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bstractA  
The research aims at the following: 
Realizing the differences in the elements of general and specific physical fitness 

among football playing lines. The researcher hypothesis is that significant differences are 
found in the elements of general and specific physical fitness among football playing lines. 
The descriptive method has been applied by the researcher for its convenience with the 
nature of the research. The research sample has been chosen intentionally represented by 
the players of Almustaqbal & Almashriq football clubs for the academic year (2010-2011). 
The research sample has consisted of (21) players distributed on three lines (defense, 
middle and forward). Each line has consisted of (7) players, tested in the elements of 
general and specific physical fitness under discussion. The researcher has applied 
(arithmetic mean, standard deviation, skewness ,coefficient, one-direction variation 
analysis and the least significant difference (LSD) test) as statistical means. 

The researcher has attained the following conclusions:        

–––– 
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• Significant differences are found in the elements of general and specific physical fitness 
(agility, general endurance, legs’ explosive force, legs’ force endurance and speed 
endurance) among the (defense, middle and forward) lines.  

• Non significant differences are found in the elements of general and specific physical 
fitness (transitional speed, flexibility, legs’ force endurance and legs’ speed 
differentiated force) among the (defense, middle and forward) lines.  

• Defense and forward lines players were superior to middle line players in the elements 
of legs’ explosive force and legs’ force endurance, while the level of the defense and 
forward line players was convergent regarding legs’ explosive force and legs’ force 
endurance. 

• Middle and forward line players were superior to defense line players in agility element, 
while the level of the middle and the forward line players was convergent regarding 
agility element. 

• Middle line players were superior to defense and forward line players in speed 
endurance element. 

• Middle line players were superior to defense and forward line players in general 
endurance element. 

In the light of the conclusions attained, the researcher has recommended the 
following: 
• Individual or specific training of players pursuant to their playing lines and in 

convenience with the physical, skillful, planning, psychological and mental aspects 
should be confirmed upon.  

  :التعریف بالبحث -١
  : البحثوأهمیةالمقدمة  ١-١

یتمیـــز العــــصر الحـــدیث بالــــسعي للوصـــول إلــــى المــــستویات الریاضـــیة العالیــــة لمختلـــف االنــــشطة والفعالیــــات 
الریاضیة ، ونتیجة لهذا السعي فقد اكتـشفت العدیـد مـن النظریـات الحدیثـة فـي المجـال الریاضـي والتـي ادت إلـى تفـسیر 

ت في ایجاد افضل الحلول لكثیر من المشاكل والمواضیع التي تهـدف إلـى االرتقـاء بمـستوى الكثیر من الظواهر وساعد
االداء، وتعــد كـــرة القــدم احـــدى الفعالیـــات التــي نالـــت االهتمـــام والــسعي مـــن قبــل العـــاملین فیهـــا ، فقــد شـــهدت الـــسنوات 

ن واالعتمــاد علــى االســس العلمیــة فــي  جدیــدة فــي تــدریب الالعبــیوأســالیباالخیــرة اهتمامــًا متزایــدًا بالبحــث عــن طرائــق 
وضــع البــرامج التدریبیــة للوصــول إلــى االعــداد المتكامــل لالعبــین بــاختالف مراكــزهم لجمیــع النــواحي البدنیــة والمهاریــة 

ـــة ـــة البدنی ـــة  العامـــة والخاصـــةوالخططیـــة والنفـــسیة، وتعـــد اللیاق ـــي تبنـــى علیهـــا بقی ـــدم القاعـــدة االساســـیة الت  فـــي كـــرة الق
لمهاریــة والخططیــة والنفــسیة والذهنیــة ، حیــث یــشهد عــالم كــرة القــدم الیــوم ســرعة كبیــرة ودقــة متناهیــة فــي المتطلبــات ا

تطبیــق المهــارات المختلفــة والمتنوعــة وحــسب المركــز الــذي یتخــصص فیــه الالعــب والتــي تحتــاج إلــى عالقــة وثیقــة بــین 
یـــك النـــاجح یتربعـــان علـــى قمتـــین شـــاهقتین وان تلتكالتكنیـــك العـــالي وا "  بوصـــف اناللیاقــة البدنیـــة والمهـــارات االساســـیة

، وان االخــتالف فــي ) ١١ ، ١٩٨٨الربیعــي والمــولى ، " (عناصـر اللیاقــة البدنیــة تعــد الجــسر الــصلد الــذي یــربط بینهمــا
الواجبات الملقاة على عاتق الالعبین یرجع الخـتالف مراكـزهم، وعلـى مـا یتمتـع بـه كـل العـب مـن عناصـر لیاقـة بدنیـة 

 المهاریـة للعب في مركز دون االخـر، وكلمـا امتلـك الالعـب لعناصـر اللیاقـة البدنیـة المتعـددة فـضًال عـن النـواحي تؤهله
 وعلـى ذلـك فـأن ،) ١١٧ ، ٢٠٠٦الرومي وآخرون ، (والخططیة والنفسیة كلما امكنه ذلك من التحكم في سیر المباراة 

فـي الواجبـات البدنیـة والمهاریـة والخططیـة ادى إلـى ) ومخط الهجو خط الوسط ، و خط الدفاع ، (اختالف خطوط اللعب 
وتكمــن  ، فــي بعـض عناصـر اللیاقــة البدنیـة وحـسب خــصوصیة كـل خـط مــن هـذه الخطـوطواألفـضلیةوجـود التخـصص 

خــط الوســط ، و خــط الــدفاع ،  ( عناصــر اللیاقــة البدنیــة العامــة والخاصــة التــي یمتلكهــا كــل مــناهمیــة البحــث فــي معرفــة
وهـي محاولـة علمیـة قـد مـن خـالل المقارنـة بـین الخطـوط الثالثـة  هـو االفـضل  ومـنن العبي كرة القـدمم) خط الهجومو 

  .تفید مدربي االندیة والمؤسسات في وضع المناهج التدریبیة 
  :مشكلة البحث  ٢-١

 البــدني والفنــي والخططــي بكلمــات بــسیطة جــدًا وهــي الهجــوم فــي األداء لخــصت القــدم الحدیثــةصــحیح ان كــرة 
 ان للتخـصص دور إال،الكرة بجمیع الالعبین والتحول للدفاع بجمیع الالعبین في حالة فقـدان الكـرة لسیطرة على احالة 

هــام فــي العملیــة التدریبیــة فــي كــرة القــدم ، إذ ان واجبــات الالعبــین المــدافعین تختلــف عــن واجبــات الالعبــین المهــاجمین 
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  البدنیـة العامـةلالعبین المدافعین والمهـاجمین ، وان الـصفاتفضًال عن اختالف العبي الوسط بواجباتهم عن كل من ا
تبقى مهمـة مـا بقیـت كـرة القـدم تلعـب ) خط الهجومو خط الوسط ، و خط الدفاع ، (الخاصة لكل خط من خطوط اللعب و 
   : السؤال االتيعنومن هنا تكمن مشكلة البحث في االجابة .

 مختلفـین فـي أممتـساویین ) خـط الهجـومو خـط الوسـط ، و خـط الـدفاع ، (هل الالعبـین بـاختالف خطـوط لعـبهم 
  . ولمصلحة من هذا االختالف ان وجد  العامة والخاصةعناصر اللیاقة البدنیة

   :لتعرف علىا هدف البحث  ٣-١
  . كرة القدم  لالعبي بین خطوط اللعب العامة والخاصةصر اللیاقة البدنیةا عن بعضالفروق في ١-٣-١
   :فرضیة البحث ٤-١
لالعبـي بـین خطـوط اللعـب العامة والخاصـة عناصر اللیاقة البدنیة بعض فروق ذات داللة معنویة في وجود  ١-٤-١

  .كرة القدم
  .مجاالت البحث  ٥-١
  ) .٢٠١١-٢٠١٠( بكرة القدم للموسم المستقبل المشرق الریاضي العبو نادي :المجال البشري  ١-٥-١
   .٤/٧/٢٠١٠ ولغایة ٣/٧/٢٠١٠ من ابتداء:المجال الزمني  ٢-٥-١
 .الموصل / نادي المستقبل المشرق الریاضي بكرة القدم ملعب:المجال المكاني  ٣-٥-١
  : اإلطار النظري والدراسات المشابهة-٢
  : النظري اإلطار ١-٢
  : اللیاقة البدنیة ١-١-٢

یاقــة االجتماعیــة تعــد اللیاقــة البدنیــة احــد مكونــات اللیاقــة الــشاملة التــي تــضم اللیاقــة البدنیــة واللیاقــة النفــسیة والل
كفـاءة البـدن وسـالمته فـي مواجهـة التحـدیات التـي تواجـه االنـسان خـالل تعاملـه مـع " اللیاقة البدنیة تعنـي إذ أن ،وغیرها
ونقــًال عــن بعــض العلمــاء والخبــراء الــذین اختلفــوا فــي وضــع تعریــف ،) ٢٤ ، ١٩٧٨عبــد الحمیــد وحــسانین ، " (الحیــاة

ان اللیاقـة البدنیـة هـي احـدى مكونـات اللیاقـة البدنیـة العامـة أو الـشاملة "إلـى ) هیم سالمةابرا(موحد للیاقة البدنیة فیشیر 
وفـي المجـال الریاضـي ،)٢٠ ، ٢٠٠٢كمـاش ، " (مقـدرة الفـرد علـى اداء عمـل معـین"فیعرفهـا بأنهـا ) مـاثیوز(،امـا "للفرد

 نــوع مــن أليبدنیــة والتــي تكــون اساســیة هــو مــا یحتویــه لعــدد مــن القابلیــات والــصفات ال"فــان مــصطلح اللیاقــة البدنیــة 
  :إلى، وتقسم اللیاقة البدنیة ) Bauer , 1993 , 65(االنجاز أو االداء الریاضي 

 تنمیـــة المكونـــات إلـــى تبنـــى علیهـــا اللیاقـــة البدنیـــة الخاصـــة ، وتهـــدف التـــي وهـــي القاعـــدة :اللیاقـــة البدنیـــة العامـــة •
  .المرونةالقوة والسرعة والمطاولة والرشاقة و  كاألساسیة

 تنمیـة مكونـات معینـة إلـىوتهدف   النشاط المعین ،متطلبات وهي كفاءة البدن في مواجهة :اللیاقة البدنیة الخاصة •
  )١٩٨٩،٩٠،٩١ وآخران ، إسماعیل(. الفرداتتطلبها طبیعة اللعبة التي یمارسه

  : اللیاقة البدنیة في كرة القدم ٢-١-٢
تــصف بالحاجــة إلــى متطلبــات بدنیــة عالیــة ، وتنفیــذ فعالیــات متكــررة لعــاب التــي تتعــد لعبــة كــرة القــدم مــن اال

 خــالل المبــاراة ویغطــي  كافــةمتغیــر فــي النــشاطات) ١١٠٠(ومتعــددة ، فقــد لــوحظ ان العــب كــرة القــدم یــؤدي حــوالي 
اجهــة وتحمــل یاقــة البدنیــة یــساعده فــي مو كــم تقریبــًا خــالل المبــاراة الواحــدة وعلیــه فــان امــتالك العــب كــرة القــدم للّ ) ١١(

) ٩٣ ، ١٩٩٩المـولى ، ( زمـن المبـاراة كـامًال لالمتطلبات البدنیة للعبة فضًال عن المحافظة على القابلیـات الفنیـة خـال
واللیاقـة البدنیــة فـي لعبــة كـرة القــدم تختلــف عـن غیرهــا مـن االلعــاب االخــرى فهـي محــددة بمتطلبـات اساســیة فــاألداءات ،

 ویقفـز ویمـسك الخـصم ویـضرب الكـرة ، ویمـشي ویرجـع إلـى الخلـف،یتوقـف فجـأةفیها واسعة فالالعـب یـركض بـسرعة و 
وتعـرف اللیاقـة البدنیـة فـي ) Smith , 1984 , 94( ویـدحرج الكـرة وهـذه كلهـا تتطلـب مقـدرة بدنیـة عالیـة والـرأسبالقدم 

كمــاش ، (امــه الریاضــیة عبــارة عــن مــستوى كفــاءة الالعــب مــن حیــث القــدرات البدنیــة الالزمــة لتنفیــذ مه"كــرة القــدم بأنهــا 
قدرة الالعـب علـى االداء بـأعلى كفـاءة مطلوبـة وبأقـل جهـد "بأنها ) ١٩٨٩ن ، ااسماعیل وآخر  (هاویعرف) ٢١ ، ٢٠٠٢

وان ارتفـاع اللیاقـة ) ."٨٩ ، ١٩٨٩ن ، ااسـماعیل وآخـر " (ممكن دون أي اعباء اضافیة على القلب والرئتین والعضالت
عله یقوم بالحركات التكنیكیة برشـاقة واقتـدار وعكـس ذلـك الالعـب الـذي ال یمتلـك اللیاقـة البدنیة عند العب كرة القدم یج

 يوكمــا هــو معلــوم فــأن اداء الفعالیــات الهجومیــة والدفاعیــة تلقــ) . ١٣ ، ١٩٨٧الــصفار وآخــرون ، " (البدنیــة المطلوبــة
 بدنیـة عالیـة خـالل زمـن المبـاراة بـاءأع) الهجـومخـط و الوسـط ، خـط و الـدفاع ، خـط (على الالعبین في الخطوط الثالثة 
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 حركیــًا متوازنــًا ومناســبًا ولیاقــة بدنیــة خاصــة فــي كــل خــط بمــستوى عــال أداءالفعلــي االمــر الــذي یتطلــب مــن الالعــب 
  ) ٤٦٥، ١٩٨٥حسین،(
  : اللیاقة البدنیة في كرة القدمأهمیة ٣-١-٢

ــبیل( اللیاقــة البدنیــة لالعــب كــرة القــدم یقــول أهمیــةعــن  طــور الــذي لحــق بكــرة القــدم حــدیثًا نــاتج عــن ان الت) هی
 وجوبـًا بعـد الكـرة أكثـر أصـبحت أنها إالاالهتمام بتوفیر اللیاقة البدنیة الفائقة لالعبین وهي وان لم تكن عنصرًا جدیدًا ، 

  : اللیاقة البدنیة في كرة القدم بالنقاط االتیة أهمیةالجماعیة الشاملة الحدیثة، وتبرز 
  . الالعب من الناحیة المهاریة إعدادمًا في مهنیة دورًا تلعب اللیاقة البد -
ان تدریبات اللیاقة البدنیة العالیة تؤدي إلى زیادة المقدرة الفنیة والقدرة الحركیة لـدى الالعبـین ، وان معظـم مهـارات  -

 .التوافق تتضمن عناصر الرشاقة والتوازن والسرعة
خطط اللعب، فهي تساعد العبي الفریق في سرعة الرجوع لتنفیـذ الخطـط تلعب اللیاقة البدنیة دورًا اساسیًا في تنفیذ  -

ان اللیاقــة البدنیــة احــدى القواعــد التــي ) Bony( یــرى إذالدفاعیــة ، فــضًال عــن الهجــوم لتنفیــذ الخطــط الهجومیــة ، 
 .لى نجاح الالعب في تطبیق خطة اللعب عتساعد 

 اإلصــاباتهمــة فــي وقایــة الالعبــین مــن منهمــا احــد العوامــل التعــد اللیاقــة البدنیــة بعناصــرها المختلفــة والتكامــل بی -
  ) .٩٥-٩٣ ، ١٩٨٩ن ، ااسماعیل وآخر (المختلفة 

  :  الدراسات السابقة٢-٢
دراسة مقارنة لبعض المهارات االساسیة بین مراكز الالعبـین فـي كـرة ":) ١٩٩٨ي والراوي ، الحیان( دراسة ١-٢-٢

  " القدم
 الفروق في بعض المهارات االساسیة بین العبـي المراكـز المختلفـة بكـرة القـدم هدفت الدراسة إلى التعرف على

 وطبیعـة البحـث، وتكونـت عینـة متـهءلمالواستخدم الباحثان المنهج الوصفي بطریقة المسح ) الهجومو ، واألشباهالدفاع ،(
) ٨( كــان عــدد المــدافعین العبــًا مــن العبــي كلیــة التربیــة الریاضــیة موزعــون علــى ثالثــة مراكــز حیــث) ٢٢(البحــث مــن 

العبــین وتــم اســتبعاد حــراس المرمــى وذلــك الخــتالف المهــارات التــي ) ٧( والمهــاجمین ،العبــین) ٧ (واألشــباه ،العبــین
 بكــرة األساســیة لقیــاس المهــارات التالیــهیتطلبهــا مركــز حــارس المرمــى عــن بقیــة الالعبــین واســتخدم الباحثــان االختبــارات 

 اآلتیـة اإلحـصائیةواسـتخدم الباحثـان الوسـائل )  مـسافةألبعـدضـرب الكـرة و االخماد ، و الكرة ، تنطیط و الدحرجة ، (القدم 
عـدم وجـود فـروق  : األتـيوتوصـل الباحثـان إلـى االسـتنتاج ) .االنحراف المعیاري ، وتحلیل التبـاینو الوسط الحسابي ، (

  .في جمیع المهارات االساسیة ) الهجومو االشباه ، و الدفاع ، (ذات داللة معنویة بین العبي المراكز الثالثة 
دراســة مقارنــة لــبعض المهــارات االساســیة بكــرة القــدم بــین المراكــز ":) ٢٠٠٦ن ، االرومــي وآخــر ( دراســة ٢-٢-٢

  " .المختلفة لالعبین
هدف البحث إلى التعرف على الفروق فـي بعـض المهـارات االساسـیة بـین العبـي المراكـز المختلفـة بكـرة القـدم 

 المقارنـة الـسببیة ، وتكونـت عینـة البحـث مـن بأسـلوبواستخدم الباحثون المـنهج الوصـفي ) الهجومو الوسط ، و  الدفاع ،(
العبًا من العبي منتخب جامعة الموصل بكرة القدم، وتـم اختبـارهم بـبعض االختبـارات الخاصـة بقیـاس المهـارات ) ٢٠(

واســتخدم البــاحثون ، ) "تنطــیط الكــرة"الــسیطرة علــى الكــرة و ، االخمــاد و المناولــة القــصیرة ، و الدحرجــة ، (االساســیة االتیــة 
) L.S.D(قیمـــة اقـــل فـــرق معنـــوي و تحلیـــل التبـــاین ، و معامـــل االلتـــواء ، و االنحـــراف المعیـــاري ، و  الوســـط الحـــسابي ،(

  :اآلتیینوتوصل الباحثون إلى االستنتاجین ، )كوسائل احصائیة
فـي المهــارات االساسـیة االتیــة ) الهجــومو الوسـط ، و الـدفاع ، (فــة تقـارب مـستوى الالعبــین علـى وفــق مراكـزهم المختل -

  ) .واإلخمادالدحرجة والمناولة القصیرة (
تفوق العبي الوسط على العبي الدفاع في مهارة السیطرة على الكرة ، في حـین تقـارب مـستوى العبـي الوسـط مـع  -

  .العبي الهجوم في هذه المهارة 
  : البحثإجراءات -٣
  .مته وطبیعة البحث ئ المقارنة السببیة لمالبأسلوب المنهج الوصفي الباحثاستخدم  :ث منهج البح١-٣
العبي نـادي المـستقبل المـشرق الریاضـي بكـرة ب تم اختیار عینة البحث بالطریقة العمدیة والمتمثلة  :عینة البحث ٢-٣

عبــًا موزعــون علــى ثالثــة خطــوط ال) ٢١ ( مــن العینــةتكونــتو ،العبا)٣٠(والبــالغ عــددهم) ٢٠١٠،٢٠١١ (موســمالقــدم لل
 اســتبعاد حــراس المرمــى بعــد ان تــم، العبــین) ٧(تكــون كــل خــط مــن اذ، ) خــط الهجــومو خــط الوســط ، و خــط الــدفاع ، (
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) ١ ( رقـموالجـدول لـم یكملـوا االختبـارات، العبـین)٤(عـن ، فـضال)٢( والالعبین المصابین وعـددهمحراس،) ٣(وعددهم 
 الحـــسابیة األوســـاط یبـــین) ٢( رقـــم، فـــي حـــین الجـــدول والمجمـــوع الكلـــي المـــستبعدین عـــدد عینـــة البحـــث والالعبـــینیبـــین

 خـط الوسـط، و خـط الـدفاع،(لخطـوط اللعـب ) الـوزن و العمـر، و الطـول،(واالنحرافات المعیاریة ومعامل االلتواء لمتغیرات 
  )خط الهجومو 

  لعینة والمجموع الكلي لعدد عینة البحث والالعبین المستبعدین )١( رقم الجدول
  

   
   
   

  
لخطوط اللعب ) الوزن و العمر، و الطول،( الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومعامل االلتواء لمتغیراتاألوساط)٢ ( رقمالجدول

  )خط الهجوم و خط الوسط، و خط الدفاع،(

  :استخدم الباحثان وسائل جمع البیانات االتیة :البیانات و   المعلومات وسائل جمع٣-٣
   .)االختبار والقیاس و ،استمارة االستبیان  و ،*المقابلة الشخصیة و ،تحلیل محتوى المصادر العلمیة (     

  :واختباراتها   العامة والخاصة تحدید عناصر اللیاقة البدنیة٤-٣
  :العامة والخاصة تحدید عناصر اللیاقة البدنیة ١-٤-٣

ـــة  ـــوى المـــصادر العلمی ـــل محت البیـــك ، (،)١٩٩٩ن ، االخـــشاب وآخـــر (،)١٩٨٩ن ، ااســـماعیل وآخـــر (بعـــد تحلی
 الخاصــة بالعبــي كــرة القــدم ووضــعها فــي  العامــة وار عناصــر اللیاقــة البدنیــةیــ،تــم اخت)٢٠٠٧الحیــالي ، (، ) ٢٠٠٨
لغــرض ) ٢الملحــق (تــم توزیعهــا علــى مجموعــة مــن المختــصین فــي مجــال كــرة القــدم و ، ) ١الملحــق (ارة اســتبیاناســتم

 التـي تخـدم هـدف البحـث ، وبعـد تفریـغ البیانـات تـم اعتمـاد عناصـر  العامـة والخاصـةتحدید اهـم عناصـر اللیاقـة البدنیـة
إلــى ) ١٩٨٣بلــوم وآخــرون ، (یــشیر إذ فــأكثر،%) ٧٥(التــي حــصلت علــى نــسبة اتفــاق العامــة والخاصــة اللیاقــة البدنیــة 

 ، ١٩٨٣بلــــوم وآخــــرون ، " (فــــأكثر مــــن اراء المحكمــــین%) ٧٥(علــــى الباحــــث الحــــصول علــــى الموافقــــة بنــــسبة "انــــه 
 یبــین النــسب المئویــة التفــاق اراء الــسادة المختــصین حــول تحدیــد اهــم عناصــر اللیاقــة البدنیــة) ٣ ( رقــموالجــدول).١٢٦

  .العامة والخاصة
  
  

                                           
  :  مقابالت شخصیة مع السادة المختصین لغرض جمع معلومات تخدم اهداف البحث وهمبإجراء الباحث قام *
  .  زهیر قاسم الخشاب ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل د.أ -
 .محمد خضر اسمر ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل د .أ -
   .جامعة الموصلد معتز یونس دنون ،كلیة التربیة األساسیة ، .أ -
  . عبد الكریم ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل معن  د.م -

   







 
 ± 

  ± 
  ±  
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 العامة والخاصة النسب المئویة التفاق اراء السادة المختصین حول تحدید اهم عناصر اللیاقة البدنیة )٣ ( رقمالجدول

  لالعبي كرة القدم
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  . المختارة  العامة والخاصة تحدید االختبارات الخاصة بعناصر اللیاقة البدنیة٢-٤-٣
، ) ٢٠٠٨خــضر ، (، ) ٢٠٠٤، الزهــاوي ، ) ٢٠٠١الطــائي ، ( علــى المــصادر العلمیــة الباحــث اطــالع بعــد

 ، تم اختیار مجموعة من االختبارات لكل عنـصر مـن عناصـر اللیاقـة البدنیـة) 2005النعمان ، (،) ٢٠٠٨الحیالي ، (
 فـي القیـاس والتقـویم  الـسادة المختـصینتـم توزیعهـا علـىو ، ) ٣الملحـق ( ووضعها في اسـتمارة اسـتبیان العامة والخاصة

 وذلــك لتحدیــد االختبــار االنــسب لكــل عنــصر والــذي یخــدم هــدف البحــث ، وبعــد تفریــغ البیانــات )٤الملحــق (وكــرة القــدم 
 والتـي بلغـت نـسبة  العامـة والخاصـةعلى االختبارات التي تقـیس كـل عنـصر مـن عناصـر اللیاقـة البدنیـةالباحث حصل 

 المئویــــة التفـــاق اراء الـــسادة المختــــصین حـــول تحدیــــد یبــــین النـــسب) ٤ ( رقـــملجـــدولفــــأكثر وا) %٧٥(االتفـــاق علیهـــا 
  المختارة العامة والخاصة االختبار االنسب لعناصر اللیاقة البدنیة 

ة  العامالنسب المئویة التفاق اراء السادة المختصین حول تحدید االختبار االنسب لعناصر اللیاقة البدنیة )٤ ( رقمالجدول
   المختارة والخاصة

 
 


 

    

      
      
      
      

      
      

      
      

  . المستخدمة في البحث  العامة والخاصة مواصفات اختبارات عناصر اللیاقة البدنیة٥-٣
فـأكثر مـن اراء الـسادة المختـصین كمـا %) ٧٥( باعتماد االختبارات التي حصلت على نسبة اتفاق الباحثقام 

  : وهذه االختبارات هي) ٤ ( رقمموضح في الجدول
  اختبارات عناصر اللیاقة البدنیة العامة١-٥-٣

  .متر من بدایة متحركة ) ٣٠(اختبار عدو   . أ 
  . االنتقالیة  قیاس صفة السرعة:الهدف من االختبار  •
ثــالث خطــوط متوازیــة مرســومة علــى االرض ، المــسافة بــین الخــط األول و  ســاعة ایقــاف ، :االدوات المــستخدمة  •

  .متراً ) ٣٠(امتار ، وبین الخط الثاني والثالث ) ١٠(والثاني 
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ط  یقـــف المختبـــر خلـــف الخـــط األول وعنـــد ســـماع اشـــارة البـــدء یقـــوم بالعـــدو إلـــى ان یتخطـــى الخـــ:وصـــف االداء  •
  .مترًا ) ٣٠(الثالث ، ثم یحسب زمن المختبر ابتداء من الخط الثاني حتى وصوله إلى الخط الثالث وهي مسافة 

 فــي قطــع مــسافة الثالثــین متــرًا مــن الخــط الثــاني وحتــى ه یــسجل للمختبــر الــزمن الــذي اســتغرق:طریقــة التــسجیل  •
 ) ١١٣-١١٢ ، ٢٠٠٤الحكیم ،  (الخط الثالث ،

  .متر ) ١٠×٤(وكي اختبار الجري المك  . ب 
 . قیاس صفة الرشاقة :الهدف من االختبار  •
قـدم ، ) ٣٠( بینهمـا المـسافةمكعبـان مـن الخـشب ، یرسـم خطـان متوازیـان و  ، إیقاف ساعة : المستخدمة األدوات •

  . یوضع على الخط المقابل لخط البدایة المكعبان الخشبیان 
  :وصف االختبار 

  .خط البدایة من البدء العالي  یقف الالعب خلف :الوضع االبتدائي  •
 العدو بأقصى سرعة نحو احد المكعبین لیأخذ احدهما ویعود لوضعه على خط البدایة ، ثـم یكـرر  :األداءطریقة  •

  لیعود بالمكعب الثاني لوضعه بجانب األول على خط البدایة أخرىذلك مرة 
 )١١١ ، ٢٠٠٢كماش ، ( من الثانیة ١/١٠ ألقرب یسجل الوقت :طریقة التسجیل  •
   متر من الوضع العالي)١٠٠٠(اختبار ركض .ج

  .)لمطاولة العامةا(قیاس كفاءة الجهازین الدوري والتنفسي: االختبار منالهدف •
  . مضمار للركضأو ،ملعب إیقافساعة : المستخدمةاألدوات •
 یــركض  البــدءإشــارةیقــف المختبــر خلــف خــط البدایــة متخــذا وضــع البــدء العــالي وعنــد ســماع :وصــف االختبــار •

  . سرعة واقل زمن ممكن حتى یجتاز خط النهایةبأقصىلیقطع المسافة المحددة 
.من الثانیة )٠.٠١( وألقربیسجل الزمن الذي سجله المختبر في قطع المسافة المحددة بالدقیقة :التسجیل •

   )١٦٣ ، ٢٠٠١ الطائي،(                               
  . من الوقوف على الصندوقاختبار ثني ومد الجذع الى االمام واالسفل.د
 .قیاس مرونة العمود الفقري والعضالت الخلفیة للفخذ:من االختبارالهدف  •
ســم مثبتــه عمودیــا علــى الــصندوق بحیــث ) ٥٠(مــسطرة بطــول  و ســم،)٥٠(صــندوق ارتفاعــه : المــستخدمةاألدوات •

 .موازیا للحافة السفلى للصندوق) ٥٠(موازیا لسطح الصندوق ورقم ) صفر(یكون رقم 
یقف المختبر فوق الصندوق والقدمان مـضمومتان مـع تثبیـت اصـابع القـدمین علـى حافـة الـصندوق :وصف االختبار •

الیـدین ابع مع االحتفاض بالركبتین ممدودتان ، ثم یقوم المختبر بثني الجـذع الـى االمـام واالسـفل محـاوال تمریـر اصـ
سنتمتر الـسالب والموجـب ، وذللـك الـلقـراءه بفي مستوى اقـل مـن سـطح الـصندوق والثبـات فـي هـذا الوضـع لحـساب ا

 .ثانیه) ٣-٢(من مستوى سطح الصندوق مع الثبات في وضع الثني لمدة 
اذا لم تصل االصابع الى  مستوى سطح الـصندوق كانـت القـراءة بالـسالب وبالـسنتمتر واذا تخطـت تـصل : التسجیل •

  )١٩٨٧،٣٩٨عبد الجبار وبسطویسي،.(نتمترموجب وبالسبالاالصابع الى  مستوى سطح الصندوق كانت القراءة 
  :اختبارات عناصر اللیاقة البدنیة الخاصة٢-٥-٣ 

  :اختبار القفز العمودي من الثبات .أ
  . قیاس القوة االنفجاریة لعضالت الرجلین :الهدف من االختبار  •
  .لوحة مدرجة و شریط قیاس ، و  طباشیر ، : المستخدمة األدوات •
 إلیهــاالــذي یقــوم بمــد ذراعــه لتأشــیر النقطــة التــي یــصل ) المختبــر(ة بجانــب الالعــب  توضــع اللوحــ :األداءوصــف  •

 نقطـــة ممكنـــة اعلـــي یتخـــذ الالعـــب وضـــع القفـــز للوصـــول إلـــى اإلشـــارة إعطـــاءبواســـطة قطعـــة الطباشـــیر ، وعنـــد 
  . ارتفاع یصله الالعب أقصىویؤشر على اللوحة 

والثانیــة ویــسجل الــرقم وتعطــى لالعــب محاولتــان وتحتــسب  األولــى اإلشــارةتقــاس المــسافة بــین  :طریقــة التــسجیل  •
                                      ) ١١٧ ، ١٩٩٧حسانین وحمدي ،                                                                (.األفضل

  : ا مسافة ولكل رجل على حدألبعدالث حجالت اختبار ث.ب
  . قیاس صفة القوة الممیزة بالسرعة لعضالت الرجلین :الهدف من االختبار  •
  .بورك و مترًا ، ) ٢٥ - ٢٠(ارض ملعب في حدود و  شریط قیاس ، : المستخدمة األدوات •
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الخطـوط المـستقیمة المرسـومة  مـسافة ممكنـة باسـتخدام ألبعـد یؤدي المختبر ثالث حجـالت بالقـدم  :األداءوصف  •
 الحجــل وعــدم مالمــسة أي جــزء مــن الجــسم إثنــاءعلــى االرض مــع االلتــزام بهــذه الخطــوط وعــدم الخــروج عنهــا فــي 

   .األرضبغیر قدم الحجل على 
 قیاس ابعد مسافة ممكنة للحجل بالقدم الیمنى ثم الیسرة ثم یتم جمـع المـسافتین معـًا ویـتم تقـسیم :طریقة التسجیل  •

  ) ٣٤٦، ١٩٨٧طویسي،عبد الجبار وبس(. وأجزائهتج على اثنین الستخراج متوسط المسافتین والتسجیل بالمتر النا
  :متر مرتد ) ١٨٠(اختبار ركض .ج

  . قیاس صفة مطاولة السرعة :الهدف من االختبار  •
  .متر ) ١٥ (وأخر شواخص المسافة بین شاخص وأربعة، إیقاف ساعة : المستخدمة األدوات •
بـاالنطالق مـن خـط البدایـة إلـى الـشاخص األول ) المختبـر( البـدء یقـوم الالعـب إشـارة إعطاء بعد  :داءاألوصف  •

ـــى خـــط البدایـــة ،  ـــركض إلـــى الـــشاخص الثـــاني والعـــودة إل ـــى وأخیـــراوالعـــودة إلـــى خـــط البدایـــة ، ثـــم ال  الـــركض إل
  . االختبارنهىأقد ) المختبر(الشاخص الثالث والعودة إلى خط البدایة ، وبذلك یكون الالعب 

  ) ٤٤ ، ١٩٨٤الخشاب ، (. من الثانیة ١/١٠ وألقرب یسجل الزمن بالثانیة :طریقة التسجیل  •
  :اختبار ثني ومد الرجلین من الركبتین حتى استنفاذ الجهد.د      
 .قیاس مطاولة القوة للرجلین:الهدف من االختبار •
 .ارض مستویة و صافرة،: المستخدمةاألدوات •
 البدء یقـوم المختبـر بعملیـة ثنـي ومـد الـرجلین بـشكل كامـل مـن إشارةن وضع الوقوف وعند م :وصف االختبار •

 . االختبارأداء مرحلة التعب القصوى والتي الیستطیع بعدها إلى لحین الوصول األداءالركبتین ویستمر 
 . یتم تسجیل عدد المرات ثني ومد الرجلین كامال من مفصل الركبتین:التسجیل •

  )٣٥٠، ١٩٨٧بسطویسي،عبد الجبار و (
  : المستخدمة في البحث واألدوات األجهزة ٦-٣   

  . من الثانیة ١/١٠٠لقیاس الزمن االقرب ) ٢(ساعة ایقاف عدد  -
  ) .٢(صافرة عدد  -
  .شریط قیاس  -
  ) .١٠(شواخص عدد  -
  .بورك لتحدید خطوط بعض االختبارات  -
  .طباشیر  -
   : التجربة االستطالعیة٧-٣

   وكان الهدف من هذه التجربة ٢٨/٦/٢٠١٠ عینة البحث بتاریخ منعیة على العبین  تجربة استطالإجراءتم 
  .التأكد من مدى صالحیة االختبارات  -
  .التأكد من صالحیة االدوات المستخدمة  -
  . على كیفیة العمل وطریقة التسجیل *تعرف فریق العمل المساعد -
  .حساب الوقت الالزم لتنفیذ االختبارات المستخدمة  -

  .ل التجربة تم تقسیم االختبارات على مدار یومین ومن خال
   : التجربة الرئیسة٨-٣

ولغایـة / ٣/٧ التجربـة الرئیـسة لالختبـارات الخاصـة بالبحـث فـي اجرى الباحث وبمساعدة فریق العمل المـساعد
   :یأتي وكما ٤/٧/٢٠١٠
  ).المطاولة العامة و  ،طاولة السرعةمو الرشاقة ، و السرعة االنتقالیة ، ( ، تم اختبار ٣/٧/٢٠١٠ :الیوم األول  -

                                           
  .د عمر سمیر ذنون،كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل.م *

  .حمد ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصلالسید  محمد خالد م
 .السید  فتحي سلطان، مساعد مدرب نادي المستقبل المشرق بكرة القدم
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  ، للــرجلینالقـوة الممیـزة بالـسرعةو ، للــرجلینالقـوة االنفجاریـة  و  المرونـة ،( ، تـم اختبــار ٤/٧/٢٠١٠ :الیـوم الثـاني  -
  ) .مطاولة القوة للرجلینو 

   )spss (ةاإلحصائی من خالل االعتماد على الحقیبة اإلحصائیةالوسائل  تم استخدام: اإلحصائیة الوسائل ٩-٣
 اقــل فــرق معنــوي اختبــارو  ،  باتجــاه واحــدتحلیــل التبــاین و ،معامــل االلتــواء  و ،االنحــراف المعیــاري  و ،الوســط الحــسابي(
)L.S.D (، النسبة المئویة و(.  
بعد الحـصول علـى البیانـات الخاصـة بالبحـث تمـت معالجتهـا احـصائیًا وذلـك مـن : عرض وتحلیل ومناقشة النتائج-٤

  . هدف البحث واختبار فرضیته اجل التحقق من
  : عرض وتحلیل النتائج ١-٤

ونسبة الخطأ والداللة ) ف المحسوبة( وقیمة  ومعامل االلتواء الحسابیة واالنحرافات المعیاریةاألوساط )٥ ( رقمالجدول
  )خط الهجومو خط الوسط ، و خط الدفاع ، ( بین خطوط اللعب  العامة والخاصةلعناصر اللیاقة البدنیة
   

 
 


  ±   ±   ±  



 


 

 


 

            
 

              
              

             
 


 

             



 

 
           

 

              

 

             

  :یتبین لنا ما یأتي ) ٥ ( رقممن خالل الجدول
القـــوة االنفجاریـــة و  المطاولـــة العامـــة،و الرشـــاقة ،  ( عناصـــر اللیاقـــة البدنیـــة العامـــة والخاصـــةهنــاك فـــروق معنویـــة فـــي -

، إذ بلغـت ) خـط الهجـومو خـط الوسـط ، و خط الـدفاع ، (بین خطوط اللعب ) مطاولة القوة و  ،مطاولة السرعة و ،للرجلین
، وبمالحظــــة نــــسبة الخطــــأ )  ٤.٥٦( ،)٤.٨٧ (، )٣.٧٣ (، )٤.٢٧ (،)٦.٣٠(المحــــسوبة علــــى التــــوالي ) ف(قیمــــة 

 )٠.٠٢(،)٠.٠٢(،)٠.٠٤(،)٠.٠٣(،)٠.٠٠٨(والبالغة على التوالي 
زة یــالقــوة المم و المرونــة ، و ،سرعة االنتقالیــة الــ( عناصــر اللیاقــة البدنیــة العامــة والخاصــة  غیــر معنویــة فــيهنــاك فــروق-

المحـسوبة علـى ) ف(، إذ بلغت قیمـة ) خط الهجومو خط الوسط ، و خط الدفاع ، (بین خطوط اللعب ) بالسرعة للرجلین
 ) .٠.٨٩(، )٠.٧٨(،) ٠.٣٤(الغة على التوالي ، وبمالحظة نسبة الخطأ والب) ٠.١٠(،)٠.٢٤ (،)١.١١(التوالي 

، لــذا لجــأ ) خــط مــن خطــوط اللعــب الثالثــة( اختبــار تحلیــل التبــاین ال یــشیر إلــى ان الفــرق لــصالح أي أنوبمــا 
  ).L.S.D(إلى استخدام اختبار اخر هو قیمة اقل فرق معنوي  الباحث

  ونسبة الخطأ والداللة بین خطوط اللعب بعنصر الرشاقة) L.S.D( الحسابیة الختبار األوساطفرق  )٦ ( رقمالجدول

                                           
 ) .٠.٠٥ (≤نسبة خطأ  عتمد الباحثا ∗

 
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ..................دراسة مقارنة لبعض عناصر اللياقة البدنية

 ٢٥

    
–    
–    
–    

  :تبین لنا ما یأتي ) ٦ ( رقممن خالل مالحظتنا للجدول
هنــاك فــرق معنــوي فــي عنــصر الرشــاقة بــین خطــي الــدفاع والوســط ولمــصلحة خــط الوســط ، إذ بلغــت نــسبة الخطــأ  -

  ) .٠.٠٢ (األوساطلفرق 
هنــاك فــرق معنــوي فــي عنــصر الرشــاقة بــین خطــي الــدفاع والهجــوم ولمــصلحة خــط الهجــوم ، إذ بلغــت نــسبة الخطــأ  -

 ) .٠.٠٠٣( الحسابیة األوساطلفرق 
 األوســـاطهنـــاك فـــرق غیـــر معنـــوي فـــي عنـــصر الرشـــاقة بـــین خطـــي الوســـط والهجـــوم إذ بلغـــت نـــسبة الخطـــأ لفـــرق  -

 ) .٠.٣٠(الحسابیة 
  ونسبة الخطأ والداللة بین خطوط اللعب بعنصر المطاولة العامة) L.S.D( الحسابیة الختبار األوساطفرق  )٧ ( رقمالجدول

    
–    
–    
–    

  :یتبین لنا ما یأتي ) ٧ ( رقممن خالل الجدول       
 الوســط ، إذ بلغــت نــسبة  بــین خطــي الــدفاع والوســط ولمــصلحة خــطعامــةمطاولــة الالهنــاك فــرق معنــوي فــي عنــصر  -

  ).٠.٠٤( الحسابیة األوساطالخطأ لفرق 
 خــط الوســط ، إذ بلغــت نــسبة ولمحــصلة بــین خطــي الوســط والهجـوم عامــةمطاولـة الالهنـاك فــرق معنــوي فــي عنــصر  -

 ).٠.٠١( الحسابیة األوساطالخطأ لفرق 
 ، إذ بلغت نسبة الخطأ لفرق  بین خطي الدفاع والهجومعامةمطاولة الالهناك فرق غیر معنوي في عنصر  -

  ).٠٥١( الحسابیة األوساط
ونسبة الخطأ والداللة بین خطوط اللعب بعنصر القوة االنفجاریة ) L.S.D( الحسابیة الختباراألوساطفرق  )٨ ( رقمالجدول

  للرجلین
    

–    
–    
–    

  :تبین لنا ما یأتي ) ٨ ( رقممن خالل الجدول
هنــاك فــرق معنــوي فــي القــوة االنفجاریــة للــرجلین بــین خطــي الــدفاع والوســط ولمــصلحة خــط الــدفاع ، إذ بلغــت  -

 ) .٠.٠٢(نسبة الخطأ لفرق االوساط 
 فرق معنـوي فـي القـوة االنفجاریـة للـرجلین بـین خطـي الوسـط والهجـوم ولمـصلحة خـط الهجـوم ، إذ بلغـت هناك -

 ) .٠.٠٣(نسبة الخطأ لفرق االوساط 
هناك فرق غیـر معنـوي فـي القـوة االنفجاریـة للـرجلین بـین خطـي الـدفاع والهجـوم ، إذ بلغـت نـسبة الخطـأ لفـرق  -

 ) .٠.٩٠(االوساط 
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  ونسبة الخطأ والداللة بین خطوط اللعب بعنصر مطاولة السرعة) L.S.D( الحسابیة الختبار األوساطرق ف )٩ ( رقمالجدول
    

–    
–    
–    

  :یتبین لنا ما یأتي ) ٩ ( رقممن خالل الجدول
هنــاك فــرق معنــوي فــي عنــصر مطاولــة الــسرعة بــین خطــي الــدفاع والوســط ولمــصلحة خــط الوســط ، إذ بلغــت  -

  ).٠.٠١( الحسابیة األوساطنسبة الخطأ لفرق 
ذ بلغــت  خـط الوســط ، إولمــصلحةهنـاك فــرق معنـوي فــي عنــصر مطاولـة الــسرعة بـین خطــي الوســط والهجـوم  -

 ).٠.٠٢( الحسابیة األوساطنسبة الخطأ لفرق 
هناك فرق غیـر معنـوي فـي عنـصر مطاولـة الـسرعة بـین خطـي الـدفاع والهجـوم ، إذ بلغـت نـسبة الخطـأ لفـرق  -

 ) .٠.٧٦( الحسابیة األوساط
ر مطاولة القوة ونسبة الخطأ والداللة بین خطوط اللعب بعنص) L.S.D( الحسابیة الختبار األوساطفرق )١٠ ( رقمالجدول

  للرجلین
    

–    
–    
–    

  :یتبین لنا ما یأتي ) ١٠ ( رقممن خالل الجدول
 ، إذ الــدفاع بــین خطــي الــدفاع والوســط ولمــصلحة خــط قــوة للــرجلینصر مطاولــة الهنــاك فــرق معنــوي فــي عنــ -

  ).٠.٠١( الحسابیة األوساطبلغت نسبة الخطأ لفرق 
، إذ الهجــوم خــط ولمــصلحة بــین خطــي الوســط والهجــوم قــوة للــرجلینهنــاك فــرق معنــوي فــي عنــصر مطاولــة ال -

 ).٠.٠٣( الحسابیة األوساطبلغت نسبة الخطأ لفرق 
 بــین خطــي الــدفاع والهجــوم ، إذ بلغــت نــسبة الخطــأ لفــرق  القــوة للــرجلینق غیــر معنــوي فــي عنــصر مطاولــةهنــاك فــر 
  ) .٠.٥٥( الحسابیة األوساط

  . مناقشة النتائج ٢-٤
خــط و خـط الوسـط ، و خـط الـدفاع ، (وجـود فــروق غیـر معنویـة بـین خطـوط اللعــب ) ٥ ( رقـمیتبـین مـن الجـدول

هــذه النتیجــة إلـى مــشاركة العبـي الــدفاع فـي الهجــوم ومــشاركة  ویعــزو الباحـث) الیـةالــسرعة االنتق(فــي عنـصر ) الهجـوم
العبي الهجوم في الدفاع فضًال عن مساهمة العبي الوسط في المشاركة مع المهـاجمین عنـد الهجـوم أو المـشاركة مـع 

المــدافع الــذي یتمیـــز المــدافعین عنــد الــدفاع عــن مرمــاهم وهـــذا یتطلــب ســرعة االنتقــال مــن مكــان إلـــى اخــر ، كمــا ان 
بالسرعة یستطیع ان یحد من خطورة المهاجم ویمنعه من تسجیل االهـداف ، فـضًال عـن المـساهمة الفعلیـة لخـط الوسـط 
في الدفاع والهجوم وذلك من خالل االسناد الذي یقومون بـه فـي حالـة الهجـوم والـدفاع وهـذا یتطلـب سـرعة االنتقـال مـن 

ي یتمیــز بــسرعة الــركض یكــون اكثــر حظــًا مــن خــصمه فــي االســتحواذ علــى الكــرة خــط إلــى اخــر ، كمــا ان المهــاجم الــذ
یحتــاج العــب كــرة القــدم إلــى هــذه الــصفة البدنیــة بــشكل خــاص "بأنــه ) ٢٠٠٨الحیــالي ، (وتــسجیل االهــداف ، إذ یــشیر 

ي كــرة القــدم الن وذلـك مــن خــالل ســرعة االنتقــال بــالكرة أو بــدونها ، وهــي تعـد مــن عناصــر اللیاقــة البدنیــة المهمــة العبــ
ــة تــسجیل  المهــاجم الــذي یتمیــز بــسرعة الــركض یكــون اكثــر حظــًا فــي تــشكیل خطــورة علــى مرمــى الخــصم عنــد محاول

  ) .٢٤ ، ٢٠٠٨الحیالي ، " (االهداف ، كما ان المدافع السریع یكون صمام االمان لفریقه
خـــط و خـــط الوســـط ، و ع ، خـــط الـــدفا(یبـــین وجـــود فـــروق غیـــر معنویـــة بـــین خطـــوط اللعـــب ) ٥ ( رقـــموالجـــدول

 حاجـة الالعبـین جمیعـا لعنـصر المرونـة وخاصـة عنـد أداء إلى النتیجة هذهفي عنصر المرونة ویعزو الباحث ) الهجوم
المرونـة ضـرورة أساسـیة إلتقـان "إن ) ٢٠٠١حمـاد ،( وترتبط مع القـدرات البدنیـة األخـرى ، إذ یـشیر األساسیةالمهارات 

  )٢٠٠١،١٩٤حماد ،".( تصاد في الطاقة وبدون المدى الحركي الكافي تصبح محدودةاألداء البدني والمهاري واالق
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خط الوسط ، و خط الدفاع ، (وجود فروق غیر معنویة بین خطوط اللعب ) ٥ ( رقمكما تبین من الجدول
م هذا  حاجة جمیع الالعبین إلى استخداإن ویرى الباحث) القوة الممیزة بالسرعة للرجلین(في عنصر ) خط الهجومو 

العنصر هو ضروري ویحتاجونه في مواقف كثیرة وخاصة في اداء المهارات االساسیة التي تتطلب دمج القوة مع 
هذا النوع "بأن ) ٢٠٠٥النعمان ، (السرعة كما في االنطالق السریع والمراوغة والخداع ودحرجة الكرة ، وقد اوضح 

ى االطالق ویرجع السبب في ذلك إلى ان االداء المهاري من القوة هو االكثر استخدامًا في لعبة كرة القدم عل
وجود ) ٦ ( رقمفي حین تبین من الجدول) .٣٠ ، ٢٠٠٥النعمان ، " (والخططي خالل المباراة یتطلب سرعة عالیة

فعند المقارنة بین ) خط الهجومو خط الوسط ، و خط الدفاع ، (فروق معنویة في عنصر الرشاقة یبین خطوط اللعب 
 الفرق لمصلحة العبي خط الوسط ویعزو الباحث هذه النتیجة إلى ان إن الدفاع والعبي خط الوسط تبین العبي خط

 ومنها الدحرجة والمراوغة والخداع والسیطرة على الكرة كل األساسیةالعبي خط الوسط یتمیزون بالعدید من المهارات 
یحتاج العبي كرة القدم إلى الرشاقة "بأنه ) ٢٠٠٥د ،  زیأبو(هذه المهارات تتطلب درجة عالیة من الرشاقة ، إذ یشیر 

وجود فروق ) ٦ ( رقمونالحظ من الجدول) .٢٧٠ ، ٢٠٠٥ زید ، أبو"( واحدإطار عدة مهارات حركیة في إلدماج
 ذلك یعود أنمعنویة في عنصر الرشاقة بین العبي خط الدفاع وخط الهجوم ولمصلحة خط الهجوم ، ویرى الباحث 

ات المستمرة للمهاجمین إلى جهة الیمین والیسار لخلق فراغ بین المدافعین فضًال عن التقاطعات إلى االنطالق
 المهاري الذي یؤدیه المهاجمین كل ذلك یحتاج إلى عنصر الرشاقة ، األداء فضال عنالمستمرة بین المهاجمین 

والتحركات وسرعة ركالته للكرة فضًال بأن الرشاقة یحتاجها الالعب المهاجم في الجري ) ٢٠٠٨السید ، (ویؤكد ذلك 
وجود فروق ) ٧ ( رقمیتبین من الجدولو ) .٤٥ ، ٢٠٠٨السید ،  (األهدافعن المراوغة الجتیاز الخصم وتسجیل 

وعند المقارنة بین ) خط الهجومو خط الوسط ، و خط الدفاع ، (معنویة في عنصر المطاولة العامة بین خطوط اللعب 
خط الوسط تبین ان الفرق لمصلحة العبي خط الوسط ، كما تبین عند مقارنة العبي خط العبي خط الدفاع والعبي 

 أن إالالوسط والعبي خط الهجوم ان الفرق كان لمصلحة العبي خط الوسط أیضًا ، ویعزو الباحث هذه النتیجة 
فضال عن  وم به، الجانب الخططي الذي یقیفرضهالعب خط الوسط في حركة مستمرة طوال زمن المباراة وهذا ما 

 اغلب إلیه الدفاع وهذا ماتشیر أودوره الذي یقتضي منه ان یكون في الموقف المناسب دائما عند الهجوم 
كیلو متر خالل المباراة )١٣-١٠ (  مسافة تقترب من الحدیثة في كرة القدم بأنه یقطع العب خط الوسطاإلحصائیات

ك مستوى عالي من التحمل حیث الركض المتكرر لمسافات بأن العب خط الوسط یمتل) ١٩٩٩المولى ،(،ویشیر 
 یؤخذ بنظر االعتبار عند تخطیط تدریب اللیاقة ان من بقیة الالعبین ، یجب أكثرطویلة 

وجود فروق معنویة في عنصر القوة االنفجاریة ) ٨ ( رقمفي حین یتبین من الجدول،)١٩٩٩،٩٩المولى،.(البدنیة
فعند المقارنة بین العبي خط الدفاع والعبي ) خط الهجومو خط الوسط ، و دفاع ، خط ال(للرجلین بین خطوط اللعب 

 ذلك یعود إلى تمیز العبي خط الدفاع إن خط الوسط تبین ان الفرق لمصلحة العبي خط الدفاع ، ویرى الباحث
التكتیكیة التي تفرض بالقوة الجسمانیة وكثرة التصادم مع مهاجمي الفریق المنافس ، فضًال عن الواجبات التكنیكیة و 

یجب ان یمتاز المدافعین بالقوة االنفجاریة "إلى انه ) www.kuwaitclub,2009(على الالعب المدافع ، إذ یشیر 
لقطع الكرات العالیة القادمة من المنافس ، فضًال عن التكنیك العالي والسلوك القوي نحو الخصم وقاطعین للكرات 

 بشكل مالصق للمهاجمین الخطرین ، كما یجیدون لعب الدفاع عن المنطقة ودفاع یجیدون التغطیة لزمالئهم ویلعبون
وجود فروق معنویة في ) ٨ ( رقمكما نالحظ من الجدول،)http://www.kuwaitclub,2009,6"(رجل للرجل

 عنصر القوة االنفجاریة للرجلین بین العبي خط الوسط والعبي خط الهجوم ولمصلحة العبي خط الهجوم ، ویرى
 ذلك یعود إلى تمیز العبي خط الهجوم في االنطالق المفاجئ والذي یحتاج إلى عنصر القوة االنفجاریة إن الباحث

 من أكثر والصدر بالرأس استقبال الكرات العالیة فضال عنفضًال عن التسدید القوي على مرمى الخصم بشكل كبیر 
 ، ولعب الرأسیمتاز المهاجم بإجادة ضربات "نه بأ) ,www.kuwaitclub,2009( ویؤكد ذلك –العبي خط الوسط 

هجومي وتكنیك عاٍل ، ورد فعل وقابلیة على التهدیف ، والهروب من الخصم ویجید المناوالت الجداریة فضًال عن 
" قابلیة عالیة الختراق المدافعین ، واالنطالقات المستمرة إلى جهة الیمین والیسار لخلق فراغ بین المدافعین

)http://www.kuwaitclub,2009,7. (رقمویثبت من الجدول ) وجود فروق معنویة في عنصر مطاولة ) ٩
وعند المقارنة بین العبي خط الدفاع والعبي ) خط الهجومو خط الوسط ، و خط الدفاع ، (السرعة بین خطوط اللعب 

لوسط والعبي خط الهجوم خط الوسط تبین ان الفرق لمصلحة العبي خط الوسط ، كما تبین عند مقارنة العبي خط ا
هذه النتیجة إلى الدور المهم الذي یقوم به العب  ویعزو الباحث،ان الفرق كان لمصلحة العبي خط الوسط أیضًا 

 بأقصىخط الوسط في حالتي الدفاع والهجوم وذلك من خالل مشاركته مع المهاجمین والرجوع في حالة فقدان الكرة 
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 مستمرة طوال زمن المباراة ، كما ان العب خط الوسط یقوم بالركض المتكرر ، سرعة إلى حالة الدفاع فهو في حركة
لعدة مرات ولمسافات اكثر من بقیة الالعبین وهذا ما یفرضه الجانب الخططي على العبي خط الوسط ، ویشیر 

اءتهم  ارتفاع مستواهم المهاري وكففضال عنیجب على العبي خط الوسط "بهذا الصدد بأنه ) ١٩٨٠مختار ، (
كما )٤٠ ، ١٩٨٠مختار ، "(الخططیة العالیة وامتالكهم لقدرات عقلیة مرتفعة ، ان تكون لدیهم صفة تحمل السرعة

خط الدفاع ، (وجود فروق معنویة في عنصر مطاولة القوة للرجلین بین خطوط اللعب )١٠ ( رقمیتبین من الجدول
 الفرق لمصلحة العبي إنالدفاع والعبي خط الوسط تبین فعند المقارنة بین العبي خط ) خط الهجومو خط الوسط ، و 

 مثل ضرب الكرة األساسیة المهارات أداءبتكرار  ذلك یعود إلى تمیز العبي خط الدفاع إنخط الدفاع ، ویرى الباحث 
 فضال عن المرمى ومنع الخصم من التهدیف مامأمن  الكرات تشتیت أو التمریر أو اإلبعاد بالقز بقصد بالرأس

 ، فضًال عن الواجبات القوة طوال زمن المباراة وكل هذا یتطلب عنصر األخرى والهجومیه الدفاعیةهارات الم
 یمتاز إنیجب "إلى انه ) www.kuwaitclub,2009(  التي تفرض على الالعب المدافع ، إذ یشیرالخططیة
، فضال عن ماتفرضه المباراة من اداءات بدنیة  ة المباراإثناء لمتكررةا المهارات الدفاعیة ألداء  بمطاولة القوةالمدافعین

وجود فروق معنویة في عنصر ) ١٠ ( رقمكما نالحظ من الجدول،),٧http://www.kuwaitclub,2009(  .مختلفة
 إنمطاولة القوة للرجلین بین العبي خط الوسط والعبي خط الهجوم ولمصلحة العبي خط الهجوم ، ویرى الباحث 

مثل االنطالق اراة ب طوال زمن الم والخططي البدني والمهارياألداءبتكرار عبي خط الهجوم ذلك یعود إلى تمیز ال
 تبادل المراكز وخلق الفراغ  فضال عنالرأس أو مهارة التهدیف سواء بالقدم وأداء الخصم أوالمفاجئ نحو الكرة 

اخذ المكان المناسب وذا طابع كفاحي بهذا الصدد انه على اللعب المهاجم القدرة على ) ١٩٨٠مختار،(للزمیل،ویشیر 
،وان یكون لدیه بالرأس عالیة ومتعددة وخاصة مهارة التهدیف الدقیق ولعب الكرة مهاراتهوان تكون الیستسلم للمدافع 

یحتاج عنصر  الكفاءة الخططیة في التحرك واخذ المكان الشاغر وتبادل المراكز بصورة مؤثرة مع الزمالء وكل هذا
  .)١٩٨٠،٤١مختار،(.طوال زمن المباراةمطاولة القوة 

  . االستنتاجات والتوصیات -٥
  . االستنتاجات ١-٥
القــوة االنفجاریــة  و المطاولــة العامــة، و الرشــاقة،( هنــاك اخــتالف فــي بعــض عناصــر اللیاقــة البدنیــة العامــة والخاصــة  •

  ) خط الهجومو خط الوسط ، و ع ، خط الدفا(بین خطوط اللعب ) مطاولة القوة للرجلین و مطاولة السرعة،و للرجلین ، 
القـوة الممیـزة و المرونـة ، و الـسرعة االنتقالیـة ، (هناك تفاوت بـسیط فـي بعـض عناصـر اللیاقـة البدنیـة العامـة والخاصـة  •

 ) .خط الدفاعو خط الهجوم ، و خط الوسط ، (بین خطوط اللعب ) بالسرعة للرجلین
 الـدفاع فــي عنـصر الرشـاقة فــي حـین تقـارب مــستوى تفـوق العبـي خــط الوسـط والعبـي خــط الهجـوم علـى العبــي خـط •

  .العبي خط الوسط والهجوم في عنصر الرشاقة
  .تفوق العبي خط الوسط على العبي خط الدفاع والعبي خط الهجوم في عنصر المطاولة العامة  •
قــارب تفـوق العبـي خــط الـدفاع والعبــي خـط الهجــوم علـى العبــي خـط الوسـط فــي عنـصر القــوة االنفجاریـة فــي حـین ت •

  .مستوى العبي خط الدفاع وخط الهجوم في عنصر القوة االنفجاریة للرجلین 
  .تفوق العبي خط الوسط على العبي خط الدفاع والعبي خط الهجوم في عنصر مطاولة السرعة  •
تفوق العبي خط الدفاع والعبي خط الهجوم على العبي خط الوسط في عنصر القوة مطاولة القوة للرجلین فـي حـین  •

  رب مستوى العبي خط الدفاع وخط الهجوم في عنصر القوة االنفجاریة للرجلین تقا
  . التوصیات ٢-٥
التأكیـــد علـــى التـــدریب الفـــردي أو التخصـــصي لالعبـــین علـــى وفـــق خطـــوط لعـــبهم وبمـــا یـــتالئم مـــع الجوانـــب البدنیـــة  •

  .والمهاریة والخططیة والنفسیة والذهنیة 
   : العربیة واالجنبیةالمصادر

 الفریــق فــي االلعــاب الجماعیــة ، وٕاعــداد العلمیــة لبنــاء واألســسالتخطــیط ) : ٢٠٠٥(، عمــاد الــدین عبــاس  زیــد أبــو •
 .منشاة المصارف ، االسكندریة 

كـرة القـدم بـین النظریـة والتطبیـق ، دار الفكـر للطباعـة والنـشر ، عمـان ، االردن ) : ١٩٨٩(اسماعیل ، طه وآخرون  •
. 

محمـد امـین المفتـي وآخـرون ، ) ترجمـة( تقییم تعلم الطالـب التجمیعـي والتقـویمي ، ) :١٩٨٣(بلوم ، بنیامین وآخرون  •
 .دار ماكورهیل ، القاهرة ، مصر 
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 الجماعیـة ، منـشأة دار المعـارف ، االسـكندریة واأللعاباسس اعداد العبي كرة القدم ) : ٢٠٠٨(البیك ، علي فهمي  •
 .، مصر 

 ، ١االســـس العلمیـــة للكـــرة الطـــائرة وطـــرق القیـــاس ، ط) : ١٩٩٧(حـــسانین ، محمـــد صـــبحي وحمـــدي ، عبـــد المـــنعم  •
 .مركز الكاب للنشر ، القاهرة ، مصر 

 فــي المجــال الریاضــي ، الطبــق للطباعــة جامعــة واإلحــصاءاالختبــارات والقیــام ) : ٢٠٠٤(الحكــیم ، علــي ســلوم جــواد  •
 .القادسیة ، العراق 

 ومنقحــة ، دار مزیــدة ، ٢حــدیث ، تخطــیط وتطبیـق وقیــادة ، طالتـدریب الریاضــي ال) : ٢٠٠١(حمـاد ، مفتــي ابــراهیم  •
 .الفكر العربي ، القاهرة ، مصر 

اثر تمارین بدنیة مهاریـة باسـتخدام زمـن المطاولـة الخاصـة فـي عـدد مـن ) : ٢٠٠٨(الحیالي ، محمود حمدون یونس  •
نـــشورة ، كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة ، المتغیـــرات البدنیـــة والمهاریـــة لالعبـــي كـــرة القـــدم الـــشباب ، رســـالة ماجـــستیر غیـــر م

 .جامعة الموصل 
اثــر اخــتالف اســالیب الــتحكم بالحمــل التــدریبي فــي بعــض المتغیــرات البدنیــة ) : ٢٠٠٧(الحیــالي ، معــن عبــد الكــریم  •

 .والمهاریة لالعبي كرة القدم الشباب ، اطروحة دكتوراه ، غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل 
دراســة مقارنــة لــبعض المهــارات االساســیة ) : ١٩٩٨(اني ، محمــد خــضر اســمر والــراوي ، مكــي محمــود حــسین الحیــ •

بــین مراكــز الالعبــین فــي كــرة القــدم ، مجلــة الرافــدین للعلــوم ، المجلــد الرابــع ، العــدد الثــامن ، كلیــة التربیــة الریاضــیة ، 
 .جامعة الموصل 

بـــارات المیدانیـــة فـــي حالـــة التـــدریب الخاصـــة لالعبـــي كـــرة القـــدم خـــصائص االخت) : ١٩٨٤(الخـــشاب ، زهیـــر قاســـم  •
 .الشاب ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، موسكو 

 . محدثة ، دار الفكر للطباعة والنشر ، موصل ، العراق ٢كرة القدم ، ط) : ١٩٩٩(الخشاب ، زهیر قاسم واخران  •
حمـل والتكـرار فـي التمـارین البدنیـة بطریقـة التـدریب اثر التحكم بـزمن دوام ال) : ٢٠٠٨(خضر ، ادهام صالح محمود  •

 الدائري في عدد من المتغیرات البدنیة والمهاریة بكرة القدم للشباب ، رسالة ماجـستیر غیـر منـشورة ، واألسلوبالفتري 
 .كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل 

ني لكــرة القــدم ، دار الكتــب للطباعــة والنــشر ، االعــداد البــد) : ١٩٨٨(الربیعــي ، كــاظم عبــدو المــولى ، موفــق مجیــد  •
  .جامعة الموصل 

دراســة مقارنــة لــبعض المهــارات االساســیة لكــرة القــدم بــین المراكــز ) : ٢٠٠٦(الرومــي ، جاســم محمــد نــایف وآخــران  •
الریاضـیة  ، كلیـة التربیـة ٤١ ، العـدد ١٢المختلفة لالعبین ، بحث منشور ، مجلة الرافدین للعلوم الریاضـیة ، المجلـد 

 .، جامعة الموصل 
، اثــر تمــارین مهاریــة بدنیــة مبنیــة علــى اســس التــدریب الفتــري علــى عــدد مــن ) ٢٠٠٤(الزهــاوي ، هــه فــال خورشــید  •

 .لمهاریة والوظیفیة ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل المتغیرات البدنیة وا
 . ، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، االسكندریة ١هارات الفنیة في كرة القدم ، طالم) : ٢٠٠٨(السید ، زهران  •
  ، دار الفكر للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ٢كرة القدم ، الجزء األول ، ط) : ١٩٨٧(الصفار ، سامي وآخرون  •
ركبـة وتمـارین اللعـب فـي بعـض  التمـارین المألسـلوبياثـر برنـامجین تـدریبین ) : ٢٠٠١(الطائي ، معتـز یـونس ذنـون  •

 .الصفات البدنیة والمهاریة بكرة القدم ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل 
االختبـــارات ومبـــادئ االحـــصاء فـــي المجـــال الریاضـــي ، ) : ١٩٨٧(عبـــد الجبـــار ، قـــبس نـــاجي بسطویـــسي ، احمـــد  •

 .مطبعة التعلیم العالي ، بغداد 
 االعـداد البــدني ، –االسـس النظریـة : اللیاقـة ومكوناتهـا ) : ١٩٧٨(د صـبحي مـد الحمیـد ، كمـال ، حـسانین ، محعبـ •

 طرق القیاس ، دار الفكر العربي ، مطابع الرجوعي ، القاهرة 
 عمـان اللیاقة البدنیة لالعبین فـي كـرة القـدم ، دار الفكـر للطباعـة والنـشر والتوزیـع ،) : ٢٠٠٢(كماش ، یوسف الزم  •

 .، االردن 
  .القاهرة ،  العربيالفكر كرة القدم ، دار مدرب) : ١٩٨٠(مختار ، حنفي محمود  •
 ، دار الفكـر للطباعـة والنـشر والتوزیـع ، عمـان ، ١االعداد الوظیفي بكرة القـدم ، ط) : ١٩٩٩(المولى ، موفق مجید  •

 .االردن 
ت االثقــال والبلیومیتریــك علــى القــدرة العــضلیة وبعــض اثــر اســتخدام تــدریبا) : ٢٠٠٥(النعمــان ، علــي زهیــر صــالح  •

 .المهارات لدى العبي كرة القدم الشباب ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل 
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• Bauer , cerhard (1993) : soccer techniques , tactics and teamwork sterling publishing 
com . Inc , New York . 

• Smith , mike (1983) : success in football , success sports Books , 3 addition , Hong 
Kong . 

• http://forum.kooora.com/F.aspx(2009) . 
• http://www.kuwaitclub.com.kw/showthread.php(2009) . 
 

  )١(رقمملحق ال
  استمارة استبیان لتحدید اهم عناصر اللیاقة البدنیة

 جامعة الموصل
  استمارة استبیان/م                                 كلیة التربیة الریاضیة

                     المحترم-------------------- الفاضلاألستاذ   
  -----تحیة طیبة

، ))عناصـر اللیاقـة البدنیـة بـین خطـوط اللعـب لالعبـي كـرة القـدملدراسـة مقارنـة (( بحثـه الموسـومإجراء یروم الباحث
وبعد تحلیل محتوى المصادر والدراسات العلمیة تم تحدید اهم الصفات البدنیة لالعبي كرة القـدم، ونظـرا لمـا تتمتعـون بـه مـن 

لكـم منـا فـائق الـشكر و  .یة وعملیة في هذا المجال، یرجى تحدید اهم هذه الصفات والتي تخدم اهداف البحـثخبرة ودرایة علم
 والتقدیر

 أي صـفة بدنیـة یراهـا وٕاضـافةامام الصفة البدنیة المناسبة والتـي تخـدم اهـداف البحـث،  ) ü(یرجى وضع عالمة/ مالحظة*
  .المختص مناسبة ولم تذكر في استمارة االستبیان

  :   االختصاص   :السم الكامل ا
  :   التاریخ   :اللقب العلمي 

  :             التوقیع :                                                   الكلیة والجامعة 
  

– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   علیهم العامة والخاصة السادة المختصین الذین تم عرض استمارة اختیار عناصر اللیاقة البدنیةأسماء )٢ ( رقملحقمال
  الكلیة والجامعة  االختصاص  اللقب العلمي  السما

  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة   كرة قدم/ بایومیكانیك   استاذ  لؤي غانم الصمیدعي -د
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة   كرة قدم/ تدریب ریاضي   استاذ  الخشابزهیر قاسم  -د
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  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة   كرة قدم/ تعلم حركي   استاذ  محمد خضر اسمر -د
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة االساسیة   كرة قدم/ تدریب ریاضي   استاذ  معتز یونس ذنون -د
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة   كرة قدم/ قیاس وتقویم   استاذ  مكي محمود حسین -د

  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة   كرة قدم/ تعلم حركي   مدرس  نوفل فاضل رشید -د
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة   كرة قدم/ تدریب ریاضي   مدرس  معن عبد الكریم جاسم -د

  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة   كرة قدم/تدریب ریاضي  مدرس  علي زهیر صالح -د

مدرس   جمیل محمود حسن-م.م
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة   كرة قدم/ تعلم حركي   مساعد

  
  استمارة استبیان لتحدید االختبار االنسب لعناصر اللیاقة البدنیة المختارة)٣ ( رقمملحقال

  جامعة الموصل
  استمارة استبیان/ م                                    یة الریاضیةكلیة الترب

  . المحترم --------------------------األستاذ الفاضل 
  ---تحیة طیبة 

، ))دراسة مقارنة لبعض عناصـر اللیاقـة البدنیـة بـین خطـوط اللعـب لالعبـي كـرة القـدم ((إجراء بحثه الموسوم  یروم الباحث  
توى المصادر العلمیة والدراسات الـسابقة لغـرض تحدیـد أهـم االختبـارات التـي تقـیس الـصفات البدنیـة المختـارة وبعد تحلیل مح

ولكونكم من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال القیاس والتقویم والتدریب الریاضي وكرة القدم ، یرجـى بیـان رأیكـم فـي تحدیـد 
دنیــة وٕاضــافة أي اختبــار ترونــه مناســبا ولــم یــتم إدراجــه فــي اســتمارة أهــم اختبــار مــن االختبــارات المدونــة لقیــاس كــل صــفة ب

ــــشكر                                                                                      االســــتبیان  ــــائق ال ــــا ف ــــم من ولك
  ..والتقدیر 
  . أهداف البحث أمام االختبار المناسب لكل صفة والذي یخدم) √(یرجى وضع عالمة / مالحظة 

  :االختصاص :                                                         االسم الكامل 
  :التاریخ :                                                        اللقب العلمي 

  :التوقیع :                                                     الكلیة والجامعة 
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  اسماء السادة المختصین الذین تم عرض استمارة اختیار االختبارات علیهم)٤(رقمملحق ال
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