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 :مقدمة -2

يتوقف تقدم وتطور أداء العيب كرة القدم على عملية االنتقاء اليت تعترب من اهم مراحل مشوار 
حىت يتسىن للمدرب اختيار أحسن  (سنة  22 -9) من  الالعب وتتم هذه العملية خالل املرحلة

وعليه متثل عملية , العناصر واملواهب قصد صقلها واالعتناء هبا وذلك للحصول على أفضل النتائج 
االنتقاء افضل وسيلة للكشف عن العناصر اليت من خالهلا يستطيع املدربون  تكوين فرق ذات 

 .مستوى عايل

امل أثناء االنتقاء مثل املوهبة وكذا البنية املرفولوجية إضافة إىل عامل كما يراعي املدرب عدة عو    
ذلك سعى الباحثان ل, مهم وهو القدرة اهلوائية القصوى اليت يقصد هبا أقصى استهالك لألكسجني 

 .إىل مدى أمهية هذا العامل لدى املدربني أثناء عملية انتقاء العيب كرة القدم تطرقيف ال

هلوائية القصوى من عوامل األداء اجليد للرياضي بصفة عامة والعب كرة القدم بصفة وتعترب القدرة ا
 .خاصة ألن الالعب حيتاج إىل كمية كبرية من األكسجني أثناء املمارسة أو القيام جبهد بدين

الفصل األول  : ومن خالل الدراسة النظرية تطرق الطالبان الباحثان إىل أربعة فصول وهي كالتايل 
قدم أما الفصل الثاين فيتعلق بالقدرة اهلوائية القصوى والفصل الثالث تناولنا فيه دراسة عملية كرة ال

 .االنتقاء أما رابع الفصول فيخص مميزات وخصائص املرحلة العمرية

الفصل األول تطرق فيه الباحثان إىل منهجية البحث وإجراءاته : الدراسة امليدانية مشلت فصلني
استعمال املنهج الوصفي بأسلوب مسحي والذي يسعى إىل مجع املعلومات من امليدانية من خالل 



أما , ومقابالت شخصية ةاستبياني ةعينة البحث واملتمثلة يف مدريب كرة القدم من خالل استمار 
 .      الفصل الثاين فشمل عرض وحتليل النتائج املتحصل عليها

 

 

 

 

 :البحث  مشكلة -1

ىل تغريات فسيولوجية يف كافة األجهزة اجلسمية بشكل أكثر كفاءة التدريب املستمر يؤدي إ   
وعموما عند ممارسة الرياضة أو التدريب، وميكن مالحظة هذه التغريات الوظيفية يف زيادة يف حتفيز 

و اهلدف منها ... اجلهاز العصيب و احلركي و نشاط القلب إضافة إىل زيادة نشاط اجلهاز التنفسي 
أو الرياضي إىل مستويات عالية من األداء اليت حيددها الكفاءة الوظيفية ألجهزته  االرتقاء بالالعب

واالنتقاء من أهم اخلطوات اليت يتم االعتماد عليها يف حتقيق األهداف يف خمتلف األنشطة الرياضية 
من عملية يتم اختيار أفضل العناصر »و خمتلف املراحل العمرية وحيظي االنتقاء –مثال كرة القدم –

 « الالعبات من خالل عدد كبري منهم خالل برنامج زمين يتوافق ومراحل برنامج اإلعداد/الالعبني
أمهية كبرية عند املدربني و أصحاب االختصاص و (303، صفحة 1002مفيت ابراهيم محاد، )

لى دقة االنتقاء وموضوعيته ملا يرتتب عليه بعد حيث تعتمد املمارسة الرياضية ع. اخلرباء الرياضيني
ذلك يف حياة الرياضي، إذ أن تكوينه يبدأ باالنتقاء قبل التدريب، ما يوضح أمهيته يف اختيار نوع 

وللوقوف على جناعة عملية االنتقاء وجب التأكد من سالمة مجيع اجلسم ويكفي النظر . الرياضة
عب اليوم لإلطالع على أمهية هذا اجلانب، فالتدريب املستمر إىل حالة الوفيات اليت حتدث يف املال

وطيلة املشوار الرياضي أصبح يكلف جهدا كبريا للبقاء يف مستوى أداء عال،ولعل أهم العوامل 
الذي نراه عامال حمددا يف االنتقاء سالمة اجلهاز التنفسي والدوري، ما دفعنا إىل الدراسة يف هذا 

 .  اجملال



ليط الضوء يف حبثتا على مكانة احلد األقصى الستهالك األوكسجني يف عملية وحناول تس    
من هذا اجملال أعطيت للباحثني للولوج . االنتقاء من خالل آراء بعض مدريب كرة القدم يف اجلزائر

 :هبذه املشكلة التدريبية و املتمثلة يف

صى الستهالك األوكسجني يف ينظر بعض مدريب كرة القدم يف اجلزائر إىل دور احلد األق كيف- 
 انتقاء الالعبني ؟

 ومن هذا تربز هذه التساؤالت اآلتية   

Vo2 )هل ينظر بعض مدريب كرة القدم ل -
 max )ذا أمهية يف عملية االنتقاء ؟   على انه 

هل للقدرات املعرفية لبعض مدريب كرة القدم يف اجلزائر حول احلد األقصى  -
 ية انتقاء الالعبني؟الستهالك األوكسجني أثر يف عمل

Vo2 )هل لنقص بعض وسائل قياس -
 max)  يف عدم اعتماده من طرف دور

 املدربني كأحد عوامل االنتقاء؟ 

 

 :أهداف البحث-3

يف  دربنيامليرمي حبثنا إىل تسليط الضوء على التدريب يف كرة القدم يف كيفية نظر بعض  
 .حملدد لعملية انتقاء الالعبنياجلزائر إىل دور احلد األقصى الستهالك األوكسجني ا

حماولة توضيح الرؤى للمدربني بصفة خاصة عن االهتمام بالصفات البدنية من خالل القدرات  -
 .و عالقتها أو دورها يف عملية االنتقاء( احلد األقصى الستهالك األوكسجني)اهلوائية القصوى 

لفهم أسباب النجاح أو حماولة الوصول إىل نتائج يتم من خالهلا فتح أفاق جديدة  -
 .اإلخفاق يف حتقيق النتائج

 الوقوف على مدى تطابق أنظمة االنتقاء ومتطلبات التدريب احلديث -

  :أسباب اختبار الموضوع-4



واجلانب التدرييب اخلاص  بكرة القدم التطرق إىل هذا املوضوع من منطلق أننا مهتمان مت
 .وطنيةباملنافسات ال

لبعض وجهات نظر  مإعطاء الالعبني والرياضيني خاصة يف كرة القدومن جهة أخرى حماولة  
املدربني اليت يعتمدون عليها يف انتقاء الالعبني وهذا باالعتماد على دور احلد األقصى الستهالك 
األوكسجني، وكان اهتمامنا هبذا املوضوع قد جاء من منطلق ما حيدث يف بعض األندية اجلزائرية 

البدنية لالعبني و حماولة أعطاء احللول و املقرتحات الناجحة  قص يف القدراتملختلف األقسام من ن
  .اليت تساعد على ذلك

 :الفرضيات-5    

بعض مدريب كرة القدم إىل احلد األقصى الستهالك األوكسجني على أنه ذا  رينظ -
 .أمهية يف انتقاء الالعبني

Vo2عدم إدراك بعض مدريب كرة القدم يف اجلزائر لدور   -
 max يؤدي إىل إمهاله 

 .أثناء عمليـة االنتقاء

نقص وسائل قياس احلد األقصى الستهالك األوكسجني أدى إىل إمهال عملية  -
 .نظرهــــم االنتقاء يف

 :أهمية البحث-8  

 .اإلطالع على األسس اليت يعتمد عليها املدربون يف كرة القدم اجلزائرية يف عملية االنتقاء -

 .عريف ملدرب كرة القدم يف االنتقاءأمهية اجلانب امل -

أمهية االعتماد على احلد األقصى الستهالك األوكسجني يف عملية انتقاء الالعبني يف كرة  -

 .القدم

 .معرفة آليات االنتقاء املتبعة من طرف املدربني -

 .الرفع من القدرات البدنية لالعبنيعطاء احللول و املقرتحات الناجحة اليت تساعد على إ -



 : تحديد المصطلحات -7

الذي يدرب  :(211-103-211، الصفحات 1000مؤنس رشاد الدين، ) لغة: المدرب
 .الالعبني أو اجلنود أو الطالب على أصول الرياضة أو أساليب القتال أو طرق الدراسة

ة الرياضي وتعليمه ويؤثر تأثريا مباشرا على تنمية الشخص الذي يتوىل قيادة عملية تربي: اصطالحا
قاسم حسن ) مستواهم الرياضي واخللقي، ويعمل على التطوير الشامل املتزن لشخصية الرياضي

 (201، صفحة 2991حسني، 

 .التمرن على الشيءتدرب مبعىن تعود ومترن على الشيء التدريب هو التعود و  :لغة: التدريب 

جمموعة من اإلجراءات املخططة واملبنية على أسس علمية واليت يتم تنفيذها وفقا : اصطالحا 
والتدريب يف (. جمال التخصص)لشروط حمددة وموجهة لتحقيق هدف أو غرض ما يف جمال ما 

عايل من االجناز  اجملال الرياضي هو جمموعة التمرينات أو اجملهودات البدنية املوجهة لتحقيق مستوى
 الرياضي

 .اختار، انتخب[ انتقاء] :لغة: االنتقاء

 االنتقاء الرياضي هو االكتشاف املبكر للمواهب الرياضية أو املواصفات احلركية : اصطالحا

واالنفعالية والبيولوجية واملورفولوجية الذي ميكن التنِبؤ هبا يف املستقبل يف ضوء خصائص كل نشاط 
 .  رياضي

قابلية الرياضي على التمتع بأعلى درجة من القوة تنسجم مع سرعة األداء  :البدنيةالصفات 
 .بأطول فرتة ممكنة، وتشتمل على القوة والسرعة واملطاولة والرشاقة واملرونة

Vo2الحد األقصى لالستهالك األوكسجين  
 max  : هي كمية األوكسجني القصوى اليت

عند اجناز ( ما تستهلكه األنسجة من األوكسجني)اقة أو يستطيع اإلنسان استخدامها إلنتاج الط



، :McCaw,Steven)  .أقصى جهد عضلي ممكن وهو يتنفس اهلواء عند سطح البحر
 (242، صفحة 2991,

 :و أيضا

  (43، صفحة Fox ،2912) هو أقصى معدل لألوكسجني الذي يستهلكه اجلسم يف الدقيقة   

Vo2 max : هو مؤشر القابلية األوكسجينية حيث ميثل أكرب كمية من األوكسجني املستهلك من
قبل الفرد خالل اجلهد البدين القصوى مقاسا عند سطح البحر و هذا املؤشر يعكس خبصوصية 

يف الفعاليات الرياضية اليت تزيد مدهتا القصوى للجهازين الدوري التنفسي )تامة الكفاءة الوظيفية 
 (113، صفحة K ،2922) (.دقيقة 4-3عن 

 : MAX Aerobic powerالقدرة الهوائية القصوى 

هي أقصى قدرة للجسم يف استنشاق ونقل األوكسجني ومن مث استهالكه يف العضالت       
  .دار احلد األقصى الستهالك األوكسجنيالعاملة ويعرب  عن ذلك مبق

  Aerobic Fitness:اللياقة الهوائية

 O2  take in استنشاق ونقل و استهالك األوكسجني : هي كفاءة اجلسم يف عمليات           

transport and utilize     ويستخدم مصطلح مرادف آخر هو اللياقة الدورية التنفسية
Cardiorespirtory fitness  الدوري : مصطلح يشري إىل القدرة الوظيفية لعمل اجلهازينو وه

 . والتنفسي

 (علم وظائف األعضاء: )الفسيولوجي

هو علم الذي يعين بدراسة مجيع الوظائف احليوية ألعضاء وأجهزة اجلسم وكيفية عمل كل       
البعض وتأثري العوامل منها والعالقة التنظيمية اليت ترتبط وظائف األجهزة احليوية باجلسم بعضها 

 .الداخلية واخلارجية على تلك الوظائف

  :الجهاز القلبي الوعائي     



إىل أن اجلهاز القليب الوعائي عبارة عن مصطلح يتضمن  "1000روبرتس  –روبريجز "يشر        
 the heart € bloodالرتكيب و الوظائف املشرتكة لعمل القلب واألوعية الدموية باجلسم 

vessels of the body   وهو يعين نفس مصطلح اجلهاز الدوريcirculatory system .
بيد أن مصطلح اجلهاز القليب الوعائي يالقي استحسان بعض العلماء يف اآلونة األخرية فقد 

لدين، أمحد سيد نصر ا.د) ."1000 هويل -باورز"واستخدمه " 2992برينتك" استخدمه
  (11-10، الصفحات 1004

 :اللياقة البدنية

اللياقة البدنية مصطلح يشري إىل الكفاءة الوظيفية "بأن  ( Fox. Kirby)عرف فلكوس وكرييب      
على قدرة اجلهازين الدوري و التنفسي بتزويد العضالت العاملة باألوكسجني خالل فرتات العمل 

منصور، ) على أن الفرد ميتلك مستوى عال من اللياقة البدنيةالبدين حيث يدل ارتفاع هذه الكفاءة 
1000)  

 :الدراسات السابقة و المشابهة-6

 :الدراسة األولى

دراسة مقارنة يف مستوى الكفاءة البدنية و احلد األقصى الستهالك األوكسجني "
إياد حممد عبد اهلل، .د) "القصرية بني فعاليات املبارزة وكرة القدم وعدو املسافات

 (241، صفحة 1002

 : بحث من تقديم األساتذة

 أستاذ مساعد : إياد محمد عبد اهلل: د

 مدرس مساعد : نشوان إبراهيم عبد اهلل

 مدرس مساعد : احمد عبد الغني طه 



مستوى الكفاءة البدنية واحلد األقصى  وهدف البحث التعرف على الفروق اإلحصائية يف 
 . الستهالك األوكسجني بني العيب املبارزة وكرة القدم وعدو املسافات القصرية

 :مشكلة البحث

الحظ الباحثون من خالل إطالهلم على أدبيات فسلجة التدريب الرياضي أن هناك قدرة يف   
 هوائية يف الكفاءة البدنية و احلد األقصى الدراسات التقوميية اليت تتناول املقارنة بني فعاليات ال

Vo2)الستهالك األوكسجني 
 max ) واقتصار الباحثني يف دراستهم و أحباثهم على املقارنة بني

ممارسي الفعاليات اهلوائية و اهلوائية يف مستوى الكفاءة البدنية و احلد األقصى الستهالك 
 . راسةاألوكسجني وهذا ما حفز الباحثني إلجراء هذه الد

 

 

 :فرضية البحث

ال توجد فروق ذات داللة معنوية يف مستوى الكفاءة البدنية و احلد األقصى الستهالك    
 األوكسجني بني العيب املبارزة وكرة القدم وعدو املسافات القصرية 

  :مجاالت البحث

 ات القصرية العبو منتخب نينوى يف فعاليات املبارزة وكرة القدم وعدو املساف: المجال البشري

 .مركز الطب الرياضي يف حمافظة نينوى : المجال المكاني

  21/1/1000إىل غاية  1000/ 1/1اجري البحث يف الفرتة من : المجال الزماني

 منهج وصفي : المنهج

 العبني لكل فعالية (01)العب  21: العينة

 :االستنتاجات والتوصيات



 :االستنتاجات

صائية يف معدل لنبض أثناء الراحة وبعد احلمل األول و الثاين عدم وجود فروق ذات داللة إح -
 . بني العيب الفعاليات الثالث

مؤشر الكفاءة البدنية عند ) Pwc170عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني قيميت  -
Vo2و  .دقيقة/نبضة 220النبض

 max بني العيب الفعاليات املذكورة . 

Vo2النسبية و Pwc170  ئية يف قيميت  عدم وجود فروق ذات داللة إحصا -
 max  النسيب

 . بني العيب الفعاليات الثالث
 :التوصيات

التأكيد على املدربني باالعتماد على القياسات الوظيفية للتعريف على املتميزات اليت حتدث  -2
 ألجهزة اجلسم الداخلية لالعبني ملواكبة مستوى التطور الذي حيدث نتيجة الستمرارية التدريب

 .لالستفادة منها يف تقنني احلمل التدرييب وحتديدها اعتمادا على األسس العلمية

التأكيد على املدربني باالهتمام يف أثناء تنفيذ الربامج التدريبية بتنمية الكفاءة  -1
البدنية و احلد األقصى الستهالك األوكسجني مبا يتناسب ومتطلبات الفعاليات الرياضية 

 .املختلفة

سة مشاهبة على فعالية رياضية خمتلفة على احلقائق العلمية املتعلقة باملتغريات الوظيفية إجراء درا-3
إياد حممد عبد اهلل، .د) اليت تناوهلا البحث لألخذ بنظر االعتبار يف أثناء تنفيذ الربامج التدريبية

 (211، صفحة 1002

 :الدراسة الثانية

علوان، )" كفاءة األداء البدنية وبعض املؤشرات الفسلجية عند العيب كرة اليد"  -  1.1       
 جامعة بغداد/ حبث مسحي على العيب كلية الرتبية الرياضية    (129، صفحة 1004

 .جامعة بغداد –كلية الرتبية الرياضية   – د حازم علوان.م.أ

 :حثمشكلة الب



إن البحوث و الدراسات اليت أجريت يف جمال فسلجة التدريب الرياضي أكدت على أمهية ما 
حيدث للجسم أثناء التدريب كإحدى الوسائل العلمية املسئولة عن تطور التدريب ونظرا لقلة 

 .البحوث يف كرة اليد هبذا اجملال آنذاك

بعدم معرفة املدربني للمتغريات الفسيولوجية  لذا عمد الباحث إىل دراسة هذه املشكلة املتمثلة      
 .للكفاءة البدنية واحلد األقصى الستهالك األوكسجني

 :مجاالت البحث

 .جامعة بغدادالعبة من العبات منتخب  21: المجال البشري

 .04/1002/ 22لغاية  1/ 11 الفرتة من: المجال الزماني

  -الطب الرياضي -خمترب الفسلجة: المجال المكاني

 .وصفي يالءم حل مشكلة البحث : منهج البحث

 :التوصيات

الرجوع إىل املتغريات الوظيفية لكل العب عند وضع الربنامج التدرييب حىت يستطيع املدرب  -
 .وضع احلجم و الشدة املناسبة للتدريب

 . إجراء حبوث مشاهبة على بقية األلعاب حىت يتسىن إجراء مقارنة بني النتائج -

 ...دورية ملدى مالحظة التطور يف املؤشرات املاسة إجراء اختيارات  -
وقد استفدنا من هذه الدراسات كوهنا تطرقت للحد األقصى الستهالك األوكسجني وعدم معرفة 

 .املدربني للمتغريات الفسيولوجية لالعب وكفاءته البدنية

 :التعليق على الدراسات السابقة

معينة تؤهلهم ملمارسة أي عمل وعلى ضوء  األفراد الذين يتصفون بصفات ءانتقاعملية أن 
الدراسات السابقة تبني أن احلد األقصى الستهالك األكسجني مهم سواء لرياضيي األلعاب الفردية 

 .واجلماعية



 :نقد الدراسات

الدراسات السابقة تناولت احلد األقصى الستهالك األكسجني باعتباره من العوامل اهلامة و مل 
 .شكل عدم االهتمام به من طرف املدربنيتعطي حلوال جوهرية مل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :تمهيــد -
تعترب كرة القدم من أكثر األلعاب الرياضية انتشارا وشعبية يف العامل من حيث عدد الالعبني   

 .واملشاهدين وهي لعبة تتميز بسهولة املهارات النظرية وصعوبة تنفيذها أثناء املنافسة
ميز حبيويتها وقدرهتا على استقطاب اجلماهري لذا مارستها الشعوب بشغف كبري باإلضافة إىل أهنا تت

وأعطوها أمهية خاصة فجعلوها جزءا من منهاج التدريب العسكري ملا تتميز به من روح املنافسة 
 .والنضال



 البد( هلذه الفرق)صلبة تضمن السريورة والدميقراطية هلا ( فرق)حىت نتمكن من بناء قاعدة رياضية
من االهتمام باألصناف الصغرى حبيث متّر مبراحل متعددة من التكوين طويل املدى ،تكوين شامل 
ومتكامل خيضع فيها املتكون يف مرحلة من مراحله إىل االنتقاء وحىت تكون هذه األخرية فعالة 
وناجحة من الضرورة أن ختضع إىل منهج علمي وموضوعي يضعه األخصائيون يف جمال الرتبية 

تدريب وعلم النفس وعلم االجتماع ويف جمال الصحة حبيث خيتص جانب من هذا املنهج بدراسة وال
 .وحتديد أهم اخلصائص اليت من خالهلا يتم انتقاء واختيار هذه الكفاءات
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باإلرجتال والتقوم على أسس إذا رجعنا إىل تاريخ كرة القدم وجدأناها يف بدايتها كانت تتسم      
من الفن أوالدراسة، وقد إتفق مجيع خرباء الرتبية البدنية والرياضية واملؤرخون على أن لعبة كرة القدم 
بدأت ممارستها منذ زمن بعيد وذلك بني رجال اجليش وحيثنا التاريخ أن اجليوش الصينية كانت 

نوا يعتربون تدريباهتا جزءا مكمال لتدريباهتم متارس لعبة تشبه إىل حد كبري لعبة كرة القدم ، وكا
 (2، صفحة 2991فيصل رشيد و اخرون، ) العسكرية من حيث اهلجوم والدفاع



 و تعترب كرة القدم اللعبة األكثر شيوعا يف العامل ، وهي األعظم يف نضر الالعبني واملتفرجني،        

م ، من قبل طلبة 1175قدم يف بريطانيا ، وأول من لعب الكرة كان عام حيث نشأت كرة ال
بتحرمي لعب الكرة يف املدينة نضرا ( ادوار الثاين)م قام امللك 1334املدارس االجنليزية ، ويف سنة 

ورتشارد الثاين وهنري اخلامس ( ادوار الثالث)لالنزعاج الكبري  كما استمرت هذه النظرة من طرف 
    .نضرا لالنعكاس السليب لتدريب القوات العسكرية( م1453-م1373)

لعبت أول مرة يف مدينة لندن بعشرين العب لكل فريق، وذلك يف طريق طويل مفتوح من     
األمام ومغلق من اخللف، حيث حرمت الضربات الطويلة واملناوالت األمامية،كما لعبة مباراة أخرى 

م وسجل 5.5م،وعرضها 110عبني يف ساحة طوهلا بنفس العدد من الال( Etonايتون ) يف 
 .هدفان يف تلك املباراة

م،حبيث مت التعرف على ضربات اهلدف والرمية اجلانبية 1830بدا وضع بعض القوانني سنة   
كما اخرج القانون املعروف بقواعد كمربج عام ( haour)،وأسس نظام التسلل قانون هاور 

م أنشأت القوانني 1862لوضع قوانني كرة القدم، ويف عام م واليت تعترب اخلطوة األوىل 1848
حيث جاء فيه حترمي ضرب الكرة بكعب القدم  وإعادة " اللعبة األسهل:"العشرة حتت عنوان 

 الالعب للكرة إىل داخل امللعب بضربة باجتاه خط الوسط حني خروجها 

ولة أجريت يف العامل كانت م أسس احتاد الكرة على أساس نفس القواعد وأول بط1863ويف عام   
م تأسس 1863أين بدأ احلكام باستعمال الصفارة ، ويف عام ( كأس احتاد الكرة )م 1888عام 

 . فريق دامنركي وكانت رمية بكلتا اليدين 15االحتاد الدامنركي لكرة القدم ،وأقيمت كأس البطولة بـ

ذلك مبشاركة كل من فرنسا، و FIFA م تشكل االحتاد الدويل لكرة القدم 1904يف عام       
 م وفازت هبا1930هولندا بلجيكا سويسرا والدامنرك، وأول بطولة لكأس العامل أقيمت يف االرغواي 

 .(9، صفحة 2999موفق جميد املوىل، )
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وع ليس له حدود ، والتطور أصبح كمنافسة بني القارات إن تطور كرة القدم يف العامل موض         
اخلمس  واشتد صراع التطور بني القارتني األمريكية واألوربية السائدة يف مجيع املنافسات، وأصبح 



مقياس التطور يف كرة القدم هو منافسة كأس العامل ، وبدأ تطور كرة القدم منذ أن بدأت منافسات 
 الكأس العاملية 

 .2991سنة 

 : وفيما يلي التسلسل التارخيي لتطور كرة القدم 

 .وضعت جامعة كمربيدج القواعد الثالث عشر للعبة كرة القدم: 2481 - 

 .)نادي شيفيلد(أسس أول نادي لكرة القدم الربيطانية: 2411 - 

 .)أول إجتاه يف العامل(أسس االحتاد الربيطاين لكرة القدم:2489 - 

 .بني اجنلرتا واسكتلندا أول مقابلة دولية: 2419 - 

إنشاء هيئة  بريطانيا،إسكتلندا ، إيرلندا وتقرر احتاداتعقد بلندن مؤمتر دويل ملندويب : 2442 - 
 .اإلحتاد الدويل هبذه اهليئة اعرتف اإلشراف على تنفيذ القانون وتعديله،وقد دولية مهمتها

 .تأسيس االحتاد الدويل لكرة القدم: 2918 - 

 .(22، صفحة 2944خمتار سامل، ) أس عاملية فازت هبا األرغوايأول ك: 2991 - 

 .حماولة تعيني حكمني يف املباراة: 2991 - 

 .وضع أرقام على اجلانب اخللفي لقمصان الالعبني تقرر: 2999 - 

 .أقيمت أول دورة لكرة القدم بني دول البحر األبيض املتوسط: 2989 - 

 .تقرر إنشاء دورات عسكرية دولية لكرة القدم: 2911 - 

 .(28، صفحة 2911حسن عبد اجلواد، ) أول دورة باسم كأس العرب: 2989 - 

 .دورة املتوسط يف تونس من ضمن ألعاهبا  كرة القدم: 2981 - 

 .الربازيل دورة كأس العامل يف املكسيك وفاز هبا: 2911 - 



 .دورة كأس العامل يف ميونيخ وفازهبا منتخب أملانيا: 2918 - 

 .دورة البحر األبيض املتوسط يف اجلزائر: 2911 - 

 الدورة األوملبية يف مونرتيال: 2918 - 

 .دورة كأس العامل يف األرجنتني وفاز هبا البلد املنظم: 2914 - 

 .الدورة األوملبية يف املكسيك: 2941 - 

 .دورة كأس العامل يف إسبانيا وفاز هبا منتخب أملانيا: 2942 - 

 .دورة كأس العامل يف املكسيك وفاز هبا منتخب األرجنتني: 2948 - 

 .دورة كأس العامل يف يف إيطاليا وفاز هبا منتخب أملانيا: 2991 - 

 .يلدورة كأس العامل يف الواليات املتحدة األمريكية وفازهبا منتخب الرباز :2998 - 

 1منتخب من بينها  92دورة كأس العامل يف فرنسا وفازت هبا وألول مرة نظمت بـ: 2994 - 
 .فرق من إفريقيا

دورة كأس العامل يف فرنسا وفاز هبا الربازيل، وألول مرة تنظيم مزدوج للدورة بني اليابان : 2112 - 
  (ALAIN MISCHEL, 1998, p. 14) .وكوريا اجلنوبية
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تعد كرة القدم من بني أول الرياضات اليت ظهرت، واليت اكتسبت شعبية كبرية، وهذا بفضل      
م أول فريق رياضي جزائري حتت 1895، الذي أسس سنة"علي رايس"،" عمر بن حممود"الشيخ 

وظهر فرع كرة القدم   ) lakant garde vie grandin.طليعة احلياة يف اهلواء الكبري( اسم 
م تأسس أول فريق رمسي لكرة القدم يتمثل يف 1921أوت 7م ، ويف1917يف هذه اجلمعية عام 

 )غري أن هناك من يقول أن النادي الرياضي لقسنطينة " مولودية اجلزائر "  عميد األندية اجلزائرية  



CSC )  بعد تأسيس مولودية اجلزائر تأسست عدة    .م 1921هو أول نادي تأسس قبل سنة
فرق أخرى منها غايل معسكر االحتاد اإلسالمي لوهران واالحتاد الرياضي اإلسالمي للبليدة واالحتاد 

 .اإلسالمي الرياضي للجزائر 

ونظرا حلاجة الشعب اجلزائري املاسة لكل قوى أبنائها من أجل االنضمام والتكتل لصد االستعمار، 
لقدم أحد هذه الوسائل احملققة لذلك، حيث كانت املقابالت جتمع الفرق اجلزائرية مع فكانت كرة ا

فرق املعمرينٍ ، وبالتايل أصبحت فرق املعمرين ضعيفة نظرا لتزايد عدد األندية اجلزائرية اإلسالمية 
ت اليت اليت تعمل على زيادة وزرع الروح الوطنية ،مع هذا مت تفطن السلطات الفرنسية إىل املقابال

م وقعت 1956جتري تعطي الفرصة ألبناء الشعب التجمع والتظاهر بعد كل لقاء ، حيث يف سنة 
بولوغني سانت اوجني،(اشتباكات عنيفة بعد املقابلة اليت مجعت بني مولودية اجلزائر وفريق اوريل من 

جتميد النشاطات  اليت على إثرها اعتقل العديد من اجلزائريني مما أدى بقيادة الثورة إىل )حاليا
 .م جتنبا لألضرار اليت تلحق باجلزائريني 1956مارس  11الرياضية يف

م الذي كان 1958افري  18وقد عرفت الثورة التحريرية تكوين فريق جبهة التحرير الوطنية يف 
مشكال من أحسن الالعبني اجلزائريني أمثال رشيد خملويف الديكان يلعب آنذاك يف صفوف فريق 

 ... ان ،سوخان، كرمايل ،زوبا، كرميو ابريرسانت ايتي
وكان هذا الفريق ميثل اجلزائر يف خمتلف املنافسات العربية والدولية، وقد عرفت كرة القدم اجلزائرية  

م وكان 1962بعـد االستقالل مرحلة أخرى، حيث مت تأسيس أول احتادية جزائرية لكرة القدم سنة 
 110000دد املمارسني هلذه اللعبة يف اجلزائر أكثر من أول رئيس هلا، ويبلغ ع" حمند معوش"

 . رابطات جهوية  6والية و 48مجعية رياضية ضمن  1410رياضي يشكلون حوايل

م وفاز هبا فريق االحتاد 1963-1962وقد نظمت أول بطولة جزائرية لكرة القدم خالل املوسم    
م وفاز هبا فريق وفاق سطيف 1963الرياضي اإلسالمي للجزائر، ونظمت كأس اجلمهورية سنة 

م كان 1963الذي مثل اجلزائر أحسن متثيل يف منافسات الكؤوس اإلفريقية ويف نفس السنة أي 
أول لقاء للفريق الوطين، وأول منافسة رمسية للفريق الوطين مع الفريق الفرنسي خالل ألعاب البحر 

بلقاسم تلي و اخرون، جوان ) ةم وحصوله على امليدالية الذهبي1975األبيض املتوسط لسنة 
 .(81-88، الصفحات 2991



، وفاز بكأس إفريقيا مرة واحدة باجلزائر لسنة 1980كما شارك يف اوملبياد موسكو لسنة       
م، والثانية باملكسيك سنة 1982م وشارك يف دورتني لكأس العامل األوىل باسبانيا سنة1990
م، ودون ذلك مل حيظى املنتخب الوطين بتتوجيات كبرية، حيث أقصيا من تصفيات كأس 1986

الملاس،عاشور،طهري، فرحيه،كركور، دراوي، ويف : العامل الباقية رغم إجنابه لعدة العبني أكفاء أمثال
: م ظهرت وجوه المعة مثلت الكرة اجلزائرية أحسن متثيل أمثال 1982بداية الثمانينات 

 ... . ي،ماجر، عصاد، زيدان، مرزقان، سرباح، برتوينبلوم

أما يف التسعينات فقد ظهر كل من صايب وتاسفاوت وآخرون، هذا عن الفريق الوطين، أما     
عن األندية فقد برهنت عن وجود الكرة اجلزائرية على املستوى اإلفريقي، والدليل على ذلك لعبها 

يا لألندية البطلة، وكأس االفرو أسيوية وكأس الكؤوس واحلصول لألدوار النهائية بالنسبة لكأس إفريق
 .على الكأس لبعض أنديتنا العريقة أمثال شبيبة القبائل ووفاق سطيف،مولودية اجلزائر 
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كل مدرسة تتميز عن األخرى بأهنا تتأثر تأثريا مباشرا من الالعبني الذين ميارسوهنا، وكذلك       
 .وط االجتماعية واالقتصادية واجلغرافية اليت نشأ فيها الشر 

 : يف كرة القدم منيز املدارس التالية 

 .)النمسا،اجملر، التشيك (مدرسة أوروبا الوسطى  –1 

 .املدرسة الالتينية -2

 .(12، صفحة 2941عبد الرمحان عيساوي، ) مدرسة أمريكا اجلنوبية -9

 : المبادئ األساسية لكرة القدم  2-5

كرة القدم كأي لعبة من األلعاب هلا مبادئها األساسية املتعددة واليت تعتمد يف إتقاهنا على إتباع      
 . األسلوب السليم يف طرق التـدريب



، ويتوقف جناح أي فريق وتقدمه إىل حد كبري على مدى إتقان أفراده للمبادئ األساسية للعبة      
إن فريق كرة القدم الناجح هو الذي يستطيع كل فرد من أفراده أن يؤدي ضربات الكرة على 
اختالف أنواعها خبفة ورشاقة، ويقوم بالتمرير بدقة وبتوقيت سليم ومبختلف الطرق ، ويكتم الكرة 
 بسهولة ويسر ،ويستخدم ضرب الكرة بالرأس يف املكان والظروف املناسبني، وحياور عند اللزوم

 . ويتعاون تعاونا تاما مع بقية أعضاء الفريق يف عمل مجاعي منسق

وصحيح أن العب كرة القدم خيتلف عن العب كرة السلة والطائرة من حيث ختصصه يف القيام  
بدور معني يف امللعب سواء يف الدفاع أو اهلجوم ، إال أن هذا المينع مطلقا أن يكون العب كرة 

 . األساسية اتقانا تاما القدم متقنا جلميع املبادئ

وهذه املبادئ األساسية لكرة القدم متعددة ومتنوعة ، لذلك جيب عدم حماولة تعليمها يف مدة     
قصرية كما جيب االهتمام هبا دائما عن طريق تدريب الالعبني على ناحيتني أو أكثر يف كل مترين 

 .وقبل البدء باللعب

-21، الصفحات 2911حسن عبد اجلواد، ) : مايلي وتقسم املبادئ األساسية لكرة القدم إىل
21) 

 .استقبال الكرة  - 

 . احملاورة بالكرة  - 

 . املهامجة  - 

 . رمية التماس - 

 . ضرب الكرة  - 

 .لعب الكرة بالرأس  - 

 .حراسة املرمي- 
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ب كرة القدم إىل صفات خاصة، تالءم هذه اللعبة وتساعد على األداء احلركي اجليد حيتاج الع     
يف امليدان ومن هذه اخلصائص أو املتطلبات هناك أربع متطلبات لالعب كرة القدم، وهي الفنية 
اخلططية والنفسية والبدنية والالعب اجليد هو الذي ميتلك تكامل خططيا جيدا ومهاريا عاليا 

النفسية اجيابية مبنية على قابلية بدنية ممتازة والنقص احلاصل يف إحدى تلك املتطلبات  والتعدادات
 .ميكن أن تعوض يف متطلب آخر 

سنركز يف حبثنا هذا على متطلبات اللعبة البدنية اعتمادا على معلومات وإحصائيات مجة يف     
ولوجية املقاسة بدقة قبل املباراة امليدان الكروي من خالل دراسات متعددة ، تظهر التغريات الفزي

 . والتمرينات أو أثنائهم أو بعدهم

ميكن تقومي املتطلبات البدنية لكرة القدم من خالل دراسة الصفات احلركية لالعبني وحتليلها      
خالل املباراة طبقا للنشاطات املختلفة وطرق لعب الالعب للمباريات، فإن التحليل كان معتمدا 

موفق جميد املوىل، ) يات كثرية للوصول لتلك اخلصائص واإلحصائيات املهمةعلى رصد مبار 
 (21-9، الصفحات 2999

 : الصفات البدنية 2-6-2

من مميزات كرة القدم أن ممارستها يف متناول اجلميع مهما كان تكوينهم اجلسماين، ولئن      
تمل التكوين اجلسماين قوي البنية،جيد التقنية،ذكي، ال تنقصه املعنويات هو اعتقدنا بأن رياضيا مك

 الالعب املثايل فال 

نندهش إذا شاهدنا مباراة ضمت وجها لوجه العبني خيتلفون من حيث الشكل واألسلوب، 
ترتكز دوما على الصفات البدنية، فقد يتفوق العب صغري احلجم  لنتحقق من أن معاير االختيار ال

شيط ماكر جييد املراوغة على خصمه القوي احلازم الشريف املخدوع حبركات خصمه غري املتوقعة ، ن
 . وذلك ما يضيف صفة العاملية لكرة القدم 

ويتطلب السيطرة يف امللعب على االرتكازات األرضية، ومعرفة مترير ساق عند التوازن على      
حممد رفعت، ) يها وتوجيهها بتناسق عام وتامساق أخرى من أجل التقاط الكرة، واحملافظة عل

 .(99، صفحة 2994



 :الصفات الفيزيولوجية  2-6-1 

تتحدد االجنازات لكرة القدم احلديثة بالصفات الفنية واخلططية والفزيولوجية وكذلك النفسية     
 واالجتماعية،

قرب شديد فال فائدة من الكفاءات الفنية لالعب إذا كانت  وترتبط هذه احلقائق مع بعضها وعن
املعرفة اخلططية له قليلة ، وخالل لعبه كرة القدم ينفذ الالعب جمموعة من احلركات مصنفة ما بني 
الوقوف الكامل إىل الركض باجلهد األقصى ، وهذا ما جيعل تغري الشدة وارد من وقت إىل آخر، 

ل مييز كرة القدم عن األلعاب األخرى فمتطلبات اللعبة األكثر وهذا السلوك هو الذي يفصل ب
تعقيدا من أي لعبة فردية أخرى ،وحتقق الظروف  املثالية فإن هذه املتطلبات تكون قريبة لقابلية 

 .                           الالعب البدنية 

 : واليت ميكن أن تقسم إىل ما يلي    

 .عالية القابلية على األداء بشدة  - 

 .القابلية على أداء الركض السريع  - 

 خالل وضعية معينة )القدرة العالية (القابلية على إنتاج قوة  - 

إن األساس يف اجناز كرة القدم داخل حمتوى تلك املفردات ، يندرج ضمن مواصفات اجلهاز    
أن نذكر أن الصفات الدموي التنفسي ، وكذلك العضالت املتداخلة مع اجلهاز العصيب ومن املهم 

 .(82، صفحة 2999موفق جميد املوىل، ) حتدد عن طريق الصفات احلسية ولكن حتسني كفاءهتا

عن طريق التدريب ويف أغلب احلاالت، فإن الالعبني املتقدمني يف كرة القدم ميتلكون قابلية      
، وهلذا فإن جناح الفريق يعتمد على اختيار إسرتاتيجية اللعب  عالية يف بعض الصفات البدنية فقط

 . اليت توافق قوة الالعبني

 : الصفات النفسية  2-6-3



وما ميتلكه من تعترب الصفات النفسية أحد اجلوانب اهلامة لتحديد خصائص العب كرة القدم   
 :السمات الشخصية ومن بني الصفات النفسية نذكر ما يلي 

 : ركيزالت 2-6-3-2

تضيق االنتباه ، وتثبيته على مثري معني أو االحتفاظ باالنتباه على مثري " يعرف الرتكيز على أنه      
املقدرة على (: ، ويري البعض أن مصطلح الرتكيز جيب أن يقتصر على املعىن التايل " حمدد

 . )مدى االنتباه : رتة بـاالحتفاظ باالنتباه على مثري حمدد لفرتة من الزمن وغالبا ما تسمي هذه الف

 : االنتباه  2-6-3-1

يعين تركيز العقل على واحدة من بني العديد من املوضوعات املمكنة، أو تركيز العقل على فكرة     
معينة من بني العديد من األفكار، ويتضمن االنتباه االنسجام واالبتعاد عن بعض األشياء حىت 

وضوعات األخرى اليت يركز عليها الفرد انتباهه، وعكس يتمكن من التعامل بكفاءة مع بعض امل
، صفحة 2991حيي كاظم النقيب، ) االنتباه هو حالة االضطراب والتشويش والتشتت الذهين

948). 

 : العقلي  التصور 2-6-3-3

قة أو تصورات جديدة مل حتدث وسيلة عقلية ميكن من خالهلا تكوين تصورات اخلربات الساب      
ويطلق على هذا النوع من التصورات العقلية اخلريطة العقلية ، حبيث  , من قبل لغرض اإلعداد لألداء

كلما كانت هذه اخلريطة واضحة يف عقل الالعب أمكن ملح إرسال إشارات واضحة للجسم 
 .لتحديد ما هو مطلوب 

  

 :الثقة بالنفس  2-6-3-4     

وقع النجاح ، واألكثر أمهية االعتقاد يف إمكانية التحسن، وال تتطلب بالضرورة حتقيق هي ت       
 املكسب



 .فبالرغم من عدم حتقيق املكسب أو الفوز ميكن االحتفاظ بالثقة بالنفس وتوقع حتسن األداء  
   (299-221، الصفحات 2111اسامة كامل راتب، )

  :االسترخاء 2-6-3-5 

هو الفرصة املتاحة لالعب إلعداد تعبئة طاقته البدنية والعقلية واالنفعالية بعد القيام بنشاط ،    
 وتظهر مهارات

 الالعب لالسرتخاء بقدرته على التحكم وسيطرته على أعضاء جسمه املختلفة ملنع حدوث التوتر  
(R-THAM, 1991, p. 72).  

 : قواعد كرة القدم  2-7   

املباريات غري الرمسية، ما بني األحياء ) إن اجلاذبية اليت تتمتع هبا كرة القدم خاصة يف اإلطار احلر    
أساسا إىل سهولتها الفائقة، فليس مثة تعقيدات يف هذه اللعبة، ومع ذلك فهناك سبعة  ، ترجع(

للعبة ،وهذه القواعد سارت بعدة تعديالت ولكن الزالت باقية إىل قاعدة لسري هذه ا (17)عشر 
 . اآلن 

حيث أول سيق للثبات لألول قوانني كرة القدم أسندوا إىل ثالث مبادئ رئيسية جعلت من اللعبة  
م  1982واسعا للممارسة من قبل اجلميع دون استثناء ، وهذه املبادئ حسب سامي الصفار  جماال

 : كما يلي 

  :المساواة 2-7-2

إن قانون اللعبة مينح ملمارسي كرة القدم فرصة متساوية لكي يقوم بعرض مهاراته الفردية ، دون     
 أن

 .يتعرض للضرب أو الدفع أو املسك وهي خمالفات يعاقب عليها القانون 

 :السالمة 2-7-1



ابرة ، فقد وضع القانون وهي تعترب روحا للعبة ، خبالف اخلطورة اليت كانت عليها يف العهود الع     
للحفاظ على سالمة وصحة الالعبني أثناء اللعب مثل حتديد مساحة امللعب وأرضيتها،  حدودا

 وجتهيزهم من مالبس

 .وأحذية للتقليل من اإلصابات وترك اجملال واسعا إلظهار مهارهتم بكفاءة عالية  

  :التسلية 2-7-3

لية واملتعة اليت جيدها الالعب ملمارسة اللعبة ، فقد وهي إفساح اجملال للحد األقصى من التس     
 لقانون كرة القدم بعض احلاالت واليت تصدر من الالعبني جتاه بعضهم البعض منع املشرعون

 .(29، صفحة 2942سامي الصفار، )

 :  طرق اللعب في كرة القدم  2-8

ة مجاعية ولذلك فإن مجيع قدرات الالعبني ومهاراهتم الفنية جتتمع لتنتهي إن لعبة كرة القدم لعب     
إىل غرض واحد ، وهو املصلحة العامة للفريق ، وال بد أن تناسب طريقة اللعب للفريق مع اللياقة 

 .البدنية واملستوى الفين والكفاءة الفردية جلميع العيب الفريق

 :الظهير الثالث  طريقة 2-8-2

م، لتنظيم دفاع 1925لطريقة شائعة االستعمال بني الفرق وقد وضعتها اجنلرتا عام هذه ا     
الفريق ضد اهلجوم للفريق املنافس ، وهي طريقة دفاعية الغرض منها هو احلد من خطورة هجوم 
اخلصم والعمل  األساسي لنجاح هذه الطريقة هو تنظيم العالقة بني املدافعني ألداء واجبهم كوحدة 

 . تكاملة إلمكان جناح الفريقواحدة م

  :) 4-2-4 ( طريقة 2-8-1

م، وجيب على الفريق أن يتمتع 1958وهي الطريقة اليت نالت هبا الربازيل لكأس العامل سنة    
بلياقة بدنية عالية وحسن التصرف يف أداء املهارات املختلفة ألن هذه الطريقة تتطلب التعاون بني 

واشرتاك خط الوسط  )الدفاع واهلجوم (عدد الالعبني يف كلتا احلالتني  اهلجوم والدفاع ، حبيث يزداد
 .الذي يعمل على حتليل دفاع اخلصم



 :  M.Mطريقة متوسط الهجوم المتأخر 2-8-3

ويف هذه الطريقة يكون اجلناحان ومتوسط اهلجوم على خط واحد خلف ساعدي اهلجوم        
قلب هجوم اخلصم ، وجيب على متوسط اهلجوم سرعة املتقدمني إىل األمام ، للهجوم هبما على 

علي خليفة العنشري، صفحة ) التمريرات املفاجئة وسرعة اجلناحني للهروب من ظهري اخلصم
222) . 

 : ) 3-3-4 (طريقة 2-8-4

حترك الالعبني وخاصة  ومتتاز هذه الطريقة بأهنا طريقة دفاعية هجومية وتعتمد أساسا على      
العيب خط الوسط ، ومن املمكن للظهري أن يشارك يف عمليات اهلجوم على فريق اخلصم و كما 

 .أن هذه الطريقة سهلة الدراسة وسهلة التدريب 

 : ) 4-3-3 (طريقة 2-8-5

يف وهي طريقة دفاعية هجومية تستعمل للتغلب على طريقة الظهري الثالث ، وينتشر اللعب هبا      
روسيا وفرنسا ، ويكون الفريق هبذه الطريقة يف حالة هجوم شديد عندما تتواجد الكرة مع خط 

 .(28، صفحة ALAIN MISCHEL ،2994) اهلجوم أو خط الوسط

 

 :الطريقة الدفاعية االيطالية  2-8-6

 )  Helinkou Hereaهيلينكو هرييرا(طايل وهي طريقة دفاعية حبتة وضعها املدرب االي       
 . (1-4-2-3)بغرض سد املرمى أمام املهامجني 

 :الطريقة الشاملة  2-8-7

وهي طريقة هجومية ودفاعية يف نفس الوقت حيث تعتمد على مجيع الالعبني يف اهلجوم ويف   
 . الدفاع 

  :الطريقة الهرمية 2-8-8



يت هرمية ألن تشكيل الالعبني األساسني يف أرض م وقد مس1989ظهرت يف اجنلرتا سنة     
حارس املرمى ، اثنان دفاع ، ثالثة خط (امللعب يشبه هرما قمته حارس املرمى وقاعدته خط اهلجوم 

 .(29، صفحة 2994حسن امحد الشافعي، ) )الوسط ، مخسة  مهامجني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 :دتمهي -
ختتلف القدرة على األداء احلركي باختالف النشاط  الرياضي املمارس والذي حيتم ويفرض على      

املسافات الطويلة و املاراطون، الرياضي استعمال أعضاء وظيفية دون األخرى، فنجد عدائي 
نفسي يعتمدون على اجلهاز الدوري الت... ،السباحة الطويلة، الدراجات والتجديف ملسافات بعيدة

يف إنتاج الطاقة، وبالتايل فهم يعتمدون على النشاط اهلوائي بصفة كبرية بالرغم من وجود العمل 
الالهوائي من حني آلخر، يف حني هناك نشاطات رياضية أخرى تعتمد على العمل الالهوائي 



حيث تستعمل املخزون الطاقوي يف غياب األوكسجني الذي يتواجد بكميات قليلة تكاد تنعدم 
تعتمد ... حيانا ولذلك جند هذه النشاطات كاملصارعة الفردية بأنواعها، سباقات السرعة وغريها،أ

 .(99، صفحة 2111حجوحة أمحد وآخرون ، ). بشكل كبري على التحمل الالهوائي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :القدرة الهوائية 1-2
 :ائيةماهية القدرة الهو  1-2-2 

العمل العضلي الذي يعتمد بشكل أساسي على األكسجني لالستمرارية : يقصد بكلمة هوائي    
دقائق قبل اإلحساس بظهور التعب، فالقدرة اهلوائية  1يف العمل العضلي لفرتة طويلة تزيد على 

 تسمى وتقاس بأقصى كمية أكسجني يستطيع اجلسم استهالكها خالل وحدة زمنية معينة، وهو ما
ابو العال عبد الفتاح وامحد نصر الدين ، )يطلق عليه أيضا احلد األقصى الستهالك األكسجني 

 . (211، صفحة 2119
 ( 2999)هباء الدين إبراهيم سالمة   :النظام الهوائي 1-2-1



كسجني كعامل فعال خالل يتميز هذا النظام عن النظامني اآلخرين إلنتاج الطاقة بوجود األ
، ويتم نظام ألكسجني يف داخل اخللية العضلية، ولكن ATPالتفاعالت الكيميائية إلعادة بناء 

يف حيز حمدود هو امليتوكوندري، وهي عبارة عن أجسام حتمل املادة الغذائية للخلية وتكثر وجودها 
 .يف اخللية العضلية

واحلجم معا، وهو أمر هام إلنتاج املزيد من الطاقة عند  ويؤثر التدريب الرياضي فتزداد يف العدد  
 . (222، صفحة 2999هباء الدين ابراهيم سالمة ، )الرياضيني 

إن هذا النظام لتحويل الطاقة  يعتمد    على ثالثة مصادر ( 2119)ويقول أبو العالء عبد الفتاح 
طريق أكسدة املواد الكربوهيدراتية و الدهون و الربوتني ،ونظرا لتوفر  إلعادة بناء الطاقة عن

متطلبات هذا النظام من األكسجني يف اهلواء اجلوي و مصادر الطاقة املخزون يف اجلسم،  فانه 
يتميز مبقدرته على حتويل قدر كبري من الطاقة و لفرتة طويلة،  ولذلك فهو يعترب النظام السائد يف 

دنية و لفرتة طويلة ، وهي أنشطة التحمل، كما انه يعترب قاعدة أساسية ألنشطة القوة و األنشطة الب
السرعة الالهوائية لكونه عامال مساعدا على سرعة االستشفاء خالل فرتة الراحة البينية، ويصل 
معدل االستهالك إىل مستواه األقصى خالل بضعة دقائق،  كما يرتبط هدا النظام أيضا بعمل و  

ابو )ة أجهزة أخرى مسؤولية عن توفري األكسجني كاجلهاز الدوري واجلهاز التنفسي و الدم كفاء
 (298، صفحة 2119العال عبد الفتاح ، 

 :   مايلي( 2991)ومن مميزات هذا النظام يقول مفيت إبراهيم محاد 
 . هلوائية ودائرة كرا يبس و نظام النقل االليكرتويناجللكزة ا-ثالثة آليات فرعية متسلسلة -  
 .دقائق و قد متتد إىل ساعتني  9بعد فرتة من األداء البدين تزيد على  ATPينتج مركب  -  
، صفحة 2991مفيت ابراهيم محاد ، )ال يؤدي هذا النظام إىل تراكم محض الالكتيك  -  

228) . 
عندما نتكلم عن ( 2999)يقول هباء الدين إبراهيم سالمة:  أنواع القدرة الهوائية  2-2-3

القدرة اهلوائية فإننا نعىن نفس مفهوم التحمل اهلوائي، وهناك كثري من التقسيمات ألنواع التحمل 
 :ختتلف تبعا لطبيعة اهلدف من التقسيم،من أهم هذه التقسيمات

هي قدرة اجلسم على انتاج طاقة هوائية عند تنفيذ األنشطة و :   التحمل العام 1-2-3-2
البدنية املختلفة فضال عن أداء النشاط الرياضي التخصصي، وهو يعترب أساسا مهما لربامج 
األعداد جلميع الرياضيني، سواء كانوا من العيب السرعة او التحمل وخاصة من بداية املوسم 

 .التدرييب
صد به مقدرة الالعب على مواجهة التعب عند أعلى و يق: التحمل الخاص 1-2-3-1

مستوى وظيفي للتمثيل الغذائي اهلوائي، الذي ميكن لالعب ان حيققه يف نشاطه الرياضي 



حتمل املسافات الطويلة ، : التخصصي، و ختتلف أنواع التحمل اخلاص و درجاته حيث يشمل 
هباء الدين ابراهيم سالمة ، )ضية حتمل املسافات املتوسطة ، التحمل اخلاص باأللعاب الريا

 . (222، صفحة 2999
ابو العال عبد )ملخص لنظام الطاقة اهلوائي االكسيجيين يف اجملال الرياضي ( أ)ميثل الشكل    -

 (221، صفحة 2119الفتاح ، 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 

     :األنشطة الهوائية  1-2-4
اهنا تشمل كل األنشطة ( 2119)حيث يقول أبو العالء امحد عبد الفتاح و امحد نصر الدين      

د او اكثر و يكون املصدر األساسي للطاقة هو الكربوهيدرات و 1اليت يستمر األداء فيها لــ 
ملدة ساعة او ساعتني يف اجلري،  ATP اجلليكوجني لبناء الدهون، ففي البداية يعتمد اجلسم على

و بعد استنفاد اجلليكوجني من العضالت و الكبد يصبح الدهون هو املصدر األساسي، ففي هده 
و ميكن ان يساهم النظام الفوسفات وحامض  ATPاحلالة يعترب النظام اهلوائي أساسي إلمداد 

" بعجز األكسجني"مستوى ثابت، و يسمى ذالك  الالكتيك قبل وصول استهالك األكسجني ايل
هوائيا دون زيادة يف جتمع محض  ATPد حينها يكفي إلمداد حاجة العضالت من9-2خالل

 . الالكتيك

عضلي انقباض  

 طاقـــــــة

ــــــروتينبـــ ــــوندهـ  ـينجليكوجـــ   

 ـــثرــاكــ

 3  ــــنـمــــ

اتـسـاع  

ثرـــــــــاك  

ــنــــــــم  

ــــةـساعـ  

 

      ـةساعــــ

 

 

 

 

 

 



 2.1كم يف ظرف   82.2ويتضح ذالك عند دراسة حالة العب املارثون الذي قطع مسافة      
أضعاف خالل الراحة، و ال يعود  9-2وايلساعة لوحظ ان تركيز محض الالكتيك يف النهاية يزيد حب

 : السبب ايل زيادة تركيز حامض الالكتيك فقط بل ايل عوامل أخرى
 اخنفاض مستوى اجلليكوجني نتيجة استنفاد خمزون اجلليكوخني من الكبد   -
 فقدان املاء مما يؤدي ايل ارتفاع درجة حرارة اجلسم -
 إحساس الالعب بامللل  -
ة ذات الشدة املنخفضة يبقى تركيز حامض الالكتيك  كما يف وقت الراحة، و ويف حالة األنشط  

يرجع ذالك اىل كفاءة النظام الفوسفايت يف توفري الطاقة يف قرتة عجز األكسجني، و قبل الوصول 
ابو العال عبد )ايل احلالة الثابتة له، ويف هذه احلالة ميكن تأخري التعب اىل ما يزيد عن ساعتني 

 . (222-222، الصفحات 2119الفتاح وامحد نصر الدين ، 
 :العوامل المرتبطة بالقدرة الهوائية  1-2-5

يشري توماس وآخرون اىل وجود بعض العوامل املؤثرة على القدرة اهلوائية ومستوى اداء التحمل   
 : اهلوائي وهي 

 .الستهالك االكسجني  األقصىاحلد  -
 . بة الالكتات عت -
 .اقتصاد التمرين  -
 .االستفادة بالوقود  -
 . (229، صفحة 2114علي فهمي البيك وآخرون، ) خصائص نوع االلياف -
 
 :الحد األقصى الستهالك األكسجين مؤشرات 1-2-5-2 

 :من املؤشرات اليت تشري إىل ذالك ما يلي 
 .ك األكسجني عند زيادة احلمل البدينعدم زيادة االستهال-
 صربة يف الدقيقة241-211زيادة معدل القلب عن -
     (RQ).2.2زيادة نسبة التنفس عن   -
ابو العال عبد ) 211ملليجرام  ب 211-11ال يقل تركيز حامض الالكتيك يف الدم عن   -

 . (221، صفحة 2119الفتاح وامحد نصر الدين ، 
   :محددات الحد األقصى الستهالك األكسجين 1-2-5-1
يرتبط مستوى احلد األقصى الستهالك األكسجني مبدى كفاءة عمليات نفل األكسجني اىل   

 :األنسجة، و عمليات استهالك األكسجني يف هذه األنسجة و هو مير باملراحل التالية



 : عمليات نقل األكسجين  1-2-5-3
م هبذه الوظيفة اجلهاز التنفسي  و الدوري بواسطة الدم وتتحدد إمكانية األجهزة مبحتوى يقو 

 .األكسجني يف الدم 
 : عمليات استهالك األكسجين  1-2-5-4
تقوم العضالت اهليكلية التنفسية و عضلة القلب بذالك إلنتاج الطاقة و يتحدد حجم و سرعة  

 . االستهالك مبا حيتويه الدم من األكسجني
 : عمليات االمتصاص من البيئة الخارجية 1-2-5-5
تعتمد هذه العملية أساسا على خاصيتني لزيادة إمكانية حمتوي األكسجني بالدم، وهي التهوية  

 .الرئوية و عملية انتشاره يف الرئتني
  :نقل األكسجين بواسطة الدم   1-2-5-6

األنسجة عن طريق اجلهاز الدوري ، حيث  يعترب الدم وسيلة نقل لألكسجني من الرئتني اىل    
 :يعتمد على جمموعتني 

مبعين مكونات الدم اليت حتدد مقدرته على محل األكسجني ايل العضالت : دينامكية الدم -      
العاملة، كما أهنا تتأثر بنقص اهليموجلوبني و بالتايل نقص احلد اال قصي الستهالك األكسجني 

 . وكذا حجم الدم ولو زوجته 
حيث يعترب عامل مهم يف حتديد احلد :  الدفع القلبي و توزيع الدم على أعضاء الجسم -  

األقصى الستهالك األكسجني، وإن زيادة الدفع تعين زيادة النقل ، حيث يرتبط الدفع القليب مبعدل 
 القلب و حجم الضرب، و هذا يثبت العالقة املوجبة بني احلد األقصى الستهالك األكسجني، و

أخرى بني حجم الدم الساري و الدورة الدموية و احلد األقصى الستهالك األكسجني ، وملا هذا 
احلجم من الدم من تأثري على الدفع القليب، و بالتايل زيادة احلد األقصى الستهالك األكسجني ، 

ت العاملة حيث هذه األخرية تتأثر بتوزيع الدم إي كلما مت توزيع الدم حبيث يتجه أكثره إىل العضال
، 2119ابو العال عبد الفتاح وامحد نصر الدين ، )يزيد من احلد األقصى الستهالك األكسجني 

 . (221-221الصفحات 
 (نفس المرجع: )معوقات الحد األقصى الستهالك األكسجين   1-1

لدى الشخص البالغ السليم صحيا بوظائف جلهاز ال يتأثر مستوى احلد األقصى الستهالك ألكسجني 
 :التنفسي اخلارجي وتدل على ذلك احلقائق التالية

 .يصل الشخص إىل احلد األقصى الستهالك األكسجني قبل وصول إىل احلد األقصى للتهوية الرئوية – 2
وية قد تزداد أو تنخفض فإن التهوية الرئ( أقل من احلمل األقصى)عند أداء احلمل البدين املرتفع الشدة  – 2

 .بعد الوصول إىل احلد األقصى الستهالك األكسجني



ال يتأثر احلد األقصى الستهالك األكسجني عند مضاعفة احلمل امليكانيكي على اجلهاز التنفسي مثل  – 9
 .املقاومة الصناعية للشهيق

ت زيادة الضغط اجلزئي لألكسجني ويالحظ عند زيادة شدة احلمل وارتفاع مستوى التهوية الرئوية باحلويصال  
 .يف اهلواء احلويصالت وقلة الضغط اجلزئي لثاين أكسيد الكربون باملقارنة مبستواها أثناء الراحة

وهذا يوضح زيادة فاعلية تبادل الغازات يف الرئتني مما يساعد على سرعة انتقال األكسجني إىل الدم، وال يوجد 
من خالل غشاء احلويصالت ال يعترب عامال معوقا للحد األقصى دليل على أن سرعة انتشار األكسجني 

مرات  9 – 2الستهالك األكسجني، حيث يالحظ أن كفاءة انتشار األكسجني تزيد أثناء النشاط البدين 
باملقارنة بوقت الراحة، وبذلك فهي تصل إىل احد األقصى هلا عندما يكون مستوى استهالك األكسجني 

 %.11حوايل 
 التوتر اجلزئي لألكسجني يف الدم الشرياين عند أداء العمل العضلي عند مستوى احلد األقصى وال يتغري 

 .الستهالك األكسجني
وبناء على ما سبق فإن عملية نقل األكسجني ال تعترب معوقا للوصول إىل احلد األقصى الستهالك   

فإن احلد األقصى للتهوية الرئوية األكسجني بالنسبة للشخص السليم البالغ، ولكن بالنسبة لكبار السن 
ينخفض، ولذا فإن احلد األقصى الستهالك األكسجني لديهم ينخفض تبعا لذلك، هذا باإلضافة إىل اخنفاض 
صفة االنتشار يف الرئتني لدى كبار السن مما يعمل على خفض التوتر اجلزئي لألكسجني عند أداء احلمل 

 .األقصى
 : عن العوامل املعوقة للحد األقصى الستهالك األكسجني مها ويف الوقت احلايل توجد نظريتان 

                      
 :نظرية إعاقة نقل األكسجين 1-1-2

ومؤدي هذه النظرية أن إعاقة احلد األقصى الستهالك األكسجني ترجع أساسا اىل عملية نقله بواسطة      
 .اجلهاز الدوري و خاصة القلب 

 :هالكه بالعضالتستاإعاقة  نظرية  1-1-1
، ’وهذه النظرية ترجع إعاقة احلد األقصى الستهالك األكسجني إىل نظام استهالكه بالعضالت العاملة      

ابو العال عبد )وكفاءة هذه العضالت ويف احلصول على األكسجني واستخدامها له يف أكسدة مواد الطاقة 
 . (222، صفحة 2119ر الدين ، الفتاح وامحد نص

 :الحد المطلق و النسبي ألقصى استهالك لألكسجين 1-3
/ لرت)يعرب احلد األقصى الستهالك األكسجني بعدد اللرتات املستهلكة من األكسجني يف الدقيقة الواحدة    

ن وزن اجلسم يف ، بينما يعرب عن احلد األقصى النسيب الستهالك األكسجني مقابل كل كيلوجرام م(دقيقة 
الدقيقة الواجدة، وحتسب بقسمة احلد املطلق ألقصى استهالك أكسجني بامللليلرتات على وزن اجلسم 



سنة ال توجد فروق ( 28-22)وحىت مرحلة البلوغ ( دقيقة / كجم / ملليلرت )بالكيلوجرام فيكون الناتج متيزه 
بعدى هذه املرحلة فإن احلد األقصى املطلق  يقل  بني البنني و البنات يف مقدار احلد األقصى املطلق، ولكن

ويصل اإلنسان إىل أقصى متوسط للحد األقصى الستهالك % 91اىل21لدى اإلناث عن الذكور مبقدار 
-81سنة  مث يقل بعد ذالك تدرجييا مع زيادة العمر حىت يصل يف عمر  21اىل21األوكسجني املطلق يف سن

سنة ويرجع  91اىل  21د األقصى الستهالك األكسجني يف عمر من مستوى احل%11سنة إىل حوايل  11
 21اختالف احلد األقصى الستهالك األكسجني بني األطفال و الكبار حيث تقل اإلناث عن الذكور مبقدار 

 .   (221، صفحة 2119 ابو العال عبد الفتاح وامحد نصر الدين ،)بالنسبة لالستهالك املطلق %   21إىل 
 : تطور الحد األقصى الستهالك األكسجين 1-4

ال نعلم بشكل واضح أين يوجد العامل  N.Dekkr, A.Brikci, R.Hanifi (1990)) يقول
 .احملدد للحد األقصى الستهالك األكسجني،غري أننا ندرك إمكانية تطوير هذه الصفة عن طريق التدريب

 هي اليت تثري النظام (P.M.A)بة اليت تطور القدرة القصوى اهلوائيةإن التدريبات املناس      
 اهلوائي بدرجة قصوى أو أقل من القصوى وهذا الذي نسميه مببدأ احلمل الزائد 

عن طريق التدريب غري حمددة، حيث نعترب لدى شخص عادي جدا   (P.M.A)إن إمكانات تطوير   
بالتقريب،أما عند الرياضيني املتدربني بشكل جيد %81حىت (P.M.A) ميكن عن طريق التدريب املالئم رفع

عندهم لعدة سنوات متتالية رغم التدريب   (P.M.A)ميكن أن تكون التطورات معدومة، كم ميكن أن تستقر
ميكنه أن حيافظ عليها يف املستوى  (P.M.A)املستمر واجملهد، فالتدريب يف هدا املستوى العايل إذا مل يطور

تدرجييا حىت تصل إىل قيمتها  (P.M.A)أن االنقطاع عن التدريب يعمل على خفض مستوى العايل، غري
 .(91، صفحة 2119امحد امني فوزي ، )األولية 

                           :العتبة الفارقة الالهوائية والتهوية الرئوية 1-5

 العتبة الفارقة الالهوائية، والتهوية الرئوية إىل العالقة اليت تربط استهالك األكسجني ترجع أسباب الربط بني        
بعملية التهوية، حيث حتدث زيادة متماثلة يف استهالك األكسجني والتهوية الرئوية أثناء أداء احلمل البدين حىت 

زيادة استهالك األكسجني، د فتزيد التهوية عند هذا املستوى بدرجة تفوق /ن211يصل معدل القلب إىل 
من % 81-81وهذه النقطة تسمى نقطة االنكسار التهوية الرئوية األوىل، وتظهر عندما يبلغ استهالك حوايل 

ملل مول لكل لرت  2احلد األقصى، ويصاحب ذلك زيادة يف تركيز حامض الالكتيك يف الدم ليصل إىل 
لعتبة الفارقة الالهوائية، إذ اهنا تتكرر مرة ثانية عند العالقة إال إن هذه النقطة األوىل ال تعترب ا%( مليجرام24)

د، وعند ذلك /ن291-211بني زيادة استهالك األكسجني وزيادة التهوية الرئوية عندما يبلغ معدل القلب 
ملل 8ومستوى تركيز حامض  الالكتيك يف الدم يبلغ % 91-81يكون استهالك األكسجني عند مستوى 

امحد )، وهنا اتفق الباحثون على اعتبار هذه النقطة من العتبة الفارقة الالهوائية %يجلراممل98لرت، أي /مول
 .(221، صفحة  2119نصر الدين وابو العال امحد عبد الفتاح ، 



 (مبادئ تنمية التحمل الهوائي:) تنمية القدرة الهوائية 1-6
وائي أو القدرة اهلوائية بأمهية خاصة خالفا ملكونات اللياقة البدنية األخرى، إذ أن حتسن يتميز التحمل اهل    

مستوى التحمل اهلوائي له أثره اإلجيايب على الصحة العامة باعتباره حتسنا للكفاءة الوظيفية ألجهزة اجلسم 
 .األساسية كاجلهاز الدوري واجلهاز التنفسي والدم والعضالت العامة

ن املعروف أن أمراض املدنية احلديثة يف السمنة وأمراض القلب واألوعية الدموية وأمراض اجلهاز وم      
التنفسي تعد من أكرب املشكالت الصحية اليت يعاين منها األفراد يف العصر احلديث كنتيجة مباشرة لقلة احلركة 

 .كافة األنشطة الرياضية  فضال عن بعض األسباب األخرى، ولذا فإن التدريب اهلوائي للرياضيني يف
ويعتمد التحول اهلوائي على أسس عامة للتدريب تشمل زيادة احلمل التدرييب  والتدرج به من خالل     

الشدة والدوام والتكرار، ويتم التحكم يف الشدة باستخدام العديد : التحكم يف مكوناته الثالث املعروفة وهي
 .الناحية التطبيقية استخدام قياسات معدل النبضمن الطرق والوسائل اليت يعد من أمهها من 

وقبل البدء يف تنفيذ برنامج التدريب اهلوائي جيب القيام بإجراء فحص طيب شامل على الالعبني، ويفضل       
استخدام رسم القلب الكهربائي لتشخيص حالة القلب أثناء الراحة ومتابعة احلالة الوظيفية له أثناء أداء احلمل 

سنة، كما جيب دائما مالحظة أي عالمات  21خاصة بالنسبة لألفراد الذين تزيد أعمارهم عن البدين و 
لإلجهاد تظهر لدى املمارسني يف بداية تنفيذ الربنامج التدرييب، وسوف نتعرض هنا بعض املبادئ العمة 

 .للتدريب اهلوائي
 :لتحمل اهلوائي وهذه املبادئ هيفيما يلي بعض املبادئ املهمة اليت جيب مراعاهتا عند تنمية ا      

 :مبدأ الفروق والتدرج 1-6-2
جيب مراعاة الفروق الفردية مع التدرج البطيء يف تنمية التحمل اهلوائي، حيث توجد فروق كبرية بني األفراد     

حدامها يف استعدادهم ألداء الربامج التحمل اهلوائي، وتوجد طرق عديدة إال أن هناك طريقتني شائعتني تعتمد إ
على استخدام معدل القلب واألخرى تعتمد على حتديد بعض األزمنة لألداء على املستوى السابق حتديده، 
وجيب العمل على وقاية الالعب من إصابات القلب واألعضاء واملفاصل واإلجهاد العضلي، وذلك بالتدرج 

سنة، ممن توقفوا  91بة ملن هم فوق أسابيع من بداية التدريب، وخاصة بالنس 9 – 2البطء لألداء خالل أول 
عن ممارسة الرياضة سنتني أو أكثر، وكذلك بالنسبة لذوي أمراض اجلهاز الدوري، وميكن حتديد املستوى الذي 
ميكن البدء به مبالحظة إمكانية الشخص يف التحدث أثناء التدريب بطريقة عادية، أما إذا كان التنفس يعوقه 

 .ل سرعة األداءعن إجراء احلديث فيمكن تقلي
 :هوائيا  ATPاالعتماد على إعادة مبدأ 1-6-1

جيب أن يعمل برنامج التدريب على استخدام نظام الطاقة اهلوائي، عن طريق زيادة كفاءة اجلهاز الدوري و     
التنفسي يف توجيه األكسجني إىل العضالت، وكذلك قدرة العضالت على استهالك األكسجني إلعادة 

ATP .قيق ذلك باستخدام أي نشاط بدين منظم يزيد من معدل القلب والتنفس ويستمر زمن وميكن حت



دقائق وميكن استخدام املشي أو اجلري إال أن كل شخص حيتاج لشدة  21إىل  1األداء فيه على األقل من 
 .احلمل املالئمة ملستواه

 :األنشطة ذات الطبيعة اإليقاعية استخدام 1-6-3
قصى الستهالك األكسجني ووظائف القلب إذا ما كانت التدريبات املستخدمة حتتوي ميكن حتسني احلد األ   

على اإليقاع مثل املشي واهلرولة واجلري والدراجات والسباحة والتجديف والتنس واإلسكواش وكرة املضرب 
 .وكرة اليد وكرة القدم وال تؤدي تدريبات األثقال إىل فائدة تذكر يف هذا اجملال( الراكت)
 :مبدأ الحد األقصى الستهالك األكسجين دون استخدام أقصى شدة 1-6-4

ميكن حتسني مستوى احلد األقصى الستهالك األكسجني دون استخدام الشدة القصوى للحمل البدين     
من أقصى معدل للقلب، أو %  91حيث يبلغ اإلنسان أقصى حد الستهالك األكسجني عندما يصل إىل 

دقيقة / ضربة  211ملسافة ، فإذا علمنا أن أقصى معدل للقلب لشخص ما هو لقطع ا% 41عندا مستوى 
 291=  91×211من هذا الرقم فيكون % 91فإنه ميكن حتديد معدل القلب أثناء التدريب باستخالص

 .من هذه السرعة% 41دقيقة، وإذا عرف زمن قطع املسافة بأقصى سرعة تستخدم / ضربة 
 
 

 :التدريب الهوائي مبدأ التدرج في زيادة 1-6-5
يصبح برنامج التدرب الرياضي أكثر تأثريا إذا ما متت زيادة شدته مع زيادة األسابيع واألشهر، حيث أن اجلسم 
يتكيف بعد فرتة مع احلمل مما يتطلب زيادته، ويتم ذلك بزيادة دوام احلمل وحجمه أو ميكن زيادة شدة احلمل 

دقيقة إىل حوايل / ضربة  291من أقصى معدل للقلب من  %91إىل  11تبعا ملعدل القلب بالتدرج من 
 .دقيقة أثناء احلمل البدين/ ضربة  211

 :تنمية القدرة الهوائية لألنشطة ذات المواقف المتغيرة  1-6-6
ال يقتصر التدريب اهلوائي على األنشطة ذات احلركة الوحيدة املتكررة فقط كاجلري والسباحة  والدراجات 

ا، إذ حيتاج العبو ألعاب الكرة املختلفة والعبو املنازالت كاملصارعة واملالكمة وغريها إىل والتجديف وغريه
قاعدة أساسية من التحمل اهلوائي، ولذلك جيب وضع التدريبات املختلفة مبا يتفق مع طبيعة تغري السرعات 

، 2119ابو العال عبد الفتاح وامحد نصر الدين ، )خالل مواقف اللعب اليت ال تكون حمددة مسبقا 
 (299-292الصفحات 

 :   القدرة الهوائية للفئة العمرية 1-7
فخالل مرحلة املراهقة، سوف . يتحسن التحمل، وحتمل االداء بثبات واستقرار خالل سنوات النمو     

فيظل متوسط مستوى احلد األقصى .ناثيالحظ تسارع بسيط ىف النمو للذكور، ولكن ليس كثريا عن اإل
 (.2942)، شيفارد( 2948)ارمسرتونج و ديفز(. نفس املستوى)لالستهالك  األكسجني حول معدله



ويصبح الرياضي أكثر مالئمة مع التدريبات، تزيد مصادر الطاقة وتصبح أكثر كفاءة و اقتصادا، كما        
 .يتحسن األداء تدرجييا بشكل متواصل

االختالفات البيولوجية، وأيضا االختالفات ىف األداء تستمر ىف االزدياد خالل مرحة ما بعد املراهقة إن      
باإلضافة اىل ان اإلناث اقل احتماال للوصول اىل الطاقة البدنية الكاملة، بسبب العوامل االجتماعية، وليس 

يلعب دورا كبريا يف املشاركة الرياضية وهو بالضرورة لتكون بسبب العوائق البيولوجية، إن اجملتمع يف احلقيقة 
املهيمن واملسيطر يف منحى الذكور فرصة االشرتاك يف األنشطة الرياضية عن اإلناث، حىت يف بعض اجملتمعات 
املتقدمة لتعطي فرصة متعادلة الشرتاك الذكور واإلناث ودائما تكون النسبة أعلى لصاحل الذكور، إن هذه 

خرية ابراهيم )عوامل اليت أدت إىل زيادة الفجوة يف مقدرة التحمل بني الذكور واإلناث االجتاهات تظهر أحد ال
 . (211، صفحة 2112سكري وحممد جابر بريقع ، 

 : مجاالت تدريب التحمل 1-7-2 
التدريب اآلن إىل اخلصوصية ليقابل من أساس التحمل والذي بنيا خالل مرحلة املراهقة وما قبلها يتجه       

االحتياجات اخلاصة بالنشاط املمارس، فإن االختالف والتنويع يف التدريب والذي وصينا به يف مرحلة ما قبل 
املراهقة  للتطوير التحمل تدرجييا، أما اآلن فقد اقرتب الرياضي من مرحلة األداء العايل وهنا ولتدريب التحمل 

 . والتنوع، هو التنوع بني التدريب اهلوائي والتدريب الالهوائية فإننا نعين باالختالف
ومع التدريب طويل املدى للتحمل واملواصلة واالستمرار فيه خالل مرحلة املراهقة وما قبلها، سوف نصل     

ع إىل قمته خالل مرحلة ما بعد املراهقة ومرحلة النضج، فمن مرحلة ما بعد املراهقة جيب على املدرب ان يض
خطة سنوية للتطوير والتنمية تتمن التدريب اهلوائي والالهوائي، مع تقدمي تدريب أرجاجينيسيس 

Ergogenesis tringing . 
وعليه نرى أن هذا التدريب يشري إىل املسامهة الكلية للتحمل اهلوائي والالهوائي يف األداء، ومع التأكد       

لرياضة التجديف  Ergogenesisسبيل املثال يتضمن التدريب  على نسبة املسامهة يف التحمل اهلوائي فعلى
ويف كرة % 12م خيصص 411ويف مسابقة جري % 11م سباحة خيصص نسبة211وبالنسبة ملسابقة% 49

وما تبقى من كل نسبة فهو الالهوائي، وبناء على هذا يصمم املدرب اخلطة السنوية % 81السلة خيصص
ونتيجة لتطبيق  .بالنسب الصحيحة بني هذه املكونني( وائي ،ألهوائيه)للتطوير الكلي من مكوين التحمل 

 .هذا الربنامج التدرييب يتطور األداء 
 :  فوائد القدرة الهوائية  1-7-1

إن  باالستمرارية يف التدريب تتحسن القدرة اهلوائية خال املراحل العمرية للشخص تصل إىل أقصى مستوى     
 :اجيابيات للصحة الفرد عامة وهي كما يلي هلا فيمكن حينها احلصول على

 . يتطور نظام التبادل واالنتقال األكسجني والذي يلعب دورا غاية يف األمهية لتحسني كفاءة القلب -



مينح التهوية الرئوية الزائدة للرياضي، عن طريق الرتكيز على إخراج الزفري كامال من الرئتني وإبداله باهلواء الغين  -
 .واسطة التنفس العميق املنتظمباألكسجني ب

تأثري إجيايب لزيادة القدرة اهلوائية عن القدرة الالهوائية إلمداد العمليات الوظيفية قبل الوصول إىل مرحلة  -
التعب، فالرياضي ذو القدرة اهلوائية العالية ميكنه أن يتحمل العم الالهوائية، ومع التعب تبىن قاعدة محض 

 .الالكتيك
ضي ذو القدرة اهلوائية العالية أن يرجع إىل احلالة الطبيعية له بعد التدريب، أو بعد أداء عدد من ميكن الريا -

التكرارات، التمرينات، وبالتدريج ميكن تقليل الراحة البينية بني التكرارات، فيمكن زيادة عدد مرات التدريب مما 
 .يؤدي إىل حتسني األداء

  مالحظة

لصلبة للتطوير القدرة اهلوائية تبىن يف هذه املرحلة وبدون ضغط أو توتر يتحسن جيب ان نتذكر أن القاعدة ا 
األداء يف مرحلة النضج وبعد ذلك يصل الرياضي إىل مرحلة األداء العايل يف مرحلة النضج، وال جيب أن يدفع 

 ال حيرتق أو يكون الرياضي الصغري وخاصة يف الفرتة األوىل يف مرحلة ما بعد املراهقة حنو هذه التدريبات حىت
، الصفحات 2112خرية ابراهيم سكري وحممد جابر بريقع ، )اعتزاله وهجرته للرياضة كنتيجة هلذا التصرف 

218-214). 
 :خالصة  -

ي من خالل ما تطرقنا إليه يف هذا الفصل اتضح لدينا مفهوم مصطلح القدرات اهلوائية، واليت ه
باختصار القدرة على إنتاج طاقة لألنشطة العضلية أو األنشطة احليوية األخرى عن طريق متثيل األوكسجني 

مثل جري ( القدرة على مواجهة التعب)والقدرة اهلوائية تستعمل خاصة يف أنشطة التحمل  .باألنسجة
جلماعية وخاصة كرة القدم، كرة اليد،  املاراطون، الدراجات، السباحة ملدة طويلة، األلعاب ا املسافات الطويلة و

 ...كرة السلة،
 : وتتعلق القدرة اهلوائية بالتحمل، ومفهومها هو مفهوم واحد مع التحمل اهلوائي الذي من مميزاته 

 .االقتصاد يف الطاقة املستهلكة -
 .  االحتفاظ بثبات املستــوى -

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 :تمهيد -

 :عاريف مايلينذكر من بعض الت

 "اختيار العناصر البشرية اليت تتمتع مبقومات النجاح يف نشاط رياضي معني"يعرف االنتقاء بانه    
 (298، صفحة 2999حممد صبحي حسانني، ,حممد حممود عبد الدامي)



و تصرفات خارقة يقوم هبا كائن هو عملية املالحظة ألشياء ا" 2918مارتني ويك"وعموما يعرفه 
  (EDGARTHIL, p. 36) "بشري

بأنه االختيار اجلاري بني الرياضيني من طرف " 2949روثينك "أما يف اجملال الرياضي فيقول  
 "املؤسسات املخولة لذلك يف خمتلف املستويات هبدف التسهيل تطور املوهبة و تشجيعها

إن عملية االختيار تساعد يف استثمار اجلهود البشرية يف هذا امليدان  " ريسان خريط جميد"قول و ي
كما أهنا تأيت بأفضل العناصر من الناحية البدنية و النفسية و الفيزيولوجية و االجتماعية إىل 

 (WEINICK, p. 89) .التدريب  املكثف املتقن مما يساعد يف إحراز اضل النتائج

إذا من خالل التعاريف لعملية االنتقاء فهي هتدف إىل اختيار أفضل العناصر اليت تتمتع مبقومات 
أو كانت مكتسية طبعا عن طريق ( خصائص و مقومات مورفولوجية)موروثة حمددة سواء كانت 

فتعرب كعوامل افرتاضية للنجاح يف رياضة معينة و هذا عن طريق ( اجلانب املهاري مثال) تدريب 
 .االنتقاء و عرب مراحل متتالية

املبشرة  اعتمادا على أسلوب علمي يضمن االقتصاد يف الوقت واجلهد للوصول إىل أفضل اخلامات
 .بالنجاح يف املستقبل

يؤدي االنتقاء إىل التعرف املبكر على " : عادل عبد البصري علي"ويؤكد ذلك األستاذ الدكتور 
، صفحة 2994عادل عبد البصري علي، ) .األفراد ذوي االستعدادات و القدرات الرياضية العالية

111) 

 

 

 

 

 



 :نتقاء الرياضياالتعريف  3-2
ميكن تعريفه بأنه عملية التشخيص لألفراد الذين ميتلكون كفاءات عالية للعب يف املنافسات ذات 
املستوى العايل،وللتشخيص فإن القدرات و استعدادات الفرد سواء املورفولوجية و البيولوجية تقرتب 

لك هلا امكانية التطور مع بأقصى حد ممكن من متطلبات ذلك النشاط الرياضي املعني، و تكون كذ
 MARION WOLF et BERNARD) .عملية التدريب

GROEORGEM, 1998, p. 25) 

ويذكرّ زاتسيوركّي  بأن االنتقاء يف جمال الرياضي هو عملية يتم من خالهلا اختيار أفضل         
 . ، و فقا مراحل اإلعداد الرياضي املختلفةالعناصر من الالعبني يف فرتات زمنية متعددة

و االنتقاء الرياضي هو عملية اختيار أنسب العناصر من بني الناشئني الرياضيني ممن يتمتعون 
باستعدادات و قدرات تتفق مع متطلبات نوع النشاط الرياضي، أي اختيار من تتوفر لديهم 

، 2999احلاوي حيي السيد امساعيل ، ) .الصالحية، وميكن التنبؤ هلم بتفوق يف ذلك النشاط
  (29صفحة 

االنتقاء و التوجيه الرياضي يف اجملال الرياضي وجهان لعملية واحدة حيث ظهرت احلاجة إليها نتيجة 
 .الفرديةتبعا لنظرية الفروق ...... الختالف خصائص األفراد يف القدرات البدنية، العقلية و النفسية

  (99، صفحة 2994مجال امساعيل النمكي، ,ابو اجملد عمرو )
 :أهداف االنتقاء 3-1

، صفحة 2998مفيت ابراهيم محاد، ) :يهدف االنتقاء إىل حتقيق أهداف رئيسية و عامة منها
921) 

الناشئني إىل نوع من أنواع الرياضة املناسبة و اليت توافق قدراهتم وميوهلم  توجيه الطاقات من -
 .واجتاهاهتم

 .االكتشاف املبكر للمواهب الرياضية -
 .رعاية املواهب وضمان تقدمها حىت سن البطولة -
 .توجيه عملية التدريب الراضي حنو مفردات التفوق يف الفرد الرياضي حلسن االستفادة منها -
 



 
 
 
 

 : أنواع االنتقاء 3-3
هتدف عملية االنتقاء يف اجملال الرياضي دراسة أوجه النشاط البدين و النفسي اليت يشرتك فيها أفراد 
اجملتمع مجيعا أوجه الشبه بينهم كاإلدراك و التفكري و التذكري و التعليم والتدريب و من ضوء 

 :األهداف السابقة ميكن إجراء أنواع االنتقاء إىل
 .غرض التوجيه إىل نوع الفعالية أو اللعبة الرياضية إىل تناسب املوهوباالنتقاء ب -
 .االنتقاء لتشكيل الفرق املتجانسة و هنا يتطلب استخدام الدراسات النفسية للفرق الرياضية -
حسن حسني  قاسم) االنتقاء للمنتخبات القومية من بني الرياضيني ذوي املستويات العليا -
 (91، صفحة 2998فتحي املهشهش يوسف، ,
 :المبادئ و األسس العلمية لعمليات االنتقاء 3-4
هناك بعض املبادئ اليت جيب مراعاهتا عند إجراء عمليات االنتقاء لتقرير الصالحية لالعب و قد   

حممد لطفي طه، ) .تلك املبادئ على النحو التايل Melinkouf 2941حدد ميلنيكوف 
 (29، صفحة 2112

 :أهمية االنتقاء 3-5
يعترب االنتقاء لغاية األمهية خاصة يف النشاط الرياضي، باعتبار أحد األنشطة اإلنسانية غري العادية 
اليت تتميز مبواقفها الصعبة، و اليت تتطلب من ممارسيها استعدادات خاصة من أجل االستمرار و 

، إن bolgokova (2948 )، بولباكوقا volkov (2991 )ى كل من قولكوف التفوق وير 
 :عمليات االنتقاء يف النشاط الرياضي ترجع أمهيتها إىل ما يلي

 :االنتقاء الجيد يزيد من فاعلية كل من عمليتي التدريب و المنافسات الرياضية 3-5-2
هي االنتقاء، التدريب، و  إن التفوق يف أي نشاط رياضي يعتمد على ثالثة عناصر رئيسية

املنافسات وال ميكن بدون انتقاء جيد حتقيق نتائج رياضية عالية، و لكن إذا ما أعطيت عملية 
االنتقاء القدر الكايف من العناية، وأجريت يف إطار تنظيمي دقيق مبين على أسس عملية سلبية، 



و بالتايل أمكن حتقيق أفضل  إنعكس ذلك على عمليات التدريب و املنافسات وزاد من فعاليتها،
 .النتائج الرياضية يف أسرع وقت وبأقل جهد ممكن

 
 :قصر مرحلة الممارسة الفعالة من حياة الالعب الرياضية 3-5-1

فقد أثبتت العديد من الدراسات أن فرتة املمارسة الفعالة خالل حياة الالعب الرياضية تعترب قصرية 
 .وذلك تبعا لنوع النشاط الرياضي( سنوات21-1)نسبيا، فهي ال تزيد يف املتوسط عن 

 : وجود الفروق الفردية الواضحة بين الناشئين من حيث االستعدادات الخاصة 3-5-3
إن الفروق الفردية املوجودة بني الناشئني يف استعداداهتم اخلاصة، سواء من الناحية البدنية أو   

،ال تسمح جلميع الناشئني من (ات الشخصية كالوظائف العقلية و النفس حركية ومس)   النفسية 
 .حتقيق النتائج الرياضية املوجودة يف الزمن املتاح يف تلك الفرتة الفعالة من حياهتم الرياضية

، 2999بسطويسي امحد، ) :ويرى بسطويسي أمحد يف أمهية االنتقاء و اليت ميكن إجيازها يف ما يلي
 (894-891الصفحات 

 االكتشاف املبكر و التعرف على املوهوبني رياضيا يف مراحل االنتقاء املناسبة -

 .رعاية املوهوبني رياضيا و احلفاظ عليهم من الضياع -

استثمار الوقت و توجيه اجلهد وختصيص املال لالعبني ذوي االستعداد البدين و املهاري و  -
 .النفسي املناسب للنشاط املعين

املساعدة يف جناح عملية التخطيط السليم املبين على األسس العلمية والتنبؤ من أهم تلك  -
 .األسس

 .أساس للتقنني و توجيه مسار عملية التدريب حىت تأخذ مسارها الصحيح -

 .أساسي لتوجيه الالعبني إىل األنشطة الرياضية املناسبة الستعداداهتم و قدراهتم -

 :ة في عملية االنتقاءأثر العوامل النفسي 3-6



تعد العوامل النفسية أحد أهم املؤشرات اليت من خالهلا ميكن التنبؤ بإمكانيات الرياضي،   
ومستوى تقدمه يف املستقبل  لذلك فإنه يبدو ظاهرا أن عمليات تتطلب استخدام املستلزمات 

ه أثر كبري خالل عملية البدنية و النفسية معا وبذ لك فإن االهتمام   باجلانب النفسي للرياضي ل
االنتقاء، وتتعدد الفعاليات و األلعاب الرياضية فتعددت معها املتطلبات النفسية حبيث تنفرد هبا 
تلك الفعالية أ و اللعبة الرياضية و تتميز هبا عن غريها من الفعاليات أو األلعاب األخرى فللتدريب 

ذا يتطلب و أن نأخذ بعني االعتبار اخلاصة الرياضي يرتبط بإمكانيات اجلهاز العصيب للرياضي و ه
قاسم حسن حسني ) .و التغذية الراجعة اإلدراكمشكل القلق و االنفعاالت و الدوافع و التفكري 

 (214، صفحة 2998فتحي املهشهش يوسف، ,

 :آثار السمات الشخصية في عملية االنتقاء 3-7
نتقاء دراسة مسات الشخصية املوجودة و آثارها على الرياضي عرب مراحل يتطلب عمليات اال  

خمتلفة اعتبارا أن لكل رياضي شخصية املزاجية و االجتماعية و اخللقية اليت متيز الفرد عن غريه متييزا 
واضحا، كما تعد وحده كاملة من الصفات يكمل بعضها اآلخر و يتفاعل بعضها مع اآلخر و 

ا فللذكاء و املثابرة و التعاون تبدو جمتمعة فيؤكد تطبيع سلوكه بطبع خاص أما حياور بعضها بعض
قاسم حسن حسني و فتحي املهشهش يوسف قد عرفوا الشخصية بأهنا للتنظيم الديناميكي يف 

 .نفس الفرد لتلك االستعدادات اجلسمية اليت حتدد طريقتها اخلاصة للتكيف مع البيئة

ن البيئة الكلية لسمات و خصائص شخصية اآلخر و الرياضي جندها مما تقدم من تعاريف يظهر أ
ختتلف بينهم ألن الشخصية متثل البيئة القابلة للسمات و حتديد األساليب نشاطه و تفاعله مع 

 البيئة اخلارجية املادية و االجتماعية 

 : فهيالسمة أما 

فتحي املهشهش ,قاسم حسن حسني ) .العالمة املميزة أو صفة ثابتة مميزة للفرد عن غريه: لغة
 (241، صفحة 2998يوسف، 

 :السمات العرفية 3-7-2



تعين القدرات و تعرب من الذكاء و القدرات العقلية اخلاصة و املعارف كما تعرب عن كفاية   
عايل و ضبط النفس و سرعة الشخصية للسلوك املوجه حنو حل املشكالت املعرفية و االستقرار االنف

االختيار و االختبار ومن هذه السمات ما يرتبط ارتباطا وثيقا بتكوين اجلهازين العصيب و املعنوي 
 .للفرد ومنها ينشأ يف عملية التكليف االجتماعي كمستوى القلق ة العدوان

 : سمات دافعية 3-7-1

 .وهذه تكون شعورية وال شعوريةكالرغبات و امليول و االجتاهات و العواطف و القيم      

 :سمات اجتماعية 3-7-3

تدل على احلساسية للمشكالت االجتماعية و االشرتاك يف النشاط االجتماعي و امليل إىل  و  
التعاون، و هناك من غري أنواع السمات السلوكية و فسيولوجية و مورفولوجية، يركز يف جمال 

 :ز آخرون نوعني أساسيني يف السمات و مهاالشخصية على السمات السلوكية، بينما ميي

 :السمات المعرفية أو القدرات 3-7-3-2

 .وتعرب عن الكفاية الشخصي يف السلوك املوجه خاصة املشكالت املعرفية   

 :السمات المزاجية 3-7-3-1
و ختتص باالتباع و الشكل و املثابرة وغريها، و هناك جمموعة أخرى من علماء النفس متيز يف 

التنظيم العقلي العريف الذي يرتبط : أولهما–فسي للشخصية بني تنظيمني رئيسيني التكوين الن
و : التنظيم االنفعايل الوجداين: ثانيهما–. بالذكاء و القادرات العقلية وادراك الفرد للعامل اخلارجي

وافق تنظم يف كل أساليب النشاط االنفعايل و دوافع الفرد وميوله، اجتاهاته و أسلوب مواجهاته للم
 :مما تقدم ميكن الوصول إىل التصنيف اآليت

 .السمات العقلية املعرفية  -
 .السمات االنفعالية الوجدانية -
فتحي ,قاسم حسن حسني ) :و من اهم السمات النفسية اليت تؤثر يف شخصية الرياضي ما يلي 

 (242-242، الصفحات 2998املهشهش يوسف، 



 .القدرات العقلية   -
 .االستعدادات أو القدرات اخلاصة -
 .املهارات اخلاصة -
 .املزاج و الطبع -
 .اإلرادة -
 .الدوافع و امليول و العادات و االجتاهات -
 :العوامل األساسية النتقاء الرياضيين 3-8

ص فإن انتقاء الالعبني  املميزين جيب ان يأخذ باحلسبان عوامل و خصائ 2942" هان "حسب   
 : عديدة و هي احملددة للنتائج املستقبلية املتمثلة يف

العالقة بني األنسجة )الكثافة اجلسمية –الوزن  –القامة  :المعطيات االنتروبومترية 3-8-2
 .، مركز ثقل اجلسم(العضلية و األنسجة الذهنية

ابتة و الديناميكية مثل املداومة اهلوائية و الالهوائية، القوة الث: خصائص اللياقة البدنية 3-8-1
 (.اخل....سرعة احلركة )سرعة رد الفعل و الفعل 

مثل التوازن، قدرة تقدير املسافة، اإليقاع، قدرة التحكم يف  :الشروط التقنية الحركية 3-8-3
 اخل....الكرة 

 .سهولة االكتساب قدرة املالحظة و التحليل و التعلم و التقسيم: قدرة التعلم 3-8-4

 .املواظبة أو االنضباط والتطبيق يف التدريب: أو اإلعداد للمستوى التحضير 3-8-5

اإلبداع ( ذكاء اللعب ) مثل الرتكيز، الذكاء احلركي : و المعرفية اإلدراكيالقدرات  3-8-6
 .القدرات التكتيكية

االستقرار النفسي، االستعداد و التهيؤ للمنافسة، مقاومة التأثري : العوامل العاطفية 3-8-7
 .ارجي، التحكم يف التوتر و القلقاخل

  .مثل قبول الدور يف اللعب، مساعدة الفريق :العوامل االجتماعية 3-8-8



    عماد صاحل عبد احلق خالل حبثه املطروح يف االنرتنت أهم القياسات اليت جيب . واقرتح الباحث د  
 (92، صفحة 2999عماد صاحل عبد احلق، ) :مراعاهتا أثناء عملية االنتقاء هي

 .القياسات اجلسمية - أ
 .القياسات الفيزيولوجية - ب
 .القياسات البدنية -ج

 .القياسات املهارية و احلركية -د

 .القياسات النفسية -و

 :دالئل خاصة باالنتقاء 3-1
، 2991حممد جابر بريقع، ,صام حلمي ع) :هناك طريقتان للبحث عن املواهب الرياضية ومها

 (248صفحة 

 .و اليت تعتمد على املالحظة :الطريقة الطبيعية 3-1-2
و اليت تعتمد على أسس علمية و هي تتعلق بالعامل البولندي :الطريقة العلمية 3-1-1

 ".بليك"
 

 :مراحل االنتقاء 3-20

 :ميكن تقسيم االنتقاء إىل ثالثة مراحل

 (:نتقاء المبدئياال: ) المرحلة األولى 3-20-2

هي مرحلة التعرف املبدئي على الناشئني املوهوبني و تستهدف حتديد احلالة الصحية العامة و 
التقدير املبدئي ملستوى القدرات البدنية و اخلصائص املورفولوجية و الوظيفية و مسات الشخصية و 

ألبعاد عن املستويات و يتم دلك عن طريق حتديد مدى قرب مستويات هذه ا.... القدرات العقلية
 (112، صفحة 2994عادل عبد البصري علي، ) .املطلوبة للمنافسة الرياضية املتوقعة

 :و تتمثل في: اختبارات المرحلة األولى -



 .جتميع الناشئني املتقدمني يف مكان إجراء القياسات -أ   

 و هيئة اإلشراف و التدريب تالحظإجراء مقابلة بني الناشئني -ب  
إجراء فحص طيب على الناشئني للتأكد من سالمتهم الصحية ملمارسة اللعبة وأداء  -ج  

 .االختبارات
 :إجراء مباريات بني الناشئني بغرض -د   
 .كسب الثقة و الطمأنينة -
 .إدخال التآلف بني الناشئني خاصة إذا كانوا يف أماكن متباينة -
 .ناشئنيالتعارف بني ال -
 .إبعاد الرهبة و اخلوف من عملية االختيار و لالنتقاء -
 (:االنتقاء الخاص)المرحلة الثانية  3-20-1
ويف هذه املرحلة يتم تصفية الناشئني الذين مت اختيارهم يف مرحلة االنتقاء األوىل، حيث يتم توجيه   

هتم و قدراهتم وذلك وفقا العناصر األفضل إىل نوع النشاط الرياضي الذي يتالءم مع استعدادا
الختبارات و مقاييس أكثر تقدما و اجلدير بالذكر أن بداية هذه املرحلة يتم بعد مرور الناشئ بفرتة 

و .... تدريبية طويلة نسبيا قد تستغرق ما بني عام إىل أربعة أعوام تابعا لنوع النشاط الرياضي
ات املوضوعية يف قياس معدالت منو تستخدم يف هذه املرحلة املالحظة املنظمة أو االختيار 

اخلصائص املورفولوجية و الوظيفية و سرعة تطور القدرات و الصفات البدنية و مدى إتقان الناشئ  
للمهارات األساسية و تدل املستويات العالية يف هذه األبعاد اليت حيققها الناشىء على موهبته و 

 (119، صفحة 2994عادل عبد البصري علي، ) .إمكانية وصوله للمستويات الرياضية العالية
 :اختيارات المرحلة الثانية -
يعتمد االختيار يف هذه املرحلة على العني اجملردة من خالل ممارسة الناشئني املهارات الفردية مثل   

اريات للتعرف على قدرات اخل، كما جيب إجراء مب.....التنطيط و التصويب بأنواعه و التمرير
 .الناشئني يف إدماج هذه املهارات يف شكل مباراة

 (:االنتقاء التـأهيلي)ة لثالمرحلة الثا 3-20-3
تستهدف هذه املرحلة التحديد األكثر دقة خلصائص الناشيء وقدراته األكثر كفاءة لتحقيق   

لى قياس مستويات منو اخلصائص املستويات الرياضية العالية، و يكون الرتكيز يف هذه املرحلة ع



املورفولوجية الالزمة لتحقيق املستويات العالية و منو االستعدادات اخلاصة بنوع النشاط الرياضي، 
، كما يؤخذ بغني االعتبار قياس ....وسرعة و نوعية عمليات استعادة الشفاء بعد اجلهد البدين 

فس و الشجاعة يف اختاذ القرارات إىل غري االجتاهات االجتماعية و السمات النفسية كالثقة بالن
، الصفحات 2994عادل عبد البصري علي، ) .ذلك من السمات اليت يتطلبها النشاط التخصصي

119-118) 
 :ةلثاختبارات المرحلة الثا -
البدنية واختبارات القدرات العقلية  جتري يف هذه املرحلة كل ما يتعلق بالقياسات األنرتوبومرتية و  

 :و السلوكية و املهارات احلركية الرياضية لكرة اليد و تعطى أمثلة
 :القياسات الجسمية

 .الطول و الوزن و العمر - أ
 .... (الذراعني، الرجلني)أطوال أجزاء األجسام  -ب

 (اخل....عرض املنكبني، احلوض)بعض األعراض  -ج

 (.در و الوسط و احلوضحميط الص)بعض احمليطات  -د

 .السعة احليوية و مسك الدهن يف بعض املناطق اهلامة -ه

 :بعض العالقات النسبية -

 إىل عرض اجلسم و الذراعني جانبا( الطول)نسبة ارتفاع اجلسم  -أ

 .نسبة الطرف العلوي إىل الطول الكلي للجسم - ب
 .نسبة الطرف السفلي إىل الطول الكلي للجسم  -ج

 .الذراعني إىل الطول الكلي للجسمنسبة طول  -د 

 .نسبة عمق الصدر إىل عرض الصدر -ه

 :اللياقة البدنية العامة -



تتضمن قياس املكونات اللياقة البدنية العامة عموما، فاملكونات املمكن قياسها هي القوة    
توازن و الدقة و العضلية و اجللد العضلي و اجللد الدوري التنفسي و الرشاقة و السرعة و التوافق و ال

 .املرونة و زمن رد الفعل

و أخريا جتري اختبارات القدرات العقلية و السلوكية مث تليها اختبارات املهارات احلركية الرياضية 
و هذا جيب أن خيصص لكل جمال من اجملاالت املقاسة درجات حمددة ميثل جمموعها . لكرة اليد

الناشئني بناء على الدرجة الكلية من األعلى إىل التقدير الكلي للناشيء، هذا و يفضل ترتيب 
 .األقل، يلي ذلك اختيار العدد املطلوب ممن حققوا أعلى الدرجات  حسب ترتيب درجاهتم

 :معايير االنتقاء 3-22

للوصول إىل حتقيق إجيابية يف عملية االنتقاء و التوجيه البد من إخضاع هذه األخرية إىل منهج   
إليه بعض األخصائيني و الباحثني، حبيث أعطوا مناذج تعترب أهم املعايري يف علمي، و ذلك ما سعى 

 :عملية االنتقاء و اليت ميكن االستفادة منها، و من بني هذه النماذج مايلي

 :نموذج جيمبل 3-22-2

مفيت ) :باحث أملاين، حيث أشار إىل أمهية حتليل الناشئني من خالل ثالثة عناصر هامة و هي
 (928، صفحة 2998ابراهيم محاد، 

 .القياسات الفيزيولوجية و املورفولوجية - أ
 .القابلية للتدريب - ب
 :الدوافع وقد اقرتح جيمبل اخلطوات التالية -ج

حتديد العناصر الفيزيولوجية و املورفولوجية و البدنية اليت تؤثر يف األداء الرياضي يف عدد كبري  -(2
 .أنواع الرياضةمن 

إجراء االختبارات الفيزيولوجية و املورفولوجية و البدنية يف املدارس مث االعتماد على نتائجها يف  -(2
 .تنفيذ برامج تدريب تناسب كل ناشيء



شهرا و يتم خالل ذلك  28إىل  22تنفيذ برنامج تعليمي للرياضة  املعنية يرتاوح زمنه من  -(9
 .و رصد و حتليل تقدمه و تتبعه إخضاع الناشيء لالختبارات

يف هناية الربنامج التعليمي يتم إجراء دراسة تنبؤية لكل ناشيء وحتديد احتماالت جناحه  -(8
 .مستقبال يف الرياضة التخصصية طبقا للمؤشرات االجيابية و السلبية اليت اتضحت من تلك الدراسة

 : BAR 6ORأور  -نموذج بار 3-22-1

 (921، صفحة 2998مفيت ابراهيم محاد، ) :طوات لعملية االنتقاء و منهاأور مخس خ-اقرتح بار

 .تقييم الناشئني من خالل اخلصائص املورفولوجية و الفيزيولوجية و النفسية ومتغريات األداء -(2

 .البيولوجيمقارنة القياسات اوزان الناشئني و أطواهلم جبداول النمو للعمل  -(2

وضع الناشئني يف برامج تدريب ذات ضغط يتميز بالشدة لفرتة قصرية، مث دراسة تفاعلهم  -(9
 .معه

 .إخضاع اخلطوات األربعة لتحليل علمي من خالل مناذج األداء -(8

 :إذن نستنتج من منوذج بارو أور أن اهم املعايري اليت تعتمد عليها يف عملية االنتقاء هي

 .فسياملعيار الن -

 .املعيار املورفولوجي -

 .املعيار الفيزيولوجي -

مفيت ابراهيم محاد، ) :و يتمثل يف ما يلي :مبادئ ارشادية النتقاء الناشئين الموهوبين  3-21
 (922، صفحة 2998

 :المبدأ األول 3-21-2

 .لى التنبؤ طويل املدى ألدائهمانتقاء الناشئني املوهوبني معتمدا يف األساس ع

 : المبدأ الثاني 3-21-1



عملية انتقاء الناشئني املوهوبني ليست غاية يف حد ذاهتا بل إهناء وسيلة لتحقيق هدف هو تنمية و 
تطوير أداء هؤالء املوهوبني للوصول هبم إىل أفضل املستويات، وهو ما يعين أن انتقاء املوهوبني هو 

 .ت تكمل بعضها البعضعملية ضمن عدة عمليا

 :المبدأ الثالث 3-21-3

 .إن عملية االنتقاء املوهوبني جيب أن توضع هلا قواعد ومعايري تكون مرتبطة متاما بالوارثة

 :المبدأ الرابع 3-21-4

 .املتطلبات التخصصية للرياضة املطلوبة لالنتقاء هلا جيب يوضع بعني االختبار

 :المبدأ الخامس 3-21-5

اضي متعدد املؤثرات لذا جيب ان تكون عملية انتقاء الناشئني املوهوبني متعددة اجلوانب األداء الري
 .أيضا

 :المبدأ السادس 3-21-6

جيب ان يوضع يف االعتبار خالل عملية انتقاء الناشئني املوهوبني املظاهر الديناميكية لألداء و من  
 :امثلتها ما يلي

خالل املراحل السنية املختلفة متطلبات األداء ميكن تنميتها من  العناصر املؤثرة يف القدرة على األداء
 .خالل التدريب

 :الصعوبات التي تواجه عملية انتقاء وتشجيع المواهب الرياضية 3-23

 (929، صفحة 2998مفيت ابراهيم محاد، ) :هناك عدة صعوبات نذكر منها

ئص اجلسمية الثابتة  لتحديد و التنبؤ بالرياضي املوهوب أثناء عملية االعتماد على اخلصا -
 .وهي متغرية.... التقييم يف حني أن هناك عوامل أخرى نفسية، اجتماعية

عدم وجود قياسات و معايري ثابتة حتدد قدرات الرياضي املوهوب، فاالختبارات اليت جترى  -
 .قدرات الرياضي احلقيقيةأثناء االنتقاء ال تعرب سوى عن نسبة قليلة من 



أثناء عملية االنتقاء من الصعب احلكم على الرياضي املوهوب نظرا ألن املوهبة يف حالة  -
 .نادرة

عدم وجود سن ثابت بالنسبة لظهور املوهبة، فهي مرتبطة بتطور قدرات الرياضي املختلفة  -
و انتقائها و توجيهها حنو مما يطرح مشكلة اكتشافها .....( جسمية، نفسية، حركية) و املتواصلة 

 .التخصص
 : الواجبات المرتبطة باالنتقاء الرياضي 3-24
 (928، صفحة 2998مفيت ابراهيم محاد، ) :و تتمثل يف   
 .التحديد اجليد للصفات النموذجية اليت يتطلبها نوع النشاط الرياضي -
جبات االنتقاء، حيث أننا إذا مل نستطيع التنبؤ باالستعدادات اليت ميكن التنبؤ و يعترب من أهم وا -

 .، فال فائدة من عملية االنتقاء(مراحل اكتشاف املواهب) التعرف عليها يف املراحل األوىل 
 .العمل على رفع فاعلية عمليات االنتقاء من خالل إجراء األحباث و الدراسات املتخصصة -
 .د خلطوات عمليات االنتقاء، وذلك يف ضوء األسس العلمية ملختلف جوانبهامراعاة التنظيم اجلي -

 :ةخالص
أصبحت كرة القدم الرياضة اليت تفرض نفسها على كافة األصعدة، و األكيد أن أهم عضو يف هذه 
الرياضة هو الالعب، هذا األخري الذي كي يكون دوره اجيابيا يف هذه اللعبة جيب أن تتوفر له 

 .ف من التدريب املنظم و املدروس وهذا طبعا برفع مستوى األداء لديهمأحسن الظرو 
و قد دعمت هذه اللعبة بتنظيم حمكم وضعه املختصون خيص جمموعة من املبادئ و القوانني اليت 
هتدف أوال وأخريا إىل احملافظة على سالمة الالعب، حيث تعترب عملية االنتقاء من أهم املواضيع 

رب او املدرس ان يعرف مدى أمهية عملية انتقاء االطفال الناشئني، وأيضا معرفة اليت جيب على املد
طرق و مراحل االنتقاء يف خمتلف املهارات البدنية و التكتيكية اليت أصبحت تتطور تدرجييا مع مرور 

 .الزمن
 إن عملية االنتقاء هي أساس التطور يف لعبة كرة القدم إذا أعطيت هلا مكانتها حسب التطور

 .العلمي لتكنولوجيا الرياضة و العناية هبا



إن االنتقاء عملية مهمة جدا حيث تتطلب عمال مجاعيا يشرتك فيه املدرب و الطبيب و عامل 
النفس و تقوم املدرب بالدور الرئيسي ألنه يكون على اتصال دائم ليكشف من بينهم املوهوبني و 

 .ال ينتظر بروزهم و تقدمهم إليه من تلقاء أنفسهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :متهيد -

 وعقلية وفيزيولوجية وسيكولوجية جسمية خبصائص تتميز خمتلفة مبراحل مير البشري الكائن إن   
 هلا املراحل هذه وكل الشيخوخة، إىل الكهولة إىل الشباب إىل الطفولة من ينتقل فاإلنسان خمتلفة،
 هبا مير اليت املراحل من معينة ملرحلة املورفولوجية ئصاخلصا ندرس أننا ومبا هبا، خاصة مميزات

 سوف فلهذا" 22 – 9" املتأخرة الطفولة مرحلة وهي أال موضوعنا عينة تناسب اليت اإلنسان
 السن هذه يف البشري الكائن هبا مير اليت السمات و املورفولوجية اخلصائص دراسة إىل نتطرق

 هلا يتعرض اليت املشكالت بعض و النفسية الطفل اجاتوح الطفولة مرحلة مميزات إىل باإلضافة
 إىل بالطفل أدت اليت األسباب الفصل هذا يف سنعرض كما املتأخرة، الطفولة مرحلة يف الطفل

 .األخرين األطفال بقية عن العزلة و االنطواء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 :سنة( 22-9) املتأخرة الطفولة مفهوم4-1

 ينقل حيث اكتساهبا، السابق العقلية و احلركية، اللغوية املهارات و اخلربات إتقان مرحلة هي  
 املشاكل وقليل ثابت ذاته حد يف الطفل و اإلتقان، مرحلة إىل الكسب مرحلة من تدرجييا الطفل

 االنتماء إىل يتجه كما ذلك، قبل النمو يف بدا اليت امللكية إىل شديدا ميال الطفل ومييل االنفعالية،
 الرمحان عبد. )سنة يف ملن االجتماع جملرد ذلك قبل مييل كان أن بعد املنتظمة تاجلماعا إىل

 (21 صفحة ،2992 عيساوي،

 هناك جند إذ الكبار، من اجلدية يتوقع و تامة، جبدية األمور يأخذ املرحلة هذه يف طفل إن  
 أن نطلبه فتارة املعاملة هذه من نتذبذب أننا خاصة و له، معامالهتم يف الكبار جيدها صعوبات

 بطفل ليس ألنه عاتبناه مثال بكى فإذا صغريا، طفال مازال أنه نذكره أخرى وتارة كبريا، يكون
 (294 صفحة ،2992 جالل، سعد. )صغريا طفل ألنه عاتبناه املنزل عن ابتعد وإذا صغري،

 الرابعة طفل أو املراهق يعكس الكبار، معايري عن ختتلف السن هذه يف األطفال معايري كانت وملا  
 تتميز السن من املرحلة هذه كانت وملا وتقديرهم، حوله من إرضاء يف يسعى الذي اخلمسة، أو

 .والديه إرضاء يف أهم أصدقائه إرضاء فيصبح املنزل خارج انطالقه ببدء



 يف املنزل خارج وقته جل يصرف الطفل أن جند املرحلة، هذه أطفال متيز اليت النشاط لطاقة ونظرا  
 جالل، سعد. )اللعب يف أصدقاءه بني من انتزاعه الكبار على و األسرة على يصعب و اللعب،
 (211 صفحة ،2992

 :سنة( 22-9) الطفولة مميزات 4-2

 (22-21 الصفحات ،2918 خريي، سيد: )جند املرحلة هذه مميزات أهم من  

 .العدية لأللعاب الالزمة املهارات اكتساب -

 .مؤنث أو مذكر دوره إدراك -

 .احلساب و الكتابة و للقراءة، األساسية املهارات تنمية -

 .اليومية للحياة الالزمة املفاهيم تنمية -

 .التعليمية للمهارات االستجابة سرعة -

 .واضح اجلنسني بني االختالف أن كما اإلناث، و الذكور بني القوة درجة مستوى يف اقرتاب -

 وكذلك الطفل لدى العصيب و العضلي التوافق يتحسن لةاملرح هذه يف أن العلماء ويعترب  
 املثلى املرحلة تعترباهنا كما ذروته، إىل يصل احلركي النمو أن القول وميكن باالتزان، اإلحساس

 (99 صفحة ،2112 زيدان، مصطفى حممد. )احلركية املهارات واكتساب احلركي للتعلم

 :سنة( 22-9) الطفل لدى النمو ومسات خصائص 4-2

 :النفسي النمو 4-3-1

 إحساسه يزداد عشر، الثانية و السادسة بني ما الفرتة أي االبتدائية، املدرسة الطفل دخول مع  
 خارج منه متوقع هو ما أن الطفل يتوقع ما سرعان و الذات، امتداد على وقدرته ذاته وبصورة هبويته
 و املشي و اللعب يف الرفقاء فمستويات املنزل، داخل منه متوقع هو عما كبري حد إىل خيتلف املنزل

 صفحة ،2992 الشطاطي، ياسني فيصل, بسيوين عوض حممد. )عليه جديد امللبس و الكالم
282) 



 اللعب، أحكام و اخللقية باملعايري يرتبط جنده و الواقع، عامل يف الشلة مع يندمج أن حياول هو مث
 غنيم، حممد سيد. )هبا االحساس و ذاته صورة بنمو نفسه على راضيا ويكون دقة، بكل ويتبعها

 (99 صفحة ،2918

 من وميوهلم اهتمامهم بعض انشغال  يف يبدأون املرحلة، هذه يف األطفال فإن ذلك إىل باإلضافة  
 ويف أنفسهم، على منطويني يكونوا أن من بدال املدرسة يف وزمالئهم كأصدقائهم الناس، من غريهم

 يبدأ الذي عاملهم و بالرفاق والتعلق املتعة و احلب مشاعر لتنمية فرصة اول هلم تتاح الوقت هذا
 (11 صفحة ،2918 خريي، سيد. )معروفا و صغريا يزال ال أنه ولو باالتساع،

 ال فهو االتزان، و باهلدوء ميتاز املرحلة هذه يف الطفل فإن( 2992) عيساوي الرمحن عبد نظر ويف
 و للغضب، املثرية األمور ويقدر يدرك و يفكر فهو قة،الساب املراحل يف كان كما بسرعة يفرح
 احلاجات أإشباع بسبب االنفعال من فبدال الغضب موضوع يتغري كذلك خمطأ، كان إذا يقتنع

 .املعنوية األمور مبعىن أي انفعاالته؛ تثري اليت األمور من االخفاق و اإلهانة تصبح املادية،

 :اجلسمي النمو 4-3-2

 وزنه أمثال ثالث األوىل، السنة هناية يف الطفل وزن يتضاعف حيث بالسرعة، سمياجل النمو ميتاز  
 الطول، ينمو السرعة بنفس و امليالد، عند وزنه أمثال ستة إىل يصل اخلامسة السنة ويف امليالد، عند

 بالتبطؤ النمو يبدأ ذلك بعد اجلسم مظاهر من ذلك غري و املخ حجم و املختلفة العضالت
 األعضاء نضج إىل الطفل يف العضلي اجلهاز نضج إىل املتأخرة الطفولة مرحلة من لطفلا باقرتاب
 منوها يف تتأثر و خمتلفة بنسب الطفولة خالل االنساين اجلسم أعضاء تنمو وكذا. كاألصابع الدقيقة
 جلسم،ا منو و الطول منو هو به وتأثريا الزمين، بالعمر ارتباطا النمو مظاهر أكثر لكن عدة، بعوامل
 السن هناية يف و الوزين، الطويل النمو معدل إىل الزمين للعمر بالنسبة اجلسمي النمو يقاس ولذلك
 أثقل و طوال أكثر يكون البنات أن عشر احلادي السن يف يالحظ إذ البنات منو طفرة تبدأ العاشر

 (21 صفحة ،2918 خريي، سيد. )الذكور من وزنا

 :الفردية الفروق -



 املعدالت، بنفس أو الطريقة بنفس ينمون ال األطفال فجميع واضحة الفردية وقالفر  تبدو  
 األمناط تنوع إىل يؤدي مبا الوزن يف األخر البعض و الطول يف نسبيا أكرب بدرجة ينمو فبعضهم
 .(طويل قصري،) أو( حنيف طويل،)  مثل العامة اجلسمية

 :املعريف العقلي النمو 4-3-3

 مبعىن اإلجرائي، التفكري مصطلح املتأخرة الطفولة مرحلة يف الطفل تفكري ىعل بياجيه جان يطلق  
 مرحلة إىل الطفل هذا ويصل العقلية العمليات على مبنية املرحلة هذه يف للطفل املنطقي التفكري أن
-1) العيانية العمليات مرحلة يف تفكري و السابعة السنة إىل الثانية السنة من ومتتد العمليات قبل ما

 .نفسها األشياء أو األشياء بتصور مرتبط تصوير ولكنه منطقي تفكري( 22

 النمو مرحلة من األخرية و الرابعة املرحلة يف الطفل إىل يصل التفكري من األخري النوع هذا إن  
 حققته ما بفضل هبا القيام املرحلة هذه  طفل يستطيع اليت العقلية العمليات بياجيه خيص و العقلي

 :التالية بالعمليات السابقة املرحلة يف املعرفية منو من

 .التفكري عملية يف البداية نقطة إىل العودة على القدرة

 8=2+2:  كان إذا: مثال

 2=2-8: إذن             

 8=2*9: أخر مثال      

 وحدات كلها هكذا و 81-91-21-21: مثل فئات يف األشياء تصنيف او تنظيم على القدرة
 .عشرية

-89 الصفحات ،2941 شفق، الرزاق عبد حممد: )يلي فيما مطالب" فيجرست روبرت" وخلص
88) 

 احلساب و الكتابة و القراءة يف األساسية املهارات اكتساب -

 .للطفل املالئم االجتماعي الدور تعلم -



 .اليومية للحياة األساسية املفاهيم تنمية -

 .األخالقية املعايري و القيم تنمية -

 .الذايت االستقالل اكتساب -

 و املفاهيم يستخدم حيث اجملرد، التفكري إىل الطفل فيها وينتقل الذكاء منو املرحلة هذه يف يستمر  
 إدراك مع واملنطقية املنطقية دون العقلية العمليات يف يتحكم و واقعيا تفكريه يصبح أي املدركات،

 التفكري لديه ينمو سنة 22 سن مع مث الكميات، و األقيسة تقدير على والقدرة بوصفها األشياء
 التفكري ظهور أي وتطورا، واستقراءا استنتاجا أكثر فكرية أشكاال لديه تظهر أي االستداليل،

 بالتدريج لديه تنمو ذلك بعد مث الواقع الكتشاف املناهج استخدام إىل به  يؤدي الذي الرتكييب
 (91 صفحة ،2118 سعيد، زيان, الوايف الرمحان عبد. )االبتكار على القدرة

 :احلسي النمو 4-3-4

 إذ الزمن، إدراك وخاصة احلسي اإلدراك يتطور حيث املرحلة، هذه يف يكتمل احلواس منو يكاد  
 أن يالحظ و التارخيية، لألحداث الزمي والتتابع الزمنية املدلوالت إدراك املرحلة هذه يف يتحسن

 الرشد وعن املراهقة عن  عامة بصفة الطفولة يف خيتلف فرتاته مبدى والشعور الزمن إدراك
 ويشعر اجلامعة، طالب شعور من أطول مدى يستغرق الدراسي بالعام الطفل فشعور والشيخوخة،

 األوزان بني أكثر بدقة الطفل مييز أيضا املرحلة هذه ويف مسرعا، يويل الزمن أن والشيخ الراشد
 إىل البسيط اللحن من ذلك ويتطور بدقة املوسيقية اماألنغ الطفل وميز السمع دقة وتزداد. املختلفة

 .املعقد

 بدقة( يدوي عمل أو قراءة) بصره من القريبة األشياء ممارسة الطفل ويستطيع البصر طول ويزول
 أهم عامل وهذا ،22 سن حىت بإطراء العضلية احلاسة وتتحسن, قبل ذي من أطول واحدة أكثر
   .اليدوية املهارة عوامل من

 

  :احلركي النمو 4-3-5



 .ميل ولكنه يكل ال املرحلة هذه يف الطفل أن ويالحظ احلركي، النمو يطرد

 الطاقة، و القوة يف واضحة زيادة فيها وتشاهد الواضح احلركي النشاط مرحلة تعترب املرحلة هذه
 ويستطيع قوة وأكثر أسرع احلركة وتكون مستمرة حركة بال ساكنا يصل أن يستطيع ال فالكفل
 العجلتني ذات الدراجة وركوب املطاردة و اجلري مثل اللعب ويالحظ أفضل بدرجة التحكم الطفل

 الطاقة تصرف اليت النشاط ألوان من ذلك وغري املنظمة الرياضية األلعاب و والسباق العلوم و
 احلركي النشاط وأثناء قبل، ذي من أكثر وشجاعة مهارة إىل حتتاج واليت الطفل لدى املتدفقة
 .الطفيفة اجلروح لبعض يتعرض قد للطفل املستمر

 ومثابرة وحيوية نشاطا ممتلؤون صغار عمال األطفال وكأن فيبدو عملي هو ما كل إىل الطفل ومييل
 .لنفسه شيئا يصنع أنه يشعر أن ويود العمل إىل الطفل ومييل

 :احلركي النمو يف املؤثرة العوامل 4-3-5-1

 احلركي النشاط أن فرغم احلركي، نشاطه يف الطفل فيها يعيش اليت افيةواجلغر  الثقافية البيئة تؤثر
 إال ويلعبون، ويتسلقون يقفزون و جيرون مجيعا فهم العامل باملعىن متشابه العامل أحناء مجيع يف للطفل

 أخرى إىل ثقافة من النشاط هذا يف االختالفات بعض تربز واجلغرافية الثقافية االختالفات أن
 .واملباريات األلعاب أنواع يف خاصة بصفة هذا ويظهر

 لألطفال، احلركي النشاط نوع يف األسرة يف املهنة ونوع واالقتصادي االجتماعي املستوى ويؤثر
 الغنية األسرة لطفل تيسر اليت اللعبة عن وكيفا كما ختتلف الفقرية األسرة طفل هبا يهتم اليت فاللعبة

 ذات األسرة طفل نشاط عن احلركي نشاطه خيتلف سيقيةمو  اهتمامات هبا اليت األسرة طفل و
 (2.)وهكذا..... امليكانيكية االهتمامات

 :االجتماعي النمو 4-3-6

 يف سائدة كانت اليت جديدة نظرة (ChilhoodJorety) كتابه يف" اريكسون اريك" لنا يقدم
 قام" فرويد" لفع كما مراحل إىل وتقسيم لوصف حمورا اجلنسي النمو اختاذ من فبدال عصره

 .باجملتمع الشخصية تفاعل خالل من أي االجتماعية باملهام الطفل منو اريسونبتتبع



 .البلوغ سن يف أخرى وثالثة الطفولة منها مخس يف مراحل مثانية إىل النمو اريكسون ويقسم

  :هي اخلمسة واملراحل

 .(امليالد من) الثقة عدم مقابل األمان و بالثقة الشعور مرحلة -

 .(العمر من الثالثة من) واخلجل الشك مقابل باالستقالل الشعور مرحلة -

 .(العمر من اخلامسة من) بالذنب الشعور عن التغلب و بالثقة الشعور مرحلة -

 .(العمر من الثامنة من) بالنقص الشعور ومقاومة واالجتهاد اجلد مرحلة -

 حممد(. )العمر من عشر الثانية من) الشعور على التغلب و اهلوية و بالكيان الشعور مرحلة -
 (82 صفحة ،2911 زيدان، مصطفى

 والتنافس التعاون  يشوبه أشده على األقران مع  االجتماعي التفاعل ويون الرفاق مجاعة تأثري يزداد
 يفتخر و الطفل، وقت معظم االجتماعي النشاط و اجلماعي العمل ويستغرق والتماسك الوالء و

 .املباريات و اجلماعي اللعب ويسود الرفاق اعةمج يف بعضويته الطفل

  زيادة يرافق و قائدها ويطيع معايريها يساير جنده له قبوهلا و اجلماعة رضا على الطفل حيصل ولكي
 .بالتدريج الوالدين تأثري تناقص الرفاق مجاعة تأثري

 :االنفعايل النمو 4-3-7

 حياول الطفل أن مظاهرها ومن السابقة نفعاليةاال اخلربات ومتثل اهلضم مرحلة املرحلة هذه تعترب
 االنفعايل الثبات و االستقرار مرحلة تعترب وهذه كرب، قد بأنه الشعور و الطفولة من التخلص

EmotionalStability . الطفولة مرحلة" اسم املرحلة هذه على الباحثني بعض يطلق ولذلك 
  ."اهلادئة

 غضب إذا فمثال االنفعاالت، افالت وعدم النفس على رةالسيط وحماولة االنفعاالت ضبط ويالحظ
  .مقاطعة شكل يف أو لفظيا عدوانه يكون بل ماديا، الغضب مثري على يتعدى لن فإنه الطفل

 .الوجدانية االجتاهات وتنمو هلا، ويطرب النكتة الطفل ويفهم للمرح، امليل ويتضح



 ويون الوجه، تعبريات وظهور األلفاظ ببعض تمةالتم مع السلبية باملقاومة الغضب عن التعبري ويكون
 القلق و املصادر ببعض الطفل وحياط منه يغار الذي بالشخص االيقاع و بالوشاية الغري عن التعبري

 و الظالم خياف الطفل كان إن و األطفال خماوف وتقل اليقظة األحالم يف ويستغرق الصرع و
 .اللصوص

 تأثريا بدوره يؤثر الذي القلق إىل الكفاية بنقص الشعور و مناأل بتهديد واخلوف الشعور يؤدي وقد
 (211 صفحة زهران،. )للطفل االجتماعي النمو و العقلي و الفيزيولوجي النمو على سيئا

 :سنة( 22-9) من مرحلة خالل النمو متطلبات 4-3

 وأمهيتها عهاتتب مدى يبني حىت العمر مراحل خالل للمطالب الرئيسية املظاهر أهم يلي مما يوضح
 عسر، دون حسن بقبول حيياها اليت احلياة يتقبل أن على الفرد تساعد اليت التكليف عملية يف

 :وهي

 .ينمو حي ككائن نفسه عاماحول اجتاها الفرد يكّون -

 .أقرانه يصاحب كيف الفرد يتعلم -

 .احلساب و الكتابة و للقراءة األساسية املهارات يتعلم -

 .اليومية باحلياة اخلاصة املدركات و املفاهيم يكّون -

 .السلوكية املعايري و األخالقية والقيم الضمري، يكون -

 .اجلنسني كال من الرفقاء مع عالقات تكوين -

 و املختلفة البشرية بالتجمعات املتصلة النفسية االجتاهات تكوين -
 .االجتماعية املنظمات

 .اجلسمي نموهل نتيجة له حتدث اليت التغيريات الفرد تقبل -

 .الكبار و الوالدين عن عاطفي استقالل -



 :سنة( 22-9) من السن يف األطفال بني الفردية الفروق 4-4

 هذه جانب إىل األطفال من كثري فيها تتشابه عامة خبصائص املتأخرة الطفولة مرحلة تتميز
 عوض خدم: )يلي كما وهي املرحلة هذه أطفال بني شاسعة فردية فروق جند العامة اخلصائص
 (98 صفحة ،2992 البسيوين،

 :اجلسمية الفروق 4-5-1

 و السمني ومنهم والقصري الطويل ومنهم الظهر سقيم البنية ومنهم البنية سليم البدن صحيح فمنهم
 .الرتبوية العملية يف املريب يراعيها أن جيب الفروق وهذه النحيف،

 :املزاجية الفروق 4-5-2

 ولكل وهكذا نفسه على املنطوي وهناك االنفعال سريع الطفل وهناك وديعال و اهلادئ الطفل فهناك
 .التعليم يف تناسبه اليت الطرقة هؤالء من

 :العقلية الفروق 4-5-3

 يناسبه ومبا سرعته وفق الكل مع نسري أن وعلينا الغيب والطفل الذكاء ومتوسط الذكي الطفل فهناك
 .التدريس طرق من

 :االجتماعية الفروق 4-5-4

 معيشتها ووسائل الوالدين ثقافة درجة من هلا مما فيها يعيش اليت االجتماعية وبيئته طفل فكل
 .السلوكية وأمناطه وثقافته الطفل تفكري على تأثري له مما ذلك، وغري واجلوار باألهل والعالقة

 :سنة( 22-9) بني ما مرحلة يف األطفال وخصائص مميزات 4-5

 جيعل األمر هذا فإن نفسية أو عقلية أو بدنية كانت سواء املرحلة هذه وخصائص مميزات أهم إن
 :هي مميزاهتا أهم من وأعلى تقريبا لألنشطة املرحلة هلذه البدنية الرتبية برنامج يشمل أن الضروري من

 .التعليمية للمهارات االستجابة سرعة -



 .احلركة كثرة -

 .التوافق وقلة الرتكيز اخنفاض -

 .السابعة سن دون فنية واحين تعليم صعوبة -

 .للنشاط معني هدف هناك ليس -

 .سريع بإيقاع احلركات منو -

 .املبسطة بصورهتا ولكن احلركات أداء على القدرة -

 األساسية احلرية املهارات من كثري تثبيت املرحلة هناية يف يستطيع الطفل أن" ماتينيف" يعترب -
 من أكرب والرجلني الظهر يف الكبرية العضالت استخدامب احلركي والنشاط والقفز والوثب كاملشي

 .األصابع و اليدين يف الدقيقة العضالت

 والعصيب العضلي التوافق لديه ويتحسن احلرية املهارات تعلم إىل الطفل مييل املرحلة هذه هناية ويف
-29 الصفحات ،2982 يوسف، ليلى. )باالتزان اإلحساس وكذلك والعينني اليدين بني نسبيا
28) 

 :النفسية األطفال حاجات 4-6

 .احلي للكائن واالرتياح الرضا و اإلشباع حقق وجد إذا ما، شيء إىل افتقار احلاجة

 أفضل بأسلوب للحياة أو( فسيولوجية حاجة) نفسها احلياة الستقرار إما ضروري شيء واحلاجة
 يف الفرد ميوت األوكسجني وبدون نفسها، للحياة ضرورية األوكسجني إىل فاحلاجة ،(نفسية حاجة)

 يصبح إشباعها وبدون أفضل وبأسلوب للحياة، ضرورية فهي احملبة و احلب إىل احلاجة أما احلال،
 .إلشباعها سعيا الكائن سلوك توجه واحلاجات التوافق، سيء الفرد

 هذه إشباع ومدى الفرد حاجات من وتنبع....  على الشخصية خصائص من كثري وتتوقف
 .احلاجات



 أفضل إىل للوصول مساعدته على قدرتنا إىل يضيف وإشباعها الطفل حاجات فهم أن شك الو 
 .النفسية الصحة و النفسي، والتوافق النفسي، للنمو مستوى

 من الوقاية املناسبة، احلرارة درجة املاء، الغذاء، اهلواء، إىل احلاجة للطفل الفيزيولوجية احلاجات وأهم
 .والنشاط الراحة بني والتوازن ،والسموم األمراض و اجلروح

 اجلمالية احلاجات

 

 

 الذات حتقيق إىل احلاجة

 

 الذات واحرتام والتقدير املكانة إىل احلاجة

 

 التفاعل و االنتماء و احلب إىل احلاجة

 

 األمن إىل احلاجة

 

 الفسيولوجية احلاجات

 للحاجات اهلرمي الرتتيب(: 2) شكل                              

 و احلضانة مرحلة يف هامة  الفسيولوجية فاحلاجات صعودا، النفسية احلاجات تتدرج الفرد منو معو 
 يف جوهرية حاجة تعترب احلب إىل واحلاجة املبكرة الطفولة يف أساسية حاجة تعترب األمن إىل احلاجة
 .الرشد اتحاج من وهي الذات حتقيق إىل احلاجة إىل يصل حىت التدرج ويستمر املتأخرة الطفولة



 (291-298 الصفحات زهران،(. )2 الشكل أنظر)

 :سنة( 22-9) املتأخرة الطفولة مرحلة مشكالت بعض 4-7

 :النفس ضبط عدم: أوال

 الطفل ثورة نالحظ ما كثري ولكن نفسه وضبط انفعاالته يف التحكم إىل املرحلة هذه يف الطفل مييل
 مما حوله من الكبار عليه يفرضها اليت الصارمة اننيوالقو  القائمة األوضاع بعض على املرحلة هذه يف

 سواء احلالة هذه وتزداد. وضبطها مشاعره يف التحكم على قادر غري وثائرا منفعال الطفل جيعل
 اجباره وحمولة الطفل وحتدي واملعلمني اآلباء يف أو وأخوات إخوة من الكبار هؤالء يتعمدها حتمية
 .سلوكه الحنناء اخلضوع على

 :املدرسة من اهلروب: اثاني

 اهلروب يكون وقد املتأخرة الطفولة مرحلة التالميذ من عدد بني املدرسة من اهلروب ظاهرة تنتشر
 :أمهها لعل للهروب عدة أسباب وهنا فيها احلصص بعض أو كلها املدرسة من

 .املدرسة يف التلميذ راحة عدم -

 .وميوله حلاجاته املدرسة إشباع عدم -

 .هلا وكرهه املدرسة مع مهانسجا عدم -

 .املدرسني لبعض كرهه -

 .اهتمامه تثري ال جافة ملادة كرهه -

 .فيها وما املدرسة بقيمة إحساسه عدم -

 يقارن جيعله: مثال مصروفه الطفل إعطاء فعدم بعضها عن مسؤوال املنزل يكون أخرى أسباب وهناك
 اهتمام عدم أو مالبسه رداءة إىل ذلك يرجع وقد املدرسة، إىل الذهاب مييل فال زمالئه بني و بينه

 من ذلك غري إىل منه يرتاحون كي عنهم إلبعاده مكان اعتبارها أو املدرسة إىل بذهابه الطفل
 .منها ويهرب املدرسة يكره الطفل جتعل اليت األسباب



 :النفس على االنطواء: ثالثا

 هنا اخلطر ووجه والنشاط، والفعالية لعدوانا بدل والسلبية االنزواء إىل املرحلة هلذه الطفل يعمد قد
 على التشجيع و القبول فيها يعيش اليت البيئة من ينال قد االنطواء بطابع يتسم الذي الطفل أن

 من املرحلة هذه يف متلبيا هلا جتد حينما السلوك هذا بذور فإن لذلك وامتثال، طاعة االنطواء اعتبار
 والسلوك املستقبل، يف سوية غري شخصية يف نفسها عن وتفصح تنمو أن ذلك بعد يسهل النمو

 إمكانية كفاية وعدم فيها يعيش اليت والبيئة الطفل بني التكيف سوء إىل أصال إىل يرجع االنطوائي
 .للطفل النفسية احلاجات إشباع من البيئة

 :االنطواء أسباب

 جيد حيث سيئة ملنزلا ظروف تكون فقد مدرسي األخر البعض و منزيل بعضها عوامل إىل يرجع
 فينشأ منهم، عليه خوفا باألطفال االحتكاك من وحرمانه الزائد التدليل أو صارمة معاملة الطفل
 يرجع وقد أصدقائه مع متفاعل غري منزويا وبقدراته وبذاته بنفسه الثقة فاقد احلالتني كلتا يف الطفل
. بزمالئه مقارنة بالنقص حيس لهجتع تشوهات أو جسمية عاهة أو مرضية حالة إىل االنطواء سبب

 (91-98 الصفحات ،2992 البسيوين، عوض خدم)

 :خالصة

 خمتلف تنمية يف اهلام لدوره ومنوه الطفل حياة يف هامة مكانة املورفولوجي البدين النشاط حيتل
 أثناء التحوالت ملختلف املعرفة االعتبار بعني األخذ إىل جير مما متناسق منو أجل من األنظمة

 خمتلف تليب اليت الطريقة باستعمال ونفساين بدين جمهود من يتطلبه وما الرياضي النشاط ارستهمم
 .اللعب طرق عن الطفل رغبات

 اإلعداد على الرتكيز مت قد بأنه نقول فإننا لالعب الكبرية األمهية خيص فيما إليه أشرنا مما وانطالقا
 أنسب سنة( 22-9) العمرية املرحلة تعترب هلذا الناشئة، الفئات من انطالقا اللعبة هلذه الرياضي
 التوافق لديه ويتحسن احلركية املهارات لتعلم مييل املرحلة هذه يف الطفل أن باعتبار وذلك املراحل
 .العصيب و العضلي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تمهيـد  -

لنشاط واجملازفات، اليت جتري وقائعها ميكن وصف البحث العلمي على أنه مغامرة شاقة مليئة با    
بني أحضان العلم ، هذه املغامرة تستدعي الصرب ، املوضوعية ، اجلهد املتواصل ، التنظيم ، الفطنة 



إىل غري ذلك من هذه العناصر الضرورية ...احلادة ، قابلية التحكم اجليد يف الظروف اجلديدة 
 .لنجاح البحث

هم اإلجراءات امليدانية اليت اتبعناها يف هذه الدراسة ، ومن يف هذا الفصل سنحاول أن نوضح أ
أجل احلصول على نتائج ميكن الوثوق هبا واعتبارها نتائج موضوعية قابلة للتجريب مرة أخرى ، 
وبالتايل احلصول على نفس النتائج األوىل ، كما هو معروف فان ما مييز أي حبث علمي هو مدى 

هذا ال ميكن أن يتحقق إال إذا اتبع صاحب الدراسة منهجية علمية  قابليته للموضوعية العلمية ،
 .دقيقة وموضوعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   :الدراسة االستطالعية 2-2

ت اليت قد تواجه املدربني يف فهم ه الدراسة يف الوقوف على الصعوباهذشرع الطالبان خالل 
ت املسح جلمع البيانات املرتبطة مبوضوع البحث ي يعترب أهم أدواذاألسئلة اليت تضمنها االستبيان ال

و كذا , لك بإعداد استمارة استطالع وجهت لألساتذة للمحكمني ملعرفة آرائهم حول االستبيانذو 
تشخيص ومجع املعلومات واألفكار والتحقق من الفرضيات كما مشلت الدراسة أيضا مدريب بعض 

مبعلومات ختص عملية االنتقاء وكذا املرحلة  أندية كرة القدم وذالك من اجل تدعيم االستبيان
العمرية وبعد هذه الدراسة متكن الطالبان من وضع استبيان موجه للمدربني والذي تضمن احملاور 

 :التالية 

االعتماد على احلد األقصى الستهالك األكسجني أثناء انتقاء العيب كرة  مدى أمهية -
 .القدم

 متتلكها أندية كرة القدم لقياس القدرة اهلوائية الوقوف على اإلمكانيات والوسائل اليت -
 .القصوى 

 . معرفة املستوى املعريف للمدربني بقياس احلد األقصى الستهالك األكسجني -

 :منهج البحث  7-2

يعترب اختيار منهج الدراسة مرحلة هامة يف عملية البحث العلمي، إذ حيدد كيفية مجع البيانات      
ع املدروس، لذلك فإن املنهج له عالقة مباشرة مبوضوع الدراسة ومبشكلة واملعلومات حول املوضو 



البحث إذ أن طبيعة املوضوع هي اليت حتدد نوع املنهج الذي جيب استعماله، فالباحث جيد نفسه 
حسب طبيعة اإلشكالية اليت طرحها واليت تفرض املنهج الضروري  جمربا   على إتباع منهج معني

عيه فإننا جند أن البحوث العلمية قد تستعمل منهجا واحدا، كما أن هناك من واملالئم للدراسة، و 
 .يلجأ إىل استعمال أكثر من منهج وهذا حسب ظاهرة موضوع الدراسة

وانطالقا من جمموع دراساتنا واملتمثل يف الوقوف على دور احلد األقصى الستهالك األوكسجني    
دربني اجلزائريني، لذلك فإن املوضوع يقتضي منا استعمال يف عملية االنتفاء من خالل أراء بعض امل

الطريقة املنظمة لدراسة حقائق راهنة متعلقة بظاهرة أو موقف أو أفراد :" املنهج الوصفي الذي يعين
أو أحداث أو أوضاع معينة، يهدف إىل اكتشاف حقائق جديدة أو التحقق من صحة حقائق 

حممد شفيق ، ) .هبا وتفسريها وكشف اجلوانب اليت حتكمهاقدمية وآثارها، والعالقات اليت تتصل 
 (14، صفحة 2911

وعليه فإن هذا املنهج ميكننا من وصف الظاهرة والوقوف على خمتلف جوانبها، مث حتليل وتفسري    
 .ضوعالبيانات املتعلقة بالبحث وصوال إىل استخالص النتائج حول هذا املو 

وسوف نستعني يف هذا البحث باالستمارة كأداة ضرورية وهامة لوصف موضوع حبثنا ومجع   
 .املعلومات املتعلقة به

حيتاج الباحث إىل حتديد عينة حبثه سواء كانت عينة  :عينة البحث وكيفية اختيارها 7-3 
أي القيام مبسح شامل  اختياره منتظمة أو عشوائية، وهذا نظرا لكون دراسة اجملتمع الكلي بأكمله
حممد احلسن إحسان، ) أمر مستعسر ألن املسح الشامل من الباحث أمواال طائال وقتا طويال

 (49، صفحة 2911

 .مدربا من والييت مستغامن و غيليزان 47عند دراسة حبثنا هذا وقع اختيارنا على   

لشكل العشوائي وذلك ألهنا أبسط الطرق الختيار العينة، واليت تعطي وقد قمنا باختيار العينة با
 .فرصا متكافئة ملعظم أفراد اجملتمع األصلي

 :مجالت البحث 7-4



 :المجال البشري -أ

 .مدربا 40متثلت عينة البحث يف مدريب خمتلف أندية كرة القدم وكان عددهم 

 .مدربا  10:والية أدرار -

 .بامدر  10: والية غيليزان -

 :المجال المكاني -ب

حيث مت توزيع االستمارات أثناء ,مشلت هذه الدراسة بعض أندية كرة القدم لوالييت أدرار وغيليزان
 .تدريبات الفرق باملركبات واملالعب الرياضية

 :المجال الزمني

فرتة التحكيم من و  11/01/1024اىل  13/01/1024 من االستبيان فرتة إعداد بدأت 
فرق كرة القدم املختارة كعينة حبث  مدريبلى ع همت توزيع 21/03/1024اىل  01/03/1024

اسرتدادها يف نفس يوم  ، مع العلم أنه مت 04/1024/ 21إىل غاية  10/03/1024من  ابتداء
 .التوزيع 

 :متغيرات البحث  7-5

 :المتغير المستقل

، وهو أيضا الذي مت (لتابعاملتغري ا)هو ذلك املتغري الذي أحدث تغريات طرأت على متغري آخر
واملتغري املستقل . حبث أثره يف متغري آخر، وميكن للباحث التحكم فيه للكشف عن تبيان هذا االثر

 .يف حبثنا هذا هو احلد األقصى لالستهالك األوكسجني

عبد ) املتغري الذي نرغب يف الكشف عن تأثري املتغري املستقل عليه  هو ذلك: المتغير التابع
 .عملية االنتقاء:ومتغرينا التابع يف حبثنا هذا هو (41الواحد بن محد البلهيد، صفحة 

 



 

 :أدوات البحث 7-8

إلجراء أي حبث البد من االستعانة مبجموعة من الوسائل و األدوات اليت تؤدي إىل اجناز هذا 
 :ومتثلت هذه أداة حبثنا يف ما يلي,بعضالبحث  

 :االستبيان

اعتمدنا يف إجراء البحث على االستمارة االستبيانية اليت كل ما يتعلق بعناصر املوضوع،فاالستبيان  
جمموعة من األسئلة املرتبة حول موضوع معني يتم وضعها يف استمارة ترسل :" يعرف بأنه

ملثايل أن ميأل لألشخاص املعنيني متهيدا للحصول على أجوبة لألسئلة الواردة فيها واألسلوب ا
االستبيان يف حضور الباحث ألن اجمليب قد يفيد الباحث أكثر مما يتوقع منه فيلفت نظره إىل جل 

 .(11، صفحة 2991الدنيبات، ) "الثغرات ليتداركها يف احلال

ء رأيه بصراحة وفهمه وقد روعي يف طرح األسئلة السهولة والوضوح حىت يتسىن للمبحوث إبدا
 .جلوانب املوضوع، وحيث أخذ كل سؤال من عالقته املباشرة باملوضوع املدروس

 :األسس العلمية 7-0

من أجل ضبط األسس العلمية لالستمارة من صدق و ثبات و موضوعية قمنا بتوزيع هذه 
 .و هذا خدمة للبحث  االستمارة على بعض الدكاترة و األساتذة يف معهد الرتبية البدنية و الرياضية

 أسماء األساتذة و الدكاترة المحكمين( 2)جدول رقم 

 االسم و اللقب الرقم

 ب زرف حممد.م.أ 2

 أ ميم خمتار.أ م 1

 أ ديب وفاء.م.أ 3



 أ قرار حضرية.أ م 4

 أ محزاوي حكيم.أ م 1

 

فيما يصدر باملوضوعية التحرر من التحيز وعدم إدخال العوامل الشخصية  يقصد:الموضوعية
 .كما يقصد هبا وضوح التعليمات اخلاصة بتوزيع االستبيان ,الباحث من أحكام 

 :كما ترجع موضوعية االستبيان إىل النقاط التالية

 .مدى وضوح فقرات االستبيان بعيدا عن الصعوبة أو الغموض -

ني يف مت القيام بإجراء التعديالت الالزمة يف االستبيان حسب توجيهات األساتذة احملكم -
   . ضوء النتائج

 :الدراسة اإلحصائية 7-6

لغرض اخلروج بنتائج موثوق هبا علميا استخدمنا طريقة اإلحصائية لبحثنا لكون اإلحصاء هو 
األداة احلقيقية اليت نعاجل هبا النتائج على أساس فعلي يستند عليها يف البحث و  والوسيلة 
 :اء وعلى ضوء ذلك استخدمنا ما يلياالستقص

ا أن البحث كان خمتصرا على البيانات اليت حيتويها االستبيان فقد وجد أن أفضل وسيلة إحصائية مب
 .)1كا) عليها هو استخدام النسبة املئوية وكذا اختبار حسن املطابقة ملعاجلة النتائج املتحصل 

 النسبة المئوية

  النسب املئوية  طريقة حساب 

 العينة /  211 *عدد التكرارات 

 %211           ع 

 ت            س

 ع/x 211ت= س



 عدد العينة: ع

 عدد التكرارات : ت

 :النسبة املئوية: س

 :)2كا)اختبار حسن المطابقة  -
وهو يستخدم الختبار مدى داللة الفرق بني تكرار حصل عليه و يسمى بالتكرار املشاهد و تكرار 

تبار حسن املطابقة او اختبار متوقع مؤسس على الفرض الصفري و يسمى هدا االختبار باخ
التطابق النسيب و هو من أهم الطرق اليت تستخدم عند مقارنة جمموعة من النتائج املشاهدة أو اليت 
يتم احلصول عليها من جتربة حقيقة مبجموعة من البيانات الفرضية اليت وضعت على أساس النظرية 

 دلة التاليةوفق المعا 1كاالفرضية اليت يراد اختبارها ويتم حساب  

كا
1  =

مج  ك ش ك م  

ك م
 

 التكرارات املشاهدة=ك ش:حيث أن 

 2-ن=التكرارات املتوقعة           درجة احلرية =ك م

 .على عدد الفئات أو اجملموعات ال عدد االفراد أو املشاهدات يف العينة )ن)حيث تدل

 :صعوبات البحث 2-1

يعة البحث كون الدراسة مسحية وقد اعتمدت الطالبان الباحثان عدة صعوبات بسبب طب واجه
وكذا العمل مع عينة البحث خاصة التنقالت إىل خمتلف ,على مجع املعلومات من املصادر واملراجع 

 .األندية

 :باإلضافة إىل صعوبات أخرى متثلت يف 

 .     قلة املصادر واملراجع اليت ختص القدرة اهلوائية -
 .الطلبة ما بني األندية قلة اإلمكانيات املادية خالل تنقل -
 .انشغال املدربني بالتدريبات مما أدى إىل صعوبة مقابلتهم واألخذ برأيهم -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :خالصة -
ومن خالل ,خالل هذا الفصل إىل عرض مفصل حول منهجية البحث العلمي نتطرق الطالبا

العلمية حيث مت التطرق إىل  وكذا متطلباته, الدراسة االستطالعية وهذا متاشيا مع طبيعة البحث
أدوات البحث واألسس ,توضيح املنهج املستخدم وعينة البحث باإلضافة إىل جماالت البحث

العلمية لالختبارات والوسائل اإلحصائية قصد الوصول إىل إصدار حكم موضوعي حول الظاهرة 
 .      اليت مت دراستها يف البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 :عرض وتحليل النتائج 2 -1



رتب حسب ) في عملية انتقاء الالعبين ما هو العامل المهم في ذلك؟ :2السؤال رقم
 (األهمية

 األقصىقياس احلد  
 األوكسجنيالستهالك 

 املوهبة الرياضية املورفولوجيالبناء  اللياقة البدنية

 38 22 24 26 التكرار
 %91 %11 %81 %81 النسبة

 2 8 9 2 الرتتيب
و الذي يوضح تكرارات و نسب اإلجابة ( 2)من خالل النتائج احملصل عليها من اجلدول رقم  -

حول السؤال املتعلق برتتيب األولويات املعتمدة يف عملية االنتقاء حيث أتى االعتماد على املوهبة 
هالك مث يليها االعتماد على قياس احلد األقصى الست %  95أي بنسبة 94الرياضية أوال بتكرار 
أي  28، بعدها جاء االعتماد على اللياقة البدنية بتكرار  %81أي بنسبة  28األوكسجني بتكرار 

،  %11أي بنسبة  22أما يف األخري جاء االعتماد على البناء املورفولوجي بتكرار  %81بنسبة 
هذا ما يوضح أن االعتماد على قياس احلد األقصى الستهالك األكسجني كان من ضمن 

 .ويات يف عملية االنتقاء األول
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قياس الحد االقصى 
الستهالك 
 االكسجين

 الموهبة الرياضية البناء المرفولوجي اللياقة البدنية

 قياس الحد االقصى الستهالك االكسجين

 اللياقة البدنية

 البناء المرفولوجي

 الموهبة الرياضية



لعملية الرياضي  دداعالهوائية وحدها مبدئيا بالحكم على است القدرةهل تكفي  :2السؤال رقم 
 االنتقاء؟

درجة  ال تكفي تكفي 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 احملسوبة

 2كا
 اجلدولية

 3.84 40 0.05 2 40 0 التكرار
 100% 0% النسبة
 :تحليل نتائج الجدول -

و الذي يوضح تكرار اإلجابات حول السؤال ( 2)من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول رقم 
املتعلق بكفاية  القدرة اهلوائية وحدها مبدئيا باحلكم على استعداد الرياضي لعملية االنتقاء من 

بعدم  أما نسبة اإلجابة  0%أي بنسبة (1) عدمها  نالحظ أن تكرار اإلجابة بكفاية ذلك بلغ 
اكرب ( 81)  احملسوبة 2كاحيث كانت قيمة  , (  81) بتكرار  100%كفاية ذلك فقد بلغت 

باحلكم  تكفيال  القدرة اهلوائية وحدها مبدئيامما يدل على أن   9.48  اجلدولية 2كامن قيمة  
 .و هذا راجع لتكرار األكثر يف اإلجابة بعدم الكفاية  على استعداد الرياضي لعملية االنتقاء

 

 1 رسم بياني يوضح اإلجابات للسؤال رقم
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رتب ) ؟لقدمما هي المعايير المستخدمة لعملية انتقاء الالعبين في كرة ا: 3السؤال رقم 
 (حسب األولوية

 املورفولوجيالبناء  القدرة اهلوائية اللياقة البدنية املهارة 
 19 23 21 36 التكرار
 %81.1 %11.1 %12.1 %91 النسبة

 8 2 9 2 الرتتيب
 :تحليل نتائج الجدول -

و الذي يوضح تكرارات و نسب اإلجابة ( 3)من خالل النتائج احملصل عليها من اجلدول رقم 
حول السؤال املتعلق برتتيب أهم العوامل يف عملية االنتقاء حيث أتى االعتماد على املهارة أوال 

 29مث القدرة اهلوائية بتكرار %91 بعدها جاء االعتماد على اللياقة البدنية أي بنسبة 98بتكرار 
فيما  %12.1أي بنسبة  22بعدها جاء االعتماد على اللياقة البدنية بتكرار   % 11.1أي بنسبة

وهذا ما يدل على أن  %81.1جاء البناء املورفولوجي يف املرتبة الرابعة من حيث األمهية بنسبة  
 . حتظى القدرة اهلوائية بأمهية ال باس هبا املهارة تبقى دائما من أوىل اهتمامات املدربني فيما
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 البناء المرفولوجي القدرة الهوائية اللياقة البدنية المهارة

 المهارة

 اللياقة البدنية

 القدرة الهوائية

 البناء المرفولوجي



في على إبراز قدرات الالعبين  وحدها هل تحدد القدرة الهوائية القصوى :4السؤال رقم 
 ؟عملية االنتقاء

درجة  ال نعم 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 2كا احملسوبة 2كا
 اجلدولية

 3.84 32.4 0.05 2 38 2 التكرار
 95% 5% النسبة
 :تحليل نتائج الجدول -

 السؤال الذي يوضح تكرار اإلجابات حول  (8)من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول رقم 
تكرار نالحظ أن  املتعلق بتحديد القدرة اهلوائية القصوى إبراز قدرات الالعبني يف عملية االنتقاء

أي بنسبة ( 94)فبلغ( ال)ب اإلجابة تكرارأما 5%أي بنسبة ( 2)بلغ ( نعم) باإلجابة 
و  2عند ( 9.48)اجلدولية 2كاأكرب من قيمة  ( 92.8)احملسوبة 2كاحيث كانت قيمة  %95

ال حتدد إبراز قدرات القدرة اهلوائية القصوى وحدها وهو ما يدل على  أن  1.11مستوى الداللة 
 . يف عملية االنتقاءالالعبني 

 

 4للسؤال  جاباتاإلرسم بياني يوضح 
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هل تعتمد على الحد األقصى الستهالك األوكسجين في انتقاء العبي كرة  :5السؤال رقم 
 بدرجة؟قدم ال

كبرية  
 جدا

درجة  منعدمة متوسطة
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 احملسوبة

 2كا
 اجلدولية

 5.99 32.4 0.05 2 9 29 2 التكرار
 22.5% 72.5% 5% النسبة
 :الجدولتحليل نتائج  -

الذي يوضح تكرار اإلجابات حول  السؤال ( 1)من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول رقم 
بنسبة اعتماد املدربني على احلد األقصى الستهالك األوكسجني يف انتقاء العيب كرة القدم املتعلق 

( متوسطة) أما تكرار اإلجابة ب 5%أي بنسبة( 2)بلغ ( كبرية جدا)اإلجابة  تكرارنالحظ أن 
أي بنسبة (9)فبلغ ( منعدمة)وكان تكرار اإلجابة ب  72.5%أي بنسبة (29)فبلغ 

و مستوى الداللة  2 عند اجلدولية 2كاأكرب من قيمة   (92.8)احملسوبة 2كاوكانت قيمة  %22.5
و هو ما يدل أن املدربني يعتمدون على احلد األقصى الستهالك األكسجني بدرجة   1.11

 .ثر اإلجاباتمتوسطة و هذا ا

 

 5للسؤال  اإلجاباتيوضح  بياني رسم
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 VO2))تستخدم األجهزة لقياس  هل قدمعند انتقاء الالعبين في كرة ال :6السؤال رقم 

max؟ 

درجة  احيانا غالبا دائما 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 احملسوبة

 2كا
 اجلدولية

 5.99 8.75 0.05 2 15 20 5 التكرار
 37.5% 50% 12.5% النسبة
  :تحليل نتائج الجدول -

إجابات السؤال املتعلق الذي يوضح تكرار ( 8)من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول رقم 
تكرار اإلجابة نالحظ أن حول استخدام املدربني برامج تدريبية خاصة لرفع القدرة اهلوائية لالعبني 

أما  50%بنسبة ( 11)فبلغ ( غالبا)ب أما تكرار اإلجابة  12.5%أي بنسبة(1)بلغ ( دائما) ب
 2كاوكانت قيمة   37.5%أي بنسبة ( 21)فبلغ ( أحيانا)تكرار اإلجابة ب 

وهو ما يدل 1.11ومستوى الداللة  2عند ( 1.99)اجلدولية 2كاأكرب من قيمة  (4.11)احملسوبة
 .على استخدام  املدربني غالبا برامج تدريبية خاصة لرفع القدرة اهلوائية لالعبني

 

 

 6للسؤال  اإلجاباترسم بياني يوضح 
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عملية  في( VO2 max)ألهمية خالل تكوينكم كمدربين، هل تطرقتم :7السؤال رقم 
 ؟قدمانتقاء الالعبين في كرة ال

درجة  ال نعم 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 احملسوبة

 2كا
 اجلدولية

 3.84 2.5 0.05 2 15 25 التكرار
 37.5% 62.5% النسبة
  :حليل نتائج الجدولت -

الذي يوضح تكرار إجابات  السؤال املتعلق  (1)من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول رقم 
نالحظ حول أمهية القدرة اهلوائية القصوى يف عملية انتقاء الالعبني يف كرة القدم , بتكوين املدربني

فبلغ ( ال)رار اإلجابة ب أما تك 62.5%أي بنسبة ( 21)فبلغ ( نعم)ب  أن تكرار اإلجابة
( 9.48) اجلدولية 2كامن قيمة  اقل ( 2.1) احملسوبة 2كاوكانت قيمة   37.5%أي بنسبة( 21)

القدرة اهلوائية القصوى يف  ألمهيةوهذا يدل على تطرق املدربني  1.11ومستوى الداللة 2عند
 .خالل التكوين عملية انتقاء الالعبني

 

  7ل للسؤا اإلجاباترسم بياني يوضح 
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في عملية  (VO2 max) القياسات ل هل تجدون صعوبات في استخدام :8 السؤال رقم

 انتقاء الالعبين؟

درجة  ال نعم 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 احملسوبة

 2كا
 اجلدولية

 3.84 22.5 0.05 2 5 35 التكرار
 12.5% 87.5% النسبة
 :تحليل نتائج الجدول -

 الذي يوضح تكرار إجابات  السؤال املتعلق (4)ا يف اجلدول رقم من خالل النتائج احملصل عليه
نالحظ أن حول وجود  صعوبات يف استخدام قياسات القدرة اهلوائية القصوى يف عملية االنتقاء 

فبلغ ( ال)تكرار اإلجابة ب  أما  87.5%أي بنسبة ( 91)فقد بلغ ( نعم)ب تكرار اإلجابة  
 2كااقل من قيمة   (22.1) احملسوبة 2كا وكانت قيمة 12.5%أي بنسبة  ( 1)

 .هذا ما يدل على وجود هذه الصعوبات 1.11ومستوى الداللة  2عند (  9.48)اجلدولية

 

 8للسؤال  اإلجاباترسم بياني يوضح 

 في عملية االنتقاء؟ VO2 max) (قياس هل يؤثر عدم استعمال :1السؤال رقم 
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درجة  ال نعم 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 سوبةاحمل

 2كا
 اجلدولية

 3.84 0.4 0.05 2 22 18 التكرار
 55% 45% النسبة
 :تحليل نتائج الجدول -

الذي يوضح تكرار إجابات  السؤال املتعلق ( 9)من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول رقم 
 تكرار اإلجابةأن  نالحظفحول تأثري عدم استعمال قياس القدرة اهلوائية القصوى يف عملية االنتقاء 

 55%بنسبة ( 22)فقد بلغ ( ال)ب  تكرار اإلجابة  أما  45%أي بنسبة  ( 24)بلغ (نعم)ب 
ومستوى الداللة  2عند ( 9.48) اجلدولية 2كااقل من قيمة   (1.8) احملسوبة 2كاو كانت قيمة  

 . وهذا ما دل على وجود تأثري عدم استعمال قياس القدرة اهلوائية القصوى 1.11

 

 

 1يوضح للسؤال  اإلجاباتم بياني رس

 ؟VO2 max))التدريبية لتنمية  ما هي أنجع الطرقبرأيك،  :20 السؤال رقم

 2كا 2كامستوى درجة  التكراري الفرتيالتدريب  
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 اجلدولية احملسوبة الداللة احلرية املستمر
 5.99 16.25 0.05 2 5 10 25 التكرار
 12.5% 25% 62.5% النسبة
  :ئج الجدولتحليل نتا -

حول الذي يوضح تكرار إجابات  السؤال  (10)من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول رقم 
( التدريب املستمر)فنالحظ أن تكرار اإلجابة بأجنع الطرق التدريبية لتنمية القدرة اهلوائية القصوى 

أي ( 21)غت فبل( التدريب الفرتي) اإلجابة بتكرار أما  62.5%أي بنسبة   ( 21)بلغت 
وكانت  12.5%أي بنسبة  ( 1)فبلغ ( التدريب التكراري)وكان تكرار اإلجابة ب  25%بنسبة  

و مستوى الداللة  2عند ( 1.99)اجلدولية  2كاقيمة  اكرب من (28.21) احملسوبة 2كاقيمة  
 .لتنمية القدرة اهلوائية القصوىوهذا ما يدل على أن التدريب املستمر من أجنع الطرق  1.11

 

 20للسؤال  اإلجاباترسم بياني يوضح 

 VO2))لقياس  هل تستخدم األجهزة قدمال عند انتقاء الالعبين في كرة :22 السؤال رقم

max؟ 

 2كا 2كامستوى درجة  احيانا ال استخدم استخدم 
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 اجلدولية احملسوبة الداللة احلرية
 5.99 13.55 0.05 2 13 23 4 التكرار
 32.5% 57.5% 10% النسبة
 :تحليل نتائج الجدول -

حول الذي يوضح تكرار إجابات السؤال ( 11)من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول رقم 
ب فنالحظ أن تكرار اإلجابة أثناء انتقاء الالعبني  لقياس القدرة اهلوائيةاستخدام األجهزة 

بنسبة  ( 29)فقد بلغ ( ال استخدم)أما تكرار اإلجابة ب  10%أي بنسبة ( 8)بلغ ( أستخدم)
 احملسوبة 2كاكانت قيمة  و 32.5%بنسبة  ( 29)فبلغ ( أحيانا)ب تكرار اإلجابة أما  %57.5

 وهذا ما يدل 1.11و مستوى الداللة  2عند (1.99)اجلدولية  2كاقيمة   اكرب من( 29.11)
 .على استخدام املدربني أجهزة قياس القدرة اهلوائية القصوى أثناء االنتقاء 

 

 22للسؤال  اإلجاباتم بياني يوضح رس

 ؟ VO2 max االستخدام لقياس هل تتوفر لديكم أجهزة :21 السؤال رقم

درجة  منعدمة ناقصة تتوفر 
 احلرية

مستوى 
 الداللة
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 2كا
 اجلدولية
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 5.99 20.15 0.05 2 21 19 1 التكرار
 52.5% 47.5% %1 النسبة
 :تحليل نتائج الجدول -

املتعلق الذي يوضح تكرار إجابات السؤال ( 22)النتائج احملصل عليها يف اجلدول رقم  من خالل
منعدمة  أما تكرارا ( تتوفر)بتوفر أجهزة قياس القدرة اهلوائية القصوى فنالحظ أن نسبة اإلجابة ب 

( منعدمة)أما تكرار اإلجابة ب ( 47.5%)أي بنسبة( 29)فبلغت ( ناقصة)اإلجابة ب 
اجلدولية  2كااكرب  من قيمة   (21.21) احملسوبة 2كاكانت قيمة  و  52.5% بنسبة أي (22)فبلغ

القدرة اهلوائية على وجود أجهزة قياس  وهذا ما يدل 1.11و مستوى الداللة  2عند ( 1.99)
 . لكن بشكل ناقص يف حني نالحظ  انعدامها عند نسبة من املدربني القصوى

 

 21للسؤال  اإلجاباترسم بياني يوضح 

 ؟ما هي نوع األجهزة المستخدمة لديكم :23 السؤال رقم

درجة  عادية متطورة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 احملسوبة

 2كا
 اجلدولية

 3.84 19 0.05 1 19 1 التكرار
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 100% %1 النسبة
 :تحليل نتائج الجدول -

حول ت السؤال الذي يوضح تكرار إجابا( 29)من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول رقم 
وكانت 100%بنسبة  (29) بلغ( عادية)نوعية األجهزة املستخدمة فنالحظ تكرار اإلجابة ب 

 1.11و مستوى الداللة  2عند ( 9.48) اجلدولية 2كااكرب من قيمة  ( 29) احملسوبة 2كاقيمة  
 .وهذا مل يدل على أن مجيع األجهزة  املستخدمة يف القياس  هي أجهزة عادية 

 

 

 23للسؤال  اإلجاباتاني يوضح رسم بي

 

 ؟القدم برأيك هل تتوفر هذه األجهزة لدى األندية الجزائرية لكرة :24 السؤال رقم

حسب  ال نعم 
 إمكانية
 النادي

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 احملسوبة

 2كا
 اجلدولية

 3.84 41.6 0.05 2 32 8 1 التكرار
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 80% 20% %1 النسبة
  :دولتحليل نتائج الج -

املتعلق الذي يوضح تكرار إجابات السؤال  (81)من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول رقم 
( ال)بتوفر هذه األجهزة لدى األندية اجلزائرية لكرة القدم من عدمها  فنالحظ أن تكرار اإلجابة ب 

أي  (92)فبلغ ( حسب إمكانيات النادي)أما تكرار  اإلجابة ب  20%أي بنسبة ( 4)بلغ
 2عند ( 9.48)اجلدولية  2كااكرب من قيمة  ( 82.8) احملسوبة 2كاوكانت قيمة   80%بنسبة  

هذا ما دل على توفر أجهزة قياس القدرة اهلوائية القصوى حسب  1.11ومستوى الداللة 
 .إمكانيات كل نادي 

 

 24للسؤال  اإلجاباترسم بياني يوضح 

 الستهالك األوكسجين، هل ياس الحد األقصىبرأيك، أي خلل في تقدير ق :25 السؤال رقم
 الضرورة على عملية االنتقاء وبالتالي على مستقبل الرياضي؟بيؤثر 

درجة  ال يؤثر يؤثر 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 احملسوبة

 2كا
 اجلدولية

 3.84 0.9 0.05 2 17 23 التكرار
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 42.5% 57.5% النسبة
 :تحليل نتائج الجدول

حول رأي الذي يوضح تكرار إجابات السؤال  (21)ئج احملصل عليها يف اجلدول رقمامن خالل النت
املدربني يف حدوث أي  خلل يف تقدير قياس احلد األقصى الستهالك األكسجني ومدى تأثريه 

( 29)بلغ ( يؤثر)تكرار  اإلجابة ب على عملية االنتقاء وكذا على مستقبل الرياضي فنالحظ أن 
وكانت قيمة  42.5%بنسبة  ( 21)فقد بلغ (ال يؤثر) اإلجابة ب تكرارما أ 57.5%أي بنسبة  

وهذا ما  1.11ومستوى الداللة  2عند( 9.48)اجلدولية  2كااقل من قيمة  ( 1.9) احملسوبة 2كا
 .يدل على وجود هذا التأثري

 

 25للسؤال  اإلجاباترسم بياني يوضح 

الحد األقصى الستهالك  هل تعانون من نقص في وسائل قياس :26السؤال رقم 
 األوكسجين؟

درجة  ال نعم 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 2كا
 احملسوبة

 2كا
 اجلدولية

 3.84 40 0.05 2 0 40 التكرار
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 0% 100% النسبة
  :تحليل نتائج الجدول -

حول  الذي يوضح تكرار إجابات السؤال  (28)من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول رقم 
( نعم)ب  اإلجابة ائل قياس احلد األقصى الستهالك األكسجني فنالحظ أن تكرار نقص يف وس

 احملسوبة 2كاقيمة  فمنعدم متاما وكانت ( ال)أما تكرار اإلجابة ب  100%أي بنسبة ( 81)بلغ 
ومن هنا نالحظ أن  1.11ومستوى الداللة  2عند ( 9.48)اجلدولية  2كاقيمة  اكرب من ( 81)

 .قياس احلد األقصى الستهالك األكسجنينقص يف وسائل  املدربني يعانون من

 

 

 26للسؤال  اإلجاباترسم بياني يوضح 

 ؟ما هي نوعية البرامج التي تستخدمونها :27السؤال رقم 
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 ميدانية

برامج 
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درجة 
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مستوى 
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 3.84 40 0.05 2 0 40 التكرار
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 :تحليل نتائج الجدول -

 الذي يوضح تكرار إجابات السؤال حول( 21)من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول رقم 
أي ( 81)بلغ ( برامج ميدانية)اإلجابة ب طبيعة الربامج املستخدمة لدى املدربني فنالحظ أن تكرار

اكرب ( 81) احملسوبة 2كاوكانت قيمة   أما نسبة مستخدمي الربامج املخربية منعدمة 100%بنسبة 
وهذا يدل على أن املدربني  1.11ومستوى الداللة  2عند (9.48)اجلدولية  2كاقيمة  من 

 .يعتمدون على الربامج امليدانية فقط

 

 

 27للسؤال رقم  اإلجاباترسم بياني يوضح 

 :االستنتاجات 1-1

 :يلي  الطالب ما من خالل اجلداول اليت مت عرض و حتليلها سابقا استنتج

االعتماد على املوهبة الرياضية كان أوىل اهتمامات املدربني يف عملية االنتقاء مث يليه احلد  -
 .األقصى الستهالك األكسجني مث اللياقة البدنية يف املرتبة الثالثة و أخريا البناء املورفولوجي
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بسبب نقص الوسائل و األجهزة القدرة اهلوائية وحدها غري كافية يف عملية االنتقاء و ذلك  -
 .الالزمة لقياسها

ال حتدد قدرات الالعبني الن هناك عدة عوامل حتدد تلك القدرات مبا يف ذلك  القدرة اهلوائية إن -
 .املهارة والبنية املرفولوجية 

اعتماد املدربني على القدرة اهلوائية القصوى يف عملية االنتقاء كان بدرجة متوسطة حيث متثلت  -
 .5 .72%سبة ذلك بـــن

يستخدم املدربون برامج تدريبية خاصة  للرفع من القدرة اهلوائية القصوى و يف غالب األحيان  -
 .تكون هذه الربامج ميدانية نظرا لقلة األجهزة املخربية

أمهية القدرة اهلوائية القصوى يف عملية انتقاء الالعبني يف كرة القدم تدخل ضمن املكتسبات  -
 .و التكوينية للمدربني  العلمية

صعوبة استخدام قياسات القدرة اهلوائية القصوى أدى إىل عدم اهتمام املدربني هبذا العامل مما  -
 .يستوجب على املكونني االهتمام أكثر هبذا اجلانب

تعترب عملية انتقاء الالعبني مهمة جدا لكنها ال تتأثر بعدم استعمال قياس القدرة اهلوائية  -
 .حسب رأي بعض املدربني القصوى 

 .يعترب التدريب املستمر من أجنع الطرق التدريبية لتنمية القدرة اهلوائية القصوى لدى الالعبني  -

أغلبية مدريب كرة القدم ال يستخدمون األجهزة لقياس القدرة اهلوائية القصوى نظرا لعدم توفرها   -
 .أو لصعوبة استخدامها

ن بشكل ناقص عند نسبة من املدربني يف حني تنعدم عند البقية مما أجهزة القياس تتواجد لك   - 
 .يدعو إىل ضرورة توفريها حىت يتمكن املدرب من انتقاء وإعداد أحسن العناصر

مجيع وسائل القياس املوجودة لدى املدربني عادية و هذا ما يؤدي إىل عدم احلصول على النتائج  -
 . املطلوبة



 يعتقدون أن توفر هذه األجهزة يعود إىل حسب إمكانيات كل نادي يف نسبة كبرية من املدربني - 
 .  حني يرى البعض عدم توفرها لدى معظم األندية

مستقبل الالعب يتعلق أساسا بعملية انتقائه لذلك فان أي خلل يف تقدير القدرة اهلوائية يكون  -
 .  تأثريه واضحا على مستقبل الالعب

 :مناقشة الفرضيات  1-3

وكذا اجلداول رقم  ( 8) إىل  ( 2) ن خالل اإلجابات على األسئلة و املوضحة يف اجلداول منم -
واليت ختص دراسة حتقيق الفرضية األوىل من  (21)واجلدول  (21)واجلدول رقم (   21)و( 1)

انب بأمهية القدرة اهلوائية القصوى واجللألسئلة املتعلقة التحليل و ملناقشة و اليت من خالل عدمها 
التكويين للمدربني اذ دلت النتائج بعدم اعتبار   و اعتماد احلد األقصى الستهالك األكسجني  
كأحد أهم العوامل احملددة لعملية انتقاء العيب كرة القدم حسب أغلبية املدربني و تكرارات و نسب 

 . اإلجابة على األسئلة السابقة الذكر رغم تطرق اجلانب التكويين ألمهية ذلك 

( 22)واجلداول من ( 9)و( 4)رقم  من خالل اإلجابات على األسئلة و املوضحة يف اجلداول -
والذي خيص دراسة حتقيق الفرضية الثانية من عدمها واليت من ( 28)وكذا اجلدول رقم ( 28)إىل 

خالل اإلجابات واالستنتاجات املتعلقة بنقص وسائل قياس القدرة اهلوائية القصوى اتضح عدم توفر 
 .    جهزة القياس لدى املدربني أ

 :الخالصة العامة 1-4

يف ضوء املعايري العاملية اخلاصة بعملية انتقاء العيب كرة القدم والذي يعد ضروريا للوصول إىل 
وقصد متكني املختصني من صناعة الالعب اجليد كان من الواجب مراعاة مجيع , املستويات العالية

د األقصى الستهالك األكسجني كأحد العوامل املهمة يف عملية األسس العلمية مبا يف ذلك احل
واالرتقاء لذلك جيب اخذ هذا العامل بعني االعتبار قصد تطوير وحتسني األداء , االنتقاء الدقيق

 .مبستوى كرة القدم اجلزائرية إىل العاملية



ستهالك ال ىوأظهرت نتائج الدراسة على النقص الفادح يف بعض وسائل قياس احلد األقص
األوكسجني واليت إن وجدت تبقى وسائل عادية ألزمت وقيدت املدربني على االستغناء على هذا 

وهذا النقص يؤثر بالضرورة على العملية التدريبية، وبالتايل تظهر سلبياته . اجلانب يف عملية االنتقاء
 .على األهداف املسطرة من طرف املدرب

 

 :االقتراحات 1-5

 :لقدم إىل أعلى مستوى اقرتح الطالبان ما يلي الوصول بكرة اقصد 

 . إعطاء أمهية خاصة لعامل القدرة اهلوائية القصوى خالل عملية االنتقاء -
 .توعية املدربني بأمهية احلد األقصى الستهالك األكسجني بدنيا لالعب كرة القدم -
 .تنظيم برامج وأيام دراسية ختص عملية االنتقاء و األسس العلمية لذلك -
 .ري أجهزة قياس القدرة اهلوائية القصوى لألندية حىت يتسىن للمدربني اختيار املواهبتوف -
 .اعطاء برامج خاصة لتنمية القدرة اهلوائية القصوى ألن ذلك يعود بالفائدة على الرياضي -
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 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
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 باملدربني استمارة خاصة
 

 

 



يف إطار اجناز مذكرة التخرج لنيل شهادة املاسرت يف التدريب الرياضي فرع علوم وتقنيات 

لدور احلد األقصى الستهالك نظرة بعض مدريب كرة القدم "األنشطة البدنية والرياضية حتت عنوان 

 .سنة )22-9)  األكسجني يف عملية انتقاء الالعبني

يشرفنا أن نضع بني أيديكم هذه االستمارة راجني منكم التكرم علينا باإلجابة عن األسئلة 

 .  لغرض البحث العلمي ومساعدتنا يف اجناز حبثنا ولكم منا فائق التقدير واالحرتام

 :حتت إشراف                                             :    من إعداد الطالبان

 مقدس موالي ادريس/ أ       خالدي أمحد                                               

                             حلمر عبو منور 

  



 معلومات شخصية

 سنة........  السن

 سنة.....  مدة ممارستك لمهنة التدريب

 دراسات عليا      جامعي       ثانوي: المستوى التعليمي



 (رتب حسب األمهية)يف عملية انتقاء الالعبني ما هو العامل املهم يف ذلك؟  -2

 قياس احلد األقصى الستهالك األوكسجني 

 اللياقة البدنية  

 البناء املورفولوجي 

 املوهبة الرياضية   

 

 دها مبدئيا باحلكم على استعداد الرياضي لعملية االنتقاء؟هل تكفي القدرة اهلوائية وح -2

 ال يكفي   يكفي 

 (رتب حسب األولوية)؟ قدمما هي املعايري املستخدمة لعملية انتقاء الالعبني يف كرة ال -9

 املهارة  

 اللياقة البدنية 

VO2)القدرة اهلوائية  
max) 

 البناء املورفولوجي 

 

 وائية القصوى وحدها على إبراز قدرات الالعبني يف عملية االنتقاء؟هل حتدد القدرة اهل -8

 ال  نعم  

 بدرجة؟  قدمهل تعتمد على احلد األقصى الستهالك األوكسجني يف انتقاء العيب كرة ال -1

 منعدمة    متوسطة           كبرية جدا 



 ؟ هل تستخدم برامج تدريبية خاصة برفع القدرة اهلوائية لالعبني -8

   أحيانا   غالبا    دائما 

يف عملية انتقاء الالعبني يف كرة ( VO2 max)خالل تكوينكم كمدربني، هل تطرقتم ألمهية -1
 ؟قدمال

 ال   نعم         

 يف عملية انتقاء الالعبني؟  (VO2 max)هل جتدون صعوبات يف استخدام القياسات ل  -4

    ال   نعم 

 ؟يف عملية االنتقاء VO2 max))مال قياس هل يؤثر عدم استع -9

 ال          نعم 

 

 ؟VO2 max))برأيك، ما هي أجنع الطرق التدريبية لتنمية  -21

    التكراري                   الفرتي              التدريب املستمر

 ؟VO2 max))لقياس هل تستخدم األجهزة  قدمعند انتقاء الالعبني يف كرة ال -22

 أحيانا   ال استخدم   استخدم 

 ؟  VO2 max  االستخدام لقياسهل تتوافر لديكم أجهزة  -22

 منعدمة       ناقصة   تتوفر 

 ؟ ما هي نوع األجهزة املستخدمة لديكم -29

 عادية             متطورة 

 ؟قدمال برأيك هل تتوفر هذه األجهزة لدى األندية اجلزائرية لكرة -28



 حسب إمكانية النادي  ال   نعم 

برأيك، أي خلل يف تقدير قياس احلد األقصى الستهالك األوكسجني، هل يؤثر بالضرورة  -21
 على عملية االنتقاء وبالتايل على مستقبل الرياضي؟ 

  ال يؤثر      يؤثر 

 هل تعانون من نقص يف وسائل قياس احلد األقصى الستهالك األوكسجني؟  -28

 ال             نعم 

 ماهي طبيعة الربامج اليت تستخدموهنا؟ -21

 برامج ميدانية                برامج خمربية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Research Summary : 

Research Title : " Look at some of the football coaches of the role of maximum 

oxygen consumption in the process of selecting players 

( 9-12 years) , " The study aims to determine the level of interest of some 

football coaches for maximum oxygen consumption during the selection process 

. 

   The study included a sample where the search consisted of 40 coaches from 

various clubs and at random in each of the states of Adrar  and Relizane where 

we used a questionnaire , which was a polite tip of the professors of the 

arbitrators and distributed to the research sample . 

In light of the characteristics of the study sample and the methodology used and 

the method of analysis used , it was possible to access the need to take into 

account the scientific basis when making the selection process . 

One of the main conclusions and suggestions that have been reached : 

- Maximum aerobic capacity do not enjoy all this attention by trainers. 

- You must provide the means and possibilities for the development of aerobic 

capacity . 

- The need for the Gifted in football by providing the necessary resources for the 

development of the physiological and physical , as well as providing appropriate 

programs for the younger classes of players. 

 

 

 

 

 

 

 



La résumé de l’étude : 

L’intitulé de l’étude : la perception de certains entraineurs de football du rôle de 

la limite maximum de la consommation dioxygène dans la sélection des joueurs  

9-12  ans . 

-l’étude a pour objet de savoir le degré d’importance que accordent certains 

entraineurs a la limite maximum de la consommation d’oxygène  pour la 

sélections des joueurs. 

L’échantillon de cette recherche est compose de 40 entraineurs de divers clubs 

des wilayas de Adrar et de Relizane  ceux –ci ont et soumis a un questionnaire. 

Les principales conclusion et propositions auxquelles nous avons pu par venir 

sont les suivants : 

1-Tous les entraineurs ne peuvent  pas  en considération la capacité respiratoire 

maximum  lors de la sélection des joueurs.  

2- il faut assurer les possibilités et les moyens nécessaires pour développer la 

capacité respiratoire. 

3- la nécessité  de la prise en charge des doués en football en assurant les 

moyens qu’il faut pour développer le cote physiologique et physique ainsi que la 

mise en place de programmes adaptes a cette catégorie de jeunes joueurs.     

 

 

 

 

 

 

 

 



بحثملخص ال  

ية نظرة بعض مدريب كرة القدم لدور احلد األقصى الستهالك األكسجني يف عمل: عنوان الدراسة
وهتدف الدراسة إىل معرفة مستوى اهتمام بعض مدريب كرة القدم , سنة    22-9انتقاء الالعبني  

.باحلد األقصى الستهالك األكسجني أثناء عملية االنتقاء   

مدربا  من خمتلف األندية وبطريقة عشوائية يف كل  81حيث مشلت الدراسة عينة حبث تكونت من 
.استعملنا االستبيان الذي مت حتكيمه وتوزيعه على عينة البحث  من والييت أدرار وغيليزان حيث  

أمكن الوصول إىل , ويف ضوء خصائص عينة البحث واملنهج املستخدم وأسلوب التحليل املتبع
.ضرورة مراعاة األسس العلمية عند إجراء عملية االنتقاء  

:ومن أهم االستنتاجات واالقرتاحات اليت مت التوصل إليها  

 .اهلوائية القصوى ال حتظى بكل هذا اهتمام من طرف املدربني القدرة -

 .جيب توفري  اإلمكانيات والوسائل اخلاصة بتنمية القدرة اهلوائية-

ضرورة رعاية املوهوبني يف كرة القدم من خالل توفري اإلمكانيات الالزمة لتطوير اجلانب  -
 .الصغرى من الالعبني وكذا توفري برامج مالئمة لألصناف ,الفسيولوجي والبدين 


