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Abstract 

The aim of this research is to state the functional morphology of football game players. The study 

is based on a selection of 100 players who belong to both the first and the second divisions of the 

Algerian championship; in fact two teams from each stage from the eastern department of Algeria 

have been selected for. Thus, the conclusions after the study of the analysis results of the 

anthropometrical functional morphology tests is that there is an obvious link between the level of 

the teams and the anthropometrical physical characteristics. Moreover, the average values of the 

first division players were superior to those of the second one. 

Keywords: Anthropometrical and Physical Characteristics, Evaluation, Physical Preparation, 

Football, Eastern teams. 
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 البحث ملخص

 درجة اجلزائري الشرق لبعض أندية القدم كرة العيب عند والوظيفية املورفولوجية اخلصائص حتديد إىل دراستنا هدفت
 خمتلفتني درجتني إىل ينتمون االعب  100تكونت العينة من بعض العيب كرة القدم ، بلغ عددهمحمرتفة. و  وثانية أوىل

 الثانية الدرجة مستوى من وفريقني حمرتفة األوىل الدرجة مستوى من فريقني الدراسة ضمت حيث اجلزائرية البطولة يف
 .اجلزائر شرق من كلتهم حمرتفة

 وجود واالنثروبومرتية والوظيفية املورفولوجية االختبارات نتائج بنيتو (SPSS) برنامج التحليل اإلحصائيمت أستخدام 
 أكرب القيم متوسطات كانت حيث واالنثروبومرتية البدنية واخلصائص للفرق اللعب مستوى بني إحصائيا دال ارتباط

 .احملرتفة الثانية الدرجة إىل املنتمني القدم كرة العيب عن عنها احملرتفة األوىل الدرجة يف ينشطون الذين الالعبني عند

 .الشرق أندية القدم، البدين، كرة التقييم، التحضري والوظيفية، املورفولوجية اخلصائص :المفتاحية الكلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No: 1, 2019   

 

60 
 
 

 : الدراسة إشكالية

 املباريات يف اهلزمية أو الفوز أن يعتربون القدم كرة رياضة يف وباألخص ، الرياضي اجملال يف املختصون كان إذا
 ، ملعب اخلارجية الظروف املدرب، قبل من املتبعة االسرتاتيجية :منها أسباب عدة إىل تعود الرياضة هبذه اخلاصة

 للفريق، الدميغرافية البنية املباراة، أثناء ، تركيزهم قدراهتم ويف النفس يف الثقة الالعبني، وأداء دافعية املنافس، قوة املنافس،
 .الالعبني لدى البدين التحضري  على أساسا فهم يركزون  الالعبني وسن االستقرار، اخلربة،

 الوسيلة بأنه " عالوي حممد حسن الدكتور عنه يقول والذي البدين، باجلانب االهتمام هذه دراستنا يف ارتأينا وهلذا
 وبالتايل اجلسم، وأعضاء ألجهزة والعضوي الوظيفي باملستوى االرتقاء إىل يؤدي والذي الفرد، على للتأثري األساسية

 اخلططية" .  والقدرات واحلركية واملهارية البدنية الصفات وتطوير تنمية

  تنمية  قصد  لالعبني واملناسب اجليد التحضري  خالل من البدين باجلانب االهتمام املدرب على ضروريا كان لذا
 أساليب حتديدو  امليدان يف العب كل ملنصب تبعا املناسبة والوظيفية  املورفولوجية صفاهتم واختبار  البدنية لياقتهم
 .وتطويرها حتسينها

 حتقيق إىل هتدف اليت البدين التحضري عملية خالل من عالية بدنية قوة امتالك الالعبني من القدم كرة تتطلب
 عملية يف يساعده عايل تأهيل من املدرب مييز ما  إمهال دون واستعداداهتم، قدراهتم به تسمح ممكن مستوى أعلى

 األساسية البدنية اللياقة عناصر تطوير من حتقق وما بدنيا، الفريق أو الالعبني مستوى وعلى تطبيقها، وطرق التقييم
 تساهم علمية بصفة التحضري عملية ختطيط على أقدر املدرب كان كلما  ورشاقة، مرونة حتمل، سرعة، قوة، من

 أو جناح على واضح تأثري البدين للعمل أنه حيث.القدم كرة لالعيب الرياضي املستوى وتنمية تطوير يف كبرية بدرجة
 بإتباع لالعبني البدنية القدرات مبستوى االرتقاء إىل بدنيا واحملضرون املدربون يسعى هلذا أهدافها حتقيق يف األندية فشل

 اخلصائص هذه يف الالعبني لتقييم وضوابط أسس خالل من والوظيفية املورفولوجية انبباجلو  اخلاصة التقييم طرق خمتلف
  .واملباريات للمنافسة حتضريهم عملية مراقبة أجل من

 :التايل التساؤل البحثي الرئيسي وضع  ميكننا عرضه سبق ما على بناء

 التقييم عملية يف الثاين احملرتف قسم وأندية األول احملرتف أندية بني واالختالف التشابه أوجه هي ما •
  ؟ املورفووظيفي
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 بدنية وإمكانيات قدرات من املورفووظيفية العوامل لتقييم االختبارات خمتلف تطبيق يف دراستنا أمهية وتكمن •
 صةاخلا املتغريات خمتلف ضبط من للتمكن البدين التحضري عملية يف املدرب عليها يعتمد اليت املعايري أهم من تعد واليت
 الرياضي النشاط مع املتالئمة واملهارات  البدنية القدرات ذوي من مناسبني العبني اختيار يف تساعده أهنا كما .هبا 

 .القدم( )كرة املمارس
 

 :الدراسة أهداف     

 مستويني يف تنشط اجلزائري بالشرق رياضية نوادي ألربعة القدم كرة العيب عند املورفووظيفية اخلصائص حتديد •
 .حمرتفة( 2 و  1املنافسة )درجة من خمتلفني

 .للمنافسة مستوى بكل خاصة الالعبني لدى والوظيفية املورفولوجية املتغريات بعض على التعرف •

 خاصة تدريبية برامج ختطيط قصد البدين حتضريهم مبراقبة هلم تسمح لالعبني املورفووظيفية الفروق على التعرف •
 .هلم ومناسبة هبم

 .الدراسة( )عينة القدم كرة لالعيب ووظيفية مورفولوجية معطيات وضع يف املسامهة •

 : الدراسة فرضيات

 : العامة الفرضية -1

  .املرفووظيفي التقييم عملية نتائج يف اجلزائري الشرق يف احملرتفة األندية ختتلف •

 الجزئية الفرضيات  -2

 األولى الجزئية الفرضية -2-1

 .املورفووظيفي التقييم عملية نتائج يف احملرتف األول الوطين القسم أندية ختتلف-   

 

 الثانية الجزئية الفرضية -2-2

 .املورفووظيفي التقييم عملية نتائج يف احملرتف الثاين الوطين القسم أندية ختتلف-
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 الثالثة الجزئية الفرضية -2-3

 .املورفووظيفي التقييم عملية نتائج يف والثاين األول الوطين القسم أندية ختتلف-

  اإلجرائية الفرضيات -3

  األولى اإلجرائية الفرضية  -3-1

 املورفووظيفي التقييم عملية نتائج يف تاجنانت ودفاع قسنطينة شباب فريقي بني إحصائية داللة ذات فروق توجد - 
 0.05 معنوي مستوى عند

  الثانية اإلجرائية الفرضية -3-2

 التقييم عملية نتائج يف الفكرون عني وشباب اخلروب مجعية فريقي بني إحصائية داللة ذات فروق توجد-
 0.05 معنوي مستوى عند املورفووظيفي

 الثالثة اإلجرائية الفرضية -3-3

 املورفووظيفي التقييم عملية نتائج يف قسنطينة وشباب اخلروب مجعية فريقي بني إحصائية داللة ذات فروق توجد -
 0.05 معنوي مستوى عند

 الوصفي المنهج :البحث منهج •
 املرشد مبثابة وتكون والدراسة البحث عملية يف انطالقاته الباحث عليها يبىن منهجية أسس علمية دراسة لكل

 املنهج واستخدام اختيار علينا اقتضى املطروح األشكال دراسة فان واملوضوعية بالدقة دراسته تتم حىت يوجهه الذي
 . دقيقا وصفا بوصفها ويهتم الواقع يف توجد كما الظاهرة دراسة على يعتمد الذي الوصفي

 :البحث عينة

 :على الدراسة عينة تشتمل

 .تاجنانت( .د قسنطينة، .العبا )ش 25 يضم فريق كل أن حيث ،احملرتف األول الوطين القسم من العبا 50 -

 .فكرون( عني.ش اخلروب،.العبا )ج 25 يضم فريق وكل احملرتف، الثاين الوطين القسم إىل ينتمون العبا 50 -



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No: 1, 2019   

 

63 
 
 

الرديف أكابر.  الفريق فئة من كلهم أهنم أي السن متغري حيث من متجانس الدراسة عينة أفراد أن العلم مع
(U23) 

 الدراسة في المستخدمة االختبارات -

  :Vameval اختبار  -     

 max 2VOو  VMAاهلوائية القصوى السرعة بتقييم يقوم   Cazorla  كازورال الفرنسي للعامل اختبار هو
 اختبار يف . القوى أللعاب خمصص 400m مضمار يف االختبار جيري حيث لألوكسجني، القصوى السرعة

Vameval 0.5 ب تزداد السرعةkm/h كل يف وآخر جرس كل بني االعتدال متوسطة تكون و  دقيقة كل  
20m 2 مبسافة القمع عن الالعب تأخر مبجرد االختبار ينتهيm لالعب عليها احملصل النقاط أخذ ميكن وبذلك 

 .املقطوعة املسافة و         VMA يف واملتمثلة Beeper جهاز من

 

 CMJ و SJ اختبار -
 وكذلك السفلية األطراف استطاعة هبا نقصد لالعبني، العضلية االستطاعة مدى لقياس يستعمالن اختباران مها
 بساط"بـ واملعروف Ergo Test Globus القياس وسيلة بنفس ويستعمالن  (saut)القفز مدى قياس

   Tapis de Boscoبوسكو 

 SJ: (Squat Jump) إعطاء مع حبيث درجة °90 بزاوية الرجلني ثين مع االختبار أداة فوق الالعب يكون 
 .القفز معطيات بتسجيل اجلهاز فيقوم بالقفز الالعب يقوم اإلشارة

 CMJتقدير أحسن نسجل حيث الوقوف وضعية من اجلهاز على متتالية قفزات 3 بـ الالعب يقوم. 
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 وكالهما تاجنانت ودفاع قسنطينة شباب فريقي على أجريت والتي الوظيفية االختبارات نتائج :1الجدول
 .المحترفة األولى للدرجة ينتميان

 
أن    (0.89)باحنراف معياري قيمته DRBT (15.39) احلسايب املتوسط قيم أن   أعاله اجلدول من نالحظ

وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل   (0.46)وباحنراف معياري قيمته  CSC (14.80)قيم املتوسط احلسايب للنادي
 .عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

ية وهي أصغر من مستوى املعنو  (0.033) تساوي) الختبار )ت (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
(0.05=α)توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار  :، من مث  نقبل الفرضية البديلة اليت مفادها

(Akramov)   بين ناديي القسم األولDRBT وCSC . 

وباحنراف معياري قيمته  DRBT (15.30) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن   أيضا  أعاله اجلدول  يبني
وهي قيم متقاربة   (1.001)باحنراف معياري قيمته   CSC (15.23)احلسايب للنادي، وأن  قيم املتوسط (0.48)

 .تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي  اكرب من مستوى  (0.824) تساوي) الختبار )ت (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في  :ليت مفادها من مث  نقبل الفرضية الصفرية ا   (α=0.05)املعنوية
  .CSC و  DRBTبين ناديي القسم األول   (vameval)اختبار

  (0.044)باحنراف معياري قيمته  DRBT (0.30) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن   أعاله اجلدول من نالحظ
وهي قيم متقاربة تشري   (0.059)باحنراف معياري قيمته   CSC   (0.37)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي 

 .مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني
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وهي اصغر من مستوى املعنوية  (0.002) تساوي) الختبار )ت (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
(0.05=α)   ت داللة إحصائية  في اختبار توجد فروق ذا :، من مث  نقبل الفرضية البديلة اليت مفادها

(Akramov)   بين ناديي القسم األولCSC  و DRBT  ولصالح فريقCSC . 

  (0.053)باحنراف معياري قيمته  DRBT (0.33) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن   أعاله اجلدول من نالحظ
وهي قيم متقاربة تشري   (0.027)وباحنراف معياري قيمته    CSC (0.37)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي 

 .مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اصغر من مستوى املعنوية  (0.043) تساوي) الختبار )ت (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
(0.05=α)   تبار توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اخ :، من مث  نقبل الفرضية البديلة اليت مفادها(cmj)  

 . CSCو لصالح فريق   DRBTو  CSCبين ناديي القسم األول 

 المورفولوجية االختبارات نتائج:  2 الجدول

 
باحنراف معياري قيمته  DRBT (101.11) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن   أعاله اجلدول من نالحظ
وهي قيم متقاربة   (2.94)وباحنراف معياري قيمته   CSC (102.28)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي  (1.66)

 .تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اكرب من مستوى املعنوية  (0.196) تساوي) الختبار)ت (p) االحتمالية القيمة أن   اجلدول يبني كما
(0.05=α)  فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار  ال توجد  :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها

(biacromial)    بين ناديي القسم األولDRBT   و CSC. 
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باحنراف معياري قيمته  DRBT (84.25) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن   أيضا (2) اجلدول من نالحظ
وهي قيم متقاربة   (7.36)باحنراف معياري قيمته   CSC (86.75)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي   (2.60)

 .تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي أكرب من مستوى املعنوية  (0.216) تساوي) الختبار)ت (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
(0.05=α)   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في  :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها

 .CSC و   DRBTبين ناديي القسم األول    (symphisien)اختبار

  (1.66)وباحنراف معياري قيمته DRBT (101.11) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن   ذاته اجلدول يبني كما
وهي قيم متقاربة تشري   (2.94)وباحنراف معياري قيمته   CSC (102.28)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي

 .مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اصغر من مستوى  (0.216) تساوي) الختبار)ت (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار  :، من مث  نقبل الفرضية البديلة اليت مفادها  (α=0.05)املعنوية

(sous scapulaire)   بين ناديي القسم األولCSC  وDRBT   ولصالح فريقDRBT . 

  (1.89)باحنراف معياري قيمته  DRBT (3.89) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن   أعاله اجلدول من نالحظ
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا   (2.12)باحنراف معياري قيمته  CSC (3.82)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي 

 .إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اكرب من مستوى  (0.936) تساوي) )ت الختبار (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار  :من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها   (α=0.05)املعنوية

(bicipital)   بين ناديي القسم األولCSC  وDRBT . 

  (3.32)باحنراف معياري قيمته  DRBT (7.10) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن   أعاله اجلدول من نالحظ
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل   (3.50)باحنراف معياري قيمته CSC (6.94)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي 

 .عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي أكرب من مستوى  (0.909) تساوي) الختبار)ت (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في    :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها  (α=0.05)املعنوية
 . DRBTو  CSC  بين ناديي القسم األول   (tricipital)اختبار

وباحنراف  8.17هي  DRBT لنادي احلسايب املتوسط قيمة فإن   Suprailiaque الختبار بالنسبة
وهي قيم   3.09وباحنراف معياري قدره  7.03هي  CSC،  وأن قيمة املتوسط احلسايب لنادي  3.32معياري  
 . CSCذات داللة إحصائية لفريق   فروق وجود مت فيهامتقاربة 

باحنراف  10.020هي  DRBT لنادي احلسايب املتوسط قيمة فإن  Sous scapulaire الختبار بالنسبة
، وهي قيم متقاربة  2.11باحنراف معياري قدره   CSC 8.22وان قيمة املتوسط احلسايب لنادي   2.08معياري 

 . CSCيق  وجدت فيها فروق ذات داللة إحصائية لصاحل فر 

 1 الفرضية نتائج مناقشة

الالعبني  مجيع على والوظيفية املورفولوجية االختبارات تطبيق بعد عليها املتحصل 2 و 1 اجلدولني خالل نتائج من
 األول القسم - الدرجة نفس إىل ينتميان أهنما من بالرغم العينتني بني االختبارات نتائج يف معتربة فروق وجود مت 

  .حمرتف

 جليا هذا ويظهر تاجنانت، دفاع من  أحسن نتائج على  قسنطينة  شباب حتصل 1 اجلدول نتائج فمن خالل 
  اختبار بذلك وخنص  متكافئة بالتقريب النتائج كانت اآلخرين االختبارين ونتائج  SJ و  CMJ اختبار من كل يف

vameval   وAkramov . 

 و  Biacromial  اختبار يف  أقل قيم على  تاجنانت  دفاع فريق حتصل 2 اجلدول نتائج حسب
Symphysien دفاع لفريق املورفولوجية الناحية من طفيف تفوق لوحظ بينما قسنطينة شباب بفريق مقارنة 

 . تاجنانت

 الوظيفية االختبارات نتائج 3 الجدول
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 عني شباب و اخلروب مجعية فريقي على أجريت واليت عليها احملصل الوظيفية االختبارات نتائج 3 اجلدول لنا يبني
 .احملرتفة الثانية للدرجة ينتميان وكالمها الفكرون

وباحنراف معياري  CRBAF   (15.51) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن   أعاله اجلدول من نالحظ
وهي قيم   (0.48)وباحنراف معياري قيمته    ASK (14.54)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي   (0.48)قيمته

 .متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اصغر من مستوى  (0.00) تساوي  -ت – الختبار (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
توجد فروق ذات داللة إحصائية  في   :، من مث  نقبل الفرضية البديلة اليت مفادها  (α=0.05)املعنوية
 .ASKولصالح فريق ،  CRBAFو   ASKبين ناديي القسم الثاني    (Akramov)اختبار

  (0.96)وباحنراف معياري قيمته  CRBAF (14.60) لنادي  احلسايب املتوسط قيم أن   (3) اجلدول يبني
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا   (1.13)وباحنراف معياري قيمته   ASK (14.70)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي 

 .إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اكرب من مستوى املعنوية  (0.797) تساوي (ت) الختبار (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
(0.05=α)  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار   :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها

(vameval)   بين ناديي القسم الثاني المحترفASK   وCRBAF .  

وباحنراف معياري قيمته   CRBAF  (0.344) لنادي  احلسايب املتوسط قيم أن   اجلدول نفس من نالحظ
وهي قيم   (0.084)وباحنراف معياري قيمته   ASK (0.420)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي   (0.031)

 .متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اصغر من مستوى املعنوية  (0.004) تساوي (ت) الختبار (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
(0.05=α)   توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار :، من مث  نقبل الفرضية البديلة اليت مفادها(sj)   بين

 . ASKولصالح فريق ،  CRBAFو   ASKناديي القسم الثاني 
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باحنراف معياري قيمته  CRBAF (0.356) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن    اجلدول نفس يبني كما
، وهي قيم  (0.057)باحنراف معياري قيمته   ASK (0.472)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي   (0.030)

 .مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتنيمتقاربة تشري 

وهي اصغر من مستوى  (0.000) تساوي -ت - الختبار (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار    :، ومن مث  نقبل الفرضية البديلة اليت مفادها (α=0.05)املعنوية

(cmj)   بين ناديي القسم االثانيASK   وCRBAF  ، ولصالح فريقASK . 

 المورفواوجية االختبارات نتائج 4 الجدول

 
  (2.46)وباحنراف معياري قيمته CRBAF (101.633) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن   (4) اجلدول يبني

وهي قيم متقاربة تشري   (1.87)وباحنراف معياري قيمته    ASK  (100.40)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي 
 .مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

  (α=0.05)وهي اكرب من مستوى املعنوية (0.136) تساوي -ت -الختبار (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ و
  (biacromial)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار  :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها 

 . CRBAFو   ASKبين ناديي 

وباحنراف معياري قيمته  CRBAF (84.25) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن   (4) اجلدول من يتضح كما
وهي قيم متقاربة   (7.36)وباحنراف معياري قيمته   ASK (86.75)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي   (2.60)

 .تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني
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  (α=0.05)وهي اكرب من مستوى املعنوية  (0.719) تساوي -ت- الختبار (p) االحتمالية القيمة أن   ونالحظ
  (symphisien)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها 

 . CRBAFو     ASKبين ناديي 

  (2.58)وباحنراف معياري قيمته CRBAF (9.45) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن   (4) اجلدول من نالحظ
وهي قيم متقاربة تشري   (2.19)وباحنراف معياري قيمته   ASK    (7.80)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي 

 .مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اكرب من مستوى املعنوية  (0.069) تساوي -ت– الختبار (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
(0.05=α) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار   :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها(Sous 

scapulaire)   بين نادييASK     وCRBAF . 

وأن    (2.09)وباحنراف معياري قيمتهCRBAF (5.35 ) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن   (4) اجلدول يبني
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل   (1.53)( وباحنراف معياري قيمته 4.23) ASK قيم املتوسط احلسايب للنادي 

 .عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اكرب من مستوى  ( (0.107) تساوي -ت- الختبار (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها (α=0.05)املعنوية
 . CRBAFو    ASKبين ناديي   (bicipital)اختبار

وباحنراف معياري   CRBAF  (7.64) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن   أعاله اجلدول من نالحظ
وهي قيم   (2.34)وباحنراف معياري قيمته  ASK (3.23)، وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي  (5.57)قيمته

 .متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اكرب من مستوى  (0.055) تساوي -ت-  الختبار (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار    :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها (α=0.05)املعنوية

(suprailiaque)   بين نادييASK    وCRBAF . 
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  (2.62)باحنراف معياري قيمته  CRBAF (7.75) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن   أعاله اجلدول من نالحظ
، وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا  (2.38)وباحنراف معياري قيمته  ASK   (6.00) وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي

 .فروق بني متوسطات اجملموعتنيإىل عدم وجود 

وهي اكرب من مستوى املعنوية  (0.066) تساوي (ت) الختبار (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
(0.05=α)  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار  :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها

(tricipital)   بين نادييASK    وCRBAF . 

 2 الفرضية النتائج مناقشة

 االختبارات يف اخلروب مجعية لفريق أحسن نتائج 3 اجلدول من عليها املتحصل الوظيفية االختيارات نتائج تظهر
CMJ و SJ اختبار نتيجة بينما Vameval اختبار يف تفوق وأظهرت  متشاهبة، كانت Akramov 

  .فكرون عني شباب فريق لصاحل

 نتائج ظهور مع الفريقني بني االختبارات نتائج يف تقارب هناك 4 اجلدول يف املدونة املورفولوجية للنتائج بالنسبة أما
 . (ASKاخلروب ) مجعية لصاحل Sous scapulaire اختيار يف أحسن

  قسنطينة وشباب الخروب جمعية لفريقي الوظيفية االختبارات نتائج5  الجدول

 
  (0.467)وباحنراف معياري قيمته          CSC  (14.80)اجلدول أعاله أن  قيم املتوسط احلسايب لنادي   يُبني  

وهي قيم متقاربة تشري   (0.480)وباحنراف معياري قيمته   ASK (14.54)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي 
 .مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اكرب من مستوى   (0.127)تساوي   -ت –الختبار  (p)ونالحظ أن  القيمة االحتمالية 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في  :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها (α=0.05)املعنوية
 . ASK و   CSCييبين ناد(  (Akramovاختبار
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 (1.001)وباحنراف معياري قيمته  CSC (15.23)ويتضح من اجلدول أعاله أن  قيم املتوسط احلسايب لنادي 
وهي قيم متقاربة تشري   (1.130)وباحنراف معياري قيمته   ASK  (14.70)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي 

 .مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اكرب من مستوى املعنوية   (0.166)تساوي  (ت)الختبار  (p)لقيمة االحتمالية كما نالحظ أن  ا
(0.05=α)  توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار   :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها

(vameval)   بين نادييCSC    وASK . 

وأن    (0.59)وباحنراف معياري قيمته CSC (0.379) أن  قيم املتوسط احلسايب لنادي  (5)يظهر من اجلدول 
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا   (0.84)وباحنراف معياري قيمته  ASK   (0.420)قيم املتوسط احلسايب لنادي 

 .إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اكرب من مستوى املعنوية   (0.119)تساوي  -ت -الختبار  (p)كما نالحظ أن  القيمة االحتمالية 
(0.05=α)  توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار  :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها(sj)   بين

 . ASKو        CSCناديي

وأن    (0.27)وباحنراف معياري قيمته  CSC (0.378)اجلدول أن  قيم املتوسط احلسايب لنادي  نفس يُبني  و 
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل   (0.57)وباحنراف معياري قيمته  ASK (0.472)قيم املتوسط احلسايب للنادي 

 .عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اصغر من مستوى   (0.00)تساوي  -ت –الختبار  (p)كما يوضح أن  القيمة االحتمالية 
توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار   :الفرضية البديلة اليت مفادها  ومن مث  نقبل   (α=0.05)املعنوية

(cmj)  بين نادييCSC        وASK  ولصالح فريقASK . 
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 المورفولوجية االختبارات نتائج 6 الجدول

 
 

وأن    (7.36)وباحنراف معياري قيمته CSC (86.75)يوضح اجلدول أعاله أن  قيم املتوسط احلسايب لنادي 
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل   (2.56)وباحنراف معياري قيمته  ASK (83.34)قيم املتوسط احلسايب للنادي 

 .عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

=α(0.05  (وهي اكرب من مستوى املعنوية   (0.98)تساوي  (ت)الختبار  (p)أن  القيمة االحتمالية  يُبني  كما 
  (symphisien)توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار :بل الفرضية الصفرية اليت مفادها ، من مث  نق
 .ASKو        CSCبين ناديي

  (2.94)باحنراف معياري قيمته CSC  (102.28) ونالحظ من نفس اجلدول أن  قيم املتوسط احلسايب لنادي
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا  (1.87)باحنراف معياري قيمته   ASK (100.40)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي 

 .إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اكرب من مستوى   (0.42)تساوي  -ت -الختبار   (p)كما نالحظ أن  القيمة االحتمالية 
توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار  :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها   (α=0.05)املعنوية

(biacromial)  بين نادييCSC    وASK. 

وباحنراف معياري قيمته   CSC       (8.22)ونالحظ من اجلدول أيضا أن  قيم املتوسط  احلسايب لنادي  
يم متقاربة وهي ق  (2.19)وباحنراف معياري قيمته   ASK (7.80) وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي  (2.12)

 .تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني
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وهي اكرب من مستوى   (0.582)تساوي   -ت –الختبار  (p)كما نالحظ أن  القيمة االحتمالية 
توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار   :، ومن مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها  (α=0.05)املعنوية

(Sous scapulaire) بين نادييCSC    وASK. 

وأن  قيم   (2.12)وباحنراف معياري قيمته  CSC (3.82)أن  قيم املتوسط احلسايب لنادي   (6)يوضح اجلدول 
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا   (1.53)و باحنراف معياري قيمته           ASK (4.23) املتوسط احلسايب للنادي 

 .ق بني متوسطات اجملموعتنيإىل عدم وجود فرو 

  (α=0.05)وهي اكرب من مستوى املعنوية  (0.542)تساوي  (ت)الختبار  (p)و نالحظ أن  القيمة االحتمالية 
بين   (bicipital)توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار  :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها 

 .ASKو       CSCناديي

  (3.50)وباحنراف معياري قيمته  CSC  (6.94)أن  قيم املتوسط احلسايب لنادي   (6)كما نالحظ من اجلدول 
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا   (2.38)وباحنراف معياري قيمته   ASK  (6.00)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي 

 .إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اكرب من مستوى   (0.388)تساوي   -ت –الختبار   (p)كما نالحظ أن  القيمة االحتمالية 
توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار   :، ومن مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها  (α=0.05)املعنوية

(tricipital)  بين نادييCSC   وASK. 

وأن  قيم   (3.09)وباحنراف معياري قيمته   CSC  (7.03)أن  قيم املتوسط احلسايب لنادي   (6)اجلدول ويُبني  
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم   (2.34)وباحنراف معياري قيمته ASK(5.57) املتوسط احلسايب للنادي 

 .وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اكرب من مستوى املعنوية   (0.147)تساوي  (ت)بار الخت (p)كما نالحظ أن  القيمة االحتمالية 
(0.05=α)   توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار  :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها

(suprailiaque)  بين نادييCSC   وASK. 
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   معياري وباحنراف 7.64 هي ASK لنادي احلسايب املتوسط قيمة فإن  suprailiaque الختبار بالنسبة
 مما متقاربة قيم وهي  3.09  قدره معياري وباحنراف 7.03  هي cscلنادي احلسايب املتوسط قيمة أن و 3.23

 .ASKو   CSCبني ناديي إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم عن يدل

 وباحنراف 9.450 هي ASK لنادي احلسايب املتوسط قيمة فإن  Sous scapulaire الختبار بالنسبة أما
 متقاربة قيم وهي 2.11 قدره معياري وباحنراف 8.22 هي csc لنادي احلسايب املتوسط قيمة وأن ، 2.58 معياري

 .ASKو   CSCبني ناديي إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم عن يدل مما

 3 الفرضية  النتائج مناقشة

 نتائج بأن يتضح 5 اجلدول يف واملبينة والوظيفية املورفولوجية االختبارات من عليها املتحصل  النتائج خالل من
 Akramov و vameval اختباري بالذكر وخنص البدنية االختبارات يف قسنطينة شباب احملرتفة األوىل الدرجة فريق
 .اخلروب( احملرتف)مجعية  الثاين احملرتف القسم يف نظريهتا من أفضل نتائج سجلت اين

 األوىل احملرتفة الدرجة لفريق أفضل نتائج نالحظ 6 اجلدول يف املبينة املورفولوجية االختبارات لنتائج بالنسبة أما
CSC التالية االختبارات يف symphysien و biacromial التالية االختبارات نتائج يف وأقل: bicipital -

tricipital -   sous capulaire -  suprailiaque  احملرتفة الثانية جةالدر  بفريق اخلاصة ASK . 

 :الدراسة استنتاجات

  ASKوفريقي   الدرجة احملرتفة الثانية   CRBAF و csc األوىل احملرتفة الدرجة فريقي بني واضحة فروق هناك
 :أنه حيث.اإلحصائية القياسات بني الفروق بداللة الدرجة نفس إىل املنتميني الفريقني بني وحىت  CRBAFو

 csc و  DRBTبني ناديي القسم األول  (Akramov) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد •
 . 

 . cscو  DRBTبني ناديي القسم األول  (vameval) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال •

 DRBT و  cscبني ناديي القسم األول  (Akramov) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد •
 . cscولصاحل فريق 
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و لصاحل  DRBTو   cscبني ناديي القسم األول  (cmj) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد •
 . cscفريق 

  cscبني ناديي القسم األول (sous scapulaire) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد •
 .  DRBTولصاحل فريق   DRBTو

  DRBTبني ناديي القسم األول   (biacromial) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال •
 . cscو

  DRBTبني ناديي القسم األول   (symphisien) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال •
 .cscو

 .DRBT و  cscبني ناديي القسم األول  (bicipital) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال •

 ASKو  CRBAFبني ناديي القسم الثاين  (Akramov) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد •
 .ASKولصاحل فريق 

  CRBAFبني ناديي القسم الثاين احملرتف  (vameval) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال •
 .ASK و

ولصاحل  ASK و CRBAFبني ناديي القسم الثاين  (sj) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد •
 . ASKفريق 

  ASK و  CRBAFبني ناديي القسم الثاين  (cmj) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد •
 . ASKولصاحل فريق 

 .CRBAF و  ASKبني ناديي  (biacromial) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال •

 .ASK و CRBAFبني ناديي  (symphisien) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال •

 .ASK و  CRBAFبني ناديي  (Sous scapulaire) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال •

 .ASKو  CRBAFبني ناديي  (bicipital) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال •

 .ASK و     cscبني نادي    (Akramov)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  يف اختبار  •

 .ASKو        cscبني ناديي   (vameval)توجد فروق ذات داللة إحصائية  يف اختبار  •
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 .ASKو         cscبني ناديي   (sj)توجد فروق ذات داللة إحصائية  يف اختبار  •

 .ASKولصاحل فريق   ASKو   cscبني ناديي     (cmj)توجد فروق ذات داللة إحصائية  يف اختبار  •

 .ASKو   cscبني ناديي   (symphisien)توجد فروق ذات داللة إحصائية  يف اختبار  •

 .ASKو   cscبني ناديي   (biacromial)توجد فروق ذات داللة إحصائية  يف اختبار   •

 .ASKو   cscبني ناديي   (Sous scapulaire)توجد فروق ذات داللة إحصائية  يف اختبار  •

 .ASKو   cscبني ناديي    (bicipital)توجد فروق ذات داللة إحصائية  يف اختبار  •

 .ASKو   cscبني ناديي    (tricipital)توجد فروق ذات داللة إحصائية  يف اختبار  •

 .ASKو   cscبني ناديي    (suprailiaque)توجد فروق ذات داللة إحصائية  يف اختبار  •

 االقتراحات والتوصيات 

 :يلي ما الباحث يقرتح النتائج مناقشة بعد

 .ضرورة االهتمام باللياقة البدنية لالعبني والتأكيد على عناصرها أثناء التحضري والتدريب قصد املنافسات -

تكرار التقييم املورفووظيفي خالل املوسم الرياضي ملعرفة حالة الالعبني ومستوى لياقتهم  البدنية قصد تطوير  -
 من خالل مراعاة خصائصهم املرفولوجية ومتطلباهتم الوظيفية.صفاهتم البدنية 

تطبيق االختبارات لقياس اخلصائص املورفووظيفية واالعتماد على برامج علمية يف التحضري والتدريب تضمن  -
 .االرتقاء باملستوى البدين والوظيفي لالعبني يف كرة القدم
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