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  للا  حفظهما الوالدين إلى  المتواضع العمل  هذا اهدي

 لهم فاال نصح  من منهما ناهتلقي وما الدراسي نامشوار طوال نال رعايتهما على

  العالمين رب يا الجزاء خير  عني  جازهم

       النعيم جنات في  إياهم و  يجمعني أن وجل  عز للا  اسأل أخواتي  إلى       

      حرف بكل عني يرزقه أن المولى من راجيا  ،خير  لكل للا وفقه ذناأستا     

حسنة إياه علمني                                      

زمالئي  إلى  

نال سندا كان عليه للا رحمة حوى بن  الرحمن عبد نازميل باألخص  و  

جردم الفاضل  ناأستاذ إلى  

الحركة علم و  تربية قسم  أسرة كل  والى  
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وتقدير  شكر  

 

 

 بداية الحمد والشكر هلل سبحانه وتعالى  

البحث على إتمام هذا  االذي أعانن  

 

 

إلى العرفان و بالشكر قدمن أن نايسعد.....بعد و  

  موجه خير كان والذي البحث  هذا على المشرف دهيبة بن جردم الدكتور األستاذ 

.الجزاء خير للا فجزاهلنا   

العون يد نال مدو و نافعا علما نال قدموا و اساعدن من لكل الشكر تقديم ايشرفن كما  

 للعطاء رمزا واكان اللذين العزيزين نالوالدي تقديرال و شكرال بخالص أتقدم كما

 عمرهما في هلل  أطال ،ناحيات وطيلة بل العمل هذا خالل فقط ليس الالمحدود

.والعافية بالصحة ومتعهما  

. البحث هذا النجاز بوسعهما ما كل لتقديم وصديقتي أختي  شكر يفوتني وال  
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Résumé  

Le succès de toute recherche, quel que soit son diplôme, Principalement 

associé aux procédures de recherche sur le terrain.Ce qui est considéré 

comme l'essence de l'étude mais étant donné les conditions actuelles 

qui ont été un obstacle à l'achèvement de la rechercheCOVID-19. 

Cependant, ce dernier n'empêche pas d'atteindre les chercheurs 

souhaités malgré l'épidémie, car la détermination et les secrets sont une 

grande partie de la recherche et la mise en place d'un plan avec des 

buts et objectifs spécifiques dans ce sens, en identifiant les points qui 

peuvent nous aider à contrôler les limites de la recherche. En effet, le 

programme approprié a été défini pour la nature de la recherche et sert 

le principal problème de recherche, ainsi que l'effet de l'arbitrage dans 

les institutions et sa formation, ce qui a rendu l'arbitrage pertinent pour 

l'aspect éducatif au sein des institutions et pour déterminer son 

importance dans la formation des étudiants et son application lors des 

compétitions de jeux d'équipe (handball). 

Selon la chose la plus importante que nous ayons atteinte, la 

compréhension correcte de l'arbitrage par des spécialistes qui suit le 

rythme des lois et de l'arbitrage international dans le handball et améliore 

la performance habile de la nature du niveau d'éducation et prépare des 

cadres spécialisés à tous les niveaux pour atteindre la formation 

institutionnelle dans le domaine de l'éducation à travers les lois 

d'arbitrage du handball. 
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Abstract  

The success of any research, regardless of its degree, is mainly related 

to the field research procedures that are the core of the field study, but 

given the current conditions that were an obstacle to completing the 

research COVID-19. 

But given the current conditions that were an obstacle to completing the 

research, the latter does not prevent reaching the desired researchers 

despite the epidemic because the determination and persistence are a 

large part of the research And setting a plan with specific goals and 

objectives in this direction, and by defining the points that can help us in 

controlling the limits of the research, and in fact, the appropriate 

approach has been identified for the nature of the research and serves 

the main research problem, as well as the impact of arbitration in 

institutions and its formation, which made the arbitration relevant to the 

educational aspect within the institutions and to determine its importance 

in the formation of students and its application during competitions in 

Team games (handball). 

According to the most important thing we reached is the correct 

understanding of arbitration by specialists that keeping pace with 

international laws on arbitration in handball and improving the skillful 

performance of the nature of the educational level and preparing 

specialized cadres at all levels to reach the institutional training in the 

field of education through the arbitration laws of handball. 
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 مقدمة  

منيرلسيدكونهجعلهكرمبنيادمعنسائرمخلوقاتهوعبثافيهذهالحياةفاهللتعالىاإلنسانماخلق

جاءنبيهمحمدصلىهللاعليهوسلمليتمحياتهوحياةغيرهوأساسجعلنعمةالعقلفميزهعنغيرهو

.النورإلىمنالجهلأمتههويخرجرسالت  

الذياألخيرالرياضيةومنهذاالمنطلقأوالقطاعاتسواءاجتماعيةفبرزالعلمفيشتىالمجاالتو

لفردعلىالتكيفمعطبيعتهيةافيالمنظومةالتربويةمايعنيقابلنبرزهأنالرياضةنستطيعنخصبه

تنميةشخصيتهمنجميعالنواحيكمافيبناءوأساسالتيهيقابليةالتكوينهوسيطرتهعليهاوبيئتو

فيالحديثالنظامالتربويالعامكماجاءإطارمجتمعهفتندرجفيهلهالنيكونشخصانافعالنفسهوتأ

السباحةوالرمايةأوالدكملسالم"علمواعليهالصالةواهللاالصحيحعنالرياضةفيقولرسول

ركوبالخيل".و  

هياألخيرةفهذهالمهارة،قواعدبهدفمنافسةوتحسينفالرياضةهيكلالقدراتالمهاريةتكونلها

تأديةخصيةالتيتساعدالمتعلمعلىمعارفوقدراتشمهمةمعينةلكيفيةمحددةوإلنجازنشاط المهارة 

 داخلالمؤسسةالتربوية.

جماعيةداخلمؤسساتأوتنميةالمهاراتسواءكانتهذاالرياضاتفرديةتلتحسينوفالرياضةجاء

،فكرةاليدنظرالشعبيتهاشعبيةمنطرفالمتمدرسينالرياضاتالجماعيةلهاقابليةوالتربيةفنجد

االتالجماعيةيتبارىفيهافريقانفيصهيتعدمنالرياضاتيولكلالفئاتداخلالمؤسساتلها،مو

مالعبمخططةلكرةاليد.أومغلقة  

مىوهيرياضةتنميروحالجماعةوالتعاونوحارسمرالعبينو6منيتكونعددالعبيها

السلوكتلعبدوراهامافيتحسينةويلمهاراوبهدفاكتسابهمالقدراتالعقليةوالالعبينالتواصلبين

سابتةللمتعلمواكبسنلاقشاتالمدرسيةلترقيةالتكوينبامنأثناءالمدرسياإلعداداالتجاهاتنحوو

وهيقوانينالتحكيمإالالمتمدرسينلغةبديهيةمعروفةعامةعندكافةلهاارفالعلميةمنهامعارفمع

جميعييمكنالقياملالتوشكلجيدبيالمهاروأداءعلملدىالمتمدرسينعمليةالتفيكرةاليدالتيتسهل

بمفهومهعمليةتسويةالمنازعاتالمتفقمهنانخصيكالتحوراةمباأيأثناءشكلصحيحبالمهارات

لحلولبديلةلفضحكموإصدارتبحيثيكونالتحكيمبينطرفينتصحيحالمهاراالطرفينوعليهابين

ؤسسةالتربوية.مالمنافساتداخلالأثناءالمهاراتلدىالمتعلمينتحسينالنزعاتو  

 



 

15 
 

: مشكلة البحث  .1  

اشرعلىالمتعلمولهذاهيتؤثرتأثيرامبمظاهرالكليةللتربية،وتعتبرالتربيةالبدنيةوالرياضةمن

وفائدتهاالمباشرةعلىحياةالمتعلمأهميتهايدركأنتكوينالعمليةالتربويةوعلىكلمدرسأساسفهي

.فيهامنفوائدمنجميعالنواحيماو  

ذاتقيمبدنيةوعقليةأغراضإلىثانويالرياضةفيالالتربيةالبدنيةويهدفالتكوينفيفيحين

فرديةفيهااختصاصاتمتعددةكسباقآوةالرياضاتالمدرسيةسواءجماعيأننجدفونفسيةوثقافية

.وكرةاليدوغيرمنالرياضاتالسرعة  

نياكبراتحادرياضي"تأسسسنةثاتعتبرإذشعبيةبعدكرةالقدمالرياضاتأكثركرةاليدتعدلعبة

إلىسهولةممارستهاكلعبةلهاإثارةالكبيرة،كوبنغاهنبسويسرا"ويرجعهذاخصوصافي1946

طبقاأومالعبمخصصةومساحةصغيرةللعبإلىهيتحتاجيتتميزبهاوتلنسبةلقوانينهاالبا

المدرسيةللممارسةداخلالوسطجهمالخاصبهاويللمهاراتالبدينةالمبذولةويعتبرعنصرالتحك

داخلسيروفقبرامجلألنشطةالرياضةالرياضةالةوالتربيةالبدنيأستاذلهذااستوجبعلىوخارجه

يدخاللالمباراةلتزويدلكرةالاألساسيةالمهاراتقوانينالتحكيموتطبيقكلاتالتربويةوالمؤسس

عرفعليهاخاصةفيمرحلةالثانويالتالعقليةالستيعابكلالقوانينوقدراتهمهاراتهوتحسينالمتعلمو

المدرسيةلألفضل.الرياضةلتكوين  

الجزائريينعلىتسيرالمبارياتفيكرةكماجاءفيدراسةتأثيرالقراراتالتحكيميةلبعضالحكام

غرارةبولواليةغليزانجدوييهلبلديةعلىكلفريقالوفاقيالرياضيأجريتوصفيةدراسة'القدم

-جامعةمستغانم2016-صبارميلود'ماستريوسف  

داخلالمؤسساتالتربويةعلىتحسيناألداءالمهارىفيمبارياتكرةاليدتطبيقالتحكيمأولوضعو

المهارىوأثرهاألداءالتحكيمعلىأهميةإدراكناالباحثباندفعبالطالماوتكوينالرياضةالمدرسية

.مبارياتكرةاليدأثناءينبالنسبةللمتمدرس  

كاترةفيمعهدالتربيةالبدنيةالداألساتذةومنخاللبعضالمقابالتالشخصيةمعمجموعةمنو

كرةاليدواخصبالذكرخاللحصةالتربيةفيالمبارياتأنالتحكيمدورالرياضةاتفقجلهمعلىو

تحسينالتحكيملهدورفيأنأكدتلتيارتبطةمالالبدنيةوالرياضةوكذابعضالدراساتالسابقةو

 األداءالمهاريللمتعلمين.

 :    احثانإلىطرحالتساؤالتالتاليةممادفعالطالبانالب
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: التساؤل العام  .2 

تربيةالحصةأثناءبعضالمهاراتاالساسيةفيمباراةكرةاليدتحسينايجابيفيدورلتحكيمهلل   

.الثانويمرحلةرياضةلدىتالميذلبدنيةوالا  

:    الفرعيةاألسئلة

المنافساتأثناءيكرةاليدفاألساسيةهلللتحكيمدورايجابيفياكتسابالتالميذالمهارات*1

؟الرياضيةفيحصةالتربيةالبدنيةوالرياضة  

الثانوياثناءفيكرةاليدعندتالميذمرحلةاألساسيةمالمهاراتتعلبينالتحكيملهلهناكعالقة*2

؟منافسةفيحصةالتربيةالبدنيةوالرياضةال  

؟تجريبيةالعينتينلصالحالعينةالبينإحصائية_هلهناكفروقذاتداللة3  

: فرضيات البحث   .3   

األداءالمهارىلالعبينكرةاليد.تأثيرالتحكيمفيتحسينالفرضيةالعامة،  

الفرضياتالجزئية  

.تكوينهوالمهارىاألداءتحسينإلىالثانوييؤديمنافساتالمدرسيةلدىتالميذمرحلةالتحكيمفيال*  

فيميدانالتدريسوامتالكهالمؤهالتالعلميةفيمجالالرياضةلهادورفيتكويناألستاذخبرة*

أثناءالمنافسة.الثانويالرياضةالمدرسيةلدىتالميذمرحلة  

: أهداف البحث  .4   

الثانوي.داءالمهارىفيتكوينتالميذمرحلةالهدفالعام،معرفةماإذكانالتحكيملهدافعالتحسيناأل  

األهدافالجزئية  

الثانويفيكرةاليدلتحقيقاألهدافاألداءالمهارىلتكوينتالميذمرحلة*يساهمالتحكيمفيتحسين

 المرجوةلتكوينالرياضةالمدرسية.

الثانويألداءالمهارىوتكوينتالميذمرحلة*خبرةاألستاذفيالميدانالتدريسلهادورفيتحسينا

اليد.لكرة  
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: أهمية البحث  .5   

.الثانويفيكرةاليدالرياضةفيتكوينتالميذمرحلةوخبرةأستاذالتربيةالبدنيةومعرفةحقيقةدور*

 

.الثانويفيكرةاليدلتكوينتالميذمرحلةعدالتحكيميةالتيينبغيتعلمهاالقوا*إعطاء  

.المدرسيةفيكرةاليدمنظومةالمهارىلتكوينالاألداءالمعارفالعلميةلتحسين*إعطاء  

 : تعريف مصطلحات البحث   .6   

 *كرة اليد  :     تعتبركرةاليدمناأللعابالجماعية،ومناحدثاأللعابالرياضيةالكبيرةالتي 

استخدمتفيهاالكرةوخاصةإذاماقورنتبالعابأخرىسبقتهابعشراتبلبمئاتالسنينككرةالقدم

ببرلين،ولهذاتعتبرجديدةفيالعالمكلهوبالرغممن1877لعاموالهوكي،وتاريخهذهاللعبةيعود

والتقدمفيهاوقوانينهاالتحكيميةحداثةعمرهاأخذتهذهاللعبةفياالنتشاربسرعةمنحيثتعلمها

(.60،ص2001-2000)أشنهشام،مبطحسليم  

ذلكاإلجراءأوالوسيلةالتييمكنبواسطتهاالتوصلإلىتسويةسلميةمنخاللتطبيق   *التحكيم  :

قواعدقوانينتحكيميةالتييطبقهاالمحكمأثناءالمنافساتلفضالنزاعبينالطرفين،انطالقامنمبدأ

 التحكيملكرةاليد.)د.يوسفحسنيوسف،التحكيمالدوليالرياضي(.

الرياضيمنالسلوكالحركيالناتجعنعمليةإليهاالرتبةالتييصلأوهوالدرجة :    *األداء المهاري

ودرجةعاليةالتعلمالكتسابوإتقانحركاتالنشاطالمماريعلىأنتؤدىبشكليتسمباالنسيابيةوالدقة

 منالدافعيةعندالمتعلملتحقيقأعلىالنتائج.

كلالعملياتالعقليةعندالفردمنإدراكوتعلموتفكير.   *المعرفة  :

نقصدبالتكوينالتربويوالمعرفيفيالتربيةالبدنيةوالرياضةوهويمثلكلنشاطعلمي   *التكوين :

سينمناألداء.منظميهدفإلىتحقيقالمعرفةالكافيةوالتح  

هيعبارةعنمنافساتتقامفيالمدارسوفيمابينهاعلىمختلفالرياضات  : المدرسية   *المنظومة   

 الجماعيةوالفرديةفيالبرامجالسنوية.



 

18 
 

 

 : ومشابهة دراسات سابقة  .7   

الشكأنكلباحثيعتمدفيدراستهعلىدراساتسابقةتشبهموضوعبحثه،وهذامناجلتناسق

البحوثفيمابينهافيمعالجةموضوعمادونتكرارالبحث،وبهذايكونكلبحثهوعبارةعن

يلمنتكملةلبحوثأخرىأمافيمايخصبحثيهذافعلىالرغممنأهميتهإالإننالمنجدسوىالقل

 الدراساتالمشابهةلهومنهذهالمواضيعنذكرمايلي:

 : الدراسة األولى * 1    

،2006-2005مذكرةشهادةليسانسفيالتربيةالبدنيةوالرياضية"سيدعبدهللاالجزائر)الوناس

(.10ص  

 اسم الدراسة :

ومدىانعكاسهاعلىأداءالحكاملدورهمالوظيفي.دراسةالعواملالمؤديةإلىتدهورالتحكيم  

 صاحب الدراسة :

(.2006-2005للباحثينبواحعبدالحميدوعمرانالوناسسنة)  

:   مشكلة البحث

تدنيمستوىالتحكيموالتيأثرتسلباعلىأداءالحكاملدورهمماهياألسبابوالعواملالمؤديةإلى

الوظيفي.  

 فروض البحث  :

.المستوىالتعليميللحكاميؤثرعليهمفيفهمقوانينالتحكيمضعف*     

سوءالتكوينالجيدللحكامينعكسعليهمسلبافيمدىتحكمهمفيقوانيناللعبة.*  

   نقصالتحضيرالبدنيللحكاميجعلهماليستطيعونمواصلةأحداثاللعبة.*

 عينة البحث :

الوالئيةللجزائرالعاصمةوقداستعملأداةاالستبيانالذيوجهللحكامفقط.حكمامنالرابطة52شملت  
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 أهم نتيجة :

حكمغيرالئقبدنيااليستطيعمتابعةأحداثالمباراةممايجعلهبعيداعنالحاالتويصعبعليهرؤيتها

 ويفقدالثقةفيقدراتهممايؤديبهإلىارتكابأخطاءفادحة.

: يه  أهم توص   

عطاءأهميةللتكوينالجيدوللحكاممنطرفالمسؤولينمنجهة،ومراعاةتطبيقالتكوينضرورةإ

منجهةأخرىوبالتاليتحسيناألداءالوظيفيللحكام.النظري  

: * الدراسة الثانية  2  

(.2002-2001رسالةمجسترمعهدالتربيةالبدنيةوالرياضية،واليابراهيمجامعةالجزائر)شريفي  

: عنوان الدراسة   

 دراسةتحليليةحولالتحكيموعالقتهبالعنففيرياضةكرةالقدمفيالمالعبالجزائرية.

 صاحب الدراسة  :

.2002-2001للباحثمسعودشريفيفيقسمالتربيةالبدنيةوالرياضةجامعةالجزائردفعة  

 مشكلة الدراسة  :

خاللتعزيزظاهرةالعنفوالعدوانبينالمشاركينفيكرةالقدمماهياألسبابوالخلفياتالتيمن

 الجزائرية؟

 عينة البحث  :

حكم.120عينةعشوائيةمن  

: أداء البحث  

 استمارةاستبيان.
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 النتائج المتوصل إليها :

لقطاعالتحكيمتبينأنهناكعالقةبينمستوىالتحكيمالذييمكنقياسهللمستوىالثقافيللفئةالمكونة

وهومستوىاليتماشىمعطياتلكرةالحديثةالمتطورةضفإلىذلكعدموجودمقاييسموضوعية

 النتقاءالحكام.

: الدراسة الثالثة  * 3  

مذكرةشهادةالليسانسفيالتربيةالبدنيةوالرياضيةمعهدالتربيةالبدنيةواليإبراهيمالجزائرعلي

 بحوش.

: الدراسة عنوان   

 ردوداألفعالالسلبيةلالعبينكرةالقدماتجاهقراراتالحكامأثناءالمنافسة.

 صاحب الدراسة :

.عمار،بوداعيعبدالمالكلجوادةعليبحوش  

 فروض الدراسة  :

.ذاتهشخصيةالالعبفيحدإلىخالقيةضدالحكامترجعالسلوكياتالسيئةوالالا*  

.إلىطبيعةاللعبةفيحدذاتهسوءسلوكالالعبضدالحكميرجع*  

سوءالتحكيم.إلىيرجعالالعبينالسلوكالسيئمنقبل*  

: ها إليالنتائج المتوصل   

لالعبينتجاهالحكامهينتائجلقراراتالحكمالتيالسلوكياتالعدائيةأنإلىلقدخلصتهدهالدراسة 

أكثراضرباتالجزاءهيفاتوالتسللوالبطاقةالحمراءوكذالمخلأنحيثأثناءالمباراة،يتخذها

إلىاالحتجاجاتاللفظيةلتصلأحياناتتعدىاتجاهالحكامإذلالعبينقراراتالتيتشيدالسلوكالسلبيال

لجزاء.أمابالنسبةللتماسوالركنيةوضرباتاهومالحظفيالبطاقاتالحمراءوكماالجسدياالعتداء

.واليحتجونعليهاجيداالالعبونالصفراءفهيقراراتيفهمهاأمتاروالبطاقاتةالست  

 التعليق على الدراسات:

هتافيكلاتقدتشابعينةالدراسأنبقةالحظالطالبانالباحثانبعداالطالععلىالدراساتالسا

مستوىالثقافيللفئةالأنإلىهالدراساتأشارتهذكماراساتكلهاحكامكانتعينةالدإذالدراسات،
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التييصدرهاالحكاممثلمخالفاتالقراراتأناعتبرتماليتماشىمعالكرةالمتطورةوالمكونةللتحكي

العدوانيةبينالالعبين.للسلوكياتتوليداألكثروالبطاقةالحمراءوكداضرباتالجزاءهي  

: أهمهاجوانبوقداستفادالطالبانالباحثانمنعدة  

.اختيارعينةالبحث*  

.تحديدمشكلةالبحث*  

.صياغةالتساؤلالدراسة*  

.لتييمكناستخدامهافيهداالبحثالدراسيةااألساليبتحديدمفاهيمالتعرفعلى*  

.اإلطارالنظرياالستفادةمن*  

.فعلىالمنهجالمناسبلهذاالبحثالتعر*  

: ط المشتركة النقا أهم  

تناولتالدراساتلظاهرةالتحكيم.*  

الالعبين.،الحكام : *اختيارالعينة  

: المستخدم المنهج   

فينوعيةالمنهجالمستخدمكلحسبطبيعتهودراستهوقداتبعالطالبانفياختلفتالدراساتالسابقة

لطبيعةدراسةوتجريبيةالمناسبةضابطةدراستهماالمنهجالتجريبيبتصميمالثنائيالمجموعتين

 الحالية.

 : البحث  أدوات  

 انحصرتمعظمالدراساتعلىاألدواتالتالية :

المصادروالمراجعباللغةالعربيةواألجنبية،مقابالتشخصية،االختباراتواألدواتالرياضية

 والقياساتوالمعالجةاإلحصائية.

.علىاالستبيانفيجميعالمعلوماتاالعتماد  
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 نقد الدراسات :

للتالميذالمهارياألداءنيتحساألولىاهتمتبكونهاالدراسةدهالدراسةعنالدراساتالسابقة،تميزته

لكشملتحولمعرفةالتكوينالصحيحوكذواثرالتحكيمبصفةخاصةداخلالمؤسساتالتربوية

دراستنادورالمعلمكونهالمحكمداخلالمؤسسةالتربويةوراءوجهاتنظرالمدربينلتحسينالمستوى

ة.مسائلالهامالغيرهامنللتالميذوالتكوينالمدرسيوالثقافي  

 الهدف:

هدفجلالدراساتحولدورالتحكيموالقوانينالتحكيميةالصادرةمنالمحكمينعلىالالعبينأثناء

 المنافسات،والتعرفعلىتأثيرهاعلىالالعب.
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 الباب األول

 الجانب النظري 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

 

 

 

 الفصل األول

 التحكيم في كرة اليد 
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 تمهيد : 

تقدرةالتحكيمفيحدذاتهنشاطقديموليدالفكرالمعاصرفقطتطورمعتطورفكراإلنسانفتولدإن

المدرسيةمنخاللتطبيققواعدالتحكيميةلكرةاليدأثناءالمنافساتممااألستاذعلىتحسينالمنظومة

المدرسيةلكرةاليدمنخاللالمنظومةقديحسنمنالمستوىاألداءالمهاريولتكوينالتالميذ

المهاريةوتكوينالتالميذ.فنجدهناكاألدائيةفاستخدامهلهذهالخاصيةفيتسيروتحسينالقدرات

أسلوبمختلفللتحكيمفيحلالنازعاتوفققانونرياضيساريومحاولةلتدوينالغرضمنها

تكوينه.ووصفاألداءالمهاريللمتعلمو  
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ماهية التحكيم.1. :  I   

التحكيم اللغوي  1.1. : I  

جعلهحكمافيهفوضأييقالحكمهفيالشيءاألمر.يعنيالتنويضفيحكمباألمريحكمحكما  

حكمهفيالشيءأيجعلهحكمافيهوفوضإليهالحكم. : يقالاألمرفي  

)قاموسالمحيط.الحكمةتحكيملغةعلىالجازشخصللفصلفيالنزاعوقديطلقالوالتحكيماختيار

،طبعةدارالعلمبيروت(.98'ص4'ج  

: التحكيم االصطالحي.2.1. I  

: التاليةاألسبابتنوعتتعددتتعاريفالتحكيمو  

اختالفباختالفالفترةالتاريخية.*    

اختالفالتخصصات.*  

الطريقةلحلالنزعات.التحكيمهو*  

التحكيمهومجموعةالقوانينالمنظمةللتغيير.*  

: تعريف التحكيم.2. I   

.االستخدامعاريفالتحكيمحسبمجالالتخصصوتختلفت  

: من وجهة نظر الباحثين و العلماء*.1.2. I 

االلتجاء(.ابنقدامهنقانونمتفقعليه)كتابالمعنى،هونوعمنالعدالةالخاصةلفصلالنزعاتضم

م(.1790األحكامأوفصلوحلالنزعاتبينالطرفين)مجلةالتحكيملتسويةإلى  

: ( *من وجهة نظر المعلمين )ت.ب.ر  .2.2. I 

أيارتكابأثناءعمليةحلالنزاعبينالطرفينوتقديمحلولوفرضعقوباتعلىالمتنافسينهو

يدفيمبارياتالقرارحسبالقانونالدوليوالعالميلكرةالأخطاءوهناالتحكيميكونلتسويةواتخاذ

.(الرياضةفيحصة)ت.ب.ر  
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: هة نظر المحكمينمن وج * . 3.2. I   

المبارياتفيوجودحكمينوتطبيقالصحيحلموادالقانونومزاولةبإقامةهوهيئةقوميةتسمح   

 مهمةالتحكيمومقيدبسجالتالتحكيمالدوليالعالميلكرةاليدوفقاللشروطالموضوعة.

حكمانمتساويانفيحقوقيساعدهمامسجلوميقاتيفيحالةوجودخالفبينهمينفدمباراةويديركل

إحدىمرمىوفيحالةعدمتمكناألخرحكمويكوناحدالحكمينحكمملعبواألول،قرارالحكم

.بمفردهاألخرالحكمينمناستمرارحتىنهايةالمباراةيواصلالحكم  

يتضمنقوانينلحلجميعالسابقةالسمةالمشتركةللتحكيم،"ويمكنأننستخلصمنالتعاريف*

)إبراهيممحمود،وعبد."الطرفينخاللمبارياتالرياضةداخلالمؤسساتالتربويةالنزعاتبين

(.159،ص2003المقصودإدارةالمنافساتوالبطوالتوالدوراتالرياضية  

 : لكرة اليد مفهوم التحكيم في المجال الرياضي.3. I  

زوالذييتحددباالعتمادعليهسلمالتحكيمهوالميزانالذييتمعلىأساستقييمجهودكلالفريقينللفو

البطوالتوالغرضمنالتحكيمهووصفاألداءالرياضيلكلفريقوتصحيحهويشملأمورعدةمنها

شروطالملعبواألدواتواللباسوتصرفاتالالعبينوعلىالرغممنوجودقوانينيسيرعليهاالحكام

راتتأثربالعاملالذاتيعندالحكمولذلكيجبفيإصدارأحكامهمفيالمبارياتإالأنهذهالقرا

 اختيارالحكامبدقةوتأهيلهمجيدا.

الالعبينداخلهمعتفاعلقدرةالعقليةوميزةأمامفهومالحديثلحكمكرةاليدشخصيةقياديةوال

)يوسفالتحكيمية.لقوانينلجميعاالمؤسسةالتربويةفيملعبمخصصلكرةاليدلإلحاطةالمعرفية

(.143،ص2010حسنيوسفالتحكيمالدوليللرياضة،مكتبةالوفاءالقانونيةاالسكندرية  

دور الحكام والقوانين التحكيمية الخاصة بكرة اليد.4. :  I 

 : الحكام.1.4. I   

.يديركلمباراةحكمانمتساويانفيالصالحيةويساعدهماالمسجلوميقاتي*1  

الفريقمنلحظةدخولهممبنىالمباراةحتىمغادرتهمله.وإداريين*يراقبالحكامسلوكالالعبين2  

المباراةويقررانالكراتتبدأأنالمرميينوالكراتقبل،كونحكمانمسؤولينعنفحصالملعب*ي3

 التيسوفتستخدم.
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كذلكيقومالحكمانبالتأكدمنحضوركلىالفريقينبالزيالرسميالمناسبويدققاناستمارةالتسجيل

منطقةالبدالءوفقالعددفيواإلداريينعددالالعبينأنومعداتالالعبين.كمايقومانبالتأكدمن

والمسؤوللكلفريق.اإلداريوعليهممعاينةحضورهوية،المحدد  

شيءمخالف.يأويجبتصحيح  

آوالفريقإداريأوالمسؤوللكلفريقواإلدارياألخر*يجريالقرعةاحدالحكمانبحضورالحكم4

الفريقالمسؤول.إداريالعب)مثالرئيسالفريق(نيابةعن  

المباراةتلعبأنوتكونمسؤوليتهماالتأكدمن،تدارالمباراةكاملبنفسالحكمين*منحيثالمبدأ,5

مخالفات.أياللقانونويجبعليهمامعاقبةوفق  

االستمراربالمباراةبمفرده.األخرفعلىالحكم،مينغيرقادرعلىتكملةالمباراةاحدالحكأصبحإذا  

االتحادالدوليلكرةاليدواالتحاداتالقاريةوالوطنيةلهمالحقفيتطبيقلوائحمغايرة : مالحظة  

.(5.17من)المادةوتكونفينطاقمسؤولياتهمبمايتعلقبتطبيقالفقرتيناألولىوالثالثة  

أعطىولكنكلمنهمالحكمانصفارتيهمالمخالفةماواتفقاعلىالفريقالذييجبمعاقبتهأطلقإذا*6

منبينالعقوبتين.األشدعندهاتعطىالعقوبة،قرارامختلفافيشدةالعقوبة  

واختلفاعلىالفريقالذي،لخروجالكرةخارجالملعبأو،الحكمانصفارتيهمالمخالفةماطالقإذا*7

لموإذابعدتشاورهماإليهيستحوذعلىالكرةعندهايطبقالقرارالمشتركالذييتوصالنأنيجب

ذلكالقرارعندهايطبققرارحكمالملعب.إلىينجحافيالتوصل  

يدواضحةويستأنفاللعبإشارةوبعدالتشاوربينالحكمينتعطى،إلزامياوهنايكونالوقتالمستقطع

 بصفارة.

اإليقافات،ذاراتاإلنالمالحظاتعنأيضا.كمايدوناناألهداف*كالالحكمينمسؤوالنعنتسجيل8

واالستبعادات.  

على،الوقتشكحولدقةأيكانهناكوإذا*كالالحكمينمسؤوالنعنمراقبةزمناللعب9

قرارموحد.إلىالحكمينالتوصل  

االتحادالدوليلكرةاليدواالتحاداتالقاريةوالوطنيةلهماالحقفيتطبيقلوائحمغايرة  مالحظة:
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(.9.17_8.17ؤولياتهمبمايتعلقبتطبيقالمواد)تكونفيمجاالتمس  

توضحأن*الحكمانمسؤوالنعنالتأكدبعدالمباراةباناستمارةالتسجيلكاملةوصحيحة.يجب10

فيتقريرالمباراة.إليهاالمشاراتاالستبعاد  

هائية.تكوننأحكامهمأو*القراراتالتييتخذهاالحكامبناءعلىمالحظتهمللحقائق11  

طالفريقالمسؤولفقإلداريليمكناالستئناففقطضدالقراراتالتيالتتوافقمعالقانون.يحق

المباراة.أثناءمخاطبةالحكام  

نهائياويجببذلكلالجهودالستمرارالمباراةقبلاتخاذأوالمباراةمؤقتاإيقاف*للحكامالحقفي12

 القراربإيقافهانهائيا.

.أساسيةللحكامبصورةاألسود*يخصصالزي13  

واالتحاداتالخاصة،االلكترونيةلالتصالفيمابينهم*الحكاموالمراقبينيمكنهماستخداماألجهزة14

 بهمهيالتيتحددقواعداالستخدام.

: الميقاتي والمسجل.2.4. I    

الالعبينإيقافالمتقطعةوزمناألوقاتعمزمناللعب،األساسيةللميقاتيالمسؤولية*كمبدأ،1

.الموقوفين  

عنقوائمالفريقكاستمارةالتسجيلودخولالالعبينالذينيصلونبعداألساسيةوللمسجلالمسؤولية

 بدءالمباراةودخولالالعبينالذيناليحقلهماالشتراكفياللعب.

الفريقفيمنطقةالتبديلومغادرةودخولالالعبينوإدارييمثلمراقبةعددالالعبيناألخرىوالمهام

 البدالءتعتبرمسئولياتمشتركة.

وجد(بإيقافالمباراةإنيقومالميقاتيفقط)والمراقبالفنيباالتحادالمسؤولإنوبشكلعاميجب

 عندمايكونذلكضروريا.

المسؤوللكلاإلداريإشعاريفيجبعلىالميقات،األهدافلمتوجدساعةمرئيةبلوحةتسجيلذإ*2

المستقطعة.األوقاتالوقتالمتبقيخاصةبعدأوفريقبالوقتالذيمضىمنزمناللعب  



 

30 
 

اإلشارةإعطاءيكونالميقاتيمسؤولعن،آليةإشارةمعاألهدافلمتوجدساعةبلوحةتسجيلإذ

وعندنهايةالمباراة.األولالنهائيةعندنهايةالشوط  

األقل)لثالثةالعبينعلىاإليقافعلىعرضزمنأيضاغيرقابلةاألهدافكانتلوحةتسجيلوإذا

كلبطاقةعلىطاولتهتبينزمنانتهاءإبرازفعلىالميقاتيارياتاالتحادالدوليلكرةاليد(،مبأثناء

 إيقافباإلضافةلرقمقميصالالعب.

يمية لكرة اليدإشارات تحك.5. : I 

،يجبعلىالحكاماإلشارةمباشرةإلىاتجاهالرميةالتيتتبعميةجانبيةرعنداحتسابرميةحرةأو

(.9أو7ذلك)اإلشارات  

لذا،وكماهومطبقيجبإعطاءإشاراتاليداإللزاميةالمناسبة،لتوضيحأيعقوبةشخصية)اإلشارات

13-14.)  



 

31 
 

 

. لكرةاليدإشاراتتحكيمية  : 01الشكل   

،امتار7إذاكانيبدوبأنهسوفيكونمنالمفيدأيضاتوضيحأسبابقرارالرميةالحرةأوالرميةرقم

علىأيحاليجب11(بغرضالتوضيح)اإلشارة11-6-1عندهامنالممكنإعطاء)احداإلشارات

الرميةالحرةللعبالسلبيولمتسبقهااإلشارةأنتعطىدائمافيتلكالحاالتالتييتمفيهااتخاذقرار

-10-8(تعتبرإلزاميةفيتلكالحاالتالتييتمتطبيقها)اإلشارات16-15-12(،)اإلشارات17رقم

(تستخدمحسبضرورتهامنقبلالحكام.17  
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. إشاراتتحكيميةلكرةاليد : 02الشكل  
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أهداف التحكيم.6.  : I 

دعامةأساسيةللنهوضولالرتقاءبالمستوىالمهاريللعبة.*   

.مساعدةالمعلمفيمجالالرياضيعلىتحسينالمستوىالفكريللتلميذ*  

.تنميةشخصيةالتلميذخلقروحمنافسة*  

قابليةالتعلمعنطريقتطبيققوانينالتحكيملكرةوإكسابهالمنظومةالتربويةأساسلتكوينالذيهوا*

.ليدا  

.المنافسةأثناءر.ب.فيحصةتالمتعلمينتحسينالمهاراتوالقدرات*   

.الوظيفيةللتلميذالحيويةواألجهزةبمستوىباالرتقاءيسهم*   

المعرفيةاإلحاطةإكسابالمهاريالمطلوبواألداءوسيلةيعتمدهاالمعلمفيحصةتبرلتحقيق* 

،التحكيمفيكرةاليد(.1986واحمدفكري1984،جمال1988)عويداتللتعلم.  

 : ساب المهارات األساسية لكرة اليدأهمية التحكيم الكت .7. I  

إنأهميةالتحكيمتعدمنأهمدعاماتاألساسيةللنهوضوتحسينالمستوىالذيينحدرمنه)األداء

 المهاري(وكذاالمستوىالفكريللعبةكرةاليد.

فالتحكيموسيلةلفضالنزاعاتأثناءالمناقشةمماجعلمنهدوراأساسيافيتكوينهوتحسينالمؤسسات

متكاملللوصولإلىوإتقانقدرةعلىالمعرفةوأداءالمهاراتبشكلصحيحالتربويةواكتسابالمتعلمال

تحفيزيللمتعلمأساستحسين2مرادومبتغىالمعلمأثناءالمناقشةفيكرةاليدمماجعلمنالتحكيم

األداءالمهاريللمتعلمعنطريقتصحيحالخطاءوإعادةانجازهوهذايتطلبإتقانالمهارةووجوب

وهذااألخيريساعدعلىتحسينمعلمالابوالتركيزاليدأثناءصدورالقوانينالتحكميةمنقبلاالستيع

مهارتهموقدراتهمفيحصةت.ب.رممايساعدعلىتطويرالوظائفالعضليةوالبدنيةبطريقةفعالة

شطاتالبدنية)مجلةعلميةمحكمةتصدرعنمعهدعلومتقنياتالنلتنفيذالمهارةوأدائهابشكلصحيح.

   '(.2014جوان3والرياضيةلجامعةالجلفة،'عدد

وتجسيدذلكفيالمعرفةتعبرعنقدرةالفردعلىتعلمواكتساب  : المفهوم اإلجرائي للمعرفة  *  

مناجلتجربتهاوإخراجهاقيامالمؤسسةباالستعانةبالوسائلالمتاحةالكتشافتلكالمعارفأوأعماله  
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 ومنثمتطبيقها.

مدخل لكرة اليد.8. : I 

كماهومعروفإنلعبةكرةاليدإحدىالعابالجماعيةوتحتلمرتبةمميزةبينالرياضاتاألخرى

 منحيثالمشاركةفيالجزائر.

يميزالحركةالرياضيةفيالعالمالحاليذلكالتحسنالمذهلوالذييتماشىمعوتيرةالنموولعلما

واالزدهارالتييشهدهاالعالم،بحيثكثراالهتمامبالرياضةهذاماأدىمنجهةإلىاالنتشارالواسع

لقوانينالتيلجميعاألنشطةالرياضيةومنجهةأخرىإلىالتغيرالمستمرفيالوسائلوالمنشاتوا

تضعهااالتحادياتالعالميةوالرابطاتالدوليةللرياضةوهذامايستلزممنافيهذاالفصلأننسلط

 الضوءعلىانتشارومميزاتواألبعادالتربويةلرياضةكرةاليد.

: دمفهوم كرة الي.9. I   

تعتمدعلىسرعةواألجناسوأصبحتكرةاليدأكثرممارسةعلىمستوىالعالمفيمختلفاألعمار

نالمهاراتغيرهامكالتمريروالتنطيطوالتنقلبالكرةإلىمنطقةالخصمباستخدامالمهاراتاألساسية

.المختلفةفيكرةاليد  

م(مقسمإلىمنطقتينكل20عرضه)م(و40نفريقينعلىميدانطوله)تمارسلعبةكرةاليدبي

عروفةبالمنطقةالمحرومةحيثاليسمحفيهاأليالعبسواءكانم(الم6منطقةمحددةفيهامنطقة)

م(المعروفةبمنطقةتنفيذ9تليهامنطقة)اللعب،وأثناءبدونهاأوبالكرةإليهامهاجمالدخولأومدافع

كذامنطقةدخولوخروجم(عنالمرمىو7منطقةالرميةالحرةعلىبعد)إلىباإلضافةاألخطاء

.الالعبين  

لعبةجماعيةتمارسبينفريقينكلفريقيتكونمنحارسمرمىوستةأنهانستنتجأنهكذايمكنناو

داخلمرمىالخصموأهدافالعبينداخلميدانمستطيلخاصبهايحاولمنخاللهاالفريقتسجيل

د(30)بلجنسومقدرةبشوطينكلشوطيقدرذلكخاللمدةزمنيةمحددةحسبالصنفوا

د(وفقالقوانينمعمولبهامنطرفالفيدراليةالعالميةلكرةاليد.10للهمافترةراحةمدتها)تتخ  
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: قانون لعبة كرة اليد.10. I  

: . الميدان  1.10. I    

علىالجانبتسمىمعرضالخطوطالكبرى20مطولو40مستطيليضممساحةتقدربشكله

الخطوطالصغرىهيخطوطالمرمى.بخطوطالتماسو  

 

 

.(مساحةالميدان)الملعب  : 30شكل ال  
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.2.10. المرمى: I   

مترالعارضةوالقائمينيجبأنيوضعامننفس2وارتفاعهأمتار3يوضعوسطخطالتهديفطوله

المادةالخشبيةويكونالتلوينبلونينمختلفينيبدوانبوضوحكمايكونالمرمىمزودبشباكمعلقة

.ريقةتحدمنسرعةالكرةالمقذوفةبط  

 

 

.شكلجانبيللمرمى : 40شكل ال  
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3.10. مساحة المرمى: I   

المرمىبالتوازنمعخطالمرمىوأمامأمتار6مترمسطرلمسافة3تكونمحدودةبخطمستقيم 

الخطالذييحددمساحةالمرمىيسمىخط)مساحةمتر6ةبقياسمستمرمعكلطرفبربعدائر

متر4علىبعدواألخيرةمركزكلمرمىموازيةمعهذهأمامسمطولتوضع15المرمى(عالمةمن

أمتار9مترو3الجانبالخارجيبخطالمرمىالخطالمتقطعللرميةالحرةمعلمبمسافةتبعدبمن

نفسسم،و15ةبمرمىخطوط,الخطتقاسبالمستمرةمعكلطرفبربعدائرةصاعدالمرمىوأمام

.سم20بالنسبةللفراغاتالفاصلةبالشيء  

7يمعخطالمرمىعلىبعدالمرمىموازأمامتشكلمنخطواحدمسطرأمتار7عالمة-

.متر3خطالوسطيربطبينخطوطالتماسفيمنتصفالطولمنكلناحيةبأمتار،  

سم5تحددمنطقةالتبادلكلالخطوطتنتميللمساحالتيتحددها,ويبلغقياسها15عالمة-

.يتموضعهابطريقةجدواضحةأنعرضاويجب  

سم.8خطالمرمىيوضعبنفسطولالصواعداألعمدةبين-  
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.مساحةالمرمى : 05الشكل    
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.4.10. الكرة: I   

اللونوتحتويبطبيعةالحالعلىهوائيةمنالمطاطأحاديةمنمادةبالستيكيةأوتصنعمنالجلد

.والمعأملسيكونسطحهانأتكونمستديرةواليجبنفخهاكثيراكمايجبأنويجب  

غ".475إلى425سم"ووزنها"60إلى58يبلغقياسمحيطهاب"أنللكبارالشبابيجب  

.غ"400إلى325سم"ووزنها"56إلى54يبلغقياسمحيطهاب"أنللكبارالشاباتيجب  

.5.10. الالعبين: I  

منهمالحارسيمكنهماألكثر)سبعةالعبينعلىاريينإيدالفريقيتكونمناثنيعشرالعبمنهم

حتياطاليقبلالبقيةفيكونوناحتياطيينعلىكرسياالأماالملعب(،أرضيةالتواجددفعةواحدةعلى

مندوبينرسميينفيكرسياالحتياط.أربعةسوىاالحتياطيينو  

.11. انتشار لعبة كرة اليد: I    

رياضةكرةاليدواحدةمناألنشطةالرياضيةالتيالقتاستحساناوإقباالشديدمناألطفال

فرغمعمرهاالقصيرنسبيا.والشباب،  

السنينإنتقفزإلىمكانإذاقورنتببعضاأللعاباألخرىفإنهااستطاعتفيعددقليلمن

.الصدارةفيعددليسبقليلمنالدول  

شاراللعبةاثركبيرعلىزيادةانت1972ولقدكانإدراجرياضةكرةاليدضمنأولمبيادعام

إذعملتالدولالمختلفةعلىتكوينفرقتمثلهافيهذهالدوراتالتيتقاموزيادةعددممارسيها،

فكانعريضةمنالممارسين،روفأنتكوينالفرقالقوميةيتطلبقاعدةمنالمعسنواتوكلأربع

الساحاتالشعبيةواألنديةالريفيةوالمدارسووتمراكزالتدريبفياألنديةانشانتاجذلكأن

)كمالعبدالحميدمحمدصبحي.الجامعاتإلتاحةفرصالممارسةألكبرعددممكنمنالممارسين

(.18،ص19/1200،ص1980حسنين  

: كرة اليد وخصائص  مميزات   .12. I  

تحتاجأيضاإلىبعضكبيروكرةاليدككلالرياضاتالجماعيةاألخرىتحتاجإلىاستهالكطاقي

جلالحفاظعلىالقدراتالبدنيةالمداومةمناالصفاتالبدنيةمناجلممارستها،كالسرعةوالقوةو

.دقيقةللمقابلة60والمهاريةخالل  
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لىسمةالعدوانيةتحضيربدنيعاليممايعطيحركيةكبيرةللمدافعينويؤثربصورةايجابيةع

.علىحاملالكرة  

: والتكتيكيمنهاطلبتنميةعواملالتحضيرالبدني،التقني،النجاحفيكرةاليديت  

*حجمتدريبمرتفع.  

*النجاحفيالتمارينخاللحصصالتدريبالعالية.  

يجادتكاملبينالتدريبوالنشاطاالجتماعيللرياضيمنخاللتنظيممتكامل.إ*  

*إطاراتتقنيةمؤهلة.  

يزالسلوكالحركيفيهابالتنوعوالتعددنظراكرةاليدمناأللعابالرياضيةالجماعيةالتييتم

مجموعةاريبأنهلذلكيتميزاألداءالمه،غيرمنقطعفيتفاعلمستمروأداةلوجودالعبوخصمو

لتيتتطلبمنالالعبالتأقلممعهاحسبحاالتاللعبخاللمنالحركاتالمترابطةوالمندمجةوا

والعقلية،كذلكحالتهالنفسيةىقدراتهالبدنيةالمورفولوجيةوالمهاريةوالمنافسةمعتمدافيذلكعل

فعالية.الووتفاعلهمجميعالتوجيهاألداءإلىدرجةعاليةمناإلنجاز  

ونظراالنالملعبصغيرانسبيابالنسبةلعددالالعبينداخلهلذلكيجبأنيتماألداءوكرةاليدالحديثة،

سرعةإلنجازأفضلذهالمواقفيتحكمودقةواقتصادوالتصويبكلهبسرعةفيالتحركوالتمريرو

.النتائج  

حيثأصبحتمنالرياضاتيةكبيرة،لخصائص,التياكسبهاشعبإنكرةاليدتتميزبالعديدمنا

وازدادعددالممارسينلهذهاللعبة,ومنأهممميزاتكرة،المنتشرةعلىمستوىالكرةاألرضية

: اليدمايلي  

.*إمكانيتهاالبسيطة  

.التشويقلكلمنالالعبوالمتفرجفيهاعنصر*  

.هلةمنحيثتعلمهاوالتقدمفيهاس*  

.*قانونهابسيط  
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الجسمنتيجةماتحملهمنسرعةوكفاحمستمربينالمهاجمينوأجزاءفائدتهاشاملةلكل*

.عينيتماشىخاصةمعطبيعةالشبابالمداف  

مما،األحيانوتحتضغوطمنالالعبالمنافسفيبعضركاتفيكرةاليدتتمبشكلسريع،الح

.الوضعيةفيالمباراةأوعالمناسبللموقف،ىالتكيفالسرييكتسبواالقدرةعلأنيفرضعلىالالعبين  

(.20،ص1970)كمالعبدالحميد،زينبفهمي  

  : مهارات كرة اليد . 13.  I 

.1.13. التمرير : I   

التمريرمبدأمنمبادئكرةاليدهوتمريرالكرةبينالالعبينبشكلسليممناجلالوصولبسهولة

أنواعكثيرةومختلفةمنالتمريرفيكرةاليدولكنبالنسبةلمرمىالخصموتحقيقاألهداففهناك

للمبتدئينيجبالبدءبتعليمهممهارةالتمريرمنأعلىالتيتعتبرأساسالجميعأنواعالتمريراألخرى

 وهيمنأهمأنواعالتمريراتأكثرهااقتصاديةفيالوقتواألداء.

 هناكطريقتانللتمريرمنأعلىهما:

ا*التمريرمنأعلىبأخذخطوةارتكاز.  

ب*التمريرمنأعلىدوناخذخطوةارتكاز.  

 ومنالضرورةمراعاةاألسسالتاليةعندتعليممهارةالتمريرفيكرةاليد

 *أنيكونتمريرالكرةإلىالزميلمناقصرالطرق.

تصالبصريبينكلمنالممروالمتسلم*منالضروريأنيكونهناكا  

 *يجبأنيتمكنالالعبمنالتمريربكلمناليداليمنىواليداليسرى.

 التمريرةالصدرية:

النواحيالفنية_  

فقينمراليدينعندمستوىالصدربحيثيكونالبكلتايكونالالعبفيوضعمستعرضحامالالكرة*

 مثنيينقربالجسم.
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خلفاألصابعيويدفعالمرفقينللخارجوتمتدالكرةباتجاهالجسموبمواجهةاتجاهالرمسغ*يدورالر

 الكرة.

.التيتوجهالكرةباالتجاهالمطلوباعينللخارجوالرسغواألصابعدفعالذر*يتبعذلك  

.ةبذلكتزدادقوةالرمياألماميةوالساقإلىوزنالجسمينتقلتدريجيامنالساقالخلفية*  

.2.13. التنطيط:  I   

إنأهميتهتمكنفيإعطاءالالعبفرصةلتغيرموقعهمعالكرةهذايمكنأنيطوركفاءتهفيالهجوم

قفالصعبةمثلفقدالتوازنوعدموجودالوقتباإلضافةإلىذلكطريقةللحفاظعلىالكرةفيالموا

نميزهماعنبعضهماالبعضتنطيطالكرةيمكنأنهناكنوعانمنتنطيطالكافيالتخاذخطوةتوازنو

الكرةمرةواحدةونعنيبهاإسقاطالكرةإلىاألرضوإعادةمسكهامرةأخرىمعاإلمساكبالكرةبيد

تنطيطالكرةباستمراروهوتوجيهالكرةعلىاألرضدوناإلمساكبهاكلمرةأووواحدةأوباليدين

: تعليممهارةالتنطيطفيكرةاليدعندلضروريمراعاةاألسسالتاليةتوقيفهاخاللالتنطيطومنا  

فتحاليدالتنطيطمعارتخاءاألصابعوهيمفردة.*  

نالحركةمنالساعدومفصلالرسغ.أنيكويجب*  

.أسفلإلىأعلىتتحركيدالتنطيطمن*  

يتمالتنطيطبارتفاعالحوض.*  

استخدامهذاالجانبفيتامينالكرة.يتمالتنطيطفيجانبالجسممع*  

بينتوقيتالجري.ونهناكتوافقبينتنطيطالكرةويكأنيجب*  

عالكرة.ووقأثناءاليد*عدمتصلبرسغ  

تدفعالكرةباألصابع.*أن  

يكونالنظرموزععلىالكرةوعلىمساحةالملعب.*أن  
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3.13. التصويب: I 

التصويبإلىالمرمىهوالتتويجالنهائيلجميعخططاللعبوهويشكلالحدالفاصلبينالفوز

فيلعبةكرةاليديكونمايمكنمنالتركيزوبأقوىجهدووالهزيمةلذايجبأنيؤديدائمابأقصى

فكلماكانتلسرعةابعواملعدةمنهاالمسافةوبعيدايتأثرأوتصويبقريبإماالمرمىإلىالتصويب

يعتبرالتصويبمناألهدافوالتوجيهدقيقاوالحركةسريعةزادتاحتماالتتحقيقالمسافةاقصرو

األداءوتالءمالغرضوذلكفيحالتياقتصاديةفيأنواعالتصويباتوأكثرهاأهمفيكرةاليدمنأعلى

الراميةللكرة.مميزاتهاالحركةالكرباجيةللذراعأهمبعدتمريرالكرةوتصويبيهاو  

 _أنواعالتصويب:

حركةنهائيةخطواتلألرجلمتتاليةالتيالتتجاوزثالثخطوات  ا*التصويبمنأعلىمنالثبات:

 تكونتقديمرجلأوكالهماوتصويبنحوالهدف.

التهديفالوسطيمنفوقالرأسوالتصويبخارجمنطقة : ب*التصويبمنأعلىبالوثب)االرتقاء(  

 الرميةالحرةبثنيالرجلوامتداداألخرىوحركةالذراعتكوننصفدائرية.

: لكرة اليداألبعاد التربوية    .14. I  

فقدأدرجتضمنمناهجتربويسليمللممارسينمنالجنسين،نظرالماتوفرهكرةاليدمنمناخ

إذأنهاتعتبرمنهاجاتربويامتكاماليكسبالتالميذمنبدنيةفيجميعالمراحلالتعليمية،التربيةال

حيثالتربويةالجيدة،خاللدرسالتربيةالرياضيةوالنشاطالداخليوالخارجيكثيرامنالمتطلبات

كوينالشخصيةالمتكاملةيرجعذلكإلىماتتضمنهمنمكوناتهامةلهاأبعادهاالضروريةلت

لجماعيوإنكارالذاتوالقيادةوالتبعيةوالمثابرةوالكفاحوالمنافسةفالتعاونوالعملاللتالميذ،

 الشريفةواحترامالقانونوالقدرةعلىالتصرفواالنتماءواالبتكار....الخ.

ختلفتعدصفاتوسماتتعملرياضةكرةاليدعلىتأكيدهاوترسيخهافيالممارسينعلىم

كماتعدرياضةكرةاليدتأكيداعلمياللعالقاتاالجتماعيةواإلنسانيةبينمستوياتهمالفنيةوالتعلمية،

يئةالتييعيشونفيها.التالميذممايكسبهمكثيرامنالقيمالخلقيةوالتربويةالقابلةلالنتقالإلىالب  

وتعتبركرةاليدمجاالخصبالتنميةالقدراتالعقلية,وذلكلماتتطلبفيممارستهامنقدرةعلى

هموالتركيزوالذكاءوالتحصيل...الخ,فحفظالخططوالقدرةعلىتنفيذهابمااالنتباهواإلدراكوالف
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األحيانيتطلبمنالممارسيناستخدامالتصرفواالبتكارفيكثيرمنيتضمنهذلكمنقدرةعلى

وفعالللقدراتقدراتهمالعقليةبفعاليةوحنكةوجديةأيأنهاتعتبرممارسةحقيقيةوتنشيطواقعي

     .العقليةالمختلفة
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:    خاتمة الفصل

اتاأللعابالمدرسيةفيمنافسمنظومةيلةتساهمفيتحسينتكوينالالتحكيمالرياضيهووس

فالتحكيمهومحورأكاديميضروري.االهتماموتوجيهالتالميذوتشجيعهم،الرياضيةفيكرةاليد

نحوالتحكيمفيالمؤسساتالتربويةوالمنافساتالرياضيةفيكرةاليدمنخاللتطبيقالمعلم

والتحكيمفيالمنافساتعلىتحديدت.ب.رلجميعالقوانينالدوليةالتينصتفيمجالالتحكيم,

الهدفالمشروطبوضوحوتحديداإلمكانياتوتحسيناألداءالفكريبالنسبةللمتعلموكذاالقوانين

 التيتساعدعلىتصحيحالخطأوتقليلهوتفاديالنزاعاتخاللالمنافسة.

التربويةلممارسةكرةإنالتحكيماليستغنيعلىفرضالقوانينخاللالمنافساتداخلالمؤسسات

اليد,وأصبحأيضاضرورةللنهوضبالمستوىالرياضيعموماوقطاعالتربيةخصوصاواألهمية

هادفوناجحللنهوضبالرياضةالمدرسيةمنخاللالمنافسات.التييلعبهافيكونهعنصر                        
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 الفصل الثاني 

 األداء المهاري

اليدكرة ل  

 في تكوين

  المدرسية  المنظومة
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 II. األداء المهاري

 تمهيد  :

يلعباألداءالمهاريفيأيرياضةمنالرياضاتدوراكبيرافيتحقيقنتائجايجابيةلصالحالفرق

فريقممايؤديإلىحيثتلعبالمهارةدورابارزافيعملتيإتقانونجاحالطريقةالتييلعببهاال

 ارتباكالخصموعدمقدرتهفيالسيطرةعلىقدرتهفيالسيطرةعلىمجرياتاللعب.

ورياضةكرةاليدواحدهمناألنشطةالرياضةالتيالقتاستحساناوإقباالشديدمناألطفالوالشبابمن

اللعبفينفسالجنسينمماالبدلممارسةكرةاليدالتحليببعضالمهاراتوالمتطلباتحقيتمكنمن

 مختلفالمستويات.
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: األداءمفهوم   .1. II   

هوكفاءةالعامللعملهومسلكهفيهومدىصالحيتهفيالنهوضبأعباءعملهوتحملالمسؤولية

 فيفترةزمنيةمحددةوبناءعلىالمعنىفانكفاءةالفردتتركزعلىاثنينهما:

.أيواجباتومسؤولياتهفردفيالقيامبعملهمدىكفاءةال : أوال*  

يتمثلفيصفاتالفردالشخصيةومدىارتباطهاوأثارهاعلىمستوىأداءعمله.  *ثانيا:

إلىاالستعدادباإلضافةعلىانهاألداءضيوجددواالعاملينفيالحقلالرياإنعلماءالنفس

 المهاراتالمكتسبة.

األقصىويستعملبشكلاألداءالمفهومحيثيطلقعليهمصطلحاألداءبنفسالمعنىوويستخدممصطلح

االتمنهاالمجالالنفسيمالحظتهافيجميعالمجواسعلتعبيرعنالمهاراتالتييمكنرؤيتهاو

مستوىاألداء(.1989)توماس.تتطلبتذكرالمعلوماتوإظهارالقدراتوالمهاراتالحركيوالتي  

.2. أنواع األداء: II   

أسلوبمناسبألداءجميعالتالميذوالالعبينلنوعألداءنفسهفيوقتواحد. : األداءوالمواجهة  

طريقةهادفةلتدريبيتؤديإلىتنميةالصفاتالبدنيةوخاصةالقوةالعضلية : األداءالدائري  

 والمطاولة.

أسلوبمناسبألداءجميعالالعبينمعتغييرفيمحطاتأوأداءالصفكلهفي  األداءفيمحطات:

.مختلفةمحطات  

.3. مفهوم المهارة :  II   

االستجابةلمتطلباتالبيئةوالتكيفمعها.هيمظهرمنمظاهر  

عملأيالنوعيةالنجازآوإنالحركةمظهرعاموالمهارةهيصفةللحركة،فالمهارةهيالقدرةالفنية

واألداءالمتميزللوصولإلىاألهدافالمحددةشرطأنيتميزهذااألداءباإلتقانوالثقة.  
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.4. أنواع المهارة : II   

مثلمهاراتالحساب. : المهارةالمعرفية  

مثلمهارةإدراكأشكالمعينة.   : المهارةاإلدراكية  

: مثلمهاراتالرياضية.    المهارةالحركية  

.5. مفهوم األداء المهاري: II  

يقومهذاالنظامبالتنظيمالفعليوفسالوقتوحركاتتؤديبالتوالينظامخاصلحركاتتؤديفين

لرياضيبهدفاستغاللهابالكاملالمؤثرةفيالفردالةللقوةالداخليةوالخارجيةوللتأثيراتالمتباد

مدىإتقانهمللمهاراتالتيتتضمنهاالنتائجالرياضيةوهومستوىالالعبينوأحسنبفعاليةلتحقيقو

.اللعبة  

: المهاري األداءمراحل   .6. II  

تدريباتأساسيةلكلمنهاخصائصمميزةوالمهارىبثالثمراحلاألداءتمرعملةاكتساب

 مختلفةهي:

: للمهارة   األولي مرحلة التوافق   

األساسياألوللتعلمالمهارةالحركيةوإتقانهاوتبدأبادراكتكوينالتشكيلإلىتهدفهذهالمرحلة

أياعتباراتدونوضعاألساسيةللمهمةالحركيةثمتأديتهابشكلمقبولمنحيثمكوناتهاالالعب

ةفيبذلالجهدلزيادةالمفرطهذهالمرحلةبااألساسيةوتتميزالمهارةأداءمستوىبالنسبةلجودةو

.المهارىاألداءكفاءةمعارتباطبقلةو  

 مرحلة اكتساب التوافق الجيد للمهارة  : 

منأناكتسبهاالتيسبقلالعباألساسيةويللمهارةإلىتطويرالشكلالبدائتهدفهذهالمرحلة

ائدالغيرالزوأداءمعالتخلصمناألساسيةللمهارةاألولىفيمرحلةاكتسابالتوافقاألداءخالل

الحركةمعتجنبالتصلبالعضليسيرأثناءمعالبعدعنوجودفوائضالزمةلألداءالحركةو

األخطاء.قلةحدوثو  
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: المهارة   أداء وتثبيت  إتقانمرحلة   

آليةبصورةاألساسيةالمهارةأداءإلىلهذهالمرحلةهوالوصولبالالعباألساسيالهدفإن

أكثردقةوانسيابيةاألساسيةتصحيحالمهارةأداءالحركةوخاللهذهالمرحلةيمكنتثبيتو

هذااألساسيةوالتوافقالجيدألداءالمهارةراألداءوذلكمنخاللتطويمنحيثشكلواستقرار

الحركةفيظلظروفأداءثابتةحتىلوتماألداءالحركيللمهارةبصورةناجحةوإتقانإلىيؤدي

.أداءالمبارياتالتجريبيةمنخاللأوالمهارىاألداءأثناءأكثرأوتتميزبالصعوبةكوجودمنافس  

: المهارىأهمية األداء   .7. II    

يتأسسعليهاألداءالمهارىوالتامللمهاراتالحركيةمنحيثانهالهدفالنهائيلعمليةاإلتقان

مهماالصفاتالبدنيةللفردالرياضيومستوىياتالرياضيةوفهمهابلغالمستوأعلىإلىالوصول

تاملميرتبطذلكباإلتقانالفانهلنيحققالنتائجالموجودةماإراديةاتصفبهمنسماتخلفية

.يةفينوعالنشاطالذييتخصصفيهللمهاراتالحركيةالرياض  

منافسانالرياضيةلدىالعبيالأساسيةهيوسائلتتقيدالخططوبدونمهاراتاألساسيةفالمهارات

بالتالييصعبتحقيقالنتائجممتازة.التنفدالخططو  

ةهويطتالحركيةوالقدراتالخطاصةيربطهامعالمهاراالخإنتحسينالصفاتالبدنيةالعامةو

ريناتالتطبيقيةوتمريناتذلكبتكرارالمهارةمنخاللالتمجاهالحديثفيالتدريبالرياضيواالت

ارىفيمواقفالمنافسةالمهاألداءعنداآلليةاكتسابالفردالرياضيصفةالمنافسةممايؤديإلى

أوألينشاطرياضيسواءكانتمهاراتبأداةاسيةاألسلماكانتالمهاراتهيالقاعدةالمختلفةو

.األساسيةللفردالرياضيفالمهارةهيوسيلةتنفيذالخطةاالهتمامبالمهاراتإذوجبأداةبدون  
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المدرسية منظومةتكوين ال  .III   

 تمهيد  :

ةمدىالتقدمفيالميدانالمدرسيةفيأيبلدمنبلدانالعالمالمحركالرئيسيلمعرفتعتبرالمنظومة

والرياضةالمدرسيةتتجهأساسانحوتالميذالدعائمللحركةالرياضية،منأهمأنهاكماالرياضي،

المدارسوالمتوسطاتوالثانوياتحيثتعملعلىوضعالخطواتاألولىللطفلعلىالطريقالذي

ويساهمليهيقومبناءالمنتخباتالوطنية،كنهمنأنيصبحفيالمستقبلرياضيابارزاومشهوراوعيم

 فيتمثيلبالدهبالمحافلالدوليةوالقاريةأواإلقليميةأحسنتمثيل.

بلهي،أخرىليستمسؤوليةجهاتمحددةدوناالهتمامبالرياضةالمدرسية،أننعلمأنكمايجب

.االلتحاقبالركبالحضاريإلىكلفرديسعىآويعمسؤوليةالجم  
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.1. تعريف الرياضة المدرسية: III   

الرياضيةالتيبإتباعهايكسبلياتوالطرقالبيداغوجيةالعلمية،الطبية،الصحية،هيمجموعةالعم

 الجسمالصحةوالقوةوالرشاقةواعتدالالقوام.

وهيعبارةعنأنشطةمنظمةومختلفةفيشكلمنافساتفرديةأوجماعيةوعلىكلالمستويات  

الوطنيةووزارةوماأعطىنفساجديداللممارسةالمدرسيةهوالعمليةالمشتركةبينوزارةالتربية

حيثقررتوزارةالتربيةالوطنيةفيمقالها"إجباريةممارسةالرياضةالمدرسيةالشبابوالرياضة،

هوزارةالشبابوهيماكدت6و5منخاللالمادتين25/02/1995بتاريخ95/09بحسبالتعليمةرقم

(.24ص25/11/1996)إجباريةممارسةالرياضةالمدرسية،.والرياضة  

.2. الهيئة التنظيمية لنشاطات الرياضة المدرسية في الجزائر: III   

الرياضةيعتبرمحركةكبيرةفيحركةالرياضةالوطنية،معلمالتربيةالبدنيةوالرياضةتحتلمكان

: المنظمةتحتويعلىعدةمصالحسنتطرقإليهافيمايلي،ألينشاطرياضيمدرسي  

.1.2. االتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية: III   

ومدتهاغيرمحددةحسبأحكامالقراراضةالمدرسيةهيمتعددةالرياضات،االتحاديةالجزائريةللري

: (ومنمهامهامايلي09/95رقم)  

.ةفيالوسطالمدرسيتطويرالنشاطاتالرياضيةالممارسإعدادواستعمالمخطط*  

.التنميةبكلالوسائل*  

السهرعلىتطبيقالتنظيمالمتعلقبالمراقبةالطبيةللرياضةوحمايةصحةالتلميذ.*  

السهرعلىالتربيةاألخالقيةللممارسينواإلطاراتالرياضية.*  

الفعليفيالتظاهراتالرياضيةالمدرسية.السماحللتالميذباالشتراك*  

ضمانوتشجيعبروزمواهبشابةرياضية.*  
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*تنسيقنشاطهامععملاالتحاديةالرياضيةاألخرىللطورالمتماسكلمختلفالنشطاتفيالوسط

االمتعلقبتوجيهالمنظومةالوطنيةللتربيةالبدنيةوالرياضةوتنظيمه09/95)األمررقمالمدرسي.

(.09،ص25/02/1995ه/ل1415وتطويرها،المؤرخفيرمضان  

.2.2. الجمعية الثقافية للرياضة المدرسية :  III   

تنظيمهذهتسييروحيثأنلحركةالرياضيةالمدرسيةالوطنية،هذهالسلطةتمثلالخليةاألساسيةل

جمعيةثقافيةرياضيةإلزاميةالجمعيةيخضعإلىمبادئالتسييراالشتراكيفيكلمؤسسةتنشا

منوجمعيةعامةعنالمكتبالتنفيذييرأسلجمعيةمسيرةمنطرفمكتبتنفيذي،هذهامدرسية،

)حسباألمررقم.معيةالثقافيةالرياضيةالمدرسيةالناظرأوالمراقبالعامللجطرفمديرالمدرسة،

(.08/10/1997المتعلقبالتربيةالبدنيةوالرياضةوتطويرها97/376  

: ية للرياضة المدرسيةئالرابطة الوال  .3.2. III   

الرابطةالوالئيةللرياضةالمدرسيةهيجمعيةوالئيةهدفهاهوتنظيموتنسيقالرياضةفيالرابطة

مديرالتربيةالجمعيةالعامةيرأسها،تتكونمنجمعيةعامة،مكتبتنفيذيولجانخاصة،الوالئية

وممثليجمعياتأولياءالتالميذ.ةالرياضيةالمدرسية،وتتكونمنرؤساءالجمعيةالثقافيللوالية،  

عياتالثقافيةالرياضيةمنبينأعمالالرابطةالوالئيةللرياضاتالمدرسيةتنسيقكلنشاطاتالجم

.الجزائريةللرياضةالمدرسيةدراسةوتحضيربرنامجالتطورحسبتوجيهاتاالتحاديةالمدرسية،  

: لمنافسة الرياضية المدرسيةا  .3. III  

حيثتوجدتصفياتتقومبهاالفدراليةسات،إنالرياضةالمدرسيةهياألخرىتحتويعلىمناف

...،الجزائريةللرياضةالمدرسيةفيشتىالمنافساتومنهاالعابالقوىوذلكقصداختياراألبطال

ثمتليهاالربيعية،أووذلكمناجلتنظيمبطولةوطنيةمصغرةوالتيتجرىمعظمهافيالعطلالشتوية

ساتمناجلترقيةسيةكغيرهامنالرياضاتتنظمهذهالمنافالبطولةالعالميةولذلكالرياضةالمدر

نفسجديدللحركةالرياضية.وإعطاءالمواهبالشابة،  

وكيفيةتنظيمهاتعطيمفهوماتالرياضيةالمدرسيةفيالجزائر،نعطيمفهومالمنافسأنوقبل

 المنافساتونظريتهابصفةعامة.
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. 1.3. تعريف المنافسة: III  

لنفسالمنصبونفسكلمةالمنافسةهيكلمةالتينيةوتعنيالبحثالمتصلمنطرفعدةأشخاص

المنفعة،وحسبروبيرالرياضيالذييعرفالمنافسةهيكلمزاحمةتهدفللبحثعنالنصر،وهناك

خريقولعلىالمنافسةأنها"ذلكالنشاطالذييحصلداخلإطارمسابقةمتقنةفيإطارونمطآتعريف

 معروف".

"المنافسةهيصراععدةأشخاصللوصولإلىهدفمنشودأونتيجةما.وحسب"ردالدمان"،  

أوعددكبيرمناألشخاصفيأما"فيرنوندر"فيعرفالمنافسةعلىأنها"كلمرحلةيتواجدفيهااثنان

 صراعألخذالجزءالهامأوالنصيباألكبر.

مجابهةللغيروضدالمحيطوحتىعلمالنفساهتمبدورهبالمنافسةويعطيلهاتعريف"تفهمالمنافسةك

والهدفنصراألشخاصأوالجماعاتلكنكلمةمزاحمةهياقربمعنىللمنافسةفيميدانالطبيعي،

نهذهاألخيرةتخصمجابهةبيناألشخاصمناجلأحسنلمحةوألحسنمستوى".الرياضةال  

: المدرسية  أهداف المنافسات في المنظومة   .2.3. III     

فهيتكسبالجسم،علىاتزانالفردنفسياواجتماعياوسائلالمساعدةأهمتعتبرالرياضةالمدرسيةمن

حياجيداتجعلهاقلعرضةكماتمنحهنمواص،ممايجنبالفردالكسلوالخمول،الحيويةوالرشاقة

ولكنهذا،لبدنيةفقطالرياضةالمدرسيةتختصبتكوينالفردمنالناحيةاأنويعتقدالبعض،لألمراض

،يةةوالعقليةوالنفسيةواالجتماعفالفردعبارةعنوحدةمتكاملةبينجميعالنواحيالجسمي،غيرصحيح

فالعقلمثاليؤثرعلىمجهودالجسم،فهناكتكاملفينموالجسم،االتجاهاتالعلميةالحديثةأكدتهكما

)محمدعادلالرياضةالمدرسية.أهدافوفيمايليسوفنوضح،هناتتضحلناعالقةالعقلبالجسمومن

(.67،ص1965خطاب  

لمدرسيةكغيرهامنالرياضاتتحررالفردمنالمكبوتإنالرياضةا : منالجانبالنفسي*   

زدإلىهذافهيتهدفإلىإشباعالميولالعدوانيوالعنفلدىبعضوتغمرهبالسرورواالبتهاج،

المراهقينعنطريقاأللعابالتنافسيةالعنيفةكالمالكمةمثالفعندتسديدالمالكمضرباللخصمفانهفي

لحلالسليمللتخلصمنالعباراتإذااهالمكبوتةبطريقةمقبولةومفيدة،هالحالةيعبرعندوافعهذ

ووضعهافيالسلوكالمقبول.غيرمناسبةهوكبتهافيالالشعور،االندفاعاتالو  

يتمثلفيخلقجوالتعاون،إنالرياضةالمدرسيةهدفاجتماعي، : منالجانباالجتماعي*   
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بالتنازلعنبعضالحقوقفيسبيلالقدوةوالمثلبدورهعنطريقمساهمتهبماعنده،فرديقومفكل

عنطريقالجماعةإالفاليتحققهذاالتعاوناجتماعيتعودفوائدهعلىالجميع،مناجلتحقيقهدف

 والتنافس.

ناحية،فهيتفيدالحتىالجانبالعقليلرياضةالمدرسيةتلمسكلالجوانب،إنا   :    منالجانبالعقلي* 

البدنيةوالعقليةوحتىيتحققالتفكيرواكتسابالمعارفالمختلفةدلتبطبيعةالمنافسةالرياضية

(.17،ص1992)شطيمحمدبسيوني،فيصلياسينالمدرسيةكتاريخاللعبةالتينمارسفوائدها.  

توفرهالنشاطاتنظرالما،تعتبرالرياضةالمدرسيةعمليةتربويةخلقية    :    منالجانبالخلقي* 

ذوالحماسالتيتكسبهالرياضةالمدرسيةوسطالتالميإلىوهذابالنظر،أخالقيالمدرسيةمنسلوك

رسيةتهتمبسلوكالتلميذولهذافانالرياضةالمدالخوفمنالهزيمةوالهجوموتسجيلالنتائجالجيدة،

وهذامايساعدالتلميذبهفيالنشطاتالرياضيةالمدرسية،ياموتوضحمايجبومااليجبالقوتهدئته،

(.56)محمدعادلخطاب،صوالصداقة.واإلخاءعلىالقيامبالعملالصالحوالثقةفيالنفس  

.4. النشاط الرياضي الالصفي: III  

الدوامالرسميللبرنامجإنالنشاطالرياضيالالصفيهوعبارةعننشاطرياضيخارجساعات

ومنأهدافهإعطاءالفرصةللتالميذالبارزينفيتحسينمستوياتهموكذلكذويالميولالمدرسي،

 والرغباتإلىمزيدمنالمزاولةالرياضية.

:    النشاط الرياضي الالصفي الداخلي*

الفرصةإتاحةالدروسداخلالمؤسساتالتعليميةوالغرضمنههوأوقاتهوالنشاطالذييقومخارج 

ويلةوالقصيرةوفياليومالدراسي،الراحةالطأوقاتويتمفي،إليهلكلتلميذبممارسةالنشاطالمحبب

أنشطةأوعروضفرديةأواألقساموينظمطبقاللخطةالتييصنعهاالمدرسسواءكانتمبارياتبين

 تنظيمية.

وهوفيالغالبالنشاطالالصفيأييرهالمدرسةخارجالجدولالمدرسي،لكهوالبرنامجالذيتدوكذ

يشتركأنولكنهيتيحالفرصةلكلتلميذوالرياضة،كدرسالتربيةالبدنيةإجبارينشاطاختياريوليس

إذلىنجاحالبرنامجالتالميذعلىهذاالنشاطاكبردليلعوإقبالمنالنشاطالرياضي،أكثرأوفينوع

ويعتبرحقهلممارسةالنشاطاالنشاطمكمالللبرنامجالمدرسي،عددمنالتالميذويعتبرهذأكثرشمل
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)محمدعوضالحركيخصوصاتلكالحركاتالتييتعلمهاالتلميذفيدرسالتربيةالبدنيةوالرياضة.

(.65،ص1986(.)د.عقيلعبدهللا132،ص1992بسيوني،فيصلياسينالشاطي  

:    النشاط الرياضي الالصفي الخارجي *

وللنشاط،األخرىهوذلكالنشاطالذييجريفيصورةمنافساترسميةبينفرقالمدرسةوالمدارس

منالدرساليوميثميبدأرسيالعامالذيبالغةلوقوعهفيقمةالبرنامجالرياضيالمدأهميةالخارجي

النشاطالداخليلينتهيبالنشاطالخارجيحيثيصبفيهخالصةالجدوالمواهبالرياضيةفيمختلف

كمايسهلمنخاللهاختيارالعبيمنتخبالمدارسيلالمدرسةفيالمبارياتالرسمية،لتمثاأللعاب

.والدوليةاإلقليميةلمختلفالمنافسات  

األلعابأوالفرديةاأللعابلكلمدرسةفريقيمثلهافيدوريالمدارسسواءفيأنكماهومعروف

البدنيةومجالالتربيةوعنوانتقدمهافيتعتبرالواجهةالرياضيةللمدرسة،وهذهالفرق،الجماعية

(.134،ص1992)محمدعوضبسيوني،فيصلياسينالشاطيوالنشاطالداخلي.الرياضة،  

  : . العوامل المؤثرة على الرياضة المدرسية 5. III  

. تأثير التحكيم على الرياضة المدرسية1.5. : III  

أنحيثالرياضةالمدرسية،أهدافغيركافيةوالتالحقاألسبوععددالحصصالمبرمجةفيإن

حصصإضافةولهذايجبينالتمثلحصةالرياضةالمدرسية،ولمدةساعتاألسبوعحصةواحدةفي

 خاصةبالرياضةالمدرسيةكيتحققنتائجحسنة.

 غياب البنية التحتية  :

منقانون(97/98المادتان)أنرغمنشاتلمتكنكافيةمععددالسكان،المنشآتالرياضيةالتياإن

أحكامأنلكلمؤسسةتعليميةالحقفيمنشأرياضي,كماأنالتربيةالبدنيةوالرياضةنصعلى

تجسيدهذهالقوانينفيالميدانوتطبيقهاأنإال،الجماهيريةللرياضةأولوية(تعطي95/09القانون)

أحسنفيأخرىومنجهةوالمنشآت,فمنجهةتبنيالمالعب،منناحيةالعتادأماضعامرا،يعكسو

(88/98وهذامخالفللقوانينمنالمادة)لبناءمساكن،أرضيةإلىأحيلتنجدمساحاتاللعباألحوال

صيانتهاوإلزامتالرياضيةفيالمناطقالعمرانية،المنشآأهمية(التينصتعلى95/09منقانون)

 واالهتمامبها.
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لألستاذتأثير المستوى التكويني التربوي  :  .2.5. III   

تقتصرورسالةاللمحتاجينمنالمشردينوالمتعلمين،المربىعبارةمندائرةمعارفللسائلينوثقافةل

ولكنالواقعفيالتلميذ،أمامبلرسالةشاملةللمجتمعمنالمعارفالتجريبيةعلىالتلقينالرياضيفقط،

الذييكونفيغالباألستاذفمعظمالتالميذيشكونمنمستوىلمؤسساتالتربويةيخالفذلك،ا

نمستواهميخالفالمستوىالمطلوب،فإننانجدفيبعضالثانوياتمدرسوغيرمؤهلللعمل،األحيان

فردمنممارسةوظائفأي(تمنع76(فيالمادة)95/09ولهذافالدولةفيقوانينهاالصادرةفيالقرار)

معترفبهمنطرفأولميقيتبانلهشهادةواثباتمسلمإذاربيةالبدنيةوالرياضيةالتأطيرلمادةالت

يتعلقبتوجيهالمنظومةالوطنيةللتربيةالرياضية95/09)األمررقمالهياكلالمؤهلةلهذاالغرض.

(.25/02/1991وتطويرها،المؤرخفي  

.6. مصطلح التكوين: III 

منطقيةوهيأسسديناميتالعمليةالتكوينيةعنطريقتوضيحثالث (FABRE 1994)يعرففابر 

 كاألتي:  

:    المنطق االجتماعي 

ويعطيللتكوينمهمةالتحضيرلمهنةتتكيفمعالسياقاالجتماعيةوالمهنية،هوالذيينبعمنالحالة

 "نحننتكونمناجلالمهنة".

:    المنطق التعليمي

النكلماهوعلىنسميهمنطقالمعرفة،أن)نحننفضلبدورناواألساليبوهويعبرعنالمحتوى

.واقعية(أكثرالتيتكون،األساليبالمحتوىالمعرفيوكذلكأسسالمحكيظهرلنا  

التعلمولذلك"نحننتكونمناجلتخصصما".آفاقهذاالمنطقينمي  

:    المنطق النفسي 

للموضوع"نحننتكونمناجلإنمائيعنالتشغيلالفرديالذييتدخلمباشرةفيمنظوروهويعبر

عدةممارسات".أوممارسةواحدة  
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وبذلكفإنهاتساعدفيالكشفعلىماهومعروضكبرى،أهميةفاإلشكاليةالتيوضعهافابرذات

تكوين.أيللخطرفي  

قامنهذاالنموذجانطاليدةوالمناسبةالتييمكنتحقيقها،نتساءلعنالتغيراتالمفأنولكنعلينا

يرالمهنيللتالميذفالتكوينيمكنغرضهاالتطوالغموضعنحاالتمعينة،إزالةإلىالنظريالعام،

: الثالثةللتكويناألبعادومنخاللتفاعلهانتجتجردتجاوروتكامللألسسالمنطقية،مبأنهتعريفه  

. البعدالنفسيواالجتماعي*        

. البعدالتعليمي*        

. بعدالممارسة*         

ومعذلك،التكوينيةتحديدواضحللعمليةإلىالثالثةفيالتكوينالتؤديدائمااألبعادفالصلةالوثيقةبين

الثالثةسابقةالذكر.األبعادعلىانهناتجعنالعالقةبينإليهفالتكوينالمهنيينظر  

.1.6. التعريف اإلجرائي للتكوين: III   

التكوينالتربويوالمعرفيللتالميذفيالتربيةالبدنيةوالرياضةوهونقصدبالتكوينفيبحثناهذا، 

 يمثلكلنشاطعلميمنظميهدفإلىتحقيقالمعرفةالكافيةوالقابلةللتطورمعالتحكمفيالمحيط.

.7. أهداف التكوين: III   

  : التكوين األكاديمي   

نيةتساهمفيتطويروتكوينالطفل،وبنفسمستوىالدروساألخرى,التربيةالبدفيالتعليماإللزامي،

وهومنظمفيثالثليماإلعداديفيالتربيةالبدنية،فالتكوينمناجلالحصولعلىلقبمربيالتع

سنواتمنخاللالدراسةالتييقومبهاالطالبلمتابعةمجموعةمنالدروسالمشتركةفيتكوين

ظريوتطبيقي.متخصصن  

منخاللهيتيحفرصمتنوعةويعتبرهذاالتكوينثريومتكاملمنحيثاألنشطةالمهنيةوالذي

مناجلزيادةالوعيوالتكوينعلىالممارساتمنالسنةاألولىوبطريقةتدريجية،ابتداءللطالب،

 التربوية.
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:    التكوين اإلضافي 

ADEPS    والتيقد  المهنييضافللتكوينالتربصاتوذلكبتعاونمعككلممارساتاالندماج  

شهادةعليافي،)مثلشهادةمراقبوموجهللسباقاتبالطالبإلىالحصولعلىشهاداترسمية  

اإلنقاذوهيإلزاميةلعناصراإلنقاذ.وفيالسنتينالثانيةوالثالثة،كلفئةتشاركإجباريافيدورات

 لأللعابالرياضيةالمنظمةفيفرنسا)التزحلقعلىالجليد(.

.8. ميادين التكوين: III  

التكوينلجميعاتخذاليونسكوموقفامبدئياواضحاوبدونغموضفيمايخصمكونات،1966فيعام

للوصولبالتالميذإلىمستوىمرغوبفيه.،المربينوالمدرسين  

وفقبرنامجمجمعيينإنعمليةتعليمالمدرسينوالمربين1976شيردوفيهذااإلطارووفقالديلون

: ليينبغيأنيشتملأساساعلىماي  

دراساتعامة.*  

فضال،طبيقيةوخاصةلمايتعلقبالتعليموالعلومالت،علمالنفس،صراألساسيةكالفلسفةدراسةالعنا*

وطرائقالتدريسواإلدارةفي،التربيةالتجريبية،التربيةالمقارنة،تاريخالتربيةعندراسةنظريةو

 مختلفالتخصصات.

إجراءدراسةعنالميدانأنيعتزمالشخصالمعنيبممارسةالتدريس.*  

ممارسةالتدريسومختلفاألنشطةتحتإشرافمربينجدمؤهلين.*  

III.9 .العالقة بين التكوين األكاديمي والتكوين التربوي:   

،فيحالةتكوينالمربين،فهذانالتكوينانهمامرتبطانارتباطاوثيقا،1977مياالريغاستونووفقال

ألنهالينبغيالخلطبينهماآوفصلهماتماما.

،يرىبان"التكوينالتربوييجبأنيذهبإلىحدابعدمنحيث2005وفينفسالسياقلوالي

ألنه،الفكر,النظريةوالتطبيقنيةالبسيطةإلدماجالعملوالنشطاتالمهاستعمااللتقنيةأوممارسة

 ."تكوينتربويمعمجهولين
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يتطلبخلفيةعلميةإلىمستوىمعين.فنموالفرديتوقفعلىعواملوراثية)المفاهيمالبيولوجية(،

العواملالبيئية)االجتماعية(والخبرةفيهذاالمجال.

لدىمربيبالمستقبلأمامظواهرطبيعية،التنميةالبشريةوالظواهرالتفكيرالنقديوالعملييطور

 االجتماعيةوالتيتترجمفوراوتستخدمالدراساتالنفسيةالتيتحتاجإلىتكوينتربوي.
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:    خاتمة الفصل

واالتجاهاتالثقافيةواالجتماعيةتعتبرالتربيةالبدنيةفيأيدولةهيمجموعةالقيموالبادئواألصول

 والتكوينيةلجميعالمؤسساتالتربوية.

ويمكنإننستنتجمنهذهالقيموالمبادئواألصولقيمةللتربيةالبدنيةوالرياضةباعتبارهاحقتكلفه

تترجموتعتبروسيلةلنشاتهموتربيتهممناجلذلكتضعكلدولةقوانينهاوتشريعاتهاالتي،الدولةلألفراد

 هذهالحقوقإلىالواقعتنفيذيويتمثلفيإنشاءالمنظماتالمتخصصةوالكفيلةبتحقيقذلك.

والتيرعتفيهاتنميةوشملتالعديدمنالنواحي،المدرسيةقدتعددتإنمهماتوأهدافالمنظومة

وبذلكيتعلمالتلميذالقدرةعلىالمحافظةعلىالعقليةوتعلماأللعاببقوانينها،المواهبوالقدراتالبدنيةو

إالأناسبمعقابليتهالذهنيةوالبدنية،صحتهوالمشاركةفيالمنافساتوكيفيةإدارتهاوتوجيههاممايتن

أفقدتهاطابعهاالحيويواألساسي.مشاكلالرياضةالمدرسيةفيبالدنا
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 الباب الثاني 
 الجانب التطبيقي
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 الفصل األول  

 منهجية البحث 

 و  

 اإلجراءات الميدانية  
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 تمهيد:

لبنةالبحثحيثيتممنخاللهمعالجةمشكلةالبحثالمطروحةوالتيتتناولفييعتبرهذاالفصل

تقنينأنشطةالتحملالهوائيفيتحسينهدورالثانويوالذيباألداءالمهاريلتالميذمرحلةمضمونها

إلىمنأجلذلكتطرقالطالبانالباحثانفيهذاالفصلويهمةالمرتبطةبالصحةلدبعضالقدراتالبدني

فيسبيلالوصولإلىاألهدافمنهذاالمتخذةوالمسطرةجيةالبحثواإلجراءاتالميدانيةإبرازمنه

 البحثالعلمي.
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:الدراسة األساسية.1. I 

:منهج البحث  .1.1.I 

المناسبلحلمشكلةالبحثباألساسعلىطبيعةالمشكلةلبحثالعلمييعتمداختيارالمنهجفيمجالا

نفسهابحيثيشيرعماربوحوشفيتعريفهللمنهجفيالبحثالعلميبأنهالطريقةالتييتبعهاالباحث

ومنخاللطبيعةالمشكلةاستخدم(89،ص1995)الذنيبات،فيدراسةالمشكلةواكتشافالحقيقة

اآلونةولكننظراللظروفالتينمربهافيفيحلالمشكلةالتجريبيلمالئمتهباحثانالمنهجالطالبانال

.لمنتمكنمنإتمامالعملالميدانيبالشكلالمرادالوصولإليه( 19كوفيد )جراءالوباءاألخيرة

وجودفالتجريبهوعبارةعنإحداثتغيراتفيالواقعوضبطإجراءاتالتجربةللتأكدمنعدم

وعليهتمحصرالمتغيرالمستقللهذاالبحثفي(109،ص1998)عويس،أخرىداخلية.عوامل

طةتقنينأنشطةالتحملالهوائيبينماتمحصرالمتغيرالتابعفيالقدراتالبدنيةوالفسيولوجيةالمرتب

الثانوي.مرحلةبعضتالميذبالصحةلدى  

مجتمع البحث:    .2.1.I 

ويسمىأيضابمجتمعالدراسةاألصليويقصدبهكاملاألفرادأواألحداثأومشاهداتموضوع

مجتمعاألصليللبحثفيتالميذ،وفيهذاالشأنتمثلال(84،ص1999)مبيضينالبحثأوالدراسة.

.طورالثانوي  

   عينة البحث: * 

بلغعددهاوالثانويمرحلةتالميذوعةمنمجمبحيثشملتالعينةالمختبرينالذيناستهدفهمالبحثفي

بواليةهذاوتالميذ10تمتقسيمهمإلىمجموعتينمنهماالضابطةوالتجريبيةقوامكلمنهما20

(حيثهيتعمدالباحثفيإجراءالدراسةعلىفئةةعرضية)العمديةلقدتماختيارهمبطريقوغليزان

األفرادهذالسهولةالوصولإلىراتعلميةأوغيرعلميةوالعتبامعينةوقديكونهذاالتعمد

(.158،159،ص2000)الرشديالباحثأوالمكانالذييعملفيهالموجودينبالقربمن  

.مستجوباتماختيارهابطريقةعشوائية50عددهمبلغالتالميذإضافةإلىعينةمنالمستجوبينمن  

مجاالت البحث:  .3.1. I 

. :المجال البشري  

الثانويمرحلةفردامنتالميذ20لغعددهموبيتمثلفيعينةالمختبرينالذينتمعليهمالبرنامج*

.تجريبيةمقسمينإلىمجموعتينضابطةو  

.مستجوبا50عددهمبالذينقدروالثانويمرحلةتالميذاستبيانموجهإلىعينةمن*  
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.: المجال المكاني  

.نبعدةأقساممنالمؤسسةعلىعددمنالمستجوبيتمتوزيعاالستمارةاالستبيانية*  

البعديةوتطبيقشملتإجراءاالختباراتالقبليةووبواليةغليزانأجريتالتجربةاالستطالعية*

المؤسسةحمديبوزيان.فيالميدانالرياضيلهذهالبرنامجالمعني  

 المجال الزمني: 

الدراسةكانتفيبدايةشهرديسمبرالىانالضروفالصحيةالتيمرتبهاالبالدلمتسمحلنابداية

 باتمامهذاالعملالمتواضع

المرحلة األولى: .1  

ومرحلةوأساتذةالتربيةالبدنيةوالرياضيةتوزيعاالستبيانعلىالمحكمينلفترةكنانودتخصيصها

.توزيعاالستبيانعلىعينةالبحث  

:المرحلة الثانية .2  

تطبيقالتجربةاألساسيةخاللهذهالفترةتمإجراءاالختباراتالقبليةللعينتينوالتيكانتمبرمجةل

 الضابطةوالتجريبية

. 4.1. متغيرات البحث: I 

نظرالطبيعةالبحثوالمنهجالمستخدمتطلباألمرحصرمتغيراتالبحثفيمايلي:  

  .  المتغير المستقل: 

التحكيمفيكرةاليدتمثلالمتغيرالمستقللهذاالبحثفي   

 .  المتغير التابع: 
تالميذالطورالثانوي.لدىالمهاراتاالساسيةفيكرةاليد  

:للمتغيراتالضبط اإلجرائي     .5.1. I   

هةوعزلبقيةالمتغيراتاألخرىتتطلبالدراسةالميدانيةضبطاللمتغيراتوهذابغيةالتحكمفيهامنج

أسامةكاملراتبفيهذاالصددبأنه"يصعبعلىالباحثمعرفةويذكرمحمدحسنعالويو

(243،ص1987)راتب".الصحيحةباحثإلجراءاتالضبطالمسبباتالحقيقيةللنتائجدونممارسةال

وبدونهذاتصبحالنتائجالمتحصلعليهاصعبةالتحليلوالتصنيفوبناءاعلىهذهاالعتباراتلجأ

:التاليةبغيةضبطمتغيراتالبحثالطالبانالباحثانإلىالخطوات  

.العينةالمبحوثةكانتمننفسالسنوالجنسمعمراعاةبعضالفروق*  
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.اإلشرافعلىاالختباراتكانشخصيامنطرفالطالبانالباحثان*  

.أخذجميعاالحتياطاتلتفاديوقوعبعضالحوادثأواإلصابات*  

.البعديةنعلىجميعاالختباراتالقبليةواإلشرافمنطرفالطالبينالباحثي*  

.البعديةتالقبليةوجميعمراحلاالختباراعدمالتغييرأوالتبديلفيوسائلالقياسفي*  

: أدوات البحث  .2. I 

لتحقيقاألهدافالمنشودةاستعانالطالبانالباحثانبمجموعةبغرضإنجازالبحثعلىنحوأفضلو 

:المرادكلهلمنتمكنمنتحقيق( 19)كوفيد ،ولكننظراللظروفمناألدوات  

عالعربيةالدراسةلكلالمصادروالمراجإللمامالنظريحولموضوعالبحثوهذامنخاللا*

.المذكراتاألجنبية،المجالتوو  

لرصدواقعممارسةاألنشطةالبدنيةعندهذهالفئة.تالميذالطورالثانويموجهةإلىاستبيانيةاستمارة*  

خذاستبيانيضممجموعةمناالختباراتالتيتمعرضهاعلىمجموعةمناألساتذةوالدكاترةبغيةاأل*

المرادقياسهاوالمتمثلةالمهاراتبآرائهمحولأنسباالختباراتالتيتقيسبصدقوثباتوموضوعية

فيكرةاليداألساسيةفيالمهارات  :  

 كماتطلبانجازهذهاالختبارات:

.شريطمتري-  

د.عدادالكترونيمنالنوعالجي-  

.صفارة-شواخص -  

صندوق -  

.مسطرةمقسمةمنصفرإلىمائة-  

طرق البحث :    *  

 - طريقةجمعالمادةالخبرية : 

علىهيعمليةجمعوتحليلالمعطياتالنظريةالتيلهاصلةمباشرةبموضوعالبحثاعتمادا 

أراءاألساتذةوالدكاترة.المصادروالمراجعالعلميةو  
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 - طريقةاالستبيان :  

هيإحدىالوسائلالمستعملةلجمعالمعلوماتالمتعلقةبالبحثوتتمثلفيأسئلةمتنوعةتمتحضيرها

اتالبحثوتمعرضهذااالستبيانعلىأساتذةودكاترةفيمعهدالتربيةالبدنيةاستناداإلىمعطي

.بجامعةمستغانملألخذبآرائهموبعدذلكتمصياغةاالستبيان  

 -طريقةالمالحظة: 

.لثانويةحمديبوزيانتمثلتفيمجموعةالزياراتالميدانية  

 - التجربةاالستطالعية: 

أفرادوهذابغية07بلغحجمالعينةتالميذالطورالثانويانجازهذهالتجربةعلىعينةكنانود

.عيةاالختباراتالمستخدمةفيهذاالبحثالعلميموضوالتعرفعلىمدىثباتوصدقو  

 - التجربةاألساسية : 

أفراد10أفرادمثلتالعينةالتجريبيةو10التجربةاألساسيةعلىعينةمكونةمنكنانودالتطرقفي

العينةالضابطةبحيثتمإجراءاالختباراتالقبليةللعينتينمعمراعاةإعادةتطبيقاالختباراتمثلوا

لضابطةالتيلمالبعديةبالنسبةللعينتينالتجريبيةالتيتمتطبيقمحتوىالبرنامجالتدريبيعليهاوا

 تتعرضلهذاالبرنامج.

 - الوسائلاإلحصائية: 

لالهوائيفيتحسينبعضالقدراتبهدفإصدارأحكامموضوعيةحولدورتقنينأنشطةالتحم

علىتحويلمجموعالدرجاتالخامالطالبانالباحثانالبدنيةوالفسيولوجيةالمرتبطةبالصحة.عمل

استخدامأنسبالوسائلاإلحصائيةوالمتمثلةفيمايلي:ساسيةوذلكبالمتحصلعليهامنالتجربةاأل  

النسبةالمئوية.-1  

مقياسالنزعةالمركزية:ويتمثلفيالمتوسطالحسابي.-2  

مقياسالتشتت:ويتمثلفياإلنحرافالمعياري.-3  

اإلرتباطالبسيطلبيرسون.مقياسالعالقةبينالمتغيرات)االرتباط(:ويتمثلفيمعامل-4  

مقياسالداللة:ويتمثلفياختبارالداللةت.-5  

 بغيةالحصولعلىنتائجدقيقةوإصدارأحكامموضوعيةحولنتائجالدراسة

 .Stat Excel كماتمتالمعالجاتاإلحصائيةباستخدامبرنامج  
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طريقة إجراء االختبارات: *  

البحوثالتجريبيةكونهاأساسالتقييمالموضوعيللتوصلإلىنتائجتعتبرمنأهمالطرقوخاصةفي

والمهاريةصةبمعرفةمستوىالقدراتدقيقةوموضوعيةوتمثلتفيمجموعةمناالختباراتالخا

أشرفأرادكماالثانويةحمديبوزيانملعبختباراتعلىالعينةالتجريبيةبإجراءاالكماكنانود

البعديةللعينةالتجريبيةمعأنوسائلالقياسالمستخدمةختباراتالقبليةونعلىانجازاالالطالبانالباحثا  

.3. مواصفات االختبارات المستخدمة: I 

ثا.30اختبارتمريرالكرةعلىالحائط.1  

اختبارتنطيطالكرة..2  

اختبارالتصويبعلىالمرمىالمستقيم..3  

 : االختبارات المهارية  *  

ثا30اختبار تمرير الكرة على الحائط خالل.1  

ثا.30قياسسرعةالكرةعلىالحائطخالل: الهدفمناالختبار  

.إيقافكرةاليدحائطساعة:المستعملةاألدوات  

اإلشارةإعطاءمنطقةوضعالكرةوعندإلىمترمنالحائطالصد4نقومبحساب: رمواصفاتاالختبا

حتىنهايةالمهلةالمحددةبهكذاالكرةوإليهيقومالالعببتمريرالكرةناحيةحائطالصدبقوةلترد

ثا.30  

ثا.30لالعبعددالتمريراتالتيقامبهاخالل:التسجيل  

لى المرمى المستقيم عبار التصويب اخت.2  

.األمامدقةالتصويببليدنحوى: الهدفمناالختبار  

.كراتيدمرمىمستقيم4 : المستعملةاألدوات  
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نقومبتقسيمالمرمىإلىثالثأقسامعنطريقشريطملونبطريقةعموديةوفي : مواصفاتاالختبار  

بحيثمحاولتينواأليسراأليمنكراتثميقومالالعببالتصويبفياالتجاهين4منضع7منطقةخط

.ليسرىامحاولتيننحوىالجهةةاليمنىونحوالجه  

درجةواحدةلكلمحاولة.إعطاء: التسجيل  

باليديناختبار تنطيط الكرة .3  

.التنطيطفيمساحةمحددةأثناءمعرفةمستوىالالعبفيالسيطرةعلىالكرة :الهدفمناالختبار  

.كرةاليدشواخصملونة: المستعملةاألدوات  

بتنطيطالكرةويبدأاإلشارةعندلالعبفيمساحةمحددةلالختبارويقفا : مواصفاتاالختبار

عدمالخروجمنالتنطيطالمزدوجوالخطاءارتكابمحاولةلعدمالجسموأجزاءالسيطرةعليهابجميع

 المنطقةالمحددةلالختبار.

تتحسبعددمراتتنطيطالكرة: التسجيل  

.محاولةأحسنتمنحلكلالعبمحاولتينونحتسب  

.4. الوسائل اإلحصائية : I 

التطبيقية،يعتبرعلماإلحصاءمنأبرزالعلومالتيتضبطهانظرياتثابتةومعروفةإذيعدمنالعلوم

حيثتستخدمفيهمختلفاألدواتوالطرقاإلحصائيةالمعروفةفيتحليلالظواهروالوقوفعلى

حقيقةتغيرهاوإظهاراالستدالالتالعلميةويشيرمحمدصبحيأبوصالحوعدنانمحمدعوضبأن

ضهاوتحليلهاواستقراءعلماإلحصاءهوذالكالعلمالذييبحثفيجمعالبياناتوتنظيمهاوعر

.(9،صفحة1984)عوض،النتائجواتخاذالقراراتبناءاعليها.  

ومنهذاالمنطلقفإنالهدفمناستخدامالمعالجةاإلحصائيةهوالوصولإلىمؤشراتتساعدناعلى

المشكلةوتبعالهدفالتحليلوالتفسيروالتأويل،ثمإصدارالحكموتختلفخطتهاباختالفنوع

 الدراسةومنهناتماالعتمادعلىالوسائلاإلحصائيةالتالية:
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النسبة المئوية:  .1  

نسميالنسبةالمئويةأوالمعدلالمئويبالنسبةالثابتةلمقدارينمتناسبينعندمايكونالقياسالثانيهو

ويعبرعنهابالمعادلةالتالية:100  

 

100×  =                           النسبة المئوية )%(          

 

.س:هوعددالتكرارات   

(141،ص1999)الهادي،.ن:حجمالعينة        

.(34،ص1992)السيد،.   100   ×   
 عدداإلجابات 

   المجموع الكلي
=)%(النسبة المئوية       

المتوسط الحسابي: . 2  

فيالتطبيقالعلمينأهمهامنجهةالدراسةالنظريةمقاييسالوسطاستخداماويعتبرمهومنأكثر

،ويستخرجبجمعقيمكل(24،ص1999)باهي،وهوضروريالستخراجاالنحرافالمعياري.

: المعادلةالتاليةمنخاللكماهوموضحعناصرالمجموعةثمقسمةالنتيجةعلىعددالعناصر  

 

 

 

 

المتوسطالحسابيللقيم.:حيث:  

               (GILBERT(N), 1988, p. 32) .حجمالعينة:ن  

(Champely, 2004, p. 64) مجموعالقيم.:  

المعياري:  االنحراف  .3  

 وهومنأهممقاييسالتشتتوأدقهاويستخدملمعرفةمدىتشتتالقيمعنالمتوسطالحسابي.

.(91،89،ص1993)حلمي،وهواألكثراستعمااللدىالمهتمينبالبحثالعلمي.  

 س

 ن

 ن =

 س س

 

 

 س

 س
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المعيارييبينابتعادالدرجةالمفحوصةمنالنقطةالمركزيةوذلكباستخدامجذرمتوسطواالنحراف

(185،صفحة1991)هللا،االنحرافاتعنالمتوسط.  

 المعادلةاإلحصائية:

ع=  

 

.المعيارياالنحرافع:حيث:  

.المتوسطالحسابي:   

.حجمالعينةن:    

30للعيناتاقلمن:1-ن .  

 )س-س(2:مجموعاالنحرافمربعالقيمعنمتوسطهاالحسابي. 

البسيط لكارل بيرسون: االرتباطمعامل   .4  

هومعرفةالعالقةاالرتباطيةبيناالختبارينبالرجوعإلىجدولالداللةاإلحصائيةلمعاملاالرتباط

وهويسمىبمقياسالعالقةبيندرجاتالمتغيراتالمختلفةو(105،ص1988)محمد،بيرسون.

الموجودةبينمتغيرينوالتيتنحصرفييرمزلهبالزمن"ر"ويشيرهذاالمعاملإلىمقدارالعالقة

سالبادلذلكعلىأنالعالقةبينالمتغيرعالقةعكسية،بينمايدلاالرتباط(،فإذاكان1،+1-المجال)

الموجبعلىوجودعالقةطرديةبينالمتغيرين.االرتباطمعامل  

بينهمابحيث:االرتباطوتظهردرجةالعالقةبينالمتغيرينمنمقدار  

تام.ارتباطوجوديعنيفإنهذا1–أو1إذابلغت"ر"قيمة+  

عالي.ارتباطفإنهذايعنيوجود0,88أو0,95وإذابلغت"ر"قيمة+  

 وإذابلغت"ر"قيمةصفرفهذايعنيعدموجودارتباطأوعالقة.ويحسبمعملاالرتباطوفقالمعادلة.

التالية:اإلحصائية  

 )س-  س(2

1-ن  

 س 



 

73 
 

 

 

.ر:معاملاالرتباطالبسيط  

.درجةاالختبارص   x مجموعالدرجاتفياالختبارسمجس.ص:  

مجموعالدرجاتفياالختبارس.مجس:  

مجموعالدرجاتفياالختبارص.مجص:  

 مجس2:مجموعمربعالدرجاتفياالختبارس.

 مجص2:مجموعمربعالدرجاتفياالختبارص.

 )مجس(2:مربعمجموعالدرجاتفياالختبارس.

 )مجص(2:مربعمجموعالدرجاتفياالختبارص.

(310،ص2000)باهيإ.،عددأفرادالعينة.ن:  

الصدق الذاتي:  .5  

بالنسبةللدرجاتالحقيقيةالتيخلصتمنأخطاءالقياسوبذلكوهوصدقالدرجاتالتجريبية

،1998)رضوان،تصبحالدرجاتالحقيقيةلالختبارهيالمحكالذيينسبإليهصدقاالختبار.

كماهوموضحفيرلمعاملثباتاالختباألتربيعيويقاسالصدقالذاتيبحسابالجذع(350ص

 المعادلةاإلحصائيةالموالية:

(192،ص1995)حسانين،،معاملالصدقالذاتي=معاملالثبات  

إختبار الداللة "ت": .6  

يستعملاختبارالداللة"ت"لقياسداللةفروقالمتوسطاتالمرتبطةوالغيرالمرتبطةوللعينات

الطالبانالباحثانالمعادلتينالتاليتين:المتساويةوغيرالمتساوية.وفيهذاالصدداستخدم  
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 أ* داللة الفروق بين متوسطين مرتبطين بحيث )ن1 = ن2(: 

  

 

ت =                                   

 

 

 

 

مف:متوسطالفروق=حيث:  

 

 ح2ف:مجموعمربعاتانحرافاتالفروقعنمتوسطتلكالفروق.

هوعددأفرادالعينة.:ن  

درجةالحرية.(:1-)ن  

ودرجة0,05وتحسبتالجدوليةمنخاللالجدولاإلحصائيالخاصوهذاعندمستوىالداللة

(.1-الحرية)ن  

 

 ب* داللة الفروق بين متوسطين مستقلين بحيث ن1 = ن2:

 فيحالةماإذاكانتالعينتينمتساويتينفيالعددفإنالمعادلةاإلحصائية"ت"تكونكاآلتي:

 

ت =          

 

 

 

المتوسطالحسابيللمجموعةاألولى.::بحيث  

 :المتوسطالحسابيللمجموعةالثانية.

 م ف 

 ف  2ح

 (1-ن)ن

 

 ف
ن      

 2س  -1س

 22+ ع  2  1ع

 1-ن

 س1

 س2
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 ع1:االنحرافالمعياريللمجموعةاألولى. 

 ع2:االنحرافالمعياريللمجموعةالثانية. 

أفرادالعينة.عدد:ن   

درجةالحرية.   :ن( 2 -ن  2          (  

 * اختبار حسن المطابقة:

وهويستخدمالختبارمدىداللةالفرقبينتكرارحصلعليهويسمىالتكرارالمشاهدوتكرار 

مشاهدمؤسسعلىالفرضالصفريويسمىهذااالختبارباختبارحسنالمطابقةأواختبارالتطابق

وهومنأهمالطرقالتيتستخدمعندمقارنةمجموعةمنالنتائجالمشاهدةأوالتييتمالحصولالنسبي

عليهامنتجربةحقيقيةبمجموعةمنالبياناتالفرضيةالتيوضعتعلىأساسالنظريةالفرضيةالتي

.يراداختبارهاويتمحسابكا ² وفقالمعادلةالتالية:  

=²كا
 مج (ك ش−ك ت)²

ك ت
 

التكراراتالمشاهدة.كش:حيثإن:  

التكراراتالمتوقعة.:كت  

درجةالحرية.:(1-)ن  

 

 

 حيثتدل)ن(علىعددالفئاتأوالمجموعاتالعدداألفرادأوالمشاهداتفيالعينة.

 ماذاتعنيكا2المحسوبة:

-فيحالةماإذاكانتقيمةكا2المحسوبة=0،فإنذلكاليدلعلىأنهناكفروقابينالقيمالمشاهدةو

 القيمالمتوقعة.

 -فيحالةكا2اكبرمن0فإنذلكيدلعلىأنهناكفروقابينالقيمالمشاهدةوالقيمالمتوقعة.

-إذاكانتكا2المحسوبةأكبرمنكا2الجدولية.وهذامعناهأنالفروقبينالتكراراتالمشاهدة

 والتكراراتالمتوقعةفروقامعنويةوإنماالترجعللصدفة.

-إذاكانتكا2المحسوبةأقلمنكا2الجدولية.وهذامعناهأنالفروقبينالتكراراتالمشاهدة

(.424،ص2004الشافعيحسنأحمدالتكرارتالمتوقعةفروقاغيرمعنوية)راجعةللصدفة(.)و  
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القياس  البعدي −القياس  القبلي
القياس  القبلي  =  قانون نسبة التحسن للمسافة  

 

100 x 
القياس القبلي  −القياس البعدي 

القياس البعدي
قانون نسبة التحسن =     

 

: صعوبات البحث  .5. I 

واجهالطالبانالباحثانمجموعةمنالصعوباتبسببطبيعةالبحثكونهدراسةتجريبيةعمدتإلى

ةالبحثخاصةأنهذهالشريحةالعملعلىجمعالمصادروالمراجعإضافةإلىالعملالميدانيمععين

تمثلةفي:وصعوبةالتنقالتإضافةإلىبعضالصعوباتالمتالميذالطورالثانويتمثلعينةمن  

الذيكاناكبرعائقفياتمامالبحثعلى( 19)كوفيد الوضعالحاليالذييمربهالعالم،انتشاروباء-

 اكملوجه.

المراجع.قلةالمصادرو-  

نقصالمراجعالتيتتعلقبأنشطةالتحملالهوائيلدىهذهالفئةونقصالدراساتالمشابهة-  

عدماسترجاعكلاالستماراتالموزعة.-  
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 خاتمة الفصل: 

خالللطالبانالباحثانلقدتمحورلبهذاالفصلحولمنهجيةالبحثواإلجراءاتالميدانيةالتيقامبهاا

التجربةاالستطالعيةواألساسيةوهذاتماشيامعطبيعةالبحثالعلميوالمتطلباتالتيمحاولةالقيامب

كانمنيقتضيهامنالناحيةالعلميةوالعملية،حيثتمالتطرقفيهذاالفصلإلىالخطواتالعلميةالتي

تمهيداللتجربةاألساسيةبحيثاستهلتبتوضيحالمنهجالمتبعفيالبحث،العينةهاأنجزالمفروض

اولالطالبانالباحثانمجاالتالبحثواألدواتوالوسائلاإلحصائيةالمستخدمةفيالبحثوأخيراتن

 مختلفالصعوباتالتيتممواجهتهافيهذاالبحث.

 تحليل المضمون: 

بعداالطالععلىالدراساتالسابقةالحظالطالبانالباحثانأنعينةالدراساتقدتشابهتافيكل

قافيللفئةالدراسات،إذكانتعينةالدراساتكلهاحكامكماأشارتهذهالدراساتإلىأنالمستوىالث

المكونةللتحكيماليتماشىمعالكرةالمتطورةوهذامايتماشىمعموضوعبحثناواعتبرتأن

اضرباتالجزاءهياألكثرتوليدذثلمخالفاتوالبطاقةالحمراءوكالقراراتالتييصدرهاالحكامم

فياألساسيةنبعضالمهاراتللسلوكياتالعدوانيةبينالالعبين.ةكذلكتكونلهادورفعالفيتحسي

 كرةاليدوهذههيالنقطةالتيكانتمحوردراستنا

 وقداستفادالطالبانالباحثانمنعدةجوانبأهمها:

.*اختيارعينةالبحث  

*تحديدمشكلةالبحث.  

*صياغةالتساؤلالدراسة.  

االبحث.ذ*تحديدمفاهيمالتعرفعلىاألساليبالدراسيةالتييمكناستخدامهافيه  

*االستفادةمناإلطارالنظري.  

*التعرفعلىالمنهجالمناسبلهذاالبحث.  

 أهم النقاط المشتركة :

*تناولتالدراساتلظاهرةالتحكيم.  
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الالعبين.،الحكام : *اختيارالعينة  

: المستخدم المنهج   

اختلفتالدراساتالسابقةفينوعيةالمنهجالمستخدمكلحسبطبيعتهودراستهوقداتبعالطالبانفي

المناسبةلطبيعةدراسةدراستهماالمنهجالتجريبيبتصميمالثنائيالمجموعتينضابطةوتجريبية

 الحالية.

 أدوات البحث : 

 انحصرتمعظمالدراساتعلىاألدواتالتالية :

المصادروالمراجعباللغةالعربيةواألجنبية،مقابالتشخصية،االختباراتواألدواتالرياضية

 والقياساتوالمعالجةاإلحصائية.

 االعتمادعلىاالستبيانفيجميعالمعلومات

لمنظومةتحسناألداءللتالميذوتكويناإنالتقدمالذيعرفتهكرةاليدالحديثةراجعباألساسإلىو

 المدرسية.

المنافساتويلعبأثناءمنخاللتطبيقالقوانينالتحكيميةداخلالمؤسساتالتربويةإالواليتسنىهذا

التالميذ.لدىالمهارياألداءالمعلمدورالمحكملتكوينالرياضةالمدرسيةوتحسين  

أدائيةبةمنقوانينتحكيميةمهاراتاللعإليهيسايرالتطوروالتقدمالعلميالكبيرالذيوصلتأنوعليه

علميةتحترمالقوانينالمنصوصعليهامنقبلاالتحاديةالدوليةوأسس.التحكيمفيكرةاليدمبنيعلى

للتالميذ.المهارياألداءالتيلهادورفيتكوينالرياضةالمدرسيةوتحسيناالولمبيةلكرةاليدالحديثة،  

المهاريحتىنستطيعالوقوفعلىنقاطالقوةواألداءالتحكيمعلىتحسينتأثيرفكرةومنهناتطرح

 الضعففيها،وبالتالينضمناالستمراريةفيالعملوتعديله.

تطبيقالمعلمللقوانينإلىمستوىوهذاراجعأحسنإلىفانالتحكيملهدورللوصولبالتالميذ

نيةوخبراتهمالفرديةوالمستوىالعاليالمرموقفيالمجالالتحكيميةوهذاباالعتمادعلىالتجاربالميدا

وتكوينالتالميذفيالمجالإعدادعلميةفيأسسعامةوكرةاليدخاصةالمبنيعلىالرياضي

الرياضي،ومنخاللجمعالمعطياتالنظريةوالتطبيقيةالتيسبقت،وانطالقامنالمشكلةالمطروحة

مرحلةلدىتالميذالمهاريلكرةاليداألداءالتحكيمعلىتحسينوبعدعرضالنتائجبخصوصاثر
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بشكلنهائيومدققللظروفالسائدةإتمامهاالمدرسيةفهذهالنتائجرغمعدملمنظومةالثانويلتكوينا

عناثرالتحكيمفيالباحثانهوالكشفإليهحدكبير،فكانالهدفالذييرميإلىتبدومنطقيةأنهاإال

.الصحيحةفيميدانكرةاليدباألسسالمدرسيةمنظومةالتكوين  

نستنتجهمنالدراساتالسابقةبمقارنتهامعبحثناهذا،أنالتحكيميوثرعلىالتالميذمنوفيالنهايةما

.المنافسةأثناءخاللتحسينأدائهمالمهاريمنخاللتطبيقالقوانينالتحكيمية  

 يؤثرالتحكيمعلىالتالميذلتكوينهمباستخدامأسلوبالمنافسةايجابيافيتحسينأدائهمالمهاري.

المهاريمنخاللتطبيقالقوانينالتحكيميةخاللالمنافسة.األداءتحسنفيهناك  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

 المراجع باللغة العربية 

القاموسالمحيططبعةدارالعلمبيروت.-1  

.1790ابنقدامة،كتابالمعنى،مجلةاألحكاممادة-2  

الشافعي،إدارةالمنافساتوالبطوالتوالدوراتإبراهيممحمودعبدالمقصودوحسناحمد-3

.2003رياضية  

.42،ط1997محمدخالد،حمودةخيريمحمد،القانونوتطبيقاتهفيكرةاليد-4  

.2006عفترشاد،محاضراتالتحكيمكرةاليد-5  

ت.مشكالتالعملفيمجالالتحكيمالمسابقا1986سليمان،احمدفكريوشربوني،سعدالدين-6

الميدانوالمضماروقائعالمؤتمرالعالميتاريخالرياضة.المجلدالثالثكليةالتربيةالبدنيةوالرياضية

.26-13جامعةالمينا  

،تقديمعبدهللاالعاللي،لسانالعربالمحيط،دارالجليلودارلسانالعرب1988ابنالمنظور-7

 للنشرالجزءالرابعبيروت.

.معيقاتالتيتواجهحكماأللعابالجماعيةالمعتمدةاولمبيافياألردن1994رمحمدأبوخليفة،عم-8

 والحلولالمقترحةلها.رسالةماجستير.الجامعةاألردنيةعمان.

.معوقاتالعملفيمجالالتحكيمفيكرةاليد.وقائعبحوث1984الشافيجمالعبدالعاطي-9

.170-157كليةالتربيةالرياضيةللبنينجامعةحلوان2العالية،المجلدالمؤتمر.رياضةالمستويات  

.معيقاتالعملفيمجالالتحكيمفيكرة1985،إبراهيممفتيالعدوي،عليصبري-10

 القدم.ملخصاتووقائعالمؤتمرالدولي)الشبابوالرياضةجامعةحلوان(.

.أسبابعزوفالفتياتعنممارسة9881عويدات،عبدهللاوالرضيكمالوعليانخليل-11

.15األنشطةالرياضيةفيالجامعةاألردنيةمجلةالدراسات  

،رباعيةكرةاليدالحديثة،القاهرةمركزالكتاب2001كمالعبدالحميدومحمدصبحيحسانين-12

 للنشر.
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رالفكرالعربي.،كرةاليدللناشئينوتالمذةالمدارس،دا1970كمالعبدالحميد،زينبفهمي-13  

لمنشورات الرسمية و الوثائق ا  

البدنيةوالرياضيةوتنظيمهاالمتعلقبتوجيهالمنظومةالوطنيةللتربية95/09األمررقم-14

الجمهوريةالجزائرية1995فيفري25هالموافقل1415فيرمضانالمؤرختطويرهاو

.الديمقراطيةالشعبيةووزارةالشبابوالرياضة  

الجريدةم1997أكتوبر08الرياضةوتطويرها،المتعلقبالتربيةالبدنيةو376/97رقماألمر-15

.الرسمية  

25فيالمؤرخ،للتربيةالرياضيةوتطويرهاظومةالوطنية،يتعلقبتوجيهالمن09/95رقماألمر-16

.الرياضةووزارةالشبابوةالجزائريةالديمقراطيةالشعبيةالجمهوري1995فبراير  

 الجرائد باللغة العربية 

.24صالدراسيةممارسةالرياضة،إجبارية1996نوفمبر25الصادرةبتاريخجريدةالخبر-17  

.04ممارسةالرياضةالمدرسيةص،إجباريةنوفمبر26جريدةالخبرالصادرةبتاريخ-18  

 المراجع باللغة الفرنسية

"Handball a Hit in Europe 19-"  

"Official rules ,rule 17 20-"  

"Official rules, hand signal 13 21-"  

"Regulations for IHF Competitions. International Handball 22-  

FerderationSeptembre 2007” 

"France 2009 World Champions, International Handball Federation - 23

2009".  
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"Business as usual-Russian Iadies, grabbed another WCh title while - 24

Germany secured thr bronze, 

International Handball Federation2007".  

"Handball the official Website of the 16th Asian Games, Guangzhou 25-

Asian Games 2008/08/21". 

Handball at the 2007 All Africa Games, 26-  

International Handball Federation 2007.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


