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بإجنلرتا، وذلك عندما اجتمع  1863 سنة 
 IFAB بكرة القدم حينئذ، وهوس يعىن 

مهمتهم تأطري هذه الرياضة، )  ويلز، وايرلن
مل ني فقط للتحكم بالكرة، وهو األمر الذي 

  
  1962ة 

، ويف 1872، والركنيات يف 1869رمى يف 
، كما أصبح للملعب خطوط 1891 عام 

ت الرياضة تنتشر يف كل القارات، وجتتذب 
ويف .جنيضري مساحات حتيط بامللعب للمتفر 

فرنسا، بلجيكا، الدمنارك، : سبعة األساسيني
، قبل أن تلتحق باقي بلدان العامل 1913

مل شيًئا فشيًئا، فوضعت القوانني التفصيلية 
ت كأس العامل، وتزايدت التغطيات اإلعالمية 
للقاءات الدولية هي األخرى شهدت تطورًا 

استخدام  1986ن القرن املاضي، وبدأ سنة 
س العامل حىت يومنا هذا، ل بصنع كرات كأ
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ن التأسيس الفعلي لرياضة كرة القدم مل يبدأ إال يف سنة
حتتضنها املدارس اخلاصة اإلجنليزية، وتشكل أول جملس يع

إجنلرتا، إسكتلندا، ويلز( من االحتادات الربيطانية األربعة 
 القدم هو فصلها عن كرة الريغيب واالعتماد على الساقني ف

ظر عام لمباراة بين فريقي توتنهام وبيرنلي سنة من

تدرجييا املالمح اليت نراها اليوم، فبدأ اعتماد ركالت املرمى 
النور حىت عامأما ركلة اجلزاء فلم تبصر . افرة ألول مرة

 للمباراة، وأصبح العنف حمظورًا يف اللعبة، فيما أضحت ا
ستمتاع مبشاهدة مباريات كرة القدم، ما دعا إىل حتضري 

يف باريس مع أعضائه السبعة FIFA  الدويل لكرة القدم
13للفيفا سنة  IFAB ويسرا، لينضم االحتاد اإلجنليزي

ين للقرن العشرين، أصبحت رياضة كرة القدم تكتمل الثا
ضية يف التفنن بلعب الكرة مبهارات عالية خالل مباريات كأ

شكل الكرة املستعملة يف اللقا.ةمل تزداد عشًقا هلذه اللعب
جلدية ذات وزن ثقيل يف الثالثينات حىت السبعينات من الق

بالتكفل ب“ أديداس”شرعت شركة  1970ة، ويف عام 
  .ا احلاضر تصنع بتقنيات دقيقة وبوزن أخف

��ص ��� ���ات ����س ا
 

  

لكن ال: رياضة كرة القدم نشأة
مندوبو األندية اليت كانت حتتضن
املكون من ممثلني اثنني لكل من
فكان أبرز تطور حصل لكرة القد

 .يكن هيًنا حينها

بعدها أصبحت اللعبة تتخذ تدر
استخدم حكٌم الصافرة 1878

وحدود مرسومة ووقت حمدد للمب
حنوها مزيًدا من اجلماهري لالستم

، تأسس االحتاد الد1904سنة 
هولندا، إسبانيا، السويد، سويس

وابتداء من النصف الثا.باالحتاد
احملكمة، وبرعت الفرق الرياضية 
رياا، ما جعل مجاهري العامل ت
ملفًتا، فقد استخدمت كرة جلدية
املواد الصناعية يف صنع الكرة، و
حيث أصبحت الكرة يف وقتنا احل
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همل إىل لعبة رياضية حمكمة وممتعة، حىت 
تمع والسياسة، وحتظى برتسانة من القوانني 

   .بقاع العامل م يف كل

ل الكرة بالقدم ، فاألمريكيون يعتربون هذه 
كرة القدم املعروفة واليت سنتحدث عنها كما 

إليها رومي مجيل ، كرة مجيع الناس كما أشار 

  

ثر شيوعا يف العامل ، وهي األعظم يف نظر 
م من قبل طلبة املدارس االجنليزية 1175ام 

ينة نظرا لإلزعاج الكبري كما استمرت هذه 
خطر لالنعكاس السليب ) م 1453 – 13

ن العب لكل فريق وذلك  يف طريق طويل 
ملناوالت األمامية كما لعبت مباراة أخرى 

م وسجل هدفني يف تلك الفرتة املباراة  5,5
ف والرميات اجلانبية وأسس نظام التسلسل 

م واليت تعترب اخلطوة األوىل لوضع قوانني 18
، حيث جاء فيه حترم ضرب الكرة بكعب " 

م أسس إحتاد 1863 خروجها ، ويف عام 
أين بدأ احلكام ) كأس إحتاد الكرة ( م 18

فريق دمنركي كانت  15مت كأس البطولة بـ 
وذلك مبشاركة كل من فرنسا ،  FIFAم 

��و�& � %� $��#  .د –��ص ��ة ا���م–  �������� ا������ ا�

- 3  - 

دم عرب احلقب التارخيية املختلفة من نشاط مهجي مهم
تمعب حصرها يف جمال الرياضة، إذ خترتق االقتصاد وا

 تشغلها، مثلما أصبحت حمل اهتمام اجلماهري واإلعالم يف

هي كلمة التينية وتعين ركل ال"  Football"  القدم 
أو كرة القدم األمريكية ، أما كرة ال"  Regby" م بالـ 

كرة القدم هي رياضة مجاعية ، متارس من طرف مجيع او ..
  .ضة مجاعية يتكيف معها كل أصناف اتمع 

  

تعترب كرة القدم اللعبة األكثر :  كرة القدم في العالم 
رة كان عام ت كرة القدم يف بريطانيا وأول من لعب الك

بتحرمي لعب الكرة يف املدينة ن –إدوار الثاين  –م امللك 
1373( و ردشارد الثاين وهنري اخلامس  –رد الثالث 

بعشرين ال) جاربز ( لعبت أول مباراة يف مدينة لندن  .
ق من اخللف حيث حرمت الضربات الطويلة واملناوال

5,5ا م وعرضه110العدد من الالعبني يف ساحة طوهلا 
م حبيث مت على اتفاق ضربات اهلدف 1830ني سنة 

1848كما أخرج القانون املعروف بقواعد كامربج عام ) 
" اللعبة األسهل "  أنشأت القوانني العشرة حتت عنوان

كرة إىل داخل امللعب بضربة اجتاه خط الوسط حني خر
888القواعد وأول بطولة أجريت يف العامل كانت عام 

م تأسس االحتاد الدمنركي لكرة القدم وأقيمت1889عام 
تشكل االحتاد الدويل لكرة القدم  1904يف عام .ن 

��ص ��� ���ات ����س ا
 

  

هكذا إذن تطورت كرة القدم ع
أضحت شبكة ضخمة يصعب 
والكوادر ورؤوس األموال اليت تشغ

كرة الق:تعريف كرة القدم  )1
األخرية ما يسمى عندهم بال

" ... Soccer" تسمى 
القدم قبل كل شيء رياضة 

نبذة تاريخية عن تطور كرة )2

نشأت .الالعبني واملتفرجني 
م قام املل1334، ويف سنة 

إدوارد ال –النظرة من طرف 
.يب للقوات اخلاصة لتدر 

مفتوح من األمام ومغلق م
بنفس العد) Etonإتون(يف

بدئ وضع بعض القوانني 
)  Haourهاور(قانون 

م أنش1862ام الكرة ويف ع
القدم وإعادة الالعب للكرة
الكرة على أساس نفس القوا
باستخدام الصفارة ويف عام 
رمية التماس بكلى اليدين 
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التسلسل التاريخي . وفازت ا  1930ي 

تطور أصبح كمنافسة بني القارات اخلمس ، 
ت ، وأصبح مقياس التطور يف كرة القدم هو 

وفيما يلي التسلسل التارخيي لتطور   1930

رر إنشاء هيئة دولية مهمتها اإلشراف على 

  

، واليت اكتسبت شعبية كبرية ، وهذا بفضل 
طليعة (أول فريق رياضي جزائري حتت اسم 

م تأسس أو فريق 1921أوت 07م ، ويف 
ول أن النادي الرياضي لقسنطينة هناك من يق

غايل : زائر تأسست عدة فرق أخرى منها 
ونظرا .الحتادي اإلسالمي الرياضي للجزائر 
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را ، دامنرك ، أول بطولة كأس العامل أقيمت يف األرغواي 
طور كرة القدم يف العامل موضوع ليس له حدود ، والتطور

لسائد يف مجيع املنافسات ،  القارتني األمريكية واألوربية ا
30 تطور كرة منذ أن بدأت منافسة الكأس العاملية سنة 

  .مربيدج القواعد الثالثة عشر للعبة كرة القدم
  ) نادي شيفيلد ( كرة القدم الربيطانية 
  .ني إجنليز واسكتلندا

 دويل ملندويب احتادات بريطانيا ، اسكتلندا ايرلندا وتقرر إ
  .اعرتف االحتاد الدويل ذه اهليئة 

  ) أول اجتاه يف العامل ( طاين لكرة القدم 

  .دويل لكرة القدم 
  .دة يف القانون حددت حاالت التسلل 

  .ازت ا االرغواي 

تعد كرة القدم من بني أول الرياضات اليت ظهرت ، وال: 
م أول 1895، الذي أسس سنة " لي رايس ع" ، " د 

م ، 1917، وظهر فرع كرة القدم يف هذه اجلمعية عام 
غري أن هناك" مولودية اجلزائر " يف عميد األندية اجلزائرية 

بعد تأسيس مولودية اجلزائر . م1913دي تأسس سنة 
المي لوهران ، االحتاد الرياضي اإلسالمي للبليدة و االحتا

��ص ��� ���ات ����س ا
 

  

لجيكا سويسرا ، هولندا ، ب
إن تطور: لتطور كرة القدم 

واشتد صراع التطور بني القا
منافسة كأس العامل وبدأ تطو

  . كرة القدم 

وضعت جامعة كمربيد:  1845
أول نادي لكرة أسس :  1855
أول مقابلة دولية بني إ:  1873
عقد بلندن مؤمتر دو:  1882

تنفيذ القانون وتعديله ، وقد اعرت
الربيطاين االحتادأسس :  1883
اد الدويل تأسيس االحت:  1904
وضعت مادة جديدة :  1925
أول كأس عاملية فازت:  1930

  

: كرة القدم في الجزائر  )3

عمر بن حممود " الشيخ 
، و) احلياة يف اهلواء الكبري 

رمسي لكرة القدم يتمثل يف ع
 )CSC  (هو أول نادي

معسكر ، االحتاد اإلسالمي
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حلاجة الشعب اجلزائري املاسة لكل قوى أبنائها من أجل  االنضمام والتكتل لصد االستعمار ، فكانت كرة القدم أحد 
هذه الوسائل احملققة لذلك ، حيث كانت املقابالت جتمع الفرق اجلزائرية مع فرق املعمرين ، وبالتايل أصبحت فرق 

ة اإلسالمية اليت تعمل على زيادة وزرع الروح الوطنية ، مع هذا مت تفطن املعمرين ضعيفة نظرا لتزايد عدد األندية اجلزائري
السلطات الفرنسية إىل املقابالت اليت جتري وتعطي الفرصة ألبناء الشعب التجمع والتظاهر بعد كل لقاء ، حيث ويف سنة 

سانت اوجني ، بولوغني (  من م وقعت اشتباكات عنيفة بعد املقابلة اليت مجعت بني مولودية اجلزائر وفريق أوريل1956
مارس 11اليت على أثرها اعتقل العديد من اجلزائريني مما أدى بقيادة الثورة إىل جتميد النشاطات الرياضية يف ) حاليا 

أفريل 18م جتنبا لألضرار اليت تلحق باجلزائريني وقد عرفت الثورة التحريرية تكوين فريق جبهة التحرير الوطين يف 1956
رشيد خملويف الذي كان يلعب آنذاك يف صفوف : الذي كان مشكال من أحسن الالعبني اجلزائريني أمثال م ، 1958

وكان هذا الفريق ميثل اجلزائر يف خمتلف املنافسات العربية ... فريق سانت ايتيان ، وسوخان ، كرمايل ، زوبا ، كرميو ، ابرير 
ستقالل مرحلة أخرى ، حيث مت تأسيس أول احتادية جزائرية لكرة القدم والدولية ، وقد عرفت كرة القدم اجلزائرية بعد اال

 110000أو رئيس هلا ، ويبلغ عدد املمارسني هلذه اللعبة يف اجلزائر أكثر من " حمند معوش " م ، وكان1962سنة 
رية لكرة وقد نظمت أول بطولة جزائ.رابطات جهوية  6والية و 48مجعية رياضية ضمن  1410رياضي يشكلون حوايل 

م وفاز ا فريق االحتاد الرياضي اإلسالمي للجزائر ، ونظمت كأس اجلمهورية سنة 1963 – 1962القدم خالل املوسم 
م وفاز ا فريق وفاق سطيف الذي مثل اجلزائر أحسن متثيل يف املنافسات القارية ، ويف نفس السنة أي عام 1963
افسة رمسية للفريق الوطين مع الفريق الفرنسي خالل العاب البحر األبيض كان أول لقاء للفريق الوطين ، وأول من  1963

  . م وحصوله على امليدالية الذهبية 1975املتوسط لسنة 

  

مجعية تعىن باالهتمام بالنشاط الرياضي وتسيري والتنظيم الرياضي يف إطار الرتقية اخللقية وكذا : النادي الجزائري لكرة القدم 
  .عله يتالئم مع مستلزمات وتطلعات اجلماهري الرياضية املستوى بتطوير وج

املؤرخ يف  31-90النادي اجلزائري لكرة القدم هو مجعية منصوص عليها مبوجب القانون رقم : اإلطار القانوني للنادي 
نظومة املتعلق بتوجيه امل 1995فيفري 23يف  09 – 95: م ، املتعلق باجلمعيات ، ومبوجب األمر رقم 1990ديسمرب 04

 01- 96منه ، ومبقتضى املرسوم الرئاسي رقم  18- 17الوطنية للرتبية البدنية والرياضية تنظيمها وتطويرها ، وخاصة املواد 
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أفريل 30املؤرخ يف  90/118م ، املتضمن تعيني أعضاء احلكومة ، ومبقتضى املرسوم التنفيذي 1996جانفي 05املؤرخ يف 
م الذي حيدد صالحيات وزير الشباب 1990سبتمرب 22املؤرخ يف  284- 94قم م املتمم باملرسوم التنفيذي ر 1990

م الذي حيدد صالحيات وزير الداخلية 1994أوت 10املؤرخ يف  247-94والرياضة ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 
  . واجلماعات احمللية والبيئة واإلصالح اإلداري 

  :قوانين كرة القدم )4

  :الملعب األولى المادة

م وعرضه ال يزيد  90م وال يقل عن  120جيب أن يكون ملعب كرة القدم مستطيل الشكل ال يزيد طوله عن  :بعادألا  -  أ
  .م45وال يقل عن  90عن 

جيب أن حيدد امللعب خبطوط واضحة مرسومة مبادة الكلس األبيض وال جيب أن يزيد عرض هذه  :تخطيط الملعب  -  ب
أما اخلطان الطويالن على طول امللعب فيسميان .حفرًا بدًال من رمسهاسم ومينع أن حتفر اخلطوط  12.5اخلطوط عن 
يوضع يف كل زاوية من زوايا امللعب راية .أما اخلطان القصريان على عرض امللعب فيسميان خبطي املرمى، خبطي التماس

بشكل تعامدي مع يرسم خط منتصف امللعب و  ً.سم على أال يكون أعاله مدببا 150مثبتة على قائم ال يقل ارتفاعه 
 . خطي التماس ومواٍز خلط املرمى

م من كل قائم ميتدان  5.5عند اييت امللعب يرسم خطان عموديان على خط املرمى وعلى بعد :منطقة المرمى  -  ت
داخل امللعب لنفس املسافة ويوصالن خبط مواز خلط املرمى حبيث تسمى املساحة احملصورة بني تلك اخلطوط وخط املرمى 

 .املرمى طقةمبن

من قائمي اهلدف ميتدان  16.5عند اييت امللعب يرسم خطان عموديان على خط املرمى وعلى بعد :منطقة الجزاء  -  ث
لنفس املسافة ويوصالن خبط متواز خلط املرمى حبيث تسمى املساحة احملصورة بني تلك اخلطوط وخط املرمى مبنطقة اجلزاء 

عمودي على منتصف خط املرمى ) غري مرسوم(قيت اجلزاء على خط ومهي وتوضع عالمة مناسبة داخل كل منطقة من منط
يرسم من كل عالمة جزاء خارج منطقة اجلزاء و ).البناليت(م منه وتسمى هذه العالمة بعالمة ضربة اجلزاء 11وعلى بعد 

 .يتصل طرفاه باخلط املوازي خلط املرمى 9.15قوس نصف دائري قطره 

 .سم وتسمى هذه املنطقة باملنطقة الركنية 91قائم راية ركنية داخل امللعب ربع دائرة قطرها يرسم عند كل :المنطقة الركنية  -  ج
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يوضع املرمى يف منتصف خط املرمى ويتكون من قائمني عموديني على بعدين متساويني من راييت الركن حبيث :المرمى   -  ح
م عن األرض ويراعى أن ال  2.44ع حافتها م وتثبت يف أعالمها بواسطة عارضة أفقية ترتف 7.32تكون املسافة بينهما 

وجيب وضع شبكة يف كل مرمى تصل بني العارضة األفقية . سم 12.5يزيد مسك وعرض العارضة وقائمي املرمى عن 
        .والقائمني العموديني واألرض خلف املرمى مع مراعاة أن يرتك داخل املرمى فراغ مناسب ميكن التحرك فيه بسهولة

              
                        :الكرة -الثانية المادة

وغطاؤها اخلارجي من اجللد وال جيوز أن يدخل يف صناعتها أي ) االستدارةكاملة (جيب أن تكون الكرة كروية الشكل 
سم وال يزيد وزا عند  67.5سم وال يقل عن  70مادة ينجم عنها خطر على الالعبني وجيب أن ال يزيد حميطها عن 

وال يسمح  2غ لكل سم  1100و 600غ أما الضغط فيرتاوح بني  396غ وأال يقل عن  453اللعب عن  ابتداء
 .اللعب أثناء بتغيري الكرة

تلعب املباراة بني فريقني ال يزيد عدد كل منهما عن أحد عشر العبًا على أن يكون  :عدد الالعبين-المادة الثالثة
أحدهم حارسًا للمرمى وجيوز ألحد الالعبني العشرة اآلخرين يف الفريق أن يشغل مركز حارس املرمى بالتبادل معه أثناء 

ا عدا املباريات املقامة وفقاً ألي مسابقة اللعب مع تكرار ذلك عند الضرورة بشرط إخطار احلكم بالتغيري قبل حدوثه وفيم
يف الفريق اآلخر بشرط أن يتفق الفريقان على هذا  االحتياطينيجيوز تغيري الالعبني الذي يصابون أثناء اللعب بغريهم من 

  .قبل بدء املباراة

بيديه داخل منطقة إذا ما تبادل العب مع حارس مرمى مركزه دون إخطار احلكم بذلك ولعب الكرة  :المخالفة عقوبة
كل العب خيرج من امللعب أثناء املباراة بدون إذن احلكم يعترب مرتكباً ..اجلزاء حيتسب احلكم ضربة جزاء للفريق اآلخر

  ).فيما عدا اإلصابة(عمًال غري الئق 

تتوافر يف ال يسمح ألي العب أن يلبس شيئًا تكون فيه خطورة على العب آخر وجيب أن  :األلبسة -المادة الرابعة
مساطر النعل واألبزاز جيب أن تكون مصنوعة من اجللد أو املطاط اللني على أن تكون :أحذية اللعب املواصفات التالية

وجيب أن تكون مساطر النعل مستعرضة ومسطحة حبيث ال يقل . املسامري املثبتة هلا مدغومة داخل اجللد أو املطاط
كذلك جيب أن تكون األبزاز أسطوانية الشكل ال خمروطية وال مسننة .ء كلهعرضها عن نصف بوصة وأن متتد بعرض احلذا

وال يقل قطرها عن نصف بوصة وجيوز لبس أحذية ذات مساطر وأبزار جمتمعة بشرط إستيفائها للشروط املذكورة يف هذه 
م وغري مسموح مطلقًا وضع مل 12جيب أال تربز املساطر أو األبزاز عن نعل احلذاء أو كعبة ثالثة أرباع البوصة .املادة

  .املعدن من أي نوع يف احلذاء ولو كان مغطى باجللد أو املطاط
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جيب أن يلبس الالعب مالبس عادية على أال يكون فيها أي شيء يشكل خطورة على العب آخر :مالبس الالعبين
حذاءجيب أن تكون )جوارب(كلسات)بنطلون،شورت(من القطنسروال قصري ) فانيلة(كنزة :واملالبس املعتادة تتكون من

  .ألوان ثياب حارس املرمى ختتلف عن ألوان بقية الالعبني

يف كل املباريات سواء كانت ودية أو يف مباريات الدوري أو الكأس على احلكم قبل بدء املباراة تفحص :عقوبة المخالفة
ات حذاؤه ال تنطبق على املواصفات املطلوبة أحذية الالعبني ومينع كل العب من االشرتاك يف املباراة إذا كانت مواصف

واحملددة يف املادة الرابعة وال يسمح احلكم له باللعب إال بعد التأكد من تنفيذ الشروط املطلوبة وعلى احلكم أن خيرج 
 ةأي خمالفة من هذا النوع على أن يسمح احلكم لالعب بالعودة إىل اللعب بعد إزالة هذه املخالف اكتشافالالعب عند 

يف اللعب إال بعد أن تكونالكرة  باالشرتاكال يسمح لالعب .على أن يتقدم احلكم ليطمئن إىل أن مالبسه موافقة للشروط
  .متوقفة

ينفذ القانون ويطبقه حبذافريه ويفصل يف :جيب على كل حكم يعني إلدارة مباراة أن يتبع اآليت:الحكام- المادة الخامسة
صفارته  انطالقمور اليت تتصل باللعب بالغض عن أثرها يف نتيجة املباراة وتبدأ سلطته منذ أي نزاع وقراراته ائية يف األ

إيذانًا ببدء اللعب وله حق توقيع اجلزاءات على املخالفات املرتكبة حىت ولو كانت أثناء إيقاف اللعب مؤقتًا أو عندما 
سيكون يف مصلحة الفريق املخطئ  احتسااى أن تكون الكرة خارج امللعب وحيق له أن يتجاوز عن العقوبة إذا ما رأ

وعندما يقرر تطبيق قاعدة العقوبة األفضل تاركًا اللعب مستمرًا ال يستطيع الرجوع عن قراره ما مل تتحقق الفائدة املطلوبة 
الوقت املتفق  أن حيافظ على يسجل نتيجة املباراة ويعمل ميقاتًا هلا على.من القرار وحىت لو مل يعلن عن قراره باإلشارة

  .عليه

يعني مراقبان للخطوط يف كل مباراة وواجبهما أن يبينا خروج الكرة من امللعب وألي  :مراقبا الخطوط-المادة السادسة
كما أن عليهما مساعدته ) ومها خاضعان ملوافقة احلكم الرئيسي(من الفريقني احلق بالضربة الركنية أو رمية التماس 

ويف حالة حدوث تدخل غري الئق أو سوء تصرف من أحد مراقيب .إدارة املباراة طبقًا للقانونعلى ) أياحلكم الرئيسي(
جيب تزويد مراقبا .التابع له مراقب اخلطوط االحتاداخلطوط فللحكم أن يستغين عن خدماته ويعني بديًال له على أن يبلغ 

  .اةاخلطوط برايات يقدمها النادي أو الفريق الذي تقام على أرضه املبار 

 :دقيقة مع مراعاة اآليت 45تقسم املباراة إىل شوطني يستغرق كل منهما :مدة اللعب- المادة السابعة
 .يضاف إىل كل شوط الوقت الضائع منه من جراء حادث أو ألي سبب آخر ويرتك للحكم تقدير ذلك

 .أو بعده مباشرة ألي من النصفنيميدد الوقت ليسمح بتنفيذ ضربة اجلزاء سواء أكان تنفيذها عند اية الوقت احملدد 
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 .بني الشوطني عن مخسة عشرة دقيقة إال مبوافقة احلكم االسرتاحةجيب أال تزيد فرتة 
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يق والفر ) الكابنت(قبل بداية املباراة جتري قرعة بواسطة قطعة معدنية بني رئيسي الفريقني :بدء المباراة-المادة الثامنة
 .إحدى ناحييت اللعب اختياربني ضربة البداية أو  االختيارالذي يكسب القرعة يصبح له حق 

ضربة البداية بضربة موضعية  اختاراملباراة بقيام أحد العيب الفريق الذي  تبتدئعندما يعطي احلكم اإلشارة لبدء اللعب 
اجلانب اآلخر من امللعب وأن يبقى كل العيب  هاجتايف ) أي يلعب الكرة يف حالة وجودها ثابتة على وسط امللعب(

أمتار من الكرة حىت تلعب وال تعترب الكرة صحيحة حىت تقطع مسافة قدر  9الفريق املنافس على بعد ال يقل عن 
 .حميطها وجيب أال يلعب الضارب الكرة مرة ثانية حىت يلعبها أو يلمسها العب آخر

  

 

 

ادة تعاد ضربة البداية ما عدا حالة لعب الضارب الكرة مرة ثانية قبل أن يلعبها عند أي خمالفة هلذه امل :عقوبة المخالفة
يستأنف اللعب بعد إيقافه مؤقتاً .أو يلمسها العب آخر فعقوبتها أن تعطى الكرة للفريق املنافس مكان وقوع املخالفة

ن الذي كانت فيه عند إيقاف ألي سبب غري منصوص عليه يف هذه املواد بواسطة احلكم الذي يسقط الكرة يف املكا
  .فوراخط التماس أو املرمى قبل اإليقاف  اجتازتاللعب وبشرط أال تكون الكرة قد 

 :تكون الكرة خارج امللعب يف األحوال التالية:الكرة في اللعب وخارج الملعب-المادة التاسعة
وتعترب الكرة يف   .ا يوقف احلكم املباراةعندمو  .عندما جتتاز خط املرمى أو خط التماس سواء على األرض أو يف اهلواء

إىل ميدان اللعب من قائمي املرمى أو العارضة  ارتدتإذا  .كل األحوال األخرى من بدء املباراة حىت ايتها مبا يف ذلك
يف حالة  .باحلكم أو أحد مراقيب اخلطوط وهو داخل امللعب الصطدامهانتيجة  ارتدتإذا و  .أو قائم الزاوية الركنية

  ً.دوث أية خمالفة للقانون حىت يصدر احلكم قراراح

فيما عدا ما هو مبني يف هذه املواد حيتسب اهلدف عندما تتعدى الكرة كلها :الهدف احتسابطريقة -المادة العاشرة
خط املرمى بني القائمني العموديني وحتت العارضة األفقية بشرط أال تكون قد رميت أو محلت أو دفعت بيد أو ذراع 

وإذا خلعت العارضة ألي سبب من األسباب خالل املباراة وعربت الكرة خط املرمى يف .ب من الفريق املهاجمالع
 العارضة فعليه أن حيتسبها هدف من مكان ارتفاعانقطة يعتقد احلكم أا أقل 
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لدى خمالفة هذه املادة تعطى ضربة حرة غري مباشرة يلعبها العب من الفريق املنافس من املكان  :عقوبة المخالفة
   .الذيوقعت فيه املخالفة

أي خمالفة من  ارتكابيعترب الالعب خمطئًا إذا تعمد الالعب :األخطاء وسلوك الالعبين-المادة الثانية عشر
  :املخالفات التسع اآلتية

 .ضرب أو ركل أو حماولة ذلك لالعب اخلصم  - 1

 ....إيقاع الالعب اخلصم أو حماولة ذلك باستعمال الرجلني أو االحنناء أمامه اخل - 2

 .القفز على الالعب اخلصم - 3

 .قانونيةدفع الالعب اخلصم بطريقة خطرة وغري  - 4

العب الكرة  وينذر الدويل تعديالت جديدة على قانون الالعب سوف نعرضها يف اية هذا القانون االحتادأضاف 
 :إذا

توقف اللعب  انتظاراحلكم أو بغري  استئذانالالعب أو عاد إىل امللعب أثناء املباراة دون  ابتداءإىل فريقه بعد  انضم
وإذا أوقف احلكم اللعب بسبب توقيع عقوبة على الالعب املخالف فإنه يستأنفه بأن يسقط الكرة يف مكان حدوث 

  .الالعب خمالفة أخطر منها فإنه يعاقب تبعاً للجزاء الذي خالفه من املادة األخرية ارتكباملخالفة ولكن إذا 

  .إذا أصر على خمالفة القانون - 1

 . رارات احلكم بالقول أو اإلشارةعلى ق اعرتضإذا  - 2

 .عمًال غري الئق ارتكبإذا  - 3

 3وعالوة على اإلنذار تعطى ضربة حرة غري مباشرة للفريق اخلصم من مكان حدوث املخالفة يف حالة املخالفات الـ
خطأ  ارتكبأو سلك مسلكًا خشنًا أو ) السب والشتم(تلفظ بكالم بذيء :ويطرد الالعب من امللعب إذا .األخرية
  .أصر على تصرفه السيء بعد نيله إنذاراً أولو  .خطورة على الالعب اخلصم يشكل
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 .العنف أو الضرب لالعب اخلصم استعمال . اعرتضهدفع الالعب اخلصم بالكتف من اخللف إال إذا 
  .إمساك الالعب اخلصم من اليد أو جبزء من الذراع

  .دفع اخلصم باليد أو بأي جزء من الذراع

 وهذا ال ينطبق على(باليد من خالل محلها أو ضرا أو دفعها أو منعها من الوصول إىل الالعب اخلصم  لعب الكرة
  ). حارس املرمى داخل منطقة جزائه

إحدى  ارتكابيعاقب الالعب بإعطاء ضربة حرة مباشرة للفريق اخلصم من مكان وقوع املخالفة وإذا تعمد الالعب 
   .املخالفات التسع السابقة داخل منطقة جزائه فإنه يعاقب بضربة جزاء

  :أما الالعب الذي يرتكب إحدى املخالفات اخلمس التالية

اللعب بشكل يعتربه احلكم خطرًا كأن حياول ضرب الكرة بينما يكون حارس املرمى ممسكًا ا الدفع اخلفيف - 
  .حياول قطعاً لعبها متناول الالعب املدفوع كما أنه البالكتف بينما ال تكون الكرة يف 

معرتضًا باجلسم  تعمد الالعب إعاقة الالعب اخلصم من دون كرة كأن جيري بينه وبني الكرة أو أن يتعمد الوقوف- 
 حامًال الكرة دفع حارس املرمى بالكتف إال إذا كان.ليحول بني الكرة والالعب اخلصم

  :إذا كان حارساً للمرمى وقام بعمل ما يلي وز حميط منطقة اجلزاءيعرقل العباً منافساً جتا

خطوات وهو حيمل الكرة أو ينططها أو يقذفها يف اهلواء مث يلتقطها دون أن يرتكها ليلعبها لالعب  4سار أكثر من  - 
 . آخر

 .يف حماوالت تأخري اللعب وتعطيله ليحقق لفريقه كسبًا غري مشروع استمرإذا - 
 .يعاقب بإعطاء الفريق املنافس ضربة حرة غري مباشرة من املكان الذي وقعت فيه املخالفة- 

خمالفة ففي هذه احلالة تستأنف املباراة بضربة حرة غري مباشرة  الرتكابهإذا أوقفت املباراة بسبب طرد العب من امللعب 
  .تعطى للفريق املنافس من مكان حدوث املخالفة

 :تنقسم الضربة احلرة إىل قسمني :الضربة الحرة -المادة الثالثة عشر
أي بدون أن يلمس الكرة العب (وهي ليت جيوز فيها إصابة مرمى الفريق املسبب للضربة مباشرة  - الضربة احلرة املباشرة 

وهي اليت ال ميكن إحراز هدف بواسطتها إال إذا ملس الكرة العب آخر غري املسدد  –ضربة حرة غري مباشرة ). آخر
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أمتار من  9عند لعب الضربة احلرة املباشرة أو الغري مباشرة جيب أال يقرتب أي العب من الفريق املنافس ألقل من  .هلا
العب من الفريق اخلصم أقل من املسافة احملددة  اقرتبالكرة إال إذا كان واقفًا على خط مرماه بني قائمي املرمى وإذا 

   .اإلشارة قبل تنفيذ ما تقضي به هذه املادة قبل لعب الكرة جيب على احلكم أال يعطي

إذا ملس الالعب الكرة مرة ثانية قبل أن يلمسها العب آخر تعطى ضربة حرة غري مباشرة للفريق  :عقوبة المخالفة
  .املنافس من مكان وقوع املخالفة

فيما عدا (مجيع الالعبني تلعب الكرة من نقطة اجلزاء وعند لعبها جيب أن يكون :ضربة الجزاء-المادة الرابعة عشر
 9نطقة وعلى بعد ال يقل عن خارج امل) الالعب الذي سيلعب الكرة وحارس مرمى الفريق املنافس داخل منطقة اجلزاء

حىت تلعب ) دون أن حيرك قدميه(على حارس املرمى أن يقف على خط مرماه بني قائمي املرمى .أمتار من نقطة اجلزاء
  .الكرة

 املرمى أو دخول أحد العيب الفريقتعاد ضربة اجلزاء عند أي خمالفة من الفريق املدافع كتحرك حارس  :عقوبة المخالفة 
  .منطقة اجلزاء

عندما جتتاز الكرة بكاملها خط التماس سواء أكان ذلك على األرض أم يف :رمية التماس-المادة الخامسة عشر
ب من أفراده على أن يستعمل كلتا يديه وأن يواجه امللعب يف اهلواء تعطى ضربة التماس إىل الفريق املنافس يلعبها الع

 .حلظة رميه الكرة وأن يكون جزء من قدميه إما على خط التماس أو خارجه وأن يرمي الكرة من فوق رأسه
ب تعترب الكرة يف اللعب مبجرد رميها ولكن جيب أال يلمسها الالعب الرامي للكرة مرة ثانية حىت يلمسها أو يلعبها الع

  .ال ميكن إحراز هدف مباشر من رمية التماس.آخر

  :عقوبة المخالفة

  .ضربة التماس إىل الفريق املنافسإذا رمى الالعب الكرة بطريقة غري صحيحة تعطى  -

إذا لعب الالعب رامي الكرة مرة ثانية قبل أن يلمسها أو يلعبها العب آخر تعطى ضربة حرة غري مباشرة للفريق - 
  .تنتقل ضربة التماس إىل الفريق املنافسو  لعبها من مكان يبعد عن مكان خروج الكرةإذا مت  املنافس

  .إذا مت لعبها من مكان يبعد عن مكان خروج الكرة- 
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سواء يف - فيما عدا اجلزء الواقع بني قائمي املرمى-عندما جتتاز الكرة خط املرمى:ضربة المرمى-المادة السادسة عشر
آخر من لعبها العب من الفريق املنافس فإا تلعب مباشرة يف امللعب عرب منطقة اجلزاء اهلواء أو على األرض ويكون 

 .بواسطة العب من الفريق املدافع من نقطة داخل نصف منطقة املرمى األقرب لناحية خروجها عن اخلط
إذا مل تلعب الكرة خارج وال جيوز أن يتلقى حارس املرمى الكرة بيديه من ضربة مرمى لكي يلعبها بعد ذلك يف امللعب و 

منطقة اجلزاء أي مباشرة يف امللعب جيب إعادة الضربة يتوجب أال يلعب الالعب نفسه الكرة مرة ثانية قبل أن يلمسها 
العب آخر وال جيوز إحراز هدف مباشر من هذه الضربة كما جيب على العيب الفريق املنافس لفريق الالعب الذي 

  .منطقة اجلزاء أثناء لعب الضربة لعب ضربة املرمى البقاء خارج

تعطى ضربة حرة غري مباشرة للفريق املنافس إذا لعب العب الكرة من ضربة مرمى مرتني دون أن :عقوبة المخالفة
  .يلمسها العب آخر من مكان املخالفة

الكرة بكاملها خط املرمى فيما عدا اجلزء الواقع بني قائمي املرمى  اجتيازلدى  :الضربة الركنية-المادة السابعة عشر
سواء يف اهلواء أم على األرض ويكون آخر من لعبها العب من الفريق املدافع حتتسب رمية ركنية ويقوم العب من 

إزاحة القائم من  الفريق املهاجم بأدائها من داخل الدائرة املرسومة على األرض عند أقرب قائم راية ركنية وجيب عدم
 .مكانه

 .أمتار لدى لعب الفريق اخلصم الضربة الركنية 9ال حيق للفريق املدافع أن يقرتب ملسافة تقل عن 
  . ال ميكن لالعب الضربة الركنية أن يلعب الكرة مرة ثانية حىت يلمسها أو يلعبها العب آخر

 .من مكان حدوث املخالفة ري مباشرة للفريق املضاد وتتمعند أية خمالفة هلذه املادة تعطى ضربة حرة غ:عقوبة المخالفة

الدويل تعديالت على بعض قوانني كرة القدم بعد أن كاد عرش اللعبة يتعرض  االحتادأدخل :التعديالت الجديدة
ارس واللجوء نتيجة لألساليب امللتوية اليت جلأ إليها الالعبون أثناء املباريات كاإلصرار على إرجاع الكرة إىل احل لالهتزاز

 باعتزالإىل العنف إليقاف خطورة العيب الفريق املنافس مما يعرض الالعبني املوهوبني لإلصابات الشديدة ويهددهم 
الدويل  االحتادمن أجل كل هذه األسباب قام ..املالعب مبكرًا مما حيرم املستطيل األخضر من إبداعات هؤالء النجوم

  :مبحاولة القضاء على هذه السلبيات فأصدر القرارات التالية

خطوات وال يسمح هلم باإلمساك بالكرة باليد أكثر  4منع على حراس املرمى السري بالكرة ألكثر من  - 
 .من مرة

 .منع كذلك على حارس املرمى عند إعادة الكرة بالقدم من زميل له أن يستقبلها بيديه - 
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وقت عن طريق تبادل الكرة مع ن من أجل القضاء على ظاهرة جلوء املدافعني إىل إضاعة الان هذين القراريك
  .املرمى حارس

 .بالناحية اليت خرجت منها الكرة االلتزامتنفذ ضربة املرمى من أي مكان من منطقة اجلزاء دون  - 

 .طرد الالعب الذي مينع منافسه املنفرد باملرمى من إحراز هدف مؤكد - 

  : متطلبات كرة القدم الحديثة 

إن املالحظ لكرة القدم احلديثة يكتشف مدى  التطور امللحوظ يف اجلهد املبذول من قبل الالعب الذي جيب 

عليه أن يتميز بالقدرة الكبرية على التسارع وسرعة التنفيذ، َإضافة إىل إجياد احللول السريعة لتنفيذ اخلطط 

و اإلنطالق يف اهلجمات املعاكسة أصبحت أكثر من ضرورة و أصبحت فرتات  اهلجومية،  فالضغط على املنافس

 . الراحة قليلة ،لذا فكرة القدم أصبحت ختضع ملؤشرات و متطلبات دقيقة لتحقيق أعلى املستويات

إن مستوى اإلجناز يف كرة القدم ما هو إال نتيجة لتظافر جمموعة من العوامل واليت ميكن تلخيصها يف         

و اجلوانب التقنية  و التكتيكية املتمثلة يف    )اخل..القوة،السرعة،املداومة ،الرشاقة،( العوامل الفسيولوجية و البدنية 

اجلماعي إضافة إىل العوامل النفسية كالدافعية والثقة يف النفس  الصفات املهارية لالعب و مدى توظيفها يف اللعب

   .،التحكم يف الذات دون أن ننسى العوامل اخلارجية اليت ميكن أن تؤثر يف األداء

  :المتطلبات الفسيولوجية و البدنية  1-1

 ل ماهية التدريب إال على الرغم من إتفاق املدربني و احملضرين البدنيني على بعض املبادئ األساسية حو       

أن ذلك مل مينع من ظهور الكثري  من اإلختالفا ت يف وجهات النظر و التصورات لبعض جوانب التدريب يف كرة 

القدم  احلديثة، وذلك نتيجة  للتغري اجلذري يف خصائص اجلهد املبذول من طرف الالعبني و الذي أدى إىل 

  .ة اإلعداد الذي أصبح يرتكز أساسا  على املتطلبات البدنية لألداءإعادة النظر يف طرق وأساليب التدريب و نوعي
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إن حتديد الصفات البدنية األساسية لالعب كرة القدم يفرض علينا معرفة دقيقة و حتليال معمقا للمؤشرات      

ية  كزمن اجلهد اخلارج إضافة إىل العوامل) اخل......نبض القلب،نسبة تركيز الالكتات يف الدم( الداخلية للمنافسة 

و وقت الراحة ،عدد اإلنطالقات واليت متكننا من تقدير مجيع موارد الطاقة       و طبيعة الصفات البدنية املبذولة 

  ).337،36(.يف نشاط كرة القدم

إذا قمنا بتحليل أنواع اجلهود املبذولة من طرف الالعبني فإننا نرى أا ختضع موعة من املعايري      و اليت 

  :ختتلف من حيث

  شدة املواجهات و درجة دافعية الالعبني         -     
  كثافة الرزنامة و عدد املباريات   -     

  )  161، 76(ضرورة حتقيق النتائج   -     

  :وهي )2007( ديسالفو و كولكما توجد عوامل أخرى حددت من طرف   

  .ـ مراكز الالعبني أثناء املباراة     

  .الفئة العمرية  -     

  . درجة املمارسة و اللياقة البدنية أو الفورمة الرياضية  لالعبني -   

  ).يف ميدان الفريق احمللي أو يف ميدان املنافس ( مكان املنافسة -   

  . طريقة و نظام اللعب املتبع من طرف الفريق -     

  

 ) الجانب البدني(المؤشرات الخارجية  1- 1-1

  1-1-1-1       :المقطوعة من طرف الالعبينالمسافة 
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م خالل 15إىل 10( فإن عدد املسافات القصرية املقطوعة ذات الشدة القصوى )1990( لديفور وفقا         

و اليت     195إىل  70من 1989إىل غاية 1947سنة أي  من  سنة   42إرتفعت يف غضون ) ثا 3ىلإ2

 .وى و هي اليت حتدد يف الغالب مسار املباراة من اجلهود ذات شدة قص %14متثل حوايل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 %64                   %24             14       % 

  

  

تكون %   40نوعية و زمن خمتلف املسافات اليت يقطعها الالعب أثناء املباراة واليت متثل  )01(ميثل الشكل 

كم منقسمة 7، تقدر مسافة اجلري اليت يقوم ا الالعب ب) كم3(تكون على شكل مشي %  20جري ، و 

  60د 

40  %   -  20 % 

��  ��7ي ل
��ل

3
	� ل  �� 

�� �ھا�� ���� ھا���
  ���� �ھا�� 

  ل 

  90د 
 

���� ): 01(ا�'&���
� ط�ف ا�"! ��ا �!%&��  ) 1990د#+*ر،( ا
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ذات شدة متوسطة ذات طابع الهوائي وأخريا  %24ذات شدة ضعيفة ذات طابع هوائي و  %64إىل 

  ) .14، 54(.ذات شدة قصوى و ذات طابع الهوائي 14%

مت خالهلا حتليل املتطلبات البدنية و الفسيولوجية يف كرة  )1998(فرحي و لكازورال ويف دراسة أخرى       

  ):01(عب كرة القدم احملرتف، وهي ممثلة يف اجلدول التايل القدم إضافة إىل القدرات الطاقوية لال

  

  

  

  

  

  

     

وسط  السن المهاجمين السن

 الميدان

المدافعين  السن المدافعين السن

 الظهيرين

 نوع اإلنتقاالت

 المشي 2768 36 2356 29 2775 31 2247 29

 الجري البطيء 3152 41 3331 41 3401 38 2712 35

 الجري المرتفع 1307 17 1625 20 1790 20 1726 23

 الجري السريع 461 6 812 10 984 11 1007 13

  المسافة المقطوعة 7690م 8125م 8951م 7750م

*�(' ا�)�'):1(ا� �ول   '��� و+��' ا+ �� !"�
� ط�ف ا �!%&������ ا��                  ا

  ) 1998	�زور. و ��-�،(
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نوعية املسافة املقطوعة من طرف الالعبني احملرتفني أثناء املباراة ، و نالحظ إختالف واضح بني  )01(ميثل اجلدول

الالعبني سواءا من حيث السن، أو من حيث مناصب اللعب مثل قطع العيب وسط امليدان أكرب مسافة مقارنة 

  )161،  60(.مع املدافعني أو املهامجني 

  :عدد و زمن الجهود المبذولة  2 -1- 1-1

اليت حدد فيها عدد و زمن خمتلف اجلهود املبدولة أثناء اللعب  هذه  )1991(مومبارتس يف دراسة        

ثا تتكرر بكثرة و اليت قدرت 30إىل 0الدراسة أظهرت إختالفات يف زمن اجلهد حبيث أن فرتات الزمن من 

  ثا و أقل 15من اجلهود املبذولة تقدر ب  % 33و أظهرت كذلك أن حوايل %  73حوايل

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  )  1990د#+*ر،( 4ا��6��! ا���5*0! �4 ط�ف ا��%01
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وتظهر  مرت 110و  10مابني 

 مرت 30إىل  10عب تنحصر مابني 

بعض املعايري األساسية لالعب    )2

   القدم حمرتفني 

 .دقائق 10

د ./� !0د ا

  ) 1990د#+*ر،(
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عدد اجلهود املبذولة إرتباطا باملسافة املقطوعة احملصورة مابني

ات املقطوعة أو املسافات األكثر تكرارا من طرف الالعب

26.(  

2006(كازورال و  فيفامن خالل مرجع  )2005(ت 

جمموعة من املتطلبات البدنية و الفسيولوجية لالعيب كرة القد

  :ى العب كرة القدم أن يتمتع بالقدرات التالية

  .ثا/ مرت 11.3- 11.0ى 

fon (45.9 -47.0  %  ىمن القصو. 

10 –ثانية  40دقائق و  9مرت يف وقت قدره  3000ي 

 ق/ كلغم/ مللرت 70 – 60: ألكسجني 

  .ملمول 22 – 18ت 

(�6��! ا���5*0! �0د ا� �*د ا��%?و�! إر=%�ط� ���

�����ات ����س ا���ص 	�ة ا
 

 

  

عدد ) 02(ميثل الشكل   

النتائج أن معظم املسافات 

).52 ،16- 54 ،26

شويت وقد وضع       

كرة القدم بعد حتليل جمموع

و بصفة عامة جيب على ال

سرعة جري قصوى  �

fond(سرعة املطاولة  �

هذا ما يسمح جبري  �

استهالك أقصى لألك �

تركيز أقصى لالكتات  �

������ ا

�0د ا� ):02(ا�'&�
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 .سنتمرت 85 – 79: ارتقاء عمودي �

 

   % 9 – 7) : دهنية ( كتلة شحمية  �

 % .  54 – 52:  كتلة  عضلية  �

 .إنطالقة88مبعدل  109و72الالعب أن ينطلق بسرعات كبرية ما بني جيب على  �

ضربة بالرأس و 11إضافة إىل  54مرة مبعدل  70و40القدرة على التوقف فجأة  و تغيري  إجتاهاته  ما بني  �

 .بالكرة 26صراع بدون كرة و  29مراوغة ، 14

 د12م خالل 3200يكون قادرا على قطع مسافة  �

سا  وحد /كم20د، و سرعة هوائية قصوى ب /كغ/مل 70إىل  65يقدر ب مستهلك أقصى أكسجيين  �

 )79، 52(. سا /كم16الهوائي ب

  :المؤشرات الداخلية للجانب البدني1-1-2   

  :نبض القلب ونسبة تركيز الالكتات 2-1- 1-1

إن اإلملام باملؤشرات الفسيولوجية كنبض القلب أو نسبة تركيز الالكتات يف الدم متكننا من معرفة شدة        

اجلهد املبذول من طرف األجهزة الوظيفية إضافة إىل نوع األيض الطاقوي املستخدم أثناء خمتلف اجلهود اليت يقوم 

  .ا الالعب

بالغة يف مرحلة اإلعداد البدين يف كرة القدم حيث تقدر مبعدل مابني إن معرفة معدل نبضات القلب تكتسي أمهية 

  ) 27، 45.(د/ن 200د ،لكن أحيانا تصعد إىل حدود /ن 175و 170

 :درجة نبض الالعب خالل املباراة)  03( ويوضح الشكل  
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، فنلتمس أن درجات النبض د 90درجة نبض العب كرة القدم خالل املباراة أي طوال  )03(يوضح الشكل 

نبضة عن النبضة القصوى  30إلى 20ختتلف طوال املباراة ،إضافة إىل أن نبضات القلب تنخفض يف الغالب من

. 

VO2 max1 -1-2-2 المستهلك األقصى األكسجيني:  

يعرف  املستهلك األقصى األكسجيين بالكمية القصوى من األكسجني اليت ميكن للشخص أن يستهلكها      

أثناء القيام مبجهود ما ، تقاس اللرت يف الدقيقة أو باملليلرت يف الدقيقة لكل كيلوغرام، يرتبط بالقدرات اهلوائية 

  % 80إىل %  75بني لالعب،فمباراة كرة القدم تكون نسبة  استهالك األكسجني ما 

.VO2max  من  

  مبعدل د/كغ/مل 75إىل  50و تقدر نسبة إستهالك األكسجني عند العيب كرة القدم احملرتفني مابني 

  )81،50. (د/كغ/مل60

  :توزيع األلياف العضلية 2-3- 1-1

  ) 2008أ$�6�ن ،(در"�ت $%C ا�B01 �1ل ا��%�راة  ):3(ا�'&�

B�Fز�4 ا�  

 $%C /د
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األلياف  تتكون العضلة من جمموعة كبرية من األلياف اليت ختتلف من حيث اخلصائص و املهام، فتنقسم    

  )200،3-186،2(:العضلية إىل

  :األلياف البطيئة

هي ألياف عضلية محراء تتميز ببطئ سرعة اإلنقباض إال أا تتميز بقابليتها للتحمل نظرا ملا حتتويه من كميات  

   .كبرية من امليوغلوبني و امليتوكوندريا

  :األلياف السريعة

تنقسم إىل نوعان، أحدمها ألياف بيضاء ال حتتوي على نسبة  هي ألياف تتميز بقدرا على اإلنقباض السريع ، 

  . كبرية من امليوغلوبني و األخر ألياف محراء حتتوي على نسبة أكرب من امليوغلوبني و لكنها تتميز بسرعة اإلنقباض

لقد حاولت بعض الدراسات العمل على حتديد نسبة األلياف عند العيب كرة القدم ،فأظهرت نتائج     

  أن) 1988(ابور  يف حني وجد %45 إىل40 أن نسبة األلياف البطيئة تقدر مابني) 1982(جاكوبسن و 
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عند العب كرة القدم  ،فهو   

م أن هذه الدراسات ال تأخذ بعني 

مرت، يف حني العبوا وسط  100

              

ت قياسات معدل ضربات القلب و 

ثال يؤدي الالعب احملرتف يف 

تطلب هذه اجلهود إىل ملنافسة ،ت

  .كرياتني أثناء املباراة

�0اء 
 ا���راط*ن

!� $6%! ا��H�ف ا�#�6

����ت�� ) 1990د#+*ر،( ي 
�4)� ا
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 %60أن نسبة األلياف السريعة تقدر ب   )04(كل

، مع العلم أ  عداء املسافات النصف الطويلةمرت و  100

100 ، فمن الواضح أن املهامجني يقرتبون إىل  عداءي ال

)       32، 54(   عداءي املسافات النصف الطويلة ص

  :الك الطاقوي 

يز جبهود متقطعة تكون يف الغالب إنفجارية فقد أظهرت ق

مستوى املتطلبات الطاقوية تكون يف الغالب عالية، فمثال ي

جهد قصري و ذو شدة قصوى أثناء املناف 200إىل 150

طاقة الالهوائية أي نسبة عالية من الغلوكوز و الفوسفوكريات

 �0اء ا��6���ت

 !F#*5ا� I�Jا� 

  .B0 م�0100اء 

 	�ة ا���م

����� !*0 �! � ��ة ا�&0م 
&�ر�6 
� !0اءي 
�4)�ف �ا

�����ات ����س ا���ص 	�ة ا
 

 

  

  

  

  

  

  

  

        

     

  

نالحظ من خالل الشكل

100يتمركز مابني عداء ال

اإلعتبار مراكز الالعبني ، ف

امليدان يتصفون خبصائص

اإلستهالك  2-4- 1-1

م لعبة تتميز جبكرة القد      

درجة حرارة اجلسم أن مست

50املستويات العليا حوايل 

متطلبات طاقوية من الطاقة

�0اء 

6� � ا;���ف ): 04(ا�'&�

B�Fز�4 ا�  
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كيلوحريرة يف حني أن العب كرة القدم يستهلك حوايل   2500يستهلك اإلنسان العادي يوميا حوايل     

  )9، 80.(وية كيلوحريرة أثناء املباراة لتلبية حاجياته الطاق  1600

إن حتليل مجيع املؤشرات املعروضة سابقا يفرض علينا إعداد الالعب جيدا من الناحية البدنية من خالل            

حتسني قدراته البدنية العامة و اخلاصة و رفع من كفاءة مجيع األجهزة الوظيفية ،و تكامل أداءها و ذلك من 

  .لالعباإلعداد البدني خالل 

  :د البدني في كرة القدماإلعدا 3- 1-1

يعين اإلعداد البدين لالعب كرة القدم تلك التمرينات اليت دف إىل إكساب الالعبني أعلى مستوى  ممكن من 

  ) 337، 36(.اللياقة البدنية الضرورية و األساسية للعبة 

افة األجهزة الوظيفية ،و كما يقصد باإلعداد البدين كل العمليات املوجهة لتحسني القدرات البدنية و رفع ك      

تكامل أداءها، و تؤدى تدريبات اإلعداد البدين على مدار السنة ، حبيث تدخل ضمن حمتويات الربامج التدريبية 

  بشكل أساسي من خالل وحدات التدريب 

رب اإلعداد البدين أنه كل اإلجراءات و التمارين املخططة اليت يضعها املد حنفي محمود مختارو يعرف        

، و يتدرب عليها الالعب ليصل إىل اللياقة البدنية ،و اليت من دوا ال يستطيع العب كرة القدم أن يقوم باألداء 

  ) 20،60( املهاري و اخلططي املطلوب منه وفقا ملتطلبات اللعبة

اليت دف إىل اإلعداد البدين بأنه جمموعة من العمليات و اإلجراءات املنظمة )1996(باردي  يف حني يعرف   

تنمية وإستعمال الصفات البدنية لالعب، و اليت أن تتم بصفة دائمة خالل خمتلف مستويات التدريب و تعمل 

 )12، 84.(على خدمة اجلوانب الفنية و التكتيكية اخلاصة بالنشاط

مية         و تطوير فيعرف اإلعداد البدين بأنه كل التمارين اليت يضعها املدرب يف إجتاه تن)  1991(أما تالمان 

   )53، 85(.جمموعة من الصفات البدنية اليت جيب أن تتماشى مع متطلبات اللعبة
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،  تدوم فرتة )عناصر اللياقة البدنية(يرتبط اإلعداد البدين ويتحدد وفقا للمتطلبات البدنية اخلاصة بكرة القدم      

الفرتات األكثر أمهية حيث حيتاج العب كرة القدم  يوم ،وهي من 45إىل 40اإلعداد البدين يف كرة القدم حوايل 

إىل مستوى عايل من اللياقة البدنية تسمح له باالستفادة من املهارات بدرجة عالية وتنفيذ الواجبات اخلططية 

  .بكفاءة عالية طوال زمن املباراة

 -74 87(:اد البدين إىلعلى تقسيم مرحلة اإلعد بارديو و توربانو  بالتونوفو  زاتيورسكييتفق كل من      

88  ،42.(  

  : اإلعداد البدني العام 3-1 - 1-1

من اإلعداد العام ، دف إىل  %70أيام ،يكون اإلعداد البدين حوايل  10تدوم هذه املرحلة حوايل        

لعمل البدين تطوير مجيع الصفات البدنية القاعدية،أما النسبة الباقية فتقسم مابني العمل التقين و اخلططي، يكون ا

  :غالبا مايلي

  ).السعة(ـ العمل اهلوائي 

  ).تقوية عامة(ـ القوة العضلية 

  .ـ متارين التوافق و الرشاقة و املرونة 

  . تنمية املهارات الفرديةـ 

  .كما حتتوي هذه الفرتة على جمموعة من اإلختبارات البدنية 

  : الخاص -اإلعداد البدني العام  3-2 - 1-1

  :يتم خالله بتطوير أيام 10تدوم هذه املرحلة حوايل     

  .    القدرة اهلوائية عن طريق التدريب الفرتيـ    

  .ـ القوة العظمى   
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   .ـ إدماج األلعاب اجلماعية   

  : اإلعداد البدني الخاص 3- 3 -1-1 

  :أيام ، يتم خالهلا  10تدوم هذه املرحلة حوايل      

  ) . القصري –القصري ( ـ التدريب الفرتي   

  ).القوة املميزة بالسرعة(ـ القوة اخلاصة    

  .األلعاب اجلماعية ـ   

  

  

  :مرحلة إكتساب إيقاع اللعب  3-4- 1-1

تتميز هذه     يوم يتم فيها العمل باألسلوب الفرتي ،إضافة إىل إدماج متارين السرعة 15تدوم هذه املرحلة حوايل 

  احملافظة على الشدة العالية مع خفض يف احلجم التدرييب  التدريب أي ما يعرف املرحلة

 )87 ،78(.Affutage ب 

  :إىل  )1992( فيرشويسكيو ميكن أن يقسم اإلعداد البدين حسب  

  . ـ  مرحلة اإلعداد البدين العام   

  :ـ  مرحلة اإلعداد البدين  اخلاص   

 (Affutage)    افسة أو أسبوعـ مرحلة ما قبل املن      



 ��  - �3$�! و ا��#���! "���! ا� �ا

 

  

دادية يف كرة القدم ، فنالحظ أن 

ع املرحلة الثانية لإلعداد البدين 

قق أعلى مستوياا قبل بداية 

من خالل ممارسته حياته الطبيعية أو  
 ؛ ويتطلب أداء احلركة عمًال عضلياً 

 )2002( �ة ا�&0م @ر?�ن

 ا�0Lاد ا�%�$� ا���م 
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الفرتة اإلعدادي العالقة الطردية بني الشدة و احلجم أثناء) 0

ىن تصاعدي منذ بداية املرحلة مث يبدأ يف اإلخنفاض مع املر

 الشدة فتبدأ بتصاعد تدرجيي منذ بداية املوسم حىت حتقق أ

حتتاج كل حركة من حركات اإلنسان سواء كانت من  
اط رياضي إىل تريك جزء أو أكثر من أجزاء جسمه ؛ 

�C �� ا���Bة اA!0اد�� �� ��ة ا�&0م @D��"�E ?�� ا�	0ة و ا

 !6��Jص � ا���N�0اد ا�%�$�  ا�Lا 

�/D 

�����ات ����س ا���ص 	�ة ا
 

 

  

  

  

05(ميثل الشكل       

احلجم التدرييب يف منحىن ت

اخلاص، أما فيما خيص الش

  .املنافسة

 

 :اإلعداد البدني ) 1
كانت خالل أدائه نشاط 

ا��"�E ?� :ا�'&� 

 ا�	0ة

��Jا�� �%M ��

�/D�ا
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جسمه لفرتة حمددة وكل هذا يطلق عليه  بقوة معينة وأن تؤدى احلركة بسرعة معينة وأن يتحمل اإلنسان أداء حركة
  )القوة والسرعة والتحمل والرشاقة واملرونة والتوازن والتوافق ( ، وتتمثل يف ) القدرات البدنية ( اسم 

وتتطلب كرة القدم احلديثة أن يكون الالعب على أعلى مستوى بدين ممكن لذلك فان تنمية اللياقة البدنية 
لالعب كرة القدم تعترب هدفا رئيسياً يف ختطيط التدريب يف مجيع مراحله ويف أي فرتة من العام واهلدف من إعداد 

  .املباريات ووقايته من اإلصابات خالهلا الالعب هو تأهيله لتحمل العب البدين والفين والنفسي ألداء 
      

  :مفهوم اإلعداد البدني ) 1-1
كل اإلجراءات والتمرينات اليت يضعها املدرب " أن اإلعداد البدين هو )  1988حنفي حممود خمتار ( يذكر 

    " .ياً وفرتياً وحيدد حجمها وشدا وزمن أدائها وفقاً للربامج اليت يضعها واليت سيقوم بتنفيذها يومياً وأسبوع
هو ذلك احملتوى من " أن اإلعداد البدين هو )  1989طه إمساعيل وعمرو أبو اد وإبراهيم شعالن ( كما يرى 

التدريبات مقننة احلمل واملوضوعة وفق األسس العلمية للتدريب دف الوصول بالالعبني اىل أعلى مستوى ممكن 
دم ومبا يتطلبه األداء املهاريواخلططي والذهين واإلرادي يف خمتلف مراحل من اللياقة البدنية اخلاصة بلعبة كرة الق

                  " املوسم الرياضي 

  : أهمية اإلعداد البدني ) 1-2
 .من سرعة وقدرة ومرونة وحتمل ورشاقة " اللياقة البدين " يعمل اإلعداد البدين علي تنمية الصفات البدنية . 1
  . لدي الفرد الرياضي تنمية الكفاءة الفسيولوجية . 2
 .يعمل علي تنمية املستوي املهاري لدى الالعب . 3
 . يساعد يف تنفيذ النواحي اخلططية . 4
 .يعمل علي تطوير وزيادة اللياقة الطبية من خالل احملافظة علي سالمة أعضاء اجلسم . 5
 . تطوير وزيادة اللياقة احلركية من خالل زيادة مستوي األداء . 6
 .القدرات العقلية من خالل تنمية اإلدراك والتفكري السليم  تطوير. 7
 .تطوير وزيادة اللياقة الوظيفية للجسم من خالل رفع كفاءة اجلسم وأجهزته للقيام بوظائفه . 8
 .إكساب الفرد القوام اجليد واملناسب . 9

  . إكساب الفرد املعارف واملعلومات اليت تساعد على اختاذ القرارات السليمة. 10
  .إكساب الفرد القيم واالجتاهات اإلجيابية . 11
  .إكساب الفرد الوعي الصحي . 12
    .إكساب الفرد القدرة على مواجهة ضغوط احلياة والتكيف مع الظروف املختلفة . 13

  :ينقسم اإلعداد البدين إىل :أنواع اإلعداد البدني ) 1-3
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تنمية األجزاء " أن اإلعداد البدين العام هو )  2003وقاد حممد رضا ال( يذكر :اإلعداد البدني العام : أوًال 
املختلفة من اجلسم من الناحية البدنية بصفة عامة وذلك عن طريق احلركة والنشاط باستخدام التمرينات البدنية ، 

    .واحلركات الرياضية بدون أدوات أو باألدوات واألجهزة ، بغرض اكتساب الصفات البدنية بصفة عامة 
تنمية وحتسني " أن اإلعداد البدين العام هو )  2002وجدي مصطفي الفاتح وحممد لطفي السيد ( ذكر كما ي

حالة الفرد بإعداده بدنيًا وحركيًا إلجناز متطلبات النشاط الرياضي يف عملية التدريب واملنافسة بأقل جمهود 
        " .جسماين مع القدرة على سرعة العودة اىل احلالة الطبيعية للفرد 

  :خصائص اإلعداد البدني العام 
  .مشولية عناصر اللياقة البدنية من خالل اإلعداد البدين العام . 1
  .اختالف طول الفرتة الزمنية املخصصة له من رياضة اىل أخرى . 2
  .التدرج خالل االرتفاع بدرجات احلمل من األقل اىل األكرب . 3
  .التمرينات املستخدمة فيه غري ختصصية . 4

  :اإلعداد البدني الخاص : ياً ثان
تنمية " أن اإلعداد البدين اخلاص هو  ) 2002وجدي مصطفى الفاتح ومحمد لطفي السيد ( كما يذكر 

  " القدرات البدنية واحلركية اخلاصة والضرورية بنوع النشاط املمارس لدى الفرد الرياضي 
التنمية البدنية للجسم مبا خيدم نوع " أن اإلعداد البدين اخلاص هو )  2003حممد رضا الوقاد ( كما يذكر 

" أو جمموعة من العناصر البدنية النشاط املمارس مثل أداء لعبة أو مهارة أو نشاط معني يشتمل على عنصر 
    

  :خصائص اإلعداد البدني الخاص 
  .دنية املؤثرة على نوع النشاط املمارس االهتمام بعناصر اللياقة الب. 1
  .األمحال املستخدمة تتميز بدرجات أعلى من املستخدمة يف اإلعداد البدين العام . 2
  .ختصصيةالتمرينات املستخدمة تكون ذات طبيعة . 3
    .الزمن املخصص له يكون أطول من الزمن املخصص لإلعداد البدين العام . 4

  :البدنية األساسية في كرة القدم مكونات اللياقة ) 1-4
    :أوالً 

                                  تدريب المداومة

هناك  (fray 1977) و حسب بدنية ملقاومة التعب - عموما يفهم من املداومة قدرة الرياضي النفسو :تعريف 
يؤخر توقف اهود لوقت أطول  (excitation) املداومة النفسية اليت حتدد بأا قدرة الرياضي على حتمل تنبيه

  . ممكن، بينما املداومة البدنية فهي قدرة كامل اجلسم أو جزء منه مقاومة التعب
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 : أشكال المداومة -1
ضلي يتبني لنا املداومة العامة إن املداومة حسب وجهات النظر ميكن تقسيمها إىل عدة أشكال فمن اجلانب الع

ية ، ومن زاوية االختصاص الرياضي يتبني لنا املداومة العامة واخلاصة ، وعندما نتكلم من وجهة نظر املداومة احمللو 
التمثيل الغذائي الطاقوي العضلي تكون لدينا املداومة اهلوائية و املداومة الالهوائية وعندما تنطلق من مدة اهود 

وطويلة املدى ، و أخريا ، إنطالقا من األشكال الرئيسية  يكون لدينا املداومة قصرية املدى ، متوسطة ،) التمرين (
 . للخصائص البدنية يكون لدينا مداومة القوة ، مدوامة السرعة

 l’endurance musculaire générale :  المداومة العامة •
حبجم عضالت العامة باجلسم يف النشاط الرياضي البدين أو احلركي  1/6يقصد من ذلك إشراك أكثر من 

 حجم عضالت اجلسم 1/6املمارس مع العلم أن عضالت الساق الواحدة متثل حوايل 

 l’endurance locale : (الموضعية(المداومة المحلية  • •
 و هي مداومة ال عالقة هلا باالختصاص الرياضي املمارس

 l’endurance de base : ( المداومة القاعدية: (المداومة العامة  •
شاة للمداومة املوضعية احمللية ، وتندمج يف بعض األحيان املداومة املوضعية مع املداومة تكون بعض األحيان م

 اخلاصة

ترتبط املداومة اهلوائية باألنشطة الرياضية اليت تستغرق أدائها أزمنة طويلة و اليت تستمر أكثر  :المداومة الهوائية  •
ازها على توافر األوكسجني إلنتاج الطاقة ، وبذلك حيث تسمى باألنشطة اهلوائية و اليت يعتمد إجن) د2(من 

ميكن االستمرار يف األداء مع تأخر ظاهرة التعب أو التغلب عليه ، حيث يقوم جهازي القلب و الدوران و من مث 
الدم باملهام الرئيسية يف نقل األوكسجني إىل العضالت مع أنه ميكن قياس املداومة اهلوائية حبجم أقصى 

، ومتثل املواد الكربوهدراتية و الدهون بالنسبة لألنشطة اهلوائية ) ق/لرت(ملستهلك و الذي يقدر األوكسجني ا
املركب العضوي اهلام و السريع  (ATP) املصدر األساسي للطاقة حيث بعاد بناء أدينوزين ثالثي الفوسفات

 .إلمداد العضالت بتلك الطاقة

 l’endurance anaérobie : المداومة الالهوائية •
و هي مشروطة بنقص األوكسجني يف العضالت و خري مثال على ذلك التمارينات ذات الشدة العالية أومتارينات 

 القوة العضلية و هناك طبعا املداومة قصرية ، متوسطة ، و طويلة املدى

يندرج حتت هذا l’endurance de courte duree (ECD) : المداومة ذات الزمن القصير -
د و هنا االحتياجات 02ثا إىل  45البدنية اليت يستمر أدائها من  (efforts) داومة اهوداتالنوع من امل

 الطاقوية العضالت مغطاة مبدئيا من خالل النظام الالهوائي

و تكون l’endurance de moyenne durée (EMD) : المداومة ذات الزمن المتوسط- 
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 د08إىل  2اهلوائي و الالهوائي خالل احلموالت اليت ترتاوح منهنا املسامهة الطاقوية من خالل النظامني 

د و هي مضمونة شبه 8اليت تتعدى ) اهودات( وهي تغطي احلموالت  ELD :المداومة ذات الزمن الطويل
 .الطاقة اهلوائية بإنتاجكليا 

د و هي اليت  30تتعدى مدا  تغطي كل اهود الذي ال (ELDI) : 1المداومة ذات الزمن الطويل -
  (ELDII) : 2املداومة ذات الزمن الطويل  جليكوجني-يتدخل فيها نظام اجللكزة  جليكوز

 les graisses د ويدخل هنا النظام الغذائي للجليكوز و الدهون90إىل  30و هي اليت تغطي املدة ما بني 

هنا يكون التمثيل الغذائي د و  90احلموالت اليت تتعدى  (ELDIII) : 3المداومة ذات الزمن الطويل  -
 الدهين هو النظام الرئيسي

 l’importance de l’endurance :  أهمية المداومة -
إن املداومة على خمتلف أشكاهلا تلعب دورا هاما يف أغلبية االختصاصات الرياضية فهي ذات أمهية يف حتقيق 

أا ذات أمهية كبرية يف حتمل عبئ لتدريب ، كما ) املداومة العامة و اخلاصة(أحسن النتائج خالل املنافسة 
للمداومة القاعدية يؤثر بالسلب ليس فقط على فعالية ) غري كافية (، فأي تنمية ناقصة ) املداومة العامة (

ظهور حالة التعب املبكر اليت تقلص من اهود و اليت جتعل تطبيق برنامج التدريب ذا الشدة العالية (التدريب 
و طرق التدريب ، فوضع خطة  (contenus) ن كذلك تؤدي إىل عدم إدراج بعض احملتوياتو لك) مستحيال 

 les facultes de) تدريب بإنتهاج طريقة التكرار يف سباقات السرعة مثال مرتبط باالستعدادات االسرتاجاع
récupération ) فرتى ، كذلك تنفيذ تدريب ذا شدة منخفضة أو مرتفعة باستخدام طريقة التدريب ال

 système و عليه حتسني عام لعمل اجلهاز القليب الوعائي (efforts) يتطلب قدرة عالية لتحمل اهود
cardio-vasculaires و التمثيل الغذائي العضلي مصحوب مبداومة قاعدية نامية بشكل كايف يسمح

مواد التعب و منها ”ور وتقلل من ظه”بالتخلص السريع من الفضالت الوسطية و النهائية للتمثيل الغذائي 
 . احلامض اللكتيك

و أخريا يف إطار الرياضة من أجل الصحة فإن املداومة تلعب دورا هاما يف التصدي إىل أمراض اجلهاز القليب 
 الدوراين

 :طرق تدريب المداومة في كرة القدم

  :التدريب باستخدام الحمل المستمر طريقة
التحمل الدوري (لتنمية وتطوير التحمل العام ) الدائم(احلمل املستمر دف هذه الطريقة اىل التدريب باستخدام 

  ويف بعض االحيان تسهم يف تنمية التحمل اخلاص لدرجة معينة) التنفسي
فمن النواحي الفسيولوجية تسهم يف . ولطريقة التدريب باستخدام احلمل املستمر اثار فسيولوجية ونفسية هامة 

) الطاقة(و الوقود  األكسجنيعمل على زيادة قدرة الدم على محل كمية اكرب من التنفسي وت ترقية عمل اجلهاز



 ��  - �3$�! و ا��#���! "���! ا� �ا

 

دة قدرة اجهزة واعضاء اجلسم على 

تعترب من النواحي النفسية اهلامة اليت 
ة الرياضية وخاصة االنواع اليت تتطلب 

  من اقصى مستوى للفرد 60%

ق زياد طول فرتة االداء سواء بواسطة 

  ها فرتاة راحة بينية
تسهم يف عدم حدوث ظاهرة دين 
يستطيع فيه الفرد االستمرار يف بذل 

مث يعوضها يف اثناء فرتة  األكسجني 
ات الكميائية والتنفس وسرعة القلب 

   
  .ستمرة

م البطل العاملي االسبق اميل زاتوبيك 
 .ب الفرتي
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بذل اجلهد واالمر الذي يسهم بدرجة كبرية يف زيادة ق
  .ين الدائم

 فان قدرة على الكفاح يف سبيل بذل اجلهد الدائم تعترب
عليها التفوق يف انواع االنشطة الري يتأسست االرادية اليت 

  ورة اساسية

  :ستخدام احلمل املستمر باخلصائص التالية

60- 25ة ما بني مترتاوح شدة التمارين املستخد :رينات

تتميز بزيادة مقدار حجم التمرين عن طريق زيا :مرينات
  التكرارات

تؤدي التمرينات بصورة املستمرة ال تتخللها ف :حة البينية
تسه املدرب مراعاة عند تشكيل محل التدريب بصورة 

املر الذي ال يست األكسجنيعضالت بالعمل يف غياب 
 الن اجلسم يصبح بذلك مدانا للعضالت بكمي من 

جمهود البدين وهي فرتة اليت تعود فيها املركبات  الراحة بعد 

  .التمارين بالطريقة المستمرة

يوضح بعض التمارين بالطريقة المستم 16رقم  الشكل

: 
 الفرتي قدميا برياضة العاب القوى وبصفة خاصة باسم الب

طريقة التدريب ال لتأسيسجع اليه الفضل يف تطبيق العملي 

�����ات ����س ا���ص 	�ة ا
 

 

الالزمة لالستمرار يف بذل
التكيف للمجهود البدين ال
اما من الناحية النفسية فا
تعمل على ترقية السمات ا
توافر صفة التحمل بصورة ا

  :خصائصها
طريقة التدريب باستتتميز 

بالنسبة لشدة التمرينا -
بالنسبة لحجم التمرينا -

االداء املستمر او عدد التك

بالنسبة لفترات الراحة  -
ينبغي على املد: مالحظة

اي قيام العض األكسجني
اجلهد لفرتة طويلة نظرا الن
االستعداد اي اثناء فرتة الرا

 .اىل مستوها الطبيعي

الشكل يوضح بعض التما

:طريقة التدريب الفتري
ارتبطت طريقة التدريب الف

اذ يرجع ا) القاطرة البشرية(
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يف معظم انواع االنشطة الرياضية يف الوقت احلايل تستخدم طريقة التدريب الفرتي كطريقة هامة من طرف التدريب 
لتنمية صفات القوة العضلية والسرعة والتحمل وكذلك الصفات البدنية املركبة من الصفات السابقة مثل حتمل 

  سرعةحتمل السرعة، القوة املميزة بال القوة،
لماء ان املصطلح التدريب الفرتي طريقة من طرق التدريب بالتبادل املتتايل لبذل اجلهد والراحة ويرى بعض الع

  التدريب الفرتي نسبة اىل فرتة الراحة اليت تتخلل بني مترين والتمرين الذي يليه
تنقسم طريقة التدريب الفرتي احلديثة اىل نوعني ختتلف كل منهما عن اخلرى طبقا لدرجة احلمل كما ختتلفان يف 

التدريب الفرتي مصطلح التدريب القرتي  على تنمية الصفات البدنية ويطبق على النوع االول من تأثريمهادرجة 
املنخفض الشدة ويتميز بزيادة حجم احلمل وقلة الشدة، اما النوع الثاين من التدريب الفرتي فيطلق عليه التدريب 

  الفرتي املرتفع الشدة ويتميز بزيادة شدة احلمل وقلة حجمه

  :التدريب الفتري المنخفض الشدة
 :وتأثيرهااهدافها  -أ

  :طريقة التدريب الفرتي املنخفض الشدة اىل تنمية الصفات البدنية التاليةدف 
  التحمل العام -

  التحمل اخلاص -

 حتمل القوة -

وتؤدي طريقة التدريب الفرتي املنخفض الشدة اىل ترقية عمل اجلهازين الدوري والتنفسي وذلك من خالل حتسني 
 .على زيادة قدرة الدم على محل املزيد من األكسجني السعة احليوية للرئتني وسعة القلب باإلضافة اىل العمل

  :خصائصها -ب
  :تتميز طريقة التدريب الفرتي املنخفض الشدة باخلصائص التالية

تتميز التمرينات املستخدمة يف هذه الطريقة بالشدة املتوسطة، اذ قد تصل يف مترينات : بالنسبة لشدة التمرين -

من اقصى مستوى الفرد، وتصل يف مترينات التقوية باستخدام االثقال االضافية  %60- 20اجلري اىل حواىل من 

  .من اقصى مستوىل الفرد %60-50او باستخدام ثقل جسم الفرد نفسه اىل حواىل 

 



 

 

: التدرييب التكراري باخلصائص التالية

ملرتفع ، اذ قد تبلغ يف مترينات اجلري 

 %   

 االداء وقلة عدد مرات التكرار، اذ 

مرات وبالنسبة للتمارين باستخدام  

  .وعاتجمم 6

ات اجلري ترتاوح الراحة البينية تكون 

)حسب قدرة االسرتجاع للرياضي(دة 

 

-36- 

 

 

 تتميز طريقة التد

تتميز التمرينات املستخدمة يف هذه الطريقة بالشدة املرتف 

 100من اقصى مستوى الفرد، اىل اقصى مستوى  %

يف هذه الطريقة تتميز بقلة احلجم، اي قصر فرتة اال: 

 3- 1رار بالنسبة لتمرينات اجلري ما بني حوايل من 

6- 3رفعة يف الفرتة التدريبية الواحدة اة تكرار ما بني  3

فرتات الراحة تكون طويلة وبالنسبة لتمرينات : احة البينية

 تامة حسب وقت اسرتجاع الرياضي كل فرد على حدة 

 

:خصائصها -  

: بالنسبة لشدة التمرين -

%90- 80اىل حواىل من 

: بالنسبة لحجم التمرين -

ترتاوح عدد مرات التكرار ب

30-20االثقال ما بني 

بالنسبة لفترات الراحة  - 
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 :طريقة التدريب الدائري
ا حنو استخدامها يف عملية التدريب الرياضي دف هجذه الطريقة مل يكن الغرض منها متيف بداية تشكيل ه

منصبا على استخدامها يف جمال  االرتفاع باملستوى الفرد اىل اقصى درجة ممكنة، بل كان الغرض االساسي منها

الرتبية البدنية باملدارس دف زيادة مستوى اللياقة البدنية للتالميذ والطالب وحماولة اكسام الدوافع حنو ممارسة 

 .النشاط الرياضي

و يف  ومبرور الزمن تناول العلماء هذه الطريقة بالتعديل و التنقيح لكي ميكن استخدامها بدرجة كبرية من الفعالية

  املهارات احلركية والقدرات اخلططية وإلتقانالتدريب الرياضي الكتساب الصفات البدنية االساسية والضرورية 

ويف الوقت احلايل يرى الكثري من العلماء ان طريقة التدريب الدائري يف حد ذاا ليست طريقة للتدريب تتميز 

، )كالتدريب املستمر او التدريب الفرتي او التدريب التكراري(خبصائص معينة تفرقها عن طرق التدريب االخرى 

ر التمارين وترتيبها وعدد اا شروط معينة بالنسبة الختيالتمرينات يراعي فيه ألداءولكنها عبارة عن طريقة تنظيمية 

مرات تكرارها وشدا وميكن تشكيلها باستخدام اسس ومبادئ اي طريقة من طرق التدريب السالفة الذكر 

دف تنمية و تطوير صفات القوة العضلية والسرعة والتحمل والصفات البدنية املركبة من هذه الصفات مثل 

  .نفجاريةل القوة والقوة االحتمل السرعة وحتم

  

  

  :دة التدريبية باستخدام طريقة التدريب الدائريحطرق تشكيل وتنظيم التمارين في الو  -ا
يطلق اسم وحدات التدريب الدائرية او باختصار دائرة تدريبية على كل جمموعة من التمرينات اليت يقوم بادئها  

  .مترين 15- 4الفرد واليت ترتاوح ما بني 

  وينبغي عند تشكيل مترينات الوحدة التدريبية مراعاة 

  اشراك مجيع عضالت اجلسم الرئيسية بصورة متتايل وهي عضالت الرجلني والسادين والبطن والظهر -

ت الغري العاملة يف رين اىل اشراك جمموعة من العضالترتيب متارين الوحدة الدائرية حبيث يهدف كل مت -

  التمرين السابق

 .عليها التأثرياحلاالت اشراك نفس اموعات العضلية يف مترينني او اكثر لرفع من ميكن يف بعض  -

 :انواع التمارين المستخدمة في طريقة التدريب الدائري -ب
  ت لتغلب على مقاومة ثقل جسم الفرد نفسه امترين - 

  ..)الكرات احلديدية، الكرات الطبية(مترينات باستخدام االثقال املختلفة  - 

  مترينات مع اجهزة اجلمباز - 
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 املستمرة اىل ترقية عمل اجلهازين الدوري 

ر التحمل العام وحتمل القوة ومن ناحية 

ئري بالطريقة الفرتية اىل استخدام ازمنة 

  
  .الدائرية

ص عادة االطفال الصغري او تنتهج يف 
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  .....واجهزة خفيفة متل االقماع االخشاب  ت

  :ب الدائري
يهدف التدريب الدائري بالطريقة املس: ب الدائري املستمر

بالضافة اىل تنمية وتطوير التلقدرة على مقاومة التعب، 

  .ية وتطوير السمات االرادية

يهدف التدريب الدائري :ئري بطريقة التدريب الفتري

  . ني كل مترين

  :شكيل التدريب الدائرييجية لت
  ).احلمل( لكل مترين

  .ب لكل مترين وزمن الراحة البينية

   . حبمل التدريب

يوضح بعض التمارين بالطريقة الدائ 19 الشكل

ختص استعمال االلعاب الرياضية والشبه الرياضية وهي 

  .راحل الرتيب الرياضي كاملرحلة االنتقالية

�����ات ����س ا���ص 	

 

 

مترينات مع ادوات - 

انواع التدريب ال -ج 
التدريب ال - 1  

والتنفسي، وزيادة القدر

اخرى يسهم يف تنمية و

التدريب الدائري - 2
للراحة بينية تكون بني ك

الخطوات التريجية -د
حتديد اجلرع املناسبة لك

حتديد الزمن املناسب ل

التدريب مع التدرج حبم

باستع: طريقة االلعاب

مراحل معينة من مراحل



��  –��و�� ���� ����  .د –�����ات ����س ا���ص 	�ة ا���م�� ��  - 3ا����!  ا�%�$�! و ا��#���! "���! ا� �ا

   
 

 

- 39  - 

 

  .يوضح بعض التمارين بالطريقة الدائرية 20 الشكل

وهي طريقة تستخدم لتنمية صفة أو عدد من الصفات البدنية وذلك باستخدام أنشطة حركية يغلب عليها طابع 

ومن مزايا هذه الطريقة، إمكانية تطبيقها بشكل واسع، وذلك لتنوع األلعاب . غري منظماللعب بشكل منظم أو 

، وأما عيوا فإنه ال ميكن حتديد احلمل وال جرعاته باإلضافة إىل )إخل...مثل الكرة الطائرة، كرة السلة،(وكثرا 

   .إصابات خمتلفةعدم التحكم يف التأثري املباشر على العضالت بعينها، وتعرض الالعبني إىل 

 

  :السرعة الهوائية القصوى 
قصى أوكسجني أي عند مستوى املستهلك االقصى أهي السرعة اليت من خالهلا يستهلك الشخص        

  مع شدة    O2احلد يزداد استهالك الـــــ  افمن خالل هذ   )VO2max( األوكسجني

ثبات يف استهالك األكسجني يف حني  اجلهد فعالية الطاقة تنتج عن طريق النظام اهلوائي ،  فبعد هذا حيدث 

من الطاقة تنتج عن طريق   %85القدرة الزائدة تعتمد على النظام اهلوائي اللكتيكي من خالل هذا االيقاع 

هذا احلمض هن طريق هذا النظام ، سوف  فإن انتاج. من  النظام اهلوائي اللكتيكي   %15النظام اهلوائي و 

يؤدي إىل اخنفاض يف قدرة التقلص العضلي و بالتايل يؤدي إىل التعب فالسرعة اهلوائية القصوى تستعمل يف اال 

  1. د  8- 4يف العدو ، ميكن للرياضي احملافظة عليها ما بني : الرياضي مثال 

من املستهلك   %100ة انتقال الرياضي و ترتبط بــ حسب غاكون فإن السرعة اهلوائية القصوى هي سرع 

سا ، و شدة العمل اليت يتم العمل ا خالل اجلهد أين يكون االستهالك /تقاس بــــــ كلم . األقصى االكسجيين 

  2.الطاقوي مرتبط باالستهالك األقصى االكسجيين أو القدرة اهلوائية القصوى 

  : طرق التقويم . 2.3
جيب على املدرب بتحديد قيم رقمية للياقة البدنية لالعبني عن طريق جمموعة من االختبارات ليست خاصة   

  .بكرة القدم فقط ، يوجد نوعني ، أخذمها بعني االعتبار 

  .االختبارات اليت جتري على مستوى املخابر : النوع األول 

  .االختبارات اليت جترى يف امليدان : النوع الثاين 

  : التقويم في المخابر طرق  1.2.3
اجلري على البساط املتحرك ، الدراجة : على مستوى املخرب نستعمل ثالث طرق لتحديد قدرة التمرين 

  .step-test(3(األرجومرتية و صعود و اهلبوط الدرج 
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هذه االختبارات متتاز بدرجة كبرية من الفعالية تسمح بتحديد بصفة دقيقة و خمتلف العناصر اليت حتدد حالة 

  اللياقة البدنية لالعب ، شدة العمل يشار إليها بالواط مثل حالة الدراجة األرجومرتية عن 

  4.طريق قوة الكبح خالل التدوير و عدد الدوران خالل الدقيقة 

 

  : تقويم في الميدان طرق ال  2.2.3
اختبارات تفومي السرعة اهلوائية القصوى يف امليدان ترتكز يف الغالب على نفس املبادئ املستعملة يف املخرب ، لكن 

ختتلف يف كيفية أدائها ،فهي اختبارات مبستويات متدرجة تكون بوقت مستقطع للراحة أو ال ، فتوجد اختبارات 

  . كربى يف حني الزمن و املسافة متغرية اليت تتميز مبستوى واحد و بشدة  

 : اختبارات مستمرة  - 

إن العديد من املختصني قاموا مبجموعة من الربوتوكوالت اليت تسمح بقياس السرعة اهلوائية القصوى ، 

.اءميكن االشارة إىل كوبر ، نصف كوبر اللذان يقام ما بعد االمح
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 : اختبارات متدرجة  - 

يوجد العديد منهم فخهي االختبارات اليت جترى يف أرضية حمددة مبجموعة من األقماع مبسافات متساوية 

، فاملبدأ بسيط أي أن الرياضي بواسطة صافرة يقوم بتنبيهات صوتية خالل كل منبه ، جيب أن يكون 

مستوى القمع و بالتدرج فإن زمن ما بني املنبهني يبدأ باالخنفاض و بالتايل الرياضي الرياضي موجود على 

سرعة اجلري ترتفع بالتدرج لذا جيب على الرياضي متابعة اإليقاع . يكون له أقل زمن لقطع املسافة 

 املفروض خالل أطول فرتة ممكنة خالل قياس معني ، يصبح غري قادر على متابعة اجلري ، فالسرعة

  .اهلوائية القصوى هي السرعة املقطوعة خالل آخر مستوى 

دقيقة ، يوجد العديد من االختبارات  اليت اجنزت  25إىل  20من األفضل بأن ال يتجاوز االختبار من 

  : اتقومي السرعة اهلوائية القصوى ، فهذه  االختبارات األكثر استعماال 

 . légerاجلرى ذهاب و إياب  •

 . vamival (cazorla)اختبار فميفال  •

 .brueاختبار برو  •

 .اختبار جامعة بوردو النوع الثاين  •

 .اختبار ببالت  •

 Gacon  .5غكون  15- 45اختبار  •

  

  : تغيرات السرعة الهوائية القصوى  3.3. 
، ففي كرة القدم احلديثة 6سا حسب أسرتوند و رودال /كلم   12إن معدل السرعة اهلوائية القصوى هو     

سا عند /كلم  19إىل  16اهلوائية القصوى أصبحت مؤشر مرجعي مع العلم بأن املعايري ترتاوح مابني السرعة 

  17إىل  16.5، سرعة هوائية قصوى بـ ) سنة 17- 16(العب ذو مستوى عايل و حىت بالنسبة للمبتدئني 

  7.درجة التحضري البدين  سا تعترب قيمة جيدة إضافة إىل هذا فهي ختتلف تبعا للعمر ، اجلنس باإلضافة إىل/كلم

-20ترتفع يف مرحلة الطفولة و املراهقة لتحصل إىل مستوى أقصى يف العشرينات ، مث تقوم بالثبات ما بني الـ 

  8.مقارنة مع الشاب البالغ  %70سنة إىل  60سنة لتنخفض بالتدرج لتصل يف  30
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ت مستمرة لكن هذا االختالف الفردي يرجع إن هذا االرتفاع ال يرتبط باجلنس الذي ميكن أن يتأخر بتدريبا   

  :إىل 

 .العامل الوراثي  - 

 .التدريب  - 

 .السرعة اهلوائية القصوى ترتبط مبجموعة من العوامل الداخلية و اخلارجية  - 

  : العوامل الداخلية

 التهوية الرئوية  •

 .نبض القلب  •

 .القدرى القصوى لتنقل األوكسجني يف الدم  •

 ) .العضالت ( االستهالك األكسجيين العضوي  •

 .توزع األلياف العضلية  •

  : العوامل اخلارجية 

 نوعية اجلهد  •

 .حجم الكتلة العضلية املستعملة  •

 ) .وقوف–رقود (الوضعية اجلسمية  •

 .الضغط اجلزئي لألكسجني يف اهلواء اخلارجي  •

 .املناخ  •

  . عند التحدث بالعوامل احملددة لـلسرعة اهلوائية القصوى ) 1998(إن من املهم االستعانة بكازورال و آخرون 

  إن السرعة اهلوائية القصوى ال ترتبط فقط باحلالة الوظيفية لكن كذلك بالقدرة القصوى لكل العناصر املشاركة 

  :عضلية ،فهذه العناصر هي كاآليت يف سلسلة نقل األكسجني من الوسط اخلارجي إىل اخلاليا ال

 .الرئتني ،لكن ال متثل عامل حمدد بدرجة كبرية  - 

 .تركيز اهليموغلوبني  - 

 .قدرة و كثافة ما بني العناصر املوجودة ما بني الشعريات الدموية و اخلاليا العضلية  - 

  .النفاذ الكيميائي و طبيعة األلياف العضلية اليت تستعمل األوكسجني املنتقل  - 

  : أهمية السرعة الهوائية القصوى 4.3. 

تعترب السرعة اهلوائية القصوى قاعدة أساسية لتقدير و حساب مسافات اجلري خالل العملية التدريبية و يعرب 

  .عليها بالنسبة املئوية 
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هذا دقائق ، فعند  8إىل  4عند مستوى السرعة اهلوائية القصوى ، ميكن للرياضي البقاء يف هذا املستوى ما بني 

ال هوائيا اليت سوف تؤدي إىل اخنفاض  يف  %15من الطاقة يتم إنتاجها هوائيا يف حني  %85اإليقاع حوايل 

  .انقباض العضلة و بالتايل حدوث التعب 

إن معرفة السرعة اهلوائية القصوى لالعب جد مهمة حبيث متثل مؤشرا أساسيا ألداء اجلهود املرتفعة و الشديدة و  

  .عالية طوال زمن املباراة كذلك تكرارها بف

فهي تعترب معلم ممتاز ووسيلة فعالة يف التدريب اهلوائي  إضافة إىل هذا فدرايتها على املستوى امليداين تسمح 

. بالتدريب الفردي لكل شخص من خالل اقرتاح إيقاعات جري مناسبة مع  مسافات اجلرى
9

  

    

  :القوة في كرة القدم : ثانياً 
تعترب القوة العضلية هي الصفة البدنية اليت تتعلق بالعضالت وعملها ، والقوة يعرفها األخصائيون بأا مقدرة 

العضالت على التغلب على املقاومات املختلفة وملا كانت العضالت هي اليت حترك املفاصل ليقوم اإلنسان بأداء 

  .احلركات املختلفة 

القوة مبقدرة أو سعة العضلة أو جمموعة من العضالت  )  1996(ي و بارد )1982(فوكس و ماتيوس ويعرف 

القوة بقدرة العضالت على تنفيذ  فاينيككما عرف  .يف الوقوف ضد مقاومة خارجية من خالل أقصى جهد 

تضم كال من متطلبات  اهود ضد مقاومات مهما كان نوعها و التغلب عليها بكفاءة عالية إضافة إىل أا  

  .البدنية والنفسية فالقوة العضلية و التقلص العضلي باخلصوص يعتمد على عوامل كثرية و معقدةاجلوانب 

  : القوة كمعظم الصفات البدنية  األخرى تتميز بجانبين هما

  .مجيع العضالت أثناء النشاط البدين أي تكون مرتبطة باحلركات العامة استعمالوتتمثل يف  :القوة العامة  -أ   

فقط للعضالت اخلاصة بالنشاط البدين املعني أي ترتبط  استعمالوهي اليت تتمثل يف :الخاصة  القوة -ب  

 ميكن كما .اخل .....باحلركات اخلاصة بنوع النشاط ككرة القدم اليت تتميز بضربات الكرة بالقدم أو اللعب بالرأس

  :القوةأن تكون 

االختصاصيني  من السنوات األخرية عدد كبري لقد حاول يف :ميكانيزمات القوة العضلية في كرة القدم 

يف تسليط الضوء على مدى تأثري تنمية ))2002،1994(،كوميتي)1990(،فاينيك)1975(زاتيورسكي(

العضلي ومدى  االنقباضالقوة يف تطور النتائج من خالل البحث يف معلومات متعلقة بالظواهر اليت تتماشى 

                                                           
9
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ياضي على تنمية القوة ختضع موعة من العوامل األساسية وهي موضحة عالقتها بتدريب هذا اجلانب ،فقدرة الر 

  :يف الشكل التايل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

املناسبة يف تدريب القوة العضلية ال زال إن اختيار الطريقة : القواعد البيداغوجية لتدريب القوة في كرة القدم 

  :إشكالية كبرية يف جمال كرة القدم ، لذا جيب أن ختضع الطريقة املناسبة ل

  سـن الالعـب ـ      

  .ـ اهلـدف من التدريب      

  ـ زمــن التدريب    

  )فرتة اإلعداد أو أثناء املنافسة(ـ الفتـرة الزمنية    

  ـ مستوى الالعبني     

  . ـ اإلمكانيات و الوسائل املوجودة يف الفريق     

!�%�� ا��'ا�� ا�

 ز��دة ��د ا����ف 

 

 ز��دة ���  ��ا��  ا����ات ا������

 ا����ات ا������   إ ���رةز��دة 

 د ا�#�ر�����ا��أ ز��دة

 ز��دة ا���ا() ا�'&%$

 �+�ط�� ا�'&%� 

 $+� رد ا�,'� ا�

��ز�ت ا��وة ا������:) 11(ا�()� ���)���'	،1994 (  

ا��'ا�� ا�%+�'#! 
�ـــــــ�ا,�%+�'

 ا��&/. ا�'&%$

 .'ا�� ا��ـــ�د 
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أن العب كرة ) 1984(وكروسر )1986( فاينيك يتفق كل من  : وطرق تنميتها في كرة القدم أنواع القوة

  :ثالثة أنواع للقوة وهيالقدم أثناء القيام بأدائه حيتاج إىل ثالث 

  القوة القصوىـ           

  ـ القوة املميزة بالسرعة           

  ـ مداومة القوة          

إنتاجها يف حالة  ي عبارة عن أقصى قوة يستطيع اجلهاز العضلي العصيبه:القوة القصوى أو القوة العظمى 

  :أقصى انقباضي إرادي ، وقد تكون هذه القوة القصوى 

  أي تكون املقاومة اخلارجية كبرية جدا و ال ميكن حتريكها كدفع اجلدار  :)اإليزومترية(ثابتة  -أ    

تكون أقل املقاومة أقل قوة أي ميكن التغلب عليها عن طريق إنتاج احلركة    :)ديناميكية(متحركة  -ب    

  )).1986(،فاينيك)1977(فراي(

ها تعد قاعدة أساسية لتأثريها و مدى يستعمل هذا النوع من القوة  يف الغالب مباشرة يف كرة القدم  لكن ال

ال حيتاج العب كرة القدم ) ، مداومة القوة  االنفجاريةالقوة املميزة بالسرعة ،القوة (مع األنواع األخرى   ارتباطها

حجم عضلي كبري غري مرغوب فيه لتأثريه السليب على بعض الصفات األخرى  فاكتساب إىل كتلة عضلية كبرية ،

 شميدتوبيرل: (كالتناسق و املرونة ،لكن ذلك المينع من القيام حبصص خاصة يف بعض احلاالت منها
  ))1995( ،بورد)1988(،دروست )1981(

  . مثل العودة من اإلصابات باالسرتجاعـ متارين خاصة  

ضلي خاصة يف األطراف العليا عند الالعبني الذين يعانون من نقص يف هذا اجلانب لتمكينهم ـ تنمية اجلهاز الع

  .من حتسني أداء هم يف الصراعات الفردية بفعالية

  .ـ التنمية العضلية اخلاصة لألطراف العليا عند حارس املرمى

  )على الكرة يف حاالت الوثب، احملافظة ( كما تستعمل القوة القصوى يف الصراعات الفردية

  :طرق تنمية القوة القصوى في كرة القدم -ج

تنقسم القوة القصوى إىل القوة اإليزومرتية أو الثابتة وإىل متحركة أي ديناميكية ، ختضع األوىل خاصة إىل اجلهاز 

  ) 50،  54(.) السلبية(و الالمركزية) اإلجيابية(العصيب العضلي ، بينما ميكن تنمية الثانية بواسطة الطريقة املركزية
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  :من أكثر الطرق إستعماال يف تطوير القوة من خالل  زاتيورسكيتعترب طريقة

  :القصوىالتدريب باألحمال  ـ1

  .من القوة القصوى  %95إىل  90: الجهدشدة 

  .ثواين  7إىل  2 :زمن الجهد  

  . 3إىل 1من :عدد التكرارات في المجموعات

  .د 3إىل 2:زمن الراحة

  . إجيابية: طبيعة الراحة

  .جمموعات 7إىل  6من :الحجم الكلي للعمل

  ).حتى التعب(مع تكرار كبير  القصوىالتدريب باألحمال أقل من   -2

  .من القوة القصوى %75إىل   60:شدة الجهد 

  . ثانية30إىل  10:زمن الجهد

 �'ة ا���'ىا�

 ��1.! 0�'ى

 �3'�! أ�0 ا���'ى

�'د �)�رة" 5�6� 73 

 ا���'�! ا���'ى ا� �'د ا���'ى

�'د د#+���)�!" 

 طر��� زا��ور��� ������ ا��وة):13(ا�()� 
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  .10أقل من :عدد التكرارات في المجموعات 

  . ثانية 30د و  1د إىل1 :زمن الراحة 

  . إجيابية:طبيعة الراحة

  .10× 10: الحجم الكلي للعمل

  :مع سرعة قصوى القصوىالتدريب باألحمال أقل من  - 3

  . من القوة القصوى  70إىل  50: شدة الجهد

  .  ثواين7إىل  5:زمن الجهد

  .يساوي زمن العمل مث ينخفض مع مرور الوقت: عدد التكرارات في المجموعات

  . د 3إىل  2 :زمن الراحة

  . إجيابية :طبيعة الراحة

  .ثواين 7إىل  5تكرارات ل 6 :الحجم الكلي للعمل

  :وميكن كذلك استعمال طرق أخرى مثل

نقوم يف هذه الطريقة بالعمل بأمحال خمتلفة سواءا من االنتقال من األمحال املتوسطة إىل : لطريقة الهرميةا -4 

د راحة بينية ميكن فيها تغيري العضلة  4جمموعات مع  3إىل  2األمحال القصوى أو العكس عن طريق العمل من 

  .أو اموعة العضلية

 80تدرييب على شكل حمطات يف شكل دائري، فإذا كان احلمل من نقوم بربجمة نظام : التدريب الدائري -5

 10مع  %70إىل  60تكرارات لتنمية التناسق العضلي ،أما إذا كان محل مابني  4إىل  2مع  %95إىل 

د بني كل دورة ، وبعد القيام  بدورتني تكون الراحة تامة  2تكرارات  لتنمية الكتلة العضلية ، يكون زمن الراحة 

  .د 5 إىل 3ل

القوة املميزة بالسرعة بقدرة اجلهاز العصيب العضلي يف التغلب على )1977(فرايعرف ي: القوة المميزة بالسرعة

 . احلمل بتقلص سريع
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صفة مركبة من القوة و السرعة و تعرف بقدرة إظهار القوة بأسرع  وقت  يعرفها بأنها   )1992(فاينيكما أ

العضلية  االنقباضاتهي قدرة اجلهاز العضلي يف التغلب على مقاومات تتطلب درجة عالية من سرعة و .ممكن

  .كفاءة الفرد يف التغلب على املقاومات املختلفة  يف عجلة تزايدية عالية و سرعة حركية مرتفعة وتعرف كذلك ب

داء يف كرة القدم ، و يظهر ذلك جليا يف تعترب القوة املميزة بالسرعة من الصفات األكثر أمهية و إرتباطا باألو 

 :خمتلف املهارات اليت يقوم ا الالعب ،وميكن أن تكون القوة املميزة بالسرعة

  )اخل...، التسارعاالنطالقاتاإلجيايب كالوثب ،  االجتاهيف  استعماهلاو تظهر عند : )مركزية(إيجابية -أ

  ):المركزية(سلبية  -ج

،الثبات بعد الوثب االجتاهاتالسليب كحاالت التوقف املفاجئة، تغيري  االجتاهيف  استعماهلاو تظهر عند     

  )وكذلك يف التمويه

  :قسم القوة المميزة بالسرعة إلىتن كما

القدرة على إنتاج  أقصى قوة بأعلى سرعة أي  يف أقل زمن :(La forceexplosive) القوة اإلنفجارية

  تشالزبيوكرو  عالويويعرف كل من .إىل األعلى  االرتقاءممكن عن طريق إنقباض عضلي واحد كماهو احلال يف 

  : يربزان العوامل احملددة للقوة االنفجارية ب 

  .ـ درجة عالية من القوة العضلية و السرعة

  املهارة احلركية اليت تتهيأ أسباا بالتكامل بني عامل القوة و السرعةـ درجة عالية من 

عضلية  بانقباضاتالقدرة على إنتاج قوة أقل من القصوى :(Laforcededémarrage)االنطالققوة 

الصعود األقصى  تتطلب اكرب عدد ممكن من الوحدات احلركية يف بداية التقلص ، وتتمثل خاصة  قوية و سريعة ،

  .احلركة انطالقإلنتاج القوة يف 

بيرل :ختضع القوة املميزة بالسرعة موعة من العوامل هي: في كرة القدم طرق تنمية القوة المميزة بالسرعة-د
  )1981( وشميدت

  ـ قدرة تقلص األلياف العضلية

  بني العضالت ـ درجة التناسق الداخلي  ما 

  . االنطالقـ قوة   
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  ـ سرعة تقلص األلياف العضلية املستثارة  

  :عدة طرق يف تنمية القوة املميزة بالسرعة ومن بينها استخدامميكن و  .ـ درجة التناسق اخلارجي مابني العضالت  

  :التدريب باألحمال القصوى  -1

  سرعة  القصوى : شدة الجهد

  ثواين  7إىل   4:زمن الجهد  

  .يساوي زمن العمل مث ينخفض مع مرور الوقت: عدد التكرارات في المجموعات

  د  5إىل 3 :زمن الراحة

  ) متارين املرونة( إجيابية :طبيعة الراحة

  .جمموعات  6إىل  5 :الحجم الكلي للعمل

تكرارات، يكون زمن الراحة  10إىل  4التدرب بأمحال خمتلفة لكن بطريقة انفجارية ب: التدريب الدائري -2

  د 4إىل  2بني الدورتني يكون من  أما زمن الراحة ما)  2×1أو  1×1(عف العمل معادل لزمن العمل أو ض

القوة املميزة  تعترب هذه الطريقة من أهم الطرق املستعملة حديثا يف جمال تنمية و تطوير:طريقة البليومتري  -3

بني  الداخلي و اخلارجي ما فق زامن و التوايف كرة القدم ، لدورها اهلام يف حتسني الت  االنفجاريةبالسرعة و القوة 

يوجد العديد من الطرق البليومرتية املستخدمة اليت ختتلف من حيث درجة الصعوبة و من حيث  .العضالت

  :األشكال اليت سوف حناول توضيحها

  :التمارين حسب أشكال أو وسائل التنفيذ

  .)جمتمعتني أو متباعدتني(القفز بالقدمني و  .ـ القفز بقدم واحدة

  .القفز الطويل أو الوثب العموديـ 

  .)الشواخص، احلواجز املنخفضة و املرتفعة، املقاعد، املصطبات، احلبل املطاطي(ـ القفز من خالل احلواجز

 . ـ العمل حببل القفز

  .ـ العمل باإلطارات و األلواح

 : االستثارةتصنف التمارين حسب نوعية  :التمارين حسب طريقة أو معالم التنفيذ
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مع أو (ـ طريق األلعاب : ب وميكن تنمية مطاولة القوة خاصةال : طرق تنمية مطاولة القوة في كرة القدم -أ
  )بدون الزميل 

إىل   2و 1تكرارات، وقت الراحة  بني احملطات د  10إىل  5التدرب بأمحال خمتلفة : ـ التدريب الدائري1
  د ما بني الدورات  4

  .تكرار  15ألكثر من )   % 40أقل من ( التدرب حبمل ضعيف: التدرب باألثقال -2

الالعب يف يستعمل هذا النوع من التدريب ألنه يتماشى مع اجلهد احلقيقي املبذول من طرف : التدريب الفتري - 1
أمهية هذه )  16( و يلخص الشكل .املباراة ، ويقوم هذا التدريب على مبدأ التناوب بني املطاولة و القوة 

 .الطريقة مع خمتلف مكونات احلمل التدرييب هلا يف كرة القدم
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

 

  

  

  

  

 

  :العوامل المرتبطة بحماية الالعب من اإلصابات

ا���ر	� ا����ي 
 � ��ة -�او

 إد�ج ���ر	� ا����	� 

���ع ��� 

 �#��� "! ا �����ع

 �وة 
	��� ���رة 

� ����� ا�ط�و

 10إ�'  7:را&� ا�%$�$� 

 د

 � �)�ار 5إ�'  2

 �ة ���$�ــــ(

 د 15إ�'  6� : ز� ا�+#�

15- 15 /20-20 /20 -10 /15 -30   
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إن اجلهاز العضلي إذا كان مطور بصفة جيدة سوف يكون كنوع من احلماية للجهاز احلركي           

من احلموالت الناجتة عن التدريب أو املنافسة اليت ميكن أن تأثر عليها بصفة ) اخل..األوتار و األربطة(

  . ) 1987،دينر 1987ليمان.(وبالتايل حدوث إصاباتسلبية 

أنه أصبحت  تنمية القوة عند العيب كرة القدم  جد  ) 2009( فارين   ومن  ديون لقد أكد كل    

  :ضرورية ،وذلك عن طريق 

  :ـ تقوية األعضاء العليا ل  

  .حتقيق توازن منسجم ما بني األعضاء العليا و السفلية عند الالعب           

  ـ لتجنب الالعب من عدم التوازن العضلي           

ـ  لكي .        ـ لتمكني الالعب من حتسني نفسه يف الصراعات بالذراعني و الصراعات اهلوائية         

  . يكون أكثر كفاءة يف تنفيذ ضربات التماس

  :تقوية األطراف السفلية ل   

التمريرات الطويلة ، تغيري إجتاه (وة، و إىل أبعد مكان ـ لتمكني الالعب من ضرب الكرة بأكرب ق      

  )اخل .....الكرة

إضافة  إىل ) اخل....التوقف مث اإلنطالق(ـ للجري بأقصى سرعة ممكنة ولتغيري اإلجتاهات بسرعة     

  .من السرعة اهلوائية القصوى% 15إىل  5اإلقتصاد يف اجلري من 

  ).حاالت ضربات الرأسيف (ـ الإلرتقاء إىل أعلى مسافة       

  ).  العب ضد العب(ـ  النجاح يف الصراعات الفردية األرضية       

  .ـ احلماية من العدم التوازن العضلي كالتمزق العضلي إضافة إىل العمل على تثبيت األربطة        
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من أبرز املنادين على أمهية القوة يف كرة القدم وذلك بناءا على نظرته املختلفة  إىل  جيل كوميتييعترب            

فلسفة و طريقة اإلعداد البدين يف كرة القدم و يرتكز يف ذلك على حتليل ملميزات و خصائص اجلهد البدين 

) 1990( ديفور(نب املبذول من طرف الالعب ، ويؤكد يف ذلك على خمتلف الدراسات اليت أجنزت يف هذا اجلا

واليت ألظهرت أن اجلهود املبذولة من طرف الالعب ) )2008(دالل،)2006(،كازورال) 1991( مومبارتس،

إىل  5مابني ) قصرية و ذات شدة قصوى(تكون بطيئة إىل متوسطة السرعة ، يف حني تقدر اجلهود اإلنفجارية 

  ) 13،  55(.من الوقت العام الذي يبذله الالعب  15%

من اجلهود البطيئة و  %95بأنه ال جيب الوقوع يف اخلطأ بالنظر إىل الكمية  كوميتي هذا اإلطار يرى ويف  

من اجلهود اإلنفجارية هي اليت حتدد مسار املباراة ،لذا جيب اإلهتمام بتنمية الصفات  %5املتوسطة ألن 

اليت تعترب ذات  أولوية واليت ميكن تنميتها عن  اإلنفجارية املتمثلة يف السرعة مبختلف أنواعها و اإلرتقاء إىل األعلى

  .بصفة خاصة ) التدريبات باألثقال(طريق القوة عامة و متارين االتقوية 

ـ ميكن القول أن القوة تلعب دور بالغ األمهية يف أداء الالعب وذلك من خالل إستعماهلا يف خمتلف       

مريرات الطويلة و التصويب حنو املرمى إضافة إىل مواقف اللعب و تظهر جليا يف خمتلف املهارات  الت

اإلنطالقات و تغيري اإلجتاهات دون أن ننسى أمهيتها الواضحة يف اإلحتكاكات والصراعات الفردية سواءا 

  .اهلوائية أو األرضية ودورها يف محاية اجلهاز احلركي من  اإلصابات

  

  ) 19، 41:(م القواعد البيداغوجية لتدريب القوة في كرة القد 6- 2-3

إن إختيار الطريقة املناسبة يف تدريب القوة العضلية ال زال إشكالية كبرية يف جمال كرة القدم ، لذا جيب      

  :أن ختضع الطريقة املناسبة ل
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  سـن الالعـب ـ      

  .ـ اهلـدف من التدريب      

   ـ زمــن التدريب    

  )فرتة اإلعداد أو أثناء املنافسة(ـ الفتـرة الزمنية    

  ـ مستوى الالعبني     

 . ـ اإلمكانيات و الوسائل املوجودة يف الفريق     

  

  :العضالت األساسية عند العبي كرة القدم 7- 2-3

حلركي ، حيتاج العب كرة القدم يف الغالب إىل جمموعة من العضالت خالل نشاطه و القيام بأدائه ا     

للقيام ) فتعترب عضالت الكتف  و اجلذع و خاصة األطراف السفلية املتمثلة يف الورك،الفخذ،القدم

  .اخل....باإلنطالقات، الوثب ،تغيري اإلجتاهات، التوقفات املفاجئة،الدوران، ضربات الكرة بالقدم

اسيا يف معظم ركالت الكرة تلعب العضالت املادة للركبة و املادة للفخذ و القابضة دورا هاما و أس  

سواء بإستخدام الناحية الداخلية أو اخلارجية ،أما عن القوة املندفعة فهي تتمثل يف األداء الذي يستلزم 

  )135، 23(.كالتصويب مبختلف أنواعه و الوثب) السرعة×القوة(القدرة 

  ) 15، 53:(أهم العضالت األساسية يف كرة القدم )03(وميثل اجلدول رقم     

 

  الرقم العضلة اإلستحدام الوظيفة األساسية

 1 العضلة الدالية التمفصل العلوي للذراع تثبيت أربطة الكتف

 2 العضلة املسننة الكربى 9إىل الضلع  1من الضلع رقم  احلركة األمامية و التوقيف بالصدر
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 من الزاوية السفلية للوح الكتف

 3 عضلة البطن الكربى املنحرفة القص إىل العمود الفقريمن  التحكم يف البطن و ثين العمود الفقري

 4 العضلة املنحرفة اخلارجية املفاصل السفلية تثبيت و ثين اجلذع

  ثين الورك

 )اجلري ، القفز ، التصويب(  

 5 )الفخذية(العضلة املوترة العريضة  املفاصل السفلية للورك

تقريب و تبعيد الورك                         

 )اجلري، تغيري اإلجتاه ، ضرب الكرة(

 6 العضلة املقربة املفاصل العلوية للساق

بسط الركبة و ثين الورك                       

 )اجلري، القفز و التصويب(

مفاصل الورك                 

 )اجلهة األمامية للفخذ(

 7 العضلة رباعية الرؤوس

  بسط العرقوب و ثين الركبة

 )لقفزاجلري و ا( 

 8 ربلة الساق متفصل العرقوب و الركبة

بسط الركبة و ثين العرقوب                    

 )اجلري و القفز ( 

 9 عضلة الساق األمامية متفصل العرقوب و الركبة

 10 العضلة الصدرية الكربى املفاصل العلوية للذراع )التماس و حارس املرمى( حركة الذراع 

 11 عضلة معينية منحرفة التمفصل العلوي للذراع الفقريحركة الكتف و العمود 

 12 العضلة الظهرية الكربى الفقرات القطنية )البسط(حركة الكتف و العمود الفقري 

 13 العضلة األليوية الكربى مفاصل الورك ) ضرب الكرة و القفز(بسط الورك 

 14 العضلة الفخذية مفاصل الركبة )اجلري و القفز( بسط الورك 

 

�ت ا������ 
�د �
�� �رة ا�دم) :03(ا� �ول	�  ) 1989*�و(�( ا
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خمتلف العضالت املستخدمة يف نشاط كرة القدم، ويربز لنا األمهية الكربى لألطراف السفلية )  03(ميثل اجلدول

العضلة (للقدم و العضالت الباسطة ) العضلة رباعية الرؤوس(و بوجه اخلصوص العضالت الباسطة للساق 

  ).العضالت املقربة(و العضالت الباسطة للجهاز العضلي)  التوأمية

 

 

 

  :اإلرتقاء في كرة القدم 

  : مفهوم اإلرتقاء  3-2-1    

اإلرتقاء باملقدرة اخلاصة يف التقلص الفجائي  للعضلة أو   )2005(و لوغوايدر ) 1998(توربان يعرف        

  :تطور يف نفس الوقت مع السرعة،وجيب اإلشارة أنه يوجد نوعني من اإلرتقاء جمموعة من العضالت، غالبا ما

  .ـ اإلرتقاء العمودي أو إىل األعلى مثل اإلرتقاء يف الكرة الطائرة     

  .ـ اإلرتقاء األفقي أو إىل األمام مثل القفز الطويل يف ألعاب القوى     

  : يرتبط اإلرتقاء بـ   

  .ـ عدد وقوة األلياف   

  . ـ سرعة التقلص 

اإلرتقاء صفة عصبية عضلية تتطلب سرعة اإلستثارة وتقلص عصيب كبري و   ) 2003(دريسيكما يعرف   

  .فجائي
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) القوة املميزة بالسرعة(اإلرتقاء بأنه  صفة إنفجارية )  1998(فيري،فيليب،لورو،سانو كما يعرف كل من     

أو إىل األمام )      اإلرتقاء العمودي(دفع اجلسم حنو األعلى  تنسب يف الغالب إىل األطراف السفلية و ترتجم يف

  ) 66،84). (اإلرتقاء األفقي(

اإلرتقاء باخلاصية اليت تسمح للعضالت باإلمتداد برفع مركز جاذبية اجلسم يف وحدة زمنية و يف  فاينيكويعرف 

  .أقصى علو ممكن

  :اإلرتقاء من وجهة النظر الفسيولوجية 3-2-2   

بأن اإلرتقاء ما هو إال  ) 2002(كوميتيو حديثا  1990وبوسكو  1966من زاتيورسكي ى كل ير      

  :عبارة عن تقلص بليومرتي و الذي  ميكن أن يفسر من سببني رئيسني مها

 :  تدخل رد الفعل المطي 2-1- 3-2

من طرف )   20الشكل رقم( يتمثل التفسري الفسيولوجي للرد الفعل املطي أو امليوتاتيكي يف النموذج املقرتح     

و الذي يربز من خالله األثر الناتج من طرف النشاط الكهربائي للعضلة أي درجة اإلستثارة العصبية  شميدت

  . أثناء القفز مقارنة مع اإلنقباض العضلي الثابت

رياضي باألرض، فتمثل السينيات الزمن املقدر باجلزء من الثانية، يف حني متثل اخلطوط األفقية حلظة إحتكاك ال

  :فمن أهم املالحظات املوجودة يف الشكل ما يلي

  .للقوة القصوى الثابتةـ  جتاوز 

 ) 34، 58(. ـ مشاركة رد الفعل املطي
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 شورتردل و طور يف ما بعد من قبل 

و اخلصائص األساسية امكونة له و 

  �%�ض ا��$1%��ي

19(  

 ي 
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 )58،74( :ية العضلة

و الذي عدل " هيل" لية من طرف النموذج الذي إقرتحه

ن مفهوم املطاطية العضلية ال يتضح  النسيج العضلي و اخل

  ) .ألكتني و امليوزين

  ).األنسجة الضامة و غشاء اخللية( توازي 

  ).األوتار(توايل 

ا���ة ا���7ى 5$� ا �3%�ض ا 	4و��ي و ا �3%�ض ا� ):

1994(،>'ر>'را و *�ا�'(:� )1985(���6ت  

إ$�%�ض إ#�و��ي   ا��=� $�' ا<(=�

4'ة 4�'ى رد ا�	�ل ا��ط�

�����ات ����س ا���ص 	�ة ا
 

 

  

  

            

مطاطية ال 2- 3-2-2  

تفسر املطاطية العضلية م   

أين يشري أن مف)  1987(

  :  اليت تتمثل يف

األكت(ـ املكون اإلنقباضي 

ـ املكون املطاط على التواز

ـ املكون املطاط على التوايل

 �):)20ا�-(
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عض اخلصائص امليكانيكية للعمل 

سواء كانت يف حالة ) إطالة(ت شد 

 املكون املطاط على التوايل يبذالن 

لة كما يقوم املكون املطاط على 

ضلة و منشأها حلمايتها من أي 

حتدث أثناء اإلرتقاء ، كما خيزن 

أسرع عند إعتمادها على املكون 

  ا�<=$1� 

  'ازي 

���%�$Hا��:'ن ا  
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الثة ال توضح البناء التشرحيي اخلاص ، و لكن توضح بعض

ىل دور مكونات النسيج العضلي عندما تقع العضلة حتت 

و املك    حركي فإن كل من املكون املطاط على التوازي   

و تتحد مع القوة الناجتة من املكون اإلنقباضي يف العضلة ك

بني العضلة ) خافض للصدمة(مهها  أن يستخدم كمصدر 

ن شكل الراحة إىل نشاط اإلطالة الزائدة  اليت حتدضلة م

وايل  الطاقة امليكانيكية اليت تسمح للعضلة أن تنقبض أسر

  )27، 71.(هر خالل الوثب و اإلرتقاء 

 ���3ذج ھ$� ا���@� ��1?�ط$� ا�<=1$� ):)21ا�-(

  ا��:'ن ا��F�ط BCD ا�'ا��

 

ا��:'ن ا��F�ط BCD ا�'ازي 

�����ات ����س ا���ص 	�ة ا
 

 

  

  

  

  

إن هذه املكونات الثالثة  

العضلي ، فهي تشري إىل د

راحة أو خالل نشاط حرك

قوة كبح تشبه الزنربك و تت

التوازي  بعدة أغراض أمهها

خطر مفاجئ حيول العضلة 

املكون املطاط على التوايل 

اإلنقباضي و الذي يظهر 

  

 �ا�-)
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  :النظر الميكانيكيةاإلرتقاء من وجهة 3-2-3   

ميكانيكي حمدد واملهم أن يتمكن الالعب من حتقيق هذا اهلدف بالتغلب على  لكل مهارة هدف         

بسرعة  األداء ، واهلدف امليكانيكي مثال  ملهارة التهديف بالرأس هو القفز ألعلى نقطة لضرب الكرة مشكالت

األولوية يف التأثري على فاعلية  املبادئ البيوميكانيكية ذات عالية ومستوى عاٍل من الدقة وذلك من خالل استثمار

واملهارية والتعرف على احملددات اليت حتكم األداء لتوليد السرعة  األداء ، وهذه املبادئ تعتمد على القدرات البدنية

 . بالدقة بأفضل أسلوب اقتصادي احلركية املقرونة

لك خصائص بيوميكانيكية كثرية ومتنوعة ، ومن أجل أن يكون وميت يتصف اإلرتقاء بأنه أسلوب تكنيكي معقد

 : تقسيمه إىل  مراحل فنية متسلسلة هي األداء متكامًال جيب

 

 : مرحلة االقتراب 3-1- 3-2

 للقفز ذات أمهية يف زيادة تعجيل األداء ، إذ حيتاج الالعب إىل كثري من الدقة تعد خطوات االقرتاب         

دفاع اخلصم واملسافة بني  ، ويتحدد عدد اخلطوات اليت يؤديها الالعب تبعا حلالة اللعب وموقفوالعناية والتوافق 

 . أخرى الالعب املصوب واملرمى من جهة وبني الالعب والكرة من جهة

املرحلة ختدم القسم الرئيسي من الواجب  أن مرحلة االقرتاب يأ الالعب ألداء القفز والتماس مع الكرة وهذه

 . الواجب احلركي ويئة القوة الالزمة لألداء احلركي وتعمل للحصول على ظروف اقتصادية خلدمة احلركي

النظر  اليت حيتاجها الالعب للقيام بعملية اإلرتقاء هي مرحلة مهمة جداً من وجهة لذا فأن مرحلة االقرتاب       

خالهلا ميكن احلصول على سرعة  ئية اليت منامليكانيكية ألا مسؤولة مسؤولية مباشرة عن توليد السرعة النها

بعملية التهديف ، والناجتة عن حصول أقل مقدار لتناقص  النطالق مركز ثقل اجلسم أثناء عملية النهوض والقيام

 االستناد والدفع واليت تعطي مؤشر جيد للنقل احلركي ملركز ثقل اجلسم وبالتايل القدرة الطاقة امليكانيكية بني حلظيت
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موزون وبسرعة وهذه  لتهديف بسرعة وقوة كبريتني ، فمن الضروري أن تكون حركة الركضة التقريبية بإيقاععلى ا

سرعة االقرتاب يزداد ناتج قوة دفع القدمني ،  السرعة تعتمد على عضالت الرجل والسرعة احلركية لذا فمع تزايد

  )67, 43(.فز أو اإلرتقاءالعوامل املؤثرة يف أداء الق لذلك فأن االقرتاب السريع من أهم

  :مرحلة القفز 3-2- 3-2

العمل  بأنه املقدرة على التغلب على قوة جذب األرض املؤثرة على مركز كتلة اجلسم بواسطة يعرف القفز    

الدافعة بفعالية ومرونة على مكان  الديناميكي للعضالت املعنية بنقله لألعلى ، ففي اية اإلقرتاب توضع القدم

 . خالل إثناء مفاصل الرجل الدافعة مع خفض مركز ثقل اجلسم حبدود معينة من اإلندفاع

القفزات يف كرة القدم فبعض الالعبني يقفزون بكلتا القدمني  وتوجد أنواع خاصة لكيفية وضع الرجل يف خمتلف

  Pekka Luhtanen وهو األكثر استخداماً وهذا ما أكدت عليه مؤسسة والبعض األخر بقدم واحدة

بضرب  بأن أغلب القفزات اليت يؤديها الالعب) 2002(األلعاب الرياضية األوملبية ، فنلندا  لبحث والتطوير يفل

على الالعب االستخدام  الكرة بالرأس تتم من رجل واحدة ، بينما نؤكد من أن ظروف املوقف هي اليت حتتم

 . األمثل حبيث خيتار الرجل األنسب إىل الوضع

 ساليب خمتلفة لتنفيذ القفز لضرب الكرة بالرأس منها وضع الرجل عن طريق الكعب مثأ وكذلك فهنالك   

االندفاع يبدأ  التدحرج على كل القدم أو وضع القدم بشكل مسطح وعلى كل القدم ، ورغم هذا وذاك أال أن

رضي باالمتصاص بتقليل قوة اجلذب األ منذ حلظة ملس مكان الدفع بالقدم الدافعة وفيها يقوم الالعب بالبداية

املفاصل عند وضع الرجل الدافعة املرتكزة ويزداد بسرعة احلمل الواقع  التدرجيي هلذه القوة بالعضالت العاملة على

معقولة  وتسرتخي العضالت املنقبضة ويساعد يف التأثري بعد انثناء مفاصل الرجل الدافعة حبدود على هذه الرجل

  .االنثناء يف مفاصلها اللحظة عندما تنتهي الرجل الدافعة منبعدها يبدأ االندفاع املؤثر يف تلك 

خالل امتداد أمخـص القــدم يف الكاحل للرجل  عند القفز ينتج الالعب سرعة عمودية ملركز ثقل اجلسم من    
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كل والرأس والذراعان ، أثناء النهوض يكون العامل الرئيسي هو استخدام   الدافعة وامتداد الورك وحركات اجلذع

 . اإلجيايب إلنتاج سرعة عمودية عالية ملركز ثقل الالعب تأثريات الدفع

للبحث والتطوير يف األلعاب الرياضية  Pekka Luhtanen قامت ا مؤسسة ففي إحدى الدراسات اليت

 وجد أن مسامهات مكونات اجلسم لرفع مركز ثقل اجلسم يف القفزات العمودية) 2002(فنلندا األوملبية ،

ومن مث  55% خدمة لضرب الكرة بالرأس هي األعلى يف متدد مفصل الركبة للرجل الدافعة حيث بلغت املست

 .%10الذراعني هي حوايل  بينما كان دور متدد اجلذع وحركة% 25متدد أمخص القدم يف الكاحل حيث بلغت 

ختلفة اليت تشرتك يف عملية أولويات املفاصل امل وعلى املدربني معرفة هذه النسب املهمة وذلك بإعطاء        

واحدة من هذه املفاصل مل يتم استعماهلا فأن ناتج أداء القفز سوف لن  القفز وضرب الكرة بالرأس ولو أن أي

 . له وهذا ما يؤثر سلباً على فاعلية مهارة التهديف بالرأس يكون يف أقصى حد

الطريان  لى حساب السرعة االبتدائية للطريان وزاويةاجلسم طليقاً يف اهلواء بفعل دفع القوة وع بعد االندفاع يصبح

حركة يقوم ا الالعب خالل القفز  ومقاومة اهلواء وفعل قوة اجلاذبية األرضية ، وحسب قوانني الديناميكا فأن أي

 .ال ميكنها تغيري مسار مركز ثقل اجلسم

 تتم فقط حول مركز ثقل اجلسم أي انتقال ألية حلقة من حلقات احلركة يف جسم الالعب لذلك فأن       

اجتاه معاكس ، لذلك  وتستدعي حركة بعض أجزاء اجلسم يف اجتاه معني موازنة حركة أجزاء اجلسم األخرى يف

مناسب وذلك عن طريق حركات مقتصدة  تتمثل املهمة األساسية لالعب هو الوصول إىل الكرة بأفضل وضع

ميرجح رجله عالياً أثناء وثبه لألعلى يف حركة كرة مشرتكة مع  أن ومنضبطة ، وملا كان غري مسموح قانوناً لالعب

الالعبني فقد تتطلب الوثبة أن تتميز عضالت الالعب باملطاطية مع القدرة على  العب منافس أثناء تالمس

 .مناسب السريع حىت يستطيع الالعب أن يصل إىل أعلى ارتفاع ليتمكن من ضرب الكرة بشكل االنقباض

الالعب أثناء عملية القفز  ة إىل ما تقدم فأن التوقيت الصحيح واملضبوط للحركات اليت يقوم اإضاف      
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فوز الفريق يف حال إحراز هدف ، فمن الضروري  وضرب الكرة بالرأس يؤدي إىل إجناز جيد وقد يكون سبباً يف

قفز عند الالعب تنمو بشكل بطيء الالعب يف القفز وذلك ألن قوة ال التدريب املستمر على القفز وتطوير مقدرة

 .التأكيد على مترينات القفز من قفز ألعلى ما ميكن من الثبات ومن احلركة األمر الذي يدعو إىل

العمودي من  أن التدريب املنتظم باستخدام األثقال ملدة ستة أسابيع يؤدي إىل زيادة ارتفاع الوثب وقد وجد

يف حني أن التدريب املركب ) سم3.8( يومرتي يؤدي إىل زيادة مقدارهاوان التدريب البل) سم3.3(الثبات مبقدار 

  .)سم10.7(مقدارها  من كال النوعني ولنفس املدة يؤدي إىل زيادة

 

  :مرحلة الضرب 3-3- 3-2

 بالرأس بوجه عام من املراحل اليت تظهر فيه أمهية توافر دقة حركة اجلسم املقذوف مع تعترب مرحلة ضرب الكرة    

 .مستوى حمدد من السرعة يف حركة اجلسم لتعزيز فرص جناح األداءوجود 

بقية أجزاء  أثناء عملية ضرب الكرة بالرأس أن الالعب حيتاج إىل حركات كثرية وإضافية ومشاركة حيث نالحظ

عب إىل بالسرعة والدقة املطلوبة ، فيحتاج الال اجلسم إلجناح مهمة التفاعل مع الكرة إليصاهلا إىل املكان املناسب

إلعطاء الدفع القوي عند اللعب بالرأس وأن هذه العملية يتبعها عملية  ثين اجلذع إىل اخللف قبل وصول الكرة

  .األمام دفع اجلسم إىل

إلعطاء زخم اكرب وذلك ألن شدة ضربة  وعند اتصال الكرة بالرأس فأن اجلزء العلوي من اجلسم يندفع إىل األمام

اجلذع إىل الرأس حبيث حيصل الرأس إىل قوة إضافية ألداء  ث يتم النقل احلركي منالرأس تعتمد على اجلذع حي

  .الواجب احلركي

 :مرحلة الهبوط 3-4- 3-2
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جديدة  األخري من مهارة اإلرتقاء وختتلف أمهيته باختالف أنواع الضربات املستخدمة وأداء مهارة وهو اجلزء      

حمدد باجتاه اهلدف وبعد  دف ، فعندما تنطلق الكرة مبسار طريانللمتابعة يف حال فشل الالعب يف إصابة اهل

سيهبط بفعل تأثري اجلاذبية األرضية وتنخفض  وصول الالعب إىل سرعة صفر أي مرحلة الطاقة الكامنة فانه

منه اهلبوط السليم من خالل امتصاص صدمة اهلبوط ، لذلك يقوم  سرعته حلني اصطدامه باألرض واليت تتطلب

توازن جيد للجسم حبركات من الذراعني والقدمني كي يضمن هبوطاً جيداً وذلك ألن  أثناء القفز خبلقالالعب 

السفلى ، وهذا ما  االستخدام الرديء للهبوط والقوى اليت تتولد عن اهلبوط تؤدي إىل إصابات يف األطراف تزامن

  أثبتته بعض الدراسات احلديثة 

اجلسم أثناء هبوطه وجب امتصاصها ابتدائياً بواسطة اامع اهليكلية  لذلك فإن القوى املرتتبة على        

حتكم   من خالل احملافظة على اتزان جسم الالعب واختاذ الوضع املريح كما جيب أن يكون لديه لألطراف السفلي

املؤدي حلركة أو مهارة  حساب العمل العضلي ففي حلظة اهلبوط تقدم سرعة الطريان على. كامل يف حركة جسمه

عضالت وروابط املفاصل فيتحتم على  جديدة حيث عند اهلبوط يتعرض الالعب عادة إىل محل كبري على

 .طويل الالعب أن يؤدي اهلبوط بقوة قليلة وزمن

  

  :أهمية اإلرتقاء في كرة القدم 4- 3-2

صوص عند حارس املرمى فتعترب هذه الصفة من أهم متطلباته تتجلى أمهية اإلرتقاء يف كرة القدم بوجه اخل      

إلستخدامها يف التصدي ملختلف التصويبات و السماح له باإلستحواذ على الكرات العالية ، لكن ال تقتصر هذه 

الصفة على حارس املرمى فقط بل تعترب كذلك من إحتياجات الالعبني فغالبا ما تستعمل يف اللعب يف الرأس  

اء و ضرب الكرة بالرأس سواءا يف الصراعات الفردية اهلوائية    أو يف التصدي للكرات العالية بالنسبة كاإلرتق

الضربات احلرة الغري املباشرة ، كما تعترب قدرة   للمدافعني يف منطقة الدفاع يف حاالت مثل  الركنيات  أو يف
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جيب أن يتصف ا إضافة إىل إدراك الزمان اليت  (Timing).اإلرتقاء من املميزات األساسية لقلب اهلجوم 

 املكان 

على أمهية  ))2006(،كازورال) 1992(،غارغانتا ) 1991(شاتار (لقد إ تفق  الكثري من املختصني      

اإلرتقاء يف كرة القدم بإعتباره من العوامل احملددة لألداء يف كرة القدم،فقدرت الصراعات الفردية بالكرة و بدون 

صراع وغالبا ما تستعمل صفة اإلرتقاء خالهلا و قد أثبتت العديد من الدراسات أنه توجد عالقة  54يل الكرة حبوا

إرتباطية بني النجاح يف الصراعات و اإلحتكاكات الفردية و نتيجة املباريات فمعظم الفرق اليت تفوز مببارياا هي 

  ) 22، 52(.اليت تنجح يف التعامل بصفة إجيابية مع هذه الصراعات

ويستعمل الوثب كذلك يف مهارات التصويب، التنطيط و إيقاف الكرة وميكن أن يكون بتحرك أو من الثبات    

  ). 2003دريسي.(وقد يكون برجل واحدة أو بالرجلني مع وكل ذلك خيضع للوضعية اليت يوجد فيها الالعب

البدين يف كرة القدم على تنمية الصفات من خالل نظرته اجلديدة يف اإلعداد ) 2002( أكد كوميتي كما      

اإلنفجارية بالدرجة األوىل يف إعداد الالعبني، فإضافة إىل صفة السرعة مبختلف أنواعها  جيب أن تكون الصفات 

األخرى املتمثلة يف القفز و الوثب و اإلرتقاء يف املقام األول بإستعمال تدريبات القوة و خاصة عن طريق التمارين 

  .القاعدة األساسية لإلعداد البدين يف كرة القدم ة و متارين تقوية العضالت واليت جيب أن تكونالبليومرتي

)55،23 (  

إن أداء مهارة ضرب الكرة بالرأس يتطلب قدرته على الوثب بطريقة سليمة لإلرتقاء إىل أعلى إرتفاع وقد يكون    

لوثب على قدم واحدة أو من خالل القدمني معا ، الوثب من الوقوف أو بعد اجلري جانبا أو خلفا كما خيتلف ا

ويعترب الوثب أو اإلرتقاء من شكل من أشكال القوة اإلنفجارية تكتسب هذه الصفة  نتيجة التدريب على 

إكتساب الالعب القوة و السرعة و الرشاقة و التكنيك إضافة إىل املرونة العالية يف املفاصل و العضالت يف مجيع  

  ...)  حنفي(خاصة مفاصل و عضالت الرجلني أجزاء اجلسم و 
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  :طرق تنمية اإلرتقاء في كرة القدم 5- 3-2

جد ضرورية يف كرة القدم ،فتعترب متارين تقوية العضالت وسيلة ) السرعة و اإلرتقاء(تنمية الصفات اإلنفجارية    

  )2006(كوميتي . )طةمهمة يف تطوير كل من الصفتني أي اإلنطالق بأقصى سرعة و اإلرتقاء إىل أعلى نق

  

  

 

                                                                                                  

 

كما تعترب التمارين البليومرتية من أجنع الطرق يف تنمية و حتسني اإلرتقاء يف كرة القدم و اليت ميكن           

  :تقسيمها إىل

  : حسب نوعية التمرين 

'���،( ا����ر	� ا��! �G�H ���5$� ا ر���ء "! /�ة ا���م   :)I)22:� ا�	1994(  

  !#'�  >��ر#J  ا�

Musculation  

�#'Fا� K2'ا�  

  أ�L�ل 	%��ة

BCD>ا Bإ� K2'ا�  

 !D�Nا�  
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( Bondissement verticaux)  ـ الوثبات العمودية  

(Bondissement horizontaux) ـ الوثب الطويل أو  القفز حنو األمام  

(Bondissement latéraux)     الوثبات اجلانبيةـ   

 (Bondissement diagonaux)  الوثبات املائلة أو املنحرفةـ   

(Bondissement à contre bas)  ـ القفز حنو األسفل  

   °150،° 60،° 90: حسب زاوية الهبوط 

  رجلني أو برجل واحدة : حسب طريقة الهبوط 

  .الفخذ، الساق: حسب المجموعة العضلية

  من اإلرتكاز الصغري إىل اإلرتكاز الكبري  :تنويع اإلرتكازاتحسب 

  ) 131،  58(:كما تنقسم حصص اإلرتقاء إىل

  .ـ حصص خاصة الوثبات العمودية

  .ـ حصص خاصة الوثبات الطويلة

   .ا"!ص ا����ط�ـ 

 

  

تعترب السرعة من أهم الصفات األساسية يف كرة القدم ،و يظهر ذلك واضح :السرعة في كرة القدم أهمية 
يف األداء احلركي لالعب يف تنفيذه لواجبات احلركية املطلوبة بالسرعة املناسبة، فالعب كرة القدم حاليا جيب 

احبة بتحكم و سرعة التنفيذ مص االنتقالأن ميتاز بسرعة حركية كبرية ألداءه مهاراته بدقة إضافة إىل سرعة 
لتمكينه من  إعادة القيام حبركات قصرية قصوى يف  االسرتجاعمهاري يف املستوى والقدرة على كبرية من ناحية 

 )2006( كازورالو)  2002( كوميتيو)2000(لومبارتان. (العديد من املرات و طوال وقت املباراة

 يقوم ا العب كرة القدم فقد أظهرت معظم من اجلهود املتكررة اليت باعتبارهاوتتجلى أمهية السرعة كذلك .)
املتكررة  املنفذة من طرف  االنطالقاتبصفة عامة و  االنفجاريةامللحوظ يف اجلهود  االرتفاعالدراسات 
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ملتطلبات الفسيولوجية و البدنية عند 
 من طرف الالعبني حسب املراكز،

 

 

 

 

  ف الالعب خالل املباراة
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عمل على حتديد بعض املتطلب )2006(لكازورالوفقا راة ف
 يوضح لنا من خالهلا نوعية وعدد اجلهود املبذولة من 

  :يلي

 

 

املستخدم من طرف العية اجلهد املبذول و النظام الطاقوي 
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الالعب خالل املباراة ف
العيب كرة القدم ، يو
فأظهرت النتائج ما يلي
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أكثر املسافات القصرية تكرارا اليت يؤديها الالعب أثناء املباراة ، فمن خالل هذا الشكل ) 18(ميثل الشكل  
م هي املسافة األكثر تكرارا من طرف الالعب مث تليها خمتلف املسافات األخرى  30نالحظ بأن اجلري السريع ل

.م 40و  5و اليت تنحصر ما بني   

:يف كرة القدم تكون بالنسب التاليةفقد أكد على أن املسافات  ) 2002(توربانأما  

% 40م                   5إىل  0من   

% 30م                 10إىل  5من   

% 20م                20إىل  10من   

%10م                  20أكثر من    

القوى، فمميزات كرة القدم تتطلب نوع  ألعابخيتلف اجلري يف كرة القدم عن  :خصائص السرعة في كرة القدم
خاص يف السرعة فيتميز العب كرة القدم خبطوات قصرية نوعا ما بدون رفع الركبتني إىل مستوى أعلى لتمكني 

و الدوران و تغيري  باالرتكازالسريع للكرة و السماح له  باالستغاللمركز الثقل يف البقاء يف األسفل وبالتايل 
وذلك ملسافات خمتلفة ترتاوح  االجتاهاتتغيري  متنوعة ،تسارع، بانطالقاتكرة القدم يقوم   كما أن العب  االجتاه

 االرتقاءمث  االنطالقمث التصويب أو  كاالنطالقمرت و تتميز أيضا حبركات مركبة  30إىل  5بني  يف الغالب ما
  لضرب الكرة بالرأس

  :السرعة على اجلسم وهي كالتايل ـ ويف األخري جيب معرفة التأثري الفسيولوجي لعملية تدريب

  . ـ الزيادة يف عدد املكونات اإلنقباضية

 ATP/ CPـ الرفع من مستوى خمزون ال  

ـ تدريب .الكرياتني فوسفوكيناز و امليوكيناز : ـ الرفع من مستوى تركيز األنزميات يف األيض الالهوائي الاللبين  
  .حلة التدريبية، و السن  و اجلنسالسرعة تتماشى  كذلك للعوامل املتمثلة يف املر 

 �:Iم : )18(ا��ة ا���/ !" �� )�1991'�%�ر>Q،(ا���H"�ت ا���?�
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تعترب السرعة من الصفات املركبة و املعقدة يف كرة القدم،فقد ظهرت  :وطرق تنميتها أنواع السرعة في كرة القدم
  :إىلت تقسيمات عديدة يف هذا اإلطار، فقد قسم

  :إىلسرعة الحركة  حسب

  .الكرةحتريك أطراف اجلسم أو جزء من روافع اجلسم كتحريك الرجل لضرب عن طريق  :بسيطة -أ 
  .مبهارةوهي احلركات املركبة كالقفز أو اجلري مع القيام : المركبة -ب

 :و ميكن أن تكون: سرعة رد الفعل حسب

  بسيطة  ملثري مسعي أو بصري حمدد االستجابة - 

 االختيارأي دراسة  حنو اليمني أو اليسار أو إىل األمام أو إىل الوراء، كاالنطالق،   االستجابةنوع  اختيار - 
  :ويمكن أن تكون. األمثل

  .  السرعة بالكرة أي اجلري بالكرة
  السرعة بدون كرة 

 :أما  يرى أن السرعة يف كرة القدم تتمثل يف العوامل التالية
  . ـ سرعة التنقل 

  . ـ سرعة رد الفعل
  .ـ سرعة اإلدراك

  .سرعة التحليلـ 
  .ـ سرعة التنفيذ

  .ـ دقة احلركة
  : إىلالسرعة يف كرة القدم كما يقسم 

 يفتلعب سرعة رد الفعل دورا مهما ، وهي الزمن بني إدراك املعلومة و بداية التقلص العضلي :سرعة رد الفعل
، وتعد كرة القدم واحدة   بأنواعها املختلفة األلعابتتميز بسرعة تغيري مواقف اللعب مثل  اليتالرياضية  األنشطة

من األنشطة الرياضية اليت جند فيها هذا النوع من الصفات بنوعيها املختلفني وخاصة  بسرعة رد الفعل املركب  
  .املوجود فيه الالعب  بسرعة اجناز القرار واختيار استجابة معينة تتناسب مع املوقف الرتباطها 

وجيب اإلشارة أن سرعة رد الفعل ترتبط بالعامل الوراثي بدرجة كبرية، فتنمية هذه الصفة يكون بدرجة ضئيلة 
 سنة 20إىل  18إضافة إىل ذلك لقد أثبتت بعض الدراسات أن سرعة رد الفعل تنخفض مع السن لتستقر حنو 

 ،فمثال أن
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ويظهر ذلك واضحا يف استخدامها يف خمتلف  تعترب من أهم املتطلبات البدنية يف كرة القدم ،:االنتقاليةالسرعة 
  .املهارات التكنوتكتيكية، كاالنتقال من وضعية الدفاع حنو اهلجوم 

  :من ثالث مراحل أساسية هذه السرعة تتكون:االنتقاليةمكونات السرعة 

هو الزمن احملصور بني حلظة ظهور مثري واحد معروف وحلظة االستجابة هلذا املثري يقدر عند :االستجابةمرحلة  -أ

مرت، فسرعة رد الفعل ملثري بصري أطول من  100برياضي 10/100 مقارنة 20/100العب كرة القدم حبوايل 

  ). 1994(كوميتي حسب  % 5مثري مسعي ،ال ميكن تنمية هذا اجلانب من السرعة إال حبوايل  

ملسافات قصرية، ميكن  االنطالقاتي اليت منا بكثرة يف كرة القدم ، تتمثل يف وه:االنطالقمرحلة  -ب
م يصل إىل السرعة القصوى غالبا يف 100أن بالنسبة لرياضي  ، جيب اإلشارة% 10للتدريب تنميتها حبوايل 

  .م  35إىل 30

 اخنفاضيف هذه املرحلة ،يقوم الالعب  احملافظة على السرعة  و املقاومة ضد :مرحلة المحافظة السرعة -ج
  . السرعة

تكون بشدة قصوى و توجد طرق عديدة لتنمية السرعة االنتقالية و اليت جيب أن : طرق تنمية السرعة االنتقالية
  :أحيانا أكرب من القصوى مع حتكم حمكم يف زمن الراحة وميكن تنميتها عن طريق العمل النوعي 

  مرت 25إىل  5االنطالق ملسافات ترتاوح مابني :الطريقة الهرمية

  % 100العمل بشدة قصوى 

  )إجيابية ( 15×زمن اجلهد  :وقت الراحة 

  تكرار  6إىل  4جمموعتان لـ:التكرار

  ) د 5( سلبية بني اموعات:طبيعة الراحة

يستحسن أن تؤدى التمارين على شكل ثنائي بالنسبة لالعبني لكي خيلق نوع من التنافس وبالتايل تكون هناك  
  .سرعة قصوى

  :بواسطة:تمارين القوة 

 30د و1ثواين وراحة مابني  7إىل  3،لـ %100بشدة تساوي  :مختلف تمارين القوة المميزة بالسرعة -أ
د،جيب أن تكون الراحة إجيابية حىت تسمح باحملافظة على االستثارة العصبية العضلية لبدأ  3ثانية إىل 
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  .النشاطالقادم

إىل  2لزمن يقدر ما بني   % 50إىل  30العمل بشدة قصوى مع أمحال ما بني :تمارين حمل األثقال -ب
  .د تكون إجيابية  5ثانية إىل  30د  و  1ثانية ، زمن الراحة من  15

يرتكز هذا النوع من التدريب على أساس استغالل القوة املكتسبة وحتويلها إىل سرعة  :التمارين الخاصة -ج

األثقال يف وضعية قرفصاء مث  رفع: مثلبأقصى شدة ممكنة عن طريق جتنيد أكرب عدد ممكن من األلياف السريعة
 . أمتار 10االنطالق بأقصى سرعة لـ 

تتميز كرة القدم احلديث بانطالقات ملسافات قصرية ، فتلعب صفة حتمل السرعة عامال هاما يف : تحمل السرعة
رتي احملافظة على فعالية خمتلف االنطالقات طوال املباراة ، و ميكن تطوير هذا اجلانب عن طريق التدريب الف

  .) 144، 4)(  30-15/ 10- 20/ 20- 20/ 15 -15( املرتفع الشدة 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

 

  

  

  

  

  

 : التوافق الحركي 3

15- 15 /20-20 /20 -10 /15 -30 )�� (  

 ا��ر�
 ا����ي

 د 10إ��  7:ا������را��

 ���ار 5إ��  ��2 
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  :الحركي   تعريف التوافق. 1.5.3

عرفوا التوافق على أنه عامل مساعد لربط جمموعة من حركات بسيطة ) 1992(حسب  دريبيين و كول 

  .بطريقة متناغمة للحركة 

التنسيق هو أساس القدرات  العامة للتعلم احلركي و احلركات الرياضية  من أجل األداء  1990)(توربني 

  1 .احلركي و التكيف مع األوضاع اجلديدة

تغيري لالجتاه   450فإنه الحظ خالل مباراة كرة القدم يقوم الالعبون بأكثر من ) 2004(حسب هاوكينس 
رات طويلة و قصرية ،جري خلفي ، تصويبات ، ضرب الكرة ، ووثبات و زحلقات ، متري  90°لزاوية أكرب من 

بالرأس ، فكل هذه العناصر حتدث بطريقة عشوائية خالل املباراة و تستدعي درجة من التوافق ألا تتم بوجود 
املنافس ، لذا فإن صفة التوافق جانب مهم عند العب كرة القدم فكل حركة أو تسلسل حركي يرتبط بالتوافق 

م تنميتها يف الغالب خالل مرحلة ما قبل البلوغ و مرحلة البلوغ ، ففي املستوى العايل ميتلك الالعبون اجليد ، يت
   2.توافق كبري و الذي حيافظ عليه طوال املوسم 

  : إن مفهوم التوافق جد معقد ، نشري إىل خمتلف العناصر املكونة هلا يف الشكل التايل 

  

  

  

  

  

  

  

  

إن التوافق أو التناسق خاص بكل شخص فهي عنصر أساسي لألداء جلميع الرياضات و يف أي مستوى 

منافسة ، فحسب اجلانب الفردي ،فالتناسق يرتبط باجلانب املهاري و األداء يرتبط مبختلف العناصر 

                                                           
 

. 

 القدرات التوافقية

 التحكم التكيف  التعلم الحركي

 ا���)�+

 رد ا��1! ا0�$ـــــــ�ع ا��.-�,

 إ��دة ا����2 

 ا��.ازن ا��*�3!

 )1987(القدرات التوافقية ، مينال و آخرون ) :04(الشكل  
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، اال الزمين ، املكاين ، اإلدراك ، التوقع ، معاجلة املهلومات ، التغذية الرجعية ، اخلربة : النفسية احلركية 

 ...التعلم 

  : يف التوافق احلركي ميكن ذكر مخس عناصر أساسية تساعد الالعب يف حتقيق األداء احلركي و هي 

  : التوجيه   -
  .يعطي مجالية للتمرين . هو االستعداد لنقطة النظر لالجتاه العام و االدراك لالستعداد يف فضاء اللعب 

  : رد الفعل   -
ميكن أن يكون قوة الجتاه الكثافة متساوية للحركة ، واحلركة  . أو السلوك استجابة للحالة املقدمة التصرف 

  .تسبق رد الفعل مبعىن  رد فعل يعتمد على الفعل 

  : التمايز   -
التمايز يف التدريب القتايل وهو عنصر . يف التمرين احلركات جيب أن تتمايز بغية االستجابة جلميع احلاالت

  .قطواحد ف

  : اإليقاع  -
  .يف كرة القدم التتابع منظم و مدة احلركات مرتبطة بوترية العمل  

  : التوازن  -
يف كرة القدم سيكون يف غاية . لتحقيق التوازن وجناح أي عمل جيد العب جيب أن يكون يف وضع مستقر

لصدر ولكن أيضا يف  األمهية ألا  حتقيق النجاح لالعب يف احلركات  املعقدة مثل القفزات والسيطرة با

  .مراكز اجلري 

 ). اجلري  على اجلانبني، على أرضية تتحرك(العمل مع املعارضة، تعزيز الكثافة بصعوبة غري عادية  - 
، حيث أنه يتم إجناز هذا اجلهد على جزء صغري من املسافة أو املدة الزمنية 'تقسيم'العمل مبعىن   - 

 . للمنافسة
  . أيضا  املراوغةالتنسيق كرة القدم يسمح اخلدع و 

 : أنواع التوافق  2.5.3
  : التوافق العام   1.2.5.3

نشأ من التعلم احلركي ،كان موجودا يف األلعاب الرياضية املختلفة ،يف ) 1970(حسب هاري  وآخرون، 

 .وتسمح بتنفيذ بطريقة  اقتصادية و مكيفة للحركات املطلوبة . احلياة اليومية

  : التوافق الخاص  2.2.5.3  
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ويتميز هذه القدرة على تغيري تراكيب احلركات املهارية للنشاط . أكثر حسب  نوع النشاط الرياضي  يتطور

  .املمارس 

 : التعلم و األداء الرياضي 6.3 
إن صفة التوافق ختص خاصة املبتدئني أو األصناف الصغرى لالعيب كرة القدم فهي تعد قاعدة للتعلم 

يف مجيع احلركات الرياضية الناجتة عن املكتسبات احلركية حسب أي فهي حاضرة . احلركي و حتسني األداء 
طوال مشواره الرياضي ، فخالل املراحل العمرية الصغرى ، ) معريف ، ديناميكي أو طبيعي (منط تدرييب 

جيب على الطفل إكتساب حركية خاصة بالنشاط مثل اجلري بالكرة ، الربط ما بني األطراف العلوية و 
، فالطفل يصبح قادرا على التناسق ....لية، التحكم يف الكرة حسب الزميل و املنافس األطراف السف

  3.بواسطة تدريبات ترفيهية بالنشاط  

  : التوافق و الرشاقة  1.6.3

التوافق يرتبط بالرشاقة فهي عنصر مهم يف احلركات املهارية البسيطة و املعقدة أو املركبة فبدوا يلقى 

ففي األول جيب عليه إكتساب . بة يف القيام باملهارة احلركية البسيطة كالتنطيط مثال الالعب املبتدئ صعو 

هاته املهارة ، لذ جيب على املربيني و املدربني إجياد تدرج يف عملية التعلم من البسيط إىل املعقد فالالعب 

عدد من التقنيات و جيب أ ن حيس باحلركة و يكةن قادرا على حتليلها و إعادا لذا عليه أن يستعمل 

التغذية الراجعة حىت يتم تصحيح طريقة أداء احلركة ، إن تكرار احلركات جيب أن يدمج طوال مشوار 

إضافة إىل أن هذا التناسق سوف يسمح بالتعلم و احملافظة على خمتلف املهارات احلركية الفردية . الرياضي 

   4.لتمارين أو املباريات لغرض القيام ا يف إطار خاص بنشاط كرة القدم خالل ا

  

  : االقتصاد في الطاقة  2.6.3

فالالعب سوف يقوم حبركة بفعالية قصوى و . إن التوافق احلركي اجليد يسمح باالقتصاد يف الطاقة 

بصفة عامة " ( جاكون "باسرتخاء عضلي فهاته العناصر تسمح باالقتصاد يف الطاقة املستعملة كما يشري 

للحركة يرتبط مبردود العضلة و قدرة الالعب يف توجيه قواه يف االجتاه املناسب و  فإن االقتصاد الطاقوي

فهاته التقلصات الزائدة و املعيقة جيب عدم إمهاهلا ، إن القيام بأي حركة ) بدون القيام بتقلصات عميقة

   5.يستدعي جمموعة من العضالت لذا جيب أن يكون هناك االقتصاد يف اجلهد 
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 : حسب المحيط و الصعوبات التكيف 3.6.3 

إن التوافق عنصر أساسي يف القدرة على التكيف اليت هي موجودة لكثرة يف كرة القدم من خالل العدد 

الكبري لتغيري االجتاهات إضافة إىل خمتلف املعلومات اليت جيب إدراكها و معاجلتها و حتليلها ، فالالعب 

، حركات زمالئه و منافسيه ، حدود امللعب ، حسب  عليه أن يتكيف حسب اجتاه الكرة ، سرعة الكرة

، حسب احلالة املدنية ، فكل هاته ) التنشيط اهلجومي أو الدفاعي ، نتيجة املباراة(املعطيات اخلططية 

اجلوانب تستدعي اإلدراك اجليد و التحرك األمثل تبعا للمعلومات الكثرية اليت يشخصها الالعب لكي يقوم 

ة إذ ال يتم معاجلة هذه املعلومات يف أقل زمن ممكن ، فإن الالعبني الذين ميتازوا بدرجة  باحلركة بصعوبة كبري 

كبرية من التوافق يف خمتلف املهارات احلركية قادرين على إدراك و معاجلة أكثر للمعلومات و هلم القدرة على 

 6.التكيف األكثر سهولة 

  : تدريب صفة التوافق عند األكابر 7.3 .

، ) املبتدئني(إن العب كرة القدم يف صنف األكابر ال يعمل على تطوير التوافق كما يف األصناف الصغرى        
فالعمل  عند هذه الفئة يكون من خالل إدماجها يف خمتلف األلعاب مع األخذ بعني االعتبار عدد الوحدات 

يف عملية اإلمحاء من حيث العمل على حتسني    التدريبية ، كما أن حركات الرشاقة ميكن إدراجها بصفة دائمة   
االرتكاز  ، زمن وضع الرجل على األرض ،    متارين رد الفعل ، قدرات التكيف ، التوقع ، ميكن برجمتها خالل 

احلصة األخرية ما قبل املنافسة  لذا ميكن العمل على حتسني السرعة احلركية و سرعة التنفيذ عن طريق عمل خاص 
  .دائرية أو ألعاب مصغرة  عب من خالل متارينمبناصب الل

عند الالعبني احملرتفني أين يكون لدينا الوقت الكايف ملعرفة  احتياجات كل فرد و بالتايل التصحيح الفردي أو عن طريق 
ميزة القوية العضلية ، تدريب السرعة ، القوة امل( أفواج مصغرة فإنه ميكن العمل يف نفس الوقت التوافق البدين      

أو ) بالسرعة ، نوع وضع األرجل ، التسلسالت احلركية ، العمل باملناصب حسب خمتلف الوضعيات و الصعوبات 
إن العنل اخلاص حسب مناصب اللعب جيب أن يكون على ) البدنية –التسلسالت املهارية ( احلركي  -اجلانب البدين

ملصغرة بوجود أو بدوم احلارس أو عن طريق التدريبات األقل حصة خالل األسبوع من خمتلف التمارين و األلعاب ا
   7.الدائرية 

  
                                                           

6
 Dellal Alexandre : Une saison de préparation physique en football ,p48. 

7
 Dellal Alexandre : Une saison de préparation physique en football ,p47. 

 



��  –��و�� ���� ����  .د –�����ات ����س ا���ص 	�ة ا���م�� ��  - 3ا����!  ا�%�$�! و ا��#���! "���! ا� �ا
 

 
78 

 

 

 

  

 Bradطريقة تستخدم املقاومات الثقيلة واخلفيفة بطريقة متباينة ،ودف يف النهاية :التدريب المدمج 
mcgregor   اىل حتسني القدرة العضلية.  

 ويذكر Ebben et watt (1998)هي تدريبات أثقال بشدة عالية يتبعها مترينات البليومرتك يف نفس   
اموعة التدريبية كما أا تتشابه بيوميكانيكيا إن الشيئ املهم يف التحضري البدين هو ان تستطيع ونعرف تسيري 

مارين خاصة جيب ان تكون معروفة ،ادماج الكرة قوتك البدنية بتمارين تدخل فيها الكرة ،التقييم الفيسيولوجي بت
يف العمل البدين مسح اكتساب قدرات تقنية ،تكتيكية وبدنية لالعب ،وزيادة على ذلك املدرب جيب عليه ان 

  .يتاقلم مع الثقافة الكروية والتكتيكية لالعبني والنوادي ،اليت تكون حتت وصايته لكي يتحكم يف التدريبات 

الذي  Dellal 2008 ويقول Bobby night  شاهد التمارين وينفذه وهو خيتلف عن مثال هناك الذي ي
  .يراه ويفهمه مث يطبقه وأيضا هناك فرق بني مساع التعليمات أو اإلصغاء اليها 

) العقلية(ومصطلح املندمج املعرفة  Integration:يلقب بالقب الكامل وجيمع بني اجلوانب السلوكية الثالثة  
التدريب املدمج يسمى جممعا وايضا خمتلط او ) 153ص،1994اخلويل (،)االنفعالية(،الوجدانية )البدنية (،احلركة 

 .تدريب املقاومة اخلاصة حنن نسعى لتحقيق مستوى جيد من اللياقة البدنية اىل التدريبات 

اللياقة والذي يبقى لذلك الدمج او التكامل هو التدريب املمزوج ب باسنخدام(Vitulli 2010) .مثال الكرة  
نقط بالرتتيب وتسجيل بدون  3(او حىت تسجيل جمموعة من االهداف ) د 3(عليه لفرتة حمددة من الوقت 

                                                             .)الضرب الساحق املتصب على الشبكة ) (خطأ

يب املدمج هو خلط بني التمارين البدنية واملهارية نستخلص من خالل التعاريف السابقة الذكر ان التدر - 
  .والتكتيكية من أجل حتقيق اهلدف املرجو

يعترب التدريب املدمج وسيلة مهمة من وسائل احلديثة يف تدريب كرة القدم،فهو كسر :أهمية التدريب المدمج 
لتكتيك مث متارين اللعب املصغر لقاعدة ومنط التدريب اليومي الذي يتألف من عدة فعاليات كاإلمحاء مث مترين ا

،وهو مناسب جدا لالعبني الذين يتدربون لفرتات تدريبية أكثر من مخس وحدات أسبوعية كما يف املدارس 
.  واالكادمييات الكروية ،والذي يعترب من أهم عناصر جذب الالعبني وختليهم عن متارين الروتني اململة

(Mouwafak.2010)  
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يعد هذا االسلوب مزجيا من مناذج التدريبات ذات األثر اهلادف لرفع :المدمجة  أشكال وأنواع التدريبات
الناحية املهارية والبدنية او كليهما من الناحية اخلططية ،ويتوقف ذلك على حمتواها وهدفها االساسي والفرعي 

تنمية االحساس الذي يضعه املدرب وتتناسب ذلك مع مرحلة وفرتة التدريب ،وهذه التدريبات ذات أثر جيد ل
احلركي ورفع درجة تكيف الالعب ملتطلبات املباراة يف أقل وقت فضال عن حتسني القدرات البدنية واخلططية 
اخلاصة وذلك بتنمية تقدير املسافات وسرعات العدو وتوقف الدورات وربطها حبركات الزمالء املنافسني ، وزيادة 

،ولذا فان )كرة القدم (اليت تتميز ا طبيعة االلعاب اجلماعية  قدرة الالعب على االستجابة الصحيحة والتوقعات
هذا  االسلوب  يعترب اكرب االساليب  فعالية لالعبني الكبار وذوي املستوى العايل لرفع مستوى االداء التنافسي 

االبتكاري ،وترقية اداء املهارات اخلاصة حتت ضغط اخلصم وتصحيح االخطاء ،وتنمية القدرات اخلططية والتفكري 
لالعب ويتجه املدرب اىل اعداد الوحدات التدريبية لتحقيق االغراض السابقة مع مراعاة دمج التمارين البدنية 

 .البدنية ،كذلك التدريبات املدجمة املهارية اخلططية واملهارية اخلططية البدنية مهارية ،التدريبات املندجمة املهارية

  :مدمج عناصر تقنين حمل التدريب البدني ال
ان عملية حتديد العدد االمثل من اموعات والتكرارات لكل مترين :التكرارات في التدريب البدني المدمج 

نالت قدرا عظيما من االهتمام للحصول على أفضل تنمية للقوة اذ أن عدد اموعات له عالقة مباشرة بنتائج 
التدريب على ان احلد االدىن للتنمية املؤثر للقوة يف التدرب وان عدد تكرارات اموعة يتحدد تبعا للهدف من 

  .تكرارات  10اىل 6جمموعات و 6اىل  3مراحل االعداد يتم باستخدام 
والتكرارات  5التضخم العضلي تكون اموعات من  ان احملموعات والتكرارات حتدد حسب الفرتة التدريبية ففي 

تكرارا اما يف مرحلة القدرة فتكون  6- 5والتكرارات من  جمموعات 5-  3اما يف مرحلة القوة من  12-  8من 
  .تكرار  5- 2جمموعات والتكرارات من  5- 3اموعات من 

 85تكرارات عند رفع الثقل بشدة 5إىل  ريتش ان اغلب الدراسات اليت استخدمت التدريب املدمج استخدمت
تكرارت يؤثر اجيايا ) 5(باملئة من احلد االقصى لالعب،وبعض الدراسات أشارت اىل ان محل تدريب املقاومة 

على  باإلجيابتكرارت من احلد االقصى ال تؤثر  5وبعض الدراسات أشارت اىل أن .على أداء تدريب البيلومرتك 
 باإلجيابتكرارات اذا مل تؤثر  5دريب البيلومرتك ،وبالرغم من ذلك فالباحثون يروا أن املتغريات التابعة واملرتبطة بت

  .تؤثر بالسلب على أداء البيلومرتك  فهي ال

املقاومة املؤثرة أو احلمل الزائد كلها مرتادفات تعرب عن مقدار  وأان الشدة  :الشدة في التدريب البدني المدمج 
به الالعب وتعد الشدة واحدة من اكثر متغريات التدريب القوة أمهية وتعرف الشدة املقاومة الذي جيب ان يتدرب 
والشدة تزيد باستخدام أثقال أكثر "أقصى ثقل ميكن رفعه لعدد حمدد من املرات "يف جمال تدريب االثقال بأا 

  .وزنا أو بتحريك ثقل حمدد بدرجة أسرع أو خفض فرتات الراحة 
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العضلية  فاألنسجةعندما يتم استثارة عضلة مبقدار يقوق قدرا الطبيعية  :ي المدمجالراحة في التدريب البدن
حتتاج اىل وقت مناسب لتستعيد شفائها وحيدث التكيف الفيسيولوجي االجيايب ولو كان الوقت املنقضي بني 

  .لعضلي الواجبني احلركيني قصريا جدا فإن العضلة ال تتمكن من استعادة الشفاء وتؤدي اىل التعب ا
  

ان عدد مـــرات التــدريب يف االسبوع تستخدم يف حتديد الوقــت املـطـلــوب :الكثافة  في التدريب البدني المدمج 
واالمهية النسبية للرياضة املعينة وحتتاج معظم الرياضات يف تدريبها اىل مرتني أو ثالث مرات تدريب املقاومات يف 

مرات اسبوعيا مع فرتة استعادة استشفاء ترتاوح  3- 1التدريبات املدجمة من وتشري اىل ضرورة ان تؤدى .االسبوع 

 .ساعة بني الوحدات التدريبية اليت تستخدم مترينات لتقوية نفس اموعات العضلية  96- 48مابني 
أن اإلعداد )  2002( يذكر وجدي مصطفى الفاتح ، وحممد لطفي السيد :مفهوم اإلعداد المهاري ) 2

ودف اىل وصوهلم فيها , كافة العمليات اليت تبدأ بتعليم الالعبني أسس تعلم املهارات احلركية " املهاري هو 
ه قدرام حبيث تؤدى بأعلى مواصفات اآللية والدقة واالنسيابية والدافعية مبا تسمح ب, ألعلى درجة أو رتبة 

كما يذكر حنفي حممود خمتار أن " . خالل املنافسات الرياضية دف حتقيق أفضل النتائج مع االقتصاد يف اجلهد 
كل اإلجراءات والتمرينات املهارية اليت يقوم املدرب بالتخطيط هلا وتنفيذها يف امللعب " اإلعداد املهاري هو 

كما " . لية وإتقان متكامل حتت أي ظرف من ظروف املباراة دف وصول الالعب إىل دقة أداء املهارات بآ
إكساب الالعبني املهارات األساسية " أن اإلعداد املهاري هو ) 2001(يذكر إبراهيم شعالن ، وحممد عفيفي 

  " . من خالل التدريبات والعمل على إتقاا مث استخدامها بتحكم ودقة خالل مواقف اللعب وأثناء املباراة 
جتهيز الالعب ألداء املهارات األساسية للعبة " أن اإلعداد املهاري هو )  2003( كر حممد رضا الوقاد كما يذ 

    " . على أعلى مستوى خالل املواقف التنافسية 

هي و . هي احلركات البدنية اليت تؤدى بغرض حتقيق هدف معني وفقاً لقانون اللعبة :المهارات الرياضية ) 2-1
        " ية اهلامة والالزمة إلجناز أداء رياضي تلك احلركات الضرور 

 : األداء المهاري في كرة القدم ) 2-2
كل احلركات الضرورية اهلادفة اليت تؤدى " أن األداء املهاري يف كرة القدم )  1998( يرى مفيت إبراهيم  محاد 

  " بغرض معني يف إطار قانون كرة القدم ، سواء كانت هذه احلركات بالكرة أو بدوا 
ركات اليت يؤديها الالعب كل احل" أن األداء املهاري يف كرة القدم هو )  1994( كما يذكر بطرس رزق اهللا  

سواء كانت بالكرة أو بدوا دف مزاولة رياضة مفيدة للجسم حمببة لدى مجوع املشاهدين يف إطار قانون حيدد 
            " ما هو مشروع وما هو غري مشروع 

  :أهمية اإلعداد المهاري ) 2-3
اهلدف النهائي لعملية األداء املهاري يتأسس علية الوصول اىل  أنهاإلتقان التام للمهارات احلركية ـ من حيث 

ومهما اتصف به من مسات  ،فمهما بلغ مستوى الصفات البدنية للفرد الرياضي  ،أفضل املستويات الرياضية
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نوع فإنه لن حيقق النتائج املرجوة ما مل يرتبط ذلك باإلتقان التام للمهارات احلركية الرياضية يف  ،خلقية إرادية
  . النشاط الرياضي الذي يتخصص فيه 

وبدون املهارات األساسي لدي العيب املنافسات الرياضية ال تنفذ  ،فاملهارات األساسية هي وسيلة تنفيذ اخلطط
  . اخلطط وبالتايل يصعب حتقيق نتائج ممتازة

إن تطوير وحتسني الصفات البدنية العامة واخلاصة وربطها مع املهارات احلركية والقدرات اخلططية هو االجتاه 
وذلك بتكرار املهارة من خالل التمرينات التطبيقية ومترينات املنافسة مما يؤدي اىل  ،احلديث يف التدريب الرياضي 

وملا كانت املهارات هي  ،ي يف مواقف املنافسة املختلفة إكساب الفرد الرياضي صفة اآللية عند األداء املهار 
لذا وجب االهتمام باملهارات األساسية  ،القاعدة األساسية ألي نشاط رياضي سواء كانت بأداة أو بدون أداة 

      .للفرد الرياضي فاملهارة هي وسيلة تنفيذ اخلطة 

رة القدم جمموعة من اخلصائص يتم للمهارات يف ك: خصائص المهارات األساسية في كرة القدم) 2-4
  :يليحتديدها فيما 

إن أول خاصية يف مهارات كرة القدم هي تعددها فباإلضافة للعدد الكبري هلا جند أن كل ) :الكثرة ( التعدد  -
( واحدة منها هلا فرعيات فمهارة ضرب الكرة بالقدم وحدها ميكن تقسيمها على سبيل املثال لعدة أنواع منها 

رة بباطن القدم ، ضرب الكرة خبارج القدم ، ضرب الكرة بداخل القدم ، ضرب الكرة بباطن القدم ، ضرب الك
  .، وميكن أن نعمم تقسيمات مشاة على باقي املهارات ) ضرب الكرة بكعب القدم 

 يف تنفيذها كرة القدم تؤدى مهاراا بكافة أجزاء اجلسم باستثناء الذراعني ، وذلك أدى اىل تنوع كبري:التنوع  -
، إذ يستخدم يف ذلك القدمني والرأس والركبة والفخذ والصدر ، وقطعًا ختتلف طبيعة استخدامات كل جزء من 
أجزاء اجلسم السابقة يف شكل األداء وقوة التعامل مع الكرة وغريه ، ويعد ذلك التنوع والتعدد يف املهارات 

            . األساسية لكرة القدم هو سر الشعبية اجلارفة هلا 

ملا كان تعليم املهارة األساسية ال يتم بني يوم وليلة، وإمنا :مراحل التعلم الحركي للمهارات األساسية ) 2-5
تستمر عملية التدريب على املهارات زمناً  طويالً قد يصل الالعب اىل اإلتقان الكامل املطلوب، لذلك جيب على 

ر بثالث مراحل متداخلة قبل أن تصل مهارة الالعب اىل الدقة املدرب أن يعلم أن تعليم املهارات احلركية مي
  .والكمال يف األداء 

  .مرحلة التوافق األويل أو البدائي  .1

 .مرحلة التوافق اجليد  .2

 .مرحلة تثبيت وإتقان املهارة  .3
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متاماً إذ أنه عند تعلم الالعب مهارة حركية جديدة جند حركته ليست سليمة األداء :مرحلة التوافق األولي : أوًال 
يدخل حركات بأجزاء خمتلفة من جسمه ال ضرورة هلا ، ويعين هذا أن تكون احلركة غري اقتصادية يف اهود كما 
هو مطلوب ، كما أن انسياب احلركة ال يكون سلساً ، بل ا تشنجات عضلية ، وتكون احلركة متقطعة ، لذلك 

  .اخلطوات التاليةيكون واجب على املدرب يف هذه املرحلة للقيام ب
  .عمل منوذج للحركة وإن أمكن استخدام الصور واألفالم السينمائية  .1

الشرح باللفظ بطريقة سهلة ومبسطة وشاملة للمهارة، حبيث يستوعب الالعبون الشرح وذلك خالل  .2

 .عمل النموذج للحركة 

باحلركة ويزداد توافقه  يقوم الالعب بأداء املهارة، ومن خالل تكرار األداء يبدأ الالعب يف اإلحساس .3

العضلي العصيب، وأثناء أداء الالعبني للمهارة يقوم املدرب بإصالح اخلطأ وشرح الطريقة الصحيحة يف 

  .أداء املهارة 

مع تكرار أداء الالعب للمهارة والربط بني طرقيت الفهم واحملاولة وحذف اخلطأ يف :مرحلة التوافق الجيد: ثانيًا 
باالرتقاء مبستوى أدائه حىت يصل اىل اكتساب املقدرة والدقة يف أداء احلركة ، وهنا جيب  التعلم ، يقوم الالعب

على املدرب أن يوجه الالعب دائما اىل الطريقة الصحيحة ألداء املهارة وشرح دقائقها وإصالح األخطاء 
  .باستمرار

د فيستطيع أن يؤدي املهارة بدقة ، ال يكفي أن يصل الالعب اىل التوافق اجلي:مرحلة تثبيت المهارة : ثالثًا 
ولكن البد له أن يصل ذه الدقة اىل الدرجة اليت يصبح فيها قادراً على أداء املهارة بدقة يف أي حلظة من املباراة 
وحتت أي ظرف من الظروف ، أي يصل اىل أن يصبح هذا األداء آليًا متقنًا بدون تفكري ، وعندئذ ينحصر 

وسيلة لتنفيذ ناحية خططية معينة ، ولكي يصل الالعب اىل هذه املرحلة يتمرن على املهارة تفكريه يف أن املهارة 
ى من األداء الدقيق حتت ظروف تقرب من ظروف املباراة ، وبذلك تثبت املهارة ويصل الالعب اىل أعلى مستو 

      .املتقن 

  :طرق تعليم المهارات األساسية 

املهارة ككل دون تقسيمها لوحدات صغرية مع الرتكيز على التقدم بشكل  ويقصد ا تعليم:الكليةالطريقة  :أوال
ويفضل استخدام الطريقة الكلية يف تعلم املهارات احلركية اليت متثل  ،املهارة وعدم فقد احلركة لوحدا وتوافقها

  .وحدة متكاملة 
 :مزايا الطريقة الكلية 
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ن الفرد يقوم باستدعاء واسرتجاع املهارة احلركية كوحدة تسهم يف غرس أسس التذكر احلركي للمهارة نظرا أل.1
 .واحدة

 .ئتهاتناسب املهارات احلركية السهلة غري املركبة اليت يصعب جتز . 2
 .استخدام هذه الطريقة حيتاج اىل وقت قصري . 3

 :عيوب الطريقة الكلية 
 .صعوبة يصعب استخدامها عند تعلم املهارات احلركية املركبة اليت تتميز بال. 1
  .يصعب على الرياضي الرتكيز بصفة دائمة على كل األجزاء احلركية املركبة . 2

مث , هي جتزئة احلركة اىل وحدات تعليمية صغرية يقوم الالعب بأداء كل منها على حدي :الطريقة الجزئية : ثانيا 
  .األجزاء املكونة والتدريب عليها  ينتقل اىل األجزاء التالية بعد إتقان أدائها كوحدة واحدة نتيجة لتعلم خمتلف

 :مزايا الطريقة الجزئية 
 .تساعد على كشف مواطن الضعف يف احلركة والصعوبة من خالل تقسيم احلركة اىل أجزاء . 1
 .تناسب احلركة اليت تتميز بالصعوبة والتعقيد . 2
 .تساعد على تفهم كل جزء على حدة وإتقانه . 3

 :عيوب الطريقة الجزئية 
 تفقد احلركة بعض الرتابط الصحيح باألداء الكلي مما يعمل على تأخري إتقان املنشود للحركة . 1
 .ظهور بعض العادات احلركية اخلاطئة كنتيجة لربط األجزاء املنفصلة ببعضها البعض . 2
 .حتتاج اىل وقت طويل لتعليم املهارة  . 3

حيان يفضل استخدام الطريقتني السابقتني معًا حىت ميكن يف كثري من األ:الطريقة الكلية والجزئية : ثالثا 
  .االستفادة من مزايا كل منهما وىف نفس الوقت تالىف عيوب كل طريقة 

وقد اتفق العديد من اخلرباء على أن التعلم بالطريقة الكلية اجلزئية حيقق أحسن النتائج بالنسبة ملعظم املهارات 
ضي هلذه الطريقة ينبغي علية مراعاة تعليم املهارة احلركية ككل بصورة مبسطة وعند استخدام املدرب الريا ،احلركية

مث تعلم األجزاء الصعبة بصورة منفصلة مع ارتباط ذلك باألداء الكلى للمهارة احلركية مع مراعاة تقسيم أجزاء 
  .   املهارة احلركية اىل وحدات متكاملة ومرتابطة عند التدريب عليها كأجزاء 

  : هدف التدريب علي املهارات األساسية يف كرة القدم هي :دريب علي المهارات األساسية خطوات الت
  .الوصول إيل الكمال ودقة األداء . 1
العمل علي تثبيت هذا الكمال وتلك الدقة حىت تؤدي املهارة بطريقة آلية سليمة أثناء املباريات حتت كل . 2

هارات األساسية أن حيدد الطريقة اليت سيتبعها ، ويدقق يف الظروف ومن واجب املدرب عند التدريب علي امل
اختيار التمرينات اليت توصله لتحقيق أهدافه من التدريب ، وميكن تلخيص خطوات التدريب علي املهارات 

  : األساسية بغرض وصول الالعب إيل الدقة والكمال والتثبيت ، مث الوصول إيل األداء اآليل املتقن فيما يلي 
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يصل :التدريب علي المهارات األساسية للوصول إلي األداء الدقيق تحت ظرف بسيطة وثابتة :  أوالً 
الالعب بسرعة إيل تعلم املهارة األساسية إذا بقيت ظروف التمرين ثابتة وبشرط أن يقتضي التمرين من الناشئ قوة 

ومرات إذا اقتضي األمر علي أن  صغرية أو متوسطة أثناء التدريب، وميكن أن يكرر التمرين أو جزء منه مرات
  . يكون احلمل مالئما لقدرات الالعب 

  ) . مترينات اإلحساس ، مترينات فنية إجبارية، مترينات باألجهزة : ( ويف هذه املرحلة تعطي طرق التدريب اآلتية 

تطوير المهارات األساسية عن طريق االرتفاع التدريجي بسرعة األداء وازدياد استخدام القوة أثناء : ثانيا
ومثال لذلك التمرين الضاغط الذي يتطلب سرعة وقوة يف األداء يف وقت حمدد علي أن تراعي دائما : التمرين 

ويف هذه املرحلة . الرتفاع املتدرج يف دقة األداء الدقة يف األداء احلركي للمهارة وميكن إضافة حركات األداء مع ا
  . تعطي التمرينات املرتبط بالياقة البدنية واأللعاب الصغرية ومترينات بأكثر من كرة ومترينات فنية إجبارية متقدمة 

يف اختالف وزن مرونة الكرة يؤثر : مثال :تثبيت المهارات األساسية عن طريق تغيير الظروف الخارجية : ثالثا 
مهارة الناشئ ويف التوافق العضلي العصيب له وتغيري الالعب املضاد أثناء التدريب له قيمته كذلك فإن زيادة ضغط 
الالعب املضاد أثناء التدريب يصعب من األداء احلركي لالعب وميكن أن يكون املدافع سليب يف أول التدريب مث 

  . لتمرينات املركبة إجيابيا وتعطي يف هذه املرحلة األلعاب الصغرية وا
حبيث تؤدي بدقة وإتقان أثناء املباراة جيب أن :تثبيت المهارات األساسية تحت ظروف أكثر صعوبة : رابعًا 

يؤدي املدرب مع تقدم التدريب علي املهارات علي أن تؤدي هذه املهارات يف ظروف تشبه ظروف املباريات مثل 
يبات يف املساحات الصغرية يف امللعب ترفع من قدرة الالعب يل األداء التدريبات املركبة مع زميل أو أكثر والتدر 

ودقته خاصة أن هذه التقسيمات تتطلب من الالعب أداء سريعا وصحيحا للمهارات حتت ضغط الالعبني 
املضادين يف حيز ضيق من األرض ، يضاف إيل ذلك عامل مهم له تأثري كبري علي أداء الالعب وهو الثقة 

  . هذه املرحلة تعطي مترينات مركبة ومترينات اليت تشبه الذي حيدث يف امللعب  بالنفس ويف
جيب علي املدرب أن يعلم الالعب منذ :مراجعة وتثبيت المهارات األساسية في المباريات التجريبية : خامساً 

عليها بفهم واضح البادية الطريقة الصحيحة ألداء املهارات األساسية حىت يستطيع الالعب أن يقوم بالتدريب 
  .ويكون يف إمكانه إصالح أخطائه ذاتيا بدون مساعدة املدرب 

نظرًا لصعوبة التدريب على املهارات :التدريب على المهارات األساسية خالل الخطة السنوية : سادسًا 
تشتمل األساسية يف حماولة الوصول اىل إتقان الالعب هلا جيب أن يضع املدرب خطته السنوية للتدريب حبيث 

على جمموعة كبرية متنوعة من التمرينات ومن املستحسن أن يكون لدى كل العب كرة  أثناء التدريب على 
املهارات وقد أظهرت اخلربات والتجارب لربط التمرين على اللياقة البدنية بالتدريب على املهارات األساسية يكون 

ويف مرحلة .خدم هذه الطريقة خالل فرتة اإلعداد حمببًا لالعبني ويشحذ من قدرم ويزيد من جمهودهم وتست
املباريات يكون التدريب أيضًا على املهارات األساسية يكون من خالل التمرينات املركبة وجيب أن يربط التدريب 

أما يف اية فرتة املباريات ويف .على املهارات بالتدريب على واجبات كل العب يف مركزة ومع التحركات اخلططية 
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ومن الواجب على املدرب .الراحة اإلجيابية فيكون التدريب على املهارات األساسية على شكل مباريات مرحة  فرتة
أن حيرص على إصالح أخطاء الالعب أثناء تعلم املهارات األساسية خاصة عندما تكون هذه املهارات تستخدم 

  .يف التحركات اخلططية
  :كرة القدم   طرق التدريب على المهارات األساسية في) 2-6
هذه الطريقة أساسية ومهمة لتعليم املهارات األساسية ، وهي اليت : تمرينات اإلحساس والتعود على الكرة  -أ

( توجد الصداقة القوية بني الالعب والكرة ، وتزداد هذه الصداقة عندما يتعرف الالعب على أسرار الكرة من 
األمر الذي يساعد الالعب على ) وسرعتها واجتاهها يف اهلواء حجمها  وشكلها ووزا ومرونتها عند اجلري ا 

أن جيعل الكرة دائما حتت سيطرته سواء وهي يف األرض أو يف اهلواء ، وتستخدم هذه الطريقة مع املبتدئني يف 
        .اجلزء الرئيسي من الوحدة التدريبية ومع الكبار يف جزء اإلمحاء من الوحدة التدريبية 

توضح هذه التمرينات للمدرب مستوى دقة الالعب يف أداء املهارة األساسية ، :التمرينات الفنية اإلجبارية  -ب
ويف هذه الطريقة توضع واجبات .وتوضع هذه التمرينات يف برنامج  التدريب لتساعد على تنمية مهارة الالعبني

لم الالعب مهارة معينة أو أكثر ، سواء كان ذلك من معينة لالعب ، مبعىن أن خيتار املدرب مترينًا معينًا لكي يتع
الوقوف أو من احلركة ، ويتحتم يف هذه الطريقة أن يالح املدرب بدقة صحة أداء الالعبني للمهارات األساسية 

  .  وإال انتفى الغرض من التمرين ، وتعطى يف التدفئة أو بعدها 
خاص يف تعليم املهارات األساسية ، ويف هذه الطريقة هذه الطريقة هلا طابع :التمرينات بأكثر من كرة  -ت

يعطى مترين يؤدى بأكثر من كرة واحدة وتستدعى هذه الطريقة من الالعب حتكمًا ، ودقة ، وتكامًال يف أداء 
  :املهارات األساسية، وتتميز هذه الطريقة باآليت 

  .تعلم سرعة أداء املهارات األساسية بدقة تامة * 
  .الالعب على املالحظة أثناء اللعب ترفع من قدرة * 
                    .تنمي سرعة تلبية الالعب * 

مترينات هذه الطريقة تعترب مدخًال للتمرينات :تعليم المهارات األساسية مع ربطها بتنمية الصفات البدنية  -ث
صفات بدنية حمدد ترتبط ا املركبة ، وكما أا ختدم يف اإلعداد للمباريات اليت تتطلب مع أداء املهارات األساسية 

ارتباطاً وثيقاً ، مثل الرشاقة ، السرعة ، التحمل ، وجيب أن يضع املدرب يف اعتباره أن يالحظ دائمًا الدقة التامة 
اليت يؤدي ا الالعب املهارة األساسية حتت ضغط احلمل الواقع علية أثناء التمرين ، حىت ميكن أن حيقق التمرين 

  .وهو األداء املهاري الدقيق املتكامل مع تطوير الصفات البدنية املطلوبة اهلدف منة كامال 

( يستخدم املدرب التمرينات املركبة لكي يثبت دقة أداء الالعب للمهارات األساسية :التمرينات المركبة  -ج
فات البدنية ، ويربط ذلك بتعليم اخلطط مع العمل على تنمية الص) خاصة املستخدم منها يف املباريات بكثرة 

لالعب ، وملا كانت هذه التمرينات مركبة فهي تنمي التوافق احلركي ، وميكن استخدام هذه التمرينات لتعليم 
املهارات األساسية ، ويف الوقت نفسه يتدرب الالعب على متطلبات وواجبات مركزة وميكن أن تؤدى هذه 
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سيم هذه التمرينات ومن مث ميكن احلكم على قدرة التمرينات مع وجود مدافع سليب أو إجيايب وميكن أيضًا تق
          .الالعب ومهاراته 

األلعاب الصغرية هي تلك التمرينات :التدريب على المهارات األساسية باستخدام األلعاب الصغيرة  -ح
يق هدف احملببة اىل نفس الالعبني واليت يقوم املدرب بإعطائها يف خطة التدريب اليومية ، واضعًا نصب عينيه حتق

      .أو عدة أهداف تدريبية يف وقت واحد 
كثرياً ما تستخدم األدوات  يف التدريب :التدريب على المهارات األساسية باستخدام األجهزة واألدوات  -خ

على املهارات األساسية ملا هلا من أمهية وفائدة يف تعليم الدقة يف األداء ، فعن طريقها يكون يف استطاعة املدرب 
الكرة يف الوضع الذي يريده باستمرار ، مما جيعل الالعب يستطيع أن يكرر التمرين مراراً بنفس األوضاع أن جيعل 

      . الثابتة للكرة بنفس الطريقة املطلوب تعليمها حىت جييد الالعب أداء املهارة بدقة 

إىل أن تطوير األداء  يشري مفيت إبراهيم:العوامل المؤثرة في تطوير اإلعداد المهاري ووصوله لآللية ) 2-6
  :املهاري ووصوله لآللية يرتبط بعدة عوامل 

إذا ما كان الالعب يندرج حتت املعادالت الطبيعية للقياسات :النواحي الوظيفية والتشريحية لجسم الالعب  -
لعالية من  ولكن لن يستطيع الوصول اىل املستويات ا, الوظيفية والتشرحيية فإنه ميكن أن يتعلم املهارات احلركية 

كفائه األداء املهاري ما مل تكن كافة الوظائف احليوية للجسم والقياسات املورفولوجيه له تتناسب مع املعدالت 

تطوير كفاءة األجهزة الوظيفية باجلسم ألقصي درجة كي و .النموذجية لألداء املهاري يف الرياضة التخصصية 
 .لتحقيق أهداف تطوير كفائه األداء املهاري تتناسب مع متطلبات األداء املهاري خطوة أساسية 

من األمهية يف هذه املرحلة تنمية الصفات البدنية حىت ميكن حتقيق أهداف تطوير كفاءة :الصفات البدنية  -
مع مالحظة أن ورقة , مع التوازن التام بني هذه العناصر البدنية الضرورية للرياضة التخصصية , األداء املهاري 
ولذلك جيب , جيابية لتطوير تلك العناصر البدنية تسهم إجيابيا يف تطوير مستوى األداء املهاري االستجابة اإل

  .الوصول ألفضل تناسق لالنقباض واالسرتخاء العضلي خالل األداء املهاري 
وتكامل  من األمهية العمل على تطوير كفاءة العمليات العقلية مثل االنتباه واإلدراك والرتكيز:السمات النفسية  -

والوصول اىل أفضل استثارة انفعالية خالل األداء وكذلك الوصول اىل , أدوارمها معًا لتحقيق أفضل كفاءة مهارية 
  .أفضل درجة ممكنة 

يتطور األداء املهاري بدرجة أسرع إذا ما : الفروق الفردية في اإلمكانيات ومدي توافر الخبرات الحركية  -
ء احلركي املتنوع املتعدد االجتاهات واملختلف يف شدة األداء وفقا للفروق يف قدرات توافره قاعدة عريضة من األدا

      . الالعب 
يتطور األداء املهاري بدرجة أسرع إذا ما توافرت قاعدة عريضة من األداء احلركي :توافر خبرات حركية متنوعة  -

              .املتنوع املتعدد االجتاهات واملختلفة يف شدة األداء 
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من املعروف أن إتقان املهارات األساسية يتم من :العوامل المؤثرة على األداء المهاري في كرة القدم   )2-7
خالل ثالث مراحل للتعلم ويتم الرتكيز على استخدام التدريبات اخلاصة بالناشئني واملبتدئني يف مراحل التعلم 

مبعىن آخر البد وأن تعد التدريبات اخلاصة .التنافسي حىت تتواكب مع كيفية استخدام تلك املهارات خالل األداء 
بتطوير األداء املهاري بالشكل الذي تتطلبه مواقف اللعب خالل املباراة ، حيث يقع الناشئني حتت تأثري عوامل 

  :تفرض علية نوعاً من األداء املهاري خيتلف عن األداء احلر بعيداً عن الضغوط وتتحد هذه العوامل فيما يلي 
  .مل املساحة بني االتساع والضيق أو الصغر عوا .1

 .املكان أو املنطقة من امللعب كاجلانبني والعمق أو منطقة اجلزاء أو الثلث الدفاعي واألوسط واهلجومي  .2

 .موقع الزميل وحترك الزمالء يف األماكن املناسبة  .3

 .ضغط املنافسني من حيث املراقبة الفردية والتغطية  .4

             .ة ومستوى الكرة اجتاه ومسار وقوة وسرع .5

حيدد مفىت إبراهيم دور املدرب الرياضي يف األداء املهاري لالعبني يف :دور المدرب في األداء المهاري  �
  :النقاط التالية 

 .اكتشاف األسباب اليت ينتج عنها األداء املهاري اخلاطئ للعمل على تالفيها وتصحيحها . 1
 .نتظام الالعب لالرتقاء مبستوى األداء املهاري العمل على انتظام وحدات التدريب وا. 2
 .ختصيص فرتات للعب كجانب تطبيقي لكي يسهم يف االرتقاء مبستوى األداء املهاري . 3
 .توضيح النقاط الفنية اخلاصة باملهارة أو جزئياا ولالعبني بكل دقة . 4
 .تناسب حمتوى التمرين مع أمهية املهارة ذاا . 5
وكذلك تكرارها يف الوحدات التدريبية  ،مرات تكرار أداء املهارة بدقة يف كل مترين مستخدمحتديد عدد . 6

وأن يتناسب هذا العدد مع املراحل السنية لالعبني ومستوى أدائهم وأيضا مع درجة صعوبة التمرين وكذلك ،التالية
 .تراعى فرتات الراحة 

حبيث يكون حمتواة وسرعته ودرجة قوته تتناسب , املهارة األساسية بناء التمرين الذي سيؤديه الالعب لتنمية . 7
 .مع ميكن أن ينفذه الالعب يف املباراة 

مراعاة الفروق الفردية يف املستوي حبيث يكون تطوير األداء املهاري لدى الالعبني من خالل مترينات تتناسب . 8
 .مع مستواهم من حيث درجة القوة والصعوبة وأهداف التمرين 

, العناية بتدريب الطرف غري املستخدم كثرياً  مثل القدم اليسرى عند معظم الالعبني يف أغلب األلعاب . 9
 .وختصيص وحدة تدريب أسبوعية ـ على األقل ـ لتنمية أداء هذا الطرف يف املرحلة األولية للناشئني 
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 .التنويع يف اختيار التمرينات . 10
مسابقات يفضل أن يكون عدد مرات التدريب على املهارات خالل األسبوع  بالنسبة للفرق اليت تشرتك يف. 11

 .وقد يزيد عن ثالث 
 .مراعاة عنصر التشويق يف اختيار حمتويات التمرين املهاري . 12
 .استخدام اإلمحاء بالقدر الكايف املناسب . 13
  . ة التدريب اليوميةالرتكيز على أن يكون تعليم املهارات اجلديدة يف الثلث األول من وحد. 14

    :تقسيم المهارات األساسية في كرة القدم ) 2-8
  

  

  

 

  

  

   

  

  

  

 

   

  

 استعمالتعرف باحلركات اليت يقوم ا الالعب أثناء املباراة بدون : كرةاألساسية بدون   المهارات )1- 2-8
سواء كان اجلري أمامي أو جانيب أو خلفي إضافة إىل  االجتاهالكرة ومن أهم هذه احلركات مهارة اجلري و تغيري 
وتعترب هذه املهارات األساسية بدون كرة  أو املهارات .باجلذعمهارة الوثب و مهارة التمويه و اخلداع بالنظر و 

من زمن املباراة أي أن الالعب  98 جيري بدون كرة حوايل البدنية مهمة جدا عند العيب كرة القدم إذا علمنا أن

جمموع من ) 1996(،مومبارتس ) 1988( دوبلر حسبثانية  150 ثانية  إىل  90يلمس  الكرة حوايل 

  .الوقت املخصص للمباراة
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تتميز مهارة جري العب كرة القدم مبميزات خاصة فخطوات تكون قصرية دون رفع الركبة : مهارة الجري  -أ
  .لكي تسمح ملركز ثقل اجلسم من تسهيل عملية اإلستعمال السريع للكرة 

إن الالعب يغري من سرعته كثريا أثناء جريه  ،فهو ال جيري بإيقاع منتظم ،وإمنا يغري من سرعته بإستمرار وفقا   
بشدة عالية ملسافات ، التسارع، اجلري باالنطالقاتيتميز ملقتضيات حتركه يف امللعبألن جري الالعب يكون متنوع 

  .مرت30إىل  5تقدر يف الغالب ما بني 

يتطلب ضرب الكرة بالرأس مقدرة عالية من اإلتقان ، إضافة إىل قدرته على الوثب بطريقة سليمة : الوثب  -ب 
للوصول إىل أقصى إرتفاع ممكن ، وقد يكون الوثب من الوقوف أو من الوثب جريا، أو بعد اجلري جانبا أو إىل 

  .فاخلل
تعترب مهارة اخلداع و التمويه من أهم ما يتميز به العب كرة القدم احلديثة و هي القدرة :الخداع و التمويه -ج

على أداء حركات اخلداع باجلذع و الرجلني ، و خيص خاصة العبو الدفاع و اهلجوم ، فتغيري املهاجم  لسرعته و 
 اجلهة األخرى يتطلب منه أن يكون  على جانب كبري من إجتاه جريه أو اخلداع بأخذ خطوة جانبا مث التحول إىل

 .الرشاقة و املرونة و التوافق العصيب العضلي 
إن الوضعية الدفاعية املثالية لالعب أثناء الوقوف جيب أن تكون رجليه مفتوحة قليال و :وقفة العب الدفاع  - د 

ايل يكون مركز الثقل متجه حنو األسفل إضافة الساقان مثنية على الركبة و الكعبني مرفوعني عن األرض و بالت
  .لتمكني العضالت بأن تكون  مهيئة ألخذ مجيع اإلجتاهات و بدون تضييع الوقت

 :بالكرة المهارات األساسية في كرة القدم) 2- 2-8

املهارة يعترب التمرير من أكثر املهارات األساسية استخدامًا يف كرة القدم ، حيث تستخدم هذه  : التمرير -
وبكثرة يف املباريات ، والفريق الذي جييد املهارة يستطيع وبدرجة كبرية من أداء واجباته الدفاعية واهلجومية ىف 

 . امللعب وبشكل سليم

 : التمرير بباطن القدم الداخلي     -أ 

ن الالعب يستطيع التمرير بباطن القدم يعترب من أكثر أنواع التمرير شيوعًا نظرًا أل : الوصف الحركي لألداء
التحكم يف تقعر باطن القدم وحتدب الكرة ، األمر الذي يزيد من دقة التمرير ، ويستخدم هذا النوع يف التمريرات 

 . القصرية ، وأحيانا ميكن استخدامه يف التمريرات املتوسطة

الطويلة ، كذلك ميكن  يستخدم هذا النوع من التمرير المتام التمريرات : التمرير بوجه القدم الخارجي     -ب 
  . استخدامه يف التهديف من مسافات بعيدة
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عند مترير الكرة بوجه القدم اخلارجي يقوم الالعب باالقرتاب من الكرة ويف خط    :الوصف الحركي لألداء
ح مستقيم ، حبيث توضع القدم الثابتة جبانب الكرة ويشري مشط القدم إىل االجتاه الذي مترر اليه الكرة ، ومترج

الرجل الضاربة للخلف واألمام لضرب الكرة بالوجه اخلارجي للقدم من منتصفها ، هذا وتستمر الرجل الضاربة 
 . للكرة يف مرجحتها بعد ضرب الكرة ، على ان يقع النظر على الكرة حلظة ضرا

حاالت لعب الكرات  تستخدم مهارة مترير الكرة بوجه القدم الداخلي يف : التمرير بوجه القدم الداخلي     -جـ 
العالية ، إذ يستخدم فيها الالعب اجلزء الداخلي األمامي من القدم اليت مترر الكرة واليت غالبًا ما يتميز بأدائها 

 . وبإتقان تام العبو األجنحة ، هذا وميكن استخدامها يف الركالت الركنية

السابقة ، غري ان وجه االختالف ينحصر يف  يراعى االلتزام جبميع ما ورد يف املهارة : الوصف الحركي لألداء
تعديل وضع القدم حبيث يكون التمرير بباطن القدم ، هذا مع ضرورة االحتفاظ بالتوازن وتعديل وضع حركة 

  . مفصل القدم حيث اجتاهه للخارج

وة إن ضرب الكرة هي عملية ناجتة عن حركة مجيع أعضاء اجلسم، و كنتيجة حلركة عضالت اجلذع تنتقل الق
تستعمل مهارة ضرب الكرة بالقدم لغرضني .الكامنة يف عضالت اجلسم إىل القدم عن طريق الساق الضاربة

أساسيني ،أوهلما التمرير و املناولة بني الالعبني و ثانيا للتصويب يف املرمى للتسجيل ، كما تستخدم أحيانا يف 
هلا يف تنفيذ الضربات اخلاصة كضربة اجلزاء و إبعاد الكرة  عند التهديد من طرف اخلصم دون أن ننسى إستعما

  ....الضربات احلرة 

  :تنقسم التمريرات من حيث الطول إلى
  التمريرات القصرية - 
  التمريرات املتوسطة - 
  التمريرات الطويلة- 

  :و تنقسم  التمريرات من حيث اإلرتفاع إلى  
  التمريرات العالية - 
  التمريرات النصف عالية - 
  األرضيةالتمريرات - 

 : لجري بالكرةا-
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يعترب اجلري بالكرة من أهم املبادئ األساسية اليت جيب االهتمام  :الداخليالجري بالكرة بوجه القدم    -أ 
نظرًا ملمارستها من قبل مجيع الالعبني يف كرة القدم اختالف مراكزهم يف اللعب سواء كانوا مهامجون  ا،الكايف 

 .الوسطأو مدافعون أو يف خط 

يالحظ عند أداء مهارة اجلري بالكرة بوجه القدم الداخلي فأن الكرة تبتعد بسرعة عند : الوصف الحركي لألداء
مالمستها ملقدمة القدم لذلك جيب أن يكون الالعب حذرًا عند استخدام هذا النوع من اجلري حىت ال خترج 

 : الكرة عن سيطرته ، وعند األداء يراعى اآليت

 .اني سرعة جري الالعب وحتكمه يف الكرة خالل اجلري ربط العالقة ب  -أ 

يفضل مالمسة مقدمة القدم للكرة يف نقطة أعلى من وسط الكرة بقليل حىت ال ترتفع عن األرض عند   -ب 
 .ملسها

رفع النظر عن الكرة بعد لعبها مباشرة والنظر للملعب والزميل مث معاودة النظر للكرة كي ال خترج عن     -جـ 
 .الالعب سيطرة

 . عدم دفع الكرة إىل األمام ملسافة بعيدة كي ال تنحرف ويفقد الالعب السيطرة عليها  -دـ 

عندما تكون هناك فرصة ومساحة فراغ من امللعب أمام الالعب فأنه يستطيع االعتماد على هذا النوع من - هـ 
 . اجلري بالكرة ليصل إىل هدفه بسرعة

غالبًا ما يستخدم هذا النوع من اجلري النتقال أو حترك الالعب : الخارجيالجري بالكرة بوجه القدم      -ب 
 . بالكرة وباجتاه األمام

 : الوصف الحركي لألداء

 . يتقدم الالعب حنو الكرة باجلري العادي     -أ 

اه قدمه باجت) يلف ( يف اللحظة اليت تسبق مالمسة وجه القدم اخلارجي للكرة ، على الالعب أن يدير      -ب 
 . الرجل األخرى

 . بعد االنتهاء من مالمسة الكرة بوجه القدم اخلارجي ، يتابع اجلري بصورته العادية الطبيعية     -جـ 
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 : تتم عملية ملس الكرة بإحدى الطريقتني وعلى النحو التايل     - د 

 .اخلطوةأما ملس الكرة يف اللحظة اليت تسبق مالمستها لألرض أي عند اية  - 1

 . اية اخلطوة ، أي تلمس الرجل الكرة أوال مث تعمل اخلطوةأو يف بد  - 2

 .امللعبعلى الالعب أن يوزع نظره بني حلظة وأخرى حىت يستكشف  - 3

يعترب اجلري بالكرة بوجه القدم األمامي من املهارات اليت   : الجري بالكرة بوجه القدم األمامي     -جـ 
( املهارات األخرى ملا هلا من مميزات عديدة يف قوة التصويب تستخدم عند التصويب على املرمى أكثر من بقية 

 . على املرمى) التسديد 

 : الوصف الحركي لألداء

 . على الالعب أن يقوم باجلري العادي وباجتاه الكرة     -أ 

 . جيب أن تالمس القدم الكرة يف اية اخلطوة     -ب 

 .مستوى وسط الكرة بقليل حىت ال ترتفع لألعلى جيب أن تالمس مقدمة الكرة يف نقطة أعلى من     -جـ 

 . جيب أن يرفع الالعب نظره ألعلى الستكشاف امللعب بعد كل ملسة للكرة بالقدم تقريباً      -دـ 

 . جيب أن ال تدفع الكرة لألمام ملسافة بعيدة     -هـ 

لقدم ، إذ ال ميكن لالعب أداء أية تعترب السيطرة على الكرة من املهارات اهلامة يف كرة ا: السيطرة على الكرة -
 . مهارة أخرى ما مل يتمكن من اتقان هذه املهارة على أكمل وجه

ال خيتلف امتصاص الكرة مبشط القدم األمامي عن بقية املهارات املتعلقة  : امتصاص الكرة بمشط القدم –أ 
 . بالسيطرة على الكرة ، اال أن اخلالف ينحصر يف اجلزء املستخدم من القدم

 : الوصف الحركي لألداء

 . الوقوف مواجهاً للكرة القادمة     -أ 

 . تشري القدم املستخدمة يف امتصاص الكرة حنو االجتاه القادمة منه مع انثناء قليل يف الركبة     -ب 
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ن حتريك الرجل املستخدمة يف امتصاص الكرة أمامًا عاليًا يف االجتاه القادمة منه الكرة ، يراعى أ     -جـ 
 . يكون مشط القدم مشدوداً والذراعان جانباً 

مبجرد ملس الكرة ملشط القدم حتسب الرجل لألسفل المتصاص قوة الكرة القادمة على أن تسقط      -دـ 
  . الكرة إىل األمام

ان امتصاص الكرة بالصدر يتكرر بصورة مستمرة يف معظم حاالت اللعب ،  : امتصاص الكرة بالصدر – ب
 . املهارة أمهية لذا ال ميكن لالعب االستغناء عنهافلهذه 

يعترب امتصاص الكرة بالفخذ من ضمن املهارات األساسية اخلاصة بالسيطرة  : امتصاص الكرة بالفخذ –جـ 
عدم  –عدم صالحية األرض  –قرب اخلصم ( على الكرة ، حيث يستخدمها الالعب يف حاالت كثرية مثل 

 . ( زاء اجلسم املختلفةاجادة الالعب االمتصاص بأج

ان هذا النوع من السيطرة غالبًا ما يستخدم يف احلاالت اليت ال حيسن وجييد فيها  : الوصف الحركي لألداء
الالعب استخدام قدمه ، حيث يتم االستعانة يف مثل هذه احلالة جبزء آخر من الرجل وهو الفخذ ، وفيه يستند 

ة ويبعد اليدين جانبًا عن الفخذ ، ويف حلظة مالمسة الكرة يكون الفخذ الالعب على قدم االرتكاز بصورة متوازن
يف وضع متوازي لألرض ، وعند املالمسة خيفض الالعب الرجل لألسفل باجتاه اخللف ويتم ذلك بامتصاص الكرة 

 . عن طريق سحب الفخذ ونزول الكرة ببطء

أركان تعليم املهارات األساسية يف كرة القدم ملا تعترب هذه املهارة من أحد : تنطيط الكرة على مشط القدم –د 
حتدثه من عالقة قوية بني الالعب والكرة ، حيث تقوي تلك العالقة وتزداد كلما متكنا متكن الالعب من تقوية 

 .  مهاراته بشكل عام جيعل سيطرته على الكرة بشكل اوتوماتيكي  آيل

 التصويب-

التصويب على املرمى من أهم أساسيات لعبة القدم ، إذ أن الالعب يعترب  : التصويب بإحدى القدمين –أ 
يصل إىل مرحلة متقدمة يف اجادة اللعبة البد وأن يبلغ مرحلة اإلتقان يف مهارة التصويب من خمتلف املناطق يف 

  . امللعب سواء كان بالقدمني أو بالرأس ، وذلك بتسجيل األهداف بقوة وعناية يف مرمى الفريق املنافس

  : الوصف الحركي

 . االقرتاب إىل الكرة يف خط مستقيم من مسافة مناسبة     -أ 
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وضع القدم الثابتة جبانب الكرة وعلى بعد مسافة مناسبة منها ، على أن يشري سن القدم إىل املكان      -ب 
 . الذي ستوجه إليه الكرة

التصويب قد مرجحت للخلف من مفصل أثناء أداء اخلطوة السابقة تكون الرجل اليت ستقوم بأداء      -جـ 
الفخذ على ان يكون ا انثناء من مفصل الفخذ وكذلك من مفصل الركبة ، ويف نفس الوقت مييل اجلزء العلوي 

 . إىل اخللف قليالً ) الرأس والصدر ( من اجلسم 

مدور ومشدود مرحجة الرجل الضاربة لألمام على أن يضرب وجه القدم األمامي منتصف الكرة وهو      -د 
 . وثابت يف الوقت الذي يندفع فيه اجلزء العلوي من اجلسم لألمام

أثناء ضرب الكرة جيب أن تعمل الذراعني على حفظ اتزان اجلسم ويكون النظر موجهًا على الكرة حلظة      -هـ 
  . ضرا

القدم ، كما يعترب العامل  يعترب التصويب بالرأس مبثابة السالح الثاين لالعبني يف كرة: التصويب بالرأس –ب 
األول عندما تكون الكرة مرتفعة سواء كانت بالنسبة لالعب الدفاع أو الوسط أو اهلجوم ، إذ إنه من الصعوبة 
الوصول للكرة العالية بالقدم ، وعليه فان اجادة هذا النوع من املهارات يف كرة القدم يعترب شرطاً ضروريًا وأساسياً 

 . ويتقن مهارات تلك اللعبة وميارسها لكل من يريد أن يتعلم

هناك عدة أساليب للتصويب بالرأس وقبل التطرق هلا جيب توضيح الوصف احلركي  : الوصف الحركي لألداء
، وهي تلك املنطقة احملصورة بني ) اجلبهة ( ملهارة ضرب الكرة بالرأس بشكل عام ، إذ تضرب الكرة مبقدمة الرأس 

فل منبت الشعر ، غري ان هناك مواقف متغرية حتتم على الالعب استخدام اجلزء املساحة فوق احلاجبني وأس
  . اجلانيب من اجلبهة أو قمة الرأس عند تصويب الكرة

تعترب مهارة ضرب الكرة بالرأس من املهارات األساسية واملهمة يف لعبة كرة القدم ، حيث  : ضرب الكرة بالرأس
لكرة بالرأس ومن مواقف صعبة ، لذلك يقوم الالعبون من خمتلف املراكز غالباً ما تسجل اهداف مجيلة من ضرب ا

الدفاعية مبحاولة قطع الكرات العالية بواسطة الرأس خصوصاً عندما تشكل مثل هذه الكرات خطورة واضحة على 
  . املرمى

واألخرى خلفًا ، حيرك متسك الكرة باليدين أمام الرأس مع وضع احدى القدمني أمامًا : الوصف الحركي لألداء
اجلذع للخلف مع ثين خفيف يف الركبتني ، مث مييل اجلذع لألمام أثناء ضرب الكرة باجلبهة ، مع استمرار حركة 

  . اجلذع لألمام ملرحلة ما قبل فقدان االتزان
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ك يتقن ان االستفادة من رميات التماس يف اخلطط الدفاعية أم اهلجومية هلا شأن كبري ، لذل: رمية التماس-
الالعب تلك املهارة وفقًا لقانون اللعبة والتدريب على رميها بالقوة املناسبة لتذهب للزميل املطلوب إيصاهلا إليه 

  . المكانية االستفادة منها يف أداء مجل خططيه تنتج عنها أهدافاً يف مرمى الفريق املنافس

 : الوصف الحركي لألداء

 . أصابع اليدين منتشرة حبيث يكون االامان متقاربانمسك الكرة من جزئها اخللفي و      -أ 

 . سحب الكرة وراء الرأس حبيث تصل اليدان إىل أقصى ما تستطيع واملرفقان جبوار الرأس     -ب 

انثناء خفيف يف الركبتان ، يعقبه مد يف الركبتني مث اجلذع والرأس مث تنطلق اليدان إىل األمام ، أي أن      -جـ 
 . من أسفل إىل أعلىاحلركة تكون 

تنتهي حركة اليدين عند الرمي قبل أن تعرب مستوى الرأس ومير املرفقان جبانب الرأس ، مع اجتاه راحتا      -د 
  . اليدان عند الرمي للخارج

اخلداع هو الوسيلة اليت جتعل املنافس يتوقع حركة الالعب املستحوذ على الكرة توقعاً   :الخداع المحاورة -
وعليه تكون استجابة املنافس بالنسبة حلركة الالعب احلقيقية خاطئة ، مما ميكن الالعب من القيام خاطئًا ، 

  . بالتصرف اخلططي باألسلوب املناسب الذي خيتاره

 : يراعي عند تنفيذ اخلداع ما يلي

 . تغيري سرعة اجلري من البطيئ للسريع أو العكس     -أ 

 . تغيري اجتاه اجلري     -ب 

استخدام الضربات املختلفة كأن يتظاهر الالعب بضرب الكرة مثًال بشدة مث ال يقوم بذلك أو      -جـ 
 . يلمسها خبفة أو العكس

 . عند دحرجة الكرة يغري الالعب الكرة يساراً أو مييناً ليجعل اخلصم يف حرية     - د 

عن املنافس أو حتيريه بقدر االمكان ،  ان الغاية األساسية من احملاورة واخلداع هو االبتعاد: الخداع بالجسم –أ 
  . حائزاً على الكرة) الالعب ( خصوصاً عندما يكون هذا املنافس 
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ويهدف هذا النوع إىل احداث نوع من االمياء والتظاهر للمنافس بأن الالعب املستحوذ  : الخداع بالكرة –ب 
   . على الكرة سيقوم باملرور من جهة مث املرور من اجلهة العكسية

 

 : للخداع املركب عدة أنواع: الخداع المركب –جـ 

اخلداع بإيقاف الكرة ويتمثل يف التظاهر للمنافس بأن الالعب املستحوذ على الكرة سوف يقوم بإيقافها - 1
  . أسفل قدمه مث ينطلق ا

  .املنافساخلداع عن طريق الدوران بالكرة بدائرة أصغر من دائرة دوران - 2

التظاهر بضرب الكرة بوجه القدم وعند االقرتاب من املنافس أداء عكس ذلك، حيث اخلداع عن طريق  - 3
يقوم الالعب املستحوذ على الكرة بالتظاهر بركل الكرة بوجه القدم ، غري أنه يقوم بركلها بوجه القدم اخلارجي 

 . إىل اجلانب عندما يقرتب منه املنافس

  

الكرة من اخلصم واالستحواذ عليها يف حالة حيازته هلا أو قطعها قبل يقصد باملهامجة حماولة أخذ :المهاجـمة
  .الوصول إليه، وتعترب املهامجة سالح املدافع ضد املهاجم، وميكن للمدافع املهامجة بعدة طرق

  .أن يقوم املدافع بإبعاد اخلصم املستحوذ على الكرة باستعمال ضربة الكتف وبطريقة قانونية: املتكاتفة .1

  .قطع الكرة .2

 .املهامجة األساسية واجلانبية .3

 .املهامجة من اجلانب أو من اخللف .4

دف املهامجة إىل استخالص الالعب املدافع للكرة من اخلصم إلبعاد الكرة عن اخلصم املستحوذ عليها،و 
  .تشتيت الكرة من بني أرجل اخلصم،و قطع الكرة قبل الوصول إىل اخلصم

يعترب حارس املرمى الالعب الذي يشغل املنصب األكثر حساسية يف الفريق، وهو الذي يسمح :حراسة المرمى
له القانون باستخدام يديه يف مسك الكرة أو صدها يف حدود منطقة العمليات، ومركزه يف مؤخرة الدفاع يتيح له 

ت نفسية عالية وتتلخص تقنية ، يتمتع بلياقة معتربة ومهارااالستجابةتوجيه زمالئه يف عمليات اهلجوم السريع 
  .إرسال الكرة باليدين.التقدم للكرة باليدين.استقبال الكرة:حارس املرمى فيما يلي
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 . ومساحتهحالة امللعب  - 1

 .مكان اقامة املباراة على ملعب الفريق او خارج ملعبة  - 2

 .تقام فيها املباراة  اليتحالة الطقس  - 3

         .مرونة اخلطة ومدى اجراء تعديالت عليها وفقا لسري املباراة  -4

  :أن اإلعداد اخلططي يهدف إىل ) م 1998مفيت محاد ( كما يشري :اإلعداد الخططي أهداف ) 3-4
 .حتقيق أعلى درجات االنتباه ريات التنافس . 1
 .حتسني مستوى التوقع خالل املنافسة . 2
 .رفع املقدرة على املالحظة املوضوعية خالل املنافسة . 3
 حتسني كفاءة اإلدراك باملسافة واملساحة واللون والصوت ومعدل تناقص الزمن خالل التنافس . 4
حتليل املواقف املتغرية بصورة مستمرة خالل التنافس يف ضوء هذه املعلومات واملعارف اخلططية والظروف . 5

 .احمليطة 
 .رة ممكنة يف ظل الظروف احمليطة بالتنافس اختاذ القرارات واالستجابة املتعلقة باألداء اخلططي بأفضل صو . 6
 .الوصول إىل درجة االستخدام األمثل لكافة وسائل تنفيذ خطط اللعب ويف الوقت املناسب . 7
  .العمل على حفظ أكرب عدد ممكن من احللول املهارية احلركية لالستعانة ا يف تنفيذ خطط اللعب . 8
كاملثابرة وضبط النفس واجلرأة والكفاح خالل تنفيذ اخلطط وبدرجة االستخدام االجيايب للسمات اإلرادية  . 9

 .عالية من الدافعية 
              . التفاعل االجيايب والتعايش مع جمريات التنافس  . 10

أنه جيب حتقيق الواجبات الرئيسية ) م 1999عادل عبد البصري ( يذكر :واجبات اإلعداد الخططي ) 3-5
  :التالية لالعب 

حيث تلعب املعلومات أساس هام لتنظيم املنافسة والختاذ اإلجراءات :صيل المعلومات الخططية تح: أوًال 
املناسبة وتشمل تلك املعلومات اخلططية املعلومات املتعلقة بقانون اللعبة ، والتنافس ومعلومات عن خطط اللعب 

      .عمل اجلماعي وأنواعها وأفضل طرق تنفيذها كذلك املعلومات املرتبطة باقتصاد اجلهد وال

حيتاج الالعب ألداء واجباته اخلططية إىل أن يكون يف وضع :اكتساب المهارات والقدرات الخططية : ثانيًا 
ميكنه الرتكيز خالل املنافسة على واجبات التنافس اخلططية ولكي يتم ذلك جيب استخدام مقرته البدنية ومهاراته 

              . متطلبات املنافسة احلركية واستعداداته النفسية مبا يتالءم و 
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م أن العديد من املراجع اتفقت 2002حممد لطفي ) وجدي الفاتح(يشري :مراحل اإلعداد الخططي ) 3-6

  :عملية اإلعداد الخططي تتضمن المراحل على أن 
تظهر أمهية اكتساب الالعب :مرحلة فهم واكتساب المعارف والمعلومات المرتبطة باألداء الخططي  -

ت اخلططية يف متكني الالعب من حسن حتليل مواقف اللعب املختلفة واختيار أنسب احللول اة مثل للمعلوما
هذه املواقف ، وبالتايل اإلسراع يف األداء والتنفيذ ، فاملعارف واملعلومات يقصد ا التعرف على كل من اهلدف 

  .معرفة قواعد التنافس  من اخلطة وكيفية وتوقيت أدائها والتحرك من خالهلا باإلضافة إىل
يشكل إتقان الفرد أو الفريق لإلعداد اخلططي الصحيح ركنًا رئيسيًا هاماً :تنفيذ وإتقان اإلعداد الخططي  -

  :بالنسبة للمستوى الرياضي ولضمان تنفيذ ذلك جيب إتباع اخلطوات التالية 
  .تعلم األداء اخلططي يف ظروف سهلة مبسطة )  أ

  .اخلططي مع التغيري يف طبيعة املواقف تعلم األداء ) ب

  .تعلم اختيار نوع معني من األداء اخلططي املناسب لبعض املواقف املعينة )  ج

يتطلب تعلم وإتقان ) :التفاعل الخالق مع المواقف الخططية( تنمية وتطوير القدرات الخالقة  ) 3-7
لى تغيريها وتعديلها طبقًا ملواقف اللعب املتغرية يف الالعب لألداء اخلططي أمناط سلوكية إبداعية يكون قادرًا ع

وتتأسس القدرات اخلالقة على ما لدى الالعب من معارف ومعلومات مهارية وخربات .أثناء املنافسة الرياضية 
حركية وخططية اكتسبها أثناء عملية التعلم إذ أن إسهام القدرات اخلالقة ينحصر يف حماولة الفرد استخدام ما لديه 

    .ن خربة سابقة بصورة مالئمة ومناسبة ملواقف اللعب املختلفة لكي حيقق ما ميكن من فائدة م

 &GeroBisanz "وجريو بيزانتس ، وجونار جريش "يتفق كل من :تقسيم خطط اللعب ) 3-8
Gunnar Gerisch   وجريهارد باور"و Gerhard Bauer   "و "حممد عبده صاحل ومفىت إبراهيم "و ،

  :على أن  خطط اللعب ميكن تقسيمها إىل جزئيني رئيسيني مها " عيل وإبراهيم شعالن وعمرو أبو اد طه إمسا" 
  .خطط اللعب اهلجومية  .1

  .خطط اللعب الدفاعية   .2

  
  .يوضح ذلك ) 1(واملخطط 

  

  )خطط الهجوم(خطط اللعب الهجومية 
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  الهجوم الفردي

  )المراوغة(الدحرجة  .1

  الخداع التمويه  .2

  التهديف   .3

  الهجوم الجماعي 

  المناوالت .1

السيطرة على (استقبال الكرة  .2

  ) .الكرة

  الجري الحر وتبادل المراكز  .3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الهجوم الفرقي

  اسس اللعب الهجومي  .1

  اسلوب اللعب  .2

  مراحل الهجوم  .3

  االسناد في الهجوم   .4

ـــــــد او  .5 ـــــــة العـــــــدد الزائ الهجـــــــوم فـــــــي حال

  الناقص للفريق 

  اللعب ضد مصيدة التسلل  .6

  )باص-الدبل(المناولة المرتدة  .7

الهجـــــــــوم الســـــــــريع والبطـــــــــيء للفريـــــــــق  .8

  )االختراق(

الواجبات الخططية لالعبين من  .9

  .الجانب الهجومي 

  خطط الحاالت الثابتة الهجومية  

  تشكيالت الفريق الهجومية

  

  

  ) 1(المخطط 

  )  خطط الهجوم(يوضح تقسيم خطط اللعب الهجومية                       

  : خطط الهجوم الفردي: أوال

  :دف احملاورة اىل عدة اغراض : المحاورة-1
  .اجتياز اخلصم واملرور والتخلص منه - 1

 .وضع اخلصم يف وضع يسمح للمهاجم بالتمرير الناجح لزميله - 2

 .يف الوقت املناسبعندما يصعب تنفيذ التمرير للزميل  - 3

 .لسحب اخلصم من اجل تنفيذ خطة متفق عليها - 4

  .فرصة لزمالئه بالتحرك ألخذ مكان مناسب الستالم الكرةءتأخري اللعب باحتفاظ املهاجم بالكرة واحملاورة ال عطا
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ون وبد ياهلجوم يداء اخلططاأل يفتستخدم  اليتاحدى الوسائل  هيعترب اخلداع والتموي: الخداع والتمويه-2
اجادة لالعب املهاجم لتأدية اخلدع بصورة وكفاءة عالية يصعب علية التغلب على املدافع واملرور والتخلص منة ، 

التنفيذ حسب ظروف ومواقف اللعب  يفوجيب أن جييد املهاجم عدة طرق وأنواع من اخلداع خيتار احداها 
  .والذهنية املختلفة أمام الفريق املنافس وفقا للقدرات البدنية والفنية 

يستخدمها الالعب املهاجم للتغلب على التكتالت والكثرة العددية  اليتهو الوسيلة الفعالة :التصويب -3
مرمى الفريق  يفاألهداف  إلحرازالفريق املنافس داخل منطقة اجلزاء وهوة السالح القوى الذى يستخدم  لالعيب

لذهنية ضمن اطار قانون الالعب، ويأخذ التصويب على املرمى البدنية والفنية والنفسية وا قابليتهاملنافس مستغال 
حاليا حيث كبري من اهتمام املدربني وختصيص أوقات للتدريب علية سواء داخل الوحدة التدريبية اليومية أو من 

  .خالل الواجبات والتدريبات الفردية االضافية 

تعترب كرة القدم لعبة مجاعية تعتمد على مدى تعاون افراد الفريق كوحدة واحدة : الجماعيخطط الهجوم : ثانيا 
من جمموع الالعبني لتنفيذ تلك املتطلبات  الفرديلتنفيذ متطلبات اخلطة اهلجومية للفريق وهي حمصلة لبذل اجلهد 

احراز اهداف  يففريق صورة منظمة متفق عليها ومت التدريب عليها لتحقيق هدف ال يف اجلماعيواخداعها للعمل 
  .مرمى الفريق املنافس  يف

على  استحواذهمحتركام عند  يفالفريق  العيبعلى مدى حتقيق جناح  اجلماعي اهلجوميوتعتمد خطط اللعب 
 اهلجوميالثلث  يفاماكن اللعب املختلفة وتطوير هذا اهلجوم  يفالكرة من اخلصم وحتوهلم من الدفاع اىل اهلجوم 

الفريق بسرعة متنع  لالعيباملنظم اهلادف  واجلريالثغرات بالتحركات الواعية والتمريرات البينية وذلك عن طريق 
اخلطط اهلجومية اجلماعية وهذا يتطلب قدرا كبريا من  هذهملواجهة  وخططه صفوفهالفريق املنافس من تنظيم 

 –خط الظهر  –حراسة املرمى ( خطوط الفريق املختلفة  يفالتكامل والتعاون بني الالعبني كأفراد وكمجموعات 
  )خط اهلجوم  –خط الوسط 

  :الجماعيوسائل تنفيذ خطط الهجوم  �

  :التمرير -1

يعترب التمرير احدى الوسائل الفعالة لنجاح اخلطط اهلجومية اجلماعية اذا مت أداؤه بدقة وسرعة يف اجتاه مرمى 
على سرعة ودقة التمريرات حيث انه من املعروف ان مترير اسرع من اجلري  الفريق املنافس ويعتمد التكنيك احلديث

  .بالكرة واسرع من احملاورة 

تعترب السيطرة على الكرة واخضاعها لسيطرة الالعب بعيدا عن متناول اخلصم احدى  -  :الكرةاستقبال -2
الوقت واملكان  يفاملستقبل للكرة تنفيذ الواجبات اخلططية اهلجومية وذلك لقيام الالعب  يفاسس جناح الفريق 

  والتصويب على املرمى للفريق  باجلرياهلجومية سواء بالتمرير عقب االستقبال او  بواجباتهاملناسب 

  
  :الحر وتبادل المراكز  الجري -3
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تعتمد الكرة احلديثة على سرعة حتركات الالعبني بدون كرة وشغلهم الماكن تسمح هلم باستقبال الكرة والقيام 
مرمى الفريق املنافس وميكن حتقيق ذلك عن طريق  يفاحراز هدف  يفباالخرتاق السريع لتحقيق هدف الفريق 

 توقيت مناسب مع التخلص من املدافع التمريرات الطويلة بني العبني او ثالث العبني بفاعلية وكفاءة وىف
  :ويتوقف جناح اجلري احلر وتبادل املراكز على .وتفكيكهاللصيقة مما يؤدى اىل خلخلة دفاع اخلصم  رقابتهواهلروب 

  .أخذ املهاجم للمكان املناسب بدون رقابة من اخلصم - 1

 .استقبال الفراغ األكثر خطورة  - 2

 .اخلايل التوقيت اجليد لالنطالق حنو املكان  - 3

 .سحب املهاجم للدفاع وحتريكه ملكان بعيد عن مكان زميلة الذى يتحرك بدون رقابة الستالم الكرة  - 4

 .خلخلة دفاع الفريق املنافس - 5

مساحة  يفيلجأ الفريق املهاجم املستحوذ على الكرة اىل حماولة اجياد ثغرة :خطط خلق المساحات الخالية ) 4
من امللعب حينما حياول الفريق املدافع زيادة الكثافة العددية  اهلجوميلثلث ا يفخالية لتطوير وااء اهلجمة 

وجناح .االستحواذ على الكرة  ةال عادحماولة  يفالدفاع بتضييق املسافات بني الالعبني وخطوطهم  يفوالتكتل 
ية من خالل التحركات يعتمد على كفاءة ومهارة الالعبني سواء الفردية أو اجلماع زيادةالفريق املهاجم ىف حتقيق 

 السليمة والواعية للتغلب على حماولة واستعادة الكرة كلما أمكن ذلك
  

  ) :الجمل الخططية ( خطط الهجوم المركب  �
دف بناء  خططيهجوميشكل أداء  يفيؤديها جمموعة من الالعبني  اليتعبارة عن جمموعة من التحركات  هي

مساحات امللعب املختلفة ويتطلب ذلك قدرا كبريا من تكرار األداء والتدريب علية وشرح  يفوتطوير وااء اهلجوم 
اهلجوم املركب ويعتمد جناح تنفيذ خطط اهلجوم املركب على فهم  اخلططيفيذفيالتنفيدور وواجبات كل العب 

ف الالعب واستجابات وترابط واتقان الالعبني لتلك اخلطط ومدى التزامهم حبسن التنفيذ والتحركات حسب مواق
  .التطبيق حسب الظروف  يفالفريق املنافس مع وجود بعض املرونة  العيبوحتركات 

يعترب هذا النوع من اخلطط احد الدعائم والركائز االساسية للفوز باملباراة اذا :خطط الهجوم الخاطف المرتد -أ
االكمل ومن مث سرعة  الوجهالدفاعية بصالبة وثبات وقيام املدافعني بواجبهم على  صفوفهما احسن الفريق تنظيم 

االنتقال والتحول من الدفاع اىل اهلجوم اخلاطف املرتد عند استخالص الكرة من املنافسني وذلك عن طريق فتح 
مما يسهل  الدفاعي العمق يفدفاع الفريق املنافس حبسن التحركات بدون كرة خللق مساحات خالية  يفالثغرات 

  .ااء عملية اهلجوم اخلاطفة املرتد بكفاءة وفاعلية  يفاملساحات املؤثرة  فيهذهسرعة ودقة وتوقيت التمرير 
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  :تساعد على نجاح الهجوم الخاطف المرتد التي العوامل -
  .املنافسمناسب للفريق  دفاعيعدم وجود عمق –أ 

  .ق املنافسضعف املراقبة والتغطية من مواقف الفري - ب
  .الدفاعيالثلث  يفالفريق املنافس  لالعيبالقلة العددية - ج
  .عدم التنسيق بني خطوط الدفاع واتساع الفراغات بني املدافعني  -د
  .مكان عدم وجود الكرة  يفامهال رقابة اجلانب االعمى  - ه
  .مناطق اللعب املختلفة  يفاخلصم  ملهامجيقلة وصعب الرقابة اللصيقة  - ز

  :المواقف الثابتة الهجومية خطط  �
خارج اللعب نتيجة حصول خطئ او خروج الكرة  أييتبعها الفريق والكرة متوقفة  اليتعبارة عن كل اخلطط  هي

حتدد احيانا الفريق الفائز لو مت استغالهلا استغالال جيدا ومت  اليتخارج حدود اللعب وهى احدى الوسائل اهلامة 
  .ر التدريب عليها بكفاءة واقتدا
 50:  40بني  ترتاوحقامت بتحليل نتائج مباريات كأس العامل االخرية ان نسبة  اليتولقد اثبتت نتائج الدراسات 

  .الضربات الثابتة  هذهمن االهداف ميكن ان تسجل من % 
وحتتوى اخلطط اهلجومية من املواقف الثباتة على كل من الركلة الركنية والركلة احلرة املباشرة والغري مباشرة ورمية 
التماس وركلة املرمى وركلة البداية وركلة اجلزاء واسقاط الكرة من قبل احلكم وسوف نتعرض هنا ملواقف الثابتة 

  .كثريا ما حتدد نتيجة املباراة   واليتاملهمة 

  :الركلة الركنية  - أ
مرمى الفريق  يفاحراز هدف مباشر منها  إلمكانابتنفيذهتعترب الركلة الركنية من الركالت املهمة للفريق القائم 

الوقوف خلف املدافعني وعلى خط مرمى اخلصم  يفاملنافس كما انا قانون كرة القدم يسمح لالعبني املهامجني 
  : االيتطة الركلة الركنية على دون احتساب قاعدة التسلل ويتوقف جناح خ

  .املرمىركل الكرة بعيدا عن متناول حارس  - 1

 .اخلصماستغالل الزميل الغري مراقب من دفاع  - 2

 .حسن انتشار الالعبني املهامجني امام الفريق املنافس  - 3

 .تشتيت االنتباة لدفاع اخلصم حبسن التحركات داخل منطقة اجلزاء قبل اداء الركلة الركنية  - 4

 .الالعب الطويل القامة داخل منطقة اجلزاء والذى جييد ضربات الرأس  استغالل  - 5
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الدفاع عن  تركيزهفيدفاع الفريق املنافس وعدم  مفاجأةيففالتغيري والتنويع املستمر ىف أداء الركلة الركنية  - 6

 .طريقة واحدة للركلة الركنية 

  :الركالت الحرة المباشرة والغير مباشرة  - ب
ادائها بذكاء ومهارة  يفن حتدد نتيجة املباراة لصاحل الفريق املهاجم اذا احسن التصرف ميكن ا اليتالركلة  هي

الركلة احلرة بصور سريعة قبل ان ينظم الفريق املدافع اماكنهم ويساعد على  هذهوبصورة عامة جيب ان تؤدى 
الوقت املناسب خاصا اذا كانت  يفالدفاع والتمرير الدقيق  يفاحلر لفتح ثغرات  باجلريتنفيذ ذلك مساعدة الزميل 

منطقة منتصف امللعب وبعيدا عن املنطقة املؤثرة على حدود منطقة اجلزاء امام اذا كانت الركلة احلرة  يفالركلة احلرة 
امام املرمى مما يتطلب اختيار العب ذو  دفاعيقريبة على حدود منطقة اجلزاء يقوم الفريق املدافع بعمل حائط 

الدفاع يذيد من صعوبة املوقف  بهواحلائط اجليد الذى يقوم .هدف منها  إلحرازمهارة خاصة للعب الركلة احلرة 
الذى يريد احراز هدف مباشر من الركلة احلرة لذلك جيب على املدرب ان يدرب العبية املنفذين  لالعببالنسبة 

  : االيتللركلة احلرة على 
  .مرمى اخلصم  يفاجادة الركلة اللولبية املباشرة  - 1

 .اجادة الركلة اللولبية خلف احلائط اىل الزميل الذى جييد ضربات الرأس  - 2

اتقان اداء التحركات اخلططية لتنفيذ الركالت احلرة امام املرمى وحيتاج ذلك اىل استمرار التدريب عليها  - 3

 .ية وادائها بصور ال إلتقااوقتا كافيا 

  :رمية التماس  - ت
تشكل خطورة على مرمى الفريق املنافس اذا كان مكان ادائها قريبا من الثلث  اليتاحدى احلاالت الثابتة  هي

للفريق خصوصا اذا مت استغالهلا بشكل صحيح وخمطط هلا بدقة فانة ميكن ان حيرز منها هدفا خصوصا  اهلجومي
اثناء اداء رمية التماس ويتحدد موقف الالعبني املدافعني اثناء رمية وان قانون كرة القدم ال يطبق قاعدة التسلل 

  :التماس على كل من 
  ) .بعيدة او قريبة من املرمى ( مكان تنفيذ رمية التماس  - 1

 .للمهامجني  العدديالتفوق  - 2

  .عدم تطبيق قاعدة التسلل أثناء رمية التماس  - 3

  :ركلة الجزاء  - ث
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 .أماكن اللعب عندالدفاع  يفسهولة مراقبةاملساحات املختلفة  �

 .اللعبأماكن  يفأن تكون أماكن املدافعني على مقربة من املهامجني  �

وصعوبة اجياد مساحات خالية للتحركات  أن تكون املسافات البينية مالئمة ومتقاربة مبا يعيق أنواع التمرير  �

 .اهلجومية للمنافسني 

  .ممكنالرتكيز على التغطية والرقابة وتنفيذهم بسهولة وبأقل جهد  �

الفريق املنافس العمل على خلخلة دفاع الفريق وابعادهم عن القيام  مهامجيكثريا ماحياول :الدفاع  فيتزان اال
بغرض  الدفاعيطية عن طريق سحب املدافعني اىل مناطق بعيدة عن الثلث من حيث املراقبة والتغ الدفاعيبالدور 

للفريق يسهل للمهامجني االندفاع من  دفاعيخلق مساحات خالية من الرقابة واملدافعني تؤدى اىل حدوث خلل 
  .هذه املساحات وخلق فرص للتهديف  يفاخللف لالخرتاق 

الفريق املنافس تطبيق  مهامجوحياول فيها  اليتى املساحات السيطرة عل يفويتطلب ذلك من املدافعني الرتكيز 
صفوف الفريق املدافع وما يسمح هلم بأداء  دفاعيفيحتركام اهلجومية سواء بالكرة او بدوا دون حدوث خلل 

  :التاليةحتقيق األهداف  االندفاعيويراعى عند تطبيق االتزان .الدفاعيواهلجوميواجبهم 

 .يتم الدفاع عنها  اليتاحكام السيطرة على املساحات  •

 .احكام السيطرة على حتركات الالعبني املهامجني سواء باستخدامهم للكرة أو بدون الكرة •

  .أماكن تواجدهم يفااللتزام بأداء الواجبات الدفاعية من خالل احلفاظ على توزيع الالعبني  •

اخلصم عندما يكون الفريق  مهامجيام أسلوب تعطيل الكرة وحتركات يلجأ الفريق اىل استخد:الدفاع  فيالتأخير 
 إلعادةحماولة  يفحالة هجوم ويفقد الكرة مما يتطلب حسن تنظيم صفوفه وسرعة االرتداد اىل األماكن الدفاعية  يف

ف الفريق قد يكل دفاعيحماولة اسرتجاع الكرة بدون تنظيم  يفباالندفاع والتسرع  اازفةاستخالص الكرة ألن 
  .الكثري، ويتوقف زمن تعطيل وتأخري اهلجوم على مكان فقد الكرة من مرمى املدافعني

مواقف اللعب الدفاعية كثريا ماحيتاج الالعب املدافع الذى يقوم بواجبه  يف :الدفاع  في) المساعدة ( السند 
الدفاع عن طريق اختاذ موقع قريب منه يغطى مساحة  يفاىل العب مدافع زميل له يقوم مبساعدته بالسند  الدفاعي

ويراعى عند تطبيق .هذه املساحة يفخلف املدافع ومتنع املهاجم املستحوذ على الكرة من التمرير لزميل مهاجم 
  :حتقيق األهداف التالية ) املساعدة ( السند 
 .فيالدفاعحتقيق مبدأ الدفاعية اجلماعية التعاونية بني الالعبني  •

 .املهاجمحالة مرور  يفتغطية املساحة اخلالية خلف املدافع  •

  .حالة احتياجه اليها  يفللمدافع األول  الدفاعيتوفري السند  •
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هو حماولة استخالص الكرة من الفريق املنافس وذلك عن طريق  اجلماعياملقصود بالضغط : الجماعيالضغط 
اجم أو مراقبة منطقة حمددة من امللعب يتوقع ذهاب الكرة اليها الفريق املنافس امله ال عىبقيام املدافعني مبراقبة 

مبهامجة الالعب املهاجم املستحوذ على الكرة بواسطة أقرب العب مدافع الية والذى  اجلماعيويبدأ الضغط 
هاجم زمالء امل لباقياملدافعني  باقيزمالئهحياول منع املهاجم من السيطرة على الكرة او متريرها لزميل مع مراقبة 

منطقة تواجد الكرة تساعد على سرعة اسرتجاع الكرة  يفاملتواجدين بالقرب من الكرة مع اجياد كثافة عددية 
أن يندفع أقرب مدافع لالعب املستحوذ على الكرة  اجلماعيويراعى عند القيام بالضغط .واالستحواذ عليها 

الالعبني املدافعني للمراقبة والضغط  باقيمترر الية الكرة على ان يعقب ذلك اندفاع  اليتاللحظة  يفبسرعة وقوة 
الناجح يؤدى اىل تأثري نفسى سلىب على  اجلماعيوالضغط . زمالء املهاجم القريبني من مكان الكرة  باقيعلى 

خلططية مما ينعكس بالسلب على القدرة على الرتكيز واألداء الناجح للمهارات واألداءاتا يفقدهفيهالفريق املنافس 
 .الفريق املنافس 

 

  :تشمل خطوات تدريب خطط اللعب الناحية النظرية والتطبيق العلمي :خطوات التدريب علي خطط اللعب 
تسبق دائما الناحية النظرية الناحية العملية ، ففي الناحية النظرية يقوم املدرب بشرح :الناحية النظرية : أوالً     

اخلططية ، وشرح خطة اللعب ، وحتركات الالعبني ، حبيث يدرك كل العب واجباته يف امللعب ويقتنع ا التمارين 
متاما ، عندئذ يكون لدي الالعب وضوح رؤية ملا سيقوم به ، وبدون هذا يصعب علي الالعب تنفيذ ما يطلب 

الالعب علي التصور احلركي اليت هي من منه أداؤه يف امللعب ، والناحية النظرية والشرح علي السبورة ينمي قدرة 
  .أهم العوامل يف التعليم وخاصة التعليم احلركي 

  :وأهم النقاط يف التعليم النظري للخطة هي 
  .عمل مناذج وأشكال للخطة وشرحها علي السبورة أو ماكيت امللعب . 1
 .مالحظات تعطي أثناء التدريب العملي . 2
 ) .حتليل التدريب السابق ( عليق عليها حتليل التمرينات العملية والت. 3
حتليل كيفية تصرف كل العب يف مركزه حىت ميكن أن يتعلم الالعبون حسن التصرف ، وأن ختلق فيهم روح . 4

 .املسئولية كي ميكنهم تأدية واجبهم كامال تلقائيا بدون إرشاد 
املدرب لكل مركز واجباته إمجاال مثل واجبات جيب أن يدرك الالعبون متاما الطريقة اليت سيلعبون ا ، فيشرح . 5

خط الظهر والدفاع واهلجوم ، وكذلك كيف ميكنهم أن يتحولوا من الدفاع إيل اهلجوم وبالعكس ، وكيف ينوعون 
طريقة لعبهم وفقا لتغيري طريقة وخطة لعب الفريق املضاد ، ويعطي املدرب مالحظاته علي نقاط ضعف وقوة 

 .املنافس  الفريق ، وكذلك الفريق
مشاهدة مباريات اآلخرين وحتليلها ، فيقوم الالعب مبالحظة اللعب عامة مث الالعب الذي يلعب يف مركزه ، . 6

 .مث جمموعة من الالعبني ، وأخرياً يراقب بعض التحركات اخلاصة اليت تقوم ا بعض الفرق املمتازة 
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 بشرح كيف يتصرفون يف مثل هذه املشاكل ، مما يقوم املدرب بوضع مشكلة علي السبورة ويطالب الالعبني. 7
 .ينمي قدرام االبتكارية واخلططية واكتسام خربات قد ال حتدث كثريا أثناء املباريات ولكنها ذات أمهية 

بعد أن يأخذ الالعب فكرة نظرية واضحة عن حتركاته اخلططية يقوم املدرب بوضع :التدريب في الملعب : ثانيا 
موضع التطبيق يف امللعب ، وجيب أن تكرر التمرينات اخلططية مرارا وتكرارا حىت يتقنها الالعبون وتثبت التمرينات 

  .وتصبح حتركام يف امللعب مدروسة ومتقنه وتؤدي بالية 
بعد أن يقتنع املدرب بأن اخلطط اليت وضعها تنفذ بدقة ، ينظم :التطبيق في المباريات التجريبية : ثالثا 

ريبية أوًال مع فرق متوسطة ، حىت يستطيع أن يري مقدار استيعاب الالعبني للخطط حتت ظروف مباريات جت
مالئمة نوعا ، وحىت يكون تركيز الالعبني منصبا علي تنفيذ اخلطط ، مث يتدرج جبعل فريقه يتقابل مع فرق قوية ، 

الح ما جيب إصالحه ، وتثبيت وخالل كل ذلك يقيم املدرب والالعبون اخلطط ، ومقدار تنفيذهم هلا ، وإص
  .وتقوية اخلطط الناجحة 

هذه هي اخلطوة األخرية وعلي املدرب أن يالحظ أثناء املباريات مقدار تطبيق :التطبيق في المباريات : رابعا 
  .  الالعبني للخطط الفردية واجلماعية ، الدفاعية واهلجومية ، ويقوم بتحليل املباراة وكل العب علي حدة 

  

ال ميكن ألي فريق أن يلعب بدون وجود طريقة لعب معينة متفق عليها من قبل املدرب ، :طرق اللعب :  ثالثاً 
فهي اإلطار أو اهليكل أو الشكل الذي يتوزع فيه الالعبني داخل امللعب طبقا . وقد مت التدريب عليها مرارا 

ومية بشكل مجاعي من خالل التحركات إلمكانات كل العب ، حبيث يستطيع الفريق أداء اخلطط الدفاعية واهلج
  .املدروسة موعات اللعب املختلفة 

بأنه من خالل طريقة اللعب يستطيع أن يبدأ الفريق يف رسم وتنفيذ اخلطط " حممد رضا الوقاد "حيث يذكر 
توزيع العيب " طرق اللعب بأا " مفىت إبراهيم " كما يعرف . الدفاعية واهلجومية اليت تقرر تطبيقها خالل اللعب

الفريق يف مساحات امللعب توزيعا أمثل يسمح بإمكانية استخدام قدرات كل منهم ليتمكنوا من تنفيذ اخلطط 
          .اهلجومية واالنتقال منها إىل اخلطط الدفاعية والعكس بسهولة ويسر 

لذي يتخذه الالعبون هو ذلك التشكيل ا" أن املقصود بطرق اللعب "  عمرو أبو اد وإبراهيم شعالن " يشري 
يف امللعب مبا ميسح هلم االستخدام األمثل إلمكانام البدنية واملهاريةواخلططية يف الواجبات الدفاعية واهلجومية يف 

  " .مساحة امللعب من خالل أداء متزن ومتناسق 
ىت يستطيع أن بأنه على املدرب أن يدرس تطور طرق اللعب ومميزات وعيوب كل منها ح" حنفي خمتار " ويذكر 

خيتار أنسب طريقة تتمشى مع إمكانات وظروف الفريق ، فالطريقة اليت تصلح الن يلعب ا الفريق قد ال تصلح 
بالضرورة لفريق أخر، وقد يلجأ املدرب إىل أن يغري من طريقة اللعب اليت اعتاد أن يلعب ا الفريق طبقا لظروف 

                  . بعض املباريات 
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،  على أن أمهية " مفىت إبراهيم " ، " عمرو أبو اد وإبراهيم شعالن " يتفق كل من : أهمية طرق اللعب
  :ومميزات طرق اللعب تتلخص يف النقاط التالية 

إمكانية تعود كل العب على اللعب بطريقة منظمة أثناء التدريب ، وينعكس هذا التعود املنظم يف التدريب . 1
  .بكفاءة أثناء املباريات على قدرته على تنفيذ واجباته 

تساهم طرق اللعب يف تنفيذ خطط الفريق اهلجومية وكيفية التحول إىل تنظيم الصفوف أثناء الدفاع ، وهذا . 2 
يعىن أن كل العب يف الفريق مهما كان مركزة جيب أن يستفيد من طريقة اللعب يف معرفه وإدراك التحول من 

  .الدفاع إىل اهلجوم والعكس
القدرة اجلماعية والفردية للفريق مع الوعي الكامل بطبيعة األداء اخلططي وعالقته مبناطق امللعب سواء يف زيادة . 3

                    .الشق اهلجومي أو الدفاعي 
هناك عدة أسس وعوامل هامة جيب أن يراعيها املدرب عند اختياره لطريقة اللعب، :أسس اختيار طريقة اللعب 

  :تلك األسس وهي " ار حنفي حممود خمت" حيث يذكر 
جيب أن ال تكون طريقة اللعب صعبة ، وذلك حىت يتمكن الالعب من الرتكيز يف تنفيذ خطط اللعب أثناء . 1

  .املباراة 
 .جيب أن تتناسب طريقة اللعب مع اهلدف املراد من املباراة . 2
واإلرادية ، وأن يراعى املدرب مواطن موائمة طريقة اللعب مع إمكانيات الالعبني البدنية واملهاريةواخلططية . 3

 .القوة والضعف بني أفراد فريقه 
  .جيب أن تتصف طريقة اللعب باملرونة ، مع إمكانية التعديل أثناء املباراة طبقا ريات األمور . 4

كرة   بأنه ظهرت يف اآلونة األخرية العديد من طرق اللعب املختلفة يف" حنفي خمتار " يذكر :أنواع طرق اللعب 
  :القدم ويرجع ذلك إىل األسباب آالتية 

  .اتساع ملعب كرة القدم جعل التنافس بني العيب الفريقني شديدا وذلك يتطلب لياقة بدنية عالية . 1
 ) .العب  22( كثرة عدد العيب الفريقني نسبيا . 2
ين و املهارى واخلططي حىت ازدياد التنافس بني الالعبني وبذلك أصبح على كل العب أن يرتفع مبستواه البد. 3

                 .يستطيع التغلب على منافسه 
بأن طرق اللعب اليت ظهرت بعد تعديل مادة التسلل يف قانون كرة " حممد عبده صاحل ، مفىت إبراهيم " ويشري 

  :تنقسم إىل عدة طرق هي )  1925( القدم عام 
  . 4/ 1/ 4/ 1طريقة  –.                 4/ 2/ 4طريقة  - 
  . 4/4/2طريقة  –.                 3/ 3/ 4طريقة  - 
  .1/2/4/2/1طريقة  –.                  5/2/ 3طريقة  - 
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كما يذكرها كل من . وسوف نستعرض بالشرح بعض طرق اللعب الشائعة االستخدام يف الفرتة األخرية 
  وهي " Gerhard Bauer جريهارد باور" ، "  Erich Kollathوإيرشكوالت"

   3/ 3/ 4ة طريق .1

  2/ 4/ 4طريقة  .2

  2/ 5/ 3طريقة  .3

 1/ 5/ 4طريقة  .4

برجوع احد   2/4/ 4يرى البعض بأن هذه الطريقة مشتقة من طريقة  :  3/  3/ 4) نظام ( طريقة : أوًال 
العيب اهلجوم إىل منطقة الوسط على أساس زيادة عدد الالعبني إىل ثالثة بدال من اثنني ، ويرى البعض األخر 

الطريقة هي مبثابة األصل لطرق اللعب احلديثة ، وذلك بإضافة أو حذف العب أو أكثر من أي خط  بأن هذه
ونزول العبني . 4/4/2فنزول العب من خط اهلجوم إىل خط الوسط تصبح طريقة . من خطوط اللعب املختلفة 

الدفاع إىل منطقة  وبتقدم أحد العيب خط. 4/5/1من خط اهلجوم إىل خط الوسط حنو اجلناحني تصبح طريقة 
وتتميز هذه الطريقة بتكثيف .3/5/2الوسط وسقوط إحدى رأسي احلربة خلط الوسط ، تصبح هذه الطريقة 

العيب خط الدفاع أثناء هجوم الفريق املنافس من خالل رجوع ثالثي خط الوسط للمساعدة يف عملية الدفاع 
كن أيضا لثالثي خط الوسط القيام بأداء الواجب العبني ويف حالة اهلجوم مي)  7( ليصبح عدد العيب الدفاع 

  .اهلجومي من خالل مساندة زمالئهم يف خط اهلجوم 
  
  
  
  
  
  

كما أنة ميكن لظهريي األجناب القيام بالواجب اهلجومي من خالل حتركام حنو اجلناحني بالتنسيق مع العيب 
  .ضد مرمى املنافس خط الوسط لتشكيل قوة هجومية فعالة 

أهم ما تتميز به هذه الطريقة هي صالبة خط الدفاع ومتاسك وثبات اللعب يف : 4/4/2) نظام ( طريقة : ثانيًا 
ففي هذه الطريقة يدافع الفريق بثمانية العبني هم رباعي خط الدفاع ورباعي خط الوسط ، .منطقة خط الوسط 
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ة اهلجوم يهاجم الفريق بالعيب خط اهلجوم ، ويشارك يف اهلجوم رباعي خط الوسط ، وفق اخلطة وكذلك يف حال
  .املعدة لذلك من قبل املدرب 

  
  
  
  
  
  

ويف هذه الطريقة أيضا تنطلق اهلجمات من اخللف إىل األمام عن طريق جبهة عريضة يكون ملنطقيت اجلناحني فيها 
ت من خالل استغالل املساحات احلالية يف منطقيت اجلناحني أثناء الدور الفعال والرئيسي يف معظم اهلجما

ويرى الباحث بأن الفرق اليت تلعب ذه الطريقة تلجا إىل تامني اجلانب الدفاعي خاصة عندما يلعب .اهلجوم
  .الفريق مع فرق أخرى أعلى منه مستوى وذلك بغرض حتقيق التعادل أو اخلروج بأقل اخلسائر 

دف هذه الطريقة إىل الكثافة العددية لالعبني والتحكم والسيطرة يف منطقة : 3/5/2) نظام  (طريقة : ثالثا 
وسط امللعب من خالل وجود مخسة العبني ، مما يساعد على انطالق اهلجمات من اخللف لألمام بواسطة 

ل املساحات اخلالية العيب الوسط اخلمسة حنو العمق األمر الذي يصعب مراقبتهم ، كما ميكنهم من سرعة استغال
كما أن هذه الطريقة تسمح بإغالق املنطقة الدفاعية من خالل وجود كثافة عددية .يف منطقيت اهلجوم يف اجلانبني 

وخيتلف توزيع مستويات الالعبني يف خط الوسط من .من العيب خط الوسط والدفاع وتوفري أسلوب دفاعي آمن 
فتارة ينتشرون يف خطني . ل املدرب وحسب قوة الفريق املنافس فريق ألخر حسب خطة اللعب املوضوعة من قب

( أو )  3، 2( ، وأخرى )  1 – 1 – 3( وتارة أخرى على ثالثة مستويات . مثال )   2،  3( أو مستويني  
  .وفق اخلطط اليت يستخدمها الفريق ) 1- 4

  
  
  
  

  
  
  

تتميز هذه الطريقة بصالبة خط الدفاع املكون من أربعة العبني إىل جانب : 4/5/1) نظام ( طريقة : رابعًا 
املساندة من خط الوسط يف الشق الدفاعي ، وأيضا من خالل الكثافة العددية يف منطقة وسط امللعب والثلث 



��  –��و�� ���� ����  .د –�����ات ����س ا���ص 	�ة ا���م�� ��  - 3ا����!  ا�%�$�! و ا��#���! "���! ا� �ا

 

 

120 

 

مع وجود العب واحد ميثل رأس احلربة . تلفة األوسط واملكون من مخسة العبني واخلاص ببناء مراحل اهلجوم املخ
وذلك من خالل االعتماد على الالعب الصاعد من اخللف لألمام حنو املساحات اخلالية من منطقة . للفريق 

وخيتلف توزيع .وسط امللعب األمر الذي يصعب على العيب الفريق املنافس مراقبته من منطقة وسط امللعب 
سط من فريق إىل آخر حسب خطة اللعب املوضوعة من قبل املدرب ، وحسب مستويات الالعبني يف خط الو 

 – 3 -1( مثال ، وأخرى )  2،  3( أو   )  4، 1( فتارة ينتشرون يف خطني أو مستويني . قوة الفريق املنافس 
  .وذلك وفق اخلطط املوضوعة مسبقا ) . 2 – 1 – 2( أو )   1
  

      :اإلعداد الذهني ) 4
يذكر حنفي حممود خمتار أن اإلعداد الذهين يعترب واجب هام من واجبات :اإلعداد الذهني مفهوم ) 4-1

وهو إعداد مكمل لإلعداد اخلططي واالثنان معا .املدرب التعليمية ، وهو يرتبط ارتباطا وثيقا باإلعداد اخلططي 
                .ميثالن مقدرة الالعب على التصرف اخلططيالسليم 

هو كل اإلجراءات اليت يتخذها " طفى الفاتح وحممد لطفي السيد ، أن اإلعداد الذهين ويشري كل من وجدي مص
املدرب جتاه العبيه إلكسام القدرات اليت متكنهم من أداء املهام التدريبية بكفاءة عالية واليت ينعكس أثرها على 

    "حتقيق أفضل املستويات يف املنافسات الرياضية 

  :الذهنية لالعب كرة القدم أهم مكونات المقدرة ) 4-2
تستدعي املباراة أن تكون لدي الالعب مقدرة ذهنية هي تركيز االنتباه الذي له شأنه أثناء :تركيز االنتباه : أوًال 

املباراة رغم تغري املواقف وتعدداها وهو مهم جداً ليس فقط أثناء التمرين وبشكل واضح أثناء املباراة حىت يتمكن 
ميات الذهنية التالية بالسرعة املطلوبة الالعب من اإلدراك احلقيقي والدقيق للمواقف حبيث يستطيع أن يؤدي العل

وبالطريقة السليمة والتدريب عليه يكون مستمر من خالل وحدة التدريب ولذلك تكون أهم متطلبات التدريب 
أن يركز الالعب انتباه خالل التوجيه الدائم ألهداف التدريب ومن خالل التفهم للواجبات املعينة اليت يطلبها 

  . املدرب من الالعب
تعترب أحد املكونات اهلامة للمقدرة الذهنية فهي تعطي الالعب املعلومات عن سري اللعب أثناء :المالحظة : ثانيا 

املباراة مما يكون أكرب األثر علي حترك الالعب أثناء املباراة وبالتايل علي أدائه الرياضي ولتنمية املالحظة يقوم 
 : املدرب بعمل األيت 

  
 .ينا ليقوم مبالحظة أثناء التدريب يعطي الالعب واجبا مع - 1
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 .أماكن اللعب عندالدفاع  يفسهولة مراقبةاملساحات املختلفة  �

 .اللعبأماكن  يفأن تكون أماكن املدافعني على مقربة من املهامجني  �

وصعوبة اجياد مساحات خالية للتحركات  أن تكون املسافات البينية مالئمة ومتقاربة مبا يعيق أنواع التمرير  �

 .اهلجومية للمنافسني 

  .ممكنالرتكيز على التغطية والرقابة وتنفيذهم بسهولة وبأقل جهد  �

الفريق املنافس العمل على خلخلة دفاع الفريق وابعادهم عن القيام  مهامجيكثريا ماحياول :الدفاع  فيتزان اال
بغرض  الدفاعيطية عن طريق سحب املدافعني اىل مناطق بعيدة عن الثلث من حيث املراقبة والتغ الدفاعيبالدور 

للفريق يسهل للمهامجني االندفاع من  دفاعيخلق مساحات خالية من الرقابة واملدافعني تؤدى اىل حدوث خلل 
  .هذه املساحات وخلق فرص للتهديف  يفاخللف لالخرتاق 

الفريق املنافس تطبيق  مهامجوحياول فيها  اليتى املساحات السيطرة عل يفويتطلب ذلك من املدافعني الرتكيز 
صفوف الفريق املدافع وما يسمح هلم بأداء  دفاعيفيحتركام اهلجومية سواء بالكرة او بدوا دون حدوث خلل 

  :التاليةحتقيق األهداف  االندفاعيويراعى عند تطبيق االتزان .الدفاعيواهلجوميواجبهم 

 .يتم الدفاع عنها  اليتاحكام السيطرة على املساحات  •

 .احكام السيطرة على حتركات الالعبني املهامجني سواء باستخدامهم للكرة أو بدون الكرة •

  .أماكن تواجدهم يفااللتزام بأداء الواجبات الدفاعية من خالل احلفاظ على توزيع الالعبني  •

اخلصم عندما يكون الفريق  مهامجيام أسلوب تعطيل الكرة وحتركات يلجأ الفريق اىل استخد:الدفاع  فيالتأخير 
 إلعادةحماولة  يفحالة هجوم ويفقد الكرة مما يتطلب حسن تنظيم صفوفه وسرعة االرتداد اىل األماكن الدفاعية  يف

ف الفريق قد يكل دفاعيحماولة اسرتجاع الكرة بدون تنظيم  يفباالندفاع والتسرع  اازفةاستخالص الكرة ألن 
  .الكثري، ويتوقف زمن تعطيل وتأخري اهلجوم على مكان فقد الكرة من مرمى املدافعني

مواقف اللعب الدفاعية كثريا ماحيتاج الالعب املدافع الذى يقوم بواجبه  يف :الدفاع  في) المساعدة ( السند 
الدفاع عن طريق اختاذ موقع قريب منه يغطى مساحة  يفاىل العب مدافع زميل له يقوم مبساعدته بالسند  الدفاعي

ويراعى عند تطبيق .هذه املساحة يفخلف املدافع ومتنع املهاجم املستحوذ على الكرة من التمرير لزميل مهاجم 
  :حتقيق األهداف التالية ) املساعدة ( السند 
 .فيالدفاعحتقيق مبدأ الدفاعية اجلماعية التعاونية بني الالعبني  •

 .املهاجمحالة مرور  يفتغطية املساحة اخلالية خلف املدافع  •

  .حالة احتياجه اليها  يفللمدافع األول  الدفاعيتوفري السند  •
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هو حماولة استخالص الكرة من الفريق املنافس وذلك عن طريق  اجلماعياملقصود بالضغط : الجماعيالضغط 
اجم أو مراقبة منطقة حمددة من امللعب يتوقع ذهاب الكرة اليها الفريق املنافس امله ال عىبقيام املدافعني مبراقبة 

مبهامجة الالعب املهاجم املستحوذ على الكرة بواسطة أقرب العب مدافع الية والذى  اجلماعيويبدأ الضغط 
هاجم زمالء امل لباقياملدافعني  باقيزمالئهحياول منع املهاجم من السيطرة على الكرة او متريرها لزميل مع مراقبة 

منطقة تواجد الكرة تساعد على سرعة اسرتجاع الكرة  يفاملتواجدين بالقرب من الكرة مع اجياد كثافة عددية 
أن يندفع أقرب مدافع لالعب املستحوذ على الكرة  اجلماعيويراعى عند القيام بالضغط .واالستحواذ عليها 

الالعبني املدافعني للمراقبة والضغط  باقيمترر الية الكرة على ان يعقب ذلك اندفاع  اليتاللحظة  يفبسرعة وقوة 
الناجح يؤدى اىل تأثري نفسى سلىب على  اجلماعيوالضغط . زمالء املهاجم القريبني من مكان الكرة  باقيعلى 

خلططية مما ينعكس بالسلب على القدرة على الرتكيز واألداء الناجح للمهارات واألداءاتا يفقدهفيهالفريق املنافس 
 .الفريق املنافس 

 

  :تشمل خطوات تدريب خطط اللعب الناحية النظرية والتطبيق العلمي :خطوات التدريب علي خطط اللعب 
تسبق دائما الناحية النظرية الناحية العملية ، ففي الناحية النظرية يقوم املدرب بشرح :الناحية النظرية : أوالً     

اخلططية ، وشرح خطة اللعب ، وحتركات الالعبني ، حبيث يدرك كل العب واجباته يف امللعب ويقتنع ا التمارين 
متاما ، عندئذ يكون لدي الالعب وضوح رؤية ملا سيقوم به ، وبدون هذا يصعب علي الالعب تنفيذ ما يطلب 

الالعب علي التصور احلركي اليت هي من منه أداؤه يف امللعب ، والناحية النظرية والشرح علي السبورة ينمي قدرة 
  .أهم العوامل يف التعليم وخاصة التعليم احلركي 

  :وأهم النقاط يف التعليم النظري للخطة هي 
  .عمل مناذج وأشكال للخطة وشرحها علي السبورة أو ماكيت امللعب . 1
 .مالحظات تعطي أثناء التدريب العملي . 2
 ) .حتليل التدريب السابق ( عليق عليها حتليل التمرينات العملية والت. 3
حتليل كيفية تصرف كل العب يف مركزه حىت ميكن أن يتعلم الالعبون حسن التصرف ، وأن ختلق فيهم روح . 4

 .املسئولية كي ميكنهم تأدية واجبهم كامال تلقائيا بدون إرشاد 
املدرب لكل مركز واجباته إمجاال مثل واجبات جيب أن يدرك الالعبون متاما الطريقة اليت سيلعبون ا ، فيشرح . 5

خط الظهر والدفاع واهلجوم ، وكذلك كيف ميكنهم أن يتحولوا من الدفاع إيل اهلجوم وبالعكس ، وكيف ينوعون 
طريقة لعبهم وفقا لتغيري طريقة وخطة لعب الفريق املضاد ، ويعطي املدرب مالحظاته علي نقاط ضعف وقوة 

 .املنافس  الفريق ، وكذلك الفريق
مشاهدة مباريات اآلخرين وحتليلها ، فيقوم الالعب مبالحظة اللعب عامة مث الالعب الذي يلعب يف مركزه ، . 6

 .مث جمموعة من الالعبني ، وأخرياً يراقب بعض التحركات اخلاصة اليت تقوم ا بعض الفرق املمتازة 
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 بشرح كيف يتصرفون يف مثل هذه املشاكل ، مما يقوم املدرب بوضع مشكلة علي السبورة ويطالب الالعبني. 7
 .ينمي قدرام االبتكارية واخلططية واكتسام خربات قد ال حتدث كثريا أثناء املباريات ولكنها ذات أمهية 

بعد أن يأخذ الالعب فكرة نظرية واضحة عن حتركاته اخلططية يقوم املدرب بوضع :التدريب في الملعب : ثانيا 
موضع التطبيق يف امللعب ، وجيب أن تكرر التمرينات اخلططية مرارا وتكرارا حىت يتقنها الالعبون وتثبت التمرينات 

  .وتصبح حتركام يف امللعب مدروسة ومتقنه وتؤدي بالية 
بعد أن يقتنع املدرب بأن اخلطط اليت وضعها تنفذ بدقة ، ينظم :التطبيق في المباريات التجريبية : ثالثا 

ريبية أوًال مع فرق متوسطة ، حىت يستطيع أن يري مقدار استيعاب الالعبني للخطط حتت ظروف مباريات جت
مالئمة نوعا ، وحىت يكون تركيز الالعبني منصبا علي تنفيذ اخلطط ، مث يتدرج جبعل فريقه يتقابل مع فرق قوية ، 

الح ما جيب إصالحه ، وتثبيت وخالل كل ذلك يقيم املدرب والالعبون اخلطط ، ومقدار تنفيذهم هلا ، وإص
  .وتقوية اخلطط الناجحة 

هذه هي اخلطوة األخرية وعلي املدرب أن يالحظ أثناء املباريات مقدار تطبيق :التطبيق في المباريات : رابعا 
  .  الالعبني للخطط الفردية واجلماعية ، الدفاعية واهلجومية ، ويقوم بتحليل املباراة وكل العب علي حدة 

  

ال ميكن ألي فريق أن يلعب بدون وجود طريقة لعب معينة متفق عليها من قبل املدرب ، :طرق اللعب :  ثالثاً 
فهي اإلطار أو اهليكل أو الشكل الذي يتوزع فيه الالعبني داخل امللعب طبقا . وقد مت التدريب عليها مرارا 

ومية بشكل مجاعي من خالل التحركات إلمكانات كل العب ، حبيث يستطيع الفريق أداء اخلطط الدفاعية واهلج
  .املدروسة موعات اللعب املختلفة 

بأنه من خالل طريقة اللعب يستطيع أن يبدأ الفريق يف رسم وتنفيذ اخلطط " حممد رضا الوقاد "حيث يذكر 
توزيع العيب " طرق اللعب بأا " مفىت إبراهيم " كما يعرف . الدفاعية واهلجومية اليت تقرر تطبيقها خالل اللعب

الفريق يف مساحات امللعب توزيعا أمثل يسمح بإمكانية استخدام قدرات كل منهم ليتمكنوا من تنفيذ اخلطط 
          .اهلجومية واالنتقال منها إىل اخلطط الدفاعية والعكس بسهولة ويسر 

لذي يتخذه الالعبون هو ذلك التشكيل ا" أن املقصود بطرق اللعب "  عمرو أبو اد وإبراهيم شعالن " يشري 
يف امللعب مبا ميسح هلم االستخدام األمثل إلمكانام البدنية واملهاريةواخلططية يف الواجبات الدفاعية واهلجومية يف 

  " .مساحة امللعب من خالل أداء متزن ومتناسق 
ىت يستطيع أن بأنه على املدرب أن يدرس تطور طرق اللعب ومميزات وعيوب كل منها ح" حنفي خمتار " ويذكر 

خيتار أنسب طريقة تتمشى مع إمكانات وظروف الفريق ، فالطريقة اليت تصلح الن يلعب ا الفريق قد ال تصلح 
بالضرورة لفريق أخر، وقد يلجأ املدرب إىل أن يغري من طريقة اللعب اليت اعتاد أن يلعب ا الفريق طبقا لظروف 

                  . بعض املباريات 
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،  على أن أمهية " مفىت إبراهيم " ، " عمرو أبو اد وإبراهيم شعالن " يتفق كل من : أهمية طرق اللعب
  :ومميزات طرق اللعب تتلخص يف النقاط التالية 

إمكانية تعود كل العب على اللعب بطريقة منظمة أثناء التدريب ، وينعكس هذا التعود املنظم يف التدريب . 1
  .بكفاءة أثناء املباريات على قدرته على تنفيذ واجباته 

تساهم طرق اللعب يف تنفيذ خطط الفريق اهلجومية وكيفية التحول إىل تنظيم الصفوف أثناء الدفاع ، وهذا . 2 
يعىن أن كل العب يف الفريق مهما كان مركزة جيب أن يستفيد من طريقة اللعب يف معرفه وإدراك التحول من 

  .الدفاع إىل اهلجوم والعكس
القدرة اجلماعية والفردية للفريق مع الوعي الكامل بطبيعة األداء اخلططي وعالقته مبناطق امللعب سواء يف زيادة . 3

                    .الشق اهلجومي أو الدفاعي 
هناك عدة أسس وعوامل هامة جيب أن يراعيها املدرب عند اختياره لطريقة اللعب، :أسس اختيار طريقة اللعب 

  :تلك األسس وهي " ار حنفي حممود خمت" حيث يذكر 
جيب أن ال تكون طريقة اللعب صعبة ، وذلك حىت يتمكن الالعب من الرتكيز يف تنفيذ خطط اللعب أثناء . 1

  .املباراة 
 .جيب أن تتناسب طريقة اللعب مع اهلدف املراد من املباراة . 2
واإلرادية ، وأن يراعى املدرب مواطن موائمة طريقة اللعب مع إمكانيات الالعبني البدنية واملهاريةواخلططية . 3

 .القوة والضعف بني أفراد فريقه 
  .جيب أن تتصف طريقة اللعب باملرونة ، مع إمكانية التعديل أثناء املباراة طبقا ريات األمور . 4

كرة   بأنه ظهرت يف اآلونة األخرية العديد من طرق اللعب املختلفة يف" حنفي خمتار " يذكر :أنواع طرق اللعب 
  :القدم ويرجع ذلك إىل األسباب آالتية 

  .اتساع ملعب كرة القدم جعل التنافس بني العيب الفريقني شديدا وذلك يتطلب لياقة بدنية عالية . 1
 ) .العب  22( كثرة عدد العيب الفريقني نسبيا . 2
ين و املهارى واخلططي حىت ازدياد التنافس بني الالعبني وبذلك أصبح على كل العب أن يرتفع مبستواه البد. 3

                 .يستطيع التغلب على منافسه 
بأن طرق اللعب اليت ظهرت بعد تعديل مادة التسلل يف قانون كرة " حممد عبده صاحل ، مفىت إبراهيم " ويشري 

  :تنقسم إىل عدة طرق هي )  1925( القدم عام 
  . 4/ 1/ 4/ 1طريقة  –.                 4/ 2/ 4طريقة  - 
  . 4/4/2طريقة  –.                 3/ 3/ 4طريقة  - 
  .1/2/4/2/1طريقة  –.                  5/2/ 3طريقة  - 
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كما يذكرها كل من . وسوف نستعرض بالشرح بعض طرق اللعب الشائعة االستخدام يف الفرتة األخرية 
  وهي " Gerhard Bauer جريهارد باور" ، "  Erich Kollathوإيرشكوالت"

   3/ 3/ 4ة طريق .1

  2/ 4/ 4طريقة  .2

  2/ 5/ 3طريقة  .3

 1/ 5/ 4طريقة  .4

برجوع احد   2/4/ 4يرى البعض بأن هذه الطريقة مشتقة من طريقة  :  3/  3/ 4) نظام ( طريقة : أوًال 
العيب اهلجوم إىل منطقة الوسط على أساس زيادة عدد الالعبني إىل ثالثة بدال من اثنني ، ويرى البعض األخر 

الطريقة هي مبثابة األصل لطرق اللعب احلديثة ، وذلك بإضافة أو حذف العب أو أكثر من أي خط  بأن هذه
ونزول العبني . 4/4/2فنزول العب من خط اهلجوم إىل خط الوسط تصبح طريقة . من خطوط اللعب املختلفة 

الدفاع إىل منطقة  وبتقدم أحد العيب خط. 4/5/1من خط اهلجوم إىل خط الوسط حنو اجلناحني تصبح طريقة 
وتتميز هذه الطريقة بتكثيف .3/5/2الوسط وسقوط إحدى رأسي احلربة خلط الوسط ، تصبح هذه الطريقة 

العيب خط الدفاع أثناء هجوم الفريق املنافس من خالل رجوع ثالثي خط الوسط للمساعدة يف عملية الدفاع 
كن أيضا لثالثي خط الوسط القيام بأداء الواجب العبني ويف حالة اهلجوم مي)  7( ليصبح عدد العيب الدفاع 

  .اهلجومي من خالل مساندة زمالئهم يف خط اهلجوم 
  
  
  
  
  
  

كما أنة ميكن لظهريي األجناب القيام بالواجب اهلجومي من خالل حتركام حنو اجلناحني بالتنسيق مع العيب 
  .ضد مرمى املنافس خط الوسط لتشكيل قوة هجومية فعالة 

أهم ما تتميز به هذه الطريقة هي صالبة خط الدفاع ومتاسك وثبات اللعب يف : 4/4/2) نظام ( طريقة : ثانيًا 
ففي هذه الطريقة يدافع الفريق بثمانية العبني هم رباعي خط الدفاع ورباعي خط الوسط ، .منطقة خط الوسط 
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ة اهلجوم يهاجم الفريق بالعيب خط اهلجوم ، ويشارك يف اهلجوم رباعي خط الوسط ، وفق اخلطة وكذلك يف حال
  .املعدة لذلك من قبل املدرب 

  
  
  
  
  
  

ويف هذه الطريقة أيضا تنطلق اهلجمات من اخللف إىل األمام عن طريق جبهة عريضة يكون ملنطقيت اجلناحني فيها 
ت من خالل استغالل املساحات احلالية يف منطقيت اجلناحني أثناء الدور الفعال والرئيسي يف معظم اهلجما

ويرى الباحث بأن الفرق اليت تلعب ذه الطريقة تلجا إىل تامني اجلانب الدفاعي خاصة عندما يلعب .اهلجوم
  .الفريق مع فرق أخرى أعلى منه مستوى وذلك بغرض حتقيق التعادل أو اخلروج بأقل اخلسائر 

دف هذه الطريقة إىل الكثافة العددية لالعبني والتحكم والسيطرة يف منطقة : 3/5/2) نظام  (طريقة : ثالثا 
وسط امللعب من خالل وجود مخسة العبني ، مما يساعد على انطالق اهلجمات من اخللف لألمام بواسطة 

ل املساحات اخلالية العيب الوسط اخلمسة حنو العمق األمر الذي يصعب مراقبتهم ، كما ميكنهم من سرعة استغال
كما أن هذه الطريقة تسمح بإغالق املنطقة الدفاعية من خالل وجود كثافة عددية .يف منطقيت اهلجوم يف اجلانبني 

وخيتلف توزيع مستويات الالعبني يف خط الوسط من .من العيب خط الوسط والدفاع وتوفري أسلوب دفاعي آمن 
فتارة ينتشرون يف خطني . ل املدرب وحسب قوة الفريق املنافس فريق ألخر حسب خطة اللعب املوضوعة من قب

( أو )  3، 2( ، وأخرى )  1 – 1 – 3( وتارة أخرى على ثالثة مستويات . مثال )   2،  3( أو مستويني  
  .وفق اخلطط اليت يستخدمها الفريق ) 1- 4

  
  
  
  

  
  
  

تتميز هذه الطريقة بصالبة خط الدفاع املكون من أربعة العبني إىل جانب : 4/5/1) نظام ( طريقة : رابعًا 
املساندة من خط الوسط يف الشق الدفاعي ، وأيضا من خالل الكثافة العددية يف منطقة وسط امللعب والثلث 
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مع وجود العب واحد ميثل رأس احلربة . تلفة األوسط واملكون من مخسة العبني واخلاص ببناء مراحل اهلجوم املخ
وذلك من خالل االعتماد على الالعب الصاعد من اخللف لألمام حنو املساحات اخلالية من منطقة . للفريق 

وخيتلف توزيع .وسط امللعب األمر الذي يصعب على العيب الفريق املنافس مراقبته من منطقة وسط امللعب 
سط من فريق إىل آخر حسب خطة اللعب املوضوعة من قبل املدرب ، وحسب مستويات الالعبني يف خط الو 

 – 3 -1( مثال ، وأخرى )  2،  3( أو   )  4، 1( فتارة ينتشرون يف خطني أو مستويني . قوة الفريق املنافس 
  .وذلك وفق اخلطط املوضوعة مسبقا ) . 2 – 1 – 2( أو )   1
  

      :اإلعداد الذهني ) 4
يذكر حنفي حممود خمتار أن اإلعداد الذهين يعترب واجب هام من واجبات :اإلعداد الذهني مفهوم ) 4-1

وهو إعداد مكمل لإلعداد اخلططي واالثنان معا .املدرب التعليمية ، وهو يرتبط ارتباطا وثيقا باإلعداد اخلططي 
                .ميثالن مقدرة الالعب على التصرف اخلططيالسليم 

هو كل اإلجراءات اليت يتخذها " طفى الفاتح وحممد لطفي السيد ، أن اإلعداد الذهين ويشري كل من وجدي مص
املدرب جتاه العبيه إلكسام القدرات اليت متكنهم من أداء املهام التدريبية بكفاءة عالية واليت ينعكس أثرها على 

    "حتقيق أفضل املستويات يف املنافسات الرياضية 

  :الذهنية لالعب كرة القدم أهم مكونات المقدرة ) 4-2
تستدعي املباراة أن تكون لدي الالعب مقدرة ذهنية هي تركيز االنتباه الذي له شأنه أثناء :تركيز االنتباه : أوًال 

املباراة رغم تغري املواقف وتعدداها وهو مهم جداً ليس فقط أثناء التمرين وبشكل واضح أثناء املباراة حىت يتمكن 
ميات الذهنية التالية بالسرعة املطلوبة الالعب من اإلدراك احلقيقي والدقيق للمواقف حبيث يستطيع أن يؤدي العل

وبالطريقة السليمة والتدريب عليه يكون مستمر من خالل وحدة التدريب ولذلك تكون أهم متطلبات التدريب 
أن يركز الالعب انتباه خالل التوجيه الدائم ألهداف التدريب ومن خالل التفهم للواجبات املعينة اليت يطلبها 

  . املدرب من الالعب
تعترب أحد املكونات اهلامة للمقدرة الذهنية فهي تعطي الالعب املعلومات عن سري اللعب أثناء :المالحظة : ثانيا 

املباراة مما يكون أكرب األثر علي حترك الالعب أثناء املباراة وبالتايل علي أدائه الرياضي ولتنمية املالحظة يقوم 
 : املدرب بعمل األيت 

  
 .ينا ليقوم مبالحظة أثناء التدريب يعطي الالعب واجبا مع - 1
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  .تنوع وكثرة املشاكل واملتطلبات . 
  .احملاولة الذاتية لكل العب يف املعرفة واحملاولة الدائمة يف االبتكار . 3
  .املباريات ضمان القياس املنظم للمعرفة لدي الالعب هو دوام مالحظة تطبيقها أثناء تدريب . 4

ويعين هذا أن تستثار رغبة الالعب خالل عملية التدريب فيقوم بتحليل ما :التوجيه النظري خالل التدريب : ثانيًا 
يقوم به من نشاط ويوجهه ويكون ذلك عن طريق التطبيق العملي للمعرفة اليت حصل عليها نظريا من قبل وأن حياول 

  :بتها وهنا يالحظ ما يلي التحقق من مقدرته الذهنية وتنميتها وتث
  .أن اإلعداد الذهين يرتبط ارتباطا مباشرا بالتدريب العملي . 1
 .أن التوجيه خيدم عامة جوانب املعرفة واخلربات العلمية . 2
  .أن والتدريب عليه ها تناسب الفروق الفردية لكل العب . 3

رب يعطي نشاطاً يسعي إيل تعليم املقدرة علي التطبيق ويعين هذا أن املد:تنظيم اإلعداد الذهني بعد التدريب: ثالثاً 
  : ويالحظ هنا

  . املناقشة اهلادفة الدقيقة لواجبات الالعبني مع وضوح اهلدف من هذه املناقشة. 1
 . استثارة وتوجيه عمليات التفكري لالعبني يف حماولة إجياد احللول للواجبات . 2
3 . دف إجياد الرغبة لدي الالعب يف التحسني باالرتقاء ملا هو أحسن التقييم للنتائج وتوفري خربات النجاح . 
 

  :االعداد النفسي في كرة القدم ) 5

  :تعريف االعداد النفسي 

االعــداد النفســي أو الســيكولوجي معنــاه مســتوى تطــور القــدرات النفســية املوجــودة لــدى الرياضــيني وبعــض   
اجليد واملناسب للرياضة يف شروط املنافسة أو التـدريب الرياضـي،  اخلاصيات الشخصية الرياضية اليت تشرتط االاء

فالتحضـــري النفســـي هـــو ســـريورة التطبيـــق العلمـــي لوســـائل منهجيـــة معينـــة وموجـــودة وموجهـــة حنـــو التكـــوين النفســـي 
   1.الرياضي
ى تكوين ويرى لوصيف رابح ان االعداد النفسي هو خلق الدوافع االجتاهات االجيابية اليت تؤثر وترتكز عل  

االقتناعــات احلقيقيــة واملعــارف والســمات والقــيم اخللقيــة احلميــدة، ومــن ناحيــة اخــرى العمــل علــى تشــكيل وتطــوير 
، كمـا انـه 2السمات االرادية العامة واخلاصة لدى الفرد الرياضي باإلضـافة إىل التوجيـه واالرشـاد النفسـي للرياضـيني 

العبـــني ـــدف خلـــق وتنميـــة الـــدوافع واالجتاهـــات والثقـــة يف الـــنفس عمليـــة تربويـــة حتـــت نطـــاق املمارســـة االجيابيـــة ل
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واالدراك املعــريف واالنفعــايل والعمــل علــى تشــكيل وتطــوير الســمات االراديــة باإلضــافة إىل التوجيــه واالرشــاد الرتبــوي 
  3.للرياضيني

  :أهداف االعداد النفسي وأهميته

ريب النفسـي واملهـاري واخلططـي جـزأً ال يتجـزأ مـن ان التحضري النفسي عملية تربوية يسري شـانه شـان التـد  
  .عملية التعليم والتدريب والرتبية بشكل عام الرياضيني خلوض غمار املنافسات الرياضية

ويســعى إىل خلــق وتنميــة الـــدوافع واالجتاهــات االجيابيــة الـــيت ترتكــز علــى املعـــارف العلميــة والقــيم اخللقيـــة    
، كما يستعمل املدربون 4احلميدة كما يسعى إىل تشكيل وتطوير السمات الالإرادية العامة واخلاصة لدى الرياضيني

املتنافســني إال ان املشــكل خيتلــق بطبيعــة احلــال  االعــداد النفســي أو البســيكولوجي قبــل اي لقــاء مهمــا كــان مســتوى
وميكن القول ان االعداد النفسي للمنافس يبدأ عند اية املنافسة السابقة وميكن ان نلخص امهيـة االعـداد النفسـي 

  : فيما يلي

  .تعلم التحكم املقصود يف احلاالت النفسية خالل التدريب واملنافسة - 

  .اعدة املدرب السيما الرتكيز على النشاطاكتساب امكانيات االسرتجاع دون مس - 

  .خلق احليوية وخاصة العوامل العاطفية اليت تساعد الفريق يف الفوز - 

دعم الالعبني حىت تكون لديهم الثقة يف النفس لقدرام على حتقيق النتائج ونظرته اخلاصة بالسلوك اثناء  - 

  .املنافسة

  .فسةتشكيل فريق متكامل مع خلق جو مالئم لتحسني املنا - 

  .تكوين ارادة لتطوير القدرات النفسية - 

االعداد النفسي هو شيء رئيسي لكل رياضة تنافسية فاملدرب يستعمل هدا االعداد لتهيئة الالعبني  - 

    5.نفسيا وكذلك خلق الدافعية واالنسجام والثقة يف قدرام على حتقيق نتائج مرضية
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  :عوامل االعداد النفسي 3- 4

 3اليت ال ميكن االستغناء عنها خاصة اثناء املنافسات الرياضية واليت تضمن أساسا العوامل النفسية هي   
  :اقسام تلعب دور مهم يف ضمان جناح عملية التدريب من الناحية النفسية والبسيكولوجية

  .وتؤدي إىل تكوين القدرات مثل التذكر والتعلم :المكونات النوروبيولوجية/ أ

ة يتعلق اساسا من الناحية التشجيعية والتحفيز للموضوع اذن ختطيطا إلرادا النفسي :المكونات العقلية/ ب
  .بالفوز

وهذا يؤخذ بعني االعتبار مكانة الفرد يف اجلماعة وهذه الوجهة االخرية تأخذ كل  :المكونات االجتماعية/ ج
  6.االمهية داخ الرياضات الفردية

  :أنواع اعداد النفس في المجال الرياضي 4- 4

  :االعداد النفسي طويل المدى - 1- 4- 4

من خالل التجارب واخلربات اليت قام ا الباحثون يف امليدان ثبت أنه جيب االهتمام بضرورة اتباع منضمة   
لعمليـــة االعـــداد النفســـي لكوـــا عمليـــة تربويـــة مهمـــة ،حيـــث انـــه ملقابـــل التعلـــيم والتـــدريب البـــدين واملهـــاري الـــذين 

لفة ،جيب ان يكـون احلـال كـذلك بالنسـبة لإلعـداد النفسـي ويكـون االعـداد الطويـل يسريون وفق خمطط لفرتات خمت
املدى عندما يدرك الرياضي انه سيشارك يف منافسة ذات مستوى عـال، وهـذا يعـين ان االعـداد النفسـي قـد حيـدث 

يـة والعمـل علـى يف عدة شهور أو سنوات قبل املنافسة كما يسعى من اجل خلق وتنمية الدوافع واالجتاهات االجياب
حبيث تستغرق عادة مسابقات كرة القدم وبطوالا فرتات  7.تطوير وتشكيل السمات االرادية والشخصية للرياضي

وهـي علـى العمـوم متنوعـة، وقـد ال ) كما هو احلـال يف الـدوري احمللـي(طويلة تستمر لعدة أشهر قد تكون متواصلة 
ة حمــــدودة ال ينشــــل ــــا يف التحضــــري أو يف خــــوض هــــذه يتحصــــل الالعــــب يف كــــرة القــــدم إال علــــى وقــــت أو فــــرت 

املسابقات، لذا كان من املهم ومن الضروري ان يكون االعداد النفسي الطويل األمـد، والـذي يبـىن يف الواقـع احلـال 
  :مههاأعلى عدة مبادئ 

  .ضرورة اقناع الالعب بأمهية املباراة أو املسابقة اليت سوف يشرتك فيها - 

  .للفروق الفردية واجلماعيةمراعاة املدرب  - 
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تنميـــة وتطـــوير الصـــفات النفســـية املالئمـــة وتطـــوير االنتبـــاه والتـــذكر والدقـــة وتقـــدير املســـافة والـــزمن والتوافـــق  - 

العضـــلي العصـــيب وغريهــــا مـــن مكونـــات االعــــداد النفســـي الطويـــل االمــــد الـــيت هلـــا أثــــر يف تطـــوير مســــتوى 

  8.االجناز

وأخرى لكي يعلم املـدرب مـدى تـأثري الوحـدات التدريبيـة يف الالعبـني ضرورة تقومي حالة التدريب بني فرتة  - 

  .ومدى تطورها وميكن مراجعة هذا املوضوع يف باب التحليل واالختبارات

االطمئنان على اتزان احلالة النفسية عند الالعب خالل االعداد الطويل املدى والتأكد من سالمة االعداد  - 

    9.الختبارات النفسيةالنفسي يتطلب اجراء بعض الفحوص وا

  :االعداد النفسي القصير المدى - 2- 4- 4

يقصد باإلعداد النفسي قصري املدى التحضري النفسي املباشر قبيل املشاركة الفعلية يف املنافسات الرياضية   
دة دف الرتكيز على يئة وإعداد وتوجيه بصورة تسمح بتعبئة كل قواه وطاقته لكي يستطيع استغالهلا ألقصى م

ممكنة اثناء املنافسة الرياضية ويبدأ هذا االعداد من تأكد مشاركة الرياضي يف منافسة ما وهذا يعين معرفة التاريخ 
  :واملكان واملنافس اما املهام اليت جيب االجابة عنها يف املدى القصري هي

  .مجع املعلومات حول اخلصم - 

  ).ناخامل اجلمهور، الوقت،(جيب تعويد الرياضيني على احمليط  - 

جيب التقييم الواضح لصعوبات املنافسة اليت يتعرض هلا الرياضي كذلك ال جيب فقدان الشجاعة عند  - 

  .رؤية املنافس

  .جيب ان يتجنب التفكري يف املنافس - 

جيب االستيقاظ يف الوقت احملدد إال إذا كانت املنافسات يف الوقت املبكر يف هذه احلالة على الرياضي ان  - 

وقد رأى بعض العلماء يف جمال سيكولوجية التدريب  10ساعات قبل املنافسة، 3و يستيقظ ساعتني أ

الرياضي انه ميكن ان يقسم االعداد النفسي القصري املدى إىل ثالث مكونات رئيسية ميكن مجعها فيما 

  :يلي
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  :االجتماع الفريق االخير - 1- 2- 4- 4

 صــباح يــوم املنافســة ويف هــذا االجتمــاع تــوزع يعقــد هــذا االجتمــاع امــا يف اليــوم الــذي يســبق املنافســة أو يف  
املســـؤوليات والواجبـــات علـــى الفريـــق ويشـــرح املـــدرب اخلطـــة املطلوبـــة وكيفيـــة اســـتغالل نقـــاط ضـــعف اخلصـــم كمـــا 
يتحــدث املــدرب يف هــذا االجتمــاع علــى امهيــة املنافســة وضــرورة حتقيــق نتيجــة جيــدة وأثــر الفــوز يف تسلســل الفريــق 

  .ومسعته

  :دخول الساحة قبل  - 2- 2- 4- 4

بعد شرح املدرب اخلطوط العامة للخطة وألسلوب بل النزول على الساحة يقوم املدرب بتهيئة العبيه   
نفسيا للعب بكلمات مركزة وقوية حياول فيها اثارة محاس الالعبني وشد انتباههم وحتفيزهم للعطاء ويف هذه 

     11.عض الالعبنياللحظات جيب ان يراعي جيدا الفروق الفردية، ويتحدث مع ب

  :في فترة الراحة  - 3- 2- 4- 4

يقع كثري من املدربني يف اخلطأ عندما يتعامل مع العبيه بشدة وعنف خالل فـرتة االسـرتاحة عنـدما يفشـل   
يف تنفيذ الطلبات، فمن املمكن جيـدا تصـحيح االخطـاء وتغيـري النتيجـة يف فـرتة االسـرتاحة وذلـك مـن خـالل شـرح 

وتشــجيع الالعبــني علــى العطــاء االفضــل يف حلظــات ســريعة وهنــاك بعــض املؤشــرات الــيت حــدث يف الشــوط االول 
  :تعمل على زيادة أو نقص التوتر العصيب عند الالعبني خالل املنافسة أو قبيل املنافسة وأمهها

  .االستعداد التدرييب اجليد - 

  امهية املنافسة  - 

  .قوة اخلصم أو ضعفه - 

  .قوة احلوافز - 

  12.التحليل والتقومي - 

  :وفيما يلي سوف نسرد بعض الطرق لإلعداد النفسي القصري املدى

  .يقصد به خمتلف الوسائل والطرق اليت تبعد الفرد الرياضي عن التفكري الدائم يف املنافس الرياضي: االبعاد/أ
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والتكـرار من طرق الشحن النفسي لالعبـني الـيت يقـوم ـا املـدرب توجيـه انتبـاه الالعبـني ألمهيـة املبـاراة : الشحن/ب
  .الدائم للنقاط املهمة اليت جيب مراعاا وتذكريهم باملكاسب اليت ميكن احلصول عليها عند الفوز

التدليك الرياضي كعامل مساعد يف التهدئة نظرا إلسهامه يف اسرتخاء العضالت  استخدام: استخدام التدليك/ج
النواحي النفسية للفرد اذ يكسبها الشعور بالراحة النفسية وحتسني عمل الدورة الدموية، كما يؤثر بدرجة كبرية على 

  .ويسهم يف ابعاد القلق

التخطــــيط اجليــــد حلمــــل التــــدريب يف االســــابيع االخــــرية لفــــرتة االعــــداد : االهتمــــام بتخطــــيط حمــــل التــــدريب/ د
ســـتخدام للمنافســـات حـــىت ال يســـتظهر علـــى الالعـــب ألعـــراض احلمـــل الزائـــد ومـــا يـــرتبط بـــذلك مـــن اثـــار نفســـية وا

 13. تدريبات الراحة االجيابية خالل االيام االخرية للمنافسة

  :عناصر الصفات النفسية قبل المنافسة - 5

هي جمموعة من الصفات اليت تلعـب دورا هامـا يف التـأثري علـى املـردود الرياضـي خـالل املنافسـة والـيت جيـب   
  :مناقشتها وتوضيحها للرياضي وهي

  : الالمباالة 1- 5

اضي بعدم االهتمام واالثارة باملسابقة، فاملنافسة ال متقل امهيـة بالنسـبة لـه وعنـدما خيسـر املسـابقة يشعر الري  
  .أو املباراة ال يبدي اية ردة فعل سلبية جتاه اخلسارة أو اهلزمية

  : االعداد الغير مالئم 2- 5

ان هنـاك خطـا يف اجـراءات  ليس عند الرياضي الوقت واملقدرة بدنيا وعقليا للمسابقة وهنا يولد له الشعور  
  .االعداد للمسابقة ونتيجة ذلك يولد لديه شكوك يف االستعداد للمنافسة

  : عدم الصبر 3- 5

يرغـــب الرياضـــي يف بـــدا املســـابقة أســـرع ممـــا هـــو ان الرياضـــي الـــذي يتســـم ـــذه الصـــفة ال حيـــب املنافســـني   
  .باالخرين، اي انه يفقد التعامل مع املنافسني بروح الصداقة واحل

  : االرتعاش 5- 5

يالحظ عند الرياضي ارتعاش اليدين والرجلني وبعض اجزاء اجلسم وهذا راجـع يف العديـد مـن االحـوال إىل   
   14.القلق والتوتر الذي يصيب الرياضيني قبل املنافسة اهلامة
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  : التفكير السلبي 6- 5

ئـه سـواًء بطريقـة اجيابيـة أو العكـس والذي يولد عدم االداء اجليد حبيث عادة ما يكون الرياضي متوقعا ألدا  
  . سلبيا

  : االفتقار إلى الثقة 7- 5

  .يشعر الرياضي انه مل يستعد أو يفتقد القدرة على أداء جيد خالل املنافسة الرياضية  

  : عدم الشعور الجيد 8- 5

  .يشعر الرياضي بانه مريض مما يؤدي إىل مرضه وتزداد حدة املرض حبسب شعوره  
ت النفسية من املؤثرات وبشكل سليب على الرياضي وميكن ان يؤدي بالبعض إىل التخلـي تعترب هذه احلاال  

  .عن ممارسة االنشطة الرياضية وتسمح له بفقدان الرغبة والثقة يف النفس واخنفاض مستوى االداء الرياضي
علـى تعليمهـا لكن علماء النفس اقرتحوا بعض الطرق واساليب للتقليل من هذه احلاالت النفسية، وأصروا   

  .15وتعريفها للرياضي، وهذه الطرق واألساليب هي ما يعرف باملهارات النفسية
  :المهارات النفسية - 6

  : تعريف المهارة النفسية 1- 6

هــي عبــارة عــن قــدرة ميكــن تعلمهــا وإتقاــا عــن طريــق الــتعلم والتــدريب، فالرياضــي لــن يســتطيع اكتســاب   
كالتصــويب أو التمريــر أو االرســال أو غــري ذلــك مــن املهــارات احلركيــة إال إذا تعلمهــا وتعلـم وإتقــان املهــارات احلركيــة  

وتدرب عليها لدرجة االتقان، وينطبق ذلك ايضا على املهارات النفسية، فلن يستطيع الالعـب الرياضـي اتقاـا إال 
  .إذا تدرب عليها وتعلمها

صـــاحبة لعمليـــات التدريبيـــة واملنافســـات، ومـــن ناحيـــة اخـــرى هـــي قـــدرة الرياضـــي علـــى مواجهـــة الضـــغوط امل  
  .16وكذلك القدرة على االسرتخاء والرتكيز والتصور اجليد ووضع االهداف بواقعية

  : تحديد المهارات النفسية المتعلقة بالرياضي 2- 6

اشــار العديــد مــن البــاحثني يف علــم الــنفس الرياضــي إىل ان هنــاك عــددا كبــري مــن املهــارات النفســية املرتبطــة   
  :لرياضة ومن بينها نذكر ما يليبا
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  : التركيز 1- 2- 6

يعرفه البعض انه تضييق االنتباه، وتثبيته على مثري معني ويرى الـبعض ان مصـطلح الرتكيـز جيـب ان يقتصـر   
املقــدرة علــى االحتفــاظ باالنتبــاه علــى مثــري حمــدد لفــرتة مــن الــزمن وغالبــا مــا يســمى هــذه الفــرتة مبــدى : املعــىن التــايل

  .االنتباه
  : االنتباه 2- 2- 6

يعين الرتكيز لعقل على واحد من بني العديد من املوضوعات املمكنة، لو تركيز العقل على فكرة معينة من   
بني العديد من االفكار ويتضمن االنتباه، االنسجام أو االبتعاد عن بعض االشياء حىت يتمكن من التعامل بكفاءة 

ليهــا الفــرد امــا عكــس االنتبــاه فهــو االضــطراب والتشــويش والتشــتت مــع بعــض املوضــوعات االخــرى، الــيت يرتكــز ع
  .17الدهين

  : التصور العقلي 3- 2- 6

وسـيلة عقليـة ميكـن مـن خالهلـا تكـوين تصـورات اخلـربات السـابقة، أو تصـورات جديـدة مل حتـدث مـن قبــل   
قليــة، حبيــث كلمــا كانــت بغــرض االعــداد العقلــي لــألداء ويطلــق علــى هــذا النــوع مــن التصــورات العقليــة اخلريطــة الع

  .عقل الالعب أمكن ذلك املخ من ارسال اشارات واضحة لباقي اجلسم هناك اخلريطة واضحة يف
والتصــور العقلــي علــى النحــو الســابق لــيس جمــرد رؤيــة بصــرية، بــالرغم مــن ان حاســة البصــر متثــل دورا هامــا،   

  .والرتكيبات االخرى من هذه احلواس ولكن تعتمد على استخدام احلواس االخرى مثل اللمس، السمع، الشم
  : الثقة بالنفس 4- 2- 6

الثقـــة يف الـــنفس هـــي التوقـــع النجـــاح، واألكثـــر امهيـــة االعتقـــاد يف امكانيـــة التحســـن، وال يتطلـــب بالضـــرورة   
ــــق مكاســــب أو االنتصــــار ميكــــن االحتفــــاظ بالثقــــة يف الــــنفس وتوقــــع  ــــالرغم مــــن عــــدم حتقي ــــق املكاســــب، فب وحتقي

  .18النجاح
  : االسترخاء 5- 2- 6

هـــي املتاحـــة لالعـــب إلعـــادة تعبئـــة طاقتـــه البدنيـــة والعقليـــة واالنفعاليـــة بعـــدم القيـــام بنشـــاط، وتظهـــر مهـــارة   
الالعـــب يف االســـرتخاء بقـــدرة يف الـــتحكم وســـيطرته علـــى اعضـــاء اجلســـم املختلفـــة ملنـــع اجلســـم مـــن حـــدوث التـــوتر 

  .والدخول يف دوامة من القلق
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  : رات النفسية في المجال الرياضيالمسؤول عن تدريب المها - 7

ان التــدريب مــن الناحيــة النفســية هــو مهمــة حتتــاج إىل اخلــربة والتخطــيط اجليــد، وحتتــاج ايضــا إىل مشــرف   
اخصــائي نفســي يســهر علــى اتبــاع الالعبــني طــوال الوقــت مــن اجــل الســهر علــى حــالتهم النفســية والعمــل علــى زرع 

وســنذكر يف هــذه الفقــرة املســؤول علــى هــذه الوظيفــة احلساســة خاصــة يف الثقــة وإبعــاد الشــك علــى نفســية الالعبــني 
  : رياضة كرة القدم

  : اخصائي نفسي تربوي 1- 7

تتضمن هذه الفئة االشخاص الذين لديهم خربة وخلفيـة علميـة متسـعة يف اـال العلـوم الرياضـية والنشـاط   
  .علم النفس الرياضي وعلم النفس االرشاديالبدين، اضافة إىل دراسات مكثفة يف بعض فروع علم النفس مثل 

  : االخصائي النفسي االلكنيكي الرياضي 2- 7

تتضمن هذه الفئة االشخاص املختصني يف علم النفس االلكنيكي أو الطب النفسـي ولـديهم اجـازة ممتـدة   
الرياضة مـن خـالل هلذا النوع من العمل كما جيب ان يكون لديهم اخلربة وفهم عميق باخلصائص النفسية املرتبطة ب

الدراسات العلمية مكثفة لعلوم الرياضة، ويتعامل االخصائي االلكنيكي النفسي الرياضي عادة مع نسبة ضئيلة من 
  .الرياضيني الذين قد يعانون من مشكالت واضطرابات نفسية كاخلوف واالكتئاب

  : االخصائي النفسي للبحث الرياضي 3- 7

باعتبــاره أحــد فــروع العلــوم االنســانية علــى اســتمرار النمــو املعــريف مــن  يعتمــد تطــور العلــم النفســي الرياضــي  
ملواجهـة املشـاكل التطبيقيـة وإجيـاد احللـول هلـا، وذلـك ) النظريـة(خالل اجـراء دراسـات وحبـوث لتـدعيم البنيـة املعرفيـة 

  .19حىت حيظى باملزيد من االعرتاف والتقدير له
  : واجبات االعداد النفسي - 8

من الضروري على املدرب يف كرة القدم ان يعلم بوجود جمموعة من الواجبات اليت تعمل على زيادة مردود   
الالعــب خلـــوض املنافســـة، وان هنــاك مســـتوى أمثـــل مـــن التعبئــة النفســـية جيـــب ان يتميـــز ــا الالعـــب قبـــل املنافســـة 

  : لتحقيق أفضل اداء ونتيجة ومن بني هذه الواجبات جند

  .السمات الشخصية اليت تأثر بوضوح على مردود الالعبتكوين وحتسني  - 

  .تكوين مناخ نفسي اجيايب يف الفريق من خالل دعم ومساعدة اجلمهور ووسائل االعالم - 

                                                           

  207-206محمد حسن عالوي، علم نفس التدريب والمنافسة الرياضية، مرجع سابق ص  19
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التخطيط اجليد حلمل التدريب وفرتة الراحة والتهدئة اليت تسبق املنافسة مبا يسمح باستعادة الطاقة الكاملة  - 

  . يوم املباراة

  .20لتحكم يف االنفعالية خالل اللعبالقابلية على ا - 

املســاعدة علــى حتســني احلالــة النفســية الــيت تعتــرب ســببا مباشــرا يف حتســني املســتوى املهــاري عنــد العــيب كــرة  - 

  .القدم

  . مساعدة الالعب على اجناز اهدافه وزرع شخصية تتميز بالصعوبة والواقعية - 

  .21الصعبة خالل التنافسحتسني القدرة على تنظيم احلالة النفسية يف الظروف  - 

  :عالقة الشخصية باألداء الرياضي - 9

يعتقد بعض الباحثني املهتمني بدراسة الشخصية يف اال الرياضي ان التفوق يف الرياضة معينة مرهون إىل   
 حد كبري مبدى مالئمة السمات الشخصية للفرد بطبيعة املتطلبـات واخلصـائص النفسـية املميـزة لنـوع الرياضـة ،فعنـد

حتليلنــا لطبيعــة اخلصــائص النفســية لرياضــة التــنس مــثال جنــد اــا رياضــة فرديــة تعتمــد علــى االداء الفــردي وال تعــول 
بدرجــة كبــرية علــى تضــافر اجلهــود أو التعــاون مــع االخــرين مثــل الرياضــات اجلماعيــة ،كــذلك فــان نتيجــة املبــاراة يف 

ة ،وميكن ان تتوقع عند الالعـب التـنس ارتفـاع مسـات النفسـية الرياضات اجلماعية تتوزع مسؤولياا بني افراد اجلماع
  .مثل السيطرة وحتمل املسؤولية ويف املقابل نتوقع اخنفاض مسات االنبساطية واالجتماعية بالنسبة له

وقــــد اظهــــرت جمموعــــة مــــن الدراســــات والبحــــوث اجلزئيــــة ان الرياضــــيني يتميــــزون عــــن غــــريهم يف الســــمات   
لثقـة يف الـنفس ،القلـق املـنخفض ،االنبسـاطية ،الرغبـة يف التنـافس ،كمـا اكـدت دراسـات اخـرى ا: االنفعالية التالية 

انــه ختتلــف الســمات الشخصــية بــاختالف نــوع الرياضــة حبيــث يتميــز رياضــي االنشــطة ذات االحتكــاك اجلســماين 
ارنــة برياضــيي االنشــطة املباشــر بارتفــاع مســات االنفعاليــة خاصــة باإلصــرار واملســؤولية الشخصــية ،والضــبط الــذايت مق

املوازيـــة ،بينمـــا يتميـــز رياضـــيي االنشـــطة الفرديـــة بارتفـــاع مســـة قلـــق املنافســـة الرياضـــية واالستشـــارة االنفعاليـــة مقارنـــة 
  .22برياضيي االنشطة اجلماعية بالثقة ونقص التوتر والقلق

                                                           

   271-270حسن السيد ابو عبدة، اتجاهات حديثة في تخطيط وتدريب كرة القدم، دار المعارف، مصر، ص   20
   1997اسامة كامل راتب، االعداد النفسي لتدريب الناشئين وأولياء االمور، دار الفكر العربي  21
   2البدنية والرياضية ،جامعة سطيف الدكتور بوطالبي بن جدو، محاضرات في مادة علم النفس قسم علوم وتقنيات النشاطات 22
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  :نتائج االعداد النفسي - 10

اعلــى املســتويات وثبــات اداءه ومــردود وميكنــه مــن ان االعــداد النفســي يســاعد الرياضــي علــى الوصــول إىل   
  : اكتساب عدة صفات نذكر منها

  .االهتمام باملنافسة حيث يشعر الرياضي انه لديه القدرة على الرتكيز على املنافسة - 

  .الشعور بالصرب - 

  . الشعور بالقدرة - 

  .الشعور بالثقة التامة وروح االمل - 

  .الشعور بالتحضري اجليد قبل املنافسة - 

  .اخلوف من املنافسةعدم  - 

  رفع مستوى ومردود الرياضي وتقضي على اخلوف واالرتباك والقلق

  :المتطلبات اإلجتماعية 2- 3- 1

تعترب كرة القدم رياضة مجاعية تتشكل من جمموعة من األفراد تربط بينهم جمموعة من املقومات            

اإلجتماعية كالتفاعل اإلجتماعي و ديناميكية اجلماعة فنجاح أي فريق مرتبط بتوفر العديد من املعطيات ومن 

  .أمهها وجود التماسك و الرتابط و الوحدة بني أفراد الفريق

الفريق الرياضي بأنه فردين أو أكثر يسلكون طبقا ملعايري مشرتكة ، ولكل فرد يف محمد عالوي  يعرف      

  .الفريق دور يؤديه ، مع تفاعل األدوار بعضها البعض للسعي لتحقيق هدف مشرتك

من  أن الفريق الرياضي ليس عبارة عن جمموعة إىل) 1992(ديفيد فرانسيس و دونالد يونغ  وقد أشار كل من

الالعبني يرتدون رداءا موحدا ،بل أنه أبعد من ذلك ، فالفريق الرياضي هو جمموعة نشطة من األفراد الذين إلتزموا 

  .بإجناز أهداف معينة و الذين يعملون معا بصورة متفاعلة و يستمتعون بذلك      و يقدمون نتائج مرتفعة القيمة
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ق الرياضي فنلتمس أن جناح الفريق خيضع بالضرورة على متاسك أعضاء فبناءا على التعريفني السابقني للفري        

  .الفريق و ديناميكية مجاعته

متاسك الفريق و ديناميكية مجاعته يقفز إىل اخلاطر عدد من اخلصائص و املعاين كشعور  عندما نتكلم عن       

من العيب الفريق باملشاعر الودية حنو الالعبني شعورا قويا بإنتمائهم إىل الفريق ، إضافة إىل شعور كل العب 

زمالءه ،كما يعرف الفريق املتماسك بالفريق الذي يكون فيه كل العب على أمت اإلستعداد لتحمل املسؤولية 

املشرتكة للفريق و الذي يتميز أفراده بالروح املعنوية العالية اليت تتمثل يف إستعداد  كل العب بالتضحية باملصاحل 

  )52، 26( .ل حتقيق املصلحة العامة للفريقالشخصية يف سبي

  :و خيضع متاسك الفريق و ديناميكية مجاعته إىل جمموعة من الشروط منها   

  ـ الشعور باإلنتماء للفريق    

  ـ إشباع احلاجات الفردية    

  ـ الشعور بالنجاح   

  ـ املشاركة   

  ـ وجود قوانني و معايري و تقاليد الفريق   

  القيادة الصاحلة ـ توفــــر   

  ـ توفــــر العالقات التعاونية   

  

  :أهم العوامل المؤثرة في تماسك الفريق الرياضي  1- 2- 3- 1
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التجانس بعملية ديناميكية تتمثل يف اإلجتاه حنو البقاء على إرتباط قوي من )  1998(كارون و كول   يعرف   

األهداف املرجوة ، ميكن أن حيدث التجانس بني الالعبني الناحية اإلجتماعية للعمل على مواصلة العمل لتحقيق 

  .داخل الفريق أو خارج الفريق

أن الفرق اليت  ) 1985،ويدماير و كول،  1990براولي،(لقد أثبتت العديد من الدراسات السوسيومرتية     

ابية فالتجانس أو التماسك يكون فيها الالعبني أكثر جتانسا فيما بينهم هي األكثر جناحا يف حتقيق النتائج اإلجي

يؤدي إىل إرتفاع درجة اإلتصال و اإلتساق يف الفريق فضال عن بذل املزيد من اجلهد لتحقيق اهلدف املشرتك 

.)51 ،203(  

منوذجا حملاولة حتديد أهم العوامل املؤثرة يف متاسك الفريق الرياضي    و يتكون  1982لقد قدم كارون            

  : ربعة عواملهذا النموذج من أ

  :العوامل البيئية  -أ

هي العوامل اليت تربط بطبيعة وجود الفريق ،  جيمع احمليط كل من الظروف اإلقتصادية               و و

أثبتو فيها أن األفراد الذين يقيمون معا    )1950(فستينغر و كول اإلجتماعية، اجلغرافية، لقد كانت لدراسات 

دية قوية فكانت عامل مهم يف جمال األنشطة البدنية و الرياضية     و هو ما يتجلى يف يكونون فيم بينهم عالقة و 

  ) 296، 77. ( قيام بعض فرق كرة القدم حاليا بإقامة تربصات مطولة نوعا ما لتقوية التجانس يف الفريق

  :العوامل الشخصية  - ب 

الفريق أو اإلنضمام إليه، إضافة إىل خمتلف  وهي اخلصائص الفردية ألعضاء الفريق مثل دوافع اإلشرتاك يف    

  .   األدوار اليت يقوم ا كل فرد من أفراد الفريق الرياضي

  :عوامل القيادة -ت   
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تعترب القيادة حمور اإلهتمام يف جمال علم اإلجتماع الرياضي، و ترتبط بنوعية سلوك القيادة حنو أعضاء الفريق و    

   )315، 77.(القيادة و مدى مناسبتها ملختلف املواقف املختلفة األساليب املستخدمة يف عملية 

  :عوامل الفريق - ث

وهي العوامل املرتبطة خبصائص مهمة الفريق و معايري إنتاجيته و إستمراريته و توجهاته و قدرته على حتقيق       

وتتأثر هذه . األهداف ،إضافة إىل وضعية و مكانة ودور كل شخص داخل الفريق أي التنظيم الداخلي للفريق 

  )77،297( .العوامل ببعضها البعض

  :يف حتديد بعض العوامل األساسية لنجاح فريق كرة القدم وهي كالتايل )2008(فيليب لورو كما حاول

  :عوامل المحيط   - 1

وهي مجيع العوامل اليت ميكن أن تأثر مباشرة على املدرب و على التصرفات النفسية احلركية و على اإلنفعاالت    

  : و حىت على حميط الفريق ، وميكن ذكر هذه العوامل يف  العاطفية لالعبني

  : وتتمثل يف:العوامل المادية  - 2

  ......)املالعب ، الوسائل البيداغوجية ، مراكز اإلسرتجاع(الوسائل املادية و اهلياكل القاعدية للتدريب 

  :العوامل النفسية االجتماعية  - 3

  .تتمثل يف املناخ السائد و العالقة داخل الفريق و اليت هلا عالقة وطيدة بالنتائج  

  :البيداغوجية العوامل  - 4

  وتتمثل يف نوعية احلصة و اجلو السائد أثناء سريها كالعالقة بني املدرب و الالعبني 

  :العوامل الموضوعية  - 5

  .منطق املنافسة و أصناف الالعبني و مستوى املنافسة
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جتماعي و الثقايف وال تعترب العوامل احمليطة ممثلة يف الفريق داخليا فقط بل تتعدى ذلك يف العالقة مع النسيج اإل 

  : و اليت ميكن أن تكون يف

  :العوامل البنيوية - 6

  .أي طريقة تنظيم الفريق و ديناميكيته و اإلتصاالت الداخلية و اخلارجية

  :العوامل الثقافية - 7

أو تتمثل يف تاريخ الفريق و هويته و خمتلف تقاليده وثقافته الفريق و مدى متثيله ملختلف القيم كأهداف إجتماعية 

  خلا...سياسية

  :العوامل اإلجتماعية  - 8

  و مدى عالقته مع خمتلف اهليئات ...) املدينة، الريف(املكانة اجلغرافية للفريق  -

 املستوى املعيشي للمحيط  -

 .مدى إدماج الالعبني األجانب يف الثقافات املختلفة  -

 .التطور الثقايف للمجتمع و مكانة كرة القدم يف هذا اال -

 

  :المتطلبات المكملة 4- 1

هناك الكثري من العوامل اليت  ينبغي معرفتها ملدى تأثريها على األداء الرياضي لالعب كرة القدم  و من         

األمور املتفق عليها أن العوامل السابق ذكرها تلعب دوراً إجيابياً يف التأثري على نتائج املنافسات الرياضية، فيبذل 

بارة أثناء قيامه مبهامه احلركية سواءا خالل التدريب أو أثناء املنافسة و ما ينتج عنها من العب كرة القدم جهود ج

لذا .لتعب و إرهاق على مجيع املستويات ، بدنيا، فسيولوجيا، عقليا و نفسيا واليت ميكن أن تؤثر سلبيا على أداءه 
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الطاقة  إضافة إىل خمتلف وسائل اإلسرتجاع  تلعب  التغذية  املتوازنة وسيلة أساسية لتمكني الالعب من تزويده ب

  .  كالنوم و اإلسرتخاء اليت تسهل عملية اإلسرتجاع 

  :التغذية في كرة القدم 1- 4- 1  

الطعام هو الوقود الذي يكمن الرياضي من احلصول على الطاقة الالزمة إلمتام األنشطة اليومية حلياته،        

وال ختتلف عناصر الطعام الالزمة لإلحتفاظ . عالوة على ما حيتاجه من طاقة إضافية ملمارسة نشاطه الرياضي

  .ي املرتفعبالصحة و الوقاية من األمراض عن تلك الالزمة لألداء الرياض

وقد إتفق معظم العاملون يف جمال التدريب الرياضي على أن تغذية األداء املرتفع حتتوي يف تركيبها    

الكربوهيدرات، الدهون، الربوتينات، املاء،الفيتامينات و املعادن، وقد إقرتحوا النسب التالية للمكونات الرئيسية :

  ) 07،55(: للتغذية

    %60إىل  55يات              الكربوهيدرات أو السكر   

  % 30إلى  25الدهـــــون                         

        %15إلى  12الربوتــــينات                        

  ) 7، 80: (الدور اإلجيايب للتغذية املتوازنة يف مايلي  ) 2005(مارك يقدم    

  .و املنافسةـ حتسني عملية اإلسرتجاع أثناء و ما بني التدريب 

  ـ احملافظة على الوزن و اللياقة البدنية املثالية

  ـ  التقليل من خطر اإلصابات و األمراض 

 ـ ضمان أحسن إعداد للمباريات
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  ـ القدرة على إجناز نتائج إجيابية 

  ) 39، 50(:تبىن التغذية املتوازنة أو التوازن الغذائي على مخسة مقاييس أساسية هي 

(Hydratation  1 -4 -1 -1 السوائل أو الماء): 

يعترب املاء العامل األول و األكثر تأثريا يف أداء الرياضي ،فاإلحساس بالعطش مؤشر فقدان اجلسم للسوائل         

 . .، لدا جيب ينصح بشرب املياه بكميات كافية قبل و أثناء و بعد التدريب أو املنافسة

 (Quantité )1 -4 -1 -2 الجانب الكمي: 

أن يتأقلم اإلحتياج الطاقوي مع السن و اجلنس و نوع النشاط إضافة إىل الظروف و التغريات املناخية،  جيب   

  .كيلوحريرة   5000إىل  2200يرتاوح هذا اإلحتياج  الطاقوي الكلي يوميا مابني 

 (Qualité)1-4-1-3 الجانب الكيفي:  

  :يتمثل في 

   % 60إلى  55الكربوهيدرات أو السكريات                 

  %30إلى  25الدهـــــــون                       

  %15إلى  12الربوتــــينات                         

(Répartition) 1 -4 -1 -4 مبدأ التوزيع:  

  :متر التغذية املتوازنة بأربعة إىل مخسة مراحل أساسية يف اليوم هي

  .  ـ فطور الصباح    

  .ـ وجبة الغذاء    

  .وجبة املساء.ـ   
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  . ـ وجبة العشاء  

  .ساعات بني أخر وجبة و بداية النشاط البدين  3جتدر اإلشارة أنه جيب إحرتام مهلة 

  

  (Diversité)  1-4-1 -5  التنويع:  

ختتلف األغذية من حيث مكوناا ،فال يوجد غذاء كامل حيتوي على مجيع العناصر، لذا ينصح بتنويع الطعام    

  . جلسم من تغطية مجيع إحتياجاتهلتمكني ا

ختتلف اإلحتياجات الطاقوية للتدريب يف كرة القدم من حيث الشدة، احلجم و زمن التدريب، فيحتاج العب كرة 

  : القدم لتغطية إحتياجاته الطاقوية على

  :الكربوهيدرات أو السكريات -أ

ب كرة القدم ،فتعترب أكرب مصدر للطاقة السريعة، متثل السكريات العنصر الغذائي األكثر أمهية بالنسبة لالع      

ومن مميزاا أا إقتصادية يف إستهالك األكسجني أثناء عمليات التمثيل الغذائي ،فالسكريات متكننا من إستعمال  

  ) 56، 07.(اجلليكوجني املوجود يف الكبد و العضالت وبالتايل إعادة إنتاج الطاقة 

اسات أنه عندما تكون نسبة اجلليكوجني ضعيفة عند الالعب قبل بداية املباراة لقد أظهرت العديد من الدر    

أن الالعبني الذين عندهم نسبة قليلة من اجلليكوجني  )1982(كارلسون فتؤثر سلبيا على أداءه، فحسب 

  .يقطعون مسافات أقل ، و يتنقلون بإيقاع منخفص مقارنة بزمالءهم

  :الدهــــون - ب  
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ة األولية للدهون على شكل أمحاض دهنية ، تستعمل يف الغالب كوسيلة للطاقة أثناء العمل تستخدم الطاق   

. سعر حراري 9.3اهلوائي ، تعترب الدهون مصدر كبري للطاقة حيث عند أكسدة غرام واحد من الدهون ينتج 

  )80،11.(اإلحتياج الطاقوي اليومي  30إىل  25حيتاج العب كرة القدم مثل أغلب الرياضيني 

  :البروتـــينات-ج

تلعب الربوتينات دورا هاما يف عملية تأقلم اجلسم أثناء التدريب، فاألمحاض األمينية تستعمل خاصة يف تنمية    

و إعادة بناء األنسجة العضلية ،إضافة إىل اإلنزميات و اهلرمونات اليت تعمل على تنظيم العمليات احليوية أثناء 

   .بذل اجلهد

لالعب كذلك إىل مواد غذائية مكملة أخرى تتمثل يف الفيتامينات مبختلف أنواعها و بعض وحيتاج ا       

  ).  60، 07(.اخل...املعادن كاحلديد و الزنك و الكالسيوم

  

  

  ):الماء(أهمية السوائل - د 

 من وزن اجلسم، فتتجلى أمهيته يف مجيع %70إىل  60يعد املاء أهم املكونات العضوية، فهو يشكل        

  ).اخل...القليب، تنظيم درجة حرارة اجلسم،  - اخلاليا، اجلهاز الدوري(العمليات احليوية و البيولوجية القاعدية 

إن إستهالك املياه بدرجة كافية مينع من فقدان املاء أثناء التدريب و املباريات الذي يؤثر سلبيا على مردود        

من وزنه و  يؤدي إىل ذلك إىل  % 1الالعب فأثبتت خمتلف الدراسات أن يف حالة العطش األولية يفقد الالعب 

يتبع نظام حمكم يف شرب املاء  قبل و أثناء و بعد  من قدراته البدنية ، فيجب على الالعب أن% 10إخنفاض 

 ) 45، 34.(املباراة  أو التدريب 
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  :العوامل المساعدة على اإلسترجاع 2- 4- 1

إن طبيعة اجلهد يف كرة القدم املتميز جبهود كبرية على مجيع املستويات يفرض عليه إجياد وسائل جديدة و       

  )50،223(  :ميكن تقسيم وسائل اإلسرتجاع إىل  أكثر فعالية لتسريع عملية اإلسرتجاع،

  :الراحة اإليجابية1- 2- 4- 1

ينصح ذا النوع من اإلسرتجاع مثال يف كرة القدم بعد يوم من املباراة ،تكون على شكل جري بشدة       

أكرب د أي من خالل العمل اهلوائي الذي يسمح لنا باإلسرتجاع بسرعة  30إىل  10منخفضة لزمن يقدر مابني 

 .  

  :تمارين المرونة 2- 2- 4- 1

تؤدي بعض احلصص اليت تكون عالية من حيث الشدة نوع من اإلختالل العضلي، فمثال حتدث بعض       

التغريات على مستوى العضلة كتقلص يف طوهلا ،لذا تعمل متارين املرونة على إعادة هذه العضالت إىل حالتها 

  ) 70، 51.(األولية و الطبيعية 

  :تعمل التدليك على:  التدليـــك  3- 2- 4- 1

  . ـ التخلص من كل البقايا الناجتة عن العمليات األيضية   

 . ـ عامل نفسي مهم إلدراك اإلسرتجاع  

  

  .  ـ التقليل من اآلالم العضلية  

  :الراحة من خالل النوم 4- 2- 4- 1
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سم يف حالة إسرتخاء تام ، وبالتايل إعادة إنتاج يعترب النوم وسيلة جد فعالة لإلسرتجاع، فهو جيعل كل اجل      

و أثناء النوم يزداد طرح هرمون النمو الذي يعمل على إعادة . وختزبن الطاقة إضافة إىل التخلص من مجيع البقايا

  .بناء األنسجة العضلية

  :اإلسترخاء  5- 2- 4- 1

النفس الرياضي ،يسمح اإلسرتخاء من تعد طرق أو تقنيات اإلسرتخاء من أكثر الطرق إستعماال يف علم       

مواجهة الضغوط الناجتة عن املنافسة فيكون الالعب يف حالة من التوازن النفسي مع إسرتخاء عضلي كبري مع نوع 

  .من الصفاء الذهين و اهلدوء العقلي 

  ) 65، 72(:وتستعمل يف هذا اال العديد من الطرق من أمهها  

  ) .  1924(ون لجاكبساإلسرتخاء التدرجيي    

    . (Le training autogène   لشولتز ـ طريقة اإلسرتخاء) 

  .ـ التحكم يف التنفس   

  .(La sophrologie)   ـ التدريب العقلي  

 .ـ التغذية الرجعية  

  : اإلنتقاء في كرة القدم

  .يف النشاط الرياضي املعني يعرف االنتقاء الرياضي بكونه اختيار العناصر البشرية اليت تتمتع مبقومات النجاح 
األسلوب العلمي والتخطيط املدروس للوصول إيل اخلامات املبشرة بالنجاح املستقبلي ، " نظرية االنتقاء "ومتثل 

وإذا كانت اإلمكانات املادية والبشرية املتوفرة فإا لن جتدي إذا مل توجه غري عناصر بشرية مبشرة بالنجاح غري 
  . )273ص,مرجع سابق,علي مصطفى طه(ت واجلهد ذلك سيكون مضيعه للوق

، بأنه عملية حتديد مالئمة اســتعدادات الـناشئني مـع خصائص  Volkov"1997"كما يعرفه فولكوف 
من خالله ,نشاط رياضي معني ، فاالنتقاء ذا الشكل يعتمد نوعا من التنبؤ املبين علي أساس علمي سليم 
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اليت تسمح له ) قدرات الكامنة(الناشئ مستقبال مبعين حتديد استعداداته ميكن استدالل عما سيكون عليه 
بتحقيق إجنازات عالية فان االنتقاء الرياضي هو عملية يف غاية الصعوبة نظرا الن املدرب عليه أن يتنبأ للطفل 

  . )13,مرجع سابق,حممد لطفي طه .( بقدراته الرياضية املستقبلية اليت مل تظهر بعد
بأن االنتقاء الرياضي هو عملية يتم من خالهلا اختيار العناصر من الالعبني يف فرتات " زاتسيوركي"كما يذكر 

  ).29ص , مرجع سابق ,احلاوي حيي السيد(.زمنية متعددة ، وفقا مراحل اإلعداد الرياضي املختلفة 
ىل التنبؤ مبستوى ما يتضح هو أن عملية االنتقاء هي عملية علمية و ممنهج يهدف من خالهلا املدرب إ

  .الرياضي املستقبلي

  :أهداف االنتقاء-2-2- 1
  .االكتشاف املبكر للمواهب  •

  .صقل املواهب و إظهار مكنون موهبتها  •

  .رعاية املواهب و ضمان تقدمها حىت سن البطولة •

  .توجيه عملية التدريب الرياضي حنو مفردات التفوق يف الفرد الرياضي حلسن االستفادة منها •

 .تسرب املواهبمكافحة  •

توجيه الطاقات من الناشئين إ×ل نوع من انواع الرياضة املناسبة واليت توافق قدراهتم وميوهلم  •

 ).310،ص1996مفيت ابراهيم محادة ( واجتاهاهتم 

  أنواع االنتقاء الرياضي-2-3- 1
فيها أفراد اتمع  دف عملية االنتقاء يف اال الرياضي دراسة أوجه النشاط البدين والنفسي اليت يشرتك

مجيعا أي أوجه الشبه بينهم كاإلدراك والتفكر والتذكري والتعلم والتدريب ومن ضوء األهداف السابقة ميكن 
   :إجراء أنواع االنتقاء إىل

  .النتقاء بغرض التوجيه إىل نوع الفعالية أو اللعبة الرياضية اليت تناسب املوهوب •

  نا يتطلب استخدام الدراسات النفسية للفرق الرياضيةاالنتقاء لتشكيل الفرق املتجانسة وه •

  ).95، ص1999قاسم حسن حسين(االنتقاء للمنتخبات القومية من بين الرياضيني ذوي املستويات العليا  

  أساليب االنتقاء الرياضي-2-4- 1
  هي مجيع املناهج املستعملة يف قياس املعايري يف ميدان االنتقاء وتستعمل األساليب التالية
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  طريقة االنتقاء التجرييب •

  طريقة االنتقاء العفوي •

  طريقة االنتقاء املعد املركب •

  

  النتقاء التجريبي  2-4-1- 1
هي الطريقة األكثر استعماال من قبل املدربني عن طريق البحث البداغوجي أو التقييم التجاريب حيث أن 

بالنسبة لنموذج ، أو العب معروف على التجربة تعلب دورا هاما بالنسبة للمدرب الذي يقارن الالعب 
حيث طابع هذا النوع من االنتقاء يعتمد أساسا على املعارف وخربة املدرب ونظرته ، كما أا  .الصعيد العاملي

  .تعتمد على االختبارات والقياس واإلحصاء

  االنتقاء العفوي 2-4-2- 1
خالل حتسني احلركات األساسية خالل التدريب أو  بدأ مبكرا مبجرد ظهور امليل واالهتمام بالكرة فاالختيار من

 املباراة وبالتايل يزيد اهتمام الالعب خاصة عند الفوز وعادة يتم انتقاء الالعبني مبقارنتهم بعضهم البعض أو 
  مبقارنتهم بالعب مشهور، كما أن هذا االنتقاء يفتح اال لذاتية املدرب

  االنتقاء المعقد2-4-3- 1
وهي الطريقة األكثر تعقيدا واألكثر موضوعية من حيث النتائج ، حيث أا تسمح بتقييم الفرد من كل  

عند اختيار عملية النتقاء جيب أن حترص على أن تكون مكونة من عدة طرق بيداغوجية ، طبية ، . اجلوانب
  .فزيولوجية وبسيكولوجية

  االنتقاءفوائـد -2-5- 1
على اختيار أكفأ الرياضيني املوجودين يف اال الرياضي،بل يفيد أيضا يف توزيع  ال تقتصر وظيفة االنتقاء

األعمال على املدربني و العاملني يف مكاتب اللجنة الدولية و االحتادية الرياضية،كما يفيد تطور الرياضيني 
نيها الرياضي الناشئ الناشئني إىل مستويات أعلى و نقلهم من مستوى أو درجة إىل أخرى،أما الفوائد اليت جي

من اختيار الفعالية أو اللعبة ،ويكفي أن بعض اخلسائر اليت ميكن أن تتكبدها احلركة الرياضية تكمن يف إساءة 
 .االختبارات الرياضية 

فالرياضي الناشئ غري الكفء أقل تطور أو مستوى من غريه ولقد دلت حبوث عديدة لريقى إليها الشك على 
ملرفولوجية و الفيزيولوجية و السيكولوجية يف االختيار يؤدي إىل حتسن هائل يف املستويات أن استخدام الطرق ا

  .الرياضية و هذا ليس مبستغرب ،فالفوارق بني األفراد هي القدرة على  أداء عمل معني شائع 
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يضمن والرياضي الضعيف حيتاج إىل مدة أطول من التدريب و من مث نفقات أكثر و مع هذا فليس هناك ما 
  )35ص,مرجع سابق ,قاسم حسن حسني .(  وصوله إىل مستوى املهارة املطلوبة

  محددات االنتقاء الرياضي -2-6- 1
  :حمددات االنتقاء هلا مصدرين أساسني مها

حتليل مفردات ومتطلبات األداء قي النشاط الرياضي التخصصي وهذا يسمي يف مناهج احلث العلمي : أوال
  "ة حتليل العمل أو الوظيف"

التعرف علي مواصفات األبطال البارزين يف اللعبة ،حيث تفوقهم يف النشاط الرياضي التخصصي يعين :  ثانيا
أم ميلكون مواصفات ومتطلبات هذا التفوق ، ويعتمد االنتقاء يف حتديد حمدداته علي تلك احملددات الثابتة 

الصفة أو القدرة أو السمة املختارة   أو ذات الثبات النسيب و يقصد بالثبات  أو الثبات النسيب هو أن تكون
  :كأحد حمددات االنتقاء هلا صفة االستمرارية دون تأثري سليب باملتغريات البيئية وهي 

تعد أكرب حمددات االنتقاء ثباتا إال أا ال تتساوي يف درجة ثباا ،فمثال منط :حمددات البناء اجلسمي  •

  .اجلسم أكثر ثباتا من تكوين اجلسم 

حميط الفخذ ، (و احمليطات ) طول العلوي والسفلي (مبا تتضمنه من أطوال :األنرتوبومرتية  احملددات •

مرجع , علي مصطفى طه ). (عرض الصدر عرض الكتف (و العرض ) حميط الذراع ،حميط الرقبة 

  )274ص , سابق

وقد  إن هذا املوضوع يتضمن اخلصائص العقلية للناشئني ومسات شخصيته ،: احملددات النفسية  •

أثبتت التجارب أن مسات الشجاعة و قوة اإلرادة ضرورية عند االنتقاء  كما أن املدعمات السلوكية مبا 

تتضمنه من مسات شخصيه ،مستوي الطموح و املثابرة و الدافعية تعد قاعدة اهلرم الذي ينعكس علية  

 ).26ص,1996,حممد احلمامحي.(كل من اخلصائص و املواصفات البدنية و طرق التدريب 

  المبادئ واألسس العلمية لعمليات االنتقاءالرياضي-2-7- 1
هناك بعض املبادئ اليت جيب مراعاا عند إجراء عمليات االنتقاء لتقرير صالحية الالعب وقد حدد  

  )1، ص2002حممد لطفي طه : (تلك املبادئ على النحو التايل  1987Melinkouميلنيكوف 
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  ء األساس العلمي لالنتقا2-7-1- 1
إن صياغة نظام االنتقاء لكل نشاط رياضي على حدى،أو ملواقف تنافسية معينة،حتتاج إىل معرفة جيدة 

لألسس العلمية اخالصة بطرق التشخيص والقياس اليت ميكن استخدامها يف عملية النتقاء حيت تضمن 
  تفادي األخطاء اليت يقع فيها البعض

  شمول جوانب االنتقاء2-7-2- 1
قاء يف اال الرياضي متشابكة ومشعبة اجلوانب فمنها اجلوانب البدنية املرفولوجية والفسيولوجية إن مشكلة النت

و النفسية وال جيب أن تفتصر عمليات النتقاء على مراعاة جانب دون اآلخر،فعند تقرير صالحية الالعب 
  .جيب االنطالق من قاعدة متكاملة حيث تتضمن كافة جوانب النتقاء

له يف االسطر السابقة فإن عملية االنتقاء تتطرق لعدة جوانب بقدر الصفات املكونة لألداء  فكما تطرقنا
الرياضي و ذا الصدد ارتأينا تقدمي مكونات التفوق الرياضي اخلاصة بالعبني كرة القدم الناشئني و املقرتحة 

  :منن طرف الفيفا و املتمثلة يف الشكل التايل
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 fifa coaching.2009.p.(يمثل مكونات التفوق الرياضي للناشئين في كرة القدم 1شكل رقم 

4)  

  
  استمرارية القياس و التشخيص2-7-3- 1

حيث أن انتقاء يف اال الرياضي ال يتوقف عند حد ,يعترب القياس والتشخيص املستمر من املبادئ العامة 
للخصائص اليت يتطلبها نوع النشاط الرياضي ،تلك معني،و إمنا هو عملية مستمرة من الدراسة والتشخيص 

  .الدراسة جتري بانتظام خالل خمتلف مراحل احلياة الرياضية لالعبني بغرض تطوير أدائهم الرياضي



�  –��و�� ���� ����  .د –�����ات ����س ا���ص 	�ة ا���م����� و ا����� ا������� ا�$#ا"� -�! � ا�!��%-3-  

 

 

- 148  - 

  

  مالئمة مقياس االنتقاء2-7-4- 1
حيث أن  إن املقاييس اليت يعتمد عليها يف تقرير الصاحلية جيب أن تتسم باملرونة الكافية وإمكانية التعديل 

املتطلبات املفروضة على الالعب سواء يف ارتفاعها أو اخنفاضها ، تظهر مرتبطة مرحليا بتغيري ما يطلبه منه من 
  .حيث ارتفاع أو اخنفاض مستوى املنافسة الرياضية سواء يف داخل أو خارج الوطن

  العائد التطبيقي لالنتقاء2-7-5- 1
ن تكون اإلجراءات اخلاصة  بعملية النتقاء اقتصادية من حيث حىت يتحقق العائد التطبيقي املطلوب جيب أ 

الوقت واملال الذي يتفق على األجهزة واألدوات وإعداد التقنيني ، حىت ميكننا بذلك استمرار الفحوصات 
  .وتكراراها بني احلني و االخر لعطاء التوصيات الالزمة على أساس نتائج تلك الفحوصات

و يف نفس ,  األسطر السابقة يتضح أن عملية االنتقاء ليست بالعملية السهلة من خالل كل ما تطرقنا له يف
فعلى املدرب املكلف باالنتقاء الدراية التامة , كما أا ليست مبتناول اجلميع , الوقت ليست باألمر اهلني 

على املدرب  ما يشري و بإحلاح على أنه يتوجب, باألسس العلمية اليت قمنا بعرضها يف الفقرات السابقة 
املكلف باالنتقاء أن يتمتع مبستوى علمي ذو قيمة كبرية يف اال الرياضي عامة و يف أسس و علوم التوجيه 

  .خاصة

  النماذج المختلفة النتقاء الناشئين والموهوبين 2-8- 1
التطرق إليها  توجد العديد من النماذج املخصصة و املعدة خصيصا التقاء املوهوبني وال ميكننا جتاهلها أو عدم

و لعل أشهر هذه النماذج هي تلك اليت سنتطرق إليها فيما ,و ذلك ملا هلا من أمهية و ارتباط مبوضوع دراستنا
  :يلي

  " :هافليثيك "نموذج2-8-1- 1
  : اقرتح هافليثيك وأخرون عدة مبادئ عند القيام بانتقاء الناشئني وفيما يلي ملخص ذه املبادئ

الذين سوف يتم اختيارهم يعرتون مواهب سوف يتمكنون من االستمرار يف التأكد منان الناشئني  •
  .التدريب يف ذات الرياضة 

  :إتباع اخلطوات الضرورية التالية  •
  . التعرف على الناشئني املميزين يف دروس الرتبية الرياضة املدرسية •
  .يفحص الناشئني يف رياضة من الرياضات  •
  .يف رياضة إىل املستويات العالية حتديد مدى احتماالت وصول الناشئني  •

جيب مراعاة عدم ختصيص الناشئني يف رياضة واحدة مبكرا بل جيب مراعاة ممارسام لعدد كبري من  •
  .أنواع الرياضة يف سن مبكر
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جيب اختيار الناشئ أو الناشئة من خالل تتبع التأثري الوراثي و مدى النمو و التطور الثابت له و  •
  .قيم جيدة التأكيد من أن له 

إن األداء الرياضي له مؤثرات متعددة و متداخلة إذ البد أن تقول علوم الرياضية كلمتها وتتسم يف  •
  .انتقاء الناشئني املوهوبني 

  .جيب أن خيتار الناشئينن املوهوبني من بني عدد كبري منهم  •
مفىت إبراهيم محاد (ةجيب أن يتم اختيار الناشئني املوهوبني من خالل غدد املنافسات لفرتات طويل •

 )307ص، مرجع سابق:
  

  نموذج ديرك النتقاء الناشئين الموهوبين 2-8-2- 1
  :إقرتح ثالث خطوات و هي كما يلي 

  :و هي تتضمن إجراءات قياسات تفصيلية يف العناصر التالية: الخطوة األولى
  . احلالة الصحية العامة •
  .التحصيل األكادميي •
  .االجتماعيالظروف االجتماعية و التكيف  •
  .    النمط احلسي •
 .القدرة العقلية •

 

  : ويطلق عليها مرحلة التنظري و هي تتضمن ما يلي:الخطوة الثانية
مقارنة مسات و خصائص جسم الناشئ من منطه و تكوينه باخلصائص املقابلة املطلوبة من الرياضة التخصصية 

  .و كذلك مقارنتها باخلصائص ذاا يف الرياضة بشكل عام
 

  
  

  :الخطوة الثالثة
وتتضمن هذه املرحلة ختطيط برنامج تدرييب ينفذ قبل بدئ املوسم و يتم تتبع أداء الناشئني يف كافة اجلوانب و  

كذلك اجلوانب النفسية هلم و درجة تكيفهم للتمرين مث بعد ذلك تتم عملية التقسيم اليت من خالهلا يتم 
  )64، ص  مرجع سابق : هدي حممد  حممد اخلضري (االنتقاء
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  :جونز و واطسون " نموذج2-8-3- 1
لقد ركز كل من جونز و واطسون على إمكانية التنبؤ بأداء الناشئني مستقبال اعتمادا على املتغريات النفسية 
أوال مث بعد ذلك باقي العناصر األخرى كالبدنية و املهارية و غريها و لكنهما يقدمان لنا منوذج لالنتقاء يف 

  :ا بعدة خطوات وهي كما يليحني قدما اقرتاح
  . حتديد هدف االنتقاء •
  . اختيار العناصر اليت سيتم من خالهلا االنتقاء •
 . إجراء التنبؤ من خالل مناذج األداء و التأكد من قوا •
هدي (تطبيق النتائج والتأكد من قوة التنبؤ من خالل تفاصيل األداء بواسطة التحليل املتعدد •

 )64سابق، ص مرجع , حممد حممد اخلضري 

  GIMBLE نموذج جيمبل2-8-4- 1
  :أشار إىل أمهية حتليل الناشئتني من خالل ثالثة عناصر هامة وهي

  .القياسات الفيزيولوجية واملرفولوجية •

  .القابلية للتدريب •

  الدوافع  •

  :وقد اقرتح جيمبل اخلطوات التالية
  االداء الرياضي يف عدد كبري من انواع الرياضة حتديد العناصر الفيزيولوجية واملرفولوجية والبدنية اليت تؤثر يف

اجراء ااخلتبارات الفيزيولوجية واملورفولوجية والبدنية يف املدارس مث االعتماد على نتائجها يف تنفيذ برامج تدريب 
   .تناسب مع كل ناشئ

اع الناشئ شهرا ويتم خالل ذلك اخض 24إىل  12تنفيذ برنامج تعليمي للرياضة املعنية يرتاوح زمنه من 
  .لالختبارات ورصد وحتليل تقدمه وتتبعه

يف اية الربنامج التعليمي يتم إجراء دراسة تنبؤية لكل ناشئ وحتديد احتماالت جناحه مستقبال يف الرياضة 
 1996مفيت ابراهيم محادة (التخصصية طبقا للمؤشرات االجيابية والسلبية اليت اتضحت من تلك الدراسة 

  ) .  316-317،ص 

    OR BARأور –نموذج بار 2-8-5- 1
  :أور مخس خطوات لعملية النتقاء ومنها - اقرتح بار
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  تقيم الناشئتني من خالل اخلصائص املرفولوجية و الفزيلوجية والنفسية و متغريات االداء •

  .مقارنة قياسات أوزان الناشئتني و أطواهلم جبداول النمو للعمل البيولوجي •

ب ذات ضغط يتميز بالشدة لفرتة قصرية ، مث دراسة تفاعلهم وضع الناشئني يف برامج تدري •

  معه

 .إخضاع اخلطوات األربع لتحليل علمي من خالل مناذج االداء •

  الفئات العمرية و مراحل االنتقاء
  

  سنوات ) 9- 8(اإلنتقاء األولي : المرحلة األولى 3-1- 1
  

  التأكد من النضج البدين مبا يسمح بأداء احلركات الطبعية •

  سالمة القوام وخلوه من التشوهات  •

  احملددات املرفولوجية •

  )الكفاءة القلبية، سالمة النظر(احلالة الصحية العامة مثل  •

  سنة ) 12- 9(المرحلة الثانية  اإلنتقاء الخاص 3-2- 1
  )  275مرجع سابق ،ص:علي مصطفى طه . (قياسات اللياقة البدنية العامة •

  . مالقياسات األنرتوبومرتية ومنط اجلس •

  . الكفاءة الوظيفية •

  ).مسات الشخصية (حمددات النفسية  •

  ).حتليل الدم ، أشعة العظام (اختبارات معملية  •

  . اختبارات املهارات األساسية •

 . اختبارات خطط وطرق لعب مبسطة •
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  سنة ) 16-13(المرحلة الثالثة االنتقاء النهائي 3-4- 1
  

  . اختبارات املهارات وخطط طرق لعب متقدمة •

  . ارات اللياقة البدنية اخلاصةاختب •

  . املواصفات املورفولوجية اخلاصة •

  )275مرجع سابق ،ص:علي مصطفى طه .( اختبارات الكفاءة الفسيولوجية والنفسية   •

  :ويعطي اهتمام خاص يف مرحليت اإلنتقاء التخصصي و التأهيلي لعوامل ثالثة وهي
  )312ص,2001,محادمفىت إبراهيم . ( املقومات النفسية للموهوبني •
   .القدرات واالستعدادات اخلاصة •
 . )كيفية العودة للحالة الطبيعية (سرعة ونوعية العمليات الرجعية  •

   
و تكمن أمهية دراية املدرب ذه املراحل يف قدرته على  مالحظة أي فروق فردية و البدئ مباشرة  بالعمل 

خاصة  وأن لكل مرحلة عمرية صفات ,يت يتزامن مع سنه غلى تطوير الصفات اليت تتماشى مع الفئة العمرية ال
  :و هذا ما ميكننا توضيحه يف الشكل التايل, متيزها و البد من تطويرها يف فرتة معينة 

 
  .يمثل نموذج للمراحل الحساسة لتطوير الصفات البدنية لدى الناشئين 2شكل رقم 
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  سنة 12- 9خصائص فئة الـ 3-4- 1
  املرحلة جندمن أهم مميزات هذه 

   اكتساب املهارات الالزمة أللعاب العدية
  .إدراك دوره مذكر أو مؤنث

   تنمية املهارات األساسية للقراءة،والكتابة واحلساب
  . تنمية املفاهيم الالزمة للحياة اليومية
   . سرعة االستجابة للمهارات التعليمية

سيد خريي (االختالف بني اجلنسني غري واضح  اقرتاب يف مستوى درجة القوة بني الذكور واإلناث ،كما أن
  )21.20ص,1976,
ويعترب العلماء أن يف هذه املرحلة يتحسن التوافق العضلي والعصيب لدى الطفل وكذالك اإلحساس باالتزان ،  

ات وميكن القول أن النمو احلركي يصل إىل ذروته ، كما تعترب أا املرحلة املثلى للتعلم احلركي واكتساب املهار 
 ).39،ص 2001,حممد مصطفى زيدان.( احلركية 
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