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.اللعب اللعب، مراكز القدم، مستوىكرة  الفسيولوجية،الخصائص  المفتاحية:الكلمات   

 ملخص البحث
راسة إلى تحديد الخصائص الفسيولوجية عند العبي كرة القدم الجزائرية لفئة تهدف  هذه الد    

سنة و إلى معرفة الفروق بين مستويات و بين مراكز الالعبين عند العبي كرة القدم  61أقل من 
 استخدمنا المنهج المسحي اذ سنة  في بعض الخصائص الفسيولوجية، 61الجزائرية لفئة أقل من 

بلغت و  نة البحث ثالث مستويات مختلفة كلها تمارس كرة القدم لصنف األواسطالمقارن وشملت عي
لقدم ال توجد فروق بين المستويات المختلفة  لكرة ا أنه ضوء النتائج توصلنا إلى في، و العبا 046

الجزائرية لألواسط في بعض المتغيرات الفسيولوجية وهناك اختالف بين مراكز اللعب المحددة في 
 فئات العمريةالب التدريبي واالهتمامك نوصي بضرورة االختبار والقياس قبل بناء البرنامج البحث ولذل

 الصغرى خاصة مرحلة األواسط.
Physiological characteristics of Algerian football players according to 

level and centers of play 
Keywords: physiological characteristics, football, level of play, play centers 

Summary 
  The objective of this study is to determine the physiological characteristics of 
Algerian football players of less than 20 years and to know the differences 
between levels and between the centers of players in Algerian football players 
for less than 20 years in some physiological characteristics. Three different 
levels are all practiced football for the middle class, and in the light of the results 
we found that there are no differences between the different levels of Algerian 
football for the middle in some physiological variables and there is a difference 
between the centers of play specified in the research and therefore we 
recommend the need to test and measurement before building the Training 
program, and attention to minor Sunni items especially the middle stage. 
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 المقدمة:-1
إن األداء في كرة القدم يكون نتيجة مجموعة من العوامل المختلفة من بينها الوراثية النفسية،     

إن كل نشاط بدني معني بهذه العوامل لكن  اذ( ، 0929التقنية التكتيكية والفسيولوجية )أنيفيك، 
ن أهم العوامل م دعلى الجانب الفسيولوجي، إذ يع وتة، وفي دراستنا تم تسليط الضوءبنسب متفا

المؤثرة في أداء لعبة كرة القدم لما فيها من متغيرات عديدة مؤثرة في أداء هذه األخيرة ،خاصة 
نجد األنظمة الطاقوية  اذ(، 0991الجهاز التنفسي والنظام الطاقوي )بريكسي، الجهاز العصبي ،

دقيقة فهذا ال يعني أن  91ثة في لعبة كرة القدم بدرجة أهمية متفاوتة، فرغم أن توقيت المباراة الثال
النظام الهوائي األهم والمحدد للنتيجة واألداء، إذ نالحظ شدة اللعب تختلف خالل المباراة من 

 الً اك تداخنن هإخالل المباراة ومنه يمكن القول  بسيطة إلى قصوى إذ ال يمكن تحديد سرعة ثابتة
حسب ظروف المباراة، طريقة اللعب، بألنظمة الطاقة خالل المباراة و تختلف أهمية كل نظام 

يعتمد أداء فريق كرة القدم خالل المباراة على  اذ، هومراكز  خصائص الالعبين وحتى مناطق اللعب
ؤديها محددة يتنفيذ الالعبين لواجبات مراكز اللعب المختلفة، فلكل مركز من المراكز واجبات 

الالعب أثناء المباراة انطالقا من طريقة اللعب والخطط الدفاعية والهجومية المستخدمة لذلك لكل 
 ذافر في الالعب الذي يشغل هذا المركز امركز من مراكز اللعب موصفات معينة يجب أن تتو 

كسجين، ألأصبح اليوم على كل مدرب معرفة الخصائص الفسيولوجية )الحد األقصى الستهالك ا
السعة الحيوية، تركيز حمض اللكتيك الخ...( وفهمها حتى يمكنه تحديد مكونات حمل التدريب 

حسب متطلبات المركز الذي ب( لكل العب وتوظيفه 0942)محمد عالوي، أبو العالء عبد الفتاح 
 يشغله وهذا من خالل القياس والتقويم األولي قبل بناء البرنامج التدريبي.

 :اإلشكالية-2
إن بناء برنامج تدريبي يعتمد في األساس على القياس والتقويم لتحديد مستوى الالعبين كمجموعة 

إن  ذالذلك على مدرب كرة القدم معرفة الخصائص والمميزات الفسيولوجية لكل العب على حدى 
حاجة  يالوظيفية  إذ هو فرب لمعرفة االستعدادات البدنية و الخبرة الميدانية ال تكفي دائما المد

ماسة إلى معالم أو مؤشرات دقيقة خاصة الفسيولوجية لتحديد المستوى البدني لالعب  قبل بداية 
غيرات وفق مؤشرات و متعلى التحضير وهذا لبناء برنامجه القصير، المتوسط أو الطويل المدى 

يث لحدأصبح التدريب ا اذحسب كل منطقة لعب وخصائصها، بعديدة منها  مستوى الفريق ككل و 
ب مهام ن لكل مركز لعإ اذحسب مناطق لعبهم وحتى حسب مراكز لعبهم بيعتمد تدريب الالعبين 

يؤديها دفاعية كانت أو هجومية بالكرة أو من دونها ، مما يجعل كل مركز يتميز بقدرات وظيفية  
تختلف عن مركز أخر هذا ما يفرض على المدرب االعتماد على التدريب الفردي في بعض 

لمستوى حسب ابحمولته حتى لالعبين، وتختلف طريقة التدريب و وفق مراكز اعلى ن أي األحيا
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الذي يمارسون فيه هذا ما لوحظ غيابه في كرة لقدم الجزائرية ثم اختيار طريقة اللعب المناسبة لهذه 
 اإلمكانيات والقدرات .

 :االتيةلذلك ارتأينا طرح التساؤالت 
لفسيولوجية بين مستويات مختلفة عند العبي كرة القدم هل توجد فروق معنوية للخصائص ا -

 سنة ؟ 61الجزائرية لفئة أقل من 
 هل توجد فروق معنوية للخصائص الفسيولوجية بين مراكز اللعب عند أواسط كرة القدم الجزائرية؟ -
 دراستنا إلى: وتهدف البحث:أهداف  -3 
 سنة  . 61جزائرية لفئة أقل من تحديد الخصائص الفسيولوجية عند العبي كرة القدم ال -
 سنة في 61معرفة الفروق بين مستويات مختلفة عند العبي كرة القدم الجزائرية لفئة أقل من  -

 بعض الخصائص الفسيولوجية.
 لبعض الخصائص الفسيولوجية. سنة بالنسبة 61تحديد الفروق بين مراكز الالعبين لفئة أقل من  -
 البحث: فرضيات-4 
 61روق معنوية بين مستويات مختلفة عند العبي كرة القدم الجزائرية لفئة أقل من ال توجد ف -

 سنة في الخصائص الفسيولوجية. 
سنة بعيدة عن المستوى المطلوب حيث ال تتعدى  61مستوى العبي كرة القدم لفئة أقل من  -

 مل/كغ/د .vo2max     11قيمة 
سنة( في الخصائص الفسيولوجية  61أقل من  توجد فروق معنوية بين مراكز الالعبين )لفئة -

 خاصة بين حارس المرمى وبعض المراكز.
 بأهم مصطلحات البحث: التعريف-5
هي تقييم كفاءة األجهزة الوظيفية المختلفة : Pw 174ن/د  174الكفاءة البدنية عند بعض  -

ياضي في داد الر في جسم الرياضي والمتدرب على الرياضات األوكسجينية ومن ثم يمكن تقييم إع
 (.0991ن/د )قاسم حسن حسين،  021هذا المجال عند نبض 

 هونقلأقصى قدرة للجسم على أخذ األكسجين : max 2Voالحد األقصى الستهالك األكسجين:  -
ثم استخالصه في الخاليا العاملة )العضالت( وهو يساوي إجرائيا )حاصل ضرب أقصى من و 

شريان وريدي لألكسجين. وهو أقصى حجم للهواء يمكن حاصل ضرب أقصى فرق × إنتاج للقلب 
 (.0942دقيقة )أبو العال عبد الفتح،  0للجسم استهالكه خالل 

ويقصد بها تلك الكمية من الهواء التي يمكن أن يطلقها الشخص بعد أقصى  :الحيويةالسعة  -
ن والجنس ة والسشهيق وكمية السعة الحيوية للرئتين مرتبطة إلى حد كبير بالممارسة الرياضي

 ( .6114)سمعية خليل محمد 
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 .اً وهجومي اً كان دفاعي أياهو الحيز او المنطقة التي يؤدي فيها الالعب دوره مركز اللعب:  -
 المشابهة: الدراسات-6
: "تحديد المتطلبات البدنية والفسيولوجية لالعبي GEORGES CAZORLA 2446دراسة *  

 كرة القدم ذوي المستوى العالي".
تهدف الدراسة إلى تحديد بعض الخصائص المرفولوجية المتمثلة في الطول والبدنية المتمثلة في  -

هوائية مست كل من القدرات الال اذ)السرعة، الحيوية، القوة االنفجارية،المرونة ...الخ( والفسيولوجية 
لخصائص مقارنة هذه ا فضاًل عن)التحمل القدرة القصوى الهوائية( والالهوائية اللبـنية )المقارنة( 

لدفاع العبي او  العبي الدفاع الوسط علىبين مراكز الالعبين، وقسم الباحث مراكز الالعبين 
  ي:الى ما يأتالعبي الهجوم توصل الباحث: خالل مباراة القدم هناك و  العبي الوسطو الظهرين 

 م عال لنبض القلب، نسبة بسيطة لتجمع حمض اللكتيك.ذر  -
القدرة القصوى والتحمل  فضاًل عن، حركات مهارية تتطلب السرعة القوة انطالقات سريعة -

لى وجود فروق ذات داللة إحصائية في بعض الصفات البدنية مثل  العضلي والقدرة الهوائية، وا 
 تمييز المهاجمين بالقوة اإلطراف السفلية المتمثلة في االرتقاء مقارنة بالمراكز األخرى.

: تأثير واجبات مراكز اللعب في إحداث التباين في المتطلبات 6111  دراسة ناصر عبد القار -
 البدنية لالعبي كرة القدم فئة األواسط الدرجة األولى الجهة الغريبة".

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مجاالت الترابط واالختالف في المتطلبات البدنية بين مراكز اللعب  -
لعب وخطوطه الدفاعية، الوسط والهجومية في أحداث تقويم تأثير واجبات مراكز ال فضاًل عن

 التباين في المتطلبات البدنية.
وتوصل الباحث إلى: اتساع مجال االختالف في المتطلبات بين معظم مراكز اللعب في القدرات 
البدنية األصلية: القوة، السرعة، التحمل، وأيضا وجدت الفروق في المستويات البدنية بين خطوط 

 –الدفاع( ، )الهجوم الوسط( وفي قدرة القوة االنفجارية )الهجوم  -قدرة السرعة )الهجوماللعب في 
 الوسط(، )الوسط، الهجوم(. -الدفاع(، )الوسط الهجوم( وفي قدرة التحمل )الدفاع

 حسب مراكزبالمميزات الفيسيولوجية لالعبي كرة القدم  :Ahmet yildirim( 2447دراسة: )
 لعبهم 
س مرمى حسب مراكز لعبهم )حار با ذفيسيولوجية لالعبي كرة القدم وهالخصائص ال تحديد تهدف   
استخدم الباحث المنهج الوصفي فيما شارك في و ( ، الوسط، المهاجمينخط  المدافعين، العبي،

ة :مؤشر كتلة الجسم ، الكتلة الشحمي االتيةاستخدم الباحث القياسات تركي و  اً ( العب92الدراسة )
فاستخدم   ، أما الدراسة اإلحصائيةقياس تركيز حمض الالكتيك أثناء الراحة،في القلب نبض  للجسم،

وتوصل الباحث الى عدم وجود ANOVAالباحث المتوسط الحسابي، اختبار تحليل التباين ل 
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فروق معنوية في قياس مؤشر كتلة الجسم بين مراكز اللعب بما في دلك الكتلة الشحمية للجسم 
تركيز حمض اللكتيك وكنتيجة عامة يرى الباحث أن المميزات الفسيولوجية ال و  السرعة فضاًل عن

 تتأثر بمركز اللعب في كرة القدم.
المتابعة البدنية والفيسيولوجية لالعبي كرة القدم نصف : chlif.m.et coll( 2440دراسة: )  -

 حسب مراكز اللعب.بمحترفين بعد تدريبات فردية 
ة المتطلبات البدنية والفيسيولوجية عند الالعبين النصف محترفين او الهواهدفت الدراسة الى تحديد 

يرات البدنية و القوة على المتغتم معرفة اثر التدريب الفردي لصفة المداومة  االحترافالمقبلين على 
 الفيسيولوجية .و 
رابع للموسم من القسم ال اً ( العب64استخدم الباحث المنهج التجريبي فيما شملت عينة البحث ) اذ

طبيق تالعمودي السرعة.( و  القوة، القفزالباحث اختبارات بدنية )اختبار  واستخدم 6112-6114
ستخدم فا ائيةأما الدراسة االحص القياسات األنتروبومترية.حسب مراكز اللعب و ببرنامج تدريبي فردي 

 الباحث المتوسط الحسابي اختبار )ت( ستيودنت واختبار تحليل التباين .
كل  حسبباستنتج الباحث أن تطوير كل من المداومة القوة يجب أن يكون بشكل كمي وخاص و 

مركز لعب وهدا إذا أردنا تطوير الصفات البدنية )سرعة قوة االنطالق،االرتقاء( مع المهارات 
 المتأثر بها .

قارير تللنتائج و  واستطالعخالل ما قمنا به من قراءات  من المشابهة:التعليق على الدراسات 
أهم الدراسات المرتبطة االطالع على األبحاث السابقة والمرتبطة بموضوع الدراسة مكننا من 

 بموضوع الدراسة والتي تمكننا من االستعانة بها .
ء إطار التطبيقي وهذا من خالل بنالدراسات لكل من جانبيها النظري و وقد استفدنا من تحليل هذه ا

 اتالعينة، االختبار  المستخدمة كاختيارفادة من اإلجراءات االفضاًل عن نظري لموضوع بحثنا 
 البحث.وأدوات 

جراءاته الميدانية: منهجية-7  البحث وا 
من بين المناهج الدقيقة  دلمنهج المسحي المقارن، الذي يعاستخدامها ا البحث: منهج-7-1

ية في قة العلموأحسنها من حيث التوصل إلى نتائج صحيحة، ومن خالله تظهر لنا معالم الطري
 التفكير وتحديد مشكلة البحث وتحليلها ومناقشة فرضياتها.

 عينة البحث: -7-2
تمثلت في  ذامستويات مختلفة كلها تمارس كرة القدم لصنف األواسط  ةشملت عينة البحث ثالث   
فرق من القسم الوطني الثاني  12و العبا 64ب فرق من القسم الوطني األول المحترف 12

 فضاًل عن  .العبا 21ب فرق من مستويات دنيا  14وبعض العبي  العباً  92ب   المحترف
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فضاًل سنوات في المركز  13تم استبعاد الذين تقل مدة لعبهم عن ثالث  اذضبط بعض المتغيرات 
 العبي االحتياط. عن 
 البحث: مجاالت-7-3
 ةلثالث 6100ة سنة كرة القدم صنف أواسط والمسجلين ضمن البطول والعب المجال البشري: -

بلغ و  بعض فرق مستويات ودنيا فضاًل عنمستويات هي القسم الوطني األول والثاني المحترف 
 .العبا 046العدد الكلي 

-62عيدت االختبارات او  6100-11-02أقيمت التجربة االستطالعية بتاريخ  المجال الزماني: -
 .6100-19-61ى ال 6100-12-61أقيمت االختبارات الرئيسة من و  11-6100
 في: هوسائلو تمثلت أدوات البحث  أدوات البحث: -7-4
 الجداول والمنحنيات..ق اإلحصائية ائالطر   االختبارات والقياسات. المراجع والمصادر.-

 أما أدوات القياس فتمثلت في:
 Fukuda M.E 6620)ة االنتروبومترية. جهاز سبيرومتر الكترونيك بساعات ميقاتية. الحقي -

AX).  دراجة أرجومترManark  . جهاز قياس النبض اقلبيcardio fréquencemétre  
 ميزان طبي.

 اختبارات قياس الخصائص الفسيولوجية:-
)علي  (Cardio Fré Quencemèter)أثناء الراحة عن طريق جهاز النبض في .قياس النبض 0

 (.6114فهمي البيك، 
 .Sargent Testأو القصوى )اختبار سارجنت( .اختبار قياس القدرة الالهوائية الاللبنية 6
 (.6112عن طريق سبيرومتر )موفق أسعد محمود،  C.V.قياس السعة الحيوية 3
 ,N. Dekkar, A.Brikci) عن طريق الدراجة االرجومترية pwc 170.قياس الكفاءة البدنية 2

R. Hanifi, 1990.). 
 .max 2voاألقصى االستهالك األكسجين  الحد .قياس1
 األسس العلمية لالختبارات :-7-5

  -ثبات االختبارات: 
( العبين لكرة القدم ثم إعادة االختبارات بفاصل زمني قدره 01حيث قمنا بإجراء االختبارات على)  
ودرجة  4أيام وبعد الكشف في جدول الدالالت لمعرفة مدى ثبات االختبار عند درجة حرية 01

 (، وهذا1.23ولية )لكل اختبار أكبر من القيمة الجد سوبة(، وجدنا أن القيمة المح1.11خطورة )
 . 1.96و 1.21تراوح معامل الثبات بين  عالية اذما يؤكد بأن االختبارات تتمتع بدرجة ثبات 
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بعد تحديد االختبارات ثم عرضها على خبراء مختصين وبالتشاور معهم تمت لصدق المنطقي: ا 
 لك فإن االختبارات المحددة صادقة ومنطقية وبذ %  91تفوق الموافقة على االختبارات بنسبة مرتفعة

لكل  بحساب جذر معامل الثبات ،حيث تراوحت قيم معامالت الصدق الذاتي : وذلكالصدق 
معامالت الصدق والثبات المحصل عليها مرضية بالنسبة  دلذلك تع 1.91و1.41اختبار 

 .لالختبارات
الدراسات  تستخدم جميعها في اذبارات بموضوعية كبيرة االختجميع القياسات و  الموضوعية: تتميز

  العلمية.
 يوضح معامل الثبات والصدق للقياسات الفسيولوجية بطريقة إعادة االختبار  (:41جدول رقم )

الدراسة اإلحصائية 
 القياسات الفسيولوجية

حجم 
 العينة

درجة 
 ةالحري

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط  ر

معامل ثبات 
 راالختبا

معامل 
 الصدق

النبض أثناء الراحة 
fc0 

 
 
10 

 
 
08 

 
 

0 ,05 

 
 

0,63 

0,65 0,80 

القدرة الالهوائية 
 0,95 0,91 القصوى

 CV 0,89 0,94السعة الحيوية 
PWC 170 0,88 0,93 
VO2max 0,81 0,90 

 الدراسة االحصائية:-7-6
 االرتباط لبيرسون ،تحليل التباين ف .التباين ، معامل  الحسابي،المتوسط استخدمنا 

 مناقشة النتائج :-0
من خالل الفرضية األولى التي تشير إلى : عدم وجود فروق معنوية بين مستويات مختلفة     

 ألواسط كرة القدم الجزائرية في بعض الخصائص الفسيولوجية  . 
 :االتي نحو:ف تحليل التباين فكانت النتائج على ال التياستخدمنا االحصاء ا

(: يبين الدراسة المقارنة لبعض المؤشرات الفسيولوجية بين مستويات مختلفة 42الجدول رقم )
 لكرة القدم الجزائرية.

 االختبار
 المستوى
 

 الدراسة اإلحصائية

القسم 
الوطني 
األول 
 المحترف

القسم الوطني 
الثاني 
 المحترف

أقسام 
 سفلى

 fقيمة 
 المحسوبة

 fقيمة 
 الجدولية

لة الدال 
 اإلحصائية

max 2Vo 
 64 94 28 العينة

 غير دال 3,04 0,28
 48,78 46,99 47,72 المتوسط الحسابي



032074-6032 :ISSN

 
 

181 
 

 %1هذا عند عتبة األمان التي اخترناها 
حسب الدراسة اإلحصائية يتبين لنا أنه ال توجد فروق بأعاله و في ( 16من خالل الجدول رقم )    

max  2VO االتيةرات الفسيولوجية المؤشمن ذات داللة إحصائية لصالح مستوى معين لكل 
,Pwc170, C.V,) Panala (  ذات داللة إحصائية اً نالحظ فروق اذأثناء الراحة في ماعدا النبض 

ن/د ويليه القسم الوطني الثاني بـ  16.39لصالح القسم الوطني األول بمتوسط حسابي  يقدر بـ 
 ن/د. 12.22

روق ذات داللة إحصائية في القدرات الهوائية التي إذن مما سبق يرى الباحثون انه ال توجد ف    
( وكذلك كفاءة الجهاز التنفسي الذي يعكسه max, Pwc170 2Voتعكسها المؤشرات التالية )

 )السعة الحيوية( باإلضافة إلى القدرة الالهوائية القصوى أو الاللبينة .
لى المستوى قسم الوطني األول والثاني( إما يفسر بعدم قدرة مدربينا لالرتقاء بالمستويات العليا )ال    

العالي حيث ال نجد فروق في المؤشرات الفسيولوجية بين العبي األواسط لمستويات مختلفة 
 يمارسون فيها.

أن قيم المؤشرات المدروسة ال ترقى إلى المستوى العالي حيث قيم متوسط الحد  فضاًل عن    
مل/كغ/د وهو مستوى بعيد  22.26طني األول بـ األقصى الستهالك األوكسجين عند القسم الو 

أما فيما يخص السعة الحيوية فرغم أعلى متوسط كان لصالح  أخرى في هذا السن. مقارنة بدول
 2.24درت بـ ق اذالعبي القسم الوطني الثاني فإن هذه القيمة أيضا ال ترقى إلى المستوى المطلوب 

 2S 3,40 42,29 47,72التباين 

Pwc 170 
 60 94 28 العينة

 17,45 16,76 17,67 المتوسط الحسابي غير دال 1,43
 2S 5,60 11,14 8,41التباين 

C.V 
 60 94 20 العينة

 4,32 4,48 4,43 المتوسط الحسابي غير دال 1,84
 2S 0,26 0,27 0,22التباين 

Puissance 
anaerobie 
alactique 

 60 94 28 العينة

 48,42 64,74 48,72 المتوسط الحسابي غير دال 1,92

2S 30,40 42,29 54,00التباين 
3 

Fc0  النبض
 أثناء الراحة

 60 94 28 العينة

 58 57,47 52,39 المتوسط الحسابي دال 5,99

 2S 32,83 58,70 60,57التباين 
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 قارناها مع قيمة السعة الحيوية لدراسة )صالح بشير فهذه القيمة نجدها عند إنسان العادي حتى لو
 cv 2.4بلغت قيمة  اذ( التي أجريت على أواسط العبي نادي العجيالت 6112سعد أو حفيظ، 

 لتر فان مستوى السعة الحيوية ألواسطنا تبقى بعيدا على المستوى المطلوب لالعب كرة القدم.
 المتمثلة في اختبار سارجنت فرغم عدم وجود فروق باإلضافة إلى قيمة القدرة الالهوائية القصوى

ذات داللة إحصائية بين المستويات المدروسة فإنه أبضا القيمة المحققة لصالح المستوى األول 
  .E.Sporting.Cooch.20062010فحسب تصنيف لموقع  24.26لمتوسط حسابي يقدر بـ 

جود ما سبق يفسر الباحثون عدم و  من خالل كل  فإن هذه النتيجة مصنفة في المستوى الضعيف.
فروق بين المستويات المختلفة في كرة القدم الجزائرية إلى عدم اهتمام القائمين في اللعبة على 

دربين الغير مبالين للخصائص الفسيولوجية ماألصناف الصغرى من بينها )األواسط( خاصة ال
همال االختبار والقياس فبغض النظر على عدم وجود االختال رة ف في المستويات المختلفة لك،وا 

 max, Pwc170, C.V, panala) 2(Voالقدم الجزائرية فإن قيم المؤشرات الفسيولوجية المدروسة 
 ن يكمنأ  ال زالت بعيدة كل البعد عن المستوى العالي بالنسبة لهذه الفئة ويرى الباحثون انه يمكن

 ي أو بعض الجوانب األخرى مثل الجانبالفرق بين المستويات المدروسة فقط في الجانب المهار 
 يكفي في كرة القدم. النفسي أيضا وهذا ال

(: يبين الدراسة المقارنة لبعض المؤشرات الفسيولوجية بين مراكز اللعب لكرة 43الجدول رقم )
 القدم الجزائرية.

 
 مراكز العب

حارس 
وسط  الظهرين المرمى

 الدفاع
وسط 
 fقيمة  الهجوم الميدان

 المحسوبة
 fيمة ق

 الجدولية
الداللة 
 اإلحصائية

 االختبار
 العينة
الدراسة 
 االحصائية

13 15 12 36 10    

Vo2ma
x 
 
 
CV 
 
 

panala 
 
 

المتوسط 
 .47.4 40.06 .46.5 47.44 41.443 الحسابي

3.54 

2.77 

 دال
 2S 14.13 52.34 53.67 37.57 62.23التباين 

المتوسط 
 الحسابي

27 44.51 4.34 4.67 4.35 
 دال 2.55

 2S 4.16 4.13 4.44 4.24 4.41التباين 
المتوسط 
 72..4 45.42 64.03 43.53 51 الحسابي

 دال 4.45
 2S 57.03 15.26 11..6 41.74 45.74التباين 

المتوسط 
 الحسابي

 دال .3.3 17.20 17.56 16.44 5..16 13.00
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( أعاله ومن خالل الدراسة اإلحصائية يتبين لنا انه يوجد فروق ذات 13من خالل الجدول رقم )   

النبض max  2fco.Pwc170. panal.. Voسة )داللة إحصائية للمتغيرات الفسيولوجية المدرو 
أثناء الراحة( بين مراكز اللعب المحددة )حارس المرمى، الظهرين، وسط الدفاع، وسط الميدان، 

 الهجوم(.
بين مراكز اللعب لصالح   max) 2(Voلوحظ وجود فرق ذات داللة إحصائية لمتغير   اذ    

د( فيما سجلت أضعف قيمة لحراس المرمى مل/كغ/ 24.42وسط الميدان بمتوسط حسابي قدره )
( مما يعني تميز العبي وسط الميدان بقدرة هوائية عالية مقارنة 20.113بـ ) رهبمتوسط حسابي قد

 .) (george. cazorle.2006بالمراكز االخرى وهذا ما يؤكده )
عي بشكل دفاعامة والوسط البلصالح العبي وسط الميدان  للقدرة الهوائيةسجلت أحسن قيمة  اذ   

 max 2Voألن  (pwc 170) 021عند نبض  للكفاءة البدنيةخاص وهذا نفس الشيء بالنسبة 
  Pwc 170مستنتجة من 

max = [(Pwc170 kg min) x 1.7]+1240 2Vo 
بين مراكز اللعب لصالح  (C.V)وأيضا هناك فرق ذو داللة إحصائية لمتغير السعة الحيوية    

قيمة عند العبي  أضعف( لتر بينما سجلت 2.22سابي قدر بـ )أيضا العبي الوسط بمتوسط ح
( لتر وهذه النتائج تبقى بعيدة عن المستوى العالي فبمقارنة 2.31الدفاع بمتوسط حسابي قدر بـ )

هذه النتيجة مع حتى بعض الدول المجاورة فنأخذ على سبيل المثال في الدراسة )صالح بشير سعد، 
 تان( لتر إال انه تبقى القيم2.4بـ )ند أواسط نادي العجيالت ( قدرت السعة الحيوية ع6112
 نسان العادي.االأن نجدها عند  قيم يمكنن عن المستوى العالي ألنها يبعيدت
فروق ذات  تفوجد (Panal)اما فيما يخص مؤشر القدرة الالهوائية القصوى أو الاللكتيكية    

( سم يليه مركز 10مى بمتوسط حسابي قدر بـ )مراكز اللعب لصالح حراس المر في داللة إحصائية 
( سم هذه النتيجة جاءت مطابقة لنتيجة ناصر عبد 29.26ب ـ ) الهجوم بمتوسط حسابي قدر

( مع استغناء 29.32ن أحسن نتيجة بمتوسط حسابي قدره )و هاجممسجل ال اذ( 6111القادر )

PWC1
70 
 
 
 
 
 

FC 0 

 2S 4.54 14.46 16.33 0.07 12.55التباين 

المتوسط 
 56.30 4..54 25..5 56.26 65.76 الحسابي

 دال 6.34
 2S 54.6. 10.70 53.11 30.20 02..5التباين 
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سجلت أحسن  اذGeorge. cazorle(2006) على مركز الحارس المرمى وأيضا مطابقة لنتيجة
 قيمة لمهارة االرتقاء لصالح حراس المرمى والعبي الهجوم .

فشي مما  INFالختبارات الدخول إلى ( سم مع سلم التنقيط 29.26تيجة )لكن بمقارنة هذه الن    
لذلك فهذه النتائج تبقى  21( نقطة من 1أما نتيجة المدافعين فحققت ) 21نقاط من  01حققت 

 ن المستوى المطلوب لممارسة كرة القدم.بعيدة جدا ع
ويفسر الباحثون ذلك بعدم اعتماد مدربينا على تطوير القوة االنفجارية في هذه المراحل السنية    

ومن خالل النتائج السابقة نستنتج أنه على مستوى فئة  ( سنة،61- 01الصغرى خاصة بين )
فيما يخص عدم وجود الفرق بين  ي أماالعالالمستوى  نواسط ال زلنا بعيدين كل البعد عاأل

ضا كابر ويمكن أيالمستويات المدروسة )األول، الثاني، األسفل( فيمكن أن يكون الفرق عند األ
 متغيرات أخرى مثل المهارية أو النفسية ...الخ(.يكون الفرق في 

عب ل وجود فرق بين مراكز اللعب نتيجة طبيعة األداء لكل مركز والمهام الخاصة لكل مركز -
 سواء أثناء المنافسة أو التدريبات.

 :االستنتاجات-9
ال توجد فروق معنوية بين مستويات مختلفة )القسم الوطني األول المحترف، والقسم الوطني    

الثاني المحترف، أقسام سفلى( لكرة القدم الجزائرية عن األواسط في بعض المتغيرات الفسيولوجية 
 (panal)القدرة الالهوائية  (c.v)السعة الحيوية  2(Vo (maxجين )الحد األقصى الستهالك األوكس

 .(Pwc170) 021الكفاءة البدنية عند نبض  (fco)النبض أثناء الراحة 
هناك اختالف بين مراكز اللعب المحددة في البحث )حارس المرمى، الظهرين، مدافعي الوسط،    

 . .max 2Pwc170. panal. C.V. Vofcoالعبي الوسط، الهجوم( في المتغيرات المدروسة )
مستوى ضعيف لالعبين األواسط الجزائريين بين كل المستويات مقارنة بالمستوى العالي وحتى     

 العربي.
 النتائج بالفرضيات: مقابلة-14

وجد فروق معنوية بين مستويات أواسط كرة القدم الجزائرية في بعض ت : " الالفرضية األولى
 ".الخصائص الفسيولوجية

وجد ت( تحققت الفرضية األولى فمن خالل الدراسة اإلحصائية ال 16ومن خالل نتائج الجدول رقم )
سام المحترف، األق ينثاذات داللة إحصائية بين المستويات المدروسة )األول المحترف، ال فروق

 الفسيولوجية.السفلى( في بعض المتغيرات 
كز الالعبين األواسط في بعض الخصائص وجد فروق معنوية بين مرات الفرضية الثانية:"

 الفسيولوجية".
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( تحققت الفرضية الثانية فمن خالل الدراسة اإلحصائية توجد 13ومن خالل نتائج الجدول رقم )
 .fco.Pwc170. panalالمدروسة )فروق ذات داللة إحصائية بين مراكز الالعبين للمؤشرات 

max 2C.V. Vo  بعض الباحثين في مجال التدريب الرياضي (  وهذه النتيجة تتفق مع أراء
 (.6111وناصر عبد القادر )  (6112كجيورج كزورال )

 خالصة:-11
إن من أهم أسباب نجاح العملية التدريبية في كرة القدم هو بناء برنامج تدريبي مبني على     

تبارات راء اخأسس علمية، أي مالئم للمجموعة المراد تدريبها وذلك ال يمكن التفوق فيه بدون إج
فسيولوجية وان من بينها االختبارات ال هاوضعف وقياسات قبل بناء البرنامج لمعرفة نقاط قوة المجموعة

 ضاًل عن فخاصة بالنسبة لمراحل السنية الصغرى، بألنها تحدد بصفة كبيرة مستوى الرياضي، 
 .مركز لعب توظيفهم في المراكز اللعب المالئمة للمتطلبات الفسيولوجية الخاصة بكل

ضوء النتائج توصلنا إلى البعد الكبير لمستوى أواسط كرة القدم الجزائرية عن المستوى  فيو     
وظيف ت فضاًل عن وهذا نتيجة اعتماد مدربينا على برنامج غير مبني على أسس علمية  يالعال

بارات تالالعبين في مراكزهم على أساس تقويم ذاتي ال على أساس تقويم موضوعي بإجراء اخ
 وقياسات الفسيولوجية منها.

 التوصيات:- 12
 ضرورة اهتمام مدربينا على االختبار والقياس قبل بناء البرنامج التدريبي.-
 خاصة مرحلة األواسط.باالهتمام باألصناف السنية الصغرى -
 توظيف مدربين لهم مستوى في الميدان )التدريب الرياضي( ال على العبين قدامى دون مستوى.-
 ب.أصبحنا نتحدث عن مساحات لع اذمراكز اللعب حسب بيعتمد التدريب الحديث على التدريب -
 ضرورة تكثيف الدراسات على هذه الفئة )األواسط( من الجانب البيولوجي.      -
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