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 شكر وتقدير
الحمد هللا حمدا كثيرا يليق بمقامه وعظيم سلطانه وصلي اللهم على سيدنا 

 محمد خاتم األنبياء والمرسلين.

 نشكر اهللا سبحانه وتعالى على فضله وتوفيقه لنا والقائل في محكم تنزيله

  سورة إبراهيم )– 07  ( اآلية }}لئن شكرتم ألزيدنكم  وإذ تأذن ربكم {{

 ونتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في انجاز هذا العمل من قريب أو من بعيد

 الساسي: كما نتقدم بالشكر الجزيل الخالص إلى األستاذ المشرف والموجه

الذي سهل لنا طريق العمل، وبين لنا الخطأ ووجهنا إلى الصواب فألف شكر 

 وتقدير له على كل شيء قدمه لنا من أجل انجاز هذا العمل المتواضع.

 ســـــــــــــــــــليــــــــــــم



 

 

 

 إلى من جاء فيهما قوله تعالى:
 ِإْحَساناً  َوبِاْلَواِلَدْينِ  َ◌ِإيَّاهُ  ِإالّ  َأالَّتـَْعُبُدواْ  رَبُّكَ  َوَقَضى                            {{

ُلَغنَّ   ُأفٍّ  لَُّهَما تـَُقل َفالَ  َأوِْكَالُهَما َأَحُدُهَما اْلِكبَـرَ  ِعنَدكَ  ِإمَّايـَبـْ
َهْرُهَماَوُقل  ] سورة اإلسراء23اآلية  [}}َكرِيماً  قـَْوالً  لَُّهَما َوالَتـَنـْ

 إلى منبع الحنان الـــــذي اليَنب, إلى الـتي حملتني وهـــــنا على وهـــــن
 إلى التي سهرت الليالي ليطيب نومي, إلى التي قامت من أجلي,

 إلى أمي الغالية حفظها اهللا وأطال في عمرها،
 إليك أهدي ثمرة جهدي.

 إلى من علمني الرجولة وأكسبني شخصية فذة ولم يبخل علي
 بنصائحه وإرشاداته إلى أبي حفظه اهللا وأطال في عمره.

 وإلى كل أخوتي وأخواتي وكل أفراد العائلة من قريب أو بعيد.
                         وووإلى كل األصدقاء و أخص بالذكر : زرقان جعفر ، عتيق منيــــر  واألحباب،

                                                         إإ من أجل أن أصل إلى ما وصلت  وكل من مد لي يد العون وساعدني
 إليه

 وإلى كل أساتذة وعمال معهد التربية البدنية والرياضية
 وإليك أنت قارئ هذه السطور
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 ملخص الدراسة :
 مهارة اسرتجاع ويف اخلتام وبناء على النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة ميكن االشارة إىل األمهية اليت تلعبها

 ال مهارة قطع وتشتيت الكرة واالستحواذ عليهاألن الكرة يف رياضة كرة اليد و تأثريها على نتائج املنتخبات 
ىل اهلجوم مباشرة إمهية ملا هلا من خاصية اجيابية عن طريق التحول أمهية عن بقية املهارات الدفاعية بل تفوقها تقأل

 .بعد قطع الكرة واالستحواذ عليها، ولكنها سالح ذو حدين
ىل استخدام مهارة قطع إون ؤ يلج    ومن خالل املعاجلة اإلحصائية تبني لنا أن العيب منتخبنا الوطين مل يكونوا

 يتمتعوا بالقدرة اجليدة للتوقع احلركي حلركة الالعب وحركة الكرة كو�م الو االستحواذ عليها أوتشتيت الكرة 
و االستحواذ أتشتيتها لما إ على اختيار التوقيت املناسب للخروج لقطع الكرة  املدافعساعد الالعباليوذلك 

 وهو الشيء الذي حدث مع العيب منتخبنا الوطين..ىل اهلجوم باجتاه هدف الفريق املنافسإعليها لالنطالق 
و ميكننا القول أن التكتيكات الدفاعية تغريت و كذلك طرق التدريب ، و لكن لألسف فمنتخبنا الوطين 

 ، و هو ما جتلى يف النتائج املخيبة و السلبية على طول اخلط ملنتخبنا 1995مل يغري التكتيك الدفاعي منذ 
 الوطين و ما األرقام املوضحة يف اجلانب التطبيقي خلري دليل على ذلك .

وما ميكن أن نلخصه بعد اجراء هذا البحث هو أن تقنية اسرتجاع الكرة تقنية ال ميكن االستغناء عنها 
سلوب وسائل اللعب الدفاعية واهلجومية وتنظيمها تشكل مضمون أللفوز باملباريات وهذا من خالل العمل على تطوير

اخلطط بلعبة كرة اليد، وكلما كانت طريقة تنفيذ املبادئ اخلططية مالئمة للوسائل اخلططية كانت تلك الوسائل ناجحة 
 .يف حتقيق اهلدف منها

كما بينت لنا الدراسة أن الدفاعات أصبح يهتم هبا أكثر من اهلجوم و هذا للدور الكبري الذي أضحت تلعبه ، 
كما أكدت الدراسة أن طريقة الدفاع تغريت بشكل جذري و أصبحت طريقة و شكل الدفاع مبنية على أساس 
امكانيات الفريق املنافس بطريقة أساسية ، و هلذا يستوجب تكوين الالعبني لكي يتأقلموا مع خمتلف التشكيالت 

 ، 3/3 ، و 4/2الدفاعية ، و لكن املنتخب الوطين مل يكن قادرا على تغيري أسلوب اللعب وظل يرتاوح بني 
 اللذان أثبتا ضعفهما التام 

وما ميكن التأكيد عليه هو أن املنتخب الوطين يف هذه الدورة كان يلعب بدون هوية وال شخصية،ومل 
نشاهد ال سرعة وال قوة وال اندفاعبدين ، وال فطنة وال ذكاء و ال قراءة صحيحة للكرة ، وهو ما أثبت أن 

 املنتخب الوطين بعيد كل البعد عن املستوى العايل .
 

 
 

 
 



 

 مقدمة

 
 



 مقدمة:

واقع الرياضة يف اجلزائر مل يعد وببساطة يستلزم أن نتحدث عن هذا الواقع ،وجنمله يف عنوانني يعترب 
، وإمنا املالحظ للساحة الرياضية األن عامة ويف اجلزائر خاصة ،ومن خالل تعدد الرياضات واختالفها ،وهو 

ما يفرض علينا أن نبحث بصفتنا مهتمني حبقل الرياضة بأدق التفاصيل برياضة من أهم الرياضات على 
املستوى العاملي ،أال وهي بكل بساطة رياضة كرة اليد واليت خطت خطوة عمالقة يف السنوات األخرية 

لتتحول مشاهدهتا من مباراة يف كرة اليد إىل لوحة فنية متحركة ،وزاد اهتمام املدربني فيها باجلانبني التقين 
واملهاري واهتموا خصوصا باجلانب الدفاعي واليت ظهرت له خطط وتكتيكات متعددة ومتنوعة ،وهذا 

بفضل جهود خمتصني يف هذه الرياضة ،ومن بني هذه اجلهود املبذولة تطور مستوى اسرتجاع الكرة و الذي 
يتطلب بدوره مهارات عالية ومعقدة من قبل مجيع الالعبني املدافعني -ألن سوء توقيت القيام مبحاولة قطع 

و اسرتجاع الكرة تكون نتائجه كسب املهاجم لثغرة دفاعية- ولذلك فإنه جيب على املدافع السرعة يف 
استقبال الكرة سواء أثناء متريرها من قبل املدافع أو عند ارتدادها من األرض ،وكذلك الكرات املرتدة من 

املرمى أو من حارس املرمى ،وهو ما دفعنا إىل طرح االشكال التايل :"ما مدى أمهية وتأثري التحكم يف 
اسرتجاع الكرة يف رياضة كرة اليد على نتائج منتخبنا الوطين؟" ألن اسرتجاع الكرة يف رياضة كرة اليد عامة 

والدفاع على وجه اخلصوص ،انتقل من مفهوم عام وشامل إىل مفهوم خاص ودقيق يف ظل اهتمام 
املختصني وحماولة حتديد قيم كمية وكيفية تعرب عن مقدار ما يتمتع به املدافعون من مستويات فردية ومجاعية 

وكذلك حارس املرمى ،ألن تعدد أنواع الدفاع يف الفرتة األخرية أضاف دوراً حامساً يف تطور الالعب ذهنياً 
ويف سرعة اختاذه القرار واستخدام كل ما لديه من قدرات وامكانيات وخربات خالل مواقف اللعب 

واحتماالته بتصرفات خططية هادفة قد تدرب عليها وعرفها ضمن اخلطة العامة للفريق واليت تكون وثيقة 
الصلة باملهارات والصفات احلركية والنفسية. 

إن تعلم مهارات الدفاع او تدريبها يتطلب جهد بدين ونفسي اكرب من تدرب املهارات اهلجومية 

كو�ا مهارات غري مشوقة قياساً باملهارات اهلجومية وكذلك تتطلب جهد عصيب وبدين عايل املستوى، 
، وحنن نرى أن هناك ضعفا واضحا يف وجيب ان يكون التدريب عليها بشدة عالية مشاهبة ملواقف اللعب

مستوى العيب منتخبنا الوطين وهو ما يؤثر سلبا يف عملية اسرتجاعهم للكرة وكذا على النتائج احملققة . 

 ز 
 



لقلة الدراسات يف هذا اجلانب (الدفاع عموما واسرتجاع الكرة على وجه اخلصوص) وتدين و نظرا 
) ،مع عدم 1995مستوى كرة اليد اجلزائرية من موسم آلخر (ألن أخر تتويج للكرة اجلزائرية كان سنة 

اهتمام أو انتباه املشرفني واملسؤولني أثناء تقييمهم مستوى اسرتجاع الكرة بطريقة مباشرة ،والعمل بعد ذلك 
على تقوميها ،وهو ما ينعكس سلبا على نتائج املنتخب . 

لذلك ارتأينا دراسة املشكلة ووضع بعض احللول املؤقتة وذلك بغية الوصول إىل اجنازات ونتائج 

أفضل مما هي عليه ،وعليه نطرح التساؤل التايل : "ما هو مستوى اسرتجاع الكرة لدى العيب املنتخب 
الوطين ؟ وما مدى أمهية وتأثري اسرتجاع الكرة على النتائج اليت حيققها املنتخب الوطين ،ولقد قمنا بتقسيم 

حبثنا إىل جانب نظري تناولنا فيه ثالث فصول هي : 

كرة اليد والعب كرة اليد .  -

  الدفاع السرتجاع الكرة يف كرة اليد . -
  التقييم كمحدد ملستوى العب كرة اليد . -

 وجانب تطبيقي تناولنا فيه فصلني مها:

االجراءات املنهجية للبحث .  -
 ،وكذلك حتليل نتائج 2013عرض وحتليل نتائج مباريات املنتخب الوطين خالل مونديال اسبانيا  -

 االستبيان املوجه إىل املدربني .
ولقد خصصنا الباب األول للجانب النظري الذي حيتوي على ثالث فصول ،الفصل األول : ذكرنا 

فيه املتطلبات األساسية الضرورية لكرة اليد ،وممارس كرة اليد ،مع اعطاء صورة عامة عن هذه الرياضة 
 ،وكذلك املستوى املهاري هلذه الرياضة وأمهية ممارستها وكذا األبعاد الرتبوية لكرة اليد .

لنتطرق بعد ذلك إىل الفصل الثاين اخلاص بالدفاع السرتجاع الكرة يف كرة اليد والذي تناولنا فيه : 

مهارة اسرتجاع الكرة والدفاع مبختلف أنواعه وأشكاله ،وخمتلف التكتيكات الدفاعية ،ومزايا وعيوب كل 
تكتيك دفاعي ،وكذا مىت نقوم بإستعمال كل تكتيك . 

 س 
 



صل الثالث : فكان خاص مبوضوع التقييم لتحديد املستوى التقين لالعب كرة اليد ،وكل ما فأما ال
يتعلق بالتقييم من أدوات مساعدة من له احلق بالتقييم (املقيم الداخلي ،واملقيم اخلارجي) ،الغرض من 

التقييم وأنواع التقييم ،وتقييم متطلبات املستوى الفين للخط اخللفي ،وكذا حارس املرمى . 

لنعرج بعد ذلك إىل الفصل الرابع : والذي كان خمصص ملنهجية البحث ،ومن خالله مت التطرق إىل 
املنهج املتبع ،والوسائل املستعملة يف البحث ،والدراسة االستطالعية ،وحتديد جمتمع البحث وعينة البحث 

وكذا وسائل وأدوات البحث . 

أما الباب الثاين فكان خمصص للدراسة التطبيقية واليت تعترب هي الدراسة الرئيسية للبحث ،واليت 

 ومقارنتها بنتائج 2013احتوت على عرض وحتليل نتائج مباريات املنتخب الوطين يف مونديال اسبا
 ،كما حللنا نتائج استبيان وجهناه إىل بعض املدربني الذين ينتمون إىل خمتلف 2005مونديال تونس 

األقسام ،وذلك للتأكد من صحة حتليلنا لنتائج املباريات ،واثبات صحة الفرضيات اليت بنينا عليها حبثنا 
،وعلى ضوء تلك النتائج قمنا بتقييم مستوى منتخبنا الوطين خالل هذه الدورة من مجيع اجلوانب وكل من 

له عالقة باملنتخب . 
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 /االشكالية :1

تعترب رياضة كرة اليد بصورهتا احلالية احدى األلعاب الراقية اليت تكونت هلا احتادات دولية ووطنية 
وانتقلت ممارستها من اهلواية إىل املهنية واالحرتاف ،ومن احمللية إىل الدولية ،العاملية وحىت األوملبية ،وأصبحت 

منافستها جتلب إليها الكثري من املشاهدين واملناصرين ،كو�ا احدى األلعاب اجلماعية اليت تتسم باإلثارة ، 
واملزيج الرائع من األداء الفين واجلمايل الذي يظهر من خالل حتركات الالعبني فوق أرضية امللعب ،وكذا 

املستوى الرفيع لألداء املهاريواخلططي الذي يؤديه الالعبون ،باإلضافة للمواقف املتقلبة واملثرية واليت ترفع من 
مستوى االثارة لدى الالعبني ،املشجعني وكذا املشاهدين ، وذلك كله أثناء املنافسة الرمسية جل هذه 

اخلصائص وأخرى جعلت اللعبة حتتل املراتب األوىل ضمن األلعاب اجلماعية األخرى ولعبة كرة اليد تعترب 
احدى األلعاب اجلماعية اليت أصبح هلا مستقبل وصورة أمجل وأفضل عما كانت عليه ،وهذا راجع إىل 

تطورها الدائم واملستمر ،واملتمثل يف تطور شكل األداء املهاري وكذا خطط اللعب الدفاعية واهلجومية 
[ظهور اختصاص يف كل منصب أي كل العب حسب منصبه] من بني هذه املهارات جند مهارة اسرتجاع 

الكرة والذي هو أسلوب دفاعي حبت تستخدمه الفرق للفوز باملباريات ،هذه التقنية هي مزيج بني حركات 
فنية تغطيها قدرة بدنية عالية اذ يلزم على منفذ هذه املهارة :اليقظة ،الرتكيز ،والتحرك السريع لألمام 

وللجانب ،مبجرد أن يفقد الفريق الكرة ،وحينئذ يصبح اجباري على الفريق أن يتحول بسعة من اهلجوم إىل 
الدفاع عن مرماه ملنع العيب الفريق املنافس من تنفيذ اجلمل اخلططية اهلجومية ،أو التطور اهلجومي حملاولة 

  .)17 ،ص 1999كمال درویش ، وآخرون ، القاھرة ،الطبعة األولى سنة (منع تسجيل األهداف

وجيب على الفريق أن يبدأ الدفاع مبهامجة الالعب الذي استحوذ على الكرة وذلك من خالل 

الالعب الذي فقد الكرة أو أقرب العب من العيب الفريق الذي حتول إىل الدفاع ،وتكون املهامجة هبدف 
اسرتجاع الكرة أو الضغط على املهاجم حىت ال يستطيع التمرير أو التصويب بالقوة والسرعة والدقة 

 املطلوبة. 
وهذا الواجب الدفاعي هو أول خطوة دفاعية أساسية جيب على مجيع الالعبني القيام هبا عند 

: وهو ما دفعنا ‘إىل طرح التساؤل )17 ،ص 1999كمال درویش ، وآخرون ، القاھرة ،الطبعة األولى سنة (فقدا�م للكرة
 التايل :

  ستوى العام السرتجاع الكرة لدى العيب املنتخب الوطين ؟.املما 
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 وهو ما قادنا إىل طرح التساؤالت اجلزئية التالية :
 / ما هو متوسط عدد الكرات اليت يسرتجعها الفريق أثناء املباراة ؟.1-

 / ما هي خمتلف األساليب الدفاعية اليت يستخدمها الفريق السرتجاع الكرة ؟.2-
/ ماهي أهم املهارات و التقنيات األساسية اليت جيب أن تتوفر لدى العب كرة اليد حىت يتمكن 3-

 من االستحواذ على الكرة بطرق مسموح هبا ؟ .

 - الفرضيات :2

 - الفرضية العامة :2-1

 هناك ضعف يف املستوى العام إلسرتجاع الكرة من طرف العيب املنتخب الوطين .

 - الفرضيات الجزئية :2-2

/ متوسط عدد الكرات اليت يسرتجعها العيب املنتخب الوطين اسرتجاعا فعاال تكاد تكون 1-
 معدومة. 

  ).3/3 ،و 6/0/ أحسن تكتيك دفاعي إلسرتجاع الكرة هو دفاع املنطقة بشكليه (2-
/ لكي يتمكن الفريق من االستحواذ على الكرة جيب أن تتوفر لدى الالعب مجيع املهارات 3-

 األساسية الدفاعية [القوة ،الرتكيز ،االنتباه ،حارس بارع ،الذكاء ...].

 -أسباب اختيار البحث :3

 أ/ أسباب ذاتية :

 .امليل الشخصي لكل ما تقدمه هذه اللعبة 
 .اميانا منا بضرورة النهوض برياضة كرة اليد من جديد والكف عن العيش على املاضي 

 ب/ أسباب موضوعية:

 هناك جمموعة من األسباب اليت دفعتنا الختيار هذا املوضوع نلخصها  كالتايل:
 . [مل جند وال دراسة سابقة] قلة الدراسات حول موضوع البحث 

 . صالحية املشكلة للدراسة النظرية وامليدانية 
 . حماولة اعطاء بعض احللول والتوصيات 
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 - أهمية البحث  :4

من املتعارف عليه أن كل دراسة تستمد أمهيتها من طبيعة املوضوع الذي تتناوله من جهة ،ونع 

املشكالت اليت تطرحها من جهة أخرى ،وميكن حصر أهداف دراستنا يف ستة عناصر وأسباب أساسية 
 هي كالتايل :

 1. اإلحاطة باملشكلة قيد الدراسة واالملام جبوانبها ووضع فروض هلذه املشكلة - 
 2. اجراء دراسة احصائية وميدانية تتضمن جمموعة من األسئلة تتمحور حول حمور حبثنا - 

 3. حجب اللثام عن ماهية اسرتجاع الكرة - 
 4. معرفة مدى تأثري أمهية اسرتجاع الكرة يف رياضة كرة اليد على نتائج الفريق - 

 5 التأكيد على أمهية تقنية االسرتجاع للكرة يف رياضة كرة اليد ودورها يف حتسني نتائج املنتخب -
 وتطوير مستوى النوادي الوطنية .

 6 كما يهدف حبثنا إىل التحقق من صحة الفرضيات اليت مفادها أن مهارة اسرتجاع الكرة يف كرة -
 اليد هي احدى مفاتيح الفوز باملباريات .

 -أهداف البحث :5

 - التعرف على متوسط عدد الكرات اليت يسرتجعها الفريق أثناء املباراة ؟.

 / معرفة خمتلف األساليب الدفاعية اليت يستخدمها الفريق السرتجاع الكرة ؟.2-
/ التعرف على أهم املهارات و التقنيات األساسية اليت جيب أن تتوفر لدى العب كرة اليد حىت 3-

 يتمكن من االستحواذ على الكرة بطرق مسموح هبا ؟ .
  وانشاء اهللا تكون هذه الدراسة فاحتة خري لدراسات وحبوث أخرى تتناول مثل هذه املواضيع مما

 يساعد يف التعمق يف دراسة متغريات أخرى مل تشملها دراستنا ،ورمبا حتسني حبثنا .
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 /تحديد المفاهيم و المصطلحات :6

 - التقييم:6-1

(يعرف لغويا من مصدر قيم يقيم تقييما الشْى أي قدر قيمته 
الروس المعجم العربي األساسي ، المنظمة العربیة 

،وكلمة التقييم تستعمل للتعريف بقيمة الثمن وأمهية الشْىي أو تقدير قيمة )302 ، ص1989للتربیة والثقافة والعلوم، 
 الشْي أو احلكم على قيمته  .

 :<< أن التقييم عبارة عن عملية من  شأ�ا اصدار أما اصطالحا فيعرفه"مارغيريت ج سافريت"

(أحكام حول نتائج قياسات واختبارات موضوعية وذلك باالستناد اىل معايري معينة
قیس ناجي عبد الجبار بطوسي 

 >>)29 االختبارات ومبادئ االحصاء في المجال الریاضي ، ص–أحمد 

<<أن التقييم عملية تربوية يستخدم فيها طرق القياس وصوال باملعطيات  "روث البرناتي ":ويرى

(اىل نتائج موضوعية متقدمة واليت تنتج عن مقارنات بأفكار  ونصوص جديدين
قیس ناجي عبد الجبار بطوسي أحمد 

 >>)29 االختبارات ومبادئ االحصاء في المجال الریاضي ، ص–

انطالقا من هذه التعاريف ميكننا أن نقول أن التقييم هو فحص أما التعريف اإلجرائي للتقييم :

منهجي واهلدف منه هو اإلجابة على األسئلة املعنية واحلكم على القيمة الكلية للجهد املبذول لتحقيق 

غاية واستخالص النتائج اليت تفيد يف حتسني الوضع ،وإختاذ اإلجراءات والقرارات ،ووضع املناهج .ويهدف 
التقييم عموما إىل حتديد الكفاءات والفعالية ،وكذا التأثري والتأثر ،كما ينبغي أن يتضمن معلومات موثوقة 

 ودقيقة ،وأن يتضمن نتائج مكتسبة واليت تساعد على إختاذ القرارات الالزمة .

كما يتضمن التقييم اصدار حكم على قيمة األشياء أو األشخاص ،أو املوضوعات ،وذلك 

بإستخدام املعايري أو املستويات ،أو احملاكات لتقدير هذه القيم كما يتضمن بعض التعديل والتطوير 
 ،والتحسني الذي يبىن على هذه األحكام .

 -التقويم :6-2

أما التقومي فهو يتضمن احلكم على الشيء املقوم ،فتقومي الشيء لغة أي قدر قيمته وأزال اعوجاجه 

 ،قوم الشيء أي وزنه ،ويف جمال كرة اليد .
قوم املدرب أداء العبيه أي أعطاه قيمة و وزنا ،ويقصد إىل أي حد استطاع الالعبون اإلفادة من 

عملية التعلم والتدرب ،وإىل أي مدى أدت هذه اإلفادة إىل احداث تغيري يف سلوكهم وفيما اكتسبوه من 
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عبد الرحمن درویش ، وآخرون ، ( كمال الدین مهارات وقدرات بدنية وفنية وغريها للوصول إىل مستوى رياضي معني

 .)18 ،ص2002 ،سنة1مركز الكتاب للنشر ، ط

كما جاءت كلمة التقومي يف القرآن الكرمي فنجد الكثري من املعاين واإلستنتاجات منها قوله تعاىل 

  .) 135القرآن الكریم ،سورة النساء اآلیة  (:<<يا أيها الذين آمنوا كونوا قـــوامــــيـــــــــن بالقسط شهداء هللا >>

 - التقويم اصطالحا :6-2-1

 عند تفقدنا بعض كتب التقومي تعرضنا إىل البعض من التعاريف نذكر منها :
 *التقومي هو عملية منضمة ينتج عنها معلومات تفيد يف اختاذ قرار أو اصدار أحكام على قيمة معينة 

*التقومي هو عملية اصدار أحكام على قيمة األشياء ،أو املواضيع ،أو املواقف ،أو األشخاص 
 اعتمادا على معايري أو حمكات معينة ،وميتد ذلك أيضا إىل مفهوم التحسني والتطوير .

التقومي هو احلكم على األشياء ،أو األفراد إلضهار احملاسن والعيوب ،ومراجعة صدق الفروق *
 األساسية اليت يتم على أساسها تنضيم العمل وتطويره .

*كما عرف فؤاد أبو حطب ، وسيد أمحد عثمان : التقومي بكونه اصدار أحكام على مدى حتقيق 
األهداف املنشودة على النحو الذي حتددها بعض العوامل ،أو الظروف يف تسيري الوصول إىل تلك 

 . )12 ص1988 نادر فھمي الزیود ،ھشام عامر علیان ، دار الفكر ، عمان (األهداف أو تعديلها

 التقومي يف الرتبية الرياضية بأنه اصدار أحكام على الربامج "محمد صبحي حسنين"*كما يعرف 

 واملناهج وطرق أساليب التعلم والتدريب واإلمكانيات وكل ما يتعلق بتعليم املهارات احلركية وما يؤثر فيها .

 التقومي على أنه عملية من شأ�ا اصدار أحكام حول نتائج "مارجريت ج سافريت"*وقد عرفت 

 نادر فھمي الزیود ، ھشام عامر علیان ، مرجع سابق ، (.قياسات واختبارات موضوعية وذلك باإلستناد إىل معاير معينة

  ) 13ص 

*وجاء يف منجد الطالب أن التقومي هو استخدام املعلومات اليت حصلنا عليها من القياس لتحديد 
مدى ما بلغ القائمون على الرتبية من جناح يف حتقيق األهداف الرتبوية اليت يسعونا إىل حتقيقها ،لتكون عونا 

على حتديد املشكالت وتشخيص األوضاع للوقوف على املعوقات لتحسني العملية التعليمية ،وعملية 
التقومي أمشل من القياس أل�ا تشمل القياس مضاف إليه ،أي حكم معني باإلضافة إىل إختاذ اخلطوات 

 منجد الطالب ، دار المشرق ، بیروت ، لبنان ، (.اإلجيابية مثل اإلرشاد ألفضل الطرق لتحقيق األهداف وما يتعلق هبا

 )1986الطبعة الثالثة و الثالثون ، 
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إىل أن التقومي عملية تعتمد على املقارنة بني الواقع وما " carol wiss"كارول ويس *كما يشري 

جيب أن يكون ،وهو يستخدم كل الوسائل املمكنة جلمع البيانات املطلوبة مثل املقابالت الشخصية 
،اإلستفتاء ، اختبارات املعلومات أو القدرات ، حتليل احملتوى ... واستخدام واحدة أو أكثر من هذه 

كمال الدین (الوسائل وذلك يتوقف على نوع املعلومات املطلوبة للرد عليها ،وكذا على نوع العنصر املراد قياسه 

 .)18درویش ، وآخرون ، مرجع سابق ، ص 

 -التقويم اجرائيا :6-2-2

التقومي فعالية تربوية شاملة ترمي إىل مدى منو الفرد يف إجتاه األهداف الرتبوية الشاملة فيستخدم 
القياس ونتائج اإلمتحانات بأشكاهلا املختلفة وتعتمد أيضا على املالحظات املستمرة عن سلوك الفرد يف 

املؤسسة والبيت والنادي ،وخارجهم ،مع اإلستعانة بآراء املربني واملختصني ، كما يتم به احلكم على مدى 
 جناح أو فشل برنامج ما ،(والتقومي يعين البناء)

 - الفرق بين التقييم والتقويم :6-3

  وحنن evalute " وكلمة تقومي valutteمن املالحظ أنه يوجد خلط يف استخدام كلمة "تقييم 

مبدئيا نوافق على صحة الرتمجة لكال الكلمتني إىل اللغة العربية ،ولكننا نرى أن هناك فرقا بني معىن 
الكلمتني أو باألحرى املعنيني وحىت نزيل هذا اللبس يف استخدام واستعمال الكلمتني يف لغتنا فإننا سنورد 

 أهم نقطتني هامتني : 

كلمة تقييم ترمي وهتدف إىل تشخيص حالة ما كما تستعمل للتعريف بالقيمة ،الثمن ،أو أمهية -

 يف حني أنالتقوييم -يتضمن اصدار أحكام على قيمة األشياء أو األشخاص ،أو املوضوعات ،وميتد –الشيْ 

 .) 37 ، ص1مروان عبد المجید ابراھیم ، ال ، األردن ،ط (- أيضا إىل مفهوم التحسني والتطوير واإلصالح

يركز التقييم على جانب واحد فقط يف حني يتميز التقومي بأنه اليركز على جانب واحد معني ، -

ولكنه يف معظم احلاالت يكون شامال لعدد من اجلوانب املختلفة وذلك إلضهار احملاسن والعيوب مع 
 مروان عبد المجید (العمل على مراجعة صدق الفروض األساسية اليت يتم على أساسها تنضيم العمل وتطويره

 .)37ابراھیم ،نفس الرجع ، ص 

 المهارة :-6-4

 أخذت هذه الكلمة من الفعل َمَهَر أي حذق و أتقن، واملاهر هو احلاذق والسابح اجمليد.
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 اجلانب التمهيدي

 : - اصطالحا6-4-1

محمد حسني عالوي ومحمد نصر الدين "املهارة مصطلح يصعب حتديد أو إجياد تعريف مطلق له، ويرجع ذلك 

إىل كو�ا تشري إىل مستويات نسبية من األداء أي غلى درجة من اجلودة منسوبة إىل مستوى الفرد " رضوان

" الذي يرى أنه ميكن التعبري عن مصطلح singer"سنجرومستويات اجلماعة، ويستدالن على ذلك برأي 

املهارة وفقا لنوعني من املستويات مها: املستوى النسيب واملستوى املطلق ، فالنسيب حسب هذا العامل هو 
مدى حتصيل الفرد يف نشاط ما باملقارنة مع مستوى زمالئه يف نفس النشاط، أما املطلق فهو مقارنة 

املستوى املهاري للفرد مبحكات تقومي توضع يف شكل هرمي تصنف فيه املستويات املطلقة للمهارة يف 
األنشطة اخلاصة هبا، وحتدد هذه املستويات مسبقا كمتطلبات رئيسية لألعمال املختلفة حيث يطلق عليها 

اسم مستويات املهارة القياسية وتستخدم كمحكات لتحديد املستوى املهاري املطلق للفرد مثل حمكات 
المنجد في اللغة العربیة و األعالم : دار المشرق، ( القبول بالكليات واملعاهد ونظام التنقيط يف اجلمباز والغطس و غريها

 .)777، ص 1987لبنان: 

"<<هي قدرة تكتسب بالتعلم Guthrie"جيثريواملهارة هي نتيجة لعملية التعلم حيث يقول 

محمد حسن عالوي، محمد نصر الدین رضوان، مرجع سابق، ص ( حيث يفرتض مسبقا احلصول على نتائج حمددة هلا

20(.<< 

<<املهارة على مقدرة الفرد على التوصل إىل نتيجة من خالل "مفتي ابراهيم حماد"*و حسب 

مفتي ( القيام بأداء واجب حركي بأقصى درجة من اإلتقان مع بذل أقل قدرة من الطاقة يف اقل وقت ممكن

 >>.02)، ص 2001إبراھیم حماد، دار الفكر العربي، مصر 

" فيقول "هي سلوك معني لفرد حيددها عامل السرعة و الدقة "Thomas Hi"هيل توماس*أما 

 النجاح والغرض املوجود وهي تعتمد على نوع من الرقابة الذاتية اليت تفسر مميزات لواألداء وحيكمها عام

 ).)Thomas hil : manual de l’diraction sportive, Vigot, Paris 1987, p 30 (االقتصاد الثابت
   وكخالصة جلميع هذه التعريفات ميكن القول أن املهارة هي قدرة الفرد على أداء أو اجناز أداء 

 بإتقان وباالقتصاد يف اجلهد والوقت.

 - كرة اليد :6-5

مؤنسي رشاد الدین  ، الكلمتین في الكالم ( مجع اليدين الكف أي من أطراف األصابع إىل الكتف :- لغة6-5-1

 .)912 س، ص –والمعاني ،دار الراتب الجامعي ،بیروت ،ب- ط ،ب 
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 اجلانب التمهيدي

 هي رياضة كانت متارس حتت اسم كرة اليد للملعب الصغري [الصالة] ومتارس  :- اصطالحا6-5-2

حاليا داخل مالعب مغلقة ،وكذلك على املستويني الدويل [رابطة األبطال +البطوالت القارية + األومليب + 
بطولة العامل] والوطين [البطوالت الوطنية] وهي لعبة مجاعية حديثة العصر مقارنة ببعض األلعاب اجلامعية 

كمال عبد الحمید اسماعیل ،محمد (األخرى ،وتعترب احدى أهم األنشطة الرياضية من حيث عدد املتتبعني عرب العامل 

 [حتتل املكز الثاين بعد كرة القدم]. )23 ،ص 2001صبحي حسانین ، القاھرة ،ب ـ ط ،

 - التعريف اإلجرائي لكرة اليد :6-5-3

كرة اليد هي رياضة مجاعية حديثة النشأة متارس من طرف مجيع األصناف تلعب بني فريقني يتألف 

كل فريق من سبعة العبني ،تلعب بواسطة كرة منفوخة ،فوق أرضية مستطيلة الشكل يف �اية وسط كل 
منهما مرمى ويتم تناقل الكرة بواسطة األيدي ويسمح حلارس املرمى فقط باستخدام رجليه أثناء الدفاع عن 

مرمى فرقه[منطقة الستة أمتار] ،ويشرف على إدارهتا حكمان يتبادالن مكانيهما بني حكم مرمى وحكم 
 دقيقة ،بينهما 30ساحة ، ويساعدمها مسجل وميقايت ،و تتألف املباراة من شوطني زمن كل منهما هو 

 دقائق ،وإذا انتهت املباراة بالتعادل يف حالة مباريات الكأس يتم اللجوء إىل وقتني 10فرتة راحة مدهتا 
 دقائق ،ويف حال بقيت النتيجة متعادلة يلعبان وقتني إضافيني آخرين ،مث 05إضافيني مدة كل منهما 

 اللجوء إىل رميات اجلزاء إذا بقيت النتيجة متعادلة .

 



 

االول:  فصلال 
الخلفية النظرية 

 للدراسة
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 الــــمحــور األول ........كـــــــــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــــــــــــيد و خـــــــــــــصــــــائــــــــــص العــــــــــــــــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 تمهيد : 

تعترب رياضة كرة اليد واحدة من األنشطة الرياضية اليت القت استحسانا وإقباال كبريين من جل أصناف وشرائح 
اجملتمع رغم عمرها القصري نسبيا أذا ما قورنت برياضات مجاعية أخرى ( كرة القدم ولعبة اهلوكي ) ، ورغم ذلك فقد 

استطاعت أن تكتسب مكانة هامة ، بل واستطاعت أن تقفز إىل الصدارة يف عدد ليس بقليل من الدول ، وليس بغريب 
 كو�ا تنتشر يف معظم دول العامل .

كما أّن كرة اليد انتقلت من مفهوم عام وشامل إىل مفهوم خاص ودقيق يف ظل اهتمام املختصني وحماولتهم 
حتديد قيم كمية وكيفية تعرب عن مقدار ما يتمتع به املمارسون من مستويات يف احملاوالت البدنية العامة واخلاصة 

 واملهارات الفردية واجلماعية اهلجومية والدفاعية وكذا حراس املرمى .
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 الــــمحــور األول ........كـــــــــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــــــــــــيد و خـــــــــــــصــــــائــــــــــص العــــــــــــــــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 - مفهوم كرة اليد :1
كرة اليد هي رياضة مجاعية حديثة النشأة متارس من مجيع األصناف تلعب بني فريقني يتألف كل فريق من سبعة  

- العبني بواسطة كرة منفوخة فوق أرضية مستطيلة الشكل يف �اية وسط كل طرف منها هناك مرمى ، ويتمثل نقل 7-
الكرة بني الالعبني بواسطة األيدي ويسمح حلارس املرمى فقط باستخدام رجليه أثناء الدفاع عن مرماه أثناء القيام بعملية  

التصدي أثناء هجوم الفريق املنافس ويكون ذلك داخل منطقة الستة أمتار ويشرف على إدارة املباراة حكمان يتبادالن 
 العبني وحارسي 10منصبيهما بني حكم مرمى وحكم ملعب ، ويساعدمها مسجل وميقايت ، ويتكون الفريق إمجاال من 

 العبني وحارس مرمى ) ، وأما اآلخرين فهم 6مرمى وأربع إداريني على األكثر ، ويسمح لسبعة منهم فقط باللعب ( 
 سنة ، تكون 16بدالء وزمن اللعب ، خيتلف حسب الفئة العمرية أو السن فاملباريات لالعبني الذين تفوق أعمارهم 

 )12 ،ص 1977محمد الھولي ، سنة ( دقائق 10 دقيقة لكل شوط بينهما فرتة راحة مدهتا 30مدهتا 
" أّن كرة اليد لعبة مجاعية تلعب باليد ، جتري داخل محمد صبحي حسنين وكمال عبد الحميد إسماعيل     ويقول "

ملعب خاص حيث حياول من خالهلا الفريق تسجيل أهداف داخل مرمى اخلصم وفقا لقوانني معمول هبا من طرف 
(الفيدرالية العاملية لكرة اليد

 )22 ، ص 2004كمال عبد الحمید إسماعیل ، محمد صبحي حسنین ،طبعة منقحة سنة -
  

 مالحظة :
 .  ()يبدأ زمن اللعب بصافرة احلكم ألداء رمية اإلرسال ، وينتهي مع اإلشارة النهائية األوتوماتيكية للساعة املرئية أو امليقايت

 - تاريخ كرة اليد في الجزائر :1-1
) وبعد ذلك حبوايل (moniteur يف املراكز التكوينية للمنشطني  1942يرجع أول ظهور لكرة اليد يف اجلزائر سنة 

 العبني 7 العبا تأخذ مكانتها كفيفية ، وقد تأخر اللعب ب 11 بدأت كرة اليد ذات 1946أربع سنوات أي يف سنة 
 ونشري هنا إىل أّن املمارسة كانت مقتصرة على فئة دون 1956 ، وتبعها تنظيم أول بطولة جزائرية سنة 1953إىل غاية 

 أخرى بسبب التمييز الذي كانت تشهده بالدنا خالل الفرتة االستعمارية .
 ، أين ّمت إنشاء أول فيدرالية جزائرية للعبة 1963أما بعد االستقالل فكانت االنطالقة الثانية وبالضبط سنة 

 وكانت من بني أوىل الفرق اجلزائرية : عني طاية ،نادي " إسماعيل مداوي وعبد الرحمان حماد "بإشراف الثنائي 
بولوغني ، سبارتو ، ووهران ، ويف نفس السنة انضمت الفيدرالية اجلزائرية لكرة اليد لالحتاد الدويل للعبة ، وقد نال أول 

 ، ويف نفس السنة ظهر أول منتخب وطين والذي مثل اجلزائر 1963بطولة جزائرية فريق بولوغني وكان ذلك يف موسم 
ألول مرة دوليا يف ألعاب الصداقة بداكار وكان متثيال شرفيا فتح الطريق ملنتخبنا بالظهور مبستويات أحسن من يوم آلخر 

 ، وهو ما كان جليا يف سيطرته على األلعاب والبطوالت اليت نظمت وملسرية 1995مغربيا وعربيا وإفريقيا إىل غاية 
دامت عشرين سنة دخل على إثرها السباق العاملي يف العديد من املناسبات الدولية كونه كان زعيم القارة إال أّن النتائج 

 وذلك نظرا ملا يتطلبه املستوى العايل من كفاءات وخربات وإمكانيات 2011ظلت تراوح مكا�ا وآخرها كانت دورة 
عالية ، واليت حاولت بعض املنتخبات اإلفريقية االستفادة منها والعمل هبا وهو ما مسح للمنتخبني املصري والتونسي 
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االستفادة منها وهو ما مسح هلا بتصدر إفريقيا مع أواخر القرن املاضي وبداية القرن احلايل ، وكذا املنتخب األنغويل 
 للسيدات .

 - األداء المهاري في كرة اليد :1-2
   األداء املهاري يف كرة اليد يشمل املهارات احلركية اهلجومية والدفاعية  ، وتعترب هذه املهارات بتدريباهتا التطبيقية 
مبثابة العمود الفقري للعبة ، ويلتحم هبا اجلانب البدين واخلططي جبانب الناحية النفسية واإلعداد الذهين ركن املهارات 
احلركية يعترب أهم هده األركان وأكثرها حساسية فهو عادة يأخذ الوقت األطول على مدار فقرات التدريب ، كما ينال 

املدرب الكثري من اجلهد والتفكري وال غىن عنه سواء لالعب أو للمبتدئ ، فاملهارات أساسية بالنسبة له ، وكذا الالعب 
املتقدم فهو يطمح أن يتمكن منها بدرجة أعلى يف اإلتقان تسهل له أو لفريقه إحراز اهلدف ،ومن أهم املهارات احلركية 

98 ، ص 2004منیر جرجیس إبراھیم ، مرجع سابق ، (يف كرة اليد ما يلي
( : 

 االستقبال والتمرير : •
 التقاط الكرة : •
 التصويب :  •
 تنطيط الكرة : •
(اخلداع : يكون بالكرة و بدون كرة  •

149 – 139 ، ص 2004منیر جرجیس إبراھیم  ، مرجع سابق ، 
(. 

 -المميزات الخاصة لّلعب الحديث في كرة اليد :2
هو لعب هجومي سريع وبسيط ، عنيف يف شقيه الدفاعي واهلجومي وطريقة التدريب فيه تويل أمهية كربى قصد 

تنمية وتطوير القاعدة البدنية كشرط أساسي وتنبيه بشدة عالية االستعمال املتعدد للحركات التقنية والتكتيكية الفردية 
 منها واجلماعية لالعبني .

إّن مميزات الالعب احلديث تتميز بكونه رياضي حبت وذلك باستعمال اجلسم يف اللعب ( رجل لرجل ) وهناك 
ميل يف التفضيل يف بعض الالعبني ذوي البنية الصلبة والقامة الطويلة بكو�م ميتازون بتحضري بدين جيد وهلم مستوى 

 تقين تكتيكي مثني يؤهلهم لنيل مناصب هامة يف الفريق .
    ومن شروط العيب كرة  اليد خاصة يف املستويات العالية ما يلي :

 بنية عضلية جيدة وأكتاف عريضة جدا . -
 إّن سهولة فهم اللعب بسرعة ومرونة مجاعية يف الدفاع تسمح باستغالل أكرب القدرات الفردية لالعبني . -
 بنية عضلية جاهزة ومتطورة يف الساعدين والذراعني وكذا القدمني تربطهم عالقة ممتازة يف قوة اخلطف والقفز. -
  كلغم .90م و1,9قيمة متوسطة من حيث القامة والوزن ال يقل عن  -
 وكقاعدة عامة جيب أن يكون الالعب ذوي انفراج واسع للذراعني . -
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 -المتطلبات المهارية الضرورية لكرة اليد :3
املتطلبات املهارية يف كرة اليد تتضمن مجيع املهارات األساسية للعبة سواء كانت بالكرة أو بدو�ا ، وتعين كل 

التحركات الضرورية اهلادفة اليت يقوم هبا الالعب ، وتؤدي يف إطار قانون لعبة كرة اليد هبدف الوصول إىل أفضل النتائج 
أثناء التدريب أو املباراة وميكن تنمية وتطوير هذه املتطلبات املهارية من خالل التخطيط اجليد لربامج اإلعداد املهاري  

الذي يهدف إىل وصول الالعب إىل الدقة واإلتقان والتكامل يف أداء مجيع املهارات األساسية للعبة كرة اليد حبيث ميكن 
كمال درویش وآخرون ، مركز الكتاب للنشر ، مصر الجدیدة ،  (أن يؤديها الالعب بصورة آلية متقنة حتت أي ظرف من ظروف املباراة

 )23 ، الطبعة األولى ، ص 1998القاھرة ، سنة 

 - المهارات األساسية للمدافع :3-1
تتطلب إجادة ممارس رياضة كرة اليد مهارات فنية أساسية ، فاملدافع هو الذي ميكن أن يتصدى للمهاجم مبا يف 

ذلك االستعداد البدين للتصادم معه إليقافه ، مثّ البدء بسرعة يف تكوين هجمة جديدة ، وهو ما يعرضه إلصابات 
عضلية ومفصلية متنوعة حيث أّن املدافع يف حركة دائمة لألمام وللخلف واحلركة بامليل ، ويف دفاع رجل برجل عند 

العودة من اهلجوم ، ويف احلركة باجلنب وغري ذلك من احلركات اليت يلزم أن يتقنها املدافع ويشمل ذلك  أيضا أن جييد 
التصادم البدين والتصويب والتمرير السليم ، وعادة ما يكون التصادم مع املهاجم باجلسم واليدين وميكن أن يقوم به 

الالعب على األرض ، أو هو قافز يف اهلواء ، أو بالتصادم مع العيب الدائرة ، حيث جيري املدافع باستمرار مع العب 
الدائرة ويدفعه بصدره مع اجلري معه للجانب حبيث تكون جهة املدافع مائلة قليال جلهة الكرة وتكون يد املدافع للجنب 
حبيث يكون يف مقدوره قطع الكرة ، وإذا كان العب الدائرة ممسكا بالكرة فعلى املدافع أن يدفعه بصورة ضد اجلهة اليت 

 ) 66أسامة ریاض  ، نفس المرجع ، ص ،  (يريد العب الدائرة املرور فيها
     كما يقوم املدافع بتشتيت الكرة من املنافس سواء ّمت ذلك بقطع الكرة باحلركة السريعة أو بضرب الكرة باليد مما 

حيتاج إىل  قوة عضلية وسرعة وتوافق عضلي عصيب ، كما أّن الالعب املدافع يف كرة اليد باإلضافة لتشتيت للكرة ، فإّن 
من واجباته إقامة حائط للصد وذلك لتوقيف الكرة أو إلجبار الالعب املهاجم على التصويب يف زاوية معينة ، ويعين 

ويقام حائط الصد  هذا أّن الدفاع يستخدم يديه إلغالق الزاوية فيصوب املهاجم يف الزاوية اليت ينتظرها حارس املرمى
عادة باليدين االثنني ( الرسغ ، الساعد ، والكف ) وهو ما يعرضه الحتماالت اصطدام الكرة به بقوة وسرعة قد حتدث 
بعض اإلصابات خاصة إذا ما كانت اليدان مرختيتان نوعا ما ، كما أّن هناك الصد الفردي من فوق الرأس زمن جانب 
اجلسم والصد ضد التصويب األرضي ( حتت مستوى احلوض ) ويتّم ذلك بيد واحدة فقط باليد املقابلة لليد املصوبة 

وحيدث هذا يف بعض احلاالت ) 66أسامة ریاض  ، نفس المرجع ، ص ، ( للكرة وتكون فيها األصابع مفتوحة يف طريق الكرة
 )عند حماولتهما التصدي 2 – 4 ) ، ( 1 – 5كالدفاع رجل لرجل أو ملا نلعب بدفاع فيه العب أو اثنني متقدمني (

لالعبني اخللفيني أو اخللفيات ملا يكون يف : وجه اجلناحني ، كما هناك طريقة الصد مع امليل للجنب العكسي والصد 
 من القفز والصد اجلماعي .
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 وميكن حصرها فيما يلي ::- المتطلبات  المهارية الدفاعية الضرورية3-1-1
 - املراقبة والعد - التسليم والتسلم - التغطية الدفاعية واملتابعة - املهامجة الدفاعية -التحركات الدفاعية  -

  التخلص من احلجز .-التزاحم يف اجتاه الكرة 
 - المهارات األساسية لحارس المرمى :2-2

 تنقسم املهارات األساسية حلارس املرمى إىل املهارات األساسية للدفاع مثّ املهارات األساسية للهجوم. 
وتشمل املهارات األساسية يف الدفاع ضد الكرة ، وعند استالم الكرة يتوىل تسليمها لزمالئه بسرعة (حيتاج سرعة 
فائقة وتوافق عضلي حركي جيد ) ، وإذا ما جتاوز الستة أمتار  يعترب العبا عاديا ، وجيب أن يتابع الكرة ويتحرك معها ( 
سالمة اإلبصار والتوقع الزمة )، والدفاع ضد الكرة يشمل الدفاع ضّد الكرات العالية ويتعرض فيها أحيانا إلصابات يف 
اليدين واألصابع والقدمني ومفصل الركبة ، وذلك عند قفزه عاليا لصد الكرة بالكفني والرسغ ، كما يشمل الدفاع ضّد 
الكرة بالزحف وفيها يتعرض حارس املرمى الحتماالت إصابة عضالت الفخذ الداخلية : كما يشمل مهارات حارس 
املرمى إجياد السقوط على األرض لصد الكرة وخيتلف يف ذلك كلية عن حارس كرة القدم فوضع حارس مرمى كرة اليد 
يكون قريبا من األرض واجلزء العلوي يكون ألعلى أو للجنب قليال لصغر حجم املرمى نسبيا يف حني أنّه يف كرة القدم 
يكون السقوط موازيا لألرض تقريبا ، أما يف كرة اليد تكون البداية للجنب أو أمام اجلسم والسقوط يكون على الركبة ( 

 كون  )67 – 66 أسامة ریاض : الطب الریاضي وكرة الید ، نفس مرجع سابق ن ص (لذلك تكثر إصابتها ) أو باجللوس على املقعدة
املدافع يف حركة دائمة لألمام واخللف واحلركة بامليل ، ودفاع رجل لرجل عند العودة من اهلجوم ويف احلركة باجلنب وفري 
ذلك من احلركات اليت يلزم أّن يتقنها املدافع ويشمل ذلك أيضا أّن جييد التصادم البدين والتصويب والتمرير ، وعادة ما 

يكون التصادم مع املهاجم باجلسم واليدين ؟، وميكن أن يقوم به الالعب على األرض أو وهو قافز يف اهلواء ، أو 
 بالتصادم مع العب الدائرة حيث جيري املدافع باستمرار مع العب الدائرة ويدفعه بصدره مع اجلري معه للجانب .

   أي أّن حارس املرمى يف كرة اليد خيتلف عن حارس كرة القدم وذلك من خالل احتياجه للسرعة القوة والتوافق ، 
 كما أنّه يكون آخر مدافع وأول مهاجم يف بعض األحيان .

كما أّ�ناك وضع حلارس املرمى يطري فيه لألمام حنو الالعب املصوب وذلك لغلق معظم الزوايا واليدان والرجالن 
تكون إما مفتوحان باجلنب أو مضمومتان أو مثنيتان لصد الكرة ، كما جيب على حارس املرمى يف كرة اليد إجادة 

 التعامل مع تصويبات العيب األجنحة وكذا الكرات الساقطة .
 - ميادين كرة اليد :3

 متارس من حيث ميدان اللعب وعدد املمارسني وخصوصا مواد القانون يف شكلني أساسني مها :
  كرة اليد للصالة " كرة اليد بسبعة أفراد .- كرة اليد للميدان  " كرة اليد بإحدى عشر  فردا " -
 



 

17 
 

 الــــمحــور األول ........كـــــــــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــــــــــــيد و خـــــــــــــصــــــائــــــــــص العــــــــــــــــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 خالصة :

 تعترب رياضة كرة اليد من األلعاب اجلماعية حديثة العهد إال أّ�ا اكتسبت شعبية كبرية وزاد اإلقبال على ممارستها مع 
مرور السنون وتتميز هذه اللعبة بضرورة رفع التحدي والتنافس واالحتكاك مع املنافس وهو ما يتطلب من الالعب أن 
تكون لديه لياقة بدنية عالية وحّدة ذكاء حىت يتمكن من مسايرة جمريات املباراة ( اجلانب البدين ، اجلانب املهاري ، 

اجلانب النفسي ) ، وحققت كرة اليد قفزات نوعية كبرية حيث وصلت إىل مستوى مؤثر للبشر والعامل بشكل كبري فهي 
يف تطور مستمر من كل اجلوانب ، وهذا بفضل السياسات املتبعة واإلمكانيات الكبرية اليت تسخر هلا من طرف األندية 

 والدول .
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 تمهيد :
 يتناول هذا الفصل الدفاع يف كرة اليد حبيث يتضمن الدفاع الفردي واجلماعي ، والفريق ككل ، كما يتناول هذا 

الفصل طرق الدفاع وتشكيالته ، باإلضافة إىل الدفاع يف بعض احلاالت اخلاصة ، مثّ بعض االحتماالت التنافسية واليت 
 ختص التحركات الدفاعية ضد التحركات اهلجومية يف التشكيالت الدفاعية املختلفة .
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  - ماهية الدفاع في كرة اليد :1
يعترب الفريق مدافعا مبجرد أن يفقد العبيه الكرة ، وحينئذ يصبح من واجبه أن يتحول بسرعة للدفاع عن مرماه ملنع 
الطريق املنافس من تنفيذ اجلمل اخلططية اهلجومية أو التطور اهلجومي حملاولة تسهيل األهداف ، وجيب أن نبدأ الدفاع 

مبهامجة الالعب الذي استحوذ على الكرة ، وذلك من خالل الالعب الذي فقد الكرة أو أقرب العب من العيب الفريق 
املدافع ، وليس هلم أن تكون املهامجة بغرض االستحواذ على الكرة مرة أخرى ، ولكن قد تكون املهامجة هبدف الضغط 
على الالعب املهاجم حىت ال يستطيع التمرير ،و التصويب بالقوة والسرعة والدقة املطلوبة ، وهذا يساعد العيب الفريق 

املدافع من القيام بالتغطية أو مراقبة الالعبني املهامجني اآلخرين ، أو قطع الكرة ، وهذا الواجب الدفاعي هو أول خطوة 
دفاعية أساسية جيب على مجيع الالعبني القيام هبا عند فقد الكرة ، خاصة العيب اهلجوم الذين جند أّن كثريا منهم أحيانا 

ال يشارك مشاركة فعالة يف أعمال الدفاع عند فقد العبيه الكرة ، أما اخلطوة الثانية فهي أن يتحرك ويتجه ليقف كل 
مدافع حبيث يكون عنه مراقبة العيب الفريق املهاجم يف مكان بني الالعب املهاجم ومرماه،  فقدرة العيب الفريق على 

التحول من اهلجوم إىل الدفاع يعترب مقياسا ملقدرة الفريق وحسن تدريبه ، فالدفاع الذي يؤدي وظائفه بطريقة جيدة يعمل 
على بث أثر نفس إجيايب قوي لالعيب الفريق يغطي كافة مراحل اللعب خالل املباراة ، فالدفاع ال يقتصر على وظيفة 

واحدة فقط وهي جتنب إصابة املرمى هبدف ، ولكن للدفاع  وظائف وأهداف أخرى إجيابية أيضا منها حماولة االستحواذ 
على الكرة لبدء مراحل وعمليات اهلجوم ، فالدفاع يعترب مرحلة أعداد للهجوم مثله يف ذلك مثل اهلجوم حيث له واجبا 

 (يتمثل يف التحول السريع إىل الدفاع مبجرد فقدان العيب الفريق للكرة
كمال الدین عبد الرحمان ، درویش وآخرون ، القاھرة ، جامعة 

 .) .18 ، 17حلوان ، ص 
 أمتار هو اهلدف األساسي و األمسى ألعمال الدفاع لالعيب الفريق يف كرة 9فقطع الكرة واخلروج هبا من منطقة الـ 

اليد املعاصرة ، ويبدأ دور الالعب كمدافع يف اللحظة اليت تصبح فيها الكرة يف حيازة الفريق اآلخر ، وعندئذ يكون 
اهلدف من مجيع حتركات العيب الفريق املدافع هو حماولة االستحواذ على الكرة مرة أخرى عن طريق االستفادة من أخطاء 

 املهامجني وتغطيتهم وتصعيب مهمتهم أثناء التمرير والتصويب على املرمى وإفساد تصورهم اخلططي اهلجومي .
فالدفاع هو عبارة عن حماولة يقوم هبا العيب الفريق املدافع ملنع العيب الفريق املهاجم أو الكرة من ختطي اخلطوط 

(الدفاعية  بالطرق القانونية املسموح هبا 
   .)18كمال الدین عبد الرحمان درویش آخرون ، مرجع سابق ، ص 

  - المهارات الدفاعية واألساسية لالعب المدافع ( الدفاع الفردي ) :2
مل يعد هدف الدفاع الفردي مقصورا على قيام الالعب املدافع بتوظيف مهاراته الدفاعية ملنع الالعب املهاجم من 

تسجيل هدف يف مرماه ، بل أصبح هدف الدفاع الفردي هو قيام الالعب املدافع بتوظيف مهاراته الدفاعية ضد 
الالعب املهاجم قبل استالمه للكرة أو حلظة استالمه هلا أو عند استحواذه عليها ، وذلك إلزعاج وإلفساد التصور 

اخلططي للمهاجم وإجباره على ارتكاب خطأ فين أو قانوين يستطيع من خالله الالعب املدافع االستحواذ على الكرة 
 والتحول إىل اهلجوم وحماولة تسجيل اهلدف .
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فكما ذكرنا سابقا أّن الفريق يصبح مدافعا مبجرد استحواذ العيب الفريق املنافس على الكرة بالطرق القانونية املسموح 
هبا ، ومن خالل حتليلينا للمتطلبات الفنية سواء املهارية أو اخلططية للعبة كرة اليد جند أّّن هناك مهارات دفاعية أساسية 
لالعب الدفاع ضدّ  مهاجم غري مستحوذ على الكرة باإلضافة إىل مهارات دفاعية أساسية لالعب الدفاع ضّد مهاجم 

(مستحوذ على الكرة 
 . ) .19 - 18 ، ص 1،الطبعة 1998 ،مصرالجدیدة،القاھرة،سنة درویشوآخرون كمال

هي عبارة عن حتركات آلية هادفة يؤديها املدافع خبطوات سريعة وقصرية  التحركات الدفاعیة :– 1 – 3
 ومتالحقة ودقيقة ، و تكون إما لألمام أو اخللف أو للجانب .

  التحرك لألمام :– 1 – 1 – 3
 يتحرك املدافع لألمام بسرعة ملهامجة املهاجم املنافس قبل أو حلظة شروعه يف استالم الكرة .

  التحرك للخلف :– 2 – 1 – 3
يتم خبطوات قصرية وسريعة مع االحتفاظ مبسافة مناسبة بني القدمني ومييل اجلذع لألمام قليال لضمان عدم تعثر 

 املدافع ، وميكن أن يكون التحرك للخلف بامليل ناحية اليمني أو للخلف بامليل ناحية اليسار  .
  التحرك للجانب :– 3 – 1 – 3

التحركات اجلانبية للمدافع هلا أسلوبان إما أن تكون من خالل تزحزح الالعب خبطوات جانبية رشيقة تتميز بالقصر 
والسرعة مع تقاطع القدمني أو املبالغة يف اتساع املسافة بينها وجتنب الوثب أثناء التزحزح ، أو التحرك خبطوات عادية ( 

 كما يف العدو واجلري ).
 الدفاع خططيا ينقسم إىل : خطط الدفاع :–4
 خطط الدفاع الفردي . -1
 خطط الدفاع اجلماعي . -2
 خطط الدفاع للفريق . -3
 خطط الدفاع الفردي:-1–4
خطط الدفاع الفردي عبارة عن استخدام الالعب املدافع ملهاراته الفردية وتوظيفها خالل قيامه بواجباته الدفاعية ..

حىت يتّم التصرف بطريقة سليمة ضّد الالعب املهاجم يف الفريق املنافس ، ولكي تتّم خطط الدفاع بصورة سليمة ومرضية 
 من حيث طريقة األداء أو اهلدف منها جيب على الالعب املدافع ضرورة القيام بالواجبات اآلتية :

 . سرعة العدو واملراقبة مع التحرك والوقوف يف مركزه الدفاعي املكلف به 
  اختاذ وضع االستعداد الدفاعي املناسب من حيث طريقة األداء، شكل اجلسم 
  سرعة مهامجة الالعب املهاجم ملنعه من التمرير أو لقف أو قطع أو تشتيت الكرات املمررة والتصدي لعمليات

(التصويب على املرمى
 .) .23 – 22كمال الدین عبد الرحمان درویش وآخرون ،مرجع سابق ، ص 

  خطط الدفاع الجماعي :– 2 –4
يعتمد الدفاع اجلماعي على مقدرة كل العب على أداء واجباته الدفاعية ، ومع أّن الواجب األساسي لكل العب 

مدافع هو مراقبة العب معني وفقا لطريقة الالعب ، فخطط الدفاع اجلماعي عبارة عن تعاون جمموعة من الالعبني 
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املدافعني ، غالبا ما يكونوا يف مراكز دفاعية متجاورة أو حسب طريقة الدفاع املستخدمة للدفاع ضّد عدد العيب الفريق 
باإلضافة إىل توظيف املهارات الدفاعية وخطط الدفاع الفردي بصورة سليمة جيب على الالعبني املدافعني القيام 

 بالواجبات اآلتية :
تتّم عملية التسليم والتسلم بني املدافعني بصورة سليمة جيب أن تتم هذه العملية  التسليم والتسلم :– 1 – 2 –4

 بالتسلسل اآليت : استالم املهاجم مالزمته تسليم املهاجم للزميل املدافع يف حالة التقاطعات .
: أي يقوم كل مدافع مبقاربة العب مهاجم يف حيزه الدفاع رجل لرجل مع عدم تغيير المهاجم المنافس–أ 

الدفاعي مع مالزمني واالنتقال معه يف األماكن واملناطق واملراكز الدفاعية ، ويف هذه احلالة من املمكن تبادل املراكز بني 
 العيب الدفاع مع مالزمة كل منهم لالعب اهلجوم املنافس املسئول عنه دفاعيا  

: عندما يقوم العيب الفريق املهاجم باجلري وتبادل املراكز هبدف  الدفاع رجل مع تغيير المهاجم المنافس –ب 
فتح التغريات الدفاعية يف خطوط الدفاع للفريق جيب على كل العب من العيب الدفاع القيام بواجباته الدفاعية يف مركزه 

الدفاعي ولكي تتّم هذه العملية بنجاح جيب أن تتم وفقا للتسلسل اآليت : استالم  املهاجم من الزميل مالزمته تسليم 
(املهاجم الزميل تسلم املهاجم من الزميل 

 )46 – 45 – 44 – 43كمال الدین عبد الرحمان درویش وآخرون ، مرجع سابق ، ص 

 -أشكال الدفاع :هي :4-3
  دفاع رجل لرجل .– 1 -
  دفاع املنطقة .– 2 -
  الدفاع املركب .– 3 -

يف طريقة الدفاع رجل لرجل يلتزم كل العب من العيب الفريق املدافع بضرورة مراقبة  دفاع رجل لرجل:– 1 –3–4
العب مهاجم معني سواء داخل امللعب بأكمله أو يف منتصف ملعبه فقط ، حيث ميكن تطبيق طريقة الدفاع رجل لرجل 

بأقل إجيابية ابتداء من مرمى الفريق املنافس ، وبإجيابية كاملة ابتداء من منتصف ملعب الفريق املدافع أو قرب دائرة 
(املرمى

 .)51 – 50 – 49كمال الدین عبد الرحمان درویش وآخرون ، مرجع سابق ، ص 

طريقة  دفاع املنطقة كطريقة من طرق الدفاع ال ترتبط بالعب معني من العيب الفريق  دفاع المنطقة : – 2 –3–4
املدافع ، ولكن يتّم تأمني املراكز أو املناطق الدفاعية يف معظم األحوال من خالل جمموعة من الالعبني ،و تعترب هذه 

الطريقة من أكثر الطرق الدفاع شيوعا وأفضلها استخداما حيث يقوم كل العب مدافع مبراقبة العب منافس ( مهاجم ) 
يف حدود مركزه أو منطقته الدفاعية اخلاصة به ، فإذا انتقل هذا املهاجم خارج حدود املركز أو املنطقة على الالعب 

 املدافع سرعة تسليمه إىل زميله اجملاور ليتسلم هو مهاجم آخر، ومتتاز هذه الطريقة بـــــــ:
 التعاون بني املدافعني وتغطية نقاط الضعف بينهم1-

 ال حتتاج اىل بذل جهد كبري وذلك لتحديد واجبات كل مدافع ضمن منطقة حمددة2- 
 سرعة القيام باهلجوم السريع3-
 )52كمال الدین عبد الرحمان درویش وآخرون ، مرجع سابق ، ص ( .تتميز بتعدد تشكيالهتا4-

 :- التشكيالت الدفاعية لطريقة دفاع المنطقة4-4
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وهي التنظيم األساسي الذي يتخذه الفريق خالل الدفاع كقاعدة لالنطالق ألداء التحركات والواجبات الدفاعية 
 حملاولة إفساد التصور اخلططي اهلجومي للفريق املنافس ويتوقف التشكيل الدفاعي على ما يلي :

 إمكانيات العيب الفريق املدافع . -1
 التشكيل اهلجومي للفريق املنافس . -2
 األسلوب اهلجومي للفريق املنافس سواء الفردي أو اجلماعي أو الفريق ككل . -3

/ 5   – 0 / 6والتشكيالت الدفاعية اليت تستخدمها فرق كرة اليد أثناء قيامها بالدفاع بطريقة دفاع املنطقة هي : 
1    - ، 4 / 2    - 3 / 3     - 3/ 2 /1.  

  خصوصيات استرجاع الكرة :–5
املتمثل يف التحول من أخطاء اخلصم ( عدم السيطرة على الكرة  االسترجاع السلبي ( غير مباشر ) : – 1 –5

ومسارها أثناء القذف  صعوبة على التحكم ولعب كرته ومن مثّ إمكانيات االسرتجاع الغري مقصودة من املدافعني ، مثال 
 قلة عدد األهداف املسجلة عند الشباب ، وكذا العدد الكبري لفقدان الكرة .

  االسترجاع اإليجابي  ( المباشر ) : – 2 –5
يتمثلفي التصدي للكرة وحرمان اخلصم من القذف هذا التصدي يدخل يف إطار التكوين الذهين الذي يفرض نفسه 
يف عالقة القوة اجلماعية والفردية عند تصديه للمهامجني وذلك حبرمانه للكرة باضطراب حركتهم أو إعاقتهم عن اللعب ، 

التأثري على مسار الكرة واالستحواذ عليها مباشرة مضاد للياقة هذا التصدي للكرة يتطلب تكوين ذهين للمدافع وعليه 
 جيب إفادة املدافع بذهنية هجومية .
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 خالصة :

دفاعية بكرةاليد اللعب خططإن 
نيستخدمذكاؤهوتفكريهفيكلتصرفاهتداخالمللعب،واألخذبنظراالعتأمهجوميةتتطلبالعديدمناألساليبوالوسائاللتيتلزمالالعبأكانت

حيثيجبعندوضعمثلهذهاخلططمراعاةنواحيالقوةوالضعففياملنافسوخصائصهالنفسيةوامكاين".بارمكامنالقوةوالضعفللفريقاملنافس
 "اته

ختاذهالقرارواستخدامكلمالديهمنقدراتإلعبدورًاحامساًفيتطورالالعبذهنياًوفيسرعةتمهيةمميزة،اذأمنكلذلكيظهرلناجلياًبانلخططاللعب
لفريقوالتيتكونوثيقةالصلةباملهاراتلوامكانياتوخرباختالملواقفاللعبواحتماالهتبتصرفاختططيةهادفةقدتدربعليهاوعرفهاضمناخلطةالعامة

 .والصفاتاحلركيةوالنفسية

واخلططبالدفاعتعنيجملةاالجراءاتالدفاعيةالتيينفذهاالفريقالذيفقدالكرةفيمحاولةللتصدمينخاللتنفيذهذهاالجراءامتحاولةمنه
 .منعالفريقاملنافسمناحرازاالهــداف

 ويوضحلناحممدحسنعالوي
باناهلدفاالساسيمناخلطةالدفاعيةهوعرقلةالعبيالفريقاملهامجوقطعهجماهتم،وذلكعنطريقتغطيةالفراغاتاملوجودةبيناملدافعينواماماملر"

 مىومراقبةمهامجياخلصمبشدةوتركيز
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 .......... الــــمحــور الثالث..............التقييم كمحدد السرتجاع الكرة ............

تمهيد: 
من أهم األهداف اليت يسعى إليها املدربون من خالل البحث عن الطرق للوصول بالالعبني للمستويات الرياضية 

العالية االعتماد على أسس تقنيات التقييم والتقومي، حبيث يعد أحد أهداف التدريب الرياضي املخطط طبقا لألسس 
العلمية. 

ويتوقف مستوى األداء يف كرة اليد جبوانبه املختلفة على التخطيط الدقيق لعملية التدريب الرياضي واليت جيب أن 
تتضمن حماورها عمليات القياس واالختبار، التقومي والتقييم هبدف التطوير واالرتقاء والوصول ألعلى املستويات، وذلك ملا 

هلا من أمهية ودور فعال يف عمليات االنتقاء وحتديد احلصيلة والوقوف على املستوى الراهن لالعبني، وكذا الفريق وما 
جيب أن يكون عليه مستقبال. 
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 .......... الــــمحــور الثالث..............التقييم كمحدد السرتجاع الكرة ............

التعريف اللغوي للتقييم: 1.
كلمة تقييم تستعمل للتعريف بالقيمة، الثمن أو أمهية الشيء أو تقدير قيمة الشيء أو احلكم عليه، كما تفيد 

  بن شرنین عبد الحمید. رسالة دكتوراه ، جامعة الجزائر، (أيًضا يف بيان قيمة الشيء وذلك أل�ا أكثر حتديًدا للمعىن من كلمة تقومي

 )118، ص2009/2010

التعريف االصطالحي: 2.1.
" التقييم عبارة عن 1967لقد اختلفت التعريفات اخلاصة بالتقييم وسنحاول استعراض البعض منها: عرفه بلوم 

إصدار حكم لغرض ما على قيمة األفكار، األعمال، احللول، الطرق، املواد...إخل، وهو يتضمن استخدام احملكات 
GRITERA املستويات ،Les standardsوكذا املعايريLes normes لتقدير مدى كفاية األشياء ودقتها  

وفعاليتها، ويكون التقييم كميا أو نوعيا".  
أي أن التقييم عملية من شأ�ا، إصدار أحكام حول نتائج قياسات واختبارات موضوعية باالستناد إىل معايري أو 

حمكات معينة. 
سبع محمد أبو لبدة.  ( "أنه إعطاء قيمة لشيء ما وفًقا ملستويات وضعت أو حددت سلفا"1967كما يعرفه داوين 

58 ، ص2008دار الفكر العربي، 
 مبعىن أن التقييم ختصيص قيمة شيء ما وفقا ملعايري وأسس موضوعة سابًقا. )

ويرى "روث ألب رنايت" أن التقييم عملية تربوية تستخدم فيها طرق القياس وصوال باملعطيات إىل نتائج موضوعية 
 متقدمة واليت تنتج عن مقارنات بأفكار وتصور جديدين".

ويرى "ألنب ودين فرح" أن التقييم هو مجع منظم لألدلة إلصدار احلكم على التغريات اليت حدثت يف سلوك 
 املتعلمني وتقدير مدى منوهم بغرض إفادة صانعي القرار يف اختيار ما بني البدائل وصول إىل حتقيق األهداف الرتبوية

. )118بن شرنین عبد الحمید. مرجع سابق، ص( 

ويعرفه حممد زياد محدان" التقييم عملية تربوية مركبة تتكون من املالحظة والقياس والتقدير للتثمني مث احلكم. 
ويعين تعيني قيمة أو كفاية التدريس أو التدريب أو حصيلة أو اإلجراءات املتبع يف تنفيذه، ونستطيع أن نعرفه بأنه 

عملية تربوية يتم بواسطتها تكوين احلكم يف قيمة أو كفاية حادثة أو سلوك أو عامل تدريسي باملقارنة مبعايري كمية، 
 .).11  محمد زیاد حمدان. تقییم وتوجیھ التدریس. دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص(نوعية مقرتحة لكل منهما

ومن خالل هذه التعاريف للتقييم نقول أنه فحص منهجي واهلدف منه هو اإلجابة على األسئلة املعينة واحلكم 
على القيمة الكلية للجهد املبذول لتحقيق غاية واستخالص الدروس يف تنفيذ وحتسني اختاذ اإلجراءات ووضع اخلطط 

 .واختاذ القرارات يف املستقبل، وتسعى عمليات التقييم عموما إىل حتديد الكفاءات 
التعريف اإلجرائي للتقييم: 3.1.

التقييم الذي نقصده يف هذا البحث هو الذي خيص نفسه باحلكم على كفاية عوامل وعمليات ونتائج التدريس 
أو التدريب كما ونوعا يف حتقيق األهداف الرتبوية والتدريبية املوضوعة، باملقارنة مع املواصفات املعيارية لكل منها. 

أنــواع التــقـييـــم: .2
: هناك نوعان: حسب نوع المعلومات المعتمدة 1.2.
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 .......... الــــمحــور الثالث..............التقييم كمحدد السرتجاع الكرة ............

 واليت تعاجل أعداد إحصائيات، وهذا ميّكننا من وضع تعليمات التقييم في حالة المعلومات الكمية:1.1.2.
واسعة كما ميكننا من مقارنة جمموعات من األفراد. وجيب استعمال أدوات مقننة ومستخدمة عامليا ولكن بعد إجراء 

كتاب الصندوق الدولي لتنمیة الزراعة. دلیل علمي لرصد وتقییم المشاریع,  (بعض التقديرات مبا يتالءم وأهدافنا يف العمل وتقييمه.

2003.( 

: التقييم في حالة المعلومات النوعية2.1.2.
  واليت تتعلق بالفهم الشخصي ملا حيدث:

من املمكن أن حتتوي على تقارير مكتوبة أو حمادثات مسجلة أو مالحظات ميدانية، وحتتوي باألساس على 
أسئلة مفتوحة وبعكس املعلومات الكمية اليت ال نستطيع إجراء عمليات حسابية على مثل هذا النوع من املعلومات 

النوعية، وختربنا عن ردود أفعال ومشاعر وانطباعات ألشخاص، وبالتايل هي ال تقدر بثمن يف كل تقييم يشمل تفاعالت 
 )..29، ص1996دیر أیكن فیلم فان. مدخل إلى التقییم.قبرص بیسان للنشر والتوزیع،  (اجتماعية

: هناك عدة أنواع :على حسب األهداف المراد تحقيقها واستعماالت التقييم 2.2.
تقييم االستعداد: 1.2.2.

يسمى هذا النوع من التقييم بالتقييم األويل أو القبلي أو التمهيدي، ويكون عادة يف بداية املوسم وقبل بداية 
العمل التدرييب أو التدريسي، وذلك حىت يعرف املدرب أي منهج تدرييب يتبعه، حبيث تؤخذ الفروق الفردية بعني 

االعتبار، ويعرف االستعداد أنه ذلك املستوى من النمو والتطور الذي البد أن يصل إليه الرياضي يف شىت النواحي البدنية 
أسامة ریاض. الطب ( ، عقلية، نفسية، اجتماعية، مهارية، وفنية وذلك للتمكن من حتقيق األهداف اليت يفرضها التدريب

  ).110، ص1999،مركز الكتاب للنشر والتوزیع، القاھرة، ،1الریاضي وكرة الید. ط

التقييم الذاتي: 2.2.2.
 هو التقييم الذي يعتمد على احلواس فقط عند إبداء الرأي، وقد نلجأ إليه عند عدم توفر الوسائل التقييمية 

املوضوعية أو عندما يتطلب األمر إعطاء حلول سريعة، وهو التقييم الذي يعتمد عليه الفرد يف املقاييس الذاتية وحدها يف 
عملية التقومي، وميكن تسميته التقومي املرتكز حول الذات أي أحكام الفرد بقدر ارتباطها بذاته. وقد تكون هذه األحكام 

لیلى السید ( يف صورة قرارات سريعة ال يسبقها فحص كاٍف ملختلف جوانب املوضوع فتكون عبارة عن آراء واجتاهات

 ).81، ص2003فرحات. ،مركز الكتاب للنشر والتوزیع، مصر، 

التقييم الموضوعي: 3.2.2.
 بن شرنین عبد الحمید. محاولة تحدید ( ويعتمد على املالحظة والتجريب واإلملام عند إعطاء الرأي وحني اختاذ القرار

سنة). رسالة دكتوراه ، 12-10معاییر ومحددات التوجیھ الریاضي القاعدي لمختلف األنشطة البدنیة والریاضیة حسب آراء المختصین فیھا(

، فمثالً يف رياضة اجلمباز والسباحة الفنية والغطس، وغريها من الرياضات األخرى ).123، ص2009/2010جامعة الجزائر، 
فاحلكام املعتمدين هلذا النوع من النشاطات الرياضية تعتمد على التقييم الذايت للحركات املميزة، املقدمة من طرف 

املتسابقني، أما إذا صورت احلركات واعتمدت على أسس علم احلركة والبيوميكانيك يصبح التقييم موضوعي يعطي تقييم 
 حقيقي للحركات، لكن جند صعوبة يف التحكيم يف مثل هذه الرياضات مما يضطر إىل االعتماد على التقييم الذايت.

التقييم الجمعي (الختام): 4.2.2.
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 .......... الــــمحــور الثالث..............التقييم كمحدد السرتجاع الكرة ............

ويعرف بالتقييم اخلتامي، ويقصد به التقييم الذي يستند إىل النتائج احملصل عليها يف �اية مرحلة تدريبية، تعليمية 
يف منتصف الفصل أو �اية العام أو املوسم الرياضي، مث يرصد الداعي على شؤون الفريق، الشركة، املؤسسة، عموما 

بتقييم الرياضيني مث يتم ترقية العب أو تسرحيه أو مراجعة عقده...ومقارنة النتائج اليت حتصل عليها الفريق مقارنة مبا سطر 
  سبع محمد أبو لبدة. مبادئ القیاس النفسي والتقییم التربوي. (.واليت يف ضوئها يتم اختاذ القرارات املستقبلية وتسطري أهداف جديدة

 ).114-113، ص2008، دار الفكر العربي، 1ط

يعرف التقييم التكويين أنه عملية منهجية منظمة حتدث أثناء التعليم أو التدريب بكل التقييم التكويني:5.2.2.
أنواعه (الفرتي، الدائري، الكلي) وحىت حتليل احلركات، وغرضها تزويد املتعلم بتغذية راجعة لتحسني التعلم وكذا معرفة 

 .)105، ص2008، دار الفكر العربي، 1سبع محمد أبو لبدة. مبادئ القیاس النفسي والتقییم التربوي. ط(مدى التقدم
التقييم التشخيصي: 6.2.2.

ال يوجد اختالف جوهري بني التقييم التشخيصي والتقييم االستعداد، إذ أن تشخيص أو حتديد قدرات الفرد 
وقابليته ومهاراته، ومعرفته وحتصيله شرط أساسي للحكم بأن لدى الفرد أو الرياضي استعداًدا لبدأ التدريب أم ال، 

، وبذلك فإن للتقييم ).106-105 نفس المرجع، ص.سبع محمد أبو لبدة(والتشخيص هو خطوة مشرتكة عند التقييم لالستعداد
 .  سبع محمد أبو لبدة(.التشخيصي غرضني مها: وضع خطة لتحديد مشاكل التعلم والتمرن لدى الرياضي ومعرفة أسباهبا

 ) .96بتصرف، نفس المرجع، ص

 . التقييم أو التقويم :3
 : Evaluation أو تقويم considération.نقول تقييم 1.3

كثريا ما حيدث خلط بني مفهومي التقييم والتقومي وحنن بداية نوافق على صحة الرتمجة كل من الكلمتني إىل اللغة 
العربية ،ولكننا نرى أن هناك فرقا بني معىن الكلمتني ،فالتقومي هو جمموعة من العلميات اليت تستخدم بواسطة أخصائيني 

متمرسني للتوصل إىل تصورات وانطباعات واختاذ قرارات واختبار فروض تتعلق بنمط خصائص فرد أو فريق أو نادي 
...، والتقييم ميكن أن يتضمن أساليب متعددة وأدوات متنوعة يعتمد بعضها أحيانا على القياس الكمــي مثل درجات 
اختبار التحصيل ،والذكاء، واالستعدادات ،والتفكري االبتكاري ،ومقاييس احلاجات وامليول ،واالجتاهات وحىت القيم 

  .essessmentالشخصية ،وباختصار فكلمة التقييم تعين التشخيص 
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 خالصة :

إن عمليات االختبار والقياس والتقييم يف النشاطات البدنية والرياضية ،وخصوصا كرة اليد تعترب من امليادين 
احلساسة جدا واليت تدخل يف كل املراحل ،سواء كانت حتضريية ،تقييمية ،تدريبية أو حىت تنافسية ،ويف ميدان املنافسة 

الرمسية البد من توظيف االختبار والقياس والتقييم للوقوف على مدى تطور االستعدادات والقدرات لدى الرياضيني 
 للقيام بعملية التقومي والتوجيه .

ومن جانب آخر ال بد من حتديد النماذج واملناهج والطرق املناسبة ألن الغاية واألهداف األساسية للتقييم ال 
ميكن أن تتعدى ثالثة حماور هي : "التأكيد و التعرف ، التعلم ، التطوير " وهذا ال يأيت بدون القيام بالقياس واالختبار 

والتقييم  ،لذلك قمنا بإدراج هذا الفصل يف املذكرة من جهة ،وحماولة إماطة اللثام وإزالة الغموض عن مفهومي "التقييم " 
 و"التقومي" واليت تعترب كوسائل البد منها للقيام بعملية حتديد املستوى . 

 

 



 

 
الفصل الثاني : 

الدراسات المرتبطة 
 بالبحث
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 ....... الدراسات املرتبطة بالبحث............................... الفصل الثاين :......................

متهيد : 

العلم يف جوهره مسألة تعاونية، ويقصد بذلك أن كل عامل ينبغي أن يتعاون مع اآلخرين من أجل كشف 

الواقع ، وإذا كان العامل متأكد من شيء ما ، فهو متأكد من أن عمله يتضمن خطأ ما ، يقوم بتصحيحه عامل 
)(آخر يف وقت ما ، والعلماء ينظرون إىل بعضهم كعمال متعاونني ونادرا ما يعتربون       أنفسهم متنافسني

 

Malcom  D.Arnoule : Fundamental of scientific method in psychology , W.C.Brown , 20m Ed , Dubuque io WA, 1972. 

فإذا قبلنا هذه العبارة على ما هي عليه ، فإن حبثنا ينبغي أن يتضمن دراسة البحوث األخرى اليت متت يف 
 هذا املضمار ، ملاذا ؟

ألن البحث العلمي ال يبدأ من الصفر ، فهو حلقة من سلسلة سبقته حلقات وتلحقه حلقات إنه مسامهة 
تضاف إىل املسامهات العلمية األخرى ، حتت ضوء هذه األفكار بدا لنا مفيدا أن خنصص فصال للدراسات 

السابقة حول هذا املوضوع ،من اجل اثراء الدراسة من جهة واستعماهلا يف احلكم واملقارنة سواء باإلثبات   أو 
 النفي من جهة اخرى.
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 - الدراسات السابقة  :

لقد واجهتنا صعوبات كثرية يف مجعها باعتبار الدراسة حسب علمنا مل يتم التطرق اليها من قبل يف اجلزائر 

 ، واألستاذة أ.د/"لعبان كريم"على كل مستوى الدراسات. والفضل يف مجع هذه الدراسات رغم قلتها يعود اىل  

  والذي بفضلهما متكنا من احلصول على دراستني مشاهبتني ، حملية:"ما هور باشـــــــــــــــــــــــــــــــه "القديرة 

 ( تهامي دبوشة–بزنيار نعمان  من طرف الطلبة :"2005/2006 الدراسة األوىل :كانت سنة -أوال :
 ، 

Etude de Léffécacité  de La contrataque en situation de recuperation de ball de Notre equip national .STS . )
((" 

 "ماهورباشة صابرينة"وحتت اشراف األستاذة 

<<دراسة فعالية اهلجمة املعاكسة يف وضعية اسرتجاع الكرة ملنتخبنا الوطين >> -موضوع الدراسة

  صنف أكابر]2005[حالة البطولة العاملية بتونس 

معرفة مدى جناعة اهلجوم املضاد ملنتخبنا ومقارنته مع نتائج املنتخبني التونسي واالسباين - هدف الدراسة :

. 

 تناولت الدراسة ثالث تساؤالت كانت مرتبة كالتايل :- تساؤالت الدراسة :

  ما هي خمتلف األساليب الدفاعية اليت يستخدمها الفريق إلسرتجاع الكرة ؟./1

 مقارنة بالنوادي الكربى واملستوى العايل ما هو مفعول اهلجوم املضاد عند فريقنا الوطين انطالقا من /2

 نوعية اسرتجاع الكرة ؟ .

  ما هي خمتلف الوضعيات للحد من فعالية اهلجوم املضاد بالكرة املسرتجعة ؟./3

 العبا وهم املنتخب الوطين اجلزائري، املنتخب التونسي، 42وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها 
واملنتخب االسباين، وللتحقق من أهداف الدراسة اعتمد الطلبة على املنهج الوصفي، وكذا حتليل املباريات بعد 

 املشاهدة، واملقارنة بني نتائج املنتخبات.
كما تناولت الدراسة الفوارق الفيزيولوجية لالعبني كمبدأ يف املقارنة فقد قاموا بعرض متوسط أطوال وأوزان 

العيب كل منتخب، كون الطول والوزن عاملني مهمني يف املستوى العايل لرياضة كرة اليد العاملية وقد أظهرت 
 االحصائيات أن متوسط أطوال العيب املنتخب الوطين هم األقصر.

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق كبرية يف مدى جناح مهارة اهلجوم املضاد لصاحل املنتخب 
 التونسيفاإلسباين ،وحل املنتخب اجلزائري يف الصف األخري.  



 

33 
 

 ....... الدراسات املرتبطة بالبحث............................... الفصل الثاين :......................

و قد أظهرت النتائج أن دفاع املنتخب الوطين ضعيف جدا و ال ميكنه جماهبة مهامجي املنافس ، وكان 

احلارس لوحده من يواجه هجومات املنتخبات املنافسة ، و لكن تصدياته لوحده مل تكن كافية السرتجاع عدد 
معترب من الكرات ، و كانت جل الكرات املسرتجعة إما من طرف احلارس كإسرتجاع مباشر ، أو اسرتجاع غري 

 مباشر بعد تضييع املنافس للكرة و هو ما جعل اهلجوم املضاد للمنتخب غري فعال .
 3/3و حسب رأي الشخصي فإن طريقة الدفاع اليت اعتمدها املنتخب الوطين و املتمثلة يف الدفاع املتقدم 

و اليت مل تعد فعالة هي السبب يف ذلك ، و حنن مل نفهم سبب عدم تغيري هذه اخلطة اليت ارتبطت باملنتخب 
 الوطين منذ التسعينات ، و مل حتقق أية نتائج تذكر ال على املستوى االفريقي و ال العاملي.

 Etude de ALGER (cas des jeux ،("بن زهرة صورية من اجناز الطالبة 2007 الدراسة الثانية كانت سنة ثانيا :

Africans d'alger 2007) .(" ماهورباشة صورية" وحتت اشراف األستاذة" 

<<دراسة فعالية اهلجمة املعاكسة يف وضعية اسرتجاع الكرة ملنتخبنا الوطين صنف -موضوع الدراسة:

  بـــــــ أنغوال]2007أكابر سيدات>> [دراسة حالة البطولة االفريقية 

 دراسة فعالية اهلجوم املضاد ملنتخبنا الوطين بعد اسرتجاعه للكرة .- هدف الدراسة: 

 تناولت الدراسة ثالث تساؤالت كانت كالتايل :- تساؤالت الدراسة :

  ما هي األساليب الدفاعية املساعدة إلسرتجاع الكرة ؟./1

 مقارنة بالنوادي الكربى [املستوى العايل] ما هو مفعول اهلجوم املضاد عند الفريق الوطين انطالقا من /2

 نوعية اسرتجاع الكرة ؟.

  ما هي خمتلف الوضعيات للحد من فعالية اهلجوم املضاد عن طريق اهلجوم املنضم ؟./3

  العبة يشكلون املنتخبني الوطين اجلزائري ،واألنغويل ،إناث صنف أكابر 28وقد أجريت الدراسة على 

وقد تناول البحث دراسة حالة املنتخبني اجلزائري و األنغويل،وللتحقق من أهداف الدراسة اعتمد الطالبة 
 على املنهج الوصفي، وكذا حتليل املباريات بعد املشاهدة، واملقارنة بني نتائج املنتخبني.

وتناولت الدراسة أيضا خمتلف أنواع الدفاع وسلبيات وإجيابيات كل نوع ،وكذا اخلصائص املورفولوجية ،و 
الفيسيولوجية ملمارسة كرة اليد ،وكانت النتائج أن منتخبنا الوطين كان يعتمد على االسرتجاع غري الفعال أكثر من 

 االسرتجاع الفعال، و هذا راجع لضعف مستوى العبات املنتخب الوطين .
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و قد بينت النتائج أن املنتخب الوطين هو منخب هاوي ، حيث كان مستواه ضعيف جدا ، رغم أنه من 

 أغىن املنتخبات يف القارة ، و هذا راجع لغياب التكوين و عدم االهتمام بالفئات الشبانية .
و كون الدراسة هي دراسة حتليلية إحصائية للمستوى فإنه ال ميكننا أن نظيف أي تعليق على مستوى 

 املنتخب الوطين يف تلك الدورة .
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 خالصة :

كل دراسة تعترب مبدأ لبحث يليها ، و هذه الدراسات و على رغم قلتها فقد أفادتنا كثريا من الناحية 

التنظيمية ، و كذا سهلت علينا مهمة حتليل مبارياتنا و تسجيل نتائجها يف جداول إحصائية ، و هو ما ساعدنا 
  ، و عليه فإننا نقول أن كل حبث ال ميكنه أن ينطلق من العدم .2= 1+1على التوصل إىل نتائج إحصائية أي 

 
 
 



  

الجانب 
التطبيقي:الدراسة 
 الميدانية للبحث
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 - تمهيد :

      لكل دراسة أو حبث علمي أسس منهجية يبىن عليها الباحث قاعدته األساسية وجيعلها منطلقا يف 
عملية البحث أو الدراسة  لكون هذه املنهجية مبثابة املرشد الذي يتبناه الباحث حىت تتسم دراسته بالدقة 

العلمية ، ومما ال سك فيه أّن تقدمي أي حبث  يف أّي علم من العلوم يقاس بدرجة الدقة اليت يصل إليها يف 
حتديد مفاهيمه ويف دقة األدوات املستخدمة واملستعملة  لقياس حبثه هذا  ، فعلى الباحث إذن أن يدرك 

طريقة استعمال خمتلف األدوات اخلاصة هبذه العملية وعن كيفية إدراجها وتوظيفها يف حبثه ليقسم 
بإجراءات ومنهجية البحث العلمي ويكون منطلقا للبحوث القادمة ومصدرا إضافيا من مصادر البحث 

 العلمي 

     ويف هذا الفصل سنحاول تبيان خمتلف هذه اإلجراءات اليت جيب التقيد هبا من أجل الوصول ‘إىل 
مشكلة حبثنا واالبتعاد عن الذاتية واحلصول على النتائج علنية مشبعة باإلسناد العلمي الذي ميكن الوثوق 
به ، كما ميكننا تعميمها على بقية جمتمع البحث ، وكما هو معروف فإّن الذي ميّيز أّي حبث علمي هو 

 مدى قابليته للموضوعية العلمية وهذا ال يتحقق إال إذا اتبع الباحث منهجية علمية  دقيقة موضوعية .
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  المنهج المتبع :–3

إّن املنهج يف البحث العلمي يعين جمموعة من القواعد واألسس اليت ّمت توظيفها من أجل الوصول إىل 
 عبد الرحمان العيسوي : مناهج البحث العلمي ، المكتب العربي الحديث ، مصر ، ("احلقيقة ، واملنهج لغة هو " الطريق الواضح واملستقيم 

 وحىت تتصف دراسة مشكلة البحث بالشمول والكمال ، وتكون النتائج اليت يتوصل إليها )76 ، ص1996
 البحث دقيقة ينبغي أن يستعني الباحث بأحد مناهج البحث العلمي .

حيث يقول عمار بوحوش و أمحد حممد دينينات " أنّه الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسة املشكلة 
 .)85، ص1995 عمار بوحوش وأحمد محمد ديدينات : منهج الحث العلمي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ("الكتساب احلقيقية 

منهج البحث خيتلف حسب املواضيع هلذا توجد العديد من املناهج العلمية فمن خالل مشكلة حبثنا 
املتمثلة يف حماولة تقييم مستوى اسرتجاع الكرة لدى العيب فريق املنتخب الوطين واستجابة لطبيعة الدراسة 

 اعتمدنا على املنهج الوصفي التحليلي :

 - المنهج الوصفي التحليلي  :3-1

أسلوب من األساليب البحث العلمي حيث يدرس الظواهر الطبيعية االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
الراهنة دراسة كيفية وتوضح خصائص الظاهرة كما توضح حجمها وتغرياهتا ودرجات ارتباطها مع الظواهر 
األخرى ، ويعترب  ركنا أساسيا من أركان البحث العلمي ، فهو أول اخلطوات اليت يقوم هبا الباحث حيث 

يتصدى لدراسة الظاهرة من ناحية وهو األسلوب الوحيد املمكن لدراسة بعض املوضوعات املتعلقة 
 .) 107 ، ص 1999سامي عريفج خالد حسين : مصلح في مناهج البحث العلمي وأساليبه ، دار النشر والتوزيع ، عمان ، (باإلنسان 

 وكما نقوم بتحليل الظواهر اليت قمنا بدراستها وذلك باستنباط النتائج .

لقد استخدمنا يف هذه الدراسة املنهج الوصفي الذي يعترب من املناهج األكثر استعماال يف البحوث العلمية 
واملوثوق يف نتائجها والقتصادها يف اجلهد والوقت واملالئمة لطبيعة اإلشكالية املطروحة وحتقيقا ألهدافها 

وميكن من خالل هذا املنهج وبواسطة احلصول على نتائج ذات درجة عالية من الصدف واملوضوعية 
 والقابلية للتعميم .
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ضبط متغيرات الدراسة: - 3-2

هو عبارة عن املتغري الذي يفرتض الباحث أنه السبب أو أحد تعريف المتغير المستقل:- 3-2-1
، وهو املتسبب يف حدوث األسباب لنتيجة معينة، ودراسته قد تؤدي إىل معرفة تأثريه على متغري آخر

. الظاهرة ويف حبثنا هذا "تعترب وضعية العب املنتخب الوطين أثناء املقابلة" (يف حالة اسرتجاع الكرة )  

متغري يؤثر فيه املتغري املستقل هو الذي تتوقف قيمته على مفعول تعريف المتغير التابع: - 3-2-2
تأثري قيم املتغريات األخرى حيث أنه كلما أحدثت تعديالت على قيم املتغري املستقل ستظهر على املتغري 

، ويف حبثنا هذا "مستوى املنافسة يف )219، ص1999  ب ط, دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،,أسامة كامل راتبو محمد حسن عالوي (.التابع
 مونديال اسبانيا أكابر " .

" اسرتجاع الكرة وهو "المتغير الوسيط:- 2-3

  الهدف من الدراسة الميدانية :–3-3

كل دراسة علمية البد أن تنطلق من أهداف حمددة ألنّه من حتديد هذه األهداف ميكن حصر موضوع 
 الدراسة حتديد خمتلف الوسائل اليت تتم بواسطتها وميكن تلخيص أهداف دراستنا يف ما يلي :

 - تدعيم اجلانب النظري للدراسة .
 - التأكد من صحة الفرضيات بعد حتليل وتفسري النتائج .

 - اخلروج بنتائج عامة حول املوضوع .
 - معاجلة بعض جوانب النقص اليت ملسناها يف املوضوع .

 - إعطاء التوصيات واالقرتاحات .
 - تدعيم الدراسات السابقة ، وفتح اجملال أمام دراسات أخرى حول نفس املوضوع.

  الدراسة االستطالعية :–3-4

تعد الدراسة االستطالعية اخلطوة األوىل يف البحث واهلدف منها التعرف على ميدان الدراسة وبعض 
املتغريات بالدراسة ، كما ميكن من خالهلا التعرف على بعض اجلوانب واملفاهيم املرتبطة مبوضوع البحث 

 وضبط العينة اليت ستجرى عليها الدراسة فكانت دراستنا على النحو التايل :

قمنا أوال وقبل كل شيء باختيار موضوع الدراسة وحتديد املشكلة ، مثّ صياغة الفرضيات واختيار 
 2013العينة اليت ستجرى عليها الدراسة بدراسة استطالعية على دراسة حالة املنتخب الوطين يف مونديال 
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، وقمنا أيضا بزيارة بعض النوادي الوطنية لبعض الرابطات التالية : جباية ، اجلزائر وقسنطينة ، وبعد ذلك 
 قمنا بصياغة أسئلة على شكل استبيان وقمنا بتوزيعه على املدربني هلذه الرابطات 

   - مجتمع البحث :      3-5

إّن جمتمع البحث يعين مفردات الظاهرة اليت يدرسها البحث فالباحث الذي يعد حبث يف دراسة 
 ظاهرة أو مشكلة ما فإنّه حيدد مجهور حبثه أو جمتمع حبثه حسب املوضوع أو الظاهرة املشكلة اليت خيتارها .

إّن جمتمع الدراسة ميثل أفراد الفئة اليت تريد إجراء الدراسة التطبيقية عليها وفق املنهج ، فكان جمتمع البحث 
  العب .16هم العبوا املنتخب الوطين واملقدر عددهم 

  عينة البحث :–3-6

يعترب  اختيار للعينة من اخلطوات واملرحلة اهلامة للبحث كما أّن األهداف اليت يصنعها الباحث 
لبحثه واإلجراءات اليت يستخدمها ستحدد طبيعة العينة اليت سيختارها ألّ�ا تعترب أساس العمل يف البحوث 

 العلمية .

ويعرفها  " عمار بوحوش " على أّ�ا  ( جمموعة من األفراد اليت يبين عليها الباحث أهداف دراسته 
وهي مأخوذة من اجملتمع األصلي فتكون ممثلة له متثيال صادقا ) ، وعملية اختيار وحدات أفراد ومنظمات 
من جمتمع بعينه حبيث أنّنا عندما ندرس العينة نستطيع أن نعمم نتائج دراستنا على اجملتمع الذي اخرتناها 

 منه .

كما يعرفها عزام صربي على أّ�ا "  جزء من جمتمع الظاهرة اليت تكون قيد الدراسة حيث تكون 
 ممثلة متثيال صحيحا قصد التعرف على خصائص هذا اجملتمع " .

 - طريقة اختيار العينة :3-6-1

نظرا لطبيعة  حبثنا الذي خيص " حماولة تقييم مستوى اسرتجاع الكرة لدى العيب املنتخب الوطين 
خالل مونديال اسبانيا صنف أكابر" وجب علينا استعمال نوع من العينات وهي العينة القصدية املسحية 

العمدية حبيث يكون اختيار الباحث هلذه العينة اختيار حر على أساس أّّ�ا حتقق أغراض الدراسة اليت يقوم 
 هبا ، فالباحث يف هذه احلالة يقر حاجاته إىل املعلومات وخيتار عينة مبا حيقق له غرضه.

 منتخبات تتمثل يف : إسبانيا ، مصر 5حيث أّن عدد املنتخبات اليت الحظناها مع املنتخب اجلزائري هي 
 ، هنغاريا ، األرجنتني ، كرواتيا .
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  أدوات البحث :–3-7

قصد الوصول إىل حلول اإلشكالية املطروحة وللتحقق من صحة الفرضيات وجب علينا إتباع أجنح 
 الطرق وذلك من خالل الدراسة والتفحص حيث ّمت استخدام األدوات التالية :

 ّمت االستعانة ببعض املصادر(القرآن) وبعض املراجع (الكتب) باإلضافة إىل - الدراسات النظرية :
 القواميس ،وبعض الرسائل ( املذكرات) وكذا موقع الكرتوين .

 ّمت االستعانة بأداة االستبيان اليت تعترب أحد وسائل البحث العلمي املستعملة على - الدراسة التطبيقية :
نطاق واسع من أجل احلصول على بعض البيانات واملعلومات اليت تتعلق بأحوال الّناس وميوالهتم  

ودوافعهم أو بعض من أحواهلم الشخصية اليت تتحلى بالسرية التامة ، وقمنا أيضا باالستعانة بالتحليل ( 
  ،باإلضافة إىل االستبيان )2012حتليل مضمون مباريات املنتخب الوطين خالل مونديال اسبانيا 

 -  االستبيان :3-7-1

هو عبارة عن جمموعة  من األسئلة املرتبة حول موضوع معني ، ّمت وضعها يف استمارة هبدف احلصول 
على املعلومات خاصة بظاهرة أو جمتمع البحث ويتطلب االستبيان حتديد مشكلة البحث حىت ميكن 
مقتبس ((عرضها على شكل أسئلة وإال فإّن الغموض  والتفسري اخلاطئ سيكون هلا تأثري على صحتها وفائدهتا

.)2010 – 2009من دروس منھجیة البحث العلمي للدكتور أحمد فالق ، 
 . وقد قمنا بتوزيع االستبيان الذي كان اهلدف منه )

معرفة أهم العوامل واملميزات اليت متكن العب كرة اليد من القيام باسرتجاع الكرة ،وكانت النوادي اليت 
  ، مجيلةLRBDJ سطيف ،ROS  بوفاريك ،GSBوزعنا االستبيان على مدربيها هي كالتايل :

 املنتخب  ، ميلة ، ،نادي احلروشJSM سيدي عقبة ،ASO  أوزالقن ،ASS راسينغ اقبو لكرة اليد  ،
 واد سؤف JSAWZELLaGen َ، ZST أفاق أقبو ،   ، شلغوم العيدCCL الوطين العسكري ،

 فرجيوة IJSF بسكرة ، ،LISB تاجنانت ،MBT ورقلة ،WABO أوت غرداية ،20،
،UASM، ميلة CREA . احلروش

 - تحليل مضمون المباريات :3-7-2

أسلوب حتليل املباريات يف كرة اليد يعترب أحد أدوات املدرب يف التعرف بطريقة موضوعية على 
مستوى كل العب من العيب فريقه أو مستوى الفريق ككل ، سواء كان ذلك خالل فرتات التدريب أو 

املباريات نفسها ولقد شهدت السنوات األخرية تطورا كبريا يف فنون لعبة كرة اليد على مستوى العامل بصفة 
عامة مما أوجب ضرورة أن يواكب هذا التطور ارتقاء مماثال يف أساليب التقومي والقياس اخلاصة هبا ، وعلى 
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ذلك فنظام حتليل املباراة ،عبارة عن طريقة لتقومي أداء الالعبني والفريق سواء كان ذلك يف التدريب أو 
 املباراة

ونظام حتليل املباراة ال يستخدمه املدرب لتقومي أداء العبيه أو فريقه فقط بل يستخدمه أيضا يف تتبع وتقييم 
أداء العيب الفرق املنافسة أيضا حىت  يستطيع التعرف على نقاط الضعف والقوة فيها ، مما يساعد على بناء 

اخلطط املضادة اليت تعتمد على استغالل ثغرات الفرق املنافسة والتأكيد على نقاط القوة يف اجلوانب اليت 
يقوم بتدريبها ، وهذا يؤدي إىل تقنني اخلطط واملباراة برباعة يف ضوء دراسة موضوعية ملستوى الالعبني 

 والفرق املنافسة .

فأسلوب حتليل املباراة يعد أحد طرق وأساليب القياس حيث ميكن عن طريقه مجع مالحظات 
ومعلومات كمية عن أداء الالعبني والفرق ومستوياهتم ن وتقدير هذه املستويات تقديرا كميا وفق إطار 

معني من املقاييس املدرجة ، وهذا يتبع  لنا مقارنة الالعب بنفسه ومقارنته بغريه من نفس الفريق أو الفرق 
املنافسة ، أي مقارنة الالعب بغريه من الالعبني، وأيضا مقارنة الفريق ككل بالفرق األخرى خاصة اليت 

 يتنافس معها .

  مجاالت البحث :–3-8

  المجال الزماني : – 1 –3-8

شرعنا يف حبثنا هذا فور تلقينا املوافقة من طرف األستاذ املشرف ، فبالنسبة للجانب النظري ّمت البدء فيه يف 
) ، أّما اجلانب التطبيقي فقد شرعنا البدء فيه يف 2015) إىل أواخر شهر مارس( 2014شهر أفريل (

 .2015شهر جانفي إىل أواخر شهر أغريل 

  المجال المكاني :– 2 –3-8

ّمت إجراء الدراسة امليدانية (فيما يتعلق بإلستبيان) على مستوى بعض الرابطات لواليات:  جباية ، 
 اجلزائر ، قسنطينة.

  الوسائل اإلحصائية :–3-9

ال ميكن ألّي باحث يف أي جمال االستغناء عن الطرق والوسائل اإلحصائية مهما كان نوع الدراسة 
اليت يقوم هبا كو�ا متّده بالوصف املوضوعي الدقيق ، فالباحث مهما كان مستواه ال ميكنه االعتماد على 

 املالحظات ولكن االعتماد على الوسائل السليمة البعيدة عن الذاتية .
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كما أّن هدف الدراسة اإلحصائية هو حماولة احلصول على مؤشرات صحيحة ذات داللة إحصائية 
 تساعد الباحث على التحليل والتفسري واحلكم على صحة الفرضيات واملعدل اإلحصائي املستعمل .

 الطريقة الوصفية :

 حيث يستخدم هذا القانون لتحليل النتائج يف مجيع األسئلة بعد حساب مجيع النسب المئوية :
 التكرارات.

النسب املئوية    =  
  جمموع التكرارات× 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

اجملموع الكلي للعينة
 

 ) :k2(   2 بـــــاختبار كواملعروفة Bravi Parsinالطريقة التحليلية لـ : 

 يسمح لنا االختبار بإجراء مقابلة بني خمتلف النتائج احملصل عليها 

 القانون :

 = جمموع 2ك
( التكرار احلقيقي−التكرار املتوقع)2

 التكرار املتوقع 
 

k² =  (𝑓𝑓  0−𝑓𝑓𝑓𝑓  )2

𝑓𝑓𝑓𝑓 

 )322 م ، ص 2000عبد الحمید عطیة : الجامع الحدیث ، اإلسكندریة ، ( )(feكيفية حساب التكرار المتوقع

E f= 
نو
 

  : هو عدد أفراد العينة نحيث أّن  : 

 : هو عدد االختبارات املوضوعية لإلجابة على األسئلة .و

 D Lدرجة احلرية يف جمموعة هي احلاالت يف جمموعة ناقص واحد ويرمز هلا  : درجة الحرية :  

D L و 1 – = ن DL = N – 1   

  0,05مستوى الداللة :  
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  صعوبات البحث :–10

من خالل دراستنا هلذا البحث  واجهنا عّدة عراقيل فيما خيص كال اجلانبني النظري و التطبيقي ، فمن 
 اجلانب النظري :

 قلة األحباث اليت تعرضت إىل هذا املوضوع بشكل مباشر ومدقق . -
 انعدام مذكرات التخرج للسنوات السابقة . -

 أما يف ما خيص اجلانب التطبيقي :

 صعوبة التنقل إىل مكان قيامنا بالدراسة امليدانية -
 صعوبة تقبل النوادي الوطنية لتوزيع االستبيان على مدربيها -
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 خالصة :

        تناولنا من خالل هذا الفصل خمتلف اخلطوات والطرق واالعتماد عليها يف معاجلة نتائج الدراسة 
امليدانية ، فعن طريق هذه األخرية متكننا من حتديد جماالت الدراسة وكذلك العينة اخلاصة بالبحث ، كما 

قمنا بتحديد أدوات مجع املعطيات واليت اشتملت على مجيع أنواع االستبيان ، كما تطرقنا كذلك إىل 
الطريقة  اليت متت من خالهلا معاجلة البيانات اإلحصائية والنتائج والتكرارات ، كل هذه األمور اليت ذكرناها 
تدخل ضمن إطار اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية اليت تعترب أساس البحث العلمي الذي يرتكز عليه 

الباحث إلثبات مصداقية حبثه ومنهجيته حبيث يكون عمله منظم وبطريقة مقننة ومنطقية وختدم جماالت 
 البحث العلمي .

     فأي عمل خيلو من هذا اجملال يفقد قيمته وأمانته العليمة وال ميكن االستفادة منه كدراسة عليمة يف 
مجيع اجملاالت ، هلذا ينبغي على الباحث أي كان أن يتقيد بعناصر البحث العلمي حىت يعكس الصورة 

 احلقيقية هلذا البحث وحىت يعطيه النكهة والطابع لصاحبه  لتجنب الفوضى والعشوائية .



 

 

 الفصل الرابع :

عرض و تحليل 

 و مناقشة النتائج



 

48 
 

 الـــــــــــفـــــــــــصـــــــــل الرابع ...........  عــــــــــــــــــــــــــــــرض وتـــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــل و منــــاقــــــــشة  الــــــــــــــنـــــــــــتـــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــــــــج

 تمهيد :
 وحماولة مقارنتها مع 2013سنحاول يف هذا الفصل حتليل نتائج املنتخب اجلزائري خالل مونديال اسبانيا 

 يف البداية عن طريق حتليل شبة املالحظة وذلك بعد مشاهدتنا لكل املباريات 2005نتائج مونديال تونس سنة 
اليت لعبها املنتخب اجلزائري ،وتقييم مستوى املنتخب باملقارنة مع نتائج الدورة السالفة الذكر (دورة تونس 

) ،وحماولة تقييم مستوى الالعبني منصب مبنصب ،مث قمنا يف اجلزء الثاين بتحليل نتائج االستبيان الذي 2005
قمنا بتوجيهه إىل املدربني والذي يتعلق أساسا بالعوامل املساعدة السرتجاع أكرب قدر ممكن من الكرات وكذا 
األمور التكتيكية أي أحسن تكتيك دفاعي إلسرتجاع الكرة . وقد استخدمنا إلثبات أو نفي نتائج االستبيان 

  .²اختبار سبريمان براون املعروف بـــــ كا
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- تحليل نتائج شبكة المالحظة الخاصة بمخلفات مباريات المنتخب الوطني خالل مونديالي 4-1
  :2013 ،و 2005

اجملموع اسرتجاع غري فعال اسرتجاع فعال الدورات 

اسرتجاع من 
احلارس 

اسرتجاع فعال من 
الدفاع 

اسرتجاع غري فعال 
من الدفاع واحلارس 

 

دورة تونس 
2005 

50 21 49 120 

دورة 
 2013اسبانيا

42 32 61 135 

 255 110 53 92اجملموع  

 2005 يمثل مميزات فعالية استرجاع الكرة للمنتخب الجزائري خالل مونديال تونس  :1 رقم جدول<<
 >>2013،ومونديال اسبانيا 

 الداللة αمستوى املعنوية  dLدرجة احلرية  اجلدولية² كا  احملسوبة²كا االختبار
 غري دالة 0.05 02 05.99 5,114 ²كا

 :يمثل المقارنة بين استرجاع الكرة من طرف العبي المنتخب الوطني خالل 1-1<<جدول رقم 
 ) وبين مؤشرات كل دورة >>.2013 ،2005مونديالي (

 التعليق على نتائج الجدول :
 والذي يقول أنه يوجد فرق معنوي يف h0 ونقبل الفرض الصفري h1وعليه فإننا نرفض الفرض البديل 

نتائج اسرتجاع الكرة بني الدورتني ،رغم خروج املنتخب يف كلتا الدورتني من الدور األول ،واالختالف هنا ليس 
جوهريا بقدر ما هو نسيب ،أو باألحرى بني [احلارس واحلارس ،و بني الدفاع] والذي سنحاول التطرق إليه 

 بالتفصيل يف اجلانب التحليلي ،والذي سنحاول توضيحه باجلدول التايل :
  

51.76 43.29 24.94 

45.18 23.70 31.11 23.70 
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 : يوضح نسب استرجاع الكرة الفعال وغير الفعال للمنتخب الوطني خالل 2<<جدول رقم 
  >>2013 ،و2005مونديالي 

            
 الدورات

  اسرتجاع غري فعال اسرتجاع فعال
 المجموع

 
اسرتجاع فعال  احلارس 

 للدفاع
اسرتجاع غري فعال 

 للدفاع واحلارس
 %100 %40.82 %18.36 %41.67 2005دورة 
 %100 %45.18 %23.70 %31.11 2013دورة 

 التعليق والمقارنة بين النسب حسب كل منصب :

 
 التعليق على نتائج الحارسين :

 كان له كم هائل من 2005 يتبني لنا أن احلارس يف دورة 1 والشكل رقم 2من خالل نتائج اجلدول رقم 
 من جمموع الكرات اليت اسرتجعها %42الكرات اليت اسرتجعها املنتخب حيث أن نسبة اسرتجاعه للكرة قاربت 

املنتخب الوطين يف تلك الدورة ،وال غرابة يف ذلك كونه (سالحجي) كان األفضل يف افريقيا إىل غاية سنة 
 قبل قرار اإلعتزال املتخذ قبل مونديال اسبانيا ،أما جالل مونديال اسبانيا شاهدنا وأكدت النتائج املبينة 2012

 أن احلارس اجلزائري كان ضعيفا إىل حد كبري وهو ما جتلى يف نسبة اسرتجاعه للكرة ، واليت مل 2يف اجلدول رقم 
 من جمموع الكرات اليت اسرتجعها املنتخب الوطين ،وهذا الرتاجع ليس مرده نوع الدفاع %31.11تتعد 

املستعمل كون املنتخب يف كلتا الدورتني ختلى عن التكتيك املعتد عليه يف جل الدورات السابقة ،والذي أصبح 
 0 /6 - 1 /5 - 4/2بعض األشخاص ينسبونه إىل أنفسهم ،واعتماد املنتخب على التكتيك الدفاعي [

 من %50]ولكن هذا الرتاجع الرهيب راجع أوال إىل املستوى الفين للحارسني ،وبتوضيح إلضايف فإن أكثر من 
 11 كان يف مباراة األرجنتني واليت اسرتجع فيها احلارس لوحدها 2013الكرات اليت اسرتجعها احلارس يف دورة 

 يف جل املباريات ،وذلك بعد دخول جل املنتخبات اليت وجهناها يف اللعب 23كرة ،وبعد مرور الدقيقة 
 االستعراضي من جهة وحماولة تفادي اإلصابات والفوز بأقل جهد ممكن .

41,67%

31.11%

0

0 یوضح النسب المئویة :   1شكل رقم 
:إلسترجاع الكرة من قبل الحارسین

2005الحاس في دورة 

2013الحارس في دورة 
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ورغم أننا طلبة إال أننا أردنا اعطاء رأينا يف احلالة املزرية اليت وصل إليها املنتخب الوطين كيف ال واملنتخب 
 وكل ما لدينا هو فاخر بعض األشخاص احملسوبني على اإلحتادية  ،وكذا 1995مل يفز وال ببطولة منذ سنة 

 سنوات ورغم ذللك فإنه مل يستطع 8اجلهاز الفين للمنتخب والذي هو على رأس العارضة الفنية منذ أزيد من 
إجياد احللول حىت بعد عمله على املستوى البعيد ، وكيف ال والبطولة الوطنية متوقفة ألزيد من سنة .كل هذا ما 

 هو إال جمرد رأي من طرف طالبني عربا عن رأيهما ال أكثر وال أقل.
 : التعليق والمقارنة على نتائج االسترجاع الفعال للدفاع 

 
 

 كانت كارثية بأمت 2005 يتبني لنا نتائج الدفاع يف دورة 2 والشكل رقم 2 من خالل نتائج اجلدول رقم 
 من جمموع ما اسرتجعه املنتخب كلية ومل 1/5معىن الكلمة كيف ال واملنتخب مل يستطع أن يسرتجع حوال 

 مل 2013يستطع حىت أن يسرتجع نصف ما اسرتجعه احلارس لوحده ،ورغم هذا فإن نتائج الدفاع يف 
 ،وهبذا ميكن القول أن الدفاع حتسن نوعا ما حيث بلغت نسبة اسرتجاعه للكرة 2005ختتلف كثريا عن دورة 

 من جمموع ما اسرتجعه املنتخب ككل ،ورغم هذا فهذه النسبة ال تكفي لتحسني نتائج املنتخب 1/4حواي
 واحللم أكثر من املعقول . 

  

18,36%
23,70%

یوضح الفرق ونسبة االسترجاع : 2الشكل رقم 
:الفعال للكرة للدفاع خالل الدورتین العالمیتین 

نسبة االسترجاع الفعال في 
2005دورة 

نسبة االسترجاع الفعال في 
2013دورة 
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 : محاولة مقارنة نتائج االسترجاع الفعال بشكل عام خالل الدورتين 

 
 ،والذي يوضح لنا نسب االسرتجاع الفعال للكرة من قبل العيب 3 والشكل رقم 2من خالل نتائج اجلدول رقم 

 ،وقد بينت النتائج أ�ا متقاربة إىل حد كبري بني الدورتني 2013 ،و2005املنتخب الوطين خالل مونديايل 
 عن  %6 ،ورغم أننا ال حضنا تراجعا نسبيا نوعا ما حبوايل %59.18 كانت النسبة هي 2005حيث أنه يف 

 وهو ما يفتح الباب للكثري من التأويالت كون نتائج املنتخب يف تراجع دائم ،وعلى العموم 2005نسبة دورة 
 فنسبة االسرتجاع الفعال للكرة هي ضعيفة يف كلتا الدورتني .

  :2013، و2005مقارنة نتائج االسترجاع غير الفعال للمنتخب الوطني خالل دورتي 

 
أوال وقبل اخلوض يف التعليق على النتائج فال بد أن نوضح أوال اإلسرتجاع غري الفعال والذي عرفناه يف 
الفصل الثاين ،فاالسرتجاع غري الفعال هو استعادة الكرة بعد ارتكاب خطأ من املنافس سواء كان مترير خاطئ 

  ،دخول على املنافس ،دخول منطقة احلارس  ...اخل .
وعليه فنسبة االسرتجاع غري الفعال تكون عادة مرتبطة باملنافس بدرجة أوىل ،وعليه فقد أكدت نتائج 

 2005 تقاربا كبريا يف نتائج االسرتجاع غري الفعال للكرة ،فاملنتخب يف دورة 4 والشكل رقم 2اجلدول رقم 
 من جمموع الكرات اليت اسرتجعها املنتخب يف تلك الدورة %40.82كانت نسبة اسرتجاعه للكرة متثل حوايل 

 من جمموع الكرات اليت %43.57 فكانت متثل %2013،أما نسبة الكرات اليت اسرتجعها املنتخب يف دورة 
 اسرتجعها املنتخب ككل .

59,18%

0

54,81%

یوضح نسب االسترجاع الفعال للكرة : 3الشكل رقم 
: 2013، و 2005للمنتخب الوطني خالل موندیالي 

نسبة االسترجاع الفعال خالل دورة 
2005

نسبة االسترجاع الفعال خالل دورة 
2013

40,82%
45.18%

0 0

یوضح نتائج االسترجاع غیر الفعال للمنتخب : 4الشكل رقم 
: 2013، و2005:الجزائري خالل دورتي 

نسبة االسترجاع غیر الفعال للكرة خالل 
2005دورة 

نسبة االسترجاع غیر الفعال للكرة خالل 
2013دورة 
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وعموما ارتباط االسرتجاع غري الفعال للكرة إىل املنافس بدرجة أوىل ال جيعل هذا االسرتجاع يعرب عن 
 املستوى احلقيقي للدفاع وللمنتخب ككل .

 <<يوضح المقارنة بين نسب االسترجاع الفعال والغير فعال للكرة خالل دورتي 03الجدول رقم 
 >> .2013/ و 2005

 النسبة االسرتجاع غري الفعال االسرتجاع الفعال الدورات
 %100 %40.82 %59.18 2005دورة 
 100 %45.18 %54.81 2013دورة

 

 
 كان 2005 أن املنتخب الوطين خالل دورة 5 والشكل رقم 3نالحظ من خالل نتائج اجلدول رقم 

يعتمد على االسرتجاع الفعال بنسبة كبرية وهذا راجع للدور الكبري الذي كان يلعبه حارس املرمى ،وهو ما يربز 
  .1بصورة واضحة يف الشكل رقم

 
 كان يعتمد على 2013 أن املنتخب الوطين خالل دورة اسبانيا6أما ما نالحظه من خالل الشكل رقم 

االسرتجاع الفعال أكثر من االسرتجاع غري الفعال وقد كانت نسبة االسرتجاع الفعال للحارس وللدفاع متقاربة 
  . 4%حيث أ�ا مل تتجاوز

41,67%

18,36%

40,82%

یوضح نسب استرجاع الكرة من قبل : 05الشكل رقم 
2005العبي المنتخب الوطني خالل موندیال 

االسترجاع الفعال للكرة من قبل 
حارس المرمى

االسترجاع الفعال للكرة منقبل الدفاع 

االسترجاع غیر الفعال للكرة من قبل 
الحارس والدفاع

31.11%

23.70%

45.18%

0

یوضح نسب استرجاع الكرة من قبل :6الشكل رقم 
: 2013العبي المنتخب الوطني خالل موندیال 

استرجاع فعال للحارس

اسیرجاع فعال للدفاع 

استرجاع غیر فعال للحارس والدفاع
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 ): 2013 – 2005التحليل الكلي والمقارنة بين الدورتين ( 
من الوهلة األوىل يرتاء لنا الفرق الشاسع يف اسرتجاع الكرة بني احلارسني ،للتذكري فإن هذه املقارنة كانت بني 

 هو جيل "محاد ،بلوم ، سالحجي ، فالح ،لعبان "...وغريهم ،أما اجليل 2005جيلني ان صح التعبري فجيل 
 احلايل هو جيل "بركوس ،شهبور ، رحيم ،بن علي ،...وغريهم"

ومما الشك فيه أن املقارنة بني جيلني تتطلب توضيح واحصاء نتائج كل جيل ،لكن لألسف الشيد فكرة اليد 
 واليت مل تعطينا غري النكسة بعد األخرى 3/3اجلزائرية تعيش منذ زمن على التاريخ وكل احلديث عن خطة اللعب 

 ،وحىت املقارنة ال جيب أن تقتصر على النتائج 1995،ألن آخر تتويج للجزائر كان يف كأس افريقيا لألم سنة
 2005احملققة واالجناز الدفاعي ،ألنه ان مل يكن لديك دفاع قوي فلن تتمكن من الفوز يف �اية املباراة ،فجيل 

 ،واجليل احلايل %54 هجوم ،بفعالية هجومية قدرت ب 136 هجوم سجل منها 249كان لديه حواي 
) كانت له نسبة فعالية هجومية �ائية أي بعد تسديد الكرة ،وهذا دون احتساب الكرات ايل أضاعها 2013(

 ،ولو احتسبنا هذه الكرات اليت ضيعها الفريق %49.4يف وسط امليدان وأمام منطقة التسعة أمتار فقد بلغت 
  دون أدىن شك .%40لبلغت النسبة أقل من

وهذا ان دل على شيء فإمنا يدل أن منتخبنا الوطين يسري من السيء إىل األسوأ ،كون جل املنتخبات اليت 
 على االعب اخللفي "بركوس" وقد سامهوا يف احلد من خطورته 5/1وجهناها كانت تلعب أمام منتخبنا بدفاع 

بطريقة فعالة جدا ،يف حني أن مدرب منتخبنا الوطين مل يستطع أن جيد احلل البديل لتلك املعضلة ،وهذا يدل 
على أنه ال يوجد قائد حقيقي أو باألحرى العب مهاري ميكنه إختاذ القرارات يف الظروف الصعبة وكذا احللول 

الفردية مثلما كان حيدث مع بلوم ،فالح ،هجوميا ، وان كنا قد ال حضنا حتسنا نوعا ما يف اجلانب الدفاعي 
للفريق ،ولكن باملقابل قابله سقوط حر حلارس املرمى الذي مل يستطع ان مينح زمالءه ولو جزء من الثقة كما كان 
يفعل "سالحجي" ملا كان زمالءه يقطعون األمل لكنه كان يعيد املنتخب إىل االنتعاش من جديد ،وهو ما يدفعنا 

إىل احلديث عن حارس املرمى والذي ال جمال للمقارنة أو احلديث حىت عن املقارنة بني سالحجي" واحلارسني 
احلاليني ،كون سالحجي لوحده كان مينح الفوز للمنتخب اجلزائري ،يف حني أن احلارسني احلاليني ليس هلما 

 مستوى يؤهلهما ويسمح هلما بالوقوف بني خشبات املرمى ، وجماهبة العبني ومنتخبات عادية ،وال نقول قوية .
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 مالحظة :
 مل يشمل مباراة املنتخب الوطين ضد نضريه 2013حتليل مباريات املنتخب الوطين خالل دورة اسبانيا 

األسرتايل ،بسبب األحداث اليت جرت كون املنتخب األسرتايل يف فرتة من الفرتات كان يلعب بثالثة العبني ،وهذا 
بعد استشارتنا لعدد من األساتذة والذين نصحونا بعدم االعتماد عليها كمرجع كو�ا تعترب شاذ والشاذ يقاس وال 

يقاس عليه .مع التذكري فإن أغلب الالعبني مل يلعبوا وال مباراة رمسية ملا يقارب السنة (أي منذ �اية املسابقة 
املؤهلة لألوملبياد من العام املاضي ) ولو أنه ليس عذر يف نظرنا للظهور مبستوى كالذي شهدناه يف البطولة األخرية 

 واليت تعترب كارثية بأمت معىن الكلمة .
 : التعليق والمقارنة العامة بين الدورتين 

إن املستوى الفين واملهاري  والبدين بني الدورتني كان قد تغري حنو التطور امللموس  رغم أن البطل هو نفسه 
وذلك من خالل عدد األهداف املسجلة يف كل مباراة زيادة عدد التصادمات ،تغري مناهج التدريب حيث كان 

الفريق يتدرب ساعة يوميا بينما أصبح يتدرب حوايل أربع ساعت ،بني كل ساعة وساعة فرتة راحة ملدة ربع ساعة 
 ،وهو ما %90،تغري جذري يف نوعية الالعبني ،ومن بينهم املنتخب اجلزائري الذي تغري مبا ال يقل عن حوايل 

 جعل املستوى يرتفع بشكل راقي ملا شهدناه يف البطولة العاملية األخرية .
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 - عرض و تحليل تائج االستبيان الموجه إلى المدربين :4-2
 هل هناك طريقة دفاعية حمددة تعتمد عليها أثناء املباريات تكون فعالة يف اسرتجاع عدد معترب /1السؤال رقم 

من الكرات ؟  
 معرفة ما إذا كانت هناك طريقة دفاعية حمددة يعتمد عليها الفريق .الغرض من السؤال :

مدرب السترجاع 20يوضح نسب وتكرارات الطرق الدفاعية التي يعتمد عليها <<:4الجدول رقم 
 >>.الكرة

أنواع 
 الدفاع

دفاع متقدم  6/0 رجل لرجل
5/1 

حسب حالة  4/2 3  /3
 املنافس

    اجملموع

 20 02 02 02 04 04 06 التكرارات
 %100 % 10 % 10 % 10 % 20 % 20 %30 %النسبة

 وقبل البدء يف عملية العرض سنوضح هذه النسب والتكرارات يف دائرة نسبية هي كالتايل .

 
 عرض ومناقشة النتائج :

 6/0 مدرب يولون أمهية كبرية للتكتيك الدفاعي 14من خالل مالحظتنا لنتائج املدربني تبني لنا أن هناك 
 من جمموع إجابات  %70 ،ورجل لرجل ،وهي كلها تعرف بدفاعات املنطقة وهو ما يعادل ما نسبته 5/1،

 املدربني العشرين 
 ،نستنتج 15 ،والشكل رقم 14من خالل النتائج املتحصل عليها واملوضحة يف اجلدول رقم االستنتاج :

أن أحسن تكتيك دفاعي إلسرتجاع الكرة بدرة أوىل واحلد من اخلطورة اهلجومية للمنافس هو دفاع املنطقة على 
اختالف أشكاله ، وخري دليل على ذلك أن أحسن املنتخبات والوادي العاملية تلعب هبذا التكتيك وخصوصا 

  وخري دليل على ذلك منتخيب الدامنارك واسبانيا.6/0 ،وتكتيك 5/1 ،و5/0/1دفاع 
  

20%

30%
10%

10%

10%
20%

:مدرب 20یوضح النسب المئویة لكل تكتیك دفاعي حسب : 7الشكل رقم 
6/0التكتیك 

رجل لرجل

3/3التكتیك 

4/2التكتیك 

حسب الحالة الھجومیة للمنافس

متقدم 5/1دفاع 
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ما هو التكتيك الدفاعي األحسن للفوز باملباريات ؟ أم أن لكل مباراة طابعها اخلاص ؟ /2السؤال رقم 
 :معرفة ان كان التكتيك الدفاعي يبىن على اساس امكانات الفريق أم على أساس امكانيات الغرض من السؤال

 املنافس وطريقة لعبه أوال ،وتأكيد إجابات السؤال السابع .
 >. مدرب20: <يمثل المقارنة بين التكتيكات الدفاعية ومؤشراتها بالنسبة لـــ5الجدول رقم 

 الداللة ²t dL αكا ²cكا النسبة تكرار األجوبة
6/0 04 20 %  

 
 

8.802 
 

 
 
 

11.07 
 

 
 
 
05 
 

 
 
 

0.05 
 

 
 
 

 غير دال
 

لكل مباراة طابعها 
 اخلاص

 
 06 

04 
}10 {

 
40% 
20% 

}50% {
حسب امكانيات 

 املنافس
5/1 02 10 % 
3/3 02 10 % 

 % 10 02 رجل لرجل
 % 100 20 اجملموع

 
 عرض ومناقشة النتائج :

 وذلك عند درجة 11.07 اجملدولة واليت تساوي ² وهي أكرب من كا08.802 احملسوبة تساوي ²لدينا كا
 ، ونقبل الفرض الصفري h1 ،وعليه فإننا نرفض الفرض البديل α=0.05 ،ومستوى املعنوية dL=05احلرية 

h0 مدربني من أصل 10 والذي يقول أن كل مباراة هلا تكتيكه الدفاعي اخلاص هبا ،وهو ما أثبتته النتائج إذ أن 
 يف حني أن بقية التكتيكات الدفاعية األخرى جمتمعة  %50 مدرب نادوا هبذا الرأي وهو ما مثل ما نسبته 20

  فقط من جمموع النسبة الكلية .%50نالت 
 االستنتاج :

من خالل النتاج املتحصل عليها نستنتج أن لكل مباراة طابعها اخلاص وهذا انطالقا من امكانيات وقدرات 
املنافس من جهة  ،والبنية املورفولوجية له من جهة ثانية مقارنة مع اإلمكانيات املتوفرة للفريق من جهة أخرى 

20%

50%

10%

10%
10%

یمثل دائرة نسبیة تمثل نسب أحسن تكتیك دفاعي للفوز :  8الشكل رقم 
:مدرب  20بالمباریات حسب 

6/0التكتیك 

لكل مباراة طابعھا الخاص ،وحسب حالة 
المنافس

5/1التكتیك 
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،وخري دليل على ذلك هو تصريح مدرب املنتخب التونسي يف �ائيات كأس أمم افريقيا األخرية باملغرب عندما 
 رغم أن "بركوس " على الظهري اخللفي 5/0/1قال لالعبيه "ان أردمت الفوز فعليكم تطبيق التكتيك الدفاعي 

  متقدم ،وهو ما جنح فيه يف �اية املطاف .6/0،أو 5/1املنتخب التونسي يلعب عادة بالتكتيك الدفاعي 
 هل اخلطة التكتيكية اليت تلعبون هبا تكون مبنية أساسا على إمكانيات العبيك ؟ أم أ�ا مبنية /3السؤال رقم 

على أساس املنافس ؟  
  على أي أساس يبين املدربون خططهم التكتيكية .الغرض من السؤال:
 .:<<يوضح نسب تكرارات على أي أساس يبني المدرب خططه التكتيكية>>6الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار االجابات
اخلطة التكتيكية تكون مبنية على أساس الطريقة املتفق عليها أثناء 

 احلصة التدريبية ،وكذا الشأن بالنسبة للبنية املورفولوجية للمنافس
16 80% 

 %20 04 اخلطة التكتيكية مبنية على أساس امكانيات املنافس 
 %100 20 المجموع 

 

 
  :كانت نتائج االستفتاء املوزع على املدربني كالتايلعرض ومناقشة النتائج :

 مدرب كان مضمون إجاباهتم هو أن اخلطة التكتيكية تكون "مبنية على أساس الطريقة 16حيث أن 
املتفق عليها أثناء احلصة التدريبية ،وكذا الشأن بالنسبة للبنية املورفولوجية للمنافس" ،وهو ما كان ميثل ما نسبته 

 من إجابات املدربني ،يف حني أن اجابات املدربني املتبقني فكانت تقول أن اخلطة املنتهجة تكون مبنية 80%
  .% 20أساسا على "امكانيات املنافس " وهو ما مثل ما نسبته 

  

80%

20%

یوضح النسب المئویة للعوامل التي على : 9الشكل رقم 
:أساسھا یبني المدربون خططھم التكتیكیة الدفاعیة

حسب الخطة المتفق علیھا أثناء الحصة 
التدریبیة ،وحسب االمكانات المورفولوجیة 

للمنافس

الحطة التكتیتیة مبنیة على أساس انكانیات 
المنافس
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 االستنتاج :
لو أمعنا النظر يف اجابات املدربني جيدا لوجدناها كلها تصب يف نفس اإلجتاه  كون إجابات الفئة األوىل 

قالوا وعلى أساس البنية املورفولوجية للمنافس ،وعله فنحن نستنتج أن التكتيك الذي ينتهجه الفريق هو كما يقال 
 عملة نقدية ذات وجهني الميكننا فصلهما عن بعضهما البعض .  

 هل يلعب الفريق بنفس التكتيك يف غالب املباريات ؟ /4السؤال رقم 
 :تأكيد اإلجابات املتحصل عليها يف السؤال الثامن عشر .الغرض من السؤال 

 وكانت النتائج املتحصل عليها كالتايل :
 <يعبر عن المقارنة والتكرارات المتعلقة بتغيير المدربين للخطط التكتيكية خالل المباريات >.:7الجدول رقم 

 الداللة dL α  اجلدولية²كا  احملسوبة²كا النسبة تكرار األجوبة
  % 10 02 غالبا

08.397 
 

 
5.990 

 
 

 
02 

 

 
0.05 

 

 
 دال

 
 %80 16 أحيانا

 %10 02 نادرا
 % 100 20 اجملمع

 
 عرض و مناقشة النتائج :

 عند درجة 05.99 اجلدولية واليت تساوي ² ،وهي أكرب من قيمة كا08.397احملسوبة تساوي ²لدينا كا
 والذي يقول أن املدربني h0 ،وعليه فإننا نرفض الفرض الصفري α=0.05 ،ومستوى املعنوية dL=02احلرية

 والذي يقول أن املدربني ال يعتمدون h1يعتمدون على نفس التكتيك يف مجيع املباريات ،ونقبل الفرض البديل 
 على نفس التكتيك يف مجيع املباريات .

 االستنتاج :
من خالل النتائج املتحصل عليها نستنتج أن املدربني ال يعتمدون على نفس التكتيك يف مجيع املباريات 

،وهذه يعين أن لكل مباراة طابعها اخلاص وهو ما أثبتناه يف اجلواب عن السؤال السادس عشر ، وحنن األن نؤكد 

10%

80%

10%

یمثل نسب اعتماد المدربون على كل نوع من : 10الشكل رقم 
:  التكتیكات خالل محتلف المباریات 

غالبا

أحیانا

نادرا
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 من املدربني أ�م أحيانا فقط يلعبون بنفس التكتيك %80أن لكل مباراة طابعها اخلاص ،وهو ما جتلى يف تأكيد 
 ،وهذا رمبا لتشابه بعض املنافسني .

  ؟هل لالنتباه و قراءة اللعب من طرف املدافع له دور يف حتديد النتيجة النهائية للمباراة/ 5السؤال رقم 
  .09 حتديد دور اإلنتباه يف حتديد نتائج املباريات ،وتأكيد السؤال رقم الغرض من السؤال :

 .:يمثل نتائج استفتاء دور اإلنتباه وقراءة اللعب في تحديد النتيجة النهائية للمباراة8الجدول رقم 
 ²كا النسبة التكرار األجوبة

 احملسوبة
 ²كا

 اجلدولية
درجة 
 dLاحلرية 

مستوى 
 αاملعنوية 

 الداللة

  % 100 20 نعم
40.040 

 

 
5.59 

 

 
02 
 
 

 
0.05 

 

 
  %00 00 ال دالة

 % 00 00 بدون رأي
 % 100 20 اجملموع

 

 
 عرض ومناقشة النتائج :

 عند درجة 5.59 اجلدولية واليت تساوي ² وهي أكرب من قيمة كا40.040 اجلدولية تساوي إىل ²لدينا كا
 والذي يقول أنه ال يوجد h0 ،وعليه فإننا نرفض الفرض الصفري α=0.05 ومستوى املعنوية dL=2احلرية 

 والذي يقول أنه h1عامل يربط بني اإلنتباه وقراءة اللعب وحتديد النتيجة النهائية للمباراة ،ونقبل الفرض البديل 
 يوجد ارتباط وثيق بني شدة الرتكيز وقراءة اللعب يف حتديد النتيجة النهائية للمباراة .

 :الستنتاج ا
 نستنتج أن للرتكيز وقراءة اللعب دور كبري يف حتديد النتيجة النهائية للمباراة وذلك من خالل امتلك املدافع 

ألسبقية على املهاجم ،وهو ما يكون سببا مباشرا يف احلد من خطورته رجة أوىل ويساهم يف اسرتجاعه لعدد من 
الكرات ،وهو ما حددناه يف حتليل نتائج السؤال التاسع وحنن اآلن نؤكده ،وهلذا حنن بدورنا نؤكد على أن الالعب 

:مدرب  20یمثل نسبة االنتباه في تحدید نتائج المباریات حسب : 11الشكل رقم 

نعم

ال

بدون رأي
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فوق أرضية امليدان جيب أن يكون حاضرا بدنيا ،ذهنيا ،وعقليا ،وهو ما قد كنا أكدنا عليه سابقا يف الفصل 
 الثالث بالقول "التوافق العضلي العصيب" . 

  .3إىل1ما هي العوامل املؤثرة على الالعبني أثناء املباراة؟ صنفها لنا حسب األمهية من /6السؤال رقم 
  معرفة العوامل اخلارجية اليت ميكن أن تؤثر على الالعبني أثناء سري املباراة .الغرض من السؤال :

 العوامل

بة 
الرت

01 

بة 
الرت

02   

بة 
الرت

03 

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

درجة 
احلرية 

dL 

مستوى 
املعنوية 

α 

 الداللة

  02 08 10 أمهية املباراة
44.329 

 

 
12.59 

 

 
05 
 
 

 
0.05 

 

 
 16 04 00 ضغط اجلمهور دالة

 02 08 10 ضغط النتيجة
 00 00 00 عوامل أخرى

 60 20 20 20 اجملموع
:<<يمثل المقارنة بين مختلف العوامل المؤثرة على الالعبين ومؤشراتها أثناء سير 9الجدول رقم 

  .المباراة>>
 سنوضح نتائج هذا السؤال يف رسم توضيحي كالتايل :

  :يوضح تكرارات العوامل المؤثرة على الالعبين أثناء المباريات :12الشكل رقم 

 

 عرض و مناقشة النتائج :
 عند درجة 12.59 اجلدولية واليت تؤول إىل ² ،وهي أكرب من كا44.329 احملسوبة تؤول إىل ²لدينا كا

 والذي يقول أنه ال توجد ho ،وعليه فإننا نرفض الفرض الصفري α=0.05 ،ومستوى املعنوية  dL=06احلرية

0
2
4
6
8

10
12
14
16

أھمیة المباراة ضغط الجمھور ضغط النتیجة عوامل أحرى

الرتبة األولى

الرتبة الثانیة

الرتبة الثالثة
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 والذي يقول أنه توجد عوامل تؤثر على h1عوامل تؤثر على الالعبني أثناء سري املباراة ،ونقبل الفرض البديل 
 الالعبني أثناء سري املباراة .

 االستنتاج :
من خالل النتائج املتحصل عليها نستنتج أن هناك عدة عوامل حميطة باملباراة ،وعوامل تكون يف إطار 

املباراة تعمل على التأثري على الالعبني ،حىت وإن كانت ختتلف من مباراة ألخرى ،وحىت العوامل نفسها ختتلف 
درجة تأثري كل عامل منها :فمثال درجة تأثري أمهية املباراة ختتلف درجتها عن درجة ضغط اجلمهور وهو دواليك 

 بالنسبة لبقية العوامل األخرى . 
 هل تقوم بتوزيع األدوار و املسؤوليات الدفاعية على الالعبني حسب املقدرة البدنية و نوع /7السؤال رقم 

املنصب ؟ 
معرفة ما إذا كان املدربون يقومون بتوزيع املهام على الالعبني على حسب التباينات البدنية الغرض من السؤال :

 لكل العب . 
 <<يوضح نسب وتكرارات توزيع المدربين األدوار الدفاعية على الالعبين>>10الجدول رقم :

 اجملموع بدون رأي ال نعم االقرتاحات
 20 00 00 20 التكرارات

 % 100 %00 % 00 % 100 النسبة املئوية
 وقبل اخلوض يف حتليل نتائج هذا السؤال سنوضح هذه النتائج يف دائرة نسبية هي كالتايل :

 
 

  

100%

0%

0%

یوضح النسب المئویة لتوزیع المسؤولیات الدفاعیة على الالعبین من قبل : 13الشكل رقم 
:مدرب  20

نعم

ال

بدون رأي
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 عرض ومناقشة النتائج :
يمثل المقارنة بين توزيع المسؤوليات الدفاعية على الالعبين حسب المنصب <<:1-10الجدول رقم 

 :>>واللياقة البدنية
 الداللة αمستوى املعنوية  dLدرجة احلرية  اجلدولية² كا  احملسوبة²كا االختبار

 دالة  0.05 02 05.99 40.040 ²كا
أ�ناكفرقذاتداللةإحصائية )1-16(يتبينلنامنخالاللنتائجاملوضحةفياجلدولرقمعرض ومناقشة النتائج :

 ² وهي أكرب من القيمة كا40.040 احملسوبة ²كا إذبلغتقيمة( 0.05 ) لصاحلالقيمةالكربىعندمستوىالدالة
 ،ومعىن ذلك أن كل α=0.05 ومستوى املعنوية dL=2 وذلك عند درجة احلرية 5.99اجلدولية واليت بلغت 

املدربني يقومون بتوزيع املهام الدفاعية لالعبني على حسب املقدرة البدنية  ونوع املنصب حيث أن النسبة كانت 
100%  

 االستنتاج :
مما سبق نستنتج أن املنصب الدفاعي له أمهية كبرية عند كل املدربني ،وهذا للدور الفعال الذي يلعبه يف 
حتديد النتيجة النهائية للمباراة ألنه ان مل يكن لديك دفاع قوي فلن تتمكن من الفوز يف �اية املطاف أو كما 

يقال اهلجوم القوي قد جيلب لك مباراة ،ولكن الدفاع الصلب جيلب لك بطولة . ويف كرة اليد احلديثة فقد أصبح 
 لكل منصب العب خاص . 

 ما هي املدة اليت ختصصو�ا للتمرن على الوضعيات اليت جيب أن يكون فيها املدافع حىت يتمكن من /8السؤالرقم
اقتناص الكرة بطريقة سليمة ؟ 

  معرفة املدة اليت يتطلبها اكتساب التوافق اجليد ألداء املهارة .الغرض من السؤال:
 واجلدول التايل يوضح نتائج هذا السؤال :

 : يمثل المقارنة والتكرارات بين أنواع المدة المخصصة إلكتساب التموقع الجيد للمدافع11الجدول رقم 
. 

 اجملموع مدة قصرية مدة متوسطة مدة طويلة املدة
 20 00 16 04 التكرارات

 % 100 %00 % 80 %20 النسبة املئوية
 وسندعم هذا اجلدول بدائرة نسبية توضح نسب كل تكرار ،هي كالتايل :
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:يمثل المقارنة بين النسب الزمنية للوصول إلى التموقع في المكان المناسب للمدافع 1-11الجدول رقم 

. 
 الداللة αمستوى املعنوية  dLدرجة احلرية  اجلدولية² كا  احملسوبة²كا االختبار

 دالة  0.05 02 05.99 20.820 ²كا
 عرض ومناقشة النتائج :

أ�ناكفرقذاتداللةإحصائية )1-17(يتبينلنامنخالاللنتائجاملوضحةفياجلدولرقم
 اجلدولية ²وهي أكرب من القيمة كا20.280 احملسوبة ²كا إذبلغتقيمة( 0.05 ) لصاحلالقيمةالكربىعندمستوىالدالة

 املدربني جل ،ومعىن ذلك أن α=0.05 ومستوى املعنوية dL=2 وذلك عند درجة احلرية 5.99واليت بلغت 
بتدريبات خاصة للمدافعني حىت يتمكن املدافع من أخذ املكان املناسب له يف امللعب حسب اخلطة يقومون 

 من %20 من املدربني خيصصون هلذه املهارة مدة زمنية متوسطة ،يف حني أن %80املنتهجة ،حيث أن نسبة 
 املدربني خيصون املدافعني بفرتة زمنية طويلة للتدرب والوصول إىل أداء هذه املهارة بطريقة سليمة .

من خالل النتائج املتحصل عليها نستنتج املدربون يولون أمهية بالغة لتدريب املدافعني على هذه االستنتاج : 
املهارة ،كون التموقع اخلطأ يعين أن الفريق يكون وكأنه يف حالة نقص عددي ،وهلذا فجل املدربني حيرصون على 
تلقني الالعبني وخصوصا املدافعني متارين التموقع اجليد مع كل اخلطط الدفاعية واهلجومية للمنافس ،كون اللعب 

 ،وإىل غري ذلك ،كما أن املنافس ملا يكون يلعب مبهاجم 6/0 ،خيتلف عن التكتيك 5/1بالتكتيك الدفاعي 
صريح واحد خيتلف عن اللعب مبهامجني ،وهو دواليك ولذلك فاملدربون ميرنون املدافعني قصد التأقلم مع هذه 

 الوضعيات وأخرى كثرية ال ميكننا سردها كلها . 
  

20%

80%
0%

یمثل المقارنة بین النسب الزمنیة حتى یتمكن المدافع من : 14الشكل رقم 
:التموضع السلیم 

فتررة زمنیة طویلة 

فترة زمنیة متوسطة

فترة زمنیة قصیرة
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 ؟ 3 إىل 1 السرتجاع الكرة عدة عوامل هل ميكنك أن تصنفها لنا حسب األمهية من /9السؤال رقم 
 معرفة أهم العوامل األساسية إلسرتجاع الكرة .الغرض من السؤال :

  :<<يوضح أهم العناصر األساسية المساهمة في استرجاع الكرة>> .12الجدول رقم 
 اجملموع عوامل أخرى اللياقة البدنية الرتكيز االنتباه نوع التمريرة
 20 00 06 06 08 الرتبة األوىل

 20 00 06 10 04 الرتبة الثانية

 20 02 08 02 08 الرتبة الثالثة

 60 02 20 18 20 اجملموع
  .3.055616 احملسوبة تساوي إىل ²لدينا كا -
  . dL= 06لدينا درجة احلرية  -
  .α=0.05ولدينا مستوى املعنوية  -
  . α=0.05 ،و dL=6 ،عند 12.59 اجلدولية تساوي ²ولدينا كا -

 عرض ومناقشة النتائج:
 عند درجة 12.59 اجلدولية واليت تساوي ² ،وهي أكرب من كا3.055616احملسوبة تساوي ²لدينا كا

 ،والذي يقول أن هناك h1 ،وعليه فإننا نرفض الفرض البديل α=0.05 ،وعند مستوى املعنوية dL=06احلرية 
 والذي يقول أنه ال يوجد عامل حمدد يكون hoعامل حمدد يساهم يف اسرتجاع الكرة ،ونقبل الفرض الصفري 

 عامل مباشر يف اسرتجاع الكرة .
   وسنحاول توضيح نسب عوامل (اللياقة ،الرتكيز ،االنتباه ،والعوامل األخرى ) بالنسب املئوية .

 :يوضح النسب المئوية للعوامل األساسية في استرجاع الكرة .1-12الجدول رقم 
 اجملموع عوامل أخرى اللياقة البدنية الرتكيز االنتباه العوامل األساسية

 100 % %00 30 % 30 % %40 النسبة املئوية

 

40%

30%

30%

0%

یوضح النسب المئویة للعوامل األساسیة السترجاع الكرة:  15الشكل رقم الرقم 

االنتباه 

التركیز 

اللیاقة البدنیة

عوامل أخرى
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 االستنتاج :
 استنتجنا أن الرتكيز ،االنتباه 11 والشكل رقم 10من خالل مالحظتنا للنتائج املوضحة يف اجلدول رقم 

،واللياقة البدنية ،عوامل أساسية إلسرتجاع الكرة حيث الحظنا أن النسب متقاربة إىل حد كبري كيف ال حيث أن 
  . %10نسبة الفرق بينها مل تتعد 

 هل تولون أمهية كبرية لتدريب مهارة التصور العقلي خصوصا للمدافعني ؟ /10السؤال رقم 
مدى اهتمام املدربني مبهارة التصور العقلي واليت تكون هلا عالقة وطيدة بالرتكيز والذكاء الغرض من السؤال :

 واإلنتباه .
 واجلد ول التايل يوضح استفتاء نتائج املدربني :

 :يوضح النتائج والمقارنة بين أهمية مهارة التدريب العقلي للمدافعين عند المدربين 13الجدول رقم 
 الداللة dL α  اجلدولية²كا  احملسوبة²كا النسبة تكرار األجوبة

  %90 18 نعم
29.229 

 

 
5.99 

 
 

 
02 

 

 
0.05 

 

 
 دال

 
 %10 02 ال

 %00 00 بدون رأي
 % 100 20 اجملموع

 

 
 عرض ومناقشة النتائج :

 عند درجة احلرية 05.99 اجلدولية واليت تساوي ² وهي أكرب من كا29.229 احملسوبة تساوي ² لدينا كا
dL=02 ومستوى املعنوية، α=0.05 وعليه فإننا نرفض الفرض الصفري، h0 والذي يقول أن املدرب اليهتم 

 والذي يقول أن املدربني يهتمون h1بالتدريب العقلي وإمنا يهتم بالتدريب املهاري ،ونقبل الفرض البديل 
 مدرب يهتمون بتطوير هذه 16بالتدريب العقلي أو باألحرى التصور الذهين لالعبني ،حيث أننا الحظنا أن 

 من اإلجابات الكلية لإلستفتاء الذي قمنا به وهو ما يوضحه  %80املهارة املهمة جدا وهو ما ميثل ما نسبته 
  .19الشكل رقم 

  

90%

10%

0%

:یوضح نسب نتائج استفتاء مھارة التصور العقلي للمدافعین : 15الشكل رقم 

نعم

ال

بدون رأي
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 االستنتاج :
 مما سبق نستنتج أن التصور العقلي هو ليس تدريب وإمنا هو مهارة تكون كبرية ،متوسطة ،وقد تكون 

ضعيفة وفيهذه احلالة يعمل املدربون على معاجلتها ملا هلا من أمهية خصوصا للخط اخللفي كلية دون استثناء ،وهو 
ما أكده منري "جرجيس ابراهيم " يف كتابه كرة اليد للجميع حني أكد على هذه املهارة للفريق كلية يف شقيه 

الدفاعي واهلجومي وخص اخلط اخللفي وحارس املرمى على وجه اخلصوص ،وحنن بدورنا نؤكد أن مهارة التصور 
الذهين جملريات اللعب اجبارية ،حىت أنه يف غالب األحيان جند احملللني يقولون أن املباراة ستكون صعبة على 

 16الفريق الفالين ،وأن الفريق الفالين لن جيد صعوبات كبرية ،وقد ذكرنا دور التصور العقلي عامة يف السؤال رقم 
 وحنن اآلن نؤكد القيمة الكبرية ملهارة التصور العقلي .

هناك عدة عوامل لتحديد النتيجة النهائية للمباراة – نطلب منك تصنيفها لنا حسب األمهية / 11السؤال رقم 
   - اهلجوم السريع املرتد  - اهلجوم املنظم  -  عوامل أخرى )مسطح متقدم ( ؟ : - الدفاع القوي 3 إىل 1من 

معرفة العوامل املسامهة يف حتديد نتيجة املباراة ،بغض النظر عن التكتيك الدفاعي املنتهج الغرض من السؤال:
 ،وتأكيد جواب السؤال احلادي عشر .

  .:يعبر عن نتائج وتكرارات العوامل المساهمة في تحديد نتيجة المباراة14الجدول رقم 
 اجملموع عوامل أخرى اهلجوم املنظم اهلجوم السريع املرتد الدفاع القوي النتائج
  %0000 %0630 %1470  %/و1ت م 

000% 
 

20100% 
 %20100 %1260 %0630 %0210 %/ و2ت م 
 %100  20 %0840 "%0840 %0420 %/ و3ت م 

 %100|60 %20100 %20100 %20100 اجملموع

 
 ولتوضيح أكرب هلذه النتائج سنحاول توضيحها يف شكل هرمي كالتايل :

  مدرب .20:يوضح تكرارات وترتيب العوامل المساهمة في تحديد نتيجة المباراة حسب 16الشكل رقم 
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 قبل اخلوض يف عملية العرضالبد من توضيح بعض النتائج واليت كانت كالتايل:
 الداللة αمستوى املعنوية  dLدرجة احلرية  اجلدولية² كا  احملسوبة²كا االختبار

 دالة 0.05 06 12.59 44.001 ²كا
 :<<يمثل المقارنة بين العوامل المساهمة في تحديد نتيجة المباراة و مؤشراتها 1-14الجدول رقم 

  مدرب>> .20لـــــ
 عرض ومناقشة النتائج : 

 عند درجة 5.99 اجلدولية واليت تساوي ² وهي أكرب من كا44.001 احملسوبة تساوي ²لدينا كا
 ،والذي يقول أنه ال توجد h0،وعليه فإننا نرفض الفرض الصفري  α=0.05 ومستوى املعنوية dL=06احلرية

عوامل حمددة تساهم يف حتديد النتيجة النهائية للمباراة ،كون النتيجة اإلجابية تكون من تكامل الفريق ،ونقبل 
 ،والذي يقول أن هناك عوامل تساهم يف حتديد نتيجة املباراة ،يكون أوهلا الدفاع القوي اذ أن h1الفرض البديل 

 وضعوه ويف الرتبة األوىل من العوامل اليت حتدد نتيجة املباراة وهو ما كان يعادل ما 20 مدرب من أصل 14
  أما الستة مدربني الباقيني فقد أكدوا عليه ولكنهم قالوا أنه يأيت يف املرتبة الثانية ،والثالثة على التوايل  %70نسبته 

 االستنتاج :
من خالل النتائج املتحصل عليها نستنتج أن أغلب املدربني يلحون على الدفاع القوي وما له من أمهية يف 

حتديد نتيجة املباراة هذا دون احلديث عن التكتيك الدفاعي والعوامل األخرى واليت ذكرناها يف اجلواب احلادي 
عشر واليت تتعلق باجلانب املهاري والتقين وكذا الذكاء ،والذي أكدنا عليه يف اجلواب اخلامس عشر ،وعليه 

 فرياضي كرة اليد هو رياضي متكامل ان صح التعبري .  
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 هل الضغط على حامل الكرة يساعد على اسرتجاعها دون خطأ ؟ /12السؤال رقم 
 معرفة دور الضغط مبختلف أنواعه يف عملية اسرتجاع الكرة .الغرض من السؤال :

 وحنن بدورنا سنعرض نتائج استبيان هذا السؤال يف اجلدول التايل : 
 >>نتائج استفتاءالضغط على المنافس إلسترجاع الكرة دون خطأيمثل <<:15الجدول رقم 

 الداللة dL α  اجلدولية²كا  احملسوبة²كا النسبة تكرار االقرتاحات
  %100 20 نعم

40.040 
 

 
5.99 

 
 

 
02 

 

 
0.05 

 

 
 دال

 
 %00 00 ال

 %00 00 بدون رأي
 % 100 20 اجملمع

 وسنوضح هذه النتائج يف دائرة نسبية هي كالتايل :

 
 عرض ومناقشة النتائج :

 ) أ�ناكفرقذاتداللةإحصائية لصاحلالقيمةالكربىعندمستوىالدالة)1-18(يتبينلنامنخالاللنتائجاملوضحةفياجلدولرقم
 وذلك عند 5.99 اجلدولية واليت بلغت ² وهي أكرب من القيمة كا40.040 احملسوبة ²كا إذبلغتقيمة( 0.05

حبث الالعبني على  ،ومعىن ذلك أن كل املدربني يقومون α=0.05 ومستوى املعنوية dL=2درجة احلرية 
 من املدربني % 100الضغط على املنافس وذلك ملا له من أمهية استعادة الكرة دون ارتكاب خطأ غذ أن نسبة 

 كانت هلم نفس النضرة .
 االستنتاج :

نستنتج أن للضغط على املنافس وليس حامل الكرة فقط دور كبري يف استعادهتا دون ارتكاب خطأ ،هذا 
مع جتنب احلذر كون الضغط املبالغ فيه قد يؤدي إىل ارتكاب أخطاء ال حتمد عقباها ،و ال يتمناها حىت املنافس 

ملنافسه كون أن أغلب هذه األخطاء تكون أصابات خطرية نتيجة التصادمات و اإلحتكاكات القوية غري املرغوب 
 فيها ،وحنن بدورنا ندعوا إل تفاديها وحتقيق الفوز بدو�ا .

  

100%

0%

0%

یوضح نسب استفتاء أھمیة الضغط على المنافس : 18الشكل رقم 
:إلسترجاع الكرة 
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-  ، -  حارس بارع:[لكي تسرتجع أكرب عدد ممكن من الكرات فهل يستلزم أن يكون لديك/ 13السؤال رقم
 ؟ 3 إىل1- عوامل أخرى:صنفها لنا حسب األمهية من  ،- لياقة بدنية عالية ،دفاع منظم

 من له دور فعال داخل الفريق يف اسرتجاع الكرة .الغرض من السؤال :
:يبين نتائج اراء المدربين حول من له دور بارز في استرجاع الفريق لعدد معتبر من 16جدول رقم ال

 الكرات
 اجملموع عوامل أخرى لياقة بدنية عالية دفاع منظم حارس بارع املؤثرات

 20 00 08 08 4 01التكرارات يف املركز
 20 02 08 08 02 02التكرارات يف املركز 
 20 00 04 04 12 03التكرارات يف املركز 

 60 02 20 20 18 اجملموع
 %100 %10 %100 %100 %90 النسبة املئوية

وقبل اخلوض ويف عرض وتفسري النتائج كان ال بد من توضيح هذه التكرارات وترتيباته حسب ترتيب 
 املدربني العشرين 

:<<يمثل المقارنة بين المتطلبات األساسية التي يجب أن تتوفر في الفريق ومؤشراتها إلسترجاع أكبر 19الشكل رقم 
 عدد ممكن من الكرات من المنافس>>

 
 :يعرب عن نتائج املقارنة بني املتطلبات األساسية اليت جيب توفرها إلسرتجاع الكرة 1-16اجلدول رقم

 الداللة αمستوى املعنوية  dLدرجة احلرية  اجلدولية² كا  احملسوبة²كا االختبار
 دالة 0.05 06 12.59 20.179 ²كا

 اجلدولية واليت تساوي ² ،وهي أكرب من كا 20.179 احملسوبة تساوي ²لدينا كاعرض ومناقشة النتائج :
  وعليه :فإننا نرفض الفرض الصفري α=0.05 ،ومستوى املعنوية dL=6 وذلك عند درجة احلرية 12.59
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ho والذي يقول أنه ال توجد عوامل أساسية حتدد مستوى اسرتجاع الكرة ،ونقبل الفرض البديل h1 والذي 
 يقول أنه توجد عوامل حتدد مستوى اسرتجاع الكرة من املنافس . 

 من خالل النتائج املتحصل عليها نستنتج أن إلسرتجاع الكرة من املنافس هناك عدة عوامل االستنتاج :
أساسية جيب أن تكون جمتمعة يف الفريق الواحد ان مل نقل يف الالعب الواحد ،صحيح أن هذه العوامل ميكن 

ترتيبها حسب األمهية واليت تكون على النحو التايل :الدفاع املنظم مع وجود لياقة بدنية عالية ،حارس بارع 
 ،وبعض العوام األخرى (السرة ،الرتكيز ،الرشاقة ،املهارة...) 

 من العوامل اليت تساهم يف اسرتجاع فريقك عدد كبري من الكرات من املنافس هل هي؟   /14السؤال رقم 
 :يمثل 17الجدول رقم أهم األسباب املسامهة يف اسرتجاع عدد من الكرات من اخلصم .الغرض من السؤال : 

 .المقارنة بين األسباب المساهمة في استرجاع الكرة من الخصمومؤشراتها
 الداللة ²t dL αكا ²cكا % F0 األسباب

  %40 08 نقص الرتكيز من املنافس
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 غـــيـــــــــردالـــــــة
 %30 06 اخنفاض اللياقة البدنية للمنافس

 %10 02 تسرع املنافس
 %20 04 عوامل أخرى

 % 100 20 اجملموع
 عرض وتحليل النتائج :

 dL=3 وذلك عند درجة احلرية 7.82 اجلدولية تؤول إىل ² ،و كا04 احملسوبة تؤول إىل ²لدينا كا
 والذي يقول أنه يوجد عامل حمدد يساهم يف h1 ،وعليه فإننا نرفض الفرض البديل  α=0.05ومستوى املعنوية 

 والذي يقول أنه ال يوجد عامل حمدد يساهم يف اسرتجاع hoاسرتجاع الكرة من اخلصم ،ونقبل الفرض الصفري 
 الكرة من املنافس .

 االستنتاج :
 مع وجود تقارب يف النسب 11نستنتج من خالل النتائج املتحصل عليها كما هو موضح يف اجلدول رقم 

،و أنه إلسرتجاع الكرة من املنافس هناك عدة عوامل جمتمعة يكون أوهلا نقص الرتكيز من املنافس ، ودون نسيان 
االمكانيات اخلاصة بالفريق يف حد ذاته ،ألنه حىت إن كان اخلصم يعاين من الياقة أو عامل آخر ،وكان الفريق 

 الثاين غري مركز يف املباراة فإنه حتما لن يستفيد من تلك العوامل .
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على ماذا تركز أثناء فرتة الراحة ما بني الشوطني ؟  /  15السؤال رقم
   الرتكيز على استعادة احليوية-توجيه النصائح لالعبني      -
 عوامل أخرى -احلديث عن نقاط قوة و ضعف املنافس       -

: 3 إىل 1صنفها لنا حسب األمهية من 
 معرفة أهم النصائح اليت يقدمها املدرب لالعبيه أثناء فرتة ما بني الشوطني .  الغرض من السؤال :

 وكانت النتائج املتحصل عليها على النحو التايل :
 :<يعبر عن المقارنة بين تكرارات النصائح التي يوجهها المدربون لالعبيهم أثناء فترة ما بين الشوطين 18الجدول رقم 

توجيه النصائح  النتائج
 لالعبني

الرتكيز على 
 استعادة احليوية

احلديث عن نقاط 
 ضعف وقوة املنافس

عوامل 
 أخرى

 اجملموع

  %0420 %0840 %0840  %/و1ت م 
00/00
% 
 

20/100% 
 %20/100 %0840 %0840 %0420 %/ و2ت م 
 %20/100 %0840 %0420 %0840 %/ و3ت م 
 %60/100 %20100 %20100 %20100 اجملموع

 
 : <يعبر عن ترتيب تكرارات أهم ما يوجهه المدربون لالعبيهم أثناء فترة ما بين الشوطين>.20الشكل رقم 

 
  :<يمثل المقارنة بين مختلف التوجيهات ومؤشراتها المقدمة لالعبين في فترة ما بين الشوطين>1-18الجدول رقم 

 الداللة αمستوى املعنوية  dLدرجة احلرية  اجلدولية² كا  احملسوبة²كا االختبار
 غير دالة 0.05 06 12.59 3.742 ²كا

 عرض ومناقشة النتائج :
 اجلدولية ² ،وهي أصغر من كا3.742 اجلدولية تساوي ²يتبني لنا من خالل النتائج املتحصل عليها أن كا

 ،وعليه فإننا نرفض الفرض البديل α=0.05 ،ومستوى املعنويةdL=06 عند درجة احلرية 12.59واليت تساوي 
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h1 والذي يقول أن املدرب يركز على عامل حمدد أثناء توجيهه لالعبيه أثناء فرتة ما بني الشوطني، ونقبل الفرض، 
 والذي يقول أن املدرب أثناء فرتة ما بني الشوطني حياول أن يقدم لالعبيه أكرب قدر من التوجيهات h0الصفري 

 والنصائح املمكنة .
 االستنتاج :

نستنتج أن املدرب خالل فرتة ما بني الشوطني يعمل على اعطاء أكرب قدر ممكن من النتائج ،والشكل رقم 
 يوضح أن تكرارات خمتلف التوجيهات كانت متقاربة ،وهذا ان دل على شيء فإمنا يدل على أن املدرب 21

 يستغل هذه الفرتة لتوجيه كل ما ميكن توجيهه وهذا دون امهال جانب على حساب آخر .
: 3إىل1 ما هي املواصفات األساسية الواجب توفرها يف العب كرة اليد؟ صنفها لنا من /16السؤال رقم 

  عوامل أخرى-  املوهبة-  القوة والسرعة          -الذكاء          -
 معرفة أهم املواصفات األساسية لالعب كرة اليد . الغرض من السؤال :

 فكانت 3إىل 1وقصد معرفتنا أهم مميزات العب كرة اليد طلبنا من املدربني تدريج هذه الصفات من 
 نتائجهم كالتايل :

 :<<يعبر عن المقارنة بين تكرارات أهم مواصفات العب كرة اليد>> .19الجدول رقم 
 اجملموع عوامل أخرى املوهبة السرعة الذكاء  النتائج
 %100|20 %00|00 %50|10 %10|02 %40|08  %/و1ت م 
 %100|20 %00|00 %00|00 %50|10 %50|10 %/ و2ت م 
 %100|20 %10|02 %40|08 %40|08 %10|02 %/ و3ت م 
 %100|60 %10|02 %90|18 %100|20 %100|20 اجملموع

 وسنوضح هذه املواصفات وتكراراهتا يف الشكل التايل :
  :يوضح تكرارات أهم الصفات األساسية في العب كرة اليد.21الشكل رقم 
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 :<<يمثل المقارنة بين مختلف المواصفات األساسية ومؤشراتها الواجب توفرها في 1-19الجدول رقم 

 العب كرة اليد>> .
 الداللة αمستوى املعنوية  dLدرجة احلرية  اجلدولية² كا  احملسوبة²كا االختبار

 دالة 0.05 06 12.59 33.784 ²كا
 عرض ومناقشة النتائج :

 ² ،وهي أكرب من كا33.784 اجلدولية تساوي إىل ²لقد تبني لنا من خالل النتائج املتحصل عليها أن كا
 و عليه فإننا  α=0.05 ومستوى املعنوية dL=06 وذلك عند درجة احلرية 12.59اجلدولية واليت تساوي إىل 

 ،والذي يقول أن هناك عامل واحد أساسي جيب توفره يف العب كرة اليد، ونقبل h0نرفض الفرض الصفري 
  والذي يقول أن هناك عدة عوال جيب أن تتوفر فيالعب كرة اليد .h1الفرض البديل
 االستنتاج :

مما سبق نستنتج أن العب كرة اليد جيب أن تتوفر فيه عدة عوامل من بينها [السرعة ،املوهبة ،الذكاء ،وكذا 
بعض العوامل األخرى كالبنية اجلسمانية والقوة...] وهو ما جعلنا نقول سابقا أن العب كرة اليد هو العب 

 متكامل من مجيع النواحي .
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عام التساؤل ال
ترجاع الكرة هو مهارة إبداعية يقوم هبا الالعب؟ أم هي مهارة يتدرب للوصول إىل إتقا�ا؟ ــــــــيف نظرك اس-

هذا السؤال هو عبارة عن تساؤل أردنا من خالله معرفة هل مهارة اسرتجاع الكرة عند العب كرة اليد وايل 
 هل هي مهارة ابداعية أم هي مهارة مكتسبة يتدرب الالعب للوصول إىل اتقا�ا- وكانت نتائج –هي حمور حبثنا 

 هذا التساؤل هي كالتايل :
  مدرب حول مهارة استرجاع الكرة>> .20 :<<يوضح إجابات وتكرارات 20الجدول رقم 

 ²كا النسبة تكرار األجوبة
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

dL α الداللة 

هي مهارة يتدرب الالعب 
 للوصول إليها

16 80%  
07.20 

 

 
03.84 

 
 

 
01 

 

 
0.05 

 

 
 دال

 %20 04 هي مهارة ابداعية 
 % 100 20 اجملمع

 سنوضح هذه اإلجابات يف دائرة نسبية كالتايل :

 
 عرض ومناقشة نتائج التساؤل العام:

 من الوهلة األوىل يتبني لنا أن مهارة اسرتجاع الكرة هي مهارة يتدرب الالعب للوصول إليها وهذا من 
 من املدربني %20 من املدربني كانت هذه هي إجابتهم ، يف حني أن %80خالل إجابات املدربني اذ أن نسبة 

 قالوا بأن مهارة اســـــــــــــــــــــرتجاع الكرة هي مهارة ابداعية .
 االستنتاج :

من خالل ما سبق نستنتج أن مهارة استـــــــــرجاع الكرة هي مهارة مكتسبة من خالل التدرب ،حيث أنه 
ميكننا القول أنه رمبا هناك العب موهوب لديه مجيع املهارات وما على املدرب إال استخراجها ، وهناك العب 

80%

20%

یوضح النسب المئویة لمھارة استرجاع الكرة :22الشكل رقم 
:مدرب  20من حیث ھي مھاریة أم ھي ابداعیة حسب 

ھي مھارة یتدرب الالعب للوصول إلیھا

ھي مھارة ابداعیة
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جيب تقدمي برنامج تدرييب له من خالل حصص تدريبية يقوم املدرب بتلقينه إياها حىت يتعلم مهارة اســـــــــــــــرتجاع 
 الكرة ..

 :2013/تقييم مستوى األداء الخاص بالعبي الفريق الوطني حالل مونديال اسبانيا 4-3
 - التقييم من خالل المالحظة والتسجيل ومراقبة شرائط الفيديو والنتائج االحصائية :4-3-1

 وتسجيلنا لكل ما قام به 2013من خالل مالحظتنا ملباريات املنتخب الوطين خالل مونديال اسبانيا 
العبو املنتخب الوطين دفاعيا وهجوميا وكذا حارس املرمى ،وتسجيلنا لكل كبرية وصغرية وحنن بدورنا سنحاول أن 

 نوضح كل ما حدث يف هذه الدورة .
يف هذه الدورة منتخبنا أو باألحرى العبوا املنتخب الوطين كانوا بعيدين كل البعد عن التطلعات واآلمال 
اليت كانت معلقة عليهم باملرور ولو إىل الدور الثاين ،ولكن يف �اية املطاف املنتخب خرج من الدور األول بعد 

ثالث هزائم فوزين وتعادل ،وعموما هي دورة للنسيان كيف ال وهي دورة األخطاء على كل األصعدة ومن اجلميع 
دون استثناء ،واليت نلخصها يف مجلة واحدة كيف ملنتخب وطين يكمل احدى مبارياته بالعب هو حارس املرمى 

. 
وسنحاول بدأ تقيــــــــــــــــيمنا من املسؤول األول على رأس العارضة الفنية أال وهو مدرب املنتخب الوطين 

"صاحل بوشكريو" والذي يف نظرنا ويف نظر العديد من النقاد وحسب رأي بعض الالعبني السابقني الذين 
التقيناهم وعلى رأسهم "لشهب عبد النور" أن املدرب الوطين وقع يف العديد من األخطاء ،باإلضافة إىل أنه مل 

يكن شجاعا كونه مل مينح الثقة ولو لالعب شاب واحد وفضل االعتماد على الالعبني السابقني وحىت أن بعضهم 
تعدى األربعني سنة ومل يقدموا ال إضافة وال هم حيزنون للمنتخب خالل هذه الدورة وترك بعض الالعبني احمللني 

الذين لديهم الطاقات والرغبة يف الفوز وحب النصر وترك املنتخب يعاين دون حارس مرمى وال صانع ألعاب 
حقيقي ،وال حىت بديل ومساعد للظهري اخللفي "بركوس" أما اجلناحني فال حدث وال حرج ،ومن خالل متابعتنا 
للبطولة الوطنية املوسم املاضي الحظنا أن هناك العبني كانوا بإستطاعتهم منح اإلضافة للمنتخب ولكن املدرب 
الوطين وكما سبق وأشرنا وقع يف العديد من األخطاء ومل تكن لديه الشجاعة مبنحهم الثقة وراح يرتجى العبا قرر 

اإلعتزال بسبب الوضع الراهن وحنن جنزم أنه كان على دراية تامة ملستوى املنتخب ولذلك قرر اإلعتزال وعدم 
 والدورة 2012/2013املشاركة يف هذا احلدث العاملي ،رغم أن بطولتنا ما زالت مل تنطلق بعد يف املوسم اجلديد 

 العاملية قد انتهت .
أما مستوى أداء العبينا يف هذه الدورة سنحاول تقييمه منصب مبنصب والبداية ستكون حبارس املرمى 

:والذي مل يلعب دورا حيويا كبريا يف نتائج الفريق ،وخصوصا وأن كل املؤشرات قبل بداية الدورة العاملية كانت 
توحي بأنه لن يكون يف املستوى املطلوب وذلك بعد قرار احلارس األساسي اإلعتزال قبل املونديال ،وقد جاءت 

 كرة خالل مخس 42نتائج حارس املرمى وأداؤه كان ضعيفا إىل أبعد احلدود كيف ال وهو الذي مل يسرتجع سوى 
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 كرات خالل كل مباراة وهذا باحتساب حىت الكرات اليت اصطدمت بالقائمني والعارضة 08مباريات مبا يعادل 
 من 23 من الكرات اليت استــــــــــرجعها كانت بني الدقيقة  %40،وهو عدد قليل جدا زد على ذلك أن أكثر من 

 ،واليت كان جل املنافسني الذين واجههم يدخول يف هذه املرحلة يف 30الشوط الثاين و�اية املباراة أي الدقيقة 
مرحلة استعراض وهو ما جعل العدد يرتفع إىل هذا العدد ،حىت وان كان قليال يف نضرنا ،فمثال ففي مباراة اسبانيا 

وخالل الشوط األول كامال مل يتمكن احلارس اجلزائري سوى صد أربع كرات ،ومع �اية املباراة كان جمموع ما 
 كرة ،وهو ما يفسر كل ما قلناه سابقا من دخول املنافس يف مرحلة التباهي ،وحىت يف مباراة 11اسرتجعه هو

 كرة بينما اسرتجع 13األرجنتني اليت متكن املنتخب من الفوز فيها ،متكن احلارس األرجنتيين من اســــــــــرتجاع
 08احلارس اجلزائري عشر كرات ،ويف مباراة مصر اليت انتهت بنتيجة التعادل متكن احلارس اجلزائري من توقيف 

 كرة ،وهو نفس العدد الذي صده حارس مرمى منتخب هنغاريا ،ودائما 15كرات بينما صد احلارس املصري 
بلغة االحصائيات واملتابعة النظرية لسري كل املباريات فإننا مل نالحظ ومل نسجل وال مرة صد احلارس اجلزائري 
هلجوم مضاد ،وهو ما يفسر أن مستوى حارس املرمى خالل مونديال اسبانيا ال ميكن سوى وصفه بالضعيف 
واهلزيل يف آن واحد ،وما نتائج االحصائيات اليت حتدثنا عنها لسبب كاف ،فاحلارس اجلزائري مل يعطي لرفاقه 

وللجمهور املتتبع وللنقاد ،وال حىت نوع من الثقة أو ما يبعده عن قائمة املغضوب على مستواهم الفين واملهاري 
فلم نالحظ ال سرعة بديهة ،وال قراءة جيدة أو صحيحة للعب ،وال حىت حسن التموقع وال توقع وال تصور 

،ضف إىل ذلك عدد األخطاء املرتكبة ،فدون احلديث عن االقصاء ملدة دقيقتني ،فكما قلنا سابقا فحىت هو مت 
طرده من قبل احلكم ،وأكمل "شهبور" املباراة حارسا للمرمى ،حيدث هذا حلارس يف �اية مسريته الرياضية إن مل 
نقل أ�ا قد انتهت ،وهو ما يدعم كل ما قلناه سابقا عن حارس املرمى خالل هذه الدورة ،وهذا دون االنقاص 
من قيمة احلارسني إال أن مستوامها وباألحرى احلارس األساسي كان دون دون دون املسط إن مل نقل أنه كان 
ضعيفا ،ورغم كل ما قلناه فإنه يبقى تقيما من طرفنا ومبساعدة بعض الالعبني السابقني وبعض املدربني الذين 

 وزعنا عليهم االستبيان .
أما اجلانب الدفاعي وهو النقطة الثانية فسوف نتحدث ذي بادئ بدء عن التكتيك الدفاعي املطبق خالل 

) والذي مل يستقر املنتخب على تكتيك واحد 2013هذه الدورة من قبل منتخبنا خالل هذه الدورة (اسبانيا 
 ،إال أنه وال 6/0 ،يف الغالب ونادرا ما كنا نشاهد التكتيك الدفاعي 25/1- 4/2معني فكان على العموم بني 

تكتيك من هذه التكتيكات كانت ناجعة وفعالة يف صد عدد من الكرات أو كبح خطر هجوم املنافس ألننا مل 
 من جمموع ما اسرتجعه املنتخب خالل هذه الدورة وهو ما كان يعادل ما %25نسجل إال ما نسبته أقل من 

 كرات خالل كل مباراة ،وهو عدد قليل جدا من 6.4 كرة ال أكثر وال أقل مبعدل متوسط يقدر بـــــــ 32جمموعه 
 بطريقة جيدة ،ورغم ذلك فإن املنتخب 5/1الكرات رغم أن املنتخب الوطين كان يطبق مبدئيا التكتيك الدفاعي 

 7 كرات خالل مباراة اسبانيا ،و04مل يتمكن من اسرتجاع الكثري من الكرات ،واحصائيا فإنه مل يسرتجع سوى 
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 كرات 03كرات خالل مباراة هنغاريا ، وهو العدد نفسه خالل مباراة كرواتيا ،و09كرات يف مباراة األرجنتني ،و
فقط خالل مباراة مصر ،وهو ما يفسر أن الدفاع اجلزائري كان سيئا أكثر من حارس املرمى ،ومن خالل متابعتنا 

ملختلف املباريات الحظنا أن مدافعي املنتخب الوطين عموما حيسنون التموقع الصحيح ،ولكنهم باملقابل يفتقدون 
للمهارة والسرعة يف التحرك والقراءة اجليدة للعب وهو ما جعل الدفاع اجلزائري ال يظهر مبستوى فين ومهاري 

عايل، وقد الحظنا أن بعض الالعبني مل يكونوا حىت قادرين على التصادم البدين يف غالب األحيان ،هذا فيما 
 خيص االسرتجاع الفعال للكرة من قبل العيب الدفاع.

أما اإلســــــــــــــــرتجاع غري الفعال للكرة ،فهو عموما اسرتجاع للكرة بعد ارتكاب أخطاء من قبل املنافس أو 
بعد متريرات وتسديدات خاطئة ...من قبل املنافس اخل وعموما هو اسرتجاع غري مباشر مبدئيا ولكن هذا 

اإلسرتجاع للكرة يكون بعد الضغط على حامل الكرة من جهة والتموقع اجليد من جهة أخرى وهو ما قلناه عن 
 ملنتخبنا الوطين ،ويف بعض األحيان تسرع املنافس ،وعليه فإنه ال 5/1التطبيق اجليد مبدئيا للتكتيك الدفاعي 

ميكن احلكم على عدد الكرات اليت اسرتجعها املنتخب الوطين هبذه الطريقة أل�ا عموما أخطاء من قبل املنافس 
 عموما .

أما تقيـــــــــــــــــــيمنا للشق اهلجومي فسف نتحدث عنه عموما مث منصب مبنصب ،فاهلجوم اجلزائري كان سيئا 
سيئا سيئا جدا وسوف نعرض بعض اإلحصائيات عن عدد اهلجومات اليت قادها العبوا منتخبنا الوطين ،وعدد 

 التسديدات اليت سددها وعدد الكرات اليت أضاعها .
عدد  املؤثرات

اهلجومات 
 الكلية

عدد 
 التسديدات

عدد التسديدات 
 اليت سجلت

عدد الكرات اليت 
 ضاعت من عدد

  م9اهلجومات قبل

عدد الكرات اليت 
ضاعت من عدد 

 التسديدات
 115 168 113 228 281 العدد

 %50.60 %59.78 %49.4 %100 %النسبة 
جدول يوضح عدد الهجومات التي قادها الهجوم الجزائري وعدد الكرات التي سددها والتي <<

 أضاعها والتي سجلها ونسب كل من ها >>
ففي حماولتنا لتقييم لتقيـــــــــــــــــيم املستوى اهلجومي عموما ملنتخبنا الوطين اعتمدنا احصائيا على نتائج هذا 

اجلدول ومشاهدتنا لشرائط كل املباريات اليت خاضها منتخبنا الوطين خالل هذا املونديال ،فاملستوى العام الفين 
 كرة من جمموع 168واملهاري العام للخط اهلجومي كان كما قلنا سابقا كارثيا كيف ال وهو الذي أضاع حوال 

 من اجملموع الكلي للهجومات حىت قبل القيام بعملية التسديد ،وعموما هي %59.78 كرة بنسبة تقدر 281
مل تتجاوز منطقة التسعة أمتار يف الغالب ،وهذا أمر كارثي بالنسبة ملنتخب وطين يف منافسة عاملية بقدر كأس 
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العامل ،فزيادة على ذلك فمنتخبنا الوطين مل يستع جمارات الدفاعات القوية وهو ما كان السبب املباشر يف هذا 
 كرة 228العدد الكبري من الكرات اليت أضاعها ،وليت األمر توقف عبد هذا احلد ،باملنتخب اجلزائري سدد 

 وهي نسبة أقل من الوسط أو باألحرى %49.40 كرة فقط وذلك مبعدل عام للتسجيل قدره 113سجل منها 
 كرة يف مخس مباريات 113ضعيفة ملنتخب يقال أنه األفضل يف افريقيا ورغم هذا فإنه مل يستطع سوى تسجيل 

 هدف يف كل مباراة ،وحنن نقول أنه عدد ليس جيد ولكن ال بأس به يف 22مبا يعادل ما متوسطه حوايل 
مباريات كرة اليد عموما وحىت العارف لشؤون كرة اليد يقول أنه عدد جيد ،ولكن لو نعرض عليه عدد اهلجومات 

الكلية فإنه حتما لن يصدق ما قلناه له ،وحنن بدورنا لو مل نقم مبشاهدة مباريات منتخبنا الوطين ألكثر من مرة 
 هجمة مل 281 ) ملا صّدقنا أن منتخبا موندياليا كانت له 2=1+1وتسجيل هذه األرقام بطريقة رياضية أي( 

 هدف ،وهو معدل هتديفي يعكس املستوى الفين للفريق كلية ويف الوقت نفسه يدل 113يسجل منها سوى 
على قوة دفاعات الفرق املنافسة واليت أضحت تركز على اجلانب الدفاعي بصورة كبرية ،رغم أن منتخيب مصر ، 

 وهنغاريا ، مل تكن قوية البتة .
واآلن سنحاول تقيـــــــــــــــيم مناصب املهامجني منصب مبنصب فخالل هذه الدورة الحظنا أن املنتخب 

اجلزائري كان لديه العبان فقط يستحقان الذكر مها "بركوس ،وشهبور رياض" فباستثناء هذين الالعبني فال يوجد 
العب آخر يستحق الذكر ،فاجلناحني مل تصلهما كرات كثرية وهو ما صّعب من مهمة احلكم عليهما وتقييمهما 

وهذا راجع أساسا لصانع اللعب والذي مل يؤدي الدور املنوط له على أكمل وجه وهذا بسبب ضعف املستوى 
الذي أبان عنه يف هذه الدورة ،وبالرجوع إىل مستوى اجلناحني فما عدا مباراة األرجنتني واليت كانت بعد خروج 

املنتخب من السباق العاملي (تدخل ضمن املباريات الرتتيبية) واليت سجل فيها اجلناح األيسر محسة أهداف ،وهو 
فقد كانوا بعيدين كل البعد عن (Le  pivo)عدد ال بأس به ،أما اجلناح واخللفي األمينني واملهاجم الصريح 

التوقعات ،حىت أننا الحظنا من خالل إعادة مشاهدة املباريات ألكثر من مرة ،رأينا أن العيب املنتخب مل يكونوا 
 قادرين على مساعدة الالعب اخللفي األيسر بركوس أو حىت إجياد حل بديل ومساعد له .

وعلى العموم فمستوى اهلجوم اجلزائري كان بعيدا عن طموحات احملبني ،وتقييمنا ملستواهم نقول أنه كان 
أقل من املتوسط أو باألحرى كان ضعيفا بالنظر إىل الكم اهلائل للهجومات اليت كانت له ،وما تضييعه ألكثر من 

 من نسبة هذه الكرات أو اهلجومات حىت قبل الوصول إىل منطقة التسعة أمتار هذا دون حساب 59%
التسديدات اليت سددت وضاعت ،فنسبة هذه الكرات الضائعة ان دلت على شيء فإمنا تدل على أن املستوى 

الفين واملهاري ملنتخبنا الوطين كان ضعيفا جدا ،وما يؤكد أن املستوى الفين هلجوم منتخبنا الوطين خالل هذه 
 فقط %49الدورة كان ضعيفا هو أن نسبة تسجيل األهداف من جمموع الكرات اليت سددت فقط هو كان 

 وهوما جيعلنا جنزم أن مستوى هجوم منتخبنا كان ضعيفا على املستويني الفردي واجلماعي باستثناء ... . 
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 - التقييم من خالل الرسومات البيانية :4-3-2
أما التقييم من خالل األشكال والرسومات البيانية هو عبارة عن تقييم شامل و�ائي للمستوى الفين ،التقين 
، التكتيكي وكذا للنتائج احملققة وذلك من خالل عدد الكرات اليت أسرتجعت من حارس املرمى والدفاع بشكليه 

،وكذا نوعية االسرتجاع األكثر تطبيقا والذي كان يعتمد عله املنتخب ،فالحظنا أن املنتخب اجلزائري مل يكن 
  %09يعتمد على االسرتجاع الفعال بنسبة عالية حيث أن الفرق بني االسرتجاع الفعال وغري الفعال مل يتعدى 

وهو ما يؤكد أن املستوى الفين للفريق اجلزائري ملي يكن جيدا خالل هذه الدورة ،ولو أن ما ساهم يف ارتفاع نسبة 
 هو التطبيق اجليد مبدئيا للتكتيك الدفاعي املعتمد ،ولكن %45االسرتجاع غري الفعال للكرة لتصل إىل حوايل 

 مستو الذكاء وقراءة اللعب كانا غائبني كليا وذلك يعود لألسباب السالفة الذكر .
 -التقييم من خالل طريقة اللعب:4-3-3

 يف 5/1من خالل مالحظتنا هلذه الدورة الحظنا أن منتخبنا الوطين كان دفاعيا يلعب عموما بطريقة 
 يف بعض 4/2غالب األحيان واليت جنح فيها إىل حد ما تطبيقيامن خالل التموقع الصحيح منهجيا ،وطريقة 

) هو االقصاءات املتكررة لعدد 2013األحيان واليت مل تكن ناجحة ،وما يعاب على املنتخب يف هذه الدورة (
 كبري من الالعبني ،باإلضافة إىل اسرتجاع عدد قليل من الكرات بطريقة مباشرة .

أما من الناحية اهلجومية فلم نشاهد نسوجا كروية ومتريرات كثرية وتقاطعات فنية على مستوى فين عال 
،وقد افتقد العبو املنتخب الوطين إىل الشجاعة واجلرأة وكان كل تركيزهم منصب على الالعب اخللفي "بركوس" 
والذي كان القائد احلقيقي للمنتخب وان صح التعبري كان ربانا لسفينة دون أشرعة وحىت دون مساعد له ،حيث 
كان صاحب احللول الفردية والوحيد الذي كان قادرا على التسديد من خارج منطقة التسعة أمتار وهذا بسبب 

مستواه الفين الراقي ولياقته البدنية العالية والثقة بالنفس اليت كان يتمتع هبا ،وحىت املدرب مل يكن شجاعا وارتكب 
العديد من اهلفوات ومل يكن قادرا على تغري خطة اللعب وحىت اللعبني حيث كان لديه فريق للشوط األول وفريق 
للشوط الثاين يف كل املباريات ،باإلضافة إىل عدم قدرته على احداث تغيريات تساهم يف تغيري مسار اللعب أو 

 متقدم عليه 5/1فك احلصار الذي كان يفرضه الفريق املنافس على "بركوس" باعتمادهم على التكتيك الدفاعي 
،وحىت اهلجومات املضادة مل تكن موجودة بسبب قلة الكرات املسرتجعة بطريقة فعالة من قبل العيب اخلط اخللفي 

من جهة ،وعدم وجود العبني سريعني من جهة ثانية ،وحىت التمريرات الطويلة من قبل حارساملرمى مل تكن 
موجودة أصال ، هذهاهلجومات ورغم قلتها إال أن العيب املنتخب الوطين مل يستغلوها أحسن استغالل ألن أغلبها 

كان قد ضاع ، وهو ما يدل أن املنتخب اجلزائري قد مرجانبا خالل هذه الدورة على كل املستويات واألصعدة 
ومن اجلميع دون استثناء بداية حبارس املرمى وصوال إىل املسؤول األول على رأس بيت كرة اليد ، كيف ال 

 26واملنتخب كانت له الكثري والعديد من االقصاءات وعلى كل املناصب ويف مجيع املباريات ،حيث بلغت 
اقصاء يف مخس مباريات وذلك مبا يعادل مخس اقصاءات يف كل مباراة وهو يعين أن املنتخب اجلزائري لعب 
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 دقائق وهو رقم كبري جدا ،وهو ما يعين أن 10مبتوسط حسايب كل مباراة منقوص عدديا مبا يعادل جوايل 
املنتخب الوطين وقع يف العديد من األخطاء وبصفة دورية ،كون هذه االقصاءات كانت يف كل املباريات ،واملباراة 

الوحيدة اليت مل يتلق فيها اقصاءات عديدة هي مباراة مصر واليت تلقى خالهلا اقصاءين فقط وذلك لتقارب 
 مستوى املنتخبني من مجيع اجلوانب .
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 خالصة :
) وبد تقييمنا لكل منصب من املناصب 2013بعد تقييمنا ملستوى املنتخب الوطين خالل هذه الدورة(

نقول أن مستوى املنتخب كان كارثيا بعد أداء متواضع مل يسمح باملرور ولو إىل الدور الثاين ،وذلك بعد ثالث 
هزائم تعادل وفوز أمام منتخب أسرتاليا املتواضع جدا والذي كان أضعف منتخب يشارك يف �ائيات كأس العامل 
على مر التاريخ حسب رأي كل املتتبعني ،هذه النتائج النعتربها سلبية وإمنا هي كارثية  ملنتخب مازلنا نسمع منذ 

ثالث سنوات أنه يف طريق التكوين وهي تصرحيات ا�زامية وحماولة بعض األشخاص تربير االخفاقات  ،ألن أصغر 
العب يف هذا املنتخب شارك على األقل يف دورتني إفريقيتني وهناك من تعدى سن األربعني ولكنه مازال موجودا 

 يف امليدان رغم أنه ال يقدم ال إضافة وال هم حيزنون .
 خالل تقييمنا ملستوى أداء العيب املنتخب خالل هذه الدورة العاملية فإننا مل نأخذ مباراة أسرتاليا مالحظة :

كمعيار أو مقياس  وذلك بسبب األخطاء الكثرية اليت حدثت خالهلا واألسباب اليت ذكرناها سابقا ،وكذلك فإننا 
مل نقيم العيب املنتخب من خالل ما يعرف بتقييم التعزيز وكذا كل ما يتعلق بالتغذية الراجعة ،واختبارات املعد 

كوننا لسنا مؤهلني وملمني للقيام هبذه التقييمات واليت تفرض على من يقوم هبذه التقييمات أن يكون ملما بعلم 
التقييم ومترس يف ميدان كرة اليد من جهة وجهلنا لطريقة عمل املنتخب خالل هذه املرحلة (املرحلة التحضريية قبل 
وأثناء املنافسة) كو�ا تدخل يف اإلطار الفين للمنتخب ولتتمكن من احلصول على هذه املعلومات جيب ن يكون 

 الشخص يتقن عملية الكولسة.
 نريد أن نوضح أن العمل الذي قمنا به ال يتعدنا أن يكون عملية تقييمية ومل يتعداها ال إىل النقد وال إىل تنويه :

التحليل ،وكل قمنا به هو عبارة عن تقييم قمنا به مبساعدة وتوجيه املشرف ومساعدة بعض الالعبني السابقني 
 واملدربني الذين وزعنا عليهم أسئلة االستبيان ،وكل ما كتبناه هو تقييم حبت وليس حىت وجهة نظر .
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 خالصة نتائج تحليل المباريات :
] مع 2013-2005نستخلص من خالل حتليلنا ملباريات املنتخب لكرة اليد خالل الدورتني العامليتني[

القيام باملقارنة بني الدورتني من حيث عدد الكرات املسرتجعة وكذا االستبيان املوجه إىل املدربني أن مهارة 
اسرتجاع الكرة هي مهارة أساسية ال غىن عنها للفريق أو املنتخب إذا أراد أن يكون فوق منصات التتويج املختلفة 

. 
ومن خالل حتليلنا ملباريات املنتخب الوطين متكنا من احلصول على نتائج دقيقة كو�ا كانت بطريقة 

احصائية حسابية ،واليت بينت لنا أن الدفاع اجلزائري ال يستطيع اسرتجاع عدد معترب نوعا ما من الكرات ،بالنضر 
 ،وكذا تأكدنا من صحة الفرضية 2 ، و 1إىل عدد اهلجومات اليت قام هبا منافسوه ،واليت يوضحها اجلدولني رقم 

الثانية واليت أكدت أن املنتخب الوطين اجلزائري ختلى عن التكتيك الدفاعي املعروف به سابقا واملتمثل يف الدفاع 
 كرة هبذا 21 ،و اللذان متكن من اسرتجاع أكثر من 5/1 ،و 6/0 ،وحتول إىل دفاع املنطقة 3/3بطريقة 

 والذي مل يوفق فيه حيث مل يتمكن من اسرتجاع به 4/2التكتيك كونه لعب مباراة االفتتاح بالتكتيك الدفاعي 
إال أربع كرات ،وهذا من خالل متابعتنا لكل املباريات اليت لعبها املنتخب الوطين خالل هذه الدورة العاملية ،وما 

 االستنتاج املوجه إىل املدربني كان للتأكد من إجابتنا واثباهتا.
 خالصة نتائج االستبيان الموجه إلى المدربين :

نستخلص من خالل نتائج االستبيان املوجه إىل املدربني أن جل املدربني يرون أن مهارة اسرتجاع الكرة هي 
مهارة مهمة يف كرة اليد احلالية ،اذ أنه ال يوجد وال مدرب مل يربز دور مهارة اسرتجاع الكرة ،ويف �اية املطاف 

 اعتربوا أن الدفاع القوي هو ركيزة من الركائز األساسية اليت تعتمد عليها كل الفرق . 
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 االستنتاج الدراسي العام :
نستهل هذه املناقشة بالفرضية األوىل ،ومن خالل النتائج املتحصل عليها يف حتليل مباريات املنتخب الوطين 

 كرة مسرتجعة يف دورتني من قبل 58 وبعد معاينة النتائج واليت كانت 2 ،و 1خالل املونديالني واجلدولني رقم 
 من جمموع ما اسرتجعه املنتخب ،وهي نسبة ضعيفة جدا  %21.03العيب الدفاع  وهو ما كان ميثل ما نسبته 

 ،فتوصلنا إىل استنتاج وهو أن الدفاع اجلزائري هش وال يسرتجع عدد معترب من الكرات ،وبالتايل حتقق الفرضية .
وهو ما يدفعنا إىل القول بأننا حتققنا من صحة الفرضية اجلزئية األوىل .وقد أجبنا على الفرضية األوىل من 

ومل نؤكدها أو %100خالل حتليل نتائج مباريات املنتخب الوطين كون هذه النتائج هي احصائية ودقيقة 
ندحضها من نتائج االستبيان كو�ا تقريبية نستند فيها إىل تصورات وأراء املدربني واليت ال تكون دقيقة مثلما هي 

 النتائج االحصائية الرياضية .
 ، 10 ،9 ،8أما بالنسبة للفرضية اجلزئية الثانية فنالحظ من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلداول رقم 

 ...) وهي النسب اخلاصة %25 ،%30 ، %40 ،واليت كانت متثل النسب التالية (14 ،13 ،12 ،11
 6/0 ، حيث أن نسب أنواع الدفاع املنتهج كانت خمتلفة و غري متقاربة لدفاع املنطقة (7 ،6 ،5باألسئلة رقم 

 .فتوصلنا إىل استنتاج هو %80 ،%90 ،%80 ،%50)،.أما نسب اجلداول األخرى فكانت كالتايل :5/1،
 ،وحسب احلالة املورفولوجية 5/1 ،و 6/0أن أحسن تكتيك دفاعي إلسرتجاع الكرة ميدانيا هو دفاع املنطقة 

 بان "ويذكر حممد حسن عالوي"للمنافس ،وهو ما يدفعنا إىل القول أننا حتققنا منصحة الفرضية اجلزئية الثانية.
اخلطط "هتدف اىل اكتساب الفرد الرياضي املعلومات واملعارف والقدرات اخلططية واتقا�ا بالقدر الكايف الذي 

 .)املباريــات(ميكنه من حسن التصرف يف خمتلف املواقف املتعددة واملتغرية اثناء املنافسات الرياضية 
 17، 16 ،15أما بالنسبة للفرضية اجلزئية الثالثة فنالحظ من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلداولرقم:

 ، %90 ، و%100 ،%70 ،% 100 ، %100 ،وهو ما كان ميثل ما نسبته على التوايل :19 ،18،
فتوصلنا إىل استنتاج وهو أن أحسن العناصر إلسرتجاع الكرة هي :اللياقة البدنية ،الفطنة الذكاء ،حارس بارع 

وهو ما أكد عله ،والضغط على املنافس ،وهو ما يدفعنا إىل القول أننا حتققنا من صحة الفرضية اجلزئية الثالثة .
م هجومية تتطلب العديد من أكانت دفاعية  خطط اللعب بكرة اليد  بالقول "إنمحمد حسن عالوي""

 عنياألساليب والوسائل اليت تلزم الالعب ان يستخدم ذكاؤه وتفكريه يف كل تصرفاته داخل امللعب، واألخذ ب
 ".االعتبار مكامن القوة والضعف للفريق املنافسوخصائصه النفسية وامكانياته

 
 

http://www.shbabnahda.com/forum/showthread.php?t=5194&s=eadb19c955f31196ea28c45fe5970480
http://www.shbabnahda.com/forum/showthread.php?t=5194&s=eadb19c955f31196ea28c45fe5970480


 

 

 خاتمة



 خاتمة :
 مهارة اسرتجاع ويف اخلتام وبناء على النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة ميكن االشارة إىل األمهية اليت تلعبها

  ال تقلمهارة قطع وتشتيت الكرة واالستحواذ عليهاألن الكرة يف رياضة كرة اليد و تأثريها على نتائج املنتخبات 
ىل اهلجوم مباشرة بعد إمهية ملا هلا من خاصية اجيابية عن طريق التحول أمهية عن بقية املهارات الدفاعية بل تفوقها أ

  كما.قطع الكرة واالستحواذ عليها، ولكنها سالح ذو حدين
يذكر ضياء اخلياط وعبد الكرمي قاسم غزال "ان سوء استخدام هذه املهارة من قبل بعض الالعبني املدافعني سوف 

يؤدي بالنتيجة اىل فتح ثغرة يف صفوفهم الدفاعية وبالتايل فان فرصة تسجيل هدف يف مرماهم من قبل الفريق 
 "املهاجم تكون واضحــة

و االستحواذ عليها أىل استخدام مهارة قطع وتشتيت الكرة إون ؤ يلج       و العبو منتخبنا الوطين مل يكونوا
 على  املدافعساعد الالعبالي يتمتعوا بالقدرة اجليدة للتوقع احلركي حلركة الالعب وحركة الكرة وذلك كو�م ال

ىل اهلجوم باجتاه هدف إو االستحواذ عليها لالنطالق أما تشتيتها إاختيار التوقيت املناسب للخروج لقطع الكرة 
 وهو الشيء الذي حدث مع العيب منتخبنا الوطين..الفريق املنافس

سلوب وسائل اللعب الدفاعية واهلجومية وتنظيمها تشكل مضمون اخلطط بلعبة كرة اليد، أن أوميكننا القول ب
 .وكلما كانت طريقة تنفيذ املبادئ اخلططية مالئمة للوسائل اخلططية كانت تلك الوسائل ناجحة يف حتقيق اهلدف منها

م هجومية تتطلب أكانت دفاعية  خطط اللعب بكرة اليد أن اىل ذلك ويوضح لنا حممد حسن عالوي باإلضافة
العديد من األساليب والوسائل اليت تلزم الالعب ان يستخدم ذكاؤه وتفكريه يف كل تصرفاته داخل امللعب، 

 . االعتبار مكامن القوة والضعف للفريق املنافسواالخذ بنظر
 حيث جيب عند وضع مثل هذه اخلطط مراعاة نواحي القوة والضعف يف املنافس وخصائصه النفسية وامكانياته"

لعب دوراً حامساً يف تطور الالعب ذهنياً ويف تمهية مميزة، اذ أن خلطط اللعب أ يظهر لنا جلياً بهذامن كل 
سرعة اختاذه القرار واستخدام كل ما لديه من قدرات وامكانيات وخربات خالل مواقف اللعب واحتماالته 

فريق واليت تكون وثيقة الصلة باملهارات لبتصرفات خططية هادفة قد تدرب عليها وعرفها ضمن اخلطة العامة ل
 .والصفات احلركية والنفسية

وعليه فان الدفاع املبني املنظم ال يبعث الثقة فقط يف هجوم الفريق بل انه كلما كانت وسائل الدفاع 
اخلططية تؤدي بطريقة سليمة كلما استطاع الدفاع مبجرد االستحواذ على الكرة ان يبدأ يف بناء اخلطط اهلجومية 

املضادة للفريقبطريقة سليمة منظمة، ومن هذا اجلانب الدفاعي يقوم الالعبون املدافعون بالتحرك وفق الوسائل 
 .اخلططية الدفاعية الفردية واجلماعية ومبا تتطلبه مواقف اللعب املتغرية
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اقتراحات وفروض 

 مستقبلية



 وفروض مستقبلیة : اقتراحات
 :نقترحمایلي الدراسة ھذه خالل من نتائج من إلیھ ماتوصلنا بالنظرإلى

 وبعد تمھارة استرجاع الكرة أثناء فترة التحضیر وأثناءالمنافسة بمستویا المدربین اھتمام ضرورة •
 .اإلنجازالریاضي تحقیق في یساعد الالعب الذي الصحیح بالشكل المباریات أثناء  اوتوجیھ المنافسة

 التقییم والمتابعة الماشرة ،ثم البدء بعملیة التقویم المستعجلة كون التعلم الخاطئ یستحیل ضرورة •
اصالحھ فیم بعد . 

 التي وتجاوز التغیرات الصعوبات تذلیللى ع التدریبیة الفترات خالل الالعبین تدریب محاولة- •
تواجھھم . 

 .العمل في والجدیة التفوق مبدأ ترسیخ منأجل للفریق القوة إبرازنقاط- •
 وضع الجزائري ومحاولة الالعب مستوى طبیعة وفھم تطویرالریاضة أجل من  العلمي البحث تشجیع •

 .المثلى بالطریقة معھا التعامل أجل من صحیحة علمیة أسس
التدریبي في كرة الید  المجال جانب في المتطورة الدول خبرات من واالستفادة التكوینیة الدورات إقامة •

 وحتى االعتماد على مدربین أجانب مثلما ھو حاصل في منتخب تونس .
 في حدذاتھ،ألنھ یكفي أن لیدالیمكن كرةا لمدرب المبدئي اإلعداد االعتبارأن في یوضع أن یجب •

الفنیة  والتحوالت متطلبات تطورالمعرفة لمواجھة منظمة منھجیة بصورة المعارف استیفاء منالضروري
والمھاریة الحاصلة في عالم كرة الید ،والكف من الحدیث عن الماضي مثلما یقول الدكتور "مشتة عبد 

". اللطیف
 منھا ومایرتبط المختلفة للمنافسات واألجواء والظروف للمواقف العلمي والتحلیل التشخیص التعودعلى •

 بالمستوى الفني والمھاري الھجومي والدفاعي والكف عن النضر إلى جمالیة المھارات الفنیة .
 .منمعنویاتھم والرفع الھواة الالعبین تشجیع •

مھارة استرجاع الكرة في ریاضة كرة الید وھذا للدور  علىالضوء تسلیط الدراسة ھذه خالل من حاولنا
 كان الجزائر،ولھذا في الید العبكرة اإلنجازلدى مستوى الكبیر لھذه المھارة في تحدید نتائج المباریات ،وعلى

 :بمایلي القیام علینا لزاما

ثمتطرقناإلىمفھومالدفاع في .استعرضناالمفھومالعامللمتطلباتاألساسیةللعبةكرةالیدوالمھاراتوأسالیبممارستھا
كرة الید إلسترجاع الكرة . ثم تطرقنا إلى عامل مھم في كرة الید أال وھو التقییم التقني كمحدد لمستوى العب 

 كرة الید.

تحلیلنا لمباریات المنتخب الوطني خالل  خالل من علیھا المحصل للنتائج ومناقشتنا وتحلیلنا فبعدعرضنا
 األھداف تحقیق خاللھا من نبتغي والتیكنا) واالستبیان الموزع على المدربین ، 2013 ،و 2005موندیالي (

ھناك تأكید من جل المدربین على أن كرة الید الحالیة أصبحت تتطلب التقییم والمتابعة  أن وجدنا الموضوعة،
لتطویر مستوى اللعبة ،وأن كرة الید لم تعد تلك الریاضة التي تعتمد على الھجوم واھمال الدفاع اذ أنھ أصبح 
الدفاع أھم من الھجوم ،حتى التكتیكات الدفاعیة تغیرت وأصبح من الضروري مجابھة الخصم على حساب 

 قدرات العبیھ سواء المھاریة أو المورفولوجیة 

 من وھذاانطالقا ،الفرضیات جمیع إثبات من للمدربین الموجھ االستبیان لنتائج خال من وصلنا وقدت
بأن مھارة استرجاع الكرة ھي مھارة ال تقل شأنا عن تسجیل األھداف في مرمى المنافس ،وأن  القوي إیماننا

الدفاع القوي ھو أحد مفاتیح كرة الید الحالیة ،رغم أن جل المدربین قالوا بأنھم یقومون بالتقییم لكنھم یصادفون 
صعوبات في عملیة التقییم وھذا بسبب عدم االعتناء بالفئات الشبانیة وكذا بعض القرارات االرتجالیة ،كما ھو 

 . )2013-2011حاصل على مستوى االتحادیة الجزائریة لكرة الید في الفترة الحالیة (

ومن ھذا یمكن اقتراح بعض االشكالیات المستقبلیة ،من حیث دراسة أشكال االسترجاع مقارنة 
 بالھجومات المركبة مع الھجومات المعاكسة ،وكذلك مقارنة الوضعیة البیومیكانیكیة لتقنیة االسترجاع .
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الماستر ضمن متطلبات نیل شھادة منمذكرة تخرج   

 فیمیدان علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

 تخصص التدریب الریاضي النخبوي

آكلي محند أولحاج / البویرةجامعة   

 معھد علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

 

 

يشرفنا ويسرنا أن نضع بني أيديكم هذه االستمارة ، اليت نلتمس منكم أيها املدربون اإلجابة على األسئلة 

املطروحة ونلفت انتباهكم أن هذا االستبيان جزء من العمل الذي نقوم به قصد حتضري مذكرة خترج لنيل شهادة 

محاولة تقييم مستوى استرجاع الكرة لدى العبي المنتخب الوطني <<ليسانس واليت تندرج حتت عنوان :

 .>>لكرة اليد صنف أكابر

        علما بأن إجابتكم ستكون مسامهة فعالة يف تطوير البحث العلمي وحتضي بأمهية وسرية تامة، كما أ�ا ال 

تستعمل إال ألغراض علمية، هلذا نرجو منكم ملء هذه االستمارة واإلجابة على األسئلة من أجل التوصل إىل 

 نتائج تفيد دراستنا. 

    مع التقيد باحرتام مجيع االقرتاحات 

 

 

2014/2015السنة الجامعية :  



 النادي الرياضي  : .........................................

 استبیان موجھ إلى المدربین
 

ھل ھناك طریقة دفاعیة محددة تعتمد علیھا أثناء المباریات تكون فعالة في استرجاع  .1

 عدد معتبر من الكرات ؟

 

 ما ھو التكتیك الدفاعي األحسن للفوز بالمباریات ؟ أم أن لكل مباراة طابعھا الخاص؟ .2

 

 ؟ العبیكإمكانیات أساساعلى مبنیةن تكو بھاونتلعب التي التكتیكیة ھاللخطة .3

 
أمأنھامبنیة علىأساسالمنافس؟  .4

 المباریات؟ غالب في التكتیك بنفس الفریق یلعب ھل .5

 -  غالبا                     ، - أحیانا              ، .6

 نادرا          . -

/ ھل لالنتباه و قراءة اللعب من طرف المدافع لھ دور في تحدید النتیجة النھائیة  .7

 للمباراة

 - نعم               ،           - ال            ،          - بدون رأي    . .8

 أثناءالمباراة؟ الالعبین المؤثرةعلى العوامل ماھي .9

 .3إلى1من األھمیة لناحسب صنفھا .10

  .أخرى عوامل      -     النتیجة ضغط -  الجمھور ضغط-  المباراة أھمیة-

 



 ھل تقوم بتوزیع األدوار و المسؤولیات الدفاعیة على الالعبین حسب المقدرة  .11

 البدنیة و نوع المنصب ؟

 - نعم،- ال                      ،- ندون رأي

 ما ھي المدة التي تخصصونھا للتمرن على الوضعیات التي یجب أن یكون  .12

 فیھا المدافع حتى یتمكن من اقتناص الكرة بطریقة سلیمة ؟

 مدة طویلة               ،-  مدة متوسطة             ،-   مدة قصیرة

 1من ألھمیة  الناحسب تصنفھا أن یمكنك ھل عوامل عدة الكرة سترجاعال .13

 ؟3إلى

 -  االنتباه                 - التركیز،                     اللیاقة البدنیة

  

للمدافعین؟ ا خصوص مھارةالتصورالعقلي بيلتدر كبیة أھمیةون تول ھل .14

 - نعم                             -ال                       -بدون رأي    

 نطلب منك تصنیفھا لنا –ھناك عدة عوامل لتحدید النتیجة النھائیة للمباراة  .15

  ؟ :3 إلى 1حسب األھمیة من 

   - الدفاع القوي [مسطح متقدم ]                     - الھجوم السریع المرتد

 - الھجوم المنظم                                    -  عوامل أخرى 

 ھل الضغط على حامل الكرة یساعد على استرجاعھا دون خطأ ؟ .16

 - نعم                             - ال                         - بدون رأي

 لكي تسترجع أكبر عدد ممكن من الكرات فھل یستلزم أن یكون لدیك. .17

 -  حارس بارع                 - دفاع منظم               - لیاقة بدنیة عالیة 



 من العوامل التي تساھم في استرجاع فریقك عدد كبیر من الكرات من  .18

 المنافس مع نھایة المباراة ھل ھي؟ 

 - نقص التركیز من المنافس               - انخفاض اللیاقة البدنیة 

 تسرع المنافس                              -  عوامل أخرى 

 على ماذا تركز أثناء فترة الراحة ما بین الشوطین ؟ .19

 توجیھ النصائح لالعبین                         التركیز على استعادة الحیویة

 الحدیث عن نقاط قوة و ضعف المنافس                    عوامل أخرى

ما ھي المواصفات األساسیة الواجب توفرھا في العب كرة الید؟ صنفھا لنا  .20

 :3إلى1من 

   الموھبة -  القوة والسرعة                        -الذكاء                         -   

 عوامل أخرى  . -

 تساؤل عام1

في نظرك استرجاع الكرة ھو مھارة إبداعیة یقوم بھا الالعب؟ أم ھي مھارة یتدرب - 
 للوصول إلى إتقانھا ؟

 



 جامعة العقید أكلي محند أوالحاج

 البویرة-–معهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة 

 استمارة تحكیمیة

أساتذتنا الكرام نظرا لمستواكم العلمي وخبرتكم في مجال البحث العلمي، یسرنا أن نضع بین أیدیكم هذه االستمارة 

التحكیمیة، وهذا في إطار انجاز مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر بعنوان:"قرارات الحكم السلبیة وعالقتها 

 بالسلوكات العدوانیة لدى العبي كرة القدم" صنف أكابر دراسة میدانیة على قسم الثاني هواة وفقا للتساؤالت التالیة:

 - هل للقرارات االرتجالیة للحكم دور في السلوك العدواني لالعبین أثناء المباراة ؟

 - هل للقرارات الغیر صائبة من طرف الحكم دور في اشعال حرارة المنافسة ؟

لذا نرجوا منكم إبداء رأیكم وتوجیهاتكم حول هذا االستبیان لكي نتمكن من الوصول الى نتائج دقیقة في هذا البحث 

 العلمي.

 االمضاء الدرجة العلمیة اسم األستاذ

   

   

   

   

   

 

 تقبلوا منا فائق االحترام والتقدیر وشكرا.

 

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جامعة العقید أكلي محند أوالحاج البویرة



 

 استمارة خاصة بالفرق المعنیة بالدراسة

 ختم النادي توقیع المدرب اسم المدرب اسم الفریق

 

 اتحاد بلدیة األخضریة

 

   

 

 شبیبة الشراقة

 

   

 

 اتحاد الشراقة

 

   

 

 شباب الدار البیضاء

 

   

 

 نادي الرغایة
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