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  .كلمة شكر 
من لم یشكر الناس لم یشكر ''):صلى هللا علیھ وسلم (  النبيعمال بقول 

  ''.هللا
هللا تعالى وأحمده الذي وفقني إلنھاء ھذا البحث المتواضع ، وأتوجھ أشكر 

بجزیل الشكر و التقدیر إلى كل من ساعدني  في انجازه ، كما یسعد ني أن 
أقدم واسع االمتنان إلى قسم التربیة البدنیة و الریاضیة و القائمین علیھا 

  .شاكرا إیاھم لجھودھم المبذولة خالل مرحلة التكوین 
الذي لم یبخل علي  ا أشكر األستاذ المشرف الدكتور حمید دشريكم''

متمنیا لھ كل التوفیق إن شاء  مباركا لھ على نیل شھادة الدكتورا بتوجیھاتھ 
و األستاذ كما أھنئى األستاذ مزروع السعید على نیل شھادة الدكتورا ''.هللا 

 ممتمنیا لھ معلى نصائحھ  واألستاذ براھیمي عیسى ولد حمو مصطفى
  . أخرى اتشھاد تحضیرالتوفیق في 

 لكارنبلعید ''وفي األخیر أوجھ الشكر الحار إلى رئیس لجنة الحكام السید 
والسید الحكم '' شریفي  یندالنصر''المحضر البدني للحكام السید  و''
والسید الزمیل األخ سیف الدین بلیلة على المجھودات ''زواوي بوبكر ''

  . وإلى كل من ساھم من قریب أو بعید.قدموھا الجبارة التي 
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  ** هـــداءإ** 
  :قـال عز وجل

 ﴾ربياني صغيرا  اارحمهما كم ﴿واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقـل رب
  التي تحترق لتضئ دنيايإلى النبع المتدفق حبا و حنانا إلى الشمعة  

    ا   أطال اهللا عمره  )تركية(ةــــــــــــــــــــــــــــــــي الحبيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــأم
  دربي إلى رمز القوة و العطاء إلى النبراس الذي نور

  أطال اهللا عمره  )محمد(اليـــــــــــــــــي الغـــــــــــــــــــــــــــــــأب
  إلى الذي وضعتهم تاجا فوق رأسي إخوتي وأخواتي

  يحيى  . عبد اللطيف  .بوبكر. التوفيق
  إلى رياحين أسرتي و زهور األمل

  رانيا  .محمد  .نور الدين  .عبيد  .رنين  .دعا  .رزان  . عبد المعز.منصف  . ريهام  
  فـاطمة  إلى جدتي العزيزة

 .إلى كل أقـاربي
  األصدقـاء  إلى  

   .يوسفي خليل  .مراد نور الدين  .أعدور كمال  .الحمزة سفيان.عبد الرؤوفبوليفة  
  

   
 :كل األصدقـاء إلى

.   
  إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل المتواضع

   SAMI  
  .سامي زواوي
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 فھرس المحتویات .
 

   
 .بنتائج االختبارات البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

 البسملة 
  ةقرءا نيآية 

  كلمة شكر

   إهداء

 ج  -ب  - أ                                                                                                    مقدمة

  :الجانب التمهيدي 

 الصفحة                                                              اإلطار العام للدراسة    
 6 مشكلة الدراسة-1

 8 فرضيات الدراسة -2

 9 أمهية الدراسة -3

 9 أهداف الدراسة -4

 10 أسباب اختيار املوضوع -5

 11 الدراسات السابقة واملرتبطة -6

 15 حتديد املفاهيم واملصطلحات -7

  اجلانب النظري                                         

ـــرية ( القياسات اجلسمية   :الفصل األول            )األنثروبومت

  متهيد

ــاس  :املبحث األول   القيــ

 23 القياس    -1

 23 مفهوم القياس   1-1

 24 أنواع املقاييس    1-2

 24 مقاييس النسبة   - 2-1- 1

 24 مقاييس املسافة 2-2-1

 24 مقاييس الرتبة 2-3- 1

 24   املقاييس االمسية 2-4- 1

 24  املقاييس املوضوعية   2-5- 1
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 فھرس المحتویات .
 

   
 .بنتائج االختبارات البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

 25  املقاييس التقديرية  2-6- 1

 25 خصائص القياس 3- 1

 25 القياس تقدير كمي 3-1- 1

 25 وغري مباشرالقياس مباشر  3-2- 1

 25 القياس حيدد الفروق الفردية   3-3- 1

 25  وسيلة للمقارنة  القياس  3-4- 1

 26 العوامل اليت تؤثر يف القياس 4 - 1

  )االنرتوبومرتية(القياسات اجلسمــــية : املبحث الثاين 

  القياس األنثروبومرتي)  2

 26   األنثروبومرتيتعريف القياس  -1- 2

 27 األنثروبومرتيةتطور القياسات  2 - 2

 28 أمهية القياس األنثروبومرتي 3 - 2

 29 الناجح  شروط القياس األنثروبومرتي  4- 2

 30 أهداف القياس األنثروبومرتي 5- 2

 32  األنثروبومرتيأجهزة القياس   6- 2

 35 األنثروبومرتيةأنواع القياسات   7- 2

 35 قياس األطوال اجلسمية 7-1- 2

 36 اإلتساعات اجلسميةقياس  7-2- 2

 38 قياس احمليطات اجلسمية 7-3- 2

 39 قياس مسك ثنايا اجللد  7-4- 2

  ) الطول و الوزن : ( املبحث الثالث 

  عامل الوزن و الطول )  3

 40 تعريف الوزن     1- 3

 40 أمهية الوزن 1-1- 3

 41 تعريف الطول 2- 3
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 .بنتائج االختبارات البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

 41 أمهية الطول 2-1- 3

  خالصة

  .االختبارات واللياقة البدنية حلكام  كرة القدم : الفصل الثاين 

  متهيد 

   االختبار:األولاملبحث 

 47 اإلختبارات - 1

 47 مفهوم االختبار -1 - 1

 47 تعريف اإلختبارات البدنية 2_

 47 تاريخ االختبار و القياس 3_1

 48 القياس و االختبارالفرق بني  4_1

 49 املقاييس واالختباراتأسس تصنيف  5_1

 49 التصنيف وفقا مليدان القياس 1_5_1

 49 التصنيف وفقا للمخترب 2_5_1

 50 االختبارالتصنيف وفقا ألسلوب تطبيق  3_5_1

 50 التصنيف وفقا للزمن 4_5_1

 50 التصنيف وفقا للسمات املقاسة 6_5_1 

 51 التصنيف وفقا �االت التقييم 7_5_1

 51 اختبارات اجلهد البدينأمناط  6_1

 51 االختبارات امليدانية 1_6_1

  52                                                             االختبارات امليدانية املعملية 2_6_1

 52 االختبارات املعملية 3_6_1

 53 شروط االختبارات البدنية 7_1

 53 شرعية االختبار 1_7_1

 53 االختبار واقعية 2_7_1

 53 مراحل إدارة وتنظيم االختبارات 8_1
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 .بنتائج االختبارات البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

 54 مرحلة ما قبل التطبيق 1_8_1

 54 مرحلة تطبيق االختبارات 2_8_1

 55 مرحلة ما بعد التطبيق 3_8_1

 55 أمهية االختبارات 9_1

 55 الغرض من االختبارات 10_1

 56 الرتبية الرياضيةنواع االختبارات الىت ميكن استخدامها يف أ 11_1

 56 اختبارات مقننة 1_11_1

 56 اختبارات يضعها الباحث أو املدرب 2_11_1

   :اإلختبارات البدنية فيفا املطبقة على حكام كرة القدم :  املبحث الثالث

 56   إختبارات اللياقة البدنية للحكام 2

 56 بعض االختبارات التتبعية اخلاصة بلياقة احلكام 1_2

 57 سرعة االنتقال اختبار -1.1.2

 57 الرشاقة اختبار 2.1.2

 57 املرونة اختبار 3.1.2

 57 حتمل السرعة اختبار 4_1_2

 57 اإلختبارات البدنية األساسية لتقييم لياقة احلكام 2_2

 57 إختبارات كوبر سابقا  - 1.  2. 2

 58 اللياقة البدنية احلديث فيفا اختبار 2_2_2

 59 فوائد االختبارات البدنية للحكام 3_2

  اللياقة البدنية: املبحث الثاين 

 60 اللياقة البدنية للحكم - 3

 60 تعريف اللياقة البدنية 1 – 3

 60 أنواع اللياقة البدنية -2 – 3

 60 اللياقة البدنية العامة -1 – 2 – 3

 60 اللياقة البدنية اخلاصة -2 – 2 – 3
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 .بنتائج االختبارات البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

 60 اللياقة البدنيةخصائص  3_3

 61  أسباب االهتمام باللياقة البدنية للحكم و قياسها   4_3

 61 الصفات البدنية املتطلبة للياقة احلكم 5_3

 61 تعريف الصفات البدنية 1_5_3

ـــة 2_5_3 ـــرعـ ــ  62 الســ

 62 أنواع السرعة 3_5_3

 62 السرعة االنتقالية -أ 

 62 السرعة احلركية  -ب 

 62 سرعة رد الفعل - ج

 63 أمهية السرعة 4_5_3

 63 العوامل الفسيولوجية املؤثرة على السرعة 5_5_3

 65 القوة 2_5_3

 65 القوة تعريف 1_2_5_3

 65 أنواع القوة  2_2_5_3

 66 ) املداومة(املطاولة  3_5_3

 66 )املداومة(أنواع املطاولة 1_3_5_3

ــرونة 4_5_3 ــ ـــ ــ  67 املـ

 67  أنواع املرونة 1_4_5_3

 67 الرشاقة 5_5_3

 68 أنواع الرشاقة1 _5_5_3

 68  العوامل املؤثرة يف الرشاقة  2_5_5_3

 69 طرق تطوير وتنمية الرشاقة 2_5_5_3

  خالصة 

 واحلكم الفدرايل  كرة القدم والتحكيم : الفصل الثالث 

  متهيد
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 .بنتائج االختبارات البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

  والتحكيم كرة القدم   : املبحث األول

 74 تعريف كرة القدم 1-1

 74 تعريف التحكيم  2- 1

  74  بعض األحداث اهلامة لكرة القدم و التحكيم يف العامل  3- 1

  75 اجلزائری   يف القدم كرة عن تارخيية حملة 4- 1

  76  التعديالت اجلديدة على مواد قانون اللعبة  4- 1

 76 أقسام كرة القدم 6- 1

 78 قوانني كرة القدم 7- 1

 83 أهم منافسات كرة القدم يف اجلزائر 8_1

   حكم  كرة القدم الفدرايل: املبحث الثاين 

  : احلكم ) 2

 85 :تعريف احلكم 1_2

 85 الرياضة يف دوره و احلكم 2_ 2

 86 واجبات احلكم إجتاه رياضة كرة القدم 3_  2

 86 الدولية   الشارة نيل وكيفية احلكام إشارات 4_  2

 87 والرتبة الدرجة حيث من احلكام أنواع 5_  2

 88 خصائص وصفات حكم كرة القدم 6_2

 88 اخلصائص الفكرية 1_6_2

 89 اخلصائص النفسية 2_6_2

 89 الصحة اجلسمانية 3_6_2

 89 مواصفات احلكم املثايل 7_2

 90 املتطلبات التدريبية األساسية إلعداد احلكم 8_2

 93 لرابطة كرة القدم احملرتفةترتيب حكام الساحة  9_2
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 .بنتائج االختبارات البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

 93 التزيالت والرتقيات للحكم  10_2

 95  تكوين احلكام   11_2

 95 حقوق ووجبات احلكام إجتاه اللجنة 12_2

 96 البدنية فيفا واالختباراتاحلكم الفدرايل  13_2

 97 خالصة 

  اجلانب التطبيقي
 إجراءات البحث:الفصل األول

  متهيد 

 101 الدراسة االستطالعية -1

 101 منهج الدراسة -2

 101 جمتمع الدراسة -3

 102 عينة الدراسة  -4

 102 جماالت الدراسة - 5

 102 ا�ال البشري-1- 5

 102 ا�ال الزماين -1- 5

 102 �ال املكاينا -2- 5

 102 الدراسةحتديد متغريات _ 6

 102 ملتغري املستقل 1_ 6

 103                                                                             التابعاملتغري  6-2

 103  املستخدمةالوسائل _ 7

 103 التحليل النظري 1_ 7

 103 الوسائل البشرية 2_ 7

 103   املرفولوجيةالوسائل  3_ 7

 104 االختبارات البدنية 4_ 7

 105 الوسائل اإلحصائية  5_ 7
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 .بنتائج االختبارات البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

 

  بالجداولفهرس خاص 

  
  
  
  
  

  عرض وحتليل نتائج الدراسة:  الفصل الثاين

 109  )اخلربة,IMC,السن(عرض نتائج  القياسات اجلسمية و االختبارات البدنية و عامل 

 112  عرض و مناقشة النتائج املرتبطة بفرضيات الدراسة  

   استنتاجات 

   خامتة

   قائمة املراجع

   املالحق

 الصفحة ول   اعنوان  اجلد                        رقم  اجلدول

النتائج اإلحصائية لبعض القياسات اجلسمية واالختبارات البدنية  01اجلدول  
 ).اخلربة,IMC,السن(و عامل 

109 

 1النتائج اإلحصائية االرتباطية لقياس الطول و االختبار البدين  02اجلدول
 .2و

113 

 1االرتباطية لقياس الوزن و االختبار البدين  النتائج اإلحصائية 03اجلدول
 .2و

115 

 1النتائج اإلحصائية االرتباطية لعامل السن و االختبار البدين  04اجلدول
 .2و

117 

النتائج اإلحصائية االرتباطية ملؤشر الكتلة اجلسمية و االختبار  05اجلدول
 .2و 1البدين 

119 

 1لعامل اخلربة و االختبار البدين  النتائج اإلحصائية االرتباطية 06اجلدول
 .2و

121 
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  قائمة األشكال

 الصفحة األشكال                         رقم الشكل

 31 قياس أجهزة من حتتويه وما االنرتوبومرتية احلقيبة - 01الشكل 

 31 (Harpenden Caliper)جهاز هاربندن كاليرب  02الشكل 

 32 شريط مرتي 03الشكل  

 32 جهاز االنرتوبومرت لقياس األطوال اجلسمية 04الشكل  

 33 أجهزة لقياس االتساعات اجلسمية 05  الشكل

 34 يوضح طريقة قياس طول القامة 06  الشكل

 35 جهاز لقياس الوزن  07  الشكل

 36 يوضح مناطق اخذ االتساعات اجلسمية 08 الشكل 

 109 الطولمتثيل  بياين يوضح قيم مؤشر  09الشكل 

 110 متثيل بياين يوضح قيم مؤشر الوزن 10الشكل 

 110 متثيل بياين يوضح قيم عامل السن و اخلربة  11الشكل  

 111 متثيل بياين يوضح قيم مؤشر الكتلة اجلسمية  12الشكل  

 111 متثيل بياين يوضح قيم نتائج االختبارات البدنية  13الشكل  

 113  2و 1ارتباط مؤشر الطول بنتائج االختبارات  بياين يوضح منحىن 14الشكل  

 115 2و 1منحىن بياين يوضح  ارتباط  مؤشر الوزن بنتائج االختبارات  15الشكل 
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 فھرس المحتویات .
 

   
 .بنتائج االختبارات البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 118 2و 1منحىن بياين يوضح ارتباط عامل السن بنتائج االختبارات   16الشكل 

 1بنتائج االختبارات  IMCمنحىن بياين يوضح ارتباط  مؤشر  17 الشكل 
  2و

120 

 122  2و 1منحىن بياين يوضح ارتباط عامل اخلربة بنتائج االختبارات   18 الشكل 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


   

   
 .بنتائج االختبارات البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 ـدمةــقـمـــ .
 

   أ
 .الفدرالیین بنتائج االختبار البدنیة لحكام الساحة )الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

أصبح لكل نشاط رياضي يف الوقت احلاضر متطلباته اجلسمية اخلاصة ، هلذا فان الوصول إىل املستويات  
الرياضية العالية يف نشاط رياضي معني يعتمد إىل حد كبري على وجود مواصفات تساعد على التقدم يف 

  .ذلك النوع من النشاط 

املؤشرات اليت يتم االسرتشاد �ا للتنبؤ باحلالة  وتعد دراسة اجلسم اإلنساين من ناحية شكله وحجمه من  
البدنية والصحية والنفسية للفرد ، وعادة ما يؤكد العلماء على مراعاة القياسات اجلسمية واليت تعرف بأ�ا 

" العلم الذي يؤكد على دراسة قياسات اجلسم اإلنساين وأجزاءه املختلفة وإظهار االختالفات الرتكيبية فيه "
،  إتساعاتأطوال ، (القياسات اجلسمية أساسا على حساب مقادير تراكيب اجلسم اخلارجي  ، وتعتمد
   . )حميطات 

فالقياسات اجلسمية ذات أمهية لداللتها يف التنبؤ مبا ميكن أن يتحقق من نتائج إذ أن هذه " 
ضية العالية وتتيح الفرصة املقاييس تعد من اخلصائص الفردية اليت هلا عالقة ارتباطيه بتحقيق املستويات الريا

فإن الرياضي الذي ال ميتلك القياسات اجلسمية املناسبة سوف يتعرض إىل مشاكل عديدة أثناء ، " للتفوق 
األداء خالل فرتة تدرجه يف املستويات الرياضية العالية وبالتايل حيتاج إىل بذل املزيد من اجلهد والوقت 

 حيث1 ، وبنفس الوقتتؤهله ألداء الواجبات املطلوبة ات جسمية يفوق ما يبذله الزميل الذي ميتاز بقياس
   .يؤكد كثري من املختصني يف هذا ا�ال عن وجود عالقة مؤكدة بني شكل اجلسم واللياقة البدنية 

اليت حققت خلق الروح الرياضية بني شباب العامل  ويعترب احلكم رياضي و ضلع من مثلث اللعبة   
متجاوزين بذالك حدود القوميات واللغات والعقائد يف سبيل حتقيق التفاهم والتعاون والتعايش وخلق قيم 
التنافس والتضامن بينهم من جهة ، والفرجة واملتعة واإلثارة و التشويق يف العرض من جهة أخرى ، فهو 

لة لتطبيق قوانني اللعبة فيما يتعلق باملبارة اليت عني عليها فقراراته �ائية وغري قابلة الذي ميلك السلطة الكام
للنقاش مما قد يثري الكثري من اجلدل بني الالعبني و إدارات الفريق واجلماهري املشجعة بطبيعة احلال ،حيث 

فقط على الذي ميارسها أن هذه اللعبة أصبحت اليوم تتصدر مقدمة الرياضات وأصبح االهتمام �ا ليس 
بل تعدى ذلك ، فقد أصبحنا نتحدث على اجلانب االقتصادي والسياسي والثقايف هلا ،وأصبحت هلا 

جوانب عدة،هذا ما جعل االحتاد الدويل لكرة القدم يسعى لبذل كل اجلهود إلجناح هذا املشروع خاصة  

                                                             
، كلية الرتبية الرياضية،  عالقة بعض األبعاد القطرية واحمليطية للجسم مبستوى األداء على عارضة التوازن: �اين حسن وحممود شحاتة  1

  . 84، ص 1980حلوان، 
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 ـدمةــقـمـــ .
 

   ب
 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین  اتختبارتائج االبن) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

نص على أحدث الشروط املطلوبة بعد التحول إىل أنظمة االحرتاف،فوضع تشريعات و مواد خاصة ت
ملمارسة اللعبة بشكل رمسي ، مما وجب على قضاة املالعب احلذر واختاذ القرارات السليمة يف املكان 
املناسب وهذا يرغمهم على أن يكونوا جاهزين من عدة جوانب خاصة اجلانب البدين والذي يعترب من أهم 

ام املقابلة وتطبيق القوانني وإختاذ القرارات يف املكان املتطلبات األساسية للحكم من أجل التحكم يف زم
فاللياقة البدنية للحكم أصبحت تشكل أمهية قصوى وأولوية تتقدم على الصفاء الذهين، فتطور  املناسب ، 

وسرعة نقل  األيام وخاصة من ناحية سرعة األداء واحلركة الدائبة لالعبني داخل امللعب كرة القدم هذه
وسرعة يف احلركة لكي يكون قريبا من الكرة  عبني، تتطلب أن يتمتع احلكم بلياقة بدنية عاليةالكرة بني الال

   .تفسد جو املباراة  وحىت ال تفوت عليه أي هفوة قد

لتكون متزامنة مع تطور اللعبة والالعبني  وهلذا حيرص االحتاد الدويل والقاري واحمللي علي رفع مستوي كفأته
تبارات اللياقة البدنية قبل كل منافسة سواء كانت دولية أوقارية أو حملية، وذلك فهو يصر على إجراء اخ

أكثر املتغريات اليت  تعد منفالناحية البدنية . للتأكد من جاهزية احلكم لبذل ا�هود الذي تتطلبه املباراة 
اجلزائري حممد بنوزة  يتم الرتكيز عليها وذلك أل�ا متثل انعكاس جلميع النواحي األخرى ولعل غياب احلكم

و الذي كان سببه فشل يف االختبارات البدنية خلري دليل على أمهية اجلانب البدين  2010عن كأس العامل 
  .يف مهنة التحكيم 

فالباحث شخصيا ممارس لكرة  يول ذاتية من جهة  ومن جهة  أخرىموقد برزت هذه الدراسة من خالل  
القدم و أخ الباحث ينطوي حتت فئة حكام الساحة الفيدراليني اجلزائريني ، باإلضافة إىل بعض اخلربة يف 

يف مذكرة ليسانس زيادة إىل ما سبق اإلحساس  املرفولوجيةهذا ا�ال كوين تناولت دراسة عن املؤشرات 
  .امة و التحكيم يف كرة القدم بصفة خاصة بوجوب معاجلة جمال التحكيم الرياضي بصفة ع

اليت تبني مدى ) الطول ، الوزن (القياسات اجلسمية حتما مثة اختالفات يف فمن خالل املالحظة اخلارجية 
التطرق إىل احلكام الفدراليني فظال عن اختالف كفاء�م البدنية لذا حاولت  يف هذه الدراسة  التباين بني

صة باحلكام الفدراليني لكرة و نتائج االختبارات البدنية اخلا) لطول ، الوزنا( اجلسمية بعض القياسات
اإلطار النظري حيتوي على ثالثة فصول وهي على الرتتيب _  .حيث تناولت هذه الدراسة جانبنيالقدم 
  :التايل
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 ـدمةــقـمـــ .
 

   ج
 .بنتائج االختبارات البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

 . فيه إىل القياسات اجلسمية تالفصل األول تطرق •
  . االختبارات البدنية و اللياقةفيه إىل  تالفصل الثاين تطرق •
  .التحكيمكرة القدم و فيه إىل   تتطرق الثالث الفصل. •

  :إىل ما يلي تما يف اجلانب التطبيقي فقد تطرقأ_ 
 .أسس منهجية الدراسة امليدانية الفصل الرابع  •
 .تهامناقش وعرض وحتليل نتائج الدراسة الفصل اخلامس  •
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 .بكتائج اختباراللیاقة البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین )الطول ،الوزن (القیاسات الجسمیة عالقة بعض 

 

  

الجانب 
 التمھیدي
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     اإلطار العام للدراسة                                             الجانب التمهيدي .

 

   
 .الفدرالیین بكتائج اختباراللیاقة البدنیة لحكام الساحة )الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

     
  

  
  
  
  
  
  

 
 

 مشكلة الدراسة-1
 فرضيات الدراسة-2
 أمهية الدراسة-3
 أهداف الدراسة-4
 املوضوعأسباب اختيار -5
 الدراسات السابقة واملرتبطة-6
 حتديد املفاهيم واملصطلحات-7

  اإلطار العام للدراسة
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     اإلطار العام للدراسة                                             الجانب التمهيدي .

 

6   
 .بنتائج اختبار اللیاقة البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

 :مشكلة البحث_ 1
اجلماهري  أغلب انتباه جذب يف وكذلك ،العامليالتصنيف  تسلسل يف األوىل الرياضة القدم كرةتعترب  

 وجعلها تطويرها إىل دائًما املختصون ، سعى املتابعة يف ومتعة األداء يف متعة من فيها ملا الرياضية ذلك
 متعه  له الرئيسة ، األهداف من كان اللعبة قانون وضع عند وحىت الرياضية ، األلعاب جذبًا بني األكثر

 يتم بأن حكام الكرة  على التأكيد مت حيث الفريقني بني واملساواة الالعبني سالمة عن فضال اجلمهور
  .ودراية  حبكمة  القانون تطبيق يتم فيها مجيلة مباراة مبشاهدة واملتعة ، األخطاء تاليف

 والباحثون املختصون اهتم ولذا القدم لكرة أكثر بريق لصنع أداة هو القانون أن ندرك تقدم ما من خالل
 من ذلك وغري والنفسي البدين تأهيلهم حيث من اخلضراء املالعب يف اللعبة قانون تطبيق على بالقائمني
باعتبارهم  من مثلث اللعبة   وجناح بدقة القدم كرة يف املباريات إدارة على قادرين جتعلهم اليت املؤهالت

لتكون   كفاء�معلي رفع مستوي   الذي يستند على املدرب والالعب واحلكم، حيث حيرص االحتاد الدويل
فيفا '' والالعبني وخري دليل تغيري اختبارات كوبر باختبارات اللياقة البدنية احلديثة   اللعبةمع تطور  متزامنة

، فاللياقة البدنية من األساسيات حلكام كرة القدم ، وهلذا يصر االحتاد   حسب تطور كرة القدم يف العامل'' 
سواء كانت دولية أوقارية أو الدويل والقاري واحمللي على إجراء اختبارات اللياقة البدنية قبل كل منافسة 

  . احلكم لبذل ا�هود الذي تتطلبه املباراة   حملية، وذلك للتأكد من جاهزية
اليني وفق معايري البدنية على حكام الساحة الفدر  االختباراتوجند اللجنة الفدرالية اجلزائرية تطبق هذه 

بار احلديث يعود احلكم على السرعة حيث أن هذا االخت ،لتحديد الناجح والراسب يف االختبار ألفيفا
  .واالرتداد يف الوقت املناسب ملواكبة متطلبات اللعبة السريعة

فاحلكم يركز على متارين حتمل السرعة بدًال من الرتكيز على متارين التحمل فقط، كما كان يف االختبار  
بعض  وتتناسىالبدنية فقط  هوجاهز يتواملعروف أ�ا تأخذ النتائج لتقييم لياقة احلكم ).كوبر(السابق 

ربط  ارتأيت، حيث  انتباهياجلوانب اليت قد يكون هلا تأثري يف نتائج هذه االختبارات وهذا ما لفت 
لالرتقاء البدنية  حلكام الساحة  الفدراليني باعتبارهم اخلزان  االختباراتاجلانب املورفولوجي بنتائج 

  .الساحة القارية والعاملية  عنلغيابه  االعتبارورد  ، افل الدوليةاجلزائري ورفع رايته يف احملبالتحكيم الوطين 
للحكام الدوليني املشهورين الذين حققوا يف مشوارهم أحسن النتائج  املرفولوجيةوهذه بعض املؤشرات  

مانويل  ميخيتو '' و) كلغ   74سم و الوزن 188الطول ( الدويل اإليطايل '' كولينا   بيارلوجيي ''على غرار
الدويل  الياباين  '' تورو كامى كاوا'' و) كغ   75: سم والوزن  182: الطول (الدويل اإلسباين  ''غونزاليس

سم  182: الطول ( الدويل البلجيكي'' فرانك دي بليكرز'' و) كم  76: سم والوزن  181: الطول (
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     اإلطار العام للدراسة                                             الجانب التمهيدي .

 

7   
 .بنتائج اختبار اللیاقة البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

 صون يف ا�ال الرياضياخل اليت توحي بأمهية هذا اجلانب الذي  أعطى له املتخص)...كم   70: والوزن 
الطول (أمهية خاصة باعتباره أحد اخلصائص اهلامة للنجاح ، فأردت ربط  بعض القياسات اجلسمية ك 

  .بنتائج االختبارات البدنية) والوزن 
الت العلمية املختلفة  فهي من املتطلبات حتتل مكانا بارزا يف خمتلف ا�احيث أ�ا يف الوقت احلاضر   

الرياضي إىل املستوى العايل من اللياقة حيث أنه يف حالة تساوي مجيع العوامل األخرى فإن اليت توصل 
احلكم الالئق تشرحييا يتفوق على احلكم غري الالئق تشرحييا كما يؤكد ذلك كثري من املختصني من خالل 

وهذا ما جعلين ) 1982أبو العال عبد الفتاح (عالقة مؤكدة موجودة بني شكل اجلسم واللياقة البدنية 
ج ونتائ)  الطول ، الوزن (بعض القياسات اجلسمية تحليلها ومناقشتها ملعرفة عالقة أختار هذه الدراسة ل

 .  الفدرالينيالساحة  ماكحلاحلديثة  البدنيةاللياقة ختبارات ا
  :ومن هنا برزت مشكلة البحث يف التساؤل العام اآليت 

ونتائج االختبارات البدنية حلكام ) الطول ،الوزن (اجلسمية هل توجد عالقة بني بعض القياسات  
 الساحة الفدراليني اجلزائريني  ؟
  :التاليةكما اندرجت حتته التساؤالت اجلزئية 

ü ؟م الساحة الفدراليني اجلزائريني الطول ونتائج االختبارات البدنية حلكا هل توجد عالقة بني مؤشر 
ü  ونتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفدراليني اجلزائريني  ؟هل توجد عالقة بني مؤشر الوزن 

باإلضافة إىل التساؤل عن عالقة كل من السن و مؤشر الكتلة اجلسمية و عامل اخلربة للحكم الفدرايل يف 
حيث متت صياغة .نتائج االختبارات البدنية باعتبارهم عوامل ذات تأثري على اجلانب البدين بصفة عامة 

  :ساؤالت على النحو التايلالت
ü ؟ يني اجلزائرينيهل توجد عالقة بني عامل السن و نتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفدرال 
ü  هل توجد عالقة بني مؤشرimc ؟ ام الساحة الفدراليني اجلزائرينيونتائج االختبارات البدنية حلك 
ü  الفدراليني اجلزائريني ؟هل توجد عالقة بني عامل اخلربة و نتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة 
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8   
 .بنتائج اختبار اللیاقة البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

  :فروض البحث 2
  :الفرضية العامة للدراسة _

ونتائج االختبارات البدنية ..) الطول ،الوزن (توجد عالقة  ارتباطيه  بني بعض القياسات اجلسمية  
  .اجلزائريني  حلكام الساحة الفدراليني 

للفرضية العامة حيث متت صياغتها على  األجوبة الظرفية املندرجة كتفصيلوهي تلك : الفروض اجلزئية_
  :النحو األيت

ü توجد عالقة ارتباطيه بني مؤشر الطول ونتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفدراليني اجلزائريني . 
ü ئج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفدراليني اجلزائريني توجد عالقة ارتباطيه بني مؤشر الوزن ونتا. 
ü توجد عالقة ارتباطيه بني عامل السن  ونتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفدراليني اجلزائريني. 
ü  تباطيه بني مؤشر توجد عالقة ارimc  ام الساحة الفدراليني اجلزائرينيونتائج االختبارات البدنية حلك  . 
ü  توجد عالقة ارتباطيه بني عامل اخلربة  ونتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفدراليني اجلزائريني. 
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9   
 .بنتائج اختبار اللیاقة البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

 :البحثأهمية  3
فلكــل حبــث أكادميي  ،1. يعترب حتديد أمهية البحث من العناصر اهلامة و األساسية يف إعداد خطة البحث"

يسعى لتحقيقه، وفيما خيص حبثنا هذا فإن أمهيته تكمن يف كشف وحتليل العالقة  أمهــيــة بالــغـة وهدف حمدد
و نتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة ) الوزن,الطول(املفرتضة بني بعض القياسات اجلسمية 

  .الفيدراليني
ائج حتديد عالقة كل من عامل السن و مؤشر الكتلة اجلسمية و اخلربة بنتباإلضافة إىل الكشف و 

  .االختبارات البدنية لفئة حكام الساحة الفيدراليني

  :حيث ميكن حصر أمهية البحث يف النقاط التالية
احلكام املؤهلون للتحكيم الفيدرايل ومعرفة الصفات البدنية  الدراسة هذه من يستفيد أن املتوقع من_ 

 .والقياسات اجلسمية املطلوبة 
الدراسة القائمون على التكوين يف جمال التحكيم خاصة فيدرالية كرة من املتوقع أن يستفيد من هذه _ 

 .القدم و وزارة الشبيبة و الرياضة
 .بناء توجه علمي و موضوعي انطالقا من األسس العلمية املثبتة يف التعامل مع فئة احلكم الفيدرايل _ 
 تتوصل وما لنظري للدراسةا اإلطار على اإلطالع خالل من وذلك ، لألحباث معرفية حصيلة إضافة _ 
ا�ال اخلصب الذي حيتاج إىل  هذا األحباث يف من مزيد عمل إىل يؤدي مما توصيات، و نتائج من إليه

 .اهتمام أكرب
خلق دوافع جديدة حنو دراسة موضوع احلكم و عملية التحكيم و كذا موضوع التكوين و تقييم _ 

 .القدماملتكونني يف هذا ا�ال اهلام املندرج يف إطار رياضة كرة 
 :البحثأهداف  4

 .الكشف عن العالقة بني مؤشر الطول و نتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفيدراليني )1
 .العالقة بني مؤشر الوزن و نتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفيدرالينيالكشف عن  )2
 .الكشف عن العالقة بني عامل السن و نتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفيدراليني )3
 .الكشف عن العالقة بني مؤشر الكتلة اجلسمية و نتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفيدراليني )4
 .نية حلكام الساحة الفيدرالينيكشف عن العالقة بني عامل اخلربة و نتائج االختبارات البدال )5

                                                             
  .92ص,2007,اإلسكندرية,اجلامعيةالدار ,مناهج البحث العلمي:أمحد عبد اهللا,مصطفى حممود  1 
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10   
 .بنتائج اختبار اللیاقة البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

 :دوافع اختيار موضوع البحث 5
يساهم التكوين اجلامعي األكادميي يف تنمية الدوافع لدى الطالب خالل مراحل تكوينه األوىل وصوال به 

حلة  و تكون للباحث قبل و أثناء و بعد إقدامه على إىل مرحلة التفكري النقدي املعمق يف �اية هذه  املر 
اختيار أي موضوع حبثي عدة أسباب سواء متعلقة باجلانب املعريف أو التطبيقي أو حىت النفسي من خالل 
ميوله النفسية حنوى اجناز و دراسة جمال دون آخر العتبارات عدة ، و تندرج اعتبارات و أسباب اختيار 

  "الدافع العلمي ، الدافع العملي"دافعني رئيسني مها  موضوع هذه الدراسة ضمن
v  الدافع  العلمي: 

الرتاكمية هي إحدى أهم مميزات املعرفة العلمية و اجلهد املبذول من خالل هذه الدراسة له جهد بسيط 
يف سبيل زيادة هذه الرتاكمية على اخلصوص يف ميدان التحكيم الرياضي يف اختصاص كرة القدم فئة 

و أمل الباحث لكبري يف أن تكون هذه الدراسة لبنة تضاف إىل جدار املعرفة يف وطنا ,الفيدرايل احلكم 
 .اجلزائر و عاملنا العريب 

v الدافع العملي : 
ينحصر الدافع العملي يف ميول ذاتية و شخصية كثرية لعلى أبرزها املناخ العائلي الثري بالرياضيني من 

فالباحث شخصيا ممارس لكرة القدم و أخ ,ياضية من جهة أخرى جهة و باملنطوين يف اإلدارات الر 
باإلضافة إىل ما سبق اإلحساس بوجوب ,الباحث ينطوي حتت فئة حكام الساحة الفيدراليني اجلزائريني

 .معاجلة جمال التحكيم الرياضي بصفة عامة و التحكيم يف كرة القدم بصفة خاصة 
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11   
 .بنتائج اختبار اللیاقة البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

 : الدراسات السابقة و المشابهة 6
القياسات اجلسمية وعالقتها ببعض القدرات البدنية واحلركية يف بعض الرياضات  :عنوان الدراسة )1

 .ذات أنظمة الطاقة 
  .العراق كلية الرتبية الرياضية للبنات: مكان 2006سنة بان حممد خلف : صاحب الدراسة
الوصفي بأسلوبه املسحي لعينة البحث وهن من العبات استخدمت الباحثة املنهج :  تصميم الدراسة

العبة صنفوا إىل ثالث ) 29(اليت تكونت من 2004 - 2003املنتخبات الوطنية العراقية للموسم 
كرة ( العبات لنظام الطاقة الالهوائي الذي متثل بالفعاليات ) 10(ألنظمة الطاقة وهي " جمموعات تبعا

ركض ( العبات لنظام الطاقة املختلط الذي متثل بالفعاليات) 10(،و)  م 100ركض / كرة اليد / الطائرة 
العبات لنظام الطاقة اهلوائي الذي ) 9(، و) التنس األرضي / كرة القدم للسيدات/ م 1500م و800

العبات ومبعدل العبتني لكل ) 6(، فيما استبعدت)الدراجات/ ركض املسافات الطويلة ( متثل بالفعاليات 
  . إجراء التجربة االستطالعية من جمتمع البحثنظام لغرض 

وعالقتهما بالقدرات البدنية  ياسات اجلسمية لّالعباتالتعرف على الرتكيب اجلسمي والق: أهداف الدراسة
. املختلط .الالهوائي ( وحسب أنظمة الطاقة الثالثة  صة بالفعاليات الرياضية املختلفةواحلركية اخلا

   ).اهلوائي
عن االختبارات البدنية واحلركية " القياسات اجلسمية وقياسات الرتكيب اجلسمي فضال :أدوات الدراسة

  باإلضافة إىل استخدام أعلى قيمة أو اقل قيمة حسب طبيعة املتغري 
 . عالقة بعض القياسات اجلسمية ببعض الصفات البدنية :عنوان الدراسة )2

جامعة دياىل العراق / الرتبية الرياضية  عكلة سليمان علي كلية و  عباس علي عذاب:  صاحب الدراسة
.2005  

 300استخدم الباحثان املنهج الوصفي بطريقة املسح حيث اشتمل جمتمع الدراسة على  :تصميم الدراسة

 طالب من كلية الرتبية البدنية بدياىل العراق
القياسات اجلسمية هدف الباحثان من خالل الدراسة إىل التعرف على العالقة بني بعض : أهداف الدراسة

  .وبعض الصفات البدنية العامة
-طول الذراع- طول اجلذع مع الرأس-الطول-الوزن(القياسات اجلسمية القياسات اجلسمية: أدوات الدراسة

االختبارات البدنية :عرض الصدر- عرض الكتفني-حميط الصدر-حميط الكتفني- طول الطرف السفلي
الركض - القفز العريض لقياس القوة املميزة بالسرعة-لوضع الطائرمرت لقياس السرعة االنتقالية من ا30ركض 
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 .بنتائج اختبار اللیاقة البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

ثين اجلذع من الوقوف لقياس مرونة العمود الفقري والعضالت - املتعرج على شكل مثانية لقياس الرشاقة
ومت استخدام الوسائل ,مرت لقياس املطاولة العامة للجهاز الدوري التنفسي 1000ركض-املادة للفخذين
  .  الوسط احلسايب االحنراف املعياري معمل االرتباط البسيط بريسون: ليةاإلحصائية التا

 وعالقتها القدم بكرة األوىل الدرجة حلكام النفسية املتغريات وبعض البدنية الكفاءة: عنوان الدراسة )3
 . أداءهم مبستوى
 .2005الرابع،  العدد بابل، جامعة - الرياضية الرتبية علوم جملة. اخليكاين سعيد عامر:  صاحب الدراسة
 الدرجة حكام على البحث عينة املسح اشتملت بأسلوب الوصفي املنهج الباحث سلك:تصميم الدراسة

 . حكم 50 وبواقع القدم املركزي بكرة العراقي االحتاد يف املتعمدين األوىل
  : أهداف الدراسة

 . القدم لكرة املركزي العراقي االحتاد يف املعتمدين األوىل الدرجة حلكام البدنية الكفاءة على التعرف -1
 لكرة املركزي العراقي االحتاد يف املعتمدين األوىل الدرجة حلكام الشخصية اخلصائص على التعرف -2

 .القدم
 . القدم لكرة املركزي العراقي االحتاد يف املعتمدين األوىل الدرجة حكام لدى احلالة قلق على التعرف -3
 . القدم لكرة املركزي العراقي االحتاد يف املعتمدين األوىل الدرجة حلكام األداء مستوى على التعرف -4
 األداء مستوى مع احلالة وقلق الشخصية واخلصائص البدنية الكفاءة بني االرتباط عالقة على التعرف -5

  .القدم لكرة املركزي العراقي االحتاد يف للحكام املعتمدين
  :أدوات الدراسة

 :البدنية اللياقة اختبار - 1
 وحيتوى العراق يف األوىل الدرجة حلكام البدنية الكفاءة لقياس للحكام  كوبر  اختبار الباحث استخدم وقد

  .أيضا مرتان م 20  ضبرك  السرعة وملطاولة  مرتان م 50  بركض  للسرعة اختبارات على هذا االختبار
  . مرت 2500 األقل على خالهلا جيتاز أن جيب دقيقة 12 لزمن مستمر بركض العامة وللمطاولة

 . املصدرية الشخصية للسمات كاتل رميوند اختبار استمارة  الباحث استخدم وقد:اختبار الشخصية  - 2
 .منعم لسعد احلالة قلق قياس استمارة الباحث استخدم وقد:اختبار قلق احلالة - 3
 املعتمد القدم كرة حكام أداء مستوى تقومي استمارة اعتماد مت وقد: استمارة تقومي مستوى احلكام -4 

  .FIFA من
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13   
 .بنتائج اختبار اللیاقة البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

 :مناقشة الدراسات السابقة_
من األمهية مبا كان على الباحث االعتماد على املعرفة العلمية السابقة و اخلربة النظرية أو التطبيقية املتوفرة 

موضوعية و مفيدة يف  لبناء تصور عام حول املوضوع مراد دراسته و كيفية جتسيد األهداف املسطرة بصورة
  .زيادة الرتاكمية العلمية 

و عليه فالدراسة موضوع احلال كان هلا نقاط تقاطع مع الدراسات املشا�ة اليت توفرت للباحث حناول 
  :إبرازها كاأليت

 :من حيث التصميم •
البحث اعتماد جمموعات البحث السابقة على املنهج الوصفي للدراسة و هذا ما يتفق مع طبيعة و شكل 

 .موضوع الدراسة
 : من حيث جمتمع و عينة البحث •

  :-1-الدراسة 
كرة / كرة الطائرة (العبات املنتخبات الوطنية العراقية يف االختصاصات التالية اشتمل جمتمع البحث على 

ركض املسافات .التنس األرضي / كرة القدم للسيدات/ م 1500م و800ركض .م  100ركض / اليد 
 10و هي اختصاصات متثل أنظمة الطاقة الثالث مع اختيار عينة تتكون من ) اجات الدر / الطويلة 

و هذا ماال يتوافق مع جمتمع البحث موضوع الدراسة الذي يشمل حكام , العبات من كل نظام طاقة 
  .الساحة الفيدراليني اجلزائريني يف كرة القدم

كلية الرتبية البدنية بدياىل العراق وهذا أيضا طالب من   300اشتمل جمتمع الدراسة على  :-2- الدراسة 
               .ال يتفق مع جمتمع البحث موضوع الدراسة

 القدم املركزي بكرة العراقي االحتاد يف املتعمدين األوىل الدرجة اشتمل جمتمع الدراسة حكام :-3-الدراسة 
ملتعلق باختيار حكام كرة القدم يتفق مع جمتمع البحث موضوع الدراسة يف اجلانب ا حكم 50 وبواقع

 .الدرجة األوىل الذي يوازي درجة احلكم الفيدرايل باجلزائر 
  :من حيث أدوات مجع البيانات_ 

عن االختبارات البدنية واحلركية " القياسات اجلسمية وقياسات الرتكيب اجلسمي فضال: -1-الدراسة  
طبيعة املتغري القياسات و هي أدوات هامة مت باإلضافة إىل استخدام أعلى قيمة أو اقل قيمة حسب 

و اختبارات الكفاءة البدنية و حساب أعلى و ) الطول و الوزن(االعتماد خاصة على القياسات اجلسمية 
 .أقل قيمة بالنسبة لنتائج االختبارات 
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 .بنتائج اختبار اللیاقة البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

ن الوضع مرت لقياس السرعة االنتقالية م30القياسات اجلسمية واالختبارات البدنية ركض :-2- الدراسة  
ثين -الركض املتعرج على شكل مثانية لقياس الرشاقة-القفز العريض لقياس القوة املميزة بالسرعة-الطائر

مرت لقياس  1000ركض-اجلذع من الوقوف لقياس مرونة العمود الفقري والعضالت املادة للفخذين
الوسط احلسايب االحنراف : لتاليةومت استخدام الوسائل اإلحصائية ا,املطاولة العامة للجهاز الدوري التنفسي

 .املعياري معمل االرتباط البسيط بريسون و هي وسائل مت االعتماد عليها بصفة جزئية يف هذه الدراسة
بالنسبة هلذه الدراسة و بالرغم من التشابه يف جمتمعي الدراستني و كذا اعتماد اختبارات : -3- الدراسة  

ع احلال مل تعتمد على نفس هذه االختبارات بل مت اللجوء إىل الكفاءة البدنية إال أن الدراسة موضو 
 . اختبارات الفيفا

 :من حيث أهداف الدراسة •
حيث أ�ا �دف إىل  - 3-رقمبصورة غري مباشرة مع الدراسة  أهداف الدراسة احلالية تتقاطع 

كو�ا   - 2-التعرف على كفاءة حكام الساحة يف كرة القدم باإلضافة إىل تقاطعها مع دراسة رقم 
غري أ�ا ال تتوافق مع الدراسة رقم ,�دف إىل معرفة ارتباط القياسات اجلسمية بالصفات البدنية 

  .اهلادفة إىل معرفة الرتكيب اجلسمي لالعبات املنتخبات الرياضية  و عالقتها بالقدرة البدنية -1-
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15   
 .بنتائج اختبار اللیاقة البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

  :تحديد مفاهيم و مصطلحات البحث 7
اجليد يقوم على أساس واضح للمفاهيم و املصطلحات اليت يستخدمها ولقد وردت يف إن التصور النظري 

البحث عدة مفاهيم ومصطلحات تفرض على الباحث أن يزيل اللبس والغموض وحىت يرقى إىل مستوى 
 :البحوث العلمية األكادميية،ومن بني هذه املصطلحات ما يلي 

جسم اإلنسان وهذا يشمل قياسات الطول والوزن واحلجم دراسة مقاييس " تعرف بـ :  القياسات اجلسمية
هي فرع من علم األجناس البشرية "والقياسات اجلسمية  1"واحمليط للجسم ككل وألجزاء اجلسم املختلفة 

العلم الذي يعىن بدراسة القياسات "وهو  2"الذي يبحث يف قياس اجلسم البشري –االنثروبولوجيا  –
عام ) كتلي ( اخلارجية الداخلية جلسم اإلنسان، وسجل التأريخ الفضل األول للعامل السويدي     

عند قيامه بتجميع املعلومات عن قياسات جسم اإلنسان ومقارنة أجزاء اجلسم من مناطق متفرقة  1860
ينادون بأن للقوة العضلية أمهية كربى ملمارسة )  جنت سار( من العامل، تلى ذلك ظهور علماء مثل 

  3"ا�هود البدين الشاق مع االعتماد على قياس حجم اجلسم لإلنسان وتناسق أجزائه
 لغرض أو للدراسات معروضة قضية يف سواء الدقة أو الصواب معايري حتديد إىل �دف عملية : اإلختبارات 

 على التعرف �دف للفرد تعطى التمرينات أو األسئلة من جمموعة "هو االختبار أن " ماكجي " ويرى ، معلق

 4.  "كفاءته أو استعداداته أو قدراته أو معارفه
فإن االختبار هو عبارة عن مسابقة تتضمن " BERNARD BURBIN"وحسب برينار بوربان 

أو الفشل أو التنقيط الرقمي القيام مبهمة ممثلة لكل الرياضيني املختربين ، مع تقنية حمددة لتقدير النجاح 
  5. للنجاح

                                                             
  .1980،  35ص ،مرجع سابق  :�اين حسن وحممود شحاته     1
ماجستري غري منشورة ، جامعة     ، رسالة عالقة بعض القياسات اجلسمية ببعض عناصر اللياقة البدنية بكرة اليد: ثيالم يونس عالوي      ·  2

  .1990املوصل 
، دار املعارف، مصر،  )كمال عبد احلميد ( ، ترمجة  احليوية وطرق البحث العلمي للحركات الرياضيةامليكانيكا :  جريدهوف موث  3

1978.  
 . 26، ص 2005، مركز الكتاب ، للنشر، القاهرة ، 3، طالقياس واالختبار يف الرتبية الرياضية:  ليلى السيد فرحات 4

5 Bernard burbin : » préparation et entrainement du foot ballur « paris ed amphores 1990, 
p211 . 
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16   
 .بنتائج اختبار اللیاقة البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

ختبارات مقننة يتوجب آدائها بأسلوب و ال احلقيقية من قبل الفرد االستجابةهي  : اإلختبارات البدنية
ويكون كل اختبار  طريقة حمددة و ذلك للوقوف على املستوى احلقيقي لبعض الصفات البدنية و احلركية

  1.ات املنفذة خالل األداء احلقيقي،مرآة للطاقة املطلوبة، وأشكال احلرك
 بشكل اللعبة مستوى عرف يف تسهم اليت األساسية األمور إحدى التحكيم: القدم كرة في التحكيم

 ذكرنا كما ) للمباراة قيادته أثناء العدالة ينشد الذي اللعبة من قانون مستمدة احلكم سلطة لكون عام
 الالعبني محاس من سيزيد قراراته يف اجليد والصائب احلكم ان املعروف ومن ( البحث مقدمة يف

 بشكل يسهم مما أفضل على نتائج واحلصول مستواهم لتطوير اجلهد من املزيد بذل على ويشجعهم
 وغري أدائه للمباراة يف جيد غري احلكم كان إذا ذلك من العكس وعلى املتابع اجلمهور متعة يف فاعل
  . قراراته يف دقيق

 اجتيازه واملتضمنة به خاصة شروط فيه تتوافر الذي الشخص ذلك هو احلكم" :القدم كرة حكام
 املعين االحتاد قبل من اعتماده يتم االختبارات تلك نتائج ضوء ويف البدنية والفنية املقررة لالختبارات

 وميكن2خاصة وتعليمات أحكام وفق على احلكام من درجات درجة أو فئة إىل يصنف ذلك وعند
 لقانون تنفيذية سلطة اللعبة قانون منحهم األشخاص الرياضيني من جمموعة " أ�م على احلكام تعريف

 الذي ساحة حكم  نوعني على املباراة وهم بإدارة تكليفهم عند وبعدها وقبلها املباراة أثناء القدم كرة
 رابع وحكم اجلانيباخلط  على من واجباته يؤدي الذي مساعد وحكم امللعب وسط يف واجباته  يؤدي
 الفيفا  الدويل االحتاد قبل من يعتمدون دوليني حكام إىل ويصنفون امللعب خارج من واجباته يؤدي

 قبل من ويعتمدون ثالثة ودرجة ثانية ودرجة أوىل درجة وحكام وخارجية داخلية دولية مباراة ويقودون
 3. "فقط داخلية مباراة ويقودون الوطين االحتاد
واحلكام  الساحة حكم عليه يطلق ما وهو األول احلكم هم حكام ثالث القدم كرة ملعب يف ويوجد

 خارج رابًعا حكًما وهناك األخرى واجبا�م عن فضال امللعب خطوط يراقبون الذين وهم املساعدون

                                                             
 . 77،ص1980دار املعارف، القاهرة،  االختبارات والقياس يف الرتبية الرياضية،: إبراهيم سالمه 1
  
 ، بغداد جامعة ، الرياضية الرتبية آلية ، ماجستري رسالة ، القدم كرة حكام أداء مبستوى وعالقتها الشخصية السمات: عباس جاسم 2  

  . 23 ، ص 2002
 2000،  بابل جامعة – الرياضية الرتبية آلية ، ماجستري رسالة ، القدم كرة حكام أداء مبستوى وعالقتها االنتباه مظاهر بعض: مهنا مسري 3 

  . 6، ص 
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17   
 .بنتائج اختبار اللیاقة البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

 الساحة حكام من آلي احتياًطا انه عن فضال امللعب خبارج تتعلق أعمال عن يكون مسئوال الساحة
. للمباراة استكماهلم يتعذر الذين
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 .بنتائج االختبارات البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

  
  
  
  

 . متهيد -
ـــاس  :املبحث األول -   .القيـ
 .القياس  - 1 -
 . مفهوم القياس   1- 1 -
 .   أنواع املقاييس  2- 1 -
 . خصائص القياس 3- 1 -
 . العوامل اليت تؤثر يف القياس 4 - 1 -
 .أنواع املقاييس    2- 1 -
 . خصائص القياس 3- 1 -
 . العوامل اليت تؤثر يف القياس 4 - 1 -
 . )األنرتوبومرتية(القياسات اجلسمــــية : املبحث الثاين  -
 . القياس األنثروبومرتي)  2 -
   .ثروبومرتي األنتعريف القياس  -1- 2 -
 . األنرتوبومرتيةتطور القياسات  2 - 2 -
 . أمهية القياس األنثروبومرتي 3 - 2 -
 . أهداف القياس األنثروبومرتي 5- 2 -
 . الناجح  شروط القياس األنثروبومرتي  4- 2 -
 .  األنرتوبومرتيةأجهزة القياس   6- 2 -
 . األنرتوبومرتيةأنواع القياسات   7- 2 -
 ) :و الوزن الطول : ( املبحث الثالث  -
 عامل الوزن و الطول )  3 -
 .   تعريف الوزن  1- 3 -

  
 القیاسات الجسمیة
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 .بنتائج االختبارات البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

 .الطولتعريف  2- 3 -
 .الوزنأمهية  1-1- 3 -
 .أمهية الطول  2-1- 3 -
 .خالصة  -
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22   
 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین بنتائج االختبارات ) الطول ،الوزن ( عالقة بعض القیاسات الجسمیة

 

 :متهيد 
لقد لقيت فكرة القياس واستخدامها يف جمال البشرية القبول لدى املشتغلني يف هذه العلوم ال سيما 
املهتمني منهم بدراسة التعلم والفروق الفردية والقدرات وامليول واالجتاهات والقيم وغريها، ومن هنا ظهرت 

ة ومنه ميكن أن تعاجل معاجلة احلاجة إىل وضع أدوات للقياس ميكن بواسطتها الوصول إىل نتائج جتريبي
  .1رياضية وإحصائية على حنو ما حدث يف مشروع العلوم األخرى 

فقد نال جسم اإلنسان الرياضي من ناحية شكله وحجمه، إهتمام كثريا من العلماء واملختصني يف ا�ال 
لق عليها الرياضي، وذلك منذ أمد بعيد �دف الوقوف على ما يتصف به هذا اجلسم من اخلصائص، يط

 .اخلصائص املرفولوجية، وهي مواصفات معينة وحمددة جتعله مميزا عن اآلخرين
ويعد قياس كل من وزن اجلسم وطوله وسنه  من أهم املتغريات اليت تتضمنها القياسات اجلسمية لإلنسان، 

وأن هذه  حيث حتتل القياسات اجلسمية يف الوقت احلاضر مكانا بارزا يف ا�االت العلمية املختلفة،
القياسات متدنا مبفاهيم وأسس معينة تتيح الفرصة لدراسة العالقة بني شكل اجلسم واألداء البدين الذي 
يقوم به احلكم كما يرى بعض املختصني أن الوزن مهم ملمارسة خمتلف األنشطة الرياضية مثل املصارعة  ، 

فالقياسات اجلسمية هي من   .)1998أبو العال عبد الفتاح، . (والطول مهم  لنشاط كرة السلة ،
حالة تساوي مجيع " املتطلبات اليت توصل الرياضي إىل املستوى العايل من اللياقة البدنية حيث أنه يف 

العوامل األخرى فإن الفرد الالئق تشرحييا يتفوق على الفرد غريالالئق تشرحييا  ويؤكد ذلك كثري من الباحثني 
  ).1982أبو العال عبد الفتاح،. (جلسم واللياقة البدنيةعلى وجود عالقة مؤكدة بني شكل ا

يف هذا الفصل فهي من املتطلبات اليت توصل الرياضي إىل املستوى العايل من اللياقة البدنية،وقد تناولنا 
  .العناصر كما يلي 

                                                             
 .7،ص1993، القاهرة،  ، دار الفكر العريب االختبارات والقياسات لالعيب كرة القدم: حنفي حممود خمتار -1
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 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین بنتائج االختبارات ) الطول ،الوزن ( عالقة بعض القیاسات الجسمیة

 

  :المبحث األول -
  :القياس  _ 1

  :مفهوم القياس 1_ 1
القياس فإنه ممكن إيضاح هذا املصطلح مهما تعددت الكلمات وتداخلت املعاين املتعلقة مبسطلح 

  :على حنو أكثر تفصيال وذلك من خالل التعريفات التالية
أنه ظاهرة واسعة االنتشار يف جمال العلوم اإلنسانية، وهو يستهدف التقدير الكمي للسمة والقدرة  -

  .أو الظاهرة املقاسة
لكمي ملا نقيسه، هذا ؟ مما يتطلب التحديد اhow-muchكم : القياس جييب عن السؤال -

التحديد الكمي يتم على أساس استخدام وحدات عدهلا صفة الثبات النسيب، مثل قياس طول القامة 
  1.بالسنتيمرتات، أو قياس وزن اجلسم بالك لغ

الثيس عبارة عن عملية يتم فيها جتميع بعض اخلواص للمجموعات أو األشياء أو : ويقول سافرت أن 
  2.قواعد األحداث طبقا لبعض ال

يعين وصف البيانات يف صورة رقمية وهذا بدوه يتيح الفرصة للمزايا "  جيل فور" والقياس من وجهة نظر 
  .العديدة اليت تنتج من التعامل مع األرقام ومع التفكري احلسايب

  3.أن القياس وهو حتديد أرقام املوضوعات أو أحداث طبقا لقواعد معينة" كامبل " ويرى 
  .إىل أن القياس هو مجع معلومات ومالحظات كمية عن موضوع القياس" مزية الغريب ر " كما تشري 
بأن القياس هو تلك اإلجراءات املقننة واملوضوعية ،واليت " ونصر الدين رضوان -حممد عالوي" ويف رأي 

  .تكون نتائجها قابلة للمعاجلة اإلحصائية
األشياء ومستويات تقديرا كميا وفق إطار معني من إحصائيا بكونه تقدير " حممد صبحي حسنني" ويعرف 

  4."كل ما يوجد له مقدار على مقدار ميكن قياسه" املقاييس املدرجة وذلك اعتمادا على فكرة ثورندايك 
  .كما ميكننا القول أنه ميكن تعريف القياس بأنه التحديد الكمي للشىيء

                                                             
  . 22، ص 2006، مركز الطبع للنشر القاهرة، 1، طاملدخل اىل القياس يف الرتبية البدنية والرياضية : حممد نصر الدين رضوان   1

2 SAFRIT Margarè /j; Measurement un physical education and Exercise ,Science , library 
of congress ,U .S.A. ,p87. 

، القاهرة  2، دار الفكر العريب ،ط"  القياس يف الرتبية الرياضية وعلم النفس الرياضي" : حممد صبحي حسنني ، حممد نصر الدين رضوان   3
  . 21ص  1998، 
  . 50ص : نفس املصدر  4
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 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین بنتائج االختبارات ) الطول ،الوزن ( عالقة بعض القیاسات الجسمیة

 

 عن كمية ما حيتويه الشىيء من خصائص موضوع القياس باستخدام وحدات قياس حمددة ومناسبة تعرب
  1.لكي يتم تقدير ذلك إحصائيا 

نستخلص مما سبق أن القياس يشري إىل تلك اإلجراءات املقننة واملوضوعية اليت تكون نتائجها قابلة 
للمعاجلة اإلحصائية ؛حيث تشري نتائج القياس إىل أرقام عددية ؛وهذه النتائج يكون هلا معىن فقط إذا 

  2. ن نفسها رقمياعربت ع
  :أنواع المقاييس 

مقارنة شئ معني بوحدات أو مقدار معياري �دف معرفة عدد الوحدات املعياريةاليت : مقاييس النسبة .1
عرض الكتفني،  ،)سم(مثل قياس الطول . ويتميز بان له وحدات متساوية وله صفر مطلق. توجد فيه

  .حميط الصدر وغريها من القياسات اجلسمية
هي عملية وصف شيئا وصفا كميا يف ضوء قواعد تقليدية متفق عليها حىت ميكن : مقاييس المسافة .2

  .توافر الصفر املطلق وتساوي الوحدات  حتديد سعة ذلك الشيء، وال يشرتط هذا النوع
 مثل كبري أو صغري، طويل(حتديد مرتبة الشيء أو مكانته يف مقياس يقدم وصفا كيفيا  :مقاييس الرتبة .3

  .و�ذا املعىن للقياس يتحدد الوجود أو العدم للصفة دون اللجوء للوصف الكمي) أو قصري
وهي استخدام األرقام أو الصفات أو األمساء للتحديد أو التصنيف وليس هلا :  المقاييس االسمية .4

  .داللة أو معىن 
  مثلتلك اليت تعتمد على وسائل تكون اقل عرضة للخطا : المقاييس الموضوعية.5
  .خالل فرتة زمنية أو عدد حمدد من احملاوالت ولكل حماولة درجة ) األداء الصحيح( عدد مرات النجاح  -
وحتدد . حيث تستخدم أهداف حمددة كدوائر ، مربعات ، أشكال متداخلة وغريها: الدقة يف األداء  -

عدد احملاوالت إذ جيب أن  يراعى يف هذا النوع. درجات لكل منها وتكون الدرجة األكثر للهدف األصغر 
  .تكون مناسبة للغرض واملستوى واجلنس وغريها 

  .الزمن املخصص لألداء  -

                                                             
  . 28، ص  2001، ، القاهرة 1، مركز الكتاب للنشر، ط" القياس واالختبار يف الرتبية الرياضية: "ليلى السيد فرحات    1
 31ص 2003، الوراق للنشر و التوزيع ،  1،ط القياس و التقومي يف الرتبية البدنية و الرياضية: مروان عبد ا�يد ،حممد جاسم الياسرى    2
.  
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أو لألداة . سواء كان لالعب فهي متثل مسفة الوثب ، الركض ، القفز : املسافة اليت يستغرقها األداء  -
  .فهي متثل مسافة الرمي ، الدفع ، الركل 

عن األداء مثل تقومي التكنيك ) تقومي(كوسيلة للحصول على معلومات   تستخدم:  المقاييس التقديرية.6
إضافة العتبارها من الوسائل اهلامة أن مل تكن الوحيدة للتقومي . ، ترتيب األفراد وفقا ملستويا�م يف املهارة 

 1. يف بعض األلعاب كاجلمباز والغطس للماء وغريها 
  :القياسخصائص 2-

كية أوعقلية أونفسية أن القياس تقدير كمي لصفات أوقدرات أوخصائص بدنية أوحر : القياس تقدير كمي
ستعداد إلا األفراد يف النمو أو اْننا نستخدم القياس لنحصل على بيانات تعربعن مستوى ذإأواجتماعية 

  . أوالتحصيل أويف غريها من السمات واخلصائص املميزة
ياسه بطريقة مباشرة كالطول و الوزن و حميط الصدر و فهناك ماميكن ق: القياس مباشر وغيرمباشر

اما ما نقيسه بالنسبة لالستعدادات العقلية و السمات , حميطات األطراف باستخدام املرت او امليزان
و لذلك جند ان املقاييس يف كلتا احلالتني ختتلف . الشخصية فاننا عادة نستخدم طريقة غري مباشرة للقياس

 .فيه شك أن القياس املباشر هو أسهل و أدق من القياس الغري املباشر  يف درجة الدقة وليس
 ذ لوالإنواعها املختلفة ألفروق الفردية بالقياس حول الكشف عن ا يدور:  القياس يحدد الفروق الفردية

ومن املعروف أن ظاهرة الفروق الفردية ظاهرة عامة بني .هذه الفروق ما كانت هناك حاجة اىل القياس 
  .يف السمات والصفات البنائية والوظيفية  اد اجلنس البشري وهي ظاهرة حتدث بني مجيع األفرادأفر 

  : ومن أهم الفروق اليت ميكن قياسها
  . الفروق بني اجلماعات الرياضة_  الفروق بني األفراد_  وق يف ذات الفرد الفر _ 

 معايري مأخوذةيستمد من  نتائج القياسنتائج القياس ليست مطلقة فاحلكم على : القياس وسيلة للمقارنة
معينة يف اختبار اللياقة يف السرعة اليعين  من مستوى مجاعة معينة من األفراد فحصول الفرد على درجة

للقلق ال  وحصول احلكم على مقياس ما، اليت ينتمي إليها  شيء بالنسبة لنا مامل نقارنه مبستوى اجلماعة
  2.  املنخفض ما مل نستطع مقارنة هذا احلكم مبستوى درجات زمالئه يعين أن يتميز بالقلق العايل أو

  
  

                                                             
  . 32ص :  نفس املصدر  1
  . 20،ص  2009،ب ط ،دار الدجلة ،عمان ، االختبارات و التكتيك يف كرة القدم : موفق سيد اهليىت   2
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  :ــ العوامل التي تؤثر في القياس  4_ 1
  .الشيء املراد قياسه او السمة املراد قياسها _ 
  .هداف القياس أ_ 
  .ووحدة القياس املستخدمة , نوع املقياس _ 
  .طريقة القياس ومدى تدريب الذي يقوم بالقياس ومجع املالحظات  _ 
الظاهرة املقاسة من جهة و طبيعة املقياس من جهة اخرى و عالقته بنوع \عوامل اخرى متعلقة بطبيعة _ 

  1. الظاهرة املقاسة 
  2.التحيز من قبل احملكمني  _ 

  :القياسات الجسمية :المبحث الثاني 
  :األنثروبومتريالقياس _ 2

وتشمل النقط اخلاصة بأجهزة و نقاط القياس األنثروبومرتي وكذا خمتلف احلسابات و املؤشرات 
  .األنرتوبومرتية

  :تعريف القياس األنتروبومتري -1- 2
اتفق كل من ما تيوس وفوكس  على تعريف القياسات األنثروبومرتية بأ�ا العلم الذي يقيس اجلسم 

هي أيضا فرع من فروع علم وصف اإلنسان ويتضمن قياسات األطوال واحمليطات اإلنساين وأجزائه، و 
املختلفة وغريها من القياسات، وتشري ثناء فؤاد أنه عن طريق القياسات األنثروبومرتية ميكن تقييم اجلسم 

  .3اإلنساين للتعرف على أوجه االختالف بني األفراد، والربط بني أداء اجلسم وبناء اجلسم
و , م االنرتوبومرتي بأنه مصطلح يشري إىل قياس البنيان اجلسماين و نسبه املختلفة  1994ميللر ويعرف 

يبني االهتمام بالقياسات االنرتوبومرتية قد بدا مبكرا باملقارنة مبوضوعات القياس األخرى يف الرتبية الرياضية 
.4  
  

                                                             
   . 26ص ، 2000 ، القاهرة ،1،ط املصرية االجنلو مكتبة" الرياضية الرتبية يف املقاييس و االختبارات " : عمران صربي , باهى مصطفى ـ 1
  . 23، ص  مرجع سابق: موفق سيد اهليىت  2
  .19، ص 1996،  دار املعارف للنشر والطباعة ، ا لقاهرة ،  املرجع يف القياسات اجلسمية: صبحي حسنني  3
   . 20 القاهرة ، 1997 ، العريب الفكر دار ، اجلسمية القياسات يف املرجع : رضوان الدين نصر حممد  4
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  : تطور القياسات األنثروبومترية -  2_  2
ية كبرية ذات مرجعية تارخيية قدمية العهد، ففي القدم متت اإلشارة إىل انه يف اهلند  للقياسات اجلسمية أمه

، ويف مصر القدمية عهد الفراعنة قسموا )Smith(جزء بطريقة مسيث  48كانوا يقسمون الرجال إىل 
را قطاعا متساويا، مع ذكر أن القطاع هو معيار قياسي، يستعمل فيه األصبع األوسط نظ 19اجلسم إىل 

لبنية األجسام الضخمة يف ذلك الوقت، ويف فرتة احلضارة اإلغريقية القدمية، بذلت العديد من احملاوالت 
بغية التوصل إىل وحدة قياس �دي القائمني و املهتمني بالقياس اجلسمي إىل التأكد من صحة تناسب 

النمط األمثل يف ذلك الذي أجزاء اجلسم، وهذا لصعوبة حتديد النمط األمثل للجسم حيث كانوا يشبهون 
منوذجا ملعرفة املقاييس اليت تتناسب و  20يقرتب يف مواصفاته من أجسام اآلهلة،فاستخدموا هلذا الغرض 

منوذج خاص برمي الرمح، حماولة منه وضع ) Polyclets( أجزاء اجلسم البشري كما اعد بوليكليس 
 .ليا أكثر من مائة سنةأكمل تناسق ألجزاء اجلسم فضل هذا التصميم منوذجا مثا

بتوجيه اإلنتاج إىل ضرورة االهتمام بالفروق الفردية ) Jochoire(م قام جوشوار 1770يف عام  
يف مقاييس اجلسم يف مرحلة الطفولة إىل مرحلة البلوغ و التغريات اليت تظهر على القياسات 

  .العظمية خالل مرحلة النمو
 .املتوسط و العوامل املؤثرة على حياة اإلنسان م حددت كوبتليت  قياسات الرجل1830يف عام  
حيث تضمنت قياساته السن، ) م أظهرت أمهية البحث الذي قام به هيتشكون1861يف عام  

 .الوزن، حميط الصدر، العضد، الساعد، قوة عضالت الذراع بالشد على العقلة
كت مث تلقى م ظهرت عدة حبوث �تم بالطول، و كان أول من ابتكرها هو ست1900يف عام  

) ، كي  يف السويد، جريسلري  ذلك جمموعة من الباحثني نذكر منهم جالتون ، هارتل يف الدامنارك
 1 .يف الواليات املتحدة األمريكية  يف أملانيا، و جودار

 – 5دراسة حول منو جسم اإلنسان من  –سربيدج فيلد  –م أجرى هاستنج  يف 1902يف عام  
إىل نسب مئوية لكل شيء وحدة يف صورة مبسطة حبيث ميكن سنة ووضع نتائجه مقسمة  21

 .للشخص العادي أن يدرك مدى اختالفه عن القياسات املوضوعة
يف استخدام معادلة جديدة للتعرف على منط اجلسم بداللة  1920كما جنح شيلدون عام  

 ألنثروبومرتيااالهتمام بالقياس  أ، بعدها بد)الوزن/الطول = اجلسم منط (الطول و الوزن وهي 

                                                             
بية البدنية و الرياضية ، ، مذكرة ماسرت يف الرت  عالقة بعض القياسات اجلسمية ببعض عناصر اللياقة البدنية:حسام الدين ، مراد بن عنرت  1

  .  24ص  ، 2011/ 2010بسكرة ،  
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يأخذ أبعاده احلقيقية حيث أصبحت اجلامعات تبدي اهتماما كبريا يف أجزاء الدراسات املعمقة يف 
هذا ا�ال حيث مل يعد معدل الطول و الوزن وحده يعرب عن قياس اجلسم البشري فقط بل 

وصل إىل تضمنت قياسات الصدر، الفخذين وهي بذلك تأخذ بعني االعتبار البناء اجلسمي يف الت
التقومي منو الطفل و نظرا للعيوب اليت تتصف �ا اجلداول النموذجية للطول و الوزن يف املراحل 

جريد يف دراستهما الشهرية يف استخدام أسلوب تتبع منو الطفل  والعمرية املختلفة فقد جنح واتزل 
  1.عاما بعد عام لتفسري النمو يف ضوء النمو اجلسماين

  :األنثروبومتري  أهمية القياس -  3_ 2
يتفق معظم علماء األنثروبومرتي على انه ميكن توظيف نتائج القياسات االنثروبومرتية اليت تتم على 

  :األطفال و التالميذ صغار السن و الشباب و الكبار لتحقيق جمموعة هامة من األغراض هي 
ا�م بدرجات جمموعة أخرى تقومي احلالة الراهنة لألفراد و ا�موعات و ذلك عن طريق مقارنة درج 

من نفس ا�تمع أو بدرجات جمموعة أخرى قياسية، فعلى سبيل املثال تستخدم بعض اخلصائص 
االنثروبومرتية كمؤشر للنمو واحلالة الغذائية لألطفال الرضع و األطفال صغار السن باستخدام 

  .بعض احملكات القياسية
ياسات االنثروبومرتية باملعلومات الالزمة عن وصف التغريات اليت حتدث للجسم حيث متدنا الق 

 .معدالت التغري اليت حتدث لألفراد و ا�تمعات
التعرف على التغريات االنثروبومرتية اليت حتدث داخل ا�تمع، وبني ا�تمع و غريه من ا�تمعات  

ن الوراثة مما قد يزيد من معلوماتنا عن عملية النمو البدين السوي و األمهية النسبية لكل م
 .و البيئة) اجلينات(
اشتقاق املؤشرات االنثروبومرتية املختلفة اليت ميكن االستفادة منها يف تقدير السمنة و كثافة اجلسم  

بدال من استخدام بعض املقاييس الباهظة التكاليف أو احملظورة خلطور�ا أو لعدم تقبل املفحوصني 
 .هلا من الناحية االجتماعية

عض القياسات االنثروبومرتية يف الوقت احلاضر يف حتديد منط اجلسم، وفقا تستخدم نتائج ب 
 2. هليث و كارتر األنثروبومرتيمنط اجلسم : للطريقة املعروفة باسم طريقة

 

                                                             
  . 25،ص نفس املصدر   1
  . 23، ص  سابق مرجع : رضوان الدين نصر حممد   2
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  :شروط القياس األنثروبومتري الناجح  -2-4
  :كما يلي) 1995حممد صبحي حسانني، (الناجح حسب ما قدمها  األنثروبومرتي القياس ملاتتحد مع
  :يستلزم أن يكون القائمون بعملية القياس على إملام تام مبا يلي  
  .النقاط التشرحيية احملددة ألماكن القياس 
 .أثناء القياس) املفحوص(أوضاع املخترب  
 .طرق استخدام أجهزة القياس 
  :الشروط التالية اتراعمع م وتطبيقها بدقةالتنظيمية، شروط القياس الفنية و  
  .أن يكون املفحوص جمرد من اللباس عدا تبان غري مسيك وخفيف الوزن _ 
 . أن يكون املفحوص بدون حذاء خاصة يف قياسات الوزن و الطول الكلي للجسم _

لذكر فيجب على نه يف حالة تعذر حتقيق النقطتني سابقيت اأإىل  كارترو  وقد أشار هيث 
قل قدر ممكن من املالبس مث حتذف أوزان هذه األخرية من الوزن العام أاملفحوص أن يرتدي 

  .للفرد
  .توحيد ظروف القياس جلميع املفحوصني من حيث الزمن، درجة احلرارة  
 .توحيد القائمني بالقياس كلما أمكن ذلك 
ستخدام أكثر من جهاز كاستخدام توحيد األجهزة املستخدمة يف القياس، وإذا تطلب األمر ا 

ميزانني لقياس الوزن مثال ففي هذه احلالة جيب التأكد من أن للميزانني نفس النتائج على جمموعة 
 .واحدة من األفراد املفحوصني

 .معاينة األجهزة املستخدمة يف القياس و التأكد من صالحيتها 
أ�ن ال ميرن بفرتة الدورة الشهرية  إذا كانت القياسات جترى على إناث بالغات جيب التأكد من 

 .أثناء أجراء القياس، كما جيب ختصيص مكان مغلق إلجراء القياسات 
 1.تسجيل القياسات يف بطاقات التسجيل بدقة، ووفقا للتعليمات املوضوعية 

  
  

                                                             
  .123 ص ، 1995، القاهرة ، 1 ط ، العريب الفكر دار ، اجلنسني من الرياضة أبطال أجسام أمناط  : حسنني صبحي حممد  1
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30   
 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین بنتائج االختبارات ) الطول ،الوزن ( عالقة بعض القیاسات الجسمیة

 

  :األنثروبومتري القياس أهداف  _ 5 _2
  .تقومي البنيان اجلسماين  •
 .اليت ميكن أن تؤثر على البنيان اجلسماينالتعرف على العوامل البيئية  •

وميكن أن يتحقق تقومي البنيان اجلسماين عن طريق قياس عدد كاف من أبعاد اجلسم حبيث يوضع يف 
التغذية و املمارسة الرياضية و أسلوب حياة : االعتبار كل العوامل اليت ميكن أن تؤثر على ذلك البنيان مثل

 .الجتماعي و الوراثة و غريهاالفرد و املستوى االقتصادي و ا
  :كما يلي  األنثروبومرتيميكن حتديد أهداف القياس ) 1997(وحسب رضوان نصر الدين 

التعرف على معدالت النمو اجلسمي لفئات العمر املختلفة، ومدى تأثر هذه املعدالت بالعوامل  •
  .البيئية املختلفة

 .اكتشاف النسب اجلسمية لشرائح العمر املختلفة •
احلياة املدرسية، نوع و طبيعة : من تأثري بعض العوامل على بنيان و تركيب اجلسم مثل  التحقق •

 .العمل، املمارسة الرياضية
التعرف على تأثري املمارسة الرياضية و األساليب املختلفة للتدريب الرياضي على بنيان و تركيب  •

 .اجلسم
  :للقياس يف الرتبية البدنية بشكل عام مها ويرى إبراهيم شحاتة و جابر بريقع أن هناك غرضني أساسيني

 .زيادة املعرفة عن األفراد •
 .حتسني عملية التعليم أو التدريب •

  :وبشكل خاص هناك ستة أغراض خاصة للقياس
 :Diagnosticالتمييز   - أ

القياس ضروري لتمييز الفروق يف القدرات، امليول بني االفراد من أجل وضع الربامج 
نظورة عن الفرد ضرورية وأساسية لتجنب الربامج العالجية فاملعرفة امل. املالئمة

1 .واإلصالحية، الربامج التدرجيية، املنظمة والعادية
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31   
 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین بنتائج االختبارات ) الطول ،الوزن ( عالقة بعض القیاسات الجسمیة

 

 :Classificationالتصنيف  - ب
إنه من املفيد يف بعض األحيان تصنيف وتقسيم األفراد إىل جمموعات متجانسة واليت 

املنافسة او اخلربة، ومير التصنيف غالبا يف يكون املصنف فيها يف شكل التعليم اخلاص، 
  نتائج القياسات املالئمة والعادية

 :Achievementالتحصيل   - ج
إنه من األمهية احلصول على وسائل القياس املوضوعية للمحافظة على دقة النتائج بالنسبة 
لتحصيل األفراد وتقدمهم، نظرا ألن هذه النتائج تشكل االساس يف اختبار حمتوى 

  .امج وحتديد الدرجات والعالماتالربن
  :Administratiionاإلدارة   - د

ميكن احلصول على املعرفة املطلوبة من القياسات كأساس لتحديد أفضل الطرق يف 
التعليم والتوجيه وقيادة الطالب يف التجارب واخلربات املالئمة، فالقياسات الدقيقة 

مستوى األعلى فيما بعد، فاإلدارة تساعد يف حتديد النجاح للطلبة واستعدادهم للتقدم لل
الالئقة واملناسبة لالختبارات تستطيع املساعدة يف  تزويد املعرفة املرغوبة واملطلوبة من 

  .الطالب واملدرسون وأولياء األمور ومديري املدارس
 :Supervisoryاإلشراف   -  ه

عليمية، ميكن أن تكون نتائج االختبار املوضوعة ذات قيمة تقييم كفاءة املدرسني الت
وميكن استخدامها لإلشارة عما إذا كانت األغراض املوضوعة من املدرسني ميكن حتقيقها 

  .والوصول إليها
 : Research البحث  - و

يعترب جمال الرتبية البدنية غين ومليء بالفرص القيمة للبحث وعلى سبيل املثال فالبحث 
ى الالعبني والطالب يف ضروري، لفاعلية الطرق املختلفة يف التعليم، نسبة التقدم لد

اجلانب الفيسيولوجي، النفسي واإلجتماعي ملختلف األنشطة، وكذلك لتقييم النشاط 
الداخلي للرتبية يف املدرسة، وعلى أية حال فإن البحث العلمي ميكن أن يكون مؤثرا 

  1 ..وفعاال فقط عند استخدام االختبارات والقياسات املالئمة
  

                                                             
   90ص  :نفس املصدر  1
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32   
 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین بنتائج االختبارات ) الطول ،الوزن ( عالقة بعض القیاسات الجسمیة

 

 :األنتروبومتريأجهزة القياس  - 6_ 2
لكل فرد من أفراد عينة البحث، وجب توفري أجهزة  املرفولوجيةهدف حتديد خمتلف اخلصائص بـ

  :املتمثلة يف األنرتوبومرتيووسائل القياس 
  :قياس أجهزة من حتتويه وما األنرتوبومرتية احلقيبة -1- 3

              
  
 
  

يستعمل لقياس مسك ثنايا اجللد، حبيث ال يتجاوز : (Harpenden Caliper)جهاز هاربندن كاليرب 
 .للمساحة حتت اجللدية )2ملم/غ10(الضغط على طريف اجلهاز 

 
 
 

  .حقیبة انتروبومتریة :01الصورة رقم

 .توضح جھاز قیاس سمك الثنایا: 02الصورة رقم
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33   
 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین بنتائج االختبارات ) الطول ،الوزن ( عالقة بعض القیاسات الجسمیة

 

وتعطى النتيجة يستعمل لقياس حميطات اجلسم من خالل لفه على مناطق القياس : شريط مرتي
  .بالسنتيمرت

 
 

 

 
 
 
  

 .جهاز االنرتوبومرت ذو القوائم املرتاكبة لقياس األطوال وعلو النقاط االنرتوبومرتية

 توضح الشریط المتري: 03الصورة رقم
 

  .جھاز االنتروبومتر لقیاس األطوال الجسمیة: 04الصورة رقم 
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34   
 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین بنتائج االختبارات ) الطول ،الوزن ( عالقة بعض القیاسات الجسمیة

 

 1 .لإلتساعات  اجلسمية الكبرية و الصغريةاملدور الكبري واملدور الصغري لقياس  §
 

 
 
  
  :األنتروبومتريةالنقاط والمقاطع  - 7- 3

نعتمد على نقاط عظمية حمددة، تعد كمعامل واضحة ثبتتها أعمال و  األنرتوبومرتيةيف القياسات  §
  .Ross et al (1982)أحباث العلماء من أبرزهم 

هذه النقاط تستعمل يف حتديد أطوال واتساعات اجلسم من خالل قياسها عن طريق الوسائل 
  .األنرتبومرتية

أما املقاطع األنرتبومرتية فتستعمل لتثبيت واختيار املؤشرات األنرتبومرتية الواجب دراستها من خالل 
األبعاد األساسية يف الفراغ حيث قاعدة معطيات نظرية، وهناك ثالث مقاطع أساسية اشتقت من 

  :يتعامد كل واحد منهما على اآلخر بزاوية قائمة وهذه املقاطع هي
وهو مسطح عمودي ميتد من جانب إىل آخر يقسم : ( Plan Frontal) املقطع اجلبهي §

  .اجلسم إىل قسم أمامي وقسم خلفي

                                                             
  .  296، ص   مرجع سابق: حممد صبحي حسنني   1
  
  

  .اجھزة لقیاس االتساعات الجسمیة : 05الصورة رقم 
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35   
 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین بنتائج االختبارات ) الطول ،الوزن ( عالقة بعض القیاسات الجسمیة

 

يف اجتاه اجلمجمة ونصف  ميثله احملور العمودي للجسم ويقسمه إىل نصف علوي: املقطع األفقي §
 .سفلي باجتاه السطح 

يقسم اجلسم إىل نصف أمين ونصف أيسر، قد يطلق عليه يف بعض :  املقطع الطويل أو الشاقويل §
 .األحيان املسطح األمامي اخللفي

  :األنتروبومتريةأنواع القياسات   - 8_ 2
  :وتشمل القياسات التالية

  :قياس األطوال الجسمية _ 1_  8_2
قياس أطوال أجزاء اجلسم على أساس تقدير املسافة بني النقاط األنرتبومرتية اليت يتم حتديدها على  ميكن

العظام، بشرط أن يتم القياس على امتداد احملور الطويل، هذه القياسات متدنا مبعلومات عن أهم األجزاء 
 1.احملددة لنمو وحجم اجلسم، القياس الطويل يتم على طول القامة

مؤشرًا جيدا للحجم العام للجسم وأطوال العظام،  (Stature)يعترب طول القامة : امةطول الق §
حبيث يقف املفحوص معتدل القامة أمام جهاز مارتن املتنقل، العقبني متالصقني ويكون الردفني 

  2.والظهر مالصقة للقائم الرأسي
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http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل األول                                                      الجانب النظري .

 

36   
 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین بنتائج االختبارات ) الطول ،الوزن ( عالقة بعض القیاسات الجسمیة

 

كلغ حيث يصعد املفحوص ويقف و   0.5ويتم بواسطة ميزان طيب بدرجة قياس : قياس الوزن §
 1 .نظره إىل األمام، شبه عاري من املالبس

 
 
  
  :الجسمية تساعاتالقياس ا _ 2_  8_2

لتحقيق العديد من األغراض البحثية والعيادية كما  (Diamètres)يستخدم قياس إتساعات اجلسم 
يستخدم يف حتديد منط اجلسم، وتقاس إتساعات اجلسم باستخدام مداور القياس الكبرية املنزلقة 

  :وتتضمن القياسات اآلتية (Palmer)والصغرية املنزلقة 
ü كل واحدة منهما على   املعرب عن البعد بني العالمتني األخر وميتني اللتني تقع االتساع األخر ومي

  .احلافة اخلارجية لألخروم يف �اية الطرف اخلارجي لشوكة عظم اللوح
ويعرب عن البعد بني أعلى نقطتني خارجيتني تقعان على الضلعني السادسني عند  اتساع الصدر

  .اخلط األوسط املنصف للجذع
ü اييت متفصل اتساع عمق الصدر وهو البعد بني النقطة األنرتوبومرتية على اخلط امل�وصل بني 

الضلعني الرابعني مع عظم القص وبني النقطة األنرتوبومرتية فوق النتوء الشوكي للفقرة الظهرية اليت 
 .تقع يف نفس املستوى األفقي للعالمة األنرتوبومرتية لعظم القفص

ü في اتساع عرض احلوض وهو املسافة بني أقصى نقطتني وحشيتني على احلد العلوي للعرف احلرق
 .لعظم احلرقفة من اليمني إىل اليسار

                                                             
  . 79، ص مرجع سابق: حممد نصر الدين رضوان . د    1

  جھاز لقیاس الوزن:  07شكل رقم 
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37   
 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین بنتائج االختبارات ) الطول ،الوزن ( عالقة بعض القیاسات الجسمیة

 

ü  اتساع املدورين الفخذين وهو املسافة بني أبعد بروزين للحدين الوحشيني للمدورين الكبريين
 .لعظمي الفخذين

ü  اتساع الركبة أي البعد بني الوجه األقصى األنسي والوجه األقصى الوحشي لقميت عظم الفخذ
(Condyle Fémoral).  

ü  وهو املسافة بني الكعب األنسي والكعب الوحشي   )العرقوب و الكعب(اتساع رسغ القدم
 .للتمفصل القصيب الشظي مع مفصل القدم

ü اتساع رسغ اليد وهو عبارة عن املسافة بني النتوء اإلبري للزند والنتوء اإلبري للكعربة. 
ü  اللقمي األنسي  وهو املسافة بني النتوء فوق اللقمي الوحشي والنتوء فوق  )الكوع(اتساع املرفق

 1 .لعظم العضد
  

 
 

                                                             
  ). 128،  127( ص :  نفس املصدر -   1

 یوضح مناطق اخذ االتساعات الجسمیة :  08شكل رقم 
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38   
 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین بنتائج االختبارات ) الطول ،الوزن ( عالقة بعض القیاسات الجسمیة

 

 :قياس المحيطات الجسمية  _ 3_  8_2
. تعد من القياسات األنرتوبومرتية املهمة أل�ا تبني حجم املقطع العرضي للعديد من أجزاء اجلسم

يستفاد منها عندما يتم ربط نتائجها بنتائج  وتستخدم قياسات احمليطات كمقاييس للنمو البدين كما
قياسات مسك ثنايا اجللد لنفس جزء اجلسم، أو بربط نتائجها بنتائج بعض قياسات حميطات اجلسم 

  .األخرى
  :وتقاس وفقا لبعض األساليب الفنية اخلاصة، وتشمل قياسات احمليطات األنرتوبومرتية على اآليت

حميط للرأس، وهو حميط مير بأعلى احلاجبني وبالعظم حميط الرأس ويستهدف تقدير أقصى  
  .املؤخري يف �اية عظم اجلمجمة حيث يعرف هذا احمليط باسم احمليط اجلبهي املؤخري

الذي يشري إىل أقل حميط للرقبة، ويتحقق بتمرير شريط القياس حول الرقبة فوق   حميط الرقبة 
  .)تفاحة آدم(النتوء احلنجري 

س بلف شريط القياس من األمام عند مستوى متفصل الضلع الرابع مع حميط الصدر الذي يقا 
  .عظم القص وعند مستوى الضلع السادس أثناء مرور شريط القياس على جانيب اجلسم

حميط الصدر يف حالة الراحة الذي يقاس بلف شريط القياس من األمام عند مستوى متفصل  
ادس أثناء مرور شريط القياس على الضلع الرابع مع عظم القص وعند مستوى الضلع الس

  .جانيب اجلسم
حميط الصدر يف حالة شهيق أعظمي الذي يقاس بلف شريط القياس من األمام عند مستوى  

متفصل الضلع الرابع مع عظم القص وعند مستوى الضلع السادس أثناء مرور شريط القياس 
  .على جانيب اجلسم

 متفصل مستوى عند األمام من القياس شريط بلف يقاس الذي قوي زفري حالة يف الصدر حميط 

 جانيب على القياس شريط مرور أثناء السادس الضلع مستوى وعند القص عظم مع الرابع الضلع

  .اجلسم
 .للوسط الطبيعي أو املألوف املستوى عند يقع وهو للجذع حميط أصغر إىل ويشري الوسط حميط 
 .للبطن أمامي بروز أقصى مستوى عند القياس شريط لف خالل من املقاس البطن حميط 
حميط الفخذ الذي يشتمل على ثالثة قياسات رئيسية هي حميط اجلزء العلوي للفخذ الذي  

يقاس عند �اية اإللية مباشرة، حميط اجلزء األوسط الذي يتضح عند العالمة االنرتوبومرتية 
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39   
 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین بنتائج االختبارات ) الطول ،الوزن ( عالقة بعض القیاسات الجسمیة

 

ند املستوى القريب املنصفة للفخذ وحميط جزئه السفلي املعروف باسم حميط الركبة ويقاس ع
 .للنتوء فوق اللقمي األنسي لعظم الفخذ 

احمليط العلوي بالـقرب من الركبـة، : حميط الساق ويشتمل هو اآلخر على ثالث قياسات هي  
الوسطي عند أعلى نقطة للعضلة التو أمية خلف الساق، والنهائي عند رسغ القدم القريب من 

 .عظم الكعربة
شريط حول العضد عند العالمة األنرتوبومرتية املنصفة له، وهي حميط الذراع وذلك بلف ال 

عالمة منصفة بني النتوء  األخرومي  لشوكة عظم اللوح وأقصى نقطة تقع على عظم العضد، 
 .وهذا احمليط يشتمل على قياسني مها حميط العضد وهو منقبض وحميط العضد وهو منبسط

حميط للساعد وهو احمليط الذي يعطي حميط الساعد حيث يلف شريط القياس حول أكرب  
 .أكرب قراءة له

حميط رسغ اليد ويقاس بلف الشريط حول النقطتني اإلبريتني لعظميت الزند والكعربة واليت ميكن  
 .حتسسها بأصابع اليد

 .حميط اليد ويؤخذ بلف الشريط حول األصابع األربعة واإل�ام ال يدخل يف القياس 
 .1لشريط حول الرجل يف املنطقة النهائية للسالمياتحميط القدم الذي يؤخذ بلف ا 

  :قياس سمك ثنايا الجلد _ 4_  8_2
 بأصبعين اجلزء الذي ينبغي قياسه هو انسجة ما حتت اجللد حيث ميسك أهذه القياسات يراعي ب إلجراء
و يتم استخدام ,  األنسجةو يسحب بعيدا عن العضلة الواقعة حتت هذه  ليسرىو السبابة لليد  اإل�ام

و بعدها تتم قراءة كثافة ,  ليسرىاليد  أصابعسم بواسطة  )1(ثنايا اجللد بالضغط عليه لقياس  ي جهازغر ب
  . املنثينالدهن للجزء 

و على املفحوص , تعطى نفس النتيجة  فإ�ااجلهة اليمىن  أوثنية اجللد ناحية اجلهة اليسرى وسواء مت قياس 
  .مم 1/10قرب ألجة القياس تكون در  ماأ ،الوقوف باسرتخاء

  :مناطق هي  أربعيتم قياس مسك اجللد و الدهن يف  :قياسات الثنايا اجللدية _ 
سية يف منتصف أثنية ر ( ات الثالث رؤوس العضدية ذ العضلةمسك طبقة الثنية اجللدية فوق  - 1

 ) .العضلة 
 ) .ثنية راسية منتصف العضلة ( العضدية  الرأسنيمسك طبقة الثنية اجللدية فوق العضلة ذات  - 2

                                                             
  .)155، 157( ص ص :نفس املصدر - 1
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 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین بنتائج االختبارات ) الطول ،الوزن ( عالقة بعض القیاسات الجسمیة

 

 ) .ثنية راسية  –العضلة املنحرفة املربعة ( و اللوح  اإلبطمنطقة  أسفلمسك طبقة الثنية اجللدية  - 3
 )سم  7- 5مسافة من  أفقيةثنية ( مسك طبقة الثنية اجللدية فوق الشوكة العليا للحوض  - 4

 :دية قياس ثنايا اجللد للعضلة ذات الثالث رؤوس العض_ 
و الذراع مدالة السفل باسرتخاء يف منتصف اخلط , تقاس ثنية اجللد للعضلة ذات الثالث رؤوس العضدية 

  .الواصل نا بني نتوء الكتف و نتوء املرفقني 
 :قياس ثنايا اجللد للعضلة ذات الراسني العضدية _ 

املرفق من الداخل يف نفس تقاس ثنية اجللد للعضلة ذات الراسني العضدية ملقدمة الذراع فوق حفرة 
  .املستوى الذي مت فيه القياس للعضة ذات الثالث رؤوس العضدية 

 :قياس ثنايا اجللد حتت اللوح _ 
  .درجة تتجه للخارج اسفل عظم اللوح  45يتم قياس ثنية اجللد حتت اللوح بزاوية 

 :قياس ثنايا اجللد عند مستوى احلوض _ 
و اليت تلتقي على اخلط الواصل من زاوية االبط سم 7-5متسك ثنايا اجللد فوق شوكة احلوض مسافة من 

  .درجة  45حىت الشوكة يف خط قطري يتجه اىل اسفل و للخارج بزاوية 
يف حالة تناول هذه االختبارات يف دراسات علمية اعمق تتعلق بالصحة فان بعض البيانات الطبية  -

 1) .اخل ..نسبة الدهون   –ضغط الدم  (جيب قياسها مثل 
 ) الطول و الوزن: (  المبحث الثالث -
  :عامل الطول و الوزن _ 3

  .هو كمية املادة املكونة جلسم اإلنسان : تعريف الوزن 1_3
عنصر هام يف النشاط الرياضى إذ يلعب دورا هاما يف مجيع  األنشطة الرياضية : الوزنأهمية  1_ 1_3

  اخل..،فبعضها تعتمد أساسا على الوزن وعليه يتم التصنيف تبعا ألوزا�م كلمصارعة 
كما قد يكون عائقا يف بعض األنشطة الرياضية األخرى كاملاراطون إذ ميثل الوزن الزائد عبئا ،كما خص 

  ل عبئا يؤدي إىل اإلصابة بالتعب عن الوزن الطبيعي يف بعض األلعاب ميث  %25لوزن مبقدار بذلك زيادة ا
  .وثبت علميا ارتباط الوزن بالنمو و النضج ،والياقة احلركية و اإلستعداد احلركي عموما 

  :وأظهرت البحوث العلمية الفرق بني الوزن املثايل والوزن الطبيعي كما يلي 
                                                             

، اإلسكندرية 2009،  1، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ، ط االختبار األوريب للياقة البدنية  يور وفيت: مصطفى السايح حممد  - 1
  94،  93،ص 
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هو الوزن الذي يكون مساويا تقريبا لعدد السنتيمرتات الزائدة بالنسبة للمرت األول يف :  الوزن المثالي
كلغ   5إىل  2الطول و املقدرة بالكلغ بالنسبة للذكور أما اإلناث فالوزن املثايل يقل عن هذا املعدل من 

  .وهذا  ال ينطبق ينطبق على الرياضيني نظرا لنمو جهازهم العضلي 
هو قيمة حمددة إلحنراف الوزن من نقص أو زيادة عن الوزن املثايل حسب اختالف العلماء : الوزن الطبيعي
جيعل الفرد  مازال يف حدود الوزن الطبيعي وما يزيد عن ذلك بالنقصان  %20،25 10،15مبا اليزيد عن 

  .يتجه بالفرد إىل النحافة وبالزيادة إىل السمنة 
 أعلى نقطة بالنسبة لوضعية الرأس يف حالة أفقية ونقطة ارتكاز هو املسافة اليت تفصل بني: تعريف الطول

  .اجلسم على القدم 
يعترب الطول ذو أمهية يف معظم األنشطة الرياضية سواء كان طول اجلسم ككل أو طول : الطول أهمية 

  .اخل ..بعض األطراف اليت يعتمد عليها بشكل كبري ككرة السلة والطائرة 
ق يف بعض األنشطة الرياضية األخرى إذ يؤدي طول القامة املفرط إىل الضعف يف كما أن الطول ميثل عائ

وقد أثبتت .القدرة على اإلتزان ،وذلك لبعد مركز الثقل عن األرض ومثال ذلك يف رياضة رفع األثقال 
ا الدراسات أن اإلناث أكثر قدرة على اإلتزان من الرجال وذلك لقرب مركز ثقلهن من قاعدة اإلتزان ،كم

  1. أشارت بعض البحوث إىل إرتباط الطول مع السن ،الوزن ،الرشاقة ،الدقة ،التوازن ،الذكاء 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  ). 27، 26( ، ص  مرجع سابق: حممد إبراهيم شحاتة ، حممد جابر يرقع   1
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  :خالصة 
حتتل القياسات اجلسمية يف الوقت احلاضر مكانا بارزا يف ا�االت العلمية املختلفة، وأن هذه القياسات 
متدنا مبفاهيم أسس معينة تتيح الفرصة لدراسة العالقة بني شكل اجلسم واألداء البدين الذي يقوم به 

عايل من اللياقة البدنية حيث أنه فالقياسات اجلسمية هي من املتطلبات اليت توصل الرياضي إىل املستوى ال
  . تشرحييا غريا لالئقحالة تساوي مجيع العوامل األخرى فإن الفرد الالئق تشرحييا يتفوق على الفرد " يف 
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 .بنتائج االختبارات البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

  
  
  

 متهيد-
 االختبار : املبحث األول

 اإلختبارات - 1
 مفهوم االختبار -1 - 1
 تعريف اإلختبارات البدنية 2_
 تاريخ االختبار و القياس 3_1
 الفرق بني االختبارو القياس 4_1
 أسس تصنيف املقاييس واالختبارات 5_1
 أمناط اختبارات اجلهد البدين 6_1
 شروط االختبارات البدنية 7_1
 مراحل إدارة وتنظيم االختبارات 8_1
 أمهية االختبارات 9_1
 الغرض من االختبارات 10_1
 نواع االختبارات الىت ميكن استخدامها يف الرتبية الرياضيةأ 11_1

 اللياقة البدنية: املبحث الثاين 
 اللياقة البدنية للحكم - 3
 تعريف اللياقة البدنية 1 – 3
 أنواع اللياقة البدنية -2 – 3
 خصائص اللياقة البدنية 3_3
 الصفات البدنية املتطلبة للياقة احلكم 5_3
  أسباب االهتمام باللياقة البدنية للحكم و قياسها   4_3
 اإلختبارات البدنية فيفا املطبقة على حكام كرة القدم :  املبحث الثالث 

   اللياقة البدنية للحكام اختبارات 2

 االختبارات البدنیة و اللیاقة
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 .بنتائج االختبارات البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

 اخلاصة بلياقة احلكام التبعيةبعض االختبارات  1_2
 البدنية األساسية لتقييم لياقة احلكام االختبارات 2_2
 فوائد االختبارات البدنية للحكام 3_
  نواع االختبارات الىت ميكن استخدامها يف الرتبية الرياضيةأ 11_1

  خالصة
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46   
 .لحكام الساحة الفدرالیین بنتائج االختبارات البدنیة ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

   :مهيدتـ
،وهلذا يصر االحتاد أصبحت تتقدم على الصفاء الذهين مما الشك فيه أن اللياقة البدنية حلكام كرة القدم    

الدويل والقاري واحمللي على إجراء اختبارات اللياقة البدنية قبل كل منافسة سواء كانت دولية أوقارية أو 
  .مدى لياقة احلكم ل املهمة لتقومي من الوسائ االختباراتحملية وذلك للتأكد من جاهزية احلكام وتعد 

احلكم  الحتياجحيث أن هذه االختبارات حتتاج للتمارين والتقوية املباشرة للعضالت ، كما أننا لونظرنا  
ومتطلباته داخل امللعب لوجدنا أن االختبارات البدنية احلديثة فيفا هي  األنسب ألننا يف عصر االحرتاف 

ما أن الكرة اختلفت عن السابق فطريقة اللعب احلالية ونقل الكرات والسرعة يف اللعب واالنقضاض ك
احلديث فيفا فهو يعود احلكم على السرعة  االختبارالطويلة تتطلب السرعات القصرية وهذا ما حيققه 

فاحلكم يركز على متارين حتمل السرعة بدالً . واالرتداد يف الوقت املناسب ملواكبة متطلبات اللعبة السريعة
  ).كوبر(السابق  االختبارالرتكيز على متارين التحمل فقط، كما كان يف من 

االختبارات  وأنواعها واللياقة البدنية  ونتطرق إىل  االختباراتومن خالل ما ذكرناه سنتناول يف هذا الفصل 
اجلزائريني،مث نتحدث عن الصفات البدنية اخلاصة  البدنية املطبقة على حكام الساحة الفدراليني

     . باالختبارات
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47   
 .لحكام الساحة الفدرالیین بنتائج االختبارات البدنیة ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

  .االختبار:األولاملبحث 
  :االختبارات - 1
 معروضة قضية يف سواء الدقة أو الصواب معايري حتديد إىل �دف عملية :مفهوم االختبار - 1 - 1

  . معلق لغرض أو للدراسات
 معارفه على التعرف �دف للفرد تعطى التمرينات أو األسئلة من جمموعة "هو االختبار أن " ماكجي " ويرى

 .1  "كفاءته أو استعداداته أو قدراته أو
فإن االختبار هو عبارة عن مسابقة تتضمن القيام مبهمة ممثلة لكل الرياضيني  'برينار بوربان'وحسب 

  2.املختربين ، مع تقنية حمددة لتقدير النجاح أو الفشل أو التنقيط الرقمي للنجاح 
وميكن أن يعرف االختبار على أنه موقف مقنن صمم خصيصا للحصول على عينة من سلوك الفرد 

  3.باألرقام فمن املمكن أن نستخدم كلمة اختبار أو مقياس  وعندما يعرب عن هذه العينة
ويف ضوء هذه التعريفات السابقة ملفهوم االختبارات ميكن أن نستخلص أن أهم ما مييز املقياس عن 
االختبار هو أن مجيع املقاييس تعطينا أعدادا أو درجات أو أرقام ، يف حني توجد بعض االختبارات اليت ال 

ا أرقام معينة بل قد تشري إىل نوع من السلوك أو األداء أو االستجابة ويف هذه احلالة ال ينتج عن تطبيقه
نستطيع أن نشري إىل هذا النوع من االختبارات على أ�ا مقاييس ، أما إذا كان من املمكن التعبري عن هذا 

  .قياس مناسبا السلوك أو األداء أو االستجابة بدرجة رقمية فعندئذ يصبح مصطلح االختبار أو امل
  :  البدنية االختباراتتعريف  2_1

هي االستجابة احلقيقية من قبل الفرد الختبارات مقننة يتوجب ادائها باسلوب و طريقة حمددة و ذلك 
ويكون كل اختبار مرآة للطاقة املطلوبة،  للوقوف على املستوى احلقيقي لبعض الصفات البدنية و احلركية

 4. وأشكال احلركات املنفذة خالل األداء احلقيقي،
  :القياستاريخ االختبار و  3_1

كانت هناك حماوالت عديدة و اهتمامات بعلم االختبارات و القياس يف ا�ال الرياضي بشكل و يف جمال 
  هتمامات و احملاوالت مل تذكر ،و يفولكن هذه اال 1956الرتبية البدنية بشكل خاص قبل عام 

                                                             
 . 26، ص  مرجع سابق: ليلى السيد فرحات  1

2 - Bernard burbin:  Op.cit., P. 211 . 
  .  48، ص  1983، بريوت ، 3، ترمجة سعد عبد الرمحان ، دار الشرق العريب ، ط االختبارات واملقاييس: تايلر . لرينا ، أ   3
 .77، ص1980، دار املعارف، القاهرة ،  الرتبية الرياضيةاالختبارات والقياس يف : إبراهيم سالمه 4
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ابان االعتداء الثالثي على مصر حيث احلاجة اىل اللياقة البدنية العالية للمواطنني و كان  1956عام 
السباق يف ذلك بعد احلرب بوضع معايري و مستويات لالختبارات حيث مشلت الكثري من القطاعات  

 بداية التسعينات على الرتبوية و الرياضية حىت ادخلت كمادة مستقلة يف مناهج كليات الرتبية الرياضية يف
  :حيث طبقت بعض االختبارات مثل . يد بعض االساتذة منهم الدكتور صاحل عبده 

 . 1968اختبارات اللياقة البدنية للعمال عام  -
 .تطبيق اختبارات اللياقة البدنية للشباب يف نفس السنة  -
  1. 1962تطبيق اختبارات كروز جيز على منطقة اجليزة عام  -

  :و القياس  االختبارالفرق بين  4_1
موقف " للمفحوص االختبار يعني بالنسبة  أننه طاملا أقياس يف ا�ال الرتبوي الرياضي يرى بعض علماء ال

القوية ات هم االستجابأ حدأني املفحوص و موقف االختبار التفاعل بيكون  أن بلذا جي" االمتحان
  .لالختباربالنسبة 
حيث يعرب , يقوم به  أنما يستطيع املفحوص  بأقصى األداءجناز على االختبار يستهدف إلفا -

الكفاءة يف جمال حمدد من  أواالستعدادات  أوو القدرات أالتحصيل  ى أوعن املستو  األداءهذا 
عن مستوى اجنازه و عما اذا كان هذا املستوى   األول  و يكون املفحوص هو املسؤول, ا�االت 

 .غري مقبول  أومقبول ,  أخط أوصحيح , ضعيفا  أمممتازا 
 :نه أالرتبية البدنية و الرياضية على سبق يقرر علماء القياس يف  وبناء على ما

 ميكن اعتبار كل االختبارات مقاييس لكون كل منها وسائل جلمع البيانات -
 ال, مقياس الطول و الوزن فالقياسات اجلسمية ك, اختبارات  انه ال جيوز  اعتبار كل املقاييس -

 . التطبيق أثناءا اختبارات لكو�ا ال تتطلب من املفحوص التفاعل أ�وصفها بجيوز 
فنحن نستطيع ان نقيس بعض الصفات او اخلصائص , القياس يعد اكثر اتساعا من االختبار  -

األساليب  فقد يستخدم لقياس خصائص و مسات معينة بعض , باستخدام االختبارات او بدو�ا 
تعطينا معلومات يف شكل  أناو املقابالت الشخصية و غريها من الوسائل اليت ميكن  كاملالحظة

 2.بيانات كمية عن الظاهرة املقاسة 
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49   
 .لحكام الساحة الفدرالیین بنتائج االختبارات البدنیة ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

   :واالختباراتأسس تصنيف المقاييس  5_1
تطورت املقاييس واالختبارات بدرجة سريعة يف هذا القرن ، وأصبحت من الكثرة والشمول حبيث أدى    

وهناك العديد من اآلراء لتصنيف اإلختبارات واملقاييس حيث حيدد جمال . ذلك إىل تصنيفها وتقسيمها 
لى املستويات املختلفة القياس اجلوانب املختلفة اليت يهدف اإلختبار أو املقياس إىل تقوميها للحكم ع

. وتلك األسس املختلفة للتصنيف ال ينفصل نوع منها عن اآلخر بل يتداخل ويتشابك . للمختربين 
  : يف التصنيف التايل  لالختباراتوميكننا حتديد اآلراء املختلفة 

 : وتنقسم ميادين القياس إىل ما يلي :   التصنيف وفقا مليدان القياس 1_5_1
ü ية واملعرفية املقاييس العقل :  

 ف إىل قياس خربات الفرد السابقة وهي �د: إختبارات التحصيل  _
وهي �دف إىل القدرات العامة والطائفية مثال ذلك قدرات عقلية من معارف : إختبارات القدرات  _

 .ومعلومات أو قدرات بدنية كاللياقة البدنية واملهارات باأللعاب الرياضية 
 .وهي �دف إىل التنبؤ مبا ميكن أن يقوم به الفرد مستقبال  :اتاالستعدادإختبارات  _
ü  املقاييس الشخصية والنواحي املزاجية :  
 االجتاهاتيهدف إىل معرفة رأي املخترب يف موضوع ما أو مجع بيانات وهو يصلح لقياس :  االستفتاء _

 .وامليول والرأي العام 
 .حياته�دف إىل الكشف عن النواحي املزاجية ومدى تكيف الفرد مع  :اإلسقاطيةاملقاييس  _
 .معني�دف للحكم العام على مدى صالحية الفرد لعمل ما أو جمال  :املقابلة _
�دف إىل التعرف على الفرد يف نوع نشاط معني واختباره فيه وقياس قدرته على التصرف  :املواقف _

 .والكشف عن الصفات املختلفة 
  : التصنيف وفقا للمخترب   2_5_1

 .تستغرق وقتا طويال وجهدا كبريا وهي ومتتاز بالدقة  ي �دف إىل القياس الفرد: فردية  اختبارات _
�دف إىل قياس جمموعة يف األداء ملرة واحدة مثل مجلة التمرينات اجلماعية واألنشطة  :مجاعية اختبارات _

 1 .اجلماعية واختبارات الورقة والقلم للتالميذ والالعبني أو املختربين وهي ال تستغرق وقتا أو جهدا كبريا 

                                                             
، كلية الرتبية الرياضية ، جامعة بغداد )4،3،2،1:احملاضرات(سلسلة حماضرات التقومي والقياس يف الرتبية الرياضية : إميان حسني الطائي  1
 . 2009 ،)  27- 26( ص ،
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 .لحكام الساحة الفدرالیین بنتائج االختبارات البدنیة ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

 : التصنيف وفقا ألسلوب تطبيق اإلختبار  3_5_1
تقدم يف شكل قوائم وبنود يطلب اإلجابة عليها ومن مميزا�ا أ�ا تؤدي  وهي: إختبارات الورقة والقلم  _

 . إىل تقنني موقف األداء بدرجة عالية 
يوجد عدد كبري من األجهزة يف املختربات العلمية للرتبية الرياضية حيث : إختبارات األجهزة العلمية  _

  .ومكونات اجلسم ) لفسيولوجية ا( تستخدم تلك األجهزة يف قياس العديد من الوظائف اجلسمية 
 .والكتابةوهي تستخدم أشكاال معينة أو رموزا ال تتطلب معرفة القراءة : غري اللفظية  االختبارات _
اليت تتطلب إستجابة غري لفظية مثل تركيب األشكال أو  االختباراتوهي  :األدائية االختبارات _

املخترب يف  استعدادحيث تكون الدرجة مؤشرا عن قدرة أو   إختبارات قياس القدرات البدنية أو املهارية
 .جمال ختصصه 

 : التصنيف وفقا للزمن  4_5_1
وتعرف باختبارات السرعة يف األداء كالعدو والدراجات واملاراتون والسباحة أو : إختبارات موقوتة  _

 .إختبارات اليت حيدد هلا زمنا مناسبا لإلجابة عليها 
وتعرف باختبارات القوة وهي �دف إىل تقدير مستويات القدرة مثل رفع : وتة غري موق اختبارات _

 .الورقة والقلم فهي ترتب مفردا�ا بدقة بالنسبة لتدرج صعوبتها اختباراتأما . األثقال والرمي بأنواعه 
 : التصنيف وفقا لألداء  5_5_1

 .ى األداء بأقصى قدرته منها �دف إىل التعرف على قدرة الفرد عل :األقصىاألداء  اختبارات _
 الكفاءة سواء بدنية أو فسيولوجية وهي تقيس القدرة على أداء عمل له أمهية  اختبارات _
للتنبؤ بالنجاح يف مهنة أو تدريب أو نشاط معني  االختباراتوتستعمل هذه  االستعدادات اختبارات _

 .معني مستقبال  عندما يستعمل للتنبؤ بنجاحه يف نشاط استعداد اختبارويسمى 
و�دف إىل حتديد األداء للفرد مبا ميكن أن يفعله يف موقف معني أي أن هذه  :املميزاألداء  اختبارات _

 1. تظهر ما يؤديه الفرد بالفعل وطريقة أدائه  االختبارات
 وينقسم هذا التصنيف إىل نوعني مها : التصنيف وفقا للسمات املقاسة  6_5_1
ü  مقاييس السمات التكوينية : 

لتحديد مستوى وخصائص النمو البدين ومقادير متابعتها ودراسة : املقاييس األنرتوبومرتية  -
 .ديناميكيتها نتيجة مزاولة األنشطة الرياضية املختلفة 
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http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الثاني                                      الجــانـب النظـري                                   .

 

51   
 .لحكام الساحة الفدرالیین بنتائج االختبارات البدنیة ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

 .مقاييس النمو واحلالة الغذائية  -
 ) . أمناط األجسام ( مقاييس البناء اجلسماين  -

ü  ظيفية مقاييس السمات الو : 
 .)تاريخ ، قانون،نواحي فنية، خطط ( ية أو التفسريية السمات املعرف اختبارات -
 ) .العدوانية  بالنفس،الثقة  االنفعايل،الثبات ( مسات الشخصية  اختبارات -
 ). ، القيمة  االنفعالية، السمات  اجتاهاتدوافع ، ميول ، ( السمات الدافعية  اختبارات -
 ) .القوة ، القدرة ، الرشاقة ، املرونة ( ية احلركية السمات العصب اختبارات -
 ) .التحمل العضلي  اختبارات( السمات العضوية  اختبارات -
  التحمل الدوري التنفسي  اختبارات -

 : التصنيف وفقا �االت التقييم  7_5_1
 .اللياقة البدنية  اختبارات -
 .الدمويةالقلب والدورة  اختبارات -
 .اللياقة احلركية  اختبارات -
 .إختبارات املهارات احلركية  .احلركيالذكاء  اختبارات -
 1   .إختبارات املعرفة -

 :أنماط اختبارات الجهد البدني 6_1
ميكن تصنيف االختبارات اليت تستخدم لقياس اجلهد البدين يف الرياضة وفق للمتطلبات واإلمكانات 

  :ثالث أنواع رئيسية هيالالزمة للتطبيق وانتشار االستخدام إىل 
Ø االختبارات امليدانية 
Ø  املعملية –االختبارات امليدانية 
Ø االختبارات املعملية 

 :االختبارات الميدانية 1_6_1
هي منط شائع االستخدام يف جمال الرتبية الرياضية ومل تدخل دائرة االستخدام يف جمال فسيولوجيا اجلهد  

تكن مألوفة بالنسبة لبعض الباحثني واملهتمني لفسيولوجيا احلركة البدين إال يف فرتة متأخرة لكو�ا مل 
والعتقاد البعض األخر منهم بأن هذا النمط من االختبارات يصلح فقط لقياس بعض مكونات اللياقة 
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 .لحكام الساحة الفدرالیین بنتائج االختبارات البدنیة ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

البدنية أو احلركية وقد عدت االختبارات امليدانية يف جمال الرتبية الرياضية لكي تطبق على جمموعات كبرية 
راد مستهدفة االقتصاد يف الوقت قدر اإلمكان حيث يتم التحكم على حنو تلم يف بعض املتغريات من األف

املرتبطة بعمليات القياس كالدافعية وحالة الطقس ودرجة احلرارة وطبيعة األرض اليت جترى عليها 
ت جيدة يف جمال ويرى بعض الباحثني أنه ال ميكن االعتماد باالختبارات امليدانية كاختبارا. االختبارات

كما . البحوث العلمية ومع ذلك فقد لوحظ أ�ا حتضى بشعبية واسعة وخباصة يف جمال الرياضة واملدرسية
لوحظ أ�ا تستخدم على نطاق واسع كاختبارات تصفية عند االلتحاق بالكليات العسكرية وكليات الرتبية 

 .ن واإلطفاء واالنقاض وغريهاالرياضية وعند التقدم لبعض الوظائف اخلاصة املتعلقة باألم
ومن أمثلة االختبارات امليدانية يف جمال قياس اجلهد البدين اختبارات القوة العضلية االيزوتونية ، والشد 

 2/1ميل ، 1ياردة ،  600أقدام ،  9قدم  12املشي - ياردة ، واجلري 60أو  50أو  40ألعلى ، والعدو 

  .ميل وغريها
 :ة المعمليةاالختبارات الميداني 2_6_1
هي منط من االختبارات ميكن ان تطبق إما وفقا لشروط االختبارات امليدانية أو شروط االختبارات  

وإن كانت تؤدى وفقا لشروط . وهي متتاز بشكل عام بأ�ا تتطلب أقل حد ممكن من األجهزة. املعملية
بق تطبيقا فرديا يف وإجراءات تطبيق تشبه إىل حد بعيد تلك اليت تتم يف االختبارات املعملية ، وهي تط

مجيع اختبارات اخلطوة : ومن أمثلة هذا النوع من االختبارات. املالعب املكشوفة أو يف الصاالت املغلقةّ 
اهلوائية و الالهوائية ، واختبار أسرتاند للياقة اهلوائية على األرجومرت ، اختبار القدرة على العمل البدين عند 

ثانية لوينجات ، واختبار قوة القبضة على  30مودي ، واختبار د واختبار الوثب الع/ن170معدل نبض 
 1.جهاز الدينامومرت ، وقياس ضغط الدم وغريها

 : االختبارات المعملية 3_6_1
هي منط من االختبارات يتطلب تطبيقها استخدام أجهزة ضخمة معقدة الرتكيب مكلفة الثمن ، كما 
حيتاج تطبيقها إىل توافر بعض الكوادر الفنية املتخصصة لتشغيل األجهزة وحساب النتائج وخيتلف هذا 

الداخلية مثل درجة النمط عن النمطني السابقني يف أنه يستلزم القيام بإجراء ضبط دقيق لبعض املتغريات 
احلرارة والدافعية أثناء األداء ، تلك اإلجراءات تتم ليس لفقط يف أثناء األداء وإمنا قبل أداء االختبارات 
أيضا فقد أظهرت الدراسات والبحوث العلمية أن نتائج االختبارات املعملية ميكن أن تتأثر بالوجبات 

شروبات كالقهوة والشاي وغريها مما يستلزم ضرورة ضبط الغذائية والتدخني وتعاطي بعض املهلوسات أي امل
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تطبق تطبيقا فرديا داخل املعامل املخصصة  أ�اومن أهم ما مييز االختبارات املعملية ،  مثل هذه املتغريات
ومن أمثلة . للبحث العلمي �ا العديد من األدوات واألجهزة العلمية املتطورة املعدة خلدمة عملية القياس

، واختبارات القدرة  vo2maxرات املعملية اختبار احلد األقصى الستهالك األكسجني  االختبا
وحجوم هواء التنفس وسعة الالهوائية على السري املتحرك ، واختبارات اجلهاز التنفسي مثل السعة احليوية 

   1.جوم الرئة وغريهاحالشهيق و 
 :شروط االختبارات البدنية 7_1

فال بد من إيفائها  مهما تكن االختبارات البدنية املصممة منها شخصيا أو املستخدمة فعليا        
  :ملتطلبات حامسة ومنها

  : شرعية االختبار 1_7_1
ذلك االختبار ملا يفرتض قياسه كالركض املستقيم ال يكون مناسبا لقياس  وتشري للدرجة قياس        
  .االهتمام بصغائر األمور عند اختيار االختبار االنفجارية فمن املهم القدرة

  : االختبار واقعية 2_7_1
الرياضية فان االختبار الواقعي ال  وتشري لواقعية االختبار البدين فعندما ال يغري الرياضي من قابليته       

ومن  الذي يقيسه االختبار هو ما صمم من أجله يتغري فيما إذا أعيد مرتني وان االختالف الوحيد
 :واقعي األسباب اليت جتعل االختبار غري

 .استخدام بروتوكوالت خمتلفة من االختبار بواسطة خمتربين خمتارين  •
 . استخدام املخترب تكنيك ضعيف ال يتالقى مع مستوى االختبار الواقعي  •
 .على احمليط والظروف اخلارجية أو عدم استخدام أدوات مناسبة عدم السيطرة  •
 الظروف الداخلية كالفرتة اليت تناول فيها الرياضي وجبته الغذائية قبل االختبار أو لسيطرة علىعدم ا  •

  2.وقت االختبار صباحا أم مساءا أو يف أي من األشهر
  :االختباراتمراحل إدارة وتنظيم  8_1

والبشرية لتحقيق اإلدارة هي عملية اختاذ قرارات حتكم تصرفات األفراد يف استخدامهم العناصر املادية 
  .أهداف حمددة على احسن وجه 

                                                             
  .  56ص  :نفس املصدر     1

2 Mechelen W & athers: validation of tow running testeas an estimate of maximal aerobic 
power in children, Eur. J. of Appl. Phys. (1986).p234. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الثاني                                      الجــانـب النظـري                                   .

 

54   
 .لحكام الساحة الفدرالیین بنتائج االختبارات البدنیة ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

أما التنظيم فهو ترتيب اجلهود البشرية واألدوات املستخدمة وتنسيقها حىت يتسىن استغالهلا على خري وجه 
  .واحسن صورة الداء العمل بكفاءة ودقة وبأقل جمهود ويف اقصر وقت وبأقل كلفة

هلا آثار كبرية على صحة النتائج ودقتها والسيما إذا زاد وعليه فادارة االختبارات ليس بالعمل السهل بل 
ومتر اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية املتعلقة بتنفيذ االختبارات . عدد املختربين وعدد وحدات االختبار 

  1:بثالث مراحل هي 
  :يف هذه املرحلة يتم  :التطبيقمرحلة ما قبل  1_8_1
  .اختيار االختبارات -
  .صفات وشروط االختبارات كتابة وطبع موا  -
  .واستمارات التفريغ ، وقوائم األمساء  التسجيل،أعداد بطاقات  -
  .واإلدارينيأعداد احملكمني  -
  .واألدواتأعداد املكان واألجهزة  -
  .أعداد املختربين  -
  ) .الدائرية الطريقة اجلماعية،ا�موعات ،( االختبارات حتديد اخلطة املنظمة الداء  -
  ) .املخترب لنفسه الزميل،قائد ا�موعة، حمكمني،بواسطة ( لتسجيل حتديد أسلوب ا -
  .االختباراتجتريب  -
هذه املرحلة هي التطبيق العملي وامليداين للتنظيم الذي اعد يف املرحلة  :االختباراتمرحلة تطبيق  2_8_1

  :وتسري هذه املرحلة وفق اخلطوات آالتية  السابقة،
  .لتجميعوااالستقبال  -
  .اإلمحاء -
  .االختباراتتطبيق  -
  .ومراجعتهاجتميع بطاقات التسجيل  -
  .االنصرافاخلتام وذلك بتوجيه املختربين الماكن تغيري املالبس مث  -
  
  

                                                             
  . 43،ص  1997، ب ط ،األفاق للنشر ،  يف الرتبية الرياضيةوالتقومي والقياس االختبارات : مروان عبد ا�يد إبراهيم . د  1
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يف هذه املرحلة يكون التعامل مع النتائج اليت أسفرت عنها عملية : مرحلة ما بعد التطبيق  3_8_1
  :التطبيق وكالين 

املراجعة العامة لبطاقات التسجيل واستبعاد الغري مستوفية للشروط ، مث تصنف وفقا للتنظيم املقرتح  -
  .للمعاجلات اإلحصائية

  .دراسة املالحظات -
  .التفريغ الستمارات التفريغ املعدة مسبقا مث مراجعتها للتأكد من عدم وجود أخطاء -
  .املعاجلات اإلحصائية  -
  1) .اخل…ول، أشكال، صورجبدا( عرض النتائج  -
  :االختباراتأهمية  9_1

تعترب االختبارات هامة يف جمال الرتبية عامة وجمال الرتبية الرياضية خاصة ، وتستخدم االختبارات يف ا�ال 
الرياضي لقياس العديد من القدرات واالستعدادات العامة واخلاصة والتحصيل وكذلك يف قياس القدرات 

م والتدريب املهاري ، والتدريب الفين العقلية واجلوانب النفسية كامليول واالجتاهات باإلضافة إىل التعلي
، لذلك فإن احلاجة الستخدام نتائج االختبارات هامة حيث ..، وتنفيذ اخلطط بطريقة صحيحة السليم 

   .البدنية أو املهارية أو النفسيةأ�ا تعطي دالالت إجيابية عن احلالة العامة للفرد سواء الوظيفية أو احلركية أو 
  :تلك األمهية فيما يلي  'ماكلوي 'وقد ذكر 

  .حقيق زيادة اإلدراك واملعرفة للنشاط الرياضي _
  2.االختياراتالتقدم املستمر يف مستوى األداء بالتعرف على نتائج تلك .اإلحساس والتشويق باملمارسة _
  :الغرض من االختبارات  10_1

قبل : " انه  ألباسطياهللا  أمرفريى , عديدة  أهدافو  أغراضيف ا�ال الرياضي لالختبارات و القياسات 
االختبارات البدنية و النفسية و الوظيفة ويسجل ذلك يف  إجراءوضع احملتوى للربنامج التدرييب جيب 

االستمارة اخلاصة  به ، ومن خالل النتائج املتحصل عليها و اهلدف املراد الوصول اليه يقوم املدرب 
اد التدريبية بالكم و الكيف الذي يتناسب و مستوى الالعب ومن مث الرتكيز باختبار احملتوى و توجيه املو 

وضع خطة " و يضيف امر اهللا الباسطي ان " التدريب بنسب متفاوتة على جوانب القوة و الضعف 
لربنامج االختبار و القياسات خالل موسم التدريب حيث يقوم املدرب بتحديد مواعيد ثابتة لالختبارات 

                                                             
  ) 49، 48(،ص  نفس املصدر  1
 . 65ص  مرجع سابق،: ليلى السيد فرحات 2
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القياس ( التدريب حيث يقوم املدرب بتحديد مواعيد ثابتة لالختبارات يف الربنامج التدريب يف برنامج 
أي حتديد , للوقوف على احلالة التدريبية من حيث الكم و الكيف لضمان تطور املستوى , ) الدوري 

  "درجة احلمل 
دريب لكي يعرف املدرب  اذا يتلخص الغرض من االختبارات يف ا�ا تستعمل قبل وضع اخلطة العلمية للت

 1.كيف يوجه اعماله التدريبية 
  :نواع االختبارات التى يمكن استخدامها في التربية الرياضية أ 11_1
يضعها خرباء القياس وهي اختبارات تتوافر فيها تعليمات حمددة لألداء ،  :مقننةاختبارات  1_11_1

  .توقيت حمدد ، شروط علمية ، طبقت على جمموعة معيارية لتفسري النتائج يف ضوء هذه املعايري
حيتاج العاملون يف ا�ال الرياضي الختبارات جديدة : اختبارات يضعها الباحث أو املدرب 2_11_1

  :س الصفات واملهارات يف احلاالت آالتيةتستخدم يف قيا
عدم وقت املستغرق للتنفيذ،املكان،عندما تكون االختبارات املوجودة يف املصادر غري مناسبة من حيث ال -

  .توفر األجهزة واألدوات وغريها
مات يف احلاالت اليت ال تذكر املصادر بيانات كافية عن االختبار مثل الغرض منه، طريقة األداء، تعلي -

  .االختبار، طرق حساب الدرجة، الناشر وتاريخ النشر، األدوات الالزمة، املستوى، اجلنس وغريها
عندما يفقد االختبار إىل ما يشري إحصائيا لصدقه وثباته وأنواع احملكات املستخدمة يف حساب الصدق  -

  .وغريها 
ورات اليت قد حتدث بالنسبة خلطط التعديالت اليت قد تطرا على قوانني وقواعد بعض األلعاب ، التط -

  .اللعب وأساليب التدريس 
  . االختبارات البدنية للحكام: المبحث الثالث 

  :كرة القدم حكام  اللياقة البدنية ل اختبارات 2
  :الخاصة بلياقة الحكام  التبعيةبعض االختبارات  1_2

واليت يقوم �ا احلكم للتعرف على  مستوى اللياقة اخلاصة به خالل فرتة  التبعية االختباراتوضعت هذه 
اإلعداد للدورات التدريبية ، فهي أيضا متطلبات رئيسية واليت ميكن للحكم أن يؤديها يف أوقات خمتلفة 

  . للتعرف على نواحي النقص به وبلياقته البدنية
  

                                                             
 .   44،ص  2001، ب ط ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، ، اإلسكندرية ، اإلعداد البدين و الوظيفي يف كرة القدم:  ألباسطيأمر اهللا   1
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  :االنتقالسرعة  اختبار -1.1.2
  سرعة ممكنة بأقصىاسطة قمعني أو خطني أوأي شىء حيدد املسافة مث جيري املسافة م بو  50حيدد احلكم 

  ن يقوم بذلك مبساعدة زميلأوميكن للحكم  إيقافيقاس الزمن بساعة 
  :الرشاقة  اختبار 2.1.2

بالشكل املوضح حبيث يوضع  األقماعتوضع هذه  أعالماو  أقماع )5(هذا االختبار عدد  ألداءيستخدم 
  م 5 يف املنتصف على بعد منه يف كل اجلهات قمع مبسافة إحداهم

  . األسفلالبداية والنهاية متثل القمع الذي يف 
يبدا احلكم يف اجلري بالدوران حول القمع الذي باملنتصف مث يتجه اىل القمع الذي جهة اليمني ويلف 

حول القمع  اليسار للدوران جهةحوله مث يعود للدوران حول قمع املنتصف مث يتجه اىل القمع الذي هو يف 
  . بامليقاتيقاس الزمن . االختبار ينتهيالذي يف املنتصف مث يتجه إىل قمع البداية وبعد عبوره 

  :اختبار المرونة 3_1_
لألسفل يكون صفر التدريج  يتم ذالك دائما بثين اجلذع أماما لألسفل سواء من الوقوف أو اجللوس الطويل

  ).سم(املنضدة ،و األرقام تتناقص إىل أعلى وتتزاد إىل األسفل ب حماذيا مستوى سطح 
 وليقياس ذلك جيب جتهيز منظدة ،حيث يثبت علي جانبيها مسطرة رأسية يتجه نصف لألعلى ونصف

 .يتم القياس بوقوف الفرد فوق املنضدة حيث تكون مقدم األصابع الكربى للقدمني حماذية لصفر التدرج
  :سرعةالتحمل  اختبار 4_1_2

  .ثا بني كل تكرار 10مرات  مع أخذ راحة  5 م بواسطة قمعني ،جيري  بتكرار 30حيدد للحكم  مسافة 
 1.السرعة اخلاص به يسجل هذا الزمن للمقارنة   متوسط حتملحنسب زمن اجلري الكلي فيكون ذلك 

 :البدنية األساسية لتقييم لياقة الحكام  االختبارات 2_2
  :كوبر سابقا  اختبارات  - 1.  2. 2

من خالل البحث يف العالقة بني تأثريات األنشطة الرياضية  االختباراتكوبر من أشهر   اختباراتتعد 
اىل معدالت  كوبر أيضاعلى عينات من اجلنود والطيارين األمريكان كذالك توصل   البدنيةوالقابليات 

اىل مستويات عالية ألداء الرياضي عند  الطاقة املصروفة خالل اجلهد البدين الليت تكون كافية  يف الوصول
أصبح البحث جاهزا  1967رياضي القمة ويف خمتلف ا�االت الرياضية وبعد أن انتهى كوبر من حبثه عام

شخص يف املخترب ويف  5000من حيث النتائج ومسي برنامج احلركة اهلوائية من خالل تطبيقه على 
                                                             

  ) . 215، 212( ،ص،ص مرجع سابق: علي البيك / د 1 
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 الساحات حيسب من خالل أطول مسافة مقطوعة د ركض مستمر يف12الساحات وكجزء منها إختبار 
  .           لكي يصبح حكام كرة القدم جاهزين من حيث اللياقة البدنية   باألمتار

تقوم االحتادات الوطنية باختبارات يف بداية كل موسم كروي فكانت جترى اختبارات كوبر بتحديد املسافة  
:                                                                                       د ركض مستمر وحسب االعمار على النحو االيت  12اليت جيب أن يقطعها احلكم خالل 

  .م  2300سنة  قطع مسافة ال تقل عن  39سنة اىل 25من  -
 .م  2000سنة فما فوق  قطع مسافة ال تقل عن 40من  -
  .ثا  75زمن ال يزيد عنم يف 400اىل ذلك ركض  إضافة -
  .ثا  8م يف زمن ال يزيد عن50ركض  -
  م اياب 10م ذهاب 10ثا بشكل  11.5م يف زمن ال يزيد عن 40وركض متعرج ميافة  -

  :لتصبحجرى تعديل على االختبارات  1989ويف عام 
 .ثا  7.5م بزمن ال يزيد عن 50ركض  -
  .ثا  32م بزمن ال يزيد عن 200ركض  -
  .ثا  7.5عن  م بزمن ال يزيد50ركض  -
  .ثا  32م بزمن ال يزيد عن 200ركض  -
  .د ألطول مسافة ممكنة 12ركض مستمر ملدة  -

  :أجري تعديل على اإلختبارات ليصبح  2000و يف عام 
د هو أول إختبار ،علما أن اإلختبارات بالنسبة إىل احلكام الدوليني هي نفسها بالنسبة 12ركض  -

 1.إىل الدرجات الباقية
  :للياقة البدنية الحديث فيفاا اختبار 2_2_2
 ختبارإلحتاد الدويل لكرة القدم علي االا اعتمد 2005يف نشرة اإلحتاد الدويل لكرة القدم يف نيسان عام   

حكامهم  الختبار  االختباراتعلى هذه  اعتمادالوطنية  االحتاداتاحلديث للياقة البدنية وأكد على مجيع 
  .البطوالت القارية و احمللية يف االختباراتوكذالك تعتمد هده 

و �ائيات كأس العامل  2005يف �ائيات كأس العامل للشباب يف هولندا أيلول  االختباراتطبقت هذه 
  . 2005للناشئني يف املكسيك تشرين أول 

                                                             
1 Moalla Wassim et Castanga Carlo, préparation physique chez les arbitres,  paris, 
2008,p387. 
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اليت جيب على احلكم أن جيتازها ليكون قادرا على  االختباراتلقد حدد اإلحتاد الدويل لكرة القدم مبوجبه 
السابقة  االختباراتكليا عن   االختباراتدارة مباراة كرة القدم احلديثة بصورة صحيحة و ختتلف هذه إ
  .1970منذعام اعتمدتللحكام ،اليت )كوبر(

  :مها اختبارينحيث اعتمد على 
ü ثا للحكام املساعدين 6حلكام الساحة  6,2بزمن  6*40األول  االختبار. 
ü 1.ثا 30مرة متواصل بزمن 20*م 150الثاين  االختبار  

يقيمها اإلحتاد الدويل لكرة القدم و البطوالت  اليتعلى احلكام يف البطوالت كافة  االختباريطبق هذا 
م 2005من األول أيار من عام   اعتباراحكامها  الختبارالوطنية  االحتاداتالدولية والقارية وتعتمدها 

وهناك درجات ومعايري يتم إتباعها يف املسافات  % 30للحكم بنسبة  االختباروتكون درجة جناح 
  :القصرية و الطويلة هي

 10احلكم  اجتياز درجة ، عند 18املسافة الطويلة .درجة لكل حماولة درجتان12املسافة القصرية  •
وبقية  100من أصل  30الدرجة الكاملة ،و�ذا تصبح الدرجة النهائية  احتسابدورات يتم 

  .النظري  واالمتحانالدرجات تتوزع على املستوى الفين وشخصية احلكم 
  :فوائد االختبارات البدنية للحكام  3_2

 .التعرف على ما وصل إليه احلكام من تقدم وتطور ،أي معرفة احلالة التدريبية العامة و اخلاصة  §
 .ذلك تفيد يف حتديد أوجه الضعف لدى احلكام و بالتايل يستطيع عالج  §
 .تساعد احملضر البدين على وضع مفردات الربنامج التدرييب بأسلوب علمى دقيق  §
يتمكن احملضر البدين من إجراء تعديالت ىف مفردات الربنامج التدرييب وذلك ىف ضوء النتائج الىت  §

 .أفرز�ا االختبارات بعد مدة معينة من البدء بتنفيذ الربنامج 
 .اإلخفاق لدى احلكام خالل مدة معينة معرفة معدالت التطور و  §
 2.تعد حافز ودافع هلم لتجاوز الضعف واالرتقاء مبستواهم البدين و التقين  §

  
  

                                                             
1 Helssen w,Bultynck JB ; physical and perceptial-cognitive demands of top –class 
refereeing in association football, Sports Sci,2004,p(189,190). 

  . 20، ص  مرجع سابق:  د موفق أسعد اهليىت   2
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  :اللياقة البدنية : المبحث الثاني 
  :اللياقة البدنية للحكم  -  3
اليومية بنشاط تعرف اللياقة البدنية على أ�ا املقدرة على تنفيذ الواجبات  :تعريف اللياقة البدنية 1 – 3

ويقظة وبدون تعب مفرط مع توافر قدر من الطاقة يسمح مبواصلة العمل واألداء خالل الوقت احلر 
هي القدرة على أداء الواجبات اليومية حبيوية ويقضة دون عناء  أيضا 1. وملواجهة الضغوط البدنية الطارئة

  2.زائد مع توفري اجلهد والتمتع بأوقات الفراغ 
  :اللياقة البدنية  أنواع - 2 – 3
  .تعىن كفاءة اجلسم على مواجهة متطلبات النشاط الرياضي :  اللياقة البدنية العامة - 1 – 2 – 3
هي براز مكونات بدنية معينة وتفضيلها من مكونات أخرى يف :اخلاصة  اللياقة البدنية - 2 – 2 – 3

  .ضوء ما يتطلبه النشاط الرياضى 
  3.)إىل عناصرلياقة بدنية ختتلف عن ما حيتاجه حكم كرة الطائرة حكم كرة القدم حيتاج : (مثال 

  :خصائص اللياقة البدنية 4_3
من التعاريف السابقة للياقة البدنية ميكن مالحظة أن مجيعها ميكن أن تعطي املفهوم املتكامل للياقة البدنية، 

غري أنه ميكن استخالص  وإن كان كل منها قد يركز على جانب أو أكثر منفصال عن اجلوانب األخرى،
  :بعض اخلصائص األساسية اليت تعطي يف جمملها املفهوم املتكامل للياقة البدنية وهذه اخلصائص هي

أن اللياقة البدنية عبارة عن مقدرة بدنية تتأسس على عمليات فسيولوجية خمتلفة وتتأثر بالنواحي  -
 .النفسية

 .ميكن قياسه وكذلك ميكن تنميته أ�ا مستوى معني من العمل الوظيفي ألجهزة اجلسم -
أن اهلدف األساسي للياقة البدنية هو حتسني قدرة اجلسم على مواجهة املتطلبات البدنية العادية  -

 اليت تستلزمها ظروف احلياة اليومية، باإلضافة إىل إمكانية مواجهة حتديات بدنية أكثر صعوبة يف 
خالل أداء جهد بدين كالتدريب أو املنافسات املواقف الطارئة أو من العضلي ، التحمل الدوري  -

آخر وهو تنمية القدرات البدنية اليت تعتمد على جمموعة واللياقة البدنية هلا شق . رياضيةال

                                                             
  ) . 25، 24(دار املناهج للنشر و التوزيع ،األردن ،ص  1،طقواعد اللياقة البدنية يف كرة القدم : علي اخلياط .منذر هاشم اخلطيب، أ  1
  .  22،ص  2004،مصر ، 1،ط اللياقة البدنية الطريق إىل الصحة و البطولة الرياضية:مفىت إبراهيم  2
  . 31، ص  2011مكتبة اجلمع العريب للنشر والتوزيع ،, 1،ط الثقافة الرياضية:يوسف حممد الزامل   3
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العمليات الفسيولوجية وتأثرها بالنواحي النفسية للفرد ويف سبيل ذلك حتاول اللياقة البدنية حتقيق 
 .لنيماالتكافؤ بني هذين الع

 .للفرد األهداف املهمة للياقة البدنية هو حتقيق الوقاية الصحية وتوفري حياة أفضلأن أحد  -
  :أسباب االهتمام باللياقة البدنية للحكم و قياسها  5_3 -

ü   إصرار االحتاد الدويل والقاري واحمللي على إجراء اختبارات اللياقة البدنية قبل كل منافسة سواء
 .كانت دولية أوقارية أو حملية 

ü هود الذي يواكب متطلبات املباراةالت�أكد من جاهزية احلكام لبذل ا . 
ü  تعترب من املتطلبات األساسية للحكم لالرتقاء من مستو إىل آخر. 
ü  اللياقة البدنية تعكس النواحي األخرى فهي تساعد احلكم على متابعة كل اللقطات و

 .إختاذ القرار املناسب 
ü ختص لياقة احلكم  تفادي اللجنة الفدرالية النتقادات. 
ü  هود املواكب ملتطلبات املباراة�1.تطور كرة القدم من حيث اللعب يلز م احلكم على بذل ا  

  :الصفات البدنية المتطلبة للياقة الحكم  5_3
  :تعريف الصفات البدنية  1_5_3

" الصفات البدنية "يطلق علماء الرتبية البدنية والرياضية يف االحتاد السوفيايت والكتلة الشرقية مصطلح      
القوة ، السرعة ، التحمل (للتعبري عن القدرات احلركية أو البدنية ،  لإلنسان وتشمل كل من " احلركية "أو 

اليت تتشكل من عناصر بدنية ، "لفورمة الرياضية ا"ويربطون هذه الصفات مبا نسميه ) ، الرشاقة ، املرونة 
فنية خططية ونفسية بينما يطلق علماء الرتبية البدنية والرياضية يف الواليات املتحدة األمريكية عليها اسم 

باعتبارها إحدى مكونات اللياقة الشاملة لإلنسان ، واليت تشتمل على مكونات  " مكونات اللياقة البدنية "
فسية وعاطفية وعناصر اللياقة البدنية عندهم تتمثل يف العناصر السابقة على حسب رأي اجتماعية ، ن

التنفسي القدرة العضلية ، التوافق ، مقاومة املرض، القوة البدنية ، واجللد (الكتلة الشرقية باإلضافة إىل 

                                                             
 2010/ 2009 ،اجلزائر ،، قسم الرتبية البدنية ،سيدي عبد اهللا حبث حول أمهية اللياقة البدنية حلكم كرة القدم: صابر خرويب وآخرون   1

  .  13،ص 
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ا مكونات وان اختلفوا وبالرغم من هذا االختالف إال إن كال املدرستني اتفقتا على أ�). التوازن والدقة
  :وتطرقت  يف حبثي هذا إىل عناصر اللياقة البدنية التالية  1. حول بعض العناص

ـــرعــــة 2_5_3   :الســــ
هي جمموعة من القدرات املختلفة واملركبة  وختتلف من رياضة إىل أخرى  حيث تظهر يف كل :مفهومها

  رياضة على أشكال خمتلفة  هذا ما جعل عدة اختصاصيني يعطون هلا تعريفا خمتلفا 
  2.القدرة على حتريك أطراف اجلسم أو جزء من روافع اجلسم أو اجلسم ككل يف اقل زمن ممكن"السرعة  -
  3.إن سرعة احلكم على اختالف أنواعها عبارة عن قدرته على تأدية حركاته يف اقصر وقت" -
السرعة هي القدرة اليت تسمح على تأسيس حركات اآلليات " )weineekو frey( وحسب  -

العصبية العقلية واخلصائص اليت متلكها العضلة بتحرير القوة وتطويرها والقيام خالل ظروف معينة  حبركات 
  . يف اقصر وقت

  :أنواع السرعة 3_5_3
ة أخرى يف اقل زمن ممكن يقصد �ا سرعة التحرك وانتقال اجلسم من نقطة إىل نقط:  السرعة االنتقالية_

القدرة على التقدم لألمام مع إبراز القوة العظمى املمزوجة بأعلى " وقد عرفها خاطر ألبيك على أ�ا 
 . مستوى من التسارع أو هي القدرة على قطع مسافات معلومة يف اقل زمن ممكن 

جبزء  أو جمموعة من أجزاء يقصد �ا القدرة على أداء حركة أو جمموعة من احلركات : السرعة الحركية_
هذا النوع من السرعة غالبا ما يشتمل على املهارات املغلقة اليت تتكون من مهارة حركية واحدة " اجلسم 

واليت تؤدي مرة واحدة  كما تتضمن حركات تشتمل على أكثر من مهارة حركية واحدة ، ويف بعض 
  ".ة أجزاء اجلسماألحيان يطلق على هذا النوع من السرعة مصطلح سرعة حرك

   4. وعموما تتأثر السرعة احلركية بكل جزء من أجزاء اجلسم بطبيعة العمل املطلوب واجتاه احلركة املؤداة
  5.هي الفرتة الزمنية اليت تنقضي بني حلظة ظهور مثري معني وبداية االستجابة هلذا املثري : سرعة رد الفعل_

                                                             
ب ط  ديوان املطبوعات اجلامعية : ية نظريات و طرق الرتبية البدنية و الرياضحممود عوض البسيوين ،  فيصل ياسني الشاطيئ ،      1

  .171،اجلزائر، ص
  . 85، ص1997، دار الفكر  العريب ، مدينة نصر القاهرة   3، طاللياقة البدنية ومكونا�ا : كمال ع احلميد ، حممد صبحي حسنني    2
  . 539، ص 1997موسوعة القياس واالختبارات يف الرتبية البدنية ، والرياضية ، ب ط ، دار الفكر العريب، القاهرة ،: خريبط جميد   3
.                                                       79،ص  1992، ب ط ، القاهرة للتوزيع والنشر ، مصر،  تطبيقات يف علم الفسيولوجيا والتدريب الرياضي :خريبط جميد   4
  . 88،صمرجع سابق: كمال ع احلميد، حممد صبحي  حسنني    5
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بواسطة الوقت وذلك من وقت تسليم اإليعاز إىل وقت الرد حتديد لسرعة رد الفعل :"كما تعرف على أ�ا
  1.على هذا اإليعاز وهذا مرتبط بسعة سري السيالة العصبية وكذلك بسرعة الشعور العضلي

  :أهمية السرعة 4_5_3
إن السرعة تتوقف على سالمة اجلهاز واأللياف العضلية ،لذا فالتدريب عليها ينمي ويطور هاذين "

ا من أمهية وفائدة يف احلصول على النتائج الرياضية،كما أن هذه الصفة هلا أمهية كبرية من اجلهازين ملا هلم
الناحية الطاقوية اليت تساعد على زيادة اخلزينة الطاقوية من الكرياتني والفوسفات وأدينوزين ثالثي 

  2.الفوسفات
ري واخلططي ،حيث وضعها العلماء كما تعد السرعة من أهم الصفات البدنية الضرورية لألداء البدين واملها

) 30(من ثالثني%50،أمجع  1978 ففي مسح علمي أجري سنة"ضمن املكونات املختلفة للياقة البدنية ،
  3عاملا على أ�ا من املكونات الرئيسية للياقة البدنية ،

  :العوامل المتحكمة في السرعة  5_5_3
  :تعد السرعة من الصفات البدنية املركبة ،حيث تؤثر فيها عدة عوامل حنصرها فيما يلي 

  :يف و املتمثلة : العوامل الفسيولوجية _
حيث متتاز العضالت بوجود نوعني من األلياف وهي يقصد به نوع األلياف العضلية  : العامل الوراثي

األلياف احلمراء وتدعى  باأللياف البطيئة بسبب طبيعة تقلصها البطيئ ، والنوع الثاين يتمثل يف األلياف 
والنسبة الغالبة منها يف تكوين األلياف  4. البيضاء ذات التقلص سريع وتدخل يف احلركات السريعة 

 يتم اكتسا�ا وراثيا هي املؤثرة ، فكلما كانت نسبة األلياف السريعة لدى العضلية لدى الشخص واليت
  .الفرد أكرب اكتسب ميزة أفضل يف إمكانية توفر السرعة لديه

ü ينبغي أن يؤخذ بعني االعتبار أن التدريبات التخصصية للسرعة التؤدي :خصوصية نشاط التدريب الرياضي
االنتقالية أال أ�ا التؤدي قطعا إىل زيادة العنصر املستهدف وهو السرعة بالضرورة إىل زيادة نوع السرعة 

 .احلركية

                                                             
  . 16، ص مرجع سابق: فيصل رشيد ،وآخرون   1

2 edgarthil et ant: manuel d'éducation sportif,ed ,vigot,1992 , p1157. 
  .47ص     1989، ب ط مطبعة جامعة املوصل ، بغداد ،"كرة القدم وعناصرها األساسية:"ثامر حمسن وواثق ناجي   3

4 Francis gopelle , l ghislaines biomécanique élémentsde mécanique musculaire, 2em éd 
2003 ,p 10 . 
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ü  كلما أمكن جتهيز العضالت واملفاصل واألربطة بتمرينات املرونة واملطاطية قبل أداء :املرونة واملطاطية
 .تدريبات السرعة أمكن من الناحية امليكانيكية زيادة مقدار السرعة الناجتة

ü من املعروف أن خمزون  :اقويالنظام الطATP وPC مول عند 3يف العضلة قليلة جدا وهي تقدر ب
مول عند الرجال وبالتايل حيد من إنتاجية الطاقة بواسطة هذا النظام فيكفي أن يعدو الالعب 6السيدات و

اج غري أن القيمة احلقيقية هلذا النظام تكمن يف سرعة إنت pcو ATPم بأقصى سرعة لينتهي خمزون 100
 1.طاقة أكثر من وفر�ا

ü السرعة تتطلب جزءا كبريا من عضالت اجلسم ومفاصله  :العضالت واملفاصل املستعملة يف السرعة
 :،فاخلطوة تنظم على أساس ثالثة مفاصل رئيسية يف اجلسم وهي 

 .مفصل الكاحل،  مفصل الركبة،  مفصل الورك -
العضالت املقربة وباألخص العضلة املقربة الكربى أما العضالت فلها أمهيتها الكبرية كذلك خصوصا 

  2.وكذلك العضلة اخلياطية ،هذه العضالت هلا تطبيق وأثر كبري يف تغيري االجتاه
  :عامل العمر 

بالرغم مما يعتمد عليه هذا العنصر من اخلصوصية الوراثية و طبيعة اجلهاز العصيب فإنه ميكن تطويره بشكل 
التدريب مبحتوى جيد يف يكن  سنة  فإذا مل 13_ 12 سنوات إىل ''10_9'' أكرب يف املرحلة السنية من

   3هذه املرحلة العمرية فإن السرعة ال تتطور بعد ذلك وقد حيدث أ�ا تنخفض 
  :العامل البيو كميائي 

حيث املصدر الطاقوي األساسي هو الكرياتني ، '' الهوائي ال محضي '' يعتمد الرتتيب على نوع اهلدم 
ويتم إنتاج الطاقة يف هذا النوع من اهلدم بتدخل جمموعة من )  ATP(و كذالك   ) cp(فوسفات 

   Myokinse . (4(و )  phosphkinase(و)  ATPpase(االنزميات و املتمثلة فيما يلي أنزمي 
  : العامل البيو ميكانيكي 

  .ترددها × طول اخلطوة = حيث السرعة  

                                                             
  .210،ص1994دار الفكر العريب، ، فيسيولوجيا التدريب الرياضي: أبو العال ع القادر وإبراهيم شعالن  1
  ) .542،  541(، ص مرجع سابق خريبط جميد ،  2
  . 46، ص  مرجع سابق: أمر اهللا البسطي  3 

4 Edgar thill, thomas vemandetautres, éducateur sportif édition vegot , 1995 ,p 13 . 
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كما أن عملية اجلري تعتمد على تناوب اخلطوات ، وذلك خالل ثالث مراحل مهمة متر �ا اخلطوة 
د القدم املقابلة العملية و وتعا' بنفس القدم  االستقبال' ' الدفع بالقدم األخرى ' رفع القدم 'الواحدة وهي 

   1. أي أ�ا عملية متكررة 
  :العامل األنثروبومتري 

  2.يتميزون بطول القدمني تكون لديهم طول اخلطوة أكرب وبالتايل سرعة أكرب حيث األفراد الذين 
ــوة 2_5_3 ـــ ــــ ــــ ــــ    :القـ
ــوة تعريف 1_2_5_3 ــ ــــ ــــ    :القــــــ

جيب أن تأخذ بعني االعتبار فالقوة تنتج من خالل الكتلة والتعجيل أما  تظهر هنا ثالث تعاريف
  :للقوة فهو أكثر تطبيقابالنسبة للتعريف الرياضي 

 .ممارسة رفع األثقال: مثل) اللف القوي من خالل االنقباض: (القوة املطلقة -
  .الكثري من أنظمة الصحة وامليدان) القوة ضد املقاومة: ( القوة املسرعة -
 .ممارسي سباق الدرجات) أعلى مقدار للقوة ضد املقاومة: (مطاولة السرعة -

اليها من خالل ازدياد األلياف العضلية العرضية فطرق التدريب يتم فالطاقة الكامنة ميكن التوصل 
  :تعيينها بعد تشخيص فسيولوجية حالة اجهاد واليت هي

اجلهد العضلي من خالل تغري طول  دينامكية) (االنتشار( تساوي األمسوزيه للجهد العضلي  -
 ).، عملية اجلري واحلركة يف تدريب القوة العظلة

  3).استاتيكية اجلهد العضلي من خالل بناء شكل طويل للعضلة(  مشكلة اجلهد العضلي -
  :أنواع القوة   2_2_5_3

قبل التطرق إىل انواع أو أقسام القوة يتوجب من باب املبدأ ذكر أن القوة وخمتلف أشكاهلا ميكن اعتبارها 
  :حتت صفة اجلانب العام واجلانب اخلاص ومنه

 .ا�موعات العضلية، فضال عن نوع املمارسة الرياضيةهي ظاهرة القوة جلميع : القوة العامة -

                                                             
1 P.A BLANCHI ; Annalist du mouvement humane par la biomécanique , 2em éd 
vigot ,2000 ,p 76 . 

  . 92، ص  مرجع سابق: أمحد نصر الدين و أبو العالء أمحد عبد الفتاح   2
  . 27، ص مرجع سابق:  ،علي اخلياط منذر هاشم اخلطيب 3
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66   
 .لحكام الساحة الفدرالیین بنتائج االختبارات البدنیة ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

بعبارة أخرى؛ ( تعرب عن ظاهرة خاصة للقوة من طرف العضو العضلي املرتابط : القوة الخاصة -
 ). العضالت أو ا�موعات العضلية املشرتكة مباشرة يف نوع املمارسة الرياضية املعنية

  : وهناك أنواع للقوة حسب مايلي
وهي أقصى قوة ميكن للعضلة أو ا�موعة العضلية إنتاجها من خالل االنقباض :  وىالقوة القص -

اإلرادي ، فبعض أنواع األداء اليت تتطلب إنتاج أقصى درجة من القوة العضلية سواء كان هذا االنقباض 
  . ثابتاً أم متحركاً 

كًال من السرعة والقوة يف حركة   وهي املظهر السريع للقوة العضلية والذي يدمج :بالسرعةالقوة املميزة  -
   .واحدة

وهي املقدرة على االستمرار يف إخراج القوة العضلية ملدة زمنية طويلة سببًا أو تنفيذ عدد   :القوةتحمل  -
   .األداءكبري من تكرارات 

   ):المداومة(المطاولة  3_5_3
  . وهي قدرة األفراد على االستمرار يف أداء النشاط احلركي لفرتة طويلة دون حدوث ظاهرة التعب 

املداومة النفسية تشري إىل قدرة الرياضي على املقاومة ألطول وقت ممكن ": Frey"حسب فراي 
منه على مقاومة جلهد ما دون انقطاع حىت �اية التمرين، أما املداومة البدنية فهي قدرة اجلسم أو ناحية 

  .التعب
بأن املداومة هي مقدرة الفرد على القيام بانقباضات مستمرة وطويلة باستخدام " تشارلز بوتشر"ويرى 

  .عدد من ا�موعات العضلية بقوة وملدة كافية إللقاء العبء على وظائف اجلهاز الدوري والتنفسي
عمل مدة طويلة مما يستلزم توافق عمل بأ�ا استمرار ا�موعات العضلية يف ال" كالرك"ويعرفها 

  . اجلهازين الدوري والتنفسي ملداومة النشاط 
  ):المداومة(أنواع المطاولة 1_ 3_5_3

  :تنقسم املداومة إىل عدة أقسام هي
  . مداومة عملية،  مداومة عامة :من الناحية املرتبطة بالعضالت -
 .من ناحية نوع الرياضة جند املداومة اخلاصة -
 .إنتاج الطاقة العضلية هناك مداومة ال هوائيةمن ناحية  -
  :  من ناحية املدة هناك -

o  م ) 400( يف فعالية    ) دقيقة  2 –ثا  45( لفرتة زمنية قصرية من : املطاولة القصرية  
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67   
 .لحكام الساحة الفدرالیین بنتائج االختبارات البدنیة ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

o  م )3000(فعالية ركض ) دقائق  8 –دقيقة  2( لفرتة زمنية من  :املتوسطةاملطاولة.   
o  يف فعالية املارثون ) دقائق فما فوق  8( لفرتة زمنية متتد من : املطاولة الطويلة . 

ــرونةا 4_5_3 ـــ ــــ   :لمـ
تعد املرونة عنصر مهما من عناصر اللياقة البدنية أثناء األداء احلركي الرياضي ، كما تشكل مع باقي    

و إتقان األداء احلركي  فهي تعرب عن مدى  الصفات البدنية األخرى الركيزة اليت يتأسس عليها اكتساب
مدى سهولة احلركة يف « بأ�ا    " باروف " احلركة يف مفصل واحد أو عدد كبري من املفاصل ، فيعرفها 

  1.»القدرة على أداء احلركات ملدى واسع « فريى بأ�ا  " خارابوجي " ، أما » مفاصل اجلسم املختلفة 

  :هناك نوعان من املرونة :  أنواع المرونة 1_ 4_5_3

  .مقدرة املفاصل املختلفة باجلسم على العمل يف مدى واسع :تعين:  املرونة العامةأ ـ 
  2»مقدرة املفاصل الضرورية االستخدام يف نشاط ما من العمل يف مدى واسع «  تعين :املرونة اخلاصةب ـ 

  : و هناك علماء يقسمون املرونة إىل نوعني مها   

مقدرة املفصل على العمل يف مدى واسع نتيجة النقباض جمموعات عضلية معينة :املرونة االجيابية ج ـ 
  .تعمل على هذه املفاصل ، مثل ثين اجلذع أماما بصورة تلقائية بدون مساعدة 

 حتصل بواسطة الفعالية القوى اخلارجية ، أي أقصى مدى للحركة الناجتة عن تأثري بعض:السلبيةد ـ املرونة 

القوى اخلارجية ، كما هو احلال عند أداء التمرينات مبساعدة الزميل ، و تكون درجة املرونة السلبية اكرب 
  3من درجة املرونة االجيابية

   :الرشاقة  5_5_3
وهي قابلية اجلسم على اداء احلركات الصعبة واملعقدة والوصول اىل حتقيقها والسيطرة عليها وخاصة عندما 
يكون اجلسم يف حالة حركية وتعين ايضا القدرة على تغري االجتاه يف اثناء احلركة السريعة باقل زمن ممكن 

 . وبدقة عالية 

ولكن ميكن تطويرها من . ية االخرى ، وتولد مع االنسان ترتبط الرشاقة مع بقية عناصر اللياقة البدن     
.. ومن املعروف ان كل نوع من انواع الرياضة له شكل خاص من الرشاقة . خالل االستمرارية يف التدريب 

وبقدر ما تكون احلركة جيدة ودقيقة . وحيدد مستوى الرشاقة بقدرة الالعب على تقبله للحركة وتطبيقها 

                                                             
  220، ص  مرجع سابق: حممود عوض البسيوين ، فيصل ياسني الشاطيئ   1
  . 226، ص  1993،  1، دار الفكر العريب ط بناء فريق كرة القدم  :مفيت إبراهيم محاد   2

3 Jürgen Weinec ,Op.cit., P,P273. 
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 .لحكام الساحة الفدرالیین بنتائج االختبارات البدنیة ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

فالرشاقة بشكل عام هي قدرة الالعب على تغيري . سرعة يف االنتقال إىل حركة جديدة تكون عند الالعب 
  :اجتاه احلركة والنجاح يف تطبيق حركة اخرى بتكنيك اخر وميكن ان حتدد يف 

  . قابلية السيطرة على توافق حركي مركب         -
  . امكانية تعلم واستيعاب وتنفيذ مهارات حركية معقدة         -
ضع هذه املهارة واحلركات بشكل هادف موضع التنفيذ ، مع القابلية على التأقلم املثايل السريع و   -

  .لردود فعل حركية غري متوقعه 
ن من املعايري املهمة اليت ينبغي مالحظتها لقياس نوعية الرشاقة املطلوبة ، وبالتايل لتوضيح الطبيعة إ

  :املركبة واملعقدة هلذه القابلية ما يلي 
  . التناسق والتوافق يف اداء واجبات حركية مركبة         -
  . الدقة واجلمالية املطلوبة يف التنفيذ         -
  . التوقيت املالئم يف التنفيذ ومقدار اجلهد املستخدم         -
ا إن الرياضي الرشيق يف لعبة او فعالية معينة ال ميكن ان يكون رشيقاً يف كل االلعاب والفعاليات كم  

  . ال ميكن نقل او حتويل الرشاقة اخلاصة اىل رشاقة عامة 
  :أنواع الرشاقة  1_ 5_5_3

وهي املقدرة على اداء واجب حركي يتسم ):  General Agility( الرشاقة العامة   - أ
  . بالتنوع واالختالف والتعدد بدقة وانسيابية وتوقيت سليم وبشكل عام 

وهي املقدرة على اداء املهارات احلركية املطلوبة بتوافق وتوازن ودقة وتطابق : الرشاقة اخلاصة  -  ب
 . مع اخلصائص والرتكيب والتكوين احلركي لواجبات املنافسة يف النشاط الرياضي التخصصي 

  :العوامل المؤثرة على الرشاقة  2_ 5_5_3
القوة ،  أثر التدريب،  )احلمل(واألعباء العبء،  شكل اجلسم ومنطه،  العمر واجلنس،  الوزن -

 1 . العضلية
 

  
  
 

                                                             
  .  316،ص مرجع سابق :قاسم حسن حسني  1
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 .لحكام الساحة الفدرالیین بنتائج االختبارات البدنیة ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

  :طرق تطوير وتنمية الرشاقة   3_ 5_5_3
  :ويتم تطوير صفة الرشاقة من خالل النقاط التالية اليت تساعد على ذلك

برجمة متارين السرعة بعد فرتات الراحة مع مراعاة الطريقة اليت تسمح بالتكرار الكثري والزمن  §
 .القصري

إكساب الرياضي عدد كبري من احلركات املختلفة حتت ظروف خمتلفة تساهم تلك احلركات يف  §
  :زيادة التوافق فيما بينها

ü  زيادة التمارين واحلركات يف غضون التدريب الرياضي. 
ü اإلكثار من التدريب على خمتلف احلركات املركبة وتنوع ربط خمتلف احلركات معا.  
ü  واخلططي فكلما كان الدوام احلركي كافيا لعب دورا كبريا يف بناء قابلية مراعاة فن األداء احلركي

 .الرشاقة
ü أداء التصرفات احلركية وفق محل تدرييب مناسب. 
ü 1.التنويع يف استقبال املعلومات وكيفية حتصيلها 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .  316ص  :نفس املصدر 1
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 .لحكام الساحة الفدرالیین بنتائج االختبارات البدنیة ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 

 

   :خالصة
يف عملية التقومي من أجل  لالختباراتمن خالل ما سبق ذكره يف هذا الفصل يتبني لنا األمهية الكبرية    

فاعلية العملية التدريبية  ، ومن أهم نتائج هذه العملية هو احلكم لذا فيتحتم على جلنة احلكام القيام بتقومي 
وألن عملية التقومي أهم مكوناته اللياقة البدنية   احلكم من عدة نواحي ، أمهها اجلانب البدين والذي من

ا فإ�ا غالبا ما تكون  وسيلة للوصول إىل أهداف مسطرة منها معرفة مواطن ليست هدفا يف حد ذا�
  .  والناجحني فيها  الراسبنيالضعف يف احلكام أو يف الربنامج كذلك لتحديد 
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 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین  اتختباربنتائج اال) الطول ،الوزن (الجسمیة عالقة بعض القیاسات 

 

  
  

 . متهيد
 :والتحكيمكرة القدم   : املبحث األول

 .تعريف كرة القدم 1-1
 .تعريف التحكيم 2- 1
 .اجلزائری    القدم كرة عن تارخيية حملة 3- 1
  .أقسام كرة القدم  4- 1
  .قوانني كرة القدم  5- 1
 أهم منافسات كرة القدم يف اجلزائر 6_1

  :حكم كرة القدم الفدرايل: املبحث الثاين
  : احلكم) 2
  :تعريف احلكم 1_2
  .الرياضة  يف دوره و احلكم 2_ 2
  .واجبات احلكم اجتاه رياضة كرة القدم  3_  2
 .  الدولية الشارة نيل وكيفية احلكام إشارات 4_  2
 .والرتبة  الدرجة حيث من احلكام أنواع 5_  2
 .خصائص وصفات حكم كرة القدم  6_2
 .مواصفات احلكم املثايل  7_2
 .املتطلبات التدريبية األساسية إلعداد احلكم  8_2
 .ترتيب حكام الساحة لرابطة كرة القدم احملرتفة  9_2
 .حقوق ووجبات احلكام اجتاه اللجنة  10_2
 .البدنية فيفا  االختباراتاحلكم الفدرايل و  11_2

خالصة

  كرة القدم و التحكیم 
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 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین  اتختباربنتائج اال) الطول ،الوزن (الجسمیة عالقة بعض القیاسات 

 

  :مهيدتـ
أصبحت  كرة القدم اليوم تتصدر مقدمة الرياضات وأصبح االهتمام �ا  ليس فقط على الذي ميارسها بل 

أصبحنا نتحدث عن اجلانب االقتصادي والسياسي والثقايف هلا ،وأصبحت هلا جوانب تعدى ذلك، فقد 
هذا ما جعل االحتاد الدويل لكرة القدم يبذل كل اجلهود إلجناح هذا املشروع  خاصة بعد التحول إىل . عدة

  .أنظمة االحرتاف 
علي  حيرص االحتاد الدويلم،احلكم جزءا من مثلث اللعبة الذي يستند على املدرب والالعب واحلكوباعتبار 

لتكون متزامنة مع تطور اللعبة والالعبني وخري دليل تغيري اختبارات كوبر باختبارات  رفع مستوي كفأته
، فمهمة احلكم  ليست باألمر السهل و  حسب تطور كرة القدم يف العامل'' فيفا''اللياقة البدنية احلديثة  

قيام �ا ،فاحلكم يعترب الطرف الثالث يف لعبة كرة القدم كما يعترب اهلني و ال يستطيع أي فرد من العامة ال
،فهو  حبذافريهامن املتطلبات األساسية فهو الذي حيافظ على توازن املباراة و ذلك بتطبيق قوانني اللعبة 

 فاحلكمنة املسؤول األول على الالعبني داخل املستطيل األخضر وذلك حبمايتهم من التداخالت اخلش
  .عادال إلجناح هذا املشروع كتاتوريا منحازا بل ليس د 

حيث سنتكلم يف هذا الفصل على كرة القدم و التحكيم و بعض التواريخ هلما مث نتعرض  ألقسام وقوانني  
  .كرة القدم واملنافسات اليت تعتمدها كما سنتحدث عن احلكم وخصائصه وواجباته وعناصر أخرى 
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 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین  اتختباربنتائج اال) الطول ،الوزن (الجسمیة عالقة بعض القیاسات 

 

  .القدم و التحكيم كرة : المبحث األول 
  :تعريف كرة القدم_  1_1

هي نشاط ذو جمهودات قصرية ومتقطعة ذو شدة عالية جدا تتخللها فرتات اسرتجاع قصرية تارة سلبية 
  1 .وتارة إجيابية موزعة على حسب منصب اللعب ، الزمالء ، ومستوى اخلصم

  :تعريف التحكيم_  2_1
 احلكم سلطة لكون عام بشكل اللعبة مستوى رفع يف تسهم اليت األساسية األمور إحدى التحكيم 

 ( البحث مقدمة يف ذكرنا كما ) للمباراة قيادته أثناء العدالة ينشد الذي اللعبة من قانون مستمدة
 بذل على ويشجعهم الالعبني محاس من سيزيد قراراته يف اجليد والصائب احلكم ان املعروف ومن
 اجلمهور متعة يف فاعل بشكل يسهم مما أفضل على نتائج واحلصول مستواهم لتطوير اجلهد من املزيد
 . قراراته يف دقيق وغري أدائه للمباراة يف جيد غري احلكم كان إذا ذلك من العكس وعلى املتابع

  :والتحكيم  العالم في القدم لكرة مةالها األحداث بعض_  3_1
 بيده الكرة مبسك املرمى حلارس السماح 1871 •
 2,44 ب املرمى وارتفاع الشوطني بني ما املرمى تبديل تقرير 1875 •
 .احلكم صفارة وضع 1878 •
 . التماس رمي قانون وضع 1883 •
 2 املرمى خلف الشبكة وضع تقرير مع اجلزاء ضربة قانون وضع  1891 . •
 .الركنية رمية قانون وضع 1893 •
 . تناقش ال احلكم قرارات 1894 •
 . اجلزاء ضربة موقع ويثبت حيدد قانون 1902 •
• .(FIFA) 1904 اهلوات  القدم لكرة الدويل اإلحتاد تأسيس. 
 القوانني مجيع تطبيق مع حكام ارهاوأد دولتني بني دولية مقابلة أول 1908 •

 

                                                             
expertise des exigence, physique et physiologique au football ;  GEORGES CAZORLA, 1

, laboratoire évaluation ,sport , santé ,faculté des science du sport,unversité  de haut niveau
victor segalen, bordeaux 2 ,2006,’22 :15heur .  

 . 11 ص سنة ، القاهرة ،  دون ، 2ط ، 1ج ،القدم  كرة: وآخرون  الصفار سامي 2
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 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین  اتختباربنتائج اال) الطول ،الوزن (الجسمیة عالقة بعض القیاسات 

 

 اثنني 1بالعبني التسلل تعديل مع الركنية، من مباشرة املسجل هلدفا شرعية 1924 . •
 مرة ألول الدولية الشارة حيملون حكام بدخول القدم لكرة عاملية بطولة أول 1930 •
 .اخلصم إىل لهابنق التماس رمية خطأ عقوبة وضع 1931 . •
 2.م من عالمة اجلزاء  9,15قوس اجلزاء ب  استعمل  1937 •

  :الجزائرية القدم كرة عن تاريخية لمحة 4_ 1
 .القدم بكرة خاص قسم فتح : 1917
 .العاصمة مولو دية هو اجلزائر يف فريق أول ميالد : 1921
 .تونس يف الوطين التحرير بهةج فريق تكوين : 1957
  .اجلزائرية الفيدرالية تأسيس : 1962
 .سطيف وفاق�ا  فاز كأس أول العاصمة، احتاد �ا فازت بطولة أول : 1963
 .املتوسط البحر ألعاب يف للجزائر مشاركة أول : 1967
 .بإثيوبيا املتحدة لألمم إفريقيا كأسلنهائيات   للجزائر هلتأ أول : 1968

.MCA 1970 : ا فاز البطلة لألندية كأس أول�اجلزائر مولودية فريق  
 .باجلزائر املتوسط البحر ألعاب يف يةهبذ ميدالية أول : 1975
 .األوملبية األلعاب يف مشاركة أول : 1980
 .نيجرييا ضد هوخسارت الوطين للفريق لألمم إفريقيا كأس يف �ائي أول : 1980
 .بإسبانيا العامل كأس ئياتلنها  الوطين للفريق تأهل أول : 1982
 .باملكسيك العامل كأس إىل الوطين الفريق تأهل  : 1986
 .اجلزائري الوطين للفريق لألمم إفريقيا بكأس األول الفوز : 1990
 .باجلزائر احرتافية بطولة أول : 1999

 .الكاف بكأس القبائل شبيبة فوز : 2001  2002
  3 .العربية بالبطولة سطيف وفاق فوز : 2008  2007

                                                             
1 Kamel lemouni : foot –ball, technique jeu, entrenement, information, en deux 
livre,1989,p 293 . 

 . 20،ص  1988، ب ط ،دار املعلمني ،القاهرة ، كرة القدم: حسن عبد اجلواد  2
3 www.FAF.GOV.DZ .’14 ;35h . 
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 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین  اتختباربنتائج اال) الطول ،الوزن (الجسمیة عالقة بعض القیاسات 

 

  :التعديالت الجديدة على مواد قانون اللعبة  5_1
  .إذا اننفجرت الكرة أو أصبحت غري صاحلة أثناء اللعب :تغيري الكرة الغري الصاحلة 

  :إيقاف اللعب 
إذا توقف اللعب وكانت الكرة يستأنف اللعب من املكان الذي أصبحت فيه الكرة غري صاحلة للعب إال 

داخل منطقة املرمى يف هذه احلالة يتم إسقاط الكرة على خط منطقة املرمى املوازي خلط املرمى للمنطقة 
  .األقرب ملكان الكرة عند إيقاف اللعب 

 إدا إنفجرت الكرة أوأصبحت غري صاحلة أثناء تنفيذ ركلة اجلزاء أو ركلة ترجيحية بعد أن مت لعبها لألمام
  .وقبل أن تلمس لعبا آخر أو العارضة أو أعمدة املرمى فإنه جيب أن يعاد تنفيذها 

  : السبب 
أنه غري عادل إذا إنفجرت الكرة أو أصبحت غري صاحلة أثناء تنفيذ الركلة أن يتم إستأناف اللعب  اعترب

  ) .الكرة ( 2بإسقاط الكرة طبقا للنص احلايل للمادة 
  :ت واجبات وصالحيا:  5المادة 

إذا دخلت كرة زائدة أو حيوان أو شيء آخر ميدان اللعب خالل سري املباراة فإن احلكم ليس ملزما 
   .اللعببإيقاف اللعب إال إذا تداخلت الكرة يف 

يستأنف اللعب بإسقاط الكرة يف مكان وجود الكرة عندما مت إيقاف املباراة إال إذا كان توقف  -
اللعب داخل منطقة املرمى يف هذه احلالة يتم إسقاط الكرة على خط منطقة املرمى املوازي خلط 

 .اللعباملرمى للنقطة األقرب ملكان الكرة عند إيقاف 
ل سري املباراة دون أن تتداخل مع اللعب يقوم احلكم إذا دخلت كرة زائدة ،أو شيئ آخر خال -

 1.بإبعادها يف أقرب فرصة ساحنة 
  .2011يوليو  14اعتمد من طرف اللجنة الفدرالية للحكام يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 

  :أقسام كرة القدم  1-6
 :كاآليت تأيت جمموعات أربع على القانون تقسيم ميكن

 :أساسية عناصر أ
 قبل تتوفر أن جيب اليت األساسية اللعبة عناصر حيدد ا�موعة هذه يف القانون إن

                                                             
1 L a fédération Algériens de foot ball ; Instructions, supplémentaires, aux abrites, saison 
sportive ,2011/2012 ,p (17,18) . 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الثالث                                                     الجانب النظري .
 

77   
 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین  اتختباربنتائج اال) الطول ،الوزن (الجسمیة عالقة بعض القیاسات 

 

 :وتشمل القدم كل يف منافسة ألي تنظيمه
 .اللعب ميدان :1 املادة
 .الكرة :2 املادة
 الالعبني عدد :3 املادة
 .الالعبني جتهيزات :4 املادة
  .عملية غري الباقية عشر الثالث املواد تصبح املواد، هذه تالحظ مل فإذا

  :ب السلطة
 :وهي املباراة يف السلطة تعين القانون موارد من آخر قسم هناك
 .احلكام :5 املادة
 .املساعدون احلكام :6 املادة

 :اللعبة قوانين ج
 يف متبع هو كما اللعب، بطريقة تتعلق وهي اللعب، تسري اليت القوانني بعض هناك

 تسجل مىت تبدأ، كيف اللعبة، ميكانيكية تشرح القانون هذا مواد ففي أخرى، ألعاب
 وقوانني باللعب املتعلقة األمور من وغريها خاسرا أو فائزا الفريق يكون مىت اإلصابة،

 :هي ا�موعة �ذه املتعلقة اللعب
 .املباراة مدة :7 املادة
 .اللعب وخارج داخل الكرة :8 املادة
 .اإلصابة تسجيل طريقة : 10 املادة
 .احلرة ضربةال : 13 املادة
 .اجلزاء ضربة : 14 املادة
 ) التماس( اجلانبية الرمية : 15 املادة
 .املرمى ضربة : 16 املادة
 )الركنية (الزاوية ضربة : 17 املادة

 :الفنية المواد د
 اللعب يف الكرة تكون عندما تقع اليت باألحداث تتعلقان القانون من مادتان تبقى

 :ومها فنيتني مادتني اعتبارها وميكن
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 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین  اتختباربنتائج اال) الطول ،الوزن (الجسمیة عالقة بعض القیاسات 

 

 1 .التسلل : 11 املادة
   2.السلوك وسوء األخطاء : 12 املادة

  :قوانين كرة القدم  7_1
 )1(املادة _ 

طول خط التماس جيب أن يزيد طول خط  ,مستطيالجيب أن يكون امللعب :اللعبميدان  -
 املرمى 

  .مرت    100حد أقصى  -   مرت 90حد أدىن : الطول -
 .مرت 90حد أقصى  -مرت 45العرض حد أدىن  §

  )2(املادة _ 
 :تكونجيب أن  'الكرة' •
  .مستديرة الشكل §
  .مصنوعة من اجللد أو مادة شابه §
  .سم  68سم وال يقل عن  71حميطها ال يزيد عن  §
  .غرام  396وال يقل عن , غرام  454وز�ا ال يزيد عن  §
  )3(املادة  •
يزيد عن أحد عشر العبا تلعب املباراة بني فريقني يتكون كل منهما مما ال : عدد الالعبني  -

وال ميكن أن تبدأ املباراة إذا كان أحد الفريقني أقل من سبعة , أحدهم يكون حارسا للمرمى 
  .العبني 

  .يف مجيع املباريات يتم تسجيل أمساء البدالء وإعطائهم للحكم قبل بدء املباراة  §
  )4(املادة _ 

ت أو يلبس ما يشكل خطورة عليه جيب على الالعب أن ال يستعمل أي معدا:معدات الالعبني  -
  .فانلة أو قميص : واملعدات األساسية هي ) شامال أي نوع من ا�وهرات ( أو لآلخرين 

                                                             
، مذكرة ليسانس يف الرتبية البدنية ، سيدي  تأثري قرارات احلكام على إثارة السلوك العدواين لالعيب كرة القدم: تيبش لويزة ، بوزياوي احلاج  1

 .   34،ص  2008/2009عبد اهللا ،
 . 35ص : نفس املصدر 2
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 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین  اتختباربنتائج اال) الطول ،الوزن (الجسمیة عالقة بعض القیاسات 

 

جيب أن يكون من اللون األساسي , إذا كان هناك رداء حتت الشورت ) سروال قصري ( شورت  §
  للشورت 

  ) .جوارب ( شوارب  §
 .واقي للساقي  §
  1 .للقدمحذاء  §

  )5(املادة _ 
الكاملة وفق للمباراة اليت اختري , وهو الذي له السلطة , كل مباراة تدار بواسطة حكم :احلكم -

ويالحظ الوقت ويسجل , يالحظ الكرة والالعبني , وجيب على ينفذ قانون اللعبة , إلدار�ا 
   .أحداث املباراة 

  )6(املادة _ 
  : يعني حكمان مساعدان تكون مهمتهما خاضعة لقرار احلكم وأن يبينا :املساعدون   احلكام -
  .مىت خترج الكرة بأكملها خارج امللعب  §
  .رمية التماس , أي فريق له احلق يف ركلة الركنية  §
  .مىت ميكن معاقبة الالعب عند وجوده يف موقف التسلل  §
  .عند طلب التبديل  §
  .ة أخرى خارج نطاق رؤية احلكم عند حدوث سوء سلوك أو أي واقع §

املساعد بأي تدخل غري مالئم أو سوء التصرف يستغين احلكم عن مساعدته ويقوم بكتابة تقرير للجهات 
  .املختصة

 احلكم إصابة حالة يف البدالء ويقوم بالتغيريات و منطقة الفنية و املنطقة بتسيري يقوم :الرابع احلكم      
   2.مكانه  يأخذ

  
  

                                                             

،مكتبة اإلشعاع للنشر والتوزيع اإلسكندرية ،ص   8، ط  )النظرية والتطبيق(اإلعداد املهاري لالعيب كرة القدم : د حسن السيد أبو عبده   1
279. 

2 Rachid medjiba ,guide de  l arbitrage faf ,2005 ,p 56 . 
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 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین  اتختباربنتائج اال) الطول ،الوزن (الجسمیة عالقة بعض القیاسات 

 

  )7(املادة  _
دقيقة إال إذا مت اتفاق بني احلكم  45تستمر املباراة لفرتتني متساويتني لكل منهما :مدة املباراة  -

دقيقة  40على سبيل املثال ختفيض املدة إىل ( والفريقان املشاركان أي لتعديل مدة فرتة اللعب 
  .جيب االتفاق عليه قبل بدأ املباراة جيب أن يتوافق مع قوانني املسابقة ) نتيجة إلضاءة غري كافية 

  )8(املادة  _
والفريق الذي , ابتداء املباراة يتم استخدام قرعة باستعمال النقودعند :ابتداء واستئناف اللعب  -

يف الشوط الثاين يتبادل الفريقان الناحية من , يكسب القرعة يأخذ ضربة البداية ليبدأ املباراة 
  1.اللعب 

  )9(املادة  _
  يوقف احلكم اللعب : تكون الكرة خارج امللعب عندما : الكرة يف امللعب وخارج امللعب  -
تكون الكرة يف امللعب يف كل األحوال األخرى مبا يف ذلك عندما ترتد من قائم املرمى العارضة و  §

  .أو قائم الراية الركنية تضل داخل ميدان اللعب 
  .ترتد سواء من احلكم أو احلكم املساعد عندما يكون داخل ميدان اللعب  §

  )10(املادة  _
الكرة بأكملها فوق خط املرمى مابني حيتسب اهلدف عندما تعرب : طريقة تسجيل اهلدف  -

يشرتط أن ال يكون قد أرتكب خمالفة لقوانني اللعب من الفريق الذي , القائمني وحتت العارضة 
وإذا , أما الفرق الفائز فهو الذي يسجل أكرب عدد من األهداف خالل املباراة , أحرز اهلدف 

كليهما أية أهداف تكون نتيجة املباراة أو مل حيرز  , أحرز الفريقان عددا متساويا من األهداف 
 2التعادل

  )11(املادة  _
  : فاللعب يكون يف موقف التسلل إذا , ليس خمالفة يف حد ذا�ا : التسلل  -

                                                             
  ،   04، ص  2009،  الفرق وسط يف اللعبة قواعد ونشر لتبسيط موجه تطبيقي دليل :القدم  لكرة الوطنية الرابطة 1
( ، ص  1990، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ، مصر ، 2، ط " احلكم العريب وقوانني كرة القدم: " حممد حسام الدين , كمال حممود 2

19 . ( 
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 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین  اتختباربنتائج اال) الطول ،الوزن (الجسمیة عالقة بعض القیاسات 

 

على وكذلك العب ثاين آخر من الفريق املنافس  قرب إىل خط مرمى اخلصم من الكرة ،كان أ §
  .على خط واحد عبني آخرين من الفريق املنافس املستوى مع الأو كان على نفس  خط واحد

  )12(املادة  •
يتم احتساب ركلة حرة مباشرة للفريق املنافس إذا ارتكب العب أي من األخطاء الستة :اخلطأ  -

  .التالية بشكل يعتربه احلكم إمهاال و�ورا أو استخدام قوة زائدة 
  .ركل أو حماولة ركل اخلصم  §
  . إعثار أو حماولة إعثار اخلصم §
  .الوثب على اخلصم  §
  .مكاتفة اخلصم  §
  .ضرب أو حماولة ضرب اخلصم  §
  .دفع اخلصم  §
  )13(املادة  •
  : أنواع الركالت احلرة : املخالفة  -
كما جيب , إما مباشرة أو غري مباشرة ويف احلالتني جيب أن تكون الكرة ثابتة عند أخذ الركلة  §

  .ا العب آخر على آخذ الركلة أال يلمس الكرة مرة ثانية حىت يلمسه
   :املباشرةالركلة احلرة  -    
  .حيتسبإذا ركلت الركلة احلرة املباشرة داخل مرمى املنافس فإن اهلدف  §
 .املنافسإذا ركلت الركلة احلرة املباشرة داخل مرمى نفس الفريق حتتسب ركلة ركنية لصاحل الفريق  §
  )14(املادة  •
يرتكب أحد األخطاء العشرة اليت يعاقب عليها  حتتسب ركلة اجلزاء ضد الفريق الذي:اجلزاءركلة  -

  .بركلة حرة مباشرة داخل منطقة اجلزاء والكرة يف امللعب 
  .ميكن تسجيل هدف مباشر من ركلة اجلزاء  §
  .ميتد الوقت ألخذ ركلة اجلزاء عند �اية كل شوط من الوقت األصلي أو الوقت اإلضايف  §
   .ة بني القائمني حىت تنفذ الركلةمواجهة منفذ الركليظل على خط مرماه يف :حارس املرمى املدافع  §
  .جيب على منفذ الركلة ركل الكرة لألمام  §
 ال يلعب منفذ الركلة الكرة مرة ثانية قبل أن يلمسها العب آخر §
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  )15(املادة  •
  : رمية التماس  -
  .رمية التماس طريقة الستئناف اللعب  -
  .ال يسجل هدف مباشر من رمية التماس  -

  :مىت حتتسب رمية التماس    
  .حني تعرب الكرة بكاملها خط التماس سواء على األرضية أو يف اهلواء  §
  .تنفذ من النقطة اليت عربت فيها الكرة خط التماس  §
  .لصاحل منافس الالعب الذي ملس الكرة  §

  )16(املادة  •
   :املرمىركلة  -

  .أي العب من الفريق  تركل الكرة من أي نقطة من منطقة املرمى بواسطة احلارس أو §
  .يظل اخلصوم خارج منطقة اجلزاء حىت تصبح الكرة يف اللعب  §
  .منفذ الركلة ال يلعب الكرة مرة ثانية حىت يلمسها العب آخر  §
  تصبح الكرة يف اللعب بعد أن تركل مباشرة خارج منطقة اجلزاء        §

  )17(املادة  •
   :الركنيةالركلة  -

  من القوانني اهلامة هلذه الركلة   
  .توضع الكرة داخل قوس الركن عند قائم الراية الركنية األقرب  §
  .عدم حتريك قائم الراية الركنية  §
 .من الكرة حىت تصبح يف اللعب . ياردة  10أي  9.15على بعد : يظل املنافسون  §
 1.»  .آخرمنفذ الركلة ال يلعب الكرة مرة ثانية حىت يلمسها العب  §

  
  
  
 

                                                             
 ) . 24،  23( ، ص : "نفس املصدر ) 1
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  :أهم منافسات كرة القدم في الجزائر 8_1
املستويات اليت تلعب فيها الفرق أو كذلك حسب  اختالفختتلف منافسات كرة القدم حسب   

  1 )والئي، وطين( الرقعة اجلغرافية اليت تنظم على مستواها 
 :وعلى املستوى الوطين اجلزائري تنقسم إىل

Ø منافسات البطولة  : 
رياضية طويلة املدى، تلعب على مرحلتني متساويتني من حيث عدد املباريات لكل وهي دورات   

وتقوم فيها الفرق بإستقدام الالعبني وتسريح " املريكاتو" مرحلة، وتفصل بينهما فرتة راحة تدعى مبرحلة 
ا يف وكذلك معاجلة اإلصابات، وإستغالهل. آخرين أي إعادة النظر يف العيب الفريق إن كان ذلك مالئم

  :إعطاء الراحة واإلسرتجاع لالعبني والتحضري اجليد ملوصلة املرحلة الثانية من البطولة وهي 
Ø  بطولة اإلحترافية األولى المنافسات: 
ستة عشر فريقا، والتنافس يف هذه البطولة من أجل احلصول على املراتب األربعة  )16(وتضم   

األوىل، حيث أن الفريق احلائز على املرتبة األوىل يتوج ببطولة العام الوطنية باإلضافة إىل حصوله على شارة 
الفريق املتحصل على و " كأس رابطة أبطال إفريقيا" املشاركة يف املنافسة القارية و اليت تتمثل يف منافسة 

املرتبة الثانية يشارك يف نفس املنافسة القارية مع الفريق األول واملتحصل على املرتبة الثالثة تعطى له شارة 
، أما الفريق املتحصل ) C.A.F" (كأس الكونفيديرالية اإلفريقية " املشاركة يف منافسة قارية أخرى وهي 

أما الفرق " الكأس العربية املمتازة "ملشاركة على املستوى العريب يف على املرتبة الرابعة فيتحصل على شارة ا
األخرى فتلعب من أجل البقاء يف القسم األول فقط، وتلعب بكل إمكانا�ا من أجل اإلبتعاد على املراكز 

  " .القسم الثاين" الثالثة األخرية لتجنب السقوط إىل القسم األدىن 
هذه املباريات يكون من طرف احلكام الفدرا ليني والدوليني، يتم  أما فيما خيص التحكيم فإن إدارة  

 .تعيينهم من طرف جلنة التحكيم الفدرالية
Ø  2منافسات البطولة اإلحترافية:    

فريقا، و يتم التنافس فيها على املراتب الثالثة األوىل �دف ) 18(وتضم هذه البطولة مثانية عشر  
واإلبتعاد عن املراتب الثالثة األخرية قصد تفادي السقوط إىل ".  1ايفاإلحرت " الصعود إىل القسم األعلى 

                                                             
1 La fédération Algériens de foot ball :"les règlements généraux, 2006, p33 
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معينني من طرف جلنة ) 1(و) 2( ويديرهذه املنافسات حكام فيدرايل) ما بني الرابطات ( البطولة األدىن 
  .التحكيم الفدرالية  

Ø منافسات بطولة ما بين الرابطات:  
فريقا هي الفرق املتحصلة  16وهي حتتوي ثالث جمموعات عن املستوى الوطين، وكل جمموعة تضم   

على املرتبة األوىل يف جمموعتها على املستوى اجلهوي األول، لكل رابطة جهوية مثل الرابطة اجلهوية لكرة 
إىل القسم  الصعود اخل، ويتم التنافس فيها من احلصول على املراتب األوىل قصد....القدم  قسنطينة 

  .  الثاين، واالبتعاد على املراتب األخرية لتفادي السقوط إىل القسم األدىن
وتدار مباريات هذه املنافسة أو البطولة من قبل حكام ما بني الرابطات و حىت حكام الدرجات 

   FAFم من طرف ات الصعبة ويتم  تعيينهإن اقتضت الضرورة مثلما هو األمر يف املباري) فيدرايل(العليا 
Ø منافسات بطولة القسم الجهوي:  

وتكون املنافسة يف هذه البطولة على مستوى فرق الرابطة اهلوية فقط، أي الفرق اليت تتبع نفس 
  :الرابطة اجلهوية و هي تنقسم إىل

Ø بطولة القسم الجهوي األول:  
معني يتم فيها التنافس على وخيتلف عدد الفرق املشاركة باختالف الرابطة اجلهوية ولكل رابطة عدد   

واإلبتعاد عن املراتب األخرية ) ما بني الرابطات(إحتالل املرتبة األوىل من  أجل الصعود إىل القسم األعلى
 .الثالثة لتفادي السقوط إىل اجلهوي الثاين

Ø  بطولة القسم الجهوي الثاني :  
الل املرتبة األوىل قصد الصعود وخيتلف عدد الفرق املشاركة من رابطة إىل أخرى، وتتنافس على إحت

وتلعب الفرق األخرى من أجل البقاء وتفادي السقوط إىل القسم الشريف، وختتلف . إىل اجلهوي األول
 .عدد الفرق الصاعدة حسب متطلبات املستوى األعلى وهذا بقرار من الرابطة املعنية

Ø منافسات كأس الجمهورية:  
تتميز مباريا�ا على مباريات البطولة كو�ا إقصائية بالنسبة لكل األقسام ولكل األدوار، وتبدأ هذه 

ويديرها حكام جهويني ) ما بني الرابطات –اجلهوي -الوالئي(املنافسات على مستوى األقسام الدنيا 
بعدها . يف الدور التمهيدي ووالئيني وحكام ما بني الرابطات ويتم تعيينهم من طرف الرابطات املعنية وهذا

ويديرها حكام ما بني . تشارك الفرق املتأهلة من هذا الدور مع فرق القسمني األول والثاين يف عملية القرعة
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الرابطات وحكام فيدراليني ودوليني حسب نوعية املباراة ودرجات صعوبتها، وهذه املباريات تلعب يف 
  ). FAF(عب اليت تلعب فيها املباريات من طرف مالعب حمايدة، ويتم تعيني احلكام و املال

مللعب األومليب وجترى هذه املنافسات على نفس الوترية إىل غاية الدور النهائي الذي يلعب غالبا يف ا  
وحبضور "عيد االستقالل"،ويكون تاريخ إجرائها غالبا متزامنا مع عيد وطين وهو" جويلية 5ملعب "

مهورية، ويدير هذا النهائي حكام دوليني يتم تعيينهم من طرف وطنية إضافة إىل رئيس اجلت شخصيا
)FAF .(1  

  .حكم كرة القدم الفدرالي : المبحث الثاني 
  : حكم كرة القدم -  2

  :تعريف الحكم 1_2
يستعمل لفظ احلكم ىف اللغة كرة القدم للداللة على من يقوم بإدارة املباراة وتطبيق قانون     

املباراة و�ايتها ويتابع أحداثها من داخل امللعب ،ويقرر اجلزاءات على الالعبني اللعبة ويعلن بدء 
  2.املخطئني 

ويعرفه عبد القادر طويل على أنه رياضى مؤهل جبدارة صفاته البدنية و املعرفية والتقنية والنفسية   
 3.لتسيري مقابلة 

وأيضا هوالذي يوجه كل مباراة بسلطته وقدراته من أول وهلة يتوغل فيها إىل امللعب وله احلق    
 4 .يف املعاقبات املرتكبة أثناء التوقيف املؤقت لالعب أو عندما تصبح الكرة خارج اللعب

 :الرياضة في دوره و الحكم 2_ 2
 يف الالعبني سلوكات خمتلف عن التحكيم عزل األحوال من حال بأي ميكن ال

 اإلعالم وسائل وكذا املتفرجني، شعور فيستفز املدرجات، إىل حىت ميتد تأثريه ألن امليدان،
 .منها املقروءة وحىت واملرئية، املسموعة

 صفاتوقدرات توفر وجب بل به، القيام شخص أي يستطيع الذي اهلني باألمر ليس التحكيم و
 فشل أو لنجاح العامالحملدد هو أنه يعرف أن احلكم على وجب كما اخلاصة، املواهب مع معينة

                                                             
1 La fédération Algériens de foot ball Op.cit., P,( p34,35 ) 

 .  19ص  ، مرجع سابق :حممد،حممد داود  2
3 Abdel kader touil ,l arbitrage dan le foot ball modern ,ed laphonic,alger ,1993,p 07 .  
4  board, juillet ;  Loia du jeu, internasional football association , 1994,p-14 
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 و اللعبة، خدمة يف يكون عليه أن وجب لذا األطراف كل إرضاء بإمكانه ليس انه كما املنافسة،
 1فقط  اللعبة

  :واجبات الحكم إتجاه رياضة كرة القدم 3_  2   
ü اللعبة قانون ينفذ 
ü املباراة أحداث ويسجل كميقايت يعمل 
ü 04رقم  املادة لشروط مستوفاة الالعبني معدات أن من يتأكد .  
ü 2 .للقانون خمالفة ألي لتقديره وفقا املباراة يھين أو يوقف أو يؤجل 
ü  3.مسؤول عن قراراته إجتاه اللعبة  

 :الدولية الشارة نيل وكيفية الحكام إشارات 4_ 2
 يقودها القوميات و األجناس خمتلف من الفرق خمتلف بني القدم كرة منافسات إن

 من املاليني مرأى على جترى املقابالت أن كما املعمورة، أرجاء خمتلف من حكام
 احلكمان سواء اجلميع لدى املفهومة الوحيدة اللغة هي احلكم فإشارات ولذالك الناس،

 .اجلمهور أو املساعدان
 :القدم  لكرة الدويل القانون ملحق يف وردت كما اإلشارات، يلي وفيما .

 · ضرورة احلكم يرى عندما اإلشارة هذه تعطي :اللعب يف االستمرار إشارة -
 4.األمام إىل اجلانبني من ذراعيه وحيرك اللعب، استمرار
 تنفيذ يتم حىت مرفوعة ويبقيها عاليا ذراعيه أحد احلكم يرفع :املباشرة غري احلرة الضربة إشارة -

 .الضربة
  الفريق هدف جهة إىل بوضوح مرفوع الذراع  :املباشرة احلرة الضربة إشارة -

 . املخطئ
  وليس اجلزاء عالمة إىل بوضوح يشري احلكم :اجلزاء ضربة إشارة -

                                                             
1 MOHEMED HANSAL; L'arbitrage En Question, LIBERTIE N°2151, mardi 
09/11/1999. p14 

 .1 6ص ، مرجع سابق :الدين  حسام حممد حممود، كمال مصطفى 2
  . 96،ص  2010،مكتبة ا�تمع العريب للنشر والتوزيع ،عمان ،  1،ط كرة القدم مفاهيم ، تدريبحممود غازي صاحل ،   3

 125(ص   ، 1997الرتبية البدنية والرياضية ،مستغامن ،املدرسة العليا لألساتذة ،قسم : فيصل رشيد عياش الديلمى وحلمر عبد  احلق  4  
،126 ( 
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 . حنوه للركض ضرورة هناك
 · .الضربة منها تستنفذ اليت اهلدف منطقة جهة إىل يشري احلكم :اهلدف ضربة إشارة -
 .الضربة منها تنفذ سوف اليت الزاوية إىل فيه هو الذي املكان من احلكم يشري :الزاوية ضربة إشارة -
 · وجه يف البطاقة يرفع احلكم فان البطاقات، لنظام تبعا :الطرد أو اإلنذار إشارة -

 .حينه يف ذلك يكون أن على للحركة، املخالفة ويسجل املخطئ، الالعب
  :  والرتبة الدرجة حيث من الحكام أنواع 5_  2
ü وتتلخص مرتبص، كحكم إدماجه يتم القطاع يف التكوين على حتصله بعد :المتربص الحكم 

 و نظري بامتحان  ذلك بعد تقييمه ليتم الصغرى، للفئات املقابالت لبعض إدارته يف تههمم
    .التحكيم سلك يف رمسًيا إدماجه مث تطبيقي

ü ألوالئي الحكم 
ü :مباريات يف القسم مرسم يدير  كحكم اعتباره يتم ذكرنا وأن سبق كما واالمتحانات املعاينة بعد

 .الوالئى 
ü جهويال الحكم: 
ü ثالث ُمضي بعد كذلك الرابطة من وبدنًيا نظريًا امتحانه بعد ليتم اجلهوية للرابطة اقرتاحه يتم 

 مستوى ألعلى عشرين مباراة األقل على ويدير ألوالئي املستوى يف سنوات
 1.  سنة ستة وعشرين من األقل السن وتوفر الرابطة يف

ü الفدرالي الحكم : 
) 6(رقم املادة تتضمنه ما اهذو  احلكم، لدى هاتوفر  من البد بشروط هذهو  الوطنية الرابطة على اقرتاحه يتم
         2.درجة ثانية حد وفدرايل وا درجة فدرايل حكم الفاف، قواعد من

ü   الحكم الدولي : 
سنتني جتربة ىف الرابطة احملرتفة والذين هلم على األقل  1 احلكام السبع األوائل ىف ترتيب فدراىل  
  3 .وتتوفر فيهم شروط السن احملددة من قبل الفيفا والىت بدورها تقوم بتعيينهم  1

                                                             
1 Rachid Medjiba , l’arbitrage de football ,ENAG/edition,1995,p235 ,236 . 
2 Faf, reglement interieur ,site www.faf,dz .article ,N.16 

،  2011/2012،املوسم الرياضي ، القانون اإلدارى حلكام كرة القدم اإلحرتافية: اإلحتادية  اجلزائرىة لكرة القدم ،اللجنة الفدرالية للحكام  3
 . 07ص 
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  :   خصائص وصفات حكم كرة القدم 6_2
  :الخصائص الفكرية 1_6_2

  :اإلملام بكرة القدم -
ستوى يف التحكيم ال بد هذه الناحية هي أهم ما يلزمه حكم كرة القدم، ألنه إذا أراد أن يصل إىل م  

  ...أن يكون قد مارس كرة القدم ووصل فيها إىل مستوى ال بأس به 
ألن ذلك قد جيعله يقدر مواقف اللعبة املختلفة ....فإن جمرد دراسة قوانني كرة القدم وحدها ال تكفي  

 وظروف الالعبني، كما أنه من الصعب أن ينجح يف مهمة احلكم أي شخص مهما عال مستواه يف
  .كرة القدم دون أن يدرس قوانينها

  :سرعة اإلدراك -
املقصود بذلك هو القدرة على استيعاب ما حدث أثناء املباراة و�يئة الذهن إلصدار القرار احلاسم 

  .السريع، وهذه الناحية تتوقف متاما على تامة لقوانني اللعبة وقواعدها
ألي نوع من أنواع املباريات الرياضية تتابع واحلاصل فعال هو أن الشخص عند قيامه مبهمة التحكيم   

عيناه سلسلة من التأثريات العقلية املستمرة السريعة، وعليه أن يالحظ فيها اإلخالل بالقواعد املتعلقة 
باألمر مث حيدد قراره بصددها ويستلزم ذلك تركيز االنتباه ألبعد مدى فإن كل حلظة يتشتت فيها انتباه 

 .بة يف سبيل جناحه احلكم عن اللعب تصبح عق
  :سرعة التصميم -

وهي نتيجة للنقطة السابقة إذ من الظاهر أنه ليس لدى احلكم الوقت الكايف للتمعن والتفكري الطويل   
فيما حدث يف ذلك وعليه يصدر القرار حلظة حدوث املخالفة مباشرة وحركة لالعبني يف خمتلف 

ن يصدر قراراته بسرعة وبدون أي تردد إال الرياضات وخاصة كرة القدم سريعة فيجب على احلكم أ
فانه سوق يفتح به ذلك ا�ال لالعبني باملعارضة وحماولة التأثري على رأييه أو نقد أحكامه ومن املعلوم 
أن قرارات احلكم قطيعة وحىت تكون قراراته صائبة جيب عليه أن يكون قريب من الكرة وهدا يتوقف 

  1 .على لياقته البدنية
  
  
  

                                                             
 16ص  مرجع سابق:الدين  حسام حممد حممود، كمال مصطفى 1
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  :الخصائص النفسية 2_6_2
إن الثقة أساس النجاح يف مجيع نواحي احلياة ولكنها ذات أمهية كبرية يف التحكيم فهي أمر الزم  :الثقة

  .فهي تزداد لدى احلكم بشكل تدرجيي مبشاهدة املباريات واإلطالع
كم احلزم صفة ال تدع اىل الشكوك والتساؤل سبيال من جانب الالعب، كما أ�ا تساعد احل :احلزم

على أن ال يتأثر أو يسمح لنفسه بالتأثري أو باالستجابة ألي مؤثر خارجي، وضعف احلكام من هذا 
  .اجلانب كثريا ما يؤدي إىل عواقب وخيمة نراها بأعيننا داخل مالعب كرة القدم وخاصة يف بالدنا

فيجب أن يكون  مهما كان احلكم والقرار صحيحني فإن طريقة إعالنه هلا أثر بارز وكبري،  :التصرف
ذلك بلياقة وحسن التصرف هو الذي يكسب احلكم احرتام وتقدير الالعب واملتفرج، وإن كل تصرف 

لكن سوء التصرف ال و  د يتغاضى ويتسامح عن اخلطأغري سليم قد يؤدي إىل إثارة الشغب، وق
 .مطلقا يسامح

  :الصحة الجسمانية 3_6_2
رة القدم بصحة جسمانية ذو كفاءة وظيفية عالية إلدارة مباراة من األشياء املسلم �ا هو أن يتمتع حكم ك

قد تستمر أكثر من ساعتني يف معظم األحوال ويف ظروف جوية خمتلفة وحتت ضغوط ومؤثرات خارجية 
ويتحرك يف امللعب ليوجه وينذر ويطرد ويصدر القرارات ويعطي إشارة البداية و�اية املباراة كل ذلك 

بلياقة بدنية تؤهله للقيام بعملية على الوجه األكمل وحىت يقف على كبرية وصغرية حيتاج إىل أن يتمتع 
 1 .داخل امللعب

 : مواصفات الحكم المثالي 7_2
 .احملافظة على مستواه •
  .االستهجانيةال يتأثر بوسائل إعالميه أو صيحات اجلماهري  •
 .عليهالسيطرة على أجواء املباراة وال جيعل أجواء املباراة تسيطر  •
 .أن يعرف ميت يبتسم ومىت يضغط ومىت يوجه ومىت يكون حازم ومىت يكون متساهل •
 .التعويضأن ال يعتمد على مبدأ  •
 .املناسبة األماكنهدوء األعصاب والتموقع يف  •

 

                                                             
 )130-128( ، ب ط ، منشورات مؤسسة املعارف ، بريوت، ص صكرة القدم: سامل خمتار 1

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الثالث                                                     الجانب النظري .
 

90   
 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین  اتختباربنتائج اال) الطول ،الوزن (الجسمیة عالقة بعض القیاسات 

 

  :المتطلبات التدريبية األساسية إلعداد الحكم  8_2
يقوم �ا احلكم خالل إدارة املباريات الرمسية إن األمر يتطلب دراسة حتليلية لنوعية األداءت البدنية اليت 

واليت ميكن أن جتعله يقوم �ذا العمل با الشكل األمثل من جهة ومن جهة أخرى فا احلكم يتعرض إىل 
إختبارات رئيسية ألمكانية الرتقي من درجة ألخرى وهذا حيتم على احلكم أن يكون دائما يف أمت اإلستعداد 

واملتمثلة يف  . قة البدنية الىت تتطلبها مهنته واليت تساعده ىف حتقيق النجاح،وذلك بتهيئة عناصر الليا
  1.)السرعة،القوة العضلية،الرشاقة،السرعة، حتمل السرعة، املرونة(
ü  التحمل العام: 

ويقصد به مقدرة احلكم على االستمرارية يف أداء عمل بدين ذي محل متغري لفرتة زمنية مستمرة ومتصلة  
 ها األجهزة احليوية و العضالت مبا يؤثر على األداء التخصصي حسب طبيعة الرياضةحيث تعمل في

املمارسة ،كما يعرب عنه بعض املتخصصون بأنه يتضمن إطالة الفرتة الىت حيتفظ فيها الفرد بكفاءته البدنية 
 2.للعمل، و إرتفاع مقاومة اجلسم للتعب هذا اجلهد أو املؤثرات اخلارجية الطبيعية 

ü  القوة العضلية :  
تعترب القوة العضلية أهم صفة بدنية وقدرة فسيولوجية وعنصر حركي  بني الصفات البدنية األخرى ليس  -

فقط يف ا�ال الرياضي بل للحياة عامة وبذلك ينظر إليها املدربون كمفتاح تقدم لكل الفعاليات الرياضية 
ايتمتع به احلكم من قوة عضلية وهذا مايؤكده على حد سواء حيث يتوقف مستوى تلك الفعاليات على م

  3حممد صبحي حسنني
إمكانية العضلة أو جمموعة من "ويتفق شتلر مع مات فيف يف تعريفهما للقوة العضلية حيث يعرفها شتلر 

  4. العضالت يف التغلب على مقاومة أو عدة مقاومات خارجية
ميكننا تقسيم صفة القوة إىل األنواع الرئيسية اآلتية و اليت اتفق عليها معظم علماء الرتبية البدنية و    

  :الرياضية 
  : أ ـ القوة العضلية القصوى 

                                                             
 . 72مرجع سابق ، ص : علي البيك /د 1
 . 135،ص 1984، ب ط ،مطبعة التعليم العاىل املوصل ، مدخل يف علم التدريب الرياضى:سليمان علي حسن  2
 . 65،ص 2005منشات  املعارف    اإلسكندرية   – املنظومة املتكاملة  يف تدريب القوة والتحمل العضلي:حممد  جابر بريقع   3
 . 55ص  2004املكتبة املصرية  للطباعة والنشر والتوزيع   اإلسكندرية  التحليل احلركي لرياضة اجلمباز، ب ط ،: حممد إبراهيم شحاتة  4
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« هي إمكانية العضلة أوا�موعة العضلية على التغلب أو قهر املقاومات اخلارجية أو قوة معاكسة كما تعىن
 1.عضالت توليدها من أقصى إنقباض إرادي هلاأكرب قوة تستطيع ال

  :ب ـ سرعة القوة
  .»مقدرة العضالت يف التغلب على مقاومات باستخدام سرعة حركية عالية« و تعين    

  :ج ـ حتمل القوة 
 2»املقدرة على التغلب على املقاومات لفرتات طويلة « و تعين    

ü  الرشاقة:  
تعترب الرشاقة من القدرات البدنية اهلامة ذات الطبيعة املركبة ، حيث أ�ا ترتبط بالصفات البدنية     

األخرى ، وتعين الرشاقة بشكل عام أ�ا قدرة اجلسم أو أجزاء منه على تغري أوضاعه أو اجتاهه بسرعة ودقة 
أجزاء اجلسم أو جبزء معني منه كاليدين  بأ�ا القدرة على التوافق اجليد للحركات بكل" مانيل" ويعرفها . 

  . 3أو القدم أو الرأس
ü  حتمل السرعة: 

غلب األلعاب والفعاليات الرياضية لذا تعد واحدة من أهم ألصفة حتمل السرعة أمهية كبرية يف أداء  
عناصر األعداد اخلاص اليت حيرص املدربون على تطويرها أو احلفاظ على مستواها خصوصا يف مرحلة 

املقدرة على استمرار أداء (و لتحمل السرعة تعريفات كثرية من أمهها . عداد اخلاص وفرتة املنافساتاأل
احلركات املتماثلة أو غري املتماثلة وتكرارها بكفاءة وفاعلية لفرتات طويلة بسرعات عالية دومنا هبوط 

  ) .مستوى كفاءة األداء
قدرة التحمل املطلوبة ملقاومة اإلرهاق والتعب (ثل ويشري حممد إبراهيم شحاتة إىل إن حتمل السرعة مي

  4. %)100ـ 85(اليت عادة ما تكون عند محل ثقل بأقصى كثافة أو ما يقارب منها 
  
  

                                                             
،ص  2001،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،القاهرة ، اإلعداد البدين الوظيفي لكرة القدم ختطيط ،تدريب،قياس:أمر اهللا أمحد البساطري  1

120 . 
  . 236، ص  1993، دار الفكر العريب ،  1، ط بناء فريق كرة القدم : مفيت إبراهيم محاد  2
  . 197، ص مرجع سبق: عوض بيسوين ، فيصل ياسني الشاطئ  3

4http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showarticle.aspx?fid=14&pubid=705 
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ü السرعة:  
يرى البعض إن مصطلح السرعة يف ا�ال الرياضي يستخدم للداللة على تلك االستجابة العضلية الناجتة    

عن التبادل السريع ما بني حالة االنقباض العضلي و االسرتخاء العضلي و يرى البعض األخر انه ميكن 
" بيوكر " جهة أخرى يعرفها  تعريف السرعة بأ�ا القدرة على أداء حركات معينة يف اقصر زمن ممكن، ومن

  .1بأ�ا قدرة الفرد على أداء حركات متتابعة من نوعواحد يف أقصر مدة

  :بان السرعة تعتمد على" هوملان " و يؤكد 
  .القوة العظمى -   
  . سرعة انقباض و تقلص العضالت  -   
  .نسبة طول األطراف إىل اجلذع  -   
  .التوافق -   
  .نوعية األلياف العضلية  -   
  .قابلية التلبية و رد الفعل يف البداية  -   

Ø ـ أنواع السرعة:  
  : نستطيع متييز أنواع عديدة من السرعة 

  : أ ـ السرعة الدورية
  .و تعين ارتباط احلركة بالقوة و كمثال على ذالك اجلري السريع يف األلعاب الرياضية مع تغيري االجتاه  

  :رد الفعل ب ـ سرعة 
يقصد �ا املقدرة على االستجابة ملؤثرات خارجية يف اقصر زمن ممكن ، و بالتكرار تصبح هذه احلركات ال 
إرادية كالقفز و الركض و الضرب و االنتباه حنو مؤثرات خارجية ، و ميكن أن نطلق على هذه االستجابة 

  رد الفعل املكتسب ،
  فعل املكتسببينهم مبكرا، كما انه يشكل أساس رد ال

  :ج ـ السرعة االنتقالية
  .تعين االنتقال من مكان إىل آخر بأقصى سرعة ممكنة و بأقصر فرتو زمنية

                                                             
، ص  1964كمال صاحل ، مكتبة األجنلو مصرية ، القاهرة ،  / ، ترمجة الدكتور حسن معوض ، د  أسس الرتبية البدنية: تشارلز يوتشر  1

181.  
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  ):األداء ( د ـ سرعة احلركة 
 .1يقصد �ا أداء حركة أو عدة حركات مركبة معا يف اقل زمن ممكن

  :ترتيب حكام الساحة لرابطة كرة القدم المحترفة  9_2
Ø  ة الفدرالية حلكام كرة القدم احملرتفة متتلك صنفني من احلكام اللجن: 14املادة  

  .مرة  يف املوسم الرياضى  12،يراقب على األقل 2يدير مباريات الرابطة احملرتفة: 2فدرايل 1_9_2
  .يراقب يف كل املباريات،2و1احملرتفةيدير مباريات الرابطة : 1فدرايل  2_9_2

،و اللذين تتوفر فيهم شروط السن احملددة من قبل الفيفا  1احلكام السبع األوائل يف الرتتيب فدرايل: دويل
  . واليت بدورها تقوم بتعينهم 

  .هلذين الصنفني الرتتيب يكون وفق النقاط احملصل عليها يف املوسم الرياضي  بالنسبة
  :حالة خاصة يف حالة نقصان نقطة  :15املادة

نقصان نقطة يف �اية املوسم ،النقطة الناقصة هي معدل النقاط احملصل عليها مع حذف أضعف يف حالة 
 2.نقطة 

  :الترقيات و التنزيالت  10_2
كل موسم اللجنة الفيدرالية للحكام تصدر ترتيب احلكام لكل صنف من الصنفني يف حالة : 18املادة 

  .حيافظ األكرب سنا على الشارة  لنسبة للدوليني أينا يفضل األقل سنا إال ب التساوي
حتدد حصة الرتقيات و التنزيالت مع األخذ بعني االعتبار احتياجات اللجنة لعدد احلكام وكذالك 
تقديرات املغادرة و االستئناف ،و يعلم �ا احلكام واحلكام املساعدين ،وجلان التحكيم اهلاوية عن طريق 

  .النشرة الرمسية أومذكرة 
حكم أو حكم مساعد ميكنه أن يفقد مكانته يف حكام النخبة استنادا إىل النتائج  أي:   19املادة 

  احملصل 
  .األسفلاألوائل يرتقون للقسم األعلى و األواخر ينزلون للقسم . الرياضيعليها يف �اية املوسم 

                                                             
  .48، ص  1980، مطبعة عالء بغداد  التدريب الدائري: أثري صربي ، عقيل عبد اهللا الكاتب   1

2 Federation Algerienne de foot –ball ,commission federal des arbitres ,reglement 
administratif  professionnel ,saison sportive ,2011/2012 ,p07 
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94   
 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین  اتختباربنتائج اال) الطول ،الوزن (الجسمیة عالقة بعض القیاسات 

 

ذ قرارات أي حكم أو حكم مساعد عوقب أثناء املوسم الرياضى اجلاري لسوء األداء أو إخت:   20املادة 
أثرت على النتيجة النهائية للمباراة ينزل إىل القسم األسفل ،إضافة للعقوبة الىت ستصدر من قبل اللجنة 

  .الفدرالية للحكام 
 1.أي حكم يقصى ثالثة أشهر أو أكثر خالل املوسم الرياضى اجلاري يقصى من الرتقية :  21املادة 
ü 2 شروط احلصول على الشارة الفدرايل:  
  . ديسمرب للسنة اجلارية31سنة يف  33السن أقل من  §
  ).القسم الوطين لكرة القم اهلاوية (احليازة على خربة سنتني بصفته حكم فيدرايل  §
  .قدم اداء مرضي يف ادارة مباريات القسم الوطين لكر ة القدم اهلاوية §
طبيقية واليت يف جمموع اإلختبارات النظرية والت 7,5/10حتصل على عالمة تساوي أو تفوق  §

  خصصت هلذا الغرض 
  النجاح يف اإلختبارات البدنية حسب معايري الفيفا §
  .النجاح يف اإلختبارات الطبية للقبول حتت مراقبة اللجنة الفيدرالية الطبية  §
ü 1رة الفدرايل شروط احلصول على الشا:  
  ديسمرب للسنة اجلارية  31سنة يف 34السن أقل من  §
   2 فته حكم فيدرايلاحليازة على خربة سنتني بص §
  حكم فدرايل  مباريات بصفته إدارةمرضي يف  أداءقدم  §
  2مباراة يف الرابطة احملرتفة  20ادار على األقل  §
  البدنية  حسب معايري الفبفا  االختباراتالنجاح يف  §
  الطبية للقبول حتت مراقبة اللجنة الفيدرالية الطبية  االختباراتالنجاح يف  §
ü رة الدولية شروط احلصول على الشا:  
،والذين هلم على األقل  1احلكام الرئيسيني  واحلكام املساعدين السبع األوائل يف الرتتيب فيدرايل  §

وتتوفر فيهم شروط السن احملددة يقرتحون للفيفا واليت هي بدورها  1سنتني جتربة يف الرابطة احملرتفة 
  .تعينهم 

اللجنة الفيدرالية للحكام حتتفظ حبق أعطاء الفيفا عدد أقل من العدد املطلوب مع األخذ بعني  §
  .ترتيب املرتشحني  االعتبار

                                                             
1 :  Federation Algerienne de foot –ball ; ibd , p8. 
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95   
 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین  اتختباربنتائج اال) الطول ،الوزن (الجسمیة عالقة بعض القیاسات 

 

  . نطقا وكتابة االجنليزيةاللغة  إتقاناملرتشحني لشارة حكم دويل جيب عليهم  §
   .يتم أجراء أختبار �ذا الشأن  §

  :التكوين  11_ 2
  :23املادة 

ام املساعدين يتم تكوينهم عن طريق الفيدرالية اجلزائرية لكرة القدم وجلان  حكام الرابطات احلكام واحلك
  لكرة القدم اهلاوية 

  : 24املادة 
اللجنة الفيدرالية للحكام ،واللجان املسرية للتحكيم مسؤولون عن تكوين احلكام ويضمنون املراقبة والتسيري 

  اللجنة الفيدرالية للحكام ألجل توحيد احملتوى البيداغوجي، برنامج التطوير والتكوين مسطر من قبل 
تطوير وتكوين احلكام وجلان التحكيم مضمون من قبل مكونني معينني من قبل االحتادية اجلزائرية لكرة 

  . القدم هلم مؤهالت وامكانيات معروفة
  :25املادة 

،األيام الدراسية من احلكام واحلكام جلان التحكيم ميكنها األستفادة  يف تأطري الرتبصات ،امللتقيات  
  املساعدين التابعني للفيدرالية والذين لديهم قدرات تكوينية وهذا بعد أذن من اللجنة الفيدرالية للحكام 

أن بالنسبة ملهام تأطري وتفعيل التحكيم يف رابطات كرة القدم اهلاوية ،املكونني واحملضرين البدنيني ميكن 
من اللجنة الفيدرالية للحكام املكونني التابعني للتأطري ال ميكنهم مجع  باقرتاحالفيدرايل  املكتبهم يعين

  .وظيفتني أو أكثر 
  :26املادة 

  .احلكم واحلكم املساعد ملزم مبتابعة اللقاءات األسبوعية ، الرتبصات ،األيام الدراسية واملنظمة ألجله 
 45صى لعمر احلكم و احلكام املساعدين يف النشاط ب وفق النظام الدويل ،حدد احلد األق:سن احلكم 

   .ديسمرب من العام اجلاري  31سنة يف 
  : حقوق ووجبات الحكام إتجاه اللجنة 12_2

  : 34املادة
ü  امات , اولة نشاطه يتعهد احلكام باحرتام قواعد أخالقيات املهنة يف مز�التفوه  أووعدم توجيه ا

الالعبني ,املدربني ,املسريين ,الرمسيني ,وأعضاء جلان التحكيم االحتادية  ئقة ضدبكلمات غري ال
  .املشجعني ,
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 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین  اتختباربنتائج اال) الطول ،الوزن (الجسمیة عالقة بعض القیاسات 

 

ü ، جيب على احلكام عدم توجيه إنتقادات عالنية بأي حال من األحوال  
 :  37املادة 
ü  جيب على احلكام التوافق مع نظام وقرارات هيئة التحكيم املكلفة مبراقبته.  

لكل اإلستدعاءات و التعيينات الواردة من اهليئات الرمسية للفدرالية  االستجابةجيب على احلكم 
 .،الرابطة الوطنية 

  :  39املادة 
جيب على احلكم تدوين على ورقة املباراة العقوبات التأديبية ،األسباب ،أو األحداث الىت حصلت أو 

 .وهذا يف كل املباريات اليت يديرها  االعرتاضات
  :البدنية فيفا  االختباراتو الحكم الفدرالي  13_2

 بداية كل موسم رياضي ، يف لفيفابدنية وفق معايري  الختباراتكل حكم تابع للفدرالية خيضع 
ديسمرب من السنة  31قبل  استدراكي اختباراحلكم الذي مل ينجح يف اإلختبارات البدنية له احلق يف 

  .بدين قبل مرحلة العودة  اختباراجلارية ،هناك 
  .الفدرالية للحكام هلا احلق يف تنظيم إختبارات بدنية خارج هذين الفرتتني اللجنة  -
كامل ن التعيني  اإلختبارات البدنية مرتني يف نفس السنة حيرم ماحلكم الذي مل ينجح يف  -

 1.املوسم 

                                                             
  . 22، ص  مرجع سابقاللجنة الفدرالية للحكام ، 1
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 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین  اتختباربنتائج اال) الطول ،الوزن (الجسمیة عالقة بعض القیاسات 

 

  : خالصة 
رياضه  كرة القدم من الرياضات األكثر شعبية يف العامل وأن القابلية على  من خالل ما سبق نستخلص أن

جيب  حتقيق أهدافها والوصول إىل مبتغاها بشكل جيد يعتمد با الدرجة األوىل على خصائص ومميزات
احلكم جزءا من مثلث اللعبة الذي يستند على املدرب والالعب واحلكم فقراراته توافرها يف احلكم ، باعتبار 

 .غري قابلة للنقاش 
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 .الفدرالیین بنتائج االختبارات البدنیة لحكام الساحة ) الطول ،الوزن (عالقة بعض القیاسات الجسمیة 
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101   
 .بنتائج االختبارات البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین لكرة القدم ) الطول ،الوزن (عالقـة بعض القیاسات الجسمیة 

 

  :الدراسة االستطالعية-1
) الوزن,الطول(القياسات اجلسمية إن هدف الدراسة يتمثل يف حماولة التعرف عن وجود عالقة ارتباطيه بني 

و نتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفيدراليني و من أجل حتقيق هذه الغاية وجب بناء خط سري 
للدراسة يتميز بالفاعلية و الدقة بداية بتحديد العدد اإلمجايل للحكام الفدراليني على املستوى الوطين مث 

أخذ القياسات اجلسمية و تنفيذ حتديد أماكن تواجد احلكام لالحتكاك �م باإلضافة إىل حتديد مكان 
  . مع األخذ بعني االعتبار توفر الوسائل و الوقت املناسبني لذلك,االختبارات البدنية

حسب إحصائيات الفيدرالية الوطنية لكرة 35حيث مت التوصل إىل العدد اإلمجايل للحكام الفيدراليني 
  .حكم  20قدرة ب مت التواصل مع احلكام و اختيار عينة الدراسة امل كما  القدم

  :منهج الدراسة  -1
بالوقوف على طبيعة و أهداف و فروض الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي و الذي يعرف حسب 

يكتشف الباحث حجم البيانات و املعلومات و العالقات و "على أنه الطريقة اليت من خالهلا ) وجيه(
  .1"إىل إي حد يربط املتغريات يبعضهايعاملها إحصائيا و يستخدم هذه الطريقة إلجياد وصف 

  :مجتمع الدراسة  -2
على الباحث حتديد ا�تمع املعين و الذي يشرتك أفراده يف جمموعة من  تفرضن أي دراسة علمية إ

مجيع األفراد املشرتكني يف خصائص :جمتمع أصلي :"*اخلصائص حيث ينقسم جمتمع الدراسة إىل قسمني 
مجيع األفراد املشرتكني يف خصائص مرتبطة :جمتمع متاح.*مرتبطة بالدراسة و يشغلون حيز جغرايف عام 

  2".و يشغلون حيز جغرايف يستطيع الباحث التعامل معهبالدراسة 
حكم ساحة فيدرايل جزائري لكرة القدم حسب  35و عليه اشتمل ا�تمع األصلي للدراسة على 

  .إحصائيات الفيدرالية اجلزائرية لكرة القدم
دد املشكل حكم ساحة فيدرايل جزائري لكرة القدم و هو الع 20أما ا�تمع املتاح فقد اشتمل على عدد 

  .معترباسة وصفية تستلزم حجم عينة لعينة الدراسة باعتبارها در 
  
 

                                                             
 .102ص,1988,بغداد ,جامعة املوصل,مديرية الكتب للطباعة,طرائق البحث العلمي و مناهجه : وجيه حمجوب  1
قسم الرتبية البدنية و ,حماضرات ملتقى التدريب لطلبة ماسرت اختصاص تربية حركية عند الطفل و املراهق: عمار رواب 2

   . 2011,بسكرة,الرياضية
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102   
 .بنتائج االختبارات البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین لكرة القدم ) الطول ،الوزن (عالقـة بعض القیاسات الجسمیة 

 

  :عينة الدراسة -3
من أجل ضمان التوصل إىل نتائج تتمتع باملصداقية الالزمة جيب احرتام شروط املعاينة و حتديدها بشكل 

حكم ساحة فيدرايل جزائري يف كرة القدم مت اختيارهم بطريقة  20اشتملت عينة الدراسة على دقيق حيث 
  .حكم 35عشوائية من ا�تمع الكلي و املقدر حجمه ب

  : مجاالت الدراسة -5
يف م جزائري من الصنف فدرايل ينشطون حك )20(للدراسة  ضم ا�ال البشري: ا�ال البشري 1- 5

 43و  28، ترتاوح أعمارهم بني  2011/2012حتكيم مباريات البطولة الوطنية االحرتافية ملوسم 
  .سنة

   2011مت إجراء هذا البحث يف الفرتة املمتدة بني النصف األخري من شهر نوفمرب : ا�ال الزماين 2- 5
  . 2012إىل غاية النصف األول من شهر ماي 

  . 20/11/2011 يف اجلانب النظري: بداية العمل  *
  . 10/01/2012 :بداية العمل يف اجلانب التطبيقي*
  . 25/05/2011: �اية العمل *
بوالية غيليزان ''زداري الطاهر'' كان ا�ال املكاين هلذه الدراسة املركب الرياضي :  �ال املكاين ا 3- 5

، أين مت توزيع االستمارات ومجعها باإلضافة إىل أخذ قياس طول القامة ووزن ' '1987''الذي تأسس عام 
ليوم الثاين من الرتبص قبل بداية احلصة التدريبية بغرف تبديل املالبس كما مت اجلسم حلكام الساحة يف ا

فوق مضمار املركب الرياضي  يف اليوم األخري من الرتبص والذي كان يوم '' االختبارات البدنية فيفا''إجراء 
 .صباحا  8:00على الساعة . 01/2012/ 17

  :تحديد متغيرات الدراسة  -6
إىل تفسري و حتليل و تبيان العالقة اليت  تربط السبب والنتيجة بني الظواهر أو يهدف املنهج الوصفي "

  :لكي يتحقق من كيفية و أسباب حدوث حالة وقد تضمنت الدراسة املتغريات التالية 1"املتغريات 
كذالك   املتغري الذي نتداوله لقياس التأثري يف املتغري التابع و يسمى"يعرف على أنه :املتغري املستقل  1- 6

  :وحسب متطلبات الدراسة حتدد فيما يلي , 2"املتغري السبب أو النشط

                                                             
 . 126،ص  مرجع السابق: وجيه حمجوب 1
، دار ي يف العلوم اإلنسانية تدريبات عملية منهجية البحث العلم): سعيد سبعون,كمال بوشرف,بوزيد صحراوي(موريس أجنرس ، ترمجة  2

 .169، ص 2006اجلزائر، ,القصبة للنشر
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103   
 .بنتائج االختبارات البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین لكرة القدم ) الطول ،الوزن (عالقـة بعض القیاسات الجسمیة 

 

ü  الوزن,الطول(بعض القياسات اجلسمية. (  
و حسب  1"املتغري الذي جيري عليه الفعل من أجل قياس التغريات "يعرف على أنه : املتغري التابع  2- 6

  :متطلبات الدراسة حتدد فيما يلي
ü حلكام الساحة الفيدراليني لكرة القدم  نتائج االختبارات البدنية.  

 :الوسائل الستخدمة يف الدراسة  - 7
 : التحليل النظري  1- 7

وذلك من خمتلف املراجع العربية و األجنبية املختلفة املتوفرة لغرض استخالص أكرب قدر ممكن من     
  .املعلومات النظرية اليت تسمح حبصر موضوع الدراسة

 :الوسائل البشرية 2- 7
على جمموعة من األشخاص املؤهلني من ذوي اخلربة  واالختصاص بغرض املساعدة على  مت االعتماد

تطبيق القياسات واالختبارات اليت مت إجرائها ، بغرض ربح الوقت واجلهد وحتقيق شروط إجراء االختبارات 
  .البدنية 

 :الوسائل املرفولوجية  3 – 7
من املعروف أن الوسائل األساسية اليت تستعمل يف القياس اجلسمي يف مرفولوجيا  الرياضة  تتوفريف احلقيبة 

  : األنثروبومرتية  اليت تتكون مما يلي
  .امليزان الطيب يستعمل لقياس الوزن وتعطي النتيجة با كغ  -
  .اط الطويلة العاليةو القوائم املرتاكبة للقياسات الطويلة و النق األنثروبومرتيجهاز -
  :الطريقة األنرتبومرتية *

هي الطريقة األكثر بساطة و اليت تعتمد على وسائل أقل تكلفة مقارنة مع الطرق األخرى وعند القياس 
االنرتوبومرتي من املستحسن مراعاة بعض القواعد اليت تضمن النتائج الصحيحة بل كذلك إمكانية 

  .مقارنتها 
ü  جيب أن حنققها يف نفس الوقت يستحسن أن تكون صباحا مع العلم أن املالحظات والقياسات

سم كما أن الوزن قد يزيد يف �اية اليوم 1قد تنخفض يف �اية اليوم بـ ) القامة(القياسات الطويلة 
  .كغ 1بـ

  .إذن من األفضل أن نأخذ هذه القياسات بعني االعتبار خاصة عند القياسات املتكررة  
                                                             

 . 170ص :  نفس املصدر 1 
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104   
 .بنتائج االختبارات البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین لكرة القدم ) الطول ،الوزن (عالقـة بعض القیاسات الجسمیة 

 

ü يأخذ الفرد وضعية ) الطول و الوزن (ع للقياس جيب أن تكون ظاهرة مثل األجزاء اليت ختض
الوقوف على املصطبة املستوية وغري املتحركة و الرجلني يكونا حافيتني إىل جانب احلرارة داخل 

  .ويف هذه الدراسة أخذنا قياس مؤشر الطول و الوزن  )1(درجة مئوية  20القاعة ال تتجاوز 
  :باإلضافة إىل 
ü السن اخلربة،.(املعلوماترة ألخذ بعض استما.( 
  :االختبارات البدنية  4 –7

  :هاالوسائل املستخدمة في
 .لقياس مسافة  االختبارات : شريط مرتي   -
 .توضع لتحديد مسافة االختبارات :شواخص ،أقماع  -
  .حلساب الوقت املستغرق يف االختبارات : ميقايت  -
 .للميقايت ببدء حساب الوقت إلعطاء اإلشارة :راية حكم التماس  -
Bip   : إلعطاء إشارة االنطالق يف االختبار الثاين.  

 :ومتثلت هذه االختبارات يف اختبار اللياقة البدنية احلديث فيفا وهو كما يلي 
Ø  مرات 6×م  40( جري السرعة ،:األولاالختبار(. 

 .صصة خمعة متوسطة ملسافة بسر أداء جريات متكررة :اهلدف من االختبار 
مرات الراحة دقيقة بني حماولة وأخرى ،حيق للحكم الرجوع مشيا أو هرولة وتكن  6م 40جري مسافة 

ثا حلكام  6,2م يكرر هذا االختبار بنفس الطريقة ،جيب أن ال يزيد الوقت عن  40املسافة املقطوعة  
 حالة فشله مرة ثانية الساحة لكل تكرار، يف حالة فشل احلكم تعطى له حماولة إضافية واحدة فقط ويف

 .يقصى من االختبار ويعترب فاشال
  :مالحظات  

  .االنطالق من الوقوف  -
م قبل  خط االنطالق يبدأ منها احلكم وعند مالمسة خط االنطالق ينزل مراقب اخلط  1,5ترتك  -

احملاوالت رايته إلعطاء اإلشارة للميقايت بالضغط على قفل بداية احلساب وهكذا حىت انتهاء عدد 
. 

                                                             
 . 9،ص1996، دار الكتاب احلديث ،  4، ط  القياس يف ا�ال الرياضي:الدكتور امحد حممد خاطر وآخرون  )1(
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105   
 .بنتائج االختبارات البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین لكرة القدم ) الطول ،الوزن (عالقـة بعض القیاسات الجسمیة 

 

Ø  مرة متواصل20×م 150(   السرعة،جري حتمل :الثايناالختبار(.  
 .املقدرة على أداء سلسلة من اجلريات بشدة  :اهلدف من االختبار 

ثا أو أقل  30مرة يف وقت ال يتعدى  20×م 150يكون االنطالق من الوقوف حيث جيري احلكام مسافة 
  .م مشي هكذا حىت إ�اء عدد احملاوالت 50لقطع مسافة ' 'ثا35''يف كل حماولة مع راحة مقدارها 

مرة تعطى له حماولة إضافية واحدة فقط ويف حالة فشله مرة ثانية يقصى من االختبار يف حالة فشل احلكم 
  .فاشالويعترب 

 :الوسائل اإلحصائية  5_ 7
الطريقة األكثر الذي يعترب  املتوسط احلسايبقمت من خالله حبساب كل من :الكمبيوترجهاز 

ها احلاصل لقسمة جمموعة املفردات أو القيم يف ا�موعة اليت أجري عليثل حيث مي استعماال،
تكتب على الشكل ته وصيغ)  n(على عدد القيم  ، س ن،4، س 3، س 2، س 1القياس، س

 :التايل
  

  
  هي جمموع القيم : س  
   )1(.عدد القيم :  ن  

هو أهم مقاييس التشتت ألنه أدقها ، حيث يدخل  استعماله يف  و  االحنراف املعياري و أيضا حساب 
، فإذا كان االحنراف املعياري قليل فإن ذلك يدل )ع(كثري من قضايا التحليل اإلحصائي ويرمز له بالرمز 

  على الصيغة التالية على أن القيم متقاربة والعكس صحيح ويكتب
  

  
  =ع 

    
    .االحنراف املعياري: حيث ع

  .املتوسط احلسايب: س
  . نتيجة االختبار ( قيمة عددية : س

                                                             
 .  45، ص  1992، اجلزائر ،  اجلامعية ديوان املطبوعاتمدخل اإلحصاء ، : عبد القادر حليمي   - )1(

 = ــــ س

M 

 ن ـــــــــــ س

  ــــ س

M ) ــــــــــــــــــــــــ 2)س –س 
  1ن ـــ

 ــــ

ـ
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106   
 .بنتائج االختبارات البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین لكرة القدم ) الطول ،الوزن (عالقـة بعض القیاسات الجسمیة 

 

  .عدد العينة: ن
Ø  بريسون(معامل االرتباط :( 

ظاهرتني يعين وجود عالقة بينهما، وقد يكون االرتباط موجبا بني متغريين مبعىن أن يكون االرتباط بني 
تغري الظاهرتني يف اجتاه واحد أي طرديا، و يعين ذلك أنه إذا تغري احدمها يف اجتاه معني يتغري اآلخر يف 

ني يف اجتاهني متضادين نفس االجتاه، وقد يكون االرتباط سالبا بني متغريين مبعىن أن يكون تغري الظاهرت
  .أي عكسيا ويعين ذلك أنه كلما زاد أحد املتغريين نقص اآلخر
، ويسمى مبعامل 1-، وحده األدىن 1+ويستخدم يف قياس العالقة بني متغريين مقياس حده األعلى 

                     :وحيسب بالقانون التايل ) ر(ويرمز له بالرمز . االرتباط
  )                        ص-ص(× ) س -س(مج                             

       =ر                
  2)ص- ص(مج×   2)س -س(مج                           

  :حيث 
  . يوجد ارتباط ضعيف % 0.25 -% 0.01 من

  .يوجد ارتباط متوسط  %0.50 -% 0.26 من 
  .يوجد ارتباط قوي  %0.75 -% 0.51من 

  .يوجد ارتباط قوي جدا  %0.99 - %0.76من  
 1.ارتباط تام 1

                                                             
 . 232،ب ط ،املنصورة ، دون سنة ،ص  مباديئ اإلحصاء التطبيقي يف لرتبية الرياضية:إيهاب حامد الرباوي .د1  
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 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین لكرة القدم  اتختباربنتائج اال) الطول ،الوزن (الجسمیة عالقـة بعض القیاسات 

 

  
  
  
 ) .اخلربة,IMC,السن(عرض نتائج  القياسات اجلسمية و االختبارات البدنية و عامل _ 1

 . عرض و مناقشة النتائج املرتبطة بفرضيات الدراسة _ 2

  .استنتاجات_ 3
 خامتة_ 4

  .اقرتاحات _ 5
  .قائمة املراجع _ 6
  .املالحق _ 7

 عرض ومناقشة النتائج

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الخامس                                           الجانب التطبيقي                  .
 

109   
 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین لكرة القدم  راتختبابنتائج اال) الطول ،الوزن (الجسمیة عالقـة بعض القیاسات 

 

 ):اخلربة,IMC,السن(عرض نتائج  القياسات اجلسمية و االختبارات البدنية و عامل  .1

  

  
  ).الخبرة,IMC,السن(لقياسات الجسمية و االختبارات البدنية و عامل ل لبعض النتائج اإلحصائية)01(جدول

  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

الطول 19 17 17 18 18 18 16 18 16 17 18 17 17 17 17 16 18 18 19 17
الحسابيالمتوسط 17

المعیارياالنحراف 8,

0

50

100

150

200

250

رسم بیاني لمؤشر الطول

  
  الختبارات البدنيةا  عوامل أخرى  القياسات اجلسمية

  حتمل السرعة  السرعة  اخلربة IMC  )سنة(السن   الوزن كلغ  الطول سم

املتوسط 
  احلسايب

177,1 75,5 35,4 24,2 15 5,5 28,6 

االحنراف 
  املعياري

8,33 6,70 3,97 0,84 3,75 0,26 0,53 

القيمة 
  القصوى

195 90 43 26,8 22 5,885 29,517 

 27,5875 5,041 7 22,6 28 60 160  القيمة الدنيا
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110   
 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین لكرة القدم  اتختباربنتائج اال) الطول ،الوزن (الجسمیة عالقـة بعض القیاسات 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

السن 32 41 28 34 32 42 43 41 36 34 32 37 37 37 38 30 33 32 36 35
الخبرة 14 22 14 12 13 22 22 19 16 12 7 15 12 14 14 14 13 12 15 17

السنمتوسط 35
الخبرةمتوسط 15

السنانحراف 3,
الخبرةانحراف 3,

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

منحنى السن و الخبرة

  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

الوزنمؤشر 85 76 80 77 81 82 70 76 67 69 75 73 73 77 70 60 82 81 90 74
الحسابيالمتوسط 75

المعیارياالنحراف 6,

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

رسم بیاني لمؤشر الوزن
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111   
 .البدنیة لحكام الساحة الفدرالیین لكرة القدم  اتختباربنتائج اال) الطول ،الوزن (الجسمیة عالقـة بعض القیاسات 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

الجسمیةالكتلةمؤشر 22 24 26 23 25 25 24 23 24 23 23 23 25 25 24 23 24 23 23 24
الحسابيالمتوسط 24

المعیارياالنحراف 0,

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

منحنى مؤشر الكتلة الجسمیة
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1اختبار 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
2اختبار 29 28 29 28 28 29 29 29 29 30 28 29 28 30 29 28 28 28 28 28

اختبارمتوسط 1 5,

المعیارياالنحراف 0,
اختبارمتوسط 2 28

المعیارياالنحراف 0,

0
5

10
15
20
25
30
35

رسم بیاني یمثل قیم نتائج عینة البحث 
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112   
 .لبدنیة لحكام الساحة الفدرالیین لكرة القدم ا اتختباربنتائج اال) الطول ،الوزن (جسمیة عالقـة بعض القیاسات ال

 

 :  عرض و مناقشة النتائج املرتبطة بفرضيات الدراسة - 2
الطول ،الوزن (بعض القياسات اجلسمية توجد عالقة  ارتباطيه بني : "باعتبار الفرضية العامة للدراسة تقول

  "ونتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفدراليني اجلزائريني) 
  :وهي فرضية مرتبطة بفرضيات جزئية تقول

ü  توجد عالقة ارتباطيه بني مؤشر الطول ونتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفدراليني
 . اجلزائريني

ü مؤشر الوزن ونتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفدراليني توجد عالقة ارتباطيه بني 
 .اجلزائريني

  :القائلة)اخلربة,مؤشر الكتلة اجلسمية,السن(باإلضافة إىل عرض نتائج الفرضيات اجلزئية املرتبطة بعوامل 
ü  الفدراليني توجد عالقة ارتباطيه بني عامل السن  ونتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة

 .اجلزائريني
ü  توجد عالقة ارتباطيه بني مؤشر الكتلة اجلسمية  ونتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة

 . الفدراليني اجلزائريني 
ü  توجد عالقة ارتباطيه بني عامل اخلربة  ونتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفدراليني

 .اجلزائريني 

و من خالل ذلك مت عرض و مناقشة ,مة مرتبط بصدق الفرضيات املرتبطة �ا فعليه فصدق الفرضية العا 
  .النتائج املرتبطة بالفرضيات اجلزئية أوال
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113   
 .لبدنیة لحكام الساحة الفدرالیین لكرة القدم ا اتختباربنتائج اال) الطول ،الوزن (جسمیة عالقـة بعض القیاسات ال

 

 :عرض و مناقشة النتائج املرتبطة بالفرضية القائلة 1.2
 "اجلزائرينيتوجد عالقة ارتباطيه بني مؤشر الطول ونتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفدراليني "

  حتمل السرعة  السرعة  الطول  
 28,6 5,5 177,1  املتوسط احلسايب

 0,53 0,26 8,38  االحنراف املعياري

 29.5 5.89 195  أعلى قيمة

 27.6 5.04 160  أدىن قيمة

  0,347_  0,083_  معامل االرتباط

  
  .2و 1النتائج اإلحصائية االرتباطية لقياس الطول و االختبار البدين )02(جدول

  

  
  
  
  

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2و1منحنى ارتباط الطول بنتائج اختبار

الطول

اختبارنتائج 1

اختبارنتائج 2
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114   
 .لبدنیة لحكام الساحة الفدرالیین لكرة القدم ا اتختباربنتائج اال) الطول ،الوزن (جسمیة عالقـة بعض القیاسات ال

 

  :حتليل نتائج اجلدول و املنحىن البياين
سم للحكم  195:من خالل املعطيات الواردة يف اجلدول السابق نالحظ أن أعلى قياس للطول يساوي 

حكم    20بني  09و حل يف املرتبة ثا يف اختبار السرعة  5.5أنظر امللحق والذي حقق نتيجة" زروقي"
ثا 5و الذي حقق نتيجة " رمحني"سم عند احلكم 160كما سجلنا بالنسبة ألدىن قياس طول و املقدر ب

  . 08يف اختبار السرعة حيث حل يف املرتبة 
" عوينة"كانت للحكم  ثا5.89ر السرعة و املقدرة بنتيجة حمققة يف اختبا خرفآ للنتائج أما بالنسبة

فيما سجلت أفضل نتيجة يف االختبار  ,أعلى طول حسب  12سم يف املرتبة  176بقياس طول 
و من خالل .حسب أعلى طول  13سم يف املرتبة 180قوربال بقياس طول "ثا للحكم 5.04:بزمن

بني قياس  طردية ضعيفة على وجود عالقة ارتباطيهدلنا   - 0.083- حساب معامل االرتباط و املقدر ب
  .الطول و نتائج اختبار السرعة

بني  02 و حل يف املرتبة ''ثا27,8''ة فأعلى قياس للطول حقق نتيج ختبار حتمل السرعةالأما بالنسبة 
  ختبار حيث حل يف املرتبةهذا االيف  ''ثا28,5''حكم  كما سجلنا بالنسبة ألدىن قياس طول نتيجة  20
10 .  
بقياس  ثا29.5مقدرة ب" مقاليت"للحكم كانت يف هذا االختبار ةنتيجة حمقق آخرلنتائج فمن حيث اأما 

 ختبارهذا االثا يف 27.6أفضل توقيت ب أن بالنسبة ألعلى طول يف حني10وحيتل املرتبة  سم175
توقيت يف  فضلالذي حقق أ بالنسبة ألعلى طول و هو نفسه 13رتبة حيتل امل وهو" قوربال"حققه احلكم 

دلنا على وجود عالقة  -0,347حساب معامل االرتباط و املقدر ب  و من خالل. أيضا األولختبار اال
  .السرعةحتمل  بني قياس الطول و نتائج اختبار متوسطةطرديه  ارتباطيه

جد عالقة ارتباطيه بين مؤشر الطول ونتائج االختبارات البدنية لحكام الساحة وعليه الفرضية القائلة بو 

  .محققةالفدراليين الجزائريين 
أمهية بالغة يف امليدان الرياضي لعب الطول كقياس جسمي ومعيار مورفولوجي يكتسي يتبني لنا أن من هنا 

ما يتوافق مع العديد من اآلراء اليت تؤكد من جهة  ات البدنية اخلاصة باحلكامختبار دور يف حتديد نتيجة اال
على تأثر السرعة بعامل الطول من خالل زيادة طول اخلطوة أثناء الركض و من جهة أخرى على زيادة 

  .باإلجيابالسرعة ر على نتيجة احلجم العضلي املميز ألصحاب القامة الطويلة غالبا ما يؤث
 :ية القائلةعرض و مناقشة النتائج المرتبطة بالفرض 1.2

 "توجد عالقة ارتباطيه بين مؤشر الوزن ونتائج االختبارات البدنية لحكام الساحة الفدراليين الجزائريين"
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 .لبدنیة لحكام الساحة الفدرالیین لكرة القدم ا اتختباربنتائج اال) الطول ،الوزن (جسمیة عالقـة بعض القیاسات ال

 

  حتمل السرعة  السرعة  الوزن  
 28,6 5,5 75,9  املتوسط احلسايب

 0,53 0,26 6,70  االحنراف املعياري

 29.5 5.89 90  أعلى قيمة

 27.6 5.04 60  أدىن قيمة

  0,265_  0,1  االرتباطمعامل 

  
  .2و 1النتائج اإلحصائية االرتباطية لقياس الوزن و االختبار البدين  )3(جدول

  

  
  

  :تحليل نتائج الجدول و المنحنى البياني
كلغ للحكم   90: قياس للوزن يساوي  ة يف اجلدول السابق نالحظ أن أكربمن خالل املعطيات الوارد

حكم    20بني  09ثا يف اختبار السرعة و حل يف املرتبة  5.5أنظر امللحق والذي حقق نتيجة" زروقي"
ثا يف 5و الذي حقق نتيجة " رمحني"عند احلكم '' كلغ  60''كما سجلنا بالنسبة ألدىن قياس وزن و املقدر

  .حكم  20من بني 08اختبار السرعة حيث حل يف املرتبة 
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 .لبدنیة لحكام الساحة الفدرالیین لكرة القدم ا اتختباربنتائج اال) الطول ،الوزن (جسمیة عالقـة بعض القیاسات ال

 

بقياس " عوينة"كانت للحكم ثا 5.89للنتائج فآخر نتيجة حمققة يف اختبار السرعة و املقدرة ب أما بالنسبة
فيما سجلت أفضل نتيجة يف االختبار ,  وزن كربحسب أ ..املرتبة كلغ و الذي احتل   80وزن 
و من .حسب أكرب وزن .. كلغ  حيث حل يف املرتبة   75وزن قوربال بقياس "ثا للحكم 5.04:بزمن

دلنا على وجود عالقة ارتباطيه طردية ضعيفة بني   '' -0,1'' حساب معامل االرتباط و املقدر ب خالل
  .و نتائج اختبار السرعة الوزنقياس 

 20بني  02و حل يف املرتبة '' ثا27,8''حقق نتيجة  وزنقياس لل أكربأما بالنسبة الختبار حتمل السرعة ف
  ، 10 يف هذا االختبار حيث حل يف املرتبة'' ثا28,5''نتيجة  وزن حكم  كما سجلنا بالنسبة ألدىن قياس

ثا وحيتل 29.5مقدرة ب" مقاليت"كانت للحكم أما من حيث النتائج فآخر نتيجة حمققة يف هذا االختبار
" قوربال"يف هذا االختبار حققه احلكم ثا 27.6يف حني أن أفضل توقيت ب وزنبالنسبة ألعلى ...املرتبة 

و . و هو نفسه الذي حقق أفضل توقيت يف االختبار األول أيضا وزن بالنسبة ألكرب 12بة رتوهو حيتل امل
دلنا على وجود عالقة ارتباطيه طرديه متوسطة  ''- 0,265''من خالل حساب معامل االرتباط و املقدر ب
  .بني قياس الطول و نتائج اختبار حتمل السرعة

جد عالقة ارتباطيه بين مؤشر الوزن ونتائج االختبارات البدنية لحكام الساحة وعليه الفرضية القائلة بو 

  . محققةالفدراليين الجزائريين 
يعترب حافز ويف  الرياضية يف بعض األنشطة حيث أنهمن املعروف أن حتديد الوزن مهم يف النشاط الرياضي 

  .ؤشر الطولو اإلنقاص فيه وهو مرتبط مبنستطيع التحكم فيه من خالل الزيادة أ ،البعض اآلخر يعترب عائق
تعلقة مبعايري االنتقاء يف املالنتائج تتوافق مع اآلراء العلمية خاصة نستطيع القول أن ومن خالل التحليل  

فكلما كان الوزن متناسب مع الطول ,اختصاص السرعة اليت تؤكد على أمهية الوزن من اجل حتقيق النتائج 
وخري دليل على ذالك النتائج احملققة من ,كان ذالك أفضل أي يكون أقل من السنتمرتات الزائدة بعد املرت  

دة ارات البدنية و مواصفاته اجلسمية ،و الذي كان وزنه أقل من السنتمرتات الزائيف االختب" قوربال"احلكم 
يف  فزيادة الوزن على طبيعته.سم 180طوله  كلغ و  75سم حيث أن وزنه  5بعد املرتو اليت بلغت ب 

مما يؤثر بالسلب على النتيجة ،مثل ما ارتأيته  بالتعب وقد يشعر صاحبهتعيق  األنشطة اليت تتطلب السرعة
  .، أنظر امللحق ''عوينة ''عند احلكم 
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 :عرض و مناقشة النتائج المرتبطة بالفرضية القائلة 3.2
  "الفدراليين الجزائريينتوجد عالقة ارتباطيه بين عامل السن ونتائج االختبارات البدنية لحكام الساحة "

  
  .2و 1النتائج اإلحصائية االرتباطية لعامل السن و االختبار البدين  )4( جدول

  
  
  

  حتمل السرعة  السرعة  السن  
 28,6 5,5 35,4  املتوسط احلسايب

 0,53 0,26 3,97  االحنراف املعياري

 29.5 5.89 43  أعلى قيمة

 27.6 5.04 28  أدىن قيمة

  0,47  0,21  معامل االرتباط

  : الفرضية العامة
و نتائج ) الوزن,الطول(توجد عالقة ارتباطيه بين بعض القياسات الجسمية 

 . االختبارات البدنية لحكام الساحة الفيدراليين الجزائريين لكرة القدم

  :فرضیة جزئیة
توجد عالقة ارتباطیھ  

ب���ین الط���ول و نت���ائج 
االختب�����ارات البدنی�����ة 
لحك�����������ام الس�����������احة 
الفی���������������������������درالیین 
  الجزائریین لكرة القدم

  
 الفرضیة محققة

  :فرضیة جزئیة
توجد عالقة ارتباطی�ھ  

و نت����ائج  ال����وزنب���ین 
االختب������ارات البدنی������ة 
لحك�����������ام الس�����������احة 
الفیدرالیین الجزائریین 

  لكرة القدم
  

 الفرضیة محققة

 محققة الفرضیة العامة 
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  :حتليل نتائج اجلدول و املنحىن البياين

سنة للحكم 43من خالل املعطيات الواردة يف اجلدول السابق نالحظ أن أعلى قياس للسن يعادل 
ثا أما أصغر سن 5.72:بنتيجة 1بالنسبة ألحسن توقيت يف االختبار  14الذي حل يف الرتبة "بيشاري"

  ثا.5,88،ب  1بالنسبة ألحسن توقيت يف اختبار20املرتبة الذي حيتل "عوينة"سنة للحكم  28ب
و أضعف نتيجة يف هذا ,سنة32 "غوربال"للحكم  تداع 1بالنسبة للنتائج فأفضل نتيجة لالختبار أما 

إىل وجود عالقة  0.21حيث يشري معامل االرتباط بقيمة سنة ،  28بعمر "عوينة"للحكم  االختبار كانت
  .بني السن ونتائج اختبار السرعة  ضعيفةعكسية  ارتباطيه

 20بني  من 17و حل يف املرتبة  ''ثا 29.31أما بالنسبة الختبار حتمل السرعة فأكرب سن حقق نتيجة 
   ، أما  11 يف هذا االختبار حيث حل يف املرتبة'' ثا28,5''حكم كما سجلنا بالنسبة ألصغر سن نتيجة 

ثا 29.5مقدرة ب" مقاليت"حلكماكانت من طرف بالنسبة لنتائج اختبار حتمل السرعة فأضعف نتيجة  

أفضل توقيت " قوربال"يف حني حقق احلكم )سنة 37(بالنسبة ألعلى سن بعمر 15وحيتل املرتبة 
حيث يشري ,)سنة32(بالنسبة ألعلى سن بعمر 3ثا يف اختبار حتمل السرعة و حيتل املرتبة 27.6ب

بني السن و نتائج اختبار حتمل  متوسطة عكسية إىل وجود عالقة ارتباطيه  0,47ة معامل االرتباط بقيم
  .السرعة 
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الساحة الفدراليني البدنية حلكام  جد عالقة ارتباطيه بني عامل السن ونتائج االختباراتوعليه الفرضية القائلة بو

   .حمققةاجلزائريني 
 حتديد ساهم يف  النشاط الرياضي ، فاملالحظ من خالل التحليل أنه يفعامل هام السن من املعروف أن 

غلب الدراسات اليت تأكد على ض ألناقولكن كان منتيجة االختبارات البدنية اخلاصة باحلكم الفدرايل 
تأثري العوامل املتحكمة يف السرعة و  إىل رمبا ذلك  عويرج.تأثر السرعة كصفة بدنية بصغر سن الرياضي 

وغريها باإلضافة إىل ..طوة ية األلياف وطول اخلالل نوعمن خ واملر فولوجيثلة يف العامل الفسيولوجي املتم
وما يدعم هذا أن احلكم الدويل  .طريقة اليت ينفذ �ا احلكم االختبارالاخلربة املكتسبة يف امليدان أو 

البقاء وذلك للياقته البدنية العالية إال أن الفيفا طلبت منه  45ورغم بلوغه سن ال 'كولينا 'اإليطايل 
  ''الفروق الفردية '' .ودرايتها بأنه مازال قادر على العطاء 

  
 :عرض و مناقشة النتائج المرتبطة بالفرضية القائلة 4.2
توجد عالقة ارتباطيه بين مؤشر الكتلة الجسمية ونتائج االختبارات البدنية لحكام الساحة الفدراليين "

  "الجزائريين

  حتمل السرعة  السرعة  الكتلة اجلسمية مؤشر  
 28,6 5,5 24,2  املتوسط احلسايب

 0,53 0,26 0,84  االحنراف املعياري

 29.5 5.89 26,28  أعلى قيمة

 27.6 5.04 22,6  أدىن قيمة

  0,28  0.51  معامل االرتباط

  

  2و 1البدين النتائج اإلحصائية االرتباطية ملؤشر الكتلة اجلسمية و االختبار ) 5(جدول 
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.  

  :حتليل نتائج اجلدول و املنحىن البياين
  26.3 اجلسمية يعادلمن خالل املعطيات الواردة يف اجلدول السابق نالحظ أن أعلى قياس ملؤشر الكتلة 

ثا 5.89:بنتيجة 1يف االختبار  و األخرية بالنسبة ألحسن توقيت 20الذي حل يف الرتبة "عوينة"للحكم 
بالنسبة ألحسن  5الذي حيتل املرتبة "رفاشعبيد "للحكم   22.6ب و املقدر  IMCأقل قياسو  ،

  .1توقيت يف اختبار
بالنسبة  2يف الرتتيب  23.1مبؤشر كتلة يعادل " غوربال"و اليت تعود للحكم  1أما أفضل نتيجة لالختبار 

يف الرتتيب  26.3مبؤشر كتلة يعادل "عوينة"تعود للحكم 1و أضعف نتيجة يف االختبار ،IMCألحسن 
إىل وجود عالقة ارتباطيه '' 0.51''يث يشري معامل االرتباط بقيمة ح، IMCبالنسبة ألحسن   20

  .بني مؤشر الكتلة اجلسمية ونتائج اختبار السرعة  قويةعكسية 
من بني  11و حل يف املرتبة '' ثا 28.60حقق نتيجة  IMC أما بالنسبة الختبار حتمل السرعة فأكرب

يف هذا االختبار حيث حل يف املرتبة '' ثا28,63''نتيجة  IMCحكم كما سجلنا بالنسبة ألصغر  20
وحيتل ثا 29.5مقدرة ب" مقاليت"للحكم ةبالنسبة لنتائج اختبار حتمل السرعة فأضعف نتيجة حمققو  ، 14

أفضل توقيت " قوربال"يف حني حقق احلكم ''25''بالنسبة ألعلى مؤشر كتلة جسمية 17املرتبة 
حيث يشري ,)23.1(بالنسبة ألعلى مؤشر كتلة  2ثا يف اختبار حتمل السرعة و حيتل املرتبة 27.6ب
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 .لبدنیة لحكام الساحة الفدرالیین لكرة القدم ا اتختباربنتائج اال) الطول ،الوزن (جسمیة عالقـة بعض القیاسات ال

 

بني مؤشر الكتلة اجلسمية و متوسطة  عكسية إىل وجود عالقة ارتباطيه ''0.28''معامل االرتباط بقيمة
  .نتائج اختبار حتمل السرعة 

جد عالقة ارتباطيه بين مؤشر الكتلة الجسمية ونتائج االختبارات البدنية القائلة بو وعليه الفرضية 

  .محققةلحكام الساحة الفدراليين الجزائريين 

  
فاملالحظ من خالل النتائج أنه كلما اقرتب املؤشر من التصنيف املثايل كانت نتيجة االختبارات أحسن  

ني الطول و الوزن اليت حتصلنا عليها من قانون مؤشر الكتلة فالعالقة ب" غوربال"كما تؤكده نتائج احلكم 
  .تؤثر بشكل واضح يف النتيجة '' الطول على الوزن مربع''اجلسمية 

  
 :عرض و مناقشة النتائج المرتبطة بالفرضية القائلة 2-5

  "الجزائريينتوجد عالقة ارتباطيه بين عامل الخبرة ونتائج االختبارات البدنية لحكام الساحة الفدراليين "

  حتمل السرعة  السرعة  عامل اخلربة  
 28,6 5,5 15,0  املتوسط احلسايب

 0,53 0,26 3,75  االحنراف املعياري

 29.5 5.89 22  أعلى قيمة

 27.6 5.04 7  أدىن قيمة

  0,47  0,22  معامل االرتباط

  
  .2و 1النتائج اإلحصائية االرتباطية لعامل اخلربة و االختبار البدين  )06( جدول
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122   
 .لبدنیة لحكام الساحة الفدرالیین لكرة القدم ا اتختباربنتائج اال) الطول ،الوزن (جسمیة عالقـة بعض القیاسات ال
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2و1منحنى ارتباط عامل الخبرة باالختبار 

الخبرةعامل

1اختبار
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  :حتليل نتائج اجلدول و املنحىن البياين
بن " سنة للحكم22 للخربة يعادلمن خالل املعطيات الواردة يف اجلدول السابق نالحظ أن أعلى قياس 

أما أقل قياس  ثا5.84:بنتيجة 1بالنسبة ألحسن توقيت يف االختبار  19الذي حل يف الرتبة "عيسى
بالنسبة ألحسن توقيت يف  خريةالذي حيتل املرتبة األ"عوينة"سنوات للحكم  7املقدر  بللخربة و 

  .ثا5.89بزمن  1اختبار
بزمن  )ةسن14(مبدة خربة تعادل " غوربال "تعود للحكم 1نتيجة يف االختبار  أحسنأما 

بني متوسطة عكسية إىل وجود عالقة ارتباطيه  ''0.22''حيث يشري معامل االرتباط بقيمة ،ثا5.041
  .مل اخلربة ونتائج اختبار السرعة عا

من  18و حل يف املرتبة '' ثا29,3''أما بالنسبة الختبار حتمل السرعة فأعلى قيمة للخربة حققت نتيجة 
يف هذا االختبار حيث حل يف '' ثا28,60''حكم كما سجلنا بالنسبة ألقل قيمة للخربة نتيجة  20بني 

مقدرة " مقاليت"للحكم كانت  ةنتيجة حمقق فآخراختبار حتمل السرعة  نتائجاملرتبة ، أما من حيث 
" قوربال"يف حني حقق احلكم )سنة14(للخربة ب  قيمةوحيتل املرتبة الوسطى بالنسبة ألعلى ثا 29.5ب

بالنسبة ألعلى قيمة  أيضا وحيتل املرتبة الوسطىثا يف اختبار حتمل السرعة و هو 27.6أفضل توقيت ب
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123   
 .لبدنیة لحكام الساحة الفدرالیین لكرة القدم ا اتختباربنتائج اال) الطول ،الوزن (جسمیة عالقـة بعض القیاسات ال

 

عكسية  إىل وجود عالقة ارتباطيه'' 0.47'' حيث يشري معامل االرتباط بقيمة )سنة14(للخربة ب 
  .بني عامل اخلربة و نتائج اختبار حتمل السرعة متوسطة 
وجد عالقة ارتباطيه بين عامل الخبرة ونتائج االختبارات البدنية وعليه الفرضية القائلة ت 

 .محققةلحكام الساحة الفدراليين الجزائريين 
نتائج يرتبط عكسيا مع فاملالحظ من خالل النتائج و خاصة منها املوضحة يف املنحىن أن عامل اخلربة 

يؤثر  قلت اخلربة حتسنت النتيجة ، فعامل اخلربة مل االختبارات البدنية اخلاصة باحلكم الفدرايل أي كلما
فنتائج االختبارات بشكل كبري أو بشكل مباشر  نتائج االختبارات البدنية اخلاصة باحلكم الفدرايلعلى 

وجي و البناء اجلسمي باإلضافة إىل التدريب تأثر أكثر بالعامل املورفولالبدنية اخلاصة باحلكم الفدرايل ت
.الرياضي
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124   
 .لبدنیة لحكام الساحة الفدرالیین لكرة القدم ا اتختباربنتائج اال) الطول ،الوزن (جسمیة عالقـة بعض القیاسات ال

 

  :جات :استنتا
استخالص أن لبعض القياسات اجلسمية الطول ، الوزن وعامل  من خالل عرض النتائج ومناقشتها مت _

عالقة ارتباطية بنتائج االختبارات البدنية اخلاصة حبكام الساحة  IMCكل من السن و اخلربة و 
تلف من متغري آلخر نبينها يف النقاط ختالفدراليني اجلزائريني لكرة القدم ،حيث كانت نسبة االرتباط ونوعه 

   :التالية
  .الفدرالينيكام الساحة حل'1'بني مؤشر الطول ونتائج االختبار ضعيفة طرديةوجد عالقة ارتباطيه ت )1
حلكام الساحة '2'الطول ونتائج االختباربني مؤشر توجد عالقة ارتباطيه طردية متوسطة  )2

 . الفدراليني
 حلكام الساحة الفدراليني  ' 1' ضعيفة بني مؤشر الوزن ونتائج االختبار طرديةوجد عالقة ارتباطيه ت )3

حلكام الساحة ' 2'ختبارتوجد عالقة ارتباطيه طردية متوسطة بني مؤشر الوزن ونتائج اال )4

  .الفدراليني

حلكام الساحة ' 1'بني عامل السن ونتائج االختبار  ضعيفة توجد عالقة ارتباطيه عكسية )5

 .الفدراليني 

ام الساحة حلك ' 2'ل السن ونتائج االختبار بني عاممتوسطة عكسية وجد عالقة ارتباطيه ت )6

 .الفدراليني

 .حلكام الساحة الفدراليني' 1'ونتائج االختبار   IMCبني   عكسية وجد عالقة ارتباطيهت )7

حلكام الساحة '  2'ونتائج االختبار  IMCبني   متوسطة توجد عالقة ارتباطيه عكسية )8

 .الفدراليني 

حلكام الساحة '1' ني عامل اخلربة ونتائج االختباربمتوسطة عكسية وجد عالقة ارتباطيه ت )9

 .الفدراليني 

حلكام الساحة '1'بني عامل اخلربة ونتائج االختبار متوسطة توجد عالقة ارتباطيه عكسية  )10

 .الفدراليني 
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125   
 .لبدنیة لحكام الساحة الفدرالیین لكرة القدم ا اتختباربنتائج اال) الطول ،الوزن (جسمیة عالقـة بعض القیاسات ال

 

  :خاتمة
حكم البدنية اخلاصة بـات القياسات اجلسمية تلعب دور يف حتديد وحتسني نتائج االختبار إن بعض 

من اخلصائص الفردية اليت هلا عالقة ولعل نتائج الدراسة تبني ذلك ، فهي لكرة القدم ،  الساحة الفدرايل
، فاحلكم الذي ميلك قياسات آنرتوبومرتية  للتفوقارتباطيه بتحقيق املستويات الرياضية العالية وتتيح الفرصة 

  لقرار األخري يفصاحب افهو  أفضل املستويات خاصة إذا أحسن استغالهلا جيدة يكون مؤهل لتحقيق 
  .هم �ا أغلب اجلماهري و رجال األعمال و غريهم الرياضة الساحرة اليت 
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126   
 .لبدنیة لحكام الساحة الفدرالیین لكرة القدم ا اتختباربنتائج اال) الطول ،الوزن (جسمیة عالقـة بعض القیاسات ال

 

  :اقتراحات
ارتأيت تقدمي بعض التوصيات اليت من املمكن  جبانبيها النظري و التطبيقيبعد اإل�اء من هذه الدراسة _

أن تكون اقرتاحات ناجحة تساعد املسؤولني يف التقدم باحلكم الفدرايل اجلزائري  و الوصول به  إىل أفضل 
املستويات لتشريف التحكيم اجلزائري ورد االعتبار لغيابه عن املشاركة يف املنافسات الدولية ، واليت أورد�ا 

 :لية يف النقاط التا
ü لنيل شارة الفدرايل  الساحة حكمنب املر فولوجي إىل شروط ارتقاء إضافة اجلا. 
ü  ا تساعد الرياضي يف الوصول  الساحة حكامانتقاء�الذين ميلكون قياسات أنرتبومرتية مناسبة لكو

من األفضل الوزن يكون أقل من السنتيمرتات اليت ''حتقيق أفضل النتائج ، وإىل املستوى العايل 
 .'' تكون بعد املرت للطول

ü   البدنية و املرفولوجية الساحة  حكاممتابعة دورية حلالة. 
ü  هلم اإلكثار من الرتبصات التكوينية امليدانية. 
ü  م زائد عن�املثايلتقدمي برامج تدريبية خاصة للحكام الذين يكون وز. 
ü  معاقبة احلكم الذي يتهاون يف العناية بوزنه. 
ü  تكوينا جيدا إنشاء مدارس خاصة بانتقاء حكام الساحة وتكوينهم.  
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1رقم : ملحق

NOM IMC1 M /TEST 1 M /TEST 2 poid الخبرة الطول السن 

ABIDCHAREF 22,6 5,336 28,636 85 32 194 14 
AMALOU 24,67 5,436 28,335 75,5 41 175 22 
AOUINA 26,28 5,885 28,607 80 28 176 7 
BABOU 23,76 5,271 28,074 77 34 180 12 

BAHLOUL 25 5,425 28,393 81 32 180 13 
BENAISSA 25,3 5,844 29,341 82 42 180 22 
BICHARI 24,56 5,718 29,3125 70 43 169 22 
BOUALI 23,45 5,595 29,282 76 41 180 19 
BOUSTER  24,1 5,1 28,6215 67 36 167 16 

CHENANE 23,87 5,781 29,517 69 34 170 12 
GORBAL 23,14 5,041 27,5875 75 32 180 14 
HALALCHI 23,84 5,826 28,6275 73 37 175 15 
KARABI 25,25 5,785 28,4615 73 36,5 170 12 
MEGUELATI 25 5,781 29,517 76,5 37 175 14 

MIAL 24,22 5,606 28,669 70 37,5 170 14 
RAHMIN 23,43 5,495 28,4875 60 30 160 14 
SAHRAOUI 23,97 5,691 27,984 82 33 185 13 
SAIDI  23,68 5,603 28,457 81 32 185 12 

ZERROUKI 23,68 5,553 27,835 90 35,5 195 15 
ZOUAOUI 24,18 5,105 28,3625 74 34,5 175 17 
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 ملخص الدراسة

 

بنتائج االختبارات البدنية لحكام ) الطول و الوزن ( عالقة بعض القياسات الجسمية : عنوان الدراسة
  . الساحة الفدراليين الجزائريين

،إضافتا   الطول و الوزن( ما إذا كانت توجد عالقة ارتباطيه بين بعض القياسات الجسمية  معرفة  :ھدف الدراسة 
 .بنتائج االختبارات البدنية لحكام الساحة الفدراليين الجزائريين ) imc الخبرة و السن و(إلى عامل 

االختبارات البدنية لحكام ونتائج  )الطول ،الوزن (اسات الجسمية هل توجد عالقة بين بعض القي : مشكلة  الدراسة

 الساحة الفدراليين الجزائريين  ؟

ونتائج االختبارات البدنية ) الطول ،الوزن (بين بعض القياسات الجسمية  ارتباطية توجد عالقة:فرضیة الدراسة 
 لحكام الساحة الفدراليين الجزائريين  ؟

  :إجراءات الدراسة المیدانیة 
 . ساحة من الصنف فدراليحكم  20شملت   : عینة الدراسة 

  .2012إلى ماي   2011نوفمبر من  : المجال الزماني
  . بوالية غيليزان''زداري الطاهر'' المركب الرياضي  : المجال المكاني
  .المنهج الوصفي  : المنھج المتبع

معلومات ، استمارة ،البدنية  االختبارات ،الميزان الطبي  ، الشريط المتري  : األدوات المستعملة في الدراسة

 . ،معامل ارتباط بيرسون االنحراففي المتوسط ،  تثلتـمإحصائية  وسائل
  :إلیھاالنتائج المتوصل 

 .لحكام الساحة الفدراليين توجود عالقة ارتباطيه طردية بين مؤشر الطول و نتائج االختبارات البدنية   •
 .لحكام الساحة الفدراليين توجود عالقة ارتباطيه طردية بين مؤشر الوزن و نتائج االختبارات البدنية   •
 .لحكام الساحة الفدراليين توجود عالقة ارتباطيه عكسية بين عامل السن و نتائج االختبارات البدنية   •
 لحكام الساحة الفدراليين ية  و نتائج االختبارات البدن  imcتوجود عالقة ارتباطيه عكسية بين مؤشر  •
  .لحكام الساحة الفدراليين توجود عالقة ارتباطيه عكسية بين عامل الخبرة و نتائج االختبارات البدنية   •

  :اقتراحات
Ø  إضافة الجانب المر فولوجي إلى شروط ارتقاء حكم الساحة لنيل شارة الفدرالي. 
Ø  أنتربومترية مناسبة لكونها تساعد الرياضي في الوصول إلى المستوى انتقاء حكام الساحة الذين يملكون قياسات

 .'' من األفضل الوزن يكون أقل من السنتيمترات التي تكون بعد المتر للطول''العالي و تحقيق أفضل النتائج ،
Ø  متابعة دورية لحالة حكام الساحة البدنية و المرفولوجية. 
Ø ة لهم اإلكثار من التربصات التكوينية الميداني. 
Ø  معاقبة الحكم الذي يتهاون في العناية بوزنه. 
Ø  إنشاء مدارس خاصة بانتقاء حكام الساحة وتكوينهم تكوينا جيدا. 

. االختبارات البدنية الحديثة – حكام الساحة الفدراليين –القياسات الجسمية  : للدراسةالكلمات الدالة  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

  
  
  

  
 

  
 
 
 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

