسبابة حبوايل  سم ، باجتاه مائل لألسفل  2-1يقوم بعد ذلك بوضع فكي الكاليبار أسفل أصبعي اإل

  الثنية اجللدية مائلة°  45بزاوية مقدارها 

  قياس سمك ثنايا الجلد خلف العضد : -*

  جللد باإلضافة إىل مسك اجللد عن الوجه اخللفي.اهلدف : تقدير مسك األنسجة الدهنية حتت ا -

  الوسائل : جهاز الكاليبار شريط قياس أو مسطرة مدرجة -

ام والسبابة باليد اليسرى من فوق العضلة ذات ثالثة  طريقة القياس : - يقوم احملكم مبسك طية اجللد باإل

سم مث تسجل النتائج  1يدها مسبقا حبوايل رؤوس العضدية يف مستوى أعلى العالمة األنرتبومرتية اليت مت حتد

  سم. 0.1األقرب من 
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  قياس سمك ثنايا الجلد أعلى بروز العظم الحرقفي : -*

  اهلدف : تقدر ثنية اجللد أو طية اجللد على مستوى العظم احلرقفي. -

  الوسائل : جهاز الكاليبار. -

فل العالمة األنرتبومرتية مث يقوم بسحبها طريقة القياس : يقوم القائم بالقياس مبسك طية اجللد من اس -

ا حبوايل  للخارج بعد ذلك يقوم بوضع فكي الكاليبار فوق احملور الطويل لطية اجللد أمام أصابع اليد اممسكة 

  )203-191، الصفحات 1992(حممد , نصر الدين رضوان، سم.  1

  سمك ثنايا الجلد عند العضلة ذات الرأسين العضدية :قياس  -*

  اهلدف : تقدير مسك النسيج الدهين حتت اجللد باإلضافة إىل مسك اجللد ذاته -

  الوسائل : جهاز الكاليبار. -

طريقة القياس : يتخذ القائم بالقياس وضع الوقوف يف مواجهة املفحوص مث يقوم بسحب طية من اجللد  -

سم يقوم بعد ذلك بوضع فكي  1أعلى العالمة االنرتبومرتية اليت مت حتديدها على الوجه األمامي للذراع حبوايل 

ام وسبابة  سم نقرأ النتيجة  1اليد اليسرى حبوايل الكاليبار عرب اجملور الطويل لطية اجلد أسفل أصبعي إ

  )158، صفحة 2006(بومجعةبولوفة، 

  قياس سمك ثنايا الجلد عن الجهة الخلفية للساق فوق الخط األنسي: -*

  اهلدف : تقدير مسك النسيج الدهين على مستوى الساق -

  اخلاص بقياس مسك ثنايا اجللد. الوسائل : جهاز الكاليبار -

، حينئذ ° 90طريقة القياس : يتخذ املفحوص وضعية اجللوس على املقعد مث يقوم بثين الركبة اليمىن بزاوية  -

يقوم القائم على القياس بسحب طية اجللد موازية للمحور الطويل وذلك بعد حتديد العالمة االنرتبومرتية على 
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سم مث نقرأ  1فكي الكاليبار أسفل أصابع اليد املمسكة لطية اجللد حبوايل  اجلانب األنسي للساق مث يضع

 النتيجة.

  الوسائل اإلحصائية : -8

  بغرض حتقيق األهداف اليت سطرها الباحث يف هذه الدراسة استعملنا الوسائل اإلحصائية التالية :

 )10، صفحة 1986ي، (السامرائمقاييس النزعة املركزية :   -أ

  املتوسط احلسايب : .1

  
 .مقاييس التشتت :2

يساوي اجلذر الرتبيعي ملتوسط مربعات القيم املختلفة عن وسطها احلسايب ومعادلة  . اإلنحراف المعياري:1

  (pierre & cyffars, 1992, p. 384) هي :

 

  )35-34، الصفحات 1988(السيد،   املعياري مربع :التباين هي اإلحنراف 

S2 = [ ∑ (xi – X )2] / ( n – 1 )     
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  (Stephane Champely, 2004)  معامل اإلرتباط بيرسون : -2

 

 

 

 

 

  ر : معامل اإلرتباط

  س= قيم اإلختبار االول

  ص= قيم اإلختبار الثاين

  التجانس : -3

    التباين الكبري    ₌ 

  التباين الصغري      

  النسبة المئوية : -4

عدد	التكرارات	∗
		اجملموع	الكلي	للتكرارات

  النسبة	املئوية

  تحليل التباين : -5

 تحليل التباين =
		التباين	بني	اجملموعات	
			التباين	داخل	اجملموعات	

                   ©
Ƹ

Ƹ	Ƹ 	
  F =    

 حيث :

. : متوسط مربع اإلحنرافات بني اجملموعات التباين بين المجموعات -  

. اجملموعات داخل: متوسط مربع اإلحنرافات  المجموعات داخلالتباين  -  

  َص) - َس ) (ص - مج(س                                             

  معامل ارتباط بيرسون(ر) = 

  2َص ) - (ص 2َس) -مج(س                                               
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xاملتوسط احلسايب لكل جمموعة =  

Gعدد اجملموعات او الفئات =  

N .العدد الكلي للعينة =  

 T student   داللة فرق لعينتين غير متجانستين -6

 

    

  صعوبات البحث : -9

  صعوبة اختيار عينة البحث وتطبيق االختبارات املضافة من طرف الباحث على الالعبني. -*

صعوبة قياس تركيز محض اللكتيك ( النظام الالهوائي اللبين) لتكلفته وعدم قدرة استدعاء العينة ليوم آخر  -*

 هذا النظام حيتاج ملدة اسرتجاع طويلة وراحة تامة.طبعا الن 

  ندرة املراكز املتخصصة يف القياسات الوظيفية باملنطقة الغربية ما جعلنا نأخذ املنطقة الوسطى كعينة . -
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  خالصة :

إذن فلقد اهتم الباحث يف هذا البحث بإبراز املنهج املتبع أهم إجراءاته امليدانية بداية من حتديد إشكالية 

فاختبار العينة وتقنني االختبار... وصوال إىل األساليب اإلحصائية وأهم الصعوبات وذلك رغبة كما لتوفري 

نها ونتفادى أخطاءنا إميانا منا بان الكمال هللا أرضية أو قاعدة تبىن عليها البحوث املستقبلية فتأخذ من حماس

 وتشجيعا منا للوصول إىل األحسن دائما. 
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  الفصل الثاني : عرض ،  تحليل ومناقشة النتائج

  عرض ومناقشة نتائج الالعبين حسب مستوى اللعب -1

  عرض ومناقشة نتائج االختبارات الفسيولوجية - 1-1

  المورفولوجيةعرض ومناقشة نتائج القياسات  - 1-2

  عرض ومناقشة نتائج الالعبين حسب مراكز اللعب -2

  عرض ومناقشة نتائج االختبارات الفسيولوجية  -1- 2

  عرض ومناقشة نتائج القياسات المورفولوجية  -2- 2                
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  عرض ومناقشة نتائج الالعبين حسب مستوى اللعب -1

عدم وجود فروق معنوية بين مستويات أواسط كرة القدم التي تشير إلى :  الثانيةمن خالل الفرضية 

   الجزائرية في بعض الخصائص الفسيولوجية والقياسات المورفولوجية.

  : استخدمنا االحصاء التايل

  راف املعياري املتوسط احلسايب واالحن -

 : فكانت النتائج على النحو التايل داللة فرق لعينتني غري متجانستني ت ستودنت  -

  ومناقشة نتائج االختبارات الفسيولوجيةعرض -1- 1

) بين مستويات اللعب عند c.v) : يبين الدراسة المقارنة لمؤشر السعة الحيوية (06الجدول رقم (

  أواسط كرة القدم.

الدراسة 
  اإلحصائية

  مستوى اللعب

المتوسط   العينة
  الحسابي

  (لتر)

اإلنحراف 
  المعياري

  ت
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

درجة 
  الحرية

  ت
  الجدولية

الداللة 
  اإلحصائية

دال   1.65  187  0.05 2.36 0.51 4.48 129  االولالمستوى 
 0.44 4.30  60  المستوى االدنى  إحصائيا

) الذي يوضح الدراسة املقارنة ملؤشر السعة احليوية بني مستويات اللعب عند 06من خالل اجلدول رقم (

) 0.51 ± 4.48أواسط كرة القدم اجلزائرية نالحظ املستوى االعلى حقق أحسن متوسط حسابه قدر بـ (

  . )0.44 ± 4.30فيما حقق املستوى الثاين متوسط حسايب قدره ( 

نالحظ أن ت  187ودرجة حرية  0.05د مستوى الداللة ودنت عنيتوباستعمال (ت) داللة الفروق لس

إذن الفرق دال إحصائيا اي وجود فرق  1.65وهي أكرب من قيمة ت اجلدولية  2.36احملسوبة تساوي 

  معنوي بني مستويات اللعب يف كرة القدم اجلزائرية ملؤشر السعة احليوية.
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ما يعين الكفاءة اجليدة ،  لرت 4.48 من الواضح الفرق احلاصل لصاحل املستوى االعلى بقيمة  -

للجهاز التنفسي لدى املستوى العايل مقارنة بنظريه املنخفض حيث كلما كانت قيمة السعة احليوية 

يرجع الباحث الفرق بني املستويني إىل زيادة و عالية كلما دلت القيمة على كفاءة اجلهاز التنفسي 

  ملستوى اآلخر باإلضافة إىل تنظيم هذا التدريب.حجم التدريب عند العيب املستوى العايل مقارنة با

) هي قيمة 4.48وبالرغم من الفرق احلاصل بني املستويني إىل أن القيمة احملققة من طرف املستوى األعلى (
أنه على األقل تكون قيمة السعة احليوية يف  )1996إبراهيم رضا ( ال ترقى إىل املستوى املطلوب حيث يرى 

) ل ومنه نستنتج أن املستوى األعلى األكثر حجما وتنظيما يف تدريباته مقارنة مع املستوى 5.4حدود ( 
  ءة اجلهاز الدوري التنفسي.ااملنخفض لكف

  
  واسطاألد الدراسة املقارنة ملؤشر السعة احليوية بني مستويات اللعب عن ) :08الشكل رقم (      
) يتضح لنا الفرق الواضح بني قيمة السعة احليوية عند العيب 08من خالل الشكل البياين رقم( -

) طبعا لصاحل هذا األخري ، حيث جاء هذا 4.48) ل  املستوى األعلى (4.30األدىن (  املستوي
فيما تصل لرت  4.6حيث تبلغ عنده  الفرق دال إحصائيا ، إال أن القيمتني جندها عند إنسان عادي

     لرت . 7-6عند الرياضيني حىت 
إذن القيمتني احملققة ال ترقيان إىل املستوى املطلوب أما الفرق املوجود رمبا يرجع  اىل احلجم التدرييب (  -

 عدد مرات التدريب يف األسبوع ) . 

  

4,2

4,25

4,3

4,35

4,4

4,45

4,5

haut niveau bas niveau

السعة الحيوية
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راحة بين مستويات اللعب عند أواسط  ) يبين الدراسة المقارنة لمؤشر النبض أثناء ال07الجدول رقم (

  كرة القدم الجزائرية.

الدراسة 

  اإلحصائية

  مستوى اللعب

المتوسط   العينة

  الحسابي

  (ن/د)

اإلنحراف 

  المعياري

  ت

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

درجة 

  الحرية

  ت

 الجدولية

الداللة 

  اإلحصائية

  إحصائيادال   1.65 187  0.05 1.85 7.46 56.66 120  االولالمستوى 

 8.59 58.93  60  المستوى االدنى

بني مستويات اللعب عند  النبض أثناء الراحة) الذي يوضح الدراسة املقارنة ملؤشر 07من خالل اجلدول رقم (

 ± 56.66( ب  أقل متوسط حسايب قدر  حقق املستوى األعلى نالحظ أن أواسط كرة القدم اجلزائرية

أي أن نبض املستوى ن/د ) 8.59 ± 58.93فيما حقق املستوى األدىن أحسن متوسط ( ن/د ) 7.46

األعلى أحسن من متوسط نبض املستوى األدىن ألنه كلما كان النبض أقل كلما دل على املستوى اجليد 

  للرياضي وهذا يف أغلب األحوال.

نالحظ أن ت احملسوبة  187ية ودرجة حر  0.05وباستعمال داللة الفروق لستيودنت عند مستوى الداللة 

إذن الفرق دال إحصائيا أي الفرق بني مستويات  1.5وهي أكرب  من قيمة ت اجلدولية  1.85تساوي 

  أواسط هو فرق معنوي وهذا فيما خيص مؤشر النبض أثناء الراحة. ةاللعب يف كرة القدم اجلزائري

هذا  إنتوى املنخفض باإلضافة إىل إذن معدل قلب العيب املستوى األعلى أقل من نظريه عند املس -

الفرق بينهما دال إحصائيا ما يعين الكفاءة اجليدة للعمل القليب عند العيب املستوى األعلى مقارنة 

باملستوى اآلخر حيث التدريب املنتظم يؤثر بشكل إجيايب على كفاءة وظائف القلب واجلهاز الدوري  

لب واجلهاز الدوري ما يؤدي إىل رفع الكفاية كإحداث تغريات مورفولوجية وفسيولوجية يف الق

الوظيفية جلهاز القلب والدورة الدموية ما يعمل على انتظام ضربات القلب واخنفاض عددها يف 
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الدقيقة الواحدة نتيجة زيادة حجم الضربة وهذا أيضا لنتيجة أخرى وهي زيادة حجم القلب عند 

  املدرب تدريبا منتظما.

 املستويني يعود إىل الزيادة يف حجم التدريب عند املستوى األعلى مقارنة بنظريه حيث نستنتج أن الفرق بني

سنة ) أو منذ املمارسة يف األصناف الصغرى باإلضافة إىل البداية  20املنخفض خالل هذه املرحلة ( أقل من 

ثناء الراحة ) يبقى غري  املبكرة ملمارسة اللعبة عند املستوى األعلى إال أن هذه القيمة ( معدل النبض القليب أ

 كاف مقارنة باملستوى العايل.

 

 واسطاألبني مستويات اللعب عند  النبض أثناء الراحةيوضح الدراسة املقارنة ملؤشر  ) :09الشكل رقم (

) يتضح لنا الفرق بني قيمة متوسطي نبض القلب أثناء الراحة بني املستوى 09من خالل الشكل البياين رقم (

ن/د  80-60،حيث يبلغ النبض عند اإلنسان العادي من  )58.93( األدىن) واملستوى 56.66( األعلى

ضيي التحمل وان هذه القيمة تبقى متوسطة ويرجع خاصة عند ريا ، عند الرياضيني 55- 40بينما يصل إىل 

 الخرية تصل اىلذلك للفئة العمرية املدروسة حيث ان النبض له عالقة مباشرة مع صفة التحمل فيما ان هذه ا

ا بدءا بسن   سنة ، 25أعلى مسويا

   .ويرجع الطالب الفرق املوجود اىل احلجم التدرييب االسبوعي أو الكلي لالعب ( البداية املبكرة ملمارسة اللعبة

55,5

56

56,5

57

57,5

58

58,5

59

haut niveau bas niveau

النبض أثناء الراحة
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بين مستويات اللعب في   الالهوائية ) يبين الدراسة المقارنة لمؤشر القدرة القصوى08الجدول رقم (

  كرة القدم الجزائرية أواسط.

الدراسة 
  اإلحصائية

  مستوى اللعب

المتوسط   العينة
  الحسابي

  ( سم )

اإلنحراف 
  المعياري

  ت
  المحسوبة

درجة 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  ت
 الجدولية

الداللة 
  اإلحصائية

غري دال    1.65  0.05  187 1.55 6.17 47.18 129  االولالمستوى 
 7.34 48.78  60  المستوى االدنى  إحصائيا

  

) الذي يوضح الدراسة املقارنة ملؤشر القدرة القصوى الالهوائية بني مستويات 08من خالل اجلدول رقم (

)  7.34 ± 48.78اللعب يف كرة القدم اجلزائرية نالحظ ان املستوى األدىن حقق أحسن متوسط قدره ( 

  ).17. ± 47.18فيما حقق املستوى األعلى متوسط حسايب قدره (

 أن  وجدنا 187ودرجة حرية  0.05وباستعمال "ت" لداللة الفروق بني متوسطني وهذا عند مستوى الداللة 

ت اجلدولية إذن  منومنه فإن ت احملسوبة أكرب  1.65فيما ت اجلدولية تساوي  1.55ت احملسوبة تساوي 

إحصائيا أي الفرق بني مستويات اللعب يف كرة القدم اجلزائرية ملؤشر القدرة الالهوائية القصوى  الفرق غري دال

  هو فرق عشوائي.

 george  »جاءت نتائج دراستنا مطابقة لدراسة حيث  - cozorla 2008 »   هي دراسة و

ار سارجنت بني مقارنة بني مستويات خمتلفة للقدرة الالهوائية القصرية حيث احنصرت قيمتها يف اختب

سم) إال أنه أكد يف نتائجه على أنه لكي يكون الرياضي ممارس يف املستوى  55و  54.12( 

سم على األقل يف اختبار  65توفر فيه بعض املقاييس من بينها أن حيقق الرياضي تالعايل جيب 

لتدرييب بني سارجنت لذلك يرى الباحث أنه عدم وجود فرق بني املستويني يرجع إىل تقارب احلجم ا
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املستويني باإلضافة إىل الطرق التدريبية التقليدية غري املقننة ، لكن يرى الباحث هناك إشكال آخر 

  ميثل القيمة احملققة حيث تبقى هذه النتيجة بعيدة كل البعد عن املستوى املطلوب.

 الءيإإىل عدم  شدة وطرق تدريب املستويني باإلضافة،لذلك يستنتج الباحث أنه هناك تقارب يف حجم 

مدربينا األمهية لتطوير القوة االنفجارية لألطراف السفلية للدرجة املطلوبة عند العيب كرة القدم عامة وأواسط  

 كرة القدم اجلزائرية خاصة.

 

  يوضح الدراسة املقارنة ملؤشر القدرة القصوى الالهوائية بني مستويات اللعب ) :10الشكل رقم (

والغريب هو أن هذا الفرق  PMAيتضح لنا الفرق بني املستويني املدروسني يف ) 09من خالل الشكل رقم (

)  عند  48.78لصاحل أدىن مستوى ، إال أن هذا الفرق يبقى غري دال إحصائيا أما فيما خيص القيمة احملققة (

  نفس السن أن حيققها . كال املستويني ال ترقى إىل املستوى املطلوب حيث ميكن إلنسان عادي يف

ويرجع الطالب ذلك إىل الطريقة العشوائية يف التدريب ، وعدم العمل على هذه الصفة يف السن  -

   .الذهيب هلا 

  

46

46,5

47

47,5

48

48,5

49

haut niveau bas niveau

القدرة القصوى الالھوائية
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 vo2 max) يبين الدراسة المقارنة لمؤشر الحد األقصى الستهالك األكسجين  09الجدول رقم (

  اللعب عند أواسط كرة القدم الجزائرية : بين مستويات

الدراسة 
  اإلحصائية

  مستوى اللعب

المتوسط   العينة
  الحسابي

 (مل/كغ/د)

اإلنحراف 
  المعياري

  ت
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

درجة 
  الحرية

  ت
 الجدولية

الداللة 
  اإلحصائية

غري دال    1.65  187  0.05 0.29 6.48 47.26  129  االولالمستوى 
 6.68 47.57  60  المستوى االدنى  إحصائيا

  

بني مستويات اللعب عند   2maxVOل ا) الذي يوضح الدراسة املقارنة ملؤشر 09خالل اجلدول رقم (من 

أواسط كرة القدم اجلزائرية نالحظ املتوسطات احلسابية جاءت متقاربة جدا حيث حقق املستوى األدىن أحسن 

املستوى االعلى متوسط  فيما حقق العيب  ml/kg/min )6.68 ± 47.57متوسط حسايب قدر بـ  (

  .ml/kg/min )6.48 ± 47.26حسايب قدره ( 

نالحظ أن ت  187ودرجة حرية  0.05وباستعمال (ت) داللة الفروق لستيودنت عند مستوى الداللة 

إذن الفرق غري دال إحصائيا أي الفرق بني مستويات  1.65وهي اقل من قيمة ت اجلدولية  0.29احملسوبة 

  واسط هو فرق عشوائي.أزائرية اجل اللعب يف كرة القدم

من الواضح التقارب الكبري بني املستويني يف قيمة احلد األقصى ألكسجني حىت انه هناك تفوق  -

طفيف للمستوى املنخفض لذلك يتساءل الباحث أين يكمن الفرق بني املستويني ؟ مادام هناك 

 .VO2 max االقصى الستهالك االكسجني نفس املستوى ... يف قيمة احلد
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مبقاربته للخصائص الفسيولوجية بني أندية   VI kalapotharakos et coll 2005يف دراسة حيث 

مقدمة ومؤخرة الرتتيب للبطولة اليونانية وحدد الباحث فروق حىت يف نفس املستوى فممكن العتماده فئة 

  األكابر.

مل/كلغ/د فحسب  47عند حدود   VO2 maxشكال آخر وهو القيمة احملققة لل إلكن هناك  -

  عند األواسط  VO2 max  فقد حدد قيمة ال  frans masson 2007املكون لدى الفيفا 

  مل/كلغ/د. 68و  58بني  

لذلك يرى الباحث قبل احلديث عن عدم وجود فروق بني املستويات كرة القدم اجلزائرية أواسط يف اخلصائص 
الفسيولوجية حبيث ميكن أن تكون هناك فروق بني هذه املستويات يف جوانب أخرى مثل املهارية ، النفسية ، 

املستويني العايل من اجلانب  اىل اعبينلوصول باللطرق السبل و ال لذبك البد علينا إجيادواملعرفية ... اخل. 
  .اليت هلا تأثري يف أداء لعبة كرة القدم األجهزةالوظيفي وكل ماله عالقة بالقدرات الوظيفية أي كفاءة 

  

  
  

  بني مستويات اللعب  2maxVOل ايوضح الدراسة املقارنة ملؤشر  ) :11الشكل رقم (
  
  

47,1
47,15
47,2

47,25
47,3

47,35
47,4

47,45
47,5

47,55
47,6

haut niveau bas niveau

الحد االقصى الستھالك االكسجين
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بين مستويات  170الكفاءة البدنية عند نبض ) : يبين الدراسة المقارنة لمؤشر 10الجدول رقم (

  : ةاللعب عند اواسط كرة القدم الجزائري

الدراسة 
  اإلحصائية

  مستوى اللعب

المتوسط   العينة
  الحسابي

كغ/د لكل كغ 
  من الوزن

اإلنحراف 
  المعياري

  ت
  المحسوبة

درجة 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  ت
  الجدولية

الداللة 
  اإلحصائية

غري دال    1.65  0.05  187 0.52 17.083.16  129  االولالمستوى 
17  60  المستوى االدنى  إحصائيا .33 2.94 

  

بني مستويات   170PWCالكفاءة البدنية  ) الذي يوضح الدراسة املقارنة ملؤشر10من خالل اجلدول رقم (

جاءت متقاربة حيث حقق املستوى  احلسابية املتوسطات أن اللعب عند اواسط كرة القدم اجلزائرية نالحظ

) فيما حقق املستوى الثاين أحسن متوسط قدره 3.16 ± 17.08ره ( داألعلى متوسط حسايب ق

)17.33 ± 2.94.(  

نالحظ أن  187ودرجة حرية  0.05وباستعمال (ت) داللة الفروق لستيودنت عند مستوى الداللة  -

ومبا أن ت احملسوبة اقل من ت  1.65فيما قيمة ت اجلدولية تساوي  0.52ت احملسوبة تساوي 

اجلدولية فإن الفرق غري دال إحصائيا  اي الفرق بني مستويات اللعب يف كرة القدم اجلزائرية أواسط 

  هو فرق عشوائي.

بدنية عند نبض من خالل النتائج والدراسة اإلحصائية تبني لنا وجود الفرق بني املستويني املدروسني للكفاءة ال

إذ  األواسطحيث يرى الباحث إمكانية التقارب بني املستويات للقدرات اهلوائية خاصة عند فئة ، ن/د  170

 يشري  «   STOLEM  T  ET  COLL  يف مقالة فسيولوجيا كرة القدم إىل إمكانية تفوق  « 2008

ائجنا بتفوق طفيف املستوى مستويات منخفضة على مستويات عليا يف القدرات اهلوائية هذا ما حققته نت



167 
 

 PWCاملنخفض على املستوى األعلى فبغض النظر إىل الفرق بني املستويات إىل أن النتيجة أو القيمة احملققة 

  تبقى بعيدة كل البعد عن املستوى املطلوب العايل لكال املستويني. 170

مستويات خمتلفة إال ان ضعف مستوى هناك تقارب للقدرات اهلوائية بني  ان يكون ميكنويستنتج الباحث أنه 

ا خاصة عند فئة األصناف يالقدرة اهلوائية عند العبينا يرجع إىل عدم اعتماد مدربينا على برامج مقننة علم

 الصغرى والرتكيز على تطوير القدرات اهلوائية عند هذه الفئات.

  
  بني مستويات اللعب PWC 170الكفاءة البدنية  يوضح الدراسة املقارنة ملؤشر ) :12الشكل رقم (

  VO2max) يتضح لنا الفرق بني املستويني املدروسني يف القدرة اهلوائية ( 11) و(10من خالل الشكلني (

 ،PWC  ) إال أن هذا الفرق غري دال إحصائيا وكما هو مالحظ فان هذا الفرق العشوائي لصاحل  170

  170بالنسبة للكفاءة البدنية عند نبض   .د كغ  17.33 مل/كغ/د و 47.57املستوى األدىن ب 

خاصة ) ليست يف مستوى العب كرة القدم  VO2max   ،PWC 170فيما أن قيمة كل من املؤشرين  ( 

حيث ميكن حتقيق القيمتني من طرف إنسان عادي ، أما تفوق املستوى االدىن سنة  20بالنسبة لفئة أقل من 

  فيفسره الطالب بالعمل العشوائي من طرف مدربينا اذ أغلب مدربينا يعتمدون يف عملية االنتقاء على اجلانب  

  كرة القدم .التقين و إمهال  اجلانب البدين مثل القدرات اهلوائية اليت تبقي القاعدة األساسية يف ممارسة  

16,9

17

17,1

17,2

17,3

17,4

haut niveau bas niveau

PWC170
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  عرض ومناقشة نتائج القياسات المورفولوجية-2- 1

) : يبين الدراسة المقارنة لقياس الطول بين مستويات اللعب في كرة القدم الجزائرية 11الجدول رقم (

  أواسط.

الدراسة 
  اإلحصائية
     مستوى
  اللعب

المتوسط   العينة
  الحسابي

  (سم)

اإلنحراف 
  المعياري

  ت
  المحسوبة

درجة 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  ت
  الجدولية

الداللة 
  اإلحصائية

غري دال    1.65 0.05  187 0.60 6.39 174.48 129  االولالمستوى 
 6.45 175.1  60  المستوى األدنى  إحصائيا

  

بني مستويي اللعب يف كرة القدم لقياس الطول ) الذي يوضح الدراسة املقارنة 11من خالل اجلدول رقم (

اجلزائرية أواسط. نالحظ أن املتوسطات احلسابية جاءت متقاربة حيث حقق املستوى األعلى متوسط حسايب 

 ±175.1بينما حقق املستوى األدىن متوسط حسايب قدره (  سم )6.39 ± 174.48قدره ( 

  .سم )6.45

نالحظ أن ت  187ودرجة حرية  0.05الداللة وباستعمال (ت) داللة الفروق  لستيودنت عند مستوى 

إذن الفرق غري دال إحصائيا اي الفرق بني  1.65وهي اقل من قيمة ت اجلدولية  0.60احملسوبة تساوي 

  مستويات اللعب يف كرة القدم اجلزائرية أواسط  من هو فرق عشوائي.

بري على مؤشر الطول جاءت هذه النتيجة منطقية حيث أنه عموما كرة القدم ال تؤثر بشكل كو  -

حيث بتأثر هذا األخري بشكل كبري إىل عامل الوراثة فريى الباحث انه من املمكن عدم وجود فروق 

معنوية حىت بني العيب كرة القدم وعدم املمارسني للرياضة ككل خاصة يف املرحلة العمرية أقل من 

ني العيب كرة القدم وآخرين يف دراسته املقارنة ب « r.hanifi 1995  » سنة هذا ما يؤكده  20
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غري ممارسني للرياضة حيث مل جيد أي فروق بني معنوية بينهما يف ما خيص مؤشر الطول إذن من 

  ما كان مستوى لعبهم.هاملنطقي أن ال جند فروق معنوية بني ممارسني لعبة كرة القدم م

ممارسني يف أندية خمتلفة وأيضا جاءت باإلضافة إىل أنه مل جيد حىت فروق بني العيب املنتخب الوطين والعبني 

بعد مقارنته بني املستوى األعلى واملنخفض يف كرة القدم  ) 2004( مستور بن علي نتائجنا مطابقة لدراسة 

السعودية مل حيدد مؤشر الطول من بني املتغريات اليت سامهت يف التمييز لذلك يستنتج الباحث أنه لعبة كرة 

  القدم ال تؤثر بشكل كبري على مؤشر الطول.

  
  ببني مستويي اللعلقياس الطول الدراسة املقارنة  ) :13الشكل رقم (

) سم ، 175.1، 174.48) يتضح لنا فرق عشوائي لصاحل املستوى األدىن (12من خالل الشكل رقم (

أوال ميكننا اإلشارة  إىل أن مؤشر الطول مل يصل بعد إىل أعلى قيمة له حيث يرى بعض الباحثني يف جمال 

ن اغلب الدراسات حول سنة وا 25علم املورفولوجيا أن هذا املؤشر ميكن ان يتواصل يف الزيادة حىت سن 

وحىت بني العب كرة القدم و  مؤشر الطول تؤكد على عدم وجود فرق بني مستوى اللعب يف كرة القدم 

  اإلنسان العادي .

ة ميكن ان نستنتج أن كرة القدم ال تؤثر بشكل كبري  - ومن خالل هذه النتيجة ونتائج الدراسات املشا

  على مؤشر الطول .

174

174,2

174,4

174,6

174,8

175

175,2

haut niveau bas niveau

الطول
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بين مستويات اللعب في كرة القدم الجزائرية  وزنيبين الدراسة المقارنة لقياس ال) : 12الجدول رقم (

  أواسط.

  الدراسة اإلحصائية
  مستوى اللعب

المتوسط   العينة
  الحسابي
  (كغ)

اإلنحراف 
  المعياري

  ت
  المحسوبة

درجة 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  ت
  الجدولية

الداللة 
  اإلحصائية

غري دال    1.65  0.05  187 0.28 7.53 69.25 129  االولالمستوى 
 7.85 69.59  60  المستوى االدنى  إحصائيا

  

بني مستويي اللعب يف كرة القدم  الوزن) الذي يوضح الدراسة املقارنة لقياس 12من خالل اجلدول رقم (

اجلزائرية أواسط. نالحظ أن املتوسطات احلسابية جاءت متقاربة حيث حقق املستوى األعلى متوسط حسايب 

  .كغ   )7.85 ±69.59بينما حقق املستوى األدىن متوسط حسايب قدره ( كغ )  7.53 ± 69.25قدره ( 

نالحظ أن ت  187ودرجة حرية  0.05الداللة  وباستعمال (ت) داللة الفروق  لستيودنت عند مستوى

إذن الفرق غري دال إحصائيا اي الفرق بني  1.65وهي اقل من قيمة ت اجلدولية  0.28احملسوبة تساوي 

م هو فرق عشوائي.   مستويي اللعب يف كرة القدم اجلزائرية أواسط  من خالل أوزا

نه هناك تقارب كبري بني املستويني يف مؤشر من خالل نتائج املتوسطات احلسابية لكل من املستويني ا -

يف دراسته املقارنة بني املستوى العايل واملنخفضة عند  )2004( مستورين علي الوزن وهذا ما يؤكده 

  كرة القدم السعودية.  ناشئ

ويرى الباحث ان عدم وجود الفرق بني مستويي اللعب عند اواسط كرة القدم اجلزائرية فيما خيص مؤشر الوزن 

  سنة يف مرحلة  20رجع إىل املرحلة العمرية ( السن) حيث ال يزال جسم الرياضي يف هذه املرحلة أقل من ي



171 
 

املالحظ أنه هناك يف هذه املرحلة ممكن ان ال جند فروق معنوية حىت بغري املمارسني للرياضة  منالبناء لذلك 

م حيث يدخل سبب آخر يف عدم وجود الفرق أال وهو اجلرع ة التدريبية أي مهما كانت جرعة يف حد ذا

  التدريب منخفضة عند املستوى االدىن فذلك ال يؤثر على الفرق بني املستويني يف ما خيص مؤشر الوزن.

  لذلك نستنتج أن العامل األكثر أمهية لعدم وجود فرق بني املستويني يف مؤشر الوزن هو السن.

  
  بني مستويي اللعب الوزنيوضح الدراسة املقارنة لقياس  ) :14الشكل رقم (

) يتضح لنا الفرق الضئيل بني املستويني املدروسني والتقارب الواضح يف قياس 13خالل الشكل رقم (من 

) كغ الذي يعرب عن الكتلة الكلية للجسم ، يعود ذلك للمرحلة العمرية (أقل من 69.58، 69.25الوزن (

أي كل ما يتناوله الرياضي مع قليل من النشاط ة البناء ) سنة حيث يف هذه املرحلة الزال الرياضي يف مرحل20

  يستعمل يف بناء األنسجة  مما ال يؤثر على زيادة الوزن رغم االختالف الطفيف للجرعة التدريبية . 

  

 

  

69

69,1

69,2

69,3

69,4

69,5

69,6

haut niveau bas niveau

الوزن
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) : يبين الدراسة المقارنة لقياس نسبة في الدهون بين مستويات اللعب في كرة القدم 13الجدول رقم (

  الجزائرية أواسط.

  الدراسة اإلحصائية
  مستوى اللعب

المتوسط   العينة
  الحسابي
% 

اإلنحراف 
  المعياري

  ت
  المحسوبة

درجة 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  ت
  الجدولية

الداللة 
  اإلحصائية

غري دال    1.65 0.05  187 0.24 2.49 9.60 129  االولالمستوى 
 2.63 9.50  60  المستوى االدنى  إحصائيا

  

) الذي يوضح الدراسة املقارنة ملؤشر نسبة الدهون يف اجلسم بني مستويي اللعب 13رقم (من خالل اجلدول 

عند أواسط كرة القدم اجلزائرية نالحظ أن متوسطات هذا املؤشر جاءت متقاربة حيث حقق املستوى األعلى 

 ± 9.50ا حقق املستوى األدىن متوسط حسايب قدره ( م) بين2.49 ± 9.60متوسط حسايب  قدره ( 

2.36.(  

نالحظ أن ت  187ودرجة حرية  0.05وباستعمال (ت) داللة الفروق لستيودنت عند مستوى الداللة 

إذن الفرق غري دال إحصائيا أي الفرق بني  1.65وهي أقل من قيمة ت اجلدولية  0.24احملسوبة تساوي 

  و فرق عشوائي.مستوى اللعب يف كرة القدم اجلزائرية أواسط من خالل نسبة الدهون يف اجلسم ه

إذن ال توجد فروق معنوية بني مستويي اللعب االعلى ، املنخفض لنسبة الدهون يف اجلسم عند  -

   frans masson 2007لنتيجة   مطابقةأواسط كرة القدم اجلزائرية وهذه النتيجة جاءت غري 

الول حيث وجد هناك فروق بني خمتلف مستويات كرة اللعب يف كرة القدم خاصة بني القسم ا

) أي زيادة نسبة الدهون  12.87،  14.26للمحرتفني وقسم اهلواة حيث حققا على الرتتيب ( 

ايضا هناك زيادة طفيفة هلذا املؤشر عند املستوى األعلى مقارنة  ،يف اجلسم عند املستوى األعلى 

  باملستوى املنخفض غري ان الفرق غري دال عند عينتنا.
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رق بني املستويني إىل عامل السن حيث يعترب هذا األخري من بني العوامل لذلك يرجع الباحث عدم وجود الف

لذلك ميكن     frans masson 2007املؤثرة يف نسبة الكتلة الشحمية يف اجلسم هذا ما يؤكده نتيجة 

أن تكون هناك فروق معنوية بني مستويات اللعب ملؤشر نسبة كتلة اجلسم عند االكابر حيث نالحظ زيادة  

سنة فما فوق فإن يستنتج الباحث أن تدريب  20كبرية يف نسبة الدهون يف اجلسم خاصة ابتدءا من سن 

  السنية الصغرية.متوسط يؤثر على نسبة الدهون يف اجلسم خاصة يف املراحل العمرية 

  
يوضح الدراسة املقارنة ملؤشر نسبة الدهون يف اجلسم بني مستويي اللعب عند أواسط   ) :15الشكل رقم (

  كرة القدم اجلزائرية

)  9.60) الذي يوضح متوسطي نسبة الكتلة الشحمية  عند املستوى األعلى (14من خالل الشكل رقم (

وميكن تفسري ذلك بالعودة ) فالفرق بينهما عشوائي رغم التفوق الطفيف للمستوى األعلى 9.50واملنخفض (

ة تأخذ تذهب مباشرة سنة حيث تعترب هذه املرحلة مرحلة بناء أي أن أي مادة غذائي20اىل السن أقل من 

يف عملية بناء األنسجة مع جرعة تدريبية بسيطة مرتني أو ثالث أسبوعيا يتم من خالهلا مجيع الدهون ما 

ئة أما عدم وجود الفرق يعود لتقارب احلجم ألتدريبيي خالل األسبوع أو يفسر عدم تراكمها عند هذه الف

ا .        داخل احلصة يف حد ذا

9,44

9,46

9,48

9,5

9,52

9,54

9,56

9,58

9,6

9,62

haut niveau bas niveau

% MG
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بين مستويات اللعب في كرة  IMC) : يبين الدراسة المقارنة لمؤشر كتلة الجسم 14الجدول رقم (

  القدم الجزائرية أواسط.

  الدراسة اإلحصائية
  مستوى اللعب

المتوسط   العينة
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

  ت
  المحسوبة

درجة 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  ت
 الجدولية

الداللة 
  اإلحصائية

غري دال    1.65  0.05  187 1.22 1.97 22.72 129  االولالمستوى 
 4.53 21.91  60  المستوى االدنى  إحصائيا

  

بني مستويي اللعب عند  IMC) الذي يوضح الدراسة املقارنة ملؤشر كتلة اجلسم 14من خالل اجلدول رقم (

أواسط كرة القدم اجلزائرية نالحظ أن النتائج جاءت متقاربة حيث حقق املستوى األعلى متوسط حسايب قدره 

  ).4.53 ± 21.91) بينما حقق املستوى األدىن متوسط حسايب قدره ( 1.97 ± 22.72( 

 187ودرجة حرية  0.05الداللة وباستعمال (ت) داللة الفروق  بني املتوسطات لستيودنت عند مستوى 

إذن الفرق غري دال إحصائيا  1.65وهي اقل من قيمة ت اجلدولية  1.22نالحظ أن ت احملسوبة تساوي 

  اي الفرق يف مؤشر كتلة اجلسم بني مستويي اللعب يف كرة القدم اجلزائرية اواسط هو فرق عشوائي.

كل من املستويني يف املستوى العادي تصنيف   هيأول مالحظة ميكن مالحظتها من خالل النتائج  -

ىل عدم وجود فرق معنوي ملؤشر كتلة إباإلضافة  OMSحسب تصنيف املنظمة العاملية الصحية 

  اجلسم بني املستويني املدروسني عند اواسط كرة القدم اجلزائرية.

يكون هناك فرق ال ميكن أن ، حيث يرى الباحث وبعد عدم وجود فرق بني مؤشري الطول والوزن انه منطقيا 

من خالل مؤشر كتلة اجلسم هذا من اجلانب النظري طبعا ويرجع الباحث عدم وجود فرق يف مؤشر كتلة 

سنة حيث الزالت هذه الفئة العمرية يف مرحلة النمو من اجلانب  20اجلسم إىل عامل السن اقل من 
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ملستوى العادي من تصنيف املنظمة املورفولوجي ( الطول ، الوزن ) ما يفسره تصنيف كل من املستويني يف ا

  العاملية للصحة.

  
بني مستويي اللعب عند أواسط كرة  IMCيوضح الدراسة املقارنة ملؤشر كتلة اجلسم  ) :16الشكل رقم (
  القدم اجلزائرية

بني مستويي اللعب املدروسني اال  IMC)  يتضح الفرق يف مؤشر كتلة اجلسم  15من خالل الشكل رقم (
مل يكونان  نان الفرق عشوائي وهي نتيجة منطقية الن هذا املؤشر يعتمد على مؤشري الطول و الوزن اللذا

سنة ) حيث تصنف منظمة الصحة  20ويرجع ذلك اىل املرحلة العمرية (فئة أقل من بينهما فرق دال ، 
يف خانة العادي ، اذ ميكن أن جند فروق معنوية يف مراحل أخرى مثل العاملية قيمة هذا املؤشر لكال املستويني 

   األكابر ألن يف هذه املرحلة مل يكتمل منو األنسجة  حيث تعترب مرحلة يناء . 
 

 

 

 

 

 

  
  

21,4

21,6

21,8

22

22,2

22,4

22,6

22,8

bas niveau haut niveau

IMC
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  : يبين الدراسة المقارنة لمكون العضلية بين مستويات العب في كرة القدم الجزائرية أواسط.) 15الجدول رقم (

الدراسة 

  اإلحصائية

  مستوى اللعب

المتوسط   العينة

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

  ت

  المحسوبة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

  ت

  الجدولية

 الداللة اإلحصائية

 غري دال إحصائيا   1.65 0.05  187 0.63 1.32 5.39  129  االولالمستوى 

 1.16 5.52  60  المستوى االدنى

  

بني مستويي اللعب عند أواسط كرة  العضلية) الذي يوضح الدراسة املقارنة ملكون 15من خالل اجلدول رقم (

القدم اجلزائرية نالحظ أن متوسطات هذا املكون جاءت متقاربة حيث حقق املستوى األعلى متوسط حسايب 

  ) .1.56 ± 5.52) بينما حقق املستوى االدىن متوسط حسايب قدره ( 1.32 ± 5.39قدره (

نالحظ ان ت  187ودرجة حرية  0.05(ت) داللة للفروق لستيودنت عند مستوى الداللة وباستعمال 

  . 1.65وهي أقل من قيمة ت اجلدولية  0.63احملسوبة تساوي 

إذن الفرق غري دال إحصائيا أي الفرق بني مستوى اللعب يف كرة القدم اجلزائرية أواسط فيما خيص مكون 

  السمنة هو فرق عشوائي.

لتشابه أو التقارب الكبري بني املستوى األعلى واملنخفض يف التقدير الكمي ملكون العضلية ، من الواضح ا

  حيث يرى الباحث وبرغم طغيان أو سيادة املكون العضلي يف منط اجلسم عند العيب كرة القدم إال أنه ال يتأثر 

ذه اللعبة إذ ان أغلب الدراسات أكدت على أن النمط اجلسمي لال   عب كرة القدم هو النمط بشكل كبري 

  ويف دراسة  5.5و  4.5العضلي السمني حيث احنصرت قيمة املكون العضلي يف أغلب الدراسات بني 

pantalis theordoros  .n  2010  من خالل قيمة نتائجه حىت التغري يف املكون العضلي بني  و

  د الالعبني اليونانيني.) وهذا عن 5و  4.5سنة واحنصرت قيمته بني (  21وسن أقل من  12سن 
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سنة ) فقيمة مكون العضلية تبقى  21حىت  12لذلك يرى الباحث أنه وباختالف املستوى ، البلد والسن ( 

متقاربة جدا باإلضافة إىل غالبية املكون العضلي على النمط اجلسمي لالعب كرة القدم إال أنه تبقى تنمية 

كرة القدم خاصة القدرات العضلية القصوى فرغم وجود حصص تنمية   أولوياتالقدرات العضلية ليست من 

ا تبقى بشدة متوسطة أو اقل منها مقارنة برياضات أخرى كرفع األثقال أو جري  القدرات العضلية إىل ا

املسافات القصرية وانطالقا مما سبق فريى الباحث أن عدم وجود الفرق بني املستويني املدروسني هو طبيعي 

  أثري كرة القدم بشكل كبري على التقدير الكمي ملكون العضلية.لعدم ت

  
  يوضح الدراسة املقارنة ملكون العضلية بني مستويي اللعب عند أواسط كرة القدم اجلزائرية ) :17الشكل رقم (

) نالحظ الفرق بني املستوى االعلى واملنخفض اال أنه عشوائي و يرجع ذلك 16من خالل الشكل رقم (

يف حد ذاته اذ وبرغم سيادة هذا املكون ( العضلية) يف منط العيب كرة القدم اال أن تغرياته حسب للمؤشر 

املستوى أو مركز اللعب أو أي متغري أخر ليس له أي تأثري ألن هذا املكون يعكسه تنمية القدرة العضلية 

ل رفع األثقال حيث تعتمد ثخاصة القوة العضلية القصوى اليت هلا دور ثانوي مقارنة ببعض االختصاصات م

 يف تدريبها بالنسبة لكرة القدم اىل القوة الطبيعية مثل ثقل اجلسم أو ثقل الزميل أو اعتماد أثقال خارجية

بسيطة لذلك أغلب املدربني يعتمدون نفس الطريقة يف تنمية القدرة العضلية حىت باختالف املستوى أو حىت 

  سنة فكيف تكون يف نفس املستوى.  21و  12وق حيت بني السن حيث يف بعض الدراسات مل تالحظ فر 

5,3

5,35

5,4

5,45

5,5

5,55

haut niveau bas niveau

MESOMORPHIE
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) يبين الدراسة المقارنة لمكون النحافة ( العظمية) بين مستويات اللعب في كرة القدم 16الجدول رقم (

  الجزائرية أواسط.

  الدراسة اإلحصائية
  مستوى اللعب

المتوسط   العينة
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

  ت
  المحسوبة

درجة 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  ت
 الجدولية

الداللة 
  اإلحصائية

غري دال    1.65  0.05  187 0.50 0.90 2.59 129  االولالمستوى 
2 60  المستوى االدنى  إحصائيا .66 0.88 

  

) الذي يوضح الدراسة املقارنة ملكون النحافة ( العظمية) بني مستويي اللعب عند 16من خالل اجلدول رقم (

حيث حقق املستوى  متقاربة القدم اجلزائرية نالحظ أن املتوسطات احلسابية هلذا املكون جاءتأواسط كرة 

 2.66) بينما حقق املستوى االدىن متوسط حسايب قدره (0.90 ± 2.59األعلى متوسط حسايب قدره ( 

± 0.88 (  

 187ودرجة حرية  0.05وباستعمال (ت) داللة الفروق بني املتوسطات لستيودنت عند مستوى الداللة 

إذن الفرق غري دال إحصائيا  1.65وهي أقل من قيمة ت اجلدولية  0.50سوبة تساوي نالحظ أن ت احمل

  أي الفرق بني مستوى اللعب يف كرة القدم اجلزائرية أواسط فيما خيص مكون النحافة هو فرق عشوائي.

بني املستوى األعلى واملنخفض من اجللي التقارب الواضح يف متوسط التقدير الكمي ملكون النحافة  -

باإلضافة إىل عدم وجود فرق معنوي إحصائيا بني املستويني من خالل مكون العظمية عند هذه الفئة 

سنة ال زال  20( أواسط) طبعا ويرجع الباحث عدم وجود الفرق إىل عامل السن حيث قبل سن 

 تؤثر بشكل كبري على التكوين التكوين العظمي يف النمو باإلضافة إىل أن ممارسة كرة القدم ال

العظمي من خالل النمو مقارنة بتأثريها عليه من خالل الشكل ، فريى الباحث أن هذا األخري 

خيضع بدرجة أكرب إىل العامل الوراثي مقارنة برياضات أخرى مثل كرة السلة وكرة الطائرة حيث ميكن 
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ل الوراثي من خالل ممارستهما باإلضافة إىل أن هلما التأثري على التكوين العظمي طبعا موازاة مع العام

هذا املكون ليس له أمهية كبرية يف كرة القدم الدليل اغلب الدراسات أكدت على ان النمط الغالب 

 ,يف كرة القدم هو النمط العضلي السمني jose  antonio  2002 toriola  et  coll 

  ميال إىل النمط   ( العضلي النحيف) ما عدا بعض الدول مثل العيب كوبا ونيجرييا أكثر   1985

 pantelis et coll2010سنة حيث يؤكد  21و  12إضافة إىل عدم التغري الكبري يف هذا املكون بني 

عدم تأثري ممارسة   لىما يدل ع 2.3و  2.1عن التغري بني السنوات املذكورة مسبقا ملكون النحافة احنصر بني 

ومنه نستنتج أن لعبة كرة القدم خاصة ال تؤثر بشكل كبري ،  )2006(بومجعة،  كرة القدم على هذا املكون.

  خاصة من ناحية احلجم وليس الشكل.  على مكون العظمية

  
  اجلزائريةيوضح الدراسة املقارنة ملكون النحافة ( العظمية) بني مستويي اللعب عند أواسط كرة القدم  ) :18الشكل رقم (

) يتضح الفرق الضئيل بني مستويي اللعب املدروسني يف مكون النحافة أو 17من خالل الشكل رقم (

سنة ) حيث يف هذه املرحلة ال يزال االنسان يف  20(فئة أقل من  املرحلة العمرية إىلويرجع ذلك العظمية 

مرحلة النمو (اجلهاز العظمي) ، حيث يؤكد أغلب الباحثني على أن كرة القدم ال تؤثر بشكل كبري على 

مكون النحافة مقارنة ببعض الرياضات االخرى  مثل كرة السلة اال أن العامل االكثر أمهية يرجع اىل العامل 

  ثي .الورا

2,54
2,56
2,58
2,6
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2,64
2,66
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) : يبين الدراسة المقارنة لمكون السمنة بين مستويات اللعب في كرة القدم الجزائرية 17الجدول رقم (

  أواسط.

  الدراسة اإلحصائية
  مستوى اللعب

المتوسط   العينة
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

  ت
  المحسوبة

درجة 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  ت
 الجدولية

الداللة 
  اإلحصائية

غري دال    1.65  0.05  187 0.46 0.67 2.88 129  االولالمستوى 
 0.79 2.85 60  المستوى االدنى  إحصائيا

بني مستويي اللعب عند اواسط كرة  سمنة) الذي يوضح الدراسة املقارنة ملكون ال17من خالل اجلدول رقم (

القدم اجلزائرية نالحظ أن املتوسطات احلسابية هلذا املكون جاءت متقاربة حيث حقق املستوى األعلى متوسط 

  ) .0.79 ± 2.85) بينما حقق املستوى األدىن متوسط حسايب قدره ( 0.67 ± 2.88حسايب قدره ( 

 187درجة حرية  و 0.05لستيودنت عند مستوى الداللة وباستعمال (ت) داللة الفروق بني املتوسطات 

إذن الفرق غري دال إحصائيا  1.65وهي أقل من قيمة ت اجلدولية  0.46نالحظ أن ت احملسوبة تساوي 

  أي الفرق بني مستويي اللعب يف كرة القدم اجلزائرية أواسط فيما خيص مكون العضلية هو فرق عشوائي.

 املستوى األعلى واألدىن باإلضافة إىل عدم وجود فرق معنوي إحصائيا من الواضح التقارب الكبري بني -

بينهما من خالل نتائج مكون السمنة عند هذه الفئة ( أواسط) ويرجع الباحث عدم وجود الفرق بني 

على انه من بني العوامل املؤثرة على    frans masson 2007عامل السن حيث يؤكد اىل 

فيما خيص املرحلة العمرية املختربة هناك توازن بني شدة العمل والطاقة إذ انه ، الدهون يف اجلسم 

د املستهلكة أي أن هناك عملية متوازنة بني اهلدم والبناء ، ويرى الباحث أيضا أنه ميكن أن ال جن

فروق يف مراحل أخرى مثل األكابر النه حبجم بسيط ميكن التأثري يف مكون السمنة من خالل 

  ثالث مرات يف األسبوع لذلك فعدم وجود فرق بني املستويني نتيجة طبيعية. التدريب مرتني أو
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اختالف يف احلجم التدرييب إال أنه حبجم تدرييب  أن يكونويستنتج الباحث أنه باختالف املستوى ممكن 

  بسيط ميكن التأثري يف مكون السمنة ونفس التاثري حبجم تدرييب أكرب.

  
  كرة القدم اجلزائرية  أواسطبني مستويي اللعب عند  سمنةالدراسة املقارنة ملكون اليوضح  ) :19الشكل رقم (

) يتبني لنا الزيادة الطفيفة لصاحل املستوى األعلى اال أن الفرق يبقى عشوائي يف 18من خالل الشكل رقم (

إضافة إىل سنة 20مكون السمنة الذي ميثل الكتلة الدهنية يف اجلسم ، ويرجع ذلك للمرحلة العمرية أقل من 

جرعة تدريبية بسيطة نالحظ كمية دهون معينة لكال املستويني بتقارب احلصص التدريبية األسبوعية ، وال 

ألنه كما ذكرنا مسبقا أنه جبرعة تدريبية بسيطة  األكابرميكن ان جند فروق حىت يف مراحل عمرية أخرى مثل 

    ميكننا التأثري يف مكون السمنة . 
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  عرض ومناقشة نتائج الالعبين حسب مراكز لعبهم  -2

الخصائص الفسيولوجية بين بعض وجود فروق معنوية في  التي تشير إلى :  الثالثةمن خالل الفرضية 

  مراكز الالعبين عند اواسط كرة القدم الجزائرية.

  : استخدمنا االحصاء التايل

  املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري  -

 فكانت النتائج على النحو التايل : ف حتليل التباين -

  ختبارات الفسيولوجيةعرض ومناقشة نتائج اال-1- 2

) : يبين الدراسة المقارنة لمؤشر النبض أثناء الراحة بين مركز اللعب ألواسط  كرة 18الجدول رقم (

  القدم الجزائرية 

  الدراسة اإلحصائية

  مراكز اللعب

المتوسط   العينة

 الحسابي

  ن/د

االنحراف 

  المعياري

التباين بين 

  المجموعات

التباين داخل 

  المجموعات

  ف 

  المحسوبة

  درجة 

  الحرية

  مستوى

  الداللة 

 ف
ةالجدولي  

  

اللة 
د

ائية  
حص

اإل
  

(4‐124)   6.03  48.14  290.69  7.31  63.73  19  حراس المرمى

 
 

  دال إحصائيا  2.44  0.05

  5.48  54.95  21  الظهيرين

  7.31  56.83  18  محور الدفاع

  5.67  55.02  46  وسط الميدان

  9.23  55.64  25  المهاجمين

  

) الذي ميثل الدراسة املقارنة ملؤشر النبض أثناء الراحة بني مراكز اللعب فإن مركز 18من خالل اجلدول رقم (

كان   أي أحسن نبض حيث كلمان/د )  5.48 ± 54.95الظهري حقق أقل متوسط حسايب قدر بـ ( 

قدره (  مبتوسط حسايب النبض أقل كلما كانت عمل اجلهاز الدوري التنفسي أحسن يليه مركز الوسط
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 ± 63.73فيما حقق أضعف نبض عند حراس املرمى مبتوسط حسايب قدره (  ن/د )5.6 ± 55.02

7.31 . (  

من قيمة ف وهي أكرب  6.03وباستعمال ف حتليل التباين بني مراكز اللعب فقد بلغت ف احملسوبة  -

) و هذا يعين وجود فرق 124.4وبدرجة حرية (  0.05) عند مستوى الداللة  2.44اجلدولية ( 

معنوي بني مراكز الالعبني ملؤشر النبض أثناء الراحة أي وجود فرق ذو داللة إحصائية لصاحل مركز 

  الظهري.

 نلعمل الكبري الذي يقوم به املركزيويرى الباحث أن هذا الفرق لصاحل كل من الظهريين ووسط امليدان يعكسه ا

ىل اخنفاض عدد اان التدريب املنتظم يؤدي يكية يف الكرة احلديثة حيث وبناء على تقرير مجعية لألطباء األمر 

  االسرتجاع السريع. يعكسهضربات القلب يف الراحة ما 

هم العوامل املؤثرة على باإلضافة إىل تدخل عامل آخر وهو مساحة اجلسم حيث تعترب هذه األخرية من بني ا

اجلسم تزداد احلاجة إىل عدد اكرب من ضربات القلب لتغطية احتياجات  مسطحنبض القلب حيث انه بزيادة 

ر الدفاع و اجلسم من الدم وهذا ما نالحظه عند حراس املرمى الذي حققوا أضعف نبض باإلضافة إىل حم

  لوزن.المتيازهم مبساحة جسمية كبرية تعكسها كل من الطول وا
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  ميثل الدراسة املقارنة ملؤشر النبض أثناء الراحة بني مراكز اللعب ) :20الشكل رقم (

) تتضح الفروق بني مراكز اللعب يف مؤشر النبض أثناء الراحة خاصة بني حراس 19من خالل الشكل (

املرمى واملراكز األخرى حيث جاء هذا األخري كأضعف قيمة للنبض ، فيما حققا كل من مركزي الوسط 

ري الذي يقوم به  ، ما يدل على ذلك على كفاءة اجلهاز الدوري اثر العمل الكبوالظهريين أحسن نبض قليب 

كال املركزين خالل املنافسة وأيضا التدريبات ، ويرجع الطالب ذلك إىل العوامل املؤثرة على نبض القلب مثل 

(الطول والوزن ) حيث حقق املركزين (الوسط و الظهريين ) أقل قيمة للقياسني عكس حراس املرمى الذين 

يمة يف مؤشري الطول والوزن مما يعين زيادة مساحة حققوا أضعف قيمة يف قياس النبض فيما حققوا أكرب ق

  .اجلسم لديهم يعكسه عمل إضايف للقلب إليصال الدم اىل أنسجة اجلسم 
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بين مركز اللعب ألواسط    « c.v » ) : يبين الدراسة المقارنة لمؤشر السعة الحيوية 19الجدول رقم (

  كرة القدم الجزائرية 

الدراسة 
  اإلحصائية

  اللعبمراكز 

المتوسط   العينة
  الحسابي

  (لتر)

االنحراف 
  المعياري

التباين بين 
  المجموعات

التباين داخل 
  المجموعات

  ف 
  المحسوبة

  درجة 
  الحرية

  مستوى
  الداللة 

 ف
 الجدولية

  

اللة 
الد

ائية  
حص

اإل
  

  دال غير   2.44  0.05  (4‐124)  1.77  0.25  0.45  0.43  4.42  19  حراس المرمى
  0.38  4.45  21  الظهيرين  إحصائيا

  0.65  4.35  18  محور الدفاع
  0.45  4.63  46  وسط الميدان
  0.060  4.37  25  المهاجمين

  

فإن  « c.v » من خالل اجلدول أعاله الذي ميثل الدراسة املقارنة بني مراكز اللعب ملؤشر السعة احليوية 

فيما حقق العيب مركز الدفاع أضعف  ) لرت 4.63العيب خط الوسط حققوا أحسن متوسط حسايب قدر بـ ( 

  .لرت ) 1.65 ± 4.35متوسط قدر بـ ( 

)وهي اصغر من قيمة ف 1.77وباستعمال ف حتليل التباين بني مراكز اللعب فقد بلغت ف احملسوبة ( 

) وهذا يعين عدم وجود فروق ذات 124.4وبدرجة حرية (  0.05) عند مستوى الداللة 2.44اجلدولية ( 

داللة إحصائية بني مراكز اللعب ملؤشر السعة احليوية ويفسر الباحث عدم وجود الفرق يف السعة احليوية بني 

، 2008(خليل، مراكز اللعب إىل أن هذا املؤشر مل يصل إىل أعلى مستوى له يف سن األواسط فتؤكد 

على ان السعة احليوية تتأثر بالعمر حيث تصل السعة إىل أعلى مستوى هلا يف سن األكابر  )205صفحة 

صالح  (حىت بعض الدول اجملاورة فمثال يف دراسة عوهذه النتيجة تبقى بعيدة عن املستوى العايل فبمقارنتها م

إال أنه تبقى القيمتان  لرت) 4.8قدرت السعة احليوية عند نادي العجيالت بـ ( )2006سعيد بشير ، 

ما قيم ميكن أن جندها عند إنسان عادي.   بعيدتني عن املستوى العايل ال
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  « c.v » ميثل الدراسة املقارنة بني مراكز اللعب ملؤشر السعة احليوية  ) :21الشكل رقم (

يف مؤشر  السعة رغم عدم داللته ) يتضح لنا الفرق الواضح بني مراكز اللعب 20من خالل الشكل رقم (

احليوية لصاحل العيب مركز الوسط بأحسن قيمة يليه العيب مركز الظهري ، فيما نالحظ أن أضعف قيمة هي 

عند العيب مركز الوسط ، ويرجع الطالب ذلك للكفاءة العالية للجهاز الدوري التنفسي ني دافععند امل

) ومبقارنتها مع قيمتها عند املستوى العايل فهي قيمة 4.63، وتبقى قيمة مؤشر السعة احليوية (والظهريين 

ضعيفة جدا مقارنة مع حىت بعض الدول اجملاورة وميكن أن يرجع ذلك لعامل السن حيث تصل قيمة هذا 

  املؤشر ألعلى قيمة له ابتداء من سن األكابر . 
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بين  )pwc 170 (170) : يبين الدراسة المقارنة لمؤشر الكفاءة البدنية عند نبض 20الجدول رقم (

  مراكز اللعب في كرة القدم الجزائرية 

الدراسة 
  اإلحصائية

  مراكز اللعب

المتوسط   العينة
   الحسابي

  كغ/د لكل كغ من الوزن

االنحراف 
  المعياري

التباين بين 
  المجموعات

التباين داخل 
  المجموعات

  ف 
المحسو 

  بة

  درجة 
  الحرية

  مستوى
  الداللة 

 ف
ةالجدولي  

  

اللة 
الد

ائية  
حص

اإل
  

  دال   2.44  0.05  (4‐124)  3.23  9.39  30.35  2.63  14.95  19  حراس المرمى
  2.76  16.98  21  الظهيرين  إحصائيا

  3.58  16.87  18  محور الدفاع
  2.96  17.91  46  وسط الميدان
  3.36  17.38  25  المهاجمين

  

بني مراكز اللعب  170من خالل اجلدول أعاله الذي ميثل الدراسة املقارنة ملؤشر الكفاءة البدنية عند نبض 

 ± 17.38) يليه مركز اهلجوم بـ ( 2.96 ± 17.38فإن وسط امليدان حقق أحسن متوسط قدر بـ ( 

  ).2.63 ± 14.95) فيما حققت أضعف نتيجة عند حراس املرمى بـ ( 3.36

)وهي اكرب من قيمة ف 3.23وباستعمال ف حتليل التباين بني مراكز اللعب فقد بلغت ف احملسوبة ( 

 العيب ) وهذا يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل124.4( )وعند درجة حرية2 44.(اجلدولية 

م خط الوسط مما يع   على كفاءة بدنية عالية مقارنة باملراكز االخرى خاصة حراس املرمى. يتوفرونين أ

فرق لصاحل العيب وسط امليدان إىل متيز هذا املركز عن غريه إىل طبيعة املركز خاصة لالباحث هذا ا فسروي

وحىت اثناء  حركات عديد وخمتلفة خالل التدريب خاصة الفردي أي اخلططيبتميز تالوسط الدفاعي الذي ي

  . george cazole 2006املنافسة أي أن طبيعة هذا املركز تتطلب كفاءة بدنية عالية هذا ما يؤكده 
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  بني مراكز اللعب 170ميثل الدراسة املقارنة ملؤشر الكفاءة البدنية عند نبض  ) :22الشكل رقم (

بين  2MAXVOالستهالك األكسجين) : يبين الدراسة المقارنة لمؤشر الحد األقصى 21الجدول رقم (

  مراكز اللعب في كرة القدم الجزائرية 

الدراسة 
  اإلحصائية

  مراكز اللعب

المتوسط   العينة
  الحسابي

  (كغ/مل/د)

االنحراف 
  المعياري

التباين بين 
  المجموعات

التباين داخل 
  المجموعات

  ف 
  المحسوبة

  درجة 
  الحرية

  مستوى
  الداللة 

 ف
 الجدولية

  

اللة 
الد

ائية  
حص

اإل
  

  دال   2.44  0.05  (4‐124)  3.87  38.60  149.60  3.89  42.55  19  حراس المرمى
  6.30  47.95  21  الظهيرين  إحصائيا

  6.66  46.95  18  محور الدفاع
  5.96  49.21  46  وسط الميدان
  7.53  47.45  25  المهاجمين

  

بني مراكز  2MAXVOمن خالل اجلدول أعاله الذي ميثل الدراسة املقارنة احلد األقصى الستهالك األكسجني 

فيما حقق حراس  مل/كغ/د )5.96 ± 49.21اللعب فإن وسط امليدان حقق أحسن متوسط قدر بـ ( 

  .مل/كغ/د )3.89 ± 42.55املرمى أضعف متوسط قدر  بـ ( 
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هي اكرب من قيمة ف  و )3  .87بني مراكز اللعب فقد بلغت ف احملسوبة (وباستعمال ف حتليل التباين 

) وهذا يعين وجود فروق ذات داللة 124.4وبدرجة حرية (  0.05عند مستوى الداللة  )2.44اجلدولية ( 

وهذا ما يدل على ان العيب خط وسط امليدان يتميزون بقدرة  max 2voإحصائية بني مراكز اللعب ملؤشر 

 georgeهوائية عالية مقارنة باملراكز األخرى وهذه النتيجة جاءت مطابقة لنتيجة  cazole  2006 

حيث سجلت أحسن قيمة للقدرة اهلوائية لصاحل العيب خط الوسط عامة ومركز الوسط الدفاعي بشكل 

  .خاص 

 ققة من طرف كل مركز مع القيم احملددة من طرف الفيفالكن ومبقارنة القيمة احمل frans masson 

2007  .  

مل/كلغ/د عند  26ىل ا 85بني   max 2voمؤشر الـ حيثعند سن االواسط جند الفرق كبري وواضح  

  العايل.ميع املراكز لذلك يبقى مستوى األواسط كرة القدم اجلزائرية بعيدين كل البعد عن املستوى جلهذه الفئة 

ويرجع الباحث سبب هذا التأخر أو الضعف يف القدرة اهلوائية إىل عدم اعتماد مدربينا والرتكيز على تطوير 

 القدرة اهلوائية ووفق طرق علمية مقننة هلذه الفئة أو حىت قبل الوصول إىل سن االواسط.

 

 بني مراكز اللعب 2MAXVOميثل الدراسة املقارنة احلد األقصى الستهالك األكسجني  ) :23الشكل رقم (
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) اللذان ميثالن القدرة اهلوائية عند العيب كرة القدم كل حسب مركزه 22) و (21من خالل الشكلني ( 

حيث كما هو موضح يف الشكلني العيب خط    2MAXVOو ال  170يعكسهما الكفاءة البدنية عند نبض 

الوسط و الظهريين حققا أحسن قيمة يف القدرة اهلوائية مقارنة باملراكز األخرى خاصة مع مركز حراسة املرمى  

الذي حقق أضعف قيمة ويرجع الطالب ذلك اىل طبيعة املركز من خالل العمل الكبري الذي يقوم به خاصة 

ة أو أثناء التدريبات ، رغم أننا أصبحنا نتحدث عن الكرة الشاملة حيث مل العيب خط الوسط داخل املنافس

  )BLOC EQUIPEيعد من خالهلا لكلمة مركز أي معىن اي الكل يدافع والكل يهاجم أو مبا يعرف ( 

مل/كغ/د عند االواسط فيما مل  65عندهم حىت      2MAXVOطبعا هذا عند املستوى العايل اذ يصل ال 

   مل/ كغ/د أي الزلنا بعيدين كل البعد عن املستوى العايل . 50ال العبني يتجاوز عند 
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) : يبين الدراسة المقارنة لمؤشر القدرة الالهوائية القصوى  بين مراكز اللعب 22الجدول رقم (

  ألواسط كرة القدم 

الدراسة 
  اإلحصائية

  مراكز اللعب

المتوسط   العينة
   الحسابي

  (سم)

االنحراف 
  المعياري

التباين بين 
  المجموعات

التباين داخل 
  المجموعات

  ف 
  المحسوبة

  درجة 
  الحرية

  مستوى
  الداللة 

 ف
 الجدولية

  

اللة 
الد

ائية  
حص

اإل
  

  دال   2.44  0.05  124.4  8.19  31.14  255.33  6.76  51.63  19  حراس المرمى
  3.64  43.42  21  الظهيرين  إحصائيا

  3.14  47.16  18  محور الدفاع
  6.02  45.47  46  وسط الميدان
  6.38  50.12  25  المهاجمين

بني مراكز اللعب فإن حراس   من خالل اجلدول أعاله الذي ميثل الدراسة املقارنة ملؤشر القدرة الالهوائية القصوى

،  يليه العب مركز اهلجوم مبتوسط حسايب سم ) 6.76 ±51.63قدره (  املرمى حققوا احسن متوسط حسايب

  سم  )6.64 ± 43.42وحقق مركز الظهريين أضعف نتيجة مبتوسط قدره (  سم  )6.38 ± 50.12قدره ( 

وهي أكرب  من قيمة ف  )8.19فقد بلغت ف احملسوبة (  وباستعمال ف حتليل التباين بني مراكز اللعب

)  يعين وجود فرق ذو داللة 124.4بدرجة حرية ( و  0.05عند مستوى الداللة  )2.44اجلدولية ( 

  . ملؤشر القدرة الالهوائية القصوىإحصائية  بني مراكز اللعب 

حيث حقق مركز اهلجوم أحسن )  2005ناصر عبد القادر دراسة (هذه النتيجة جاءت مطابقة لنتيجة 

                  أيضاائه عن مركز حارس املرمى ما يؤكده غن) وهذا باست39.34متوسط قدر بـ ( 

) george  cazorla 2006  ( بتميز كل من حارس املرمى واملهاجم الصريح بصفة القوة االنفجارية

  لإلطراف السفلية املتمثلة يف االرتقاء.
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 ) سم مع سلم التنقيط الختبارات الدخول إىل 51.63لكن مبقارنة هذه النتيجة (  INF  2004لفشي 

DANNIEL  EboumA  نقطة مبتوسط 0أما الظهريين ( 40نقاط من  10فتقابل هذه النتيجة (

  ) سم.3.64 ± 43.42حسايب قدره ( 

ويفسر الباحث هذا البعد عن املستوى العايل بعدم اهتمام مدربينا على تطوير القوة االنفجارية يف هذه املرحلة 

  سنة. 20و  16السنة خاصة بني 

  
  بني مراكز اللعب  ميثل الدراسة املقارنة ملؤشر القدرة الالهوائية القصوى :) 24الشكل رقم (

) يتضح لنا الفرق الواضح خاصة بني مركز حراسة املرمى ، املهامجني و املراكز 23من خالل الشكل رقم(

اليت  األخرى حيث تفوق كل من حراس املرمى واملهامجني على املراكز األخرى يف القدرة الالهوائية القصوى

  قيست عن طريق اختبار سارجنت ( الوثب العمودي) هذا ما يؤكده أغلب املختصني يف فسيولوجيا كرة القدم 

سم   51أما عن القيم احملققة ويتميز حراس املرمى و املهامجني من أجل التفوق يف الكرات اهلوائية خاصة ، 

كأحسن متوسط فهي قيمة ألترقى للمستوى املطلوب حبيث ميكن أن حيقق هذه القيمة انسان عادي ومنه فري 

عدم اهتمام مدربينا بتنمية القدرة الالهوائية القصوى املتمثلة يف القوة االنفجارية لألطراف السفلية  الطالب

  يف حسم نتائج املباريات من خالل التفوق يف الصراعات الفردية. حيث أصبحت هذه الصفة تلعب دور كبري
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بين  بعض القياسات المورفولوجيةوجود فروق معنوية في  التي تشير إلى :  الرابعةمن خالل الفرضية 

  مراكز الالعبين عند اواسط كرة القدم الجزائرية.

  : استخدمنا االحصاء التايل

  املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري  -

  فكانت النتائج على النحو التايل : ف حتليل التباين

  عرض ومناقشة نتائج القياسات المورفولوجية-2- 2

  ) : يبين الدراسة المقارنة لمؤشر الطول بين مراكز اللعب الواسط كرة القدم الجزائرية 23الجدول رقم (

الدراسة 
  اإلحصائية

  مراكز اللعب

المتوسط   العينة
  الحسابي

  (سم)

االنحراف 
  المعياري

التباين بين 
  المجموعات

التباين داخل 
  المجموعات

  ف 
  المحسوبة

  درجة 
  الحرية

  مستوى
  الداللة 

 ف
 الجدولية

  

اللة 
الد

ائية  
حص

اإل
  

  دال   2.44  0.05  124.4  2.48  33.95  257.85  178.05 5.80  19 حراس المرمى
  5.70  171.76  21  الظهيرين  إحصائيا

  3.20  55. 179  18  محور الدفاع
  6.50  172.60  46  وسط الميدان
  6.03  173.88  25  المهاجمين

من خالل اجلدول أعاله الذي ميثل الدراسة املقارنة لقياس الطول بني مراكز اللعب فإن مركز حمور الدفاع هو 

يليه مركز حراس املرمى مبتوسط قدر  بـ (  سم)3.20 ±179.55من حقق أحسن متوسط قدر بـ ( 

 ±171.76قدره (  جة عند مركز الظهري مبتوسط حسايب. فيما حققت اضعف نتيسم)5.80 178.05±

  .سم)  5.70

هي اكرب من قيمة ف  و )2.48وباستعمال ف حتليل التباين بني مراكز اللعب فقد بلغت ف احملسوبة ( 

) وهذا يعين وجود فرق معنوي  بني 124.4وبدرجة حرية (  0.05ى الداللة عند مستو  )2.44اجلدولية ( 

  مراكز الالعبني لقياس الطول أي وجود فرق ذو داللة إحصائية لصاحل مركز حمور الدفاع.
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حيث أكد على ان عامل الطول  GEORGE CAZORLA 2006هذه النتيجة جاءت مطابقة لدراسة 

حمور الدفاع ، حارس املرمى ، باإلضافة إىل مركز الوسط الدفاعي . هو أساسي خاصة لثالث مراكز وهي 

 HANIFI    ومطابقة لنتيجة HANIFI  حيث حقق كل من حراس املرمى واملدافعني  » « 1995

) على الرتتيب إال أنه مل تكن هناك فروق دالة 5.4 ± 174.6) ( 3.5 ± 176.0للمتوسطات التالية ( 

  الباحث خلطوط وليس ملراكز اللعب.  ممكن لسبب اعتماد ،إحصائيا 

جاءت مطابقة لنتيجتنا بوجود فروق  « SLAVKO ROGAN Et coll 2010  »ويف دراسة اخرى 

ذات داللة إحصائية بني مراكز الالعبني خاصة مبقارنة حراس املرمى مع املراكز األخرى إال انه حقق أحسن 

متوسط لصاحل حراس املرمى رمبا العتماد الباحث خط الدفاع ككل أي بدمج الظهريين وحمور الدفاع يف خط 

 لعب واحد ما أثر على حمور الدفاع.

ويرجع الباحث هذا الفرق إىل طبيعة مركز اللعب خاصة حمور الدفاع الستقباله لعدة كرات عالية خالل املباراة 

تتجلى أكثر يف املخالفات الثابتة والفتحات العرضية نفس الشيء بالنسبة حلراس املرمى باإلضافة إىل اعتماد 

ة الكراعلى حراس مرمى والعيب حمور الدفاع ذوي يا مدربينا نظر  ت العالية املوجهة إىل قامات جيدة جملا

  املهامجني.

  

  ميثل الدراسة املقارنة لقياس الطول بني مراكز اللعب ) :25الشكل رقم (

166
168
170
172
174
176
178
180

gardien de
but

arriére
latiraux

l'axe
central

milieu
terrain

attaquants

الطول



195 
 

) يتبني الفرق الواضح يف قياس الطول لصاحل كل من حمور الدفاع و حراس املرمى 23من خالل الشكل رقم (

لطبيعة املركز الذي يشغله كال املركزين حيث يعتمد على قامات طويلة مقارنة مع املراكز االخرى ويرجع ذلك 

ئية العالية ، ويعترب املركزين خط الصد االخري حلماية املرمى من دخول الكرة ، حيث التفوق يف الكرات اهلوا

 ملرمى .أصبح من الضروري االعتماد على العبني يتميزون بقامات عالية خاصة بالنسبة حملور الدفاع و حراس ا

  كرة القدم الجزائرية   ألواسط) : يبين الدراسة المقارنة لمؤشر الوزن بين مراكز اللعب 24الجدول رقم (

    الدراسة 

  اإلحصائية
  مراكز اللعب

المتوسط   العينة
  الحسابي

  (كغ)

االنحراف 
  المعياري

التباين بين 
  المجموعات

التباين داخل 
  المجموعات

  ف 
  المحسوبة

  درجة 
  الحرية

  مستوى
  الداللة 

 ف
 الجدولية

  

اللة 
الد

ائية  
حص

اإل
  

  دال   2.44  0.05  124.4  2.48  54.26  135.01  8.99  72.92  19  حراس المرمى
  6.13  67.29  21  الظهيرين  إحصائيا

  4.38  71.55  18  محور الدفاع
  6.77  67.71  46  وسط الميدان
  9.44  69.28  25  المهاجمين

  ىلوزن بني مراكز اللعب فإن مركز حارس املرمامن خالل اجلدول أعاله الذي ميثل الدراسة املقارنة لقياس 

 ± 71.55يليه مركز حمور الدفاع مبتوسط قدر  بـ (  كغ  )8.99 ± 72.92حقق أحسن متوسط قدر بـ ( 

مبتوسطات حسابية قدرت بـ ( . فيما أظهرت النتائج أقل وزن لكل من الظهريين ووسط امليدان كغ)4.38

  ) وهذا على الرتتيب.6.77 ± 67.71) ، (  6.13 67.29±

)وهي اكرب من قيمة ف 2.48وباستعمال ف حتليل التباين بني مراكز اللعب فقد بلغت ف احملسوبة ( 

) وهذا يعين وجود فرق دال معنوي  124.4وبدرجة حرية (  0.05عند مستوى الداللة  )2.44اجلدولية ( 

   ني مراكز الالعبني لقياس الوزن أي وجود فرق ذو داللة إحصائية لصاحل مركز الدفاع.ب

حبيث يؤكد  « SLAVKO ROGAN Et coll 2010  »جاءت هذه النتيجة مطابقة لنتيجة دراسة 

  على وجود فروق دالة إحصائيا خاصة بني حارس املرمى واملراكز األخرى عند العيب الدرجة اخلامسة بأملانيا
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  ) كلغ .6.1 ± 93حيث حقق حراس املرمى أحسن متوسط للوزن قدر بـ ( 

حيث أكد على أن العيب الدفاع وحراس املرمى » «P.ANGONESSE 1990وايضا مطابقة لدراسة 

يتميزون بضخامة جسدية وعضلية تسمح بتطوير التقنيات الدفاعية كاالرتقاء وربح الصراعات الفردية بالكرة 

ا.   أو من دو

بتحقيق خط الدفاع ألحسن متوسط لقياس »  JEAN – PAUL SERNI «ومطابقة لدراسة -

  ) عند املنتخب الفرنسي.73.85الطول قدر بـ ( 

لذلك يرى الباحث أنه من الطبيعي أن يكون أحسن وزن عند حراس املرمى واملدافعني ويرجع ذلك للبنية 

  الكرات العالية والصراعات الفردية مع املهامجني.  سماملورفولوجية عامة اليت تتجلى يف أكرب طول وهذا حل

  
  لوزن بني مراكز اللعباميثل الدراسة املقارنة لقياس  ) :26الشكل رقم (

) يتضح الفرق الواضح بني مراكز اللعب يف قياس الوزن لصاحل  حراس املرمى و 25من خالل الشكل رقم (

، و نسبة الكتلة الشحمية مما يزيد من وزن العيب حمور الدفاع  طبعا يرجع ذلك اىل تفوقهم يف قياس الطول 

ر الدفاع بقلة التحركات من خالل اجلسم ، كل هذا يرجع لطبيعة املركز حيث يتميز كل من حراس املرمى وحمو 

  صغر منطقة لعب حراس املرمى و اعتماد الكرة احلديثة على قراءة اللعب بالنسبة لالعيب حمور الدفاع .
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بين مراكز اللعب ألواسط كرة  IMC) : يبين الدراسة المقارنة لمؤشر كتلة الجسم 25الجدول رقم (

  القدم الجزائرية 

الدراسة 
  اإلحصائية

  اللعبمراكز 

المتوسط   العينة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

التباين بين 
  المجموعات

التباين داخل 
  المجموعات

  ف 
  المحسوبة

  درجة 
  الحرية

  مستوى
  الداللة 

 ف
 الجدولية

  

اللة 
الد

ائية  
حص

اإل
  

  غير دال    2.44  0.05  124.4  0.42  493.65  6.74  6.73  22.98  19 حراس المرمى
  3.46  22.80  21  الظهيرين  إحصائيا

  1.48  22.19  18  محور الدفاع
  4.15  22.73  46  وسط الميدان
  3.78  22.81  25  المهاجمين

  

بني مراكز اللعب حيث يتضح لنا أن  من خالل اجلدول أعاله الذي ميثل الدراسة املقارنة ملؤشر كتلة اجلسم

 ±22.98احنصرت بني أعلى متوسط لصاحل حراس املرمى (  املتوسطات احلسابية جاءت متقاربة جدا حيث

  ). عند حمور الدفاع.1.48 ±22.19) وأقل متوسط حسايب قدره    ( 6.73

)وهي 0.42فقد بلغت ف احملسوبة   (  كتلة اجلسم وباستعمال ف حتليل التباين بني مراكز اللعب ملؤشر

) ما يعين 124.4وبدرجة حرية (  0.05وهذا عند مستوى الداللة   )2.44اصغر من قيمة ف اجلدولية ( 

  انه ال يوجد فرق دال إحصائيا أي فرق غري معنوي ملؤشر كتلة اجلسم بني مركز اللعب.

من خالل متوسطات الالعبني ككل ملؤشر كتلة اجلسم فيتم تصنيفهم يف املستوى العادي حسب تصنيف 

  . OMSاملنظمة العاملية للصحة

حيث حقق  « SLAVKO ROGAN Et coll 2010  »هذه النتيجة مطابقة لنتيجة دراسة  وجاءت

حراس املرمى أحسن متوسط فيما جاء أقل متوسط عند العيب الوسط طبعا لعدم تقسيمه خلط الدفاع ، 

 AHMET «باإلضافة إىل أنه مل جيد فرق يف مؤشر كتلة اجلسم بني مراكز الالعبني ويف دراسة أخرى
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YILDIRIM «et coll 2009  على عدم وجود فروق معنوية بني مراكز الالعبني رغم وجود فروق يؤكد

  بني مركز خط الوسط وحراس املرمى.

سنة الزالوا ينمون  20ويرى الباحث أن عدم وجود الفرق يعود إىل عامل السن حيث الالعبني األقل من 

خاصة يف التكوين الشحمي والدليل تصنيف مجيع مراكز يف مستوى واحد وهو املستوى العادي لتصنيف 

OMS  شبه أخرى مثل لذلك يرى الباحث ممكن أن تكون هناك فروق معنوية ملؤشر كتلة اجلسم يف مراحل

  األكابر.

 

 بني مراكز اللعب ميثل الدراسة املقارنة ملؤشر كتلة اجلسم ) :27الشكل رقم (

) يتضح التقارب الواضح بني مراكز اللعب يف مؤشر الكتلة الشحمية حيث مجيع 26من خالل الشكل رقم (

ما جيعلها يف املستوى العادي لتصنيف املنظمة العاملية للصحة حيث يرجع ذلك  22املراكز هي يف حدود ال 

سنة ) حيث كتلة اجلسم مل تكتمل و يرى الطالب  أن كرة القدم ال تؤثر 20للمرحلة العمرية ( أقل من 

  بشكل كبري على كتلة اجلسم خاصة يف هذه املرحلة العمرية .
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ارنة لمؤشر نسبة الكتلة الشحمية بين مراكز اللعب ألواسط كرة ) : يبين الدراسة المق26الجدول رقم (

  القدم الجزائرية 

الدراسة 
  اإلحصائية

  مراكز اللعب

المتوسط   العينة
  الحسابي

%  

االنحراف 
  المعياري

التباين بين 
  المجموعات

التباين داخل 
  المجموعات

  ف 
  المحسوبة

  درجة 
  الحرية

  مستوى
  الداللة 

 ف
 الجدولية

  

اللة 
الد

ائية  
حص

اإل
  

  غير دال    2.44  0.05  124.4  1.51  6.14  9.32  2.55  10.61  19  حراس المرمى
  2.42  8.83  21  الظهيرين  إحصائيا

  2.34  9.10  18  محور الدفاع
  2.46  9.63  46  وسط الميدان
  2.70  9.78  25  المهاجمين

  

بني مراكز اللعب فإن مركز  املقارنة ملؤشر نسبة الكتلة الشحميةمن خالل اجلدول أعاله الذي ميثل الدراسة 

) فيما حقق أقل متوسط حسايب 2.55 ±10.61(  متوسط حسايب قدر بـ  حراسة املرمى حقق أحسن

  )فيما جاءت املراكز األخرى متقاربة جدا.2.24 ±8.83لصاحل الظهريين مبتوسط حسايب قدره        ( 

)وهي 1.51فقد بلغت ف احملسوبة  (  الكتلة الشحمية التباين بني مراكز اللعب ملؤشروباستعمال ف حتليل 

)  وهذا ما يعين 124.4وبدرجة حرية (  0.05عند مستوى الداللة  )2.44اقل من قيمة ف اجلدولية ( 

ائيا إذن انه ال يوجد فرق معنوي بني مراكز الالعبني ملؤشر نسبة الكتلة الشحمية أي أن الفرق غري دال إحص

  الفرق عشوائي.

 frans masson «جاءت هذه النتيجة مطابقة لدراسة حيث مل جيد فروق ذات داللة  .»  2007

) باإلضافة 7.2 ± 13.2إحصائية بني مراكز اللعب فيما حق  حراس املرمى أكرب متوسط حسايب قدر بـ ( 

 frans masson «ةإىل تطابق هذه النتيجة مع نتيج بعدم وجود اختالفات بني مراكز  »  2007

  اللعب وبني مستويات اللعب.
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ىل املرحلة العمرية املختربة حيث من بني  العوامل اويرى الباحث عدم وجود الفرق بني مراكز اللعب يرجع 

. لذلك »  frans masson 2007 «املؤثر على نسبة الكتلة الشحمية يف اجلسم السن هذا ما يؤكده

 فروق يف مرحلة األكابر النه نسبة الكتلة الشحمية للجسم تتزايد بزيادة السن ميكن أن تكون هناك

«ahmet yildirim et coll 2009 »   ألنه ومن التدريب ينقص من نسبة الشحوم يف اجلسم مهما

  كان مركز اللعب.

  
  بني مراكز اللعب الدراسة املقارنة ملؤشر نسبة الكتلة الشحمية ) :28الشكل رقم (

) يتضح التقارب الواضح بني مراكز اللعب يف مؤشر نسبة الكتلة الشحمية يف 27الشكل رقم ( من خالل

ترجع لطبيعة ) مع زيادة طفيفة عند حراس املرمى  10.68و  8.31حيث احنصرت نسبتها بني (  اجلسم

جلسم يف مرحلة البناء مركزه فيما ترجع هذه النتيجة اىل املرحلة العمرية املدروسة حيث يف هذه املرحلة ال يزال ا

اذ هناك توازن بني املواد املستهلكة و الطاقة املنتجة مما يؤثر على نسبة الدهون يف اجلسم حبيث ال ترتاكم 

باالضافة اىل التدريبات واملنافسة رغم حجمها املتوسط فتؤدي اىل حرق الدهون وعدم تراكمها اذن يف هذه 

  يكون هناك تراكم للدهون يف اجلسم . املرحلة ومع حجم متوسط يف التدريبات ال 
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) : يبين الدراسة المقارنة لمكون السمنة بين مراكز اللعب ألواسط كرة القدم 27الجدول رقم (

  الجزائرية 

الدراسة 
  اإلحصائية

  مراكز اللعب

المتوسط   العينة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

التباين بين 
  المجموعات

التباين داخل 
  المجموعات

  ف 
  المحسوبة

  درجة 
  الحرية

  مستوى
  الداللة 

 ف
 الجدولية

  

اللة 
الد

ائية  
حص

اإل
  

  غير دال    2.44  0.05  124.4  1,98  0,44  0,88  23 0,79, 3  19  حراس المرمى
  0,44  76, 2  21  الظهيرين  إحصائيا

  0,50  2,67  18  محور الدفاع
  0,67  2,85  46  وسط الميدان
  0,79  2,90  25  المهاجمين

  

من خالل اجلدول أعاله الذي ميثل الدراسة املقارنة ملؤشر مكون السمنة بني مراكز اللعب حيث يتضح لنا أنه 

) فيما جاءت 0.79 ±3.23اعلى من قيمة ملكون السمنة حققها حراس املرمى  مبتوسط حسايب قدره ( 

  ) .2.90 ±2.67النتائج األخرى متقاربة بني مجيع املراكز حيث احنصرت بني ( 

)وهي اصغر 1.98فقد بلغت ف احملسوبة   ( ملكون السمنة  وباستعمال ف حتليل التباين بني مراكز اللعب

ذا يعين أنه ال )  و ه124.4وبدرجة حرية (  0.05عند مستوى الداللة  )2.44من قيمة ف اجلدولية ( 

  يوجد فرق معنوي بني مراكز الالعبني ملكون السمنة أي الفرق غري دال إحصائيا إذن الفرق عشوائي.

اليت اجريت على  « SLAVKO ROGAN Et coll 2010  »وجاءت نتائجنا مطابقة لنتائج دراسة

وجود فروق بني مراكز  العيب كرة القدم الدرجة اخلامسة األملانية حيث يؤكد الباحث وزمالئه على عدم

) 1.3و  3.2الالعبني ملكون السمنة حيث جاءت النتائج متقاربة بني مجيع املراكز حيث احنصرت بني ( 

  هلذا املكون.
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بعدم وجود فروق معنوية بني مراكز اللعب » 2010حسن فؤاد على  «وجاءت هذه النتيجة مطابقة لدراسة

  .ملكون السمنة عند العيب كرة القدم اليمنية

بالرغم من انه بعض الدراسات اليت تناولت فروق أمناط األجسام وفقا ملراكز اللعب كانت حمدودة حيث أنه 

وجدا فروقا قليلة بني SODHI ET SIDLHI 1984 »  «تبني فيها وجود فروق قليلة فقد أشارت دراسة

  أمناط أجسام الالعبني وفقا ملراكز اللعب.

) إال أن الفرق عشوائي 0.79 ± 3.23فرغم متيز حراس املرمى بأحسن متوسط ملكون السمنة املقدر بـ ( 

باملقارنة مع املراكز األخرى ، حيث يرى الباحث أنه من حيث مكون السمنة ال ميكن أن جند فروق بني مراكز 

عدم أمهية هذا املكون لالعيب  الالعبني خاصة يف سن األواسط حيث يؤثر السن على هذا املكون باإلضافة 

كرة القدم ناهيك عن مراكز لعبهم هذا ما تؤكده معظم الدراسات حبيث يالحظ يف مجيعها ترتيبه الثاين 

  واألخري يف النمط اجلسمي عند العيب كرة القدم.

  
  ميثل الدراسة املقارنة ملؤشر مكون السمنة بني مراكز اللعب ) :29الشكل رقم (

يف مكون السمنة  رغم الزيادة الطفيفة ) يتضح لنا الفرق الضئيل بني مراكز اللعب 28رقم ( من خالل الشكل

مثل مؤشر نسبة عند حراس املرمى وهذا راجع لطبيعة املركز لنقص حتركاته اال ان هذا الفرق يبقى عشوائي 

لة العمرية املدروسة حيث يعكسان تقريبا نفس املؤشر وترجع  هذه النتيجة اىل املرح نالدهون يف اجلسم اللذا
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يف هذه املرحلة ال يزال اجلسم يف مرحلة البناء اذ هناك توازن بني املواد املستهلكة و الطاقة املنتجة مما يؤثر على 

نسبة الدهون يف اجلسم حبيث ال ترتاكم باالضافة اىل التدريبات واملنافسة رغم حجمها املتوسط فتؤدي اىل 

ذن يف هذه املرحلة ومع حجم متوسط يف التدريبات ال يكون هناك تراكم حرق الدهون وعدم تراكمها ا

 للدهون يف اجلسم . 

  ) : يبين الدراسة المقارنة لمكون العضلية بين مراكز اللعب ألواسط كرة القدم 28الجدول رقم (

الدراسة 
  اإلحصائية

  مراكز اللعب

المتوسط   العينة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

التباين بين 
  المجموعات

التباين داخل 
  المجموعات

  ف 
  المحسوبة

  درجة 
  الحرية

  مستوى
  الداللة 

 ف
 الجدولية

  

اللة 
الد

ائية  
حص

اإل
  

  غير دال    2.44  0.05  124.4  1.04  1.75  1.84  1.46  5.13  19  حراس المرمى
  1.68  5.25  21  الظهيرين  إحصائيا

  1.38  5.03  18  محور الدفاع
  1.17  5.64  46  وسط الميدان
  1.08  5.51  25  المهاجمين

من خالل اجلدول أعاله الذي ميثل الدراسة املقارنة ملؤشر مكون العضلية بني مراكز اللعب حيث يتضح لنا أنه 

)حيث جاءت النتائج األخرى 1.17 ±5.64لصاحل مركز وسط امليدان  مبتوسط حسايب قدره (  قيمة  اعلى

  ) .5.64 ±5.03متقاربة بني مجيع املراكز أي احنصرت بني املتوسطات التالية ( 

)وهي اصغر 1.04فقد بلغت ف احملسوبة    ( ملكون العضلية  وباستعمال ف حتليل التباين بني مراكز اللعب

)  مما يعين الفرق غري 124.4حرية ( وبدرجة  0.05عند مستوى الداللة  )2.44من قيمة ف اجلدولية ( 

  دال إحصائيا إذن هناك فرق عشوائي أي غري  معنوي بني مراكز الالعب ملكون العضلية .

ا   « SLAVKO ROGAN Et coll 2010  »جاءت هذه النتيجة مطابقة لنتيجة الدراسة اليت قام 

العيب مركز وسط امليدان طبعا  و ملرمىحبيث مل جيد فروق معنوية بني مراكز الالعبني ما عدا بني حراس ا
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ويرجع الباحث هذا الفرق إىل البنية املورفولوجية لالعبني األملان خاصة حراس املرمى الذين يتميزون بقدرات 

  عضلية واضحة مقارنة بالدول األخرى.

أن الفروقات   إن الدراسات اليت تناولت فروق أمناط األجسام وفقا ملراكز العب كانت حمدودة حيث تبىن فيها

  »كانت قليلة فقد أشارت دراسة   withers 1986 »   ان إىل «  beil et sidhu 1975 » 

وجدا فروقا قليلة بني أمناط أجسام الالعبني وفقا ملراكز اللعب ، لذلك يرى الباحث انه وبرغم من طغيان 

املكون العضلي على منط اجلسم عند العيب كرة القدم إال أنه تبقى تنمية القدرات العضلية ليست من أولويات  

ا تبقى انمية القدرات العضلية كرة القدم خاصة القدرات العضلية القصوى فرغم وجود حصص خاصة لت ال أ

قدرات عضلية متوسطة مقارنة برياضات أخرى كرفع األثقال أو جري املسافات القصرية باإلضافة إىل عامل 

 20سنة حيث ال تزال إمكانية لتطوير القدرات العضلية بعد جتاوز سن  20السن خاصة يف سن اقل من 

الطبيعي عدم وجود فروق معنوية بني مراكز الالعبني ملكون  سنة وانطالقا مما سبق يرى الباحث أنه من

  العضلية.

  
  ميثل الدراسة املقارنة ملؤشر مكون العضلية بني مراكز اللعب ) :30الشكل رقم (
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) يتضح التقارب الواضح بني مراكز اللعب يف مؤشر مكون العضلية حيث جاء 29من خالل الشكل رقم (

لالعيب وسط امليدان ، حيث جاءت هذه النتيجة مطابقة ألغلب الدراسات  الفرق عشوائي  مع تفوق طفيف

السابقة حيث يبقى تأثري كرة القدم على اجملموعة العضلية من خالل تنميتها بصفة أقل مقارنة بالصفات 

، حيث ال تظهر بشكل كبري و مستقل يف التدريبات  حيث جندها بشكل واضح يف املرحلة البدنية االخرى 

ريية أو دجمها مع اجلانب املهاري يف بعض احلصص التدريبية ويرى الطالب الباحث أنه حىت وبتدريبها التحض

  .تكون حبمل متساوي بني مجيع املراكز 

  ) : يبين الدراسة المقارنة لمكون النحافة بين مراكز اللعب ألواسط كرة القدم 29الجدول رقم (

الدراسة 
  اإلحصائية

  مراكز اللعب

المتوسط   العينة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

التباين بين 
  المجموعات

التباين داخل 
  المجموعات

  ف 
  المحسوبة

  درجة 
  الحرية

  مستوى
  الداللة 

 ف
 الجدولية

  

اللة 
الد

ائية  
حص

اإل
  

  غير دال    2.44  0.05  124.4  2.29  0.78  1.79  1.09  2.67  19  حراس المرمى
  0.91  2.36  21  الظهيرين  إحصائيا

  0.36  3.13  18  محور الدفاع
  0.95  2.54  46  وسط الميدان
  0.69  2.42  25  المهاجمين

من خالل اجلدول أعاله الذي ميثل الدراسة املقارنة ملؤشر مكون النحافة بني مراكز اللعب حيث يتضح لنا أن 

حمور الدفاع قدره ( أعلى  متوسط لصاحل احنصرت بني متوسطات مكونات النحافة جاءت متقاربة حيث 

  ) عند الظهريين.0.91 ± 2.63) ، واقل متوسط حسايب قدره ( 0.36 3.13±

وهي اصغر  )2.29(  فقد بلغت ف احملسوبة ملكون النحافة  وباستعمال ف حتليل التباين بني مراكز اللعب

)  مما يعين أنه الت 124.4ة ( وبدرجة حري 0.05عند مستوى الداللة  )2.44من قيمة ف اجلدولية ( 

يوجد فرق دال إحصائيا أي  الفرق غري  معنوي بني مراكز الالعب ملكون النحافة.وإن اغلب الدراسات 

أظهرت ان النمط اجلسمي لالعيب كرة القدم يتميز بربوز مكون العضلية وفيما يليه مكون النحافة وكان مكون 
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صت للدراسة خاصة عند فرق الشبان ويتضح جليا عند العيب كوبا السمنة اقلها يف غالبية العينات اليت خص

، حيث جاءت هذه النتيجة مطابقة لنتيجة دراستنا وأيضا  2007ونيجرييا هذا ما يؤكده بولوفة بومجعة 

حيث وجدوا فروقا قليلة بني أمناط أجسام الالعبني » SODHI ET SIDLHI 1984  «مطابقة لدراسة

  وفقا ملراكز لعبهم.

حيث يؤكد على  « SLAVKO ROGAN Et coll 2010  »فيما جاءت دراستنا مطابقة لدراسة 

عدم وجود فروق معنوية ملكون النحافة بني مراكز الالعبني حيث حقق العيب خط الوسط أحسن نتيجة ( 

) حيث اعتمد الباحث على خط الدفاع ككل وليس 0.9 ± 2.3) فيما حقق خط الدفاع ( 1.1 ± 2.6

  إىل حمور الدفاع والظهريين.تقسيمه 

ويرى الباحث أنه وبالرغم من تفوق مركز الدفاع على املراكز األخرى يف مكون النحافة لتميزه بطول قامة أكرب 

مقارنة باملراكز األخرى ما يعين متيزهم بتكوين عظمي أكرب من بقية املراكز إال ان هذا الفرق يبقى غري دال 

مال املكون تيتم إكال  20عنوي إىل عامل السن حيث أنه وقبل سن ويرجع الباحث عدم وجود فرق م

  العظمي أي ميكن أن يكون هناك فرق بني مراكز الالعبني ملكون العظمية يف سن األكابر. 

  
  ميثل الدراسة املقارنة ملؤشر مكون النحافة بني مراكز اللعب ) :31الشكل رقم (
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مراكز اللعب يف مكون النحافة (الكتلة العظمية ) ) يتضح التقارب الواضح بني 30من خالل الشكل رقم (
مع زيادة طفيفة لصاحل كل من مركزي حراسة املرمى و حمور الدفاع ويرجع ذلك اىل تفوقهم يف قياس الطول ما 

باحث أن عامل السن كان له دور ويرى الطالب العلى الكتلة العظمية اال أ ن الفرق يبقى عشوائي انعكس 
سنة أي  25يف هذه النتيجة حيث يؤكد املختصني على أن قياس الطول ممكن يستمر يف النمو حىت سن 

الكتمال قياس الطول يف   ميكن أن جند فروق معنوية بني مراكز اللعب يف الكتلة العظمية يف مرحلة االكابر
وميكن القول أن كرة القدم التؤثر بشكل   أي مكون النحافة .هذه املرحلة ما ينعكس على الكتلة العظمية 

كبري على مكون النحافة من حيث احلجم ال من حيث الشكل حيث خيضع هذا املكون بشكل كبري على 
   العامل الوراثي .
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  الفصل الثالث : االستنتاجات ، مناقشة الفرضيات ، الخالصة 

 االستنتاجات -5

 مناقشة الفرضيات -6

  مناقشة الفرضية االولى-2-1

  مناقشة الفرضية الثانية-2-2

  مناقشة الفرضية الثالثة-2-3

  مناقشة الفرضية الرابعة -2-4

 الخالصة العامة  -7

 التوصيات -8
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  االستنتاجات : -1

ا وعلى ضوء النتائج اليت مت معاجلتها  من خالل االختبارات الفسيولوجية والقياسات املورفولوجية اليت قمنا 

  إحصائيا توصلنا إىل ما يلي :

فيما خيص املؤشرات الفسيولوجية نستنتج أنه توجد فروق معنوية بني مراكز الالعبني ألغلب املؤشرات 

  املدروسة.

* هناك فروق بني مراكز الالعبني للقدرات اهلوائية املتمثلة يف قياس املؤشرات التالية ( احلد االقصى الستهالك 

ن /د لصاحل مركز وسط امليدان احملقق ملتوسط نبض قدره  170لبدنية عند نبض األكسجني ، الكفاءة ا

  مل/كلغ/د. 49.21

املتمثلة بقياس القوة االنفجارية  panalوجود فروق بني مراكز الالعبني للقدرات الالهوائية القصوى  -*

اهلجوم احملققان لألطراف السفلية عن طريق اختبار سارجنت وهذا لصاحل كل من مركزي حراس املرمى و 

  ) سم وهذا على الرتتيب.51.2،  51.63للمتوسطات التالية ( 

وجود فروق معنوية بني مراكز الالعبني ملؤشر النبض أثناء الراحة لصاحل وسط امليدان احملقق ملتوسط  -*

  ن/د. 55.02حسايب قدره 

ع الباحث هذه النتيجة اىل عامل فيما ال توجد أي فروق بني مراكز الالعبني ملؤشر السعة احليوية حيث يرج

ا بني    سنة . 25و  20السن إذ يؤكد أغلب الباحثني إىل أن السعة احليوي تبلغ أعلى مستويا

كرة القدم اجلزائرية من خالل بعض املتغريات الفسيولوجية   سنة 20فئة أقل من البعد الواضح ملستوى  -*

  بعض الدول اجملاورة . مقارنة باملستوى العايل أو مقاييس الفيفا حىت مع
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كرة القدم اجلزائرية وهذا فيما ل سنة 20فئة أقل من  عند عدم وجود فروق معنوية بني مستويات اللعب -*

 ,max o2 «خيص القدرات اهلوائية املتمثلة يف املؤشرات التالية  v 170pwc   «  والقدرات الالهوائية

  القصرية أو القصوى املمثلة يف قياس القوة االنفجارية لألطراف السفلية.

فئة أقل  عندوجود فروق معنوية لصاحل املستوى األعلى لكل من مؤشر النبض أثناء الراحة والسعة احليوية  -*

  .كرة القدم اجلزائريةل سنة 20من 

ه ال توجد فروق معنوية بني مراكز اللعب ألغلب القياسات ما عدا أما القياسات املورفولوجية فنستنتج أن

  قياسي الطول والوزن حيث توصلنا اىل :

عدم وجود فروق بني مراكز الالعبني للقياسات التالية ( مؤشر كتلة اجلسم ، نسبة الكتلة الشحمية يف  -*

  لسمنة والنحافة).اجلسم ، التقدير الكمي للمكونات الثالث للنمط اجلسمي ( العضلية ، ا

  بالنمط العضلي السمني.كرة القدم اجلزائرية ل سنة 20فئة أقل من  عندمتيز هذه املرحلة العمرية  -*

وجود فروق معنوية بني مراكز الالعبني األواسط ملؤشر الطول حيث حقق مركز حمور الدفاع أحسن  -*

  ) سم.179.55متوسط قدربـ ( 

اجلزائريني فيما خيص مؤشر الوزن حيث حقق مركز  سنة 20فئة أقل من  هناك فروق بني مراكز الالعبني -*

  ) سم.72.92حارس املرمى أحسن متوسط قدر بـ ( 

التشابه والتقارب يف اجلانب املورفولوجي بني املستوى األعلى  واملنخفض وهذا عند العيب أواسط كرة  -*

  القدم اجلزائريني.

  .O.M.Sالعادي حسب تصنيف املنظمة العاملية للصحة تصنيف كل من املستويني يف املستوى  -*

تكون هناك فروق بني املستويني يف مراحل سنية أخرى مثل األكابر لعدم بلوغ بعض املؤشرات   ميكن أن -*

الفسيولوجية والقياسات املورفولوجية أحسن قيمة هلا مقارنة بالسن باإلضافة إىل إمكانية وجود فروق معنوية 



211 
 

املدروسني األعلى واملنخفض يف جوانب أخرى مثل املهارية النفسية ، التكتيكية أو حىت الذهنية بني املستويني 

  املعلوماتية ... اخل.

  : مناقشة فرضيات البحث -2

  الفرضية االولى :-2-1

" مستوى اواسط كرة القدم الجزائرية من الجانبين الفسيولوجي والمورفولوجي بعيد كل البعد عن 

  .مل/كغ/د max o2, v 50المستوى المطلوب حيث ال يتعدى قيمة 

 20العيب فئة أقل من من خالل النتائج اليت توصلنا إليها ميكننا إثبات صحة الفرضية بالبعد الواضح ملستوى 

  »اجلزائرية عن املستوى العال أو املستوى املطلوب من طرف الفيفا   كرة القدم  سنة frans masson 

خاصة يف اجلانب الفسيولوجي حيث حدد احلد األقصى الستهالك األكسجني من طرف هذا  « 2007

) مل/كغ/د اللعب يف املستوى العايل فيما ال يتعد متوسط هذا املؤشر عند العبينا 62 – 58األخري بني ( 

مل / كغ / د عند كال املستويني املدروسني باإلضافة إىل قيمة السعة احليوية حيث القدرة الالهوائية  48

ل وهذه القيمة ممكن أن جندها عند إنسان عادي فيما مل يفوق  4.48القصرية حني مل تتعدى األوىل 

ة ضعيفة جدا مقارنة ببعض سم وهذه قيم 50مستوى اإلرتقاء ( القدرة االنفجارية لالطراف السفلية) الـ 

  التصنيفات الدولية.

الفرضية الثانية : " وجود فروق معنوية في الخصائص الفسيولوجية بين مراكز الالعبين عند -2-2

  أواسط كرة القدم الجزائرية".

إن النتائج اليت توصلت إليها الدراسة تثبت صحة الفرضية بوجود فروق ذات داللة إحصائية يف أغلب 

 ,max o2اخلصائص الفسيولوجية املدروسة  , v  ن / د ، القدرة الالهوائية  170الكفاءة البدنية عند نبض

  القصرية ، النبض أثناء الراحة ).
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وناصر عبد القادر  2006 جمال التدريب الرياضي كجيورج كزوال هذه النتيجة تتفق مع آراء بعض الباحثني يف

2005.  

بينما كانت الفرو قات عشوائية بني مراكز اللعب يف مؤشر السعة احليوية يرجع الباحث هذه النتيجة إىل عامل 

ية هذا سنة حيث مل تصل قيمة مؤشر السعة احليوية إىل أعلى قيمة هلا يف هذه املرحلة العمر  20السن اقل من 

  2005ما يؤكده مسعية خليل 

الفرضية الثالثة : " وجود فروق معنوية بين مراكز الالعبين في بعض القياسات المورفولوجية عند -2-3

  أواسط كرة القدم الجزائرية".

إن النتائج اليت توصلت إليها الدراسة تثبت صحة الفرضية  بوجود فروق ذات داللة إحصائية يف بعض 

رفولوجية كالطول والوزن فيما كانت الفروق يف اغلب القياسات املورفولوجية عشوائية كالتقدير القياسات املو 

  الكمي للنمط اجلسمي ( السمنة ، العضلية ، النحافة).

باإلضافة إىل مؤشر كتلة اجلسم  « salvaco rogan et coll  2010  »هذه النتيجة مطابقة لدراسة 

  .ahmt yildirim 2009 يث تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة ونسبة الكتلة الشحمية يف اجلسم ح

" ال يوجد فروق معنوية بين مستويات اواسط كرة القدم الجزائرية في بعض   الفرضية الرابعة :-2-4

  الخصائص الفسيولوجية والقياسات المورفولوجية"

ق ذات داللة إحصائية يف أغلب إن النتائج اليت توصلت إليها الدراسة تثبت صحة الفرضية بعدم وجود فرو 

ن / د ، القدرة الالهوائية  170، الكفاءة البدنية عند نبض  max o2, vاخلصائص الفسيولوجية املدروسة 

  القصرية).

بينما وجدت فروق دالة إحصائيا بني املستويني املدروسني يف مؤشر السعة احليوية والنبض أثناء الراحة لصاحل 

  لباحث هذا الفرق إىل الفرق يف احلجم التدرييب بني املستويني.املستوى األعلى ويرجع ا
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باإلضافة إىل أنه مل تالحظ أي فروق ذات داللة إحصائية بني املستويني مجيع القياسات املورفولوجية املدروسة 

وهي ( الوزن ، الطول ، مؤشر كتلة اجلسم ، نسبة الكتلة الشحمية يف اجلسم ، التقدير الكمي للمكونات 

  لثالث للنمط اجلسمي " السمنة ، العضلية ، النحافة".ا

لذلك يتساءل الباحث أين يكمن الفرق بني املستويني وعلى أي أساس مت تصنيفهم حيث تبقى عدة متغريات 

 وجوانب منها ( التقنية ، التكتيكية ، املعلوماتية ، النفسية ... اخل).

  خالصة عامة : -3

إن املستوى املتدين الذي وصلت إليه كرة القدم اجلزائرية ما هو إال نتيجة اعتماد  القائمني على اللعبة من 

مسؤولني ، مؤطرين فمدربني على النتائج اآلتية أو بعبارة أخرى العمل على املدى القصري وعدم االهتمام 

ملتوسط أو الطويل لذلك مت إمهال أي العمل على املدى ا سنة 20فئة أقل من باألصناف الصغرى منها 

العبني مكونني يف مدارس أوروبية زيادة  % 90التكوين القاعدي والنتيجة اعتماد املنتخب الوطين األول على 

سنة من الدول األول لكاس إفريقيا من الدور األول هلذه  20على ذلك إقصاء املنتخب اجلزائري القل من 

  الفئة دون تسجيل أي هدف.

إىل الطريقة العشوائية اليت يستعملها مدربينا يف انتقاء الالعبني يف مجيع مراحل السنية وتوظيفهم يف  باإلضافة

مراكز اللعب بطريقة تعتمد أساسا على الذاتية على أساس تقومي موضوعي واملتمثل يف إجراء اختبارات 

عبني بشكل عام وتوظيفهم حسب وقياسات قبلية خاصة الفسيولوجية واملورفولوجية منها للتحديد مستوى الال

مراكز لعبهم بشكل خاص لذلك مت إجراء هذا البحث بتحديد بعض االختيارات الفسيولوجية والقياسات 

املورفولوجية لتحديد هذه املؤشرات. حيث خلص حبثنا إىل البعد الواضح ملستوى أواسطنا يف بعض املتغريات 

س الفيفا أو حىت بعض الدول اجملاورة ، حيث مل تتعدى قيمة احلد الفسولوجية مقارنة باملستوى العايل أو مقايي

  ل. 4.5كغ/مل/د والسعة احليوية   48األقصى لالستهالك األكسجني 
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باإلضافة إىل وجود فروق معنوية بني مراكز الالعبني يف بعض املتغريات الفسيولوجية حيث متيز مركز وسط 

ز األخرى أيضا متييز حراس املرمى العيب اهلجوم بقدرة الهوائية امليدان بقدرات هوائية جيدة مقارنة باملراك

قصرية عالية مقارنة مع املراكز األخرى فيما سجلنا بعض الفروق يف القياسات املورفولوجية كالطول والوزن عند 

  لصاحل كل من حراس املرمى والعيب حمور الدفاع.

ود فروق معنوية بني املستوى األعلى واملستوى األدىن صلنا إليها أيضا هو عدم  وجو ومن خالل النتائج اليت ت

  يف بعض اخلصائص الفسيولوجية والقياسات املورفولوجية عند أواسط كرة القدم اجلزائرية.

لذلك ميكن أن تكون هناك فروق يف جوانب أخرى التقنية ، التكتيكية ، النفسية أو حىت الذهنية املعلوماتية 

  تضح الفرق جليا يف مرحلة األكابر.باإلضافة اىل أنه ميكن أن ي

ويف األخري يرى الباحث أننا الزلنا بعيدين كل البعد عن املستوى العايل لذلك ال بعد علينا من التكوين 

القاعدي على املدى الطويل ووفق طرق ممنهجة ومقننة علميا تعمد على التقومي املوضوعي ال على التقومي 

اإلضافة إىل خلق مراكز تكوين طبعا ومبساعدة اخلرباء والباحثني يف هذا الذايت خاصة على مستوى األندية ب

  اجملال إذا أتيحت هلم الفرصة.
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  التوصيات -4
  على ضوى املعطيات املقدمة والنتائج املتحصل عليها يوصي الباحث ب :

  قبل بناء الربنامج التدرييب. يف  ختبار والقياساالضرورة اهتمام مدربينا على  -
االهتمام بالتكوين القاعدي ( الفئات السنية الصغرى) وذلك من خالل بناء برامج تدريبية ضرورة  -

 مقننة علميا .
العمل ببطارية اختبارات يف مجيع اجلوانب الفسيولوجية ، املورفولوجية ، الفقنية ...اخل يف عملية  -

ا من أجل التوظي االنتقاء والتوجيه ف الصحيح لالعبني خاصة يف االختصاص أو يف اللعبة يف حد ذا
 حسب مراكز لعبهم .

 بناء برامج تراعي خصوصيات مركز اللعب ( التدريب الفردي ) -
 املتابعة من خالل عملية القياس و التقومي ملعرفة مدى التحسن والتطور يف مجيع اجلوانب . -
 ء و التوجيه .بناء معايري للمؤشرات االساسية يف اللعبة لتسهيل مهمة املدربني يف عملية االنتقا -
 توظيف مدربينا هلم مستوى يف امليدان (التدريب الرياضي) ال على العبني قدامى دون مستوى. -
 يعتمد التدريب احلديث على التدريب حسب املراكز اللعب حيث أصبحنا نتحدث عن مساحات لعب. -

  ضرورة تكثيف الدراسات على هذه الفئة (األواسط) من اجلانب البيولوجي.       -
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  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  -مستغانم–جامعة عبد الحميد ابن باديس 

  معهد التربية البدنية و الرياضية 

  التدريب الرياضيقسم 

  

   بطاقة تحكيم االختبارات و القياسات

  بطاقة موجهة األساتذة و املختصني يف جمال تدريب كرة القدم

حول املوضوع املذكور ادناه نرجو من سيادتكم ( أساتذة يف اجملال األكادميي ،  مقدم لنيل شهادة الدكتوراه يف طار اجناز حبث
از هذا البحث من خالل توجيهنا و حتديد أي االختبارات والقياسات املالئمة لطبيعة مدربني ، خمتصني ) مساعدتكم يف اجن

   مشكلتنا و االختصاص املدروس (كرة القدم أواسط).  

( تحديد بعض الخصائص الفسيولوجية و المورفولوجية عند العبي كرة القدم الجزائرية حسب املوضوع حتت عنوان 
  سنة . 20فئة أقل من مستوى و مراكز لعبهم ) 

  تقبلوا منا سيادتكم فائق االحرتام و التقدير

  الطالب الباحث :                                                         تحت اشراف :

                                                         أ /د بن لكحل منصورعقبوبي حبيب *  

 

 

    2010/ 2011  
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  االختبارات الفسولوجية :

  اختبار سارجنت : -

  قياس القدرة الالهوائية القصرية باستخدام القدرة العضلية للرجلني.الغرض من االختبار : 

  األدوات :

سم تثبت على جدار وميكن أن تكون اللوحة متحركة على كرة  100لوحة مدرجة بالسنتمرتات طوهلا  -*

مة الصفر دائما ويف حالة استخدام لوحة ثابتة على احلائط جيب ان حبيث ميكن ضبط نقطة البداية عند عال

تكون يف متناول مجيع املختربين من حيث أطواهلم كما يراعى أن تثبت حبيث تكون بعيدة عن احلائط مبسافة 

  سم حىت ميكن للمخترب أداء حركة الوثب حبرية دون خوف من االحتكاك باحلائط. 15يف حدود 

  أو طباشري.مسحوق مانزيا  -*

  ميزان طيب. -*

  طريقة األداء :

  يغمس املخترب يده ( أصابع اليد) يف مادة املانزيا أو الطباشري. -*

يقف املخترب حبيث يكون جانبه يف حماذاة لوحة الوثب مث يوضع ذراعه جهة اللوحة ألعلى مسافة ممكنة  -*

اللوحة العلى بواسطة البكرة حبيث يكون بدون رفع القدم عن األرض ويقوم املشرف على االختبار بتحريك 

  تدريج الصفر عند طرق املخترب املرفوعة ألعلى أو توضع عالمة باألصبع على اللوحة الثانية .

يقوم املخترب بأرجحة الذراعني مع ثين الركبتني مث مدها والوثب عموديا للمس أعلى ارتفاع ميكن الوصول  -*

  لوحة االختبار. إليه ووضع عالمة ثانية باإلصبع وعلى

  يعطي للمخترب ثالثة حماوالت ويسجل أحسن حماولة. -*

  حساب النتائج :



231 
 

من خالل الوثب العمودي وبداللة الوزن ميكن حساب القدرة الالهوائية القصوى للمخترب من خالل املعادلة 

  اخلاصة املعروفة باسم " معادلة لويس" وهي :

جذر املسافة باملرت .  والناتج يكون ب *زن اجلسم (كلغ) و  * 4.9القدرة الالهوائية القصوى = جذر 

   )94.95، صفحة 2008(محمد احمد، (كلغ/م/ثا) 

وهو اختبار املركز الوطين  pwc 170 ( الكفاءة البدنية 170اختبار الجهد عند ضربات القلب  -

  .(BRIKCI‐A, 1990)للطب الرياضي 

  هدف اإلختبار :

انطالقا من العالقة    PMAوالقدرة القصوى اهلوائية  max 2VOقياس احلد األدىن الستهالك االكسجني 

  بني نبض القلب وشدة العمل.

  األدوات :

   MONARKدراجة أرجومرتية الكرتونية -*

   جهاز قياس نبض القلب الكرتوين -*

  ساعة ميقاتية  -*

  طريقة األداء :

كلم / سا ضد مقاومة حسب   24يقوم الرياضي بالعمل على الدراجة األرجومرتية من وضعية اجللوس بسرعة 

 170.  150ن/ د أي ( بني 170اجلنس وبشكل متدرج ومستمر جىت يصل نبض القلب أو يقرتب من 

  ض /د).

  واط للقيام باإلمحاء. 50احلمل االويل هو  
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  ثانية بالنسبة  24ثانية بالنسبة للذكور وكل  12واط حمل  5وبشكل مستمر بـ احلمل يرتفع تدرجييا

  لإلناث.

  100،  75واط بالنسبة للذكور و 200،  150،  100جيب أخذ النبض عند احلموالت التالية 

  واط بالنسبة لإلناث أي كل دقيقتني. 125، 

  ن/ د. 170،  150ينتهي االختبار عندما يصل النبض بني 

pwc 170 = p1 ( watts) + ( p1 – p2 ) x حساب  .  

P1 , p2   أي آخر محولتني  170: االستطاعيتني ( احلمولتني) القريبتني إىل نبض  

 c2, f c1F اتني احلمولتني   . : النبض املرتبط  

  .(RADAHIL, 1994)عن طريق املعادلة التالية  vo2 maxومن مث يتم استخراج 

Vo2 max = [ ( pwc 170 en kg. Mim) x 1.7 ] + 1240 = ml/min 

Pwc 170 = pwc 170 en watt/min x6 = kg .min 

  électrocardiographe . ECGعن طريق قياس النبض أثناء الراحة

  قياس السعة الحيوية :

 يستخدم جهاز سبايرومرت لقياس السعة احليوية  ( c.v)  العمل باستعداد الالعب وذلك ميسك األنبوب يبدأ

املطاطي املربوط باجلهاز ويقوم الرياضي بتنفس عميق مرتني او ثالث مرات من وضع الوقوف أمام اجلهاز 

وبعدها يأخذ شهيقا عميقا لكي يستطيع دفع أقصى زيف بقوة داخل األنبوب املخاط مع ضرورة وضع ماسكة 

هواء الزفري عن طريق األنف ويف هذه اللحظة يتم تسجيل القيمة من  لألنف لكي ال تسمح خبروج قسم من

اجلهاز اإللكرتوين مباشرة وتدل القيمة على حجم هواء الزفري باللرت ، وبعد انتهاء احملاولة األوىل تعطي لالعب 

يث يثبت دقائق لكي يستعد ألداء احملاولة الثانية وبعد ذلك يتم حساب احملاولة األفضل ح 3اسرتاحة ملدة 

   )78.79، صفحة 2007(موفق, اسعد;، اسم الالعب وتاريخ االختبار يف االستمارة اخلاصة 
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  لقياسات األنتربومترية :ا

  . الوزن :1

  اهلدف : معرفة وزن اجلسم

  الوسائل : ميزان طيب

املفحوص فوق امليزان حاف األرجل وشبة عار من " مث يصعد 0طريقة القياس : يثبت املؤشر عند الصفر "

  األلبسة مث نقرأ قيمة املؤشر واليت تعرب عن الوزن.

، الصفحات 2001(حمزاوي, حكيم;، مالحظة : جيب أن يكون املفحوص إىل االمام أي يف وضع أفقي 

64 -65(  

  . قياس الطول :2

  املسافة املوجودة بني اعلى نقطة يف الرأس ومساحة االرتكاز.اهلدف : معرفة 

الوسائل : يستخدم لقياس الطول الكلي جهاز الفوستامرت ( القد) عبارة عن قائم مثبت عموديا على حافة 

  ) نقاط هي :04القاعدة اخلشبية وظهره مالمس للقائم يف أربع (

  من اخللف أبعد نقطة لسمانة الساق مؤخرة القدمني. املنطقة الواقعة بني اللوحتني أبعد نقطة يف احلوض

: يف هذه احلالة جيب مراعاة النظر لالمام حيث إنزال احلامل " الفك املتحرك" حىت يالمس اجلمجة مالحظة 

  ويعرب عن الرقم املواجه للحامل عن طول املفحوص.

  . القياسات المحيطية :3

  قياس محيط العضد -*

  عضداهلدف : حتديد حميط ال -

  الوسائل : شريط القياس -
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  طريقة القياس : يوضع شريط القياس على منطقة اكثر ضخامة للعضلة العضدية ذات الرأسني. -

  قياس محيط الساق : -*

  اهلدف : حتديد حميط الساق -

  الوسائل : شريط القياس -

بالتساوي على الرجلني مث طريقة القياس : يتم القياس يف وضعية الوقوف حبيث يكون ثقل اجلسم موزعا  -

  يوضع الشريط املرتي أفقيا حول أكرب حجم للساق.

  . القياسات العرضية :4

  قياس عرض العضد : -*

  اهلدف : حتديد قطر العضد

  الوسائل : القدم القنوة أو الربجل املنزلق

  فكي القدم القنوية.طريقة القياس : يتم حتديد املسافة املوجودة بني النقطتني السفليتني للعضد بواسطة  -

  قياس عرض الفخذ : -*

  اهلدف : حتديد عرض قطر الفخذ -

  الوسائل : الربجل املنزلق أو القدم القنوية  -

طريقة القياس : اجلسم يف وضعية شقولية والربجل مستقيمة حبيث يتم حتديد املسافة املوجودة بني النقطتني 

  فكي القدم القنوية.الداخلية او اخلارجية يف أسفل الفخذ بواسطة 

  . قياس سمك ثنايا الجلد :5

  قياس سمك أسفل عظم اللوح : -*

  اهلدف: تقدير مسك النسيج الدهين حتت اجللد باإلضافة إىل مسك اجللد حتت اخلانة اخللفية للظهر. -
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  الوسائل : الكالبري. -

ام وسبابة  اليد اليمىن يف املوقع احملدد للقياس مث طريقة القياس : يقوم القائم بالقياس بسحب ثنية طية اجللد إ

ام والسبابة حبوايل  سم ، باجتاه مائل لألسفل  2-1يقوم بعد ذلك بوضع فكي الكاليبار أسفل أصبعي اإل

  الثنية اجللدية مائلة°  45بزاوية مقدارها 

  قياس سمك ثنايا الجلد خلف العضد : -*

  باإلضافة إىل مسك اجللد عن الوجه اخللفي. اهلدف : تقدير مسك األنسجة الدهنية حتت اجللد -

  الوسائل : جهاز الكاليبار شريط قياس أو مسطرة مدرجة -

ام والسبابة باليد اليسرى من فوق العضلة ذات ثالثة  طريقة القياس : - يقوم احملكم مبسك طية اجللد باإل

سم مث تسجل النتائج  1مسبقا حبوايل  رؤوس العضدية يف مستوى أعلى العالمة األنرتبومرتية اليت مت حتديدها

  سم. 0.1األقرب من 

  قياس سمك ثنايا الجلد أعلى بروز العظم الحرقفي : -*

  اهلدف : تقدر ثنية اجللد أو طية اجللد على مستوى العظم احلرقفي. -

  الوسائل : جهاز الكاليبار. -

لعالمة األنرتبومرتية مث يقوم بسحبها طريقة القياس : يقوم القائم بالقياس مبسك طية اجللد من اسفل ا -

ا حبوايل  للخارج بعد ذلك يقوم بوضع فكي الكاليبار فوق احملور الطويل لطية اجللد أمام أصابع اليد اممسكة 

  )203-191، الصفحات 1992(حممد , نصر الدين رضوان، سم.  1

  ثنايا الجلد عند العضلة ذات الرأسين العضدية :قياس سمك  -*

  اهلدف : تقدير مسك النسيج الدهين حتت اجللد باإلضافة إىل مسك اجللد ذاته -

  الوسائل : جهاز الكاليبار. -
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طريقة القياس : يتخذ القائم بالقياس وضع الوقوف يف مواجهة املفحوص مث يقوم بسحب طية من اجللد  -

سم يقوم بعد ذلك بوضع فكي  1بومرتية اليت مت حتديدها على الوجه األمامي للذراع حبوايل أعلى العالمة االنرت 

ام وسبابة اليد اليسرى حبوايل  سم نقرأ النتيجة  1الكاليبار عرب اجملور الطويل لطية اجلد أسفل أصبعي إ

  )158، صفحة 2006(بومجعةبولوفة، 

  قياس سمك ثنايا الجلد عن الجهة الخلفية للساق فوق الخط األنسي: -*

  اهلدف : تقدير مسك النسيج الدهين على مستوى الساق -

  الوسائل : جهاز الكاليبار اخلاص بقياس مسك ثنايا اجللد. -

، حينئذ ° 90بزاوية طريقة القياس : يتخذ املفحوص وضعية اجللوس على املقعد مث يقوم بثين الركبة اليمىن  -

يقوم القائم على القياس بسحب طية اجللد موازية للمحور الطويل وذلك بعد حتديد العالمة االنرتبومرتية على 

سم مث نقرأ  1اجلانب األنسي للساق مث يضع فكي الكاليبار أسفل أصابع اليد املمسكة لطية اجللد حبوايل 

  النتيجة.

  من املؤشرات املورفولوجية التالية : ومن خالل هذه القياسات مت حساب كل

 التقدير الكمي للعناصر الثالث املكونة لنمط اجلسم 
 مؤشر كتلة اجلسم 
 نسبة الدهون يف اجلسم 
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( أساتذة ، مدربين ) قائمة المختصين المحكمين  

 الجامعة التخصص  الدرجة العلمية االسم واللقب

 مستغانم تدريب رياضي العاليأستاذ التعليم  رمعون محمد

 الجزائر تدريب رياصي أستاذ التعليم العالي  رشيد حنيفي

 مستغانم تدريب رياضي دكتوراه صبان محمد

 مستغانم تدريب رياضي دكتوراه  كتشوك سيدي محمد

 تونس تدريب رياضي دكتوراه مھدي بن براھيم

 وھران تدريب رياضي L.CAF.A خالدي ميحيمدة

 وھران تدريب رياضي L.CAF.A نجيب مجاج
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 نتائج الدراسة االستطالعية

  1- نتائج القياسات القبلية

القياسات المورفولوجية  - 1‐1 

 

 

 

 

DIAMETRE     Périmètre    

diamétre Bras  diametre Cuisse  Périmètre  Bras  Périmètre du mollet 

 

8  11  30 34

8  11  30 38

6  10  22 32

9  11  31 39

9  11  28 37

8  11  27 35

8  11  27 36

9  11  30 38

8  11  28 36

7  12  29 41

TAILLE  POIDS  racine3 du poids  HWR 

169  58  3,87 43,66925065

171  65  4,02 42,53731343

165  52  3,73 44,23592493

182  77  4,25 42,82352941

176  69,5  4,11 42,82238443

177  70  4,12 42,96116505

178  69  4,1 43,41463415

184  72  4,14 44,44444444

177  64  4 44,25

170  78  4,27 39,81264637
Plis cutane                 

Plis cutane s/s scapul..  Plis cutane tricipital  Plis cutane bicipital  Plis cutane supra iliaque  Plis Cutané Mollet  % Graisse  MM 

8  6  7  9 10  10,451  47,549 

9  9  8  9 10  10,687  54,313 

6  7  4  9 8  7,324  44,676 

11  10  9  12 14  13,046  63,954 

11  16  7  17 24  15,954  53,546 

10  8  7  4 9  9,312  60,688 

9  9  6  5 8  8,081  60,919 

10  9  6  6 10  8,928  63,072 

11  8  6  5 10  8,856  55,144 

12  7  4  7 6  5,14  72,86 
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 1‐2  أنماط أجسام الالعبين-

2,295034112  6,2898  3,385891473 

2,716897918  6,551  2,557313433 

2,240462338  2,6842  3,800697051 

3,152798542  6,2821  2,766823529 

4,332040741  6,1015  2,765985401 

2,060004747  4,7851  2,867572816 

2,158562328  4,7802  3,199512195 

2,290594973  5,706  3,953333333 

2,285143134  5,118  3,811 

2,622425207  6,7093  0,803255269 

Hjf 

المؤشرات الفسيولوجية -1-3  

64  13,85  42,62  4,3 42

63  15,82  43,21  4,75 41

55  17,39  47,54  4,78 43

60  14,35  42,18  4,01 49

49  20,75  56,67  4,91 46

46  20,62  56,3  4,89 54

53  21,43  54,14  5,17 58

50  18,75  51,25  4,56 40

60  12,41  38,21  4,12 42

55  21,15  51,86  4,33 48
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نتائج القياسات البعدية-2  

القياسات المورفولوجية  - 1‐1 

TAILLE  POIDS  racine3 du poids  HWR 

169  58  3,87 43,66925065

171  65  4,02 42,53731343

165  52  3,73 44,23592493

182  77  4,25 42,82352941

176  69,5  4,11 42,82238443

177  70  4,12 42,96116505

178  69  4,1 43,41463415

184  72  4,14 44,44444444

177  64  4 44,25

170  78  4,27 39,81264637

 

 

DIAMETRE     Périmètre    

diamétre Bras  diametre Cuisse  Périmètre  Bras  Périmètre du mollet 

 

9  11  31 34

8  11  30 39

6  10  22 33

8  11  31 37

9  11  28 37

8  10  27 36

7  11  27 36

9  11  30 35

Plis cutane                 

Plis cutane s/s scapul..  Plis cutane tricipital  Plis cutane bicipital  Plis cutane supra iliaque  Plis Cutané Mollet  % Graisse  MM 

9  6  8  9  10  10,5  47,50 

9  9  8  9  11  10,69  54,31 

6  7  4  9  8  7,32  44,67 

11  9  9  12  13  12,97  64,03 

11  15  7  16  23  15,85  52,75 

10  8  7  4  9  9,31  60,68 

9  9  6  5  8  8,08  60,91 

10  9  6  6  10  8,92  63,07 

11  8  6  5  10  8,85  55,14 

11  7  5  7  8  5,5  72,50 



241 
 

8  11  28 37

8  12  29 40

 1‐2  أنماط أجسام الالعبين-

2,3  6,2  3,26 

2,71  6,55  2,55 

2,27  2,70  3,75 

3,15  6,29  2,74 

4,33  6,13  2,72 

2,08  4,77  2,85 

2,15  4,78  3,19 

2,28  5,70  3,96 

2,3  5,1  3,8 

2,62  6,71  2,80 

المؤشرات الفسيولوجية -1-3  

63  13,90  42,70  4,3 44

63  16,04  43,25  4,75 42

55  17,5  47,5  4,78 43

60  14,43  42,25  4,01 50

50  20,75  57  4,9 46

46  21,12  56,3  4,9 59

53  21,13  54,44  5,2 59

51  19,65  51,38  4,55 45

61  12,41  38,21  4,1 41

55  21,15  51,86  4,3 50
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جية)ولورفواللعب للمؤشرات المدروسة الفسيولوجية والم مراكز(المقارنة بين  نتائج الدراسة األساسية  

 

poste occupé  TAILLE  POIDS  racine3 du poids  HWR 

gardien de but  181  69 4,1 44,14634146 

187  73 4,21 44,41805226 

180  72 4,16 43,26923077 

182  75 4,29 42,42424242 

179  95 4,56 39,25438596 

164  55 3,8 43,15789474 

182  69 4,1 44,3902439 

174  63 3,97 43,82871537 

173  66 4,04 42,82178218 

171  82 4,34 39,40092166 

178  75 4,34 41,01382488 

174  77,5 4,26 40,84507042 

178  67 4,06 43,84236453 

173  60 3,91 44,2455243 

178  76 4,23 42,08037825 

180  76 4,23 42,55319149 

186  75 4,21 44,18052257 

176  76 4,23 41,60756501 

187  84 4,37 42,79176201 

la moyenne  178,053  72,9211 4,17947 42,6459 

ecartype  5,80683203  8,99423142 0,177653648 1,603407958 

ariére latiraux  168  73,5 4,18 40,19138756 

175  68 4,08 42,89215686 

170  70 4,12 41,26213592 

169  71 4,14 40,82125604 

173  67,7 4,21 41,09263658 

177  66,5 4,05 43,7037037 

163  58 3,87 42,11886305 

178  72 4,16 42,78846154 

178  71 4,14 42,99516908 

167  64 4 41,75 

167  56 3,82 43,71727749 

178  71 4,14 42,99516908 

167  56 3,82 43,71727749 

172  62 3,95 43,5443038 

171  72 4,16 41,10576923 

171  72 4,16 41,10576923 

160  57,5 3,85 41,55844156 

167  76 4,23 39,47990544 

178  67 4,06 43,84236453 

182  74 4,19 43,43675418 

176  68 4,08 43,1372549 
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la moyenne  171,76  67,295 4,0671 42,25 

ecartype  5,70004177  6,133553309 0,131610898 1,309013659 

l'axe centrale 

177  73,5 4,18 42,34449761 

179  68,5 4,09 43,76528117 

179  75 4,21 42,51781473 

181  73 4,17 43,40527578 

180  72 4,16 43,26923077 

181  78 4,27 42,38875878 

180  69 4,1 43,90243902 

181  67 4,06 44,58128079 

176  64 4 44 

179  74 4,19 42,72076372 

180  75 4,21 42,75534442 

171  65 4,02 42,53731343 

176  70 4,12 42,7184466 

179  73 4,17 42,92565947 

182  75 4,21 43,2304038 

182  68 4,08 44,60784314 

185  68 4,08 45,34313725 

184  80 4,3 42,79069767 

la moyenne  179,56  71,556 4,1456 43,322 

ecartype  3,20334792  4,385433404 0,082263724 0,871459191 

milieu terain             

166  69 4,1 40,48780488 

178  76,5 4,22 42,18009479 

176  68 4,08 43,1372549 

172  75 4,21 40,85510689 

176  69 4,1 42,92682927 

177  74 4,29 41,25874126 

177  72 4,16 42,54807692 

176  72 4,16 42,30769231 

175  70 4,12 42,47572816 

169  62 3,95 42,78481013 

170  63 3,97 42,82115869 

174  71,5 4,15 41,92771084 

170  68 4,08 41,66666667 

173  69 4,1 42,19512195 

169  68 4,08 41,42156863 

163  54 3,77 43,23607427 

161  65 4,02 40,04975124 

183  68 4,08 44,85294118 

150  63 3,97 37,78337531 

169  61 3,93 43,00254453 

170  62 3,95 43,03797468 
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172  62 3,95 43,5443038 

178  62 3,95 45,06329114 

171  70 4,12 41,50485437 

177  74 4,19 42,24343675 

177  72 4,16 42,54807692 

169  70 4,12 41,01941748 

184  72,5 4,16 44,23076923 

174  82 4,34 40,0921659 

162  54 3,77 42,97082228 

169  58 3,87 43,66925065 

172  73 4,17 41,2470024 

166  60 3,91 42,45524297 

169  68 4,08 41,42156863 

179  63 3,97 45,08816121 

178  80 4,3 41,39534884 

169  58 3,87 43,66925065 

171  65 4,02 42,53731343 

165  52 3,73 44,23592493 

182  77 4,25 42,82352941 

176  69,5 4,11 42,82238443 

177  70 4,12 42,96116505 

178  69 4,1 43,41463415 

184  72 4,14 44,44444444 

177  64 4 44,25 

170  78 4,27 39,81264637 

la moyenne  172,61  67,717 4,0687 42,444 

ecartype  6,50633285  6,779587151 0,140690499 1,474723731 

attaquant  169  64 4 42,25 

182  89,5 4,47 40,71588367 

178  70 4,12 43,2038835 

174  71 4,14 42,02898551 

178  72 4,16 42,78846154 

176  65 4,02 43,78109453 

173  63,5 3,98 43,46733668 

177  85 4,39 40,31890661 

178  69 4,1 43,41463415 

178  80 4,3 41,39534884 

176  65 4,02 43,78109453 

163  50 4,02 40,54726368 

163  56 3,82 42,67015707 

180  73 4,17 43,16546763 

176  77 4,22 41,70616114 

164  60 3,91 41,94373402 

161  55 3,8 42,36842105 

179  82 4,34 41,24423963 
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177  72,5 4,16 42,54807692 

168  61 3,93 42,7480916 

172  68 4,08 42,15686275 

173  70 4,12 41,99029126 

179  73,5 4,18 42,82296651 

172  64 4 43 

181  76 4,23 42,78959811 

la moyenne  173,88  69,28 4,1072 42,354 

ecartype  6,0368314  9,40974672 0,165441833 0,962696843 
 

poste occupé 

Plis cutane       

gardien de but 

Plis cutane s/s 
scapul.. 

Plis cutane 
tricipital 

Plis cutane 
bicipital 

Plis cutane 
supra iliaque 

Plis Cutané 
Mollet  % Graisse  MM 

10  9 6 5 9 8,409  60,591

12  10 7 9 11 9,73  63,27

11  9 7 6 9 9,002  62,998

12  10 8 8 10 9,995  65,005

15  13 9 15 12 10,887  84,113

13  15 8 19 27 18,032  36,968

12  14 7 18 13 10,292  58,708

10  17 8 14 12 10,582  52,418

12  14 7 12 18 12,887  53,113

10  13 13 10 11 14,459  67,541

10  13 9 10 12 11,842  63,158

7  7 8 10 9 10,788  66,712

8  9 7 9 12 11,132  55,868

7  9 6 9 11 10,02  49,98

13  12 5 6 10 7,214  68,786

13  11 7 6 13 10,458  65,542

12  12 7 7 14 11,049  63,951

10  8 6 11 7 7,49  68,51

la moyenne 
10  15 5 23 10 7,43  76,57

ecartype 

10,8947  11,5789 7,36842 10,8947 12,1053 10,6157  62,3054

2,105409352  2,755112207 1,770452745 4,909115522 4,306258196 2,556167488  10,17203243

ariére latiraux 

       

13  9 5 7 8 6,533  66,967

10  9 8 6 7 8,939  59,061
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12  8 6 7 8 7,627  62,373

12  8 6 7 8 7,627  63,373

5  10 5 7 8 7,942  59,758

10  11 5 6 13 9,463  57,037

8  10 4 15 10 7,623  50,377

10  9 8 10 11 11,015  60,985

10  10 8 10 12 11,415  59,585

9  7 5 10 13 10,13  53,87

9  7 5 10 12 9,611  46,389

11  12 4 10 4 3,698  67,302

10  11 6 11 8 7,652  48,348

10  12 5 10 9 7,268  54,732

9  6 6 10 10 9,476  62,524

8  7 7 7 11 10,851  61,149

7  5 5 8 9 8,674  48,826

10  8 6 8 11 9,566  66,434

8  6 6 10 12 10,705  56,295

15  8 7 15 20 14,066  59,934

la moyenne 

9  8 4 10 6 5,594  62,406

ecartype 

9,7619  8,619 5,7619 9,2381 10 8,8321  58,463

2,142539659  1,96153487 1,261140829 2,488066758 3,286335345 2,249674005  6,134125683

l'axe centrale 

       

       

10  7 5 11 9 7,863  65,637

12  8 6 8 10 8,665  59,835

10  8 5 8 8 7,225  67,775

11  8 5 8 7 6,515  66,485

11  8 6 8 8 7,818  64,182

13  19 7 10 15 10,544  67,456

7  9 4 5 4 4,819  64,181

5  10 5 7 8 7,942  59,058

6  10 5 6 9 8,27  55,73

10  10 9 12 13 12,718  61,282

11  10 10 12 14 13,83  61,17

10  8 7 10 10 9,831  55,169
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9  7 7 9 11 10,66  59,34

11  10 8 9 10 10,186  62,814

10  10 8 9 11 10,896  64,104

10  11 7 5 10 9,474  58,526

10  10 8 6 11 10,896  57,104

la moyenne 

12  13 5 8 7 5,729  74,271

ecartype 
9,8889  9,7778 6,5 8,3889 9,7222 9,1045  62,451

2,054804668  2,755861252 1,653872461 2,118237027 2,652536091 2,346051683  4,860535791

       

milieu terain 

       

           

9  9 6 8 9 8,6  60,4

13  9 6 9 11 8,874  67,626

11  8 5 8 11 8,591  59,409

10  13 7 9 10 9,236  65,764

10  9 8 6 11 11,015  57,985

11  9 7 8 11 10,04  63,96

10  9 8 6 7 8,939  63,061

11  9 7 6 7 7,964  64,036

10  10 8 8 8 9,339  60,661

6  10 5 6 9 8,27  53,73

9  6 3 9 4 4,01  58,99

15  15 5 13 21 12,184  59,316

10  7 10 12 15 14,897  53,103

9  7 4 7 6 5,713  63,287

12  14 7 9 15 11,33  56,67

15  13 11 15 17 15,05  38,95

13  14 6 10 10 7,76  57,24

15  14 9 13 10 9,73  58,27

9  6 9 5 4 8,714  54,286

10  8 10 14 9 11,664  49,336

9  7 9 12 8 10,671  51,329

12  11 6 10 7 6,751  55,249

11  12 5 10 8 6,558  55,442

10  12 5 13 15 10,382  59,618
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14  8 5 9 12 8,537  65,463

13  7 5 9 11 8,328  63,672

12  13 7 12 20 14,044  55,956

15  9 4 11 10 6,405  66,095

9  9 5 10 12 9,373  72,627

9  6 6 10 9 8,957  45,043

7  5 7 8 9 10,242  47,758

7  4 8 8 9 11,145  61,855

9  6 8 8 9 10,525  49,475

8  6 7 7 9 9,932  58,068

11  8 7 9 11 10,159  52,841

11  8 8 11 12 11,462  68,538

8  6 7 9 10 10,451  47,549

9  9 8 9 10 10,687  54,313

6  7 4 9 8 7,324  44,676

11  10 9 12 14 13,046  63,954

11  16 7 17 24 15,954  53,546

10  8 7 4 9 9,312  60,688

9  9 6 5 8 8,081  60,919

10  9 6 6 10 8,928  63,072

11  8 6 5 10 8,856  55,144

la moyenne 

12  7 4 7 6 5,14  72,86

ecartype 
10,478  9,1087 6,6739 9,1522 10,543 9,6341  58,083

2,238443213  2,822357256 1,789529396 2,820302516 4,003923197 2,469684844  7,224803174

attaquant 

       

12  9 4 9 13 8,535  55,465

16  6 5 16 13 8,912  80,588

10  9 8 6 7 8,939  61,061

11  8 9 9 12 12,246  58,754

10  9 10 10 13 13,621  58,379

10  11 5 6 13 9,463  55,537

6  10 5 6 9 8,27  55,23

15  13 11 20 21 17,126  67,874

8  4 4 7 4 5,223  63,777

6  10 6 6 8 8,535  71,465
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9  6 5 8 8 7,654  57,346

12  8 7 15 13 11,006  38,994

11  8 7 12 11 10,159  45,841

13  15 8 17 20 14,399  58,601

10  11 7 11 10 9,474  67,526

12  15 7 12 18 12,768  47,232

9  6 7 10 10 10,26  44,74

11  10 8 11 13 11,743  70,257

11  9 6 4 9 8,218  64,282

10  8 6 5 9 8,528  52,472

9  9 6 6 10 9,119  58,881

10  10 7 6 10 9,593  60,407

16  11 4 14 9 5,457  68,043

7  6 4 8 8 7,252  56,748

la moyenne 

13  7 4 7 12 8,063  67,937

ecartype 
10,68  9,12 6,4 9,64 11,32 9,7825  59,497

 

2,641338045  2,682039025 1,914854216 4,172129752 3,902136167 2,705082641  9,391839566
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DIAMETRE     Périmètre

         cor pér av bra

poste occupé  diamétre Bras  diametre Cuisse Périmètre  Bras Périmètre du mollet  cor tai endo  mm/cm

gardien de but  8  10 26 39  22,56530387 25,1

9  11 27 39  28,21165775 26

8  10 26 38  24,58155556 25,1

9  11 28 40  28,05164835 27

8  11 35 40  40,88122905 33,7

7  10 26 32  48,77109756 24,5

8  12 30 38  41,14241758 28,6

8  11 28 36  40,09988506 26,3

8  11 30 38  37,38057803 28,6

8  12 31 36  32,84175439 29,7

8  12 30 37  31,55022472 28,7

8  11 31 38  23,47310345 30,3

7  9 34 35  24,85775281 33,1

6  10 22 32  24,59248555 21,1

7  9 26 34  29,63808989 24,8

9  11 30 39  28,36333333 28,9

9  11 30 38  28,36333333 28,8

8  11 31 38  28,04102273 30,2

8  10 34 47  43,68256684 32,5

la moyenne  7,94737  10,6842 29,2105 37,5789  31,9521 28,0526

ecartype  0,779863536  0,885226373 3,275819615 3,288292185  7,731320163 3,24197615

ariére latiraux  8  10 28 38  29,37630952 27,1

8  11 29 38  24,31142857 28,1

8  11 29 38  27,02858824 28,2

8  11 28 39  27,18852071 27,2

7  9 24 37  21,64138728 23

7  9 24 36  25,95966102 22,9

7  9 26 36  34,45361963 25

8  11 29 37  27,72595506 28,1

8  11 29 36  28,68202247 28

8  11 29 37  26,49508982 28,3

8  11 29 36  26,49508982 28,3
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9  11 28 39  31,55022472 26,8

7  10 28 34  32,60934132 26,9

7  12 28 36  31,66139535 26,8

8  10 31 40  24,88011696 30,4

9  10 30 38  21,89450292 29,3

7  11 29 35  21,2725 28,5

8  11 26 35  26,49508982 25,2

6  11 26 35  22,94561798 25,4

4  10 29 38  35,53208791 28,2

9  11 27 37  26,10715909 26,2

la moyenne  7,5714  10,524 27,905 36,905  27,348 27,043

ecartype  1,121223821  0,813575296 1,813966976 1,546116487  4,04436862 1,89909753

l'axe centrale 

9  11 29 39  26,92112994 28,3

10  11 29 35  26,6203352 28,2

7  10 29 38  24,71888268 28,2

8  11 29 38  25,38596685 28,2

8  11 29 39  25,527 28,2

8  7 28 39  39,48928177 26,1

8  11 29 38  19,85433333 28,1

8  10 29 37  20,68486188 28

7  11 27 35  21,2725 26

8  12 29 40  30,42324022 28

8  11 28 38  31,19966667 27

7  11 27 36  27,86573099 26,2

9  11 30 38  24,17329545 29,3

8  11 35 39  28,52178771 34

9  11 35 38  27,11659341 34

8  11 24 32,5  24,31142857 22,9

9  11 25 38  23,91718919 24

7  10 29 38  30,52141304 27,7

la moyenne  8,1111  10,667 28,889 37,528  26,585 27,911

ecartype  0,832352364  1,028991511 2,698341296 1,834892385  4,578142258 2,741379835

milieu terain          

6  11 29 38  26,6546988 28,1
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8  12 30 39  29,63808989 29,1

8  11 30 37  26,10715909 29,2

6  10 28 36  31,66139535 26,7

8  13 30 36  24,17329545 29,1

7  12 30 41  26,92112994 29,1

8  7 30 40  24,03672316 29,1

8  7 30 39  25,14022727 29,1

8  9 30 40  27,2288 29

8  11 26 35  22,15360947 25

8  12 27 37  24,02541176 26,4

8  12 29 38  42,05597701 27,5

7  10 27 35  29,03070588 26,3

7  10 26 32  22,62508671 25,3

8  11 30 38  35,2443787 28,6

7  11 27 34  44,89411043 25,7

8  10 28 38  39,10968944 26,6

9  11 28 34  39,05770492 26,6

7  10 25 34  22,69066667 24,4

8  11 29 36  32,22343195 28,2

8  10 26 35  28,02964706 25,3

9  10 29 35  32,65081395 27,9

8  14 28 36  31,55022472 26,8

7  10 25 38  34,83216374 23,8

9  11 29 36  29,80553672 28,2

9  11 28 35  27,88259887 27,3

8  11 29 39  37,2583432 27,7

9  11 30 40  32,37119565 29,1

9  12 30 42  27,38528736 29,1

8  11 28 32  26,26234568 27,4

7  9 28 37  20,13964497 27,5

8  11 30 39  18,79895349 29,6

8  11 29 37  23,57915663 28,4

8  11 29 37  21,14662722 28,4

9  11 28 35  26,6203352 27,2

8  11 28 35  28,68202247 27,2
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8  11 30 34  23,16059172 29,4

8  11 30 38  26,87052632 29,1

6  10 22 32  22,69066667 21,3

9  11 31 39  30,85681319 30

9  11 28 37  42,545 26,4

8  11 27 35  21,15231638 26,2

8  11 27 36  21,98955056 26,1

9  11 30 38  23,12228261 29,1

8  11 28 36  23,07525424 27,2

7  12 29 41  26,02752941 28,3

la moyenne  7,913  10,783 28,37 36,761  28,33 27,459

ecartype  0,811749468  1,209463489 1,755735941 2,39615231  6,287874784 1,756711079

attaquant  9  10 29 36  30,20946746 28,1

8  11 33 42  35,53208791 32,4

8  7 30 40  23,90168539 29,1

8  10 30 40  27,38528736 29,2

9  11 30 41  27,72595506 29,1

8  10 27 37  26,10715909 25,9

7  11 29 36  21,64138728 28

7  11 30 34  46,15050847 28,7

7  11 27 38  18,1652809 26,6

7  10 32 42  21,03348315 31

8  11 27 35  22,23943182 26,4

7  10 23 34  36,54171779 22,2

7  11 26 35  32,36552147 25,2

9  11 28 37  42,545 26,5

8  12 34 36  30,94181818 32,9

8  11 28 37  40,46963415 26,5

8  10 27 34  26,42546584 26,4

9  11 31 38  30,42324022 30

8  11 28 38  23,07525424 27,1

8  11 31 35  23,29845238 30,2

8  11 29 34  23,74604651 28,1

9  11 28 38  25,57618497 27
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8  12 29 41  38,97977654 27,9

8  11 23 33  20,7777907 22,4

8  9 26 39  25,38596685 25,3

la moyenne  7,96  10,6 28,6 37,2  28,826 27,688

ecartype  0,675771164  1 2,645751311 2,692582404  7,471226985 2,59073992

 

HWR+40,75  (0,732*hwr)‐28,58 
HWR‐
40,75+38,25  (0,463*hwr)‐17,63        tests physiologiques       

HWR‐38,25  DIRECT=0,1           AEROBIE     ANALACTIQUE 
poste 
occupé 

endomorphiq
ue 

mésomorphiq
ue 

ectomorphiq
ue  FC0 pm 

pwc170  
watt/min 

vo2max 
kg/ml/min  cv litre 

sargent canaala 
kg/m/s 

gardien 
de but  2,225860524  4,0329  3,735121951 55 17,39 47,54 4,8  56 

2,865536178  4,8751  3,934014252 60 16,48 45 5,2  54 

2,458486623  4,019  3,093076923 59 16,97 46,34 4,9  51 

2,847908774  5,863  2,474545455 65 15,5 42,32 4,2  59 

4,172852691  6,6576  0,544780702 65 15,79 39,89 3,66  54 

4,903435754  4,2748  3,011578947 75 8,18 36,45 3,97  48 

4,198028188  5,617  3,913658537 80 13,04 40,14 4,4  62 

4,097125695  5,3418  3,502619647 55 14,29 43,97 4,6  57 

3,828677728  6,195  2,765544554 70 15,15 44,55 4,32  49 

3,363295078  6,975  0,612626728 55 14,63 40 4  44 

3,226822132  6,0149  1,442119816 63 16,36 44,67 4,78  47 

2,331183143  6,3836  1,318591549 70 11,61 35,74 3,77  52 

2,489986299  3,8913  3,512610837 60 13,43 41,34 4,12  59 

2,459734835  1,5986  3,807723785 60 15 46,17 4,56  42 

3,021412126  2,186  2,222836879 70 13,42 39,13 4,09  39 

2,882218941  6,3373  2,56893617 68 14,28 39 4,24  47 

2,882218941  5,3876  3,760142518 64 15,38 42 5,06  63 

2,846737186  6,1028  1,876737589 65 15,79 43,16 4,77  45 

4,439282194  5,7973  2,743569794 52 21,43 51,19 4,62  53 
la 
moyenn
e  3,23899  5,13424  2,67583 63,73684 14,9537 42,5579 4,42421  51,63158 
ecartyp
e  0,798569007  1,469457541  1,091266233

7,3169673
84

2,6306847
66

3,8943913
79

0,4349752
97 

6,7676561
37 

#DIV/
0! 

ariére 
latiraux  2,992975693  5,967  0,97861244 45 14,29 41,16 4,7  38 

2,427594132  5,839  2,817058824 58 17,65 48,24 4,1  45 

2,734521661  6,5128  1,623883495 55 18,01 49,18 3,9  42 

2,75232516  6,6007  1,30115942 49 18,47 50,44 3,92  42 

2,117677568  2,9373  1,499809976 54 17,73 48,45 4,76  45 

2,614784141  2,2496  3,411111111 60 13,85 42,62 4,03  48 

3,531082441  4,4784  2,251007752 60 14,06 43,28 4,17  39 

2,81193987  5,3011  2,741153846 55 22,06 55,74 5,14  46 

2,91718745  5,1374  2,892463768 55 24 65,6 5,12  45 

2,674923475  6,7797  1,981 54 17,82 48,66 4,34  44 
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2,674923475  6,6348  3,42104712 55 14,29 43,97 4,29  46 

3,226822132  6,2045  2,892463768 55 14,63 40 3,97  43 

3,338870483  4,6228  3,42104712 52 16,94 48,79 4,76  39 

3,23864086  5,4408  3,29443038 65 13,64 39,22 4,17  47 

2,492533035  6,4842  1,509423077 54 16,97 46,35 4,65  46 

2,147415051  6,8456  1,509423077 55 20,87 57,04 4,79  49 

2,074203358  6,5865  1,840779221 65 14,63 40 4,34  37 

2,674923475  5,9071  0,649196217 55 15,67 45,15 4,56  37 

2,270101487  2,7877  3,512610837 50 17,14 46,86 4,6  42 

3,641790473  0,9078  3,215704057 60 16,22 44,32 4,89  47 

2,631383732  6,0639  2,996470588 43 17,65 48,24 4,26  45 
la 
moyenn
e  2,7613  5,2518  2,3695 54,9524 16,98 47,3 4,4505  43,4286 
ecartyp
e  0,445876849  1,683855633  0,914463741

5,4815708
56

2,7657087
27

6,3042100
82

0,3820271
74 

3,6410359
59 

l'axe 
centrale 

2,722543254  6,6175  2,416172249 50 16,37 44,75 4,4  45 

2,688943921  6,6151  3,456185819 58 21,9 55,33 5,59  49 

2,474159461  3,8748  2,54304038 47 19,75 53,93 4,56  50 

2,549983503  5,0718  3,192661871 53 15,95 43,56 3,89  47 

2,565948586  5,3477  3,093076923 57 17,13 46,78 3,65  45 

4,037512097  2,4179  2,448571429 47 15,29 41,75 4,6  51 

1,905568529  5,184  3,556585366 70 13,42 39,13 4,1  49 

2,004616688  4,2883  4,053497537 60 22,56 56,99 5,34  52 

2,074203358  4,0205  3,628 56 16,25 43,13 4,12  43 

3,10624467  6,187  2,691599045 52 19,75 53,92 4,86  47 

3,189465074  4,9772  2,716912114 56 17,81 48,63 4,24  52 

2,827391068  4,858  2,557313433 59 20,17 55,13 4,96  42 

2,411764256  6,7916  2,689902913 52 20,69 56,55 5,02  44 

2,899619742  6,5691  2,841582734 59 16,31 44,53 4,28  45 

2,744321879  6,8892  3,064655582 60 13,43 41,34 4,36  49 

2,427594132  3,14745  4,072941176 50 13,24 40,74 3,29  47 

2,382356388  4,6162  4,611176471 62 15,58 42,62 3,98  49 

3,116803903  3,1258  2,742790698 75 8,18 36,45 3,13  43 
la 
moyenn
e  2,6738  5,0333  3,132 56,8333 16,877 46,959 4,3539  47,1667 
ecartyp
e  0,50115077  1,383230967  0,637908128

7,3183894
08

3,5898762
88

6,6609395
99

0,6548743
83 

3,1482955
24 

milieu 
terain          

2,692787597  5,302  1,115853659 50 19,57 51,23 4,6  38 

3,021412126  6,3799  2,295829384 54 23,53 56,21 5,12  47 

2,631383732  5,7699  2,996470588 45 16,18 45,74 4,3  49 

3,23864086  3,362  1,325938242 50 20 50,53 4,7  52 

2,411764256  6,8082  2,842439024 62 17,39 47,54 4,6  46 

2,722543254  5,9427  1,621398601 40 15,19 41,52 3,9  46 

2,396091547  3,6508  2,565192308 55 16,67 45,56 3,67  45 

2,522111044  3,6369  2,389230769 48 21,42 58,49 4,98  49 
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2,756804439  5,096  2,51223301 49 20,56 56,13 4,78  51 

2,177778336  5,6075  2,738481013 60 14,2 43,69 4,36  38 

2,394792509  6,6305  2,765088161 58 14,12 38,59 3,9  42 

4,285541202  6,4582  2,111084337 56 15,15 44,55 4,34  44 

2,955316917  4,2619  1,92 50 20,1 54,89 4,97  42 

2,23282611  3,2462  2,306829268 55 15,6 42,6 4,65  42 

3,612377441  6,719  1,740588235 50 21,13 53,38 4,87  46 

4,552084767  5,5222  3,068806366 53 12,16 47,43 4,39  44 

4,000259119  6,79  0,913034826 60 17,65 48,24 4,26  49 

3,995145827  4,7874  4,252352941 61 18,26 49,85 4,79  58 

2,240462338  6,3798  1 56 17,21 49,59 4,78  37 

3,298185132  6,354  2,897862595 51 19,92 54,4 5,04  28 

2,845482756  4,9319  2,923797468 58 17,05 46,56 4,26  49 

3,343233194  6,0167  3,29443038 49 19,35 52,9 5,17  48 

3,226822132  6,7148  4,406329114 50 14,37 41,89 4,19  42 

3,570082427  4,0956  1,801553398 45 18,24 47,77 4,677  37 

3,039561449  6,164  2,342195704 48 18,01 49,19 4,78  52 

2,829254199  5,8499  2,565192308 54 21,43 54,14 5,09  46 

3,816430401  6,6947  1,446213592 55 20,69 52,28 5,27  41 

3,313782588  5,9958  3,796923077 59 21,36 58,34 5,58  48 

2,774189287  8,1966  0,932672811 53 16,79 51,68 4,87  44 

2,648821806  6,541  2,87464191 68 21,82 59,64 5,67  42 

1,939687127  4,3073  3,385891473 50 16,44 44,93 4,35  39 

1,778516695  6,6589  1,612805755 51 20 54,67 4,67  46 

2,343424764  6,9295  2,497237852 48 21,33 58,25 5,04  48 

2,0593322  6,5365  1,740588235 68 11,61 35,74 3,68  41 

2,688943921  5,5691  4,424534005 65 15,38 45,23 4,34  55 

2,91718745  4,8421  1,721395349 47 17,76 46,51 4,87  58 

2,295034112  6,2898  3,385891473 64 13,85 42,62 4,3  42 

2,716897918  6,551  2,557313433 63 15,82 43,21 4,75  41 

2,240462338  2,6842  3,800697051 55 17,39 47,54 4,78  43 

3,152798542  6,2821  2,766823529 60 14,35 42,18 4,01  49 

4,332040741  6,1015  2,765985401 49 20,75 56,67 4,91  46 

2,060004747  4,7851  2,867572816 46 20,62 56,3 4,89  54 

2,158562328  4,7802  3,199512195 53 21,43 54,14 5,17  58 

2,290594973  5,706  3,953333333 50 18,75 51,25 4,56  40 

2,285143134  5,118  3,811 60 12,41 38,21 4,12  42 

2,622425207  6,7093  0,803255269 55 21,15 51,86 4,33  48 
la 
moyenn
e  2,8571  5,6469  2,5447 54,0435 17,917 49,214 4,6375  45,4783 
ecartyp
e  0,672870551  1,170652393  0,951165176

6,3384418
76

2,9653272
01

5,9679986
04

0,4509641
87 

6,0212185
2 

attaqua
nt  3,083214948  6,5922  2,347 54 18,75 51,25 4,7  48 

3,641790473  6,31  1,221454139 47 13,41 36,65 3,45  62 

2,380573697  3,5198  3,045242718 52 15,45 42,18 4,2  54 

2,774189287  5,8656  2,185217391 49 17,54 47,89 4,6  46 
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2,81193987  6,9267  2,741153846 54 17,96 49,04 4,1  49 

2,631383732  4,5485  3,467761194 60 13,85 42,62 4,12  48 

2,117677568  4,9344  3,238090452 60 14,2 43,69 4,23  43 

4,667539946  4,2522  1,037653759 58 14,12 38,59 4,1  56 

1,701589392  4,306  3,199512195 43 23,91 58,62 4,93  59 

2,04594888  5,1118  1,721395349 40 16,53 45,15 4,39  45 

2,187818007  4,9537  3,467761194 62 15,6 42,6 4,28  62 

3,744312869  4,2632  1,143383085 55 24 65,6 5,67  46 

3,313184079  5,5731  2,654554974 54 17,82 48,66 4,56  43 

4,332040741  5,5963  3,017122302 40 16,44 44,93 4,19  51 

3,161901469  6,9216  1,948909953 65 13,64 39,22 3,38  59 

4,133038979  6,8343  2,122813299 65 17,05 46,56 4,7  47 

2,667121785  6,1728  2,433684211 68 21,82 59,64 4,9  48 

3,10624467  6,5302  1,61078341 65 14,63 40 3,67  47 

2,285143134  5,389  2,565192308 60 12,41 38,21 2,78  61 

2,310994823  6,7161  2,711603053 55 19,67 53,77 4,67  42 

2,36266225  5,6524  2,278823529 45 17,65 48,24 4,56  49 

2,57151101  6,7522  2,156893204 53 21,43 54,14 4,88  41 

3,987475425  6,3131  2,766411483 67 16,33 44,63 4,29  48 

2,015648315  4,4359  2,896 75 23,44 59,22 5,12  52 

2,549983503  3,4695  2,741985816 45 17,08 45,34 4,78  47 
la 
moyenn
e  2,9034  5,5176  2,4288 55,64 17,389 47,458 4,37  50,12 
ecartyp
e  0,795481295  1,088710846  0,692599101

9,2325511
1

3,3669099
58

7,5349708
47

0,6074811
38 

6,3660558
17 
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Identification des certaines caractéristiques morphologiques des joueurs 
de football algériens selon le niveau et leur poste de jeu 

Résumé de recherche : 

La recherche vise à identifier certaines des mesures morphologiques chez les  

footballeurs algériens  catégorie  moins de 20 ans, en plus de la détection des 

distinctions entre les différents niveaux du jeu en Algérie et entre les poste de 

jeux. Nous avons supposé d'abord: ce composant de type musculaire est une 

caractéristique dominante et en deuxième position composant de l’obésité et 

la maigreur en troisième position, Deuxièmement: il  y  a  des différences 

significatives entre les postes des joueurs dans certaines mesures 

morphologiques, Troisièmement, l'absence de différences significatives entre 

le plus haut et le plus bas niveau dans certaines mesures morphologiques chez   

les footballeur algériens  et en vue de la vérification des hypothèses nous 

avons sélectionné un échantillon de (129) joueurs représentant le milieu des 

sept clubs sont actifs au niveau de la première section algérienne (catégorie 

moins de 20 ans) au football pour la saison de sports 2011/2012.  Ils ont été 

répartis aléatoirement. Notez que ce tournoi se compose de (72) équipes est 

divisé sur six régiments. 

Pour cela nous avons utilisé une méthode d'analyse descriptive comparative. 

Et nous avons recueilli des données grâce à l'utilisation de mesures physiques 

nécessaires pour identifier certains des indicateurs morphologiques (taille, 

poids, indice de masse corporelle, le composant musculaire, composante de 

l'obésité, composant de la maigreur). Puis statistique et traitement des données 

suivant (La moyenne arithmétique, l'écart type, facteur the student pour 

identifier la différence entre deux moyens  de   l'analyse de variance. Et il a 

donné lieu à la recherche les résultats suivants: 

- les Joueurs  de cette catégorie d'âge de moins de 20 ans sont distingués de 

style musclé grassouillet. 
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- De toute évidence, la dimension à mi-niveau du football algérien à travers 

quelques mesures morphologiques par rapport au niveau élevé,  les normes de 

la FIFA ou même avec certains pays.  

- Aucune différence entre les postes des joueurs pour les mesures suivantes  

(indice de la masse corporelle , dans le rapport de la masse grasse du corps, 

une estimation quantitative des trois composantes du modèle de muscle 

physique, l'obésité et la minceur). 

-   grandes similitudes et convergence morphologique entre le côté haut 

niveau et le faible. 

Et pour cela, nous avons recommandé, en tirant sur des mesures physiques de 

la sélection et de l'orientation, même dans l'emploi par des postes de jeu  

particulièrement les longueurs de carrosserie et composants de motif  du 

Corps.  Compte tenu de ce qui est devenu un impact dans la pratique du jeu.   

Les mots clés : caractéristiques morphologiques - postes de jeux - le 

niveau de jeu.  

 

  


