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 تاريخ كرة القدم
 :تمهيد

   تعترب كرة القدـ من أكثر األلعاب الرياضية انتشارا وشعبية يف العادل من حيث عدد الالعبُت 
واؼبشاىدين فقل ما قبد بلدا يف العادل ال يعرؼ أبناؤه كرة القدـ أو على األقل دل يسمعوا هبا فهي لعبة تتميز بسهولة 

 . اؼبهارات نظريا وصعوبة تنفيذىا أثناء اؼبنافسة

إف " ، قاؿ مازحا ( FIFA )الرئيس السابق لالرباد الدورل لكرة القدـ، " جوؿ رديي"    وقد ذكر أف السيد 
داللة على أف رياضة كرة القدـ بلغت من الشهرة حدا دل تبلغو األلعاب، " الشمس ال تغرب مطلقا عن إمرباطورييت 

أو الرياضات األخرى، كما اكتسبت شعبية كبَتة ظهرت يف شدة اإلقباؿ على فبارستها والتسابق على اؼبشاركة يف 
منافساهتا بالرغم من أنو يف السنوات األخَتة، ظهرت عدة ألعاب، نالت الكثَت من اإلعجاب والتشجيع، إال أف لعبة 

كرة القدـ بقيت أكثر األلعاب شعبية وانتشارا ودل يتأثر مركزىا، بل على العكس فإننا قبد أهنا تزداد شعبية وانتشارا 
. يوما بعد يـو

 :تعريف كرة القدم - 1

 : التعريف اللغوي1-1

 . ىي كلمة التينية وتعٍت ركل الكرة بالقدـ " Football"      كرة القدـ 

 :  التعريف االصطالحي1-2

    كرة القدـ ىي رياضة صباعية، سبارس من طرؼ صبيع الناس كما أشار إليها رومي صبيل، أهنا رياضة صباعية يتكيف 
األماكن العامة،  )معها كل أصناؼ اجملتمع، وقبل أف تصبح منظمة، كانت سبارس يف أماكن أكثر ندرة     

 .، فتعد لعبة أكثر تلقائية وأكثر جاذبية على السواء(اؼبساحات اػبضراء 

 : التعريف اإلجرائي1-3

    كرة القدـ ىي رياضة صباعية سبارس من طرؼ صبيع األصناؼ، تلعب بُت فريقُت يتألف كل منهما من إحدى 
 العبا ، تلعب بواسطة كرة منفوخة فوؽ أرضية مستطيلة يف هناية كل طرؼ من طرفيهما مرمى ، ويتم 11عشر 

ربريك الكرة بواسطة األقداـ وـبتلف أكباء اعبسم ماعدا اليدين، حيث ال يسمح إال غبارس اؼبرمى ؼبسها باليدين 
 ياردة، ويشرؼ على ربكيم ىذه اؼبباراة حكم وسط وحكماف على التماس وحكم رابع ، بتوقيت 18داخل منطقة 

 دقيقة وإذا انتهت بالتعادؿ يف حالة مقابالت الكأس فيكوف ىناؾ 15 دقيقة، وفًتة راحة بُت الشوطُت مدهتا 90
 دقيقة، ويف حالة التعادؿ يف الشوطُت اإلضافيُت بتم إجراء ضربات اعبزاء 15شوطُت إضافيُت وقت كل منهما 

. للفصل بُت الفريقُت
 :نبذة تاريخية عن لعبة كرة القدم- 2

يلعبها " كوجو"اليعرؼ تاريخ كرة القدـ ربديداً، وال كيف بدأت أو من بدأىا، ولكن كانت للصينيُت لعبةتسمى 
أفراد اعبيش كتمرينات ؽبم وكانوا يقدموف الوالئم للفريقالفائز وجيلدوف الفريق اؼبنهـز وكما ىو واضح أف ىذه 
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وللروماف رياضة تسمى  "كيماري"اللعبةأسست على منهج بربريومتوحش ، كما كاف لليابانيُت رياضة تسمى 
  . ، فجميع ىذه الرياضات تعد شبيهة بكرة القدـ لدرجة ما" ىارباستـو"

و يعتقد كثَت منالناس أف الربيطانيُت ىم أوؿ من ابتكر لعبة كرة القدـ، ولكن يف اغبقيقة أف ىذىاللعبة ظهرت ألوؿ 
مرة قبل ألفُت وثالشبائة سنة تقريباً يف الصُت، حيث دبناسبةافتتاح الدورة الثالثة عشرة لنهائيات كأس آسيا لكرة القدـ 

  .يف بكينجّدد االرباد الدورل لكرة القدـ تأكيده على أف لعبة كرة القدـ ظهرت أصالً يف الصُت

وذبدر اإلشارة إذل أف االشتباه فيما إذا كانت الصُت ىي أوؿ من اكتشف كرة القدـ أـ أف إقبلًتا ىي الدولة السّباقة 
األخَت أكد أحقية الصُت بشرؼ االكتشاؼ " جوزيف بالتر"إذل ذلك ترؾ جدالً واسعاً يف أكباء العادل إال أف إعالف 
 . ؽبذه اللعبة اعبميلة اليت أسرت قلوب العادل من معجبيها

 سنة قبل اؼبيالد، حيث أف بعض آثار الشعر 300 سنة قبل اؼبيالد واؼبصريوف 600كما عرفها اليونانيوف واليابانيوف 
إال أف كرة القدـ يف شكلها اؼبعاصر واؼبعروؼ لنا، ...اعباىلي تدؿ على أف العرب القدامى مارسوا أيضاً ىذه اللعبة

 .ظهرت ألوؿ مرة بإقبلًتا

 : التسلسل التاريخي لتطور كرة القدم -  3

    إف تطور كرة القدـ يف العادل موضوع ليس لو حدود، والتطور أصبح كمنافسة بُت القارات اػبمس، واشتد صراع 
التطور بُت القارتُت األمريكية واألوربية السائد يف صبيع اؼبنافسات، وأصبح مقياس التطور يف كرة القدـ ىو منافسة 

  1930كأس العادل وبدأ تطور اللعبة منذ أف بدأت منافسة الكأس العاؼبية سنة 

 . وفيما يلي التسلسل التارخيي لتطور كرة القدـ

 .وضعت جامعة كمربيدج القواعد الثالثة عشر للعبة كرة القدـ : 1845

 (نادي شيفيلد )أسس أوؿ نادي لكرة القدـ الربيطانية  : 1855

. أوؿ مقابلة دولية بُت إقبلًتا واسكتلندا : 1873
 .تأسيس االرباد الدورل لكرة القدـ  : 1904.(العادل إرباد يف أوؿ)أسس اإلرباد الربيطاين لكرة القدـ : 1883

 .وضعت مادة جديدة يف القانوف حددت حاالت التسلل: 1925

 . أوؿ كأس عاؼبية باألورغواي وفاز هبا البلد اؼبنظم : 1930

 .(بداية النقل اإلذاعي للمباريات )الدورة الثانية لكأس العادل بإيطاليا وفازت هبا : 1934

 .الدورة الثالثة لكأس العادل بفرنسا، فازت هبا إيطاليا للمرة الثانية تواليا:1938

 .تقرر وضع أرقاـ على اعبانب اػبلفي لقمصاف الالعبُت: 1939

 .أقيمت أوؿ دورة لكرة القدـ بُت دوؿ البحر األبيض اؼبتوسط: 1949

 .تقرر إنشاء دورات عسكرية دولية لكرة القدـ : 1950

 جاء تنظيم ىذه الدورة بعد توقف داـ)الدورة الرابعة لكأس العادل بالربازيل، فازت هبا أوروغواي  : 1950

 . سنة بسبب اغبرب العاؼبية الثانية12



 .البيض– المركز الجامعي نور البشير –الدكتور خويلدي الهواري - مقياس كرة القدم: محاضرات

 2017-2016السداسي الثاني لمموسم الجامعي – دروس مقدمة لطمبة السنة األولى ليسانس بقسم عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

سبيزت الدورة بالنقل التلفزيوين اؼبباشر ألوؿ )الدورة اػبامسة لكأس العادل بسويسرا، فازت هبا أؼبانيا الغربية  : 1954
 .(مرة لثماين مباريات

 .الدورة السادسة لكأس العادل بالسويد، فازت هبا الربازيل  : 1958

 .الدورة السابعة لكأس العادل بالشيلي، فازت هبا الربازيل : 1962

 .أوؿ دورة باسم كأس العرب . 1963

 .الدورة الثامنة لكأس العادل بإقبلًتا وفاز هبا البلد اؼبنظم : 1966

 .الدورة التاسعة لكأس العادل يف اؼبكسيك وفازت هبا الربازيل: 1970

 .الدورة العاشرة لكأس العادل يف ميونيخ بأؼبانيا الغربية وفاز هبا البلد اؼبنظم : 1974

 . على حساب فرنسا2-3دورة ألعاب البحر األبيض اؼبتوسط يف اعبزائر اليت فازت باؼبيدالية الذىبية  : 1975

 .الدورة اغبادية عشر لكأس العادل يف األرجنتُت وفاز هبا البلد اؼبنظم : 1978

 .الدورة الثانية عشر لكأس العادل بإسبانيا، فازت هبا إيطاليا : 1982

 .الدورة الثالثة عشر لكأس العادل يف اؼبكسيك وفازت هبا األرجنتُت: 1986

 . الدورة الرابعة عشر لكأس العادل يف ايطاليا وفاز هبا منتخب أؼبانيا : 1990

 . الدورة اػبامسة عشر لكأس العادل يف الواليات اؼبتحدة األمريكية وفاز هبا منتخب الربازيل : 1994

 منتخبا من 32الدورة السادسة عشر لكأس العادل يف فرنسا وفاز هبا منتخب فرنسا وألوؿ مرة نظمت بػ : 1998
 . بينها طبسة فرؽ من أفريقيا

الدورة السابعة عشر لكأس العادل وفازت هبا الربازيل، وألوؿ مرة تنظيم مزدوج للدورة بُت الياباف وكوريا  : 2002
 .اعبنوبية

 .الدورة الثامنة عشر لكأس العادل سنة بأؼبانيا فازت هبا إيطاليا  : 2006

 .الدورة التاسعة عشر لكأس العادل جبنوب إفريقيا فازت هبا إسبانيا  : 2010

 .الدورة العشروف لكأس العادل بالربازيل فازت هبا أؼبانيا : 2014

 .الدورة الواحدة والعشروف لكأس العادل مقررة بروسيا : 2018

. الدورة الثانية والعشروف لكأس العادل مقررة بقطر : 2022
 : تاريخ كرة القدم في الجزائر- 4

       إف بداية كرة القدـ يف اعبزائر ىي بداية غامضة نظرا للظروؼ الصعبة اليت يعيشها الشعب اعبزائري ربت 
االحتالؿ الفرنسي والذي كاف ؿبتكرا لكل اؼبيادين ومنها ميداف الرياضة وباػبصوص رياضة كرة القدـ واليت تعترب من 

مباشرة بعد 1962بُت أوذل الرياضات اليت ظهرت يف بالدنا  أما التاريخ الرظبي لكرة القدـ يف اعبزائر فيعود إذل العاـ 
االستقالؿ، حيث اكتسبت شعبية كبَتة ال نظَت ؽبا ويقسم اؼبختصوف واؼبتتبعوف ؼبشوار كرة القدـ اعبزائرية وتطورىا إذل 

 .ثالث مراحل رئيسية من خالؿ سَتهتا التطورية 
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 :(1962-1895 ):األولى المرحلة - 4-1

طليعة "ربت اسم * عمر بن ؿبمود علي رايس* وىذا بفضل الشيخ 1895 مت تأسيس أوؿ فريق رظبي جزائري عاـ 
 ".MCA"ـ ظهر أوؿ فريق رظبي يتمثل يف عميد األندية اعبزائرية 1921أوت07و بتاريخ "اؽبواء الطلق 

 يف ظل غياب 1921ىو أوؿ نادي أسس قبل سنة " CSC"غَت إف ىناؾ من يقوؿ أف النادي الرياضي لقسنطينة 
غارل معسكر ، االرباد اإلسالمي لوىراف، االرباد الرياضي "وبعدىا تأسست عدة فرؽ أخرى منها .تاريخ بدايتو

 .اخل"...اإلسالمي للبليدة واإلرباد اإلسالمي للجزائر

ـ كوف فريق جبهة التحرير الوطٍت الذي كاف مشكال من أحسن الالعبُت اعبزائريُت أمثاؿ رشيد 1958ويف سنة 
وكاف ىذا الفريق ديثل اعبزائر . اخل...ـبلويف الذي كاف يلعب آنذاؾ يف صفوؼ فريق سانت إتياف، وكذا كرمارل وزوبا 

 .يف ـبتلف اؼبناسبات العربية منها أو الدولية

 :(1976-1962):المرحلة الثانية - 4-2

توج هبا فريق اإلرباد الرياضي اإلسالمي  ( 1963-1962)       يف ىذه اؼبرحلة نظمت أوؿ بطولة وطنية موسم 
وكانت أوؿ مقابلة للفريق الوطٍت "وفاؽ سطيف"وفاز هبا فريق1963للجزائر ونظمت أوؿ كأس للجمهورية سنة 

،أما على مستوى اؼبنافسات الرظبية فقد 1-2 ضد اؼبنتخب البلغاري وانتهت لصاحل اعبزائر 1963اعبزائري عاـ 
 أما على صعيد األندية اعبزائرية ففريق 1964لعب اؼبنتخب الوطٍت أوؿ لقاء رظبي لو أماـ اؼبنتخب التونسي سنة 

 .1976مولودية اعبزائر اليت سجلت أوؿ فوز ؽبا وللجزائر بكأس إفريقيا لألندية البطلة سنة

 :(إلى يومنا هذا-1976): المرحلة الثالثة- 4-3

       تعترب فًتة اإلصالح الرياضي وتشييد اؼبالعب يف ـبتلف واليات الوطن ومباشرة اؼبسؤولُت لسياسة التغيَت يف 
أسلوب التأطَت الرياضي ودبوافقة االربادية الدولية سارعت السلطات اؼبعنية بالرياضة يف إنشاء اؼبالعب وتقدًن 

اؼبساعدات اؼبادية واؼبعنوية، وكذا التمويل السريع لألندية يف بالدنا إذ مت إدماج ـبتلف األندية يف مؤسسات إقتصادية 
 . مثل ضم فريق مولودية اعبزائر إذل شركة سوناطراؾ حيث ربولت إذل إسم مولودية نفط اعبزائر

أما عن نتائج ىذا اإلصالح دل تتأخر يف الظهور فبعد سنة من ذلك حصل اؼبنتخب الوطٍت على اؼبيدالية الذىبية يف 
 ووصل إذل مشارؼ الربع 1980كما لعب اؼبنتخب الوطٍت هنائي إفريقيا بنيجَتيا 1978األلعاب اإلفريقية سنة

النهائي يف األلعاب األوؼببية دبوسكو، و صنعت اعبزائر اغبدث جبيل جديد متكوف من عصاد ، بلومي ، فرقاين ، 
 اخل....ماجر 

 1982وتواصلت االنتصارات يف ىذه اؼبرحلة يف ربقيق التأىلُت اؼبتتالُت للفريق اعبزائري إذل هنائيات كأس العادل سنة 
 باؼبكسيك حيث كانت اؼبشاركة مشرفة يف إسبانيا إذ سبكن اؼبنتخب الوطٍت من الفوز على 1986بإسبانيا وسنة 

 أحرز  الفريق الوطٍت أوؿ كأس إفريقيا للجزائر بعد انتصاره على اؼبنتخب النيجَتي 1990 ويف سنة 01-02األؼباف 
 .من إمضاء وجاين (00-01)يف اللقاء النهائي بنتيجة 
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، وكذا فريق وفاؽ سطيف 1976أما على صعيد األندية ترصبت بتتويج مولودية اعبزائر بكأس إفريقيا لألندية البطلة 
 ومث كأس رابطة أبطاؿ إفريقيا 1989 والكأس األفرو األسيوية سنة 1988وفوزه بكأس األندية اإلفريقية البطلة سنة 

، وكذا فوز 2015،و اؼبشاركة يف كأس العادل لألندية باؼبغرب والفوز بالكأس اؼبمتازة لألندية البطلة 2014سنة 
 وثالث كؤوس 1983 وكذا بالكأس اؼبمتازة سنة 1990 و1981شبيبة القبائل بالكأس اإلفريقية البطلة سنة 

 . 1995 وكأس الكؤوس سنة 2002 ، 2001 ،2000أعواـ (كأس الكاؼ )للكنفيدرالية اإلفريقية 

وهبذا تعترب ىذه اؼبرحلة الذىبية يف تاريخ كرة القدـ اعبزائرية حسب العديد من اؼبتتبعُت واؼبختصُت لعادل كرة القدـ 
اؼبستديرة حيث سبكنت الكرة اعبزائرية من شق الطريق كبو فضاء الكرة الدولية وجسدت وجودىا على مستوى احملافل 
الرياضية العاؼبية ولعل ىذا ما يفسره مشاركة اؼبنتخبات اعبزائرية على اختالؼ مشاركتها يف اؼبنافسات اعبهوية والقارية  

 إذل التأىل 2004والدولية إال أهنا تراجعت بشكل رىيب وفقدت ىيبتها منذ اؼبشاركة يف كأس إفريقيا بتونس 
 مث التأىل التارخيي الرابع لكأس العادل 2010التارخيي الثالث للمنتخب اعبزائري إذل كأس العادل جبنوب إفريقيا عاـ 

 .  بالربازيل واؼبرور للدور الثاين ألوؿ مرة يف التاريخ بعد الفوز على كوريا اعبنوبية والتعادؿ مع روسيا2014
. هيئات كرة القدم

 :تدرج الهيئات الدولية المسيرة لكرة القدم- 1

 .االربادية الدولية لكرة القدـ" FIFA"اؽبيئة اغباكمة الدولية اؼبعًتؼ هبا ىي منظمة 

 :ااٍلتحاديات اإلقليمية المرتبطة مع الفيفا- 1-1

 .  مقعدUEFA  "13"  االرباد األورويب لكرة القدـ:أوروبا - 1-1-1

 . مقاعدCAF    "05"االرباد األفريقي لكرة القدـ: إفريقيا- 1-1-2

 . مقعدAFC    "04.5" االرباد اآلسيوي لكرة القدـ :آسيا - 1-1-3

 . مقعدCSF"04.5" إرباد أمريكا اعبنوبية لكرة القدـ:جنوب أمريكا- 4- 1-1

 ارباد أمريكا الوسطى ،الشمالية والكارييب لكرة القدـ :أمريكا الوسطى و الشمالية و جزر الكاريبي - 1-1-5
 . مقعدConcacaf  ."03.5" (الكونكاكاؼ)

 . مقعدOFC "0.5" االرباد األوقيانوسي لكرة القدـ: المنطقة األقيانوسية - 1-1-6

إف ما سبق من منظمات كلها مرتبطو مع اإلرباد الدورل لكرة القدـ الفيفا باإلضافة إذل أهنا مرتبطة دبمثليهم يف 
 .اإلربادات القارية و قوانُت كرة القدـ دل تصاغ من قبل الفيفا فقط، و إمنا من قبل ؾبلس إربادات كرة القدـ الدولية

االربادية الوطنية لكرة القدـ  - 1-2016:2-2015تدرج الهيئات الوطنية المسيرة لكرة القدم لموسم- 2
FAF 

  LNFPالرابطة الوطنية احملًتفة لكرة القدـ - 2-2

 الرابطة اؽباوية ؼبا بُت الرابطات لكرة القدـ- LNFA            2-4 الرابطة الوطنية اؽباوية لكرة القدـ- 2-3

LIFA             2-5 - الرابطات اؽباوية اعبهوية لكرة القدـLRFA   رابطات جهوية وىي9 حيث توجد  :
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رابطة عنابة، رابطة قسنطينة، رابطة باتنة، رابطة اعبزائر، رابطة البليدة، رابطة ورقلة، رابطة وىراف، رابطة سعيدة ورابطة 
 .بشار

.  رابطة والئية48حيث توجد يف كل والية رابطة أي   LWFA الرابطات اؽباوية الوالئية لكرة القدـ- 2-6
 :أهم منافسات كرة القدم في الجزائر- 3

 زبتلف منافسات كرة القدـ حسب اختالؼ اؼبستويات اليت تلعب فيها الفرؽ أو كذلك حسب الرقعة 
 :و تنقسم إذل (والئي، جهوي، وطٍت )اعبغرافية اليت تنظم على مستواىا 

 : منافسات البطولة- 3-1

  وىي دورات رياضية طويلة اؼبدى، تلعب على مرحلتُت متساويتُت من حيث عدد اؼبباريات لكل 
وتقـو فيها الفرؽ باستقداـ الالعبُت وتسريح آخرين أي " اؼبَتكاتو" مرحلة، وتفصل بينهما فًتة راحة تسمى دبرحلة 

. إعادة النظر يف تعداد الالعبُت واستغالؿ ىذه اؼبرحلة يف التحضَت اعبيد ؼبواصلة اؼبرحلة الثانية من البطولة
ولعل ما دييز ىذه اؼبنافسات ىو لعبها على شكل ذىاب و إياب ، حيث ربسب للفريق الفائز ثالثة نقاط، الفريق 
اؼبتعادؿ نقطة واحدة والفريق اؼبنهـز صفر نقطة مع اختالؼ اؼبستويات اليت تنشط فيها الفرؽ اؼبشاركة، فكل فريق 

 :يلعب يف بطولة اؼبستوى الذي ينشط فيو وىذه اؼبستويات ىي

 .بطولة القسم الوطٍت األوؿ احملًتؼ- 3-1-1

 .بطولة القسم الوطٍت الثاين احملًتؼ- 3-1-2

أربعة )بطولة ما بُت الرابطات - 4-1-3.           (ثالثة أفواج)بطولة القسم الوطٍت الثاين اؽباوي - 3-1-3
 .(أفواج

 (تسعة رابطات كل رابطة فوج ماعدا )بطولة القسم اعبهوي األوؿ - 3-1-5

 .(كل رابطة فوجاف ما عدا )بطولة القسم اعبهوي الثاين - 3-1-6

 . بطولة القسم الشريف- 3-1-7

 .(حسب عدد الفرؽ).                بطولة القسم ما قبل الشريف- 3-1-8

 .بطولة القسم الوالئي- 3-1-9

بالنسبة للصعود والنزوؿ حسب قوانُت تسيَت اؼبنافسة اليت تنشرىا االربادية اعبزائرية لكرة القدـ قبل بداية اؼبنافسة لكل 
 .اؼبستويات

تتميز مبارياهتا على مباريات البطولة كوهنا إقصائية بالنسبة لكل األقساـ ولكل :منافسات كأس الجمهورية- 3-2
الفريق اؼبتوج بكأس الوالية بالنسبة ألندية الوالئي ديكنو اؼبشاركة يف كأس اعبمهورية وـبتلف األندية األخرى )األدوار، 

اعبهوي، ما بُت )دبختلف أقسامهامن األقساـ اعبهوية فما فوؽ، وتبدأ ىذه اؼبنافسات على مستوى األقساـ الدنيا 
تسمى باألدوار اعبهوية، و تشرؼ عليها الرابطات  (الرابطات، القسم الثاين اؽباوي، القسم الوطٍت الثاين اؼبمتاز
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اعبهوية لكرة القدـ، بعدىا تشارؾ الفرؽ اؼبتأىلة من ىذا الدور يف الدور الثاين والثالثوف مع فرؽ القسم الوطٍت األوؿ 
 .( FAF)اؼبمتاز يف عملية القرعة، وإبتداءا من ىذا الدور تشرؼ على تنظيمها اإلربادية اعبزائرية لكرة القدـ

 :مقاعد النوادي في كأس الجمهورية حسب مناطق الرابطات الجهوية- 3-3

 . مقاعدLRFA 08الرابطة اعبهوية لكرة القدـ للجزائر- 1

 . مقاعدLRFB    05 الرابطة اعبهوية لكرة القدـ للبليدة   - 2

 . مقاعدLRFO 04الرابطة اعبهوية لكرة القدـ لورقلة- 3

 . مقاعدLRFO 07 الرابطة اعبهوية لكرة القدـ لوىراف    - 4

 . مقاعدLRFS 04  الرابطة اعبهوية لكرة القدـ  لسعيدة  - 5

 . مقاعدLRFB 02   الرابطة اعبهوية لكرة القدـ لبشار    - 6

 . مقاعدLRFA 05   الرابطة اعبهوية لكرة القدـ لعنابة    - 7

 . مقاعدLRFK 07   الرابطة اعبهوية لكرة القدـ لقسنطينة- 8

 . مقاعدLRFB 06   الرابطة اعبهوية لكرة القدـ لباتنة   - 9

 :منافسات الكأس الممتازة- 3-4

        وذبمع بُت الفريق اغبائز على البطولة الوطنية احملًتفة للقسم األوؿ مع الفريق اؼبتوج بكأس اعبمهورية يف نفس 
 . (FAF)العاـ ويديرىا حكاـ دوليُت معينُت من طرؼ 

 :مشاركات النوادي الجزائرية في مختلف الكؤوس اإلفريقية- 4

يشاركاف يف كأس رابطة أبطاؿ : النادياف اؼبتحصالف على اؼبرتبة األوذل والثانية يف البطولة الوطنية احملًتفة األوذل-  أ
 .إفريقيا

: النادي اؼبتحصل على اؼبرتبة الثالثة يف البطولة الوطنية احملًتفة األوذل والنادي اؼبتحصل على كأس اعبمهورية- ب
 .يشاركاف يف كأس االرباد اإلفريقي

 قانون كرة القدم
إف اعباذبية اليت تتمتع :                                                                                         تمهيد

ترجع أساسا إذل سهولتها الفائقة،  (اؼبباريات غَت الرظبية، مابُت األحياء)هبا لعبة كرة القدـ، خاصة يف اإلطار اغبر 
لسَت ىذه اللعبة وىذه القواعد مرت  (17)فليس شبة تعقيدات يف ىذه اللعبة ومع ذلك فهناؾ سبعة عشرة قاعدة 

.                                                                                     بعدة تعديالت لكن الزالت باقية إذل حد اآلف
حيث أف أوذل صيغ الثبات األوؿ لقوانُت كرة القدـ، أسندوا إذل ثالث مبادئ رئيسية جعلت من اللعبة ؾباال واسعا 

:                                                                                                ىي كما يلي1982للممارسة من طرؼ اعبميع دوف استثناء، وىذه اؼببادئ حسب سامي الصفار 
 إف قانوف اللعبة دينح ؼبمارسي كرة القدـ فرصا متساوية لكي يقومو بعرض مهاراهتم الفردية، دوف أف :المساواة- أ

.                                                                          يتعرضو للضرب أو الدفع أو اؼبسك اليت يعاقب عليها القانوف
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 وىي تعترب روحا للعبة خبالؼ اػبطورة اليت كانت عليها يف العصور العابرة، فقد وضع القانوف حدودا :السالمة- ب
للحفاظ على صحة وسالمة الالعبُت أثناء اللعب مثل ربديد ساحة اؼبلعب وأرضيتها وذبهيزىا وأيضا ذبهيز الالعبُت 

.                                                                                                    من مالبس وأحذية للتقليل من اإلصابات وترؾ اجملاؿ واسعا إلظهار مهاراهتم بكفاءة عالية
 وىي إفساح اجملاؿ للحد األقصى من التسلية واؼبتعة اليت ينشدىا الالعب ؼبمارستو للعبة، فقد منع :التسلية- ج

اؼبشرعوف لقانوف كرة القدـ بعض اغباالت اليت تؤثر على متعة اللعب، وؽبذا فقد وضعوا ضوابط خاصة للتصرفات غَت 
.                                                                                                                                 الرياضية واليت تصدر من الالعبُت ذباه بعضهم البعض
 : قانوف يسَت اللعبة وىي كاأليت (17)باإلضافة إذل ىذه اؼببادئ األساسية ىناؾ سبعة عشر 

                                                                                                               :ميدان اللعب (1)المادة 
ـ وال يقل 90ـ، وال يزيد عرضو عن 90ـ وال يقل عن 120 يكوف مستطيل الشكل، ال يتعدى طولو :األبعاد- أ

 .ـ45عن 

  :أما يف اؼبباريات الدولية

 . ـ110ـ و اغبد األقصى 100اغبد األدىن : الطوؿ

 .ـ75ـ و اغبد األقصى 64اغبد األدىن : العرض

 يتم ربديد ميداف اللعب خبطوط، وتدخل ىذه اػبطوط ضمن مساحة اؼبناطق اليت :تخطيط ميدان اللعب- ب
 سم، و 12ربددىا ويسمى اػبطاف الطويالف خبطي التماس والقصَتاف خبطي اؼبرمي وال يزيد عرض كافة اػبطوط عن 

ينقسم ميداف اللعب إذل نصفُت بواسطة خط اؼبنتصف وربدد عالمة اؼبنتصف منتصف اػبػط ويتم رسم دائرة نصف 
  . ـ حوؿ عالمة منتصف اؼبلعب9.15قطرىا 

يتم ربديد منطقيت اؼبرمي عند كل من هناييت ميداف اللعب برسم خطاف عمودياف بزاوية قائمة :منطقة المرمى- ج
ـ من اغبافة الداخلية لقائمي اؼبرمي وديتد ىذاف اػبطاف داخل ميداف اللعب على 5.5على خط اؼبرمى على مسافة 

ـ مث يوصالف خبط مواز ػبط اؼبرمى، حيث أف اؼبساحة احملدودة هبذه اػبطوط وخط اؼبرمي ىي منطقة 5.5مسافة 
. اؼبرمى

  : يتم ربديد منطقة اعبزاء عند كل من هناييت ميداف اللعب على النحو التارل:منطقة الجزاء - د

ـ من اغبافة الداخلية لقائمي اؼبرمى وديتد ىذاف 5.5يرسم خطاف عمودياف بزاوية قائمة على خط اؼبرمى على مسافة 
ـ مث يوصالف خبط مواز ػبط اؼبرمى، واؼبنطقة احملدودة هبذه اػبطوط 16.5اػبطاف داخل ميداف اللعب على مسافة

ـ من نقطة 11وخط اؼبرمى ىي منطقة اعبزاء، ويف داخل كل من منطقيت اعبزاء توضع عالمة اعبزاء على مسافة 
ـ 9.15منتصف اؼبرمي وذلك ما بُت قائمي اؼبرمى وعلى بعد متساو عنهما ويتم رسم قوس من دائرة نصف قطرىا 

 .من كل عالمة ركلة جزاء وذلك خارج منطقة اعبزاء

ـ حبيث حيمل راية وال يكوف لو رأس مدبب 1يوضع قائم الراية الركنية بإرتفاع ال يقل عن:قوائم الراية الركنية- ه
 وذلك عند كل منطقة ركنية وجيوز وضع قوائم رايات فباثلة عند كل من هناييت خط منتصف اؼبلعب 
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 .ـ من قائم كل راية ركنية داخل ميداف اللعب1 ترسم ربع دائرة نصف قطرىا :قوس المنطقة الركنية- و

كل من خطي اؼبرمى وجيب أف يتكونا من قائمُت رأسيُت  (منتصف) جيب وضع اؼبرميُت على مركز:المرميان- ز
مثبتُت على مسافتُت متساويتُت من قوائم الراية الركنية ويتصالف من أعلى بواسطة عارضة أفقية، تكوف اؼبسافة ما بُت 

ـ، أما عرض وظبك قائمي اؼبرمى 2.44ـ ويكوف االرتفاع ما بُت اغبافة السفلية للعارضة واألرض 7.32القائمُت 
 سم وتكوف خطوط اؼبرمى من نفس عرض وظبك قائمي اؼبرمى والعارضة، 12والعارضة متماثالً والذي ال يزيد عن 

وتثبيت شباؾ باؼبرميُت واألرض خلف اؼبرمى بشرط أف تكوف الشباؾ مثبتة بإحكاـ وبشكل ال يعيق حارس اؼبرمى، 
 .كما جيب أف تكوف قوائم اؼبرمى والعارضتُت باللوف األبيض

 :الكرة (2)المادة 

جيب أف تكوف الكرة مستديرة كروية الشكل، مصنوعة من اعبلد أو مادة أخرى مناسبة، :الخصائص والمقاييس- أ
غ عند ابتداء 410غ وال يقل عن 450 سم، أما وزهنا فال يتعدى 68سم، وال يقل عن 70ال يتعدى ؿبيطها عن 

 .اؼببارة

إذا انفجرت الكرة أو أصبحت تالفة أثناء سَت اؼبباراة، توقف اؼبباراة و يعاد بدء اللعب :تبديل الكرة التالفة- ب
 .بإسقاط الكرة البديلة يف اؼبكاف الذي أصبحت فيو الكرة األوذل تالفة

وإذا انفجرت الكرة أو أصبحت تالفة خارج اللعب يف أثناء ركلة البداية، ركلة اؼبرمى، ركلة الركنية، الركلة اغبرة، ركلة 
 .اعبزاء أو رمية التماس يعاد بدء اللعب وفقاً للحالة، حيث ال جيوز تبديل الكرة أثناء اؼبباراة إال دبوافقة اغبكم

 :عدد الالعبين (3)المادة 

تلعب اؼبباراة بُت فريقُت يتكوف كل منهما فبا ال يزيد عن أحد عشر العباً أحدىم يكوف : الالعبين األساسيين- أ
  . العبا11حارس مرمى وال ديكن بدء اؼبباراة إذا كاف عدد العيب أحد الفريقُت يقل عن 

 عدد البدالء سبعة العبُت كحد أقصى، ديكن استخداـ ثالثة بدالء كحد أقصى يف أية :الالعبين االحتياطيين- ب
مباراة ذبري ضمن مسابقة رظبية تنظم برعاية اإلرباد الدورل لكرة القدـ أو اإلربادات القارية أو اإلربادات الوطنية 

. وجيب أف تعطى أظباء البدالء إذل اغبكم قبل بدء اؼبباراة، فالبدالء الذين دل تتم تسميتهم ال جيوز اشًتاكهم يف اؼبباراة
عند استبداؿ العب ببديل جيب مراعاة إخطار اغبكم قبل إجراء أي تبديل : اإلجراءات الخاصة بالبديل- ج

مقًتح ، و ال يدخل الالعب البديل ميداف اللعب حىت يكوف الالعب اؼبطلوب استبدالو قد غادر اؼبلعب وبعد أف 
يكوف قد حصل على إشارة من اغبكم بالدخوؿ، حبيث يدخل الالعب البديل اؼبلعب أثناء توقف اللعب ومن عند 

خط اؼبنتصف، و تعترب إجراءات التبديل قد اكتملت دبجرد دخوؿ الالعب البديل إذل ميداف اللعب، ومن تلك 
اللحظة يصبح البديل العباً والالعب اؼبستبدؿ يفقد صفتو كالعب، أما الالعب الذي مت استبدالو ال جيوز لو أف يعود 

لالشًتاؾ يف اؼبباراة بعد ذلك و يكوف كافة الالعبُت البدالء خاضعُت لسلطات واختصاصات اغبكم سواًء مت 
جيوز ألي العب أف يغَت مركزه مع حارس اؼبرمى بشرطإخطار : تغيير حارس المرمى- د . استدعاءىم للعب أـ ال

.                                                                                                                اغبكم قبل إجراء التغيَت، و أف يتم التغيَت أثناء توقف اؼبباراة
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  :معدات الالعبين (4)المادة 

 جيب على الالعب أف ال يستخدـ أية معدات أو يرتدي أي شيء فيو خطورة على نفسو أو على :السالمة- أ
  . العب آخر ويشمل ذلك أي نوع من اجملوىرات

 :المعدات األساسية- ب

إذا مت ارتداء سراويل ) أف اؼبعدات األساسية اإلجبارية لالعب ىي فانيلة أو قميص،  تباف :العب الميدان- 1- ب
، جوارب، واقيات للساقُت تكوف مغطاة بالكامل باعبوارب و (حرارية فيجب أف تكوف من نفس لوف التباف األساسي

  .حذاء

 يرتدي كل حارس مرمى ألواناً سبيزه عن الالعبُت اآلخرين وعن اغبكاـ :حراس المرمى- 2-ب
  :الحكم (5) المادة

 تدار كل مبارة بواسطة حكم لو السلطة اؼبطلقة يف تطبيق مواد قانوف اللعبة وذلك فيما يتعلق :سلطة الحكم- أ
  .باؼبباراة اليت يتم تعيينو فيها

 يقـو اغبكم بتنفيذ مواد قانوف اللعبة، ويقود اؼبباراة بالتعاوف مع اغبكمُت اؼبساعدين :الصالحيات والواجبات- ب
 :الحكام المساعدون(6)المادة  .ومع اغبكم الرابع حُت يتطلب األمر

 يعُت حكماف مساعداف مهمتهما خاضعة لقرار اغبكم أف يبينا مىت تكوف الكرة بكاملها قد ذباوزت :الواجبات- أ
 ميداف اللعب، و أي فريق لو اغبق يف الركلة الركنية أو ركلة اؼبرمى أو رمية التماس، 

يعاقب الالعب عندما يكوف يف موقف تسلل، عند طلب إجراء تبديل، عند حدوث سلوؾ سئ أو أية حادثة أخرى 
دل يتمكن اغبكم من مشاىدهتا، عندما ترتكب ـبالفات ويكوف اغبكماف اؼبساعداف أقرب إذل اغبدث من اغبكموىذا 

يشمل يف حاالت خاصة اؼبخالفات اؼبرتكبة يف منطقة اعبزاء ، وعند تنفيذ ركلة اعبزاء إذا قاـ حارس اؼبرمى بالتحرؾ 
  .لألماـ قبل الركل وما إذا اجتازت الكرة خط اؼبرمى

 يقـو اغبكاـ اؼبساعدوف أيضاً دبساعدة اغبكم بقيادة اؼبباراة طبقاً ؼبا تنص عليو مواد قانوف اللعبة، :المساعدة- ب
ويف حالة حدوث تدخل غَت صحيح  أو سلوؾ سئ من اغبكم اؼبساعد، يقـو اغبكم باإلستغناء عن خدماتو ويقدـ 

. تقريراً هبذا اؼبوضوع للسلطات اؼبختصة
 :مدة المباراة (7)المادة 

 دقيقة، ما دل يتفق الفريقاف اؼبشاركاف واغبكم على 45 مدة اؼبباراة شوطاف متساوياف كل منهما :فترات اللعب- أ
 دقيقة مثالً بسبب 40خالؼ ذلك، وأي اتفاؽ يتم لتعديل زمن شوطي اللعب الختصار زمن كل شوط إذل 

فترة الراحة - ب .اإلضاءة غَت الكافية، و جيب أف يتم قبل بدء اللعب وجيب أف خيضع لألنظمة اػباصة باؼبسابقة
الالعبوف ؽبم اغبق يف فًتة راحة عند منتصف الوقت بُت الشوطُت و ال جيوز أف تزيد فًتة الراحة بُت :ما بين الشوطين

دقيقة، وجيب أف تنص قواعد اؼبسابقة على مدة فًتة الراحة بُت الشوطُت، كما ديكن تعديل زمن  15 الشوطُت عن



 .البيض– المركز الجامعي نور البشير –الدكتور خويلدي الهواري - مقياس كرة القدم: محاضرات

 2017-2016السداسي الثاني لمموسم الجامعي – دروس مقدمة لطمبة السنة األولى ليسانس بقسم عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

  .فًتة الراحة بُت الشوطُت دبوافقة اغبكم فقط

 يتم التعويض عن الوقت الضائع يف أي شوط من شوطي اؼبباراة جزاء التبديل، تقييم :تعويض الوقت الضائع- ج
إصابة الالعبُت ونقلهم من ميداف اللعب من أجل العالج، إضاعة الوقت، أية أسباب أخرى ويكوف ربديد زمن 

  .التعويض حسب تقدير اغبكم

إف كاف البد من تنفيذ ركلة اعبزاء أو إعادة تنفيذىا فإنو يتم سبديد زمن أي من الشوطُت إذل أف :ركلة الجزاء- د
  .تنتهي ركلة اعبزاء

 . يتم إعادة لعب اؼبباراة اؼبوقوفة ما دل تنص قواعد اؼبسابقة خالؼ ذلك:المباراة الموقوفة- ه

 :ابتداء واستئناف اللعب (8)المادة 

 يتم إجراء قرعة بقطعة نقود معدنية والفريق الذي يفوز بالقرعة خيتار اؼبرمى الذي سيقـو :اإلجراءات األولية- أ
دبهاصبتو يف الشوط األوؿ من اؼبباراة ويأخذ الفريق األخر ركلة البداية لبدء اؼبباراة، ويقـو الفريق الذي فاز بالقرعة 

بتنفيذ ركلة البداية لبدء الشوط الثاين من اؼبباراة، ويف الشوط الثاين يقـو الفريقاف بتغيَت االذباىات ويهاصباف اؼبرميُت 
  .اؼبعاكسُت

  تعترب ركلة البداية طريقة البتداء اللعب أو استئنافو عند بدء اؼبباراة، بعد تسجيل ىدؼ،:ركلة البداية- ب

عند بدء الشوط الثاين من اؼبباراة، عند بدء كل شوط من شوطي الوقت اإلضايف عند تطبيقو، و ديكن تسجيل 
 يكوف كافة الالعبُت يف نصف اؼبلعب اػباص هبم و يكػوف العبػو :اإلجراءات- ج .ىدؼ مباشرة من ركلة البداية

ـ عن الكرة حىت تصبح الكرة يف اللعب 9.15الفريق اػبصم للفريق الذي ينفذ ركلة البداية، على مسافة ال تقل عن 
 .، وتكوف الكرة يف وضعية ثبات عند عالمة اؼبنتصف ليعطي اغبكم اإلشارة

  :الكرة في اللعب وخارج اللعب (9)المادة 

 تعترب الكرة خارج اللعب عندما ذبتاز الكرة بكاملها خط اؼبرمى أو خط التماس سواء على :الكرة خارج اللعب- أ
  .األرض أو يف اؽبواء وعندما يوقف اغبكم اللعب

 تعترب الكرة يف اللعب يف كافة األوقات األخرى دبا يف ذلك، إذا ارتدت من قائم اؼبرمى أو :الكرة في اللعب- ب
  .العارضة أو قائم الراية الركنية وبقيت داخل ميداف اللعب

طريقة تسجيل  (10)المادة .وإذا ارتدت من اغبكم أو من اغبكم اؼبساعد عندما يكوناف داخل ميداف اللعب
 :الهدف

 حيتسب اؽبدؼ عندما ذبتاز الكرة بكاملها فوؽ خط اؼبرمى بُت القائمُت وربت العارضة :احتساب الهدف- أ
 :الفريق الفائز- ب .بشرط أف ال يكوف الفريق الذي سجل اؽبدؼ قد ارتكب ـبالفة ؼبواد قانوف اللعبة قبل ذلك

الفريق الذي يسجل عدداً أكرب من األىداؼ أثناء اؼبباراة ىو الفريق الفائز، وإذا سجل كال الفريقُت عدداً متساوياً من 
.                                                                           األىداؼ أو إذا دل يتم تسجيل أية أىداؼ، فنتيجة اؼبباراة ىي التعادؿ
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 :التسلل (11)المادة 

 ال تعترب ـبالفة حبد ذاهتا التواجد يف موقف تسلل، ويكوف الالعب يف موقف تسلل إذا كاف :موقف التسلل- أ
 .أقرب إذل خط مرمى خصمو من كل من الكرة وثاين آخر العب من الفريق اػبصم

 كاف يف نصف ميداف اللعب اػباص بو، كاف يف مستوى واحد مع :ال يكون الالعب في موقف تسلل إذا- ب
 :المخالفة- ج .أخر ثاين العب من الفريق اػبصم و كاف يف مستوى واحد مع آخر العبُت أثنُت من الفريق اػبصم

يعاقب الالعب فقط على وجوده يف موقف تسلل يف اللحظة اليت يلمس الكرة أو يلعبها أحد أفراد فريقو وكاف يف 
رأي اغبكم مشًتكاً باللعب النشط الفعاؿ من خالؿ التداخل مع اػبصم،  مستفيداً من فرصة وجوده يف ذلك 

  .اؼبوقف

 ال تعترب ـبالفة تسلل إذا استلم العب الكرة مباشرة من ركلة مرمى،  رمية سباس :الحاالت التي ال تعتبر مخالفة- د
 .و ركلة ركنية

                                                                                             :األخطاء وسوء السلوك (12)المادة 
ربتسب ركلة حرة مباشرة للفريق اػبصم، إذا ارتكب أحد الالعبُت أياً من األخطاء الستة :الركلة الحرة المباشرة- أ

التالية بشكل يعتربه اغبكم إمهاالً أو هتوراً أو يتضمن إفراطا يف استعماؿ القوة  بركل أو ؿباولة ركل اػبصم، عرقلة أو 
  .ؿباولة عرقلة اػبصم،  القفز على اػبصم، مكاتفة اػبصم،  ضرب أو ؿباولة ضرب اػبصم و دفع اػبصم

ربتسب ركلة حرة مباشرة أيضاً للفريق اػبصم إذا ارتكب أحد الالعبُت أياً من األخطاء األربعة التالية، دبهاصبة اػبصم 
من أجل االستحواذ على الكرة واالحتكاؾ بو قبل ؼبس الكرة، مسك اػبصم، البصق على اػبصم و ؼبس الكرة 

  .متعمداً  باستثناء حارس اؼبرمى داخل منطقة جزائو، حيث تنفيذ الركلة اغبرة اؼبباشرة من اؼبكاف الذي وقع فيو اػبطأ

 ربتسب ركلة جزاء يف حالة ارتكاب أي من ىذه األخطاء العشرة السابقة من قبل أحد الالعبُت :ركلة الجزاء- ب
  .داخل منطقة اعبزاء اػباصة بو بصرؼ النظر عن مكاف الكرة بشرط أف تكوف الكرة يف اللعب

 ربتسب ركلة حرة غَت مباشرة للفريق اػبصم إذا ارتكب حارس اؼبرمى ضمن منطقة :الركلة الحرة غير المباشرة- ج
جزائو أياً من األخطاء األربعة التالية، باستغراقو ألكثر من ستة ثواف وىو مسيطر على الكرة بيديو قبل أف يطلقها من 
حوزتو، ؼبس الكرة مرة أخرى بيديو بعد أف مت إطالقها من حوزتو دوف أف تلمس أي العب أخر، ؼبس الكرة بيديهبعد 
أف مت ركلها إليو عن عمد من قبل أحد زمالئو و ؼبس الكرة بيديو بعد أف استلمها مباشرة من رمية سباس من قبل أحد 

 .أفراد فريقو
ربتسب ركلة حرة غَت مباشرة للفريق اػبصم إذا كاف يف رأي اغبكم أف العباً يلعب بطريقة خطرة، يعيق تقدـ اػبصم 

  .ودينع حارس اؼبرمي من إطالؽ الكرة من يديو

 من قانوف اللعبة واليت مت إيقاؼ اللعب فيها إلنذار أو طرد 12يرتكب أية ـبالفة أخرى دل يرد ذكرىا يف اؼبادة 
  .العب

 :الركالت الحرة (13) المادة.يتم لػعب الركلة اغبرة غَت اؼبباشرة من اؼبكاف الذي حدثت فيو اؼبخالفة
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 تكوف الركالت اغبرة إما مباشرة أو غَت مباشرة، جيب أف تكوف الكرة ثابتة عند لعب :أنواع الركالت الحرة- أ
الركالت اغبرة اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة وال جيوز لالعب الذي نفذ الركلة أف يلمس الكرة مرة ثانية حىت تلمس العباً 

  .آخر

 حيتسب اؽبدؼ إذا مت لعب الركلة اغبرة اؼبباشرة إذل مرمى اػبصم مباشرة، و إذا مت لعب :الركلة الحرة المباشرة- ب
 .الركلة اغبرة اؼبباشرة باذباه مرمى نفس الفريق مباشرة فإنو يتم احتساب ركلة ركنية لصاحل الفريق اػبصم

 يعطي اغبكم اإلشارة باحتساب ركلة حرة غَت مباشرة يرفع ذراعو فوؽ رأسو ويبقي :الركلة الحرة غير المباشرة- ج
ذراعو يف ذلك الوضع حىت يتم تنفيذ الركلة ويستمر بتلك اإلشارة حىت تلعب الركلة وتلمس الكرة العباً آخر أو 

 .تصبح خارج اللعب

ديكن تسجيل ىدؼ فقط إذا مت ؼبس الكرة بعد ركلها بواسطة العب آخر قبل دخوؽبا اؼبرمى، وإذا مت تنفيذ الركلة 
اغبرة غَت اؼبباشرة إذل مرمى ا ػبصم مباشرة، يستأنف اللعب بركلة مرمى و إذا مت تنفيذ الركلة اغبرة غَت اؼبباشرة إذل 

  .مرمى الفريق نفسو مباشرة دينح اػبصم ركلة ركنية

ـ على األقل من الكرة إذل أف تصبح الكرة يف اللعب إال 9.15جيب أف يكوف كافة العيب الفريق اػبصم على مسافة 
.                                                                                                              إذا كانوا على خط مرماىم بُت القائمُت

:                                                                                                                 ركلة الجزاء (14)المادة 
سبنح ركلة اعبزاء ضد الفريق الذي يرتكب أحد األخطاء العشرة اليت يعاقب عليها بركلة حرة مباشرة ضمن منطقة 
جزائو حُت تكوف الكرة يف اللعب، و ديكن تسجيل ىدؼ مباشرة من ركلة اعبزاء، حيث يضاؼ الوقت للسماح 

  .بتنفيذ ركلة اعبزاء يف هناية كل شوط أو عند هناية كل فًتة من فًتيت الوقت اإلضايف

  . يتم وضعها فوؽ نقطة اعبزاء:مكان الكرة- أ

  . يتم ربديد ىوية الالعب الذي ينفذ ركلة اعبزاء بوضوح:الالعب الذي ينفذ ركلة الجزاء- ب

 جيب أف يبقي حارس اؼبرمى على خط مرماه يف مواجهة الالعب الذي ينفذ الركلة بُت :حارس المرمى المدافع- ج
  .القائمُت إذل أف يتم ركل الكرة

يكوف موقع الالعبُت اآلخرين غَت الالعب الذي ينفذ الركلة ضمن ميداف اللعب، خارج منطقة اعبزاء، خلف عالمة 
  .ـ على األقل من عالمة اعبزاء9.15اعبزاء و على مسافة 

ال يعطي اغبكم اإلشارة بتنفيذ ركلة اعبزاء حىت يصبح الالعبوف يف اؼبواقع احملددة ؽبم يف القانوف، فهو : الحكم- د
 .الذي يقرر أف ركلة اعبزاء قد استكملت

 :رمية التماس (15)المادة 

  .رمية التماس ىي طريقة الستئناؼ اللعب، فال ديكن تسجيل ىدؼ مباشرة من رمية التماس

عندما ذبتاز الكرة بكاملها خط التماس سواء على األرض أو يف اؽبواء، يكوف تنفيذىا من :يتم منح رمية التماس- أ
النقطة اليت اجتازت فيها الكرة خط التماس و سبنح إذل خصم الالعب الذي كاف آخر من ؼبس الكرة قبل اجتيازىا 
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  .خط التماس

أف يواجو ميداف اللعب، أف يكوف جزء من كلتا قدميو إما على :يجب على الرامي لحظة رمي الكرة مايلي- ب
خط التماس أو على األرض خارج خط التماس، أف يستخدـ كلتا يديو، أف يرمي الكرة من خلف وفوؽ رأسو و ال 

  .ديكن للرامي أف يلمس الكرة مرة ثانية حىت تلمس العباً آخر

 .  مًت من نقطة تنفيذ رمية التماس2على كل اػبصـو الوقوؼ مسافة ال تقل عن 

  :ركلة المرمى (16)مادة 

ركلة اؼبرمى ىي طريقة الستئناؼ اللعب،و ديكن تسجيل ىدؼ مباشرة من ركلة اؼبرمى ولكن فقط ضد الفريق اػبصم 
ذبتاز الكرة بكاملها خط اؼبرمى بعد أف كاف آخر من ؼبسها العب من الفريق :تحتسب ركلة المرمى عندما- أ

  .10اؼبهاجم سواء يف اؽبواء أو على األرض ودل يتم تسجيل ىدؼ منها وفق اؼبادة رقم 

 يعاد تنفيذ الركلة :إذا لم يتم ركل الكرة مباشرة خارج منطقة الجزاء لتصبح في اللعب- ب

 إذا ؼبس الالعب الذي نفذ ركلة اؼبرمى الكرة :تنفيذ ركلة المرمى بواسطة العب آخر غير حارس المرمى- 1-ب
مرة أخري بعد أف أصبحت الكرة فػي اللعب باستثناء ؼبسها بيديهوذلك قبل أف تلمس العباً آخر، سبنح ركلة حرة غَت 

  .مباشرة للفريق اػبصم ويتم تنفيذ الركلة من مكاف وقوع اؼبخالفة

إذا أمسك أو ؼبس الالعب الذي ينفذ ركلة اؼبرمى الكرة بيده متعمداً بعد أف أصبحت يف اللعب وذلك قبل أف 
  .سبنح ركلة حرة مباشرة للفريق اػبصم ويتم تنفيذ الركلة من مكاف وقوع اؼبخالفة :تلمس العباً آخر

  .سبنح ركػلة جزاء إذا وقعت اؼبخالفة داخل منطقة جزاء الالعب الذي نفذ الركلة

  إذا لػمػس حارس اؼبرمى الكرة مرة أخرى بعد أف أصبحت الكرة :ركلة المرمى التي ينفذها حارس المرمى- 2-ب
يف اللعب  باستثناء ؼبسها بيديو  وذلك قبل أف تلمس العباً آخر سبنح ركلة حرة غَت مباشرة للفريق اػبصم ويتم تنفيذ 

الركلة من مكاف وقوع اؼبخالفة و إذا أمسك أو ؼبس حارس اؼبرمى الكرة بيده متعمداً بعد أف أصبحت الكرة يف 
اللعب وذلك قبل أف تلمس العباً آخر سبنح ركلة حرة مباشرة للفريق اػبصم إذا وقعت اؼبخالفة خارج منطقة جزاء 

اغبارس ويتم تنفيذ الركلة من مكاف وقوع اؼبخالفة و سبنح ركلة حرة غَت مباشرة للفريق اػبصم إذا وقعت اؼبخالفة 
  .داخل منطقة جزاء اغبارس ويتم تنفيذ الركلة من مكاف وقوع اؼبخالفة

  :الركلة الركنية (17)المادة 

                                                                                                 .الركلة الركنية ىي طريقة الستئناؼ اللعب
  .ديكن تسجيل ىدؼ مباشرة من الركلة الركنية ولكن فقط ضد الفريق اػبصم

  :ربتسب الركلة الركنية عندما

ذبتاز الكرة بكاملها خط اؼبرمى إما على األرض أو يف اؽبواء بعد أف كاف آخر من ؼبسها العب من الفريق اؼبدافع ودل 
 .10يتم تسجيل ىدؼ منها استناداً للمادة رقم 

توضع الكرة داخل قوس الزاوية ألقرب قائم راية ركنية، جيب عدـ ربريك قائم الراية الركنية ، جيب على العيب الفريق 



 .البيض– المركز الجامعي نور البشير –الدكتور خويلدي الهواري - مقياس كرة القدم: محاضرات

 2017-2016السداسي الثاني لمموسم الجامعي – دروس مقدمة لطمبة السنة األولى ليسانس بقسم عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

ـ من الكرة حىت تصبح الكرة يف اللعب و يتم ركل الكرة بواسطة أحد العيب 9.15اػبصم عدـ االقًتاب ألقل من 
 .الفريق اؼبهاجم

 .التحضير البدني لالعبي كرة القدم

 :تمهيد

 تعد اؼبتطلبات البدنية للمباراة الركيزة األساسية اليت يبٌت عليها مفهـو اللياقة البدنية لالعب كرة القدـ، واليت تعد أحد 
أساسيات اؼبباراة، ؼبا تتطلبو من جري سريع حملاولة االستحواذ على الكرة قبل اػبصم، واألداء اؼبستمر طواؿ زمن 

دقيقة، والذي قد ديتد أكثر من ذلك يف كثَت من األوقات وكذا سرعة تبادؿ اؼبراكز وتغيَت االذباىات، 90اؼبباراة 
 .         والوثب لضرب الكرة بالرأس وتكرار اعبري لالشًتاؾ يف اؽبجـو والدفاع بفعالية

ولذا جيب أف يتصف العب الكرة بدرجة عالية لكل ما ربتاجو اؼبباراة والعمل على رفع كفاءتو حىت يتمكن من تنفيذ 
اؼبهاـ اؼبهارية واػبططية اؼبختلفة بفعالية، فقد أصبح حاليا من واجب اؽبجـو االشًتاؾ يف الدفاع يف حالة امتالؾ 

. الكرة لدى اػبصم، وأيضا من واجب الدفاع اؼبساعدة يف اؽبجـو عند امتالؾ الفريق للكرة
 :اإلعداد البدني لالعب كرة القدم-1

           يقصد بو كل اإلجراءات والتمرينات اؼبخططة اليت يضعها اؼبدرب ، ويتدرب عليها الالعب ليصل إذل قمة 
لياقتو البدنية ، وبدوهنا ال يستطيع العب كرة القدـ أف يقـو باألداء اؼبهاري واػبططي اؼبطلوب منو وفقا ؼبقتضيات 

 .اللعبة ، ويهدؼ اإلعداد البدين إذل تطوير الصفات البدنية من ربمل وقوة وسرعة ورشاقة ومرونة

عاـ وخاص ، فاألوؿ يقصد بو التنمية اؼبتزنة واؼبتكاملة ؼبختلف :           حيث ينقسم اإلعداد البدين إذل قسمُت 
عناصر اللياقة البدنية ، وتكييف األجهزة اغبيوية لالعب مع العبء الواقع عليو ، أما الثاين فيهدؼ إذل إعداد 

الالعب بدنيا ووظيفيا دبا يتماشى مع متطلبات ومواقف األداء يف نشاط كرة القدـ والوصوؿ إذل اغبالة التدريبية وذلك 
 .عن طريق تنمية الصفات البدنية الضرورية لألداء التنافسي يف كرة القدـ والعمل على دواـ تطويرىا

         وعموما فاإلعداد البدين العاـ واػباص لالعب كرة القدـ ، ال ديكن فصلهما عن بعضهما البعض بل يكمل 
كل منهما اآلخر وخالؿ الفًتة اإلعدادية نبدأ دبرحلة اإلعداد البدين العاـ وذلك لتحقيق اؽبدؼ منو ، وىو اللياقة 
البدنية العامة وبعد ذلك يتم اإلعداد البدين اػباص من خالؿ مرحليت اإلعداد اػباص واإلعداد للمباريات لتحقيق 

 .اللياقة البدنية اػباصة بالعب كرة القدـ 

        وفبا سبق نستنتج انو حىت يستطيع الالعب أف يشارؾ يف اؼبباراة بإجيابية وفعالية وجب عليو أف يتمتع بلياقة 
بدنية معتربة ، لذا أصبح من الضروري اليـو على اؼبدرب أف ينمي لالعب الصفات البدنية األساسية اػباصة بكرة 

 .القدـ

 :مدة التحضير البدني- 2

أىم فًتة من فًتات اؼبنهاج السنوي بأىدافها اػباصة واليت  MATVEIV          تعترب مدة التحضَت حسب
 .رباوؿ أف ربققها خالؿ فًتة معينة
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        ويف ىذه الفًتة يعمل اؼبدرب على رفع اغبالة التدريبية لالعبُت عن طريق تنمية الصفات البدنية واؼبهارية 
 .األساسية والكفاءة اػبططية وتثبيت صفاهتا اإلرادية

        وعليو فيمكن أف نعرب عن الصفات البدنية ، على أهنا ؾبموعة من القدرات البدنية اػباصة بنوع النشاط 
 .اؼبمارس وديكن ربديدىا يف الصفات البدنية التالية ، مداومة ، قوة ، سرعة ، مرونة ،تنسيق، رشاقة، توازف وتوافق 

        إذا فاف الفًتة اإلعدادية ما ىي إال مرحلة أو فًتة من فًتات اؼبنهاج السنوي ، تقدر باألسابيع ؽبا أىداؼ 
خاصة رباوؿ أف ربققها ، وىو العمل على تنمية وتطوير الصفات البدنية العامة واػباصة ، وكذلك اؼبهارات األساسية 

 .                         والكفاءة اػبططية، والصفات اإلرادية لالعبُت

       ولقد حدد الكثَت من الباحثُت يف ؾباؿ التدريب الرياضي مدة التحضَت البدين أو اإلعداد البدين ما يقارب من 
 . أسبوع وتكوف قبل فًتة اؼبنافسة12 إذل 8

 :أنواع التحضير البدني - 3

       تعترب فًتة التحضَت البدين من أىم فًتات اػبطة السنوية ، وعليها يًتتب قباح أو فشل النتيجة الرياضية والفوز 
يف اؼبباريات ، لذا أصبح من الضروري استغالؿ ىذه الفًتة أحسن استغالؿ ؼبا ؽبا من أمهية يف اغبصوؿ على النتائج 

 .االجيابية

      ومن األىداؼ العامة ؽبذه الفتة اليت رباوؿ ربقيقها ، ىي تطور اػبالة التدريبية لالعبُت عن طريق تنمية وربسُت 
صفاهتم البدنية العامة واػباصة ، باإلضافة إذل اعبانب البدين فإف ىذه الفًتة رباوؿ أف تصل بالالعب إذل األداء 

 .اؼبهاري العارل ، اكتساب الكفاءة اػبططية وتطوير وتثبيت الصفات اإلرادية واػبلقية لدى الالعبُت

 :      وتنقسم ىذه الفًتة إذل ثالثة مراحل رئيسية ىي

 . مرحلة اإلعداد العاـ أو التحضَت البدين العاـ

 . مرحلة اإلعداد اػباص أو التحضَت البدين اػباص

 . مرحلة اإلعداد للمباريات أو مرحلة شبو اؼبنافسة

وفقا للهدؼ منها ونوعية العمل هبا تشمل التمرينات العامة ، ويزداد حجم العمل فيها :مرحلة اإلعداد العام - أ 
من درجة العمل الكلية ، والشدة تكوف متوسطة وذلك لتطوير اغبالة التدريبية ،  % 80-70بدرجة كبَتة مابُت 

وأيضا لالرتقاء بعناصر اللياقة البدنية العامة ، وال بد أف هتدؼ التمرينات العامة إذل بناء القواـ السليم لالعبُت خالؿ 
 . تلك اؼبرحلة 

مرات أسبوعيا للفرؽ وربتوي ىذه 14-6 أسابيع وجيري التدريب من 3-2        وتستغرؽ مرحلة اإلعداد العاـ من 
اؼبرحلة على سبرينات عامة عبميع أجزاء اعبسم والعضالت باإلضافة إذل التمرينات الفنية والتمرينات باألجهزة 

 .واأللعاب الصغَتة
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        ومن ناحية أخرى يتضح أف مرحلة اإلعداد العاـ ، ربتوي على صبيع اعبوانب اؼبختلفة لعداد الالعب بصفة 
شاملة ، إال أف تلك النسب تتفاوت وفقا ؽبدؼ تلك اؼبرحلة ، وفبا تقدـ فإف ىذه اؼبرحلة هتدؼ إذل تطوير الصفات 

 .البدنية العامة لالعب

 : مرحلة اإلعداد الخاص-  ب 

 أسابيع وهتدؼ إذل الًتكيز على اإلعداد البدين اػباص بكرة القدـ من خالؿ 6-4        تستغرؽ ىذه اؼبرحلة من 
تدريبات اإلعداد اػباص باللعبة من حيث الشكل واؼبواقف ودبا يضمن معو متطلبات األداء التنافسي وربسُت األداء 

 .اؼبهاري واػبططي وتطويره واكتساب الالعبُت الثقة بالنفس

       إف ؿبتويات مرحلة اإلعداد اػباص باللعبة تتضمن تنمية عناصر اللياقة البدنية اليت زبص لعبة كرة القدـ مع 
 .التذكَت بدرجة كبَتة على األداء اؼبهاري واػبططي 

       وخالصة القوؿ فالعمل يف ىذه اؼبرحلة يكوف موجها بدرجة كبَتة كبو ربسُت الصفات البدنية اػباصة وإتقاف 
 اعبوانب اؼبهارية اػبططية للعبة استعدادا لفًتة اؼبباريات 

 : مرحلة اإلعداد للمباريات- ج

 أسابيع ، وهتدؼ إذل تثبيت الكفاءة اػبططية لالعبُت مع العناية بدقة األداء 5-2        وتستغرؽ ىذه اؼبرحلة من 
اؼبهاري خالؿ األداء اػبططي ربت ضغط اؼبدافع واإلكثار من سبرينات اؼبنافسة ، واؼبشاركة يف اؼبباريات التجريبية، إف 

 .حجم العمل التدرييب اػبططي يأخذ النصيب األكرب ويليو اإلعداد اؼبهاري مث اإلعداد البدين اػباص 

 :عناصر اللياقة البدنية- 4

       تشكل اؼبيزات البدنية عامال ىاما وأساسيا يف رفع مستوى األداء، حيث اتفق خرباء كرة القدـ على طبسة 
 .وأخرى ثانوية مكملة (أساسية)عناصر قاعدية 

 :  المداومة- 4-1

 .                                                                                                      عامة ىي القدرة على مقاومة التعب والعودة إذل اغبالة الطبيعية يف أسرع وقت فبكن

       ويقصد بو أف الالعب يستطيع أف يستمر طواؿ زمن اؼبباراة  مستخدما صفاتو البدنية واؼبهارية واػبططية 
 .بإجيابية وفعالية دوف إف يطرأ عليو التعب واإلجهاد الذي يعرقلو عن دقة وتكامل األداء بالقدر اؼبطلوب

 :      وتنقسم اؼبداومة إذل نوعُت 

 وىو أف يكوف الالعب قادرا على اللعب خالؿ مدة اللعب القانونية احملددة ، دوف :  المداومة العامة 4-1-1
صعوبات بدنية ، وعليو جيب أف يكوف قادرا على اعبري بسرعة متوسطة طيلة شوطي اؼبباراة ، ويكوف االىتماـ 

 .بالتحمل العاـ يف بداية الفًتة اإلعدادية األوذل

 :  المداومة الخاصة4-1-2

      ىو االستمرارية يف األداء بصفات بدنية عالية وقدرات مهارية وخططية متقنة طواؿ مدة اؼبباراة دوف أف يطرأ 
 .عليو التعب 
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     ومن اؼبمكن أف تقًتف صفة اؼبداومة بالصفات البدنية األخرى ، فنجد ما يسمى دبداومة القوة ومداومة السرعة 
أي القدرة على أداء نشاط متميز بالقوة أو بالسرعة لقدرة طويلة ، وتعترب صفة مداومة السرعة من أىم الصفات 

 .البدنية لالعب كرة القدـ اغبديثة وىذا يعٍت أف الالعب يستطيع أف جيري بأقصى سرعة لو يف أي وقت خالؿ اؼبباراة

 :                                                                                                                                  القوة- 4-2

       ىي قوة العضلة أو اجملموعة العضلية على إنتاج أقصى قوة فبكنة ضد اؼبقاومة، دبعٌت أقصى جهد ديكن إنتاجو 
ألداء انقباض عضلي إرادي ؼبواجهة اؼبقاومات اؼبختلفة أي قدرة العضلة يف التغلب على مقاومة خارجية أو 

 .                    مواجهتها

       وتلعب القوة العضلية دورا بالغ األمهية يف إقباز أداء العب كرة القدـ خالؿ اؼبباراة، وتعرؼ ىذه القوة بقدرة 
الالعب يف التغلب على اؼبقاومات اؼبختلفة أو مواجهتها وىي واحة من أىم مكونات ذات اللياقة البدنية، حيث 

ترتبط دبعظم اؼبتطلبات البدنية اػباصة لالعيب كرة القدـ وتؤثر يف مستواىا، ويتضح احتياج  الالعب ؽبا يف كثَت من 
اؼبواقف أثناء اللعب، كالوثب لضرب الكرة بالرأس أو التصويب من اؼبرمى أو التمريرات اؼبختلفة وعند أداء ـبتلف 

اؼبهارات بالقوة والسرعة اؼبناسبة، كما حيتاج إليها الالعب أيضا يف ما تتطلبو اؼبباراة من الكفاح واالحتكاؾ اؼبستمر 
مع اػبصم لالستحواذ على الكرة أو الرقابة احملكمة مع التغلب على وزف اعبسم أثناء األداء طواؿ زمن اؼبباراة، ديكن 

 .أف قبد نوعُت من القوة 

 : القوة العامة- 4-2-1

      ويقصد هبا قوة العضالت بشكل عاـ ، واليت تشمل عضالت الساقُت والبطن والظهر والكتفُت والصدر والرقبة 
وديكن اغبصوؿ على ىذا النوع من القوة عن طريق سبرينات اعبمناستيك مثل التمرينات األرضية وسبرينات بواسطة 

 .الكرة الطبية والتدريب الدائري ، وبدوف القوة العامة يتعذر علينا تدريب القوة اػباصة 

 : القوة الخاصة- 4-2-2

      يقصد هبا تقوية العضالت اليت تعترب ضرورية ؼبتطلبات اللعبة واف تنمية القوة ىي القاعدة األساسية اليت يبٌت 
 . عليها ربسُت صفة مداومة السرعة وتطوير صفة مداومة القوة ومها الصفتاف األساسيتاف لالعب كرة القدـ 

      فقوة السرعة تعتمد على قدرة اعبهاز العصيب والعضلي للتغلب على اؼبقاومات بأكثر سرعة فبكنة وتتمثل يف 
 .الوثب والتصويب : اغبركات اليت تستدعي القوة االنفجارية مثل 

     أما مداومة القوة فهي مقدرة اعبسم على مقاومة التعب عند أداء ؾبهود يتميز بالقوة وؼبدة زمنية طويلة 
 :                                                                                                                      السرعة- 4-3

        ىي القدرة على ربقيق اغبركة يف أقل وقت فبكن ، ويرى البعض إف مصطلح السرعة يف اجملاؿ الرياضي 
يستخدـ للداللة على تلك اإلستجابات العضلية الناذبة عن التبادؿ السريع مابُت حالة االنقباض العضلي وحالة 

 .                                                                                                                                    اإلسًتخاء العضلي
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        وتعٍت السرعة كذلك القدرة على أداء اغبركات اؼبتشاهبة أو غَت اؼبتشاهبة بصورة متتابعة وناجحة يف أقل وقت 
فبكن وتتضح أمهيتها يف اؼبباراة عند مفاجأة اػبصم أو الفريق اؼبنافس باؽبجـو إلحداث تغَتات يف دفاع اػبصم، من 

خالؿ سرعة أداء التمرير والتحرؾ وتغيَت اؼبراكز، وتعترب السرعة بكل أنواعها من أىم فبيزات العب الكرة اغبديثة 
 .                                                           حيث يساىم ذلك يف زيادة فعالية اػبطط اؽبجومية

 :        تنقسم السرعة إذل ثالثة أنواع 

 :                                          سرعة االنتقال - 4-3-1

        ويقصد هبا سرعة التحرؾ من مكاف إذل مكاف آخر يف أقصر زمن فبكن ، إف العدد الكبَت من اغبركات 
 .بأسلوب وتكتيك جيدين زادت نسبة القوة القصوى

 : (األداء)سرعة الحركة - 4-3-1

        واليت تتمثل يف انقباض عضلة أو ؾبموعة عضلية ألداء حركة معينة يف اقل زمن فبكن مثل حركة ركل الكرة أو 
 .حركة التصويب كبو اؼبرمى أو اؼبشي بالكرة أو سرعة استالـ وسبرير الكرة أو سرعة اؼبشي بالكرة والتمرير

 : سرعة االستجابة- 4-3-1

 .       ويطلق عليها أيضا سرعة رد الفعل ويقصد هبا سرعة التحرؾ ألداء حركة نتيجة ظهور موقف أو مثَت معُت

 . مثل سرعة بدء اغبركة ؼبالقاة الكرة بعد ربرير الزميل أو سرعة تغَت االذباه نتيجة لتغَت موقف مفاجئ أثناء اؼبباراة

       وخالصة القوؿ فإف الالعب حباجة إذل ىذه األنواع من السرعة ، ألهنا ربدث باستمرار أثناء اؼبباراة ، فسرعة 
االنتقاؿ حيتاجها الالعب عند االنتقاؿ من مكاف إذل آخر يف اقل زمن فبكن ، أما سرعة االقًتاب والقفز لضرب 

الكرة بالرأس ، أما سرعة االستجابة فتتعلق دبقدرة الالعب على سرعة االستجابة للمواقف اؼبتغَتة ألي مثَت خارجي 
 . سواء كانت الكرة أو الالعب اػبصم

      وديكن التدريب على السرعة عن طريق العدو السريع ؼبسافة قصَتة بتكرارات ـبتلفة، باإلضافة إذل سرعة اخذ 
اؼبكاف اؼبناسب وسرعة تغيَت اؼبراكز وسرعة تنفيذ الواجبات اػبططية كخلخلة الدفاع وخلق فرص التسديد وإحراز 

 . األىداؼ

 :                                                                                                                               المرونة- 4-4

        ىي القدرة على إقباز اغبركات بأكرب سعة فبكنة، وجيب أف تكوف عضلية ومفصلية يف نفس الوقت، وذلك 
 .                                                                                للحصوؿ على أحسن النتائج، إذ يبدأ الرياضي يف تسميتها منذ الصغر

        وىي التناسق اعبيد إلقباز اغبركة، فأناقة اغبركة ىي إحدى العناصر اليت تسمح لنا بالوصوؿ إذل الدقة  
ونالحظ أف التعب يأيت خباصية قليلة بالنسبة للسرعة يف التمرينات اػباصة باؼبرونة لكوف أف اإلقباز يكوف بسرعة وال 

 .                                                                                                                             توجد تقلصات عضلية غَت ضرورية
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وعادة ما يستخدـ اؼبدرب سبرينات اؼبرونة، خالؿ فًتة التسخُت، وكذلك خيصص لذلك جزء من التدريب وعادة ما 
، مباشرة ( stretching )تنفذ سبرينات اؼبرونة يف بداية جرعة التدريب وينصح أف يقـو الالعب بالتمرينات اؼبطاطية

 . بعد هناية التدريب

 :  أنواع المرونة- 4-4-1

       جيب أف منيز بُت اؼبرونة العامة واؼبرونة اػباصة ، وبُت اؼبرونة االجيابية واؼبرونة السلبية ، فنقوؿ إف اؼبرونة العامة 
العمود الفقري ، أما اؼبرونة اػباصة فعندما تكوف اؼبرونة : عندما تكوف ميكانيزمات اؼبفاصل متطورة بشك كاؼ مثل 

 .متعلقة دبفصل واحد 

       أما اؼبرونة االجيابية فهي قابلية الفرد لتحقيق حركة بنفسو ، أما اؼبرونة السلبية نتحصل عليها عن طريق قوى 
 .خارجية كالزميل واألدوات

 :                                                                                                                             التنسيق- 4-5

         ىناؾ معاين كثَتة حوؿ مفهـو التنسيق، وربديد مفهـو التنسيق نظرا الرتباطو الوثيق بالصفات البدنية من 
جهة و التقنيات من جهة أخرى، فيعرؼ بأنو قدرة الفرد على تغيَت أوضاعو يف اؽبواء، كما تتضمن أيضا عناصر تغيَت 

 .                                                                                                      االذباه وىو عامل ىاـ يف معظم الرياضات باإلضافة لعنصر السرعة

        ىو قدرة الفرد على تغيَت أوضاع جسمو أو سرعة تغيَت االذباه، سواء كاف ذلك باعبسم كلو أو أجزاء منو، 
 .                                                                                                                سواء كاف ذلك على األرض أـ يف اؽبواء

        ويرى البعض أف التنسيق ىو القدرة على التوافق اعبيد للحركات اليت يقـو هبا الفرد سواء بكل أجزاء جسمو 
 .                                                                                 أو جبزء معُت منو

من أنسب التعاريف اغبالية ؼبفهـو التنسيق يف عملية التدريب الرياضي إذ  (ىرتز)        ويعترب التعريف الذي يقدمو
 :يرى أف التنسيق ىو

 .                                                                                   القدرة على إتقاف التوافقات اغبركية اؼبعقدة:         أوال

 .                                                                            القدرة على سرعة وإتقاف اؼبهارات اغبركية الرياضية:         ثانيا

 .القدرة على سرعة تعديل األداء اغبركي بصورة تتناسب مع متطلبات اؼبواقف اؼبتغَتة:         ثالثا

 : الرشاقة- 4-6

وقبد .      ىي القدرة على التوافق اعبيد للحركات بكل أجزاء اعبسم أو جبزء معُت منو كاليدين أو القدـ أو الرأس
الرشاقة يف حركات اػبداع ، والتصويب واحملاورة والسيطرة على الكرة ، وصفة الرشاقة مثل كل الصفات البدنية 

 .                                                                                                            األخرى ذات االرتباط الوثيق بالسرعة والقوة 

 :     ىناؾ نوعُت من الرشاقة

 : الرشاقة العامة- 4-6-1

 .     وىي نتيجة تعلم حركي متنوع أي ذبده يف ـبتلف األنشطة الرياضية
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 : الرشاقة الخاصة- 4-6-2

     فهي القدرة على األداء اغبركي اؼبتنوع حسب التكتيك اػباص لنوع النشاط اؼبمارس وىي األساس يف إتقاف 
الرشاقة اليت يؤديها الرياضي - 1: اؼبهارات اػباصة باللعبة ويظهر أف حركات الرشاقة اػباصة تنقسم إذل ثالث أنواع

 .بكامل جسمو أو اجملاميع العضلية الكبَتة دوف الصغَتة

 .الرشاقة اليت يؤديها الرياضي بأجزاء صغَتة من جسمو باليدين أو الرجلُت- 2     

 ..حركات الرشاقة اليت يؤديها الرياضي بكامل جسمو واشًتاؾ األجزاء الصغَتة يف األداء- 3     

التصويب بالقدـ : ديكن تنمية صفة الرشاقة باستخداـ األداء العكسي للتمرين مثل " Matveiv"    وحسب 
اآلخر ، وكذلك احملاورة هبا والتغيَت يف سرعة وأداء حركات مركبة كتنطيط الكرة ، التصويب ، وتغيَت اغبدود اؼبكانية 

تصغَت مساحة اللعب مع سرعة األداء اؼبهاري وتصعيب التمرين ببعض اغبركات اإلضافية كأداء : إلجراء التمرين مثل 
 . التصويب من الدحرجة األمامية واػبلفية أو الدوراف حوؿ الشواخص

 :التوافق- 4-7

        يعترب التوافق من القدرات البدنية اؼبركبة والذي يرتبط بالسرعة والقوةوالتحمل واؼبرونة وتعٍت كلمة التوافق من 
وجهة النظر الفسيولوجية مقدرة العملياتالعصبية يف اعبهاز العصيب اؼبركزي علي التوافق ويطلق علي الالعب أف لديو 

 .توافقاستطاع ربريك أكثر من جزء من أجزاء جسمو يف اذباىات ـبتلفة يف وقت واحد

 . ويعٍت التوافق مقدرة الفرد علي ربريك ؾبموعتُت عضليتُت ـبتلفتُت أو أكثر فياذباىُت ـبتلفُت يف وقت واحد

  .        أو قدرة الفرد عليالتحكم يف عضالت جسمو ؾبتمعة أو مفردة حسب متطلبات النشاط

  : أنواع التوافق

وىو قدرة الفرد علي االستجابةؼبختلف اؼبهارات اغبركية بصرؼ النظر عن خصائص : التوافق العام -4-7-1
 .الرياضة ويعترب كضرورة ؼبمارسة النشاطكما ديثل األساس األوؿ لتنمية التوافق اػباص

 :التوافق الخاص -4-7-1

        ويعٍت قدرة الالعب علياالستجابة ػبصائص اؼبهارات اغبركية للنشاط اؼبمارس والذي يعكس مقدرة الالعب 
 .علياألداء بفاعلية خالؿ التدريب واؼبنافسات

 :التوازن- 4-8

 .سبكنو من االستجابة السريعة (االتزاف  ) تعٍت كلمة توازف أف يستطيع الالعب االحتفاظ جبسمو يف حالة طبيعية 

فهو القدرة علي االحتفاظ بثبات اعبسم عند أداء أوضاع الوقوؼ علي قدـ واحده أو عند أداء اغبركات التقنية 
 .اخل...كاؼبشي بالكرة مراقبة الكرة

 :أنواع التوازن

 ويعٍت القدرة اليت تسمح بالبقاء يف وضع ثابت أو قدرة علي االحتفاظ بثبات اعبسم :التوازن الثابت- 4-8-1
  .دوف سقوط أو اىتزاز عند ازباذ أوضاع معينة كما ىو عند ازباذ وضع اؼبيزاف
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القدرة علي االحتفاظ بالتوازف أثناء أداء حركي كما يف معظم األلعاب الرياضية  :التوازن الديناميكي- 4-8-2
  .واؼبنازالت الفردية كما ىو اغباؿ عند اؼبشي علي عارضة مرتفعة

 :خالصة

     إف للتحضَت البدين أمهية بالغة يف تطوير الصفات البدنية لالعب كرة القدـ والرفع من كفاءة أعضاء وأجهزة 
اعبسم الوظيفية وتكامل أدائها من خالؿ التمرينات البنائية العامة واػباصة ومستوى التحضَت التقٍت والتكتيكي مرتبط 

ارتباطا وثيقا بالتحضَت البدين والتحضَت النفسي وتطوير الصفات البدنية وطرؽ تطويرىا وتدريبها اليت قيل عنها يف 
الكثَت من اجملاالت الرياضية واؼبتخصصة فإهنا مازالت ربتاج إذل عناية كبَتة وفائقة نظرا ألمهيتها وخصوصيتها يف كرة 

 .القدـ

     من خالؿ ما تقدـ تتضح أمهية الصفات حسب أبعادىا اؼبختلفة نتيجة اجملهود البدين الذي يؤديو الرياضي نفسو 

 .يف النشاطات الرياضية،كما يعترب االىتماـ هبا ىدفا من األىداؼ األساسية لتطوير الّلياقة البدنية
. التحضير المهاري لالعبي كرة القدم

 :تمهيد

  يتمثل اإلعداد اؼبهاري يف كرة القدـ يف تعليم اؼبهارات األساسية اليت يستخدمها الالعب خالؿ اؼبباريات 
واؼبنافسات وؿباولة إتقاهنا وتطبيقها حىت ديكن ربقيق أعلى اؼبستويات، كما يلعب األداء اؼبهاري، دورا كبَتا يف ربقيق 

نتائج إجيابية لصاحل الفريق، ويؤثر تأثَتا مباشرا يف عملية إتقاف وقباح الطريقة اليت يلعب هبا والسيطرة على ؾبريات 
. اللعب واألداء

" حسُت السيد أبو عبدو"عرؼ :                                              تعريف المهارة الحركية الرياضية
اؼبهارة اغبركية الرياضية بأهنا مدى كفاءة األفراد يف أداء واجب حركي معُت، كما عرفها أيضا أهنا مقدرة الفرد على 

التوصل إذل نتيجة من خالؿ القياـ بأداء واجب حركي بأقصى درجة من الدقة واإلتقاف مع بذؿ أقل قدر من الطاقة 
 .يف أقل زمن فبكن

 :                                                               تقسيم المهارات األساسية

 : المهارات األساسية بالكرة- أ

    وىي صبيع اغبركات اليت يقـو هبا الالعب بالكرة وبدوهنا أثناء اؼبباراة و تشمل الطرؽ اؼبختلفة للعب الكرة، حيث 
 :تعتمد اؼبهارات األساسية بالكرة على

 التمرير وسيلة ربط أولية بُت العبُت أو أكثر، تسمح بتفادي العيب اػبصم ووضع الزميل يف :التمرير- 1- أ
 .                                  الوضعية اؼبفضلة من أجل أداء حركي ؿبدد

 .                                                 القصَتة، اؼبتوسطة والطويلة:أنواع التمرير

 ىو إخضاع الكرة ربت تصرؼ اللعب واؽبيمنة عليها وجعلها بعيدة عن متناوؿ :استقبال ومراقبة الكرة- 2- أ
اػبصم  وذلك للتصرؼ فيها بالطريقة اؼبناسبة حسب ظروؼ اؼبباراة والسيطرة على الكرة تتم يف صبيع االرتفاعات 
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واؼبستويات سواء كانت الكرات األرضية أو اؼبنخفضة االرتفاع أو اؼبرتفعة، وتتطلب توقيتا دقيقا للغاية وحساسية بالغة 
 . من أجزاء اعبسم اؼبختلفة لالعب واليت تقـو بالسيطرة على الكرة بسرعة عالية مث حسن التصرؼ فيها حبكمة

 .                              بالرأس، بالرجل، بالفخذ وبالصدر: أنواع استقباؿ ومراقبة الكرة

 عندما جيري الالعب بالكرة فإف ىذا يعٍت أف الكرة تقع ربت سيطرتو فيقـو بأداء كافة :الجري بالكرة- 3- أ
حيث أف الالعب غالبا ما " اعبري بالكرة"اغبركات واؼبعيارات اليت يريد تنفيذىا وقد اصطلح على تسمية ىذه اؼبهارة 

 .                                    يؤدي ىذه اؼبهارة باعبري، غَت أهنا يف بعض األحياف تؤدي باؼبشي، وخاصة عندما يكوف ذلك ألغراض تكتيكية

 . برقبة الرجل، داخل وخارج رقبة الرجل، أصابع الرجل، ربت الرجل والرأس: أنواع اعبري بالكرة

 تعترب ىذه اؼبهارة من اؼبهارات اليت جيب أف جييدىا الالعب اؼبدافع واؼبهاجم على حد سواء مع :الهفوة- 4- أ
القدرة على أدائها باستخداـ اعبسم واعبذع والرجلُت والنظر، وىذا يتطلب من الالعب قدرا كبَتا على االحتفاظ دبركز 

الثقل بُت القدمُت والتمتع بقدر كبَت من اؼبرونة والرشاقة والتوافق العضلي العصيب وقدرة كبَتة على التوقع السليم 
 .                         واإلحساس باؼبسافة والزمن واؼبكاف الذي يقـو بو الالعب أثناء اػبداع

 .             اؽبفوة باعبسم، بتمرير الرجل فوؽ الكرة، بالقذؼ والتمرير وبالضرب بالرأس:أنواع الهفوة

 ىي فن التخلص من اػبصم وخداعو مع قدرتو على تغيَت اذباىو وىو حيتفظ بالكرة بسرعة :المراوغة- 5- أ
مستخدما بعض حركات اػبداع اليت يؤديها إما جبذعو أو بقدميو، وىي سالح الالعب وعامل أساسي يف تنفيذ 

 .                           اػبطط اؽبجومية الفردية واعبماعية

 :القذف- 6- أ.                                                   أنواع اؽبفوات زائد اؼبشي بالكرة:أنواع المراوغة
ىو إحدى وسائل اؽبجـو الفردي، ويتطلب التصويب من الالعب مقدرة على الًتكيز ومهارة فنية عالية يف األداء 

ؼبختلف أنواع ضرب الكرة بالقدـ وتأيت فرصة التصويب دائما بعد احملاورة أو بعد اللعب اعبماعي بُت العبُت، وجيب 
قبل التصويب أف يقرر الالعب كيف يصوب، وجيب أف يدرؾ الالعب نواحي الضعف يف حارس مرمى الفريق 

 .                                                                        اؼبنافس

 .  بالرجل والرأس:أنواع القذف

 تستعمل كوسيلة ىامة يف اللعب، تستعمل يف القذؼ كبو اؼبرمى، سبريرات للزمالء وخالؿ :اللعب بالرأس- 7- أ
 .                                                            الصراع العارل يف اؽبجـو والدفاع

 .          باالرتكاز على الرجلُت وعلى رجل واحدة، بالقفز العمودي وبالغوص:أنواعه

 .                                                                                              ىي اغبركة الوحيدة اليت تلعب باليدين، تنجز إبتداءا من خلف خط التماس بدوف رفع الرجلُت:التماس- 8- أ

 .                                                                                                                                                    تقنية يستعملها الالعب السًتجاع الكرة حسب ما يسمح بو قانوف كرة القدـ: التزحلقات- 9- أ

 .                   التزحلق الكامل باسًتجاع الكرة ونصف التزحلق بضياع الكرة:أنواع  التزحلقات
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 تقنية يستعملها الالعب يف الصراعات الثنائية، تكوف بالكتف حسب ما يسمح بو قانوف كرة :الحموالت- 10- أ
 .                                                                                 القدـ

.  بالكتف وبالظهر:أنواع الحموالت
 :                                                         المهارات األساسية بدون كرة- ب

    ىي صبيع اغبركات اليت يقـو هبا الالعب أثناء اؼبباراة يف إطار اللعبة دوف استعماؿ الكرة و من أىم ىذه اغبركات 
اليت ديكن مالحظتها، مهارة اعبري و تغيَت االذباه سواء كاف اعبري أمامي، خلفي أو جانيب زيادة على مهارة الوثب 

 . و مهارة اػبداع بالنظر أو اػبداع باعبذع

 كما يصطلح على تسمية اؼبهارات األساسية بػدوف كرة باؼبهػارات البدنية و من اؼبعروؼ أنػو عندما ديتلك الالعب 
مهارات حركية متنوعػة و متعددة ينعكس ذلك على صفاتو البدنية و يصبح من السهل عليو إتقاف اؼبهارات األساسية 

.                  يف كرة القدـ، أي أنو ىناؾ ارتباط بُت اؼبخزوف من اؼبهارات و الصفات البدنية من جانب آخر
 كرة القدـ لعبة صباعية سريعة اإلقطاع وسبتاز بالتحوؿ السريع من الدفاع إذل اؽبجـو والعكس طواؿ :الجري- 1-ب

زمن اؼبباراة وىذا األمر يستدعي من الالعبُت إجادة اعبري والتدريب عليو، واعبري بدوف كرة لالعب كرة القدـ يكوف 
.  خبطوات قصَتة لكي حيتفظ بتوازنو باستمرار والتحكم يف الكرة مع القدرة  على تغيَت االذباه بسهولة

 . اعبري إذل األماـ، اعبري للخلف، اعبري اعبانيب:أنواع الجري
يعترب الالعب الذي يتمتع بالقدرة على الوثب عاليا أكثر من منافسو ذو ميزة تقنية أفضل : (االرتقاء)الوثب- 2-ب

يف الوصوؿ إذل الكرة قبل اؼبنافس وتتضح ىذه القدرة يف الوثب عاليا أماـ اؼبرمى بغرض إحراز ىدؼ يف مرمى اػبصم 
أو ؿباولة اؼبدافع منع اؼبهاجم من إحراز ىذا اؽبدؼ بالوثب عاليا مسافة أعلى منو واستخالص الكرة بالرأس قبل أف 

 .تصل إذل اؼبنافس

 . القفز باالرتكاز على رجل واحدة، القفز باالرتكاز على الرجلُت:أنواع القفز

 :                                                                                  التوقفات- 3-ب

 .                                                            ىي طريقة فعالة يف تغيَت اذباه اغبركة

 .                                                   توقفات للدوراف، توقفات للقفز:أنواع التوقفات

 :الدوران- 4- ب

 .                                                                                         تقنية يستطيع هبا العب كرة القدـ تغيَت االذباه بدوف اإلنقاص من سرعتو

 .الدوراف باعبري، الدوراف باالرتكاز على رجل واحدة، الدوراف بالقفز: أنواع الدوراف

 :                                                   المهارات األساسية لحارس المرمى- ج

    طبيعة اؼبهارات األساسية غبارس اؼبرمى زبتلف عن باقي الالعبُت يف اؼبراكز األخرى يف الفريق حيث خيتلف أداؤه 
عنهم اختالؼ ملحوظا و يرجع ذلك بطبيعة اغباؿ إذل إمكانية استخداـ حارس اؼبرمى ليديو داخل منطقة جزائو، 
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كما أف إسهامو يف اعبوانب اػبططية للفريق خيتلف أيضا عن باقي زمالئو الالعبُت نظرا حملدودية حركتو داخل منطقة 
 .جزاء فريقو

 :تقسيم المهارات األساسية لحارس المرمى

 .باليدين لكرة يف األرض ولكرة مرتفعة: مسك الكرة- 1

 . بلكم الكرة ، سبديد الكرة باليدين أو الرجلُت:تمديد وإزالة الكرة- 2

 . باليدين او الرجلُت:تمرير الكرة- 3

 .على حارس اؼبرمى إتقاف مهارات العب اؼبيداف: مهارات العب الميدان- 4
. التحضير التكتيكي لالعبي كرة القدم

 :تمهيد

يف ؿباوالت كثَتة ـبتلفة مثل ؾباالت اغبروب والسياسة واأللعاب، وعندما " تكتيك"تستخدـ كلمة خطط اللعب 
نتكلم عن خطط اللعب يف كرة القدـ، فإننا نعٌت التحركات واؼبناورات الىت يقـو هبا الالعبوف يف حاالت اؽبجـو 

والدفاع طوؿ زمن اؼبباراة وتوجد اػبطط دائما طاؼبا كاف ىناؾ زميل يعمل الالعب لكي يًتابط لعبهما معاً أو خصم 
يكافح لالستحواذ على الكرة فبا يستدعى استخداـ الالعب لنقاط قوتو بذكاء ووعى سواء يف تصرفاتو أو ربركاتو أو 

. تفكَته مع وضع نقاط قوة وضعف اػبصم موضع االعتبار
 ىو تنظيم فردي وصباعي وللفريق يف الدفاع واؽبجـو بالكرة وبدوهنا من :تعريف التكتيك- 1

 .أجل ربقيق أىداؼ الفريق

:                                                                                تقسيم تكتيك اللعب في كرة القدم- 2
 .تكتيك دفاعي و تكتيك ىجومي: ينقسم التكتيك يف كرة القدـ إذل

 : التكتيك الدفاعي- 2-1

ىو تنظيم حركات الفريق الذي ال ديلك الكرة بصفة تسمح لو جبعل ىجـو اػبصم يف حياد من أجل اسًتجاع الكرة 
 .أو التقليل من خطورة ىجـو الفريق اػبصم

اختيار الطريقة خاضع لإلمكانيات الفردية وقدرات . الطريقة العامة للعب يف الدفاع ىي الفردية، اؼبنطقة، اؼبزدوجة
:                                                                                     وينقسم تكتيك اللعب يف الدفاع إذل ثالثة أنواع.                                             اؼبدافعُت

 . تكتيك الدفاع الفردي، تكتيك الدفاع اعبماعي والتكتيك الدفاعي للفريق

 :  التكتيك الفردي في الدفاع- أ

.                                                                                           قاعدة اغبركات الصحيحة ىي اإلختيار اغبقيقي للوضعية
.                                                                                                                       منع اػبصم من إستقباؿ الكرة- :      حركة ضد العب بدون كرة- 1- أ

.                                                                                                      أخذ الكرة من اػبصم قبل وصوؽبا إليو- 
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.                                                                كلما كاف اػبصم قريب من اؼبرمى كلما جيب مراقبتو مراقبة لصيقة: مالحظة
.                                                                                                           (تزحلق سريع)اإلستالء على الكرة - :   حركة ضد العب بالكرة- 2- أ

 .   منع سبريرات الكرة- 

.                                                                                                             منع اؼبراوغة- 
.                                                                                                                                     منع القذؼ- 

 .                                                           جيب على اؼبدافع أف ال يًتؾ للمهاجم القدرة على التحكم يف الكرة هبدوء: مالحظة

:                                                                                                                       تكتيك المجموعة في الدفاع- ب 
.                                                                                                                                         التغطية والتغطية اؼبزدوجة:التغطية- 1- ب 
.                                                              خاضع لتنسيق حركات الالعبُت ػبط الدفاع خاصة اؼبدافع اغبر:التسلل- 2- ب 
.                                                                                                                            أثناء ىجـو اػبصم- 
 . أثناء حالة ثابتة ـبالفة يف أي مكاف باؼبلعب- 

:                                                                                                                          تكتيك الفريق في الدفاع- ج 
.                                                                                                    (سبريره طويلة مثال )منع التمريرة األوذل- :   دفاع ضد هجوم سريع- 1- ج 
.                                                                                                                                  إجبار اػبصم على الرجوع - 
.                                                                                                                                             اؼبراقبة اللصيقة- 
:                                                                                                                   دفاع ضد هجوم تدريجي- 2- ج 
.                                                                                         تنسيق اؼبدافعُت ؼبنع اػبصم من اإلذباه كبوى اؼبرمى- 
.                                                                                                                             تراجع الالعبُت للخلف- 
.                                                                                         مشاركة اؼبدافعُت يف الصراع على الكرة من أجل أخذىا- 
 .                                                                    اغبفاظ على إستقرارية اػبطوط الدفاعية أثناء التغطية والتعويض اؼبتبادؿ- 

:                                                                                                المبادئ األساسية لتكتيك الفريق في الدفاع- د
.                                                                                                                          دفاع بكل عناصر الفريق- 
.                                                                                                                  مراقبة يف كل حالة ىجومية للخصم- 
.                                                                                                                               تغطية وتغطية متبادلة- 
.                                                                                                                                         خلق التسلل- 
 . مشاركة حارس اؼبرمى- 

 : التكتيك الهجومي- 2-2

 . ىو تنظيم حركات الفريق الذي ديلك الكرة وؿباولة تسجيل األىداؼ يف مرمى اػبصم
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:                                                                                    وينقسم تكتيك اللعب يف اؽبجـو إذل ثالثة أنواع
 . تكتيك اؽبجـو الفردي، تكتيك اؽبجـو اعبماعي والتكتيك اؽبجومي للفريق

 : التكتيك الفردي في الهجوم  - أ

 :الحركات بدون كرة

 .التحرر من اؼبراقبة- 

 .االبتعاد عن انتباه اػبصم- 

 . (خلق التفوؽ العددي )اؼبهاصبة بأكرب عدد من الالعبُت - 

 :الحركات بالكرة

 .اؼبشي بالكرة- 

 .مراوغة- 

 .قذؼ- 

 .سبرير- 

 .حركات ىجومية-

 : التكتيك الجماعي في الهجوم - ب 

 .(التماس، الركنيات، اؼبخالفات اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة، ضربة اؼبرمى، ضربة جزاء )التنسيق خالؿ اغبركات الثابتة - 

 :التنسيق يف حاالت أطوار اللعب- 

  (األماـ، العرض، منحرؼ )التوجيو  (قصَتة ، متوسطة، طويلة)اؼبسافة : التمرير

 .(منخفضة، عالية، منحنية )االذباه 

 .تنسيق بُت العباف وبُت ثالثة العبُت- 

 .تغيَت األماكن- 

 : تكتيك الفريق في الهجوم - ج 

 .ىو تنظيم حركات كل الفريق  حاؿ امتالؾ الكرة حبل اؼبهاـ اليت تظهر يف اللعب بتوزيع الوظائف لكل العب

 :(اللعب المباشر )الهجوم السريع - 1- ج

 . سبريرات يف اؽبجـو3إذل 1

 .(أوؿ كرة مسًتجعة )اؼبرور من الدفاع إذل اؽبجـو 

 .يبدأ اؽبجـو من التمريرة األوذل

 .إهناء اؽبجـو بتمريرة أو قذفة كبوى اؼبرمى يف التمريرة الثالثة

 :(لعب غير مباشر )الهجوم التدريجي - 2- ج

 عدد كبَت من التمريرات يف ـبتلف اذباىات اؼبلعب على الطوؿ والعرض للوصوؿ إذل مرمى اؼبنافس 
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 .ىذا النوع من اؽبجـو يساعد الفريق اػبصم على الرجوع بالتجمع الكثيف يف الدفاع

 :من شروط ىذا اؽبجـو

، تغيَت (طلب الكرة كبوى اؼبرمى) سبريرة صحيحة للزميل، مناورة نشيطة على الطوؿ  ، سبريرة سريعة كبوى خط اؽبجـو
 .االذباىات، توظيف الالعب الذي يقذؼ جيدا، دخوؿ الالعبُت كبوى مرمى اػبصم

.                                                                                                                                                           دفاع ما حر على اؼبرمى- :    تكتيك حارس المرمى في الدفاع- 3
.                                                                                    (جيب أف يكوف اغبارس نشطا يف ىذه اؼبنطقة)حركة فعالة يف حدود حركة منطقة العمليات- 
.                                                                                                                     تنسيق اعبهود الدفاعية للفريق.                                                     - توجيو كل اؼبدافعُت- 
الحركة في - أ.             اغبارس ىو اؼبهاجم األوؿ أي يقـو بتنفيذ رمية اؼبرمى واؼبخالفات القريبة من منطقتو- 

 :الدفاع

 .حركة يف اؼبرمى- 

 .حركة مع اػبروج- 

 :حركة في الهجوم- ب

 .بدأ اؽبجـو- 

 .تنظيم اؽبجـو- 

:                                                                                                                             توجيه حركة الزمالء- ج
 .بإعطاء تعليمات للزمالء على إذباه اؽبجمة، على بنيات التغطية (ملـز)حارس اؼبرمى ؾبرب - 

اؼبخالفات )الدفاع اعبيد أو األفضل خاضع لقدرات حارس اؼبرمى يف التوجيو والتنظيم مع مسؤولية تنظيم اعبدار - 
 .وكذا يف الركنيات (اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة

 . (اغبل اؼبناسب)صحة، مناسبة وسرعة ربديد اغبركات اعبيدة - 

 .معرفة التوجيو يف اؼبرمى ويف منطقة العمليات- 

 . اغبركات اؼبتبادلة مع الزمالء- 

:                                                                                                                             أنظمة اللعب يف كرة القدـ –4
 .MWنظاـ - 

 .4-2-4نظاـ - 

 .3-3-4نظاـ - 

 .2-4-4نظاـ - 

 . 2-5-3نظاـ - 

 .1-4-5نظاـ - 

 .وغَتىا
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 التطبيق الكامل لنظاـ اللعب خيضع لنوع الالعبُت الذين حيتويهم الفريق و لنوع الالعبُت الذين حيتويهم الفريق 
.  اػبصم

 .التحضير النفسي لالعبي كرة القدم

 :تمهيد
  تعتمد كرة القدـ اغبديثة على األسس العلمية اليت ربقق النمو الشامل ؼبختلف عناصر اإلعداد اؼبختلفة، ومن بُت 

ىذه العلـو علم النفس الرياضي، وىو علم يدرس شخصية الرياضي وربليل وتبياف العوامل اليت تؤثر يف نفسيتو وربرؾ 
انفعاالتو ومزاجو، فظهر اإلعداد النفسي الذي بفضلو يتم إجياد اغبلوؿ عبميع اؼبشاكل النفسية اليت يعاين منها 

الالعب و اؼبتعلقة بالشخصية والسلوؾ خالؿ اؼبنافسة أو التدريب، فيجب على الدرب وضع برنامج يهدؼ إذل 
. اإلعداد النفسي اعبيد لالعبُت حىت يتمكن من ربقيق األىداؼ اؼبسطرة

:  تعريف اإلعداد النفسي في كرة القدم -1
ىوعملية تربوية ربت نطاؽ اؼبمارسة اإلجيابية لالعبُت هبدؼ خلق و تنمية الدوافع و االذباىات و الثقة بالنفس و 

اإلدراؾ اؼبعريف و االنفعارل و العمل على تشكيل و تطوير السمات اإلرادية باإلضافة إذل التوجيو و اإلرشاد الًتبوي و 
 .    النفسي لالعبُت

فعندما يكوف الفريقاف اؼبتنافساف يف نفس مستوى األداء من الناحية البدنية و الفنية اػبططية و الذىنية عندئذ 
 .االعداد النفسي اعبيد ىو من يقرر نتيجة اؼبباراة

 :أهمية اإلعداد النفسي -2

يتميز مستوى أداء الالعب بالتذبذب و عدـ االستقرار عند االشًتاؾ يف اؼبباريات أو اؼبسابقات خالؿ اؼبوسم 
 .الرياضي 

حاوؿ اؼبدرب معرفة أسباب عدـ استقرار مستوى أداء الالعب و استبعد أف يرجع ذلك إذل القدرات البدنية أو 
اخل  و إف األرجح .......اؼبهارية ذلك ألهنا تتميز باالستقرار وال يطرأ عليها التغَت عادة إال بسبب اإلصابة أو اؼبرض 

تفسَت عدـ استقرار مستوى األداء يف ضوء بعض العوامل النفسية مثل القلق الزائد و اػبوؼ من الفشل و عدـ 
لذلك فإف اإلعداد النفسي اعبيد يهدؼ إذل مساعدة الالعب يف السيطرة على .... اؼبقدرة على الًتكيز يف األداء 

 . أفكاره وانفعاالتو دبا حيقق أفضل مستوى أداء مع اختالؼ ظروؼ اؼبنافسة

 يتم التدريب عليو من خالؿ التحكم يف أعماؿ التدريب من حيث درجة  ) الطاقة البدنية(إذا كاف اإلعداد البدين 
اعبهد اؼببذوؿ و مقدار الراحة اؼبناسبة ، و معرفة تأثَت ذلك على أجهزة اعبسم اؼبختلفة لالعب ، فإف اإلعداد 

 يتم التدريب عليو من خالؿ مساعدة الالعب يف السيطرة على أفكاره أي تركيز االنتباه ، ) الطاقة النفسية(النفسي 
 . و التحكم يف االنفعاالت أي عدـ التوتر أو اػبوؼ الزائد عند اؼبنافسة

 :أنواع اإلعداد النفسي -3

 :ديكن تقسيم اإلعداد النفسي إذل 
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 . إعداد نفسي طويل اؼبدى و إعداد نفسي قصَت اؼبدى:من حيث المدة  - أ

 .إعداد نفسي عاـ وإعداد نفسي خاص:من حيث النوعية-        ب

 : اإلعداد النفسي طويل المدى-1-أ

  :ديكن أف نوضح ىذا اؼبوضوع اؼبهم على شكل نقاط ؿبددة 

إف إعداد فريق يف اؼبشاركة يف البطوالت اؼبهمة يتطلب إعدادا و تدريبات تستمر لفًتة زمنية طويلة كاإلعداد لبطوالت 
كاس العادل أو الدورات االوؼببية أو القارية و إف مفردات ىذا اإلعداد الطويل ال ربتوي فقط على عناصر اللياقة 

 . البدنية و اؼبهارات و اػبطط و إمنا تتعدى ذلك إذل اإلعداد النفسي الذي يتالـز بقيمة العناصر يف اإلعداد و التهيئة

ىناؾ جانب يف التحضَت الطويل اؼبدى و ىو ضرورة إجراء الفحوصات الطبية على الالعبُت بُت فًتة و أخرى الف 
إف االطمئناف على اتزاف اغبالة   . عدـ االىتماـ هبذه الناحية و إمهاؽبا يسبب أثار نفسية سلبية كثَتة على الالعبُت

النفسية عند الالعب خالؿ اإلعداد النفسي الطويل و التأكد من سالمة اإلعداد النفسي يتطلب إجراء بعض 
الفحوص و االختبارات النفسية على الالعبُت إف النظرة الفاحصة و اؼبتابعة السليمة من قبل اؼبدرب لالعبُت يف ىذا 

 .اعبانب و تفسَت سلوكهم و انفعاالهتم تتيح لو الفرصة للتعرؼ على حاالهتم النفسية خالؿ إعدادىم الطويل 

ضرورة تقوًن حالة التدريب بُت فًتة و أخرى لكي يعلم اؼبدرب مدى تأثَت الوحدات التدريبية يف الالعبُت ومدى 
 .تطورىا و ديكن مراجعة ىذا اؼبوضوع يف باب التحليل و االختبارات 

من اؼبفيد جدا مناقشة ؿبتوى اإلعداد اػباص اؼبقبل للفريق بشكل عاـ مثال مع الالعبُت و إفساح اجملاؿ أماـ كل 
منهم إلبداء رأيو حوؿ ىذه الطريقة لتعزز شعور الالعب بالراحة النفسية أثناء التدريب الطويل األمر الذي يزيد من 

 .يقينو بتحقيق األىداؼ اؼبرسومة من التدريب

خالؿ اإلعداد النفسي تتواذل الظروؼ اؼبختلفة، ؽبذا جيب أف يتدرب الفريق ربت تأثَت كل الظروؼ و جيعلو متقبال و 
 . قادر على اللعب بشكل جيد يف مثل ىذه الظروؼ

ضرورة تطبيق القانوف أثناء التدريبات و اؼبقابالت التجريبية الف ذلك جيعل الالعب ؿبصنا نفسيا يف اللعب القانوين 
 .السليم 

جيب إجراء ربليل كامل عبميع الفرؽ اؼبشاركة يف الدورة، و توضيح نقاط الضعف و القوة لكل فريق ألف ذلك يعطي 
 راحة نفسية لالعبُت و جيعلهم مطلعُت على خصومهم 

لكي تنجح عملية اإلعداد الطويل اؼبدى على اؼبدربُت و اؼبسؤولُت على الفريق إبعاد كافة األعباء اػبارجية عن 
الالعب و مساعدتو على الًتكيز على عناصر اللعب و كيفية تطوير مستواه يف اللعب لذلك على اؼبدرب أف ينشط 

   .االقتصادية ، و حىت العاطفية, يف معاعبة األمور االجتماعية 

جيب على الالعب أف يتعود على ؾباهبة كل الظروؼ كاػبسارة و الفوز ، مقابلة الفرؽ القوية والضعيفة ، و بذلك 
 .يتعود الالعب على اؼبواقف اؼبختلفة 
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العمل اعباد يف جو من الفرح و الغبطة و السرور و االستبشار فبا خيلق نوع من االتزاف يكوف قادرا على ؾباهبة 
 .اؼبشاكل و اؼبصاعب مهما كانت 

 : اإلعداد النفسي القصير المدى-2-أ

ىو ؿباولة إعداد الفريق أو الالعب للمنافسة القادمة و رفع درجة استعداداه لكي يتمكن من بذؿ أقصى جهده 
 :ليحقق الفوز و ديكن توضيح ىذا النوع من اإلعداد النفسي خالؿ 

يرى بعض علماء النفس يف أؼبانيا الغربية أف اإلعداد النفسي القصَت اؼبدى يف اؼبنافسات اؽبامة يًتكز يف ثالث مراحل 
 :ىي 

 . مرحلة التوقع

 . مرحلة اؼبواجهة

 .مرحلة االسًتخاء

 و ىذه التقسيمات الثالث مستمدة من أراء العادل النفسي األمريكي الزاروس  يف أحباث عن الشدة 

(STRESSE) موقف - إف مرحلة التوقع تعٍت الفًتة اليت تبدأ من زمن إدراؾ اغبدث الذي يعتربه الفرد مهددا لو
حىت بادية الوقت اؼبقنن للشدة ىذه الفًتة ترتبط ببعض التوترات اؼبختلفة مثل القلق ، اػبوؼ ، عدـ – الشدة 

 .اخل ..........الطمأنينة و التوقع السليب 

 :اجتماع الفريق األخير - 1-2-أ

يعقد ىذا االجتماع إما يف اليـو الذي يسبق اؼبنافسة أو يف صباح يـو اؼبنافسة ويف ىذا االجتماع توزع اؼبسؤوليات و 
الواجبات على الفريق و يشرح اؼبدرب اػبطة اؼبطلوبة و كيفية استغالؿ نقاط الضعف اػبصم كما يتحدث اؼبدرب يف 

 ىذا االجتماع على أمهية اؼبنافسة وضرورة ربقيق نتيجة جيدة وأثر الفوز يف تسلسل الفريق و ظبعتو 

بعد أف يشرح اؼبدرب اػبطوط العامة للخطة و لألسلوب قبيل النزوؿ على : قبيل الدخول إلى الملعب- 2-2-أ
الساحة يقـو اؼبدرب بتهيئة العبيو نفسيا للعب بكلمات مركزة و قوية حياوؿ فيها إثارة ضباس الالعبُت وشد انتباىهم 

و ربفيزىم للعطاء و يف ىذه اللحظات جيب على اؼبدرب أف يراعي جيدا الفروؽ الفردية ، فيتحدث مع بعض 
 . الالعبُت بالشكل الذي يرفع اؼبعنويات النفسية لالعبُت و جعلهم يشاركوف يف اؼبنافسة بثقة و تفاؤؿ 

 :في فترة الراحة - 3-2-أ

يقع كثَتا من اؼبدربُت يف اػبطأ عندما يتعامل مع العبيو بشدة و عنف خالؿ فًتة االسًتاحة عندما يفشل يف تنفيذ 
 .الواجبات اليت طلبها خالؿ الشوط األوؿ 

من اؼبمكن جدا تصحيح األخطاء و تغيَت النتيجة يف فًتة االسًتاحة وذلك من خالؿ شرح ما حدث يف الشوط 
األوؿ و تشجيع الالعبُت و حثهم على العطاء األفضل يف غبظات سريعة وىناؾ بعض اؼبؤشرات اليت تعمل على 

زيادة أو نقص التوتر العصيب النفسي عند الالعبُت قبيل اؼبنافسة و اليت تؤثر يف إقبازه وىي من اؼبواضيع اليت يتناوؽبا 
 :اإلعداد النفسي الطويل اؼبدى و من أمهها 
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 االستعداد التدرييب اعبيد 

 أمهية اؼبنافسة 

 قوة اػبصم أو ضعفو 

 الظروؼ اػبارجية 

 قوة اغبوافز 

 التحليل و التقوًن

 :من حيث النوعية - ب

 :اإلعداد النفسي العام - 1-ب

 : ديكن تلخيص ىذا النوع من اإلعداد فيما يلي 

و يقصد بالعمليات النفسية ما ىو مرتبط بتحقيق الغرض من :تطوير العمليات النفسية لالعب - 1-1-ب
فبارسة كرة القدـ مثل اإلدراؾ اغبسي بأنواعو اؼبختلفة و عمليات االنتباه و التصور اغبركي و التفكَت و كذلك القدرة 

 .على االستجابة اغبركية بأشكاؽبا و أنواعها اؼبختلفة 

 :االرتقاء بالسمات الشخصية لالعب - 2-1-ب

و ذلك باؼبساعدة على بث الثقة يف نفوس الالعبُت على ربمل مشاؽ التدريب باستثماره للحالة الدافعية والصفات 
 اإلرادية و اػبصائص االنفعالية الكامنة لديو 

 :تثبيت الحالة النفسية لالعب -3-1-ب

حيث تتميز بعدـ الثبات و االختالؼ اؼبتباين، حيث أف إثبات اغبالة النفسية مركب من ؾبموعة ظواىر نفسية ، 
التفكَت ، االنفعاؿ ، اإلرادة، و ىي تؤثر إذل حد كبَت على نشاط الالعب سلبيا أو إجيابيا و حيتاج الالعب لفًتات 

طويلة من التدريب للتحكم فيها و توجيهها جيب أف تسَت ىذه اؼببادئ جنبا إذل جنب مع النواحي التدريبية األخرى 
 . أثناء عمليات التدريب

 :اإلعداد النفسي الخاص -2-ب

 ىذا النوع من اإلعداد يهدؼ إذل استخداـ اإلعداد النفسي غبالة معينة ؽبا خصوصياهتا 

 اإلعداد النفسي اػباص ؼبنافسة معينة 

 اإلعداد النفسي لالعب واحد 

 اإلعداد النفسي اػباص ضد خصم معُت 

 اإلعداد النفسي اػباص للقياـ بواجب ؿبدد

 .اإلعداد النفسي اػباص ؼبنافسة معينة 

حيتاج اؼبدرب يف بعض األوقات إذل أف يعد فريقو إعدادا نفسيا خاصا ؼبنافسة واحدة معينة ؽبا خصوصياهتا و أمهيتها 
 اخل ........ على الفريق 
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 ربليل كامل عن الفريق اػبصم 

 .أمهية نتيجة اؼبنافسة و أثر نقاط الفوز

 كيف سيصبح ترتيب الفريق بعد هناية اؼبنافسة 

 أرضية اؼبلعب الذي تقاـ عليو اؼبنافسة 

 اؽبيئة التحكيمية اليت ستدير اؼبنافسة و صفات اغبكم 

 . طبيعة اعبمهور و انفعاالتو و سلوكو

 :دور المدرب في التعامل مع الالعبين بعد المنافسة - 1-2-ب

    تقدًن العوف و اؼبساندة لالعبُت بعد اؼبباراة مباشرة 

    الًتكيز على انفعاالت الالعبُت و ليس على انفعاالت اؼبدربُت 

    اغبرص على التواجد مع الالعبُت عقب اؼبباراة و ليس التواجد مع وسائل اإلعالـ 

    تقدًن التقييم الواقعي غَت االنفعارل ألداء كل العب ثاين يـو للمباراة 

    عدـ تقييم األداء و النتيجة عقب اؼبباراة مباشرة 

 .   سرعة العمل و االندماج يف الربنامج الزمٍت و اإلعداد للمباراة القادمة

 :خالصة
نستخلص فبا سبق إف لإلعداد النفسي لو دور كبَت و مهم و مؤثر يف إجياد اغبلوؿ عبميع اؼبشاكل النفسية اليت ربيط 
بشخصية الالعب قبل و أثناء اؼبباراة، حبيث تساعده على التخلص من مظاىر اػبوؼ واالنفعاؿ و الًتدد و القلق و 

 .بالتارل ربصيل مردود جيد و ربقيق نتائج حسنة 
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