
ز  ا - أ                             ا م اات ة ا  

م  وا مت اطت او   

  ااد اري  ة ا03 :ة 

  :ة�عر�ف�امل�ار 

�حس �امل�ارات �� تختلف �م�ارا��ا �لعبة �فل�ل �ر�اضة ��ل �نوعية ���اب �املرتبطة  ،ساسية

���ن�يجة�من�خالل�القيام�بأداء�إمقدرة�الفرد�ع���التوصل�" امل�ارة�بأ��ا��برا�يم�حمادإو�عرف�

�درجة�من�� �حر�ي�بأق��� �واجب مف���(قل�زمن�ممكنأقل�قدر�من�الطاقة����أتقان�مع�بذل

  .)104،�ص�2001ابرا�يم�حماد،�

�كم �من ��ل �يتفق �جابرأ(ا �العدوي (و�)شرف �مختار(و�)ص��ي �) حنفي �املأع�� �ارات�ن

طار�قانون�إ�غرض�مع�ن�����ىال���تؤد�ةا��ر�ات�الضرور�ة�ال�ادف"ساسية����كرة�القدم���� 

،�1996أشرف�جابر،�ص��ي�العدوي،�(  "و�بدو��اأكرة�القدم�سواء��انت��ذه�ا��ر�ات�بالكرة�

  )65،�ص1994 ،رحنفي�محمود�مختا؛�47ص

� �الالعب� فامل�ارات �يؤد��ا �ال�� �ا��ر�ات �جميع ��� �أو��ساسية �بالكرة �ذلك ��ان سواء

رف�بالكرة�بأي�جزء�صقادرا�ع���التل�الالعب�عساسية��و�ج� ال�دف�من��علم�امل�ارات�و �،دو��ا

الواجبات�ادرا�ع���تنفيذ�مر�الذي�يجعلھ�ق� �،املباراة�ر طواأمن�جسمھ�وفق�قانون�اللعبة�طيلة�

  .ا��ططية

  :ت����كرة�القدماخصائص�امل�ار 

  :و�تتم����ذه�امل�ارة�بخاصت�ن��ماتتم���كرة�القدم�بم�ارا��ا�الكث��ة�

�ما�عدا�الذراع�ن،ستخدام��ل�أعضاء�ا��سم����تنفيذ�امل�ارات�إم�انية�إو�قصد�بھ��:التنوع� -أ

  �ذا�

�جزء�من�أجزاء�ا �استخدام��ل �مع�الكرة�داء�و ��سم����ش�ل�� وتختلف�طبيعة قوة�التعامل

�ابرا�يم(وغ���ا م�ن�يختلف�دستخدام�القإفمثال� ،)116ص ،1984،�محمد�عبده�صا��،�مف��

  .الركبة����ش�ل�التنفيذ�وقوة�التنفيذالرأس�و �ستخدامإعن�

�امل�اراتو �:التعدد��-ب �الكم�الكب���من �ذلك �ز�ادة�ع�،املقصود�بھ ��ل�م�ارة�تنقس�ذا م����أن

�فروع �الشعبية� .لعدة �وراء �السر�من �عن �بالبحث �الر�ا��� �النفس �علم ��� �الباحثون �قام لقد

ووجدوا�بأن��ذا�السر�يكمن� ،خرى لعاب�� ��ةا��ارفة�ال���تتم�����ا�لعبة�كرة�القدم�عن�بقي
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 �� �م�ارا��ا �و�عدد �تنوع �ظ�،ساسية�� �و ففي �امل�ارات �الكب���من �الكم ��ذا �من�ل �ي�ون تفرعا��ا

بالطر�قة�ال���سوف�يتعامل���ا�الالعب�مع�الكرة�و�ذا��عمل�ع���ب�ع���املشا�د�أن�يت�بأ�علصا

  .ز�ادة�ا��ماس�وال�شو�ق�لدى�املشا�دين

ساسية�للعبة�كرة�القدم�وكث��ا�ما�ن�امل�ارات�ا��ركية����القاعدة�� أمما�سبق�يت���

�ألن�الالعب�ن�ال �اجيدي تصادفنا�مبار�ات�غ���ممتعة �� ون�أداء �أن�مل�ارات �ا��قيقة ساسية�و��

��ساسية �امل�ارات �ع�� ��و�التدر�ب �اليومي �التدر�ب �لوحدة �الفقري �محمود�( العمود حنفي

  ).67،�ص1994 ،مختار

  :ساسية����كرة�القدمأ�مية�امل�ارات�� قيمة�و 

ف�نتائج�الفر�ق�وغالبا�ما�تتوق ،ية����كرة�قدمساسامل�ارات�ا��ركية����القاعدة��  �عت��

����دمة�الفر�ق�طار�جما�إتوظيف�ا����عناصر�الفر�ق�ملختلف�امل�ارات�و �وإجادةع���مدى�تحكم�

  .نتصارتحقيق�� و 

مستوى��عامل��ل�العب�مع��جادة�الع���الفر�ق�تحدد�بدرجة�كب��ةإو�مستوى�أن�درجة�إ

�و  �أو�تالكرة �ف��ا �التحكم �� أو�أ ،وصيل�اكيفية �مسلوب �عل��ا �و ستحواذ �امل�اجم �كيفية�ن كذلك

 .Turpin, 1990, P(ذلك��لھ�ينطبق�ع���حارس�املرمىو �،كرةن�التحرك�بدو تصو���ا�ع���املرمى�و 

110 (.  

�� و  �امل�ارات �الناشئ�ن�و إساسية�خاصة�عند�تظ�ر�أ�مية فرق�الصغار�حيث�تزداد�نتقاء

زمالئھ����م�ارة�واحدة�ن�عوح���الالعب�الذي�يتم����،لالعب��لما�ارتفع�مستواه�امل�اري قيمة�ا

�املواقف �الكث���من ��� �مم��ا �متم��� ،يصبح �فمثال�العب �و أبمراوغاتھ �القو�ة املوج�ة�و�بضر�اتھ

  .الفر�ق�ليصبح�سالحا�مم��ا�داخ

�جل �لنا �يت�� �سبق �يمما ��� �ا��ركية �امل�ارة �دور �و صنا �الفارق ��ذا�ع �الفوز تحقيق

داء�أضمن��ذن�يتم�التنفيأداء�الفر�ق�شر�طة�أ��انب�ا��ما���الذي�تضيفھ�ع���ا���إ باإلضافة

العب�أداء�با���زمالئھ����داء��ل�أن�يكمل�ف��ا�أتطلب�تاملجموعة�ألن�كرة�القدم�لعبة�جماعية�

  .الفر�ق

  :نواع�امل�ارات����كرة�القدمأ -
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�إ �من ��ل �محمتفق �مختارو حنفي ��إبرا�يمو د ��جفر وحماد �بيومي ��ازاكوفوحسن

مرجع�سبق�: حنفي�محمود�مختار( ��إساسية����كرة�القدم�تنقسم�امل�ارات�� �نأع��� آخرونو 

(  )27،59ص�ص�،�1984 ،صا��،�مف���ابرا�يم�حمادمحمد�عبده�(  .)74،108ذكره،�ص�ص�

   :)232 ،�ص1989فرج�حسن�بيومي،�

   :كرة ن امل�ارات�بدو  -1 -4 - 3 -3 -1

�� و  �بامل�ارات �عل��ا �و �طلق �البدنية �ساسية �ا��ري تتمثل �،ا��داع�،تجاه�غي�����،��

�و  ،التمو�ھ �الوثب �تنقسم �م�اراتإ�دور�ا �و ��� �دفاعية �كرة ���وميةبدون �كرة �بدون  ،م�ارات

من�زمن��%98ن�الالعب�يجري�بدون�كرة�حوا���أذا�علمنا�إالنوع�م�ما����كرة�القدم��ا�عت����ذو 

 .Drissi,  2003, P ( خصص�للمباراةثانية�من�مجمع�الوقت�امل�150ي�يلمس�الكرة�حوا���أاملباراة�

64(. 

  

  

  

 

   

 

 

 .يو���امل�ارات��ساسية�بدون�كرة�وتفرعا��ا) 05(الش�ل

   :م�ارة�ا��ري  -أ

خفيــف��ــ����نــاءنإســر�عة�مــع�الكــرة�بأنــھ�يجــري�بخطــوات�قصــ��ة�و �تتم�ـ��طر�قــة�جــري�العــب

لك�ي�ـون�أك�ـ��ذ�ـ�ـ��حـد�مــــا�و إرض�ممـا�يجعـل�مركـز�ثقـل�الالعـب�قر�بـا�مـن�� �،تصلب الركبة�بدون 

��ـــــون�جـــــري�الالعـــــب�و �ــــذا� �اســـــتمرار،و أي���ظـــــة�تجا�ـــــھ�وســـــرعتھ��ــــ��إ�ــــ��يقـــــدرة�ع�ـــــ���غتزانــــا�و إ

والعـب� )Lambertin, 2000, P. 73(م�ـ��30 - 5 ـــتقـدر�غالبـا�با��ـري��شـدة�عاليـة�ملسـافة�و  ،متنوعـا

 املهارات أ�ساس�یة بدون �رة

دون �رةاملهارات الهجوم�ة ب  املهارات ا�فاعیة بدون �رة 

اجلري حنو الهجوم مع جمر�ت ا�لعب 

 الوثب �لتعامل مع الكرة

 اخلداع وا�متویه �جلذع واجلسم

اجلري التفا�يل ا�فاعي وتغیري 

 الوثب �لتعامل مع الكرة

 اخلداع وا�متویه �جلذع واجلسم
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 تجـــاه�مـــع�عـــدم�التقليـــل�مـــن�ســـرعتھإ�ـــھ��ـــ��أي�تجـــاه�جر إلقـــدم�املمتـــاز��ســـتطيع�أن��غ�ـــ��مـــن�كـــرة�ا

  .)67،�ص1994 ،حنفي�محمود�مختار(

   :الوثب  - أ

�أ �القدم �كرة �و�ذصبحت �البدنية �القدرات �من �عالية �قدرة �املتطلبات��اتتطلب لتنفيذ

 �� �او �،ساسيةامل�ار�ة �ع�� �نذكر�القدرة �م��ا �ألع�� �للوصول �سليمة �بطر�قة �ممكن�إلوثب رتفاع

و�أقد�ي�ون�الوثب�من�الوقوف�أو��غرض�التصو�ب�ع���املرمى�و ية�ت�الكرات�ال�وائشت��غرض��

  .)Drissi , 2003, P. 81( من�ا��ري�أو��عد�ا��ري�ا��ان���أو�ا��ري�خلفا

   :ا��داع�والتمو�ھ�با��سم  - ب

���م�ارات�إ�دور�ا�تنقسم�و  ،���من�أ�م�امل�ارات�ال���يتم�����ا�العب�كرة�القدم�ا��ديثة

ختص���ا��ل�الالعب�ن�امل�اجم�ن�واملدافع�ن��ذه�امل�ارة�يو �،رجل�نالخداعية�با��سم�وا��ذع�و 

�ماكو  �ذلك �ع�� �و  مثال �املدافع ���داع �امل�اجم �بھ �املناسب�ايقوم �امل�ان �ألخذ �منھ لتخلص

   .ستقبال�الكرةإل 

الفردية�ال���تم���توقف�ع���مدى�القدرات���ن�متعدد�ومتنوع�و دمقالوا��داع�با��سم�و 

�او �،الالعب �من �تتطلب �العض����نألالعب �والتوافق �واملرونة �الرشاقة �قدر�كب���من �ع�� ي�ون

  .)67،�ص1994 ،حنفي�محمود�مختار( ���مقدرة�الالعب�ع���التوقع�السليمإ باإلضافةالعص���و 

  :امل�ارات�بالكرة - 2 -4 - 3 -3 -1

  :ثل���تتمثل�����ل�ا��ر�ات�ال���يقوم���ا�الالعب�باستخدام�الكرة�أثناء�املبار�ات�و�تتم

  :التحكم����الكرة�-أ

�النظر�عن� ��غض �إليھ �القادمة �الكرات ��ل �ع�� �وسيطرتھ �الالعب �تحكم �بھ واملقصود

  : و�دور�ا��ذه�امل�ارة�تنقسم�إ��) عالية،�أرضية،�نصف�عالية(نوعية��ذه�الكرات�

�الكرة - �بمج :إستالم �و����ا �سرع��ا �من �باإلضعاف �وذلك �للسيطرة �الكرة �إخضاع رد���

�القدمستالمإ �خارج �القدم، �وجھ �القدم، �باطن �باستخدام �محمود( �ا �أسعد ،�2009 ،موفق

  .)11ص
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متصاص�سرع��ا،�إعالية�و�رضية�للسيطرة�من�خالل����إخضاع�الكرات�ال: إمتصاص�الكرة -

) أي�الكرة(�ذا�برفع�ا��زء�املستخدم����عملية��متصاص�إ���أق����حد�ممكن�الستقبال�ا�و 

���ا ��رض�  ��إ�وال�بوط �القدم �وجھ �باستخدام �الكرة �إمتصاص �القدم،���ماميو�مكن بباطن

  .و�أع���الفخذ

�الكرة - �ال�اتم� :كتم �ا��زء �مع ��رض �باستخدام �عل��ا �والسيطرة �قادمة �كرة ��ل و�و�إخضاع

  .خارج�القدم،�أسفل�القدم للكرة�سواء�باستخدام�باطن�القدم،

  :ر�ل�الكرة�بالرجل�-ب

�الكرة �ضرب �كذلك �من��و�س�� �بداية �ا��سم �أعضاء �جميع �حركة �ن�يجة �و�� بالقدم،

�امل�ارة� ��ذه �و�ستعمل �للكرة، �الضار�ة �القدم �إ�� �العضالت ��� �املوجودة �القوة �لت�تقل ا��ذع

�ال�شت�ت� �إ�� �باإلضافة �املرمى �ع�� �التصو�ب �وثان��ما �التمر�ر�واملناولة �أول�ما � �أساس�ن ل�دف�ن

ال��ديد�من�قبل�ا��صم�دون�أن�ن�����استخدام�ا����تنفيذ��وإ�عاد�ا��طر�ع���املرمى�و��ذا�عند

�ا��رة �والضر�ات �ا��زاء �( ضر�ات �إطھ �عمرو �أسماعيل، �شعالن، �ابرا�يم  ،1989بو�املجد،

  .)41ص

وتؤدى��ذه�امل�ارة��عدة�طرق�م��ا�طرق�شا�عة�وأخرى�غ���شا�عة،�ومن�الطرق�الشا�عة�

  :���ضرب�الكرة�لدينا

   .ضرب�الكرة�بباطن�القدم -1

  . ضرب�الكرة�بوجھ�القدم�ا��ار�� -2

  .ضرب�الكرة�بوجھ�القدم��مامي -3

  .ضرب�الكرة�بوجھ�القدم�الداخ�� -4

  :أمــا�الطرق�الغ���الشا�عة�فنجد

 .ضرب�الكرة��سن�القدم -1

 .ضرب�الكرة�بكعب�القدم -2

 .ضرب�الكرة�بأسفل�القدم -3

  .ضرب�الكرة�بالركبة -4
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تمر�ر�وتنقسم�التمر�رات�من�حيث�احية�ال�دف�من�ضرب�الكرة�في�ون��غرض�الأما�من�نـ

  : )20،�ص2009،�موفق�أسعد�محمود( طول�ا�إ��

  ).م���15 -3(التمر�رات�القص��ة��-1

  ).م���25 -15(التمر�رات�املتوسطة��-2

  ).م���25تز�د�عن�(التمر�رات�الطو�لة��-3

  ).13 -12،�ص�ص�1985مف���ابرا�يم�حماد،�:  (رتفاع�تنقسم�إ��ــاحية�� ن�نــوم

  . التمر�رات��رضية -

  . التمر�رات�نصف�عالية�-

  . التمر�رات�العالية�-

  :ا��ري�بالكرة - ج

ستخدام�أجزاء�القدم����دحرجة�الكرة�ع����رض�و���تحت�إ�عرف��ذه�امل�ارة�بأ��ا�فن�

�الالعب �أو��،سيطرة ��انوا �مدافع�ن �الالعب�ن �جميع �طرف �من �إتقا��ا �يجب �ال�� �امل�ارة و��

حتفاظ�بالكرة�نطالق�مع�� القدرة�ع���� لب��ذه�امل�ارة�قدر�كب���من�السرعة�و وتتط�،م�اجم�ن

 
ً
  .عن�متناول�ا��صم��عيدا

ستعمال��ذه�امل�ارة����حالة�عدم�وجود�فرصة�لتمر�ر�الكرة�ا���الزميل�إ���أ�الالعب�إ���و 

باتجاه��كما��ستخدم�ا��ري�بالكرة�للتقدم�،أو��غرض�جذب�الالعب�املدافع�عن�منطقة�التغطية

،�2008 ،�اشم�ياسر( ستغالل�املساحات�ا��الية�و�نقسم�ا��ري�بالكرة�إ���ثالثة�أنواعإاملرمى�و 

  : )60ص

  . ا��ري�بالكرة�بوجھ�القدم�الداخ���-

  .ا��ري�بالكرة�بوجھ�القدم�ا��ار���-

  .ا��ري�بالكرة�بوجھ�القدم��مامي�-

�املدر� �ع�� �وجب �لذا �كب��ة �أ�مية �امل�ارة ��ذه �مبكر تك���� �سن ��� �لالعب�ن ��عليم�ا ���ن

� �ضرورة �العب��م ��علموا �أن �جسم�إو�جب �استخدام �وكيفية �امل�ارة �أداء ��� �القدم�ن ستخدام
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حسن�السيد�( الالعب�واملنافس�لالحتفاظ�بالكرة��عيدا�عن�متناول�ا��صم الالعب�كعائق�ب�ن

  .)36،�ص2002 ،أبو�عبده

  : ضرب�الكرة�بالرأس�-د

�ا� �القدم �كرة �الكرة�تم��ت �ضرب �م�ارة �وأصبحت �لالعب�ن، �امل�اري ��داء �بارتفاع �ديثة

بالرأس�من�أ�م�امل�ارات����كرة�القدم�و�ذه�امل�ارة��ستخدم�من�قبل�املدافع�ن��غرض��شت�ت�

و�ستخدم����ا��االت�ال��ومية��التصو�ب��،وقطع�الكرات�و�تمر�ر�ا�ل��ارس�أو�بقية�الالعب�ن

�ش�ل�ن�رئ�سي�ن��ما�ضرب�الكرة�بالرأس�من�الثبات�أي�والالعب��ع���املرمى�وتتم��ذه�العملية

�با �� متصل ��عد �بالرأس �الكرة �أو�ضرب �ال�واءألرض ��� �والالعب �أي �تامر(رتقاء �محسن واثق�،

  . )168ص ،1976نا��،�

  :ن�يتوفر�ع���الشرط�التاليةأيجب��وح���يتقن�الالعب��ذه�امل�ارة

  .القدرة�ع���الوثب�ملسافة�عالية�-

  .التوقيت�السليم�للتحرك�لضرب�الكرة�بالرأس -

  .لتحام�مع�املنافس�لضرب�الكرة�بالرأسال��اعة�أثناء���-

�ذا�و�عت���أحسن�منطقة�لضرب�الكرة�بالرأس�من�خالل�استخدام�ا����ة�لقوة�عظام�ا�

  .و�سطح�ا�ووجود�ا�فوق�العين�ن�و�ذا�ال�ي��ب�رؤ�ة�الكرة

  :رمية�التماس -ه

�التما �املنطقة��عت���رمية �خلف �من �باليدين �تؤدى �أن �يجب �ال�� �الوحيدة �امل�ارة س

  :ا��ان�ية�للملعب�أو�خطي�التماس�و�جب�ع���الالعب�أدا��ا�واح��ام�القواعد�التالية

  .أن�تقع�قدم�الالعب�خلف�خط�التماس�أو�عليھ�-

  . أن�تالمس�القدمان��رض�عند�رمي�الكرة�-

  .رقبةأن�ترمى�الكرة�من�وراء�الرأس�خلف�ال�-

�إ  �ما �ع���أذا �كب��ة �خطورة ��ش�ل �أن �يمكن �جيدا �استخداما �التماس �رمية ستخدمت

إال�أنھ�من�املؤسف�أن�الكث���من�مدر�ي�كرة��،مرمى�املنافس�خاصة����الثلث�ال��ومي�للملعب

خالل�وحدات�التدر�ب�لدرجة�أن�الكث���من��ؤالء�ال�يخصصون�ل�ا� القدم���ملون��ذه�امل�ارة
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لذلك�ع���املدرب�أن��،)279،�ص2000مف���ابرا�يم�حماد،�( ���برنامج�التدر�بأي�وقت�يذكر�

���� �كب��ة �عضلية �قدرات �يتطلب �و�ذا �ا��زاء �منطقة �داخل �الكرات �رمي �ع�� �العبيھ يدرب

�عضالت� �تقو�ة �ع�� �الالعبون �يتمرن �أن ��ستد�� �التماس �ورمية �والذراع�ن، �اليدين عضالت

�امل �ومن �وا��ذع، �والكتف �الطبيةالذراع�ن �بالكرات �عل��ا �الالعبون �يتمرن �أن حنفي�( ستحسن

   .)94،�ص1994 ،محمود�مختار

   :��إوتنقسم�م�ارة�التماس�

  .رمية�التماس�والقدمان�متالصقتان -1

  .رمية�التماس�مع�و�ضع�ساقا�أماما�و��خر�خلفا -2

  .رمية�التماس�والقدمان�متباعدتان�من�الثبات -3

  .ق��ابفيذ�ما�من�الثبات�ومن��تنالنوع��ول�والثا�ي�يتم��:مالحظة

  :املراوغة -ز

من�أ�م�امل�ارات�ال���تخلق�الفارق�خالل�املبار�ات�و�مكن�وصف�ا�بأ��ا�فن�التخلص�من��

�و  �خاطئا، �توقع �يتوقع �وجعلھ �وخداعھ �ا��صم �ت�ون �الالعب�إ�ذلك ���ركة �ا��صم ستجابة

�خاطئة، �ا��طط استجابة �تنفيذ ��� �أسا��� �وعامل �الالعب �سالح �ا��ماعية��و�� ال��ومية

  .والفردية

املراوغة�من�أ�م�امل�ارات�ال����ستخدم�ا�امل�اجم�����وقات�ال���ي�ون�ف��ا�محاصرا�وال�

ومن�خالل�ا��ستطيع�التخلص�من�املدافع�ن�واستغالل�الكرة���� �ستطيع�تمر�ر�الكرة�لزمالئھ،

بطرس�( درة�الالعب�الفرديةبناء�ال��وم��ش�ل�جيد،�وتتوقف�املراوغة�النا��ة�وا��يدة�ع���ق

  . )84ص ،1994رزق�هللا،�

لكن�ع���الالعب�أن�يدرك�أن�املراوغة�يجب�أن�ت�ون���دف�ول�س��غرض��ستعراض،�

ومن�أ�م�صفات�املراوغة�الفعالة��،وتز�د�م�ارة�املراوغة�عند�الع���ال��وم�مقارنة�بالع���الدفاع

  :ما�ي��

  . ق��ان��ذه�امل�ارة��عنصر�املفاجأةإ -

  .ستخدام�أك���من�طر�قة�للمراوغةإقدرة�الالعب�امل�اجم�ع����-
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  .ختيار�التوقيت�السليم�للمراوغةإ -

  .قدرة�الالعب�ع����غي���أوضاع�جسمھ�برشاقة�و�سرعة�-

  .ختيار�الطر�قة�املناسبة�ملوقف�اللعب�وال���عادة�ال�يتوقع�ا�ا��صمإ -

�ذلك�يجب� �عالين�يتمتع�الالعب�املراوغ�بقدأول�ي�يتحقق �ع���نجاح�رة�بدنية ة��ساعد

ومن�أ�م�القدرات�البدنية�ال���تحقق�ذلك�الرشاقة�واملرونة�والسرعة�ا��ركية�،�م�ارة�املراوغة

  .)153ص،�2002 ،حسن�السيد�أبو�عبده( ال����ساعد�ع���تحس�ن��داء�امل�اري�للمراوغة

   :امل�اجمة -و

ا��صم�أو�منع�ا�من�الوصول�إليھ�قتناص�الكرة�من�إستحواذ�و و�ما��عرف�بمحاولة�� أ

  و���

  :عادة�سالح�املدافع�ن�ضد�امل�اجم�ن�و�ناك�عدة�طرق�مل�ارة�امل�اجمة�وتتمثل���

حيث�يقوم�املدافع�بإ�عاد�ا��صم�املستحوذ�ع���الكرة�باستعمال�الكتف����حدود��:امل�اتفة -

  . قانون�اللعبة

  .قتناص�اإع�الكرة�من�خالل�التوقع�السليم�و قط�-

  .مل�اجمة�ا��ان�يةا�-

  .امل�اجمة�ا��لفية�-

�إ �ا��صم�و�شت�ت�الكرة�من�إ���و��دف�امل�اجمة �للكرة�وإ�عاد�ا�عن ستخالص�الالعب

  . )123،�ص1998كشك�محمد،�( ب�ن�أرجل�ا��صم�وقطع�الكرة�قبل�وصول�ا�ل��صم

  :ن�يتح�����ا�الالعب�ح���ينفذ��ذه�امل�ارة�بنجاحأو�ناك��عض�الصفات�ال���يجب�

  .التوقيت�السليم -

  .التوقع�املمتاز�-

  .ستجابة� سرعة��-

  .وال��اعةا��رأة��-

  . ع���الكرة�بقوة�نقضاض�  -

  .الرشاقةالتوازن�و �-
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  :حراسة�املرمى -ي

�حدود� ��� �الكرة �مسك ��� �يديھ �باستخدام �اللعبة �قانون �لھ ��سمح �العب �املرمى حارس

� �ا��زاء �بمنطقة ��س�� �واجباأمنطقة �ومن �امل�ان�و�العمليات، ��� �يقف �أن �املرمى �حارس ت

�ذا�ما�يتطلب�منھ�مراقبة�دائمة�واك�ساب�م�ارات� ال��يح�و�تحرك�بدقة�و�طر�قة�مدروسة،

�خاصة �� �أساسية �الكرات �مسك �مثل �والرأس�بھ �الصدر�والبطن �مستوى �ع�� �والعالية رضية

  .)32ص��،1988 ،خليل�جليل( وم�ارة�ضرب�الكرة�باليد�أو�تحو�ل�ا�إ���جان�ية�عالية

ستخدام�جميع�إألن�القانون�ي�يح�لھ�� ومركز�حارس�املرمى��و��ك���حساسية����الفر�ق

تت��ص�تقنية�نفسية�عالية�و ن�يتمتع�بلياقة�بدنية�و أقتناص�الكرات،�و�جب�إجزاء�جسمھ����أ

  ) :46،�ص1997 ��مر�عبد�ا��ق،،�عياش�فيصل�الديل��( حارس�املرمى���

   .إرسال�الكرة�باليدين�-

  . مسك�الكرة�باليدين�-

   .إستقبال�الكرة�باليدين�-

  )108ص�،1994 ،حنفي�محمود�مختار( ��إباإلضافة�

  . تنطيط�الكرة�-

  .إرتماء�حارس�املرمى�-

  . دحرجة�الكرة�-

ة ا  رات اا  ا:  

الوصول�ا���مستوى�عا���يتطاب��تقان�التام�للم�ارات��ساسية�وتمر�عملية��علم�امل�ارات�

  :�ساسية�بثالثة�مراحل�رئ�سية���

  :�ساسيةمرحلة�اك�ساب�التوافق��و���للم�ارة��-1

��دف�ا����اكساب�الالعب�جميع�التصورات�واملعا�ي��التصور�البصري�والسم���وع���املدرب�

  :استخدام�الوسائل
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يجب�استخدام�مصط��ات�حسب�مستوى�(يتمثل����التقديم�والشرح�اللفظي�: السمعية�-أ

  )الالعب

ة�دقة�اداء�النموذج��عت���من�أ�م�الوسائل�وتتمثل����اعطاء�النوذج�و�جب�مراعا: البصر�ة�-ب

  .بصورة���يحة�من�املدرب�او�من�الالعب�املا�ر

  :مرحلة�اك�ساب�التوافق�ا��يد�للم�ارة��ساسية�-2

و����ذه�املرحلة�يمكن�استخدام��عليم�امل�ارة��ش�ل�ك���اي��وحدة�واحدة�او�يمكن��علم�

  .امل�ارة�بتقسيم�ا�و�مكن�استخدام�الوسائل�السابقة

  :يت�امل�ارة��ساسيةمرحلة�اتقان�وتث��-3

  :الوصول�ا���الكمال�والدقة�����داء�و�ناك�خطوات�تدر��ية�ع���امل�ارات��ساسية -

  .التدر�ب�ع���امل�ارة��ساسية�للوصول�ا����داء�الدقيق�تحت�ظروف�س�لة�و�سيطة�-

  �رتفاع�التدر�����سرعة��داء�-

  .1ضد�3 /2ضد�2تث�يت��داء�تحت�ظروف��شبھ�ما�يحدث�خالل�املبار�ات��-

  :أ  ا اح اء

  اصالح�ا��طأ�عقب��داء�مباشرة�-1

  .اصالح��خطاء��ساسية�ومن�ثم�الفرعية�-2

  عرض�النموذج�ال��يح�ومقارنتھ�باألداء�ا��اطئ�-3

  استخدام��عض�التمر�نات�التم�يدية�-4

  )التعز�ز(استخدام��عض��لمات�التوجيھ�أثناء��داء�-5

  .تكرار��داء���دف�التنمية����عد�التأكد�من�اصالح��خطاءعدم�مطالبة�الالعب�ب�-6
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  ال�سب�املئو�ة�لتحليل��شاط�كرة�القدم

  ���مبار�ات�كرة�القدم نوعية�املج�ودات

  

 

  

  

  مف�وم��عداد�البد�ي

�عت����عداد�البد�ي�لالعب����كرة�القدم�احد�الر�ائز��ساسية�ال���تتطل��ا�لعبة�كرة�

  املختلفة�القدم�خالل�املوسم�التدر����بمراحلة

  “الر�ا����و�تنمية�الصفات�البدنية��ساسية�والضرور�ة�لدى�الفرد�”

  :�عر�ف�آخر

  .“البدنية�و�إكساب�الر�ا����اللياقة�”  

  مف�وم��عداد�البد�ي 

�ل��جراءات�والتمر�نات،�والطرق�التدر��ية�ال���ي�ت���ا�املدرب��ونقصد�بھ

�دو��ا�ال��ستطيع�الالعب�أن�و لياقتھ�البدنية�و�تدرب�عل��ا�الالعب�ليصل�إ���قمة�

وا��ططي�املطلوب�منھ�وفقا�ملتطلبات�اللعبة�و��دف��عداد��يقوم�باألداء�امل�اري 

  .سرعة�،�تحمل�ومرونةمن�قوة،��الصفات�البدنيةالبد�ي�ع���تطو�ر�

  مف�وم�اللياقة�البدنية

�مف�وم�اللياقة�البدنية��شمل�ا��صائص�البدنية�للر�ا����ال���تؤثر�ع���نموه

القوة�السرعة�( وتطو�ره�و�عطي�نفس�مف�وم�الصفات�البدنية�او�الصفات�ا��ركية

�ستعداد�البد�ي�والنف���� ” بانھلذا�يف�م�من��ذا�املصط���) املطاولة�الرشاقة�املرونة

  “للر�ا����الذي�تؤ�لھ�ا���تحقيق�مستوى�العمل�الر�ا����املطلوب�بصورة��املة

االنفجاریة
المتوسطة
الراحة
البطيء



ز  ا - أ                             ا م اات ة ا  

م  وا مت اطت او   

  أ�داف��عداد�البد�ي

  :�عداد�البد�ي����كرة�القدم�ا����دف�

����ھبما�يتم����مع�مواقف��داء�امل�شاب يا�ونفسيافاعداد�الالعب�بدنيا�ووظي -1

  .كرة�القدم��  �شاط

�لالداءل��الة�التدر��ية�املث���عن�طر�ق�تنمية�القدرات�الضرور�ة��ھالوصول�ب -

 . التناف���

ق����مدى�ممكن�ح���يتمكن�الالعب�من�التحرك����والعمل�ع���تطور��ا�ال� -

ينفذ�خالل�ا�الواجبات�الدفاعية�وال��ومية�وحسب� مساحات�كب��ة�من�امللعب

 .  مقتضيات�وظروف�املبارأة

  أنواع��عداد�البد�ي

��دف�ا���اكساب�الر�ا����الصفات�البدنية��ساسية� :�عداد�البد�ي�العام�-1

  :م�الصفات�البدنيةبصورة�شاملة�وم��نة�ومن�أ�

 القوة�العضلية�-1

 السرعة�-2

 التحمل�-3

 املرونة�-4

 الرشاقة�-5

  :�عداد�البد�ي�ا��اص -2

��دف�لتنمية�الصفات�البدنية�الضرور�ة�لنوع�ال�شاط�الر�ا����الذي�يتخصص�فيھ���

 .الفرد

القدرات�البدنية�وا��ركية�تنمية�وتطو�ر���دف��عداد�ا��اص�إ���و���كرة�القدم�

 داء�التناف����الضرور�ة�لأل 
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  .ةاوال���تمكن�الالعب�من�تنفيذ�امل�ام�الفنية�والتكنيكية�والتكتيكية�خالل�املبار 

  مكونات�اللياقة�البدنية

 �عت���أّن�م�ونات�ال املدرسة�السوفياتية 
ّ
  :ياقة���ل

�الفورمة”بما��سميھ�القوة،السرعة،الرشاقة�،املرونة�،وترتبط��ذه�الصفات� 

 . وال���ت�ش�ل�من�عناصر�بدنية�،فنية�وخططية�ونفسية “الر�اضية

ياقة�البدنية����العناصر�السابقة�مع�وج�ة�نظر�العلماء��مر�كي�ن�أّما�من�
ّ
فعناصر�الل

إضافة�مقاومة�املرض�،القوة�البدنية�،واملقاومة�العضلية�،التحمل�الدوري�التنف����

  .العضلية�،التوافق�،التوازن�والدقة،القدرة�

  l’enduranceالتحمل�-1

التحمل�أن�الالعب��ستطيع�أن��ستمر�طوال�زمن�املباراة��ع��� ”�عر�ف�التحمل�

وفعالية�بدون�وا��ططية�بإيجابية��مستخدما�صفاتھ�البدنية�و�كذلك�قدراتھ�امل�ار�ة

أن�يطرأ�عليھ�التعب�أو��ج�اد�الذي��عرقلھ�عن�دقة�وت�امل��داء�بالقدر�املطلوب�

 “ طول�املباراة

  “املداومة����القدرة�ع���مقاومة�التعب”بقولھ�  Zatiorskyو�عرفھ�

  :أنواع�التحمل

التحمل�أن�الالعب��ستطيع�أن��ستمر�طوال�زمن�املباراة��ع��� ”�عر�ف�التحمل�

وا��ططية�بإيجابية�وفعالية�بدون��تخدما�صفاتھ�البدنية�و�كذلك�قدراتھ�امل�ار�ةمس

أن�يطرأ�عليھ�التعب�أو��ج�اد�الذي��عرقلھ�عن�دقة�وت�امل��داء�بالقدر�املطلوب�

 “ طول�املباراة

  “املداومة����القدرة�ع���مقاومة�التعب”بقولھ�  Zatiorskyو�عرفھ�

  :التحمل�العام�-1



ز  ا - أ                             ا م اات ة ا  

م  وا مت اطت او   

و�و�أن�ي�ون�الر�ا����قادرا�ع���اللعب�خالل�مّدة�اللعب�القانونية�املحددة�للمباراة�،�

دون�صعو�ات�بدنية،�وعليھ�يجب�أن�ي�ون�قادرا�ع���ا��ري��سرعة�متوسطة�طيلة�

ف��ة�املباراة�و��ون���تمام�بالتحمل�العام����الف��ة��عدادية��و������مرحلة��عداد�

 .البد�ي�،�و�عت���التحمل�العام�أساس�التحمل�ا��اص

لف��ات�طو�لة�أو�بمستوى��مجموعات�كب��ة�من�العضالتالقدرة�ع����داء�باستخدام�

عمل�ا���از�ن�الدوري�والتنف�����إستمرار متوسط�أو�فوق�املتوسط�من�العمل،�مع�

  .بصورة�طيبة

  :التحمل�ا��اص�-1 •

وخططية��م�ار�ة�ستمرار�ة�����داء�بصفات�بدنية�عالية�وقدرات� و�قصد�بھ •

  متقنة�طول�مّدة�املباراة�دون�أن�يطرأ�ع���الالعب�التعب

فنجد�ما��س��� ومن�املمكن�أن�تق��ن�صفة�التحمل�بالصفات�البدنية��خرى، •

وتحمل�السرعة�أي�القدرة�ع���أداء��شاط�متم���أو�بالسرعة�لف��ة�بتحمل�القوة�

 . طو�لة�

ُ�عرف�التحمل�ا��اص�بأنھ�ن�يجة�ارتباط�التحمل�العام�مع�م�ون�من�امل�ونات� •

 ). تحمل�القوة�–السرعة�تحمل�( البدنية��خرى��عض�ا�ببعض�

  أ�مية�التحمل •

  ا���از�التنف����و�ز�د�من���م�القلب�وا�ساعھيطور�- •

 ينظم�الدورة�الدمو�ة�  -

  )O2(يرفع�من��س��الك��ق����لألوك���ن�  -

 ف�و��ساعد�ع���رفع�ال�شاط��نز�����لھ�أ�مية�كب��ة�من�الناحية�البيوكيميائية -

  .التنظيم�رفع�محسوس�ملصادر�الطاقة�و�ز�د�من�فعالية�مي�ان��مات -



ز  ا - أ                             ا م اات ة ا  

م  وا مت اطت او   

  ���مواج�ة�التعبا��انب�النف����للر�ا����وذلك�بتطو�ر�صفة��رادة�تنمية� - •

  القوة�-2 •

عرف�القوة�بأ��ا� :�عر�ف�القوة •
ُ
أع���قدرة�من�القوة�يبذل�ا�ا���از�العص���”�

  “والعض���ملجا��ة�أق����قوة�خارجية

�ل�ممارس��صفة�القوة�من�الصفات�ال�امة�ال���من�الضروري�أن�يتمتع���ا •

لل�شاط�الر�ا����ولالعب�كرة�القدم�ع���وجھ�ا��صوص�وأن��س���إ���

  اك�سا��ا�من�خالل�ممارستھ�لل�شاط

  أنواع�القوة

قوة�العضالت��ش�ل�عام،�وال����شمل�عضلة��و�قصد���ا :القوة�العامة-1

والّرقبة،�وتقو�ة��ذه�املجموعات�من�الساق�ن�والبطن�والظ�ر�والكتف�ن�والصدر�

  .العضالت��و��ساس�ل��صول�ع���القوة�ا��اصة

  :و�مكن�ا��صول�ع���القوة�العامة�عن�طر�ق •

  .تمار�ن�ا��مباز�بأنواع�ا�املختلفة - •

  .التمار�ن�بواسطة�الكرات�الطبية - •

  التدر�ب�الدائري  - •

  :القوة�ا��اصة -2

ونقصد���ا�تقو�ة��عض�العضالت�ال����عت���ضرور�ة�وخاصة�ملتطلبات�اللعبة�

حيث�تمثل��ذه�الصفة�القاعدية��ساسية�ال���يب���عل��ا�صف���تحمل�

السرعة�وتحمل�القوة�فقوة�السرعة��عتمد�ع���قدرة�ا���از�العص���والعض���

ل����ستد���للتغلب�ع���املقاومات�بأك���سرعة�ممكنة�وتتمثل����ا��ر�ات�ا

  .القوة��نفجار�ة
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أما�قوة�التحمل�ف���مقدرة�ا��سم�ع���مقاومة�التعب�عن�أداء�مج�ود�يتم����

  بالقوة�وملدة�زمنية�طو�لة

 :القصوى القوة�-3

 املجموعة�العضلية�عن�طر�ق�أق����وُ�قصد���ا�أك���قوة�ت�تج�ا�العضلة�أو� •

انقباض�إيزوم��ي�إرادي�و�ذا��عد�أك���أو�أع���قوة�ي�تج�ا�ا���از�العص���

  .العض���عند��نقباض��رادي

  ):قوة�السرعة�( القوة�السر�عة� -4

عرف�بأ��ا� •
ُ
قدرة�ا���از�العص������التغلب�ع���مقاومات�تتطلب�درجة�عالية�”و�

 “من�سرعة��نقباضات�العضلية

  :تحمل�القوة -5

مقدرة�العضالت�ع���العمل�ضد�املقاومة�ا��ارجية�أو�ثقل�ا��سم��ُيقصد���ا •

قدرة�أج�زة�ا��سم�”بأ��ا� محمد�حسن�عالوي لف��ات�زمنية�طو�لة،�وعرف�ا�

�ف��اتھ�وإرتباطھع���مقاومة�التعب�أثناء�املج�ود�املتواصل�الذي�يتم���بطول�

 بمستو�ات�من�القوة�العضلية

 ): القوة�العضلية�املتفجرة(العضلية�القدرة� -6

عرف�بأ��ا�القدرة�ع���إطالق�أق����قوة�ديناميكية�إنفجار�ة •
ُ
أبو�(�داء�خالل���

وتلعب�دورا�كب��ا����أداء�) 31ص،�1993العال�عبد�الفتاح،�نصر�الدين�سعد،�

  ال.....بالرأس�امل�ارات�ا��ركية�الوحيدة����كرة�القدم��التصو�ب�وضرب�الكرة�

  أ�مية�القوة

  .مثل�الفوسفو�كر�ات�ن�والغلي�وج�ن:تز�د�من�املدخرات�الطاقو�ة�ل��سم� - •

ال��اعة،�ا��رأة،�(تر�ي�لدى�الر�ا����الصفات��رادية�املطلو�ة����اللعبة� - •

  ).العز�مة



ز  ا - أ                             ا م اات ة ا  

م  وا مت اطت او   

  .�س�م����تطو�ر�عناصر�الصفات�البدنية��خرى�التحمل�والسرعة�والرشاقة - •

�اما����تحقيق�التفوق�الر�ا����كما�أنھ��لما��انت�عضالت��عت���محددا� - •

  الالعب�قو�ة�فإ��ا�تقلل�من�فرص�إصابات�املفاصل

  السرعة -3 •

يقصد�بالسرعة�قابلية�الفرد�لتحقيق�عمل����أقل�وقت�ممكن،وتتوقف�  •

سالمة�ا���از�العص���و�لياف�العضلية�والعوامل�السرعة�عند�الر�ا����ع���

  الوراثية�وا��الة�البدنية

بمع���أن�السرعة����مقدرة�الالعب�ع���أداء�عّدة�حر�ات�معينة����مّدة�زمنية� •

 قص��ة

القدرة�ع���أداء�حركة�بدنية�أو�مجموعة�حر�ات�محددة�”و�عرف�ا�البعض�بأ��ا� •

  .”ممكن����أقل�زمن�

  أنواع�السرعة •

  :سرعة��نطالق:أوال -

���القوة��نفجار�ة�ال����ساعده�ع���الوصول�إ���أق����سرعة�ممكنة�خالل� •

. �متار�القليلة��و��،�و�عتمد�سرعة��نطالق�ع���قوة�الالعب�وسرعة�رّد�فعلھ

بال�سبة�لالعب�حيث�يحتاج�إل��ا�عند��نتقال�من�م�ان�آلخر�و���مّدة�زمنية�

  قص��ة

 السرعة�ا��ركية:ثانيا -

ة�واحدة�أو�لعدة�مرات����ر ونقصد���ذه�الصفة�أداء�حركة�ذات��دف�محدد�مل

أقل�زمن�ممكن،�أو�أداء�حركة�ذات��دف�محدد�ألق����عدد�من�املرات����ف��ة�

زمنية�قص��ة�ومحددة�،�و�ذا�النوع�من�السرعة�غالبا�ما��شمل�امل�ارات�املعلنة�



ز  ا - أ                             ا م اات ة ا  

م  وا مت اطت او   

ال���تت�ون�من�م�ارة�حركية�واحدة�،وال���تؤدى�مرة�واحدة�مثل�ر�ل�الكرة�

  .املحاورة�بالكرة ،تصو�ب�الكرة�،

 . سرعة�ر�ل�الكرة�أو�سرعة�الوثب: مثال

  سرعة��ستجابة:ثالثا -

عرف�بأ��ا�  •
ُ
الفرد����االسرعة�ال���يتمكن�"ُيطلق�عل��ا�أيضا�سرعة�رد�الفعل�و�

  ".مث��ملنبھ�نو�����ستجابةمن�

ا��ركية�ملث���مع�ن������ستجابةالقدرة�ع���"بأ��ا� و�عرف�ا�محمد�حسن�عالوي  •

  "ممكنأقصر�زمن�

 سرعة��نتقال:را�عا -

ممكن�أي�أ��ا�قدرة����القدرة�ع���التحرك�و�نتقال�من�م�ان�آلخر�بأقل�زمن�� •

 “الالعب�ع����نتقال�السر�ع�والعدو�السر�ع�ملسافات�محدودة

 تحمل�السرعة: خامسا -

 قدرة�الالعب�ع���تكرار�السرعات�خالل�زمن�املباراة�"  •

تحمل�السرعة�يلعب�دورا�م�ما����مستوى��نجاز�الذي��عتمد�ع���سرعة��داء� •

 مر�والسر�ع�لطبيعة�وظروف��داء����ال�شاط�املمارس�ا��ر�ي�مع�التغ���املست

  أ�مية�السرعة

إن�مواصفات�الالعب�ا��يد����بدء�اللعب��سرعة�وا��ري��سرعة،�حيث�تمثل� -

  % 11املسافة�املقطوعة����املباراة��سرعة�قصوى�ما��س�تھ�

�سرعة�وا��ري��سرعة��سمح�بأداء�امل�ارات�التقنية�بأسرع�صورة�الرؤ�ة�  -

  �سرعة،اللعب��ممكنة�وكذلك��غي���ر�تم
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 LE BLOCك�شكيل�) من�الناحية�التكتيكية(�سمح�السرعة�باللعب�ككتلة�واحدة -

 مما��سمح�للمدافع�ن�با��ري��سرعة�واللعب�متقدم�ن�

ا�عند�طلب�الكرة����املساحات�،�أما�بال�سبة�للم�اجم�ن�فالسرعة�تكمن�أ�مي�� -

فإن� (Rollet & coll, 1998)،�وحسب��"Timing"و�ذا�يتطلب�ما��عرف�ب

  .املدافع�ناملضادة�وكذا�لدى��للسرعة�أ�مية�كب��ة�للم�اجم�ن�خالل�ال��ومات

-  

  الرشاقة�-4 •

�سرعة��إتجا�ھالرشاقة�ع���أ��ا�قابلية�الفرد�ع����غي����سالمة ابرا�يموُ�عرف�ا�

 و�توقيت�سليم�

  .ا��ركية�املعقدة�التوافقاتالقدرة�ع���إتقان��- •

 .القدرة�ع���سرعة��علم�وإتقان�امل�ارات�ا��ركية�الر�اضية- •

القدرة�ع���سرعة��عديل��داء�ا��ر�ي�بصورة�ت�ناسب�مع�متطلبات�املواقف�- •

  املتغ��ة

  أ�مية�الرشاقة����كرة�القدم

ة�م�مة����كرة�القدم�وال���يمكن�من�خالل�ا��عرف�الرشاقة�بأ��ا�صفة�بدني •

لالعب��غي���أوضاع�جسمھ�وحر�اتھ�لتأدية�حر�ات�أخرى�وفقا�لظروف�اللعب�

مثل�التغي���من�ا��ري�إ���الوثب�لضرب�الكرة�بالرأس�أو��غي���أوضاع�جسمھ�

 آلخر�أثناء�املراوغة��من�إتجاه

  .القدرة�ع���الت�سيق�والتوازن�ا��ر�ي�- •

  .ع���التوجيھ�ورد�الفعل�ا��ر�يالقدرة��- •

  .خفة�ا��ركة�- •



ز  ا - أ                             ا م اات ة ا  
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 ا��ر�ي���ستعدادالقدرة�ع����- •

  املرونة�-5

قدرة�الر�ا����ع���أداء�حر�ات�بأك���حر�ة�"بأ��ا� FREYو HAREEعرف�ا� •

 للمفاصل�بإرادتھ�أو�تحت�تأث���قوة�خارجية�مثل�مساعدة�زميل�

القدرة�ع���أداء�ا��ر�ات�ملدى�واسع،�"املرونة�بأ��ا��زا�سيورس�يو�عرف� •

وتتوقف�املرونة�ع����م�انيات�ال�شر�حية�والف��يولوجية�املم��ة�للفرد،�

  .و�التدر�ب�املستمر�والدائم�تزداد�قدرة��ر�طة�ع����ستطالة

  أ�مية�املرونة����كرة�القدم�

 .السرعة  وةترتبط�تمر�نات�املرونة�ببعض�امل�ونات�البدنية��خرى��الق�- •

 .ترتبط�املرونة�بكفاءة��داء�ا��ر�ي�بما�توفره�من�سعة�وس�ولة����ا��ركة -  •

 .الطاقة�املبذولة�عند��داء�ا��ر�ي  ���ا���د�تؤدي�املرونة�إ����قتصاد - •

 .القواميةاملرونة�تحد�من�خطورة�التعرض�لل�شو�ات���- •

الالعب�لبعض�السمات�النفسية��الثقة�بالنفس�و� �ساعد�املرونة�ع���إك�ساب -

 ال��اعة�

  .�س��جاعالوقاية�من��صابات�وتحف����- •

  .املفاصل�خاصة�لدى�الر�اضي�ن������اية�مرحلة�النمو�إ�ساعتطور��- •

  )التوافق(الت�سيق� -6 •

صفة�التحكم�����وضاع�ا��ركية�بصفة�صفة�"بأنھ� ) Ancian  (2008 ,عرفھ •

سر�عة�ومحددة،�والقدرة�ع���تكرار�ا��ر�ات�بأقل�مج�ود�طاقوي�وصرف�

 ”للقوة



ز  ا - أ                             ا م اات ة ا  

م  وا مت اطت او   

ذلك�ال��امن�ا��ر�ي����"بأ��ا�)  Hahn, 1982( ومن�الناحية�الفز�ولوجية�عرف�ا� •

وقت�واحد�فيما�ب�ن�ا���از�العص���املركزي�والعضالت�ال�ي�لية�من�أجل�تنفيذ�

 ل�إرادي�تظ�ر�م�وناتھ�متناسقة�وم���مة��يقاعفع

  )التوافق(أ�مية�الت�سيق�

�عد�التوافق�من�القدرات�البدنية�ال���م���ما�اك�س��ا�الر�ا����توفرت�لھ��- •

�م�انية�ا��ركية�ال������حاصل�جمع�وتمازج�م�ونات�اللياقة�البدنية�

طلو�ة�منھ�إال�إذا��ان�املختلفة،�وال�يمكن�ألي�ر�ا����أن�يؤدي�امل�ارات�امل

يمتلك�توافقا�ب�ن�عمل�ا���از�العص���من�ج�ة�والعضالت�العاملة�من�ج�ة�

  أخرى 

 :ا��صائص�واملتطلبات��البدنية�لكرة�القدم����السنوات�املقبلة •

  .م�وس�بقى�كذلك�11000و��9000املسافة�ال�لية�املقطوعة�ت��اوح����ما�ب�ن� -1 •

أك���من�(العالية�تكرار�العدو�وا��ر�ات�التقنية�قص��ة�املدة�ذات�الشدة��-2 •

  .)س��تفع( ا���م��ق����الس��الك��ك���ن

  .) س��تفع(�ك���السرعة����امل�ون��-3 •

  .ثانية�4و��2مدة�ا��ر�ات�ذات�الشدة�العالية�ست��اوح�فيما�ب�ن��-4 •

  .م���20تنخفض�عدد�مرات�ا��ري�ملسافات�تقارب��-5 •
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   ة ا ااد ا: 05اة 

  �عض�املصط��ات�واملفا�يم

�و�وضعية�الالعب�ن����امللعب�حسب�إختيار�(le système de jeu): �عر�ف�نظام�اللعب

 /3- 3-2/4-4-4. املدرب�أ�و�تعب���آخر��و�عدد�الالعب�ن�����ل�ا��طوط

�و�توز�ع�امل�ام�الدفاعية�وال��ومية� :(organisation de jeu)�عر�ف�تنظيم�اللعب

 .حسب�املركز�حسب�ا��طوط�والعالقات�فيما�بي��م

التعليمات�ا��ماعية�(�س��اتيجية�ا��اصة�ب�ل�مباراة�: (plan de jeu)مخطط�اللعب�

وخاصة��مثال�البحث�عن�ال��وم�العا���والضغط����ج�ة�املنافس�والرقابة�اللصيقة) والفردية

 ع���صا����اللعب

�و�تحر�ات�الفر�ق،�تنقل�الالعب�ن�داخل�امليدان�باستخدام�(animation de jeu): �عر�ف�

 املبادئ�التكتيكية�الدفاعية�وال��ومية،�مما��سمح��س�ولة��غي���التنظيمات�داخل�املبار�ات�

   �animation de jeuعت���الوقت�املساحات�والالعبون�عند�امتالك�الكرة�محددات
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اكساب�الالعب�املعارف�واملعلومات�والقدرات�ا��ططية�واتقا��ا�عمليا�بالقدر� :�عداد�ا��ططي

 .ال�ا���الذي�يمكنھ�من�حسن�التصرف����مختلف�املواقف�املتعددة�واملتغ��ة�خالل�املباراة

 .(action et interaction)�و�تنظيم�ب�ن�الالعب�ن� :�عر�ف�التكتيك

  La tactique  :سمح�لالعب�ن�من��ستجابة�بطر�قة�م�سقة�ومتجا�سة�من�أجل�خلق�ا��لول��

 .للمشا�ل�املوضوعة

التمركز�لالعب�ن�من�اجل��ستجابة��ش�ل�فعال�تنظيم�اللعب�بواسطة�التحر�ات،�اعادة� �و

 .لوضعيات�اللعب�املختلفة

 يظ�ر�التكتيك�عند�حاجة�الالعب�لزميل�لھ�للتدرج�بالكرة�

  �و�استجابة�العب�او�مجموعة�من�الالعب�ن�لوضعية�ما�خالل�املباراة

  املبادئ��ساسية�التكتيكية

• Offensifsوميا������� 

  :املبادئ�ال��ومية��سمح�بـ •

  )التخلص�من�املدافع�ن�ومساعدة�الزمالء(املرور�من�الدفاع�لل��وم� -

  �حتفاظ�بالكرة -

  �سمح�باخ��اق�دفاعات�املنافس -

 خلق�تفوق�عددي� -

  (finition)ا��اء�ال��مة�بفاعلية� -

Défensifsدفاعيا�� 

  :املبادئ�الدفاعية��سمح�ب

  تأخ���ال��مة�للفر�ق�املنافس -

  le bloc défensifاعادة�ت�و�ن�(تنفيذ�اعادة�التمركز�الدفا���للفر�ق� - 

  اس��جاع�الكرة -

  التوصل�الس��اتيجية�للكرات�الثابتة�واملخالفات -

 املعلومات����ذ�ن�الالعب�نلتطبيق��اتھ�املبادئ�التكتيكية�ع���املدرب�ترسيخ���عض�
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  .حامل�الكرة��و�حامل�اللعب -

  .استغالل�امللعب�بالطول�و�العرض -

  .التنقل�والتحرك�داخل�امللعب -

 .�ستغالل�ا��يد�للمنطقة -

 Offensivement ( appel , appui , soutien )-  :منح�املساعدة�للزمالء�من�خالل -

           -Défensivement (couverture, replacement, permutation)  

 ا��طوط�مسافة�اللعب،�املسافة�ب�ن�الالعب�ن،�التواصل�ب�ن�(التنظيم�ا��يد�

 )من�ج�ة�ألخرى (�غي���اللعب� -

 .�غي���الر�تم -

 :ك�أثناء�املبار�اتعوامل�إختيار�التكتي

 نوعية�الالعب�ن،�وذ�ا��م�وخاصة�التواصل�فيما�بي��م�و�خ����م� -

 اختيار�ال��وم�حسب�اللعب� -

  وضعية�اللعب -

  املنطقة�او�م�ان�اس��جاع�الكرة -

  عدد�الالعب�ن�املتوفر�أثناء�ال��مة -

  حالة�عدم�التوازن�و�ختالل�للفر�ق�ا��صم�ول�س�نظام�اللعب -

 (verbale, corporelle, gestuelle)التواصل�داخل�الفر�ق -

  (jeu en zone)استغالل�امللعب -  

 -الفر�ق�مت�امل،�الكثافة�وخطوط�قر�بة�-

  الفر�ق�يتحرك�واللعب�بدون�كرة

  الفر�ق����وضعية�التفوق�العددي

  �عض�ا��لول�التكتيكية  

  ال��وم�ضد�دفاع�املنطقة

  .املساحات�ب�ن�ا��طوط�والالعب�ن�و�غي���ايقاع�اللعبفتح�الدفاعات�وخلق� -
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  .اللعب�ع���عرض�ال��وم�بواسطة��جنحة�-

  اللعب����ا��انب�ثم��غي���اللعب�ل���ة�املعاكسة-

  نضع�اللعب����وسط�امليدان- 

  اللعب�بتغي����يقاع) 2 -1(تدو�ر�اللعب��سرعة�

 ع���العرضيات����القائم�الثا�ي�أو�نصف�عاليةمع�ال��ك���) ال��وم�من��جنحة(اللعب�-

  انتظار�تحرك�الدفاع�والقيام�بال��مة

  .م���16اللعب�املباشر�من�خالل�ملسة�واحدة�والبحث�عن�التصو�ب�من�خارج�املنطقة�

الفوز����املعركة�التكتيكية�قبل��ل����ء�خلق�التفوق�العددي�وامتالك�العب�ن�متم��ين����

  1:1الصراعات�الثنائية�

 طرق�اللعب�

ثم����ف��ة� م�اجم�ن�9ظ�ر�أول��شكيل����انجل��ا�تكون�من�مدافع�واحد�وحارس�مرمى�و

 الحقة�ظ�رت�خطة�تتكون�من�حارس�مرمى�وظ���ين�ومدافع�والبقية�م�اجم�ن

وجعلت�الدفاع��6أدخلت�اسكتلندا��عديال�جديدا�با�خففت�عدد�امل�اجم�ن�ا��� -

 ن�ظ���ين�وساعدي�دفاعيتكون�م

�5ظ�رت�خطة�جديدة�تتكون�من�ظ���ين�ع���ا��ط�ا��لفي�وثالثة�ساعدي�دفاع�و -

  م�اجم�ن

 MWطر�قة�الظ����الثالث�

 )�ر�رت��شابمان( �عد��عديل�مادة�ال�سلل�ع���يد�مدرب�أرسنال�1925ظ�رت�عام�

  Mو�مثل�املدافعون�حرف������Wذه�الطر�ق�يمثل�امل�اجمون�حرف�

  طر�قة�قلب�ال��وم�املتأخر

) لب�ال��وم(وف��ا�تم��عديل�طر�قة�الظ����الثالث�أين�تم�تأخ���امل�اجم��1953ظ�رت�عام�

 ليلعب�متأخر�و�تو���صنع�اللعب�بدال�من�رأس�ا��ر�ة��9رقم�

 1954عام��1-7و���بوداباست��3-6بفضل��اتھ�الطر�قة�فازت�املجر�ع���انجل��ا����و�مب���

  1958عام��4-2-4طر�قة�
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فاجأت�ال��از�ل�العالم���ا������ائيات�كأس�العالم����السو�د�وف��ا�تم�ارجاع�العب�1958عام�

مع�ثال�ي�خط�الظ�ر����الطر�قة�السابقة�ل�ساعد�الظ����الثالث����رقابة�رأ����ا��ر�ة�

 .وارجاع�العب�من�ال��وم�ا���منطقة�الوسط

  2 -4 - 4طر�قة�

تأكيد�الشق�الدفا���والعمل�ع���خلق�الز�ادة�الدفاعية����وسط�ل�2 -4 -4ظ�رت�طر�قة�

 امللعب�

  2-5-3طر�قة�

 ���طر�قة�لعبت���ا��ولندا�عملت�ع���ز�ادة�الع���الوسط�والدفاع�بكثافة�

  1 -2 - 4 -2 -1طر�قة�

  .1990ظ�رت����بطولة�كأس�العالم�بايطاليا�عام��2- 5 - ���3تطو�ر�لطر�قة�

 التدر�ب�التكتي�ي�عند�الناشئ�ن

 1:1/2:1/2:2/4:4التدر�ب�بواسطة�وضعيات�

دفاع،�(ثم�نمر�ا���ا��طوط��2:2/2:1ا���تصرفات�ثنائية��1:1نبدأ�بالتصرفات�الفردية�

 )وسط،���وم

 ثم�نتدرج�الستخدام�ا��طوط�الثالثة�3-3ضد��3-3التدر�ب�باستخدام�خط�ن�

���6ضد�6مثال�) متوسطة،�كب��ة�-صغ��ة(لفة��ستخدم��لعاب�ع���مساحات�مخت

 )60*40ثم����مساحة�) م30*40(مساحة

  .�ستخدم�اللعب�ا��ر�ثم�اللعب�بالتعليمات�من�أجل�التوصل�ا����نضباط�التكتي�ي

  

  

  

  

  

  



ز  ا - أ                             ا م اات ة ا  

م  وا مت اطت او   

   ة ا ااد ا: 06اة 

�عتمد�أیضا�ع���العقل�والراحة��إن�مباراة�كرة�القدم�ال��عتمد�ع���البدن�فقط�،�ولكن

،�فنحن��استعداد�نف����وعق��النفسیة�لالعب�،�فبجانب��ستعداد�البد�ي�لالعب��ناك�

�علم�أن��ناك�تمار�ن�إحماء�ولیاقة�متدرجة�یؤد��ا�الالعب�بطر�قة�معینة��عتاد�عل��ا�لیصل�

للمباراة�القادمة�و��علیمات�وم�ام���یئة�نفسیة�بجانب��ذا��ناك�جسمھ�إ���أع���طاقتھ�

منھ�ال��ك���العق�������ذه� اة�أخ��ه���ا�مدرب�الفر�ق�ومطلوبیقوم���ا��ل�العب�أثناء�املبار 

  .امل�ام�وتنفیذ�ا�بامللعب

  :�عر�ف�التحض���النف���

عملية�تر�و�ة�تحت�نطاق�املمارسة��يجابية�لالعب�ن���دف��و ���كرة�القدم��عداد�النف����

ا�ات�و�الثقة�بالنفس�و�دراك�املعر���و�نفعا���والعمل�ع���خلق�و�تنمية�الدوافع�و��تج

  .�شكيل�و�تطو�ر�السمات��رادية�باإلضافة�إ���التوجيھ�و��رشاد�ال��بوي�و�النف����لالعب�ن

  أ�مية��عداد�النف���

خالل�مساعدة�الالعب����السيطرة�يتم�التدر�ب�عليھ�من��)الطاقة�النفسية�(�عداد�النف����”

ع���أف�اره�أي�ترك����ن�باه،�و�التحكم�����نفعاالت�أي�عدم�التوتر�أو�ا��وف�الزائد�عند�

 “ املنافسة

  : أنواع��عداد�النف���

  :يمكن�تقسيم��عداد�النف����إ��� •

  :من�حيث�املدة�و�ينقسم�إ��� •

 إعداد�نف����طو�ل�املدى� •

 إعداد�نف����قص���املدى� •

  :من�حيث�النوعية� •

 إعداد�نف����عام� •
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  إعداد�نف����خاص •

 �عداد�النف����طو�ل�املدى�

إن�إعداد�فر�ق����املشاركة����البطوالت�امل�مة�يتطلب��ن�إعدادا�و�تدر�بات��ستمر�لف��ة� -

العالم�أو�الدورات��وملبية�أو�القار�ة�و�إن�مفردات��ذا�زمنية�طو�لة��اإلعداد�لبطوالت��اس�

�عداد�الطو�ل�ال�تحتوي�فقط�ع���عناصر�اللياقة�البدنية�و�امل�ارات�و�ا��طط�و�إنما�تتعدى�

 . الذي�يتالزم�بقيمة�العناصر�����عداد�و�ال��يئة��عداد�النف����ذلك�إ���

ع���الالعب�ن�ضرورة�إجراء�الفحوصات�الطبية��ناك�جانب����التحض���الطو�ل�املدى�و��و� -

ب�ن�ف��ة�و�أخرى�الن�عدم���تمام���ذه�الناحية�و�إ�مال�ا��س�ب�أثار�نفسية�سلبية�كث��ة�ع���

  .الالعب�ن

إن��طمئنان�ع���اتزان�ا��الة�النفسية�عند�الالعب�خالل��عداد�النف����الطو�ل�و�التأكد� -

�إجراء��عض�الفحوص�و��ختبارات�النفسية�ع���الالعب�نب�من�سالمة��عداد�النف����يتطل

إن�النظرة�الفاحصة�و�املتا�عة�السليمة�من�قبل�املدرب�لالعب�ن�����ذا�ا��انب�و�تفس���

 سلوك�م�و�انفعاال��م�ت�يح�لھ�الفرصة�ع���حاال��م�النفسية�خالل�إعداد�م�الطو�ل�

ب�ن�ف��ة�و�أخرى�ل�ي��علم�املدرب�مدى�تأث���الوحدات�التدر��ية�ة�التدر�ب�تقو�م�حالضرورة� -

  .���الالعب�ن�ومدى�تطور�ا�و�يمكن�مراجعة��ذا�املوضوع����باب�التحليل�و��ختبارات�

�عداد�ا��اص�املقبل�للفر�ق��ش�ل�عام�مثال�مع�الالعب�ن�و�مناقشة�محتوى�من�املفيد�جدا� -

لتعزز�شعور�الالعب�بالراحة�ل�م��م�إلبداء�رأيھ�حول��ذه�الطر�قة�أمام���إفساح�املجال

أثناء�التدر�ب�الطو�ل��مر�الذي�يز�د�من�يقينھ�بتحقيق���داف�املرسومة�من�النفسية�

  .التدر�ب�

خالل��عداد�النف����تتوا���الظروف�املناخية�املختلفة�،�ل�ذا�يجب�أن�يتدرب�الفر�ق�تحت� -

س�ب�لھ�نقص����إعداده�النف����الطو�ل�و�يجعلھ�متقبال�غ���قادر�ع�����تأث����ل�الظروف

  .اللعب��ش�ل�جيد����مثل��ذه�الظروف

أثناء�التدر�بات�و�املقابالت�التجر��ية�الن�ذلك�يجعل�الالعب�محصنا�ضرورة�تطبيق�القانون� -

  .نفسيا����اللعب�القانو�ي�السليم�
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،�و�توضيح�نقاط�الضعف�و�القوة�إجراء�تحليل��امل���ميع�الفرق�املشاركة����الدورةيجب�-

 . ل�ل�فر�ق�ألن�ذلك��عطي�راحة�نفسية�لالعب�ن�و�يجعل�م�مطلع�ن�ع���خصوم�م�

إ�عاد��افة��عباء� ل�ي�تن���عملية��عداد�الطو�ل�املدى�ع���املدر��ن�و�املسؤول�ن�ع���الفر�ق

اللعب�و�كيفية�تطو�ر�مستواه���� و�مساعدتھ�ع���ال��ك���ع���عناصرب�ا��ارجية�عن�الالع

  �قتصادية�،�و�ح���العاطفية, معا��ة��مور��جتماعية� ع���املدرب�أن�ي�شط���اللعب�لذلك�

،�أن�يتعود�ع���مجا��ة��ل�الظروف��ا��سارة�و�الفوز�مقابلة�الفرق�القو�ة�يجب�ع���الالعب�

إن�النجاح����ذلك�يحتاج�إ���تجارب�سابقة�و��ذا�من�واجبات��عداد�النف����الطو�ل�املدى�و�

  .بذلك�يتعود�الالعب�ع���املواقف�املختلفة�

مما�يخلق�نوع�من��تزان�ي�ون�العمل�ا��اد����جو�من�الفرح�و�الغبطة�و�السرور�و��ست�شار�

 �انت��املصاعب�م�ما�قادرا�ع���مجا��ة�املشا�ل�و�

  :�عداد�النف����القص���املدى

و�رفع�درجة�استعداداه�ل�ي�يتمكن�من�للمنافسة�القادمة��و�محاولة�إعداد�الفر�ق�أو�الالعب�

 :بذل�أق����ج�ده�ليحقق�الفوز�و�يمكن�توضيح��ذا�النوع�من��عداد�النف����خالل�

القص���املدى����املنافسات�ال�امة�يرى��عض�علماء�النفس����أملانيا�الغر�ية�أن��عداد�النف����

 :ي��كز����ثالث�مراحل����

 مرحلة�التوقع� •

 مرحلة�املواج�ة� •

  مرحلة��س��خاء •

���أبحاث�عن��الزاروس�و��ذه�التقسيمات�الثالث�مستمدة�من�أراء�العالم�النف�����مر��ي�

التوقع��ع���الف��ة�ال���تبدأ�من�زمن�إدراك�ا��دث�الذي�إن�مرحلة��) STRESSE (الشدة�

ية�الوقت�املق�ن�للشدة��ذه�الف��ة�ترتبط�بداح����–موقف�الشدة��-�عت��ه�الفرد�م�ددا�لھ�

 ا���..........ببعض�التوترات�املختلفة�مثل�القلق�،�ا��وف�،�عدم�الطمأن�نة�و�التوقع�السل���

  :اجتماع�الفر�ق��خ���
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و����ذا�صباح�يوم�املنافسة�أو�����اليوم�الذي��سبق�املنافسةقد��ذا��جتماع�إما�����ع

�جتماع�توزع�املسؤوليات�و�الواجبات�ع���الفر�ق�و��شرح�املدرب�ا��طة�املطلو�ة�و�كيفية�

استغالل�نقاط�الضعف�ا��صم�كما�يتحدث�املدرب�����ذا��جتماع�ع���أ�مية�املنافسة�

  .تحقيق�ن�يجة�جيدة�وأثر�الفوز�����سلسل�الفر�ق�و�سمعتھوضرورة�

    قبيل�الدخول�إ���الساحة

�عد�أن��شرح�املدرب�ا��طوط�العامة�ل��طة�و�لألسلوب�قبيل�ال��ول�ع���الساحة�يقوم�

يحاول�ف��ا�إثارة�حماس�الالعب�ن�وشد�ب�لمات�مركزة�و�قو�ة�املدرب�ب��يئة�العبيھ�نفسيا�للعب�

الفروق���م�و�تحف���م�للعطاء�و�����ذه�ال��ظات�يجب�ع���املدرب�أن�يرا���جيدا�ان�با

،�فيتحدث�مع��عض�الالعب�ن�بالش�ل�الذي�يرفع�املعنو�ات�النفسية�لالعب�ن�و�جعل�م�الفردية�

  .�شار�ون����املنافسة�بثقة�و�تفاؤل 

نف�خالل�ف��ة��س��احة�يقع�كث��ا�من�املدر��ن����ا��طأ�عندما�يتعامل�مع�العبيھ��شدة�و�ع

  .عندما�يفشل����تنفيذ�الواجبات�ال���طل��ا�خالل�الشوط��ول�

من�املمكن�جدا�ت��يح��خطاء�و��غي���الن�يجة����ف��ة��س��احة�وذلك�من�خالل�شرح�ما�

العطاء��فضل������ظات�سر�عة�و�ناك�حدث����الشوط��ول�و����يع�الالعب�ن�و�ح��م�ع���

�عض�املؤشرات�ال����عمل�ع���ز�ادة�أو�نقص�التوتر�العص���النف����عند�الالعب�ن�قبيل�

املنافسة�و�ال���تؤثر����إنجازه�و���من�املواضيع�ال���ي�ناول�ا��عداد�النف����الطو�ل�املدى�و�

 :من�أ�م�ا�

 �ستعداد�التدر����ا��يد� •

 سة�أ�مية�املناف •

 قوة�ا��صم�أو�ضعفھ� •

 الظروف�ا��ارجية� •

 قوة�ا��وافز� •

 التحليل�و�التقو�م� •

 : من�حيث�النوعية •



ز  ا - أ                             ا م اات ة ا  

م  وا مت اطت او   

 : �عداد�النف����العام�-1

 :يمكن�ت��يص��ذا�النوع�من��عداد�فيما�ي����

  :تطو�ر�العمليات�النفسية�لالعب� -

�دراك�بالعمليات�النفسية�ما��و�مرتبط�بتحقيق�الغرض�من�ممارسة�كرة�القدم�مثل�و�يقصد�

القدرة�ع���و�كذلك�التفك���و�التصور�ا��ر�ي�و�عمليات��ن�باه�بأنواعھ�املختلفة�و�ا������

  .بأش�ال�ا�و�أنواع�ا�املختلفة��ستجابة�ا��ركية�

 : �رتقاء�بالسمات�ال��صية�لالعب-

ع���تحمل�مشاق�التدر�ب�باس�ثماره�ل��الة�الثقة����نفوس�الالعب�ن�و�ذلك�باملساعدة�ع���بث�

  .و�ا��صائص��نفعالية�ال�امنة�لديھالصفات��رادية�ديھ�و�الدافعية�ل

    : تث�يت�ا��الة�النفسية�لالعب--

�عدم�الثبات�و��ختالف�املتباين����الشدة�و�الطول�حيث�أن�إثبات�ا��الة�النفسية�حيث�تتم���

مركب�من�مجموعة�ظوا�ر�نفسية�،�التفك���،��نفعال�،��رادة،�و����تؤثر�إ���حد�كب���ع���

�شاط�الالعب�سلبيا�أو�إيجابيا�و�يحتاج�الالعب�لف��ات�طو�لة�من�التدر�ب�للتحكم�ف��ا�و�

أن��س����ذه�املبادئ�جنبا�إ���جنب�مع�النوا���التدر��ية��خرى�أثناء�عمليات�توج���ا�يجب�

 . التدر�ب

 : عداد�النف����ا��اص� 

  :�ذا�النوع�من��عداد���دف�إ���استخدام��عداد�النف������الة�معينا�ل�ا�خصوصيا��ا

 �عداد�النف����ا��اص�ملنافسة�معينة� -1 •

 �عداد�النف����لالعب�واحد� -2 •

 �عداد�النف����ا��اص�ضد�خصم�مع�ن� -3 •

  �عداد�النف����ا��اص�للقيام�بواجب�محدد -4 •

  : �عداد�النف����ا��اص�ملنافسة�معينة -1

خاصا�ملنافسة�واحدة� يحتاج�املدرب�����عض��وقات�إ���أن��عد�فر�قھ�إعدادا�نفسيا •

 ا����........معينة�ل�ا�خصوصيا��ا�و�أ�مي��ا�ع���الفر�ق�



ز  ا - أ                             ا م اات ة ا  

م  وا مت اطت او   

 تحليل��امل�عن�الفر�ق�ا��صم� -1 •

 أ�مية�ن�يجة�املنافسة�و�أثر�الثالث�نقاط� -2 •

 كيف�سيصبح�ترت�ب�الفر�ق��عد���اية�املنافسة� -3 •

 أرضية�امللعب�الذي�تقام�عليھ�املنافسة� -4 •

 ال���ستدير�املنافسة�و�صفات�ا��كم��ميةال�يئة�التحكي -5 •

  .طبيعة�ا��م�ور�و�انفعاالتھ�و�سلوكھ -6 •

  �عداد�النف����ا��اص�للقيام�بواجب�محدد -2

����عض�املنافسات�يقوم�املدرب�بت�ليف�أحد�العبيھ�لواجبات�إضافية�محددة�إن��ذه�

فعندما�يطلب�مثال�من�, ا��اص�الالعب�تحتاج�إ����عداد�النف�����الواجبات�ال���يقوم����ا

املدافع��يمن��س�ام����عملية�ال��وم�و�التقدم��عمق�ثم�العودة�مسرعا�إ���منطقة�الدفاع�و�

تكرار�ذلك�����ل�الشوط�ن�كأسلوب�محدد����م�اجمة�ا��صم�فإن�ذلك�ال�يتطلب�من�املدرب�

و�ا��ططية�و�لكنھ��عده��ةامل�ار�بإعداد�العبيھ���ذا�الواجب�املحدد�من�النوا���البدنية�و�

نفسيا�كذلك�ملواج�ة�املتطلبات�النفسية�ل�ذا�الواجب��املثابرة�و�مقاومة�التعب�و�الثقة�العالية�

  بالنفس

  : واجبات��عداد�النف����لالع���كرة�القدم

�ناك�واجبات��عمل�ع���ز�ادة�إعداد�الالعب�نفسيا���وض�غمار�يجب�أن��عرف�املدرب�أن�

املنافسة�و�أن��ناك�مستوى�أمثل�من�التعبئة�النفسية�يجب�أن�يتم���بھ�أداء�الالعب�قبل�

 :املنافسة�لتحقيق�أفضل�أداء�و�من��ذه�الواجبات�

ال�امة�ال����ساعد�ع���الوصول�إ���أع����املساعدة����تحس�ن�العمليات�النفسية� -1 •

  .مستوى�من�امل�ارات����كرة�القدم�

  مساعدة�الالعب�ع���إنجاز�أ�دافھ -2 •

  .ت�و�ن�و�بناء�حالة�انفعالية�مثالية�أثناء�التدر�ب�و�املبار�ات� -3 •

  من�التنافستحس�ن�القدرة�ع���تنظيم�ا��الة�النفسية����الظروف�الصعبة� -4 •

  :�عداد�النف����لالش��اك����املباراة� •



ز  ا - أ                             ا م اات ة ا  

م  وا مت اطت او   

�عت����عداد�النف����لالش��اك����املباراة�أحد�أنواع��عداد�النف����قص���املدى�و��و� •

غالبا�ما�يبدأ�قبل��ش��اك����املباراة�بف��ة�ت��اوح�ما�ب�ن�يوم�ن�إ���سبعة�أيام�،�و��عت���

عب�لالش��اك����املباراة�مما��ستد���أن��ذه�الف��ة�من�الف��ات�ا��رجة�جدا�إلعداد�الال 

�عط��ا�املدرب�دورا�بالغا�من���مية�إلعداد�الالعب�نفسيا�بجانب�العمل�ع���استفادة�

الالعب�لطاقتھ�البدنية�و�الذ�نية�و��نفعالية�ح���يمكن�استخدام�جميع��ذه�الطاقات�

  .�ستغالل��مثل�أثناء�املباراة�

تناف����متقلب��نفعاالت����أثناء�املباراة�و�يوجد�مستوى��و�تتم���كرة�القدم�ك�شاط •

مرتفع�من�التوتر�العص���و��نفعا���مما�يؤثر�ع���قوة��داء�الف���باإلضافة�إ���انخفاض�

�داء�،�و�ع���من�سلوك�عنيف����  درجة�تحكم�الالعب�ن����أنفس�م�وما�ي��تب�عليھ�

ن�من�الناحية�النفسية�و�القوة�و�الس���ا��انب��خر�فإن��عداد�ا��يد�لالعب�

و�تختلف�درجات�ا��الة��نفعالية�لدى�الالعب�ن�قبل�و�أثناء�املباراة�تبعا� .�نتصار

أل�مية�املباراة�و�البطولة�ال����ش���ون�ف��ا�و�من�خالل��عض�التجارب�ال���أجرا�ا�

الالعب���تم�ببعض��عض�العلماء�ع���مجموعة�كب��ة�من�الالعب�ن�الر�اضي�ن�وجد�أن�

  �عراض�النفسية�و�الفسيولوجية�قبل�املباراة�و�أثنا��ا�و�عد���اية�املباراة

  :ديناميكية�ا��الة�النفسية�لالعب�أثناء�املباراة�

ترتبط�ديناميكية�ا��الة�النفسية�أثناء�املباراة�بظروف��داء�الذاتية�و�املوضوعية�مما� •

 :مختلفة�ي��تب�عل��ا�استجابات�م��ا��يؤثر�بالسلب�ع���الالعب�ن�بأش�ال

 صعبة�غ���عادية��ستد���كف�داخ���عند�اللعب��اس�ثارات -1 •

 توتر�عض���و�عص���مستمر��س�ب�الكف�ال�امل� -2 •

 وجود�حالة�من�التوتر�النف����العا������بداية�املباراة�مما�يؤثر�ع����داء� -3 •

أثناء�املباراة�عندما�يفقد�الفر�ق��مل����تحقيق�الفوز�و�حدوث����يار�النف���� -4 •

  .إصابة�مرماه��عدد�كب���من���داف�،�وما�يصاحب�ذلك�من�حاالت��س�سالم�و�اليأس

 القدرة�ع���اتخاذ�القرار�����عض�املواقف�التكتيكية�املعقدة� -5 •

  :ا��الة�النفسية�لالعب�ن��عد�املبار�ات�



ز  ا - أ                             ا م اات ة ا  

م  وا مت اطت او   

تمام�بالناحية�النفسية�لالعب�ي�ون�قبل��ش��اك����املباراة�ب�نما�قليل�يالحظ�أن�أك�����

جدا�من�املدر��ن��عطون�ا�تماما�لالعب��م��عد�ان��اء�املنافسة�،�بالرغم�من�أن�ان��اء�

قد�تزداد�حد��ا�مثل�الشعور�املنافسة�ال��ع����ن��اء�من��نفعاالت�املصاحبة�لالعب�بل�

أو�الشعور�بالغرور�و�التعا���عند�الفوز�مما�يؤثر�باليأس�و��حباط�و��كتئاب�عند�ال�ز�مة�

 :سلبيا�ع���ا��الة�النفسية�لالعب�و�تصاحب��ذه�ا��االت�كث���من�العوامل�م��ا�

خ��ات�النجاح�و��النتائج�ال���تحصل�عل��ا�الفر�ق�إما�بالفوز�أو�ال�ز�مة�و�ما�يصاح��ا�من-

 الفشل�

 خطط�ل�ا�النتائج�غ���املتوقعة�و�مقارن��ا�بالنتائج�امل •

 التوتر�و�القلق�الناتج�من�املباراة�و�الصراع�ا��اد�الذي�أدى�إ���الفوز�أو�ا��سارة� •

ا��صائص�النفسية�لالعب�ن�أنفس�م�و�الذين���نوا�فوق�طاق��م�،�و�حالة�ثبا��م� •

 ��م��رادية�املعنوي�و��نفعا���و�صفا

�ل��ذه�العوامل�و�ما�يصاح��ا�من�ن�يجة�املباراة�سواء�بالفوز�أو�ال�ز�مة�و�تأث���ا�ع��� •

خ��ات�النجاح�و�الفشل�و�ما�ي��تب�عل��ا�من�تأث��ات�انفعالية�إيجابية�و�سلبية�تتطلب�

مسؤولياتھ����تنفيذ�إطار�خطط�م��مجة�سلفا�لإلعداد�أن��عرف�املدرب�واجباتھ�و�

  .باراة�القادمة�وفقا�لأل�داف�املوضوعية�طو�لة�املدىللم

 : دور�املدرب����التعامل�مع�الالعب�ن��عد�املنافسة •

 تقديم�العون�و�املساندة�لالعب�ن��عد�املباراة�مباشرة� -

 ال��ك���ع���انفعاالت�الالعب�ن�و�ل�س�ع���انفعاالت�املدر��ن� -

 املباراة�و�ل�س�التواجد�مع�وسائل��عالم�ا��رص�ع���التواجد�مع�الالعب�ن�عقب� -

 تقديم�التقييم�الواق���غ����نفعا���ألداء��ل�العب�ثا�ي�يوم�للمباراة� -

 عدم�تقييم��داء�و�الن�يجة�عقب�املباراة�مباشرة� -

  سرعة�العمل�و��ندماج����ال��نامج�الزم���و��عداد�للمباراة�القادمة -

  

  


