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اللــه لمنـه وكرمـه علينــا وتوفيقـه لنـا بإتمــام هــذا البحــث المتواضــع الــذي   نحمـــد
هــو بيــن أيديكـــم وإقتـــداء بسنـــة نبينــا محمــد صلـــى اللــه عليــه وسلـــم و مــن لـــم  

 يشكــر النـــاس لــــم يشكـــر هللا. . . 
ــه عليــه وسلـــم: } مــن سلك طريقـــا يلتمــس فيــــه وقـــال نبينـــا محمـــد صلــى الل

 علمــا سهـــل اللــه لــه بــه طريقـــا إلـــــى الجنــــة. . . {. 
أوال وقبـــل كــل شـــيء نشكـــر اللــه عـــــز وجــل الــذي وفقنــا إلنجـــاز هـــذا العمــل  

ينتهــي علــى كــل نعمـــة وصبـــرا عنــد كــل   المتواضـــــع وألـــف شكــر وشكــــر ال
 مصيبــة وكمـــال اإليمـــان الـــذي يقودنا للفـــوز فـــي الدنــــيا والصـــالح فــي اآلخــرة.
أتقـــدم بخــالص شكـــري وعرفانــي لمـــن كان سببــا فــي إعـــداد هــذا البحـــث وكــان  

 بروفيسورـــــذه الدراســة إلـى ـاء لــنا دربنـــا فــي خطـــوات هلــي النــور الـــذي أضـ
" الـــذي لـــم يبخـــل علينـــا بتوجيهاتـــه ونصــائحه ومساعدتـه. بن قوة علىالفــاضل "  

الشكر موصول إلى رؤساء الرابطة الجهوية لكرة القدم و لمدربي فرق كرة القدم   و
الذيــن قدمــوا لـــي  دكاترة المعهدكــل   " سعيدة " وسنة الجهة الغربية   17فئة تحت 

ـور" حجار خرفان محمد "الدكتـ أستــــاذ المســاعدة خاصـــة األستــاذ الفــاضل  
و الدكتور " بومدين قادة "  الدكتور " بوفادن عثمان و    

  و األســـــــــتاذ الفاضل " بــــــو لعشار حمــــــــزة "
أســـاتذة ودكــاترة معهـــد علــوم وتقنيــات النشــاطات البدنيــة والرياضيـــــــــــــــة وكـــل   

– مستغانم  –  
والشكــــر لكــــل مــن ساهـــــم فــــي هـــذا العمـــل نعـــرفه أم ال نعرفـــه ساعــد بالكثيـــر أم  

 القليـــــل و جزاكم هللا  كل خير
ــــراو شكـــــــــــــ   

 



 

 

 

ات القلب وتردد األنفاس أهدي هذه الصفحات جنبكل معاني الحب والخشوع وبكل ش

إلى من كانوا السبب في وصولي إلى هذا المستوى إلى    إلى من أضاء لي الطريق و

التعلم   لي سبيل  وفروا  :     والنجاحمن  فيهما هللا جل جالله  قال  إلى من  اإلهداء    ،

صغيرا{،    ربياني  كما  ارحمهما  ربي  وقل  الرحمة  من  الذل  جناح  لهما  }واخفض 

 ولقوله صلى هللا عليه وسلم :  }الجنة تحت أقدام األمهات{،  

 ولقوله صلى هللا عليه وسلم : }أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك{.  

حياتي التي افتقرت من أجلي والتي حملتني وهنا على وهن    إلى الغالية أمي شمعة

لراحتي وتعبت  ألجلي  النوم  وحرمت  الليالي  أمل   وسهرت  سندي   أبي  وإلى    .

 زة ـــار حم ــولعشــوجودي في هذه الحياة وإلى جدتي ،و إلى  إخوتي و أصدقائي : ب

   – وانـــــومية رضــن ت ـب  –ادة ـــدين قــومـب   -  انــادن عثم ـ وفــب

 سنــوسي محمـــــود   –خلـفـــة محمــد  –هركــوس خثيــر 

ــ عس    ــ ش ـكشي –روان ـــــــالوي م ـــــ  .  رحمـــــــاني أحمـــد – ات مصطفىـــــ

العمل    وإلى أهدي  جميعا  وإليهم  نبراسا  المعرفة  ومن  منبرا  العلم  من  جعل  من  كل 

وحسن   حالال  ورزقا  نافعا  علما  يحرمنا  ال  أن  وجل  عز  هللا  من  راجين  المتواضع 

 خاتمة. 
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 التعريف بالبحث 
 مقدمـة: 

بين   متقدمة  مراكز  احتلت  والتي  العالم  دول  معظم  في  شعبية  األكثر  اللعبة  القدم  كرة  تعتبر 

يكن وليد  الرياضات وزاد اإلقبال عليها من كافة األعمار ومن كال الجنسين، فتطورها وشعبيتها لم  

و التشريح  كعلم  مختلفة  علوم  وتفاعل  مستفيضة  حصيلة  كان  بل  النفس    الصدفة  وعلم  الفسلجة 

واالجتماع.. وعلوم أخرى ساهمت كلها في رفع مستوى اإلنجاز الرياضي وتطوير الحالة التدريبية  

الخاص فتطورت لالعبين، والتركيز على إعدادهم إعدادا جيدا خالل الفترة اإلعدادية بقسميها العام و 

النفسية..وال يتم هذا إال   و  الخططية  المهارية و  طرق تدريباتها تطورا سريعا من الناحية البدنية و

من   عالية  كفاءة  ذات  إطارات  إشراف  تحت  الضرورية  والوسائل  الصحيحة  العلمية  الطرق  بإيجاد 

اإلعداد. و  النمر،  التكوين  العزيز  صفحة  1996)عبد  و    (74،  في ،  العلمية  البحوث  قدمت 

المجال الرياضي عامة ومجال األلعاب خاصة القواعد األساسية لتحقيق أفضل اإلنجازات معتمدة 

وكذا   ناحية شكله وحجمه  من  الرياضي  اإلنسان  نال جسم  ولقد   ، العلمية  الحقائق  على  ذلك  في 

يتصف به هذا الجسم   اهتمام كثير من العلماء والمتخصصين منذ وقت بعيد بهدف الوقوف على ما

من خصائص يطلق عليها الخصائص المورفولوجيا وهي مواصفات معينة ومحددة تجعل الالعب  

مميزا عن غيره ، لذا كان من الضروري االتجاه نحو تحديد هذه المواصفات الخاصة ويشير )زكي  

القادر،ويشير    (7، صفحة  2004محمد محمد حسن،   عبد  أن نجاح أي فريق    (2006  )ناصر 

القدم  موتقدمه يتوقف إلى حد كبير على مدى إتقان أفراده لل بادئ األساسية للعبة ، إّن فريق كرة 

بخفة   أنواعها  اختالف  على  الكرة  يؤدي ضربات  أن  أفراده  من  فرد  كل  يستطيع  الذي  الناجح هو 

ورشاقة أو يقوم بالتمرير بّدقة و توقيت سليم وبمختلف الطرق ويكتم الكرة بسهولة ، ويستخدم ضرب  

وي  ، المناسب  والظرف  المكان  في  بالرأس  بقية  الكرة  مع  تامًا  تعاونًا  ويتعاون  الالزوم  عند  حاور 

 أعضاء الفريق في كل عمل جماعي متناسق. 
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 التعريف بالبحث 
،  ) ويرى   عب كرة القدم على جميع مراكز أّنه من الحكمة أن يتدرب ال   (1999محمد بسطويسي 

عب حتى يتمكن من اللعب في أي مركز في الفريق ، قد يبدو هذا في أول وهلة مستغربًا بعض  الل

الشيء إال أن التطورات الحديثة للعبة تتطلب ذلك بل تفرضه ، ومع هذا تجدر اإلشارة إلى أن لكل  

  العب دوره الخاص ، فالعب الدفاع في جميع تحركاته وحتى أثناء قيام فريقه بالهجوم يعمل على

سرعة التغطية في حال استحواذ الفريق المنافس على الكرة ، والعب بأن يكون في مركز يسمح له  

يتيح له   أثناء قيام فريقه بالدفاع يعمل على أن يكون في مركز  الهجوم في جميع تحركاته وحتى 

 سرعة االنطالق والتقدم نحو المرمى. 

فاية البدنية الضرورية لالعب حيث البد أن  إن كرة القدم الحديثة تبحث عن كيفية الوصول إلى الك

يكون الالعب قادرا على األداء بفعالية كبيرة وألجل الوصول إلى ذلك يلزم رفع متطلبات التدريب  

وفعاليته من خالل مراعاة إمكانية الالعب من الناحية المرفولوجية أي ما يتعلق ببناء وتكوين الجسم  

ئص شكل الجسم، ومن الناحية الوظيفية الخاصة بالقدرات  وما يرتبط به من قياسات ألبعاد وخصا

أنه يجب الميل   " ألفريد كونز"  الفسيولوجية ودرجة كفاءتها كعمل الجهاز الدوري التنفسي، كما يؤكد  

يتمتع   العب  وكل  قرينه  عن  يختلف  العب  كل  أن  حيث  الالعبين  وتحضير  تدريب  فردية  إلى 

نت كرة القدم تتطلب مواصفات خاصة تنمو هذه الصفات بإمكانيات خاصة وبقدرات ذاتية ولما كا

عن طريق الممارسة ومن هنا فإن الدراسة التي نحن بصددها قد تساعدنا في إعطاء تصور عام  

القدم وعالقته مع  الجسمي لالعبي كرة  والتكوين  البدنية  للبناء  المتطلبات  خطوط و  حسب    بعض 

تؤثر القدم  كرة  أن  حيث  المختلفة  اللعب  والبدني    مراكز  والوظيفي  للجسم  التكويني  الجانب  على 

المختلفة فالعب   الخطوطويختلف هذا التأثير حسب الديناميكية العمرية وحسب متطلبات وواجبات  

الدفاع ومن هنا كان البد من    خطالوسط أو الهجوم يختلف في مواصفاته وقدراته عن العب    خط

والتكوي البناء  مقاييس  دراسة  على  الضوء  البدنية  تسليط  المتطلبات  بعض  مع  الجسمي وعالقته  ن 
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 التعريف بالبحث 
اللعب في كرة القدم لفئة األواسط ومما دفعنا إلى دراسة هذا الموضوع هو محاولة    خطوطحسب  

الذي يحقق الفعالية والكفاءة في األداء    خطكشف البناء الجسمي المناسب لواجبات ومتطلبات كل  

الم خالل  النمو  مستوى  تقييم  عملية  إلى  تحت  ،إضافة  العمرية  من   17رحلة  يصاحبه  وما  سنة 

الجسمي   والتكوين  البناء  دراسة  تعتبر  وعموما  والبدني،  الوظيفي  المرفولوجي،  الجانب  في  تغيرات 

لالعبي كرة القدم بالغة األهمية حيث تحدد صالحية المواصفات الخاصة بالالعب إيجابا أو سلبا  

بالكفاءة البدنية والوظيفية وبصفة خاصة شكل  من خالل عالقته وانعكاساته على الجانب الخاص  

 واجباته.   مركزه و خطه و الصالحية المناسبة لالعبين كل حسب 
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 التعريف بالبحث 
 اإلشكالية:  -1

اللعب في كرة القدم ، مرتبط إلى حد كبير بمدى ما    و مراكز  خطوط  التفوق في أداء وجبات   إن

التكتيكية  الواجبات  تنفيذ  على  والقدرة  حركية  ومهارات  بدنية  خصائص  من  العب  كل  يملكه 

الهجوم  إلى  الدفاع  من  المفاجئ  السريع  والتحول  التكنيك  سرعة  أن  بالرغم   ، والدفاعية  الهجومية 

جاد الالعبين المتواجدين في مركز ما من مراكز اللعب أو  والعكس أثناء المباراة يستلزم بالضرورة إي

اإلتقان لمتطلبات هذا المركز إال أّن ذلك ال يعنى بالضرورة توفر   خط من خطوط اللعب باإلجادة و

مواصفات خاّصة  للخصائص البدنية التي يجب أن يتمتع بها الالعب في هذا المركز من خالل  

يساعد  مما   ، المختلفة  اللعب  على    خطوط  والعمل  الالعبين  لدى  الضعف  نقاط  اكتشاف  على 

التدريب تجاوزها عن طريق   لمنهج  الموضوعي  القدم تطورا ملحوظا في  , مما    التقويم  شهدت كرة 

جميع النواحي مما أدى إلى تغير أسلوب اللعب نتيجة لتعدد طرائق اللعب الحديثة واتسامها بالقوة  

إت إلى  يعود  وهذا  األداء،  في  التدريبيةوالسرعة  برامجهم  في  العلمية  الصيغ  المدربين  ،حيث    باع 

تلك   إحدى  هي  الجسمية  القياسات  وتعتبر  العالية  المستويات  إلى  للوصول  المتطلبات  ازدادت 

العوامل األخرى فإن   العالية، ففي حالة تساوي جميع  المستويات  إلى  للوصول  المكملة  المتطلبات 

غير  على  يتفوق  تشريحيا  الالئق  والمتطلبات الفرد  الجسمية  بالقياسات  الكبير  االهتمام  ويرجع  ه، 

، 2009موفق أسعد محمود،  ) البدنية والوظيفية لغرض تحديد الخصائص المميزة لكل لعبة، ويقول

التي    و أنماط الجسم  بدنية ال صفات  الوتنحصر مشكلة بحثنا في دراسة العالقة بين    (86صفحة  

واجبات   و  تناسب  يؤكده  كل خط  ما  يشغله كل العب، وهذا  الذي  سليمان المركز  طارق  )زياد 

البناء الجسمي والوظيفي أكثر المتطلبات تأثرا بالتكيف الناتج عن التدريب ، إذ    أن(2004داوود،  

أن ممارسة أي نشاط رياضي بانتظام لفترة معينة يكسب ممارسيه صفات جسمانية ووظيفية، كما  

حسن،    شهاب)أثبت  لقدرات البدنية،  بالدراسة ارتباط المقاييس الجسمية بالعديد من ا (2004أحمد 
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 التعريف بالبحث 
يؤكد  آخر  جانب  أهم    (MEDIANICOF)  ميديانيكوف  ومن  من  تعد  الجسمية  القياسات  أن 

وظيفية فإن    -وكإجراء يزيد من رصانة هذه المؤشرات الجسم،    الدالالت الختيار وتوجيه الالعبين

التي   النقاط  من  تعد  البدني  األداء  هو  الذي  خارجي  محك  من خالل  التقويم  عليها  عملية  نرتكز 

على  التعرف  من خالل  البحث  مشكلة  برزت  ولذلك  ودقيقة  علمية  بصفة  التدريب  عملية  لمتابعة 

العالقة بين المؤشرات الجسمية كمتغيرات مستقلة في التعبير عن كفاءة األداء البدني، وعليه جاء  

لالعبي كرة القدم    البدنية   قته مع بعض المتطلبات هذا البحث لدراسة البناء والتكوين الجسمي وعال

اللعب باعتبار أن هذه المرحلة العمرية تظهر فيها مختلف    خطوطسنة حسب    17األواسط تحت  

 الدالالت بصورة واضحة وللمساعدة في حل مشكلة البحث نطرح التساؤالت التالية  

 التساؤل العام :  ❖

وسط   ،ب ) دفاعاللع  خطوطهل هناك عالقة بين بعض الصفات البدنية و األنماط الجسمية حسب  

 سنة؟  17لدى العبي كرة القدم تحت   هجوم(،

 التساؤالت الفرعية : ❖

   القدم كرة العبي  بين  البدني  الجانب  في  التباين إحداث  في  اللعب  خطوط   تؤثر  هل  -1

 ؟   سنة 17 من قلأ

 القدم  كرة العبي   بين الجسمي  النمط  في  التباين إحداث  في  اللعب  خطوط   تؤثر  هل  -2

 ؟  سنة  17 من  قلأ 

   سنة  17 من  قلأ القدم  كرة  لالعبي  الجسمي  بالنمط   البدنية الخصائص  عالقة   هي  ما -3

  ؟   اللعب  خطوط حسب 
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 التعريف بالبحث 
 فرضيات الدراسة : -

 لقد انبثق عن تساؤالت الدراسة الفرضيات التالية  

 الفرضية العامة:  ➢

الجسمية حسب   يوجد عالقة إرتباطية البدنية و األنماط  بين بعض الصفات    ذات داللة إحصائية 

 .  سنة 17لدى العبي كرة القدم تحت  هجوم(،وسط  ،) دفاع خطوط اللعب 

 الفرضيات الجزئية :  ➢

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين خطوط اللعب في بعض الصفات البدنية لدى العبي كرة    -1

 سنة .  17القدم أقل من 

   بين خطوط اللعب في النمط الجسمي لدى العبي كرة القدم   إحصائيةيوجد فروق ذات داللة    -2

 سنة .  17أقل من 

ذات داللة إحصائية بين األنماط الجسمية و بعض الصفات البدنية لدى   توجد عالقة إرتباطية  -3

 سنة .  17العبي كرة القدم اقل من  

 :من خالل هذه الدراسة نهدف إلىأهداف البحث:  - 3

 . خطوطهملالعبي كرة القدم حسب األنماط الجسمية تحديد   -

و  - الفروق  بين    كشف  القائمة  الجسمية  العالقات  الصفات  األنماط  القدم  و  كرة  لالعبي  البدنية 

 خطوط اللعب ) دفاع،وسط،هجوم( .  حسب 
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 التعريف بالبحث 
طبيعة    - على  الجسمية  التعرف  مقاييس  األنماط  مجموعة  تحديد  خالل  من  القدم  كرة  لالعبي 

 . اللعب خطوط مختصرة تمثل العوامل المستخلصة ويكون لها صالحية تقديم وصف لمتطلبات 

النسبية التي  ومتطلباته  األنماط الجسمية  ة  تصميم ومعرف  - البدنية والوقوف على بعض الدالالت 

 .اللعب  خطوطيمكن أن تساهم في التنبؤ ببعض معايير االنتقاء حسب  

 أهمية البحث: - 4

تكمن أهمية هذا البحث في كشف  و فهم التأثير الذي يحدثه التغيير في النمط الجسمي من فرد 

الصفات البدنية  و المتمثلة في القوة ، التحمل ،المرونة و الرشاقة ...إلخ  لدى  آلخر على بعض  

 العبي كرة القدم . 

 أسباب اختيار الموضوع : - 5

تخص    - موضوعية  و  الباحث  تخص  ذاتية  أسباب  أمامنا  تقف  علمي  بحث  موضوع  كل  وراء 

 ظاهرة البحث التي دفعت إلى تناول هذه الدراسة.

 األسباب الذاتية  : ✓

 .  رغبة و ميول الباحثين للخوض في مجال المرفولوجية الرياضية -

 رغبة الباحثين في استعمال القياسات و اإلختبارت البدنية . -

 ميول الباحثين و اهتمامهما بلعبة كرة القدم بحكم التخصص . -
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 التعريف بالبحث 
 األسباب الموضوعية :  ✓

الذي وصلت إليه معظم الفرق الرياضية لكرة القدم في الدول  المستوى العالي من اللياقة البدنية    -

 المتقدمة مقارنة بما آلت إليه كرة القدم الجزائرية  خاصة على المستوى البدني و المرفولوجي .

 أثناء انتقاء العبي كرة القدم . عدم االهتمام الكبير بالقياسات المرفولوجية -

اعتقاد الباحثين أن القياسات المرفولوجية و البدنية  لها تأثير على المردود الرياضي في كرة القدم   -

 على وجه الخصوص. 

محاولة إيجاد صيغ جديدة تكفل النهوض بالرياضة النخبوية عموما و كرة القدم خصوصا بغية    -

 تحقيق أفضل النتائج مستقبال .

 إضافة مرجع علمي للمكتبات الجزائرية و العربية . -

 مصطلحات البحث: - 6

الجسمية*   الجسم ومركباته    يقصد بهذا المصطلح كل ما هو متعلق بشكل ومورفولوجية  :األنماط 

 التي تشمل مجموعة من القياسات الدقيقة التي تحدد نمط وكتل الجسم. 

   تشمل الصفات البدنية األساسية التي تعتبر كمتطلبات ضرورية.* المتطلبات البدنية

 هي نشاط رياضي تخصصي تحكمه قواعد وقوانين متعارف عليها.  كرة القدم:* 

عن مراكز و أماكن يتموقع فيها الالعبون خالل المباراة داخل الملعب   هي عبارة * خطوط اللعب : 

و يختلف حسب متطلبات كل منصب .
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 مدخل الباب األول: 

من خالل موضوع البحث يمكن تحديد العناصر التي لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة والتي تخدم  

( فصول تخص  04من الموضوع قيد الدراسة والبحث تم تحديد أربعة  )  وانطالقا،   هدف البحث 

من خالل   وذلك  عمله  تدعم  التي  العناصر  هذه  تحليل  إلى  الباحث  تطرق  حيث  النظري  الجانب 

تناوله في الفصل األول المتعلق بالدراسات السابقة و المشابهة  التي تمكن الباحث من الوصول لما 

بعبارة موجزة توفر له المجال لمعرفة الثغرات أو الجوانب التي لم يسبق    يسمى بالفجوة المعرفية أو

تناولها أو مناقشتها من قبل الباحثين اآلخرين ، كما ذكر في الفصل الثاني البناء والتكوين الجسمي  

وكل ما له عالقة بالقياسات األنثربومترية في مجال الرياضة عامة وفي كرة القدم بصفة خاصة  ، 

الف و  أما  البدنية  المتطلبات  الثالث  ركز    خطوطصل  حيث  القدم   كرة  في  على    اهتمامهاللعب 

اللعب ، و فيما يخص الفصل الرابع تطرق الباحث   بخطوطالصفات البدنية األساسية و عالقتها  

وتساعد الدراسة النظرية من خالل    الفئة العمرية من كل جوانبها.  و مميزات   إلى دراسة خصائص 

إلى   المعلومات التحليل  بناءا على  الباحث  يفترضها  أن  الممكن  الفرضيات  المستوفاة من    صياغة 

المتخصصة في مجال بحثه للمراجع  النظري في عملية    االستعانة، ويمكن    خالل جرده  بالجانب 

النتائج المجال.  استناداوذلك   مناقشة  في  وباحثين  علماء  ونتائج  علمية  حقائق  على 
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 األول                                   الدراسات السابقة و المشابهة   الفصل 
 تمهيد:

الد   إن إلى  التطرق  من  األساسي  هو راالهدف  البحث  لموضوع  والمشابهة  السابقة  ما   سات  تحديد 

د  المطلوب  البحث  بمشكلة  يتعلق  فيما  وخاصة  إتمامه  أو    تكرارتفادي   ستها ألجلراسبق  البحث 

حلقةراالد  فهو  الصفر،  من  يبدأ  ال  علمي  بحث  فأي  سلسلة    سة.  سبقتها  المتسلسلة  حلقات،  من 

سات السابقة أنها تمكن الباحث  راالد و  البحوث    جعةراوتلحقه حلقات أخرى. ومن أبرز ما يميز م

المعرفية بالفجوة  يسمى  لما  الوصول  الثغ  من  لمعرفة  المجال  له  توفر  موجزة  بعبارة  أو  راأو  ت 

أو تناولها  يسبق  لم  التي  اآلخرين  الجوانب  الباحثين  قبل  من  حسن،  ويذكر  ،    مناقشتها  )محمد 

الفائدة من التطرق إلى  (1987 سات السابقة تكمن في أنها "تدل الباحث على مشكالت  راالد   أن 

سة أو بحث، وما الذي ينبغي  رافي حاجة إلى د زالت  أو المشكالت التي ال  التي تم إنجازها من قبل

  البحث قد عولجت بقدر كاف من قبل، األمر أنها توضح للباحث عما إذا كانت مشكلة    إنجازه كما

حسن،   مزيد من البحث في هذه المشكلة  إجراءالذي قد ال يستدعي   الصفحات 1987)محمد   ،

جعة األبحاث العلمية المشابهة. وبالنظر راوعلى هذا األساس قام الطالب الباحث بم  ".  (67-68

هذه   الباحثين  الدراسات إلى  من  العديد  أن  نجد  النتائج    المرجعية  بعض  إلى  التوصل  في  نجحوا 

 .إنجاز هذا البحث  االيجابية التي استفاد منها الطالب الباحث في
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 األول                                   الدراسات السابقة و المشابهة   الفصل 
 الدراسات السابقة و المشابهة : - 1

واالختبارات    "(2018)بسلطان،    دراسة  -  1  –  1 القياسات  لبعض  معيارية  مستويات  تحديد 

 سنة". 17األنثروبومترية والبدنية الختيار حراس المرمى بكرة القدم للفئة العمرية تحت 

 هدفت الدراسة إلى  :الدراسةأهداف * 

 الهدف العام:  -

والبدني كوسيلة علمية تساعد في االختيار األمثل    األنثربومتري و ضع مستويات معيارية للجانب  

 سنة.  17لحراس المرمى بكرة القدم للفئة العمرية تحت 

 األهداف الفرعية:  -

واالعتماد عليها الختيار حراس المرمى بكرة القدم    األنثربومتري و ضع مستويات معيارية للجانب    -

 سنة.  17للفئة العمرية تحت 

و ضع مستويات معيارية للجانب البدني واالعتماد عليها الختيار حراس المرمى بكرة القدم للفئة    -

 سنة. 17العمرية تحت 

 استخدم الطالب الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي  المنهج المستخدم:* 

الدراسة:*   تمثل مجتمع البحث بحصر الفرق المنطوية تحت لواء الرابطة الجهوية    مجتمع وعينة 

 ( أندية من منطقة وهران  10( ناديا، )   23لمنطقة وهران ومنطقة سعيدة لكرة القدم والبالغ عددهم )

 ( ناديا. 23( ناديا من منطقة سعيدة وتم  إجراء الدراسة على )13و)

 المصادر و المراجع العربية، االختبارات والقياسات. ت:وسائل جمع البيانا* 

النسبة المئوية ، الوسط الحسابي و االنحراف المعياري، معامل التشتت ،    الوسائل اإلحصائية:*  

 معامل ارتباط بيرسون ، معامل االلتواء .  2ك
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 األول                                   الدراسات السابقة و المشابهة   الفصل 
 أهم االستنتاجات: * 

مستوى    المؤهل  - مع  يتناسب  وال  ضعيفا  التدريبي  الحقل  في  العاملين  المدربين  ألغلب  العلمي 

 الشهادة التي يحملونها. 

و    - المباريات  الذاتية خالل  المالحظة  على  التدريبي  الحقل  في  العاملين  المدربين  أغلب  اعتماد 

 الدورات الكروية في اختيار حراس المرمى.

مباريات و الدورات الكروية في اختيار وانتقاء حراس المرمى على اعتماد أغلب المدربين خالل ال  -

 الجانب المهاري وشكل الجسم والبنية المورفولوجية.

تخضع    - الزالت  واالختيار  االنتقاء  مسألة  أن  إال  الحديثة  القياس  وسائل  تطور  من  الرغم  على 

ال والدورات  المباريات  خالل  والمالحظة  والعشوائية،  الشخصية  األحيان  للخبرة  بعض  وفي  كروية 

هذا   إلى  التوجه  نقص  بداعي  النادي  في  يؤهل  ويمضي  يسجل  من  كل  بحيث  االختيار،  ينعدم 

 المركز وعدم الرغبة فيه من طرف الالعبين.

 انطالقا مما أسفرت عليه الدراسة من نتائج يقترح الطالب الباحث ما يلي  أهم التوصيات: * 

ال  - المدربين  وتأهيل  تكوين  االنتقاء  ضرورة  و  االختيار  ميدان  في  التدريبي  الحقل  في  عاملين 

 لحراس المرمى باستعمال الوسائل العلمية الحديثة. 

 توفير مدربين خاصين بتدريب حراس المرمى في الفئات العمرية الصغرى. -

ودعم مستويات األداء الجيدة التي حققها حراس المرمى حتى ترتفع إلى المستوى المعياري    تعزيز  -

 األول جيد جدا.

 زيادة االهتمام بتحسين اللياقة البدنية التي أظهر فيها حراس المرمى بكرة القدم ضعفا كبيرا   -

بضرورة استخدام المستويات المعيارية التي توصلنا إليها من خالل الدراسة حتى تكون    نوصي  -

 مرجع للعمل الميداني.
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 األول                                   الدراسات السابقة و المشابهة   الفصل 
 المهم. نوصي بضرورة أن يكون حارس المرمى ممن يمتازون بطول القامة واألطراف لدورهما  -

كالكتفين    نوصي بضرورة أن يكون حراس المرمى ممن يمتازون ببعض القياسات األنثروبومترية  -

 والصدر والورك، ألنها قاعدة ثابتة في عمل العضالت التي تزيد من كفاءة حارس المرمى.

عند العبي كرة القدم    المورفولوجية  الفسيولوجيةالمؤشرات    "(2017)عقبوبي،    دراسة  -  2  –  1

 "  مستوى و مراكز لعبهم الجزائرية حسب 

الخصائص    البحث:أهداف  *   بعض  المورفولوجية عند   الفسيولوجيةتحديد  كرة    والقياسات  أواسط 

 مع معرفة الفروق في القياسات وبين المستويات في تلك الخصائص. القدم الجزائرية

 استخدم الباحث المنهج الوصفي المقارن. منهج البحث:* 

  20  –  17تراوح أعمارهم بين )  ت  األواسطالعبا من فئة   129شملت عينة البحث    عينة البحث:*  

 فرق.  7( للمنطقة الوسطى من  1سنة ( من البطولة الوطنية مستوى )  

   نتيجة البحث:* 

تحت    - فئة  لمستوى  الواضح  المتغيرات   20البعد  بعض  خالل  من  الجزائرية  القدم  لكرة  سنة 

 الجوار. الفيزيولوجية مقارنة بالمستوى العالي أو مقاييس الفيفا حتى مع بعض دول

 التشابه والتقارب في الجانب المورفولوجي بين المستوى األعلى والمنخفض  لهذه الفئة العمرية.  -

 األسلوب العلمي في مرحلة التكوين.  وإتباعمهام التدريب لذوي االختصاص  إسناد  -

 : (2017)طوبال،  دراسة -3  – 1

 المورفولوجية وعالقتها ببعض المتغيرات الوظيفية حسب مراكز اللعب في كرة السلة "" المتطلبات  
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 األول                                   الدراسات السابقة و المشابهة   الفصل 
 أهداف الدراسة :* 

 تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي 

التعرف على العالقات الموجودة بين القياسات الجسمية و بعض القدرات الوظيفية لالعبي كرة    -  1

 حسب مراكزهم . السلة

مراكز اللعب األكثر تميزا في العالقة بين القياسات الجسمية و بعض القدرات التعرف على    -  2

 الوظيفية. 

 تحديد أوجه االختالف بين مراكز اللعب من الناحية الوظيفية و الجسمية.    - 3

 مساعدة على توجيه العب كرة السلة إلى المركز المناسب له. مؤشرات  إعطاء - 4

  *: الدراسة  سنة يمثلون خمسة فرق )    19(العبا أقل من 61و تمثلت عينة البحث في )  عينة 

الوهراني تموشنت   النادي  شباب   _ بلعباس  أولمبي  بوفاريك_  وداد  وهذا    _   ) سطاوالي  نادي   _

 % من مجتمع األصل.  25يساوي نسبة  

االنحراف    :   اإلحصائيةالجة  المع*   و  الحسابي  الوسط  استخدام  من خالل  البيانات  معالجة  تم 

 المعياري و اختبار تحليل التباين و معامل ارتباط بيرسون 

 نتيجة البحث : * 

 هناك عالقة طردية للقدرة الالهوائية القصوى مع محيط الساعد في كل مراكز اللعب الخمسة. -

  -لقدرة الالهوائية القصوى و وزن الجسم لكل من المراكز )صانع اللعب هناك عالقة طردية بين ا  -

 (.  2 االرتكاز –  1 االرتكاز

و طول الساق لكل    VO2maxهناك ارتباط طردي بين الحد األقصى لالستهالك األكسوجيني    -

 1 االرتكاز مراكز اللعب ماعدا 
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 األول                                   الدراسات السابقة و المشابهة   الفصل 
القصوى    - الالهوائية  القدرة  اختبار  في  تباين  االرتكاز  هناك  الالعب  مركز  بمتوسط    1لصالح 

 ( 119.35حسابي قدر ب )

لالستهالك    - الحسابي  المتوسط  قدر  بحيث  الهوائية قصوى  القدرة  في  اللعب  لصانع  تميز  هناك 

 ( .56.01بر )   VO2maxاألكسوجيني األقصى 

 Elaboration d’un programme informatique"(HOUAR, 2015)دراسة    -  4  –  1

pour orienter les jeunes footballeurs vers des compartiments de jeu à 

base du profil morphologique et des attributs de l’aptitude physique et 

technique " 

البحث:*   القدم )    أهداف  حسب   سنة( على  16  –  15تحديد الفروقات الفردية بين العبي كرة 

 والمهارية.  مراكز اللعب في بعض المؤشرات المورفولوجية ، ومكونات اللياقة البدنية

 قاعدة بيانات .  اقتراح برنامج حاسوبي يساعد في توجيه الالعبين حسب مراكز اللعب على شكل

 استخدم الباحث المنهج الوصفي.  المنهج المستخدم:* 

  عينة البحث:* 

 الجزائرية المحترفة األولى  ( العبا تم اختيارهم بطريقة عمدية من البطولة 208أجريت على ) 

البحث:*   الباحث    نتيجة  الستة في قياس  إلىتوصل  اللعب  بين مراكز  الوزن   عدم وجود فروق 

بالكرة وبدونها م (،   30لمسافة )    ومحيط الساق، وفي كل من صفة التحمل ، السرعة االنتقالية 

 م(.  150مسافة )    ظهر والساق وفي صفة تحمل السرعة بالكرة علىمرونة عضالت ال

 : ومن أهم توصياته

 عبين إلى مراكز اللعب وفق قدراتهم المرفولوجية ، البدنية و المهارية  التوجيه ال  - 

 القدم.حسب متطلبات المراكز التي يشغلونها في ميدان كرة  الالعبين تكوين -
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 األول                                   الدراسات السابقة و المشابهة   الفصل 
لتس  - البيانات  قاعدة  على  االعتماد  ، ه ضرورة  المورفولوجية  المتطلبات  وفق  التوجيه  عملية  يل 

 البدنية والمهارية المبلورة في شكل برنامج حاسوبي.

بعض    :(2014)دربال،    دراسة  -  5  –  1 مع  عالقته  و  الجسمي  التكوين  و  البناء  "مقاييس 

 المتطلبات البدني والوظيفية لالعبي كرة القدم حسب مراكز اللعب". 

الفريق    غياب المؤشرات التي يعتمد عليها المدربون في عملية التدريب بمعنى أن مشكلة البحث:*  

 يتدرب بصفة جماعية دون مراعاة متطلبات وواجبات كل مركز لعب. 

البحث:*   القدم حسب أعمارهم و مراكزهم  هدف  البناء والتكوين الجسمي لالعبي كرة  مع    تحديد 

تساهم في التنبؤ    تصميم ومعرفة شبكة الشكل الجانبي للقياسات األنتروبومترية و الوظيفية يمكن أن

 ببعض معايير االنتقاء حسب مراكز اللعب. 

 استخدم الباحث المنهج الوصفي. منهج البحث:* 

البحث*   القدم    :عينة  سنة بمجموع    19-17من    األواسطتكون مجتمع األصل من العبي كرة 

 من القسم المحترف الثاني للجهة الغربية.  أنديةالعب يمثلون خمسة  225

البحث*   الوزن ،      استخدم الباحث مجموعة من القياسات األنتروبومترية تمثلت في قياسات أدوات 

المورفولوجية تتمثل في بناء و    يا الجلدية و المؤشرات الطول محيطات الجسم ، قياسات سمك الثنا

 .  MATEIKA تكوين الجسم باستخدام مؤشر بوندرال ومعادلة

  األوكسجين الستهالك    األقصى  االختبارات والقياسات الوظيفية المتمثلة في قياس الحد   إلى  إضافة

VO₂max    الهوائية السرعة  الحيوية    ، قياس  VMA، قياس  الدموي    CVالسعة  ، قياس الضغط 

القلبي واختبار االسترجاع روفييه .   البدنية وتمثلت في    Ruffierوالنبض  كما استخدم االختبارات 

بريكسي   التحمل  السرعة    5اختبار  اختبار  القوة   30دقائق،  اختبار  االنتقالية،  السرعة  متر، 

 االنفجارية لألطراف السفلية. 
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 األول                                   الدراسات السابقة و المشابهة   الفصل 
اإلحصائي*   االرتباط    استخدم الباحث المتوسط الحسابي ، االنحراف المعياري ، معامل  ة:الدراسة 

التباين   تحميل   ، العاملي  FICHERبيرسون  والتحليل  المئوية  النسبة  ،   SPSSباستخدام    ، 

UTILITAIR DANALYSE 

البحث:*   التي   أن مقاييس البناء و التكوين الجسمي من أهم العوامل  إلىتوصل الباحث    نتيجة 

يتناسب وكرة تح القدم كما أنها    قق كفاءة األداء من خالل شكل الجسم وحجم وتركيب الجسم بما 

الجسم تتأثر به ، وأن نمط  يتناسب و يرتبط مع    تفرض متطلبات بدنية وظيفية تؤثر و  العضلي 

وأن االنتقاء  في عملية  البدنية وضروري  اللياقة  دالة    اختبارات  فروق  مقاييس    إحصائياهناك  بين 

البدنيةال المتطلبات  و  الجسمي  والتكوين  األعمار    بناء  بين  كذلك  و  اللعب  مراكز  بين  والوظيفية 

القوة و الضعف سنة مع  استخدام    18  -17الزمنية   نقاط  الجانبي كوسيلة لمعرفة  شبكة الشكل 

المستويات  أفضل  واجبات    لتحقيق  من  انطالقا  لعب  مركز  لكل  اختبار  بطارية  استخالص  والى 

  مركز لعب وعليه يوصي الباحث بضرورة العمل على بناء برامج تدريبية مناسبة  األداء لكلوطبيعة 

سنة وذلك بغرض تطور مقاييس البناء و التكوين الجسمي والمتطلبات    19  -  17للمرحلة العمرية  

 البدنية والوظيفية واالهتمام ومتابعة تطور بناء وتكوين الجسم خالل العملية 

انتقاء و تحديد    كمؤشر دال على ذلك ، استخدام وحدات بطارية االختبار المستخلصة فيالتدريبية  

مقارنة    إجراءالسنية المختلفة ،    مراكز اللعب ، تصميم استخدام شبكة الشكل الجانبي في المراحل

سنة    19  – 18أشكال البروفيل والجانب الفسيولوجي لالعبي كرة القدم حسب مراكز اللعب ألعمار  

 العبي المستوى العالي. مع 

إنجاز عناصر    (2013)سعود،  دراسة    -  6  –  1 مستوى  في  المساهمة  الجسمية  القياسات   "

 األداء الحركي لالعبي كرة القدم".
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 األول                                   الدراسات السابقة و المشابهة   الفصل 
 تهدف الدراسة إلى  أهداف الدراسة:* 

 ن . إنجاز األداء الحركي لالعبيالتعرف على نسب مساهمة القياسات الجسمية في مستوى  -

   المنهج المستخدم:* 

 وفقا لمشكلة البحث وأهدافها تم استخدام المنهج الوصفي نظرا لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة .

اختيرت العينة بالطريقة العمدية من العبي منتخب الجامعة مؤتة وطلبة    مجتمع وعينة الدراسة:*  

( العب  40( حيث بلغ عدد العينة ) 2009- 2008الدراسي ) التخصص في لعبة كرة القدم للعام 

 يمثلون معظم أندية الجنوب. 

 الوسائل اإلحصائية:* 

 استخدم الباحث المتوسط الحسابي و االنحرافات المعيارية، معامل االرتباط، معامل خط االنحدار.  

 أهم االستنتاجات: * 

المساهمة في زيادة زمن    - الجسمية  القياسات  كل من سرعة األداء وتحمل سرعة األداء إن أهم 

 وتحمل األداء كانت على التوالي )طول الفخذ، طول الساق، طول القدم(.

إن أهم القياسات الجسمية المساهمة في قوة الركل لعضالت الطرف السفلي كانت على التوالي    -

 )محيط الفخذ، محيط الساق، الطول الكلي، طول القدم(. 

جسمية المساهمة في زيادة زمن الرشاقة كانت على التوالي ) الطول الكلي، أن أهم القياسات ال  -

 عرض الصدر، طول الفخذ، طول القدم (.

 أهم التوصيات: * 

 يجب مراعات القياسات الجسمية عند انتقاء العبي كرة القدم ووضعها ضمن معايير االختيار.  -

الحركية على    - الجسمية واالختبارات  القياسات  مدربي األندية إلمكان االستفادة منها ومن  تعميم 

 نتائج البحث.
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 التعقيب على الدراسات السابقة و البحوث المشابهة: - 2

الجوانب  على  التعرف  إلى  والمشابهة  السابقة  الدراسات  من خالل عرض  الباحث  الطالب  يهدف 

المعلو  دعم  على  الحصول  بهدف  وذلك  دراسة،  لكل  العملية  اإلجراءات  و  هذه  النظرية  من  مات 

لدراسات الحالية على  لاحث في تحديد اإلجراءات العملية  الدراسات والتي بدورها تساعد الطالب الب

ويتضح من خالل عرض الدراسات السابقة التي تمكن الطالب الباحث من الوصول ،  أسس علمية

و األنثروبومترية  المهارية    إليها والتي اشتملت في مجملها على دراسات وصفية للمتغيرات البدنية و

نقوم بتحليل هذه الدراسات من   –)الجسمية( والفسيولوجية و المرفولوجية والحس حركية ، وعموما 

   كاآلتي خالل التطرق إلى الهدف، المنهج والعينة، األدوات المستخدمة والتحليل اإلحصائي المتبع

نجد بأن أهداف هذه الدراسات تنوعت كال حسب نوع الدراسة، فمنها من وضع    الهدف:  -  1  –  2

مجموعة من االختبارات لقياس المتغيرات البدنية و المهارية ثم وضع مستويات معيارية لها، ومنها  

من قام ببناء بطارية اختبار بدنية و مهارية من أجل عملية االنتقاء والتقويم ومنها من ذهب إلى 

ب  اإلدراكية مقارنة  القدرات  بعض  بين  مقارنة  وأخرى  البدنية،  الصفات  و  الجسمية  القياسات  ين 

حراس    –الحس بين  التميز  على  القدرة  لها  تميزية  دالة  إلى  التوصل  حاول  من  ومنها  حركية، 

لمعرفة  أخرى  واتجهت  القدم  كرة  لناشئ  المرفولوجي  البروفيل  تحديد  إلى  اآلخر  والبعض  المرمى، 

ا التماس وفي مستوى انجاز األداء الحركي لالعبي كرة  مدى مساهمة  لقياسات الجسمية في رمية 

 القدم باإلضافة إلى بناء درجات معيارية لحراس المرمى.

وبعض الدراسات اختصت بوضع مستويات معيارية لبعض الصفات البدنية ودراسات أخرى تهدف 

مرفولوجية جوانب  تحديد  الدراسات    -إلى  وبعض  فولوجي أنثربومترية  المر  الجانب  بين  جمعت 

األنماط   و  البدنية  الصفات  بعض  بين  العالقة  تحديد  إلى  الحالي  البحث  ويهدف   ، والوظيفي 

 اللعب . خطوطالجسمية حسب 
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جميع الباحثين المنهج الوصفي وذلك لمالئمته مع أهداف الدراسات   استخدم  المنهج:  -  2  –  2 

باال الباحث  يقوم  وسوف   ، بها  قاموا  بدراسة  التي  القيام  خالل  من  الوصفي  المنهج  على  عتماد 

 إرتباطية مقارنة لمالئمته لهدف البحث.

 

العينات الخاصة بالدراسات المشابهة وذلك تبعا لهدف كل دراسة  اختيارتنوعت  العينة:  -  3  –  2

العمدي هي الغالبة ويرى    االختيارفيما يخص المرحلة العمرية أو المستوى الرياضي وكانت طريقة  

يتم   أن  دراسته  في  باالهتمام  الواجب  من  أنه  متطلبات    اختيارالباحث  مع  يتفق  بما  عينة عمدية 

 هدف البحث.

 

والقياسات المستخدمة تبعا للهدف  االختبارات تنوعت  والقياسات المستخدمة:  ختباراتاال  -  4  –  2

البدنية ودراسات أخرى   االختبارات المراد تحقيقه فنجد أن بعض الدراسات استخدمت عدد كبير من  

على   اعتمدت  الدراسات  وبعض  الجسم  بمكونات  اختصت  ودراسات  أنثربومترية  قياسات  استعملت 

ارات وفي هذا البحث سيتم تطبيق مجموعة من القياسات األنثربومترية وبعض الدالالت بطارية اختب

وبعض   المرفولوجية  للمؤشرات  وللكفاءة    االختبارات النسبية  البدني  لألداء  المحددة  الفسيولوجية 

 البدنية للصفات األساسية في كرة القدم والتي تحدد األداء .  االختبارات الوظيفية لالعبين وبعض 
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 األول                                   الدراسات السابقة و المشابهة   الفصل 
اإلحصائية:  -  5  –  2 ،   الدراسة  الحسابي  المتوسط  استخدام  على  الدراسات  جميع  اشتملت 

، وفي   SPSSاالنحراف المعياري وبعض الدراسات تطرقت إلى التحليل العاملي واستخدام نظام  

هذا البحث سنعتمد على المتوسط الحسابي ، االنحراف المعياري ، تحليل التباين ، معامل االرتباط  

 وذلك لتحقيق أهداف البحث.  SPSSوالتحليل العاملي باستخدام نظام 

خالل   من  بحثه  في  يعينه  ما  المشابهة  الدراسات  من  الباحث  استخلص  المنهج    اختيار وعموما 

أهم   مع حصر  بطريقة عمدية  البحث  عينة  واختيار   ، يعتمد    االختبارات الوصفي  التي  والقياسات 

التقييم وتحديد أسلوب التحليل العاملي في الدراسة اإلحصائية ، كما تم التعرف على   أثناء  عليها 

مختلف أ وتحديد  الدراسة  لتحقيق  المطلوب  للوقت  نسبية  ومعرفة  النتائج  ومناقشة  عرض  سلوب 

 الوسائل ، واإلمكانيات البشرية والمادية إلنجاح البحث في الوقت المطلوب. 
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 خالصة:

عملية   في  عليها  نعتمد  ومرتكزات  فائدة  من  لها  لما  للباحث  معتبرة  أهمية  المشابهة  للدراسات  إن 

البناء والتركيب لعناصر البحث من خالل الطرق والوسائل واإلمكانيات الالزمة لتحقيق البحوث ، 

والقياسات المطبقة وسيرورة العمل    االختبارات ومن خالل التطرق إلى هذه الدراسات وذلك لمعرفة  

الناحية   من  سواءا  البحث  مجاالت  في  والصواب  الخطأ  جوانب  على  التعرف  إلى  إضافة  المتبعة 

المادية أو البشرية و طريقة إجراء الدراسة ، وقد شملت الدراسات التي حصلنا عليها عدة مواضيع  

لى دراسة كل جانب على حدى ، كما أن  ، الوظيفي والبدني وتطرقت إ  يالمرفولوجمتعلقة بالجانب  

سنة وإن وجدت  17الدراسات في الجانب المرفولوجي والوظيفي كانت قليلة عند الفئة العمرية  تحت  

الدراسات كانت   العمرية ككل وال تختص بكل عمر زمني لوحده ، وعموما فإن  الفئة  فإنما تدرس 

يم النمط الجسمي ومن الجدير بالذكر أن معظم  ثرية بالقياسات األنثربومترية والمرفولوجية وطرق تقو 

خالل   من  البحث  خطة  رسم  في  جيد  بشكل  ساهمت  الوسائل   االختبارات الدراسات   ، والقياسات 

للنتائج   التحليل اإلحصائي  الميداني وطرق  للعمل  الضرورية  اإلمكانيات   ، البحث  لتحقيق  الالزمة 

تشمل كل من )األنثربومترية و المرفولوجية ،   وعليه فإن الدراسة التي نحن بصدد القيام بها سوف

القدم ، إضافة  الصفات البدنية( في آن واحد ، باعتبارها عوامل محددة لألداء الكلي لالعب كرة 

اللعب )الدفاع ، الوسط و الهجوم( لالعبي كرة القدم تحت    خطوطإلى دراسة هذه المؤشرات حسب  

على القياسات واالختبارات الخاصة بالجانب البدني    سنة  وما يميز هذه الدراسة هو االعتماد   17

القدرات وذلك لغرض االقتصاد في   الميداني لكل  للقياس  الميدان لتكون بذلك مرجعا  تتم في  التي 

للرياضي التدريبية  الحالة  حول  دقيقة  معطيات  لتوفير  و  . الجهد 
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 تمهيد:

ناحية   الرياضي من  نال جسم  توافرها ، حيث  يلزم  نشاط رياضي متطلبات جسمانية خاصة  لكل 

وحجمه   من    اهتماماشكله  الجسم  هذا  به  يتصف  ما  على  الوقوف  بهدف  بعيد  أمد  منذ  كبيرا 

خصائص يطلق عليها الخصائص المرفولوجية ، وهي مواصفات معنية ومحددة تجعله مميزا عن  

اآلخرين ، ويعتبر البناء والتكوين الجسمي من المؤشرات الهامة إلجراء المقارنة بين األفراد وتطرقنا  

 تسمياته.       اختالفولة منا لشمل جميع متغيراته رغم إليه في هذا العرض كمحا

 مفهوم وأهمية األنثربومتري: -1

الهيكل  أو  البشري  الجسم  وشكل  بحجم  الخاص  القياس  يعني  حيث   ، األنثربولوجيا  من  فرع  هو 

ويعرفه    ، )الهضمي  وأجزائه    (MATHEWS، 1973ماتيوز  اإلنسان  جسم  قياس  علم  بأنه 

بأنه العلم الذي يبحث في قياس أجزاء    (VERDUCCI F.M, 1980) دوسيالمختلفة، ويقول فير 

ميللر ويعرفه   ، الخارج  من  قياس   (MILLER D.K, 1994) اإلنسان  إلى  يشير  بأنه مصطلح 

حسب  وهذا  المختلفة  ونسبه  الجسماني  رضوان،    البنيان  الدين  نصر  صفحة  1997)محمد   ،

، ويعرف الباحث األنثربومتري بأنه دراسة جسم اإلنسان من ناحية حجمه وشكله وتركيبه    (20 19

 عن طريق القياس.

رضوان،    ويشير  - الدين  نصر  صفحة  1997)محمد  يشمل    (21 20،  األنثربومتري  أن 

 مصطلحات أساسية ويدور معظمها حول البنيان وتركيب الجسم وهي  

-    : الجسم  وهو مصطلح يشير إلى الطول والوزن معناه كتلة الجسم كأن نقول صغير ،  حجم 

 خفيف ، ثقيل وعموما يمكن النظر إلى وزن الجسم كمؤشر للحجم.كبير أو طويل ، قصير أو  
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يشير إلى مرفولوجيا الجسم أي الشكل التكويني والبنائي له ، وتعتبر تقديرات نمط  نمط الجسم :    -

بطريقة كمية   للجسم  المورفولوجي  النمط  لتحديد  مقننة تستخدم  فنية وعلمية  قياس  إجراءات  الجسم 

 ث مكونات أساسية وهي النحافة ، العضلية والسمنة. حيث أن الجسم يتضمن  ثال 

الجسم:  - أن  تركيب  يعني  وذلك  بعضها  مع  الترابط  عند  الكل  تشكل  التي  العناصر  إلى  يشير 

تركيب الجسم يهتم بتحديد األجزاء التي يتكون منها الكل )الجسم( ويستهدف قياس تركيب الجسم  

اللحم واألنسجة  للدهون  النسبية  الكمية  االعتبار  تقدير  بعين  األخذ  الجسم  تركيب  فهم  ويتطلب  ية 

مكونين أساسين هما وزن األنسجة الدهنية وغير الدهنية ، وتتمثل أهمية األنثربومتري في إستخدامه 

بناء معايير الطول والوزن وفي وضع العديد من نسب أجزاء الجسم   البدني وفي  النمو  في دراسة 

ية التي يمكن اإلستفادة منها في تشخيص حاالت األطفال  المختلفة ، أو ما يعرف بالنسب الجسم

  وهذا حسب   كارتر  -هيث الذين يعانون من نمو بدني غير سوي وكذلك تحديد نمط الجسم كطريقة  

الدين رضوان،   نصر  ، 1996)محمد صبحي حسانين،  ، أما  (22:23، صفحة  1997)محمد 

يؤكد أن القياسات األنثربومترية لها عالقات مع العديد من المجاالت الحيوية ويميل    ( 37صفحة  

العامة  المشي والصحة  الطول والوزن وسن  النمو في  التفوق خالل  إلى  الموهوبون عقليا  األطفال 

ا  ،ويشير نصر  رضوان،  )محمد  صفحة  1997لدين  نتائج    (30:31،  يوظف  األنثربومتري  أن 

عمليات القياس لتحقيق تقويم البناء الجسمي وللتعرف على العوامل البيئية التي يمكن أن تؤثر على  

البنيان الجسمي ، ويمكن أن يتحقق تقويم البنيان الجسمي عن طريق قياس عدد معين من أبعاد  

ا النمو الجسمي لفئات العمر الجسم وتظهر أغراض  ألنثربومتري من خالل التعرف على معدالت 

  ، البيئية  بالعوامل  المعدالت  هذه  تأثر  ومدى  العمر    اكتشافالمختلفة  لفئات  الجسمية  النسب 

الجسم   وتركيب  بنيان  على  الرياضي  والتدريب  الرياضية  الممارسة  تأثير  على  التعرف   ، المختلفة 
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أن مجال القياس األنثربومتري يشتمل على قياس األطوال   (MILLER D.K  ،1994) ويبين ميللر

 ، الوزن ، اإلتساعات ، المحيطات وتحديد النمط الجسمي.

وأدواته:    -2 األنثربومتري  القياس  األنثربومترية حسب  شروط  القياسات  )محمد صبحي  إلجراء 

يلزم أن يكون القائم بالقياس ملما بالنقاط التشريحية المحددة   (124 123، صفحة  1995حسانين،  

ألماكن القياس وأوضاع المختبر أثناء القياس وطرق إستخدام أجهزة القياس ، ولكي يحقق القياس  

توحيد  مع  حذاء  وبدون  خفيف  لباس  ماعدا  تماما  عار  المختبر  يكون  أن  يجب  المطلوبة  الدقة 

 وحيد أجهزة القياس والقائمين عليه مع تدقيق التسجيل.ظروف القياس لكل المختبرين وت

تناولت    اللتي   ( 36، صفحة  1997)محمد نصر الدين رضوان،    وتكشف الدراسات والبحوث حسب 

القياسات األنثربومترية ، ومن ضمن   البنيان الجسماني وتركيب الجسم وجود عدد كبير من  تقويم 

من   كل  بها  قام  التي  ، JOHNSON,DELICADIE  ،1986)الدراسات   )

(ROCHE,FALKNER  ،1975)   تضمنت كما متنوعا من المقاييس األنثربومترية ، ويقدم كل

هامسون     ، فارنون  المقاييس  (  VERNON.D,HAMSON.G، 1988)من  تحديد  أن 

 األنثربومترية يتوقف على طبيعة وأغراض الدراسة المزمع القيام بها. 

المختارة صادقة  األنثربومترية  المتغيرات  تكون  أن  وذلك  التالية  المعايير  ببعض  اإلسترشاد  ويمكن 

المطلوب قياسها متفق    في التعبير عن الموضوع المطلوب دراسته ، أن تكون األبعاد األنثربومترية

عليها بدقة ، ألن هذا التحديد يساعد على إختيار األداة المناسبة ويلزم توفر عنصر األمان خالل  

القياس ، أما في حالة البحوث التي تستهدف وضع بروفيل وصفي للجسم فإن أنماط القياس يجب  

  ( SHELL  ،1988)شيل    أن تشمل األطوال ، العروض ، المحيطات وسمك الثنايا الجلدية ويؤكد 

األفضل ترك  فمن  ولذلك  واأليسر  األيمن  الجانبين  القياسات على  نتائج  بين  دالة  توجد فروق  أنه 
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الباحث أو القائم بالقياس مسؤولية تحديد أي جانب يقيس عليه مع ضرورة ذكر أي جانب إستعمله  

 خالل بحثه. 

على    ( 49، صفحة  1997)محمد نصر الدين رضوان،   ويتفق علماء القياسات األنثربومترية حسب 

أن أدوات وأجهزة القياس يجب أن تشمل أشرطة القياس من الصلب أو القماش ، لوحة للقدم يقف  

منضدة   ، للوزن  طبي  ميزان   ، للرأس  لوحة  مع  حائط  أمام  القامة  قياس  عند  المفحوص  عليها 

هاربندن أو صندوق كاميرون لقياس الطول من الجلوس ، جهاز اإلستاديومتر للقامة، األنثربومتر  

الثنايا   الخاص بسمك  المنفرج والكاليبر )المسماك(  المنزلق والبرجل  البرجل  القياس( ويوجد  )برجل 

 الجلدية.

 القياسات األنثربومترية والمؤشرات المرفولوجية: -3

 ( 51:52، صفحة 1996)محمد صبحي حسانين، ويقسم القياسات األنثربومترية :   -3-1

 طرق ومجاالت القياس إلى  

لضمان أداء القياسات المتعلقة باألطوال يلزم اإللمام بالنقاط التشريحية التي  األطوال:    -3-1-1

يتم عندها القياس ومن بينها  أعلى نقطة في الجمجمة ، الحافة الوحشية للنتوء األخرومي ، الحافة 

ي  الوحشية للرأس السفلي لعظم العضد، النتوء اإلبري لعظم الكعبرة ، النتوء المرفقي ، النتوء اإلبر 

لعظم الزند ، منتصف عظمة القص ، الحافة الوحشية للعظم الحرقفي ، مفصل اإلرتفاق العاني ، 

واألنسي   الوحشي  البروز   ، الركبة  لمنتصف مفصل  الوحشية  الحافة   ، الفخذ  لعظم  الكبير  المدور 

 ( في المالحق 01أنظر الصورة رقم ) للكعب.

للجسم:    -3-1-1-1 الكلي  اميتر وهو عبارة عن قائم مثبت عموديا  يستخدم جهاز الرستالطول 

طوله   والقائم  خشبية  قاعدة  حافة  )  250على  الصفر  يكون  بحيث  القاعدة  0سم  سطح  على   )

الخشبية ويوجد حامل مثبت أفقيا على القائم بحيث يقبل الحركة ألعلى وأسفل ، ويقف المفحوص  
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ال إنزال  ويتم  لألمام  والنظر  للقائم  مواجه  وظهره  القاعدة  العليا  على  الحافة  يالمس  حتى  حامل 

 ( في المالحق01للجمجمة ويعبر الرقم المواجه للحامل عن طول المفحوص.أنظر الصورة رقم )

الذراع:  -3-1-1-2 يستخدم شريط القياس )بالسنتمتر أو البوصة( ذلك من الحافة الوحشية طول 

 ( في المالحق02رقم )  للنتوء األخرومي حتى نهاية األصبع األوسط وهو مفرود. أنظر الصورة

العضد:  -3-1-1-3 حتى  طول  األخرومي  للنتوء  الوحشية  الحافة  من  القياس  شريط  بإستخدام 

 الحافة الوحشية للرأس السفلي لعظم العضد.

بإستخدام شريط القياس إما من النتوء المرفقي لعظم الزند وحتى النتوء طول الساعد:  -3-1-1-4

 طة في رأس عظم الكعبرة حتى النتوء اإلبري لنفس العظمة.اإلبري لنفس العظم أو من أعلى نق

الكف:    -3-1-1-5 من منتصف الرسغ حتى نهاية األصبع األوسط وهو مفرود بإستعمال  طول 

 الشريط.

من وضع الجلوس على مقعد بدون ظهر يتم قياس الطول من  الطول من الجلوس:    -3-1-1-6

جمجمة ، ويمكن إستخدام نفس الجهاز المستخدم  الجلوس من حافة المقعد وحتى أعلى نقطة في ال

 ( موازيا للمقعد والنظر لألمام.0لقياس الطول الكلي على أن يكون الصفر ) 

الفخذ:    -3-1-1-7 الفخذ حتى  طول  لعظم  العليا  للرأس  الكبير  المدور  من  الشريط  بإستعمال 

 الحافة الوحشية لمنتصف الركبة. 

الساق:    -3-1-1-8 اطول  القياس من الحافة الوحشية يتم قياس طول  لساق بإستعمال شريط 

لمنتصف مفصل الركبة حتى البروز الوحشي للكعب أو من الحافة األنسية لمنتصف مفصل الركبة 

 حتى البروز األنسي للكعب.

السفلي:    -3-1-1-9 الطرف  العليا  طول  للرأس  الكبير  المدور  من  القياس  شريط  بإستخدام 

 لمفصل الفخذ حتى األرض.
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الدين رضوان،    يشير المحيطات:  -3-1-2 نصر  إلى أن    (155:158، صفحة  1997)محمد 

 قياسات المحيطات تشمل 

وهو يمر بأعلى الحاجبين وبالعظم المؤخري في نهاية عظم الجمجمة  محيط الرأس:    -3-1-2-1

 ويعرف بإسم المحيط الجبهي المؤخري. 

الرقبة:  -3-1-2-2 يشير إلى أقل محيط للرقبة ويتحقق بتمرير الشريط حول الرقبة فوق محيط 

 النتوء الحنجري. 

الكتفين:    -3-1-2-3 لمجموعتي  محيط  نقطة  أعلى  فوق  الجانب  من  الشريط  بتمرير  يتحقق 

الض بتمفصل  الخاص  والنتوء  باألخرومين  األمام  ومن  )الداليتين(  للكتفين  المغلقة  لع العضالت 

 الثاني مع عظم القص. 

الصدر:    -3-1-2-4 الضلع محيط  تمفصل  مستوى  عند  األمام  من  القياس  بلف شريط  يقاس 

 الرابع مع عظم القص وعند الضلع السادس أثناء مرور شريط القياس على جانبي الجسم. 

الوسط:  -3-1-2-5 إلى أصغر محيط للجذع وهو يقع عند المستوى المألوف أو    ويشيرمحيط 

 الطبيعي للوسط. 

 ويقاس بلف شريط القياس عند مستوى أقصى بروز أمامي للبطن. محيط البطن:  -3-1-2-6

)المقعدة(:    -3-1-2-7 الردفين  إمتداد محيط  أقصى  مستوى  عند  القياس  شريط  بلف    ويقاس 

 )بروز( يمكن مالحظته للردفين. 

الفخذ:  -3-1-2-8 ويوجد ثالث قياسات حيث األول هو الجزء القريب من الجذع ويكون  محيط 

المنصفة   أو  للفخذ  المنصفة  األنثربومترية  العالمة  مستوى  عند  والثاني  مباشرة  اإللية  نهاية  عند 

وا  ، الردفة  لعظم  القريب  والحد  اإلربية  التجعيدة  بين  ويعرف للمسافة  الجذع  البعيد عن  هو  لثالث 
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بإسم محيط الركبة ويكون بلف الشريط حول الفخذ عند المستوى القريب للنتوء فوق اللقمي األنسي  

 والوحشي لعظم الفخذ.

الساق:    -3-1-2-9 الحصول  محيط  أو عند   ، للساق  محيط  أكبر  الشريط حول  بلف  ويكون 

حول الساق في أماكن مختلفة وغالبا ما تكون عند  على أكبر قياس أو قراءة لشريط القياس عند لفه

 أعلى نقطة للعضلة التوأمية خلف الساق.

القدم:  -3-1-2-10 رسغ  لف الشريط حول أقل محيط للساق وغالبا ما يكون قريبا من  محيط 

 عظم الكعب. 

)العضد(:  -3-1-2-11 الذراع  لف الشريط حول محيط العضد عند العالمة األنثربومترية  محيط 

نصفة له وهي عالمة تنصف المسافة بين النتوء األخرومي لشوكة عظم اللوح وأقصى نقطة تقع  الم

اإلنقباض   حالة  في  العضد  محيط  قياس  ويكون  األخرومية  العالمة  عن  بعيدا  العضد  عظم  على 

 واإلنبساط.

لف الشريط حول أكبر محيط للساعد ويكون بأخذ أكبر قراءة في  محيط الساعد:    -3-1-2-12

 ن متفرقة على الساعد.أماك

اليد:  -3-1-2-13 رسغ  والكعبرة. محيط  الزند  لعظمتي  اإلبريتين  النقطتين  حول  الشريط  لف 

  ( في المالحق02أنظر الصورة رقم ) 

)اإلتساعات(:    -3-1-3 نصر    وتتضمن قياسات العروض األنثربومترية حسب العروض  )محمد 

 ما يلي   (127:128، صفحة 1997ان، الدين رضو 

األخرومي:  -3-1-3-1 واحدة اإلتساع  تقع كل  اللتين  األخروميتين  العالمتين  بين  المسافة  هو 

 منهما على الحافة الخارجية )الوحشية( لألخروم في نهاية الطرف الخارجي لشوكة عظم اللوح.
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الصدر(:  -3-1-3-2 )عرض  نقطتين خارجتين تقعان على الضلعين  المسافة بين أعلى  إتساع 

 السادسين عند الخط األوسط المنصف للجذع.

الكتفين:  -3-1-3-3 الداليتين  إتساع  العضلتين  فوق  الكتفين  على  نقطتين  أعلى  بين  المسافة 

حيث يتم القياس من الخارج من مالمسة السطح الخارجي للنقطتين دون ضغط على الكتفين ، ويتم  

 قوف والذراعان ممدودتان على جانبي الجسم ، والكفان مالصقتان للفخذين.القياس من وضع الو 

الصدر:    -3-1-3-4 المسافة بين العالمة األنثربومترية على الخط الموصل بين نهايتي  عمق 

للفقرة  الشوكي  النتوء  فوق  األنثربومترية  العالمة  وبين  القص  عظم  مع  الرابعين  الضلعين  تمفصل 

 فس المستوى األفقي للعالمة األنثربومترية لعظم القص. الظهرية التي تقع في ن

المسافة بين أقصى نقطتين وحشيتين على الحدين العلويين للعرفين  عرض الحوض:  -3-1-3-5

 الحرقفين لعظمي الحرقفة األيمن واأليسر. 

الفخذين:    -3-1-3-6 المدورين  للمدورين  عرض  الوحشين  للحدين  بروزين  أبعد  بين  المسافة 

 لعظمي الفخذين.  الكبيرين

الركبة:  -3-1-3-7 عظم  عرض  للقمتي  الوحشي  والوجه  األنسي  األقصى  الوجه  بين  المسافة 

 الفخذ.

المسافة بين الكعب األنسي والكعب الوحشي للتمفصل  عرض رسغ القدم )الكعب(:    -3-1-3-8

 القصبي الشظيى مع مفصل القدم.

فوق اللقمي الوحشي والنتوء فوق اللقمي المسافة بين النتوء عرض الكوع )المرفق(:    -3-1-3-9

 األنسي لعظم العضد.
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المسافة بين النتوء اإلبري للزند والنتوء اإلبري للكعبرة ويستخدم  عرض رسغ اليد:    -3-1-3-10

رقم   الصورة  أنظر  الصغير.  المنزلق  والبرجل  الكبير  المنزلق  البرجل  واإلتساعات  العروض  لقياس 

 ( في المالحق 02)

يستخدم ميزان الحوض المعدني عند األطفال الرضع وحتى السنة الثانية من  ن:  الوز  -3-1-4

العمر أو ميزان الطبلية في حالة القيام بوزن الجسم من الوقوف على القدمين أو بإستخدام األجهزة  

 ( في المالحق01اإللكترونية للوزن أو جهاز قياس الطول و الوزن معا. أنظر الصورة رقم )

الجلدية:    قياسات  -3-1-5 الثنايا  إليهسمك  يشير  ما  رضوان،   حسب  الدين  نصر  )محمد 

 .(187:210، صفحة  1997

اللوح:  -3-1-5-1 عظم  أسفل  الجلدية  الثنايا  سمك  الكاليبر  قياس  جهاز  ويكون    يستخدم 

الزاوية   على  القياس  موقع  تحديد  وبعد  الجسم  جانبي  على  مرتخيتين  والذراعين  واقفا  المفحوص 

السفلى لعظم اللوح يقوم المحكم بسحب ثنية الجلد بأصبعي اإلبهام والسبابة لليد اليمنى ويضع فكي  

سم(. أنظر    1,0ألقرب )سم( وتسجل النتائج    0, 1الكاليبر أسفل أصبعي اإلبهام والسبابة بحوالي )

 ( في المالحق02الصورة رقم )

األوسط  -3-1-5-2 اإلبطي  الخط  عند  الجلدية  الثنايا  سمك  الكاليبر ومن  قياس  بإستعمال    

وضع الوقوف دون ثني الجذع يقوم المحكم بسحب ذراع المفحوص ليبعدها قليال عن خط النصف  

كم بمسك الطية الجلدية عند الخط اإلبطي  بحيث تكون حركة التبعيد من مفصل الكتف ويقوم المح 

األوسط في مستوى اإللتقاء القصي الحنجري وتكون الثنية بصفة متعامدة مع الجسم ويتم القياس  

 سم(.  1,0ألقرب )

الصدر:  -3-1-5-3 الجلدية عند  الثنايا  بإستعمال الكاليبر ومن الوقوف والذراعين  قياس سمك 

لوقوف في مواجهة الجهة اليمنى للمفحوص ويقوم بسحب  على جانبي الجسم يتخذ المحكم وضع ا
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األمامي   اإلبطي  للخط  الجلد  وطية  الثدي  حلمة  بين  للمسافة  الوسطى  النقطة  عند  الجلدية  الثنية 

 سم(.  1,0باإلبهام والسبابة ويضع فكي الكاليبر وتسجل النتائج ألقرب )

كاليبر ومن الوقوف دون إنحناء  بإستعمال القياس سمك الثنايا الجلدية عند البطن:   -3-1-5-4

سم( وألسفل منها    3لألسفل يقوم المحكم بمسك ثنية الجلد بيده اليسرى على جانب السرة بحوالي )

سم( ويسحبها لألمام بشكل توازي فيه سطح األرض مع حبس النفس في نهاية الزفير    01بحوالي )

 سم(.  1,0ويضع فكي الكاليبر وتسجل النتائج ألقرب )

الحرقفة:  -3-1-5-5 أعلى  عند  الجلدية  الثنايا  سمك  الوقوف  قياس  ومن  الكاليبر  بإستعمال 

والقدمان متالصقتان والذراعان مفرودتان على الجانب وللخلف قليال ويمسك المحكم ثنية الجلد في 

العليا   الحافة  حتى  اإلبط  من  الممتد  األوسط  اإلبطي  الخط  إمتداد  على  الحرقفة  أعلى  تقع  نقطة 

حرقفي لعظم الحوض ثم يسحبها للخارج ويضع فكي الكاليبر فوق المحور الطولي لطية  للعرف ال

 الجلد. 

بإستخدام الكاليبر ، يتخذ المختبر  قياس سمك الثنايا الجلدية عند منتصف الفخذ:    -3-1-5-6

وضع الوقوف ثم يقوم بثني الحوض األيمن لكي يحدد المحكم موقع التجعيدة اإلربية التي تقع بين  

للوجه  ال المنصف  الخط  تقع على  التي  الجلدية  الثنية  المحكم بسحب  اليمني ويقوم  حوض والرجل 

األمامي للفخذ في منتصف المسافة بين التجعيدة اإلربية والحافة العليا القريبة لعظم الردفة ويضع  

 سم(. 1,0فكي الكاليبر عبر محور طولي لهذه الثنية وتسجل النتائج ألقرب )

الردفة:    قياس  -3-1-5-7 أعلى  عند  الجلدية  الثنايا  وضع  سمك  ومن  الكاليبر  بإستخدام 

عن   قليال  وبعيدة  مرتخية  اليمنى  الرجل  تكون  بحيث  اليسرى  ولتكن  القدمين  إحدى  على  الوقوف 

المحكم   يقوم  حيث   ، لألرض  مالمسا  القدم  بطن  ويكون  الركبة  من  قليال  ومثنية  اليسرى  الرجل 
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عالمة المحددة ويضع فكي الكاليبر عبر المحور الطولي لثنية الجلد بسحب ثنية الجلد من موقع ال

 سم(. 1,0سم( وتسجل النتيجة ألقرب )1,0وأسفل أصابع اليد الممسكة بثنية الجلد بحوالي )

للساق:    -3-1-5-8 األنسي  الخط  فوق  الجلدية  الثنايا  سمك  بإستعمال الكاليبر ومن  قياس 

درجة بوضعها على صندوق   90وضع الوقوف أو الجلوس على مقعد وثني الركبة اليمنى بزاوية  

يسحب  لها  محيط  أكبر  وعند  للساق  األنسي  الجانب  على  القياس  نقطة  تحديد  وبعد  منضدة  أو 

الجل ثنية  اليد  المحكم  أصابع  أسفل  عند  الكاليبر  فكي  ويضع  للساق  الطولي  للمحور  موازية  د 

 سم(. 1,0سم( وتسجل النتائج ألقرب )1الممسكة بها بحوالي ) 

بإستعمال  قياس سمك الثنايا الجلدية عند العضلة ذات الثالث الرؤوس العضدية:    -3-1-5-9

سفل ومرتخية تماما ومستندة على جانب  الكاليبر ومن وضع الوقوف وتكون الذراع المقاسة متدلية أل

الجسم ، ويكون المحكم خلف المفحوص ويمسك ثنية الجلد بإبهام وسبابته اليسرى من فوق العضلة 

سم(  01ذات الثالث رؤوس العضدية بمستوى أعلى من مستوى العالمة التي تم تحديدها بحوالي )

عبر  الكاليبر  فكي  ويضع  للخارج  الجلد  ثنية  يسحب  أصبعي    وبعدها  أسفل  لها  الطولي  المحور 

 سم(. 1,0سم( وتسجل النتيجة ألقرب )1اإلبهام والسبابة لليد اليسرى بحوالي )

بإستعمال الكاليبر ومن وضع  قياس سمك الثنايا الجلدية ذات الرأسين العضدية:    -3-1-5-10

اليد م تكون راحة  الجانب بحيث  المقاسة مرتخية ألسفل على  الذراع  تكون  تجهة لألمام ،  الوقوف 

عبر   الكاليبر  فكي  ويضع  المنتفخ  اللحمي  الجزء  عند  العالمة  أعلى  الجلد  ثنية  المحكم  يسحب 

سم( وتسجل النتيجة ألقرب   1المحور الطولي لثنية الجلد أسفل أصبعي اإلبهام والسبابة بحوالي ) 

 سم(. 1,0)

الخلف:    -3-1-5-11 من  الساعد  على  الجلدية  الثنايا  سمك  مال الكاليبر ومن بإستعقياس 

نحو   الكفان موجه  متدليان ألسفل ووجه  والذراعان  الكتفان مرتخيتان  وتكون  القدمين  الوقوف على 
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المحددة  العالمة  أسفل  للساعد  الخلفي  الوجه  على  عموديا  الجلد  ثنية  المحكم  يسحب   ، الفخذين 

ية الجلد أعلى اإلبهام  سم( ويقوم بعد ذلك بوضع فكي الكاليبر عبر المحور الطولي لثن 01بحوالي )

 سم(. 1,0سم( وتسجل النتيجة ألقرب )1والسبابة بحوالي )

أن    (35:36، صفحة  1997)محمد نصر الدين رضوان،    يقولالمؤشرات المرفولوجية:    -3-2

الجسم البشري يختلف في نسب أجزائه بعضها إلى بعض سواءا أكانت هذه النسب تعبر عن أطوال  

القياسات   الناتجة عن معظم  الدرجات  ذلك . وتعتبر  أم غير  أم محيطات  إتساعات )عروض(  أم 

درجات  المرفولوجية  المؤشرات  عن  الناتجة  الدرجات  تعتبر  حين  في  مطلقة  درجات  األنثربومترية 

ة ، ويعزى اإلهتمام بالمؤشرات المرفولوجية إلى كون العديد من نسب أجزاء الجسم تتغير في  نسبي

الفرد الواحد خالل مراحل النمو ، كما تختلف حسب الجنس ، فعند مقارنة عرض الحوض بعرض  

الكتفين فإن السيدات يظهرن تفوقا على الذكور ويمكن حصر أهم المؤشرات المرفولوجية التي يمكن  

 فادة منها في مجال القياسات الجسمية على النحو التالي اإل

 وتتضمن  مؤشرات تستخدم األطوال : -3-2-1

 / طول القامة 100/ طول القامة                       طول الفخذ ×  100طول الجذع × 

 / طول القامة 100الطرف السفلي             طول العضد ×  / طول  100طول الجذع × 

 / طول القامة  100طول الطرف السفلي × 

 وتتضمن   مؤشرات تستخدم العروض:  -3-2-2

 / طول العضد 100عرض المرفق )الكوع( ×    / طول القامة       100ألخرومي ×  اإلمتداد ا

 / طول القامة 100عرض المرفق ×   القامة                 / طول 100عرض الحوض × 

 / طول القامة 100عرض الركبة ×   متداد األخرومي          / اإل 100عرض الحوض × 

 



 

 
38 

 

 الثاني                                      البناء و التكوين الجسمي  الفصل 
 وتتضمن   مؤشرات تستخدم المحيطات:  -3-2-3

 / طول الفخذ  100محيط الفخذ ×      القامة                   / طول 100محيط الصدر ×  

 / طول القامة 100محيط الفخذ ×      طول العضد         /  100 محيط الذراع )العضد( ×

 / طول القامة  100محيط الذراع )العضد( × 

الجسم:    -4 وتكوين  محمد صبحي حسانين،    يقولبناء  الفتاح،  أحمد عبد  العال  ،  1997)أبو 

الحاسمة   (293:296صفحة   العوامل  تمثل  الرياضي  لجسم  والتكوين  والبناء  والشكل  الحجم  أن 

يمكن صناعة   ال  ولهذا   ، أبويه  من  ورثه  بما  محدد  الرياضي  أن  أي  الرياضي  والتفوق  لإلنجاز 

إنتقاء الخامات الرياضية البطل الرياضي من أي جسم ، لذلك ما   يشغل المدرب هو البحث عن 

المبشرة بالنجاح والتفوق وأدواته في ذلك هي الموصفات الجسمية المناسبة لنوع النشاط الرياضي ،  

وبهذه البداية مع إضافة التدريب العلمي والتغذية السليمة تصبح مقومات صناعة البطل الرياضي 

روث وهذا يفرض حدودا على كل من بناء جسمه وتكوينه ، قد إكتملت ، ولكل العب بروفيل مو 

فالتدريب الرياضي للجهاز العضلي سوف ينمي كتلة العضالت محدثا زيادة بدرجات متفاوتة مع  

نقص دهن الجسم ، كما أن إمكانات التغيير في نمط الجسم تكاد تكون معدومة خاصة في سن  

أن النمط الجسمي يمثل المسار الذي   (sheldon)البطولة وعن ثبات النمط الجسمي يشير شيلدون 

سيسلكه الكائن الحي في ظل ظروف التغذية وإنعدام حاالت المرض الشديد ، وبصرف النظر عن  

شيلدون من جهة   أمثال  الحياة  مدار  الجسم على  نمط  ثبات  مدى  العلماء حول  -وهيث إختالف 

ة على مدار حياته ، ومن  يريان أن الشخص له عدة أنماط جسمي  (HEATH-CARTER)كارتر  

الحياة   مدار  على  كبير  بقدر  موجود  النسبي  الثبات  أن  على  إجماع  شبه  هناك  فإن  أخرى  ناحية 

الثالث   بمكوناته  الجسم  نمط  في  درامي  تغير  يحدث  لن  األقل  على  للرياضي  الرياضية 

ى  )سمين،عضلي، نحيف( إلى نمط آخر ، في حين أن تكوين الجسم هو مصطلح علمي يشير إل
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نسب وجود األجزاء الدهنية والالدهنية في الجسم ويمكن إحداث تغيرات ملموسة فيه ، وهنا األمر  

له أهمية كبرى في المجال الرياضي فمثال توجد عالقة عكسية بين نسبة الدهون في الجسم واللياقة  

 البدنية . 

، صفحة  1997)أبو العال أحمد عبد الفتاح، محمد صبحي حسانين،    يؤكد حجم الجسم:    -4-1

على أن حجم الجسم يشير إلى الطول والكتلة أو الوزن وتتضح أهمية حجم الجسم    (321:323

في المجال الرياضي وفقا لنوع الرياضة وكذلك وفقا لمراكز اللعب أو نوع المسابقة ، فالوزن عنصر  

عما يجب أن يكون عليه    %25( أن زيادة الوزن بمقدرا  MC CLOYهام حيث يقول مك كلوي ) 

الالعب في بعض األنشطة يمثل عبئا يؤدي إلى سرعة إصابته بالتعب وقد ثبت علميا إرتباط الوزن  

تناسق طول األطراف مع   أن  يعتبر مهم جدا حيث  الطول  أما   ، الحركية  واللياقة  والنضج  بالنمو 

ب التوافق العصبي العضلي ، كما إرتبط الطول بكل من السن ،  بعضها البعض له أهمية في إكتسا

 الوزن، الرشاقة ، الدقة ، اإلتزان والذكاء.

الجسم:  -4-2 تعتبر زيادة نسبة الدهون في جسم الرياضي عبئا على مستوى األداء ، أي  تكوين 

الدقيق لتكوين  أن هنالك عالقة عكسية بين نسبة الدهون ومستوى األداء الرياضي لذلك فإن القياس  

إلى  الوصول  الالعب من  يمكن  الذي  المثالي  الوزن  تحديد  الرياضي يعطي معلومات عن  الجسم 

الفورمة الرياضة ونجد من بين نماذج تكوين الجسم ما يعرف بالنموذج األول وهو النموذج الكيمائي 

النم أما   ، المعدنية  واألمالح  الماء   ، السكريات   ، البروتين   ، الدهن  وهو  ويتضمن  الثاني  وذج 

أما    ، أخرى  مكونات   ، العظام   ، األعضاء   ، العضالت   ، الدهني  النسيج  ويتضمن  التشريحي 

ثنائي التكوين ويتضمن كتلة الجسم بدون دهن ،    (BEHNKE)  بيهنكالنموذج الثالث وهو نموذج  

( عناصر وهي الكتلة  04كتلة الدهن ، أما النموذج األخير يمكن للباحث أن يحصره في أربعة ) 

معظم   يتبنى  حاليا  و   ، للجسم  الداخلية  واألعضاء  العظمية  الكتلة   ، العضلية  الكتلة   ، الشحمية 
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من الدهن ويفهم تحت تعبير كتلة الدهن القيمة النسبية  العلماء مصطلح كتلة الدهن والكتلة الخالية  

للدهن في الجسم أي نسبة الدهون في الجسم ويعبر عنه بالنسبة المؤوية لدهن الجسم ويفهم تحت 

 مصطلح الكتلة الخالية من الدهن ما يعبر عنه بأنسجة الجسم الخالية من الدهن. 

الجسم:    -4-3 ونمط  لوجية ، شكل وتكوين الجسم وقياس نمط  يشير بناء الجسم إلى مرفو بناء 

الجسم هو أسلوب علمي مستخدم لوصف مرفولوجية الجسم على أساس كمي ، حيث أن كل نظم  

دراسة نمط الجسم مبنية على أساس أن الجسم يضم ثالث مكونات رئيسية وهي السمنة ، العضلية  

 , Ectomorphe , Mésomorpheوالنحافة وقد أعطيت لها مصطلحات وهي على التوالي  

Endomorphe  حسانين،    ويقول صبحي  صفحة  1995)محمد  الجسم هو    (27،  نمط  بأن 

للمكونات  كمي  تحديد  هو  أو   ، الجسمي  البنيان  خالل  من  للفرد  الداخلي  البيولوجي  البناء  تقويم 

ويعبر عنه بثالثة أرقام متسلسلة األول على اليسار  الثالث األساسية المحددة للبناء البيولوجي للفرد  

صبحي    يشير إلى السمنة وفي الوسط إلى العضلية وعلى اليمين يشير إلى النحافة ويؤكد  )محمد 

بأنه التحديد الكمي للعناصر أو المكونات األساسية الثالث المحددة    (7، صفحة  1998حسانين،  

رضوان،    اء المورفولوجي للفرد ، ويشيرللبن الدين  نصر  صفحة  1997)محمد  بأن نمط    (21، 

 الجسم يشير إلى مرفولوجية الجسم أي الشكل الخارجي التكويني والبنائي له. 

يعتمد على تحديد   الجسم  بناء وتكوين  النمط الجسمي هو مصطلح يشير إلى  بأن  الباحث  ويقول 

 تقديرات كمية للمكونات األساسية وهي السمنة ، العضلية والنحافة.

ح، محمد  )أبو العال أحمد عبد الفتا  يشيرالتقدير الكمي لنمط الجسم وبطاقة النمط:    -4-3-1

حسانين،   إلى أن تقويم كل من مكون )السمنة، العضلية،   (296:298، صفحة  1997صبحي 

النقاط السبعة من درجة واحدة ) ( بحيث تمثل  7( إلى سبع درجات )1النحافة( في ضوء مقياس 

ير  ( أكبر قدر من المكون ، فإن كان تقد 7( الحد األدنى المطلق للمكون وتمثل الدرجة )1الدرجة )
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( النمط  711النمط  كان  وإذا   ، المتطرف  السمين  النمط  ويسمى  للسمنة  معدل  أعلى  يعني  فهذا   )

( 117( فهذا يعني أعلى معدل للعضلية ويسمى النمط العضلي المتطرف ، وإذا كان النمط )171)

فهذا يدل على أن أعلي معدل للنحافة ويسمى النمط النحيف المتطرف ، ولتسمية النمط يكون ذلك 

( 371( هو نمط سمين عضلي والنمط )631في ضوء المكون الغالب أو المكونين الغالبين فمثال ) 

( والنمط  سمين  نمط عضلي  نصف  135هو  نظام  شيدون  أقر  وقد   ، عضلي  نحيف  نمط  هو   )

الدرجة حتى يتم الوصول إلى النمط المجاور الموجود في العينة ، وهذا النظام قد يصل إلى مقياس  

1نقطة ، فأصبحنا نشاهد تقويما لألنماط أكثر إتساعا ودقة فمثال هنالك النمط )   الثالث عشرة

2
1-

3-5( )1-  1
2

5-4.) 

وبحوث   دراسات  أهمها  الجسم  نمط  لتقدير  حديثة  أخرى  نظم  -HEATH)كارتر–هيثوفي 

CARTER)   بإستخدام الثالثة  للمكونات  المقياس  ببداية  المقياس من    سمح  وفتح  الدرجة  نصف 

الحد  تمثل  التي  نقاط  سبع  عن  تقديراتها  في  زادت  التي  المشاهدة  الجسم  أنماط  على  بناءا  أعلى 

السبعة   النقاط  مقياس  على  الموضوع   (SHELDON)  لشيلدون األقصى  هذا  تطور  وخالصة 

إلى   0.5سمنة يبدأ من  وصلت إلى القيم التالية في تقدير األنماط الثالثة األولية ، حيث مكون ال

من    16 العضلية  مكون   ، من    12إلى    0.5درجة  النحافة  ومكون  درجات    09إلى    0.5درجة 

بأن قراءة النمط تكون من اليسار إلى اليمين    (97، صفحة  1996)محمد صبحي حسانين،    ويؤكد 

)محمد   ( يقرأ ثالثة أربعة أربعة وليس ثالثمائة وأربعة وأربعون ، كما يشير كذلك344فمثال النمط )

حسانين،   صفحة  1995صبحي  البياني    (70:76،  تمثل الشكل  النمط الجسمي  إلى أن بطاقة 

ب إلى  الخاص  مقسمة  النمط  بطاقة  أن  ونجد  العينة  أجسام  أنماط  وإنتشار  تجمع  أماكن  تحديد 

( تضم  ثالثة  13قطاعات  النمط  بطاقة  على  توجد   ، الالحقة  للتحليالت  المجال  تفتح  فاصال   )

محاور يمثل  كل منها  أحد المكونات الثالث األولية  سمين ، عضلي ، نحيف وهي تقطع الشكل 
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وتقسم البطاقة إلى قطاعات وتزيد قيمة وحدات المكون على المحور كلما إتجهنا   متجهة إلى المركز 

نحو القطب أي نهاية المحور مرورا بمركز البطاقة مثل وحدات مكون العضلية على محور المكون  

( واحد  القيمة  من  تبدأ  )1العضلي  وحدات  سبع  حتى  المكون  7(  قطب  في  المحور  نهاية  عند   )

ال هذا  وعلى  )العضلي  التالية  الجسمية  األنماط  توجد  )515محور   ،)414(  ،)424(  ،)434 ،)

( حيث نالحظ الزيادة المضطردة في وحدات  171(، )272(، )262(، )353(، )343(، )444)

قيم المكون العضلي وهكذا األمر بالنسبة لمكون السمنة والنحافة ، واألنماط الجسمية المتطرفة التي 

ات الخاصة بأي من المكونات الثالث تخرج عن حدود الشكل من تحصل على أكثر من سبع وحد 

الثالثة في منتصف بطاقة   المحاور  النحيف ، وتقاطع  العضلي ،  السمين ،  المكون  جانب قطب 

( رقم  الشكل  أنظر   . المركزية  الجسمية  األنماط  المنطقة  هذه  وتضم  مركزها  هو  في (  03النمط 

 .المالحق

الجسم:  -4-3-2 نمط  وتقويم  قياس  محمد صبحي    حسب طرق  الفتاح،  عبد  أحمد  العال  )أبو 

 فإنه توجد عدة طرق منها  (303:306، صفحة  1997حسانين، 

لشيلدون:  -4-3-2-1 الفوتوغرافي  الجسم  نمط  الرياضي من األمام  طريقة  تأخذ صور  حيث 

والخ بوندرال والجانب  مؤشر  هما  مؤشرين  ويحسب  والوزن  الطول  يؤخذ  ثم  دقيق  وضع  في  لف 

النسبة بين المنطقة الصدرية من الجذع والمنطقة البطنية من   ومؤشر الجذع الذي هو عبارة عن 

النحافة  أما   ، والسمنة  العضلية  مكوني  حساب  إلى  تؤدي  التي  النسبية  الدرجة  هي  وهذه  الجذع 

وندرال وبعد الحصول على مؤشر بوندرال يتم البحث عن األنماط الجسمية  فتستخرج بداللة مؤشر ب

على   أجريت  التي  دراسته  خالل  من  شيلدون  صممها  خاصة  جداول  في  لها  ألف    46المقابلة 

سنة، ثم البحث في الجداول وفقا لسن الفرد حيث يوجد إحتماالن أو ثالثة أو    56-18شخص من  
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فحص صورة النمط من خالل مقارنتها بالصور المصنفة في أربعة أو خمسة للنمط ثم يلي ذلك  

 كتاب أطلس الرجال لشيلدون ومن ثم تحديد النمط النهائي بشكل دقيق. 

شيلدون:    -4-3-2-2 وجداول  والوزن  الطول  معدل  حسانين،    يقولطريقة  صبحي  )محمد 

صفحة  1998 إلستخراج أ(218،  المعادلة  تطبق  ثم  )كغ(  والوزن  )سم(  الطول  حساب  يلزم  نه 

  = والوزن  الطول  الطول معدل 

الوزن √
الجداول   في  السابقة  الخطوة  في  الناتج  الرقم  عن  البحث  يليه  ثم 

المخصصة لذلك وفقا لسن المختبر حيث نجد أمام الرقم األنماط الجسمية التي تتفق مع مستوى  

 الطول والوزن. 

هو اكتشافه    شيلدون من أبرز إسهامات طريقة تقسيم الجسم إلى خمس قطاعات:    -4-3-2-3

متغيرات الدرجة الثانية التي ال تندرج ضمن األنماط الثالثة األولية أو متغيرات الدرجة األولى ، وقد  

قسم شيلدون الجسم إلى خمس قطاعات ومناطق وهي المنطقة األولى تضم الرأس والعنق ، الثانية  

تضم  تضم   الرابعة   ، واليدان  الذراعان  الثالثة  المنطقة   ، الحاجز  الحجاب  أعلى  الجذع  أو  الصدر 

البطن أو الجذع أسفل الحجاب الحاجز واألخيرة تضم الرجالن والقدمان ، حيث يكون تقويم النمط  

درجات( لكل قطاع على حدى ولكل مكون )سمين، عضلي، نحيف( ثم    7-1بإعطاء درجة من )

 سط النهائي . يحسب المتو 

)أبو العال أحمد عبد الفتاح،   يشيركارتر:  -طريقة نمط الجسم األنثربومتري لهيث   -4-3-2-4

كارتر توصل إلى هذا األسلوب -أن هيث (321:  306، صفحة  1997محمد صبحي حسانين،  

باستخدام القياسات األنثربومترية حيث يعتمد على القياسات الخاصة بالطول )سم( ، الوزن )كلغ( ، 

الساق  الحرقفي،  العظم  أعلى  اللوح،  أسفل  العضد،  )خلف  الجلدية  الثنايا  سمك   ، بوندرال  مؤشر 

الفخذ )سم(( ومح العضد،  الجسم )عرض  الساق )ملم(( ، عروض  العضد،  الجسم )محيط  يطات 
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( رقم  االستمارة  تستعمل  الثالث  المكونات  على  وللحصول  أقسام  01)سم((  ثالث  إلى  المقسمة   )

حيث القسم األول خاص بتقدير مكون السمنة ومن خالل ذلك تسجل قياسات سمك الثنايا الجلدية  

الث األولى ويكون المجموع  األربعة في مكانها المخصص في االستمارة حيث تجمع القياسات الث

 ( المثال  في  له  المخصص  المكان  قياسات   18.1=6،4+ 1،7+4،6في  مجموع  تصحح  ثم  ملم( 

 سمك ثنايا الجلد الثالث وفقا للطول حسب المعادلة التالية 

170,18مج س.ث.ج في المناطق الثالث ×  

الطول (سم)
170,18×  18,1وعليه  

178,4
 ملم.  17,3=  

مكون   أمام  الصفوف  ونجد  في  البحث  ويتم  األرقام  من  أفقية  صفوف  ثالثة  اليمين  على  السمنة 

( ونضع دائرة حولها ثم نقوم باإلسقاط على  173الثالثة عن أقرب قيمة للنتيجة التي حصلنا عليها )

صف المحصلة النهائية ، أما في تقدير مكون العضلية تسجل قياسات الطول ، عرض العضد ،  

عضد ، محيط الساق في األماكن المخصصة لها في الجهة اليسرى في  عرض الفخذ ، محيط ال

مع   والمحيطية  العرضية  القياسات  على  التصحيح  إجراء  ويتم  العضلية  لمكون  المخصص  الجزء 

سمك ثنايا الجلد وفقا لذلك ، حيث يشمل التصحيح األول محيط العضد مطروحا منه سمك ثنايا  

يل قيمة الثنية الجلدية إلى السنتيمتر )سم( ، أما التصحيح  الجلد في منطقة خلف العضد وذلك بتحو 

الثاني يشمل محيط الساق مطروحا منه سمك الجلد عن سمانة الساق بتحويل قيمتها إلى السنتيمتر  

 )سم(.

الطول=   العضد=    178.  3المثال   عرض  الفخذ=  7.20سم،  عرض  محيط    9.75سم،  سم، 

 سم.  37.6سم، محيط الساق=  33.9العضد= 

 . 33.3=   0.64  – 33.9دهن خلف العضد =  –يث التحويل األول يشمل  محيط العضد ح

 .37.1=    0.52 –  37.6دهن الساق =   –والتحويل الثاني  محيط الساق 
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( خمس  العضلية  مكون  أمام  وتوجد  االستمارة  في  المخصص  مكانهما  في  الناتج  (  05ويسجل 

للط مخصص  األول  الصف  حيث  األرقام  من  أفقية  قيمة  صفوف  أقرب  عن  بالبحث  وتقوم  ول 

مسجلة توافق طول المفحوص ونضع حوله دائرة ونفس اإلجراء للقياسات األخرى وذلك بوضع دائرة 

حول أقرب قيمة ويتم التعامل مع األعمدة وليس مع القيم الرقمية ويحسب متوسط االنحراف للقيم  

باستخدام المعادلة التالية  مكون    التي وضعت عليها دوائر من القيمة الخاصة بعمود الطول وذلك

  = دالعضلية 
8
المذكورة   4+    المعادلة  وتطبيق  األربعة  االنحرافات  مجموع  بحساب  ذلك  ويكون 

وفيما   ، الدرجة  نصف  إلى  الموجودة  القيمة  تقريب  دائما  ويمكننا  العضلية  مكون  على  للحصول 

شر بوندرال وتسجل النتائج في  يخص تقدير مكون النحافة تسجل قيمة الوزن )كغ( وتسجل قيمة مؤ 

أماكنها المخصصة لها في منطقة مكون النحافة حيث يوجد ثالثة صفوف أفقية ونبحث عن أقرب 

القيمة على خط   لتحديد  باإلسقاط عموديا  نقوم  ثم  دائرة حولها  بوندرال ونضع  لنتيجة مؤشر  قيمة 

المكونات   قيم  بتسجيل  نقوم  ثم  النحافة  لمكون  النهائية  التقدير  المحصلة  على  للحصول  الثالث 

 الكمي لنمط الجسم .  

  ( في المالحق04 -03رقم ) الشكلأنظر 

 كارتر  -  باستخدام المعادالت الرياضية لهيث طريقة نمط الجسم األنثربومتري  -4-3-2-5

إستخدام قياس    قبل  نستعمل  حيث  لذلك  المالئمة  والتصحيحات  القياسات  توفر  يلزم  المعادالت 

الطول ، الوزن ، مؤشر بوندرال ، قياسات سمك الثنايا الجلدية )خلف العضد، أسفل اللوح، أعلى  

العضد،   )محيط  المحيطات  الفخذ(  عرض  العضد،  )عرض  الجسم  عروض   ، الساق(  الحرقفي، 

يح األول الذي يشمل تصحيح الطول لمكون السمنة وتستخدم المعادلة  محيط الساق( ونقوم بالتصح 

  × الحرقفي(  أعلى   + اللوح  أسفل  العضد+  )خلف  س.ث.ج  قياسات  مج   = 170.18التالية 

الطول 
ثم    ،
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وعند  العضد  خلف  الجلدية  الثنايا  سمك  قيمة  بطرح  وذلك  الساق  ومحيط  العضد  محيط  تصحيح 

 سم( على التوالي ، ونستخدم المعادالت التالية  الساق بعد تحويلها إلى السنتيمتر )

 (3)× 0.0000014( +  2)× 0.00068 –)×(  0.1451+   0.7182  -معادلة مكون السمنة =

 حيث )×( مجموع قياسات س.ث.ج )خلف العضد+ أسفل اللوح+ أعلى الحرقفي(.

  ×محيط 0.188× عرض الفخذ(+ 0.601× عرض العضد(+)0.858معادلة مكون العضلية= ])  

 . 4.50( + 0.131)الطول× –محيط الساق بعد التصحيح([  0.161العضد بعد التصحيح+) 

 ويالحظ ما يلي  28.58  – 0.732معادلة مكون النحافة= مؤشر بوندرال ×  

من   أكبر  الطول/الوزن  معدل  كان  من    40.75إذا  أقل  كان  إذا  أما   ، السابقة  المعادلة  تطبق 

  –  0.463التالية  النمط النحيف = مؤشر بوندرال ×  تطبيق المعادلة    38.25وأكثر من   40.75

17.63 

( مباشرة كنتيجة  0.1يعطى النمط قيمة )  38.25وفي حالة إذا كان معدل الطول / الوزن أقل من

نهائية لمكون النحافة. وإذا كان ناتج حساب أي مكون يساوي صفرا أو قيمة سلبية يسجل كناتج  

طريقة التصوير التي تعدل درجاته إلى نصف الدرجة ، كما  ( مباشرة وهذا عكس  0.1لهذا المكون )

أغراض   على  يتوقف  وهذا  وحدة  نصف  ألقرب  أو  وحدة  عشر  أقرب  إلى  المكونات  قيمة  تقرب 

 القياس. 

 مميزات أنماط األجسام األساسية وأهمية دراستها: -4-3-3

أن النمط السمين له وجه دائري وأعضاء    ( 125، صفحة  1998)محمد صبحي حسانين،    يقول

قصيرة ، بطئ الهضم وله نبضات قلبية ثقيلة في الراحة ، دموي عادي كما أنه هادئ ، أما النمط  

من   أكثر  وعريضين  المنكبين  أفقي  عريض  عضلي  وجسم  مستطيل  أو  مربع  وجه  له  العضلي 

ة وجسم قوي وضغط دموي ضعيف كما أنه سريع وفعال ، في حين أن  الحوض ، أعضاء طويل
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له مرونة عالية   النحيف له وجه مثلثي مع كتف وحوض ضيقين ، أعضاء طويلة ونحيفة  النمط 

ونبضات قلبية كبيرة مع أنه عصبي وسريع النشاط ويمكن القول أن إمكانية التغير من نمط ألخر  

التغذية والتدريب معدومة ولكن إمكانية التغير في إحد  ى مكونات النمط ودرجاته واردة من خالل 

بمالحظته عن إستقرار النمط الجسمي خالل المراهقة من أكبر    (TANNER)  تانرويعتبر ما ذكره  

اآلراء العلمية مالئمة وموضوعية في عالقة النمو بالنمط الجسمي حيث أشار أن الوالدين المتميزين  

 ن بمعنى تأثير عامل الوراثة على النمط الجسمي. بالنحافة يكون أوالدهم نحيفي 

أن    ( 85:   84، صفحة  1996)محمد صبحي حسانين،    أما عن أهمية دراسة أنماط الجسم فيشير

يقول   التدريب حيث  قبل  يمثل جانبا مهما  المناسب  أنه ال    (KARPOVICH)كاربوفيتش  النمط 

يوجد مدرب يحاول إخراج بطل من أي جسم لذلك فإن دراسة األنماط تمهد الختيار أنسب األنماط  

ألنسب األنشطة وقد أظهرت البحوث أن هنالك ارتباطا بين بناء الجسم واالستعدادات البدنية وقد 

األمراض  ببعض  وقابليته لإلصابة  الجسم  نمط  بين  أنه توجد عالقة  الباثولوجيون  أكدت    وجد  وقد 

القوة  نواحي  التعرف على  بالسلوكات وتساعد دراسة األنماط على  الدراسات كذلك ارتباط األنماط 

والضعف البدني ، النفسي والصحي وتحديد التشوهات البدنية الناجمة عن كل نمط حيث تسهم في  

 العالج.

 عالقة نمط الجسم بالقوام ، اللياقة البدنية والصحة: -4-3-4

  ( BROWN  ،1960  (براون  إن محاولة الربط بين القوام ونمط الجسم شغلت الباحثين وقد توصل 

( إلى وجود عالقات ضعيفة بين القوام ومكونات النمط عند بعض  KALENDA  ،1964وكالندا )

وجد أن   (STEPNIKA  ،1976  ،1986  (ستيبينكاالسيدات وفي دراسات حديثة التي قام بها  

ي األنماط العضلية أو العضلي النحيف كانوا يمتلكون أفضل قوام في حين الذين  األوالد والبنات ذو 

لديهم أنماط تسود فيها السمنة والنحافة لهم أسوء قوام ، كما لوحظ بالنسبة للبالغين أن االتجاه إلى  
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ويشير  العضلي  التوازن  إلى  راجع  وذلك  القوام  بجودة  يرتبط  حسانين،   العضلية  صبحي  )محمد 

صفحة  1996 بين    (127   100،  ارتباط  معامل  وجود  إلى  توصال  وكاربوفيتش  شيلدون  أن 

+( من بينها الوثب  0.  30أصحاب النمط العضلي وبين درجات إختبار اللياقة البدنية وصل إلى )

أن النمط العضلي   (TOMAS ,CURETON)وكيورتن  الطويل من الثبات ، كما أثبت توماس  

والعضلي النحيف سجال نتائج جيدة في اللياقة البدنية مقارنة بباقي األنماط وأثبتت بعض البحوث  

 (0.29-وجود إرتباط عكسي بين نسبة الدهون في الجسم واختبارات األداء الحركي وصلت إلى )

من  0.68-) ، كل  كذلك  ويدعم  فلفرت   ،  كرتشمر(  هيرجر، 

(KRETCHMER,HIRGER,VALVERT)    بالسرعة يتميزون  النحيف  النمط  أصحاب  أن 

إلى  ويميلون  البطء  من  بقدر  المرتبط  اآلداء  بقوة  يتميزون  العضلي  النمط  أصحاب  أما   ، والدقة 

توصل   وقد   ، الحركة  بطيؤ  السمين  النمط  وأصحاب  الرشاقة  على  القوة  كيورتن  تغليب 

(CURETON)  تكون في التوازن ، الرشاقة ، المرونة   أن ذوي النمط النحيف المفرط أعلى درجاته

وأقلها في التحمل ، وأصحاب النمط العضلي المفرط تكون أعلى درجاته في القوة وسرعة رد الفعل 

الفعل ،   الرشاقة والقدرة وسرعة رد  الثابتة وأقل درجاته في  بالقوة  السمين يتميز  النمط  ، في حين 

إرتباط سلبي بين القوة   شيدون القوة والتحمل ووجد  ووجد أن النمط العضلي أنسب األنماط ألنشطة  

( وإرتباط موجب بين  -0.  19( وارتباط سلبي بين القوة والنمط النحيف )-0.  33والنمط السمين )

+(. أما عن عالقة النمط الجسمي بالصحة فإن النمط السمين كثير  0.  64القوة والنمط العضلي )

وري وأمراض الشريان التاجي وأن الحاصلون على درجات الشكوى من المرارة ، الكبد ، الجهاز الد 

المفاصل ، في 7،  6،  5السمنة ) والتهاب  السكري  والبول  الكبد  بتليف  ( بطريقة شيدون يصابون 

حين النمط العضلي يتميز بالقدرة على تحمل الصدمات ومقاومة األمراض وأداء المجهودات العنيفة 

مع النحيف  النمط  ولكن  التعب  سرعة  لإلصابة  دون  وعرضة  واإلثني عشر  المعدة  ألمراض  رض 



 

 
49 

 

 الثاني                                      البناء و التكوين الجسمي  الفصل 
وآخرون،    بأمراض الجهاز التنفسي والجلد لكن تندر إصابته بالسرطان ، ويضيف  رحمة  )إبراهيم 

صفحة  2008 واألنثربومتريةأ  (49،  الجسمية  المقاييس  الناحية    ن  من  الفرد  نمو  لتقييم  وسيلة 

مستوى   تقدير  على  تعين  التي  الدالالت  من  وعمره  بوزنه  وعالقته  الفرد  طول  أن  حيث  الجسمية 

 النمو الجسمي. 

االنتقاء:  -4-3-5 الجسم ومكانته في  نمط  ،  1995)محمد صبحي حسانين،    يوضح  متابعة 

أنه توجد عدة دراسات تابعت أنماط الرياضيين عبر الدورات األولمبية أثبتت    (109:  86صفحة  

األرقام   وتطور  للمهارات  الفنية  للنواحي  التطور  إلى  ذلك  يرجع  وقد  السنين  عبر  واضحة  تغيرات 

من مالحظة حدوث تغيرات في األنماط لالعبي   (CARTER  ، 1984  (كارترالقياسية وقد تمكن 

عدو والحواجز والسباحة ، ويتم اإلجماع على أن ما ليس فيه حوار علمي هو  التجديف والجمباز وال

البدء بانتقاء البناء الجسمي المناسب ثم يليه التدريب العلمي بمعنى تجتمع فيه ما اكتسبه من والديه  

ونقصد به البناء الجسمي وما اكتسبه من المدرب عبر التدريب المقنن والجدير بالذكر أن مكونات 

في  البنا أخرى  جهة  ومن   ، الجسم  ومكونات  الجسمية  القياسات  الجسم،  نمط  تتضمن  الجسمي  ء 

الالعبين   بمستوى  الخاصة  النمط  بطاقة  على  أوال  الحصول  يلزم  لالعبين  األجسام  أنماط  متابعة 

األولمبيين في التخصص ثم الحصول على القياسات والصور الخاصة بأنماط الالعبين وإستخراج  

هم وبعد ذلك يقوم المدرب بتنقيط أنماط األجسام الالعبين على بطاقة النمط وإجراء تقديرات أنماط

مقارنة بين مواقعها ومواقع أنماط أجسام الالعبين ذوي المستوى العالي في نفس التخصص وبالتالي  

إذا كان تنقيط أنماط أجسام العبيك يقع داخل منطقة العبي المستوى العالي في بطاقة النمط فهذا 

عني أن البرنامج التدريبي والتغذية مناسبة وفي حالة التطابق هذا يدل على أن العبيك في الفورمة ي

 الرياضية والعكس صحيح. 
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)أبو العال أحمد عبد الفتاح، محمد صبحي    ويشيرتأثير التدريب على بناء وتكوين الجسم: -4-4

صفحة  1997حسانين،   إلى أن التدريب يعمل على إحداث تأثير محدود على   (386:  361، 

، ولهذا فإن إمكانية التغير نتيجة التدريب واردة    كارتر ويعارضهم شيلدون -نمط الجسم حسب هيث 

العضلية   من  مزيد  إلى  النمط  فيتجه  الجسم  في  الدهون  وتقليل  العضلية  الكتلة  زيادة  خالل  من 

كبيرة   تغيرات  إمكانية حدوث  ثبت  فقد  الجسم  تكوين  أما عن   ، السمنة  مكون  في  وتقليل  والنحافة 

الجسم ولهذا فإن تدريبات القوة والقدرة تؤدي إلى زيادة  نتيجة التدريب الرياضي كما يؤثر في حجم  

الوزن الخالي من الدهون وهذا نتيجة تضخم العضالت ، وأن برامج التحمل تؤثر كذلك على الوزن  

دهن   نقص مماثل في  يعادلها  الالشحمية  األجزاء  أو  العضلية  الكتلة  الزيادة في  أن  القول  ويمكن 

ذا النقص عدم حدوث تغير في وزن الفرد الكلي وفي ضوء ما  الجسم وقد يصاحب هذه الزيادة وه

عن   الناتجة  التغيرات  يعكس  وال  الجسم  تكوين  على  دليال  ليس  الميزان  فوق  الفرد  وزن  فإن  سبق 

التدريب المقنن ، وبما أن بناء الجسم مرتبط بالجانب الوراثي إلى حد كبير فإن إمكانية حدوث تغير 

الرياضي محدود للغاية وكذلك على حجم الجسم ولهذا فإن معظم    في نمط الجسم على مدار حيات 

النجاح في   يتطلب  نجاحا حيث  تحقق  لكي  األجسام  نوع معين من  إلى  تحتاج  الرياضية  األلعاب 

تحتاج   الرياضية  األلعاب  أن معظم  القول  ويمكن  المطلوب  للنمط  مناسبة  تكون  أن  رياضة معينة 

العضلية ، ولقد وجدت فروقا كبيرة في نمط الجسم وحجمه    إلى معدل متوسط إلى عالي من الكتلة

الجسمي   النمط  يخص  فيما  النشاط  نفس  في  الالعبين  بين  فروق  وجود  وكذلك  الالعبين  بين 

الجسم ورغم   الدهون في  ونسبة  الرياضي  اآلداء  بين  البحوث وجود عالقة عكسية  نتائج  وأظهرت 

لن وفقا  الجسم  في  المطلوبة  الدهون  نسبة  الجسم  تباين  في  الدهون  نسبة  خفض  فإن  الرياضة  وع 

 يتناسب عكسيا مع كفاءة األداء الحركي وهذه القاعدة وجدت لها استثناءات قليلة جدا.
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 البدنية :  اللياقة وعناصر الجسمية األنماط بين العالقة - 5

 :مايلي أثبتت  البحوث  بعض  بإجراء وفلفرت وهيورجر كرتشمر قام

 الستخدام الميل مع البطء، من بقدر المرتبط األداء بقوة يتميزون  العضلي النمط أصحاب    -

 سهولة على القدرة يملكون  وال الرشاقة، على العضلية القوة تغليب  إلى االحتكاك الجسماني، ويميلون 

 .المختلف اللعب  مع ظروف التكيف

 أيضا ويتميزون  الحركات  في والدقة الحركي األداء في بالسرعة يتميزون  النحيف النمط أصحاب   -

 .الخداع بإجادة حركات 

 األداء، في التوافق على القدرة مع ولكن الحركة ، في بالبطء يتميزون  السمين النمط أصحاب    -

 .الحركات  أداء في االبتكار ويسعون لمحاولة

 النمط أن ووجد  والرشاقة، القوة في الثالثة األنواع من أفضل العضلي النوع أن هوثوم أثبت  كما

 .الحركية والمقدرة الفعل رد  وسرعة والقدرة والرشاقة القوة  في أقل الجميع السمين

 .والتحمل القوة ألنشطة الجسمية األنماط  أنسب  العضلي النمط أن وجد  بحوث أخرى  وفي

 :شيلدون  وجد  وقد 

 0.33 - إلى وصل السمين والنمط القوة بين سلبي ارتباط -

 0.19 - إلى وصل النحيف والنمط القوة بين سلبي ارتباط -

 +   0.64إلى  وصل العضلي والنمط القوة بين موجب  ارتباط -
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  خالصة:

  ، األنثربومترية  بالقياسات  المتعلقة  المعلومات  جميع  شملنا  قد  نكون  العرض  هذا  خالل  من 

وكذلك فيما يتعلق بدراسة نمط الجسم من كل جوانبه وذلك حتى يتسنى لنا التحضير    المرفولوجية

الخاصة   المصطلحات  تحديد  على  ، حيث ركزنا  الجانب  هذا  الدراسة من  لشروط  الجيد  واإلعداد 

أكثر موضوعية   المجال وإلعطاء  الباحثين في  بالبناء والتكوين الجسمي من خالل آراء وتوجهات 

، كما   وتكوين  للدارسة  بناء  الرياضي على  التدريب  الجسمي وتأثير  النمط  تقويم  إلى سبل  تطرقنا 

الجسم.



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
54 

 

 الفصل الثالث                    المتطلبات البدنية و خطوط اللعب في كرة القدم 
 تمهيد:

على   للحصول  والوظيفية  البدنية  الناحية  من  الالعب  إعداد  القدم  كرة  في  المباراة  طبيعة  تتطلب 

المتطلبات  في  المختلفة    الفعالية  البدنية  اللياقة  عناصر  تنمية  على  المدرب  يعمل  ولذلك  األخرى 

ابراهيم،    ويشير في هذا المجال و  أن طبيعة األداء في كرة القدم تعتمد على     (1994)شعالن 

كفاءة الالعب ونظرا لزيادة مساحة الملعب فإن هذا يضع على الالعب متطلبات بدنية عالية تملي  

ذلك سواء هجومية أو دفاعية ، وتعتمد  اللعب منه    عليه تغطية الملعب بسرعة عندما يحتاج موقف

اللعب لهذه المباراة كما أن   المتطلبات الوظيفية ألداء مباراة معينة على عدة عوامل من بينها معدل

إلى اختالف نوعية  الفريق يضع عليه متطلبات وظيفية معينة ، ونظرا    موقع الالعب ومركزه في 

وخطوط الفريق وكذلك الواجبات المصاحبة لخطط   األداء في كرة القدم وارتباط ذلك بمراكز اللعب

فرديا اللعب  أهمية    وطرق  له  الفريق  العبي  بين  القدرات  واختالف  الفردية  الفروق  فإن  وجماعيا 

والخصائص الفسيولوجية التي يتميز بها كل العب تعد  خاصة ، حيث أن اكتشاف القدرات الحركية

الخطط كقيام العب الوسط   وواجبات عند وضع  عامال هاما في توجيهه نحو ما يناسبه من أداء

الحيوية األجهزة  لعمل  عالي  تكيف  من  ذلك  يتطلبه  وما  والدفاعي  الهجومي  الواجب  والقدرة    بأداء 

ستيفان   أن  كما   ، التحمل  الجوانب    (ABOUTOILI, 2006, p. 149)  أبتواليعلى  يحدد 

والخططية    المهاريةو  لعب )دفاع، وسط، هجوم ( من الناحية البدنية والوظيفية    خطالخاصة بكل  

 .لعب يتميز بمجموعة من الخصائص تختلف عن غيره خط حيث أن كل

 :  األسس العلمية الحديثة في اإلعداد البدني لالعب كرة القدم - 1

التي   الرياضات  من  القدم  كرة  كبير  تعتبر  بدني  نشاط حركي عال يصاحبه جهد  الالعب  فيها  يبذل 

الجهد   ويمكن في شدة وحجم  تغيرات مستمرة  تحدث  الملعب حيث  داخل  األداء  ذلك خالل  مالحظة 

الجري و التهديف والوثب ومن هنا يعتبر اإلعداد البدني من أهم عناصر النجاح في األداء    ممثلة في
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يرى   الصفحات  2012حسن،  )لهذا  والخاصة    (33-34،  العامة  البدنية  الصفات  تنمية  أن عملية 

لرفع رئيسي  بشكل  تهدف  القدم  كرة  ا  لالعب  المهاري  البدنية  المستوى  الصفات  نوعية  يحدد  لذي 

لعام   العالم  البدني و    ظهرت   2006الضرورية .ففي بطولة  الجانبين  بشكل واضح عدة متغيرات في 

لتطبيق أسس التدريب الحديثة المبنية على نتائج    المهاري وخاصة الجانب البدني ويرجع فيها السبب 

 .(34 33، صفحة 2012)حسن،  البحوث والدراسات والتجارب الميدانية

  فمن المهم على المدرب أثناء إعداد العبي كرة القدم التركيز على صفات بدنية أساسية وهي التحمل 

الكبيرة   للتغيرات  فنتيجة  البعض ،  القوة،السرعة،المرونة والتوافق سواء مستقلة أو مترابطة مع بعضها 

دثت في خطط اللعب أصبح من الواجب إعداد العبي كرة القدم لهذا المجهود العنيف فمرحلة  التي ح

التدريب ويتوقف عليها مستوى الفريق    اإلعداد  تأتي في المقدمة من حيث األهمية في برنامج  البدني 

الفترات  وتفوقا  في  استعدادا  أكثر  ويظهر  الموسم  من  يؤكده  . المقبلة  الرأي  ،  2008)السيد،    وهذا 

البدنية لالعبي كرة القدم   في كتابه اإلعداد البدني لالعبي كرة القدم حيث يرى أن الحالة    (31صفحة  

مهما بلغت درجة اختيارها   أحد األسس الهامة التي تحدد كفاءة األداء المهاري والخططي ألن أي خطة

األداء المهاري بطريقة    توضع القدرات البدنية في االعتبار وكذلك ال يمكن تنفيذ يمكن أن تفشل إذا لم  

 . (31، صفحة  2008)عبده،     آلية دون امتالك الالعب للسمات والخصائص البدنية

بالنسبة لمعظم األنشطة    الحركات االنفجارية  المختصين على أهمية  الباحثين و  العديد من  اتفق  لقد 

المتطلبات   أهم  من  السرعة  فتعد  القدم  كرة  في  األداء  مستوى  على  متزايد  تأثير  ذو  ،فهي  الرياضية 

ة و مختلفة معظمها  البدنية التي يحتاج إليها العب كرة القدم ألنه يقوم أثناء المباريات بحركات كثير 

ذات طابع سريع و يتضح ذلك في مختلف االنطالقات لمفاجئة المنافس و بالتالي الزيادة في فعاليات 

الخطط الهجومية، كما يلعب االرتقاء دورا محددا في نشاط كرة القدم ليس فقط عند حراس المرمى بل 
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بالرأس أو الكرة  الوثب عاليا لضرب  الالعبين من خالل  من خالل مختلف الصراعات و    كذلك عند 

 االحتكاكات الفردية الهوائية. 

 سنة:  17توجيه التحضير البدني لدى العبي كرة القدم تحت  - 2

   (Dellal, 2013, p.115) : عناصر اللياقة البدنية بكرة القدم  - 1  – 2

على حسب السرعة    5/25،    10/20،    15/30و    30/ 30  التحمل مع دمج التمارين الفترية  -

 الهوائية القصوى الخاّصة بالالعب بعد إجراء االختبارات الميدانية الخاّصة.

لمناصب     - وفقا  الفردية  الكرة  بدون  أو  مع  تمارين  خالل  من  قصيرة  وسرعة  حيوية  التنسيق، 

 .اللعب المختلفة

العل  - الجزء  في  العضالت  تقوية  على  )المواقع التدريب  التعليمي  العمل  مع  الجسم،  من  وي 

سنة،    17سنة، و العمل من قوة التحمل الخفيفة لفئة تحت    16والحركة والتنفس( موجه لفئة تحت  

 مع حصص تدريبية تخص القدرة على التحمل، و تطوير السعة، والقوة االنفجارية. 

أ  - عند  اإليجابية  التنفس  عملية  تحديد  قواعد  تنظيم  على  الحركات العمل   المختلفة   .داء 

 .التكامل بين جميع الصفات أثناء األداء الفني التكتيكي  -

لكل نشاط أو تخصص رياضي معين خصوصيات ومميزات تميزه عن باقي األنشطة ، فكرة القدم  

األنشطة التي تتميز بقدرات خاصة لالعبين من مهارة وإعداد خططي وكذلك اكتساب عناصر    من

هي الشرط " ((Manno 1992   حسب البدنية )الصفات البدنية( أو الحركية والتي تعرف    اللياقة

القاعدة األساسية التي يبني عليها الالعب مهاراته الفنية الخاصة " ،فالصفات البدنية    الحركي أو

الشرط األساسي لالنجاز المهاري والخططي ولقد حاول عديد المختصين تقديم    تعتبر المنطلق أو

تقسيم شامل  تصنيف البدنية فحسب    أو  البدنية    (  1992)فايناكللصفات  للصفات  يوجد نوعين 

وهي المداومة ، القوة والسرعة أما النوع الثاني فمتعلق بالمراقبة    فالنوع األول متعلق بالشرط البدني
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والمرونة التوافق  وهي  للحركات  مقاربة    (Pradet 1996)برادي  وحسب    العصبية  اقترح  فهو 

و  وهيأخرى  بدنية  قدرات  أو  صفات  ثالث  وجود  طويلة    هي  لفترة  العمل  على  )القدرة  المداومة 

العمل بشدة كبيرة ألن القدرة هي    بغض النظر إلى النظام الطاقوي المستخدم( والثانية القدرة )وهي

والثالثة والسرعة(  القوة  تنفيذ   ( Adresse) إنتاج  على  القدرة  نتاج    "وهي  فهي  بفعالية  المهارات 

وهنا فمهما اختلف التصنيف فالصفات البدنية القاعدية تبقى دائما هي     . (التوافق الحركي والتعلم

المرونة القوة،السرعة،  المركبة    المداومة،  وهناك  األساسية  البدنية  الصفات  هي  وهاته  والتوافق 

مداومة مثل  صفتين  تداخل  من  انطالقا  )  وتكون  رقم  والشكل  السرعة  ومداومة  يبين  01القوة   )

 . (7 6، صفحة  Doutreloux ،2013) العالقة بين الصفات البدنية األساسية والمركبة 

 

 

 

 

 

 

 

 : يبين العالقة بين الصفات البدنية األساسية والمركبة.01الشكل رقم 

 : المتطلبات البدنية لالعب كرة القدم تتضمن على أن(1994)شعالن و ابراهيم، ويتفق كل من 

 . القوة المميزة بالسرعة –أ 

 .ENDURANCEالتحمل  –ب  

  .  STRENGTالقوة العضلية  –ج 

تحمل   قوة عضلية 

 الهوائي

 مرونة 

 التنسيق
 تحمل 

 القوة

تحمل   السرعة 

 السرعة 

المميزة  القوة

 بالسرعة 

 تحمل القوة 
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   AGILITY .الرشاقة –د 

 . FLEXIBILITY المرونة  –ه 

 . (37) غازي صالح محمود,، صفحة   SPEEDالسرعة  –و 

 التحمل )المداومة(:  - 1  – 1  – 2

تعتبر المداومة من أبرز الصفات البدنية في مختلف األنشطة الرياضية وخاصة كرة القدم إذ تعتبر  

تعاريف   عدة  وللمداومة   ، البدنية  اللياقة  مكونات  باقي  لتدريب  لالنطالق  األساسية  القاعدة  هي 

" التحمل هو كفاءة الفرد في التغلب على التعب " أو هو   )ريسان خريبط مجيد(مختلفة فقد عرفها  

مستوى   في  هبوط  دون  بايجابية  لوقت طويل  محدد  رياضي  نشاط  ألداء  االستمرار  في  الكفاءة   "

مجيد،    األداء خريبط  ريسان  صفحة  2014)    Alexandre Dellal) (،وحسب    "(158، 

فالمداومة هي صفة أساسية لألداء في كرة القدم وهو يعتبر أن مفهوم المداومة جد دقيق وهو أن  

الوقت  مرور  مع  مطول  عمل  أي  من  تتألف  ،  Alexandre, DELLAL  ،2008)  المداومة 

أن  ،    (28صفحة   متصلة    التحملكما  و هي  القدم  كرة  في  البدنية  للياقة  األساسية  الدعائم  من 

على أنها    datchkof   داتشكوفعمليا و فسيولوجيا بالقوة ، السرعة ، الرشاقة و المرونة و يرى  

)ريسان  الذي ينمو في حدود مزاولة النشاط الرياضي المحدد    مقدرة الالعب للوقوف ضد التعب و  

و إن التحمل من أهم أسس اإلعداد البدني في لعبة كرة  ،  (  52-51، ص    1989مجيد خريبط،  

المتغير لفترة طويلة في اللعبة تلقى عبئا كبيرا    القدم ، و أن الحركات ذات القوة المتغيرة و األداء

من العبء  هذا  يتلقى  ما  أول  و  للجسم  الداخلية  األجهزة  الدورة   على  و  القلب  هو  األجهزة  ذلك 

التر  الجهد عبئا و تزداد الدموية و عند  اللعبة يزداد  الرئتين    كيز بسبب حركات  القلب و  متطلبات 

 لألكسيجين ، و بالتالي يزداد االحتراق الداخلي حدة . و عندما يصيب الالعب 
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المختلفة   الفعاليات  فبأداء  مهارته  اختالل  في  ذلك  يظهر  و  متناسقة  غير  تصبح حركته  باإلجهاد 

فالمداومة من خالل ما سبق هي من الصفات األساسية وتعني  ،  (1992عوض بسيوني،    )محمد

 .استمرار الالعب في األداء االيجابي دون هبوط في المستوى لوقت طويل وتأخير التعب 

الصفار،    خاص, تحمل    عامإلى قسمين   تحمل    التحملو تنقسم صفة   ، ص   1987)سامي 

فهو أن يكون الالعب قادرا على اللعب خالل مدة اللعب القانوني المحدد   التحمل العامأما   (  256

بدنية و عليه يجب أن يكون الالعب قادرا على الجري بسرعة متوسطة طيلة شوطي   دون صعوبات 

األساس للتحضير البدني و تكون هذه الصفة في المرحلة التحضيرية    المباراة ، و هي القاعدة أو

الخاصالتحأما   على التحمل العام وأننا نحتاج على تمارين كثيرة ألجل    و يأتي بعد الحصول  مل 

في األسبوع لتدريب المطاولة و على أن    الحصول على المطاولة الخاصة لذلك يخصص يوم واحد 

اليومي التدريب  مدة  الثاني من  القسم   .DEKKAR.N; BRIKCI.A, 1990, pp)  تستخدم 

سنوات ، و بتركيز عالي ابتداء من    9إلى    8دأ التدريب عليه من سن  كما أن التحمل يب  (12-13

 سنة .  16سنة هذا بالنسبة للتحمل العام أما الخاص فيكون ابتداء من سن   15 -14سن 

  أن الصفة األولى  )   EBOUMOUA DANIEL, 2004, p. 119)  ايبوموحيث يؤكد دانيال 

)يوسف،  التي تتطور هي التحمل و يكون ذلك حسب أطوار النمو و فيما يخص هذه الصفة فيرى  

صفحة  2005 بواسطة  (34،  المعمل  داخل  يقاس  ما  منها  مختلفة  بعدة طرق  قياسه  يمكن   أنه 

و السير المتحرك أو بواسطة اختبارات ميدانية مثل الجري لمسافة   األجهزة مثل الدراجة األرجومترية

 نصف أو اختبار كوبر . ميل و

التحمل:    -  1  –  1  –  1  –  2 أن التحمل ينقسم إلى عدة أنواع    Waeineckيقول فاينك  أنواع 

 وذلك حسب وجهات النظر فيمكن  

 إلى التحمل العام والتحمل الخاص أما حسب المدة فكما يلي  ينقسم –
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 (jurgain ،1986 91، صفحة ) 

 د(. 2-ثا 45تحمل قصير المدى)                                                 

 د(.    8-د 2يكون حسب المدة فينقسم إلى               تحمل متوسط المدى)  * أن

 د(8تحمل طويل المدى) أكثر من                                                   

 القوة       تحمل                                                                               

 * أن يكون انطالقا من عالقته بالصفات األخرى فنجد التحمل السرعة.  

 تحمل السرعة                                 

وفي مجال كرة القدم فإن أنواع التحمل األكثر استعماال نجد نوعان التحمل العام والتحمل الخاص، 

دون  المحددة  القانونية  المباراة  مدة  خالل  اللعب  على  قادرا  الالعب  يكون  أن  وهو  العام  التحمل 

المبارا  طيلة شوطي  متوسطة  بسرعة  الجري  على  قادرا  يكون  أن  يجب  وعليه  بدنية،  ة،  صعوبات 

أساس   العام هو  التحمل  ويعتبر  األولى،  اإلعدادية  الفترة  بداية  في  العام  بالتحمل  االهتمام  ويكون 

التحمل الخاص. ويقصد بهذا األخير أي التحمل الخاص االستمرار في األداء بصفات بدنية عالية  

التعب. عليه  يطرأ  أن  دون  المباراة  مدة  متقنة طوال  مهارية وخططية  ،   1990)البيك،   وقدرات 

ومن الممكن أن تقترن صفة التحمل بالصفات البدنية األخرى، فنجد ما يسمى بتحمل    (90صفحة  

 القوة أو تحمل السرعة، أي القدرة على أداء نشاط مميز بالقوة أو السرعة لفترة طويلة. 

لالعب كرة القدم الحديثة، وهذا يعني أن الالعب  وتعتبر تحمل السرعة من أهم الصفات البدنية 

 يستطيع أن يجري بأقصى سرعته في أي وقت خالل المباراة. 

 :للمداومة عدة أشكال وهي أشكال المداومة : - 2  – 1  – 1  – 2

 . حسب طبيعة العضلة المستخدمة   هناك مداومة عامة ، مداومة محلية -أ

 .اومة خاصةحسب خاصية النشاط  مداومة عامة، مد  -ب 
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 . حسب الجانب الطاقوي   مداومة هوائية ، مداومة لهوائية -ج

 . حسب وقت األداء و الجهد   قصيرة المدى ، متوسطة المدى ، طويلة المدى -د 

 حسب األشكال الحركية  مداومة القوة، مداومة السرعة، مداومة القوة المميزة بالسرعة.  -ه

 أهمية المداومة:  - 3  – 1  – 1  – 2

التدريب  لمداومة قاعدية كبيرة ومتطورة لمواصلة  الرياضي بحاجة  الدراسات أن  العديد من  أثبتت 

فهي    بالشدة األخرى  البدنية  اللياقة  عناصر  اكتساب  في  مهما  عناصر  المداومة  وتعتبر  العالية 

المداومة  و  . قدرات أداء الرياضي والرفع من مستوى الصفات البدنية األخرى   تعتبر شرط لتحسين

القلق  وتخفض من مستوى  النفسي  التوازن  من  وتزيد  اإلصابات  وتقلل من خطر  الالعب    تحمي 

السموم  على  بسرعة  يقضي  المداومة  على  المدرب  فالجسم  االستجابة  وسرعة  التركيز  من  وتزيد 

 . (107، صفحة  D.jurgen weinek ،1997)  التعب  الناتجة عن

أن صفة    - الباحث  الطالب  ذلك ألن    التحمليرى  و  القدم  كرة  لالعب  الضرورية  الصفات  من 

تتطلب من الالعب مجهودا كبيرا و مستمرا طوال فترة المباراة و أن تمتع الالعب    ممارسة اللعبة

فترة المباراة  التعب و االستمرار في األداء لكفاءة بدنية مناسبة طوال    بالتحمل تساعده في مواجهة

أصبحت  الحديثة  القدم  كرة  أن  خاصة    إضافة  الخاص  التحمل  على  مؤثرة  بصفة  أيضا  تعتمد 

 بالنسبة لبعض المراكز مثل العبي الوسط الدفاعي والظهيرين . 

  التحمل لالعبي كرة القدم: أهمية  - 4  – 1  – 1  – 2

األسا الرياضية، وهو  الفعاليات  دورا هاما في مختلف  التحمل  بدنيا،  يلعب  الرياضي  إعداد  س في 

 وأظهرت البحوث العلمية في هذا المجال أهمية التحمل لالعب كرة القدم فهو   

 يطور الجهاز التنفسي.  -

 يزيد من حجم القلب.  -
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 ينظم الجهاز الدوري الدموي. -

 يرفع من االستهالك األقصى لألوكسجين. -

 يرفع من نشاط األنزيمي.  -

 الطاقة. يرفع من مصادر  -

 يزيد من ميكانيزمات التنظيم )التخلص من المواد الزائدة حمض الالكتيك( -

التحمل على تطويرها، هناك جانب هام    - يعمل  التي  الفسيولوجية  البدنية،  الفوائد  إلى  باإلضافة 

يعمل التحمل على تطويره والرفع به وهو الجانب النفسي، لذا فالتحمل يساعد على تطوير صفة  

 ( 148، صفحة  1999)المولى،  ، وقدرة المواصلة، وقدرة مواجهة التعب.اإلرادة

 مبادئ وطرق تنمية التحمل:    - 5  – 1  – 1  – 2

ساعات   عدد  من  فيزيدون  التحمل،  صفة  تنمي  التدريب  مدة  طول  أن  المدربين  بعض  يعتقد  قد 

التدريب   ساعات  زيادة  األساس، ألن  من  االعتقاد خاطئ  وهذا  مثال،  ساعات  ثالث  إلى  التدريب 

من   أكثر  والمفاصل  والعضالت  األربطة  وتحمل  اإلصابات،  نسبة  من  تزيد  مقنن  تخطيط  دون 

والتأثير باألسلوب    طاقاتها  يسمى  ما  إتباع  األفضل  من  فلذا   ، الوظيفية  األجهزة  على  السلبي 

االقتصادي في التدريب الذي يعتمد على ساعات التدريب اليومي المنظم والذي يعتمد على طرق  

 ومبادئ منها   

بدنية  في فترة اإلعداد العام الذي يتمثل في التنمية المتزنة والمتكاملة لمختلف عناصر اللياقة ال  -1

وتكيف األجهزة الحيوية لالعب لمجابهة عبء المجهود البدني الواقع على كاهله. فيمكن التدريب  

على التحمل بواسطة الجري لمسافات طويلة، ومتنوعة وتزداد المسافات بتكرار الجري مع صعوبة 

ة الحيوية  الموانع أي تبدأ بحجم حمل صغير ويزداد الحجم تدريجيا، ويهدف ذلك إلى تكييف األجهز 

المستمر التدريب  طريقة  عليه  يطلق  ما  ثم    ،ووهو  المتوسطة  أقل  من  الجري  سرعة  تحديد  تبدأ 
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وذلك  تدريجيا  الحمل  شدة  بتزايد  أي  السرعات،  تلك  بين  الخلط  مع  العالية  فالسرعة  المتوسطة 

 للمسافات الطويلة والمتوسطة مع أداء تمرينات تحمل السرعة.  

الخاص التي تهدف إلى تطوير الصفات والقدرات الخاصة بنوع النشاط    أما في مرحلة اإلعداد   -2

الممارس وتزويد الرياضي بالتكنيك والتكتيك الالزمان. فتؤدى مسافات الجري بالكرة مع أداء بعض  

األداء   في  اللعب  مواقف  مع  تتماشى  التي  الموانع  بعض  ومن خالل  المتنوعة،  األخرى  المهارات 

 بشدة الحمل لتلك التمرينات  التنافسي مع االرتفاع  

السرعة من خالل    -3 التركيز على تحمل األداء وتحمل  يتم  المباريات  وبخصوص مرحلة إعداد 

   (232، صفحة  2008)السيد،  متطلبات األداء المهاري، والخططي لكرة القدم.

إن الجري بالكرة يلعب دورا مهما في خطة تدريب اللياقة المتنوعة  "  Allen Wade آلن وادويقول "

ذلك مع   وتناسب  اللعب  الملعب وظروف ومواقف  أجزاء ومناطق  يراعي  أن  الكرة، ويجب  لالعب 

بالكرة من خالل مواقف متعددة   الجري  المهاري لالعبين كل حسب مركزه، كالتدريب على  األداء 

   (91، صفحة BERNARD ،1990) مختلفة.

 مفهوم السرعة:  - 2  – 1  – 2

المستويات   إلى  للوصول  الهامة  الركائز  وإحدى  البدني  اإلعداد  مكونات  إحدى  السرعة  تعتبر 

   الناحية الفيزيائية تعرف السرعة من   الرياضية العالية، حيث 

التغير في المسافة بالنسبة للزمن أو بمعنى أخر عالقة بين الزيادة في المسافة و الزمن و   بمعدل

 = المسافة× الزمن  السرعة             توضح بالمعادلة التالية 

تسمح     بأنها صفة عصبية عضلية  السرعة  فتعرف  الرياضية  و  البدنية  األنشطة  في مجال  أما 

 .ممكن بأداء حركات معينة  في أقصر وقت 
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السرعة هي القدرة التي تسمح لتنفيذ إجراءات المحرك في غضون فترة زمنية الحد األدنى المحدد ،  

العصبية والعضلية وقدرة العضالت   التنقل من نظام  نظرا لظروف خارجية ، وذلك بفضل عملية 

أداء السرعة بقدرة الرياضي على  (  1995غروسر)  يعرف  ( ،و1985) فالندروا،على تطوير القوة 

السرعة بأنها  القدرة على تحريك أطراف  (  2000باردي )  يعرف  و  حمل معين بأقصر وقت ممكن.

فيري،    في حين يعرف كل من  الجسم أو جزء من روافع الجسم أو الجسم ككل في اقل زمن ممكن،

( سانو  لورو،  من    (  1998فيليب،  مجموعة  بأداء  تسمح  عضلية  عصبية  صفة  السرعة  أن 

أقص في  ممكن  الحركات  وقت  صفحة  FERRE.J  ،1998)ر  يقول    .(244،  أ.،  و  )رضوان 

بأنها فترة الفرد على تحريك أطراف الجسم أو جزء من روافعه في أقل زمن  ( 164، صفحة  2003

بسيوني،    ممكن فيما يشير بأنها القدرة على أداء حركات    (180، صفحة  1992)محمد عوض 

بأنها المسافة المقطوعة   (154، صفحة  2009أحمد،  )متتابعة من نوع واحد في أقل مدة ، و يرى 

على الوقت الذي اخذ الجتيازها لذلك كلما قل الوقت الالزم لتخطي المسافة كلما زادت السرعة , 

أن السرعة عامل نوعي للجهد في كرة القدم     (PAAUL, 2008, p. 38) جون بولفيما يؤكد 

واحدة من أهم عناصر اللعب الحديث    السرعةو تعد    ،عصبي عضليو تنتج عن أحسن تنسيق  

بلعبة الخاص  التحضير و اإلعداد  القدم ، و من الصعب جدا تطوير   وصفة مهمة جدا في  كرة 

الفطرية المطلوبة و ليس من    سرعة الالعب إلى أعلى من مستوى إن لم تكن لدى الالعب الفرص 

لقابلية الممكن تطوير سرعة الالعبين في   الالعبين    االنطالق و الركض أكثر من الحدود المعنية 

  أنفسهم ، فرغم اعتماد هذا العنصر على الخصوصية الوراثية و طبيعة الجهاز العصبي فانه يمكن 

سنة , فاذا لم    13إلى    12سنوات و من    10إلى    09تطويرها بشكل أكثر في المرحلة السنية من  

تتطور بشكل غير ملحوظ و قد    السرعةخالل هذه المراحل فان  التدريب بمحتوى جيد مناسب    يتم
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بعد  صفحة  2001لبساطي،  )اسنة    17حتى    14سن    تنخفض  يرى    ( 43،  )الصفار، فيما 

 أنه من الممكن (1987

، صفحة  1987)الصفار،  سنة  14و   10بدرجة كبيرة لالعبين تتراوح أعمارهم بين   السرعةتطوير 

و    ،(235 تنمية  التدريب في  يلعب  هنا  التكرارية و من  الطريقة  السرعة هي  فتطوير عنصر  لذا 

الالعب في تطوير هده الصفة إلى جانب التكنيك الجيد الذي يمكن الالعب من الركض   زيادة قدرة

تغيير االتجاه     و االنتشار في كافة التوقف و  البدء و  )كاظم عبدو و عبد هللا  أرجاء الملعب و 

 .( 100، ص  1991هيم، ابرا 

 (LACRAMP.P ،2007و  CAYLA.J) يمكن أن تكون السرعة  حسب   

  دورية: -أ 

السباحة،   تكون    الجري،  مثل   الحركة  تكرار  أي سرعة  المتكررة  الحركات  من  واحد  نوع  هناك 

 التجديف.....الخ.

 غير الدورية:  -ب 

أي يكون هناك تغير في الحركة تكون مرتبطة بنوع النشاط أي تكون حركات مركبة مثل الجري   

 ثم التصويب في كرة القدم....الخ.

 السرعة:  أنواع   - 1  – 2  – 1  – 2

 وتنقسم السرعة إلى  

الفعل: رد  أو  االستجابة  سرعة  و هي قدرة الالعب على االستجابة الحركية لمثير معين في    * 

, و تعرف بأنها الفترة الزمنية بين ، استخدام    (235، صفحة  1987الصفار،  )أقصر زمن ممكن  

له   من  ،  (15, ص    1989) كمال شمشوم ,   ،منبه و االستجابة  نوعين  بين  التمييز  وينبغي 

 ( 255، صفحة CAYLA.J ،2007) سرعة االستجابة أو رد الفعل:
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البسيطة    االستجابة  واحد معروف ولحظة فسرعة  مثير  بين لحظة ظهور  المحصور  الزمن  هو 

أو هي القدرة على االستجابة بسرعة لمثير يكون معلوم مسبقا كاالنطالق    االستجابة لهذا المثير

االستجابة   ،  م100في   على  القدرة  هي  المركب  الفعل  رد  أو  المعقدة  االستجابة  سرعة   أما 

لم معلوم  بسرعة   يكون غير  تلعب سرعة رد الفعل المركب دورا مهما في األنشطة الرياضية  ثير 

التي تتميز بسرعة تغيير مواقف اللعب مثل األلعاب بأنواعها المختلفة والمنازالت الفردية, وتختلف  

انجاز   الرياضية بسرعة  فقد ترتبط في بعض األنشطة  للهدف منها,  تبعا  المركب  الفعل  سرعة رد 

هذه  القرا ترتبط  الرياضية  األنشطة  من  كثير  وفى  الموقف,  مع  تتناسب  معينة  استجابة  واختيار  ر 

 االستجابة بسرعة رد الفعل تجاه هدف متحرك كالكرة أو الخصم أو أداة متحركة أو غير ذلك.

االنتقالية: السرعة  بأقصى سرعة   *  من مكان ألخر  التحرك  أو  االنتقال  محاولة  بها  يقصد  و 

   .(294، صفحة 1996)سيد،  ممكنة

األداء( الحركية:)سرعة  السرعة  الحركات    *  أداء  عند  العضلي  االنقباض  سرعة  بها  يقصد 

بالقدم،   الضربة  أداء  كسرعة  بالجهاز  الوحيدة،  فسيولوجيا  واالنتقالية  الحركية  السرعة  نوعا  يرتبط 

لعمليات   المتكررة  السريعة  التبادالت  خالل  من  بوظيفته  يقوم  أن  عليه  الذي  المركزي  العصبي 

الك Stimulation االستثارة االختيار   Inhabitation فوعمليات  وكذلك  العصبية,  للخاليا 

الدقيق والتنظيم المستمر لعمل الوحدات الحركية ومن خالل ذلك فقط يمكن تحقيق سرعة عالية  

االنتقالية أو  الحركية  للسرعة  بالنسبة  ذلك  كان   .سواء 

ن  هو  الذي  العضلي  بالعمل  واالنتقالية  الحركية  السرعة  ترتبط  األخر  الجانب  تنفيذ  وعلى  تاج 

االنقباضات  إلحداث  المطلوبة  الطاقة  بإنتاج  العضلة  تقوم  حيث  العصبي  الجهاز  توجيهات 

العضلية السريعة والتي سيأتي الحديث عنها تفصيليا, والعضلة يجب أن تكون مجهزة للقيام بهذه  

بشكل    االنقباضات من حيث قدرتها على االنطالق السريع أو في عملية تزايد السرعة التي تعتمد 
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داخل   المطاطة  والمكونات  العصبية  واالنعكاسات  الحركية  الوحدات  بين عمل  التوافق  كبير على 

العضلة ذاتها, وقدرة العضلة على االنقباض بأعلى سرعة لها, كما أن قدرة العضلة على االرتخاء 

 والمطاطية تعتبر عامال مهما لتحقيق السرعة العالية واألداء المهارة الجيد.

أن جميع أنواع السرعة قد ال تكون مرتبطة أي مستقلة فيما بعضها البعض فمثال   دوتاشوويرى    

صحيح  العكس  و  بطيئة  الحركية  سرعته  حين  في  سريعة  باستجابة  رياضي  يتميز  أن    يمكن 

(WILMORE.H. ،D. و ،L ،2009 87، صفحة).  

 أهمية السرعة في كرة القدم :  - 2  – 2  – 1  – 2

تعتبر السرعة من أهم الصفات األساسية في كرة القدم ،و يظهر ذلك واضح في األداء الحركي   

أن   القدم حاليا يجب  المناسبة، فالعب كرة  بالسرعة  المطلوبة  الحركية  لواجبات  تنفيذه  لالعب في 

بدقة إضافة إلى سرعة االنتقال و سرعة التنفيذ مصاحبة  يمتاز بسرعة حركية كبيرة ألدائه مهاراته  

القيام   إعادة  من   لتمكينه  االسترجاع  ناحية  من  كبيرة  على  والقدرة  المستوى  في  مهاري  بتحكم 

، LAMBERTIN.F)  .  بحركات قصيرة  و قصوى في العديد من المرات و طوال وقت المباراة 

2000)  (CAZORLA.G ،2006)  ،(24، صفحة  1994)فاضل. 

فقد   القدم  كرة  العب  بها  يقوم  التي  المتكررة  الجهود  من  باعتبارها  كذلك  السرعة  أهمية  وتتجلى 

االنطالقات   و  عامة  بصفة  االنفجارية  الجهود  في  الملحوظ  االرتفاع  الدراسات  معظم  أظهرت 

ف المباراة  خالل  الالعب  طرف  من  المنفذة  )وفقا  المتكررة   المسافات (  1990لديفور  عدد  فإن 

  42ثا( ارتفعت في غضون    3الى2م خالل     15الى  10يرة المقطوعة ذات الشدة القصوى)  القص

% من  14و التي تمثل حوالي    195إلى    70من     1989إلى غاية  1947سنة أي  من  سنة   

، COMETTI.G  ،1993)  الجهود ذات شدة قصوى و هي التي تحدد في الغالب مسار المباراة 

 عمل على تحديد بعض المتطلبات الفسيولوجية و   (2006لكازورال )وفي دراسة  ،(14صفحة 
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طرف  من  المبذولة  الجهود  وعدد  نوعية  خاللها  من  لنا  يوضح   ، القدم  كرة  العبي  عند  البدنية 

 الالعبين حسب المراكز،فأظهرت النتائج ما يلي   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم  يمثل    المستخدم من طرف الالعب خالل   نوعية الجهد المبذول و النظام الطاقوي   02الشكل 

من الجهد يكون على شكل مشي وجري بطيء وبالتالي  %    71المباراة، فنرى من خالل الشكل أن  

جري مرتفع يستخدم خالله كل من النظام الهوائي و الالكتيكي و  %    14استخدام النظام الهوائي و 

بال%  15  أخيرا بذلك  مستعينا  انفجاري  و  سريع  جري  شكل  على  الالهوائي يكون    نظام 

(CAZORLA.G ،2006 52، صفحة)  . 

 فبالنسبة لعدد االنطالقات المتكررة فقد أظهرت أن الالعب عموما ِيؤدي  

 انطالقة.  88بمعدل  109إلى  72ما بين     -

 . 54مرة بمعدل 70إلى 40يغير االتجاه ما بين    -

 أما من ناحية الجهد ذو شدة قصوى و لفترة زمنية جد قصيرة حسب مناصب اللعب ، فيقوم    

( 2006: نوعية الجهود المبذولة من طرف العبي كرة القدم المحترفين )كازورال، 02الشكل رقم   

71 %  
15%     

71 

 14  %
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 ثانية. 50* المدافعان الظهيران كل 

 ثانية. 49* مدافعا وسط الدفاع كل 

 ثانية.   44* العبوا وسط الميدان كل  

 ثانية.   39* المهاجمون كل  

 ثانية. 43انفجاري كل  وذلك بمعدل حركة أو جهد 

مومبارتس    و ،   1990ديفور   أما من ناحية المسافات المبذولة ،فقد أظهرت نتائج دراسة كل من ) 

 . م هي غالبا ما تتكرر30م إلى 10( أن مسافة مابين  1991

 

 

 

 

 

 

أكثر المسافات القصيرة تكرارا التي يؤديها الالعب أثناء المباراة ، فمن خالل    03الشكل رقم  يمثل   

م هي المسافة األكثر تكرارا من طرف الالعب ثم تليها    30هذا الشكل نالحظ بأن الجري السريع ل 

 م.   40و    5مختلف المسافات األخرى و التي تنحصر ما بين 

المسافات   (  2002)  توربانأما   أن  على  أكد  التالية  فقد  بالنسب  تكون  القدم  كرة   : في 

(TURPIN.B, 2002, p. 10) 

 %   40م                   5إلى   0من 
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0

10

20

30

40

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

( 1991مومبارتس،  )  المسافات المقطوعة في كرة القدم 03الشكل رقم    
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 %   20م                20إلى   10من 

 %    10                 م  20  أكثر من  

 خصائص السرعة في كرة القدم:    - 3  – 2  – 1  – 2

السرعة   تتطلب نوع خاص في  القدم  القوى، فمميزات كرة  ألعاب  القدم عن  الجري في كرة  يختلف 

فيتميز العب كرة القدم بخطوات قصيرة نوعا ما بدون رفع الركبتين إلى مستوى أعلى لتمكين مركز 

في األسفل وبالتالي باالستغالل السريع للكرة و السماح له باالرتكاز و الدوران و  الثقل في البقاء  

تغيير االتجاه كما أن العب كرة القدم يقوم بانطالقات متنوعة ، تسارع ، تغيير االتجاهات وذلك 

متر و تتميز أيضا بحركات مركبة كاالنطالق  30إلى    5لمسافات مختلفة تتراوح في الغالب مابين  

، صفحة  MOMBAERTS  ،1996)  لتصويب أو االنطالق ثم االرتقاء لضرب الكرة بالرأسثم ا

 (87، صفحة 1997)حماد،  (64

 العضالت األساسية عند العبي كرة القدم أثناء السرعة:   - 4  – 2  – 1  – 2

أساسية   مفاصل  ثالث  حول  تحدث  فالخطوة  الجسم  من عضالت  كبيرة  مجموعة  السرعة  تتطلب 

الورك، الركبة، العرقوب وأثناء الجري بسرعة فنالحظ أن العضالت األساسية عند العب كرة    هي 

 : القدم تتمثل في

 العضلة الردفية و خاصة العضلة الردفية الكبرى لما لهما من دور كبير في تغيير االتجاهات. ✓

العضلة الحرقفية الكشحية الخاصة بثني الورك الذي له دور جد مهم في البسط  خالل  دورة  ✓

 الخطوة  نحو الوراء األمام. 

الت قابضة و باسطة  العضالت الفخذية الخلفية و العضلة رباعية الرؤوس  التي تعتبر كعض ✓

 لمفصل الركبة يشاركان خاصة في دورة الخطوة نحو الوراء.

 العضلة التوأمية و ما لها  دور إيجابي في الحركات الديناميكية.  ✓
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 القواعد البيداغوجية في تنمية السرعة في كرة القدم : - 5  – 2  – 1  – 2

تكون    للفرد، فمثال  البيولوجي  بالنضج  ارتباطا وثيقا  ترتبط  التي  السرعة من الصفات  تعتبر صفة 

هناك بعض فترات النمو التي ال ينبغي تنميتها ألن الطفل ال يمتلك بعض األنزيمات الجليكوجينية  

عتبار  لبعض التفاعالت الكيميائية وحتى إن وجدت فبكميات جد ضئيلة ، لذا يجب األخذ بعين اال 

المراحل الحساسة للنمو عند الطفل ، وعموما فإن عملية تطوير و تنمية السرعة ترتكز على بعض  

 .  (136، صفحة 1986)محمد م.،  :المبادئ األساسية التي يجب احترامها

سنة أين    13إلى    7اوح مابين  يتفق العديد من المختصين أن المرحلة المثالية لتدريب السرعة تتر  

تنمية سرعة الحركة دون تمارين   يكون الجهاز العصبي في مرحلة نضج و يجب أن تشمل على 

 التقوية حتى بعد مرحلة المراهقة. 

صغير،فالسرعة  العمل  حجم  يكون  بالتالي  و  نوعية  عملية  السرعة  تنمية  بالنظام    تعتبر  ترتبط 

 الالهوائي الاللبني )الفوسفاتي(، يتم تنميتها سواًء عن طريق  

مجموعات و    5إلى    3لر  د ،  3ثانية إلى    90ثواني وراحة من    8إلى    3   زمن العمل من  القدرة*  

 د راحة بين المجموعات.   6إلى 5

  7مجموعات و    5ى  إل  3د، لر  3د إلى    2ثواني وراحة من    17إلى  5زمن العمل من  السعة:  *  

 د راحة بين المجموعات.   8إلى 

العمل شدة   *( قصوى  تكون  الطريقة  100%   حسب  القصوى  من  أكبر  األحيان  بعض  وفي   )

 المستعملة .

  : التكرارات  عدد  بداية  *  مع  ضعيفة  غالبا  ،فتكون  الرياضي  لقدرات  تبعا  التكرارات  عدد  تحدد 

(  مع فترة ما قبل المنافسة  %  30تصل في حدود )  ( ثم ترتفع مرور الوقت إلى أن  %  5الموسم )
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غالبا تكون  و  يشير    5إلى    2من      ،  وهنا  بعد    زاتيورسكيمجموعات،  لر    4أنه   4تكرارات 

 د.  10إلى  7مجموعات يكون هناك تراكم كبير لحمض الالكتيك في العضلة، لذا يجب راحة من  

الراحة:   الج*  زمن   ( بمبدأ  العمل  يجب  السرعة  عمل  × في  يقول    15هد  المجال  هذا  وفي   )

ثانية هو نصف الوقت  17د، فر    3ثانية إلى  17أن زمن الراحة يجب أن يتراوح ما بين   ديبرامبيرو

حد أقصى    د    3الكافي للتمكن من استرجاع نصف االحتياجات الطاقوية الالهوائية الاللبنية و  

بعد   عن    3ألنه  ينتج  و  الدموية  للشعيرات  انغالق  يحدث  اإليجابي  د  األثر  الالعب  فقدان  ذلك 

 . (187، صفحة  COMETTI.G ،1993) لإلحماء

التكرارات داخل المجموعة حتى تسمح بالمحافظة على االستثارة    إيجابية بينتكون طبيعة الراحة   

    .سلبيةالعصبية لبدأ الجهد القادم، أما بين المجموعات فتكون 

متر، في حين البعض األخر    25إلى   5 يرى البعض أن مسافات الجري يجب أن تتراوح مابين  - 

 .(TURPIN.B, 2002, p. 160) متر 30إلى  5يجب أن تتراوح مابين 

يجب الدراية التامة بمختلف الطرق و الوسائل المستعملة في تطوير صفة السرعة، والتي يجب    -

أن تتماشى مع نوع و هد ف من الحصة فمثال يجب تنويع وضعيات االنطالق أو المثير حسب  

 نوعية السرعة المراد تطويرها.

إ  - أو  الحر لالعب  بين االختيار الشخصي  التمرين  المدرب  تتحدد كيفية ممارسة  تباع توجيهات 

ولكن يحبذ أن تؤدى التمارين على شكل مجموعات ثنائية حتى تكون هناك منافسة بين الالعبين و  

 بالتالي تكون هناك سرعة قصوى مع مراعاة أيضا درجة التمرين من البسيط إلى المعقد. 

 يعد اإلحماء الخاص عامل مهم قبل بداية تنمية السرعة.  -

الجس   - يكون  أن  السرعة و  يجب  تنمية  يمكن  السرعة، فال  تدريب  بداية  قبل  انتعاش  م في حالة 

 الجسم في حالة تعب.
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العقلية و درجة كبيرة من قوة اإلرادة و    - الناحية  السرعة تركيز عالي من  تدريب  تتطلب عملية 

 الدافعية من الناحية النفسية. 

 : لسرعة على الجسم وهي كالتاليوفي األخير يجب معرفة التأثير الفسيولوجي لعملية تدريب ا -

 الزيادة في عدد المكونات االنقباضية.  ➢

 ATP/ CP رالرفع من مستوى مخزون ال ➢

الكرياتين فوسفوكيناز و   ➢ الاللبني    الالهوائي  األنزيمات في األيض  تركيز  الرفع من مستوى 

 الميوكيناز  

المرحلة   ➢ في  المتمثلة  للعوامل  كذلك  تتماشى   السرعة  الجنس تدريب  و  السن  و    التدريبية، 

(THILL.E ،1997 230، صفحة) . 

      أنواع السرعة في كرة القدم وطرق تنميتها:  - 6  – 2  – 1  –2

تعتبر السرعة من الصفات المركبة و المعقدة في كرة القدم، فقد ظهرت تقسيمات عديدة في هذا   

 إلى   (2002توربان )اإلطار، فقد قسمها 

 إلى سرعة الحركة  حسب 

   بسيطة: -أ

 تحريك أطراف الجسم أو جزء من روافع الجسم كتحريك الرجل لضرب الكرة.عن طريق   -ب 

 المركبة كالقفز أو الجري مع القيام بمهارة. وهي الحركات المركبة:  -ب 

 : و يمكن أن تكون سرعة رد الفعل:  حسب 

 االستجابة بسيطة لمثير سمعي أو بصري محدد.  - 

الوراء،أي   -  إلى  أو  األمام  إلى  أو  اليسار  أو  اليمين  نحو  كاالنطالق   ، االستجابة  نوع  اختيار 

   .(161، صفحة  TURPIN ،2002) دراسة االختيار األمثل
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 * ويمكن أن تكون: 

 السرعة بالكرة أي الجري بالكرة.   -

 السرعة بدون كرة   -

التالية  2000)  لومبارتانأما    العوامل  في  تتمثل  القدم  كرة  في  السرعة  أن  يرى   ) : 

(LAMBERTIN.F ،2000  13، صفحة ) 

 سرعة التنقل.   -1

 سرعة رد الفعل.  -2

 سرعة اإلدراك. -3

 سرعة التحليل.  -4

 سرعة التنفيذ. -5

 دقة الحركة. -6

  (   1998( و فيري،فيليب، لورو،سانو )   1994( و كوميتي )  2002من توربان )كما يقسم كل 

 ( 244، صفحة FERRE.J ،1998) : السرعة في كرة القدم إلى

 سرعة رد الفعل:  - 1

التقلص العضلي،    بداية  المعلومة و  إدراك  بين  الزمن  الفوهي  دورا مهما في تلعب سرعة رد  عل 

األنشطة الرياضية التي تتميز بسرعة تغيير مواقف اللعب مثل األلعاب بأنواعها المختلفة  ، وتعد 

المختلفين   بنوعيها  الصفات  من  النوع  هذا  فيها  نجد  التي  الرياضية  األنشطة  من  واحدة  القدم  كرة 

ختيار استجابة معينة تتناسب  وخاصة  بسرعة رد الفعل المركب  الرتباطها  بسرعة انجاز القرار وا

 مع الموقف الموجود فيه الالعب.
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يكون   الصفة  هذه  فتنمية  كبيرة،  بدرجة  الوراثي  بالعامل  ترتبط  الفعل  رد  سرعة  أن  اإلشارة  ويجب 

السن   مع  تنخفض  الفعل  رد  أن سرعة  الدراسات  بعض  أثبتت  لقد  ذلك  إلى  إضافة  بدرجة ضئيلة 

سنة ،فمثال أن سرعة االستجابة عند األطراف العلوية عند الذكور تقدر    20إلى    18لتستقر نحو  

حوالي    م/ثا  370 إلى  لتصل  السابعة  سن  ال  م/ثا  220  -210في  سن  سرعة    20رفي  وأن   ،

و    1981،توماسمقارنة مع االستجابة البصرية.)  م/ثا  50إلى    40االستجابة السمعية أصغر ب 

أو المعقدة أطول مقارنة مع سرعة االستجابة  ،    (1983،فاينيك المركبة  تعتبر سرعة  االستجابة 

تنميتها من خالل التقصير في زمن رد الفعل خالل مراحل النمو مقارنة مع    البسيطة، لكن يمكن

،  %  15إلى   10األولى، ولقد حدد بعض المختصين أنه يمكن تنمية سرعة رد الفعل البسيط بنسبة 

 .  %  40إلى   30( تطوير سرعة رد الفعل المركب بر  1960) هنري و روجرفي حين نسبة  

نوعية سرعة االستجابة ،فيظهر ذلك جليا في سرعة الالعب الخبير    تلعب التجربة دورا هاما في 

،  LACRAMP.Pو    CAYLA.J)  في اتخاذ القرار و الحل األصلح مقارنة مع الالعب المبتدئ

 . (256، صفحة  2007

 أ / طرق تنمية سرعة رد الفعل البسيط:

 النوع من السرعة مجموعة من الشروط هي   بتطلب تنمية هذا 

 (WEINECK.J ،1992 92، صفحة)   

 مستوى عالي من التركيز .  ➢

 متر.   30إلى   5مسافة تقدر ما بين  ➢

 مبدأ تنويع المثير من حيث الطبيعة ) سمعي أو بصري (. ➢

 مبدأ تنويع الشدة )أقل أو أكبر(. ➢

 االنطالق من وضعيات مختلفة )الجلوس، الوقوف .......الخ(. ➢



 

 
76 

 

 الفصل الثالث                    المتطلبات البدنية و خطوط اللعب في كرة القدم 
 شدة قصوى. ➢

 مبدأ التكرار. ➢

 مبدأ التوقع.    ➢

 ب / طرق تنمية سرعة رد الفعل المركب: 

ترتبط تنمية سرعة رد الفعل المركب باإلعداد المهاري والخططي لالعب خاصة في  اختيار الحل  

لك واضحا في خصائص كرة القدم الحديثة و يمكن  األمثل من مجموعة من الخيارات و يتجلى ذ 

 تنمية هذا النوع خاصة عن طريق 

 إدراجها في التمارين الخاصة بتحسين المردود المهاري و الخططي . •

 خلق وضعيات مختلفة و كثيرة بمراعاة مبدأ من السهل إلى الصعب.  •

 السرعة االنتقالية:                                                                      -2

القدم ، ويظهر ذلك واضحا في استخدامها في مختلف    البدنية في كرة  تعتبر من أهم المتطلبات 

 المهارات التكنوتكتيكية، كاالنتقال من وضعية الدفاع نحو الهجوم .

 نتقالية: مكونات السرعة اال  -أ 

 تتكون هذه السرعة من ثالث مراحل أساسية   

 مرحلة االستجابة:     -1

هو الزمن المحصور بين لحظة ظهور مثير واحد معروف ولحظة االستجابة لهذا المثير يقدر عند  

متر، فسرعة رد الفعل لمثير   100برياضي   10/100  مقارنة  20/100العب كرة القدم بحوالي  

% حسب    5عي ،ال يمكن تنمية هذا الجانب من السرعة إال بحوالي   بصري أطول من مثير سم 

 (.  1994كوميتي ) 

 مرحلة االنطالق:     -2
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وهي التي تهمنا بكثرة في كرة القدم ، تتمثل في االنطالقات لمسافات قصيرة، يمكن للتدريب تنميتها  

لرياضي  10بحوالي   بالنسبة  أن  اإلشارة  يجب   ، القصو %100  السرعة  إلى  في  م يصل  غالبا  ى 

 م .  35إلى  30

 مرحلة المحافظة السرعة:  -3

 السرعة.   انخفاض في هذه المرحلة ،يقوم الالعب  المحافظة على السرعة  و المقاومة ضد 

 طرق تنمية السرعة االنتقالية:   -ب 

و التي يجب أن تكون بشدة قصوى و أحيانا أكبر من    االنتقاليةتوجد طرق عديدة لتنمية السرعة  

النوعي     العمل  طريق  عن  تنميتها  ويمكن  الراحة  زمن  في  محكم  تحكم  مع    القصوى 

(COMETTI.G ،1993 186، صفحة ) 

 الهرمية: الطريقة  - 1

 متر   25إلى   5االنطالق لمسافات تتراوح مابين  -

 %  100العمل بشدة قصوى  -

 )إيجابية (  15وقت الراحة   زمن الجهد × -

 تكرار  6إلى   4التكرار  مجموعتان لر -

 د(  5طبيعة الراحة  سلبية بين المجموعات)  -

فس وبالتالي  يستحسن أن تؤدى التمارين على شكل ثنائي بالنسبة لالعبين لكي يخلق نوع من التنا 

قصوى  سرعة  هناك  صفحة  TURPIN  ،2002)  تكون   ،160) (VERHEIJEN  ،1997 ،

 .(118صفحة 

 تمارين القوة :   - 2

 تمارين القوة المميزة بالسرعة: -أ
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د ،يجب أن تكون    3ثانية إلى    30د و  1ثواني وراحة مابين    7إلى    3،لر     %100بشدة تساوي   

 العصبية العضلية لبدأ النشاط القادم  على االستثارة الراحة إيجابية حتى تسمح بالمحافظة

 (CABALLERO ،2008 204، صفحة)  . 

لزمن يقدر ما   %  50إلى   30العمل بشدة قصوى مع أحمال ما بين  تمارين حمل األثقال: -ب

 د تكون إيجابية .  5ثانية إلى   30د  و  1ثانية ، زمن الراحة من   15إلى   2بين 

 التمارين الخاصة: -ج

بأقصى    إلى سرعة  المكتسبة و تحويلها  القوة  استغالل  أساس  التدريب على  النوع من  هذا  يرتكز 

 .TURPIN.B, 2002, p) جنيد أكبر عدد ممكن من األلياف السريعةشدة ممكنة عن طريق ت

160) . 

 أمتار.   10  رفع األثقال في وضعية قرفصاء ثم االنطالق بأقصى سرعة لر مثل

 تحمل السرعة:  -د 

تتميز كرة القدم الحديث بانطالقات لمسافات قصيرة ، فتلعب صفة تحمل السرعة عامال هاما في   

المحافظة على فعالية مختلف االنطالقات طوال المباراة ، و يمكن تطوير هذا الجانب عن طريق  

 COMETTI .G et)(  30-15/ 10-20/ 20-20/ 15 -15التدريب الفتري المرتفع الشدة ) 

D ،2005  144، صفحة ) 
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  و يرى الطالب الباحث أن السرعة تعتبر من العوامل الحاسمة التي تؤثر بشكل مباشر و مستمر   *

  تستدعي توفر في نتيجة المباراة ، و إن هناك كثير من المواقف الهجومية و الدفاعية أثناء المباراة  

بالنسبة   مهمة  السرعة  تعتبر  و   ، المعاكسة  أو  المرتدة  الهجمة  مثل  الموقف  لحسم  السرعة  صفة 

ان   الى  إضافة  بدونها  أو  بالكرة  للمهاجمين  بالنسبة  أهمية  أكثر  أنها  إال  اللعب  مراكز  لجميع 

نوع ادراج  تم  دونها  من  أو  بالكرة  خاصة  السرعة  على  بالحديث  اللعبة  في  جدا   المختصين   هام 

 للسرعة و هي سرعة التحول من وضعية هجومية الى وضعية دفاعية والعكس صحيح .

 

 

  التدريب الفرتي

  :التدريب الفتري  04الشكل رقم  
 لتنمية تحمل السرعة في كرة القدم 

)ثا(  30 – 15/   10 – 20/   20 – 20/  15 -15  

د  15إلى  6زمن الجهد : من   

 شــدة عــــالية 

تكرار  5إلى   2من   

 

دقيقة   10إلى   7الراحة البينية :   



 

 
80 

 

 الفصل الثالث                    المتطلبات البدنية و خطوط اللعب في كرة القدم 
 القـــــوة العضلية لالعبي كرة القدم : - 3  – 1  – 2

  مفهوم القوة العضلية:   - 1  – 3  – 1  – 2

  " حسب  وهي  األساسية  البدنية  اللياقة  مكونات  إحدى  هي  العضلية  عبد القوة  أحمد  العالء  أبو 

أقصى    الفتاح تعني  كما   ، واحد  إرادي  انقباض عضلي  ألداء  إنتاجه  يمكن  جهد  أقصى  تعني   "

يمكن القوة  عضلي    مقدار  عمل  ألداء  وكذلك  واحد  عضلي  انقباض  أقصى  في  إنتاجه  للعضلة 

وسرعة قوة  فترة  بأقصى  قصيرة    خالل  الفتاح،  زمنية  عبد  أحمد  العالء  أبو  صفحة  2012)   ،

ألعلى   Cometti  ويعتبرها  "،(121 والوصول  الرياضية  األلعاب  لممارسة  المؤثرة  العوامل    من 

القوة على أنها " القدرة العضلية في التغلب على لمقاومات    (Matview) المستويات ولقد عرف  

المالك،    " المختلفة  الخارجية عبد  صفحة  2008)قاسمي  ،  1978)حسانين،    فيرى ،    (18، 

قدر  القوةأن    (59صفحة   أعلى  مقاومة    هي  أقصى  لمواجهة  العضلي  العصبي و  الجهاز  يبذله 

أساس كل تقدم في األداء الرياضي لالعب ،  أنها   (55، صفحة  2006)مختار،  خارجية , و يرى 

العب كرة  أن    (TURPIN.B, 2002, p. 66)أما القوة بالنسبة لكرة القدم فيرى برنارد تيربان أن 

 .  القدم يحتاج للقوة عند اللعب بالرأس ، الجري السريع ، تغيير االتجاه 

  االهتمام  أن التحضير البدني يأتي من(53، صفحة  SIMON ،2000و  T). رينه تلمانو يرى 

على  (149، صفحة 2001)حماد م.، التدريب الرياضي الحديث ، بالقوة كصفة بدنية ، اذ يؤكد 

كرة القدم كأساس و تم تقسيم القوة الخاصة إلى ثالث أنواع  عضالت الرجلين لالعب  االهتمام بقوة

القوة العضلية و زمن   اعتمادا على عدد األلياف العضلية المشاركة في األداء ، السرعة التي تخرج

القصوى و  إلى القوة  (36، صفحة  2005)أبوسيف،   استمرار النشاط وتنقسم القوة العظلية حسب 

تظهرها عضلة أو مجموعة عضلية ، و القوة المميزة بالسرعة و هي قدرة  التي هي أكبر قوة
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األقصى للسرعة الحركية و أخيرا تحمل القوة و هي قدرة   العضالت على زيادة السرعة حتى الحد 

 المتكرر .  العضالت على مقاومة التعب أثناء االنقباض العضلي

أن تدريب هذه الصفة بالنسبة للمستوى العالي     grosser.1985 جروسرفالقوة القصوى حسب  

في محاضراته لعدم التأثير على    2010سنة هذا ما يؤكد رمعون محمد    18إلى    16ابتداء , من  

خاصة  األخرى  فيرى   األجهزة  بالسرعة  المميزة  القوة  أما   ، العضلي  و  العظمى  الجهازين   (       

صفحة  2003)الوقاد،   أنها    ( 119،  زمن  على  في  الخارجية  المقاومة  على  التغلب  في  تتمثل 

و    %    60  -  40على أنها تؤدي بحمل    (35-33، الصفحات  1989)انيوبلي،  قصير و يدعم  

بأقصى سرعة و تزداد هذه السرعة حتى تتالئم مع تحسن قوة الالعب ، و تعتبر الطريقة التكرارية  

 . امثل طريقة لتطوير هذه الصفة . 

 أشكال القوة:  - 2  – 3  – 1  – 2

 هناك ثالث أشكال رئيسية للقوة وهي   (Raphael LECA et Le german)حسب  

وهي قدرة النظام العصبي العضلي على التغلب على المقاومات بإنتاج تقلص  القوة المميزة بالسرعة:   -أ  

تجمع   اكونهل القدم كرة لالعبي صفة كأهم بالسرعة المميزة القوة تعتبرعضلي بأقصى سرعة ممكنة، و  

وينظر السرعة صفي بين ارتباط  إليها والقوة  أنها  بالسرعة تساوي  على   وقد  بالسرعة المميزة القوة  القوة 

 وهي مرتفعة، حركة سرعة  باستخدام مقاومات  على التغلب  في الفرد  قدرة" نهابكو   (harra) هارا عرفها

 عضلية مجموعات  أو العضلة مقدرة" على أنها أيضا ويعرفها  قوة عضلية و السرعة." من مركب  عنصر

 الجهاز إمكانية"بأنها   آخر تعريف هارا ويضيف  ،"ممكن زمن أقل في تردد  أعلى إلى بالحركة للبلوغ

  هارا نقال عن    محمد حسن عالوي ، وحسب     "ممكن وقت  قوة في أقل أقصى إنتاج  في العضلي  العصبي

سرعة   من  عالية  درجات  تتطلب  مقاومات  على  التغلب  في  العصبي  العضلي  الجهاز  قدرة  )هي 
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االنقباضات العضلية( وعلى ذلك ينظر إلى القوة المميزة بالسرعة باعتبارها مركب من صفة القوة العضلية  

 وصفة السرعة. 

 األداء متطلبات  من تعد  العضالت  في الحركية والسرعة العضلية القوة بين أن الربط  بارو ويرى 

 على الرياضي قدرة نهاأ على بالسرعة  المميزة القوة يعرف حيث   العليا، المستويات  في الحركي

 ( 93، صفحة    1990)عالوي،   ممكن". أقل زمن في العضالت  أو العضلة في قوة أقصى إخراجّ 

 وهي أقصى قوة أثناء التقلص العضلي اإلرادي. القوة القصوى : -ب 

:  -ج   القوة  القصوى خالل أطول فترة زمنية    تحمل  القوة  المحافظة على نسبة  القدرة على  هي 

،  Raphael Leca)االيزومتري( أو إعادتها عدة تكرارات ممكنة )التقلص االنيزومتري (    )التقلص 

وهناك من يضيف القوة االنفجارية كنوع وشكل رئيسي من أشكال القوة في كرة القدم    . (17صفحة  

بأّنها " القدرة على التغلب على مقاومة في أسرع زمن ممكن " فالقوة   البيك(  )علي فهميكما يقول  

القفز ومختلف  السفلية من خالل  القدم خاصة األطراف  االنفجارية تستخدم من طرف العبي كرة 

المباراة االرت مزيان،    .قاء خالل  صفحة  2012)بوحاج  القوة ،  (46،  لتدريب  و توجد عدة طرق 

أو    التدريب االيزومتري   كالتدريب االيزوتوني الذي يشمل المشي و الجري ، القفز و العمل البدني و

حركة إظهار  دون  كبيرة  عضلية  قوة  إنتاج  يشمل  و  الثابت  العضلي  العمل  يسمى  واضحة   بما 

للعضالت العاملة ، و أن التدريب االيزوتوني الحركي هو التدريب الحركي هو التدريب المستخدم 

ة  أكثر في كرة القدم و عليه يجب على كل العب رفع قدرته على الركض السريع ، القفز ، االستدار 

 كثير في و تعرف،  (35، صفحة  1984حسنين ك.،  )ذلك عمل عضلي حركي    السريعة و كل

 مستمر بدني جهد  بذل  على الفرد  قدرة بمعنى "العضلي الجلد  أو "العضلي بالتحمل" المراجع من

 العبء  يقع , بحيث    "معينة فترة ألطول المعينة  العضلية عات لمجمو ا على مقاومات  وجود  أثناء

 أثناء التعب  مقاومة على القدرة هي" هارا عن بسطويسي ويذكر العضلي الجهاز على للعمل األكبر
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 أو أجزائه بعض  في المستخدمة العضلية المجموعات  على عال بحمل يتميز بدني مجهود   أداء

 على الفرد  قدرة" بكونها الفتاح عبد  العال أبو ويعرف (251صفحة  ،  1984)صالح،   » مكوناته

 على العمل في األكبر  العبء يقع بحيث  نسبيا طويلة لفترات  الشدة متوسطة مقاومات  مواجهة

 على العضلة مقدرة" بكونها  ماتيوز ويعرفها (101، صفحة  2008)الفتاح أ.،  العضلي"   الجهاز

 على التغلب  مقدرة" بكونها بارو ويعرفها "الوقت  من طويلة لفترة متوسطة  مقاومات  ضد  تعمل أن

على   أثناء أداؤه المفروض  العضلي العمل المقدرة   " بكونها  كالرك  ويعرفها  مستمرة"  زمنية  فترة 

. (24، صفحة    1998)معاني،   االستمرار في القيام بانقباضات عضلية لدرجة اقل من القصوى"

العالوي كما عرفها   حسن  )بأنها قدرة األجهزة على مقاومة التعب أثناء المجهود المتواصل   محمد 

 الذي يتميز بطول فتراته و ارتباطه بمستويات من القوة العضلية (.

القدم   كرة ورياضة عامة بصفة الجماعية رياضات  في العضلية القوة ألنواع الحيوية أهمية كما نستخلص 

معظم تنفيذ  يستطيع  الالعب  وأن   ، كما   بصفة خاصة  المضاد  والهجوم  والدفاعية  الهجومية  الواجبات 

درجة عالية من أنواع القوة للتغلب على مقاومات العنيفة والمستمرة لفترة طويلة من الوقت  يحتاج إلى بذل

العضلية، القوة  ألنواع  امتالكه  خالل  من  الحيوي  العنصر  هذا  في  منافسه  عن  يميزه  ما  وقد  وهذا 

 مظاهر القوة في كرة القدم في الشكل التالي    DELLAL)(ALEXANDREلخص 
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 .(40، صفحة  Alexandre Dellal) : يمثل أشــكال القوة05شكل رقم  

 : أهمية القوة  - 3  – 3  – 1  – 2

تعتبر القوة العضلية أحد أهم مكونات اللياقة البدنية حيث يتوقف عليها أداء مختلف األنشطة ، فالقوة 

تضمن للفرد تحقيق المستوى الجيد وبلوغ الم ارتب األولى ، والقوة لها أهمية كبيرة في كونها تساهم في  

) محمد حسن عالوي ، محمد نصر الدين   . الصفات البدنية ومكونات األداء الحركيتنمية بعض 

هذا من جهة وبصفة عامة أما فيما يخص كرة القدم بصفة خاصة   (20، صفحة  1994رضوان,، 

هاته األهمية وحاجة الالعبين في   إبراهيم()مفتي فلعنصر القوة أهمية كبيرة بمختلف أنواعها وقد بين 

 : عدة نقاط هي

تسمح القوة العضلية لالعبين من مقاومة الجاذبية األرضية الساحبة ألجسامهم تجاه األرض خالل  -

 .دقيقة 90األداء المهاري والحركي والخططي وخالل أداء الوثبات خالل 

 .اصة التصويب على المرمىتنفيذ التمريرات بدقة والتحكم في اتجاه الكرة وخ -

أثناء محاولة استخالص الكرة من المنافس أو تشتيتها وااللتحام حوله وهو من المواقف المتكررة خالل  -

 المباراة مما يحتم على الالعب التمتع بالقوة الالزمة.

 األشكال المرتبطة بصفة القوة بالقوة

 سرعة

 

 قصوى

 

 خاّصة

 عامة  

 تحمل 

 

 تنسيق 
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 . وثبات المتعددة سواء للتهديف أو التمرير يتطلب القوة بأنواعها -

 .) كتف لكتف(س  ارتطام الالعب مع المناف -

القوة في تنمية الصفات األخرى كما سبق وذكرنا فهي تقلل    ولقد أظهرت مختلف الدراسات أيضا دور 

    وبين ،(19،20، صفحة  2014مفتي ابراهيم،  )فرص اإلصابة لدى الالعب وتحسن سرعته ورشاقته 

(ALEXANDRE DELLAL)ولماذا القوة في كرة القدم مبرزا أهم الجوانب التي تتأثر بوجود    أهمية القوة

 القوة العضلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهمية القوة ) لماذا القوة في كرة القدم(. : يبين 06الشكل رقم 

  :العالقة اإلرتباطية بين األنواع القوة  - 4  – 3  – 1  – 2

القوة ليبرز عنهما شكل من أشكال    ( weneick)  اينيكفحسب   توجد عالقة بين كل نوعين من 

القوة القصوى ,إما ب ينتج عنهما شكل وهو تحمل  القوة القصوى وقوة التحمل  القوة  القوة ,فبين  ين 

بالتغلب   القصوى  القوة  إلى  األقرب  االنفجارية )وهي  القوة  نميز  بالسرعة  المميزة  القوة  و  القصوى 

 الـــقــــوة

 السرعة  الرشاقة

التحكم والتنسيق 
 احلركي

 سرعة تغيري االجتاه

 اإلصاابت  التنسيق

 اجلهد الفرتي 
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على الحمل( ,و قوة االنطالق )وهي األقرب إلى القوة المميزة بالسرعة مع عدم وجود تغلب على 

ة بالسرعة ,كما يوضح  الحمل ( ,وبين قوة التحمل و القوة المميزة بالسرعة نميز تحمل القوة المميز 

 الشكل.

 

 

 القوة االنفجارية                          تحمل القوة القصوى                           
 قوة االنطالق                                                                          

 تحمل القوة المميزة بالسرعة                              

 بين أنواع القوة. اإلرتباطية: يوضح العالقة 07الشكل رقم 

 :االنفجارية القوة – 5  – 3  – 1  – 2

االنفجارية    تعتبر , القوة  مستوى  أفضل  إلى  وللوصول  بدنيا  الرياضي  لبناء  األساسية  الركائز  من 

اللعبة والتكتيك   القدم , وطبيعة  يحتاجها العب كرة  التي  البدنية  القوة االنفجارية من أهم الصفات 

, وان   ريةالدفاعي والهجومي ومعظم مهارات فعالية كرة القدم تنفذ من خالل استخدام القوة االنفجا

مع مراعاتها تطويرها خالل    فترة تدريب القوة االنفجارية هي فترة اإلعداد الخاص من الخطة السنوية

 زمن اقل في قوة أقصى تفجير على ويتم تعريفها من طرف سعد محسن إسماعيل )القدرة،  سنة  

صفحة    1996)إسماعيل،    مفرد(. حركي ألداء ممكن  العصبي الجهاز و أّنها )قدرة،    (24، 

 االنقباضات العضلية (. سرعة من عالية درجة تتطلب  ما مقاومة على التغلب  محاولة في العضلي

صفحة    1989)سعيد،   القوة ،  (45،  وعرفها قاسم حسن حسين بأنها )القابلية التي تصل إليها 

القصوى بأقصر زمن ممكن(. وعرفها أيضا زكي محمد حسن بأنها ) قدرة الفرد على بذل القوة في  

 القوة القصوة )العظمى(

ل ـــوة التحمـــــ ق   القــــوة المميــــــزة بالســــــرعة   
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)  إنها  على عرفها من اآلخر البعض  إن كما (339، صفحة    1979)نصيف،    أقل زمن ممكن (.

 (. القصوى  بالسرعة القوة إعطاء في المقدرة

 على  التغلب  في العضلي العصبي  الجهاز قدرة  بأنها االنفجارية القوة مصطلح من "هارة" يفهم كما

القوة  بواسطة ويتم  العضلية، القوة تطوير في  مهما يعد  االنقباض  من عالية درجة تتطلب  مقاومة

صفحة    1988)الكاتب،    السريع. بالشد    )العضلي االنقباض  االنفجارية )أي  رل ووفقا،    (40، 

 ذلك إن  ممكن، وقت  أقصر في القوة في زيادة  أكثر تحقيق على القدرة أنها على فيعرفها :"واينك"

 في  ومشاركتها وعددها سريعة عضلية ألياف من تتألف والتي الحركية الوحدات  تقلص  على يعتمد 

 ( 228، صفحة J.Weineche ،1997) العضلة. تقلص 

رضايذكر)  - أداء محمد  االنفجارية هو  القوة  تنمية  المستخدم في  الرئيسي  التدريبي  "المثير  بأن   )

حركة التمرين بسرعة عالية جدا مرتبطا بكمية القوة الالزمة في نفس التمرين , وان فعاليات القفز  

القوة   تنمية  تستفد من  التي  والفعاليات  القفز تكون ضمن األلعاب  إلى  تحتاج  أو فعالية  لعبة  وكل 

نفجارية , إن هذه األلعاب تنفذ القوة االنفجارية بشكل غير دائري هو العامل الشائع في األداء أو    اال

صفحة  2007)رضا،  االنجاز"   و من جهة أخرى "أن أكثر تمارين القوة مثل سحب  ،    (234، 

هي تمارين مستعملة في لعبة األثقال , ولكن ال الحديد إلى الصدر ودفعه إلى األعلى وغيرها ,  

يمكن أن تلغي هذه التمارين دور استعمال تمارين أخرى مثل المقاصل الحديدية واألحزمة المثقلة  

المقصود(ويذكر  ،    (235، صفحة  2007)رضا،    وتمارين القفز المختلفة ". بأن "    )السيد عبد 

الوظيفية   القدرة وتكون  ,يتوقف مستوى القوة االنفجارية على مستوى التوافق الحركي إلى درجة كبيرة 

 إن إلى ذلك ويرجع , االنفجارية القوة لمستوى  الهامة المحددة العوامل احد  المركزي  العصبي للجهاز

للتوسع قصيرة  زمنية بفترة إال يسمح  ال العليا المستويات  في  الرياضية الحركات  أداء  في جدا 

 إلى التوصل يتعين أثنائها  جدا قصيرة زمنية فترة في االنفجارية القوة أداء يتم حيث  , القوة استخدام
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 الزمن من اإلقالل إلى المنتظم  التدريب السليم   ويؤدي كما،    ممكن " قوة مستوى  أقصى  استخدام

السريعة  األلياف النقباض  الالزم  العاملة العضالت  بين التوافق تحسين إلى وكذلك  العضلية 

 , نهائيا  منها التخلص  أو المقابلة العضالت   فرملة تأثير من انخفاض  إلى يؤدي مما والمقابلة

األلياف سرعة على أيضا مستواها   ويتوقف . العضلية انقباض  ،    1998)المقصود،    البيضاء 

 ( 122صفحة 

   : القوة االنفجارية و أهميتها  لالعبي كرة القدم - 1  – 5  – 3  – 1  – 2

 التي القدم  كرة العبي  لدى تتوفر أن  يجب  التي البدنية اللياقة  عناصر أهم من االنفجارية القوة تعد 

مجاميع   معظم في  قويا يكون  أن يحتاج القدم  كرة العب  ألن  عضلية وقوة سريع عمل  تتطلب 

 مثل اللعبة فعاليات  لمعظم مهمة مركبة العضلية  القوة أن باعتبار  الجسم  في الكبيرة العضلية

 على للتغلب  للقوة يحتاج أنه كما بالرأس، الكرة لضرب  الوثب   إلى يحتاج والالعب  السريع، االنتقال

 يكون  وأن لألداء، الزمنية الفترة طول الكرة ،  وزن  مثل اللعبة طبيعة تفرضها التي العوامل من عدد 

 الدفاعية الواجبات  في مشاركا اللعب  مساحة  في المناطق  كل في اللعب  على  قادرا الالعب 

 أساليب  وتنوع  المهام تعدد   بسبب  ازدادت  قد  التحركات  وكثافة  سرعة  أن إلى  إضافة والهجومية،

 مستوى   وجود  يشترط الذي األمر التدريبية، الحالة مستويات  وتطور الحديثة القدم كرة في اللعب 

االنفجارية  وتعتبر البدنية، للياقة عال  بدرجة وتساهم األداء على الالعب  قدرة لرفع الصفة  القوة 

 كركيزة االنفجارية القوة أهمية   في عاما مفهوما يشكل مما والمرونة والرشاقة السرعة تنمية في كبيرة

  .القدم كرة  لالعب  التدريبية الحالة  في األساسية العوامل أحد  هي  لبعض مهارات في كرة القدم التي

م.،   صفحة    2005)حماد   أجل االنفجارية من القوة إلى القدم كرة العب  ويحتاج،    (112، 

 عاليا  الوثب  تتطلب  التي المهارات  أداء حالة في المقاومات  هذه تتمثل معينة، مقاومات  على التغلب 

 يركل عندما أو مرماه، عن المرمى حارس دفاع  حالة في أو بالرأس الكرة ضرب  مهارة كأداء بسرعة
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 على  التغلب  كذلك   .المرمى على التصويب  حالة في أو مسافة، وألبعد  قوة بأقصى الكرة الالعب 

 الالعب  يحاول عندما أو بالرأس الكرة ضرب  مهارة أداء في االشتراك عند  الجسم وزن  مقاومات 

 الالعب  محاولة في المنافس على والتغلب  المنافس  من للمرور وسرعته جسمه اتجاه وتغيير الخداع

القوة  بمصطلح يعرف ما وهذا المباراة  خالل بالتعب  التأثر  دون  وهذا الكرة على االستحواذ 

 خالل من عال مستوى  خاص ذو تدريب  إلى الالعب  من يحتاج . وهذا(2000)عمر،    االنفجارية

 يحتاجون  الفئات العمرية هذه في القدم كرة العبي أن نجد  حيث  بالناشئين، الحديث  تدريب  اهتمام

)بطرس    التعب  ومقاومة ممكنة كفاءة بأعلى الحركية المهارات  أداء  أجل من العضلية القوة بناء إلى

 . (83، صفحة  2004رزق هللا،  

يرى الطالب الباحث إلى انه أصبحت القوة من بين أهم الصفات المميزة لالعب كرة القدم بالرغم    *

بعض أقسامها مثل القوة القصوى اذ نادرا ما نالحظها و قوة التحمل التي أصبحت جد   من ثانوية

العبي الوسط الدفاعي نتيجة االرتقاء المتكرر و لبعض المراكز كمحور الدفاع و    ضرورية بالنسبة

الفردية خاصة في القوة   الصراعات  تبقى  الداربي ، و  بما يعرف  أو  المحلية  المباراة ذات الصبغة 

انطالقات سريعة  من  فيها  بما  المهاجمين  القوة خاصة مركز  أقسام  أهم  بين  من  بالسرعة  المميزة 

 أكثر أو القوة المميزة بالسرعة لألطراف السفلية .يمكن التدقيق فيها   بالكرة أو من دونها

 : عالقة القوة العضلية بعنصر الرشاقة - 6  – 3  – 1  – 2

بارو عن محمد حسن عالوي ومحمد نصر  إذ أكد )  تعتبر القوة والسرعة الحركية مكونات للرشاقة

رضوان أن الترابط بين السرعة الحركية والقوة والتي تعني رشاقة الحركة تعد من المتطلبات    الدين 

 (78، صفحة   1994)رضوان،  الضرورية في تطبيق الحركات والمهارات األساسية(

الرشاقة نظرا  : الرشاقة  -  4  –  1  –  2 الرشاقة، وتحديد مفهوم  هناك معاني كثيرة حول مفهوم 

الفرد   بأنها) قدرة  التقنيات من جهة أخرى ، تعرف  البدنية من جهة و  بالصفات  الرتباطها الوثيق 
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على تغيير أوضاعه في الهواء، كما تتضمن أيضا عناصر تغيير االتجاه وهو عامل هام في معظم  

ويرى البعض) أن الرشاقة    ،  ( 45، صفحة  1984)حسين،    ر السرعة(الرياضات باإلضافة لعنص

هي القدرة على التوافق الجيد للحركات التي يقوم بها الفرد سواء بكل أجزاء جسمه أو بجزء معين  

بأنها  " القدرة على إتقان الحركات   Hirtzهرتز  يعرفها  ،   (200، صفحة    1990)عالوي،    منه(.

القدرة على استخدام   الحركي وتطويره وتحسينه ، وأيضا  تعلم األداء  المعقدة والسرعة في  التوافقية 

لهذا  تبعا  األداء  تشكيل  إعادة  على  والمقدرة   ، بسرعة  المتغيرة  المواقف  متطلبات  وفق  المهارات 

صفة أساسية في اللياقة البدنية حيث تحمل    الرشاقةو تعتبر    ،(2016الل،  )ج  الموقف بسرعة "

على أن أي (49-47، الصفحات  1989)ناجي،    مكانا برازا بين الصفات البدنية األخرى اذ يراها

أو   نستطيع  ما  ألعلى  الوثب  مثل  معنية  حركية  واجبات  أداء  بغرض  الفرد  يؤديها  طبيعية  حركة 

هذه الحركات على درجة مختلة من حيث الصعوبة    كرة ، أو ما يشبه ذلك فإننا نالحظ مثل  التقاط

داء الحركي  هناك أسباب تحدد صعوبة األ  في التنفيذ و حسب شكل و نوع المهارة المطلوبة و غالبا 

أنها قدرة الالعب على تكرار تغير وضع    (158-157، الصفحات  2001)البساطي،  ، و يشير  

الباحث   يعرف  ،و  المتغيرة  النشاط  متطلبات  مع  تناسب  و سرعة  بانسيابية  أجزائه  أحد  أو  الجسم 

بأنها بدونها سرعة    الرشاقة  بالكرة و  يؤديها  التي  الجيد لحركاته  التوافق  تحقيق  الالعب على  قدرة 

  أن الرشاقة تتوقف على   (DEITRICH, 1988, pp. 33-34)  معنية ،و يشير كونت ديترش

بالسرعة في رد الفعل المركب ،. و الحواس و اإلدراك للحركة و الموقف و المحيط و ذلك مرتبط  

في تعلم    قدرة إتقان الحركة التوافقية و السرعة  أنها  (TOMAR, 1988, p. 67)         يرى 

الم استخدام  على  المقدرة  أيضا  و  تحسينه  و  تطويره  و  الحركي  لمتطلبات  األداء  وفقا  بدقة  هارات 

( من أنسب التعاريف الحالية لمفهوم الرشاقة في عملية    هرتزويعتبر التعريف الذي يقدمه)  ،  اللعب 

 التدريب الرياضي إذ يرى أن الرشاقة هي 
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   القدرة على إتقان التوافقات الحركية المعقدة.  أوال 

   القدرة على سرعة وإتقان المهارات الحركية الرياضية.   ثانيا

سرعة   ثالثا على  القدرة  المتغيرة.     المواقف  متطلبات  مع  تتناسب  بصورة  الحركي  األداء   تعديل 

 ( 110، صفحة   1990)عالوي، 

 : تنقسم الرشاقة إلى

 مقدرة الالعب على مدى التوافق واالنجاز الجيد للمهارات الحركية العامة . : الرشاقة العامة

الخاص  حسب  المتنوع الحركي األداء على القدرة وهي  : الخاصةالرشاقة    النشاط لنوع التكنيك 

 .(165، صفحة 1997)حماد م.،  باللعبة الخاصة المهارات  إتقان في األساس الممارس وهي

تنقسم    أن الرشاقة  (p . 24 )1989،LADISLAV K ,LADISLAV H .   لديسالفو يرى  

إلى نوعين فنجد الرشاقة العامة التي تعبر عن إمكانية الفرد على توفق االنجاز الجيد للحركات ,  

 الرشاقة الخاصة فهي مقدرة الالعب على انجاز تكتيك الفعالية الرياضية بأعلى كفاءة ممكنة .  أما

  أن تمرينات الرشاقة تلقي عبئا   (124، صفحة  2003)الوقاد،  و فيما يخص تطوير الرشاقة يرى  

 (67، صفحة  2006مختار،  )على الجهاز العصبي المركزي لهذا يلزم تفاديها عند التعب ويزعم  

التدريب قيما من وصفها  أن تطوير الرشاقة يجب أن يكون بإدخال التمارين بطريقة ثابتة في مادة  

على شكل مسابقات و ألعاب   اإلحماء و في الجزء الرئيسي للتدريب مع الكرة و بدونها  بين تمارين

  تتابعيه عند ظهور عالمات التعب البدني و العصبي لدى الالعبين . 

القدم يحتاجها جميع الالعبين و كذلك المركز الذي يلعب فيه   الالعب يتطلب  و الرشاقة في كرة 

الخاصة  منه إظهار الخفة  الخفة    الرشاقة و  الرشاقة و  إلى  يحتاج  المهاجم  فمثال أن  المركز  بهذا 

  ، قة التي يفرضها عليه مركزهالتي تفرضها عليه طبيعة مركزه كما أن حامي الهدف يحتاج إلى الرشا

 د بالقدرات التالية يجب أن يكون لديه تكوين قاعدي يتحد  و لكي يكون الالعب ذو رشاقة عالية
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في  التسلسل  قدرة   ، التوازن  قدرة   ، الفعل  رد  قدرة   ، اإليقاع  قدرة   ، التميز  قدرة   ، التوجيه  قدرة 

إن انسب مرحلة لتنمية  الرشاقة  (DEITRICH, 1988, pp. 33-34)الحركات ، قدرة التغيير 

العامة هي مابين سن الطفولة و المراهقة وحتى الشباب حيث يستطيع الفرد استيعاب وتحسين كثير  

من المهارات الحركية األساسية كالجري والوثب و التعلق و المرجحة و التزلج ..الخ تلك المهارات 

األساسية الرشاق  الحركية  تحسين عنصر  تعمل على  البدء والتي  األهمية  ولذلك كان من  العامة  ة 

 متقدمة. مبكرا مع األطفال في تنمية هذا العنصر حيث من الصعب تنمية في سن 

أما الرشاقة الخاصة فيمكن تنميتها بعد الرشاقة العامة وفي مرحلة متقدمة حيث انه من خالل أداء 

ارة حيث يعمل ذلك على تنمية  التمرينات الخاصة المركبة و التي تأخذ شكال أو إحدى أشكال المه

على تنمية الرشاقة الخاصة وبذلك تمثل "التمرينات الرشاقة الخاصة" دورا ايجابيا في التقدم بمستوى  

المهارات  و  األلعاب  في  تتمثل  التي  المختلفة  المتخصصة  اللعب  الموافق  و  الرياضية  المهارات 

وضع المدرب  على  لزاما  كان  وبذلك  القوى  كألعاب  مع  الكبيرة  العام  التدريبي  البرنامج  ضمن  ها 

 : مراعاة الواجبات و األسس التالية

 يجب التركيز على تنمية عنصر الرشاقة العامة في بداية الموسم وخالل المنافسة . -

 يجب أن تؤدى تمرينات الرشاقة الخاصة بتوافق حركي كبير و مواقف اللعب المتغيرة. -

 وضاع وأشكال حركية متعددة وليست على وتيرة واحدة. يجب ألن تؤدى تمرينات الرشاقة بأ -

 يجب أن تؤدى تمرينات الرشاقة بسرعة رد فعل عالية ثم العودة إلى الوضع االبتدائي للحركة . -

يجب أن تأدية تمرينات الرشاقة لتحقيق أكثر من واجب حركي في وقت واحد مع أعلى توافق   -

 . (badnia ،2016)جالل،  حركي ممكن.

 اآلتية: الرشاقة تتضمن المكونات 

 .المقدرة على التوازن الحركي -
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 .المقدرة على االستعداد الحركي -

 .المقدرة على التوجيه الحركي -

 .المقدرة على رد الفعل الحركي -

 .المقدرة على التنسيق والتناسق الحركي -

 .خفة الحركة -

 : أهمية الرشاقة - 1  – 4  – 1  – 2

تعتبر الرشاقة ذات أهمية في كل األنشطة التي تتطلب التغيير السريع في مواضع الجسم أو احد  

أجزاءه. فالبدايات السريعة والتوقف والتغيير السريع في االتجاهات أساس لألداء الجيد في األلعاب 

وعلى العكس بعض األنشطة ال تعتمد على الرشاقة بدرجة    الطائرة،الكرة    السلة،مثل كرة القدم، كرة  

 والسباحة.مثل مسابقات الميدان والمضمار  كبيرة،

في األداء الرياضي يمكن أن تتلخص في القول انه في أنشطة معينة تكون أساسية   الرشاقة فأهمية

ف الوحيدة  المميزة  والعالمة  الحاسمة  الصفة  تكون  وربما  الجيد،  لألداء  والتي وضرورية  األداء،  ي 

بدونها ال يمكن النجاح في أداء النشاط. بينما في أنشطة أخرى معينة تكون الرشاقة غير مساهمة  

استحسان األداء  أساسية، أي يمكن االستغناء عنها وأداء النشاط. ولكن في اغلب األنشطة يمكن  

 .مع زيادة الرشاقة

 : الرشاقة تنمية وطرق  مبادئ  - 2  – 4  – 1  – 2

 :يلي فيما والمبادئ الطرق  هذه تكمن

 الحركية المهارات  من كبير لعدد  الالعب  اكتساب  على العمل ينبغي الرشاقة صفة لتطوير   1-

 مختلف من يتخللها لما نظرا الرشاقة وتطوير تنمية في المختلفة الرياضية األلعاب  وتسهم المختلفة،

 الرشاقة زادت  كلما  نه أ  Arbley"أربلي  "ويقول،  سلفا وغير المعروفة المتغيرة، والظروف المواقف
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من   مستواه  تحسين بسرعة استطاع  كلما الالعب  لدى التدرج  مبدأ  بمراعاة  ويوحي  عامة(  )بصفة 

هارا  ينصح، كما  ب في التدريب على حركات الرشاقةالبسيط إلى المرك  "Harra  "    ,متفيف  "   

Matveyev  " الرشاقة  صفة وتطوير التدريب لتنمية عمليات  غصون  في التالية الطرق  باستخدام 

   (96، صفحة 2001)البساطي، 

 .القدم كرة في بها المحاورة وكذا األخرى  بالقدم التصويب  مثل :للتمرين العكسي األداء  -

 .والتصويب  الكرة كتنطيط المركبة الحركات كأداء :الحركات  وتوقيت  سرعة في التغيير  -

 . القدم  كرة في الملعب  مساحة تصغير مثل :التمرين إلجراء المكانية الحدود  تغيير  -

 . والجري  الثبات  من بالرأس الكرة ضرب  مهارة كأداء : التمرين أداء أسلوب  في التغيير  -

 والخلفية األمامية الدحرجات  من التصويب  كأداء :اإلضافية الحركات  ببعض  التمرين تصعيب    -

   .الطيران وضع من الكرة اللتقاط كالقفز المرمى حارس تدريبات   أو الدوران أما

 جديدة حركية مهارة أداء مثل :سابق تمهيد  أو إعداد  دون  المركبة التمرينات  بعض  أداء   -

 .تعلمهاو  سبق بمهارة بارتباطها

 أكثر من الكرة كاستخالص  :الزوجية والتمرينات  القفز لتمرينات  بالنسبة المقاومة نوع في التغيير  -

 .بالرأس كرة لضرب  طبية كرة حمل مع القفز أو منافس، من

 الخضراء من بدال الرملية المالعب  على كالتدريب  :التمرين ألداء معتادة غير مواقف  خلق   -

 االصطناعي.  الجيل من مالعب  على وأيضا

  تدريب الرشاقة عند العبي كرة القدم : - 3  – 4  – 1  – 2

التدريب على مهارات التنسيق هو موجه لالعبين البالغين، ومهم جدًا لألطفال الصغار بحيث أّن  

الجهاز العصبي في مرحلة التطوير، وبالتالي مهيأ للتحفيز الخارجي. ولتحقيق االستفادة القصوى  

للج المؤقتة  "التهيئة"  هذه  الشباب بشكل منهجي في  من  المستحسن وضع  فإنه من  العصبي،  هاز 
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سنة(، يواجهون ظاهرة   14-11سنة(. و في سن النمو ) 12-8عمليات تنسيق منفصلة ومتكاملة )

القد  كرة  لالعبي  جدًا  التنسيق ضرورية  على صفة  التدريب  أن  كما  الفسيولوجي،  البدني  م  التحول 

-15سنوات و حتى    9إلى    8ويمكن القول أن الالعبين من  ،    وفق برامج مبينة على أسس علمية

سنة عامل التنسيق هو جزء ال يتجزأ من عملية التدريب، كأساس لتكوين المهارات األساسية    16

الخاّصة باللعبة، ألن بعض المهارات و التقنيات ليست كافية. فمن الضروري التدريب في حاالت  

 ي تحفز الجهاز العصبي. تسلسل )تسلسل الحركات(، المختلفة الت 

القدم  كرة  متطلبات  يلبي  يعد  لم  ثابتة  معزولة  حركات  طريق  عن  التعلم  أن  إذن  المفهوم  من  و 

التنسيق   عمليات  جميع  في  االتجاه  وتغيير  التنقالت،  و  الحركة،  تضمين  يجب  حيث  الحديثة.  

تطورا مما كان عليه في مرحلة والتقنية. حتى لو كان "التحفيز للتعلم" في الجهاز العصبي هو أقل  

البلوغ ، فإنه ال يزال من الممكن تحسين العمل العصبي الحركي. تقنيات الجري، والقفز أو التنسيق  

لالعبين   الحركية  العصبية  الذاكرة  أن  ثبت  فقد  التوجه(،  و  والتمايز،  )اإليقاع،  الكرة  مع  تمارين 

 (Mayer,2014,p.44). سنة. 25تتحسن حتى بعد  
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 : يبين محتوى تدريب صفة الرشاقة على اختالف الفئات العمرية 08الشكل رقم 

  (Mayer, 2014) 

الذي يبين توجه محتويات تدريب التنسيق، نالحظ أن هذه الصفة يجب    08من خالل الشكل رقم  

سنوات( ويجب الحفاظ عليها حتى االحتراف، وخالل هذه الفترة يتم ربط    9تطويرها في سن مبكرة )

 .خصوصيات الالعب ومتطلبات المنصب الذي يشغله.

الب*   الصفات  بين  أساسية  مكانة  تحتل  الرشاقة  أن  الباحث  الطالب  إلى  يرى  دنية األخرى إضافة 

أدوات مثل الكرة , الساللم ... الخ و يمكن مالحظتها جليا و لها عالقة مباشرة بصفتي    استعمال

المهارة الحركية اذ لها خصائص مركبة و إن تطوير هذه الصفة يعتمد أساسا    القوة و السرعة و

كرة القدم  مدرسة  
  13  -سنوات 9تحت 

 سنة

 قبل التكوين 
سنة  15تحت   

 مرحلة التكوين
سنة 19-17تحت  مرحلة ما بعد   

 التكوين 
سنة  21-19تحت   

مرحلة 
 االحتراف 

التدرب على الحركية العاّمة  
والتوجه إلى التدريب 

المتكامل لمختلف الصفات  
 البدنية 

العصبي الحركي وفق مراحل   تماشي الجهاز
النمو و التغذية الراجعة للمكتسبات القبيلة 

 الخاصة بمختلف الحركات 

 تطوير الجانب المعرفي 
 )تحفيز الجانب الحسي الحركي(

البحث على فعالية الحركات وأداء اللعب ) سرعة التنفيذ  
المهارات، تكيف وتنمية الحركة بشكل كامل(.لمختلف   

االختصاص في المنصب  
المشغول وفق متطلبات  

 المتكاملة 

الحركة الكاملة الصحيحة  
وتلقائية في أداء مختلف 

 الحركات المهارية 
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دأ الثاني هو " من السهل إلى  الالعب في حالة بدنية جيدة و المب  على مبدأ األول العمل عليها و

 العصبي .  الصعب " ألن لها عالقة مباشرة مع الجهاز

 المرونة:  - 5  – 1  – 2

وهي قدرة الالعب على األداء الحركي بمدى واسع، نتيجة  مفهوم المرونة:    -  1  –  5  –  1  –  2

 لألداء الحركي.إطالة العضالت واألربطة العاملة على تلك المفاصل لتحقيق المدى الالزم 

 ويعرفها كل من  

 " امكانية الفرد على أداء الحركة بأكبر مدى ممكن ". هارة -

 " القدرة على أداء الحركات لمدى واسع ".  الرسون  -

،  1989)ناجي،  " أنها تعبير عن مدى و سهولة الحركة في مفاصل الجسم المختلفة بارفوز" -

بأنها    (CORBEAU, 1988, pp. 104-106)  جولو يلخص    ,  (30-29الصفحات  

القدرة على أداء الحركات لمدى واسع أو أحد أجزائه للمدى الكامل  إمكانية تحريك الجسم أو 

لمدى   Zatciorskyزاتسيورسكي  ويعرف"  ،للحركة الحركات  أداء  على  "القدرة  بأنها  المرونة 

 بارو الواسع. ويضيف البعض بأنها "مدى وسهولة الحركة في مفاصل الجسم المختلفة، ويذكر  

Barrow   ودرجة اإلحماء  على  ذلك  ويتوقف  آلخر،  وقت  من  تتغير  المفاصل  مرونة  أن 

المجهود واالسترخاء، والقدرة على االحتمال. وال القدرة على  الحرارة، وشدة  الحركية هي  مرونة 

تمزق  لذلك  نتيجة  يحدث  أن  دون  للحركة  ممكن  مدى  أوسع  خالل  أجزاءه  أو  الجسم  تحريك 

للعضالت أو األربطة. ويرى العديد من الباحثين إن المرونة الحركية من بين الصفات الهامة  

با تشكل مع  أنها  الكمية، كما  أو  النوعية  الناحية  الحركي سواء من  األداء لألداء  قي مكونات 

عليها   يتأسس  التي  الركائز  والرشاقة  والتحمل  والسرعة  العضلية  كالقوة  البدني  أو  الحركي 

 ( 309، صفحة 2008)يموفا،  اكتساب وإتقان األداء الحركي.
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 أنواع المرونة:  - 2  – 5  – 1  – 2

   العامة والمرونة الخاصة، وبين المرونة االيجابية والمرونة السلبية.يجب أن نميز بين المرونة   

العامة   -أ   الفقري   المرونة  العمود  المفاصل متطورة بشكل كاف مثل  تكون مكانيزمات    عندما 

 بمعنى قدرة الفرد على أداء حركات بمدى واسع في جميع المفاصل.  

بمفصل واحد بمعنى القدرة على أداء الحركات   فعندما تكون المرونة متعلقة المرونة الخاصة:  -ب  

 بمدى واسع في اتجاهات معينة طبقا للناحية الفنية الخاصة بنشاط رياضي معين. 

فهي قابلية الفرد على تحقيق حركة بنفسه، بمعنى إمكانية الحصول على   المرونة االيجابية :  -ج  

أقصى مدى ممكن لحركة في المفصل على حساب المجموعة العضلية العاملة على هذا المفصل 

والتي تقوم بأداء تلك الحركة، أما المرونة السلبية فنحصل عليها عن طريق قوى خارجية كالزميل 

الحصول على أقصى مدى ممكن لحركة ما في المفصل على حساب    أو األدوات بمعنى إمكانية

أدائها.  المساعدة في  أو  الحركة  بأداء  تقوم  موفق   قوة خارجية  إسماعيل،  محسن  تامر  )المولى, 

صفحة   كولودي،    (108مجيد،  أليغ  يقسم  الصفحات  1986)كولودي،   و   ،97-98-99 )  

عامة المرونة إلى     و يمكن  الحصول عليها بواسطة التدريب المتواصل بواسطة التكنيك    مرونة 

و هي ضرورية لالعب الكرة    مرونة خاصةفهو   بالكرة و إجراء تمارين الجمناستيك أما القسم الثاني

الجسم و يمكن   تمارين إطالة    إكسابهاالحديثة على أن يشمل جميع عضالت و مفاصل  بواسطة 

فيما      (252-250، الصفحات  1984)الجبار و قاسم،  العضالت و األربطة و األوتار العضلية  

و هي التي تحدث على    مرونة سلبية إلى     (BATTY, 1981, pp. 26-27)  يقسمها ايريك

حيث يترك جزء الجسم نتيجة فرد آخر أو قوة خارجية و   المفصل حينما تكون العضالت مرتخية  

نتيجة انقباض   اد يمكن تمثيلها بمدى الحركة  ايجابيةمرونة ديناميكية   التي تحدث على المفصل 

يعتبر   و  المفصل  على  تعمل  التي  أهم  هذاالعضالت  المرونة  من  بالنسبة    النوع  األول  النوع  من 
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من أهم    ة المقاومة التي تحدث خالل مدى حركة المفصل ولألداء الرياضي و تشير المرونة إلى قو 

أنواع القوة التي تقاوم حركة المفصل في هذا النوع من المرونة هي   مطاطية و مطاوعة األنسجة  

قاسم،  بالمفصل    الرخوة و  الصفحات  1984)الجبار  للمرونة و كرة  أما بالنسبة    ( 230-231، 

، أن المرونة العامة مهمة و ضرورية    (57، صفحة  1987)الصفار،    القدم فيرى سامي الصفار

على أن هذه الصفة  (CAZORLA.G  ،2006)  جيورج كزورلجميع العبي كرة القدم حيث يؤكد  

 بالنسبة لالعب كرة القدم و بالخصوص حراس المرمى . مهمة جدا 

ويمكن تنمية صفة المرونة عن طريق التدريب  مبادئ وطرق تنمية المرونة:    -  3  –  5  –  1  –  2

اليومي من خالل تمارين اإلطالة ومن أهم المبادئ والطرق التي يجب احترامها أثناء التدريب على 

 صفة المرونة نجد 

تلعب المرونة دورا هاما في ترابط األداء الحركي ولذا يجب أن يكون هناك نوعا من التنسيق    -1

في تمرينات تنمية المرونة وخاصة التمرينات التي تزيد من مطاطية وإطالة العضالت بشكل منتظم  

 ولكافة المجموعات العضلية المختلفة.  

تدريبا  -2 بين  التنسيق  من  نوعا  هناك  يكون  أن  بد  القوة  ال  أن  حيث  المرونة  وتدريبات  القوة  ت 

تساعد الفرد الرياضي على أن يصل إلى المدى المطلوب للحركة أي بالمرونة الالزمة، وال بد وأن  

ولقد أوضح" المرونة.  تنمية  قوة  تمرينات زيادة معدل  بين  الترابط  االعتبار  براندت يؤخذ في    هلين 

Hellen Brondt  "جة العضالت ال تتأثر في حالة كثافة البرنامج  في أبحاثه أن زيادة سعة أنس

التدريبي )الخاص بزيادة معدل القوة( حيث أنه ال بد وأن تكون المرونة محدودة األداء )حد معين(  

 فقط وبطريقة آمنه ويرجع ذلك لقوة العضالت. 

عن    Fred.L  وفريد  Allen.J.Ryanريان  يرى    -3 معين  لمفصل  المرونة  تنمية  يمكن  أنه 

وية العضالت المضادة في نوع العمل على المفاصل )عضالت تؤدي إلى ثني المفصل  طريق تق
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وأخرى تؤدى إلى مد المفصل( بنفس النسبة وبنفس القوة ولو تم تقوية مجموعة من العضالت على 

حساب المجموعة األخرى ألدى ذلك إلى نقص المجال الحركي للمفصل في االتجاه الذي تعمل فيه 

الضعيفة، للمفاصل  العضلة  المرونة  نقص  إلى  يؤدي  النشاط  وعدم  الخمول  أن  إلى   واإلضافة 

   .(156)حسنين، صفحة 

ويرى الطالب الباحث أن طبيعة األداء في كرة القدم بالكرة أو بدون كرة يفرض علينا المرونة      *

أساسية أو    كصفة  الصغرى  النسبية  المراحل  مند  الصفة  هذه  بتطوير  ينصح  و  كل حسب مركزه 

المفصل و    سنوات   5حتى مند سن   الحركة أي مرونة  العتبارها تعتمد لصفة أساسية على مدى 

يعني استغالل المفاصل و العضالت و هي طرية أو لينة    ألداء حركة بمدى واسع  العضلة ككل

عليها  العمل  و يصعب  تنضج  أن  رفع  ،    قبل  أثناء  الالعب  أداء  في  جلية  الصفة  هذه  تظهر  و 

تقوس أو  عليها  السيطرة  و  الكرة  الستالم  ألعلى  و    الرجل  بالصدر  الكرة  الستالم  خلفا  الجذع 

تحتاج إلى مرجحة الرجلين    رميات التماس و في جميع أنواع األداء التي  مرجحات الذراعين ألداء

 كما في التصويب أو التمرير و خاصة أثناء الجري.

 مراكز اللعب في كرة القدم: - 3

لكل مركز لعب في كرة القدم واجبات محددة يؤديها الالعب خالل المباراة انطالقا من طريقة اللعب 

و الخطط المستخدمة ، و تساعد عملية تحديد مراكز اللعب في تحديد المهام و الواجبات الملقاة 

لمراكز على عائق كل العب في الفريق فمهما زادت و اتسعت هذه المهام و الواجبات فان تحديد ا

و    ، الملعب  من  المختلفة  الخطط  وتنفيذ  المهام  أداء  في  التعارض  عدم  كبير  حد  إلى  يضمن 

التنظيم في تغطية   التنسيق و  اللعب يضمن من جهة أخرى  باإلضافة إلى ذلك فان تحديد مراكز 

األداء  متطلبات  لها  مراكز  صورة  في  األداء  و  المهام  توزيع  إن  و   ، المختلفة  الملعب  جوانب 
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،  1994)مفتي،  خاصة بها أمرا ما زال حيويا و مهما لتكامل األداء و توفير الجهد في كرة القدم  ال

 (35صفحة 

   اللعب : لخطوطاألقسام الرئيسية  - 1  – 3

 (40، صفحة 2006)عادل،  لعب هناك أربعة مناطق لعب مقسمة إلى عدة مراكز 

أو حارس المرمى ) دائما واحد فقط في الفريق ، يلعب مباشرة أمام الكرة   الحارس:  -  1  –  1  –  3

و هو الالعب الوحيد الذي يسمح باستعمال يديه ليسيطر على الكرة من خصائص حارس المرمى  

 نجد  

   المهارية : -أ

 التحكم في الكرة  -

 رد الفعل -

    un contre un  المحسوب,الخروج  -

 التركيز . التموقع التوقع، العقلية: -ب

 ( 2009) أدريان , الخفة ، التوازن ، القفز أو االرتقاء  البدنية : -ج

 و نجد الظهيرين و العبي محور الدفاع  العب الدفاع:  - 2  – 1  – 3

(:  ظهير  -  1  –  2  –  1  –  3 األيسر  و  األيمن  الظهير   ( إن المهمة األولى لظهيري    الجنب 

رقمه) الذي  و  األيمن  سواء  )  2الجنب  رقمه  الذي  و  األيسر  أو  الالعبين  3(  أمام  الدفاع  هو   )

  (STANLY, 1990, p. 19)  المنافسينالمهاجمين 

 بالخصائص  و يجب أن يتميز العب هذا المركز   أساسا،في منطقة األجنحة 

 فتح الكرة ، المراوغة ، التمرير ، المهاجمة .  المهارية :- أ 

  العزم.  النشاط، العقلية: -ب
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 السرعة ، التحمل ، زيادة السرعة .   البدنية :  -ج

ية عالية  * يرى الباحث أنه أصبح عمل الظهيرين الهجومي أكثر أهمية مما يتطلب منهم لياقة بدن

 جدا خاصة التحمل الالهوائي الذي يساعدهم على العمل الهجومي و الرجوع إلى مراكزهم بسرعة . 

و عمله عموما مراقبة المهاجم الخصم الصريح و يجب عليه   المدافع الوسط:  -2  -2  -  1  –  3

و يفضل    أخد الكرة منه أو الضغط عليه و هو العب يتميز باالرتقاء الجيد و اللعب الجيد بالرأس

 ما.أن يكون طويل القامة شيء  

الحر:  -3  -2  -1  –  3 و هو آخر مدافع حيث ظهر هذا المركز لفترة قصيرة مقارنة    المدافع 

و يجب أن يتميز هذا الالعب بالمهارات العالية و الخبرة الطويلة و المقدرة على    القدم،بتاريخ كرة  

 مختار،القيادة باإلضافة إلى تكوين بدني متكامل و يفضل أن يكون طويل القامة )حنفي محمود  

 (،   98ص  ،1994

 الدفاع: العبي محور  و من أهم مميزات

 .المراقبة الفردية ، اللعب بالرأس  المهارية: -أ

 التوقع ، التركيز ، اتخاذ القرارات ، التموقع الجيد ، الدم البارد .  العقلية: -ب

 التوازن , القوة , االرتقاء .  البدنية: -ج

* يرى الباحث أنه من السهل تحضير الالعب بدنيا مهاريا ، نفسيا حيث يمكن أن ينشأ به معظم  

ليست متاحة لكل المدافعين إال و هي    المدافعين في هذه الخصائص لكن المدافع الحديث له صفة 

التوقع أي قراءة اللعب الستخالص الكرة وبسهولة هذا ما ال نجده عند كل المدافعين باإلضافة الى  

المدارس التكوينية المتقدمة في الكرة أصبحوا يركزون على تدريب الصغار كيفية استرجاع الكرة من  

 دون ارتكاب خطأ .
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الوسط   -  3  –  1  –  3 تعتبر منطقة وسط الملعب هي العمود الفقري الذي يتحكم في  :    خط 

بالرغم من أن العبي   للفريق ،  فيها مطلب أساسي  فالتحكم  لذلك  القدم  مجريات أمم مباريات كرة 

خط الوسط واجبهم هجومي إال أنهم يمكن تقسيمهم إلى ثالثة أنواع رئيسية كما يلي   )طه إسماعيل  

 ( 16، ص  1989و اخرون، 

هو الالعب الذي يكلف بواجبات دفاعية بنسبة    العب خط الوسط الدفاعي:   -  1  –  3  –  1  –  3

كبيرة و غالبا ما يكلف بمراقبة المهاجم الثاني للفريق الخصم ، و يجب أن يتصف الالعب بمقدرته  

ضافة  على أداء الواجبات الدفاعية بكفاءة عالية و يتميز باألداء القوي مع ارتفاع لياقته البدنية باإل

 ( 97، صفحة  2007ران، ھز ) إلى استرجاع أكبر عدد ممكن من الكرات 

 و من أهم مميزاته:  

 التمرير الدقيق ، المراقبة الفردية ، الضغط على المنافس .   المهارية:  -أ

   العزم. اإلرادة، األداء،النشاط، العنف في  :العقلية -ب

:   -ج ، 2001)البساطي،  التحمل بنوعيه ) الخاص و العام ( بدرجة عالية , السرعة    البدنية 

 (43صفحة 

 العب خط الوسط الذي يغلب عليه الطابع الهجومي: - 2  – 3  – 1  – 3

يلعب هذا الالعب في الطرق العادية خلف قلب الهجوم و هو يقوم بأداء دوره الهجومي من خالل 

 و من مميزاته : مساحات كبيرة من الملعب باإلضافة إلى دوره الدفاعي  

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

   الدم.برودة  الصائب, القرار  , اتخاذ الجماعية في األداء العقلية: -ب

 ( 2009الخفة , التحمل ) ادريان ,  البدنية: -ج
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 الالعب الذي يبدأ و يدير الهجمات في  العب خط الوسط صانع األلعاب:   -  3  –  3  –  1  –  3

هذا  يتميز  أن  يجب  و  الهجمات  إنهاء  بناء  في  واضح  اثر  لها  بتحركات  يقوم  و  األحيان  أغلب 

يتميز بقدرته على التصويب القوي المتقن ، كما تكمل   العالية ، كما يجب أن  بالمهارات  الالعب 

يلعبه   الذي  األساسي  الدور  الدفاعية  للمهام  الدفاعي تحركاته في صن   إذ إجادته  ع  يبدأ من موقعه 

 ( 84، صفحة 1985مفتي ا.، )الهجمات 

 :خط مميزات هذا  و من أهم 

:  -أ ،    المهارية  العالية  المهارات   ، الدقيق  التمرير   ، الجيدة  المراوغة   ، للكرة  الجيدة  المراقبة 

 التصويب من بعيد ، المؤطر .

القرارات السريعة و الدقيقة ، الدم البارد  اتخاذ التوقع ، الجماعية في األداء ، اإلبداع ،  العقلية:  -ب

 ، الجمالية في األداء .

 .الخفة , التوازن  البدنية: -ج

* يرى الباحث انه أصبح متوسط دفاعي يظهر حاليا بمواصفات مختلفة أي تميز بجانب مهاري 

ممتاز عمله األساسي بناء اللعب على غرار صانع األلعاب و يظهر هذا جليا في متوسط ميدان  

بوسكاش ، و العب المنتخب االسباني    بيرلوالمنتخب االيطالي و نادي ميالن الالعب     سرجيو 

في باريسان جرمان و هناك العديد من الالعبين يستغلون هدا المنصب    ماركو فيراتي إلى باإلضافة

 .انشيلوتيو بنفس الطريقة في المستوى العال حيث يركز عليه كثيرا المدرب االيطالي 

 الهجوم:خط   العبو - 4  – 1  – 3

ميدان يغلب عليهما  يمكن أن يكونا مهاجمين صريحين أو متوسط  الجناحان:    -  1  –  4  –  1  –  3

 الطابع الهجومي و من أبرز مميزاتها 
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 المهارية : -أ

 التمريرات العرضية ، المراوغة ، التمرير الدقيق، المهارة العالية ، التصويب من بعيد.   -ب 

  اإلبداع. الكرات،طلب   النشاط، العقلية: -ب

 زيادة السرعات أو االنطالقات السريعة ، السرعة .   البدنية : -ج

هو الالعب الذي توكل إليه أساسا مهمة التهديف و يجب  قلب الهجوم :   -  2  –  4  –  1  –  3

  ، صفحة 2005ناصر،  )أن يتميز بالقدرة على خلق الفرص للتهديف و استغاللها استغالال مفيدا  

اللمسة    (51 ثاني مهاجم لهما نفس المتطلبات يجب أن يكون له  األخيرة  و مهما كان هداف أو 

 الجيدة .

 :الخطا ذو من أهم مميزات ه

 المراقبة الجيدة للكرة ، اللمسة األخيرة الفعالة ، اللعب الجيد بالرأس .  المهارية: -أ

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

 التوازن ، القوة ، االرتقاء الجيد .  البدنية: -ج

* يرى الباحث انه أصبح المهاجم الحديث الفعال هو من يستغل الفرص حتى وإن كانت قليلة أو  

 فرصة.حتى نصف 

 اللعب:  خطوطمتطلبات كرة القدم الحديثة حسب   - 2  – 3

 الدفاع:  خط متطلبات العبي  - 1  – 2  – 3

 )54، ص  2000،  ( و )علي 43، ص  2002)أبو ع، حسب 

 يقوم كل أفراد الفريق بالدفاع من لحظة فقدان الكرة.  - 

 استخدام ظهير الوسط خاصة الظهير القشاش و الحر. - 

 الدفاع القوي ضد الجناحين و مراقبتهم اللصيقة.  - 
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 المواجهة اللصيقة للمهاجمين الخطيرين.  - 

 عدم التهور و االندفاع عند القلة العددية. - 

 يعود العبو الوسط لغلق منطقة اللعب المباشر الخطرة. - 

 الوسط:  خط العبي متطلبات  - 2  – 2  – 3

 :(32، صفحة 2004)خورشيد،  حسب

تفرض كرة القدم الحديثة متطلبات كثيرة على الالعبين وعلى الخصوص على بعض الالعبين في  

الملعب، فخط الوسط يشكل الخط األول للتكتل الدفاعي ويعتبر حلقة وصل  المناطق الحاسمة من  

وإيابا   ذهابا  الالعبين  أكثر  منها  يمر  التي  المنطقة  الوسط  منطقة  ،وتعتبر  والدفاع  الهجوم  بين 

،باإلضافة إلى كل هذا فإن العبي الوسط هم أحسن الالعبين المساندين لخط الهجوم وبناء على  

ربين أحسن العبيهم في هذا الخط ،باعتبار أن كرة القدم الحديثة لمن يمتلك  ذلك يوزع أغلب المد 

أولى  وأن  واحدة  العمل كوحدة  الوسط  يجب على العبي  المفهوم  هذا  يكتمل  ولكي  الوسط  منطقة 

مهمات العبي الوسط هو تقديم العمل الدفاعي والذي يرتبط بمسؤوليتهم في تشكيل نقاط االنحراف  

 لدفاعية. في لعب المثلثات ا

 كالتالي:الوسط  خط ويمكن ترتيب الواجبات التكتيكية لالعبي

 تحويل اتجاه اللعب. -

 تطبيق مبدأ االحتفاظ بالكرة. -

 البدء بتطبيق الخطط الهجومية.  -

 القيام بتنفيذ المناورات الجدارية كأسلوب لهزيمة الدفاع. -

 التهديف و الهجوم المباشر. -

 األول.تشكيل جدار الدفاع  -
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 المراقبة القوية لالعبي الخصم .  -

 الهجوم:   خط متطلبات العبي  - 3  – 2  – 3

 101)، ص  2008)الهزاعي، حسب 

 أن يعمل جميع العبي الفريق على تنفيذ خطط اللعب التي تدربوا عليها. -

 العمل على مساعدة الزميل المستحوذ على الكرة.  -

 الالعب جد مهم و مالئم أمام و خلف المدافعين.جري  -

 جري المهاجم في داخل الملعب لألهداف التالية -  

 مساعدة الزميل الذي معه الكرة في الوسط. -

 خلق مساحة فارغة في الجناح.  -

 فسح المجال الهجومي لمدافع الجناح الذي تصعب مراقبته.  -

 . المشاركة في إنهاء الهجوم بأكبر عدد ممكن -

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
108 
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 ( يوضح مراكز اللعب و رموزها أثناء الرسم التكتيكي و وضائف و مواصفات كل مركز 01جدول رقم )

  ركزـــــالم
 رمزــال

 
 م المواصفات ــــأه

 
 ائفـوظــالم ــــأه

 إنجليزية  عربية 

 
 

 قلب الدفاع 

 
 

Centra back 

 
 
CB 

 ـ يتصف بطول القامة ـ قوة البنية 
 ـ القدرة العالية على القفز

 ـ قوة التمرير الطويل 

 ـ ابعاد الكرات الخطيرة
 ـ مراقبة رأس الحربة 

 الكرات العرضية و القصيرةـ قطع 
 ـ المشاركة في بناء الهجوم 
 ـ توجيه الزمالء من الخلف 

 
 المدافع 

 
 
 

 
 

SW 

 ـ يتميز بقوة البنية ـ الخفة في التحرك
 CBـ موقعه خلف 

 ـ الثقة في النفس 
 ـ الهدوء و قوة الشخصية 

 ـ تغطية المساحة التي هي خلف الظهير 
 ـ بناء مصيدة التسلسل 

 أثناء الهجوم  لألمامـ التقدم 
 ـ قطع االختراقات

 
الظهير  
 الدفاعي 

 
 

Ful back 

 
 
FB 

 ـ التكوين البدني القوي 
 االلتحام ـ القدرة على 

 ـ اللعب على حد الجانبين
 ـ السرعة و الرشاقة 

 ـ المساندة التامة للدفاع 
 ـ االستحواذ و تشتيت الكرات 
 الدفاعي . ـ المساندة لالعبي الوسط 

 ـ العمل الجماعي أكثر من الهجومي . 
 

 
الظهير  
 الهجومي 

 
 
 

 
LB 
RB 

 ـ الخفة  ـ الرشاقة ـ السرعة الفائقة 
 ـ تحليل العمل الدفاعي 

 ـ متوسط البنية 

 ـ المساندة التامة للدفاع 
 المناسبة باالختراقاتـ االستحواذ على الكرة 

 رمىـ التصويب على الم
 العرضية النصف الطويلةـ التمريرات 

 

 
 

 األجنحة 

 
 

Wing back 

 
 
W 
B 

 ـ لهذا نفس مواصفات الظهير 
 2 – 5 – 3يعمل في خطة 
 1 – 6 – 3يعمل في خطة 

 وظائف و المهام لكن االختالف أقلـ نفس ال
 ـ يلعب تقريبا في وسط الميدان 

 
 الوسط الفكاك 

 
Défonce 
midi fele 

 
D 
M 

 ـ قوة البنية
 التحملـ قوة 

 ـ السرعة في قراءة اللعب المناسب 

ـ العمل على قطع الكرة الموجهة لصانع اللعب 
 للفريق الخصم . 

ـ تأمين مساعدة الدفاع و المشاركة البناءة في 
 الهجوم . 

 
العب الرأس  

 المحارب 

 
Central midi 

fa 
 

 
C 
M 

 استثنائيةـ لديهم قوة 
 ـ التصويب في أي مكان

 المراوغةـ القدرة على 
 ـ المهارات العالية 

 التمرير القصير  إتقانـ 

ـ التحول السريع إلى الدفاع في حالة فقدان 
 الكرة

 ـ القدرة على التحول في الخطط أثناء المقابلة
 ـ الدفاع في منطقة الخصم 

 
 

العب الوسط  
 لألطراف 

 
 
 

 دفاع 
RM 
LM 
 هجوم
SM 
WF 

 
 ـ السرعة 

 ـ قوة االختراق 
التمرير في المواجهة الدفاعية و  ـ حسن 

 الهجومية

 
 ـ الهجوم أكثر من التمرير الدفاعي 

 ـ يلعبون على شكل مهاجم عند امتالك الكرة
 ـ الهجوم و الدفاع متساوي فيمابينهم
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108 

 : الخطوطالمتطلبات الحركية لالعبي كرة القدم حسب  - 3  – 3

أنه    :  (  84، ص    2004(، )بقيع خ.،    75، ص    1997)علي م.،  يرى خبراء كرة القدم حسب  

من أجل معرفة خصائص الالعبين من الضروري معرفة المبادئ والعوامل الخاصة بمتطلبات كرة 

القدم الحديثة ، فكرة القدم رياضة جماعية لتسجيل األهداف، مع تحمل عبئ حمولة المباراة للحفاظ  

بسر  اللعب  تتغير وضعيات  أين  واالستراتيجي  التكتيكي  العمل  عن طريق  الشبكة  عة  على سالمة 

بصفة متكررة ومتغيرة مما يؤدي إلى التغيير والتنويع في الواجبات الحركية،فاألخصائيون يرون بأن  

التسارعات   إلى  القدم،باإلضافة  كرة  لالعبي  الحركية  الواجبات  من  كواجب  كبيرة  مكانة  له  الجري 

اجئ حسب  المفواالنطالقات من مختلف الوضعيات كالركض السريع مع التوقف أو تغيير االتجاه  

  60  -30م من    15-10وجد بأن الالعبين يجرون بسرعة قصوى لمسافة  ،  المالحظة البداغوجية

مرة وقد ثبتت الفوارق في حجم الواجبات الحركية لالعبين حسب منصب ووضعية الالعبين فوق  

اراة  الميدان ، فالعبو وسط الميدان في المرتبة األولى من حيث الواجبات الحركية المنجزة في المب

 ثم المدافعين حسب الجدول     للمهاجمينثم تأتي المرتبة الثانية 

 

 المهاجمون  العبو وسط الميدان المدافعون  النشاطات 

 م 7669 م 7940 م 6949 المشي 

 م 1575 م 2554 م 1513 الجري 

 م 761 م 715 م 782 الركض بسرعة 

 م 311 م 183 م 282 امتالك الكرة
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 ( 108، ص  2000)البصير،  الخط( يوضح المسافة المقطوعة من قبل الالعبين حسب  02الجدول ) 

 (2010المشغول )خالد،  الخط( يوضح تحليل العمل الحركي لالعبين حسب  03جدول رقم ) 

 الالعبين :  بخطوطالمتطلبات البدنية الخاصة  - 4  – 3

كرة القدم من تحرك مستمر بالكرة أو بدونها وبدرجات مختلفة من الشدة ومن خالل   نظرا لما تتطلبه

للمباراة تتضح األهمية القصوى لمستوى كل من التحمل الهوائي   النشاط الحركي  تحليل ومالحظة 

 بين   ارررررررررري الالعب خالل المباراة مرررررالقوة العضلية ، حيث نجد أن مسافة ج السرعة و هوائي ووالال

كلم وهذا ما يؤكد أهمية التحمل الهوائي و الالهوائي والسرعة كمتطلبات أساسية لالعب   17  -11

أهمية كبيرة حيث    أن الوثب يحتل(40-39، الصفحات  2001)البساطي،  كرة القدم ، حيث يقول  

وثبة أما حارس المرمى   25  -20الدراسات ما بين  بلغ مركز قلب الهجوم وقلب الدفاع في إحدى  

وثبة تقريبا وهذا يؤكد أهمية القوة كمطلب أساسي في   15وثبة بينما خط الوسط    30إلى    - يصل

ومن  ، بدنيا  الالعب  اللعب    إعداد  مراكز  تتميز  بالبرازيل  المدربين  وآراء  العلمية  النظر  وجهة 

بخصوصية األداء ، ومن ثم تتطلب نوعية خاصة من التمرينات يجب مراعاتها طبقا لواجبات كل  

بالقوة  مركز في الفريق وعليه يمكن تحديد هذه العناصر فيما يلي حيث أن حارس المرمى يتميز 

القوة الخاصة)رمي الكرة( سرعة رد الفعل ، التوافق العام ، أما المدافعين المميزة بالسرعة للرجلين ،  

 المهاجمون  العبو الوسط  مدافعوا الوسط  المدافعون  النشاطات  

 م 2309 م 2029 م 1777 م 2292 المشي  

 م 2771 م 4040 م 2910 م 2902 الجري المتوسط 

 م 1755 م 2159 م 1598 م 1583 الهرولة 

 م 1066 م 1059 م 830 م 783 الركض بسرعة قصوى 

 م 495 م 510 م 651 م 688 الجري للخلف  
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الجري  في  المتمثلة  الجري  قوة   ، واألداء  القوة  تحمل   ، األداء  القصوى وسرعة  بالسرعة  فيتميزون 

بالسرعة للرجلين، تحمل السرعة ، ولكن قلب الهجوم وقلب الدفاع  القوة المميزة  الجانبي وللخلف، 

ب ، يتميزون  االنفجارية  القوة   ، الوثب  تكرار  على  القدرة   ، واألداء  القوة  تحمل   ، القصوى  السرعة 

خط  أما   ، والخلف  للجانب  الجري  في  المتمثلة  الجري  قوة   ، الالهوائي(  )التحمل  السرعة  تحمل 

)الدوري  الهوائي  التحمل   ، عالية  بدرجة  الالهوائي  التحمل   ، السرعة  تحمل  في  يتميز  الوسط 

 .تحمل القوة ، السرعة، القوة الخاصة بالكرة  التنفسي(
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 خالصة:

إن عملية تحضير الالعب الجيد تعتمد بدرجة أساسية على تنمية وتطوير اللياقة البدنية لالعب  

ألنها من أهم العناصر المؤثرة على أدائه ومعرفة الطرق الالزمة لتنميتها ، والعناصر الخاصة  

  بالعب كرة القدم  من تحمل وسرعة و قوة ، مرونة و رشاقة ، ومعرفة كيفية تنميتها ، فلهذا

أصبحت كرة القدم الحديثة مختلفة بكل االختالف عن سابقتها من حيث مستوى, طريقة و خطط  

اللعب, لذلك أصبح تسمية المراكز ليس له أهمية خاصة في المستوى العالي , حيث الالعب الجيد 

المميز و المفضل عند المدربين هو من يستطيع أن يشغل عدة مراكز لكن تبقى كل منطقة لعب  

ائصها و الظروف التي تمارس فيها اللعبة نتيجة التدريب و المنافسة المتكررة حسب لها خص

متطلبات مركزها .  
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 الفصل الرابع                               خصائص و مميزات المرحلة العمرية  
 تمهيد:

سنة من مراحل المراهقة التي هي من أدق وأهم المراحل التي يمر    17تحت  تعتبر المرحلة العمرية  

بها الفرد ألنها تكمن في التحول من الطفولة إلى النضج حيث أن نمو الفرد ال يتم بشكل متساوي  

ويعرف وسماتها  حيث خصائصها  من  البعض  بعضها  عن  تختلف  عديدة  مراحل  على  يتم    وإنما 

المراهقة على أنها التدرج نحو النضج البدني الجنسي    (272، صفحة  1989)فؤاد البهي السيد،  

زكي حطابية،    واإلنفعالي والعقلي أي النمو ، ويقول أن فترة المراهقة    ( 71، صفحة  1997)أكرم 

النضج مرحلة  إلى  المتأخرة  الطفولة  من  إنتقال  ويوضح    هي   ، البلوغ  سن  بها  يبدأ  مرحلة  وهي 

صفحة  SILLAMY M J  ،1983)  سيالمي تختلفان حسب    (15،  المراهقة ومدتها  أن ظهور 

، BINI B)  الجنس والظروف الجغرافية والعوامل اإلقتصادية واإلجتماعية وكذلك يؤكد برينو بيني

صفحة  1997 بأنها    (18،  المراهقة  الباحث  الجنسين ويعرف  بين  تكون واضحة  أن اإلختالفات 

مختلف   بتغيير  تتميز  حيث  البلوغ  نحو  الطفولة  من  واإلجتماعي  والنفسي  البدني  التحول  ذلك 

 الخصائص والسمات التي تعبر عن النمو للفرد.

 سنة: 17 تحت  خصوصيات المرحلة العمرية -1

أن هذه المرحلة تدخل ضمن مرحلة المراهقة التي    (152، صفحة  1975)مصطفى زيدان،    يشير

 PHILIPPE)  تعني التدرج نحو النضج البدني والجسمي والعقلي واإلنفعالي ويدعم فيليب لروكس

LEROUX  ،2006  صفحة   15-13أن المراهقة تنقسم إلى مرحلتين تمتد األولى من    (202، 

لى أن المراهقة  إ  (23، صفحة  2009)رغدة شريم،    سنة ، وتتطرق  18-15سنة والمرحلة الثانية  

المتعلقة   بها كشفت  في السابق إعتبرت مرحلة واحدة من ضمن مراحل الحياة ، إال أن الدراسات 

على أن هنالك فروقا واضحة في أنماط السلوك لدى الصغار والكبار من المراهقين وبناءا على ذلك  

فإن  وبالتالي  المتأخرة  والمراهقة  المبكرة  المراهقة  هما  فرعين  إلى  المراهقة  شريم،    تنقسم  )رغدة 
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تشير إلى أن المراهقة المتأخرة تمتد من    (COBB)  ،2001نقال عن كوب    (23، صفحة  2009

المالية واإلنفعالية معا    16-19 تنتهي عندما يحقق الفرد اإلستقاللية  سنة ، وعموما فإن المراهقة 

وأكثر  بالمراهقين  صلة  أقل  قضايا  على  التركيز  يستطيع  بحيث  لألمور  رؤيته  من  يغير  وعندما 

  2005) ريس، دولجين نقال عن  (23، صفحة  2009)رغدة شريم،   وهذا حسب إرتباطا بالراشدين 

،  (RICE, DOLGIN   الريماوي،    ويرى أن هنالك مجموعة    (21، صفحة  2008)محمد عودة 

المثالي   النمو  تصف  المميزات  أو  المبادئ  وهذه  والتطور  النمو  عملية  نمط  تصف  المبادئ  من 

أن دراسة   (11، صفحة  2002)مروان عبد المجيد إبراهيم،   كعملية متوقعة ومنتظمة ، فيما يؤكد 

بالنسبة   بالغة  للمشتغلين بكثير من ميادين العلم المختلفة، وتهدف الدراسة مراحل النمو لها أهمية 

العلمية للنمو إلى إكتشاف المقاييس والمعايير المناسبة لكل مظهر من مظاهره كمعرفة عالقة طول  

،  JURGEN WEINEK  ،1998)   الفرد بوزنه وعمره ، وفي نفس السياق يربط جورجون فايناك

والعضلي،   (329ة  صفح العظمي  وبالنمو  الجسم  مناطق  مختلف  في  الدهون  بتراكم  الوزن  نمو 

فايس ريشارد  فإن  وعليه  نموه  مراحل  خالل  للفرد  الوزن  يختلف  ، RICHARD FAYS)  حيث 

يقول أن المدرب ملزم بتطوير الصفات لكل العب مع بذل مجهودات    ( 62:  61، صفحة  1997

 لتحقيق الفعالية خالل الحصص التدريبية ، ومن جهة أخرى يؤكد سيدريك كاتوني، فرونسوا جيل

(CEDERIC CATTENOY  ،2002  صفحة األسبوع   (16،  خالل  التدريب  مرات  عدد  أن 

 حسب العمر واألصناف التدريبية. تختلف 

 الخصائص الجسمية والنمو الفسيولوجي: -1-1

أنه يمكن التمييز في النمو العضوي بين نوعين   (255، صفحة  2006)عالء الدين الكفاني،    يرى 

رئيسيين هما النمو الفسيولوجي والنمو الجسمي ، فالنمو الفسيولوجي هو ذلك التغيرات الداخلية التي  

تحدث داخل جسم الكائن الحي ، وال نستطيع أن نراها وإنما يمكن أن نرى أثارها على شكل الجسم 
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تلك فهو  الجسمي  النمو  أما   ، في    وحجمه  وحجمه  الخارجي  الجسم  لشكل  تحدث  التي  التغيرات 

ويدعم  ، األعضاء  نسب  بين  والعالقة  عضو  لكل  الخاص  والشكل  المجيد   الطول  عبد  )مروان 

أن النمو التكويني هو نمو الفرد في الهيئة والشكل والوزن والتكوين    (12، صفحة  2002إبراهيم،  

لطوله وعرضه وإرتفاعه فالفرد ينمو ككل في مظهره الخارجي العام وينمو داخليا تبعا لنمو  نتيجة  

أعضاءه المختلفة ، أما النمو الوظيفي هو نمو الفرد في الهيئة والشكل والوزن والتكوين نتيجة لطوله 

نف  ، طبيعية   ، فزيولوجية   ، كميائية  تغيرات  على  الرئيسيين  بمظهريه  النمو  يشمل  سية  وبذلك 

أن النمو الفسيولوجي  يظهر   (153، صفحة  2003)مجدى محمد الدسوقي،    وإجتماعية ، ويشير

من خالل الجهاز الدوري حيث يتضاعف وزن القلب ، فمن المعروف أنه إبتداء من سن العاشرة  

سنة تزداد سرعة النمو عند   13سن  حتى الثانية عشر تتفوق األنثى على الذكر في الحجم وبعد  

الذكر كما يزداد حجم الجهاز التنفسي من خالل تزايد حجم الرئتان ، أما الجهاز الهضمي يتضح  

أن عمل    ( 234، صفحة  1989)فؤاد البهي السيد،    زيادة حجم المعدة والقدرة على الهضم ويشير

ال الغدة  خاصة  ويبقى  الغدد  الجنسية  الغدد  لنشاط  المراهقة  في  تضمر  التيموسية  والغدة  صنوبرية 

هرمون النمو الذي تفرزه الغدة النخامية قويا في تأثيره على النمو العظمي خالل المراهقة حيث تؤثر  

عليه هرمونات الغدد الجنسية فتحد من نشاطه وتتأثر كذلك هرمونات الغدة الدرقية بالنضج الجنسي  

في بداية المراهقة وتقل بعد ذلك بقرب نهايتها ، أما الغدة الكظرية تسترجع قوتها عند إكتمال   فتزداد 

الدين إسماعيل،    الرشد ، أما فيما يخص النمو الجسمي المرفولوجي يؤكد  ، صفحة  1998)عماد 

  أن للمراهق نمو سريع من الناحية الجسمية وتختلف نسب النمو بين الذكر واألنثى كما يدعم   (46

أن نمو الطول يرتبط بالنمو العظمي الطولي حيث    (133، صفحة  2006)عالء الدين الكفاني،  

أما النمو العظمي العرضي فيسير  ( ،  18أن الذكر يواصل نموه الطولي حتى سن الثامنة عشرة ) 

حسب وظيفة كل من الجنسين فيزداد نمو الحوض عند الفتاة مقارنة مع زيادة عرض المنكبين عند  
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أنه    (43، صفحة  1981)ألفت محمد حقي،    الذكر لتمكينه من تحمل المجهودات العضلية ويرى 

( ثم بعد ذلك يتفوق الذكر 14ذكر أقل وزنا من الفتاة حتى الرابعة عشر ) بالنسبة لنمو الوزن فإن ال

على الفتاة بعد هذا السن ، ويرى الباحث أن زيادة وزن الذكر في هذا العمر ناتج عن إفراز هرمون  

ويشير  الكلي  الوزن  في  الفتاة  على  يتفوق  وبهذا  العضلية  الكتلة  زيادة  على  يعمل  الذي    النمو 

بالنسبة للرياضيين الذين يمارسون بإستمرار يزداد   (125، صفحة  1984)صبحي عمران شلش،  

تستهلك   حيث   ، الحمراء  واألجسام  الهيموغلوبين  في  زيادة  وتصحبها  والرئتان  القلب  حجم  عندهم 

لياف العصبية في المخ ،  العضالت كمية كبيرة من األكسجين وتزداد التهوية الرئوية ويزداد نمو األ

أن نبض القلب يعرف هبوط نسبي    (183، صفحة  1992)أحمد بسطويسي،    وفي المجال يقول

كما   التنفسي  الدوري  التحمل  كفاءة  على  يؤكد  مما  األقصى  المجهود  بعد  زيادته  مع  الراحة  في 

يؤكد تحسن   ما  الذكور على اإلناث وهذا  بتفوق  نسبة إستهالك األكسجين وذلك  إنخفاض  يالحظ 

أنه    (26، صفحة  1995)فؤاد أبو الحطب، أمال صادق،    صفة التحمل في هذه الحالة كما يقول

 مع التقدم في البلوغ تزداد الفروق بين الجنسين بشكل واضح. 

 الحركية:  الخصائص البدنية و -1-2

أنه في مرحلة المراهقة المبكرة يعاني المراهق    (141، صفحة  1994) محمد حسن عالوي،    يرى 

بإفتقارها   حركاته  تتميز  كما  والجري  المشي  أثناء  عليه  يالحظ  ما  وهذا  واإلرتباك  اإلضطراب  من 

المراهق   يفقد  مما  الزائدة  الجانبية  الحركات  ببعض  كبيرة  بدرجة  ترتبط حركاته  كما  الرشاقة  لصفة 

في هادفية الحركات ، كما يجد صعوبة في إكتساب    خاصية اإلقتصاد الحركي ويظهر عليه نقص 

أنه في مرحلة   (39، صفحة  KEOGH JACK  ،1985)  بعض الحركات الجديدة ،ويشير كواغ

الحركي وتتحسن مختلف المهارات   المراهقة المتوسطة يظهر اإلتزان التدريجي في نواحي اإلرتباك

الحركية مع إرتقاء مستوى التوافق العضلي العصبي بدرجة كبيرة ، ويستطيع المراهق إكتساب وتعلم  
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القوة   من  مزيدا  تتطلب  التي  الرياضية  األنشطة  من  متعددة  أنواع  ممارسة  مع  الحركات  مختلف 

ويقول  ، الفتاة    (132، صفحة  1998)محمد حسن عالوي،    العضلية  أن زيادة مرونة عضالت 

المستويات   أعلى  إلى  الوصول  الذكر  يستطيع  ،كما  مثال  الجمباز  ممارسة  على  قدرتها  في  تسهم 

  (54، صفحة  1989)فؤاد البهي السيد،    الرياضية العالية في بعض األنشطة الرياضية ، ويدعم 

 يكون نضج كامل لآللية الحركية ، ويقول  17أنه نحو سن    (AKRAMOV)أكرموف  نقال عن  

زهران،   السالم  عبد  أنه خالل هذه المرحلة يالحظ توافق بين القوة   (88، صفحة  1995)حامد 

قلي  تطور  مع  الجسم  للسرعة  ووزن  وبالنسبة  الذكور  عند  الذراعين  لعضالت  النسبية  القوة  في  ل 

هذه  في  تشهد  الرشاقة  فإن  أخرى  جهة  ومن  اإلنتقال  وسرعة  الفعل  رد  سرعة  في  تحسن  نالحظ 

المرحلة قصورا في تطويرها وهذا راجع لنمو مختلف األجهزة المكونة للعضوية ، أما التحمل فتبلغ  

أنه يظهر تدريجيا    ( 147، صفحة  1992)محمد عوض بسيوني،    أقصاها ، ومن جهة أخرى يرى 

العضالت   وقوة  القوة  وخاصة  سنويا  القوة  قيم  تزداد  حيث  الذكور  عند  القوة  لقابلية  واضح  تطور 

والقف الركض  قيم  في  السنوية  الزيادة  نالحظ  الظاهرة  لهذه  وكتعبير  الجسم  لوزن  والرمي  بالنسبة  ز 

زهران،    وكذلك تزداد صفات السرعة والمرونة والرشاقة العامة ويدعم  السالم  عبد  ،  1995)حامد 

ويزداد إتقان المهارات الحركية كما تزداد سرعة   أن الحركات تتميز بالتوافق واإلتزان  (137صفحة  

نقال عن كورت مانيل    ( 284، صفحة  1987)عبده علي نصيف،    الزمن المثير واإلستجابة ويشير

التصرفات  هذه  دقة  كذلك  وتتطور  المرحلة  هذه  خالل  تتحسن  الحركات  سير  ديناميكية  أن  على 

  17، صفحة  WROS J  ،1987)  ظهور الواضح للبناء الحركي ومن جهة أخرى يرى الحركية وال

مختلف    (18: وتثبيت  تعلم  المراهق  يستطيع  حيث  الحركي  النمو  بقمة  تتميز  المرحلة  هذه  أن 

)  المهارات ويقول أن المرونة هي الصفة الوحيدة التي تتطور عند اإلناث أحسن من الذكور ويقول  

عالوي،   حسن  صفحة  1994محمد  في    (149،  تسهم  المنظمة  الرياضي  التدريب  عملية  أن 
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الوصول إلى أعلى المستويات كما تلعب عمليات التركيز الواعي واإلرادة القوية دورا هاما في نجاح 

أن    (7، صفحة  1998)فيصل عياش،    عمليات التعلم والتدريب وبلوغ النجاح بسرعة ، كما يرى 

 الحركة الرياضية ال تنجح إال بمشاركة كامل الجسم بأوقات وسرعات مختلفة. 

 : واالجتماعيةالخصائص العقلية والنفسية -1-3

األشول،    يشير الدين  عز  أنه في هذه المرحلة تحدث درجة كبيرة   (245، صفحة  1996)عادل 

سنة    12-6من التنوع والتمايز في القدرة العقلية فبعد التطور الواضح الذي يشهده النمو العقلي من  

يحدث نوع من التعثر عند البلوغ ولكن ما إن ينتهي البلوغ حتى يستأنف النمو العقلي تقدمه وبذلك 

ل هذا التطور ينمو التفكير اإلبتكاري بصورة واضحة  يتوقف في النصف الثاني من المراهقة وخال

أن الذكاء ينمو نموا مضطردا، ويتوقف  (173، صفحة  2003)مجدى محمد الدسوقي،    ويوضح

سنة وهذا يدل على أن الذكاء يصل إلى حده   18-16حسب ما أكدته الدراسات الحديثة نموه بين  

)عزت    األعلى خالل المراهقة وتظهر الفروق بشكل واضح ،  من الناحية النفسية واإلنفعالية يرى 

  ، صفحة  1978حجازي  يغضب    (5،  أنه  كما   ، وعنف  بشدة  إنفعاالته  عن  يعبر  المراهق  أن 

الكبار،   الراشدين  بإنفعاالت  قورنت  ما  إذا  وسريعة  سطحية  المراهق  إنفعاالت  فإن  ولذلك  بسرعة 

،    ويدعم مخول  سليمان  ر نتيجة  أن هذه المرحلة تتميز بقلق كبي  (166، صفحة  1981)مالك 

 التغيرات النفسية والجسمية والتي تؤدي به كذلك إلى القلق الجنسي كأي دافع آخر. 

غالب،    كما يوضح صفحة  1997)مصطفى    أن المراهق يثير إنتباهه نمط اإلتجاه   (67:  66، 

نحو الذات حيث يهدف إلى معرفة أسباب التحوالت الجسمية التي يتعرض لها وإلى إيجاد تفسيرات 

وآخرون،    لطبيعة معاملة اآلخرين له ويالحظ عليه اإلهتمام الزائد بمظهره ويرى  المندالوي  )قاسم 

مر بفترة الصراع النفسي وكثرة التناقضات ،  أن هذه المرحلة تجعل المراهق ي  (21، صفحة  1990

السمرائي،    أما أحمد صالح  عباس  بسطويسي،  يؤكدان أن على    (117، صفحة  1984)أحمد 
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)عبد    للمؤسسات والجماعات والمنظمات ويوضح  المراهق يتأثر بأي موقف يقابله وسريع اإلنتماء

  ، المليحي  أن النمو اإلنفعالي يؤثر على باقي مظاهر النمو وكل   (120، صفحة  1989المنعم 

الدسوقي،    جوانب الشخصية ويؤكد  محمد  صفحة  2003)مجدى  النمو اإلجتماعي  أن    (173، 

يمكن   هنا  ومن  األقران  جماعة  مع  وقته  المراهق  يقضي  السابقة حيث  للفترات  مغايرا  يأخذ شكال 

القول أن الجماعة لها األثر الكبير في تكوين إتجاهات وميول المراهق حيث يميل إلى اإلستقاللية ، 

جهة ومن   ، المسؤوليات  لتحمل  إستعدادا  وذلك  الزعامة  وحب  سوفار   اإلجتماعية  يرى    أخرى 

(SAUVEUR B  ،1990  24، صفحة)  بسيط متصل بالبلوغ فهي    أن المراهقة أكثر من إتصال

مرحلة التطور والتحول األكبر في كل المستويات وكذلك التعديل البيولوجي المرتبط بإكتساب الهوية  

 . اجتماعيوأخيرا تعديل 

 سنة:  17الخصائص المورفولوجية و الوظيفية لدى العبي كرة القدم تحت  - 2

وظيفية   -في عملية التدريب في كرة القدم، فمن المهم أن تأخذ بعين االعتبار خصوصيات مورفو

من حيث وسائل وأساليب التدريب، والتطوير، وتحديد درجة األحمال التدريبية واختيار الرياضة 

 (.1994)ماسون، حسب المؤشرات والقدرات المناسبة 

ذلك تغييرات نوعية في الجسم واألنسجة من التغييرات ناشئي كرة القدم في تطور مستمر. ينتج عن 

 في الحجم والوزن، وجميع أجهزة الجسم. 

 تعتمد عمليات التنمية على عمر المراهق من حيث العمر الزمني والعمر البيولوجي.

هذه التغييرات ترتبط مع بعضها البعض. على سبيل المثال، تشكيل الجهاز العصبي يؤثر في  

 ى تطوير العمل الحركي والجهاز العضلي.اتجاه إيجابي عل

 ويتميز نمو الطفل المراهق عن عمليات األيض )البناء( يلعب دورا هاما في تطوره. 
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جراء تسلسل األحداث المالزمة للنمو قبل سنة أو   ومن المعروف أن الوقت الالزم لتطوير المراهق

 أكثر مقارنة بمجراها الطبيعي. 

 أنظمة وأجهزة.و   حل، تتميز كل مرحلة من مميزات بنية الجسم ووظائفتنمية اإلنسان يمر بعدة مرا 

 ( بتصنيف مختلف جوانب بإتباع الخطوات التالية: 1923وقام الباحث )بياجيه، 

أساس التغيرات التي تحدث في مختلف األعمار. في مجال الرياضة، وخاصة كرة القدم، ويمكن   -

 عمر الزمني تقسيمها إلى أربع فترات هذه الخطوات في ال

 عاما.   07العمر ما قبل المدرسة   -1

 سنة(. 11-8المرحلة األولى من سن البلوغ ) -2

 سنة(.  16إلى   11المرحلة الثانية من سن البلوغ )المراهقة من  -3

 سنة(. 19-16سن الرشد )ناشئين   -4

 سنة : 17التدريب عند الفئة العمرية تحت  - 3

واالتجاهات المتطورة من السلوك الحركي تصبح أكثر وضوحا، وهو ما يتجلى  في هذه المرحلة، 

 بوضوح في المقام األول من خالل 

 سلوك متوازن أو العكس )عدم مشاركة ... ..( -

 وضع عالمة على سلوك متزايد من قبل االتجاه نحو تفرد في االهتمام باألنشطة الرياضية.  -

،  1987 )فاينكسم  سنويا يؤثر بشكل كبير على أداء التنسيق.    10إلى 9.5تطور البنيوي من    -

 ( 66الصفحة
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 تنسيق أبعاد الجسم 

 تطوير نهاية الخصائص الجنسية

 لتر.  5،5 4،5القدرة الحيوية 

 سنة في نفس الخصائص للبالغين  17-16من 

 أواخر تحجر العظام  18-17و

 وظيفي -مورفو

 تحسين دقة نظرا الستقرار تسيير حركة )التدريب المهاري( 

 تحسين القدرة على التعلم من األساليب الحركية )التنسيق(

 تنمية قدرات اإلدراك والمالحظة. 

 التنسيق 

 زيادة قدرة القوة المميزة بالسرعةوأقصى درجات القوة. 

 مستوى قوة التحمل األقل نموا )خاصة األطراف العلوية(؛

 قدرة قوة من وجهة نظر تقرير حمولة / الوزن تحسين 

 القوة 

 الوصول لمستوى البلوغ في نهاية سن المراهقة. 

 عاما ال يزال هناك مجال للتحسين )سرعة رد الفعل، السرعة القصوى(  15في 

 سنة بداية المحافظة. 16-15من 

 السرعة

 تأثير التمرينات الرياضية على مستوى التطوير والتحسن 

 ء نظام القلب خاصة بين المراهقينتحسين أدا

 قدرة أفضل على دعم األحمال

 المداومة 

  16-15بالفئة العمرية  الخاصة وظيفية والحركية  - خصائص مورفويوضح  04رقم  الجدول

 ( 23، ص 1998)شارف، عاما 
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 تطوير العب كرة القدم الناشئ : - 4

لإلناث.   12عاما للذكور و  14النمو من  ، تظهر ذروة 1979، سامب وآخرون واستنادا إلى عمل 

ولكن هناك فرق في حياة المراهقين الذين يعانون من النضج "في وقت مبكر" أو "المتأخر "مثال.  

)لو غال ( في كليرفونتين INFسنوات باعتماد على البيانات المعهد الوطني للكرة القدم ) 10من 

٪ في  63.5٪ من األطفال الذين يعانون من أواخر مرحلة النضج، 12ويظهر   (2006وآخرون، 

 (.2010)الكروا، ٪ في النضج المبكر على التدريب الفعال قبل التكوين 24.5النضج الطبيعي و 

في تطور المراهق، من الضروري التركيز على مراحل اإلعداد النفسي المختلفة )وضع الجسم  

 )بياجيه، الوالون الخ ...(. رية مختلفة وعالقة نفسية( وتيارات فك

سبع مراحل تطور   (2005التاد بالي وآخرون، ) ، طويلة المدى للرياضي(نموذج )التنمية 

 رياضي طويل األجل  

 سنوات( 6-0  الطفل النشط )01المرحلة  -

لغ من  سنوات أب  8-6  المتعة من خالل الرياضة )الفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين  02المرحلة  -

 سنوات( 9-6طفل 

 سنة( 12إلى  9سنة، ذكور  11-8  تعلم لتدريب )الفتيات 03المرحلة  -

  16إلى   12سنة،الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين  15و  11  تدريب لتدريب )فتيات 04المرحلة  -

 سنة( 

 سنة(  23إلى   16عاما، واألوالد   21إلى   15  التدريب للمنافسة )الفتيات من  05المرحلة  -

 وما فوق( 19وكبار السن، واألوالد  18  التدريب للفوز )الفتيات 06المرحلة  -

   نشاطات المعيشة )جميع األعمار( 07المرحلة  -

 وهذه الخطوات تسمح لنا للتكيف مع أهداف النمو البدني للطفل في الوقت المناسب في تطورها.
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، فمن الضروري أن يتم تحقيقه في كرة القدم وتطوير الصفات البدنية من  02وبالنظر إلى المرحلة 

إلى اإلطار الذي يجب أن نعطي   03خالل األلعاب المدرسية وحاالت اللعب. وتشير المرحلة 

 الطفل التدريب والمتعة، ولكن في إطار منظم  

 قت الحق فقط، في أواخر فترة المراهقة. مبدأ تنافسية )"التدريب للفوز" ( التدخل في و  -

من خالل هذا العمل، ونحن سوف نحاول تسليط الضوء على خصائص تطوير الالعبين الشباب  

 في جميع الجوانب )البدنية المورفولوجية والفسيولوجية المهارية والذهنية، الخ ...(.

 تطوير و التنمية المورفولوجية:  - 1  – 4

راحل استطالة  طورهما في توازي، وهذا يعني تطورا تدريجيا. هناك موزن ال يكون تال حجم وال

خالل فترة   مستوى جسمه على ثتغيرات  و العب كرة القدم المراهق تحد ،  ومراحل تحسين العرض 

يقودنا إلى تحديد النمط   الذي وتختلف من العب آلخر عبر المالحظات في الشكل البنيوي  البلوغ،

 تشمل   و  الجسماني للرياضي المراهق

عدم   ،الميل الحوضي األمامي  ،الركبة، الحد من دوران الداخلي من الفخذ  نموعلى مستوى  -

تصلب العضالت العلوية بشكل   ،العضالت في األطراف السفلية  سمك ،وجود جدار البطن 

نمو الفقرات القطنية ومحيطة بالنخاع قطني، و عضالت مقربة   ملحوظ خاصة في أوتار الركبة ،

 (GALL., 2008, p. 51) مية الهر 

سنة، تشكل الفقرات  12سنوات إلى  7يتميز العمود الفقري بقدر كبير من المرونة حتى سن  -

 سنة(.  20-18القطنية والتحجر العمود الفقري ينتهي في حوالي سن ) 

يجب على الرياضيين االمتناع عن أي تدريب   ،عاما 30إلى   22صل قوة كبيرة إلى المفاصل ت -

 المفرط قبل وخالل فترة البلوغ.
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زيادة كتلة العضالت بشكل مكثف مع التقدم في السن، فإن نسبة من وزن العضالت والجسم هو   -

)فاينك، ٪ 44.2لبالغين هو ٪، في حين ل32.6سنة، من  15قين  ٪ لألطفال، للمراه27.2

1992 ) 

سنة و عضالت األطراف السفلية تتطور   18-16التحمل تنمية    زيادة في القوة وبلغت أقصى  -

 بشكل متوازن. 

 التطور البدني :  - 2  – 4

العمرية،  المراحلللنمو بشكل كبير عن أي وقت آخر من الجسد   يخضع  في مرحلة المراهقة

) ذكور  من جنس آلخر ت النمو تختلفمعدالبالنسبة إلى  باستثناء السنة األولى، ونمو سريع جدا.

  14، تسارع معدل النمو إلى  الذكور أسرع من  اإلناث عاما، ومعدل نمو  13و   11بين  ، إناث (

 (GALL., 2008, p. 5) عاما.. 20سنة ويستمر لمدة   15أو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
126 

 

 الفصل الرابع                               خصائص و مميزات المرحلة العمرية  
 خالصة:

الخصائص   تنمية وتطوير مختلف  دورا هاما في  القدم خاصة  الرياضي عامة وكرة  النشاط  يلعب 

والقدرات   الميول  تظهر  المرحلة  هذه  وفي  المراهقة،  مرحلة  بها  تتميز  الخاصة   واالستعدادات التي 

بالفرد بشكل واضح ويمكن التأثير عليها بواسطة مختلف الوسائل من أجل توجيهها وجعلها إيجابية  

وذلك لسرعة تأثر األفراد المراهقين باآلخرين وتقليدهم لمن هم أفضل وهذه الفكرة يلزم على المدرب  

بين الطفولة والرشد ومن    يةانتقالمنها ألن المراهقة مرحلة    واالستفادةأو المربي الرياضي مراعاتها  

المراحل الحساسة وذلك لما يحدث فيها من تغيرات في كل جوانب النمو والتي تؤثر بصفة مباشرة  

جدا   مرحلة متقدمفي هذه العلى حياة الفرد في المراحل الالحقة من حياته ، ويرى الباحث أن النمو  

كم كبيرة  بكفاءة  الجسمية  والوظائف  األجهزة  كل  تعمل  البدنية  بحيث  الخصائص  معظم  تبلغ  ا 

والحركية مستوى مرتفع من خالل األداء وبالتالي فإن الفرد وخاصة الرياضي يكون له نمو متناسق  

ومتكامل من جميع الجوانب التي تخص الشكل )المرفولوجية( والوظيفة )تكامل بين الجانب البدني  

 والفسيولوجي(.
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   خاتمة الباب األول

جانبا مهما في مجال   استوفينام عرضه وتحليله والمتعلق بالدراسة النظرية نكون قد  من خالل ما ت

الباحث ويضعها كأساس   التي يرتكز عليها  النظرية  الخلفية  أو  القاعدة  البحث األكاديمي أال وهو 

من   هائل  كم  جمع  قد  الباحث  يكون  وعموما   ، بها  يقوم  التي  الدراسة  وتخطيط  تصور  في  مهم 

ح الدراسة  المعلومات  موضوع  حسب ول  الجسم  بأنماط  البدنية  الصفات  بعض  عالقة  هو  و  آال 

بمجموعة من المراجع   استعانتهوذلك من خالل سنة ، 17اللعب لدى العبي كرة القدم تحت  خطوط

يسمح   وذلك   ، األجنبية  واللغة  العربية  باللغة  النظرية    لناالمتخصصة  األطر  على  بالتعرف 

  بين المدارس الشرقية و  اختالفات المدارس والنظريات ، حيث نجد    فاختال والتوجهات من خالل  

رغم   متشابها  يكون  يكاد  والمضمون  واحد  هو  الهدف  ولكن  األمور  بعض  في  الغربية  المدارس 

 الطفيفة.  االختالفات 

إعادة    نا وذلك حتى يتسنى ل  نا في معالجة ما يحتاجه موضوع بحث  ناقكون قد وفنومن خالل ما سبق 

النظرية. الدراسة  تلي  التي  الميدانية  الدراسة  في  توظيفه 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 مدخل الباب الثاني :

األول إلى الجانب النظري للبحث ، يقوم في خطوة ثانية إلى التطرق  بعد تطرق الباحث في الباب  

للجانب الميداني أو التطبيقي في باب مخصص له وذلك من خالل تعرضه إلى ثالثة فصول حيث 

وذكر بالحديث  األول  الفصل  في  االستطالعية    يقوم  التكلم    الدراسة  خالل  من  الترشيح    وذلك 

 بدراسة منهجية البحث و إجراءاته الميدانية مع ذكر يختص  الفصل الثاني الذيلالختبارات و 

عرض و  الفصل الثالث يخص    في  أمامنهج البحث ومجاالته والدراسة األساسية وكيفية ضبطها   

النتائج و  القاعدة  مناقشة  االستنتاجات والخالصة حيث يعتبر هذا الباب ذو أهمية كبيرة ألنه يرسم 

انطالقا الباحث  لعمل  النتائج    التطبيقية  أهم  إلى غاية  المطبقة  والقياسات  االختبارات  من مجموعة 

 والوسائل المستخدمة في الحصول عليها ومدى مصداقيتها في مجال البحث األكاديمي .
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 الدراسة االستطالعية                                                 األول الفصل 
 تمهيد:

و يررتحكم فررري  كررإجراء يقرروم برره الباحررث حتررى يررثمن مشرركلة الدراسررة،تعتبررر التجربررة االسررتطالعية 

متغيرررات بحثرره و يحرردد الصررعوبات و المشرراكل الترري يلقاهررا قبررل الشررروع فرري الدراسررة األساسررية،كما 

تسمح له بتحديد اإلجراءات الميدانية من أدوات ووسائل،اختبارات على أحسن وجره، و يشرير عطراء 

الدراسرررة االسررررتطالعية تكمرررن فرررري أنهرررا "ترررردل الباحرررث علررررى إلررررى طررررق هللا أحمرررد أن الفائررردة مررررن الت

المشكالت التي يمكن أن يالقها من قبل،و يقوم الباحث بتعديلها ألجل انجراز الدراسرة األساسرية فري 

يرث قرام الدراسة االستطالعية ،حإلى ،ووفقا لهذا لجأ الطالب الباحث (2010)أحمد    أحسن الظروف

بتحديررد مجموعررة مررن االختبررارات البدنيررة و عرضررها علررى مجموعررة مررن األسرراتذة ،كمررا قررام الباحررث 

بمجموعة من المقابالت الشخصية و االتصاالت سواء عبر وسائل التواصل االجتمراعي أو الهراتف 

 حتى يثمن مشكلة بحثه .

 :الدراسة االستطالعية  - 1

 ترشيح االختبارات:  - 1 – 1

و كررران الهررردف منهرررا تحديرررد االختبرررارات و القياسرررات المناسررربة للدراسرررة األساسرررية و قرررد ترررم هرررذا وفقرررا 

 للخطوات اآلتية 

 الخطوة األولى: - 1 – 1 – 1

قررام الباحررث باالسررتطالع الكثيررر مررن البحرروث و الدراسررات المشررابهة و المراجررع العلميررة مررن كتررب و 

اإلطالع علرى أكبرر عردد ممكرن مرن االختبرارات المناسربة ألهرداف البحرث،و مقاالت حتى يتسنى له  

من خالل هذا تم حصر مجموعة من االختبارات و التي الحظ الطالب الباحث كثرة االعتماد عليها 

 من قبل الباحثين في علوم التدريب في الداخل و الخارج
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ى مجموعررة مررن الرردكاترة و األسرراتذة مررن ثررم تررم القيررام بتنظيمهررا فرري اسررتمارة إسررتبيانية و توزيعهررا علرر

داخرررل وخرررارج معهرررد التربيرررة البدنيرررة و الرياضرررية بمسرررتغانم لترشررريحها، و بعرررد تجميعهرررا قرررام الباحرررث 

(  و تحديد االختبارات األكثر ترشيحا 05بتحليلها وفقا ألسلوب النسبة المئوية كما في الجدول رقم )

حيررث يشررير محمررد حسررن عررالوي و نصررر (.05رقررم المحكمررين) ملحررقمررن قبررل األسرراتذة و الرردكاترة 

%مرررن 25الررردين رضررروان أن" كرررل مكرررون أو مهرررارة خاصرررة تحصرررل علرررى نسررربة تكررررارات تقرررل عرررن 

 (329، صفحة 1988)رضوان،  المجموع الكلي لآلراء تستبعد من التجربة المقصودة"
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 لمجموعة االختبارات الميدانية   ( يوضح النسب المئوية 05الجدول رقم)
 
 

النسبة   المحكمين  الهدف منه  االختبار 
 الئوية 

 مورفولوجية 
 % 100 10 امة ــــــــالق

 % 100 10 وزن ــــــــال

 

ية
دان

ـــ
ـــ

ـــ
مي

 

 

 م 30×5اختبار 
   ل ــــــــــــــــــــــتحم

 رعةــــــــــالس

2 20 % 

 % 50 5 م  30السرعة  اختبار 

 % RSA 3 30اختبار كفاءة تكرار السرعة 

 ثا( 90القفز من الجلوس ) 

      لــــــــــــــــــــــتحم

 وة ـــــــــــــــالق

1 10 % 

و   ف الوثب العمودي من الوقو
 الركبتان مثنيتان. 

3 30 % 

 % 60 5 الجلوس من الرقود 

لألكسجين  أقصى استهالك  اختبار كوبر 

(MAX2VO ) 

+ السرعة الهوائية  

 ( VMAالقصوى)

2 20 % 

 % 70 7 يويو تست بالطريقة الفترية 

 % Vam-Eval 1 10اختبار 

اختبار القوة القصوى للعضالت 
 ( R M 1السفلية     ) 

القــــــــــــوة 

 القصــــــــــــــــوى

6 60 % 

اختبار االرتقاء العمودي من الثبات  
 ( sergent Test)إلى األعلى  

2 20 % 

 اختبار القفز الطويل من الثبات 
(saut en longueur sans 

élan)  

2 20 % 

 اختبار الرشاقة ) الشكل السداسي ( 
(Hexagone Agilité Test  ) 

 اقة ــــــــــالرش

3 30 % 

 % 20 2 و الرشاقة    للسرعة  Tاختبار 

 اختبار إلينوا  للرشاقة                         
   Illinois Agilité Test ) 

5 50 % 

 اختبار قياس مرونة الجذع  

 رونةــــــــــالم

2 20 % 

اختبار مرونة خلف الفخذ و أسفل  
 الظهر 

 (sit and reach test ) 

7 70 % 

 اختبار دوران الجذع 
(Trunk Rotation test  ) 

1 10 % 
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النسبة المئوية لمجموعة االختبارات المقترحة

  

 ( يوضح النسبة المئوية لمجموعة االختبارات المقترحة 01الشكل البياني رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطوة الثانية: - 2 – 1 – 1

الباحرث بانتقراء االختبرارات التري تحصرلت علرى أكبرر نسربة مرن  بعد االنتهراء مرن الخطروة األولى،قرام

حيررث تررم إجررراء لقرراء عمررل  (01) ملحــق رقــمالموافقرة مررن قبررل المحكمررين ثررم قررام بانتقرراء فريررق عمررل 

معهم حتى تشرح لهم االختبارات و طريقة القيام بها و تحديد أدوات التي من خاللها يتم تطبيق هذه 

أسررفرت عليرره االسررتمارات،تقرر االعتمرراد علررى االختبررارات اآلتيررة فرري االختبررارات .و مررن خررالل مررا 

 الدراسة األساسية 
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 القامة و الطول -

 (96، صفحة VANHELST ،2014) م 30اختبار السرعة  -

 (CHOUKOU ،2012 -)  -الجلوس من الرقود  -اختبار تحمل القوة  -

 ديسمبر(Bangsbo ،1994) (Yo-Yo Intermittent)يويو تست بالطريقة الفترية -

 (87، صفحة  Sale D ،1981) (R M 1اختبار القوة القصوى للعضالت السفلية  )  -

             (Y. Köklü  ،2014)(     Illinois Agilité Tesاختبار إلينوا  للرشاقة   )  -

 (sit and reach testاختبار مرونة خلف الفخذ و أسفل الظهر )  -

 الخطوة الثالثة: - 3 -1 – 1

 و كان الهدف منها  

 الثبات،الصدق و الموضوعية(التعرف على األسس العلمية لالختبارات ) -

 التعرف على الصعوبات و المشاكل التي تعيق عملية إجراء االختبارات. -

 تعود الفريق المساعد على أدوات و الوسائل المستخدمة في إجراء االختبارات. -

 تصحيح األخطاء و التكيف مع صعوبات إجراء االختبارات. -

كمين،كان ال بد من تجريبها على أرض الواقع و بعد تحديد االختبارات من خالل نسب موافقة المح

تم اختيار عينة الدراسة االستطالعية بطريقة عمدية مقصودة من  ، حيث  التأكد من ثقلها العلمي  

  ( لفئة  تحت  05خالل خمسة  الغربية  الجهة  تمثل  أندية  التي هي    17(  و  غالي معسكر،  سنة 

    ( ثالثة العبين 03) و قد تم اختيار  سعيدة ، فوز فرندة ، شبيبة تيارت و اتحاد تيسمسيلت    مولودية

, كل العب من خط ) دفاع، وسط ،    العبين(    03بحيث كل نادي يمثل ثالثة )    ،من كل نادي

 العبين ( .  03 ×خمسة فرق  05العب أي )  (  15ليصبح مجموع العينة ككل ) هجوم (  
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 الدراسة االستطالعية                                                 األول الفصل 
الدراسة على فترتين زمنيتين حيث تمثل الفترة األولى مرحلة تطبيق االختبارات و  تم تطبيق  حيث  

أما فيما    2016مارس   11إلى غاية    2016مارس    02القياسات لعينة البحث بأماكن تدريبها من  

القياسات فامتدت من   مارس    31إلى غاية    2016مارس    22يخص إعادة تطبيق االختبارات و 

أيام  تفصل بين االختبار وإعادة    10ع عطلة الربيع حيث تم مراعاة حوالي  و هذا تزامنا م  2016

 االختبار. 

القياسات و ذلك من خالل إجراء   التالي في إجراء االختبارات و  الترتيب  وقد اعتمد الباحث على 

مكان   داخل  الميدانية  االختبارات  إجراء  ثم   ، المالبس  تبديل  غرف  داخل  األنثربومترية  القياسات 

التمطية العضلية لتفادي  يب كل نادي على حدى ، حيث أمر الباحث بعملية التسخين و تمارينتدر 

ومساعديه   الباحث  التزم  وقد   ، الذكر  سالفة  البدنية  االختبارات  الباحث  أجرى  وقد   ، اإلصابات 

بخطوات إجراء مختلف القياسات واالختبارات ومتطلباتها كما تم إعطاء شرح موجز لكل القياسات 

أقصى و  بذل  على  الالعبين  شحن  لغرض  وذلك  البحث  لعينة  وفائدتها  منها  والهدف  االختبارات 

 مجهود وأفضل تنفيذ للخطوات الفنية لإلجراءات المتبعة. 
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 االستطالعية رحلة القبلية و البعدية للتجربة( يوضح رزانمة تنفيذ االختبارات املربجمة خالل امل09الشكل رقم )

 البعدية املرحلة  القبلية املرحلة

10 

 أيــــــــام

دةـــرة الممتـــالفت  

02/03/2016ن ـــم  

11/03/2016ى ـإلـ  
 

دةـــرة الممتــالفت  

22/03/2016ن ــم  

31/03/2016ى ـإلـ  

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

 

 للقياسات و االختبارات المستخدمة: األسس العلمية    - 2  – 1

 ( يمثل الصدق و الثبات لالختبارات البدنية: 06جدول رقم )

 القياسات 

 القياس البعدي  القياس القبلي 
 الصدق  الثبات 

 

 

 الموضوعية

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 
 

Vo2 max 52,55 2,41 54,37 1,97 0,78 0,88 0,94 

Vma 15,01 0,69 15,54 0,56 0,78 0,88 0,94 

 0,74 0,99 0,99 1,41 29,51 1,36 32,06 القوة 

 0,83 0,91 0,82 9,24 85,27 8,15 92,33 القوة القصوى

 0,97 0,96 0,93 0,3 6,12 0,34 4,87 السرعة 

 0,98 0,87 0,76 0,54 15,18 0,54 14,94 الرشاقة 

 0,82 0,95 0,89 1,41 6,87 1,65 7 المرونة 



 

 
138 

 

 الدراسة االستطالعية                                                 األول الفصل 
 إذاو يعني بثبرات االختبرار هرو أن يعطري االختبرار نفرس النترائج  ثبات االختبارات: - 1 – 2  –  1

ذلرك أن االختبرار ال  ما أعيد على نفس األفراد   و في نفس الظروف ،و المقصود به "درجة الثقة"و

يتغير في النتيجة أي ذا قيمة ثابتة خالل التكرار   أو اإلعادة ،و بمعنى آخر إعطاء الثبات للنترائج 

، صـفحة 1999)الهـادي، التي تحصل عليها الباحث إذا مرا أعيردت التجربرة علرى نفرس المجموعرة 

 15و هررذا مررا جعررل الباحررث يقرروم بدراسررة ثبررات االختبررارات علررى عينررة اسررتطالعية قوامهررا  (109

سررنة يتصررفون بررنفس المواصررفات مررن حيررث السررن و العمررر الترردريبي ،حيررث طبقررت  17 تحررت العبررا 

،و تم اعتمراد ارتبراط بيرسرون لمعرفرة درجرة  ( عشرة أيرررررام 10) عليهم االختبارات ثم تم إعادتها بعد  

ي و ( حيرث نالحرظ عالقرة ارتباطيره قويرة برين القيراس القبلر  06ات و هذا ما يبينره الجردول رقرم )الثب

 .البعدي لكل االختبارات 

 صدق االختبارات: - 1-2-2

مررن أجررل التأكررد مررن صرردق االختبررارات اسررتخدم الطالررب الباحررث الصرردق الررذاتي و الررذي يعبررر عررن 

صررررالحية االختبررررار فرررري قيرررراس فيمررررا وضررررع لقياسرررره،حيث يقرررراس بحسرررراب الجررررذر التربيعرررري لمعامررررل 

 الثبات.و نالحظ من الجدول أن كل االختبارات صادقة فيما وضعت لقياسه.

 موضوعية االختبارات: - 3 -1-2

)حسانين،  أن الموضوعية تعني أن االختبار يعطي نفس الدرجة بغض النظر عن من يصححه  بما

،فقرد قرام الباحرث برالتحقق منهرا بواسرطة تطبيرق االختبرارات مرن قبرل حكمرين (202، صفحة  1995

( 06فرري آن واحررد،و حسرراب معامررل االرتبرراط "بيرسررون"     و كانررت النتررائج كمررا فرري الجرردول رقررم )

 حيث تبين أن االختبارات ذات موضوعية عالية و ذلك لدرجة قوة معامل االرتباط بينها .

 

 



 

 
139 
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 خالصة:

التجربرة االسرتطالعية ،ترم وضرع ركيرزة متينرة إلرى من خالل هذا الفصرل و الرذي تطررق فيره الباحرث 

يعتمد عليهرا الباحرث      فري كرل اإلجرراءات العلميرة و العمليرة التري يقروم بهرا أثنراء بحثره،حيث قرام 

ه علرى الباحث بجمع كل المعلومات المتعلقة بالجانب النظري  و التطبيقري لبحثره مرن خرالل إطالعر

دراسررة األسررس العلميررة لالختبررارات بعررد إلررى العديررد مررن المراجررع العلميررة،كما تطرررق فرري هررذا الفصررل 

تحكيمهرررا ممرررا سرررمح لررره باالعتمررراد عليهرررا فررري الدراسرررة األساسرررية،كما تعررررف علرررى الصرررعوبات   و 

تجنرب األخطاء التي سوف تالقيه أثناء تنفيرذها مرن خرالل تطبيقهرا علرى العينرة االسرتطالعية حترى ي

الوقوع فيها أثنراء الدراسرة األساسرية،كما قرام الباحرث بانتقراء االختبرارات المحكمرة مرن قبرل المحكمرين 

وفقررا ألسررس علميررة معتمرردا علررى مراجررع و مصررادر علميررة و دراسررات سررابقة،كما قررام بتطبيقهررا علررى 

يقهررا علررى العينررة االسررتطالعية ممررا سررمح لرره بررالتعرف علررى الصررعوبات و تجنررب األخطرراء أثنرراء تطب

 العينة التجريبية في الدراسة األساسية.
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 الفصل الثاني                                  منهج البحث و إجراءاته الميدانية   
  تمهيد:

أيرا  تعد المنهجية من األسس الرئيسية ألي بحث علمي مهما كانرت اتجاهره و فري أي مجرال كران،و

كان هرذا البحرث فالبرد مرن منهجيرة تحردد مسراره و تحقرق أهدافره و توجهنرا إلرى تقرديم نترائج تحرل لنرا 

و بالتررالي فمشرركلة البحررث هرري المحرردد الرئيسرري لمنهجيررة البحررث  المشرركلة الترري قرردم ألجلهررا البحررث،

يحتاجرره  و حتررى يررتم ذلررك كرران ال بررد لنررا مررن اإلحاطررة بكررل مررا العلميررة الترري تررؤدي إلررى معالجتهررا،

البحث من إعداد و تخطيط و تنظيم لخطواته الميدانية وفق منهجية علمية دقيقة تساعدنا فري إجرراء 

التجربررة الرئيسررية،و بالتررالي تجنررب أكبررر قرردر ممكررن مررن األخطرراء و اختصررار الوقررت و الجهررد،و قررد 

و كذا الوسائل و تطرقنا في هذا الفصل إلى المنهج المناسب لطبيعة المشكلة،و طرق اختيار العينة 

 األدوات التي تم استغاللها في إجراء تجربة البحث.

   :  الدراسة األساسية - 1

خاصة   القدم  كرة  و  عامة  الرياضي  التدريب  تخص  ميدانية  علمية  مشكلة  تعالج  البحث  فكرة  إن 

حسب    باعتبارها تتميز بطابع خاص أثناء األداء والمنافسات حيث نجد مجموعة من مراكز اللعب 

من خط إلى خط ) دفاع، وسط            األخرى   تختلف عن المراكزو  ، لها متطلباتها وواجباتها  كل خط  

سواء في نفس النشاط أو في نشاط آخر، لذلك ارتأينا تسليط الضوء على هذه المتطلبات  ، هجوم (  

تخص   التي  والقائمين  خطوطوالمميزات  المدربين  لتوجيه  وذلك  القدم  كرة  في  تدريب    اللعب  على 

علمية   بصفة  التدريبية  العملية  في ضبط  أمال  الدراسة  هذه  نتائج  على  لالرتكاز  الصغرى  الفئات 

واالستثمار في الجسم الرياضي المبشر بالنجاح حتى ال يكون التدريب مجرد عملية ال نؤخذ بثمارها  

الحصول قصد  الخطوات  من  عدد  إتباع  الباحث  من  يتطلب  الفكرة  هذه  ولمعالجة  نتائج    ،  على 

 مضبوطة ومقننة.
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 الفصل الثاني                                  منهج البحث و إجراءاته الميدانية   
 

منهج البحث:    - 1  – 1  

، صفحة  2000)إخالص،  في هذا البحث حتمت مشكلتنا استخدام المنهج الوصفي ، حيث يقول  

بكيفية    (95 تفسيرها  و  بيانات  و  حقائق  على  الحصول  أجل  من  إجراء  هو  الوصفي  المنهج  أن 

ارتباط هذه البيانات بمشكلة الدراسة ، وكما هو معروف أن المنهج الوصفي يضم عدد هائل من  

وكذلك المقارنة حيث تستخدم الدراسة    اإلرتباطيةأنواع الدراسات حيث سنقوم بإتباع طريقة الدراسات  

لتحديد إلى أي مدى تتفق التغيرات في عامل معين مع التغيرات في عامل آخر و أيضا    تباطيةاإلر 

بمعامل  العالقة  تقدير  من  تمكن  كما  المتغيرات  بين  القائمة  العالقات  نوع  و  حجم  على  للتعرف 

 االرتباط ، كما تساعد الباحث على فهم طريقة التفاعل بين المتغيرات .

 

سنة الذين    17يتكون مجتمع األصل من العبي كرة القدم تحت   مجتمع وعينة البحث:  -  2  –  1

التي   العمرية و  الفئة  تواجد  القدم سعيدة حسب  الجهوية لكرة  للرابطة  الغربية   الجهة  ينشطون في 

فريق ، وتم اختيار عينة البحث في مجملها بشكل مقصود أي بطريقة عمدية والتي    16تتكون من  

غالي معسكر،   :( أندية وهي كاألتي05ل في فرق الجهة الغربية لرابطة سعيدة وعددها خمسة )تتمث

،  كما كان اختيار الباحث بأن يأخذ    تيسمسيلت   وداد  مولودية سعيدة ، فوز فرندة ، شبيبة تيارت و

نادي و ذلك من خالل خمسة )  15 ) دفاع ، وسط ،   خط( العبين من كل  05العب من كل 

غ  ( ، ما بل05هجوم ( و هكذا كان االختيار الخاص بعينة البحث األساسية لكل األندية الخمسة) 

 . ( العبا75العدد الكلي للعينة )
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 اللعب لكل نادي خطوطسنة و  17يوضح عينة البحث لالعبي كرة القدم تحت : (07)جدول رقم 

 
 المجموع 

 
 هجـــــــــوم 

وســــط 
 ميـــدان

 
 الـــــدفاع 

 العبيــــن
  17تحت 

 سنة 

 مــــراكز اللعــــب      
 

 الـــنادي الريــاضي
   غـــالي معسكـــر    15 5 5 5 15

 مولودية سعيدة 15 5 5 5 15

 شبيبة تيــــــارت  15 5 5 5 15

 وداد تيسمسيلت   15 5 5 5 15

 فـــوز فــرنـــــــدة  15 5 5 5 15

 المجمــــــــــــــــــوع  75 25 25 25 75

 البحث:  مجاالت  - 3  – 1

سنة التي تمثل    17تمثلت عينة البحث في العبي كرة القدم تحت   المجال البشري:  -  1  –  3  –  1

  75بلغ العدد الكلي للعينة  ( و 05الجهة الغربية للرابطة الجهوية سعيدة والتي عددها خمسة أندية )

 . العبا

المكاني:-  2-  3-  1 تمت جميع االختبارات و القياسات في أماكن تدريب األندية حيث    المجال 

بارات البدنية في مالعب تدريب األندية ، أما فيما يخص القياسات األنثربومترية  قمنا بإجراء االخت 

قمنا بها في قاعات تبديل المالبس التابعة للمالعب وعموما تمت جميع االختبارات والقياسات في  

 المجال الجغرافي المحدد لكل نادي رياضي. 

 لخطوات التالية  تمثلت فترة إنجاز البحث في ا المجال الزمني: - 3  – 3  – 1
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إلى غاية    2016مارس    02فيما يخص مدة إنجاز الدراسة األولية واالستطالعية للبحث كانت من  

أكتوبر إلى غاية    02أسابيع من    10أما الدراسة األساسية امتدت على طول    2016مارس    31

القيا  17 و  االختبارات  بتنفيذ  نقوم  نادي ، حيث  لكل  أسبوعين  بمعدل  ذلك  و  سات على  ديسمبر 

تحت   عن    17العبي  البحث  و  ترتيبها  و  الخبرية  المادة  جمع  و  النظرية  الدراسة  أما   ، سنة 

ماي    من  امتدت  البحث  هذا  مجال  في  المشابهة  أفريل    2015الدراسات  غاية  و    2016إلى 

 . 2017إلى غاية سبتمبر  2015عموما بدأت الدراسة من ماي 

 في هذه الدراسة مجموعة من األدوات تمثلت في  تناول الباحث  أدوات البحث: -  4 – 1 

 المراجع العربية واألجنبية و مصادر االنترنيت. -

جهاز    -  ، وقوف  و  القامة  قياس  جهاز   ، طبي  ميزان   ، لوازمها  بكل  األنثربومترية  الحقيبة 

ميقاتي ، صفارة ، شريط متري ) ديكامتر ( ، شواخص ، مساحة الملعب ، أوراق   السبيرومتر ،

تسجيل النتائج الخام ، أقالم التسجيل النتائج الخاصة باالختبارات والقياسات ، جهاز اإلعالم اآللي  

Microsoft Excell, Microsoft Word   خالل من  اإلحصائية  المعالجات  من  مجموعة  و 

Microsoft Excell   برنامج    من التحليل    Utilitaired’analyseخالل  برنامج  استعمال   ،

 SPSSاإلحصائي من خالل حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

البحث:    -  1-4-1 لمتغيرات  اإلجرائي  من مميزات البحوث و الدراسات هو التحكم في الضبط 

ل الباحث للوصول إلى هدفه و متغيرات البحث جيدا و عزل متغيرات أخرى التي يمكن أن تعرق

تحليل الظاهرة المدروسة و لذلك يعتبر ضبط متغيرات البحث أمرا ضروريا حتى ال نلقى صعوبات  

في عملية تطبيق االختبارات و القياسات التي تهدف هذه الدراسة إلى تحقيقها من خالل الوسائل و  

 اإلمكانيات المتوفرة وشملت متغيرات البحث على مايلي   
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المستقل:  -  1-4-1-1 وهو المتغير الذي يؤثر في المتغير التابع و يتحكم فيه الباحث    المتغير 

المتغير المستقل هو األنماط الجسمية لالعبي  كرة  انطالقا من موضوع  الدراسة يتضح لنا أن   و

هو طبيعي و وراثي ألن البناء الجسمي يكون غالبا ما هو ناتج عن   سنة أي ما   17القدم تحت  

 ) عامل الوراثة (.       الوالدين 

1-4-1-2  -  : التابع  يتأثر    المتغير  الذي  المتغير  األنماط  وهو  هو  الذي  المستقل  بالمتغير 

ن التدريب هو ناتج عالجسمية حيث يشمل المتغير التابع الصفات البدنية لالعبي كرة القدم أي ما  

الرياضي ألن هذه المتطلبات البدنية متعلقة بالنمط الجسمي و تختلف حسب االختصاص وكذلك 

القدم( توجد   النشاط )كرة  ثالثة  في نفس االختصاص و أحسن مثال هو مجال دراستنا ففي نفس 

 متطلبات و واجبات تختلف عن غيره. لكل خط ) دفاع،وسط ، هجوم ( خطوط 

:  متغيرات  -1-4-1-3  )المحرجة(  المتغيرات   المشوشة  ضبط  في  الباحث  وفق  وعموما 

البدنية و   فيما يخص االختبارات  ذلك  بالبحث حيث أجري االختبار و إعادة االختبار و  الخاصة 

القياسات األنثربومترية بنفس الوسائل و في نفس الظروف مع احترام جميع مواصفات االختبار و  

من خالل احترام نفس عينة و مجال تطبيق البحث ، كما تم مراعاة  أهدافه التي يرمى إليها و ذلك  

أن أدوات القياس و االختبار المستعملة سهلة في األداء و لها وسائل متعارف عليها محليا و دوليا  

و إضافة إلى ذلك تم إلزام عينة البحث التي أجريت عليها الدراسة باحترام و تطبيق هدف و طريقة  

 لى حسب ما هو معمول به وكذلك احترام اللباس الخاص بالمنافسة و التدريب.إجراء كل اختبار ع

في   - إفراط  فيما  يكون  التي  مباشرة  بطريقة  القياسات  و  االختبارات  نتائج  على  باالستغناء  قمنا 

قياسات  بعض  ألن  اإلحصائية  المعالجة  عند  العينة  تشتت  على  الحصول  لتفادي  وذلك  النتيجة 

ا في  خاصة  والالعبين  جدا  كبير  بمقدار  العينة  متوسط  تفوق  األنثربومتري  دفع    لجانب  ما  هذا 

 )الدفاع، الوسط، الهجوم( . الخطوط ت حسب ترتيب الباحث إلى تفاديهم كما طبقت القياسا
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يكون في ذلك غموض في عملية   - كما أن قمنا بشرح و توضيح كل اختبار و قياس حتى ال 

 القياسات و يكون الرياضي مرتاحا نفسيا و هو يطبق هذه اإلجراءات.تحقيق هذه االختبارات و 

-   ( بأربعة  تقدر  عمل  بمجموعة  استعنت  السير  04وقد  لضمان  ذلك  و  الباحث  فيها  بما  أفراد   )

 الحسن لالختبارات و القياسات وللحصول على مصداقية في عملية تسجيل النتائج الخام. 

الستطالعية من عينة البحث األساسية بما في ذلك نتائجهم مع  وأخيرا تم إبعاد أفراد عينة البحث ا

يخص   فيما  أما   ، اصطناعيا  معشوشبة  مالعب  في  بها  قمنا  البدنية  االختبارات  أن  على  التأكيد 

 القياسات األنثربومترية قمنا بها في قاعات داخل مالعب أندية البحث. 

الذين يشاركون كثيرا سواء  االعتماد تم    - في التدريبات أو في المنافسات و عزل   على الالعبين 

 الالعبين الذين يتغيبون في التدريبات و المصابين و الذين في مرحلة إعادة التأهيل .

تم االعتماد على مدربي الفرق المعنية لتأطير وتنظيم االختبارات و القياسات حتى ال نضيع و    -

وكذلك    ، البحث  عينة  تأطير  في  كبير  وقت  نأخذ  الخام    اعتمدناال  للنتائج  خاص  مسجل  على 

 لضمان المصداقية. 

 مواصفات االختبارات و القياسات المستخدمة في الدراسة:   - 5  – 1

-  : الجسم  الذي يحتوي   على النموغرام  االعتماد يمكن تحديد مساحة الجسم من خالل    مساحة 

على ثالثة أعمدة حيث يمثل العمود الذي يوجد على اليمين وزن الجسم )كغ( و العمود الذي في  

الجسم   مساحة  يمثل  بتعيين    (2)م  الوسط  ذلك  يتم  و  )سم(  الجسم  يمثل طول  األيسر  العمود  و 

تع بالتالي  و  بينهما  وتصل  والطول  بالوزن  الخاص  واأليسر  األيمن  العمود  على  قيمة  النقاط  طينا 

كما يمكن إيجادها بتطبيق    (223، صفحة  1997)رضوان م.،  و هذا حسب    (2)م  مساحة الجسم  

 Duboisالمعادلة حسب   

Dubois : S = p 0.425 *T 0.725 *71.84  
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Log  S = 0.425logP + 0.725logT + log71.84 :  تصبحوعند التبسيط    

 حيث 

S(   2  هي مساحة الجسم ) م 

T)هي طول الجسم ب )سم   

( قياسات لسمك الثنايا الجلدية وهي كالتالي    08على ثمانية ) ارتكازاوتحسب  الكتلة الشحمية :  –

 (  91-84، ص  2005وهذا حسب )محمد حازم أبو يوسف، 

 (  D1سمك الثنايا الجلدية أسفل عظم اللوح )  -

 (2Dسمك الثنايا الجلدية عند البطن السرة ) -

 ( 3Dسمك الثنايا الجلدية عند الصدر )  -

 ( 4Dسمك الثنايا الجلدية عند الفخذ )  -

 (  5Dسمك الثنايا الجلدية عند الساق )  -

 D6=D6a+D6b/2سمك الثنايا الجلدية عند العضد ) أمامي + خلفي (  -

 ( D7سمك الثنايا الجلدية عند الساعد ) -

 و تحسب كمية الدهون المطلقة من خالل المعادلة التالية  

          D = d * s * K MATEIKA 

D     =كلغ( يساوي كمية الدهون المطلقة( 

d     =7   *2 /d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7 

S    = ( 2)م مساحة سطح الجسم 

K     =  = 103ثابت  

 : و تحسب كمية الدهون النسبية كالتالي 
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 / وزن الجسم  D    *100=   %نسبة الدهون  

 و تحسب من خالل المعادلة التالية    العضلية:الكتلة 

* K                             2 MATEIKA = M = L * R              

M  = )كمية العضالت المطلقة )كلغ 

L  =)الطول ب )سم 

K   =   = 6.5ثابت 
 = Rمج سمك ثنايا الجلد)ملم( ]العضد األمامي و الخلفي + الساق +الفخذ +الساعد [        -مج محيطات)سم(] العضد + الساق + الفخذ+ الساعد[   

25.12                                                 80                                    
 النسبية   و تحسب كمية العضالت 

 وزن الجسم  M * 100 /=  %نسبة العضالت  

 من خال ل المعادلة العظمية:الكتلة  –

* K2 MATEIKA = M = L * C     

  O)كمية العظام المطلقة )كلغ = 

 L  )طول الجسم )سم = 

 C =  ) متوسط أقطار العظام )المرفق + رسغ اليد + الركبة +رسغ القدم 

 K =   = 1.2ثابت 

 كمية العظام النسبية  و تحسب 

 وزن الجسم   O * 100 /=  %نسبة العظام 

بوندرال :  - يمكن حسابه من خالل النموغرام حيث يوجد ثالثة أعمدة و يمثل العمود الذي    مؤشر 

الطول   العمود األيسر  بوندرال و  يمثل مؤشر  الوسط  الذي في  الوزن )كغ( و العمود  اليمين  على 

 مؤشر بوندرال من خالل الربط بين الطول والوزن.)سم( و يتم الحصول على قيمة 
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الوزن   / الطول   = بوندرال   مؤشر  التالية   المعادلة  خالل  من  عليه  الحصول  يتم   3كما 

للنمط:  - الكمي  ويشمل تقدير مكون السمنة ، مكون العضلية و مكون النحافة و قد تم    التقدير 

 في الفصل الثاني من الدراسة النظرية .  تحديد طريقة و إجراءات الحصول على المكونات الثالث 

  االختبارات البدنية : – 1  – 5  –1

الفترية  -أ   بطريقة  تست  "يويو   VO2 MAX VAM  (Yo-Yo Intermittent)  "اختبار 

(Bangsbo ،1994 )ديسمبر 

  مواصفات االختبار: * 

" و هناك إصداران، مستوى  ينس بانقسبوالدنماركي الفسيولوجي "تم تطوير هذا االختبار من طرف 

مساحة من ثالثة خطوط منفصلة )باستخدام األقماع / ، يوجد  )للمبتدئين والمستوى المتقدم( 2 و 1

البياني أسفله؛   يبدأ المختبر خلف خط    5متر و    20األعالم( كما في الرسم  البينية،  متر للراحة 

عند سماع منبه الصوت، المختبر يستدير و يعود إلى نقطة البدء األولى   الوسط، ويبدأ باالنطالق

ثانية    20عند سماع صافرة الصوت المسجلة، هناك راحة بينية بعد كل ركضة )ذهابًا و إيابًا( فترة  

/ فشل العب  ركض  إذا  الوسط(،  )خط  البداية  نقطة  إلى  أخرى  مرة  نهاية  مخروط  يهرول حول 

البداية خط  إلى  وضعتها  للعودة  التي  المخصص  الوقت  رسالة     CD في  يتلقى  العب  الصوت 

الصوت   منبه  )صافرة  الحقة  بإشارة  اللحاق  من  يتمكن  لم  إذا  االختبار  في  الالعب  فشل  تحذير، 

قبل   االختبار  أثناء  المقطوعة  المسافة  قدرها  إجمالية  مسافة  وعلى  النتيجة  تسجيل  يتم  المسجلة(، 

 التوقف.

 المستخدمة: أدوات * 

 –شريط تسجيل االختبار يويو تست    –جهاز التنبيه الصوتي    –شريط قياس )ديكا متر(    –أقماع  

 ورقة تسجيل. 
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 كيفية األداء: * 

" الصوت  التسجيل  متابعة شريط  عبر  توجيهات  إتباع  بين  يويوبعد  وإيابا  ذهابا  تشغيل  لالعبين   "

التحضير لالنطالق قبل إشارة )تنبيه( من القرص المضغوط خطين )المشار إليها باألقماع( محاولة  

زيادات وتيرة بعد فترة يتلقى الالعبين تحذيرا إذا لم يكمل المحاولة في الوقت المعين، يبدأ اختبار   ،

المسافة    2مستوى   تعطي  المختبر  نتيجة  في سرعة،  مختلفة  زيادات  وله  تشغيل  أعلى سرعة  في 

  2ادر على مواكبة تسجيل، اختبار يويو عادة يستغرق ما بين دقيقة  اإلجمالية قبل أن يكون غير ق

 .2لمستوى   20- 6وبين دقائق  1لمستوى    10 –

 

 

 

 

 

 (Yo-Yo Intermittent: يوضح طريقة أداء اختبار يويو تيست ) (10)الشكل رقم 

 (Test du 1 R.M).اختبار القوة القصوى للعضالت السفلية -ث 

 (Sale D ،1981  87، صفحة ) 

 المستخدمة:   * األدوات

 األثقال ،آلة )العمود( 

 وصف االختبار: *  

رجاله   تكون  بحيث  اآللة  على  وضعيته  الالعب  يأخذ   ، خاص  بإحماء  الالعب  يقوم  بعدما 

متباعدتين على حسب الوركين، نقوم بتثبيت العمود على الكتفين، يقوم الالعب بمسك العمود بيديه  
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مع سحب المرفقين للوراء مع تثبيت الجذع بانقباض عضالت البطن ، يقوم الالعب بالنزول ببطء  

° ثم يعود إلى وضعيته األولية مع الحرص على المحافظة على  90بح الركبتان في زاوية  حتى تص 

الظهر في استقامة عن طريق انقباض عضالت البطن ، نبدأ بزيادة الحمولة أكثر فأكثر بعد كل 

 راحة. د 3كغ مابين المحاوالت مع  10محاولة، زيادة الحمولة تقدر بر 

)عدد التكرارات القصوى(، فإذا  10و   1التكرارات في المحاولة  األخيرة ما بين يجب أن يكون عدد 

، القصوى  القوة  يمثل  فذلك  واحد  تكرار  استخدام  فيجب  تكرار  من  أكثر  معادالت   (1RM) كان 

                     بيرزيكي . 

 100الوزن×  

 ى(×التكرار األقص2,78)-102,78       القوة القصوى =          

  

 (CHOUKOU ،2012 -) اختبار تحمل القوة: -ج 

لقياس تحمل القوة لعضالت الساقين، من وضعية الجلوس على األرض، مد الساقين و اليدين على  

للذراعين  األرض ثم ينهض الالعب لألعلى ، ويقفز في الهواء بالمد الكامل للركبتين، والمد الكامل  

لمدة   باستمرار  وهكذا  االبتدائي،  الوضع  إلى  يعود  ثم  المحاوالت   90لألعلى،  وتحسب  ثانية، 

 الصحيحة خالل مّدة االختبار.

 

 

 

 

 : يوضح طريقة أداء اختبار تحمل القوة لألطراف السفلية (11)الشكل رقم 
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 :(96، صفحة VANHELST ،2014)اختبارات السرعة -و 

 :متر   30اختبار السرعة *  

 :الهدف* 

 .قياس السرعة القصوى لالعب   

 :األدوات المستخدمة*  

 .ساعة توقيت، صافرة ، أقماع   

 :* التحضير 

 متر.  30يتم وضع األقماع على بعد  - 

 .اإلحماء - 

 :وصف االختبار* 

وتعطى   .متر بسرعة قصوى عن طريق نشر كل إمكانياته 30يجب أن يقطع المختبر مسافة 

 .يتم تكرار االختبار ثالث مرات تسجل أفضل نتيجة متحصل عليها .البداية باستخدام إشارة

 الرسم التخطيطي لالختبار :* 

 

  

 متر   30: يوضح تخطيط الختبار السرعة (12)الشكل رقم 

 Test d'Agilité Illinois( (Y. Köklü ،2014 )(إلينوا الرشاقةاختبار  -ه

 :الهدف من االختبار* 

 . ( الرشاقةقياس خفة الحركة )

 :األدوات المستخدمة* 

  m 30 االنطـالق
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 .شريط قياس ديكا متر، أقماع، ميرقاتي 

 :وصف االختبار* 

أمتار   5أمتار بطول   10من تركيب أربعة أقماع تشكل مساحة  إلينوايتكون اختبار الرشاقة 

نهاية   D يمثالن نقاط العودة ، و C وB ، لالنطالق Aبالعرض، وضع قمع في كل نقطة بداية 

 متر.  3،3وضع أربعة أقماع في وسط منطقة االختبار تفصلهم  االختبار،

 :اإلجراء* 

في بداية يتم بدء   االختبار باستلقاء المختبر، الوجه موجه نحو األسفل مع اليدين على الكتفين ،بدأ 

اإلشارة والتوقيت، الالعب ينهض و ينطلق في أسرع وقت ممكن، ويمشي مسار االختبار )من  

 .، كما يتوجب عليه أن يلمس القمع بيدهC و B يتحول  اليسار إلى اليمين أو العكس بالعكس(

 

 

 

 .)Test d'Agilité Illinois(: يوضح تخطيط الختبار الرشاقة ألينوا  (13)الشكل رقم 

 

  

 

 إناث( -: يوضح مستويات اختبار الرشاقة ألينوا )ذكور(14)رقم  الشكل

 ( : Sit And Reach Test اختبار مرونة خلف الفخذ و أسفل الظهر ) –د 

الفخذ و أسفل الظهر لقياس قدرة المفاصل و العضالت اختبار مرونة خلف تعريف االختبار :   *
 على الوصول إلى أقصى مدى تشريحي . 
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 . يهدف االختبار إلى قياس مرونة عضالت خلف الفخذ أو أسفل الظهر دف :ــ* اله

 * المواد  و اإلجراءات المطلوبة لالختبار :

 دقائق  5اإلحماء لمدة  ✓
 صندوق و مثبت عليه مسطرة القياس  ✓
 سم كما مبين في الرسم  40 قياس خارجا عن الصندوق مسطرة ال ✓
 استمارة تسجيل   ✓

 * كيفية إجراء االختبار :  

 دقائق  5إحماء مع تمرينات اإلطالة لمدة  ✓
 يجلس الرياضي مادا رجليه مع وضع قاعدة القدمين أمام الصندوق  ✓
 ثني الجذع أماما من وضع الجلوس و مد الركبتين   ✓
 مد مفصل الركبتين كامال مع ثني الجذع أمام   ✓
 مد اليدين حتى أطراف األصابع عبر مستوى مقياس مدرج  ✓
 يجب أن تالمس أصابع اليدين شريط القياس مع الثبات مدة ثانيتين   ✓
 تعطى محاولتين ثم تسجل أفضل محاولة بر سم  ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

( يوضح اختبار تقييم المرونة  15الشكل رقم )   
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 األساسية: ترتيب تطبيق الدراسة  - 6  – 1

 ، أنثربومترية  جوانب  شملت  والتي  الدراسة  في  المستخدمة  والقياسات  االختبارات  لتنوع  نظرا 

بلغ عددها   وبدنية  تقسيم هذه   30مرفولوجية   الضروري  من  أنه  الباحث  ارتأى   ، وقياس  اختبار 

االختبارات والقياسات على محطات وذلك حتى يتم تقليل المدة الزمنية الالزمة لتطبيقها وذلك ربحا 

تنفيذ   التالي في  الترتيب  الباحث على  اعتمد  األداء ، حيث  ولضمان أحسن سيرورة خالل  للوقت 

فوز فرندة  غالي معسكر، مولودية سعيدة ،  ل بدء هذه العملية بفريق  االختبارات والقياسات من خال

تيسمسيلت ،   اتحاد  و  تيارت  فريق   شبيبة  لكل  الباحث  خصص  حيث   ، وبالترتيب  التوالي  على 

حسب    2016مارس    31إلى غاية    2016مارس    02رياضي مدة  أسبوعين لكل نادي بدءا من  

سنة  ، و بلغت مدة إنجاز  17العبي كرة القدم تحت   الترتيب المذكور مع العلم أن الدراسة شملت 

القياسات حوالي    17أكتوبر إلى غاية    02أسابيع من    10هذه الدراسة في تطبيق االختبارات و 

 ديسمبر  بما فيها التنقالت إلى األماكن الجغرافية المحددة لكل فريق  .

االختبارات و القياسات على عينة البحث قام الباحث  تطبيق بعد الدراسة اإلحصائية :    –  7  –  1 

 بتفريغ النتائج للقيام بالدراسة اإلحصائية و قد تمت بعض المعالجات اإلحصائية باستخدام   

 المتوسط الحسابي :* 

 س =  مج  س / ن       

                 االنحراف المعياري * 
)1(

)( 2

−

−
=


n

xx
S                    

معامل االرتباط بيرسون :   *  



−−

−−
=

22 )()(

))((

yyxx

yyxx
r   



 

 
156 

 

 الفصل الثاني                                  منهج البحث و إجراءاته الميدانية   
                             SPSS*   البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية 

1  –  8  –  : البحث  المجال    صعوبات   في  والقياسات  االختبارات  على  القائم  العمل  من خالل 

المرفولوجي ، و البدني و كذلك عموما خالل المراحل المتتالية للبحث تعرض الباحث لعدة عراقيل 

 مما صعب من مهمته بعض الشيء و يمكن تلخيص أهم الصعوبات فيما يلي  

الرياضة بمرفولوجيا  الخاصة  المعلومات  بعض  في  عجز  المراجع   *  في  كبير  نقص  خالل  من 

 المتخصصة في المجال. 

 * نقص الدراسات التي توحد بين الجوانب الثالث الفسيولوجي ، المرفولوجي والبدني. 

 *عدم االنضباط الكلي للعينة في بعض القياسات مما تسبب في إلغاء بعض القياسات لوقت آخر. 

 .تواجد العينة   *الصعوبة في نقل وسائل و أدوات القياس إلى أماكن

خاصة   للطلبة  المقاييس  وبرمجة  لمواعيد  نظرا  القياس  وأجهزة  أدوات  على  الحصول  صعوبة   *

 مقياس المرفولوجيا. 

 * صعوبة إجراء االختبارات والقياسات عند المواقيت التدريبية المحددة من طرف المسيرين. 
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 خالصة:

تعرررد الدراسرررة األساسرررية الركيرررزة األساسرررية التررري يعتمرررد عليهرررا الباحرررث فررري القيرررام بالتجربرررة أو البحرررث 

بالشكل العلمي الصحيح الذي يخول له الوصول إلى الهدف من خرالل حرل مشركلة الدراسرة،لذا كران 

ة،كما ترم لزاما على الباحث أن يحدد المنهج المناسب     و أن يختار عينة البحث بالطريقة المناسب

تحديررد كررل الوسررائل و األدوات المسرراعدة فرري إتمررام البحث،كمررا تعتبررر االختبررارات و القياسررات الترري 

اسرررتعملها الباحرررث ذات ثبرررات و صررردق و موضررروعية عاليرررة مرتكرررزا فررري اختيارهرررا علرررى أراء أسررراتذة 

اإلطرار وانطالقرا مرن  ، نتج عنه نتائج صحيحة تخردم البحرث   مختصين و مراجع علمية حديثة. مما

الرررذي وضرررعه الباحرررث كمنهجيرررة تحررردد المسرررار الصرررحيح لسررريرورة البحرررث، ترررم معالجرررة النترررائج وفقرررا 

.كما اعتمد الباحث على فريق مساعد  EXCELو  SPSSلطريقة علمية حديثة عن طريق برنامج 

.االختبرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررارفررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري إجرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراء 
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 تمهيد: 

دوات البحث المستعملة و  بعد توضيح الطالب الباحث لمنهج البحث و إجراءاته الميدانية و كذا أ

و  الدراسة  عنها  كشفت  التي  نتائج  تحليل  إلى  الفصل  لهذا  نتعرض  سوف  اإلحصائية  الوسائل 

مناقشتها وفقا لخطة البحث المناسبة لطبيعة الدراسة كما تعتبر عملية جمع النتائج و عرضها من  

القيام بها من أجل تحقق من صحة الفرضيات أ و عدم صحتها ، و  الخطوات التي تلزم الباحث 

لكن العرض وحده غير كافي للخروج بنتيجة ذات داللة علمية ، إنما يجب على الباحث أن يقوم  

بعملية تحليل و مناقشة هذه النتائج حتى تصبح لها قيمة علمية و تعود بالفائدة على البحث بصفة  

التي النتائج  مناقشة  و  تحليل  و  بعرض  سنقوم  الفصل  هذا  خالل  من  و   ، و    عامة  جمعها  تم 

التحصل عليها من خالل  الدراسة الميدانية التي أجريت على بعض نوادي كرة القدم الجهة الغربية  

" الرابطة الجهوية سعيدة " و سنحاول من خالل هذا الفصل إعطاء بعض التفاسير إلزالة اإلشكال  

ظمة تمكن من  المطروح من خالل الدراسة ،والتي يجب الحرس على أن تكون مصاغة بطريقة من 

توضيح مختلف األمور المتعلقة بذلك ، و قد حرص الباحث على أن تتم العملية بطريقة علمية و  

منظمة ، و الهدف الرئيسي من هذا الفصل هو تحويل النتائج الميدانية إلى نتائج ذات قيمة علمية  

ألن الهدف الرئيسي   و عملية يمكن االعتماد عليها في إتمام هذه الدراسة و بلوغ مقاصده، و نظرا

من هذا البحث يتجه نحو عالقة بعض الصفات البدنية بأنماط جسم حسب خطوط اللعب ) دفاع 

 سنة .  17،وسط ، هجوم( لدى العبي كرة القدم تحت  
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 : عرض و تحليل النتائج  -1

 داللـة ذات فـروق  و تحليـل نتـائج الفرضـية األولـى : و التـي تـنص علـى وجـود  عرض  -  1  –  1

 سنة 17من  أقل القدم كرة العبي لدى البدنية الصفات بعض في اللعب خطوط بين إحصائية

 ( حسـبVo2max)( يوضـح عـرض و تحليـل نتـائج المقارنـة بـين متوسـطات   08الجدول رقـم)  

 اللعب.خطوط 

 اختبار أقل فرق دال 
 تحليل التباين األحادي  )مقارنة متعددة( 

   

   

 الداللة 
 اإلحصائية 

خط 
 الدفاع 

خط 
 الوسط 

خط 
 الهجوم 

ف 
 الجدولية 

 ف 
 درجة
 الحرية 

 ن �̅� S مجموع المربعات 
 خطوط
 اللعب 

1,11 

0,00 *3,97 *1,61 

3,13 
 

27,88* 
 

2,00 
 

205,91 
 

 بين 
 المجموعات 

50,51 
 

2,32 

 
25 
 

 خط الدفاع 

 0,00 -2,36 * 69,00 254,80 
 داخل 

 المجموعات 
 خط الوسط  25 1,59 54,48

 52,12 المجموع  460,71 71 0,00  
 

1,92 

 
 خط الهجوم  25

لخط الدفاع   Vo2maxالمتوسطات الحسابية لمتغير    ( نالحظ أن  08من خالل الجدول رقم )  

قيمة    أما  1.92±52.12و لخط الهجوم    1.59  ±54.48و لخط الوسط    2.32±50.51كانت  

( المحسوبة  )27.88* "ف"  الجدولية  من  داللة 3.13(أكبر  ذات  فروق  وجود  على  يدل  مما   )

( بين المجموعات  2( عند درجة الحرية )vo2maxإحصائية بين متوسطات القدرة الهوائية القصوى)

الداللة  69و ) المجموعات و مستوى  داخل  للكشف لصا  0.05(  تم  ،و  الفروق  لح أي خط تعود 

إحصائية  LSD  باختباراالستعانة   داللة  ذات  فروق  وجود  تبين  خط    حيث  الهجوم   لصالح 

     -3.97و خط الوسط بر *  على التوالي  1,61*_2,36*رررب
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)ـــالج رقم  ت09دول  و  عرض  يوضح  متوسطات(  بين  المقارنة  نتائج  ب ــحس    VMAحليل 

 ب ـــــوط اللعــــــخط

 اختبار أقل فرق دال 

 )مقارنة متعددة( 
 تحليل التباين األحادي 

   

   

 الداللة 
 اإلحصائية 

خط 
 الدفاع 

خط 
 الوسط 

خط 
 الهجوم 

 الداللة 
 اإلحصائية 

 ف 
 درجة
 الحرية 

 ن �̅� s مجموع المربعات 
 خطوط
 اللعب 

0,30 
 

0,00 1,13* 4,14* 

3,13 
 

31,46* 
 

2,00 16,94 
 بين 

 المجموعات 
14,43 0,66 25 

 
 خط الدفاع 

 0,00 -0,71* 69,00 18,58 
 داخل 

 المجموعات 
 خط الوسط  25 0,45 15,56

 خط الهجوم  25 0,43 14,85 المجموع  35,52 71,00 0,00  

لخط الدفاع كانت   VMAالمتوسطات الحسابية لمتغير    ( نالحظ أن  09خالل الجدول رقم )  من  

الوسط    14.43±0.66 الهجوم    0.45  ±15.56و لخط  أما قيمة "ف"    0.43±14.85و لخط 

إحصائية  ( مما يدل على وجود فروق ذات داللة  3.13(أكبر من الجدولية ) 31.46المحسوبة )* 

  ( 69( بين المجموعات و )2( عند درجة الحرية )VMA)  بين متوسطات السرعة الهوائية القصوى 

48

50

52

54

56

ھجوم وسط دفاع

Vo2max 52.12 54.48 50.51

52.12

54.48

50.51

ر 
غي

مت
 ل
ية

اب
س

ح
 ال

ت
طا

س
تو

لم
ا

V
o

2
m

ax

حسب ( Vo2max)عرض و تحليل نتائج المقارنة بين متوسطات ( : 02) الشكل رقم 
خطوط اللعب
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،و للكشف لصالح أي خط تعود الفروق تم االستعانة    0.05داخل المجموعات و مستوى الداللة  

  -0,71*،4,14*رررب الهجوم  لصالح خط  حيث تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية LSD  باختبار

 .  1.13و خط الوسط ب * على التوالي

 

 ( يوضح عرض و تحليل نتائج المقارنة بين متوسطات تحمل القوة حسب خطوط اللعب .  10الجدول رقم )  

 اختبار أقل فرق دال 
 تحليل التباين األحادي  )مقارنة متعددة( 

   

   

 الداللة 
 اإلحصائية 

خط 
 الدفاع 

خط 
 خط الهجوم  الوسط 

 الداللة 
 ف  اإلحصائية 

 درجة
 ن �̅� s مجموع المربعات  الحرية 

 خطوط
 اللعب 

1,87 
 

0,00 1,60 3,56* 

3,13 
 

7,95 * 
 

2,00 176,69 
 بين 

 المجموعات 
 خط الدفاع  25 5,21 28,28

 0,00 1,96* 
69,00 767,16 

 داخل 
 المجموعات 

 خط الوسط  25 1,74 29,88

  0,00 
71,00 943,85 

 خط الهجوم  25 1,65 31,84 المجموع 
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VMAيوضح عرض و تحليل نتائج المقارنة بين متوسطات ( :03)الشكل رقم 
حسب خطوط اللعب
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 الفصل الثالث                              عــــرض و تحليل و مناقشة النتـائـــج   
لخط الدفاع    القوة  تحملالمتوسطات الحسابية لمتغير    ( نالحظ أن   10من خالل الجدول رقم )  

الوسط    5.21±28.28كانت   لخط  الهجوم    1.74±29.88و  لخط  قيمة    أما1.65±31.84و 

( المحسوبة  ) 7.95* "ف"  الجدولية  من  داللة 3.13(أكبر  ذات  فروق  وجود  على  يدل  مما   )

متوسطات   بين  القوة  إحصائية  )تحمل  الحرية  درجة  )2عند  و  المجموعات  بين  داخل 69(   )

الداللة   مستوى  و  االستعانة    0.05المجموعات  تم  الفروق  تعود  خط  أي  لصالح  للكشف  ،و 

الهجوم على لصالح خط    بين المجموعات   ية حيث تبين وجود فروق ذات داللة إحصائ  LSDباختبار

 .  1.96* *3,56رررب التوالي
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ة يوضح عرض و تحليل نتائج المقارنة بين متوسطات تحمل القو ( : 04) الشكل رقم 
.حسب خطوط اللعب 
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 الفصل الثالث                              عــــرض و تحليل و مناقشة النتـائـــج   
 ( يوضح عرض و تحليل نتائج المقارنة بين متوسطات القوة القصوى حسب خطوط اللعب .  11الجدول رقم )  

 اختبار أقل فرق دال 
 تحليل التباين األحادي  )مقارنة متعددة( 

   

   

 الداللة 
 اإلحصائية 

خط 
 الدفاع 

خط 
 الوسط 

خط 
 الهجوم 

 الداللة 
 اإلحصائية 

 ف 
 درجة
 الحرية 

 ن �̅� s مجموع المربعات 
 خطوط
 اللعب 

7,27 
 

0,00 -5,24 5,48 

3,13 
 

4,27 * 
 

2,00 1 452,03 
 بين 

 المجموعات 
84,64 15,62 25 

 
 خط الدفاع 

 0,00 10,72* 
69,00 11 720,63 

 داخل 
 المجموعات 

 خط الوسط  25 12,16 79,40

 25 10,34 90,12 المجموع  172,65 13 71,00 0,00  
خط 
 الهجوم 

 

القصوى المتوسطات الحسابية لمتغير    ( نالحظ أن  11من خالل الجدول رقم )   لخط الدفاع   القوة 

  أما   90.12±10.34و لخط الهجوم    79.40  ±12.16و لخط الوسط    15.62±84.64كانت  

المحسوبة ) الجدولية )4.25*قيمة "ف"  يدل على وجود فروق ذات داللة  3.13(أكبر من  ( مما 

متوسطات   بين  )  القصوى   القوةإحصائية  الحرية  درجة  )2عند  و  المجموعات  بين  داخل 69(   )

  ،و للكشف لصالح أي خط تعود الفروق تم االستعانة باختبار   0.05المجموعات و مستوى الداللة  

LSD  إح داللة  ذات  فروق  وجود  تبين  المجموعات   صائيةحيث  خط    داخل    *ررربالوسط  لصالح 

10,72 . 
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 الفصل الثالث                              عــــرض و تحليل و مناقشة النتـائـــج   

 

حسب خطوط   السرعة ( يوضح عرض و تحليل نتائج المقارنة بين متوسطات    12الجدول رقم )  

 اللعب . 

دال  فرق  أقل   اختبار 

 )مقارنة متعددة( 
 تحليل التباين األحادي 

   

   

 الداللة 

 اإلحصائية 

خط 

 الدفاع 

خط 

 الوسط 

خط 

 الهجوم 

 الداللة 

 اإلحصائية 
 ف 

 درجة 

 الحرية 
 ن �̅� s مجموع المربعات 

 خطوط 

 اللعب 

0,32 

 

0,00 8,13* 0,11 

3,13 

 

16,91 

 

2,00 10,57 

 بين 

 المجموعات 
4,97 0,55 25 

 

 خط الدفاع 

 0,00 -0,70 * 

69,00 21,56 

 داخل 

 المجموعات 
 خط الوسط  25 0,72 5,78

  0,00 
71,00 32,13 

 25 0,36 5,08 المجموع 
خط 

 الهجوم 
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صوى يوضح عرض و تحليل نتائج المقارنة بين متوسطات القوة الق( :05) الشكل رقم 

.حسب خطوط اللعب 
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 الفصل الثالث                              عــــرض و تحليل و مناقشة النتـائـــج   
 

لخط الدفاع كانت    السرعةالمتوسطات الحسابية لمتغير    ( نالحظ أن12من خالل الجدول رقم )  

قيمة "ف" المحسوبة   أما5.08±0.36و لخط الهجوم    5.78±0.72و لخط الوسط    4.97±0.55

(*16.91( الجدولية  من  بين  3.13(أكبر  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  على  يدل  مما   )

( داخل المجموعات و مستوى  69( بين المجموعات و )2عند درجة الحرية )  السرعةمتوسطات  

حيث تبين وجود   LSDباختبار،و للكشف لصالح أي خط تعود الفروق تم االستعانة    0.05الداللة  

 .-0,70و خط الهجوم بر * 8,13*ررربالوسط لصالح خط    فروق ذات داللة إحصائية
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يوضح عرض و تحليل نتائج المقارنة بين متوسطات السرعة حسب ( : 06)الشكل رقم 
.خطوط اللعب 
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 الفصل الثالث                              عــــرض و تحليل و مناقشة النتـائـــج   
 ( يوضح عرض و تحليل نتائج المقارنة بين متوسطات الرشاقة حسب خطوط اللعب .13الجدول رقم )

 اختبار أقل فرق دال 

 )مقارنة متعددة( 
 تحليل التباين األحادي 

   

   

 الداللة 

 اإلحصائية 

خط 

 الدفاع 

خط 

 الوسط 

خط 

 الهجوم 

 الداللة 

 اإلحصائية 
 ف 

 درجة 

 الحرية 
 ن �̅� s مجموع المربعات 

 خطوط 

 اللعب 

0,41 

 

0,00 0,34 4,14* 

3,13 

 

2,99 

 

2,00 3,14 

 بين 

 المجموعات 
14,95 0,68 25 

 

 خط الدفاع 

 0,00 0,07 

69,00 36,14 

 داخل 

 المجموعات 
 خط الوسط  25 0,73 15,29

  0,00 
71,00 39,28 

 25 0,78 15,37 المجموع 
خط 

 الهجوم 

 

لخط الدفاع كانت   الرشاقةالمتوسطات الحسابية لمتغير    ( نالحظ أن13من خالل الجدول رقم )

الوسط    0.68±14.95 الهجوم    15.29  ±0.73و لخط  لخط  قيمة "ف"    أما   15.37±0.78و 

( )  صغر(أ2.99المحسوبة  الجدولية  على3.13من  يدل  مما  داللة   عدم  (  ذات  فروق  وجود 

متوسطات   بين  )  الرشاقةإحصائية  الحرية  درجة  )2عند  و  المجموعات  بين  داخل 69(   )

  و للكشف لصالح أي خط تعود الفروق تم االستعانة باختبار   ،  0.05المجموعات و مستوى الداللة  

LSD 4,14ررر *بالهجوم  لصالح خط  حيث تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية  . 
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 الفصل الثالث                              عــــرض و تحليل و مناقشة النتـائـــج   

 

 

 حسب خطوط اللعب . المرونة ( يوضح عرض و تحليل نتائج المقارنة بين متوسطات  14الجدول رقم ) 

 اختبار أقل فرق دال 

 )مقارنة متعددة( 
 تحليل التباين األحادي 

   

   

 الداللة 

 اإلحصائية 

خط 

 الدفاع 

خط 

 الوسط 

خط 

 الهجوم 

 الداللة 

 اإلحصائية 
 ف 

 درجة 

 الحرية 
 ن �̅� s مجموع المربعات 

 خطوط 

 اللعب 

0,87 

 

0,00 -0,86 -1,02 

3,13 

 

2,52 

 

2,00 11,67 

 بين 

 المجموعات 
7,38 1,78 25 

 

 خط الدفاع 

 0,00 -0,17 

69,00 159,68 

 داخل 

 المجموعات 
 خط الوسط  25 1,48 6,52

  0,00 
71,00 171,35 

 خط الهجوم  25 1,33 6,35 المجموع 
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يوضح عرض و تحليل نتائج المقارنة بين متوسطات الرشاقة حسب ( : 07) الشكل رقم 

.خطوط اللعب 
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 الفصل الثالث                              عــــرض و تحليل و مناقشة النتـائـــج   
لخط الدفاع كانت    المرونةالمتوسطات الحسابية لمتغير    ( نالحظ أن  14من خالل الجدول رقم )  

الوسط    1.78±7.38 لخط  الهجوم    6.52  ±1.48و  لخط  "ف"    أما  6.35±1.33و  قيمة 

( )  صغر(أ2.52المحسوبة  الجدولية  على3.13من  يدل  مما  داللة   عدم  (  ذات  فروق  وجود 

متوسطات   بين  )  المرونة إحصائية  الحرية  درجة  )2عند  و  المجموعات  بين  داخل 69(   )

  ،و للكشف لصالح أي خط تعود الفروق تم االستعانة باختبار   0.05المجموعات و مستوى الداللة  

LSD 1,02* *ررربالهجوم  لصالح خط  حيث تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية  . 
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يوضح عرض و تحليل نتائج المقارنة بين متوسطات المرونة حسب ( : 08) الشكل رقم 

خطوط اللعب 
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 الفصل الثالث                              عــــرض و تحليل و مناقشة النتـائـــج   
نتائج الفرضية    -  2  –  1 وجود فروق ذات داللة  و التي تنص على  الثانية:  عرض و تحليل 

 سنة.   17 إحصائية بين خطوط اللعب في النمط الجسمي لدى العبي كرة القدم أقل من

السمين حسب   مكون ( يوضح عرض و تحليل نتائج الفرق بين متوسطات  15جدول رقم )  

 خطوط اللعب
 اختبار أقل فرق دال 

 )مقارنة متعددة( 
 تحليل التباين األحادي 

   

   

 الداللة 

 اإلحصائية 

خط 

 الدفاع 

خط 

 الوسط 

خط 

 الهجوم 

 الداللة 

 اإلحصائية 
 ف 

 درجة 

 الحرية 
 ن �̅� s مجموع المربعات 

 خطوط 

 اللعب 

0,21 

 

0 
0,13 2,12* 

3,13 
 

1,50 

 

2,00 0,38 

 بين 

 المجموعات 
1,60 0,33 25 

 

خط 

 الدفاع 

  0 

0,08 

69,00 8,77 

 داخل 

 المجموعات 
1,73 0,38 25 

خط 

 الوسط 

    0 71,00 9,16 
 25 0,38 1,81 المجموع 

خط 

 الهجوم 

 

لخط الدفاع    السمين  مكون ( نالحظ أن المتوسطات الحسابية لمتغير    15من خالل الجدول رقم )  

أما قيمة "ف"   1.81±0.38و لخط الهجوم    1.73  ±0.38و لخط الوسط    1.60±0.33كانت  

( )1.50المحسوبة  الجدولية  من  داللة 3.13(أصغر  ذات  فروق  وجود  عدم  على  يدل  مما   )

متوسطات   بين  )السمين    مكون إحصائية  الحرية  درجة  ) 2عند  و  المجموعات  بين  داخل 69(   )

،و للكشف لصالح أي خط تعود الفروق تم االستعانة باختبار    0.05المجموعات و مستوى الداللة  

LSD  2,12* *حيث تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح خط الهجوم بررر . 
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 الفصل الثالث                              عــــرض و تحليل و مناقشة النتـائـــج   

 

( يوضح عرض و تحليل نتائج الفرق بين متوسطات مكون العضلي حسب   16الجدول رقم ) 
 خطوط اللعب

 اختبار أقل فرق دال 

 )مقارنة متعددة( 
 تحليل التباين األحادي 

   

   

 الداللة 

 اإلحصائية 

خط 

 الدفاع 

خط 

 الوسط 

خط 

 الهجوم 

 الداللة 

 اإلحصائية 
 ف 

 درجة 

 الحرية 
 ن �̅� s مجموع المربعات 

 خطوط 

 اللعب 

0,86 

 

0,00 0,33 0,10 

3,13 
 

0,27 

 

2,00 1,33 

 بين 

 المجموعات 
4,60 1,57 25 

 

 خط الدفاع 

 0,00 -0,23 

69,00 168,22 

 داخل 

 المجموعات 
 خط الوسط  25 1,53 4,93

  0,00 
71,00 169,55 

 خط الهجوم  25 1,49 4,70 المجموع 

لخط الدفاع   مكون العضليالمتوسطات الحسابية لمتغير    ( نالحظ أن  16من خالل الجدول رقم )  

أما قيمة "ف"   4.70±1.49و لخط الهجوم    4.93  ±1.53و لخط الوسط    4.60±1.57كانت  

( )0.27المحسوبة  الجدولية  من  داللة 3.13(أصغر  ذات  فروق  وجود  عدم  على  يدل  مما   )

بين متوسطات   العضليإحصائية  )  مكون  الحرية  المجموعات و ) 2عند درجة  بين  داخل  69(   )

  باختبار   ،و للكشف لصالح أي خط تعود الفروق تم االستعانة  0.05المجموعات و مستوى الداللة  

1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

ھجوم

وسط

دفاع

1.81

1.73

1.6

ھجوم وسط دفاع

النمط السمين  1.81 1.73 1.6

يوضح عرض و تحليل نتائج الفرق بين متوسطات( : 09) الشكل رقم 

مكون السمين حسب خطوط اللعب
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 الفصل الثالث                              عــــرض و تحليل و مناقشة النتـائـــج   
LSD  تبين إحصائية  عدم  حيث  داللة  ذات  فروق  مكون    وجود  متغير  في  اللعب  خطوط  بين 

 العضلي.

 

 

النحيف حسب   مكون ( يوضح عرض و تحليل نتائج الفرق بين متوسطات 17الجدول رقم ) 
 خطوط اللعب

 اختبار أقل فرق دال 

 )مقارنة متعددة( 
 تحليل التباين األحادي 

   

   

 الداللة 

 اإلحصائية 

خط 

 الدفاع 

خط 

 الوسط 

خط 

 الهجوم 

 الداللة 

 االحصائية 
 ف 

 درجة 

 الحرية 
 ن �̅� s مجموع المربعات 

 خطوط 

 اللعب 

0,50 

 

0 -0,26 -0,12 

3,13 
 

0,59 

 

2,00 0,90 

 بين 

 المجموعات 
2,16 0,92 25 

 

 خط الدفاع 

 0 0,13 

69,00 52,75 

 داخل 

 المجموعات 
 خط الوسط  25 0,80 1,90

  0 
71,00 53,66 

 خط الهجوم  25 0,91 2,04 المجموع 

4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5

ھجوم

وسط

دفاع

4.7

4.93

4.6

ھجوم وسط دفاع

مكون العضلي  4.7 4.93 4.6

يوضح عرض و تحليل نتائج الفرق بين متوسطات مكون ( : 10) الشكل رقم 

العضلي حسب خطوط اللعب
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 الفصل الثالث                              عــــرض و تحليل و مناقشة النتـائـــج   
 

 

لخط الدفاع   النحيف  مكون المتوسطات الحسابية لمتغير    ( نالحظ أن  17من خالل الجدول رقم )  

أما قيمة "ف"   2.04±0.91و لخط الهجوم    1.90  ±0.80و لخط الوسط    2.16±0.92كانت  

( )0.59المحسوبة  الجدولية  من  داللة 3.13(أصغر  ذات  فروق  وجود  عدم  على  يدل  مما   )

متوسطات   بين  )  النحيف  مكون إحصائية  الحرية  درجة  ) 2عند  و  المجموعات  بين  داخل  69(   )

  باختبار ،و للكشف لصالح أي خط تعود الفروق تم االستعانة    0.05المجموعات و مستوى الداللة  

LSD    النمط متغير  في  اللعب  خطوط  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  تبين  حيث 

 . النحيف

 

 

1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2

ھجوم

وسط

دفاع

2.04

1.9

2.16

ھجوم وسط دفاع

النمط النحيف  2.04 1.9 2.16

يوضح عرض و تحليل نتائج الفرق بين متوسطات مكون( : 11) الشكل رقم 

النحيف حسب خطوط اللعب
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 الفصل الثالث                              عــــرض و تحليل و مناقشة النتـائـــج   
 

  وجود عالقة إرتباطية و التي تنص على  :  عرض و تحليل نتائج الفرضية الثالثة - 3 – 1

ذات داللة إحصائية بين األنماط الجسمية و بعض الصفات البدنية لدى العبي كرة القدم                  

 . سنة 17 اقل  من

  ( رقم  مكونات    18الجدول  و  البدنية  الخصائص  بين  العالقة  نتائج  تحليل  و  يوضح عرض   )

 النمط الجسمي لخط الدفاع  

مستوى 

 الداللة

القوة   تحمل القوة  Vo2max VMA الجدولية 

القصوى  

1RM 

   المرونة الرشاقة  السرعة

 النحافة 0,27- 0,21 *0,46 0,14- *0,70 *0,70 *0,70 0,33 0,01

 العضلية *0,78 *0,70- *0,82- *0,80 0,37- 0,04 0,04

 السمنة  0,01 0,02 0,06- 0,13 0,00 *0,52- *0,52-

 

 

العالقات   )  اإلرتباطيةمن خالل مصفوفة  رقم  الجدول  الدفاع   18  في  بالعبي مركز  الخاصة   )

موجبة وسالبة أي عكسية دالة وغير دالة ، تكون قوية ، متوسطة    إرتباطيةنالحظ وجود معامالت  
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العالقة بين الخصائص البدنية و مكونات النمط الجسمي لخط الدفاع 

ات النمط يوضح عرض و تحليل نتائج العالقة بين الخصائص البدنية و مكون( : 12) الشكل رقم 
الجسمي لخط الدفاع 

Vo2max

VMA

تحمل القوة

1RMالقوة القصوى 

السرعة

الرشاقة

المرونة
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 الفصل الثالث                              عــــرض و تحليل و مناقشة النتـائـــج   
بين بعض المؤشرات األنثربومترية والوظيفية والبدنية ،    إرتباطيةوضعيفة ، كما ال توجد عالقات  

لمعامل    باعتبار الجدولية  القيمة  )  االرتباط أن  بلغت  )ن 0.33لبيرسون  حرية  درجة  عند   )-2  )

  ارتباط ( معامل  05السالبة )  االرتباطات ، ، حيث نجد من بين  تجاهينلال(  0.01وبمستوى الداللة )

( معامل ليس له داللة  3وكذلك نجد )  االرتباطعكسي له داللة أي يفوق القيمة الجدولية لمعامل  

لمعامل   الجدولية  القيمة  من  أقل  معامل    االرتباطمعناه  أكبر  بلغ  داللة   ارتباطوقد  له  عكسي 

بين  -0.82) و  (  العضلي السرعة  )  النمط  وبلغ  بين  -0.70،  للنمط    الرشاقة(  العضلية  ومكون 

( بلغ  كما   ، الحد (  -0.52الجسمي  بين  كذلك  و  السمين  النمط  و  القصوى  الهوائية  السرعة  بين 

  تحمل القوة و النمط العضلي ( بين  -0.37، وبلغ ) األقصى الستهالك األكسجين و النمط السمين

( بلغ  المرون(  -0.27.وكذلك  النحيفبين  والنمط  )ة  بلغ  و  (  -0.14،وكذلك  القصوى  القوة  بين 

النحيف   )النمط  بلغ  السمين(  -0.06و  النمط  السرعة و  بين    بين  أنه من  نجد  ومن جهة أخرى 

يقارب )  ارتباط( معامل  13)   ارتباط ( معامل له داللة معنوية وبلغ أكبر معامل  5موجب نجد ما 

بين  0.80) النمط  (  القصوى و  القصوى و  ( بين  0.70وبلغ )  العضلي القوة  الهوائية  السرعة  بين 

بين  (  0.46وكذلك بلغ )النمط النحيف وكذاك الحد األقصى الستهالك األكسجين و النمط النحيف  

النحيف والنمط  )السرعة  وبلغ  النحيف    (0.21،  والنمط  الرشاقة  )بين  وبلغ  القوة   (0.13،  بين 

السمين   النمط  و  )القصوى  بلغ  القصوى    (0.04وكذلك  الهوائية  السرعة  األقصى   -بين  الحد 

العضلي   النمط  و  األكسجين  )الستهالك  السمين    (0.02وبلغ  النمط  و  الرشاقة  بلغ بين  وكذلك 

 بين تحمل القوة والنمط السمين.(0.00و بلغ ) بين المرونة و النمط السمين ،  (0.01)
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 الفصل الثالث                              عــــرض و تحليل و مناقشة النتـائـــج   
العالقة بين الخصائص البدنية و مكونات النمط  ( يوضح عرض و تحليل نتائج 19الجدول رقم ) 

 الجسمي لخط الوسط

مستوى 

 الداللة

تحمل  Vo2max VMA الجدولية 

 القوة 

القوة  

القصوى  

1RM 

 المرونة الرشاقة  السرعة
 

 النحافة *0,55 *0,45- *0,48- 0,29- 0,21- 0,25 0,25 0,33 0,01

 العضلية 0,12- 0,11- 0,05 *0,75 *0,70 *0,71- *0,71-

 السمنة  *0,74- *0,83 *0,72 0,07 0,15- 0,18 0,18

 

 

 

نالحظ    خط الوسط( الخاصة بالعبي  19في الجدول رقم )  اإلرتباطيةمن خالل مصفوفة العالقات  

معامالت   متوسطة   إرتباطيةوجود   ، قوية  تكون   ، دالة  وغير  دالة  عكسية  أي  وسالبة  موجبة 

بين بعض المؤشرات األنثربومترية والوظيفية والبدنية ،    إرتباطيةوضعيفة ، كما ال توجد عالقات  

لمعامل    باعتبار الجدولية  القيمة  )  االرتباط أن  بلغت  )ن 0.33لبيرسون  حرية  درجة  عند   )-2  )

  ارتباط ( معامل  5السالبة )  االرتباطات ، ، حيث نجد من بين  تجاهينلال(  0.01وبمستوى الداللة ) 
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العالقة بين الخصائص البدنية و مكونات النمط الجسمي لخط الوسط

نات يوضح عرض و تحليل نتائج العالقة بين الخصائص البدنية و مكو ( : 13)الشكل رقم 
النمط الجسمي لخط الوسط

النحافة

العضلية

السمنة
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 الفصل الثالث                              عــــرض و تحليل و مناقشة النتـائـــج   
( معامل ليس له داللة  5وكذلك نجد )  االرتباطعكسي له داللة أي يفوق القيمة الجدولية لمعامل  

لمعامل   الجدولية  القيمة  من  أقل  معامل    االرتباطمعناه  أكبر  بلغ  داللة   ارتباطوقد  له  عكسي 

بين السرعة الهوائية القصوى و النمط  (  -0.71، وبلغ )  النمط السمينالمرونة و  ( بين  -0.74)

(  -0.48، كما بلغ )  العضلي و كذلك بين الحد األقصى الستهالك األكسجين و النمط العضلي 

(  -0.29.وكذلك بلغ )  الرشاقة والنمط النحيف( بين  -0.45، وبلغ )  بين السرعة و النمط النحيف

و بلغ  بين تحمل القوة و النمط النحيف  (  -0.21،وكذلك بلغ )نحيف  بين القوة القصوى والنمط ال

ومن جهة  بين الرشاقة والنمط العضلي    (-0.11كما بلغ ) بين المرونة والنمط العضلي  (  -0.12)

( معامل له داللة معنوية وبلغ  4موجب نجد ما يقارب )  ارتباط( معامل  11أخرى نجد أنه من بين )

القوة القصوى و النمط  ( بين  0.75وبلغ )المرونة والنمط السمين  ( بين  0.83)  ارتباط أكبر معامل  

بلغ )العضلي   السمين(  0.72وكذلك  السرعة والنمط  النمط    (0.70،وبلغ ) بين  القوة و  بين تحمل 

)العضلي، النحيف    (0.55وبلغ  والنمط  المرونة  بلبين  وكذلك   ،( الهوائية    (0.25غ  السرعة  بين 

بين السرعة الهوائية    (0.18وبلغ )الحد األقصى الستهالك األكسجين و النمط النحيف    -القصوى  

السمين    -القصوى   النمط  و  األكسجين  الستهالك  األقصى  )الحد  بلغ  القوة   (0.07وكذلك  بين 

 .بين السرعة والنمط العضلي(0.05و بلغ ) القصوى و النمط السمين ،  
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 الفصل الثالث                              عــــرض و تحليل و مناقشة النتـائـــج   
  ( رقم  مكونات    20الجدول  و  البدنية  الخصائص  بين  العالقة  نتائج  تحليل  و  يوضح عرض   )

 النمط الجسمي لخط الهجوم 

مستوى 

 الداللة 

تحمل  Vo2max VMA الجدولية  

 القوة 

القوة  

القصوى  

1RM 

 المرونة الرشاقة  السرعة
 

 النحافة *0,76 *0,57 *0,60 0,26- *0,70 0,33- 0,31 0,33 0,01

 العضلية *0,37- *0,72- *0,70- *0,79 *0,50- 0,23 0,16-

 السمنة  *0,34- *0,44- *0,37- 0,15 0,25- 0,20 *0,73-

 

 

نالحظ    خط الهجوم( الخاصة بالعبي  20في الجدول رقم )  اإلرتباطيةمن خالل مصفوفة العالقات  

معامالت   متوسطة   إرتباطيةوجود   ، قوية  تكون   ، دالة  وغير  دالة  عكسية  أي  وسالبة  موجبة 

بين بعض المؤشرات األنثربومترية والوظيفية والبدنية ،    إرتباطيةوضعيفة ، كما ال توجد عالقات  

لمعامل    باعتبار الجدولية  القيمة  )  االرتباط أن  بلغت  )ن 0.33لبيرسون  حرية  درجة  عند   )-2  )

  ارتباط ( معامل  9السالبة )  االرتباطات ، ، حيث نجد من بين  تجاهينلال(  0.01وبمستوى الداللة ) 

( معامل ليس له داللة  3وكذلك نجد )  االرتباطعكسي له داللة أي يفوق القيمة الجدولية لمعامل  

لمعامل   الجدولية  القيمة  من  أقل  معامل    االرتباطمعناه  أكبر  بلغ  داللة   ارتباطوقد  له  عكسي 

3, -0.73
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العالقة بين الخصائص البدنية و مكونات النمط الجسمي لخط الهجوم 

ئص يوضح عرض و تحليل نتائج العالقة بين الخصا( : 14) الشكل رقم 
البدنية و مكونات النمط الجسمي لخط الهجوم 

Vo2max

VMA

تحمل القوة

1RMالقوة القصوى 

السرعة

الرشاقة

المرونة
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 الفصل الثالث                              عــــرض و تحليل و مناقشة النتـائـــج   
الرشاقة و ( بين  -0.72) ى الستهالك األكسجين و النمط السمين، وبلغالحد األقص( بين  -0.73)

بلغ ) بين السرعة و النمط العضلي  (  -0.70، وبلغ )   النمط العضلي بين تحمل (  -0.50، كما 

بلغ )  الرشاقة والنمط السمين( بين  -0.44، وبلغ )  القوة و النمط العضلي  بين  (  -0.37.وكذلك 

بلغ )السرعة و النمط السمين بلغ )  المرونة والنمط السمين  بين(  -0.34،وكذلك  بين  (  -0.33و 

النحيف النمط  القصوى و  الهوائية  بين  -0.26) السرعة  النحيف(  النمط  القصوى و  بلغ    القوة  كما 

بلغ    (-0.25) و   ، السمين  والنمط  القوة  تحمل  بين  -0.16)بين  الستهالك  (  األقصى  الحد 

العضلي  جيناألكس )  والنمط  بين  أنه من  نجد  ما   ارتباط( معامل  8ومن جهة أخرى  نجد  موجب 

( معامل  5يقارب  أكبر  وبلغ  معنوية  داللة  له  معامل  بين  0.79)  ارتباط(  والنمط (  القصوى  القوة 

)  العضلي بين0.76وبلغ  النحيف  (  والنمط  )  المرونة  بلغ  والنمط (  0.60وكذلك  السرعة  بين 

) النحيف النحيف،  (0.57،وبلغ  والنمط  الرشاقة  )بين  الستهالك    (0.31وبلغ  األقصى  الحد  بين 

النحيف   بلغ )األكسجين والنمط  العضلي  (0.23، وكذلك  النمط  القصوى و  الهوائية  السرعة   بين 

بين القوة القصوى    (0.15وكذلك بلغ )بين السرعة الهوائية القصوى و النمط السمين    (0.20وبلغ )

 و النمط السمين . 
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 الفصل الثالث                              عــــرض و تحليل و مناقشة النتـائـــج   
 العامة:االستنتاجات  - 2

 من خالل عرض و تحليل نتائج الفرضيات :  - 

 * من خالل نتائج الفرضية األولى استنتج الباحث مايلي : 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين خطوط اللعب في بعض الصفات البدنية ) السرعة ،تحمل    -

 .( vmaو    vo2maxالقوة ،القوة القصوى ، 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين خطوط اللعب في صفتي المرونة و الرشاقة. -

 من خالل نتائج الفرضية الثانية استنتج الباحث مايلي :*  

بين خطوط اللعب في مكونات النمط الجسمي لدى العبي    وجود فروق ذات داللة إحصائية ال ت  -

 سنة .   17كرة القدم تحت  

   من خالل نتائج الفرضية الثالثة استنتج الباحث مايلي :* 

إحصائية بين مكون العضلية و صفة المرونة و الرشاقة توجد عالقة ارتباطية قوية ذات داللة     -

 و القوة القصوى لدى خط الدفاع 

إحصا  - داللة  ذات  قوية  ارتباطية  عالقة  تحمل  توجد  صفة  و  النحافة  مكون  بين  و  ئية  القوة 

VO2MAX و VAM لدى خط الدفاع 

القوة القصوى ( توجد عالقة ضعيفة مع مكون النحافة و و كل من صفة ) المرونة ،الرشاقة ،    -

 لدى خط الدفاع .

إحص  - داللة  ذات  قوية  ارتباطية  عالقة  صفة  توجد  و  العضلية  مكون  بين   و  القوة  تحملائية 

VO2MAX   و VAM لدى خط الوسط 
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 الفصل الثالث                              عــــرض و تحليل و مناقشة النتـائـــج   
-    ، المرونة   ( صفة  و  النحافة  مكون  بين  إحصائية  داللة  ذات  متوسطة  إرتباطية  عالقة  توجد 

 الرشاقة ، السرعة ( لدى خط الوسط

  المرونة وجد عالقة ارتباطية قوية ذات داللة إحصائية بين مكون السمنة و كل من الرشاقة و  ت  -

 لدى خط الوسط

توجد عالقة ارتباطية قوية ذات داللة إحصائية بين مكون النحافة و كل من ) المرونة ، السرعة    -

 لدى خط الهجوم  ،تحمل القوة(

-    ، الرشاقة   ( من  كل  و  العضلية  مكون  بين  إحصائية  داللة  ذات  قوية  ارتباطية  عالقة  توجد 

 لدى خط الهجوم . السرعة، القوة القصوى،تحمل القوة (

لدى    VAM و    VO2MAXتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مكون السمنة و    -

  خط الهجوم.

إحصائيا بين مكون السمنة و معظم الصفات البدنية ما    توجد عالقة ارتباطية ضعيفة غير دالة  -

   VO2MAXو    VMAعدا 

فإن منه  جميع    و  في   ) االختبارات   ( األداء  على  كبير  تأثير  لهما  النحافة  و  العضلية  مكون 

 .الخطوط
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 الفصل الثالث                              عــــرض و تحليل و مناقشة النتـائـــج   
 

  : تفسير و مناقشة النتائج - 3

 إحصـائية داللة ذات فروق  و التي تنص على وجودتفسير و مناقشة الفرضية األولى   -  1  –  3

 . سنة 17من  أقل القدم كرة العبي لدى البدنية الصفات بعض في اللعب خطوط بين

ويعزي الباحث هذه النتائج التي تحصل عليها الالعبين علي اختالف خطوط اللعب حيث اتضحت 

اختالف   على  بالالعبين  الخاصة  الهوائية  للقدرات  بالنسبة  المستوى  في  التي   الخطوطبتقارب 

هجوم( ومن خالل دراسة الباحث التي كان محتواها دراسة الفروق بين    -  وسط  -يشغلونها ) دفاع 

ال اختالف  بعض  على  البدنية  عن    خطوطمؤشرات  بعيدين  يزالون  ال  الالعبين  أن  تبين  اللعب 

العملية   خالل  التعبير  إن صح  لإلهمال  نظرًا  وذلك  المطلوب  بالفئات   التدريبيةالمستوى  الخاّصة 

الشبانية فمن خالل اطالع الباحث وقيامه بمجموعة من المقابالت اتضح أن هذه األندية أغلبها ال  

، ويشير الباحث أّنه من  ر سلبًا على اللياقة البدنية  بالتحضير الجدي للمنافسات وذلك ما يؤثتقوم  

قد تفيد العديد من    عالقة بعض الصفات البدنية بأنماط الجسم حسب خطوط اللعب خالل معرفة  

مما   منصبه  اختالف  على  الالعب  كفاءة  رفع  وبالتالي  التدريب،  برامج  وضع  في  المتخصصين 

حازم    "  ى طريقة أداءه في الملعب وبالتالي ارتفاع مستوى األداء، هذا ما أكدهينعكس عل محمد 

أن مساهمة الدراسات الفسيولوجية تمكن من تحديد مدى استعدادات الالعب "    محمد أبو يوسف 

الفسيولوجية ألداء المنافسات في ضوء المؤشرات الفسيولوجية الهاّمة، وبالرغم من أّنه ال تزال هناك  

للتعرف على اإلمكانيات  صع الطرق  الفسيولوجية، وتعد  للخصائص  وبات في تحديد نموذج معين 

الوظيفية لالعب، فقد اتجه كثير من الباحثين إلى التنبؤ في مجال االنتقاء على أساس اإلمكانات  

ة  الوظيفية للفرد بناء على عوامل كثيرة كمؤشرات وظيفية مثل الحالة الصحية واإلمكانيات الوظيفي



 

 
183 

 

 الفصل الثالث                              عــــرض و تحليل و مناقشة النتـائـــج   
والخاّصة العامة  البدنية  الكفاءة  مستوى  إلى  باإلضافة  التنفسي  الدوري  ،    للجهاز  حازم  )محمد 

الصفحات  2005 الرحمن سيف. ويشير  (40-41،  إلى أهمية األسس الفسيولوجية     1991عبد 

أعلى   إلى  للوصول  وسالمتها  المختلفة  الجسم  الجهاز  ألجهزة  يعتبر  حيث  الرياضية،  المستويات 

الدوري التنفسي من أهم األجهزة الحيوية بالجسم، وفي الدول المتقدمة رياضيًا يستعين القائمون على  

أقصر شهيق   بعد  النفس  وكتم  التنفس  ومعدل  الدم،  النبض، وضغط  بمعدالت  والباحثون  التدريب 

)عبد   يس لتقويم حالة الفرد من الناحية الوظيفية.وأدنى زفير خالل المجهود البدني والراحة كمقاي

 . (193، صفحة 1991الرحمن احمد سيف، 

حسب   األساسية  البدنية  العناصر  من  المداومة  أّن  الباحث    Porcelet  2013ويشير 

Christophe  والقوة للسرعة  صفحة  Pourcelot  ،2013)  إضافة  التدريب ".(16،  ويعتبر 

تكرار العدوات السريعة والقصيرة من محددات اللياقة    ىعالي الشدة والمداومة والقدرة علالمتقطع ال

القدم"  كرة  لالعبي  واعتبر  (CHAOUACHI  ،2010)  البدنية   .Helgerud  " القوة  وآخرون 

القدم" كرة  في  لألداء  هامان  ومحددان  ضروريان  عنصران  ،  Helgerud  ،2011)والمداومة 

 . (682-677الصفحات 

وآخرون    وقد بين تمكن  "في كرة القدم ولخصها في عدة نقاط منها    أهمية المداومة2016زيزفون 

وذلك   بشرعة  االستشفاء  من  الجيد  الالعب  للتحمل  إضافة  الهوائي  للتحمل  الجيد  للبناء  راجع 

 .  (2016)زيزفون،فادي،عيسى، لالنطالقات المتكررة"

و تفسر بعض الدراسات تفوق العبي خط الوسط بحجم المسافة المقطوعة أثناء المباراة إال أن أكثر  

النشاطات التي يقوم بها العبو الوسط هي أنشطة ذات سرعة منخفضة مما يعطي أهمية لنظام الطاقة  

الم لدى  أعلى  تكون  الالهوائي  العمل  نسبة  أن  وجد  حين  في  الالعبين  هؤالء  لدى  دافعين  الهوائي 

خصوصا المدافع القشاش كما ظهر أن قلب الدفاع و قلب الهجوم هم األكثر في عدد القفزات لحيازة  
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  دقائق   6إلى    5الكرة من بقية المراكز , و يذكر أن معدل القفز لدى العبي كرة القدم يشكل مرة كل  

.كما أّن القدرة على تحمل الحمل البدني لفترة طويلة   (34-33، الصفحات  2014)أمين خزعل عبد،  

، لكن السقف المفتوح ألي العب    VO2MAX) (يعتمد على القدرة الهوائية العالية و التي يعبر عنها  

, وتتطلب لعبة كرة   حمل بدني مستمر يدخل عامل مؤثر آخر في التحمل وهو العتبة الفارقة الالهوائية

من الحد األقصى الستهالك األوكسجين , و تشير الدراسات   %75القدم استهالك أكسيجين يصل إلى  

الفارقة   العتبة  مستوى  إلى  القيمة  هذه  عند  يصلون  العليا  المستويات  في  القدم  كرة  العبي  اغلب  أن 

لقيمة على بقية العبي المراكز  الالهوائية كما تشير الدراسات إلى تفوق العبي خط الوسط في هذه ا

عامل مهم يعمل على   VO2MAX. ويعتبر مؤشر  (34، صفحة  2014أمين خزعل عبد،  )األخرى 

التي   المسافة  تغطية  في  النجاح  أساس  هو  و  سواء  حد  على  الالهوائي  و  الهوائي  النظامين  ترقية 

  و   VO2MAXيقطعها الالعب في المباراة بين العمل الهوائي و الالهوائي لكن العالقة تضعف بين   

الفوسفاتي الالهوائي  الطاقة  نظام  تقع ضمن  التي  السريعة  في  .االنطالقات  يؤثر  اللعب  أسلوب  إن 

نسب عمل الالعبين و نسب عمل أنظمة الطاقة , فنرى بعض الفرق تتحفظ في بناء الهجمات محاولة  

أمريكا  كفرق  الوقت  طوال  بسرعة  تهاجم  الفرق  بعض  و  المرتد  الهجوم  أو  المناسبة  الفرصة  اختيار 

القد  تنمية  يستثني  ال  األسلوب  هذا  و  أوربا  فرق  ومعظم  في  الجنوبية  هنا  تساهم  كونها  الهوائية  رات 

سرعة االستشفاء من آثار العمل السريع و تحضير الطاقة بوجود األوكسجين بسرعة أيضا , و تشير  

االنجليز   الالعبين  من  الميدان  داخل  إيقاعا  األسرع  هم  الجنوبية  أمريكا  العبي  أن  الدراسات  إحدى 

بمعدل   االنجليز  من  اقل  مسافة  يقطعون  و  (Reilly.T  ،1994)كم  1,5لكنهم  بعض   يؤكد . 

أفضلية برنامج التدريب الفتري مختلف الشدة في   المختصين في مجال التدريب والتحضير البدني أنّ 

المؤشرين هذين  عليهرا    تحسين  يعتمرد  بالترالي  و  الالعرب  لردى  القصروى  الهوائيرة  القردرة  علرى  الردالين 

الفرديرة لالعبيره باالعتماد على   المردرب في وضرع التمرارين بدرجرة الحمرل الرتي يريرد و حسرب الفروقرات 
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-و كرذا منطقرة االنتقرال الهوائي)FCMAX(  و مؤشر النبض )VMA(كل من السررعة الهوائيرة القصروى 

ي تقنين األحمال التدريبية  المؤشرات ف  الهوائي حيث تشير الكثير من البحوث إلى أهمية استعمال هذه

 للبرامج التدريبية الحديثة. 

دراسة    منها  خاتمة (J.meddelli 1989)و  هي  من  و  سرنة    لمجموعة  مررن  الى  1987الدراسرات 

حسررب 1989 علررى  الفرردي  البردني  التحضرير  أهميررة  علرى  األخرريرة  هررذه  اتفقرت  حيررث  الفروقرات    م 

مجرال االنتقررال مرن العمليررات األيضرية الهوائيرة إلى الالهوائية    و  VO2MAXقيراسالفرديرة) كمررا أن  

 دقيقرة في المقارنرة برين الالعبرين بالنسربة للمردربين  هري مرجعيررة

ويرى الباحث أّن أهمية تحديد القدرات الفسيولوجية لدى العبين تساهم بشكل كبير في معرفة قدرات  

وظا أداء  على  وقام  الالعب  البدنية،  الوظيفية  ومتطلباته  يتناسب  شكل  في  والتكتيكية  التقنية  ئفه 

كالحركة  أو  الحركة كاالنطالقات سريعة  "أن  الالعبين وتوصلوا  نشاط  بتناول  الباحثين  العديد من 

دون كرة بسرعة يمكن أن يندمجا تحت بند الشدة العالية في المباراة، وأّن نسبة الجهد المؤدى بشدة 

تشكل  واطئة   عالية  بشدة  المؤدى  الجهد  نسبة  وهذه     2,2/1إلى  المقطوعة  المسافة  مجموع  من 

تصبح   فإّنها  بالزمن  قيست  إذا  )خفيف   1/7النسبة  يسيطر  -أي  اللعبة  أن  على  يدل  وهذا  عالي( 

 . (31صفحة  ، 2014أمين خزعل عبد، ) عليها نظام الطاقة الهوائي بالدرجة األولى"

ويرى الباحث أن المستوى الذي تحصل عليه الالعبين المهاجمين من خالل االختبار الفسيولوجي 

الخاص بالقدرات الهوائية يعود إلى المنهاج التدريبي المعتمد من طرف القائمين على هذه النوادي 

تحديد   خالله  من  يمكن  والذي  الصحيح  العلمي  األسلوب  يتبع  لم  وفق والذي  التدريبي  الحمل 

المؤشرات الوظيفية "إن التدريب الوظيفي يحتاج للتخطيط والتنظيم و إلى خيال مدرب قادر على 

ذنون،    تقويم نجاح الهداف والدخول لهدف التدريب" يونس  .   (66، صفحة  2001)الطائي،معتز 

تدريب لمنهاج  بد ألي مدرب عند وضعه  ليتمكن من  وال  الوظيفية  المؤشرات  ببعض  يستعان  أن  ي 
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كرة  لعبة  في  األداء  طبيعة  بين  الترابط  يتضح  حيث  واألسبوعية  اليومية  التدريبية  األحمال  تحديد 

التي تصاحب األداء والتي البد من دراستها والوقوف على مبادئ   الوظيفية  المتغيرات  القدم وبين 

ال الوحدات  إعداد  عند  لديها  التدريبي التنمية  الموسم  وأثناء  والشهرية  واألسبوعية  اليومية    تدريبية 

 .  (21، صفحة  1997)العال،وشعالن،إبراهيم، 

أّن   الباحث  القوةويعزي  تحمل  مختلف    صفة  في  الالعبين  عليها  يعتمد  التي  المؤشرات  أهم  من 

تحركاتهم و انجازاتهم خالل أطوار المباراة أو حتى في خالل الحصص التدريبية التي يقومون بها  

العضلية   المجاميع  ملقى على  أكبر عبئ  تحمل  والقدرة على  العضلية  الكفاءة  الرفع من  من أجل 

ا يرى  السفلية، كما  األطراف  في عملية  وخاصة  أساسي  عامل  تمثل  القوة  تحمل  أن صفة  لباحث 

أّن األبحاث العلمية التي  على    Gilles Comitti  1993  كوميتيجيل  االنتقاء هذا ما يؤكده  

  أجريت في مجال التدريب باألثقال أصبح من الوسائل الفعالة لتنمية األنواع المختلفة للقوة العضلية 

(Cometti  ،1993  صفحة حازم.ويشير  (163،  لفترة    2005محمد  عضلي  مجهود  أي  أّن 

طويلة يحتاج إلى تحمل قوة حتى يستطيع الالعب االستمرار في هذا المجهود ألطول فترة ممكنة  

،  )  وبكفاءة عالية حازم  خزعل   أمينهذا ما يتفق مع ما أشار إليه  .  (38، صفحة  2005محمد 

عن    2005عبد   نسبة    Parenteنقاًل  تحديد  في  مباشرا  دورا  يلعب  اللعب  مراكز  اختالف  أّن 

لدى الالعبين المهاجمين    1األلياف العضلية،وأشارت إحدى الدراسات أن نسبة الليف العضلي نوع  

باختالف عن الالعبين المدافعين و وسط    %40كانت النسبة    2في حين النوع الثاني    %38كانت  

النوع   في  النسبة  تمثلت  حيث  الثاني    %44  -  %67  1الميدان  وهذه    %17-%49  2والنوع 

 النسب تعطي دلياًل واضحًا حول طبيعة تأثر العضلة بمركز اللعب. 

القد  كرة  ميادين  في  الفئة  هذه  تخص  التي  المباريات  من  للعديد  متابعته  عبر  الباحث  يرى  م  كما 

البداية في مختلف هذا ما يوضح أن  الالالجزائرية أّن أغلبية   المباراة بنفس نسق  عبين ال يكملون 
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كفاءة ذو مستوى متوسط وخصوصا في مختلف االنطالقات والوثبات والصراعات األرضية والعالية  

التدريبية وكذا في مستوى كل ال  عب  على الكرة مع الخصم وبذلك وجب إعادة النظر في العملية 

حازملرفع المستوى هذا ما اتفق معه   حيث أشار أن تحقيق االنجاز والوصول إلى    2005محمد 

الفورمة العالية في صفة القوة العضلية الخاص العبين علي اختالف مناصب لعبهم  في كرة القدم  

انتقال الجسم ككل، ويتمثل ذلك في مقاومة  يقوم على العمل المتساوي لعضالت الرجلين وسرعة 

كبيرة نسبية على العضالت القائمة بالحركة لقطه تلك المسافات في أقل زمن ممكن وهذا ما يتطلب  

العمل  عليه  يغلب  بشكل  عالي  تسارعي  بمعل  والذراعين  الرجلين  لعضالت  عضلية  قوة  بذل 

،  )  الالهوائي مما يوضح تأثر أداء الخاص بالالعبين حازم  صفحة  2005محمد  . كما (150، 

الدايميرى   عبد  إمكانية زيادة القدرة العضلية عندما تخضع لشدة معينة وبدرجة ما لو    أن  محمود 

  كانت أكبر من مقدرتها الطبيعية وبدرجة معقولة، فإنها سوف تستجيب بصورة فعالة وتصبح أقوى 

صفحة  1996الدايم،  ) البصير)ويشير     .(94،  عبد  أن كرة القدم من الرياضات (2004عادل 

تطوير عنصر   بحيث يجب  السنوية،  التدريبية  الخطة  العضلية خالل  القدرة  نوع من  تتطلب  التي 

تحمل القوة في بداية الفترة اإلعدادية األولى كأساس لتطوير القوة العضلية الخاصة بالمنافسة، ثم  

السرعة بصورة مركزة ثم تنمي القوة القصوى، وإن تحقيق مستوى عال من  يتم تطوير القوة المميزة ب

القوة العضلية يعتبر مطلبا أساسيا للقدرة، لذا فإنه يجب أن يبدأ البرنامج التدريبي باألثقال ببناء عام  

إلى   القوة  تدريبات  تتحول  بحيث  للبرنامج  تعديل  يبدأ  المنافسة  موعد  اقتراب  ومع  العضلية  للقوة 

 . (138، صفحة  2004)البصير،  ات للقدرة، فيغلب طابع القوة المتفجرة على التدريب تدريب

أّن صفة القوة من أهم المحددات التي تميز الالعب نظرًا إلى توظيفه لهذه الصفة    ويعزي الباحث 

في العديد من التحركات و األداء المختلف بالكرة أو بدونها ، وهي تقييم وتقويم هذه الصفة عامل  

دراسة   منها  الدراسات  من  العديد  أوضحته  كما  القدم  لكرة  الحديثة  ومتطلبات  يتماشى  ولد  أساسي 
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م محمد  حمو  وزروال  حيث بينت "أن عنصر السرعة وخاّصة المسافات القصيرة    2017صطفى 

زروال محمد،    تعتمد كمعيار ومحدد للتميز في كرة القدم الحديثة"   ، ، 2017)ولد حمو مصطفى 

ويضيف  (29-25الصفحات   ذو  2006كازورال  .  القدم  كرة  العبي  أن  توصل  المستوى    الذي 

العالي ينجزون خالل مقابالت العديد من الحركات من بينها الجري السريع لمسافات والمقدرة حسب 

( بر  من    .م(11±م 17دراسته  كل  بها  قام  التي  الدراسات  مختلف  مع  يتفق  ما  هذا 

)2000لومبارتان) كوميتي  ) 2005(و  كازورال  و  أهم    السرعةتعتبر  "(  2006(   الصفاتمن 

في كرة القدم ،و يظهر ذلك واضح في األداء الحركي لالعب في تنفيذه لواجبات الحركية    األساسية

ألدائه   كبيرة  حركية  بسرعة  يمتاز  أن  يجب  حاليا  القدم  كرة  فالعب  المناسبة،  بالسرعة  المطلوبة 

والقدرة    مهاراته بدقة إضافة إلى سرعة االنتقال و سرعة التنفيذ مصاحبة بتحكم مهاري في المستوى 

على كبيرة من ناحية االسترجاع لتمكينه من  إعادة القيام بحركات قصيرة  و قصوى في العديد من 

المباراة" وقت  طوال  و  ، COMETTI .G et D)  .(LAMBERTIN.F  ،2000)  المرات 

2005)(CAZORLA.G ،2006 ) 

فقد   القدم  كرة  العب  بها  يقوم  التي  المتكررة  الجهود  من  باعتبارها  كذلك  السرعة  أهمية  وتتجلى 

االنطالقات   و  عامة  بصفة  االنفجارية  الجهود  في  الملحوظ  االرتفاع  الدراسات  معظم  أظهرت 

المبار  خالل  الالعب  طرف  من  المنفذة  فالمتكررة   )وفقا  اة  المسافات (  1990لديفور  عدد  فإن 

  42ثا( ارتفعت في غضون    3الى2م خالل     15الى  10القصيرة المقطوعة ذات الشدة القصوى)  

% من  14و التي تمثل حوالي    195إلى    70من      1989إلى غاية  1947سنة أي  من  سنة   

 المباراة.الجهود ذات شدة قصوى و هي التي تحدد في الغالب مسار 
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)وفي دراسة         عمل على تحديد بعض المتطلبات الفسيولوجية و البدنية عند   (2006لكازورال 

العبي كرة القدم ، يوضح لنا من خاللها نوعية وعدد الجهود المبذولة من طرف الالعبين حسب  

 ( 54، صفحة CAZORLA.G ،2006) المراكز،فأظهرت النتائج ما يلي 

نوعية الجهد المبذول و النظام الطاقوي المستخدم من طرف الالعب خالل المباراة، فنرى من خالل  

من الجهد يكون على شكل مشي وجري بطيء وبالتالي استخدام النظام الهوائي  %    71الشكل أن  

يكون على  %  15  جري مرتفع يستخدم خالله كل من النظام الهوائي و الالكتيكي و أخيرا%    14و

فبالنسبة لعدد االنطالقات المتكررة فقد   شكل جري سريع و انفجاري مستعينا بذلك بالنظام الالهوائي

 أظهرت أن الالعب عموما ِيؤدي   

 انطالقة.  88بمعدل  109إلى  72ر مابين      

 . 54مرة بمعدل 70إلى 40اه ما بين ر يغير االتج    

 أما من ناحية الجهد ذو شدة قصوى و لفترة زمنية جد قصيرة حسب مناصب اللعب ، فيقوم    

 ثانية.   50ر المدافعان الظهيرين كل     

 ثانية.   49ر مدافعا وسط الدفاع كل     

 ثانية.   44ر العبوا وسط الميدان كل     

 ثانية.    39ر  المهاجمون كل     

 ثانية. 43وذلك بمعدل حركة أو جهد انفجاري كل 

من أحد أهم النقاط التي توضح قدرة الالعب الحركية في تعامالته    الرشاقةأن صفة  ويعزي الباحث  

مع مختلف المهارات و عمله المنسق العصبي العضلي الذي يوفر له أعلى درجة من االنسيابية  

فالتنسيق هو قابلية الزيادة و النقصان و الحفاظ على تردد السرعة مع تغير  والسهولة في الحركة، "

االتجاه و التحكم في الجسم و أن هذا العمل يتطلب مجهود كبير من الجهاز العصبي كمنسق بين  
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العضالت و القرارات باإلضافة إلى حفاظ الالعب على مركز ثقله داخل قاعدة االرتكاز تماشيًا مع  

قالية لتحقيق الهدف من الحركة، و االستجابة السريعة هي القابلية تغير أوضاع الجسم  السرعة االنت

و   البصرية  المعلومات  من  علية  قدر  يتطلب  العمل  هذا  أن  و  التنقل  لذلك  المطلوبة  القوة  بإنتاج 

 السمعية كتغذية راجعة في تنفيذ الحركة".

الجري المتعرج سواء بالكرة أو دونها  و عليه يؤكد الباحث أن فرق بين الجري في خط مستقيم و  

المشابهة  المواقف  أثناء  التعامل  في  خاصة  بصورة  المهاجم  الالعب  إمكانية  تقييم  في  يساهم 

الرشاقة  من  عالية  لياقة  اكتساب  بذلك  و  للمدافعين  وسليم  سريع  بشكل  تجاوزه  وإمكانية  للمنافسة 

،والتنسيق التي نعيد تعرفها نقال عن فرحات  في قدرة الفرد على تغير أوضاعه    (2001)ليلى سيد 

بطريقة   تجاوزه  المطلوب  المتاح  الفراغ  أي  اإلزاحة  و  ينسجم  توافق  و  سرعة  بأقصى  اتجاهه  أو 

يشير االتجاه حيث  تغير  وتقليل من زمن  المكتسبة  السرعة  المحافظة على  لالعب  )حنفي  تضمن 

) إبراهيم  ومفتي  الرجع )زمن إدراك  مختار  بداية االستجابة( كلما    انه كلما قصر زمن  المثير و 

 استطاع العب كرة القدم أن يقوم بالتصرف السليم و في الوقت المناسب. 

كما يشير الباحث على أن هذه الصفة هي تكامل كل الصفات البدنية األساسية وهذا ما يتفق عليه  

 ،Sports Medicineو   Micheal Clark  2008و   Joseph Mercier    2006كل من 

National Academy of 2001"  عالقة الرشاقةأن  و  و    السرعة  القوة  ثبات  في  تكمن 

مطاطية العضلة و مرونة المفاصل مع ربط العمل الثابت مع المتحرك باإلضافة إلى التكنيك الجيد 

قابلية   فهي  الرشاقة  أما  واحد  اتجاه  في  الجسم  تحريك  في  القابلية  هي  السرعة  أّن  يضيف  كما   ،

تغير االتجاه و السرعة مع  الحفاظ على تردد  النقصان و  الجسم و أن هذا   الزيادة و  التحكم في 

العمل يتطلب مجهود كبير من الجهاز العصبي كمنسق بين العضالت و القرارات باإلضافة إلى  

حفاظ الالعب على مركز تقله داخل قاعدة االرتكاز تماشيا مع السرعة االنتقالية لتحقيق الهدف من  
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القابلية هي  السريعة  االستجابة  أن  المصدر  نفس  يضيف  و  بإنتاج    الحركة،  الجسم  أوضاع  تغير 

  Philippe Leroux2006  وهذا ما يؤكده  .(112، صفحة  Mercier  ،2006)القوة المطلوبة"

إّن اعتماد هذه الصفة على مستوى نمو التوافق العضلي العصبي وسرعة تفهم تفاصيل الحركة في 

استيعاب التوافق المتعدد للواجب الحركي الذي يعتمد على قدرة الالعب المهاجم على السيطرة على  

وانسيابية بدقة   ، قصيرة  زمنية  فترة  في  تفهمها  مع  المعقدة  المنحنية  و  األفقية  وتوقيت    الحركات 

للعمل  تصحيح  و  كضبط  السريع  بالتعديل  متوقعة  الغير  الحركات  حالة  "تسمح  صحيح 

 .(14، صفحة Leroux ،2006)الحركي"

الصفة    الرشاقة إّن   هذه  مستوى  على  الحفاظ  أن  و  السرعة  عكس  المعارضة  مع  العمل  تتطلب 

المركبة في كرة القدم يجب أن يشمل حصتين على األقل أسبوعيا خالل الموسم ويضيف الباحث  

فن   اكتساب  متطلبات  نمو  في  بالكرة(يساهم  و  كرة  بدون  )عمل  البرنامج  المقترح ضمن  توزع  أن 

ة تحركات الكرة و سالمة تقدير الحواس )الحس بصرية حركية( وكفاءة األداء الصحيح مثل مراقب

"أن الجانب التقني  (  Martin D Weineck)   الجهاز العصبي في تقدير المسافة. و عليه يشير

الذي يكتسبه الالعب من خالل التدريب اليومي يعمل على تغلب على المشاكل الحركية بأقل جهد 

عتمادها على التنسيق أو التوافق الحركي النموذجي الذي يصب ممكن و اقل وقت ممكن و هذا ال

أن التنسيق أو التوافق هو زمن تردد (Weineck)في مصلحة الهدف من تلك الحركة حيث يؤكد  

الحركة أو تسارعها و الذي يسمح بتنظيم المثالي للقوة المنتجة )التأثير المتبادل بين القوى الداخلية  

الخارجية( صفحة  Weineck  ،1997).و  عنه  (417،  يعبر  الذي   .Lee E) , و 

Brown,Vance Ferrigno)    في أهمية عنصر الرشاقة التي تحتاج إلى عملين متوازيين األول
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عند تغير االتجاه و الثاني التحكم في الجسم و    )تباطأ و تسارع(يعتمد على القوة المميزة بالسرعة  

 تخفيض السرعة.

يه النتائج لصفة التنسيق والرشاقة أن هذا العامل يعتبر مهم  لويعزي الباحث من خالل ما أشارت إ

في تحديد معايير خاصة لالعب لتقييم قدراته الحركية وهذا ما يتيح للمدربين العمل على تحسين  

"أّن مباريات كرة    Ancian, Jean-Paul2008االعتبار حيث يؤكد    هذه الصفة وأخذها بعين

بنسبة   الحركي  جهازهم  استخدام  الالعبين  من  تتطلب  كرة  5%القدم  حيث  60-66%دون  بالكرة 

تتطلب هذه األخيرة خطوات خاصة تختلف عن الجري العادي و هذا بسبب نقل الكرة زائد إلى ذلك 

المضايقة   نتيجة  االتجاه  تغير  بين  عملية  تتراوح  التي  وحده  60-40%و  المواقف  هذه  أن  حيث 

يتطلب اشتراك جميع أقسام الجسم ضمن عالقة الالعب كرة و بوجه خاص عند الجري بالكرة التي  

إلى  المرور  تم  الكرة  على  السيطرة  و  المحاورة  قصد  العمودي  و  األفقي  العضلي  عمل  تتطلب 

تأخذ   القدم  كرة  في  مهارة  يجعل  مما  و المراوغة.  الحركية  الدقة  إلى  يحتاج  الذي  المعقدة  الطابع 

في    السرعة"أّن  2006وآخرون    Sheppard. ويشير(18، صفحة  Ancian  ،2008)التوازن"

الحركة مع تغيير االتجاه وذلك من خالل االستجابة لمختلف المثيرات، وكمل في كرة القدم الالعب 

المباراة" سير  مدار  على  االتجاه  تغيير  مع  وتوقفات  بسرعات  ،  SHEPPARD  ،2006)  يقوم 

 (349-342الصفحات 

ت الصفة  هذه  أّن  إلى  الباحث  يشير  العضلي و  الجهاز  تميز  التي  الهامة  القدرات  من  عتبر 

تعتبر   المؤشرات  هذه  العظمية..(  والمستويات  المحاور  األربطة،  المفاصل،  العضلية،  )المجموعة 

من القواعد األساسية التي تنمى في فترات متقدمة بالنسبة لالعبي كرة القدم لكونها لها زمن محدد  

عب الباحث  وحاول  والتنمية  بالالعبين  للتطوير  الخاص  الجذع  مرونة  قياس  إلى  االختبار  هذا  ر 

لمعرفة مدى مرونة الجهاز الحركي لالعب الذي يتميز بقيامه بأداء متنوع الذي يتوافق وقدراته و 



 

 
193 

 

 الفصل الثالث                              عــــرض و تحليل و مناقشة النتـائـــج   
الذي يحتوي مجموعة من المهارات والحركات المعقدة التي تسمح لالعب بالتحكم والتعامل المثالي  

ة أو في كيفية تمركزه أثناء استقبالها أو تسديدها ، ويشير في هذا لثقل جسمه سواء عن طريق الكر 

أبو يوسف السياق   من القدرات الهامة ألداء الحركي ألّنها    المرونةأّن  "(2005)محمد حازم محمد 

التي يتأسس   الركائز  الرشاقة،  السابقة كالتحمل والسرعة والقوة و  الحركية  القدرات  باقي  تشكل مع 

 . (39، صفحة  2005محمد حازم ، ) عليها اكتساب وإتقان األداء الحركي في كرة القدم"

في شتى أشكالها وأنواعها وأقسامها وتعدداتها المتباينة ، هي السمة التي    المرونةويرى الباحث أّن  

تشتمل عليها جميع الحركات والمهارات التي يقوم بها الالعب، وكما أشرنا سابقًا بأن الالعب من  

فة خاّصة يحتاجها  الناحية البدنية مزيج مركب من العناصر المكونة واللياقة البدنية، والمرونة بص

الالعبين على اختالف المناصب التي يشغلونها حتى يتمكنوا من القيام بواجباتهم المهارية الخططية  

أثناء التنشيط الدفاعي و الهجومي والحفاظ على حركة أجسامهم بأقصى كفاية من السالمة هذا ما  

صالح  يتوافق مع ما توصل إليه كل من   وأبو    2008والدلمي  2010والبطيخي  2001شرعب 

وعذاب   أهمية كبرى كونها إحدى المتغيرات البدنية المستهدفة أثناء    للمرونةأن    "2007وعبد هللا 

ويشير   القدم".  كرة  ناشئي  لدى  التدريب  تدور  "ADRESSEعمليات  البدني  التدريب  أولويات  أن 

داء ، رغم أن المرونة  حول القوة والسرعة إضافة لرؤية المدربين لتأثير المرونة على أنه قليل في األ

الجميل"  الحركي  األداء  صفات  على  لتأثيرها  إضافة  الكبير  الحركي  المدى  اتساع  سبب   هي 

(Aurélien Broussal Derval  ،2012  42، صفحة) في  ( 2015ولد حمو مصطفى  ).و أكد

ولها   القوة  للمرونة عالقة مباشرة مع  "أن  الوقاية من  دراسته  تساعد في  بحيث  كبيرة  فوائد صحية 

الصفحات  2015)مصطفى،    اإلصابات وتساعد على االنسيابية وتحقيق اآللية الحركية"  ،16-

المرونة ضرورية    .(36 أّن  الباحث  الهجومويشير  من حركة   لالعبي خط  ليتمكن  القدم  كرة  في 

مفاصل جسمه بسهولة وبسرعة ألداء الحركات المختلفة والمطلوبة منه وحسب المواقف الهجومية 
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التي تواجهه في المباريات وبدون هذه الصفة ال يمكن ألي العب أن يقوم بأداء المهارات األساسية  

" أّن المرونة الضعيفة تؤدي إلى تكنيك وعمل بدني    2000المولى  بالشكل المطلوب هذا ما يؤكده  

)موفق مجيد المولى،    ضعيف،وكذلك إلى أغلب اإلصابات الرياضية الشائعة عند العبي كرة القدم"

صفحة  2000 "ألّن (322،  بالمرونة  القدم  يتصف العب كرة  أن  الضروري  أّنه من  .و يضيف 

)حسانين ليلة تعيق اإلنجاز الرياضي وتعرض العضالت لإلصابة". و هذا ما يتفق مع  المرونة الق

آخرون   أن  (1998و  باقي    المرونة"بما  على  تؤثر  تنميتها  فأن  الحركي  األداء  مكونات  من 

الصفات البدنية األخرى و أثر تكيف الالعب في كثير من أوجه النشاط البدني تقدره درجة المرونة 

أو لمفصل معين ،والمرونة الجيدة أو المدى الواسع للحركة له مكان بارز فسيولوجيًا    الشاملة للجسم

األقل  الالعب  من  أقل  جهدًا  يبذل  العالية  المرونة  ذو  الالعب  إن  و  ميكانيكيًا  و 

 . (164، صفحة 1998حسانين،محمد صبحي،ومعاني،أحمد كسرى، )مرونة"

الصفات   بين  يوجد عالقة  أنه  إلى  الوصول  تم  مناقشتها  و  تحليلها  األولى و  الفرضية  دراسة  بعد 

األقصى   االستهالك  كذا  و  القوة  تحمل  اختبار  في  تحقق  ما  هذا  و  اللعب  خطوط  و  البدنية 

لألكسجين حيث وجدنا فروق ذات داللة إحصائية بين خطوط اللعب لصالح العبي خط الوسط و  

تؤ  ما  دراسة  هذا  القادر،  )كده  عبد  دراسة    (2006ناصر  خليلو كذلك  تأثير    يوسفي   " بعنوان 

مناصب اللعب على اللياقة البدنية لدى العبي كرة القدم ) دراسة ميدانية على فريق بسكرة صنف  

مثلما    U18أواسط   المباريات  يبذلونه خالل  الذي  المجهود  إلى  ربما  يرجع  ما  هذا  و   ، فسرها ( 

حيث ذكر مجموعة من    النظرية فيما يخص العبي خط الوسط في الخلفية   (2014)مفتي ابراهيم،  

الال هؤالء  بها  يكلف  التي  عاليةالواجبات  بلياقة  يتميزون  يجعلهم  مما  مباريات   عبين  مرور  مع 

خاصة في ظل التطور التكتيكي لخطط اللعب و اعتبارهم همزة الوصل بين خطي الدفاع و الهجوم  

إليه حسن   تطرق  ما  هو  الشافعيو  يخص خطة   ف  أحمد  فيما  النظرية  الخلفية    3/    3/    4ي 
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و في األخير توصل    ك الالعبين و خاصة العبين الوسط ،الكالسيكية و التي تعتمد على تحري

الباحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين خطوط اللعب في الصفات البدنية ما عدا صفتي  

 .) الرشاقة و المرونة (

 

  إحصائية داللة  ذات فروق  و التي تنص على وجودتفسير و مناقشة الفرضية الثانية   - 2  – 3
 سنة.  17 من أقل القدم كرة العبي لدى الجسمي النمط  في اللعب خطوط بين

الجداول أعاله )  المتحصل عليها في  النتائج  الحسابي  17،  16،   15  من خالل  المتوسط  بلغ   )

و هي نسبة كبيرة مقارنة بخط الهجوم و الدفاع و     2.16الدفاع  لمكون النحافة عند العبي  خط  

من الجدولية    صغرأ  (0.59قيمة "ف" المحسوبة )  ، أما  1.90،    2.04التي كانت على التوالي  

عند  النحيف    مكون وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات    عدم   ( مما يدل على3.13)

و للكشف   ،  0.05( داخل المجموعات و مستوى الداللة  69المجموعات و )( بين  2درجة الحرية )

باختبار االستعانة  تم  الفروق  تعود  تبين  LSDلصالح أي خط  داللة   عدم  حيث  ذات  وجود فروق 

النحيف.  إحصائية النمط  اللعب في متغير  العضلية    بين خطوط  الحسابي لمكون  المتوسط  بلغ  و 

نسبة كبيرة مقارنة بخط الدفاع و الهجوم التي كانت على و هي    4.93عند العبي  خط الوسط  

( مما يدل  3.13من الجدولية )  صغرأ  (0.27قيمة "ف" المحسوبة )  ، أما  4.70،  4.60التوالي  

(  2عند درجة الحرية )   العضلي  مكون وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات    عدم  على

و للكشف لصالح أي خط  ،    0.05( داخل المجموعات و مستوى الداللة  69بين المجموعات و )

باختبار االستعانة  تم  الفروق  تبين  LSDتعود  إحصائية  عدم  حيث  داللة  ذات  فروق  بين    وجود 

العضلي، متغير مكون  اللعب في  إليه    خطوط  ما توصل  هذا    النتائج بأن    (Sivrić  ،2014)و 
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بين النمط الجسمي و خطوط    ليست دالة إحصائيا  العمرية  الفئات   هذه  في  عليها  الحصول  تم  التي

 المرمى  حارس  وضعية  بين  الجسم  وكتلة  الجسم  ارتفاع  متغيرات   في  معنوية  فروق   توجد   كما.  اللعب 

عند     ،الكوع  قطر  متغير  في  وكذلك  األخرى   واألوضاع السمنة  لمكون  الحسابي  المتوسط  بلغ  و 

الهجوم   كانت على    1.81العبي خط  التي  الوسط و  الدفاع و  بخطي  مقارنة  كبيرة  نسبة  و هي 

( مما يدل  3.13من الجدولية )  صغر(أ1.50قيمة "ف" المحسوبة )  ، أما  1.73،    1.60التوالي  

(  2عند درجة الحرية ) السمين    مكون وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات    عدم   على

و للكشف لصالح أي خط    ،  0.05( داخل المجموعات و مستوى الداللة  69بين المجموعات و )

لصالح خط    حيث تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية     LSD  تعود الفروق تم االستعانة باختبار 

فروق ذات داللة   تنص على وجود يرى الباحث أن الفرضية الثانية و التي    ،و  2,12* *ررربالهجوم  

سنة  ال تتوافق   17  إحصائية بين خطوط اللعب في النمط الجسمي لدى العبي كرة القدم أقل من

حيث تبين وجود     LSD  باختبارالسمين بعد االستعانة    مكون مع النتائج المتحصل عليها إال في  

 .ferrari, 2014, pp)،حيث يشير    2,12**ررربالهجوم  لصالح خط    فروق ذات داللة إحصائية 

اختالف    (259-266 من  الرغم  على  الجسم  نمط  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  يوجد  ال  أنه 

الذي أكد     (rienzi e, 2000, pp. 162-169)خطوط اللعب دفاع وسط هجوم كما يوضح  

بين أنماط الجسم و خطوط اللعب،و من خالل النتائج    فروق ذات داللة إحصائيةعلى أنه ال توجد  

المتحصل عليها  فإنها راجعة إلى عوامل جينية وراثية و عوامل جغرافية و المستوى التنافسي لهذه 

الذي توصل إلى أنه هناك    (reilly, 1997, pp. 257-263)الفئات و هذا ما يتوافق مع  

بين النمط الجسمي و خطوط اللعب ) الوراثة، البيئة ،التدريب،   داللة إحصائيةالعوامل تؤثر على  

 . (Bjelica, 2018, pp. 41-47)المستوى التنافسي ( و هذا ما أكده 
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أظهرت أن النمط الجسمي لالعب كرة القدم يتميز ببروز  * و يعزى الباحث بأن أغلب الدراسات  

التي   العينات  غالبية  في  أقلها  السمنة  مكون  كان  و  النحافة  مكون  يليه  فيما  و  العضلية  مكون 

ما   هذا  نيجيريا  و  كوبا  عند العبي  جليا  يتضح  و  الشبان  فرق  عند  خاصة   ، للدراسة  خصصت 

و أيضا مطابقة لدراسة     حيث جاءت هذه النتيجة مطابقة لنتيجة دراستنا  (2009)بوجمعة،    يؤكده

  (SODHI ET SIDLHI 1984   )فروقا وجدو  إحصائية  حيث  داللة  أنماط    ذات  بين  قليلة 

التي تمثلت في  و    (2017)عقبوبي،  أجسام الالعبين وفقا لخطوط لعبهم ، حيث جاءت دراسة  

دراسة مقارنة لمكون النحافة بين مراكز اللعب حيث توصل أنه ال يوجد فرق دال إحصائيا ) أي  

هذا ما أكدته بعض الدراسات السالفة الذكر و في  ،  بين مراكز اللعب لمكون النحافة  الفرق معنوي(

الن مكونات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  إلى  الباحث  توصل  الجسمي األخير          مط 

 و خطوط اللعب . ) مكون النحافة ، العضلية و السمنة (
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ذات    توجد عالقة إرتباطيةو التي تنص على أنه    الثالثةتفسير و مناقشة الفرضية    -  3  –  3

  17داللة إحصائية بين األنماط الجسمية و بعض الصفات البدنية لدى العبي كرة القدم اقل من  
 :  سنة

 خــــــط الدفــــــــــــــاع : ل بالنسبة الثالثةتفسير و مناقشة الفرضية  - 1  – 3  – 3

العالقات   مصفوفة  خالل  )  اإلرتباطيةمن  رقم  الجدول  بالعبي    18  في  الخاصة  الدفاع   خط( 

موجبة وسالبة أي عكسية دالة وغير دالة ، تكون قوية ، متوسطة    إرتباطيةنالحظ وجود معامالت  

أن القيمة الجدولية   باعتباربين بعض المؤشرات البدنية ،   إرتباطيةوضعيفة ، كما ال توجد عالقات  

)  االرتباطلمعامل   بلغت  )ن 0.33لبيرسون  حرية  درجة  عند   )-2( الداللة  وبمستوى   )0.01 )

عكسي له داللة أي يفوق   ارتباط( معامل  05السالبة )   االرتباطات ، ، حيث نجد من بين  لالتجاهين

لمعامل   الجدولية  )   االرتباطالقيمة  نجد  القيمة  3وكذلك  من  أقل  معناه  داللة  له  ليس  معامل   )

أكبر معامل    االرتباطالجدولية لمعامل   بلغ  له داللة )  ارتباطوقد  بين  -0.82عكسي  السرعة و  ( 

األساسية    ة العضلي  مكون  البدنية  الصفات  تكامل كل  الصفة هي  أن هذه  الباحث على  يشير  كما 

من   كل  عليه  يتفق  ما    Micheal Clark  2008و   Joseph Mercier    2006وهذا 

أن عالقة السرعة و الرشاقة تكمن  "Sports Medicine، National Academy of 2001و

في ثبات القوة و مطاطية العضلة و مرونة المفاصل مع ربط العمل الثابت مع المتحرك باإلضافة  

أّن   يضيف  كما   ، الجيد  التكنيك  أما   السرعةإلى  واحد  اتجاه  في  الجسم  تحريك  في  القابلية  هي 

السرعة مع تغير االتجاه و التحكم في    الرشاقة فهي قابلية الزيادة و النقصان و الحفاظ على تردد 

الجسم و أن هذا العمل يتطلب مجهود كبير من الجهاز العصبي كمنسق بين العضالت و القرارات  

االنتقالية   السرعة  مع  تماشيا  االرتكاز  قاعدة  داخل  تقله  مركز  على  الالعب  حفاظ  إلى  باإلضافة 

االس أن  المصدر  نفس  يضيف  و  الحركة،  من  الهدف  تغير  لتحقيق  القابلية  هي  السريعة  تجابة 
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المطلوبة" القوة  بإنتاج  الجسم  صفحة  Mercier  ،2006)أوضاع  يؤكده   .(112،  ما    وهذا 

Philippe Leroux  2006    إّن اعتماد هذه الصفة على مستوى نمو التوافق العضلي العصبي

يعتمد على قدرة   الذي  للواجب الحركي  المتعدد  التوافق  الحركة في استيعاب  تفاصيل  وسرعة تفهم 

الالعب المهاجم على السيطرة على الحركات األفقية و المنحنية المعقدة مع تفهمها في فترة زمنية  

وتوقيت صحيح "تسمح حالة الحركات الغير متوقعة بالتعديل السريع كضبط   قصيرة ، بدقة وانسيابية

الحركي" للعمل  تصحيح  صفحة  Leroux  ،2006)و  مع   الرشاقةإّن  .(14،  العمل  تتطلب 

أن   يجب  القدم  كرة  في  المركبة  الصفة  هذه  مستوى  على  الحفاظ  أن  و  السرعة  عكس  المعارضة 

يشمل حصتين على األقل أسبوعيا خالل الموسم ويضيف الباحث أن توزع المقترح ضمن البرنامج  

ة تحركات  )عمل بدون كرة و بالكرة(يساهم في نمو متطلبات اكتساب فن األداء الصحيح مثل مراقب

الكرة و سالمة تقدير الحواس )الحس بصرية حركية( وكفاءة الجهاز العصبي في تقدير المسافة. و  

("أن الجانب التقني الذي يكتسبه الالعب من خالل التدريب  Martin D Weineck)   عليه يشير

هذا  و  ممكن  وقت  اقل  و  ممكن  جهد  بأقل  الحركية  المشاكل  على  تغلب  على  يعمل  اليومي 

تلك  ال من  الهدف  مصلحة  في  يصب  الذي  النموذجي  الحركي  التوافق  أو  التنسيق  على  عتمادها 

التوافقأن  (Weineck)الحركة حيث يؤكد   هو زمن تردد الحركة أو تسارعها و الذي   التنسيق أو 

،  Weineck).يسمح بتنظيم المثالي للقوة المنتجة )التأثير المتبادل بين القوى الداخلية و الخارجية(

في أهمية    ( Lee E. Brown,Vance Ferrigno) , و الذي يعبر عنه  (417، صفحة  1997

و التي تحتاج إلى عملين متوازيين األول يعتمد على القوة المميزة بالسرعة    الرشاقةعنصر   )تباطأ 

عند تغير االتجاه و الثاني التحكم في الجسم و تخفيض السرعة.ويعزي الباحث من خالل   تسارع(

أن هذا العامل يعتبر مهم في تحديد معايير خاصة    التنسيق والرشاقة ما أشارت إيه النتائج لصفة  

لتقييم قدراته الحركية وهذا ما يتيح للمدربين العمل على تحسين هذه الصفة وأخذها    المدافع  لالعب 
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أداء   المنصب وتطوير  أثناء عملية التوجيه نحو  أداهم    المدافعينبعين االعتبار  للرفع من مستوى 

يؤكد   حيث  عام  من    "  Ancian, Jean-Paul2008بشكل  تتطلب  القدم  كرة  مباريات  أّن 

بنسبة  ب  المدافعينالالعبين   الحركي  كرة  5%استخدام جهازهم  تتطلب  60-66%دون  بالكرة حيث 

هذه األخيرة خطوات خاصة تختلف عن الجري العادي و هذا بسبب نقل الكرة زائد إلى ذلك عملية  

بين   تتراوح  التي  و  المضايقة  نتيجة  االتجاه  يتطلب 60-40%تغير  وحده  المواقف  هذه  أن  حيث 

الجسم ضمن عالقة الالعب كرة و بوجه خاص عند الجري بالكرة التي تتطلب    اشتراك جميع أقسام

عمل العضلي األفقي و العمودي قصد المحاورة و السيطرة على الكرة تم المرور إلى المراوغة. مما  

،  Ancian)يجعل مهارة في كرة القدم تأخذ الطابع المعقدة الذي يحتاج إلى الدقة الحركية و التوازن"

صفحة  2008 ويشير(18،   .Sheppard    تغيير    السرعة"أّن  2006وآخرون مع  الحركة  في 

بسرعات   يقوم  الالعب  القدم  المثيرات، وكمل في كرة  لمختلف  االستجابة  االتجاه وذلك من خالل 

-342، الصفحات  SHEPPARD  ،2006)  وتوقفات مع تغيير االتجاه على مدار سير المباراة"

349)( وبلغ  بين  -0.70،  الجسمي  الرشاقة(  للنمط  العضلية  التي    ومكون  النتائج  خالل  ومن 

تحصل ما  الباحث  يوافق  إليها  )    عليه  توصلنا  من   SILL  ET EVERTT ETكل 

SILLMITCHEM )  تفوق  البدني ، حيث دلت النتائج على    حول األنماط الجسمية و األداء

السمنةمقارنة    ةالعضلي  مكون  و   النحافة  مكون و    بمكون  الرشاقة   ، السرعة  بعامل  لتعلقه  ذلك  و 

) (mimouni, 2012, p. 2)المداومة   بلغ  كما  و  (  -0.52،  القصوى  الهوائية  السرعة  بين 

و    السمنة   مكون  األكسجين  الحد األقصى الستهالك  بين  ) السمنة  مكون و كذلك  وبلغ   ،0.37-  )

،وكذلك بلغ و مكون النحافة  بين المرونة  (  -0.27.وكذلك بلغ )  مكون العضليةتحمل القوة و  بين  

ومن    السمنة   مكون بين السرعة و  (  -0.06و بلغ )   مكون النحافةبين القوة القصوى و  (  -0.14)

( معامل له داللة معنوية  5موجب نجد ما يقارب )  ارتباط( معامل  13جهة أخرى نجد أنه من بين )
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السرعة  ( بين  0.70وبلغ )  مكون العضليةالقوة القصوى و  ( بين  0.80)  ارتباطوبلغ أكبر معامل  

، كما    مكون النحافةوكذلك الحد األقصى الستهالك األكسجين و    مكون النحافةوائية القصوى و  اله

يتميزون بقوة األداء   ضليةالمكون العبأن أصحاب    ) كرتشمر و هيورجر و فلفرت (أثبت كل من  

أصحاب   النحافة أما  أصحاب    مكون  و   ، الحركي  األداء  في  بالسرعة  السمنة يتميزون    مكون 

بين   (0.21، وبلغ )و مكون النحافة بين السرعة  ( 0.46وكذلك بلغ ) يتميزون بالبطء في الحركة .

  ( 0.04وكذلك بلغ )   مكون السمنةبين القوة القصوى و    (0.13، وبلغ )  و مكون النحافة الرشاقة  

  (0.02وبلغ ) مكون العضلية الحد األقصى الستهالك األكسجين و  -بين السرعة الهوائية القصوى 

بين  ( 0.00و بلغ )،    مكون السمنةبين المرونة و    (0.01وكذلك بلغ )  مكون السمنة بين الرشاقة و  

القوة   السمنةتحمل  مكون  الب  و  إليهويدعم  توصل  بما  نتائجه  حسانين،   احث  صبحي  )محمد 

نتائج    (1995 أن  يقول  في    اختبارات الذي  خاصة  السمنة  مكون  مع  سلبيا  ترتبط  البدنية  اللياقة 

( بلغت  التي  الجسمي  للنمط  السمنة  القوة مع مكون  السمنة مع  -0.38عالقة  أما عالقة مكون   )

سالبة غير    والسرعة فبلغت عالقة إرتباطية    موجبة غير دالة( عالقة إرتباطية  00بلغت )  التحمل

بأن نتائج اختبارات    (CARTER, 2002)، و يرى  ئجهويوافق الباحث في نتا  (0.06-دالة )  

   مكون النحافة و متغيرة مع    مكون السمنة، سلبيا مع مكون العضليةاللياقة البدنية ترتبط إيجابا مع 

 : بالنسبة لخط الوسط الثالثةتفسير و مناقشة الفرضية  - 2  – 3  – 3

نالحظ    خط الوسط( الخاصة بالعبي  19في الجدول رقم )  اإلرتباطيةمن خالل مصفوفة العالقات  

معامالت   متوسطة   إرتباطيةوجود   ، قوية  تكون   ، دالة  وغير  دالة  عكسية  أي  وسالبة  موجبة 

أن    باعتباربين بعض المؤشرات األنثربومترية والبدنية ،    إرتباطيةوضعيفة ، كما ال توجد عالقات  

( وبمستوى الداللة  2-( عند درجة حرية )ن0.33لبيرسون بلغت )  االرتباطيمة الجدولية لمعامل  الق

عكسي له داللة   ارتباط( معامل  5السالبة )  االرتباطات ، ، حيث نجد من بين  لالتجاهين(  0.01)
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لمعامل   الجدولية  القيمة  يفوق  )  االرتباطأي  نجد  من  5وكذلك  أقل  معناه  داللة  له  ليس  معامل   )

لمعامل   الجدولية  معامل    االرتباطالقيمة  أكبر  بلغ  )  ارتباطوقد  داللة  له  بين  -0.74عكسي   )

و كذلك   مكون العضليةبين السرعة الهوائية القصوى و  (  -0.71، وبلغ )   مكون السمنةالمرونة و  

و   األكسجين  الستهالك  األقصى  الحد  العضليةبين  ه  مكون  من  و  كل  إليه  توصل  ما  يوافق  ذا 

حسانين،    الباحث ما ذكره صبحي  النمط    (1995)محمد  القدم هو  العام لالعبي كرة  النمط  أن 

القدم ومن 2.5  –  5  –  2.5العضلي النحيف وأن النمط ) ( أفضل األنماط المالئمة لالعب كرة 

أكد أن متوسط أنماط الشباب   (MATSUDO U.K R  ،1986)  ماتشادوجهة أخرى فإن دراسة  

( بلغ  ألونسو(  2.4  -4.3  -3.6للبرازيل  النمط    (ALONSO R.F  ،1986)  أما  متوسط  بلغ 

 (.2.7-4.5  -3.1لديهم )

األقصى   للحد  كان  فقد  الفسيولوجية  والوظائف  القدرات  جهة  من  األكسجين    الستهالكأما 

VO2max  ( الميدان  وسط  مركز  العبي  لصالح  دال  كازورال 0.31±    49فرق  أكد  وقد   )

(CAZORLA G.    ،1991  أن العبي الدرجة الثانية المحترفة بفرنسا بلغ )VO2max    لديهم

،   FERET J( وهذا حسب جون فيري) 2.1±     64.1)  1998( ولفريق فرنسا  ±3.0    61.1)

ملل/كغ/د ، أما السرعة   61.1تحصل على    ( MEDELLI.J    ،1988)  أما جون ميدلي (1998

( وقد 0.13±    15.7( كان لها فرق دال لصالح العبي مركز الوسط  ) VMAالقصوى الهوائية )

كازورال األقل    (CAZORLA G  ،2006)  أكد  على  تكون  الهوائية  القصوى  السرعة    17.5أن 

كلم/سا هي مهمة لممارسة كرة القدم في مستوى جيد ويرجع تفوق العبي مركز وسط الميدان في 

VO2max    وVMA    باستمرار إلى طبيعة واجبات هذا المركز أثناء المنافسة الذي يتطلب التحرك  

ينعكس   والذي  لالعب  والوظيفي  البنائي  الجانب  على  يؤثر  مما  الجانبين  وعلى  وللخلف  لألمام 

(  -0.45، وبلغ )  مكون النحافةبين السرعة و  (  -0.48، كما بلغ )  إيجابيا على قدراته في األداء
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،وكذلك بلغ   و مكون النحافةبين القوة القصوى  (  -0.29.وكذلك بلغ )  مكون النحافة و  الرشاقة  بين  

كما بلغ    و مكون النحافةبين المرونة  (  -0.12و بلغ )  مكون النحافةبين تحمل القوة و  (  -0.21)

  ارتباط ( معامل  11ومن جهة أخرى نجد أنه من بين )  و مكون العضليةبين الرشاقة    (-0.11)

و المرونة  ( بين  0.83)  ارتباط( معامل له داللة معنوية وبلغ أكبر معامل  4موجب نجد ما يقارب )

بين السرعة  (  0.72وكذلك بلغ )   مكون العضليةالقوة القصوى و  ( بين  0.75وبلغ )  مكون السمنة 

السمنة   )مكون  و    (0.70،وبلغ  القوة  تحمل  العضلية  بين  )،مكون  المرونة    ( 0.55وبلغ  و  بين 

النحافةم )  كون  بلغ  وكذلك  القصوى    (0.25،  الهوائية  السرعة  الستهالك    -بين  األقصى  الحد 

الحد األقصى الستهالك   -بين السرعة الهوائية القصوى    (0.18وبلغ )  مكون النحافة األكسجين و  

و   السمنة األكسجين  )  مكون  بلغ  و    (0.07وكذلك  القصوى  القوة  السمنةبين  بلغ  ،    مكون  و 

 .  و مكون العضليةبين السرعة   (0.05)

 : بالنسبة لخط الهجوم الثالثةتفسير و مناقشة الفرضية  - 3  – 3  – 3

نالحظ    خط الهجوم( الخاصة بالعبي  20في الجدول رقم )  اإلرتباطيةمن خالل مصفوفة العالقات  

معامالت   متوسطة   إرتباطيةوجود   ، قوية  تكون   ، دالة  وغير  دالة  عكسية  أي  وسالبة  موجبة 

أن    باعتباربين بعض المؤشرات األنثربومترية والبدنية ،    إرتباطيةوضعيفة ، كما ال توجد عالقات  

( وبمستوى الداللة  2-( عند درجة حرية )ن0.33لبيرسون بلغت )  االرتباطالقيمة الجدولية لمعامل  

عكسي له داللة   ارتباط( معامل  9السالبة )  االرتباطات حيث نجد من بين    ، ،لالتجاهين(  0.01)

لمعامل   الجدولية  القيمة  يفوق  )  االرتباطأي  نجد  من  3وكذلك  أقل  معناه  داللة  له  ليس  معامل   )

الحد ( بين  -0.73عكسي له داللة )  ارتباطوقد بلغ أكبر معامل    االرتباطالقيمة الجدولية لمعامل  

و    األقصى الستهالك السمنةاألكسجين  وبلغمكون  بين  -0.72) ،  و  (  العضليةالرشاقة  ،    مكون 
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 ( و  (  -0.70وبلغ  السرعة  العضلية بين  )  مكون  بلغ  كما  و  (  -0.50،  القوة  تحمل  مكون  بين 

ويعزي الباحث أّن صفة تحمل القوة من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المهاجمين في    العضلية  

التي   التدريبية  الحصص  خالل  في  حتى  أو  المباراة  أطوار  خالل  انجازاتهم  و  تحركاتهم  مختلف 

يقومون بها من أجل الرفع من الكفاءة العضلية والقدرة على تحمل أكبر عبئ ملقى على المجاميع  

وخاصة األطراف السفلية، كما يرى الباحث أن صفة تحمل القوة تمثل عامل أساسي في  العضلية  

الفّعال حيث على القائمين و المشرفين على هذه الفرق الشبانية    الخطعملية االنتقاء والتوجيه لهذا  

تحت   القدم صنف  برمجة حصص خاصة    17لكرة  والتقويم من خالل  التقييم  مراعاة عملية  سنة 

موعة من االختبارات الميدانية للعمل على تطوير هذه الصفة من خالل تصميم برامج  بتطبيق مج 

يؤكده   ما  هذا  كوميتي تدريبية  التي   على   Gilles Comitti  1993جيل  العلمية  األبحاث  أّن 

  أجريت في مجال التدريب باألثقال أصبح من الوسائل الفعالة لتنمية األنواع المختلفة للقوة العضلية 

(Cometti  ،1993  صفحة حازم.ويشير  (163،  لفترة    2005محمد  عضلي  مجهود  أي  أّن 

طويلة يحتاج إلى تحمل قوة حتى يستطيع الالعب االستمرار في هذا المجهود ألطول فترة ممكنة  

،    وبكفاءة عالية حازم  صفحة  2005)محمد  لها  يرى الباحث أن أغلب النتائج كانت    و.  (38، 

هذا ما يؤكد على أّن عملية التوجيه لدى الالعبين المهاجمين  عند مكون العضلية    عالقة ارتباطية

) للتحمل القوة و القوة  االختبارات البدنية  كانت بطرق مجردة تمثلت في المالحظة و أداء بعض  

ولكن هذا ال يعتبر كافيًا لتقييم اللياقة العاّمة لالعب هذا ما يتفق    القصوى و السرعة و الرشاقة (

أّن اختالف مراكز اللعب يلعب دورا  Parenteنقاًل عن   2005خزعل عبد  مع ما أشار إليه أمين 

  1مباشرا في تحديد نسبة األلياف العضلية،وأشارت إحدى الدراسات أن نسبة الليف العضلي نوع  

باختالف عن    %40كانت النسبة    2في حين النوع الثاني    %38لدى الالعبين المهاجمين كانت  
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والنوع الثاني    %44  -  %67  1بين المدافعين و وسط الميدان حيث تمثلت النسبة في النوع  الالع

 وهذه النسب تعطي دلياًل واضحًا حول طبيعة تأثر العضلة بمركز اللعب.  17%-49% 2

القدم   كرة  ميادين  في  الفئة  هذه  تخص  التي  المباريات  من  للعديد  متابعته  عبر  الباحث  يرى  كما 

الجزائرية أّن أغلبية المهاجمين ال يكملون المباراة بنفس نسق البداية في مختلف هذا ما يوضح أن  

والصراعات  والوثبات  االنطالقات  مختلف  في  وخصوصا  متوسط  مستوى  ذو  المهاجمين  كفاءة 

في األ وكذا  التدريبية  العملية  في  النظر  إعادة  وبذلك وجب  الخصم  مع  الكرة  على  والعالية  رضية 

مستوى كل العب لرفع المستوى والدفع بالالعبين ذو الكفاءة إلى خط الهجوم الذي يعتبر منصب  

حازمفعال في إحداث الفرق في النتيجة خالل مختلف المباريات هذا ما اتفق معه     2005محمد 

الخاص حيث   العضلية  القوة  صفة  في  العالية  الفورمة  إلى  والوصول  االنجاز  تحقيق  أن  أشار 

للمهاجمين في كرة القدم يقوم على العمل المتساوي لعضالت الرجلين وسرعة انتقال الجسم ككل، 

أقل   المسافات في  لقطه تلك  بالحركة  القائمة  ويتمثل ذلك في مقاومة كبيرة نسبية على العضالت 

ن وهذا ما يتطلب بذل قوة عضلية لعضالت الرجلين والذراعين بمعل تسارعي عالي بشكل  زمن ممك

بالالعبين الخاص  أداء  تأثر  يوضح  مما  الالهوائي  العمل  عليه  ،    يغلب  حازم  ،  2005)محمد 

الدايمكما يرى    .(150صفحة   عبد  إمكانية زيادة القدرة العضلية عندما تخضع لشدة   أن  محمود 

معينة وبدرجة ما لو كانت أكبر من مقدرتها الطبيعية وبدرجة معقولة، فإنها سوف تستجيب بصورة  

صفحة  1996)الدايم،    أقوى فعالة وتصبح   البصير) ويشير     .(94،  عبد  أن كرة  (2004عادل 

بحيث   السنوية،  التدريبية  الخطة  خالل  العضلية  القدرة  من  نوع  تتطلب  التي  الرياضات  من  القدم 

القوةيجب تطوير عنصر   القوة العضلية   تحمل  الفترة اإلعدادية األولى كأساس لتطوير  بداية  في 

ة القصوى، وإن  الخاصة بالمنافسة، ثم يتم تطوير القوة المميزة بالسرعة بصورة مركزة ثم تنمي القو 

تحقيق مستوى عال من القوة العضلية يعتبر مطلبا أساسيا للقدرة، لذا فإنه يجب أن يبدأ البرنامج  
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بحيث   للبرنامج  تعديل  يبدأ  المنافسة  موعد  اقتراب  ومع  العضلية  للقوة  عام  ببناء  باألثقال  التدريبي 

الم القوة  طابع  فيغلب  للقدرة،  تدريبات  إلى  القوة  تدريبات  التدريب تتحول  على  )البصير،   تفجرة 

القوةويشير الباحث على أهمية صفة  .(138، صفحة  2004 بالنسبة لالعبين المهاجمين   تحمل 

في كرة القدم حيث تمكن الالعب من تنفيذ الواجبات الهجومية والدفاعية والتغلب على المقاومات  

أّن   كما  العضلية،  القوة  ألنواع  امتالكه  خالل  من  طويلة  لفترات  والمستمرة  تدريب العنيفة  برمجة 

منظمة علمية  برامج  خالل  من  تدريبهم  على  تعتمد  ومتوسطة    الناشئين  طويلة  من خطط  تنطلق 

وقصيرة المدى، ، ألن العمل باألسلوب المنظم العلمي يضمن االرتقاء بمستوى الناشئين والوصول 

بهم إلى أفضل مستوى ممكن، ويجب أن تشمل البرامج التدريبية للناشئين كل المقومات األساسية  

وذلك   التقويم  درجة  في  عنها  تختلف  ولكنها  الكبار  الطاقة لتدريبات  بنظم  االهتمام  خالل  من 

.وكذلك   السمين  و مكون الرشاقة  ( بين  -0.44، وبلغ ) والتركيز عليها في مجال تدريبات كرة القدم

و    و مكون السمنة بين المرونة  (  -0.34،وكذلك بلغ )مكون السمنة  بين السرعة و  (  -0.37بلغ ) 

مكون  القوة القصوى و  ( بين  -0.26)مكون النحافة  بين السرعة الهوائية القصوى و  (  -0.33بلغ )

الحد األقصى  ( بين  -0.16)، و بلغ    و مكون السمنةبين تحمل القوة    (-0.25كما بلغ )   النحافة

موجب   ارتباط( معامل  8ومن جهة أخرى نجد أنه من بين )  و مكون العضليةالستهالك األكسجين  

و  القوة القصوى  ( بين  0.79)   ارتباط( معامل له داللة معنوية وبلغ أكبر معامل  5نجد ما يقارب )

بين السرعة والنمط  (  0.60وكذلك بلغ )  و مكون النحافةالمرونة    ( بين0.76وبلغ )  مكون العضلية

النحافة  بين الرشاقة    (0.57،وبلغ ) النحيف الحد األقصى الستهالك    (0.31وبلغ )،و مكون  بين 

النحافة و ماألكسجين   بلغ )   كون  القصوى و    (0.23، وكذلك  الهوائية  السرعة  النحافةبين    مكون 

بين القوة القصوى    (0.15وكذلك بلغ )  مكون السمنةبين السرعة الهوائية القصوى و    (0.20وبلغ )

 . مكون السمنةو 
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النتائج*   هذه  الباحث  العالقة    ويعزي  تجمع  اإلرتباطيةإلى  ،    التي  الرشاقة   ( البدنية  الصفات 

وبذلك اكتسب الالعبين  في خط الهجوم  لدى عينة البحث  بمكون العضلية    السرعة ، القوة القصوى(

مؤشر مقبول نظرًا للبنية المورفولوجية التي تكون الالعب المهاجم وعبر مجموع النتائج المتوصل  

لالعبي خط  ضح للباحث أن عينة البحث  إليها وعند مقارنتها في مستويات مؤشر الكتلة العضلية ات

دون سنة تتميز بخصائص تركيبية عالية لمجموعة العضالت العلوية أو السفلية    17تحت    الهجوم

ميزة تتناسب وتحركاتهم داخل الميدان وأداء وظائفهم على اختالف  وجدود سمنة أو نقص في الوزن  

الدرا تشير بعض  و  الموظفة،  البدنية  والقدرات  الجسم  المهارات  بدارسة مكونات  اهتمت  التي  سات 

مثل   األخرى  الجسم  ومكونات  العظام  كمية  عالقة  إلى  المختلفة  الرياضية  األنشطة  في  لالعبين 

دراسة   ومنها  الرياضي،  األداء  مستوى  وكذلك  والدهن  محمد  العضالت  الجواد،زكي  عبد  سيد 

ا يصاحبه تغيرات واضحة حيث أشار إلى أن زيادة في الكتلة العضلية وكذلك قوته  1994حسن

في الجهاز العظمي وكذلك نسبة الدهن، كما أنها تعكس بصورة أكثر فاعلية الحالة التدريبية للفرد 

البالغين وكذلك  للناشئين  الرخوية  األنسجة  نمو  عن  الكشف  في  مساعدتها  إلى  )محمد    باإلضافة 

 . (148-147، الصفحات 2005حازم ، 

الهجوم الذي يحتاج إلى بنية    خطتحديد المؤشرات المورفولوجية يعتبر أمر مهم نظرًا لخصوصية  

دقيقة تحمل مواصفات اللياقة البدنية العالية التي تسمح للمهاجم بأداء وظيفته ومهامه    مورفولوجية

داخل المستطيل األخضر بشكل أفضل وهذا ما يتجلى في مؤشر الكتلة العضلية الخاص بعناصر  

جسماني ونمط  مثالي  وزن  إلى  تشير  نتائجها  كانت  التي  البحث  يتوافق   عينة  نحيف  عضلي 

سنة رغم وجود بعض   17لوجية لالعب كرة القدم في هذه المرحلة العمرية تحت  ومتطلبات المورفو 

أكد  وقد  الوراثية،  الناشئين  لطبيعة  نظرا  الكتلة  مؤشر  في  نقص  تعاني  كانت  التي   العناصر 

"على أن توافر المواصفات المورفولوجية دون إعداد يؤدي إلى   Counsilman  1993كونسلمان  
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تقدم محدود، وبذلك نجد أن الصفات المورفولوجية الزمة للتفوق في النشاط الرياضي الممارس وأن 

  Brooks  برووكويشير    .(14، صفحة  Counsilman  ،1993)التدريب يكمل هذه الصفات"

الجسماني ويكون عبر ذلك الالعبين  سنة ليس ذروة النمو    17أن المرحلة العمرية تحت  "  1996

العضلية للبنية  وتطور  نمو  مسار  ذلك   ،(Brooks, 1996) ."في  مع  حلمي ويتفق  عصام 

"على أّن ممارسة األنشطة الرياضية ذات طبيعة الخاصة وبشكل منتظم ولفترات مدروسة    1997

بأسس علمية تحدث تأثيرًا مورفولوجيًا على جسم الفرد الممارس، ويمكن التعرف على هذا التأثير  

، صفحة  2005)محمد حازم ،    بقياس أجزاء الجسم العاملة بصورة فعالة أثناء ممارسة هذا النشاط"

،   ( 2012)كوتشوك،  . وهذا ما توافق مع الدراسات التي أقيمت على هذه الفئة التي أشار لها  (25

  المكو حيث كان    (2019)بومدين،    (2012مزيان،  )،  (Houar, 2014)(2010خروبي،  )

هو   الدراسات  في  النحافة  السائد  و  العضلية  يمتازون    مكون  قليلة  بنسبة  الالعبين  بعض  بوجود 

طويلة   ولفترات  باستمرار  التدريبية  العملية  ممارسة  أن  المجموعة.كما  بمتوسط  مقارنة  زائد  بوزن 

 تكسب الالعبين خصائص مورفولوجية خاّصة تتناسب ودور الالعب والمنصب الذي يشغله. 

عم*   أثناء  المورفولوجية  الصفات  تحديد  أن  الباحث  نحو  ويرى  التوجيه  أهم    خط لية  من  الهجوم 

المؤشرات إضافًة إلى مختلف القياسات األنتروبومترية التي تميز المهاجم من جميع النواحي سواء 

" هذا  المحيطات  أو  األطوال  أو  من    البروفايل"النمط  الرفع  على  بالعمل  للمهاجم  سيسمح  الذي 

الكفاءة البدنية وتطوير مستواه بشكل مميز والعمل على هذا األساس يبعدنا على الذاتية والعشوائية  

اختالف   على  القدم  لكرة  الجزائرية  واألندية  المدارس  في  وخصوص  والتوجيه  االنتقاء  عملية  في 

 بالالعبين إلى أعلى درجات اإلنجاز الرياضي.  الفئات العمرية للرفع من المستوى والوصول
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 التوصيات العامة:   - 4

يوصي   البحث  إطار  في  ومناقشة  وتحصيل  مرجعي  مسمى  من  إليه  اإلشارة  سبق  ما  ضوء  في 

 الباحث بر 

تحت   العمرية  للمرحلة  مناسبة  تدريبية  برامج  بناء  على  العمل  بغرض   17* ضرورة  وذلك  سنة 

 البناء والتكوين الجسمي والمتطلبات البدنية والوظيفية لالعبي كرة القدم.تطور مقاييس 

 * االهتمام ومتابعة تطور بناء وتكوين الجسم خالل العملية التدريبية كمؤشر دال على ذلك. 

  يتماشى والبناء الجسمي لديهم.  ممالعينة البحث  البدنية * تطوير الجوانب 

 مااللعب    خطوط* االهتمام بأسس االنتقاء والتوجيه األولي في اختيار العبي كرة القدم وفي تحديد  

 يحقق الوصول إلى أفضل المستويات. 

* استخدام وحدات بطارية االختبار المستخلصة من هذه الدراسة في انتقاء العبي كرة القدم بصفة  

 اللعب بصفة خاصة.  خطوطعامة وفي تحديد 

   عند  تراعى أساسية صالحيات  بمثابة  الدراسة هذه في وردت  التي واالختبارات  القياسات  تعتبر*  

 .المستويات  أفضل إلى بهدف الوصول الالعبين اختيار

إن   أثناء *  التنافسية  المقابالت  كإجراء  الذاتية  و  المالحظة  يعتمدون على عامل  المدربين  أغلبية 

 الوطنية. عملية االنتقاء و التوجيه نحو مختلف خطوط اللعب و شمل ذلك حتى المنتخبات 

االختبار بطارية  لوحدات  معايير  بناء  على  العمل  الجسمي   و *  والتكوين  البناء  تمثل  التي 

 اللعب في كرة القدم. خطوطالبدنية حسب  والمتطلبات 
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* نوصي بإعادة رسكلة مستوى المدربين خاصة هؤالء اللذين يتمتعون باألقدمية المهنية و لالعبين  

السابقين و الذين يعتمدون على خبرتهم الشخصية ، و إفادتهم بكل ماهو جديد فيما يخص عملية  

 عبين على اختالف خطوط لعبهم. االنتقاء و التوجيه و كيفية تقويم قدرات الال

 * نوصي بضرورة الحرص على إتباع طرق و مناهج علمية أثناء عملية االنتقاء و التوجيه . 

اللعب لالعبي    خطوط* مقارنة أشكال البروفيل المورفولوجي والفسيولوجي لالعبي كرة القدم حسب  

 المستوى العالي ليتمكن المدرب والباحث والالعب من معرفة نواحي القصور والضعف.

الممارسين   بين  والمقارنة  والتطور  النمو  لمتابعة  وعرضية  تتبعية طولية  دراسات  إجراء  * ضرورة 

 وغير الممارسين للتعرف على فعالية التدريب.

 خطوطلفنية والخططية والنفسية لتحديد العوامل حسب  * إجراء دراسات مشابهة تتناول الجوانب ا

 .اللعب في كرة القدم
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 الخالصة العامة:  -  5 

المرفولوجية المواصفات  البدنية  تعتبر  المستويات   و  إلى  للوصول  األساسية  الصالحيات  بمثابة 

النشاط الرياضي ومستوى   العالية حيث يشير ذلك إلى أن العالقة بين الصالحيات التي يحتاجها 

( ،    2004زكي محمد محمد حسن،   كل يؤثر ويتأثر باآلخر وهذا ما يؤكده)الاألداء عالقة طردية 

ات موضوعية لتركيب الجسم وتقرير البناء الجسمي وأن لها كما أن القياسات األنثربومترية هي قياس

( وأكد ،   JENSON R.C 1980)  تأثيرها على مستوى األداء الحركي حسب جنسن، هيرست  

( )الرسون،    1974ريان،  كذلك  سبيرين،    1974(  )ويليامز،  الجسم  1976(،  بناء  أن   )

خ ولقد   ، الرياضي  لإلنجاز  النهائية  الحدود  تحدد  البناء ومقاييسه  مقاييس  أن  إلى  الباحث    لص 

والتكوين الجسمي من أهم العوامل التي تحقق كفاءة األداء من خالل شكل وحجم وتركيب الجسم 

المتناسق والمتناسب   بما يتناسب وكرة القدم ويحقق الفعالية والكفاءة العالية كما أن البناء والتكوين

بدنية   متطلبات  مورفولوجيةيفرض  الجسم    و  نمط  أن  نجد  المثال  سبيل  فعلى  به  وتتأثر  تؤثر 

أو   السمين  النمط  إيجابية على عكس  البدنية بصفة  اللياقة  اختبارات  ويرتبط مع  يتناسب  العضلي 

النمط النحيف لذلك فإن أهمية البناء والتكوين الجسم ضرورية في عملية االنتقاء الرياضي وكذلك 

ا الرياضي ألن  التدريب  للمدرب أن يصنع منه  في سيرورة  بالنجاح ال يمكن  يبشر  الذي ال  لجسم 

بطل رياضي مستقبال ألن بناءه وتكوينه الجسمي ال يناسب نوع الرياضة ، وباعتبار أن كرة القدم  

تبعا    الخطوطلعب ) دفاع ، وسط ، هجوم( فإنه بالتالي تختلف واجبات هذه    خطوط تفرض ثالثة  

الميدان   فوق  العب  كل  أداء  واجبات  لطبيعة  اختالف  من  متطلبا   الخطوط وانطالقا  تها  فإن 

البناء    المرفولوجية مقاييس  في  دالة  فروق  وجود  إلى  الباحث  خلص  ولقد  مختلفة  تكون  والبدنية 

اللعب ، والنضج وكذلك عامل   خطوطبين   و المورفولوجيةوالتكوين الجسمي وفي المتطلبات البدنية 

ومد  التدريبي  والحمل  الممارسة  مدة  ويضمن  طول  يحقق  مما  التدريبات  مع  والتكيف  االستجابة  ى 
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البناء   مقاييس  أن  الباحث  وجد  كما   ، والبدنية  المرفولوجية  الخصائص  مختلف  تطوير  لالعب 

البدنية   المتطلبات  مع  وسلبيا  إيجابيا  ترتبط  األواسط  القدم  كرة  لالعبي  الجسمي  و  والتكوين 

الزمن  خطوطحسب  المورفولوجية   واألعمار  هذه وما    ،ية  اللعب  خالل  من  عليه  التركيز  يجب 

تقييم مقاييس البناء والتكوين الجسمي وعالقته مع بعض  مراعات و  الدراسة هو توصل الباحث إلى  

يعتبر ضرورة وأهمية بالغة في    و  اللعب   خطوطالمتطلبات البدنية لالعبي كرة القدم األواسط حسب  

الل محكات مختلفة )مرفولوجية ، بدنية (تساعدنا  مجال التدريب الرياضي ألن عملية التقييم من خ

النواحي   مختلف  في  الحاصل  التطور  مالحظة  خالل  من  التدريب  وفعالية  سيرورة  معرفة  على 

معلومات هامة من خالل كشف نواحي النقص والقوة ولذلك فإن الباحث بالمدروسة وبالتالي تزودنا  

التق  عملية  أن  يؤكد  الدراسة  هذه  نتائج  بصفة  ومن خالل  الرياضية  للممارسة  مهمة وضرورية  ييم 

 خاصة عن باقي الرياضات الجماعية  عامة وفي كرة القدم بصفة خاصة ألنها تتميز بطبيعة وميزة
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  الجسمي  النمط  لتقييم كارتر  -هيث  بطاقة  يمثل (   04) رقم  الشكل

 



 

 

واملتابعني ملختلف أطوار   البدنية الختبارات قائمة األساتذة احملكمني   (  05ملحق رقم ) 
 الدراسة

 

 قائمة فريق العمل**  
 الوظيفية ومكان العمل  التحصيل العلمي   االسم واللقب  الرقم 
 أستاذ جامعي تيسمسيلت   دكتوراه   د. برابح خري الدين   01
أستاذ جامعي تيسمسيلت    دكتوراه   د. بن نعجة حممد   02  
3أستاذ جامعي جزائر    دكتوراه   د. خرويب حممد فيصل   03  
أستاذ جامعي تيسمسيلت    دكتوراه   د ربوح صال   04  
 أستاذ جامعي وهران   دكتوراه   د بوفادن عثمان  05
اثنوي أستاذ تعليم   طالب دكتوراه   بولعشار محزة   06  
تومية رضوان  أ.بن   07  أستاذ تعليم اثنوي   طالب دكتوراه   
 مدير تقين الوالئي لكرة القدم   طالب دكتوراه   أ.بليديتوات   08
 أستاذ تعليم متوسط   طالب دكتوراه   أ.شاشوسداوي   09
 أستاذ جامعي وهران   دكتوراه   درابل فتحي   10

 

 الوظيفية ومكان العمل  الدرجة   االسم واللقب  الرقم 
 مستغان   أستاذ تعليم عال   أ.د بن قوة علي   01
 مستغان   أستاذ تعليم عال   أ.د علي راوي   02
 مستغان   أستاذ تعليم عال   أ.د بلكحل منصور   03
د حجار خرفان حممد أ.  04 تعليم عال أستاذ      مستغان    
 تيسمسيلت   أستاذ حماضر   د ربوح صال   05
 مستغان   أستاذ حماضر   د زرف حممد   06
 تيسمسيلت   أستاذ حماضر   د. برابح خري الدين   07
3جزائر   أستاذ حماضر   د.خرويب حممد فيصل  08  
  تيسمسيلت    أستاذ حماضر   د بن نعجة حممد     09
 وهران   أستاذ حماضر   بوفادن عثمان   10



 

 

 
 

 قائمة األساتذة املصححني اللغويني و املرتمجني**  
 

 الوظيفية ومكان العمل  اخلربة  التحصيل العلمي   االسم واللقب  الرقم 
 أستاذ تعليم اثنوي   سنوات  22 ليسانس فرنسية   بورابح حممد   01
سنوات  12 ماسرت فرنسية   درويش عمارة   02  أستاذ تعليم اثنوي   
 اثنوي أستاذة تعليم   سنوات  10 اجنليزية   ليسانس  رمحاين أمحد   04
وات سن 8 ليسانس  اجنليزية   عومري أمحد   05  اثنوي أستاذة تعليم   
 تعليم اثنوي أستاذة    سنوات  6 مدرسة عليا لألدب   قصري حممد   06
 اثنوي أستاذة تعليم   وات سن 8 طالبة دكتورة   بن عيسى مسرية   07
 اثنوي أستاذ تعليم   سنة متقاعد  32 ليسانس أدب عريب  جماهد مرسلي   08

 

  



 

 

 البدنية لدى خط الدفاع البحث لالختبارات الصفاتنتائج الخام لعينة 

  

 الصفات البدنية  

vo2max  vma  1القوة القصوى  القوةRM  المرونة   الرشاقة  السرعة 

50,01 14,2885714 29 106 4,77 15,05 6 

51,04 14,5828571 30,5 95 5,12 14,93 6 

50,09 14,3114286 31,2 92 4,92 16,02 9 

51,02 14,5771429 33 97 4,85 16,23 7 

53 15,1428571 31,05 101 5,27 14,8 8 

52,09 14,8828571 33 98 5,66 14,63 5 

50,6 14,4571429 30,06 99 4,61 15,92 9 

53,02 15,1485714 30,9 94 5,23 15,14 8 

52,7 15,0571429 33,5 89 5,17 15,33 7 

54,01 15,4314286 32,6 100 4,82 14,99 9 

54,04 15,44 30,12 90 4,98 14,78 5 

49,45 14,1285714 29,6 93 5,11 16,3 8 

48,9 13,9714286 32,7 94 5,43 14,73 6 

51,23 14,6371429 33 99 4,86 15,12 7 

53,12 15,1771429 31,9 70 4,93 15,63 9 

53,09 15,1685714 32,04 81 5,02 16,01 5 

54,08 15,4514286 33,4 84 5,63 16,22 8 

53,04 15,1542857 32,45 98 5,07 14,99 6 

51,09 14,5971429 32,25 96 4,91 14,82 8 

52,08 14,88 34,5 73 4,9 14,75 5 

53,9 15,4 33,22 93 5,18 15,66 9 

52,45 14,9857143 33,29 91 5,38 16,62 5 

51,95 14,8428571 31,54 94 5,53 16,07 7 

50,24 14,3542857 31,25 96 4,6 14,42 8 

52,73 15,0657143 33,9 78 4,69 14,6 5 

51,9588 14,8453714 31,9988 92,04 5,0656 15,3504 7 



 

 

 نتائج الخام لعينة البحث لالختبارات الصفات البدنية لدى خط الوسط

 الصفات البدنية  

vo2max vma 1القوة القصوى  القوةRM المرونة  الرشاقة  السرعة 

56,5 16,1428571 27 98 5,79 15,02 9 

55 15,7142857 28,5 87 6,22 14,9 7 

54,2 15,4857143 29,2 86 5,92 16 8 

53,6 15,3142857 31 69 5,95 16,12 8 

52,5 15 29,05 93 6,2 14,6 6 

54,2 15,4857143 31 90 6,89 14,55 5 

54,5 15,5714286 28,6 91 5,72 14,9 7 

56,1 16,0285714 28,9 86 6,44 15,14 5 

55,3 15,8 31,5 81 6,22 15,33 6 

53,7 15,3428571 30,6 92 5,92 14,97 6 

52,7 15,0571429 28,12 82 5,98 14,66 7 

56,5 16,1428571 27,6 85 6,18 16,2 9 

55,9 15,9714286 30,7 86 6,43 14,73 9 

56,4 16,1142857 31 91 5,91 15,1 6 

56,2 16,0571429 29,9 62 5,97 15,43 5 

55,7 15,9142857 30,04 73 6,02 16,03 8 

55,9 15,9714286 31,4 76 6,64 16,33 6 

55,8 15,9428571 30,45 90 6,07 14,87 7 

54,2 15,4857143 30,25 89 5,91 14,82 8 

54,8 15,6571429 32,5 65 5,98 14,75 8 

55,2 15,7714286 31,22 85 6,18 15,6 5 

56,4 16,1142857 31,29 83 6,48 16,3 7 

56,3 16,0857143 29,54 86 6,53 16,08 9 

54,3 15,5142857 29,25 88 4,7 14,33 6 

55,7 15,9142857 31,9 70 4,89 14,2 6 

 



 

 

 نتائج الخام لعينة البحث لالختبارات الصفات البدنية لدى خط الهجوم 

 الصفات البدنية  

vo2max vma  1القوة القصوى  القوةRM المرونة الرشاقة  السرعة 

51,01 14,5742857 30 104 4,66 15,69 9 

51,6 14,7428571 31,5 93 5 15,88 7 

50,2 14,3428571 31,7 90 4,52 14,5 7 

51,33 14,6657143 33,5 95 4,66 14,3 5 

53,1 15,1714286 31,55 99 5,2 14,5 10 

52,6 15,0285714 33,5 96 5,6 14,6 5 

50,7 14,4857143 30,56 97 4,2 15,02 7 

53,22 15,2057143 31,4 92 5,15 14,3 8 

52,82 15,0914286 34 87 5 14,9 5 

54,02 15,4342857 33,1 98 4,62 15,2 6 

55,01 15,7171429 30,62 88 4,88 15,6 5 

50,45 14,4142857 30,2 91 5,08 15,35 8 

48,95 13,9857143 33,3 90 5,13 14,6 6 

51,41 14,6885714 33,5 97 4,66 15,3 8 

53,82 15,3771429 32,4 68 4,7 14,3 6 

53,9 15,4 32,54 79 4,98 14,7 9 

54,08 15,4514286 34 82 5,43 14,5 5 

53,61 15,3171429 33 96 5,02 15,2 7 

51,42 14,6914286 32,75 94 4,87 14,5 9 

52,43 14,98 35 71 4,82 16,1 8 

53,8 15,3714286 33,72 91 5,1 15,26 7 

53,02 15,1485714 33,79 89 5,3 16,2 6 

52,22 14,92 32,01 92 5,5 15,86 9 

51,1 14,6 32 94 4,5 14,88 7 

52,93 15,1228571 33,95 76 4,62 16,02 8 

 



 

 

 النتائج الخام الدراسة االستطالعية لالختبارات البدنية ) قبلي/ بعدي( 

  

 قبلياختبار 

vo2max vma 1القوة القصوى  القوةRM المرونة  الرشاقة  السرعة 
50,95 14,55714286 30 104 4,66 15,69 9 

50,2 14,34285714 31,5 93 5 15,35 10 

49,45 14,12857143 31,7 90 4,52 15,6 9 

48,7 13,91428571 33,5 95 4,66 15,88 8 

51,01 14,57428571 31,55 99 5,2 15,3 8 

51,33 14,66571429 33,5 96 5,6 15,2 7 

51,41 14,68857143 30,56 97 4,2 14,6 6 

52,6 15,02857143 31,4 92 5,15 14,9 7 

52,6 15,02857143 34 87 5 14,6 6 

53,82 15,37714286 33,1 98 4,62 15,02 8 

54,1 15,45714286 30,62 88 4,88 14,5 6 

55,22 15,77714286 30,2 91 5,08 14,5 5 

56,82 16,23428571 33,3 90 5,13 14,3 4 

54,02 15,43428571 33,5 97 4,66 14,3 6 

56,01 16,00285714 32,4 68 4,7 14,3 6 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  )بعدي(  االختبار إعادة

vo2max vma القوة 
القوة القصوى  

1RM المرونة  الرشاقة  السرعة 
53,1 15,17142857 27 98 5,79 15,02 9 

50,5 14,42857143 28,5 87 6,22 16,2 9 

51,5 14,71428571 29,2 86 5,92 16,12 9 

54,6 15,6 31 69 5,95 16 8 

53,7 15,34285714 29,05 93 6,2 15,14 8 

52,2 14,91428571 31 90 6,89 15,33 6 

54,2 15,48571429 28,6 91 5,72 15,43 7 

53,5 15,28571429 28,9 86 6,44 15,1 7 

56 16 31,5 81 6,22 14,97 6 

55,3 15,8 30,6 92 5,92 14,9 6 

55,7 15,91428571 28,12 82 5,98 14,9 6 

56,5 16,14285714 27,6 85 6,18 14,73 5 

56,2 16,05714286 30,7 86 6,43 14,66 5 

55,1 15,74285714 31 91 5,91 14,6 6 

57,5 16,42857143 29,9 62 5,97 14,55 6 



 

 

 

 

  



 

 

   



 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  خطوط عـــــالقة بعـــض الصــــــفات البـــــدنية بـأنـــماط الجســــم حســــب  " 
 سنـة "   17لـــدى العبـي كـــرة القـــدم تحــــت  اللعب

 * ملخص *    

الصفات   وبعض  الجسمية  األنماط  بين  العالقة  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 
تحت   القدم  كرة  في  اللعب  خطوط  حسب  تقييم    17البدنية  خالل  من  ،وذلك  سنة 

المورفولوجية بها كل العب،    الخصائص الجسمية و  التي يتمتع  البدنية  واالستعدادات 
الجسمية  وبعض   األنماط  لتحديد  الجسمية  القياسات  أجرينا بعض  بحثنا هذا  وإلنجاز 

العب من خط الدفاع و    25( العب ،  75االختبارات البدنية على عينة تتكون من )
و    25 الوسط  خط  من  بطريقة   25العب  اختيارهم  تم   ، الهجوم  خط  من    العب 

من   مجموعة  و   ، الجسمية  القياسات  من  مجموعة  الباحث  استخدم  قد  و   ، مقصودة 
االختبارات البدنية ، وفيما يخص المعالجة اإلحصائية للبيانات اعتمدنا على مجموعة  
االرتباط   ومعامل  المعياري  االنحراف  و  الحسابي  المتوسط  في  تمثلت  الوسائل  من 

 ، و   بيرسون  التباين  والقياسات  وعلى    ، spssتحليل  البدنية  االختبارات  هذه  أثر 
الجسمية ومن خالل مناقشتنا لنتائج البحث اإلحصائي، والتي أظهرت لنا وجود عالقة  

 وعالقة عكسية سلبية بين األنماط الجسمية وبعض الصفات البدنية.  طردية إيجابية
 إلى  توصل الباحث * 
بع   وجود  - في  اللعب  خطوط  بين  إحصائية  داللة  ذات  البدنية فروق  الصفات    ض 

 . الرشاقةصفتي المرونة و  ماعدا 
ال توجود فروق ذات داللة إحصائية بين خطوط اللعب في مكونات النمط الجسمي    -

 .  سنة  17لدى العبي كرة القدم تحت 
 بالصفات البدنية من مكون السمنة .  ارتباطمكون العضلية و النحافة هما أقوى  -
بين  - إحصائية  داللة  ذات  قوية  ارتباطية  عالقة  من  توجد  و    مكون   كل  العضلية 

   (. ما عدا )القوة القصوى  بعض الصفات البدنية النحافة و  
المفتاحية  الجسميةالكلمات  األنماط  ،    ،الصفات   القدم  ،كرة  اللعب  خطوط   ، البدنية 
 سنة 17الفئة العمرية تحت 



 

 
 

 

theme /topic :   

   The relationship between the Somatotypes and some 

physical creteria depnding on football players’ lines. 

the abstract : 

     The present study aims to pinpoint the relation between the somatotypes 

and some physical creteria dependind on the playing lines in football within 

under 17 years old category in order to evaluate the physical skills for 

every single player.To do our research , we had already done some 

measurements and tests to find out the somatotypes and some physical tests 

on a sample group of 75 football players .25 out them were from the 

defensive line , 25 of them were from the middle line and 25 others were 

from the attack line.This group had been choosen in purpose .The 

researcher used a set of physical measurements and tests . 

Concerning the data treatment  we depend on the foolowing points : the 

arethmetic average ; the standard divergence and the pearson’s correlation 

coeficient . 

Through these tests and measurements in additon to the statistical findings 

that show there is a positive relation besides an opposite negative relation 

between the physical creteria and the somatotype. 

-The researcher find that : 

-There are differences with such statistical significance between thye lines 

of play in some physical patterns except the flexibility and fitness. 

-There are no differences with such statistical significance between th 

elines of play in the components of the somatotype for the football players 

under 17 years. 

-The muscle and thinness components are the more related to the physical 

patterns than the component of obesity. 

-There is a strong correlation with such statistical significance between the 

muscle and thinness components and some physical patterns except the 

maximum strength. 

Key words :   Somatotype  -physical/corporal  creteria  -football  -playing 

lines      -age category under 17 yars old.   

  



 

 
 

 

la relation entre les critères physiques et la Somatotype chez les 

joueurs de football moins de 17 ans selon les lignes du jeu . 

 

Résumé:  

 

Cette étude, tente d'identifier la relation entre les critères physiques et la 

Somatotype selon les lignes de jeu en football pour les joueurs moins de 17 

ans, en évaluant les caractéristiques  

corporelles et morphologiques et les dispositions physiques de chaque 

joueur. Pour réaliser notre recherche on a pris des mesures corporelles afin 

d'identifier les Somatotype , et des Testes physiques sur un groupe 

composé de 75 joueurs dont 25 joueurs appartiennent à la ligne défensive, 

25 joueurs de la ligne du milieu, et 25 joueurs de la ligne d'attaque. La 

sélection de ces joueurs est voulue. Une variété de testes physiques, 

corporelles ont été utilisée. 

concernant l'analyse statistique des données, On s'est appuyé sur plusieurs 

moyens y compris la moyenne arithmétique, l'écart type, coefficient de 

corrélation de Pearson. A la  suite de ces testes physiques et corporels, et 

après une discussion des résultats de la recherche statistique, qui nous a 

montré l'existence d'une corrélation positive et un inversement 

proportionnel entre la Somatotype et quelques caractères physiques. 

Le chercheur a conclu de : 

-Il existe des différences avec d’une signifiance statistique entre les lignes 

de jeux dans quelques caractères physique 

-Il n’existe pas des des différences avec d’une signifiance statistique entre 

les lignes de jeux dans les composantes de Somatotype  pour les joueurs de 

football moins de 17 ans. 

-La composante musculaire et minceur sont les plus relies avec les 

caractères physique que la composante d’obésité. 

-Il existe une forte corrélation avec d’une signifiance statistique entre la 

composante musculaire et minceur et quelques caractères physique sauf la 

durabilité.   

 

Mots clés: 

Somatotype, caractères physique, lignes de jeu, football, tranche d'âge 

moins de 17 an



 

 
 

 



 

 

 


