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  ". وبالياء يقينا
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 التعريف بالبحث                                                                                                                                  

  :مقدمة - أ
إن ما يميز عالمنا اليوم ھو كثرة الدراسات واالكتشافات وكذلك التطور المذھل في 

كل المجاالت وخاصة الجانب الرياضي، وكرة القدم واحدة من األلعاب الرياضية التي 

شملھا التطور الرياضي العالي المستوى، حتى أصبحت من األلعاب المتميزة التي تمارس 

ھذا، وما زالت بحاجة إلى البحث والدراسة والتأليف والترجمة حتى بشكل كبير في وقتنا 

  .يتمكن المدرب الطالب والالعب من تفھم األبعاد العلمية والقانونية لھذه اللعبة

وعليه فإن الھدف من ھذه الدراسة ھو معرفة الالعبين لمواد القانون وتأثيرھا على 

ھذه الدراسة لتساھم في إثراء الدراسات  عدد األخطاء المرتكبة أثناء المباريات، وتأتي

السابقة، كما نحاول من جھتنا أن نوجز للقارئ أھم جوانب بحثنا ولو بصفة ملخصة، 

  : وتوجيھه للفھم الجيد من خالل جانبيه النظري والتطبيقي وفصوله من خالل ما يلي

الجانب التمھيدي حاولنا فيه تسليط الضوء حول موضوع حساس جدا أال وھو 

لمعرفة النظرية والتطبيقية لمواد القانون الخاص بكرة القدم، ومدى تأثير ھذه المعرفة على ا

األخطاء المرتكبة في مباريات كرة القدم، وعلى ھذا األساس اقترحنا حلول مؤقتة ارتكز 

عليھا البحث منھا أن المعرفة النظرية التطبيقية لمواد القانون تلعب دورا ھاما في التقليل من 

معرفة مواد القانون من قبل الالعبين ھي  أند األخطاء المرتكبة أثناء المباريات، كما عد

  .عبارة عن معلومات شخصية مكتسبة عن طريق الممارسات الميدانية والخبرة

ومع وجود بعض المفاھيم التي تحتاج إلى توضيح قمنا بشرح بعضھا كالمعرفة، 

المنھجين الوصفي والتجريبي،  إتباعان لزاما علينا ونظرنا لطبيعة بحثنا ك... القانون، الخطأ

  : ألنھما مناسبين لمثل ھذه البحوث، وقد قمنا بتقسيم ھذا البحث إلى بابين

 أربعةالخلفية النظرية للبحث، وھو بدوره مقسم إلى  األولبحيث يتضمن الباب 

العالم والجزائر،  فصول، فقد تناولنا فيھا تاريخ كرة القدم وأھم المراحل التي مرت بھا في

وكذا الرياضة والمنافسة ثم القانون الدولي لكرة القدم، إضافة إلى الحكم ومختلف العالقات 

  .بين كل من الالعب والمدرب والتدريب والقانون
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ثم يأتي بعد ذلك الباب الثاني الذي يضم الجانب التطبيقي والذي يقسم بدوره إلى 

ية الحث والعينة التي قمنا بدراستھا واألدوات التي فصلين أولھما تناولنا فيه طرق ومنھج

  .استعملناھا في ھذا البحث وكذلك وظائف ومجاالت ھذا البحث

وفي الفصل الثاني قمنا بعرض ومناقشة وتحليل نتائج االستبيان وكذلك بطاقة 

خطاء المالحظة التي تبين أھمية المعرفة النظرية والتطبيقية لمواد القانون في التقليل من األ

  .المرتكبة أثناء المباريات

  .ثم خرجنا في األخير ببعض التوصيات واالقتراحات

  : اإلشكالية  -ب
لقد أصبحت لعبة كرة القدم اللعبة األولى في العالم أجمع ، وقد أصبحت مباريات 

  .كأس العالم و األلعاب األولمبية تستأثر باھتمام مئات الماليين من المعجبين 

احدة من األلعاب الرياضية التي شملھا التطور الرياضي العالي إن كرة القدم و

المستوى حتى أصبحت من األلعاب المتميزة التي تمارس بشكل كبير في وقتنا ھذا وما 

زالت في حاجة إلى البحث و الدراسة و التأليف و الترجمة حتى يتمكن المدرب و الطالب و 

  .ة لھذه اللعبة الالعب من تفھم األبعاد العلمية و القانوني

بحيث في بدايتھا كانت ال تقوم على  القدم،إن كرة القدم مرت بتطورات عديدة منذ 

  .اآلنأو الدراسة أو التھذيب، ولم يكن ھناك قانون للعبة كما الحال  من الفنأسس 

فالقانون دائم التغير ويخضع إلضافات تبعا للمستجدات الظروف و الحاالت الجديدة 

قدم الزمن ، لذا يالحظ الباحث إذا ما أراد الرجوع إلى تاريخ اللعبة تغيرا التي تظھر مع ت

  .كبيرا قد طرأ على قانونھا من حيث تعداد الالعبين و األجھزة و المعدات و الملعب 

يعد القانون أحد األركان األساسية ألي لعبة رياضية يساھم في تطويرھا وتقدمھا 

و إذا كان مستوى األسرة الرياضية  التطبيق،فھم و مستوى الالعبين و الحكام من حيث ال

  .التخلففتصاب بالركود و  على اللعبةمتخلفا فإن ذلك يعود بالسلب 

وكما أن القانون ھو أحد الوسائل الضرورية التي تؤدي إلى تنظيم اللعب و جعله ذا 

التي تقع في فائدة كبيرة لكال الطرفين ، و لعلنا ال نبالغ حين نقول أن غالبية المشاكل 

  .الميدان سببھا عدم فھم القانون وعدم تطبيقه نصا وروحا 
2 
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إن معرفة القانون تؤدي بشكل عام إلى زيادة نجاعة اللعبة وذلك عن طريق كبح 

جماح الالعبين وصقل مواھبھم وتعديل سلوكھم أثناء اللعب وتنظيم العالقة مع جميع 

  .ا يحيط باللعبة الالعبين اآلخرين ومع الحكم و المدربين وكل م

إن الفريق الذي يعتمد العبوه على الخشونة يخسرون المباراة ويخسرون سمعتھم في 

آن واحد وإذا  كان العكس فإن الفريق حتى ولو خسر المباراة فإنه يترك أثرا إيجابيا في 

نفسية الجمھور ويكسب تعاطف وسائل اإلعالم كما أن ذلك يسھل مھمة طاقم التحكيم و 

التي أصبحت سائدة االعتراضات و االحتجاجات و تعدد األخطاء وكثرة الصافرات الميزة 

مما أدى إلى اختفاء الجانب الجمالي و الفني الذي ينتظره محبو ھذه اللعبة الجماھيرية ومن 

كل ھذا تظھر لنا مشكلة كبيرة وھي كثرة المخالفات للقانون الدولي الخاص لكرة القدم وھذا 

  :ببحثنا ھذا مع طرح سؤال مھم وھو يام ما دفعنا إلى الق

بة أثناء تأثير مدى معرفة الالعبين لمواد القانون على عدد األخطاء المرتك"
   ؟" مباريات كرة القدم

  :ولإلجابة على ھذا التساؤل يتوجب اإلجابة على التساؤالت التالية 

لخاصة ھل الالعب الجزائري لديه نقص في المعرفة النظرية و التطبيقية ا -1

  بنصوص مواد القانون الدولي لكرة القدم ؟

ما ھو دور المعرفة النظرية والتطبيقية لمواد القانون في تقليل عدد األخطاء  -2

  المرتكبة في مباريات كرة القدم ؟

ناتجة عن معلومات شخصية مكتسبة عن طريق  يةمواد القانونالھل معرفة  -3

  الممارسة الميدانية والخبرة ؟

   :افاألھد -ج
 .دور معرفة القوانين في تقليل عدد األخطاء المرتكبة في مباريات كرة القدم  -1

 عبي كرة القدم اللدى  كثرة المخالفات للقانون الدولي الخاص لكرة القدمالتقليل من   -2

وادي (لدى العبي الفريقين  المعرفة النظرية و التطبيقية لمواد القانونمصدر  معرفة -3

  .لكرة القدم)ارھيو،جديوية
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  :البحثفرضيات  -د
من خالل التساؤل الذي أوردناه في إشكاليتنا السابقة الذكر قمنا بوضع فرضيتين نود 

  :أن تكونا كحل أولي لمعالجة بحثنا ھذا 

    :األولىالفرضية 
المعرفة النظرية و التطبيقية الخاصة بنصوص مواد القانون الدولي  في ھناك نقص -

  .العبينعند ال لكرة القدم
  :الفرضية الثانية

إن المعرفة النظرية و التطبيقية لمواد القانون تلعب دورا ھاما في تقليل عدد األخطاء 

  .القدمالمرتكبة في مباريات كرة 

  :ةلثالثاالفرضية 
الممارسة الميدانية و  مكتسب عن طريق الالعبين لدىمواد القانون لمعرفة مصدر ال

  .الخبرة

  :لبحث ماھية و أھمية ا -ه
إن بحثنا ھذا عبارة عن دراسة ميدانية عن مدى معرفة الالعبين لمواد القانون من 

الناحية النظرية والتطبيقية ومدى تأثير ھذه المعرفة على عدد األخطاء المرتكبة في 

المباريات الرسمية ،وتتجلى أھميته في أنه أول دراسة ميدانية تھتم بناحية مھمة في مجال 

أال وھي عملية دراسة الالعبين للقانون والتي أبعدت عنھم خطأ على الرغم  عملية التدريب

من أثرھا الكبير على عدد األخطاء المرتكبة في المباراة الواحدة والتي لھا تأثير مباشر على 

  .نتيجة المباراة 
رية والتطبيقية لمواد الدراسة النظ تأثيريھدف بحثنا ھذا إلى توضيح مدى : ھدف البحث

  .القانون على األخطاء المرتكبة في مباريات كرة القدم

  : أغراض البحث -و
 .تثقيف وتعليم الالعبين قوانين كرة القدم: غرض علمي -1

إطالع وتحسيس الرأي العام والخاص بمدى أھمية تعليم قانون لعبة كرة : غرض إعالمي -2

 .نالقدم لكل من المدربين والالعبي
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 : الميدانيةاألغراض  -3

  .تحسين مستوى اللعب في كرة القدم -

 -  . الوصول بكرة القدم الجزائرية إلى المستويات العالية

 : مصطلحات البحث -ز

ما وضع ليدل على شيء بعينه وھي المضمرات واإلعالم و المبھمات و ما عرف :المعرفة

ھو عليه وھي مسبوقة والمعرفة أيضا إدراك الشيء على ما  أحدھما،بالالم و المضاف إلى 

  1.المعارفبجھل بخالف العلم ولذلك يسمى الحق تعالى بالعالم دون 
  :الخطأ

الخطأ يحدث عندما يقوم الالعب بارتكاب مخالفة معينة ،األخطاء قد تحدث في أي وقت     

ويتم معاقبة الالعب  ، تم سردھا في قوانين اللعبة وذلك عندما تكون الكرة في حالة لعب

أما المخالفات التي تشكل  ،، ويمكن أن يتم ارتكابھا من كال الالعبين والبدالء ،م بذلكالذي قا

ھي سلوك غير رياضي قد تعمل على و،  سوء تصرف والمدرجة ضمن قائمة المخالفات

  .2 انتھاك روح الرياضة

  :القانون
زاء القاعدة التي توضع مقياسا مناسبا لتعامل الناس فيما بينھم وتتبع بجھو :لغة 

  .وانتظام 

 في كل قليطإذ يكثر استعمال ھذا المدلول في شؤون كثيرة ومتنوعة : اصطالحا 

، وھي بمثابة تلعب وفقا لمجموعة من القوانين مثال لعبة من األلعاب الرياضية ،فكرة القدم

  3الخ…احترامھا وإال سيتعرض مخالفھا إلى عقوبةضوابط تحكم اللعبة، وعلى الالعبين 

  :كرة القدم 
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ھي لعبة تتم بين فريقين يتألف كل منھما على أحد عشر العبا يستعملون كرة منفوخة

فوق أرضية الميدان أو ملعب مستطيلة ، في نھاية كل طرف من طرفيھا مرمى الھدف 
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  :الدراسات المشابھة -ح
إن أھمية الدراسات المشابھة تتجسد في إعطاء وتوفير مراجع ومصادر لكل باحث وتساعده 

  .على تفھم الموضوع والمشكلة المطروحة واستخالص التوصيات وتجنب األخطاء

ة  ات وكيفي اول معلوم ه وتن نھج لبحث اد م ن الباحث باتح ابھة يمك ات المش تعمال الدراس واس

  .رق البحث منھا النظرية والميدانيةاختيار ط

ى  ى االطالع عل ا عل ا يلزمن ك م ابھة وذل رة مش أما في موضوع بحثنا فال يوجد أبحاث كثي

ة ،  ات العلمي ل في الكتب والمؤلف نمط العلمي الواسع والتي تتمث المراجع والمصادر ذات ال

ر ومن جھة أخرى أن األبحاث واألعمال واألبحاث  في ھذا المجال التي  درست في الجزائ

  .لم تتجاوز مستوى التدرج وقليال ما في ما بعد التدرج ودراسات الدكتوراه

  :حسين حسن مصطفى أبو الرز  -1
  "تحديد المشكالت التي تواجه القائمين بالتدريب الرياضي باألردن" 

  .1983-األردن  –مذكرة ماجستير غير منشورة 

  :أھداف الدراسة * 
  ة حالة اإلعداد البدني للمدربين المقترحة من طرف المدربين ومعرفطرح المشكلة والحلول 

  .المنھج الوصفي  :البحثمنھج * 

  .موزعين على ثمانية رياضات منھا كرة القدم) 140(مدربين  :البحثعينة * 
  .استمارة استطالع رأي ومقابالت شخصية:أدوات البحث * 

*   :النتائج
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يھ دربين وماض رة الم ن خب فر البحث ع ؤالء أس اه ھ م الرياضي ودورات و تربصات اتج

  .وأكثر المشكالت لم تدرس ولم يقدم حلول لھا

 
لبنان  ،بيروت ،02بن حزم طبعة ر، داالشرعيةصالح و المفاسد كرة القدم بين الم:سليمانمأمور حسن آل  1
  .09ص،1998،
 

 



 التعريف بالبحث                                                                                                                                  

 شھادة لنيل) 2003/2004( بوزيان مزاري ، الھاشمي ماحي ، إبراھيم رفاعي دراسة -2

 .الرياضية و البدنية التربية في ليسانس
    " القدم كرة فرق لدى االنجاز على الحركي التماسك تأثير"   :بعنوان

 : التالي النحو على األھداف صياغة تم و

  .القدم كرة فرق لدى الحركي التماسك مدى كشف 

 . القدم كرة لعبة في االنجاز على الحركي التماسك تأثير مدى تحديد 

 .المستويات حسب الفرق بين التماسك درجة اختالف نسبة معرفة 

 : التالية النتائج إلى التوصل تم و

  . كبيرة بدرجة الرياضي الفريق انجاز على الحركي التماسك يؤثر 

 تعمل وحدة جماعتھم من يجعل الرياضي الفريق أعضاء بين القوي الحركي التماسك 

 .األداء مستوى تحسين و واحد ھدف تحقيق أجل من

 القادة تعدد أي ، التشتت إلى يؤدي الرياضي الفريق داخل الضعيف الحركي التماسك 

 تحقيق في الالعبين مھمة من يصعب مما فرعية تمجموعا إلى الفريق انقسام و

 .المسطرة األھداف

 عوامل جانب إلى النتائج تحقيق على مساعد عامل يعد المتوسط الحركي التماسك 

 .البشرية و المادية كاإلمكانيات أخرى

 .الرياضي الفريق داخل االجتماعية العالقات أنماط تتعدد 

 .لعبھا مستويات حسب و ضيةالريا الفرق حسب الحركي التماسك يختلف 

 لقوة نظرا الالعبين بين الحركي التماسك من عالي مستوى تمتلك األولى األقسام 

 .الفريق أعضاء بين االجتماعية العالقات

 الالعبين، بين االجتماعي التماسك من منخفض مستوى لھا الدنيا و المتوسطة األقسام 

 .النتائج تحقيق على ةالمساعد العوامل بين من التماسك العتبار نظرا
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   :عنوانب م2002وكان ذلك في جوان  حميد وقاد،علون محمد،وقاد مسعود دراسة -3

  "دراسة تحليلية لمستوى اللياقة البدنية لحكام كرة القدم"

ا      ام بھ دى اإلھتم ام وم ة للحك ة البدني ا توضح اللياق ذكرة حسب عنوانھ ذه الم اءت ھ وج

  البدني عملية تتم من منطلق االجتھادات الفردية لكل حكم داإلعدا أنوخلصت إلى القول 

اللياقة البدنية على سير المقابالت  تأثيرتبين  أن أيضاولقد حاولت ھذه الدراسة                

ه تصبح عشوائية  اوأن قرارات م في بعض  أحيان أ واحد من الحك ر صائبة ويكفي خط وغي

  .1األحيان بخروج المقابلة عن مسارھا

  :تعليق على الدراسات المشابھة -
ة  يع مختلف ى مواض احثون إل ا الب رق فيھ ي تط ابقة والت يع الس تنا للمواض الل دراس ن خ م

ن  ات تمك يات واستخالص دمت بتوص ية تق اور الرئيس أن المح ا ب ا الحظن ة ببحثن ومرتبط

ا لموضوع  ارا نظري كلت إط ث ش ات حي وث والدراس ك البح ن تل تفادة م ن االس الباحث م

  .سة التي بھاالدرا

ى  إن معظم الدراسات والبحوث العلمية وعلى الرغم من قلتھا إال أنھا توحدت في أسسھا عل

ار  ي اختي ى ف تخدم و حت نھج المس ة و الم ار العين ة اختي ي كيفي ت ف ات وتمثل بعض المعطي

  .العنوان و مقابلة النتائج بالفرضيات 

  

 
 دالي والرياضية، البدنية التربية قسم ليسانس، مذكرة الجزائرية، القدم كرة في التحكيم وضعية: منصوري القادر عبد - 1

  م1997 إبراھيم،



 الدراسة النظرية                                                                                              الباب األول

  :مقدمة
تعد األمثل واألنسب  ، وھذه الطريقةفي ھذا البحث طريقة البابين لقد استخدمنا 

 ً البحوث في المجال الرياضي، وتتميز ھذه  في البحوث العلمية ومنھا واألكثر استخداما

  .الميدانيةوالباب الثاني يشمل الدراسة التطبيقية و الطريقة بباب أول يشمل الدراسة النظرية،

  :سمنا الباب األول إلى أربعة فصولنا ھذا قوفي بحث 

وركزنا فيه على تاريخ ظھور و  لتاريخ كرة القدم فكان الفصل األول شامالً  

ً إنتشارلعبة كرة القدم في العالم، لننتقل إلى تاريخ اللعبة في الجزائر   وجاء الفصل الثاني ملما

على القانون  لنتطرق بعد ذلك إلى الفصل الثالث والذي اقتصر ...على الرياضة والمنافسة

 .الدولي لكرة القدم

  .على عالقة القانون بالالعب،الحكم والمدرب شامالً  أما الفصل الرابع فقد أتى 
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 تاريخ كرة القدم                                                                                               الفصل األول

  : تاريخ ظھور وانتشار لعبة كرة القدم في العالم -1-1
م، 1175تعود تاريخ ظھور كرة القدم العريض والحافل لعدة مناسبات، إلى عام  

ويعتبر طلبة المدارس اإلنجليزية أول من لعبوا كرة القدم، واستمرت ھذه اللعبة في 

مملوءة بكرات الشوارع ال:" م بـ1655االنتشار، حتى وصف صاموئيل شوارع لندن عام 

  .1"القدم

لقد أطلق عن كرة القدم في أزمنة مختلفة، وأماكن متعددة أسماء وألقاب كثيرة، 

كالكرة المستديرة مثال، كما نسمع ونقرأ من وسائل اإلعالم المختلفة، ومن استقرائنا للتاريخ 

" ا ، وكان الرومان يلقبونھ"EPISKYROSإسبيسكيروس "نجد أن اليونان قديما، يسمونھا 

  ".HARPASTOMھارباستوم 

كما يذھب بعض المؤرخين لھذه اللعبة، إلى القول أن كرة القدم خلقت رشيدة، لن 

تعيش على أكتاف غيرھا، أو احتاجت يوما إلى من يعينھا، ويسد مكانھا، فھي ذات كفاية 

ت حتى ذاتية بناءة من الناحية المادية، بنت مالعبھا الكبيرة، وجلبت أرزاقا متنوعة، ومأل

وفي بريطانيا تصرف مواردھا في األعمال الخيرية  2.خزائن الحكومات بدارھم كثيرة

العامة ووصل أحد وزرائھا إلى القول أن المبلغ الذي تدخله كرة القدم وبيوت المراھنات 

كالرھان الرياضي يزيد على ما يصرف على سالح الطيران كله، إن المبالغ التي تدخلھا 

في مالعبنا المختلفة قادرة على سد احتياجات ھذه الرياضة من وسائل تذاكر المتفرجين 

تجھيزات ورعاية وحتى التأمين على حياة الالعبين، وإعفائھم من حل مشاكلھم االجتماعية، 

  .كالحصول على مسكن، والزواج إلى غيرھا من متطلبات الحياة 

لث والرابع قبل الميالد ويذھب البعض إلى القول أن كرة القدم وجدت في القرنين الثا

قبل الميالد وسنة  206كأسلوب تدريب عسكري في الصين وبالتحديد في الفترة بين سنة 

  بعد الميالد 25

  )تشو -تسو(وكما ورد في أحذ مصادر التاريخ الصيني، أنھا تذكر باسم صيني

                                                             
 .09: ، ص1998 ،ةالكتاب للنشر، القاھر زمرك ،اإلعداد الوظيفي لكرة القدم: موقف مجيد المولي 1
 .32: ص.89العدد  1960 ،مصر، الدار القومية للطباعة والنشركأس العالم لكرة القدم،  :إبراھيم عالم 2
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 تاريخ كرة القدم                                                                                               الفصل األول

)Tsu‐Chu (ئمين أي بمعنى ركل الكرة، وكل ما عرفت من تفاصيل أنھا كانت تتألف من قا

عظيمين، يزيد ارتفاعھما عن ثالثين قدما مكسوة بالحرائر المزركشة، وبينھما شبكة من 

الخيوط الحريرية، يتوسطھا مقدار قطره قدم واحدة، وكان ھذا الھدف يوضع أمام 

    1.اإلمبراطور في الحفالت العامة

ويتبارى مھرة الجنود في ضرب الكرة لكي تمر من ھذا الثقب، وكانت الكرة 

مصنوعة من الجلد المغطى بالشعر، والتي لم تكن بالقوة والشدة التي ھي عليھا اآلن، بل 

من حجمھا تقريبا، ويكافئ الفائز بكمية من الفواكه  10/09منفوخة في رخاوة ھواء يعادل 

والزھور والقبعات تقدم له من طرف اإلمبراطور تشجيعا من أجل تحفيزھم على بذل جھد 

  .القادمة أكبر في المنافسات

إن مصفر العمودين : وأيد ھذه الرواية بعض الصينيين الذين زاروا إنجلترا وقالوا 

لقد كانت لعبة كرة القدم :" ،وھناك مؤرخ آخر قال "مازال يصنع ضمن الھدايا للسائحين 

قرنا مضت وكانت  14وقد عرفت منذ " Kimari"كيماري "باليابان وكانت تسمي باسم 

  .مترا سطحا  140ته تلعب في ملعب مساح

كانت تلعب في فلورنسا )  Calicio(وھناك في إيطاليا لعبة كرة قديمة كاليشيو 

مرتين في السنة  األولى في أول يوم أحد من شھر مايو والثانية في اليوم الرابع والعشرين 

  .في فلورنسا ) San‐Jhon(من يونييه بمناسبة عيد سان جون 

وكانت المنافسة تقام بين فريقين األول األبيض باسم ... يد وكانت ھذه األيام بمثابة الع

بيازكي والثاني باسم روسي ،ويضم كل فريق واحد وعشرين العبا يلعبون في بياتزا ، 

وكان المرمى عبارة عن عرض الملعب كله إال أن اللعب كان خشنا ،أما الملعب فإنه مغطى 

  .بالرمال 

" إبيسكيروس"ا كانت قديما تسمي عندھم وھناك من قال أن أصلھا  يوناني وأنھ

ويجمع الكل على أن نشر كرة القدم كرياضة للشباب ، كان في الجزر البريطانية حيث 

أخذت من واقع الفكرة القومية التي بنيت علي ھزيمة الدانماركين الغرات و التنكيل برأس 

                                                             
 .12: ، ص2دار المعارف، بيروت، الطبعة مكتبة  ،كرة القدم لعبة الماليين: مختار سالم 1
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 تاريخ كرة القدم                                                                                               الفصل األول

م على 1830وبعد الخالفات و المناقشات حول مالمح لعبة كرة القدم  تم االتفاق سنة 

أن تكون ھذه الكرة لعبتين ، األولى باسم سوكر والثانية باسم رجي وبعدھا أسس قانون كرة 

  .م1863أكتوبر  26القدم اإلنجليزية يوم 

لمؤرخون القدماء إلى االدعاء أن ھذه اللعبة نبعت في والية إسبارتا يذھب ا

اإلغريقية، وكانت تختلف عنھا اليوم، وكانت تسمى ھاربستوم، وأن الذي حرما ھو القيصر 

بعد الميالد، وعاد  14قبل الميالد إلى سنة  62غسطس وھذا أثناء مدة حكمه لروما من سنة 

شر وھو نورمان جاردز، واستدل على ھذا بأن بعض بعض المؤرخين في القرن التاسع ع

أنه يندر أن تجدوا من أھلھا ال : "الكتاب الصينيين تحدث عن مدينة لين تسو الصينية فقال

  2".يتدرب على آلة موسيقية أو أداة الحرب أو أداة إعداد كلب لسباق أو يلعب كرة القدم

لشعراء الصينيين تحدث عن وعاد جايلز أستاذ في جامعة أوكسفورد وذكر أن أحد ا

كرة القدم ولكن اتضح بعد ذلك أن ھذه اللعبة لم تذكر باسمھا في الشعر وإنما ترجمھا 

األستاذ بھذا االسم ويقول جايلز أن الكرة كانت مستديرة صنعت من ثمانية أجزاء من الجلد، 

بعد  500وأنھا كانت محشوة بالشعر ولم تعرف الكرة التي تحشى بالھواء إال في سنة 

  .الميالد، ھذه األفكار ناقشھا الكثير من المؤرخين، وفندوھا

                                                             
 .15، ص1984لبنان،  تالمعارف، بيرو ر، داالسادسة ةالطبع القدم،كرة :الجوادحسن عبد  1

2 KAMEL LEMOUI : FOOT BOLL, UNITE DE REGHAIA ALGERIE ,1989.p-09 
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 تاريخ كرة القدم                                                                                               الفصل األول

إلى القول أن كرة القدم من بنيات أفكارھم واستدلوا  البريطانيونوذھب المؤرخون 

على ذلك بواقعة تاريخية، وھي أنھم لما قتلوا القائد الدانماركي الذي احتل بالدھم داسوا 

ا تقليدا قوميا عالمة على الثأر واالنتقام، واستبدلوا مع رأسه بأقدامھم كالكرة، وصار بعد ھذ

  1.الوقت الرأس البشرية بكرة واعتبروا ھذا فجر ظھور اللعبة واكتشافھا

وحول انتشار ھذه اللعبة، كانت بريطانيا البلد األم لكرة القدم، وانتشرت ھذه اللعبة  

ا منھا على الواليات المتحدة م، بدأت ايرلندا توفد فرق1831في عام  اعند جارتھا ايرلند

ملعب  405األمريكية، وھكذا انتشرت ھذه اللعبة في الو م أ حتى صار في نيويورك وحدھا 

في حدائقھا، ثم انتقلت إلى جامعاتھا وتأثر شباب كندا باللعبة أي كرة القدم األمريكية بحكم 

بشباب بريطانيا، ثم جيرتھم لشباب أمريكا، وأيضا بحكم صلتھم ببريطانيا، فتأثر بعضھم 

عن طريق عمال مناجم فكتوريا، وھكذا  استمرت  1858دخلت ھذه اللعبة إلى أستراليا عام 

م، وزادت ھذه اللعبة في 1882حتى دخلت مصر عن طريق االحتالل اإلنجليزي عام 

التوسع واالنتشار، حتى ظھرت لھا مدارس معروفة نذكر منھا أقدم مدرسة في بريطانيا 

ھذه اللعبة منذ نشأتھا ووضعت قوانينھا وتقاليدھا وتميزت ھذه المدرسة بالتعالي  التي تبنت

  .والعزلة مما سبب لھا نكبات في الميادين الدولية

أما المدرسة الثانية بعد بريطانيا، فكانت مدرسة دول وسط أوروبا، وفي مقدمتھا 

ومن ھذه المدرسة  النمسا والمجر التي مارست اللعبة بنظام االحتراف والبروز فيه،

انتشرت اللعبة في شمال أوروبا وشرقھا وجنوبھا، فسارت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا 

  .والبرتغال وألمانيا في ركب ھذه المدرسة

وھي مدرسة " مدرسة مجانين كرة القدم"كما فوجئ العالم بمدرسة حديثة سميت

حيث أن شبابھا يحب فعال  أمريكا الالتينية والتي يحتاج سرد تاريخھا إلى مجلدات ضخمة،

والجنون في الملعب ليال ونھارا، : كرة القدم حبا عميقا ال يفترق في وصفه عن الجنون

والجنون في التفوق بقدر ما غالت فيه فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال من أساليب في 

                                                             
 .50ص  ،89العددمصر  ،الدار القومية للطباعة والنشر ،كأس العالم لكرة القدم :إبراھيم عالم- 1
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وفيما يخص تدوين وتقنين لعبة كرة القدم يبين بعض المؤرخين الكيفية التي دونت 

  : بھا ويمكن أن نوجزھا فيما يلي

إن طبيعة الحياة عند اإلنجليز التي تتطلب األسفار في البحار للتجارة بحكم أن 

عجوز "تعمارية إلى درجة أن بعض السياسيين أطلق عنھا لقب بريطانيا دولة اس

، ولكثرة مستعمراتھا سھل لھا نقل لعبة كرة القدم إلى ھذه المستعمرات، "االستعمار

واإلنجليز من المعروف عنھم أنھم حينما يضعون أرجلھم على أي أرض يلھوا شباب 

  .جنودھم بلعب كرة القدم

باب الذي يتصل بأعمالھم بھذه الفئات العسكرية، وسرعان ما تصل أو تنتقل إلى الش

وھكذا تم نقل ھذه اللعبة عن . وھم بدورھم ينقلونھا إلى شعبھم، ألن الشباب معروف بالتقليد

طريق شباب اإلنجليز قبل أن ينشأ لھا القانون، فكانت في ذلك الوقت في أبشع صورھا 

عات وتشكيالت إدارية وفنية لتنقلھا بعيدة عن أھدافھا، وبمرور الوقت تم وضع قانون وتشري

  .إلى أوضاعھا الصحيحة، وتحمي العبيھا وجمھورھا شرور وشذوذ العبيھا

م كلف المستر ترنج األستاذ بجامعة كامبردج بوضع مشروع 1862بحيث في سنة 

  .مواد 10قانون للعبة كرة القدم يحتوي على 

  : شعبية كرة القدم -1-2

كما . الشھرة حدا لم تبلغه األلعاب الرياضية األخرى إن رياضة كرة القدم بلغت من

اكتسبت شعبية كبيرة ظھرت من شدة اإلقبال على ممارستھا والتسابق على مشاھدة 

  .مبارياتھا في المالعب أو على شاشة التلفزيون أو تسمع لوصفھا في المذياع

بلدا في العالم ال وتعتبر بدون منازع اللعبة الشعبية األولى في العالم، وقل أن نجد 

" جون ريميه"أو على األقل لم يسمعوا بھا وقد ذكر أن السيد. يعرف أنباء لعبة كرة القدم

أن الشمس ال تغيب مطلقا عن :" الرئيس السابق لإلتحاد الدولي لكرة القدم قال مازحا

داللة على انتشار لعبة كرة القدم في مختلف أرجاء المعمورة، تجذب " إمبراطوريتي

                                                             
1 -Djamel Saifi: Le Foot ball Algerian, Edition gamma 1983.p28. 
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  : واقع الكرة الجزائرية -1-3

كرة القدم في الجزائر في ھذه العشرية األخيرة يعكس واقع كرة القدم  إن واقع

العالمية الجد متطورة سواء من الناحية التقنية أو المادية أو الناحية االشھارية، فإن ما 

جر وعصاد وفرقاني لنتيجة كانت تنبثق من الفرق الصغرى على وصلت إليه في جيل ما

م في إسبانيا ، وبعدھا بدأت المشاكل 1982الفريق الوطني الذي أطاح بالفريق األلماني عام 

تظھر شيئا فشيئا في غياب كثير من العوامل المادية والبشرية و االجتماعية  ، فعدنا إلى 

ا وھي إلى مدة عشرة سنوات أو أكثر أي من الكأس نقطة البداية بل نقطة نتأسف من ذكرھ

لم نتحصل على نتيجة إيجابية شرفت الجزائر سواء عند الفريق  1990اإلفريقية عام 

األندية باستثناء فريق شبيبة القبائل الذي مازال يصنع أفراح شعب المليون الوطني أو 

  .2ونصف المليون شھيد

ا فھي التي صدرت من عند مدرب الخضر رابح فالجملة أو الكلمة الشاملة لواقع كرتن

ماجر عشية اللقاء الذي جمع بين المنتخب الجزائري والمنتخب الفرنسي، ذلك الفريق الذي 

م بحيث 2001وذلك يوم السادس أكتوبر من سنة ". زيدان"يلعب له الجزائري األصل 

ر في الطاقم الجزائر مريضة وسببھا عدم االستقرا"صرح قائال لصحيفة فرونس فوتبول

  ".الفني

  

                                                             
1 Rebert Hebin et J.PH Rethacker: Football , Edition amphora, premier trimestre1976. p79.  

 .05ص،1998لجزائر ا ،مجلة رياضية يصدرھا المركز الرياضي والوثائق الرياضية: المذكرة الرياضية 2
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  :  تاريخ كرة القدم في الجزائر -1-4

إن لتاريخ كرة القدم في الجزائر بداية غامضة في ظروف صعبة تحت االحتالل 

الفرنسي الذي كان محتكرا لجميع الميادين ومنھا ميدان الرياضة، وبالخصوص كرة القدم 

الذي أسس فريق تحت " عمر بن محمود علي رايس"م بفضل الشيخ1895التي بدأت عام 

فاعتبرت كأول بداية لتاريخ عريق مرت به الرياضة " طليعة الحياة في الھواء الطلق" اسم

  .في الجزائر

م أسس عميد األندية الجزائرية وھو مولودية الجزائر، وھناك من 1921وفي عام 

ريخ م، وفي غياب تا1921يقول أن النادي القسنطيني ھو أول نادي أسس وذلك قبل عام 

بدايته وفي ظل االستعمار الذي حام على كل البالد، أنشئت عدة فرق معظمھا فرق 

االتحاد : وطنية تعمل جاھدة في توعية المواطن، ومن بين ھذه الفرق نذكر 1إسالمية

اإلسالمي الرياضي الوھراني، االتحاد الرياضي اإلسالمي بالبليدة، االتحاد الرياضي 

م كون فريق جبھة التحرير الوطني، ومن 1958أفريل  18اإلسالمي الجزائري، وفي 

  ...رشيد مخلوفي، سوخان، كرمالي، كريمو، وزوبا: الالعبين الذين كونوه نذكر

م، مباشرة بعد 1962أما التاريخ الرسمي لكرة القدم في الجزائر فيعود إلى عام 

عنية بالرياضة إلى االستقالل وبموافقة االتحادية الدولية لكرة القدم سارعت السلطات الم

 إنشاء المالعب وتقديم المساعدات المادية والمعنوية، وكذلك التمويل من طرف المؤسسات

الوطنية الضخمة على مستوى ھذه الرياضة في البالد وفي القارة اإلفريقية وكذا على 

ماجر، : الصعيد العالمي ، ففي ظرف عشر سنوات صنعت الحدث العالمي بجيل جديد

  ...ني وبلوميعصاد، فرقا

م في 1982فبفضل ھؤالء توصلت لإلطاحة بالفريق األلماني في كأس العالم عام 

م، فشرفت األلوان الوطنية رغم وجودھا في 1986إسبانيا وتأھلت بعدھا إلى المكسيك عام 

  .مجموعة قوية مشكلة من البرازيل وإسبانيا

 أما على المستوى القاري فوصل رفق ائي في كأس إفريقيا رفقاء عصاد إلى النھ  

 .0مقابل  03ب 1980لألمم وخسارتھم ضد نيجيريا عام 
                                                             

 .05ص ،المرجع نفسه :المذكرة الرياضية1
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  :كرة القدم في الجزائر  تطور -1-5

وعين بعد خروج المستعمر من أرضنا أسست الدورة الحادية العشر لكرة القدم  

م فكانت فترة اإلصالح 1976محمد معوش كأول رئيس لالتحادية الجزائرية لكرة القدم عام 

م و التي بفضلھا تطورت ھذه الرياضة بشكل سريع في 1985ي الممتدة حتى سنة الرياض

بالدنا بمختلف اإلمكانيات المادية التي وضعتھا المؤسسات الوطنية الضخمة تحت تصرف 

  :األندية و المنتخب الوطني فمن بين اإلمكانيات 

 05بناء مختلف المالعب على المستوي الوطني ومن أھم المالعب ملعب  -

 .م 1972ويلية الذي دشن في جوان ج

مولودية نفط (إدماج المؤسسات االقتصادية باألندية من التمويل والتطور  -

 ) . JETجمعية اإللكترونيك تيزي وزو  MCAالجزائر 

لم تكن سياسة اإلصالح الرياضي وإدماج المؤسسات مع األندية فكرة سلبية بل 

نات وتطور سريع حدث في الوسط الرياضي بالعكس كانت طريقة لتوفير األموال و اإلمكا

م تحصل فريقنا الوطني المدعم 1978و الكروي خاصة ،بحيث عامين بعد ، أي في عام 

بالمحترفين على ميدالية ذھبية في األلعاب اإلفريقية المقامة في الجزائر بعد فوزه على 

فعام فقط بعد الميدالية نظيره النيجيري بھدف لصفر ، فتوالت بعدھا سلسلة النتائج اإليجابية 

الذھبية تحصل الخضر على ميدالية برونزية في إطار ألعاب البحر األبيض المتوسط المقام 

م وصل إلى الدور النھائي لكأس إفريقيا لألمم وخسرھا أمام 1980بيوغسالفيا أما في عام 

ية م تحصل رفقاء ماجر على الكأس اإلفريق1990سنوات بعدھا وفي عام 10نيجيريا و 

لألمم على نفس الفريق بنتيجة واحد لصفر من إمضاء الالعب وجاني فكانت أول كأس على 

الصعيد القاري ،أما على الدولي فكان كذلك جيل من الالعبين صنعوا حدث كأس العالم 

م 1892وقلبوا الموازين للفرق الصغيرة التي كانت تنھزم أمام الفرق القوية بحيث في عام 

على ألمانيا ، وكانت ستتأھل لوال اللقاء الذي جري بين ألمانيا و النمسا  وفي إسبانيا فازت

فانتھى بنتيجة سلبية فأقصي فيھا منتخبنا إال أن النتيجة كانت مشرفة ھي وتلك النتيجة التي 
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الجزائر إلى تحقيق نتيجة على مستوى األندية وصل عميد األندية الجزائرية مولودية 

م بحصولھا على كأس إفريقيا لألندية البطلة ، و الفائزة 1976و األولى من نوعھا عام 

م وكأس الكاف مرتين 1995بكأس إفريقيا لألندية البطلة كذلك لإللكترونيك بتيزي وزو عام 

 .م 2001م و 2000على التوالي 

رة القدم في بالدنا على مختلف فعلى العموم كانت أھم األحداث التي مرت بھا ك

السنوات فكانت قمة وصل إليھا فريقنا على المستويين القاري و العالمي بالنسبة لألندية و 

الفريق الوطني ، فلم تكن ھذه القمة صدفة بل  كانت بفضل تطور عميق طرأ على ھذه 

والتي توصل الرياضة عبر العصور ، فكذلك أثر اإلصالح الرياضي إيجابيا بتلك النتائج 

إليھا كل من مولودية الجزائر وشبيبة القبائل المذكورة سابقا وفريق وفاق سطيف الذي 

م وھما على التوالي كأس األندية 1989م 1988تحصل على التوالي على كأسين في عام 

  .اإلفريقية وكأس األفروآسيوية

كرة القدم في فلم تكن ھذه النتائج تتحقق لوال اإلصالح الذي طور ورفع من مستوى 

 .  3بالدنا

  
  

 

 
  .26ص،1985جويلية ،01العدد ،اللجنة التنظيمية لكأس فلسطين :مجلة 1

2-Rev n° 4/ France Football, ouvrage cité.2001,p 16. 
 .28،ص 1985 جويلية ،01العدد  ،اللجنة التنظيمية لكأس فلسطين  :مجلة3



 الرياضة و المنافسة                                                                                          الفصل الثاني

  :مفھوم الرياضة  -2-1

 ھي نشاط ترفيھي ، عرف أوج تطوره في نھاية القرن التاسع ) Sport(الرياضة  

عشر عند الطبقة البرجوازية اإلنجليزية ، كان الھدف منه ھو طرد الملل ، ومن المصطلح 

كان يعني التسلية ولكنه سرعان ما ينتظم عبر المنافسات الرسمية ) Desport(الفرنسي 

ة من طرف الفدراليات التي تظھر ھنا وھناك و ھذا لغرض التنظيم و التحكم في المسير

  .الرياضة 

فمثال  بالضرورة،ليس كل نشاط حركي منظم ومقنن رياضة  إليه،وما يجدر اإلشارة 

الرقص رغم كونه معقد ومقنن ومنظم ، فبالنسبة للميدان الرياضي ال يعتبر رياضة على 

فريق أو التمييز بين ما ھو رياضي عن ما ھو حركي، إذ أن اإلطالق، ومن ھنا جاء الت

فالنشاطات  )Institutionnalisé(ممارسة الرياضة تعني االنخراط في نظام مؤسسي 

البدنية والرياضية مثلما تتجلى عبر ممارسة رياضة جماعية ما مع األصدقاء أو الھرولة 

قدم ال يعني بتاتا ممارسة الرياضة من اجل الصحة أو إجراء مقابلة مع األصدقاء في كرة ال

  بل فقط تسلية،

فالرياضة تعني االنخراط في مؤسسة أو جمعية رياضية، وكذلك الممارسة في  

الدورات والبطوالت مھما كانت درجتھا أو مستواھا جھويا أو وطنيا أو دوليا، ال يھم ولكن 

الفيدراليات الرياضية األھم االنتماء إلى جمعية أو مؤسسة رياضية معترف بھا من طرف 

 .1أو التي تعني الممارسة

فيرى أن الرياضة ھي نشاط نشأ من الھوايات " Michel Bouck"وكأما ميشال ب

بمشاركة الجسم الجوھرية وبھيئات مخصصة بدقة تمرنه على الطريقة التقنية بھدف 

  .الوصول إلى مستويات عالية

ا نشاط خاص بأوقات أنھ  "Gorge Magna Wersجورج مانيا ويرس "ويرى 

الفراغ يتغلب عليه الجھد البدني بمشاركة العمل واللعب مرة واحدة وبطريقة تنافسية 

  .تتضمن قواعد معينة

                                                             
 .15، ص1991، دار التونسية للنشر، علوم التربية :أحمد شبشوب 1-
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 Charleشارل بودال"أما  Podale " يرى أن الرياضة مثل أعلى والذي يتطلب

  . 1العمل والتضحية وإرادة الفوز تجعل من اللعب عمل وامتحان

ك المجموعة من التمرينات والمباريات والمسابقات التي يؤديھا فالرياضة إذا ھي تل

الفرد بقصد تنمية قدراته البدنية والعقلية وبقصد التسلية والترفيه عن جسمه وعقله حتى 

  .تكيفه جسمانيا وعقليا واجتماعيا باعتبارھا منظار للجميع

‐   .ھي تقنية باعتبارھا تكون وتحكم

‐  .ھي تجارة تبيع وتباع

‐  .اسة باعتبارھا صورة لتقدم محيط اجتماعيھي سي

  .ھي عالج تعمل على تنشيط أعضاء الجسم‐

‐  .ھي عقيدة حثت عليھا الديانات السماوية

 -2-2  : أھداف الرياضة

إن الھدف األول للرياضة ھي العناية بالكفاءة البدنية أي صحة الجسم ونشاطه وقوته، 

ائفه واكتساب مختلف المھارات الحركية كما كما تھتم بنمو السم لكي يتمكن من القيام بوظ

ان للرياضة أثر كبير في تكوين شخصية اإلنسان وتحسين أفكاره، وخبرته وأخالقه، ونموه 

االجتماعي، ويمكن تحديد أھداف الرياضة بالصفة التي وصفتھا لجنة تنظيم التربية البدنية 

  : اھرة كما يليوالرياضة في المجلس اإلسالمي األعلى لرعاية الشباب بالق

 .تنمية المھارات الناجعة وصيانتھا -

 تنمية الكفاءة العقلية والذھنية  -

 .تنمية الفرد اجتماعيا -

 التمتع بالنشاط البدني والترويحي وشغل أوقات الفراغ  -

 ممارسة الحياة الصحية السليمة  -

 .تنمية صفات القيادة الصالحة والتعبئة الكريمة بين المواطنين -

ناشئين للوصول للبطولة، وتنمية الكفاءات والمواھب الخاصة، أي كسب إتاحة الفرص لل -

 .الجيل الناشئ للعادات والمھارات التي تؤثر في قوامه وتناسب جسمه وعضالته ومفاصله
                                                             

1 Fabien. Nross : l’esprit de compétition en sport. édition vaillant 80.p :56  
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كما أنھا تعتني بصحته في كل مرحلة من مراحل نموه، وعلى ھذا يمكننا فھم 

التي تھدف إلى إعداد المواطن الصالح  الرياضة بأنھا جزء بل فن من فنون التربية العامة

بالروح الوطنية  جسميا وعقليا وخلقيا والمقصود بالمواطن الصالح ھو الشخص الذي يتمتع

  .والنامي بدنيا وعقليا واجتماعيا وخلقيا

  : مھام الرياضة -2-3

إن الكثير من الناس يظنون أن الرياضة تسلية، وأنھا كرة قدم وجري بدون ھدف، 

الحقيقة تربية لألجيال وإحدى الوسائل التربوية للفرد، بحيث أنھا عبارة عن  ولكنھا في

تفاعل بين الفرد وبيئته االجتماعية، كما أنھا تحقق التوافق والتكيف بين اإلنسان والقيم 

واالتجاھات التي تفرضھا البيئة تبعا لدرجة تطور العمل المادي والروحي، وال تقتصر على 

عدى إلى التربية، باعتبار اللعب أحد الحاجات النفسية التي يحتاجھا الممارسة فقط بل تت

  .الفرد

كما تحافظ على الصحة الجيدة والناحية النفسية للقضاء على وقت الفراغ بطريقة 

  .مفيدة، وكذلك تحقق التنمية االجتماعية

ة تلعب الرياض: "على دور الرياضة فيقول"جمال عبد المجيد"ولقد تأكد وأكد الدكتور

دورا جيدا وھاما في تحقيق أغراض مختلفة، فالتمرين يعود بالفائدة على الصحة والمھارات 

الحركية األساسية التي تؤدي إلى حياة متوازنة، كما أنھا تقوي الخلق وترقي العادات 

  ".اإلنسانية

إن للرياضة أھمية بالغة، فھي عملية تربوية ھامة وليست وسيلة للعب فحسب، بل 

  .   1وي من التربيةھي جزء حي

  : خصائص التربية -2-4

  : تختلف الرياضة على أي اتجاه وتتميز بخصائص معينة

 .تتصف بالمنافسة العادلة قصد تحديد المستوى وتعريف الفائز فيھا -

تختص بإظھار الغالب والمغلوب بصفة قاطعة األمر الذي يترتب عنه خبرات  -

 .دني آخرمفيدة ال يمكن أن تظھر بوضوح في أي نشاط ب
                                                             

شق سنة دم 01دار طالس للدراسات والترجمة والنشر، الطبعة تاب التربية الرياضية الحديثة، ك: فايز مھنا 1
  .47-44ص.1975
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 الرياضة و المنافسة                                                                                          الفصل الثاني

تتطلب الرياضة غالبا أعداد كبيرة من الجماھير، حيث تعيش أوقات موحدة  -

 .المشاعر والعواطف، األمر الذي ال يحدث بصورة واضحة في األنشطة البدنية األخرى

 .تعتبر الرياضة ظاھرة حضارية تمارس طبقا لمبادئ  علمية وخلقية -

 .غط أو إكراهالرياضة اختيارية يمارسھا الفرد رغبة منه دون ض -

تنظم الرياضة عادة بين أفراد ينتمون إلى نفس الجنس، كما ال تتدخل فيھا الفروق  -

  .1الفردية

  : أھم الثالث خصائص للرياضة المعاصرة "كينث سميث" ويحدد

 المبالغة في أھمية النصر -1

 .تبرير فنيات األدوار حيث ترتقي بالحس المبالغ فيه لتنمية كافية -2

 .حضور المشاھدين -3

  : مكانة الرياضة -2-5

احتلت الرياضة في العقود الثالثة األخيرة مكانة ھامة في الحياة االجتماعية حيث 

أصبحت عنصرا ھاما من عناصر الثقافة اإلنسانية باإلضافة إلى كونھا أحد الوسائل الفعالة 

  .في االتصال الجماھيري

تأثير المنافسات فيعتبر ھذا البعد الجديد في الرياضة نشاط معاصر يعتمد على 

  .الرياضية لفئات عريضة من المجتمع

الرياضة منذ القديم كانت وال تزال بسمة اجتماعية، إذا رافقت التطورات التي 

أن القوة ھي السالح  باعتبار عرفتھا المجتمعات البشرية منذ وجودھا على سطح األرض،

ان على إحيائھا باستمرار من أجل البقاء ومواجھة التحديات الطبيعية ومن ھنا عمل اإلنس

وأصبح يمارسھا طبقا للمبادئ التربوية والصحية والنفسية بغية مقاومة متاعب الحياة عن 

طريق تنشيط الذھن وتنمية الفكر وھي أيضا أحد العوامل التي تلعب دورا كبيرا في التقارب 

إلى تكوين تحقق أھداف سياسية، اجتماعية، واقتصادية، وتھدف  أنبين الشعوب وتستطيع 

  .الفرد نسبيا وبدنيا وتنمية الروح الجماعية واألخالقية والعرقية

                                                             
  .201 ص سنة،بدون  االسكندرية دار النشر،مدخل إلى الثقافة الرياضية ، : علي يحي المنصوري 1
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 الرياضة و المنافسة                                                                                          الفصل الثاني

أما في العصر الراھن نرى أن ھذه القرارات السياسية حرمت منه بلدان من بعض 

م في األلعاب االولمبية، حيث لم تشارك الدول اإلفريقية 1976األلعاب، ما تجلى عام 

لك عدم مشاركة الواليات المتحدة األمريكية سنة بسبب مشاركة نظام جنوب إفريقيا ، وكذ

م بموسكو وعدم مشاركة االتحاد بسبب الحرب الباردة التي كانت قائمة بين 1980

  .  1المعسكرين

في الجزائر، ومنذ العھد االستعماري لعبت الرياضة دورا كبيرا في التعريف 

قالل عملت الدولة الجزائرية بالقضية الوطنية على المستوى الداخلي والخارجي، وبعد االست

على إعطاء أھمية كبرى بالنسبة للرياضة مع توفير لھا كل اإلمكانيات المادية والبشرية، 

  .حيث أصبحت  بذلك الجزائر تحضى بسمعة طيبة على المستوى العالمي

  : القيم في الرياضة -2-6

ھمية مع تعتبر القيم في الرياضة من أھم محددات الثقافة حيث تتساوى في األ

محددات النظام االجتماعي أو النسق االجتماعي وعلى الرغم من تعداد العلماء والباحثين 

والفالسفة الذين تناولوا موضوع القيم بالدراسة والشرح إال أنھم يتفقون، وخاصة علماء 

االجتماع الرياضي، واألنتربولوجيا على القيم التي تعبر عن األھداف النھائية للتفاعل 

ماعي، وما ينبغي أن يكون لذلك، فھو يشعر نحوھا بارتباط انفعالي قوي ألنھا معبرة االجت

عن رؤية وحكمة عن األھداف واألفعال المعبرة عن رؤيته لما ھو مقبول أو مرفوض، لما 

وھكذا فھي تضع مستويات السلوك التي تكون المعايير .ھو سيء أو حسن، خيرا أو شرا

  .االجتماعية

وغيرھا توجد في كل ،العمل الجاد –األمانة  –الشرف  – دقفالقيم مثل الص

المجتمعات  مھما اختلفت ثقافتھا،لكن الفرق الجوھري يكمن في األھمية النسبية لكل قيمة و 

مشروعيتھا،درجة قبولھا أو رفضھا فاللياقة البدنية على سبيل المثال قيمة في دول العالم 

  .مية في الدول المتطورةالثالث على الرغم من القيم شديدة األھ

                                                             
درجة العنف في مالعب كرة القدم من " سمير دالل، عقبة عامر، تحت عنوان: مذكرة لنيل شھادة ليسانس للطالبين 1

 .23، ص 2002سنة "وجھة نظر كل من الحكم والمدرب والالعب والمناصر
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 الرياضة و المنافسة                                                                                          الفصل الثاني

ناتج عن اختالف الثقافة و المعايير االجتماعية و اللياقة البدنية من  إن االختالف ھنا

القيم األساسية أو الوحيدة في التربية البدنية و الرياضية، ولكن ھناك العديد من القيم كالنظام 

    1والمنافسة

  :الرياضة كنظام اجتماعي -2-7

أنه عندما ننظر إلى الرياضة نجد أنفسنا أمام نوع من التمرين " خورية كاجيال"ذكر 

البدني أو من الحركة الجسمانية التي ال يقوم بھا اإلنسان استجابة إلى دافع حياتي، ولكن 

ليجسد جوھر الرياضة وروحھا، فھو الذي  نفسي حيوي تأھيليقوم بھا تعبيرا تلقائيا عن 

جعل منھا قوة اجتماعية ونفسا ثقافية، والذي يتوقف نجاعه أو فشله على استعدادات المجتمع 

 .2الذي يحتويھا

  : تعريفات خاصة بالمنافسة -2-8

كلمة منافسة تعني المبحث المتواصل من طرف عدة أشخاص لنفس المنصب ونفس 

الذي يعرف نفسه المنافسة ھي كل شكل مزاحمة "ر الرياضةروبا"المنفعة، وحسب كتاب

ھو النشاط "تھدف للبحث عن النصر في مقابلة رياضية ويأتي ما اتفق ليكمل التعريف بقوله 

الذي يحصل داخل إطار مسابقة مقننة أو نمط استعدادات معروفة وثابتة بالمقارنة مع الدقة 

 .3"القصوى

بين عدة أشخاص للوصول إلى ھدف منشود  المنافسة ھي صراع" وحسب ألدرمان

المنافسة ھي كل حالة "فرنونداز أخذ تعريف شرفي بقوله. وحسب ب .4"أو نتيجة ما 

  5"يتواجد فيھا اثنان أو عدد كبير من األشخاص في صراع المتحد بالجزء الھام او نتيجة ما

ھم  المنافسة تف"وحتى علم النفس اھتم بدوره بالمنافسة ويعطي لھا التعريف التالي

كمجابھة للغير أو ضد المحيط الطبيعي لھدف نصر أشخاص أو جماعات لكن كلمة 

                                                             
 .24ص.مرجع سابقدرجة العنف في مالعب  كرة القدم من نظر كل من الحكم و المدرب و الالعب و المناصر  1
 .72،ص1996ديسمبر ،الكويت ،123لعدد ، ا"سلسلة عالم المعرفة"الرياضة والمجتمع: أمني الخولي 2

3 Mateviev.T.P :Aspects fondamentaux de l’entrainement , Edition vigot.1983.p13. 
4 Alderman.R.BM :Mannel de la psychologie du sport, Edition vigot.1990.p95. 
5 Fernqndes.B :Sophrologie et compétition sportive, Edition vigot.1997.p23. 
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 الرياضة و المنافسة                                                                                          الفصل الثاني

  : مفھوم التنافس -2-9

ستمرة في كل مكان على األرض، التي إن التنافس عبارة عن تلك العملية الم

بمقتضاھا تتفاعل األحياء، ويھمنا في ھذه الدراسة تفاعل األفراد والجماعات اإلنسانية بقصد 

التفوق على غيرھا في سبيل تحقيق ھدف معين بطريقة سليمة تتفق ومصالح الجماعة، ومن 

والنفوذ والمال والمقتنيات الجاه واالعتراف : بين األھداف التي يتنافس عليھا األفراد نجد

  ...واألشخاص والحقوق وفي المجال الرياضي الفرص المتاحة وغيرھا

واحد، إذ كثيرا ما يقوم التنافس بطريقة غير مباشرة وغير شخصية، بل أيضا وغير 

شعورية كما ھو الحال في تنافس الطالب في االمتحانات والمسابقات العامة، أو الفالحين 

  ...البالدفي مختلف أرجاء 

والتنافس ظاھرة حركية لھا أثرھا في كافة العالقات اإلنسانية وھو سبيل من سبل 

تقدم المجتمع اإلنساني، ألنه يدفع إلى الحل أو الھدف الذي من أجله يتنافس المتنافسون 

وتسودھم الرغبة في النجاح، ومواصلة بذل المجھود، والواقع أن دفع الناس بعضھم ببعض 

حو يحقق الرفاھية لھم ويحول دون فساد مجتمعھم النه يتطلب منھم الحركة على ھذا الن

  ...والسعي للفوز بغايات اجتماعية معينة

كما نستطيع القول بأن التنافس قد يأخذ أشكاال عديدة منھا إما أن يكون عنيفا يسوده 

فيعود  العنف وتكثر فيه المشاكل وتعم الفوضى فيعجز تنظيمه، مما يؤدي إلى المشادات،

  .في ھذه الحالة نقول بأن التنافس أنه صار صراعا... بنتائج سلبية

إما أن يكون ھادئ تكثر فيه الحيوية والنشاط والمشاركة الكلية لألفراد ويسوده 

التنظيم، واالنضباط فتسير المنافسة في جو أسري فيكثر فيه التعاون والمساواة والعدل 

 .جابية عند ذلك نقول على التنافس أنه إيجابي تحمسيوالروابط األخوية، ويعود بنتائج إي

 

  

                                                             
1Withing .N.T.A:Ppsycologie sportive, Edition vigot,1976,p23.  
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  : تعريف التنافس -2-10

به التسارع أو التسابق في الشيء، فيقال تنافس رجل مع  نقصد: التنافس لغة -

  .شخص آخر أي تسابق وتسارع من أجل بلوغ ھدف معين

  : التنافس اصطالحا -
من أجل الحصول على ھدف  يعني التنافس كفاح شخص أو أكثر أو جماعة أو أكثر

واحد يمكن للجميع المشاركة فيه، وقد يكون األفراد المتنافسون والجماعات المتنافسة على 

وعي بھذا التنافس، وقد يجھلونه وھم يضعون نصب أعينھم الحصول على ما يريدونه من 

نافسين اشباعات وليس ھزيمة أو تحطيم منافسيھم، وعندما يكونون على وعي بالمنافسة والم

كما في حالة مباراة كرة القدم، أو كرة اليد أو التنافس في االنتخابات فإن الثقافة تكون قد 

أرست قواعد معينة لخوض ھذا التنافس، ومن يخسر المعركة يتقبل النتيجة بكل روح 

  .1رياضية

  : أشكال التنافس الرياضي -2-11

اضي في اللحظة التي وھو عبارة عن حالة يصل غليھا الري: التحمس التنافسي 

تكون فيھا المنافسة أو المسابقة الرياضية على أشدھا، فالتحمس التنافسي يمكن أن يعيشه 

الفرد كحالة خاصة تدفق قوته وطاقته في حالة شعور بالقوة ويمكن مقارنة ھذه الحالة 

 .اإلبداع التي يعيشھا الكاتب أو الموسيقي أو الفنان بصفة عامةبحالة 

ضيون في حالة التحمس الرياضي التنافسي قادرين على تخطي أعظم ويكون الريا

المصاعب غير أن ھذه الحالة ال تدوم طويال حيث أنھا فقط ترافق اللحظات الحاسمة التي 

  .تكون مليئة بالمسؤولية أثناء المنافسة حيث يجند الرياضي كل طاقته لتحقيق الفوز 

رھا المجتمع فإذا ما خرج عليھا واتخذ وھو أن للتنافس حدود يق :التشاحن التنافسي 

شكال عنيفا قد يبلغ حد التدمير أو العمل على إزاحة الطرف اآلخر، يطلق عليه اصطالحا 

ويختلف المتشاحنون عن المتعاونين أو المتنافسين في أن األولين .التشاحن أو الصراع

  .بادل يھاجم كل منھم الواحد اآلخر لما بينھما من رھبة و خشية  و خوف مت

                                                             
 .57 ص،القاھرة،دار النھضة العربية  ،دراسات في علم االجتماع : نيمحمد مصطفى شعبي 1
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وقد ينتھي ھذا الصراع أو التشاحن بغلبة أحد األطراف ورضوخ اآلخرين وقد 

يستمر التشاحن مدة من الزمن يجد بعدھما المتشاحنون أنه ال مناص لھم من الركون إلى 

الراحة وتجنب اإلرھاق و التوتر تمھيدا إلحالل التعاون و التوافق محل الصراع و التشاحن 

 .نة أو الصلح أو التسامح وذلك عن طريق المھاد

  : شروط التنافس الرياضي  -2-12

باعتبارھا شرط بدني رياضي ترفيھي و تحفيزي تلتزم إن عملية التنافس الرياضي 

بقواعد وشروط أثناء سير المنافسة تجعل المتنافسين يضطرون إلى تطبيقھا لضمان السير 

  :نذكر  الحسن لھاته المسابقة ومن بين ھذه الشروط و الواجبات

  .تجنب كل أنواع العنف التي تؤدي إلى الصراع و التشاحن و بالتالي تأزم الوضع 

  .اشتراك جميع األفراد في األنشطة و المسابقات ذات الطابع التنافسي 

  .أن يكون التنافس بين شخصين أو أكثر أو بين جماعتين أو أكثر 

  .ن للجميع المشاركة فيهيجب أن يكون التنافس من أجل الحصول على ھدف واحد ال يمك 

  .بعد انتھاء المسابقة يجب أن يتقل المتنافسون النتيجة النھائية بكل روح رياضية 

أن يكون التنافس بطرقة غير مباشرة وغير شخصية وغير شعورية كالتنافس الطالبي  

  . في االمتحانات و المسابقات العامة

ص في القوانين الرسمية يجب أن يمارس المتنافس بطريقة سليمة حسب ما ھو منصو 

  .المتضمنة أھداف التربية العامة

أن تحضر له كل الظروف و اإلجراءات األمنية من مسيرين ومحافظين وحكام وذوي  

  .خبرة في مجريات المسابقة و التظاھرة 

 عملية اجتماعية إن عملية التنافس الرياضي باعتبارھا:  أھداف التنافس الرياضي  -2-13

خاص  على ھدف معين أفراد المجتمع داخل البيئة الواحدة من أجل الحصولبھا جميع  قومي

حيث تسعي دائما إلى تحقيق أھداف إيجابية التي من شأنھا أن تخلق لنا ، في شكل إيجابي

ھذه األخيرة تساعد على االستمرار ... مجتمع متماسك سليم واعي ثقافيا وبدنيا و أخالقيا 

  كما تساعد الجميع على البقاء... ور حضاريا و فكريا و التط في التقدم و اإلزدھار 
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  :ومن ھاته األھداف اإليجابية نذكر ...و الحفاظ على نوعه  

 .التعبئة و التربية و اإلدماج االجتماعي لكافة الشباب عن طريق تنافس سليم  •

 .التوعية وتھذيب سلوكيات األفراد للتأقلم مع المستجدات الحديثة  •

 .ة على كشف وإبراز المواھب و القدرات الرياضية الخفية المساعدة الكامل •

 .بلوغ التفوق في جميع الميادين من أجل ضمان التأھل و بالتالي الفوز  •

 .و الحركة و النشاط و الحيوية طيلة فترة األداء خلق جو رياضي يسوده التفاھم •

 .الرياضيةتنظيم وتدعيم وتطوير أولية جميع األلعاب والنشاطات ضمن االختصاصات  •

 .ترقية وتطوير كل الممارسات و النشاطات البدنية و الرياضية  •

 . تعزيز وتطوير جميع األلعاب و الحركات و الرياضات التقليدية •

تجنب كل أنواع الركود الحركي التي من شأنھا عرقلة مشاركة الرياضيين في النشاطات  •

 .و المسابقات

 . 1لبات الحياة الرياضية تحقيق نتائج رياضية جد مرضية تتوافق ومتط •
 

 
 .1995سنة  17العدد،الجريدة الرسمية  : 09/11المادة  1



 قانون كرة القدم                                                                                                           الفصل الثالث

  :  معني لفظ القانون  -3-1

لفظ القانون يفيد النظام و المقصود به تكرار أمر معين على وتيرة واحدة بحيث 

يخضع لنظام ثابت وبھذا المعنى أطلق لفظ القانون على النظم التي تحكم الظواھر الطبيعية 

تي تنظم فالقانون بوجه عام ھو مجموعة القواعد الملزمة ال... و االقتصادية واالجتماعية

عالقات األشخاص في المجتمع تنظيما عادال بكفل حرية األفراد ويحقق الصالح العام و 

مؤدى ذلك أن القانون يجب أن يقوم على أساس العدل وأن يتوخى كذلك حقوق األفراد 

  .ومصالحھم الخاصة وتحقيق خير المجتمع كله 

ر حول القانون وھي وھناك مقولة قديمة قالھا شيشرون الفيلسوف الروماني الشھي

 . 1"إنما نكون عبيد القانون لنضل بالقانون أحرارا"

قد نشأ القانون بقصد تنظيم الحياة اإلجتماعية منذ بداية وجودھا ولتحقيق ھذا الھدف 

تفرض مجموعة من التنظيمات و القيود لتحقيق اكبر قدر ممكن من التوازن بين مصالح 

  .األفراد المختلفة والمتضاربة

ھو مجموعة القواعد القانونية المنظمة لموضوع معين و "  droit"القانون  وللفظ

  . 2الصادرة من السلطة المختصة بالتشريع في الدولة 

   : تعريف القانون الدولي لكرة القدم  -3-2

ھو مجموعة من القواعد وضعتھا الھيئة التشريعية العليا و التي تتمثل في اإلتحاد 

ويعتبر القانون أحد الركائز األساسية للعبة وأحد الوسائل التي  FIFAالدولي لكرة القدم 

  .3تؤدي إلى تنظيم اللعب وجعله ذا فائدة لكال الطرفين 

وفي ھذا الشأن يرى األستاذ ھنري دليوبي السكرتير العام للفيدرالية الفرنسية لكرة 

وألحسن تفاھم للحكام بأن قانون اللعبة ھو مجموعة لراحة الصحة الشبانية في العالم "القدم 

   .4و الالعبين و المشجعين

 

                                                             
 58ص  ،1967القاھرة  ،المطبعة العالمية  ،المدخل العام للعلوم القانونية : سليمان مترفس 1
 06ص ،1988، ديوان المطبوعات الجامعية ، أصول القانون الجزائري  : محمود ابراھيم الوالي 2

 3 . 09ص ، 1995دار الفكر العربي، القاھرة، ،المبادئ األساسية لكرة اليد : فؤاد توفيق السامرائي
4- Joseph Nerceir :que sois je football , Edition amphora, p13. 
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 قانون كرة القدم                                                                                                           الفصل الثالث

  :  أھمية القانون الدولي لكرة القدم  -3-3

في إخراج مباريات نزيھة وھذا لتنظيمه العالقات بين إن للقانون أھمية كبيرة 

الالعب و الحكم و المدرب وحتى الجمھور وھذا بوضع قواعد تبين لكل منھم مله وما عليه 

  .فوضىأطراف المباراة  وإال أصبحت عالقات

إن القانون ضروري ألي لعبة فھو مالزم لھا في نشأتھا ومساير لھا في تطورھا 

وزيادة على ذلك فأھميته تتمثل في زرع الطمأنينة في نفوس الالعبين و المدربين و الحكام 

 إن القانون و النظام متالزمان وأنه ال وجود للواحد دون " 1959"  فرويد"، وكما يقول 

  ".اآلخر

  :أغراض القانون الدولي لكرة القدم  -3-4

إن الذين وضعوا ھذا القانون استمدوا على ثالثة أغراض رئيسية جعلت من اللعبة 

  :مجاال للممارسة من قبل الجميع بدون إستثناء بسالمة وشغف وھذه األغراض ھي 

تساوية لكي إن قانون كرة القدم يمنح للشخص الذي يلعب اللعبة فرصة م :المساواة -3-4-1

يقوم بغرض مھاراته الفردية دون أن يتعرض للضرب أو الدفع أو المسك وھي أمور نص 

كما أن الالعب بقوته البدنية ال يمنع من أن . عليھا القانون بمعاقبة الالعب المخطئ  

 .يستعرض مھاراته بكفاءة

 الخطورة أما الغرض الثاني في روحية اللعبة فھو السالمة ألنه بخالف  :السالمة  -3-4-2

التي كانت عليھا اللعبة في العھود الغابرة وضع قانون حدودا لمساحة اللعب و أرضيتھا 

وتجھيزات الالعبين من مالبس و أحذية للتقليل من اإلصابات ولعدم منع الالعبين من 

 .عرض مھاراتھم بكفاءة 

تعة التي الغرض الثالث ھو إفساح المجال للحد األقصى من التسلية أو الم :التسلية  -3-4-3

 .ينشدھا الالعب من ممارسة اللعبة 

لقانون اللعبة بعض الحاالت الخطرة التي تؤثر على متعة اللعبة  لقد منع المشرعون 

الالعب ولھذا فقط وضعوا ضوابط خاصة للتصرفات غير الرياضية التي تصدر من 

  . 1الالعبين تجاه بعضھم البعض 

                                                             
 .35-21ص تاريخ، بدون  بغداد، الثانية،الطبعة  األول،الجزء  القدم ،كرة  :سامي الصفار 1
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 قانون كرة القدم                                                                                                           الفصل الثالث

    :تاريخ القانون الدولي لكرة القدم  -3-5

أن استطعنا أن نراھا في ھذه لقد مرت كرة القدم بتطورات عديدة منذ القديم إلى 

الصورة الحديثة ونستمتع بمشاھدة مبارياتھا في المالعب أو على شاشة التلفزيون أو نستمع 

إذا رجعنا إلى تاريخ كرة القدم وجدنا أنھا في بدايتھا  و ،إلى وضعھا في اإلعالم المسموع

ھناك  تكنولم  ،الرتجال وال تقوم على أسس من الفن أو الدراسة أو التھذيبكانت تتسم با

فلم يكن ھناك وقت للمباراة وال عدد  ،قواعد للعبة قد وضعت ونظمت كما ھو الحال اآلن 

معني لكل فريق وال مواصفات خاصة للكرة أو المالبس و ال تحديد للملعب أو األھداف 

ن بلدين أو مدينتين متقاربتين ويحاول كل منھما أن يصل فكثير ما كانت تقام المباراة بي

  .بالكرة إلى وسط البلدة األخرى ليدخلھا غازيا منتصرا 

وكانت المباراة تستمر أياما وأسابيع وربما شھورا حتى يصل أحد الطرفين إلى 

  .المبارياتوكثيرا ما تقع حوادث ويذھب ضحيتھا البعض أثناء . ھدفه

شو ) (tsuتسو (التاريخية الصينية وكانت تذكر باسم صيني ورد في أحد المصادر 

chu ( األولى بمعنى ركل و الثانية بمعنى الكرة وكل ما عرفنا من تفاصيل عن القانون أنھا

كانت تتألف من قائمين عظيمين يزيد ارتفاعھما عن ثالثين قدما مكسورة بالحرائر 

سطھا ثقب مستدير مقدار قطره قدم المزركشة ، وبينھما شبكة من الخيوط الحريرية يتو

  . 1واحد وكان الھدف يوضع أمام اإلمبراطور في الحفالت العامة 

لكي تمر من ھذا الثقب وكانت الكرة  ويتبارى مھرة الجنود في ضرب الكرة

من حجمھا  09/10مصنوعة من الجلد المغطى بالشعر ومنفوخة في رخاوة بھواء يعادل 

  .تماما

 ) كيماري(قد كانت لعبة كرة القدم باليابان وكانت تسمى باسم  ل:" وجاء مؤرخ فقال 

  .مسطحا  2م 140وكانت تلعب في ملعب مساحته 

  . )calcioكالتشيو (وھناك في إيطاليا لعبة كرة قديمة باسم 

                                                             
 .39-35 صتاريخ، بغداد بدون  الثانية، ةاألول، الطبعالجزء  القدم،كرة :المسمختار  1

35 
 



 قانون كرة القدم                                                                                                           الفصل الثالث

 )بياتزا(وكانت المنافسة تقام بين فريقين ويضم كل فريق عشرين العبا يلعبون في 

الملعب كله ، وكان اللعب خشنا وكان الملعب يغطى وكان المرمى عبارة عن عرض 

  .بالرمال 

بدأ قادة اللعبة يبحثون عن العادات و التقاليد حتى ال يعودوا إلى  1711وفي عام 

  .مواجھة قرارات الحرمان من جديد

م تقرر مساواة عدد العبي الفريقين وحدد 1800وكبداية لتقنيين ذكر أنه في سنة 

  .1تراوح بين قدمين وثالثة أقدام المرمى مبدئيا بطول ي

استمرت اللعبة في تقدمھا وتطورھا إلى أن ظھرت بشكلھا الحديث في أواخر القرن 

الثامن عشر عندما تشكلت فرق لكرة القدم في المدارس الكبرى بلدن لكن المباريات بقيت 

  .بھا نظرا إلى كل منھا كانت تضع قواعد خاصة .  داخلية بين فرق كل مدرسة على حدى

. وكان اإلختالف في القواعد و القوانين ذات ذا تأثير في الدعوة إلى توحيد القوانين 

م حيث أدى ظھور القواعد الثالث عشر التي وضحتھا جامعة 1845وتحقق ھذا سنة 

  :كامبريدج و التي كانت اللبنة األولى للقانون الحديث للعبة كرة القدم وجاء فيھا

لكرة بين القائمتين وتحت العارضة إال إذا كان ذلك بواسطة تحتسب اإلصابة إذا مرت ا 

  .اليدين 

  .تستخدم اليدين إليقاف الكرة ووضعھا أمام القدمين فقط  

  .يسمح بضرب الكرة بالقدمين  

  .ال يسمح بضرب الكرة وھي في الھواء  

  .ال يسمح بضرب الكرة إلى األعلى  

  .ال يسمح بضرب الكرة إلى الخلف بكعب الحذاء  

ا خرجت الكرة بعيدا عن علمي الفريقين ، فيجب على الالعب المتسبب في ذلك أن إذ 

  يعيدھا بنفسه إلى المكان الذي خرجت منه بحيث يضربھا بخط مستقيم إلى داخل الملعب 

إذا خرجت الكرة من خط المرمى ، بسبب العب مھاجم فيتوجب إعادتھا إلى الملعب  

  .المدافع بواسطة ضربھا من قبل العب من الفريق

                                                             
 .13ص  ،1948 ،لبنان ،تالسابعة، بيروالطبعة  للماليين،العلم  ردا القدم،كرة :الجوادحسن عبد  1
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 قانون كرة القدم                                                                                                           الفصل الثالث

ياردات من الالعب الذي يقوم بضرب  06يمنع وقوف الالعبين على مسافة تقل عن  

  .الكرة

ال يعتبر الالعب مشاركا في اللعب إذا كان أمام الكرة ويجب عليه أن يبقى دائما خلف  

  .الكرة

إذا ضربت الكرة من قبل أحد العبي الفريق فال يجوز لالعب المتقدم عن الكرة أن  

  .و يتقدم لھا إذا لمسھا العب من الفريق اآلخر أواليلمسھا أ

يسمح لالعب المتقدم عن الكرة أن يلمسھا إذا قام العب من فريقه بضربھا أوال بعد  

  .حدوث التقدم

وال يسمح بكتفه إذا كان  )الكرة خلف(يسمح بكتف الالعب إذا كان مشتركا في اللعب  

  .)الكرة أمام(خارج اللعب 

تاسع عشر ظھر نظامان للعب أولھما الموافقة على ركل الكرة في منتصف القرن ال

ودحرجتھا بالقدم وثانيھا السماح بحمل الكرة باليد أو الركض بھا وضرب الخصم تحت 

 .الركبة

م عقد اجتماع لمندوبي الجامعات و األندية 1863وفي شھر تشرين األول سنة 

جتماع وضع القوانين الخاصة باللعبة البريطانية للبحث في أمر تشكيل إتحاد اللعبة في اإل

إينون ، ھارر، (وظھرت ھناك بعض الخالفات التي أدت إلى إنسحاب بعض الجامعات 

، وتشكل اإلتحاد األول بعد أن وضعت شروطا لم يوافق عليھا بقية المجتمعين  )مانشستر

أمانة " مورلي"يد بينما تولى الس" بمبر"لكرة القدم في العالم ، وقد ترأس ھذا اإلتحاد السيد 

  .أمانة الصندوق" كمبل"السير العامة و السيد 

مادة بسيطة ،  14م تألفت قوانين جديدة للعبة من 1863وفي تشرين الثاني سنة 

  :1863وفيما يلي نقدم قوانين اللعبة التي أقرت عام 

ياردة ويتم تحديد  100ياردة وأقصى عرض لھا ھو  200أقصى طول للمساحة ھو  

لعرض بواسطة أعالم، أما الھدف فيتم تعريفه بواسطة قائمين يبعد الواحد عن الطول وا

 .ياردات بدون أي شريط أو عارضة تصل بينھما 08: اآلخر ب
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الفائز بالقرعة من حقه أن يختار أحد الھدفين و الفريق الذي خسر القرعة يبدأ اللعب  

ب بحدود عشر ياردات حتى برفسه موضعية من وسط الساحة، وعلى الفريق اآلخر أال يقتر

 .يتم تنفيذ رفس الكرة

 .بعد تسجيل اإلصابة يقوم الخاسر بضربة البداية بعد أن يتم تبادل الھدفين 

تحتسب اإلصابة بعدما تمر الكرة من القائمين أو تعبر من الفراغ المحصور بينھا على  

 1 .أي إرتفاع كان شرط أال تكون قد رميت أو دفعت أو حملت

الكرة إلى الجانب فإن أول العب يلمسھا يقوم برميھا من نقطة تقع على  عندما تخرج 

حدود المساحة وباتجاه زاوية قائمة مع حد المساحة وال تصبح الكرة في الملعب حتى ال 

 .تمس األرض

عندما يكون الالعب قد رفس الكرة فإن أي العب من فريقه يكون أقرب إلى خط ھدف  

الخصم يكون خارج اللعب وليس له حق مس الكرة بنفسه أو بأية طريقة ممكن أن تحول 

دون قيام العب آخر بذلك إلى أن تكون الكرة قد لعبت وال يعتبر الالعب خارج اللعب 

 .فعندما تلعب الكرة من خلف خط الھد

في حالة خروج الكرة وراء خط الھدف ، إذا قام الالعب الذي ھو من الفريق الذي يعود  

ھذا الھدف إليه بمس الكرة فإن زميله له الحق برفسة حرة من خط الھدف من نقطة مقابلة 

 .للمكان الذي مست فيه الكرة

فسة موضعية إذا قام الالعب بمسك الكرة بصورة قانونية فإن ھذا يخول له حق القيام بر 

شريطة أن يؤشر الالعب ذلك بوضع عالمة بكعب حذائه فورا ، لكي ينفذ ھذه الرفسة فإنه 

يتراجع إلى الخلف إلى أية مسافة يريد وليس من حق أي العب أن يقف خلف ھذه العالمة 

 .إلى أن يقوم الالعب برفسه

 .ال يحق ألي العب حمل الكرة 

 .ا إلى زميلال يسمح لالعب برمي الكرة أو مناولتھ 

ال يسمح لالعب أخذ الكرة من على األرض بيده عندما تكون في الملعب مھما كانت  

 .الذريعة

                                                             
 .18-14ص، مرجع سابق، كرة القدم : حسن عبد الجواد 1
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إذا أمسك الالعب الكرة بصورة مشروعة أو بعد إرتدادھا على األرض مرة واحدة فإنه  

 .يسمح له برميھا أو مناولتھا للزميل

 .يمسك الخصم أو أن يدفعهال يسم لالعب الكرة بالرقص أو بقطعھا وليس من حقه أن  

        .1ال يسمح لالعب أن يلبس مسامير أو مساطر حديدية أو أوتارا على نعل أو كعب حذائه 

  :إستمرت اللعبة في تقدمھا وتطورھا من حيث القانون حسب السنوات التالية

 .م سمح لحارس المرمى استخدام يديه لصد الكرة1870 -

 .م حدد إرتفاع عارضة المرمى1875 -

 .م وضعت قاعدة رمية التماس باليدين1880 -

م عقد بلندن مؤتمر دولي ضم مندوبي إتحادات بريطانيا، سكوتلندا، 1882 -

إيرلندا، وتقرر في ھذا المؤتمر إنشاء ھيئة دولية مھمتھا اإلشراف على تنفيذ القانون 

 .وتعديله، وقد إعترف اإلتحاد الدولي عند تأسيسه لھذه الھيئة

 . شبكة خلف المرمىم تقرر وضع ال1891 -

 .م قرارات الحكم أصبحت ال تناقش1894 -

 .م رسم منطقة العمليات كما تقررت مادة ضربة الجزاء1902 -

 2.م يمكن تسجيل الھدف مباشرة من الركنية1924 -

 .م وضعت مادة جديدة في القانون حددت حاالت التسلل1925 -

اآلخر والسماح م وضعت عقوبة الخطأ في رمية التماس بنقل الحق للفريق 1931 -

 .لحارس المرمى أن يخطو بالكرة أربع خطوات بدال من اثنين

 .م جرت محاولة تعيين حكمين للمباراة1935 -

 . ياردات من عالمة الجزاء 10م أستعمل قوسي الجزاء بنصف قطر 1937 -

 . م عدل تبويب كرة القدم1938 -

 

                                                             
 .35-34ص مرجع سابق، القدم،كرة :سامي الصفار -1

2 KAMEL LEMOUI, FOOT BOLL: technique, jeux. Entrainement. information .E.N.du livre 
Alger.1989.p45 
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لدولية بسبب م تقرر وضع أرقام على ظھور الالعبين وتوقفت المباريات ا1939  -

 .1الحرب

 .م إنشاء الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم1962 -

قرر وضع البطاقة ) كأس العالم(م بعد إنتھاء دورة مكسيكو لكرة القدم 1970 -

 .الصفراء و الحمراء

  : تقسيم مواد القانون -3-6

  : يمكن تقسيم مواد القانون إلى أربع مجموعات

   ية  عناصر أساس: المجموعة األولى -3-6-1

إن القانون في ھذه المجموعة يحدد عناصر اللعبة األساسية التي يجب أن تتوفر قبل 

  :تنظيم أي سباق لكرة القدم وتشمل

  .ميدان اللعب: 01المادة رقم  -

  .الكرة: 02المادة رقم  -

  .عدد الالعبين: 03المادة رقم  -

  .تجھيزات الالعبين: 04المادة رقم  -

  .واد تصبح المواد الثالث عشر الباقية غير عمليةفإذا لم تالحظ ھذه الم

  السلطة: المجموعة الثانية - 3-6-2
  :من مواد القانون التي تعطي السلطة في المباراة وھيھنالك قسم آخر  

 .الحكام: 05المادة رقم  -

 . مراقبو الخطوط: 06المادة رقم  -

  :قوانين اللعبة: المجموعة الثالثة -3-6-3

ي تسير قوانين اللعب، إنھا تتعلق بطريقة اللعب كما ھو متبع ھناك بعض المواد الت

  .في ألعاب أخرى ككرة السلة و الھوكي و البيسبول وكرة المنضدة

كيف تبدأ ؟ كيف تسجل اإلصابة؟ متي يكون . في ھذه المواد تشرح ميكانيكية اللعبة

  .الفريق فائزا أو خاسرا؟ وغيرھا من األمور
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  :مجموعة ھيإن قوانين اللعبة لھذه ال

 .مدة المباراة:07رقم المادة  -

 .ابتداء المباراة: 08المادة رقم  -

 .الكرة داخل وخارج الملعب: 09المادة رقم  -

 .طريقة تسجيل اإلصابة: 10المادة رقم  -

 .الضربة الحرة: 13المادة رقم -

 .ضربة الجزاء: 14المادة رقم  -

 .الرمية الجانبية: 15المادة رقم  -

 .لھدفضربة ا: 16المادة رقم  -

 .ضربة الجزاء: 17المادة رقم  -

  المواد الفنية : المجموعة الرابعة -3-6-4

تبقى مادتان في القانون تتعلق باألحداث التي تقع عندما تكون الكرة في        

 .التسلل: 11المادة رقم :اعتبارھما مادتين فنيتين وھما الملعب ويمكن

 .األخطاء وسوء السلوك: 12المادة رقم  -

  :بين المجموعات األربعة العالقة
قانون اللعبة في حدود ھذه المجموعات األربع يشير إلى عمل كل مادة  تقسيمإن 

  .وعالقتھا بالمواد األخرى من نفس المجموعة

وإذا أردنا أن نناقش مواد القانون علينا باستعمال مفتاح لجميع األسئلة التي قد تدور 

  1 .ذھن الطالب و القارئ و الالعب و غيرھم

يجب "إن ھذا المفتاح ھو كلمة لماذا؟ إن أول جملة في القانون الخاص بكرة القدم ھي

لماذا يجب أن تلعب الكرة في ساحة مستطيلة الشكل؟ ھل يمكن " أن تكون الساحة مستطيلة 

أن تلعب في ساحة مربعة الشكل أو أخرى دائرية؟ ولماذا اشترط القانون أن يزيد الطول 

  .ن يكون ھناك سبب لھذه األمورعلى العرض؟ ال بد أ
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لتعد بنا الذاكرة إلى أيام الطفولة يوم . إن الجواب عن ذلك يعرفه كل العب كرة قدم 

كنا نلعب الكرة ونحن في مقتبل العمر وكيف كنا ننظر إلى العبين اثنين يحتالن مكانا بعيدا 

ال يشاركان زمالئھما في  إنھما .عن بقية الالعبين ويستمران في تناول المناوالت فيما بينھما

اللعب غير محدد بحدود عند ذلك يفقد الالعبون المتعة و التسلية التي ال ينشدونھا من 

  .المشاركة في اللعب

إن تحديد شكل الساحة بالمستطيل أمر ضروري كي ال يتصرف الالعبون في 

  .الساحة كما كنا نتصرف أيام الطفولة

رة كروية؟ لماذا ال نلعب بكرة مربعة أو ثمة سؤال آخر لماذا يجب أن تكون الك

بيضاوية؟ السبب في ذلك يعود إلى أن واضعي اللعبة أخذوا بعين اإلعتبار مبدأي السالمة و 

  1.التسلية باإلضافة إلى إظھار مھارة الالعب في كيفية إستعمال الكرة والتصرف بھا

بالتجھيزات  الخاصة 04و اآلن لنأخذ مادة أخرى في القانون أال وھي المادة 

  .الالزمة لالعبين

لقد حددت ھذه . إنھا تؤكد على مبدأ ھام من مبادئ اللعبة أال وھي مبدأ السالمة 

المادة مواصفات حذاء كرة القدم كي تحد من اإلصابات التي يسببھا الحذاء غير المناسب و 

  .الذي قد يستعمله بعض الالعبين لسبب أو آلخر

ار اللعبة في مختلف أنحاء العالم بسالمة ھو أنه إن شيئا أساسيا ساھم في إنتش

باإلمكان اللعب على أية ساحة سواء كانت ترابية أو مزروعة زرعا طبيعيا أو إصطناعيا 

  .أو حتى على أرض مستوية من الخشب أو الكونكريت

ولنعود إلى سؤال آخر لماذا نلعب المباراة في شوطين متساويان مدة الشوط األول 

دقيقة ؟ إن تبديل الھدف في  90اذا ال نلعب المباراة من شوط كامل لمدة لم. دقيقة 45

  .منتصف المباراة يعود إلى المساواة في القانون؟

حيث يحصل كل فريق على نفس الفرصة من حيث جھتي المساحة و سرعة الرياح 

  .واتجاه الشمس وصالحية كل نصف ساعة وغيرھما من األمور
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ة إلى شوطين متساويان يعود كذلك إلى أن الالعب يصل إن السبب في تقسيم المبارا

لذلك تعطى فترة من الراحة كي  و ،إلى مرحلة من اإلرھاق في الدقيقة الخامسة و األربعين

يبقى سؤاالن . يستعيد نشاطه في ھذه الفترة ويعود يشوق إلى المباراة أكثر في شوطھا الثاني

الثاني لماذا يوجد الشكل لكرة القدم وھل من أولھما ماذا تعني الضربة الحرة؟ و . مھمان

  . الممكن أن تلعب اللعبة بدون تسلل؟

وھذا التعريف يعود إلى ) ضربة حرة من تدخل الخصم(إن الضربة الحرة تعني أنھا 

م حيث نص عليھا القانون آنذاك وبھذا فإن 1863القوانين األولى التي وضعت في عام 

  ".لكرة بدون عقبات بأي طريقة من قبل الفريق الخصمبضرب ا امتيازالضربة الحرة ھي "

  .أما عن وجود التسلل في المباراة فإن األمر بسيط في شرحه

لنعد مرة أخرى إلى مرحلة الطفولة وكيف كنا نكره الالعب الذي يتخذ محال قريبا 

ھو  من حامي الھدف وال يعمل شيئا و ال يتعاون مع بقية زمالئه من الفريق بل كل ما يعمله

  .انتظار الكرة كي يودعھا ھدفا

  . 1لكل ھذه األمور ارتئ مشرعو القانون وضع مادة التسلل

  

  

  

  

  

 
 .47- 45ص، ،مرجع سابقالجزء األول ،كرة القدم  :امي الصفارس 1



 عالقة القانون بالالعب، الحكم والمدرب                                                                                                             ل الرابعالفص

 -1-4  :الحكم وتعريف التحكيم مفھوم
و      اط ھ ن نش ي يكم ق ف ة و تطبي وانين مراقب ب ق ى اللع ية عل دان أرض ن و المي ة م  الناحي

التحكيم الصعوبة، تظھر ھنا و عادلة سوية وبطريقة بأمر للمشكل حل وضع ھو القضائية ه ف  ل

  :اثنين ھدفين

  .األحسن المستوى إلى بھا يرقى و مباراةال يخدم مما صحيحا تطبيق القوانين تطبيق :أولھما -

ا - يم أن :ثانيھم و التحك يلة ھدف ھ ه ألن ووس أثير ل ى ت اء عل ه باللعب االرتق  حسب ونوعيت

  .المقابلة لنجاح مھمة أسس وھي إمكانياتھم و الالعبين قدرات

ا فحسب ھذا ليس ولكن المال لصاحبه يقدم نشاط معروف ھو كما فالتحكيم ذكرنا ومما دف م  عي

د الخروج إلى اإلنسان ة عن رات مختلف في  أسبوع كل نھاي ة التغي اوة من المناخي رد، قس  الب

  .المطر و الشمس وحر

ذلك مھمال منزله ترك إلى اإلنسان تدفع التي العزيمة ھذه ھي ما لذلك ه كل ب ة، التزامات  العائلي

ذا أصبح الصعوبات من الرغم على و الرياضية بمتعته ترتبط الحياة متعة عنده اإلنسان فھذا  ھ

ا يقوم التي الرياضية لألنشطة بممارسته وھذا بشبابه نظره في ليبقى حكما الشخص ة بھ  بحيوي

  .1كانوا كما الرياضة من النوع لھذا ھواة دائما ھم فالحكام الشباب ورغبة

 خالل من نفسه طور ثم تحكيمية دورة ودخل وأحبھا اللعبة مارس ھاوي شخص ھو الحكم     

الحكم وتعديالته، الدولي للقانون المستمرة المتابعة وكذا ودورات منافسةال  عن المسؤول ھو ف

  .الالعبين سالمة ضمان مع الحقيقة بصورتھا اللعبة وإظھار القانون تطبيق

ا م أن كم و الحك يد ھ ب س ل الملع اس أن ب وده أس و وج اعدة ھ ين مس دربين و الالعب  و الم

  .عادلة ورةبص المباراة إلخراج اإلداريين

ى يجب      م عل ة االتصاف الحك م و بالنزاھ ة، و الفھ دھا العدال ط وعن ى سوف فق رام يلق  احت

ى وحرصه نزاھته من واثقون ألنھم صعبة قوانينه كانت مھما الجميع انون تطبيق عل دا الق  بعي

                                                             
1 - Guy Caron- pierre. Schwinte : L'arbitrage du foot bal, Edition Salvaton Mulhouse, paris, 1971, p 
21-23.  
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ة في كذلك ويساھم إفشالھا و نجاحھا على ويساعد باللعبة الخاص القانون ينفذ الذي ھو إذ  حماي

ه كما تدخالته، خالل من اإلصابات من الالعبين وم أن اس يق اراة الخاص الوقت بقي  وفق بالمب

ه وكذا القانون من الخامسة المادة ذارات توجي ين طرد أو اإلن ين، الالعب ا المخطئ  نجاح أن كم

 .أيضا مساعديه بل الرئيسي الحكم على فقط يقتصر ال المباراة

   :كالمربي ودوره الحكم أھمية -4-2

ى تقع      م عل ه إذ مسؤوليات الحك ى باإلضافة أن ه إل ارات إدارت وم للمب ة يق ين بتربي  و الالعب

اھدين، ه إن المش م عمل ب كمعل ه يتطل رم أن من ه يحت رم وأن نفس ين يحت ل وأن الالعب  يحتم

ه الناس تربية عملية في تالقيه التي الصعوبات ين يحب أن وعلي رھم ال وأن الالعب  أعداء يعتب

 المؤھالت يمتلك ال ألنه التحكيم عن يتخلى أن عليه مربيا يكون أن في يرغب ال من فإن ولھذا

  .للتحكيم الالزمة

ى فقط تعتمد ال الحكم عن اللعبة ومحبو الالعبون يكونھا التي الفكرة إن      ذي المستوى عل  ال

ره م يظھ ي الحك ه ف انون، معرفت ا للق اء وإنم ى بن ل تصرفاته عل دء قب اراة ب ا المب ي وأثنائھ  وف

  .النھاية صافرة إطالق وبعد الراحة فترات

ين توجيه الحكم سلطة من ليس أنه التذكير من البد وھنا      اد في الالعب ات عن االبتع  المخالف

ل التصرفات، سوء أو ى أن ب م عل ا يكون أن الحك اون ال وان حازم ة في يتھ  العب أي معاقب

  .الالعب اعتذر وإن حتى

ه فريق و فريق وبين وآخر العب بين تمييز بدون المباراة يقود أن الحكم واجبات من       وعلي

 تصرفات على فعالة بصورة بدوره نعكسي وھذا الجميع بين الرياضية الروح سيادة يضمن أن

م فإن بالمقابل و المدرجات على من المتفرجين ذي أو الضعيف الحك م ال ال يم بأصول يل  التحك

  .2البليغ الضرر إلى المتتبعين و المتفرجين و لالعبين السلوكية الناحية يعرض جيدة بصورة

                                                             
1  -  Ahmed Khlifi : L'arbitrage a travers les caractères du foot ball; entreprise nationale du livre; 
Algerie; 1990; p 39. 

 .67مرجع سابق، ص كرة القدم، : سامي السفار - 2

46 
 



 عالقة القانون بالالعب، الحكم والمدرب                                                                                                             ل الرابعالفص

ا جدا كبير دمالق كرة قانون تطبيق ميدان في تقدم ما إلى باإلضافة       وب وإنم م من مطل  الحك

ا المباراة قبل أعمال من الخط مراقبي من و دھا وأثنائھ ر وبع ى كثي م صافرة وعل  تتوقف الحك

 .بأسرھا الدولة نتيجة بل الفريق نتيجة

ن     ا وم ة تتضح ھن يم أھمي د، التحك ا الجي د ومم ر يزي ة األم و أھمي ه ھ يس أن ن ل  أي حق م

  .التحكيمية الھيئة أعمال في لالتدخ صفته تكن مھما شخص

ول إن يم قب ى يضع التحك ؤولية الشخص عل رة مس ة وان كبي ة تصرف طريق ة الھيئ  التحكيمي

ؤثر ى ت اعر عل ي مش ريقين العب دربيھم الف ات وم ين ومئ ن المالي اھدين م أ أي وان المش  خط

 خطوة يمالتحك متطلبات فھم جدا المھم من أصبح ولھذا تفاديه، يصعب ضررا يسبب قد إداري

  .بھا العالقة انتھاء وحتى بالمباراة الحكم عالقة بدء منذ بخطوة،

وم الحكم يجعل متكاملة معالجة بالتحكيم الخاصة األمور معالجة عن دوره يق وي ب ر الترب  الكبي

د القدم لكرة الدولي القانون أن ھو ومعقدة صعبة مھمة التحكيم يجعل ومما صحيحة، بصورة  ق

  .الحاسم القرار إعطاء يتوقف رأييه وعلى واسعة، صالحيات للحكم أعطى

ؤدي ولكي      م ي وي دوره الحك ر الترب د أن يجب الكبي و يعتق ذا أوال ھ  الرياضي الواجب بھ

   .1الالزم االستعداد المھمة لھذه يستعد وأن المھم

د      ذي للشخص الب ولى ال ام يت ة القي يم بعملي ه التحك فات من ية ص ب أساس درات ومواھ  وق

د اصة،وربماخ وافر ق ه تت الفطرة لدي ن ب ن ولك ا يمك قلھا أيض ادة ص ا وزي ا تنميتھ  وتطويرھ

ة ى بالدراس د إل د ح يم الن بعي ة التحك ن دراس فة وف ى وفلس تمكن وحت م ي ن الحك ه أداء م  مھمت

   2التالية األساسية الصفات فيه تتوفر أن من له البد بنجاح

  .القدم بكرة الجيدة المعرفة -

 .الثقة -

 .التصميم -

 .الحزم -

 .اإلدراك سرعة -
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 .الجسمانية الصحة -

  بالتفصيل الذكر السالفة النقاط ھذه شرح يلي وفيما

 -3-4   :الجيد الحكم صفات
  :الفكرية الصفات -4-3-1

  :القدم بكرة اإللمام 
دم، كرة حكم يلزم ما أھم ھي      ى الق ه إل ى يصل أن أراد إذا ان يم من عظيم مستوى إل  التحك

ى فيھا ووصل القدم كرة مارس قد يكون ان له البد إن أحسن، مستوى إل وانين دراسة ف رة ق  ك

ين، وظروف المختلفة، اللعبة مواقف يقدر ال يجعله ال قد ذلك الن تكفي ال القدم ا الالعب ه كم  ان

تحيل من نجح ان المس ي ي ة ف يم مھم ان أي التحك ا إنس ى مھم تواه ارتق ي مس رة ف دم ك  دون الق

  .قوانينھا دراسة

   :مالتصمي 
ين حركات أن وبما مباشرة، المخالفة حدوث لحظة في القرار الحكم يصدر أن وھي       الالعب

ن أن الحكم على فيجب سريعة القدم كرة وخاصة الرياضات معظم في و األحيان اغلب في  يعل

  .تردد أي ودون بسرعة قراراته

  :اإلدراك سرعة 
ي      درة ھ ى الق تيعاب عل ا اس اء حدث م ارا أثن ه و ةالمب ة تھيئت رار إلصدار الذھني م ق  حاس

 الحاصل و تامة معرفة وقواعدھا اللعبة قوانين معرفة على تماما تتوقف الناحية وھذه وسريع،

ع المباريات أنواع من نوع ألي التحكيم بمھمة قيامه عند الشخص أن ھو فعال اه تتب لة عين  سلس

األمر المتعلقة بالقواعد اإلخالل فيھا حظيال أن وعليه السريعة المستمرة العقلية التأثيرات من  ب

  .1بصددھا قراره يحدد ثم فيه يثبتھا وأن الحاالت ھذه ذھنه في يعزل أن وعليه

  :الذكاء 

ة و الغالية الصفة ھو      وفر أن يجب التي الفاعل م في  تت ار بحيث الحك ذكاء يخت  وضعياته ب

ي ون أن يجب الت بة تك ن مناس ل م رارات إصدار أج بةالمن الق ا اس رك وال أيض ال أي يت  مج

                                                             
 - 1  .18مرجع سابق، صدراسة تحليلية لمستوى اللياقة البدنية لحكام كرة القدم، : محمد بلكبير خير الدين
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  -2-3-4  :النفسية الخصائص
  :الحزم 

 أخريت ال ان على الحكم تساعد انھا كما الالعبين جانب من الشكوك إلى تدع ال صفة الحزم     

م وضعف خارجي مؤثر بأي بالتأثر لنفسه يسمح أو ذه في الحك ة ھ را الناحي ا كثي ؤدي م ى ي  إل

  .وخيمة عواقب

   :الثقة 
ة تزداد ولكنھا الحياة نواحي جميع في للنجاح اإلنسان في توفرھا من البد الثقة إن       في أھمي

 المباريات بمشاھدة إال الحكم لدى تزداد أن يمكن ال الثقة و عنه غنى ال آمر فھي التحكيم مجال

 .وقوتھا معلوماته صدق من يتأكد لكي العلمية المناقشة و الدراسة و اإلطالع و

  :البدنية الخصائص -4-3-3
  :الجسمانية الصحة 

ة إن      رة لعب دم ك ة الق ب حديث ن تتطل م م رة الحك رك كث ري و التح ي الج ف ف اء مختل  أنح

م على يجب لذلك اللعب، ليسير االخضر المستطيل ه تكون ان الحك ة لدي ة لياق  سرعة من بدني

ى  يقف حتى وجه أكمل على بعمله يقوم تجعله وتحمل ورشاقة رة صغيرة كل عل  داخل وكبي

  .2الملعب

  :الحكم سن 
دة تحكيمية بمراحل الحكم يمر      ى يصل حتى عدي م إل ي، حك ذه إن دول  خاضعة المراحل ھ

 المطلوب  العدد تقل ال مباريات تحكيم مع تحكيمية درجة كل في معينة مدة قضاء وجوب على

  .التالية الدرجة إلى لالنتقال

م يجعل الدولية القدم كرة ميدان في المتبع األسلوب ھذا إن      ى يصل الحك ة درجة إل  تحكيمي

د كلما تنقص البدنية اإلنسان قابلية أن كما كبير، سن في وھو عليا ذا الشباب، سن عن ابتع  وھ

                                                             
1  -  Guy Caron- pierre. Schwinte; L'arbitrage du foot ball; IDEM. P.23. 

 - 2  .130مؤسسة المعارف، بيروت، بدون سنة، ص تمنشورا، كرة القدم :مختار سالم
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  :وواجباته الحكم سلطات -4-4
دأ             لطة تب م س رد الحك الفريقين اتصاله بمج ق ب ن للتحق د األدوات، و التصاريح م  تمت

ى فتصل الحكم سلطة رات إل فت فت اراة وق رة خروج أو المؤقت المب ه اللعب عن الك  أن وعلي

  .حدث ما كل كتابة يسجل

ه .مسجل أو ميقاتي وجود عدم حالة في الزمن تسجيل يتولى            اف حق ل د  اللعب إيق  عن

ة أي ارتكاب وانين مخالف رة لق دم ك ه .الق ذار حق ل ين إن  عدم .الملعب خارج وطردھم الالعب

  .منه إذن دون الملعب ارض بدخول الالعبين و القضاة بخالف انك فرد ألي السماح

 طرد في حق له خطيرة، اإلصابة كانت إذا إال اللعب يتوقف أن يجب ال العب إصابة حالة في

  . سابق إنذار بدون اللعب في الخطورة أو الخشونة يتعمدون الذين الالعبين

   :الحكم واجبات -4-4-1

رة في عادة والمتتبع تسييرھا، يتولى التي المباراة سببح الحكم واجبات تختلف      دم ك  أن الق

اره الحكم يحضر اراة باختي ة المب ك كتاب ا مبكر موعد في وذل ك، أمكن كلم ه ذل ذه في وعلي  ھ

ة رد أن الحال ى ي ة إل ئولة الجھ ه المس ذاره أو بقبول ة، باعت د كتاب ول وعن م قب اراة إدارة الحك  مب

  :يلي ما مراعاة عليه يجب

  .االتفاق على لمحافظةا -

 .بالضبط الساعة و المكان و التاريخ من التأكد -

 .2ذلك األمر استدعى إذا للسفر يلزمه ما ترتيب -

  :3الحكم مھمة - 4-4-2

اء يعمل الذي ھو الحكم      ه أثن ات إدارت ى للمباري د اللعب روح دعم عل وانين تطبيق ويؤك  ق

 سلطاته بممارسة ويقوم AVANTAGE االستفادة، قانون مراعاة مع الظروف جميع في اللعبة

  .السليمة الرياضية األسس و بالقوانين إخالل بأي إطالقا يسمح أن دون حسنة بطريقة
                                                             

 .13- 12، ص1979مطبعة جامعة بغداد دليل الحكم في كرة القدم، : سامي الصفار - 1

 - 2  .135-134مرجع سابق، صكرة القدم لعبة الماليين،  :مختار سالم
  .133مرجع سابق، ص، دليل الحكم في كرة القدم: سامي الصفار - 3
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   :المباراة قبل 
دء المحدد الموعد قبل الملعب أرض إلى الوصول الحكم على يجب      اراة لب  كاف بوقت المب

وانينال انطباق من التأكد و الملعب أرض حالة باختيار له يسمح ا ق  يجب وصوله بمجرد عليھ

  .المباراة عن المسؤولين مقابلة على يتجه أن

  .بمساعديه االلتقاء -

 .المباراة في المستخدمة الساعات وضبط إليھم الخاصة التعليمات توجيه -

 .للمباراة المعدة التقارير و تالبطاقا ملء -

 .المسؤولين و فريق كل رئيس توقيعات على الحصول -

 .التسجيل ببطاقة أسمائھم أمام عبينالال أرقام إدراج -

  :المباراة أثناء 

  .اللعب قوانين تطبيق -

 .بأمانة المباراة إدارة -

 . AVANTAGE االستفادة بقاعدة والتمسك تطبيق -

  :المباراة بعد 

  .المسؤولة للجھة ساعة 24 ظرف في تقريره إرسال عليه -

 ).األرقام و بالحروف النتيجة كتابة( التسجيل بطاقة استكمال -

  :1المساعدان الحكمان و الرئيسي الحكم بين العالقة -4-5
ي      وانين ف رة ق دم ك ي الق ق الت التحكيم تتعل اك ب رات بعض ھن ين الفق ة تب ين العالق م ب  الحك

م إلى دوما يعود النھائي القرار لكن المساعدان، الحكمان و الرئيسي ا الرئيسي، الحك  العمل أم

  :في يتمثل المساعدين للحكمين األساسي

  .الميدان من الكرة خروج عن اإلعالن -

 .أمتار الستة ھدف، بالركنية، سواء المرمى، لخط الكرة تعدي يبين -

  :التالية الحاالت في القوانين وتطبيق اللعب، متابعة على الرئيسي الحكم يساعد

  .األخالقية السلوكات و الخشن، اللعب حالة في الحكم تنبيه •

                                                             
1  -  Rachid Medjiba  : les lois de jeu. IDEM. P177-178.   
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ه إعطاء • اط بعض في رأي يال النق ا يستشير ت م فيھ ين الرئيسي الحك  المساعدين للحكم

 :الرسميين

ابقا المبنية النقاط      ة و س ين عمل في المتمثل  أجل من وضعت الرسميين المساعدين الحكم

ة، دائما ليست األخيرة الثالثة النقاط بينما الرئيسي، الحكم ومساعدة ضمان ذا مطلوب  يمكن ولھ

ة تكون الحالة ھذه وفي الفريقين، من المساعدان الحكمان نكا إذا ما حالة في عنھا التخلي  مھم

الحكم وبالتالي المقابلة، سير لمراقبة حكام ثالثة ھناك األصل في ألنه صعبة، الرئيسي الحكم  ف

 .فقط المراقبة مھمتھما تبقى المساعدان الحكمان و القرار صاحب ھو الرئيسي

  :الحكم درجة -4-6
  :دولي حكم-4-6-1

ة تحكيمية شھادة على حاز الذي ھو      ا معترف دولي ل من بھ اد قب دولي اإلتح رة ال دم، لك  الق

ة الدورات في ليمثلھا بلده قبل من ورشح دولية، مباريات عدة قاد أن له وسبق ة التحكيمي  الدولي

  .القدم لكرة الدولي اإلتحاد يقيمھا التي

  ):فدرالي( إتحادي حكم - 4-6-2
ى المباريات يحكم      رق مستوى عل ة الف ى بالدرجة الوطني ة، و األول ا الثاني ة أن كم  االتحادي

 .محليا تقام التي الدولية اللقاءات بعض لتحكيم به تستعين

  ):الرابطات بين( جھوي حكم - 4-6-3
ى يحصل لكي الجھوي اإلتحاد قبل من ورشح الجھوية للفرق المباريات يحكم الذي ھو       عل

  .نظرية و تطبيقية اختبارات له تجرى أن بعد جھوي حكم شارة

  :والئي حكم - 4-6-4
ه داخل مباريات بتحكيم يقوم الذي ھو      ة، الرابطة من وبترشيح واليت اك الوالئي ام وھن  حك

  .1)الكليات و المدارس حكام( تحكيمية درجة دون

  

  

 
                                                             

  .77الجزء األول، الطبعة الثانية، بغداد، بدون سنة، ص، كرة القدم: سامي الصفار - 1
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 -7-4  :1التحكيم قوانين
  .اللعب ميدان :01 المادة-4-7-1
  .مستطيال اللعب ميدان يكون أن يجب :األبعاد -

 .المرمى خط طول عن يزيد أن يجب التماس خط طول -

  )ياردا 100( متر 90 أدنى حد :الطول -

  ).ياردا 130( متر 120 أقصى حد   

  ).ياردا 50(متر 45 ادنى حد :العرض -

 ).ياردا 100( متر 90 أقصى حد     

  :اللعب ميدان تخطيط 
  .تحددھا التي المناطق تتبع الخطوط ھذه بخطوط اللعب ميدان يحدد -

م - ان ىيس ويالن الخط ددان الط اس بخطي للملعب المح ان و التم  بخطي القصيران الخط

 .المرمى

 .سم12 عن عرضھا يزيد أن يجب ال الخطوط جميع -

  :الجزاء منطقة 
       :يلي كما اللعب ميدان نھاية عند الجزاء منطقة تحدد

م ان يرس ان خط ا عمودي ة بزواي ى قائم ى خط عل ى المرم افة عل ر16.50 مس ن مت ةال م  حاف

ة ن الداخلي ل م ائم، ك د ق ان ويمت ل الخط افة الملعب داخ ر 16.50 لمس م مت  بخط يوصالن ث

وازي ذه وتسمى المرمى لخط م ة المساحة ھ ة كل وداخل الجزاء بمنطق  توضع جزاء منطق

  .متر 11 بعد على جزاء عالمة

   :2الرايات قوائم 
ة قائم ل ال الراي ر 1.5 عن ارتفاعه يق رأس مت ر ب ة غي ةورا مدبب د توضع ي  من ركن كل عن

  .الملعب أركان

  

                                                             
 مصر،مركز الكتاب للنشر، طبعة أمون،لحكم العربي وقوانين كرة القدم، ا: مصطفى كمال محمود ومحمد حسام الدين -  1

 .07- 06م، ص1999-م1998
 .08مرجع سابق، صالحكم العربي وقوانين كرة القدم، : مصطفى كمال محمود ومحمد حسام الدين -  2
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  :الركن قوس 
  .اللعب ميدان داخل ركنية راية قائم كل من متر 01 قطرھا نصف دائرة ترسم

  :المرميان 
ان وضع يجب ى المرمي ل منتصف عل ن ك ي م ى خط ون المرم ل ويتك ا ك ن منھ ائمين م   ق

يين ى رئيس افتين وعل اويتين مس ن متس وائم م ات ق ة، الراي افةالم الركني ين س ائمين ب ون الق  تك

 و القائمين كال متر،2.44 تكون األرض و للعارضة الداخلية الحافة بين المسافة و متر 7.32

 تكون المرمى خطوط سمن 12 عن يزيد ال بما و السمك و العرض نفس لھا يكون العارضة

  .العارضة و القائمين عرض بنفس

  . "LE  BALLON :"الكرة :02 المادة-4-7-2
  .الكرة تكون أن يجب :المقاييس و صفاتالموا

  .مناسبة مادة أي أو الجلد من ومصنوعة مستديرة -

 .سم 68 عن يقل وال سم 70 عن يزيد ال محيطھا -

 .المباراة بدأ عند غرام 410 عن يقل ال و غرام 450 عن يزيد ال وزنھا -

غط - واء ض ا الھ او بھ ى 0.6 مس غط 1.1 حت وي ض ا أي  ج ادل م  1100 -600( يع

 ).2سم/غرام

رة انفجرت إذا - ر أصبحت أو الك ة غي اء قانوني اراة وقت أثن إن المب م ف ة يوقف الحك  المقابل

 .األولى الكرة فيه أصبحت الذي المكان في الجديدة الكرة بإسقاط اللعب ويستأنف

 LE NOMBRE DE JOUEURS.1 :الالعبين عدد :03 المادة-4-7-3

  :الالعبون 
ريقين ي      ين ف د عن تلعب المباراة ب ا ال يزي ا مم ا  11تكون كل منھم ا احدھم حارس العب

 03العبين كما حدد عدد البدالء  07للمرمى، وال تبدأ المباراة إذا كان أحد الفريقين أقل من 

في كل مباراة رسمية، وتتضمن قواعد المسابقة عدد البدالء الرسميين من ثالثة وبحد أقصى 

07.  

                                                             
  .09 مرجع سابق، صالحكم العربي وقوانين كرة القدم، : مصطفى كمال محمود ومحمد حسام الدين -  1
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ديل لالعب ي: إجراء االستبدال تبدل ومن كل تب م بمن يس ى عل م عل جب أن يكون أوال الحك

يستبدله، و التبديل يكون عند خط المنتصف و أثناء توقف المباراة، وال يجوز عودة الالعب 

  .المستبدل لالشتراك

  :المخالفات و العقوبات 
إن  م ف م الحك إذا دخل بديل ميدان اللعب سواء في مكان العب وحتى حارس مرمى دون عل

ه من طرف الالعبين ين ة إيقاف ذران وتشھر لھما البطاقة الصفراء ويستأنف اللعب، وفي حال

  .الحكم بإسقاط الكرة من المكان الذي كانت به عند توقف اللعب

  " .l’équipement des joueurs"معدات الالعبين، : 04المادة -4-7-4
  :ھذه المادة تعتبر سھلة في محتواھا، فمعدات الالعبين تشمل على

  maillot تيشرت، -

 Cuissette◌ِ   شورت، -

 Une paire de bas جوارب، -

اقين، - ة     Protege tibiaواقي الس ادة مالئم ا يشبه (ويجب أن يكون من م مطاط أو م

 ). ذلك

            Une paire de chaussureحذاء القدم،  -

  :حراس المرمى 
رين و ال - ين اآلخ ن الالعب زه ع ا تمي بس ألوان ى أن يل ارس المرم ى ح ب عل م و يج حك

  .الحكمان المساعدان ألنه له الحق بلمس الكرة باليد أثناء اللعب في منطقة الجزاء

م  - ريقين لكي يسھل للحك ون لكال الف ين في الل ذلتين مختلفت يجب أن يكون أثناء المباراة ب

 .التمييز بين فريق وآخر

  larbitre"1"الحكم : 05المادة -4-7-5
  :سلطة الحكم 

دار بو      اراة ت ل مب ا ك ة وفق انون اللعب ذ ق ة لتنفي لطة الكامل ه الس ذي ل و ال م وھ طة حك اس

  .للمباراة التي اختير إلدارتھا
                                                             

 -  1  .10 مرجع سابق، صالحكم العربي وقوانين كرة القدم، : مصطفى كمال محمود ومحمد حسام الدين
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  :السلطات و الواجبات 
  .ينفذ قانون اللعبة، ويدير المباراة بالتعاون مع الحكمين المساعدين و الحكم الرابع إن وجد -

 -  .ة و الكرةيتأكد من أن كل شروط بدأ المباراة مستوفاة كمراقبة البدل

ة سواء  - ه قواعد اللعب رة تخالف في دخل في كل م اراة  ويت ى تسجيل أحداث المب يعمل عل

بإعالنه لمخالفة مباشرة أو غير مباشرة ومعاقبة الالعبين الذين ارتكبوا أخطاء بمنحھم سواء 

  .بطاقة صفراء أو حمراء حسب نوعية المخالفة المرتكبة

ي ت - ة ف لطة الكامل ق و الس ه الح ه ل ول ل ا يخ ا وكم د توقفھ تئنافھا بع اراة أو اس ف المب وقي

  .القانون أن يسمح لالعبين بمغادرة الملعب لتلقي العالج

يخول له القانون طرد أي كان مرتكب لخطأ يستحق من خالله طرده سواء كان العب في  -

  .الميدان أو احتياطي أو حتى إداريو الفريقين على أرضية الميدان

ه تسج - ة، من نتيجة من واجب ة المقابل د نھاي ة بع ة المقابل ى ورق اراة عل يل كل أحداث المب

  .المقابلة أو اإلنذارات أو الطرد وكذا تقارير إن كان ھناك ما يدعوا إلى ذلك

    "les arbitres assistants: "الحكام المساعدون: 06المادة -4-7-6
  :الواجبات 

       لقرار الحكم وان يبيناك يعين حكمان مساعدان تكون مھمتھما خاضعة

 -  .متى تخرج الكرة بأكملھا خارج الملعب

 -  .أي فريق له الحق في ركلة ركنية، ركلة مرمى أو رمية تماس

 -  .متى يمكن معقبة الالعب لتواجده في موقف تسلل

  .عند طلب تبديل -

  .عند حدوث سلوك أو أي واقعة أخرى تحدث خلف ظھر الحكم أو لم ينتبه لھا -

  : 1عدةالمسا 
وانين       ا لق اراة وفق ى المب م  في السيطرة عل يقوم الحكام المساعدون أيضا بمساعدة الحك

  .اللعبة، وفي حالة عدم قيام المساعدين بواجبھم يمكن للحكم أن يستغني عنھما
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  "la durée de la partie: "مدة المباراة: 07المادة -4-7-7
  :فترات اللعب 

ر      اراة لفت تمر المب ا تس ل منھم دة ك اويتين م ين  45تين متس تراحة ب دة االس ة، وم دقيق

دى  ب أن تتع رتين ال يج ق  15الفت ين أي فري اراة لتمك ت المب د وق ن تمدي ا يمك ة وكم دقيق

ة  45تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة  م  اإلعالن عن نھاي ة يمكن للحك ذ الركل د تنفي وبع

  .الفترة األولى أو المباراة كلھا

  : افيالوقت اإلض 
ا      تم لعبھ دة لي ذ ...قوانين المسابقة قد تسمح بشوطين آخرين متساويين الم تم تنفي ا ي ، وھن

  .08شروط المادة 

  :تعريف الوقت الضائع 
  يتم التعويض في أي شوط من شوطي المباراة عن الوقت الضائع من خالل     

 -  .االستبداالت

 -  .إصابة الالعبين

 -  .تضييع الوقت

  .بين المصابين من ميدان اللعب للعالجنقل الالع -

 -  .أي سبب آخر

  .الوقت بدل الضائع يتم وفقا لتقدير الحكم

    le coup d'envoi""1: ابتداء واستئناف اللعب: 08المادة -4-7-8

  :اإلجراءات 
  .يعين الفريق الذي يكون له الحظ في إعطاء ركلة البداية عن طريق قرعة بقطعة نقود -

ة يجب يجب أن يكون كل فر - ة البداي ذي يلعب ركل يق في نصف ملعبه وخصوم الفريق ال

ة المنتصف حتى 9.15أن يكونوا على مسافة ال تقل عن  ى عالم ة عل رة ثابت م، وتكون الك

ة ھي  ة البداي ام، وركل يعطي الحكم إشارة البداية، وتكون الكرة في اللعب عندما تتحرك لألم
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تئناف اللعب  ة أخرى الس لإلشارة يمكن إحراز ھدف مباشرة من ركلة البداية، وھناك طريق

رة في اللعب ألي  عن طريق إسقاط الكرة بعد توقف مؤقت أصبح ضروريا عندما تكون الك

 .ر مذكور في أي مادة من قانون اللعبةسبب غي

ادة -4-7-9 رة في اللعب وخارج اللعب: 09الم  le ballon en jeu et hors du: الك

jeu 
  : تكون الكرة خارج اللعب عندما: الكرة خارج اللعب

  . تجتاز الكرة بأكملھا خط المرمى أو خط التماس سواء على األرض أو في الھواء -

 -  .للعبعندما يوقف الحكم ا

  :الكرة في اللعب 
ائم المرمى،  د من ق دما ترت ك عن ا في ذل تكون الكرة في اللعب في كل األحوال األخرى بم

  .العارضة أو قائم الراية الركنية، وتظل داخل ميدان اللعب

   le but marqué: طريقة تسجيل الھدف: 10المادة -4-7-10
  :احتساب الھدف 

لھا فوق خط المرمى ما بين القائمين وتحت العارضة يحتسب الھدف عندما تجتاز الكرة بأكم

  .بشرط أن ال يكون قد تم ارتكاب مخالفة لقوانين اللعبة من الفريق الذي احرز الھدف

  : الفريق الفائز 
جل اكب ذي يس ق ال رز الفري ائز وإذا أح و الف ون ھ اراة يك الل المب داف خ ن األھ دد م ر ع

  .الفريقان عدد متساوي من األھداف أو لم يحرز كليھما أية ھدف تكون النتيجة التعادل

  : قواعد المسابقات 
ى  ابقة شروط تنص عل بالنسبة للمباريات التي تنتھي بالتعادل يجوز أن تتضمن قواعد المس

د  وقت إضافي أو أي إجراءات دولي التشريعي لتحدي أخرى موافق عليھا من قبل المجلس ال

  1 .الفائز

                                                             
1  -  Lois de jeu : Edition FIFA. juillet 1997. IDEM. P11 
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  :موقف التسلل hors jeu: التسلل: 11المادة -4-7-11
ان اقرب  ليس مخالفة في حد ذاتھا التواجد في وضعية التسلل، ويكون الالعب متسلال إذا ك

  :تلخط مرمى الخصوم من الكرة، وال يكون في موقف تسلل في ھذه الحاال

 -       .كان في نصف ميدان اللعب الخاص به

  .مع الخصم عند إنطالق الكرة) خط واحد(  في مستوى واحد -     

  .في رمية التماس -     

  .في ركلة الركنية -     

  .في ركلة المرمى -     

  .عند تلقيه كرة من الخصم -     

  :المخالفات و العقوبات 
احتساب ركلة حرة غير مباشرة للفريق النافس وتلعب من في حالة خطأ التسلل يقوم الحكم ب

 .مكان حدوث المخالفة

 fautes et comportement anti  األخطاء وسوء السلوك    : 12المادة -4-7-12

sportif 
  :1األخطاء وسوء السلوك عقوبتھا تكون كما يلي

  : ركلة حرة مباشرة 
افس إذا  ق المن ة حرة مباشرة للفري التسعة  األخطاءارتكب العب أي من يتم احتساب ركل

  :التالية بشكل يعتبره الحكم إھماال، تھورا أو استخدام زيادة

  .إعثار او محاولة إعثار الخصم -

 -  .الوثب على الخصم

 -  .مكاتفة الخصم بطريقة غير شرعية

 -  .دفع الخصم

  .مسك الخصم -

                                                             
1  -  Lois de jeu : IDEM. P13. 
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  .البصق على الخصم -

  ).حارس المرمى داخل منطقة جزائه ال ينطبق على(مسك الكرة متعمدا باليد  -

ن  اب الالعب أي م ارة أن ارتك اءلإلش ب  األخط ه يعاق ة جزائ ل منطق ابقة داخ عة الس التس

  .للمنافس وھذا بشرط أن تكون الكرة في اللعب) ركلة جزاء(بضربة جزاء 

  : ركلة حرة غير مباشرة 
ة  يتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة للفريق المنافس إذا ارتكب حارس المرمى داخل منطق

  :جزائه أي من األخطاء التالية

 -  .محاولة تضييع الوقت عند مسكه الكرة بيديه حسب حكم المباراة

  .يكون أحد زمالئه قد تعمد ركلھا إليه أنلمس الكرة بيديه بعد  -

  .يكون احد زمالئه قام برمية تماس إليه مباشرة أنلمس الكرة بيديه بعد  -

تلمس أي العب  أنيكون قد أطلقھا من سيطرته عليھا وقبل  أنانية بعد يلمس الكرة مرة ث -

  .آخر

م أن أحد  ان في رأي الحك افس إذا ك ق المن يتم إحتساب ركلة حرة غير مباشرة لصالح الفري

  :الالعبين

 -  .يلعب بطريقة خطرة

  .يعترض تقدم أحد الخصوم -

 -  .يمنع حارس المرمى من إطالق الكرة من بين يديه

  .رة تلعب الركلة الحرة الغير مباشرة من مكان حدوث المخالفةلإلشا

  :1العقوبات التأديبية 
  :مخالفات تستوجب اإلنذار

  :ينذر الالعب وتشھر له البطاقة الصفراء إذا ارتكب أي من األخطاء التالية

 -  .سلك سلوك غير رياضي

  .الفعل آوأظھر اعتراض بالقول  -

  .أصر على مخالفة قانون اللعبة -
                                                             

1 - Lois de jeu : IDEM. P14. 
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 -  .يؤخر استئناف اللعب

  .عدم احترام المسافة المطلوبة عند استئناف اللعب من ركلة ركنية أو ركلة حرة -

 -  .دخل أو عاد لدخول ميدان اللعب دون إذن من الحكم

 -  .تعمد ترك ميدان اللعب دون إذن الحكم

  :مخالفات تستوجب الطرد 
  :من األخطاء التاليةيطرد الالعب وتشھر له البطاقة الحمراء إذا ارتكب أي 

  .ارتكب خطأ خطير -

  .قام بسلوك مشين -

  .بصق على الخصم أو أي شخص آخر -

د  - رة بالي ده لعب الك افس لتعم ق المن جيل ھدف للفري دفا أو فرصة واضحة لتس ع ھ إذا من

  ).وھذا ال ينطبق على حارس المرمى داخل منطقة جزائه(

 -  .استخدام لغة عدوانية

  .ر الثاني في نفس المباراةإذا استحق اإلنذا -

   les coup frans" "1: الركالت الحرة: 13المادة -4-7-13
  :أنواع الركالت الحرة 

د آخذ  ة عن رة ثابت التين تكون الك ر مباشرة وفي الح تكون الركالت الحرة إما مباشرة أو غي

  .خرالركلة كما يجب على آخذ الركلة أن ال يلمس الكرة مرة ثانية حتى يلمسھا العب آ

  :الركلة الحرة المباشرة/أ
إن الھدف يحتسب،  افس مباشرة ف ق المن إذا ركلت الركلة الحرة المباشرة داخل مرمى الفري

  .وإذا نفذت بطريقة غير مباشرة فيحتسب أيضا الھدف

  :الركلة الحرة الغير مباشرة/ب 
ارة أن  ى، لإلش ا المرم ل دخولھ رة العب آخر قب ط إذا لمست الك ة يحتسب الھدف فق الركل

ذا  ده في ھ الحرة الغير مباشرة توضح من طرف الحكم وذلك برفع يده  فوق رأسه وتضل ي

                                                             
1  -  Lois de jeu : IDEM. P15 
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  :المخالفات و العقوبات 
  :الركلة الحرة، إذا اقترب الخصم من الكرة عن المسافة المقررة يتم اآلتيعند أخذ 

 -  .يعاد تنفيذ الركلة

ر مباشرة وسجل الھدف مباشرة دون أن تلمس أي العب آخر  - إذا أخذ الركلة الحرة الغي

  .م للفريق الخصم5.50فإن الحكم يعلن عن ضربة مرمى 

   penalty""1: ركلة الجزاء: 14المادة -4-7-14
في حالة ما إذا ارتكب العب األخطاء التسعة في منطقة الجزاء  12سبق وأن قلنا في المادة 

ذي يرتكب ) ضربة جزاء(يعاقب بمخالفة مباشرة  ق ال بمعنى تحتسب ركلة جزاء ضد الفري

  .التسعة داخل منطقة جزائه و الكرة في الملعب األخطاء

  :مكان الكرة و الالعبين 
  : الكرة-
  .نقطة الجزاءتوضع على  -

  : ركلة الجزاء حتى يتواجد الالعبون كما يلي ألخذال يشير  -

 -  .داخل ميدان اللعب

  .خارج منطقة الجزاء -

  .خلف نقطة الجزاء -

  .م من نقطة الجزاء9.15على بعد ال يقل عن  -

  :المخالفات و العقوبات 
الحكم  ة ف ذ الركل ل تنفي ا إذا دخل زمالء آخذ الركلة منطقة الجزاء قب وم بم ة يق ذه الحال في ھ

  :يلي

  .يسمح باستمرار الركلة، فإذا دخلت الركلة فإنھا تعاد وإذا لم تدخل فال تعاد -

                                                             
1 - Lois de jeu : IDEM. P16 
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ذ  ة يأخ ذه الحال ي ھ الحكم ف ة ف ذ الركل ل تنفي زاء قب ة الج ة منطق ذ الركل إذا دخل خصوم آخ

  :اإلجراءات التالية

  .إذا دخلت الركلة فال تعاد -

  .كم يأمر بإعادة الركلةإذا لم تدخل الركلة فال ح -

لإلشارة فقط يمكن تنفيذ ركلة الجزاء بتمرير الكرة للزميل نحو األمام بشرط يلتزم بالشروط 

  .التي ذكرت سابقا

  Rentreé de touche"1": رمية التماس :15المادة -4-7-15

 -  .رمية التماس طريقة الستئناف اللعب

  .ال يسجل ھدف مباشرة من رمية التماس -

  تحتسب رمية التماس؟متى * 

  .حينما تعبر الكرة بأكملھا خط التماس سواء على األرض أو في الھواء -

 -  .من النقطة التي عبرت عندھا الكرة خط التماس

  يجب على الرامي لحظة تنفيذ رمية التماس: اإلجراءات

 -  .يواجه ميدان اللعب

  .قدميه تكون خارج خط التماس -

  .يستخدم كلتا يديه -

  .الكرة من خلف فوق رأسهيرمي  -

لإلشارة أن منفذ رمية التماس ال يخول له القانون لمس الكرة ثانية إال بعدما تلمس الكرة من 

  .طرف العب آخر

  :المخالفات و العقوبات 
م يحتسب  أنإذا لمس منفذ رمية التماس الكرة مرة ثانية قبل  - إن الحك يلمسھا العب آخر، ف

  .لفريق المنافس من مكان حدوث المخالفةركلة حرة غير مباشرة لصالح ا

ة التماس  - ه مباشرة من رمي ة جزائ ه خارج منطق إذا تعمد حارس المرمى لمس الكرة بيدي

  .فإن الحكم يحتسب ركلة حرة غير مباشرة لصالح الفريق المنافس
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الحكم  - ة تماس ف ه مباشرة من رمي ة جزائ إذا لمس حارس المرمى الكرة بيديه داخل منطق

  ).ركلة حرة غير مباشرة(عن مخالفة غير مباشرة يعلن 

  coup de pied de but""1 :ركلة المرمى: 16المادة -4-7-16

ا خط المرمى سواء  ركلة المرمى طريقة الستئناف اللعب وتحسب عندما تعبر الكرة بأكملھ

ا ھدف  م يسجل منھ اجم ول ق المھ واء وآخر من لمسھا العب الفري على األرض أو في الھ

  .10قا لنص المادة تطبي

  :اإلجراءات 
  .تركل الكرة من أي نقطة من منطقة المرمى بواسطة العب من الفريق المدافع -

  .آخذ الركلة ال يلعب الكرة مرة ثانية حتى يلمسھا العب آخر -

  :المخالفات و العقوبات 
  .إذا لم تركل الكرة مباشرة لتصبح في اللعب خارج منطقة الجزاء تعاد الركلة -

ق إ - الح الفري رة لص ر مباش ة غي ب مخالف م يحتس إن الحك ة ف رة ثاني رة م ذ الك س آخ ذا لم

  .المنافس

 -  .ركلة جزاء تحتسب إذا حدثت مخالفة داخل منطقة جزاء الراكل

  ""coup de pied de coin: ركلة الركنية: 17المادة 

*   متى تحتسب الركلة الركنية؟. * ركلة الركنية طريقة الستئناف اللعب

ا حي نما تعبر الكرة بأكملھا خط المرمى سواء عل األرض أو في الھواء دون أن يحتسب منھ

  .وكان آخر من لمسھا العب الفريق المدافع 10ھدفا طبقا للمادة 

  :اإلجراءات 
  .عدم تحريك قائم الراية الركنية -

  .م من الكرة حتى تصبح في اللعب9.15يضل المنافسون على بعد  -

 -  .اسطة العب من الفريق المھاجمتنفيذ الركلة بو

  .تصبح الكرة في اللعب حينما تركل وتتحرك -

 -  .آخذ الركلة ال يلعب الكرة مرة ثانية حتى يلمسھا العب آخر
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  :المخالفات و العقوبات 

ھناك حالة واحدة تنطبق على راكل الكرة من نقطة الركنية وھي إذا حدث وأن لمس الراكل 

ق مرة ثانية قبل أن يلمسھا ال ر مباشرة لصالح الفري ة حرة غي عب آخر فالحكم يحتسب ركل

  .المنافس

  : أھمية الحكم ودوره كمربي -4-8

تقع على الحكم مسؤوليات جسيمة إذ أنه باإلضافة إلى إدارته المباراة يقوم بتربية 

الالعبين والمشاھدين، إن عمله كمربي وكمعلم يتطلب منه أن يحترم نفسه وأن يحترم 

أن يتحمل الصعوبات التي يالقيھا من عملية تربية الناس وعليه أن يحب الالعبين الالعبين و

وأال يعتبرھم أعداء، ولھذا فإن من ال يرغب أن يكون مربيا عليه أن يمتنع عن التحكيم، 

  .ألنه ال يمتلك المؤھالت الالزمة لتحقيق ذلك

عتمد فقط على إن الفكرة التي يكونھا الرياضيون ومحبو اللعبة عن الحكم ال ت

المستوى الذي يظھره الحكم في معرفته للقانون، وإنما لتصرفاته قبل بدء المباراة وخاللھا، 

وھنا ال بد من التذكير أوال من واجب الحكم  .وفي فترات الراحة وبعد انتھاء المباراة كذلك

يكون  الحكم يجب أن أنتوجيه الالعبين في االبتعاد عن المخالفات أو سوء السلوك، بل 

حازما وغير متھاون في معاقبة أي العب حتى وإن اعتذر ھذا األخير عن المخالفة التي 

  .ارتكبھا

يدير المباراة بدون محاباة بين العب والعب، أو بين فريق  أنومن واجبات الحكم 

وفريق، وعليه أن يضمن سيادة الروح الرياضية بين جميع الالعبين وھذا ينعكس بدوره 

على تصرفات المتفرجين في مدرجات الملعب ومئات الماليين ممن يتابعون بصورة فعالة 

المباراة بواسطة الراديو أو التلفزيون أو الصحافة، وبالمقابل فإن الحكم الضعيف أو الذي ال 

يلم بأصول التحكيم بصفة جيدة يعرض الناحية السلوكية لالعبين أو المتفرجين إلى الضرر 

  .البليغ

تقدم ذكره فإن ميدان تطبيق كرة القدم أكبر جدا، وأن ما ھو مطلوب  باإلضافة إلى ما

من الحكم أو مساعد الحكم من عمل قبل المباراة وأثناءھا وبعدھا كثير ومشعب، وعلى 

 .صافرة الحكم وإشارة المساعد تتوقف نتيجة الفريق بل نتيجة دولة بأسرھا
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مر أھمية ھو انه ليس من حق أي وما يزيد األ...ومن ھذا تتضح أھمية التحكيم الجيد 

  .1شخص مھما تكن صفته التدخل في أعمال الھيئة التحكيمية أثناء المباراة

 الھيئة وتصرف طريقة وإن كبيرة مسؤولية الشخص على يضع التحكيم قبول إن

 أي وأن المشاھدين، من الماليين ومئات ومدربيھم الفريقين العبي مشاعر تثير التحكيمية

 وكحكم كمدرب عمله خالل. لھا حل إيجاد يصعب مشكلة يسبب قد قانوني وأ إداري خطأ

 التربية كلية لطالب وعمليا نظريا القدم بكرة التحكيم لمادة التدريس وخالل القدم، بكرة

 أن وھي أال مھمة حقيقة أظھرت المستفيضة ودراستي بغداد بجامعة والرياضية البدنية

 في المتشابھة الحاالت ويجمع الغامضة، النقاط بعض له يوضح دليل إلى بحاجة الحكم

 أثناء بإمكاننا يكون ولكي وضبطھا، واستدراكھا استظھارھا يستطيع لكي منسقة فصول

 على يصح القول ھذا وإن الصائب، حكمه يعطى أن الزمن، من وجيزة برھة خالل اللعب

 الواقع وھذا الخطأ ارتكبوا قانونا مسموح ھو ما يعرفوا لم إذا الالعبين ألن الفريقين العبي

 المتعلقة فصوله أن كما األولى، بالدرجة كمساعد الدليل فإن لھذا المدرب، على كذلك ينطبق

  .2المدرب وكذلك اللعب، تفيد التي واإلشارات القانونية والمواد التحكيم بحاالت

  : عالقة اللعب بالحكم والقانون -4-9

بصفة خاصة روحا معنوية عالية، ومقدارا إن لعبة كرة القدم تتطلب من الالعبين 

كبيرا من ضبط النفس، وخاصة عندما تشتد المنافسة، وعليھم المحافظة على ھذه الروح 

  .طوال المباراة، وإال فإنھم قد يتعرضون للحرمان من اللعب أو للخسارة بسبب فقد شعورھم

صدر عنھم من ومما يساعد على ذلك الثقة في الحكم واإلداريين ثقة مطلقة مھما 

عليھم أن يتناسوا وجود ... أخطاء، فإن ذلك أكبر معين لكي يركزوا على اللعب فقط

اإلداريين وأن يعملوا على حفظ وفھم مواد قانون كرة القدم متجھين فقط إلى اللعب الشريف 

  .غير ناظرين إلى كسب قيمته...النظيف

لكي يقوم ببعض المھام ويمكن  لكل العب أن يعالج ضعفا كھذا إذا أعطي الفرصة 

اإلدارية، حيث يقدر عندئذ دقة مواقف الحكم ومساعديه، كما يجب على الحكم أن يكون 

واثقا من نفسه وحياده في كل قراراته دون أن يتطرق أقل قدر من الشك إلى الالعبين أو 
                                                             

     79ص ،1979مطبعة جامعة بغداد  ،دليل الحكم في كرة القدم :سامي الصفار 1
 .80- 79المرجع نفسه، ص 2
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وثمة أمر آخر وھو أنه ينبغي على الحكم االحتفاظ بھدوئه باستمرار طوال المباراة، 

اظھر المتفرجون من سخط، فإن الحكم ھو المسؤول  مھما بدا على الالعبين من تذمر أو

كان، والقانون معه إلى أبعد  أيالوحيد عن تسيير اللعب، وأحكامه أقرب إلى الصواب من 

حد، فعليه أن يوجد لنفسه العزم الصادق لبذل كل جھد من طاقته لحسن أداء مھمته 

  .بأمانة ودقةالخطيرة، وأال يخشى في أحكامه لومة الئم ما دام يؤدي واجبه 

ھذا كان بالنسبة للحكم، وإذا كان فھم مواد القانون الدولي لكرة القدم أمرا الزما 

بالنسبة للحكم فإنه يعتبر أمرا ال بد منه بالنسبة لالعب نفسه وذلك حتى ال يعرض نفسه 

  !!الرتكاب األخطاء القانونية التي ربما تتسبب في ھزيمة فريقه ھزيمة نكراء

ذلك األمر الذي يكون سببا أساسيا في سوء ... م إلمامه بمواد القانونوذلك نظرا لعد

  '. 1تفاھم الكثير من الالعبين مع السادة حكام كرة القدم في المالعب

 :عالقة اللعب بالمدرب والقانون -4-10

إن عملية التدريب ھي عملية تربوية يتم من خاللھا بناء اإلنسان وتربيته وفق المنھج 

ه المجتمع، ويتم فيھا تقويم سلوكية الفرد وغرس السمات الحميدة في نفسه الذي يؤمن ب

وسلوكه، وھذه العملية ال يمكن أن يقوم بھا أيا كان إنما من اختصاص عمل المدرب المؤھل 

  .  2علميا وتربويا

إن المدرب بحكم عمله يكون قريبا من الرياضي ووجھا لوجه مع المشكالت النفسية 

  .3عب الرياضيواالجتماعية لال

وأم أول ما يجب أن يتصف به المدرب ھو إلمامه التام باللعبة وأصولھا حيث أن 

، 4شخصيته الجذابة وعالقته الطيبة مع الالعبين ال يمكن أن تعوض عن معرفته للعبة

                                                             
 144-141ص  ،بيروت ،بدون تاريخ ،الطبعة الثانية. منشورات المعارف ،كرة القدم لعبة الماليين: مختار سالم 1
 .1995.امعة مستغانمج"واجبات وصفات مدرب كرة القدم "محاضرات على الصف الرابع : أحمد عريبي عودة 2
 117ص .1989جامعة الموصل ، مديرية دار الكتب للطباعة،الطب الرياضي: عمار عبد الرحمان قبع 3
 .118ص .1996 ، دار الھدى،مصر،مبادئ علم النفس الرياضي: نزال الطالب 4
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على المدرب أن ينمي في نفسية العبيه االحترام لبعضھم البعض واحترام الخصم 

وتقليل الكالم والنقد ألنھا ال تعطي مردودا إيجابيا بقدر مردوھا السلبي الذي يزيد من التوتر 

  .ويؤثر سلبا على إنتاجية الالعبين

راض على قرارات الھيئات التحكمية ألن كثيرا كما يؤكد المدرب لالعبيه عدم االعت

من الوقت و الجھد أثناءھا يذھب سببا  في زيادة التوتر النفسي لدى الالعبين و الذي يؤثر 

على زمالئه وبالتالي على الفريق كله ،ومن جھة أخرى فإن الحكام سيتخذون قرارات 

يشكل عمال سلبيا على الفريق اإلنذار والطرد بحق الالعبين الكثيرين االعتراض وھذا كله 

،لذا على المدرب أن يكون قدوة باحترام قرارات الھيئات التحكمية وعدم االعتراض عليھا 

فالمدرب أثناء تواجده . مؤكدا لالعبيه أن يمثلوا لذلك ألن الرياضة أخالق قبل كل شيء

داخل اإلطار المستمر مع الالعبين وتوجيھه لھم البد أن تكون ھذه النصائح والتوجيھات 

الذي ينص عليه القانون ، كما نالحظ عند كثير من المدربين حيث يطلب من العبيه المسك 

  .أو الضرب وھذا ما يدفع الالعب الخاطئ لمخالفة مواد القانون وخاصة الالعبين المبتدئين 

  :عالقة التدريب بالقانون  -4-11

نزل إلى الملعب ليضرب يستطيع أي إنسان أن يرتدي مالبس خاصة بكرة القدم وي

الكرة ھنا وھناك ولكنه ال يستطيع أن يعطينا نفس النتائج التي يعطيھا لنا الالعب الذي 

تدرب على أصول وقواعد ھذه اللعبة ،حيث النظريات الحديثة في علم التدريب الرياضي 

كي تكون تطالبنا بضرورة تكوين عقلية من الناحية الكروية منذ العملية التعليمية األولى ل

عند الالعب عقلية فنية لھذه اللعبة ، وثقافة رياضية معنية لالرتفاع بالمستوى الفني في كرة 

   .القدم

واليوم أصبح الالعب يتلقي دروسا في العالقة بين كرة اللعب وجسمه وبين موافقة 

قه على الملعب والعالقة بينه وبين زميله وكذلك مدى العالقة بينه وبين جميع أفراد فري

ھذا طبعا باإلضافة إلى تدريبه على إتقان جميع المھارات الحركية اإلنسانية .كوحدة واحدة 

لفن اللعبة وفن األصول والقواعد الفنية األخرى إتقانا جيدا حتى يتمكن من تنفيذ وأداء ذلك 
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  :مبادئ احترام القانون -4-12

لك فإن الالعب يشعر أحيانا برغبة لعبة كرة القدم لعبة جماعية تخضع للتحكيم لذ

لذلك عليه عدم االنقياد لمزاجه ، وإذا ارتكب أخطاء .لإلعراب عن رفضه لقرارات الحكم 

ضد العبي الفريق الخصم فإنه يتعرض للعقاب كالتوقيف المؤقت أو التوقيف النھائي من 

  .3الملعب 

الالعبين إتباع ملة من  ولكي تحافظ كرة القدم على مستواھا العالي وشعبيتھا يجب على

  :القواعد و المبادئ في سيرتھم و العمل بھا أثناء المباريات في جميع الظروف وھي كاآلتي

 .قبول قرارات الحكم بدون أي انقياد  

 .احترام الخصم و الحكم  

 .تفادي الطعن وتجنب التدخل  

 .يه نزااللتزام باللعب ال 

 .االحتفاظ ببرودة الدم  

 .اتخاذ الشرف كمبدأ 

 . 4تأييد الحكم قبل كل منافسة 
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  :مقدمة
 اكما سبق وأن ذكرنا فقد إتبعنا في ھذا البحث طريقة البابين،الباب األول وخصص 

  .إلطار النظري،أما الباب الثاني فيضم الدراسة الميدانيةل
  :والدراسة الميدانية قد قسمت إلى ثالثة فصول 

فقد  األول منھج البحث وإجراءاته الميدانية أما الفصل الثاني حيث تناولنا في الفصل 

ة تمثل في عرض وتحليل ومناقشة نتائج البحث، أما الفصل الثالث و األخير فقد كان بمثاب

حوصلة  لھذه الدراسة ، فتم التطرق فيه إلي مقابلة نتائج البحث بفرضياته، ثم عرضناأھم 

النتائجالتي خرجنا بھا ، كما عرضنا في ذات الفصل الخالصة العامة لھذه الدراسة، وأخيرا 

  .إختتمنا ھذه الدراسة بطرح جملة من التوصيات

 



 منھجية البحث و إجراءاته الميدانية                                                                                                                   الفصل األول

  :تمھيد 

 كيفية و الدراسة ھذه في المتبعة المنھجية وتوضيح شرح الفصل ھذا خالل من نسعى       

 تقويم لتسھيل وھذا ، وتسلسلھا الميدانية الخطوات أھم و القياسات و االختبارات إجراء

 ، وتقبل البحث لفھم القارئ على التسھيل كذا و إعادته إمكانية لوضع و له المنھجي السير

 .ئجهنتا

  :البحث منھج -1-1

في ھذا البحث  ،في بحثنا على المنھج التجريبي والمنھج المسحي الوصفي  اعتمدنا     

 اختباروتمثلت في  الميدانية التي قام بھا الباحث المنھج التجريبي يظھر من خالل التجربة

بعدي  تباراخقبلي لالعبين لتحديد مدى معرفتھم لمواد القانون ثم تقديم دروس وبعد ذلك 

  .لتحديد مدى التطور الذي حصل لدى الالعبين بعد تقديم برنامج الدروس المقترحة 

أما المنھج المسحي تمثل في جمع كل البيانات و المعلومات التي تخص المشكلة محل 

اإلستبيانية و  االستمارةالدراسة عن طريق جمع المادة الخبرية المتعلقة بالموضع وتوزيع 

حظة البيداغوجية قصد تبيين أوجه وزوايا الظاھرة التي ھي محل البحث ثم القيام بالمال

  .اإللمام بھا و عرضھا وتحليلھا بموضوعية 

   :البحثعينة  -1-2

العينة حسب مطالب البحث حيث شملت مجموعة من العبي و مدربي كرة  اختيارتم 

لى فريقين من القسم الوالئي اإلستبيانية ع االستمارةالقدم لألندية القسم الوالئي ،ثم توزيع 

و الوفاق  – لوادي ارھيو الشباب الرياضي : بھا وھي  االتصالالتي تمكن الباحث من 

  .العبا ومدربين  30أي .  الرياضي لجديوية 

  :البحثأدوات  -1-3

  :تضمن بحثنا الوسائل التالية 

  استبيانيهتوزيع استمارة  -

 المالحظة البيداغوجية  -

  التجربة الميدانية -

 جمع و تحليل النتائج بطريقة إحصائية علمية  -
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  :البحثوظائف  -1-4

 .وتبويبھاجمع المادة الخبرية التي لھا صلة بموضوع البحث و ترتيبھا و تصنيفھا  -

 على مجموعة من العبي و مدربي أندية القسم الوالئي  استبيانيهتوزيع استمارات  -

و  – لوادي ارھيو فريق الشباب الرياضي  المالحظة البيداغوجية و تمثلت في متابعة لقاءات

  . الوفاق الرياضي لجديوية 

  - .العب وتقديمھا للمدرب لمعالجتھا مع تسجيل األخطاء المرتكبة لكل

وتمثلت في اختبار قبلي لالعبين في القانون ثم تقديم دروس في ھذا التجربة الميدانية  -

 .عاب وتحسن الالعبينثم القيام باختبار بعدي للوقوف على مدى استي األخير

 -5-1 : مجاالت البحث

 : المجال الزماني - 1-5-1

وانتھى في شھر ماي  2009انطلق العمل في ھذا البحث في شھر ديسمبر من سنة 

، حيث استغرق توزيع االستمارة االستبيانية والمالحظة البيداغوجية والتجربة 2010من سنة 

المحصل عليھا فقد استغرقت شھر ونصف، أما عملية تحليل النتائج  أشھر 4الميدانية 

  .ونصف

  : المجال البشري - 1-5-2

  .العبا للمالحظة البيداغوجية والتجربة الميدانية 30أجريت ھذه الدراسة على 

  : المجال المكاني - 1-5-3

لوادي الشباب الرياضي وزعت االستمارة على العبي ومدبي كرة القدم في كل من 

  . ية و الوفاق الرياضي لجديو – ارھيو 

  :الطرق المستعملة في البحث  -1-6

 : االستبيانطريقة  - أ

وھو عبارة عن أسئلة المكتوبة تشمل موضوعا معينا و يعبر المجيب عن األسئلة 

كتابيا ، ومن أھدافه الحصول على بيانات حول معلومات شخصية مثل السن و الجنس 

لفرد من قيم و واألقدمية في العمل ،كما ترمي أيضا للحصول على ما يدور في ذھن ا

وتقيس أيضا المعلومات العرفية عادة ما تعرف بمقاييس التحصيل  واتجاھاتمعتقدات 
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النسبة ھذه الطريقة لتقييم مستوى الالعبين والمدربين ب استعملناأما بحثنا ھذا فقد 

 - مغلوقة (سؤال  48اإلستبيانية التي تتكون من  االستمارة استعمالثم ،ألندية القسم الوالئي 

في مختلف فقرات القانون الدولي لكرة القدم كوسيلة لھذا الغرض ، حيث ) نصف مغلوقة 

 . و الوفاق الرياضي لجديوية  – لوادي ارھيو الشباب الرياضي : زعت على فريقين ھما و

 :ة المالحظة البيداغوجية طريق - ب

ونعرف على حسب ما جاء في معجم أكسفورد الدقيق بأنھا مشاھدة صحيحة تسجل 

الظواھر كما تقع في الطبيعة وذلك بأخذ األسباب ونتائج العالقات المتبادلة بعين 

  .2االعتبار

وقد استعملت ھذه الطريقة للوقوف على مشكلة بحثنا على أرض الواقع حيث تم 

و الوفاق الرياضي  – لوادي ارھيو العبي فريق الشباب الرياضي الشباب الرياضي  اختيار

  .كعينة لھذا العمل  لجديوية 

وبعد مرور فترة مقدارھا شھرين عدنا مرة ثانية إلى الميدان لمتابعة لقاءات الفريق 

 .وتضمنت ھذه المرحلة كذلك ثالث مباريات

  :االستطالعيةالدراسة  -1-7

 استبيانبحيث قمنا بتقديم  االستطالعيةحث كان مبنيا على الدراسة الشروع في الب

الالعبين أو العينة المعينة لھذا البحث الذي يخص العبي القسم  علىأولي ثم إجراء مالحظة 

وذلك للتعرف على ميدان الدراسة و التدرب على خطوات البحث و معرفة  بغليزان يالوالئ

إجراء الدراسة وكذا الوقت الذي يستغرقه كل من أھم الصعوبات التي ستواجھنا عند 

و المالحظة البيداغوجية و التجربة الميدانية و بالتالي الوقوف على أفضل  االستبيان

  .الظروف البيئية إلجراء الدراسة 

  :التجربة الميدانية  -1-8

  : مرت ھذه المرحلة بثالث مراحل 
                                                             

  .66ص ،1999دار العرب للنشر و التوزيع ،الطبعة األولى ،مبادئ في البحث النفسي والتربوي  : محمد مزيان 1
  .59 ص ،مبادئ في البحث النفسي والتربوي  :محمد مزيان 2
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العبا من فريق  15بيانية على اإلست االستمارةتوزيع المرحلة األولى تمثلت في 

  . الوفاق الرياضي لجديوية العبا من من فريق  15و لوادي ارھيو الشباب الرياضي 

قبلي لتحديد مدى معرفتھم لمواد القانون وبعد التعرف على مستوى العبي  كاختبار 

انية الفريق بصفة عامة و نقاط القوة و الضعف في مختلف مواد القانون إنطلقت المرحلة الث

اإلستبيانية و المالحظة  االستمارةمن العمل ، وعلى ضوء النتائج المحصل عليھا في 

البيداغوجية قمنا بتقديم دروس في مواد القانون وھذا بمساعدة المدرب وبعد مرور فترة 

على  االستمارةفي المرحلة الثالثة حيث قمنا من جديد بتوزيع نفس  انطلقنامقدارھا شھرين 

بعدي لتحديد مدى التطور الذي حصل عند الالعبين بعد تقديم  كاختبارق العبي الفري

  .الدروس 

  :طرق التحليل اإلحصائي  -1-9

أن نستخدم الطرق  ارتأينالمعالجة النتائج المتحصل عليھا ومدى أھميتھا ودقتھا 

  1:التالية

 الوسط الحسابي     -

 المعياري  االنحراف -   -

 .30ستيودنت للعينة أقل من . ت:إختبار الفرق بين األوساط  -

ھو أحد مقاييس النزعة المركزية، وھو األكثر استعماال من : المتوسط الحسابي -

بين الوسائل اإلحصائية ويعرف بأنه حاصل قسمة مجموعة القيم على عددھا و 

   :وصيغته الرياضية ھي

  : حيث -

  .المتوسط الحسابي: س -

  .مجموع القيم: نمج س -

 .عدد أفراد العينة: ن -

  

                                                             
 1  15ص .1988بغداد .مطبعة التعليم العالي ،  مبادئ اإلحصاء الرياضي: قيس ناجي عبد الجبار وآخرون
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ويعد من أھم مقاييس التشتت، إذ يبين مدى تشتت قيم المفحوصين   :اإلنحراف المعياري -

عن المتوسط الحسابي، ويساوي الجذر التربيعي لمتوسط مربعات القيم المختلفة عن 

  1 :متوسطھا الحسابي ومعادلته ھي

   :بحيث أن

  اإلنحراف المعياري:ع -

  .القيم التي تحصلت عليھا العينة:نس -

  .توسط الحسابيالم:◌َ نس  -

    .عدد العينة:ن -
يستخدم ھذا االختبار للكشف عن مدى الداللة أو الفرق بين االختبار : T: ت ستيودنت -

  )  2(:: القبلي و البعدي لنفس العينة و معادلته من الشكل

  

  

  

  

  .مجموع الفروق بين درجات القياسين القبلي و البعدي: مج ف: حيث -

  .درجات القياسين القبلي و البعدي مجموع مربعات الفروق بين: 2مج ف -

   .حجم العينة: ن -

  .درجة الحرية): 1-ن( -

( -  .مربع مجموع الفروق بين درجات القياسية القبلية و البعدية: 2) مج ف

  

  
                                                             

 . 69،ص1993الجامعية،الجزائر، المطبوعات ،ديوانوالتربوي النفسي القياس و ءاإلحصا :الحفيظ عبد مقدم- 1
 القاھرة، العربي، الفكر ،دار1،طالرياضية و البدنية التربية علوم في االستداللي اإلحصاء:رضوان الدين نصر محمد- 2

 .95ص ،2003
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  1:المئوية النسبة قانون

 القياس يكون عندما متناسبين لمقدارين الثابتة بالنسبة المئوي المعدل أو المئوية النسبة نسمي

  :التالية بالمعادلة عنھا يعبر و مائة ھو الثاني
  

  

  
  :خالصة

إذن فلقد اھتم الطالب الباحث في ھذا الفصل بإبراز المنھج وأھم إجراءاته الميدانية بداية     

من تحديد منھج البحث إلى العينة والمجتمع األصل وتقنين االختبارات وصوال إلى األساليب 

مني بتوفير قاعدة يبنى عليھا البحث في المستقبل  اإلحصائية وأھم الصعوبات وذلك رغبة

فيأخذ من محاسني وتتجنب أخطائي إيمانا منا بأن الكمال  وتشجيعا منا للوصول إلى 

  .األحسن دائما

  
 

 
 .سابق مرجع: رياضي تدريب ماستر األولى للسنة اإلحصاء فيعبد القادر  ناصر األستاذ محاضرات 1 - 



 قشة النتائجعرض وتحليل ومنا                                                                                                                        الفصل الثاني

  :تمھيد

نتائج وھذه النتائج ھي عبارة عن اللقد أسفرت تطبيقات التجربة الرئيسية عن  
ال معنى لھا ،لھذا يأتي ھذا الفصل ليحول ھذه الدرجات الخام إلى قيم ذات  درجات خام

  . النتائجمعنى عن طريق معالجات إحصائية تم استعمالھا لتسھيل عملية التحليل و مناقشة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  :تحليل و مناقشة النتائج -1- 2
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  . لوادي ارھيو الشباب الرياضي  -يوضح نتائج االختبار القبلي لفريق  )01( جدول رقم

  عدد اإلجابات الخاطئة  الالعبون  عدد اإلجابات الصحيحة

  48/31  الالعب األول   48/17

  48/29  الالعب الثاني   48/19

  48/29  الالعب الثالث  48/19

  48/29  ع الالعب الراب  48/19

  48/27  الالعب الخامس  48/21

  48/26  الالعب السادس  48/22

  48/26  الالعب السابع  48/22

  48/26  الالعب الثامن  48/22

  48/25  الالعب التاسع   48/23

  48/25  الالعب العاشر  48/23

  48/24  الالعب الحادي عشر   48/24

  48/23  الالعب الثاني عشر  48/25

  48/22  عشر الالعب الثالث   48/26

  48/22  الالعب الرابع عشر  48/26

  48/22  الالعب الخامس عشر   48/26

  48/25.73  الوسط الحسابي  48/22.26

  3.06  االنحراف المعياري  3.06

  

 :  لوادي ارھيو الشباب الرياضي تحليل نتائج االختبار القبلي لفريق  -
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سؤاال،  48من بين   % 22.26ھو يوضح معدل اإلجابات الصحيحة  01الجدول رقم

كحد أقصى، أما معدل  26إجابة صحيحة كحد أدني و 17وتراوحت قيم ھذا المعدل بين 

 22سؤاال، وتراوحت قيم ھذا المعدل بين  48من بين  % 25.73اإلجابات الخاطئة فكان 

  .كحد أقصى 31إجابة خاطئة كحد أدنى و

  .3.06وكان االنحراف المعياري لھذه القيم ھو  

واالنحراف المعياري أن الالعبين لديھم  01ظھر من خالل المنحنى البياني رقم وي

  .مستويات مختلفة في معرفة مواد القانون على الرغم من أنھم من فريق واحد

  : وخالل إجابات الالعبين يظھر الضعف في معرفة مواد القانون التالية

  .رمية التماس –السلوك أخطاء سوء  –التسلل  –ضربة الجزاء  –تسجيل اإلصابات 
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معدل اإلجابات الصحيحة

معدل اإلجابات الخاطئة

 المعدل

 اإلجابات

يوضح معدل اإلجابات الصحيحة والخاطئة لفريق الشباب الرياضي لوادي )01(مدرج رقم 

  .ارھيو في االختبار القبلي

أم مستوى الفريق بصفة عامة دون  01وأخيرا نستخلص من الجدول و المدرج رقم 

 .المتوسط
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  في االختبار القبلي  الشباب الرياضي لوادي ارھيويمثل نتائج العبي فريق ) 01(منحنى بياني رقم 
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   يوضح نتائج االختبار البعدي لفريق الشباب الرياضي لوادي ارھيو  )02(جدول رقم

  عدد اإلجابات الخاطئة  الالعبون  عدد اإلجابات الصحيحة

  48/19  48/29  الالعب األول 

  الالعب الثاني  48/19  48/29 

  48/19  48/29  الالعب الثالث

  الالعب الرابع  48/19  48/29 

  الالعب الخامس  48/19  48/29

  الالعب السادس  48/17  48/31

  الالعب السابع  48/17  48/31

  48/17  48/31  الالعب الثامن

  الالعب التاسع  48/16  48/32 

  48/15  48/33  الالعب العاشر

  الالعب الحادي عشر  48/15  48/33 

  48/15  48/33  الالعب الثاني عشر

  الالعب الثالث عشر  48/15  48/33 

  48/14  48/34  الالعب الرابع عشر

  الالعب الخامس عشر  48/13  48/35 

  الوسط الحسابي  48/16.6  48/31.4

  1.99  1.99  االنحراف المعياري
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 :الرياضي لوادي ارھيوالشباب دي لفريق تحليل نتائج االختبار البع

يوضح بعد برنامج الدروس المقترحة والذي استمر لمدة شھرين أن  02الجدول رقم

إجابة  29سؤال، وتراوحت قيم ھذا المعدل بين  48من  31.4معدل اإلجابات الصحيحة ھو

 48من بين  16.6كحد أقصى، أما معدل اإلجابات الخاطئة فكان 35صحيحة كحد أدني و

  .كحد أقصى 19إجابة خاطئة كحد أدنى و 13سؤاال، وتراوحت قيم ھذا المعدل بين 

  .1.99وكان االنحراف المعياري لھذه القيم ھو  

واالنحراف المعياري أن مستوى الالعبين 02ويظھر من خالل المنحنى البياني رقم 

  .نوعا متقارب من حيث معرفتھم بمواد القانون

أن مستوى الفريق بصفة عامة  02ل السابق والمدرج رقم وأخيرا نستخلص من الجدو

مقبول وھذا نتيجة  للتحسن الملحوظ الذي طرأ على مستوى معرفة الالعبين من جراء 

في مدة  31.4إلى  22.6برنامج الدروس المقترح، حيث ارتفع معدل اإلجابات الصحيحة من 

  .زمنية قصيرة لم تتجاوز الشھرين
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 المعدل الصحيحة اإلجابات معدل
الخاطئة اإلجابات معدل

اإلجابات

يوضح معدل اإلجابات الصحيحة والخاطئة لفريق الشباب الشباب الرياضي  )02(مدرج رقم 

  .لوادي ارھيو في االختبار البعدي

 

 عدد اإلجابات

عدد الالعبين

 في االختبار البعديالشباب الرياضي لوادي ارھيو يمثل نتائج العبي فريق ) 02(منحنى بياني رقم
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  ار القبلي والبعدي لفريق الشباب الرياضي لوادي ارھيويوضح نتائج االختب )03(جدول رقم 

)  ستيودنت)ت  االختبار القبلي     االختبار البعدي 

 T=17.8  15  15  العينة

  معدل اإلجابات الصحيحة  48/31.4  48/22.26 

  48/35  48/26 أعلى قيمة لإلجابات الصحيحة

 أدنى قيمة لإلجابات الصحيحة  48/29  48/17 

  ت الخاطئةمعدل اإلجابا  16.6/ 48  48/25.73

  أعلى قيمة لإلجابات الخاطئة  48/19  48/31

  48/13  48/22  أدنى قيمة لإلجابات الخاطئة

  االنحراف المعياري  1.99  3.06 

  

الشباب الرياضي االختبار القبلي والبعدي لفريق الشباب الرياضي  تحليل نتائج -

  :لوادي ارھيو

ظ أن االختبار القبلي كان معدل اإلجابات الصحيحة نالح03من خالل الجدول رقم 

كحد أدني و إجابة صحيحة  17سؤال، وتراوحت قيم ھذا المعدل بين  48من بين  22.6ھو

سؤال و تراوحت قيم  48من بين  25.73كحد أقصى ، أما معدل اإلجابات الخاطئة فكان  26

كان اإلنحراف المعياري ھو كحد أقصى و  31إجابة خاطئة كحد أدنى و 22ھذا المعدل بين 

3.06 .  

من بين  31.4أما في اإلختبار البعدي فنالحظ أن معدل اإلجابات الصحيحة ارتفع إلى 

كحد أقصى ، أما  35إجابة صحية كحد أدنى و 29سؤال ، وتراوحت قيم ھذا المعدل بين  48

المعدل بين سؤال تراوحت قيم ھذا  48من بين  16.6معدل اإلجابات الخاطئة فانخفض إلى 

  . 1.99كحد أقصى وانخفض اإلنحراف المعياري إلى  19إجابة كحد أدنى و 13

عند مقارنة اإلختبار القبلي مع اإلختبار البعدي نالحظ التحسن الواضح والذي يظھر 

وانخفاض معدل اإلجابات  31.4إلى  22.26من خالل ارتفاع معدل اإلجابات الصحيحة من 

  . 16.6إلى  25.73الخاطئة من 
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معرفة الالعبين لمواد القانون في اإلختبار البعدي أحسن  في ويظھر تقارب المستوى

يوضحه التغير في قيمة اإلنحراف المعياري من  مما كان عليه في اإلختبار القبلي و ھذا ما

  . 1.99إلى  3.06

ء وأثنا 17.8المحسوبة تساوي  tوعند مقارنة اإلختبار القبلي باإلختبار البعدي وجدت 

الشيء  2.76كانت )1-ن(و بدرجة حرية) 0.01(الجدولية عند درجة خطأ  tمقارنتھا مع 

الجدولية ، وھذا ما يدل على وجود فروق معنوية بين  tالمحسوبة أكبر من  tالذي يبين أن 

على الالعبين في معرفة  اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي وذلك بسبب التحسن الذي طرأ

  .ء برنامج الدروس المقترحة القانون من جرا
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  : فريق الوفاق الرياضي لجديوية   اإلختبار القبلي يوضح نتائج)04(جدول رقم 

  عدد اإلجابات الخاطئة  الالعبون   عدد اإلجابات الصحيحة  

  الالعب األول   48/29  48/19

  48/27  48/21  الثاني   الالعب

  الالعب الثالث  48/26  48/22 

  48/26  48/22  لالعب الرابع ا

  48/26  48/22  الالعب الخامس 

  48/25  48/23  الالعب السادس 

  48/24  48/24  الالعب السابع 

  48/24  48/24  الالعب الثامن 

  48/24  48/24  الالعب التاسع 

  48/23  48/25  الالعب العاشر 

  الالعب الحادي عشر  48/23  48/25 

  الالعب الثاني  عشر  48/23  48/25

  الالعب الثالث  عشر  48/22  48/26

  الالعب الرابع  عشر  48/19  48/29

  48/25  48/23  الالعب الخامس عشر

  48/24.2  48/23.6  الوسط الحسابي 

  اإلنحراف المعياري  2.24  2.24 

  

  : الوفاق الرياضي لجديوية لفريق  االستمارةتحليل نتائج  -

سؤال ،  48ن من بي 23.6حيحة يوضح أن معدل اإلجابات الص 04الجدول رقم 

كحد أقصى ، أما معدل  29إجابة صحيحة كحد أدني و 19وتراوحت قيم ھذا المعدل بين 

إجابة  19سؤال ، وتراوحت قيم ھذا المعدل بين  48من بين  24.4اإلجابات الخاطئة فكان 

  .2.24كحد أقصى ، وكان اإلنحراف المعياري بين ھذه القيم ھو  29خاطئة كحد أدنى و 
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و اإلنحراف المعياري أن ھناك إختالفا  03ل المنحني البياني رقم ويظھر من خال

  .طفيفا من معرفة مواد القانون بين العبي الفريق 

ضربة : جابات الالعبين يظھر الضعف في معرفة مواد القانون التالية إ ومن خالل

سابق الجزاء ، تسجيل اإلصابات ، التسلل ، رمية التماس ، وأخيرا نستخلص من الجدول ال

  .مستوى الفريق دون المتوسط  03والمدرج رقم  

  
  الوفاق الرياضي لجديويةيوضح معدل اإلجابات الصحيحة والخاطئة لفريق )03(مدرج رقم 

  

 عدد اإلجابات

  الوفاق الرياضي لجديوية  العبي فريق اإلختبار القبلي ليمثل نتائج ) 03(منحنى بياني رقم

عبينعدد الال
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 قشة النتائجعرض وتحليل ومنا                                                                                                                        الفصل الثاني

 فريق الوفاق الرياضي لجديوية   اإلختبار البعدي يوضح نتائج )05(جدول رقم 

  عدد اإلجابات الخاطئة  الالعبون   عدد اإلجابات الصحيحة  

  الالعب األول   48/26  48/22

  48/27  48/21  الثاني   الالعب

  48/25  48/23  الالعب الثالث 

  48/25  48/23  الالعب الرابع 

  الالعب الخامس  48/27  48/21 

  48/23  48/25  عب السادس الال

  48/23  48/25  الالعب السابع 

  48/22  48/26  الالعب الثامن 

  48/23  48/25  الالعب التاسع 

  48/22  48/26  الالعب العاشر 

  الالعب الحادي عشر  48/23  48/25 

  الالعب الثاني  عشر  48/24  48/24

  الالعب الثالث  عشر  48/23  48/25

  الالعب الرابع  عشر  48/22  48/26

  48/21  48/27  الالعب الخامس عشر

  48/23.73  48/24.26  الوسط الحسابي 

  اإلنحراف المعياري  1.86  1.86 

 

 :الوفاق الرياضي لجديوية  تحليل نتائج االختبار البعدي لفريق 

) العينة الضابطة(و بعد مدة شھرين و بدون تأثير أي متغير مستقل  05الجدول رقم

سؤال، وتراوحت قيم ھذا المعدل بين  48من 24.26ابات الصحيحة ھوأن معدل اإلجيوضح 

من  23.73كحد أقصى، أما معدل اإلجابات الخاطئة فكان 27إجابة صحيحة كحد أدني و 21

  .كحد أقصى 27إجابة خاطئة كحد أدنى و 21سؤاال، وتراوحت قيم ھذا المعدل بين  48بين 
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 قشة النتائجعرض وتحليل ومنا                                                                                                                        الفصل الثاني

  .1.86وكان االنحراف المعياري لھذه القيم ھو  

دون أن مستوى الفريق بصفة عامة  04و نستخلص من الجدول السابق والمدرج رقم 

في دروس عدم تقديم لھم تحسن مستوى معرفة الالعبين من جراء  لعدموھذا نتيجة  المتوسط

   و الخاطئة ثابتة تقريبا اإلجابات الصحيحة بقيت معدالت، حيث القانون

: الضعف في معرفة مواد القانون التالية جابات الالعبين يظھر دائما إ ومن خالل

ضربة الجزاء ، تسجيل اإلصابات ، التسلل ، رمية التماس ، وأخيرا نستخلص من الجدول 

  .أن مستوى الفريق دون المتوسط   04السابق والمدرج رقم  
  الوفاق الرياضي لجديويةيوضح معدل اإلجابات الصحيحة والخاطئة لفريق )04(مدرج رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الوفاق الرياضي لجديوية  العبي فريق اإلختبار البعدي ليمثل نتائج ) 04(منحنى بياني رقم

  
 عدد اإلجابات

  

  

  

  

  

  
 عدد الالعبين
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  لجديويةالرياضي  وفاقيوضح نتائج االختبار القبلي والبعدي لفريق ال )06(جدول رقم 

)  ستيودنت)ت  االختبار القبلي     االختبار البعدي 

15  15  T=2.58  العينة  

  بات الصحيحة معدل اإلجا  48/24.26  48/23.6

  48/27  48/29 أعلى قيمة لإلجابات الصحيحة

 أدنى قيمة لإلجابات الصحيحة  48/21  48/19 

  معدل اإلجابات الخاطئة  23.73/ 48  48/24.2

  أعلى قيمة لإلجابات الخاطئة  48/27  48/29

  أدنى قيمة لإلجابات الخاطئة  48/21  48/19

   االنحراف المعياري  1.86  2.24

  لوفاق الرياضي لجديويةلاالختبار القبلي والبعدي لفريق  تحليل نتائج

الحظ أن االختبار القبلي كان معدل اإلجابات الصحيحة ن 06من خالل الجدول رقم 

كحد أدني و إجابة صحيحة  19سؤال، وتراوحت قيم ھذا المعدل بين  48من بين  23.6ھو

سؤال و تراوحت قيم  48من بين  24.2بات الخاطئة فكان كحد أقصى ، أما معدل اإلجا 29

كحد أقصى و كان اإلنحراف المعياري ھو  29إجابة خاطئة كحد أدنى و 19ھذا المعدل بين 

2.24.  

 48من بين  24.26أما في اإلختبار البعدي فنالحظ أن معدل اإلجابات الصحيحة 

كحد أقصى ، أما  27د أدنى وإجابة صحية كح 21سؤال ، وتراوحت قيم ھذا المعدل بين 

سؤال تراوحت قيم ھذا المعدل بين  48من بين  23.73معدل اإلجابات الخاطئة فانخفض إلى 

  . 1.86كحد أقصى وانخفض اإلنحراف المعياري إلى  27إجابة كحد أدنى و 21

وأثناء  2.58المحسوبة تساوي  tوعند مقارنة اإلختبار القبلي باإلختبار البعدي وجدت 

الشيء  2.76كانت  )1-ن(و بدرجة حرية ) 0.01(الجدولية عند درجة خطأ  tنتھا مع مقار

وجود فروق معنوية  عدم الجدولية ، وھذا ما يدل على tمن  قلالمحسوبة أ tالذي يبين أن 

عدم تلقين الالعبين للقوانين الدولية لكرة بين اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي وذلك بسبب 

  .القدم 
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  )غليزان(القسم الوالئي  يقييوضح نتائج فر)07(رقم  جدول

  معدل اإلجابات الخاطئة  الفرق   معدل اإلجابات الصحيحة  

   لوادي ارھيوالشباب الرياضي   48/16.6  48/31.4

  جديوية شبابالوفاق الرياضي ل  48/23.73  48/24.26

 -  ) ، جديويةوادي ارھيو(فريقي القسم الوالئيل) 07(الجدول رقم تحليل نتائج

حيث كان  )وادي ارھيو،جديوية(القسم الوالئي يقييوضح نتائج فر 07الجدول رقم 

أما معدل اإلجابات الخاطئة  48/31.4معدل اإلجابات الصحيحة بالنسبة لشباب وادي ارھيو 

معدل اإلجابات الصحيحة  أما بالنسبة إلى وفاق الرياضي لجديوية فبلغ48/16كان 

أن مستوي من خالل ذلك يتضح  48/23.73اإلجابات الخاطئة كان أما معدل  48/24.26

المعرفة للقانون الدولي لكرة القدم قد تحسن عند شباب وادي ارھيو مقارنة بوفاق الرياضي 

و لجديوية وھذا الفرق راجع إلى البرنامج المسطر من طرف مدرب شباب وادي ارھيو 

  . الذي سمح لالعبين بمعرفة القوانين

  
  :يوضح نتائج المدربين  )08(م جدول رق

اإلجابات الصحيحة    خاطئةاإلجابات ال  المدربون    الفرق

الرياضي  الشباب

  لوادي ارھيو

  48/11  48/37  األول 

الوفاق الرياضي  

    لجديوية

  48/13  48/35  الثاني

  المعدل  48/12  48/36   

  اإلنحراف المعياري  1.41  1.41  

  : اص بالمدربينالخ)08(الجدول رقم تحليل نتائج

يوضح نتائج المدربين من حيث معرفتھم للقانون الدولي لكرة القدم  08الجدول رقم

سؤال ، وتراوحت قيم ھذا المعدل بين  48من بين  36حيث كان معدل اإلجابات الصحيحة 

 12إجابة كحد أقصى ،أما معدل اإلجابات الخاطئة كان 37إجابة صحيحة كحد أدني و 35
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  :خالصة

لقد اشتمل ھذا الفصل على عرض للنتائج في جداول وتمثيلھا في أشكال بيانية، ثم   

  .تحليلھا و مناقشتھا و تفسيرھا

تغيرات ال أھم تعكس البحث الختبارات الخام النتائج و اإلحصائية كما أن المعالجة  

 في خبراء وأراء علمية حقائق على بناءا التغيرات ھذه بتفسير الباحث الطالب قام أين

  .الميدان

 



 االستنتاجات والتوصيات                                                                                                                                  الفصل الثالث

 :االستنتاجات والتوصيات
  :تمھيد
تنتھي الدراسة عموما بمقارنة النتائج مع الفرضيات و االستنتاجات ثم الخالصة  

والخروج بتوصيات تمثل ثمرة الجھد المبذول،وھو ما سأحاول التطرق إليه في ھذا الفصل 

 .األخير من الدراسة لتأكيد أو نفي ما قد افترضه الطالب الباحث كحل لإلشكالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
 

100 
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  :االستنتاجات -3-1
على ضوء النتائج المتحصل عليھا يتضح لنا الدور الكبير الذي تلعبه الدراسة النظرية 

و التطبيقية لمواد القانون وھذا ما أكدته نتائج التجربة الميدانية بانخفاض عدد األخطاء 

داغوجية من  ين المالحظة البالمرتكبة في مباريات المرحلة الثانية مقارنة بالمرحلة األولى م

خطأ ، بعد برنامج الدروس المقترح لمدة شھرين وارتفاع معدل اإلجابات  68إلى  93

من ھذه النتائج  وانطالقا 48/31.40إلى  48/22.26البعدي من ى  االختبارالصحيحة في 

ل من عدد تلعب المعرفة التطبيقية لمواد القانون دورا ھاما في التقلي "تتأكد صحة الفرضية 

  ".األخطاء المرتكبة في مباريات كرة القدم 

وعلى ضوء النتائج المتحصل عليھا في التجربة الميدانية و االستمارة  اإلستبيانية 

يظھر التباين واضحا في مستوى الالعبين لمعرفة مواد القانون بين العب و آخر في نفس 

 أعلى لمنحنيات البيانية ، بحيث كانتالفريق ، وھذا ما توضحه قيم اإلنحرفات المعيارية و ا

، ومن ھذا يمكننا التأكد من صحة  48/17و أدنى قيمة  48/26قيمة لإلجابات الصحيحة 

أن معرفة مواد القانون من قبل الالعبين ھي عبارة عن معلومات شخصية مكتسبة "فرضيتنا 

 ".عن طريق الممارسة و الخبرة

لقدم تتناسب مع مدى معرفة الالعبين مواد عدد األخطاء المرتكبة في كرة اكما أن 

القانون حيث أن الالعبين الذين لھم أخطاء كثيرة كانت إجاباتھم الصحيحة دون المتوسط أما 

  .الالعبين الذين لھم أخطاء أقل فكانت إجاباتھم الصحيحة متوسطة 

عدد  أثرت الدروس النظرية و التطبيقية التي أعطيت لالعبين لمدة شھرين إجابيا على

  .األخطاء المرتكبة في المباريات 

كان متوسطا حيث كان المعدل ) غليزان(إن مستوى الفرق الوطنية للقسم الوالئي 

48/23.1 .  
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  :مقارنة النتائج بالفرضيات -3-2

بعد عرض وتحليل ومناقشة النتائج قام الطالب الباحث بمقارنتھا مع فرضيات البحث وتم 

  :التوصل إلى ما يلي

  :ألولىضية االفر
بعد المعالجة اإلحصائية وتحليل نتائج المحصل عليھا ومناقشتھا ثبت وتأكدت صحة     

 وال يدركون الفرضية األولى ، إذ أن النتائج أسفرت على أنه أغلب الرياضيين ال يعرفون

  .الدولي لكرة القدمالقانون 

  :الفرضية الثانية
بين اإلختبار  بحث فقد ثبت وجود فروق معنويةبعد معالجة النتائج المحصل عليھا في ال    

و ذلك بسبب التحسن الذي طرأ على الالعبين في معرفة القانون من  البعدياإلختبارالقبلي و

  .وبالتالي ثبتت صحة الفرضية  جراء برنامج الدروس المقترحة

  :الفرضية الثالثة
لكرة  يةمواد القانونلل فةنستنتج أن مصدر المعر النتائج المحصل عليھاخالل  لك منكذ    

من قبل الالعبين ھي عبارة عن معلومات شخصية مكتسبة عن طريق الممارسة  القدم

   .، وبالتالي يكون بذلك قد ثبتت صحة الفرضية الثالثةفقط الميدانية و الخبرة
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 االستنتاجات والتوصيات                                                                                                                                  الفصل الثالث

 -3-3  : خالصة عامة
انطالقا من أنه ال يمكن ممارسة أي لعبة دون معرفة قوانينھا صار من الواجب على 

  .كل من الالعب والمدرب والحكم أن يكون على علم بھا ودراستھا نظريا وتطبيقيا

فمھما يكن مستوى اللعب جيد عند أفراد الفريق مھما كان حجم التحضير فإن الجانب 

لرياضة والمنافسة جد ھام، كما أن الالعب أصبح يھتم المعرفي لمجموع القوانين الخاصة با

الدولي الخاص بكرة القدم التي لھا بقدر كبير من التدريب مھمال بذلك دراسة مواد القانون 

صلة وثيقة باألخطاء المرتكبة ، فكثرة ھذه األخيرة يؤدي إلى االحتجاجات و الصافرات مما 

  .لعبة الجماھيريةيترب عليه اختفاء الجانب الجمالي لھاته ال

التطرق إلى جانب ھام وفعال في عملية التدريب وھو  لقد حاولنا في بحثنا ھذا

 اتضحالمعرفة النظرية و التطبيقية لمواد القانون الدولي ، ومن نتائج الدراسة المحصل عليھا 

  .جليا وبدون جدال ضرورة المعرفة وبجدية لقوانين اللعب لھدف التقليل من األخطاء 

ياب الكلي لدراسة مواد القانون صار يعرقل السير الحسن للمباريات وكذلك فالغ

التطور الحسن لمستوى الالعب في حين أن سالمة الالعبين تعد كھدف مرجو من طرف كل 

  .من له صلة بكرة القدم 

كما أن الجانب التكويني صار مھمال ، فأغلب الالعبين ال يتمتعون بتكوين يؤھلھم 

ى التقليل من ارتكاب األخطاء ، لذا يجب التركيز على الجانب المعرفي على اإلقدام عل

  .لقوانين اللعب وإعطاءه أھمية كبرى بغية تحسين أداء الالعبين أثناء المباريات
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  :االقتراحاتالتوصيات و  -3-4

نھا بما من النتائج المحصل عليھا نوصي كل من له صلة بكرة القدم و تطبيق قواني

  :يلي

عليم مواد القانون نظريا وتطبيقھا ميدانيا ألن التعليم في كرة القدم مرتبط بالمعرفة ت -

 .الصحيحة لبنود القانون 

إدخال الدراسة النظرية و التطبيقية لمواد القانون في البرنامج السنوي للمدرب وخاصة  -

 .من الناحية البدنية و التكتيكية و التقنية و النفسية للعبة كرة القدم 

صي الالعبين و المدربين العاملين في مجال كرة القدم أن يمنحوا أھمية خاصة لدراسة نو -

 .قانون اللعبة

القيام بدورات تحكيمية  األخرىعلى الفيدارالية الجزائرية لكرة القدم وكل الفيدراليات  -

 .يهيشارك فيھا الحكام والمدربون وھذا لزيادة المعرفة ببنود القانون والتغييرات الجديدة ف

االھتمام بشرح مواد القانون من قبل المدربين أثناء عملية التدريب لتقليل األخطاء  -

 .المرتكبة

 .تخصيص حصة كاملة أسبوعيا لتدريس مواد القانون نظريا -
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  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائرية
 العلمي والبحثوزارة التعليم العالي 

  معھد التربية البدنية والرياضية

  جامعة عبد الجميد ابن باديس بمستغانم
  نـان خاص بالالعبيـارة استبيــاستم

ضي و تر في التدريب الرياالماس في إطار إنجاز مذكرة نھاية الدراسة لنيل شھادة

  :التحضير البدني تحت عنوان

تأثير مدى معرفة الالعبين لمواد القانون على عدد األخطاء المرتكبة في مباريات كرة "
  "القدم

لرفع مستوى الرياضة *أكابر* -لوالية غيليزان القسم الوالئيدراسة ميدانية ألندية -

ة القدم الجزائرية، ومن عامة وكرة القدم خاصة في بالدنا، ومحاولة منا الوقوف عند حالة كر

  .أجل وضع األسس السليمة لھذه اللعبة الجماھيرية

ھذا  إلتمامعملنا ھذا، ولنا فيكم خير سند  إلتماميسرنا أن نضع بين أيديكم ھذا االستبيان 

وشكرا لكم على المساندة وسوف لن  .البحث واالستفادة من معارفكم وتجربتكم في ھذا الميدان

  .ج إال لخدمة المصلحة العامة ولفائدة األسرة الرياضيةنستخدم ھذه النتائ

  : مالحظة

  ).24(إلى السؤال رقم ) 1(ضع خطأ تحت الجواب الصحيح من السؤال رقم  -

أمام الجواب الخاطئ من السؤال ) -(أمام الجواب الصحيح وعالمة(+) ضع عالمة  -

  ).48(إلى السؤال رقم ) 25(رقم 

:                        إشراف األستاذ تحت                                             :من إعداد الطالب- -

  حمزاوي حكيم                                         زواوي نورالدين

               

  

                                                

  ما ھو قرار الحكم؟. ه في منطقة جزائهقام الالعب بمسك الكرة متعمدا بيد:1س



  ).ضربة جزاء، ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة غير مباشرة(

ما ھو قرار . قام الالعب بالتھديف واجتازت معظم الكرة خط الھدف بين العمودين: 2س

  الحكم؟

  ).يستمر  اللعب، ھدف، ضربة مرمى(

  ).م9.15م،18.30(إن قطر الدائرة المركزية ھو؟: 3س

  ا يفعل الحكم في العبين من فريق واحد احتكا ببعضھما البعض أثناء اللعب؟ماذ:4س

  ).إنذار أو طرد الالعبين، استمرار اللعب، ضربة حرة غير مباشرة للفريق الخصم(

قبل المباراة طرد الحكم أحد الالعبين، فقام المدرب باستبداله بالعب جديد، وكان :5س

  .يل يكون لدى ھذا الفريق؟نظام البطولة يسمح بتبديلين، كم تبد

  ).تبديل واحد، تبديلين(

إشارة مراقب الخطأ بأن الكرة خرجت بكاملھا خارج الخط الجانبي وقبل أن يوقف :6س

  فما ھو قرار الحكم؟. الحكم اللعب قام مدافع وھو داخل منطقة جزائه بضرب الخصم المھاجم

  .)ضربة جزاء، رمية تماس وطرد أو إنذار الالعب المدافع(

  ما ھو قرار الحكم؟. في فترة االستراحة قام أحد الالعبين بشتم الحكم واالعتداء عليه:7س

  ).طرد وإبقاء الفريق ناقصا، طرده واستبداله بالعب آخر، ليس للحكم الحق في طرده(

اتفق العبو الفريقين على عدم التمتع بفترة االستراحة لخوفھم من حلول الظالم، : 8س

  ما ھو قرار الحكم؟. أصر على أخذ فترة االستراحة ولكن العبا واحدا

  ).إجبار الالعب على اللعب، إعطاء فترة االستراحة(

ونظرا ألن قانون المسابقة  3-3بعد انتھاء الوقت القانوني للمباراة كانت النتيجة: 9س

 كم ضربة 3-4ينص على تمديد الوقت لكسر التعادل فإن الحكم قام بذلك وفاز أحد الفريقين 

  انطالقة كانت في ھذه المباراة؟

أعطى الحكم ضربة حرة خارج منطقة الجزاء، أراد أحد الالعبين أن يعيد الكرة : 10س

  إلى حارس مرماه و لكن دخلت الكرة دون أن تمس أحدا من الالعبين؟

  )ھدف، ضربة مرمى، ضربة جزاء(    

  لالعبين؟رمية تماس دخلت ھدف الفريق نفسه دون أن تمس أحدا من ا: 11س



  )ركنية، ھدف، ضربة مرمى(

عندما أراد الحكم أن يبدأ المباراة شاھد أحد الالعبين الذين طردھم من المباراة : 12س

. السابقة و أن القانون ينص على حرمان الالعب المطرود من المشاركة في المباراة القادمة

  كيف يتصرف؟

  )ليس من واجبه ذلك، يمنعه من اللعب مراعاة للقانون(

  إن فترة االستراحة بين الشوطين و التي يقضيھا في مترعه ھي؟: 13س

  )دقيقة 15دقائق،  05دقائق،  10(

  أعطى الحكم ركنية ألحد الفريقين ثم انتھى وقت المباراة، ما ھو قرار الحكم؟: 14س

  )انتھاء المباراة فورا، السماح بضرب الكرة ثم إنھاء المباراة(

م بضربة الجزاء بإرجاع الكرة إلى زميله الذي دخل المنطقة قام الالعب الذي يقو: 15س

  بشكل قانوني و سجل الھدف؟

  ) الھدف صحيح، إعادة الضربة، ضربة حرة مباشرة ضد الالعب(

ارتدت الكرة من العارضة إلى ضارب ضربة الجزاء فضربھا ثانية من العارضة : 16س

  و قام آخر بتسجيل اإلصابة؟

  )ضربة حرة غير مباشرة، ضربة مرمى(

قام الالعب برمية تماس على ظھر و عندما ارتدت الكرة إليه قام بالتھديف و : 17س

  تسجيل اإلصابة؟

  )ھدف، ضربة مرمى، ركنية(

أعطى الحكم ضربة حرة غير مباشرة ضد أحد الالعبين، قام ھذا الالعب : 18س

  بالتصفيق استھزاءا بالحكم؟

  )بقي العقوبة األولىيطرد الالعب، ي(

كانت الرياح قوية، قام الالعب بضرب الكرة التي عادت و دخلت الھدف دون أن : 19س

  تمس أحدا؟

  ) ھدف، ضربة مرمى، ركنية(

  في منطقة الجزاء حاول المدافع ركل المعاجم بقوة و بتعمد، لكنه لم يفلح بذلك؟: 20س



  )ضربة جزاء، إنذار فقط، ضربة حرة غير مباشرة(

  قفز مدافع داخل منطقة جزائه لضرب الكرة برأسه مساعينا بكتف زميله؟: 21س

  )ضربة حرة غير مباشرة، ضربة جزاء، من حقه ذلك(

أعطى الحكم ضربة حرة داخل منطقة الجزاء، حاول الالعب إعادة الكرة لحامي : 22س

  الھدف فدخلت الكرة دون أن تمس أحدا من الالعبين؟

  )ة، إعادة الضربةھدف، ضربة حرة غير مباشر(

  رفض الالعب إعطائه اسمه للحكم عند إنذاره؟: 23س

  )يطرده، يسجل رقمه فقط، يسأل قائد الفريق(

قام الالعب بضرب الكرة و لما لحق بھا بعد سارت أكثر من محيطھا مسكھا نفس : 24س

  الالعب ثانية؟

  )تعاد الضربة، ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة غير مباشرة(

  . ائدة الوحيدة لتحديد منطقة المرمى ھي لتنفيذ ضربة المرمىإن الف: 25س

  .ال يمكن إجراء مباراة قانونية دون وجود الشباك على المرمى: 26س

عندما يكون حارس المرمى ماسكا بالكرة و ھو داخل منطقتة ھدفه من الممكن : 27س

  . فته بشكل قانوني للفريق الخصم مكات

يدخل الالعب الجديد من الوسط و كذلك بالنسبة لالعب يشترط عند التبديل أن : 28س

  .الخارج

أحد الالعبين لسوء تصرفه لكن الــالعب بأدب تصرف ذھب قام الحكم بطرد : 29س

              .ال يجوز إنما يجب خروجه من الساحة            .يجوز ذلك.     ليجلس مع االحتياط

ي القدمين على الحكم أن ال يسمح له بالمشاركة نزل العب إلى المباراة و ھو حاف: 30س

  .في اللعب

بعد تنفيذ ضربة مباشرة تقدم المدافعون و تركوا أحد المھاجمين في وضع خلف : 31س

  .المدافعين و لكنه تسلم الكرة و سجل ھدفا، يعد الھدف صحيحا

رس في ضربة الھدف ال يوجد ھناك تسلل وكذلك نفس الحالة عندما يرمي الح: 32س

   .الكرة إلى زميله الموجود في ساحة الخصم



   .يجوز اللعب على أرضية مربعة الشكل: 33س

كال يحق لالعب مكاتفة خصمه إذا كانت الكرة ليست في متناول الالعب ولو : 34س 

  .كانت ھذه المكاتفة قانونية

ضربة حرة غير مباشر ارتطمت بالحكم وعمود المرمى، ودخلت إلى المرمى : 35س

   .عد الھدف ھدفا صحيحاي

اعترض العبو الفريق على الحكم إلعطائه ضربة جزاء ضدھم، وامتنعوا عن : 36س

مواصلة اللعب رغم المدة التي حددھا الحكم، على الحكم إنھاء المباراة واعتبار الفريق اآلخر 

   .ھو الفائز

الحكم الرابع،  طلب المدرب تبديل أحد الالعبين بتقديم االستمارة الرسمية إلى: 37س

 .ولكن الالعب رفض الخروج من الميدان، على الحكم أن يأمره بالخروج إلدخال الالعب اآلخر

  

   .يجب إضافة الوقت الضائع خالل المباراة إلى نھايتھا: 38س

من ضربة زاوية ارتطمت الكرة بمراقب الخط الواقف على خط الھدف، ثم : 39س

   .ء أحد المھاجمين وسجل إصابة، تعد إصابة صحيحةارتدت الكرة إلى داخل الملعب فجا

   .إن مجرد عبور الكرة لخط المرمى بين العمودين والعارضة يعد ھدف: 40س

   .غ500: إن وزن كرة القدم ھو: 41س

   .يؤدي مراقبو الخطوط عملھم في أي مكان يريدون في الملعب: 42س

   .ال توجد حالة التسلل في الركنية: 43س

 .ق لقائد الفريق طرد زميله عندا يسيء األدب، وبخروجه من الروح الرياضيةيح: 44س

  

   .ال يمكن تسجيل ھدف مباشر من الركنية: 45س

يجب إعادة ضربة الجزاء إذا دخل أحد المدافعين منطقة الجزاء قبل تنفيذ : 46س

  .الضربة، رغم تسجيل الھدف

   .طقة الجزاءيجب إعادة ضربة المرمى إذا لم تخرج من من: 47س



مسك حارس المرمى الكرة وضربھا بقوة نحو ھدف الخصم، وبمساعدة الرياح : 48س

ضربة                                 ھدف.       دخلت الكرة دون أن تمس أحد الالعبين

   مرمى

 



  :التحكيم قوانين -
  .اللعب ميدان :01 المادة-

 األبعاد -

  :الطول -

  :العرض -

  :اللعب ميدان تخطيط -

  :الجزاء منطقة 

   :الرايات قوائم 

  :الركن قوس 

  :المرميان 

 . "LE  BALLON :"الكرة :02 المادة-
 .LE NOMBRE DE JOUEURS :الالعبين عدد :03 المادة-

  :الالعبون 

  :المخالفات و العقوبات   

            " .l’équipement des joueurs"معدات الالعبين، : 04المادة -
  :حراس المرمى 

  "larbitre"الحكم : 05المادة -
  :سلطة الحكم 

  :السلطات و الواجبات   

    "les arbitres assistants: "الحكام المساعدون: 06المادة -
  :الواجبات 

 :المساعدة   
 
 
   



  "la durée de la partie: "مدة المباراة: 07المادة -
  :فترات اللعب 

  : الوقت اإلضافي   

  :تعريف الوقت الضائع  

   " "le coup d'envoi: ابتداء واستئناف اللعب: 08المادة -

  :اإلجراءات 
 le ballon en jeu et hors du jeu: الكرة في اللعب وخارج اللعب: 09المادة -

  :الكرة في اللعب 

   le but marqué: الھدفطريقة تسجيل : 10المادة -
  :احتساب الھدف 

  : الفريق الفائز 

 : قواعد المسابقات 

  :موقف التسلل hors jeu: التسلل: 11المادة -
  :المخالفات و العقوبات  

 fautes et comportement anti sportif  األخطاء وسوء السلوك    : 12المادة -
  : ركلة حرة مباشرة 

   :ركلة حرة غير مباشرة 
  :العقوبات التأديبية 

  :مخالفات تستوجب الطرد 
  "  "les coup frans: الركالت الحرة: 13المادة -

  :أنواع الركالت الحرة 

  :الركلة الحرة المباشرة/أ

  الركلة الحرة الغير مباشرة/ب 

 :المخالفات و العقوبات 

  



   ""penalty: ركلة الجزاء: 14المادة -
  :مكان الكرة و الالعبين 

  : الكرة-

  :المخالفات و العقوبات 
  "Rentreé de touche": رمية التماس :15المادة -

  :المخالفات و العقوبات 

  ""coup de pied de but: ركلة المرمى: 16المادة -

  :اإلجراءات 

  :المخالفات و العقوبات 

  ""coup de pied de coin: ركلة الركنية :17المادة -

  :اإلجراءات 
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