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وفقنا وأعاننا          ي الشكر اجلزيل واحلمد الكثري هلل العلي القدير الذ          

 تور املشرفللدكهذا العمل املتواضع، كما نتقدم بالشكر اجلزيل  امتام على

"براهيمي عيسى"  

يث وجهنا على التوجيهات اليت مدنا بها طيلة حبثنا فكان نعم املشرف ح 

 حني اخلطأ وشجعنا عند الصواب 

كما نشكر كل من قدم لنا النصيحة من قريب أو من بعيد    

رسونا.وكل أساتذة وعمال القسم وإىل كل املعلمني واألساتذة الذين د  

 



 

 

 

 اإلهداء
 إلى اللذان قال فيهما تعالى :

  " وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا "
ا ، إلى التي قال فيه"أمي  " إلى التي غمرتني بحنانها وزرعت  في قلبي العطف والحنان

 عليه الصالة  والسالم :"الجنة تحت أقدام األمهات ".
 ولم يفرط في تعليمي حتى وصولي إلى هذا المستوى ، ييا ، تعب وشقالدن ىإلى الذي تحد

 أبي العزيز .
لى كل األهل واألحباب و وتي خأختي وا  إلى  .ا   

" ،  وكل من ساهم في إنجاز هذا العمل .براهيمي عيسىالمشرف "  الدكتورإلى   
حفطاري و"  " فرطاس وليدالجامعية  "  اإلقامةفي  من تقاسمت معهم أجمل األوقات ى إل

" . حسان ""نوي عبد الرزاق  
.خالل مشواري الدراسي وكل من عرفتهم ، إلى كل أصدقاء الجامعة   
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 مــــقـــــدمــــــة

 

 أ

 

:مقدمة  
ان التقدم احلاصل يف خمتلف األلعاب الرايضية مل يكن وليد الصدفة بل نتيجة الستخدام أحدث الوسائل     

لذا كان للتطور التقدم واستخدام احلاسوب األثر الفعال  واإلعدادواألساليب العلمية والتقنية يف التخطيط التدريب 
يف ذلك ومن املعروف أن لكل نشاط رايضي متطلبات بدنية مهارية وجسمية معينة جيب أن تتوافر يف الفرد 

الرايضي ليصل مبستوى ادائه اىل درجة متكنه من حتقيق أعلى مستوى ممكن يف نوع النشاط الرايضي الذي ميارسه 
صفات أحد الركائز األساسية اليت يتوقف عليها املستوى املهاري لألنشطة الرايضية املختلفة لذا يعد اذ تعد ال

اختيار الفرد املناسب لنوع النشاط الرايضي املمارس هو اخلطوة االوىل حنو الوصول اىل مستوى البطولة لذلك اجته 
ضرورية واخلاصة بكل نشاط على حدى واليت املتخصصون يف االنشطة الرايضية املختلفة لتحديد املواصفات ال

تساعد على اختيار الفرد الرايضي وفقا السس علمية حمددة هبدف الوصول اىل املستوايت الرايضية العاملية حيث 
على ضرورة قياس ومالحظة احسن الرايضيني من اجل حتديد املعايري البدنية   CARTeR 1970يؤكد كارتر

فيؤكد ابن املعطيات التجريبية املتحصل  GRIMM 1987الرايضية اما جرمي االساسية يف حتقيق النتائج 
عليها خالل قياس بعض املؤشرات االنثروبومرتية الحسن الرايضيني اثبتت امهية احلصول على منط مورفولوجي 

هتتم مبرفولوجيا الرايضة  MIMONI  1996حمدد من اجل النجاح يف االختصاص املطلوب يف حني تؤكد 
وير البدين لكل فرد مبعىن جممل املعايري يف طول القامة ووزن اجلسم املساحة اجلسمية خمتلف الكتل اجلسمية ابلتط

حيث يرى شلدون  1،خمتلف الكتل اجلسمية )العضلية العظمية الدهنية ( املعايري املرفولوجية مؤشرات القوة املرونة
1999 CHILDO N د متطلبات النشاط الرايضي املناسب أن دراسة أمناط األجسام تساعد على حتدي

طريقة تساعد وضع دالئل ارتباطية  FERTZSCHE 2006كما يؤكد أمحد احلسيين شعبان عن فرتسشا 
اىل أمهية االختيار  MIMOUNI 2005بني نوع النمط اجلسمي وتطور القدرات احلركية واملهارية كما تشري 

 .2ة التدريبوحتديد النمط اجلسمي املناسب قبل البدء يف عملي
  

                                                           
  38 ص ، 2001 بسكرة، جامعة ، 8العدد املسألة، خمرب دفاتر ،األفارقة األثقال لرابعي اجلسمي النمط دراسة :دشري محيد نبيلة، ميموين 1
  30ص ، 2005 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ،اجلماعية للرايضات اجلسمية األمناط بني مقارنة دراسة :نبيلة ميموين  2 
 



 مــــقـــــدمــــــة

 

 ب

 

ان التفوق الرايضي يعكس العالقة الوطيدة يف امتالك الفرد النمط املالئم يف نوع النشاط املناسب فامتالكه         
هلذا النمط حيقق له نتائج جيدة وعلى الغالب أن النتائج اجليدة املسجلة يف ممارسته هلذه الرايضة تعود للنمط 

 1جلسمي أنه حماولة تقومي البناء البيولوجي للفرد من خالل البنيان اجلسمي اجلسمي املناسب حيث يعرف النمط ا
حيث ميكن توضيحه بكونه حتديد كمي للمكوانت األساسية الثالثة احملددة للبناء البيولوجي للفرد ويعرب عنه 

الثاين ) يف املنتصف (  ENDOMOROHYبثالثة أرقام متسلسلة األول يسار يشري اىل مكون السمنة 
والثالث )ميني( يشري اىل مكون النحافة  MESOMORPHYيشري اىل مكون العضلية 

ECTOMORPHY. 
سهولة ممارستها وقلة تكاليفها لولعبة كرة القدم من األلعاب اجلماعية ذات الصدى األوسع يف العامل نظرا 

قبل املختصني واملدربني ن مفالوصول اىل املستوايت العالية يف هذه اللعبة يتطلب الكثري من اجلهد والوقت 
فهذه اللعبة أخذت النصيب  الختيار أفضل رايضيني يتمتعون مبواصفات بدنية وقياسات جسمية فضال عن املوهبة

ملية والقارية واحمللية على مدار العام األوفر من االهتمام الكبري واملتزايد من خالل العدد الكبري من البطوالت العا
وتشويق وذات طابع تنافسي  تتناسب مع اجلمهور احلديث جبعلها أكثر ااثرة    علحيث قام االحتاد الدويل جب

و مسألة ذات أمهية كبرية وخباصة هويعد ابلقياسات اجلسمية لالعبني املتعلق مبراكز الالعبني يف لعبة كرة القدم 
و اللعبة اليت تتناسب مع نوع هم حناألمناط اجلسمية لالعب ، اذ أهنا من األسس العلمية النتقاء الناشئني  وتوجيه

مط اجلسمي فضال عن فهم النشاط التخصص املطلوب يف اللعبة، هذا وهتدف الدراسة اىل التعرف على نوع الن
للعبة ،يف حماولة للتنويه أبمهية هذا العالقة االرتباطية املوجودة بني النمط اجلسمي وبعض الصفات البدنية يف هذه ا

 جل حتقيق أحسن االجنازات. أأخذه بعني االعتبار يف انتقاء أفضل العناصر من  بغيةاملتغري )النمط اجلسمي( 
 ألنشطة الرايضية املختلفة ، إذ اهنا متثلاوجند أن مجيع دول العامل هتتم برايضة كرة القدم ملا هلا من مكانة ابرزة بني 

دة ، وكما قلنا سابقا فهي تناسب يع األصعاألساس يف الرتبية البدنية والرايضية ، كما أهنا متثل الصدارة على مج
 مجيع األعمار.

فمن خالل املالحظة اخلارجية حتما مثة اخنالفات يف لقياسات اجلسمية ) الطول والوزن ( اليت تبني مدى التباين 
بني الالعبني فضال عن مواصفاهتم البدنية بصفة عامة وصفة السرعة بصفة خاصة لذا حاولت يف هذه الدراسة 

                                                           

  139      ص ، 1999 مصر، القاهرة، العريب، الفكر دار ،واملراهق للطفل املتكامل للنمو مدخل احلركي النمو :راتب كامل أسامة  1 
 



 مــــقـــــدمــــــة

 

 ت

 

مرت سرعة اخلاص بالعيب كرة  60التطرق إىل بعض القياسات اجلسمية )الطول ، الوزن ( ونتائج االختبار البدين 
 القدم ، حيث تناولت هذه الدراسة جانبني :

 : حيتوي على ثالث فصول وهي كما يلي : االطار النظري -
 . الفصل األول : تطرقت فيه إىل القياسات اجلسمية 
  طرقت إىل كرة القدم والصفات البدنية .الثاين : تالفصل 
 .الفصل الثالث : تطرقت فيه إىل املراهقة 

 : فقد تطرقت إىل مايلي :  اجلانب النطبيقييف أما  -
 . الفصل الرابع : أسس منهجية الدراسة امليدانية 
 . الفصل اخلامس : عرض وحتليل نتائج الدراسة 
  اللفصل السادس : مناقشة نتائج الدراسة
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 مشكلة البحث : -1
املؤشرات اجلسمية تعترب كرة القدم من الرايضات األكثر شعبية يف العامل واليت تتطلب مستوى عايل من  

والبدنية لبذل أقصى درجات اجلهد معتمدة يف ذلك على عوامل عديدة ومتداخلة ،منها التدريب املالئم والقدرة 
على األداء السليم فضال عن استخدام الوسائل والطرق التدريبية اليت تساعد يف رفع مستوى األداء ويعمل العلماء 

ما يتعلق بتحقيق االجناز وحتسينه ولكن لعلم البيوميكانيك والقياس والتقومي  واخلرباء يف هذا اجملال على دراسة كل
والعلوم األخرى املتعلقة ابجملال الرايضي األثر الفعال يف حتديد متطلبات األداء ألي رايضة من حيث القدرات البدنية 

وفيزيولوجية   مشاكل بيوميكانيكيةواملهارية والقياسات اجلسمية املناسبة لنوع النشاط الذي ميارسه سوف يتعرض اىل
،تعود اىل بذل املزيد من اجلهد والوقت يفوق ما يبذله زميله اذي ميتاز بقياسات جسمية تؤهله اىل االجناز املطلوب 
بنفس الزمن ،ويتفق كل من "ملثيوس كاربوفيتش وسيمينغ وواين" على أن هناك عالقة مؤكدة بني شكل اجلسم 

 1واللياقة البدنية.
املرفولوجيا الرايضية تعد من أبرز العلوم اليت فتحت أبوااب واسعة وجماالت كربى للبحث والتدقيق يف خفااي و  

التفوق الرايضي ألجل استكشاف متطلبات كل اختصاص رايضي،ومن مثة حتديد األمناط اجلسمية لكل ممارس 
ل البدء يف عمليات التدريب وأن املدرب للرايضة ويشري كاربوفيتش اىل أمهية اختيار النمط اجلسمي املناسب قب

حيث أضحى من الضروري وضع اجلانب املرفولوجي  2العاقل ال يضيع وقته وجهده مع منط غري مبشر ابلنجاح،
منطلقا مبدئيا يف مجيع العمليات االنتقائية، ألنه يعد مقيا مرجعي يف تكوين املواهب ،وهذا ما تؤكده 

 3ولوجية ميكنها حتضري الرايضيني للمستوايت العالية."فان املعطيات املرف1996"ميموين
ياقة البدنية حبيث وبنفس الوقت يؤكد كثري من الباحثني عن وجود عالقة مؤكدة بني شكل اجلسم والل 

 يتطلب العيب كرة القدم صفات جسمية وبدنية كل حسب مركزه تؤهله للمستوايت العليا .

                                                           
   16    ،ص 1983 والنشر،املوصل، للطباعة الكتب دار ،الرايضي التدريب إىل املدخل :حسن علي سليمان 1
  77 ص ، 1995 القاهرة، نصر، العريب، الفكر دار ،اجلنسني من الرايضة أبطال أجسام أمناط :حسانني صبحي حممد 2

 للتكوين الوطين املعهد ماجستري، رسالة ،االنتقاء لعملية ترقبا اجلزائريني القدم كرة لشبان املورفولوجية الوجهة حتديد يف مسامهة :حفيظ قميين 3
 ص ، 2003 اجلزائر، الرايضة، وتكنولوجيا علوم يف العايل
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صر اللياقة البدنية املهمة ة لدى العيب كرة القدم حبيث أهنا احدى عناوتعترب السرعة من الصفات البدنية اهلام
 أهنا تصب هدف واحد، فهي والضرورية، وقد عرفها العديد من العلماء والباحثني بتعاريف ختتلف تعبرياهتا ، اال

 :"قدرة الفرد على أداء حركة معينة يف أقصر وقت ممكن". ومن هنا نطرح التساؤل التايل
لدى العيب كرة القدم أقل من  ك عالقة بني بعض القياسات اجلسمية )الطول ، الوزن( ببصفة السرعةهل هنا -

 ؟ سنة 16
 التساؤالت الفرعية :

 سنة ؟ 16م أقل من هل توجد عالقة ارتباطية بني مؤشر الطول وصفة السرعة لدى العيب كرة القد 
  سنة ؟ 16م أقل من لدى العيب كرة القدهل توجد عالقة ارتباطية بني مؤشر الوزن وصفة السرعة 

 فرضيات الدراسة :-2
 الفرضية العامة :

عيب كرة القدم أقل من الو وصفة السرعة لدى  توجد عالقة بني القياسات اجلسمية ) الطول ، الوزن ( 
 سنة. 16

 الفرضيات اجلزئية :
  سنة. 16ل من القدم أقتوجد عالقة ارتباطية بني مؤشر الطول وصفة السرعة لدى العيب كرة 
 سنة. 16قل من توجد عالقة ارتباطية بني مؤشر الوزن وصفة السرعة لدى العيب كرة القدم أ 

 أهداف البحث : -3
 صاغر.أعالقة بني مؤشر الطول ونتائج اختبار السرعة لدى العيب كرة القدم صنف الكشف عن ال -1
 ف أصاغر.السرعة لدى العيب كرة القدم صنلكشف عن العالقة بني مؤشر الوزن ونتائج اختبار ا -2
ة القدم ) أقل من ثري القياسات اجلسمية ) الطول و الوزن (على صفة السرعة لدى العيب كر أتالتعرف على  -3

 سنة(. 16
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 أمهية البحث : -4
، فلكل حبث أكادميي 1"يعترب حتديد أمهية البحث من العناصر اهلامة واألساسية يف إعداد خطة البحث  

مهية ابلغة وهدف حمدد يسعى لتحقيقه ، وفيما خيص حبثنا هذا فإن أمهيته تكمن يف كشف وحتليل العالقة أ
 16املفرتضة بني بعض القياسات اجلسمية ) الطول ، الوزن ( ، وصفة السرعة لدى السباحني صنف أقل من 

 سنة .
 حيث ميكن حصر أمهية البحث يف النقاط التالية :

 ة املطلوبة.ة العيب كرة القدم ومعرفة الصفات البدنية والقياسات اجلسميرمبا يستفيد الدراس 
 االنتقاء . رمبا يستفيد الدراسة القائمون على التكوين يف جمال كرة القدم ملعرفة عملية 
 ئة العيب كرة القدم .بناء توجه علمي وموضوعي انطالقا من األسس العلمية املثبتة يف التعامل مع ف 
 راسة وما تتوصل إليه من عرفية لألحباث ، وذلك من خالل اإلطالع على اإلطار النظري للدإضافة حصيلة م

 ي حيتاج إىل اهتمام كبري.نتائج وتوصيات ،مما يؤدي إىل عمل مزيد من األحباث يف هذا اجملال اخلصب الذ
 املوضوع : اختيارأسباب  -5

 املوضوع هي :من األسباب الرئيسية اليت دفعتنا إىل اختيار هذا 
 .الرغبة يف التعرف على العالقة بني القياسات اجلسمية والسرعة يف كرة القدم 
 دم .عدم االهتمام الكبري ابألمناط اجلسمية أثناء عملية االنتقاء لالعب كرة الق 
 . نقص الدراسات اليت هتتم هبذا اجملال ،خاصة الدراسات ابللغة العربية 
 مارس كرة القدم سابقا. ميول ذاتية وشخصية كون الباحث 
 حتديد املصطلحات الواردة يف البحث : -6

يعترب املفهوم العنصر األساسي الذي تتكون منه املعرفة العقلية أبشكاهلا ومستوايهتا ، فاألحكام والفروض  
أو الذهن  هي عبارة عن أنساق من املفاهيم ، واملفهوم ببساطة هو عبارة عن رمز أو فكرة تعرب عن أشياء يف الواقع

، وعلى الباحث أن حيدد أهم املفاهيم واملصطلحات املستخدمة يف البحث خاصة تلك الواردة يف عنوان مشكلة 
 . 2الدراسة 

                                                           

  مصطفى حممود ،أمحد عبد هللا ،مناهج البحث العلمي ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، 2007،ص1.9 
  خنبة من أساتذة علم االجتماع :املرجع يف مصطلحات علم االجتماع ،دار املعرفة ،جامعة اإلسكندرية ،مصر،بدون طبعة ،1995،ص2.339 
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" يتطلب على كل عامل أن يقرر بنفسه ما هي املفاهيم املناسبة له ، وما  Freund Jإذ يقول يف هذا الشأن "
 .1علها موافقة ألهداف حبثه "هي الدقة واحملتوى الذي يعطيه هلا حىت جي

 ومن هنا فإن أهم املفاهيم اليت سنطرق إليها يف حبثنا هذا هي :
o .القياسات اجلسمية 
o . كرة القدم 
o . الصفات البدنية 
o .املراهقة 
 القياسات اجلسمية : -أ

ة إىل ذلك فإن هي مجيع القياسات املتعلقة جبسم اإلنسان ، ويعترب الطول والوزن ذات درجة ثبات عالية ،ابإلضاف
 2أطوال أجزاء اجلسم مثل طول الذراعني والقدمني وعرض الكتفني ووزنه أكثر القياسات ثباات .

 الصفات البدنية : -ب
رعة ، التحمل ، املرونة ، الرشاقة(، للتعبري عن القدرات احلركية أو البدنية لإلنسان ، وتشمل كل من ) القوة ، الس

 ية ، فنية ،خططية ونفسية ." الفورمة الرايضية " اليت تتشكل من عناصر بدن ويربطون هذه الصفات مبا نسميه
 كرة القدم :  -ج

يقني يتألف كل منهما كرة القدم هي رايضة مجاعية متارس من طرف مجيع األصناف، كما تلعب بني فر  
من طرفيهما كل طرف   العبا ، تلعب بواسطة كرة منفوخة فوق أرضية مستطيلة، يف هناية 11من إحدى عشر 

ليدين، ويشرف على حتكيم هذه مرمى ، ويتم حتريك الكرة بواسطة األقدام وال يسمح إال حلارس املرمى بلمسها اب
دقيقة ، وفرتة  90باراة هو املباراة حكم وسط وحكمان على التماس وحكم رابع ملراقبة الوقت حبيث توقيت امل

وطني، إضافيني وقت كل ة مقابالت الكأس فيكون هناك شدقيقة وإذا انتهت ابلعادل يف حال 15راحة مدهتا 
ء ضرابت اجلزاء للفصل بني دقيقة، ويف حالة التعادل يف الشوطني اإلضافيني يضطر احلكم إىل إجرا 15منهما 

 الفريقني.

                                                           

 1.Freund J : sociologie de max weber ,édition ,puf,PARIS,1986 ,P36  
امعة اإلسكندرية ، دط هدى حممد حممد اخلضري ، التقنيات احلديثة النتقاء املوهوبني الناشئني يف كرة القدم ، املكتبة املصرية للطباعة والنشر والتوزيع ، ج 2
 .94،ص2004،



 الفصل التمهيدي

 

9 

 

 املراهقة : -د
النمو ) املراهقة ( يدل مفهوم كلمة املراهقة يف علم النفس على مرحلة االنتقال من الطفولة إىل مراحل أخرى من 

، وتتميز أبهنا فرتة ابلغة التعقيد ملا حتمله مت تغيريات عضوية ونفسية وذهنية جتعل من الطفل كامل النمو ، وليس 
 1للمراهقة تعريفا دقيقا حمددا ، فهناك العديد من التعريفات واملفاهيم اخلاصة هبا .

 الدراسات السابقة : -7
ا حبثه ، والغرض منها هو املقارنة هبة مصادر جيب على الباحث أن يتناوهلا ويثري هبتعترب األعمال السابقة واملشا

 دراسات تناولت ضمنيا أجزاء أو اإلثبات أو النفي لكن مل جند دراسات مشاهبة إلشكالية حبثنا ورغم ذلك وجدان
 من دراستنا أال وهي :

 الدراسة األوىل :
 سمية ببعض الصفات البدنية .عالقة بعض القياسات اجل عنوان الدراسة : 

 .2005ايىل العراق،عباس علي عذاب وعكلة سليمان ،كلية الرتبية الرايضية ،جامعة دصاحب الدراسة :
 300مع الدراسة على استخدم الباحثان املنهج الوصفي بطريقة املسح حيث اشتمل جمت تصميم الدراسة :

 طالب من كلية الرتبية الرايضية بدايىل العراق.
عض القياسات اجلسمية بهدف الباحثان من خالل الدراسة إىل التعرف على العالقة بني  اف الدراسة :أهد

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

 عرض الصدر(.- عرض الكتفني-يط الصدر حم-يط الكتفني حم -السفلي 
 االختبارات البدنية :

 رعة االنتقالية من الوضع الطائر .مرت لقياس الس30ركض  -
 ميزة ابلسرعة .القفز العريض لقياس القوة امل -
 ة لقياس الرشاقة.الركض املتعرج على شكل مثاني -

                                                           

  عبد الرمحن الوايف ، وزاين سعيد :النمو من الطفولة إىل املراهقة ، اخلنساء للنشر والتوزيع ،د ت ،ص1.49 
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 ثين اجلذع من الوقوف لقياس مرونة العمود الفقري والعضالت املادة للفخذين. -
 مرت لقياس املطاولة العامة للجهاز الدوري التنفسي . 1000كض ر  -

 ومت استخدام الوسائل اإلحصائية التالية :
 الوسط احلسايب ،االحنراف املعياري ، معامل االرتباط البسيط بريسون.

 الدراسة الثانية :
 بعض الرايضات ذات أنظمة يفالقياسات اجلسمية وعالقتها ببعض القدرات البدنية واحلركية  عنوان الدراسة :

 الطاقة .
 ،كلية الرتبية الرايضية للبنات ،العراق. 2006ابن حممد خلف ،سنة صاحب الدراسة :
 تصميم الدراسة:

ملنتخبات الوطنية العراقية استخدمت الباحثة املنهج الوصفي أبسلوبه املسحي لعينة البحث وهن من العبات ا 
 10العبة ،صنفوا إىل ثالث جمموعات تبعا "ألنظمة الطاقة وهي 29اليت تكونت من  2004-2003للموسم 

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

 6العبات لنظام الطاقة اهلوائي الذي متثل ابلفعاليات ) ركض املسافات الطويلة /الدراجات (، فيما استبعدت 9و
 العبات ومبعدل العبتني لكل نظام لغرض إجراء التجربة االستطالعية من جمتمع البحث .

 أهداف الدراسة :
على الرتكيب اجلسمي و القياسات اجلسمية لاّلعبات وعالقتهما ابلقدرات البدنية واحلركية اخلاصة التعرف 

 ابلفعاليات الرايضية املختلفة وحسب أنظمة الطاقة الثالثة ) الالهوائي ، املختلط ، اهلوائي (.
 أدوات الدراسة :

البدنية واحلركية ،ابإلضافة إىل استخدام القياسات اجلسمية وقياسات  الرتكيب اجلسمي فضال عن االختبارات 
 أعلى قيمة ،أو أقل قيمة حسب طبيعة املتغري.

 الدراسة الثالثة :
عالقة بعض القياسات اجلسمية )الطول ، الوزن ( بنتائج اختبارات اللياقة البدنية حلكام الساحة  عنوان الدراسة :

 للرابطة احملرتفة لكرة القدم.
 مي /جامعة بسكرة.زواوي سا صاحب الدراسة :
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 تصميم الدراسة :
اليت تكونت  2011/2012م استخدم الباحث املنهج التجرييب لعينة البحث وهم من احلكام الفيدراليني للموس

 35مع الكلي واملقدر حجمه بـ حكم فيدرايل جزائري يف كرة القدم مت اختيارهم بطريقة عشوائية من اجملت 20من 

 . حكم
 أهداف الدراسة : 

 لكشف عن العالقة بني مؤشر الطول ونتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفيدراليني.ا-1
 الكشف عن العالقة بني مؤشر الوزن ونتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفيدراليني. -2
 الكشف عن العالقة بني عامل السن ونتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفيدراليني. -3
 الكشف عن العالقة بني مؤشر الكتلة اجلسمية ونتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفيدراليني. -4
 الكشف عن العالقة بني عامل اخلربة ونتائج االختبارات البدنية حلكام الساحة الفيدراليني. -5

 : القياسات اجلسمية ) الوزن ، الطول (. أدوات الدراسة
 االختبارات البدنية:

 مرات . 6×م 40االختبار األول : جري السرعة ،
 اهلدف من االختبار : أداء جرايت متكررة بسرعة متوسطة ملسافة خمصصة.

م ست مرات ،الراحة دقيقة بني حماولة وأخرى ، حيق للحكم الرجوع مشيا أو هرولة وتكون 40جري مسافة 
اث حلكام الساحة  6.2جيب أن ال يزيد الوقت عن م ،يكرر هذا االختبار بنفس الطريقة ،  40املسافة املقطوعة 

لكل تكرار ، يف حالة فشل احلكم تعطى له حماولة إضافية واحدة فقط ،ويف حال فشله مرة اثنية يقصى من 
 االختبار ويعترب فاشال.

 االختبار الثاين : املقدرة على أداء سلسلة من اجلرايت بشدة .
اث أو أقل ، يف  30مرة يف وقت ال يتعدى 20×150كام مسافة يكون االنطالق من الوقوف حيث جيري احل

 م مشي هكذا حىت إهناء عدد احملاوالت .50اث ،لقطع مسافة  35كل حماولة مع راحة قدرها 



 

 

 
 

 اجلانب النظري
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 متهيد :
لقد لقيت فكرة القياس واستخدامها يف جمال البشرية القبول لدى املشتغلني يف هذه العلوم السيما املهتمني  

ظهرت احلاجة إىل وضع  منهم بدراسة التعلم والفروق الفردية والقدرات وامليول واالجتاهات والقني وغريها ، ومن هنا
أدوات القياس اليت ينمكن الوصول بواسطتها إىل نتائج جتريبية ، ومنه ميكن أن تعاجل معاجلة رايضية وإحصائية على 

 1حنو ما حدث يف مشروع العلوم األخرى .
 املختصني يف اجملالو فقد انل جسم اإلنسان الرايضي من انحية شكله وحجمه اهتمام كثريا من العلماء  

ق عليها اخلصائص الرايضي وذلك منذ أمد بعيد هبدف الوقوف على ما يتصف به هذا اجلسم من اخلصائص يطل
 املرفولوجية ، وهي مواصفات معينة وحمددة جتعله مميزا عن اآلخرين .

ليت تتضمنها القياسات وبعد قياس كل من وزن اجلسم وطوله وحميطات وأطوال أطرافه من أهم املتغريات ا 
االت العلمية املختلفة ،وأن مية لإلنسان ،حيث حتتل القياسات اجلسمية يف الوقت احلاضر مكان ابرزا يف اجملاجلس

م واألداء البدين كما يرى هذه القياسات متدان مبفاهيم وأسس معينة تتيح الفرصة لدراسة العالقة بني شكل اجلس
 هم لنشاط كرة السلة.مة مثل املصارعة ،والطول بعض املختصني أن الوزن مهم ملمارسة خمتلف األنشطة الرايض

ن اللياقة البدنية حيث انه فالقياسات اجلسمية هي من املتطلبات اليت توصل الرايضي إىل املستوى العايل م 
 الالئق تشرحييا ، ويؤكد ذلك  يف حالة تساوي مجيع العوامل األخرى فإن الفرد الالئق تشرحييا يتفوق على الفرد غري

(،فهي 1982ال عبد الفتاح الباحثني على وجود عالقة مؤكدة بني شكل اجلسم واللياقة البدنية )أبو الع كثري من
 من متطلبات اليت توصل الرايضي إىل املستوى العايل من اللياقة البدنية .

 
 
 
 
 
 

                                                           

  حنفي حممود خمتار : االختبارات والقياسات لالعيب كرة القدم ، دار الفكر العريب ، القاهرة ،1993،ص1.7 
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 القياس : -1
 مفهوم القياس : -1-1

ح هذا املصطلح على القياس فإنه ممكن إيضا مهما تعددت الكلمات وتداخلت املعاين املتعلقة مبصطلح  
 حنو أكثر تفصيال ،وذلك من خالل التعريفات التالية :

القدرة أو الظاهرة و نه ظاهرة واسعة االنتشار يف جمال العلوم اإلنسانية ، وهو يستهدف التقدير الكمي للسمة أ -
 املقاسة .

ملا نقيسه ، هذا التحديد الكمي يتم على أساس القياس جييب عن السؤال : كم؟ مما يتطلب التحديد الكمي -
استخدام وحدات عدهلا صفة الثبات النسيب ، مثل قياس طول القامة ابلسنتيمرتات ، أو قياس وزن اجلسم ابلكيلوغرام 

.1 
ويقول سافرت أن : القياس عبارة عن عملية يتم فيها جتميع بعض احلواس للمجموعات أو األشياء أو  

 2عض القواعد.األحداث طبقا لب
يح الفرصة للمزااي العديدة والقياس من وجهة نظر " جيل فور " يعين وصف البياانت يف صورة رقمية وهذا بدوره يت

 اليت تنتج من التعامل مع األرقام ومع التفكري احلسايب .
 3ويرى " كامبل " أن القياس هو حتديد أرقام املوضوعات أو أحداث طبقا لقواعد معينة . 

 القياس . شري " رمزية الغريب " إىل أن القياس هو مجع معلومات ومالحظات كمية عن موضوعكما ت
وضوعية ، واليت تكون نتائجها ويف رأي حممد عالوي ونصر الدين رضوان " أن القياس هو تلك اإلجراءات املقننة وامل

 قابلة للمعاجلة اإلحصائية".
ير األشياء واملستوايت تقديرا كميا وفق إطار معني من ويعرف حممد صبحي حسنني " إحصائيا بكونه تقد 

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

                                                           

  حممد نصر الدين رضوان : املدخل إىل القياس يف الرتبية البدنية والرايضية ، ط1 ،مركز الطبع والنشر القاهرة ،2006،ص1.22 
 2SAFRIT Margarè/j: measurement un physical education and exercise ,science, library of congress,  

USA, p87. 
  .21، ص1998، القاهرة ، 2دين رضوان : القياس يف الرتبية الرايضية وعلم النفس الرايضي " ، دار الفكر العريب ، طحممد صبحي حسنني ، حممد نصر ال 3
  50.4مرجع سابق،ص 
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ة تعرب عن كمية ما حيتويه الشيء من خصائص لكي يتم موضوع القياس ابستخدام وحدات قياس حمددة ومناسب
 1تقدير ذلك إحصائيا.

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

 2رقميا.
 أنواع املقاييس : -1-2
 مقاييس النسبة :  1-2-1

ليت توجد فيه ، ويتميز امقارنة شيء معني بوحدات أو مقدار معياري هبدف معرفة عدد الوحدات املعيارية  
لصدر وغريها من اأبن له وحدات متساوية وله صفر مطلق ، مثل قياس الطول )سم( ، عرض الكتفني ، حميط 

 القياسات اجلسمية.
 مقاييس املسافة : 1-2-2

يد سعة ذلك الشيء هي عملية وصف شيئا وصفا كميا يف ضوء قواعد تقليدية متفق عليها حىت ميكن حتد 
 ، و ال يشرتط توافر الصفر املطلق وتساوي الوحدات .

 مقاييس الرتبة : 1-2-3
 (وهذا طويل أو قصري ،مثل ) كبري أو صغري حتديد مرتبة الشيء أو مكانته يف مقياس يقدم وصفا كيفيا  

 املعىن للقياس حيدد الوجود أو العدم للصفة دون اللجوء للوصف الكمي.
 املقاييس االمسية : -1-2-4

 لة أو معىن .وهي استخدام األرقام أو الصفات أو األمساء للتحديد أو التصنيف وليس هلا دال 
 املقاييس املوضوعية : -1-2-5

 عتمد على وسائل تكون أقل عرضة للخطأ مثل :تلك اليت ت 
 اولة درجة .دد مرات النجاح ) األداء الصحيح ( خالل فرتة زمنية أو عدد حمدد من احملاوالت ولكل حمع -

                                                           

  ليلى السيد فرحات : القياس واالختبار يف الرتبية الرايضية ،مركز الكتاب للنشر ، ط1، القاهرة ،2001، ص1.28 
  مروان عبد احلميد ، حممد جاسم الباسري،القياس والتقومي يف الرتبية البدنية والرايضية ،ط1،الوراق للنشر والتوزيع ،ص2003،ص2.31 
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حتدد درجات لدقة يف األداء : حيث تستخدم أهداف حمددة كدوائر ، مربعات ، أشكال متداخلة وغريها ، و ا -
ذ جيب أن تكون مناسبة إاألكثر للهدف األصغر، يراعى يف هذا النوع عدد احملاوالت لكل منها ،وتكون الدرجة 

 للغرض واملستوى واجلنس وغريها.
 الزمن املخصص لألداء . -
و لألداة فهي متثل أملسافة اليت يستغرقها األداء : سواء كان لالعب فهي متثل مسافة الوثب ، الركض ، القفز ا -

 الركل .مسافة الرمي ، الدفع ، 
 املقاييس التقديرية : 1-2-6

تستخدم كوسيلة للحصول على معلومات )تقومي( عن األداء مثل تقومي التكنيك، ترتيب األفراد وفقا  
ملستوايهتم يف املهارة إضافة العتبارها من الوسائل اهلامة أن مل تكن الوحيدة للتقومي يف بعض األلعاب كاجلمباز 

 1والغطس يف املاء وغريها.
 خصائص القياس : -1-3
 القياس تقدير كمي : -1-3-1

فسية أو اجتماعية إذ إن القياس تقدير كمي لصفات أو قدرات أو خصائص بدنية أو حركية أو عقلية أو ن 
اد أو التحصيل أو يف غريها أننا نستخدم القياس لنحصل على بياانت تعرب عن مستوى األفراد يف النمو أو االستعد

 صائص املميزة من السمات واخل
 القياس مباشر وغري مباشر : -1-3-2

راف ابستخدام املرت أو فهناك ما ميكن قياسه بطريقة مباشرة كالطول والوزن وحميط الصدر وحميطات األط 
ستخدم طريقة غري مباشرة للقياس امليزان أما ما نقيسه ابلنسبة لالستعدادات العقلية والسمات الشخصية فإننا عادة ن

لقياس املباشر هو أسهل وأدق جند أن املقاييس يف كلتا احلالتني ختتلف يف درجة الدقة وليس فيه شك أن ا ، ولذلك
 من القياس الغري املباشر.

 
 
 

                                                           

  مروان عبد احلميد ، مرجع سابق،ص1.32 
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 القياس حيدد الفروق الفردية : -1-3-3
 فروق ما كانت هناك حاجةيدور القياس حول الكشف عن الفروق الفردية أبنواعها املختلفة إذ لوال هذه ال 

لبشري وهي ظاهرة حتدث بني إىل القياس ، ومن املعروف أن ظاهرة الفروق الفردية ظاهرة عامة بني أفراد اجلنس ا
 مجيع األفراد يف السمات والصفات البنائية والوظيفية .

 ومن أهم الفروق اليت ميكن قياسها :
 الفروق يف ذات الفرد.-
 الفروق بني األفراد. -
 الرايضية.الفروق بني اجلماعات  -
 القياس وسيلة للمقارنة : 1-3-4

نتائج القياس ليست مطلقة ، فاحلكم على نتائج القياس يستمد من معايري مأخوذة من مستوى مجاعة  
معينة من األفراد ، فحصول الفرد على درجة معينة يف اختبار اللياقة يف السرعة ال يعين شيء ابلنسبة لنا ما مل نقارنه 

ليت ينتمي إليها ، وحصول الفرد على مقياس ما للقلق ال يعين أن يتميز ابلقلق العايل أو املنخفض مبستوى اجلماعة ا
 1ما مل نستطع مقارنة هذا الفرد مبستوى درجات زمالئه.

 العوامل اليت تؤثر يف القياس : -1-4
 راد قياسها .الشيء املراد قياسه أو السمة امل -
 أهداف القياس . -
 حدة القياس املستخدمة.نوع املقياس وو  -
 تدريب الذي يقوم ابلقياس ومجع املالحظات. طريقة القياس ومدى -
عوامل أخرى متعلقة بطبيعة الظاهرة املقاسة من جهة وطبيعة املقياس من جهة أخرى ، وعالقته بنوع الظاهرة  -

 2املقاسة.
 3التحيز من قبل احملكمني . -

                                                           
  موفق سيد اهلييت ،االختبارات والتكنيك يف كرة القدم ،ب ط ، دار الدجلة ، عمان ،2009 ،ص1.20

  مصطفى ابهي ، صربي عمران :االختبار ات واملقاييس يف الرتبية الرايضية ،مكتبة االجنلو املصرية ،ط1،القاهرة ،2000،ص 2.2
  موفق سيد اهلييت ،مرجع سابق ،ص3.23
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 القياس االنرتوبومرتي : -2
هذا يشمل ابلطبع ( يعين دراسة مقاييس جيم اإلنسان ، و anthropométrieاملصطلح انرتبومرتي )إن  

 قياسات الطول والوزن واحلجم واحمليط للجسم ككل وألجزاء اجلسم املختلفة .
 " إن أول املؤشرات اليت استخدمت يف اختبارات الرتبية البدنية لتصنيف األشخاص والتكهن عن قابليتهم احلركية
هو العمر ، حيث أعطت قيم من هذه الدراسات العلمية بعض املؤشرات إىل وجود عالقات بني عمر الفرد وقابليته 
احلركية وبصورة عامة جند أن نتائج اختبارات الركض والقفز والرمي تشري إىل أن معدل اإلجناز يف املهارات احلركية ، 

 سنة ،رغم نسبة هذه الزايدة 13ة ،وابلنسبة لإلانث إىل حد سن 18يتحسن ابزدايد العمر ابلنسبة للذكر إىل حد 
 1قد ختتلف من سنة  ألخرى وتتأثر ابلفروق الفردية بني األفراد ".

املة على قابليات الفرد كلقد وجد املهتمون ابالختبارات القياس أن استخدام العمر لوحده ال يعطي صورة   
إىل العمر يف التقييم ،  االنرتويومرتية املبسطة كعامل إضايف ، وعلى هذا األساس دخل استخدام بعض القياسات

إن كثريا من املدارس تكتفي ومن أول القياسات االنرتويومرتية اليت استخدمت هلذا الغرض هي الوزن والطول لذا ف
امها ن ذلك ميكن استخدمهبذين املقياسني ألغراض التقييم والتصنيف ،إال أن هناك مقاييس أخرى هي أكثر دقة 

 لألغراض نفسها وألغراض البحوث العلمية .
 شرات االنرتويومرتية.وتشمل النقط اخلاصة أبجهزة ونقاط القياس األنتوبومرتي وكذا خمتلف احلساابت واملؤ 

  تعريف القياس االنرتوبومرتي : -2-1
س اجلسم اإلنساين الذي يقي اتفق كل من ماتيوس وفوكس على تعريف القياسات االنرتويومرتية أبهنا العلم 

وأجزائه ، وهي أيضا فرع من فروع علم وصف اإلنسان ويتضمن قياسات األطوال واحمليطات املختلفة وغريها من 
القياسات ، وتشري ثناء فؤاد أنه عن طريق القياسات االنرتويومرتية ميكن تقييم اجلسم اإلنساين للتعرف على أوجه 

 2اء اجلسم وبناء اجلسم .االختالف بني األفراد ، والربط بني أد
م االنرتوبومرتي أبنه مصطلح يشري إىل قياس البنيان اجلسماين ونسبه املختلفة ، و يبني  1994ويعرف ميللر 

 3االهتمام ابلقياسات االنرتويومرتية قد بدا مبكرا ابملقارنة مبوضوعات القياس األخرى يف الرتبية الرايضية .

                                                           

  مروان عبد اجمليد إبراهيم ,القياسات االنرتوبومرتية ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ،ط1 ،1999،ص1.171 
  صبحي حسنني :املرجع يف القياسات اجلسمية ، دار املعارف للنشر والطباعة ،القاهرة 1996،ص2.1 

  حممد نصر الدين رضوان : املرجع يف القياسات اجلسمية ، دار الفكر العريب ،1997، القاهرة ،ص3.20
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 االنرتويومرتية :تطور القياسات  -2-2
ت اإلشارة إىل أنه يف اهلند  متللقياسات اجلسمية أمهية كبرية ذات مرجعية اترخيية قدمية العهد ، ففي القدم  

عنة قسموا اجلسم إىل (ويف مصر القدمية عهد الفرا  Smithجزء بطريقة مسيث ) 48كانوا يقسمون الرجال إىل 
نظرا لبنية األجسام  عيار قياسي ، يستعمل فيه األصبع الوسطىقطاعا متساواي ، مع ذكر أن القطاع هو م 19

اوالت بغية التوصل إىل وحدة اَلضخمة يف ذلك الوقت ، ويف فرتة احلضارة اإلغريقية القدمية ،بذلت العديد من احمل
حتديد سم ، وهذا لصعوبة قياس متكن القائمني واملهتمني ابلقياس اجلسمي إىل التأكد من صحة تناسب أجزاء اجل

ه من أجسام اآلهلة النمط األمثل للجسم حيث كانوا يشبهون النمط األمثل يف ذلك الذي يقرتب يف مواصفات
ري ،كما أعد بوليكليس ) منوذجا ملعرفة املقاييس اليت تتناسب وأجزاء اجلسم البش 20،فاستخدموا هلذا الغرض 

polyclets ل هذا التصميم منوذجا ناسق ألجزاء اجلسم ، فض(منوذج خاص برمي الرمح ، حماولة منه وضع أكمل ت
 مثاليا أكثر من مائة سنة .

لفروق الفردية يف (بتوجيه اإلنتاج إىل ضرورة االهتمام اب Jochoireم قام جوشوار ) 1770يف عام  
لقياسات العظمية خالل مقاييس اجلسم من مرحلة الطفولة إىل مرحلة البلوغ والتغريات اليت تظهر على ا

 مرحلة النمو .
 ة اإلنسان.م حددت كوب تليت قياسات الرجل املتوسط والعوامل املؤثرة على حيا1830يف عام  
لسن ،الوزن م أظهرت أمهية البحث الذي قام به هيتشكون حيث تضمنت قياساته ) ا1861يف عام  

 ،حميط الصدر ، العضد ، الساعد ،قوة عضالت الذراع (ابلشد على العقلة .
م ظهرت عدة حبوث هتتم ابلطول ،وكان أول من ابتكرها هو ستكت مث تلقى ذلك جمموعة 1900يف عام  

،هارتل يف الدنيمارك ، كي يف السويد ، جريسيلري يف أملانيا ،وجودار يف  من الباحثني نذكر منهم : جالتون
 1الوالايت املتحدة األمريكية .

سنة  21-5و جسم اإلنسان من دراسة حول من -سربيدج فيلد-م أجرى هاستنج يف 1902يف عام  
العادي لشخص ،ووضع نتائجها مقسمة إىل نسب مئوية لكل شيء وحدة يف صورة مبسطة حبيث ميكن ل

  أن يدرك مدى اختالفه عن القياسات املوضوعة.

                                                           
 .24،ص 2010/2011حسام الدين ، مراد بن عنرت :عالقة بعض القياسات اجلسمية ببعض عناصر اللياقة ، مذكرة ماسرت يف الرتبية البدنية والرايضية ،بسكرة ، 1
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م يف استخدام معادلة جديدة للتعرف على منط اجلسم بداللة الطول والوزن 1920كما جنح شيلدون عام  
وهي منط اجلسم = الطول/الوزن ،بعدها بدأ االهتمام ابلقياس االنرتوبومرتي أيخذ أبعاده احلقيقية حيث أصبحت 

اهتماما كبريا يف إجراء الدراسات املعمقة يف هذا اجملال حيث مل يعد معدل الطول والوزن وحده يعرب اجلامعات تبدي 
عن قياس اجلسم البشري فقط بل تضمنت قياسات الصدر ، الفخذين وهي بذلك أتخذ بعني االعتبار البناء 

ول النموذجية للطول والوزن يف املراحل اجلسمي يف التوصل إىل تقومي منو الطفل ، ونظرا للعيوب اليت تتصف هبا اجلدا
العمرية املختلفة فقد جنح واتزل وجريد يف دراستهما الشهرية يف استخدام أسلوب تتبع منو الطفل عاما بعد عام 

 1لتفسري النمو يف ضوء النمو اجلسماين .
 أمهية القياس االنرتوبومرتي : -2-3

ومرتية اليت تتم على األطفال وظيف نتائج القياسات االنرتوبيتفق معظم علماء االنرتوبومرتي على أنه ميكن ت 
 والتالميذ صغار السن والشباب والكبار لتحقيق جمموعة هامة من األغراض هي :

 ات جمموعة أخرى من نفس تقومي احلالة الراهنة لألفراد واجملموعات وذلك عن طريق مقارنة درجاهتم بدرج
 اجملتمع بدرجات جمموعة أخرى قياسية.

 ت  الالزمة عن معدالت وصف التغريات اليت حتدث للجسم حيث متدان القياسات االنرتوبومرتية ابملعلوما
 التغري اليت حتدث لألفراد واجملتمعات .

 واجملتمعات األخرى ، مما قد  التعرف على التغريات االنرتوبومرتية اليت حتدث داخل اجملتمع ، وبني اجملتمع
 وراثة ) اجلينات ( والبيئة .ة النمو البدين السوي واألمهية النسبية لكل من اليزيد من معلوماتنا عن عملي

 ر السمنة وكثافة اجلسم بدال من اشتقاق املؤشرات االنرتوبومرتية املختلفة اليت ميكن االستفادة منها يف تقدي
ني هلا من الناحية ملفحوصااستخدام بعض املقاييس الباهظة التكاليف أو احملظورة خلطورهتا أو لعدم تقبل 

 االجتماعية .
  تستخدم نتائج بعض القياسات االنرتوبومرتية يف الوقت احلاضر يف حتديد منط اجلسم ، وفقا للطريقة املعروفة

 2ابسم :طريقة منط اجلسم االنرتوبومرتي هليث وكارتر .

                                                           
 .25حسام الدين ، مراد بن عنرت ، مرجع سابق ص 1
 .    23حممد نصر الدين رضوان : مرجع سابق ، ص 2
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 أهداف القياس االنرتوبومرتي :  -2-4
 . تقومي البنيان اجلسماين 
 وامل البيئية اليت ميكن أن تؤثر على البنيان اجلسماين .التعرف على الع 

م حبيث يوضع يف وميكن أن يتحقق تقومي البنيان اجلسماين عن طريق قياس عدد كاف من أبعاد اجلس 
ة الرايضية وأسلوب حياة الفرد االعتبار كل العوامل اليت ميكن أن تؤثر على ذلك البنيان مثل  : التغذية واملمارس

 االقتصادي واالجتماعي والوراثة وغريها. واملستوى
 1( ميكن حتديد أهداف القياس االنرتوبومرتي كما يلي :1997وحسب رضوان نصر الدين )

 عدالت ابلعوامل البيئية التعرف على معدالت النمو اجلسماين لفئات العمر املختلفة ،ومدى أتثري هذه امل
 املختلفة .

 املختلفة . اكتشاف النسب اجلسمية لشرائح العمر 
 نوع وطبيعة العمل ،  التحقق من أتثري بعض العوامل على بنيان وتركيب اجلسم مثل : احلياة املدرسية ،

 املمارسة الرايضية.
 ى بنيان وتركيب اجلسم.التعرف على أتثري املمارسة الرايضية واألساليب املختلفة للتدريب الرايضي عل 

 2هناك غرضني أساسني للقياس يف الرتبية البدنية بشكل عام مها :ويرى إبراهيم شحاتة وجابر بريقع أن 
 . زايدة املعرفة عن األفراد 
 .حتسني عملية التعليم أو التدريب 

 وبشكل خاص هناك ستة أغراض خاصة للقياس :
 : (Diagnostic)التمييز  -أ

لربامج املالئمة ،فاملعرفة القياس ضروري لتمييز الفروق يف القدرات ، امليول بني األفراد من أدل وضع ا 
 3املنظورة عن الفرد ضرورية وأساسية لتجنب الربامج العالجية واإلصالحية ، الربامج التدرجيية ، املنظمة والعادية .

 

                                                           
 .30مرجع سابق ، ص حممد نصر الدين رضوان : 1
 .  88إبراهيم شحاتة وجابر بريقع ، املرجع يف القياسات اجلسمية ،ص 2

  ابراهيم شحاتة وجابر بريقع ،مرجع سابق،ص3.89
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 :( Classification )التصنيف  -ب
فيها ليت يكون املصنف إنه من املفيد يف بعض األحيان تصنيف وتقسيم األفراد إىل جمموعات متجانسة وا 

 سات املالئمة والعادية .يف شكل التعليم اخلاص ، املنافسة أو اخلربة ، ومير التصنيف غالبا يف نتائج القيا
 :( Achèvement )التحصيل  -ت

ج لتحصيل األفراد وتقدمهم إنه من األمهية احلصول على وسائل القياس املوضوعية للمحافظة على دقة النتائ 
 لعالمات.كل األساس يف اختبار حمتوى الربانمج وحتديد الدرجات وا، نظرا ألن هذه النتائج تش

 : ( administration )اإلدارة  -ث
لتعليم والتوجيه وقيادة اميكن احلصول على املعرفة املطلوبة من القياسات كأساس لتحديد أفضل الطرق يف  

لطلبة واستعدادهم للتقدم ديد النجاح لالطالب يف التجارب واخلربات املالئمة ،فالقياسات الدقيقة تساعد يف حت
دة يف تزويد املعرفة املرغوبة واملطلوبة للمستوى األعلى فيما بعد ، فاإلدارة الالئقة واملناسبة لالختبارات تستطيع املساع

 من الطالب واملدرسون وأولياء األمور ومديري املدارس .
 :  ( supervisory )اإلشراف  -ج

يمية وميكن استخدامها االختبار املوضوعة ذات قيمة تقييم كفاءة املدرسني التعلميكن أن تكون نتائج  
 .لإلشارة عما إذا كانت األغراض املوضوعة من املدرسني ميكن حتقيقها والوصول إليها 

 : (research)البحث  -ح
ضروري لفاعلية  يعترب جمال الرتبية البدنية غين ومليء ابلفرص القيمة للبحث وعلى سبيل املثال فالبحث 

الطرق املختلفة يف التعليم ، نسبة التقدم لدى الالعبني والطالب يف اجلانب الفسيولوجي ، النفسي واالجتماعي 
ملختلف األنشطة ، وكذلك لتقييم النشاط الداخلي للرتبية يف املدرسة ، وعلى أية حال فإن البحث العلمي ميكن 

 1الختبارات والقياسات املالئمة .أن يكون مؤثرا وفعاال فقط عند استخدام ا
 
 
 

                                                           
  إبراهيم شحاتة وجابر بريقع ، مرجع سابق ،ص1.90
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 شروط القياس االنرتوبومرتي الناجح : -2-5
 ا يلي :( كم1995تتحد معامل القياس االنرتوبومرتي الناجح حسب ما قدمها حممد صبحي حسنني )

 يستلزم أن يكون القائمون بعملية القياس على إملام اتم مبا يلي : 
o قياس .النقاط التشرحيية احملددة ألماكن ال 
o .أوضاع املخترب أو املفحوص أثناء القياس 
o .طرق استخدام أجهزة القياس 

 شروط القياس التنظيمية والفنية وتطبيقها بدقة مع مراعاة الشروط التالية : 
o . أن يكون املفحوص جمرد من اللباس عدا تبان غري مسيك وخفيف الوزن 
o  والطول الكلي للجسم .أن يكون املفحوص بدون حذاء خاصة يف قياسات الوزن 

ب على املفحوص أن وقد أشار هيث وكارتر إىل أنه يف حالة تعذر حتقيق النقطتني سابقيت الذكر فيج 
 .يرتدي أقل قدر ممكن من املالبس مث حتذف أوزان هذه األخرية من الوزن العام للفرد 

o .توحيد ظروف القياس جلميع املفحوصني من حيث الزمن ودرجة احلرارة 
o د القائمني ابلقياس كلما أمكن ذلك.توحي 
o كاستخدام ميزانني   توحيد األجهزة املستخدمة يف القياس ، وإذا تطلب األمر استخدام أكثر من جهاز

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

o  املستخدمة يف القياس والتأكد من صالحيتها .معاينة األجهزة 
o  لدورة الشهرية أثناء إجرا اإذا كانت القياسات جترى على إانث ابلغات جيب التأكد من أهنن ال ميرن بفرتة

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

 أجهزة القياس االنرتوبومرتي : -2-6
جهزة ووسائل القياس أيهدف حتديد خمتلف اخلصائص املرفولوجية لكل فرد من أفراد عينة البحث ، جيب توفري 

 االنرتوبومرتي املتمثلة يف :

                                                           
  حممد صبحي حسنني ، أمناط أجسام أبطال الرايضة من اجلنسني ،دار لفكر العريب،ط1،القاهرة ،1995،ص1.12
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 احلقيبة االنرتوبومرتية وما حتتويه من أجهزة قياس : -2-6-1
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :حقيبة انرتوبومرتية. 01الصورة رقم  
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 (: Harpenden Caliperجهاز هاربندن كاليرب ) -2-6-2
ملم( للمساحة حتت 2غ/10يستعمل لقياس مسك ثنااي اجللد ، حبيث ال يتجاوز الضغط على طريف اجلهاز )

 اجللدية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 يستعمل لقياس حميطات اجلسم من خالل لفه على مناطق القياس وتعطى النتيجة. مرتي :شريط  -2-6-3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

توضح جهاز قياس ثنااي اجللد 02الصورة رقم   

 توضح شريط مرتي 03الصورة رقم 
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 وبومرت ذو القوائم املرتاكبة :جهاز االنرت  -2-6-4
 لقياس األطوال وعلو النقاط االنرتوبومرتية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 املدور الصغري واملدور الكبري : -2-6-5

 

 اجلسمية . جهاز االنرتوبومرت لقياس األطوال:  04الصورة رقم 
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 1لقياس اإلتساعات اجلسمية الكبرية والصغرية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 النقاط واملقاطع االنرتوبومرتية : -2-7

يف القياسات االنرتوبومرتية نعتمد على نقاط عظمية حمددة ، تعد كمعامل واضحة ثبتتها أعمال وأحباث  
.هذه النقاط تستعمل يف حتديد أطوال و إتساعات اجلسم من خالل   Ross et al (1982)العلماء من أبرزهم 

 االنرتوبومرتية. قياسها عن طريق الوسائل
ستعمل لتثبيت واختيار املؤشرات االنرتوبومرتية الواجب دراستها من خالل قاعدة معطيات أما املقاطع االنرتوبومرتية فت

نظرية ، وهناك ثالث مقاطع أساسية اشتقت من األبعاد األساسية يف الفراغ حيث يتعامد كل واحد منهما على 
 اآلخر بزاوية قائمة ، وهذه املقاطع هي :

                                                           
  حممد صبحي حسنني ،مرجع سابق ،ص1.296

 

 ة: أجهزة لقياس اإلتساعات اجلسمي 05الصورة رقم 
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 ( املقطع اجلبهيPlan Frontal  : ) 
 مسطح عمودي ميتد من جانب إىل آخر ، يقسم اجلسم إىل قسم أمامي وقسم خلفي .وهو 
 : املقطع األفقي 

 اه السطح.ميثله احملور العمودي للجسم ويقسمه إىل نصف علوي يف اجتاه اجلمجمة ونصف سفلي ابجت
 : املقطع الطويل أو الشاقويل 

 ي اخللفي.بعض األحيان املسطح األماميقسم اجلسم إىل نصف أمين ونصف أيسر ، قد يطلق عليه يف 
 أنواع القياسات االنرتوبومرتية : -2-8

 وتشمل القياسات التالية :

 قياس األطوال اجلسمية : -2-8-1
ميكن قياس أطوال أجزاء اجلسم على أساس تقدير املسافة بني النقاط االنرتوبومرتية اليت يتم حتديدها على  

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

( مؤشرا جيدا للحجم العام للجسم وأطوال العظام ، حبيث  STATUREيعترب طول القامة )  طول القامة :
يقف املفحوص معتدل القامة أمام جهاز مارتن املتنقل ، العقبني متالصقني ، ويكون الردفني والظهر مالصقة للقائم 

 2الرأسي .
 
 
 
 
 
 

                                                           
  حممد نصر الدين رضوان ، مرجع سابق ، ص1.77-76
  حممد إبراهيم شحاتة ،حممد بريقع ، مرجع سابق،ص2.2
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كلغ ، حيث يصعد املفحوص ويقف ونظره إىل األمام ،   0.5ويتم بواسطة ميزان طيب بدرجة قياس  قياس الوزن:-

 شبه عاري من املالبس.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : يوضح طريقة قياس طول القامة. 06شكل رقم 
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 قياس اإلتساعات اجلسمية : -2-8-2

( ،لتحقيق العديد من األغراض البحثية و العيادية كما  Diamètresيستخدم قياس إتساعات اجلسم )  
يستخدم يف حتديد منط اجلسم ، وتقاس إتساعات اجلسم ابستخدام مداور القياس الكبرية املنزلقة والصغرية املنزلقة ) 

palmer  : وتتضمن القياسات التالية) 
 تني تقع كل واحدة منهما على احلافة االتساع األخرومي املعرب عن البعد بني العالمتني األخروميتني الل

 اخلارجية لألخروم يف هناية الطرف اخلارجي لشوكة عظم اللوح .
  اتساع الصدر ويعرب عن البعد بني أعلى نقطتني خارجيتان تقعان على الضلعني السادسني عند اخلط

 األوسط املنصف للجذع.
 اخلط املوصل بني هناييت متفصل الضلعني  اتساع عمق الصدر وهو البعد بني النقطة االنرتوبومرتية على

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

 عرف احلرقفي لعظم اتساع عرض احلوض وهو املسافة بني أقصى نقطتني وحشيتني على احلد العلوي لل
 احلرقفة من اليمني إىل اليسار .

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

 :جهاز لقياس الوزن . 07شكل رقم 
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 عظم الفخذ ) اتساع الركبة أي البعد بني الوجه األقصى اإلنسي والوجه األقصى الوحشي لعظميت 
condyle fémoral . ) 

 لوحشي للتمفصل تساع رسغ القدم ) العرقوب والكعب ( وهو املسافة بني الكعب اإلنسي والكعب اا
 القصيب الشظي مع مفصل القدم .

 بري  للكعربة .اتساع رسغ اليد وهو عبارة عن املسافة بني النتوء اإلبري  للزند و النتوء اإل 
 1لوحشي و النتوء فوق اللقمي اإلنسي لعظم العضد.اتساع املرفق ) الكوع ( وهو املسافة بني النتوء اللقمي ا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قياس احمليطات اجلسمية : -2-8-3

تعد من القياسات االنرتوبومرتية املهمة ألهنا تبني حجم املقطع العرضي للعديد من أجزاء اجلسم وتستخدم  
احمليطات كمقاييس للنمو البدين كما يستفاد منها عندما يتم ربط نتائجها بنتائج قياسات مسك ثنااي اجللد قياسات 

لنفس جزء اجلسم ، أو ربط نتائجها بنتائج بعض قياسات حميطات اجلسم األخرى ، وتقاس وفقا لبعض األساليب 
 :الفنية اخلاصة وتشمل قياسات احمليطات االنرتوبومرتية على اآليت 

                                                           
  حممد نصر الدين رضوان، مرجع سابق ،ص 1.127-126

 

 . : يوضح مناطق اخذ اإلتساعات اجلسمية 08شكل رقم 
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 وابلعظم املؤخري يف  حميط الرأس : ويستهدف تقدير أقصى حميط للرأس ، وهو حميط مير أبعلى احلاجبني
 هناية عظم اجلمجمة ، حيث يعرف هذا احمليط ابسم احمليط اجلبهي املؤخري .

  ول الرقبة فوق النتوءححميط الرقبة : الذي يشري إىل أقل حميط الرقبة ، ويتحقق بتمرير شريط القياس 
 احلنجري  ) تفاحة آدم ( .

 لرابع مع عظم القص حميط الصدر : الذي يقاس بلف شريط القياس من األمام عند مستوى متفصل الضلع ا
 وعند مستوى الضلع السادس أثناء مرور شريط القياس على جانيب اجلسم.

 فصل الضلع وى متحميط الصدر يف حالة الراحة  : الذي يقاس بلف شريط القياس من األمام عند مست
 نيب اجلسم.الرابع مع عظم القص وعند مستوى الضلع السادس أثناء مرور شريط القياس على جا

 مستوى متفصل  حميط الصدر  يف حالة شهيق أعظمي : الذي يقاس بلف شريط القياس من األمام عند
 انيب اجلسم.لى جعالضلع الرابع مع عظم القص وعند مستوى الضلع السادس أثناء مرور شريط القياس 

 توى متفصل الضلع حميط الصدر يف حالة زفري قوي : الذي يقاس بلف شريط القياس من األمام عند مس
 نيب اجلسم.الرابع مع عظم القص وعند مستوى الضلع السادس أثناء مرور شريط القياس على جا

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

نصفة للفخذ وحميط جزئه املاإللية مباشرة ،حميط اجلزء األوسط الذي يتضح عند العالمة االنرتوبومرتية 
 لقمي اإلنسي لعظم الفخذ.السفلي املعروف ابسم حميط الركبة ، ويقاس عند املستوى القريب للنتوء فوق ال

  حميط الساق ويشتمل هو اآلخر على ثالث قياسات هي :احمليط العلوي من الركبة ، الوسطى عند أعلى
 1رسغ القدم القريب من عظم الكعربة .نقطة للعضلة التوأمية خلف الساق ، والنهائي عند 

 فة له ، وهي عالمة منصفة حميط الذراع : وذلك بلف الشريط حول العضد عند العالمة االنرتوبومرتية املنص
يط يشتمل على قياسني بني النتوء األخرومي لشوكة عظم اللوح ،وأقصى نقطة على عظم العضد ، وهذا احمل

 لعضد وهو منبسط .مها حميط العضد وهو منقبض وحميط ا
 طي أكرب قراءة له.حميط الساعد :حيث يلف شريط القياس حول أكرب حميط للساعد وهو احمليط الذي يع 

                                                           
  حممد نصر الدين رضوان ,مرجع سابق ص 156-155. 1
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 ربة واليت ميكن حتسسها حميط رسغ اليد ويقاس بلف الشريط حول النقطتني اإلبرتني لعظميت الزند و الكع
 أبصابع اليد .

  ياس .األربعة واإلهبام ال يدخل يف القحميط اليد :و يؤخذ بلف الشريط حول األصابع 
 . 1حميط القدم الذي يؤخذ بلف الشريط حول الرجل يف املنطقة النهائية للسالميات 

 قياس مسك ثنااي اجللد : -2-8-4
لد حيث ميسك أبصبعي إلجراء هذه القياسات يراعى ابن اجلزء الذي ينبغي قياسه هو أنسجة ما حتت اجل 

يتم استخدام برغي جهاز اليسرى ويسحب بعيدا عن العضلة الواقعة حتت هذه األنسجة ،و اإلهبام والسبابة لليد 
 اءة كثافة الدهن للجزء املثين.( سم بواسطة أصابع اليد اليسرى ، وبعدها تتم قر 1ثنااي اجللد ابلضغط عليه لقياس )

س النتيجة ، وعلى املفحوص نفوسواء مت قياس ثنية اجللد انحية اجلهة اليسرى أو اجلهة اليمىن فإهنا تعطي  
 ملم.1/10الوقوف ابسرتخاء ، أما درجة القياس تكون ألقرب 

 قياسات الثنااي اجللدية :
 يتم قياس مسك ثنااي اجللد والدهن يف أربع مناطق وهي : 

 (. ثنية اجللدية فوق العضلة ذات الثالث رؤوس العضدية )ثنية الرأس يف منتصف العضلةمسك طبقة ال -أ
 ة منتصف العضلة (.ك طبقة الثنية اجللدية فوق العضلة ذات الرأسني العضدية ) ثنية رأسيمس -ب
 ثنية رأسية(.-ثنية اجللدية أسفل منطقة اإلبط واللوح ) العضلة املنحرفة املربعة مسك طبقة ال -ت
 سم(. 7-5ثنية اجللدية فوق الشوكة العليا للحوض ) ثنية أفقية مسافة من مسك طبقة ال -ث

 قياس ثنااي اجللد ذات الثالث رؤوس العضدية :
نتصف اخلط الواصل متقاس ثنية اجللد ذات الثالث رؤوس العضدية والذراع مدالة ألسفل ابسرتخاء يف  

 بني نتوء الكتف و نتوء املرفقني.
 قياس ثنااي اجللد للعضلة ذات الرأسني العضدية :

من الداخل من نفس املستوى  ملقدمة الذراع فوق حفرة املرفقتقاس ثنية اجللد للعضلة ذات الرأسني العضدية  
 الذي مت فيه القياس للعضلة ذات الثالث رؤوس العضدية.

 قياس ثنااي اجللد حتت اللوح :

                                                           
  حممد نصر الدين رضوان ,مرجع سابق،ص 1.157
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 .درجة تتجه للخارج أسفل عظم اللوح 45يتم قياس ثنااي اجللد حتت اللوح بزاوية  
 قياس ثنااي اجللد عند مستوى احلوض :

تقي على اخلط الواصل من زاوية سم واليت تل7-5اجللد عند مستوى شوكة احلوض مسافة من  متسك ثنااي 
 درجة.45اإلبط حىت الشوكة يف خط قطري إىل أسفل وللخارج بزاوية 

يف حالة تناول هذه االختبارات يف دراسة علمية أعمق تتعلق ابلصحة فإن بعض البياانت الطبية جيب قياسها مثل 
  1اخل (.…ة الدهون نسب -)ضغط الدم 

 عامل الطول والوزن : -3
 تعريف الوزن : -3-1

 هو كمية املادة املكونة جلسم اإلنسان . 
 أمهية الوزن : -3-1-1

بعضها تعتمد أساسا على عنصر هام يف النشاط الرايضي إذ يلعب دورا هاما يف مجيع األنشطة الرايضية ،ف 
 ملصارعة وغريها....الوزن وعليه يتم التصنيف تبعا ألوزاهنم كا

كما قد يكون عائقا يف بعض األنشطة الرايضية كاملاراتون إذ ميثل الوزن الزائد عبثا ، كما خص بذلك  
عن الوزن الطبيعي يف بعض األلعاب ميثل عبئا يؤدي إىل اإلصابة ابلتعب وثبت علميا  % 25زايدة الوزن مبقدار 

 2ة واالستعداد احلركي عموما .ارتباط الوزن ابلنمو والنضج واللياقة احلركي
 وأظهرت البحوث العلمية الفرق بني الوزن املثايل والوزن الطبيعي :

 : الوزن املثايل 
ألول يف الطول ابلنسبة للذكور اهو الوزن الذي يكون مساواي تقريبا لعدد السنتيمرتات الزائدة ابلنسبة للمرت  

ى الرايضيني نظرا لنمو جهازهم كلغ وهذا ال ينطبق عل  5إىل  2من  ،أما اإلانث ،فالوزن املثايل يقل عن هذا املعدل
 العضلي .
 : الوزن الطبيعي 

                                                           
  مصطفى السايح حممد :االختبار األورويب للياقة البدنية يور وفيت ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،ط1،اإلسكندرية ،2009،ص94-93..1

  حممد إبراهيم شحاتة : حممد جابر بريقع،مرجع سابق ،ص262
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لعلماء مبا ال يزيد عن اهو قيمة حمددة الحنراف الوزن من نقص أو زايدة عن الوزن املثايل حسب اختالف  
إىل  صان يتجه ابلفردمازال يف حدود الوزن الطبيعي وما يزيد عن ذلك ابلنق جيعل الفرد  10-15-20-25%

 النحافة وابلزايدة إىل السمنة.
 تعريف الطول :-3-2

قطة ارتكاز اجلسم على هو املسافة اليت تفصل بني أعلى نقطة ابلنسبة لوضعية الرأس يف حالة أفقية ون 
 القدم.

 أمهية الطول : -3-2-1
ول بعض األطراف اليت ككل أو طيعترب الطول ذو أمهية يف معظم األنشطة الرايضية سواء كان طول اجلسم   

 يعتمد عليها بشكل كبري ككرة السلة والطائرة ...اخل.
كما أن الطول ميثل عائق يف بعض األنشطة الرايضية األخرى إذ يؤدي طول القامة املفرط إىل الضعف يف القدرة 

أثبتت الدراسات أن  على االتزان ، وذلك لبعد مركز ثقل عن األرض ومثال ذلك يف رايضة رفع األثقال ، وقد
اإلانث أكثر قدرة على االتزان من الرجال وذلك لقرب مركز ثقلهن من قاعدة االتزان ،كما أشارت البحوث إىل 

 1ارتباط الطول مع السن ،الوزن، الرشاقة، الدقة، التوازن ،الذكاء. 
 خالصة :

حتتل القياسات اجلسمية يف الوقت احلاضر مكاان ابرزا يف اجملاالت العلمية املختلفة ، وأن هذه القياسات  
متدان مبفاهيم أسس معينة تتيح الفرصة لدراسة العالقة بني شكل اجلسم واألداء البدين الذي يقوم به ، فالقياسات 

ت اليت توصل الرايضي إىل املستوى العايل من اللياقة البدنية حيث أنه يف حالة تساوي مجيع اجلسمية من املتطلبا
العوامل األخرى فإن الفرد الالئق تشرحييا يتفوق على الفرد غري الئق تشرحييا.

                                                           
  حممد إبراهيم شحاتة ،حممد جابر بريقع ،مرجع سابق،ص1.27
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 متهيد :
التدريب الرايضي أحد األسس واملبادئ اهلامة لوصول الفرد إىل أعلى مستوايت التنافس الرايضي أاي يعترب علم 

كان نوع النشاط الرايضي، نظرا ملبادئه األساسية وأمهها مبدأ اخلصوصية، فكلما كان التدريب أكثر خصوصية 
 أدى إىل عائد تدريب مؤثر وفعال.

درجة كفاءة الالعب يف سري املباراة، وهذا ال يتم إال بتدريب منتظم مبين  فطبيعة األداء يف كرة القدم تعتمد على
على أسس علمية وطرق التدريب املختلفة، هلذا فقد ساهم العديد من الباحثني الرايضيني يف شىت دول العامل يف 

 من خمتلف العلوم األخرى.تطوير علم التدريب الرايضي وكذا الربامج التدريبية و النظرايت العلمية احلديثة املنبثقة 
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I.   :تعريف كرة القدم 
 التعريف اللغوي:     1-1-
عتربوهنا مبا يسمى عندهم " هي كلمة التينية وتعين ركل الكرة ابلقدم،فاألمريكيون يFootballكرة القدم "

  . "Soccerا تسمى "عنه" أو كرة القدم األمريكية أما كرة القدم املعروفة واليت سنتحدث Rugbyابلـ"
 التعريف االصطالحي:  -2-1   
كرة القدم هي رايضة مجاعية،متارس من طرف مجيع الناس كما أشار إليها رومي مجيل :" كرة القدم قبل كل     

 .(1) شيء رايضة مجاعية يتكيف معها كل أصناف اجملتمع" 
 التعريف اإلجرائي: 3- -   1

 فريقني يتألف كل منهما كرة القدم هي رايضة مجاعية متارس من طرف مجيع األصناف، كما تلعب بني        
ن طرفيها مرمى  ويتم العبا، تلعب بواسطة كرة منفوخة فوق أرضية مستطيلة ، يف هناية كل طرف م 11من 

لى حتكيم املباراة حكم وسط ع حتريك الكرة بواسطة األقدام وال يسمح إال حلارس املرمى بلمسها ابليدين ويشرف
دقيقة،  15فرتة راحة مدهتا و دقيقة ،  90، وحكمان للتماس وحكم رابع ملراقبة الوقت حبيث توقيت املباراة هو 

 15ضافيني  وقت كل منهما وإذا انتهت املباراة ابلتعادل " يف حالة مقابالت الكأس " فيكون هناك شوطني إ
 جلزاء لفصل بني الفريقني. اطني اإلضافيني يضطر احلكم إىل إجراء ضرابت دقيقة ، ويف حالة التعادل يف الشو 

 نبذة اترخيية عن كرة القدم: –  2
 لالعبني واملتفرجني.  اتعترب كرة القدم اللعبة األكثر شيوعا يف العامل ، وهي األعظم يف نضر        

ة املدارس االجنليزية ، ويف ، من قبل طلب م1175نشأت كرة القدم يف بريطانيا ، وأول من لعب الكرة كان عام 
عاج الكبري  كما استمرت هذه م قام امللك )ادوار الثاين( بتحرمي لعب الكرة يف املدينة نضرا لالنز 1334سنة 

ضرا لالنعكاس السليب م( ن1453-م1373النظرة من طرف )ادوار الثالث( ورتشارد الثاين وهنري اخلامس )
ق طويل مفتوح وذلك يف طري أول مرة يف مدينة لندن بعشرين العب لكل فريق، تلعب ،لتدريب القوات العسكرية 

ا لعبة مباراة أخرى يف ) من األمام ومغلق من اخللف، حيث حرمت الضرابت الطويلة واملناوالت األمامية،كم
 املباراة.ان يف تلك م وسجل هدف5.5م،وعرضها 110( بنفس العدد من الالعبني يف ساحة طوهلا Etonايتون 

                                                           
 .52، 50م، ص1986، 1رومي مجيل: "كرة القدم"، دار النقائض، بريوت )لبنان(، ط -1
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جلانبية ،وأسس نظام م،حبيث مت التعرف على ضرابت اهلدف والرمية ا1830بدا وضع بعض القوانني سنة   
اليت تعترب اخلطوة األوىل و م 1848( كما اخرج القانون املعروف بقواعد كمربج عام haourالتسلل قانون هاور )

لعبة األسهل" حيث جاء فيه عشرة حتت عنوان :"الم أنشأت القوانني ال1862لوضع قوانني كرة القدم، ويف عام 
 .اه خط الوسط حني خروجهاحترمي ضرب الكرة بكعب القدم  وإعادة الالعب للكرة إىل داخل امللعب بضربة ابجت

 العامل كانت عام م أسس احتاد الكرة على أساس نفس القواعد وأول بطولة أجريت يف1863ويف عام     
سس االحتاد الدامنركي م أت1863( أين بدأ احلكام ابستعمال الصفارة ، ويف عام م )كأس احتاد الكرة 1888

  فريق دامنركي وكانت رمية بكلتا اليدين .15لكرة القدم ،وأقيمت كأس البطولة بـ
وذلك مبشاركة كل من فرنسا، هولندا بلجيكا FIFA م تشكل االحتاد الدويل لكرة القدم 1904يف عام       

 .(1) م وفازت هبا1930 األرغوايرك، وأول بطولة لكأس العامل أقيمت يف سويسرا والدامن

 التسلسل التارخيي لكرة القدم: -3
نافسة بني القارات اخلمس  إن تطور كرة القدم يف العامل موضوع ليس له حدود ، والتطور أصبح كم         

سات، وأصبح مقياس التطور يف كرة واشتد صراع التطور بني القارتني األمريكية واألوربية السائدة يف مجيع املناف
 العاملية  فسات الكأسالقدم هو منافسة كأس العامل ، وبدأ تطور كرة القدم منذ أن بدأت منا

 .(2) 1930سنة 
 : وفيما يلي التسلسل التارخيي لتطور كرة القدم 
 :أسس االحتاد الربيطاين لكرة القدم.1863 - 
 : أول مقابلة دولية بني اجنلرتا واسكتلندا.1873 - 
 : أتسيس االحتاد الدويل لكرة القدم.1904 - 
 .: أول كأس عاملية فازت هبا األرغواي 1930 - 
 ول دورة ابسم كأس العرب.: أ1963 - 
 رق من إفريقيا.   ف 5منتخب من بينها  32أس العامل يف فرنسا وفازت هبا وألول مرة نظمت بـك: دورة  1998 - 

                                                           
 . 09م ، ص 1999موفق جميد املوىل :" اإلعداد الوظيفي لكرة القدم" ، دار الفكر ، بدون طبعة ، لبنان ،  -1
 .11،ص1988طبعة،بريوت،تبة املعارف،بدون خمتار سامل :"كرة القدم لعبة املاليني"،مك -2
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 كرة القدم يف اجلزائر :   – 4
 ة، وهذا بفضل الشيخ "عمرتعد كرة القدم من بني أول الرايضات اليت ظهرت، واليت اكتسبت شعبية كبري  

ليعة احلياة يف اهلواء ط( م أول فريق رايضي جزائري حتت اسم 1895بن حممود" ،"علي رايس"، الذي أسس سنة
أوت 7م ، ويف1917وظهر فرع كرة القدم يف هذه اجلمعية عام   ) lakant garde vie grandinالكبري.
لودية اجلزائر " غري أن هناك مو   م أتسس أول فريق رمسي لكرة القدم يتمثل يف عميد األندية اجلزائرية  "1921

 بعد أتسيس   .م 1921هو أول اندي أتسس قبل سنة  ( CSC )من يقول أن النادي الرايضي لقسنطينة 
ن واالحتاد الرايضي اإلسالمي مولودية اجلزائر أتسست عدة فرق أخرى منها غايل معسكر االحتاد اإلسالمي لوهرا

 لجزائر .للبليدة واالحتاد اإلسالمي الرايضي ل
لتكتل لصد االستعمار، ونظرا حلاجة الشعب اجلزائري املاسة لكل قوى أبنائها من أجل االنضمام وا 

رق اجلزائرية مع فرق فكانت كرة القدم أحد هذه الوسائل احملققة لذلك، حيث كانت املقابالت جتمع الف
ائرية اإلسالمية اليت تعمل على زايدة ز املعمرينٍ ، وابلتايل أصبحت فرق املعمرين ضعيفة نظرا لتزايد عدد األندية اجل

ري تعطي الفرصة ألبناء الشعب وزرع الروح الوطنية ،مع هذا مت تفطن السلطات الفرنسية إىل املقابالت اليت جت
قابلة اليت مجعت بني م وقعت اشتباكات عنيفة بعد امل1956التجمع والتظاهر بعد كل لقاء ، حيث يف سنة 

عتقل العديد من اجلزائريني مما أدى االيت على إثرها  )بولوغني حالياسانت اوجني،(يل من مولودية اجلزائر وفريق اور 
 . ليت تلحق ابجلزائرينيم جتنبا لألضرار ا1956مارس  11بقيادة الثورة إىل جتميد النشاطات الرايضية يف

م الذي كان مشكال 1958 افري 18الثورة التحريرية تكوين فريق جبهة التحرير الوطنية يف  توقد عرف   
ريق سانت ايتيان ،سوخان،  فمن أحسن الالعبني اجلزائريني أمثال رشيد خملويف الديكان يلعب أنذاك يف صفوف 

 كرمايل ،زواب، كرميو ابرير... 
فت كرة القدم اجلزائرية بعـد االستقالل وكان هذا الفريق ميثل اجلزائر يف خمتلف املنافسات العربية والدولية، وقد عر  

ند معوش" أول رئيس هلا، م وكان "حم1962مرحلة أخرى، حيث مت أتسيس أول احتادية جزائرية لكرة القدم سنة 
مجعية رايضية  1410ايلرايضي يشكلون حو  110000ويبلغ عدد املمارسني هلذه اللعبة يف اجلزائر أكثر من 

 رابطات جهوية .  6والية و 48ضمن 
م وفاز هبا فريق االحتاد الرايضي 1963-1962ة القدم خالل املوسم وقد نظمت أول بطولة جزائرية لكر    

م وفاز هبا فريق وفاق سطيف الذي مثل اجلزائر أحسن 1963اإلسالمي للجزائر، ونظمت كأس اجلمهورية سنة 
م كان أول لقاء للفريق الوطين، وأول منافسة 1963متثيل يف منافسات الكؤوس اإلفريقية ويف نفس السنة أي 
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م وحصوله على امليدالية 1975ة للفريق الوطين مع الفريق الفرنسي خالل ألعاب البحر األبيض املتوسط لسنة رمسي
 .(1)الذهبية 

م وشارك 1990جلزائر لسنة ، وفاز بكأس إفريقيا مرة واحدة اب1980كما شارك يف اوملبياد موسكو لسنة       
م، ودون ذلك مل حيظى 1986م، والثانية ابملكسيك سنة 1982يف دورتني لكأس العامل األوىل ابسبانيا سنة

إجنابه لعدة العبني أكفاء أمثال:  املنتخب الوطين بتتوجيات كبرية، حيث أقصيا من تصفيات كأس العامل الباقية رغم
ه المعة مثلت الكرة م ظهرت وجو 1982الملاس،عاشور،طهري، فرحيه،كركور، دراوي، ويف بداية الثمانينات 

 ين... . ة أحسن متثيل أمثال : بلومي،ماجر، عصاد، زيدان، مرزقان، سرابح، برتو اجلزائري
لوطين، أما عن األندية اأما يف التسعينات فقد ظهر كل من صايب واتسفاوت وآخرون، هذا عن الفريق       

النهائية ابلنسبة عبها لألدوار فقد برهنت عن وجود الكرة اجلزائرية على املستوى اإلفريقي، والدليل على ذلك ل
لكأس لبعض أنديتنا العريقة فرو أسيوية وكأس الكؤوس واحلصول على اوكأس األ لكأس إفريقيا لألندية البطلة،

 أمثال شبيبة القبائل ووفاق سطيف،مولودية اجلزائر .

 مدارس كرة الـقدم : -5
ارسوهنا، وكذلك الشروط ميلذين كل مدرسة تتميز عن األخرى أبهنا تتأثر أتثريا مباشرا من الالعبني ا      

 االجتماعية واالقتصادية واجلغرافية اليت نشأ فيها .
 يف كرة القدم منيز املدارس التالية : 

 .)النمسا،اجملر، التشيك (مدرسة أورواب الوسطى  –1 
 املدرسة الالتينية. -2
 .  ( 2) مدرسة أمريكا اجلنوبية -3

 املبادئ األساسية لكرة القدم :  -6
مد يف إتقاهنا على إتباع األسلوب كرة القدم كأي لعبة من األلعاب هلا مبادئها األساسية املتعددة واليت تعت     

 السليم يف طرق التـدريب. 

                                                           
،مذكرة  ضية ،دايل إبراهيمبلقاسم تلي،مزهود لوصيف،اجلابري عيساين:"دور الصحافة الرايضية املرئية يف تطوير كرة القدم اجلزائرية"،معهد الرتبية البدنية والراي -1

 .47.46،ص1997ليسانس،جوان
 .   72، ص1980عربية، بدون طبعة، بريوت، عبدا لرمحان عيساوي :" سيكولوجية النمو"، دار النهضة ال -2
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ألساسية للعبة ، إن فريق كرة اويتوقف جناح أي فريق وتقدمه إىل حد كبري على مدى إتقان أفراده للمبادئ      
ف أنواعها خبفة ورشاقة، طيع كل فرد من أفراده أن يؤدي ضرابت الكرة على اختالالقدم الناجح هو الذي يست

لكرة ابلرأس اويستخدم ضرب ،ويقوم ابلتمرير بدقة وبتوقيت سليم ومبختلف الطرق ، ويكتم الكرة بسهولة ويسر 
ريق يف عمل مجاعي ة أعضاء الفيف املكان والظروف املناسبني، وحياور عند اللزوم ويتعاون تعاوان اتما مع بقي

 منسق. 
القيام بدور معني يف  وصحيح أن العب كرة القدم خيتلف عن العب كرة السلة والطائرة من حيث ختصصه يف 

رة القدم متقنا جلميع املبادئ مينع مطلقا أن يكون العب ك امللعب سواء يف الدفاع أو اهلجوم ، إال أن هذا ال
 األساسية اتقاان اتما. 

ة تعليمها يف مدة قصرية كما بادئ األساسية لكرة القدم متعددة ومتنوعة ، لذلك جيب عدم حماولوهذه امل     
 رين وقبل البدء ابللعب.جيب االهتمام هبا دائما عن طريق تدريب الالعبني على انحيتني أو أكثر يف كل مت

 وتقسم املبادئ األساسية لكرة القدم إىل مايلي :
 استقبال الكرة . - 
 احملاورة ابلكرة .  - 
 املهامجة .  - 
 رمية التماس.  - 
 ضرب الكرة .  - 
 لعب الكرة ابلرأس . - 
 .(1)حراسة املرمي - 

 صفات العب كرة القدم :  -7  
اء احلركي اجليد يف امليدان حيتاج العب كرة القدم إىل صفات خاصة، تالءم هذه اللعبة وتساعد على األد     

ة اخلططية والنفسية والبدنية أو املتطلبات هناك أربع متطلبات لالعب كرة القدم، وهي الفنيومن هذه اخلصائص 
فسية اجيابية مبنية على قابلية والالعب اجليد هو الذي ميتلك تكامل خططيا جيدا ومهاراي عاليا والتعدادات الن

 . لب آخربدنية ممتازة والنقص احلاصل يف إحدى تلك املتطلبات ميكن أن تعوض يف متط

                                                           
       . 27.25، ص1977،بريوت،  4 حسن عبد اجلواد:"كرة القدم املبادئ األساسية لأللعاب اإلعدادية لكرة القدم"، دار العام للمالين، ط -1
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صائيات مجة يف امليدان الكروي سنركز يف حبثنا هذا على متطلبات اللعبة البدنية اعتمادا على معلومات وإح    
 اة والتمرينات أو أثنائهم أو بعدهم. من خالل دراسات متعددة ، تظهر التغريات الفزيولوجية املقاسة بدقة قبل املبار 

رة القدم من خالل دراسة الصفات احلركية لالعبني وحتليلها خالل املباراة ميكن تقومي املتطلبات البدنية لك     
طبقا للنشاطات املختلفة وطرق لعب الالعب للمبارايت، فإن التحليل كان معتمدا على رصد مبارايت كثرية 

 .(1) للوصول لتلك اخلصائص واإلحصائيات املهمة

 الصفات البدنية:  -7-1 
سماين، ولئن اعتقدان أبن رايضيا من مميزات كرة القدم أن ممارستها يف متناول اجلميع مهما كان تكوينهم اجل     

 لالعب املثايل فال امكتمل التكوين اجلسماين قوي البنية،جيد التقنية،ذكي، ال تنقصه املعنوايت هو 
، لنتحقق من أن معاير كل واألسلوبنندهش إذا شاهدان مباراة ضمت وجها لوجه العبني خيتلفون من حيث الش

ماكر جييد املراوغة على  ترتكز دوما على الصفات البدنية، فقد يتفوق العب صغري احلجم نشيط االختيار ال
 فة العاملية لكرة القدم . صخصمه القوي احلازم الشريف املخدوع حبركات خصمه غري املتوقعة ، وذلك ما يضيف 

عب على االرتكازات األرضية، ومعرفة مترير ساق عند التوازن على ساق أخرى من ويتطلب السيطرة يف املل     
 .(2)أجل التقاط الكرة، واحملافظة عليها وتوجيهها بتناسق عام واتم 

 الصفات الفيزيولوجية : -7-2 
جية وكذلك النفسية الفزيولو  تتحدد االجنازات لكرة القدم احلديثة ابلصفات الفنية واخلططية و    
ات الفنية لالعب إذا كانت وترتبط هذه احلقائق مع بعضها وعن قرب شديد فال فائدة من الكفاء االجتماعية،و 

ركات مصنفة ما بني الوقوف الكامل املعرفة اخلططية له قليلة ، وخالل لعبه كرة القدم ينفذ الالعب جمموعة من احل
ذا السلوك هو الذي يفصل بل من وقت إىل آخر، وه إىل الركض ابجلهد األقصى ، وهذا ما جيعل تغري الشدة وارد

فردية أخرى ،وحتقق الظروف   مييز كرة القدم عن األلعاب األخرى فمتطلبات اللعبة األكثر تعقيدا من أي لعبة
                 املثالية فإن هذه املتطلبات تكون قريبة لقابلية الالعب البدنية .           

 إىل ما يلي :  واليت ميكن أن تقسم   
 ابلية على األداء بشدة عالية .الق - 

                                                           
  .10-9موفق جميد املوىل :" اإلعداد الوظيفي لكرة القدم"،مرجع سابق، ص -1
 .  99،ص1998لبنان،  ، حممد رفعت:"كرة القدم اللعبة الشعبية العاملية"،دار البحار، بدون طبعة  -2
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 ابلية على أداء الركض السريع .الق - 
 خالل وضعية معينة. )القدرة العالية (وة القابلية على إنتاج ق - 

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

 .(1)ولكن حتسني كفاءهتا 
م ميتلكون قابلية عالية يف بعض الت، فإن الالعبني املتقدمني يف كرة القدعن طريق التدريب ويف أغلب احلا     

 لعب اليت توافق قوة الالعبني. الصفات البدنية فقط ، وهلذا فإن جناح الفريق يعتمد على اختيار إسرتاتيجية ال
 الصفات النفسية :  -7-3
تلكه من السمات ميوما رة القدم تعترب الصفات النفسية أحد اجلوانب اهلامة لتحديد خصائص العب ك  

 الشخصية ومن بني الصفات النفسية نذكر ما يلي :
 الرتكيز:  -7-3-1

تفاظ ابالنتباه على مثري حمدد" ، يعرف الرتكيز على أنه" تضيق االنتباه ، وتثبيته على مثري معني أو االح      
الحتفاظ ابالنتباه على مثري ااملقدرة على (: ويري البعض أن مصطلح الرتكيز جيب أن يقتصر على املعىن التايل 
 . )حمدد لفرتة من الزمن وغالبا ما تسمي هذه الفرتة بـ: مدى االنتباه 

 االنتباه :  -7-3-2
يعين تركيز العقل على واحدة من بني العديد من املوضوعات املمكنة، أو تركيز العقل على فكرة معينة من بني     

العديد من األفكار، ويتضمن االنتباه االنسجام واالبتعاد عن بعض األشياء حىت يتمكن من التعامل بكفاءة مع 
وعكس االنتباه هو حالة االضطراب والتشويش والتشتت بعض املوضوعات األخرى اليت يركز عليها الفرد انتباهه، 

 .(2)الذهين 
 التصور العقلي :   -7-3-3

ديدة مل حتدث من قبل لغرض وسيلة عقلية ميكن من خالهلا تكوين تصورات اخلربات السابقة أو تصورات ج      
انت هذه اخلريطة حبيث كلما ك اإلعداد لألداء, ويطلق على هذا النوع من التصورات العقلية اخلريطة العقلية ،

  .واضحة يف عقل الالعب أمكن ملح إرسال إشارات واضحة للجسم لتحديد ما هو مطلوب 

                                                           
 .   62موفق جميد املوىل :" اإلعداد الوظيفي لكرة القدم"،مرجع سابق ،ص -1
 . 384،ص1990النفس الرايضة"، معهد إعداد القادة، بدون طبعة، السعودية،  لمحيي كاظم النقيب:"ع -2
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 الثقة ابلنفس : -7-3-4     
 لب ابلضرورة حتقيق املكسبهي توقع النجاح ، واألكثر أمهية االعتقاد يف إمكانية التحسن، وال تتط       

 .(1)  سب أو الفوز ميكن االحتفاظ ابلثقة ابلنفس وتوقع حتسن األداءفبالرغم من عدم حتقيق املك  
 االسرتخاء :   -7-3-5   
 ة بعد القيام بنشاط ، وتظهر مهاراتهو الفرصة املتاحة لالعب إلعداد تعبئة طاقته البدنية والعقلية واالنفعالي   
  .(2)ملختلفة ملنع حدوث التوتر الالعب لالسرتخاء بقدرته على التحكم وسيطرته على أعضاء جسمه ا  

 قواعد كرة القدم :  -8   
 ري الرمسية، ما بني األحياء (، ترجعغإن اجلاذبية اليت تتمتع هبا كرة القدم خاصة يف اإلطار احلر ) املبارايت     
قاعدة لسري  (17)اك سبعة عشر أساسا إىل سهولتها الفائقة، فليس مثة تعقيدات يف هذه اللعبة، ومع ذلك فهن   

 هذه اللعبة ،وهذه القواعد سارت بعدة تعديالت ولكن الزالت ابقية إىل اآلن . 
 لت من اللعبة جماالحيث أول سيق للثبات لألول قوانني كرة القدم أسندوا إىل ثالث مبادئ رئيسية جع

 كما يلي :   م1982 واسعا للممارسة من قبل اجلميع دون استثناء ، وهذه املبادئ حسب سامي الصفار  
 املساواة :   -1- 8

 راته الفردية ، دون أنإن قانون اللعبة مينح ملمارسي كرة القدم فرصة متساوية لكي يقوم بعرض مها    
   يتعرض للضرب أو الدفع أو املسك وهي خمالفات يعاقب عليها القانون. 

 السالمة :  -2- 8
 رة ، فقد وضع القانون حدوداكانت عليها يف العهود العابوهي تعترب روحا للعبة ، خبالف اخلطورة اليت       

 ها، وجتهيزهم من مالبسللحفاظ على سالمة وصحة الالعبني أثناء اللعب مثل حتديد مساحة امللعب وأرضيت 
 . وأحذية للتقليل من اإلصاابت وترك اجملال واسعا إلظهار مهارهتم بكفاءة عالية 

 التسلية :  -3- 8
 مارسة اللعبة ، فقد منع املشرعونوهي إفساح اجملال للحد األقصى من التسلية واملتعة اليت جيدها الالعب مل     

 .(3)لقانون كرة القدم بعض احلاالت واليت تصدر من الالعبني جتاه بعضهم البعض  

                                                           
  . 299،  117،ص 0200، القاهرة ،1"،دار الفكر العريب ، ط)التطبيقات يف اجملال الرايضي(سامة كامل راتب :"تدريب املهارات النفسيةأ -1

2 - R-Tham:''pre'peration psychologique du sportif'', Vigot, Ed1, Paris, 1991, P72 . 
 .29م،ص1982،بدون طبعة،دار الكتب للطباعة والنشر،جامعة املوصل،العراق،1سامي الصفار:"كرة القدم "،ج - 3
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 قوانني كرة القدم :  -9
 :اللعبة وهي كالتايل  قانون يسري17 ابإلضافة إىل هذه املبادئ األساسية هناك  
 ميدان اللعب :   -9-1 

م  100رضه عن م ، وال يزيد ع100م وال يقل عن 130يتعدى طوله  يكون مستطيل الشكل، ال  
 م .60وال يقل عن 

 الكرة :  -9-2
سم، أما وزهنا ال 68ن سم، وال يقل ع71كروية الشكل ، غطائها من اجللد ال يزيد حميطها عن          

 غ . 359غ، وال يقل عن 453يتعدى 
 مهمات الالعبني : 3-9-
  ال يسمح ألي العب أن يلبس أي شئ يكون فيه خطورة على العب آخر .          

 
  الالعبني : عدد -4-9
   عبني احتياطيني .ال 7العبا داخل امليدان، وسبعة 11تلعب بني فريقني، يتكون كل منهما من      

 :احلكام 5-9- 
   يعترب صاحب السلطة ملزاولة قوانني اللعبة بتنظيم القانون وتطبيقه .      

 مراقبو اخلطوط : 6-9- 
ب ، وجيهزان براايت من املؤسسة يعني للمباراة مراقبان للخطوط وواجبهما أن يبينا خروج الكرة من امللع    

 .اليت تلعب على أرضها املباراة 
 مدة اللعب : 7-9- 

رتة الراحة بني فد، يضاف إىل كل شوط وقت ضائع، وال تزيد 45واين كل منهما شوطان متسا      
  د. 15الشوطني عن 

 بداية اللعب : 8-9-
قدية وللفريق الفائز ابلقرعة نيتقدر اختيار نصفي امللعب، وركلة البداية ، حتمل على قرعة بقطعة         

 اختيار إحدى انحييت امللعب أو ركلة البداية .
 الكرة يف اللعب أو خارج اللعب :- 99-
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ا يوقف احلكم اللعب وتكون تكون الكرة خارج امللعب عندما تعرب كلها خط املرمى أو التماس، عنده      
 . الكرة يف اللعب يف مجيع األحوال األخرى من بدء املباراة إىل هنايتها 

 طريقة تسجيل اهلدف :     10-9-
   .(1)ة كلها خط املرمى بني القائمني وحتت العارضة حيتسب اهلدف كلما جتتاز الكر     

 التسلل : 11-9- 
  ليت تلعب فيها الكرة .ايعترب الالعب متسلال إذا كان أقرب من خط مرمى خصمه من الكرة يف اللحظة    

 لسلوك :ااألخطاء وسوء      12-9- 
  ة:املخالفات التالييعترب الالعب خمطئا إذا تعمد ارتكاب خمالفة من          

 ركل أو حماولة ركل اخلصم . -
 رقلة اخلصم مثل حماولة إيقاعه ابستعمال الساقني أو االحنناء أمامه أو خلفه .ع -
 دفع اخلصم بعنف أو حبالة خطرة .  -
 الوثب على اخلصم .   -
 ضرب أو حماولة ضرب اخلصم ابليد .   -
 مسك اخلصم ابليد أبي جزء من الذراع . -
 دفع اخلصم ابليد أو أبي جزء من الذراع. -
 ملرمى .امينع لعب الكرة ابليد إال حلارس  -
 .(2) دفع اخلصم ابلكتف من اخللف إال إذا اعرتض طريقه -

 ني:حيث تنقسم إىل قسمالضربة احلرة :      13-9-
 وهي اليت جيوز فيها إصابة مرمى الفريق املخطئ مباشرة .مباشرة :  -
                                        و ملسها العب آخر .                ميكن إحراز هدف بواسطتها إال إذا لعب الكرة أ وهي اليت ال غري مباشرة : -

 ضربة اجلزاء :14-9-   
   ج منطقة اجلزاء.تضرب الكرة من عالمات اجلزاء ، وعند ضرهبا جيب أن يكون مجيع الالعبني خار  

 رمية التماس :15-9-
  عندما خترج الكرة بكاملها من خط التماس.   

                                                           
 . 255م،ص1987علي خليفة العنشري وآخرون:" كرة القدم"،بدون طبعة،اجلماهريية العربية الليبية، - 1
 . 30سامي الصفار :"كرة القدم"،مرجع سابق، ص - 2
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 ضربة املرمى :16-9- 
ائمني ويكون آخر من لعبها من عندما جتتاز الكرة بكاملها خط املرمى فيما عدى اجلزء الواقع بني الق     

 الفريق اخلصم .
  الضربة الركنية : -9-17

  ئمني ويكونعندما جتتاز الكرة بكاملها خط املرمى فيما عدى اجلزء الواقع بني القا     
  .(1)آخر من لعبها من الفريق املدافع     

 طرق اللعب يف كرة القدم :   -10
م الفنية جتتمع لتنتهي إىل غرض إن لعبة كرة القدم لعبة مجاعية ولذلك فإن مجيع قدرات الالعبني ومهاراهت     

اللياقة البدنية واملستوى الفين  واحد ، وهو املصلحة العامة للفريق ، وال بد أن تناسب طريقة اللعب للفريق مع
  والكفاءة الفردية جلميع العيب الفريق. 

 قة الظهري الثالث :طري  -10-1
تنظيم دفاع الفريق ضد اهلجوم م، ل1925هذه الطريقة شائعة االستعمال بني الفرق وقد وضعتها اجنلرتا عام      

العمل  األساسي لنجاح هذه و للفريق املنافس ، وهي طريقة دفاعية الغرض منها هو احلد من خطورة هجوم اخلصم 
 مكان جناح الفريق. ني ألداء واجبهم كوحدة واحدة متكاملة إلالطريقة هو تنظيم العالقة بني املدافع

 :  4-2-4طريقة   -10-2
ريق أن يتمتع بلياقة بدنية عالية م، وجيب على الف1958وهي الطريقة اليت انلت هبا الربازيل لكأس العامل سنة    

جوم والدفاع ، حبيث يزداد عدد اهلوحسن التصرف يف أداء املهارات املختلفة ألن هذه الطريقة تتطلب التعاون بني 
 ى حتليل دفاع اخلصم. واشرتاك خط الوسط الذي يعمل عل )الدفاع واهلجوم (الالعبني يف كلتا احلالتني 

 :  M.Mطريقة متوسط اهلجوم املتأخر -10-3
ويف هذه الطريقة يكون اجلناحان ومتوسط اهلجوم على خط واحد خلف ساعدي اهلجوم املتقدمني إىل        

األمام ، للهجوم هبما على قلب هجوم اخلصم ، وجيب على متوسط اهلجوم سرعة التمريرات املفاجئة وسرعة 
 . (2)اجلناحني للهروب من ظهري اخلصم 

 

                                                           
 . 177حسن عبد اجلواد:"كرة القدم املبادئ األساسية لأللعاب اإلعدادية لكرة القدم"، مرجع سابق، ص  -1
          .  211مرجع سابق ،صعلي خليفة العنشري وآخرون:"كرة القدم"، -2
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 :  3-3-4طريقة  -10-4
لالعبني وخاصة العيب خط الوسط اومتتاز هذه الطريقة أبهنا طريقة دفاعية هجومية وتعتمد أساسا على حترك       

الطريقة سهلة الدراسة  ، ومن املمكن للظهري أن يشارك يف عمليات اهلجوم على فريق اخلصم و كما أن هذه
 وسهلة التدريب .

 :  4-3-3طريقة  -10-5
وهي طريقة دفاعية هجومية تستعمل للتغلب على طريقة الظهري الثالث ، وينتشر اللعب هبا يف روسيا        

وفرنسا ، ويكون الفريق هبذه الطريقة يف حالة هجوم شديد عندما تتواجد الكرة مع خط اهلجوم أو خط الوسط 
(1). 

 الطريقة الدفاعية االيطالية : -10-6
بغرض سد  )  Helinkou Hereaهيلينكو هرييرا(ة حبتة وضعها املدرب االيطايل وهي طريقة دفاعي       

 .   (1-4-2-3)املرمى أمام املهامجني 
 الطريقة الشاملة : -10-7

  اهلجوم ويف الدفاع . وهي طريقة هجومية ودفاعية يف نفس الوقت حيث تعتمد على مجيع الالعبني يف      
  الطريقة اهلرمية: -10-8
م وقد مسيت هرمية ألن تشكيل الالعبني األساسني يف أرض امللعب يشبه هرما 1989ظهرت يف اجنلرتا سنة      

 .(2) )حارس املرمى ، اثنان دفاع ، ثالثة خط الوسط ، مخسة  مهامجني (قمته حارس املرمى وقاعدته خط اهلجوم 
 

 الصفات البدنية:
 تعريف الصفات البدنية  :

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

( ، اليت تتشكل من عناصر بدنية ،فنية ،خططية ونفسية ،بينما يطلق  هذه الصفات مبا نسميه بـ )الفورمة الرايضية
علماء الرتبية البدنية والرايضية يف الوالايت املتحدة األمريكية عليها اسم " مكوانت اللياقة البدنية "،ابعتبارها 

                                                           

 .                   14is,1998,Pedition,edition chiram,Par meeAlain Michel:''Foot .balle,les systémes de jeu'',2 -1 
 .  23م، ص1998حسن امحد الشافعي :" اتريخ الرتبية البدنية يف اجملتمعني العريب والدويل "، منشأة املعارف ابإلسكندرية ،بدون طبعة، مصر،  -2
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وعناصر اللياقة  إحدى مكوانت اللياقة الشاملة لإلنسان ،واليت تشتمل على مكوانت اجتماعية نفسية وعاطفية ،
البدنية عندهم تتمثل يف العناصر السابقة على حسب رأي الكتلة الشرقية ابإلضافة إىل ) مقاومة املرض،القوة 

البدنية ،واجلهد العضلي ، التحمل الدوري التنفسي ،القدرة العضلية ، التوافق ، التوازن والدقة (، وابلرغم من هذا 
وتطرقنا يف حبثنا  1اتفقتا على أهنا مكوانت وإن اختلفوا حول بعض العناصر  االختالف إال أن كال من املدرستني

 هذا إىل عناصر اللياقة البدنية على حسب رأي الكتلة الشرقية .

II. : أنواع الصفات البدنية 

 القوة :-1
كما أهنا يرى العلماء أن القوة العضلية هي اليت يتأسس عليها وصول الفرد إىل أعلى مراتب البطوالت الرايضية  

تؤثر بدرجة كبرية على تنمية بعض الصفات األخرى كالسرعة والتحمل والرشاقة ،كما يرى خرباء االختبارات 
واملقاييس يف الرتبية البدنية والرايضية إن األفراد الذين يتميزون ابلقوة العضلية يستطيعون تسجيل درجة عالية يف 

هنا قدرة العضلة يف التغلب على املقاومات املختلفة )خارجية ،داخلية القدرة البدنية العامة ،وميكن تعريف القوة أب
 2(ومقاومتها.

القوة هي القدرة على حتمل خارجي بفضل اجملهود العضلي ،وفسيولوجيا نستطيع تعريف القوة أبهنا التوتر األقصى 
 3الذي حتدثه العضلة أثناء التقلص .

العضالت على التغلب على املقاومات املختلفة وقد تكون هذه أما تعريف القوة يف جمال اللعبة هي مقدار 
 4املقاومات جسم الالعب نفسه أو املنافس أو الكرة أو االحتكاك .

 أنواع القوة :-1-1
 ماء الرتبية البدنية والرايضية :ميكن تقسيم صفة القوة إىل األنواع الرئيسية اآلتية واليت اتفق عليها معظم عل

 ة تستطيع العضالت توليدها من أقصى انقباض إرادي هلا.القصوى : وتعين أكرب قو القوة العضلية  -أ

                                                           
 .171،ص 1992حممود عوض البسيوين ،فيصل ايسني الشاطئ ،نظرايت وطرق الرتبية البدنية والرايضية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ، 1

  حممود عوض البسيوين ، فيصل ايسني الشاطئ ،مرجع سابق،ص2.171
 3.983matvieu (I.P) apects gonda, entaux de l'entrainement " édition vigot ,paris, 1  

  حنفي حممود خمتار ، األسس العلمية يف تدريب كرة القدم ، دار الفكر العريب ،1974،ص4.62
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 العضالت يف التغلب على مقاومات ابستخدام سرعة حركية عالية . وتعين مقدرة :سرعة القوة  -ب
 مل القوة : وتعين املقدرة على التغلب على املقاومات لفرتات طويلة .حت -ج

 املرونة : -2
صر مهما من عناصر اللياقة البدنية أثناء األداء احلركي الرايضي ، كما تشكل مع ابقي الصفات تعد املرونة عن

البدنية األخرى الركيزة اليت يتأسس عليها اكتساب وإتقان األداء احلركي ،فهي تعرب عن مدى احلركة يف مفصل 
ركة يف مفاصل اجلسم املختلفة (( ، واحد أو عدد كبري من املفاصل ، فيعرفها " ابروف " أبهنا )) مدى سهولة احل

 1أما " خارابوجي " فريى أبهنا )) القدرة على أداء احلركات ملدى واسع ((.
 
 : هناك نوعان من املرونة : أنواع املرونة -2-1
 امة : وتعين مقدرة املفاصل املختلفة ابجلسم على العمل يف مدى واسع .املرونة الع -أ

 2مقدرة املفاصل الضرورية االستخدام يف نشاط ما من العمل يف مدى واسع .املرونة اخلاصة : وتعين  -ب
 3وهناك علماء يقسمون املرونة إىل نوعني مها : 

عضلية معينة  جيابية : وهي مقدرة املفصل على العمل يف مدى واسع نتيجة النقباض جمموعاتاملرونة اال -ج
 تلقائية بدون مساعدة . تعمل على هذه املفاصل ،مثل ثين اجلذع أماما بصورة

ة عن أتثري بعض القوى لبية : حتصل بواسطة الفعالية القوى اخلارجية ،أي أقصى مدى للحركة الناجتاملرونة الس -د
رونة السلبية أكرب من درجة املرونة اخلارجية ، كما هو احلال عند أداء التمرينات مبساعدة الزميل ، وتكزن درجة امل

 االجيابية .

                                                           
  حممود عوض البسيوين ، فيصل ايسني الشاطئ ،مرجع سابق،ص1.220

  مفيت إبراهيم محاد ، بناء فريق كرة القدم ، دار الفكر العريب ،ط1،1993، ص2.226
3 jurgen Weineck ,manuel d'entrainement , édition  vigot , paris , 1986 , p273. 
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 الرشاقة : -3
تعترب الرشاقة من القدرات البدنية اهلامة ذات الطبيعة املركبة ، حيث أهنا ترتبط ابلصفات البدنية األخرى ، وتعين 

الرشاقة بشكل عام أهنا قدرة اجلسم أو أجزاء منه على تغيري أوضاعه أو اجتاهه بسرعة ودقة ، ويعرفها "مانيل" أبهنا 
 1ات بكل أجزاء اجلسم أو جبزء معني منه كاليدين أو القدم أو الرأس.القدرة على التوافق اجليد للحرك

 التحمل : -4
يعترب التحمل من الدعائم األساسية للياقة البدنية يف الفعاليات الرايضية  اليت يتطلبها اإلعداد لفرتة طويلة ،  

ام ابنقباضات مستمرة وطويلة وختتلف تعاريفه ابلنسبة لكل عامل ، فيعرفه  "تشارلزبوش" أنه القدرة على القي
ابستخدام عدد من اجملموعات العضلية بقوة وملدة كافية إللقاء التعب والعبء على وظائف اجلهاز الدوري 

 2والتنفسي ، ويعرفه "خارابوجي" أبنه القدرة على حتقيق عمل مرتفع الشدة ألطول فرتة ممكنة .
 3داء عمل حركي حبجم معني لفرتة طويلة دون انقطاع .بينما يعرفه "اوزلني" على أنه قابلية الفرد على أ

 أنواع التحمل : -4-1
التحمل العام : هو القدرة على التحمل لفرتة طويلة دون هبوط مستوى الكفاءة أو الفعالية وذلك ابستخدام  -أ

والتنفسي بصورة جمموعات كبرية من العضالت ومبستوايت متوسطة من احلمل من استمرار عمل اجلهاز الدوري 
طبيعية ، وهذا حسب رأي الدكتور صالح السيد قدوس الذي يرى أيضا أن التحمل العام هو عبارة عن أداء 

عملي لتكوين مقاومة ضد التعب اجلسمي نتيجة استغراق وقت طويل للعمل وارتباط صفة التحمل ارتباطا وثيقا 
 4بظاهرة التعب.

أنه قابلية الرايضي على مقاومة التعب الذي حيصل خالل مراحل التحمل اخلاص : يعرفه " رايتشكوف " -ب
 5أداء فعالية رايضية معينة .

                                                           
  حممود عوض البسيوين ، فيصل ايسني الشاطئ ،مرجع سابق،ص1.197
  حممود عوض البسيوين ، فيصل ايسني الشاطئ ،مرجع سابق،ص2.186

  قاسم حسن حسني ، قيس انجي عبد اجلبار ،كموانت الصفات احلركية ، مطبعة اجلامعة ،بغداد ،3.1984
  صاحل السيد قدوس ، األسس العلمية احلديثة يف رايضة املالكمة ، دار الفكر العريب ،ط1 ، 1977 ،ص4.68

  قاسم حسن حسني ، قيس انجي عبد اجلبار ،مكوانت الصفات احلركية ، مطبعة اجلامعة ،بغداد ،5.1984
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رران أن تكون الدراسة مفصلة قمبا أن حبثنا يهتم بدراسة صفة السرعة أبكثر تفصيل من الصفات البدنية األخرى 
 أكثر .

 السرعة :-5
ت الوظيفية املركبة اليت متكن الفرد من األداء احلركي يف يفهم حتت مصطلح السرعة يف اجملال الرايضي تلك املكوان 

 1أقل زمن .
 تعرف السرعة أبهنا القدرة على أداء حركات معينة يف أقل زمن ممكن .

 زين العصيب والعضلي .تتأثر السرعة بكفاءة اجلها -
رونة وطريقة األداء يعتمد إظهار أقصى سرعة لالعب على زمن رد الفعل واالنقباض العضلي الديناميكي وامل -

 2والتحمل .
 تعرف السرعة أبهنا معدل تغري حركة اجلسم أو جزء منه يف املسافة والزمن .

فإن السرعة املتوسطة  اثنية12.5مرت يف 100مرت كقياس للسرعة ، فإذا استطاع طالب عدو 100مثال : عدو 
ميكن أن حنددها يف إطار   رعة املتوسطةاثنية (  والس12.5مرت مقسومة على  100مرت/اثنية ) 8هلذا الطالب 

رق لالستجابة ملثري ما ، أو هو نوعني من السرعة : زمن رد الفعل وزمن احلركة ،وزمن رد الفعل هو الزمن املستغ
مرت عدو فإن الزمن  100ثال يف الزمن املنقضي فيما بني ظهور أو مساع املثري وبدء حركة اجلسم كاستجابة ، وكم

 رد الفعل . ظة مساع طلقة البدء وحتريك جزء من أجزاء جسم الالعب يعرف بزمناملستغرق من حل
داء أخرى واستكمال احلركة ، فزمن أما زمن احلركة فإنه الزمن الواقع بني بدء حركة اجلسم أو أجزاء منه أو أية أ

سة الصدر ،أما عن ة مبالممرت عدو يبدأ من أول حركة للجسم حىت قطع شريط النهاي 100احلركة املستغرق يف 
 velocity aveملتوسطة امكوانت زمن احلركة فإنه ميكن حتليله يف ضوء تزايد السرعة أو العجلة والسرعة 

rage . والسرعة القصوى ، 
ن خالل طرح السرعة موعجلة السرعة تعين معدل التغري يف السرعة ، وإحدى طرق تقدير هذه العجلة يتم 

 لسرعة .اة ،ويقسم الناتج على الزمن الذي من خالله تغري االبتدائية من السرعة النهائي
 تدائية (/الزمن املستغرق لتغيري السرعة .السرعة االب -سرعة العجلة = ) السرعة النهائية 

                                                           
  أبو العالء عبد الفتاح ، التدريب الرايضي ، األسس الفسيولوجية ، ب ط ،الفكر العريب ،مصر ،1997،ص1.187

  أسامة كامل، النمو احلركي ،ب ط ، دار الفكر العريب ، القاهرة ،1999،ص2.244
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مرت يف زمن  20المة بعد ( إىل ع0مرت فإن الالعب ينطلق من مكعبات البدء ) سرعة ابتدائية= 100ففي عدو 
رعة النهائية جيب حساهبا من اثنية ( ومن املعادلة السابقة للعجلة فإن الس4.4مرت/20مرت/اثنية ) 4.55قدره 

 لة التالية :أجل حتديد العجلة ، وتقدير هذه السرعة النهائية ميكن احلصول عليها من املعاد
 2السرعة املتوسطة = ) السرعة النهائية + السرعة االبتدائية ( /

 مفهوم السرعة : -5-1
 1مبفهومها البسيط هي القدرة على أداء حركة بدنية أو جمموعة حمددة يف أقل زمن .السرعة  -
واء صاحب ذلك سعين السرعة مقدرة الفرد على أداء حركات متكررة من نوع واحد يف أقصر زمن ممكن ت -

 انتقال للجسم أو عدم انتقاله.
كالرك فهي سرعة عمل احلركات   ية وتبعا لرأيفهي تبعا ملفهوم "الرسون و يوكم " عدد احلركات يف الوحدة الزمن

لناجتة عن التبادل السريع ما بني امن نوع واحد بصورة متتابعة يف السرعة ميكن التعبري عنها االستجاابت العضلية 
 حالة االنقباض وحالة االسرتخاء العضلي.

ن روافع اجلسم ككل يف مزء السرعة أبهنا القدرة على حتريك األطراف اجلسم أو ج 1980ويعرف "فرنك ديك " 
 أقل زمن ممكن .

 ما ميكن . وعرفها " هارة " بكوهنا السرعة االنتقالية : القدرة على التحرك لألمام أبسرع
 ويعرفها " كالرك " : أبهنا سرعة عمل حركات من نوع واحد بصورة متتابعة .

ل السريع ما بني حاالت االنقباض وحالة ويعرفها البعض بكوهنا : تلك االستجاابت العضلية الناجتة عن التباد
 2االسرتخاء العضلي.

 تصنيف السرعة : -5-2
 ميكن تصنيف السرعة إىل األنواع الرئيسية التالية :

 السرعة احلركية .
 السرعة االنتقالية .

                                                           

  علي فهمي ألبيك وشعبان إبراهيم حممد ، ختطيط التدريب يف كرة السلة ، ب ط ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ،ص1571
  ريسان خريبط جميد ،تطبيقات يف علم الفسيولوجيا والتدريب الرايضي ، ط1،دار الشروق للنسر والتوزيع ، عمان ،األردن،1998،ص2.5
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 1سرعة زمن الرجع )رد الفعل(، ويقسمها "وديع ايسني " إىل زمن رد الفعل من احلركة .
 احلركية:السرعة  -أ

ل زمن ممكن ، أو أداء حركة يقصد هبا أداء حركة ذات هدف حمدد ملدة واحدة أو لعدد متتايل من املرات يف أق
 هدف حمدد ألقصى عدد من التكرارات يف فرتة زمنية قصرية وحمددة.

واليت تؤدى ملرة رة حركية واحدة وهذا النوع من السرعة غالبا ما يشتمل على احلركات املغلقة اليت تتكون من مها
كما قد تتضمن حركات تشتمل   واحدة وتنتهي مثال : حركة ركل الكرة أو حركة تصويب الكرة أو احملاورة ابلكرة

اورة وتصويب الكرة ، كما على أكثر من مهارة حركية واحدة مثال : سرعة استالم ومترير الكرة أو سرعة احمل
 عة لفرتة زمنية حمددة .يتضمن هذا املفهوم سرعة األداء على عجلة السر 

نه خيتص أبجزاء او ألويف بعض األحيان يطلق على هذا النوع من السرعة مصطلح سرعة حركة أجزاء اجلسم 
السرعة احلركية لكل  وعموما تتأثر.مناطق معينة من اجلسم ، فهناك السرعة احلركية للذراع والسرعة احلركية للرجل 

 طلوب واجتاه احلركة املؤداة .جزء من أجزاء اجلسم بطبيعة العمل امل
 سرعة االنتقال : -ب

لبا ما يستخدم هذا يقصد بسرعة االنتقال القدرة على التحرك من مكان آلخر يف أقصر زمن ممكن ، وغا
شي واجلري والسباحة وركوب املصطلح يف األنشطة الرايضية اليت تشتمل على احلركات املتماثلة املتكررة كامل

 الدراجات .
ى سرعة االنتقال يف اجلري او االت القياس يف الرتبية الرايضية يرى بعض الباحثني قصر هذا املصطلح علويف جم

 نيك( .العدو نظرا ألن األنواع احلركية األخرى ترتبط ابلنواحي الفنية لألداء ) التك

 أمهية السرعة : -5-3
ليها ينمي ويطور اجلهازين ملا ا فالتدريب عإن السرعة تتوقف على سالمة اجلهاز الدوري واأللياف العضلية ، لذ

ا أمهية كبرية من الناحية الطاقوية هلما من فائدة وأمهية يف احلصول على النتائج الرايضية ، كما أن هذه الصفة هل
 الثي الفوسفات .اليت تساعد على زايدة اخلزينة الطاقوية من الكرايتني والفوسفات  وأدينوزين ث

أهم الصفات البدنية الضرورية لألداء البدين واملهاري واخلططي ، حيث وضعها العلماء كما تعد السرعة من 
من ثالثني عاملا على  %50، أمجع 1978ضمن املكوانت املختلفة للياقة البدنية ، ففي مسح علمي أجري سنة 

                                                           

  وديع ايسني وايسني طه ،اإلعداد البدين للنساء ،ب ط ،مديرية دار الفكر للطباعة والنشر ،املوصل العراق،1986،ص1861
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ا ضمن مكوانت القدرة ( أهن20تسع علماء من عشرين ) 09أهنا من املكوانت الرئيسية للياقة البدنية ، كما أقر 
 1، كما ترتبط ابلعديد من املكوانت البدنية األخرى .1977احلركية ملسح علمي أجري عام 

 2 العوامل املؤثرة على السرعة : -5-4
 أهم هذه العوامل : هناك بعض العوامل اهلامة اليت تعتمد عليها يف تنمية وتطوير صفة السرعة ، ومن

 درجة احلرارة : -أ
دة من اإلمحاء والتهيئة قبل البدء ارة على زايدة سرعة االنقباضات العضلية لذلك جيب على الفرد االستفاتعمل احلر 

 يف ممارسة التمارين الرايضية .
 السن واجلنس : -ب

عدل اثبت ، أما املرأة فتصل مبسرعة الرجل ميكن زايدهتا حىت سن العشرين ، بعد ذلك تتجه السرعة غلى التناقص 
  85يدات تصل إىل حوايل سن السادسة عشر حىت السابعة عشر ، وقد أثبتت التجارب أبن سرعة السالسرعة يف 

 من سرعة الرجل . %
 املرونة : -ج

ة يف اجلري السريع ، ألنه يف إذا قلت املرونة عن املعدل املناسب يف منطقة احلوض ميكن أن تعوق السرعة وخاص
وجد دليل حىت اآلن يكما أنه ال   ق العضالت غري املشرتكة يف اجملهود ،هذه احلالة سوف تزيد من املقاومة عن طري

 على أنه ميكن زايدة السرعة عن طريق تنمية املرونة أكثر من املعدل املناسب.
 خلصائص التكوينية لأللياف العضلية :ا -د

عضلية احلمراء ياف المن املعروف أن عضالت جسم اإلنسان تشتمل على ألياف محراء وأخرى بيضاء ، فاألل
رنة ابأللياف احلمراء ، ونتيجة تتميز ابالنقباض البطيء ،يف حني األلياف البيضاء تتميز ابالنقباض السريع مقا
احلمراء يف معظم عضالته  لذلك فإنه يصبح من الصعوبة تنمية مستوى الفرد الذي يتميز بزايدة نسبة أليافه

 رين .والوصول إىل مرتبة عالية يف حالة أداء التما
 لنمط العصيب والتوافق العضلي العصيب للفرد :ا -ه

 يتعلق هذا مبدى جناح عمليات التكيف واإلاثرة للعضالت العاملة يف احلركة .
 القوة العضلية : -و

                                                           

d'éducation sportif ,opcit,p1157.edgarthil et ant ; manuel 1  
  أمحد فؤاد الشاذيل ويوسف عبد الرسول بوعباس ، ص2.313
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القوة العضلية هامة لضمان السرعة ، ونستطيع القول أن هناك عالقة طردية بني القوة والسرعة ، حيث أثبتت 
أن القوة العضلية زادت من سرعة عدائي املسافات القصرية عن غريها من العيب املسابقات  التجارب العلمية

 1األخرى .
 ى االسرتخاء العضلي :القدرة عل -م

مرين ، وغالبا ما يعود التوتر التوتر العضلي خاصة يف العضالت املقابلة من العوامل اليت تعوق سرعة أداء الت
ع درجة االستثارة والتوتر االنفعايل ، يقة الصحيحة لكيفية أداء التمرين أو إىل ارتفا العضلي لعدم معرفة الفرد ابلطر 

 لذلك فاالسرتخاء العضلي هام جدا للحركات اليت تتطلب عنصر السرعة .
 تطاط :قابلية العضلة لالم -ي

طاطية وال تقتصر أمهية إن العضلة القابلة املطاطية تستطيع تغطي انقباضا سريعا وقواي وبعكس العضالت القليلة امل
االمتطاط على العضالت العاملة يف احلركة فقط ولكن هناك أمهية كربى للعضالت املقابلة حىت تتم احلركة بسهولة 

 2ويسر دون حدوث أي مقاومة من العضالت املقابلة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  أمحد فؤاد الشاذيل ويوسف عبد الرسول بو عباس ،ص1.313
  أمحد فؤاد الشاذيل ويوسف عبد الرسول بو عباس ،ص3142
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 خالصة :
يف تطوير مستوى الالعبني من خالل الربامج  لقد متكنا من خالل هذا الفصل أن نبني أمهية التدريب الرايضي

التدريبية املصممة من طرف املدربني، ورأينا كيف أن هذه املتطلبات احلديثة لكرة القدم جتعل منها صورة متطورة 
ترفع من مستوى الالعبني وجتعلهم يبذلون أكثر جمهود إلثبات وجودهم، وهلذا فإن الربامج التدريبية يف كرة القدم 

 الوسائل الضرورية لبلوغ األهداف املسطرة.هي من 



 

 

 

 
 

 الفصل الثالث:
 املراهقة
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 متهيد :
إن املراهقة فرتة أو مرحلة جد حساسة من  حياة البشر، وهذا ابعتبارها مرحلة عبور من الطفولة إىل     

الرشد تسمح للفرد ابلولوج عامل الكبار، ولو متكن الفرد من اجتياز هذه املرحلة بنجاح لسهل عليه مواصلة 
عقد نفسية يصعب التخلص منها مشوار حياته بسهولة وبدون آاثر جانبية قد تؤثر عليه و حتدث لديه 

حتدث عدة تغريات نفسية وعقلية واجتماعية وجسمية للفرد  –املراهقة  –مستقبال ، فمن خالل هذه الفرتة 
 تؤثر عليه بصورة مباشرة أو غري مباشرة .

يف  ومنه فقد حاولنا يف هذا اجلزء إعطاء فكرة عن هذه املرحلة الصعبة حىت يسهل لدينا فهم الفرد         
هذه املرحلة والتعامل معه بصورة إجيابية ابإلضافة إىل التحدث عن خصائص النمو يف هذه املرحلة وكذا 

 احلاجات األساسية للمراهق وحماولة معرفة أمهية املراهقة يف التطور احلركي للرايضيني.
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 مفهوم املراهقة : -1
فرد غري انضج انفعاليا و تكون العمر و اليت يكون فيها ال إن املراهقة مصطلح نصفي لفرتة أو مرحلة من   

دين ، وهي الفرتة اليت تقع ما خربته يف احلياة حمدودة و يكون قد اقرتب من النضج العقلي و اجلسدي و الب
 بني مرحلة الطفولة و بداية مرحلة الرشد .

ل هاتني املرحلتني ، حيث وبذالك املراهق ال يعد ال طفال و ال راشدا إمنا يقع يف جمال تداخ 
"أبهنا اجملال الذي جيدر ابلباحثني أن ينشدوا فيه ما يصبون إليه من وسائل  اجلسيماين عبد العايليصفها  

  1و غاايت .

 تعريف املراهقة : -2

 املعىن اللغوي : -2-1
:" املراهقة تفيد معىن االقرتاب أو الدنو من احللم ،وبذلك يؤكد علماء فقه اللغة  البهي السيديعرفها     

هذا املعىن يف قوهلم رهق مبعىن غشى أو حلق أو دىن من فاملراهق هبذا املعىن هو الفرد الذي يدنو من احللم 
 2واكتمال النضج ". 

 املعىن االصطالحي : -2-2
:"إن كلمة مراهقة                             مشتقة من الفعل الالتيين                    طفى فهميمصيقول 

ومعناها التدرج حنو النضج البدين اجلنسي واإلنفعايل والعقلي وهنا يتضح الفرق بني كلمة مراهقة وكلمة 
احية اجلنسية فنستطيع أن نعرف بلوغ وهذه األخرية تقتصر على انحية واحدة من نواحي النمو ، وهي الن

                                                           
 195، ص 1994، دار البيضاء للعلوم ، لبنان ،  سيةسيكولوجية الطفولة واملراهقة وحقائقها األساعبد العايل اجلسيماين ،  1
 257،ص 1956، دار الفكر العريب ، مصر، األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة،  فؤاد البهي السيد 2

ADOLESCENCE 

ADOLESERE 
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البلوغ أبنه نضج الغدد التناسلية واكتساب معامل جنسية جديدة تنتقل ابلطفل من مرحلة الطفولة إىل بدء 
 1النضج ".

 بعض التعاريف املختلفة للمراهقة : -3
مابني  ولوجية اليت حتدثاملراهقة مصطلح عام يقصد به عادة جمموعة التحوالت اجلسدية والسيك       

 مرحلة الطفولة والرشد.
  ثين عشر سنةاملراهقة هي مرحلة البحث عن االستقاللية واإلندماج ابجملتمع ،وتبدأ من ا

Lehalle.h فيقول 
(سنة وهي حتديدات غري دقيقة ألن ظهور املراهقة ومدهتا ختتلفان حسب اجلنس 20-12إىل العشرون )  

والظروف االجتماعية واإلقتصادية ،كما تتميز بتحديد النشاط اجلنسي إىل جانب منو القدرات العقلية على 
 2التفكري املنطقي والتجرد والتخيل .

 كما يرى أيضا       Silamy.nت بني الطفولة والرشد ،تتميز ابلتحوالأن " املراهقة هي مرحلة من احلياة   
( سنة ، هذه 20-18( سنة وتنتهي عند سن )13-12اجلسمية والنفسية ، تبدأ عند حوايل )

التحديدات غري دقيقة ألن ظهور املراهقة ومدهتا خيتلفان حسب اجلنس ،الظروف اجلغرافية والعوامل 
 3اإلقتصادية واإلجتماعية .

كما جاء   Schonfeldأن " املراهقة هي وجه من وجوه التطور اليت تقود إىل سن الرشد وهي مرحلة   
 4عن التغريات العميقة يف حياة الفرد خاصة على ثالث مستوايت البيولوجي ، النفسي واإلجتماعي ".

 ويعرفها Horrocksعامل إىل ال أبهنا " الفرتة اليت تكسر فيها املراهقة شرنقة الطفولة ليخرج 1961عام   

                                                           
 189، ص  1986، دار املعارف اجلديدة ،  سيكولوجية الطفولة واملراهقةمصطفى فهمي ،  - 1

,sans ed,1985.p13 des l'adolescentPsycologie LEHALLE.H, -2  
 . Ed bordes.1983. p14Dictionnaire de la psychologieSillamy.N.  - 3 

    Schonfeld in memoire en psychologie clinique eperçu sur problème d identification de l 
.adolescent .algerien-4 
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 1اخلارجي ، ويبدأ يف التفاعل معه واإلندماج فيه ".
نتقالية بني الطفولة والرشد امن خالل مجيع هذه التعاريف السابقة نقول أن املراهقة هي مرحلة          

سمية غريات فيزيولوجية وج،حيث تعترب من املراحل احلساسة يف حياة الفرد ، وذلك ملا حيدث فيها من ت
 ه.  ونفسية اليت تؤثر بصورة ابلغة على حياة الفرد يف املراحل التالية من عمر 

 حتديد مراحل املراهقة : -4
مرحلة املراهقة وهنايتها ،فهي  إن مرحلة املراهقة هي مرحلة تغري مستمر لذا من الصعوبة حتديد بدء       

اثر كبرية يف حتديد مرحلة املراهقة آلنوع والبيئة هلا ختتلف من فرد آلخر ومن جمتمع آلخر ،فالساللة واجلين وا
م يتجه إىل التوسع يف ذلك وحتديد بدايتها وهنايتها ،كذلك خيتلف علماء النفس أيضا يف حتديدها ،بعضه

ذلك يعتربوهنا ما بني سن العاشرة بفريون أن فرتة املراهقة ميكن أن نضم إليها الفرتة اليت تسبق البلوغ وهم 
سن صرها بعض العلماء يف الفرتة ما بني سن الثالثة عشر و ( بينما حي21-10دي والعشرون )وسن احلا

 ( .19-13التاسعة عشر )
وبداية املراهقة ختتلف من فرد آلخر ومن جمتمع آلخر ، فبعض األفراد يكون بلوغهم مبكرا يف سن        

 2الثانية عشر أحياان ، وبعضهم قد يتأخر بلوغه حىت سن السابعة عشر .
" ملؤلفه حامد عبد  ة علم نفس النمو للطفولة واملراهقوفيما يلي أقسامها كما جاءت يف كتاب  " 

 :السالم 

 ( سنة :14-12املراهقة املبكرة ) -4-1
 بعد البلوغ الستقرار التغريات متتد منذ بدء النمو السريع الذي يصاحب البلوغ حوايل سنة إىل سنتني       

 البيولوجية اجلديدة عند الفرد.

                                                           
 27، ص  1980، دار البحوث العلمية ،  راهقةسيكولوجية امل سعدية حممد علي بدر ، - 1
 09، ص 1945، مجاعة النشر العاملي ، مصر ،  مشاكل الشباب النفسيةراجح أمحد عزت ،  - 2
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والسلطات يف هذه املرحلة املبكرة يسعى املراهق إىل االستقالل ويرغب دائما يف التخلص من القيود       
اليت حتيط به ويستيقظ لديه إحساس بذاته وكيانه ويصاحبها التفطن اجلنسي الناتج عن اإلستثارة اجلنسية 

 1اليت حتدث جراء التحوالت البيولوجية ومنو اجلهاز التناسلي عند املراهق .

 (سنة :17-15املرحلة الوسطى ) -4-2
رعة النمو اجلنسي نسبيا مع املرحلة ز هذه املرحلة هو بطئ سيطلق عليها أيضا املرحلة الثانوية وما ميي       

اهتمام املراهق مبظهره اجلسمي السابقة وتزداد التغريات اجلسمية والفيزيولوجية من زايدة الطول والوزن و 
 وصحته اجلسمية وقوة جسمه ويزداد هبذا الشعور بذاته.

 (سنة :21-18املراهقة املتأخرة ) -4-3
لقرارات احلامسة اليت يتخذ فيها ايطلق عليها ابلذات مرحلة الشباب ، حيث أهنا تعترب مرحلة اختاذ          

ىل مرحلة النضج اجلسمي ويتجه اختيار مهنة املستقبل وكذلك اختيار الزواج أو العزوف ،وفيها يصل النمو إ
 ظهر اخلارجيالعتناء ابملحنو الثبات اإلنفعايل والتبلور لبعض العواطف الشخصية مثل : ا

وطريقة الكالم واالعتماد على النفس والبحث عن املكانة االجتماعية وتكون لديه حنو اجلماليات مث 
 2الطبيعة واجلنس اآلخر.

 
 

                                                           
 252 -263، ص 1995،  1، عامل الكتاب ، ط الطفولة واملراهقةحامد عبد السالم زهران ،  - 1
 523 -289حامد عبد السالم زهران ، نفس املرجع ، ص  - 2
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 خصائص النمو يف مرحلة املراهقة : -5
 النمو اجلسمي : -5-1

الفتاة بصورة واضحة كما يزداد منو يف هذه املرحلة تظهر الفروق اليت متيز تركيب جسم الفىت و        
عضالت اجلذع والصدر والرجلني بدرجة أكرب من منو العظام وبذلك يستعيد الفرد إتزانه اجلسمي ويالحظ 

أن الفتيان يتميزون ابلطول وثقل الوزن عند الفتيات ، وتصبح عضالت الفتيان قوية يف حني تتميز 
 1عضالت الفتيات ابلطراوة والليونة.

 نمو املورفولوجي :ال -5-2
تتميز هذه املرحلة بضعف التحكم يف اجلسم ،حيث متثل مرحلة غياب التوازن يف النمو بني خمتلف          

أطراف اجلسم وهذا نتيجة لعوامل غري املتوازنة إذا أنه تبعا الستطالة اهليكل العظمي فإنه احتياطات الدهون 
عضالت تستطيل مع استطالة اهليكل العظمي ، ولكن دون تبدأ يف الزوال خاصة عند الذكور ،كما أن ال

زايدة يف احلجم وهذا مييز الذكور بطول القامة وحنافة اجلسم ،كما أن األطراف السفلى تستطيل أسرع من 
. الذي يعتمد بنسبة كبرية على البنية 2اجلذع واألطراف العليا ويف هذه املرحلة يبدأ ظهور التخصص الرايضي

 جلسم الرايضي.املورفولوجية 

 النمو النفسي : -5-3
تعترب مرحلة النمو النفسي عند املراهق مرحلة من مراحل النمو ،حيث تتميز بثروة وحرية واضطراب         

يرتتب عليها مجيعا عدم تناسق وتوازن ينعكس على انفعال املراهق مما جيعله حساسا إىل درجة بعيدة ،وأهم 
 3وحا هي :هذه احلساسيات واإلنفعاالت وض

                                                           
 74،ص  1998، دار الفكر العريب ، مصر ، مناهج وطرق تدريس الرتبية البدنيةعناايت حممد أمحد فرج ،  - 1
  121،ص 1996، القاهرة ، مصر ،1، دار الفكر العريب ، ط  ، التدريب الرايضي من الطفولة إىل املراهقةمفيت ابراهيم محادة  - 2
  91، ص 2000، بريوت ،لبنان ، 1، املؤسسة اجلامعية للدراسات ، ط  عند الطفل واملراهقسيكولوجية النمو  توما جورج خوري ، - 3
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 جل بسبب منوه اجلسمي إىل درجة يظنه شذوذا أو مرضا .خ-1
 حساس شديد ابلذنب يثريه انبثاق الدافع اجلنسي بشكل واضح .إ -2
 ياالت واسعة وأمنيات جديدة وكثرية خ -3
 .عواطف وطنية ، دينية وجنسية -4
 ديدة .أفكار مستحدثة وج -5
كما ينمو عند املراهق الفكر النقدي وسعة املالحظة ، ويصبح مضادا للعادات والتقاليد ومبتعدا عن        

القيم العائلية ويتبع سياسة اهلروب حنو األمام ،وهذا عن طريق حلم اليقظة ويصبح كثري البحث عن 
م يف االنفعاالت خالل مواقف اإلمكانيات اليت متكنه من إبراز شخصيته ،ومرحلة لتنمية املقدرة عن التحك

 1اللعب املختلفة .

 النمو اإلجتماعي :  -5-4
وه اإلجتماعي الواضح ، منيف هذه املرحلة يبلغ الطفل مرحلة النضج حيث ينعكس هذا النضج يف         

 مرأة .جملتمع أن يقبله كرجل أو افيبدو املراهق إنساان يرغب يف أخذ مكانة يف اجملتمع وابلتايل يتوقع من ا
لنوادي واألحزاب أو اجلمعيات اكما يبدأ املراهق إبظهار الرغبة اإلجتماعية من حيث اإلنضمام إىل         

 يمة فعالة .قعلى اختالف ألواهنا مما يؤمن له شعورا ابإلنتماء إىل اجملتمع كإنسان ذي 
هذا امليل يتوقف بقاء اجلنس  أما الشيء امللفت للنظر يف هذه املرحلة فهو ميل اجلنس إىل عكسه ألنه على

البشري لذلك ترى املراهق مهتما مبظهره اخلارجي وذاته اجلسمية من أجل جذب اهتمام اآلخرين من 
اجلنس اآلخر حنو شخصه ،مما يرتتب عليه ميل اجتماعي جديد للمشاركة فيما بعد ألن يكون إنساان قادرا 

 2على بناء مستقبله .
 

                                                           
 166، ص  1991، دار الفكر العريب ، القاهرة ،مصر ،  اإلعداد النفسي للرايضيني حممود كاشف ، - 1
 111، مرجع سابق ،ص  سيكولوجية النمو عند الطفل واملراهقتوما جورج خوري ،  - 2
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 1ملرحلة تعترب سن البحث عن الصديق الكامت ألسراره ، واملصغي له ".كما يرى البعض أن :" هذه ا

 النمو العقلي واملعريف : -5-5
يف هذه املرحلة العمرية يكون املراهق غري قادر على استيعاب وال فهم اجملرد كمنا تكون اهتماماته         

تفكري يف املستقبل وهكذا شيئا فشيئا تتبلور هي حماولة معرفة املشكلة العقائدية ، وهي املرحلة اليت تبدأ يف ال
 2لديه اإلجتاهات الفكرية ويبدأ يف البحث عن تكسري سلسلة الطفولة .

كما يالحظ أو املراهق يقرتب من النضج وحيصل لديه منو معترب يف القدرات العقلية ، مما يؤدي إىل حب 
 3ء ومثريات جديدة.اإلبداع ، واكتشاف األمور اليت تبدو غامضة ،والبحث عن أشيا

 النمو الوظيفي : -5-6
الوظيفي يربز بعض امليول ابلنسبة  يف هذا اجلانب الكثري من الباحثني لفتوا االنتباه إىل أن النمو         

ن الوظيفي للجهاز الدوراين للنمو املورفولوجي ، ومن بني عالمات هذا امليول نالحظ تذبذب وعدم التواز 
ء القفص الصدري إىل بقا  GODAINسعة التنفسية واليت أرجعها )جودان(  التنفسي أي نقص يف ال

ذلك إتساع عصيب حسب  " ويالحظ ك الرتبية التنفسيةضيق ، وهنا يدخل دور الرايضة أو ابلتدقيق " 
GAMAVA      وظيفية اجلديدة فيزداد راجع إىل توازن وتطور القلب وهذا ابلتأقلم مع االحتياجات ال

ة للعمل حيث أن القدرة ابإلستناد على احلجاب احلاجز الذي ميثل له وضعية جيدة ومناسبحجمه ويبدأ 
 .  3سم 202-200املتوسطة للقلب ترتاوح بني 

 

                                                           
 428، ص 1976، الكويت ،1، ترمجة عبد العزيز سالمة ، مكتبة الفالح ، ط أسس سيكولوجية الطفولة واملراهقةو آخرون ،  بولسر - 1
 50، ص 1994ترمجة عادل عز الدين وآخرون ، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائرية ،مقدمة يف علم النفس ، أنوف ويتج ،  - 2
 377، ص 1995، عامل الكتاب ،  5، ط ة واملراهقةالطفولحامد عبد السالم زهران ،  - 3
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املرتبطة  –وتعمل شبكة األوعية الدموية   3سم 3000-1800بينما القدرة احليوية ترتاوح بني         
دور الوسيط بني القلب واألعضاء وهذا ما يعطيها أمهية ال تقل عن أمهية القلب والرئتني يف  –حبجم اجلسم 

 1العملية التنفسية للمراهق أثناء العمل أو اجلهد البدين .
ابإلمكاانت الوظيفية  " أن "مرحلة املراهقة تتميز دتسومسكي" و "شريكنيكما يؤكد كل من "

 2الفيزيولوجية  العالية وزايدة القدرة على التكيف مع اجملهود البدين.

 النمو احلركي : -5-7
" جوركناتفق كل من " تتعارض اآلراء ابلنسبة جملال النمو احلركي يف مرحلة املراهقة ،فلقد     

الختالل يف التوازن واالضطراب ة تتميز اب" على أن حركات املراهق يف بداية املرحل مانيل" و "هامبورجر،"
مل الطابع الوقيت ،إذ ال يلبث ابلنسبة لنواحي التوافق والتناسق واالنسجام ، وأن هذا اإلضطراب احلركي حي

املراهقة هي  أي أن مرحلة املراهق بعد ذلك أن تبدل حركاته لتصبح أكثر توافقا وانسجاما عن ذي قبل ،
 رتة االضطراب".     "فرتة اإلرتباك احلركي وف

" أشارت إىل أن النمو احلركي يف مرحلة املراهقة ال يتميز ابإلضطراب وال ينبغي أن نطلق ماتييفإال أن " 
على هذه املرحلة مصطلح األزمة احلركية للمراهق بل على العكس من ذلك يستطيع الفرد يف هذه املرحلة 

 3بيتها .أن ميارس العديد من املهارات احلركية ويقوم بتث
كما أن هذه الفرتة متثل انفراجا يف املستوى ابلنسبة لألفراد العاديني من انحية واملوهوبني من انحية        

أخرى ،وبذلك فهي ليست مرحلة تعلم ولكنها مرحلة أداء مميز ، حيث نرى حتسنا يف املستوى يف بداية 
 4املرحلة وثباات واستقرار حركيا يف هنايتها.

                                                           
 99 -98، ص 1990، دار احلكمة ، جامعة بغداد1، ط الفيزيولوجيا مبادئها وتطبيقاهتا يف اجملال الرايضيقاسم حسن حسنني،  - 1
   70، مرجع سابق ، ص  مناهج وطرق تدريس الرتبية البدنيةعناايت حممد أمحد فرج ،  - 2
 71أمحد فرج ، نفس املرجع ، ص  عناايت حممد - 3
 185، ص  1996،  1، دار الفكر العريب ،ط أسس ونظرايت احلركةبسطويسي أمحد ،  - 4
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 االنفعايل :النمو  -5-8
انفعاالت املراهق ختتلف يف أمور كثرية عن انفعاالت األطفال وكذلك الشباب ،يشمل هذا       

 : 1اإلختالف يف النقاط التالية 
 اب .ة األوىل من املراهقة فرتة انفعاالت عنيفة فيثور املراهق ألتفه األسبمتتاز الفرت  - 
صرخ ويدفع يم يف املظاهر اخلارجية حلالته اإلنفعالية فهو ستطيع أن يتحكياملراهق يف هذه املرحلة ال  -

ت ال تدل على اإلتزان األشياء عند غضبه ونفس الظاهرة تبدو عليه عندما يشعر ابلفرح فيقوم حبركا
 اإلنفعايل .

باط ،تتميز املرحلة بتكوين تعرض بعض املراهقني حلاالت اليأس والقنوط واحلزن نتيجة ملا يالقونه من إحي -
 لغري.بعض العواطف الشخصية تتجلى يف اعتناء املراهق مبظهره بطريقة كالمه إىل ا

 . سعى املراهق إىل حتقيق االستغالل اإلنفعايل أو النظام النفسي عن الوالديني -
 غم من حاجة املراهق إىل الرعاية إال أنه مييل إىل نقد الكبار.ابلر  -

 النمو اجلنسي :  -5-9
اهقة وعالمة االنتقال من مرحلة النمو من مالمح النمو البارزة والواضحة يف مرحلة املر يعترب هذا         

 لوجية يف هذه املرحلة .الطفولة إىل مرحلة  املراهقة وهي نتيجة منطقية جملموعة التغريات البسيكو 
شاط حيث تبدأ عضاء اجلنسية نعندما تبدأ مرحلو املراهقة وحيدث البلوغ نالحظ أنه يطرأ على األ        

ادر على التناسل ،ولكنها تعترب قالغدد التناسلية يف صنع اخلالاي اجلنسية وهذه املرحلة ال تعين أن الطفل 
 مرحلة تكييف على النضج الصفات اجلنسية األوىل .

     2أما الصفات اجلنسية الثانوية فإهنا مصدر التمايز بني الذكور واإلانث.        
 

                                                           
 183 - 177بسطويسي أمحد ، نفس املرجع ، ص  - 1
 213، ص 2000مصر ، ، القاهرة ،  1، دار الفكر العريب ، ط ، مناهج الرتبية البدنية املعاصرةأنور اخلويل ، مجال الدين الشافعي  - 2
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 ق :حاجيات املراه -6
" إن احلاجة هي الظروف أو املوقف الذي يتطلب العمل للوصول إىل هدف  كمال دسوقييعترب         

معني منها احلاجات البيولوجية اليت تتميز هبا كل الكائنات احلية املتمثلة يف األكل و الشرب ففي سبيل 
 1املثال البقاء و حاجات إجتماعية كما يسميها البعض حاجات نفسية " .

و الراشدين و نفس  فريى " أن للمراهق نفس احلاجات اجلسدية اليت تكون لألطفال فاخر عاقلما أ
 حاجاته االجتماعية إال أهنا ختتلف يف شدهتا و معناها ".

 احلاجة للمكانة : -6-1
:" يريد املراهق أن يكون شخصا مهما ذو قيمة ، كما يريد أن تكون له مكانة يف  فاخر عاقليقول        

مجاعته ، و يتميز مبكان الراشدين و أن يتخلى عن موضعه كطفل، هلذا ليس من الغريب أن نرى املراهق 
 يقوم ببعض تصرفات الكبار كما أنه يرفض أن يعامل معاملة الصغار ، أو أن يطلب منه القيام أبعمال

األطفال ،مث أن املكانة اليت يطلبها بني رفاقه من مكانته عند أبويه " فاملكانة اليت يرغب املراهق حتقيقها قد 
حتددها يف الفريق الرايضي خاصة عند فوزه ، وجناحه يف مقابلة رايضية ما إذ أن هذا يشعره أن له مكانة 

 2كانة اجتماعية .ودور يلعبه يف اجملتمع الذي يعيش فيه وابلتايل تكون له م

 احلاجة لالستقالل : -6-2
" أن املراهق حريص على حتمل املسؤولية ويقوم أبعمال على وجه حسن ويظهر  فاخر عاقليقول        

 3قدرة اإلبداع واإلجناز رغم قيامه ببعض األخطاء".

                                                           
 221، ص  1979، دار النهضة العربية ، سنة  النمو الرتبوي للطفل واملراهقكمال دسوقي ،   - 1
 118، ص 1982، دار العلم للماليني ، سنة  علم النفس الرتبويفاخر عاقل ،  - 2
 119فاخر عاقل ، نفس املرجع ، ص  - 3
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أ عند اختياره لنوع لية تبدفاملراهق قد حيقق استقالليته عن طريق ممارسته للرايضة إذ أن هذه اإلستقال
 ن قيود األهل.الرايضة اليت يريد ممارستها دون تدخل األهل يف ذلك ويكون بذلك قد ختلى ع

 احلاجة اجلنسية :-6-3
   Frieud.Sل األساسية " وأتباعه من علماء التحليل النفسي أبن حرمان احلاجة اجلنسية هو من العل

 اندى "
العصبية ، وكما أثبتت دراسته على أن الطفل يكون له إحلاح جنسي لسوء توافق الشخصية واالضطراابت 

لغرض اكتشاف اجلسم وحني يبلغ مرحلة املراهقة ، جند أن هذه احلاجة تقوى وأتخذ شيء آخر وهو 
 1اإلشباع اجلنسي ".

كما دلت دراسات    Kinsyمن 90" أن فرتة املراهقة هي فرتة رغبات جنسية قوية وبني أن ما يزيد عن  
 2سنة . 15" املراهقني يف أمريكا يكونون فاعلني نسبيا عند السن 

احلاجة اجلنسية عادة ما تتحقق يف جمتمعنا عن طريق الزواج أما يف حالة املراهق الذي ينمو منوا         
جنسيا وتقوى رغباته اجلنسية ، فإن احلاجة اجلنسية ميكن أن توجه إىل نشاط آخر يسلكه املراهق والرايضة 

قد تكون أفضل وسيلة لتحقيق شخصيته السوية بعيدة عن كل احنراف جنسي ، إذ أن بعض احملللني 
 Winicoltالنفسانيني  يرون أن خالل فرتة البلوغ هناك شخصية غريزية ليبيدية عدوانية حياول الفىت من

Frieud. 3املوسيقى .خالهلا أن خيفف منها وذلك بتوجيهها حنو نشاطات كالرايضة وبعض اهلواايت ك 

                                                           
 134، مرجع سابق ، ص  اهقالنمو اتتربو للطفل و املر كمال الدسوقي ،   - 1
 318، ص  1981، عامل الكتب ، سنة  علم النفس ، منو الطفل واملراهقحامد عبد السالم زهران ،  - 2
  120، مرجع سابق ، ص  علم النفس الرتبويفاخر عاقل ،  - 3
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 احلاجة إىل حتقيق الذات واإلنتماء :-6-4
قيق إمكانياته وتنميتها إىل " إن حتقيق الذات هو أن يستطيع املراهق حتعواطف أبو العلى تقول        

خلربات اليت يستطيع أن أقصى حد ممكن يستطيع الوصول إليه ، فيدرك كل ما لديه من قدرات أو مير اب
 ابلطمأنينة ويسود اإلحساس ابإلنتماء ". يباشرها يف جو يشعره

كما أن هذه احلاجة مرتبطة ابحلاجة إىل املودة والعاطفة ، فاأللفة اليت تنبثق من داخل األسرة تنتشر داخل 
 1هذا اجملتمع الصغري لتنتقل إىل اجلماعات األخرى اليت جيد فيها املراهق أن له مكانته اخلاصة .

الصغري عن طريق ما يقدمه من  ريق رايضي قد جيعله يستفيد ويفيد هذا اجملتمعهبذا فإن انتماء املراهق لف
يات يف صاحل الفريق أعمال رايضية خاصة عند حتقيق النجاح كما أنه قد يستخدم ما لديه من إمكان

 الرايضي رمبا هذا ما يشعره ابلرضا وحيسسه ابإلنتماء .

 احلاجة للعطف واحلنان :-6-5
" تتمثل يف شعور املراهق أبنه حمبوب كفرد ، وأنه مرغوب فيه لذاته ، وأنه  دسوقيكمال يقول        

موضع حب واعتزاز ، وهذه احلاجة انشئة من حياة األسرة العادية ، فهي اليت ختلق الشعور ابحلب عند 
سية ،لذلك املراهق وتتكون لديه ما يسمى ابألمان النفسي العاطفي ،وهذا ضروري النتظام حياة املراهق النف

ال بد من إتباع هذه احلاجة عنده بكل ما يستطيع الوالدين حىت حيافظ على صحته النفسية وتتكون لديه 
 2روح التعاون واحملبة ولن يكون عدوانيا متخوفا من اآلخرين ".

بني ، إذ أن التعاون املوجود  ولعل هذه احلاجة قد تتحقق يف الفريق الذي ميارس فيه املراهق الرايضة    
 به . أفراد الفريق واألهداف املشرتكة بينهم قد جيعله يشعر حببهم له واالهتمام

                                                           
 138، دار النهضة ، القاهرة ، بدون سنة ، ص  الرتبية السياسية للشباب ودور الرتبية البدنيةعواطف أبو العالء ،  - 1
 138، مرجع سابق ، ص  النمو الرتبوي للطفل واملراهقكمال دسوقي ،           - 2
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 احلاجة للنشاط والراحة : -6-6
" إن النشاط يبعث الرضا واالرتياح كما أن له آاثر جسمية تنشأ عن رايضة  كمال الدسوقييرى           

ن كل أثر على أجهزة اجلسم يكوم جديد أعضاء احلس العادية أي الظاهرة كالعني مثال ،كما لوحظ أ
 1ولكن غري مؤمل يؤدي إىل املتعة والسرور لكونه خربة جديدة تضاف إىل سابق املعارف ".

يف هذا اجملال يقول " إن املراهق يف حاجة إىل تفريغ الطاقة يف  أبو العالء عواطفكما يؤكد أيضا          
لنشاط إىل احلركة والنشاط يقبلها السكون والراحة فالتوازن بني نشاط مييل إليه ويتفق مع قدراته " إال أن ا

نشاط اجلسم وحركته وسكونه وراحته البد منه من الناحية البيولوجية إلطراد النمو،إن فرتات  النشاط 
الطويلة أو الزائدة  عن احلاجة ترهق ممتلكات املراهق اجلسمية واالنفعالية والعقلية ،إذ أن الفرد املتعب 

سم أو املرهق احلواس يظهر عموما عنيدا ،سهل اإلاثرة وليس يف حالة تسمح له ابالستفادة من التجارب اجل
 . 2اليت يتعلمها"

اح ،بشرط أال يتعدى هذا وهكذا تكون الرايضة نشاط يسلكه املراهق لعله حيقق الراحة والرضا واالرتي
 انقلب إىل ضده ". دى الشيء عن حدهالنشاط الرايضي إمكانيات املراهق كما يقول املثل " إن تع

حىت يتحقق له النمو السليم  إن خمتلف التغريات اليت تطرأ على املراهق تتطلب توفري بعض احلاجيات     
 .،ولعل الرايضة هي أحسن وسيلة لتحقيق خمتلف احلاجيات اليت ذكرانها سابقا 

 أشكـال من املـراهقة : -7
 أنواع من املراهقة : 4توجد  

 املـراهقة املتـوافقة : من مسـاتـها : -7-1
 . االعتدال واهلدوء النسيب وامليل إىل االستقرار 

                                                           
 121كمال دسوقي ، نفس املرجع ، ص   - 1
 56، مرجع سابق ، ص  الرتبية السياسية للشباب ودور الرتبية البدنيةعواطف أبو العالء ،  - 2
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 . اإلشباع املتزن وتكامل االجتاهات واإلتزان العاطفي 
 . اخللو من العنف والتوترات االنفعالية احلادة 
 م والوحدة هلا أمهية كبرية التوافق مع الوالدين واألسرة ، فالعالقات األسرية القائمة على أساس التفاه

 1يف حياة األطفال ، فاألسرة تنمي الذات وحتافظ على توازهنا يف املواقف املتنوعة يف احليا.
 اهقة املتوافقة :العوامل املؤثرة يف املر  -
املعاملة األسرية السمحة اليت تتم ابحلرية والفهم واحرتام رغبات املراهق وعدم تدخل األسرة يف شؤونه  -
اصة ، وعدم تقييده ابلقيود اليت حتد من حريته فهي تساعده يف تعلم السلوك الصحيح واالجتماعي اخل

 2السليم ولغة جمتمعه وثقافته وتشبع حاجاته األساسية .
 وفري جو من الصراحة بني الوالدين واملراهق يف مناقشة مشكالته .ت - 
ه وأهله وسري حال بتقدير أقرانه وأصدقائه ومدرسي ير الوالدين واعتزازمها به وشعورهشعور املراهق بتقد -

 األسرة وارتفاع املستوى الثقايف واالقتصادي واالجتماعي لألسرة .
الراحة النفسية  تزد على ذلك تشغل وقت الفراغ ابلنشاط االجتماعي والرايضي وسالمة ا لصحة العامة ، -

 والرضا عن النفس .

 ا ما يلي :املـراهقة املنطويـة : من مساهت -7-2
: هو تعبري عن النقص يف التكيف للموقف أو إحساس من جانب الشخص أنه غري جدير اإلنطواء  -

ملواجهة الواقع ، لكن اخلجل واالنطواء حيداثن بسبب عدم األلفة مبوقف جديد أو بسبب جماهبة أشخاص 
   3خص خجال وانطواء .غرابء ، أو بسبب خربات سابقة مؤملو مشاهبة للموقف احلايل اليت حتدث للش

 تفكري املتمركز حول الذات ومشكالت احلياة ونقد النظم االجتماعية .ال -

                                                           
  24،ص  1981، دار النهضة العربية ، بريوت ، لبنان ،  سرة ومشكالهتااألحممود حسن ،- 1
 . 173،ص  1990،  2، ديوان املطبوعات اجلامعية ،ط أصول الرتبية والتعليمرابح تركي ،  - 2
 160، دار غريب للطباعة والنشر ، دون طبعة ،ص  رعاية املراهقنييوسف ميخائيل نعيمة ، - 3



ة(سن18-14لمراهقة)ا       الفصل الثالث                                                              

 

77 

 

شبعة واالعرتاف الستغراق يف أحالم اليقظة اليت تدور حول موضوعات احلرمان واحلاجات الغري ما -
 ابجلنسية الذاتية.

 ى شرعية الوالدين .حماولة النجاح املدرسي عل -
  رة فيها :العوامـل املؤث 
 الوالدين ، احلماية الزائدة ، التدليل تسلط وسيطرة :األخطاء األسرية اليت فيها : اضطراب اجلو األسري -

 ، العقاب القاسي .....اخل .
 حول النجاح مما يثري قلق األسرة واملراهق . تركيز األسرة -
 . ع احلاجة إىل التقدير وحتمل املسؤولية واجلذب العاطفيعدم إشبا  -

 املـراهقة العدوانيـة : )املتمردة ( من مساهتا : -7-3
 درسة ، األسرة واجملتمع .التمرد والثورة ضد امل -
 ة واللذة الذاتية .لعداوة املتواصلة واالحنرافات اجلنسية : ممارستها ابعتبارها حتقق له الراحا -

    1خل .مثل : اللواط ، العادة السرية ، الشذوذ ، املتعة اجلنسية ....ا
هو اإلصرار على موقف والتمسك بفكرة أو اجتاه غري مصوغ والعناد حالة مصحوبة بشحنة  العناد : -

انفعالية مضادة لآلخرين الذين يرغبون يف شيء ، واملراهق يقوم ابلعناد بغية االنتقام من الوالدين والغري من 
 2.االفراد ، ويظهر ذلك يف شكل إصرار على تكرار تصرف ابلذات 

 راسي .لشعور ابلنقص والظلم وسوء التقدير واالستغراق يف أحالم اليقظة والتأخر الدا -

 املراهقة املنحرفة : من مساهتا ما يلي : -4 -7
 لقي التام واجلنوح والسلوك املضاد للمجتمع .االحنالل اخل -

                                                           
 153، ص  1995،  1، ظواهر املراهق وخفاايه ، دار الفكر للماليني ، طعبد الغين الديدي  - 1
 157يوسف ميخائيل أسعد، رعاية املراهقني ، دار غريب للطباعة والنشر ، دون طبعة وبلد وسنة  ، ص  - 2
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 .العتماد على النفس الشامل واالحنرافات اجلنسية واإلدمان على املخدرات ا -
 بلوغ الذروة يف سوء التوافق . -
 ية يف السلوك .البعد عن املعايري االجتماع -

 العوامل املؤثرة فيها :
 .ملرور خبربات حادة ومريرة وصدمات عاطفية عنيفة وقصور يف الرقابة األسرية ا  -
 ية ونفسية لقسوة الشديدة يف املعاملة وجتاهل األسرة حلاجات هذا املراهق من حاجات جسما -

 واجتماعية...اخل   
                            لصحبة املنحرفة أو رفاق السوء وهذا من أهم العوامل املؤثرة .            ا  -
 تصادية لألسرة . ئم واملرتاكم ، سوء احلالة االقالفشل الدراسي الدا -

ذه تكاد تكون هي القاعدة ،وكذلك هذا فإن أشكال املراهقة تتغري بتغري ظروفها والعوامل املؤثرة فيها وإن ه
 تؤكد هذه الدراسة أن السلوك اإلنساين  مرن مرونة يسمح بتعديله .

راهقة املنحرفة حنو التوافق وأخريا فإهنا تؤكد قيمة التوجيه واإلرشاد والعالج النفسي يف تعديل شكل امل      
 .  1والسواء 

 أمهية املراهقة يف التطور احلركي للرايضيني :           -8
تتضح أمهية املراهقة كمرحلة كمال النضج والنمو والتطور احلركي حيث يبدأ جماهلا ابملدرسة فاجلامعة ،     

 : 2وهنا النادي الرايضي فاملنتخبات القومية ، وتكتسي املراهقة أمهية ك
 نسني بل بني اجلنس أعلى مرحلة تتضح فيها الفروق الفردية يف املستوايت ، ليس فقط بني اجل

 الواحد أيضا وبدرجة كبرية .
  لعالية ".امرحلة انفراج سريعة للوصول ابملستوى على البطولة " رايضة املستوايت 

                                                           
 440حامد عبد السالم زهران ، مرجع سابق ،  ص  - 1
 188 - 187، ص  ، مرجع سابق أسس ونظرايت احلركةبسطويسي أمحد ،  - 2
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  ثيل منتخباهتم القومية متمرحلة انتقال يف املستوى من الناشئني إىل املتقدمني والذي يكنهم من
 والوطنية 

 لقدرات واملهارات احلركية .ال تعترب مرحلة تعلم بقدر اعتبارها مرحلة تطوير وتثبيت يف املستوى ل 
 اع اجليد .مرحلة أداء متميز خايل من احلركات الشاذة واليت تتميز ابلدقة واإليق 
 هارات حركية .مرحلة إلثبات الذات عن طريق إظهار ما لدى املراهق منن قدرات فنية وم 
 ر مواهب وقدرات املراهقني مرحلة تعتمد مترينات املنافسة كصفة مميزة هلا ،واليت تساعد على إظها

 ابإلضافة إىل انتقاء املوهوبني .

 أمهية الرايضة ابلنسبة للمراهقني : -9
املراهق فكراي و بدنيا كما  ن الرايضة عملية تسلية و ترويح لكال اجلنسني ، هذا حيث أهنا حتضرإ      

ر النفسية املكتظة اليت تؤدي إىل تزوده من املهارات واخلربات احلركية من أجل التعبري عن األحاسيس واملشاع
القيم املقيدة اليت ال  ة مناضطراابت نفسية وعصبية عند انفجاره فيتحصل املراهق من خالهلا على مجل

واهب الرايضي وقدراته يستطيع حتصيلها يف احلياة األسرية ، كما تعمل احلصص التدريبية على صقل م
رايضية من أج لشغل النفسية والبدنية وفق متطلبات العصر ، وأجنح منهج لذلك هو مكيف احلصص ال

هق عضليا وفكراي فيستسلم حتما لرايضة يتعب املراوقت الفراغ الذي حيس فيه الرايضي ابلقلق وامللل وبعد ا
ضي هللا وال النفس وال اجملتمع للراحة والنمو بدال من أن يستسلم للكسل واخلمول ، ويضيع وقته فيما ال ير 
ارسة خمتلف أنواع النشاطات ، وعند مشاركة املراهق يف التجمعات الرايضية والنوادي الثقافية من أجل مم

 سية والعقلية اليت مير هبا .هذا يتوقف على ما حيس به عن طريق التغريات اجلسمية والنفالرايضية ، فإن 
   مع قدراته واستعداداته   إعطاء املراهق نوعا من احلرية وحتميله بعض املسؤوليات اليت تتناسب

 كحرية  اختيار أماكن اللعب مثال .
   . التقليل من األوامر والنواهي 
    اكتساب املهارات واخلربات املختلفة يف امليادين الثقافية والرايضية لتوفر مساعدة املراهق على

الوسائل واإلمكانيات واجلو الذي يالئم ميول املراهق فهو دائما يف حاجة ماسة إىل النصح 
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واإلرشاد والثقة والتشجيع ، فعلى املدرب أداء دوره يف إرشاد وتوجيه وبث الثقة يف حياة املراهقني 
  1رهم الرايضي .طوال مشوا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 15، ص  1986، دمشق ،  2، دار الفكر ، ط خطااي املراهقةمعروف رزيق ،  - 1
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 خالصـة :
عام ابن مرحلة املراهقة تعد  من خالل كل ما مت تقدميه عن فرتة املراهقة ،نستطيع القول بشكل          

سمية ،نفسية ،اجتماعية جإحدى أهم مراحل النمو والنضج لإلنسان نظرا ملا حتتوي من تغريات وحتوالت 
 حركية ، بدنية.....اخل 

هذه التحوالت إذا حسن استغالهلا وتطويرها بشكل متناسق وفعال أمكننا الوصول ابملراهق إىل        
مرحلة الرشد وهو يف أحسن قدراته اجلسمية والنفسية أي يعد بطريقة حسنة ليصبح فردا فعاال ومنتجا يف 

فرتة احلرجة يؤدي إىل اجملتمع الذي يعيش فيه ، وعلى العكس من ذلك متاما فعند أي خلل يف هاته ال
أتثريات عميقة على نفسية املراهق تستمر معه طوال ما تبقى من مشوار حياته وقد تؤدي يف بعض احلاالت 
الصعبة إىل االحنراف االجتماعي ، والذي يعد من أخطر األضرار اليت ميكن للمراهق مواجهتها مستقبال إذا 

 مل تتم رعايته يف فرتة املراهقة .
ليه فقد ارأتينا دراسة هاته املرحلة من كل اجلوانب حىت تكون لدينا نظرة و لو صغرية عن وع         

األفراد الذين نعين بصدد التعامل معهم ، و أردان أن نلقي الضوء و لو ابلقليل عن هذه الفرتة ، و اليت 
مل ،فال بد أن تتاح حتتاج إىل عناية خاصة من طرف اآلابء و املربني و املدربني ، من حيث أسلوب التعا

الفرص الكافية للمراهق للتعبري عن نفسه و االستغالل العقالين و املوزون إلمكانياته و طاقاته و قدراته ، 
ابإلضافة إىل إعطاء جرعات من الثقة يف النفس دون اخلروج عن املثل العليا و حماولة صقل و تطوير مواهبه 

الشخصية و يف اخلتام ال يسعنا إال القول أبن مرحلة املراهقة و توجهاته حسب ميوله و رغباته الذاتية و 
مرحلة جد حساسة من حياة اإلنسان إذا صلحت و استغلت بشكل اجيايب وجد الفرد نفسه راشد من 

 دون مشاكل تعيقه ، أما إذا فشلت 
سليم و  و أمهلت فإن الفرد سيعيش مع ما تبقى من حياته من دون أهداف واضحة ، وال تفكري        

جيد نفسه بشكل أو آبخر يعيش على هامش اجملتمع ، وهذا بدوره يؤدي به إىل العزلة و االبتعاد ، وإما 
 االحنراف .                                                                     



 

 

 

 
 

 اجلانب التطبيقي :
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 متهيد :
خضاعها إىل إبويتم ذلك  لكل ابحث من خالل حبثه يسعى إىل التحقق من صحة الفرضيات اليت وضعها
ع طبيعة الدراسة وكذا القيام مالتجريب العلمي إبستخدام جمموعة من املواد العلمية وذلك إبتباع منهج يتالئم 

 بدراسة ميدانية عن طريق تطبيق االختبارات .
اسة ، ومن أجل ناها يف هذه الدر ويف هذا اجلانب التطبييقي سنحاول أن نوضح أهم اإلجراءات امليدانية اليت اتبع
 رة أخرى.احلصول على نتائج ميكن الوثوق هبا واعتبارها نتائج موضوعية قابلة للتجربيب م
ي حبث علمي هو مدى قابليته وابلتايل احلصول علىال نفس النتائج األوىل كما هو معروف ، فإن ما يتميز به أ

 ة دقيقة وموضوعية لدراسة منهجيللموضوعية العلمية ، وهذا ال ميكن أن يتحقق إال إذا اتبع صاحب ا
ملنهجية للبحث واليت تشتمل ويشتمل اجلانب التطبيقي يف حبثنا هذا على فصلني ، الفصل األول وميثل الطرق ا

اة وهي الصدق والثبات واملوضوعية ، على الدراسة االستطالعية واجملال املكاين والزماين وكذا الشروط العلمية لألد
املستخدم وأدوات الدراسة  سة ، كما اشتمل على عينة البحث وكيفية اختيارها واملنهجمع ضبط متغريات الدرا

 وكذلك إجراء التطبيق امليداين وحدود الدراسة .
رضيات مع اخلالصة العامة أما الفصل الثاين فيحتوي على عرض وحتليل نتائج الدراسة ومناقشتها يف ضوء الف

 للبحث.
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 :الدراسة االستطالعية  -1
يعرف )ماثيو جيدير ( الدراسة االستطالعية على أهنا عبارة عن دراسة علمية كشفية هتدف إىل التعرف إىل 

املشكلة حمل البحث جديدة مل يسبق إليها ، أو عندما تكون املعلومات أو املعارف املتحصل عليها حول املشكلة 
 1قليلة وضعيفة .

احث القيام هبا قصد التأكد من من أهم املراحل اليت جيب على الب وعلى هذا األساس تعترب الدراسة االستطالعية
هلذا بعد حتديد موضوع و مالئمة مكان الدراسة للبحث ومدى صالحية األداة املستعملة حول موضوع البحث ، 

الرتخيص لتسهيل املهام ،مث  البحث مع األستاذ املشرف مث ذهبت إىل رئيس قسم التدريب الرايضي من أجل وثيقة
الدراسة مجع املعلومات  قمنا بدراسة استطالعية على مستوى اندي مجعية  أمل شتمة وقد كان اهلدف من هذه

ن مالئمة املركباتت الرايضية ملوضوع اليت هلا ارتباط وثيق ومباشر مبتغريات الدراسة اليت ميكن من خالهلا التأكد م
 دراستنا ، وأيضا كان الغرض منها :

 عينة قيد الدراسة من خالل االحتكاك امليداين .التعرف على أفراد ال 

 . االتصال ابملدرب واطالعه مبوضوع الدراسة 

 .تفقد الوسائل املستعملة ومعرفة أوقات تدريب الفريق 

 ميكن أن تواجهنا خالل العمل  التوصل إىل أفضل طريقة إلجراء االختبارات وجتنب العراقيل واملشاكل اليت
 امليداين .

 جراء االختبارات .إلاملسؤول وكذا مدرب الفريق ومت االتفاق على الوقت املخصص  مقابلة الطاقم 

 نتائج الدراسة االستطالعية :
لنادي الرايضي ابسنة  16ساعدت هذه الدراسة االستطالعية على ضبط عينة البحث وهي : صنف أقل من 

 مجعية أمل شتمة .
 اإلحتكاك الفعلي ألفراد الفريق .

 نفيذ احلصص املقرتحة .تسطري برانمج لت
 

                                                           

  ماثيو جيدير ، منهجية البحث العلمي ،ترمجة ملكة ابيض.1 
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 منهج البحث  : -2
إن االقرتاب من موضوع ما يفرض على الباحث إتباع منهج معني ، وهذا يكون على حسب اختالف مشكلة 

البحث واألهداف املسطرة من قبل الباحث ، ويتمثل املنهج "  عدة خطوات تبدأ مبالحظة الظواهر وإجراء 
وع احلقائق اليت ينبغي أن يبحث عنها ، وتنتهي مبحاولة التحقق من صدق التجارب مث وضع الفروض اليت حتدد ن

 1الفروض أو بطالهنا توصال إىل وضع قوانني عامة تربط بني الظواهر وتوجد العالقة بينها ".
ومادام موضوع الدراسة يتعلق عالقة بعض القياسات ااجلسمية بصفة السرعة لدى العيب كرة القدم فإن املنهج 

هو املنهج الوصفي ، والذي يعرف حسب "وجيه" على أنه الطريقة اليت ميكن من خالهلا "يكتشف  املناسب
الباحث حجم الباايانت واملعلومات العالقات ويعاملها إحصائيا ، ويستخدم هذه الطريقة إلجياد وصف إىل أي 

 2حد يربط املتغريات ببعضها .

 املنهج الوصفي :  -2-1
حممود رضون " هذا املنهج على أنه دراسة ووصف خصائص و أبعاد ظاهرة من  يعرف الدكتور عبد القادر

الظواهر يف إطار معني ، ويتم من خالله جلميع البياانت واملعلومات الالزمة عن الظاهرة ، والعوامل اليت تتحكم 
 3فيها ، وابلتايل استخالص نتائج ميكن تعميمها مستقبال .

وضعت ألجله ، ينبغي أن  لقياس متغريات الدراسة ذات مصداقية وتقيس ماوحىت تكون االختبارات اليت وضعت 
 .املوضوعية ( -لثبات ا -تتوفر فيها شروط االختبارات اجليدة ) الصدق

 الصدق : -أ
 4تعترب درجة الصدق هي العامل األكثر أمهية ابلنسبة للمقاييس واالختبارات وهو يتعلق أساسا بنتائج االختبار .

 5اتبلر أن " الصدق يعترب أهم اعتبار جيب توفره يف االختبار ".كما يشري 
 

                                                           

  عبد الرمحن عيسوي ، االحصاء السيكولوجي التطبيقي ، دار النهظة العربية ، بريوت ،1999، ص1.14 
  وجيه حمجوب ،طرائق البحث العلمي ومناهجه ، مديرية الكتب للطباعة جامعة املوصل ، بغداد ، 1988،ص 2.102 

  عبد القادر حممود رضوان ، سبع حماضرات حول األسس العلمية لكتابة البحث العلمي ، ديوان املطبوعات اجلامعية ،ط1،اجلزائر ،ص3.57 
  حممد حسن عالوي ، حممد نصر الدين غضنب ، القياس يف الرتبية الرايضية وعلم القياس الرايضي ، ط3، دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر ،1996، ص4.321 

  حممد صبحي ، القياس والتقومي يف الرتبية البدنية والرايضية ، ج1،ط3، دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر ، ص5.183 
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  1حيدد "كيورتن" الصدق ابعتباره تقدير لالرتباط بني الدرجات اخلام لالختبار واحلقيقة الثابتة ثباات اتما .
 الثبات :  -ب

ىت وان أعيد اجراء إذا أجري اختبار ما على جمموعة من األفراد ورصدت درجات كل فرد يف هذا االختبار ، ح
هذا االختبار على نفس هذه اجملموعة ورصدت أيضا درجات كل فرد ودلت النتائج على أن درجات اليت حصل 

عليها املخترب يف املرة األوىل لتطبيق االختبار هي نفس الدرجات اليت حصل عليها املخترب للمرة الثانية     
اما ألن نتائج القياس مل تتغري يف املرة الثانية بل ظلت قائمة كما يف استنتجنا  من ذلك أن نتائج االختبار اثبتة مت

 2املرة األوىل .
 صباحية .العب ، مت اختيارهم يف الفرتة ال 20أجري االختبار والقياسات على العينة وهم 

 املوضوعية : -ج
االختبار اجليد شرط املوضوعية تعترب املوضوعية أحد أشكال الثبات وهي من العوامل املهمة اليت جيب أن تتوفر يف 

والذي يعين التحرر من التحيز والتعصب وعدم ادخال العوامل الشخصية للمخترب كأرائه وأهوائه الذاتية وميوله 
الشخصية ، وحىت حتيزه وتعصبه ، فاملوضوعية تعين أن تصف قدرات الفرد كما هي موجودة فعال ال كما نريدها 

 3أن تكون.

 الدراسة :ضبط متغريات  -4
ات املوضوع الذي حنن بصدد يعترب ضبط املتغريات عنصرا  أساسيا يف أي دراسة ميدانية ، وقد جاء ضبط متغري 

 دراسته كما يلي :

                                                           

  مروان عبد اجمليد ابراهيم : األسس العلمية والطرق اإلحصائية لالختبارات والقياس يف الرتبية الرايضية ، عمان ، األردن ، 1999،ص1.13 
  مروان عبد اجمليد ابراهيم : األسس العلمية والطرق اإلحصائية لالختبارات والقياس يف الرتبية الرايضية ، عمان ، األردن ، 1999،ص2.14 

  مروان عبد احلميد ابراهيم ، مرجع سابق ، ص 3.145
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 املتغري املستقل : -4-1
 1يعرف على أنه " املتغري الذي نتداوله لقياس التأثري يف املتغري التابع ويسمى كذلك املتغري السبب أو النشط ".

 سب متطلبات الدراسة تتحدد فيما يلي :وح
 .)بعض القياسات اجلسمية )الطول والوزن 

 املتغري التابع : -4-2
، وحسب متطلبات الدراسة تتحدد 2يعرف على أنه " املتغري الذي جيري عليه الفعل من أجل قياس التغريات " 

 كما يلي  :
 نتقالية (.* نتائج اختبار السرعة لدى العيب كرة القدم ) السرعة اال

 جمتمع الدراسة : -5
 جمموعة من اخلصائص ، يفأن أي دراسة علمية تفرض على الباحث حتديد اجملتمع املعي والذي يشرتك أفراده 

 حيث ينقسم جمتمع الدراسة إىل قسمني :
 تمع أصلي :جم -5-1

 مجيع األفراد املشرتكني يف خصائص مرتبطة ابلدراسة ويشغلون حيز جغرايف عام.
 تمع متاح :جم -5-2

  مجيع االفراد املشرتكني يف خصائص مرتبطة ابلدراسة ويشغلون حيز جغرايف يستطيع الباحث التعامل
 .3معه

 النادي الرايضي  مجعية يفالعب كرة قدم حسب عدد املنخرطني  30وعليه اشتمل اجملتمع املتاح للدراسة على 
 أمل شتمة .

                                                           
القصبة للنشر ، موريس أجنرس ، ترمجة )بوزيد صحراواي ،كمال بوشرف ، سعيد سبعون ( ، منهجية البحث العلمي يف العلوم االنسانية ،تدريبات عملية ، دار  1

 . 169،ص2006اجلزائر ،
  موريس أجنرس ، ترمجة )بوزيد صحراواي ،كمال بوشرف ، سعيد سبعون ( ، مرجع سابق ،ص  1702

  عمار رواب ، حماضرات ملتقى التدريب لطلبة املاسرت اختصاص تربية حركية عند الطفل واملراهق ، قسم الرتبية البدنية والرايضية ،بسكرة 3.2011 
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 سنة ابلنادي الرايضي مجعية أمل شتمة . 16من العب أقل  20أما العينة اشتملت على 

 عينة الدراسة : -6
عاينة وحتديدها بشكل دقيق ، من أجل ضمان التوصل إىل نتائج تتمتع ابملصداقية الالزمة جيب احرتام شروط امل

بطريقة قصدية من  العب من اندي مجعية أمل شتمة ، مت اختيارهم 20حيث اشتملت عيننة الدراسة على 
 العب . 30مع الكلي واملقدر حجمه بـاجملت
 دية ) الغرضية( :العينة القص -6-1

غريات الدخيلة إللغاء وهي اليت يتم اختيارها بناءا على حكم شخص أو تقدير ذايت هبدف التخلص من املت
 مصادر التحريف املتوقعة .

 جماالت الدراسة : -7

  اجملال البشري : -7-1
سنة منخرطني يف فريق مجعية أمل شتمة ، ترتاوح  20العب كرة قدم أقل من  20ضم اجملال البشري للدراسة 

 سنة .16-13أعمارهم مابني 

 اجملال الزمين : -7-2
، وتنقسم  هذه الفرتة إىل  2016وشهر ماي  2015أجري هذا البحث يف الفرتة املمتدة ما بني شهر نوفمرب 

 مرحلتية :
وخصصت هذه املرحلة للبحث النظري ومجع  2016ىل شهر جانفي إ 2015املرحلة األوىل : من شهر نوفمربر 

 املعلومات حول الدراسة 
، ومت خالهلا تطبيق االختبار وكذا مناقشة  2016إىل غاية شهر ماي  2016املرحلة الثانية : من شهر مارس

 وحتليل النتائج .



لطرق المنهجية للبحثا       الفصل الرابع                                                              

 

90 

 

 اجملال املكاين :  -7-3
ر مت اجراء الدراسة امليدانية اخلاصة ية بسكرة ،كذلك ابلنسبة لالختبامت اجراء الدراسة امليدانية يف ملعب شتمة وال

 به يف نفس امللعب 

 الوسائل املستخدمة يف الدراسة . -8

 التحليل النظري :-8-1
وذلك من خمتلف املراجع العربية املختلفة املتوفرة لغرض استخالص أكرب قدر ممكن من املعلومات النظرية اليت 

 الدراسة .تسمح حبصر موضوع 

 الوسائل البشرية : -8-2
مت االعتماد على جمموعة من االشخاص املؤهلني من ذوي اخلربة واالختصاص لغرض املساعدة على تطبيق 
 القياسات واالختبارات اليت مت اجرائها بغرض ربح الوقت واجلهد وحتقيق شروط إجراء االختبارات البدنية .

 الوسائل املرفولوجية : -8-3
روف أن الوسائل األساسية اليت تستعمل يف القياس اجلسمي يف مرفولوجيا الرايضة تتوفر يف احلقيبة من املع

 االنرتوبومرتية اليت تتكون مما يلي :
 * امليزان الطيب : يستعمل لقياس الوزن وتعطي النتيجة ابلكيلو غرام .

 نقاط الطويلة العالية.* اجلهاز األنرتوبومرتي والقوائم املرتاكبة للقياسات الطويلة  وال
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 االختبارات البدنية : -8-4

 الوسائل املستخدمة فيها  -8-4-1
 * ميقايت : حلساب الوقت املستغرق يف االختبار .

 *Bip .إلعطاء اشارة انطالق االختبار : 
 ومتثل االختبار يف انه اختبار السرعة االنتقالية وهو كاآليت :

 اختتبار السرعة االنتقالية :
 قدم .ف : يهدف هذا االختبار اىل قياس السرعة االنتقالية لدى العيب كرةالاهلد 

  حيث يبدأ االختبار مرت 60التعليمات : املطلوب من الالعب االنطالق أبقصى سرعة ممكنة ملسافة ، 
رعة و يلغى االختبار يف ابالنطالق من اجللوس وعند مساع اشارة البدأ يبدأ الالعب ابجلري أبقصى س

 البدأ اخلاطئ.حالة 

 ة الوصول.التسجيل : يتم تسجيل الوقت املستغرق من إعطاء األمر للبدأ حىت حلظة نقط 

 الوسائل االحصائية : -8-5
موعة املفردات أو القيم يف املتوسط احلسايب : وهو الطريقة االكثر استعماال حيث يعترب احلاصل لقسمة جمأ. 

(.وصيغة nلقيم )ا،..............س ن ، على عدد 4،س3،س2،س1،ساجملموعة اليت أجري عليها القياس 
 املتوسط احلسايب تكتب على الشكل التايل :

 

𝑋
→ =

∑ Xin=20
n=1

n
 

 
 1ن : عدد القيم 

 

                                                           

  عبد القادر حليمي ، مدخل االحصاء ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،1992،صض1.53-45 
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 ب. االحنراف املعياري :
تحليل االحصائي ويرمز له هو أهم املقاييس التشتت ألنه أدقها ، حيث يدخل استعماله يف كثري من قضااي ال

على  ويكتباربة والعكس صحيح ابلرمز )ع( ،فإذا كان االحنراف املعياري قليل فإن ذلك يدلل على أن القيم متق
 الصيغة التالية :

𝑌 =
√(𝑥 −

𝑋
→) 2

n − 1
 

 
 ع = االحنراف املعياري.

 املتوسط احلسايبس: 
 س: قيمة عددية ) نتيجة االختبار (.

 ن: عدد العينة .
 معامل االرتباط بريسون : –ج 

االرتباط بني ظاهرتني يعين وجود عالقة بينهما ، وقد يكون االرتباط موجبا بني متغريين مبعىن أن يكون تغري 
ا يف اجتاه معني يتغري اآلخر يف نفس االجتاه .وقد الظاهرتني ابجتاه واحد أي طرداي ، ويعين ذلك أنه إذا تغري أحدمه

يكون االرتباط سالبا بني متغريين مبعىن أن يكون تغري الظهرتني يف اجتاهني متضادين أي عكسيا ويعين ذلك أنه 
 كلما زاد أحد املتغريين نقص اآلخر .

، ويسمى مبعامل االرتباط  -1+ ،وحده األدىن 1ويستخدم يف قياس العالقة بني متغريين مقياس حده األعلى 
 ،ويرمز له ابلرمز )ر(وحيسب ابلقانون التايل :

 

𝑟 =

n(∑ xy) − (∑ x)(∑ y)
 

 

 

 

 

 

√[n ∑ X2 
 − (∑ x)2][n ∑ y2 

 − (∑ X)
 

 
2]
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 حيث:
 يوجد ارتباط ضعيف . 0.25%إىل  0.01%من 
 يوجد ارتباط متوسط . 0.50%إىل  %0.26من 
 يوجد ارتباط قوي . 0.75%إىل  %0.51من 
 يوجد ارتباط قوي جدا . 0.99%إىل  0.76%من 
 1ارتباط اتم  1
 

                                                           

  د ايهاب حامد الرباوي : مبادئ االحصاء التطبيقي يف الرتبية الرايضية ، ب ط ، املنصورة ، ب سنة ،ص1.232 



 

 

 

 
 

 الفصل اخلامس
 عرض وحتليل النتائج
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 عرض وحتليل النتائج :
 سنة 16عرض وحتليل النتائج املرتبطة بني مؤشر الطول وصفة السرعة لدى العيب كرة القدم أقل من  1-2

 السرعة "اث " الطول "سم" 
 8.45 170.30 املتوسط احلسايب
 0.39 30.05 االحنراف املعياري

 9.80 184 أعلى قيمة
 7.10 162 أدىن قيمة

 -0.34 معامل االرتباط بريسون
 :يبني النتائج االحصائية االرتباطية لقياس الطول واالختبار البدين. 01جدول رقم  
 

 
 

 مرت سرعة 60يبني منحىن بياين ميثل ارتباط مؤشر الطول بنتائج اختبار  09الشكل رقم 
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 :01ليل اجلدول وملنحىن البياين رقم حت
سم للمدافع عروسي 184نالحظ أن أكرب قياس للطول يقدر ب 01املعطيات الواردة يف اجلدول  من خالل

م سرعة والذي حل يف املرتبة الثالثة ما قبل 60اث يف اختبار 9.02والذي حقق نتيجة  02حممود أنظر امللحق
لالعب رتبة عبد  1.62العب كما سجلنا ابلنسبة ألدىن قياس للطول  20األخرية ألكرب زمن يف االختبار بني 

العب ويليه  20وحل يف املرتبة ما قبل األخرية أبكرب زمن يف االختبار بني 9.20السالم حيث حقق نتيجة 
أبكرب زمن  9.05حث حقق نتيجة  1.63بوزيدي عادل الذي حل يف املرتبة الثالثة ما قبل األخرية بقياس طول 

اث ألكرب زمن يف 9.80ب يف املرتبة األخرية وحقق نتيجة العب وحل الالعب "سقين أيو  20يف االختبار بني 
 . 1.69االختبار بقياس طول 

لالعب أمين بن مشيش بقياس  7.10مرت هي  60أما ابلنسبة للنتائج فقد كانت أول نتيجة حمققة يف اختبار 
عب بن العب كما سجلت املرتبة الثانية لال 20حسب أعلى طول بني  3والذي حل يف املرتبة  1.75طول 

  1.75بقياس طول  7.70عبد الرزاق أمين بزمن قدره 
( وكذلك مت 30.05( )170.30أما يف ما خيص املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري للطول مت تقديره ب)

 مرت)سرعة انتقالية(60( الختبار السرعة 0.39( واالحنراف املعياري)8.45تسجيل املتوسط احلسايب )
بني  متوسطة( دلنا على وجود عالقة ارتباطية عكسية 0.34-االرتبط واملقدر ب) ومن خالل حساب معامل

 مرت60قياس الطول واختبار 

عرض وحتليل النتائج املرتبطة ابلفرضية الثانية والقائلة:1-3  
 سنة  16توجد عالقة ارتباطية بني مؤشر الوزن وصفة السرعة لدى العيب كرة القدم أقل من 

 "اث" السرعة الوزن "كلغ" 
 8.45 53.35 املتوسط احلسايب
 0.39 21.21 النحراف املعياري

 9.80 60 أعلى قيمة
 7.10 41 أدىن قيمة

 0.36 معامل االرتباط بريسون
 ( النتائج االحصائية االرتباطية لقياس الوزن واالختبار البدين 02جدول )
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 مرت سرعة  60منحىن بياين ميثل ارتباط مؤشر الوزن بنتائج اختبار  10شكل رقم 

 
( نالحظ أن أكرب قياس للوزن عند االعب عبد احلق دقاشي واملقدر 02حتليل املعطيات الواردة يف اجلدول رقم )

ة الرابعة مرت للسرعة  حيث احتل املرتب60( يف اختبار 7.90الذي حقق نتيجة ) 02كلغ انظر امللحق55ب
كلغ لالعب )رتبة عبد السالم( حيث 40العب كما سجلنا أقل قياس للوزن يقدر ب 20ألقل زمن حمقق بني 

 العب . 20وحل يف املرتبة ما قبل االخرية الكرب زمن حمقق بني  9.20حقق نتيجة
كلغ    54قدره  مرت لالعب ) أمين بن مشيش( بوزن60أما ابلنسبة للنتائج فقد أول نتيجة حمققة يف اختبار 
 9.10كلغ يف ما سجلت املرتبة ما قبل األخرية نتيجة   54واملرتبة الثانية لالعب بن عبد الرزاق أمين بوزن قدره 

 كلغ   50لالعب سقين ايوب بقياس وزن 
( وكذلك مت 21.21( )53.35أما يف ما خيص املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري للوزن مت تقديره ب)

م )سرعة انتقالية( ومن 60( الختبار السرعة 0.39( واالحنراف املعياري )8.45تسجيل املتوسط احلسايب )
 د عالقة ارتباط متوسطة ( دلنا على وجو 0.36املقدر ب )ب معامل االرتباط و خالل حسا
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 عرض ومناقشة النتائج املرتبطة بفرضيات الدراسة:-1
)الطول والوزن ( وصفة السرعة لدى ابعتبار الفرضية العامة للدراسة تقول "توجد عالقة بني القياسات اجلسمية 

 سنة" وهي فرضية مرتبطة بفلرضيات جزئية تقول: 16العيب كرة القدم أقل من 
 سنة 16توجد عالقة ارتباطية بني مؤشر الطول وصفة السرعة لدى العيب كرة القدم أقل من 

 سنة 16 توجد عالقة ارتباطية بني مؤشر الوزن وصفة السرعة لدى العيب كرة القدم أقل من 
وعليه فصدق الفرضية العامة مرتبط بصدق الفرضيات املرتبطة هبا ومن خالل ذلك مت عرض ومناقشة النتائج 

 املرتبطة ابلفرضيات اجلزئية أوال.

 مناقشة النتائج املرتبطة ابلفرضية األوىل والقائلة:. 1.1
 سنة" 16دم أقل من "توجد عالقة ارتباطية بني مؤشر الطول وصفة السرعة لدى العيب كرة الق

مرت سرعة  60من أجل التأكد من صحة هذه الفرضية ويف ضوء النتائج اليت مت عرضها لألزمنة احملققة يف اختبار 
( تبني لنا أن هناك تفاوت يف الوقت املستغرق لقطع مسافة االختبار بني العيب 02أنظر امللحق رقم)–انتقالية 

وحقق الالعب "أمين بن مشيش" أقل زمن مستغرق يف قطع املسافة  عينة البحث حيث كان هذا التفاوت واضحا
يف حني حقق الالعب "رتبة عبد السالم " أطول زمن مستغرق ابلنسبة لالختبار ومن خالل نتائج القياسات 

 اجلسمية تبني لنا أن الالعبني طوال القامة والذين يتناسب طول قامتهم مع أعمارهم ميتازون بسرعة كبرية والدليل
سم( والذي حقق أقل زمن يف االختبار ويليه الالعب 175على ذلك الالعب "أمين بن مشيش" بقياس طول )

سم( بينما أكرب قياس طول لالعب "عروسي حممود" والذي املرتبة الثالثة 175"بن عبد الرزاق أمين" بقياس طول )
مع جسمه وعمره وسجل أصغر قياس ما قبل االخرية ألطول زمن يف االختبار وذلك لعدم تناسب طول قامته 

 سم( والذي حقق املرتبة ما قبل األخرية ألطول زمن يف االختبار.162طول لالعب "رتبة عبد السالم" )
  ( دلنا على وجود عالقة ارتباطية عكسية(0.34-ب معامل االرتباط واملقدر بومن املعاجلة االحصائية وحسا

 رعة. مرت س 60بني قياس الطول واختبار  متوسطة
 16وعليه الفرضية القائلة بوجود عالقة ارتباطية بني مؤشر الطول وصفة السرعة لدى العيب كرة القدم أقل من 

 سنة حمققة.
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من هنا يتبني لنا أن الطول كقياس جسمي ومعيار مورفولوجي يكتسي أمهية ابلغة يف امليدان الرايضي لعب دور يف 
عيب كرة القدم ما يتوافق مع العديد من اراء املختصني يف اجملال الرايضي حتديد نتيجة االختبار البدين اخلاص بال

اليت تؤكد من جهة على أتثر السرعة بعامل الطول ومن جهة أخرى على زايدة احلجم العضلي املميز ألصحاب 
س علي عذاب القامة الطويلة غالبا ما يؤثر على نتيجة السرعة ابالجياب هذا ما تؤكده الدراسة اليت قام هبا عبا

حتت عنوان)عالقة بعض القياسات  2005وعكلة سليمان علي كلية الرتبية الرايضية "جامعة دايىل العراق 
اجلسمية ببعض الصفات البدنية( حيث كان هدف الباحثان من خالل الدراسة اىل التعرف على العالقة بني 

 بعض القياسات اجلسمية وبعض الصفات البدنية العامة.

 النتائج املرتبطة ابلفرضية الثانية والقائلة: مناقشة 1-2
 سنة"  16"توجد عالقة ارتباطية بني مؤشر الوزن وصفة السرعة لدى العيب كرة القدم أقل من 

-مرت سرعة60من أجل التأكد من صحة هذه الفرضية ويف ضوءالنتائج اليت مت عرضها لألزمنة احملققة يف اختبار 
ن هناك تفاوت يف الوقت املستغرق لقطع مسافة االختبار بني العيب عينة البحث تبني لنا أ -(02أنظر امللحق )

قطع حيث كان هذا التفاوت واضحا وحقق الالعب " بن مشيش" و"بن عبد الرزاق " أقل زمن مستغرق يف 
ل "و "رتبة عبد السالم "   أطول زمن مستغرق ابلنسبة لالختبار ومن خالسقيناملسافة يف حني حقق الالعب "

تبني لنا أن الالعبني اللذين كانت هلم قياسات عالية يف الوزن والذي ال يتجاوز   نتائج القياسات اجلسمية
بن مشيش"  البدين والدليل على ذلك الالعب "السنتيمرتات الزائدة يف الطول هم من حققوا أقل زمن يف االختبار 

كلغ( بينما 54كلغ( والذي حقق أقل زمن يف االختبار ويليه الالعب "بن عبد الرزاق" بوزن )54بقياس وزن )
 كلغ( حقق أطول زمن يف االختبار.41حقق أقل قياس وزن )

 متوسطة .( دلنا على وجود على ارتباطية  0.36ومن املعاجلة االحصائية وحساب معامل االرتباط واملقدر ب)
 استنتاجات:-2

من خالل عرض و مناقشة النتائج مت استخالص أن لبعض القياسات اجلسمية )الطول والوزن( عالقة ارتباطية 
سنة حيث كان االرتباط ونسبه خيتلف من متغري الخر نصيغها  16بصفة السرعة لدى العيب كرة القدم أقل من 

 يف النقاط التالية: 
 سنة. 16الطول وصفة السرعة لدى العيب كرة القدم أقل من توجد عالقة ارتباطية بني مؤشر  -1
 سنة. 16توجد عالقة ارتباطية بني مؤشر الوزن وصفة السرعة لدى العيب كرة القدم أقل من  -2
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 اقرتاحات: -3
بعد انتهاء الدراسة جبانبيها النظري والتطبيقي ارأتيت تقدمي بعض التوصيات اليت من املمكن تقدمي بعض 
النقاط التوصيات اليت من املمكن أن تكون اقرتاحات انجحة تساعد القائمني يف جمال كرة القدم واليت أوردها يف 

 التالية:
انتقاء الالعبني الذين ميلكون قياسات أنرتوبومرتية مناسبة لكوهنا تساعد الرايضي اىل الوصول اىل املستوى العايل 

 وحتقيق أفضل النتائج " من األفضل الوزن يكون أقل من السنتيمرتات اليت تكون بعد املرت للطول".
 متابعة دورية حلالة الالعبني .

 اصة ابنتقاء الالعبني وتكوينهم تكوينا جيدا.انشاء مدارس خ
 توفري الوسائل واملرافق األساسية الضرورية يف أحسن الظروف.

 اجراء حبوث ودراسات مشاهبة يف ألعاب وصفات بدنية أخرى.
 



 خاتمة

 

102 

 

 :خامتة
بفضل التطور السريع يف رايضة كرة القدم منذ نشأهتا اىل يومنا هذا أصبحت األفضل يف العامل واحتلت األمهية 

الكربى يف أواسط الرايضات األخرى فقد حظيت بقسط وفري من التقدم العلمي يف االونة األخرية لذا وصل هبا 
والتميز عرب املستوى العلمي يف عملية التدريب القائمون عليها اليوم ابلوصول هبا اىل أرقى مستوايت التفوق 

وكذلكبتحديث املنشات والتجهيزات من اجلانب املادي والبحث عن أفضل العناصر يف األواسط الشبانية بغية 
حتقيق ما يسمى ابلبطل الرايضي وابت من الضروري االهتمام ابجلانب املرفولوجي من طرف العلماء والباحثني 

ني املستوى الرايضي وكذلك بعض القياسات اجلسمية تلعب دورا يف حتديد وحتسني نتائج ومدى أمهيته يف حتس
االختبار البدين اخلااص ابلالعبني ولعل نتائج الدراسة تبني ذلك 
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 قائمة املراجع :
 ابلعربية:ابللغة املراجع -1

 الكتب :
أمحد فؤاد الشاذيل ويوسف عبد  -37. 88( ابراهيم شحاتة وجابر بريقع، املرجع يف القياسات اجلسمية، ص1 

 .313الرسول بوعباس ، ص
     313(  أمحد فؤاد الشاذيل ويوسف عبد الرسول بوعباس ، ص2
، 1فكر العريب، ط( أسامة كامل راتب :"تدريب املهارات النفسية)التطبيقات يف اجملال الرايضي(" ،دار ال3

 .117،299،ص2000القاهرة،
 .244،ص1999( أسامة كامل ، النمو احلركي، ب ط ،دار الفكر العريب،القاهرة،4 

( أنوف ويتج ،مقدمة يف علم النفس ، ترمجة عادل عز الدين واخرون ، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائرية ، 5
 .50، ص 1994

، القاهرة 1افعي ، مناهج الرتبية البدنية املعاصرة، دار الفكر العريب، ط( أنور اخلويل ، مجال الدين الش6 
 . 213،ص 2000مصر،

( بلقلسم تلي ،مزهود لوصيف،اجلابري عيساين :"دور الصحافة املرئية يف تطوير كرة القدم اجلزائرية"، معهد 7 
 .47-46،ص 1997الرتبية البدنية والرايضية،دايل ابراهيم،مذكرة ليسانس، جوان 

 . 185، ص  1996، 1( بسطويسي أمحد، أسس ونظرايت احلركة ، دار الفكر العريب ،ط8
واخرون ، أسس سيكولوجية الطفولة واملراهقة ، ترمجة توما جورج خوري ،سيكولوجية النمو عند الطفل  ( بولسر9

 .91، ص2000،بريوت لبنان ،  1واملراهق ،املؤسسة اجلامعية للدراسات ، ط
 428، ص 1976، الكويت ،1( عبد العزيز سالمة ، مكتبة الفالح ، ط10

 . 263-252، ص 1995،  1واملراهقة ، عامل الكتاب ، ط ( حامد عبد السال زهران ، الطفولة11 
، 1993يب ، القاهرة، ( حنفي حممود خمتار :االختبارات والقياسات لالعيب كرة القدم ، دار الفكر العر 12
 . 7ص
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 . 62، ص 1974( حنفي حممود خمتار ،األسس العلمية يف تدريب كرة القدم ، دار الفكرالعريب، 13
 .221، ص 1979النمو الرتبوي للطفل واملراهق ، دار النهضة العربية ، سنة ( كمال دسوقي ، 14
لقدم"، دار العلم للماليني، ( حسن عبد اجلواد :"كرة القدم املبادىء األساسية لأللعاب االعدادية لكرة ا15
 ،  1977،بريوت،4ط

يل"،منشأة املعارف ابالسكندرية،بدون ( حسن أمحد الشافعي :"اتريخ الرتبية البدنية يف اجملتمعني العريب والدو 16
 . 25.27ص23،م،ص1998طبعة،مصر،

 .52-50م،ص1،1986( رومي مجيل: "كرة القدم"، دار النقائض، بريوت )لبنان(،ط17
، دار الشروق للنشر 1( ريسان خريبط جميد ،تطبيقات يف علم الفيسيولوجيا والتدريب الرايضي،ط18

 . 5ص ، 1998    والتوزيع،عمان األردن ، 
 . 09، ص  1945( راجح أمحد عزت ، مشاكل الشباب النفسية ، مجاعة النشر العاملي ، مصر ، 19
 . 27، ص  1980( سعدية حممد علي بدر ، سيكولوجية املراهقة ، دار البحوث العلمية ، 20
م، 1982راق،،بدون طبعة،دار الكتب للطباعة والنشر،جامعة املوصل، الع1( سامي الصفار :"كرة القدم"،ج21
 11. 29ص
 . 1،ص 1996( صبحي حسنني: املرجع يف القياسات اجلسمية ،دار املعارف للنشر والطباعة، القاهرة 22
( عبد العايل اجلسيماين ،سيكولو جية الطفولة واملراهقة وحقائقها األساسية ، دارالبيضاء للعلوم، ، 23

 . 195،ص1994لبنان،
 .49يد :النمو من الطفولة ال املراهقة ، اخلنساء للنشر والتوزيع ، دت ، ص ( عبد الرمحن الوايف ، وزاين سع24
 . 72،ص1980( عبد الرمحن عيساوي :"سيكولوجية النمو"،دار النهضة العربية،بريوت 25
 .  14، ص 1999( عبد الرمحن عيساوي، االحصاء السيكولوجي التطبيقي ، دار النهضة العربية، بريوت ،26
حممدود رضوان ،سبع حماضرات حول األسس العلمية لكتابة البحث العلمي ، ديوان املطبوعات  ( عبد القادر27

 . 57،اجلزائر،ص 1اجلامعية ،ط
 . 153، ص 1995، 1( عبد الغين الديدي ، ظواهر املراهق وخفاايه ،دار الفكر للماليني ، ط28
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 . 255م،ص1987ية العربية الليبية،( علي خليفة العنشري واخرون :"كرة القدم"،بدون طبعة،اجلماهر 29 
لنهضة،القاهرة، بدون سنة ( عواطف عبد العالء ،الرتبية السياسية للشباب ودور الرتبية البدنية، دار ا30
 138،ص
( علي فهمي البيك وشعبان ابراهيم محد، ختطيط التدريب يف كرة السلة، ب ط ، منشأة املعارف 31

 .157،االسكندرية، ص
 .74، ص 1998أمحد فرح ،مناهج وطرق تدريس الرتبية البدنية ،دار الفكر العريب ،مصر ، ( عناايت حممد32
 . 1984( قاسم حسن حسني، قيس انجي عبد اجلبار ،مكوانت الصفات احلركية، مطبعة بغداد،33
لقاهرة، ،ا1( ليلى السيد فرحات : القياس واالختبار يف الرتبية البدنية والرايضية ، مركز الكتاب للنشر، ط34

 .28، ص 2001
،مركز الطبع والنشر القاهرة ،  1( حممد نصر الدين رضوان :املدخل اىل القياس يف الرتبية البدنية والرايضية ، ط35

 . 22، ص  2006
( حممد صبحي حسنني ، حممد نصرالدين رضوان : القياس يف الرتبية الرايضية وعلم النفس الرايضي" ، دار 36

 . 21،  ص 1998،القاهرة  2الفكر العريب، ط
( حممد صبحي حسانني، أمناط أبطال أجسام الرايضة من اجلنسني ، دار الفكر العريب، 37
 . 12،ص1995،القاهرة،1ط

ي، حممد نصر الدين غضبان، القياس يف الرتبية الرايضية وعلم القياس الرايضي ،دار (  حممد حسن عالو 38
 . 321، ص 1996الفكر العريب، القاهرة، مصر ،

 . 20،القاهرة،ص1997( حممد نصر الدين رضوان : اجملع يف القياسات اجلسمية، دار الفكر العريب ،39
 . 99،ص1998ية"،دار البحار،بدون طبعة،لبنان،( حممد رفعت :"كرة القدم اللعبة الشعبية العامل40
( حممد عوض البسيوين ،فيصل يسني الشاطىء ،نظرايت وطرق الرتبية البدنية والرايضية ،ديوان املطبوعات 41

 .  171،ص1992اجلامعية،
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صر ،دار الفكر العريب، القاهرة، م3،ط1( حممد صبحي ،القياس والتقومي يف الرتبية البدنية وارايضية ،ج42
،183 

 . 24ص  ،1981( حممود حسن ،األسرة ومشكالهتا ،دار النهضة العربية ، بريوت ،لبنان ،43
 . 166، ص1991،  ( حممود كاشف ، االعداد النفسي للرايضيني ، دار الفكر العريب ،القاهرة مصر44
 .11،ص1988طبعة،بريوت،( خمتار سامل :"كرة القدم لعبة املاليني"،مكتبة املعارف،بدون 45
،الوراق للنشر 1( مروان عبد احلميد ،حممدجاسم الباسري، القياس والتقومي يف الرتبية البدنية والرايضية ،ط46

 . 31،ص2003والتوزيع،
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 ملخص الدراسة
 سنة(. 16القدم )أقل من  عالقة بعض القياسات اجلسمية )الطول،الوزن( بصفة السرعة لدى العيب كرة عنوان الدراسة:
معرفة اذا كانت توجد عالقة ارتباطية بني بعض القياسات اجلسمية )الطول،الوزن( بصفة السرعة لدى العيب كرة  هدف الدراسة:
 سنة(. 16القدم )أقل من 

أقل من –هل هناك عالقة بني بعض القياسات اجلسمية )الطول،الوزن( وصفة السرعة لدى العيب كرة القدم  مشكلة الدراسة:
 سنة(. 16

 16توجد عالقة بني بعض القياسات اجلسمية )الطول،الوزن( وصفة السرعة لدى العيب كرة القدم )أقل من  فرضية الدراسة:
 سنة(. 

 اجراءات الدراسة امليدانية: 
سنة ابلنادي الرايضي مجعية أمل شتمة والبالغ  16عينة الدراسة كانت قصدية تتمثل يف العيب كرة القدم أقل من  سة:عينة الدرا

 العب. 33العب من عينة قدرها 20عددهم 
 اجملال الزماين واملكاين:

 مت اجراء الدراسة امليدانية يف امللعب البلدي  اجملال املكاين:
 .2016وشهر أفريل  2015حث يف الفرتة املمتدة بني شهر نوفمرب اجري هذا الب اجملال الزماين:
 املنهج الوصفي . املنهج املتبع:

الشريط املرتي، امليزان الطيب، االختبار البدين، وسائل االحصائية متثلت يف املتوسط احلسايب،  األدوات املستعملة يف الدراسة:
 االحنراف املعياري، معامل االرتباط بريسون.

 ج املتوصل اليها: النتائ
 سنة. 16توجد عالقة ارتباطية بني مؤشر)الطول( وصفة السرعة لدى العيب كرة القدم أقل من  -1
 سنة. 16توجد عالقة ارتباطية بني مؤشر)الطول( وصفة السرعة لدى العيب كرة القدم أقل من   -2

 االقرتاحات والتوصيات:
 وجي لألصاغر وليس فقط اجلانب املهاري و البدين جيب على املدربني اعطاء أمهية للجانب املرفول

 


