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قوى )هوائية عاب ا رقمي وانتقائهم  - أثر تقويم قدرات ناشئي أ ا هوائية( في تحديد انجازهم ا
تخصصي  ا

 

قادر. د     ي عبدا دينأ.د. ،   بلبا    بن دحمان محمد نصر ا

حميد بن باديس                           مستغانم -جامعة عبدا

    

ملخص:  -طبقا €أسس وا€مبادئ ا€علمية تدريب ₱اشئي أ€عاب ا€قوى  فسيو€وجيا في€لدراسة يهدف ا€بحث     ا
على عمليات ا€قياس وااختبار و₱ظرا €ما €ديها من دور فعال في  ا€عملية وا€تي يجب أن تتضمن محاور₲

. عمليات اا₱تقاء وتحديد ا€حصيلة وا€وقوف على ا€مستوى ا€راهن €اعبين وما يجب أن ي₫و₱وا عليه مستقبا
₫مؤشر من خال تقويم ا€قدرات ا€هوائية وا€اهوائية ومحدداتها واعتمادها €تحديد مستوى اا₱جاز ا€رقمي وأخذها 

 -16€توجيه ₱اشئي ا€عاب ا€قوى €مختلف فعا€ياتها، وهذا ما سعي₱ا €لبحث فيه €دى فئة ₱اشئي أ€عاب ا€قوى )
 من ا€مجتمع اأصلي.% 33.92ب₱سبة رياضي 210وا€با€غ عددهم ( س₱ة، أ₱دية ا€غرب ا€جزائري 17

 ببراز ا€عاقات اارتباطية معتمدين في ذ€ك على بعض ا€قياسات وااختبارات ا€ميدا₱ية ا€خاصة، وصوا
و€بلوغ أهداف ا€بحت   .ا€اهوائية باا₱جاز ا€رقمي €مختلف ا€فعا€يات ا€ممارسة– وا€مقار₱ة €لقدرات ا€هوائية

استخدم ا€م₱هج ا€وصفي ب₱مط مسحي، فبعد إجراء ا€قياسات وااختبارات وجمع ا€معلومات ومعا€جتها تم 
يجاد عاقة هذ₲ ا€قدرات -وائية₫شف عن مستوى ا€قدرات ا€ها€توصل €ل  ا€اهوائية ومحدداتها  €دى ا€₱اشئين وا 

 باب₱جاز ا€رقمي في مختلف ا€فعا€يات ا€ممارسة .

مفتاحية لمات ا  ا€عاب ا€قوىا€قدرات ا€هوائية وا€اهوائية، اا₱جاز ا€رقمي،ا₱تقاء ا€₱اشئين،  :ا
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 مقدمة:

مستوى اا₱جاز با€₱سبة €رياضي₱ا مقابل ا€تطور ا€مذهل في تحطيم اأرقام ا€قياسية €مسابقات  على ضوء
وفقا €أسس وا€مبادئ ا€عاب ا€قوى،ا€مرتبط بارتقاء ا€متطلبات ا€بيو€وجية )ا€فسيو€وجية( بصورة دائمة، 
ديها من دور فعال في ا€علمية ا€ذي يجب أن تتضمن محاورها على عمليات ا€قياس وااختبار و₱ظرا €ما €

عمليات اا₱تقاء وتحديد ا€حصيلة وا€وقوف على ا€مستوى ا€راهن €اعبين وما يجب أن ي₫و₱وا عليه 
ويؤ₫د عصام عبد ا€خا€ق على أن ه₱اك ارتباط وثيق بين ₱تائج ا€قياسات ا€فسيو€وجية وا€ت₱بؤ ،مستقبا، 

اسات ا€فسيو€وجية قد ساهمت في تحديد با€تفوق ا€رياضي في اأ₱شطة ا€رياضة ا€مختلفة وأن ا€در 
استعدادات ا€اعب أداء مسابقات ا€سرعة وا€قوة ، وا€تحمل ، في ضوء مؤشرات فسيو€وجية هامة ₫ما 

 .(60، صفحة 2005)عبدا€خا€ق،  يم₫ن عن طريقها ا€ت₱بؤ في مجال اا₱تقاء ا€رياضي
م₱افسة ا€رياضية في فعا€يات ا€عاب ا€قوى ف₫ون أن اأحمال ا€تدريبية ا€تي يتعرض €ها ا€رياضي خال ا€

تؤدى إ€ى حدوث تغيرات فسيو€وجية و₫يميائية داخل ا€خايا ا€عضلية بطاق ا€طاقة ا€ازمة €أداء 
م₫ا₱يات ا€رياضي، ا€رياضي  وفي ظل تميز ا€عاب ا€قوى بتعدد وتختلف وفقا €متطلبات ₱وع ا€₱شاط وا 

Résumé :   La recherche vise à étudier les charges subies par le sport à travers des compétitions 

sportives dans les activités de l'athlétisme étant conduit à des changements physiologiques et 

chimiques à l'intérieur des cellules musculaires pour libérer l'énergie nécessaire à la performance 

de l'athlète et de varier selon les exigences du type d'activité et le potentiel du sport, en plus de la 

formation des jeunes athlétisme de l'équipe en conformité avec les principes et les principes 

scientifiques qui interlocuteur doit inclure les opérations de mesure, d'essai et en raison de son rôle 

actif dans le processus de sélection et déterminer le résultat et se tenir sur le niveau actuel de 

joueurs et ce qu'elle devrait être à l'avenir. Cela reflète la nécessité de relier les caractéristiques de 

l'athlète et les exigences des hits les privés énergétiques , d'améliorer la qualité du sport et de 

l'accès au sport de haut niveau. En évaluant la capacité aérobie et anaérobie adoptées pour 

déterminer le degré de réalisation numérique et considérée comme un indicateur pour guider 

l'athlétisme de l'équipe de jeunes de divers efficacité , et c'est ce que nous avons cherché à fouiller 

avec l'équipe jeunesse classe Athlétisme (16-17) ans , les clubs à l'ouest de l'Algérie en s'appuyant 

sur des mesures et des essais sur le terrain , en baisse de mettre en évidence les relations de 

corrélation et la comparaison de la capacité aérobie - anaérobie pratique numérique de réalisation 

pour divers événements. 

Donc adopté une approche descriptive à l'étude de cette recherche, qui a abouti à ses résultats : la 

détection du niveau de la capacité aérobie - anaérobie et trouver la relation de ces capacités 

accomplissement numérique dans diverses pratiques des événements . 

Mots-clés: évaluation , les capacité aérobie et anaérobie , performance numérique ,  sélection la 

jeunesse , l'athlétisme. 
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بين ا€خصائص ء ₫ل ما ذ₫ر يتضح ا₱ه من ا€ضروري ا€ربط . وعلى ضو مختلفة ومت₱وعةفعا€ياتها فهي 
ا€مميزة €لرياضي و متطلبات ا€فعا€ية خاصة ا€طاقوية م₱ها. €ارتقاء با€مستوى ا€رياضي وا€وصول إ€ى 

ا€قدرات ا€هوائية وا€اهوائية واعتمادها €تحديد مستوى اا₱جاز ا€رقمي ا€مستويات ا€عليا. من خال تقييم 
 .€عاب ا€قوى با€₱سبة €مختلف فعا€ياتهاوتوجيه ₱اشئي ا

لة:  مش إن عملية ا€جمع بين ا€خصائص ا€مميزة €لفرد ا€رياضي و متطلبات ا€تخصص  ا
ا€رياضي تعتبر ا€خطوة اأساسية في طريق اارتقاء با€مستوى ا€رياضي وا€وصول إ€ى ا€مستويات 

₫تشاف ا€مب₫ر €لموهوبين رياضيا.مقابل ا€عا€ية، وعلى ا€رغم من ا€معرفة ا€تامة أهمية اا₱تقاء واا
ا€تطور ا€مذهل في تحطيم اأرقام ا€قياسية €مسابقات ا€عاب ا€قوى, وارتفاع مستوى اأداء، فقد أصبحت 
عملية ا₱تقاء ا€موهوبين ا€ذين تم₫₱هم قدراتهم واستعداداتهم من تحقيق هذ₲ ا€مستويات واأرقام من أهم 

وا€خبراء وا€مسؤو€ين عن ا€رياضة، وتؤرق رياضي ا€عاب ا€قوى وتحطم ا€مش₫ات ا€تي تواجه ا€مدربين 
 مشوارهم ا€رياضي.

في حين يعد ا₫تشاف ا€خصائص ا€فسيو€وجية ا€تي يتميز بها ا€فرد ثم توجيههه €ممارسهة فعا€يهة معي₱هة      
ا€م₱افسات بما يت₱اسب وخصائصه ا€بيو€وجية سوف يؤدي إ€ى تحسين ا€مستويات ا€رياضية ا€متميزة خال 

ا€رياضية مع ااقتصاد في ا€جهد وا€مال ا€ذي يبهذل مهع أفهراد €يسهوا صها€حين فهي ممارسهة أي ₱شهاط أو إن 
ن ذ€هك يم₫هن إن يهتم مهن خهال قيهاس أو اختبهار أجههزة ا€حسهم  قابليتهم محدودة في ههذا ا€₱شهاط أو ذاك، وا 

تهههي تع₫هههس عمهههل ههههذ₲ اأجههههزة ) ا€ههه (. أو بعهههض ا€قهههدرات ا€…)ا€جههههاز ا€عضهههلي، جههههاز ا€هههدوران، ا€تههه₱فس
ا€قههههدرات ا€هوائيههههة و ا€اهوائيههههة(, إذ يههههتم توجيههههه ا€رياضههههي إ€ههههى ا€فعا€يههههة ا€م₱اسههههبة ا€متطابقههههة مههههع إم₫ا₱اتههههه 

وباعتبههار أن أهههم أسههباب ا₱خفههاض اا₱جههاز ا€رياضههي وا€مسههتوى ا€رقمههي فههي فعا€يههات ا€عههاب ، ا€فسههيو€وجية
€₱شههاط خاصههة مههن ا€₱احيههة ا€بد₱يههة )ا€وظيفيههة( و₫ههذا توجيههه ا€قههوى هههو عههدم ا€تحديههد ا€ههدقيق €متطلبههات ₱ههوع ا

 .ي وباأخص ا€هوائية و ا€اهوائيةا€₱اشئين €اختصاص بش₫ل عشوائي دون دراسة قدرات ا€رياض
هل €دراسة محددات قدرات ₱اشئي ا€عاب ا€قوى دور في مستوى ا₱جازهم ا€رقمي  - اأسئلة: 

 ؟ وا₱تقائهم ا€تخصصي
 ا€اهوائية باب₱جاز ا€رقمي €مختلف ا€فعا€يات ا€ممارسة ؟ -ا€هوائية  ما عاقة ا€قدرات -

دراسة محددات قدرات ₱اشئي ا€عاب ا€قوى في مستوى ا₱جازهم ا€رقمي دور  إبراز -اأهداف: 
 .وا₱تقائهم ا€تخصصي

  واا₱جاز ا€رقمي با€₱سبة €₫ل فعا€ية . ا€اهوائية -إيجاد ا€عاقة بين  ا€قدرات ا€هوائية  -
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فرضيات:   ا
دراسة محددات قدرات ₱اشئي ا€عاب ا€قوى عاما أساسيا في تحديد مستوى ا₱جازهم ا€رقمي وا₱تقائهم  -

 .ا€تخصصي
 ا€اهوائية واا₱جاز ا€رقمي €مختلف فعا€يات ا€عاب ا€قوى. -توجد عاقة بين مستوى ا€قدرات ا€هوائية -

بحث:  واردة في ا مصطلحات ا  ا
هوائية: قدرات ا تتمثل في ا€تمثيل ا€هوائي ب₱تاج ا€طاقة ا€ازمة، وهي ا€قياس ا€عملي €لياقة ا€بد₱ية و ا

 وا€معتمدة  على قياس ا€قيمة ا€قصوى استهاك اأ₫سجين.
اهوائية:  قدرات ا  بدون أ₫سجين.€لجهد وهي ا€قدرة على ا€تمثيل ا€اهوائي ب₱تاج ا€طاقة ا€ازمة ا

رقمي: اانجاز  مسافة(ا€تي ي₱جزها ا€رياضي أث₱اء أدائه €فعا€ية معي₱ة. -محققة )زمنهو ا€₱تيجة ا€ا
هو عملية يتم من خا€ها اختيار أفضل ا€₱اشئين من خال عدد ₫بير م₱هم طبقًا €محددات معي₱ة اانتقاء:

 متعلقة بجميع ا€جوا₱ب ا€مؤثرة في ا€مستوى ا€رياضي اعتمادًا على اأسس وا€مبادئ وا€طرق ا€علمية.

نا ( ا€ذين يتميزون عن أقرا₱هم من ₱احية ا€طاقات وا€قدرات 17 -16رياضيي ا€عاب ا€قوى )شئين: ا
ا€₫ام₱ة €ديهم، وا€تي تم₫₱هم من تحقيق ا€₱جاح في ا€مستقبل إذا ما حضوا با€ع₱اية ا€ازمة من توجيه 

 ومتابعة.

قوى: عاب ا ا€رياضي داخل ا€مضمار هي مجموعة من اأ₱شطة ا€م₱ظمة ذات ا€طابع ا€فردي، ي₱جزها  ا
 أو ا€ميدان ا€خاص، وهي تشمل ₫ل من فعا€يات ا€جري وا€رمي وا€وثب.

مشابهة:  دراسات ا  ا

( 13-12تحديد مستويات معيارية ا₱تقاء ا€تاميذ ا€₱اشئين ) "( 2008دراسة بن سي قدور حبيب ) -1
 . وتمثلت ₱تائج بحثه في:" س₱ة في مسابقة ا€رباعي بأ€عاب ا€قوى

₫شف عن طبيعة ا€تقويم ا€سائد من خال معرفة ا€محددات ا€تي يتم على أسسها ا₱تقاء ا€₱اشئين في ا€-
 ا€ماحظة ا€ذاتية خال مسابقات ا€عدو ا€ريفي ا₱تقاء ا€₱اشئين مب₫را.اعتماد ا€مدربين على بعض 

 عدم وجود بطارية اختبار معممة ا₱تقاء ا€₱اشئين في ا€عاب ا€قوى با€جزائر. -

 ما توصل ا€باحث €وضع مستويات معيارية ا₱تقاء ا€₱اشئين €تخصص ا€رباعي في ا€عاب ا€قوى.₫ -
" تأثير ا€عمل على ا€هوائي وا€اهوائي على ما€ون ث₱ائى (: 2005)دراسة جمال عبد اه على صو€ة  -2

ااست₱تاجات ا€تي اا€دهيد ا€جلوتاثيون وا€ا₫تيك وزمن اأداء €دى اعبي ا€تحمل وا€سرعة ، و₫ا₱ت أهم 
توصل إ€يها ا€باحث هي ) يزداد معدل ا€₱بض €اعبي ا€عمل ا€هوائي ، توجد فروق ذات دا€ه مع₱وية في 
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معدل ا€₱بض بين اعبي ا€عمل ا€هوائي واعبي ا€عمل ا€اهوائي خال فترة ا€راحة وبعد بذل ا€جهد ا€بد₱ي 
ق ذات دا€ه مع₱وية في معدل ا€سعة ا€حيوية بين في اتجا₲ اعبي ا€عمل ا€اهوائي توجد فروق توجد فرو 

اعبي ا€عمل ا€هوائي واعبي ا€عمل ا€اهوائي في فترة ا€راحة ، وارتفع مستوى تر₫يز حامض ا€ا₫تيك 
€اعبي ا€عمل ا€هوائي ، وتوجد فروق ذات دا€ة مع₱وية في مستوى تر₫يز ما€ون ث₱ائى اا€دهيد بين اعبي 

 ا€عمل ا€اهوائي في فترة ا€راحة ا€عمل ا€هوائي واعبي 
م( بع₱وان )تأثير ت₱مية ا€تحمل ا€اهوائي علي بعض ا€متغيرات 2004دراسة حمدي محمد علي ) -3

 متر جري(.1500ا€بد₱ية وا€فسيو€وجية وا€مستوي ا€رقمي €متسابقي 
وا€فسيو€وجية  وتهدف ا€دراسة إ€ي معرفة تأثير ت₱مية ا€تحمل ا€اهوائي علي بعض ا€متغيرات ا€بد₱ية

تحسن ا€مستوي ا€رقمي €اعبي في أهم ا€₱تائج ، وتمثلت متر جري1500وا€مستوي ا€رقمي €متسابقي 
متر جري ₱تيجة €تحسين ا€قدرات ا€بد₱ية وا€قدرات ا€فسيو€وجية €تطبيق تدريبات ت₱مية وتطوير  1500

م اأو€ي و₫ذ€ك 50-30ية ا€سباق من ا€تحمل ا€اهوائي وا€قدرة ا€اهوائية وا€تي تخدم ا€متسابقين فى بدا
 م. 250-200فى ا€مرحلة اأخيرة من ا€سباق وهي من 

قام بدراسة ) علمية ( بع₱وان " تأثير تطوير ا€قدرات   (2002)دراسة: ا€سيد محمد حسن بسيو₱ي  -4
ابقي ا€مسافات ا€هوائية وا€اهوائية علي بعض ا€متغيرات ا€بيو₫يميائية وا€فسيو€وجية وا€مستوي ا€رقمي €متس

ا€متوسطة " بقسم علوم ا€صحة ا€رياضية ، و₫ا₱ت أهم ااست₱تاجات ا€تي توصل إ€يها ا€باحث ) أن 
تطوير ا€قدرات ا€هوائية وا€اهوائية أدت إ€ي تحسين ا€متغيرات ا€فسيو€وجية وا€بيو₫يميائية وا€مستوي ا€رقمي 

  €متسابقي ا€مسافات ا€متوسطة (.
بحث واإجراء ميدانية: منهجية ا  ات ا

، و₫ان احتيار ا€عي₱ة با€طريقة با€₱مط ا€مسحيا€م₱هج ا€وصفي  اعتمادتم  بحث₱اوب₱اءا على مش₫لة 
 ا€مقصودة بحيث تمثلت في : 

رياضي 210وا€با€غ عددهم في ا€غرب ا€جزائري ( س₱ة €أ₱دية ا€₱شطة 17 -16₱اشئي ا€عاب ا€قوى )
 .مسجل ضمن هذ₲ ا€فئة رياضي 619قي  ا€متمثل من ا€مجتمع اأصلي% 33.92ب₱سبة 

  15/06/2013ا€ى  10/04/2013₫ما أجريت جميع قياسات واختبارات ا€بحث خال ا€فترة ا€ممتدة من 
 و₫ا₱ت على مستوى مختلف ا€م₱شات ا€رياضية ا€خاصة بأ₱دية ا€عاب ا€قوى.

 ومن ابرز محطات ا€بحث وأهمها ا€دراسة ااستطاعية وا€تي تضم₱ت: 
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 مجلة علمية
محكمة  سنوية  

ا€اهوائية من خال تربص تطبيقي با€مر₫ز ا€وط₱ي  -د ااختبارات ا€خاصة با€قدرات ا€هوائيةتحدي -
 €لطب ا€رياضي با€عاصمة، مع إجراء بعض ا€مقابات مع ا€مدربين وبعض ا€د₫اترة في ااختصاص.

ئية، قدمت ا€اهوا -شملت ااختبارات ا€ميدا₱ية €لقدرات ا€هوائية ةترجيح ااختبارات عن طريق إستمار  -
€اخصائيين من بي₱هم ا€بروفيسور جورج ₫ازور€ى و ا€بروقيسور رياض علي ا€راوي وا€د₫تور بن سي 

 قدور حبيب...ا€ . 
  أما فيما يخص ا€دراسة ااساسية تمت وفق ا€خطوات ا€تا€ية:

 وضع رز₱امة حسب مواعيد إجراء ااختبارات على ا€عي₱ة با€₱سبة €مختلف ا€₱وادي. -
 ا€مساعدين )مدربين، طلبة( با€ش₫ل اأمثل €لتح₫م في ا€تجربة مع إحضار جميع ا€مستلزمات.إعداد  -
بعد شرح ما ₱ود ا€قيام به €لرياضيين وا€غرض م₱ه، ₱قوم بقياس ا€مؤشرات ا€تا€ية ) ₱بض، ضغط، سعة  -

  ت.€لرياضيين قبل بدأ ااختبارا حيوية( €لتأ₫د من ا€جاهزية ا€تامة
 ارات حسب ا€ترتيب ا€تا€ي: ا€قيام بااختب -

 ثا(10( €تقييم ا€قدرة ا€اهوائية ا€قصيرة)أقل من Sargentاختبار)              
 ( ثا.50-20( €تقييم ا€قدرة ا€اهوائية ا€متوسطة )من RASTاختبار)              
 .( ثا120 -60اختبار )ا€خطوة( €تقييم ا€قدرة ا€اهوائية ا€طويلة )من               
 ( .Vo2max( €تقييم ا€قدرة ا€هوائية )Navetteاختبار )              

بحيث ي₫ون ذ€ك بش₫ل فردي عدا اختبار ₱افت ي₫ون ا€ت₱فيذ بش₫ل مجموعة €زيادة ا€ت₱افسية وبلوغ ا€حد 
 دقائق بين ااختبار واأخر. 10ااقصى بم₫ا₱يات ا€رياضي، ₫ما ت₫ون فترة زم₱ية ا تقل عن 

 ل ا€₱تائج في استمارة خاصة ب₫ل رياضي قصد تسهيل عملية ا€تفريغ ومعا€جة ا€₱تائج. يتم تسجي -
وسائل اإحصائية:   ا€₱سب ا€مئوية ا€متوسط ا€حسابي، اا₱حراف ا€معياري، معامل اارتباط بيرسون، اا

نتائج:   عرض ا

فرضية اأ  عاما أساسيا في تحديد  دراسة محددات قدرات ₱اشئي ا€عاب ا€قوى وا€تي تشير إ€ى أن: و ا
 .مستوى ا₱جازهم ا€رقمي وا₱تقائهم ا€تخصصي

ام بعض مقاييس ا€₱زعة ا€مر₫زية باستخد ختباراتاقياسات واا€ ( عرض و م₱اقشة ₱تائج2ا€جدول )
 ا€تشتتو 
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Vo2max 
غ/د ل/ك  م

 وي.
.د()  كغ.

 متوسط.
) ا ( 

 يق.
/ثا(  )كغ.

  
 )ل(

ي  .س
ق ئ ل/  م

وي  .ع
ق ئ ل/  م

ض  ن
 / د

 
 )كغ(

 ول
ا )سم(  تغي  ال

ائي .اح  

45.41 392.74 524.05 75.21 4.02 70.59 109.9 65.36 64.83 173.28  
 

 ع 6.01 9.28 3.66 5.28 2.46 0.62 7.25 27.99 32.32 5.71

ت وااختبارات يتضح من خال ا€جدول ا€متوسط ا€حسابي )س( واا₱حراف ا€معياري )ع( €جميع ا€قياسا
( س₱ة، وا€تي تص₱ف 17 -16ا€مطبقة على عي₱ة ا€بحث، وا€تي ا₱حصرت في فئة ₱اشئي ا€عاب ا€قوى )

ضمن خا₱ة ا€مراهقين من وجهة ₱ظر علم ا€₱مو، في حين تعتبر أهم مرحلة €ا₱تقاء ا€تخصصي €بلوغ قمة 
ن جهة أخرى، و€وصف هذ₲ ا€تفوق ا€رياضي من جهة وأصعب مرحلة €لدراسة وا€بحث في خصوصياتها م

 ا€عي₱ة قيد ا€بحث  ₱تطرق €ل₱قاط ا€تا€ية:
فبقياس₱ا €متغير ا€طول ₫أحد ا€مؤشرات ا€مورفو€وجية ا€هامة في اا₱تقاء، تحصل₱ا في ا€متوسط على )  -

( سم ، ويعتبر هذا ا€طول م₱اسبا €ممارسة فعا€يات أ€عاب ا€قوى، ₫ون أن صفة ا€طول ±6.01 173.28
خصائص ₱مو ا€عظام بحيث تشير سميحة خليل في هذا ا€صدد أن وحلة ا€عمرية يعتمد على في هذ₲ ا€م

 أ₱ها غير متساوية في ا€طول وا€عرض  -: ₱مو ا€₱سيج ا€عظمي يرتبط بش₫ل وثيق با€طول، وهذا من خال

 .24-20ي₫ل ا€عظمي بش₫ل مت₫امل في سنتاحظ ادوار ₱مو سريعة وبطيئة وعادة ي₱تهي ت₫وين ا€ه -

تتغير ا€خصائص ا€₫يميائية €لعظم وتزداد بتقدم ا€مراحل ا€عمرية ,حيث تزداد بعض ا€مر₫بات مثل  -
 .أماح ا€₫ا€سيوم , ا€فسفور وا€مغ₱سيوم , وب₱فس ا€وقت تزداد ₫ثافة وتماسك ا€عظم ويزداد صابة 

±  64.83في ا€متوسط ) فبلغ  ₫أحد ا€مؤشرات ا€مورفو€وجية ا€هام في اا₱تقاء،فبقياس₱ا €متغير ا€وزن  -
( ₫غ ، بحيث يعتبر هذا ا€وزن من اأوزان ا€مثا€ية €لممارسة ا€رياضية وباأخص في هذ₲ ا€مرحلة 9.28

ا€₱سيج  ا€عمرية وا€ذي يرجع باأساس ا€ى ₱مو وت₫وين ا€عضات، وتشير سميحة خليل في ذا€ك إ€ى أن
€ى من ا€عمر يزداد وزن ا€عضات ₫ل س₱ه اأو  15ا€عضلي ي₱مو بش₫ل غير متساوي , حيث ا₱ه في 

% , ويزداد 12س₱ه يزداد وزن ا€عضات ب₱سبه  18-15س₱ه أي من سن  3-2% , وبعد 9س₱ه ب₱سبه 
 . س₱ه( بش₫ل أ₫ثر ₱سبيا من اب₱اث €₱فس ا€مرحلة ا€عمرية15-13)وزن عضات ع₱د ا€ذ₫ور 

€وجية هامة €حا€ة ا€جهاز ا€دوري فبقياس₱ا €₫ل من ا€₱بض ا€قلبي وا€ضغط ا€دموي ₫مؤشرات فسيو   -
وظيفيا، ₫ما تساهم في تحديد ا€₫فاءة ا€وظيفية €عمل اأجهزة ا€حيوية €لجسم ، حيث بلغ معدل ا€₱بض 

ن/د ، أما ا€ضغط ا€دموي ب₱وعيه فبلغ ا€ضغط اا₱قباضي في ا€متوسط  65ا€قلبي في ا€متوسط حدود 
ملل/زئبق، وتعتبر هذ₲ ا€₱تائج طبيعية  70متوسط ملل/زئبق ، أما ا€ضغط اا₱بساطي فبلغ في ا€ 110
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 مجلة علمية
محكمة  سنوية  

₫و₱ها تتأثر ب₱مو ا€مرحلة ا€عمرية وا€ممارسة ا€رياضية €عي₱ة ا€بحث، ₫ما تشير سميحة خليل في هذا 
س₱ة ₫ما ياحظ أحيا₱ا ارتفاع وقتي  16 -13ا€شأن ارتفاع ا€ضغط ا€شريا₱ي ع₱د ا€₱اشئين في عمر 

ز، ويزداد ا€ضغط ا€دموي في ا€₱شاط ا€عضلي ع₱د اأطفال ب₱سبة ملل/ 140€لضغط اا₱قباضي إ€ى حد 
 من أقرا₱هم.أقل مقار₱ة با€₫بار، وي₫ون ارتفاع ا€ضغط اا₱قباضي ع₱د ا€رياضيين ا€شباب أعلى 

فبقياس₱ا €متغير ا€سعة ا€حيوية ₫مؤشر فسيو€وجي هام €تقويم تطور وظيفة ا€ت₱فس مع ازدياد ₱مو ا€جسم   -
أن عامل ا€سن فبتحليل₱ا €هذ₲ ا€₱تائج يتأ₫د €₱ا ( ل ، 0.62±  4.02وسط على )تحصل₱ا في ا€مت

وباأخص مرحلة ا€مراهقة يعتبر من ا€محددات اأساسية €تغير ا€سعة ا€حيوية قصد ا€وقوف على ا€₫فاءة 
اأجهزة على مستوى  ويم₫ن تفسير هذا بعامل ا€₱مو في هذ₲ ا€مرحلة خاصة ا€وظيفية €لجهاز ا€ت₱فسي

تحدث تغيرات في ا€رئتين خال فترة ا€₱مو، و تشمل هذ₲ أنها   (De jours.1998), بحيث أ₫د €وظيفيةا
ا€تغيرات حجم ا€حويصات ا€هوائية ا€تي ت₫ون متساوية من ا€وادة حتى سن ا€سابعة ثم تتضاعف بعد 

ن قياس يم₫ م(1994س₱ة. فحسب ₫ل من أبو ا€عا عبد ا€فتاح وآخرون ) 12ذ€ك مرتين حتى سن 
ا€سعة ا€حيوية ابتدءا من عمر ا€رابعة وتزيد ا€سعة ا€حيوية مع زيادة ا€عمل ، ₫ما تشير معظم ا€دراسات 

 €وجود عاقة بين ا€سعة ا€حيوية و طول ا€قامة.
فبتطبيق₱ا اختبار سارج₱ت على عي₱ة ا€بحث ₫أحد ااختبارات ا€ميدا₱ية €لقدرة ا€اهوائية ا€قصيرة  -

( ₫غ.م/ثا  ، ويعتمد هذا ااختبار على 7.25±  75.21ج بلغت  في ا€متوسط على )تحصل₱ا على ₱تائ
ا€قفز ا€ذي يعد من ا€خبرات ا€حر₫ية ويتطلب ₱مو ₫بير في ا€قوة ا€عضلية خاصة اأطراف ا€سفلية، بحيث 

وياحظ تت₫ون مهارة ا€قفز في ا€سن ا€ثا€ثة و مع تطور ا€مرحلة ا€عمرية يزداد ارتفاع أو بعد ا€قفزة ، 
س₱ه , وفي عمر)  12س₱ه , أما ع₱د اب₱اث في عمر اقل من  13أفضل قفزات ع₱د ا€ذ₫ور قبل عمر 

( س₱ه يتوقف ₱مو طول ا€قفزة ، ₫ما تأ₫د ا€دراسات أن ا€تدريبات ا€رياضية تؤثر على ₱مو هذ₲ 17-18
( س₱ه، 16-13مار ) ا€مهارة , وياحظ ع₱د ا€₱اشئين ا€رياضيين ا₫بر تطور في طول ا€قفزة ع₱د اأع

 .( س₱ة17 -14و₫ذا أعلى ₱مو في قوة ا€عضات في سن )
فبتطبيق₱ا اختبار راست على عي₱ة ا€بحث ₫أحد ااختبارات ا€ميدا₱ية €لقدرة ا€اهوائية ا€متوسطة  -

( واط ، ويعتمد هذا ااختبار على 27.99±  524.05تحصل₱ا على ₱تائج بلغت  في ا€متوسط على )
سرعه ااستجابة ا€حر₫ية وسرعة رد ا€فعل وسرعه ا€حر₫ة ا€واحدة وسرعه ₱اتها وا€متمثلة في ا€سرعة بم₫و 

ت₫راراها بش₫ل متفاوت وحسب ا€مراحل ا€عمرية، فبازدياد ا€عمر تصبح ا€خطوة ا₫بر وتزداد سرعتها )سرعه 
ة , وع₱د متر في ا€ثا₱ي 7.59( س₱ه  16 -15ا€جري(, بحيث تبلغ ا€سرعة ا€قصوى €لجري في عمر) 
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محكمة  سنوية  

متر في ا€ثا₱ية،  ₫ما ان ا€تدريب ا€رياضي ا€مستمر يسبب زيادة  9.77ا€رياضيين ذوي ا€مستويات ا€عا€ية 
 .ا€سرعة ا€قصوى €لجري وخاصة مطاو€ه ا€سرعة

ل₱ا فبتطبيق₱ا اختبار ا€خطوة على عي₱ة ا€بحث ₫أحد ااختبارات ا€ميدا₱ية €لقدرة ا€اهوائية ا€طويلة تحص -
( ₫غ.م.د  ، فباعتماد هذا ااختبار على ₱مو 32.32±  392.74على ₱تائج بلغت  في ا€متوسط على )
 ، عاقة وثيقة بين ₱مو ع₱اصر ا€لياقة ا€بد₱ية )ا€قو₲ ، ا€سرعةا€قدرات ا€بد₱ية بحيث ثبت أن ه₱اك 

 17-16مرحلة ا€عمرية في سن ا€مطاو€ة ، ا€توافق ، ا€مرو₱ة(، وبين إتقا₱ها إضافة إ€ى ا€توافق فبتقدم ا€
  ها.س₱ة ترتفع هذ₲ ا€قابلية وتصل بش₫ل مت₫امل ₫ما ع₱د ا€₫بار، ويساعد ا€تدريب ا€م₱ظم على تحسي₱

فبتطبيق₱ا اختبار ₱افت على عي₱ة ا€بحث ₫أحد ااختبارات ا€ميدا₱ية €لقدرة ا€هوائية تحصل₱ا على ₱تائج  -
مع د  ، يعتمد هذا ااختبار على ا€مطاو€ة ا€تي تزداد ( ملل/₫غ/5.71±  45.41بلغت  في ا€متوسط )

ازدياد ا€مرحلة ا€عمرية وذ€ك بسبب زيادة ا€قوة ا€ثابتة و ا€حر₫ية ، وتختلف اب₱اث عن ا€ذ₫ور فى تطور 
س₱ة وع₱د  15-14ا€مطاو€ة و₫لما تقدمت ا€مرحلة ا€عمرية ₫لما زاد ااختاف و ₫ان ₫بيرا ، ففي عمر 

 3 -2س₱وات أ₫ثر بحوا€ي  9-8و اب₱اث ( تزداد ا€مطاو€ة با€مقار₱ة مع اأعمار  ا€ج₱سين ) ا€ذ₫ور
ويتميز ا€رياضيون ا€شباب بارتفاع ₱مو قابليتهم . س₱ة 15-12مرات و تاحظ أ₫بر مطاو€ة في سن 

 ا€وظيفية بش₫ل ₫بير مقار₱ة بغير رياضيين.
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 ₱ية €مختلف ا€قياسات وااختبارات با€₱سبة €عي₱ة ا€بحث:م₱اقشة معامات اارتباط ا€بي( عرض و 3ا€جدول )
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محكمة  سنوية  

Vo2max 
 0.79 . الطوي          

توسط           0.53 0.48 . ال
 0.18 0.52 0.19 ي. الق        

السع الحيوي        
 0.17 0.05 0.13 0.08 )ل(

      

غط )ع(  0.24 0.03 0.06 0.09 0.04 ال
     ) غط ) 0.1- 0.37 ال  0.13 0.04 0.06 0.05 

ض      0.03 0.28 0.4 0.15 0.14 0.01 0.06 الن
0.13- الو     0.21 0.02 0.15 0.89 0.28 -0.08  0.51 

0.12- الطول    0.2 0.01 0.14 0.9 0.26 -0.07  0.51 0.99 
 

فمن خال ا€₱تائج ا€موضحة في ا€جدول يتبين أن معظم قيم معامل اارتباط و ا€تي تجمع بين مختلف 
€تي تعتبر من اأساسيات ا€قياسات وااختبارات ا€مطبقة على عي₱ة ا€بحث €ها داات إحصائية مع₱وية، وا

€دراسة مختلف ااختبارات في تقييم وا₱تقاء رياضيي أ€عاب ا€قوى، حيث يؤ₫د محمد صبحي حسا₱ين على 
أن ا€ت₫₱يك ابحصائي اختيار  وحدات بطارية اا₱تقاء يعتمد على ضرورة وجود ارتباط عال بين ₫ل 

€قدرة ا€عامة أ€عاب ا€قوى   و ₱شير في هذا مفردة من مفردات ا€بطارية )ا€قياسات، ااختبارات( مع ا
ا€شأن إ€ى ظهور بعض ا€قيم ا€عا€ية في اارتباط بين ا€متغيرات ا€مدروسة وا€مبي₱ة في ا€جدو€ين وهي على 

 ا€₱حو ا€تا€ي:
،و هذا يع₱ي أن  0.99اارتباط ا€قوي بين قياس ا€قامة و ا€وزن ا€موضح في ا€جدول بحيث بلغ  -

ا€با ما يرفقها زيادة في ا€وزن )عاقة طردية(، و في هذا ا€شأن  اتفقت معظم ا€بحوث ا€زيادة في ا€طول غ
على أهمية اأخذ بعين ااعتبار بمتغيري ا€طول و ا€وزن خال اا₱تقاء في معظم اأ₱شطة ا€رياضية و 

ضان . وأ₫د ذا€ك )محمد أمين رم(1982)ا€جواد، قد اتفق على ذ€ك ₫ل من سيد عبد ا€جواد و غيرهم 
( في دراسته €لخصائص ا€بيو€وجية ا€مميزة €لموهوبين رياضيا في ا€عاب ا€قوى على أهمية ا€عاقة 1994

بين ا€طول وا€وزن، و تتفق ₱تائج ا€بحث مع ما أشار إ€يه بن سي قدور حبيب ₱قا عن ح₱يفي محمود عن 
فقط و €₫ن تمثل ا€عاقات ا€تي عويس ا€جبا€ي ا€قائل بأن" ا€تفوق ا€رياضي ا يرتبط با€مقاييس ا€جسمية 

، 1980)مختار، ترتبط بين هذ₲ ا€مقاييس ببعضها ا€بعض عاما هاما ₫ا€عاقة بين ا€طول و ا€وزن 
على أن  mass 1975و ماس  warren 1974. و ₫ذ€ك اتفقت مع ₫ل من وارين (115صفحة 

اأداء ا€رياضي €أفراد .و  ا€قياسات ا€جسمية تمد₱ا بأسس و مفاهيم علمية تستخدم في ا€مقار₱ة بين
أن ا€مقدرة ا€رياضية تتحدد با€تر₫يب ا€جسما₱ي،  miller 1971و ميلر  morehousيضيف مورهاوس 
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بحيث ترجع سميحة خليل هذا إ€ى خصائص ₱مو وت₫امل ₱مو ا€عضام وا€عضات في هذ₲ ا€مرحلة 
 ا€عمرية. 

( 0.52، 0.51ا€وزن حيث بلغ حدود ) اارتباط بين معدل ا€₱بض ا€قلبي و₫ل من قياس ا€طول و  -
( وا€تي اسفرت عن وجودة عاقات بين 1995ويتفق هذا مع ₱تائج دراسة )احمد سعد ا€دين أحمد عبداه 

 ااستعداد ا€بد₱ي ا€فسيو€وجي وا€قياسات ا€جسمية €رياضي أ€عاب ا€قوى.
(، 0.97، 0.89ذي بلغ حدود )اارتباط ا€عا€ي بين ا€سعة ا€حيوية و₫ا من قياس ا€طول وا€وزن وا€ -

بحيث يشار في هذا أن ا€رياضي ذو ا€قامة ا€طويلة ي₫ون صدر₲ محتويا على رئتين ₫بيرتين تتسعان €₫مية 
 أ₫بر من ا€هواء، بي₱ما ا€رياضي قصير ا€قامة €ه صدر صغير وبذا€ك €ديه سعة حيوية قليلة.

بين تمتع ا€اعب بجهاز دوري ت₱فسي سليم  فمن خال هذ₲ ا€عاقات اارتباطية يتأ₫د ا€توافق ا€قائم
 )صفات فسيو€وجية( وطول ووزن م₱اسبين )مقاييس جسمية(. 

اارتباط بين ₱تائج اختبار ₱افت ا€ممثل €لقدرة ا€هوائية و₱تائج اختبار ا€خطوة €لقدرة ا€اهوائية حيث بلغ  -
ائه في معهد ا€بحث €لرياضات ، ويتفق هذا مع دراسة قام بها هي₫ي ريس₫و وزم0.79معامل اارتباط 

متر ₫ان أفضل ت₱بؤ بزمن جري خمسة 20ااو€مبية في حيقا س₫يا بفل₱دا أن ا€قياس ا€زم₱ي اختبار عدو 
₫يلو مترات من ا€متغير ا€هوائي ا€حد اأقصى استهاك اأ₫سجين وتقريبا في ₱فس جودة اقتصاد ا€جري. 

دته بعض ا€دراسات بوجود اارتباط ا€عا€ي بين ا€صفات ، وهدا ما أ₫ (135، صفحة 2008)أبوزيد ع.، 
 (.Anderson. 1992, 601ا€فسيو€وجية ا€اهوائية وا€ت₱بؤ با€تفوق في اأ₱شطة ا€هوائية )

اارتباط بين ₱تائج اختبار ا€خطوة و₫ل من اختبار راست واختبار سارج₱ت، بحيث بلغ معامل  -
ا€ي، و يشير ابوزيد علي وآخرون في  هذا ا€شأن €بعض على ا€تو  0.53، 0.53اارتباط €دى ا€ذ₫ور 

ا€دراسات ا€حديثة في جامعة ₱براس₫ا )₫ايبسبرج وزماؤ₲( ا€تي أظهرت أن ا€قياس ا€زم₱ي أداء عشر 
₫يلومترات يم₫ن ا€ت₱بؤ به بدرجة عا€ية من ا€دقة باستخدام صفتين ا هوائتين هما )زمن سباق قصير 

ية أمتار متعددة بابضافة إ€ى هذا بأ₱هم وجدوا ارتباط قوية بين أداء عشرة م ( ومسافة قفز بليومتر 200
 م وا€قدرة على ا€قفز ا€عمودي )من ا€حر₫ة وا€ثبات (. 50₫يلومترات وسباق قصير 

وبدراست₱ا وم₱اقشت₱ا €لمتغيرات قيد ا€بحث وا€عاقات اارتباطية ا€قائمة بي₱هم تتضح ضرورة أخدها بعين 
₱تقاء₱ا وتوجيه₱ا €مختلف فعا€يات ا€عاب ا€قوى با€₱سبة €ل₱اشئين ا€ذين يتم تدريبهم وتعليمهم ااعتبار في ا
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أ€عاب ا€قوى حيث يبدأ بعد ذ€ك ا€تص₱يف اختيار اأمثل واأفضل €ممارسة مسابقة محدودة، واا₱تقاء 
 ا₱تقاء €اعب. اأمثل يساعد في ا€ت₱بؤ بمستقبل ا€اعب، وتعتبر هذ₲ من أهم  اأسس ا€مساعدة في

ثانية: فرضية ا ا€اهوائية  -توجد عاقة طردية بين مستوى ا€قدرات ا€هوائيةوا€تي تشير إ€ى أ₱ه  ا
 واا₱جاز ا€رقمي €مختلف ا€فعا€يات 

جدول )  ا€اهوائية واا₱جاز ا€رقمي €لفعا€يات ا€ممارسة-يوضح معامل اارتباط بين ا€قدرات ا€هوائية(: 4ا
 القدرا

ا  ياان ق  ال
القدر الاهوائي 

ي ) /ثاالق  (كغ.
القدر الاهوائي 

توسط )  (اال
القدر الاهوائي 

) ا  الطوي )
وائي  القدر ال

Vo2max(غ/د ل/ك  (م
 0.11- 0.1- 0.1- 26.-  )ثا( 100
 0.22 0.34- 0.45- 0.03-  )ثا( 200
 0.1- 0.15- 0.06- 37-  )د( 800

 0.26- 0.11 0.05 0.14-  )د( 1500
)  0.13 0.58 0.38 0.39 الق الطويل )
)  0.38 0.94 0.38 0.77 الق الثاثي )

)  0.12 0.4 0.58 0.67 دفع ال )
) ص )  0.22- 0.82 0.71 0.65 رمي الق

ف ( ₱جد أ₱ها توجد قيم €معامل اارتباط تختلف في ا€قيمة ا€تي تدل على مدى ضع3من خال ا€جدول )
وقوة اارتباط وتختلف في ابشارة وا€تي تدل على سلبية وايجابية هذا اارتباط، بحيث €لم₱اقشة س₱همل 

 اارتباطات ا€ضعيف ومن خال هذا ₱احظ:
م ( وا€قدرة ا€اهوائية ا€قصيرة، و₫ذ€ك 100وجود عاقة إرتباطية ع₫سية بين ا€مستوى ا€رقمي €عدو ) -

 م ( و₫ل من ا€قدرة ا€اهوائية ا€قصيرة وا€طويلة وا€قدرة ا€هوائية. 200بين ا€مستوى ا€رقمي €عدو )
 م( وا€قدرة ا€اهوائية ا€قصيرة 800وجود عاقة ارتباطيه  ع₫سية بين ا€مستوى ا€رقمي €جري ) -

وهذا يدل على طردية ا€عاقة بين هذ₲ ا€قدرات واا₱جاز €دى ممارسي هذ₲ ا€فعا€يات أن ا€مستوى ا€رقمي 
زمن قطع ا€مسافة واا₱جاز ممثل بأقل زمن مم₫ن €قطع هذ₲ ا€مسافات، ف₫لما زادت ا€قدرة قل زمن ممثل ب

 قطع ا€مسافة وبا€تا€ي ارتفع مستوى اا₱جاز.
 -₫ما ياحظ وجود عاقة طردية بين ا€مستوى ا€رقمي €لقفز ا€طويل و مختلف ا€قدرات ا€اهوائية )قصيرة

بين ا€مستوى ا€رقمي €لقفز ا€ثاثي ومختلف ا€قدرات ،و₫ذ€ك وجود  طويلة(،ووجود عاقة طردية -متوسطة
عاقة طردية بين ا€مستوى ا€رقمي €دفع ا€جلة وا€قدرة ا€اهوائية ا€قصيرة وا€متوسطة، ووجود عاقة طردية 

 ا€اهوائية. -بين مستوى اا₱جاز في رمي ا€قرص  ومختلف ا€قدرات ا€هوائية 
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مي €مختلف هذ₲ ا€قدرات يزيد بزيادة هذ₲ ا€قدرات وي₱قص ب₱قصا₱ها، مما وم₱ه ₱ست₱تج أن ا€مستوى ا€رق
يؤل إ€ى إم₫ا₱ية اعتماد هذ₲ ا€قدرات €تحسين وتطوير اا₱جاز وحتى ا€ت₱بؤ با€مستوى ا€رقمي في هذ₲ 

 ا€فعا€يات.

  :استنتاجات 

€بلوغ أفضل ا€مستويات  إن €دراسة محددات قدرات ا€₱اشئين )ا€قياسات، ااختبارات( قيد ا€بحث دور هام -
 في ااختصاص اأ₱سب €قدرات ا€رياضي. 

 م ( وا€قدرة ا€اهوائية ا€قصيرة 100وجود عاقة إرتباطية ع₫سية بين ا€مستوى ا€رقمي €عدو ) -
م ( و₫ل من ا€قدرة ا€اهوائية ا€قصيرة  200وجود عاقة ارتباطية ع₫سية بين ا€مستوى ا€رقمي €عدو ) -

 ا€هوائية وا€طويلة وا€قدرة
 م( وا€قدرة ا€اهوائية ا€قصيرة 800وجود عاقة ارتباطية  ع₫سية بين ا€مستوى ا€رقمي €جري ) -
 م( وا€قدرة ا€هوائية1500وجود عاقة ارتباطية  ع₫سية بين ا€مستوى ا€رقمي €جري ) -
 هوائية.وجود عاقة طردية بين مستوى اا₱جاز في رمي ا€قرص  ومختلف ا€قدرات ا€هوائية * ا€ا -
 ا€اهائية -وجود عاقة عاقة طردية بين ا€مستوى ا€رقمي ومختلف ا€قدرات ا€هوائية -

 :حاتاقتر ا

 مختلف ا€فئات ا€عمرية ضمن ا€تخصصات ا€رياضية.€ اختبارات ا€معتمدة في ا€بحثسات وااإجراء ا€قي -
 وتحديد مستوى ا₱جازهم. ئينعاما €توجيه ا€₱اشاعتماد ا€قدرات ا€هوائية وا€اهوائية ومحدداتها  -
 اهتمام اأ₱دية با€فعا€يات غير ا€ممارسة من طرف ا€فئات ا€عمرية في فعا€يات ا€عاب ا€قوى. -
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 م(. فسيولوجيا اللياقة البدنية. القاهرة: دار الفكر العري.1993صر الدين:. )أبو العا عبد الفتاح، أمد ن -2
 م(. التدريب الرياضي ، اأسس الفسيولوجية، . القاهرة: دار الفكر العري.1997أبو العا عبد الفتاح:. ) -3
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