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Résumé : 
Le but de cette étude est d’isoler 
les critères d’excellences chez les 
footballeurs âgés de  17 à 20 
(U18 et U20). Pour cela on a 
employé une batterie de tests, 
comprenant des mesures 
anthropométriques, tests 
physiques et tests techniques, 
appliqués sur un échantillon de 
59 footballeurs évoluant dans 
deux niveaux différents 
(professionnel/amateur), avec 
une moyenne d’âge de 18.4 ans. 
L’analyse des données à montré 
que les paramètres 
anthropométriques, vitesse sur 
différentes distances , force 
explosive des membres inférieurs 
et la capacité anaérobie était les 
principaux responsables des 
différences de niveaux et 
d’excellence en football chez les 
catégorie su-cités. 

 :الملخص
الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على العوامل المحددة 

و اقل سنة  81لمستوى العب كرة القدم في فئة اقل من 
سنة بحكم أن هذه الفئات العمرية في المرحلة  02من 

النهائية من التكوين و األقرب من فئة األكابر و بالتالي 
لهذا قمنا بمقارنة نتائج مجموعة . من المستوى العالي

القياسات االنتروبومترية و االختبارات البدنية و التقنية 
)  على مجموعتين من الالعبين من مستويين مختلفين

قصد حصر المعايير المحددة و التي ( هاوي/ محترف
ضمت عينة الدراسة . تصنع الفارق بين العبي المستويين

 88سنة  81اقل من ) العب كرة قدم موزعين كمايلي 95
 81سنة  02العب هاوي، اقل من  81العب محترف و 
 (.العب هاوي 81لعب محترف و 

ية و قوة األطراف أظهرت النتائج بان المعايير االنتروبومتر 
السفلى مع السرعة و مداومة السرعة هي أهم محددات 

و الالعبين ( محترفين)المستوى بين الالعبين المتميزين
 .سنة 02و  81في فئة اقل من ( الهواة)العاديين 

 

 ةـمقدم
و صار عنوانا للتميز والتقدم كل فرد،  إليههو هدف يصبو  التفوق الرياضي
الالزمة لكي يمثلوا  اإلمكاناتطورة بحيث سخر للرياضيين كل بالنسبة لعدة دول مت

قوميين  أبطااليصبحوا بذلك و   تمثيال في المنافسات القارية والدولية، أحسنبلدانهم 
، بما تجلبه هذه دليل على ذلك أحسنولعل كرة القدم  هي . يحظون باحترام الجميع

تفوقا و تميزا من  األكثرعبين  ممارسيها، خاصة الالعلى  أرباحشعبية و  الرياضة من
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طائلة من طرف اكبر و اعرق النوادي  بأموال، فهم الذين يتم استقدامهم اآلخرين
 أماملالستفادة  من خدماتهم، و هم الذين يبرمون عقودا اشهارية مغرية بمجرد ظهورهم 

لكن كيف  .الرواتب، و يحظون باحترام الجميع أعلىالمنتوج المسوق، ويتقاضون 
يكفي هذا المستوى من التميز الرياضي دون غيرهم؟ هل  إلىل هؤالء الالعبين وص

 لشخص ما ممارسة كرة القدم منذ الصغر حتى يصبح متفوقا على غيره؟ 
لتميز في الكبر يبدو سهل التحديد، لكن عند الالعبين الشباب فالتفوق ليس له 

يكون  نأكن لرياضي شاب ، فيمالبلوغتواصل هذا التفوق حتى  إذا إالداللة كبيرة 
بسبب بنيته المرفولوجية التي تسمح له  أوقرانه بسبب قدراته البدنية العالية أمن  أحسن

تعقيدا من  أكثرمنه بنية، ولكن كرة القدم  األقلقرانه أبالتفوق بكل الكرات مقارنة ب
كية تعتمد على عوامل تقنية، تكتي ألنها ،مرفولوجية فقط أوحصرها في عوامل بدنية 

 .ونفسية اجتماعية ككل متكامل ال يمكن تجزئته
، بالبلوغفالتفوق في الصغر ليس له نفس الداللة مقارنة  ،انطالقا من كل هذا

في الفئات الشابة هو التنبؤ بالالعبين الذين سيتفوقون و يتميزون عن  األهمالن 
ديد المواهب تح  هذا فان .ما يسمى بالالعبين الموهوبين أو عند الكبر،  اآلخرين

الشغل الشاغل للكثير من الدراسات التي تحاول تحديد   أصبحالشابة في كرة القدم 
 أحسنلتكوينها  ،العناصر المميزة لها أهممميزات المواهب في كرة القدم و حصر 

المستوى  إلىعند الوصول  أي –تكوين  لالستفادة منها بعد ذلك في الوقت المناسب 
جهت الدول اليوم خاصة المتطورة منها إلى تدعيم البحوث ولهذا فقد ات –العالي 

والدراسات العلمية التي تقوم بتحليل األداء الرياضي في كرة القدم بكل جوانبه، وتحديد 
أهم المتطلبات البدنية األنثروبومترية والفيزيولوجية المميزة لالعبي كرة القدم، وتعددت 

لة في البحث من جهة، ومجاالت التطبيق أهداف هذه الدراسات بتعدد الطرق المستعم
من جهة أخرى، فمنها ما تناول الفروق بين الالعبين باختالف مناصب اللعب، وفريق 
آخر اتجه إلى دراسة تطور مختلف الخصائص خالل المراحل العمرية، وفئة ثالثة 
اهتمت بتناول الفروق المميزة لكل مستوى من مستويات اللعب في كرة القدم، خاصة 

 .بين الالعبين الدوليين والالعبين المحليين وكذلك بين المحترفين والهواة
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ومن بين هذه الدراسات التي اهتمت بدراسة الفروق بين العبي كرة القدم 
حيث ( 0202)لوغال وسا .دراسة ف( دولي، محترف، هاوي)باختالف مستويات لعبهم 

لى العبي كرة القدم تتراوح البدنية ععة من القياسات االنتروبومترية و طبقت مجمو 
النتائج وجود فروق في بعض االختبارات  أظهرتحيث سنة،  01و 01بين  أعمارهم

كالوزن،  البدنية ما بين الالعبين الدوليين والمحترفين والهواة لصالح الدوليين والمحترفين
ان القدرة الالهوائية، السرعة والقفز العمودي، وكانت من بين نتائج هذه الدراسة ب
 أهمالمعايير االنتروبومترية والبدنية تلعب دورا في تحديد مستوى الالعبين ولسماح 

 .المستوى العالي إلىبالوصول 
نتائج االختبارات  وجود فروق في بعض النتائج  أثبتتدراسة فال ومسا حيث  

بان  أظهرت أخرىدراسات . سنة 01-01بين الالعبين المحترفين والهواة من سن 
، (0222و 0221مالينا ومسا، ، 0222مالينا ومسا، )نضج البيولوجي مستوى ال

، (0221جيل ومسا، ، 0111مسا، و فرانك )وبومترية والقدرات النظامية ر القياسات االنت
، الخصائص (0221فاينس ومسا، و ، 0222 رايلي ومسا،) التقني بالكرة مستوى التحكم

شهر ميالد الالعب ، (0222امس ،ويلي) ، الذكاء التكتيكي (0222موريس، )النفسية
تلعب دورا  أنيمكن ( 0222هياسن ومسا، و  ،0220جوشن، ، و 0222يلسن ومسا، )

المستويات  إلىمهما في تحديد الموهبة في كرة القدم والسماح لالعبين بالوصول 
 .الدولية و النخبوية

بــة احترافيــة وباعتبــار الجزائــر تخــوض أول تجر  اعتمــادا علــى هــذه الدراســات المــذكورة   
م، ارتأينــا إجــراء دراســة وصــفية وتحليليــة 0200/ 0202رســمية خــالل الموســم الرياضــي 

الطـــول، الـــوزن، الكتلـــة الجســـمية، )القياســـات االنتروبومتريـــة مقارنــة لنتـــائج مجموعـــة مـــن
م، القفــز  22،12،02،02الســرعة علــى مســافة )االختبــارات البدنيــة  و ( مســاحة الجســم

م ، رشـاقة 022م، مداومـة السـرعة 02مـرات 1فقـي، اختبـار الرشـاقة العمودي ، القفـز اال
الـــتحكم فــي الكـــرة بـــالرجلين و )  والتقنيــة(م جـــري مكـــوكي  02الجــذو والقـــدرات الهوائيــة 

علـى العبـي كـرة القـدم ( الراس، الجـري بـالكرة بتغييـر االتجـاه، دقـة التمريـرو دقـة التسـديد
 ومــــن (U20)ســــنة 02و اقــــل مــــن  (U18)ســــنة 01مــــن فئتــــين مختلفتــــين همــــا اقــــل مــــن 
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لنحــاول أن نخــرج فــي األخيــر بمجموعــة مــن ( محتــرف و هــاوي)مســتويين مختلفــين همــا 
المواصفات والمؤشرات التي تميز الالعبين المحترفين عـن الهـواة، والتـي يمكـن للمـدربين 

يـزين و تحديـد الالعبـين المتم اتخاذها كنقاط أساسية للتركيز عليها خالل عملية التـدريب
 .وبلالعب الموهتشخيص ا أخربمعنى  أوعن غيرهم 

:الطرق المنهجية  
:العينة  

اتحاد )العبا ينشطون في فريق محترف  01العبا لكرة القدم ،  21ضمت دراستنا  
النادي الهاوي لكرة القدم / فريق وداد أمل بسكرة) العبا من قسم الهواة  02و( بسكرة

و  -0110المولودين في سنة -سنة 01اقل من  فئة فئتين ، إلىمقسمين  (ثنية العابد
و  2.00 ±01.12العب هاوي ، متوسط السن  01العب محترف و 00 تضم

 0110المولودين بين سنة  -سنة02اقل من  على التوالي  وفئة  01.10±2.01
 ±01.01العب هاوي، متوسط العمر  01العب محترف و 01التي تضم - 0110و

وكان هذا االختيار نظرا ال وجود فريق محترف  .لتواليعلى ا 2620± 01622و 2611
أما عن الهواة فكان االختيار بسبب سهولة  واحد فقط في الوالية وهو اتحاد بسكرة،

 .االتصال بالناديين وكذا قرب مكان إجراء االختبارات مقارنة بالنوادي األخرى
 :ى اللعبوالجدول التالي يبين توزيع عدد أفراد العينة حسب السن ومستو 

:بوتوكول الدراسة   
بعد اخذ موافقة مكتوبة من طرف كل طبقنا مجموعة من االختبارات على عينة الدراسة 

 :يلي مقسمة كماالختبارات كانت هذه او الالعبين 
 تم قياس الطول، الوزن باستعمال ميزان طبي وحساب الكتلة :  قياسات انتروبومترية*

 الهواة المحترفين 

كلي
ع ال

جو
الم

 

أقــــــــــــل مــــــــــــن  الصنف
 سنة01

 سنة 02أقل من  سنة01أقل من  سنة 02أقل من 

 01 16 18 11 العدد
 21 02 29 موع المج
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:و المساحة الكلية حسب معادلة ازاكسون وهي( 0الطول/الوزن)الجسمية   
 

 
 سم 012هذه العالقة أن يكون طول الفرد أكثر من تتطلب 

: االختبارات البدنية  
القوة )القفز العمودي لقياس قوة االرتقاء: بارات يوروفيت وهياخت 22استخدمنا 

، اختبار الجري األمام، القفز األفقي من الثبات لقياس قوة الدفع نحو  (االنفجارية
متر لقياس الرشاقة و التنسيق، اختبار ثني الجذو من الجلوس لقياس  02*1المكوكي 

اس المداومة و السرعة الهوائية متر لقي 02مرونة الجذو و اختبار الجري المكوكي 
Leger et  Mercier   القصوى والحجم األقصى الستهالك األكسجين باستخدام الجدول
متر  02= السرعة على مسافة : اختبارات خاصة بكرة القدم وهي المقترح من  طرف

متر لقياس  12متر لقياس قدرة التسارو،  02، (القوة االنفجارية)االنطالق لقياس قوة 
 إضافةمتر لقياس القدرة على المحافظة على السرعة القصوى،  22لسرعة القصوى وا

 .متر لقياس السعة الالهوائية 022اختبار الجري المكوكي  إلى
:االختبارات التقنية  
اختبارات تقنية معتمدة من طرف الفدرالية البرتغالية لكرة  21استخدمنا 

( 0221)و فاينس و مسا ( 0222) ومشروحة من طرف مالينا و مسا(  0111)القدم
 :وهي كالتالي

 (0222مالينا و مسا ، ) :اختبار السيطرة على الكرة بالتنطيط 
 اختبار التنطيطو  -يمنى و يسرى –بالرجلين  اختبار التنطيطوينقسم إلى - 

متر،يقوم كل العب بالتنطيط  21بالرأس، في مربع متساوي األضالو طول كل ضلع 
 أواليسرى  أوز المربع ويتم احتساب عدد لمسات الكرة بالرجل اليمنى بالكرة بدون تجاو 

تعطى محاولتين لكل . من الجسم أخرطرف  أوتالمس الكرة األرض  أن، بدون الرأس
األرض أو يصل محاولة، يتوقف العد عند مالمسة الكرة  أحسنالعب و تحتسب 

 .  022الالعب إلى 

، (سم)الطول )            011(/061 –الطول + )الوزن +  011=   مساحة الجسم
 ((كلغ)الوزن 
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 (0222مالينا و مسا ، ) :اه بالكرةاختبار أكراموف للجري وتغيير االتج -
يقف الالعب في وضعية االستعداد م يقوم 02*م 02 األضالوي مربع متساوي ف

وأمامه كرة خلف نقطة االنطالق، وبمجرد سماعه لإلشارة ينطلق بسرعة بالجري بالكرة 
. يحتسب الوقت المستغرق لقطع المسار( 1على شكل رقم ) ويتبع المسار المحدد له 

 إلعادةيتوقف  أواسقط الالعب قمعا والمسه تضاف ثانية واحدة لوقته النهائي كلما 
يقوم كل العب بمحاولتين وتحتسب أحسن  .مكانه ثم يواصل االختبار إلىالقمع 
 .محاولة
 (0221فاينس و مسا، ):ختبار دقة التمرير-

 (.يمنى و يسرى) قدمينقياس دقة التمرير بكال ال إلىيهدف هذا االختبار 
متر من الهدف المشكل بثالث حلقات متداخلة ذات  02قف الالعب على بعد ي

يقوم الالعب بتمرير الكرة محاوال  إسقاطها داخل (. م  1.02و  1، 0)قطر مختلف 
تمنح عشر محاوالت (.على التوالي 0و 0،0)حتسب نقطة معينة لكل حلقة تالحلقات و 

كل الكرات خارج ) 2مسجلة من لكل العب و تجمع عدد النقاط ال( خمسة بكل قدم)
 .(م0كل الكرات داخل حلقة )نقطة  02 إلى( الحلقات
 (0222مالينا و مسا، ) :اختبار دقة التصويب -

 (.يمنى و يسرى)القدمين  اليهدف هذا االختبار إلى قياس دقة التصويب بك
، جزئين أجزاء 21 إلى مجزئالهدف و  ،متر من الهدف02يقف الالعب على بعد

جزئين من كل جانب من ( نقطة للجزء السفلي 20نقطة للجزء العلوي و 0)ن محوريي
تمنح عسر تسديدات متتالية . (نقاط للجزء السفلي 20نقاط للجزء العلوي و 22)المرمى

كل الكرات خارج ) 2، ويحتسب عدد النقاط المسجلة من (بكل قدم 22)لكل العب
في الجانب تبعد ب  األجزاء(.هدفكل الكرات في الجانب العلوي لل) 22 إلى( الهدف

 .األرضم عن  0.2و بارتفاو  لكل جانب م عن العمود العمودي للمرمى 0.2

 :اإلحصائي  التحليل
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لنتـــائج االختبـــارات بمقارنـــة نتـــائج الالعبـــين المحتـــرفين  اإلحصـــائيةتمـــت المعالجـــة 
يــــــر عبــــــين الهــــــواة باســــــتخدام ت ســــــتيودنت لعينتــــــين مســــــتقلتين و متجانســــــتين وغاللاو 

 .متساويتين العدد وذلك الختبار الفروق بين المحترفين والهواة
ـــاس  تـــم ـــائج  تـــأثيراســـتعمال معامـــل االرتبـــاط بيرســـون لقي ســـنوات التـــدريب علـــى نت

 .  -محترف و هاوي–االختبارات البدنية و التقنية عند المجموعتين 
  ب إحصـائية عتبـة داللـةالمـذكورة ب للقيـام بكـل التحاليـل  Excel 2007اعتمـد نظـام 

0.05> P. 

:عرض النتائج  
:نتروبومتريةالقياسات األ-0  

السن و سنوات )نتروبومترية والمعلومات الشخصية من خالل مقارنة نتائج القياسات اال
 (20)بين العبي كرة القدم المحترفين و الهواة و المعروضة في الجدول رقم ( التدريب

ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في يتضح من خالل نتائج الجدول رقم  أعاله أن
األنثروبومترية والمعلومات الشخصية بينما تظهر فروق في   بـتقدر    كل القياسات
وذلك عند  لصالح الالعبين المحترفين على حساب الهواة( 2.22)التدريب سنوات في 

  P < .سنة01فئة اقل
 
 
 
 

ترية والمعلومات الشخصية بين نتروبومل مقارنة نتائج القياسات ا: 10الجدول رقم 
 U18/U20 الالعبين المحترفين والهواة لفئة

U20  U 18  

 =n )  هواة

14) 
 

 =n )  محترفين

17) 

    هواة 

(n=16) 

  محترفين
(n=11) 

 

01622  ±   
2620 

01601  ± 
2611 

 01610  ±   
2601 

01612  ±  

2600 

 السن
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0611   ±   
2621 

0610    **± 
2621 

 1,73    ±   
2621 

0611  ± 
2622 

(م)الطول  

11621  ±    
2611 

12600  *± 
1601 

 12621  ±   
1601 

11611 ±  

1600 

(كغ)الوزن  

00600  ±   
0601 

0061    ± 
0611 

 00610  ±   
0621 

00610  ±   

0610 

(0م/كغ) IMC 

0611  ±    
260 

0610 ***± 
2621 

 0611    ±    
2601 

0611   ±  
2600 

مساحة 
(0م)لجسما  

0622  ±  
0612 

0621  ± 0621  0610   ±   2611 0611 * ±  

0620 

 سنوات التدريب

 ) ** (.لصالح المحترفين( P  > 2.220)فروق ذات داللة إحصائية بـ  )***). االنحراف المعياري) ±(المتوسط 
 <  P)داللة إحصائية بـ فروق ذات      ) * (.لصالح المحترفين(  P  >2.20)فروق ذات داللة إحصائية بـ 

 .لصالح المحترفين (   2.22

 
سنة فنسجل وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  02عند فئة اقل من  أما

كل P<كلها لصالح (على التوالي 2.220، 2.20،2.22)والهواة في الالعبين المحترفين 
 الوزن ومساحة الجسم ب من الطول،

(. 20الجدول رقم )المحترفين    
سنة في  01ل مقارنة نتائج الالعبين المحترفين و الهواة لفئة اقل من من خال

و ( متر 22-12-02-02السرعة على مسافة )االختبارات البدنية  الخاصة بكرة القدم 
 إحصائيةيتضح لنا وجود فروق ذات داللة  األفقياختبارات الرشاقة، القفز العمودي و 
 12لذي يظهر قدرة التسارو عند الالعب، م وا02لصالح المحترفين وذلك في السرعة 

م التي تدل على المحافظة على السرعة 22متر سرعة والذي يبين السرعة القصوى و
 القصوى 

.على التوالي2.22،  0.  2.220،20 >P 
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الالعبون المحترفون لديهم قدرة دفع على مستوى األطراف السفلى إحصائيا أعلى 
 ه نتائج اختبار القفز األفقي  بهذا ما تثبت P< 0.01.من الهواة و 

سنة نالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  02بالنسبة لفئة اقل من 
م سرعة ونتيجة القفز العمودي التي 22الالعبين المحترفين و الهواة فقط في زمن 
 (20جدول رقم )تدل على القوة االنفجارية لألطراف السفلى 
وق المحترفين على الهواة لكن بدون داللة أما في باقي االختبارات فنالحظ تف

 .إحصائية
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متــر مكـــوكي والــذي يقـــيس القـــدرات  02مــن خـــالل مقارنتنــا لنتـــائج اختبــار جـــري 

وكـذلك  (VMA)الهوائية لدى العبـي كـرة القـدم، وبالخصـوص  السـرعة الهوائيـة القصـوى 
م و مرونــة 022 ، اختبــار مداومــة الســرعة (VO2 max)كســجين االســتهالك األقصــى لأل

الجــذو بــين الالعبــين المحتــرفين و الهــواة عنــد الفئتــين ، نالحــظ تقــارب فــي النتــائج بــين 
فــي نتيجــة اختبــار مداومــة الســرعة الــذي يقــيس الســعة الالهوائيــة  إالالمحتــرفين و الهــواة 

وفئـة اقـل سـنة  01المحتـرفين سـجلوا نتـائج أحسـن مـن الهـواة عنـد فئـة اقـل مـن أن حيث 
  .(20الجدول ) .على التوالي P2.220 ،2.22< .بداللة إحصائية بة و سن 02من 

من خالل مقارنة نتائج االختبارات التقنية لدى العبـي كـرة القـدم بـين المحتـرفين و الهـواة 
فـي فقـط ، نالحظ تفوق المحترفين  علـى الهـواة (21جدول رقم ) سنة01 في فئة اقل من

دقـة  P<،2.220، 2.22 .علـى التـواليفـي اختبـار اختبـار الجـري بـالكرة بتغييـر االتجـاه و 
 ب.التسديد 

سنة فنتائج االختبارات كانت كلها متقاربة بين الالعبين  02بالنسبة لفئة اقل من 
المحترفين والهواة إال في نتيجة اختبار التنطيط بالكرة بالرجلين أين كان المحترفون 

.أحسن من الهواة لكن بدون داللة إحصائية  
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 :شة النتائجمناق
 :U18بالنسبة لفئة 

والمتمثلة في العمـر الزمنـي وسـنوات التـدريب لـم نجـد  بالنسبة للمعطيات الشخصية
فيمـــا يخـــص العمـــر  U18فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين الالعبـــين الهـــواة والمحتـــرفين 

وآخـــرون  (P. Vale)الزمنــي المحـــدد بعـــدد الســـنوات، وهــو مـــا يتفـــق مـــع دراســة كـــل مـــن 
وآخرون، وتبرز أهمية العمر الزمني في التـأثير الكبيـر  (James ,2006)دراسة  وكذلك مع

الــذي يحدثــه االخــتالف البســيط بــين الالعبــين فــي هــذا المتغيــر علــى نتــائج االختبــارات 
المختلفة، فيمكن لفرق صغير في العمر أن يؤثر على مستقبل الالعبين الشـباب خاصـة 

 .االنتقاءأثناء عملية 
نجد مثال العبين اثنين في نفس الفئة بينهما حـوالي عـام كامـل كفـرق  كما يمكن أن

وآخــرون بدراســة هــذه الظــاهرة علــى مجموعــة مــن  (Helsen, 1998)فــي العمــر، فقــد قــام 
العبي كـرة القـدم فـي بلجيكـا بـاختالف مسـتويات لعـبهم فوجـدوا أن أغلـب الالعبـين ولـدوا 

إحصـــائيا إلـــى أن الالعبـــين  (Dudink ,1994)فـــي السداســـي األول مـــن الســـنة، وقـــد أشـــار
الشـــباب المولـــودين فـــي بدايـــة الســـنة هـــم األكثـــر وصـــوال إلـــى المســـتوى العـــالي مـــن بقيـــة 
الالعبــــين اآلخــــرين، ولهــــذا فقــــد اتجهــــت الدراســــات الحاليــــة إلــــى االعتمــــاد علــــى العمــــر 
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ر البيولوجي الذي يحدد درجة النضج كمؤشر للمقارنـة بـين الالعبـين والـذي يعتبـر كمؤشـ
  (Mimouni N, 2007).وعامل مهم في اختيار المدربين

  فقـد وجـدنا فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي بــ  بالنسبة لسنوات التـدري(P > 2.22 )
ــــق مــــع  ــــارق حــــوالي ســــنتين كــــاملتين، وهــــو مــــا يتف ــــين المحتــــرفين أي بف لصــــالح الالعب

 < P)صــائية بـــ وآخــرون حيــث وجــدوا فروقــا ذات داللــة إح (Ioannis Gissis, 2006)دراســة
بين العبي الفريق الوطني للشـباب والعبـي البطولـة المحليـة، وكـذلك بـين العبـي ( 2.22

البطولة المحلية والهـواة لصـالح العبـي البطولـة المحليـة، وهـو مـا يؤكـد أن الوصـول إلـى 
المسـتوى األعلــى يتطلـب عمــال قاعـديا منــذ الصـغر، بمعنــى أن عمليـة االنتقــاء يجــب أن 

 .  مبكرةتكون في سن 

 فلــم نجــد أي فـروق ذات داللــة إحصــائية بــين  أمــا بالنســبة للقياســات النتروبومتريــة
الالعبـــين الهـــواة والمحتـــرفين فـــي كـــل مـــن الطـــول والـــوزن والكتلـــة الجســـمية ومســـاحة 

 Ioannis)وآخـــرون وكـــذلك دراســـة   (James ,2006)الجســـم، وهـــو مـــا يتفـــق مـــع دراســـة 

Gissis, 2006) الحــظ قيمــة الكتلــة الجســمية نجــدها تتــراوح مــا بــين وآخــرون، وحينمــا ن
 .أي أنها تقع في المستوى العادي 2م/ كلغ 00.10و  00.10

 بالنسبة الختبارات السرعة 

ـــة ( م22م و12م ،02)وجـــدنا فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي اختبـــارات الســـرعة   بدالل
( P > 2.22)و ( P > 2.20)، ( P > 2.220)إحصــائية موزعــة كمــا يلــي علــى التــوالي 
م وكـل هـذه الفـروق لصـالح المحتـرفين وهـذا  02بحيث أن أكبر فرق سـجلناه فـي مسـافة 

 (Dunbar GM, Power K, 1995)ما يتفق مع دراسة كل من 

 فــي اختبــار جــري 20حيــث وجــدوا أن العبــي الرابطــة األولــى أســرو مــن العبــي الرابطــة 
ا االختبــار الــذي يحــدد الســرعة م، وهـو مــا يؤكــد تــأثير مسـتوى اللعــب علــى نتــائج هـذ 02

القصــوى لالعبــين، فــي حــين ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين الالعبــين الهــواة 
م وكــذلك فــي مؤشـر التعــب، بــالرغم مــن أهميــة مســافة  02والمحتـرفين فــي اختبــار جــري 

بـأن العـب كـرة القـدم يجـري خـالل  (Reilly T et al,2000)م في كرة القدم حيث وجد   02
 .M)متـر، وهـو مـا يختلـف مـع دراسـة  02إلـى  00مـرة مسـافة  12إلـى  12باراة مـن الم
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Dauty, M. Potiron Josse)  الذين وجدا فروقا في هذا االختبـار بـاختالف مسـتويات اللعـب
، وقـد وجـدا (P > 2.20)لصالح المحترفين على حسـاب الهـواة بداللـة إحصـائية مقـدرة بــ 

أن هناك عالقة ارتباطية بين هـذا االختبـار والسـن وكـذلك قـوة العضـالت الممـدة للركبـة، 
م تتطور مع تدريجيا مع العمـر إلـى أن 02ومن جهة أخرى وجدا أن السرعة في اختبار 

 . 02تصل إلى سن 

   ز ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية فــــي اختبــــار القفــــبالنســــبة الختبــــارات القفــــ
وآخــرون حيــث وجــدوا فروقــا ذات  (James ,2006)العمــودي، وهــو مــا يختلــف مــع دراســة 

داللــة إحصــائية بــين الالعبــين المنتقــين وغيــر المنتقــين لصــالح المجموعــة األولــى، فـــي 
فــي اختبــار القفــز الطويــل مــن الثبــات ( P > 2.20)حــين وجــدنا فــروق دالــة إحصــائيا بـــ 

ــــين المحتــــرفين ــــأث. لصــــالح الالعب ــــائج القفــــز العــــالي خاصــــة بمــــدى تطــــور قــــوة وتت ر نت
العضــالت الممــدة للركبــة، وكــذلك التنســيق داخــل العضــلة نفســها مــن جهــة وبــين مختلــف 

 .وآخرون (Bencke J,2002)العضالت المتقابلة من جهة أخرى 

 م ال توجد فروق دالة إحصائيا بـين الالعبـين الهـواة  02×1 بالنسبة الختبار الرشاقة
الـذي لـم يجـد فـروق دالـة إحصـائيا  (James ,2006)وتتفـق دراسـتنا مـع دراسـة والمحترفين، 

بـــين الالعبـــين المتقـــين وغيـــر المنتقـــين فـــي اختبـــار الرشـــاقة، ويعـــود ذلـــك إلـــى أن هـــذا 
االختبار مـرتبط أكثـر بالقـدرة علـى االنطـالق مـع تغييـر االتجـاه أكثـر مـن تـأثره بالمسـافة 

م  12دليل على ذلك هو وجود فروق فـي اختبـار جـري م وال 12الكلية للجري والمقدرة بـ 
سرعة قصوى وعدم وجود ها في العشـر أمتـار األولـى، فلـو نظرنـا إلـى المسـافة وجـدناها 

لكــن اخــتالف النتــائج بينهمــا ( م 12= م 02×1)م فــي كــال اإلختبــارين 12متســاويةأ أي 
 .يعود الختالف الصفة المؤثرة في كل من االختبارين

 نالحــظ وجــود فــروق ذات م جــرم مكــوكي 011بــار القــدرات الالهوائيــة بالنســبة الخت
لصـالح الالعبـين المحتـرفين علـى حسـاب الهـواة، ( P > 2.220)داللة إحصائية كبيرة بــ 

وقد يعود ذلك إلى الفروق في سنوات التدريب خاصة في هذه المرحلة العمريـة الحساسـة 
ي جميــع الخصــائص و الصــفات التــي يقتــرب فيهــا المراهــق مــن الوصــل إلــى النضــج فــ
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البدنيـــة وبصـــفة أخـــص القـــدرات الالهوائيـــة التـــي تعتمـــد علـــى إنتـــاج الطاقـــة عـــن طريـــق 
 . م جري مكوكي022حامض الالكتيك والمجسدة في اختبار 

  ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين الالعبــين بالنســبة الختبــار مرونــة الجــ ع
الــذي وجــد ( 0221، مســتور بــن علــي)دراســة الهــواة والمحتــرفين، وهــو مــا ال يتفــق مــع 

لصــالح الالعبــين الــدوليين علــى حســاب ( P > 2.220)بـــ  فروقــا بداللــة إحصــائية مقــدرة
العبــي النــوادي، وقــد يعــود ذلــك إلــى عــدم اهتمــام المــدربين بتطــوير هــذه الصــفة البدنيــة 

ي مـــن والتـــي لهـــا عالقـــة مباشـــرة مـــع القـــوة، كمـــا أن لهـــا فوائـــد صـــحية كبيـــرة بحيـــث تقـــ
 .اإلصابات وكذلك تساعد على االنسيابية وتحقيق اآللية الحركية

  والـــذي يشـــمل كـــل مـــن متـــر مكـــوكي  21بالنســـبة الختبـــار القـــدرات الهوائيـــة جـــرم
فلـم  VO2MAXوكـذلك االسـتهالك األقصـى لألوكسـوجين   VMAالسرعة الهوائية القصوى 

لعــبهم، وتتفــق دراســتنا مــع نجـد أي فــروق دالــة إحصــائيا بــين الالعبــين بــاختالف مســتوى 
الـــذي لـــم يجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائيا بـــين الالعبـــين المتقـــين وغيـــر  (James ,2006)دراســـة 

المنتقــين فــي اختبــار المداومــة، وقــد يعــود ذلــك إلــى قيامنــا بمقارنــة النتــائج بصــفة عامــة 
وعـدم تخصــيص كــل منصــب لعـب علــى حــدى، ألن هنــاك عالقـة مباشــرة بــين متطلبــات 

خصائص البدنية لالعبين خاصة طبيعة المجهود الذي يبذلـه كـل العـب، كل منصب وال
فقــد وجــدت بعــض الدراســات أن العبــي وســط الميــدان هــم الــذين يمتلكــون قــدرات هوائيــة 

 .أكبر بالمقارنة مع بقية الالعبين، وأن حراس المرمى هم الذين يمتلكون قدرات أقل

  إحصـــائيا فـــي اختبـــارات التنطـــيط ال توجـــد فـــروق دالـــة بالنســـبة لبختبـــارات التقنيـــة
وآخــرون، حيــث وجــدوا فروقــا فــي  (P. Vale)بــالرجلين، التنطــيط بــالرأس  بخــالف دراســة 

ــــوطني األول علــــى حســــاب الالعبــــين األقــــل  اختبــــار التنطــــيط لصــــالح العبــــي القســــم ال
مستوى، في حين وجدنا فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي اختبـار الجـري بـالكرة مـع تغييـر 

وكــذلك فيمــا يخــص اختبــار دقــة التســديد بداللــة إحصــائية كبيــرة  (P > 2.22)بـــ االتجــاه 
ــــ  ـــائج دراســـتنا مـــع ( P > 2.220)مقـــدرة ب ـــد اختلفـــت نت ـــرفين، وق ـــين المحت لصـــالح الالعب

وآخــرون حيــث لــم يجــدوا فروقــا فــي اختبــاري الجــري بــالكرة، بينمــا فــي  (P. Vale)دراســة 
رون وجـد فروقـا بـين الالعبـين المحتـرفين والهـواة وآخـ (Huijgen. B, 2009)دراسة أخرى لــ 
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ثـا، وفـي اختبـار الجـري بـالكرة لمسـافة  2.0م بفـارق 02في اختبـار الجـري بـالكرة لمسـافة 
 .لصالح المحترفين( P  =2.20)ثا دالة إحصائيا بـ 0م بفارق 02× 0

ث لــم نجــد حيــ .Vale) (Pأمــا بالنســبة الختبــار دقــة التمريــر فقــد اتفقــت دراســتنا مــع دراســة 
 .فروق دالة إحصائيا في اختبار دقة التمرير

فلــو الحظنــا بدقــة نتــائج االختبــارات التقنيــة لوجــدناها تتفــق مــع نتــائج االختبــارات البدنيــة، 
بحيث أن اختبـاري الجـري بـالكرة مـع تغييـر االتجـاه، واختبـار دقـة التسـديد وبحكـم ارتبـاط 

ق بين الالعبين بالرغم مـن عـدم إمكانيـة أخـذ األول بالسرعة والثاني بالقوة فقد وجدنا فرو 
هذا الرأي بصفة مطلقة، ألننا ال نمتلك وسائل دقيقة لقيـاس نسـبة تـأثير كـل مـن الجانـب 
البـدني والتقنـي فـي هـذين االختبـارين، لكـن مــن خـالل المالحـة الظاهريـة يتبـين لنـا ذلــك، 

لرأس والـرجلين وكـذلك وما يدعم هذا الرأي هو عدم وجود فـروق فـي اختبـاري التنطـيط بـا
فـــي اختبـــار دقـــة التمريـــر بحكـــم أن هـــذه االختبـــارات تتـــأثر بمـــدى تطـــور الجانـــب التقنـــي 

 . الالعب أكثر من الجانب البدني
 :U20بالنسبة لفئة 

 والمتمثلـة فــي العمــر الزمنــي وسـنوات التــدريب لــم نجــد  بالنســبة للمعطيــات الشخصــية
ـــين الالعبـــين الهـــ ـــة إحصـــائية ب ـــرفين فـــروق ذات دالل وهـــو مـــا جـــاء . 02Uواة والمحت

و آخــرون الــذين وجــدوا فــي دراســتهم فروقــا بداللــة  K. DEY) (2003 , عكــس دراســة 
 .فيما يخص العمر(  P > 2.20)إحصائية بـ 

   فقــــد أظهــــرت النتــــائج وجــــود فــــروق دالــــة أمــــا بالنســــبة للقياســــات النتروبومتريــــة
ومسـاحة ( P > 2.22)و الـوزن بــ ، (P > 2.20)إحصائيا بين الالعبين في الطول بـ 

، أمــا فيمــا يخــص الكتلــة الجســمية فــال توجــد فــروق دالــة بــين (P > 2.220)الجســم بـــ 
وجـد فروقـا فـي الكتلـة الجسـمية   al, 2003) (K. DEY et الالعبين، في حين أن دراسة 

والتـــي ترجـــع إلـــى الفـــروق فـــي الطـــول والـــوزن، وتتـــراوح قيمـــة الكتلـــة الجســـمية لـــدى 
ــــ ــــي دراســــتنا مــــا بــــين الالعب ــــغ 00.12و  00.00ين ف ــــع فــــي 2م/كل ــــى أنهــــا تق ، بمعن

 .المستوى العادي
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  م، 02فقـد أظهـرت النتـائج عـدم وجـود فـروق فـي كـل مـن بالنسبة الختبـارات السـرعة
م بداللــة إحصــائية 22م ومؤشــر التعــب فــي حــين وجــدنا فــروق فــي إختبــار12م، 02

 Helgerud et al )هذه الدراسة مع دراسة  ، وبالتالي تختلف نتائج(P > 2.20)مقدرة بـ 

حيــث وجــدوا فروقــا بــين الالعبــين بــاختالف مســتويات لعــبهم لصــالح األعلــى  ( 2001,
متــر وهــو مــا يؤكــد أهميــة الســرعة القصــوى والقــدرة  12مســتوى، وخاصــة فــي مســافة 

علــى الحفــاظ علــى الســرعة لــدى العبــي كــرة القــدم كمقياســين للوصــول إلــى المســتوى 
ويمكن إرجـاو عـدم وجـود الفـروق بـين الالعبـين إلـى عنصـر . وتحقيق التفوق األعلى

 .الخبرة بحيث ال توجد فروق في سنوات التدريب بين الالعبين

   فقـــد أظهـــرت النتـــائج وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيا بــــ بالنســـبة الختبـــارات القفـــ(P > 
مـــا تؤكـــده  ، فـــي اختبـــار القفـــز العمـــودي لصـــالح الالعبـــين المحتـــرفين، وهـــو(2.220
أين وجـد البـاحثون فروقـا لصـالح المحتـرفين علـى حسـاب ، (Stolen et al, 2005) دراسة

سـم، فـي حـين وجـدنا أنـه ال  1.1إلـى  1بفـارق مقـدر مـا بـين   (cmj)الهواة فـي اختبـار
وتعــود هــذه . توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي اختبــار القفــز الطويــل مــن الثبــات

وة لــدى المحتــرفين أكثــر مــن الالعبــين الهــواة وكــذلك إلــى الفــروق إلــى تطــور صــفة القــ
تطـــور العوامـــل المرفولوجيـــة خاصـــة صـــفة الطـــول التـــي تـــؤثر بصـــفة كبيـــرة فـــي هـــذا 
اإلختبــار، أمــا بالنســبة للقفــز الطويــل فلــه عالقــة أكبــر بالتنســيق خاصــة بــين األطــراف 

 .السفلية والعلوية وهو العامل الذي قد أدى إلى عدم وجود الفروق

 م ال توجد فروق دالـة إحصـائيا بـين الالعبـين الهـواة  02×1 بالنسبة الختبار الرشاقة
والمحتــرفين، بــالرغم مــن أهميــة هــذه المهــارة التــي تعــد كمهــارة مركبــة تتطلــب التنســيق 
والقــدرة علــى تغييــر االتجــاه وهــي تخضــع للجهــاز العصــبي المركــزي، وقــد يرجــع ذلــك 

بصــفة عامــة، وعــدم التطــرق إلــى خصوصــيات كــل إلــى تناولنــا للفــروق بــين الالعبــين 
بـأن العبـي وسـط   al, 2003) (K. DEY et منصـب لعـب، وهـو مـا استخلصـته دراسـة 

الميــدان وحــراس المرمــى يتصــفون برشــاقة أكبــر وتفســير ذلــك هــو طبيعــة المتطلبــات 
الحركية للمنصبين بحيث تسمح لحـارس المرمـى بـالتحرك فـي كـل االتجاهـات بسـرعة 

 .لكرات التي تأتي من الخصماللتقاط ا
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ـــة  ـــذين يكلفـــون بالمهـــام الدفاعي ونفـــس الشـــيء كـــذلك بالنســـبة لالعبـــي وســـط الميـــدان ال
 .  والهجومية في آن واحد وبالتالي وجب عليهم امتالك قدرة كبيرة على تغيير االتجاه

  فقــد أظهــرت النتــائج وجــود م جــرم مكــوكي 011بالنســبة الختبــار القــدرات الالهوائيــة
لصـالح الالعبـين المحتـرفين علـى حسـاب ( P > 2.22)ذات داللة إحصـائية بــ فروق 

الـذي وجـد فروقـا بداللـة ( 0221، مستور بـن علـي)الهواة، وهو ما جاء عكس دراسة 
ـــين الـــدوليين علـــى حســـاب العبـــي ( P > 2.220)بــــ  إحصـــائية مقـــدرة لصـــالح الالعب

ذلـــك إلـــى اعتمـــاد المـــدربين النـــوادي فـــي اختبـــار القـــدرات الالهوائيـــة، ويمكـــن إرجـــاو 
خاصة لدى المحترفين في تـدريباتهم علـى حصـص تدريبيـة تطـور القـدرات الالهوائيـة 

 .من خالل تمارين تعتمد على المجهودات الشديدة كالقفز والجري

  ــة الجــ ع ــار مرون ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين الالعبــين بالنســبة الختب
التــي أجريــت علــى  (Douge ,1988)س نتــائج دراســةالهــواة والمحتــرفين، وهــذا جــاء عكــ

العبـــي كـــرة القـــدم األمريكيـــة، بحيـــث وجـــد الباحـــث فروقـــا فـــي مرونـــة الجـــذو لصـــالح 
العبي الواليات المتحدة على حساب الالعبين الدوليين، وهو ما  يبين لنا بـأن مرونـة 

 .الجذو ليست محددا رئيسيا للوصول للمستوى العالي في كرة القدم

 والـــذي يشـــمل كـــل مـــن متـــر مكـــوكي  21ة الختبـــار القـــدرات الهوائيـــة جـــرم بالنســـب
فلـم  VO2MAXوكـذلك االسـتهالك األقصـى لألوكسـوجين   VMAالسرعة الهوائية القصوى 

 )نجــد أي فــروق دالــة إحصــائيا بــين الالعبــين بــاختالف مســتوى لعــبهم، بعكــس دراســة

CAZORLA Georges ,2006)  ا بـــ والــذي وجــد فروقــا دالــة إحصــائي(P > 2.20 ) لصــالح
والعبـي أقــل  d2و  d1العبـي الفريـق الـوطني الفرنسـي علـى حسـاب الالعبـين المحتـرفين 

سنة، كما حـدد الباحـث السـرعة الهوائيـة القصـوى الالزمـة لبلـوغ المسـتوى العـالي  01من 
سا، وقد يرجع السبب في عـدم وجـود فـروق بـين الهـواة والمحتـرفين إلـى عـدم /كلم01.2بـ 

ام المــدربين بتقــديم تــدريبات تطــور هــذا العنصــر المهــم والتركيــز بصــفة أكبــر علــى إهتمــ
صفتي القوة والسرعة والدليل على ذلك هو وجود فروق في اختبارات السـرعة والقفـز بـين 
الالعبــين، وبمقارنــة نتــائج دراســتنا بدراســته، أيــن وجــدنا متوســط الســرعة يتــراوح مــا بــين 

ســنة متوســط  01، فــي حــين وجــد لــدى فئــة أقــل مــن ســا/كلــم00.01ســا إلــى /كلــم00.11
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ســا، وتبــرز أهميــة الســرعة الهوائيــة القصــوى بالنســبة لالعــب /كلــم  01.1ســرعة مقــدرة بـــ 
كـرة القـدم فـي إتاحـة الفرصـة لالعـب للقيـام بمجهـودات كبيـرة خـالل المبـاراة وكـذلك تـوفر 

 .رة المدةله القدرة على االسترجاو السريع بين المجهودات الشديدة والقصي

 فقـد يعـود عـدم وجـود الفـروق بـين الالعبـين إلـى  أما االستهالك القصى لألكسـوجين
عـــدم تناولنـــا لكـــل منصـــب لعـــب علـــى حـــدى، فقـــد أشـــارت دراســـات إلـــى وجـــود عالقـــة 

بــــين االســــتهالك األقصــــى لألكســــوجين والمســــافة الكليــــة  2.11= ارتباطيــــة مقــــدرة بـــــ ر 
العبـــي وســــط الميـــدان يتفوقــــون علـــى الالعبــــين  المقطوعـــة خـــالل المبــــاراة، ولهـــذا نجــــد

. بعكــــس حــــراس المرمــــى الــــذين لهــــم أقــــل اســــتهالك لألكســــوجين vo2maxاآلخــــرين فــــي 
(Douge ,1988) 

  فقــــد أظهــــرت نتــــائج الدراســــة عــــدم وجــــود فــــروق دالــــة بالنســــبة لبختبــــارات التقنيــــة
 .P)ف دراسـة ، بخـالU20إحصـائيا فـي كـل اإلختبـارات بـين الالعبـين الهـواة والمحتـرفين 

Vale)  وآخـــرون حيـــث وجـــدوا فروقـــا فـــي اختبـــار التنطـــيط لصـــالح العبـــي القســـم الـــوطني
األول على حساب الالعبين األقل مسـتوى وكـذلك جـاءت دراسـتنا عكـس دراسـة أخـرى لــ 

(Huijgen. B, 2009)  وآخـــرون أيـــن وجـــدوا فروقـــا بـــين الالعبـــين المحتـــرفين والهـــواة فـــي
ذا بالرغم من أهمية الجانب التقني لـدى العبـي كـرة القـدم، فكثيـرا اختبار الجري بالكرة، ه

مــــا نجــــد العبــــين فــــي المســــتوى العــــالي يتميــــزون بمواصــــفات مرفولوجيــــة ضــــعيفة لكــــن 
بمســتوى تقنــي كبيــر، ويمكــن أن نســتخلص مــن ذلــك بــأن المــدربين فــي الجزائــر يعتمــدون 

وبومتريـة وبصــفة خاصــة فـي عمليــة انتقـاء العبــيهم علــى المواصـفات والخصــائص األنثر 
 .الطول والوزن وهو ما قد يؤثر على المواصفات التقنية

 استنتاجات:
العــرض والتحليــل والمناقشــة لمختلــف البيانــات التــي تحصــلنا عليهــا أثنــاء تطبيــق  خــالل

العبــي كــرة  مجمــل االختبــارات البدنيــة والتقنيــة وكــذا أخــذ القياســات األنثروبومتريــة علــى
  ) U20و  U18)ترفين فئة القدم الهواة والمح

 :وبعد المعالجة اإلحصائية لمختلف النتائج توصلنا إلى مايلي
  بالنسبة للمقارنة بين المحترفين والهواةU18  

 .العمر الزمني بين الالعبين باختالف مستوى اللعب تقارب في -
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 .المحترفين نوجود فروق في سنوات التدريب لصالح الالعبي -

 .ت األنثروبومتريةتقارب في نتائج القياسا -

 (.م 22م ،  12م،  02) وجود فروق في نتائج اختبارات السرعة  -

 .تقارب في نتائج اختبار سرعة االنطالق وكذا في مؤشر التعب   -

تقارب في نتائج  اختبار القوة االنفجارية لألطـراف السـفلية بالـدفع نحـو األعلـى بـين  -
 .الالعبين

نفجاريـة لألطـراف السـفلية بالـدفع نحـو األمـام وجود فروق فـي نتـائج اختبـار القـوة اال -
 .لصالح المحترفين

 .تقارب في نتائج اختبار الرشاقة والتنسيق -

 .وجود فروق في نتائج اختبار القدرة الالهوائية الحمضية لصالح المحترفين -

 .تقارب في نتائج اختبار المرونة -

 .تقارب في نتائج اختبار القدرات الهوائية   -

 .اختبار تنطيط الكرةتقارب في نتائج  -

 .وجود فروق في نتائج اختبار الجري بالكرة مع تغيير االتجاه لصالح المحترفين -

 .تقارب في نتائج اختبار دقة التمرير -

 .وجود فروق في نتائج اختبار دقة التسديد لصالح المحترفين -

  بالنسبة للمقارنة بين المحترفين والهواةU20  

 .التدريب بين الالعبين باختالف مستوى اللعبالعمر الزمني وسنوات  تقارب في -

 .وجود فروق في نتائج القياسات األنثروبومترية لصالح المحترفين -

 .ومؤشر التعب( م 12م ،  02م،  02) تقارب في نتائج اختبارات السرعة  -

 .لصالح المحترفين( م 22) وجود فروق في نتائج اختبار السرعة  -

االنفجارية لألطراف السفلية بالدفع نحو األعلى لصالح  وجود فروق في نتائج اختبار القوة -
 .المحترفين

تقـــارب فـــي نتـــائج  اختبـــار القـــوة االنفجاريـــة لألطـــراف الســـفلية بـــين الالعبـــين بالـــدفع نحـــو  -
 .األمام
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  .تقارب في نتائج اختبار الرشاقة والتنسيق -

 .رفينوجود فروق في نتائج  اختبار القدرة الالهوائية الحمضية لصالح المحت -

 .تقارب في نتائج اختبار المرونة -

 .تقارب في نتائج اختبار القدرات الهوائية -

 االختبارات التقنية بين الالعبينتقارب في نتائج  -
  خالصة:

نستخلص  أنمن خالل نتائج الدراسة الحالية وكذلك الدراسات السابقة والمشابهة يمكن 
لقدرة الالهوائية، ولم تظهر فروق في وجود فروق كبيرة فيما يخص صفتي السرعة والقوة وا

( القياسات األنثروبومترية ،الرشاقة،المرونة، القدرات الهوائية)باقي المواصفات البدنية األخرى 
المحددة للموهبة في هذه البدنية  أهم المعاييرما بين الالعب المحترف والالعب، ما يدل بان 

والقوة االنفجارية والسعة الالهوائية ند فئة  الهاوي ع U18الفئة هي معايير الهوائية كالسرعة
فهي ال تعتبر معيارا للتفوق والموهبة في كرة القدم عند  هذه الفئة باقي المعايير البدنية  أما

 .العمرية
الجري بالكرة  التقنية حيث توجد فروق في صفتي، ونفس الشيء بالنسبة للمواصفات

المعايير التقنية  أهم أنالتمرير، دليل على د فروق في صفتي التنطيط و والتسديد وال توج
ة بالكرة بتغيير االتجاه ودقة غالواجب مراعاتها لتحديد الالعب المتميز في كرة القدم هي المراو 

( المحترف)فال تخلق الفارق بين الالعب الموهوب  األخرىالمعايير التقنية  أما التسديد،
 .(الهاوي)والالعب العادي 

سنة فظهرت فروق كبيرة فيما يخص  02من  األقلي كرة القدم بالنسبة لالعب أما
أما المواصفات البدنية فتوجد فروق فقط في السرعة القصوى والقوة  القياسات األنثروبومترية،

( الرشاقة، المرونة، القدرات الهوائية)والقدرة الالهوائية وال توجد في المواصفات األخرى  
 .تقنيةوكذلك بالنسبة لكل المواصفات ال

في تحديد الالعب المتميز في ( الطول والوزن)المعطيات االنتروبومترية  أهميةما يبين 
ئية السعة الالهواو ( االرتقاء)وة االنفجارية قوكذلك القدرات الالهوائية كالسرعة والهذه الفئة 

فقد  رىاألخالمعايير  أما. العب الموهوب والمتفوق في كرة القدموالتي تعتبر معايير محددة ل
المعايير التقنية فلم تكن  أما( م 02كقدرة االنطالق )لالعبين المحترفين  بأفضليةكانت متفاوتة 

 .محددة لمستوى الالعب المتميز والالعب العادي
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