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ملخص
البحثفئة الشباب هم الركيزة والقاعدة األساسيةاليت من املمكن أن يعتمد عليها يف تشكيل فرق الأللعاب الرياضية
املختلفة ,والتطور الذي حصل يف جمال لعبة كرة القدم العاملية للحصول على نتيجة جيدة من خالل االعتماد على املنهج
العلمي يف حتديد الالعبني الذين ميكن االعتماد عليهم يف املستقبل كالعبني أساسيني يف املنتخبا الوننية ,فتكمن أهمية
البحث يف حتديد امكانية الوظائف الفسيولوجية لدى العيب مراكز خطوط اللعب املختلفة عند العيب كرة القدم واملتمثلةيف
االمكانية الوظيفية) )PWC 170واحلد االقصى الستهالك االوكسجني()Vo2Maxإذ يعًدان مستويني من مستويا
املؤشرا اهلامة اليت حتدد حالة الرياضي العامة باألضافة اىل ما تتميز به أجهزته احليوية كالقلب والرئتني وذلك من
خالل مراحل التدريب واإلعداد ،اما مشكلة البحث هناك تفاو يف مؤشرا مستوى االمكانيةالوظيفية )) PWC 170
واحلد االقصى الستهالك االوكسجني(. )Vo2Max
هدفت هذا الدراسةاىل التعرف على مستوى مؤشر االمكانيةالوظيفية))PWC170واحلد األقصى الستهالك
األوكسجني( )Vo2Maxلدى العيب كرة القدم يف مراكز خطوط اللعب املختلفة  .اما عينة البحث فشملت العيب فئة الشباب
نادي رزكاري الرياضي بلغ عددهم ()26العباَ ,واستخدم الباحثان املنهج الوصفي .
وتوصل الباحثان اىل أهم االستنتاجا وهو وجود فروق دالةاحصائياَ بني العيب خط الدفاع واهلجوم والعيب الوسط
وحراس املرمى يف االمكانية الوظيفية()PWC170املطلق والنسيب ولصاحل العيب خط الدفاع واهلجوم.وكذلك وجود فروق
دالة أحصائياَ بني العيب خط الدفاع واهلجوم والعيب الوسط وحراس املرمى يف احلد االقصى الستهالك االوكسجني
()VO2MAXاملطلق والنسيب ولصاحل العيب خط الدفاع واهلجوم .
وعلى ضوء النتائج احملققة اوصى الباحثان ضرورة االهتمام بربامج التدريب لتنمية االمكانيةالوظيفية()PWC170
واحلد االقصى الستهالك االوكسجني ( )VO2MAXعلى مستوى واحد من حيث (املدة -التكرار -الشدة) يف التمرينا
وجلميع العيب مراكز خطوط اللعب املختلفة بدون أستثناء ،و ضرورة اجراء اختبارا فسلجية دورية للرياضيني للتعرف على
مستوى امكانية االجهزة الوظيفية( )PWC170والرتكيز على نقاط القوة والضعف يف نتائج بعض املؤشرا  .وأجراء
دراسا مشابهة على عينا أخرى خمتلفة ،لتقييم مستواهم وتقويم براجمهم التدريبية .
مفتاح الكلما  :مستوى مؤشراألمكانيةالوظيفية ،احلد االقصى الستهالك االوكسجني
-1التعريف بالبحث
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1-1املقدمة البحث وأهميتة
إن التطور احلاصل يف كثري من جماال احلياة ويف خمتلف العلوم  ،عن نريق استخدام األجهزة احلديثة العلمية يف
كافة امليادين مثل علم الفسلجة والطب والفيزياء وغريها من العلوم األخرى وكذلك يف جمال الرتبية الرياضية واليت شأنها
كباقي العلوم األخرى وملا هلا من أثر يف تطوير اإلنسان وتؤدي اىل رفع مستواه البدني والصحي وتساعدة يف الوصول إىل
أهدافه بأسرع وقت ممكن .
ونعيش اليوم عصر التكنولوجيا ،اليت أحتلت معظم جماال حياتنا وأصبحت جزءاً اليتجزأ من واقعنا ،وأصبح األخذ
بها من األمور الضرورية وفقاً ملا حيدث يف عصرنا احلالي ،واذا كانت التقنيا احلديثة قد أحتلت حياتنا بصورة عامة
فإنها احتلت أيضا حياتنا الرياضية،من خالل نرق وأساليب ووسائل التدريب والقاعا املغلقة للتدريب ويف املالعب املفتوحة
وفى معامل القياسا البدنية والفسيولوجية يف املختربا ( .كمال الدين عبد الرمحن درويش وآخرون,2002,ص. )28
وتعد كرة القدم من االلعاب اجلماعية اليت انتشر يف العامل بصفة عامة ويف العراق وكوردستان بصفة خاصة،
واكتسبت شعبية ومجهوراً كبرياً مقارنة بااللعاب الرياضية األخرى ،ولضمان استمرارية مكانة هذه اللعبة لدى حمبيها وأمالً
يف تطويرها حنو األفضل ،عمد القائمون عليها إىل البحث والتخطيط عن نريق ابتكار وتنمية املهارا وتطويرها وكذلك
تطوير اجلوانب اخلططية ونرق وأساليب اللعب سواء كانت هجومية أو دفاعية ،وكذلك العمل على احلفاظ على القدرا
البدنية وتنميتها من خالل تطوير الصفا البدنية املختلفة.
لقد اصبح من الضروري التعرف على القدرا والقابليا الوظيفية فهي بال شك نقطة االنطالق اليت من خالهلا ميكن
وضع املناهج والربامج املبنيًة على أسس علمية واليت متنح اجملال احلقيقي للتطور والتقدم  ,إضافة اىل الربامج الصحيحة
لعملية التدريب الرياضي ,ويوضح حممد حسن عالوي وآخرون( ,1984ص)24ان التدريب الرياضي يؤدي اىل حدوث
تغيريا فسيولوجية خمتلفة تشمل مجيع أجهزة اجلسم تقريبا ويتقدم مستوى االداء الرياضي كلما كانت هذه التغيريا
اجيابية مبا حيقق التكيف الفسيولوجي الجهزة اجلسم ألداء العمل البدني وحتسني األداء بكفاءة عالية مع االقتصاد يف
اجلهد.ويشري يف ذلك كل من (  ) Fox &Mathews,1989,96إىل انه جيب دراسة وظيفة األجهزة احليوية باجلسم
كاجلهاز الدوري واجلهاز التنفسي وذلك أثناء اجملهود ويف وقت الراحة للتعرف على مدى االستجابا واملتغريا
الفسيولوجية اليت حتدث للرياضيني أذ ميكن عـن نريقهـا حتديد مدى االستعداد الفسيولوجي للرياضيني واليت متكنه من
استغالل ناقاته وقدراتـه على أكمل وجه .وكما يؤكد(حممد حسن عالوي وأبو العال عبد الفتاح ,1987,ص )18إىل أنه
البد للمدرب أن يكـون على فهم وعلم بالوظائف املختلفة ألعضاء اجلسم حتى ميكنه من خالهلا حتديد مكونـا محل
التدريب لالرتقاء مبستوى الرياضي .ومن هنا تكمن اهمية البحث يف حتديد امكانية الوظائف الفسيولوجية لدى العيب
مراكز خطوط اللعب املختلفة عند العيب كرة القدم واملتمثلة يف االمكانية الوظيفية (  )PWC 170واحلد االقصى
الستهالك االوكسجني ( )Vo2Maxإذ يعدان مستويني من مستويا املؤشرا اهلامة اليت حتدد حالة الرياضي العامة
باالضافة اىل ما تتميز به أجهزته احليوية كالقلب والرئتني وذلك من خالل مراحل التدريب واإلعداد ،إذ ميكن عن نريق
التعرف على هذه اإلمكانيا الفسيولوجية أن حندد افضل نريقة للرياضيني لالشرتاك يف البطوال على خمتلفة املستويا
 .وإجراء االختبارا الوظيفية الدورية للتعرف على مستوى مؤشر إمكانية االجهزة الوظيفية والرتكيز على مجيع اجلوانب
املختلفة من حيث نقاط القوة والضعف يف نتائج االختبار يف مستوى املؤشرا الوظيفية املختلفة.
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 2-1مشكلة البحث
ملا كانت النتائج الرياضية العاملية ال ميكن حتقيقها اال أفراد قليلون ممن فيهم االمكانيا الوظيفية والقدرا
الفسيولوجية كمؤشرا ضرورية لذا فأن أهم أمر جيب ان يهتم به العاملون يف جمال الرتبية الرياضية هو حتديد هذه
املؤشرا واليت تشكل جمموعة من القواعد األساسية اليت ترتكز عليها عملية بناء التدريبا اجليدة يف كافة األلعاب
الرياضية املختلفة ومنها اختبار كافة الفئا العمرية بكرة القدم ,واليت جيب ان تكون بأساليب علمية صحيحة تعمل على
أنشاء وبناء األمكانية والقابلية الكامنة لتشمل بناء ً وأسساَ جيداً منذ املراحل األوىل من التدريب .لقد الحظ الباحثني أن
هناك بعضاً من أوجه القصور يف برامج التدريب اليت اهملت من قبل مدربي كرة القدم وخاصةَ يف فئة الشباب يف الوحدا
التدريبية من جوانب كثرية منها جانب رفع االمكانية الوظيفية ) ) PWC 170واحلد االقصى الستهالك
االوكسجني( )Vo2Maxواليت هلما أثراً كبرياً وفعاالً يف رفع مستوى العيب كرة القدم من نواحي األجهزة احليوية  ,لذا
وقع اختيار الباحثني على موضوع البحث ,وتعترب هذه اللعبة من أهم األلعاب اليت تتطلب جهداً كبرياً وبشكل مستمر
وملدة( )90دقيقة أو أكثر يف بعض من املباريا ,بالضرورة عمل االجهزة الوظيفية بشكل مستمر حتت ضغوط التدريب
واملباريا

وكذلك للتعرف على بعض املعلوما والنتائج القائمة على أسس علمية إلمكان اإلرتقاء باملستوى الالعب يف

البطوال  ،ومن خالل مشاهدة الباحثان الكثري من املباريا وجد ان هناك تباين وضعف يف مستوى الالعبني ،ويعزى هذا
التفاو

اىل التباين يف مؤشرا

مستوى االمكانيةالوظيفية ( )PWC 170واحلد االقصى الستهالك

االوكسجني( ,)Vo2Maxوكذلك نظرا لقلة الدراسا والبحوث العلمية املتوفرة بهذا اخلصوص ,وجد الباحثان ضرورة
دراسة هذه املشكلة من اجل حتديد نواحي نقاط الضعف والقوة يف اعداد الالعبني فيُسهل استكمالهُ من خالل تعديل او تطوير
برامج التدريب واساليبه .
 3-1اهداف البحث
 -1التعرف على مستوى مؤشر االمكانية الوظيفية (  )PWC 170واحلد األقصى الستهالك األوكسجني ( )Vo2Maxلدى
العيب كرة القدم يف مراكز خطوط اللعب املختلفة .
 -2املقارنة يف مستوى مؤشر األمكانية الوظيفية (  )PWC 170واحلد االقصى الستهالك االوكسجني( )Vo2Maxبني
العيب كرة القدم يف مراكز خطوط اللعب املختلفة .
 4-1فرض البحث
توجد فروق ذا داللة االحصائية يف مستوئ مؤشر االمكانية الوظيفية (  )PWC 170واحلد االقصى الستهالك
االوكسجني ( )Vo2Maxبني العيب كرة القدم يف مراكز اللعب املختلفة .
 5-1جماال البحث
 1-5-1اجملال البشري :العبو شباب نادي رزكاري الرياضي لكرة القدم .
 2-5-1اجملال الزماني2017 /1 /31 - 2017 / 12 /12 :
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 3-5-1اجملال املكاني :ملعب نادي رزكاري الرياضي .
 6-1املصطلحا
 1-6-1مستوى  :هو أساس للحكم من داخل الظاهرة ملوضوع التقيم وليس من خارجها وتأخذ الصيغة الكيفية وحتدد يف
ضوء ماجيب أن تكون عليه الظاهرة (حممد صبحي حسانني,1996,ص. )41
 2-6-1االمكانية الوظيفية كتقييم الرياضيني (  :)PWC 170هي اختبار االمكانية الوظيفية لتقييم االجهزة
الوظيفية املختلفة لدى الرياضيني ومن أهمها جهاز القلب والدورة الدموية وذلك عند معدل يتضمن  170ضربة /دقيقة،
ويعد اختباراً للجهد دون األقصى لتقدير قابلية الرياضي االوكسجينية بشكل غري مباشر( .أبو العال وأمحد
نصرالدين,1993,ص. )10
 3-6-1االمكانيةالوظيفية كتقييم الرياضيني ( )PWC 170النسبية :هي كمية الشغل اليت يستهلكها (كغم واحد) من
اجلسم عندما يعمل جهاز القلب و الدورة الدموية عند النبض (  ) ١٧٠نبضة/دقيقة(أياد حممد ,1997 ,ص. )82
 4-6-1احلد االقصى الستهالك االوكسجني ( : (VO2 MAXهو مؤشر القابلية االوكسجينية إذ ميثل أكرب كمية من
االوكسجني املستهلك من قبل الفرد خالل اجلهد البدني القصوى مقاساَ عند مستوى سطح البحر و هذا املؤشر يعكس
اخلصوصية التامة لالمكانية الوظيفية القصوى للجهازين الدوري  -التنفسي يف الفعاليا الرياضية اليت تزيد مدتها عن
( ) 4 -3دقيقة (هزاع , 2000 ,ص. ) 10
 -2منهج البحث واجراءاته
 1-2منهج البحث
يف جمال البحث العلمي يعتمد الباحث يف اختيار املنهج الصحيح حلل املشكلة باالساس على نبيعة املشكلة نفسها من أجل
الوصول اىل احلقيقة حلل احلقيقة والكشف عنها ,فاملنهج هوالطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسة املشكلة الكتشاف
احلقيقة(حممد الغريب ,1983,ص )97لذا اعتمد الباحثان على املنهج الوصفي وذلك ملالئمته الهداف البحث ومشكلته .
2-2جمتمع البحث وعينته
متثل جمتمع وعينة البحث العيب كرة القدم لنادي رزكاري الرياضي فئة الشباب يف اقليم كوردستان يف إدارة منطقة
كرميان ،واشتملت عينة البحث( )26العباَ من أصل ()32العباَ  ,وتصل بالنسبةاملئوية( )%81.25من جمتمع الدراسة
ومت اختيارهم بالطريقة العمدية كأساس الختيار العينة واملتمثلة بالعبني شباب بكرة القدم وكذلك مت ااستبعاد()2
العبني مصابني و وكذلك استبعاد()4العبني مت اختيارهم ألجراء الدراسة االستطالعية يف الدراسة الرئيسية  ,جدول()1
يوضح توصيف العينة .
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جدول ( )1توصيف العينة لألوساط احلسابية واالحنرافا املعيارية ومعامل االلتواء ملتغريا العمر،الوزن ،الطول,العمر التدرييب لعينة
البحث.
املتغريا

وحدة القياس

الوسط احلسابي

االحنراف املعياري

معامل االلتواء

العمر

سنة

18.23

2.01

2.79

الطول

سنتمرتا

1.71

0.06

0.433

الوزن

كيلوغرام

66.06

10.22

0,43

العمر التدرييب

سنة

3.61

1.56

1.9

 -3-2الوسائل واألدوا واالجهزة املستخدمة يف البحث
 1-3-2وسائل مجع املعلوما
 املراجع واملصادر العربية واالجنبية
 2-3-2االجهزة واألدوا املستخدمة يف البحث
 جهاز الدراجة الثابتة (االرجوميرت) لقياس االمكانية الوظيفية . مساعة نبية لقياس معدل ضربا القلب يف الدقيقة الواحدة ,املاني الصنع (. )Healtho Meter ميزان قياس الوزن . شريط قياس نول اجلسم . ساعة توقيت الكرتونيةنوع الياباني الصنع ( . )SEWAN استمارة تسجيل البيانا . 4-2نريقة اداء االختبار:
 -1يؤدي الالعب التبديل على األرجوميرت ملدة  3دقائق كتجربة استطالعية للوقوف على مستوى إعداد الالعب .
 -2يؤدي الالعب التبديل على الدراجة الثابتة (االرجوميرت) مرتني ملدة( )5دقائق بينهما  3دقائق راحة .
 -3حيدد مقدار شدة احلمل األول N1بناء على مستوى اعداد الالعب بينما شدة احلمل الثاني  N2حتدد بناء على
حساب سرعة النبض الناجتة من احلمل األول .
 -4حيسب النبض يف آخر  30ثانية من الدقيقة اخلامسة يف نهاية كل محل .
 -5حتسب االمكانيةالوظيفية(  ) pwc 170عند نبض  170نبضة  /دقيقة  PWC170 ,بوسانة معادلة
(كارمبان) :
 االمكانية الوظيفية( . PWC 170 = ( N1 – N2) + PS1 – PS2 / PS1-170 = ) pwc 170
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 حيث  N2،N1شدة احلمل االول والثاني .
 وحلساب مستوى احلد االقصى الستهالك االوكسجني  vo2maxبداللة مقدار االمكانيةالوظيفية عند 170
نبضة/دقيقة  PWC 170واستخدم الباحثان املعادال االتية :
. VO2max = 1.7 × PWC 170 + 1240
 وملعرفة األمكانيةالوظيفية للقلب ولدورة الدموية لكل كغم من وزن اجلسم قام الباحثان بقسمة ناتج املعادلة علىوزن اجلسم الستخراج القيمة النسبية (كغم.م/دقيقة) .
 ومت استخراج ( )Vo2Maxالنسبية بقسمة ناتج ال ()Vo2Maxعلى وزن اجلسم بالكيلوغرام لتصبحالقيمةمتثل ملليرت/بالدقيقة كيلوغرام من وزن اجلسم (ملليرت.د/كغم) .
 5-2التجربة االستطالعية:
قبل البدء باجراء اختبار األمكانية الوظيفية( )pwc 170لالعيب كرة القدم لفئة الشباب وليكونوا أفراداً للعينة
أجرى الباحثان جتربة استطالعية أولية "وهي جتربة مصغرة مشابهة للتجربة احلقيقة"(وجيه حمجوب وأمحد بدري
حسني,2002,ص . )18قام الباحثان باجراء جتربة استطالعية على ( )4العبني من خطوط مراكز اللعب املختلفة للتعرف
على نريقة العمل ومدى صالحية األجهزة املستخدمة بالتجربة الرئيسية و معرفة الوقت املستغرق لتنفيذ االختبارا
وأيضا على مستوى وحجم اجلهد البدني الذي يتم اعطاؤها لالعبني ليكون األسلوب األمثل الجراء اختبارا

األمكانيا

الوظيفية( )pwc 170والوقوف على السلبيا اليت قد ترافق أداء االختبارا والعمل على تالفيها يف التجربة الرئيسية
وايضا ملعرفة الصعوبا اليت تواجه الباحثان يف عملهم االساسي .
 6-2املعامال العلمية لألختبار:
إن من أهم خصائص االختبارا اجليدة هي توفر األسس العلمية اليت من خالهلا نستطيع أن نعتمد على نتيجتها وهي
كاألتي-:
 1-6-2صدق االختبار
ان الصدق صفه أساسية من صفا األختبار اجليد وال بد من أن يقيس وبدقة متناهية للحالة املراد قياسها "ويقصد به
ان يكون االختبار مقياسا للقدرة او الصفة او السعة اليت قصد بها مقياسها أي ان االختبار الصادق هو الذي يقيس ما وضع
له" (ريسان خريبط )37, 1987 ,اذ مت استخدام الصدق الذاتي الذي يقاس حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل ثبا
األختبار وقد كانت درجة الصدق ( )0،89وهي قيمة مقبولة بدرجة جيد جداَ.
 2-6-2ثبا األختبار
أن من أنسب الطرائق املتبعة يف ثبا االختبار "إذا ما أعيد االختبار مرة أو مرا أخرى على نفس العينة أو على عينا
أخرى بنفس املواصفا وحتت نفس الظروف يعطي نتائج معنوية"(سلوم  ,2004,ص )27او "يعين االختبار الذي يعطي
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نتائج متقاربة او نفس النتائج اذا نبقت اكثر من مرة يف ظروف مشابهة"(حممد صبحي حسانني ,1995,ص . )137قام
الباحثان باستخراج ثبا االختبار على (  )26العباَ يف ظروف مماثلة بعد اسبوع واحد فقط  .وقد خرج الباحثان مبعامل
ثبا االختبار باستخدام قانون معامل االرتباط البسيط لبريسون ترتاوح درجة الثبا ( )0.85وهي قيمة مقبولة بدرجة
جيد جداَ .
 3-6-3موضوعية االختبار
أن موضوعية اي أختبار تبنى على أساس وضوح التعليما واالجراءا وأدارة األختبار بشكل علمي بعيداً عن تأثريا
احلكام لذا "يتصف االختبار اجليد باملوضوعية  ،فاالختبار املوضوعي هو االختبار الذي يعطي نفس النتائج مهما اختلف
املصححون  ،أي إن النتائج ال تتأثر بذاتية املصحح أو شخصيته" (العناني  2005,ص )134فاالختبار اجليد جيب ان
يتصف باملوضوعية إضافة إىل اتصافه بالصدق والثبا الالزمني ،ومع األخذ بأراء عدد من اخلرباء املختصني يف اللعبة
والفسلجة واالختبارا والقياسا االنثربومرتة املعتمدة علمياَ واملختارة وفق متطلبا البحث واليت متتاز بوضوحها وميكن
تفسري البيانا اليت مت احلصول عليها يؤكد انها ذا موضوعية عالية ومالئمتها ملستوى العينة .
 7-3التجربة الرئيسية
وبعد أسبوع مت أجراء االختبارا على الالعبني البالغ عددهم ( )26العباً حتت نفس الظروف اليت مت بها األختبارا يف
التجربة االستطالعية.
 8-3الوسائل االحصائية:
أستخدم الباحثان الوسائل األحصائية اليت حتقق اهداف الدراسة وفرضيتها واملتمثلة باألتي( -:ياسري وعبد
اجمليد ,2003,ص)203
الوسط احلسابي. االحنراف املعياري. االرتباط البسيط لبريسون . اختبار ( . )T-test معامل االلتواء. معامل الصدق الذاتي.-3عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها :
 1-3عرض نتائج اختبار األمكانية الوظيفية ملعدل النبض اثناء الراحة ومعدل النبض بعد احلمل االول ومعدل النبض بعد
احلمل الثاني وحتليلها
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اجلدول (  ) 2يبني األوساط احلسابية واالحنرافا املعيارية ألختبار االمكانية الوظيفية ملعدل النبض أثناء الراحة و معدل النبض بعد احلمل
األول ومعدل النبض بعد احلمل الثاني لعينة البحث
املعامل اإلحصائية

القياسا الوظيفية
معدل النبض يف أثناء

حراس املرمى

العبو الدفاع

العبو الوسط

العبو اهلجوم

()2حارس

()9العب

()8العب

()7العب

الوسط

االحنراف

الوسط

االحنراف

الوسط

االحنراف

الوسط

االحنراف

احلسابي

املعياري

احلسابي

املعياري

احلسابي

املعياري

احلسابي

املعياري

69.1

1.77

68.2

1.7

69

1.8

69

1.88

الراحة(ن/د)
معدل النبض بعد احلمل

123.4

2.55

116.5

2.46

119.2

3.53

117.9

2.5

األول(ن/د)
معدل النبض بعد احلمل

140.1

3.77

132.4

2.56

139.9

2.69

138.5

3.12

الثاني(ن/د)

عند مالحظة اجلدول ( )2يبني الوسط احلسابي واالحنراف املعياري لالعيب خطوط اللعب املختلفة .وجند ان الوسط
احلسابي للنبض اثناء الراحة لدى حراس املرمى ( )1،69ن/د وبأحنراف معياري قدره ( )77،1اما الوسط احلسابي
للنبض لدى العيب خط الدفاع ( )2،68ن/د) وباحنراف معياري قدره ( )7،1وفيما يتعلق بالعيب خط الوسط فكان الوسط
احلسابي ( )69ن/د وباحنراف معياري قدره ( )8،1اما بالنسبة لالعيب خط اهلجوم فكان الوسط احلسابي للنبض ()69
ن/د وباحنراف معياري قدره ( ، )88،1وفيما يتعلق مبعدل النبض بعد احلمل االول لدى حراس املرمى جند ان الوسط
احلسابي ( )4،123ن/د وباحنراف معيارى قدره( )55،2بينما كان الوسط احلسابي لدى العيب خط الدفاع ()5،116
ن/د وباحنراف معياري قدره ( )5،116اما بالنسبة لالعيب خط الوسط فكان الوسط احلسابي ( )2،119ن/د وباحنراف
معياري قدره ( )53،3وفيما يتعلق بالعيب خط اهلجوم فكان الوسط احلسابي ( )9،117ن/د وباحنراف معياري قدره
(. )5،2
وكان معدل النبض بعد احلمل الثاني لدى حراس املرمى هو ( )1،140ن/د وباحنراف معياري قدره ( )77،3وجند ان
الوسط احلسابي لالعيب خط الدفاع ( )4،132ن/د وباحنراف معياري قدره ( )56،2بينما كان الوسط احلسابي لالعيب
خط الوسط ()9،139ن/د وباحنراف معياري قدره ( )69،2اما بالنسبة للخط اهلجوم فكان الوسط احلسابي ()5،138
ن/د وباحنراف معياري قدره (.)12،3
 1-1-3عرض وحتليل ومناقشة نتائج قيمة األمكانية الوظيفية( )pwc170املطلقة وللحد األقصى ألستهالك االوكسجني
( )VO2MAXاملطلقة.
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اجلدول (  ) 3عرض األوساط احلسابية و االحنراف املعياري األمكانية الوظيفية( )PWC170املطلقة وللحد األقصى ألستهالك
االوكسجني ( )VO2MAXاملطلقة ,والقيمة( ) ,ونوع الداللة األحصائية لعينة البحث
املعامل اإلحصائية
القياسا الوظيفية
 PWC170املطلق

حراس املرمى

العبو الدفاع

العبو وسط

العبو هجوم
االحنراف قيمة( )

نوع
داللة

الوسط

االحنراف

الوسط

االحنراف

الوسط

االحنراف

الوسط

احلسابي

املعياري

احلسابي

املعياري

احلسابي

املعياري

احلسابي

املعياري

1080.9

108.4

153.7 1371.4

101.4 1102.3

1421,5

104,4

7.34

دالة

(كغم .م  /د)
Vo2Maxاملطلق

55.75 1،3033

78.32 3989.3

77.41 3014.1

76.22 4،3169

17.22

دالة

(ملليرت /د)

* مستوى الداللة 0,05 :
وبعد استخدام القانون اخلاص الستخراج قيمة اإلمكانية الوظيفية ( )PWC 170املطلقة ,ومن اجلدول ( )3ظهر ان
الوسط احلسابي لدى حراس املرمى ( )1080.9كغم.م/د ،باحنراف معياري قدره ( ،)108.4بينما كان الوسط احلسابي
لدى العيب خط الدفاع ( )1371.4كغم.م/د  ,باحنراف معياري قدره ( ،)153.7أما فيما يتعلق بالعيب خط الوسط فكان
الوسط احلسابي ( )1102.3كغم.م/د ,باحنراف معياري قدره ( )101.4بالنسبةللوسط احلسابي لدى العيب خط اهلجوم
بلغ ( )1421,5كغم.م/د ,و باحنراف معياري قدره ( )104,4أما بعد استخدام القانون اخلاص الستخراج القيمة للحد
االقصى الستهالك االوكسجني (Vo2Maxاملطلق  ,ظهر ان الوسط احلسابي هلذه القيمة لدى حراس املرمى ()1،3033
كغم.م/د ،باحنراف معياري قدره ( ،)55.75بينما كان الوسط احلسابي لدى العيب خط لدفاع ( )3989.3كغم.م/د,
باحنراف معياري ( ،)78.32أما اما بالنسبة لالعيب خط الوسط فكان الوسط احلسابي ( )3014.1كغم.م/د ,باحنراف
معياري  ,)77.41وفيما يتعلق بالعيب خط اهلجوم فأن الوسط احلسابي بلغ ( )3169,4كغم.م/د  ,و باحنراف معياري
قدره . )76.22
ومن اجل معرفة نوعية الداللة بني العيب مراكز خطوط العب املختلفة لعينة البحث ونوعية االختبارا املختارة
استعمل الباحثان التحاليل األحصائية املرتبطة بالبحث وكما هو موضح يف اجلدول رقم ( , )3وجود فروق دالة إحصائياَ
بني العيب مراكز خطوط اللعب املختلفة حراس املرمى والعيب خط والدفاع و خط الوسط وخط اهلجوم يف قياسا
األمكانيةالوظيفية(  )PWC 170املطلقة واحلد االقصى الستهالك االوكسجني  VO2 MAXاملطلقة  ,لصاحل العيب خط
الدفاع يف األمكانية الوظيفية ( ) PWC 170املطلقة بقدرة ( )1371.4كغم.م/د  ,ولدى العيب خط اهلجوم فقد بلغ
( )1421,5كغم.م/د  ،بينما حراس املرمى فقد بلغ ( )1080.9كغم.م/د ،اما خط الوسط بلغ ( )1102.3كغم.م/د ,أما
احلد االقصى الستهالك االوكسجني ( )VO2 MAXاملطلقة ,لصاحل العيب اخلط الدفاع بقدرة ( )3989.3كغم.م/د
,ولدى العيب خط اهلجوم فقد بلغ ( )3169,4كغم.م/د ,بينما حراس املرمى فقد بلغ ( )3033.1كغم.م/د ،اما خط
الوسط بلغ ( )3014.1كغم.م/د ,وهو يدلنا على ان حالة االمكانيةالوظيفية ( )PWC 170واحلد االقصى الستهالك
االوكسجيين ( )VO2 MAXلدى العيب خطي الدفاع واهلجوم يف لعبة كرة القدم تكون افضل من العيب خط الوسط و
حراس املرمى .
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وهذا ما يؤكد الباحثان عليها ان من اهم املتطلبا اليت ينبغي ان ميتلكها العبو كرة القدم هو الطاقة اهلوائية
والطاقةالالهوائية ولكن نبيعة لعبة كرة القدم يغلب عليها الطابع اهلوائي اكثر ،بعكس بعض األنشطة الرياضيةاآلخرى
ذا الطابع الالهوائي ألن مدة املباراة يف لعبة كرةالقدم تصل اىل ( )90دقيقة وجدير بذكر تتفق نتائج هذه الدراسة
بدراسة جاك ويلمور ( )2012حيث أوضحت أن هناك فروقاَ ذا داللة احصائية يف الكفاءة الوظيفية بني العيب االنشطة
الرياضية املختلفة.
 2-1-3عرض وحتليل ومناقشة نتائج قيمة األمكانية الوظيفية( )PWC170النسبية واحلد األقصى ألستهالك
االوكسجني ( )VO2MAXالنسبية.
جدول رقم (  ) 4عرض األوساط احلسابية و االحنراف املعياري ألمكانية الوظيفية ( )PWC170النسبية ,و للحد االقصى
الستهالك االوكسجني ( )VO2MAXالنسبية ,والقيمة( )  ,ونوع الداللة األحصائية لعينة البحث
املعامل اإلحصائية

حراس املرمى

العبو الدفاع

العبو الوسط

العبو اهلجوم

الوسط

االحنراف

الوسط

االحنراف

الوسط

االحنراف

الوسط

االحنراف

قيمة(

نوع

القياسا الوظيفية

احلسابي

املعياري

احلسابي

املعياري

احلسابي

املعياري

احلسابي

املعياري

)

داللة

PWC170النسيب

14.63

3.8

دالة

5.46

22.49

4.78

13.39

5.23

26.49

4.45

(كغم  .م /كغم)
Vo2Maxالنسيب

45.49

5.38

64.42

8.37

41.33

9.37

(ملليرت /كغم)

46.24

8.12

7.67
0

دالة

* مستوى الداللة 0,05 :
وبعد استخدام الباحثان القانون اخلاص الستخراج قيمة األمكانية الوظيفية ( )PWC 170النسبية ومن اجلدول
( )4ظهر ان الوسط احلسابي هلذه القيمة لدى حراس املرمى ( )14.63كغم.م/د ،باحنراف معياري قدره ( ،)46،5بينما
لدى العيب خط الدفاع بلغ الوسط احلسابي ( )22.49كغم.م/د ,باحنراف معياري ( ،)4.78أما الوسط احلسابي لدى
العيب خط الوسط فكان ( )13.39كغم.م/د  ,باحنراف معياري ( )5.23بالنسبة للوسط احلسابي لدى العيب اخلط اهلجوم
فقد بلغ ( )26.49كغم.م/د ,و باحنراف معياري قدره( .)4.45أما بعد استخدام الباحثان القانون اخلاص الستخراج
القيمة للحداالقصى الستهالك االوكسجني ( )Vo2Maxالنسبية ,ظهر ان الوسط احلسابي هلذه القيمة لدى حراس املرمى
( )45.49كغم.م/د ،باحنراف معياري ( ،)5.38بينما كان لدى العيب اخلط الدفاع فقد بلغ لوسط احلسابي بقدرة
( )64.42كغم.م/د  ,باحنراف معياري ( ،)8.37أما الوسط احلسابي لدى العيب خط الوسط فكان ( )41.33كغم.م/د ,
باحنراف معياري ( , )9.37وبالنسبة للوسط احلسابي لدى العيب خط اهلجوم فقد بلغ ( )46.24كغم.م/د ,و باحنراف
معياري قدره (. )8.12
ومن خالل مالحظتنا للجدول ( )4نرى أن هناك فروقاَ معنوية واضحة يف االوساط احلسابية للقياسا الوظيفية اليت
تناوهلا البحث وهي االمكانية الوظيفية ( )PWC170النسبية (كغم .م /كغم) و احلد االقصى الستهالك االوكسجينية(
)Vo2Maxالنسيب (ملليرت /كغم) بني العيب مراكز خطوط اللعب املختلفة حراس املرمى والعيب خط الدفاع والوسط و
اهلجوم يف قياسا االمكانية الوظيفية ولصاحل العيب خط الدفاع يف األمكانية الوظيفية ()PWC170النسبية بقدرة
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( )13.49كغم.م/د ,والعيب خط اهلجوم بلغ ( )26,49كغم.م/د  .بينما حراس املرمى فقد بلغ ( )14.63كغم.م/د ،اما
خط الوسط بلغ ( )13.39كغم.م/د,أما احلد االقصى الستهالك االوكسجيين ()VO2 MAXالنسبية لصاحل العيب اخلط
الدفاع بقدرة ( )64.42كغم.م/د ,والعيب خط اهلجوم بلغ ( )46,24كغم.م/د ،بينما حراس املرمى فقد بلغ ()45.49
كغم.م/د ،اما خط الوسط بلغ ( )41.33كغم.م/د,
وهذا مما يؤكد من قبل اخلرباء يف فسلجة التدريب يف كرة القدم افتقار حراس املرمى ويليهم العبو خط الوسط اىل
عنصر التحمل القائم على الكفاءة البدنية املطلقة والنسبية وبالتالي احلد االقصى الستهالك االوكسجيين املطلق والنسيب
ألنا عبء ال لعبة أقل على عاتقهم مقارنةَ بالعيب خط الدفاع واهلجوم يف أثناء مدة املباراة يف لعبة كرة القدم  .ويؤكد
(ريسان خريبط,1988,ص ))237عند ممارسة الفعاليا الرياضية اليت هلا صفة العمل اهلوائي واليت تتحدد باستهالك
االوكسجني خالل العمل العضلي فان كمية االوكسجني القصوى املستهلكة خالل دقيقة واحدة هي اليت تعكس قابليته على
املطاولة فكلما كان استهالك االوكسجني اَليه استطاع ان ينفذ عمالً كبرياً .ويعزو الباحثان ان مؤشر النسيب لدى العيب لعبة
كرة القدم هو كرد فعل  VO2 MAXملستوى احلد االقصى الستهالك االوكسجني ،اجيابي للتدريب املنتظم املستمر ومفادها
ان التدريب االوكسجيين من حيث (املدة,التكرار,الشدة) هو ضروري لتدريب اجلهاز الدوري -التنفسي .ويشري هارة()1990
إىل ان تدريبا التحمل تنمي اقتصادية العمل الوظيفي للجهازين الدوري والتنفسي بشكل جيد ويشري كلا من (عبد الفتاح
 ,وعالوي  )214 ,1993,بهذا اخلصوص إىل أن كرب كمية الدم املدفوع يف الضربة الواحدة تالحظ عندما تكون سرعة القلب
بطيئة ،وعلى العكس يالحظ اخنفاض نسيب لكمية الضربة لدى الرياضيني الذين لديهم زيادة يف معدل القلب .
ومما سبق ذكره فإنا ان نبيعة الفعالية وشدتها تلعب دوراَ يف التكيفا الوظيفية اليت حتدث لدى الرياضيني ،وإن
اخنفاض معدل النبض يعد مؤشرًا للياقة البدنية ومستوى األداء الوظيفي للرياضيني ،يعكس الكفاءة الوظيفية للجهازين
الدوري التنفسي(,)Vo2Maxوإنا احلد االقصى الستهالك األوكسجني ( )Vo2Maxالذي يعد من العوامل املهمة لدى
الالعبني الذين ميارسون الفعاليا اهلوائية وخباصة العيب كرة القدم ،ألنها ذو فائدة كبرية يف أثناء فرتا استعادة
الشفاء عند تنفيذ الوحدا التدريبية اليت حتتوي على تكرارا وجماميع ،وكذلك يعُد ذا فائدة مهمة يف نقل األوكسجني
إىل العضال  ،وهذا يتفق مع ما ذكره (احليالي )21 ,1987,يف ان كفاية اجلهازين الدوري والتنفسي هي أحد املكونا
األساسية واملهمة ملمارسة خمتلف أنواع األنشطة الرياضية لقيامهما بنقل األوكسجني والوقود إىل اخلاليا العضلية ،واليت ال
ميكن استمرار العضال باالنقباض إال إذا زود بها .
 -4االستنتاجا والتوصيا :
 1-4االستنتاجا :
من خالل نتائج البحث اليت مت عرضها ومناقشتها ،توصل الباحثان اىل االستنتاجا التالية:
 -1وجود فروق دالةاحصائياَ بني العيب خط الدفاع واهلجوم والعيب الوسط واحلراس املرمى يف االمكانية الوظيفية
( )PWC170املطلقة والنسبية ولصاحل العيب اخلط الدفاع واهلجوم  ،ووجود فروق دالة أحصائياَ بني العيب
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خط الدفاع واهلجوم والعيب الوسط واحلراس املرمى يف احلد االقصى الستهالك االوكسجني ( )VO2MAXاملطلق
والنسيب ولصاحل العيب خط الدفاع و اهلجوم .
 -2ان ضعف مستوى العيب خط الوسط و احلراس املرمى يعود اىل ضعف برامج التدرييب والفروق اخلاصة مبحتويا
برامج التدريب وعدم اتباع االساليب العلمية عند وضع تلك الربامج التدريبية .
 -3أن االهتمام بالتدريب البدني بشكل كبري ومستمر وإعطاء الوقت الكايف ألداء التمارين الرياضية يؤدي إىل رفع
املستوى البدني والوظيفي ألجهزة اجلسم املختلفة .
 2-4التوصيا :
من خالل ما توصل اليه الباحثان من نتائج فانهم يوصون باآلتي:
 -1ضرورة االهتمام بربامج التدريب لتنمية االمكانيةالوظيفية( )PWC170واحلد االقصى الستهالك االوكسجني
( )VO2MAXعلى مستوى واحد من حيث (املدة-التكرار-الشدة) يف التمرينا جلميع العيب مراكز خطوط اللعب
املختلفة بدون أستثناء .
 -2ضرورة اجراء اختبارا فسلجية دورية للرياضيني للتعرف على مستوى امكانية االجهزة الوظيفية()PWC170
والرتكيز على نقاط القوة والضعف يف نتائج بعض املؤشرا .
 -3أجراء دراسا مشابهة على عينا أخرى خمتلفة لتقييم مستواهم وتقويم براجمهم التدريبية .
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Abstract
The youth category is the cornerstone and foundation for the formation of the
various sports teams, and the development that has taken place in the field of
international football game to obtain the result of the adoption of scientific methods
in determining the players who can be relied upon in the future of all players in the
national teams, as they are two levels of important indicators that determine the state
of the general athlete in addition to the features of vital organs such as the heart and
lungs through training and preparation stages. The research problem is the
discrepancy in the functional level indicators (PWC 170) and the maximum oxygen
consumption (Vo2Max). The objective of this study was to identify the level of
functional potential index (PWC170) and the maximum consumption of oxygen
(Vo2Max) among football players at the different play centers. As for the sample of
the research, the players included the youth club Rizkari Sports Club number (26)
players, and used the descriptive method.
The researchers reached the most important conclusions: the existence of statistically
significant differences between the defense and attack players and the center and
goalkeepers in the functionality (PWC170) absolute and relative to the players of the
line of defense and attack. There is also a statistically significant difference between
players in the line of defense and attack and center and goalkeepers in the maximum
amount of oxygen consumption (VO2MAX) Absolute and relative and in favor of
line defense and attack.
In the light of the results achieved, the researchers recommended that the training
programs for the development of functional potential (PWC170) and the maximum
consumption of oxygen (PWC170) should be focused on one level in terms of
duration, frequency and intensity. And the need to conduct periodic sports tests of
sports to identify the level of functional devices (PWC170) and focus on the strengths
and weaknesses in the results of some indicators. Conducting similar studies on
different samples to assess their level and evaluate their training programs.
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