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 المقدمة

 الواحد القرن وجاء كبیرا، ودولیا شعبیا حیزا أخذت قد القدم كرة ولعبة العشرین  القرن انتهى

 رجال من  الكثیر لجوء خالل من وهذا االقتصادي منها مجاالت عدة الریاضة لتدخل والعشرون

 لشعبیتها السیاسي الجانب حتى ومست القدم كرة تصرف تحت طائلة أموال لوضع األعمال

 وكرة عامة الریاضة المجال في بالتخصص  الفضائیات من الكثیر مبادرة عن نهیك الواسعة،

  .ومكتوب مسموع هو ما كل إلى باإلضافة خاصة القدم

 وخبراتهم وقدراتهم مهاراتهم إظهار خصوصا والالعبین عموما المدربین على فرض ذلك كل

 أجل من والوسائل والطرق األفكار عصارات عن یبحثون المدربون وصار وأمیز، أفضل  بشكل

  .العالي المستوى إلى للوصول إلى األمثل األداء على الحصول

و أصبح من عوامل الوصول إلى اإلنجاز الریاضي هو اإلهتمام بالجوانب التقنیة و التكتیكیة 

إهتمام ، كما أصبح الجانب الدفاعي یولى إلیه )إسترجاع الكرة(الهجومیة منها و خاصة الدفاعیة 

  .خاص ألنه یعتبر العامود الفقري في الفریق

و یالحظ المتابعین و المحللین لكرة القدم العالمیة و خاصة كرة القدم الجزائریة أن المنتخب 

الوطني الجزائري یمر بفترة صعبة من ناحیة الجانب الدفاعي في الفترة الممتدة من عهد رابح 

المنتخب (ثي هذا إلى دراسة مقارنة مع نموذج ناجح ذا،لهذا تطرقت في بحسعدان إلى وقتنا ه

و تقییم  النقائصفي كأس العام األخیرة لمعرفة ) إسترجاع الكرة(في الجانب الدفاعي ) األلماني

  .المنتخب الجزائري و في األخیر محاولة إیجاد الحلول
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:إشكالیة الدراسة-1  

كرة القدم هي األداة المستخدمة في لعبة كرة القدم و قد طغى إسمها على لعبة كرة القدم حتى 

.عرفت باسمها  

اكتشفت كرة القدم في بدایة األمر من ركل قربة مصنوعة من جلود الحیوانات، و مع مرور 

 (1934)الكتشاف تشارلز جودییرالوقت تطورت كرة القدم إلى ما تبدو علیه الیوم ، حیث كان 

طریقة تقویة المطاط أثر كبیر في تصمیم كرة القدم و تطورها في الزمن الماضي ،و حالیا تقدم 

  1.البحوث التكنولوجیة و الدراسات العلمیة لتحسین أداء كرة القدم و تطورها

یعتبرون أول خط كما أن المدافعین یعتبرون الركیزة األولى إلنطالقة الهجمة، فإن المهاجمین 

یتوجب على المهاجمین تعطیل العبي الخصم كي یعطوا الفرصة . دفاع في حالة فقدان الكرة 

2.یقهم بالتموضع الصحیح في مراكزهملالعبي فر   

و یوجد منتخبات وطنیة تعتبر مرجع في الجانب الدفاعي مثل المنتخب اإلیطالي و المنتخب 

،و في نفس النسخة  2014األلماني في االونة األخیرة ،خاصة في كأس العالم األخیر بالبرازیل 

شارك المنتخب الوطني الجزائري و قدم مشوار طیب لكن النقطة األضعف تبقى في الجانب 

،كما یرى المالحظین و المحللین أن ضعف الجانب الدفاعي في ) ترجاع الكرةإس(الدفاعي 

ذا بالرغم من المنتخب الوطني الجزائري یستمر من فترة عهد المدرب رابح سعدان إلى وقتنا ه

:تغیر الناخب الوطني من فترة إلى أخرى و هذا ما أخذنا إلى طرح التساؤل التالي  

یة في خصائص إسترجاع الكرة بین المنتخب الجزائري و هل توجد فروق ذات داللة إحصائ- 

؟المنتخب األلماني  

:ذي یندرج تحته السؤال الفرعي التاليو ال  

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مناطق إسترجاع الكرة بین المنتخب الجزائري و - 

 المنتخب األلماني؟

                                                           
16،ص2013،دار أسامة للنشر و التوزیع،األردن،1مشعل عدي النمري،مھارات كرة القدم و قوانینھا،ط

1
  

197،ص2011التوزیع،عمان،،مكتبة المجتمع العربي للنشر و 1ناجح محمد ذیابات،كرة القدم،ط
2
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:فرضیات الدراسة-2  

:الفرضیة العامة  

ة إحصائیة في خصائص إسترجاع الكرة بین المنتخب الجزائري و توجد فروق ذات دالل-

.المنتخب األلماني  

:الفرضیة الجزئیة  

نتخب متوجد فروق ذات داللة إحصائیة في مناطق إسترجاع الكرة بین المنتخب لجزائري و ال-

.األلماني  

:اهمیة الدراسة-3  

:یمكن ان تتحلى أهمیة الدراسة في مایلي  

.الذي یمثل جانبا مهما من جوانب كرة القدم الحدیثةطبیعة الموضوع -   

.تأثیر الجانب الدفاعي و إسترجاع الكرة في اإلرتقاء بمستوى فریق كرة القدم-   

.ضعف و تدني الجانب الدفاعي للمنتخب الوطني الجزائري -   

.عدم وجود دراسات في هذا الموضوع-   

.لقدمعالقة إسترجاع الكرة بالجانب الدفاعي لفریق كرة ا-   

.الحاجة إلى مثل هذه الدراسة إلیجاد حلول على مستوى المنتخب الوطني الجزائري-   

:أهداف الدراسة-4  

:یهدف هذا البحث إلى التعرف على ما یلي  

.أهمیة إسترجاع الكرة في الجانب التكتیكي الدفاعي-   
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.   مدى تأثیر الجانب الدفاعي على مستوى الفریق في المنافسة الریاضیة-    

.المقارنة بین المنتخب الوطني الجزائري و المستوى العالي في إسترجاع الكرة-   

   :أسباب إختیار الموضوع-5

إستمرار الضعف الدفاعي للمنتخب الوطني الجزائري سنوات متتالیة بالرغم من تغییر الناخب - 

.الوطني كل مرة  

).الكرة إسترجاع(التعرف على المستوى العالي من ناحیة الجانب الدفاعي -   

:تحدید مفاهیم و مصطلحات البحث-6  

:القدم كرة تعریف-1   

هي لعبة جماعیة تتم بین فریقین ، كل فریق من أحد عشر العبا یستعملون كرة منفوخة مستدیرة 

مقیاس عالمي محدد في ملعب مستطیل ذو أبعاد محددة في كل طرف من طرفیه مرمى  ذات

  1.هدف فیه على حارس المرمى للحصول علىإدخال الكرة  الهدف ویحاول كل فریـق

  :المنافسة تعریف-2

 یدخلون األفراد من مجموعة أو فردین بین صراع هي": بقولها)1960( ماد مارغریت تعرفها

 بین صراع هياخرون  ویعرفها.تمعمجال في مكانة ونیل والشهرة المنافسة أجل من المنافسة

  2. معینة نتیجة على الحصول أو موحد هدف على للوصول األفراد من مجموعة أو فردین

  :الریاضیة المنافسة-3

 تعتبر حیث نشاط أي في أهمیة األكثر والمرحلة الریاضي النشاط تركیب في المهم القسم هي

 نتیجة على التحصیل أو ممكن مستوى أعلى لتحقیق وهذا الریاضي األداء عملیات محصلة نهاأ

  1.اآلخرین على والفوز جیدة

                                                           
09ص ، 1998: لبنان ، بیروت ، حزم ابن دار 2؛ط" الشرعیة والمفاسد المصالح بین القدم كرة:" سلمان آل حسن بن مأمور  

1
 

 اإلدارة منشورة،قسم غیر لیسانس ؛مذكرة"الریاضیة والمنافسات البطوالت إدارة في التخطیط دور:"بلعباس علي معوش جمال
11،ص2006/2007المسیلة  جامعة التسییر، وعلوم التجاریة والعلوم اإلقتصادیة العلوم الریاضي،كلیة .

 2
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  :التداخل-4

 2.هو تحرك مدافع، ظهیر كامل ،لیشارك في الهجوم على طول الجناح

  :العب الوسط-5

 الدفاع بین الربط بعملیة ویقوم القدم، كرة تشكیلة في المراكز أحد هو قدم كرة وسط العب

  .الملعب وسط في أو متقدم أو متراجع وسط العب یكون قد والهجوم،

  :منطقة العملیات-6

 لزیادة نظًرا الملعب في خطورة األكثر المنطقة وهي المنافس الفریق جزاء منطقة بها ویقصد

 خصمه بعرقلة المدافع قیام حالة في جزاء ركلة على الحصول أو منها األهداف إلحراز الفرص

.داخلها  

:فیفا-7  

الفرنسیة الكلمة اختصار هو. السویسریة زیوریخ مدینة ومقره القدم، لكرة الدولي االتحاد به یقصد  

(Fédération Internationale de Football Association). للعبة الدولي االتحاد وهو 

 نهائیات أبرزها البطوالت من لعدد المنظمة الجهة وهو العالم حول شؤونها بتنظیم یقوم الذي

3.العالم كأس  

 

  

  

                                                                                                                                                                      
11جمال معوش علي بلعباس،رجع سابق ص

1
  

28،ص2013،دار اسامة للنشر،عمان،1مشعل عدي النمري،مھارات كرة القدم و قوانینھا،ط
2
  

http://www.sasapost.com/most-important-phenomena-of-football/ 1/05/2016 14 :10
3
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



كرة القدم و المهارات الدفاعیة  الفصل األول               

     

9 
 

 تمهید:

عرفت مختلف الحضارات في العصور القدیمة أشكاال مشابهة للعبة كرة القدم 

الحالیة، هذه اللعبة والریاضة التي أصبحت األكثر انتشارا وشعبیة في العالم، 

استطاعت أن تتخطى جمیع حدود الجنس والعقیدة، فاستطاعت أن تنفذ إلى أعمق 

،كما أنها تلف األعمار عواطف الجماهیر، وأعجب بها الكبار والصغار من مخ

في جمیع أنحاء العالم اعتمادا على األسس و المبادئ  تتطور یوما بعد یوم

  .العلمیة

إن القدرة على التصرف الخططي السلیم بشقیه الهجومي و الدفاعي هو العامل 

و خاصة الشقین الدفاعي و الوسط الذین یعتبران  الحاسم في المنافسات الریاضیة

لفریق لیس فقط ألن كل خط منهما یلعب بمساحة ذات أهمیة من العمود الفقري ل

الملعب ، و لكن أیضا تبادل الكرة بین الفریقین في المباراة كون في معظم أوقاتها 

  . بین العبي الدفاع و الوسط للفریقین
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  تاریخ كرة القدم :المبحث األول

  لكل من المدرب و الالعبأهمیة تاریخ كرة القدم كجزء ثقافي :المطلب األول 

إن معرفة كل من الالعب و المدرب بتاریخ كرة القدم بشكل عام ،و ببالده بشكل 

خاص یزوده بمعلومات تاریخیة حول اللعبة ،و تلك المعلومات تعتبر جزء من 

المعارف التي یجب على الالعبین الذین یمارسون كرة القدم كهواة ، أو یعدون 

  .یتزودوا بهاالحترافها مستقبال أن 

شك في أن تاریخ كرة القدم یعتبر جانب ثقافي هام یولد لدى الالعبین الصغار ال

  1.الدوافع و الحوافز التي تسهم في تطویر دوافعهم في طریق تطویر أدائهم بكرة القدم

یذهب بعض المؤرخون لهذه اللعبة إلى القول أن كرة القدم وجدت في القرنین الثالث 

المیالد كأسلوب تدریب عسكري في الصین وبالتحدید في فترة ما بین والرابع قبل 

وردت في أحد المصادر للتاریخ الصیني  أنها  ، كمام. ق 250م وسنة .ق 206

وكل ما عرف  )ركل الكرة(،أي بمعنى TCU TCHOUتذكر باسم صیني تسو شو 

مكسوة " دماثالثین ق"عنها أنها كانت تتألف من قائمین عظیمین ویزید ارتفاعهما 

بالجرائد المزركشة وبینها شبكة من الخیوط الحریریة یتوسطهما ثقب مستدیر مقدار 

  2.ثقبه قدم واحد وكان هذا الهدف یوضع أمام اإلمبراطور في الحفالت العامة

  

  

  

  

  

                                                           
 .              11،ص2010،القاهرة ، 1مفيت إبراهيم ، املرجع الشامل يف كرة القدم ، دار الكتاب احلديث ،ط 1
 .12، ص1998 بريوت، ،2ط ،املعارف ةمكتب ،تار سامل ، كرة القدم لعبة املاليني خم 2
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  كرة القدمكأس العالم ل أهم المحطات في تاریخ :المطلب الثاني

  يمثل أهم محطات كأس العالم )1(الجدول رقم 

  النهائي  املنتخب املتوج  الدولة املستضيفة  سنة كاس العامل

أرجنتني              2-4أوروجواي   أوروجواي  أوروجواي  1930

  تشيكوسولوفاكيا 1-2إيطاليا   إيطاليا  إيطاليا  1934

  ا�ر 2-4إيطاليا   إيطاليا  فرنسا  1938

  نظام ا�موعة/ أوروجواي   أوروجواي  برازيل  1950

  ا�ر 2-3أملانيا   أملانيا  سويسرا  1954

  السويد 2-5الربازيل   الربازيل  سويد  1958

  تشيوكوسلوفاكيا 1-3الربازيل   الربازيل  شيلي  1962

  أملانيا 2-4إجنلرتا   إجنلرتا  إجنلرتا  1966

  إيطاليا 1-4الربازيل   الربازيل  مكسيك  1970

  هولندا 1-2أملانيا   أملانيا  أملانيا  1974

  هولندا 1-3أرجنتني   أرجنتني  أرجنتني  1978

  أملانيا 1-3إيطاليا   إيطاليا  إسبانيا  1982

  أملانيا 2-3أرجنتني   أرجنتني  كولومبيا  1986

  أرجنتني 0-1أملانيا   أملانيا  إيطاليا  1990

  ض ج/إيطاليا  2-3الربازيل   الربازيل  الواليات املتحدة  1994

  الربازيل 0-3فرنسا   فرنسا  فرنسا  1998

  أملانيا 0-2الربازيل   الربازيل  اليابان/كوريا اجلنوبية   2002

  ض ج/ فرنسا  3-5إيطاليا   إيطاليا  أملانيا  2006

  هولندا 0-1إسبانيا   إسبانيا  جنوب إفريقيا  2010

  أرجنتني 0-1أملانيا   أملانيا  برازيل  2014

  

  



كرة القدم و المهارات الدفاعیة  الفصل األول               

     

12 
 

  القدمقواعد كرة :المبحث الثاني

المباریات غیر ( كرة القدم خاصة في اإلطار الحر  بهاإن الجاذبیة التي تتمتع 

أساسا إلى سهولتها الفائقة، فلیس ثمة تعقیدات   ترجع) الرسمیة، ما بین األحیاء ،

ذه اللعبة ،و هذههلسیر  قاعدة) 17(في هذه اللعبة، ومع ذلك فهناك سبعة عشر 

 .القواعد سارت بعدة تعدیالت ولكن الزالت باقیة إلى اآلن    

حیث أول سیق للثبات لألول قوانین كرة القدم أسندوا إلى ثالث مبادئ رئیسیة جعلت 

من اللعبة مجاال واسعا للممارسة من قبل الجمیع دون استثناء و هذه المبادئ حسب 

  :م كما یلي1982سامي الصفار 

 : المساواة -1

قانون اللعبة یمنح لممارسي كرة القدم فرصة متساویة لكي یقوم بعرض مهاراته إن  

الفردیة ، دون أن یتعرض للضرب أو الدفع أو المسك وهي مخالفات یعاقب علیها 

  .القانون

 : السالمة -2

وهي تعتبر روحا للعبة ، بخالف الخطورة التي كانت علیها في العهود العابرة ، فقد  

ودا للحفاظ على سالمة وصحة الالعبین أثناء اللعب مثل تحدید وضع القانون حد

مساحة الملعب وأرضیتها، وتجهیزهم من مالبس وأحذیة للتقلیل من اإلصابات وترك 

  .بكفاءة عالیة تهمالمجال واسعا إلظهار مهار 
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  : التسلیة -3

لممارسة وهي إفساح المجال للحد األقصى من التسلیة والمتعة التي یجدها الالعب  

اللعبة ، فقد منع المشرعون لقانون كرة القدم بعض الحاالت والتي تصدر من 

  1.الالعبین تجاه بعضهم البعض

 قوانین كرة القدم :المبحث الثالث

  :قانون یسیر اللعبة وهي كالتالي  17باإلضافة إلى هذه المبادئ األساسیة هناك 

 : میدان اللعب -1

م وال یزید عرضه عن 100م وال یقل عن 130طوله یكون مستطیل الشكل، الیتعدى 

 م100

  .م.60وال یقل عن .

 : الكرة -2

سم 68سم وال یقل عن 71كرویة الشكل ، غطائها من الجلد ال یزید محیطها عن  

  .359غ وال یقل عن 453أما وزنها ال یتعدى 

  :مهمات الالعبین -3

  .العب آخر ال یسمح ألي العب أن یلبس أي شئ یكون فیه خطورة على 

 : عدد الالعبین -4

العبین  7العبا داخل المیدان، وسبعة 11تلعب بین فریقین، یتكون كل منهما من

  .احتیاطیین

  

                                                           
 29.م،ص1982املوصل،العراق، والنشر،جامعة للطباعة الكتب طبعة،دار ،بدون1،ج" القدم كرة:"الصفار سامي  1
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 :الحكام -5

  .یعتبر صاحب السلطة لمزاولة قوانین اللعبة بتنظیم القانون وتطبیقه  

 : مراقبو الخطوط -6

یعین للمباراة مراقبان للخطوط وواجبهما أن یبینا خروج الكرة من الملعب ، ویجهزان 

 برایات من 

  .المؤسسة التي تلعب على أرضها المباراة 

 :مدة اللعب -7

د یضاف إلى كل شوط وقت ضائع، وال تزید فترة 45شوطان متساویان كل منهما 

 الراحة بین

  .د 15الشوطین عن 

 :بدایة اللعب -8

یتقدر اختیار نصفي الملعب، وركلة البدایة ،  تحمل على قرعة بقطعة نقدیة  

  .وللفریق الفائز بالقرعة اختیار إحدى ناحیتي الملعب أو ركلة البدایة 

  

  

 :الكرة في اللعب أو خارج اللعب -9

تكون الكرة خارج الملعب عندما تعبر كلها خط المرمى أو التماس، عندها یوقف  

 الحكم اللعب 

  .وتكون الكرة في اللعب في جمیع األحوال األخرى من بدء المباراة إلى نهایتها 
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  :طریقة تسجیل الهدف -10

  1.یحتسب الهدف كلما تجتاز الكرة كلها خط المرمى بین القائمین وتحت العارضة 

 :التسلل -11

یعتبر الالعب متسلال إذا كان أقرب من خط مرمى خصمه من الكرة في اللحظة  

  .التي تلعب فیها الكرة

  

 :األخطاء وسوء السلوك -12

 :یعتبر الالعب مخطئا إذا تعمد ارتكاب مخالفة من المخالفات التالیة 

  .ركل أو محاولة ركل الخصم  -

قین أو االنحناء أمامه أو  خلفه عرقلة الخصم مثل محاولة إیقاعه باستعمال السا - 

. 

 . دفع الخصم بعنف أو بحالة خطرة   -

  .الوثب على الخصم  -

 . ضرب أو محاولة ضرب الخصم بالید   -

 . مسك الخصم بالید بأي جزء من الذراع   -

 .دفع الخصم بالید أو بأي جزء من الذراع  -

  .یمنع لعب الكرة بالید إال لحارس المرمى  - 

  1.الخصم بالكتف من الخلف إذا إال اعترض طریقه دفع   -

                                                           
 255م،ص1987الليبية، العربية طبعة،اجلماهريية ،بدون"القدم كرة:" وآخرون العنشري خليفة علي  1
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  :الضربة الحرة -13

 : حیث تنقسم إلى قسمین 

 .وهي التي یجوز فیها إصابة مرمى الفریق المخطئ مباشرة : مباشرة   -

وهي التي الیمكن إحراز هدف بواسطتها اإذ إال لعب الكرة أو : غیر مباشرة   -

  .لمسها العب آخر

 :ضربة الجزاء -14

یجب أن یكون جمیع الالعبین  هاتضرب الكرة من عالمات الجزاء ،  وعند ضرب

  .خارج منطقة الجزاء

 : رمیة التماس -15

  .عندما تخرج الكرة بكاملها من خط التماس 

 :ضربة المرمى -16

عندما تجتاز الكرة بكاملها خط المرمى فیما عدى الجزء الواقع بین القائمین ویكون  

  .الفریق الخصمآخر من لعبها من 

 : الضربة الركنیة -17

عندما تجتاز الكرة بكاملها خط المرمى فیما عدى الجزء الواقع بین القائمین ویكون 

  2.آخر من لعبها من الفریق المدافع

  

  

                                                                                                                                                                      
 30ص سابق، ،مرجع"القدم كرة:"  رالصفا سامي  1
 . 177 ص سابق، مرجع"  القدم، لكرة اإلعدادية لأللعاب األساسية املبادئ القدم كرة:"اجلواد عبد حسن  2
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  صفات العب كرة القدم:المبحث الرابع

یحتاج العب كرة القدم إلى صفات خاصة، تالءم هذه اللعبة وتساعد على األداء 

الحركي الجید في المیدان ومن هذه الخصائص أو المتطلبات هناك أربع متطلبات 

لالعب كرة القدم، وهي الفنیة الخططیة والنفسیة والبدنیة والالعب الجید هو الذي 

یمتلك تكامل خططیا جیدا ومهاري عالیا والتعدادات النفسیة ایجابیة مبنیة على قابلیة 

إحدى تلك المتطلبات یمكن أن تعوض في متطلب  بدنیة ممتازة والنقص الحاصل في

  .آخر

یمكن تقویم المتطلبات البدنیة لكرة القدم من خالل دراسة الصفات الحركیة لالعبین 

وتحلیلها خالل المباراة طبقا للنشاطات المختلفة وطرق لعب الالعب للمباریات فإن 

صائص التحلیل كان معتمدا على رصد مباریات كثیرة للوصول لتلك الخ

 1.واإلحصائیات المهمة

  الصفات البدنیة:المطلب األول

من ممیزات كرة القدم أن ممارستها في متناول الجمیع مهما كان تكوینهم الجسماني، 

ن ریاضیا مكتمل التكوین الجسماني قوي البنیة،جید التقنیة،ذكي ال أولئن اعتقدنا ب

شاهدنا مباراة ضمت وجها تنقصه المعنویات هو الالعب المثالي فال  نندهش إذ 

معایر االختیار  لوجه العبین یختلفون من حیث الشكل واألسلوب، لنتحقق من أن

الترتكز دوما على الصفات البدنیة، فقد یتفوق العب صغیر الحجم نشیط ماكر یجید 

المراوغة على خصمه القوي الحازم الشریف المخدوع بحركات خصمه غیر المتوقعة 

ویتطلب السیطرة في الملعب على . العالمیة لكرة القدم و ذلك ما یضیف صفة

االرتكازات األرضیة، ومعرفة تمریر ساق عند التوازن على ساق أخرى أمن  جل 

  2.التقاط الكرة، والمحافظة علیها وتوجیهها بتناسق عام وتام

                                                           
  )1،9(، صب ط،"اإلعداد الوظيفي لكرة القدم ،وفق جميد املوىل  1
 99،ص1998،دار البحار، بدون طبعة ، لبنان، "العامليةكرة القدم اللعبة الشعبية :"حممد رفعت  2
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  الصفات الفیزیولوجیة:المطلب الثاني 

الفنیة والخططیة والفزیولوجیة وكذلك  تتحدد االنجازات لكرة القدم الحدیثة بالصفات

وترتبط هذه الحقائق مع بعضها وعن قرب شدید فال فائدة من  النفسیة واالجتماعیة،

الكفاءات الفنیة لالعب إذا كانت المعرفة الخططیة له قلیلة ، وخالل لعبه كرة القدم 

 ینفذ الالعب مجموعة من الحركات مصنفة ما بین الوقوف الكامل إلى الركض

بالجهد األقصى و هذا ما یجعل تغیر الشدة وارد من وقت إلى اخر و هذا السلوك 

هو الذي یفصل بل یمیز كرة القدم عن األلعاب األخرى فمتطلبات اللعبة األكثر 

تعقیدا من أي لعبة فردیة أخرى ،وتحقق الظروف المثالیة فإن هذه المتطلبات تكون 

  .قریبة لقابلیة الالعب البدنیة

 : یمكن أن تقسم إلى ما یليوالتي 

 .القابلیة على األداء بشدة عالیة   -

 .القابلیة على أداء الركض السریع  -

 .خالل وضعیة معینة) القدرة العالیة (القابلیة على إنتاج قوة   -

إن  األساس في انجاز كرة القدم داخل محتوى تلك المفردات ، یندرج ضمن 

وكذلك العضالت المتداخلة مع الجهاز العصبي  مواصفات الجهاز الدموي التنفسي ،

ومن المهم أن نذكر أن  الصفات تحدد عن طریق الصفات الحسیة ولكن تحسین 

ءتها عن طریق التدریب وفي أغلب الحاالت فإن الالعبین المتقدمین في كرة القدم كفا

یعتمد  یمتلكون قابلیة عالیة في بعض الصفات البدنیة فقط ، ولهذا فإن نجاح الفریق

  1.على اختیار إستراتیجیة اللعب التي توافق قوة الالعبین

  

                                                           
 62،مرجع سابق ،ص"اإلعداد الوظيفي لكرة القدم:" موفق جميد املوىل   1
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  الصفات النفسیة :المطلب الثالث 

تعتبر الصفات النفسیة أحد الجوانب الهامة لتحدید خصائص العب كرة القدم وما 

  : یمتلكه من السمات الشخصیة ومن بین الصفات النفسیة نذكر ما یلي

 : التركیز-1

تضیق االنتباه ، وتثبیته على مثیر معین أو االحتفاظ  أنهیعرف التركیز على 

باالنتباه على مثیر محدد، ویري البعض أن مصطلح التركیز یجب أن یقتصر على 

المقدرة على االحتفاظ باالنتباه على مثیر محدد لفترة من الزمن : (المعنى التالي 

  ).مدى اإلنتباه : وغالبا ما تسمي هذه الفترة ب

 : اإلنتباه-2

أو،  تركیز  یعني تركیز العقل على واحدة من بین العدید من الموضوعات الممكنة

العقل على فكرة معینة من بین العدید من األفكار، ویتضمن االنتباه االنسجام 

واالبتعاد عن بعض األشیاء حتى یتمكن من التعامل بكفاءة مع بعض الموضوعات 

نتباهه، وعكس االنتباه هو حالة االضطراب األخرى التي یركز علیها الفرد ا

 .1والتشویش والتشتت الذهني

  

 : التصور العقلي-3

وسیلة عقلیة یمكن من خاللها تكوین تصورات الخبرات السابقة أو تصورات جدیدة لم 

ویطلق على هذا النوع من التصورات العقلیة , تحدث من قبل لغرض اإلعداد لألداء

كلما كانت هذه الخریطة واضحة في عقل الالعب أمكن الخریطة العقلیة ، بحیث 

  .لمح إرسال إشارات واضحة للجسم لتحدید ما هو مطلوب

                                                           
1

 384،ص1990النفس الرياضة، معهد إعداد القادة، بدون طبعة، السعودية،  ،علم حيي كاظم النقيب 
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  :الثقة بالنفس -4

هي توقع النجاح ، واألكثر أهمیة االعتقاد في إمكانیة التحسن، وال تتطلب بالضرورة 

الثقة تحقیق المكسب فبالرغم من عدم تحقیق المكسب أو الفوز یمكن االحتفاظ ب

  1.بالنفس وتوقع تحسن األداء

 : اإلسترخاء-5

هو الفرصة المتاحة لالعب إلعداد تعبئة طاقته البدنیة والعقلیة واالنفعالیة بعد القیام 

بنشاط ، وتظهر مهارات  الالعب لالسترخاء بقدرته على التحكم وسیطرته على 

 2.أعضاء جسمه المختلفة لمنع حدوث التوتر

  لالعب كرة القدم أهمیة الصفات البدنیة: المبحث الخامس

إن اللیاقة البدنیة لها األثر المباشر على مستوى األداء الفني والخططي لالعب    

وخاصة أثناء المباریات ،لذلك فإن التدریب على اللیاقة البدنیة یكون أیضا خالل 

عتبر جزءا التدریب المهاري والخططي والتمرینات التي تنمي الصفات البدنیة لالعب ت

ثابتا من برنامج التدریب طول العام فأثناء فترة اإلعداد تعطى أهمیة كبرى للتدریب 

البدني العام الذي ینمي صفات السرعة ،القوة، التحمل، الرشاقة، المرونة أما أثناء 

فترة المباریات فتقل هذه التمرینات ولكن ال تهمل، تعطي التمرینات البنائیة الخاصة 

  .رة اإلعداد وخالل فترة المباریاتمن منتصف فت

وٕاذا ما قارنا الوقت الذي تستغرقه فترة اإلعداد بالوقت الذي تستغرقه فترة المباریات 

نجد أنها غیر متناسبتین نظرا لطول مدة فترة المباریات عن فترة اإلعداد وهناك 

خالل صفات بدنیة كالسرعة مثال ال یتمكن الالعب من تحسینها بالدرجة المطلوبة 

فترة اإلعداد لذلك فإنه یتحتم أن تستمر التمرینات التي تعمل على تحسین سرعة 

                                                           
 299ص  117،ص 2000، القاهرة ،1،دار الفكر العريب ، ط") الرياضي ا�الالتطبيقات يف (تدريب املهارات النفسية:"أسامة كامل راتب   1

2
 R-Tham:''pre'peration psychologique du sportif'', Vignot, Ed1, Paris, 1991, P72 . 
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الالعب خالل فترة المباریات أیضا،ولقد ثبت علمیا أن السرعة ال تبقى ثابتة بل إن 

الالعب یفقد سرعته إذا لم یتدرب علیها بإستمرار بهدف تحسینها ،ومن هنا فقد 

ر في تدریب الالعبین بغرض تحسین سرعتهم أو أصبح لواما على المدرب أن یستم

  .على اإلحتفاظ بها خالل فترة المباریات

ولقد أثبتت البحوث التي أجریت أن الصفة البدنیة الواحدة كالسرعة مثال تتحسن 

أسرع إذا كان التدریب یشمل أیضا  تمرینات تعمل على تنمیة الصفات البدنیة 

،بالعكس فإن العمل والتركیز على تنمیة  األخرى كالقوة والتحمل في نفس الوقت

صفة بدنیة واحدة أثناء التدریب ال یأتي باألثر السریع المطلوب لذلك فإن من واجب 

المدرب أن یراعي هذه العالقة بین تنمیة الصفات البدنیة المختلفة عن ما یهدف إلى 

    )1(.تنمیة صفة بدنیة واحدة

 بي كرة القدمفات البدنیة عند العالص: المطلب األول

  :تعریف اللیاقة البدنیة-1

وردت عدة تعاریف للیاقة البدنیة ففي بعض األحیان نجد اللیاقة البدنیة تعطي        

معنى أوسع وأعمق حیث یشمل جمیع جوانب العمل البدني حیث یعرفها كل من 

یة على أنها مجموعة من القدرات العقلیة والنفسیة والخلق" "جارلس بوخیر والرسون"

  ".واإلجتماعیة والثقافیة والفنیة والبدنیة

القدرة على أداء الواجبات الیومیة بحیویة ویقظة، "على أنها"هارسون كالرك"ویعرفها 

دون تعب ال مبرر له مع توافر جهد كاف للتمتع بهوایات وقت الفراغ، ومقابلة 

  .  الطوارئ غیر المتوقعة

اللیاقة البدنیة هي نتیجة تأثیر التربیة الریاضیة في "السوفیتي"كوباتوفسكي"ویعرفها 

، كما أن الصفات البدنیة أو "أجهزة الجسم والتي تخص مستوى القدرة الحركیة

                                                           
 ).63. 54(،ص1988:؛ بدون طبعة، دار الفكر العريب،مصر"كرة القدماالسس العلمية يف تدريب  :"حنفي حممود خمتار  )2( )1(
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الصفات الحركیة أو القابلیة الحركیة الفیزیولوجیة أو الخصائص الحركیة، فمفهوم 

بدنیة األساسیة التي تؤثر على نموه وتطوره، و اللیاقة البدنیة یشمل الخصائص ال

الغرض من اللیاقة البدنیة الوصول إلى الكفاءة كقاعدة أساسیة للبناء السلیم والوصول 

   )2(.إلى إنجاز عالي

لما كانت كرة القدم الحدیثة تتطلب أن یكون العب الكرة الحالي متمتعا بلیاقة بدنیة 

نیة لالعب كرة القدم إحدى العمد األساسیة في عالیة فقد أصبحت تنمیة الصفات البد

خطة التدریب الیومیة واألسبوعیة والفتریة والسنویة ،ولقد إرتفعت قدرات العبي العالم 

في السنوات األخیرة إرتفاعا واضحا،إن كرة القدم الحالیة تتصف بالسرعة في الّلعب 

خططي والقاعدة األـساسیة والرجولة في األداء والمهارة العالیة في األداء الفني وال

  .لبلوغ الالعب للممیزات التي تؤهله لذلك

  :مكونات اللیاقة البدنیة-2

اختلف العلماء حول تحدید مكونات اللیاقة البدنیة، فالبعض یرى أنها عشرة        

والبعض اآلخر یرى أنها خمسة مكونات، وهذا اإلختالف وارد بین معظم علماء 

ن نطاق المدرسة الغربیة التي تتزعمها أمریكا، أم على العالم، سواء كان ذلك م

  . مستوى المدرسة الشرقیة بزعامة اإلتحاد السوفیتي وألمانیا الشرقیة

  :في ثالثة مكونات أساسیة هي"هارسون كالرك"صورها   

  .القوة العضلیة -             

  .الجلد العضلي -             

  .الجلد الدوري -             
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حین إعتبر أن اللیاقة الحركیة أكبر في مكوناتها من اللیاقة البدنیة، حیث ضمنها في 

  :باإلضافة للمكونات السابقة مایلي

  .القدرة العضلیة -        

  .الرشاقة -        

  .المرونة -        

  .السرعة -        

  المهارات األساسیة في كرة القدم: المبحث السادس

  تنقسم المهارات األساسیة في كرة القدم إلى نوعین  -

  المهارات األساسیة بدون كرة-

  المهارات األساسیة بالكرة-

  :المهارات األساسیة بدون كرة: المطلب األول

معروف أنه عندما یمتلك الالعب مهارات حركیة متنوعة ومتعددة ینعكس ذلك على "

المهارات األساسیة في كرة القدم أي أن صفاته البدنیة ویصبح من السهل علیه إتقان 

هناك ارتباط بین المخزون من المهارات والصفات البدنیة من جانب  وبین المهارات 

  1.".الجدیدة تعلمها من جانب آخر

  ونوع النشاط الحركي الذي یؤدیه العب كرة القدم بدون كرة هو عبارة عن 

  الوثب   -  الجري بأنواعه                                -

  وقفة العب الدفاع   -الخداع والتهویة                                 -

                                                           
  119.120 ص 1994 األسكندرية املعارف دار واملهارية، البدنية القدم كرة العب متطلبات اهللا، رزق بطرس - 1
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  :الجري وتغییر االتجاه-1

إن معظم الوقت الذي یجري فیه الالعب یكون بدون كرة، حیث یقول حنفي محمود 

  1.".الوقت الذي یلمس فیه الالعب الكرة خالل المباراة ال یزید على دقیقتین"مختار 

هذا ندرك المدة التي یجریها الالعب بدون كرة ویكون ذلك في اتجاهات مختلفة وب

وكذلك باختالف شدة السرعة حیث أن الالعب ال یجري بإیقاع منظم وذلك 

  .لمقتضیات اللعب وكذلك لتحركات الخصم

أصبح ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم الحدیثة :" یقول بطرس رزق اهللا :الوثب -2

جدا مهارة مؤثرة في نتائج المباراة ویتطلب ذلك حسن ومقدرة الالعب عامال مهما 

على أداء هذه المهارة بإتقان والكمال المطلوب إلى قدرته على الوثب، بالطریقة 

السلیمة للوصول إلى أقصى ارتفاع ممكن ویكون الوثب من الوقوف أو بعد االقتراب 

  2".جریا أو بعض الجري جانبا أو خلف

ضرب الكرة بالرأس مثل ضرب الكرة  الوثب ألغراض أخرى غیروقد یستعمل 

بمقصیة، كذلك حارس المرمى الذي یستعمل الوثب للسیطرة على الكرات العالیة، 

  .وبهاذ فإن القدرة على االرتقاء من ضروریات كرة القدم

  

  :الخداع والتمویه بالجسم -3

إن الخداع والتمویه یعتبر من أهم المهارات األساسیة بدون كرة وذلك ألهمیة بحیث 

یعتبر وسیلة للتخلص من الخصم إذ كان ذلك على مستوى الدفاع أو الهجوم، یقول 

                                                           
  74 ص 1994 سنة اإلسكندرية املعارف، دار القدم، كرة تدريب يف العلمية األسس خمتار، حممود حنفي - 1
  123 ص سابق، مرجع واملهارية، البدنية القدم كرة العب متطلبات اهللا رزق بطرس - 2
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أهم ما یتمیز به العب كرة القدم الحدیث مقدرته على أداء حركات :" حنفي مختار

  .القول أن الخداع قد یكون بالجذع أو الرجلین ولهذا یمكن 1"الخداع بالجدع والرجلین

  :وقفة العب الدفاع  -4

لقد أصبح من الضروري في لعبة كرة القدم أن یأخذ الالعب الوضعیة الجیدة التي "

تناسب وتساعد الالعب على أن یحقق المهارات األساسیة للعبة بسرعة وخفة جیدة 

لالعب نفسه مضطرا إلى الوقوف ومن أجل الحیلولة دون هجوم الفریق الخصم یجد ا

بشكل جید بحیث یقف العب بدفاع بتباعد الفرقین قلیال مع انثناء خفیف في 

الركبتین بحیث یقع مركز ثقل الجسم على مقدمة القدمین، وبثني الجذع قلیال لألمام 

  2."مع تباعد الذراعین قلیال عن الجسم ویسمح لهذا الالعب سرعة التحرك

  هارات األساسیة بالكرةالم:المطلب الثاني

  تنقسم إلى 

  ضرب الكرة بالقدم -

  الجري بالكرة -

  السیطرة على الكرة -

  ضرب الكرة بالرأس -

  المهاجمة -

  المراوغة أو المحاورة -

  رمیة التماس -

                                                           
  121 ص سابق، مرجع. القدم كرة تدريب يف العلمية األسس خمتار، حممود حنفي - 1
  36،37 ص مالقد كرة ملمارسة الناشئني بني املوهوبني إلختيار معيارية مستويات حتديد قوة، بن على - 2
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  1.مهارات حارس المرمى -

  الصفات الفنیة لالعب خط الدفاع: المبحث السابع

معینة تؤهله للعب بمنطقة الدفاع بأداء فني العب خط الدفاع له ممیزات فنیة 

صحیح ، و هي عبارة عن مجموعة من الصفات الفنیة األساسیة ذات األهمیة یجب 

  2.توفرها فیه و تعتبر من الممیزات الخاصة التي یتمتع بها ضمن أفراد الفریق 

 : و نستطیع أن نجمل تلك الصفات في االتي

  .اإلشتراك في الكرة مع الخصم -1

  .اإلستخدام الصحیح و الجید لضربات الرأس الدفاعیة -2

  .دقة و قوة التمریرات-3

  .مواجهة مراوغة المهاجمین-4

  .التحرك السریع و الصحیح بالمنطقة الدفاعیة-5

  3.فهم الواجب الدفاعي-6

و یتطلب اللعب الدفاعي سمات خاصة تتناسب مع الدور الذي یؤدیه المدافع و بما 

ر قدرته و موهبته و إنجاز مهامه الرئیسیة و التي یختلف مداها یساعده على إظها

من مدافع الخر فهناك المدافع الذي یكیف نفسه وفقا لواجبات مركزه و التي تتطلب 

مواجهة المهاجم و الضغط علیه و مهاجمته بحماس و ثقة تظهر من خالل اإللتحام 

  4.قةمعه و ان یكون ذلك بیقظة و بتركیز مدركا مهامه بكل د

  

                                                           
1 -jery wrzos, atles des sexercices specifisues du foot balleur I.M.S.E.P 75012 PRISE ,1984 p : 36-37. 

 19،ص 2008،دار الوفاء ،اإلسكندرية، 1زهران السيد عبد اهللا ،الدفاع و الوسط يف كرة القدم ،ط 2
 20زهران السيد عبد اهللا ،الدفاع و الوسط يف كرة القدم،مرجع سايق ،ص 3
 24،ص1996عمرو أبو ا�د،إسرتاتيجية الدفاع يف كرة القدم ،ب ط،دار الفكر العريب ، القاهرة،- ابراهيم شعالن 4
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   مبادئ اللعب الدفاعي:المطلب األول

یبدأ الدفاع لجمیع العبي الفریق عقب فقدان الكرة مباشرة من حالة الهجوم و ذلك *

  .من الالعب الذي فقد الكرة 

التركیز على أن یكون موقع المدافع عقب فقد الكرة و عند مراقبته لمنافسه في *

  .مكان یقع بین المهاجم و مرماه

یعد عامال هاما و مبدأ قلة معدل الزمن لتحول العبي الفریق من الهجوم للدفاع *

  .البد من التركیز علیه عند التدریب

یفضل أن یبدأ الدفاع و بتركیز تام في نصف ملعب الفریق المنافس في محاولة *

  .حصر اللعب في هذه المنطقة 

ین إذا ما وصل الهجوم غلق المنطقة أمام المرمى باكبر عدد متاح من المدافع*

  1.لمرحلته االخیرة

   القواعد الخططیة الدفاعیة:المطلب الثاني

  .الدفاعي الصحیح خالل دفاع فریقه إتخاذ المدافع للمكان : القاعدة األولى-1

  .إتخاذ وضع التحفز عند مواجهة الالعب المدافع لالعب المهاجم :القاعدة الثانیة-2

  طرد الالعب المستحوذ على الكرة للخارج :القاعدة الثالثة-3

تغطیة المساحات خالل قیام القریق بالدفاع خاصة في ثلث  :القاعدة الرابعة-4

  .الملعب الدفاعي

  إعاقة تصرف المهاجم المستحوذ على الكرة :القاعدة الخامسة-5

  1التحول السریع من الهجوم للدفاع :القاعدة السادسة-6

                                                           
 28- 27عمرو أبو ا�د،إسرتاتيجية الدفاع يف كرة القدم ،مرجع سابق ص- ابراهيم شعالن 1
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  الدفاع ةءتحسین كفاعناصر :المطلب الثالث

 : العناصر الخمسة لتحسین كفاءة الدفاع-1

یشیر مصطلح العمق الدفاعي الجید  : تغطیة المساحات بالعمق الدفاعي الجید*

إلنتشار المدافعین و توزیعهم بصورة تسمح لهم بمراقبة المساحات التي یمكن أن 

  .یتحرك فیها المهاجمون المنافسون

یشیر مصطلح مساندة و تغطیة  : الزمالء من خالل مساندة فعالةمساندة و تغطیة *

الزمالء لقیام الالعبین بمساندة زمالئهم المدافعین من خالل أداء فني لمسافات و 

  .زوایا السند لكل منهم بصورة تحقق فاعلیة المساندة

 : التمركز و التكثیف الدفاعي لالعبین امام منطقة الجزاء أو في الثلث الدفاعي*

یشیر إلى إرتداد عدد كبیر من المدافعین و إتخاذه ألماكن أمام منطقة الجزاء او في 

الثلث الدفاعي بإتزان بما یحقق سد الثغرات و تضییق المسافات فیما بینهم بهدف 

  .إعاقة هجوم المنافسین

و تشیر إلى تعامل المدافعین مع الموقف المتواجدین  : التحركات الواعیة للمدافعین*

  .من خالل تحركات تنطلق من خالل التنفیذ الواعي للقواعد الدفاعیةبه 

  2 للكرة خالل ظروف مواتیة مهاجمة المدافع*

   طرق اللعب الحدیثة: المبحث الثامن 

في كرة القدم یحدد أسلوب أو نظام اللعب مراكز الالعبین وواجباتهم في هذه المراكز 

و طرق التعاون فیما بین خطوط الفریق و نظرا للمساحة الكبیرة لمیدان اللعب و كثرة 

المواقف و تعددها أثناء اللعب و مدى إمكانیات التعاون بین الالعبین و عددهم 

التحركات باستمرار الیمكن أن یكون هناك نظام مثالي الكبیر نسبیا و ازدیاد سرعة 

                                                                                                                                                                      
 206-205،ص2010،دار الكتاب حلديث،القاهرة،1مفيت إبراهيم ، املرجع الشامل يف كرة القدم، ط 1
 230-229مفيت إبراهيم ، املرجع الشامل يف كرة القدم،مرجع سابق ص 2
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واحد أو طریقة لعب واحدة ولكن توجد عدة طرق و أسالیب مختلفة تتحدد بمستوى 

  1.الالعبین و خاصة صانعي األلعاب منهم

    عوامل بناء طرق اللعب:المطلب األول

  تشكیلة خط الدفاع مع العب حر أو بدون*

  عدد العبي الوسط*

  .الهجوم و توزیع الواجبات علیهم عدد العبي*

  )2-4-4 (طریقة: المطلب الثاني

أهم ما یمیز هذه الطریقة هو صالبة الدفاع و تماسك و ثبات اللعب في منطقة 

الوسط و هي ترمي إلى تكوین تكتل دفاعي قوي من خطي الظهر و الوسط من 

  2.منطقة الثلث الدفاعي لملعب الفریق

  : الطریقةحاالت إستخدام هذه -1

ذا كان الفریق المنافس أكثر قدرة و إتقان لفنون اللعبة بینما یتصف أفراد الفریق إ*

  .صاحب هذه الطریقة بالكفاح

في حالة إقامة المباراة على ملعب المنافس وتتطلب خطة اللعب إمتصاص ضغط *

 .الهجوم للفریق المنافس و القیام بهجمات مرتدة ناجحة

 

 

  

                                                           
 29،ص1994أبو العال أمحد عبد الفتاح،فيسيولوجيا التدريب يف كرة القدم ،دار الفكر العريب، 1
 56-55،ص1998،مركز الكتاب،1عمرو أبو ا�د، طرق اللعب احلديثة يف كرة القدم ،ط 2
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  (2-4-4) عوامل نجاح طریقة-2

یراعى عدم تقید المهاجمین بمراكز محددة و البد أن یتصفوا بالروح القتالیة العالیة *

و التحركات الخططیة الواعیة بالكرة و بدونها و التركیز على إستمرار عملیة 

  .الهجوم

من ممیزات هذه الطریقة زیادة العبي خط الوسط و الذي یلعب دورا هاما في *

الدفاع و من خالل هذا التركیز على دعم الخط الخلفي للدفاع مساندة و تعزیز خط 

  1.و تكثیف اللعب في منطقة الوسط

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

                                                           
 74-73،ص1998، مركز الكتاب ،القاهرة،1شعالن،طرق اللعب احلديثة يف كرة القدم،طابراهيم  1
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  )3- 3-4(طریقة اللعب : المطلب الثالث

برجوع أحد العبي الهجوم إلى  )4-2- 4 (ذه الطریقة مشتقة من الطریقة السابقةو ه

منطقة الوسط على أساس زیادة هؤالء الالعبین الى ثالثة بدال من اثنین مما یؤدي 

  .الى سیطرة الفریق على منطقة الوسط و التي تعتبر منطقة المناورات 

 )3-3-4 (عوامل نجاح طریقة-1

 و  البد أن یتمیز العب قلب الوسط بقدرته على صنع اللعب و حسن توجیهه

التحكم في الكرة و تنظیم عملیة الهجوم و أیضا القدرة على تعزیز الدفاع و 

 .المساعدة الفعالة إلسترجاع ملكیة الكرة من الفریق المنافس

  یحتاج هذا التشكیل إلى وجود ثالثة مهاجمین بالنشاط و الحركة و الخطورة

 .على المرمى مع حسن تبادل المراكز

 مهاجمین و العبي الوسط و خاصة في تبادل أن یكون هناك تنسیق بین ال

المراكز بإإلضافة إلى تحركات الخططیة المنفردة مثل وصول أحد الالعبین 

  .إلى خط المرمى و لعب الكرة خلفا لزمیله

  )3- 3-4(تقییم -2

  .یزید الالعب الثالث في الوسط من القوة الدفاعیة لفریقه*

  .لالمامتمكین العبو الوسط من التقدم المفاجئ *

1.یتمیز بأن المهاجمین یتبادلون مراكزهم كثیرا بالتنسیق مع العبي الوسط*

                                                           
 82ابراهيم شعالن ،طرق اللعب احلديثة،مرجع سابق ،ص 1



كرة القدم و المهارات الدفاعیة  الفصل األول               

     

32 
 

 : الخالصة

حیث اللعب أو من حیث إن تطور كرة القدم لن تتوقف عند هذا الحد سواء من 

القوانین التي تتحكم فیها، فنالحظ تغییر في بعض القوانین ولكنها تتماشى مع الجیل 

قدم أصبحت أكثر شعبیة في العالم وعموما فإن ریاضة كرة ال.الذي تم فیه هذا التغیر

كما تختلف طرق اللعب الحدیثة و أنظمة اللعب لكن یبقى الجانب الدفاعي یمثل 

الفقري لفریق كرة القدم أثناء المنافسة كما تختلف المهارات الدفاعیة بین العمود 

  .العبي الدفاع و الوسط أي یوجد تكامل بین الخطین للوصول إلى اإلنجاز الریاضي
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  تمهید

إن أداء أي نشاط ریاضي في إطار منضم له طبیعته وخصائصه، وذلك ألغراض البد من 

  الوصول إلیها، سواء 

كانت مادیة أو معنویة، وللوصول إلیها یجب إن تكون في طابع تنافسي مضبوط بقوانین 

فالمنافسة الریاضیة جزء ضروري وهام بالنسبة لكل أنواع النشاط الریاضي على وأحكام 

  .اإلطالق وال یمكن أن یكتب أي نشاط ریاضي أن یعیش بدونها

فالمنافسة هي الهدف النهائي الذي یرمي إلیه التدریب الریاضي، ومن ناحیة أخرى تعتبر 

   .المنافسة وسیلة فعالة لتطویر وتنمیة مستوى الالعبین

ولهذا الغرض خصصنا هذا الفصل إلبراز ماهیة طبیعة المنافسة الریاضیة و خصائصها 

  . وكذا القوانین التي تضبطها
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  مفهوم المنافسة الریاضیة:المبحث األول

  

المنافسة تعتبر المنافسة الریاضیة من العوامل الهامة والضروریة لكل نشاط ریاضي،سواء 

مع الذات أو المنافسة في مواجهة العوامل الطبیعیة،أو في مواجهة منافس وجها لوجه،أو 

  .وغیر ذلك من أنواع المنافسة الریاضیة المنافسة في مواجهة منافسین آخرین،

یعتمد الباحثون في تعریف المنافسة بشكل عام على وصف عملیاتها فهناك العدید من 

هؤالء الباحثین كتعریف للمنافسة ومن بین تلك المفاهیم التعریف الذي المفاهیم التي قّدمها 

موقف "والذي أشار إلى أن المنافسة بصفة عامة هي   1969عام "مورتون دویش"قّدمه 

تتوزع فیه المكافآت بصورة غیر متساویة بین المشتركین أو المتنافسین وهذا یعني أن مكافأة 

  ". فأة غیر الفائز أو المنهزمالفائز في المنافسة تختلف عن مكا

كان أساسا للمقارنة بین عملیتي المنافسة والتعاون على "دویتش"وهذا التعریف الذي قدمه 

أساس أن التعاون على  التنافس یقصد به أن المشاركین یقتسمون المكافآت بصورة متساویة 

  1.أو طبقا إلسهامات كل فرد ولیس كما هو الحال في المنافسةّ 

النشاط الذي "وهو أن المنافسة هي "ماتیفان"د من بین التعاریف التعریف الذي قّدمه كذلك نج

یحصل داخل إطار المسابقة المؤقتة في نمط استعدادات معروفة وثابتة بالمقارنة مع الدّقة 

  2القصوى

حالة "أن المنافسة الریاضیة هي  1997عام " وانبیرغ غولد"حسب ما ذكره " مارتینز"والحظ 

خاللها شخصین أو أكثر بالتنافس والعمل للحصول على الجائزة أو أكبر حصة وتحقیق یقوم 

  . مستواه النخبوي

ویذكر الخولي عن محمد فضالي أنها رغم كل النقد الموجه للمنافسة أال أنها مازالت األساس 

لیة الذي تقوم علیه الریاضة فهي تستخدم لرفع المستوى الصحي وإلضفاء الروح المعنویة العا

لألفراد ومن اجل التباهي أو التفاخر واالعتزاز القومي ،بل ویرى أن درجة حّدة المنافسة 

  :تتوقف على ثالث عوامل هي

                                                           
1
  ).28(،ص2002: بدون طبعة دار الفكر العربي،القاھرة،مصر ؛"علم نفس التدریب والمنافسة الریاضیة"محمد حسن عالوي  

2
 Matviev :psychologie sportive,ed-vigot,France :1997,p(23). 
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  .طبیعة المجتمع من حیث المیل للمنافسة - 

 .الحوافز المقدرة للمنافسة - 

 1. استغالل المنافسة لرفع مستوى األداء - 

  طبیعة المنافسة: المطلب االول 

كان مستواها بدءا بمباریات الفصول في المدارس واللقاءات الحساسة في الدوري المنافسة أیا 

أو الكأس أو المباریات الودیة أو مباریات االعتزال أو التكریم والمباریات الودیة في 

المناسبات الوطنیة أو لقاءات بروتوكوالت التعاون الریاضي الخارجي ،فهي على كل حال 

تراطات التنافس ،بالرغم من عدم ضرورة إحراز نتیجة معینة أو منافسة مع تباین ظروف واش

  .تأثیر النتیجة في تحسین وضع الفریق المنافس في البطولة لكنها منافسة بكل المقاییس

على ) سباحة ،ألعاب القوى(وتمتد ظروف المنافسة في أقل من دقیقة في المنافسات الفردیة

إلى أكثر من ذلك ،كما هو الحال في كرة القدم  الدقائق كما هو الحال في الجمباز والغطس

  2.والتي تمتد إلى ساعات في بعض لقاءات التنس والكرة الطائرة في األشواط الحاسمة

  أنواع المنافسات الریاضیة:المبحث الثاني

  ).الرسمیة(هناك أنواع مختلفة للمنافسة الریاضیة فهناك التمهیدیة والمنافسات الرئیسیة

  :التمهیدیةالمنافسة -1

ویعتبر هذا النوع من المنافسات نوعا تجریبیا یستخدمه المدّرب لتعوید الریاضي على الشكل  

  .المبدئي للمنافسات، ویعتبر وسیلة من وسائل اإلعداد المتكامل

 :المنافسة االختیاریة-2

ل وتستخدم المنافسة االختیاریة لغرض اختبار مستوى إعداد الریاضي ودراسة تأثیر مراح 

التدریب المختلفة على الحالة التدریبیة، والتعرف على نقاط الضعف والقوة،ودراسة تركیب 

النشاط التنافسي،وبناءا على تحلیل نتائج هذه المنافسة یتم التخطیط للبرنامج التدریبي 

  .للمرحلة المقبلة

  

  

                                                           
1
  P-swienberg,d,gould:psychologie du sport de l’activitè physique,vigot,paris:1997,p(125). 

2
  ).422(،ص1995:، دار الفكر العربي، مصر1؛ط"ة والریاضیةسیكولوجیة التربیة البدنی:"محمود عبد الفتاح عّنان 
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  :المنافسة التجریبیة-3

الرئیسیة التي یشارك فیها الریاضي،  یتم خالل هذه المنافسة التركیز على نموذج المنافسة

وبصفة خاصة على الدور المطلوب منه خالل هذه المنافسة، وفي هذه الحالة یجب توفر 

  .كافة الظروف المشابهة للظروف الرئیسیة بأقصى درجة ممكنة

  :منافسات االنتقاءال-4

  .ات الرسمیةیتم بناءا على هذه المنافسة انتقاء الریاضیین وتشكیل الفریق في المنافس

  :المنافسة الرئیسیة-5

تعتبر الهدف الرئیسي من المشاركة في المنافسات الرسمیة هو تحقیق أعلى مستوى ممكن 

ویتحقق هلك من خالل التعبئة القصوى لكافة إمكانیات الریاضة البدنیة والمهاریة والخططیة 

  1.والنفسیة

 :المنافسة كوسیلة للتدریب الفّعال-6

الریاضیة عموما موجهة إلى تحسن التدریب، فهي تعتبر إذن كوسیلة خاصة إن المنافسة 

  .للتدریب وعن طریقها تطویر والحفاظ على النتائج الجیدة

  :المنافسة كشرط إیجابي-7

المنافسة هي حافز یسمح للشخص التطور فهي إحدى الدوافع التي " ألدرمان"على نهج 

  2.تتطور تسمح للشخص أن یصل إلى نتیجة مسرفة وبذلك

  :المنافسة كوسیلة للتطور-8

حالة الشخص في المنافسة تكون متعلقة مباشرة بما یحیط به، إذ سلوكات ومعامالت الفرد 

  3.یمكن أن تتغیر حسب معامالت رفقائه ،مدربین، منافسین، ومتفرجین

 :المنافسة كوسیلة للتقییم-9

وبالتالي یمكن مالحظة مختلف  تعتبر المنافسة كوسیلة لتقییم المستوى وفعالیة التدریب

  :جوانب المنافسة مثل

  .تقییم مستوى اللیاقة البدنیة والقدرات النفسیة في حالة المنافسة -         

                                                           
1
  ).26.25(،ص1997:،دار الفكر العربي،مصر1،ط"التدریب الریاضي:"أبو العالء أحمد عبد الفتاح 

2
 Jurgenweinècle :Manuel d’entrainement ,edition4,paris :1997,p(27).                                                                   

 
 

3
  Rechard b-alderman :Manuel de psycholoje du sportif,opcit :1996 p(99) .      
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  .تقییم مدى الحفاظ على التقنیات المكتسبة خالل المنافسة -         

  .إیجاد حلول للمشاكل التقنیة والتكتیكیة أثناء اللعب -          

  1.المقارنة بین مستوى النتائج المركبة ومستوى النتائج المحددة -         

  

  أهمیة المنافسة الریاضیة:المبحث الثالث

لم تكن الریاضة على هذا الشكل بل عایشت طبیعة الحضارات المختلفة، وٕاذا كان النشاط 

ت السرعة الریاضي في البدایة شعائري فهو منذ القدم بأهداف خاصة لكل حضارة،ریاضا

،ریاضة القوة عند Spartiates عند الشعوب القدیمة،الریاضات القتالیة عند السبارتیاط 

عند الفرنسیین أو  Despot   المصریین، الریاضات التربویة عند الیونانیین،الدیسبوت

  .الریاضات االستعراضیة، سجلت وقتها وعبرت عن روح وتقالید هذه الحضارات

هذا ومن المشرق إلى المغرب الحضارات خصصت دائما مكانة منذ القدم إلى یمنا 

للنشاطات البدنیة الموجهة نحو التجاوز واللعب إذا كانت الریاضة ظاهرة عامة في الزمان 

والمكان وٕاذا كانت هذه الظاهرة عرفت تجاوب دائم ،ذلك یؤكد على وجود متطلبات أساسیة 

  .عند اإلنسان

إخراج أحسن ما نملك ، وكذلك أنه بدون منافسة ینعدم  الریاضة تعمل على"مارتینز"یرى 

  .اإلنتاج واالبتكار

ویرى أیضا أن المنافسة هي السعي وراء النجاح وتحقیق األهداف المسطرة فالكثیر من أفراد 

المجتمع األمریكي یعملون على النجاح والفوز والتمكن من إلحاق الهزیمة بالغیر والحصول 

  .اعلى المكافأة أو تقسیمه

من هنا فالفوز والنجاح عندهم هو إلحاق الهزیمة بالغیر والحصول على المكافأة لهذا یلجأ 

  .أغلبیة الریاضیین عندهم إلى الطرق غیر القانونیة من أجل الفوز 

للمنافسة دور كبیر في التحضیر حیث أن أغلبیة الریاضیین یستعملون المنافسة كدافعیة 

  .رار في تجدید المواهب وتطویر المهاراتإیجابیة للتحضیر من أجل االستم

كثیرا ما یعمد الناس إلى " أوالند سلي"انطالقا من أعمال  1996وكما أشار الخولي عام 

إخفاء مشاعر التنافس وعدم إبرازها بوضوح في الحیاة الیومیة،لكن الریاضة ال تستهجي هذه 

                                                           
1
  .)03(، ص2004:ة، اإلسكندریرالوفاء للطباعة والنش ر، دا1ط"الضوابط القانونیة للمنافسة الریاضیة:"نبیل محمد إبراھیم 
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وتعمل على تهذیبها المشاعر بل تبرزها وتضعها في إطارها االجتماعي الصحیح،بل 

  وضبطها بالقیم والمعاییر الخلقیة للریاضة كالروح الریاضیة 

أن الناس یشتركون في الریاضة، یتوقعون المنازلة أو المسابقة أو التباري، فهي كلها  

إلى التساؤل على مدى " فاندروزاج"مضامین تندرج صمن مفهوم التنافس وهذا ما دعى 

  .الریاضة في سبیل غناء خصائصها األولیةتنظیم الجماعة للمشاركة في 

ویبدو أن اإلجابة األسلم أن ما یحدث في هذا الصدد بغض الّنظر عن النكهة إنما یتم 

بالالوعي في غالبه،أقصد تنتاب الجماعة بعض المشاعر كالرغبة في التفاعل عبر 

  1.لالریاضة،ولكن في غالب األحیان ،فأنهم ال یعطون اعتبارا لنمط هذا التفاع

 قواعد وضوابط المنافسة الریاضیة: المبحث الرابع

لقد شهدت السنوات األخیرة تزاید ملحوظ في االهتمام بالریاضات التنافسیة بصفة عامة  

والمنافسات ذات الطابع الجماهیري بصفة خاصة، وینتج عن هذا االهتمام ارتفاع ملحوظ في 

مستوى األداء التقني الذي ساهم في  أعداد الممارسین لكل لعبة ریاضیة، وأیضا ارتفاع

تحقیق التفوق والبطولة الذي یسعى له معظم الریاضیین، وفي سبیل الفوز والنصر والتفوق 

والبطولة نجد أنه ظهرت في الساحة الریاضیة عّدة مفاهیم جدیدة على المجتمع الریاضي 

اهرة العنف، وظهور سواء المستوى المحلي أو العربي أو الدولي مثل السلوك العدواني وظ

ظاهرة شغب المالعب، التي امتدت تأثیراتها إلى جماهیر المشاهدین،فتحول األمر من 

متابعة ومشاهدة ألحداث المباریات إلى عملیات قد تتضمن القتل واالعتداء واإلحراق 

والتدمیر، مما جعل المنافسة والمباریات شكال من أشكال الخرق الصحیح للقوانین المدنیة 

  .جنائیة واللوائح والقوانین المنظمة لألنشطة الریاضیةوال

فالمنافسات الریاضیة تعد منظومة اجتماعیة تضم الالعبین والحكم والمدّرب واإلداري 

واإلعالمي ویشار إلى المنافسة الریاضیة على أنها موقف اختباري ذو شّدة عالیة تبرز فیه 

المكتسبة من خالل حیاته التدریبیة بهدف التفوق جمیع خبرات ومهارات الالعب أو الفریق 

  .على المنافس أو الفریق في لقاء تحكمه القوانین المحلیة والدولیة

فالنشاط الریاضي من المجاالت المهیأة للخضوع للتنظیم القانوني، ولكن ممارسة هذا النشاط 

یه قواعد الّلعبة، الذي یخضع لقواعد فنیة نابعة من الوسط الریاضي نفسه وهو ما یطلق عل

                                                           
1
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فهناك القواعد الفنیة البحتة كتلك التي تحدد زمن المباراة وأوصاف الملعب وتكوین الفرق 

الریاضیة ووضع كل العب في بدایة المباراة ونظام اّلعب وزمنه إلى غیر ذلك من القواعد 

  .الفنیة

السالمة أثناء  وهناك نوع آخر من القواعد یطلق علیه قواعد تنظیم سلوك الالعبین لضمان

المنافسة الریاضیة،وٕاذ خالف الالعب تلك القواعد وقعت علیه عقوبات، ریاضیة معینة 

كاإلیقاف عن اللعب لفترة زمنیة محددة أو الطرد من الملعب، فهذه القواعد تؤدي دورا وقائیا 

تي تحرم بالنسبة للحوادث الریاضیة خاصة تلك التي یكونلها نتائج وخیمة مثال ذلك القواعد ال

على المالكم أن یضرب منافسه في أماكن معینة، لكن رغم خضوع الریاضة التنافسیة 

للقواعد الفنیة والقانونیة إال أن ذلك ال یستبعد احتمال وقوع حوادث معینة نتیجة لخرق هاته 

  1.القواعد الفنیة والقوانین

  االختالف بین المنافسة والتدریب أوجه:المبحث الخامس

  :ه االختالف بین المنافسة والتدریب فیما یليتنحصر أوج 

تحتل المنافسة أهمیة كبیرة، تفوق أهمیة الحصة العادیة لدى الالعبین، نتیجة أنه یحضرها  

  .في الغالب متفرجین یفوق عادة الجمهور الموجود خالل الحصة العادیة

  .تعتبر المنافسة المجال الحقیقي الختبار صحة  الالعبین -       

نتائج المنافسة تسجل بشكل رسمي،بخالف عملیات التسجیل التي تحدث أثناء  -       

 . الحصة العادیة

یترتب على األداء في المنافسات الحصول على مراتب مشرفة، األمر الذي یظهر  -       

  .قیمة المنافسة

  .یوجد دائما في المنافسات خصم أو منافس -       

  2.نتائج المنافسة عبارة عن ثمار التدریب -       

 النفسي للمنافسةاإلعداد :المبحث السادس

یعتبر اإلعداد النفسي من الظواهر األساسیة في الحقل الریاضي وفي جمیع األشكال  

الریاضیة، ویلعب هذا النوع من اإلعداد دورا كبیرا في زیادة اإلنجاز أو نقصانه، ومن خالل 

                                                           
1
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المالحظة توضح بشكل كبیر أنه على الرغم من النقص في اإلعداد البدني التجربة و 

والتكتیكي عند الالعب إال أنه بین الحین واآلخر یحقق انتصارا كبیرا غیر متوقع من قبل، 

وقد ارجع الباحثون هذا االنتصار إلى العامل النفسي المتمثل بقوة إرادة الفریق أو الالعب 

  1ل للوصول إلى نتیجة طیبةوتصمیمه على مواصلة العم

ویفسر علماء النفس عدم قدرة الالعبین على تحقیق الفوز والنصر والنجاح بعدم وجود 

الحافز أو الدافع لدیهم، وبعض األحیان تكون الحالة االنفعالیة لدیهم زائدة عن الحد 

  2.مالمعقول، ولذا كان من الضروري تهیئة الالعبین وٕاعدادهم اإلعداد النفسي الّسلی

 أهمیة اإلعداد النفسي للمنافسة:المطلب األول

  .تشكیل جو مالئم مع خلق جو مالئم لتحسین النتائج -           

 . خلق الحیویة وخاصة العوامل العاطفیة التي تساعد على الفوز -           

  .دعم الالعبین في تحقیق النتائج -           

األخذ بعین االعتبار بعض العوامل الخاصة بالجو العام قبل المنافسة وأثناء  -           

لتحضیر النفسي للمنافسة شيء رئیسي ف )سلوك المتفرجین،الصحافة،الحكام( المنافسة

وأساسي لكل ریاضة تنافسیة فالمدّرب یستعمل هذا النوع من التحضیرات لتهیئة الالعبین 

   .لجو الدافعیة واالنسجام والثقة في قدراتهم على تحقیق النتائج المرضیةنفسیا وكذلك خلق ا

  تحلیل األداء التنافسي للریاضي:المبحث السابع

یعتبر األداء التنافسي للریاضي هو محصلة جمیع عملیات اإلعداد البدني والمهاري 

یعتبر من والخططي والنفسي، لذا فإن تحلیل األداء التنافسي للریاضي ومدى فاعلیته 

  .العملیات الهامة التي یمكن االسترشاد بنتائجها في غضون عملیات التدریب الریاضي

فمن خالل ذلك التحلیل یمكن التعّرف على نقاط الّضعف والقوة في مستوى الریاضي وكذا 

التخطیط السلیم لألداء التنافسي النموذجي الذي یتالءم مع إمكانات وظروف الریاضي، 

ذلك من الناحبة العملیة من العملیات السهلة ألنشطة الحركة الوحیدة المتكررة ویعتبر تنفیذ 

  3.والقوة الممیزة بالسرعة
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وینبغي علینا مراعاة أن الطابع الذي تتمیز به المنافسات الریاضیة إذا ما أحسن استثماره 

الشرف  وٕاذا ما تم في حدود األسس والقواعد التربویة التي تؤكد ضرورة االلتزام بقواعد

م القوى ÷الریاضي واّلعب الّنظیف وقبول األحكام والتواضع وعدم الغرور،فإنه یصبح من أ

المحّركة التي تدفع األفراد إلى ممارسة النشاط الریاضي والتي تحّفزهم للوصول إلى 

  1.المستویات العالیة

  2014كأس العالم  :المبحث الثامن

ورة العشرون من بطوالت كأس العالم لكرة القدم، هي الد 2014بطولة كأس العالم لكرة القدم 

أقیمت في قارة أمریكا الجنوبیة بعد أن حدد االتحاد الدولي لكرة القدم نظام التناوب بین 

القارات وحدد قارة أمریكا الجنوبیة لتقام فیها البطولة، ولم یطلب أي بلد االستضافة سوى 

 .2007یولیو  31البرازیل، التي تقدمت بالملف في 

، وبذلك 1950كانت هذه المرة الثانیة التي تقام فیها البطولة في البرازیل بعد كأس العالم 

بعد المكسیك وفرنسا (أصبحت البرازیل خامس بلد یستضیف البطولة مرتین على أرضه 

كانت المرة األولى الذي تستضیف فیها قارة أمریكا الجنوبیة بطولة كأس ). وٕایطالیا وألمانیا

التي أقیمت باألرجنتین، وهي أیضًا أول مرة تنظم فیها دورتان  1978نذ كأس العالم العالم م

تمیزت هذه الدورة . في جنوب أفریقیا 2010متتالیتان خارج القارة األوروبیة بعد كأس العالم 

بسماح الفیفا باستخدام تقنیات للمرة األولى في تاریخ بطوالت كأس العالم مثل تقنیة خط 

بحت هذه البطولة ثالث بطولة ترعاها الفیفا یتم فیها تطبیق هذه الخاصیة بعد المرمى، وأص

  . 2013وكأس القارات  2012بطولتي كأس العالم لألندیة 

بدأت . 2010یولیو  8في  2014تم اإلعالن عن الشعار الرسمي لكأس العالم لكرة القدم 

تذاكر المقدر عددها ب ، وبیعت معظم ال2013أغسطس  20عملیة بیع تذاكر البطولة في 

 .ملیون عن طریق موقع الفیفا الرسمي 3.3

شاركت جمیع المنتخبات الفائزة ببطولة كأس العالم لكرة القدم منذ النسخة األولى من البطولة 

في هذه البطولة، فشاركت كل من البرازیل، واألرجنتین، واألوروغواي،  1930في عام 

خرج حامل اللقب المنتخب اإلسباني والمنتخب . یا، وٕانجلتراوألمانیا، وٕایطالیا، وفرنسا، وٕاسبان

اإلیطالي والمنتخب اإلنجلیزي من دور المجموعات، وخرجت األوروغواي من دور الستة 

                                                           
1
  ).35(؛مرجع سابق،ص"ضیةعلم نفس التدریب والمنافسة الریا"محمد حسن عالوي 
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وتأهلت منتخبات ألمانیا واألرجنتین . عشر، بینما خرجت فرنسا من دور ربع النهائي

اع المنتخب األلماني من الفوز بلقب والبرازیل وهولندا إلى الدور قبل النهائي، حیث استط

البطولة للمرة الرابعة في تاریخه بعدما فاز على المنتخب األرجنتیني بهدف نظیف، وتصبح 

بذلك ألمانیا أصبحت أول منتخب أوروبي یفوز ببطولة كأس العالم في القارة الالتینیة، أیضًا 

بثالث بطوالت كأس عالم هي المرة األولى، التي تفوز ثالث منتخبات من قارة واحدة 

 .متتالیة

التي ستقام في روسیا في الفترة ما  2017وبهذا الفوز تأهلت ألمانیا لبطولة كأس القارات 

  2017.1یولیو من عام  2 -یونیو  17بین 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                           
1
 https:// ar.wikipedia.org/wiki 2014_القدم_لكرة_العالم_كأس/ 14/05/2016 16:36 
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  :خالصة

تلعب المنافسة الریاضیة دورا هاما في المجال الریاضي إذ تعتبر من العوامل الهامة 

والضروریة لكل نشاط ریاضي سواء المنافسة مع الّذات أو المنافسة في مواجهة العوامل 

الطبیعیة حیث أنها تساهم في تحسین مختلف القدرات والمهارات للفرد الریاضي كما تساعد 

  .في عملیة إخراج المكبوتات الداخلیة للریاضي أو للفرد العادي

من خالل جلب جموع الجماهیر المتفرجین الذین كما أنها تعد وسیلة من وسائل االتصال  

  .یتابعون باهتمام لهذه المنافسات والبطوالت الریاضیة
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:تمهید  

 ضم الذي الدراسة بموضوع الخاص المعرفي الرصید فیه تناولنا الذي النظري للجانب دراستنا بعد

  :التالي ووه فصل شامل

  كرة القدم و المهارات الدفاعیة أثناء المنافسة-

 إعطاء من نتمكن حتى میدانیة دراسة الموضوع دراسة قصد التطبیقي للجانب التطرق سنحاول

 ویتم الذكر الفصل سابق في تناولناها التي النظریة المعلومات تطابق وكذا حقها علمیة منهجیة

بطاقات المالحظة لمباریات المنتخب الجزائري و األلماني  نتائج ومناقشة تحلیل طریق عن ذلك

  .2014في كأس العالم 

 دقة أكثر تكون دراسة من لنا البد ، رفضها أو النظري الجانب في المقدمة الفرضیات ولقبول

 هذا في المتبع المنهج اختیار تم خاللها من التي المیدانیة الدراسة في والمتمثلة منهجیـة وأكثر

 النتائج بتحلیل قمنا كما البحث أداة وكذا اختیارها تم الـتي والعینة مجاالته وكذا البحث،

  .ومناقشتها
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  :الدراسة األستطالعیة-1

في ذلك بمتابعة المنتخبین الجزائري و المنتخب األلماني لقد تم تطبیق الدراسة اإلستطالعیة و 

  .مباریات لكل منتخب في تلك الدورة 4بالبرازیل و مشاهدة  2014كأس العالم األخیرة 

  :مباریات المنتخب الجزائري

  البلجیكيأمام المنتخب - 

  أمام المنتخب الكوري الجنوبي- 

  أمام المنتخب الروسي- 

  أمام المنتخب أللماني- 

  :مباریات المنتخب األلماني

  أمام المنتخب الجزائري- 

  أمام المنتخب الفرنسي- 

  أمام المنتخب البرازیلي- 

  .أمام المنتخب األرجنتیني- 

 :المنهج المتبع-2

 اإلشكالیات و الموضوعات تباین ومتباینة ومتنوعة عدیدة البحث مناهج إن  

 و دراسة على یساعد واضح منهج على االعتماد دون البحث هذا ننجز أن یمكن وال

 اتصال على یعتمد إذ والوصفیة) الوظیفة ذو( بحثنا یتناولها التي اإلشكالیة تشخیص

 الوصفي المنهج أستخدم لذا بالفعل فیه قائم هو ما ودراسة للمیدان الباحث

 محل الظاهرة لوصف تتكامل التي البحثیة اإلجراءات مجموعة بأنه یعرف"الذي

  ". الدراسة
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 وخصائص طبیعة بتحدید نقوم خالله من الذي العامل ذلك بأنه تعریفه ویمكن"

 بذلك محاولین المتغیرات مختلف بین العالقات تحلیل ألجل المعینة الظواهر بعض

 إلى ذلك خالل من هادفین أخصائي وأسلوبه قالبه في كمیة بطریقة قیاسها

  ".الظواهر مختلف تطور عن تنبؤاته الموضوع نتائج استخالص

 الظواهر من ظاهرة على ینصب استقصاء كل بأنه والتعلیم التربیة مجال في ویعرف

 جوانبها وكشف تشخیصها یقصد الحاضر من قائمة هي كما ، النفسیة أو التعلمیة

 أو نفسیة أو تعلیمیة ظواهر وبین بینها أو ، عناصرها بین العالقات وتحدید

  . اجتماعیة

  :مجتمع البحث-3

  .البرازیل 2014جمیع الفرق المشاركة في كأس العالم -

  :عینة البحث و كیفیة أختیارها-4

  :نوع العینة

المنتخب األلماني بسبب كونه مرجعا لكرة القدم الحدیثة في جمیع  العینة قصدیة ألن إخترنا

  .الجوانب التقنیة،التكتیكیة و البدنیة

كما إخترنا المنتخب الجزائري ألنه الهدف من الدراسة أي معرفة أسباب ضعف الجانب الدفاعي 

  ).إسترجاع الكرة(

  :العینة

 .مباریات المحددة للمنتخب االلماني و المنتخب الجزائري جمیع الالعبین المشاركین في االاربع

  العب 20: المنتخب الجزائري

  العب 17: المنتخب األلماني

  37: عدد العینة
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  :البحث في المستخدمة األدوات- 5

لكل دراسة أو بحث علمي مجموعة من األدوات والوسائل التي یستخدمها الباحث ویكیفهـا للمنـهج 

الذي یستخدمه ویحاول أن یلجأ إلى األدوات التي توصله إلى الحقائق التي یسعى إلیها ولیحصل 

دوات علـى القـدر الكافي من المعلومات والمعطیات التي تفیدنا في موضوع بحثنا إعتمدنا على األ

  :التالیة

  بطاقة مالحظة- 

  )2014بعض مباریات المنتخبین الجزائري و األلماني في كأس العالم (جهاز محمول - 

  :البحث مجاالت- 6

  :المجال المكاني-

  مخبر معهد علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة بسكرة*

  :المجال الزماني

  .2016ماي  22إلى غایة  2016من منتصف أفریل *

  :أسلوب التحلیل اإلحصائي-7

  .ئویةمالنسب ال- 

 

  عدد التكرارات          
. 100×=                    النسبة المئویة   

مجموع التكرارات            
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  .المتوسط الحسابي- 

  مجموع التكرارات

  عددها

  .االنحراف المعیاري- 

  2)المتوسط الحسابي-العینةالقیم التي تحصلت علیها (مجموع العینة      

  2 -عدد العینة

  .)ت(اإلختبار -

  

  

    

                 .اإلحصائیة الداللة اختبار :T   :أن بحیث

  .األولى للعینة الحسابي المتوسط: 1س                 

  .الثانیة للعینة الحسابي المتوسط: 2س                 

  .األولى للمجموعة)  التباین(  المعیاري االنحراف مربع: مربع1ع                

  .للمجموعة)  التباین(  المعیاري االنحراف مربع: مربع2ع                

  .األولى للمجموعة العینة عدد: 1ن                

  الثانیة للمجموعة العینة عدد: 2ن                



 

 

 

 

 

 

 



 

ذا الفصل على عرض و تحلیل النتائج التي كشفت عنها الدراسة 

،ولقد قمت بالبدایة بتحلیل األربع مباریات للمنتخب الوطني الجزائري ثم تحلیل األربع مباریات للمنتخب 

في مباراة بلجیكا للمنتخب الجزائري

في مباراة بلجیكا للمنتخب الجزائري الممثلة بالنقاط البیضاء

6

11

4

A B C
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عرض و تحلیل النتائج

ذا الفصل على عرض و تحلیل النتائج التي كشفت عنها الدراسة بعد جمع النتائج ثم تبویبها سنقتصر في ه

،ولقد قمت بالبدایة بتحلیل األربع مباریات للمنتخب الوطني الجزائري ثم تحلیل األربع مباریات للمنتخب 

.إسترجاع الكرة ثم قمت بالمقارنة بینهمااأللماني في جانب مناطق 

:مناطق إسترجاع الكرة عند المنتخب الجزائري

:المنتخب الجزائري أمام بلجیكا مناطق إسترجاع الكرة في مباراة

للمنتخب الجزائري یوضح الفارق في مناطق إسترجاع الكرة) 1

للمنتخب الجزائري الممثلة بالنقاط البیضاء الكرة في الملعب یوضح مناطق إسترجاع

4

8

10

1

3

6

0 0

D E F G H I J K

عرض و تحلیل النتائج:الفصل الثاني  

:تمهید  

بعد جمع النتائج ثم تبویبها سنقتصر في ه

،ولقد قمت بالبدایة بتحلیل األربع مباریات للمنتخب الوطني الجزائري ثم تحلیل األربع مباریات للمنتخب 

 األلماني في جانب مناطق 

مناطق إسترجاع الكرة عند المنتخب الجزائري-1  

مناطق إسترجاع الكرة في مباراة1-1  

 

1(الشكل  

 

یوضح مناطق إسترجاع) 2(الشكل   

0

L
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 11ب  )B (أن أكثر مناطق اإلسترجاع في الملعب كانت في المنطقة) 2(و ) 1(تشیر النتائج في الشكل 

 6ب  )I (و )A( إسترجاع ثم المناطق 8ب  )E(إسترجاع ثم المنطقة  10ب  )F (إسترجاع تلیها المنطقة

بإسترجاع  ) G(إسترجاع و المنطقة  3ب  ) H(إسترجاع ثم  4ب   )D (و ) C(ق طإسترجاع ثم المنا

  .)J(،) K(،) L(واحد و عدم وجود إسترجاع في المناطق 

  :مباراة المنتخب الجزائري أمام كوریا الجنوبیةمناطق إسترجاع الكرة في -1-2

  

  في مباراة كوریا الجنوبیة للمنتخب الجزائري الكرةیوضح الفارق بین مناطق إسترجاع ) 3( الشكل

  

  

  في مباراة كوریا الجنوبیة للمنتخب الجزائري الممثلة بالنقاط البیضاء یوضح مناطق إسترجاع الكرة) 4( الشكل

2

9

6
7

12

7

2

6
5

1
2

1

A B C D E F G H I J K L
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 12ب  )E( أن أكثر مناطق اإلسترجاع في الملعب كانت في المنطقة) 4(و ) 3(تشیر النتائج في الشكل 

 7ب ) F(إسترجاع و المنطقة  7ب  ) D(إسترجاع ثم المنطقة  9ب  )B( إسترجاع تلیها المنطقة

إسترجاع و  5ب )  I(إسترجاع و المنطقة  6ب )  H(إسترجاع و المنطقة  6ب  )C( إسترجاع و المنطقة

  منطقةإسترجاع و ال 2ب  )K( إسترجاع و المنطقة 2ب  ) G( إسترجاع و المنطقة 2ب ) A( المنطقة

 )J  ( إسترجاع و المنطقة 1ب) L  ( إسترجاع 1ب.  

  :مناطق إسترجاع الكرة في مباراة المنتخب الجزائري أمام روسیا 1-3

  

  في مباراة روسیا للمنتخب الجزائري یوضح الفارق بین مناطق إسترجاع الكرة) 5( الشكل

  

  في مباراة روسیاللمنتخب الجزائري الممثلة بالنقاط البیضاء یوضح مناطق إسترجاع الكرة ) 6(الشكل 

8 8
7

6

15

5

1

12

6

0

3
2
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 15ب  )E( أن أكثر مناطق اإلسترجاع في الملعب كانت في المنطقة) 6(و ) 5(تشیر النتائج في الشكل 

ب ) B(إسترجاع و المنطقة  8ب  ) A(إسترجاع ثم المنطقة  12ب  )H( إسترجاع تلیها المنطقة

إسترجاع  6ب )  I(إسترجاع و المنطقة  6ب ) D(إسترجاع و المنطقة  7ب  )C( إسترجاع و المنطقة8

  إسترجاع و المنطقة 2ب  )L( إسترجاع و المنطقة 3ب  ) K( إسترجاع و المنطقة 5ب ) F( و المنطقة

 )G  ( إسترجاع و المنطقة 1ب )J  ( إسترجاع 0ب. 

  :مانیامناطق إسترجاع الكرة في مباراة المنتخب الجزائري أمام أل-1-4

  

  في مباراة المانیا للمنتخب الجزائري یوضح الفارق بین مناطق إسترجاع الكرة) 7(الشكل 

  

  في مباراة ألمانیا للمنتخب الجزائري الممثلة بالنقاط البیضاء یوضح مناطق إسترجاع الكرة) 8(الشكل 

10

19

11

5
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5

8

5
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 19ب  )B( أن أكثر مناطق اإلسترجاع في الملعب كانت في المنطقة) 6(و ) 5(تشیر النتائج في الشكل 

ب ) C(إسترجاع و المنطقة  13ب  ) E(إسترجاع ثم المنطقة  14ب  )F( إسترجاع تلیها المنطقة

 5ب )  I(إسترجاع و المنطقة  8ب ) H(إسترجاع و المنطقة  10ب  )A( إسترجاع و المنطقة11

إسترجاع  3ب  )K( إسترجاع و المنطقة 5ب  ) G( رجاع و المنطقةإست 5ب ) D( إسترجاع و المنطقة

  .إسترجاع 1ب )  L( إسترجاع و المنطقة 2ب )  J( و المنطقة

  :مناطق إسترجاع الكرة عند المنتخب األلماني-2

  :مناطق إسترجاع الكرة في مباراة المنتخب األلماني أمام الجزائر-2-1

  

  أمام الجزائر للمنتخب األلماني في إسترجاع الكرةیوضح الفارق بین مناطق ) 9(الشكل

 

  في مباراة الجزائر للمنتخب األلماني الممثلة بالنقاط الصفراء یوضح مناطق إسترجاع الكرة)10(الشكل

2
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ب  )B( أن أكثر مناطق اإلسترجاع في الملعب كانت في المنطقة) 10(و ) 9(تشیر النتائج في الشكل 

ب ) H(إسترجاع و المنطقة  13ب  ) E(إسترجاع ثم المنطقة  13ب  )F( إسترجاع تلیها المنطقة 13

 7ب ) D(إسترجاع و المنطقة  8ب ) C(إسترجاع و المنطقة  9ب  )G( إسترجاع و المنطقة13

إسترجاع و  3ب  )K( إسترجاع و المنطقة 3ب  )J( إسترجاع و المنطقة 5ب ) I( إسترجاع و المنطقة

 .إسترجاع 2ب )  L( إسترجاع و المنطقة 2ب ) A( المنطقة

  :مناطق إسترجاع الكرة في مباراة المنتخب األلماني أمام فرنسا-2-2

  

  أمام فرنسا للمنتخب األلماني یوضح الفارق في مناطق إسترجاع الكرة) 11(الشكل

  

  أمام فرنسا للمنتخب األلماني الممثلة بالنقاط الصفراء یوضح مناطق استرجاع الكرة) 12(الشكل

4

12
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4
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ب  )B( أن أكثر مناطق اإلسترجاع في الملعب كانت في المنطقة) 12(و ) 11(تشیر النتائج في الشكل 

ب ) G(إسترجاع و المنطقة  9ب  ) D(إسترجاع ثم المنطقة  9ب  )E( إسترجاع تلیها المنطقة 12

إسترجاع و  4ب ) I(إسترجاع و المنطقة  4ب ) F(إسترجاع و المنطقة  4ب  )A(إسترجاع و المنطقة7

 إسترجاع و المنطقة 2ب  )J( إسترجاع و المنطقة 3ب  )C( إسترجاع و المنطقة 3ب ) H( المنطقة

 )K ( إسترجاع و المنطقة 2ب )L  ( إسترجاع 2ب. 

  :البرازیلمناطق إسترجاع الكرة في مباراة المنتخب األلماني أمام -2-3

  

  في مباراة البرازیل للمنتخب االلماني یوضح الفارق في مناطق إسترجاع الكرة) 13(الشكل 

  

  في مباراة البرازیل للمنتخب األلماني الممثلة بالنقاط الصفراء یوضح مناطق إسترجاع الكرة)14(الشكل 

7
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ب  )B( أن أكثر مناطق اإلسترجاع في الملعب كانت في المنطقة) 14(و ) 13(تشیر النتائج في الشكل 

ب ) C(إسترجاع و المنطقة  7ب  ) A(إسترجاع ثم المنطقة  10ب  )E( إسترجاع تلیها المنطقة 10

إسترجاع و  3ب ) K(إسترجاع و المنطقة  4ب ) F(إسترجاع و المنطقة  5ب  )D(إسترجاع و المنطقة7

 إسترجاع و المنطقة 2ب  )J( إسترجاع و المنطقة 2ب  )G( إسترجاع و المنطقة 3ب ) H( المنطقة

 )I ( إسترجاع و المنطقة 1ب )L  ( إسترجاع 0ب. 

  :مناطق إسترجاع الكرة في مباراة المنتخب األلماني أمام المنتخب األرجنتیني-2-4

 

  أمام األرجنتین للمنتخب األلماني یوضح الفارق في المناطق إسترجاع الكرة) 15(الشكل 

  

  أمام األرجنتین للمنتخب األلماني الممثلة بالنقاط الصفراء یوضح مناطق إسترجاع الكرة) 16(الشكل 
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ب  )B( أن أكثر مناطق اإلسترجاع في الملعب كانت في المنطقة) 16(و ) 15(تشیر النتائج في الشكل 

ب ) D(إسترجاع و المنطقة  9ب  ) I(إسترجاع ثم المنطقة  9ب  )E( إسترجاع تلیها المنطقة 11

إسترجاع و  6ب ) F(إسترجاع و المنطقة  7ب ) K(إسترجاع و المنطقة  8ب  )H(إسترجاع و المنطقة8

 إسترجاع و المنطقة 3ب  )C( إسترجاع و المنطقة 5ب  )J( إسترجاع و المنطقة 6ب ) G( المنطقة

 )L ( إسترجاع و المنطقة 3ب )A ( إسترجاع 2ب. 

المقارنة بین مناطق إسترجاع الكرة في جمیع مباریات المنتخب الجزائري و األلماني حسب النسب -3

  یمثل المقارنة حسب النسب بین مناطق استرجاع المنتخبین الجزائري و األلماني) 2(الجدول            :المئویة

  المنتخب األلماني               الجزائري المنتخب                   

المتوسط  مناطق إسترجاع الكرة

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعیاري

  النسبة 

  المئویة

المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعیاري

النسبة 

  المئویة

A  6.5  2.95  9% 3.75  2.04  5%  

B  11.75  2.51  17%  11.5  1.11  16%  

C  7  2.54  10%  5.25  2.27  7%  

D  5.5  1.11  8%  7.25  1.47  10%  

E  12  2.54  17%  10.25  1.63  15%  

F  9  3.39  13%  6.75  3.69  10%  

G  2.25  1.63  3%  6  2.54  9%  

H  7.25  3.26  10%  6.75  4.14  10%  

I  5.5  0.5  8%  4.75  2.86  7%  

J  0.75  0.82  1%  3  2.44  4%  

K  2  2.44  3%  3.75  1.91  5%  

L  1  1.41  1%  1.75  1.08  2%  
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  :Aالمنطقة - 3-1

  

  Aتمثل الفرق في النسبة بین المنتخبین في المنطقة ) 17(الشكل 

و  %63  حیث تمثل نسبة المنتخب الجزائري Aالفرق في النسبة المئویة في المنطقة  )17(یمثل الشكل 

  .%37تمثل نسبة المنتخب األلماني 

  :Bالمنطقة -3-2

 

  Bتمثل الفرق في النسبة بین المنتخبین في المنطقة ) 18(الشكل 

و  %51  حیث تمثل نسبة المنتخب الجزائري Bالفرق في النسبة المئویة في المنطقة  )18(یمثل الشكل 

 .%49تمثل نسبة المنتخب األلماني 

الجزائريالمنتخب
63%

األلمانيالمنتخب
37%

الجزائريالمنتخب
51%

األلمانيالمنتخب
49%
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  :Cالمنطقة -3-3

 

  Cتمثل الفرق في النسبة بین المنتخبین في المنطقة ) 19(الشكل 

و  %57  حیث تمثل نسبة المنتخب الجزائري Cالفرق في النسبة المئویة في المنطقة  )19(یمثل الشكل 

  .%43تمثل نسبة المنتخب األلماني 

  :Dالمنطقة  -3-4

 

  Dیمثل الفرق حسب النسبة للمنتخبین في المنطقة ) 20(الشكل 

الجزائريالمنتخب
57%

األلمانيالمنتخب
43%

الجزائريالمنتخب
43%

االلمانيالمنتخب
57%
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و  %43  حیث تمثل نسبة المنتخب الجزائري Dالفرق في النسبة المئویة في المنطقة  )20(یمثل الشكل 

  .%57تمثل نسبة المنتخب األلماني 

 :Eالمنطقة -3-5

 

  Eیمثل الفرق حسب النسبة للمنتخبین في المنطقة ) 21(الشكل 

و  %54  حیث تمثل نسبة المنتخب الجزائري Eالفرق في النسبة المئویة في المنطقة  )21(یمثل الشكل 

  .%46تمثل نسبة المنتخب األلماني 

  :Fالمنطقة -3-6

 

  Fیمثل الفرق حسب النسبة للمنتخبین في المنطقة ) 22(الشكل 

الجزائريالمنتخب
54%

األلمانيالمنتخب
46%

الجزائريالمنتخب
57%

األلمانيالمنتخب
43%
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و  %57  حیث تمثل نسبة المنتخب الجزائري Fالفرق في النسبة المئویة في المنطقة  )22(یمثل الشكل 

  .%43تمثل نسبة المنتخب األلماني 

  :Gالمنطقة -3-7

 

  Gیمثل الفرق حسب النسبة للمنتخبین في المنطقة ) 23(الشكل 

و  %27  حیث تمثل نسبة المنتخب الجزائري Gالفرق في النسبة المئویة في المنطقة  )23(الشكل  یمثل

  .%73تمثل نسبة المنتخب األلماني 

  :Hالمنطقة -3-8

 

  Hیمثل الفرق حسب النسبة للمنتخبین في المنطقة ) 24(الشكل 

الجزائريالمنتخب
27%

االلمانيالمنتخب
73%

الجزائريالمنتخب
52%

االلمانيالمنتخب
48%
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و  %52  حیث تمثل نسبة المنتخب الجزائري Hالفرق في النسبة المئویة في المنطقة  )24(یمثل الشكل 

  .%48تمثل نسبة المنتخب األلماني 

  :Iالمنطقة -3-9

 

  Iفي المنطقة  نتخبینیمثل الفرق حسب النسبة للم) 25(الشكل

و  %54  حیث تمثل نسبة المنتخب الجزائري Iالفرق في النسبة المئویة في المنطقة  )25(یمثل الشكل 

  .%46تمثل نسبة المنتخب األلماني 

  :Jالمنطقة - 3-10

 

  Jیمثل الفرق حسب النسبة للمنتخبین في المنطقة ) 26(الشكل

الجزائريالمنتخب
54%

االلمانيالمنتخب
46%

الجزائريالمنتخب
20%

األلمانيالمنتخب
80%
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و  %20  حیث تمثل نسبة المنتخب الجزائري Jالفرق في النسبة المئویة في المنطقة  )26(یمثل الشكل 

  .%80تمثل نسبة المنتخب األلماني 

 :Kالمنطقة - 3-11

 

  Kیمثل الفرق حسب النسبة للمنتخبین في المنطقة ) 27(الشكل 

و  %35  حیث تمثل نسبة المنتخب الجزائري Kالفرق في النسبة المئویة في المنطقة  )27(یمثل الشكل 

  .%65تمثل نسبة المنتخب األلماني 

  :Lالمنطقة  - 3-12

 

  Lیمثل الفرق حسب النسبة للمنتخبین في المنطقة ) 28(الشكل

الجزائريالمنتخب
35%

االلمانيالمنتخب
65%

الجزائريالمنتخب
36%

األلمانيالمنتخب
64%
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و  %36  حیث تمثل نسبة المنتخب الجزائري Lالفرق في النسبة المئویة في المنطقة  )28(یمثل الشكل 

  .%64تمثل نسبة المنتخب األلماني 

  ):ت(مقارنة مناطق إسترجاع الكرة بین المنتخبین الجزائري و األلماني حسب نتائج اإلختبار  -4

 ) :ت(حسب نتائج اإلختبار  Aمقارنة إسترجاع الكرة في المنطقة -4-1

  )ت(حسب اإلختبار  Aیمثل مقارنة استرجاع الكرة بین المنتخبین في المنطقة ) 3(الجدول 

  المقاییس  

  

  المنطقة

A 

درجة 

  الحریة

متوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعیاري

ت 

  المحسوبة

ت 

  الجدولیة

مستوى 

  الداللة

  الداللة

المنتخب 

  الجزائري

 

35  

6.5  2.95   

3.31  

 

2.042  

 

0.05  

 توجد

فروق ذات 

داللة 

  إحصائیة

المنتخب 

  األلماني

3.75  2.04  

و اإلنحراف المعیاري الذي  6.5: یبین نتائج المتوسط الحسابي لمنتخب الجزائر المقدرة ب 03الجدول رقم 

 2.04و اإلنحراف المعیاري الذي بلغ  3.75،أما المنتخب األلماني فبلغ متوسطه الحسابي  2.95بلغ 

و ) 0.05(، عند مستوى داللة  2.042الجدولیة ) ت(و بلغت  3.31المحسوبة فبلغت ) ت(،أما قیمة 

، و هذا یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في إسترجاع الكرة بین منتخب الجزائر  35درجة حریة 

  .و الفارق لصالح المنتخب الجزائري Aو منتخب ألمانیا في المنطقة 

 ) :ت(حسب نتائج اإلختبار  Bمقارنة إسترجاع الكرة في المنطقة  -4-2

  )ت(حسب اإلختبار  Bیمثل مقارنة استرجاع الكرة بین المنتخبین في المنطقة ) 4(الجدول 

  المقاییس  

  

  المنطقة

B 

درجة 

  الحریة

متوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعیاري

ت 

  المحسوبة

ت 

  الجدولیة

مستوى 

  الداللة

  الداللة

المنتخب 

  الجزائري

  

35  

  

11.75  

  

2.51  

  

0.39  

  

2.042  

  

0.05  

ال توجد 

فروق ذات 
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المنتخب 

  األلماني

  

11.5  

  

1.11  

داللة 

  إحصائیة

و اإلنحراف المعیاري  11.75: یبین نتائج المتوسط الحسابي لمنتخب الجزائر المقدرة ب 4الجدول رقم 

و اإلنحراف المعیاري الذي بلغ  11.5،أما المنتخب األلماني فبلغ متوسطه الحسابي  2.51الذي بلغ 

، عند مستوى داللة  2.042الجدولیة ) ت(و بلغت  0.39المحسوبة فبلغت ) ت(،أما قیمة  1.11

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في إسترجاع الكرة عدم ، و هذا یدل على  35و درجة حریة ) 0.05(

  . Bالجزائر و منتخب ألمانیا في المنطقة  بین منتخب

 ) :ت(حسب نتائج اإلختبار  Cمقارنة إسترجاع الكرة في المنطقة  -4-3

 )ت(حسب اإلختبار  Cیمثل مقارنة استرجاع الكرة بین المنتخبین في المنطقة ) 5(الجدول 

  المقاییس  

  

  المنطقة

C 

درجة 

  الحریة

متوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعیاري

ت 

  المحسوبة

ت 

  الجدولیة

مستوى 

  الداللة

  الداللة

المنتخب 

  الجزائري

  

35  

  

7  

  

2.54  

  

2.24  

  

2.042  

  

0.05  

توجد 

فروق ذات 

داللة 

  إحصائیة

المنتخب 

  األلماني

5.25  2.27  

و اإلنحراف المعیاري الذي بلغ  7: یبین نتائج المتوسط الحسابي لمنتخب الجزائر المقدرة ب 5الجدول رقم 

،أما  2.27و اإلنحراف المعیاري الذي بلغ  5.25،أما المنتخب األلماني فبلغ متوسطه الحسابي  2.54

و درجة ) 0.05(، عند مستوى داللة  2.042الجدولیة ) ت(و بلغت  2.24المحسوبة فبلغت ) ت(قیمة 

زائر و ، و هذا یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في إسترجاع الكرة بین منتخب الج 35حریة 

 .و الفارق لصالح المنتخب الجزائري Cمنتخب ألمانیا في المنطقة 

 ) :ت(حسب نتائج اإلختبار  Dمقارنة إسترجاع الكرة في المنطقة  -4-4
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  )ت(حسب اإلختبار  Dیمثل مقارنة استرجاع الكرة بین المنتخبین في المنطقة ) 6(الجدول   

  المقاییس  

  

  المنطقة

D 

درجة 

  الحریة

متوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعیاري

ت 

  المحسوبة

ت 

  الجدولیة

مستوى 

  الداللة

  الداللة

المنتخب 

  الجزائري

  

35  

5.5  1.11    

4.26  

  

2.042  

  

0.05  

توجد 

فروق ذات 

داللة 

  إحصائیة

المنتخب 

  األلماني

7.25  1.47  

و اإلنحراف المعیاري الذي  5.5: یبین نتائج المتوسط الحسابي لمنتخب الجزائر المقدرة ب 6الجدول رقم 

 1.47و اإلنحراف المعیاري الذي بلغ  7.25،أما المنتخب األلماني فبلغ متوسطه الحسابي  1.11بلغ 

و ) 0.05(، عند مستوى داللة  2.042الجدولیة ) ت(و بلغت  4.26المحسوبة فبلغت ) ت(،أما قیمة 

ئیة في إسترجاع الكرة بین منتخب الجزائر ، و هذا یدل على وجود فروق ذات داللة إحصا 35درجة حریة 

 .و الفارق لصالح المنتخب األلماني Dو منتخب ألمانیا في المنطقة 

 ) :ت(حسب نتائج اإلختبار  Eمقارنة إسترجاع الكرة في المنطقة  -4-5

 )ت(حسب اإلختبار  Eیمثل مقارنة استرجاع الكرة بین المنتخبین في المنطقة ) 7(الجدول 

  المقاییس  

  

  المنطقة

E 

درجة 

  الحریة

متوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعیاري

ت 

  المحسوبة

ت 

  الجدولیة

مستوى 

  الداللة

  الداللة

المنتخب 

  الجزائري

  

35  

12  2.54    

2.5  

  

2.042  

  

0.05  

توجد 

فروق ذات 

داللة 

  إحصائیة

المنتخب 

  األلماني

10.25  1.63  

و اإلنحراف المعیاري الذي  12: یبین نتائج المتوسط الحسابي لمنتخب الجزائر المقدرة ب 7الجدول رقم 

 1.63و اإلنحراف المعیاري الذي بلغ  10.25،أما المنتخب األلماني فبلغ متوسطه الحسابي  2.54بلغ 

و ) 0.05(، عند مستوى داللة  2.042الجدولیة ) ت(و بلغت  2.5المحسوبة فبلغت ) ت(،أما قیمة 
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، و هذا یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في إسترجاع الكرة بین منتخب الجزائر  35درجة حریة 

  .و الفارق لصالح المنتخب الجزائري Eو منتخب ألمانیا في المنطقة 

 

 ) :ت(ج اإلختبار حسب نتائ Fمقارنة إسترجاع الكرة في المنطقة  -4-6

 )ت(حسب اإلختبار  Fیمثل مقارنة استرجاع الكرة بین المنتخبین في المنطقة ) 8(الجدول 

  المقاییس  

  

  المنطقة

F 

درجة 

  الحریة

متوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعیاري

ت 

  المحسوبة

ت 

  الجدولیة

مستوى 

  الداللة

  الداللة

المنتخب 

  الجزائري

  

35  

9  3.39    

1.97  

  

2.042  

  

0.05  

ال توجد 

فروق ذات 

داللة 

  إحصائیة

المنتخب 

  األلماني

6.75  3.69  

و اإلنحراف المعیاري الذي بلغ  9: یبین نتائج المتوسط الحسابي لمنتخب الجزائر المقدرة ب 8الجدول رقم 

،أما  3.69و اإلنحراف المعیاري الذي بلغ  6.75،أما المنتخب األلماني فبلغ متوسطه الحسابي  3.39

و درجة ) 0.05(، عند مستوى داللة  2.042الجدولیة ) ت(و بلغت  1.97المحسوبة فبلغت ) ت(قیمة 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في إسترجاع الكرة بین منتخب الجزائر عدم ، و هذا یدل على  35حریة 

  . Fو منتخب ألمانیا في المنطقة 

 ) :ت(حسب نتائج اإلختبار  Gمقارنة إسترجاع الكرة في المنطقة  -4-7

 )ت(حسب اإلختبار  Gیمثل مقارنة استرجاع الكرة بین المنتخبین في المنطقة ) 9(الجدول 

  المقاییس  

  

  المنطقة

G 

درجة 

  الحریة

متوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعیاري

ت 

  المحسوبة

ت 

  الجدولیة

مستوى 

  الداللة

  الداللة

المنتخب 

  الجزائري

توجد         1.63  2.25  
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المنتخب 

  األلماني

فروق ذات   0.05  2.042  5.59  2.54  6  35

داللة 

  إحصائیة

و اإلنحراف المعیاري الذي  2.25: یبین نتائج المتوسط الحسابي لمنتخب الجزائر المقدرة ب 9الجدول رقم 

،أما  2.54و اإلنحراف المعیاري الذي بلغ  6،أما المنتخب األلماني فبلغ متوسطه الحسابي  1.63بلغ 

و درجة ) 0.05(، عند مستوى داللة  2.042الجدولیة ) ت(و بلغت  5.59المحسوبة فبلغت ) ت(قیمة 

، و هذا یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في إسترجاع الكرة بین منتخب الجزائر و  35حریة 

 .و الفارق لصالح المنتخب األلماني Gمنتخب ألمانیا في المنطقة 

 ) :ت(حسب نتائج اإلختبار  Hترجاع الكرة في المنطقة مقارنة إس -4-8

 )ت(حسب اإلختبار  Hیمثل مقارنة استرجاع الكرة بین المنتخبین في المنطقة ) 10(الجدول 

  المقاییس  

  

  المنطقة

H 

درجة 

  الحریة

متوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعیاري

ت 

  المحسوبة

ت 

  الجدولیة

مستوى 

  الداللة

  الداللة

المنتخب 

  الجزائري

  

35  

7.25  3.26    

0.42  

  

2.042  

  

0.05  

ال توجد 

فروق ذات 

داللة 

  إحصائیة

المنتخب 

  األلماني

6.75  4.14  

و اإلنحراف المعیاري 7.25: یبین نتائج المتوسط الحسابي لمنتخب الجزائر المقدرة ب 10الجدول رقم 

و اإلنحراف المعیاري الذي بلغ  6.75،أما المنتخب األلماني فبلغ متوسطه الحسابي  3.26الذي بلغ 

، عند مستوى داللة  2.042الجدولیة ) ت(و بلغت  0.42المحسوبة فبلغت ) ت(،أما قیمة  4.14

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في إسترجاع الكرة عدم ، و هذا یدل على  35و درجة حریة ) 0.05(

 . Hبین منتخب الجزائر و منتخب ألمانیا في المنطقة 

 ) :ت(حسب نتائج اإلختبار  Iمقارنة إسترجاع الكرة في المنطقة  -4-9
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 )ت(حسب اإلختبار  Iیمثل مقارنة استرجاع الكرة بین المنتخبین في المنطقة ) 11(الجدول 

  المقاییس  

  

  المنطقة

I 

درجة 

  الحریة

متوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعیاري

ت 

  المحسوبة

ت 

  الجدولیة

مستوى 

  الداللة

  الداللة

المنتخب 

  الجزائري

  

35  

5.5  0.5    

1.17  

  

2.042  

  

0.05  

ال توجد 

فروق ذات 

داللة 

  إحصائیة

المنتخب 

  األلماني

4.75  2.86  

و اإلنحراف المعیاري الذي  5.5: یبین نتائج المتوسط الحسابي لمنتخب الجزائر المقدرة ب 11الجدول رقم 

،أما  2.86و اإلنحراف المعیاري الذي بلغ  4.75،أما المنتخب األلماني فبلغ متوسطه الحسابي  0.5بلغ 

و درجة ) 0.05(، عند مستوى داللة  2.042الجدولیة ) ت(و بلغت  1.17المحسوبة فبلغت ) ت(قیمة 

الجزائر  وجود فروق ذات داللة إحصائیة في إسترجاع الكرة بین منتخبعدم ، و هذا یدل على  35حریة 

 . Iو منتخب ألمانیا في المنطقة 

 ) :ت(حسب نتائج اإلختبار  Jمقارنة إسترجاع الكرة في المنطقة  - 4-10

 )ت(حسب اإلختبار  Jیمثل مقارنة استرجاع الكرة بین المنتخبین في المنطقة ) 12(الجدول 

  المقاییس  

  

  المنطقة

J 

درجة 

  الحریة

متوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعیاري

ت 

  المحسوبة

ت 

  الجدولیة

مستوى 

  الداللة

  الداللة

المنتخب 

  الجزائري

  

35  

0.75  2.82    

4.01  

  

2.042  

  

0.05  

توجد 

فروق ذات 

داللة 

  إحصائیة

المنتخب 

  األلماني

3  2.44  

و اإلنحراف المعیاري  0.75: یبین نتائج المتوسط الحسابي لمنتخب الجزائر المقدرة ب 12الجدول رقم 

 2.44و اإلنحراف المعیاري الذي بلغ  3،أما المنتخب األلماني فبلغ متوسطه الحسابي  2.82الذي بلغ 

و ) 0.05(، عند مستوى داللة  2.042الجدولیة ) ت(و بلغت  4.01المحسوبة فبلغت ) ت(،أما قیمة 
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جزائر ، و هذا یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في إسترجاع الكرة بین منتخب ال 35درجة حریة 

 .و الفارق لصالح المنتخب األلماني Jو منتخب ألمانیا في المنطقة 

 ) :ت(حسب نتائج اإلختبار  Kمقارنة إسترجاع الكرة في المنطقة  - 4-11

 )ت(حسب اإلختبار  Kیمثل مقارنة استرجاع الكرة بین المنتخبین في المنطقة ) 13(الجدول 

  المقاییس  

  

  المنطقة

K 

درجة 

  الحریة

متوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعیاري

ت 

  المحسوبة

ت 

  الجدولیة

مستوى 

  الداللة

  الداللة

المنتخب 

  الجزائري

  

35  

2  2.44    

2.46  

  

2.042  

  

0.05  

توجد 

فروق ذات 

داللة 

  إحصائیة

المنتخب 

  األلماني

3.75  1.91  

و اإلنحراف المعیاري الذي  2: یبین نتائج المتوسط الحسابي لمنتخب الجزائر المقدرة ب 13الجدول رقم 

 1.91و اإلنحراف المعیاري الذي بلغ  3.75،أما المنتخب األلماني فبلغ متوسطه الحسابي  2.44بلغ 

و ) 0.05(، عند مستوى داللة  2.042الجدولیة ) ت(و بلغت  2.46المحسوبة فبلغت ) ت(،أما قیمة 

ئیة في إسترجاع الكرة بین منتخب الجزائر ، و هذا یدل على وجود فروق ذات داللة إحصا 35درجة حریة 

  .و الفارق لصالح المنتخب األلماني Kو منتخب ألمانیا في المنطقة 
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 ) :ت(حسب نتائج اإلختبار  Lمقارنة إسترجاع الكرة في المنطقة  - 4-12

 )ت(حسب اإلختبار  Lیمثل مقارنة استرجاع الكرة بین المنتخبین في المنطقة ) 14(الجدول 

  المقاییس  

  

  المنطقة

L 

درجة 

  الحریة

متوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعیاري

ت 

  المحسوبة

ت 

  الجدولیة

مستوى 

  الداللة

  الداللة

المنتخب 

  الجزائري

  

35  

1  1.41    

1.82  

  

2.042  

  

0.05  

ال توجد 

فروق ذات 

داللة 

  إحصائیة

المنتخب 

  األلماني

1.75  1.08  

و اإلنحراف المعیاري الذي  1: یبین نتائج المتوسط الحسابي لمنتخب الجزائر المقدرة ب 14الجدول رقم 

 1.08و اإلنحراف المعیاري الذي بلغ  1.75،أما المنتخب األلماني فبلغ متوسطه الحسابي  1.41بلغ 

و ) 0.05(، عند مستوى داللة  2.042الجدولیة ) ت(و بلغت  1.82المحسوبة فبلغت ) ت(،أما قیمة 

، و هذا یدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في إسترجاع الكرة بین منتخب  35درجة حریة 

  . Lالجزائر و منتخب ألمانیا في المنطقة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

  مناقشة النتائج على ضوء الفرضیات:الفصل الثالث

یتمحور الهدف الرئیسي لهذه الدراسة حول معرفة الفارق بین المنتخب الجزائري و 

على مستوى عملیة إسترجاع الكرة و كذا  2014المنتخب األلماني في كأس العالم 

لجانب الدفاعي،و النتائج التي توصلنا إلیها أهمیة إسترجاع الكرة و تأثیرها على ا

توضح بأن مناطق إسترجاع الكرة عند المنتخب األلماني تختلف عنها عند المنتخب 

الجزائري في دورة كأس العالم األخیرة،و هذا ما یتجلى لنا من الجداول 

، منطقة D، منطقة C، منطقة Aمنطقة "حیث أن منطقة ) 13،12،9،7،6،5،3(

E منطقة ،G منطقة ،J منطقة ،K  " أبرزت جمیعها على وجود فروق ،أي ذات

  ).0.05(داللة إحصائیة ،عند مستوى داللة 

لصالح المنتخب الجزائري حیث بلغت نسبة المئویة إلسترجاع  Aالفروق في المنطقة 

للمنتخب الجزائري في حین بلغت نسبة المئویة للمنتخب األلماني  %63الكرة ب

أیضا لصالح المنتخب الجزائري حیث بلغت  Cفي منطقة  و كانت الفروق 37%

في حین كانت الفروق في للمنتخب األلماني  %43و  %57نسبة إسترجاع الكرة ب 

للمنتخب األلماني و هذا  %46و  %54لصالح المنتخب الجزائري بنسبة  Eالمنطقة 

  ).21،19،17(ما یتجلى لنا من األشكال

الكرة في المنتخب الجزائري تكون في الخلف  و هذا یدل على أن مناطق إسترجاع

أي المنطقة الدفاعیة و المنطقة قبل دفاعیة ،مما یشكل عبء أكبر على الدفاع و 

  .بالتالي تلقي األهداف و ضعف على مستوى الدفاع

 %43و  %57فكانت لصالح المنتخب األلماني بنسبة  Dأما الفروق في منطقة 

لصالح منتخب األلماني بنسبة  Gق في المنطقة للمنتخب الجزائري، و كانت الفرو 

كانت لصالح المنتخب  Jللمنتخب الجزائري، فیما الفروق في منطقة  %27و  73%
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للمنتخب الجزائري و في األخیر كانت الفروق في  %20و  %80األلماني بنسبة 

للمنتخب الجزائري و هذا  %35و  %65لصالح المنتخب األلماني بنسبة  Kمنطقة 

  ).27،26،23،20(جلى من األشكال ما یت

و هذا ما یدل على أن مناطق إسترجاع الكرة في منتخب ألمانیا تكون في األمام أي 

في منطقة قبل الدفاعیة و المنطقة قبل الهجومیة و المنطقة الهجومیة، مما ال یشكل 

  .عبء على مستوى الدفاع
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  األقترحات و التوصیات 

  :التوصیات-1

  :بعد تحلیل و مناقشة النتائج المتوصل إلیها خالل هذه الدراسة یلتمس الباحث مایلي

العمل على التكوین القاعدي و تثبیت فكرة إسترجاع الكرة لجمیع الالعبین في -

  .الملعب بكافة المناصب

العمل على إستقراریة الفریق من حیث اإلطار الفني و التشكیلة األساسیة في -

  .المنافسات

  .العمل على نشر ثقافة إسترجاع الكرة عند كافة الفئات في الفرق الوطنیة-

  .اإلعتناء بالموهب الشابة و تكوینها على أسس علمیة حدیثة-

  :اإلقترحات-2

  :و في األخیر اقترح في هذا الصدد بعض من الدراسات المستقبلیة

بة الوطنیة في أثر اإلعتماد على الالعبین المحترفین على دوافع المواهب الشا-

  .الوصول إلى المنتخب الوطني

 .و أیضا دراسة على التكوین قاعدي في مختلف المدارس الكرویة في الجزائر
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  الخاتمة

یتمحور الهدف الرئیسي في هذه الدراسة حول معرفة مدى وجود فروق بین المنتخب 

 في إسترجاع الكرة و اجریت 2014الجزائري و المنتخب األلماني في كأس العالم 

العب و  37هذه الدراسة حول المنتخب الجزائري و األلماني على عینة تتكون من 

بعد جمع البیانات و إبداء التحلیالت و المعالجة اإلحصائیة التي تمثلت في إستخراج 

النسب المئویة ،المتوسطات الحسابیة ،اإلنحرافات المعیاریة،و اإلختبارات التائیة 

جزائري و المنتخب األلماني في إسترجاع الكرة في لمعرفة الفروق بین المنتخب ال

  :، توصلنا إلى عدد من النتائج أهمها2014كأس العالم 

كشفت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة في إسترجاع الكرة بین -

و عدم  C، D،E،G،J،Kو   Aالمنتخب الجزائري و المنتخب األلماني في مناطق 

  . B،F  ،H ،I،Lصائیة في مناطق وجود فروق ذات داللة إح

كشفت نتائج الدراسة أن أغلبیة إسترجاع الكرة للمنتخب الجزائري تكون في منطقة -

  .الدفاعیة و المنطقة قبل دفاعیة

كشفت نتائج الدراسة أن أغلبیة إسترجاع الكرة للمنتخب األلماني تكون في منطقة -

  .میةقبل دفاعیة و المنطقة قبل هجومیة و المنطقة هجو 
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  :المراجع باللغة العربیة

  

  2013التوزیع،األردن،،دارأسامةللنشرو1شعل عدي النمري،مھارات كرة القدموقوانینھا،طم-1

 2011ي للنشر و التوزیع،عمان،،مكتبة المجتمع العرب1ناجح محمد ذیابات،كرة القدم،ط-2

 حزم ابن دار، 2ط ،الشرعیة والمفاسد المصالح بین القدم كرة،سلمان آل حسن بن مأمور-3

   1998 ،لبنان،
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 وعلوم التجاریة والعلوم اإلقتصادیة العلوم الریاضي،كلیة اإلدارة منشورة،قسم غیر لیسانس

 .2006/2007المسیلة  جامعة التسییر،

 .2013،دار اسامة للنشر،عمان،1طالقدم و قوانینھا،مشعل عدي النمري،مھارات كرة -5

          .2010،القاھرة ، 1الحدیث ،طمفتي إبراھیم ، المرجع الشامل في كرة القدم ، دار الكتاب -6
 .1998، بیروت، 2المعارف، ط ةمختار سالم ، كرة القدم لعبة المالیین ، مكتب-7

 .1982الكتبللطباعةوالنشر،جامعةالموصل،العراق،،بدونطبعة،دار 1ج،كرةالقدم،الصفار سامي- 8

 .1987اللیبیة، العربیة طبعة،الجماھیریة بدون،القدم كرة ،وآخرون العنشري خلیفة علي-9

  .1999دار الفكر للنشر و التوزیع،،1،طاإلعداد الوظیفي لكرة القدم ،وفق مجید المولى -10

 .1998 دار البحار، بدون طبعة ، لبنان،،كرة القدم اللعبة الشعبیة العالمیة،محمد رفعت-11

قادة، بدون طبعة، السعودیة، النفس الریاضة، معھد إعداد ال ،علم یحي كاظم النقیب- 12

1990. 

،دار الفكر ) الریاضي المجالالتطبیقات في (تدریب المھارات النفسیة،أسامة كامل راتب - 13

 .2000، القاھرة ،1العربي ، ط

، بدون العلمیة في تدریب كرة القدم،االسس حنفي محمود مختار - 14

 .1988طبعة،دارالفكرالعربي،مصر،

 األسكندریة المعارف دار والمھاریة، البدنیة القدم كرة العب متطلبات هللا، رزق بطرس-15

1994 .  

 2008دار الوفاء ،اإلسكندریة،، 1زھران السید عبد هللا ،الدفاع و الوسط في كرة القدم ،ط16-

.  



84 
 

الفكر العربي  عمرو أبو المجد،إستراتیجیة الدفاع في كرة القدم ،ب ط،دار-ابراھیم شعالن-17
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 .1998مركز الكتاب ،القاھرة،، 1ابراھیم شعالن،طرق اللعب الحدیثة في كرة القدم،ط-20

بدون طبعة  ،منافسة الریاضیةعلم نفس التدریب وال،محمد حسن عالوي -21
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  .1997،دار الفكر العربي،مصر،1أبو العالء أحمد عبد الفتاح،التدریب الریاضي،ط-24

 الفكر دار طبعة بدون ،الریاضیة والمنافسة التدریب نفس علم، عالوي حسن محمد -25
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  . 2004اإلسكندریة والنشر،

.1991:بیروت التفكیر، دار ،2ط ،للریاضیین النفسي اإلعداد،الكاشف محمود عزت  -27  

 األردنیة، الجامعة ،2ط ،والعشرون الواحد للقرن الریاضي التدریب،الریفي یحي كمال-28  

.2004األردن  

 للنشر، العربي المركز ،1ط ،الحركي واإلبداع الریاضیة الموھبة،الحلوي إسماعیل یحي  -29

  .مصر

 

 

 



85 
 

 :المراجع باللغة االجنبیة

 

1-Matviev ،psychologie sportive,ed-vigot,France ،1997.                                                                                              

 2- P-swienberg,d,gould:psychologie du sport del’activitèphysique,vigot,paris:1997. 
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Updated version

Group H

# 15 17 JUN 2014 13:00 Belo Horizonte / Estadio Mineirao / BRA Att: 56,800

Belgium  - Algeria 2 : 1 ( 0 : 1 )

2014 FIFA World Cup Brazil ™

Match report

Page 1 / 2TUE 17 JUN 2014  20:10 CET /  15:10 Local time - Version 2 Change of stats

Algeria  (ALG)

Coach Vahid HALILHODZIC (BIH)

Substitutes

Belgium  (BEL)

Coach Marc WILMOTS (BEL)

Substitutes

Att Attendance A Absent AET After extra time Y Single yellow card

GK Goalkeeper I Injured 2Y=R Expulsion due to Second Caution R Direct red card

(C) Captain N Not eligible to play PSO Penalty shoot-out



Updated version

Belgium  - Algeria 2 : 1 ( 0 : 1 )

Group H

# 15 17 JUN 2014 13:00 Belo Horizonte / Estadio Mineirao / BRA Att: 56,800

2014 FIFA World Cup Brazil ™

Match statistics

Belgium (BEL) Algeria (ALG)Statistics *

Budweiser man of the match: 7, Kevin DE BRUYNE (Belgium)

# Name Pos Min GF GA S/SG PK
Fouls

FC FS
Y 2Y=R R

2 / 0

3 / 2

1 / 1

2 / 1

1 / 0

3 / 2

90

90

90

90

90

90

58

90

90

65

45

1 GKCOURTOIS

2 DFALDERWEIRELD

4 DFKOMPANY

5 DFVERTONGHEN

6 MFWITSEL

7 MFDE BRUYNE

9 FWLUKAKU

10 MFE. HAZARD

15 DFVAN BUYTEN

19 MFDEMBELE

22 MFCHADLI

1

1

3

2

1

1

1

1

4

2

2

1

5

4

1

2

1

Substitutes

2

1

2

1

2 / 2

1 / 1

1 / 1

1

1

25

45

32

8 FELLAINI MF

14 MERTENS MF

17 ORIGI FW

Own goals

Totals 1172016 / 1012

# Name Pos Min GF GA S/SG PK
Fouls

FC FS
Y 2Y=R R

1 / 1

1 / 0

1 / 0

90

90

90

90

90

84

90

66

90

71

90

23 GKMBOLHI

2 DFBOUGUERRA

3 DFGHOULAM

5 DFHALLICHE

10 FWFEGHOULI

12 DFMEDJANI

14 MFBENTALEB

15 FWSOUDANI

19 MFTAIDER

21 FWMAHREZ

22 MFMOSTEFA

1

2

1 / 0

2

1

2

2

3

3

3

2

3

1

2

4

3

2

1

Substitutes

1

1

1

19

6

24

8 LACEN MF

9 GHILAS FW

13 SLIMANI FW

Own goals

Totals 118181 / 03 / 121

Page 2 / 2TUE 17 JUN 2014  20:10 CET /  15:10 Local time - Version 2 Change of stats

Pos Position Min Minutes played FC Fouls committed

GK Goalkeeper GF Goals for FS Fouls suffered

MF Midfielder GA Goals against Y Yellow card

DF Defender PK Penalty kicks  ( Goals / Shots  ) R Red cards * Please check FIFA.com for updates on the statistics

FW Forward 2Y=R Expulsion due to Second Caution

(C) Captain



Group H

# 32 22 JUN 2014 16:00 Porto Alegre / Estadio Beira-Rio / BRA Att: 42,732

Korea Republic  - Algeria 2 : 4 ( 0 : 3 )

2014 FIFA World Cup Brazil ™

Match report

Page 1 / 2SUN 22 JUN 2014  22:58 CET /  17:58 Local time - Version 1

Algeria  (ALG)

Coach Vahid HALILHODZIC (BIH)

Substitutes

Korea Republic  (KOR)

Coach HONG Myungbo (KOR)

Substitutes

Att Attendance A Absent AET After extra time Y Single yellow card

GK Goalkeeper I Injured 2Y=R Expulsion due to Second Caution R Direct red card

(C) Captain N Not eligible to play PSO Penalty shoot-out



Korea Republic  - Algeria 2 : 4 ( 0 : 3 )

Group H

# 32 22 JUN 2014 16:00 Porto Alegre / Estadio Beira-Rio / BRA Att: 42,732

2014 FIFA World Cup Brazil ™

Match statistics

Korea Republic (KOR) Algeria (ALG)Statistics *

Budweiser man of the match: 13, Islam SLIMANI (Algeria)

# Name Pos Min GF GA S/SG PK
Fouls

FC FS
Y 2Y=R R

2 / 2

1 / 1

1 / 1

1 / 1

90

90

90

90

57

90

90

78

90

64

90

1 GKJUNG

3 DFYUN

5 DFKIM Y.

9 MFSON

10 FWPARK C.

12 DFLEE Y.

13 FWKOO

14 MFHAN

16 MFKI

17 MFLEE C. Y.

20 DFHONG

1

1

4

1

2

2

2

2

1

1

2

3

1

1

3

1

1

2

1

1

Substitutes

1

1

2

1 / 0

2 / 1

1 / 0

26

33

12

11 LEE K. FW

18 KIM Sh. FW

19 JI MF

Own goals

Totals 216139 / 642

# Name Pos Min GF GA S/SG PK
Fouls

FC FS
Y 2Y=R R

2 / 2

1 / 0

3 / 2

1 / 0

4 / 2

1 / 1

2 / 1

90

89

90

90

90

77

90

90

90

73

90

23 GKMBOLHI

2 DFBOUGUERRA

5 DFHALLICHE

6 DFMESBAH

10 FWFEGHOULI

11 MFBRAHIMI

12 DFMEDJANI

13 FWSLIMANI

14 MFBENTALEB

18 FWDJABOU

20 DFMANDI

1

1

1

1

2

1

1

2

3

4

1

2

1

2

1

1

1

1

1

3

3

1

Substitutes

1

1 / 0

1

13

17

4 BELKALEM DF

8 LACEN MF

9 GHILAS FW

Own goals

Totals 1131615 / 824

Page 2 / 2SUN 22 JUN 2014  22:58 CET /  17:58 Local time - Version 1

Pos Position Min Minutes played FC Fouls committed

GK Goalkeeper GF Goals for FS Fouls suffered

MF Midfielder GA Goals against Y Yellow card

DF Defender PK Penalty kicks  ( Goals / Shots  ) R Red cards * Please check FIFA.com for updates on the statistics

FW Forward 2Y=R Expulsion due to Second Caution

(C) Captain



Group H

# 48 26 JUN 2014 17:00 Curitiba / Arena Da Baixada / BRA Att: 39,311

Algeria  - Russia 1 : 1 ( 0 : 1 )

2014 FIFA World Cup Brazil ™

Match report

Page 1 / 2THU 26 JUN 2014  23:58 CET /  18:58 Local time - Version 1

Russia  (RUS)

Coach Fabio CAPELLO (ITA)

Substitutes

Algeria  (ALG)

Coach Vahid HALILHODZIC (BIH)

Substitutes

Att Attendance A Absent AET After extra time Y Single yellow card

GK Goalkeeper I Injured 2Y=R Expulsion due to Second Caution R Direct red card

(C) Captain N Not eligible to play PSO Penalty shoot-out



Algeria  - Russia 1 : 1 ( 0 : 1 )

Group H

# 48 26 JUN 2014 17:00 Curitiba / Arena Da Baixada / BRA Att: 39,311

2014 FIFA World Cup Brazil ™

Match statistics

Algeria (ALG) Russia (RUS)Statistics *

Budweiser man of the match: 13, Islam SLIMANI (Algeria)

# Name Pos Min GF GA S/SG PK
Fouls

FC FS
Y 2Y=R R

1 / 0

1 / 1

1 / 1

1 / 1

2 / 2

1 / 0

1 / 1

90

90

90

90

90

71

90

89

90

77

90

23 GKMBOLHI

4 DFBELKALEM

5 DFHALLICHE

6 DFMESBAH

10 FWFEGHOULI

11 MFBRAHIMI

12 DFMEDJANI

13 FWSLIMANI

14 MFBENTALEB

18 FWDJABOU

20 DFMANDI

1

1

1

4

2

1

3

1

1

2

3

4

1

2

1

Substitutes

1

2

1

1

19

13

1

7 YEBDA MF

9 GHILAS FW

15 SOUDANI FW

Own goals

Totals 314158 / 611

# Name Pos Min GF GA S/SG PK
Fouls

FC FS
Y 2Y=R R

3 / 2

3 / 2

1 / 0

1 / 1

1 / 1

90

90

90

45

90

81

90

67

90

90

90

1 GKAKINFEEV

2 DFKOZLOV

4 DFIGNASHEVICH

8 MFGLUSHAKOV

9 FWKOKORIN

11 FWKERZHAKOV

14 DFV. BEREZUTSKIY

17 MFSHATOV

19 FWSAMEDOV

20 MFFAYZULIN

23 DFKOMBAROV

1

1

3

1

1

2

1

1

3

1

2

2

3

1

4

1

1

Substitutes

21

1

1 / 1

9

45

23

6 KANUNNIKOV FW

7 DENISOV MF

10 DZAGOEV MF

Own goals

Totals 2151410 / 711

Page 2 / 2THU 26 JUN 2014  23:58 CET /  18:58 Local time - Version 1

Pos Position Min Minutes played FC Fouls committed

GK Goalkeeper GF Goals for FS Fouls suffered

MF Midfielder GA Goals against Y Yellow card

DF Defender PK Penalty kicks  ( Goals / Shots  ) R Red cards * Please check FIFA.com for updates on the statistics

FW Forward 2Y=R Expulsion due to Second Caution

(C) Captain



Updated version

Round of 16

# 54 30 JUN 2014 17:00 Porto Alegre / Estadio Beira-Rio / BRA Att: 43,063

Germany  - Algeria 2 : 1 AET

2014 FIFA World Cup Brazil ™

Match report

Page 1 / 2MON 30 JUN 2014  04:07 CET /  23:07 Local time - Version 2 Change of stats

Algeria  (ALG)

Coach Vahid HALILHODZIC (BIH)

Substitutes

Germany  (GER)

Coach Joachim LOEW (GER)

Substitutes

Att Attendance A Absent AET After extra time Y Single yellow card

GK Goalkeeper I Injured 2Y=R Expulsion due to Second Caution R Direct red card

(C) Captain N Not eligible to play PSO Penalty shoot-out



Updated version

Germany  - Algeria 2 : 1 AET

Round of 16

# 54 30 JUN 2014 17:00 Porto Alegre / Estadio Beira-Rio / BRA Att: 43,063

2014 FIFA World Cup Brazil ™

Match statistics

Germany (GER) Algeria (ALG)Statistics *

Budweiser man of the match: 23, Rais MBOLHI (Algeria)

# Name Pos Min GF GA S/SG PK
Fouls

FC FS
Y 2Y=R R

1 / 1

3 / 2

4 / 4

6 / 2

2 / 2

2 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

120

120

109

120

120

120

120

120

45

120

70

1 GKNEUER

4 DFHOEWEDES

7 MFSCHWEINSTEIGER

8 MFOEZIL

13 FWMUELLER

16 MFLAHM

17 DFMERTESACKER

18 MFKROOS

19 FWGOETZE

20 DFBOATENG

21 DFMUSTAFI

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

2

2

3

2

3

3

1

1

1

Substitutes

1

17 / 6

1 / 1

1

50

75

11

6 KHEDIRA MF

9 SCHUERRLE FW

23 KRAMER MF

Own goals

Totals 1181129 / 2212

# Name Pos Min GF GA S/SG PK
Fouls

FC FS
Y 2Y=R R

1 / 0

2 / 0

3 / 3

2 / 1

120

120

120

97

120

120

120

100

78

120

120

23 GKMBOLHI

3 DFGHOULAM

4 DFBELKALEM

5 DFHALLICHE

8 MFLACEN

10 FWFEGHOULI

13 FWSLIMANI

15 FWSOUDANI

19 MFTAIDER

20 DFMANDI

22 MFMOSTEFA

2

4

1

1

6

1

1

2

2

1

1

1

1

2

3

1

Substitutes

12

1 / 1

1 / 1

1 / 11

23

42

20

2 BOUGUERRA DF

11 BRAHIMI MF

18 DJABOU FW

Own goals

Totals 1102011 / 721

Page 2 / 2MON 30 JUN 2014  04:07 CET /  23:07 Local time - Version 2 Change of stats

Pos Position Min Minutes played FC Fouls committed

GK Goalkeeper GF Goals for FS Fouls suffered

MF Midfielder GA Goals against Y Single yellow card

DF Defender PK Penalty kicks  ( Goals / Shots  ) R Direct red card * Please check FIFA.com for updates on the statistics

FW Forward 2Y=R Expulsion due to Second Caution

(C) Captain



Quarter-final

# 58 04 JUL 2014 13:00 Rio De Janeiro / Estadio do Maracana
 

/ BRA Att: 74,240

France  - Germany 0 : 1 ( 0 : 1 )

2014 FIFA World Cup Brazil ™

Match report

Page 1 / 2FRI 04 JUL 2014  20:05 CET /  15:05 Local time - Version 1

Germany  (GER)

Coach Joachim LOEW (GER)

Substitutes

France  (FRA)

Coach Didier DESCHAMPS (FRA)

Substitutes

Att Attendance A Absent AET After extra time Y Single yellow card

GK Goalkeeper I Injured 2Y=R Expulsion due to Second Caution R Direct red card

(C) Captain N Not eligible to play PSO Penalty shoot-out



France  - Germany 0 : 1 ( 0 : 1 )

Quarter-final

# 58 04 JUL 2014 13:00 Rio De Janeiro / Estadio do Maracana / BRA Att: 74,240

2014 FIFA World Cup Brazil ™

Match statistics

France (FRA) Germany (GER)Statistics *

Budweiser man of the match: 5, Mats HUMMELS (Germany)

# Name Pos Min GF GA S/SG PK
Fouls

FC FS
Y 2Y=R R

1 / 1

1 / 0

2 / 1

7 / 6

1 / 0

1 / 1

90

90

90

90

72

73

85

90

90

90

90

1 GKLLORIS

2 DFDEBUCHY

3 DFEVRA

4 DFVARANE

5 DFSAKHO

6 MFCABAYE

8 MFVALBUENA

10 FWBENZEMA

11 FWGRIEZMANN

14 MFMATUIDI

19 MFPOGBA

1

1

4

2

1

1

2

2

1

2

3

2

3

2

2

Substitutes

1

25

17

18

9 GIROUD FW

20 REMY FW

21 KOSCIELNY DF

Own goals

Totals 161513 / 91

# Name Pos Min GF GA S/SG PK
Fouls

FC FS
Y 2Y=R R

2 / 2

1 / 0

2 / 1

90

90

90

90

90

83

69

90

90

89

90

1 GKNEUER

4 DFHOEWEDES

5 DFHUMMELS

6 MFKHEDIRA

7 MFSCHWEINSTEIGER

8 MFOEZIL

11 FWKLOSE

13 FWMUELLER

16 MFLAHM

18 MFKROOS

20 DFBOATENG

1

1

1

1

3

5

1

2

1

1

1

2

4

4

1

1

Substitutes

22

2

3 / 321

7

1

9 SCHUERRLE FW

19 GOETZE FW

23 KRAMER MF

Own goals

Totals 215188 / 61

Page 2 / 2FRI 04 JUL 2014  20:05 CET /  15:05 Local time - Version 1

Pos Position Min Minutes played FC Fouls committed

GK Goalkeeper GF Goals for FS Fouls suffered

MF Midfielder GA Goals against Y Single yellow card

DF Defender PK Penalty kicks  ( Goals / Shots  ) R Direct red card * Please check FIFA.com for updates on the statistics

FW Forward 2Y=R Expulsion due to Second Caution

(C) Captain



Semi-final

# 61 08 JUL 2014 17:00 Belo Horizonte / Estadio Mineirao / BRA Att: 58,141

Brazil  - Germany 1 : 7 ( 0 : 5 )

2014 FIFA World Cup Brazil ™

Match report

Page 1 / 2TUE 08 JUL 2014  00:36 CET /  19:36 Local time - Version 1

Germany  (GER)

Coach Joachim LOEW (GER)

Substitutes

Brazil  (BRA)

Coach Luiz Felipe SCOLARI (BRA)

Substitutes

Att Attendance A Absent AET After extra time Y Single yellow card

GK Goalkeeper I Injured 2Y=R Expulsion due to Second Caution R Direct red card

(C) Captain N Not eligible to play PSO Penalty shoot-out



Brazil  - Germany 1 : 7 ( 0 : 5 )

Semi-final

# 61 08 JUL 2014 17:00 Belo Horizonte / Estadio Mineirao / BRA Att: 58,141

2014 FIFA World Cup Brazil ™

Match statistics

Brazil (BRA) Germany (GER)Statistics *

Budweiser man of the match: 18, Toni KROOS (Germany)

# Name Pos Min GF GA S/SG PK
Fouls

FC FS
Y 2Y=R R

1 / 1

3 / 1

1 / 1

4 / 3

1 / 0

90

90

45

90

45

69

90

90

90

90

90

12 GKJULIO CESAR

4 DFDAVID LUIZ

5 MFFERNANDINHO

6 DFMARCELO

7 FWHULK

9 FWFRED

11 MFOSCAR

13 DFDANTE

17 MFLUIZ GUSTAVO

20 FWBERNARD

23 DFMAICON

1

7

3

1

1

3

1

5

2

2

2

1

1

1

Substitutes

1

1

1

3 / 3

4 / 4

1 / 0

45

45

21

8 PAULINHO MF

16 RAMIRES MF

19 WILLIAN MF

Own goals

Totals 1141118 / 1371

# Name Pos Min GF GA S/SG PK
Fouls

FC FS
Y 2Y=R R

2 / 2

2 / 0

3 / 3

2 / 2

3 / 3

90

90

45

76

90

90

58

90

90

90

90

1 GKNEUER

4 DFHOEWEDES

5 DFHUMMELS

6 MFKHEDIRA

7 MFSCHWEINSTEIGER

8 MFOEZIL

11 FWKLOSE

13 FWMUELLER

16 MFLAHM

18 MFKROOS

20 DFBOATENG

1

1

1

2

1

4

1

1

3

2

1

1

1

1

6

1

Substitutes

1

1

2 / 2232

14

45

9 SCHUERRLE FW

14 DRAXLER MF

17 MERTESACKER DF

Own goals

Totals 101414 / 1217

Page 2 / 2TUE 08 JUL 2014  00:36 CET /  19:36 Local time - Version 1

Pos Position Min Minutes played FC Fouls committed

GK Goalkeeper GF Goals for FS Fouls suffered

MF Midfielder GA Goals against Y Single yellow card

DF Defender PK Penalty kicks  ( Goals / Shots  ) R Direct red card * Please check FIFA.com for updates on the statistics

FW Forward 2Y=R Expulsion due to Second Caution

(C) Captain



Final

# 64 13 JUL 2014 16:00 Rio De Janeiro / Estadio do Maracanã / BRA Att: 74,738

Germany  - Argentina 1 : 0 AET

2014 FIFA World Cup Brazil ™

Match report

Page 1 / 2SUN 13 JUL 2014  23:41 CET /  18:41 Local time - Version 1

Argentina  (ARG)

Coach Alejandro SABELLA (ARG)

Substitutes

Germany  (GER)

Coach Joachim LOEW (GER)

Substitutes

Att Attendance A Absent AET After extra time Y Single yellow card

GK Goalkeeper I Injured 2Y=R Expulsion due to Second Caution R Direct red card

(C) Captain N Not eligible to play PSO Penalty shoot-out



Germany  - Argentina 1 : 0 AET

Final

# 64 13 JUL 2014 16:00 Rio De Janeiro / Estadio do Maracanã / BRA Att: 74,738

2014 FIFA World Cup Brazil ™

Match statistics

Germany (GER) Argentina (ARG)Statistics *

Budweiser man of the match: 19, Mario GOETZE (Germany)

# Name Pos Min GF GA S/SG PK
Fouls

FC FS
Y 2Y=R R

1 / 0

1 / 1

1 / 1

3 / 2

120

120

120

120

119

88

120

120

120

120

31

1 GKNEUER

4 DFHOEWEDES

5 DFHUMMELS

7 MFSCHWEINSTEIGER

8 MFOEZIL

11 FWKLOSE

13 FWMUELLER

16 MFLAHM

18 MFKROOS

20 DFBOATENG

23 MFKRAMER

2

3

2

3

3

3

1

1

6

2

2

1

3

1

1

1

Substitutes

2

1

2 / 1

2 / 21

89

1

32

9 SCHUERRLE FW

17 MERTESACKER DF

19 GOETZE FW

Own goals

Totals 2162010 / 71

# Name Pos Min GF GA S/SG PK
Fouls

FC FS
Y 2Y=R R

1 / 1

2 / 0

4 / 0

120

120

120

120

86

78

120

120

120

120

45

1 GKROMERO

2 DFGARAY

4 DFZABALETA

6 MFBIGLIA

8 MFPEREZ

9 FWHIGUAIN

10 FWMESSI

14 MFMASCHERANO

15 DFDEMICHELIS

16 DFROJO

22 FWLAVEZZI

1

1

2

1

1

2

2

1

1

4

2

4

1

1

3

1

Substitutes

1

32

2

2

1 / 0

2 / 1

34

42

75

5 GAGO MF

18 PALACIO FW

20 AGUERO FW

Own goals

Totals 2191610 / 21

Page 2 / 2SUN 13 JUL 2014  23:41 CET /  18:41 Local time - Version 1

Pos Position Min Minutes played FC Fouls committed

GK Goalkeeper GF Goals for FS Fouls suffered

MF Midfielder GA Goals against Y Single yellow card

DF Defender PK Penalty kicks  ( Goals / Shots  ) R Direct red card * Please check FIFA.com for updates on the statistics

FW Forward 2Y=R Expulsion due to Second Caution

(C) Captain



 ملخص الدراسة

 یتمحور الهدف الرئیسي في هذه الدراسة حول معرفة مدى وجود فروق في إسترجاع

و قد  2014الكرة بین المنتخب الجزائري و المنتخب األلماني في كأس العالم 

أجریت الدراسة على المنتخب الجزائري و المنتخب األلماني و على عینة تتكون من 

العب شارك في األربع مباریات محددة لكل منتخب و بعد جمع المعطیات و  37

لباحث إلى عدد من النتائج إجراء التحلیالت و المعالجة اإلحصائیة توصل ا

:نستعرضها كما یلي  

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المنتخب الجزائري و المنتخب األلماني في -1

  .A ،C، D، E، G، J، Kإسترجاع الكرة على مستوى المناطق 

ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المنتخب الجزائري و المنتخب األلماني -2

  .B، F، H، I، Lرة على مستوى المناطق في إسترجاع الك


