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 توجيهات الربانمج الرمسي

 

 :التعليم أهداف
 .ابلتخصص املرتبطة والتطبيقية  النظرية  األساسية واملعارف القواعد -
 .التخصص يف للطالب واخلططي والتقين البدين املستوى من الرفع -

 : املطلوبة املسبقة املعارف
 .الصلة ذات التوجيهات واملفاهيم خالل من للتخصص ة   األساس القواعد معرفة -
 .اجلسم أعضاء ووظائف التدريب يف املتخلفة النظرايت أهم على االطالع -
 :املادة حمتوى
 النشاط وفلسلفة اتريخ  -
 والتحكم القوانني  -
 واملهاري، التقين ي،العقل ي،النفس يفي،الوظ الفيزيولوجيي، ،البدين( ايضي الر  واإلعداد ريالتحض أشكال -

 ( يجياالسرتات ياخلطط
 ايضي.الر  واالنتقاء يه والتوج االكتشاف يب أسال  -
 ية.البدن الصفاتتقييم وتقومي  -
 والربجمة يط  التخط -
 اللعبة وقواعد مبادئ  -

 
 .واالمتحاانت الدائمة املتابعة:التقييم طريقة

 املختار التخصص حسب :العربية ابللغة املراجع
 املختار التخصص حسب :األجنبية ابللغات املراجع
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 عنـــــــــــــــــــــــــــاوين احملـــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــرات

 

 .احملاضرة األوىل: اتريخ و فلسفة كرة القدم

 املراحل التارخيية لكرة القدم يف اجلزائر.: الثانيةاحملاضرة 

 .كرة القدم  اللعبة: قوانني الثالثةحماضرة 

 مبادئ التدريب الرايضي يف كرة القدم: الرابعةحماضرة 

 مبادئ التدريب الرايضي يف كرة القدم )اتبع( :اخلامسةحماضرة 

 اإلعداد املهاري يف كرة القدم: السادسةاضرة حم

 اإلعداد املهاري يف كرة القدم )اتبع(: السابعةاضرة حم

 يف كرة القدماإلعداد البدين : الثامنةاضرة حم

 اإلعداد البدين يف كرة القدم )اتبع(: التاسعةاضرة حم

 اإلعداد اخلططي يف كرة القدم: العاشرةاضرة حم

 اإلعداد النفسي يف  كرة القدم: احلادية عشراضرة حم
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 رق اللعب يف  كرة القدمالثانية عشر: طاضرة حم

 الربجمة التخطيط يف كرة القدم: الثالثة عشراضرة حم

 احلصة التدريبية ومكوانهتا: الرابعة عشراضرة حم

 اإلنتقاء و التوجيه يف كرة القدم: اخلامسة عشراضرة حم
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 قدمة:م

الشهرة حدا مل تبلغه األنشطة تعترب لعبة كرة القدم الرايضة األكثر شعبية يف العامل، حيث بلغت من 
الرايضية األخرى، ويظهر ذلك من خالل اإلقبال الكبري على ممارستها من طرف عامة الناس سواء كوسيلة ترفيهية 
أو بشكل مهيكل ضمن النوادي و الفرق الرايضية، وكذا التغطية اإلعالمية ملنافساهتا والدعم املايل الذي أصبحت 

 ابإلضافة إىل احلضور اجلماهريي الكبري الذي تستقطبه املقابالت بشكل عام. ترصده الدول هلذه الرايضة

إىل أن منافسة كرة القدم تتعدى يف بعض األحيان املنافسة ما بني  (Boniface( )6002) ويذهب
نية، العيب الفريقني، إذ كثريا ما تسمح إببراز االنتماء إىل هوية مجاعية معينة قد تكون حملية، اجتماعية أو دي

ويظهر ذلك من خالل دفاع الالعبني على فريق معني وتعبري اجلمهور لشعور موحد، مثال على ذلك فريق 
غالسكو روجنرس بروتيستان وسالتيك كاتوليكي ويف اسبانيا فريق برشلونة ذوي االنتماء الكاتلوين عكس إسنيول 

  برشلونة.

  : مكرة القدماهية   1-1

 :لغواي    
األمريكيون عن كرة القدم ابللغة الالتينية على أهنا رايضة الريغيب أو كرة القدم األمريكية و هو ما يسمى يعرب    

" و اليت تعين ركل الكرة، يف حني أن املصطلح يف هذا املقياس يشري إىل رايضة Footballعنه ابللغة الالتينية "
 "   Soccer انلت وتنال شهرة كبرية يشار إليها ابللغة الالتية "

  : إجرائيا    
كرة القدم لعبة مجاعية جترى مابني فريقني، يتألف كل منهما من إحدى عشر العبا أساسيا مبا يف ذلك 

دقيقة بينهما  54حارس املرمى يقومون بنقل كرة واحدة فيما بينهم ملدة تسعني دقيقة على شوطني مدة كل شوط 
و الذي يشاركه مساعدان على خطي امللعب، ويتجلى مفهوم اللعب فرتة راحة قصرية. ويدير املقابلة حكم رئيسي 

يف حماولة كل فريق االستحواذ على الكرة والسيطرة عليها، والتحرك بنشاط وحيوية وفعالية خالل زمن املباراة 
 مستخدما كل احلركات البدنية واملهارية واخلططية اليت متكنه من التغلب على مقاومة اخلصم )الفريق اآلخر(
وحماولة تسجيل أكرب عدد من األهداف يف مرمى اخلصم. يف حني يقوم حكم املقابلة ومساعديه إبدارة املباراة 
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وذلك بتطبيق قانون اللعبة الذي يشمل على كافة املواد والضوابط واألساليب اليت تنظم بدقة كفاءة األداء وسالمة 
  الالعبني.
 أهم خصائص ومميزات لعبة كرة القدم فيما يلي: Claud Payer"(7891)فيما حيدد "كلود ابير         

 أداة اللعبة كروية الشكل )كرة(. -
 ملعب مستطيل الشكل واضح احلدود تقام عليه املقابلة. -

 مرمى الذي هندف إىل الوصول إليه وفيه جيب أن تدخل الكرة ومرمى آخر نعمل على الدفاع عليه. -

 حنو مرمى املنافس. العبون زمالء يساعدون على التقدم ابلكرة -

 العبون منافسني يعملون على الدفاع عن مرماهم. -

 قانون. 71قوانني حتدد إطار اللعبة، وتشمل يف جمملها على 
 
 :العاملية نبذة عن اتريخ كرة القدم 1-2
  القدم كرة انتشار و ظهور اتريخ -

 حيث ُعرِفت يف الصني ابسم ،امليالدّيني متتاز كرة القدم بتاريخ قدمي جداً يصل إىل القرنني الثاين والثالث     
كأّول بداية هلا يف حياة اإلنسان؛ حيث تشري األدّلة أهّنا كانت عبارة عن تدريب عسكري يف ذلك   " تسو شو "

حيث كان الالعب حياول إدخال الكرة إىل الّشباك املثّبتة على أعواد اخليزران، وكانت الكرة اليت يلعبون  ،الوقت
 .لشعر والري هبا حمشّوة اب

ت إىل اآلن تُلَعب بشكلها األصلي يف الثقافة وظهرت كرة القدم أيضًا يف الياابن ابسم كريامي، واليت بقي    
ة يتجّمع داخلها الالعبون ويقومون بتمرير الكرة فيما بينهم لَعب هذه اللعبة يف حلقات دائرية، وكانت تُ الياابني

يسمنوهنا  كانوا قدمیا اليوانن رؤرخون أن هذه اللعبة مورست يفكما دون بعض امل  دون مالمستها لألرض،
EPSKYROS  هارابرستوم يلقبوهنا الرومان كان و.  

نوعة من مثانة حيث كان الالعبون يلعبون بكرة مص ،م ظهرت كرة القدم يف إجنلرتا0011ويف عام      
نظراً لتخّوف السلطة احلاكمة أنذاك من انشغال الناس  ،فرض احلظر على من يلعب كرة القدم احليواانت، وقد مت

 مع اسكتلندا يف ذلك الوقت.  إجنلرتا كانت يف ِخضّم أحداث حرهبا اً عن تعّلمهم الرماية؛ وذلك ألنهبا عوض
ت الساحرة املستديرة يف نشر سحرها يف خمتلف األوساط االجتماعية يف إجنلرتا بشكل سريع وكبري، استمر     

م عنيفة جّداً، حيث كانت أشبه حبلبات املالكمة أو املصارعة؛ نظراً ملا 0011بارايت كرة القدم يف عام وكانت م
حيدث فيها من ضرٍب َوَلْكٍم بني الالعبني؛ إذ أصبح الالعبون يراهنون على بيوهتم وأمواهلم يف حالة الفوز أو 

العب، لكن عندما مّت إقرار  0111تضّم أحيااًن  اخلسارة ضد الِفَرق األخرى يف مبارايت كرة القدم واليت كانت
م والذي ينّص على أّن من يقوم بلعب كرة القدم على الطرقات الرئيسية 0001قانون الطريق السريع عام 
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والسريعة سيتّم تغرمیه مبلغاً من املال؛ فاخنفضت نسبة العنف قلياًل يف مبارايت كرة القدم، وبعد ذلك أصبحت كرة 
اجلميع يف خمتلف الطبقات االجتماعية يف اجملتمع الربيطاين آنذاك، مّث أصبحت اللُّعبة األكثر شعبّية القدم رايضة 

  من عشر.يف املدارس يف القرن الثا
م انفصلت كرة القدم عن كرة الرجيب، ومت أتسيس أّول احّتاد لكرة القدم يف العامل أال وهو 0080يف عام      

دم، ويف أواخر القرن التاسع عشر ويف ظل احلرب العاملية األوىل مل تَ ُعد كرة القدم حكراً االحتاد اإلجنليزي لكرة الق
على الرجال فقط، فقد دخلت كرة القدم عامل النساء، وابلرغم من احلظر الذي ُفِرض على كرة القدم بسبب 

 0790ليزي لكرة القدم عام الظروف السياسية يف ذلك الوقت؛ إاّل أنّه بعد رفع احلظر من ِقَبل االحتاد اإلجن
م وبعد االنتشار الكبري الذي 0711يف عام  تشار على مستوى العامل كله.استمّرت كرة القدم النسائية ابالن

حققته كرة القدم يف خمتلف بقاع األرض، أصبح تواجد هيئة رمسية دولية معنّية بشرؤون هذه اللعبة أمراً ضرورايً؛ لذا 
  Fédération)وهو اختصار لالسم الفرنسي  FIFAلكرة القدممّت أتسيس اإلحتاد الدويل 

Internationale de Football Association)القوانني األساسّية لكرة القدم ، وقد مّت وضع. 
 
 فلسفة كرة القدم: 1-3

 وتعد .املستوايت خمتلف وعلى البلدان كل يف متارس فهي األرض؛ وجه على لعبة أعظم القدم كرة تعترب       
 FIFA القدم لكرة الدويل االحتاد ينظمه الذي العامل كأس من بدءا كافة العامل أرجاء يف ذاهتا هي اللعبة قوانني
 قاري، احتاد كل يف مباراة كل يف القوانني هذه تطبيق إن.النائية القرى يف الصغار يلعبها اليت املبارايت إىل وصوال

 فرصة أيضا ومیثل عليها، احلفاظ جيب هائلة قوة يعد أبسره العامل عرب قرية كل ويف مدينة، كل يف بلد، كل يف
 على احلفاظ شأهنا من قوانني القدم لكرة يكون أن جيب .مكان كل يف القدم كرة ملصلحة استغالهلا جيب

 .أيضا اللعبة ”لروح“ جوهرية مسة وهي ”اجلميلة اللعبة“ جلمال أساسية قاعدة العدالة أن ابعتبار اللعبة ”عدالة“
 أفضل إن

 حيرتمون كما البعض، بعضهم الالعبون حيرتم حيث للحكم احتياج فيها يكون ما اندرا اليت تلك هي املبارايت
 أن جيب كما .القوانني هذه تطبق اليت واحلكام القوانني نزاهة واحرتام محاية دائما جيب .والقوانني املباراة حكام
 الحرتام اللعبة اجتاه واضحة مسرؤولية الفريقني وقائدي املدربني والسيما السلطة أصحاب األشخاص لدى يكون
  .قراراهتم واحرتام املباراة حكام

 : العامل يف القدم كرة اتريخ يف احملطات أهم -
 . القدم كرة للعبة 13 القواعد كمربدج جامعة وضعت:   1845
 .يوانيتد شيفيلد اندي بربيطانيا القدم لكرة اندي أول أسس:   1855
 .العامل يف احتاد أول القدم لكرة الربيطاين االحتاد أسس:  1863
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 دولية هيئة إنشاء فيه تقرر و ويلز ايرلندا، اسكتلندا، ، بريطانيا احتادات ملندويب دويل مرؤمتر بلندن عقد:1882
 .اهليئة هبذه الدويل اإلحتاد اعرتف قد و تعديله، و القانون تنفيذ على رافاإلش مهمتها

 . التماس رمية طبقت:  1890
 . املرمى خلف الشبكة وضع تقرير مع ءاز اجل ضربة قانون وضع:   1891 

 . القدم كرة يف افابالحرت  السماح تقرر:  1895
 قارية احتادات يف تتجمع وطنيا احتادا 193 حاليا تضم و الفيفا القدم لكرة الدويل االحتاد أتسيس:  1904
 . الوطنية املنتخبات و للنوادي عديدة مسابقات تنظيم مهمتها يفرااجلغ موقعها حسب

 .التسلل حاالت حددت القانون يف جديدة مادة وضعت:  1925
 .2-1 األرجنتني أمام العامل بكأس األورغواي فازت:   1930 
 ومثلت القارة اإلفريقية ابملنتخب املصري.  ايطاليا، يفكأس العامل    نظمت:   1934
 اراة.للمب حكمني تعيني حماولة جرت:    1935
 .ءاز اجل عالمة موقعمع  " م 9.15 " ايردات بعشر ءااجلز  قوس استعمال:   1937
 يف فرنسا منتخب إىل لالنضمام منتخبا 15 انتقل و التمهيدية التصفيات يف منتخب 35 رتاكاش:   1938
 ايطاليا فازت ، اجملر و ايطاليا النهائي الدور يف التقى و الكرؤوس نظام الدورة هذه يف عقد قد و النهائية التصفيات

 2-1ابلكأس بنتيجة 
 الثانية العاملية احلرب بسبب الرمسية الدولية املبارايت توقفت و الالعبني ظهور على أرقام وضع تقرر:   1939
 .هنايتها بعد لتستأنف

 إىل أدى الثانية العاملية احلرب اندالع لكن ازيلابلرب  العامل لكأسرابعة ال الطبعة تنظم أن املقرر من كان:   1942
 يف اعتمد األوىل، للمرة شارك الذي االجنليزي املنتخب بينهم من منتخبا 13 مبشاركة 1950 سنة إىل أتجيلها
 عديدة أحداث املنافسة هذه شهدت جمموعات، أربع على املشاركون وزع حيث الدوري النظام املسابقة هذه
 استعادت حيث الثانية العاملية احلرب بعد حصلت اليت ريات التغي بعد ، أورواب وسط دولاك اشرت  عدم أبرزها
ازيل الرب  و األورغواي النهائي نشط فرنسا و األرجنتني من كل انسحبت و الغربية وأملانيا الشرقية أملانيا الفيفا

 .0-2وفازت األرغواي 
  . املتوسط البحر دول بني القدم لكرة دورة أول أقيمت:  1949 
 . القدم لكرة دولية عسكرية راتدو  إنشاء تقرر:  1950
 بني النهائية املقابلة جرت الدوري، النظام اعتمد و رابسويس العامل لكأس اخلامسة املنافسة أقيمت:   1954

  .0-2وإنتهت بفوز أملانيا  اجملر و أملانيا
 .القدم كرة تضم املتوسط األبيض البحر ألعاب دورة:   1955 
 .األورويب االحتاد كأس تنظيم:   1959



 محاضرات تخصص كرة القدم

10 
 

 .األوروبية األبطال ربطةلا كأس تنظيم:   1961
 بني النهائيء اللقا ،كان منتخبا 16 فيها اشرتك الشيلي يف العامل لكأس السابعة املنافسة أقيمت:   1962

 .تشيكوسلوفاكيا و ازيلالرب 
 . ااجنلرت  هبا ،فازت اإلضايف الوقت فيها اتبع ر ا اجنلت يف العامل لكأس الثامنة املنافسة أقيمت:   1966
 احتفظت و( 0-1ا)ايطالي و ازيلالرب  النهائي ،نشط املكسيك يف العامل لكأس التاسعة املنافسة أقيمت:   1970

 مرات. ثالث هبا فازو ألهنم "رمیيه جون" بكأس ازيل الرب 
 24 النهائية أتهللألدوار حبيث البطولة نظام تعديل مرة ألول طبق فيها و ابسبانيا العامل كأس بطولة:  1982

 .2-0بنتيجة   أملانيا على فوزه بعد  االيطايل املنتخب أحرزها الكويت و ائرز اجل عربيان فريقان بينهم من فريق
 و راق الع و زائراملغرب،اجل العربية الفرق من النهائية لألدوار أتهل قد و املكسيك يف العامل كأس بطولة:   1986

 .األرجنتني ببطولتها فاز
 اليت البطولة وهي ميال روجي الكهل بفضل الكامروين املنتخب أتلق عرفت ابيطاليا العامل كأس بطولة:   1990

 .األرجنتني حساب على األملاين املنتخب هبا فاز
 عندما راساحل طرف من ابليدين الكرة مسك منع ورةالد هذه يف تقرر أمريكا، يف العامل كأس بطولة:   1994
 . الرتجيح بضرابت ايطاليا على ازيل الرب  هبا فازت الصدر، أو أسر ابل إرجاعها عند إال الزميل يرجعها

 إىل املرور و الرمسي الوقت انتهاء بعد يعين و الذهيب اهلدف استحداث مت فرنسا، يف العامل كأس بطولة:   1998
 .1-0حساب الربازيل على فرنسا  املنظم البلد هبا وفاز .مباشرة يفوز هدف يسجل الذي فالفريق اإلضايف الوقت

 فازت و. الذهيب ابهلدف العمل إلغاء الدورة هذه يف مت الياابن و اجلنوبية كوراي يف العامل كأس بطولة:   2002
 .1-2ازيل على أملانيا الرب  هبا

 . الرتجيح بضرابت فرنسا على ايطاليا هبا فازت و أملانيا يف العامل كأس بطولة:   2006
 زائراجل مشاركة شهدت و إفريقيا جنوب احتضنتها  حيث إفريقيا يف مرة ألول العامل كأس بطولة:   2010
 . ابلبطولة ، فاز هبا فريق إسبانيا على حساب هولندا هبدف لصفر بر للع وحيد كممثل

أملانيا منتخبا ألول مرة فاز ابلبطولة منتخب  02: جرت بطولة كأس العامل يف الربازيل وشهدت مشاركة 2101  
   على حساب األرجنتني.

جرت هذه الطبعة يف روسيا وختمت بلقاء هنائي بني كرواتيا و فرنسا حيث فازت هذه األخرية ببطولة  :2100  
 .2-1الدورة بتغلبها 

 خالصة:
واليت من  القدم يف العامل تطورت مع مرور األزمة و العصور ، حيث وشهدت أحدااث عديدةإن كرة  

   خالهلا عمل املختصون على تطوير اللعبة لتصبح أكر متعة و إاثرة.
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 احملاضرة الثانية:  املراحل التارخيية لكرة القدم يف اجلزائر.
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 متهيد:
كرة القدم يف اجلزائر هي بداية غامضة نظرا للظروف الصعبة اليت كان يعيشها الشعب اجلزائري إن بداية  

الرايضة و ابخلصوص رايضة كرة القدم و  حتت االحتالل الفرنسي و الذي كان حمتكرا لكل امليادين و منها ميدان
لكرة القدم يف اجلزائر فيعود إىل العام  اليت تعترب من بني أول الرايضات اليت ظهرت يف بالدان أما التاريخ الرمسي

كبرية ال نظري هلا و يقسم املختصون و املتتبعون ملشوار كرة  مباشرة بعد االستقالل حيث اكتسبت شعبية 0782
  . التطورية القدم اجلزائرية تطورها إىل ثالث مراحل رئيسية قسمتها من خالل سريهتا

 
 .زائركرة القدم يف اجل أهم املراحل يف اتريخ  2-1

  
 :1892 – 1981املرحلة األوىل  -

م و هذا بفضل الشيخ "عمر بن حممود علي رايس" حتت  0071مت أتسيس أول فريق رمسي جزائري عام 
 اجلزائرية األندية أوت ظهر أول فريق رمسي يتمثل يف عميد 19م يوم 0720اسم "طليعة اهلواء الطلق " و يف عام 

 .األخضر و األمحر و ألواهنا" MCA "مولودية اجلزائر
م 1921هو أول اندي أسس قبل سنة  " CSC " لقسنطينةا غري أن هناك من يقول النادي الرايضي

بدايته، وبعدها أتسست عدة فرق منها غايل معسكر، االحتاد اإلسالمي لوهران، االحتاد الرايضي  يف ظل غياب
 .(20م، صفحة 0770نوفمرب  -)منصوري،  . اإلسالمي للبليدة و االحتاد اإلسالمي للجزائر

و نظرا حلاجة الشعب اجلزائري لقوى أبنائه من أجل االنضمام لصد االستعمار كانت كرة القدم إحدى الوسائل 
احملققة لذلك و لكن السلطات الفرنسية مل تتفطن إىل أن املقابالت اليت جترى تعطي الفرصة ألبناء الشعب 

ئر و فريق "سانت أوجني " "بولوغني" حاليا، للتجمع و التظاهر بعد كل لقاء، كما حدث يف مقابلة مولودية اجلزا
م كون فريق جبهة 0710 ويف سنة، م 0718و اليت على إثرها أعتقل الكثري من اجلزائريني و كان هذا يف سنة 

اجلزائريني أمثال رشيد خملويف الذي كان يلعب آنذاك يف  التحرير الوطين الذي كان مشكال من أحسن الالعبني
میثل اجلزائر يف خمتلف املناسبات العربية  زواب ....اخل. و كان هذا الفريق ن و كذا كرمايل وصفوف فريق سانت إتيا

 منها أو الدولية.
 
 : 1899 – 1892املرحلة الثانية  -

أتسيس جملس الرايضة حتت إشراف الدكتور "حممد معوش" ، و نظمت أول بطولة وطنية  حيث شهدت
م 0780م توج هبا فريق االحتاد الرايضي اإلسالمي للجزائر و أول كأس للجمهورية سنة 0780-0782موسم 
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لبلغاري م ضد املنتخب ا0780و فاز هبا فريق "وفاق سطيف" و كانت أول مقابلة للفريق الوطين اجلزائري عام 
، أما على مستوى املنافسات الرمسية فقد لعب املنتخب الوطين أول لقاء رمسي له  0-2وانتهت لصاحل اجلزائر 

لودية اجلزائر اليت سجلت أول فوز و م ففريق اجلزائرية األندية أما على صعيد ،م0781أمام املنتخب التونسي سنة 
 . م0798.لألندية البطلة عام  هلا و للجزائر بكأس إفريقيا

 : ........... 1899املرحلة الثالثة : -
 لسياسة تعترب فرتة اإلصالح الرايضي و تشييد املالعب يف خمتلف والايت الوطن و مباشرة املسرؤولني

ابلرايضة يف إنشاء املالعب  الدولية سارعت السلطات املعنية الرايضي و مبوافقة االحتادية التغيري يف أسلوب التأطري
لألندية يف بالدان إذ مت إدماج خمتلف األندية يف  السريع ساعدات املادية و املعنوية، وكذا التمويلو تقدمي امل

مولودية اجلزائر إىل شركة سوانطراك حيث حتولت إىل اسم مولودية نفط اجلزائر  مرؤسسات اقتصادية، مثال ضم فريق
، عن نتائج .... ماجر، فرقاين، بلوميجديد متكون من عصاد،  سنة صنعت اجلزائر احلدث جبيل 20ففي ظرف 

الذهبية يف األلعاب اإلفريقية  هذا اإلصالح مل تتأثر يف الظهور ملدة سنة بعد ذلك حصل املنتخب الوطين امليدالية
و وصل إىل مشارف الربع النهائي  0701بنيجرياي  إفريقياكأس م كما لعب املنتخب الوطين هنائي  0790سنة 

للفريق اجلزائري  املتتاليني التأهلني مبوسكو ، وتواصلت االنتصارات يف هذه املرحلة يف حتقيق يف األلعاب األوملبية
حيث كانت املشاركة مشرفة يف اسبانيا  م ابملكسيك0708م ابسبانيا و سنة 0702إىل هنائيات كأس العامل سنة 

س إفريقيا للجزائر بعد انتصاره م أول كأ0771و يف سنة  0-2إذ متكن املنتخب الوطين من الفوز على األملان 
  .من إمضاء وجاين 1-0على املنتخب النيجريي يف اللقاء النهائي بنتيجة 

م، وكذا 1976لألندية البطلة سنة  مولودية اجلزائر بكأس إفريقيا األندية ترمجت بتتويج أما على صعيد
م، 0707لكأس األفروآسيوية سنة م و ا0700اإلفريقية البطلة سنة  فريق وفاق سطيف و فوزه بكأس األندية

م 0700م وكذا ابلكأس ممتازة سنة 1990م و 0700وكذا فوز شبيبة القبائل ابلكأس اإلفريقية البطلة سنة 
م وكأس الكرؤوس سنة 2112م ، 2110م ، 2111اإلفريقية ) كأس الكاف( أعوام  وثالث كرؤوس للكنفدرالية

 م0771
اجلزائرية ملنافسات الكرؤوس،  من املشاركات لبعض األندية أما على الصعيد العريب فنجد سوى القليل

م و كذا الكأس 1999م ، 0770م، 0779فبالنسبة ملولودية وهران فتحصلت على ثالث كرؤوس عربية سنوات 
أما فريق وداد تلمسان فتحصل على الكأس العربية سنة و هبذا تعترب هذه املرحلة الذهبية يف اتريخ   ،العربية املمتازة

حيث متكنت الكرة اجلزائرية  القدم اجلزائرية حسب العديد من املتتبعني و املختصني لعامل كرة القدم املستديرة كرة
العاملية و لعل هذا ما  من شق الطريق حنو فضاء الكرة الدولية و جسدت وجودها على مستوى احملافل الرايضية

  .يف املنافسات اجلهوية و القارية و الدوليةيفسره مشاركة املنتخبات اجلزائرية على اختالف مشاركتها 
 

 2009-1881 الكرة اجلزائرية يف أزمة : -
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م فان كرة القدم 2119 -م0770أما خبصوص اآلونة األخرية و ابلضبط يف الفرتة األخرية املمتدة بني 
اجلزائرية عرفت تدهورا خطريا أثر سلبا على مسعة املنتخب الوطين على الصعيد الدويل و القاري حيث ظهر 

ع و اخلروج إبقصاء من الدور م ابلسنغال مبستوى متواض0772املنتخب الوطين يف هنائيات كأس إفريقيا سنة 
م و  0771األول رغم التشكيلة الالمعة من الالعبني ، كما أقصي من الدورة املوالية من املشاركة يف دورة تونس 

هو معاقب من و  كان السبب إداري حيث إدراج الالعب يتمثل يف قضية "كاروف" يف املقابلة ضد السنغال 
على ذلك خروج املنتخب الوطين من الدور الربع النهائي يف  عالوة .م0770 – 10- 01طرف الكاف يوم 

تليها خروجه من الدور  م، يليها املشاركة السلبية يف دورة بوركينافاسو و الكامرون1996دورة جنوب إفريقيا سنة 
مثل م اليت أقيمت يف الكامرون و كانت النتائج 2112م مث تليها دورة 2111األول يف دورة غاان و نيجرياي سنة 

م كان نصيب أبناء "رابح سعدان" و "بوعالم شارف" اإلقصاء من الدور الربع 2111سابقتها، و يف دورة تونس 
النهائي أمام منتخب املغرب، بعدها أتت الصدمة الكربى حيث أقصي املنتخب الوطين من املشاركة يف دورة مصر 

م هذا ابإلضافة إىل عدم أتهله 2112الياابن سنة و مل يتأهل اخلضر للوصول إىل هنائيات كأس العامل بكوراي و 
م بغاان.إال أن الكرة اجلزائرية شهدت تقدما ملحوظا سنة 2110األخرية يف جانفي  إىل هنائيات كأس أفريقيا

م أين أتهلت لنهائيات كأس إفريقيا اليت أقيمت أبنغوال أين احتل املنتخب اجلزائري املركز الرابع، أما 2009
لفريق املصري و اليت انتهت بنتيجة ام بعد مباراة فاصلة ضد 2101فهو أتهله لنهائيات كأس العامل  احلدث األبرز

و كذا الوصول إىل الدور النصف النهائي لكأس إفريقيا اليت أقيمت يف  .لصاحل اجلزائر بتوقيع عنرت حييا 0-1
 2100بوقرة ، حلي  ، زايين ويف م بقيادة املدرب رابح سعدان و تشكيلة شابة على غرار 2101أنغوال عام 

 حاليلوزيت . لبوسين وحيدا اقصي املنتخب الوطين من الدور االول يف كأس افريقيا بعد هزمیتني وتعادل بقيادة
 

 خالصة : 
يتضح من خالل ما مت عرضه أن للعبة كرة القدم اتريخ طويل يعود اىل القرون املاضية، ومهما اختلفت  

هذه اللعبة إال أن اإلمجاع على أن اجنلرتا هي البلد اليت بدأت كرة القدم فيها تتطور كما الرأى حول سنة و منشأ 
مسح هدا البلد بنشر هده اللعبة يف ابقي أحناء العامل خاصة أن إجنليرتا تعد البلد مستعمر وكانت حتت سيطرته 

 العديد من البلدان.
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 كرة القدم  : قوانني اللعبة3حماضرة رقم 
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 مقدمة:
مرت كرة القدم مبراحل عديدة يف اترخيها ، وتزامنا مع هذه املراحل أجرت تعديالت كثرية ملختلف  

القوانني املسرية هلا، فكثريا ما كانت احلاجة لتغيري بعض قوانني كرة القدم جلعلها أكثر فرجة و سرعة وجتاوز 
 تصادفها اإلحتادية العاملية املسرية لكرة القدم.اإلشكاليات اليت كانت 

  :هناك سبعة عشر قانوان ينظم اللعبة وهي كالتايلوعليه          
 

 امللعب :-أوال 
 يتضمن القانون األول أبعاد امللعب وشكله وكذا ختطيطه وذلك على النحو التايل:

 األبعاد : -أ
مرت ، أما عرضه  71مرت ، وال يقل عن  021جيب أن يكون امللعب مستطيل الشكل ، وال يزيد طوله عن        

 مرت . 11مرت ، وأال يقل عن  71عن فيجب أال يزيد أبي حال 
 كما جيب أن يكون جتانس  بني الطول و العرض بشكل يظهر امللعب يف شكل مسطيل.        

 ختطيط امللعب : -ب
يتم حتديد امللعب خبطوط واضحة مرسومة مبادة الكلس األبيض ، ومن الواجب أال يزيد عرض اخلط عن         
 سم ، وال جيوز حفر اخلطوط بداًل من رمسها  02.1

واخلطان الطويالن على جانيب امللعب يطلق عليهما خطي التماس، أما خطي عرض امللعب القصريان فيطلق 
 عليهما خطي املرمى.

 فيما يتعلق بزوااي امللعب فيتم وضع راية مثبتة على قائم،        
 وجيب أال يزيد ارتفاع القائم عن مرت ونصف ، كما ال جيوز  

 أن يكون أعلى القائم مدبباً .
 
 

كما يرسم خط يف منتصف امللعب متعامد مع خطي التماس ، وموازي خلطي املرمى ، ويتم متييز مركز امللعب 
 العالمة مركزاً لدائرة تسمى دائرة املنتصف.بعالمة تكون هذه 

 منطقة املرمى : -اثنيا  
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مرت من قائم املرمى يتم رسم خطان عموداين على خط املرمى ،  1.1عند هناييت امللعب وعلى بعد 
ومیتدان إىل داخل امللعب ملسافة مساوية ، مث يتم وصلهما خبط موازي خلط املرمى ، وتسمى املساحة احملصورة بني 

 خط املرمى وهذان اخلطان مبنطقة املرمى .
 منطقة اجلزاء : -اثلثا  

مرت من قائمي اهلدف ، ومیتدان لنفس املسافة يف االجتاه الداخلي  08.1عند هناييت امللعب وعلى بعد 
 للملعب ، مث يتم توصيلهما خبط مواز خلط املرمى ، وتسمى املنطقة احملصورة بني األربع خطوط مبنطقة اجلزاء .

مرت من منتصف خط املرمى توضع عالمة تسمى بعالمة  00بداخل كل منطقة جزاء ، وعلى بعد 
مرت  7.01ضربة اجلزاء )البناليت( ، ومن هذه النقطة ، وخارج منطقة اجلزاء يتم رسم قوس نصف دائري قطره 

 طرفاه متصالن ابخلط املوازي خلط املرمى .
 املنطقة الركنية واملرمى : -رابعا  

كل قائم من القوائم األربعة املوزعة يف زوااي امللعب يتم رسم ربع دائرة يف االجتاه الداخلي للملعب عند  
 سم ، وتسمى هذه املنطقة ابملنطقة الركنية . 70قطرها 

مرت عن األرض ، ويوضع يف منتصف خط املرمى  2.11أما املرمى فيتكون من قائمني عموديني ابرتفاع 
مرت ، ويتصل القائمني ببعضهما عن طريق عارضة أفقية ، ويكون مسك  9.02القائمني  حبيث تكون املسافة بني

سم ، وخلف كل مرمى يتم وضع شبكة تصل بني القائمني ،  02.1األعمدة الثالثة )القائمني والعارضة األفقية( 
 والعارضة األفقية ، واألرض ، وجيب أن يرتك بداخلها فراغ مناسب يسهل التحرك فيه .

 
 الكرة : -خامسا  

جيب أن تتوافر يف الكرة عدة معايري وهي : تكون الكرة كروية الشكل ، وكاملة االستدارة ، وتكون 
مصنوعة من اجللد ، وال جيوز أن يف صناعتها استخدام أي مادة من احملتمل أن تسبب أي ضرر لالعبني ، أما 
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، ووزهنا عند بداية اللعب ال جيب أن يزيد عن سم  89.1سم ، وال يقل عن  91حميطها فال جيب أن يزيد عن 
جرام  811، وال يقل  2جرام لكل سم 0011جرام ، وضغطها ال يزيد عن  078جرام ، وال يقل عن  110

، وتعترب الكرة ملكًا لالحتاد أو النادي الذي تقام على أرضه املباراة ، وتتم إعادهتا للحكم بعد هناية  2لكل سم
 املباراة .

 
 فإذا انفجرت الكرة أو خف وزهنا أثناء سري اللعب، 
  فيوقف احلكم اللعب ويقوم إبسقاط الكرة يف املكان الذي 

  انفجرت فيه الكرة األوىل أو خف وزهنا ، فإذا حدث ذلك داخل 
 منطقة املرمى يكون اإلسقاط يف مكان الكرة األوىل املوازي خلط املرمى .

 عدد الالعبني : -سادسا  
املباراة بني فريقني يتكون كل فريق من أحد عشر العباً ، ويكون أحدهم حارساً للمرمى ، وجيوز تلعب 

أن يتبادل أحد الالعبني مركزه مع حارس املرمى بعد إخطار احلكم بذلك ، ويف حالة إصابة أحد الالعبني جيوز 
على ذلك بني الفريقني قبل بدء املباراة،  استبداله بغريه من الالعبني االحتياطيني ، وذلك بشرطني : األول االتفاق

 والثاين أال تكون املباراة هي جزء من مسابقة ؛ حيث يكون هناك حد أقصى للتبديالت يف هذه احلالة .
يف حالة تبادل أحد الالعبني مركزه مع حارس املرمى دون إخطار احلكم بذلك ، وقام هذا الالعب 

يعترب هذا خمالفة وحيتسب احلكم ضربة جزاء للفريق املنافس ، وكل العب  بلعب الكرة بيديه داخل منطقة اجلزاء ،
خيرج من املباراة دون إذن من احلكم يكون مرتكبًا لعمل غري أخالقي ، وغري الئق ، فيما عدا حالة اإلصابة اليت 

 جترب الالعب على ذلك فقط .
 األلبسة : -سابعا  

ضرراً لالعب أخر ، ولكي يتحقق هذا الشرط اشرتط ال جبوز أن يلبس أي العب ما حيتمل أن يسبب 
 ( شروطاً جيب مراعاهتا يف األحذية واملالبس .FIFAقانون االحتاد الدويل لكرة القدم )

ففيما يتعلق ابألحذية جيب أن تكون مساطر النعل واألبزاز مصنوعة من اجللد أو املطاط اللني ، 
املطاط ، وجيب أن تكون مساطر النعل عريضة ، ومسطحة ، وال يقل واملسامري املثبتة هلا تكون داخل اجللد أو 

عرضها عن نصف بوصة ، أما األبزاز فيجب أن تكون اسطوانية الشكل ، وال يقل قطرها عن نصف بوصة ، 
ملم ، كما ال جيوز استخدام أي معدن يف صناعة احلذاء حىت ولو   02وجيب أال يزيد بروز املساطر واألبزاز عن 

 ى ابجللد أو املطاط ، وجيوز بشرط استيفاء الشروط السابقة لبس أحذية ذات مساطر وأبزاز جمتمعة .كان مغط
تكون املالبس عادية ، وال تشكل أي خطورة على الالعبني اآلخرين ، وتكون عبارة عن فانلة من 

املعايري السابقة البيان ، القطن ، وسروال قصري سواء شورت أو بنطال ، واجلوارب)الشراب( ، وحذاء متوافر فيه 
 وينبغي أن تكون ألوان ثياب حارس املرمى خمتلفة عن ألوان مالبس ابقي الالعبني .
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سواء يف املبارايت الودية أو الرمسية )الدوري أو الكأس أو املسابقات الدولية( جيب قبل بدء اللعب أن 
خمالفة أي العب فال يسمح له ابملشاركة يف يتحقق من استيفاء مالبس الالعبني للشروط السابقة ، ويف حالة 

اللعب ، وإذا اكتشف احلكم املخالفة أثناء املباراة يقوم إبخراج الالعب ، ويسمح له ابلعودة للعب مرة أخرى يف 
 حالة إزالته للمخالفة ، ويف مجيع األحوال ال يشارك أي العب يف املباراة إال بعد أن تكون الكرة متوقفة .

 ام :احلك -اثمنا  
للمباراة، وتكون مهمته هي تطبيق قوانني اللعب ، داية تبدأ سلطة احلكم منذ إطالق الصافرة الب

واحملافظة على النظام يف املباراة ، ولتطبيق ذلك فمن حقه توقيع اجلزاءات على الالعبني يف حالة ارتكاب أي 
، أو أثناء وجود الكرة خارج امللعب ، كما خمالفة من أحدهم حىت ولو وقعت هذه املخالفة أثناء توقف املباراة 

جيوز للحكم الرجوع عن قراره بتوقيع عقوبة معينة إذا رأى أن توقيع العقوبة سيكون من مصلحة الفريق املخطئ ، 
إذا قام احلكم ابألمر بتنفيذ قرار العقوبة أثناء سري اللعب فال جيوز له يف هذه احلالة الرجوع عن قراره إال يف حالة 

 اهلدف من العقوبة مل يتحقق .أن 
كما يقوم احلكم بتسجيل نتيجة املباراة ، وحيدد وقت بدايتها وهنايتها ، مع مراعاة إضافة الوقت الضائع 
زايدة على دقائق املباراة التسعني ، وحيق للحكم إيقاف املباراة إذا وقعت أي خمالفة للقانون ، أو ينهي املباراة 

جلوية ، أو بسبب تدخل اجلمهور ، أو أي سبب أخر يراه ، ويف حالة إهناء املباراة بشكل كامل بسبب األحوال ا
 جيب إخطار االحتاد املشرف على اللعبة خالل يومني على األكثر من اتريخ اإليقاف 

ومنذ بدء املباراة يكون من حق احلكم إنذار أي العب يسيء التصرف أو خيالف القانون ، فإذا أصر على خمالفته 
كون من حق احلكم إيقافه عن االستمرار يف اللعب ، ويف هذه احلالة جيب على احلكم إرسال اسم الالعب إىل ، ي

 االحتاد املختص .
وليس من املسموح دخول أاًي كان إىل أرض امللعب إال بعد أخذ موافقة احلكم فيما عدا الالعبني ،            

عب بتلقي العالج على أرض امللعب إذا كان يف استطاعته ومراقيب اخلطوط .وجيب أال يسمح احلكم ألي ال
الذهاب إىل خط املرمى أو خط التماس لتلقي العالج ، ومن حق احلكم أن أيمر بطرد أي العب ، وعدم إكماله 

 املباراة دون سابق إنذار إذا ارتكب هذا الالعب عنفاً مقصوداً .
 مراقيب اخلطوط : -اتسعا  

راقيب اخلطوط اللذان مت تعيينهما قبل بدء املباراة ، ويتم تزويدمها براايت جيب موافقة احلكم على م
 يقدمها هلم النادي أو الفريق الذي تقام على أرضه املباراة .

تتمثل مهام مراقيب اخلطوط يف مراقبة اخلطوط أثناء املباراة ، فيحددان هل خرجت الكرة من امللعب أم ال ؟ ، 
 تماس ، أو الضربة الركنية ، ويعاوانن احلكم يف إدارة املباراة ، وتطبيق القانون .وألي فريق احلق يف رمية ال

إذا حدث تدخل غري الئق من أحدمها ، أو سوء تصرف ، فمن حق احلكم استبعاده ، وتعيني أخر بداًل منه على 
 أن يقوم إببالغ االحتاد التابع له مراقب اخلطوط .
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 مدة اللعب : -عاشرا  
اة كاملة من تسعني دقيقة ، يتم تقسيمها إىل شوطني كل منهما مخس وأربعون دقيقة ، تتكون املبار 

ويضاف إىل كل شوط الوقت الضائع منه ألي سبب كان ، ويقدر احلكم الزايدة يف الوقت لكل شوط ، ويف حالة 
ليسمح بتنفيذ  حدوث خمالفة أسفرت عن قرار احلكم بتنفيذ ضربة جزاء لصاحل أي من الفريقني ، فيمدد الوقت
 الضربة سواء كان قرار احلكم بتنفيذها قد صدر يف هناية وقت أي من الشوطني ، أو بعده مباشرة .

 بدء املباراة : -حادي عشر

قبل بدء املباراة جيري احلكم قرعة بواسطة قطعة معدنية بني رئيسي الفريقني)كابنت كل فريق( حبيث خيتار  
كل كابنت إحدى جوانب القطعة املعدنية ، والفريق الذي يربح القرعة يكون له حق االختيار إما أن تكون ضربة 

  امللعب ليتمركز فيها البداية لصاحله ، وإما أن يكون له حق االختيار بني إحدى انحييت
عند إعطاء احلكم اإلشارة ابلبدء تبدأ املباراة بقيام العب الفريق الذي ستكون له ضربة البداية بضربة موضعية 
للكرة أي يقوم هذا الالعب بضرب الكرة يف اجلانب األخر من امللعب ، ويف هذه األثناء جيب أن يكون العبوا 

أمتار بعيدًا عن الكرة ، وال تعترب الضربة صحيحة مامل تقطع مسافة  7عن  الفريق املنافس على مسافة ال تقل
، وال جيوز لالعب الذي ضرب الكرة عند بدء املباراة أن  -أي حميط الكرة–تكون على األقل مساوية حمليطها 

 يلمس الكرة مرة أخرى حىت يقوم العب أخر بضرهبا أو ملسها .
يستأنف اللعب بنفس الطريقة السابقة بواسطة العيب الفريق الذي أحرز  وعند إحراز هدف لصاحل أحد الفريقني

اهلدف يف مرماه ، وقبل بدء الشوط الثاين يتبادل الفريقان انحييت امللعب ، وتكون ضربة البداية للفريق املنافس 
 للفريق الذي لعب ضربة البداية عند بدء الشوط األول .

ضربة البداية مرة أخرى ، ولكن يف حالة ملس الالعب الذي قام بضرب  يف حالة وقوع أي خمالفة ملا سبق تعاد
الكرة أول األمر مرة اثنية دون أن يلعبها أو يلمسها العب أخر ، فتكون العقوبة هي حصول الفريق املنافس على 

 الكرة يف املكان الذي وقعت فيه املخالفة .
لنا سابقًا يقوم احلكم إبسقاط الكرة يف املكان الذي عند إيقاف اللعب من قبل احلكم ومن مث استئنافه كما ق

توقف فيه اللعب ، وتعترب الكرة يف امللعب يف حلظة ملسها لألرض ، فإذا خرجت الكرة من امللعب بعد إسقاطها 
من احلكم وقبل أن يلمسها أحد الالعبني يقوم احلكم إبعادهتا وإسقاطها مرة أخرى ، وال جيوز ألي العب أن 

 رة قبل سقوطها على األرض ، فإذا متت خمالفة ذلك يعيد احلكم إسقاط الكرة .يلمس الك
 احلاالت اليت تعد الكرة فيها خارج امللعب : -اثين عشر

عددت املادة التاسعة من القانون الدويل لكرة القدم احلاالت اليت تعترب فيها الكرة خارج امللعب ، وهي     
 -وز التوسع فيها أو القياس عليها:حاالت حمددة على سبيل احلصر فال جي

 اجتياز الكرة خلط املرمى أو خط التماس سواء وهي على األرض أو يف اهلواء . -            
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 عند إيقاف احلكم للمباراة . -            
 الزاوية الركنية.عند ارتداد الكرة إىل امللعب بعد اصطدامها يف أحد قائمي املرمى أو العارضة أو قائم  -            
 عند ارتداد الكرة نتيجة اصطدامها يف احلكم أو أحد مراقيب اخلطوط وهو داخل امللعب. -            
 عند حدوث أي خمالفة للقانون حىت يصدر احلكم قراراً بشأهنا . -            

 -طريقة احتساب اهلدف : -اثلث عشر

املرمى املرسوم بني القائمني العموديني ، واملوجود أسفل حيتسب هدفًا إذا جتاوزت الكرة كلها خط 
العارضة األفقية ، بشرط أال تكون قد وصلت إىل هذه النقطة نتيجة محل أو رمي أو دفع الكرة بيد أو ذراع 
العب الفريق املهاجم ، فإذا خلعت العارضة ألي سبب كان أثناء سري املباراة ، وجتاوزت الكرة خط املرمى ، 

حلكم التجاوز جاء يف نقطة أقل ارتفاعاً من املكان الذي يفرتض فيه وجود العارضة ، فعليه احتساب ذلك ورأي ا
 هدفاً لصاحل الفريق املهاجم .

 -التسلل : -رابع عشر
ال جيوز أن يكون الالعب أقرب خلط املرمى من الكرة يف اللحظة اليت تلعب فيها الكرة ، وإال اعترب 

لتايل إىل إيقاف احلكم للعب ويقوم أحد العيب الفريق املنافس بلعب ضربة حرة غري ذلك تسلاًل ، ويرؤدي اب
 مباشرة من مكان املخالفة .

 -وال يعترب تسلاًل احلاالت اآلتية :
 إذا كان الالعب يف نصف امللعب اخلاص بفريقه . -0
 إذا لعبت الكرة بطريق اخلطأ من العب يف الفريق املنافس أثناء التسديد .   -2
 وصلت الكرة لالعب من ضربة مرمى أو ضربة ركنية أو رمية متاس أو عند إسقاطها من قبل احلكم . إذا -0

 -األخطاء : -خامس عشر
 -يعد الالعب مرتكباً خلطأ إذا تعمد القيام أبحد األمور التالية :

 ضرب أحد العيب الفريق املنافس ، أو ركله ، أو حماولة ضربه أو ركله . -          
 إيقاع أحد العيب الفريق املنافس ، أو حماولة ذلك أبي طريقة كانت .  -                   

 القفز على أحد العيب الفريق املنافس . -                   
 دفع أحد العيب الفريق املنافس بطريقة عنيفة ، وغري قانونية .  -          

 -تية :وتكون عقوبة الالعب اإلنذار يف احلاالت اآل
انضمام الالعب لفريقه بعد بداية املباراة ، أو خرج من امللعب وعاد مرة أخرى أثناء اللعب دون استئذان   -               

احلكم ، ودون انتظار توقف اللعب ، ويف حالة إيقاف اللعب نتيجة هذه املخالفة ، فيجب على احلكم استئناف 
 خالفة .اللعب إبسقاط الكرة يف مكان وقوع امل
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 إصرار الالعب على خمالفة القانون . -              
 اعرتاض الالعب على قرار احلكم سواء ابلقول ، أو اإلشارة . -              

 ارتكاب الالعب عمل غري الئق أخالقياً . -
 مباشرة من مكان يف احلاالت الثالث األخرية ال يكتفى ابإلنذار، ولكن يتم إعطاء الفريق املنافس ضربة حرة غري

 املخالفة .
 -وتكون عقوبة الالعب الطرد من امللعب يف احلاالت اآلتية :

 تلفظ الالعب أبلفاظ خارجة ، أو قام أبي حركة عنيفة شكلت خطراً على أحد العيب الفريق املنافس . -              
 تكرار الالعب للخطأ بعد حصوله على إنذار . -              
 دفع العب الفريق املنافس بكتفه من اخللف، إال إذا قام الالعب ابعرتاضه . -              
 ضرب العب الفريق املنافس . -              
 إمساك العب الفريق املنافس من يده أو جزء من ذراعه . -              
دفعها ، أو منعها من الوصول لالعب الفريق املنافس ، قيام الالعب بلمس الكرة بيده سواء حبملها ، أو  -              

 وذلك فيما عدا حارس املرمى إذا قام بلمس الكرة بيده داخل منطقة اجلزاء .
ويف احلاالت الست السابقة ابإلضافة إىل طرد الالعب املرتكب للمخالفة، يعطى الفريق املنافس ضربة حرة مباشرة 

قعت إحدى هذه املخالفات داخل منطقة اجلزاء ، فيعطى الفريق املنافس ضربة من مكان وقوع املخالفة ، أما إذا و 
 جزاء .

وتكون العقوبة التأشري خمالفة الالعب للقانون ، وإعطاء الفريق املنافس ضربة حرة غري مباشرة من مكان وقوع 
 -املخالفة يف احلاالت اآلتية :

يف لعبه تشكل شكلت خطرًا على أحد العيب أي حالة يرى فيها أن الطريقة اليت استخدمها الالعب  -
 الفريق املنافس .

دفع أحد العيب الفريق املنافس حىت ولو كان الدفع خفيفًا ، طاملا مل تكن الكرة يف حوزة الالعب  -
 املدفوع، والالعب الذي قام ابلدفع ال حياول قطع الكرة بتصرفه .

 طريقة ملنعه من احلصول على الكرة .إعاقة العب الفريق املنافس أبي   -              
دفع حارس مرمى الفريق املنافس فيما عدا عدة حاالت هي : أن يكون حارس املرمى حيمل الكرة ، أو   -              

 أن حارس املرمى حياول عرقلة العب الفريق املنافس ، أو أن احلارس قد جتاوز حدود منطقة اجلزاء .
سار حارس املرمى وهو حيمل الكرة أكثر من أربع خطوات وهو يقوم بتنطيطها أو قذفها يف اهلواء إذا  -                 

دون إعطائها ألحد الالعبني ، أو قام بتصرفات ألكثر من مرة يفهم منها أنه حياول تعطيل اللعب لتضييع الوقت، 
 (211م، صفحة 0707)علي خليفة،  وحتقيق املكسب لفريقه .
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 الضربة احلرة : -سادس عشر
 الضربة احلرة املباشرة : -أ

 مغاير ملنفذ الضربة.–وجيوز يف هذه احلالة إصابة مرمى الفريق املنافس دون أن يلمس الكرة العب أخر 
 الضربة احلرة غري املباشرة : -ب

املنافس إال بعد ملسها أو ضرهبا من العب أخر هي الضربة اليت ال جيوز فيها إصابة الكرة ملرمى الفريق 
 غري املسدد هلا .

عند لعب الضربة احلرة سواء املباشرة أو غري املباشرة جيب أن يكون مجيع العيب الفريق املنافس على مسافة ال تقل 
ب يقف بني عن تسعة أمتار من الكرة ، إال يف حالة كون الضربة قريبة من مرمى الفريق املنافس حبيث أن الالع

قائمي مرمى فريقه ، وال جيوز للحكم إعطاء إشارة بدء تنفيذ الضربة إال بعد أتكده من تنفيذ مجيع الالعبني هلذا 
 الشرط .

وجيب أن تكون الكرة اثبتة عند لعب الضربة احلرة ، وال جيوز لالعب املسدد للكرة أن يلمسها مرة أخرى قبل أن 
فته لذلك وملسه هلا تكون العقوبة إعطاء الفريق اخلصم ضربة حرة غري مباشرة يلمسها العب أخر ، ويف حالة خمال

 من مكان وقوع املخالفة .
، ويف حالة كون الضربة  -أي حميط الكرة–ال تعترب الضربة صحيحة إال إذا قطعت مسافة ال تقل عن حميطها 
بيديه ، ولكن  -میسكها–حارس أن يتلقاها احلرة سيتم لعبها من داخل منطقة اجلزاء ، ففي هذه احلالة ال جيوز لل

 عليه ضرهبا إىل خارج منطقة اجلزاء فقط .
 ضربة اجلزاء : -سابع عشر

عند لعب ضربة اجلزاء يكون الالعب الذي سينفذ الضربة ، وحارس مرمى الفريق املنافس فقط مها 
أن يكونوا خارج منطقة اجلزاء ، وعلى املتواجدان داخل منطقة اجلزاء ، أما ابقي الالعبني من كال الفريقني جيب 

 مسافة ال تقل عن تسعة أمتار من نقطة اجلزاء .
يقف حارس املرمى بني قائمي املرمى دون حتريك قدميه ، وعند لعب الكرة ال جيوز ملنفذ الضربة ملس الكرة مرة 

عكس الضربة احلرة الغري أخرى إال إذا ارتدت من احلارس ، وجيوز إحراز هدف مباشر من ضربة اجلزاء ، على 
مباشرة واليت ال جيوز للكرة إصابة املرمى بواسطة الالعب منفذ الضربة ، ولكن جيب أن يلمسها العب أخر 
.وعند لعب الكرة تعترب من تلك اللحظة يف امللعب ؛ حيث أهنا من املفرتض أهنا قطعت مسافة على األقل قدر 

عليها ، ويف حالة إعطاء قرار احلكم بتنفيذ ضربة جزاء ألي من  حميطها ، وابلتايل حيق ألي العب أن يتحصل
الفريقني يف هناية الشوط األول ، أو املباراة ، فيتم متديد وقت اللعب حىت تنفيذ الضربة ، وعند حدوث أي خمالفة 

 من العيب الفريق املنفذ ضده ضربة اجلزاء يتم إعادة الضربة مرة أخرى .
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 رمية التماس : -اثمن عشر
عند اجتياز الكرة بكاملها خط التماس سواء مت ذلك وهي على األرض أو يف اهلواء ، فيعطى الفريق 
املنافس لفريق أخر العب ملس الكرة رمية التماس ، وجيب على الالعب منفذ الرمية أن ينفذها بكلتا يديه ، وأن 

فوق رأسه ، وال جيوز إحراز هدف  يكون جزء من قدميه إما على خط التماس أو خارجه ، ويتم رمي الكرة من
مباشر من رمية التماس ، ومبجرد رمي الكرة تعترب يف امللعب وحيق ألي العب احلصول عليها ، ولكن جيب أال 

 يلمسها منفذ الرمية مرة أخرى قبل أن يلمسها العب أخر .
الضربة قام برمي الكرة  يف حالة رمي الالعب املنفذ للضربة بطريقة خمالفة للشروط السابقة ، أو أن منفذ

من مكان بعيد عن مكان خروج الكرة ، فيتم إعطاء الضربة للفريق املنافس ، أما إذا لعب الالعب منفذ الضربة 
 الكرة قبل أن يلمسها العب أخر ، فيتم إعطاء الفريق املنافس ضربة حرة غري مباشرة .

 ضربة املرمى : -اتسع عشر
سواء   -فيما عدا اجلزء الواقع بني قائمي املرمى حيث يعترب ذلك هدفاً - يف حالة اجتياز الكرة خط املرمى

كانت الكرة يف اهلواء أو على األرض ، وكان أخر من ملسها العب من الفريق املنافس ، فيقوم أحد العيب الفريق 
املرمى األقرب  املدافع بلعبها مباشرة يف امللعب من منطقة اجلزاء ، حبيث تكون نقطة لعب الكرة يف نصف منطقة

لناحية خروجها عن اخلط ، ويف أثناء لعب الضربة جيب أن يكون مجيع العيب الفريق املنافس متمركزين خارج 
 منطقة جزاء الفريق املدافع .

وال جيوز أن يستقبل حارس املرمى الكرة امللعوبة من ضربة مرمى ليقوم بعد ذلك هو بتوجيهها ، وإذا مل 
زاء ، يتم إعادة لعبها مرة أخرى ، وال جيوز أن يلعب نفس الالعب الكرة قبل أن يلمسها تتجاوز الكرة منطقة اجل

العب أخر ، فإذا فعل ذلك تعطى للفرق األخر ضربة حرة غري مباشرة ، كما ال جيوز إحراز هدف مباشر من 
 ضربة مرمى .

 الضربة الركنية : -عشرون  
سواء   -دا املنطقة بني قائمي املرمى حيث يعترب ذلك هدفاً فيما ع –عند جتاوز الكرة بكاملها خط املرمى 

كانت أثناء التجاوز على األرض أو يف اهلواء ، وكان أخر من ملس الكرة أحد العيب الفريق املدافع ، يتم احتساب 
 ضربة ركنية لصاحل الفريق املهاجم .

ربع الدائرة املرسومة ألقرب راية ركنية ملكان يلعب الضربة الركنية أحد العيب الفريق املهاجم كما قلنا من داخل 
خروج الكرة ، وال جيوز عند لعب الضربة الركنية تغيري مكان القائم ، وجيب أن يقف مجيع العبوا الفريق املدافع 
على مسافة ال تقل عن تسعة أمتار من مكان الكرة ، كما ال جيوز لالعب الضربة الركنية أن يلمس الكرة مرة 

نفيذه للضربة قبل أن يلمسها العب أخر ، ويف حالة خمالفة أي شرط من هذه الشروط من قبل أي أخرى بعد ت
 العب من العيب الفريقني ، يعطى الفريق األخر ضربة حرة غري مباشرة من مكان وقوع املخالفة .
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 خالصة:

إن التطور و التغري يف قوانني كرة القدم عرب السنوات مل يكن عبثا بل كان اهلدف منه جعل كرة القدم  
 وإستقطاب اجلماهري بشكل أكرب حىت أصبحت األكثر شعبية على اإلطالق.أكثر سرعة وإاثرة 
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 مبادئ التدريب الرايضي يف كرة القدم.: 4حماضرة رقم 
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 مقدمة :

خصوصيات كرة القدم بدون معرفة مبادئ التدريب الرايضي عامة و يف كرة القدم  إىلال میكن التطرق         
، فعل مدرب كرة القدم أو املريب الرايضي أن يلم مببادئ التدريب بشكل عام لتمكن من توظيف بشكل خاص

معارفه أثناء احلصص التدريبية ما يسمح له أيضا ابلقيام بدوره و تطوير قدرات العبيه بشكل علمي مدروس بعيدا 
 عن العشوائية يف العمل.    

 مفهوم التدريب الرايضي: 4-1

 توظيف خالل من اإلنسان جسم جهزةأ عمل كفاءة ورفع حتسني إىل هتدف منظمة عملية عن ةعبار  هو -
  .والرايضية البدنية واألنشطة الربامج

 تكيف عنه ينتج جهد من اجلسم يبذله ما كل آخر مبعىن أو البدنية األمحال مجيع هو الرايضي التدريب -
  .مستواه فريتفع للفرد الداخلية األعضاء ىعل ابإلجياب يرؤثر التكوينية أو الوظيفية الناحية من سواء

التدريب الرايضي يهدف إىل إحداث تغريات فسيولوجية على جسم يتضح من خالل التعريفني السابقني أن 
اإلنسان هبدف الوصول اىل إجناز رايضي معني، وابلتايل إحداث تكيفات انجتة عن اجملهود املبذول، وإلحداث 

 هذا التكيف جيب مراعاة ثالثة مبادئ للتكيف واليت تعد أساسيات التدريب الرايضي وهي:
 مل الزائد:قانون احل:أوال        

مجيع اخلالاي هلا القدرة على التكي ف مع كل ما حيدث للجسم، وه ذا التكيف العام حيدث داخل اجلسم  
ومحل التدريب هو العمل أو التمرين الذي يرؤديه الالعب يف الوحدة التدريبية والتحميل هو الوسيلة  بصفة مستمرة.

الالعب حتداًي للياقته البدنية مبواجهة محل تدرييب جديد  اليت تستخدم يف تنفيذ أمحال تدريبية، فعندما يواجه
حتدث استجابة من اجلسم وهذه االستجابة تكون مبثابة تكيف اجلسم ملثري محل التدريب وأوىل هذه االستجابة 

 هي التعب، وعندما يتوقف احلمل تكون هناك عملية االستشفاء من التعب والتكيف مع محل التدريب.
 األعلىفاء( ال يعيد الالعب إىل مستواه فقط، بل إىل مستوى أفضل ويكون ذلك املستوى والتكيف )االستش

. وعليه فان زايدة احلمل تسبب األولحيدث نتيجة الزايدة احلاصلة يف فرتة استعادة الشفاء اخلاصة حبمل التدريب 
 أفضلشفاء وحتقيق مستوى التعب، واالستشفاء والتكيف يسمحان للجسم ابلوصول إىل مرحلة زايدة استعادة ال

 كما هو موضح يف الشكل املوايل:  للياقة البدنية
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 قانون املردود )العائد( :اثنيا:             
مل يتعرض الالعب إىل التدريب املنتظم فلن يكون هناك حتمل وابلتايل ال يكون اجلسم يف حاجة  إذا            
. ولكي كون التدريب فعااًل األصليمستوى اللياقة الفردية تعود ببطء إىل املستوى  أنحيث جتد  ،إىل التكيف

اللياقة جيب على املدرب فهم العالقة بني التكيف، وقانون زايدة احلمل وقانون املردود أو العائد، حيث تتحسن 
 كنتيجة مباشرة للعالقة الصحيحة بني احلمل والراحة.  البدنية

الزايدة يف مستوى احلم ل سوف ترؤدي  أنإىل  لإلشارةومصطلح الزايدة التدرجيية يف احلمل يستخدم             
الزايدة يف احلمل  تضمن أنوجيب  ،إىل زايدة التكيف وزايدة استعادة الشفاء ملستوايت أعلى من اللياق ة البدني ة

 .األثقالبعض املتغريات كزايدة ع دد التكرارات، وسرعة التكرارات، وتقليل فرتات الراحة وزايدة 
عندما يطبق املدرب نفس محل التدريب ابستمرار فان مستوى لياقة الالعب سوف يرتفع إىل حد             

كان محل   إذان اجلسم قد تكيف على محل التدريب املستخدم، وابملثل معني مث يتوقف عند هذا املستوى. ذلك أل
التدريب غري منتظم )متباعد( فان جزًء من لياقة الالعب البدنية سوف تعود إىل مستواها األصلي. وعلى ذلك 

  تدريبية متباعدة سوف يرؤدي إىل زايدة قليلة أو عدم حتسن يف مستوى اللياقة. أمحالفان استخدام 
 
 

 
 
            
 

http://www.sport.ta4a.us/fitness/1112-physical_fitness.html
http://www.sport.ta4a.us/fitness/1112-physical_fitness.html
http://www.sport.ta4a.us/fitness/1112-physical_fitness.html
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     قانون التخصص : اثلثا:
 وهذا .اجملال ذلك يف واملمارسة التدريب عن ينتج معني جمال يف التحسن أن هو اخلصوصية مببدأ املقصود 
 هعلي جيب التنفسي الدوري التحمل عنصر تنمية يريد الذي فالفرد والرايضة البدين النشاط جمال على متاما ينطبق
 وممارسة اختيار جيوز وال( مثال اخلفيف واجلري السريع املشي) العنصر ذلك تنمي اليت واألنشطة التمرينات اختيار
 والدراسات األحباث أثبتت ولقد .التنفسي الدوري التحمل تنمي وال العضلية القوة تنمي ألهنا العضلية القوة متارين
 تدريب فعند، ةاملدرب العضالت على يقتصر الرايضي التدريب أثر أن السبعينيات أوائل يف أجريت اليت العلمية

 تدريب فعند صحيح متاما والعكس العلوي الطرف لعضالت ينتقل ال التدريب أثر فإن السفلي الطرف عضالت
 .السفلي الطرف لعضالت ينتقل ال التدريب أثر فإن العلوي الطرف عضالت

 
 رابعا:  قانون الفردية.          
 التدرييب الربانمج تصميم عند وأهدافه الفرد قدرات اإلعتبار بعني األخذ جيب أنه الفردية مببدأ املقصود         
 لفرد الرايضي الربانمج تصميم عن متاما خيتلف عاما سبعني عمره لشخص الرايضي الربانمج فتصميم، الفرد لذلك
 حىت يف نفس اجلنس بني الناشئني. يف حالة اختالف اجلنس بيم املتدربني و متاما ينطبق  وهذا. عاما ثالثني عمره

 

 مفهوم احلمل التدرييب: 4-2
 املختلفة الفرد أجهزة ىعل الواقع والعصيب البدين اجلهد أو العبء مقدار" أبنه التدريب محل يعرف          
 ." املقصودة البدنية األنشطة ألداء كنتيجة

 
 مكوانت احلمل التدرييب: -

  : التالية األساسية املكوانت من التدريب محل يتكون         
 يةنالثا(  خمتلفة قياس وحدات وهلا لألداء املميزة الصعوبة أو القوة أو السرعة هي : الشدة -0

 اللعب بطء أو ،سرعة املرت السنتمرت، ، رام،الكيلوغ
 . الواحد التمرين دوام فرتة .أ: من ويتكون : احلجم -2

 .الواحد التمرين رار تك مرات عدد .ب                       
 .راحةوال العمل فرتيت بني الزمنية العالقة به ويقصد : الكثافة -0            

 :التدرييب احلمل درجات -
  التالية املستوايت أو الدرجات إىل واحلجم الشدة لعاملي طبقا احلمل درجات تقسيم میكن
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 .يتحملها أو يطيقها أن الفرد يستطيع احلمل من درجة أقص وهو - :األقصى احلمل -0
  .نسانإلا جسم وأعضاء أجهزة عل جدا قوي بعبء ويتميز  -                   

 . الرتكيز من عالية درجة إىل حيتاج  -                                      
 .واضحة بصورة التعب مظاهر الفرد عل تظهر  -                                      
 .الشفاء ستعادةراحة إللل طوبلة ات فرت  يتطلب -                                      
  .حتمله الفرد يستطيع ما ىأقص من  %011و 71 مابني شدته اوحترت    -                                      
 مرات  1  -0رار ما بني التك راتم عدد -                                       

  : األقصى من األقل احلمل  -2               
 . السابق احلمل عن شيءال بعض يقل الذي احلمل وهو-                             
 . التعب مظاهر الفرد ىعل تظهر -                             
  . حتمله الفرد يستطيع ما أقص من % 71 – 91 مابني شدته ترتاوح  -                             
  . مرات 01 -8رات التكرار ترتاوح ما بني م عدد -                             

  :املتوسط احلمل -0     
 أجهزة خمتلف ىعل الواقع العبء حيث من املتوسطة بدرجته يتميز الذي احلمل وهو -                 

 .التعب من متوسطة بدرجة الفرد حيس -                  اجلسم وأعضاء
  . حتمله الفرد يستطيع ما أقص من  %91 -11 مابني شدتهترتاوح  -                 
 مرة  01-01رات التكرار ترتاوح مابني م عدد -                 

  : البسيط احلمل -1       
  . اجلسم وأعضاء أجهزة ىعل املتوسط من أقل عبء بوقوع يتميز -                
  . الرتكيز من بسيطة درجة يتطلب -                
  . كثري بتعب األداء بعد الرايضي حيس ال -                
 .حتمله الفرد يستطيع ما ىأقص من % 11-01 مابني شدتهترتاوح  -                
 . مرة (20-15) مابنيرارات التك عدد  -                

 
 : التدريب طريقة اختيار قواعد 4-3 

 . واضحاً  يكون أن جيب والذي التدريبية الوحدة من املباشر الغرض حتقق أن  -
 . للفرد التدريبية احلالة مستوى مع تتناسب نأ -
 . الطريقة تطبيق كيفية يف وإمكاانته املدرب مهارة مع ىتتمش  -
 . املمارس الرايضي النشاط ومتطلبات خصائص أساس ىعل توضع  -
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 .الرايضي التدريب ملواصلة الالعب حتث اليت الدافعة القوة استخدام ىعل تساعد  -
 

  : األساسية التدريب طرق 4-4

 طويل ولزمن طويلة ملسافة ابجلري الالعب يقوم أبن التدريب هذا ويرؤدى : املستمر التدريب طريقة  -0
 اتفرت  وجود عدم مالحظة مع دقيقة 12 زمن يف املتواصل للجري كوبر اختبار :مثل متوسطة، وبسرعة

   %81إىل  21 مابني التمرين وبشدة دقيقة، / نبضة 180 و 130 بني نبض ومبعدل اجلري، أثناء حةار 
 .للرايضي مستوى ىأقص من

رات م لعدة الالعب قدرة من % 01 يساوي محل رفع ( مثل ، ابألثقال أيضاً  املستمر التدريب أداء ومیكن      
 التدريب الالعب فيها يرؤدي طريقة هي " أن ) 1988 ( خمتار حنفي يشري كما .التعب إيل الالعب يصل حىت
 ملدة
 زام االلت ضرورةيراعي و  األداء توقيت تغري أو انقطاع دون أكثر أو ساعةدقيقتني و نصف إىل  مابني راوح ت

  . املختارة التمرينات ونوع الفرد حالة من يتناسب معني بتوقيت
 :املستمر التدريب أساليب تقسيم -

 اوحترت  حيث ، احلمل من منخفض مبستوى تدريباته ترتبط : الشدة منخفض املستمر التدريب .أ             
 . القلب لضرابت معدل ىأقص من  % 01و  81بني  ما شدته

 البدين احلمل أداء يف رار ابالستم التدرييب األسلوب هذا يتميز : الشدة مرتفع املستمر التدريب .ب            
 .القلب ضرابت ملعدل ىاألقص احلد من  %71و  01مابني شدته اوحترت  نسبياً  سريع مبعدل

 بتغري اخلطوة تناوب ىعل األسلوب هذا ويعتمد Interval : اجملاالت يف ابلتناوب التدريب .ج             
 . طويلة لفرتة املستمر األداء أثناءبطيئة( -)سريعةاجلري سرعة

 املسافة لنفس املتتايل األداء ابستمرار  ألسلوبا هذا ويتميز : املتنوعة السرعات تدريبات .د              
 .التعب حىت األداء يكرر وهكذا ) )جري سريع، هرولة، مشي( متنوعة بسرعات

 :املستمر التدريب طريقةزات ممي -
 .بينية حةار  اتفرت  يتخللها أن دون الوقت من طويلة لفرتة البدين احلملرار استم  -                  

 . لالعب العام التحمل تطوير ىعل يعمل   -                  
  . واخلططي املهاري األداءنستعمل هذه الطريقة يف العمل على تطوير   -                  
   ارية.ملها و البدنية الصفات ىعل التدريب أثناء اخلاص التحمل تطوير  -                  
 .األكسيجني الستهالك ىاألقص واحلد أساسية بصفة اهلوائية القدرة مبستوى االرتقاء -                  

  ( 18 : 323 ) . .الوظيفية اجلسم وأعضاء أجهزة عمل ترقية -                  
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  .الطاقة بذل يف واالقتصاد التوزيع لتحسني اجلسم مقدرة رفع -                  
 املستمر التدريب طريقة عيوب  -

 .احلجم زايدة ىعل والرتكيز ، الشدة من بسيط مستوى استخدام -
 .املستمر األداء أثناء احلمل شدة مستوى زايدة من الالعب متكن ال  -

 ؟ التدرييب املوسم خالل املستمر التدريب طريقة نطبق مىت           
 الفرتة خالل همبفرد به يقوم أن میكن الالعب فإن وكذلك ، اإلعداد فرتة أول يف املستمر التدريب تعط       
 .التنفسي الدوري اجلهاز بكفاءة االحتفاظ هو عندئذ هدفه ويكون املومسني بني )اإلجيابية راحةال ( االنتقالية

 
 واآلخر ارر تك كل بني التمرين ت افرت  ارر تك من سلسلة نقصد ابلتدريب الفرتي : الفرتي التدريب طريقة -2

 ضرابت فيها تعود ال حبيث،  )اخل...اخلفيف اجلري ، كاملشي (كاملة الغري اإلجيابية ةحار لل زمنية فواصل
 .الطبيعية حالتها إىل لالعب القلب

 :الفرتي التدريب طريقة تقسم -    
 ابلشدة التدريب من النوع هذا يف املستخدمة التمرينات تتميز : الشدة منخفض الفرتي التدريب .أ           
 يف وتصل ، للفرد مستوى ىأقص من    % 01إىل  81حوايل إىل اجلري مترينات يف تصل قد إذ املتوسطة،
  % 81إىل   11حوايل إىل نفسه الفرد جسم ثقل ابستخدام وأ اإلضافية األثقال ابستخدام سواء التقوية مترينات

 ىعل رارالتك مثل ،ةاملستخدم التمرينات حجم بزايدة تسمح للتمرينات املتوسطة الشدة هذه  ،مستوى أقص من
 مابني الواحد التمرين فرتةاوح وترت  جمموعات،رات لثالث م 10 مترين كل رارتك أي مترين لكل جمموعات هيئة
 .التقوية لتمرينات ابلنسبة اثنية 30 إىل 15 حوايل بني ما ،يللجر  ابلنسبة اثنية 90 إىل 14 حوايل
 : الشدة منخفض الفرتي التدريب طريقة زاتممي -     

 .)التنفسي الدوري التحمل ( العام التحمل تنميةى عل تعمل -       
 . القلب وسعة للرئتني احليوية السعة حتسني ىعل لعملا -       

 .األكسيجني من املزيد محل عل الدم قدرة زايدة ىعل العمل -       
 .التعب ظهور أتخر إىل يرؤدي الذي األمر املبذول اجملهود مع التكيف ىعل الفرد قدرة تنمية -       

 تبلغ إذ املرتفعة ابلشدة التدريب من النوع هذا يف التمرينات تتميز : الشدة مرتفع الفرتي التدريب .ب         
 ابستخدام التقوية التمرينات يف وتوصل ،دللفر  مستوى ىأقص من % 71إىل  01  من حوايل اجلري مترينات
 بشدة مباشرة بصورة التمرينات حجم يرتبط وهنا ، للفرد مستوى ىأقص من  %91حوايل إىل اإلضافية األثقال

 00إىل  0 من حلوايل التقوية مترينات راروتك ، مرات 10 حلوايل اجلري مترينات كراركت املستخدمة التمرينات
 . جمموعة لكلمرات 
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 : الشدة مرتفع التدريب طريقة اتز ممي -       
 القوة. حتمل أو السرعة حتمل مثل اخلاص التحمل تنمية يف الطريقة هذهنستعمل  -
 .املرتفع احلجم لشدة كنتيجة األكسيجني غياب يف الطريقة هذه يف العضالت تعمل -
 أتخر إىل يرؤدي مما ، املبذول البدين للمجهود التكيف ىعل العضالت قدرة تنمية ىعل الطريقة هذه ملتع -

 .التعب ظهور
 

 السرعة بدرجة ريمثل اجل محل أداء عن عبارة " هو راريالتكالتدريب  : ريراالتك التدريب ريقةط -0         
 میكن ال عالية الشدة بدرجة األداء ألن را ونظ ،راراتالتك بني كاملة حةار  فرتة أداء مع القصوى، قبل أو القصوى

كل من   يف عنة ختتلف ولكن راحة وال األداء يف الفرتي التدريب مع تتشابه وهي .راتامل من بسيط عدد إال أداء
 . راراتالتك بني الشفاء استعادة فرتة، وكذا رارالتكمرات  عدد ، وشدته التمرين أداء فرتة طول

 :الشدة مرتفع التدريب طريقة زاتممي -
 . األداء أثناء القصوى ابلشدة الطريقة هذه تتميز-     
إىل  أحياانً  تصل وقد للفرد مستوى ىأقص من  %71و  01 مابني املستخدمة التمرينات شدة وحاترت  -     
 .للفرد مستوى ىأقص من  011%
 .راراتالتك عدد وقلة األداءات فرت  قصر أي ، احلجم بقلةتتميز  -     
 .نسبيا طويلة حةات رافرت  إعطاءراعى ت -     
 .وحتمل ابلسرعة املميزة والقوة القصوى والقوى االنتقالية السرعة تطوير عل تعمل -     
 .الالهوائي ابلنظام الطاقة إنتاج كفاءة رفع يف التدريبية الطريقة هذه تساهم -     

 
 :الدائري التدريب طريقة- 4          
 من أبي تشكيلها میكن تنظيمية طريقة هو الدائري التدريب أن  "لطفي وحممد الفاتح وجدي يشري "           

 التدريب هذا يف ويرؤدي راري(،التك التدريب الفرتي، التدريب ،راملستم التدريب) الثالث األساسية التدريب طرق
 ."األخري التمرين إىل األول التمرين من رات م عدة تعاد دائري شكل ىعل متنوعة متارين

 : الدائري التدريب زاتممي-

 راري( وتك وفرتي مستمر) الثالثة التدريب طرق من طريقة أي خالله من يطبق -
 . واحلركية األساسية البدنية اللياقة عناصر خالله من نميت -
  .واحد وقت يف األداء يف الالعبني من كبري عدد يشرتك  -
 .راديةاإل السمات الالعبني اكتساب يف تسهم  -
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 . والوقت اجلهد وفريو  واإلاثرة تشويقهذا النوع من التدريب فيه  -
 اللياقة عناصر جبانب رات احلركية و اخلططيةاملها تطوير إىل هتدف خمتلفة مترينات تشكيل إمكانية -

 .البدنية
 :الكلية لطريقةا -1         

 .التنفيذ السهلةرات املها حالة يف وهذا كلية وبصفة كاملة املهارة تعليمتتمثل هذه الطريقة يف           
 :التحليلية الطريقة -9          
 .حدا عل جزء كل تعليم يتم مث زاء جإىل أ تقسيمها يتم حيث املعقدة اراتابمله خاصة وهذه         

 :)املزدوجة (الكلية /اجلزئية الطريقة -9          
 بينهما الربط يتم مث معا الثالث مث الثاين تعليم مث األول اجلزء تعليم فيتم إىل أجزاء  احلركة تقسيم يتم          
 .متقدمة نسوج و حركات إىل للوصول

 
 :اللعب ريقةط -9          
 نفس ذأيخ أن جيب اللعب السياق هذا ويف والذهنية، والنفسية البدنية اخلصائص لتطوير تستعمل          
 .املنافسة انفعاالت
 :املنافسة قةطري -8           
 راءة وق حتليل خصائص تطوير يف ويساعد صعوبتها، عل واالطالع نافسةات املخرب  ابكتساب تسمح           
 يف احلركية العادات وامتالك التصرف حسن وتطوير ،راديةواإل والذهنية البدنية اللياقة بتطوير وتسمح اللعب،
 .ومركبة معقدة جد ظروف
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 :الرايضي للتدريب احلديثة الطرق 1-1

 :يلي ما منها للتدريب حديثة طرق ظهرت الرايضي التدريب علوم يف البحث أساليب تطور ومع          
 

 : Plyometric البليومرتي التدريب طريقة  -1
 األول مقطعني من مكونة روسية كلمة وبليومرتي .العضلية القدرة لتنمية األسلوب هذا الروس العلماء ابتكر      
 بليومرتك كلمت أن " اخلطيب انرمیان ، النمر العزيز عبد عرفه. و )القياس ( يعين الثاين واملقطع )األكرب ( يعين

 املتغرية العضلية القدرة من العالية الدرجة ذات العضلية ابالنقباضات يتميز التمرينات من نوع لوصف تستخدم
 . العاملة للعضلة سريعة إلطالة نتيجة

 
 املتفجرة العضلية القدرة تدريب أو البليومرتك التدريب فكرة تعتمد : البليومرتك التدريب أداء كيفية   -

 مواجهة ىعل
 العضلة وتعمل للعضلة، انبساط أطول بعد األرضية اجلاذبية ضد اجلسم وزن أو ثقل مثل خارجية ملقاومة العضلة
 من االنزالق أو الوثبات أنواع مجيع أمثلته ومن ، سريع مركزي انقباض ذلك يلي مث أوالً  إطالتها إىل ترؤدى بطريقة

 .أخرى مرة ابلوثب مباشرة متبوعاً  فيه اهلبوط يكون والذي ارتفاع ىعل
 ؟ البليومرتي التدريب أداء عند مراعاته جيب ما  -

  انفجاري األداء يكون أن راعاةم جيب -   
 ذو والرايضيني جمموعات 5 – 3 من واملتقدمني جمموعات ثالث اىل جمموعتني من املبتدئ يرؤدي  -  

  جمموعات 10 – 6 من العايل املستوى
 .دقيقة 2 حويل اجملموعات بني راحةال ات فرت  تبلغ  -            
 .جيد إمحاء أداء بعد إال التمرينات هذه ترؤدى أال جيب  -            

 :البليومرتي التدريبزات ممي    -      
 وزن كتلة يف زايدة دون  القوة مستوى يف سريعة مكاسب إل يرؤدي وابلتايل العضلة داخل التوافق حتسني -

 يف التدريب البليومرتي ذو أمهية كبرية                                                              . اجلسم
 .الطويل كالوثب هاما رً  ا دو املتفجرة القوة تلعب اليت األنشطة

   : البليومرتي التدرب عيوب -     
 )بدنية ذاكرة (عضلية بدنية ومترينات مسبق إعداد طلبيت -          

 .سليمة بصورة مت إذا إال النجاح إىل يرؤدي وال الدقة يتطلب -          



 محاضرات تخصص كرة القدم

37 
 

 :املتباين التدريب طريقة  -2          
 ،الالعبني ودوافع اهتمامات إلاثرة متنوعاً  جيعله حبيث التدريب رامج ب خيطط أن میكن الناجح املدرب        
 أن میكن والتنوع التغيري هذا ، النظام نفس ىعلرار االستم من أفضل دائماً  التغيري میكن القوى ألعاب تدريب ففي
 يتدرب الذين الالعبني وجمموعة اليومية التدريبات ومواعيد التدريب وبيئة التمرينات طبيعة تغيري مثل أشياء من أييت
  . اإبداع أكثر فيه املدرب يكون أن میكن جمال والتنوع معهم
 التمارين استخدام طريق عن الفاعلية من درجة أقص إىل التوصل حماولة تتم تدرييب أسلوب هو : هتعريف    

 ويهدف " التمرينات من جمموعة داخل أو التدريبية الوحدة داخل ذلك االجتاه يف ومتضادة متباينة أبساليب
 يف توقف حدوث وابلتايل هضبة، بناء جتنب وبذلك ، واحدة وترية ىعل التدريب مسار جتنب إىل املتباين التدريب
 .القوة مستوى تطور مسار

 
 ت:احملطا تدريبات طريقة-3            

 الطريقة هذه يف ومیكن الالعب مبستوى لالرتقاء الفعال األثر وذات اهلامة التدريب طرق من طريقة هي         
 اجملموعات جلميع مترينات ىعل حتتوي أن بشرط مهارية، بدنية تكون أو مهارية أو بدنية التمرينات تكون أن

 كانت إذا أما ، بدنية التمرينات كانت إذ ) عنيذراال عضالت ، اجلذع عضالت ، الرجلني عضالت ( العضلية
 .واحدة مهارة وليست اراتامله خمتلف تنمي مترينات ىعل احملطات حتتوي أن فيجب مهارية التمرينات
 ؟ احملطات تدريب استخدام عند مراعاهتا جيب ما -         

 من قريبة أماكن يف وتوضع  املطلوبة التمرينات ختتار حبيث احملطات تدريب يف التمرينات تنظم أن جيب -     
 مث التعب إىل يصل حىت التمرين أبداء الالعب ويقوم بسرعة أخرى إىل حمطة من الالعب ينتقل حبيث بعضها
 مث الثانية احملطةإىل  ينتقل مث تقريباً  التامة راحة ال فيها يصل زمنية ملدة مرونة مترين فيها يرؤدي إجيابية حةرا فرتة أيخذ
 .احملطات كل من ينتهي حىت وهكذا الثالثة

 
 (:ابلسرعة اللعب طريقة) الفارتلك تدريب -4

 هذه اء اخلرب  غالبية ويصنف " ، السريع اللعب " حرفياً  ويعين سويدي مصطلح الفارتلك مصطلح           
 يتم ما وغالباً . والالهوائي اهلوائي التحمل قدريت تنمية اىل وهتدف والفرتي املستمر احلمل طريقيت بني الطريقة
 .)رملية، خضراء، مرتفعة، منخفضة ... إخل(   طبيعتها بتغيري اجلري مسافة تتسمن أ وجيب ، ءاخلال يف اجلري
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 )أيزومرتي ( الثابت العضلي ابالنقباض التدريب طريقة -1            
 العضلية األلياف من جمموعة أكرب فيه تعمل حيث عضلي انقباض أقوى الثابت العضلي اإلنقباض            

 مصابة كانت اليت خاصة قصري وقت يف الالعبني لدى الضعيفة العضالت تقوية يف يسهم حيث انقباض ىأبقص
 املدرب واجب من فإن لذلك ،
 اإلنقباض طريق عن دىترؤ  مترينات جمموعة ) التدريب وحدات ( اليومي التدريب برانمج يشمل أن ىعل يعمل أن

 .الثابت
 : األيزومرتي التدريب أشكال-          

 . احلائط دفع حماولة مثل اثبتة كبرية مقاومة ضد العمل -                 
 . زمنية فرتة الثبات مع املطاطة رائطالش استخدام-                 
 .. وسحبهما الكفني تشبيك مثل أخرى جملموعة عضالت جمموعة مقاومة-                 
 . للجسم خمتلفة أوضاع يف معينة لفرتة ثقل رفع-                  
 .والثبات ، التعلق وضع مثل األرضية اجلاذبية ضد الثبات -                  

 
  : اهلرمي التدريب طريقة -9            

 يقوم القوة لتطوير مثال سريعة، إجيابية بنتائج وأتيت الرايضي، مبستوى لالرتقاء تدريب طريقة هي           
 :ابآليت الالعب

  .إجيابية دقائق 4 راحةال مث هرفع ثقل ىأقص من % 80 الالعب يرفع -                   
  .  إجيابية دقائق 5 راحة ال مث رفعة ثقل ىأقص من % 85 الالعب يرفع    -                   
 . إجيابية دقائق 6 راحةال مث رفعة ثقل ىأقص من % 90 الالعب يرفع -                   
 .إجيابية دقائق 7 احةر ال مث رفعة ثقل ىأقص من % 95 الالعب يرفع  -                   
 .رفعة ثقل ىأقص من % 100 الالعب يرفع -                    

 وأييت الرجلني أو اعنير الذ عضالت سواء علية العاملة العضالت تقوية يف واضح أتثري له التدريب وهذا      
 .سريعة إجيابية بنتائج

 خالصة : 
يتضح من خالل عرض طرق التدريب تنوعها وخصوصية كل طريقة واهلدف منها، حىت أن بعض الطرق   

كثريا ما تستعمل لتحسني صفات بدنية معينة دون غريها أو أهنا تطبق يف فرتات معينة من مراحل التدريب خالل 
 السنة الرايضية. 
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املهاري يف كرة القدماإلعداد : 9اضرة رقم حم  



 محاضرات تخصص كرة القدم

40 
 

 متهيد:

نعين ابإلعداد الفين تعلم النواحي الفنية املتعلقة ابملهارات الرايضية اخلاصة ابلنشاط املمارس على سبيل         
التدريب على أدائها  ، يتماخل مث بعد تعلمها… ضرب الكرة ابلرأس، التصويب والتمريرات  :املثال يف كرة القدم

وتصعيب ظروف األداء حىت يتدرب على أدائها يف ظروف املنافسة بل ويف ظروف أصعب من ظروف املنافسة 
  .حىت نضمن أدائها مبستوى عايل أثناء املنافسات

 : ةالرايضي احلركية واملهارة املهارة مفهوم 9-1
 

 بذلك يشمل وهو احلياة، جماالت كافة يف الرفيع املستوى ذو املتميز األداء إىل شريتاملهارة إصطالحا هي         
 .ابإلتقان والدقة األداء هذا يتميز أن شريطة حتديدها سبق أهداف إىل للتوصل الناجحة األداءات كافة

ن وجهة نظر خمتصي علم احلركة أبهنا "ثبات احلركة م)وجيه حمجوب(  املهارة يف اجملال الرايضي حسب           
الدقة يف األداء عندما يلتقي املسار "وآليتها واستعماهلا يف وضعيات خمتلفة وبشكل انجح". وذكر أيضا أبهنا 

 اة بدون االنتباه الكامل إىل جمرايت األمور". داحلركي مع مسار األ
ابلية يف التوصل إىل نتائج هنائية أبعلى ثقة وأبقل جهد بدين ممكن ما )مشت( فعرفها أبهنا "امتالك القأ          

 .وأبقل وقت ممكن
وعرفها طلحة حسام الدين أبهنا "قدرة عالية على اإلجناز سواء كانت بشكل منفرد أو داخل فريق أو            

ا "عمل وظيفي هلا أبهن "جناح مهدي شل  وأكرم حممد صبحيفيما يرى كل من "ضد خصم أبداة أو بدوهنا". 
أداء لكي يرؤدي احلركة  أعضائهويتطلب حركة طوعية للجسم أو أحد  إليههدف أو غرض يستوجب الوصول 

 ..سليما
 أنواع املهارة :  9-2

 :املهارات من أنواع ثالث هناك
 .اهلندسة اجلرب، احلساب، :مثل cognitive skill - معرفية مهارات -
 .معينة أشكال إدراك مهارات :مثل perceptual skill - إدراكية مهارات  -
  .الرايضية املهارات :مثل motor skill - حركية مهارات -

 - :الرايضية احلركية املهارة خصائص 9-3

ابخلربة، مبعىن أم املهارة خاضعة ملبدأ التعلم الذي  والتحسن التدريب تتطلب املهارة میكن أن نتعلمها فهي -
 . الوقت" مبرور واألداء السلوك يف الدائم التغيري هو 
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، :ونعين ابلنتيجة النهائية اهلدف الذي نسعى إىل حتقيقه من خالل املهارة املهارة هلا نتيجة النهائية -
وابلتايل فإن الفرد قبل الشروع يف تنفيذ األداء يدرك املهارة املطلوب القيام هبا من حيث طبيعة اهلدف 

  املطلوب حتقيقه
 أدائها من اهلدف خالله يتحقق املهارة تنفيذ أن بذلك نعينمتكن من ثباث اهلدف املطلوب:  املهارة -

 .املتتالية املتعددة احملاوالت  خالل من آخر إىل أداء من اثبتة بصورة
 بتوافق يتم املهارة أداء أن من خصائص املهارة أهنا ترؤدى إبقتصادية يف اجلهد و بفاعلية وهو ما يعين  -

 ما عادة فاملبتدئني خالهلا، احلركي ملتطلبات األداء طبقا وبطء وبسرعة سليم، وتوقيت وانسيابية وجتانس
 ابخلربة يتميزون الذين الالعبني لكن األداء املاهر يف جناح حتقيق دون األداء يف كبرية طاقة يستهلكون

 .وبفاعلية الصحيح األداء إلجناز الضرورية فقط الطاقة إبنفاق األداء على قادرين يكونوا سوف
املختلفة  التنافس مواقف يف املهارة استخدام متطلبات حتليل عونييستط املهرة والالعبات الالعبون -

 تعين ولكن للحركات جيد فين أداء جمرد فقط ليست فاملهارة بفاعلية، وتنفيذها قرارات اختاذ عونيويستط
 .املناسب التوقيت يف بفاعلية األداء هذا استخدام على املقدرة أيضا

 
 ما هو األداء احلركي إذن:                      

. 

 
 
 

 

 

 

 : متطلبات األداء احلركي 9-4

 التوافق واإليقاع السليم بني مكوانت احلركة.  
 السهولة واالنسيابية واجلمال يف األداء . 
 .التحكم والقوة املثلى والدقة يف األداء 

هو السلوك احلركي الناتج عن عملية التعلم والتدريب للحركات الرايضية والذي يعكس يف النهاية قدرة  األداء احلركي    
للوصول إىل نتائج معينة، ولذا فهو الكيفية اليت ترؤدي هبا املهارة وهو مرتبط بشكل وجوهر احلركة ، أما  الالعب ودافعية

الشكل فهو الصورة الظاهرية للحركة ومیكن حتديدها بواسطة التحليل احلركي السينمائي ، أما جوهر احلركة فهو مرتبط 
  . بديناميكية احلركة

رؤدي إىل االستجابة ، ولذا إىل تكوين روابط يف اجلهاز العصيب اليت حترك العضالت فتاحلركي  يف األداء يهدف التعلمو 
التدريبيعمل هذا التعلم إىل التغيري يف السلوك والتحسن يف األداء احلركي الناتج مباشرة عن املمارسة و   
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 السرعة املناسبة يف إجناز الواجب احملدد . 
 االقتصاد يف بذل اجلهد والنقل احلركي السليم 
  التكيف مع الظروف واملواقف يف املنافسة . 

 التكيف X التكوين X الدقة X إذن املهارة = السرعة
 

ــــــاري: 9-1 ـــاب األداء امله ــــم احلركــــي الكتسـ ـــــة للتعلـ   قواعـــــد عامـ
  وعليه : يتميز اإلعداد املهاري يف سن الطفولة بفاعلية عالية حيث يتصف اجلهاز العصيب مبرونة

مراعاة إمكاانت الفرد جيب ترشيد عملية اكتساب لألداء احلركي ابلصورة املثالية النهائية هلذا األداء مع  -
  .حيث حيقق التدريب االقرتاب تدرجيياً من الصورة املثالية النهائية

  .جيب أن يكون اكتساب وإتقان املهارات احلركية يف بداية اجلزء الرئيسي من الوحدة التدريبية -
 . بريتثبيت املهارة أن يكون عدد مرات تكرار األداء الك طيشرت  -
ري للناشئني مما يضمن تشكيل محل التدريب ابلتنوع يف التتابع بني فرتات جيب تنظيم اإلعداد املها -

 .اإلعداد البدين مع فرتات اإلعداد املهاري
  .جيب إتقان وتثبيت املهارة احلركية حتت الظروف احملتملة خلطط اللعب -
كلما حتسنت   ال تنتهي عملية التدريب لألداء احلركي بتثبيت املهارة احلركية إال بشكل نسيب حيث أن  -

 .احلالة البدنية للفرد كلما متكن من حتسني مستوى األداء احلركي 
جيب رفع متطلبات التدريب تدرجييًا يف اإلعداد املهاري حيث ال میكن إتقان وتثبيت املهارة إال من  -

  خالل رفع املتطلبات اخلاص ة بكثافة التدريبات وقواعد األداء احلركي
 .احلركية مبا يضمن تعلم املهارات املتشاهبة يف آن واحد ويف توايل مباشر جيب حتديد تسلسل املهارات

 
 
 
 
 
  
 

........ املهارة احلركية هي أداء حركي يتميز ابالقتصاد يف اجلهد و الفاعلية و  خالصة القول
الوصول إىل اهلدف املنشود أو املراد الوصول إليه مع إمكانية إعادة تنفيذ املهارة بنفس التميز يف 

 لعديد من املرات.ا
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 املهارات األساسية يف كرة القدم: 9-9
 االجتاه وتغيري اجلري على القدرة إىل للوصول املهارات من جمموعة امتالك القدم كرة ممارسة تطلبي
 املتكررة، واملمارسة املستمر التدريب خالل من املهارات هذه اكتساب ومیكن التوازن، على احلفاظ إىل ابإلضافة

 میتلك ذلك بعد تعلمها جيبهبا أو بدهنا أساسية ترتبط ابلتحكم ابلكرة و التنقل  مهارات احلقيقة يف وهي
ية يف كرة القدم هلا سأن  املهارات األسا يعين. وهو ما امليدان يف واملشرتك اجلماعي اللعب على القدرة الالعب

 خصائص تتمثل فيما يلي:

 كرة القدم:خصائص املهارات األساسية يف   9-9

 تتميز كرة القدم مبهاراهتا الكثرية و تتميز هذه املهارة خباصيتني مها:

راعني هذا وختتلف تنفيذ املهارات ما عدى الذويقصد به إمكانية استخدام كل أعضاء اجلسم يف  التنوع: -1
فمثال عامل معل الكرة وغريها طبيعة استخدام كل جزء من أجزاء اجلسم يف شكل األداء و قوة الت

 استخدام القدمني خيتلف عن استخدام الرأس و الركبة يف شكل التنفيذ وو قوة التنفيذ.
و املقصود به ذلك الكم الكبري من املهارات هذا زايدة على أن كل مهارة تنقسم لعدة فروع.  التعدد: -2

يت تتميز هبا لعبة  لقد قام الباحثون يف علم النفس الرايضي ابلبحث عن السر من وراء الشعبية اجلارفة ال
تنوع و تعدد مهاراهتا األساسية كرة القدم عنة بقية األلعاب األخرى، ووجدوا أبن هذا السر يكمن يف 

ففي ضل هذا الكم الكبري من املهارات و تفرعاهتا يكون من الصعب على املشاهد أن يتنبأ ابلطريقة اليت 
 احلماس و التشويق لدى املشاهدين. سوف يتعامل هبا الالعب مع الكرة وهذا يعمل على زايدة

مما سبق يتضح أن املهارات احلركية هي القاعدة األساسية للعبة كرة القدم و كثريا ما تصادفنا مبارايت غري        
ممتعة ألن الالعبني ال جييدون أداء املهارات األساسية ويف احلقيقة أن العمود الفقري لوحدة التدريب اليومي هو 

   ت األساسية.املهارا التدريب على

ــــة يف   9-9 ـــارات األساسيــ ــزات املهــ ـــدممميــ ــــ ـــرة القـ  :كــــ

 : ابآليت كرة القدمتتميز املهارات األساسية يف  

  .أهنا تتطور دائماً وال تقف عند حد مما يسمح لالعب أن يصل هبا إىل اإلتقان الكامل يف األداء املهاري -
  .األساسية بشكل ملحوظ مع منو وتطور وحتسني الص فات البدنية لالعبنيتطور املهارات ت -
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طريقة أداء املهارات األساسية فردية إىل حد كبري بل أكثر مما نتصور ولكل العب شكل خاص به يف  -
 .أداء املهارة

 
ــــا  9-8 ــــ ــــ ــــ ــــــم املهـ ــــ ــل تعلـــ ــــ ـــرةمراحــــ ــــ ــــ ــــ ــدم رة يف كـ ـــــ ــــ ــــ ــــ  : القــ

للمهارة من اللحظة األوىل ملعرفته هبا حىت وصوله لدرجة إتقان وتكامل أدائها يف  العب كرة القدممیر تعلم        
 : هيلبعض بعضها مكملة املبارايت بثالث مراحل 

 أوال : مرحلة التوافق األوىل للمهارة                                     : 
 . بدأ هذه املرحلة مع حماولة املدرب تقدمي املهارة لالعب بواسطة إحدى الطرق املعروفةت

هامان جداً إذ أن مشاهدة  )لفظي(والشرح اجليد )بصري(جيب أن يدرك املدرب أن النموذج الصحيح •
 احلركة متر ابجلهاز العصيب للمبتدئ كأنه يرؤدي احلركة شخصياً بنفسه.

  .ً تدئ للمهارة ولكنه غري دقيق وغري واضح متامايتكون تصور عام لدى املب •
  .يلعب البصر دوراً هاماً يف اإلحساس ابحلركة •
  . يتعرف املبتدئ على احلركة بشكلها اخلارجي فقط •
إحساس املبتدئ أثناء أدائه للحركة يكون ضعيفاً أي مبدأ تعلمه للمهارة ولكنه   يكتسب خربة  •

 . يوموإحساس ابحلركة ابلتدرج يوماً بعد 
 أخطاء األداء املهاري  حيحصت : 

 .املباشر خلطأ األداء سواء أثناء أداء الالعب للمهارة أو بعد االنتهاء من أدائها مباشرة  لتصحيح   ا
إذا مل يستطيع الالعب تفهم اخلطأ ومنشأه ، يقوم املدرب إبعطاء منوذج للمهارة وشرح طريقة األداء     

 .السليم
 .لشائعة املعروفة يف أداء املهارة أوال مث بعد ذلك األخطاء اجلزئيةاألخطاء ا حيحصت    
وهذا يعين أمهية اختيار املدرب للتمرينات اخلاصة ابملهارة حبيث تبدأ من السهل  –التدرج يف تعليم احلركة     

 .وتندرج للصعب
ا عامالن أساسيان يف ح األخطاء وضع الرأس وحركة اجلذع فهمحيصتمن أهم ما يعتين به املدرب عند     

 . صحة ودقة أداء املهارة



 محاضرات تخصص كرة القدم

45 
 

ح األخطاء وهذا التشجيع حافز نفسي قوى حيصتجيب أن يقوم املدرب بتشجيع الالعب أثناء حماولته    
 لالعب حملاولة إتقان املهارة بعكس النقد الشديد لالعب فله أثر سليب على أدائه.

  اثنيا: مرحلة اكتساب التوافق اجليد للمهارة:  
مع تكرار األداء وإصالح األخطاء الالعب يبدأ يف حتسني مستوى أدائه للمهارة واالرتقاء به ، ومع استخدام     

طرق التدريب املختلفة يصل الالعب إىل إتقان املهارة جيداً ، كما يفضل دائما استخدام األجهزة إن أمكن 
 لتحسني ودقة مستوى أداء الالعب للمهارة.

حقيقة أن أدائه سيتغري ولكن وصوله ملرحلة إتقان وتكامل  –يف هذه الفرتة سنوات طويلة  قدمالعب كرة اليستمر 
 .ةياحلرك هخصائص فيها حسنتت طويلة سنوات حقيقتا وآلية األداء يستغرق منه

 حتسني خصائص احلركة ويعين ذلك : 
 . تنظيم إيقاع احلركة    

 . احلركة انسيابية    حيدث الربط اجليد بني مراحل احلركة مما جيعل
 . صحيحاً  ت   استخدام اجلذع بطريقة سليمة مما جيعل احلركة سلسلة وانتقاال

 .    تصبح احلركة أكثر دقة وإن كانت مازالت تتصف ببعض العيوب واألخطاء يف األداء
 .توافق بني عمل العضالت العاملة يف احلركة والعضالت املقابلة   

حركة الفنية ، كما حيدث للن تصور الالعب للحركة يكتمل عن طريق الفهم الصحيح ومن الناحية النفسية فإ    
 ختيل داخلي لالعب لشكل أدائه للمهارة عن طريق اإلحساس العضلي.

 اثلثا : مرحلة إتقان وتثبيت املهارة:  
ايت ، لذلك ال بد أن ال يكفي أن يصل الالعب إىل التوافق اجليد ليستطيع أن يرؤدي املهارة بدقة أثناء املبار      

يصل الالعب إىل مرحلة يكون األداء الدقيق املتقن للمهارة اثبتاً دائماً عند أدائها حتت أي ظرف خصوصاً أثناء 
املبارايت ، ويهدف اإلعداد املهاري يف هذه املرحلة إىل وصول الالعب إىل أن يرؤدي املهارة آلياً وبدون تفكري 

  .أثناء املباراة

خطوات التدريب على املهارة هبدف الوصول إىل تثبيت وإتقان ودقة وآلية األداء املهاري يف وميكن تلخيص 
  اخلطوات اخلمس اآلتية:



 محاضرات تخصص كرة القدم

46 
 

o .التدريب على املهارة للوصول إىل األداء الدقيق حتت ظروف سهلة وبسيطة واثبتة 
o طوير املهارة عن طريق االرتفاع التدرجيي بسرعة األداء وازدايد استخدام القوة ت    
o .تثبيت املهارات األساسية عن طريق الظروف اخلارجية 
o . تثبيت املهارات األساسية حتت ظروف أكثر صعوبة 

 راجعة دقة وثبات املهارات األساسية خالل املبارايت التجريبية.
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اإلعداد املهاري يف كرة القدم )اتبع(: 9اضرة رقم حم  
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 لكرة القدم:يف  املهاراتأنواع  9-1

يقسمها اىل مهارات ابلكرة و  اختلف تقسيم املهارات األساسية يف كرة القدم بني العلماء، فهناك من
مهارات بدون كرة،  أما جمموعة أخرى من العلماء فيعددون املهارات األساسية لكرة القدم بشكل عام مع تقسيم  

 -هي:و املهارات األساسية لكرة القدم ه فيما يلي كأهم كل مهارة وهو الشيء الذي سوف نعمد على عرض
 .التمريرات  -أ

 اجلري ابلكرة . -ب
 ضرب الكرة ابلرأس . -ج
 السيطرة علي الكرة . -د
 املراوغة . -ه
 املهامجة . -و
 رمية التماس . -ز
 مهارات حارس املرمي . -ح
 التسديد حنو املرمى. -خ
 - les différents passes: التمريراتخمتلف  - 1

ثر املهارات شهرة واستخداما أكهنا من أساسية لالعب حيث هم املهارات األأتعد الركالت واحدة من 
التأثري والدور احليوي الذي تقوم به الركالت يف سري املباراة فالالعب الذي ال جييد استخدام هذه  إيلابإلضافة 

العيب  أن واألحباثاملهارة بشكل جيد ال يكون قدير ابن يكون العب كرة قدم. وقد ذكرت بعض الدراسات 
 األخرى األساسيةة املهارات من نسب %01:81الفريق املميز تصل نسبة ضرابت الكرة ابلقدم خالل املباراة  

 -وهي : خمتلفة من الركالت أنواعاليت يقوم هبا الالعبني وهناك 
 الكرة بباطن القدم .مترير مهارة  -أ

 لكرة بوجه القدم الداخلي .مترير امهارة  -ب
 الكرة ابلوجه اخلارجي للقدم . متريرمهارة  -ج
 . األماميالكرة بوجه القدم  متريرمهارة  -د

 يف :وغالبا ما تستخدم هذه املهارات 
 التمرير القصري .  -أ

 التصويب الدقيق . -ب
 -الكرة بباطن القدم : متريرداء أ* طريقة 

 االقرتاب يف خط مستقيم من الكرة . -
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  وضع قدم الرجل غري الراكلة ) رجل االرتكاز( مبسافة مناسبة . -
 ثين الركبة قلياًل . -
 للخلف مع ثين الركبة قلياًل .مرجحة الرجل الراكلة  -
 مرجحة الرجل الراكلة لألمام جتاه مشط القدم اخلارجي . -
 ركل الكرة من منتصفها . -
 متابعة الرجل الراكلة للكرة بعد ركلها . -

 -داء املهارة :أ* وضع الالعب عند 
 ميل اجلذع  املالمس للكرة لألمام قلياًل . -
 حلظة ركل الكرة( .الذراعان )حتفظان اتزان اجلسم  -
 ثناء ركلها .أالنظر للكرة  -

 -* اخلطوات التعليمية ملهارة ركل الكرة :
 داء ركل الكرة بباطن القدم بدون كرة .أ -
 مرة . 01الزميل وتكرر  إيلاملودي ليقوم بتمريرها  أمامخطوات من الزميل مع وضع الكرة  1الوقوف علي بعد  -
 املرؤدي مث جيري خلفها . أمامدحرجة الكرة  -
 تقع . أنالتنطيط ابلكرة بباطن القدم دون  -
 خطوة من الزميل مع تبادل التمرير . 02الوقوف علي بعد  -
 01مرات ابلقدم اليمين و 01خطوات ويقوم املودي بركل الكرة بباطن القدم  8مواجهة حائط علي بعد  -

 مرات ابلقدم اليسرى.
    la conduite de balle اجلري ابلكرة : -2

تعرف هذه املهارة أبهنا فن استخدام أجزاء القدم يف دحرجة الكرة على األرض وهي حتت سيطرة  
الالعب وهي املهارة اليت جيب اتقاهنا من طرف مجيع الالعبني مدافعني كانوا أو مهامجني وتتطلب هذه املهارة قدر  

 اول اخلصم.تنتفاظ ابلكرة بعيدا عن ممع االح االنطالقكبري من السرعة و القدرة على 
ويلجأ الالعب اىل استعمال هذه املهارة يف حالة عدم وجود فرص لتمرير الكرة إىل الزميل أو بغرض          

املرمى واستغالل املساحات  ابجتاهجدب الالعب املدافع عن منطقة التغطية كا يستخدم اجلرب ابلكرة للتقدم 
 دام اجلري ابلكرة فيما يلي:    ستخص ااخلالية، وعليه میكن تلخي

  عندما ال تتوفر فرصة للتمرير للزميل نقوم ابجلري ابلكرة. -
 يستخدم اجلري ابلكرة يف الوقت الذي يسبق التصويب حنو املرمي .  -
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 -نواع اجلري ابلكرة :أ -أ
 اجلري ابلكرة بوجه القدم اخلارجي . -
 .اجلري ابلكرة بوجه القدم الداخلي  -
 
 
 
 
 : ابلرأسضرب الكرة  -3

أهم  من ء املهاري لالعبني، وأصبحت مهارة ضرب الكرة ابلرأسااألد ابرتفاعتتميز كرة القدم احلديثة       
من قبل املدافعني بغرض تشتيت وقطع الكرات و التمرير للحارس أو  متستخد ةالقدم وهذه املهار  املهارات يف كرة

يف احلاالت اهلجومية كالتصويب على املرمى و تتم هذه العملية بشكلني رئيسني مها  مبقية الالعبني وتستخد
أي و الالعب يف  االرتقاءضرب الكرة ابلرأس من الثبات أي والالعب متصل ابألرض أو ضرب الكرة ابلرأس مع 

    ، وعليه میكن استخالص استخدامات مهارة ضرب الكرة ابلرأس يف النقاط التالية:اهلواء
 التمرير املتوسط والقصري. -
 التصويب حنو املرمي . -
 تشتيت الكرة يف حالة الدفاع عن املرمي . -
 -: ابلرأسمهارة ضرب الكرة  أنواع -
 من الثبات عند ضرب الكرة تكون العينان مفتوحتان ويتم الضرب ابجلبهة. ابلرأسمهارة ضرب الكرة         -
من احلركة وفيها يكون االقرتاب علي بعد خطوات من املكان الذي سيقوم  ابلرأسمهارة ضرب الكرة         -

 فيه الالعب بضرب الكرة ابلرأس .
  وحىت يتقن الالعب هذه املهارة جيب أن يتوفر على الشروط التالية:

 القدرة على الوثب ملسافة عالية. -
 التوقيت السليم للتحرك لضرب الكرة ابلرأس. -
 مع املنافس لضرب الكرة ابلرأس.الشجاعة أثناء اإللتحام  -

 السيطرة علي الكرة : -4

تعترب السيطرة علي الكرة من العوامل الرئيسية لنجاح الالعب يف تنفيذ خطط اللعب الدفاعية و 
سري املباراة حبيث أن اللعب القادر علي  أثناءاللعب ملهارة السيطرة علي الكرة  إجادةاهلجومية حيث انه البد من 

فاعلية واجيابية من الالعب  أكثرقل زمن ممكن بعد استالمها مباشرة يكون أكرة حتت سيطرته يف تصبح ال أن
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 األداءطابع كرة القدم احلديثة هو السرعة يف  أنالذي يستغرق وقتا طويال يف السيطرة علي الكرة ومن املالحظ 
وقت ممكن  أسرعصرف فيها يف من حيث االستالم والتسليم للكرة حبيث يستطيع الالعب استالم الكرة والت

اليت ال غين عنها ألي العب ، وتشتمل السيطرة علي  األساسيةلذلك تعترب السيطرة علي الكرة من املهارات 
 -الكرة :

 امتصاص الكرة مبشط القدم .        -
 امتصاص الكرة ابلصدر .        -
 امتصاص الكرة ابلفخذ .        -
 مشط القدم . تنطيط الكرة علي        -
 
 
 
 
 

 : إىلفيما يعترب البعض أن السيطرة على الكرة تنقسم 
 هي إخضاع الكرة للسيطرة وذلك إبضعاف من سرعتها  إستالم الكرة:-أ

 ابطن القدم، وجه القدم،  ابستخداموسحبها مبجرد استالمها 
 (00،ص2117خارج القدم. )موفق أسعد حممود، 

العالية و األرضية للسيطرة من خالل امتصاص سرعتها وهذا برفع  تهي إخضاع الكرا :امتصاص الكرة -ب
األرض و  اهلبوط هبا إىلالكرة و  لالستقبالأقصى حد ممكن  إىل االمتصاصاجلزء املستخدم يف عملية 

  وجه القدم األمامي بباطن القدم، وأعلى الفخذ. ابستخداممیكن امتصاص الكرة 
كل كرة قادمة و السيطرة عليها ابستخدام األرض مع اجلزء الكامت للكرة سواء   إخضاع وهوكتم الكرة:  -ج     

 إبستخدام ابطن القدم، خارج القدم، أسفل القدم.

 Les dribles  املراوغة )اخلداع( :-1

حد أهي حركات اخلداع ابلكرة اليت يقوم هبا الالعب لكي يتخلص من الرقابة الشديدة الواقعة عليه من            
املراوغة اليت حتول دون فقد الكرة وتعترب املراوغة  أسلوب إتباعولكي يهرب الالعب منه عليه  األخرفراد الفريق أ

زعزعة االستقرار يف نفس العيب  إيلتودي  أهنايتسم هبا الالعب حيث  أنالفعالة من الصفات اجليدة اليت جيب 
 وينقسم اخلداع إيل :.  األهدافالفريق اخلصم ويعترب ذلك مناخ جيد لتسجيل 
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إن الغاية األساسية من احملاورة واخلداع هو االبتعاد عن املنافس أو حتيريه بقدر اإلمكان  :اخلداع ابجلسم        -
 . ، خصوصاً عندما يكون هذا املنافس ) الالعب ( حائزاً على الكرة

ويهدف هذا النوع إىل إحداث نوع من اإلمیاء والتظاهر للمنافس أبن الالعب املستحوذ  :اخلداع ابلكرة        -
 .على الكرة سيقوم ابملرور من جهة مث املرور من اجلهة العكسية

 وهو عدة أنواع : :اخلداع املركب         -
ستحوذ على الكرة سوف يقوم اخلداع إبيقاف الكرة ويتمثل يف التظاهر للمنافس أبن الالعب امل -                

 . إبيقافها أسفل قدمه مث ينطلق هبا
 سائرة أصغر من دائرة دوران املنافاخلداع عن طريق الدوران ابلكرة بد  -                
اخلداع عن طريق التظاهر بضرب الكرة بوجه القدم وعند االقرتاب من املنافس أداء عكس ذلك   -               
الالعب املستحوذ على الكرة ابلتظاهر بركل الكرة بوجه القدم ، غري أنه يقوم بركلها بوجه القدم ، حيث يقوم 

 . اخلارجي إىل اجلانب عندما يقرتب منه املنافس
 اآليت : إتباعيراعي عند تنفيذ اخلداع  -

 البطيء و العكس . إيلعدم ثبات السرعة وتغيريها من السريع  -
 اإلمكان .تغيري اجتاه اجلري قدر  -
 تظاهر الالعب ابستخدام ضرابت خمتلفة كأن يتظاهر الالعب بضر ابلكرة مثال مث ال يقوم بذلك . -
 عند دحرجة الكرة يغري الالعب اجتاه الكرة میينا ويسارا حيت جيعل اخلصم يف حرية. -
 

 التسديد حنو املرمى: -9
 مهارات لعبة كرة القدم،مهارة التصويب أو التسديد حنو املرمى هي أحد أهم  

 اهلدف من املباراة إحراز أكرب عدد ممكن من األهداف داخل مرمى الفريق   حيث أنّ  
 اخلصم، حيث تتطلب مهارة التصويب مسات فنيَّة وجسدية وعقلية مثل )الدقة والقوة

  (.العصيب العضلي والثقة ابلنفس واجلرأة والتوازن والتوافق 

 
 
 
 
 
 -املهامجة : -9
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يقوموا  أنتتطلب من العيب اهلجوم  أالنغالبا ما يقوم هبا العبو الدفاع وان كانت مقتضيات الالعب 
ابملساعدة يف الدفاع وتعترب  املهامجة مبثابة اخلالصة لكل ما تعلمه كل العب من دروس يف كرة القدم ومن 

 . نوعني مها الشكل اهلجومي والشكل الدفاعي إيلنقسم املهامجة  أناملمكن 
 -* الوصف احلركي لألداء :

الكبرية  األمهيةال ننسي  أناخلطط اهلجومية تعترب من العوامل اهلامة لتحقيق النصر للفريق ولكن البد 
املرمي ويسجل هدف  إيليصل الفريق اخلصم  أناليت يقوم هبا الدفاع يف احملافظة علي مرمي الفريق خوفا من 

فالدفاع اهلجومي املنظم يساعد الفريق علي تنظيم اخلطط اهلجومية ويتم التدريب علي الدفاع اهلجومي من خالل 
 التمرينات اليت تتشابه يف ظروفها مع ما حيدث يف املبارايت .

 -رمية التماس : -9
ن عظيم ، لذلك كان البد لكل االستفادة من رمية التماس يف اخلطط اهلجومية والدفاعية له شأ إن

يف مرمى الفريق  أهدافمجل خططية تنتج عنها  أداء إيليتقن رمية التماس بشكل يودي   أنالعب يف كرة القدم 
 املنافس 

 -* الوصف احلركي لألداء :
 متقارابن. اإلهبامانالكرة حبيث يكون  أحناءاليدين منتشرة علي مجيع  وأصابعمسك الكرة من اخللف  -
 ما تستطيع . أقصى إيل الرأسحب الكرة وراء س -
 انثناء خفيف يف الركبتان . - 
 ومیر املرفقان جبانب الرأس . الرأستنتهي حركة اليدين عند قيام الرمي برمي الكرة لتعرب مستوي  - 

 -مهارات حارس املرمي : -8
 -ويشتمل على :،  ابلكرة اإلمساك -أ
 . األرضيةابلكرات  اإلمساك -
 احلارس للكرة وهو واقف .مسك  -
 وثين الساق اآلخر . األرضمسك احلارس للكرة مع وضع ركبه علي  -
 اإلمساك ابلكرة متوسطة االرتفاع . -
 ابلكرة العالية فوق الرأس . اإلمساك -

 الوثب ألعلي . -ب
 اخلداع والتمويه . -ج
 دفاع( . وقفة االستعداد للدفاع علي املرمي )حارس املرمي يعترب العب خط -د
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 املهارات بدون كرة:  9-2

ويطلق عليها ابملهارات األساسية البدنية و تتمثل يف اجلري ، تغيري اإلجتاه، اخلداع، التمويه، الوثب وبدورها      
رات بدون كرة هجومية، ويعترب هذا النوع مهما يف كرة القدم إذا علمنا ارات بدون كرة دفاعية و مهاتنقسم إىل مه
اثنية  من جمموع املخصص  011أي يلمس حوايل  من زمن املبارات %70جيري بدون كرة حوايل  أن الالعب

  .للمباراة

 مهارة اجلري:  -أ
تتميز طريقة جري العب الكرة أبنه جيري خبطوات قصرية  و سريعة مع إنتناء خفيف يف الركبة بدون تصلب، 

وبذلك يكون أكثر إتزاان وقدرة على تغيري إجتاهه و سرعته مما جيعل مركز ثقل الالعب قريبا من األرض إىل حد ما 
 01-1يف أي حلظة وإبستمرار، هذا ويكون جري الالعب متنوعا، و اجلري بشدة عالية ملسافة تقدر غالبا ب  

. و العب كرة القدم املمتاز يستطيع أن يغري من إجتاه جريه يف أي إجتاه مع عدم التقليل من سرعته.)حنفي مرت
  (حممود

 الوثب: -أ
أصبحت كرة القدم تتطلب قدرة عالية من القدرات البدنية و هذا لتنفيذ املتطلبات املهارية األساسية ومنها 
نذكر القدرة على الوثب بطريقة سليمة للوصول ألعلى إرتفاع ممكن بغرض تشتيت الكرات اهلوائية أو بغرض 

 ري أو بعد اجلري اجلانيب أو اجلري خلفا.التصويب على املرمى وقد يكون الوثب من الوقوف أو من اجل

 اخلداع و التمويه ابجلسم: -ج

هي من أهم املهارات اليت يتميز هبا العب كرة القدم احلديثة، وبدورها تنقسم إىل مهارات خداعية ابجلسم و 
ما يقوم به املهاجم اجلدع و الرجلني، وهذه املهارة خيتص هبا كل الالعبني املهامجني و املدافعني وكمثال على ذلك 

 خلداع املدافع و التخلص منه ألخذ املكان املناسب إلستقبال الكرة.

واخلداع ابجلسم و القدمني متعدد ومتنوع على مدى القدرات الفردية اليت يتميز الالعب، وتتطلب من 
اىل مقدرة الالعب  الالعب أن يكون على قدر كبري من الرشاقة و املرونة و التوافق العضلي و العصيب ابإلضافة

 على التوقع السليم. 
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 :القدم كرة ىف املهاري األداء على املؤثرة العوامل 9-3

 مرحلة مث لألداء األويل الشكل مرحلة وهي مراحل ثالث خالل من يتم املهارات إتقان أن املعروف من
 التدريبات استخدام على الرتكيز ويتمء األدا ليةإىل آ الوصول مرحلة ذلك يعقب و لألداء اجليد التوافق اكتساب
 ونظرا. والرباعم املبتدئني ولدى املبكرة السنية املراحل يف  املهارات داءأل التعليم عملية عند املراحل بتلك اخلاصة

 وان البد التدريب وطرق أساليب فان التعلم مرحلة تلي أي تقدما أكثر عمرية مرحلة تعد الناشئني مرحلة أن إىل
 تعد وان البد آخر ومبعين التنافسي األداء خالل املهارات تلك استخدام كيفية مع يتواكب آخر شكال تتخذ

 الناشئني يقع حيث املباراة، خالل اللعب مواقف تتطلبه الذي ابلشكل املهاري األداء بتطوير اخلاصة التدريبات
 هذه وتتحد الضغوط عن بعيدا احلر األداء عن خيتلف املهاري األداء من نوعا عليه تفرض عوامل أتثري حتت

 :يلى فيما العوامل
 . الصغر او والضيق االتساع بني املساحة عامل -
 .واهلجومي واألوسط الدفاعي الثلث وأ اجلزاء منطقة أو والعمق كاجلانبني امللعب من املنطقة وأ املكان -
 .املناسبة األماكن يف الزمالء وحترك الزميل موقع -
 . والتغطية الفردية املراقبة حيث من املنافسني ضغط -
 .الكرة ومستوى وسرعة وقوة ومسار اجتاه -

 

 :القدم كرة يف والفين املهاري األداء علي التدريب إرشادات9-4

 التخطيط عملية أن حيث التدريىب املوسم مدار علي اللعبة مهارات حملتوي والربجمة التخطيط من البد -0
 لدى والفين املهاري األداء مبستوى اإلرتقاء يف األهداف لتحقيق السليم الطريق حتدد اليت هي والربجمة
 .اللعبة مهارات كافة علي متوازن وأبسلوب الرتكيز وتضمن االرجتال عن وتبتعد الالعبني

 مدى توضح أهنا حيثي املهار  اإلعداد وبرجمة خلطة (التقومي) والتقييم القياس عملية استخدام ضرورة -2
 للوصول حلها وابلتايل مشكالت من يعوقها ما وتربز والفين املهارى األداء مستوى رفع يف الربامج تلك أتثري
 .أهداف من به تصبو ما إيل
 كتحديد منها اهلدف يالئم ومبا التدريب بوحدة البدء قبل واألجهزة واألدوات املالعب هتيئة يراعى  -0

 .ابلفريق الالعبني عدد مع يتناسب ومبا وغريها والعالمات واألعمدة األهداف ووضع املساحات
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 شكل وهكذا للتدريب اليومية والوحدات الربامج إعداد عند الرايضي التدريب علم مبادئ استخدام-1
 فاعلية علي يرؤثر التعب عامل أن حيث والفين ياملهار  ابإلعداد ذلك وعالقة التدريبات وكثافة وشدة وحجم
 .هلاي واحلرك الفين واإلدراك املهارات إتقانو   تعليم يف يملركز  االعصيب اجلهاز

 والدقة والتحكم واحلساسيةي واإلدراك يوالفكر  ينالذه اجلانب حتوي بصورة التدريبات بناء علي الرتكيز -1      
 .العالية البدنية والتهيئة اخلططية ابلتحركات مرتبطا اللعب ملهارات األداء يف
 

 تطبيق عند متجانسة جمموعات شكل يف ملستوايت التصنيف وكذا الالعبني بني الفردية الفروق مراعاة -8        
  .والفنية املهارية التدريبات
 معاجلة يف فعال أثر من هلا ملا ياملهار  اإلعداد برانمج ضمن يالفرد التدريب وحدات علي الرتكيز -9        

 .اهلواء وألعاب الرأس ضرابت أو سائدة الغري القدم استخدام وخاصة الالعبني بعض لدى األداء مشكالت
 املهارات أداء يف عالية تنمية إيل للوصول اهلامة األمور من التدريبات أداء صعوبة يف التدرج مبدأ يعد -0         
 .للعبة والفنية األساسية

 التدريبية الوحدة حمتوى أداء يف والفاعلية اإلقبال الالعبني لدى يولد التدريبات يف التنوع عامل  -7          
 .الالعبني لكافة والثناء التشجيع جبانب

 رياتأتث أكثرها من تعد والتنافسية والصغرية التمهيدية األلعاب شكل أتخذ اليت التدريبات أن -01          
 .اللعب ملهارات املركبة العناصر وحتسني تطوير علي

 ودون منافس دون الفنية عناصرها على الرتكيز خالل من يأ الكاملة ابلدقة املهارات ترؤدى أن - 00           
 إجيايب منافس مع التمرين ذلك يويل اللعب وسرعة التحرك جمال وحتديدي سلبى منافس مع مث التحرك مكان حتديد
 وزمن كر التح جمال وحتديد
 .التنفيذ

 الصحيح التصرف الوقت نفس ويف يصحبه وأن البد اهلجوم مهارات علي الالعبني تدريب عند -02            
 )أحدث التدريبات ..... أمحد عطية ( .الدفاعية للمهارات يواجلماع يالفرد األداء يأ الدفاع حال يف
 

 :خالصة
تعد املهارة أساس كرة القدم وجب تطويرها يف أعمار والسنوات األوىل لدى الرايضي، وذلك إبستعمال       

إلستكمال اإلعداد املهاري يف كرة القدم  من كل متارين و الطرق العلمية املناسبة لذلك. وجاءت هذه احملاضرة 
   .جوانبه، حيث تطرقنا إىل خمتلف املهارات الفنية وسبل تطويرها

 



 محاضرات تخصص كرة القدم

57 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اإلعداد البدين يف كرة القدم : 9اضرة رقم حم
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 متهيد:
نستعرض يف هذه احملاضرة و احملاضرة اليت تليها كل ما يرتبط ابإلعداد البدين لالعب كرة القدم، حيث  
 انتباهالبدنية أبنواعها و طرق تطويرها ابإلضافة الفرتات املناسبة لذلك، هذا مع توجيه  تالصفا إىلنتعرض 

حني برجمة تطوير و حتسني كل صفة بدنية أو قدرة التوجيهات الضرورية اليت جيب مراعاهتا  إىلالطالب األعزاء 
   البدين و اللياقة البدنية.هي اإلعداد  حركية خاصة لدى الفئات الشبانية ويسبق ذلك مفاهيم عامة حول ما

 
 مفهوم اإلعداد البدين: 9-1

ية اليت تتطلبها لعبة كرة القدم خالل املوسم التدرييب مبراحله سيعترب اإلعداد البدين يف كرة القدم أحد الركائز األسا
 املختلفة ويعرف أبنه:

 البدنية و احلركية.العلمية التطبيقية لرفع احلالة التدريبية لالعب إبكسابه اللياقة  -
 اسية و الضرورية لدى الفرد الرايضي.ساإلعداد البدين هو تنمية الصفات البدنية األ -
يفيا مبا يتماشى و متطلبات مواقف األداء املتشاهبة يف نشاط  ظاإلعداد البدين هو حتضري الالعب بدنيا وو  -

كرة القدم والوصول به حلالة التدريب املثلى عن طريق تنمية القدرات البدنية الضرورية لألداء التنافسي و 
تطويرها ألقصى مدى ممكن حىت يتمكن الالعب من التحرك يف مساحات كبرية من املعلب العمل عل 

 اجبات الدفاعية واهلجومية حسب مقتضيات و ظروف املباراة.ينفد خالهلا الو 
ما يقودان إىل ضرورة التطرق إىل ذلك ألجل  و احلركية هذه التعاريف لإلعداد البدين ترتبط مبفهوم اللياقة البدنية

 فهم شامل للتحضري البدين.

 :مفهوم اللياقة البدنية 9-2

ية يف كرة القدم عامال هاما و أساسيا لرفع مستوى األداء املهاري، تشكل اللياقة البدنية أو القدرات البدن      
حيث أن القدرات البدنية هتدف إىل حتديد عناصر بدنية معينة تلعب دورا ابرزا يف إتقان الالعب للمهارات 

كبري   األساسية، وكرة القدم كأحد األنشطة الرايضية اجلماعية تعد من الرايضات التكنيكية اليت حتتوي على عدد
من املهارات احلركية اليت حتتاج لقدر عايل و كبري من اإلمكانيات و القدرات البدنية لكي تتم أبسلوب جيد و 

 أداء فين سليم.

ومفهوم اللياقة البدنية يشمل اخلصائص البدنية للرايضي اليت ترؤثر على منوه و تطوره لدى میكن القول أن        
لبدين و النفسي الذي يرؤهل الرايضي إىل حتقيق مستوى العمل الرايضي املطلوب اللياقة البدنية يف اإلستعداد ا

 بصورة كاملة.

 الرفع من مستوى عناصر اللياقة البدنية اخلاصة بكرة القدم. إىلخالصة القول:  إن التحضري البدين يهدف 
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 البدنية. القدراتعناصر ما هي إذن: 

ويصنف القدرات البدنية اىل جمموعتني اللياقة البدنية و اللياقة احلركية، وذلك  میيز هناك من العلماء من  
يفية ظمصطلح اللياقة البدنية عادة للداللة على احلالة الصحية و السعة الو  ممن حيث طبيعتها ومكوانهتا، فيستخد

لدوري التنفسي و املرونة.  للطفل يف أداء عمل معني، وتشمل مكوانته: القوة العضلية، التحمل العضلي، اجللد ا
بينما يستخدم مصطلح اللياقة احلركية عادة للداللة على مدى كفاءة الالعب يف أداء املهارات احلركية األساسية، 

 واملهارات املرتبطة بنشاط رايضي معني وتتضمن: السرعة، القدرة العضلية، التوافق احلركي، الرشاقة و التوازن.

  

  

 

  

  

 

 أنواع اإلعداد البدين: 9-3
الالعبني وذلك املرحلة اليت يتم فيها حتسني و تثبيت القدرات البدنية لدى خيتلف اإلعداد البدين حسب       

    تبعا ملخطط املوسم الرايضي وذلك على النحو التايل.
  : اإلعداد البدين العام -

تبدأ تدريبات اإلعداد البدين العام يف بداية فرتة اإلعداد، و ختتلف نسبة توزيعها الزمين على مدار فرتة 
اإلعدادية و تقل يف املرحلة األخرية من فرتة  اإلعداد، و يزداد زمن تدريبها يف املرحلة األوىل و الثانية من املرحلة

اإلعداد حيث تنشأ املقدمات الضرورية يف تطوير اإلعداد اخلاص مبساعدة اإلعداد العام، و هي مرحلة أساسية 
رفع مستوى اللياقة البدنية لالعب بصفة عامة  أتيت يف املقدمة من حيث الرتتيب يف برامج التدريب والغرض منها

شاملة و املتزنة للعناصر البدنية لتحمل متطلبات املباراة و القدرة على استعادة الشفاء برفع كفاءة ابلتنمية ال
األجهزة الوظيفية من خالل التمارين ذات الصفات التطويرية العامة و اليت تتم يف امللعب أو الصاالت )البساطي 

 (2110أ.، اإلعداد البدين والوظيفي يف كرة القدم، 

 القدرات البدنية

 اللياقة البدنية اللياقة الحركية

التحمل الدوري  -
 التنفسي

 القوة العضلية -
 التحمل العضلي -

 

 السرعة  -
 التوافق -
 التوازن -
 المرونة -
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ل املهمة يف اإلعداد البدين العام استخدام تدريبات للتطوير البدين العام من األلعاب الرايضية و من الوسائ
األخرى املساعدة يف تطوير القدرات البدنية العامة و اليت ترؤثر يف جسم الالعب و تعمل على تقوية اجلهاز 

ركي هبدف رفع املستوى العام العصيب العضلي و حتسني كفاءة وظائفية الداخلية و كذلك تطوير التوافق احل
 .للقدرات احلركية األساسية و ذلك ابستخدام التمرينات البنائية العامة

  : اإلعداد البدين اخلاص -
وهو موجه حنو تقوية أنظمة أجهزة اجلسم، و زايدة القدرة الوظيفية طبقا ملتطلبات املباراة يف كرة القدم أي          

و السرعة   مثل التحمل الدوري التنفسي و سرعة رد الفعل و املرونة اخلاصةتطوير الصفات املميزة لالعب 
ملسافات قصرية و القوة املميزة للسرعة الرجلني، و الرشاقة و حتمل السرعة و هذه الصفات مرتبطة مع بعضها 

يبات اإلعداد مرت لتحسني السرعة، أو اجلري ملسافة حمدودة، بطريقة التناوب و تقل تدر 01فمثال العدو ملسافة 
البدين اخلاص يف فرتة اإلعداد مقارنة ابإلعداد العام حيث تصل ألعلى نسبة هلا يف مرحلة اإلعداد اخلاص، 

 االستعداد للمبارايت
و مقارنة ابإلعداد العام تزداد تدرجييا و يقل حجم اإلعداد العام بنسب متفاوتة حسب مراحل اإلعداد.كذلك 

 كرة القدم على حتسني الصفات و القدرات احلركية لالعب لتعويد جسمه التكيف يعمل اإلعداد البدين اخلاص يف
على اجلهد البدين العايل يف ظروف املباراة، و أن هذا اهلدف يتحقق من خالل ختطيط التدريب للموسم التدرييب، 

افظة فيها على مستوى يف فرتة اإلعداد اخلاص للفرتة اإلعدادية و يف بداية مرحلة املنافسات، و اليت جيب احمل
جيب الفصل بني كل من اإلعداد البدين العام و  اإلعداد البدين اخلاص إىل هناية فرتة املنافسات، و بصورة عامة ال

اخلاص ألن كال منهما يكمل اآلخر من خالل ختطيط املوسم التدرييب الذي يبدأ مبرحلة اإلعداد البدين العام مث 
 رتقاء ابلقدرات البدنية و احلركية اخلاصة بالعيب كرة القدمإىل اإلعداد البدين اخلاص لال

  اإلعداد البدين يف مرحلة املسابقات :  -

و يف هذه املرحلة يكون االهتمام موجها حنو تطوير الصفات البدنية اخلاصة بكرة القدم بشكل رئيسي و تصل 
إلعداد البدين، و على املدرب من ا %71-01، بينما اإلعداد اخلاص من %21-01نسبة اإلعداد العام من 

التأكيد على التدريبات البدنية املهارية حيث دمج بينهما، كما جيب عليه مراعاة توزيع عناصر اللياقة البدنية عند 
تنمية اخلصائص البدنية يف دورة احلمل األسبوعية مبا يتناسب و معطيات علوم لضمان التأثري اإلجيايب على 

اط العامة و اهلامة اليت يستخدمها مدريب كرة القدم للمستوايت العالية خالل فرتة مستوى الالعب. و من النق
 املسابقات، و هي على النحو التايل:

 يفضل ختصيص الوحدات التدريبية يف األسبوع لتنمية عناصر اللياقة البدنية و املهارية. -
 املرونة و السرعة.ختصيص جزء من الوحدات التدريبية األخرى لتنمية الرشاقة و  -
 حيدد نصيب تدريبات السرعة و القوة و الرشاقة يف النصف األول من الدورة. -



 محاضرات تخصص كرة القدم

61 
 

 التدريب على حتمل السرعة مرة واحدة يف األسبوع. بينما التحمل العام مرة كل أسبوعني. -
 التدريب على السرعة أبنواعها مرتني يف األسبوع. -
 يوميا حبيث تكون ذات طابع مهاري.التدريب على القوة املميزة ابلسرعة  -
التدريب على الرشاقة اخلاصة مرتني يف األسبوع. أما التدريب املرونة فيكون يوميا )عبده، اإلعداد البدين لالعيب   -

 (2110كرة القدم، 
  اإلعداد البدين يف املرحلة االنتقالية : -         

وهي املرحلة األخرية من إعداد العب كرة القدم و يرافقه هبوط يف مستوى شدة التدريب، و يف هذه 
 املرحلة أتخذ مترينات اإلعداد البدين طابعا خاصا و مشوقا من خالل األلعاب الرتفيهية كالسباحة ...إخل. 

 
 عناصر اللياقة البدنية وطرق تطويرها يف رايضة كرة القدم: 9-4

 التحمل: -1
زمن احلفاظ على القدرة ألداء عمل ديناميكي أو بصورة عامة ينظر إىل التحمل على أنه إطالة  تعريفه:- 

استاتيكي يرؤديه الالعب مع زايدة قدرة الالعب على االحتفاظ بكفاءته البدنية و ارتفاع مقاومة اجلسم للتعب 
 ة من البيئة.ضد اجملهود املبذول أو املرؤثرات اخلارجية غري املناسبة و الناجت

والتحمل يف كرة القدم يعين أن الالعب يستطيع مقاومة التعب الناتج عن أتدية واجباته البدنية و املهارية        
 واخلططية طوال شوطي املباراة بدرجة عالية من الدقة و الرتكيز قبل الشعور ابإلجهاد و التعب.

 نوعان.التحمل يف كرة القدم أنواع التحمل:  -          
وهو قدرة الالعب على اإلستمرار يف أداء عمل بدين ذو محل متغري بشدة متوسطة التحمل العام:                 

العضلية بصورة إجيابية ترؤدي إىل أن يكون مستوى اجناز اجلهازين الدوري موعة اجملولفرتة طويلة ومتصلة تعمل فيها 
  يف كرة القدم.و التنفسي عاليا مبا يرؤثر األداء التخصصي 

وهو قدرة الالعب على القيام حبركات تتصف بنشاط اللعب الصعب بشدة التحمل اخلاص:                 
عالية وملدة طويلة مع احملافظة على هذا النشاط دن اهلبوط يف كفاءة وفاعلية أداء املهارات و القدرات التكتيكية 

 طوال املباراة حتت ضغوط وظروف املنافسة. واليت تستلزم عناصر القوة و السرعة و الرشاقة
 وينقسم التحمل اخلاص إىل ثالثة أنواع تعد صفات بدنية مركبة وهي:                

 حتمل السرعة             -0
 حتمل القوة. -2
 حتمل األداء -0

صفة بدنية مركبة من صفيت السرعة و التحمل ألن الالعب يقطع مسافات  وهوحتمل السرعة:  -1
 االحتفاظمتنوعة بسرعة عالية بتكرارات كثرية خالل املباراة. وهي تعرف أبهنا مقدرة االعب على 



 محاضرات تخصص كرة القدم

62 
 

مبعدل عايل من توفيا احلركة أبقصى سرعة خالل مسافات قصرية ولفرتة طويلة مع وجود فرتات 
 ومیكن تقسيم حتمل السرعة إىل: اثنية.  01إىل  01راحة بسيطة مابني 

 حتمل السرعة األقل من القصوى.    –                     .حتمل السرعة القصوى -
 حتمل السرعة املتغرية.  –حتمل السرعة املتوسطة.                     -

 
درجة  ابرتفاعهي القدرة على مقاومة التعب يف أثناء اجملهود الدائم الذي يتميز حتمل القوة:   -2

القوة العضلية يف بعض أجزائه ومكوانته وتلعب القوة دورا ابرزا يف رفع  مقدرة الالعب على 
األداء البدين لتنمية حتمل القوة دون طهور التعب ، ويظهر ذلك بوضوح أثناء تكرار املهارات 

ليت تتطلب بذل القوة ولفرتة طويلة مثل التصويب على املرمى بقوى من مسافات ا األساسية
 خمتلفة و الوثب ألعلى لضرب الكرة ابلرأس عدة مرات.

هي قدرة بدنية حيتاجها الالعب طوال زمن املباراة أثناء قيامه أبداء املهارات الفنية  حتمل األداء: -0
هجومية بصورة توافقية جيدة، وهذه القدرة هلا من أجل حتقيق متطلبات خططية سواء دفاعية أو 

عالقة إجيابية جتمع بني الرشاقة و التحمل عن طريق تكرار أداء املهارات األساسية لفرتة طويلة 
 نسبيا بتوافق جيد وكفاءة وحيوية.

 ما جيب مراعاته عند التخطيط لتنمية التحمل:

لفرتة التحضري العام وذلك ابلتدرب على التحمل التأكيد على التدرج أثناء تنمية و تطوير التحمل يف ا -
بواسطة اجلري ملسافات طويلة ومتنوعة بشدة متوسطة هبدف تكيف األجهزة احليوية لالعبني على أن 

 .ساعة بني التدريب و اآلخر 10يكون فرتة 
على سرعات اجلري تكون من األقل من املتوسط فاملتوسط مث العايل مع اخللط بني السرعات والعمل  -

 تنمية حتمل القوة.
استخدام التدريبات ابلكرة يف فرتة التحضري اخلاص ملسافات خمتلفة مع الرتكيز على حتمل السرعة يف  -

 مسافات قصرية ومتنوعة.
يف فرتة املنافسة الرتكيز على حتمل السرعة وحتمل األداء وذلك مع احرتام مبدأ التدرج مبا يتناسب  -

 ومتطلبات املبارايت.
اة فرتات الراحة بني التكرارات عند تنمية التحمل اخلاص بشرط أن ال يقل معدل نبض القل حيب مراع -

 نبضة يف الدقيقة. 001-021عن 
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مراعاة ترتيب تنمية الصفات البدنية يف الوحدة التدريبية فتنمية التحمل يكون عقب القدرات البدينة  -
عامل التعب املصاحب للتحمل على تنمية ابقي حىت ال يرؤثر  األخرى كالقوة، السرعة، الرشاقة، املرونة.

 العناصر األخرى.
 :التحمللتنمية تدريب ال طرق-
 حتتوي هذه الطريقة على ثالثة طرق وهي:-: طرق التدريب املستمر  -1

  :اهلوائية و احلد األقصى حتسني القدرة على  إىلهتدف هذه الطريقة طريقة احلل املتواصل
إلستهالك األكسجني من خالل اجلري بسرعة منتظمة، وتستخدم هذه الطريقة لتنمية التحمل 

 العام. 
 :)حتسني القدرات اهلوائية لكن يكون  إىلهتدف  أيضاهذه الطريقة  طريقة التبادل )الفارتلك

 ذلك عن طريق اجلري ملسافات غري منتظمة وبسرعات غري منتظمة أيضا.
 :حتسني القدرات اهلوائية من خالل الرفع من معدالت نبض  إىلهتدف  طريقة احلمل املتغري

   .القلب ملسافة قصرية واإلعتماد على التعويض خالل اجلري ملسافات الطويلة
 

 طريقة التدريب الفرتي: -2
حتسني مستوى عمل القلب  إىلبصفة خاصة  هتدف طريقة التدريب الفرتي منخفض الشدة: -أ

 .والدورة الدموية
اهلدف منها تنمية حتمل السرعة واإلعداد للمتطلبات اخلاصة ملنافسة مرتفع الشدة:   -ب

 املبارايت من خالل التدريب الفرتي القصري الزمن.
حتسني مستوى التحمل اخلاص )حتمل السرعة وحتمل  إىلهتدف هذه الطريقة : طريقة التدريب التكراري -3

درجة شدة األداء،  الرتفاعزمنة القصية واملتوسطة و الطويلة( مع مراعاة أداء عدد بسيط من التكرارات األ
  وإعطاء فرتات راحة كاملة لتمكني اجلهازين الدوري التنفسي من العودة إىل الوضع العادي.

 السرعة: -2
 ممكن.السرعة مبفهومها العام هي قابلية الفرد على القيام بعمل ما يف أقل وقت  -
يف أقل  تابعة مع الكرة أو بدوهناتأداء احلركات الرايضية املعلى تعين السرعة يف كرة القدم قدرة الالعب  -

وتظهر السرعة يف أشكال متعددة يف املبارات مثل سرعة تغيري اإلجتاه، سرعة الوثب  فرتة زمنية ممكنة.
رك، سرعة رد فعل احلارس ملنع هدف لضرب الكرة، سرعة الوثب ملسافات قصرية، سرعة التمرير و التح

 حمقق.
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 أنواع السرعة:-

 :سرعة اإلنتقال )العدو( -1
هي قدرة الالعب على أداء واجب حركي حلركات متشاهبة متتابعة يف أقصر زمن ممكن، وذلك ابلتحرك       

أعلى سرعة ممكنة ومن أمثلة ذلك العدو السريع ملسافات حمددة أو من مكان ألخر سواء و  أقصى قوة  ابستخدام
 ابلكرة أو بدوهنا. 

 :(السرعة احلركيةرعة األداء )س -2
وهي قدرة الالعب على أداء واجب حركي بسيط أو مركب يف أقل زمن ممكن. ومن أمثلة ذلك سرعة التمرير      

 ورة للتخلص من املدافع. و التصويب و اجلري ابلكرة و احملا

 :سرعة اإلستجابة )سرعة رد الفعل( -3
 وهي قدرة الالعب لإلستجابة احلركية ملثري معني يف أقل زمن ممكن.     

 .بشكل خمتصر ويوضح املخطط املوايل أنواع السرعة و طرق تنميتها
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 مبادئ عامة لتنمية السرعة يف كرة القدم:-

 الكرة لتنمية السرعة القصوى مث نستخدم الكرة.نبدأ حتسني السرعة بدون استخدام  -
 . قبل إجراء متارين السرعة وتفادي اإلصاابت اإلمحاء ضروري جدا كتهيئة للجهاز العضلي العصيب -
االعتماد على التدرج يف تدريبات السرعة من حيث البدء بتدريبات السرعة األقل من القصوى مث التدرج  -

 للقصوى مع تكرار التمرين حىت بداية مظاهر التعب على الالعب. 
 حث الالعب على التدرب أبقصى سرعة أثناء تكرار التمرين واإلسرتجاع بني التكرارات. -
 تشفاء ليتمكن الالعب من تكرار التدريب أبقصى سرعة.جيب إعطاء فرتات كافية لإلس -
 بطة.ر الت و األتدريبات السرعة جتنبا لتقلص العض جيب تقوية العظالت العاملة بشكل جيد قبل تنفيذ -
 ءتربمج تدريبات السرعة أثناء فرتة اإلعداد و تستمر أثناء مرحلة املنافسات وأن يكون موقعها خالل اجلز  -

 وجيب تنفيذها قبل تدريبات التحمل.ريبية بعد اإلمحاء الرئيسي للوحدة التد
لتحسني السرعة نتبع طريقة احلمل التكراري ألن ذلك يسمح بسرعة العودة ابلالعبة للحالة الوظيفية  -

 الطبيعية بعد فرتة العمل دون أن تنخفض استثارة اجلهاز العصيب لالعب لفرتة العمل االحقة.
مرات أسبوعيا مع استخدام شدة ترتاوح  1إىل  0التدريب على السرعة من جيب أن ال يزيد عدد مرات  -

 2مع فرتة راحة من  8اىل 0من أقصى مقدرة لالعب بتكرار لعدد جمموعات من  %011إىل  01بني 
 دقائق.  8إىل 

جل حتسري جيب التنويع يف طرق و الوسائل و التدريبات و كذا الوضعيات املستخدمة لتنمية السرعة من أ -
     سرعة الالعب و زايدة دافعيته إبتباع تدريبات السرعة التنافسية بني الالعبني.

 
  القوة العضلية: -3
أهم عناصر اللياقة البدنية، فالالعب إذا مل يكن قواي ال میكن أن خيطو أن القوة العضلية إذا قلنا ال نبالغ         

تعرف بقدراته  البدنية إىل األمام إذ تعد أساس العديد من الصفات البدنية املركبة كقوة السرعة و حتمل القوة ، و 
 : أبهنا  العضلية القوة

 اهبة أقصى قوة خارجية. أعلى قدرة من القوة يبذهلا اجلهاز العصيب والعضلي جمل  -       
عضلي إرادي لعدد من التكرارات أو لفرتة زمنية حمددة وفقا  انقباضالعضالت على إنتاج أقصى  ةمقدر   -       

 ملتطلبات الرايضي.
 إمكانية العضلة أو العضالت يف التغلب على املقاومة أو عدة مقاومات خارجية أو مواجهتها. -       
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 عب كرة القدم:ة ابلنسبة لالالقوة العضلي ةأمهي-

 تلعب القوة العضلية تلعب دورا هاما يف زايدة السرعة والرشاقة لدى العب كرة القدم. -
 متكن القوة العضلية من تنفيذ أفضل وأداء جيد للمهارات األساسية يف لعبة كرة القدم. -
   ة العضلية منها.عامل هام يف تفادي اإلصاابت الرايضية خاص تعد القوة العضلية -
تعد القوة العضلية عامال مهما يف العديد من املهارات األساسية منها التصويب على املرمى، الوثب عاليا  -

 لضرب الكرة ابلرأس، رمية التماس، احملاورة و كذا مهامجة اخلصم الستخالص الكرة. 
 أنواع القوة العضلية:-

 تقسم القوة العضلية إىل:       
 :)القصوى( العظمىالقوة  -1

 أنواع فبعض، رادىاإل االنقباض خالل من إنتاجها العضلية اجملموعة أو للعضلة میكن قوة أقصى وهي
 رفع :ذلك مثال. متحركا أم اثبتا االنقباض هذا كان سواء العضلية القوة من درجة أقصى نتاجإ تتطلب الىت األداء
 .املصارعة مواقف وبعض جساماأل وكمال األثقال

 :)القصوى( مىظخصائص القوة الع-
 يف املستثارة العضلية ليافاأل من ممكن عدد أكرب عن انجتا خالهلا احلادث العضلي االنقباض يكون -            
 .العضلة

  .الثبات أو الشديد ابلبطء تتسم العضلي االنقباض سرعة -            
 اثنية. 01و 1 مابني ترتاوح العضلي االنقباض استمرار زمن -            

 مقاومته میكن الذي الثقل مقاومة بتكرار الرايضي للفرد القصوى القوة قياس میكن  -            
 .فقط واحدة مرة

 ابلسرعة: القوة املميزة -2
اومات قوهي مركب من السرعة و القوة، وتعرف أبهنا مقدرة اجلهاز العضلي العصيب على التغلب على امل          

لى بذل أقصى قوة يف أقل زمن ممكن، فبذلك هي املظهر السريع للقوة سريع، ما يعين املقدرة عابنقباض عضلي 
 العضلية.
وتعد رايضة كرة القدم من الرايضات اليت تظهر فيها كثريا صفة القوة املميزة ابلسرعة كالتصويب و           

 املراوغة و القفز لضرب الكرة ابلرأس. 
 :القوة املميزة ابلسرعةخصائص -

 عن ويقل ،يالعضل األلياف مندا ج كبري عدد عن انجتا يكون خالهلا احلادث يالعضل االنقباض -          
 .القصوى القوة يف عادة ينقبض الذي العدد
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 .هلا سرعة أبقصى العضلية اجملموعة أو العضلة تنقبض ذإ بزايدهتا تتسم العضلي االنقباض سرعة -           
 .واحدة اثنية إىل الثانية من جزء بني ما العضلي االنقباض زمن يرتاوح -           

 .فقط واحدة ملرة مقاومته میكن الذي الثقل مقاومة سرعة بقياس العضلية القدرة قياس میكن -           
  حتمل القوة:   -3
 يف األداء أنواع عضإن ب .طويلة لفرتة مقاومات أمام القوة إخراج يف االستمرار على املقدرة هي            
 تتطلب ككرة القدم  اجلماعية الرايضات تامهار  من والكثري يفدوالتج واملتوسطة الطويلة السباحة مثل رايضات
  .داءاأل تكرارات من كبري عدد تنفيذ أو نسبيا طويلة زمنية لفرتة العضلية القوة إخراج استمرار

 :حتمل القوة خصائص -             
 العدد عن ويقل ، العضلية األلياف من قليل عدد عن انجتا يكون احلادث العضلي االنقباض  -          
 .ابلسرعة املميزة القوة حالة يف عادة ةاملنقبض

 .تكون متوسطة العضلي االنقباض رعةس -          
 .الدقائق من كبري عدد إىل اثنية 45 بني ما يرتاوح ولزمن مستمرا يكون العضلي االنقباض -          
 ملسافات والدراجات والتجديف والسباحة اجلري )املستمرة القوة( القوة لتحمل تطبيقية األمثلة ومن -          
 .اجلماعية واأللعاب وطويلة، متوسطة

 يرؤدي أن میكن واليت األداء تكرارات من ممكن عدد أبكرب أي قياسها القوة حتمل حتديد میكن  -          
 ومیكن  .فقط واحد ملرة مقاومته میكن يالذ الثقل من % 75 ابستخدام

 ومیكن توضيح الفرق بني خصائص كل نوع من القوة من خالل اجلدول رقم املوايل:
 اجلدول رقم )(: يوضح أنواع القوة العضلية و اخلصائص اليت تتميز هبا.

 اخلصائص املميزة للقوة          
 

 نوع القوة العضلية

عدد األلياف العضلية 
 املشاركة

 سرعة اإلنقباض العضلي
زمن استمرار اإلنقباض 

 العضلي

 اثنية   11إىل  1من  ثبات -ببطء  أكرب عدد ممكن القوة القصوى

 أسرع ما ميكن عدد كبري جدا القوة املميزة ابلسرعة
جزء من الثانية إىل 

 اثنية واحدة

 عدد قليل حتمل القوة
انقباضات ذات سرعة 

 متوسطة 
اثنية إىل عدد كبري  41

 من الدقائق
 

 مبادئ عامة لتنمية القوة العضلية يف كرة القدم:
 أن يسبق تدريبات القوة إمحاء جيد حىت يتفادى الرايضي اإلصاابت. -
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التدريبية اختيار متارين القوة العضلية يتم بناءا على اجملاميع العضلية العاملة حبسب اهلدف و الفرتة  -
 م، اخلاص أو املنافسة(.ا)حتضري ع

 اختيار التدريبات مناسبة لعمر الالعب و مقدرته العضلية. -
 الت اليت قامت ابلعمل.ضأن تتخلل التدريبات اخلاصة ابلقوة جمموعة من التدريبات اخلاصة ابملرونة الع -
فرتات الراحة البينية مع أن يتم حتديد حجم احلمل عن طريق حتديد عدد مرات التكرار وأن تتناسب  -

 حجم وشدة احلمل.
يف تدريبات القوة اخلاصة يتم اختيار اجملموعات العضلية اليت تقوم ابلعمل الرئيسي أثناء املنافسة أوال مث  -

 أتيت اجملموعات العضلية اليت تقوم بعمل مساعد يف املرتبة الثانية.
مبا يتناسب مع تقدمه يف تعلم وإتقان املهارات  جيب زايدة وزن األثقال اليت يتدرب هبا الالعب تدرجييا -

 احلركية.
أن يتم تشكيل عناصر احلمل لألسس و القيم اليت تتصف هبا األمحال التدريبية خالل ختطيط تنمية القوة  -

أبنواعها الثالثة من خالل اختيار أهداف واجتاه التدريب وطريقته وتشكيل احلمل التدرييب، كما هو 
 تايل:موضح يف اجلدول ال

 اجلدول رقم )(: يوضح تشكيل احلمل ألنواع القوة العضلية.
 متغريات احلمل     

 اجتاه التدريب
 شدة املثري طريقة التدريب

 )درجة احلمل(
عدد مرات 

التكرار 
 )اجملموعة(

 عدد 
 مج

 
 طول فرتة الراحة

 القوة القصوى

 التكراري-
 محل األثقال-
 التباديل-
 التدريب اهلرمي-
 اإلنقباض التابث-

91-
100% 

 تكرار 2-10
3-9  

 مرات

 دقائق 1إىل  3
ساعة بني  49

 الوحدتني

القوة املميزة 
 ابلسرعة

 مترينات الوثب-
 مترينات ابلكرة الطبية-
 مترينات مزدوجة-
مترين الفرتي مرتفع -

 الشدة

 تكرار9-10 30-90%
4-9  

 مرات
 دقائق 3-4

 حتمل القوة
 التدريب املستمر-
فرتي منخفض  مترين-

 الشدة
 اثنية 90-30 مرات 1-3 تكرار 11-20 %60-40
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 اإلعداد البدين يف كرة القدم )اتبع(: 8اضرة رقم حم
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ـــالرش -4 ـــاقـــــ ــــ ــــ  Agilité :ةــــ

العلماء يف حتديد الرشاقة هناك اختالف كبري حول حتديد معىن و مفهوم الرشاقة. و يعزى االختالف بني 
أهنا تتميز ابلطابع املركب نظرا الرتباطها الوثيق بكل من الصفات البدنية من جهة و ابلنواحي املهارية لألداء 

 الشاملة للرشاقة اليت متكنا احلصول عليها. .وإليكم بعض املفاهيماحلركي من جهة أخرى

أو سرعته أو اجتاهه سواء على األرض أو يف اهلواء الرشاقة تعين قدرة الرايضي على تغيري أوضاع جسمه  -
  .بسرعة مناسبة ملتطلبات األداء الفنية إبيقاع سليم مع اإلقتصاد يف اجلهد

 وقد عرفها " هرتز  " بناءا على مدلوهلا يف التدريب الرايضي فعرب عنها يف ثالثة نقاط هي: -
  التوافقات احلركية املعقدة. إتقانالقدرة على  -أوال            
  قدرة على سرعة تعلم وإتقان املهارات احلركية الرايضية -اثنيا            
  قدرة على سرعة تعديل األداء احلركي بصورة تتناسب مع متطلبات املواقف املتغرية. -اثلثا            

  أن الرشاقة تتضمن املكوانت اآلتية : "بيرت هرتز  " فيما يرى -
 املقدرة على رد الفعل احلركي. -            
 املقدرة على التوجيه احلركي.  -            
 املقدرة على التوازن احلركي. -            
 املقدرة على التنسيق أو التناسق احلركي.  -            
 املقدرة على االستعداد احلركي.  -            
 بط احلركي. املقدرة على الر  -            
 خفة احلركة. -           

وبذلك تعترب الرشاقة قدرة توافقية مركبة حيث يتالزم عنصري القدرة  مع الرشاقة و السرعة و املرونة مع  
رات احلركية ما يستدعي ضرورة اإلهتمام برفع مستوى القدرات االرشاقة وهي تساعد على التوافق اجليد للمه

 التوافقية.
 عند العب كرة القدم: أمهية الرشاقة -
الكثري من تنفيذها تطلب فإنه يظرا ألن املهارات احلركية األساسية يف كرة القدم عبارة عن حركات مركبة ن

الرشاقة، فهي حتتل مكاان حيواي من بني القدرات البدنية اخلاصة اليت حيتاج إليها العيب كرة القدم كالتحمل و 
القوة و السرعة و املرونة و القدرة، وتعترب من أكثرها استخداما أثناء املباراة و التدريب يف مواقف تغيري اإلجتاه و 
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احملاورة واملهامجة وضرب الكرة ابلرأس و السيطرة على الكرة السرعة يف اجلري سواء ابلكرة أو بدوهنا ويف 
 والتصويب على املرمى مع االقتصاد يف اجلهد املبذول أثناء أتدية هذه املهارات.

 أنواع الرشاقة:- 

  : الرشاقة العامة -     
و  وهي رشاقة اجلسم كله أي أهنا احلركات اليت يقوم هبا الفرد جبسمه كامال بتغيري اجتاهات

إمكانية  هيالرشاقة العامة  أي أن، أوضاع جسمه ابهلواء عند أداء احلركات على األجهزة أو على األرض
 . الفرد على األداء احلركي العام بتوافق وتوازن ودقة

  : لرشاقة اخلاصةا-              
اجلسم، أي أهنا احلركات و تكون الرشاقة هنا حبالتني أوهلما، هي رشاقة عضو معني من أعضاء           

اليت يرؤديها الفرد أبحد أعضاء جسمه، مثل متتع البعض حبسن أداء اليدين ملهارة خاصة هبما و نفس 
االعتبار للرجلني أو ألي عضو أخر من اجلسم ألداء مهارة خاصة هبذا العضو. أما احلالة الثانية و هي 

بكامل جسمه، كالعب كرة القدم و هو يراوغ منافسه الرشاقة اخلاصة اليت ختص مهارة معينة يرؤديها الفرد 
  .يف أثناء اجلري ابلكرة ويغري اجتاهه و سرعته يف امللعب

 
 مبادئ تنمية الرشاقة:-

تربمج متارين الرشاقة يف الفرتة األخرية من  مرحلة اإلعداد بعد اكتساب الالعب للقدرات البدنية األخرى   -
 أداء الرشاقة هلذه القدرات.كالسرعة و املرونة و الدقة الحتياج 

مراعاة مبدأ التدرج من البسيط إىل املركب يف التدريب على تنمية الرشاقة و البدأ بتدريبات الرشاقة العامة  -
ثو الرشاقة اخلاصة مع مراعاة أن تشمل الوحدة التدريبية على متارين الرشاقة العامة يف  اجلزء األول 

 لعام.للحصة أو الوحدة يف إطار اإلمحاء ا
 بعض مناصب كحارس املرمى جيب أن توىل إبهتمام كبري من حيث الرشاقة. -
التحضري العام و املنافسة جيب استمرار يف برجمة متارين الرشاقة على مدار املوسم التدرييب أثناء املرحلة  -

 وحىت املرحلة االنتقالية مع الرتكيز عليها أثناء فرتة اإلعداد.
ة الرشاقة على األداء املشابه ملوقف اللعب يف ضل ظروف متغرية ومتنوعة مراعاة اختيار متارين تنمي -

وابستخدام وسائل تدريبية خاصة بكرة القدم مما يساعد على وصول الالعب على مرحلة اإلتقان اآليل 
 أثناء أتديته.
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 أمثلة عن متارين الرشاقة يف كرة القدم:-
 متارين املرور بني الشواخص. -
 اجلاين و األمامي و اخللفي.متارين التنقل  -
 متارين التنقل ابلكرة املنعرج ويف اجتاهات خمتلفة. -
 التنقل بني احللقات مع االعتماد على اإلرتكاز حسب األلوان.....اخل -

 
ــــــة: -1  املرونـــ

" قدرة الرايضي على أداء حركات أبكرب حرية للمفاصل إبرادته أو حتت أتثري قوة خارجية  تعين املرونة -
 ." مساعدة زميلمثل 

هي قدرة الفرد على أداء احلركات الرايضية إىل أوسع مدى تسمح به املفاصل حيث يعربِّ عن املدى  -
ذا تغريَّ حجمه أو شكله حتت الذي يتحرك فيه املفصل تبعاً ملداه التشرحيي، ويوّصف اجلسم ابملرونة إ

 .أتثري القوة املرؤثرة عليه

 

 أمهية املرونة:-
 .سهل اكتساب الالعب املهارات احلركية املختلفةت -
 األداء.سهم االقتصاد يف الطاقة واإلقالل من زمن ت -
 .املساعدة يف إظهار احلركة أكثر انسيابية -
 .احتماالت التقلص العضليهلا دور فعال يف أتخري ظهور التعب واإلقالل من  -
 .تسهم يف استعادة الشفاء -
 .تعمل على التقليل من األمل العضلي -
 ترتبط املرونة ب بعض املكوانت البدنية األخرى كالقوة و السرعة -

 أنواع املرونة:-
 هناك عدة تقسيمات للمرونة من بينها:         

 .وهي تتضمن مرونة مجيع مفاصل اجلسم :املرونة العامة  -
 .وهي تتضمن مرونة املفاصل الداخلة يف احلركة املعينة :املرونة اخلاصة -

 يف حني يرى البعض أن هناك:         

وهي قدرة املفصل على العمل إىل أقصى مدى له، على أن تكون العضالت العاملة عليه هي   :مرونة إجيابية -
 .املسببة للحركة
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العمل إىل أقصى مدى له، على أن تكون احلركة انجتة عن أتثري قوة وهي قدرة املفصل على   :مرونة سلبية -
 .خارجية مبساعدة الزميل مثال

تبعاً لتسميتها تظهر عند اختاذ الفرد لوضع بدين معني والثبات يف هذا الوضع حبيث يتطلب :الثابتاملرونة  -
مدى للمفصل مما يشكل ضغطاً على العضالت احمليطة وكلما زاد الفرق بني املرونة الثابتة  أقصى إىلذلك الوصول 

هذا الفارق حيدث خالل عملية التدريب الرايضي   أنومن الطبيعي  واملتحركة زاد تبعاً لذلك احتياطي املرونة،
احلركات  أداءل املرونة الثابتة وتشتم. كنتيجة لزايدة مدى احلركات النشطة لتحسني مستوى القوة واملرونة للفرد

و مبساعدة الزميل يف أنقطة معينة والثبات عند هذه النقطة بوساطة استغالل ثقل اجلسم  إىلالبطيئة للوصول 
 .عملية التثبيت

ديناميكي   حركات على املدى الكامل للمفصل بشكل أداءوهي تعين القدرة على   :املرونة الديناميكية -
وضع معني يشبه املرونة الثابتة ولكن  أداءتعتمد على  أحدامهاتتم املرونة املتحركة بطريقتني  نأ)متحرك(، ومیكن 

ومطاطية العضالت املقابلة  األساسيةدفعات حركية يف اجتاه زايدة املدى ابنقباض العضالت  أداءمع استمرار 
عمل مرجحات لألطراف حول املفصل على املدى الكامل للحركة،أي مع  أساس.والطريقة االخرى تقوم على 

 .استمرار حركة الدوران حول املفصل دون جهد زائد

 :مبادئ تنمية املرونة -
وتنمية  الكتسابسنة ألهنا أفضل املراحل العمرية  01- 00تنمية املرونة لدى الالعبني الناشئني يبدأ يف سن  -

 صفة املرونة.
تشتمل احلصة التدريبية اليومية على متارين املرونة يف املرحلة التمهيدية للحصة وبصفة مستمرة بداية من جيب أن  -

 مرحلة اإلعداد العام و اخلاص ومع هناية املبارايت.
تربمج املرونة العامة يف بداية فرتة التحضري حبجم كبري و سرعة أقل من املتوسط، مت حتل حملها املرونة اخلاصة  -

 زايدة سرعة التدريبات بعد فرتة زمنية مناسبة يف فرتة التحضري. معد
تكرار مع  01-01جمموعات، يكرر فيها التدريب من  1-0تربمج متارين املرونة على شكل جمموعات من  -

 إعطاء فرتة راحة إجيابية بني كل تكرار واآلخر.
ريبية لكل العب، كما أتخذ احلركة أقصى جيب أن تتناسب تدريبات املرونة من حيث الشدة مع احلالة التد -

 مداها يف التدريب بدون شعور الالعب ابألمل.
يراعى التنسيق بني متارين القوة و املرونة حيث تساهم تدريبات القوة يف وصول الالعب للمدى احلركي   -

ن تدريبات القوة مع املرونة املطلوب لألداء الفين والذي يساهم بصورة مباشرة يف تنمية املرونة، لدى يفضل أن تتزام
 .لضمان تنمية متزنة للجهاز احلركي والعضلي
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متارين املرونة تكون قبل تدريبات السرعة لتفادي اإلصابة وتشمل العضالت العاملة على املفاصل لزايدة مدى  -
 حركتها.

 تدريبات املرونة اإلجيابية تسبق متارين املرونة السلبية وذلك بعد إمحاء جيد. -
يعين قد حتقق هدف تنمية املرونة ومنه تبدأ للمفصل  الفسيولوجيند الوصول إىل أقصى مستوى للمدى ع -

 متارين احملافظة على هذه الصفة.
 
 التنسيق احلركي:-9  

 : )التوافق احلركي(احلركيالتنسيق مفهوم             
عملية التنظيم املتناسق للحركات اجلزئية )الذراعان، الساقان، اجلذع، الرأس( من نعين ابلتنسيق احلركي 

" أبهنا قدرة الفرد على التعلم السريع  Kuznetsovفما يعرب عنها "  .جل حتقيق اهلدف من تصرف معنيأ
 . للحركات اجلديدة وتكييف سلوكه احلركي مع العوامل احمليطة به، ما جيعل األداء سريع وفعال

 - أمهية التنسيق احلركي:
 .يف تعلم مجيع املهارات، لذا يعترب العنصر الرئيس يف تطور التعلم التنسيق احلركي أساس -
 .هو نوعية العمليات اجلزئية اليت تكون املهارة -
  .املهارة احلركية أجزاءالتنسيق بني  و میكن من الربط  -
 .)املهارة(احلركة  أجزاءاملهاري الذي يظهر من خالل ترابط  أواحلركي  األداءجودة يسهم يف  -

 
 
 
  
 مكوانت القدرات التوافقية -

 :القدرة على تقدير الوضع-1
، املتحركة )حركة اخلصم األخرى األشياء إىلهي قدرة الرايضي على حتديد وضع حركة جسمه ابملكان نسبة 

 .حركة الزميل ،حركة الكرة
 :القدرة على الربط احلركي -2     
متتايل مثل التنطيط  أوقدرة الرايضي على ربط املهارات الفنية املختلفة مع بعضها البعض بشكل مباشر هي 

 .تصويب الكرة أومترير الكرة  أواستالم الكرة  أو
 :القدرة على بذل اجلهد املناسب-3     

 التنسيق احلركي ليس صفة وراثي بل يكتسب ابلتعلم و التدريب.-  :ما جيب معرفته
 التنسيق احلركي قاعدة أساسية للمهارة احلركية. -                   
 سنة. 12إىل  8حلركي مابني العمر املناسب لتعلم وحتسني التنسيق ا-                   
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هبا داخليا وجمرى قوهتا وزماهنا ومكاهنا  اإلحساسهي قدرة الرايضي على تنسيق تصرفاته بدقة عالية من       
 .التمرير أوما يقتضي املوقف مثل مترير الكرة وحتديد سرعتها وقوهتا يف التصويب  والتنويع هبا حسب

 :القدرة على التوازن-4           
تعادة اس أوهي قدرة الرايضي على احملافظة على وضع كامل جسمه بوضع معني حىت يف احلاالت الصعبة       

 .طرأ على توازنه مثل طريان الالعب يف اهلواء وتعرضه للمزامحةاضطراب ما میكن بعد  أبسرعتوازن جسمه 
 

 :احلركي اإليقاعالقدرة على -1           
اجملرى احلركي يف الوقت املناسب واحلركة  أداءواستيعاب وختزين مراحل  إجيادوهي قدرة الرايضي على       
  أدائها.وقدرته على استدعاء هذه املراحل املختزنة والتنويع يف ، املناسبة

 :القدرة على االستجابة السريعة -9
 إشارة أوحمددة مسبقًا  إلشارةهي القدرة على القيام ابلتصرف اهلادف بشكل سريع وصحيح استجابة       

 .خمتارة نتيجة لتغري مفاجئ للموقف مثل اهلجوم املعاكس يف اللعاب الكرة
 :املتغرية األوضاعقدرة على التكيف مع ال -9

يتم ذلك بسرعة وبشكل هادف مبا يناسب  أنهي قدرة الرايضي على تغري التصرف الذي بدئه  على       
  .املوقف املتغري

 :عند الالعبني الناشئني متارين التنسيق احلركي-

الناشئني نعتمد على متارين خمتلفة لكن ذات أهداف دقيقة ترمي إىل  لتحسني التنسيق احلركي عند الالعبني     
 ومنها على العموم. حتسني مكوانت التنسيق احلركي اليت قمنا بشرحها يف األعلى،

: لتحسني القدرة على التكيف مع األوضاع املتغرية نعمل  (dissociationمتارين التفكيك )-
 الرايضي يقوم بواجبني يف آن واحد،على إخراج متارين التفكيك أي جعل 

 أمثل اجلري الكرة مع رمي الكرة التالية بيده إىل األعلى.-      
 اجلري ابلكرة مع إسقاط األقماع ابليد. -      
التمرير الكرة و استقبال الثانية من الزميل يف آن واحد. )تفكيك بني  حركة األطراف  -      

    السفلية و العني(
حتديد لتمكني العب كرة القدم الناشئ من   (:Latéralisation) وجهة التحكم متارين - 

الرجل الغالبة اليت يتحكم فيها وتطوير اجلانب الثاين وهذا ال يشمل الرجل فقط بل حىت اليد 
رتكاز. ويف ما يلي على متارين احللقات ابلكرة وبدون كرة  مع التأكيد على اإلهنا نعتمد  والعني،
      ابلكرة و بدوهنا. حول على وجهة التحكممثالني 
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 املثال األول بدون كرة

 املثال الثاين ابستعمال الكرة
  

 
هي متارين يربجمها املدرب لتحسني التوازن ابلكرة و بدوهنا و (: l’équilibreمتارين التوازن )- 

ذي بدوره میسكها و والاألمثلة يف ذلك كثرية منها بدون كرة كرفع الرجل ومترير الكرة ابليد اىل الزميل 
 ، نفس التمرين ابستعمال الكرة.على رجل واحدة فقط ابالرتكازيعيدها وذلك 

تغيري اإلجتاه ابلكرة و بدوهنا يف مسارات حيضرها املدرب  (:Orientationمتارين تغيري اإلجتاه ) -
تعتمد على السرعة وتغيري طريقة اجلري سواء األمامي أو إىل الوراء و كذا اجلانبني فالدوران، مت االعتماد 

 على الكرة يف نفس التمارين.
كما هو موضح يف  (:le rythme et la fréquenceمتارين حتسني اإليقاع و الرتدد ) -

وعملية  املثال يف الصورة املوالية كثريا ما يعتمد املدرب على سلم األرضي لتحسني اإليقاع و الرتدد
 . االرتكاز ابلنسبة للرجلني

 
e récupération pour les différentes qualités physiques 

 خالصة :
حاولنا من خالل احملاضرتني السابقتني اإلملام بكل ما يرتبط ابإلعداد البدين يف كرة القدم ، حيث قدمنا       

     شرحا مفصال لكل صفة بدنية موضحني أنواعها أساليب تطويرها.  

 الحلق األحمر : اإلرتكاز بالرجل اليسرى

 الحلق  األرزق: اإلرتكاز بالرجل اليمنى

 اإلرتكاز بالرجلين  الحلق األخضر:
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 اإلعداد اخلططي يف كرة القدم: 10اضرة رقم حم
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 متهيد:

اخلططي هو الوعاء الذي میتزج فيه كافة أنواع اإلعداد لتحقيق هدف التدريب الرايضي أي أن اإلعداد        
عملية التدريب الرايضي وحدة متكاملة ومتصلة يبعضها وتكمل إحدامها األخرى، إن اإلعداد اخلططي يقوم على 

ملوقف اللعب من حيث الدقة  اإلعداد املهارات إذ أن خطط اللعب تعتمد على اختيار املهارة احلركية املناسبة
البحث يف  -حتديد املثري-وزمن األداء والذي يتطلب حيزا كبريا من العمليات التفكريية واليت تشمل )مثريات احمليط

تنفيذ القرار(. وتزداد أمهية اإلعداد اخلططي يف التدريب الرايضي كلما متيزت اللعبة أو  -اختاذ القرار -الذاكرة
املمارسة بطبيعة املنافسة والتحدي إذ يكون الصراع والتحدي بني التفكريي فضال عن االحتكاك الفعالية الرايضية 

 املباشر بني الالعب ومنافسه.

 مفهوم اإلعداد اخلططي: 1 -10

 . 2008 ، وآخرون شهاب(مدروس مجاعي او فردي بشكل امللعب داخل التحرك فن تعين -
واملعارف والتعليمات والتحركات واملناورات اليت میكن اإلعداد اخلططي يعين تعلم وإتقان التفاصيل  -

استخدامها طبقا لطبيعة متطلبات املنافسة لتحقيق أهداف التنافس يف إطار قواعد الرايضة، يتأسس 
اإلعداد اخلططي على كل من اإلعداد البدين واملهارات والنفسي والذهين كما إن اإلعداد اخلططي هو 

 ة أنواع اإلعداد لتحقيق هدف التدريب الرايضي.الوعاء الذي متتزج فيه كاف
اإلعداد اخلططي يعين " تعلم وإتقان تفاصيل املعارف والتعليمات والتحركات واملناورات اليت میكن  -

 لتحقيق أهداف التنافس يف إطار قواعد الرايضة"  استخدامها طبقا لطبيعة متطلبات املنافسة
 اد البدين واملهاري والنفسي والذهين.يتأسس اإلعداد اخلططي على كل من اإلعد  -

 
 

أن اإلعداد اخلططي هو الوعاء الذي متتزج فيه كافة أنواع اإلعداد لتحقيق هدف ق يتضح با سمم
 .الرايضي التدريب

 
 

 :أمهية اإلعداد اخلططي 10-2
 لإلعداد اخلططي أمهية كبرية تتمثل فيما يلي:   

 حتقيق أعلى درجات االنتباه يف جمرايت التنافس.-     
 حتسني مستوى التوقع خالل املنافسات.-     
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 رفع القدرة على املالحظة املوضوعية خالل املنافسة. -     
 حتسني كفاءة اإلدراك ابملنافسة واملساحة املتاحة واللون والصوت ومعدل تناقص الزمن خالل التنافس. -     
حتليل املواقف املتغرية بصورة مستمرة خالل التنافس يف ضوء هذه املعلومات واملعارف اخلططية والظروف -    

 احمليطة. 
 اختاذ القرارات واالستجابة املتعلقة ابألداء اخلططي أبفضل صورة ممكنة يف ظل الظروف احمليطة ابلتنافس.-    
 ائل تنفيذ خطط اللعب ويف الوقت املناسب. الوصول لدرجة االستخدام األمثل لكافة وس-    
 العمل على اكتساب اكرب كم ممكن من احللول املهارة احلركية لالستعانة هبا يف تنفيذ خطط اللعب.-    
االستخدام االجيايب للسمات اإلرادية من مثابرة وضبط النفس والشجاعة و اجلرأة خالل تنفيذ اخلطط -    

 وحبالة انفعالية مناسبة. وبدرجة عالية من الدافعية 
 التفاعل االجيايب والتعاي  مع جمرايت التنافس. -

 مراحل اإلعداد اخلططي: 10-3

 اتفقت العديد من املراجع على مراحل اإلعداد اخلططي كما يلي:

 واملعلومات املرتبطة ابألداء اخلططي:  مرحلة فهم واكتساب املعارف-1            

أدائها والتحرك فيها والظروف احمليطة هبا   واملعلومات كل من اهلدف من اخلطة وكيفيةيقصد ابملعارف  -
تنفذ   اهلجوم أو الدفاع  وتوقيت أدائها واألماكن املفضل تنفيذها فيها ويف أي مرحلة من مراحل

 التنافس القانونية.  وقواعد
لتنفيذه وما جيب فعله يف كل   التصورات كافة   املعارف واملعلومات املرتبطة ابألداء اخلططي تقدم لالعب  -

 جزء من أجزائه وتسهم يف زايدة املقدرة على حتليل املواقف.
مثل الفيديو والشرائح   للمالعب وأجهزة العرض  استخدام وسائل اإليضاح من مناذج مصغرة -

 عبني.واللوحات كلها عوامل تساعد يف ترسيخ املعلومات يف الذاكرة طويلة املدى لال  والرسومات
من األمهية أن تتاح فرصة للمناقشة وتبادل وجهات النظر بني املدرب والالعبني حىت يكتسبوا املعارف  -

 واملعلومات عن اقتناع ودون لبس فيها.
 على املدرب يف هذه املرحلة أن يستخدم املرونة يف إعطاء املعلومات لتسهيل فهم اهلدف من اخلطة. -
 تنفيذ وإتقان األداء اخلططي خالل املرحلة احلالية.على املدرب أن میهد ملرحلة  -

 مرحلة تنفيذ وإتقان األداء اخلططي: -2             
الالعب واخلطة   على املدرب أن يسخر كافة الظروف إلجناح بداية هذه املرحلة، إذ أهنا أول تفاعل بني          

 اجلديدة ومیكن حتقيق ذلك مبجموعة من الطرق منها:
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 أداء منوذج سليم وبسرعة مناسبة.      -
 ربط النموذج ابلشرح الوايف والتحليل املنطقي للخطة.      -
 تكرار أداء النموذج يف ظروف وأماكن خمتلفة من املساحة التدريبية.      -

طط يف مواقف سهلة تنفيذ اخلمنها ما يرتبط ب إلجناح هذه املرحلة نتبع جمموعة من اخلطوات لتحقيق أهدافهاو           
تنفيذ اخلطط يف عدد من املواقف اليت میكن ، كما يتم غري معقدة حىت يتمكن الالعب من تنفيذها دون صعوبة

 أن حتدث خالل املنافسة.
 

 مرحلة التفاعل مع املواقف اخلططية:-3            

بتنفيذ خطط بعينها،بل املطلوب هو التفاعل   ليس من املطلوب تعلم الالعب االستجابة فقط للمواقف   -
 دوار املدرب يف هذه املرحلة.أحد أاخلطط وهذا   واإلبداع يف استخدام  مع املواقف بقدر واسع من االبتكار

طط بقدر كبري من االبتكار درب تشجيع الالعبني ألقصى مدى من إظهار املقدرة على استخدام اخلعلى امل -
 .والتجديد والرتكيب والتنوع وعدم االرتباط ابلنمطية يف األداء

على املدرب تطوير مقدرة الالعب على االبتكار اخلططي من خالل خلق مواقف ميدانية ونظرية للتفكري  -
 اخلططي.

واليت توضح املواقف اخلططية واملالعب املمغنطة   والتعليمية وعرض الشفافيات  استخدام املوارد العلمية -
 مع املواقف اخلططية.  بصورة واضحة تسهم بشكل كبري فقي تفاعل الالعبني

 
 أسس حتقيق اإلعداد اخلططي:  10-4    

 لتحقيق اإلعداد اخلططي جيب حتقيق الفعاليات التالية:
 املواقف املختلفة،املعلومات النظرية املتعلقة ابخلطط وقواعد التصرف اخلططي يف إكساب الالعبني   -

 والعناصر املرؤثرة فيها واملعلومات حول املنافسني.
 أمناط اخلطط املعينة يف ظل الظروف الثابتة واملتغرية. إكساب الالعبني  -
يف   زهم على االبتكار واإلبداع اخلططييفحتتطوير قدرات الالعبني يف اإلبداع اخلططي وهو ما يتطلب   -

املختلفة واليت تتوافق مع قدراهتم البدنية ومهاراهتم احلركية وإعدادهم  منطلق ظروف املواقف التنافسية
 النفسي.

 والتفكري واإلبداع اخلططي.  الربط والدمج بني الفعاليات املختلفة مبا حيقق أفضل نتائج لألداء  -
 حتسني اخلطط عن طريق التدريب امليداين يف احلصص التدريبية. -
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ا والعمل على تنفيذها يف املبارايت التجريبية وذلك ألجل حتسينها جتريب اخلطط اليت مت التدرب عليه -
 وتعويد الالعبني عليها. 

 
 حني وضع خطة املباراة: كرة القدم  العوامل اليت يراعيها املدرب 10-1
 قدرة الفريق:  -1

وصدق على املدرب أن يضع يف إعتباره استعدادات و إمكانيات الفردية لالعبيه،  فعليهم احلكم أبمانة 
، كما أن الواجبات اليت تقع على كل فرد جيب أن تكون على قدرات كل العب على حدة مت الفريق ككل

ها ميدانيا يف ذواضحة ومفهومة لكل العب، وعلى الالعب جتسيد املعلومات النظرية واليت قام بتنفي
 التمارين حىت اإلجادة.

 مستوى املنافس: -2
جيب أن يضع املدرب يف اإلعتبار قوة وضعف الفريق اخلصم حىت تكون اخلطة  ةعند وضع خطة املبارا

 املوضوعة انجعة وعلى أساس سليم وال يتفاجئ الفريق بنوعية الفريق املضاد.
فمعرفة املدرب للفريق اخلضم من خالل دراسة نقاط قوته و ضعفه متكنه من إرشاد  وإعداد العبيه على 

 لذلك، كما متكن املدرب من إعداد اخلطة املناسبة لذلك.      اخلطة الواجب إتباعها وفقا 
 حالة امللعب: -3

قد يرؤثر امللعب يف إعداد اخلطة التكتيكية من بينها مساحة امللعب و حالته، فامللعب الصغري مثال يصعب 
قطع، من القيام ابلتمريرات األمامية العميقة، كما يستدعي امللعب الصغري الدقة يف التمرير حىت ال ت

 أكرب من املعتاد فإن التمريرات العميقة مستحبة. والعكس إذا كان امللعب
هذا ابإلضافة إىل حالة أرضية امللعب فإذا كانت يف حالة سيئة قد تعيق التمرير واجلري ابلكرة و هذا ما 

    ر.جيعل اخلطة متيل أكثر إىل اللعب املباشر عن طريق الكرات الطويلة تفاداي لألخطاء يف التمري
 الظروف املناخية: -4

قد يغري املدرب اخلطة املرسومة بناءا على معطيات مناخية من بينها األمطار إجتاه الرايح وحىت درجة احلرارة 
و الرطوبة العاليتني، حيث أن إجتاه الرايح يرؤثر على دقة التمرير من حيث سرعة و القوة واإلجته و 

تصويب املباغث على مرمى اخلصم. كما أن درجة احلرارة العالية اإلرتفاع، كما میكن إستغالل الرايح يف ال
أو الربودة الكبرية والرطوبة العالية يرؤثر ال حمال يف حالة البدينة لالعبني ما يعيق تنفيذ بعض الواجبات و 

 اخلطط التكتيكية كالضغط العايل و االحتفاظ ابلكرة لصناعة اللعب.  
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 مكان إقامة املقابلة: -1
يلعب مكان إجراء املقابلة دورا كبريا يف التأثري على الالعبني، فاملدرجات وشكل امللعب و نوعية اجلمهور 
واحمليط حول امللعب هذا قد يرؤثر أتثريا على الالعبني، لذلك الكثري من املدربني يرؤخذون فرقهم إىل مكان 

 إلقامة املباراة قبل إقامتها حىت يتعودوا على املكان. 
 اخلطة ومدى إمكانية إجراء تعديالت وفقا لسري املباراة:مرونة  -9

من الواجب أن يرتك املدرب جمال معني لتعديل اجلزئي للخطة و حتضري خطط بديلة تستعمل عند الضرورة 
القصوى أو يف حالة تغري ظروف املقابلة مبا يسمح للمدرب من حتسني األداء الفردي و اجلماعي للفريق يف 

 ت املباراة، أو متاشيا مع متغريات الطارئة للمنافسة.أي حلظة من حلظا
  

 مكوانت األداء اخلططي: 10-9

 تنقسم خطط اللعب يف كرة القدم احلديثة إىل خطط لعب هجومية و خطط لعب دفاعية:       

 .خطط اللعب اهلجومية -0
 خطط اللعب الدفاعية.  -2
 خطط اللعب الفردية. -0

 
 خطط اللعب اهلجومية:-1
هي خطط يشارك فيها أعضاء الفريق يواؤ كأفراد أو مجاعات أو كفريق مجاعي، ومن خالهلا يتحرك          

الالعبون بوعي وفهم حسب ظروف ومقتضيات املباراة  ودور كل العب يف الفريق أثناء اهلجوم هبدف حتقيق 
م احلركية و املهارية بصورة أفضل من الفوز و إحراز أكرب عدد من األهداف، مستغلني يف ذلك إمكانياهتم وقدراهت

 العيب الفريق املنافس.

 مميزات اخلطط اهلجومية:  -           

 أن يكون عنصر املبادأة يف تناول الالعب الذي يشغل نقطة اإلنطالق للهجوم. -
اولة أن يتحكم الالعب يف سري املقابلة و حيدد طريقة سرياهنا من حيث رمت املباراة وإيقاع ألداء يف حم -

 لوضع اخلصم يف موقف حرج.
أن يرؤمن الفريق مرماه بتامني دفاعي مناسب ملقابلة اهلجوم املضاد للفريق املنافس، والسعي خالل اخلطة  -

 اهلجومية إىل حتقيق الفوز ابملباراة.
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أن تبىن اخلطط اهلجومية على املهارات األساسية اهلجومية و اللياقة البدنية و النفسية وطريقة اللعب  -
 املناسب مع وضوح دور و وظيفة كل العب يف الفريق.

 
 تقسيم اخلطط اهلجومية:-

ركاته و مهاراته األساسية مبفرده لإلشرتاك وهي فن استخدام الالعب حلخطط اهلجوم الفردي:  -0
يف تنفيذ اللعب اهلجومي اجلماعي للفريق وكلما جنح الالعب يف أتدية اخلطط الفردية اهلجومية  

كفاءة و قوة اخلطط اجلماعية للفريق، وتشمل وسائل تنفيذ اخلطط اهلجومية الفردية كلما زادت  
 يف:
احملاورة )املراوغة(: تعتمد على السرعة، الرشاقة،التحكم يف الكرة،القدرة على تغيري اإلجتاه، -

 . ، التوقيت املناسب للمحاورةاخلداع ، الرأية اجليدة، الثقة يف القدرة على احملاورة
: ومن أنواعه اخلداع مع السيطرة على الكرة، اخلداع  أثناء احملاورة، اخلداع اع و التمويهاخلد-

 .أثناء التمرير، اخلداع أثناء التصويب
 : ويعتمد على احلالة اللياقة البدنية، النفسية املهارية و التكتيكية.التصويب-

على مدى حتقيق جناح العيب تعتمد خطط اللعب اهلجوم اجلماعي  خطط اهلجوم اجلماعي: -2     
الفريق يف حتركاهتم عند إستحواذهم على الكرة من اخلصم و حتوهلم من الدفاع إىل اهلجوم يف أماكن 
اللعب املختلفة وتطوير هذا اهلجوم يف الثلث اهلجومي وذلك عن طريق الثغرات ابلتحركات الواعية و 

فريق بسرعة متنع الفريق املنافس من تنظيم صفوفه و التمريرات البينية و اجلري املنظم اهلادف لالعيب ال
خطوطه ملواجهة هذه اخلطط اهلجومية اجلماعية وهذا يتطلب قدرا كبريا من لتكامل و التعاون بني 

جومية اجلماعية الالعبني كأفراد و كمجموعات يف خطوط الفريق املختلفة، ومن وسائل تنفيذ اخلطط اهل
 جند:

 التمرير.-  
 الكرة.إستقبال -  
 اجلري احلر و تبادل املراكز. -  
 خطط خلق املساحات اخلالية.-  
 خطط اهلجوم املركب )اجلمل التكتيكية(.- 
 خطط اهلجوم اخلاطف املرتد. -
 ..اخل(.، ركلة اجلزاءخط املواقف الثابتة اهلجومية )الركنية، ملخالفة املباشرة -
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 مبادئ و أسس خطط اللعب اجلماعية:-
 اهلجوم.العمق يف  -
 اإلتساع يف اهلجوم. -
 السند يف اهلجوم. -
 اإلخرتاق يف اهلجوم )اجلري احلر(. -
 الكثافة و الزايدة العددية يف منطقة الكرة. -
 تبادل املراكز. -
 بطئ توقيت األداء مع اإلحتفاظ ابلكرة. -
 التغلب على مصيدة التسلل. -

 خطط اللعب الدفاعية: -2
مكن  يف الالعب من اختيار املوقع و املكان اليت يت هيالفردي:  الدفاعي خطط اللعب 2-1

اقبة ر الكرة من املنافسني وكذلك القيام ابمل واستخالصاملناسب يف التوقيت و الوقت املناسب للدفاع 
الدفاع الفردي على و الضغط يف أماكن امللعب املختلفة أثناء الدفاع، ويتوقف جناخ الفريق يف تنفيذ 

  وواجبات مركزه وأداءها إبتقان داخل إطار اخلطط الدفاعية اجلماعية.قدرة كل العب يف تفهم دوره 
 وسائل تنفيذ خطط الدفاع الفردي:- 

 ة: وذلك من خالل: إختيار املوقع املناسب-أ      
املسامة يف تقليل و تضييق املساحة اليت يستطيع املهاجم املنافس أن يتحرك فيها وابلتايل منعه من -   

 ماته.بناء وتطوير  هج
كما يسهم يف الدفاع عن املرمى و منع الفريق املنافس من إحراز األهداف وذلك من خالل قطع   -   

 وتشتيت الكرة املتجهة إىل املنافس.
 .حتويل إجتاه هجوم املنافس اىل منطقة غري مرؤثرة و خطرة ابلنسبة للمرمى -    
املساعدة يف التغطية من خالل التعاون بني العيب الفريق املدافع يف حالة مرور املهاجم من املدافع  -   

 عند املهامجة أو خروج حارس املرمى ملقابلة أحد املهامجني أو لتشتيت الكرة.
 : ومنهاملراقبة و التغطيةا -ب   

  وفيها Marquage individuel .التغطية فرد لفرد )املراقبة( -
 املراقبة املباشرة: أي يبقى املدافع مالصقا ابستمرار ويالزم املهاجم يف حتركاته.         
 املراقبة الغري مباشرة: أين يراقب املدافع املهاجم الذي أييت على منطقته.        
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واليت تعترب من الواجبات الدفاعية الفردية و اجلماعية    marquage de zoneتغطية املنطقة:  -
طوط اللعب ويتحمل الالعب عبئ الدفاع و تغطية املنطقة عندما يكونة هناك زايدة عددية من خل

 املهامجني أكرب من العيب الدفاع.
 تشتيت الكرة قبل أن تصل إىل املهاجم.-منها   املهامجة وتشتيت الكرة.-ث   

 تشتيت الكرة حلظة إستالم املهاجم للكرة.-                                       
 تشتيت الكرة بعد استالم املهاجم للكرة -                                     

 .حماولة استخالص الكرة من املهاجم فبل السيطرة عليها -: ومن أهدافه:الضغط الفردي-ح    
 أمام املهامجني يف حال عدم التمكن من إستخالصها.تشتيت الكرة من - 

 إرابك  املهاجم وإرغامه على التصرف يف الكرة لشكل غري مثمر لفريقه.-                           
 حرمان املهاجم من رؤاي زوااي امللعب وحتركات زمالئه.-                           
 لى العوامل النفسية للمهاجم مما يرؤدي على إرابكه وتوتره.التأثري ع -                          

 
  خطط اللعب الدفاعي اجلماعي: 2-2

حتتل خطط الدفاع اجلماعي دورا ابرزا يف برامج إعداد املدربني لفرقهم لتشييد دفاع جيد ملواجهة  
من العيب الفريق لطرق  متطلبات و ظروف املبارايت املختلفة، ويتطلب تعليل خطط الدفاع اجلماعي تفهم واضحا

الدفاع نظراي و عمليا وكيفية حترك الفريق يف الدفاع كوحدة واحدة ابإلضافة إىل تعليم كل العب يف الدفاع 
 لواجباته األساسية اليت تتطلبها واجبات مركزه ضمن خطة الفريق.

 وسائل تنفيذ خطط الدفاع اجلماعي: 
كل العب مدافع أن يراقب العب مهاجم طول يف هذه اخلطة يكون على  : خطة رقابة رجل لرجل -0

الوقت يف أي مكان يف امللعب يذهب إليه املهاجم يف حماولة الستخالص الكرة منه أو منعه من 
 .االستحواذ عليها بتشتيتها من أمامه

يف هذه اخلطة حيدد لكل العب منطقة حمددة تكون مسرؤوليته يف الدفاع عنها وهي خطة رقابة املنطقة:  -2
حتدد املسرؤولية وتوزيعها على أفراد الفريق أثناء الدفاع، وغالبا ما تستخدم هذه الطريقة يف حالة  ابلتايل

 الكثرة العددية لالعيب اهلجوم املنافس عن عدد من الالعبني املدافعني.
هو خليط بني الدفاع رجل لرجل ودفاع املنطقة وفيها حيدد للمدافع منطقة حمددة خطة الدفاع املركب:  -3

يلتزم فيها ابلدفاع بشكل أساسي حبث يراقب فيها أي مهاجم يدخل إليها للحد من حركته و خطورته، 
ويعد الدفاع املركب مقياس حقيق للكشف عن قدرات املدافعني ومدى تفهمهم لتنفيذ واجبات خطط 

 .راد.ويتطلب قدرا عاليا من اللياقة البدنية و حسن التعاون اجلماعي بني األف الدفاع اجلماعي
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هتدف إىل حماولة وضع العيب الفريق املنافس يف موقف تسلل، وتعترب استعمال : خطة مصيدة التسلل -4
هذه اخلطة سالح ذو حدين ألن عدم إجادة تنفيذ خطة التسلل بكفاءة تعين إحراز الفريق املهاجم 

التطبيق اجلماعي  هدف يف مرمى الفريق املدافع، لذلك يتطلب تنفيذ مصيدة التسلل القيادة الواعية و
 وحسن حتديد توقيت املناسب لتنفيذ احلطة. 

من األهداف اليت تسجل من  %11ترؤكد اإلحصائيات أن : اخلطط الدفاعية من املوقف الثابتة -1
، وعليه كان من الواجب على املدرب أن يعطي عناية خاصة لتلك املوقف املوقف اهلجومية الثابتة 

تدريبية للتدريب على خطط الدفاعية املناسبة لذلك وهذا من الثابتة بتخصيص جزء من احلصص ال
خالل حتسني مراقبة سري الكرة وإجتاهها، مراقبة املساحات الشاغرة اليت میكن أن مترر فيها الكرة مع 
وضع خطط تفصيلية منظمة للدفاع حيدد فيها دور كل العب ومكان تواجده أتناء الركالت، ويف 

 .حول نوع الركالت مباشرة كانت أو غري مباشرة.األخري اليقظة و الرتكيز 
 حمددات و أسس خطط الدفاع اجلماعي: -

 العمق يف الدفاع. -     
 اإلتزان يف الدفاع. -     
 التأخر يف الدفاع. -     
 السند )املساعدة( يف الدفاع. -     
 أتمني اجلانب اخلايل ملنطقة الدفاع. -     
 التكثيف الدفاعي. -     
 الضغط اجلماعي. -     

 

 خالصة :

يعد اإلعداد اخلططي اليوم من أهم احملطات اليت جيب مراعاهتا خاصة خالل فرتات التكوين القاعدي لدى        
طط اللعب الدفاعية و ، حيث جيب الرتكيز على هذا العامل من خالل حتسني اخلالعب كرة القدم الناشئ

و حتصيل كل املواقف اخلططية اليت قد يواجهها أثناء  بالقدرة على استيعااهلجومية لدى الالعب لتكون له 
  املباراة و التأقلم معها سواءا دفاعيا أو هجوميا. 
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 اإلعداد النفسي يف  كرة القدم: 11اضرة رقم حم
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 متهيد:
الوحدة التدريبية وبدونه يستحيل إحراز النجاحات حد املكوانت الضرورية احلتمية يف أاألعداد النفسي هو         

يف الرايضة ,ويف السنوات األخرية تكتسب العوامل النفسية للرايضيني أمهية متزايدة فأن ممارسة التدريبات الرايضية 
التعين تنمية الصفات اجلسمية وتكوين القابليات احلركية فحسب بل تعين حتسني الصفات النفسية وصقل قوة 

بني نفسيا,وهكذا يتطلب النشاط الرايضي من الرايضيني أبداء صفات نفسية لتحقيق نتائج عالية ومن جهة املتدر 
 أخرى يعد هذا النشاط وسيلة قوية وفعالة لتطوير وبناء هذه الصفات النفسية.

 مكوانت اإلعداد النفسي يف كرة القدم: 11-1
ى عدة مكوانت تلعب دورا رئيسيا يف بناء مقدرة الالعب تشمل عملية اإلعداد النفسي يف كرة القدم عل         

 النفسية وهي تشمل على املكوانت التالية:
 العمليات العقلية العليا: -1

 تشمل العلميات العقلية العليا كل من اإلحساس، اإلدراك، التذكر، التخيل، التفكري و التصور و االنتباه. 
 اإلحساس: -

میتلك العب كرة القدم جمموعة من احلواس اليت عن طريقها ينتقل أثر املنبهات احلسية إىل اجلهاز العصيب     
الذي يقوم بدوره بنقل هذه التنبيهات إىل مراكز عصبية ابملخ عن طريق أعصاب خاصة هي األعصاب املوردة 

نقسم أنواع اإلحساسات اخلاصة بنشاط كرة زهدا يعطي مدلول ومعىن هلذه التأثريات مبا يسمى ابإلحساسات. وت
 القدم إىل:

 اإلحساس العضلي العصيب.-       
 اإلحساس البصري. -       
 اإلحساس ابللمس.-       
 اإلحساس ابلتوازن. -       
 اإلحساس ابلقوة. -       
 اإلحساس السمعي. -      

 اإلدراك:  -     
يتم ترمجة املثريات اليت التقطتها حواسنا وإعطائها معىن و مدلول، وهو عملية هامة حلدوث السلوك حيث  

وبدون إدراك ال حيدث السلوك حيث أن الالعب يقوم ابألداء تبعا ملتطلبات املوقف اللعب وطبقا ملا مت إدراكه. و 
 ينقسم اإلدراك إىل:

 إدراك اإلحساس ابحلركة. -     
 إدراك اإلحساس ابلزمن. -     
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 اك اإلحساس ابألداء.إدر  -     
 إدراك اإلحساس ابملسافة. -     

 التذكر: -     
التذكر هو أحد العمليات العقلية العليا اليت يقوم هبا الالعب تعد الحقة لإلدراك وسابقة للتفكري، وهذه           

العمليات العقلية الثالث تعد املكوانت األساسية للتنظيم العقلي لالعب حيث ترتبط وتتفاعل مع بعضها وينتج 
ى ثالثة عمليات عقلية عليا وهي: اكتساب اخلربة، عنها االستجاابت اإلرادية لالعب. ويعتمد التذكر عل

 االحتفاظ مبا تعلمه الالعب واالسرتجاع.
 التخيل:  -

هو عبارة عن إعادة تنظيم لبعض اخلربات اليت ال يشرتط أن يكون قد مر هبا الالعب من  قبل وذلك يف 
كري اإلبتكاري، فحني يشاهد أحدان صورة جديدة، وهذه العملية العقلية ترتبط إرتباطا كبريا ابلتفكري خاصة التف

مباراة ويتابع أحداثها فإن هذا إدراك، وحني نسرتجع معلوماتنا عن مباراة سابقة فإن هذا تذكر، وعند التفكري يف 
 األحداث اليت میكن أن حتدث يف املباراة القادمة فإن هذا التخيل.

 التفكري:  -
ب يف شكل جديد وعالقة جديدة مل تكن معلوفة من قبل، التفكري هو إعادة تنظيم ما يدركه الالع          

وخيتلف عن التخيل يف كون هذا األخري أييت بعالقات غري واقعية يقبلها صاحبها لفرتة معينة سرعان ما تنتهي. 
 ومن أنواع النشاط الفكري جند:

 التفكري امللموس.-     
 التفكري اجملرد.-     
 التفكري املوضوعي العلمي.-     

 التفكري الناقد.-     
 التفكري اخلرايف. -     
 التفكري اإلبتكاري. -     
 التفكري القائم على التعميم. -     
 تفكري قائم على التمييز. -     

 التصور: -     
هو إمكانية الالعب أن يستحضر يف ذهنه أو يتذكر أحداث و خربات سابقة، أو أن يستحضر أحدااث  

 أو موقف مل يسبق حدوثها من قبلن ومن أمناطه التصور الذهين اخلارجي و التصور الذهين الداخلي. 
 أمهية العمليات العقلية العليا لدى الالعب: 11-2

 كة وأجزائها وتشكيالهتا املختلفة.القدرة على التصور اجليد للحر -    
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 القدرة على تركيز االنتباه وتوزيعه وحتويله بشدة متغرية تبعا ألحداث املباراة وظروفها.-    
القدرة على التذكر الدقيق لعناصر احلركة وأجزائها و املواقف التكتيكية و التكنيك الناجحة  -    

 للمهارة.
سرعة عمليات التفكري و اإلدراك و خصوصا يف املوقف اليت حتتاج إىل سرعة التعزيز لتحليل  -    

 املواقف اخلططية وتنفيذها بدقة. 
    

 الصفات النفسية املكونة لشخصية الالعب:  11-3
و  جيب أن تتميز الصفات النفسية لالعيب كرة القدم ابلثبات و الصدق  أثناء التدريب مبراحله املختلفة

أثناء املبارايت التجريبية والرمسية، وحيدد هذه الصفات سلوك الالعبني يف اللحظات الصعبة و احلرجة و غري 
 الشخصية لالعب ويتحدد إطارها من حيث:

 القدرة على التنافس. -
 صالبة و قوة الشخصية. -
 االستعداد لإلسثتارة. -
 السمات اإلرادية. -
 املشاهد اإلنفعالية. -
 احلالة املزاجية. -

أهم صفة متيز شخصية الالعب هي مستوى ثباته االنفعايل و الذي جيب أن يتوفر مبستوى مرتفع من و 
الكفاية و القدرة علة احلسم و حتمل املسرؤولية يف أقصى الظروف االنفعالية توترا و تطوير الشعور ابلتحكم يف 

 الذات و اإلحساس هبا.
 واجبات اإلعداد النفسي لالعيب كرة القدم:  11-4

املساعدة يف حتسني العمليات النفسية اهلامة اليت تساعد على الوصول إىل أعلى مستوى من املهارات  -
 التكتيكية و التكنيكية العب كرة القدم.

تكوين وحتسني السمات الشخصية لالعب واليت ترؤثر بوضوح يف الثبات االنفعايل للعمليات العقلية  -
وية و احلركية و خاصة يف الظروف الصعبة أثناء التدريب و واالحتفاظ هبا مع رقع مستوى الكفاية احلي

 املنافسة.
 مساعدة الالعب على إجناز األهداف األداء الشخصية وتتميز ابلصعوبة و الواقعية.  -
 تكوين و بناء حالة إنفعالية مثالية أثناء التدريب و املبارايت. -
 توتر النفسي وتعبئة الطاقة النفسية لالعب.استخدام تدريبات اإلمحاء قبل املنافسة للعمل على تنظيم ال -
 حتسن القدرة على تنظيم احلالة النفسية يف الظروف الصعبة من التنافس. -
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توجيه إنتباه الالعب إىل أمهية املباراة من خالل اإلعداد املعريف و الوعي الكامل مبتطلبات املباراة وأمهية  -
 يصاحبها من خسائر و فشل.الفوز وما يصاحبه من مكاسب و اهلزمیة وما 

 تكوين مناخ نفسي إجيايب يف الفريق . -
أمهية إقناع الالعب أبن التحدي و النجاح ال يعين ابلضرورة املكسب و الفوز ولكم املخ=هم حتقيق  -

 أهداف األداء الشخصية لالعب.
ابستعادة الطاقة الكامنة التخطيط اجليد حلمل التدريب وفرتة الراحة والتهدئة اليت تسبق املنافسة مبا يسمح  -

 يوم املباراة.
التطوير املستمر جلميع الصفات النفسية لالعب كرة القدم و منها التفكري، الذاكرة، اإلرادة، اإلنتباه  -

 والتصور.
 القابلية على التحكم يف اإلنفعاالت خالل اللعب. -

 
 ة: الواجبات اليت جيب أن يراعيها املدرب يف اإلعداد النفسي للمبارا 11-1

 .مجع املعلومات اخلاصة ابملبارايت -
 قيادة وحدة الفريق وانسجامه  -
 .م لالشرتاك يف املبارايتاأن حيدد األهداف وامله  -
 .التنبرؤ والربجمة لألهداف القادمة  -
 تعزيز الدافعية  -
 تنشيط القوى اإلرادية  -
 تنظيم حالة العبني الفريق النفسية  -
  .تعزيز ثقة الالعبني بنفسهم  -
  .ةاالنفسي قبل بدء املبار التحفيز  -

 التهيئة التنفسية لإلشرتاك يف املباراة: 11-9
متر احلالة االنفعالية لالعب كرة القدم قبل االشرتاك يف املباراة حباالت خمتلفة تسمى حاالت ما قبل البداية و       

 تنقسم إىل األقسام التالية:
 .حالة محى البداية 
 .حالة عدم املباالة 

o  االستعداد للكفاح.حالة 
 حالة محى البداية: -
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تعزى إىل زايدة عمليات اإلاثرة العصبية يف مراكز متعددة من املنح مع هبوط ملحوظ يف عمليات "الكف"         
 اليت تعمل على إبطال مفعول اإلاثرة العصبية. ومن األعراض الفسيولوجية حلمى البداية جند:

 .زايدة سرعة التنفسي 
  نبضات القلب.زايدة سرعة 
 .زايدة إفرازات العرق 
 .تكرار احلاجة املاسة للتبول 
 .زايدة التوتر العضلي 
 .ارتعاش األطراف كاليدين و الساقني 
 .زايدة ضغط الدم 
 .جفاف احللق 

 مما يتولد عليه ظهور أعراض نفسية لدى الالعب ومنها:
 .الشعور ابالرتباك 
 .عدم السرور و اخلوف من املباراة 
 و االستثارة القوية. شدة النرفزة 
 .الشعور ابالضطراب 
 .عدم القدرة على الرتكيز مع تشتت االنتباه 
 .عدم ثبات احلالة االنفعالية و سرعة تغريها 
 .عدم القدرة على اختاذ القرار 
 .ضعف التذكر و  شعور الالعب بنسيانه خلربته السابقة 

 ومن النتائج املتوقعة حلالة محى البداية :  
  موفقة للمباراة مع عدم القدرة يف التحكم والسيطرة على األداء اجليد للمهارات األساسية بداية غري

 وارتباك واضح.
 .استنزاف الطاقة مبكرا نتيجة لبذل اجلهد يف بداية املباراة ما يصعب إهنائها 
 درب. ترؤثر عدم القدرة على الرتكيز و االنتباه على عملية التفكري اخلططي وااللتزام بتعليمات امل 
 .كثرة األخطاء الفنية  املصاحبة لألداء املهاري خصوصا األداءات املهارية املركبة 

 
 حالة عدم املباالة ابملباراة: -

وهي عكس حالة محى البداية السابقة، وتعزى هذه احلالة إىل زايدة عمليات الكف يف املخ و اهلبوط         
 ها الفسيولوجية جند:امللحوظ يف عمليات اإلاثرة العصبية. ومن أعراض
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 .اخنفاض معدل سرعة نبض القلب و التنفس 
  .اخلمول احلركي و امليل إىل التثاؤب 
 .ارختاء العضالت اجلسم و خاصة العضالت الكبرية 

 وعليه تظهر أعراض نفسية مصاحبة حلالة عدة املباالة تكمن فيما يلي:       
  املشاركة يف املباراة.عدم االكرتاث و الالمباالة وفقدان الرغبة يف 
 .اخنفاض يف العمليات العقلية العليا و التفكري و التذكر واإلدراك و االنتباه 
 .حالة انفعالية مزاجية سلبية مصحوبة لعدم الرضا 
 .ضعف اإلرادة وعدم القدرة على اختاذ القرار 

 ومن النتائج املصاحبة حلالة عدم املباالة جند:
 بداية غري موفقة للمباراة. مخول و كسل و تراخي يرؤدي على 
 .عدم القدرة على التعبئة النفسية للمباراة 
 .فقد امليل للكفاح وبذل  أقصى جهد بروح عالية 
  متيز األداء احلركي ابلبطء و االفتقار للقوة و السرعة ومع أتخر يف تنفيذ الواجبات احلركية ابلكرة و

 بدهنا.   
 حالة اإلستعداد للكفاح: -
 ها النفسية جند:ومن أعراض      

 .حالة انفعالية إجيابية سارة كالفرح لالشرتاك يف املباراة 
 .استثارة معتدلة بسيطة تسهم يف القدرة على التعبئة النفسية 
 .تركيز االنتباه يف املباراة 
 .ارتفاع درجة القوة لعمليات اإلدراك والتفكري 
 برؤ مبا يقدم عليه املنافس.القدرة على التصور ملا سيجري من مواقف يف املباراة و التن 

 ومن النتائج املتوقعة حلالة االستعداد للكفاح:
 .استخدام الالعب أقصى ما میكن من القوة و الطاقة 
 .األداء املهاري و اخلططي اجليد 
 .القدرة على التحكم يف أداء املهارات احلركية ودقتها 
 .السعي لبذل اجلهد لتنفيذ الواجبات اخلططية 
  املواقف املختلفة و اإلستجابة السريعة ملتطلبات األداء.سرعة إدراك 
   .اللعب برجولة وجدية والكفاح الدائم حىت هناية املباراة 
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 خالصة :
يلعب اليوم اإلعداد النفسي دورا مهما يف حتقيق اإلجناز يف كافة الرايضات، خاصة كرة القدم، ملا يواجهه          

العب كرة القدم من حتدايت و صعوابت و مواقف ترتبط ابملنافسة تتطلب منها قوة شخصية و جرأة يف امليدان 
هة كل هذه املواقف الصعبة، هذا ما جيعل و تركيز عايل ما حيتم حتضري الناشئ نفسيا ملواج انفعايل تباثمع 

 اإلعداج النفسية ال يقل قيمة أن خمتلف اجلوانب اإلعداد األخرى يف كرة القدم. 
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 طرق اللعب يف  كرة القدم: 12اضرة رقم حم
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 متهيد:
و اجلمل اخلططية و التكتيك اليت اندرا  إن جمرايت مباراة ما حتتوي على العديد من احلركات و املهارات 

ما تتشابه، ولكنها تتأثر بتحركات الالعبني و موقع الكرة، وإذا كانت كرة القدم يف جوهرها عبارة عن تقابل 
فريقني يتنافسان إليصال الكرة إىل املرمى املقابل فإهنا تطورت عرب مراحل عديدة بدنية منها وفنية لتتحول حقيقة 

يف مجاعي للمرؤهالت الفردية سواء البدنية أو الفنية، فكل ظضية شاملة، فكرة القدم اليوم هي تو على كوهنا راي
 يبعضه البعض. احلركات الفنية هلا هدف تكتيكي يسهم يف ربط جهد اجلميع

إن األشكال واجلمل التكتيكية و اخلططية تتحدد مبجرايت اللعب و الالعبني هم الذين يرمسون حدودها  
وذلك ألن التكتيك يعود إليهم ابألساس ألن اختياراته تتنوع تبعا ملبادراهتم بتنظيم الفريق وتعيني أدوار و  وأبعادها

واجبات كل العب على أن يكون ملتزم بتأديتها داخل امللعب وتقدمي البناءات القوية اليت ترؤسس واقه مزيج 
     عب.الالعبني الذي میثلون الفريق، وهو ما يصطلح عليه أبسلوب الل

              
 : هامة اهيممف  -12

   طريقة اللعب: -1
طريقة اللعب هي تنظيم قوي للفريق أي تشكيله على الوجه الذي میكنه من حتقيق الواجبات احملدد له  

هبذا التعريف هي قدراهتم الفنية، والطريقة  ابستخدامعن طريق توزيع العيب الفريق يف مساحة امللعب توزيعا يسمح 
مبعىن آخر  عبارة إطار أو هيكل يضم خطوطا عريضة لتطبيق العديد من اخلطط سواء كانت دفاعية أو هجومية.

 طريقة اللعب هي كيفية توزيع الالعبني على أرضية امليدان.
 خطة اللعب:  -2

عا خطة اللعب هي حماوالت إستخدام املميزات البدنية و املهارية و النفسية و الفنية لالعيب الفريق تب 
من جوانب خططه و مواجهة ما يطرأ من موقف غري متوقعة  االستفادةلظروف املباراة للحد من مميزات املنافس و 

أي كيفية لعب الالعبني هجوميا و  أثناء املباراة و ذلك لتحقيق الفوز للفريق يف إطار قانون لعبة كرة القدم.
 دفاعيا.
  أسلوب اللعب:  -3

يتم على حنوها توظيف كل ما هو فين خلدمة ما هو تكتيكي، ويرتبط  أسلوب اللعب هو الطريقة اليت 
 األسلوب دائما ابلكفاءة البدينة و الفنية لالعب وأو جملموع الالعبني.

   أهم العوامل املؤثرة يف طرق اللعب: 12-2
 مستوى إتقان الالعبني ملهارات كرة القدم. -
 مستوايت اللياقة البدنية لالعبني. -
 الالعبني للخطط الدفاعية و اهلجومية.مستوى إتقان  -
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  درجة كفاءة اإلعداد النفسي لدى الالعبني. -
 

  تطور طرق اللعب يف كرة القدم: 12-3
 اإلنكليزية: الطريقة.1 
وكانت  0080أول طريقة ظهرت للوجود كانت ىف بريطانيا أول دولة ظهرت فيها لعبة كرة القدم العام         
واحد  حارس املرمى والعب يأ 7-0-0 امللعب على الشكل التايل الالعبني يفعن تنظيم للعب عبارة طريقة ا

 اهلجوم.  للدفاع والتسعة الباقون يف
 :الطريقة االسكتلندية .2  

كانت   قليال من الطريقة اإلنكليزية اليتجاءت الطريقة االسكتلندية لتحاول التحسني ولو  0092العام  يف      
 واثنانىف خط الدفاع  اثنان( حارس املرمى 8-2-2-0) الالعبني على الشكل التايلوكان تنظيم  طريقة هجومية

 خط الوسط وستة مهامجني. يف
 :الطريقة اهلرمية . 3          
قة اهلرمية ألن تشكيل أطلق عليها اسم الطري 0071العام  نكلرتا لتقدم طريقة جديدة للعب يفوعادت ا         
-2-0): ه خط الظهر وكان على الشكل التايلهرماً قمته حارس املرمى وقاعدتأرض امللعب يشبه  يف الالعبني

 .خط الوسط ومخسة مهامجني  يفخط الدفاع ثالثة العبني  ( حارس املرمى، العبان يف0-1
 :طريقة الظهري الثالث .4          
هى طريقة دفاعية وهى ا طريقة الظهري الثالث الدفاعية و انكلرت  أدخلت على اللعبة يف 0721العام  ويف         

 .wmأم دبليو  على شكل حريف
 :طريقة املثلثات .1           
وهى طريقة منساوية هجومية كان هدفها كسر قوة دفاع طريقة الظهري الثالث االنكليزية، ألن الالعبني            

 ع.الخرتاق الدفا يوزعون الكرة بشكل مثلثات 
 :طريقة قلب اهلجوم املتأخر .9            
 طريقة رجل لرجل وهى طريقة دفاعية حبتة. يالكرو  عصرها الذهيب قدمت من اجملر يف 0712العام  يف          

 طرق اللعب احلديثة يف كرة القدم: 4 -12
 (2-4-4اجلوهرة: ) طريقة -
لقبة ب "اجلوهرة"، يستخدمها الكثري من املدربني حول        

ُ
 اخلطة الكالسيكية األكثر شهرة ىف اتريخ اللعبة، وامل

احني، الذين وسط الدفاع ، إىل جوارهم ظهريان يكون بوسعهما مترير الكرة للجن العامل، وتتميز بوجود مدافعني يف
 0 – 2 – 0 - 1لشكل األقرب للتشكيل هو ، ويكون ايهجوم يثنائوسط، خلف  يقفان إىل جانب العيب
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 املدير الفين، مما يعزز القوة اهلجومية للفريق، وكان أكثر من استخدمها بشكل رائع هو أليكس فريجسون 2 –
 .األسطورى ملانشسرت يوانيتد

 (1-1-4طريقة اهلرم: ) -
إىل احلذر و  الذين میيلون واملدربنياليت حتبد اللعب الدفاعي وكذا شاع استخدام هذه اخلطة بني الفرق    
العبني خلف  1اخلطوط اخللفية، والعب وسط مدافع على الدائرة، وأمامه  العبني يف 1، حيث يتواجد التحفظ

من املولعني هبذه اخلطة، حىت التصق لقب  ي السابق لتشيلسىيمهاجم وحيد، ويعد جوزيه مورينيو املدير الفن
 .يشرف على تدريبها ابألندية اليت ""األوتوبيس

 (:1-1-1-3طريقة ) -
 اإليطايل، وكان يوفنتوس وانبوىل وفيورنتينا أكثر الفرق اليت يالدور  اشتهرت هذه اخلطة بشكل كبري يف        

العبني وسط ارتكاز، وإىل جانبهم  0قلب الدفاع، أمامهم  العبني يف 0استخدمتها، وتعتمد على تواجد 
امللعب، ويقف أمامهم العب وسط مهاجم أو صانع ألعاب  يف ة ودفاعية بطول طر جناحني يقومان مبهام هجومي

 .2 – 1 – 0األقرب إىل خطة  ييدعم املهاجم الوحيد، وه
 (:1-1-4-4طريقة ) -

، إال أهنا ُتستخدم هبذا الشكل من ِقبل املدربني الذين يريدون اللعب 2 – 1 – 1تقرتب هذه اخلطة من 
وسط امللعب، منهم جناحني میيالن للقيام ابألدوار  العبني يف 1مهاجم متأخر، أمام مبهاجم وحيد، ويكون خلفه 

 .الدفاع العبني يف 1الدفاعية أكثر من األدوار اهلجومية، وخلفهم 
 (:2-1-3طريقة ) -
مرات  1 يحقق فيها لقب الدور  استخدم يوفنتوس هذه اخلطة بنجاح كبري خالل املواسم األخرية، اليت      

قلب  العبني يف 0متتالية، واستخدمها أيضا منتخب مصر حتت قيادة حسن شحاتة، وهى تعتمد على وجود 
وسط امللعب، إىل جانبهم جناحني يقومان أبدوار كبرية على مستوى التغطية  العبني ارتكاز يف 0الدفاع، و 

 .اهلجوم ى الطرفني، ويكون أمامهم العبني يف، نتيجة تغطية مساحة كبرية من امللعب عليالدفاعية والدعم اهلجوم
 (:3-4-3طريقة ) -
فرتة  ، ويعد فريق أايكس أمسرتدام من أكثر الفرق استخداما له، يف0791يعود هذا التشكيل إىل عام        

وسط  العبني يف 1قلب الدفاع، خلف  العبني يف 0لقه، وهو يعد تشكياًل هجومياً، حيث يتواجد شهدت أت
امللعب، يقف أمامهم جناحني على اجلبهتني اليمىن واليسرى  ثنني منهم على الدائرة، واثنني على طريفامللعب، ا

 .تنفيذها بشكل خالل السبعينات لدعم رأس احلربة، وجنح برشلونة أيضا يف
 (:3-3-4طريقة ) -

ملرونته، حيث  يستخدما العديد من املدربني حول العامل على نطاق واسع، نظراً  حد أشهر اخلطط اليتأ    
وسط امللعب، أحدهم يرتكز على الدائرة للقيام ابلدور  العبني يف 0خط الدفاع، وأمامهم  العبني يف 1يقف 
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مهامجني اثنني منهما كجناحني على األطراف والثالث رأس  0م ااألم لدعم املهامجني، ويف يومعه ثنائ يالدفاع
 حربة صريح

 (:1-3-2-4طريقة ) -
و  0771إسبانيا بني  اخلطط الشائعة أيضا بني العديد من األندية، واستخدم بشكل كبري يفمن           
وسط امللعب، يقومان بدعم  ارتكاز يف يالدفاع، وأمامهم حمور  العبني يف 1، وهو يعتمد على وجود 2111

لسنوات األخرية ا وسط امللعب خلف مهاجم وحيد، وعادت مرة أخرى يف العبني يف 0املدافعني، ويقف أمامهم 
 .بني معظم أندية العامل

 
 طريقة اللعب:لالنقاط األساسية عند اختيار املدرب  12-1
تنفيذ خطط  فرصة الرتكيز يفجيب أال تكون طريقة اللعب صعبة جداً مما يعطى الالعب ال ...............أوال

 اللعب أثناء املباراة.
ختلفة ويعىن هذا أن اللعب على استعدادات الالعبني وقدراهتم امليعتمد اختيار طريقة   ...............اثنيا

من حيث مهارهتم الفنية وكفاءهتم اخلططية مواطن الضعف  هقوة العبياعتباره ابإلضافة إىل مواطن  املدرب يضع يف
 فيهم.
عند اختيار طريقة اللعب طريقة التحول من الدفاع إىل  اعتباره ب أن يضع املدرب يفجي  .............اثلثا

طريقة اللعب االستفادة الكاملة من قدرات الالعبني وأن يكون أساس تضمن  اهلجوم وابلعكس وجيب هنا أن
 للفريق. يالعمل هبا هو العمل اجلماع

جوم واالرتفاع مبستوى مقدرة خلط اهل ياهلجوم جيب أن تعمل الطريقة على تنمية روح اللعبة .............رابعا
 اخلصوم.الدفاع على إفساد خطط هجوم 

 
 خالصة :
استعرضنا يف هذه احملاضرة إىل خمتلف أنواع طرق اللعب وحماولني إبراز كيفية توظيفها بشكل مبسط  

 توضيح أهم اجلوانب اليت جيب مراعاهتا حني اختيار أي نوع من طرق اللعب.
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  هيد:مت
تعد التخطيط من األمور اهلامة جدا اليت جيب على املدرب أو املريب الرايضي االعتناء هبا للوصول بالعب       

أنواعه ال يدخل املدرب يف العشوائية و االرجتالية يف  فكرة القدم إىل مستوايت عالية، بدون التخطيط مبختل
العمل، كما میكنه أن يتغاضى عن جانب من جوانب اإلعداد لدى الالعب أو أنه ال يعطيه حقه ابلشكل 
الكامل من حيث احلجم الساعي أو الشدة املطلوبة وابلتايل ال يكون تكوين العب كرة القدم متوازان، ولذلك أتيت 

 ة بتوضيح ما هي التخطيط و مكوانته وكيفية توظيفه.      هذه احملاضر 
 

 تعريف التخطيط الرايضي: 13-1
 
 حتدد اليت اخلاصة املبادئ مع وكذا الالعب، تدريب أهداف مع ابلتطابق التدريب حمتوى لتنظيم مسودة هي   -

 .التدريب محل لتنظيم املناسب الشكل
 ومحولتها التدريبية راتالدو  وحمتوايت األهداف وضبط املستقبلي التدرييب العمل برجمة هو الرايضي التخطيط -
 اتفرت  على منظم هذا كل الرايضية، النتائج أحسن وحتقيق اللياقة مستوايت أعلى إىل للوصول الوسائل وكل
 .مسبقا ومضبوطة حمددة وأزمنة

 
 ......... الطالب أيها     
 املدى، طويلة اخلطة كانت سواء التخطيط قبل راعاهتام كرة القدم  املدرب على جيب عامة ومبادئ شروط هناك
 .يومية خطط حىت أو املدى قصرية
 .ووضوح بدقة حتقيقها رادامل األهداف حتديد 1-
 .منها كل أسبقية وحتديد حتقيقها املطلوب األهداف عن املنبثقة الواجبات حتديد 2-
 .الواجبات أهم حتقيق إىل ترؤدي اليت والوسائل والنظرايت الطرق خمتلف حتديد 3-
 .الواجبات ولكل مرحلة لكل الزمين التوقيت حتديد 4-
 .والربجمة التنظيم أنواع أنسب حتديد 5-
 .لراحةوا احلمولة ضبط مع املختلفة التدريب حمتوايت حتديد 6-
 .فرتة كل ويف مرحلة كل يف التحضري مستوايت خمتلف وحتديد مرحلة كل يف الرايضية النتائج توقع 7-
 زانية.املي وحتديد اخلدمة يف اللوجستيكية اإلمكانيات وضع 8-
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 أن يعلم أن .......... على املدرب
 

 :ميلك صفة اخلصوصيةبشكل عام املخطط  -
 أن أي ،سواه دون ذاته املوسم يف به املعين الرايضي الفرد أو الفريق حصراي خيص أن املخطط على         
 املستوى صوصياتويرتبط خب آخر لفريق تطبيق میكن وال املوسم هذا ويف الفريق هلذا إال صاحل ما لفريق املخطط

 .به املعين الرايضي أو يقر ابلف اخلاصة واإلمكانيات واألهداف
 

 :للمخطط أساس علمي -
 .الرايضة علوم خمتلف من حديثة ونظرايت صحيحة علمية لقواعد خيضع أن املخطط على        
 :املخطط واقعية -

 جيب كما املتاحة اإلمكانيات مع يتوافق وأن للتطبيق وقابل عملي يكون أن الرايضي املخطط على جيب         
 .فيه املبالغ غري ابلطموح يتسم أن على واملادية البشرية املعطيات واقع من التخطيط ينطلق أن

 :املخطط مشولية -
 اجلانب بذلك نقصد التحضري جوانب وابخلصوص التنظيمية اجلوانب خمتلفجيب أن يتضمن املخطط           
 .اجلوانب كل من املستوايت أعلى إىل الوصول هبدف والنفسي النظري اخلططي، املهاري، البدين،
 :واملعلومات البياانت صحة -

 نتائج بينها من ونذكر ودقيقة صحيحة وبياانت معلومات على يبىن أن الرايضي املخطط على جيب           
 .التقييم أنواع وكل التشخيصية راتاالختبا
 :املخطط ومرونة وضوح -

 فتعين املخطط مرونة أما .والتطبيق الفهم سهل يكون أن أي ابلوضوح يتسم أن املخطط على جيب          
 .ينجز خيطط ما كل ابلضرورة فليس توجيهه وإعادة والتحسني للتعديل قابليته
 حتضري املخطط عمل مجاعي: -
 إداري فين، طاقم من العملية يف الفاعلني كل راكإش جيب املدى وطويلة متوسطة املخططات إعداد عند       
 .التدريب مستوايت كل متثل اتخبرب  التخطيط ولتزويد صحيح خمطط لضمان ابلتنسيق وطيب
 إمكانية التقومي: -
 وإعادة حتسينه لغرض األخري هذا فشل أو جناح مدى ملعرفة وهذا التقومي بعملية التخطيط يرتبط أن جيب        
 .عليه الربانمج وأثر ابلرايضي ترتبط التقييم عملية توجيهه

 
 أنواع خطط التدريب  يف كرة القدم: 13-2
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 خطة التدريب عديدة السنوات. -
 خطة التدريب لإلعداد للبطوالت. -
 خطة التدريب السنوية. -
 خطة تدريب فرتية أو اجلزئية. -
   تدريب للوحدة التدريبية. خطة -

 
 Macro-cycle  :السنوية اخلطط  -1

 تقع مغلقة زمنية دورة يشمل الرايضي املوسم ألن الرايضي اإلعداد دعائم أهم من السنوية اخلطة تعترب       
 اليت والواجبات لألهداف ابلنسبة وتتباين ختتلف اتفرت  ثالث إىل السنة تقسم، حيث املنافسات فرتة خالهلا
 هبا واالحتفاظ األعداد فرتة هناية يف الرايضية الفورمة إىل الفريق أو ابلالعب الوصول وابلتايل حتقيقها إىل تسعى
 ابلرايضي الوصول هبدف وحمتوايهتا مكوانهتا يف وختتلف تتباينات فرت  عدة إىل السنة شهور تقسيم األمر يستلزم
جيب مراعاهتا  هامة ملؤشراتوخيضع التخطيط السنوي  .الرايضي املوسم يف منافسة أول قبل مستوايته أعلى إىل

 وهي:   
 موعد إقامة املباراة األوىل للفريق وكذا هناية البطولة أو املسابقة. -         

 .العدد اإلمجايل للمبارايت يف اجلدول الرمسي للمسابقة 
 .عدد الفرق املشاركة و نظام املنافسة املتبع 
  و التوقف يف البطولة والفرتة بني املنافسة و األخرى.فرتات الراحة 

 .املخطط أو للموسم العام اهلدف -
 .والسيكولوجي النظري اخلططي، املهاري، البدين، التحضري جوانب من جانب كل وحمتوى أهداف  -          
 .دقيقة اتوفرت  مراحل  إىل املوسم تقسيم املخطط مرحلية -          
 .بدقة النظرية واحلصص اتر االختبا وأايم املنافسة أايم احة،ر ال أايم التدريب، أايم العمل، أايم حتديد -          
 .فرتة كل يف التدريبية احلصص عدد حتديد -          
 .للتدريب السنوي الساعي واحلجم ومرحلة فرتة، لكل الساعي احلجم احتساب -          
 .بدقة اتر االختبا وأايم صاتبالرت  برجمة -          
 .اتار االختب نوع املستعملة، والوسائل الطرق أهم ازر إب  -          
  

 تقسيم خطة التدريب السنوي يف كرة القدم: 13-3
 ضوء على تاالفرت  هذه وتتحددعامة  اتفرت  ثالث إىل السنوية اخلطة غضون يف التدريب اتفرت  تنقسم        
 .للمنافسات احملددة الفرتة
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 اإلعدادية الفرتة -                   
 املنافسات ةفرت  -                   
 االنتقالية الفرتة -                   

 :اإلعدادية الفرتة 1-1-
 :والواجبات األهداف متعددة راحلم ثالث إىل اإلعدادية الفرتة تقسيم میكن
 البدنية العناصر مستوى رفع إىل املرحلة هذه هتدفأسابيع(   3إىل  2: )من العام اإلعداد مرحلة -أ

 راتاملها وتطوير جعةراوم اجلديدة راتاملها تعلم .الرايضيني أجسام لألجهزة القاعدية الوظيفية والتهيئة
 ات راحةفرت  مع شدته واخنفاض احلمل حجم زايدة العام اإلعداد مرحلة ختطيط عند ياعر ي احملتسبة
 .تدرجييا شدته دتزاو  احلمل حجم قل الثانية املرحلة من اقرتبنا وكلما نسبيا، طويلة

 البدين اإلعداد مستوى رفع إىل املرحلة هذه هتدفأسابيع( 1إىل  2)من   :اخلاص اإلعداد مرحلة  -ب
 الرايضي األداء مع لتتالءم الفيزيولوجية األجهزة كفاءة حتسني ،)اخلاصة البدنية الصفات( اخلاص
 اخلطط تعلم الالعب، وخطط البدنية واللياقة ابلفاعلية ربطها مع راتواملها األداء آبلية الوصول اخلاص،
 .التنافسية ابملواقف النفسي اإلعداد وربط اجلماعية، الرايضة يف اللعب طرق حتسني أي اجلديدة

 إىل املرحلة هذه هتدف :أسابيع( 4إىل  2)من  (قبل املنافسة ما) التجريبية املنافسات مرحلة -ت
 البحث املنافسات خالل تدرجييا الرايضية الفورمة لتحقيق متهيدا املختلفة اإلعداد مبستوايت االرتقاء
 هذه هناية يف .واألداء اللعب كانزماتيم الفريق تشكيل األداء يف ومجاعيا فرداي قصوى فعالية على

 .تدرجييا احلمل حجم راجعت مع درجاهتا أقصى إىل احلمل شدة تصل املرحلة
 :املنافسات فرتة 2-1-
 ومستوى راتابملها واالحتفاظ والفريق الفرد إليه وصل الذي املستوى صيانة إىل املرحلة هذه هتدف       
 مبا املنافسات بني التدريب حمتوايت تشكيل جيب كما .میكن ما أقصى إىل هبا التقدم وحماولة البدنية الصفات
 املرحلة هذه تبدأ .منافسة لكل خاص إعداد جيب التحضري جوانب بكل واحتفاظ الوصول إىل ابإلضافة يناسب

 شدة تكون حيث درجة أقصى إىل فيها احلمل درجة وتصل منافسة آخر هناية غاية إىل منافسة أول بداية من
 .طويلة الفرتة كانت إذا خاصة الرايضية مةور الف ومتوج اإلجيابيةراحة ال عاترام جيب كما حجمه من أكرب احلمل

 :االنتقالية لفرتةا  -1-3
 أبول وتنتهي منافسة آخر بعد تبدأ واالستشفاء اإلجيابية راحةابل اخلاصة الفرتة تشكل االنتقالية الفرتة        
 هذه وهتدف .أسابيع 3 املرحلة هذه تتجاوز ال العايل املستوى لتدريب احلديثة االجتاهات فحسب تدريبية وحدة
 من وختفيف النفسية احلالة إنعاش اإلصاابت، من االستشفاء اإلعداد، من أدىن حد على احملافظة إىل الفرتة

 .اكماملرت  الضغط
 .ترفيهي نوع إىل النشاط نوع وتغري التدريب حلمل الكبري ابالخنفاض الفرتة هذه وتتميز
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 Meso-sycle الدورة املتوسطة:  -2
 غالبا األقل على صغريتني تدريبيتني دورتني على Meso-cycle املتوسطة التدريبية الدورة تشمل           

 ويتوقف تقريبا ونصف شهر إىل شهر من وتستمر    Mycro-cycleصغرية وراتد 5 و 3 بني تكون ما
 :التالية األنواع وتشمل أهدافها الختالف تبعا املتوسطة راتالدو  )تتابع( ترتيب نظام يف حيدث الذي التغيري

 

 خالصة :
الدورة السنوية متكننا من حتديد احملطات العامة للتدريب على مدار السنة .......  

 ةطوألن التدريب دقيق جدا وألجل رؤية أكثر دقة وجب تسطري خطط متوس
Méso-cycle  و قصرية املدىMicrocycle    .تنطوي حتت اخلطة السنوية 
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  Méso-cycles graduels: التدرجية دورة 2-1           
 اإلعداد من التدرجيي لالنتقال راتهقد لرفع عالية تدريبية أحجام ألداء الالعب مستوى تدرج إىل وهتدف          

 من العودة أو اإلعداد بداية يف غالبا تستخدم ،التنفسي الدوري ونظام اهلوائي التحمل لتطوير اخلاص إىل العام
 .اإلصابة

 Méso-sycles de bases :)القاعدية( األساسية الدورة  2-2            
 وحىت الفنية راتواملها البدنية الصفات مستوى يف لرفع اإلعداد فرتة يف واهلامة األساسية هي الدورة هذه          
 احلمل ذات التدريب وحدات وزايدة نسبيا التدريب محل وشدة حجم بزايدة احلمل يتميز ،النفسي اجلانب
 .األقصى

 Méso-cycles de contrôle)متابعة اإلعداد( :  االختبارية الدورة  2-3            
 الربانمج يتميز ،املتكامل اإلعداد لتحقيق املنافسة راتودو  األساسية راتالدو  بني ما انتقالية دورة تعترب           
 .القصوى احلمل شدة واستخدام اخلاص اإلعداد بتمرينات التدرييب

 Méso-cycles de pré-compétition  :املنافسة قبل ما دورة 2-4            
 واملباشر الدقيق اإلعداد على الرتكيز إىل وهتدف املنافسة قبل ما فرتة خالل الدورة هذه تستخدم          
 النفسي اإلعداد يلعب الدورة هذه يف. اإلعداد فرتة خالل نقص من يظهر قد ما وعالجة املنافس ملتطلبات
 .هاما دور واخلططي

 Méso-cycles de compétition   :املنافسة دورة 2-1             
 ودورة متهيدية صغرى دورة هناك يكون حبيث وتشكل للمنافسة اإلعداد مرحلة ضمن الدورة هذه تقع          
 طيلة املنافسات خالل مستوى أعلى إىل هبا والوصول الرايضية ابلفورمة االحتفاظ إىل وهتدف للمنافسة صغرى
 .املنافسات فرتة

 Méso-cycles de récupération   :االستشفائية الدورة 2-9            
 طريق عن الرايضية الفورمة مستوى برفع للمنافسات اإلعداد هبدفتربمج الدورة اإلستشفائية إما           
 فيفخالت طريق عن الالعب إليها وصل اليت الرايضية الفورمة مبستوى االحتفاظ هبدف أو اخلفيف التحمل
 2210 شفايت، فاخر عامر( . السابقة األعمال عن الناتج التعبات أتثري  من للتخلص

  Microcycle :الصغرى لدورةا -3
 تنظمأو حصص املوزعة خالل أايم األسبوع و اليت   تدريبية وحدات عدة من الصغرى احلمل دورة تتكون         
 ، ويرتبط هدف الدورة الصغرى مبرحلة التدريب اليت تربمج فيها.واالستشفاء التعب إيقاع حسب

 01أو  01أايم  إىل  1أو  0غالبا ما تكون مدة الدورة الصغرى أسبوع لكن میكن أن تكون ما بني          
األمحال القصوى  إىلدرب من الوقوف على شدة العمل وتفادي للجوء املتكرر يوم. الدورات الصغرى متكن امل
الت التعب وعليه فإن الدورات الصغرية ة اجلسم على التكيف ويرؤدي إىل حاوفوق القصوى ما يرؤثر على قدر 
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متكني اجلسم من التكيف، وعليه فإن هناك أشكال من الدورات الصغري و  متكن من برجمة دورات لالستشفاء
   منها:و 

 Micro-cycles graduels:  )مدخليه( متهيدية دورة 3-1          
 اإلعداد فرتة يف تستخدم الكبرية البدنية األمحال ألداء املختلفة وأجهزته اجلسم إعداد إىل هتدف          
 املتوسطة.فهي غالبا  ما تكون يف بداية الدورات  ،شدته وارتفاع احلمل حجم لزايدةكقاعدة   ابخلصوص
    Micro-cycles de choc :ة العالية )الصدمة( شددورة ال 3-2           
تتميز الدورة الصدمة ابلشدة العالية واحلجم الكبري، واهلدف منها دفع اجلسم إىل التأقلم مع الشدة           

يكون اهلدف من خالهلا الوصول إىل العالية وغالبا ما يستعمل هذا النوع من الدورات يف مرحلة املنافسات واليت 
    مستوايت معينة من اللياقة البدنية.

 Micro-cycles d'approche    :اإلقرتاب  الدورة  3-3           
 اخلاصة  النقائص بعض لسد عادة إىلغالبا يف الفرتة ما قبل املنافسة واليت هتدف   الدورة هذه تستخدم           

 املسابقات إىل موجة يكون ما غالبا حمتواها وحتضري الرايضي ملرحلة املنافسة، هذه الدورات اإلعداد عملية خالل
 .للمنافساتا استعداد النفسيالتحضري  كذلك الكامل االستشفاء واستعادة

 Micro-cycles de compétition     :املنافسات دورة 3-4           
 واخلصائص املنافسة نوع حسب حمتواها وخيتلف مباشرة للمنافسات اإلعداد إىل الدورة هذه وهتدف           

 حةراوال املبارايت اتفرت  توزيع طبيعة من قريب شكل أتخذ حبيث املنافسة مترينات فيها يستخدم ،لالعبني الفردية
 .بينها البدنية

 Micro-cyles de récupération:االستشفاء استعادة دورة 3-1            
 على راتالدو  هذه حتتويكثريا ما تستخدم الدورات اإلستشفائية بعد دورة الصدمة أو عالية الشدة،           

 االستشفاء الستعادة الفرصة إاتحة إىل هتدف حيث النشطة للراحة وتستخدم خمففة أحجام ذات تدريبية أمحال
  .األساسية راتالدو  بني

 خالصة: 
يتضح من خالل ما سبق أمهية التخطيط يف كرة القدم، وضرورة أن يتحكم املريب الرايضي و املدرب يف هذا        

العامل املهم الذي يسهم يف ضمان تكوين متوازن و يشمل مجيع جوانب اإلعداد لدى العب كرة القدم سواء 
 البدين، اخلططي، املهاري و النفسي.  
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 متهيد:
 أصغر تعترب كما التخطيط، عملية يف واألساسي القاعدي العنصر هي التدريبية الوحدة أو التدريبية احلصة        

 املدرب يقوم أن جيب .التدريبية الوحدة أثناء التدريب عملية سري حسن ولضمان الكلي التخطيط من جزء
 املصغرة الوحدة التدريسية الوحدة وتعترب التمرينات تنظيم وطريقة األهداف واضعا احلصة خطوات مجيع بتسجيل

 خالل زمنية مرحلة لكل وفقا أكثر أو هدف حتقيق على تعمل ختطيطها حيث بذاهتا قائمة سنوي خمطط من انجتة
 .الرايضي املوسم

 :التدريب وحدة تعريف  14-1
 من عدد خالل من والتطبيقية التعليمية األهداف بعض خالهلا من حتقق اليت احلركية األنشطة جمموعة هي         
 .متوافق بشكل تنظم خططية مهارية، بدنية، التمرينات

 السلم يف وحدة أصغر أهنا على إليها وينظر اليومي، التخطيط عملية أساس أبهنا )عالوي حسن حممد( عرفها -
 .الرايضي التدريب يف التخطيط لعملية التنظيمي

 .معني وقت يف بتنفيذها الرايضي يقوم تدريبية أبعمال تتشكل املختلفة التمرينات جمموعة أهنا تعرف كما -
 من تتحقق اليت احلركية األنشطة من جمموعة هي التدريبية الوحدة أو التدريبية احلصةوعليه میكن القول أن          
 بشكل تنظم اليت التمرينات من عدد خالل من معا كلها أو البدنية التطبيقية أو التعليمية األهداف بعض خالل
 .دقيق
 :التدريبية الوحدة لتشكيل األساسية املكوانت  14-2

 سابقة خمططات من انتج من التمارين ومحولة وحمتواها مبكوانهتا التدريبية الوحدة أبن نعلم أن جيب            
 السعد حيىي( :التايل اهليكل يف ( تتمثل أسس على للوحدة األساسية املكوانت تشكيل يتوقف، وسنوية جزئية

 22 احلاوي،
 

 
 
0 

1 
 
 
 
 

 .التدريبية للوحدة األساسية املكوانت :يوضح شكل

سس تشكيل الوحدة أ

 التدريبية

 
 أهداف الوحدة و الواجبات

 

التغيرات الفيزيولوجية نوعية نظام العمل و الراحة  

 التمارين المستخدمة

حجم 

األعمال 

 التدريبية
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  التدريبية الوحدة أسس 14-3
 :اهلامة األسس بعض عاةمرا جيب التدريب وحدة واجناز ختطيط عند -

 قبل لالعبني وشرحها مترين ولكل للحصة والفردية الرئيسية األهداف أو اهلدف حتديد املدرب على جيب 1-
 .احلصة وأثناء
 املرجوة النتائج أفضل حتقيق على ويساعد يناسب مبا مسبقا مدروس الوحدة يف التمرينات ترتيب يكون أن 2-

 .األهداف لتحقيق
 .الالعبني وصنف وجنس لسن مالئم التمرين يكون أن 3-
 .بدقة احةر ال اتوفرت  التمرينات وكذلك التدريبية الوحدة راءإلج الزمنية اتوالفرت  للوحدة الزمنية الفرتة حتديد 4-
 .الوحدة زاءأج من جزء كل خالل الالعبني وتشكيالت تنظيمات حتديد 5-
 .مجاعية أو فردية بصورة األمر اقتضى ما كل والتدخل األخطاء إبصالح املدرب يهتم أن جيب 6-
 وال العمرية للفئة مالئم العتاد أن من التأكد جيب كما الوقت لربح مسبقا ومهيأ منظم العتاد يكون أن 7-
 .خطر أي يشكل
 .امللل نتفادى حىت واحدة وترية على الوحدة تسري أال جيب 8-
 .معا واهنائها احلصة وبدء امليدان يف الالعبني تنقالت يف يتحكم أن املدرب على جيب كما 9-

 واألزمنة راتراللتك األرقام كل على حتتوي وأن مشفرة غري واضحا تكون أن احلصة بطاقة على جيب اوأخري  11-
 .التمرينات وأشكال ورسوم

 :التدريب وحدة أهداف 14-4
 .الرئيسية الواجبات أهم وهذه میكن ما أبقصى حتقيقها على يعمل أن جيب للمدرب أساسية واجبات هناك
 .ككل والفريق لالعب الصحية ابحلالة االرتفاع 1-
 بتحديد وهذا املمارسة للرايضة املميزة البدنية الصفات خاصة البدنية الصفات كل وحتسني وتطوير تنمية 2-

 .لذلك واحلموالت التمرينات
 .املناسبة والطرق التمارين ابختيار وهذا فاعليتها عن والبحث وتكامل بدقة راتاملها وتطوير تعلم 3-
 .لذلك اخلربة اكتساب عن والبحث اخلططية الكفاءة وزايدة رفع 4-
 .املمارس ابلنشاط يرتبط ما وخاصة لالعب العقلية اتر القد تنمية 5-
 .لالعب اديةر اإل الصفات تنمية 6-
 .للرايضي اخللقية النواحي تثبيت 7-
 مترين كل وزمن الوحدة حتتويها اليت املختلفة التمرينات أنواع وإخراج أداء طريقة حتديد املدرب على جيب    
 .املطلوبة الواجبات الوحدة حتقق حبيث
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 فكل املخطط أهداف وحسب العام الربانمج حسب التدريب حصة يف املسطرة األهداف اختيار املدرب على    
 أكثر أو هدف على حتتوي أن التدريب حلصة میكن كما .دقة أكثر عملية أهداف على حيتوي رئيسي هدف
 هدفه إىل للوصول مالئمة وشدة مناسبة لتمارين ابختياره التدريبية حصته حمتوى املدرب حيدد هذا من انطالقا
 :التاليةرات املرؤش االعتبار بعني أبخذ وهذا
 .اجلوانب خمتلف يف التحضري مستوى البدين، التطور السن، اجلنس، :للرايضي الفردية اخلصوصيات -
 صعب سهل، :املقرتح التمرين خصوصيات -
 تكون أن جيب ال التدريبية احلصة أهداف اجلوية الظروف احلصة، وقت املتوفر، العتاد :احمليط خصوصيات -

 .وحمددة دقيقة تكون أن جيب ابلعكس كثرية
 :هي التدريبية احلصة أهداف ضبط عند الشائعة األخطاءومن أهم  

 .احلديث التدريب منهجية مع يتناىف ما وهذا واحدة حصة يف األهداف من عدد أكرب دمج حماولة -
 .املنظم غري العشوائي العمل إىل جمال يفتح ما وهذا التمرين من أو احلصة من مبتغاه املدرب فهم عدم -

 واملتابعة التقومي  14-1
 عليها احملصلة النتائج املدرب ويوضح يوجه التحضري عملية نالضم املهمة الوسائل من واملتابعة التقومي     

 السنوي أو املرحلي لعمله جيد تقييم لضمان وهذا األسبوعية األقل على أو اليومية املتواصلة راتوالتطو  لالعبني
 .ابخلصوص واخلططي والتقين البدين اجلانب من الالعبني مستوى تطور ومدى

 التقومي أنواع 14-1-1
 احلصة غضون يف التقومي -أ

 .احةر وال العمل بتعاقب ذاهتا احلصة خيص املباشر التقومي هذا احلصة، يف التمرينات أتثري نتيجة هي
 :األسبوع يف التقومي -ب
 بني وحتقق  )املدى قصرية ميكروسيكل،دورة( الواحد األسبوع يف املتعاقبة احلصص مجيع مترينات أتثري نتيجة هي

 .املقبلة احلصص أهداف لتحقيق والكافية الالزمة املعلومات جبمع وتسمح احلصص
 اكمر ت بعد املعلومات جبمع تسمح ) Méso-cycle املدى، متوسطة دورة(  أسابيع عدة يف التقومي -ج

 الصفات تنمية ومستوى رايضي لكل الفردية  )وظائفية-املرفو(  اخلصائص حتديد من لنا يسمح النوع وهذا التعب
 .البدنية
 حسب جترى أن التدريبية للحصة میكن هذا من انطالقا كليا يطبق أن ابلضرورة ليس له خيطط ما كل      

 .أهدافها نطاق عن اخلروج دون آنيا بتعديلها وهذا املتاحة الظروف
 التمرين بتغيري آنيا حمتواه اجعةمر  املدرب فعلى مالئمة غري أهنا تتضح املقرتحة احلمولة أو للتمرين میكن كما       

 .مثال احلمولة من وتقليل األسهل إىل
 .نظرية حبصةوتعويضها  تطبيقية حصة لغاءإ مثال السيئة اجلوية األحوال بسبب للمدرب میكن كما        
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 :التدريبية الوحدات أنواع  14-9
 منوذجية استشفائية، تدريبية، تعليمية، وحدات منها نذكر أنواع، عدة إىل التدريبية الوحدات يقسم من هناك    

 هدف أن إال تدريبية حصص تعترب منها لكل أهدافها الختالف التدريبية الوحدات تضيق هو فاألجدر وتقومیية،
 :اجتاهات عدة أو منفرد أي واحد اجتاه ذأتخ أن التدريبية للحصة میكن كما خيتلف احلصة أهداف أو

 :املنفرد االجتاه ذات التدريبية الوحدات-              
 .معينة مهارة أو واحدة بدنية صفة تنمية يف منها املستهدف التأثري فيها يكون اليت الوحدات وهي         

 :املركب االجتاه ذات الوحدات -    
 التمرينات تصب حيث نفسه الوقت يف عدة بدنية صفات تنمية على الواحدة الوحدة تشمل أن ويقصد          

 .لتطويريها برجمت اليت اتر املها حىت أو البدنية الصفات خمتلف يف
 تدريبية حصة بناء يف األساسية املبادئ: 

 :منها الرئيسية املبادئ بعض اعاةمر  جيب تدريبية حصة بناء عند        
 حيث التدريبية الوحدة أقسام خالل من التدرييب احلمل توزيع يتوجب إذا :التدريب محل يف التدرج-0          

 .تدرجييا ينخفض مث الرئيسي القسم يف أقصاه احلمل يصل
 بعد السرعة مثل اخلططية اجلوانب أو اتار امله بعض تنمية مع :البدنية الصفات تنمية بني توافق -2     
 .املضاد اهلجوم مع والسرعة القوة
 .واملوالية السابقة احلصة يف سينجز وما أجنز ما مع يتماشى أن جيب :الوحدة ومحولة حمتوى -0          
 .راحةوال احلجم الشدة، مبوازنة أي بينهما والعالقة احلمل مبكوانت االعتبار بعني األخذ-1          
 متيزت إذا أما .كبري حجم بل قصوى شدة فيها تكون ال الزمنية فرتهتا تطول اليت التدريبية الوحدة-1          
 .قصرية الزمنية فرتهتا تكون عالية بشدة التدريبية الوحدة
 والزمين التدرييب والعمر واجلنس لالعبني التدريبية واحلالة الرايضة، خصوصيات نعرف أن البديهي ومن      

 .املتوفرة واملستلزمات العتاد االعتبار بعني واألخذ للرايضي
 :التدريب وحدة اءز أج- 14-9      
 الكلي، التخطيط نم جزء أصغر تعترب كما العملي، التخطيط عملية يف األساسي القاعدي العنصر يعترب      
 التحضريية، املرحلة وهي الرايضية التخصصات حسب تتنوع لبعضها مكملة راحلم ثالثة إىل بدورها تنقسم كما

 :العملية وتوجهاهتا أهدافها مرحلة لكل ،النهائية واملرحلة الرئيسية املرحلة
 :التحضريية املرحلة 1-
 تسخني املوالية املرحلة يف العمل لبدء الالزمة الظروف وخلق للعمل ونفسيا بدنيا الرايضي حتضري هو هدفها      

 .تدرجييا التنفسي اجلهاز واستعداد العضالت
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 أتخذ .الرئيسية أو األساسية مرحلتها يف وخاصة وهدفها احلصة مع متماشيا يكون أن حمتواها على جيب       
 .احلصة وقت من % 21 إىل % 11 من التحضريية املرحلة
 :األساسية أو الرئيسية املرحلة 2-
 أو البدين جانبها من كانت سواء التدريبية احلصة أهداف مباشرة ختدم رئيسية متارين سلسلة عن عبارة وهي      
 شامال أو خاصا راتطوي واجلماعية، الفردية راتاوامله والذهنية البدنية الصفات تطور وكذا التكتيكي أو الفين

 .احلصة وقت من % 71 إىل  % 61 حوايل الرئيسية املرحلة أتخذ مسبقا املسيطر اهلدف حسب
 :النهائية املرحلة -3

 التدريب قبل حالته إىل الرايضي جبسم والعودة العمل إهناء هو هدفها التدريبية احلصة يف مرحلة أخر وهي        
 الدقيقة يف نبضة 81 من أقل إىل القلب نبضات وخاصة النفسي والضغط البدين العمل شدة خبفض وهذا

 .التدريبية احلصة وقت من % 11 حوايل املرحلة هذه أتخذ .ابلثبات اسرتخاء ومتارين ببطء جري ابستعمال
 من النموذج وهذا طويلة ملدة اجلري :مثال احلركي للنشاط واحد منوذج أتخذ أن التدريب حلصة میكن        
 ي(.الرايض واملوسم السنة بداية) التحضريية املرحلة بداية يف استعماال أكثر يكون احلصة
 أكثر تركيبتها فتكون وتكتيكي تقين بدين :مثال خمتلفة أهداف عدة تستوجب التدريبية احلصة كانت إذا       
 ة.حار وال العمل تعاقب وخاصةراحل وامل التمرينات بني التنسيق وجيب تعقيدا

 زمن اإلستشفاء بعد التدريب: 14-9
القاعدة أن أي عمل بدين يستلزم وقت لإلستشفاء و الراحة و ذلك للسماح للجسم من اسرتجاع              

وهي حلقة جد مهمة يف التدريب و التخطيط املتوسط قوته. ويف اجملال الرايضي، اإلستشفاء أمر ضروري وهام 
ات تكون فيها ، فاملدرب جيب عليه برجمة فرت   (Mésocycle et mycrosycleاملدى و القصري املدى  )

 الشدة ضعيفة وتعترب يف الغالب حصص خاصة واليت تسمح إبعادة بناء الطاقة.
يف الغالب هذه احلصص اخلاصة ابالسرتجاع تربمج يف الغالب يوم بعد املقابالت و يف وسط الدورة              

شدة قابلة أو حصة مرتفعة الالقصرية املدى بعد حصص ذات الشدة العالية. كما میكن برجمتها مباشرة بعد امل
 ضمن مرحلة العودة إىل اهلدوء ما يسمح بتفادي التعب و احلمل الزائد أو ما يسمى ابإلجهاد العضلي.

تسمى هذه احلصص حبصص التهوية  واليت تسمح لزايدة سرعة الدورة الدموية ليصل األكسجني إىل             
و ابلتايل اهلدف من هذه احلصص  اكم كنتيجة للعمل العضليالعضالت بغية التخلص من محض الالكتيك املرت 

 هو:
 .تفادي التعب العضلي و الدهين لدى الالعب 
 .خفض مستوى احلمض الالكتيكي و األمحاض األخرى املرتامة يف العضلة 
  هتوية العضالت من خالل وصول القدر الكايف من األكسجني إليها من خالل حصص

 اإلسرتجاع.
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  العصيب والقلق لدى الالعب.تقليل الشد 
 .زايدة الرتكيز لدى الالعب 
 .التقليل من إحتمال اإلصابة العضلية الناجتة عن التدريبات الشاقة 
 .إعادة تشكيل الطاقة اآلنية و املخزنة يف اجلسم 

ساعة إلعادة تشكيل املخزون الطاقوي من  10تستلزم راحة قد تصل إىل  بعد إجراء متارين مرتفعة الشدة
ساعة وذلك من خالل تدريبات خاصة  01ساعة إىل  21غليكوجان، ومیكن أن تقلل من زمن اإلسرتجاع من ال

للهوية العضلية و االستشفاء من خالل اجلري اخلفيف )عمل هوائي(  و نظام غدائي مناسب غين ابلسكرايت 
 املعقدة.

 اجلدول املويل يوضح زمن اإلسرتجاع بعض متارين اللياقة  البدنية.
 زمن اإلستشفاء القدرة البدنية لرقما

 ساعة 30سا إىل  24من  املداومة )املداومة كقدرة( 1
 ساعة 94سا إىل  40 حتمل املداومة 2
 سا 24 السرعة )عمل الالهوائي الغري اللبين( 3
 سا 92سا  49 حتمل السرعة )عمل الالهوائي اللبين( 4
 سا 49سا إىل  40 القوة العضلية القصوى 1
 سا 39سا إىل  24 قوة السرعة )القوة اإلنفجارية( 9

3 
 خالصة

تعد احلصة الوحدة القاعدية األساسية اليت يرتكز عليها التخطيط يف كرة القدم، وتقتضي احلصة التدريبية  
لتكون انجحة أن يوليها املدري أو املريب الرايضي ابلعناية البالغة من حيث التحضري أخدا بعني االعتبار موضع 

 من مساحات و وسائل بيداغوجية.  احلصة يف املخطط األسبوعي واهلدف منها و كما ما يتوفر عليه
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 اإلنتقاء و التوجيه يف كرة القدم: 11اضرة رقم حم
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 متهيد:
أسس اهلامة اليت جيب العناية هبا يف كرة القدم، هذه العملية متكن املدرب من كسب من  االنتقاءيعد        

الوقت وربح الوقت أثناء كملية التكوين، لكن وجب أن يكون االنتقاء مدروسا وعلميا فهو خيضع لضوابط حيث 
تدرييب العايل، ويف ما بل يكون ذلك مبعية أصحاب اخلربة و املستوى الال میكن للجميع القيام بعمليات االنتقاء 

     يلي نستعرض  أهم ما يرتبط بعملية االنتقاء من حيث املفهوم واملبادئ العامة لالنتقاء، وكذا مراحله بشكل عام. 
 

 فهوم اإلنتقاء يف اجملال الرايضي:م 11-1
 .معني رايضي نشاط خصائص مع الناشئ املمارس استعدادات حتديد عمليةاإلنتقاء هو  -
 طبقا منهم كبري عدد خالل من املمارسني بني املفاضلة خالهلا من يتم مستمرة عملية هو االنتقاء إن -

 ومراحل يتوافق زمين برانمج خالل من منهم العناصر أفضل اختيار يتم حبيث وخاصة، معينة حملددات
 .التحضري

والوظيفية لدى املبتدئني الراغبني يف عملية اختبار وقياس القدرات البدنية واملهارية والنفسية والذهنية  -
ممارسة الفعاليات الرايضية ومقارنة ذلك مع متطلبات الفعالية املراد التخصص فيها بغية التوجه واإلرشاد 

 .العلمي السليم الختبار انسب لعبة تتماشى وقدراهتم من مجيع نواحيها
العبني من خالل عدد كبري منهم طبقا عملية يتم من خالهلا اختبار أفضل العناصر من الاإلنتقاء هو  -

كذلك يقصد ابالنتقاء هو" اختيار الالعبني والالعبات يف اجملموعة، املتاحة منهم من   .حملددات معينة 
خالل الدراسة املتعمقة جلميع اجلوانب املرؤثرة يف املستوى الرايضي اعتمادا على األسس واملبادئ والطرائق 

 .العلمية
 :يف اجملال الرايضي أهداف اإلنتقاء 11-2

 يتفق كثري من الباحثني يف اجملال الرايضي على أن عملية اإلنتقاء هتدف إىل النقاط التالية:
 واكتشافهم الرايضية التخصصات من معني نوع يف الواعدين املوهوبني الناشئني أفضل إىل لتوصلا  -

 .مبكرا
 الرايضية التخصصات تتطلبها اليت )اخلططية املهارية، املورفووظيفية، البدنية،(  النموذجية الصفات حتديد -

 .املختارة
 .واجتاهاهتم وميوهلم قدراهتم حسب املناسبة التخصصات أفضل إىل الناشئني توجيه -
 .العالية املستوايت إىل الناشئني حتضري يف واملال واجلهد الوقت توفري    -      
 .الواعدين الناشئني أفضل على وامليزانيات اجلهود تركيز    -      
 عن واالبتعاد ابلوحدة األفراد جمموعة ملستوايت والتجانس للتقارب الرايضية للممارسة الدافعية ايدةز     -      
 .بينهم التباين
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 . إليه الوصول جيب ما ضوء يف الالعب وتطوير لتنمية التدريب عملية توجيه    -      
 .العلمية والبحوث ابلدراسات والتوجيه االنتقاء عمليات تنظيم حيث من علمية صبغة لالنتقاء إعطاء    -      
 يف الرغبة على إجيابيا ينعكس مما األفضل األداء مستوايت حتسني خالل من الرايضة مستوى تطوير    -      

 .املشاهدة متعة وزايدة املمارسة
 :االنتقاء لعمليات العلمية األسس و مبادئ 11-3

 :لالنتقاء العلمي ساساأل -
 لألسس جيدة معرفة إىل حيتاج معينة تنافسية ملواقف أو ،ىحد على نشاط لكل االنتقاء نضام صياغة إن       
 األخطاء تفادي نضمن حىت االنتقاء، عملية يف استخدامها میكن اليت والقياس التشخيص بطرق اخلاصة العلمية
 .البعض فيها يقع اليت

 :االنتقاء جوانب مشول -
 وال والنفسي واملورفولوجي البدين اجلانب فمنها اجلوانب، ومتشعبة متشابكة الرايضي الاجملإن اإلنتقاء يف        
 من االنطالق جيب الالعب صالحية تقرير فعند أخر، دون جانب مراعاة على االنتقاء تقتصر عملية  إن جيب
 .االنتقاء جوانب كافة تضمن حبيث متكاملة قاعدة
 :والتشخيص القياس استمرارية -
جملال الرايضي ال يتوقف عند ا يف االنتقاء أن حيث اهلامة املبادئ من املستمر والتشخيص القياس يعترب        
 تلك الرايضي، النشاط نوع يتطلبها اليت للخصائص والتشخيص الدراسة من مستمرة عملية هو وإمنا، حد معني
 .الرايضي أدائهم وحتسني تطوير بغرض لالعبني الرايضية احلياة مراحل خمتلف خالل ابنتظام جترى الدراسة
 :االنتقاء مقاييس مالئمة  -
 أن حيث التعديل، وإمكانية الكافية ابملرونة تتسم أن جيب الصالحية تقرير يف عليها يعتمد اليت املقاييس إن       

 ارتفاع حيث من منه يطلب ما بتغيري مرحليا تظهر واخنفاضها، ارتفاعها يف سواء الالعب على املفروضة ملتطلبات
 .الوطن خارج أو الداخل يف سواء الرايضية املنافسة حلبة واخنفاض
 :لالنتقاء اإلنساين لبعدا -
 أمر واملوضوعية ابلدقة تتسم نتائج على واحلصول االنتقاء عمليات يف العلمي األسلوب استخدام إن       
 فضال أحياان، وطاقاته قدراته تفوق قد اليت والنفسية البدنية لألعمال السلبية اآلاثر من الالعب حلماية ضروري

 نوع اختيار حالة يف له يتعرض قد الذي املتكرر، الفشل عن انجتة األمل وخيبة ابإلحباط الشعور من محايته عن
 .وقدراته استعداداته مع يتناسب ال الذي الرايضي النشاط
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 :لالنتقاء التطبيقي العائد -
 حيث من اقتصادية االنتقاء بعملية اخلاصة اإلجراءات تكون أن جيب املطلوب التطبيقي العائد يتحقق حىت      
 الفحوصات استمرار ذلك من میكننا حىت الكوادر، وإعداد واألدوات األجهزة على ينفق الذي واملال الوقت

 .الفحوصات تلك نتائج أساس على الالزمة التوجيهات إلعطاء واألخر احلني بني وتكرارها
 :لالنتقاء الرتبوية القيمة -
 وإمنا فحسب، استعدادا األفضل الرايضيني انتقاء عملية يف منها االستفادة جيب ال الفحوصات نتائج إن      
 وتقنني اإلعداد برامج وتشكيل وضع عند التدريب عمليات فعالية ورفع حتسني يف كذلك استخدامها جيب

 .اخل ...املنافسات ومواقف ظروف حتسني لكوكذ األمحال،
 :الرايضي ابالنتقاء املرتبطة الواجبات   11-4
 مناذج وضع خالل من ذلك ويتم الرايضي النشاط نوع يتطلبها اليت النموذجية للصفات اجليد لتحديدا -0     

 .االنتقاء عملية يف منها االسرتشاد میكن حىت الرايضي النشاط من نوع فيكل الرايضيني من مستوى ألفضل
 التعرف میكن مل اليت ابالستعدادات التنبرؤ نستطع مل إذا أننا حيث االنتقاء واجبات أهم من ويعترب التنبرؤ -2     
       .االنتقاء عملية من فائدة فال (املواهب اكتشاف مراحل) األوىل املراحل يف عليها
 .املتخصصة والدراسات األحباث إجراء خالل من االنتقاء عمليات فاعلية رفع على العمل  -0     
 .جوانبها مبختلف العلمية األسس ضوء يف وذلك االنتقاء عملية خلطوات اجليد التنظيم مراعاة -1

 حمددات عملية االنتقاء الرايضي: 11-1
 :يلي ما حسب احملددات هذه حتديد ومیكن      

 :من كل يف واملتمثلة :البيولوجية العوامل          
 ة.البدني الصفات -
 .الوراثية الصفات -
 .املورفولوجيا الصفات -
 .البيولوجي والعمر الزمين العمر -
  .احليوي األجهزة صفات -

 :النفسية السيكولوجية العوامل
  ة.العقلي القدرات -
 .الشخصية مسات -
 .الوجدانية االنفعالية السمات -
 .اإلدراكية القدرات -
 .وامليول االجتاهات -
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 :واملعرفية احلركية العوامل           
 .واخلاصة العامة احلركية االستعدادات -
 .واخلاصة العامة املعرفية القدرات -

 مراحل اإلنتقاء يف اجملال الرايضي: 11-9
 : ( سنة12-9) اإلنتقاء األويل:املرحلة  -

 : وهتدف إىل الكشف على املستوى املبدئي للصفات اآلتية
 . القدرة البدنية واملهارية -أ          
 . اخلصائص املورفولوجية والوظيفية -ب          
 .املفاصل اختيار مرونة -ج         
 . السمات الشخصية -د          
  : ( سنة14-12) اإلنتقاء التخصصياملرحلة    -
وهي مرحلة تستهدف اختيار أفضل الناشئني من بني من جنحوا يف اختبارات املرحلة األوىل وتوجيههم إىل      
يالءم مع إمكانياهتم، وتتم هذه املرحلة بعد أن يكون الناشئ قد مر مبدة تدريب طويلة نسبياً قد تستغرق ما  الذي

بني عام وأربعة أعوام، وتستعمل يف هذه املرحلة املالحظة املنظمة وتستعمل االختبارات الثانية من االنتقاء لتقومي 
  : اجلوانب اآلتية

 .(لبدنية العامة واخلاصة )قوة، سرعة، حتمل، مرونة، رشاقةمستوى تطور القدرات ا -أ      
 . معدل تطور القدرات العامة واخلاصة -ب     
 . حتديد مستوى االجناز وفيه حيقق الناشئ املستوى املرؤهل يف جمال اللعبة -ج     
 . حتديد ثبات االجناز عندما حيقق الناشئ مستوى األداء األمثل يف املنافسات -د     
 : ( سنة19-14) اإلنتقاء للمستوايت العالية:املرحلة   -
وتستهدف هذه املرحلة التحديد األكثر دقة خلصائص الناشئني وقدراهتم بعد انتهاء املرحلة الثانية وانتقاء       

 . الناشئني األكثر كفاءة لتحقيق املستوايت العليا
صائص الناشئ وقدراته بعد املرحلة السابقة الثانية من ففي هذه املرحلة میكننا التحديد بشيء أكثر دقة خل      

التدريب وانتقاء الناشئني املتميزين الذين هم أكثر كفاءة لتحقيق املستوايت العليا، مع الرتكيز واالهتمام يف هذه 
 .املرحلة على قياس مستوى منو اخلصائص املورفولوجية والوظيفية الالزمة لتحقيق املستوايت العليا

خالل هذه املرحلة میكن انتقاء الناشئني هبدف أعدادهم للمنافسات الدولية، وتعد املقدرة على حتمل و      
 .املرحلةمن العوامل املهمة يف هذه  اجلهاز العصيب التدريب وكفاءة
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 :الرايضيني النتقاء األساسية العوامل  11-9
 للنتائج احملددة وهي  (1) عديدة وخصائص عوامل ابحلسبان يرؤخذ أن جيب املميزين الالعبني انتقاء       

 :يف املتمثلة املستقبلية
  واألنسجة العضلية األنسجة بني العالقة) اجلسمية الكثافة الوزن، القامة، :االنثروبومرتية املعطيات        
 .(اجلسم ثقل مركز) (، الذهنية
 الفعل رد سرعة الديناميكية، الثابتة، القوة والالهوائية، اهلوائية املداومة مثل: البدنية اللياقة خصائص       
 (.اخل...احلركة سرعة)والفعل

 · .اخل...الكرة يف التحكم قدرة اإليقاع، املسافة، تقدير قدرة التوازن، مثل :احلركية التقنية الشروط        
 · .والتقييم والتعلم والتحليل املالحظة قدرة اكتساب سهولة :التعلم قدرة        
 · .التدريب يف والتطبيق االنضباط أو املواظبة :للمستوى اإلعداد أو التحضري        
 .التكتيكية القدرات اإلبداع، ،ب(الالع ذكاءي )احلرك الذكاء الرتكيز، مثل :واملعرفية اإلدراكية القدرات        
 يف التحكم اخلارجي، التأثري مقاومة للمنافسة، والتهيرؤ االستعداد النفسي، االستقرار :العاطفية العوامل        

 .القلق توتر
 .الفريق مساعدة اللعب، يف الدور قبول مثل :اجلسمانية العوامل        

 خالصة:
، كما عرجنا على مراحله لالنتقاءمن حيث املاهية و املبادئ العامة  االنتقاء إىلاستعرضنا يف هذه احملاضرة        

هذه املرحلة  إيفاءهذه احملاضرة وضرورة خالل و احملددات العامة له. ويتضح أمهية اإلنتقاء يف كرة القدم من 
مستقبل الالعب كرة القدم خاصة إذا كان االنتقاء يف مدروسا و على أساس  ابألمهية القصوى فهي اليت حتدد

طوير إمكانيات الناشئ إىل أن يصل إىل املستوايت العالية. فاالنتقاء هو علمي و يف مراحل سنية مبكرة تسمح بت
   مفتاح وأساس العملية التدريبية يف كرة القدم. 

 

  

 

 
 
 



 محاضرات تخصص كرة القدم

121 
 

 
 

 املراجع و املصادر:
. مت االسرتداد من قواعد وقوانني كرة القدم(. 2109ديسمرب ,  10ابراهيم سيد عبد الوهاب الشني. ) -

 https://www.search-academy.comاكادمیيه حبث: 
 .0(. التدريب الرايضي املعاصر. القاهرة: دار الفكر العريب، ط2102أبو العال أمحد عبد الفتاح. ) -
 .2(. أساسيات تدريب كرة القدم. القاهرة: دار الفكر العريب، ط2109أمحد عطية فتحي. ) -

(. أحدث التدريبات التطبيقية على املهارات األساسية يف كرة القدم. القاهرة: دار 2101د عطية فتحي. )أمح -
 الفكر العريب.  

 . القاهرة: دار الفكر العريب.-املفاهيم التطبيقية–(. علم النفس الرايضية 0771أسامة كامل راتب. ) -
   . جريدة الشباك(. مقابلة صحفية . 0779أوت  10،  218لعدد االسعيد خباطو. ) -
.القاهرة: مكتبة  -اجلوانب األساسية التدريبية–( . نظرايت التدريب الرايض 0771السيد عبد املقصور. ) -

 حسناء.
 . عمان: دار وائل للنشر.0ط ،دليل الرايضي لإلعداد النفسي(. 2112ترياس عوديشو أنواي. ) -
 (. اإلعداد املهاري يف كرة القدم. القاهرة: دار الفكر العريب.0771السيد أبو عبده. )حسن  -
، احملرر( 1)ط كرة القدم املبادئ األساسية لأللعاب اإلعدادية لكرة القدم.(.  0779حسن عبد اجلواد. )-

 بريوت : دار العلم للماليني.
يب كرة القدم. اإلسكندرية: مكتبة اإلشعاع الفنية، (. اإلعداد املهاري لالع2112حسني السيد أبو عبدو. ) -
 . 0ط
 (. األسس العلمية يف تدريب كرة القدم. القاهرة: دار الفكر العريب.0771حنفي حممد خمتار. ) -
 (. األسس العلمية يف تدريب كرة القدم. القاهرة: دار الفكر العريب. 2117حنفي حممود خمتار. ) -
 . 0. أساسيات التدريب الرايضي. عمان: اجلنادرية للنشر و التوزيع. ط(2109خالد متيم احلاج. ) -
اإلسكندرية: منشأة  .-أسس العمل يف مهنة التدريب-املدرب الرايضي (. 0779زكي حممد حممد حسن. ) -

 .املعارف
للنشر .عمان: دار الراية 0ط، علم النفس الرايضي(. 2100صاحل عبد هللا الزعيب، ماجد حممد اخلياط. ) -

 والتوزيع.
 (. علم التدريب الرايضي. عمان: دار الرواد.2100عامر فاخر شعايت. ) -
 اجلماهريية العربية الليبية. كرة القدم.(.  0707علي خليفة العنشري و آخرون. )-

https://www.search-academy.com/
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  (، مبادئ التدريب الرايضي. فلسطني: دار وائل2111حممد حسني البشتاوي، أمحد ابراهيم اخلواجة. )-
 للنشر.

 مدينة النصر: دار الفكر العريب. األسس العلمية يف تدريب كرة القدم.حممد حممود حنفي. )بدون سنة(.  -
 القاهرة: دار السعادة للطباعة. التخطيط احلديث يف كرة القدم.(. 2110حممد رضا الوقاد. ) -
 . 28، العدد جريدة الشباك اجلزائر م(. الكرة اجلزائرية فوز مستحق. 0770نوفمرب  -حممد منصوري. )  -
 .00(. علم التدريب الرايضي. القاهرة: دار املعارف، ط0771حممد جسن عالوي. ) -
القاهرة: اهليئة العامة لشرؤون املطابع  األسس النفسية إلنتقاء الرايضيني.(. 2112مصطفى لطفي طه. ) -

 .األمريية
(، أساسيات كرة القدم. القاهرة: دار عامل املعرفة، 0771)حممد عبده صاحل الوح ، مفين إبراهيم حممد.  -
 .0ط
 .0(. التخطيط احلديث يف كرة القدم.القاهرة: دار السعادة، ط2110حممد رضا الوقاد. ) -
. القاهرة: دار 2ط، -التخطيط والتدريب و القيادة-التدريب الرايضي احلديث (. 2110مفيت إبراهيم محاد. ) -

 الفكر العريب.
 القاهرة: دار الفكر العريب. التدريب الرايضي للجنسني من الطفولة إىل املراهقة.(. 0778مفيت إبراهيم محاد. ) -
إنتقاء(. القاهرة: دار الفكر العريب، -تعلم ذايت  -(. كرة القدم )مهارات2109مصطفى حممد بدر الدين. ) -
 .00ط 
 القاهرة: دار الفكر العريب. (. بناء فريق كرة القدم.0777مفيت ابراهيم محاد. ) -

(. التدريب املعريف و العقلي لالعيب كرة القدم. 2100فرات جبار سعد هللا، هه فال خورشيد الزهاري. ) -
 0عمان: دار دجلة، ط

 (. علم التدريب الرايضي. عمان: دار الرواد.2117د حممد السديري. )جمل -
 األسس العلمية للتدريب الرايضي لالعب واملدرب.(. 2112وجدي مصطفى الفتاح،حممد لطفي السد. ) -

 املينيا: دار اهلدى للنشر و التوزيع.
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