تحديد الوجهة المورفولوجية لشبان كرة القدم الجزائريين.
– حالة األصاغر ( )31-31سنة بمنطقة الج ازئر العاصمة -

قميني حفيظ -قسـ التربية البدنية والرياضية – المركز الجامعي سوؽ أىراس -الجزائر
ملخص البحث

إف اليدؼ األساسي مف الدراسة يتمثؿ في محاولة دراسة وتحديد الوجية المورفولوجية ألصاغر
كرة القدـ بمنطقة الجزائر العاصمة ،حيث شكمت عينة البحث مف  011العب لفئة األصاغر

بمعد عمر ( )1.02±02.81سنة ينشطوف ضمف ثالث مستويات مختمفة .وقد اعتمدنا المنيج
الوصفي المقارف ألجؿ الوصوؿ إلى تحديد الفروؽ المورفولوجية القائمة بيف الالعبيف تبعا

لمستوى الممارسة الرياضية وخطوط المعب.

وقد أدلت نتائج الدراسة قيما مقبولة عند عديد المعايير والمؤشرات المورفولوجية وذلؾ مقارنة

بنظرائيـ األجانب ،كما أدلت عمى اختالفات إحصائية بالنظر إلى المستويات الرياضية توضح

الالتجانس المورفولوجي لالعبي الفئة وىو ما سبؽ الوصوؿ إليو في دراسات مشابية

(R.

).MATHIEU, 1989

وبالنظر إلى مناصب وخطوط المعب فإف االختالفات الجسمانية بيف الالعبيف لـ تبرز داللة

إحصائية عند معظـ الخصائص المدروسة وىو ما يدؿ عمى وجود خمؿ ما في عممية االنتقاء
والتوجيو .تحميؿ المكونات األساسية مكف مف تقميص المعايير المورفولوجية إلى
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معيا ار

و12

مؤشرات مورفولوجية حددت قيميا بالمعايير المئينية.أخي ار اىتـ البحث بوضع عدد مف
االقتراحات التي مف الممكف أف تساىـ في بعث أفكار إضافية حوؿ مقتضيات كرة القدـ الحديثة

وأىمية الجانب المورفولوجي منيا.
تحديد المصطمحات :الوجية المورفولوجية ،األصاغر ،كرة القدـ ،االنتقاء.

APSTRACT

The aim of our study is to determine the morphological profile of young
soccer players in Algiers area where we have taken a sample of 100
players having an average of age of (13.92 ± 0.13 years old) evolving in
three different athletic levels.
We have based our research on Comparative Descriptive method to
see if there is morphological differences between players, following the
practice and compartment level of game. This study, by report to
exploited international bibliographical data puts in obviousness of results
where values are considered as acceptable for several characteristics and
morphological indexes, confirmed by the study of R. Mathieu and al
(1989).
According to compartments of game, we observed no significant
differences between studied morphological parameters imply a deficiency
of the selection and the orientation by post game. The analysis of main
components has allowed to determine 15 parameters and three indexes,
estimated by percentile values. This selection of parameters allows us to
release a profile that trainers will be able to use during the future
selections of young players. At last, through this research, we conclued
some practice recommendations for a best determination of the
morphological profile of the young soccers in relation of game post.
.

التعريف بالبحث

 -0مقدمة البحث وأهميته :

المنافسة الرياضية الحديثة باتت مشروطة بدقة التحكـ

التقني واإلتقاف العممي في الوسائؿ والطرؽ التي تضمف بموغ األىداؼ بأقصى درجة ممكنة ،وىو

ما يدفعنا إلى التمكف الجيد مف مختمؼ العموـ البيولوجية ،البسيكولوجية ،اإلجتماعية والتقنية.

والمورفولوجيا الرياضية تعد مف أبرز العموـ التي فتحت أبوبا واسعة ومجاالت كبرى لمبحث

والتدقيؽ في خفايا التفوؽ الرياضي ألجؿ استكشاؼ متطمبات كؿ اختصاص رياضي ومف ثمة
تحديد األنماط الجسمية لكؿ رياضي عمى حدى ،كما أنيا تساىـ في معاينة العوامؿ المؤدية إلى

تحسيف األداء األقصى وتحقيؽ افضؿ المستويات حيث تسمح بتشخيص التدريب اعتمادا عمى

الخصائص البنيوية( .محمد حسنين)0887 ،

كرة القدـ الرياضة األكثر شعبية في العالـ تشيد ىي األخرى كسائر االختصاصات تطو ار كبي ار
عمى مختمؼ األصعدة واالتجاىات مف تعديؿ في القوانيف ،تطوير في طرؽ ووسائؿ التدريب إلى

تحديث في الخطط واالستراتيجيات .ولقد أدلت التحاليؿ التي أجريت عمييا مع نياية بطوالت
وكؤوس العالـ األخيرة الدور اإليجابي لمصراعات والنزاعات الفردية عمى النتيجة النيائية لممباراة

حيث خمص

 (2002) DOUCET. Cإلى أف الفرؽ التي تنتصر في مباريات كرة القدـ ىي

التي تكسب أكبر عدد مف الصراعات الفردية ،وقد وصمت إلى تحقيؽ  % 42.5مف مجموع

الصراعات الفردية مقابؿ  %32.3لمفرؽ المنيزمة.

 (1991) E . MOMBAERTSأشار إلى أف الصراعات الفردية تمثؿ  % 21مف لقطات المعب
في كرة القدـ ،وىو ما يمنح الجانب المرفولوجي أىمية كبرى في ىذا االختصاص كما يدفع
بالالعب إلى امتالؾ خصائص مورفولوجية مناسبة تساىـ في تطوير امكاناتو البدنية والفنية.

ىذا المنطمؽ أكده  (1990)P. ANGONESSEالذي أشاد بدور الخصائص المورفولوجية في
فعالية المعب خالؿ مختمؼ الصراعات األرضية أو اليوائية ،ضؼ إلى ذلؾ فعاليتيا في تحقيؽ
مستويات حسنة بفضؿ تأثيرىا عمى الخصوصيات الميكانيكية والوظيفية لمجسـ.

أما عف أىمية البحث فتتجمى في الحاجة إلى وضع بنؾ معمومات عف الخصائص الجسمية

لشباف كرة القدـ الجزائرييف وبالتالي إمكانية تجسيد المياـ التالية :
·

المساىمة في بعث البحث الميداني الخاص بالوجية االنتروبومترية المميزة

ألصاغر كرة القدـ.
·

إنجاز مقارنة بيف المؤشرات المورفولوجية ألصاغر كرة القدـ وفقا ألقساـ

ومستويات المعب.

·

العمؿ عمى تحسيف كيفيات االنتقاء مف خالؿ التحسيس بأىمية الجانب

المورفولوجي في ذلؾ.

 -1مشكمة البحث

 :العديد مف مدربي المستويات العالية يروف أف الالعب الجزائري ذا

موىبة كروية كبيرة ولكف بالعودة إلى النتائج المحققة مف طرؼ الفرؽ الوطنية لمفئات الصغرى
نجد أف الحصيمة سمبية لمغاية ،حيث أنيا لـ تتمكف مف اجتياز األدوار التصفوية لممنافسات
العالمية والقارية منذ نياية السبعينات ،وىو ما بث لدينا الحيرة عف أسباب ودوافع تمؾ

االقصاءات المتتالية لدى فرؽ الشباب الوطنية.

ىذا المردود السمبي وجينا إلى إعادة النظر والتساؤؿ حوؿ مسار التكويف القاعدي وكيفيات عممو

عند الفئات الصغرى ،ولكف قبؿ ذلؾ وجب التمعف في عمميات االنتقاء واالختيار المستعممة

عندىا ألجؿ االستثمار بأكثر عقالنية،كوف أف التحضير الطويؿ المدى يؤسس ويمر مف اختيار
عممي سميـ يسمح بزيادة حظوظ النجاح الرياضي عند استعماؿ كؿ محتوى تدريبي

منيجي.

وىي رؤية ذىب إلييا أصحاب االختصاص حيث أكد  (1975)T. TODOROV et alبأف القواعد
الجيدة التي ترتكز عمييا رياضة األطفاؿ والشباب حاليا ،تتطمب ليس فقط الربط الفعاؿ بيف
العموـ والتحضير الرياضي و إنما قبؿ ذلؾ بانتقاء وتوجيو صحيح لألطفاؿ والمراىقيف في

الرياضات المناسبة لقدراتيـ .

وعميو يتجمى أف اليدؼ مف االنتقاء ىو اختيار الموىبة الرياضية وتوجيييا نحو االختصاص

المناسب قصد تدعيميا وتنميتيا.

كما ىو معموـ الموىبة تمتمؾ عدد مف الميزات ،أوليا وأبرزىا الميزة الفطرية أي الخاصية الوراثية

المنتقمة ،في حيف حصرىا  (1976) GIMBELفي ثالث مستويات منفصمة متمثمة في األسس
المورفولوجية والفيزيولوجية ،قابمية التدريب والتحفيز.

ارتباط الجانب المورفولوجي بالجانب الوراثي فتح مجاال واسعا لمبحث ،حيث سعى العديد لمعرفة

دور التدريب الرياضي وأثره عمى الخصائص المورفولوجية كدراسة (2002)R. GARGANTA et al

التي بحثت في أثر التدريب الرياضي عمى النمط الجسمي لالعبي كرة القدـ ،وخمصت إلى نتيجة
عبرت بصورة واضحة عمى ارتباط الخصوصيات المرفولوجية بالجانب الوراثي نظ ار لألثر

الضئيؿ جدا والمقدر بيف  6إلى . % 01

مف ىذا أضحى مف الضروري وضع الجانب المرفولوجي منطمقا مبدئيا في جميع العمميات

االنتقائيػ ة ،ألنو يعد مقياس ومعيار مرجعي في تكويف المواىب الكروية .وىو ما دعا إليو

م.ص.حسانين ) (1995حيف ذكر  ":بأف استراتيجية صناعة البطؿ الرياضي ليا مطمباف

أساسياف ىػما :بناء جسماني مناسب وبرامج تدريبية مكثفة ،لكف ما ليس فيو حوار عممي ىو

البدء بانتقاء البناء الجسمي أوال ثـ يميو التدريب والممارسة الرياضية عمى مدار الحياة الرياضية
لالعب".

وبمغة األرقاـ فالنجاح المستقبمي لمطفؿ الرياضي يؤسس انطالقا مف تحميؿ الخصائص

المورفولوجية أثناء عممية االنتقاء وىي إشارة  (1994) MARIO LEONEالذي أوضح  " :أف

تحميؿ الخصائص المرفولوجية لمطفؿ الرياضي بيف  01و 02سنة يزيد مف حظوظ نجاحو في

مستقبمو الرياضي بنسبة عالية جدا توازي ". %75

ورغـ ذلؾ ال يزاؿ ىذا المجاؿ ،يعاني تجاىال واضحا عمى الساحة الوطنية وقمة ىي الدراسات

التي حاولت تحديد الجانب أو الوجية المورفولوجية لالعبي كرة القدـ خصوصا عنػد الفئات

الشػبانية ،رغـ أف ىذه العموـ المسخرة لمرياضة ال يمكنيا أف تؤدي رسالتيا الكاممة مالـ ترتبط

ارتباطا وثيقا بالتطبيؽ العممي حتى يصير الوصوؿ إلى اليدؼ المراد أم ار واردا  .وحتى

الدراسات الخاصة باألطفاؿ غير الممارسيف لمرياضة لـ تستغؿ في المجاؿ الرياضي بالشكؿ
المرغوب فيو كدراسات )). (ChAMLA. M. C (1985), P. GRASSIVARO GALLO (1993

وانطالقا مف ىذا الباب يتجمى افتقار مدرستنا الكروية إلى معطيات مرجعية خاصة بالناحية
المورفولوجية لشباف كرة القدـ ،وىو ما دفعنا إلى بعث ىذه الدراسة الخاصة بفئة أصاغر كرة

القدـ الجزائرييف تحت صيغة اإلشكاؿ اآلتي :

ماهي الوجهة المورفولوجية الخاصة بالعبي كرة القدم األصاغر) 14-13سنة( بمنطقة الجزائر

العاصمة ؟

مع تساؤالت فرعية أخرى منبثقة مف اإلشكاؿ العاـ تدور حوؿ اختالؼ أو تماثؿ الوجية
المورفولوجية الخاصة بكؿ مستوى رياضي مف جية وبكؿ قسـ أو خط لعب مف جية أخرى مع

الوجية المورفولوجية العامة لمفئة.

 -2أهداف البحث :

لقد حددت أىداؼ البحث في النقاط الموالية:

 -الوصوؿ إلى تحديد الوجية المورفولوجية لالعبي كرة القدـ األصاغر بمنطقة الجزائر

العاصمة.

 المساىمة في وضع معطيات مورفولوجية مرجعية خاصة بأصاغر كرة القدـ ()03-02سنة ،حتى تكوف بمثابة إحدى عناصر االنتقاء الرياضي لشباف كرة القدـ.

 -العمؿ عمى تحديد معايير مورفولوجية تسمح بتقييـ أثر التدريب الرياضي عمى النمو والتطور

الجسماني ألصاغر كرة القدـ.

 -3فروض البحث :

قد وضعنا ليذا البحث فرضية عامة تدور حوؿ معرفة وتحديد

الوجية المورفولوجية ألصاغر كرة القدـ بمنطقة الجزائر العاصمة.
وفرضيتيف إجرائيتيف جزئيتيف ىما :

 الوجية المورفولوجية ألصاغر كرة القدـ تختمؼ وتتبايف بحسب المستوى الرياضي لالعب. -الوجية المورفولوجية ألصاغر كرة القدـ تختمؼ وتتغير مع اختالؼ مناصب وخطوط المعب.

 -4مجاالت البحث :
·

شمؿ البحث ثالث مجاالت حددت عمى النحو اآلتي :

المجال البشري  :يعبر عف المجاؿ البشري لعينة البحث والتي تكونت في ىذه

الدراسة مف  011العب لكرة القدـ بفئة األصاغر ،ينتموف إلى المنتخب الوطني وفريؽ
الرابطة الجيوية لمجزائر الوسطى وبعض نوادي الوطني األوؿ والثاني العاصمية.
·

المجال المكاني  :تمت القياسات االنتروبومترية عمى عينة البحث في مخبر

التكيفات والتفوؽ الحركي بالمعيد العالي لعموـ وتكنولوجية الرياضة-دالي ابراىيـ -و
ذلؾ مف طرؼ مجموعة البحث االنتروبومتري المختصة تحت إشراؼ مديرة البحث ووفقا

لمشروط التجريبية المعموؿ بيا.
·

المجال الزماني  :استغرقت فترة العمؿ الميداني مدة سنة حيث انطمقت مع نياية

جواف  1111إلى غاية جواف  .1112وقد أجريت القياسات االنتروبومترية في الفترة
الممتدة بيف 1111/01/04إلى ،1112/12/04أما التحميؿ النظري واإلحصائي فقد

استمر إلى غاية نياية أكتوبر .1112

الدراسات النظرية

تطرقنا خالؿ الدراسات النظرية إلى تعريؼ وتحميؿ المصطمحات األساسية الواردة في

البحث حتى يسيؿ فيميا واستعابيا وقد قسمت الدراسة إلى أربع فصوؿ رتبت كمايمي :
-

الفصؿ األوؿ عالجنا مف خاللو ماىية المورفولوجية الرياضية والقياسات الجسمية

-

الفصؿ الثاني انتقمنا بو إلى دراسة النمو الجسمي وخصائص المرحمة العمرية المختارة

المتبعة في المجاؿ الرياضي.
في الدراسة.

 الفصؿ الثالث اىتـ بمتطمبات كرة القدـ الحديثة ومكانة الجانب المرفولوجي مف ذلؾ.-

الفصؿ الرابع واألخير عرضنا بو مفاىيـ االنتقاء الرياضي وكيفياتو ،وكذا ارتباطاتو

بالجانب المورفولوجي.

أما عف الدراسات السابقة فقد كانت منعدمة في موطف البحث ،كما أنيا كانت جد محدودة في

باقي دوؿ العالـ خصوصا الدراسات المعالجة لفئات كرة القدـ الشبانية ،ليذا السبب فقد خمى
البحث مف الدراسات السابقة.

 -3منهجية البحث و إجراءاته الميدانية
 0-2منهج البحث :

المنيج في البحث العممي ىو مجموعة مف القواعد واألسس التي

يتـ وصفيا مف أجؿ الوصوؿ إلى الحقيقة ،عبر عنو عمار بوحوش وآخروف ( )0884عمى أنو
 " :الطريقة التي يتبعيا الباحث في دراسة المشكمة الكتشاؼ الحقيقة" .وباعتبار أف منيج البحث

يختمؼ باختالؼ المواضيع العممية المعالجة فإف دراسة اإلشكاؿ المطروح في بحثنا اقتضى

عمينا إختيار واستعماؿ المنيج الصحيح الذي يعتمد عمى طبيعة المشكمة نفسيا والمتمثؿ في

المنيج الوصفي المقارف.

والمنيج الوصفي المقارف يعد أنسب المناىج لحصر وتحميؿ اإلشكاؿ القائـ ،كونو يتضمف
تنظيما كامال يجمع بيف البراىيف النظرية والتطبيقات العممية (القياسات واإلحصاءات البيومترية)

تسمح باختيار الفروض والتحكـ في العوامؿ التي مف الممكف أف تؤثر في الدراسة.

واستعماؿ المنيج الوصفي المقارف ييدؼ إلى تقويـ البنية المورفولوجية وتقدير مؤشرات التطور

البدني عند أفراد العينة ،كما أنو يسمح بالتعرؼ عمى الفروؽ القائمة بينيا.

 1-2مجتمع أو عينة البحث :

مجتمع أو عينة البحث تعتبر أساس العمؿ في البحث،

وىي مجموعة مف األفراد يبني الباحث عمييا عممو وىي مأخوذة مف المجتمع األصمي وتكوف

ممثمة تمثيال صادقا )رومان محمد.(1995،

وفي عممنا ىذا شكمت العينة مف العبي النوادي بمنطقة الجزائر العاصمة والتي أمكف التعامؿ
التطبيقي معيا أي أف عينة البحث مف نوع العينة العمدية ،ضمت عموما  011العبا لكرة القدـ

صنؼ األصاغر مف نفس الجنس)الذكور( يقسموف كآالتي :
-

الفوج األوؿ ويضـ  04العبا بالمنتخب الوطني ،معدؿ عمرىـ ) 1.15 ±02.82سنة(

وبمعدؿ ممارسة كروية يصؿ إلى ) 0.58 ±4سنة(.
-

الفوج الثاني ويضـ  03العب ينتموف إلى الفريؽ الجيوي لمجزائر الوسطى ،بمعدؿ

عمر يصؿ إلى  03سنة و ممارسة كروية تصؿ إلى )(1.16 ± 3.13

سنة

-

الفوج الثالث ويضـ  60العبا ينشطوف بفرؽ النخبة لمنطقة الجزائر الوسطى ،تـ

اختيارىـ عمى أساس المستوى النخبوي لفرقيـ بمعدؿ عمر وصؿ إلى )(1.25± 02.74
سنة و خبرة كروية تعادؿ ) (1.83± 2.33سنة.

 3-2إجراءات البحث الميدانية :

لقد اعتمد الباحث عمى جممة مف اإلجراءات الميدانية مستخدما في ذلؾ العديد مف الطرؽ

والوسائؿ لمحصوؿ عمى المعمومات الالزمة وىي :
-

التحميؿ البيبميوغرافي :

ىدفو األساسي تمثؿ في توضيح الرؤى والمفاىيـ النظرية قصد

اإلحاطة قدر اإلمكاف بكافة جوانب البحث سواءا العممية النظرية أو العممية التطبيقية.
 -الطريقة اإلستبيانية  :قبؿ الشروع في البحث قمنا بإجراء استطالع أولي رمى إلى معرفة

مكانة الجانب المورفولوجي لدى مدربي كرة القدـ الجزائرييف ،وسيمتو إستبياف موجو
بالخصوص نحو مكانة العامؿ المورفولوجي في عمميات االنتقاء الممارسة بالفئات الشبانية.

لذا قمنا بتوزيع  71إستبياف بحثي عمى مدربي األصاغر بمختمؼ أقطاب الوطف حتى
نتمكف مف إلماـ نظرة عامة عف إشكاؿ البحث ،معتمديف في ذلؾ عمى تحميؿ نتائجو

باستعماؿ طريقة النسب المئوية وقد توصمنا إلى إسترجاع  46إستبياف.
-

طريقة القيػاس االنتػروبومتػري :وتشمؿ النقط الخاصة بأجيزة ونقاط القياس

-

الوسائؿ اإلحصائية  :لغرض معالجة وتفسير نتائج الدراسة البحثية ،ارتأينا إلى

االنتروبومتري وكذا مختمؼ الحسابات والمؤشرات البيومترية.

استعماؿ الوسائؿ اإلحصائية المخصصة لذلؾ والمتمثمة في المتوسط الحسابي ،اإلنحراؼ
المعياري ،و"ت" ستودينت (محمد نصر الدين رضوان.(1111 ،

-

طريقة تحميؿ المكونات األساسية ) : (ACPىي طريقة لمعالجة معطيات جدولية،

اليدؼ مف استعماليا ىو البحث عف بناء أو تركيب لمعمومة مجيولة يتضمنيا جدوؿ
المعطيات لألفراد أو المتغيرات المتكررة .كما تسمح بالبحث عف العالقات الموجودة بيف

رراتيا بالمجموعػة )B. DUFOUR, 1989
الخصائص أو المعايير وتكشؼ عف تك ا

.(A.

وألجؿ إنجاز ىذا العمؿ استعممنا برنامج إحصائي متمثؿ في ( (STATISTICA 5طبعة ،86
الذي يعد طريقة إحصائية متعددة الجوانب تسمح بدراسة مجموعة مف المتغيرات المورفولوجية

لعدد كبير مف األفراد.

 - 4عرض النتائج ومناقشتها
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عرض ومناقشة النتائج العامة :
جدول 3

المؤشرات

العمر (سنة)

قيـ المؤشرات العامة لعينة البحث.
الوزف (كمغ)

مدة الممارسة (سنة) الطوؿ (سـ)

المتوسط الحسابي

13,92

3,76

165,28

52,40

االنحراؼ المعياري

0,13 ±

1,16 ±

8,46 ±

8,97 ±

معامؿ التبايف

0,93

30,85

5,12

17,12

القيمة القصوى

14

7

182

72

القيمة الدنيا

13

2

149,5

33

يتبيف مف خالؿ قراءة الجدوؿ الموضح أعاله أف قيـ المؤشرات العامة عبرت عف تجانس مقبوؿ
عمى العموـ ما عدا عند مؤشر مدة الممارسة التي أوضحت تجانس ضعيؼ (اختالؼ كبير) .
جدول  2يوضح قيـ مؤشرات التطور البدني العامة.

المؤ سكاؿ
شر

%

الصرؼ
الطاقوي

سـ/2كغ

روى كوب
رير
غ/

غ

/سـ2

المساحة
الجسمية

ـ2

سـ3

س

007.08

211.17

7.80 ±

10.5 ±

1.01

كيتم شرايدر
ي

غ/

كغ/ـ2

سـ
0.81

0.46

1.08 ±

1.06 ±

204.

22.14

31

ع

±
1.10

±
30.2

1.23 ±

2

عرفت المؤشرات البدنية تجانسا كبي ار لقيميا ،ومف خالؿ النتائج المسجمة بالجدوؿ نالحظ

مايمي :

· مػؤشر سكاؿ المعبر عف نسبة األطراؼ السفمية مقارنة بالجذع أدؿ عمى أف عينة البحث مف
صنؼ ) . ( Macroskèlle

· مؤشر الصرؼ أو االستيالؾ الطاقوي الداؿ عمى قوة الرياضي ،أوضح متوسط ) س=
 211.17سـ/2كغ( وانحراؼ ) ع=  10.5 ±سـ/2كغ ( .

· مؤشر كوب المعبر عف درجة السمانة عند الشخص أوضح أف أفراد عينة البحث مف النوع
النحيؼ.

· مؤشر المساحة الجسمية المعبر عف المستوى الرياضي عرؼ ما قيمتو ()1.06 ±0.46

ـ ،2وىي قيمة بعيدة عف قيـ المستوى العالي.

· مؤشر كيتمي الداؿ عف التطور الرياضي لمفرد عرؼ ىو اآلخر قيمة بعيدة نوعا ما عف قيمة
مؤشر كيتمي لدى األطفاؿ الرياضييف والمقدرة بػ 214غ/سـ.

· مؤشر شرايدر المعبر عف عضمية الرياضي وتركيبتو الجسمية أدؿ عمى عضمية وىيئة
جسدية ضعيفة لعينة البحث إذا ما عدنا إلى جدوؿ الترجمة الرقمية لقيـ مؤشر شرايدر.
وفي الدائرة النسبية الموالية سنوضح نسب التركيبة الجسمية لدى عينة البحث :

الدائرة النسبية  1توضح نسب المكونات الجسمية العامة لعينة البحث.

ومف خالؿ قرائتيا يتضح مايمي :
·

سجؿ المكوف أو المركب العضمي أكبر نسبة مئوية مالحظة بمتوسط حسابي

·

سجؿ المركب الدىني كتمة مقدارىا  1.68 ±7.18كغ أي بنسبة عامة قدرىا

مساوي إلى  % 2.01 ±33.58أي بقيمة وزف مقدرة بػ  3.61 ±12.38كغ .
.% 04.27
·

المكوف العظمي سجؿ كتمة مساوية إلى  1.18 ±8.12كغ وىو ما يوازي 06.14

 %مف الكتمة الجسمية العامة.

أما الكتمة الجسمية المتبقية فقد شكمت نسبة  % 11.57أي ما وزنو  00.68كغ مف الكتمة

الجسمية الكمية.

وقد عرفت التركيبة الجسمية اختالفا فيما يخص تجانس العينة ،فالكتمة الدىنية تميزت بتجانس

ضعيؼ ( )% 16.45أما الكتمة العضمية فميا تجانس متوسط بمعامؿ تبايف قدره ،% 05.15
في الحيف تميزت الكتمة العضمية بتجانس كبير بػ . % 5.88
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عرض ومناقشة النتائج حسب المستوى الرياضي :

المستوى

جدول  3يوضح قيـ المعايير العامة حسب المستوى الرياضي.
العمر –سنة-

الرياضي
عينة البحث
النوادي

الممارسة الكروية –
سنة-

الطوؿ –سـ-

الوزف –كمغ-

1.02±02.81

0.05 ±2.65

7.86 ±41.3 7.53±054.17

1.25±02.74

1.83 ±2.33

7.14±38.15 7.10±051.73

الجيوي

03

1.16 ±3.13

4.18±46.64 5.14±061.65

الوطني

1.15±02.82

0.58 ±4

3.61±51.12 4.41±060.61

يتضح مف الجدوؿ  2مايمي :
 -غالبية المعايير كانت في صالح العبي الفريؽ الوطني.

 عمى العموـ ىي معايير ال بأس بيا مقارنة بالعمر الكرونولوجي لعينة البحث ،بحيث أدلتدراسة طولية سابقة لفريؽ بحث إيطالي أجريت عمى 001طفؿ غير ممارس لمرياضة بمنطقة

الجزائر العاصمة عمى أف متوسط طوؿ ووزف الطفؿ غير الممارس لمرياضة ىو ±044.16

 7.27سـ و 8.12 ±31.71كمغ عمى الترتيب ). (1993, P. GRASSIVARO GALLO et al
ىاتو الفروقات عرفت دالالت إحصائية عند :
·

مستوى النوادي :عند مؤشر الوزف الذي أوضح داللة معنوية عند .1.14 >P

·

المستوى الجيوي عرؼ دالالت إحصائية متباينة حيث أنو سجؿ داللة معنوية في

مؤشر الوزف عند  ،0.001>Pفي حيف سجؿ معيار الطوؿ داللة معنوية عمى مستوى

نقطة الداللة  ،1.10أما مؤشر ممارستو الكروية فقد عرؼ داللة معنوية عند القراءة

.1.14
·

المستوى الوطني تبيف عنده داللة معنوية واضحة في جممة المؤشرات المدروسة )

الممارسة الكروية ،الطوؿ والوزف ( وذلؾ عند . 0.001>P

أما فيما يخص مؤشرات التطور البدني ،فقد أعطانا منحنى الوجية األنتروبومترية الصورة اآلتية

:

المنحنى البياني  1يوضح قيـ مؤشرات التطور البدني حسب المستوى الرياضي.
نالح ػػظ أف معظ ػػـ المتوس ػػطات الحس ػػابية ق ػػد س ػػجمت قيم ػػا كب ػػرى ل ػػدى العب ػػي المس ػػتوى ال ػػوطني

ونتائج كؿ مؤشر أوضحت مايمي :
·

مؤشػ ػػر سػ ػػكاؿ سػ ػػجؿ أكبػ ػػر قيمػ ػػو لػ ػػدى العبػ ػػي المسػ ػػتوى الػ ػػوطني بػ ػ ػ %011.26

وأصغرىا لدى العبي المستوى الجيوي بػ  ،% 003.50وعمومػا فقػد عبػر عمػى أف جػؿ
العبي المستويات الثالث مف النوع المتميز بأطراؼ سفمية كبيرة ) .( Macroskèlle

·

مؤشر الصرؼ أو االستيالؾ الطاقوي ىو المؤشر الوحيػد الػذي سػجمت بػو عناصػر

المنتخب الوطني قيمة صغرى حيث وصمت إلى  168.05سـ/ 2كمغ وىو ما يدؿ عمػى
مستوى رياضي أفضؿ لالعبي الفريؽ الوطني.
·

مؤشر روىرير سجؿ ثباتا عمى مستوى فئات العينة ( 1.01غ/سـ) 3

·

مؤشػػر كػػوب انحصػػرت قيمػػو فػػي مجػػاؿ واحػػد والمحػػدد بػػيف  0.70و1.03

·

مؤشر كيتمي تميزت قػيـ مسػتوياتو الػثالث بالتباعػد فيمػا بينيػا ،فقػد سػجؿ 210.16

الداؿ عمى النوع النحيؼ.

غ/سػػـ2

غ/س ػػـ عن ػػد العب ػػي النػ ػوادي كأص ػػغر متوس ػػط ،و 251.27غ/س ػػـ ك ػػأكبر متوس ػػط عن ػػد
العبػي المسػتوى الػوطني وىػػو مػا يوضػح التطػور البػػدني ألفػراد المنتخػب الػوطني مقارنػػة
بالعبػػي بػػاقي المسػػتويات وأيضػػا مقارنػػة بقيمػػة مؤشػػر كيتمػػي عنػػد األطفػػاؿ الرياضػػييف

)325غ/سـ( .
·

مؤشػػر شػرايدر سػػجؿ أكبػػر قيمػػة لػػدى أفػراد المنتخػػب الػػوطني ب ػ 0.27 ± 24.76

كمغ /ـ 2وأصػغرىا لوحظػت عمػى مسػتوى العبػي النػوادي ب ػ  1.05 ±21.34كمػغ /ـ،2
وىو ما يعبر عف العضمية الضعيفة جدا لعينة البحث.
·

مؤشػػر المسػػاحة الجسػػمية عبػػر مػػف خػػالؿ القػػيـ المسػػجمة بػػو عػػف تسمسػػؿ منطقػػي

لممسػػتويات الرياضػػية ،فقػػد سػػجؿ العبػػي المسػػتوى الػػوطني أكبػػر قيمػػة ب ػ 1.17 ±0.62
ـ 2ثػػـ العبػػي المسػػتوى الجيػػوي ب 1.01 ±0.56ـ ،2وأخي ػ ار العبػػي مسػػتوى الن ػوادي

ب ػ 1.05 ±0.40ـ .2وعمومػػا عػػرؼ ىػػذا المؤشػػر بجميػػع مسػػتوياتو قيمػػا أقػػؿ مػػف  1ـ2
المميزة لممستوى العالي.

وفي التركيبة الجسمية لدينا النتائج اآلتية :

المدرج التكراري  1يمثؿ التركيبات الجسمية عند كؿ مستوى رياضي.
عموم ػػا الف ػػروؽ البس ػػيطة المس ػػجمة ف ػػي التركيب ػػة الجس ػػمية ل ػػـ ت ػػدرؾ ف ػػي مجممي ػػا درج ػػة الدالل ػػة

اإلحصائية إال فيما يخص المركب العضػمي الػذي سػجمت بػو داللػة إحصػائية عنػد القػراءة 1.10
وذلؾ بيف العبي المستوى الجيوي والمستوى العاـ لعينة البحث.

وكحوصمة عف جممة التحاليؿ والمقارنات الخاصة بالمعايير المورفولوجية السابقة الذكر عند كؿ
مسػػتوى رياضػػي ،يمكػػف القػػوؿ بػػأف اخػػتالؼ المسػػتويات الرياضػػية يضػػحي إلػػى اخػػتالؼ الناحيػػة
المورفولوجية في عدد مف المعايير كاألطواؿ الجسمية ،المؤشرات البدنية والتركيبة الجسمية.
والنتائج المسجمة أدلت عمى أف منطؽ االنتقاء الرياضي قد أحترـ بنسبة كبيرة المعطيات

البنيوية والجسمية التي تعتبر قاعدة كؿ اختيار عممي منيجػي ،بمعنػى نجاعػة المسػار االنتقػائي
عمى األقؿ مف الجانب المورفولوجي.

 -5االستنتاجات والتوصيات

إف إنج ػػاز وتحقي ػػؽ المس ػػتويات الرياض ػػية العالي ػػة ى ػػو نتيج ػػة تكام ػػؿ الص ػػفات البدني ػػة،

التقنيػة التكتيكيػػة ،النفسػية والمورفولوجيػػة عنػد الرياضػػي ،فالعػػب كػرة القػػدـ البػارز يمتمػػؾ جممػػة
ى ػػذه الص ػػفات المؤدي ػػة لمنج ػػاح .وتع ػػد الص ػػفات المورفولوجي ػػة م ػػف ب ػػيف أى ػػـ مقوم ػػات النج ػػاح

الرياضي ،فالتركيبة الجسػمية المثمػى غػدت ميػزة أساسػية لكػؿ نشػاط رياضػي تخصصػي بحيػث
ألزمػػت م ػدربي الفئػػات الصػػغرى بالبحػػث عػػف المي ػزات المورفولوجيػػة األولػػى لشػػباف ك ػرة القػػدـ
معتمػػديف فػػي ذلػػؾ عمػػى كافػػة الد ارسػػات العمميػػة المنج ػزة بيػػذا الجانػػب

((2002) BERNARD

 TURPIN. (2002) PhILLIPPAERTS et al, (1989) R. MATHIEU et al,والتػي سػاىمت

نوعا ما في إيضاح الرؤية الخاصة بالنموذج المورفولوجي المالئـ لشباف كرة القدـ.
وفي نفس السياؽ ارتأينا توجيو دراستنا نحو المساىمة في كشػؼ وتحديػد الوجيػة المورفولوجيػة
ألصاغر كػرة القػدـ الج ازئػرييف اسػتجابة لضػروريات االنتقػاء .فػالتفوؽ فػي كػرة القػدـ الحديثػة ال

يقتص ػػر عم ػػى ام ػػتالؾ م ػػؤىالت بدني ػػة وتقني ػػة تكتيكي ػػة فق ػػط ،ب ػػؿ يتع ػػدى ذل ػػؾ ويف ػػرض عم ػػى
الالعبيف قدرات أخرى ضرورية في الصراعات الثنائية عمى الكرة سواءا عمػى األرض أو أثنػاء

القفز.
ولق ػػد أفض ػػت نت ػػائج الد ارس ػػة إل ػػى ق ػػيـ مورفولوجي ػػة حس ػػنة ت ػػوحي بتواف ػػؽ اإلمكان ػػات الجس ػػمية
ألصاغر كرة القدـ الجزائرييف مع المعطيات المورفولوجية لنظرائيـ بدوؿ أجنبية ،وىو مػا يبعػد

الشػػكوؾ الحائمػػة حػػوؿ الػػنقص المورفولػػوجي لشػػباف كػرة القػػدـ ولػػو جزئيػػا (إلختصػػاص الد ارسػػة

بمنطقػة الج ازئػر العاصػمة) راميػا بيػا نحػو عوامػؿ أخػرى قػد تتعمػؽ بتكػويف األصػناؼ الصػغرى
والوسائؿ واإلمكانيات المتاحة إلبراز وتطوير المواىب الكروية.
وبناءا عمى ىذا فآفاقنا تتمحور في :
 -اسػػتغالؿ المعػػايير والمؤش ػرات المورفولوجيػػة المحصػػؿ عمييػػا فػػي بحػػوث مسػػتقبمية

معمق ػ ػػة تي ػ ػػدؼ إل ػ ػػى توس ػ ػػيع نط ػ ػػاؽ الد ارس ػ ػػة لموص ػ ػػوؿ إل ػ ػػى تعميم ػ ػػات ح ػ ػػوؿ الوجي ػ ػػة

المورفولوجية لمفئة.
-

إدراج المواضػػيع المتناولػػة ألىميػػة الجانػػب المرفولػػوجي مػػف االنتقػػاء العقالنػػي فػػي

-

تحديد المعايير المئينية لمخصائص المورفولوجية حسب مناصب ومسػتويات المعػب

-

تقيػػيـ ومراقبػػة النمػػو المورفولػػوجي لشػػباف ك ػرة القػػدـ بيػػدؼ تعػػديؿ وتحسػػيف الب ػرامج

برامج رسكمة مدربي الفئات الصغرى عمى مستوى الرابطات الجيوية والوالئية لكرة القدـ.
والبحث عف عالقتيا باألداء البدني والتقني لالعبي كرة القدـ.

التدريبيػػة وذلػػؾ مػػف خػػالؿ د ارسػػات ترمػػي إلػػى معرفػػة أثػػر الممارسػػة الرياضػػية (الكرويػػة)
عمى تغيرات النمط الجسمي وباقي المعايير المورفولوجية لالعبيف.
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