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 :قياسمعلومات عامة عن امل -1

 أساسية عنوان الوحدة:

 كرة القدم  :املقياس

 سنوي                 سداس ي               محاضرة          أعمال موجهة :نوع الدرس

 3الرصيد:  2  :ملعاملا

 ساعة 49-أسبوع  14: املدة الزمنية

 ليسانس  الثالثةالسنة   : الفئة املستهدفة

 التعلم أهداف

 .أهم املعارف النظرية املرتبطة بتخصص علم التشريح 

 .الرفع من املستوى املعرفي للطالب في التخصص، وربطه بالتخصص 

 :املعارف املسبقة املطلوبة

 .معرفة بعض املفاهيم واملصطلحات ذات الصلة 

 رئيسية في الجسم لالطالع على أهم وظائفها.معرفة أجهزة ال 

 طريقة التقييم : املتابعة الدائمة و الامتحانات

 : يكون التقييم بطريقتين : كيفية تقييم التعلم-

إضافة الى املوارد التي   و مناقشته اثناء املحاضرة كتابي اخر السداس ي والذي يحوي كل ما تم التطرق اليه  ييمتق1-

ع علهاا و التي تم  مناقشهاا. ويتممن التقويم أسللة التحليل والرككيب والفهم والاستببا.. الاطال   طلب منكم

 .من املعدل العام ٪50والعالمة تكون 

 .من املعدل العام٪ 50املستمر و الذي يقوم به ألاستاذ املكلف باألعمال التوجهاية. و العالمة تكون  ييمالتق2-

 20من  10ثك او يساوي يكون اك  املعدل الناائي للنجاح

 .100%يحتوي على اعمال موجهة او اعمال تطبيقية ، تحتسب املحاضرة فقط  اذا كان املقياس ل  مالحظة :

 معلومات عن ألاستاذ-2

 دالي ابراهيم - 3الجزائر  :  الجامعة 

 التربية البدنية والرياضية   :  املعهد

 حديوش العموري د ألاستاذ :

 أ أستاذ محاضر  الرتبة:

   الاتصال عبر البريد الالكتروني:

 hadiouchea@yahoo.fr : البريد الالكتروني املنهي لألستاذ 

 01املدرج :     سا 09:30-سا08:00:ألاربعاء  املحاضرة  توقيت
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 قائمة املراجع-4

  الكتب بالغة العربية :

 1990، مصر، 2دار املعارف، ط أمر هللا أحمد البساطي: "التدريب والاعداد البدني في كرة القدم " ،  (1

 م1996إبراهيم شعالن، عمرو أبو املجد، إستراتيجية الدفاع في كرة القدم، القاهرة: دار الفكر العربي،  (2

 20-18للمرحلة السنية ابراهيم حنفي شعالن:أثرفترات الراحة على التحمل الخاص لدى العبي كرة القدم (3

 1986ة الرياضية للبنين القاهرة،سنةأطروحة دكتوراه غير منشورة كلية التربي

، وزارة التعليم العالي و 1إبراهيم شعالن، كرة القدم ، كتاب منهجي لطالب كليات التربية البدنية و الرياضية، ج (4

 1989البحث العلمي بغداد 

 .1960إبراهيم عالم : كأس العالم ، دار القومية للنشر ، مصر ،  (5

 في املجال الرياض ي، الطبعة الثانية ،دار املعارف،القاهرة أحمد محمد خاطر،علي فهمي البيك:القياس (6

 2009-11-19، 2773الياس.ف و حكيم: الخضر يدفنون الفراعنة في املريخ، جريدة الشروق، العدد  (7

 1989بطرس رزق هللا أندراوس و عبده أبو العأل: الجديد في تدريب كرة القدم،دار املعارف،الطبعة الثانية، (8

 م1993، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ة ألالعاب الرياضية املفصلة، طجميل لطيف، موسوع (9

دولت عبد الرحمان عبد القادر:أثر برنامج مقترح لأللعاب الصغيرة على تنمية الصفات البدنية و إلانتاج لعامالت   (10

  1981الشركة الشرقية للكتان و القطن،مجلة دراسات و بحوث،املجلد الرابع ، نوفمبر،جامعة حلوان ،

 م1999، جامعة املوصل: دار الكتب للطباعة والنشر، 2زهير قاسم الخشاب وآخران، كرة القدم، ط   (11

 م.2000، إلاسكندرية: منشأة املعارف، 1زهران السيد، املهارات الفنية للبطولة العاملية في كرة القدم، ط   (12

 1982ء ألاول ، جامعة املوصل ، العراق ، سامي الصفار :"كرة القدم "  دار الكتب للطباعة والنشر ، ب ط ، الجز (13

  م1997، تونس: مطبعة دار الشباب، 3عبد الحميد سالمة، كرة القدم )القانون وفن التحكيم(، ط (14

 م1997، القاهرة: مركز الكتاب للنشر، 1عمرو أبو املجد، إبراهيم شعالن، طرق اللعب الحديثة في كرة القدم، ط   (15

 م 1992بي كرة القدم )وألالعاب الجماعية(، مطبعة التوني ، الاسكندرية ،علي فهمي البيك:أسس إعداد الع (16

 عادل عبد البصير علي:التدريب الرياض ي التكامل بين النظرية و التطبيق، املكتبة املتحدة ن بور فؤادن بدون سنة  (17

 . 2003،الاسكندرية،منشاة املعارف،11بظرياته و تطبيقاته،ط –عصام عبد الخالق، التدريب  (18

   1992تطبيقات( الطبعة السابعة،دار املعارف،إلاسكندرية،-عصام الدين عبد الخالق :التدريب الرياض ي)نظريات   (19

 م1999، الكويت: دار النظير عيور، 2رشيد فرحات، وآخرون، موسوعة كنوز املعرفة الرياضية، ط  (20

  1990لسعودية، يحي كاظم النقيب : علم النفس الرياضية، معهد إعداد القادة، بدون طبعة، ا (21

 م 1999مصطفي كامل محمود وآخرون، الحكم العربي وقوانين كرة القدم، القاهرة: مركز الكتاب للنشر،    (22

  1988، مكتبة املعارف ، 2مختار سالم: كرة القدم لعبة املاليين ، ط (23

القاهرة،  محمد حسام الدين، الحكم العربي وقوانين كرة القدم ، مركز كتاب النشر،-مصطفى كامل محمود (24

1999. 

 م1985محمد عبدو الوحش،مفتي إبراهيم حماد:إلاعداد املتكامل لالعبي كرة القدم ، دار الفكر العبي، القاهرة، (25

 م1999، عمان: دار الفكر، 1موفق مجيد املولي، إلاعداد الوظيفي لكرة القدم، ط (26

 1992عربي،القاهرة،مفتي إبراهيم حماد:إلاعداد و املباراة لالعبي كرة القدم:دار الفكر ال (27

 مفتي إبراهيم محمد : الجديد في إلاعداد املهاري و الخططي لالعب كرة القدم ، دار الفكر العربي ، عمان ، ألاردن (28
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 1998محمد رفعت: كرة القدم اللعبة الشعبية العاملية، دار البحار،  بدون طبعة، لبنان  (29

 1984دار املعارف، القاهرةمحمد حسن عالوي:علم التدريب الرياض ي،الطبعة التاسعة ، (30

 1987محمد حسن عالوي  سيكولوجية التدريب و املنافسات  الطبعة السادسة ن دار املعارف  القاهرة  (31

 1985محمد صبحي حسانين:نموذج الكفاية البدنية، الطبعة ألاولى ،دار الفكر العربي، (32

  اهرة،مركز الكتاب للنشر ،الق1محمد صبحي حسنين، أحمد كسري معاني، موسوعة التدريب الرياض ي ،ط (33

 محمد إبراهيم شحاتة، محمد جابر بربيع دليل القيامات الجسمية و اختبارات ألاداء الحركي (34

 م 1989فرج حسين بيومي:ألاسس العلمية إلعداد ناش ئ كرة القدم ما قبل املنافسات،دار املعارف،إلاسكندرية، (35

 م 1982العربي ، القاهرة حنفي محمود مختار : كرة القدم للناشئين ، دار الفكر  (36

 م 1980حنفي محمود مختار:ألاسس العلمية في كرة القدم،دار الفكر العربي،القاهرة، (37

 م1989حنفي محمود مختار،مفتي إبراهيم حماد:إلاعداد البدني في كرة القدم ،دار زهران ، القاهرة ،   (38

، بيروت، 4رة القدم، دار العلم للماليين، طحسن عبد الجواد: كرة القدم املبادئ ألاساسية لأللعاب إلاعدادية لك (39

 م1997

 م.1998حسن أحمد الشافعي : تاريخ التربية البدنية في املجتمعين العربي و الدولي ، منشأة املعارف ، إلاسكندرية ،  (40

 م 1989فرج حسين بيومي:ألاسس العلمية إلعداد ناش ئ كرة القدم ما قبل املنافسات،دار املعارف،إلاسكندرية، (41

  1984م حسن حسين و قيس ناجي عبد الجبار : " مكونات الصفات الحركية " ، مطبعة الجامعة ، العراق . قاس (42

 1989طه إسماعيل،عمر أبو املجد،إبراهيم شعالن:كرة القدم بين النظرية و التطبيق،دار الفكر العربي، (43

القاهرة: مؤسسة ألاهرام للطباعة  طه إسماعيل، إبراهيم شعالن، عمرو أبو املجد، جماعية اللعب في كرة القدم، (44

 م.1992والنشر، 

رشيد عياش الدليمي ولحمر عبد الحق: "كرة القدم املدرسة العليا ألساتذة التريبة البدنية "، جامعة مستغانم،  (45

 1997الجزائر، 

 :جنبيةالكتب بالغة الا -

-  

46) R.Taleman/ Foot Ball Technique nouvelle d entrainement  

47) Le grond aventure du foot balle Algérien G.A.M.en algérie 1988.  

48)  ( osolin ,N.S.developing Tamina in Athletics,1970 

49) Alain Michel : foot Ball ,les systèmes de jeu , 2eme edition , edition chiram , Paris , 1998  

50) Tham : préparation psychologique du sportif , Vigot , EdI ? PARIS ? 1991 ? 72 

51) MICHEL PRADET la préparation physique collection Entrainement INSEP publication paris 1997  
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 11...................ص ....... ......................................................................................تعريف كرة القدم  1-1
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  املحاضرة ألاولى: مدخل عام لكرة القدم

 تمهيد:

تعد رياضة كرة القدم أول رياضة كروية في العالم ألاكثك شعبية ومتابعة ، حيث تبقى تستقطب الكثيك   

يكة انتشارا كبيكا مما جعلها تلف  أنظار املتتبعين بمرور ألايام وقد عرف  هذه الرياضة في السنوات ألاخ

 املتفرجين واملمارسين إضافة لجعلها فرصة للتعبيك عن الفرح والسرور وتساهم بشكل كبيك في حياة ألافراد 

كرة القدم الرياضة  التي تطورت تطورا سريعا ، فهي رياضة بسيطة يقبل علهاا الصغار والكبار  ويستطيع كل 

التكاليف، ومع مرور الزمن تطورت كرة القدم تطورا مدهشا مس مختلف امليادين إنسان ممارسهاا بأبسط 

الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية. ، كما اكتسب  شعبية كبيكة ظهرت في شدة إلاقبال على ممارسهاا 

ل  الكثيك من والتسابق على املشاركة في منافساتاا بالرغم من أنه في السنوات ألاخيكة ، ظهرت عدة ألعاب ، نا

إلاعجاب والتشجيع فقد بقي  ، لعب  كرة القدم أكثك ألالعاب شعبية وانتشارا ولم يتأثر مركزها ، بل بالعكس 

 فإننا نجد أناا تزداد شعبية وانتشارا . 

 و قوانيناا ومتطلباتاا ، وكذا خصائصها و مبادئاا.و تاريخها نتناول مفهوم اللعبة س السياقفي هذا 
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 تعريف كرة القدم:  1-1

وما يسمى  Foot Ballوهي كلمة لتيبية، و تعني ركل كرة القدم، و ألامريكيون تعتبكون  Foot Ballكرة القدم 

   SOCCERلتي سبتحدث عناا اأّما كرة القدم املعروفة أو كرة القدم ألامريكية املعروفة و  Rugbyعندهم 

ع الناس وهي رياضة جماعية يتكيف معها كل أصناف املجتمع قبل كرة القدم هي رياضة جماعية يمارسها جمي

إن تصبح منظمة كان  تمارس هذه اللعبة في أكثك ألاماكن جاذبية، على سواء حيث رأى ممارس هذه اللعبة أن 

 تحويل كرة القدم إلى رياضة انطالقا من قاعدة أساسية.

لعبا يستعملون كرة منفوخة مساحة ملعب  11كرة القدم رياضة تلعب بين فريقين يتألف كل فريق من  و 

عدد من ألاهداف في شباك الخصم و  ك مستطيلة وحسب مختار سالم فهي لعبة جماعية يتم فهاا تسجيل اكب

لعبا بكرة  11املحافظة على الشبكة نظيفة من ألاهداف كما تلعب كرة القدم بين فرقين يمم كل فريق 

د حيث تجري  15د لكل شو. يتخللها وق  راحة يدوم  45د أي 90باراة مستديرة مصنوعة من الجلد و تدوم امل

 .املباراة بين فريقين يرتديان ألبسة مختلفة و تتكون هذه ألاخيكة من تبان، قميص و حذاء خاص باللعبة.

 ويكمن الهدف الرئيس ي في وضع اللعب بشكل جماعي من أجل أحسن تطبيق للخطط إلاسركاتيجية املوضوعة.

 ـبـادئ كــرة الـقـدم م  1-2

 :هي كما يلي 1982وهذه املبادئ حسب سامي الصفار 

، ة لكي يقوم بعرض مهاراته الفرديةإن قانون اللعبة يمنح ملمارس ي كرة القدم فرصة متساوي :املساواة 1-2-1

 دون أن يتعرض للمرب أو الدفع أو املسك وهي يعاقب علهاا القانون .

روحا للعبة و بخالف الخطورة التي كان  علهاا في العهود العابرة فقد وضع القانون  و هي تعتبك  السالمة : 1-2-2

حدودا للحفاظ على سالمة و صحة الالعبين أثناء اللعب مثل تحديد مساحة امللعب و أرضيهاا و تجهيزهم من 

 عاليةأحذية للتقليل من إلاصابات و ترك مجال واسع إلظهار مهارتام بكفاءة مالبس و 

وهي إفساح املجال للحد ألاقص ى من التسلية واملتعة التي يبشدها الالعب ملمارسته للعبة ، ة : التسلي 1-2-2

 فقد منع املشرعون لقانون كرة القدم بعض الحالت التي تؤثر على متعة اللعب ، 

 ...  عضولهذا فقد وضعوا ضوابط خاصة للتصرفات غيك الرياضية والتي تصدر من الالعبين تجاه بعمهم الب

  خصائص كرة القدم : 1-3

 تتميز كرة القدم بخصائص أهمها :

بحيث تشركك فهاا ، : و هي أهم خاصية في الرياضات الجماعية إذ تكتس ي طابعا جماعيا الضمير الجماعي 1-3-1

  .عدة أشخاص في عالقات وأدوار متكاملة ومركابطة لتحقيق أهداف مشرككة في إطار جماعي

 حدد طبيعة القوانين في رياضة كرة القدم وصفة الاتصال املسموح باا مع الزمالء .: ت النظام 1-3-2

 بالخصم وهذا ما يكسباا طابعا مهما في تنظيم اللعب بتجنب كل ما يتعارض مع تلك القوانين . الاحتكاكو 

ء في جميع خطو. الفريق تتميز رياضة كرة القدم بتلك العالقات املتواصلة بين الزمال: العالقات املتبادلة - 1-3-4

 إذ تشكل كال متكامال بمجهود كل ألاعماء وهذا بدور ناتج عن التنظيمات و التقنيات خالل معظم فركات املنافسة .
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بالنظر لوسائل رياضة كرة القدم .كالكرة وامليدان وكذلك بالنظر إلى الخصم والدفاع والهجوم التنافس :  1-3-5

حوافز مهمة في إعطائاا صيغة تنافسية بحة إذ يبقى الالعب خالل فركة اللعب في والرمي كل هذه العوامل تعتبك 

بالخصم ولكن في إطار مسموح به  الاحتكاكحركة مستمرة ومتغيكة ملراقبة تحركات الخصم وهذا ما يزيد من حدة 

 وتحدده قوانين اللعبة .

طط اللعب وبنائاا وهذا مرتبط بالحالة التي تواجه تمتاز كرة القدم بالتغييك الكبيك واملتنوع في خ التغيير : 1-3-6

 الفريق خالل املنافسة أي حسب طبيعة الخصم واملنافسة .

مما يزيد الاهتمام برياضة كرة القدم هو طبيعة البطولة فهاا , إذ يكون فهاا برنامج البطولة الاستمرار :   1-3-7

 رياضات الفردية التي تجري منافسهاا في شكل متباعد .مطول ) سنوي ومستمر ( , كل أسبوع تقريبا مقارنة مع ال

: اللعب في كرة القدم , رغم ارتباطه بزمالئه وبالهدف الجماعي إل أنه يملك حرية كبيكة في اللعب  الحرية  1-3-8

اء تقني الفردي وإلابداع في أداء املهارات وهذا مرتبط بإمكانيات وقدرات كل لعب ) الفردية ( إذ أنه ليس مقيد بأد

ثاب  كما هو الحال في أغلب الرياضات الفردية بل لديه الحرية في التفاعل والتعرف حسب الوضعية التي يكون فهاا 

 .أمام الخصم وهذا ما يكسب رياضة كرة القدم طابعا تشويقيا ممتعا

 القيمة التربوية لرياضة كرة القدم : 1-4

الشباب بالنظر إلى اهتمامهم الكبيك وإقبالهم املرزايد على ممارسهاا تعتبك رياضة كرة القدم من ألانشطة الهامة لدى 

.والش يء الذي يدل بوضوح على أناا تستجيب للعديد من حاجياتام المرورية التي تساعدهم على النمو الجيد 

قتصر على واملتوازن إطالقا من هذا لحظنا أنه من المروري توضيح التأشيكات إلايجابية لهذه الرياضة والتي ل ت

جانب معين فحسب بل تشمل عدة جوانب عند الفرد مناا الجانب و البدني  و الصحي و العقلي الاجتماعية ,الركبوية 

 , ومن هذه التأثيكات نذكر ما يلي:

تساهم كرة القدم في تطوير الجانب البدني للشباب و ذلك بتحسين و تطوير العديد من الصفات البدنية  -    

 وة , التحمل , املرونة , الرشاقة , الخفة واملقاومة وهي صفات تجعل الشباب يتمتع بالصحة الجيدة . كالسرعة ، الق

انطالقا من تحسين الصفات البدنية املذكورة فإناا تحسن من قوام الجسم , مما يعطي للشباب مظهرا جميال  -    

واملظهر الغيك مالئم وهذا الجانب مهم  يسمح لهم بالتخلص من إلاحساس بالنقص الذي ينجم عن المعف البدني

 جدا , مما أدى بالشباب املراهق بالخصوص إلى الاهتمام به ألنه دائما يطمح للظهور بأحسن صورة .

 هي وسيلة مهمة في تربية الروح الجماعية واحركام آلاخرين .-    

 دفعه للعمل لصالح الجماعة .بصفهاا نشاطا جماعيا , فهي تخلص الرياض ي من العمل لصالح الخاص وت -    

 تكسب الالعب إلاحساس باملسؤولية , والاعتماد على النفس إنطالقا من القيام بدوره داخل الفريق . -    

خالل  هم البعضتساهم مساهمة فعالة في توسيع عالقات الصداقة بين الشباب إنطالقا من احتكاكهم ببعم -    

 املنافسة .

 لقدرة على التقييم الذاتي , إن من خالل وجود الالعب ضمن جماعة الزمالء تربي لدى الشباب ا -    

 يستطيع مقارنة نفسه باآلخرين وتحديد مكانته الشخصية بينام من جميع الجوانب . -    

 روح تقبل النقد , والاعركاف بالخطأ , من احركام قرارات املدرب والحكام وحتى آراء الزمالء.فيه  نه =فتنمي  -    

 تساهم في تنمية صفتي الشجاعة وإلادارة , من خالل تعود الالعب على منافسة الخصم أثناء املباريات   -    
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 وتخلصه من الركدد والخجل وألانانية .

 تعود الالعب على البشا. والحيوية وتبعده عن الكسل والخمول . -    

 ببكنامج التدريب واملنافسة املستمرة .تربي الالعب على الانمبا. والنظام من خالل الرزامه  -    

 الفائدة خاصة من الجانب الصحي إذتساهم في توجيه الطاقة الزائدة عند الشباب توجهاا سليما يعود ب  -    

تمتص ما لديام من فائض في الطاقة , الش يء الذي يساهم في التخفيض من دوافعهم املكبوتة )الجبسية          

 د تكون سببا في الكثيك من التصرفات السيلة إذا ما ترك  من غيك ضبط وتوجيه .والعدوانية ( والتي ق

 من املواقف العديدة واملتغيكة التي تصادف الالعب أثناء انطالقاتساعد على تنمية الذكاء والتفكيك وهذا  -

على الخصم مما يجعله املنافسة إذ في الكثيك من الحالت يجد الالعب نفسه مجبكا على استعمال ذكائه في التغلب 

 في كل مرة يفكر في الحل حسب الوضعية التي تصادفه 

يحتاج لعب كرة القدم إلى صفات خاصة تالءم هذه اللعبة وتساعد على  صفات العب كرة القدم: 1-5

ألاداء الحركي الجيد في امليدان ومن الخصائص أو املتطلبات هناك أربع متطلبات لالعب كرة القدم، و هي 

طية و النفسية والبدنية و الالعب الجيد هو الذي يمتلك تكامل خططيا جيدا و مهاري عاليا و التعدادات الخط

النفسية ايجابية مبينة على قابلية بدنية ممتازة والنقص الحاصل في إحدى تلك املتطلبات يمكن أن تعوض في 

 متطلب أخر.

ة الصفات الحركية لالعبين و تحليلها خالل املباراة يمكن تقويم املتطلبات البدنية لكرة القدم من خالل دراس

طبقا للبشاطات املختلفة و طرق لعب الالعب للمباريات، فان التحليل كان معتدا على رصد مباريات كثيكة 

 للوصول لتلك الخصائص و إلاحصائيات املهمة.

، ولئن ان ببيهام الجسمانيةلجميع مهما كمن مميزات كرة القدم أن ممارسهاا في متناول ا الصفات البدنية:

، ل تنقصه املعنويات هو الالعب املثالي فال تمل التكوين الجسماني قوي الببية، ذكياعتقدنا بان رياضيا مك

ر الاختيار ىاتندهش إذا شاهدنا مباراة وجها لوجه لعبين يختلفون من حيث الشكل و ألاسلوب ، لتحقق من معي

فقد يتفوق لعب صغيك الحجم نشيط ماكر يجيد املراوغة على خصمه القوي  ل ترتكز دما على الصفات البدنية

 .ما يميف صفة العاملية لكرة القدم، وذلك املخدوع بحكات خصمه غيك املتوقعةالحازم الشريف 

ويتطلب السيطرة في امللعب على الارتكازات ألارضية، ومعرفة تمرير ساق عند التوازن على ساق أخرى من اجل 

 ظة على توجهاها بتناسق عام وتام.الكرة و املحافالتقا. 

تتحدد الانجازات لكرة القدم الحديثة بالصفات الفنية و الفيزيولوجية و كذلك  الصفات الفيزيولوجية:

النفسية و الاجتماعية و ترتبط هذه الحقائق مع بعمها وعن قرب شديد فال فائدة من الكفاءات الفنية لالعب 

خططية له قليلة، و خالل لعبة كرة القدم ينفذ الالعب مجموعة من الحركات مصنفة ما إذا كان  املعرفة ال

بين الوقوف الكامل إلى الركض بالجهد ألاقص ى، وهذا ما يجعل تغيك الشدة واردا من وق  ألخر، وهذا السلوك 

ي لعبة فردية أخرى و األلعاب ألاخرى فمتطلبات اللعبة ألاكثك تعقيدا من أبهو الذي يفصل بل يميز كرة القدم 

تحقق الظروف املثالية فان هذه املتطلبات تكون قريبة لقابلية الالعب البدنية. و التي يمكن أن تقسم إلى ما 

 يلي:



    حديوش العموري ألاستاذ:                                   كرة القدممحاضرات مقياس    

 الجزائر-دالي إبراهيم 16047شارع احمد واكـــد  2-معهد التربيــة البدنيــة و الرياضيـــة 

 /www.univ-alger3.dz/ieps املوقع الالكتروني    :  ieps@univ-alger3.dz      البريد الالكتروني

14 

 

  

 القابلية على ألاداء بشدة عالية 

 القابلية على أداء الركض السريع 

 .القابلية على إنتاج قوة ) القدرة العالية( خالل وضعية معينة 

س في انجاز كرة القدم داخل محتوى تلك املفردات ، يندرج ضمن مواصفات الجهاز الدموي التنفس ي ، إن ألاسا

وكذلك العمالت املتداخلة مع الجهاز العصبي ومن املهم أن نذكر أن الصفات تحدد عن طريق الصفات 

 الحسية و لكن تحسين كفاءتاا.

تقدمين في كرة القدم يمتلكون قابلية عالية في بعض عن طريق التدريب وفي اغلب الحالت ، فان الالعبين امل

 الصفات البدنية فقط ، ولهذا فان الفريق يعتمد على اختيار إسركاتيجية اللعب التي توافق قوة الالعبين .

 :الصفات النفسية 

تعتبك الصفات النفسية احد الجوانب الهامة لتحديد خصائص لعب كرة القدم وما يمتلكه من السمات 

 صية ومن بين الصفات النفسية نذكر ما يلي:الشخ

 يعرف الرككيز على انه تميق الانتباه و تثبيته على مثيك معين أو الاحتفاظ بالنتباه على مثيك  :التركيز

محدد ويرى البعض أن مصطلح الرككيز يجب أن يقتصر على املعنى التالي: ) املقدرة على الاحتفاظ بالنتباه على 

 من الزمن و غالبا ما تسمى هذه الفركة بـمدى الانتباه(مثيك محدد لفركة 

 يعني تركيز العقل على واحدة من بين العديد من املوضوعات املمكنة، أو تركيز العقل على  :الانتباه

فكرة معينة من بين العديد من ألافكار، ويتممن الانتباه الانسجام و الابتعاد عن بعض ألاشياء حتى يتمكن من 

اءة مع بعض املوضوعات ألاخرى التي يركز علهاا الفرد انتباهه، وعكس الانتباه هو حالة الاضطراب التعامل بكف

  .و التشويش و التشت  الذهني

 :وسيلة عقلية يمكن من خاللها تكوين تصورات جديدة لم تحدث من قبل لغرض  التصور العقلي

لخريطة العقلية، بحيث كلما كان  هذه الخريطة إلاعداد لألداء و يطلق على هذا النوع من التصورات العقلية ا

 واضحة في عقل الالعب أمكن ملح إرسال إشارات واضحة للجسم لتحديد م  هو مطلوب.

 هي توقع النجاح و ألاكثك أهمية الاعتماد في إمكانية التحسن ول تتطلب بالمرورة تحقيق  :الثقة بالنفس

كسب أو الفوز يمكن الاحتفاظ بالثقة بالنفس و توقع تحسين تحقيق املكسب فبالرغم منعدم تحقيق امل املكسب

 .ألاداء

 هو الفرصة املتاحة لالعب إلعداد تعبلة طاقته البدنية و العقلية و الانفعالية بعد القيام  : الاسترخاء

ث ببشا.، و تظهر مهارات الالعب لالسركخاء بقدرته على التحكم و سيطرته على أعماء جسمه املختلفة ملنع حدو 

 التوتر

 خصائص و مميزات العب كرة القدم: 1-6

 من الناحية النفسية يجب على لعب كرة القدم أن يتميز بالصفات التالية: العامل النفس ي: 1-6-1
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 .املثابرة حتى أخر لحظة من املقابلة ويأتي هذا من طموحه الكبيك في حب الفوز 

  من مواقف في امللعب أو خالل املباراة أو التمتع بالتفكيك السليم و التصرف الحكيم فيما يواجه

 املنافسات.

 .أن يكون خالي من القلق و الصراع وكل ما يحد قدراته على إلانتاج 

يعرف الذكاء بأنه السرعة في التفكيك و سهولة التالئم مع وضعيات جديدة و يمكن  :الذكاء التكتيكي 1-6-2

يلعب دورا هام في املقابالت و يظهر جيدا في كيفية  أن يكون فطريا أو مكتسبا، ومن هذا فالذكاء الالعب

 ..التصرف و الخروج من الحالت الصعبة

وهو عامل غيك وراثي كما يعتقد البعض، وإنما تأتي املرونة بالتدريب املتواصل منذ  :صفة املرونة 1-6-3

ة أهمية خاصة من الناحية الصغر، وهي قدرة الالعب على أداء الحركات املختلفة في اللعب ملدى واسع، للمرون

الفيزيولوجية و التشريحية و امليكانيكية التي تلعب دورا هاما في التقليل من إصابة الالعبين خاصة من املفاصل 

 و العمالت و أحيانا في ألاجهزة الداخلية والعظام.

ية بسرعة لعب كرة القدم يجب أن يتميز من الناحية العمل :القدرة العضلية والفيزيولوجية 1-6-4

التنفيذ، سرعة رد الفعل سرعة الاستجابة.وعندما نقول القدرة فإننا نقصد باا صفة السرعة و القوة وهذا ما 

يسمح لالعب القيام بالحركات بأكثك قوة ودقة وكذلك يجب أن يكون لالعب كرة القدم أعماء فيزيولوجية جد 

 سية و ألاعماء الدورية.متطورة للقيام بمختلف الوظائف و بسهولة كاألعماء التنف

تدرس املورفولوجية التغيكات السنوية ألجهزة الرياضيين تح  تأثيك التمرينات  :العامل املورفولوجي 1-6-5

البدنية ولهذا فكل نوع من الرياضة لها متطلباتاا من الناحية املورفولوجية ، ومن اجل تعيين الجانب 

راسة أجزاء و أشكال جسمية للممارسة بعض الرياضات ، فوزن املورفولوجي لالعب كرة القدم يجب القيام بد

الجسم وقامة الالعب تعتبك من العناصر ألاساسية وخاصة في كرة القدم لن العناصر املورفولوجية و 

 الفيزيولوجية تلعب دورا أساس ي في تطوير عمالت الالعب التي تزيد من رشاقته.

قدم أناا لعبة جماعية ويتحلى هذا التعاون بين الالعبين و تبادل من مميزات كرة ال :الاتجاه الجماعي 1-6-6

 .الكرات و املراكز فيما بينام من اجل بناء اللعب و الهجومية إلتاحة فرص التسجيل

تعتبك خاصية التوازن من متطلبات كرة القدم، فالتوازن عبارة عن تفاهم تركيبي   :عامل التوازن  1-6-7

ة، و لهذا يجب على الالعبان يكون دائما في حالة توازن مما يؤدي لسهولة أداء للقوى الداخلية و الخارجي

 حركات الالعب و التحكم في الكرة في حالة الارتقاء من أنواعها:

 .)التوازن التقني ) ألاداء الجيد، سهولة أداء حركة اللعب بالرجلين و التحكم في الكرة 

 نظام (التوازن الجماعي) العب الجماعي، التكتيك ال 

  .) التوازن العقل ) املقاومة للمربات، القدرة 

القوة وطبع الانفعالت التي تظهر في مختلف  :خصائص شخصية الرياض ي في وضعية تنافسية 1-6-8

املنافسات تعكس نوع املزاج، الصفات الذهنية للرياض ي، يالحظ أيما في حالة الهزيمة، الرياض ي ذو املزاج 
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القاسية و الحيكة و يفقد ألامل في الفوز آذ يعد كل مقابلة ) منافسة( يمكن المعيف يستسلم للمشاعر 

مالحظة سلوكيات مختلفة عند الرياضيين، هناك من يستجيب بادوء خالل الفوز أو الخسارة، وهناك آخرون 

) يعتبكون عن فرحهام أو حزنام بصيحة ) بارج( كل هذه ألالوان من الحالت النفسية مسببة عامة بقيمة 

 بمعنى( التي يعطهاا الرياض ي للمنافسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيةاملحاضرة ال

 القدم  ةكر  و فلسفةتاريخ 
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 القدم ةو فلسفة كر تاريخ املحاضرة الثانية: 

 :أهمية تاريخ كرة القدم كجزء ثقافي لكل من املدرب و الالعب 

 تاريخ كرة القدم في العالم 

  ي البعيدكرة القدم في املاض 

 كرة القدم في املاض ي القريب 

 كرة القدم في العصر الحديث 

  أهمية تاريخ كرة القدم كجزء ثقافي لكل من املدرب و الالعب: 2-1

ل شك في تاريخ كرة القدم يعتبك جانب ثقافي هام يولد لدى الالعبين الصغار الدوافع و الحوافز التي تسهم في تطوير 

 .ائام بكرة القدمفي طريق تطوير أددوافعهم 

إن اطالع كل من املدربين و الالعبين حتى على نبذة عن تاريخ كرة القدم في العالم وفي بلده أمر يعتبك من أهم 

متطلبات إعداده، خاصة قد لحظنا خالل خيكاتنا امليدانية نقص حاد في معارف الكثيك منام بتاريخ كرة القدم 

 .بشكل عام و ببالد العالم بشكل خاص

 تاريخ كرة القدم في العالم  2 -2

 كرة القدم في املاض ي البعيد:    1 – 1 – 2

كرة القدم تعتبك من أقدم ألالعاب، كما تعتبك من أكثك ألالعاب جاذبية، و يروى لنا التاريخ أناا عرف  منذ القدم، إذ 

 عاما قبل امليالد. 2500مارس الصينيون كرة القدم منذ 

رة القدم البدائية فقد كانوا يصنعوناا من جلد الحيوانات، لكناا لم تكن بنفس الحجم وخالل ممارسة الصينيين لك

 التي هي عليه آلان حيث كان  أصغر.

يقول الصينيون أن الكرة التي استخدموها قديما كان  أقل وزنا و أقل امتالءا بالهواء عما هو معروف عن كرة 

 لعبة كرة القدم.القدم آلان. أطلق الصينيون مسمى"تسو تشو" على 

قرنا مم ، حيث كانوا يطلقون  14كما يشيك أحد املؤرخين أن اليابانيين عرفوا كرة القدم كذالك منذ أكثك من 

 علهاا مسمى "كيماري"

أن كرة القدم قد مورس  في القرن الخامس قبل امليالد. كما تشيك بعض املراجع إلى أن  آخرونيؤرخ مؤخرون 

 ة القدم و نشروها بأوروبا.الرومان توارثوا لعبة كر 

 كرة القدم في املاض ي القريب:  2 -1 – 2

بالرغم من الروايات السابقة الذكر عن تاريخ كرة القدم و أماكن ممارسهاا بالعالم القديم، إل أن معظم املؤرخين 

 يؤكدون أن الانجليز هم الذين ابتدعوا لعبة كرة القدم التي نعرفها آلان.

وان إلانجليز حاربوهم  1042إلى 1016كذالك أن الدانماركيين احتلوا إلانجليز في فركة ما بين   يذكر بعض املؤرخين

في معركة كان من آثارها أن الجنود إلانجليز قطعوا رأس الدانماركي وداسوه بأقدامهم وأخذوا يمربونه بأقدامهم 

رور الزمن إلى لعبة كرة القدم واعتبكوا مثل الكرة وبعد ذلك استبدلوا الرأس البشري بكرة اللعب، ثم تحول  بم
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بعد امليالد وكانوا يسموناا ركل رأس الدانماركي ثم سمي  بعد ذلك  1075إلى  1050ظهور اللعبة واكتشافها هو 

 بكرة القدم.

كان  لعبة كرة القدم  1189وعندما توفي سنة  1189إلى  1154لقد حرم امللك هنكي الثاني لعب كرة القدم سنة  

سنة وجاء عهد امللك جيمس ألاول فشجع لعبة كرة القدم وأشرف  400ذكرى ألن تحريمها ظل نافذا قرابة مجرد 

علهاا وجاءت الشمس تشرق على هذه اللعبة والتي ظل  مختفية طيلة أربعة قرون ويذكر التاريخ أن بعض ملوك 

وأوقف لعباا "إدوارد  1349ي" في عام إنجلركا قد جاءوا بعد ذلك وأوقفوا لعب كرة القدم وأولهم "إدوارد الثان

، و"رتشارد الثاني"، وفي نفس السنة تصدى لها "هنكي الرابع" وقادة اسكتلندا وحرموها في 1389الثالث" في سنة 

"أناا لعبة ناعمة ل تصلح للتدريب  اعتمد امللوك على نص املادة العسكرية وهي: 1791وفي عام  1754عام 

 .طل وتمعف التدريب"العسكري ومن شأناا أن تع

ويميف بعض املؤرخين بأنه بالرغم من القوانين التي أصدرتاا ملوك انجلركا ملنع ممارسة كرة القدم، إل أن 

 .ألاطفال كانوا يمارسوناا في شوارع املدينة وخاصة في املناسبات

الرسمي للملوك بمنعها، ويبدوا ولقد أشارت املصادر التاريخية عن تلك الفركة إلى لعبة كرة القدم، وذكرت التحذير 

أناا كان  لعبة عنيفة تالءم أفرجة الناس في ذلك العصر، وان كرة القدم التي كان  تستخدم في تلك الفركة تشبه 

 .إلى حد ما الكرة التي تستخدم آلان، وكان  منتشرة في معظم أوربا

لقدم حديثا يجب أن نفرق بين أربع مراحل ويميف  املؤرخين أنه لكي يمكن التوصل إلى رؤية دقيقة لتطور كرة ا

مبكرة في عملية التطور، فكل مرحلة تتميز بخاصية أكثك نظاما وسلوكا خاصة، وكان  هذه املراحل ألاربعة  من 

التطور متداخلة زمنيا، ولم يكن هناك ما يفصل بيناا، وأولى هذه املراحل من هذا التطور استمرت من القرن الرابع 

القرن الثامن عشر، وكان  كرة القدم بسيطة من حيث تنظيمها وتميزت بالخشونة والعنف،  عشر حتى منتصف

  .وتلعب طبقا للقواعد املعتادة وكان  ل تتطلب درجة عالية من التدريب

وتعتبك مرحلة انتقالية حاسمة من مراحل تطور اللعبة إذ بدأت ( 1830-1750)وبدأت املرحلة الثانية من عام 

قليدية لكرة القدم تندثر تدريجيا وكان  حركة التصبيع وإنشاء املدن الجديدة من ألاسباب الرئيسية ألاشكال الت

 التي أفم  إلى ذلك التطور.

وكان  املدارس العامة تتولى هذه اللعبة وتجري بعض املناسبات، وكان  تخمع في تنظيمها للسلطة. وأن ألالعاب  

القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ل تختلف كثيكا عن ألانما. التي كان يؤدياا تالميذ املدارس خالل 

 التقليدية لكرة القدم.

بالرغم من ذلك بدأت اللعبة تتطور في تلك املدارس على نحو له أهمية بالبسبة ملستقبل اللعبة، وعندما انتقل    

يبتمون إلى الطبقتين العليا والوسطى، وكان الكرة إلى املدارس العامة ثم اللعب ألول مرة بصورة منتظمة بأفراد 

التنظيم السابق لكرة القدم يبتمي أفراده إلى الطبقة الدنيا، كان له مغزاه العميق في تطور كرة القدم، ولقد كان  

القاعدة السائدة خالل تلك الفركة هي تحكم التلميذ ألاكبك سنا في التلميذ ألاصغر سنا وإجباره على أداء بعض 

ت له، وكان  طريقة التلميذ في ممارسة كرة القدم تتفق وتطابق عالقات القوة هذه، فجعلوا كرة القدم الخدما

إجبارية على الجميع ويتفق أغلب املؤرخين " بأن املدارس خالل القرن الثامن عشر لم تكن لدياا مالعب خاصة باا 

 .اس" وكان التالميذ يلعبون الكرة في الشوارع مما يثيك املمايقات للن
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واستجابة للمغط الخارجي املطالب باإلصالح في ( 1850-1830)وفي خالل املرحلة الثالثة من التطور وفي عام 

املدارس اضطرت السلطات التعليمية إلى القيام بإصالحات، وأعط  املدارس وألالعاب دورا مركزيا في الحياة 

بين التالميذ، وبدأ نظام املدارس في تاذيب الخشونة التعليمية الرسمية كجزء من الجهد العام لتحسين العالقات 

التي عايش  كرة القدم والالرزام  بالقواعد املدونة مع وضع إجراءات أكثك دقة لتسوية الخالفات قد تبشأ خالل 

 اللعب.

أصبح  كرة القدم ألول مرة نشاطا مسموحا به  (1890-1850)في بداية املرحلة الرابعة والتي بدأت من عام 

تماعيا للشباب البالغين من ألاسر الغنية وعند التحاقهم بالجامعات بدأو بممارسة اللعبة في كلياتام وفقا لتقاليد اج

 وقواعد مدارسهم املختلفة.

ويذكر املؤرحين بأن جامعة كمبكدج وضع  أول قواعد موحدة مدونة لكرة القدم الحديثة، إذ منع استخدام حمل 

 تكون فقط إليقاف الكرة"الكرة باليد واستخدام اليد 

م وبعد انهااء الاجتماع انبثق 1863و أن ألاندية التي تكون  اجتمع  للتشاور ووضع  قانون موحد للعبة في عام 

 أول إتحاد كرة القدم في التاريخ .

 :كرة القدم في العصر الحديث:  2-1-3

 مندوبو اجتمع عندما وذلك بإنجلركا، م 1863 سنة إلى الحديث العصر في القدم كرة لرياضة الفعلي التأسيس يعود

 IFAB وهو ، ذاك حين القدم بكرة يعنى مجلس أول  وتشكل ، إلانجليزية الخاصة املدارس تحتمناا كان  التي ألاندية

 ههذ تأطيك مهمهام ) وايرلندا ويلز ، اسكتلندا ، إنجلركا ( ألاربعة البكيطانية الاتحادات من لكل اثنين ممثلين من املكون 

 بالكرة للتحكم فقط القدمين على والاعتماد الريغببي كرة عن فصلها هو القدم لكرة حصل تطور  أبرز  فكان ، الرياضة

 . حيناا سهال يكن لم الذي ألامر وهو ،

 سنة في الركنيات و م، 1869 سنة في املرمى ركالت اعتماد فبدأ اليوم، نراها التي املالمح تدريجيا بعد فيما اللعبة أخذت

 كما ، مرة ألول  الجزاء ضربة ظهرت م 1891 عام وفي مرة، ألول  الصافرة الحكم استخدم م 1878 سنة وفي م، 1872

 في ممنوعة والخطيكة الخشنة التدخالت وأصبح  ، للمباراة محدد ووق  مرسومة وحدود خطو. للملعب أصبح

 بمشاهدة لالستمتاع الجماهيك  من نحوها تجذب بدأت حيث ، العالم قارات مختلف في اللعبة انتشار وازداد اللعبة،

 . للمتفرجين بامللعب تحيط مساحات تحميك إلى دعا ما ، املباريات

 ، فرنسا : وهم ألاساسيين السبعة أعمائه مع باريس في FIFA القدم لكرة الدولي الاتحاد تأسس ، م 1904 سنة في 

 قبل ، م 1913 سنة للفيفا IFAB إلانجليزي  الاتحاد لينمم ، يسراسو  و السويد ، إسبانيا ، هولندا ، الدنمارك ، بلجيكا

 سنة في ، املربع داخل أيديام استعمال الحراس بإمكان أصبح م 1912 سنة وفي بالتحاد، العالم بلدان باقي تلتحق أن

 كرة رياضة أصبح  العشرين، للقرن  الثاني النصف من وابتداء ، مسموحا الركنية ركلة من التسجيل أصبح م 1927

 شكل في الفرق  بين املباريات مختلف نظم  و ، املحكمة التفصيلية القوانين فوضع  ، فشيًلا شيًلا تكتمل القدم

 .بطولت شكل على أقيم  رسمية أخرى  و ودية مباريات
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 كرة القدم في الجزائر
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 في الجزائركرة القدم املحاضرة الثالثة: 

 كرة القدم في الجزائر

 تلخيص لبعض ألاحداث التاريخية الهامة لكرة القدم في العالم

 ملخص التطور التاريخي لكرة القدم الجزائرية

 كرة القدم في الجزائر: 1 -3

محتكرا لكل  إن تاريخ هذه اللعبة في بالدنا له بداية غيك واضحة تح  الاحتالل الفرنس ي الذي كان                    

بفمل الشيخ عمر بن محمود علي  1895امليادين ومناا ميدان الرياضة وبالخصوص كرة القدم التي بدأت عام 

رايس الذي أسس فريق تح  اسم " طليعة الحياة في الهواء الطلق" فاعتبكت كأول بداية لتاريخ عريق مرت به هذه 

 الرياضة في بالدنا.

املولودية الشعبية الجزائرية وألوناا  ( Mca)عميد ألاندية إلاسالمية الجزائرية  كان ميالد 1921اوت 09وفي يوم  

  ألاخمر وألاحمر، وفيما بعد تأسس  بقية ألاندية إلاسالمية الجزائرية ألاخرى.

وفي ظل الاستعمار أنشأت عدة فرق كان  معظمها فرق إسالمية، وطنية تعمل جاهدة على توعية املواطن، فمن بين 

ذكر إلاتحاد إلاسالمي الرياض ي الوهراني، وإلاتحاد إلاسالمي الرياض ي للبليدة، وإلاتحاد الرياض ي إلاسالمي هذه ن

كون فريق جباة التحرير الوطني ومن بين لعبيه: رشيد مخلوفي، سوخان، كرمالي،  1958أفريل  18الجزائري، وفي 

افحة عبك العالم، وقد لعب هذا الفريق منذ تأسيسه هو إسماع صوت الجزائر املككريمبو، زوبا، و الذي كان هدفه 

مباراة ولزال هناك بعض الالعبين الذين كانوا ضمن هذا 13مباراة وانازم في  13وتعادل في   65ـ مباراة فازب 91

 الفريق عل قيد الحياة.

قالل وبموافقة من الاتحادية مباشرة بعد الاست 1962فيعود إلى عام  أما التاريخ الرسمي لكرة القدم  في الجزائر      

إلى إنشاء املالعب وتقديم املساعدات املادية واملعنوية  الدولية لكرة القدم سارع  السلطات املعنية بالرياضة  

سنوات صنع  الحدث بجيل جديد: ماجر، عصاد، فرقاني، بلومي   10وكذا على الصعيد العالمي، ففي ظرف 

بإسبانيا فيما يعرف بملحمة  1982طاحة بالفريق ألاملاني في كأس العالم فبفمل هؤلء توصل  الجزائر إلى إلا 

فشرف  للمرة الثانية ألالوان الوطنية رغم وجودها  1986خيخون ثم تأهل  بعدها إلى كاس العالم باملكسيك عام 

اد إلى املباراة في مجموعة قوية مشكلة من البكازيل،إسبانيا، ايرلندا، أما على املستوى العالمي فوصل رفقاء عص

 . 0 – 3وخسرها ضد نيجيكيا بـ  1980الناائية في كأس ألامم إلافريقية عام 

وبعدها مرت الكرة الجزائرية بمرحلة صعبة بسبب توقف املؤسسات عن التمويل وهبو. البركول في الثمانينات 

الجزائر وكان لها ذلك في فلم يستسلم الخمر وحاربوا من أجل الحصول على كأس إفريقيا ألول مرة في تاريخ 

من تسجيل الالعب وجاني، أما على  0 -1على حساب منتخب نيجيكيا بـ  1990البطولة التي نمم  بالجزائر سنة 

مستوى ألاندية فقد استطاع عميد الكرة الجزائرية مولودية العاصمة  في تحقيق إنجاز تاريخي بالحصول على كأس 

والتي فازت أيما بنفس الكأس  1981كذلك جمعية  إلكركونيك تيزي وزو عام و  1976إفريقيا لألندية البطلة سنة 

وكأس  1990وهو النادي املسمى حاليا بشبيبة القبائل التي حقق  ألقاب إفريقية أخرى على غرار كأس ألابطال 

إلاتحاد إلافريقي إضافة إلى إلانجاز التاريخي الذي لم يسبقه إليه أي نادي إفريقي وهو التنويح بكأس  1995الكؤوس 



    حديوش العموري ألاستاذ:                                   كرة القدممحاضرات مقياس    

 الجزائر-دالي إبراهيم 16047شارع احمد واكـــد  2-البدنيــة و الرياضيـــة  معهد التربيــة

 /www.univ-alger3.dz/ieps املوقع الالكتروني    :  ieps@univ-alger3.dz      البريد الالكتروني

23 

 

وبعدها مرت الكرة الجزائرية بصحوة عن طريق ألاندية و كذا الفريق ، 2003-2001-2000ثالث مرات متتالية 

بجنوب إفريقيا، بعد ملحمة ام درمان التاريخية،  2010الوطني بعد التأهل الثالث و الرابع لكأس العالم تواليا سنة 

البكازيل و الانجاز التاريخي بعد التأهل للدور الثاني، ويعد الفوز التاريخي الثاني و بعدها التأهل لناائيات كاس العالم ب

 أهم الانجازات للكرة الجزائرية. بكأس إفريقيا لألمم بالقاهرة من

فعلى العموم كان  أهم ألاحداث التي مرت باا كرة القدم الجزائرية على مختلف السنوات تمثل قمة ما وصل      

الجزائري في الثمانينات وما وصل  إليه أنديهاا قاريا  لم يكن وليد صدفة بل بفمل تطور عميق طرأ إليه املنتخب 

 على هذه الرياضة عبك العصور.

 تلخيص لبعض ألاحداث التاريخية الهامة لكرة القدم في العالم:  3-2

  ظهور اللعبة في املدارس إلانجليزية :1710 

 للعبة كرة القدم. 13ال : وضع  جامعة كمبكيدج القواعد1845

 .: أسس أول نادي لكرة القدم ببكيطانيا )نادي شيفيلد(1855

 وضع  أول قوانين لكرة القدم: 1862

 : أسس إلاتحاد البكيطاني لكرة القدم )أول إتحاد في العالم(.1863

 منع الحارس من مسك الكره العائدة من لعبيه: 1865

   وضع مبدأ التسلل: 1867

 حارس املرمى باستخدام يديه لصد الكرة ومسكها.: سمح ل1871

 تقنين حجم ومواصفات محددة للكرة: 1872

 م وطبق تغيك ألاهداف بعد الاسركاحة.2.44: حدد ارتفاع عارضة املرمى بـ 1875

 حكم بريطاني يستعمل ألول مرة الصفارة في التحكيم : 1878

 : وضع  قاعدة رمي التماس باليد1880

مؤتمر دولي ضد مندوبي اتحادات بريطانيا، اسكتلندا، ايرلندا، وتقرر في هذا املؤتمر إنشاء هيلة  : عقد بلندن1882

 دولية مهمهاا إلاشراف على تنفيذ القانون وتعديله وقد اعركف الاتحاد الدولي عند تأسيسه باذه الهيلة.

 وضع تشريعات الاحركاف: 1885

ت مادة ضربة الجزاء، وظهر على الساحة حكم املباراة مع : تقرر وضع الشبكة خلف املرمى، كما تقرر 1891

 املساعدين.

 : تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.1904

 تأسيس الاتحاد البكيطاني للهواة.: 1907

 أصبح بإمكان الحراس استعمال أيديام داخل املربع: 1912

 : تقرر فرض ضريبة على دخل املباريات.1916

 القانون، حددت حالت التسلل. : وصف  مادة جديدة في1925

 أصبح الهدف من الزاوية )الركنية( مباشرة جائزا: 1927
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 : انفصل  بريطانيا عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.1928

 : تقرر تنظيم مباريات كأس العالم كل أربع سنوات مثل ألالعاب ألاوملبية1929

 واي وفازت ألاورغواي باا.: إجراء أول كأس العالم لكرة القدم في دولة ألاورغ1930

: وضع  عقوبة الخطأ في رمية التماس بنقل الحق للفريق آلاخر، وسمح لحارس املرمى أن يخطوا بالكرة أربع 1931

 خطوات بدل من اثنين.

 : فازت إيطاليا بكأس العالم.1934

 : جرت محاولة تعيين حكمين للمباراة.1935

 : فازت إيطاليا بكأس العالم.1938

 تقرر وضع ألارقام على ظهور الالعبين وتوقف  املباريات الدولية بسبب الحرب: 1939

 : استأنف  املباريات الدولية الرسمية.1943

 : عاد الاتحاد البكيطاني لعائلة الاتحاد الدولي.1946

 : أقيم  أول دورة لكرة القدم بين دول البحر املتوسط.1949

 رة القدم.: تقرر إنشاء دورات عسكرية دولية لك1950

 : الدورة العربية ألاولى و كان  لعبة كرة القدم من أبرز ألعاباا.1953

 : دورة املتوسط ومن ضمن ألعاباا كرة القدم.1955

 : إنشاء كأس أوربا لألندية البطلة.1956

 : أول كأس إفريقيا لألمم شارك  فهاا ثالث منتخبات هي: مصر، السودان، إثيوبيا.1957

 اب املتوسطة بلبنان وكان  كرة القدم أبرز ألعاباا.: دورة ألالع1959

 : أول كأس أوربية لألمم.1960

 : أول دورة باسم كأس العرب نظمهاا لبنان.1963

 : كأس العرب الثانية بتونس.1964

 : دورة ألعاب البحر املتوسط بتونس وكرة القدم أبرز ألعاباا.1967

كازيل واحتفظ  بالكأس ناائيا وذلك بعد فوزها بالكأس ثالث مرات : بطولة العالم في املكسيك فازت باا الب1970

(1952،1956،1970.) 

 دولة في التصفيات. 93: كأس العالم بميونيخ فازت باا أملانيا واشركك باا 1974

 : دورة ألالعاب املتوسطية بالجزائر وفازت باا الجزائر في ناائي مثيك أمام املنتخب الفرنس ي1975

 ا لألمم فازت باذا الكوي .: كأس آسي1980

 16منتخب عوض  24: كأس العالم بإسبانيا، فهاا طبق ألول مرة نظام البطولة بحيث تأهل لألدوار الناائية 1982

 1-2منتخب كان من ضمنام فريقان عربيان الجزائر والكوي  وشهدت أكبك املفاجآت بفوز الجزائر على أملانيا 

 د الجزائر.واملؤامرة النمساوية ألاملانية ض

 : دورة ألالعاب املتوسطية باملغرب وفاز منتخباا بذهبية كرة القدم.1983

 : كأس آسيا لألمم فازت باا السعودية.1984
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: كأس العالم باملكسيك وتأهل  ثالث دول عربية للبطولة ألول مرة وهي: الجزائر، املغرب والعراق، فاز 1986

 ببطولهاا ألارجنتين.

 اريات لكأس العالم البسائية في الصينتنظيم أول مب: 1992

 : أول كأس ما بين القارات لألمم.1992

 : كأس العالم بالو.م.أ وفوز البكازيل بلقباا.1994

 : كأس العالم بفرنسا و فوز فرنسا بلقباا1998

 : ألالعاب ألاوملبية بسيدني.2000

 باا.: كأس العالم بكوريا الجنوبية و اليابان و فوز البكازيل بلق2002

 : كأس العالم بأملانيا و فازت بلقباا ايطاليا 2006

 : كأس العالم بجنوب إفريقيا، و فوز اسبانيا بلقباا.2010

 : كأس العالم بالبكازيل، و فوز أملانيا بلقباا.2014

 : كاس العالم بروسيا، و فازت فرنسا بلقباا.2018

 ملخص التطور التاريخي لكرة القدم الجزائرية:  3 -3

 خص أهم املحطات التاريخية لكرة القدم في الجزائر إلى مايلي:  تتل

 : فتح قسم لكرة القدم في الجزائر.1917

 : ميالد أول نادي لكرة القدم وهو"مولودية الجزائر".1921

 : تكوين فريق جباة التحرير الوطني في تونس.1957

 : تأسيس الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم. 1962

 ول منافسة كاس جمهورية والتي فاز باا "وفاق سطيف".: تنظيم أ1963

 : أول مشاركة جزائرية في اللعاب الاوملبية إلافريقية "برازافيل".1967

 : تأهل الفريق الوطني ألول مرة لكاس أمم إفريقيا "إثيوبيا".1968

 : حصول الفريق الوطني على أول ميدالية ذهبية في ألالعاب املتوسطية.1975

 رئيس للفاف "محمد معوش". : أول 1976

 : حصول أول نادي جزائري على كاس إفريقيا لألندية البطلة والتي فاز باا "مولودية الجزائر".1976

 : أول مشاركة في ألالعاب الاوملبية في روسيا.1980

 : وصول الفريق الوطني إلى ناائي كاس أمم إفريقيا أمام نيجيكيا . 1980

 طني لناائيات كاس العالم "اسبانيا". : أول تأهل للفريق الو 1982

 : ثاني تأهل للفريق الوطني لناائيات كاس العالم "املكســيك".1986

 : فوز الجزائر بكاس ألامم إلافريقية بالجزائـر أمام نيجيكيا.1990

 : أول نادي جزائري بفوز بكأس الكاف ثالث مرات على التوالي "شبيـبة القبائل".2002

 سطـيف بكأس رابطة أبطال العرب. : فوز وفــاق2007

 : ثالث تأهل للفريق الوطني لناائيات كأس العالم "جنوب إفريقيا"2010
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 : رابع تأهل للفريق الوطني لناائيات كأس العالم "البكازيل"2014

 -مصر -: فوز الجزائر بكاس إفريقيا بالقاهرة2019



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعةاملحاضرة ال

 قانون كرة القدم

 ل الجزء ألاو 
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 -الجزء ألاول - ضرة الرابعة: قانون كرة القدمااملح

 قانون كرة القدم: الجزء ألاول 

 اللعب ميدان  -1

  الكرة   -2

 الالعبين 3-

 الالعبين معدات 4-

 الحكام 5-

 آلاخرون – الحكام  -6

 تمهيد:

 وتعد املستويات مختلف وعلى البلدان كل يف تمارس فهي ألارض، وجه على لعبة أعظم القدم كرة تعتبك                  

 وصول FIFA القدم لكرة الدولي الاتحاد ينظمه الذي العالم كأس من بدءا كافة العالم أرجاء في ذاتاا هي اللعبة قوانين

 في بلد، كل في قاري، اتحاد كل في مباراة كل في القوانين هذه تطبيق القرى النائية، إن في الصغار يلعباا التي املباريات إلى

 يجب استغاللها فرصة أيما ويمثل علهاا، الحفاظ يجب هائلة قوة يعد بأسره العالم عبك قرية وفي كل مدينة، كل

  . مكان كل في القدم كرة ملصلحة

 “ لجمال أساسية قاعدة العدالة أن باعتبار اللعبة ” عدالة “ على شأناا الحفاظ من قوانين القدم لكرة يكون  أن يجب

 احتياج فهاا يكون  ما نادرا التي تلك هي املباريات أفمل إن أيما، اللعبة ” لروح “ جوهرية سمة وهي  ” الجميلة ةاللعب

 . والقوانين املباراة حكام يحركمون  كما البعض، بعمهم الالعبون  يحركم حيث للحكم

 ألاشخاص لدى يكون  أن يجب كما، القوانين هذه تطبق التي والحكام القوانين نزاهة واحركام حماية دائما يجب

 واحركام املباراة حكام لحركام اللعبة اتجاه واضحة مسؤولية الفريقين وقائدي املدربين ولسيما السلطة أصحاب

 . قراراتام
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 اللعب: ميدان  - 4-1

 جدول قياسات ميدان كرة القدم

 القياسات ألابعاد واملكونات

 م110م وأقصاه 100ناه أد الطول في املباريات الدولية

 م75م وأقصاه 64أدناه  العرض في املباريات الدولية

 م120م وأقصاه 90أدناه  الطول في املباريات العادية

 م75م وأقصاه 45أدناه  العرض في املباريات العادية

 م9,15قطرها  دائرة خط الوسط

 منطقة املرمى
اخل ميدان اللعب مسافة م عن كل قائم من قائمي املرمي وتمتد د5,50تبعد 

 م من الجهتين وتغلق مساحتها بخط مواز لخط املرمى5,50

 منطقة الجزاء
م عن كل قائم من قائمي املرمي وتمتد داخل ميدان اللعب 16,50تبعد 

 م من الجهتين وتغلق مساحتها بخط مواز لخط املرمي16,50مسافة 

 ط قائمي املرميم عن منتصف الخط الذي يرب11تبعد  نقطة ركلة الجزاء

 م ومركزه نقطة ركلة الجزاء9,15هو قوس دائري قطره  قوس منطقة الجزاء

 م1,50ال يقل ارتفاعها عن  الراية الركنية

 يرسم عند راية الركنية بربع دائرة قطرها متر واحد قوس الدائرة الركنية

 املرمي
م وعرض 2,44م واملسافة بين ألارض والعارضة 7,32املسافة بين القائمين 

 سم لكل واحد منها12العارضة والقائمين في حدود 

 سم12ال يتجاوز عرضها في أقص ى الحاالت  خطوط امللعب

 اللعب: ميدان سطح   4-1-1

 على املسابقة لوائح تنص أن باستثناء بالكامل، الصناعي العشب أو الطبيعي العشب من بأكمله اللعب ميدان يكون 

 . أخمر الصناعي العشب لون  يكون  أن يببغي و لصناعي،وا الطبيعي العشب من مزيج
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 خطو. بواسطة تحديده ويتم الشكل مستطيل اللعب ميدان يكون  اللعب: ميدان وعالمات خطوط  4-1-2

 . املرمى خطي يمثالن ألاقصر الخطين أن حين في التماس، خطي يمثالن الطويالن الخطان متواصلة،

 خط من الوسط نقطة في امللعب منتصف عالمة تقع امللعب، وسط خط بواسطة ننصفي إلى اللعب ميدان تقسيم يتم

 الخطو. كافة تكون  أن يجب و العالمة هذه حول  مركا 9.15 إلى قطرها نصف يصل دائرة رسم يتم و امللعب منتصف

 . املرمى وعارضة القائمين عرض بنفس املرمى خطو. تكون  كما سم 12 عن يزيد ل والذي العرض بنفس

 خط لطول  ألادنى الحد يكون  بحيث املرمى، خط طول  من أطول  التماس خط طول  يكون  أن يجبألابعاد:     4-1-3

 بين محصورا فيكون  ) امللعب عرض ( املرمى خط طول  أما مرك، 120 ألاقص ى الحد و مرك 90 ) امللعب طول  ( التماس

 . مرك 90 و مرك 45

 خط لطول  ألادنى الحد يكون  أن يجب الدولية املباريات في: الدولية  املباريات في اللعب ميدان أبعاد    4-1-4

 بين محصورا فيكون  ) امللعب عرض ( املرمى خط طول  أما مرك، 110 ألاقص ى الحد و  مرك 90 ) امللعب طول  ( التماس

 . مرك 57 و مرك  64

 لقائمي الداخلية الحافة من ركم 5,5 مسافة على املرمى خط على عموديان خطان رسم يتم املرمى: منطقة   4-1-5 

 . املرمى لخط مواز بخط ربطهما يتم ثم مرك 5 ، 5 مسافة على اللعب ميدان داخل الخطان هذان ويمتد املرمى

 الداخلية الحافة من مرك 5. 16 مسافة على املرمى خط على عموديان خطان رسم يتم الجزاء: منطقة  4-1-6

 لقائمي

 وتوضع ملرمى، ا لخط مواز بخط ربطهما يتم ثم مرك، 5. 16 مسافة على اللعب ميدان خلدا الخطان هذان ويمتد املرمى

 . مناما متساو بعد وعلى املرمى قائمي بين ما وذلك املرمى منتصف نقطة من مرك 11 مسافة على الجزاء عالمة

 ركنية راية كل قائم نم مرك 1 قطرها نصف دائرة، ربع برسم الركنية منطقة تحديد يتم: الركنية منطقة  4-1-7

 . اللعب ميدان داخل

 الركنية: الرايات 4-1-8

 
 منطقة كل عند وذلك مدبب رأس له يكون  ول راية يحمل بحيث مرك 1.5 عن يقل ل بارتفاع الركنية الراية قائم يوضع

 خارج مرك 1 عن قلي ل بعد على وذلك امللعب منتصف خط ناايتي من كل عند مماثلة رايات قوائم وضع يجوز  و ركنية

 .التماس خط
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 ملقاعد مخصصة مناطق باا يوجد مالعب في تقام التي باملباريات الفنية املنطقة ترتبط الفنية: املنطقة 4-1-9

 جانبي من كال على مرك 1 ملسافة الفنية املنطقة تمتد أن ويببغي املستبدلون، والالعبون  البدلء الفريقين، مسلولي

 . التماس خط من مرك 1 ملسافة وتمتد املخصصة الجلوس منطقة

 بحدود التقيد علهام يجب و  املسابقة، لوائح بموجب الفنية املنطقة شغل لهم يحق الذين ألاشخاص عدد تحديد يتم 

 من تكتيكية تعليمات بتوجيه مرة كل في فقط واحد لشخص يحق ،كما الخاصة الحالت باستثناء الفنية املنطقة

 . الفنية املنطقة داخل

 املرميان:. 4-1-10

 
 مسافتين على مثبتين رأسيين قائمين من املرمى يتشكل بحيث ، . املرمى خطي من كل مركز على املرمى وضع يجب

 من والعارضة القائمين تصبيع يجب و . أفقية عارضة بواسطة أعلى من ويتصالن الركنية الراية قوائم من متساويتين

 بين ما املسافة حال، بأي خطرا تشكل أن يجب ل و بيماوي  أو دائري  أو  مستطيل وأ مربع شكلها يكون  و معتمدة مادة

 . مرك 2.44 وألارض للعارضة السفلية الحافة بين ما الارتفاع ويكون  مرك 7.32الداخل من القائمين

 و ، سم 12 عن يزيد ل  والذي املتماثل والسمك العرض وبنفس ألابيض باللون  والعارضة القائمين يكون  أن يجب

  املرمى حارس تعيق ل أن ويجب جيدا تثب  بحيث املرمى خلف اللعب ميدان وأرضية املرمى إلى الشباك تثبي  باإلمكان

 لدعم وذلك الهدف إحراز صحة من للتأكد املرمى خط تقنية بأنظمة الاستعانة يجوز  املرمى: خط تقنية  4-1-11

 الحكم قرارات

 لتحديد فقط باا الاستعانة وتتم املرمى خط على منفرد بشكل املرمى خط مبادئ يقتطب يتم املرمى: خط تقنية مبادئ

  ل أم هدف إحراز تم إذا ما

 خط تقنية قبل من واحدة ثانية غمون  في تلقائية وبصورة فورا ل أم هدف إحراز تم إذا ما إلى إلاشارة تتم أن يجب

 .) بصرية هرزاز وإشارةالا  بموجب الحكم ساعة عبك ( املباراة لحكام فقط املرمى

 ميدان على افركاضية، أو واقعية سواء التجارية، إلاعالنات من شكل أي عرض يمنع التجارية: إلاعالنات  4-1-12

 1 مسافة ضمن ألارضية على الحكم مراجعة منطقة أو الفنية املنطقة أو املرمى بشباك املغطاة ألارضية على أو اللعب

 شوطي بين ما اسركاحة في مغادرتام توقي  إلى اللعب ميدان إلى الفريقين دخول  وق  من امللعب حدود خطو. من مركا

 إعالنات عرض أو وضع يجوز  ل كما ، املباراة نااية توقي  إلى اللعب ميدان إلى أخرى  مرة دخولهم وق  ومن املباراة،

 معدات تثبي  أو تعليق أيما يجوز  ول الركنية الرايات قوائم أو الركنية الرايات أو الشباك أو املرمى على

 . هذه اللعب ميدان عناصر على ) الخ ... ميكروفونات أو كاميكات)خارجية
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 املميزة والعالمات الشعارات افركاض ي، أو واقعي بشكل إما إنتاج إعادة يمنع املميزة: والعالمات الشعارات 4-1-13

 ووضعها أخرى  كيانات أو ألاندية أو املسابقات أو الوطنية القدم كرة اتحادات أو القارية الاتحادات أو بالفيفا الخاصة

 . الرايات على الشعارات تلك بوضع يسمح و اللعب، وق  أثناء اللعب، ميدان على

 غرفة تتوفر أن يجب املساعدون  الفيديو حكام فهاا يستخدم التي املباريات في املساعدون: الفيديو حكام 4-1-14

 . الحكم ملراجعة واحدة منطقة قلألا وعلى الفيديو  تشغيل

 مشغل و املساعد الفيديو حكم مساعد املساعد، الفيديو حكم فيه يعمل الذي املكان هي الفيديو:  تشغيل غرفة

 تشغيل غرفة بدخول  لهم يسمح املخولون  ألاشخاص أبعد فقط مكان في أو امللعب قرب في تكون  أن يمكن و إلاعادة،

 . املباراة أثناء إلاعادة مشغل أو املساعد الفيديو حكم مساعد املساعد، م الفيديوحك مع التواصل أو الفيديو

 أن يجب امليدان، مشاهدة داخل بإعادة القيام املراجعة منطقة خالل من للحكم يمكنالحكم:  مراجعة منطقة 

 . بوضوح محددة و اللعب ميدان خارج مرئي مكان في الحكم ملراجعة واحدة تكون منطقة

 :الكرة    4-2

 

 70 و سم 68 بين ما محيطها ، مالئمة مادة من ومصنعة مستديرة الكرة تكون واملقاييس:  املواصفات  4-2-1

 في املستخدمة الكرة على التجارية إلاعالنات من شكل أي وضع يجوز  ل . غرام 450 و غرام 410 بين ما وزناا و سم،

 . للُمَصِنع التجارية والعالمة املسابقة ومنظم باملسابقة الخاصة املميزة العالمة / الشعار باستثناء املباريات

 بإسقا. اللعب يستأنف و لتغييكها اللعب إيقاف يتم تالفة الكرة أصبح  إذا: التالفة الكرة استبدال  4-2-3

  الحكم من بإذن إل راةاملبا أثناء الكرة استبدال يجوز  ل و ، تالفة ألاولي الكرة فيه أصبح  الذي املكان في البديلة الكرة

 تتم حيث اللعب ميدان حول  2 رقم القانون  بمتطلبات تفي إضافية كرات وضع يجوز إضافية:   كرات  4-2-4

 . الحكم ومراقبة إشراف تح  الكرات باذه الاستعانة

 ون أحدهميك أن يجب أقص ى، كحد لعبا عشرة أحد من مناما كل يتألف فريقين بين املباراة تقام :الالعبين  4-3

 لعبين سبعة من من أقل يتألف الفريقين من أيا أن حال في استمرارها أو املباراة بدء يجوز  ل  .مرمى حارس

 البدالء: عدد 4-3-1

 رسمية مسابقة ضمن تقام مباراة أي في تستخدم أن يمكن أقص ى كحد بدلء خمسة الرسمية: املسابقات - أ

 و الرجال مسابقات باستثناء ، القدم لكرة الوطني الاتحاد أو القاري  تحادالا أو الفيفا قبل من تحديده يتم سوف

 ثالثة ألاقص ى الحد حيث ر، للكبا  )أ ( الدولي الفرق  أو ألاعلى املستوى  في تلعب التي ألاندية من ألاول  للفريق السيدات

 . يةإلاضاف ألاشوا. إلى املباراة تصل عندما إضافي بديل استخدام إمكانية مع بدلء،
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 استخدام ويمكن ى أقص كحد بديل عشر اثنى تسمية يمكن أ الوطنية املنتخبات مباريات في ألاخرى: املباريات - ب

 . البدلء من أكبك بعدد الاستعانة يجوز  ألاخرى  املباريات كافة في و ، ى أقص كحد منام ستة

 ، الشباب في فقط أخرى  مرة يناملستبدل الالعبين بإشراك السماح يتماملستبدل:  الالعب عودة 4-3-2

 الاتحاد القدم، كرة الوطني الاتحاد لتفاقية ألامر ويخمع للبكاعم القدم كرة ، الخاصة الاحتياجات ، املخمرمين

 . الفيفا أو القاري 

 يتم لم بديل أي مشاركة يجوز  ل و املباراة بداية قبل البدلء أسماء الحكم إعطاء يجبالتبديل:  إجراءات 4-3-3

 . إلجراءات التبديل املحددة بالقواعد التقيد يجب و البدلء قائمة ضمن اسمه إدراج

 اتجاه املسلولية من قدر يتحمل ولكنه مميزات، أو خاصة مكانة أي الفريق قائد لدى ليس: الفريق قائد 4-3-4

 . فريقه سلوك

 الالعبين: معدات 4-4

 وألاساور  والخواتم السالسل ( املجوهرات كافة ، خطورة تشكل معدات أي ارتداء عدم الالعب علىالسالمة:  4-4-1

 الشريط باستخدام مسموح غيك أيما . خلعها يجب و باا مسموح غيك ) الخ ... واملطاطية الجلدية والعصابات وألاقرا.

 . املجوهرات هذه لتغطية الالصق

 لصق شريط أي ( جوارب سروال، مام،أك ذو قميص من لالعب إلالزامية املعدات تتألف: إلزامية معدات 4-4-2

 واقي ،) تغطيته أو عليه وضعها يتم التي الجوارب من الجزء لون  بنفس تكون  أن يجب خارجيا ارتدائاا يتم مادة آي أو

 يجوز  كما . أحذية ،) بالجوارب تغطيهاا ويتم معقولة حماية لتوفيك مالئمة مادة من مصنعة تكون  أن يجب ( الساقين

 رياضية سروال بدلة ارتداء ىاملرم لحراس

 حكام وعن البعض بعمهما عن تفريقهما يتم لكي مغايرة ألوان ارتداء الفريقين كال على يجبألالوان:  4-4-3

 تحمل أن يجب كما. املباراة حكام وعن الالعبين بقية عن تميزه مغايرة ألوان ارتداء مرمى حارس كل على و املباراة،

 بالبسبة ألامر كذلك و الشورت، من السفلي الجزء أو للشورت الرئيس ي اللون  نفس طالماغ / التحتية السراويل

 . الرئيس ي القميص لون  نفس تحمل أن يجب التي التحتية للقمصان

 أقنعة الرأس، واقي املثال سبيل على خطرة، وغيك وقائية أخرى  معدات بارتداء السماح يتمأخرى:  معدات  4-4-4

 والنظارات املرمى حراس قبعات مثل ومبطنة الوزن خفيفة لينة مواد من واملصنعة الذراع قيوا الركبة، واقي الوجه،

 . ) باا الخاصة القواعد مع تتوافق أن على ( الرياضية

 صور  أو بيانات أو شعارات أي املعدات تحمل أل يجب وإلاعالنات: والصور  والبيانات الشعارات   4-4-5

 بيانات أو شعارات أي تحمل التي التحتية املالبس عن الكشف عدم الالعبين على جبي . شخصية أو ديبية أو سياسية

 يتم ل 4 رقم القانون  مخالفة حال في. املصنعة الشركة شعار غيك إعالنات أو شخصية أو ديبية أو سياسية صور  أو

 : لالعب بالبسبة و اللعب إيقاف

 معداته لتصحيح اللعب ميدان بمغادرة الحكم قبل من تعليمات إعطاءه يتم -

 .املعدات وتغييك تصحيح بالفعل تم أنه باستثناء اللعب، توقف عند يغادر -
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 الحكام:  4-5

 . باملباراة املتعلقة اللعبة قوانين تطبيق في الكاملة السلطة له حكم بواسطة مباراة كل تدار الحكم: سلطة  4-5-1 

 احتسابه عدم أو الهدف ذلك احتساب في بما , ناائية باللعب تعلقةامل الوقائع بشأن الحكم قرارات  :الحكم قرارات  -

 . دائما أن تحركم يجب آلاخرين الحكام و الحكم قرارات . املباراة نتيجة و

 والواجبات: السلطات 

 .اللعبة قوانين تطبيق -

 .آلاخرين املباراة حكام مع بالتعاون  املباراة في والتحكم السيطرة -

 الذي املختصة السلطات إلى املباراة عن تقرير يقدم و املباراة وقائع تسجيلو  كميقاتي العمل -

 . بعدا ملباراة أو أثناء أو قبل وقع  أحداث وأي الانمباطية إلاجراءات بشأن معلومات يتممن

 واملنمبط السليم بالسلوك يلرزمون  ل الذين وإلاداريين املسلولين ضد إجراءات اتخاذ -

 املباشر ومحيطه اللعب من ميدان للطرد الحمراء البطاقة أو لإلنذار الصفراء البطاقة إشهار أو تحذيرهم، له ويجوز 

 . الفنية املنطقة ذلك في بما

 ، خارجي تدخل بسبب أو اللعبة لقوانين انهااكات ألي نتيجة املباراة إلغاء أو تعليق أو إيقاف -

 ) إضافية رةك دخول  ، شغب ، إلاضاءة كفاية عدم ( املثال سبيل على

 / املباراة منظمي يكون  عندما فقط به يسمح املساعدون  الفيديو حكام استخداماملساعد:  الفيديو حكم 4-5-2

 الاتحاد من مجلس خطية موافقة على حصلوا و املساعد الفيديو حكم تنفيذ متطلبات و برتوكول  قد أكملوا البطولة

 . مالقد لكرة الدولي الاتحاد و القدم لكرة الدولي

 الغائبة مهمة الحادثة أو و الظاهر الواضح الخطأ حالت في فقط املساعد الفيديو حكم قبل من الحكم مساعدة يمكن

 الصفراء البطاقة ليس  ) املباشرة الحمراء البطاقة،جزاء ركلة ليس  / جزاء ركلة .هدف ليس  / هدف-ب املتعلقة

 املخالف الفريق من الخطأ الالعب رديط أو الحكم ينذر عندما الخاطلة الثانية(،الهوية

 الحكم: إشارات 4-5-3
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 :التالي عن مسلولون  باملباراة آلاخرين الحكام أو املباراة حكم يعد ل املباراة: حكام - مسئولية  4-5-4

 . مشجع أو إداري  أو لعب لها يتعرض إصابة أي -

 . نوع أي من باملمتلكات يلحق ضرر  أي -

 أي إلى ترجع قد أو التي ترجع التي آخر كيان أو اتحاد أو شركة أو نادي أو شخص أي اله يتعرض أخرى  خسارة أي -

 على السيطرة أو لعب أو إلقامة العادية املطلوبة إلاجراءات بشأن أو اللعبة قوانين ألحكام وفقا اتخاذه تم قرار

 . املباراة

 : هم آلاخرون املباراة حكامآلاخرون:  – الحكام  4-6

 املساعد الحكم و الاضافيون  املساعدون  الحكام الرابع، الحكم املساعدون، لحكاما ، الحكم -

 . امليدان على املباراة حكام هم الاحتياطي

 يقومون  و الفيديو حكام هم املساعد الفيديو حكم مساعد و املساعد الفيديو حكم -

 . الدولي حادالات قبل من املحدد املساعد الفيديو حكم لبكوتكول  وفقا الحكم بمساعدة

 ركلة يستحق الفريقين وأي اللعب مليدان بكاملها الكرة مغادرة ( إلى باإلشارة يقومون : املساعدون  الحكام 4-6-1

 الجزاء ركالت أثناء ، تبديل إجراء ، معاقبته يمكن تسلل موقف في لعب تواجد ، تماس رمية أو مرمى ركلة أو ركنية

 ومراقبة متابعة ، املرمى خط الكرة عبكت إذا ما حال وفي الكرة ركل قبل رمىامل خط عن املرمى حارس تحرك يالحظون 

 . ) التبديل إجراءات

الالعبين  معدات فحص ، التبديل عمليات على إلاشراف ( في الرابع الحكم مساندة تتلخص الرابع: الحكم 4-6-2

 إلاشارة ، البديلة على الكرات إلاشراف ، حكمال موافقة / إشارة بموجب اللعب ميدان إلى لعب دخول  معاودة البدلء،

 ذلك في بما ( شو. كل نااية عند لعبه حكم املباراة يعرزم الذي المائع البدل الوق  من ألادنى الحد عن وإلاعالن

 . ) الفنية املنطقة شاغلي قبل من مسلول  غيك أي سلوك حول  الحكم إعالم ، ) إلاضافي ألاشوا.

 املرمى لخط بكاملها الكرة تجاوز  ( إلى باإلشارة إلاضافيون  الحكام يقومإلاضافيون:  ن املساعدو  الحكام  4-6-3

 الجزاء تحرك ركالت أثناء مرمى، ركلة أو ركنية ركلة على الحصول  يستحق الفريقين أي تم إحراز هدف، متى ذلك في بما

 . ) املرمى خط الكرة عبكت إذا ما حال وفي الكرة ركل قبل املرمى خط عن املرمى حارس

 أو الحكم مساعد محل يحل أن الاحتياطي الحكم ملساعد الوحيدة املهمةالاحتياطي:  الحكم مساعد  4-6-4

 . املواصلة يستطيع الذي ل الرابع الحكم

 الفيديو: – حكام   4-6-5

 اللقطات إعادة مستخدما قرار اتخاذ على الحكم يساعد أن يمكن املساعد: الفيديو حكم - أ

 جزاء ،ركلة هدف ليس  / بادف متعلقة غائبة مهمة حادثة أو الظاهر و الواضح خطألل فقط

 الحكم ينذر عندما الخاطلة الهوية ، ) الثاني إلانذار ليس ( املباشر الطرد جزاء، ركلة ليس  /

 .املخالف الفريق من الخطأ الالعب يطرد أو

 بمشاهدة ي أساس بشكل اعداملس الفيديو حكم يساعد املساعد: الفيديو حكم - مساعد ب
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 بحكم املرتبطة لألحداث يحتفظ بسجل مراجعة، أو بتدقيق مشغول املساعد الفيديو حكم يكون  عندما التلفزيون  بث

 خصوصا الحكم مع املساعد الفيديو حكم بتواصل التقنية،املساعدة أو التواصل في مشاكل وأي املساعد الفيديو

 اللعب يتأخر عندما المائع الوق  تسجيل مراجعة، / بتدقيق املساعد الفيديو يقوم حكم بينما الحكم مع التواصل

 ألاطراف املعنية إلى املساعد الفيديو بحكم املرتبط القرار حول  إيصال املعلومات للمراجعة، لتدقيق أو

  املساعد الحكم إشارات 4-6-6

 

  إلاضافي املساعد الحكم إشارات 4-6-7

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خامسةال املحاضرة

 قانون كرة القدم

 الجزء الثاني
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 -الجزء الثاني- املحاضرة الخامسة: قانون كرة القدم

 املباراة مدة  7-

 اللعب واستئناف  ابتداء   -8

 و خارج امللعب داخل الكرة 9-

 املباراة نتيجة  تحديد  10-

 التسلل 11-

 السلوك وسوء - ألاخطاء  12

 ةالحر  الركالت 13-

 الجزاء ركلة  -14  
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 املباراة: مدة  5-7

 

 باإلمكان الذي ألامر مناما، لكل دقيقة 45 ملدة متساويين شوطين مدار على املباراة تقاماللعب:  فترات  5-7-1  

  املسابقة للوائح ووفقا املباراة بداية قبل قينالفري وكال الحكم بين بالتفاق تقليصه

 تتجاوز  ل املباراة شوطي بين فيما اسركاحة على الحصول  لالعبين يحق :املباراة شوطي بين ما استراحة   5-7-2

ة اسركاح في املشروبات لتناول  ) الواحدة الدقيقة تتجاوز  ل أن يببغي ل التي ( قصيكة يسمح باسركاحة كما ، دقيقة 15

 .الحكم من بإذن تغييكها فقط يتم وقد الاسركاحة هذه مدة على املسابقة لوائح تنص أن إلاضافي،يجب الوق  بين ما

 كافة عن شو. كل في الحكم قبل من الوق  هذا عن التعويض يتم الضائع: الوقت عن التعويض  5-7-3

 الوق ، العقوبات إضاعة ، املصابين لالعبينا إخراج أو تقييم ، التبديالت ( نتيجة ذلك الشو. في المائع الوق 

 سبب أي املساعد، الفيديو حكم و مراجعة بتدقيق املتعلق التأخيك لوائح، من املعتمدة الطبية إلايقافات الانمباطية،

 لوق ا من ألادنى الحد عن وإلاعالن باإلشارة الرابع الحكم يقوم و ، )اللعب استئناف في كبيك تأخيك أي ذلك في بما آخر،

قبل  من إلاضافي الوق  هذا تمديد يجوز  و شو. كل من ألاخيكة الدقيقة نااية بحلول  يقرره الحكم الذي المائع بدل

 .تقليصه يجوز  ل ولكن الحكم

 . الجزاء ركلة تكتمل حتى الشو. وق  تمديد يتم الجزاء، ركلة تنفيذ إعادة أو تنفيذ حال في الجزاء: ركلة   5-7-4

 ذلك غيك املسابقة منظمي أو املسابقة لوائح تقرر  أن باستثناء امللغاة املباراة إقامة إعادة يتم امللغاة: ةاملبارا  5-7-5

. 

 البداية بركلة إلاضافي الوق  من شو. كل وكذلك املباراة من شو. كل يبدأ اللعب: واستئناف  ابتداء    5-8

 ورميات الجزاء وركالت ) مباشرة الغيك أو املباشرة ( الحرة الركالت تعد هدف، إحراز بعد اللعب استئناف إلى باإلضافة

 يقوم عندما للعب استئنافا الكرة إسقا. يمثل كما للعب، أخرى  إستئنافات الركنية والركالت املرمى وركالت التماس

 . اللعب بإيقاف الحكم

 يقوم او ألاول  الشو. خالل جمهسهاا الذي املرمى يحدد القرعة يربح الذي الفريق املباراة: بداية ركلة  5-8-1

 بعد و الشو. الثاني، خالل آلاخر املرمى باتجاه والهجوم الجانبين باستبدال الفريقان كال يقوم و ركلة البداية، بتنفيذ

 ماعدا الالعبين كافة يتواجد أن يجب بداية ركلة كل في  ،البداية ركلة بتنفيذ املنافس يقوم ، لهدف الفريقين أحد إحراز

 الفريق لعبي يبتعد أن يجب و ، اللعب ميدان من بفريقهم الخاص النصف البداية في ركلة ينفذ سوف الذي عبالال 

 ثابتة تكون الكرة أن يجب كما ، البداية لركلة آلاخر الفريق تنفيذ أثناء مركا 9.15 عن تقل ل مسافة عن الكرة املنافس
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 دخل  إذا أما ، البداية ركلة املنافس من الفريق مرمى في شرةمبا هدف إحراز يجوز  و ، امللعب منتصف عالمة على

 . املنافس ركنية للفريق ركلة احتساب يتم الراكل فريق مرمى الى مباشرة الكرة

 

 الكرة: إسقاط  5-8-2

 

 في والكرة كان  اللعب إيقاف تم إذا جزاءه منطقة في املدافع الفريق مرمى لحارس الكرة إسقا. يتم إلاجراءات: – أ

 الكرة بإسقا. الحكم ألاخرى،يقوم الحالت جميع في . الجزاء منطقة داخل كان للكرة ملس آخر أو الجزاء منطقة

 الالعبين جميع على يجب و الالعب، فيه الكره الذي ملس  املكان من مره آخر الكرة ملس الذي الفريق من واحد لالعب

 في الكرة تصبح حيث اللعب في تصبح حتى ألاقل على الكرة من أمتار عةأرب على بعد يكونوا أن يجب ) الفريقين كال من (

 .ألارض عندما تلمس اللعب

 ألارض، تلمس أن قبل لعبا تلمس ( التالية الحالت في أخرى  مرة الكرة إسقا. يتم والعقوبات: املخالفات - ب

 . ) لعب أي تلمس أن بدون  ألارض ملسها بعد اللعب تغادر ميدان

 استئناف يتم أدنى، كحد اثنين لعبين تلمس أن بدون  املرمى إلى املسقطة الكرة خول د حال في

 : التالي النحو على اللعب

 .املنافس الفريق مرمى دخولها حال في مرمى ركلة  -

 . الفريق مرمى دخولها حال في ركنية ركلة  - 

 داخل و خارج امللعب: الكرة   5-9

 : التالية الحالت في اللعب خارج لكرةا تكون اللعب:  خارج الكرة  5-9-1

 . الهواء في أو ألارض على سواء التماس خط أو املرمى لخط بكاملها تجاوزها -

 . الحكم قبل من اللعب إيقاف -

 الفريق يتغيك أو الهدف إلى مباشرة الكرة تذهب أو واعد هجوم فريق يبدأ و اللعب ميدان في تبقى املباراة، حكم تلمس -

 . مسقطة بكرة اللعب استئناف يتم الحالت، جمع فية، الكر على طريسي الذي
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 اللعب: داخل الكرة  5-9-2

 أو العارضة أو املرمى قائمي من ارتدادها املباراة، حكم تلمس عندما ألاخرى، ألاوقات كافة في اللعب داخل الكرة تكون 

 . اللعب ميدان داخل وتبقى الركنية الرايات

 املباراة: ةنتيج  تحديد  5-10

 العارضة، وتح  املرمى قائمي بين املرمى لخط بكاملها الكرة تجاوز  عند الهدف احتساب يتم:الهدف إحراز  5-10-1

 الهدف. أحرز  الذي الفريق قبل من اللعبة لقوانين انهااك أو مخالفة أي ارتكاب عدم شريطة

 . مرمى ركلة احتساب يتم املنافس الفريق مرمى إلى مباشرة الكرة برمي املرمى حارس قام إذا   -

 .الكرة بإسقا. اللعب يتم استئناف املرمى، لخط بكاملها الكرة تتجاوز  أن قبل الهدف باحتساب الحكم قيام حال في  -

 الفريقين كال قيام حال في و الفائز، هو ألاهداف من عدد أكبك أحرز  الذي الفريق يعد الفائز: الفريق  5-10-2

 . بالتعادل املباراة تبتهي ألاهداف من متساوي  عدد إحراز أو أهداف بعدم إحراز

 

 التسلل:  5-11

 : إذا تسلل موقف في الالعب يعتبك بل مخالفة تسلل موقف في التواجد يعتبك ل التسلل: موقف 5-11-1

 و ) نتصفامل خط باستثناء ( املنافس بالفريق الخاص النصف في قدميه أو جسده أو رأسه من جزء أي تواجد   -

 ل حيث منافس، ثاني وآخر الكرة من املنافس الفريق مرمى خط إلى أقرب قدميه أو جسده أو رأسه من جزء أي تواجد
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 حال في تسلل موقف في الالعب يعتبك ل كما املرمى، حراس فهام بما كافة الالعبين وأذرع أيدي الاعتبار في ألاخذ يتم

 . منافسين لعبين آخر أو سمناف ثاني آخر مع واحد على خط تواجده

 احد قبل من ملسها أو الكرة لعب يتم التي اللحظة في تسلل موقف في يكون  الذي الالعب التسلل: مخالفة  5-11-2

 أو لعب من خالل اللعب في التداخل خالل من الفعال البشط اللعب في شارك إذا فقط معاقبته يتم زمالئه بالفريق

 : التالي النحو على الالعب املنافس مع التداخل أو بالفريق، زميله قبل من وسةامللم أو املمررة الكرة ملس

 . بوضوح املنافس الالعب رؤية خط إعاقة خالل من الكرة لعب على القدرة أو الكرة لعب من املنافس الالعب منع

 . الكرة على املنافس الالعب  منافسة -

 بوضوح يؤثر مما واضح بتصرف القيام أو املنافس الالعب على ؤثري مما منه القريبة الكرة للعب الواضحة  املحاولة

 . الكرة لعب في املنافس الالعب قدرة على

 : التالي حدوث عند املنافس الالعب مع التداخل أو الكرة لعب خالل من فرصة على الحصول 

 ملنافسا الالعب أو املباراة حكام أو العارضة أو املرمى قائمي من الكرة انحرف  أو ارتدت. 

 املنافس الالعب قبل من عمد عن الكرة إنقاذ . 

 : من مباشرة للكرة الالعب استالم حال في تسلل مخالفة توجد ل :مخالفة وجود عدم 5-11-3

 الركنية التماس، الركلة رمية، املرمى ركلة

 فقط الجزاء ركالت أو ةمباشر  الغيك أو املباشرة الحرة الركالت احتساب يتم السلوك: وسوء - ألاخطاء   5-12   

 . اللعب في الكرة تكون  عندما ارتكاباا تم التي السلوك ألاخطاء وسوء بموجب

 : حال في املباشرة الحرة الركلة احتساب يتم املباشرة: الحرة الركلة  5-12-1

 إهمال الحكم يعتبكها بطريقة املنافس الالعب ضد التالية املخالفات من ألي الالعب ارتكاب -

 في بما ( المرب محاولة أو الدفع، المرب الركل، محاولة أو القفز، الركل من كل في املفرطة القوة استخدام أو اور ت أو

 . العرقلة أو محاولة العرقلة املنافسة، أو املهاجمة ، ) الرأس ضربة ذلك

 املنافس، مسك ، ) جزاءه منطقة يف املرمى حارس باستثناء ( بيده الكرة ملس : التالية املخالفات من أي الالعب ارتكاب -

 يقوم أو املباراة حكم أو منافس الكرة، على جرم يرمي أي شخص، على يبصق أو تالمس،بعض بوجود املنافس اعركاض

 . باليد بجرم ممسوك الكرة مع بتالمس

 

 : بالتالي العبال قيام حال في مباشرة الغيك الحرة الركلة احتساب يتممباشرة:  الغير الحرة الركلة   5-12-2

 تالمس أي حدوث بدون  املنافس الالعب تقدم اعركاض ة،خطر بطريقة اللعب . 

 مخالفة لفظية أي أو واملسيلة املهينة إلاشارات أو لغة ، بذيلة ألفاظ يستخدم بالعركاض، مذنبا . 
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 بذلك القيام بصدد الحارس يكون  عندما ركلها محاولة أو ركلها أو يديه من الكرة إطالق من املرمى حارس منع

 طرد الالعب أو إلنذار اللعب إيقاف يتم بموجباا بالقوانين، مدرجة ليس  أخرى، مخالفة أي ارتكاب 

 من اللعب ميدان إلى الدخول  وق  من انمباطي إجراء اتخاذ سلطة الحكم لدى الانضباطي: إلاجراء   5-12-3 

 حال في  )الجزاء عالمة من ذلك الركالت في بما ( املباراة ايةنا بعد اللعب ميدان مغادرة حتى املباراة تفقده قبل أجل

 لدى الطرد، تستوجب بالفريق مخالفة مسلول  أو ما لعب ارتكب املباراة، بداية عند اللعب ميدان إلى الدخول  قبل

 سلوك وءس أي بشأن تقرير برفع الحكم في املباراة، يقوم املشاركة من الفريق مسلول  أو الالعب منع سلطة الحكم

 ، خارجه أو ميدان اللعب داخل إما الطرد أو إلانذار تستوجب مخالفة يرتكب الذي الفريق مسلول  أو الالعب . آخر

 تعني الحمراء البطاقة أن حين في إنذارا الصفراء تعني البطاقة . املخالفة لنوع وفقا ضده انمباطي إجراء اتخاذ سيتم

 . الطرد

 الفرصة: إتاحة مبدأ - أ

 يتم ان يجب اللعب، توقف تم ما إذا طردا / إنذارا تستوجب مخالفة نظيك الفرصة إتاحة مبدأ الحكم تطبيق لحا في

 ينذر عندها هدف، لتسجيل واضحة فرصة منع وجود باستثناء للكرة، التالي التوقف عند الطرد / إلانذار إشهار

 . رياض ي الغيك لسلوكه الالعب

o تستوجب أو مخالفة املشين السلوك أو العنيف اللعب تتممن حالت في ةالفرص إتاحة مبدأ تطبيق يببغي ل 

 .هدف لتسجيل واضحة فرصة وجود باستثناء ثاني إنذار

 مع التدخل / يتنافس أو الكرة بلعب الالعب قيام حال في ولكن للكرة التالي التوقف عند الالعب طرد الحكم على يجب

 ارتكب إذا إل . مباشرة غيك حرة بركلة اللعب استئناف ثم الالعب وطرد عبالل بإيقاف الحكم سيقوم املنافس، الالعب

 . اشد مخالفة الالعب

 الحكم على يجب الجزاء، منطقة داخل الى مسكه ويواصل الجزاء منطقة خارج املهاجم بمسك املدافع بدء حال في

 . جزاء ركلة احتساب

 : بالتالي قيامه حال في الالعب إنذار يتم :إنذار تستوجب التي املخالفات - ب

 اللعب استئناف تأخيك . 

 الفعل أو باللفظ الاعركاض . 

 الحكم إذن بدون  اللعب ميدان مغادرة أو الدخول  معاودة أو الدخول  تعمد . 

 تماس رمية أو حرة ركلة أو ركنية بركلة اللعب استئناف عند املطلوبة املسافة احركام عدم 

 املخالفات تكرارات من محدد نوع أو محدد عدد يوجد ل ( اللعبة قوانين مخالفة على إلاصرار (. 

 رياض ي الغيك السلوك . 

  الحكم مراجعة منطقة دخول . 

 .التلفزيون  شاشة ( املراجعة إشارة استخدام في إلافرا (. 

 : ب مذنبا كان إذا ينذر املستبدل الالعب أو البديل

 اللعب استئناف تأخيك . 
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 الفعل أو باللفظ الاعركاض . 

 الحكم إذن بدون  اللعب مليدان الدخول  معاودة أو لدخول ا . 

 رياض ي الغيك السلوك . 

  الحكم مراجعة منطقة دخول . 

 .التلفزيون  شاشة ( املراجعة إشارة استخدام في إلافرا (. 

 نبإنذاري ذلك يتسبب أن يببغي ) متقارب بوق  كان  إن و حتى ( إلانذار تستحقان منفصلتين مخالفتين ترتكب عندما

. 

 : الالعب قام إذا ذلك في بما رياض ي الغير سلوكه نظير الالعب إنذار يجب حيث مختلفة حاالت توجد

 ضده مخالفة تم  أنه ادعاء أو إلاصابة ادعاء املثال سبيل على الحكم، خداع محاولة 

 الحكم إذن بدون  اللعب أثناء املرمى حارس مع مركزه تغييك 

 . مباشرة حرة ركلة اباحتس تستوجب بهاور  مخالفة ارتكاب 

 . واعدة هجمة إيقاف أو في للتداخل باليد الكرة ملس 

 محاولة كان  ملخالفة جزاء ركلة الحكم يحتسب عندما باستثناء واعدة هجمة إيقاف أو في للتداخل خطأ يرتكب 

 . الكرة لعب

 . جزاء ركلة باحتساب الحكم يقوم و الكرة لعب محاولة تكون  بمخالفة للمنافس هدف إلحراز واضحة فرصة منع 

 ملنع ناجحة محاولة غيك في أو ) ل أم ناجحة املحاولة هذه كان  سواء ( هدف إحراز محاولة في باليد الكرة ملس 

 . هدف

 . اللعب ميدان أرضية على باا مصرح غيك عالمات وضع 

 . باملغادرة إذن منحه بعد اللعب ميدان مغادرته عند الكرة لعب 

 . لعبةل احركامه عدم إظهار 

 أو الصدر بالرأس أو املرمى حارس إلى ) الحرة الركلة من ذلك في بما ( الكرة لتمرير متعمدة بحيلة الاستعانة 

 . ل أم بيديه الكرة بلمس املرمى حارس قام سواء القانون  على متحايال الخ..الركبة

 . اللعب استئناف عند أو اللعب أثناء شفهيا املنافس الالعب انتباه يصرف 

 على التشجيع ول يتم مفرطا، الاحتفال هذا يكون  ل أن يجب ولكن هدف، تسجيل عند الاحتفال الالعبين إمكانب 

 .مفر. بشكل الوق  إضاعة في تسبب أن يجب ول الراقصة الاحتفالت

 ةالعود الالعبين على يببغي ولكن إنذارا تستوجب مخالفة هدف بإحراز لالحتفال اللعب ميدان مغادرة يعد ل 

 : التالية الحالت في الهدف إلغاء تم لو حتى الالعب، إنذار يجب و . ممكن وق  بأسرع

 متعلقة قمايا تسبب قد بطريقة املتفرجين من الاقركاب أو / و املحيط السياج تسلق 

 . ألامن أو / و بالسالمة

 . والسخرية الاستفزاز على يبعث فعل أو إشارة إظهار 
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 . مماثل ش يء أو عبقنا الوجه أو الرأس تغطية 

 .بالقميص الرأس تغطية أو القميص خلع 

 : التالي النحو على اللعب استئناف بتأخير يقومون  الذين الالعبين إنذار الحكم على يجب

 لتنفيذها بالفريق لزميل الكرة ترك فجأة ثم التماس رمية بتنفيذ سيقومون  كأنام التظاهر . 

 التبديل إجراء عند اللعب ميدان مغادرة في التأخر . 

 مفر. بشكل اللعب استئناف تأخيك . 

 اللعب بإيقاف الحكم قيام بعد الكرة ملس بتعمد املواجهات إثارة أو بعيدا الكرة حمل أو ركل 

 تنفيذها إعادة على الحكم إلرغام مكاناا غيك من الحرة الركلة تنفيذ . 

 املخالفات ارتكاب عند املستبدل الالعب أو البديل أو الالعب طرد يتم الطرد: تستوجب التي املخالفات - ج

 : التالية

 باليد الكرة ملس مخالفة خالل من هدف لتسجيل واضحة فرصة منع أو هدف تسجيل من املنافس الفريق منع ) 

 .) جزاءه منطقة داخل املرمى حارس باستثناء

 مخالفة وارتكاب خط امل مرمى باتجاه الشاملة حركته الذي للمنافس هدف لتسجيل واضحة فرصة او هدف منع 

 حرة ركلة تستوجب

 العنيف اللعب. 

 شخص أي على البصق أو العض 

 املشين السلوك . 

 واملسيلة املهينة إلاشارات أو / و لغة , بذيلة ألفاظ استخدام . 

  املباراة نفس في ثاني إنذار على الحصول . 

  الفيديو تشغيل غرفة دخول . 

 ملس مخالفة بموجب لتسجيل هدف واضحة فرصة منع أو هدف تسجيل من املنافس الفريق بمنع الالعب يقوم عندما

 . املخالفة حدث  اينما الالعب طرد يتم باليد الكرة

 الفنية واملنطقة اللعب ميدان محيط مغادرة املطرود املستبدل الالعب أو البديل أو الالعب على يجب . 

 الحرة: الركالت 5-13

 ،البديل لالعب، املنافس للفريق تمنح مباشرة والغيك املباشرة الحرة تالركال الحرة:  الركالت أنواع  5-13-1

  . مخالفة بارتكاب املذنب الفريق مسلول  أو املطرود املستبدل، الالعب

 : باستثناء املخالفة وقوع مكان نفس من الحرة الركالت كافة تنفيذ يتم إلاجراءات:

 الفريق مرمى منطقة داخل املهاجم الفريق لصالح مباشرة الغيك الحرة الركالت تنفيذ 

 املرمى خط مع يتوازى  والذي املرمى منطقة لخط نقطة أقرب من يتم املنافس . 

 املنطقة باذه مكان أي من يتم املدافع الفريق لصالح املرمى منطقة داخل الحرة الركالت تنفيذ . 
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مباشرة  حرة ركلة احتساب تستوجب مخالفة لعب ارتكاب حال في الجزاء ركلة احتساب يتم الجزاء: ركلة   5-14  

 .الجزاء ركلة من مباشرة هدف تسجيل يمكن و ، اللعب من كجزء اللعب ميدان خارج أو جزاءه منطقة ضمن

 كما . شبك املرمى و العارضة املرمى، قائمي تحريك عدم ويجب الجزاء عالمة فوق  ثابتة الكرة وضع يجبإلاجراءات: 

 مواجهة في مرماه خط على حارس املرمى يبقى أن يجب و . بوضوح الجزاء ركلة ينفذ لذيا الالعب هوية تحديد يجب

 على أيما يجب و . الكرة ركل يتم أن إلى املرمى شبك العارضة أو املرمى، قائمي يلمس ان بدون  القائمين، بين الراكل

 :يكونوا أن املرمى وحارس الركلة الذي ينفذ الالعب غيك آلاخرين الالعبين

 الجزاء عالمة من ألاقل على م 9,15 مسافة لىع . 

 الجزاء عالمة خلف . 

 اللعب ميدان داخل . 

 الجزاء منطقة خارج . 

 ركلة ينفذ الذي الالعب و  الجزاء، ركلة بتنفيذ إلاشارة الحكم يعطي القانون  حسب مراكزهم الالعبون  يأخذ أن بعد

 تركل عندما . ألامام إلى الكرة تحرك شريطة القدم بكعب كرةال بركل ويسمح إلامام، إلى الكرة يركل أن يجب الجزاء

 مع، املستوى  نفس في أو تالمس، املدافع الفريق مرمى لحارس ألاقل على واحده قدم من جزء تكون  ان يجب الكرة،

 حتى نيةثا مرة الكرة بلعب الركلة ملنفذ يسمح ل و بوضوح، تحركها و ركلها بعد اللعب في الكرة تصبح و املرمى، خط

 الحكم قيام أو اللعب من خروجها أو التحرك عن الكرة توقف عند الجزاء ركلة من الانهااء يتم آخر، لعبا تلمس

 . للقوانين مخالفة بموجب اللعب بإيقاف

 بكاملها الكرة تجاوز  عند الكرة ملس لعب آلخر املنافس الفريق إلى التماس رمية احتساب يتم التماس: رمية  5-15

 .ألارض على أو الهواء في سواء التماس لخط

 ركلة احتساب يتم املنافس الفريق مرمى إلى الكرة دخول  حال في و التماس رمية من مباشرة هدف إحراز باإلمكان ليس

 . ركنية ركلة احتساب يتم التماس رمية منفذ الفريق مرمى إلى الكرة دخول  حال في و ، مرمى

 : بالتالي القيام املنفذ على يجب ، ماسالت رمية لعب لحظة فيإلاجراءات: 

 اللعب ميدان مواجها يقف . 
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 التماس خط خارج ألارض على أو التماس خط على قدم كل من جزء . 

 اللعب ميدان من خروجها مكان نفس من الرأس فوق  مرورا الخلف من اليدين بكلنا الكرة رمي . 

 مكان حيث التماس خط على النقطة من ألاقل لىع مرك 2 مسافة بعد على املنافس الفريق لعبي كافة يقف 

 . التماس رمية تنفيذ

 دخولها، قبل لألرض الكرة ملس حال في . اللعب ميدان إلى دخولها عند اللعب في الكرة تصبح 

 صحيحة بصورة رمية التماس تنفيذ عدم حال في . املكان نفس من الفريق نفس قبل من التماس رمية تنفيذ إعادة يتم

 . املنافس الفريق قبل من أخري  مرة يذهاتنف يتم

 بصورة الرمية بتنفيذ صحيحة، بصورة التماس رمية تنفيذ أثناء الالعب، قيام حال في 

 ليس بشكل ولكن أخرى  مرة الكرة لعب له يتسنى أن أجل من املنافس الالعب اتجاه متعمدة

 . اللعب اصلةبمو  الحكم يسمح املفرطة، للقوة مستخدم غيك أو تاور  أو إهمال فيه

 آخر لعبا تلمس حتى أخرى  مرة الكرة ملس عدم التماس رمية منفذ الالعب على يجب . 

 

 الكرة ملس التماس رمية منفذ الالعب أن )اللعب في الكرة تصبح أن بعد ( حال في والعقوبات: املخالفات 5-15-1

 . مباشرة غيك حرة ركلة احتساب يتم آخر، لعب تلمس أن أخرى قبل مرة

 : باليد الكرة ملس بمخالفة التماس رمية منفذ الالعب قيام حال في

o مباشرة حرة ركلة احتساب يتم . 

o الرمية منفذ يكون  أن باستثناء التماس رمية منفذ جزاء منطقة داخل املخالفة وقوع حال في جزاء ركلة احتساب يتم 

 . مباشرة غيك حرة ركلة احتساب يتم الحال هذه وفي املرمى حارس هو

o الاقركاب ذلك في بما ( عادلة غيك  بصورة التماس رمية منفذ يعيق أو انتباه يصرف الذي املنافس الالعب إنذار يتم 

 يتم التماس رمية تنفيذ تم حال وفي رياض ي الغيك  لسلوكه ) التماس رمية تنفيذ مكان من مرك 2 من أقل ملسافة

 . مباشرة غيك حرة ركلة احتساب

o املنافس بالفريق لعب قبل من التماس رمية تنفيذ يتم القانون، لهذا أخرى  مخالفة أي 

 ألارض على أو الهواء في سواء املرمى لخط بأكملها الكرة تجاوز  عند املرمى ركلة احتساب يتم املرمى: ركلة   5-16 

 ركلة من مباشرة هدف تسجيل يجوز  و هدف، إحراز يتم ولم املهاجم الفريق من لعب ملسها من آخر يكون  أن بعد
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 يتم املرمى، لركلة املنفذ الفريق مرمى إلى مباشرة الكرة دخول  حال في و املنافس، الفريق مرمى في فقط لكن املرمى،

 . املنافس الفريق لصالح ركنية ركلة احتساب

 :إلاجراءات  5-16-1

 املدافع فريقبال لعب قبل من املرمى منطقة داخل نقطة أي من ركلها ويتم ثابتة الكرة تكون  أن يجب . 

 بوضوح وتتحرك تركل عندما اللعب في الكرة تصبح . 

 اللعب في الكرة تصبح حتى الجزاء منطقة خارج املنافس الفريق لعبي يتواجد أن يجب . 

 بلمس املرمى ركلة منفذ الالعب قام )اللعب في الكرة أصبح  أن بعد (حال في والعقوبات: املخالفات  5-16-2 

 . مباشرة غيك حرة ركلة احتساب يتم آخر، لعب تلمس أن بلق أخرى  مرة الكرة

 : باليد الكرة ملس بمخالفة املرمى ركلة منفذ الالعب قيام حال في

 مباشرة حرة ركلة احتساب يتم . 

 الركلة منفذ يكون  أن باستثناء املرمى ركلة منفذ جزاء منطقة داخل املخالفة وقوع حال في جزاء ركلة احتساب يتم 

 . مباشرة غيك حرة ركلة احتساب يتم الحالة هذه وفي املرمى حارس هو

 الوق  لديام يكن لم يسبب الجزاء منطقة داخل املنافسين الالعبين من أي كان إذا املرمى، ركلة تنفيذ عند 

 ركلة تنفيذ عند الجزاء منطقة إلى دخل أو  الجزاء، منطقة داخل متواجد منافس لعب قيام حال في للمغادرة

 . املرمى ركلة تنفيذ إعادة يتم اللعب، في تكون  أن قبل الكرة على املنافسة أو بلمس ويقوم ىاملرم

 ضده مخالفة ارتكاب يتم أو مخالفة ويرتكب اللعب في الكرة تصبح أن قبل الجزاء منطقة الالعب دخول  حال في 

 . املخالفة على بناء ملخالفا الالعب طرد أو إنذار يتم وقد املرمى ركلة تنفيذ إعادة يتم منافس، قبل من

 الركلة تنفيذ إعادة يتم القانون، لهذا أخرى  مخالفة أي . 

 على أو الهواء في سواء املرمى لخط بكاملها الكرة تجاوز  عند الركنية الركلة احتساب يتم الركنية: الركلة  5-17

 من مباشرة هدف إحراز  يجوز  و ف،هد إحراز يتم ولم املدافع الفريق من لعب ملسها من آخر يكون  أن بعد ألارض

 الركلة بتنفيذ القائم الفريق مرمى إلى مباشرة الكرة دخول  حال في املنافس، الفريق مرمى في فقط لكن الركنية، الركلة

 . املنافس الفريق لصالح ركنية ركلة احتساب يتم الركنية،

 إلاجراءات: 5-17-1

 خط املرمى الكرة فهاا اجتازت التي النقطة إلى بألاقر  الركنية الراية منطقة عند الكرة وضع يجب . 

 املهاجم الفريق من لعب قبل من ركلها ويتم ثابتة الكرة تكون  أن يجب . 

 الركنية الراية منطقة ملغادرة بحاجة وليس  واضحة، بصورة وتحركها ركلها عند اللعب في الكرة تصبح . 

 الركنية الراية تحريك عدم يجب . 

 اللعب في الكرة تصبح حتى الركنية قوس من مركا 9.15 مسافة بعد على املنافس الفريق عبيل  يتواجد أن يجب . 

 :والعقوبات املخالفات  5-17-2
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 تلمس أن قبل أخرى  مرة الكرة ملس الركنية الركلة منفذ الالعب أن ( اللعب في الكرة أصبح  أن بعد (حال في 

 . مباشرة غيك حرة ركلة احتساب يتم آخر، لعب

 : باليد الكرة ملس مخالفة الركنية الركلة منفذ الالعب قيام حال يف

 مباشرة حرة ركلة احتساب يتم . 

 منفذ يكون  أن باستثناء الركنية الركلة منفذ جزاء منطقة داخل املخالفة وقوع حال في جزاء ركلة احتساب يتم 

 . شرةمبا غيك حرة ركلة احتساب يتم الحالة هذه وفي املرمى حارس هو الركلة

 الالعب اتجاه متعمدة بصورة الركلة بتنفيذ صحيحة، بصورة الركنية الركلة تنفيذ أثناء الالعب، قيام حال في 

 للقوة مستخدم غيك أو تاور  أو إهمال فيه ليس بشكل ولكن أخرى  مرة الكرة لعب له يتسنى أن أجل من املنافس

 . اللعب بمواصلة الحكم يسمح املفرطة،

 الركلة تنفيذ إعادة يتم القانون، هذال أخرى  مخالفة أي . 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسةسااملحاضرة ال

املتطلبات املهارية في كرة 

 القدم

 الجزء ألاول 
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 -الجزء ألاول  -  املتطلبات املهارية في كرة القدماملحاضرة السادسة: 

 املتطلبات املهارية في كرة القدم

 لقدم:مفهوم املهارات ألاساسية لالعبي كرة ا -6

 مفهـوم املهـــارة:  6-1

لفظ مهارة يشيك إلى ألاداء املتميز ذو املستوى الرفيع في كافة مجالت الحياة، وهو بذلك يشمل كافة ألاداءات         

 الناجحة للتوصل إلى أهداف سبق تحديدها شريطة أن يتميز هذا ألاداء باإلتقان والدقة.

 هناك ثالث أنواع من املهارات:

 مثل: الحساب، الجبك، الهندسة معرفية مهارات

 مثل: مهارات إدراك أشكال معينة. إدراكية مهارات

 مثل: املهارات الرياضية. حركية مهارات

 تعريف املهارة الحركية الرياضية: 6-1-1

 املهارة الحركية الرياضيةهي " مدى كفاءة ألافراد في أداء واجب حركي معين"

إلى نتيجة من خالل القيام بأداء واجب حركي بأقص ى درجة من إلاتقان مع بذل أقل وهي" مقدرة الفرد على التوصل 

 قدر من الطاقة في أقل زمن ممكن"

 املهارات ألاساسية في كرة القدم: 6-2

إن املهارات ألاساسية هي القاعدة ألاساسية للعبة كرة قدم ، فبدون إجاد الالعب املهارات ألاساسية ل يستطيع   

خطط )التكتيك(، أو يقوم بواجبات مركزة على الوجه ألاكمل، و وكثيكا ما يصادفنا مباريات غيك ممتعة أن ينفذ ال

لن الالعبين ل يجيدون أداء املهارات ألاساسية، فهناك بال شك الخطط و اللياقة البدنية، ولكن املهارات تبقى دائما 

 العامل املهم في لعبة كرة القدم.

تعني " كل الحركات المرورية الهادفة التي تؤدي لغرض معين في إطار قانون كرة القدم، إن املهارات ألاساسية 

 سواء كان  هذه الحركات بالكرة أو بدوناا" 

وان" املهارات ألاساسية بكرة القدم كثيكة و متشعبة و مركابطة، و قد حاول الخبكاء تصبيفها كل حسب رأيه   

إلى تبعا ملواقف الالعب في الفرق إلى مهارات )دفاعية و هجومية( و هناك  فهنالك من قسمها تبعا لستخدام الكرة

 صنفا لستخدام القدم أو الرأس أو بقية أجزاء الجسم"

 و تشيك كثيك من املصادر العلمية إلى ألاقسام آلاتية للمهارات ألاساسية بكرة القدم و كما يلي: 

 الدحرجة  -1"

 القدم(التمريرة )املناولة ركل الكرة ب -2

 الهاديف  -3

 إلاخماد ) استقبال الكرة و السيطرة علهاا( -4

 السيطرة على الكرة  -5

 الخداع و التموية )املراوغة( -6

 مهارة اللعب ضرب الكرة بالرأس  -7

 الرمية الجانبية)رمية التماس( "  -8
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رة بأي جزء من جسمه قانون إن الهدف من التعلم املهارات ألاساسية هو جعل الالعب قادرا على التصرف بالك

اللعبة فياي وق  من أوقات اللعبة، ألامر الذي يجعله قادر على تنفيذ الخطط الدفاعية و هجومية بكفاءة 

وايجابية ، وعندما يصل الالعب إلى مرحلة أداء جميع املهارات ألاساسية للعبة بالدقة و اتقاني يمكن أن يعتمد 

 في تنفيذ الواجبات، وتطبيق الخطة املعتمدة. عليه في التعاون مع أعماء الفريق 

و املهارات ألاساسية في كرة القدم هي عبارة عن نوع معين من العمل وألاداء يستلزم استخدام العمالت 

لتحريك الجسم أو بعض أجزائه لتحقيق ألاداء البدني الخاص، و هي باذا الشكل تعتمد أساسا على الحركة و 

 ت معرفية وعمليات إدراكية و وجدانية لتحقيق التكامل في ألاداء.تتممن التفاعل بين عمليا

 املهارات ألاساسية بالكرة و بدون كرة:  6-2-1

كرة القدم لعبة جماعية سريعة إلاقطاع وتمتاز بالتحول السريع من  :الجـري وتغيـير الاتجـاه 6-2-1-1

دعي من الالعبين إجادة الجري والتدريب عليه. الدفاع إلى الهجوم والعكس طوال زمن املباراة وهذا ألامر يست

والجري بدون كرة لالعب كرة القدم يكون بخطوات قصيكة لكي يحتفظ بتوازنه باستمرار والتحكم في الكرة مع 

القدرة  على تغييك الاتجاه بسهولة، وتختلف املسافة التي يتحرك فهاا الالعب بالجري بدون كرة سواء الجري 

م ويكون غالبا هذا التحرك لتلك املسافة  30 -5عة متوسطة ملسافات تركاوح ما بين بأقص ى سرعة أو بسر 

 بغرض اللحاق بالكرة والوصول إلهاا قبل أن تصبح في متناول الخصم.

كلم( وقد تستغرق مدة 7-5وملا كان  املسافة التي يقطعها لعب كرة القدم طوال زمن املباراة تركاوح ما بين )

دقائق دون توقف فإن ذلك يستدعي من الالعب أن ينظم نفسه على خطوات الجري  6ي الجري أحيانا حوال

 وكيفية استبشاقه لألكسجين وتنظيم عملية التنفس، ويجب

على الالعب أيما أن يراعي قصر وسرعة خطواته أثناء الجري مع انثناء خفيف في الركبة بدون تصلب وخفض 

إلى حد ما، مع تحرك الذراعين بجوار الجسم وبذلك يمكن لالعب  مركز ثقل الجسم حتى يكون قريبا من ألارض

 أن يحافظ على اتزانه أثناء الجري مع القدرة على تغييك الاتجاه في أي لحظة يريدها الالعب وبالسرعة املطلوبة.

زة يعتبك الالعب الذي يتمتع بالقدرة على الوثب عاليا أكثك من منافسه ذو مي : الوثب)الارتقاء( 6-2-1-2

تكتيكية وتكنيكية أفمل في الوصول إلى الكرة قبل املنافس وتتضح هذه القدرة في الوثب عاليا أمام املرمى 

بغرض إحراز هدف في مرمى الخصم أو محاولة املدافع منع املهاجم من إحراز هذا الهدف بالوثب عاليا مسافة 

ه املهارة تحتاج إلى توفر قوة الارتقاء لالعب أعلى منه واستخالص الكرة بالرأس قبل أن تصل إلى املنافس. وهذ

كرة القدم مع التوقي  السليم، والهبو. املناسب ويكون ذلك الارتقاء إما برجل واحدة أو بالرجلين معا مع 

مالحظة عدم رفع الرجل الحرة أثناء الارتقاء والوثب ألاعلى حتى ل يقع الالعب في خطأ قانوني خاصة إذا كان 

عب املنافس، ويالحظ أن الوثب عاليا مع الاقركاب والجري أفمل لالعب الكرة من الوثب من قريبا من الال 

الثبات وذلك لالستفادة من سرعة الالعب ألافقية أثناء الجري وتحويلها إلى القدرة على الارتقاء والوثب عاليا، 

 وإلاطالة والرشاقة. لذلك يجب على املدرب أن ياتم بتنمية هذه املهارة عن طريق تدريجات املرونة

تعتبك هذه املهارة من املهارات التي يجب أن يجيدها الالعب             : الخداع والتمويه بالجسم  6-2-1-3 

املدافع واملهاجم على حد سواء مع القدرة على أدائاا باستخدام الجسم والجذع والرجلين والنظر، وهذا يتطلب 
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بمركز الثقل بين القدمين والتمتع بقدر كبيك من املرونة والرشاقة والتوافق من الالعب قدرا كبيكا على الاحتفاظ 

العملي العصبي وقدرة كبيكة على التوقع السليم وإلاحساس باملسافة والزمن واملكان الذي يقوم به اللعب أثناء 

 الخداع.

  : املهاجمة  6-2-1-4

 من املهاجمة تادف حيث، املنافس مع الكرة تكون  ماعند املنافس من واستخالصها الكرة أخذ محاولة في املهاجمة

 إلى يلجلون  حيث، املدافعين سالح هي أنواعها بجميع املهاجمة تكون  ما باوغال ة،الكر  وتشتي  استخالص إلى ألامام

 الطرق املختلفة واملهاجمين املدافعين من كال يتقن أن فالبد ذلك من بالرغم ولكن ضد املهاجمين استخدامها

 لبد هجومي وآخر دفاعي واجب كل لعب على ولكن، معينة بمراكز تتقيد تعد لم الحديثة الكرة ألن وذلك، جمةللمها

 : التالية النقا. إلى ألامام من الكرة مهاجمة مهارة وتادف .عالية بكفاءة به القيام من

 . املهاجم الالعب من الكرة استخالص -

 .املهاجم رجل بين من الكرة تشتي  -

 .املهاجم إلى تصل أن قبل الكرة عقط -

    
يلجأ لعب كرة القدم إلى الانقماض على الكرة التي مع املنافس لالستحواذ علهاا أو تشتيهاا بعيدا عنه ول غنى 

كما أنه غالبا ما يقوم باملهاجمة لعبو الدفاع وإن كان   .،عناا بالبسبة للمدافع أو املدافع على حد سواء

املنافسين املستحوذين آلان تتطلب من لعبي الهجوم أن يساعدوا في الدفاع ،وذالك بمهاجمة مقتميات اللعب 

 .على الكرة.

و املهاجمة هي أخذ الكرة من الخصم في حالة حيازته لها أو قطعها أو تشتيهاا قبل وصوله لها. وهي مهمة 

كرة القدم و املهاجمة تكون إما بقطع  بالبسبة لالعب املدافع بصورة ضد املهاجمين و كذلك بالبسبة لكل لعب

 الكرة قبل وصولها للخصم أو استخالص الكرة من تح  السيطرة و تنقسم املهاجمة إلى:

 املهاجمة من ألامام 
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 هاجمة من الجانبامل 

 
 هاجمة من خلفامل 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سابعةاملحاضرة ال

املتطلبات املهارية في كرة  

 القدم

 

 الجزء الثاني
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 -الجزء الثاني- املتطلبات املهارية في كرة القدماملحاضرة السابعة: 

إن إجادة الالعب ملهارة السيطرة على الكرة أثناء اللعب من العوامل الرئيسية في  : السيطرة على الكرة  7-1

لكرة تح  حيازته أو نجاحه وتنفيذه لخطط اللعب الدفاعية و الهجومية إذ أن الالعب القادر على أن تصبح ا

سيطرته في أقل زمن ممكن بعد استالمها مباشرة يكون أكثك فاعلية وإيجابية من الالعب الذي يبذل جهدا كبيكا 

 .و يستغرق وقتا طويال في السيطرة  على الكرة.

و السيطرة على الكرة تعني امتالكها ووضعها تح  تصرف الالعب فهاا بالطريقة املناسبة حسب ما يقتض ي 

املوقف ، وتطلب هذه السيطرة توقيتا دقيقا للغاية و حساسية بالغة من أجزاء الجسم التي تقوم باذا العمل 

ألن أي خلل في هذا التوقي  يتسبب في فقدان الكرة و أن طابع كرة القدم الحديثة هو السرعة في ألاداء 

رف فهاا مع كشف امللعب بجوانبه املختلفة الكرة و سرعة التص استالم)الاستالم و التسليم( وهذا يتأتى بإجادة 

ومن هذا املنطلق  فان السيطرة على الكرة مازال  من املهارات ألاساسية ول غنى عناا مهما زادت سرعة ألاداء في 

 مواقف املباراة املختلفة.  

هاا ، وتنقسم في كثيك من حالت اللعب في كرة القدم يطر الالعب إلى السيطرة أول ثم إعدادها و التصرف ف

 السيطرة على الكرة إلى: 

 

 

  

 

 

 

 

 شكل يوضح السيطرة على الكرة

ونرجع أهمية السيطرة على الكرة في كرة القدم الحديثة إلى أن الالعب  : الكرة السيطرة و التحكم في  7-2

تصرفه فهاا فقد يسيطر كي يستطيع أن يتحكم في الكرة لبد عليه أن يخفض من سرعهاا للدرجة التي تناسب 

علهاا الالعب بإيقافها تماما بواسطة جزء معين مبسجمة أو قد يقلل فقط من سرعهاا أو قد يكسباا قوة و 

سرعة كي يتحرك في الاتجاه ألاتي وكي ذلك يتوقف على ما ينوي الالعب أن يتصرف من خالله بالكرة و بالرغم 

فيه دائما إل انه ل غنى أيما عن السيطرة على الكرة بمعنى من التمرين املباشر في كرة القدم أمر مرغوب 

 التقليل من سرعهاا أو إيقافها في الكثيك ممن يمكن من التحكم فهاا. 

وعند تعلم املبتدئين مهارة السيطرة على الكرة من المروري توضيح حقيقة هامة تفيد كثيكا في إدراك 

قة هي كلما زادت درجة اسركخاء الجزء من الجسم الذي يؤدي ميكانيكية حركة الكرة عند أدائاا، هذه الحقي

السيطرة على الكرة لمتصاص قوتاا كلها و يمكن للكرة أن تفقد قوتاا و بالتالي ل تبتعد عنه إن إعطاء مثال 

 امتصاص الكرة امتصاص الكرة امتصاص الكرة

 الكرة تتدحرج على األرض و يتم
 السيطرة عليه 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ا

 

الكرة ترتطم باألرض ثم يتم 
 السيطرة عليها

يرانها تتم السيطرة على الكرة أثناء ط 
 في الهواء عليها
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ارتداد التصويب من القائم  وامتصاص الشبكة لقوة الكرة يعتبك مثال واضحا لهم و لهذا نالحظ أن الالعبين 

يوم اصحبوا يميلون على الجري بالكرة في نفس الوق  يسيطرون فهاا على الكرة، و السيطرة على الكرة من ال

 املهارات ألاساسية الصعبة  التي تتطلب حساسية عالية من الالعب نحو الكرة حتى يستطيع أن يتحكم فهاا.

 و تتلخص السيطرة على الكرة فيما يلي:

 سرعة و بدون ضياع الوق .تتم عملية السيطرة على الكرة ب 

 .عدم ابتعاد الكرة عن الالعب الذي يقوم بعملية السيطرة أكثك من الالزم خزفا من تداخل الخصم 

 .تحرك الالعب يجب أن يكون سريعا بعد السيطرة على الكرة 

 .يجب عمل حاجز بجسم الالعب املسيطر على الكرة للمنافس 

تحريك الالعب للكرة مع سيطرته علهاا وأوضح أيما أنه يمكن  الجري بالكرة يقصد به الجري بالكرة:  7-3

الجري بالكرة عندما ل يكون أمام الالعب فرصة للتمرير أو كذالك عندما يريد الالعب التقدم في مساحة خالية 

 أو إلبقاء الكرة مع الفريق و بصفة عامة يجب أن يخدم الجري بالكرة خطط لعب الفريق الهجومية. 

أن كرة القدم الحديثة ترمي إلى سرعة ألاداء و تفصيل التمرير السريع املباشر عن الجري بالكرة بالرغم من 

ملسافات إل أن استخدام الجري بالكرة مازال ل غنى عنه في مواقف كثيكة من مباريات كرة القدم.والجري بالكرة 

 الالعب. هو فن استخدام أجزاء القدم في دحرجة الكرة على ألارض وهي تح  سيطرة

 ومن أنواع الجري بالكرة:

 الجري بالكرة بجانب القدم الداخلي. ، الجري بالكرة بالجانب الخارجي للقدم 

الجري بالكرة يعني، استخدام الالعب القدم في التحكم فهاا أثناء تحركه باا و تعتبك من أهم املهارات في مواقف 

رعة، كما يستخدمها بعض الالعبين املهرة ز ذوي خاصة من اللعب ، مثل اجتياز احد لعبي الهجوم بالس

املستوى العالي الاستطالع في اللعب ملحاولة التعرف على نواحي المعف و القوة. و يستعملها الالعبون في حالة 

 وجود مسافات كبيكة بين الالعب و زميله.

 إستالم الكرة: 7-4

 استالم الكرة بوجه القدم الخارجي  -

 كتم الكرة -

 ة بباطن القدماستالم الكر  -

 كتم الكرة بأسفل القدم -

 كتم الكرة بباطن القدم و امتصاص الكرة بالصدر  -

 امتصاص الكرة بالفخذ -

 السيطرة على الكرة -

، وتستخدم في عدة حالت من مواقف اللعب مناا وهي محولة للتخلص من الخصم : املحاورة بالكرة  7-5

، و تتوقف ة دفاع الخصم لجميع أفراد الهجومالة مراقبعلى املثال في وجود لعبين في واقف تسلل أو في ح

املحاورة بصورة أساسية على ذكاء الالعبين و حسن تصرفهم في اقصر زمن و قدرتام في السيطرة على الكرة في 

 اقل مسافة. و تنقسم إلى اثنين هما:
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 املحاورة بالكرة  ، املحاورة بدون كرة -

ارة ضرب الكرة بالرأس في التصويب إلى املرمى و التمرير إلى تستخدم مه بالرأس: مهارة ضرب الكرة 7-6

 الزميل و تشتي  الكرة و خاصة داخل منطقة جزاء الفريق املدافع. 

 سواء املمتاز الالعب من مستلزمات وتعتبك ، الالعب يجيدها أن يجب التى ألاساسية املهارات من بالرأس الكرة ضرب

 عن القدم تعجز التي العالية الكرات ضرب في الالعب ثالثه يستخدمها قدما الرأس تعتبك حيث ا مدافع أو ا مهاجم كان

 مهارة ضرب وتصبيفات أنواع وتتعدد .متقنه رأس بمربة لفريقه النصر يحقق من الالعبين وهناك من ، إلهاا الوصول 

 .باا تستخدم أن يمكن التى اللعب مواقف لتعدد وذلك بالرأس الكرة

 : التالية الشرو. تتوافر أن لبد عاليا الوثب من بالرأس الكرة ربض الالعب يجيد ولكي

 . عالية ملسافة الوثب على والقدرة بالرشاقة الالعب يتميز أن -

 .بالجراءة الالعب يتميز أن -

 .بالرأس الكرة لمرب تحركه عند السليم التوقي  يراعى أن -

 يمكن تقسيم ضرب الكرة بالرأس إلى عدة أنواع:

 

 

 

   

 

 

 الشكل يوضح : أنواع مهارة ضرب الكرة بالرأس.

و يتم ضرب الكرة بمقدمة الجباة إذا كان املراد إرسالها إلى ألامام  :ضرب الكرة بالرأس من الثبات 7-6-1

ب بالجزء مباشرة أو بجانب الجباة إذا كان املراد إرسالها إلى احد الجانبين و حينما يراد إرسالها للخلف تمر 

العلوي من الرأس إلرسالها للزميل الخلفي و هي مهارة متقدمة بالبسب و لالعبين. ويقول مفتي إبراهيم حماد : 

 أنواع مهارة ضرب الكرة بالرأس

تضرب الكرة بالرأس من الثبا  ضرب الكرة بالرأس من طيران ضرب الكرة بالرأس من االقتراب 

 لألمام للجانب للجانب لألمام للجانب لألمام
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إن هذا النوع يستخدم كثيكا خالل تزاحم لعبي الفريقين في منطقة صغيكة في امللعب و يحدث ذلك على سبيل 

 املثال داخل منطقة الستة أمتار ألحد املرميين

وهذا النوع قد يؤدي و القدمان متجاوران أو بان يمع  ضرب الكرة بالرأس من الثبات لألمام: 7-6-2

املؤدي قدما أماما و ألاخرى خلفا، فيقف الالعب واضعا قدما أماما و ألاخرى خلفا ا وان توضع القدمان 

سابقتين تثني الركبتان قليال و متجاورتان، و يراعي أن تكون املسافة بيناما باتساع الحوض و في كلتا الحالتين ال

ترفع الذراعان إلى الجانب منثبيتين من الكوعين و ترتخيا بمجرد رؤية اقركاب الكرة لالعب. يميل الرأس للخلف 

و بذلك يميل الجزء العلوي من الجسم خلفا أيما، و يبتقل ثقله على القدم الخلفية، و يندفع الرأس إلى ألامام 

اة الرأس في منتصفها مع مالحظة عدم غلق العينين لحظة ضرباا وفي حالة ما أراد فجأة ملقابلة الكرة بجب

الالعب ضرب الكرة بقوة كما في حالت التصويب أو في التشتي  أو التمرير الطويل نسبيا فانه باإلمكان توليد 

 لحظة مالمسة الكرة.قوة من الساقين إضافة للقوة املولدة من الجذع و الرقبة ويتم ذلك بفرد الركبتين بقوة 

يقف الالعب مع وضع قدما أماما و ألاخرى خلفا مع  ضرب الكرة بالرأس من الثبات للجانب:7-6-3

انثناء الركبتين قليال ورفع الذراعان للجانب وهما منثبيتان من الكوعين و مرتخيتا وعند اقركاب الكرة من 

من منتصفها و يالحظ أن من ألاهمية أن تكون الالعب تميل الرأس للخلف إليه الكرة لتقابل جهة الرأس 

 العينين مفتوحتين لحظة ضرباا.

يقركب الالعب  بعدة خطوات للمكان الذي سوف يرتقي فيه  ضرب الكرة بالرأس من الاقتراب:7-6-4

ليكفع جسمه ألعلى ) على الالعب إحداث تزايد في السرعة خالل مسافة الاقركاب(، خالل الخطوات ألاخيكة يقوم 

الالعب بثني الساق لرتقاء الركبة بصورة اكبك قليل من شاناا في باقي خطوات الاقركاب و عليه أن ينقل ثقل 

جسمه علهاا مع مراعاة انتقاله من الكعب إلى املشط . بعد ذلك تفرد ركبة ساق الارتقاء بصورة مفاجلة و 

واء العالي. وفي أثناء ذلك يندفع الجزء سريعة وفي ذات الوق  يدفع بمشط القدم ألارض ليكتفع جسمه في اله

العلوي من الجسم للخلف مع مراعاة أن تقود الرأس هذا الاندفاع و تعود سرعة الرأس الكرة في العينان و 

 تعمل الذراعان على الاحتفاظ باتزان الجسم و اكتساب الحركة قوة إضافية.

  ضرب الكرة بالرأس من الطيران:7-6-5

   
 القدمين بكلنا الالعب يرتقى . الكرة اتجاه في ويكون  ،الالعب هفي يرتقى سوف الذي مكانلل منتظمة تبخطوا الاقركاب

 
َ
 لخوالرأس  الجذع يميل ،القدم مشط دفع طريق عن القدمين أحد أو معا

ً
  الذراعين وضع مع فا

ً
  أماما

ً
 لمرب  استعدادا

 تشد باةبالج الكرة ضرب لحظة ، ةابالجب الكرة ربلم لألمام الجذع تطويح مع  بنظره الالعب الكرة ويتابع الكرة
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 البطن من الدفع يةلعم طريق عن ذلك ويتم حب الذراعان خلفا أثناء اندفاع الجذع لألمام وتس الرقبة عمالت

 لق الركبتين وتثنى الحرة الرجل قدم نزول اهيتبع الارتقاء قدم ىلع بو.هال يةلعم تتمو  والرقبة رهوالظ
َ
 بو.هء الاأثن يال

 .باألرض الصدمة لمتصاص

املراوغة هي فن التخلص من الخصم مع قدرته على تغييك اتجاهه و هو  :مهارة املراوغة أو املحاورة: 7-7

يابط بالركبة بسرعة مستخدما بعض حركات الخداع التي يؤدياا إما بجذعه أو بقدميه وهي سالح الالعب و 

واملراوغة تعتبك من أصعب املهارات ألاساسية في ، و الجماعةية الفردية عامل أساس ي في تنفيذ الخطط الهجوم

كرة القدم، لذلك يجب أن يجيدها املهاجم و املدافع على حد سواء مع احتفاظ كل لعب بأسلوبه املميز في 

مهارة املراوغة و لكي يتحقق ذلك يجب أن يتمتع الالعب املحاور بقدرة بدنية عالية تساعده على نجاح مهارة 

وغة، ومن أهم القدرات البدنية التي تحقق ذلك : الرشاقة، املرونة، السرعة الحركية و التي تساعد على املرا

 تحسين ألاداء املهاري للمراوغة.

       
وفي كرة القدم الحديثة تعتبك املراوغة اقل أهمية من مهارات التمرير و السيطرة على كرة ألناا غالبا اقل بطء و 

مساحة خالية من مهارة التمرير التي تتصف بالدقة و السرعة، و بالرغم من ذلك فانه يوجد تأثيك في اكتساب 

 التي ل تسمح لالعب املستحوذ على الكرة أن يؤدي مهارة التمرير بحرية نتيجة اللعبكثيك جدا من املواقف 

لل كخطة دفاعية و الدفاع الماغط من الجسم في مساحات صغيكة أو استخدام الفريق املنافس ملصيدة التس

 يصبح الحل ألامثل لكتساب مساحة صغيكة جديدة و التغلب على املواقف السابقة هو إجادة الالعب املراوغة.

وبالرغم من أهمية املراوغة للفريق فإناا سرح ذو حدين، فإذا أجاد لعبي الفريق في استخدام طرق املحاورة 

ية للفريق ألنه ينقص من عدد املدافعين للفريق ألاخر، بنجاح فرن ذلك يعتبك مفيدا من الناحية الخطط

باإلضافة إلى اكتساب املهاجم الثقة بالنفس، وعلى الجانب ألاخر فغن سوء استخدام املراوغة و أدائاا بصورة 

غيك مجدية يؤدي إلى هدم خطط الفريق الهجومية و إهدار الفرص في امتالك الكرة. لذلك يجب أن يمع 

نصب عيبيه أن املراوغة ل بد أن تكون بسبب و لها هدف لفائدة الفريق و ليس لالستعراض، و الالعب املهاجم 

نسبة أداء املراوغة كبيكة بالبسبة لالعبي الهجوم وثقل بالبسبة لساعدي الدفاع و اقل لباقي أفراد الدفاع، و 

أداء الطرق املختلفة للمراوغة كلما أفاد كلما امتاز الالعب بطريق و أدائه السهلة لتنفيذ املراوغة و تزويد بمهارة 

 ذلك كثيكا في تنفيذ خطط الفريق الهجومية و إعطاء فريقه الفوز باملباراة.

 : شروط املراوغة 7-7-1
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 و التي غالبا ل يتوقعها املنافس. باختيار الطريقة املناسبة للموقف اللع .1

 يك خادع.قدرة الالعب املهاجم على إقناع الخصم املدافع بتحر  .2

 أن تتصف املراوغة بعنصر املفاجأة. .3

 قدرة الالعب املهاجم على تغييك أوضاع جسمه بسرعة و رشاقة. .4

 قدرة الالعب املهاجم على تغيك سرعة رتم الادعاء. .5

 قدرة الالعب املهاجم على استخدام أكثك من نوع طريقة للمراوغة حتى ينجح خصمه. .6

 م بتنفيذها املهاجم.املدافع في توقع نوع املراوغة التي يقو  .7

 تمتع الالعب املهاجم بحسن استخدام التوقي  السليم للقيام بعملية املراوغة أمام الخصم. .8

هناك عددا من أنواع املراوغة الشائعة الاستخدام و التي يمكن تعليمها لالعبين، كما أن هناك  :أنواع املراوغة

، في ذات الوق  يستخدم الية العبين ذو املستويات الععددا من أنواع املراوغة و التي يشهار بأدائاا بعض ال

الالعب نوع مبتكر من املراوغة يكون و ليد املوقف، و نفمل تقسيم املراوغة إلى عدة أنواع طبقا ملوقع املدافع 

 يريد تنفيذ املراوغة وهي كما يلي في الشكل ألاتي. الذيأمام املهاجم 

 

 

 

 

 

 

 

 اع املراوغة.الشكل يوضح : أنو 

 

 املراوغة

 املراوغة من الجانب املراوغة من الجانب املراوغة من ألامام

 املراوغة بالتمويه للجانب مرة واحدة.

للجانب مرتين املراوغة بالتمويه  

 املراوغة بدفع الكرة لألمام و الجانب

س املراوغة بتمرير الكرة من جانب املناف

املراوغة بالطريقة املقصية ،املندفع  

 املراوغة بسحب الكرة خلفا

 املراوغة بالتمويه للتصويب
 

ة (طريقة املحطات ) تغييك السرع  

طريقة حركة الدراجة ) تحريك 

 القدم فوق الكرة(

 املرور باملرور خلف املنافس

 املراوغة بثني الجذع للجانب.

ن.املراوغة بثني الجذع للجانبي  

رة ترك الكاملراوغة بثني الجذع و 

 تمر
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  املراوغة من ألامام: .أ

 قدما باا و هاجمه احد املدفعين منتوهذه املراوغة تستخدم عندما يكون الالعب املهاجم املستحوذ على الكرة م

 الجهة ألامامية فيمكنه أن يراوغ املدافع الناش ئ باستخدام إحدى طرق املحاورة من ألامام و هي :

 

يقركب الالعب املهاجم املستحوذ على الكرة لألمام في اتجاه الالعب  :ةداملراوغة بالتمويه للجانب مرة واح

املدافع، و حينما يقركب منه يقوم املهاجم بالتمويه بعمل مخادعة واحدة على احد الجانبين، و ذلك بدفع 

لك سيجري إلى هذا الجانب، وعندما جسمه كله في الاتجاه، و يتم ذلك بتطويع الجذع ألحد الجانبين، وذ

 .كرة في الاتجاه ألاخر و املراوغةيستجيب املدافع لحركة املهاجم محاول استخالص الكرة يقوم املهاجم بدفع ال

 املراوغة بالتمويه للجانب مرتين: .ب

كة خداعية يقركب الالعب املهاجم املستحوذ على الكرة من الالعب املدافع وعند الاقركاب منع فغنه يقوم بحر 

على انه سيمر بالكرة من الجانب ألايمن و ذلك يميل الجسم و دفع ثقل الجسم 

على الرجل اليمنى و عندما يستجيب املدافع لحركة الخداع يقوم املهاجم بتكرار 

التمويه إلى الجانب العكس ي على الجانب ألايسر و بنفس الطريقة ثم يعود 

اليمنى عندما يعود املدافع للجانب ألايسر املهاجم مرة أخرى للتمويه نحو الجباة 

 املهاجم من املدافع باملرور بالكرة من الجهة اليمنى.فيتلخص 

يقركب الالعب املهاجم  املراوغة بدفع الكرة لألمام و الجانب: .ج

بالكرة في اتجاه الالعب املدافع و حينما يصل إليه و علي بعد يركاوح ما بين 

بامليل بالجذع على احد الدانيين مع ثقل  ( أمتار يقوم املهاجم02-03) 

الجسم على رجل هذا الجانب ثم يدفع الكرة بوجه القدم الداخلي أو باطن القدم لألمام و إلى جانب 

املدافع املندفع نحو الكرة في اتجاه الرجل التي انتقل إلهاا مركز ثقل جسم املدافع، ثم الجري خلف الكرة و 

 الاستحواذ علهاا.

يقركب الالعب املهاجم بالكرة في اتجاه   املنافس املندفع: بتمرير الكرة من جانب املراوغة  .د

املدافع و عندما يقركب منه يقوم املهاجم بتمرير الكرة من جانب املنافس املندفع و املرور بسرعة من 

 الجانب ألاخر و اللحاق بالكرة قبل أن يصل إلهاا املنافس.

كب الالعب املهاجم بالكرة في اتجاه املنافس املدافع الذي يقر املراوغة بالطريقة املقصية: .ه

يشدد خططه عليه فيوهمه انه سيلعب الكرة بوجه القدم الخارجي على أن تدور الرجل فوق الكرة دورة 
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شبه كاملة و تعود مرة أخرى خلف الكرة لتدفعها بوجه القدم الخارجي لألمام ثم يستمر الالعب في جريه 

 لالعب املهاجم بدفع الكرة بوجه القدم الخارجي للرجل العكسية أيما.بالكرة، كما يمكن 

يقركب الالعب املهاجم بالكرة في اتجاه املنافس املدافع و يقوم  املراوغة بسحب الكرة خلفا: .و

بخداعه بان سيقوم بإيقاف الكرة و عندما يقوم املدافع بمهاجمته يسحب الالعب املهاجم الكرة بأسفل 

 للخلف و يتابع حركة القدم الالعبة لألمام في عكس اتجاه املدافع. القدم الالعبة 

تستخدم هذه الطريقة من طرق املحاورة من ألامام عندما يقركب  املراوغة بالتمويه للتصويب: .ز

الالعب املهاجم من منطقة جزاء املنافس. يقركب الالعب املهاجم بالكرة في اتجاه املدافع املنافس و عندما 

فع بالمغط على املهاجم يوهمه املهاجم بالتصويب بان بأخذ وضع تنفيذ مهارة التصويب بان يبدأ املدا

بمرجح ساق الرجل للخلف مع نقل مركز ثقل الجسم على الرجل الثابتة، ثم يقوم بمرجحة الرجل لألمام و 

املهاجم بعد بدل من تصويب الكرة فانه يقوم بدفع الكرة فانه يقوم بدفع الكرة برجله في اتجاه جري 

 ويستمر املهاجم في الجري بالكرة.مروره من املدافع الذي يرتكز في مكانه 

تؤدى هذه املهارة عندما يقوم الالعب املهاجم بالجري بالكرة و بجواره و  املراوغة من الجانب: .ح

ب على إحدى جانبيه يجري املدافع املنافس على خط واحد محاول الاستحواذ على الكرة فيقوم الالع

 دى طرق املراوغة من الجانب.املهاجم إح

هده الحالة يكون املدافع يجري بجانب املهاجم ي فب طريقة املحطات ) تغيير السرعة( .ط

فأثناء جري الالعب ، املستحوذ على الكرة، و يراعي أن يجري املهاجم بواسطة القدم لبعيدة عن املدافع

ألامر الطبيعي أن يقلل املدافع سرعته و بالتالي في هذه بالكرة عليه أن يعمل على تقليل سرعة جريه باا و 

 .اللحظة يدفع املهاجم الكرة إلى ألامام لالنطالق باا متخلصا من املدافع

 طريقة حركة الدراجة ) تحريك القدم فوق الكرة(: .ي

ة.يبدأ الالعب يبدأ الالعب املهاجم بالجري بالكرة و بجواره الالعب املنافس الذي يحاول الاستحواذ على الكر  -

 املهاجم بمرجحة الرجل من فوق الكرة في أضيق حيز ممكن بحيث تكون ركبة الرجل املستعملة فوق الكرة.

في حالة يوهم املهاجم منافسه املدافع بأنه سيقف بالكرة فجأة فتختل سرعته املنافس و يفقد توازنه بينما  -

 في نفس الاتجاه.ينطلق الالعب املهاجم بالكرة و يستمر في الجري باا 

يقوم الالعب املهاجم املستحوذ على الكرة بالجري باا و يقوم  املراوغة باملرور خلف املنافس: .ك

يقوم املهاجم بالوقوف فجأة بالكرة  ثم للمهاجم بالجري بجانبه ملحاولة استخالص الكرة منه.املدافع املالزم 

يقوم الالعب املنافس بعدها  ،ق الكرة مباشرة.بان يمع نعل قدمه فوق الكرة وركبته الرجل املستعملة فو 

يقوم املهاجم بالستمرار في الجري بالكرة من خلف بينما املدافع بالندفاع لألمام بحكم سرعته في الجري.

 املدافع املندفع بمرب الكرة بباطن القدم املستعملة في إيقاف الكرة.

ي يستقبل فهاا الالعب املهاجم الكرة وهو تؤدى هذه املهارة في الحالت الت املراوغة من الخلف: .ل

مراقب من املنافس املدافع الذي يقف خلفه مباشرة من محاولة ملنعه من التقدم بالكرة و محاولة 
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استخالصها منه، فيقوم الالعب املهاجم باستخدام إحدى طرق املراوغة من الخلف للتغلب على املدافع 

 باستخدامه إلحدى الطرق التالية:

 يقوم الالعب زميل املهاجم بتمرير الكرة إليه. :ة بثني الجذع للجانباملراوغ .م

عندما تقركب الكرة من الالعب املهاجم و عندما تكون على مسافة من مرك إلى مركين حسب سرعة الكرة، يبدأ  -

إذا  الالعب املهاجم بعمل مخادعة على الجانب الذي تأتي منه الكرة بحيث يبدأ في ميل جذعه ناحية اليسار 

 كان  الكرة آتية ناحية اليسار.

يبدأ الالعب املهاجم فباستالم الكرة ناحية اليسار لحظة اتجاه املدافع النافس الواقف خلفه من ناحية  -

 اليسار.

و الجري بالكرة بعد يقوم الالعب املهاجم لحظة استالمه الكرة بالتحول بسرعة خاطفة إلى الجانب ألايمن  -

 ع.ترك املنافس املداف

 املراوغة بثني الجذع للجانبيين: .ن

 يقوم الالعب زميل املهاجم بتمرير الكرة إليه. -

عندما تقركب الكرة من الالعب املهاجم على بعد مرك إلى مركين حسب سرعة الكرة، يبدأ الالعب املهاجم بعمل  -

ى و بسرعة بأخذ الكرة و حركة مخادعتين على الجانبين، فيبدأ بميل جذعه للناحية اليسرى ثم للناحية اليمن

 يغيك اتجاهه للناحية اليسرى مرة أخرى ليتابع الجري بالكرة تاركا املنافس املدافع خلفه.

 و يتم أداء هذه الطريقة بنجاح عندما يستجيب املدافع لخداع املهاجم. -

يمرر الالعب الكرة لزميله املهاجم الذي  املراوغة بثني الجذع للجانب  ترك الكرة تمر: .س

قابله و خلفه املدافع السلبي فيقوم املهاجم بعمل مخادعة على احد الجانبين ثم يركك الكرة تمر من جانب ي

 (ال من الالعب.يباا ) تمرير الكرة إلى الجانب قلاملدافع ليلحق 

  التصويـب: 7-8

                                  
لتصويب من الالعب املقدرة على الرككيز ومهارة فنية هو إحدى وسائل الهجوم الفردي، ويتطلب ا التصــويب

عالية في ألاداء ملختلف أنواع ضرب الكرة بالقدم وتأتي فرصة التصويب دائما بعد املحاورة أو بعد اللعب 

الجماعي بين لعبين، ويجب قبل التصويب أن يقرر الالعب كيف يصوب، ويجب أن يدرك الالعب نواحي 

 ريق املنافس.المعف في حارس مرمى الف

إن التصويب في املباريات يعتبك عملية اتخاذ قرارات، فدواعي الفشل في التصويب أو فقدان الفريق للكرة إذا     

صوب الالعب قد تكون حاجزا نفسيا أمام الكثيك من الالعبين، وعلى هذا فالتصويب ل بد له من صفات نفسية 
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في التدريب، كالثقة بالنفس مثال، ولكي تكون عند الالعب خاصة يتطلب غرسها في الالعب منذ بداية عهده 

 الثقة في النفس ليصوب ل بد وأن يكون وصل إلى مرحلة إلاتقان في تكنيك التصويب تح  كل الظروف مثل: 

 التدريب على التصويب في ظروف سهلة و بسيطة . -

 رتفاع التدرجي بسرعة ألاداء.الا  -

حوائط املقسمة ،ألاقماع والشواخص، الحواجز، املقاعد، املرمى متعدد  استخدام الوسائل املساعدة )ال -

 املساحات(.

 أن تؤدى تمرينات التصويب من اتجاهات متغيكة ملسار الكرة. -

 تثب  مهارة التصويب عن طريق تغييك الظروف الخارجية مثل استخدام مدافع سلبي ولكن بفاعلية. -

 صعوبة مثل وضع مدافع ايجابي التدريب على املهارة نحن ظروف أكثك  -

 الاهتمام والرككيز على دقة التصويب لتثبي  التكنيك الصحيح . -

 الاهتمام بتنمية خطط الهجوم الفردية والجماعية إليجاد املزيد من املواقف املناسبة للتصويب.  -

م ألاسلوب ألامثل يجب على مدرب الناشلين إعطاء الحرية لهم لإلظهار قدرتام على التصويب مع استخدا -

 للتوجيه

 
 شكل يوضح أنواع التصويب بالقدم

تعتبك رمية التماس ذات طابع خاص من ناحية ألاداء القانوني الذي نص عليه  :مهارة رمية التماس 7-9

القانون صراحة و خصص لها شرو. يجب على الالعب الذي يقوم بأدائاا أن يتبعها، و نص  املادة القانونية 

س على انه إذا تخط  الركلة كلها خطي التماس خالل املباراة سواء كان  على ألارض أو في الهواء لرمية التما

وقد حدد القانون طريقة أداء رمية التماس ا، لتصبح في امللعب من مكان خروجهبأنه يجب إدخالها للملعب 

ج و خلف خط التماس و فاشرك. أن تلعب من مكان خروجها وان يواجه الرامي امللعب وان تكون قدميه خار 

اليدين معا، إذا أخطا الالعب الرامي  مالمسته لألرض، و يجب أن ترمى الكرة من فوق الرأس باستخدام

للشرو. هذه و التي نص علهاا القانون فان الكرة تمنح للفريق املنافس حيث يبدأ باا اللعب مرة ثانية بإعطائه 

 رمية تماس من نفس مكان خروج الكرة.

الزمالء القريبون من مكان رمية التماس أماكنام وهم يتحركون أثناء الرمية فإنام بذلك يايلون  وإذا شغل

لزمالئام حلول فنية عديدة، باإلضافة إلى الاستفادة من القانون الذي ل يعتبك الالعب الذي يتسلم الكرة بعد 

 ل لعب يلمس الكرة.رمهاا إليه مهما كان موقعه و مكانه في امللعب متسلال إذا كان هو أو 
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ويجب على املدربين أن ياتموا بتعليم و تدريب لعبهام على كيفية أداء هذه املهارة و كيفية بدء الهجوم مناا و 

تنفيذها بسرعة حتى ل يركك وق  للمدافعين املنافسين ليشغلوا أماكنام، و كذلك يجب إعطاء عدة تبادل 

يمكن للمنافس التوقع أو التكهن باملكان الذي سيكسل أليه الكرة و بالتوزيع في استخدام هذه املهارة حتى ل 

و تكتسب رمية التماس ميزة لعباا إلبعاد مسافة ممكنة نتيجة محصلة قوة ، اتخاذ املوقف املناسب لستالمها

ية الدفع التي يكتسباا الالعب نتيجة للسرعة ألافقية املحصلة نتيجة الجري من الاقركاب قبل أداء مهارة رم

التماس ومن قوة العمالت العاملة وحسن الاستخدام امليكانيكي ملفاصل الجسم املختلفة أثناء أداء املهارة، و 

لذلك يجب على املدربين أن ياتموا بمرورة استخدام تدريبات تنمية قوة عمالت البطن و الذراعين و الجذع و 

 ميزة تكتيكية أمام املنافس.التي تساهم في رمي الكرة بقوة ملسافة طويلة تعطي الفريق 

  

 الشروط القانونية لرمية التماس:

o .ترمى الكرة من نفس املنطقة و املكان الذي خرج  منه على خط التماس 

o .الالعب يواجه امللعب بجزء من جسمه 

o .ترمى الكرة خلف الرأس لألمام باليدين معا ول تسقط 

o لفه.جزء من كلتا القدمين مالمسة لألرض على الخط أو خ 

 :يمكن تلخيصها في الشكل التالي :أنواع رمية التماس

 

 

 

 

 

 

 الشكل يوضح أنواع رمية التماس

 رمية التماس

 رمية التماس من الاقتراب رمية التماس من الثابت

لتماس و القدمان رمية ا -

 ملتصقان

رمية التماس و القدمان  -

 متباعدتان و متجاورتان

رمية التماس و رجل أماما و  -

 ألاخرى خلفا 

رمية التماس من الاقركاب  -

 باملش ي

رمية التماس من الاقركاب  -
 بالجري 
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 :رمية التماس من الثبات

 

 

  يقف الالعب خلف خط التماس و يمكنه أن يقف و القدمان متالصقتان أو متباعدتان بمسافة

 مناسبة أو الوقوف الوضع أمام ) رجل أمام ورجل خلف(

 قوم الالعب بمسك الكرة بحيث تكون أصابع اليد موزعة و منتشرة على الكرة مع مالمسة ي

 إلاباامان لبعمهما من خلف الكرة و الكفان املحيطان باا.

 .يثني الالعب الركبتين قليال مع ثني الذراعين من املرفقين ودفع الكرة ألعلى خلف الرأس 

 بالكرة عاليا خلف الرأس ثم فرد الجسم بفرد  يميل الجذع خلفا و الذراعين و اليدين ممسكة

 الركبتين ودفع الجذع مع فرد الذراعين وقذف الكرة بقوة و بسرعة من اليدين.

 .متابعة الكرة باليدين بعد رمية التماس 

 .ترمى الكرة من الثبات في ثالث مستويات هي : ألسفل ، مرتفع، و عالي 

 رمية التماس من الاقتراب:

  التماس التماس من الثبات مع وجود اختالف على أن يقركب الالعب من خط نفس طريقة رمية

 و بالجري.عدة خطوات أماما باملش ي ا

 .اقركاب الالعب باملش ي أو بالجري يعطيه ميزة سرعة و قوة رمى الكرة ملسافة اكبك داخل امللعب 
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 :مهارة حارس املرمى 7-10

يق ، إذ أن الحارس هو أخر خط دفاعي للفريق، حيث يمكن لحارس تعتبك حراسة املرمى من ألاهداف الهامة للفر 

 املرمى في نصر أو هزيمة فريقه و ذلك وفقا لقدرته و إمكاناته البدنية و العقلية.

كما يعتبك حارس املرمى الالعب الذي يشغل املنصب ألاكثك حساسية في الفريق وهو الذي يسمح له القانون 

أو صدها في حدود منطقة العمليات و مركزه في مؤخرة الدفاع يتيح له توجيه باستخدام يديه في مسك الكرة 

زمالئه في عمليات الهجوم، سريع الاستجابة ، و يتمتع بلياقة بدنية معتبكة و مهارات نفسية عالية ومن واجبات 

ه مراقبة حارس املرمى أن يقف في املكان الصحيح ،و يتحرك بدقة و بطريقة خططية مدروسة وهذا يتطلب من

دائمة و اكتساب مهارات أساسية به كمسك الكرة ألارضية و العالية من ارتفاع البطن، أو الصدر أو الرأس و 

 .مهارة ضرب الكرة باليد أو تحويلها جانبية أو عالية كما يحتاج الحارس إلى مهارة ضرب للكرة

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثامنةاملحاضرة ال

في كرة  لبدنيةاملتطلبات ا 

 مالقد
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 في كرة القدم لبدنيةاملتطلبات ااملحاضرة الثامنة: 

  البدني:إلاعداد  -8

 خطة التدريب السنوية ومن خالل فركاتاا ومراحلها املختلفة.  فيأحد الدعائم الجوهرية  البدنيإلاعداد  إن

س العلمية للتدريب بادف ذلك املحتوى من التدريبات مقننة الحمل واملوضوعة وفق ألاس البدنيويقصد باإلعداد 

الوصول بالالعبين إلى أعلى مستوى ممكن من اللياقة البدنية الخاصة بلعبة كرة القدم وبما يتطلبه ألاداء املهارى 

 . الرياض يفى مختلف مراحل املوسم  وإلارادي والذهني والخططي

 التدريبيعبة كرة القدم خالل املوسم تتطلباا ل التيكرة القدم أحد الركائز ألاساسية  فيلعب  البدنيو إلاعداد 

 املختلفة .  بمراحله

 ونفسيا بما يتمش ى مع مواقف ألاداء املتشاباة  في البدنيويادف إلاعداد 
ً
كرة القدم إلى إعداد الالعب بدنيا ووظيفيا

 التنافس يداء نشا. كرة القدم والوصول به لحالة التدريب املثلى عن طريق تنمية القدرات البدنية المرورية لأل  في

مساحات كبيكة من امللعب ينفذ خاللها  فيوالعمل على تطويرها ألقص ى مدى ممكن حتى يتمكن الالعب من التحرك 

 الواجبات الدفاعية والهجومية حسب مقتميات وظروف املباراة. 

ة اق  املبار بذل املجهود الكبيك طول و  فيوتتطلب لعبة كرة القدم من الالعبين بذل مجهود كبيك وليس السبب 

يجرياا الالعب بين الهدفين مرات ومرات فحسب ،ولكن  التيالكبيكة  واملسافةدقيقة( وكبك مساحة امللعب ، 90)

 عوامل أخرى نذكر مناا،طبيعة اللعبة 
ً
تقتض ى من الالعب أن يقوم بحركات كثيكة مختلفة،  التيهناك أيما

سية وتفرعها، وهو ما تتطلبه طبيعة اللعبة من تكرار قيام الالعب ة نتيجة لتعدد املهارات ألاسااومتنوعة أثناء املبار 

 الجري ببدايات جرى سريعة ومفاجلة، وتتطلب اللعبة من الالعب أن يكافح لالستحواذ على الكرة من الخصم ، أو 

 من س
ً
 ناتجا

ً
 كبيكا

ً
 عصبيا

ً
رعة تغيك السريع للحاق بالكرة قبل الخصم ، وتستدعى اللعبة أن يبذل الالعب مجهودا

 ، نتيجة لتساع امللعب مع دوام ذلك لفركة 
ً
 وهجوما

ً
مكان الكرة ، مع كثكة تغيك وتبديل الالعبين ألماكنام دفاعا

 دقيقة(.90طويلة )

 البدنيأقسام إلاعداد  8-1

 إلى قسمين رئيسيين هما الرياض يمستوى أداء الفرد  فيطبقا لطبيعة تأثيكه  البدنيينقسم إلاعداد 

 العام البدنيإلاعداد  

 الخاص البدنيإلاعداد 

مناما  أيوثيقا ل يمكن الاستغناء عن  ارتباطاأناما يرتبطان  إل إلى عام وخاص  البدنيبالرغم من تقسيمنا لإلعداد 

 الذيول يمكن أن يعوض أحدهما آلاخر ول يجوز التفميل بيناما ، إذ إن لكل مناما دوره  الرياض يإعداد الفرد  في

 .الرياض يالتدريب  فييحققه 

 العام البدنيإلاعداد  8-1-1

 الرياض ييتم من خاللها رفع كفاءة مكونات اللياقة البدنية بصورة شاملة ومرزنة لدى الفرد  التييعرف بأنه العملية 

 العام البدنيخصائص إلاعداد  

 شمولية عناصر اللياقة البدنية خالل إلاعداد العام.
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 إلاعداد العام تختلف من رياضة ألخرى. في أن مكونات التمرينات املستخدمة

 أن طول الفركة الزمنية املخصصة لإلعداد العام تختلف من رياضة ألاخرى.

 التدرج خالل الارتقاء بدرجات الحمل من ألاقل إلى ألاكثك.

 ألازمنة املخصصة لالرتقاء بعناصر اللياقة البدنية طبقا لنوع الرياضة. فيالاختالف 

 خدمة غيك تخصصية.التمرينات املست

. البدنيالعام إلى إلاعداد  البدنيأن يتم الانتقال من إلاعداد 
ً
 الخاص تدريجيا

 البدنيالعام وإلاعداد  البدنيليس هناك فواصل واضحة بين الفركة املخصصة لإلعداد 

 الخاص.  

 الخاص البدنيإلاعداد  8-1-2

المرورية لنوع الرياضة التخصصية ألقص ى درجة ممكنة، يقصد به رفع كفاءة مكونات اللياقة البدنية ألاساسية و 

إخراج هذا  فيفإن لها مكونات اللياقة البدنية تسهم  وبالتالي،  الحركيألاداء  فيحيث لكل رياضة طبيعة خاصة 

 أفمل صورة ممكنة. في الحركيألاداء 

 الخاص البدنيخصائص إلاعداد  

 نوع الرياضة املمارسة. فيالبدنية المرورية والهامة الخاص ياتم بعناصر اللياقة  البدنيإن إلاعداد 

 العام. البدنيالخاص أطول من املخصص لإلعداد  البدنيإن الزمن املخصص لإلعداد 

 العام. البدنيإن ألاحمال املستخدمة تتميز بدرجات أعلى من تلك املستخدمة فى فركة إلاعداد 

املنافسة الرياضية لنوع الرياضة  فيتطابق مع ما يحدث إن كافة التمرينات املستخدمة ذات طبيعة تخصصية ت

 املمارسة.

 التكراري تستخدم طرق التدريب الفركى والتدريب 2

 املتطلبات البدنية لالعب كرة القدم 8-2

 القـــــوة: 8-2-1

تعتبك القوة من بين الصفات البدنية ألاساسية و هدف مهم من أهداف إلاعداد البدني و هي خاصة حركية 

 في تحقيق الانجاز و التفوق في اللعب ومن العوامل الجسمية الهامة لالنجاز. تشركك

و القوة العملية هي الصفة البدنية التي تتعلق بالعمالت وعملها والقوة يعرفها ألاخصائيون باا مقدرة 

املثالية  العمالت على التغلب على املقاومات املختلفة ،وهي الصفة القاعدية لتحرك الالعب مهاريا بالصورة

املطلوبة و يعتبك كثيك من الباحثين ان صفة القوة هي الصفة ألاساسية التي تؤثر في مختلف الصفات ألاخرى و 

فد اتفق الخبكاء على أهمية القوة العملية ليس فقط كأحد القدرات أو العناصر البدنية فحسب بل باعتبار 

 للياقة الحركية و القدرات الحركيةاملكون ألاول للياقة البدنية و أحد املكونات الهامة 

كما أن  للقوة العملية أهمية لالعب كرة القدم باحتياجه إلهاا أثناء أدائه للمباراة و يظهر ذالك في غالبية زمن 

املباراة تقريبا متمثال في التصويب القوي و التمرير الطويل القوي .مهاجمة الكرة التي في حوزة املنافس لتشتيهاا 
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ها منه و رمية التماس  الطويلة القوية وضربات الكرة بالرأس سواء كان بادف التصويب أو أو استخالص

 التشتي  أو التمرير و التصادمات مع املنافسين وحالت لكتف و الارتطامات باألرض. 

 أنواع القـــوة: 8-2-2

 وتنقسم القوة إلى ما يلي:

 القوة العامة:8-2-2-1

 الالعب إنتاجها في حالةأقص ى إنقباض إرادي لها و هي القوة التي تستطيع عمالت

كما تعتبك  بأناا القاعدة ألاساسية التي تبنى علهاا عناصر القوة ألاخرى بصفة خاصة و بقية عناصر القدرة 

 الحركية بصفة عامة

عظمى و استخدام القوة العظمى في كرة القدم غيك مطلوب في حد ذاته إل أنه ل بد من التدريب على القوة ال

العملي و بذالك تحسن سرعة الالعب الانتقالية و سرعة أداء املهارات ألاساسية كما  الانقباضلتحسين سرعة 

تزداد في نفس الوق  مقدرة الالعب.على تحمل ألاداء لفركة طويلة نتيجة لقتصاد في بذل مجهوده العملي 

 بسبب تطور قوة عمالته

م و التي تشمل عمالت الساقين و البطن و الظهر و الكتفين والصدر و القوة العامة هي قوة العمالت بشكل عا

 و الرقبة.

 القوة الخاصة:8-2-2-2

و هي التي تمس بصفة خاصة العمالت املشاركة فينوع اللعب، و القوة الخاصة هي تقوية بعض العمالت التي 

 اع القوة الخاصة كما يلي:و أنو ، تعتبك ضرورية ملتطلبات اللعبة و خاصة عمالت الساقين في كرة القدم

 :القوة العظمى 

 و هي اكبك قوة تبتجها العملة أو املجموعة العملية عن طريق انقباض ايزو مركي إداري. 

 تحمل القوة: 

وهي قدرة أجهزة الجسم على مقاومة التعب أثناء املجهود املتواصل الذي يتميز بطول فركاته و ارتباطه  

عبك عناا بأناا عمالت الجسم أو عملة واحدة تقاوم التعب أثناء الانقباضات و بالتالي ن بمستويات العملية.

 املتكررة أو الوقوف ضد مقاومة خارجية لفركة زمنية طويلة.

 :القوة املتميزة بالسرعة 

 يعبك عناا بأناا القدرة على التغلب املتكرر على مقومات باستخدام سرعة حركية مرتفعة. 

هي  قدرة الجهاز العصبي العملي في التغلب على مقاومات تتطلب درجة عالية من و القوة املتميزة بالسرعة 

 سرعة الانقباضات العملية

و بالتالي فالقوة املتميزة بالسرعة في لعبة كرة القدم هي سرعة وقوة أداء الالعب في اللعبة أثناء قيامه باألداء 

 املهاري بشكل قوي و سريع من اجل انجاز جيد.

 جارية: القوة الانف 
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القوة الانفجارية هي القدرة على قهر ) التغلب( على مقاومة اقل من القصوى و لكن في أسرع زمن ممكن و بالتالي 

القوة الانفجارية يستعملها لعب كرة القدم بكرة و خاصة القوة ألانف جارية لألطراف السفلية التي تتطلب منه 

 قفز و ارتقاء متكرر من اجل ضرب الكرة.

القول أن نستخلص بان القوة بأنواعها يحتاجها لعب كرة القدم من اجل تحقيق املستوى املتفوق و  و يمكن

 هي مقدرته على العمل بأقص ى قوة ممكنة وبسرعة كبيكة وملدة طويلة حتى يحقق الفوز أو الانتصار.

 أهمية القوة: 8-2-3

قريبا في جميع الرياضيات العامل الذي يحدد علما بان القوة بجميع أنواعها و فروعها السابقة الذكر تشكل ت

النتيجة الجيدة و لهذا يجبان نطورها حسب البشا. الرياض ي املمارس وتظهر صحة ذلك في بعض القدرات 

الحركية و التقنيات الرياضية أو فيبعض الوسائل و الطرق التدريبية التي يمكن تأديهاا بدون مستوى  معين من 

ة  يؤثر على فعالية التدريب على املدى الطويل سواء بتدعيم أو تقليص النتائج القوة فمستوى هذه ألاخيك 

 الرياضية.

و من هنا يجب أن تكون درجة تطوير القوة بصورة كافية بحيث يجبان تخدم متطلبات الجهد الرياض ي املمارس 

رينات التي تتصف و لتطوير هذه القوة و تحسناا عند لعبي كرة القدم يعتمد قبل كل ش يء استخدام التم

 بالسرعة والقوة والتي تتكون تأثيكاتاا ونتائجها مباشرة على سرعة الانقباض العملي

تظهر أهمية القوة في أداء الكثيك من ألانشطة وألالعاب الرياضية باإلضافة إلى جميع الحركات التي تؤدي ضد 

ى ذلك في رمي القرص، الوثب العالي، الجري، مقاومة خارجية كبيكة نسبيا عما هو معتاد عليه الفرد . واملثال عل

السباحة وفي مثل هذه الحالت نجد أن عمالت الجسم املختلفة تبذل أعلى قيمة من القوة العملية ويشيك 

 علماء الركبية البدنية بان القوة العملية هي أهم عنصر مشارك في ألاداء الحركي.

عدة صفات بدنية تؤثر في ألاداء الحركي لكثيك من ألانشطة  و تظهر أهميهاا أيما في أناا تعد عامل مشركك في

الرياضية حيث تعتبك عنصرا أساسيا إلحداث الطاقة الحركية و تعتبك القوة عامل هام في قدرة العمالت على 

التحمل خالل العمل على مواجهة التعب و قد أثبت  التجارب أن القوة تزداد من خالل تطبيق املبادئ الرئيسية 

ادة التدريجية في املقاومة. ومبدأ الزيادة التدريجية يعني انه في حالة انقباض العملة أو مجموعة العمالت للزي

انقباضا منتظما ضد مقاومة أكثك مما هي عليه تحدث الزيادة في القوة العملية حيث أن عدم الزيادة في 

 الطبيعي.  املستوى الطبيعي للقوة يكسب العمالت القوة الناتجة فقط عن النمو 
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 ) تابــــــــــــــــــــــع(في كرة القدم لبدنيةاملتطلبات ااملحاضرة التاسعة: 

 التحمل: 9-1

فاءته البدنية و إرتفاع مقاومة الجسم للتعب ضد التحمل عامة أنه إطالة الفركة الزمنية التي يحتفظ الفرد بك

 املجهود أو املؤثرات الخارجية

و التحمل هو قدرة الفرد على العمل لفركات طويلة دون هبو. مستوى الكفاية أو الفاعلية كما يعرفه البعض 

اهرة التعب ، و ألاخر بأنه قدرة أجهزة الجسم على مقاومة التعب نظرا لرتبا. صفة التحمل ارتباطا وثيقا بظ

 يقصد بالتعب الهبو. الوقتي ملستوى كفاية و فاعلية الفرد كنتيجة لستمرار بذل الجهد.

و التحمل هو املقدرة على الوقوف في مواجهة التعب و الاستمرار في أداء مجهود بشدة منخفمة نسبيا أطول 

ن في إتجاه القدرة على سرعة استعادة زمن ممكن،وهذا هو الشق ألاول من التحمل إلى أن الشق الثاني منه يكو 

 الاستشفاء بعد أداء املجهود

و التحمل يعني أن الالعب يستطيع مقاومة التعب الناتج عن تادية واجباته البدنية و املهارية و الخططية أثناء 

قدرة على مقاومة املباراة بدرجة عالية من إلاجادة و الدقة و الرككيز قبل أن يشعر باإلجهاد كما أن التحمل هو )امل

التعب(و التحمل صفة بدنية أساسية في لعبة كرة القدم وتتعلق بشكل مباشر بالجهازين الدوري و التنفس ي 

لالعب حيث تلعب كفاءة عملهما دورا أساسيا في كفاءة هذه الصفة لدى الالعب، و يعرف التحمل في كرة 

اتاا مستخدما القدرات البدنية و املهارية و الخططية القدم بأنه"مقدرة الالعب على أداء املهارة بجميع متطلب

 بفاعلية دون ما هبو. في مستوى أداءه

 :أنواع التحمل 9-1-1

 يتفق العديد من ألاخصائيين على تقسيم التحمل إلى:

 تحمل عام 

 تحمل خاص 

الوق  دقيقة،وفي نفس 90كرة القدم من ألانشطة الرياضية التي تتطلب املحافظة على بذل الجهد خالل 

تتطلب الاستمرار في بذل جهد كبيك في بعض املواقف خالل املباراة و يطلق على هذا النوع،القدرة على استمرار 

دقيقة بالتحمل الدوري التنفس ي أو التحمل العام ويسميه الفسيولوجيين الطاقة 90بذل املجهود خالل

ل جهد كبيك ملدة محدودة بالتحمل العملي الوظيفية ،العمل على وجود ألاكسجين ويطلق على النوع الثاني بذ

 الخاص وفيه يتم العمل في عدم وجود أكسجين

 التحمل العام: .أ

التحمل العام صفة بدنية عامة نظرا ألناا تسمح لألفراد املدربين جيدا في أي نوع من أنواع البشا. الرياض ي 

سطة و ذالك بمقارنهام باألفراد الذين ل من الصمود لألداء الحركي املستمر الذي يتميز بقوة حمل عالية أو متو 

 يمارسون البشا. البدني.
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و صفة التحمل العام تسمح لالعبين املعدين إعدادا بدنيا جيدا فهاا من الصمود لألداء الحركي املستمر الذي 

داء يتميز بقوة ودرجة حمل عالية،كما أن ألاساس الفسيولوجي للتحمل يتلخص في املقدرة على إلاستمرار في أ

 العمل أثناء إعادة بناء الطاقة )نظام إنتاج الطاقة(عن طريق أكسوجين الهواء)هوائيا(.

و التحمل العام في كرة القدم هو مقدرة ألاجهزة املختلفة في جسم الالعب على أداء ألاحمال املختلفة في املبارة 

تي يتأسس علهاا إكساب الالعب النوع أهمية التحمل العام لكونه القاعدة ألاساسية ال بكفاءة وفاعلية ،ويرجع

الخر من التحمل الخاص بشقيه تحمل ألاداء و تحمل السرعة إذ أن التحمل العام يهيء ألاجهزة املختلفة 

 بجسم الالعب لستقبال التحمل الخاص.

ة و فالتحمل العام هو مقدرة لعب كرة القدم على الاستمرار في أداء عمل بدني ذي حمل متغيك لفركة مستمر 

متصلة تعمل فهاا ألاجهزة الحيوية و العمالت به يؤثر إيجابا على ألاداء التخصص ي في كرة القدم. و يعتبك 

 التحمل العام مفتاح أي رياضة من الرياضات وهو ضروري ألي نشا. بدني يقوم به الفرد  ويحمر له.

 :التحمل الخاص .ب

داء  املهاري و الفني بدرجة عالية  و لفركة طويلة"  و في كرة القدم بأنه "قدرة الالعب على ألا   التحمل الخاص

يقصد باألداء املهاري ذالك الداء  الذي  يتم في ظروف املباراة وتح  ضغط املنافس من حيث الوق  و املساحة  

بينما يقصد باألداء الفني  ذالك ألاداء الذي يؤديه الالعب  في مساحة كبيكة و زمن مفتوح دون ضغط كما في 

 دريب. الت

هو استمرار الالعب في ألاداء للصفات البدنية العالية و القدرات الفنية و الخططية املقننة طوال هذه املباراة 

 دون أن تظهر عليه التعب و إلاجهاد أو إلاخالل بمستوى ألاداء.

مل و التحمل الخاص ليس مقدرة الالعب على الصراع ضد التعب فحسب ولكن مقدرته أيما على أداء الع

)الواجب(املكلف بالقيام به بفاعلية عالية و تح  ظروف املسابقة أو املباراة سواء كان ذالك مرتبطا بمسافة 

 .محددة أو بزمن محدد.

كما أن التحمل الخاص في كرة القدم يتمثل في كفاءة الالعب للقيام بتحقيق متطلبات مرتبطة بنوع تخصصه 

املنافسة ،كما أن التحمل الخاص يرتبط إرتباطبا وثيقا بقدرة القلب بدون هبو. ألاداء و بفاعلية وتح  ظروف 

وكفاءة الدورة الدموية و التغيكات الكميائية التي تحدث في العمالت وكذالك إفراز الهرمونات وأخيكا بقوة 

 إلارادة.

 و يتكون التحمل الخاص من:

  :تحمل السرعة 

 عالية.  هو القدرة على تكرار أداء عمل يتصف بشدة أو سرعة

أن تحمل السرعة هو "املقدرة على الاحتفاظ بمعدل عالي من توقي  الحركة بأقص ى سرعة خالل مسافات 

 قصيكة ولفركات طويلة.

أن من أهم صفات لعب كرة القدم آلان مقدرته على تحمل السرعة و هذا يعني أن الالعب يستطيع أن يجري 

 ألاوقات الصعبة و الحرجة عند قرب إنهااء املباراة. بأقص ى سرعة له في أي وق  املباراة و خاصة في
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من هذا كله  يمكن القول بأن تحمل السرعة هو املقدرة على تحمل تكرار السرعات وهو ما يعني مقدرة الالعب 

على تحمل تنفيذ العدو و الانطالقات  املتكررة املختلفة طوال زمن املباراة ، وتحمل السرعة يعكس مقدرة 

 تنفيذ الجري بأقص ى خالل أي وق  من أوقات املباراة.الالعب على 

 تحمل القوة: 

هو زيادة وق  الاحتفاظ بالقدرة على ألاداء أو القدرة على تكرار الحركات في فركة طويلة نسبيا أو القدرة على بذل 

 مجهود بدني معين لفركة محددة الزمن

لبدني الذي يتميز بمقدمات عالية ويتطلب قوة و تحمل القوة في كرة القدم هو مقدرة الالعب على ألاداء ا

 عملية مرتفعة طوال زمن املباراة. 

تحمل القوة هو املقدرة على مقاومة التعب في الشفاء و املجهود الدائم الذي يتميز بارتفاع درجة القوة العملية  

افسين و دائم الاحتكاك في بعض أجزائه و مكوناته هذا ألن لعب كرة القدم دائم الاحتكاك و الوثب مع املن

بالكرة كما انه دائم الحركة وكل ذالك يتطلب من عمالت الالعب العمل ضد جميع هذه املقاومات 

دقيقة لذالك فتحمل القوة مهم لالعب كرة القدم حتى يتمكن من الاستمرار في الوفاء بمتطلبات 90طوال

 املباراة.

 فركات طولية نسبيا بصورة توافقيةالحركية لتحمل تكرار أداء املهارات  :تحمل العمل و ألاداء 

 جيدة مثل تكرار املهارات الحركية في ألالعاب الرياضية ككرة القدم و فيه ترتبط صفة التحمل بالرشاقة.

وتحمل ألاداء هو املقدرة على تكرار ألاداء الحركي بشكله الفني الصحيح  بكفاءة وحيوية لفركة طويلة نسبيا و 

ب يستطيع أن يؤدي العمل البدني و املهاري والخططي طبقا ملتطلبات كرة القدم بتوافق معنى هذا أن الالع

جيد و كفاءة طوال زمن املباراة ، وترجع أهمية هذا النوع من التحمل الخاص إلى تنمية التحمل يجب أن تكون 

 مرتبطة بطبيعة أداء لعبة كرة القدم ذاتاا.

رات الحركية لفركات طويلة نسبية بصورة توافقية جيدة،ومثال ذالك فتحمل ألاداء هو تحمل تكرار أداء املها

 تكرار املهارات الحركية في كرة القدم يتضح من خالل مقدرة لعب الكرة على ألاداء بالكرة و بدوناا لفركة طويلة.

 : السرعــــة 9-2

 .وهي مقدرة الالعب على أداء حركة معينة في أقصر زمن ممكن. 

بسرعة  من الثبات و الحركة،  الانطالقن السرعة بالبسبة لالعب كرة القدم إنما نعني قدرته على و عندما نتكلم ع

 مرك بالكرة و بدون كرة . 50إلى 5بسرعة ،ثم الجري بأقص ى سرعة ملسافة تركاوح ما بين  اتجاههوأن يقوم بتغييك 

للمثيكات الخارجية و الداخلية بسرعة كبيكة  ورد الفعل الانتقالالسرعة هي قدرة الالعب على ألاداء املهاري وكذا 

 وفي أقل زمن ممكن بما يحقق متطلبات اللعب . 

وتعني السرعة كذلك القدرة على أداء الحركات املتشاباة أو غيك املتشاباة بصورة متتابعة وناجحة في أقل وق  

جوم إلحداث تغيكات في دفاع الخصم ، ممكن وتتضح أهميهاا في املباراة عند مفاجأة الخصم أو الفريق املنافس باله

من خالل سرعة أداء التمرير والتحرك وتغييك املراكز ، وتعتبك السرعة بكل أنواعها من أهم املميزات لعب الكرة 

  الحديثة حيث يساهم ذلك في زيادة فعالية الخطط الهجومية .



    حديوش العموري تاذ:ألاس                                   كرة القدممحاضرات مقياس    

 الجزائر-دالي إبراهيم 16047شارع احمد واكـــد  2-معهد التربيــة البدنيــة و الرياضيـــة 

 /www.univ-alger3.dz/ieps املوقع الالكتروني    :  ieps@univ-alger3.dz      البريد الالكتروني

76 

 

 أنواع السرعــــــــــــة:9-2-1

 :الانتقاليةالسرعة  .أ

أو التحرك من مكان ألخر بأقص ى سرعة ممكنة ، ويعني ذالك محاولة التغلب على مسافة  الانتقال وهي محاولة 

 معينة في أقصر زمن ممكن.

كما أناا تتمثل في تكرار أداء الحركات متماثلة لإلنتقال من مكان إلى أخر ملسافة صغيكة نسبيا تصل في الجري من -

 م.50الى10

 كرة القدم . ئيسيا في مبارياتسرعة العدو تلعب دورا ر  أنكما 

و  هذا النوع من السرعة يستخدم ومطلوب في كرة القدم كالجري للحاق بالكرة أو بالخصم أو للمشاركة في الدفاع 

 السريع بالكرة أو بدوناا من مكان ألخر. الانتقالأو الهجوم أو للهروب من الرقابة أو 

عملية عند أداء الحركات الوحيدة كسرعة ركل  وهي سرعة إنقباض عملة أو مجموعة سرعـة ألاداء: .ب

الكرة و تمريرها أو كسرعة الاقركاب و  استالمالكرة أو سرعة الوثب وكذالك عند أداء الحركات املركبة كسرعة 

 الوثب.

تناول الكثيك من الخبكاء سرعة رد الفعل فعرف  على أناا القدرة على الاستجابة الحركية  سرعـة رد الفعل: .ج

 ين في أقصر زمن ممكن.ملثيك مع

 و أناا قدرة الفرد على التلبية الحركية ملثيك معين  في اقل زمن ممكن.

كما أن هناك الكثيك من ألانشطة الرياضية التي تتطلب من الفرد القدرة على سرعة الاستجابة كما و الحال في كرة 

 مباشرة أو عند التغييك في طبيعة العمل.القدم مما يتطلب من الفرد الرياض ي سرعة الاستجابة عقب ظهور املثيك 

)الزمن بين إدراك املثيك وبداية الاستجابة ة الحديثة فكلما قصر زمن الرجعو سرعة رد الفعل هامة لدى لعب الكر 

لعب كرة القدم أن يقوم بالتصرف السليم في الوق  املناسب خاصة بعد مهارات الخداع التي يقوم  استطاع(كلما 

 عة تحرك الالعبين أو الكرة في امللعب وفقا للمواقف املختلفة املتتابعة.الخصم أو متاب

و يقصد باا كذالك سرعة رد الفعل يقصد باا سرعة التحرك ألداء حركة نتيجة لظهور موقف معين خالل املباراة 

 اجئ أثناء املباراة..مثل سرعة بدء الحركة ملالقاة الكرة بعد تمريرة الزميل أو سرعة تغييك الاتجاه لتغييك موقف مف

 املرونة: 9-3

 تعريف املرونة:    9-3-1

  " هي أقص ى مدى حركي ممكن ملفصل معين" ويمكن تعريفها "كفاءة الفرد على أداء حركة ألوسع مدى"

، و تعرف أيما بكوناا "مدى الحركة في مفصل أو سلسلة من املفاصل" وهي" القدرة على أداء الحركات ملدى واسع"

 املفاصل للوصول إلى أقص ى مدى حركي للمفصل. وهي قدرة

و تعني كذالك مدى سهولة و سرعة حركة مفاصل الجسم التي تمكن الالعب من أداء الحركة في مداها املطلوب 

 ،حيث تلعب املرونة ل يمكن لالعب أن يقوم بأداء املهارة بالطريقة الفنية الصحيحة. 
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ج الالعب إلى املرونة عند أداء املهارات املختلفة كما في مرجحة الرجل و في املجال التطبيقي في كرة القدم يحتا

عند التصويب أو للسيطرة على الكرة و عند تطويح الذراعين  خلفا مع تقوس الجذع أثناء رمية التماس عند 

 امتصاص الكرة على الصدر أو حركات الخداع و التمويه

 و افتقار الالعب لصفة املرونة يبتج عناا:

  قدرة الالعب على سرعة اكتساب و اتقانا داء املهارات ألاساسية.عدم 

 سهولة إصابة الالعب 

 .صعوبة تنمية الصفات البدنية ألاخرى كالقوة و السرعة والرشاقة 

 تحديد مدى الحركة في نطاق ضيق 

 و يقسم املرونة إلى التقسيم ألاتي:

 واسع وفي جميع املفاصل طبقا ألنواعها.القدرة على أداء الحركات بمدى  : املرونة العامة 9-3-1-1

القدرة على أداء الحركات بمدى واسع في اتجاهات معينة طبقا للناحية الفنية :املرونة الخاصة 9-3-1-2

 الخاصة بالبشا. الرياض ي املمارس.

هي إمكانية الحصول على أقص ى مدى ممكن لحركة ما في املفاصل بواسطة  :املرونة الايجابية  9-3-1-3

 موعة العمالت العامة على هذا املفصل.مج

هي إمكانية الحصول على أقص ى مدى لحركة ما في املفصل على حساب قوة :املرونة السلبية 9-3-1-4

 خارجية تقوم بأداء الحركة أو املساعدة في أدائاا.

 لثبات فيه.هي مدى الحركة الذي يستطيع العمو املتحرك الوصول إليه أو ا:املرونة الاستكاتيكية 9-3-1-5

هي مدى الحركة التي يستطيع العمو املتحرك الوصول الهاا أثناء أداء حركة :املرونة الديناميكية 9-3-1-6

 تمر بسرعة قصوى.

و هناك عدة مفاصل يجب أن تتصف باملرونة لدى لعب كرة القدم ومن هذه املفاصل مفصل القدم يحدد إلى 

رمي ، و كذلك مفصل الكتف الذي يحدد إلى درجة كبيكة طول مساحة كبيك ارتفاع الكرة عند التصويبات على امل

رمية التماس... باإلضافة إلى مرونة العمود الفقري الذي يعتبك محورا رئيسيا في ضربات الرأس و التصويبات و 

 املراوغات و املريرات الطويلة . كما يلعب مفصل الفخذ دورا فعال في مهارات كرة القدم املختلفة

 لرشاقة:ا 9-4

 هي القدرة على تغييك أوضاع الجسم بسرعة ودقة مع التوقي  السليم.

كما بيحتاجها الفرد الرياض ي لصفة الرشاقة ملحاولة اداء حركة ماتح  ظروف متغيكة و متباينة وذالك بقدر 

 كبيك من الدقة.

 ريات مع الادخار في بذل الجهد.و الرشاقة هي قدرة الالعب على تغييك أوضاع الداء بسرعة مناسبة ملتطلبات املبا

بسواء على ألارض أو في الهواء بتوقي   اتجاههكما تعني مقدرة الالعب على تغييك أوضاع جسمه أو سرعته أو 

 سليم.
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وتعتبك الرشاقة من أهم الصفات التي تعمل على سرعة تعليم املهارات ألاساسية في كرة القدم وإتقاناا و من 

في كرة القدم السيطرة على الكرة بأنواعها الخداع و املراوغة و الجري بالكرة في خط  املظاهر الواضحة للرشاقة

مختلفة و تفيد السرعة أثناء الجري سواء بالكرة أو بدوناا و ضربات الرأس و كذالك  اتجاهاتمتعرج في 

 التخلص من املنافس أثناء وقوع الالعب تح  المغط.

 أكبك عند ألاداء املهاري املركب لالعب في املواقف املعقدة من املباراة. و الرشاقة تلعب دورا هاما بصورة خاصة

 تعتبك الرشاقة من أهم العوامل التي تساعد على سرعة تعليم املهارات ألاساسية.

لذلك فالرشاقة عبارة عن قدرة التغييك من وضع يتخذه الجسم إلى وضع أخر بأقص ى سرعة و توافق مع أن 

البدنية فمال عن أن الرشاقة هي القدرة على التوافق الجيد للحركة التي يقوم باا  يملك درجة من اللياقة

الرياض ي سواء بجميع أجزاء جسمه أو بجزء معين منه، والقدرة على إتقان حركات التوافق املعقد و السرعة في 

يتغيك بسرعة ودقة و  تعلم ألاداء الحركي و تطويره و استخدامه في ألاداء الحركي و فق متطلبات املوقف الذي

 القدرة على إعادة تشكيل ألاداء تبعا لهذا املوقف بسرعة. 

الصفات البدنية الهامة لالعب كرة القدم، التوافق بين أجزاء الجسم عند أداء مهارات  إحدى التوافق : 9-5

زاء الجسم تنعدم و مع الكرة، وهو العامل الفاصل في إتقان مهارة فإذا غاب التوافق بين الالعب والكرة وأج

 القدرة على التحكم في الكرة لذلك كان  كل تمرينات بالكرة تعمل على توافق الالعب وجسمه والكرة.

و التوافق هو قدرة الفرد على إدماج أنواع من الحركات في قالب واحد يتسم بالنسيابية و حسن ألاداء و يذكر 

ات تتطلب استخدام أكثك من عمو من أعماء الجسم في إن أهمية مكون التوافق تبكز عندما يقوم الفرد بحرك

وق  واحد،ويميف بان هنالك التوافق العام الذي يمكن مالحظته عند أداء املهارات الحركية ألاساسية كاملش ي 

مع طبيعة البشا. املعين ، فمثال في كرة السلة يبكز التوافق الخاص من خالل تبادل الكرة بين اليد و اليدين 

 دة بالبسبة لحلقة السلة و اللوحة مع متابعة النظر.ونقطة محد

و هو قدرة الفرد على أداء عدد من الحركات املركبة في وق  واحد.و هو " قدرة الفرد على إدماج أنواع من 

الحركات في إطار محدد و هو أداء حركات بأجزاء متماثلة من الجسم أو غيك متماثلة في وق  واحد وهو يعتبك 

ي راقي حيث يتطلب مستوى عالي من التحكم في إلاشارات املخية حتى يتم ألاداء الحركي عمل عملي عصب

املختلف بالشكل الدقيق و هو قدرة الفرد على إدماج حركات من أنواع مختلفة في إطار واحد. بينما يذكر و 

ف بان التوافق يعرف كذالك بقدرة الفرد التبسيق و الربط بين عدة حركات في حركة واحدة متناسقة و يصي

بين عالقة عمل وثيقة بين العينين والجهاز العصبي و العملي ويتطلب هذا عالقة عمل وثيقة بين العينين و 

 الجهاز العصبي والعملي .

ويتطلب هذا عالقة عمل وثيقة بين الجيد و كمتطلبات من متطلبات العمل الوظيفي يحتاج إلى مكون التوافق 

لخاصة من مسك ولقف للكرة يتطلب تعاونا كامال بين الجهازين العصبي والعملي، لن املهارات ألاساسية و ا

وحتى املواقف املركبة التي يحتاج فهاا حارس املرمى أن يستخدم فهاا اكسر من جزء من أجزاء الجسم في وق  

ظل وجود  واحد كإدماج حركات من أنواع مختلفة في إطار واحد و هذا ما يحدث ارتداد دفاعيه من مرماه في

عدد كبيك من املهاجمين و كرة ذات ارتداد بين املهاجمين  و املدافعين حيث يكون التوافق املمزوج بالنتباه مع 
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توفر العناصر السابقة هو الذي يجسم مثل تلك املواقف . إن املتطلبات السابقة التي يجب تحقيقها للوصول 

 إلى ألداء آلالي الجيد تتلخص فيما يلي:

 قدرة الحركية العامةتنمية ال -1

 إلاعداد الفسيولوجي -2

 تطوير املهارات الخاصة -3

 التطبيق الصحيح للقوانين و ألاسس -4

 يإلاعداد النفس  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عاشرةاملحاضرة ال

 طرق اللعب في كرة القدم 
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 طرق اللعب في كرة القدماملحاضرة العاشرة: 

 طرق اللعب في كرة القدم :   -10

القدم لعبة جماعية و لذلك فان جميع قدرات الالعبين و مهاراتام الفنية تجتمع لتبتهي إلى غرض  إن لعبة كرة 

واحد، و هو املصلحة العامة للفريق، و ل بد أن تناسب طريقة اللعب للفريق مع اللياقة البدنية و املستوى الفني 

 و الكفاءة الفردية لجميع لعبي الفريق .

 :مفهوم طرق اللعب 10-1

ريقة اللعب تعنى وضع املدير الفني تشكيال خاصا لالعبي الفريق بحيث يكون لكل لعب واجبات أساسية ط

وواجبات إضافية يقوم باا وفى كرة القدم الحديثة يتحرك الالعبون دائما لشغل ألاماكن الشاغرة أو خلفها 

وبالعكس أصبح للمدافعين وأصبح بذلك لالعبي الهجوم واجبات هجومية أساسا وواجبات دفاعية إضافية 

واجبات دفاعية أساسيا ثم واجبات إضافية عند الهجوم وأصبح أيما أن يقوم كل لعب بواجباته ألاساسية 

وإلاضافية ويحاسب املدافع عند عدم أدائه الواجبات الهجومية ويحاسب املهاجم عند عدم أدائه الواجبات 

( يجعل املدير الفني قادرا على وضع خططة الهجومية بدقة ووضع الالعبين فى تشكيل معين )طريقة -الدفاعية

وتحديد تحركات الالعبين كذلك فإن الفريق عند الدفاع يقوم كل لعب بالدفاع عن منطقته أو مراقبة لعب 

معين وفقا للخطة الدفاعية التي يمعها املدير الفني وتظهر طرق اللعب واضحة عند الدفاع أما عند الهجوم 

 ر بوضوح إذ يتحرك الالعبون ويتبادلون املراكز.فهي ل تظه

 وحاليا فإن فرق العالم الجيدة تتميز باآلتي: 

  .حارس مرمى على مستو عال1- 

 ظهيك حر نشط له قدرات مميزة2- 

لعبا خط وسط قادران على تنفيذ خطط اللعب الهجومية والدفاعية ويتميزان بمهارات عالية ولياقة بدنية 3- 

 .ت عقلية رفيعةممتازة وقدرا

لعبان في الهجوم كرأس ي حربة قدراتاما البدنية عالية وصفاتاما إلارادية قوية ولهما املقدرة املهارية على 4- 

اخركاق الدفاع وإنااء الهجمات كما يمتاز بالقدرة على الوثب العالي لمرب الكرة بالرأس للتصويب على املرمى. 

عمود الفقري وفقا لخطط اللعب مع مالحظة أن يكون هناك لعب من ويتحرك باقي أفراد الفريق حول هذا ال

خط الوسط يقف دائما أمام الظهيك الحر بحيث يكون في أي لحظة من املباراة لعبان مدافعان أمام بعمهما 

البعض أمام املرمى ومن الخطر أمام مرماهم لحمايته وهذا يسمح لالعبي الهجوم بالتحرك بحرية أكثك وأخذ 

 .كن أو انهاازهم فرصة وجود ثغرة للتصويبألاما

وكما ذكرنا فإن في طرق اللعب الحديثة يكون عدد املدافعين أكثك من عدد املهاجمين ومع ذلك فإنه يحدث أن 

يكون في إحدى الفرق لعب مهاجم خطيك فيقوم املدرب بتخصيص لعب معين ملالزمة هذا املهاجم الخطيك في 

 كل تحركاته ملحاولة شل حر 
ً
  "كته ما أمكن أو على ألاقل للال يسمح له بالعب "مسركيحا

وتلجا فرق أخرى إلى اللعب بطريقة الظهيك الحر وفى هذه الطريقة يادف املدرب إلى أن تكون خطته هي أن يحمى 

مرماه من أي إصابة ثم بعد ذلك يقوم بأي هجوم مفاجئ محاول إصابة هدف الفريق املماد وتكون مهمة الظهيك 
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حر عندئذ هي الوقوف خلف خطر خط الظهر ملحاولة مهاجمة أي لعب من لعبي خط الظهيك لتشتي  الكرة ال

كما تلعباا  2: 3: 4: 1مامة أو الاستحواذ علهاا منه وفى طريقة الظهيك الحر يصبح ترتيب الالعبين كاآلتي: أمن 

. وعلى كل فيجب أن يكون 3: 2: 4: 1تي: أملانيا الغربية ويمكن اللعب برأس حربة فيكون التشكيل حيبلذ كاآل

 ويمتازون بالسرعة والقوة والرككيب البدني الذي يساعدهم 
ً
لعبوا رأس الحربة هنا ذوى مهارة فنية عالية جدا

على التفوق على الخصم في الكرات املشرككة كما يتميزون باملقدرة على التصويب من أي مكان خاصة التصويب 

 .من خارج منطقة الجزاء

 :تنوع وكثرة طرق اللعب 10-1-1

  ترجع أسباب كثكة طرق اللعب الحديثة وتنوعها إلى

 وذلك يتطلب لياقة بدنية عالية1- 
ً
 .اتساع ملعب الكرة جعل التنافس بين لعبي الفريقين شديدا

 -2( 
ً
( 22كثكة عدد لعبي الفريقين نسبيا

ً
 لعبا

على كل لعب أن يرتفع بمستواه املهارى والفني والخططي حتى  مع ازدياد التنافس بين الالعبين أصبح لزاما  -

 .يتغلب على الخصم

اقتم  كرة القدم الحديثة أن يجيد كل لعب متطلبات اللعب الدفاعي وفى نفس الوق  أن يعرف الخطط 3- 

 .الهجومية املدروسة

الطريقة "املثلى" أو الطريقة  ومع تقدم قدرة الالعبين املهارية وكفاءتام الخططية ل يمكن القول أن هناك

 ."الناائية" التي ليس بعدها طريقة

ومع أن نجاح أي طريقة يتوقف على مقدرة الالعبين فإنه من جهة أخرى ل يمكن ألحد عشر لعبا ممتازا أن 

 يصلوا إلى اللعب الجماعي املنتج ول أن يكونوا فريقا ناجحا بدون طريقة ومن هنا أصبح يتحتم على كل مدرب

أن يجعل كل لعب من فريقه يمأل واجبات مركزه بدقة وقدرة وفقا للطريقة التي يختارها املدرب ليلعب الفريق 

 .باا

 :وال تنجح طريقة اللعب ألي فريق إال إذا توفر فيها الشرطان آلاتيان*

 .أن يدرك كل لعب في الفريق واجبات مركزة1- 

 .أن يكون كل لعب أهال لشغل مركز2- 

 :النقاط ألاساسية عند اختيار املدرب طريقة اللعب 10-1-2

 مما يعطى الالعب الفرصة الرككيز في تنفيذ خطط اللعب أثناء  أوال:
ً
يجب أل تكون طريقة اللعب صعبة جدا

 .املباراة

يعتمد اختيار طريقة اللعب على استعدادات الالعبين وقدراتام املختلفة ويعنى هذا أن املدرب يمع في  ثانيا:

 .مواطن المعف فهام –عتباره باإلضافة إلى مواطن قوة لعبيه من حيث مهارتام الفنية وكفاءتام الخططية ا

يجب أن يمع املدرب في اعتباره عند اختيار طريقة اللعب طريقة التحول من الدفاع إلى الهجوم وبالعكس  ثالثا:

عبين وأن يكون أساس العمل باا هو العمل ويجب هنا أن تممن طريقة اللعب الاستفادة الكاملة من قدرات الال 

 .الجماعي للفريق



    حديوش العموري ألاستاذ:                                   كرة القدم محاضرات مقياس   

 الجزائر-دالي إبراهيم 16047شارع احمد واكـــد  2-معهد التربيــة البدنيــة و الرياضيـــة 

 /www.univ-alger3.dz/ieps املوقع الالكتروني    :  ieps@univ-alger3.dz      البريد الالكتروني

83 

 

رابعا: يجب أن تعمل الطريقة على تنمية روح اللعبة الهجومي لخط الهجوم والارتفاع بمستوى مقدرة الدفاع 

 .على إفساد خطط هجوم الخصوم

شكيل الالعبين وبناء على على كل مهما كان  طريقة اللعب التي سيلعب باا الفريق فإن الاتجاهات الحديثة في ت

 فإن أي طريقة تبنى على ما يأتي
ً
 :الخبكات والدراسات التي أجري  حديثا

 .خط ظهر مكون من أربعه لعبين1- 

 .خط وسط مكون من لعبين اثنين2- 

 لعبين رأس حربة في الهجوم3- 

 لخطة املباراة وبذلك يمكن تشكيل4- 
ً
طريقة من طرق اللعب  أي يبقى بعد ذلك لعبان يمعها املدرب وفقا

 :الحديث مع مالحظة أسس اللعبة آلاتية

 :أسس اللعب الهجومي -

 .املرونة في حركة الهجوم وذلك عن طريق الجري وتبادل املراكز -أ

 .تبادل اللعب بعرض امللعب وبالعمق -ب

 .املفاجأة ويعنى ذلك عمل ما ل يتوقعه الخصم -جـ

 .الاخركاق لصفوف دفاع الخصم -د

 .إنااء الهجوم بالطريقة املثلى -هـ

 :أسس لعب خط الوسط -

 فتح الثغرات في دفاع الخصم -1

 .عمل الهجوم املماد وبناء الهجمات2- 

 .المغط املستمر على الخصم عند الدفاع وخاصة الالعب املستحوذ على الكرة مع تغطية الزميل3- 

 .ملناسبةتأخيك هجوم الخصم حتى يأخذ لعبوا الدفاع أماكنام ا4- 

 :أسس اللعب الدفاعي -

 .المغط على لعبي الهجوم للفريق املماد فعلى كل لعب مدافع أن يراقب مراقبة مالصقة لعبا مهاجما1- 

تأخيك هجوم الفريق املماد عندما يكون عدد املهاجمين أكثك من عدد املدافعين حتى يعود باقي الالعبين ألخذ 2- 

 .أماكنام في الدفاع

ف بعمق ويعنى ذلك عدم وقوف لعبي خط الدفاع على خط واحد حتى ل يمكن اخركاقهم بلعبة واحدة الوقو 3- 

 .بل يجب أن يكون موقف لعبي الدفاع واحدا خلف آلاخر يميل حتى يمكن تغطية بعمهم بعما

 .رة بعيدة عنهتكون رقابة رجل لرجل عندما تكون الكرة قريبة من الالعب أما دفاع املنطقة فعندما تكون الك4- 

املهاجمة والكفاح لستخالص الكرة هما الواجبان ألاساسيان لالعب الدفاع لذلك يجب أل يركك املدافع 5- 

 .فرصة للمهاجم مهما كان  صغيكة ليلعب الكرة وهو في وضع مسركيح

فسة بين الفرق ل جدال أن بطولة العالم في كرة القدم تمثل قمة الفن وألاداء العالي في كرة القدم فاملنا

 .املشرككة في البطولة هي عرض حي رائع لألعداد العلمي املخطط قام به مدربون ذوو علم وخبكة
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ويقوم كل مدربي العالم بعد البطولة بتحليل املباريات وألاخذ بالنواحي إلايجابية التي تظهر في املباريات والابتعاد 

ور اللعب هو سبب تقدم كرة القدم وينعكس أثرة مباشرة عن النواحي السلبية وهذا التحليل وهذا الفهم لتط

  .على البطولة التي تلهاا

وأنه مع التقدم الكبيك والتطور السريع الذي طرأ على لعبة كرة القدم ل يمكن القول أن هناك طريقة مثلى 

ية واملهارية والذهنية للعب وأن طريقة اللعب ترتبط ارتباطا وثيقا بإعداد الالعبين ومدى حالهاا البدنية والخطط

والنفسية وبذلك تكون طريقة اللعب هي التي تجعل أداء الالعبين بعيدا عن العشوائية والارتجال وتقود الفريق 

 .إلى ألاداء املنظم واملخطط

 :طرق اللعب القديمة والحديثة 10-2

من ناد أو دولة إلى ناد  مع أول ظهور اللعبة بشكل متكامل بعدما وضع أول قانون لها ظهرت طرق لعب تختلف

 :ودولة وكان  الطرق منذ البداية على الشكل التالي

أول طريقة ظهرت للوجود كان  فى بريطانيا أول دولة ظهرت فهاا لعبة كرة القدم  :الطريقة إلانكليزية 10-2-1

أي حارس املرمى   9-1-1 :وكان  طريقة اللعب عبارة عن تنظيم الالعبين فى امللعب على الشكل التالي 1863العام 

 .ولعب واحد للدفاع والتسعة الباقون في الهجوم

جاءت الطريقة الاسكتلندية لتحاول التحسين ولو قليال من  1872في العام  :الطريقة الاسكتلندية 10-2-2 

رمى اثنان ( حارس امل6-2-2-1الطريقة إلانكليزية التي كان  طريقة هجومية وكان تنظيم الالعبين على الشكل التالي)

 .في خط الدفاع واثنان في خط الوسط وستة مهاجمين

أطلق علهاا اسم الطريقة  1890وعادت انكلركا لتقدم طريقة جديدة للعب في العام  :الطريقة الهرمية  10-2-3

 قمته حارس املرمى وقاعدته خط الظهر وكان على الشكل 
ً
الهرمية ألن تشكيل الالعبين في أرض امللعب يشبه هرما

 .حارس املرمى، لعبان في خط الدفاع ثالثة لعبين في خط الوسط وخمسة مهاجمين (5-3-2-1)التالي: 

إن هذه الطريقة استخدمهاا معظم الفرق و هي في الواقع ليس  :   WMطريقة الظهير الثالث  10-2-4 

م ، و الغرض ألاساس ي مناا 1925وليدة اليوم ، وإنما تداول  منذ القدم و جاءت نتيجة لتغيك مادة التسلل عام 

هو املراقبة الدقيقة للدفاع عندما يقوم الخصم بالهجوم ، لذلك تعتبك دفاعية أكثك مناا هجومية، و من 

ايجابيات هذه الطريقة أناا سهلة الفهم و التدريب ، و أساس العمل فهاا أن الالعب قلب الدفاع يعفى من 

جوم املماد، و بذلك يصبح أحد املدافعين و يأخذ قلب الهجوم و التعاون مع الهجوم لينفرد بحراسة قلب اله

جناحاه مكانام متقدمين إلى ألامام و على خط واحد تقريبا ، بينما يتخذ مساعدا الهجوم مكاناما خلف الخط 

ألاول و يعمالن كمساعد الدفاع و تكون مهمهاما العمل على اكتشاف ثغرات لتغطية الخط ألامامي، و يتحمل 

دا الدفاع و مساعدا الهجوم املسؤولية الكاملة في وسط امللعب ، وتكون طريقة توزيع الالعبين مشاباة مساع

و لذا يستوجب على قلب الدفاع أن  WMو هذا هو السبب في تسمية هذه الطريقة  WMللحرفين الانجليزيين 

 مع زمالئه . يتدرب تدريبا كامال على املراكز الدفاعية ألاخرى ليتمكن من تبادل مركزه 

قدم  من املجر في عصرها الذهبي الكروي طريقة  1952في العام  :طريقة قلب الهجوم املتأخر 10-2-5

 .رجل لرجل وهى طريقة دفاعية بحتة
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 :    MMطريقة متوسط الهجوم املتأخر  10-2-6

املتقدمين لألمام و في هذه الطريقة يكون الجناحان املتوسط و الهجوم على خط واحد خلف مساعدي الهجوم 

، للهجوم باما على قلب هجوم الخصم ، و يجب على متوسط الهجوم سرعة التمريرات املفاجلة و سرعة 

 الجناحين للهروب من ظهيكي الخصم.

 :    3 – 3 – 4طريقة   10-2-7

استخدمهاا عدة دول في أمريكا الشمالية في السبعينات وهي من أشهر الخطط التدريبية وتصنف كخطة 

( 4-2-4هجومية، حيث تعتمد على تواجد ثالثة مهاجمين في خط الهجوم وهذه الطريقة مشتقة من الطريقة )

 من اثنين مما يؤدي إلى 
ً
برجوع أحد لعبي الهجوم إلى منطقة الوسط على أساس زيادة هؤلء إلى ثالثة بدل

   هجمات.                                                                                                                       سيطرة الفريق على منطقة الوسط والتي تعتبك منطقة املناورات وبناء ال

                                                                                                               : 4 – 3 – 3طريقة  10-2-8

و هي طريقة هجومية دفاعية تستعمل للتغلب على طريقة الظهيك الثالث، و ينتشر اللعب باا في                 

روسيا و فرنسا، ويكون الفريق باذه الطريقة في حالة هجوم شديد عندما تتواجد الكرة مع خط الهجوم أو خط 

 .الوسط

 ( :الطريقة الدفاعية الايطالية)الكاتناشيو 10-2-9

طريقة إيطالية دفاعية بحتة وضعها املدرب إلايطالي هيلينو هيكيرا بغرض سد الطريق أمام املهاجمين وهى و هي 

                  .3-2-4-1على شكل 

 :   الطريقة الهرمية  10-2-10

ه هرما م و قد سمي  هرمية ألن تشكيل الالعبين ألاساسيين في أرض امللعب يشب1989ظهرت في انجلركا سنة 

قمته حارس املرمى و قاعدته خط الهجوم ،) حارس املرمى ، اثنان خط الدفاع ، ثالثة خط الوسط، خمسة 

 مهاجمين (.

 (:4-2-4طريقة اللعب ) 10-2-11

، والتي 1958طبق  هذه الطريقة في عصر الفتى الذهبي بيليه عام )  
ً
( ولم يبلغ آنذاك السبعة عشر عاما

الفوز ألول مرة في التاريخ بكأس العالم في نفس العام في ستوكهولم عاصمة السويد،  استطاع باا البكازيليون 

 على لعبي خط الوسط اللذان يقومان بدور حلقة الوصل بين لعبي 
ً
 جوهريا

ً
وتعتمد هذه الطريقة على اعتمادا

 في الوق  الحالي أن لم يك
ً
 للحاجة إلى الدفاع ولعبي الهجوم وهذه الطريقة أصبح  أقل استخداما

ً
ن نادرا

متطلبات ومميزات ملراكز التشكيل من الصعب توفرها في الفريق، كما أن توزيع الالعبين في هذا النظام ل يعتبك 

 بالدرجة الكافية
ً
 .فعال

 (:2-4-4طريقة اللعب التقليدية )10-2-12

ذه الطريقة من الطرق (، وه1966استخدم  إنجلركا هذه الطريقة لتحقق أول بطولة كأس عالم لها في ) 

 املشهورة في العصر الحديث، وتتميز هذه الطريقة بصالبة الدفاع وتماسك وثبات اللعب في منطقة الوسط وهي

ترمي إلى تكوين تكتل دفاعي قوي من خطي الظهر والوسط من منطقة الثلث الدفاعي للملعب، وتسمح هذه 
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ات هجومية على مساحة واسعة وعريمة وخاصة منطقتي الطريقة بانتقال القادمين من الخلف لألمام في تحرك

الجانب للجناحين والتي يكون خط الهجوم مناا مساحات خالية لتلك املناطق يمكن استغاللها أثناء ألاداء 

 الهجومي للفريق.

 (:2-5-3طريقة اللعب )  10-2-13

(، 2-5-3بية طريقة )في العصر الحديث يعتبك خط الوسط هو أهم خطو. الفريق، وهذا يفسر سبب شع 

فالفريق الذي يكون خط وسطه ضعيف، تقل حظوظه في إمتالك الكرة وتسجيل ألاهداف، لذا يلجأ بعض 

 دفاعية أكثك من الالعبين آلاخرين، هذه 
ً
املدربين إلى زيادة عدد لعبي الوسط وعادة ما يستلم لعبا وسط مهاما

 ما تستخدم في املنافسات الكبيكة، و 
ً
تستخدمها الفرق املحركفة، لذا فاملدرب الذي يريد استخدامها الخطة غالبا

 يجب أن يمتلك لعبي وسط على قدر كبيك من املوهبة.

 الطريقة الشاملة:   10-2-14

هي الطريقة الحديثة وهي هجومية ودفاعية في نفس الوق . حيث تعتمد على تسعة لعبين في الدفاع وعندما   

ة لعبين للهجوم مع بقاء قلب الدفاع في وسط امللعب، يعتبك الالعب في الطريقة تسعيمتلكون الكرة ينقلبون 

-2الشاملة مجموعة من الالعبين فهو يجيد اللعب في جميع املراكز وهذه الطريقة عند ترجمهاا إلى أرقام تصبح)

تحول بين ( عند اشتداد الهجمة والعكس عند الدفاع والفريق كله ي7-2-1( عند بداية الهجوم ثم )4-4

 (.1982-1978العمليتين وسالمة السرعة واملهارة واللياقة البدنية الفائقة واستمرار هذا الحال في كأس العالم )

وأنه مع التقدم الكبيك والتطور السريع الذي طرأ على لعبة كرة القدم ل يمكن القول أن هناك طريقة مثلى  -

عداد الالعبين ومدى حالهاا البدنية والخططية واملهارية والذهنية للعب وأن طريقة اللعب ترتبط ارتباطا وثيقا بإ

والنفسية وبذلك تكون طريقة اللعب هي التي تجعل أداء الالعبين بعيدا عن العشوائية والارتجال وتقود الفريق 

 .إلى ألاداء املنظم واملخطط
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 خطط اللعب في كرة القدم 
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 خطط اللعب في كرة القدماملحاضرة الحادية عشر: 

تعني تشكيل الفريق في امللعب بتوزيع الفريق في شكل خطو. للدفاع والوسط  مفهوم خطة اللعب:  -11 

 بالكرة إلى مرمى الخصم
ً
 .والهجوم وتحديد مراكز اللعب ألفراده ملواجهة الفريق آلاخر وصول

الدفاع والهجوم خالل زمن هي تلك التحركات واملناورات التي يقوم باا  :خطط اللعب في كرة القدم 11-1

املباراة وهى الطرق ألاساسية الفردية والجماعية التي يمكن استخدامها في الهجوم والدفاع بالكرة وبدوناا والالزمة 

 .للسيطرة املباشرة على مجريات اللعب

م املميزات البدنية واملهارية والنفسية والذهنية لالعبي الفريق من كما تعرف خطط اللعب بأناا محاولة استخدا      

 لظروف املباراة بادف الحد من مميزات الفريق املنافس والاستفادة من 
ً
خالل تحركات هجومية أو دفاعية طبقا

 .نقا. ضعفه لتحقيق الفوز للفريق في إطار قانون كرة القدم

 أنواع خطط اللعب: 11-2

هي مجموعة ألاعمال وإلاجراءات التي ينفذها الفريق الذي يملك الكرة  ب الهجومية:خطط اللع 11-2-1

الهدف، ويتطلب الهجوم إتقان تأدية املهارات وخاصة التحرك وتتممن تنظيم الهجوم وتمهيد الهاديف وتسجيل 

ال للمباراة وإلابداع من قبل   املهاجمين.السريع بالكرة وتنظيم الهجوم الفعَّ

، فال يمكن أن يتحقق الفوز للفريق إذا كان  وخطط   
ً
 وثيقا

ً
اللعب الهجومية والدفاعية مرتبطة ببعمها ارتباطا

 في خطط اللعب الدفاعية فمهما كان  عدد 
ً
يقوم بخطط لعب هجومية متقنة ويكون في نفس الوق  ضعيفا

ا. أو ألاهداف التي ستسجل ضده النقا. وألاهداف التي يمكن أن يحصل علهاا الالعب أو الفريق إذا كان  النق

 صحيح
ً
 .أكثك مما سجله ومن هنا فإنه ل يحقق النصر والعكس أيما

 تنقسم خطط اللعب الهجومية إلى نوعين:و  

 هي مهارات كرة القدم التي يؤدياا الالعب بمفرده وهي: :الخطط الهجومية الفردية11-2-1-1

 ذي قيمة عالية وليس لالستعراض املهاري. وهي ل تستخدم إل إذا كان  لغرض خططي :املحاورة 

 :سواء وهو معه الكرة أو بدوناا. الخداع والتمويه 
ً
 يجب أن يقوم به الالعب دائما

 :هو ما يجب أن يقوم به املهاجم بقوة وإتقان في أي فرصة صغيكة تسنح له التصويب      . 

 الخطط الهجومية الجماعية: 11-2-1-1

  يعتبك اللعب على الجناحين الخطة ألاولى للتغلب على التكتل  على الجناحين:الاتساع في الهجوم باللعب

 الدفاعي أمام املرمى.

 :والتمريرة الحائطية التمريرات الحائطية ،
ً
 أناا مع ذلك ألاكثك تأثيكا

َّ
هي أبسط وأسهل الخطط الهجومية إل

 الهجومي فقد بقي  حتى آلان.ليس  جديدة بل هي معروفة منذ الثالثيبيات، ولكوناا مؤثرة في اللعب 

 :في كرة القدم الحديثة التي يراقب املدافع فهاا املهاجم مراقبة  خلق املكان الشاغر في دفاع املنافس

لصقة يكون من الصعوبة على املهاجم خلق أو إيجاد مكان مناسب له بسهولة، ولكن من أهم واجبات املهاجم 
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، وحتى لو املراقب أن يخلق مساحة شاغرة لزميله خاص
ً
 ما يكون غيك مراقب جيدا

ً
ة لعب الوسط الذي كثيكا

 فانه يمكنه أن يندفع فجأة إلى املكان الشاغر الذي خلقه له زميله املهاجم املراقب.
ً
 كان مراقبا

 :في خلخلة الدفاع املتكتل واللصيق، وتعتبك خطة الدوامة 
ً
 هاما

ً
تلعب خطة الدوامة في الكرة الحديثة دورا

، وهي تعد من أقوى الخطط خطة الدوا
ً
مة  تطوير ايجابي لخطة التمريرة الحائطية وخلق املكان الشاغر معا

 الهجومية للتغلب على التكتل الدفاعي.

 :فهو يقابل بالطبع بتحديات كثيكة من  الهجوم املرتد السريع ،
ً
إن هذا ألاداء الخططي الهجومي ليس سهال

قط كسر هجوم الفريق، بل ما أمكن الاستحواذ على الكرة وبداية لعبي الفريق املنافس الذي يحاول ليس ف

 تظهر قدرات الفريق 
ً
 مهاجما

ً
الهجوم مرة أخرى ومنذ لحظة استحواذ الفريق املدافع على الكرة ويصبح فريقا

آلاخر في تنظيم دفاعه، فسرعة الانتقال من الدفاع إلى الهجوم بمجرد الاستحواذ على الكرة تساعد ببسبة 

 ة في التغلب على تكتل الدفاع أمام مرمى الفريق املنافس وتعطي فرصة سانحة لتسجيل أهداف.كبيك 

 :التصويب املتكرر القوي من خارج منطقة الجزاء وخاصة  التصويب القوي من خارج منطقة الجزاء

لعبو يخيف مدافعي الفريق املنافس املتكتلين داخل منطقة الجزاء، فيمطر  من لعبي خط الوسط والظهر 

وسط الفريق املنافس إلى ترك أماكنام الدفاعية داخل منطقة الجزاء والخروج ملقابلة املهاجمين خارج منطقة 

الجزاء، وبذلك يخف المغط على لعبي الهجوم، وتفتح أمامهم مساحات يستطيعون التحرك فهاا بحرية أكثك 

 للتصويب كلما سنح  لهم أقل فرصة ممكنة.

 هذه الطريقة بسيطة وغيك معقدة وان كان  مؤثرة إذا تدرب علهاا الالعبون في  ل:تمشيط الدفاع املتكت

، فإن أحد لعبي الفريق املهاجم غيك 
ً
خطط منطقة جزاء الفريق املنافس، ولكي تصبح هذه الخطة أكثك تأثيكا

 إلى داخل منطقة الجزاء لستقبال ال
ً
 وخاصة أحد لعبي خط وسطه، يجري أماما

ً
كرة التي تمرر املراقب جيدا

 إليه بسرعة من زميله ويصوب بسرعة على املرمى.

 :كل فرق العلم في كرة القدم بطريقة الظهيك الحر أو  تبادل املراكز للتغلب على الظهير الحر 
ً
تلعب حاليا

 كما في كل الفرق التي تلعب بأربعة مدافعين في خط الظهر، على أن يقوم 
ً
الظهيك القشاش    أو الاثنين معا

وفي الفرق التي تلعب بثالثة مدافعين في خط الظهر،  -هيك الوسط )الحر والقشاش( بتغطية بعمهما البعضظ

فان من املهم العمل على تحريك ظهيك الوسط بحيث توجد مساحات شاغرة للمهاجمين، ووضعه في املكان غيك 

 .املناسب

ي ينفذها الفريق في أي مكان من أماكن هي مجموعة ألاعمال وإلاجراءات الت خطط اللعب الدفاعية: 11-2-2

امللعب في حالة فقد الكرة وامتالك الفريق الخصم لها، وتادف إلى إحبا. هجمات الخصم ومنعه من تسجيل 

 وتنقسم خطط اللعب الدفاعية إلى نوعين: ،ألاهداف

 :الخطط الدفاعية الفردية 11-2-2-1

 للعب  تعتبك قدرة الالعب      اختيار املواقع املناسبة: .أ
ً
 أساسيا

ً
على اختيار املواقع الدفاعية املناسبة شرطا

الة من  الدفاعي، ألن الالعب يستطيع من املوقع الدفاعي املناسب أن يشارك في الدفاع عن املرمى بطريقة فعَّ

 .خالل تمييق مجال التحرك للمنافس وان يبدأ ذلك في أقل زمن ممكن وبصورة مباشرة
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 :وعان من املراقبة:هناك ن املراقبة التغطية 

 للمهاجم باستمرار ويالزمه في كل تحركاته.      :املراقبة املباشرة. 1
ً
 هي أن يبقى املدفع مالصقا

 عندما يغيك       املراقبة غير املباشرة: .2
ً
يقصد باا مراقبة املدافع للمهاجم الذي يأتي ملنطقته خصوصا

 املهاجمون مراكزهم.

 :من الواجبات الدفاعية الفردية والجماعية لالعبي الفريق ليس فقط لخط  تعتبك التغطية      التغطية

 الدفاع ولكن تمتد لالعبي الوسط والهجوم، والتغطية نوعان هما:

 :ويقوم الالعبون من خاللها بعمل خط ميل في اتجاه الكرة ليكونوا أقرب للمرمى من       تغطية الزمالء

 املنافسين وبالتالي يسهل قطع الكرة.

 وذلك بعد أن يمر منه املهاجم حيث لبد من أن يقوم وبسرعة لتغطية نفسه       :غطية املدافع لنفسهت

 .بالجري باتجاه املرمى من أقصر طريق ليدخل في وسط زمالئه لزيادة العدد

 الخطط الدفاعية الجماعية:11-2-2-2

 :ن املدافعين مهاجم معين من يتم تنفيذ هذه الخطة الدفاعية بأن يراقب كل لعب م دفاع رجل لرجل

 الفريق املنافس.

 :يتم تقسيم الدفاع الجماعي للفريق وفق مناطق اللعب كما يلي: دفاع املنطقة 

 .دفاع الفريق في ثلث امللعب الدفاعي 

 .دفاع الفريق في نصف امللعب الدفاعي 

 .الدفاع في ثلثي امللعب تاركين ثلث امللعب الهجومي للفريق املنافس 

  يق في ثلث امللعب ألاوسط.دفاع الفر 

 .دفاع الفريق في نصف ملعب الفريق املنافس 

 دفاع الفريق في ثلث امللعب الهجومي. 

 :تادف هذه الخطة إلى تالفي عيوب خطة رجل لرجل حيث أناا تعمل إلى حد كبيك على       الدفاع املركب

فتح الثغرات في خطو. دفاع عدم سحب املدافعين من مواقعهم الدفاعية إلى أماكن في مناطق أخرى ل

الفريق، كما تممن أن الالعبين املهاجمين تح  الرقابة الدفاعية الدائمة في كل جزء من أجزاء امللعب 

 .الدفاعي

 :يتم تأدية هذه الخطة الدفاعية في أداء جماعي وتوقي  موحد وبقيادة واعية،       مصيدة التسلل

 ما يقود تنفيذ هذه الخطة الظهيك الحر وذلك حيث أن اختالف التوقي  يؤدي إلى فشل هذه 
ً
الخطة، وغالبا

 قبل ولحظة تمرير الكرة طويلة ألفراد الهجوم ليكونوا حين ذاك في موقف 
ً
بالتحرك الجماعي لخط الدفاع أماما

 
ً
 .تسلل دون أن يدركوا ذلك مبكرا
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 طرق التدريب في كرة القدم
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 طرق التدريب في كرة القدمحاضرة الثانية عشر: امل

 :في كرة القدمطرق التدريب  -12

تعرف طريقة التدريب بأناا )) املنهجية ذات النظام والاشركاطات املحددة املستخدمة في  مفهوم طرق التدريب:

 تطوير املستوى ) الحالة ( البدنية لالعب / الالعبة (( .

 ي:أنواع طرق التدريب البدن 12-1

 طريقة التدريب املستمر .

 طريقة التدريب الفركى .

 طريقة التدريب التكراري .

 طريقة التدريب الدائري.

 :طريقة التدريب املستمر 12-1-1

)) تقديم حمل تدريبي لالعبين / الالعبات تدور شدته حول املتوسط لفركة زمنية أو  يقصد باا : مفهومها .أ

 ملسافة طويلة نسبيا((. 

 أهدافها: .ب

 تطوير التحمل العام . *

 تطوير التحمل الهوائي .* 

 تطوير التحمل العملي .* 

من الناحية الفسيولوجية تحسن الحد ألاقص ى للقدرة الهوائية ) الحد : تأثيره الفسيولوجي والنفس ي .ج

على ألاقص ى لسهاالك ألاوكسجين ( ، وسرعة العمليات الهوائية فى ظروف توافر ألاوكسجين . وبشكل عام تعمل 

 تحسين كفاءة التحمل الهوائى .

من الناحية النفسية تنمى الصفات إلارادية املرتبطة باألداء املستمر لفركة طويلة مثل الكفاح والتصميم وقوة * 

 إلارادة والعزيمة . 

 مكونات حمل التدريب املستمر فى طريقة التدريب املستمر

% 60: 40=  شدة أداء التمرين  

رينعدد مرات أداء التم  = ألاداء املستمر لفترة زمنية طويلة. 

 = ال توجد راحة. فترات الراحة

 عدد مرات تكرار التمرين

= قليل إذا ما كان ألاداء مستمرا لفترة زمنية 

منية طويلة. كبير إذا ما كان ألاداء مستمرا لفترة ز 

ن متوسطة مع مالحظة أن زمن ألاداء يتراوح ما بي

ضةق وطبقا لنوع الريا90: 30  

   :ي طريقة التدريب الفتر 12-1-2

 يقصد باا )) تقديم حمل تدريبي يعقبه راحة بصورة متكررة )) أو التبادل املتتالي للحمل والراحة ((. : مفهومها .أ

 : يليطريقتين فرعيتين كما  إلىتنقسم  أقسامها : .ب



    حديوش العموري ألاستاذ:                                   كرة القدممحاضرات مقياس    

 رالجزائ-دالي إبراهيم 16047شارع احمد واكـــد  2-معهد التربيــة البدنيــة و الرياضيـــة 

 /www.univ-alger3.dz/ieps املوقع الالكتروني    :  ieps@univ-alger3.dz      البريد الالكتروني

94 

 

 منخفض الشدة . ي طريقة التدريب الفرك 

 مرتفع الشدة . ي طريقة التدريب الفرك 

تزداد شدة أداء التمرين فى هذه الطريقة عن طريقة التدريب  : منخفض الشدة ي طريقة التدريب الفتر  12-1-2-1

 املستمر ، كما يقل الحجم وتظهر الراحة الايجابية بين التكرارات لكناا غيك كاملة .

 أهدافها :  .أ

 التحمل العام والتحمل الهوائي .* 

 تحمل القوة .* 

 لنفس ي :تأثيرها الفسيولوجي وا .ب

 . من الناحية الفسيولوجية تسهم في تحسين كفاءة إنتاج الطاقة لعبور العتبة الالهوائية* 

 من الناحية النفسية تسهم في رقى التكيف النفس ي لالعب / الالعبة لبعض ظروف ومتغيكات املنافسة .* 

طريقة التدريب الفتري منخفض الشدة فيمكونات حمل التدريب   

فى تمرينات الجري  % 80: 60=  شدة أداء التمرين  

فى تمرينات القوة )مقاومات( %60: 50=  عدد مرات أداء/ زمن التمرين  

 فترات الراحة البينية

 = راحة إيجابية غير كاملة

ثانية 90: 45= للبالغين من   

نبضة/ق 130: 120معدل نبض   

ثانية 120: 60للناشئين من   

نبضة/ق 120: 90معدل نبض   

ار التمرين )املجموعات(عدد مرات تكر   
للقوة 30: 20=   

للجري  6: 12  

تزداد شدة أداء التمرين خاللها عن طريق التدريب الفركى مرتفع  مرتفع الشدة : ي طريقة التدريب الفتر 12-1-2-2

 الشدة وبالتالي يقل خاللها الحجم كما تزداد الراحة الايجابية لكناا تظل غيك كاملة  

 أهدافها : .أ

 مل الخاص .* تطوير التح

 . يالتحمل الالهوائ* 

 السرعة .* 

 القوة املميزة بالسرعة .* 

 تطوير القوة القصوى . فيإلاسهام * 

 تأثيرها الفسيولوجي والنفس ي : .ب

من الناحية الفسيولوجية تسهم فى تحسين كفاءة إنتاج الطاقة للنظام الالهوائى ) تح  ظروف نقص * 

  سجينألاوك
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واملتغيكات املتعددة  زيادة سعة التكيف النفس ي لالعب / الالعبة للظروف يهم فمن الناحية النفسية تس* 

 باملنافسة 

طريقة التدريب الفتري مرتفع الشدة يمكونات حمل التدريب ف  

 شدة أداء التمرين
فى تمرينات الجري  % 90: 80=   

فى تمرينات القوة )مقاومات( 75%: 60=   

ثانية لكل من املقاومات والجري  30 :10=  عدد مرات أداء/ زمن التمرين  

 = راحة إيجابية غير كاملة فترات الراحة البينية

 عدد مرات تكرار التمرين )املجموعات(
للتقوية 10: 8=   

للجري  15: 10  

تزداد شدة أداء التمرين فى هذه الطريقة عن طريقة التدريب الفركى مرتفع   :طريقة التدريب التكراري  12-1-3

 ل إلى الشدة القصوى وبالتالي يقل خاللها الحجم كما تزداد الراحة الايجابية الطويلة .الشدة فتص

 أهدافها : .أ

 القوة العملية القصوى .* 

 السرعة .* 

 القوة املميزة بالسرعة .* 

 تأثيرها الفسيولوجي والنفس ي : .ب

كما تؤثر في الجهاز العصبي نظرا  من الناحية الفسيولوجية تسهم في رفع كفاءة إنتاج الطاقة بالنظام الالهوائى* 

 لن ألاداء يكون بأقص ى شدة ، مما يتسبب في التعب .

 من الناحية النفسية تعمل على تطوير الصفات إلارادية. * 

 مكونات حمل التدريب بطريقة التدريب التكراري 

 شدة أداء التمرين
للجري  90%  

للقوة 100%: 90  

حديد زمن= بدون ت عدد مرات أداء/ زمن التمرين  

 فترات الراحة البينية

دقائق 4: 3= للجري راحة طويلة من   

 وطبقا للمسافة وتكون إيجابية

دقائق مع مراعاة أن تكون إيجابية 4: 3للقوة   

 عدد مرات تكرار التمرين )املجموعات(
مرات 3: 1= للجري   

رفعة فى جرعة التدريب 30-20للمقاومة   

الدائري ليس طريقة للتدريب مستقلة بذاتاا لها مكوناتاا الخاصة مثل الطرق  التدريب التدرب الدائري: 12-1-4

ألاخري الحمل املستمر، الفركي، التكراري ولكن هو عبارة عن "وسيلة تنظيمية للتنمية للقدرات البدنية والحركية 

 للفرد بتطبيق تشكيل الحمل ألحد الطرق ألاساسية لإلعداد البدني لتحقيق الهدف املطلوب.
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تنظيم هام لزيادة كفاءة الجهازين الدوري والتنفس ي وزيادة القدرة على مقاومة التعب : التأثير الفسيولوجي .أ

 والتكيف للمجهود البدني املبذول.

يسهم بدرجة كبيكة فى تنمية صفات القوة العملية والسرعة والتحمل باإلضافة إلى  التأثير التدريبي: -ب .ب

الصفات البدنية املركبة من هذه الصفات مثل تحمل القوة والقوة املميزة  الصفات البدنية املركبة من هذه

 بالسرعة.

 اكتساب تنمية السمات املختلفة إلارادية مثل النظام وألامانة.                                              يتسهم ف التأثير النفس ي: -ج .ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املحاضرة الثالثة عشر 

 الانتقاء في كرة القدم
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 الانتقاء في كرة القدمة عشر: ضرة الثالثاملحا

 :الانتقاء في التدريب الرياض ي -13

من املوضوعات املهمة في املجال الرياض ي، حيث أن هناك فروق فردية بين ألاشخاص والتي تعرف بالتباين 

خصائص والاختالف في القدرات العقلية والبدنية والحركية والجسمية لذا فان اكتشاف القدرات الحركية وال

زيولوجية التي يتميز باا كل إنسان ثم توجهاه ملمارسة نوع معين من ألانشطة الرياضية يتالءم مع ما يتميز به بل يالف

إنه يعجل بالحصول على النجاح وتحقيق املستويات املطلوبة مع الاقتصاد في الوق  والجهد واملال فالنتقاء في 

لوصول إلى املستويات املتقدمة. إذ أن لكل نشا. أو لعبة رياضية املجال الرياض ي احد املرتكزات ألاساسية ل

متطلبات أو مواصفات نموذجية يجب توافرها في الرياض ي حتى يمكنه أن يحقق مستويات متقدمة وتسهادف 

عملية الانتقاء في املجال الرياض ي بصفة عامة اختيار أفمل الالعبين ملمارسة نشا. رياض ي معين والوصول به إلى 

تويات عالية في هذا البشا. وقد ظهرت الحاجة إلى هذه العملية نتيجة اختالف الالعبين واستعداداتام البدنية مس

والعقلية والنفسية ، وقد أصبح من املسلم به أن إمكانية وصول الالعب إلى املستويات العليا في املجال الرياض ي 

وع البشا. الرياض ي الذي يتالءم و استعداداته وقدراته تصبح أفمل إذ أمكن منذ البداية انتقاءه وتوجهاه إلى ن

املختلفة والتببؤ بمدى تأثيك عمليات التدريب في نمو وتطوير تلك الاستعدادات والقدرات بطريقة فعالة تمكن 

 .الالعب من تحقيق التقدم املستمر, أي صناعة الالعب

 :تعريف الانتقاء الرياض ي 13-1

ين أو الالعبات ملختلف مراحل العمر ممن يتمتعون باستعدادات وقدرات خاصة هو عملية اختيار أفمل الالعب

 
ً
تتفق مع متطلبات نوع البشا. الرياض ي . وهي عملية مستمرة يتم من خاللها املفاضلة بين الالعبين والالعبات طبقا

ع البشا. الذي يتالءم مع ملحددات معينة وهذا يعني اختيار أفمل الالعبين أو)املوهوبين لفلة الصغار( ملمارسة نو 

استعداداتام وقدراتام املختلفة. وتادف عملية انتقاء املواهب في املجال الرياض ي إلى محاولة اختيار أفمل العناصر 

بغرض الوصول إلى أعلى مستويات من ألاداء البدني اعتمادا على العديد من جوانب املوهبة سواء كان  بدنية أو 

 .نفسية أو وراثية

الناشلين ملمارسة نشا. رياض ي معين  أفملف عملية الانتقاء في املجال الرياض ي بصفة عامة اختيار تسهاد -

هذه العملية نتيجة اختالف الناشلين  إلىمستويات عالية في هذا البشا. وقد ظهرت الحاجة  إلىوالوصول 

 واستعداداتام البدنية والعقلية  والنفسية . 

 أمكن اإذ أفملوصول الناش ئ الى املستويات العليا في املجال الرياض ي تصبح  نيةإمكا أنمن املسلم به  أصبحوقد 

نوع البشا. الرياض ي الذي يتالئم واستعداداته وقدراته املختلفة والتببؤ  إلىمنذ البداية انتقاء الناش ئ وتوجهاه 

لة تمكن الالعب من تحقيق بمدى تأثيك عمليات التدريب على نمو وتطوير تلك الاستعدادات والقدرات بطريقة فعا

 التقدم املستمر في نشاطه الرياض ي وذلك هو جوهر عملية الانتقاء. فمال عن ذلك "

فالنتقاء الرياض ي يخص مجموعة من الرياضيين املتميزين باملواصفات الجسمية والبدنية والوظيفية واملهارية 

تلك بما يتالئم ورغبات املمارسين أو ة هذه اللعبة والنفسية والعقلية التي تعد قدرات ومواهب واستعدادات ملمارس

العلمي والتخطيط املدروس للوصول  ألاسلوبوالانتقاء هو "  ،وقدراتام خالل املراحل العمرية التي يقركحها املختصون 

تجدي نفعا لن  فإناااملادية والبشرية املتوافرة  إلامكاناتكان   وأياالى افمل الخامات املبشرة بالنجاح املستقبلي ، 

 اذا لم توجه عبك عناصر بشرية مبشرة بالنجاح"
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العلمي  ألاسلوبيوفر استخدام  إذ تنفيذها أثناءالتي يجب مراعاتاا  ألاسسهذه " العملية لها العديد من  أنكما 

تحديد الخصائص  أن إذ ، التببؤ بمستوى هذا الناش ئ مستقبال في ضوء املعلومات واملقاييس الخاصة إمكانية

 أو  ألالعابنموذجية املرتبطة بجوانب النمو البدني والنفس ي والحركي او املهاري والعقلي والخططي والتي تتطلباا ال

قاعدة من املواهب الرياضية املتميزة لتكون نواة للمنتخبات  إليجادكبيكة "  أهميةالرياضات التي يتم لها الانتقاء ذات 

املختارين واملتوقع لهم  ألافرادد برنامج زمني وخططي لتعليم وتدريب جانب تحدي إلى أفملهاالوطنية بعد انتقاء 

تحقيق مستويات عالية في املستقبل )التببؤ( وذلك لالرتقاء بام بدنيا ونفسيا وعقليا واجتماعيا سعيا لتكوين 

فقا لبكنامج الرياضات في جميع مسابقات املراحل العمرية املختلفة وذلك و  أو  ألالعابمنتخبات قومية في مختلف 

الانتقاء بحد ذاته عملية اقتصادية  أنعلمية والجدير بالذكر  أسسبدني ونفس ي وخططي واجتماعي مبني على  إعداد

املساهمة العلمية في استثمار قدرات الناش ئ  إلى إضافةتوفيك الجهد والوق  والتكاليف  إلىكوناا تادف  أساسا

الناشلين املوهوبين ملمارسة نوع  أفملي فالنتقاء يعني " اختيار وتوجهاها نحو سبل التطور في املستوى الرياض 

 البشا. الذي يتالئم مع استعداداتام وقدراتام املختلفة .

  هناك اتجاهين لالنتقاء

 التعرف املبكر على الالعبين املتميزين ومن ذوي الاستعدادات والقدرات العالية   -1 

 اضية املناسبة لهؤلء الالعبين املتميزين طبقا لستعداداتام وقدراتام اختيار نوع اللعبة او الفعالية الري -2

تمكنا منذ البداية انتقاء  إذا أفملوصول الناش ئ الى املستويات العليا تصبح  إمكانية أنمن املسلم به  أصبح".وقد 

بدقة بمدى تأثيك املناهج الناش ئ وتوجهاه الى نوع البشا. الذي يتالئم مع استعداداته وقدراته املختلفة والتببؤ 

 يتعين على معلم او مدرس  ألالعابالتدريبية في تطوير هذه القدرات وانه في 
ً
الرياضية املعينة مثل لعبة كرة اليد مثال

 الركبية الرياضية انتقاء الالعبين في سن مبكرة ، وتعد املرحلة العمرية 

تويات الرياضية العالية وتوجيه الفرد للبشا. الرياض ي، للمس ألاساس( سنة بمثابة املرحلة املثالية لوضع 12-14)

منحنيات النمو الجسمي في هذه املرحلة تظهر في شكل يميزها عن املرحلة السابقة حيث يظهر  أنالتخصص ي، كما 

ذلك في صور تغيكات جسمية يعقباا تغيكات بيولوجية مما يؤثر بشكل مباشر على الجوانب الحركية والعقلية 

 أطفال وان هذه املرحلة العمرية من انسب مراحل تنمية وتطوير قدرات التلميذ وان قابلية التعلم عندوالنفسية 

هذه املرحلة كبيك جدا وتتميز حركات الطفل مناا بقدر كبيك من الرشاقة والسرعة والقوة وحسن التوقي  والانسيابية 

ع الجوانب الركبوية والتدريبية ويبدأ مناا التخصص لذا في جمي ألاساسية، لذلك فان هذه املرحلة العمرية تعد اللبنة 

 يجب الاهتمام باا بصورة جدية 

  :أهمية الانتقاء في املجال الرياض ي 13-2

 .الاقتصاد في الوق  والجهد واملال-1 

ل باا اختيار الطرق العلمية املناسبة لنتقاء أفمل العناصر مع تحديد الوق  الالزم لصقل هذه املواهب والوصو -2 

 .إلى أفمل مستوى من ألاداء

 .تصميم وإعداد البكامج التدريبية اعتمادا على خصائص وقدرات الالعبين-3 

  ,وبالتالي تحسين مستوى ألاداء البدني والفني واملهاري والنفس ي التببؤ باملستويات املستقبلية لالعب-5 

 .اكتساب الالعب الثقة بالنفس في التدريب واملنافسات-6 

 .يعتبك مجال أمثل لتطبيق النظريات العلمية في مجال التدريب الرياض ي -7 

إلى الفوائد المرورية والهامة من طريقة الانتقاء أو  )James and William 1983 (وقد أشار كال من جيمس ووليم

ك تعمل على تحديد الاختيار.حيث بينوا أناا عملية تساعد على تقييم الالعبين عند وضع البكامج املدروسة لهم وكذل

النقطة التي يجب أن يبدأ باا املدرب في وضع البكامج التدريبية باإلضافة إلى وضوح مستوى ونوعية البكامج التي 
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 .يقدمها املدرب لهؤلء الالعبين ومدى مناسبهاا لهم

 الانتقاء في املجال الرياض ي : أهداف 13-3

الفعاليات الرياضية املناسبة لقابليهام ، بل تممن   إلىتوجهاهم لم تقتصر عملية الانتقاء على اكتشاف املوهوبين و 

 : أبرزهامن  ألاهدافالكثيك من 

تحديد املواصفات واملتطلبات املورفولوجية والبدنية والحركية التي يجب توافرها في الفرد للتفوق في البشا.  -1

 الرياض ي. 

 الاكتشاف املبكر لذوي الاستعدادات والقدرات  -2

 جيه الراغبين في املمارسة الرياضية الى املجالت املناسبة مليولهم واتجاهاتامتو  -3

 قاعدة عريمة من ذوي املوهبة والاستعداد الرياض ي لختيار افمل العناصر على فركات زمنية متعددة.  إيجاد -4

في هذا البشا. الرياض ي  الاقتصاد في الوق  والجهد واملال في عملية التدريب الرياض ي ملن يتوقع لهم التفوق  -5

 مستقبال 

 والقدرات للفرد في ضوء ما يببغي تحقيقه  إلامكانياتترشيد عملية التدريب لتنمية وتطوير  -6

بالوحدة والابتعاد عن التباين  ألافرادزيادة الدافعية للممارسة الرياضية للتقارب والتجانس ملستويات مجموعة  -7

 بينام 

 وقدرات من يتوقع له تحقيق املستويات وإلانجازات العالية  إمكانياتتطوير تركيز عملية التدريب ل -8

 في نشا. رياض ي محدد لتكوين فرق لالشركاك في منافسة معينة  ألافراد أفملاختيار  -9

 تطوير عمليات الانتقاء الرياض ي ومراحله من حيث التنظيم والفعالية بالدراسات والبحوث العلمية املتواصلة . -10

 :الانتقاءخصائص  13-4

 .أن تكون عملية الانتقاء من مجموعة كبيكة من ألافراد لسهولة الاختيار  -1

 .عدم الثبات على مرحلة واحدة من مراحل الانتقاء,كما أنه يتميز بالستمرارية   -2

 .يعتمد الانتقاء على الخبكات العلمية املهنية  -3

كون املنتقي وحدة واحدة متكاملة من الناحية الصحية و الركبوية . يفمل أن يالانتقاءالتكامل في عملية   -4

 .وألاخالقية و البدنية

  .اعتماد الفروق الفردية للفرد والتي تميزه عن أقرنائه ومستوى إدراكه وإمكانياته  -5

 .الانتقاءاعتماد ألاسس العلمية في  -6

مرفولوجية و فيزيولوجية في املجال الرياض ي و  أي يجب أن تكون طرق التشخيص والقياس مببية على أساس علمية

ل يتوقف عند مرحلة معينة وإنما القياسات تكون مستمرة لجميع املراحل كما يجب أن تكون املقاييس مرنة مع 

 .إمكانية التعديل وفق الظروف املختلفة

 .يةالاعتماد على الخبكة في الانتقاء سواء كان  الخبكة الشخصية أو الخبكة العلم  -7

التكامل خالل عملية الانتقاء من حيث النظر لشخصية املنتقي على أناا وحدة واحدة متكاملة من الجوانب -8

 .الوظيفية

 ، كذلكخاصية الفروق الفردية. وهي الخصائص الخاصة بالفرد والتي تميزه عن أقرانه ومستوى إدراكه وإمكانيته  -9

 .الانتقاءمراعاة ألاسس العلمية في 

 :راحل الانتقاء في املجال الرياض يم 5 -13

فهي  ألاخرى ومتطلباتاا على الرغم من اعتماد كل مناا على  ألهدافهاتقسم مراحل الانتقاء الى ثالث مراحل طبقا 

 متدرجة ومركابطة ومتداخلة تتأثر ببعمها البعض وهذه املراحل هي :
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 .)الانتقاء املبدئي( ألاولىاملرحلة  13-5-1

املبدئي على الناشلين، وتسهادف هذه املرحلة الى تحديد الحالة الصحية العامة للناش ئ واستبعاد  وهي مرحلة التعرف

للصفات البدنية  ألاوليمن ل تؤهلهم لياقهام الطبيعية ملمارسة البشا. الرياض ي ، وتتعرف هذه املرحلة على املستوى 

للناشلين املوهوبين في  ألاوليهذه املرحلة " الفرز والنفسية والبيولوجية )فسيولوجي، مورفولوجي حيث يتم من خالل 

هذه  أهميةالبشا. الرياض ي بشكل عام والتقا. كل الناشلين الذين يظهرون استعدادات رياضية عامة وتنحصر 

الرياضية دون  ألانواعاملرحلة في "كوناا تمكن الطفل من ممارسة الرياضة مع مراعاة ميله واتجاهه وتفميله لنوع من 

عملية  إجراء، كما تسمح بمعرفة املوهوبين لتوجهاهم وخلق الرغبة في نفوسهم ملمارسة الرياضة بانتظام وعند سواه

 كمحددات  آلاتيةيجب ان تحدد املواصفات  ألاولىالانتقاء للمرحلة 

غط الدم الوظيفية للجسم كالجهاز التنفس ي وجهاز الدوران وض ألاجهزة*الحالة الصحية العامة للطفل وتشمل كافة 

 وعملية التمثيل الغذائي ألاخرى الداخلية  ألاجهزةووظائف 

قياسا بمن حوله من  وأجزاءهمالحظة طول وعرض وسمك ووزن ومحيط الجسم : القياسات الجسمية  -1

لتي ا ألالعاب إلىفيوجه  باألذرعكان هناك طول  إذافمثال  بالئمهومعرفة التميز في أي القياسات وتوجيه الى ما  ألاطفال

  .املالكمة او حارس املرمى بكرة اليد أو كرمي القرص  ألاذرعطول  إلىتحتاج 

 يلعب دورا مهما فالجسم النحيف ل يؤدي دورة الجيد في لعبة املصارعة مثال  :النمط الجسمي -2

ن عناصر لكل لعب كاملستوى الاجتماعي والاستقرار العائلي.*مستوى القدرات البدنية م :الظروف الاجتماعية -3

  اقرأنه.اللياقة البدنية ودرجة تفوقه على 

وهناك رأي على ان املرحلة الاولى من الانتقاء يصعب الكشف من خاللها عن  وإلارادية:السمات النفسية  -4

نوعية التخصص الرياض ي املناسب للناش ئ، وان مواهبه تظهر بعد ذلك خالل ممارسة البشا.، كما انه ل يجب 

، وبناء على ذلك يمكن قبول ناشلين ذوي خصائص ألاوليع متطلبات عالية خالل مرحلة الانتقاء املبالغة في وض

 واستعدادات في مستوى متوسط 

  املرحلة الثانية )الانتقاء املتخصص( 13-5-2

او اللعبة  الناشلين الذين نجحوا في املرحلة الاولى وتم توجهاهم الى نوع الفعالية أفملانتقاء  إلى"تادف هذه املرحلة 

( سنوات وتستخدم هذه 4-2وتتم هذه املرحلة بعد التدريب الطويل نسبيا ) إمكانياتامالرياضية التي تتالئم مع 

املرحلة املالحظة املنظمة والاختبارات املوضوعية لقياس مدى نمو الخصائص املوروفولوجية والوظيفية وسرعة تطور 

ب للمهارات ومستوى تقدمه في ذلك البشا. كما تعتمد هذه املرحلة الالع إتقانالصفات البدنية والنفسية ومدى 

تطبيق اختبارات  إلى باإلضافة ألاولىعلى " نتائج الاختبارات واملقاييس واملعلومات التي تم الوصول الهاا في املرحلة 

  :اتقدما ومن خالل جداول او معدلت تببؤيه ولهذه املرحلة محددات أهمه أكثك قدرات واستعدادات 

: وذلك بمتابعة الصحة العامة ومراقبهاا فشحوب الوجه وتغيك لون البول والمعف  الحالة الصحية العامة -1

  .العام في الجسم والانحالل ، عوامل تدعو املدرب الى التوقف عندها ومتابعهاا

 وكسجينألا لسهاالك  ألاقص ىكقياس عدد ضربات القلب والسعة الحيوية والحد  :القدرات الوظيفية -2

  .الجسم املختلفة أجهزةوالتمثيل الغذائي وعمل 

الوظيفية  ألاجهزةالتي تتعلق بكفاءة  ألاخرى وسالمته وكمية التعرق وضغط الدم والعوامل  :حجم القلب -3.

  .املتعددة للجسم

  .والرغباتالخاصة والاستقرار الاجتماعي وكذلك السمات النفسية املميزة وامليول  :الحالة الاجتماعية-4. 

 املرحلة الثالثة )الانتقاء التأهيلي( 13-5-3
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الناشلين املوهوبين الذين نفذوا خطط وبرامج التدريب في املرحلة  أوللكنخبة من  أفملفي هذه املرحلة يتم اختيار 

اختيار الناشلين كفاءة لتحقيق املستويات الرياضية العالية حيث يتم في هذه املرحلة  ألاكثك الثانية، وانتقاء الناشلين 

للمستويات العالية، ويرككز الاهتمام في هذه املرحلة على جوانب متعددة وهي الفسيولوجية  إلعدادهماملوهوبين 

والانثكوبومركية والبدنية والنفسية والشخصية والبيلة الاجتماعية وتعتبك مرحلة الانتقاء التأهيلي املرحلة الحاسمة 

مواقف كل منام  أساسدقة ، فاملهاجمون في ألالعاب املختلفة يبتقون على  ألاكثك لتوجيه الالعبين نحو تخصصاتام 

قلب هجوم، وكذلك املدافعين، وبالبسبة للمسافات القصيكة واملتوسطة والطويلة في  أو  أيسر وذاك  أيمن،هذا جناح 

  ألالعاب.العاب القوى وهكذا بقية 

 لتلك املرحلة وعلى ذلك يجب مراعاة املواصفات التالية كمحددات 

 متابعة الحالة الصحية والاجتماعية لالعبين  -أ

 اختبارات العالقة بين القدرات البدنية والوظيفية باملستوى املهاري  -ب

 اختبارات السمات النفسية لالعبين -ج

 محددات الانتقاء في املجال الرياض ي : 13-6

 املحددات البدنية  -1 

 املحددات البيولوجية -2

 دات النفسيةاملحد -3

 املحددات الجسمية -4

املستويات  اعلي إلىلوصول الناش ئ  ألاساستعد الصفات البدنية الخاصة الحجر  :ةاملحددات البدني 1 -6 -13

فالصفات البدنية  ألالعابلكل لعبة رياضية متطلبات بدنية خاصة تميزها عن غيكها من  أن إذالرياضية، 

البشا. الرياض ي  أللوانمختلف املهارات الحركية  أداءاض ي من القدرة على هي التي تمكن الفرد الري ألاساسية

الرياضية على  ألانشطة أنواعاملستويات الرياضية، فهي صفات ضرورية لكل  أعلى إلىاملتعددة والوصول بالفرد 

 لبشا. املمارس .طبقا لطبيعة ا ألاخرى على غيكها من الصفات البدنية  أكثك  أو ، وتحدد سيادة صفة ألواناااختالف 

 أولويةمع طبيعة أي لعبة ومتطلباتاا، حيث تعطي  تتالءمتنمية املكونات التي  إلىوتتجه اللياقة البدنية الخاصة 

توفر هذه املتطلبات لدى املمارسين يمكن ان تعطي فرصة اكبك  أن" ، ولشك  ألاخرى لبعض املكونات دون 

يعد بطال من أي جسم ل تتوفر فيه  أنمهما بلغ  مقدرته لن يستطيع لستيعاب مهارات اللعبة وفنوناا ، فاملدرب 

 . الخصائص البدنية للعبة

مختلف املهارات الحركية  أداءلتمكين الفرد من القدرة على  أهميةلها   ألاساسيةتحديد الخصائص البدنية  إن

وفقا  ألافرادلك الخصائص يتم انتقاء و الرياضات  وفي ضوء ت ألالعابلنوع البشا. املمارس والتميز في كل نوع من 

يتم تحديد الاستعدادات البدنية للناشلين من خالل تقويم نمو هذه  أنالرياضات، ويجب  أو  بعاللنوع ألا

  .املستقبلية بإمكاناتامالخصائص البدنية وكذلك مستواها وذلك للتببؤ 

كالسرعة، والقوة العملية،  ألاساسيةت البدنية من عملية الانتقاء يراعى الرككيز على الصفا ألاولىوفي املراحل 

 ألاسساختيار الصفات البدنية للناشلين قبل املمارسة تعد احد  أنوالقدرة على التحمل، والرشاقة واملرونة، وكما 

الهامة لنتقاء الناشلين ، كذلك معرفة الصفات البدنية للفرد تسهم بقدر وافر في حسن توجهاه لنوع البشا. 

 .النتائج فيه والوصول الى املستويات العالية أفمل إحراز الذي يستطيع  الرياض ي،

  املحددات البيولوجية : 13-6-2

، فالتدريب الرياض ي، أنواعهاالرياضية على اختالف  ألانشطةقصوى في ممارسة  أهميةللعوامل البيولوجية 

مختلفة من الحمل البدني تؤدي الى  أنواع ءألداالجسم  أجهزةواملنافسة من الوجهة البيولوجية ما هما الا تعريض 
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وموروفولوجية )بنائية( يبتج عناما زيادة كفاءة الجسم في التعود على مواجهة  تغيكات فسيولوجية وظيفية

 املتطلبات الوظيفية والبنائية ملمارسة البشا. الرياض ي .

تأثيكات فسيولوجية مختلفة على  إلىفعالية او نشا. يختاره فان ذلك يؤدي  أليومن خالل ممارسة الرياض ي 

الرياضية التي تتميز  ألانشطةتختلف عند لعبي  أناا إذالجسم وهنا يظهر تباين لهذه التأثيكات  أجهزةوظائف وبناء 

املنافسة الرياضية يؤدي الى تغيكات  أو التدريب الرياض ي  أن إذالتي تتميز بالتحمل،  ألالعاببالسرعة عن مثيالتاا في 

يراعي القائمون على ذلك جانبين مهمين هما الجانب الفسيولوجي والجانب  أنملية انتقاء الناشلين  فسيولوجية

الاختبارات  إجراءفي الاعتبار عند  أخذهااملورفولوجي فبالبسبة للجانب الفسيولوجي فهناك مؤشرات وظيفية يجب 

 هذه العوامل :  أهمالفسيولوجية لنتقاء الناشلين ومن 

 الصحية العامة الحالة   -أ

 التغيكات الوظيفية   -ب

 للجهاز الدوري والتنفس ي إلامكانات -ج

 خصائص استعادة الشفاء  -د 

 الكفاءة البدنية العامة والخاصة -ه

" تعرف املدرب على الحالة الفسيولوجية لالعب من خالل نتائج القياسات  ناا إذ أهميةوللقياسات الفسيولوجية 

هدفا في حد ذاتاا ولكناا عملية تادف الى تقويم الالعب والبكامج التدريبية التي يخمع  الفسيولوجية التي ليس 

  .بالبسبة للبكنامج املوضوع أو لها، أي التعرف على نقا. القوة والمعف سواء بالبسبة لالعب 

  :املورفولوجية حدداتامل  13-6-3

ات تركيب الجسم ونسب تكوينه املختلفة مثل فقد شمل  هذه العوامل كال من القياسات الانثكبومركية وقياس

نسبة الدهن والكتلة العملية والاطوال واملحيطات وغيكها ، اذ ان املواصفات املورفولوجية تعد بمثابة الصالحيات 

الاساسية للوصول الى املستويات الرياضية العالية فهي على عالقة طردية مع مستوى الاداء .لذا تعد العوامل 

ركيزة اساسية في عملية انتقاء الناشلين وتوجهاهم الى نوع الانشطة الرياضية التي تتناسب مع امكانياتام البيولوجية 

وينصح  ، وخصائصهم البيولوجية، وهي بمثابة محددات اساسية يجب مراعاتاا في عملية الانتقاء بمراحلة املختلفة

الحيوية، ودراسة أثر الحمل التدريبي علهاا ،  زةألاجهباستخدام الاختبارات الدورية للتأكد من سالمة وكفاءة 

واكتشاف نقا. المعف مبكرا لتالفهاا وعالجها مع تقنين حمل التدريب بما يتناسب وامكانيات الالعب على نتيجة 

 الفحوص البيولوجية الدورية

  املحددات النفسية: 13-6-4. 

كل نشا. رياض ي خصائصه النفسية التي ينفرد ويتميز الرياضية املتعددة واملتنوعة، ول ألانشطة"هناك الكثيك من 

 أو مكونات او محتويات نوع البشا.  أو سواء بالبسبة لطبيعة  ألاخرى الرياضية  ألانشطة أنواعباا عن غيكه من 

القدرات الخططية التي يشتمل علهاا او بالبسبة ملا يتطلبه البشا. من عمليات  أو بالبسبة لطبيعة املهارات الحركية 

تؤثر العوامل النفسية في عمليات انتقاء الناشلين وتعد مؤشرات هامة يمكن بواسطهاا التببؤ  إذ ،لية علياعق

الناش ئ، ومستوى تقدمه في املستقبل باعتبارها عنصرا ايجابيا مؤثرا في تحقيق النجاح والتفوق في  بإمكانيات

نتقاء تتطلب استخدام املستلزمات النفسية وان عمليات الا  أنوالفعاليات الرياضية، لذلك يبدو ظاهرا  ألالعاب

عوامل الوصول الى املستوى العالي والتقدم يأخذ في الاعتبار السمات والخصائص النفسية للناش ئ، فالنظرة 

 .الخاطلة في اختيار الناشلين تكمن في الابتعاد عن الاهتمام بالعوامل النفسية التي تالزم عملية الانتقاء

يؤخذ في الاعتبار املحددات النفسية ملمارسة نشا. رياض ي  أنملستويات رياضية عالية يتطلب  تحقيق الناش ئ إن 

الحديث  إن، والسمات الانفعالية،إلادراكيةمعين ، وتشمل تلك املحددات كال من : السمات العقلية ، والقدرات 
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الخبكات السابقة ، وسرعة الفهم، من  إلافادةعن "السمات العقلية يتطلب تناول الذكاء أي سرعة التعلم وسرعة 

، إلابداع أو العالقات بين املواقف والتميز بالقدرة على التفكيك الواعي ، وحل املشكالت ، والقدرة على الابتكار  وإدراك

والقدرة على التكيف مع املواقف الحياتية والقدرة على القدرات الواعية في التوقي  املناسب وتوقع سلوك 

وجود ارتبا. موجب بين  إلىالدراسات العلمية  وأشارتة على التطبيق الجيد لخطط اللعب "، املنافس، والقدر 

  .مستوى القدرة العقلية والتفوق الرياض ي وبين مستوى الذكاء وبعض عناصر اللياقة البدنية

اله من مثيكات تعبك عن العملية التي عن طريقها يمكن معرفة وتفسيك كل ما يتم استقب إلادراكيةالقدرات  أنكما 

املهاري، والسرعة  أو الحركي  ألاداء وإتقانحسية في البيلة املحيطة، فقد اشتمل  على الانتباه الذي يؤثر على دقة 

 وإلادراكالتي تميز بين املواقف املتشاباة واملختلفة في اللعب لتخاذ القرار املناسب في التوقي  املناسب ،  إلادراكية

الحركة املطلوبة دون الاعتماد التام على  أداءفي الفراغ بحيث يمكن  وأجزائهلوعي بالجسم الحركي الذي يعبك على ا

 ألاساسية.استخدام الحواس 

كذلك تممن  املحددات النفسية على السمات الانفعالية والتي شمل  السمات املزاجية، والسمات الخلقية  

اء الناشلين الذين يتميزون بسمات مزاجية ايجابية مع وامليول والاتجاهات، لذا يجب الاهتمام بانتق وإلارادية

والذين يتم  ألافرادالكشف عن امليول والاتجاهات يحدد مدى ايجابية  أنمراعاة توجهاهم نفسيا وتربويا، كما 

 .ذلك في تحقيق التفوق في املجال الرياض ي إسهامانتقاؤهم ومدى 

خصائص ومقومات تميزها عن الحالت العقلية والنفسية  الاتجاه النفس ي كحالة عقلية نفسية لها إلىوينظر  

الاتجاه  أو ، وان هذه الحالة العقلية النفسية آلاخرين ألافرادالتي يتناولها الفرد في حياته، وتفاعله مع  ألاخرى 

  .فوتقييمه بالبسبة ملا يتعامل معه من مواق أحكامه إصدار املسبق الذي يستخدمه الفرد في  إلاطار النفس ي يصبح 

 املحددات الجسمية : 13-6-5

لكل نشا. رياض ي في الوق  الحاضر متطلباته الجسمية الخاصة، لهذا فان الوصول الى املستويات  أصبحلقد 

الرياضية العالية في نشا. رياض ي معين يعتمد الى حد كبيك على وجود هذه املواصفات والتي تساعده على التقدم في 

  .ذلك النوع من البشا.

من ناحية شكله وحجمه من املؤشرات التي يتم الاسركشاد باا للتببؤ بالحالة البدنية  إلانسانيدراسة الجسم  .وتعد

والصحية والنفسية للفرد، وعادة ما يؤكد العلماء على مراعاة القياسات الجسمية عند اختيار الرياضيين املبتدئين 

الاختالفات  وإظهار املختلفة  وأجزاءه إلانسانيالجسم "العلم الذي يؤكد على دراسة قياسات  بأنااوالتي تعرف 

،  أطوالعلى حساب مقادير تراكيب الجسم الخارجي ) أساساالرككيبية فيه " ، وتعتمد القياسات الجسمية 

 ، محيطات (أعراض

 أجزاء وتستخدم املقاييس الجسمية ) الانثكوبومركية( في مجال الانتقاء، نظرا لختالف املقاييس الجسمية، ونسب

، وعلى سبيل املثال تحتاج لعبة كرة السلة أخرالجسم التي تتطلباا ممارسة نشا. رياض ي معين عن نشا. رياض ي 

 .كاملاراتون ملموسة في بعض سباقات العاب القوى  أهمية، بينما ل يكون للطول ألاجسامطوال  ألفراد

لرياضية إذ تساعد تلك القياسات في أداء تعد القياسات الجسمية إحدى العوامل املهمة ملمارسة ألانشطة ا

الحركات املختلفة، وتعرف بأناا "العلم الذي يدرس قياسات الجسم البشري وأجزاءه وإظهار الاختالفات الرككيبية 

  .في قياس الجسم البشري  ( Anthropology)فيه"، والقياسات الجسمية هي فرع من الانثكوبولوجيا يبحث

ألانشطة الرياضية إلى قياسات جسمية خاصة به فمن اجل الوصول إلى املستويات ويحتاج كل نوع من أنواع 

 لنوع البشا. الرياض ي املمارس.إذ ل يمكن تحقيق ألارقام القياسية 
ً
العالية لبد أن يكون الجسم مناسبا

بشا.، لذا فان واملستويات العالية في نشا. معين إل إذا توفرت في من يمارسه قياسات تتفق مع متطلبات هذا ال
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 في الار 
ً
 هاما

ً
، وتعد دراسة تقاء باملستوى الرياض ي إلى القمةنوعية ألاجسام وتناسباا مع كل نشا. تلعب دورا

 من الدراسات الخاصة بالبناء الجسمي
ً
 .القياسات الجسمية جزءا

إلى خبكات معينة، وذلك  أما الناحية الفنية لتنفيذ القياسات الجسمية والحصول على البيانات الكمية فإناا تحتاج

 .ملعرفة أماكن ونقا. القياس، ومراعاة الظروف املوحدة التي تحقق صحة ودقة الدللت املحصول علهاا 

 ويمكن معرفة أماكن ونقا. القياس من خالل معرفة النقا. التشريحية التي يمكن تحديد مواقعها والاستدلل 

 علهاا عن طريق :

 ناطق الغائرة على سطح الجسم الخارجيامل أو البكوزات العظمية  -

 الانثناءات الجلدية  - 

 ألاجزاء املغطاة بالشعر  أو النقا.  أو حدود بعض املناطق  -

 بعض املناطق البارزة فوق الجلد-

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 املحاضرة الرابعة عشر
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 مراكز اللعبعشر:  رابعةاملحاضرة ال

 :مراكز اللعب -14

ة القدم و ظهوره كوحدة واحدة خالل املباراة على مدى إجادة الالعبين تنفيذ واجبات يعتمد تكامل أداء فريق كر 

 املراكز املختلفة التي يشغلوناا.

إن لكل مركز من مراكز اللعب واجبات محددة يؤدياا الالعب خلال املباراة انطالقا من طريقة اللعب و الخطط 

 للعب عدم التعارض في أداء املهام و تنفيذ خطط اللعب.يممن وجود واجبات لكل مركز من مراكز ا املستخدمة.

إن إجادة لعبي الفريق ملراكز اللعب يممن تغطيهام ملساحات امللعب بتبسيق و تنظيم دون إهمال مساحة أو أخرى 

 قد تكون ذات أهمية في بناء و تطوير وإنااء الهجوم أو في القيام بالواجبات الدفاعية عند الدفاع.

لعبا فيظل توزيع املهام و ألاداء بين لعبي الفريق امرأ هاما و حيويا لممان  11الفريق يتكون من ونظرا لكون 

 إلانتاجية الجماعية لهذا العدد الكبيك من الالعبين و توفيك الجهد.

 لقد أدى تطور خطط اللعب الهجومية و الدفاعية و كذلك طرق إلاعداد البدني و املهاري إلى زيادة مدى ألاداء

 الحركي املطلوب تنفيذه من جانب الالعبين في كل مركز من مراكز اللعب املختلفة.

لقد أثبت  نتائج العديد من الدراسات على مدى العشرين سنة ألاخيكة أن لدى املدى و ألاداء الحركي ملراكز اللعب 

الحركي لكل مركز من مركز تقريبا  قد ازداد وما زال في ازدياد، ولنا أن نتصور أناما وصال إلى ضعف املدى و ألاداء

 سنة ألاخيكة. 30خالل الـ 

الوظائف امللقاة على عاتق كل مناا قد زادت كذلك،  و بالتالي زادت املسافات التي يجب أن   و تجدر إلاشارة إلى أن

 يقطعها الالعب جريا أو عدوا خالل املباراة 

 دة الكبيكة في املدى و ألاداء الحركي ووظائف كافة مراكز اللعب.لقد تداخل الحركي ملراكز اللعب املختلفة نتيجة الزيا

و برغم الزيادة الكبيكة في املدى و ألاداء الحركي لالعبين ملراكز اللعب فان هذه الزيادة ل تنفي تطمس مراكز اللعب 

 املحددة لكل لعب في الفريق، بل أدت إلى زيادة الواجبات امللقاة على كل مركز من املراكز.

إن لكل مركز من مراكز اللعب سمات و موصفات معينة لبد وان تتوافر في الالعب الذي يحتل هذا املركز، و 

تختلف أولويات املوصفات لكل مركز طبقا لطبيعة أولويات أداء الواجبات الدفاعية و الهجومية في ألاماكن املختلفة 

 في امللعب.

مراكز العلب املختلفة و تتفاوت نسبهاا طبقا لطبيعة املركز في طرق  إن توزيع الواجبات الهجومية و الدفاعية على

 اللعب املختلفة.

 :تقسيم مراكز العب طبقا للواجبات الهجومية و الدفاعية 14-1

 ثالث نوعيات رئيسية كما يلي: إلىيمكننا تقسيم مراكز اللعب طبقا للواجبات الهجومية و الدفاعية 

 دفاعية(لعبو الدفاع )مراكز اللعب ال 

 لعبو منطقة الوسط 

 .)رؤوس الحربة ) مراكز اللعب الهجومية ألامامية 

 عب العبي الدفاع ) مراكز اللعب ألامامية(لمراكز 14-1-1

و تزداد نسبة أدائام لواجباتام الدفاعية عن نسبة أدائام الهجومية، و تختلف هذه البسب طبقا لطبيعة كل مركز 

 اللعب و خططه.من مراكز الدفاع وطبقا لطريقة 

 و يتم تقسيمهم إلى املراكز التالية:

 ظهيك الجنب. -1

 الظهيك الحر) الليبكو(. -2
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 ظهيك الوسط )ستوبر(. -3

 ظهير الجنب:

وهم الالعبون الذين يعركضون املهاجمين املتحركين في منطقتي ألاجناب في امللعب، وهم غالبا من يقومون بأداء 

 سرعة و الدهاء و املهارة العالية و خاصة املراوغة.دورهم أمام لعبين يتميزون بال

 أهم املواصفات الخاصة التي يجب أن يتميز بها ظهيرو الجنب: .أ

 .التكوين البدني املناسب 

 املقدرة على أداء التحفز بالية 

 .املقدرة على تجميع القوة خالل الالتحام 

 .تنفيذ الالتحام في التوقي  السليم 

 .سرعة الانطالق و ألاداء 

 .املباغتة 

 إجادة املهارات الدفاعية 

 الجرأة و التصميم و الكفاح 

 القدرة على الرككيز 

 التحمل 

 الرشاقة 

 يمكننا التمييز بين نوعين من ظهيكي الجنب هما:

 :املدافع الذي يرتكز على القيام بواجباته الدفاعية بدرجة كبيكة جدا ومن أهم خصائصه مايلي 

 هتمامه و تركيزه خالل املباراة.يولي الواجبات الدفاعية معظم ا -

ل يشارك بايجابية في بناء أو تطوير الهجوم إل في أضيق الحدود و يكتفي غالبا ببدء الهجوم، وقد يشارك ببسبة  -

 بسيطة في بناء الهجوم من خالل املساعدة و السند و العمل على إحداث الزيادة العددية من الخلف.

 فاعية ثم يتحول و بأقص ى سرعة للمشاركة بكل طاقاته من بدء الهجوم و بنائه املدافع الذي يؤدي واجباته الد

 و تطويره و إناائه.

 .يجب مراعاة أن تشكيل الفريق في طرق اللعب املختلفة قد يحتاج إلى النوعين من ظهراء الجنب 

  هذا قد يفركض على قد يتوافر لدى املدرب في الفريق لعبون من النوع الاول او لعبون من النوع الثاني، و

 املدرب اللعب بطرق معينة، و العمل على تطبيق خطط خاصة في بعمها.

 الواجبات الدفاعية على ظهيري الجنب: .ب

 ويجب مراعاة ما يلي خالل قيام الظهيك باتخاذ املكان الصحيح: اتخاذ املكان الصحيح:

 و املنفذة إلى أي لعب مهاجم أخر  يقف الالعب بحيث يستطيع إعاقة تمريرات املهاجم املستحوذ على الكرة

 يشغل مركزا أماميا أو جانبيا.

 .يعمل على تطبيق املساحة التي يستطيع فهاا املهاجم املوجود في املنطقة القيام بالتقدم لإلمام 

 .يعمل على إجبار املهاجم املتقدم بالكرة في املنطقة البقاء بالقرب من خط التماس قدر إلامكان 

و يجب مراعاة ما يلي خالل قيام الظهيك بالعمل على  حواذ على الكرة أو تشتيتها من املهاجم:العمل على الاست

 الاستحواذ على الكرة أو تشتيهاا من املهاجم:

   قد تكون محاولة الاستحواذ على الكرة قبل أن تصل إلى املهاجم في املنطقة، و يتطلب ألامر م املدافع التوقي

 في حوزة املهاجم وقوة الانقماض و عدم الركدد. السليم ملهاجمة الكرة التي
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  إذا ما وصل  الكرة إلى املهاجم في املنطقة، فانه يتحين الفرصة من خالل اتخاذ املكان الصحيح لالستحواذ

علهاا، أو تشتيهاا مستعينا في ذلك بسرعة رد الفعل و الحركات الخادعة السريعة للقدمين على ألارض، مع 

 مة الكرة املناسبة للموقف.مراعاة طريقة مهاج

  الحرص على قراءة الحركات الخادعة التي يقوم باا املهاجم املستحوذ على الكرة و تفسيكها و التعامل معها

 بذكاء.

 .القيام بجميع واجبات التغطية على باقي الزمالء املدافعين 

 الواجبات الهجومية لظهيري الجنب: .ج

 هجومي من واجباتام بمجرد ان ينجح ظهيكو الجنب بالحصول على من المروري أن يتحولوا و بسرعة للشق ال

 الكرة.

 ومن أهم الواجبات الهجومية على ظهيكي الجنب مايلي:

املشاركة الفعالة في مرحلة بدء الهجوم و ذلك بتنفيذ الواجبات الهجومية املتعلقة باذه املرحلة، مثال ذلك تنفيذ  -

لخالية املناسبة او استغالل املساحات الخالية املوجودة، وخاصة إذا ما خطط العمق و الاتساع و خلق املساحات ا

 وصل  الكرة لحارس املرمى.

 املشاركة الفاعلة في مرحلة بناء الهجوم وخاصة إذا ما كان  الكرة في منطقة عمل الظهيك. -

ومية املختلفة، مثال ذلك ) إلاسهام قدر إلامكان في مرحلة تطوير الهجوم وإناائه، وذلك بتنفيذ خطط اللعب الهج -

إذا ما كان  الكرة في نطاق مجموعة اللعب التي يشارك فهاا الظهيك  2-1الاوفرلب( في منطقة ألاجناب أو رد التمرير 

أو القرب مناا، إما اذا كان  الكرة بعيدة او في الجانب ألاخر فان الظهيك قد يقوم بتوسيع جباة الهجوم مع املحافظة 

 لعودة سريعا للتغطية إذا ما فقد الفريق الكرة.على إمكانية ا

 تنفيذ الاخركاقات املناسبة بالكرة و بدوناا طبقا لظروف اللعب مع مراعاة تامين الدفاع. -

تنفيذ أو املشاركة في تنفيذ الهجوم املرتد و خاصة في اللحظات املناسبة و إلاسهام بالتصويب على املرمى إذا ما  -

 أتيح  الفرصة لذلك.

يجب أن يراعي ظهيكو الجنب النقا. التالية و خاصة في مرحلتي بدء و بناء الهجوم في ثلثي امللعب الدفاعي و 

 ألاوسط للفريق.

مراعاة ألامان في التمرير حيث تشكيل التمريرات الطويلة وخاصة ألارضية مناا في هذا الثلث من امللعب خطورة  -

نافس. وذلك يفصل عدم استخدام التمريرات ألارضية العريمة بالقرب من كبيكة إذا ما قطعها احد أفراد الفريق امل

 منطقة املرمى أو داخل منطقة الجزاء بصورة عامة إذا ما كان  هناك منافس قريب من هذه املنطقة.

 على الالعب إذا جرى بالكرة في هذه املنطقة من امللعب ان يراعي عمل ذلك بدون ادني مخاطرة من قطعها منه أو  -

إعاقهاا بواسطة املنافسين، لذلك يجب أن يكون الظهيك متأكد من وجود املساحة الخالية و الوق  الكافي ألداء ذلك 

على أن يراعي العودة بالجري السريع إلى مركزه ألاصلي إذا ما انها  الهجمة سواء بخروج الكرة خارج امللعب او 

 باستحواذ املنافسين علهاا.

 قلب الدفاع(: ظهير الوسط ) ستوبر أو  .د

 .يقصد به الالعب الذي يتوسط ظهيكي الجنب 

  يقوم ظهيك الوسط بالدفاع أمام املهاجم املتقدم للفريق املنافس أو رأس الحربة أو احد راس ي الحربة أو من

 يحل محله في املنطقة التي يدافع عناا.

 أهم املواصفات الخاصة التي يجب أن يتميز بها ظهير الوسط : .ه

 دني.التكوين الب 
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 .املقدرة على تنفيذ الالتحام البدني بقوة 

 .القدرة العملية بالقدر الذي يمكنه من تنفيذ العاب الهواء و خاصة ضربات الرأس 

 . إجادة الجوانب الدفاعية و خاصة املراقبة و التغطية و التشتي 

 .السيطرة على الكرة و التحجيز علهاا 

 اطن القدم ووجه القدم ألامامي.دقة التمريرات الطويلة و خاصة التي تنفذ بب 

 .امتالك التقدير السليم للمشاركة في الهجوم املرتد 

 .الجرأة و التصميم و الكفاح 

 الواجبات الدفاعية على ظهير الوسط: .و

 .مراعاة النقا. الفنية لتخاذ املكان الصحيح 

 ي يحل محله مع مراعاة اتزان املقدرة على القيام بواجب مراقبة الالعب رأس الحربة في منطقته أو الالعب الذ

 الدفاع.

  العمل على قطع أي تمريرات اخركاقية تلعب في اتجاه الالعب الذي يراقبه قبل أن تصل إليه أو املساحة

 الخالية خلفه.

  تتبع رأس الرحبة املعني بالرقابة إلى منطقة الجناح إذا اقتض ى ألامر ذلك، على أن يراعي الواجبات الدفاعية

 جنب.على ظهيكي ال

  الرككيز في تحليل أسلوب لعب املهام الذي يراقبه سريعا و استببا. عيوبه و مميزاته، ليمكنه ذلك من اختيار

 ألاسلوب املناسب لالنقباض على الكرة و تنفيذه في التوقي  و الاتجاه السليم.

 جنب ولعبي الوسط مع مداومة مراقبة مهاجمي الفريق املنافس في منطقة القلب بالتبسيق الكامل مع ظهيكي ال

 مراعاة العمق و الاتزان في الدفاع.

 الواجبات الهجومية على ظهير الوسط: .ز

 .سند الهجوم من الخلف او من الجانب من اتخاذ مواقع مناسبة 

  انايار الفرص املناسبة للمشاركة بفاعلية في تنفيذ الهجمات الاخركاقية، وذلك بالتقدم لألمام سواء بالكرة أو

الوق  املناسب و التي تشكل خطورة كبيكة على مرمى الفريق املنافس، ألنه غالبا ما يكون ظهيك  بدوناا في

 الوسط متقدما دون فعالية على أن يراعي تامين الدفاع عند تقديمه.

  القيام بتنفيذ التمريرات املتوسطة و الطويلة على ألارض أو في الهواء بادف توسيع جباة الهجوم أو تغييك

و تنفيذ اخركاقات هجومية أو استغالل مساحة خالية موجودة فعال خلف املدافعين املنافسين أو اتجاهه أ

 بجوارهم أو أمامهم.

 .مقاومة توجيه الزمالء حيث يعتبك مكانه الخلفي مناسبا لكشف امللعب بشكل واضح 

 الظهير الحر ) الليبرو(: .ح

 ر.ظهيك هذا املركز في بداية الستينات وهو مركز الظهيك الح 

 و سمي هذا املركز بمسميات مختلفة في بلدان مختلفة مناا السوبر و الليبكو 

  يتخذ الالعب الذي يشغل هذا املركز خلف ظهيك الوسط و ظهيكي الجنب وعلى مسافة مناسبة مناما، فال يكون

جة كبيكة قريبا مناسبة مناما، فال يكون قريبا بحيث يكون معهم خطا أو شبه خط ول يكون بعيدا عنام بدر 

 فيصعب أداؤه لواجباته املوكلة إليه.

 أهم املوصفات الخاصة التي يجب أن يتميز بها الظهير الحر: .ط

 .التكوين البدني املتكامل و يفمل أن يكون طويل القامة 
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 املهارات الهجومية و الدفاعية عالية املستوى و خاصة العاب الهواء 

 الخبكة الطويلة 

 لدفاع رجل لرجل و دفاع املنطقة في نفس الوق  بدرجة عالية من التفوق.إجادة الرقابة طبقا ألسلوب ا 

 .التقدير الجيد للموازنة بين املشاركة في الهجوم أو البقاء لتقوية الدفاع  وسنده 

 .سرعة البدياية و القدرة على القيادة و تحمل املسؤولية 

 الواجبات الدفاعية على الظهير الحر: .ي

 فاع و توجهاها من خالل إرشادات مناسبة و عليه تصحيح أخطاء زمالئه املدافعين القيام بقيادة عمليات الد

 بإعطاء التعليمات بصوت مناسب، كما انه يببه زمالءه املدافعين بالتحول السريع للهجوم أو الدفاع.

  التحرك الحر في املنطقة خلف زمالئه لعبي خط الظهيك من خالل وضعه العميق خلفهم، و يكون مستعدا

 لقطع التمريرات الاخركاقية املوجهة للمنافسين أو املساحات الخالية خلفهم.

  العمل على تغطية املساحات الخالية أمامه و خلف زمالئه املدافعين، حيث يااجم الكرة التي في حوزة املهاجم

 كانه.املنافس الذي يمر منام، على أن يعمل املدافع املمروب على الرجوع إلى مكان الظهيك ليلعب م

  التقدم من موقع املركز العميق في حالة الزيادة العددية بالعب من املنافسين ليتولى مراقبته آو مهاجمة الكرة

إذا ما كان  في حوزته. و يراعي ان يكون خروجه إليه في التوقي  املناسب حتى يحد من خطورته بعيدا عن 

 املرمى.

  املهاجم الزائد ا والتاني في تنفيذ ذلك وهو ما يحتاج إلى تدريب عليه أن يوازن جيدا بين الخروج املبكر إلعاقة

 كاف.

 .تغطية الزمالء املدافعين املشاركين في الهجوم 

 الواجبات الهجومية للظهير الحر: .ك

 .إن مشاركة الظهيك الحر في الهجوم يعتبك واجبا من الواجبات ألاساسية له 

 لخططية الهجومية للظهيك الحر قليال، وكذلك بالبسبة لظهيك لقد لحظنا أن اهتمام بعض املدربين باملفاهيم ا

 الحر لفريقهم في الهجوم بسبب عدم ضمان تامين الجانب الدفاعي ارتداد الهجوم على الفريق.

 فيما يلي نذكر أهم الواجبات الدفاعية للظهيك الحر:

 تنفيذ الزيادة العددية لالعبي الوسط بتقدمه إلى هذه املنطقة -

الهجوم املرتد بالندفاع بالكرة إلى املساحات الخالية في منتصف امللعب وفي حال إذا ما اعركض طريقه تنفيذ  -

 مدافع فان بإمكانه الاستعانة بالتمريرة الحائطية مع زمالئه املهاجمين املتقدمين.

 املشاركة في توسيع الهجوم من خالل وضعه الخلفي. -

 ن الخلف في مرحلة بناء الهجوم.القيام بواجب السند من الجانب أو م -

 مراكز لعب العبي منطقة الوسط: 14-1-2

  وهم الالعبون الذين تكون علهام مهمة ربط امللعب بين املدافعين الخلفيين و الالعبين املتقدمين سواء كان ذلك

 أثناء الهجوم أو أثناء الدفاع.

 ة العمود الفقري الذي يتحكم في مجريات أمور تعتبك منطقة وسط امللعب هي محور تحركاتام الغالية وهي بمثاب

 اللعب لذلك فالسيطرة على هذه املنطقة من امللعب خالل الهجوم او الدفاع مطلب أساس ي لكل فريق.

  تتفاوت نسبة أداء الواجبات الدفاعية و الهجومية في لعبي مراكز منطقة الوسط طبقا لطبيعة كل مركز في

ناك تفاوت في أداء املراكز الفرعية ملنطقة الوسط طبقا لطريقة اللعب منطقة الوسط ذاتاا، نظرا لن ه

 املستخدمة و تحركات خطط اللعب املوكلة لكل منام.
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  إن توسط الالعبين الذين يشغلون مراكز الوسط يوضح أهمية الدور الذي يقوم به الالعبون الذين يشغلون

 تلك املراكز في الفريق.

  كان واجبام الهجومي يتساوى فهاا تقريبا مع واجبام الدفاعي، إل انه و بتطور و بالرغم من أن منطقة الوسط

خطط اللعب و طرقه الحديثة يمكن تصبيف الالعبين الذين يشغلوناا من خالل التحليالت املتكررة إلى ثالثة 

 أنواع مختلفة و يفمل معظم ألاحيان أن يمم تشكيل الفريق النوعيات الثالثة وهي فيما يلي:

 لعبو منطقة الوسط الذين يغلب على أدائام الطابع الدفاعي.  -

 لعبو منطقة الوسط صانعوا اللعب -

 لعبو منطقة الوسط الذين يغلب على أدائام الطابع الهجومي. -

 وقد يتممن تشكيل لعبي منطقة الوسط نوعا أو أكثك من ألانواع السابقة.

 لطابع الدفاعي:العبو منطقة الوسط الذين يغلب على أدائهم ا .أ

 ( و يرجع السبب في ذلك إلى أنام 3-6-1( و طريقة )5-3-2تظهر الحاجة إلهام بشكل كبيك عند اللعب بطريقة )

 يمثلون إلى حد كبيك دور ظهيكي الجنب املهاجمين.

أهم املواصفات الخاصة التي يجب أن يتميز بها العبو منطقة الوسط الذين يغلب على أدائهم الطابع  .ب

 :الدفاعي

الجمع بين صفات ظهيكي الجنب ولعبي خط الوسط ومن هذا يتضح انه ل بد ان يكون مدافعا يتميز بالقدرة على 

 أداء الواجبات الهجومية بكفاءة عالية.

 الواجبات الدفاعية لالعبي منطقة الوسط الذين يغلب على أدائهم الطابع الدفاعي:

 لعب الطولي الخاص به، خاصة في نصف امللعب الدفاعي و تنفيذ الواجبات الدفاعية بشكل كامل في ثلث امل

( فهو يؤدى واجباته الدفاعية غالبا في منطقة الوسط وإمام 4-4-2( أما طريقة )3-6-1()5-3-2ذلك في طريقتي )

 لعبي خط الظهيك.

 القيام بواجب تغطية زمالئه خط الظهيك في املنطقة القريبة من مكان تحركاته الدفاعية 

 واجب تغطية زمالئه لعبي منطقة الوسط إذا ما كان هجوم الفريق املنافس في الجهة العكسية من القيام ب

 منطقته.

 .العمل على تعطيل اللعب بمنطقته، خاصة إذا كان هناك نقص عددي لفريقه أثناء الدفاع 

 الحر في مراقبة  ظهيك حر في الهجوم من الجانب العكس ي ملنطقته و ذلك في حالة إذا ما شارك الظهيك  ألاداء

  مهاجم منافس

 :الواجبات الهجومية لالعبي خط الوسط الذين يغلب على أدائهم الطابع الدفاعي .ج

  عليه أن يلعب دورا أساسيا خالل بدء الهجوم مع مجموعة الجانب أو القلب خاصة إذا ما كان  الكرة في ثلث

 امللعب الطولي الخاص به.

 ة بناء الهجوم مع مجموعة لجنب أو مجموعة القلب الخاصة به، كما يؤدي دورا أساسيا في تنفيذ خطط مرحل

عليه القيام بتنفيذ خطط الجري الحر و توسيع جباة الهجوم و السند و الاخركاق آو الاندفاع من الخف لألمام، 

 إذا ما كان الهجوم يتم بناؤه من الجانب العكس ي.

  يرات طريقة اللعب و ذلك في مرحلة تطوير الهجوم و ينفذ أدوارا مختلفة طبقا لخطط اللعب الهجومية و تحو

 إناائه، و ربما يكون دوره الاندفاع من الخلف لألمام أو الجري الحر، أو العمل على تنفيذ جملة خططية.

 العبو منطقة الوسط صانعو اللعب: 14-1-3

  و تطوير و إنااء الهجومهم الالعبون الذين غالبا ما يتميزون بقدرتام على اختيار اتجاهات و مناطق بناء 
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 أهم املواصفات الخاصة التي يجب أن يتميز بها الالعبون صانعو اللعب .أ

 امتالك لياقة بدنية عالية 

 امتالك سمات القيادة و تحمل املسؤولية 

 حمور الذهن طوال فركة املباراة 

 .فهم واستيعاب الخطط املختلفة و سرعة مواقف اللعب و الاستفادة مناا خططيا 

 مهارات عالية و تطويعها طبقا لظروف اللعب و استخدام انسباا في الوق  املناسب. امتالك 

 .إجادة واجبات الرقابة ببسبة عالية 

 اللعب: يالواجبات الدفاعية لالعبي منطقة الوسط صانع .ب

 .سرعة التحول إلى الدفاع في حالة ما إذا فقد الفريق الكرة، و العمل على تأخيك هجوم الفريق املنافس 

  نممام إلى التشكيل الدفاعي للفريق طبقا للواجبات املحددة ملنطقته.الا 

 الواجبات الهجومية لالعبي منطقة الوسط صانعي اللعب: .ج

  املساهمة بدور فعال في بناء الهجمات من خالل التفكيك الخالق مستفيدا من املواقف املختلفة حيث ينظم

 مناا التحركات الخططية الخاصة بمرحلة ألاداء.

 نتقاء الاتجاه املناسب لتطوير الهجوم و إناائه، في حال كان الهجوم بزمام يده، و ذلك من خالل تحليله ا

 السريع للمواقف.

 .مشاركة لعبي منطقة الوسط آلاخرين في الخطط الهجومية بأنواعها بادف إنااء الهجوم 

 باتخاذ املكان املناسب له. املشاركة بالتصويب على املرمى من خالل الكرات املرتدة أو التي يعدها 

 العبو منطقة الوسط الذين يغلب على أدائهم الطابع الهجومي: 14-1-4

  و نقصد بام الالعبين الذين يعتمد علهام في كرة القدم الحديثة في إحراز ألاهداف نظرا ألنام باتون من الخلف

 غيك مراقبين في اغلب ألاحيان.

 ( هم أصال كمهاجمين يتميزن بقدرتام 2-4-4(، )1-6-3-2-5-3ي طريقة )الالعبون الذين يشغلون هذه املراكز ف

على بناء الهجمات و إناائاا من خالل ارتداده إلى وسط امللعب أثناء قيام الفريق بالدفاع، سواء كان ذلك في 

 القلب أو في نفس منطقتي الجناحين.

  الوسط الذين يغلب على أدائام الطابع بأغلب طرق اللعب الحديثة تم توزيع مهام ألاجنحة على لعبي خط

 الدفاعي، و أيما على هؤلء الذين يغلب على أدائام الطابع الهجومي.

أهم املواصفات الخاصة التي يجب أن يتميز بها العبو منطقة الوسط الذين يغلب على أدائهم الطابع  .أ

 الهجومي:

 و التصويب.امتالك املقدرة على تسجيل ألاهداف سواء بالخركاق من القلب أ 

 .امتالك القدرة على تحمل الالتحام البدني 

 .إجادة املهارات بدرجة عالية و خاصة املراوغة و التصويب 

 .يتميز بالتحرك الحر املتكرر بون الكرة 

 .الطلب الدائم للكرة رغبة منه في املشاركة في تنفيذ الخطط الهجومية 

  م.املقدرة على التخلص من الرقابة و التحول إلى الهجو 

 .إجادة اللعب في منطقة الجناحين بدرجة عالية من الكفاءة 

 .يحلل و يفهم التحركات الخططية الهجومية لزمالئه و خاصة رأس الحربة 
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 الواجبات الدفاعية لالعبي منطقة الوسط الذين يغلب على أدائهم الطابع الهجومي: .ب

  التصويب. امتالك املقدرة على تسجيل ألاهداف سواء بالخركاق من القلب او 

 .امتالك القدرة على تحمل الالتحام البدني 

 إجادة املهارات بدرجة عالية و خاصة املراوغة و التصويب 

 .يتميز بالتحرك الحر املتكرر بدون كرة 

 .الطلب الدائم للكرة رغبة منه في املشاركة في تنفيذ الخطط الهجومية 

 .املقدرة على التخلص من الرقابة و التحول الى الهجوم 

 .إجادة اللعب في منطقة الجناحين بدرجة عالية من الكفاءة 

  الحربة. رأسيحلل و يفهم التحركات الخططية الهجومية لزمالئه و خاصة 

 الطابع الهجومي: أدائهمالواجبات الدفاعية لالعبي منطقة الوسط الذين يغلب على  .ج

 لدفاعي القوي للفريق .املقدرة على املشاركة بايجابية مع لعبي منطقة الوسط في البناء ا 

 .إلاسهام بفاعلية في تعطيل هجوم الفريق املنافس 

 .إلاسهام بايجابية في إكمال النقص العددي الدفاعي للفريق من خالل التقهقر للخلف طبقا ملوقع الكرة 

 .الركاجع عند اللزوم لتخاذ مواقع دفاعية في مستوى اقل من موضع الكرة 

 طقة الوسط الذين يغلب على أدائهم الطابع الهجومي:الواجبات الهجومية لالعبي من .د

 .تنفيذ اتخاذ املواقع املناسبة في مرحلة بدء الهجوم من خالل خطط اللعب املختلفة 

  املداومة على املشاركة بفاعلية في مرحلة بناء الهجوم و خاصة في مجموعة اللعب الجنب أو القلب أو الانممام

 التحركات الخططية.ملجموعة الجانب العكس ي من خالل 

  املقدرة على استغالل منطقة الجناح خالل عملية بناء الهجوم و تطويره ملساعدة لعب منطقة الوسط

املدافع، وكذلك رأس الحربة سواء كان ذلك بتنفيذ خطط اللعب أو استغالل املساحات الخالية بالكرة أو 

 بدوناا بادف تخليص كرات عرضية.

  تطوير الهجوم مع مجموعة الجنب أو القلب الخاصة، و املشاركة بفاعلية في سنده املساهمة بصورة رئيسة في

 أو توسيعه، أو تنفيذ اخركاقات أو تحركات هادفة إذا ما كان محور الهجوم ملجموعة الجنب العكس ي.

 في  املشاركة بصورة رئيسية في إنااء الهجوم سواء من الجانبين أو القلب، حيث يعتمد علة هؤلء الالعبين

 الهاديف سواء كان ذلك من خالل مناورات القلب او من خالل الكرات العريمة أمام املرمى.

 مراكز اللعب الهجومية ألامامية: 14-1-5

 رؤوس الحربة:

  لعبو مراكز رؤوس الحربة تزداد نسبة ادائام لواجباتام الهجومية عن نسبة أدائام لواجباتام الدفاعية، و

 لطبيعة كل مركز من مراكز الهجوم و طبقا لطريقة اللعب و خططه. تختلف هذه البسبة طبقا

 ( أو قد يكون كما 1-6-3(أو قد يكون لعبا واحدا في طريقة )2-4-2-5-3قد يكون لعبو الهجوم كما في طريقتي )

 (.3-3-4في طريقة ) 

 لة الفرصة للزمالء املهاجمين تعتبك املهمة الرئيسية لهؤلء الالعبين في كرة القدم الحديثة هي العلمل على تاي

 إلحراز ألاهداف و املشاركة بفاعلية في إنااء الهجمات بالهاديف.

 أهم املواصفات الخاصة التي يجب أن يتميز بها رؤوس الحربة: .أ

 .ل يمل التحركات الحرة الواعية إلدراك املدافعين من خالل تنفيذ خطط اللعب الهجومي املختلفة 

  من فرص الهاديف املتاح له.استغالل نسبة علية جدا 
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