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 يمعب البدني والنشاط الحالي العصرى وحت البدائي اإلنسان عصر ذفمن الزمان، قدم قديمة الرياضة إن
 الشعوب ممارسة دوافع الطويمة المسيرة ىذه عبر اختمفت وقد واألمم، والشعوب الفرد حياة في ىام دور
 غاية أصبحت والسنيين، الوقت مرور ومع والعيش والبقاء الحياة لضروريات تبعا لمرياضة المجتمعاتو 

 الرياضية ىذه بين ومن واالجتماعية والنفسية الجسمية الناحية من اإلنسان شخصية إلنماء ىتسع الرياضة
 لحضور والتسابق ممارستيا عمى اإلقبال حيث من كبيرة شعبية اكتسبت التي ،قدمال كرة رياضة نجد

 إعدادى إل الكبيرة الحاجة خمقت عبةمال ىذه في الحديثة فالمتطمبات القاعات، أو المالعب في مبارياتيا
 الدفاعية الفعاليات بتسريع ترتبط الحديثة الكروي اإلنجاز راتتغي وأن سيما ال عاليا بدنيا إعدادا الالعبين
عمى المرتدات واليجمات المعاكسة باإلضافة إلى  واعتماد السرعة،القوة و  من عالي مستوى مع واليجومية

 .واليجومية التوغالت والخطط الدفاعية

 األساس بأنيا إيمانا البدنية، المياقة وعناصر البدنية الصفات بتنمية العالم بمدان من العديد اىتمت ولقد
 ىلد ىامة صفة تعد التي السرعة نجد الصفات ىذه بين ومن الالعبين وتحضير إعداد عميو يرتكز الذي

 وأصبح ىذا عصرنا في المقابالت نتائج تحسم التي ىي السرعة أصبحت وخاصة قدم،ال كرة العبي
 .الشبانية الفئات جميع عند وتطويرىا بتنميتيا ويقومون كبيرة أىمية ليا يعطون المدربون

بصفة خاصة إذ  قدمعامة وكرة اللقد أصبحت السرعة صفة البد منيا في جميع الرياضيات بصفة و  
، الالعب الرائع اليوم يبرز عن اآلخرين في الحقيقة تستدعي عمما وممارسة ميدانية وليس أحدىما فقط،

ويمكنو االعتماد عمى درجة من السرعة تسمح لو لتسميط الضوء بحاسة تقنية تكتيكية أعمى من المتوسط 
كما أن االعتماد عمى السرعة دون المجوء إلى العمم يخل بإحدى القواعد  1.عمى الصفات األخرى

األساسية لتطوير ىذه الصفة ونموىا بل سيحد منيا ويجعل من صاحبيا )العبيا( ينقصو الكثير ميما 
بصفة خاصة يقصد بيا إعداد الالعب قدم كانت خبرتو العممية، حيث أن التدريب عمى السرعة في كرة ال

بتكيف أجيزتو الحيوية مع الجيد المبذول واألداء المطموب خالل المباراة وكذا إعداده  يولوجيافس إعدادا
ثالث أشكال  قدملسرعة في كرة الامياريا وخططيا في أداء الميارات سواء ىجومية أو دفاعية وكما نميز 

 وىي: سرعة رد الفعل، السرعة الحركية، سرعة االنتقال.

وما يتطمبو من حمل التدريب وحمل المباراة سواء من حيث  قدمديث في كرة الونظرا لطبيعة األداء الح
الشدة  أو الحجم فإن الغرض األساسي من المباراة ىو المحاوالت المستمرة من الالعبين إدخال الكرة في 

                                                           
1
Jean-Michel Bénézet , Hansruedi Hasler(FIFA): football des jeunes, zurich, 2016, page 149. 
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مرمى الفريق المنافس ويعممون في نفس الوقت عمى محاوالت ىجومية لمنافسييم لموصول إلى اليدف 
ن حقيقة أداء ميارة من الميارات اليجومية يرتبط بمكونات حيث ي فوز الفريق المنافس ولو بيدف واحد وا 

 التي اليامة األسس أحد القدم كرة لالعبي البدنية الحالة أن حسين السيد أبو عبده يرى حيث، المياقة البدنية

 توضع لم إذا تفشل  أن يمكن اختيارىا درجة بمغت ميما خطة أي ألن والخططي المياري األداء كفاءة تحدد

لمسمات  الالعب امتالك دون آلية بطريقة المياري األداء تنفيذ يمكن ال وكذلك االعتبار في البدنية القدرات
تعتبر من الدعامات األساسية في التدريب ومعدل التعمم لمميارات اليجومية في  إذ 1البدنية. والخصائص

حيث يرجع ذالك لمفروق الفردية العوامل الوراثية ويمكن أن نجد األفراد  خريختمف من شخص آل قدمكرة ال
مون إلى التحسن السريع مع سرعة يلياقة البدنية يمة السرعة في العناصر المرتبطة باالذين يممكون صف

ويمكن أن نجد أن لصفة السرعة أثر عمى أداء مختمف الميارات اليجومية، ، التعمم في مختمف الميارات
 أكثر فعالية يجب ربطيا بالبرنامج التدريبي. ى تكون ىذه الصفةوحت

األول اإلطار العام فصل ال فصول: 3 إلى ويقسم النظري الجانب جانبين إلى في دراستنا تطرقنا ولقد
 14كرة القدم وخصائص المرحمة العمرية أقل من يتضمن  ثانيال الفصل فصمين إلى، ثم تطرقنا لمدراسة

، في حين تطرقنا متطمبات السرعة وعالقتيا باألداء المياري في كرة القدمفيشمل  لثالثاما الفصل ، أسنة
جراءاتومنيجية البحث  يتكمم عنخامس فصل إلى في الجانب التطبيقي   نتيجة أزمة كورونا ،الميدانية وا 

 توقفت دراستنا عند ىذا الحد بسبب عدم استكمالنا لدراستنا الميدانية.فقد 

                                                           
 عموم معيدمحمد زروال: بناء بطارية اختبارات بغرض اإلنتقاء لمفرق المدرسية لكرة القدم في المرحمة الثانوية، أطروحة دكتوراه،  - 1

 .72-72 ، ص ص7102/7102، جامعة بسكرة، والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات
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 :اإلشكالية_ 1

يعد التدريب الرياضي ضرورة ىامة في المجتمعات الحديثة، حيث أصبح مجاال لمتنافس بين  
الفرد اإلنتاجية في  الشعوب، فيو يقوم عمى إعطاء الفرصة لجميع األفراد، كما ييدف لزيادة كفايةو  الدول 

لمجتمعو، فالتدريب الرياضي يعمل عمى رفع المستوى لدى الفرد ما يحقق النفع لو و  كل المجاالت
الرياضي نفسو لموصول بو ألعمى المستويات في النشاط الممارس. حيث أن مجال التدريب الرياضي 

تسب أىمية بالغة، حيث يعتبر التحضير البدني خاصة بات يعتمد أساليب متعددة سمحت لو أن يكو عامة 
 الخاصة.قدرات الرياضي البدنية العامة و  من بين اىم عوامل النجاح الرياضي ىادفا باألساس لتطوير

من إقبال واسع من كال  حديثا ىي كرة القدم لما ليالرياضات شعبية واىتماما قديما و نجد أن أكثر او  
كدا ما يخصص ليا من ، و مشجعينالعبين مسيرين و رية سواء مدربين من مختمف الفئات العمالجنسين و 
أن كرة القدم الحالية أصبحت رياضة متعددة العوامل تتشكل من توالي  طائمة، حيث اليةميزانيات م
 كبيرة الشدة.ية مع تكرار حركات قصيرة الزمن و ألعمال فتر 

المالحظة والدراسة مجموعة من المعارف المستمدة من إلى  يتطمب التحضير البدني االستناد      
كساب  والتجريب والبحث، إلقامة وتنظيم الحقائق والمبادئ واألساليب لتحقيق أفضل اإلنجازات وا 

التحضير البدني في كرة القدم إلى إعداد الالعب إذ ييدف ، الرياضيين أعمى مستوى من المياقة البدنية
بدنيا، وظيفيا، نفسيا، بما يتماشى مع مواقف اإلعداد المتشابية في نشاط كرة القدم، والوصول بو إلى 

 1.التدريب المثمى عن طريق تنمية القدرات البدنية الضرورية لألداء التنافسي حالة

ن  أنو: "الوسيمة  "عالوي"الذي قال عنو  تحضير البدنيالعبي كرة القدم يجب أن يمر بال تييأتوا 

فعمى العب كرة القدم التحمي بكل  ،2األساسية لمتأثير عمى الفرد وبالتالي تنمية الصفات البدنية"
الصفات البدنية األساسية المتمثمة في القوة والتحمل والسرعة والرشاقة باإلضافة إلى الدقة 

ة ونظرا لتحسينيا القدرات الميارية إذ تعتبر السرعة إحدى والتوازن ألنيا تكتسي أىمية كبير 
حدى الركائز اليامة لموصول إلى المستويات الرياضية العالية وأداء  مكونات اإلعداد البدني وا 
ميارات معينة تتطمب سرعة انقباض عضمة معينة لتحقيق ىدف الحركة كأداء ميارات 

                                                           
1
، 2001، 1حسن السيد أبو عبده: االتجاىات الحديثة في تخطيط وتدريب كرة القدم، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، ط  

 .33ص 

 11، ص 1991، 11محمد حسن عالوي: عمم التدريب الرياضي، دار المعارف، مصر، ط  2
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كالقفز وأداء التصويب ومجمل القول أن صفة السرعة تعتبر أىم  قدمىجومية في كرة ال
نو  الصفات البدنية التي تؤدى إلى االرتقاء بمستوى األداء الحركي لدى الالعب، السرعة  ا 

خاصة المنافسة حيث يتطمب من الالعب الجيد خالل العممية التدريبية و  األداءتمعب دورا ىاما في تحقيق 
من ا سرعة االنتقال ذيد، تصويب أو رد الفعل السريع اتجاه الزميل أو الخصم، وكسرعة التنفيذ سواء تسد

 أقل زمن ممكن.مكان ألخر بأكبر سرعة ممكنة و 
 من خالل ما سبق تم طرح التساؤل الرئيسي التالي:

أقل من  قدم صنفلدى العبي كرة ال عمى تحسين األداء المياري )التسديد(أثر  لتنمية صفة السرعةىل 
 (؟صاغرسنة )أ 14

 واندرجت تحت ىذا التساؤل تساؤالت جزئية كما يمي:

 لتنمية السرعة االنتقالية بدون كرة أثر عمى تحسين األداء المياري )التسديد( لدى العبي كرة  ىل
 ؟سنة )أصاغر( 14القدم صنف أقل من 

  التسديد( لدى العبي كرة القدم صنف  أثر عمى تحسين األداء المياريسرعة الجري بالكرة ىل(
 سنة )أصاغر(؟ 14أقل من 

 :الدراسة فرضيات -2

 الفرضية الرئيسية:

 14لتنمية صفة السرعة أثر عمى تحسين األداء المياري )التسديد( لدى العبي كرة القدم صنف أقل من 
 سنة )أصاغر(.

 الفرضيات الجزئية:

  لتنمية السرعة االنتقالية بدون كرة أثر عمى تحسين األداء المياري )التسديد( لدى العبي كرة القدم
 .سنة )أصاغر( 14صنف أقل من 

  أثر عمى تحسين األداء المياري )التسديد( لدى العبي كرة القدم صنف سرعة الجري بالكرة لتنمية
 .(سنة )أصاغر 14أقل من 
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 _ أهداف الدراسة:3

 تيدف ىذه الدراسة إلى:  
السرعة االنتقالية بدون كرة عمى تحسين األداء المياري )التسديد( لدى العبي كرة القدم معرفة تأثير  -

 .سنة )أصاغر( 14صنف أقل من 
سرعة الجري بالكرة أثر عمى تحسين األداء المياري )التسديد( لدى العبي كرة القدم صنف معرفة تأثير  -

 )أصاغر(.سنة  14أقل من 

 _ أهمية الدراسة:4

دراسة الفارق في أداء ، في كرة القدم صفة السرعةمن خالل إبراز أىمية تكمن أىمية ىذه الدراسة 
الميارات في تحسين ب السرعة مساىمةباإلضافة إلى إبراز  لدى العبي كرة القدم صنف،الميارات 
، إضافة إلى تزويد المكتبة بمثل ىذه البحوث خاصة في ظل التطور السريع الحاصل في األساسية
 الرياضي. التدريب

 _ أسباب اختيار الموضوع:5

 األسباب الموضوعية: -5-1

 إبراز أىمية السرعة في كرة القدم. -

 .تحسين األداء المياريا كيفية ذكو  تنمية السرعةلمام المدربين و الالعبين بطرق ومبادئ معرفة مدى إ -

 األسباب الذاتية: -5-2

 )حجم، شدة، راحة، زمن...(. تطبيقيا باحترام جميع مخرجاتيامعرفة كيفية وضع وحدات التدريب و  -

 .معرفة مدى استجابة العبي كرة القدم  -

 تطبيق المعمومات النظرية المكتسبة خالل المسار األكاديمي ميدانيا. -
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 الدراسة:_ مفاهيم 6

 السرعة:-6-1

يقول عنيا عالوي بأنيا التحرك لألمام بأسرع وقت ممكن، و يعرفيا ىارا بكونيا القدرة عمى  _ اصطالحا:أ
 1القدرة عمى االنتقال من مكان ألخر بأقصى سرعة ممكنة.

، بأكبر سرعة ممكنةو  نتقال من مكان ألخر في أقل زمن ممكناالىي قدرة الجسم عمى  _ اجرائيا:ب
وباسقاطيا عمى متغيرات الدراسة نجد أن عبارة عن القدرة عمى أداء أكبر عدد من التقمصات العضمية في 

 .أقل زمن ممكن لتنفيذ ميارة التسديد

 األداء المهاري: -6-2

 األداء: -6-2-1

 2.َواِجِبِو : ِبِإْنَجاِزِه ، ِبِإْكَماِلوِ  بأداء َقامَ  لغة: -أ
كفاءة العامل لعممو ومسمكو فيو، ومدى صالحيتو في النيوض  شغاتيعامر فاخر عرفو اصطالحا:  -ب

 3بأعباء عممو وتحمل المسؤولية في فترة زمنية محددة.
 ىي قدرة الفرد عمى تنفيذ وأداء الميام الموكمة إليو.إجرائيا: -ج
 المهارة: -6-2-2

( الميارة عمى أنيا القدرة عمى استخدام الفرد لمعمومات واستعداده لإلنجاز، 1991يعرف قانون " ويستر" )
الميارة عمى أنيا قدرة تكتسب بالتعمم حيث يفترض مسبقا الحصول عمى 1911كما يعرف " حاثري " 

 4النتائج المحددة نتيجة ليذا التعمم.

                                                           
، دار الفكر 3، ط-االعداد البدني و طرق القياس-كمال عبد الحميد، محمد صبحي حسانين:المياقة البدنية و مكوناتيا1

 .79العربي، بدون سنة، ص 
 قاموس المعاني لكل رسم معنى نقال عن الموقع:   2

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/أداء/   Le 04-03-2020 a14 :38   
 .371، ص4112، 1عامر فاخر شغاتي: عمم التدريب الرياضي، مكتبة المجمع العربي لمنشر والتوزيع، عمان، ط  3
والنفسية في مجال الرياضي، دار الفكر العربي لمنشر  محمد حسن عالوي ونصر الدين رضوان: االختبارات الميارية  4

 .49،ص1،4111والتوزيع، عمان، ط

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/أداء/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/أداء/
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 كرة القدم: -6-3

ىي لعبة تتم بين فريقين يتألف كل منيما عمى إحدى عشر العبا يستعممون كرة منفوخة  _ اصطالحا:أ
فوق أرضية ممعب مستطيمة، في نياية كل طرف من طرفييا مرمى اليدف، يحاول كل فريق إدخال الكرة 

 1في مرمى الحارس لمحصول عمى نقطة )ىدف( ولمتفوق عمى المنافس في إحراز النقاط.

العبا لكل فريق داخل ارضية مستطيمة باستخدام  11لعبة جماعية تتم بين فريقين من ىي  _ اجرائيا:ب
الفائز، كما  ىو اكبر عدد من األىدافيسجل  الذيكرة منفوخة و مرميين في نياية كل جية طوليا، و 

 توجو بواسطة حكام.

 :المراهقة -6-4

 النضج مرحمة إلى الطفولة مرحمة من االنتقال بمرحمة" النفس عمم في يستخدم بما المراىقة مصطمح يعني 
  2."والرشد

الفرد  جوانب مختمف عمى السريعة التغيرات بكثرة تتميز سنية ىي مرحمة التعريف اإلجرائي: -
 سنركز دراستنا وفي ، ) الخ... االنفعالية العقمية، البدنية، النفسية، الوظيفية، الفيزيولوجية، )المورفولوجية،

 تقريبا. سنة (21-21) الذين تتراوح أعمارىم بين العمرية لمالعبين المرحمة عمى

 ابهة:والمش الدراسات السابقة -7

 الدراسات المحمية:

 الدراسة األولى:
 لتطوير مقترح تدريبي برنامج اثر" عنوان تحت  -2112-الناصر،  عبد وكحال محمد عشوش دراسة
-المراوغة)األساسية المهارات بعض وتحسين ) الرشاقة السرعة ( والحركية البدنية الصفات بعض

  ."القدم كرة في الجري بالكرة(
 .-جامعة أم البواقي - سنة 11-13صنف  -جيجل –دراسة ميدانية عمى أصاغر اتحاد أوالد عمي 

                                                           
،  1997دار ابن حزم، بيروت، لبنان،   4مأمور بن حسن آل سممان:" كرة القدم بين المصالح والمفاسد الشرعية" ؛ط1

 .19ص
 .. 257 ص ، 1994 مصر، القاىرة، ، 1 ط العربي، الفكر دار والمراىقة، الطفل سيكولوجية :الجسماني العالي عبد  2
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 :البحث أهمية
 بعض وتطوير لتحسين برنامج باقتراح العامة التدريبية البرامج في القصور التغمب محاولة 

 .والحركية البدنية الصفات وبعض القدم كرة في األساسية الميارات
 .لمتدريب الحديثة النظريات عمى االعتمادب التدريب في الحداثة مواكبة محاولة 
أىمية الجانب التطبيقي كبرنامج الميارات األساسية والصفات البدنية والحركية لالرتقاء بالجانب  

 والفني لالعبين في كرة القدم. المياري
 الفرضية الرئيسية:

  توجد فروق ذات داللة إحصائية في القياسات القبمية والبعدية لممجموعتين الضابطة والتجريبية في
 سنة(.11-13االختبارات البدنية والحركية والميارية لدى العبي كرة القدم )

 الفرضيات الجزئية:
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في اختبار

 السرعة ولصالح القياس البعدي.
  توجد فروق ذات داللة إحصائية في القياس البعدي في اختبار الرشاقة بين المجموعتين الضابطة

 والتجريبية لصالح األخيرة.
 ن القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في اختبار توجد فروق ذات داللة إحصائية بي

 الجري بالكرة ولصالح القياس البعدي.
  توجد فروق ذات داللة إحصائية في القياس البعدي في اختبار المراوغة بين المجموعتين

 الضابطة والتجريبية لصالح األخيرة.
 :الدراسة هدف
 والميارية والحركية البدنية القدرات لتطوير ميةعم أسس عمى معتمد مقترح تدريبي برنامج وضع 

 .القدم كرة أشبال لدى
 لدى والميارية والحركية البدنية القدرات بعض عمى المقترح لتدريبي البرنامج اثر عمى التعرف 

 .البحث عينة
 عند المجموعتين الضابطة والتجريبية في  التعرف عمى الفروق بين االختبار القبمي والبعدي

 سنة(.11-13مستوى الصفات البدنية والحركية المدروسة لفئة )
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  التعرف عمى الفروق بين االختبار القبمي والبعدي عند المجموعتين التجريبية والضابطة في
 سنة(. 11-13مستوى الميارات األساسية قيد البحث لفئة )

 ية والميارية لعينة البحث.الكشف عن مستوى الصفات البدن 
 :الدراسة نتائج
 إختبار في التجريبية لممجموعة والبعدي القبمي القياسين بين إحصائية داللة ذات فروق توجد 

 من أفضل وبصورة التجريبية المجموعة عمى إيجابا أثر قد التدريبي البرنامج السرعة وبالتالي
 الضابطة. المجموعة عميو تدربت العادي الذي البرنامج

 الضابطة  المجموعتين بين الرشاقة اختبار في البعدي القياس في إحصائية داللة ذات فروق توجد
 بشكل الرشاقة صفة تطوير إلى أدى المقترح التدريبي البرنامج وبالتالي األخيرة ولصالح والتجريبية

  . التجريبية العينة لدى إيجابي وجيد
 إختبار في التجريبية المجموعة لدى والبعدي القبمي القياسين بين إحصائية داللة ذات فروق توجد 

 ميارة تطوير في فاعميتو المطبق البرنامج أظير وبالتالي البعدي القياس ولصالح الجري بالكرة
 . التجريبية لدى المجموعة بالكرة الجري

 الختبار  البعدي القياس في والتجريبية الضابطة المجموعتين بين إحصائية داللة ذات فروق توجد
تحسين  في إيجابا أثر التدريبي البرنامج وبالتالي التجريبية المجموعة ولصالح وغةراالم ميارة
 التجريبية. المجموعة لدى المراوغة ميارة

 الدراسة الثانية:
 والمرونة الحركي التوافق لتحسين مقترح تدريبي برنامج اثر" بعنوان 2116بالل،  شنوف دراسة

دراسة ميدانية عمى فريق –سنة.  12-10صنف القدم كرة العبي لدى االجتماعي التفاعل وتطوير
 جامعة أم البواقي. -مسكانة –مدرسي 

 أهمية الدراسة:
  ثراء البحث العممي، وفي تكمن أىمية الدراسة من الجانب النظري في إضافة مرجع عممي لممدربين وا 

كرة القدم وتحديث وتجديد المعمومات ذات ارتباط الجانب التطبيقي من خالل زيادة كفاءة العبي 
بالتدريب الحديث أيضا مثل ىذه البرامج التدريبية تخمق جو لتقبل األفكار الجديدة، والعمل بيا إذا ما 

 ثبت صالحيتيا.
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 الفرضية الرئيسية:
 دي لدى توجد فروق ذات داللة إحصائية نتيجة تطبيق البرنامج المقترح بين االختبار القبمي والبع

 سنة. 14-9العبي كرة القدم أصاغر 
 الفرضيات الجزئية:

  يوجد فروق ذات داللة إحصائية في تطبيق االختبار القبمي والبعدي لمتوافق الحركي عمى عينة
 الدراسة.

 .يوجد فروق ذات داللة إحصائية في تطبيق االختبار القبمي والبعدي لممرونة عمى عينة الدراسة 
  المقترح عمى التفاعل االجتماعي لدى عينة الدراسة.يؤثر البرنامج 

 هدف الدراسة:
  ييدف البحث إلى وضع برنامج تدريبي مقترح ومعتمد عمى أسس عممية لتحسين المرونة والتوافق

 سنة. 14-9الحركي وتطوير التفاعل االجتماعي لدى العبي كرة القدم أصاغر 
 منهج وعينة الدراسة:

 بتصميم تجريبي لمجموعة واحدة. العب 20 عينة عمى التجريبي المنيج عمى الباحث اعتمد -
 نتائج الدراسة:

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبمي والبعدي لمعينة في اختبار التوافق الحركي  -
 وذلك لصالح االختبار البعدي.

بار المرونة وذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبمي والبعدي لمعينة في اخت -
 لصالح االختبار البعدي.

  تحقيق نتيجة ايجابية في اختبار السوسيومتري لمتفاعل االجتماعي. -
 :كالتالي من خالل نتائج الدراسة كانت استنتاجات الباحث

 فروق ذات جدا واضحة عموما النتائج فكانت العينة أفراد عمى إيجابي تأثير التدريبي البرنامج أعطى •
 .والمرونة الحركي التوافق حول واضحة معنوية

 .الرياضي الميدان في التفوق لضمان ي أساس وشرط منشود وىدف غرض الحركي التوافق يعد •
 ضمن موضوعية وأساليب طرق وفق التدريب لمباشرة الفردية والفروق العمرية الخصائص مراعاة ويجب •

 الصفات بقية مع أساسية ىي التي المرونة بصفة تمم ومعرفية عممية أسس وعمى سميم تدريبي برنامج
 .البدنية
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 :ثالثةالدراسة ال

 . 4111: عبد المؤمن محمد و قواسمي محمد، مدكرة ماستر، جامعة خميس مميانة، صاحب الدراسة -

القوة المميزة بالسرعة عند لدى المدربين في تحسين السرعة و  : طريقة التدريب التكراريعنوان الدراسة -
 سنة. 19-19القدم الفئة العمرية  العبي كرة

 تساؤالت الدراسة: -

 القوة المميزة بالسرعة لدى العبي كرة القدم؟ التكراري دور في تنمية السرعة و  _ ىل يمعب التدريب

 _ ىل التدريب التكراري يعطي مردودا أثناء المباريات من طرف العبي كرة القدم؟

ن طرف المدرب تمعب دورا في تنمية السرعة و القوة المميزة _ ىل تمارين التدريب التكراري المنتيجة م
 بالسرعة لدى العبي كرة القدم؟

 الهدف من الدراسة: -

 القوة المميزة بالسرعة لدى العبي كرة القدم.تكراري لو دور في تنمية السرعة و _ تبيان أن التدريب ال

 كان التدريب التكراري يعطي مردودا أثناء المباريات. _ معرفة ما ادا

 _ معرفة مدى مساىمة التمارين المنتيجة من طرف المدربين في تنمية السرعة.

 لتخصص في نوع معين من األنشطة.  _ ان كان التدريب الرياضي يعتمد عمى الخصوصية أو ا

 المنهج المتبع:  -

 المنيج الوصفي المالئم لطبيعة البحث.

 عينة الدراسة: -

ىي عينة قصدية مكونة من ربي رابطة والية تيبازة أواسط، و جميع أفراد المجتمع األصمي و المكون من مد
 مدرب. 13
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 األدوات المستخدمة في الدراسة: -

 اإلستمارة.

 نتائج الدراسة: -

الييا في الجانب لك من خالل النتائج المتوصل ذيمعب دور في تنمية صفة السرعة و  _ التدريب التكراري
 التطبيقي.

ئج المحققة و لك من خالل النتاذاء المباريات من طرف الالعبين، و _ التدريب التكراري يعطي مردودا أثن
 التحسن الموجود.التمارين المطبقة و 

لك من ذة السرعة لدى العبي كرة القدم، و _ التمارين المنتيجة من طرف المدرب تساىم في تحسين صف
 الوسائل المتاحة.ن المقننة ومصادرىا و خالل التماري

التدريب التكراري يسمح بتحسين وتطوير السرعة الى أقصى  _ أثبتت الدراسة النظرية أن استخدام طريقة
لك تبقى في نفس المستوى حتى سن الثالثين ثم تبدأ ذتبمغ أقصى درجاتيا في سن المراىقة بعد حد ليا و 

 في االنخفاض.

 :رابعةالدراسة ال

 .4119: مسعي محمد رضا، مدكرة ماستر، جامعة محمد خيضر بسكرة، احب الدراسةص -

: أثر طريقة التدريب التكراري في تنمية بعض الصفات البدنية في كرة اليد لدى الناشئين عنوان الدراسة -
 سنة. 11الى  12من 

 الهدف من الدراسة: -

 _إثراء المعرفة العممية.

 والسرعة ومدى أىميتيا في كرة اليد._التعريف بصفتي القوة 

التكراري في تحسين صفتي القوة  _تجريب بعض االختبارات التي تسمح بتقييم مدى تأثير طريقة التدريب
 السرعة لدى الناشئين.و 
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 _تحسيس المدربين بأىمية صفتي القوة والسرعة في التحضير البدني أثناء التدريب.

 نية لالعبي كرة اليد. _محاولة حل مشاكل نقص القدرات البد

 تساؤالت الدراسة: -

_ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين البعديين لممجموعتين الشاىدة والتجريبية ولصالح 
 المجموعة التجريبية في تحسين صفة السرعة؟ 

ريبية ولصالح _ ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين البعديين لممجموعتين الشاىدة والتج
 المجموعة التجريبية في تحسين صفة القوة؟ 

 المنهج المتبع:  -

 المنيج التجريبي المالئم لطبيعة البحث.

 عينة الدراسة: -

اختيار العينة بطريقة عشوائية عمى النادي الرياضي لميواة سيدي بوزيد أوالد جالل، حيث تتكون العينة 
 العبين(.  11عينة ضابطة )العبين( و  11ا: مجموعة تجريبية )من مجموعتين ىم

 األدوات المستخدمة في الدراسة: -

 التمارين المستخدمة.االختبارات و 

 نتائج الدراسة: -

 _ طريقة التدريب التكراري ليا أثر ايجابي عمى الصفات البدنية لدى الناشئين.

البعدية لصالح االختبارات _ وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبارات القبمية والبعدية 
 ريبية في صفة السرعة، و ىذا ما يثبت وجود تحسن في السرعة.لممجموعة التج

_ وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبارات القبمية والبعدية لصالح االختبارات البعدية 
 ة.لممجموعة التجريبية في تحسين صفة القوة و ىذا ما يثبت وجود تحسن في القو 
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السرعة يبية ساعد في تحسين صفتي القوة و _استخدام الكم الكافي من التمرينات أثناء تنفيذ الوحدات التدر 
ب وكل تمرين يحقق لممجموعة التجريبية حيث تعتبر التمرينات ىي النشاط األساسي المشكل لعممية التدري

 مجموعة ىذه التمرينات تحقق اليدف من التمرين عامة.  أىداف عممية التدريب ، و  جزء من ىدف أو

 الدراسات العربية:

 الدراسة األولى:

محمد اسماعيل عبد زيد عاشور، دراسة ماجستار، كمية التربية الرياضية الجامعة  :صاحب الدراسة -
 .4111المستنصرية، 

 تأثير برنامج تدريبي مقترح لمسرعة بكرة القدم. :عنوان الدراسة -

 تساؤالت الدراسة: -
يعطي نتائج أفضل في تحسين السرعة رح في تطوير السرعة بكرة القدم و ىل يؤدي البرنامج التدريبي المقت

 لدى الطمبة. 
 الهدف من الدراسة: -

 معرفة مدى تأثير البرنامج التدريبي المقترح في تطوير السرعة بكرة القدم.  

 المنهج المتبع:  -

 المنيج التجريبي.

 عينة الدراسة: -

 طمبة فرع التربية الرياضية )الصف الثاني( في جامعة المستنصرية.

 األدوات المستخدمة في الدراسة: -

 االختبارات البدنية.
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 نتائج الدراسة: -

 مفيد لمطمبة. بالكرة _ البرنامج التدريبي المقترح بتطوير صفة السرعة

ىناك فروق واضحة حيث كانت سرعة الطمبة بالكرة  في االختبار البعدي أكبر منو في االختبار  _ ان
 .زمنيم أقلالبعدي و 

 الدراسة الثانية:

 : ولىالدراسة األ 
 في مقترح تدريبي منهج تأثير " ( بعنوان4113) دكتوراه شيادة لنيل الخشالي حميد ناظم نزار دراسة
 .كرة اليد الشباب " جامعة ديالي العراق لالعبي الفردي السريع والهجوم االنتقالية السرعة تطوير

 أهداف الدراسة:
وضع مفردات منيج تدريبي مقترح لتطوير السرعة االنتقالية واليجوم السريع الفردي لالعبي كرة  -

 اليد الشباب أفراد عينة البحث.
المنيج التدريبي المقترح في تطوير السرعة االنتقالية لدى أفراد عينة  التعرف عمى تأثير مفردات -

 البحث.
تعرف تأثير مفردات المنيج التدريبي المقترح في تطوير اليجوم السريع الفردي لدى أفراد عينة  -

 البحث.

 فروض الدراسة:
بعدي( لمسرعة االنتقالية واليجوم -في نتائج االختبار )القبمي إحصائيةوجود فروق ذات داللة  -

 السريع الفردي لممجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح االختبار البعدي.
بعدي( لمسرعة االنتقالية واليجوم -في نتائج االختبار )البعدي إحصائيةوجود فروق ذات داللة  -

 ولصالح المجموعة الضابطة. السريع الفردي لممجموعتين التجريبية والضابطة

 استخدم المنيج التجريبي لمالئمتو في حل مشكمة البحث. منهج الدراسة:
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تم اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية من العبي أندية القطر بكرة اليد  مجتمع وعينة البحث:
عمى  ( العبا موزعا111. وقد بمغ عدد المجتمع األصل )4113-4114الشباب لمموسم الرياضي 

 % من المجتمع األصل. 14.1العبا يمثمون نسبة  41أندية، أما عينة البحث فبمغ عددىم  11
 نتائج الدراسة:

ان لممنيج التدريبي المقترح تأثيرا ايجابيا في تطوير متغيرات البحث من السرعة االنتقالية واليجوم  -1
 السريع الفردي لدى أفراد عينة البحث.

ممنيج التدريبي المقترح المتبع ألفراد المجموعة التجريبية في االختبار وجود تأثير ايجابي واضح ل -4
 البعدي( في تطوير السرعة االنتقالية واليجوم السريع الفردي.-)القبمي

بعدي( في -وجود تأثير ايجابي لممنيج المتبع ألفراد المجموعة الضابطة في االختبار )القبمي -3
 ع الفردي.تطوير السرعة االنتقالية واليجوم السرب

أحدثت المجموعة التجريبية تفوقا واضحا عمى المجموعة الضابطة في نتائج االختبارات البعدية  -2
 في متغيرات السرعة االنتقالية واليجوم السريع الفردي.

 



 
 

 
 
 
 
 

 

:ثانيالفصل ال  
كرة القدم وخصائص المرحلة 

 العمرية
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 :تمهيد

تكفر  ، حيثالرياضة الرئيسية في كؿ بمد تقريبنا في آسيا كأفريقيا كأكركبا كأمريكا الجنكبية القدـتعد كرة     
خاصة  ،ألسباب عديدة القدـ، كتزداد شيرة كرة المعبة لغة مشتركة بيف الناس مف خمفيات كتراث مختمفيف

كأف العبي كرة القدـ لدييـ أحجاـ كأشكاؿ مختمفة، أم أف كؿ فرد ىك احتماؿ أف يككف العب لفريؽ مف 
 فرؽ كرة القدـ.

ككرة القدـ كأم لعبة مف األلعاب ليا مبادئيا األساسية كالتي تعتمد في إتقانيا عمى إتباع األسمكب السميـ 
عممية التدريب يتكقؼ إلى حد كبير عمى مدل تطبيؽ المدرب لطريقة  في طرؽ التدريب، كأف نجاح

التدريب المناسبة، كيعتبر األداء البدني كالفسيكلكجي في كرة القدـ مف العكامؿ الميمة التي البد عمى 
    المدربيف االىتماـ بتنميتيا.
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 كرة القدم:ل مدخل -1

 تعريف كرة القدم: -1-1

العبيف عمى  7العبا عمى األكثر ك 11كرة القدـ لعبة جماعية يتقابؿ فييا فريقيف يضـ كؿ منيما     
األقؿ كيجب عمى كؿ فريؽ تسجيؿ اكبر عدد مف األىداؼ في شباؾ الخصـ، كالمحافظة عمى شباكو 

قاعدة  17نظيفة كالفريؽ الذم يسجؿ أكبر عدد مف األىداؼ يفكز بالمباراة، كتتضمف ىذه الرياضة 
كبمركر الكقت كتطكر المعبة عدلت  " International Boar"أسست مف طرؼ المجنة الدكلية  بكار 

 (.FiFAالعديد مف القكاعد بفضؿ االتحادية الدكلية لكرة القدـ )

ـ كعرضو يقدر ما بيف بيف  120 - 90تمعب كرة القدـ عمى بساط مستطيؿ، بطكؿ يتراكح ما بيف     
ـ كعرضو  110 - 100بلؿ المباريات الدكلية فيشترط أف يككف الممعب يقدر ما بيف ـ، أما خ90 -45
إلى  68ـ، كما تستعمؿ خبلؿ المباراة كرة مستديرة الشكؿ مصنكعة مف الجمد محيطيا مف 75 - 65بيف 
ه غ، تجرل المباراة بيف فريقيف يرتدياف ألبسة مختمفة المكف كتتككف ىذ 450إلى  410سـ، كبكزف مف  72

 120دقيقة إلى  90األخيرة مف شكرت، قميص، جكارب، كحذاء خاص بالمعبة، كيدكـ كقت المعب مدة 
 دقيقة. 15دقيقة لكؿ شكط يتخمميا كقت راحة قدره  45دقيقة في حالة كجكد كقت إضافي، كتعطى مدة 

ز بالدقة في المعب في كرة القدـ أسمكبيف في المعب، األسمكب األكركبي كاألمريكي، فاألكؿ يتمي يطغى    
كاالنضباط التكتيكي في خطط المعب كالتككيف العالي في الجانب التقني كالتحضير البدني الجيد، أما 
الثاني فيعتمد عمى المكاىب الفردية كحسف االبتكار لدل البلعب بالتركيز عمى مستكاه الفني بالدرجة 

ات الفريؽ ككؿ، كيكمف اليدؼ الرئيس في األكلى، كىذا ما يصعب مف تحقيؽ األىداؼ الجماعية كمتطمب
 .1حسف صنع المعب بشكؿ جماعي مف اجؿ أحسف تطبيؽ لمخطط اإلستراتيجية المكضكعية

القدـ ىي رياضة متعددة العكامؿ، يعنى أف المستكل العالي لمرياضي يتعمؽ باإلمكانيات التقنية  كرة 
التكتيكية كالبدنية كالعقمية، فكؿ مركز لعب لو خصائصو التي تختمؼ حسب المتطمبات كالتكجيات 

 2التقنكتكتيكية )تنشيط ىجكمي ك دفاعي(، كالذم يقـك بو طاقـ التدريب.

                                                           
 .28، ص1994محمد عبده صالح، مفتي إبراىيـ حماد: أساسيات كرة القدـ، دار المعرفة، القاىرة،  1

2
Alexendre dellal : de l’entrainement à la performance en football, OP cit, 2008, p01 . 
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اضة فترية التي تتطمب جميع االمكانات البدنية، التقنية، التكتيكية كالعقمية، فاألحماؿ في كرة القدـ ىي ري
  1مباراة كخاصة العدك الذم يختمؼ بالكرة كبدكنيا استيدفت في األعكاـ األخيرة لتطكيرىا بشكؿ خاص.

 تاريخ ظهور وانتشار لعبة كرة القدم: -1-2

تمفة كأماكف متعددة أسماء كألقاب كثيرة كمف استقرائنا لتاريخ ىذه لقد أطمؽ عف كرة القدـ في أزمنة مخ    
2" هاريار ستوم "ككاف الركماف يمقبكنيا  EPSKYROSالمعبة نجد اليكناف قديما كانكا يسمكنيا 

. 

كلقد دارت في انجمترا منافسات تاريخية بيف العمماء المؤرخيف كاف الغرض منيا كجكد صكرة كاضحة     
 .3عف لعبة كرة القدـ، ىؿ المعبة ترجع إلى عصر معيف أـ أنيا شائعة ال يمكف حصر كمعرفة بدايتيا؟

رنيف الثالث كالرابع قبؿ كما يذىب بعض المؤرخيف ليذه المعبة إلى القكؿ أف كرة القدـ كجدت في الق    
ؽ.ـ، كما  250ؽ.ـ كسنة  206الميبلد كأسمكب تدريب عسكرم في الصيف، كبالتحديد في فترة ما بيف 

، أم بمعنى TCU TCHOUكردت في احد المصادر لمتاريخ الصيني أنيا تذكر باسـ صيني تسك شك 
يد ارتفاعيما عف "ثبلثيف قدما" ركؿ الكرة ككؿ ما عرؼ عنيا أنيا كانت تتألؼ مف قائميف عظيميف كيز 

مكسكة بالجرائد المزركشة كبينيا شبكة مف الخيكط الحريرية يتكسطيما ثقب مستدير مقدار ثقبو قدـ كاحد 
 .4ككاف ىذا اليدؼ يكضع أماـ اإلمبراطكر في الحفبلت العامة

الجمد المغطى كيتبارل ميرة الجنكد في ضرب الكرة لكي تمر مف ىذا الثقب، ككانت مصنكعة مف     
بالشعر كلـ تكف بالقكة كالشدة التي عمييا اآلف، ككاف جزاء الفائز صرؼ كمية مف الفكاكو كالزىكر 

 كالقبعات لو.

، ككانت تمعب في فمكرنسا في " Calcio" "كالشيك" كىناؾ في ايطاليا لعبة كرة القدـ قديما باسـ     
إيطاليا مرتيف في السنة األكلى في أكؿ يكـ أحد مف شير مايك كالثانية في اليـك الرابع كالعشركف مف 

في فمكرنسا ككانت ىذه األياـ بمناسبة العيد. ككانت  SAN JHONيكنيك بمناسبة عيد "ساف جكف 
كيضـ كؿ فريؽ كاحد  "ركسي "كالثاني باسـ  "بيات كي "المنافسة تقاـ بيف فريقيف األكؿ أبيض باسـ 

ككاف المرمى عبارة عف عرض الممعب كمو ككاف المعب خشنا  "بياثرا  "كعشركف العبا يمعبكف في 

                                                           
1
 Jean-Michel Bénézet , Hansruedi Hasler(FIFA): OP cit, 2016, p 12. 

 .60، ص1960عبلـ: "كأس العالـ لكرة القدـ"، دار القكمية كالنشر، مصر:  إبراىيـ 2
 .08، ص1994،محمد عبده صالح الكحش كمفتي إبراىيـ محمد: "أساسيات كرة القدـ"، دار المعرفة، مصر 3
 .12، ص1998، 2مختار سالـ: "كرة القدـ لعبة المبلييف"، مكتبة المعارؼ بيركت، ط 4
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، كيجمع الكؿ عمى أف نشر كرة القدـ كرياضة الشباب كاف في جزر بريطانيا 1كالممعب مغطى كمو بالرمؿ
نت عمى ىزيمة الدانيمركييف الغزاة، كالتنكيؿ برأس القائد حيث أخذت مف كاقع فكرة القكمية التي بي

 .2الدانمركي

ـ عمى أف 1830كبدأت الخبلفات كالمناكشات حكؿ مبلمح لعبة كرة القدـ، إلى أف تـ االتفاؽ سنة     
بعدما أسس قانكف كرة القدـ اإلنجميزية يـك  "رجبينو "كالثانية باسـ  "تسوكو "تككف ىناؾ لعبتيف، األكلى 

 ـ.1863أكتكبر  26

أستاذ في جامعة أككسفكرد كذكر أحد شعراء الصيف تحدث عف فكرة كرة القدـ، كلكف  "جايمز "كعاد     
نما ترجميا األستاذ بيذا االسـ كيقكؿ: بأف  اتضح بعد ذلؾ أف ىذه المعبة لـ تذكر باسميا في الشعر، كا 

مستديرة صنعت مف ثمانية أجزاء مف الجمد محشكة بالشعر كلـ تعرؼ الكرة التي تحشى باليكاء  الكرة كانت
بعد الميبلد، ىذه األفكار ناقشيا الكثير مف المؤرخيف، كذىب البريطانيكف المؤرخكف إلى  500إال في سنة 

ـ لما قتمكا القائد القكؿ أف كرة القدـ مف نبات أفكارىـ كاستدلكا عمى ذلؾ بكاقعة تاريخية كىي أني
الدانيماركي الذم احتؿ ببلدىـ داسكا رأسو بأقداميـ كالكرة كصار ىذا بعدىا تقميدا قكميا عمى الثأر 

 .3كاالنتقاـ، كاستدلكا مع الكقت األسس البشرية بالكرة كاعتبركا ىذا ىك فجر ظيكر المعبة كاكتشافيا

األـ لكرة القدـ، انتشرت المعبة عند جارتيا ايرلندا كفي كحكؿ انتشار  ىذه المعبة، كانت بريطانيا البمد     
تكفد فريقا منيا إلى الكاليات المتحدة األمريكية، كىكذا انتشرت المعبة في  " " ايرلنداـ بدأت 1831عاـ 

الكاليات المتحدة األمريكية بحكـ خبرة شباب أمريكا، كبحكـ صمتيـ ببريطانيا فتأثر بعضيـ بما اتبعو 
 نيا.شباب بريطا

ـ عف طريؽ عماؿ مناجـ فكتكريا كىكذا استمرت في 1858ثـ دخمت ىذه المعبة إلى أستراليا عاـ     
 .18824االنتشار حتى دخمت مصر عف طريؽ االحتبلؿ اإلنجميزم عاـ 

إف طبيعة الحياة عند اإلنجميز التي تتطمب األسفار في البحار لمتجارة بحكـ أف بريطانيا دكلة     
لدرجة أف بعض الساسة أطمقكا عمييا لقب عجكز االستعمار، كلكثرة مستعمراتيا يسيؿ نقؿ لعبة استعمارية 

                                                           
 .342ص ،1993، 1ة األلعاب الرياضية المفضمة"، دار الكتب العممية، بيركت، طجميؿ نظيؼ: "مكسكع 1
 .15، ص1984 ،7حسف عبد الجكاد: "كرة القدـ"، دار العمـ لممبلييف، بيركت، لبناف، ط 2

3 Kamel Lamoui, football technique jeux, entrainement information, Alger .198, p18.  
 .50إبراىيـ عبلـ: "كأس العالـ لكرة القدـ"، مرجع  سابؽ، ص 4
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كرة القدـ إلى ىذه المستعمرات، كاإلنجميز مف المعركؼ عنيـ أنيـ حينما يضعكف أرجميـ عمى أم أرض 
التقميد كىكذا يميكا شباب جنكدىـ بمعب كرة القدـ، كسرعاف ما نقؿ عنيـ الشباب كما ىك معركؼ كمغـر ب

تـ نقؿ ىذه المعبة عف طريؽ الشباب اإلنجميزم قبؿ أف ينشأ القانكف، فكانت في ذلؾ الكقت في أبشع 
صكرىا بعيدة عف أىدافيا كبمركر الكقت تـ كضع قانكف كتشريعات، كتشكيبلت إدارية كفنية لتنقميا إلى 

 أكضاعيا الصحيحة.

 نظرة عن تطور كرة القدم في العالم: -1-3

 تطور كرة القدم عالميا: -1-3-1

إف رياضة كرة القدـ بمغت مف الشيرة حدا لـ تبمغو األلعاب الرياضية األخرل، كاكتسبت شيرة كبيرة     
ظيرت في شدة اإلقباؿ عمى ممارستيا كالتسابؽ عمى مشاىدة مبارياتيا، كقد مرت كرة القدـ بتطكرات 

ذا رجعنا إلى تاريخ كرة القدـ كجدناى  ا تتسـ باالرتجاؿ كال تقكـ عمى أساس التيذيب أك الفف.عديدة كا 

كقد اتفؽ الخبراء في المجاؿ الرياضي كالمؤرخيف أف كرة القدـ بدأت تمارس بيف الجيكش الصينية منذ     
زمف بعيد ككانكا يعتبركنيا مكمبل لتدريباتيـ العسكرية مف حيث اليجكـ كالدفاع ككذلؾ الجيكش الركمانية 

 .1بعد أف نقميا الشعب اإلنجميزم ىناؾ

ضعت كنظمت كما ىك الحاؿ اآلف ككانت المباراة تقاـ بيف بمديف أك كلـ تكف ىناؾ قكاعد قد ك     
مدينتيف كيحاكؿ كؿ منيما أف يصؿ بالكرة إلى كسط البمدة األخرل ليدخميا غازيا مستيزئا ككانت المباراة 
تستمر أياما كأسابيع كحتى لشيكر حتى يصؿ أحد الطرفيف الى ىدفو ككقعت حكادث كثيرة ذىب ضحيتيا 

ناء المباراة مما حمؿ بعض اإلمبراطكريات عمى إصدار قرار يبيف المعب، أما تاريخيا فإف الكثير أث
الباحثكف يؤكدكف إنيا كانت تمعب في القرف الثالث كالرابع قبؿ الميبلد بأسمكب تدريب عسكرم في الصيف 

 .2بمعنى ركؿ الكرة Tsu Tchouقبؿ الميبلد ككانت تسمى  250في القرف 

 14منذ  " KUMARI" كيماري ؤرخكف إلى أف لعبة كرة القدـ كانت بالياباف كسميت فيما يذىب م    
"سبن تمعب بمناسبة عيد  "CALCIO"كبلتشيو" قرنا مضت، كفي ايطاليا ىناؾ لعبة قديمة باسـ 

                                                           
 .02فيصؿ رشيد عياش الدليمي كلحمر عبد الحؽ: "كرة القدـ"، مرجع سابؽ، ص 1
 .06، ص1998المذكرة الرياضى: "مجمة رياضية تصدر عف المركز الكطني لئلعبلـ كالكثائؽ الرياضية"،  2
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كمف ىذه المنافسات التاريخية يتأكد أنو ليس ىناؾ نقطة تصمح لبلتفاؽ عمى نشرة كرة القدـ  جون"
 ة يأخذ معالميا التاريخ. بطريقة معين

لكف المؤرخكف البريطانيكف ادعكا أف لعبة كرة القدـ مف أفكارىـ كحدىـ كاستدلكا بذلؾ بكاقعة  
بعد الميبلد حيث قطع  1042إلى سنة  1016تاريخية حيث غزا الدنمركيكف اإلنجميز ما بيف سنة 

 .1و بأقداميـ كصار ىذا تقميدااإلنجميز رأس القائد الدنمركي كداسكه بأقداميـ كأخذكا يضربكن

 FOOT BALLبعد الميبلد كيكتبكنيا  1075-1050كاعتبركا فجر ظيكر المعبة كاكتشافيا بيف     
في انجمترا كانكا ينطمقكف إلى الحقكؿ  1175أف طبلب المدارس عاـ  " فنيتنرستين "،كيقكؿ المؤرخ 

 .2خارج المدينة يستمتعكف بكرة القدـ

ككاف ىؤالء الممكؾ  "ادوارد الثاني "مف طرؼ الممؾ  1314كقد تـ تكقيؼ كرة القدـ رسميا عاـ     
يعتمدكنيا في ذلؾ إلى نص مادة عسكرية عمى أنيا لعبة ناعمة ال تصمح لمتدريب العسكرم كمف شانيا 

ء الممكؾ لـ أف تضعؼ التدريب كعمى نص آخر ىي أنيا كثير مف الضحايا كالخسائر بيف الناس كىؤال
يظممكا كرة القدـ التي نشاىدىا اليكـ كلـ تكف كرة القدـ يحكميا قانكف محتـر كىيئات كاعية كمثقفة، أما 

 تحت اسـ جمعية كرة القدـ. 1863الظيكر الرسمي فكاف في لندف سنة 

ذب إليو إف كرة القدـ في العالـ تمثميا حمقة متجددة كؿ أربعة سنكات كىك حدث خارؽ لمعادة، كيج    
أنظار العالـ كىي السيدة الكأس العالمية لكرة القدـ، حيث ىذه األخيرة تثير تكاتر حاد في األشير التي 
تسبؽ مبارياتيا التي تخفؽ ليا القمكب كتحبس األنفاس، فمنذ اليـك الذم عرفت فيو كرة القدـ تنظيـ منافسة 

 عمى المستكل العالمي كىذه المعبة تحتؿ الصادرة.

ـ عقب تأسيس االتحاد الدكلي 1904كفكرة إقامة مسابقة العالـ لكرة القدـ طرحت ألكؿ مرة في عاـ     
لكرة القدـ، لكف ىذه الفكرة قكبمت بمعارضة بعض الدكؿ األعضاء فعجز االتحاد الدكلي عف تنفيذىا، كفي 

يطاليا عمى االتحاد ا1920عاـ  لدكلي إقامة بطكلة كركية ـ اقترحت النمسا كالمجر كتشيككسمكفاكيا كا 
ـ طرح المكضكع 1929لممحترفيف ألف األلعاب األكلمبية كانت مقتصرة عمى البلعبيف اليكاة، كفي عاـ 

                                                           
 .32ـ"، مرجع سابؽ، صإبراىيـ عبلـ: "كأس العالـ لكرة القد 1
 .11، ص1998 ،مفتي إبراىيـ محمد: "الجديد في األعداد الميارم كالخططي لبلعب كرة القدـ"، دار الفكر العربي عماف االردف 2
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مجددا مف قبؿ سكيسرا، المجر، إيطاليا، السكيد، األكرغكام، فكافؽ االتحاد الدكلي كطمب مف األكرغكام 
 .1مف أمريكا 09مف أكربا ك  04خب منت 13ـ بمشاركة 1930تنظيـ المسابقة األكلى عاـ 

أما أكؿ مقابمة مف نصيب الفرنسي "لكصياف لكراف" أما أكؿ صاحب بطكلة عالمية فيك األكرغكام     
 .02-04عمى حساب األرجنتيف 

ىذه بعض التطكرات التي مرت بيا كرة القدـ كىي كافية إلثبات أف كرة القدـ قد تطكرت مف الخشكنة     
لفف، كمف الجمكد إلى الحركة كالتكتيؾ، ككانت مف جميع الدكؿ المحبة لمسبلـ كالرياضة كاليمجية إلى ا

 كاآلف ظيرت كرة القدـ بصكرتيا المشرفة.

 : المبادئ األساسية لكرة القدم -2

كرة القدـ كأم لعبة مف األلعاب ليا مبادئيا األساسية كالتي تعتمد في إتقانيا عمى إتباع األسمكب     
 طريقة التدريب. السميـ في

كيتكقؼ نجاح أم فريؽ كتقدمو إلى حد كبير عمى مدل إتقاف أفراده لممبادئ األساسية لمعبة ، أم أف      
فريؽ كرة القدـ الناجح ىك الذم يستطيع كؿ فرد مف أفراده أف يؤدم ضربات عمى اختبلؼ أنكاعيا بخفة 

ؽ كيكتـ بسيكلة كيسر كيستخدـ ضرب الكرة كرشاقة كيقكـ بالتمرير بدقة كبتكقيت سميـ كبمختمؼ الطر 
بالرأس في المكاف كالظركؼ المناسبيف ،كيحاكر عند المزـك كيتعاكف تعاكنا تاما مع بقية أعضاء الفريؽ 

 . 2في عمؿ جماعي متناسؽ

صحيح أف العب كرة السمة كالطائرة مف حيث تخصصو في القياـ بدكر معيف في الممعب سكاء في     
جكـ، إال أف ىذا ال يمنع مطمقا أف يككف العب كرة القدـ متقنا لجميع المبادئ األساسية اتقانا الدفاع أك الي

 تاما.

كىذه المبادئ األساسية لكرة القدـ معتمدة كمتنكعة، لذلؾ يجب عدـ تعميميا في مدة قصيرة كما يجب     
 ؿ تمريف كقبؿ البدء بالمعب.االىتماـ بيا دائما عف طريؽ تدريب البلعبيف عمى ناحيتيف أك أكثر في ك

 كتقسـ المبادئ األساسية لكرة القدـ إلى ما يمي:

                                                           
 .23حنفي محمكد مختار: كرة القدـ لمناشئيف، دار الفكر العربي، القاىرة، مصر، ص   1
،ص 1998كتطكير التفكير الخططي لبلعبي كرة القدـ،دار الفكر العربي، القاىرة، ممدكح محمدم كمحمد عمي: اإلعداد الميارم  2
13. 
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 استقباؿ الكرة. -
 المحاكرة بالكرة. -
 المياجمة. -
 رمية التماس. -
 ضرب الكرة. -
 لعب الكرة بالرأس. -
 .1حراسة المرمى -

 : القدم كرة في البدنية المياقة -3

 بما اليكمي التحمؿ عمى القدرة ىي كالرياضية البدنية المياقة أف( 2002شحاتة ) إبراهيم محمديرل      

   كالطارئة. المفاجئة األعماؿ مكاجية يستطيع بحيثك   ،اليكـ ةبقي الفرد بو يتمتع ما يبقي لكي قكة مف يكفي
 الصفات مختمؼ في عالية متمثمة بدنية لخصائص البلعب كاكتساب ريتكف ىي القدـ كرة في البدنية فالمياقة

ة القك  السرعة، كمداكمة المركب أك البسيط شكميا في (المركنة الرشاقة، السرعة، القكة، المداكمة،) البدنية
 األجيزة لكفاءة إضافة كالشاؽ، المستمر التدريب طريؽ عف تأتي كالتي ... القكة مداكمة بالسرعة، المميزة

 الجكانب ىذه كؿ فتكامؿ... العصبي كالجياز اليضمي الدكراني، القمبي، كالجياز لمجسـ المختمفة الكظيفية

بتحقيؽ أفضؿ  لو تسمح التي المياقة اكتساب ك العالي لممستكل االرتقاء فرصة القدـ كرة لبلعب يعطي
 2النتائج.

 أف عمى (العالء أبو وعبده  اهلل رزق بطس ، مختار حنفي ، حسين فرج ، لطيف محمدمف) كؿ كيتفؽ    

 : تتضمف القدـ كرة لبلعب البدنية المتطمبات

 بالسرعة؛ المميزة القكة – أ

 (؛ENDURANCEالتحمؿ ) -ب
 (؛STRENGTHالقكة العضمية ) – ج

 (؛AGILITY) الرشاقة–د 

 ؛ (FLEXIBILITY) المركنة – ق

                                                           
 -25، ص ص 1997، 4حسف عبد الجكاد: "كرة المبادئ األساسية لؤللعاب اإلعدادية لكرة القدـ"، دار العمـ لممبلييف، بيركت، ط 1

27. 
2
  .171 ص ، 2002 ،1،ط المصرية، اإلسكندرية المكتبة ، البدنية المياقة دليؿ شحاتة: إبراىيـ محمد-  
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  السرعة – ك
1
.(SPEED) 

 :قواعد كرة القدم -4
إف الجاذبية التي تتمتع بيا كرة القدـ خاصة في اإلطار الحر )المباريات غير الرسمية ما بيف     

األحياء( ترجع أساسا إلى سيكلتيا الفائقة، فميس ثمة تعقيدات في ىذه المعبة، كمع ذلؾ فيناؾ سبعة عشر 
قية إلى اآلف حيث سيؽ أكؿ قاعدة لسير ىذه المعبة، كىذه القكاعد سارت بعدة تعديبلت، كلكف الزالت با

قكانيف كرة القدـ إلى ثبلث مبادئ رئيسية جعمت مف المعبة مجاال كاسعا لمممارسة مف قبؿ الجميع، كىذه 
 المبادئ ىي:

 المساواة: -4-1

إف ىذه المعبة تمنح لممارس كرة القدـ فرص متساكية لكي يقكـ بعرض مياراتو الفردية دكف أف     
 يتعرض لمضرب أك الدفع أك المسؾ كىي مخالفات يعاقب عمييا القانكف.

 السالمة: -4-2

ف كىي تعتبر ركحا لمعبة ، كبخبلؼ الخطكرة التي كانت عمييا في العيكد العابرة فقد كضع القانك     
حدكدا لمحفاظ عمى سبلمة كصحة البلعبيف أثناء المعب مثؿ تحديد مساحة الممعب كأرضيتيا كتجييزىـ 

 مف مبلبس كأحذية لمتقميؿ مف اإلصابات ،كترؾ المجاؿ كاسعا إلظيار ميارتيـ بكفاءة عالية.

 التسمية: -4-3

كىي إفساح المجاؿ لمحد األقصى مف التسمية كالمتعة التي يجدىا البلعب لممارسة كرة القدـ، فقد منع     
 .2المشرعكف لقانكف كرة القدـ بعض الحاالت كالتي تصدر عف البلعبيف تجاه بعضيـ البعض

 قوانين كرة القدم: -5

 سبعة عشر مادة كسنتطرؽ إلييا بالتفصيؿ: كلقد كضعت ىذه القكانيف عمى شكؿ مكاد كعددىا    

 

                                                           

 .33 ص ،2011 ،1األردف، ط ،كالتكزيع لمنشر العربي المجتمع مكتبة ،)التدريب-المفاىيـ( القدـ كرة :محمكد صالح غازم 1 -
 .29، ص1982سامي الصفار: كرة القدـ، دار الكتب لمطباعة كالنشر، جامعة المكصؿ، العراؽ،  2
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  الميدان "القانون األول: الممعب " 

ـ(، أما في المباريات الدكلية فيككف طكلو 90 -45ـ( كعرضو مف )120إلى  90طكلو مف ) 
 .1متر( 75ك 64متر( كعرضو محصكر بيف ) 110ك 100محصكر بيف )

 12ف مخطط بخطكط كاضحة عرضيا يجب أف يككف الممعب أك ميداف المعب مستطيؿ، كيكك  
سـ، حيث يقسـ الممعب إلى نصفيف متساكييف بخط يرسـ في منتصؼ ىذا الخط دائرة نصؼ قطرىا 

 مـ(، كما أف ىذه الخطكط تعيف لنا منطقة المرمى كمنطقة الجزاء عمى النحك التالي: 12،9)

ياف بزكايا قائمة عمى منطقة المرمى تحدد عند كؿ نيايتي ميداف المعب حيث يرسـ خطاف عمكد 
ـ( ثـ 5،5ـ( مف الحافة الداخمية لكؿ قائـ ىذاف الخطاف داخؿ ميداف المعب بمسافة ) 5،5مسافة )

 .2يكصبلف بخط مكازم لخط المرمى

  منطقة الجزاء: -
 تحدد منطقة الجزاء عند كؿ مف نيايتي ميداف المعب كما يمي:        
ـ(، كيمتد ىذاف الخطاف داخؿ 5،16مسافة )يرسـ خطاف عمكدياف عمى خط المرمى عمى  

ـ(، ثـ يكصبلف بخط مكازم لخط المرمى، كداخؿ منطقة الجزاء تكضع 5،16الممعب بنفس المسافة )
ـ( مف نقطة المنتصؼ بيف القائميف، كيرسـ قكس خارج منطقة الجزاء مف 11عبلمة جزاء عمى بعد )

ـ( 5،1بأربعة قكائـ تكضع في زكاياه كارتفاعيا ) ـ(، كما يحدد الممعب9،15نقطة الجزاء كنصؼ قطرىا )
ـ( مف قائـ راية الركنية داخؿ 01عمى األقؿ برأس غير مدببة كراية ، كترسـ ربع دائرة نصؼ قطرىا )

 ميداف المعب.
 القانون الثاني: الكرة 

 كال 71.3يجب أف تككف الكرة مستديرة كمصنكعة مف الجمد أك مادة مناسبة، محيطيا ال يزيد عف 
. كضغط 3غراـ 400غراـ كال يقؿ عف  440سـ كزنيا عند ابتداء المباراة ال يزيد عف 68،2يقؿ عف 

 (.2غ/سـ 1100إلى  600ضغط ) 1.1إلى  0.6اليكاء داخميا عند مستكل سطح البحر يككف مساكيا ؿ

                                                           
 .13، ص2002، مكتبة كمطبعة اإلشعاع الفنية، مصر 1حسف السيد أبك عبده: "اإلعداد الميارم لبلعبي كرة القدـ"، طبعة  1
 .15، ص2006االتحادية الجزائرية لكرة القدـ: "دليؿ تطبيقي تبسيط قكانيف المعبة"، دار اليدل، عيف مميمة، الجزائر:  2
اصفات القانكنية لممبلعب كالمياديف كاألدكات الرياضية"، مكتبة القاىرة الحديثة، القاىرة، حسف عمي حافظ كحمد عمي الخطاب: "لمك  3
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 القانون الثالث: عدد الالعبين 

ف أحدىـ حارسا لممرمى كيحمؿ العب كيكك  11تمعب مباراة بيف فريقيف يتككف كؿ فريؽ مف  
مبلبس تميزه عف باقي البلعبيف كالحكـ، كيمكف تعكيض حارس المرمى مف أحد رفاقو أثناء المعب كيجب 
اف يعمـ الحكـ مف طرؼ الفريؽ ،كفي حالة قبؿ بدأ المباراة فإف البلعب الذم طرد يمكف تعكيضو بأحد 

 .1تعكيضو بأحد البلعبيفالبدالء كلكف في حالة طرد أحد البدالء فبل يمكف 

 القانون الرابع: معدات الالعبين 

يجب عمى البلعب أال يستعمؿ أم معدات أك يمبس ما يشكؿ خطكرة عميو أك لآلخريف كتكمف  
 المعدات األساسية اإلجبارية لبلعب في:

 قميص، تباف، "سركاؿ قصير أك شكرت". -
 جكارب كأحذية. -
الساقيف كالذم يجب أف يككف مغطى بالجكارب كيككف مصنكع مف مادة مبلئمة )مطاط أك  كاقي -

 ببلستيؾ أك ما يشبو ذلؾ(، بحيث يضمف نسبة معقكلة مف الحماية.
 القانون الخامس: الحكم 

كؿ مباراة تدار بكاسطة الحكـ، كىك الذم لو السمطة الكاممة لتنفيذ قانكف المعبة ،كيتخذ القرارات  
الحاالت كقراراتو غير قابمة لمنقاش، كىك الكحيد مف يحتسب كقت المقاء، كما يمكنو إيقاؼ المقاء  في كؿ

مما كجد أف صبلحيتو كسمطاتو بدأت تضعؼ، كلو الحؽ في منح إنذار إلى العب عند سمكؾ غير 
ذم يقـك رياضي كما لو الحؽ في الطرد، كيسمح أك يمنع أم أحد مف الدخكؿ إلى أرضية الميداف كىك ال

بإيقاؼ المقاء عند إصابة أم العب إصابة خطيرة، كما يسمح باستمرار المعب عند خركج البلعب 
المصاب، كما يجب أف يتأكد مف شخصية البلعبيف، كال يترؾ البلعبيف يمعبكف في حالة ما إذا كانت 

ة المقاء، كما أنو شخصية غير مكثقة بالكثائؽ الرسمية كما يسمح بتسجيؿ احتياطييف مؤىميف قبؿ بداي
يراقب المعب كيسير عمى سبلمة البلعبيف دائما، يدؿ عمى ىدؼ كيحتـر أكلكيات األفضمية، كما يعتمد 
عمى نصيحة الحكاـ المساعديف بخصكص الكقائع التي لـ يراىا، كما يخطر الجيات المسؤكلة بتقرير عف 

                                                           
 .84، ص1986، 2ركمي جميؿ: "فف كرة القدـ"، دار النقائص، بيركت، ط 1
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الجياز الفني أم كقائع أخرل حدثت قبؿ المباراة الذم يتضمف عف أم قرار تأديبي اتخذ ضد البلعبيف ك 
 .1أك أثناء أك بعد المباراة

 القانون السادس: الحكام المساعدون 

يككف حكاـ التماس اثناف، يساعداف الحكـ الرئيسي، كبدكنيما ال يمكف لعب المقاء كتكمف ميمتيما  
مى أك رمية التماس، كما في اإلعبلف بخركج الكرة كمية، كأم فريؽ لو الحؽ في ركمة ركنية، ركمة المر 

يعمف عف تكاجد البلعب في مكقؼ التسمؿ كىك الذم يطمب التبديؿ مف الحكـ الرئيسي، كما يمكف إيقاؼ 
المعب بإعطاء إشارة لمحكـ الرئيسي إذا الحظ حدكث سمكؾ غير رياضي خارج نطاؽ رؤية الحكـ الرئيسي 

 .2عمييا السير الحسف لمقاءكدكرىـ معتبر كلياقتيـ البدنية ىي األمكر التي يتكقؼ 

 القانون السابع: مدة المباراة 

دقيقة كتختمؼ مدة المباراة حسب الصنؼ  45تستمر المباراة لشكطيف متساكييف مدة كؿ منيما  
دقيقة، كما يتـ التعكيض في أم شكط مف شكطي المباراة  15كالجنس كبيف فترتيف تكجد استراحة مدتيا 

صابة البلعبيف كنقميـ إلى خارج الميداف، أك تضيع مف الكقت الضائع كىذا مف خبل ؿ حدكث االستبداؿ كا 
الكقت مف طرؼ البلعبيف كغيرىا، كىذا الكقت يتـ كفقا لتقدير الحكـ لو، كما يمتد الكقت لمسماح بتنفيذ 

لذم ركمة الجزاء كؿ مف فترتي المباراة، كما انو يمكف تمديد الكقت كىذا عند انتياء المقاء بالتعادؿ كا
 دقيقة كال تتـ استراحة ما بيف الشكطيف. 15يسمى بالكقت اإلضافي كيقسـ عمى شكطيف ، كؿ شكط 

 القانون الثامن: بدء واستئناف المعب 

عند بدء المباراة يتـ إجراء قرعة باستخداـ قطعة النقكد كالفريؽ الذم يكسب القرعة يختار إما  
ـ مف 9.15في جية ميداف الخصـ الذم يتكاجد عمى بعد  المرمى أك الكرة، كضربة البداية يجب أف تمرر

الكرة كالتي يتـ بيا البلعبكف في بداية المقاء أك عند تسجيؿ اليدؼ أك عند بداية الشكط الثاني مف المقابمة 
أك عند بداية كؿ شكطيف مف الكقت اإلضافي عند المجكء إليو، كما يمكف إحراز اليدؼ مباشرة مف ركمة 

 تـ ىذه الضربة إال إذا تكافرت الشركط اآلتية:البداية كال ت

                                                           
 .16، ص1999، 2كامؿ محمكد: "الحكـ العربي كقكانيف كرة القدـ الخماسية"، مركز الكتاب لمنشر، القاىرة، ط مصطفى 1
 .16، صنفس المرجعمصطفى كامؿ محمكد:  2
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 تكاجد العبي كؿ فريؽ في نصؼ ممعبيـ. -
 تككف الكرة ثابتة عمى عبلمة المنتصؼ. -
 يعطي الحكـ اإلشارة لبدء المعب. -
 ال يممس البلعب ضربة بداية الكرة مرة ثانية إال إذا لمسيا العب آخر. -

لمس العب ركمة بداية الكرة مرتيف متتاليف تحسب ركمة حرة غير مباشرة يمعبيا الفريؽ مف  كلك 
 مكاف ارتكاب المخالفة.

كعند إيقاؼ الحكـ لممباراة ألم سبب مف األسباب فإنو يتـ استئنافيا كذلؾ بإسقاط الكرة بيف  
 ا تبلمس الكرة األرض.العبيف مف المكاف الذم تكقفت عنده المعبة، كال يبدأ المعب إال عندم

 القانون التاسع: الكرة في المعب وخارج المعب 

تككف الكرة في المعب في جميع أكقات المباراة بما في ذلؾ عندما ترتد مف قائمة المرمى أك  
العارضة أك قائـ الراية الركنية تبقى داخؿ الممعب ، تككف الكرة خارج المعب عندما تعبر بأكمميا خط 

 التماس سكاء عمى األرض أك اليكاء كعندما يكقؼ الحكـ المعب.المرمى أك خط 

 القانون العاشر: طريقة تسجيل الهدف 

يسجؿ اليدؼ عندما تعبر الكرة بأكمميا مف عمى خط المرمى، بيف القائميف كتحت العارضة  
 .1بشرط أال يسبؽ تسجيؿ اليدؼ ارتكاب مخالفة لقكانيف المعبة بكاسطة الفريؽ الذم سجؿ اليدؼ

 القانون الحادي عشر: التسمسل 

ىك تكاجد البلعب في كضعية عمى الميداف بالنسبة لجية مرمى الخصـ كتككف الكرة في ىذا 
 الكقت مرسمة ليذا البلعب مف طرؼ أحد مرافقيو، كما أف مبدأ األفضمية يطبؽ عمى كضعيات التسمؿ.

 القانون الثاني عشر: األخطاء وسوء السموك 

 يعتبر البلعب مخطئا إذا تعمد ارتكاب مخالفة مف المخالفات التالية: 

 ركؿ أك محاكلة ركؿ الخصـ. -

                                                           
 .32االتحادية الجزائرية لكرة القدـ: "دليؿ تطبيقي تبسيط قكانيف المعبة"، مرجع سابؽ، ص  1
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 عرقمة الخصـ. -
 دفع الخصـ بعنؼ أك بمحاكلة خطيرة. -
 ضرب أك محاكلة ضرب الخصـ باليد. -
 مسؾ الخصـ باليد بأم جزء مف الذراع. -
 عب الكرة باليد إال لحارس المرمى.يمنع ل -
 .1دفع الخصـ بالكتؼ مف الخمؼ إال إذا اعترض طريقو -
 القانون الثالث عشر: الركالت الحرة 

تككف الركبلت الحرة إما مباشرة أك غير مباشرة كفي الحالتيف يجب أف تككف الكرة ثابتة ففي حالة  
ركمت الكرة  الركمة الحرة المباشرة فإذا ركمت الركمة داخؿ الفريؽ المنافس فإف اليدؼ يحتسب، أما إذا

داخؿ مرمى نفس الفريؽ تحتسب ركمة ركنية لصالح الفريؽ المنافس، أما في حالة الركمة الحرة غير 
مباشرة فيحتسب اليدؼ فقط إذا لمست الكرة العب آخر قبؿ دخكليا المرمى، فإذا دخمت الكرة مرمى 

 تحتسب ركمة ركنية.المنافس مباشرة تحتسب ركمة مرمى، أما إذا دخمت الكرة مرمى نفس الفريؽ 

كفي كبل الحالتيف فإنو تصبح في المعب فكر ركميا أك تحركيا، كعمى البلعبيف أف يقفكا بصكرة  
ذا اقترب 9.15إجبارية عمى المسافة المقدرة لذلؾ، أم عمى مسافة  ـ مف الكرة بالنسبة لمفريؽ الخصـ، كا 

ذا لمسيا البلعب المنفذ لمركمة مرتيف الخصـ مف الكرة أقؿ مف ىذه المسافة فإنو يعاد تنفيذ ىذه ال ركمة،  كا 
متتاليتيف قبؿ أ، يممسيا العب آخر فإنيا تحسب ركمة غير مباشرة لصالح الفريؽ المنافس مف مكاف 

 .2حدكث الخطأ

 القانون الرابع عشر: ضربة الجزاء 

مباشرة تحتسب ركمة جزاء ضد الفريؽ الذم يرتكب أحد األخطاء التي يعاقب عمييا بركمة حرة  
داخؿ منطقة جزائو كالكرة في الممعب، كيمكف تسجيؿ ىدؼ مباشر مف ركمة الجزاء ، كتقذؼ الكرة في 
ضربة جزاء مف المكاف المخصص لذلؾ، كيمتد الكقت ألخذ ركبلت الجزاء عند نياية كؿ شكط مف الكقت 

 األصمي أك الكقت اإلضافي.

                                                           
 .30، ص1987مديرية الكتب لمطباعة كالنشر، جامعة المكصؿ، الجزء األكؿ،  سامي الصفار كآخركف: كرة القدـ،  1
 مرجع سبؽ ذكره، صمصطفى محمكد كامؿ: الحكـ العربي كقكانيف كرة القدـ الخماسية،   2
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ـ 9.15نقطة الجزاء عمى بعد ال يقؿ عف  يجب أف يتكاجد البلعبكف خارج منطقة الجزاء كخمؼ 
مف نقطة الجزاء كيجب أف يككف آخذ الركمة معركؼ، أما حارس المرمى فيككف عمى خط مرماه في 

 مكاجية آخذ الركمة بيف القائميف حتى تركؿ الكرة.

 القانون الخامس عشر: رمية التماس 

ي اليكاء فإنيا ترمى إلى داخؿ عندما تجتاز الكرة بكامميا خط التماس سكاء عمى األرض أك ف 
الممعب مف النقطة التي اجتازت فييا الخط كفي أم اتجاه بكاسطة العب مف الفريؽ المضاد آلخر العب 
لمس الكرة، يجب عمى الرامي لخطة رمي الكرة أف يكاجو الممعب كأف يككف جزء مف كتمتيا قديمة إما 

يستعمؿ الرامي كمتا يديو كأف يرمي الكرة مف  عمى خط التماس أك عمى األرض خارج التماس، يجب أف
خمؼ كفكؽ رأسو تعتبر الكرة في المعب فكر دخكليا الممعب كلكف ال يجكز لمرامي أف يمعب الكرة مرة ثانية 

 إال بعد أف يممسيا أك يمعبيا العب آخر، كال يجكز تسجيؿ ىدؼ مباشرة مف رمية التماس.

 القانون السادس عشر: ركمة المرمى 

ما تجتاز الكرة بكامميا خط المرمى فيما عدا الجزء الكاقع بيف قائمتي المرمى سكاء اليكاء أك عند 
عمى األرض، كيككف آخر مف لعبيا أحد العبي الفريؽ المياجـ، فإنو يقكـ أحد العبي الفريؽ المدافع 

قرب لمنقطة بركميا مباشرة في المعب إلى خارج منطقة الجزاء مف نقطة داخؿ نصؼ منطقة المرمى األ
التي خرجت منيا الفترة الخارجية لمممعب، فبل يجكز أف يمسؾ حارس المرمى الكرة بيديو مف ركمة المرمى 
ذا لـ تركؿ الركمة خارج منطقة الجزاء أم مباشرة في الممعب فإنو  بغرض ركميا بعد ذلؾ في الممعب، كا 

إال بعد أف يممسيا أك يمعبيا آخر، ال يجكز  يجب إعادة الركمة، ال يجكز أف يمعب الراكؿ الكرة مرة ثانية
تسجيؿ ىدؼ مباشرة مف ىذه الركمة، يجب عمى العبي الفريؽ المضاد لفريؽ البلعب الذم يمعب ركمة 

 .1المرمى ألف يككنكا خارج منطقة الجزاء حتى يتـ حتى يتـ ركؿ الكرة كتصبح خارج منطقة الجزاء

 القانون السابع عشر: الركمة الركنية 

عندما تجتاز الكرة بكامميا خط المرمى فييا عد الجزاء الكاقع بيف قائمتي المرمى في اليكاء أك  
عمى األرض كيككف آخر مف لعبيا العب مف الفريؽ المدافع، فإنو أحد العبي الفريؽ المياجـ يمعب 

يجب عدـ تحريكو ثـ كأندم الركمة الركنية أم يكضع الكرة بكامميا داخؿ ربع الدائرة ألقرب راية ركنية 
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تركؿ مف ىذا الكضع، يجكز تسجيؿ ىدؼ مباشرة مف ىذه الركمة، يجب عمى العبي الفريؽ المضاد 
ـ( مف الكرة 9.15لبلعب الذم يؤدم الركمة الركنية عدـ االقتراب )تخطي( مسافة أقؿ مف عشر باردات )

ثانية إال بعد أف يممسيا أك يمعبيا حتى تككف في الممعب، يجب عمى العب الركمة أف ال يمعب الركمة مرة 
 .1العب آخر

 المعب في كرة القدم: خطط -6
تناكؿ العديد مف الخبراء ك المختصيف في مجاؿ التدريب الرياضي ككرة القدـ خطط المعب، 
كيمكف التطرؽ إلى بعض منيا، فيرل ) تاديكس بزلتكفسكي( بأف التكتيؾ ىك أصكؿ تسيير المنافسات 

محمد حسف عبلكم( فيشير إلى أنو ييدؼ إلى اكتساب الفرد الرياضي المعمكمات الرياضية أما ) 
تقانيا بالقدر الكافي الذم يمكنو مف حسف التصرؼ في مختمؼ المكاقؼ  كالمعارؼ كالقدرات الخططية كا 

 المتعددة كالمتغيرة أثناء المنافسات الرياضية.

كؿ في العمؿ ككحدة خبلؿ المباراة، كذلؾ أما )حنفي مختار( فيذكر بأنو قدرة كؿ العب كالفريؽ ك
باستخداـ الميارات األساسية في التحركات بغرض محاكلة تسجيؿ أكبر عدد ممكف مف األىداؼ كفي 

 نفس الكقت منع الفريؽ المضاد مف تسجيؿ أم ىدؼ في مرمى الفريؽ.

ؿ مضمكف التكتيؾ في كبذلؾ يمكننا القكؿ بأف أسمكب كسائؿ المعب الدفاعية كاليجكمية كتنظيميا تشك
كرة القدـ، ككمما كانت طريقة تنفيذ المبادئ الخططية مبلئمة لمكسائؿ الخططية كانت تمؾ الكسائؿ ناجحة 

إلى أف التكتيؾ يتأثر بعكامؿ عديدة   (Allan Wade)في تحقيؽ اليدؼ منيا، كفي ذلؾ يذكر أالف كيد 
 ميمة منيا: 

مكانيات العبي الفريؽ. -  ميارات كا 
مكانيات العبي المنافس.ميارات  -  كا 
 ظركؼ المعبة) المباراة(. -
 مدل إدراؾ البلعبيف في تنفيذ الخطة. -
 2الحرارة(.-المطر -الرياح -التأثير بالظركؼ الخارجية)أرضية الممعب -

                                                           
 .211، ص1987عمي خميفة العنشرم كآخركف: كرة القدـ، الجماىيرية العربية الميبية،   1
2
، 2013، 1يكسؼ الـز كماش، صالح بشير أبك خيط: المبادئ األساسية لتدريب كرة القدـ، دار زىراف لمنشر كالتكزيع، عماف، ط  

 .221ص



 سىة 41وخصبئص  الفئة العمرية أقل مه  قدمكرة ال                             ثبوي:الفصل ال
 

 

36 

 خطوات تعميم خطط المعب: -6-1

 يقسـ التعميـ لخطط المعب إلى خطكات أساسية البد لممدرب مف إتباعيا.

 كىذه الخطكات التعميمية ىي التي تساعد في كصكؿ البلعبيف إلى المستكل الخططي المطمكب.

 اإلعداد النظري لخطط المعب: -6-1-1

فعف طريؽ الشرح النظرم لخطة المعب يستطيع المدرب أف يعمؿ عمى تعميـ البلعبيف فائدة الخطة 
 كالغرض مف تنفيذىا، كأسمكب أداء كؿ كاجب فييا.

 التطبيق العممي لخطط المعب في الممعب: -6-1-2

كذلؾ مف خبلؿ قياـ المدرب بالتأكيد عمى البلعبيف بتنفيذ أجزاء الخطة، كيجب ف أف يككف التنفيذ 
 ألجزاء الخطة أكال: تحت ظركؼ سيمة كأف يككف التنفيذ بدكف خصـ: مع عدـ استخداـ سرعة األداء.

التأكيد عمى سرعة األداء كالحركة كالتدرج في تعصب كثانيا: يككف التنفيذ مع  كجكد العب خصـ، ك 
 1الحاالت كالمكاقؼ الدفاعية كاليجكمية بالنسبة لبلعبيف.

 تطبيق الخطط في المباريات التجريبية:    -6-1-3

البلعبكف بتطبيؽ ما تعممكه مف خطكات سابقة ضد فرؽ خارجية كيفضؿ أف يككف في نفس  يقكـ
مستكل البلعبيف، حتى يستطيع المدرب مف تقدير مستكل التقدـ الحقيقي كمدل استيعاب البلعبيف 

 لخطكات تنفيذ الخطط في المعب.

 تطبيق الخطط في المباريات الرسمية:   -6-1-4

حساسيـ بالتحدم كتعتبر ىذه الخطكة األ خيرة في تعميـ خطط المعب حيث يترتب عميو شعكر البلعبيف كا 
كالمنافسة مف قبؿ العبي الفريؽ الخصـ، كالذم يجعمو أف يتصرؼ تصرفا خططيا سميما كفؽ مكاقؼ 
المعب المختمفة خبلؿ المباراة كالتأكد عمى كضع كتعديؿ الخطة كفؽ ما تمميو ظركؼ المنافسة كالعمؿ 

 2قيا كالكصكؿ إلى مستكل األداء الخططي الكامؿ كتحقيؽ الفكز.عمى تطبي

                                                           
1
 .225المرجع نفسو، ص  

2
 .226مرجع سابؽ، ص ط: المبادئ األساسية لتدريب كرة القدـ،يكسؼ الـز كماش، صالح بشير أبك خي  
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 إتجاهات كرة القدم الحديثة: -7

كرة القدـ ما تزاؿ تعرؼ تقدما مستمرا في عدة جكانب رغـ أف ميمة البلعب لـ تتغير كالتي تتمثؿ في 
 محاكلة تسجيؿ أكبر عدد ممكف مف األىداؼ دكف التمقي.

 اتجاهات عامة: -7-1
المعركؼ أنو مف أجؿ تحديد معايير كمقاييس مكازية لكجية األىداؼ في كرة القدـ العصرية نقاط مف 

-1990( ككأس العالـ )1996االنتباه تعكد باألكلية إلى السنكات القميمة الماضية أثناء كأس أكربا )
ذ بعيف ( فمف أجؿ تطكير كرة القدـ يجب أف نأخ92-91-90( ككذلؾ بالنسبة إلى النكادم )1994

االعتبار أىمية تقديـ معارؼ القاعدية، مثؿ: التحسيف في استقرار العكامؿ المحددة لممستكل العالي كما 
عطائيا مستكل كامؿ مف التطكر.  شابييا التقني التكتيكي كالنفسي كا 

ككذلؾ يتضح لنا األمثمة الدكلية تبيف أف التجديد كاإلبداع في محتكيات التدريب تؤدم إلى تحسيف 
لمستكل في كقت قصير جدا فالمدربكف انطبلقا مف التعرؼ عمى البلعبيف أثناء المنافسة مف مختمؼ ا

مراحؿ المعب المبلحظة ككذلؾ تحميؿ الكمي لممنافسات الدكلية كالكطنية كالتحقيقات المفصمة يتصكركف 
تقنية، التكتيكية، في إنجاز سيركرة التدريب كأىمية مختمؼ العناصر التالية: " المياقة البدنية، ال

 كالسيككلكجية "، كالتصرؼ الفعاؿ أثناء المنافسة يككف حسب:
  .استعماؿ يحتكم المعب اليجكمي في إطار تحضير لعب حركي لتجاكز أساليب المعب العنيؼ 
  كتنظيـ إلعطاء الركح الجماعي. اتصاؿتركيب شامؿ بيف المستكل الفردم كالجماعي كنتيجة 
  .إيقاع المعب العالي يتركز عمى قدرات مداكمة السرعة كمداكمة قكة السرعة 
 .الحيكية الكبيرة كالنشاط الحركي لكؿ العب 

 خاصة:  اتجاهات -7-2
اتجاىات لتسطير التدريب الحديث يتميز بالتقرب مف شركط المنافسة ككذلؾ تكجيو المنافسة أثناء 
التدريب، ىذه االتجاىات تعطي األسس القاعدية المتصمة المطابقة لشركط المنافسة كتعطي تشكيؿ تدريب 

 عف طريؽ تنكيع المحتكيات المتعمقة في التطكير المتكاصؿ لمتدريب مع ذكر: 
 مف الكسائؿ الخاصة بالتدريب السنكم الخاص. الرفع 
 .االستقرار العقبلني لكسائؿ التدريب في إطار متابعة التأثيرات المتبادلة لعناصر التدريب 
 .خاصية قكية لسيركرة التدريب 
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 .1تسطير التدريب عمى أشكاؿ قريبة مف المنافسة 
 تحميل مباراة كرة القدم: -8

 Reilly andالحركة تعميقنا مشفرنا عمى نشاط العب كاحد في كؿ لعبة )تضمنت الطريقة األصمية لتحميؿ 
Thomas  ،1976 تـ التحقؽ مف صحة الطريقة مف خبلؿ المقارنة مع تحميؿ الفيديك لنفس المشغؿ .)

لعبو. تتطمب الطريقة معايرة طكؿ خطكة كؿ فرد لكؿ شدة لمحركة. تتمثؿ الطريقة  عمى مستكل كامؿ
ركة البلعب عمى نمكذج محكسب لمممعب ، باستخداـ التغييرات في اإلحداثيات البديمة في تتبع ح

الرياضية لمكقع البلعب لتحديد المسافة المقطكعة كسرعة الحركة. تـ نشر مراجعة لطرؽ تحميؿ الحركة 
 (.Carling et al.  ،2005؛  Reilly  ،2003كاستخداماتيا في مكاف آخر )

الحركة ىي نظاـ الكاميرات المتعددة الذم تستخدمو اآلف العديد مف األندية الطريقة األكثر شمكالن لتحميؿ 
يتـ كضع الكاميرات ، ثبلثة عمى كؿ جانب مف جكانب  في الدكريات المحترفة األكركبية الكبرل. ستة

 أفضمية في المدرجات. تتـ مزامنتيا عف طريؽ ارتباط الكمبيكتر الممعب ، كعادة ما تككف عمى ارتفاع
ممعب كرة قدـ. يمكف أف تكفر  في 22الممكف جمع المعمكمات السمككية عف جميع البلعبيف الػ كمف 

العبيف، عادة في اليكـ التالي لممباراة. يمكف أف تشمؿ  البيانات مبلحظات سريعة نسبينا لممدرب كالفرد
ا مجمكعة مف أحداث المع ردكد الفعؿ ليس فقط أنماط  بة التي تشرحممفات تعريؼ العمؿ الفردية كلكف أيضن

ا  2متاح فقط لمنكادم المينية األكثر ثراء. المعب. الخدمة التجارية مكمفة نسبينا كعمكمن
 العوامل المؤثرة عمى نسب العمل لدى العبي كرة القدم: -9

مركز البلعب دكر كبير في تحديد نسبة عمؿ البلعب، فبلعبي المنتصؼ ىـ األكثر نشاطا  يمعب
 ككنيـ حمقة كصؿ بيف جميع أعضاء الفريؽ.

كلكحظ أف ىذه النسب كنت متقاربة مع دراسات أخرل عمى بعض الدكريات األكركبية كلكحظ أف 
لمياجميف إال أنيـ األقؿ في نسبة المدافعيف كرغـ الدكر الكبير المككؿ إلييـ في إيقاؼ خطكرة ا

االنطبلقات كلكحظ أف العبي الكسط كالمياجميف ىـ األكثر نشاطا مف خبلؿ المسافات التي 
 قطعكىا.

                                                           
عسمي الصحراكم: مذكرة تخرج ليسانس، عبلقة الضغط الميني باالداء الميارم لدل العبي كرة القدـ، جامعة الجزائر،  1

 .77-76، ص 2008-2009
2
 Thomas Reilly : the science of training soccer, Routledge, New York, 2007, p21. 
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كتفسر بعض الدراسات تفكؽ العبي خط الكسط بحجـ المسافة المقطكعة أثناء المباراة إال أف أكثر 
سرعة منخفضة مما يعطي أىمية لنظاـ  النشاطات التي يقكـ بيا العبك الكسط ىي أنشطة ذات

الطاقة اليكائي لدل ىؤالء البلعبيف بحيف كجد أف نسبة العمؿ البلىكائي تككف أعمى لدل المدافعيف 
خصكصا المدافع القشاش كما ظير أف قمب الدفاع كقمب اليجكـ ىـ األكثر في عدد القفزات لحيازة 

 دقائؽ. 06إلى  05ل العبي كرة القدـ يشكؿ مرة كؿ الكرة مف بقية المراكز كيذكر أف معدؿ القفز لد

كـ أثناء المباراة ككنو األكثر كقكفا  4كفي ما يخص حارس المرمى فقد لكحظ ألنو يتحرؾ بمعدؿ 
التي منعت  1992أثناء المعب مداـ أغمب البلعبيف بعيدا عف مرماه كبتغيير بعض قكاعد المعبة عاـ 

المرمى قد انخفضت عف ما سبؽ مف األعكاـ في حيف ساىـ  البلعبيف مف إرجاع الكرة إلى حارس
 ىذا األمر في زيادة إيقاع سرعة المعب في ميداف الممعب.

إف القدرة عمى تحمؿ الحمؿ البدني لفترة طكيمة يعتمد عمى القدرة اليكائية العالية كالتي يعبر عنيا 
vo2 max ر أخر في التحمؿ كىك لكف السقؼ المفتكح ألم حمؿ بدني مستمر يدخؿ عامؿ مؤث

مف الحد  ٪75العتبة الفارقة البلىكائية، كتتطمب لعبة كرة القدـ، استيبلؾ كأكسيجيف يصؿ إلى 
األقصى الستيبلؾ األككسجيف كتشير الدراسات إلى أف أغمب العبي كرة القدـ في المستكيات العميا 

تشير الدراسات إلى تفكؽ العبي خط يصمكف عند ىذه القيمة إلى مستكل العتبة الفرقة البلىكائية كما 
 الكسط في ىذه القيمة عمى بقية العبي المراكز األخرل.

يعتبر عامؿ ميـ يعمؿ عمى ترقية النظاميف اليكائي كالبلىكائي عمى حد سكاء كىك vo2 max إف
لكف أساس النجاح في تغطية المسافة التي يقطعيا البلعب في المباراة بيف العمؿ اليكائي كالبلىكائي 

كاالنطبلقات السريعة التي تقع ضمف نظاـ الطاقة البلىكائي  vo2 maxالعبلقة تضعؼ بيف 
 الفكسفاتي.

إف أسمكب المعب يؤثر في نسب عمؿ البلعبيف كنسب عمؿ أنظمة الطاقة، فنرل بعض الفرؽ تتحفظ 
في بناء اليجمات محاكلة اختيار الفرصة المناسبة أك اليجكـ المرتد كبعض الفرؽ تياجـ بسرعة 
طكاؿ الكقت كفرؽ أمريكا الجنكبية كمعظـ فرؽ أكركبا كىذا األسمكب ال يستثني تنمية القدرات 
اليكائية ككنيا تساىـ ىنا في سرعة االستشفاء مف آثار العمؿ السريع كتحضير الطاقة بكجكد 
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األككسجيف بسرعة أيضا، كتشير إحدل الدراسات أف العبي أمريكا الجنكبية مف األسرع إيقاعا داخؿ 
 1كـ.1,5الميداف مف البلعبيف االنجميز لكنيـ يقطعكف مسافة أقؿ مف االنجميز بمعدؿ 

 سنة: 11خصائص النمو لصنف أقل من -11

 الخصائص المعرفية: -11-1
أف يككف معرفيا باعتبار أف يمي سمككيا ك " قد فرؽ بيف أف يككف اليدؼ التعمهايسبعض العمماء ؾ"

العممية التابعة لمسمكؾ ، كىناؾ قدر مف االختبلؼ  التعبير يشمؿ عمى االعتبارات الخاصة بيميكانيزمات
في كجيات لنظر حكؿ المعنى الحقيقي لممصطمح فقد طرحت عدة تفسيرات لممعنى فبعض المؤلفيف 
يفسركنو كاعتبارات خاصة بتككيف المعمكمات بينما يرل اآلخركف انو المقصكد بكصؼ تتابع العمميات 

" في المجاؿ الرياضي :"المعرفة تسيؿ Guilfordيقترحو "ططات ك التعبير عنيا بنتائج أك مخالتي يمكف 
 المرحمة ىذه ففي، الكعي بالمعمكمات أك اكتشافيا مباشرة أك إعادة اكتشافيا أك إعادة التعرؼ عمييا "

 المستكل حيث مف كيتأثر العمؿ في الطفؿ تقدـ كيعقد ىاـ مبدأ كىك العقمي النشاط الطفؿ نشاط يحكـ
 .ليا يتعرض التي المكاقؼ بظركؼ

 األكلية الحركية كالعمميات الحسي باإلدراؾ تبدأ أخرل تراكيب تستيدفيا التكازف كحالة يعتبر الذم فالذكاء
 2.لمطفؿ المعرفية لمتراكيب التكازف أك التنظيـ مف العميا الصكر إلى يشير نكعي مصطمح فيك كبذلؾ

 الخصائص النفسية: -11-2

ككذا إلى  العمرية يميمكف إلى أفكار ك انجازات اآلخريف في الميارات الحركية ،األطفاؿ في ىذه المرحمة 
لى إظيار الرغالمخاطرة في أنشطتيـ ك  يزيد االعتماد عمييـ في تحمؿ بة في المزيد مف االستقبللية ، ك ا 

عمى ثر الطفؿ يتأؽ خاصة التي تتطمب أنشطة عنيفة ك ممارسة العاب الفر ، ىناؾ رغبة شديد لالمسؤكلية
 يميؿ إلى التعامؿ مع اآلخريف عمميا حتىكما ك ،، إذ يشعر بأنو مكضع إشفاؽ اآلخريفما يطمبو مف الكبار

يصبح بحاجة إلى أف يفيـ ة لو ك بما انو يسعى لمحصكؿ عمى مكانيتسنى لو معرفة شيء مف قدراتو ك 
يؤدم زيادة الثقة بالنفس،  اعة فيساعده عمى ممارسة قدراتو كمياراتو كالتعرؼ عميو، ىذاأعضاء ىذه الجم

يككف لدل تجابة الجيدة لؤللعاب الجيدة ، ك االسىذه المرحمة إلى المعب الجماعي ك تزداد الرغبة في ك 

                                                           
1
 .34-33، مرجع سابؽ، صأميف خزعؿ عبد: تدريب كرة القدـ المتطمبات الفزيكلكجية كالفنية  

 .71،  ص 1986، 1فرج حسيف بيكمي: بناء اختبارات معرفية لكرة القدـ، دار الفكر، عماف، االردف، ط 2
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اإلرادة لمتمرف عمى الميارات لحركية ، بغرض تحسيف قدراتيـ في ك األطفاؿ مف كبل الجنسيف العزيمة 
 1.المعب

كؽ قكتو الكاقع نفسو ك تمتزج عنده الحقيقة فيا جدا ك قد تفي مرحمة الطفكلة ىذه خياؿ الطفؿ يصبح قك 
 بالخياؿ ك يتسـ بالقكة ك الجنكح.

 ة:يالخصائص الحركية و الجسم -11-3

ذم يعتبر خطكة نحك جسمية دليبل عمى نضج الجسـ الكية فيزيكلكجية ك تظير عمى المراىؽ تغيرات عض 
، كما يسرع كؿ كاضح فيزداد النمك لحجـ القمبفي ش يظير تأثير الناحية الفيزيكلكجيةاكتماؿ شخصيتو، ك 

الذم تصمف اإلناث ألقصى  النمك الجسمي عند اإلناث منو عند الذككر بفارؽ عاميف تقريبا في الكقت
 صبي العضمي فتقؿ الرشاقة كالخفةمف ىذا النمك الغير منظـ يضطرب التكافؽ العطكليف ك 

مف اإلشكاؿ النكبية كحجميا ، حيث تككف عظاـ الرجاؿ عف المرأة مف الناحية التشريحية الرجؿ ؼيختمك 
 ، أما المرأة فسعتيا الحيكية تككف اقؿ.العضمي عنده أكثر مف كمية الدىف كمية النسيجأكثر، ك 

 االجتماعية: الخصائص -11-4

 ال انو حيث احتراميا عميو كتقاليد قكانيف عمى يرغمو المرىؽ فيو يعيش الذم االجتماعي المجاؿ فا
 مجتمعو، كبيف بينو صراع كينشأ استطاع إف عمييا يتمرد أف يحاكؿ كىكذا حريتو، مف تحد ككنيا يريدىا

 .بو الكائف المجتمع عمى كاثر نفسو ىمؾ السميـ التكجيو نكجيو لـ إف فالمراىؽ

 ة:يالخصائص االنفعال-11-5

 تشمؿ ىذه كاحي كثيرات عف انفعاالت الطفؿ ك المراىؽ تختمؼ في نف انفعاالت أيرل عمماء النفس 
 :ما يمياالنفعاالت 

 .ىذه السنكات يثكر ألتفو األسباب نبلحظ ف المراىؽ في -
، إذ ينتقؿ مف انفعاؿ إلى آخر في أقصى مدل المراىؽ انفعاالت متقمبة،كعدـ الثبات تظير عمى -

 :لحالتو االنفعالية إذا غضب مثبل الخارجيةال يستطيع المراىؽ التحكـ في المظاىر 
ذا فرح نجده يقكـ بحركات بيمكانية .الصراخ كيرمي األشياء -  ، كا 

                                                           
 . 20، ص1983، 1، طحمدم عبد المنعـ: بناء اختبار معرفي، دار الفكر، عماف، االردف 1
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ىذا اإلحباط في تحقيؽ أمانيو عكاطؼ  أ، كينشاليأس يتعرض المراىؽ في بعض الظركؼ لحاالت مف
 .فكير في االنتحار في بعض األحيافجامعة تدفعو إلى الت

العكاطؼ الشخصية، كاالعتزاز بالنفس، كالعناية بالنفس، كطريقة الجمكس، كالشعكر ككف لممراىؽ بعض ت
 1.، كيككف عاطفي نحك األشياء الجميمةبحقو في إبداء أرائو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .234 -233، ص 1974، 1مصطفى فيمي: سيككلكجية الطفكلة كالمراىقة، مكتبة مصر، مصر، ط 1
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 خالصة:

صبحت أف ليس ىناؾ ما يستدعي الحديث عنيا، ك انتشارا في العالـتعتبر رياضة كرة القدـ المعبة أكثر 
ما خصص ليا مف إمكانيات كبيرة مف طرؼ  ؿتفرض نفسيا عمى كافة األصعدة بفضالرياضة التي 

 .النيكض بيا لمكصكؿ إلى المستكل العالميمقدمة الرياضيات التي تطكيرىا ك  الدكؿ التي جعمتيا في
ـ عنصر في ىذه الرياضة ىك ىذا ال يتسنى  إال إذا عرفنا متطمبات ىذه الرياضة، ك األكيد أف أىك 

معرفة الصفات ك الخصائص التي يجب أف تتكفر فيو كي يككف دكره كليذا يجب االىتماـ بو ك ، البلعب
 ، ك إعطاء النتائج المرجكة منو.ىذه المعادلة ايجابيا في

، كليذا كضعت مدارس المدركسالتدريب المنظـ ك ركؼ ىك ما يجعؿ ىذا البلعب في أحسف الظ لعؿك 
تطكير ىذه الطرؽ لرفع مستكل األداء ، كتعميـ طرؽ لعبيا ك ربيفالمددـ كتككيف البلعبيف ك لتعميـ كرة لق
 .لدل البلعبيف



 
 

 
  
 
 
 

 

 الفصل الثالث: 
 متطلباث السرعت في كرة القدم
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 :تمييد

تعتبر السرعة مف أكثر العناصر أىمية في المجاؿ الرياضي، وتشمؿ السرعة الكمية لمحركة )السرعة      
الحركية( عمى كؿ مف زمف رد الفعؿ وزمف الحركة. ويعرؼ زمف رد الفعؿ بأنو عبارة عف الزمف الالـز مف 

ميمة أو وظيفة الجياز  بداية ظيور المثير )مثؿ انطالقة المسدس( وحتى بداية الحركة، وتعتبر تمؾ
العصبي، وليس باإلمكاف تغيير سرعة انتقاؿ الحوافز العصبية خالؿ األعصاب، لذا فإف التطور الكبير 
دراؾ الحافز أو المالئـ وكذلؾ بواسطة تكرار أداء  في زمف رد الفعؿ يعتمد عمى زيادة االنتباه وا 

ـز لتحويؿ المعمومات في الجياز العصبي االستجابات المناسبة، والتي تؤدي إلى تقميؿ الزمف الال
 المركزي، ويستخدـ المدربيف عادة التماريف التطبيقية الخاصة بتطوير زمف رد الفعؿ.

يمعب األداء المياري في أي رياضة مف الرياضات دورا كبيرا في تحقيؽ نتائج إيجابية لصالح 
لطريقة التي يمعب بيا الفريؽ مما يؤدي إلى الفرؽ حيت تمعب الميارة دورا بارزا في عممتي إتقاف و نجاح ا
 ارتباؾ الخصـ و عدـ قدرتو في  السيطرة عمى مجريات المعب.
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 السرعة: -1

 :السرعةتعريف   -1-1

يفيـ تحت مصطمح السرعة في المجاؿ الرياضي تمؾ المكونات الوظيفية المركبة التي تمكف الفرد مف 
  1األداء الحركي في أقؿ زمف.

 تعرؼ السرعة بأنيا القدرة عمى أداء حركات معينة في أقؿ زمف ممكف

يعتمد إظيار أقصى سرعة لالعب عمى زمف رد الفعؿ واالنقباض العضمي الديناميكي والمرونة وطريقة 
  2األداء والتحمؿ.

تعني السرعة مقدرة الفرد عمى أداء حركات متكررة مف نوع واحد في اقصر زمف ممكف سواء صاحب 
  3ذلؾ انتقاؿ لمجسـ أو عدـ انتقالو.

عدد الحركات في الوحدة الزمنية وتبعا لرأي كالرؾ فيي سرعة عمؿ  "الرسون ويوكم"فيي تبعا لمفيوـ 
الحركات مف نوع واحد بصورة متتابعة في السرعة يمكف التعبير عنيا بأنيا االستجابات العضمية الناتجة 

  4باض وحالة االسترخاء العضمي.عف التبادؿ السريع ما بيف حالة االنق

السرعة بأنيا القدرة عمى تحريؾ أطراؼ الجسـ أو جزء مف روافع الجسـ ككؿ  1980ويعرؼ "فرنؾ ديؾ" 
 .في اقؿ زمف ممكف

 5وعرفيا "ىارة" بكونيا السرعة االنتقالية: القدرة عمى التحرؾ لألماـ بأسرع ما يمكف.
 
 
 

                                                           
 ، 1997 ،مصر ،ب ط، دار الفكر العربي  ، األسس الفسيولوجية ٬لتدريب الرياضي:اأبو العالء عبد الفتاح   1
 187ص

 .244ص ، 1999القاىرة،  ،ب ط ، دار الفكر العرب   ٬ النمو الحركي :أسامة كامؿ  2
 .244صنفس المرجع السابؽ ،  ׃أسامة كامؿ راتب  3
 .159الفكر العربي، القاىرة مصر، ص، ب ط ، دار  التدريب الرياضي ׃مفتي إبراىيـ حماد  4
، 2001طبعة األولى، مركز الكتاب لمنشر ،  ،فسيولوجيا مسابقات الوثب والقفز ׃عبد الرحماف عبد الحميد زاىر  5
 .246ص
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  1حركات مف نوع واحد بصورة متتابعة.ويعرفيا " كالرؾ ": بأنيا سرعة عمؿ 

ويعرفيا البعض بكونيا: تمؾ االستجابات العضمية الناتجة عف التبادؿ السريع ما بيف حاالت االنقباض و 
  2حالة االسترخاء العضمي.

 فسيولوجيا: 
، في الرئتيف ال يتدخؿ  O2التماريف قصيرة جدا، و النظاـ الالىوائي الحمضي ،السرعة تستخدـ       

الثابتة في العضالت )الميوجموبيف( والدـ )األوكسي O2كمية اؿ ىو في المقاـ األوؿ يستخدـ
 .1(ىيموغموبيف

 :السرعة أنواع -1-2
قاـ العديد مف الباحثيف بتوضيح مكوف السرعة عمى اعتبار أف سرعة الالعب قد تنحصر في  

 Fleshman فميشمانعامؿ واحد مرتبط بالرجميف والذراعيف أو ترتبط بسرعة تغيير االتجاه وقد أوضح 
 أف السرعة تنقسـ إلى:

 سرعة األداء الحركي )سرعة حركة واحدة(. -
 سرعة رد الفعؿ الحركي. -
 سرعة االنتقاؿ )سرعة التردد الحركي(. -
 سرعة األداء الحركي: -1-2-1

تمعب سرعة األداء الحركي دورا ىاما في كثير مف أنواع األنشطة الرياضية، كما ىو الحاؿ في أنشطة 
وميارات عديدة مثؿ: دفع الجمة، والوثب الطويؿ، والوثب العالي، ورمي الرمح، وتقوـ سرعة الحركة عمى 

قدرة القوة العضمية، ويراعي أف يكوف ىناؾ عالقة بيف القوة المستخدمة وبيف مقدار المقاومة المراد تنمية م
 2.التغمب عمييا

                                                           
 246، ص: نفس المرجع عبد الرحماف عبد الحميد زاىر  1
طبعة األولى ، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ،  ،الرياضيتطبيقات في عمم الفيسيولوجيا والتدريب  ׃ريساف خريبط مجيد  2

 . 5، ص1998عماف األردف ، 
1jaques la guyader : Manual de preparation physique, edition Chiron, France, 2005, p 75. 

لمركز العربي يحيى السيد الحاوي: المدرب الرياضي بيف األسموب التقميدي والتقنية الحديثة في مجاؿ التدريب،ا 2
 .148-147،ص2002مصر،ر لمنش
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 رد الفعل: سرعة -1-2-2
 ىناؾ أف لنا يوضح التعريؼ وىذا ممكف، زمف أقؿ في بحركة لمثير االستجابة عمى القدرة بأنيا وتعرؼ
 :ىي الفعؿ رد سرعة مف أنواع ثالثة وىناؾ ،ول الالعب استجابة وبدء المثير بدء ظيور بيف زمنيا فاصال
 قبؿ مف المعروؼ المثير ظيور لحظة بيف المحصور الزمف وىي :البسيط الفعل رد سرعة - أ

 .مثال والسباحة الجري مسابقة في اإلشارة طمقة عند الحاؿ ىو كما ،ول االستجابة ولحظة
 واالستجابة بينيما لتمييز مثيراف ظيور بيف المحصور الزمف وىو :المركب الفعل رد سرعة - ب

 فقط. الحدىما
 عزؿ خالؿ مفو ل واالستجابة مثير ظيور بيف المحصور الزمف ىو :المنعكس الفعل رد سرعة - ت

 1.بو القياـ المطموب فعؿ رد القرار، واتخاذ التفكير
 السرعة االنتقالية: -1-2-3

أقصى ىي كفاءة الفرد عمى أداء حركات متشابية متتابعة في أقصر زمف ممكف، وذلؾ بالتحرؾ باستخداـ 
واكتساب مسافة بيف حركتيف متتاليتيف  وأف أعمى سرعة تتعمؽ بأكبر تردد لمحركة قوة وأعمى سرعة ممكنة،

 2أي أداء مسافة معينة بأقؿ زمف ممكف.
 3.ممكنة زمنية فترة أقصر في آخر إلى مكاف مف التحرؾ عمى القدرة االنتقالية السرعة عمى ويطمؽ

 ألطوؿ عمييا المحافظةا فيي الالعب يحاوؿ والتي االنطالؽ سرعة بعد المكتسبة السرعة بيا أيضا ويقصد
 4المسافة. وحسب ممكنة مدة

ليست مظاىر السرعة فقط التي تختمؼ مف رياضة أو مسابقة ألخرى و إنما أىمية السرعة :  -1-3
تختمؼ أىميتيا أيضا. و لسرعة الرياضي أىمية كبرى مف أواع الرياضة التي تتميز مبارياتيا بالمدة 

 القصيرة , و ال يجوز إىماؿ تنميتيا في بقية الرياضات حيث يحدد مستوى سرعة الرياضي حسب: 

 سابقات قصيرة.سرعة الجري في م -
 تأدية الحركات المنفردة و فعالياتيا. -
 قدرة الرياضي عمى تأدية حركات بالغة الصعوبة في أنواع الرياضة الفنية.                -

                                                           
 .193أميرة حسف، ماىر حسف :االتجاىات العديدة في عمـ التدريب، مرجع سابؽ، ص 1
 .169، ص2005، منشأة المعارؼ، 12عصاـ عبد الخالؽ: التدريب الرياضي نظريات و تطبيقات، ط 2

3Jurgen Weinek :manuel d’entrainement, edition vigot, paris,1986 ,p344. 
 .73-72، ص  1988زىير الخشاب وآخروف: كرة القدـ، مديرية دار الكتاب لمطباعة والنشر، جامعة الموصؿ،  4
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كما تعتبر مكوف ىاـ لمعديد مف جوانب األداء البدني في الرياضات المختمفة و تعتبر إحدى عوامؿ نجاح 
  3العديد مف الميارات الحركية.

نستطيع تمييز متغيريف لمسرعة ىما : السرعة الحمقية ) الدورية( و السرعة نوعية السرعة :  -1-4
 الالحمقية ) الالدورية (.

  السرعة الدورية ىي القدرة عمى التحريؾ بأكبر سرعة ممكنة فتتزايد مع الزمف حتى نقطة معينة و
 مف أمثمتيا الجري السريع.

فالسرعة الدورية مرتبطة بعدة عوامؿ نستطيع التأثير عمى تحسنيا مف بينيا القوة االنفجارية       
 لألعضاء السفمية , تقنية الحركة.

السرعة الالدورية: ىي ظيور القوة مع الحركة وىي تجري باالستجابة إلى مقاومة عف طريؽ التقنية مثاؿ 
   4لرياضية.: مسابقة مع تبديؿ االتجاه في األلعاب ا

 :توجييات ىامة خالل تدريب السرعة -1-5

 بالتوقيت األداء يتـ أف ىمع القصوى السرعة حتى القصوى مف األقؿ السرعة باستخداـ التدريب -
 .واالنسيابية الصحيح

 يؤدي ال حتى الكثير عدـ التكرار وأيضا التعب إلى تؤدي ال حتى التدريب في قصيرة مسافات استخداـ -
 .1األداء في أخطاء وظيور تعب إلى

 .دقائؽ 5 إلى 2 مف غالبا وتكوف االستشفاء استعادة مف الالعب يتمكف حتى كافية فترات الراحة تكوف-

 

 

                                                           
 162، دار الفكر العربي، القاىرة ، ص1، طالتدريب الرياضي الحديث تخطيط وتطبق وقيادة  ׃مفتى إبراىيـ حمناد  3

4  Wink׃ Manuel Entrancement Nouvel traduction vignot، paris 1986، p82 
أحمد فؤاد الشادلي و يوسؼ الرسوؿ بوعباس: األسس العممية لتدريب التمرينات البدنية، ذات السالسؿ لمطباعة و النشر 1

 .314، ص1،1998والتوزيع، ط
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 ىذه مف وراء دؼالي لتحقيؽ السرعة صفة تنمية عند ضرورية الراحة الكاممة أف ىمع بوزيد إدريس يؤكد_ 
 .1التنمية

 اعني يغفؿ ال أف البد التي الضرورية العوامؿ مف السرعة ىعم التدريب قبؿ مف الجيد اإلحماء يعتبر_
 ونظرا الالعب، لجسـ الحيوية زةياألج وجميع الدموية الدورة ولتنشيط مستعدا الالعب يكوف حتى المدرب،

 يمعض وديبمج القياـ بعد أو الباكر الصباح في السرعة عامؿ في ميةىأ مف العصبي ازيجمل لما
 2.عنيؼ

 لممستوى وطبقا مرات 6-4بيف ما تتراوح الجري سرعة تمريف تنفيذ مرات عدد إف إبراىيم مفتي يؤكد_
 3.ـ 30-10ىي االنتقاؿ سرعة في استخداـ األكثر المنافسات أما السنية والمرحمة

 :والبيوكيميائية( )الفيزيولوجيةالعوامل المؤثرة في تنمية السرعة -1-6

، ونوع جسـ اإلنساف نوع األلياؼ العضمية التي تنشطيااألساسية لألداء ىي  الحدود الجينية إف_ 
. تتميز األلياؼ سريعة التحمؿ االنقباضمف األلياؼ العضمية سريعة  يـ نوعاف وىيكمو. العدائيف  لدي

مف . االنقباضبطيئة  ولكنيا أقؿ مقاومة لإلجياد مف األلياؼ لالنقباضأعمى وسرعة أعمى  بقدرة إنتاجية
، زادت القدرة عمى التي يمتمكيا الرياضي االنقباضيعة ، أنو كمما ارتفعت نسبة األلياؼ سر الواضح
 .السرعة

 قبؿ والمطاطية المرونة بتمرينات واألربطة والمفاصؿ العضالت تجييز أمكف كمما والمطاطية: _ المرونة
 الناتجة. السرعة مقدار زيادة الميكانيكية الناحية مف أمكف السرعة تدريبات أداء

 لمفرد )التناسؽ العضمي العصبي(: العصبي _ النمط
 مدى وىو واإلثارة بالكؼ والمقصود الحركة في العامة لمعضالت واإلثارة الكؼ عمميات بمدى يتعمؽ

 الحركة عف بالكؼ بعضيا لتأمر العاممة العضمية لممجموعات الواصمة العصبية ثاراتتاالس في التناسؽ
 بالحركة. أخرى مجموعات تأمر حيف في

                                                           
1DrissBouzid : Football (concepts et methods ), office des publications universitaire, Alger, 
2009, pqge 81. 

 .32،ص2002، جامعة قار يونس، بنغازي، 1الدريسي: عمـ وظائؼ األعضاء الرياضي، طفتحي لميشيش يوسؼ 2
 .21، ص2014، مركز الكتاب لمنشر، القاىرة، 1مفتي ابراىيـ حماد: حمؿ السرعة و الميارات في كرة القدـ، ط 3
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 السرعة تنمية اثبت "أوزليف" إمكانية حيث السرعة، لضماف ىامة العضمية القوةالقوة العضمية: _ 
 لدييـ العضمية القوة صفة وتطوير لتنمية كنتيجة القوى ألعاب في القصيرة المسافات لمتسابقي االنتقالية

 الساقيف. عضالت بقوة كبيرة بدرجة تتأثر السباحة في والدوارف البدء سرعة اثبت "قنزفاي" أف كما
حدد أطواؿ الرافعة )طوؿ ي الذي كؿ رياضي بنية جسمعامؿ وراثي ميـ في تطوير السرعة ىو _ 

، ويتـ تحديد طوؿ ىذه الروافع بطوؿ العظـ عمى التحرؾ بسرعة الذراعيف والساقيف( بشكؿ كبير القدرة
العظـ. ىذا يعني أف بعض الجثث مصممة بشكؿ مثالي لمتحرؾ والنقطة التي تدخؿ بيا العضالت في 

 1بسرعة بينما البعض اآلخر ليس كذلؾ. مرة أخرى ىذا العامؿ محدود وراثيا.
 تشكيمو بأسرع وقت ممكف. إعادةو قدرة الجسـ عمى   CPATPمخزون_ 
 جينيةاألكس الحالة في التعاقب جراء يظير ما وىذا بطيء بشكؿ فتتطور لمسرعة البيوكيميائية األسس_

 زمف يبمغ النياية، في الكرياتيف فوسفات زيادة عند ميكوجينيالغ التحمؿ سرعة في تطور يحصؿ حيث
 2.ثا/مممي 120 البطيئة الوحدات انقباضة زمف يبمغ بينما ثا،/مممي 60 السريعة الوحدات انقباضة

 السرعة:طرق تنمية  -1-7
خالؿ األداء أو قد يظير البعض منيا, فمثال يتطمب أداء عدو تظير األشكاؿ الثالثة لمسرعة المركبة 

متر إلى سرعة ذات الحركة 50متر تسارع البدء في البداية مع سرعة المسافة بينما تتطمب السباحة 200
الوحيدة المتكررة عند البدء ثـ سرعة المسافة, بينما يطمب األداء السريع في األلعاب الجماعية ظيور 

ة لمسرعة وعند تنمية السرعة الخاصة بأي نشاط رياضي تخصصي يجب دراسة طبيعة األشكاؿ الثالث
أشكاؿ السرعة التي يتطمبيا األداء ثـ يتـ تخطيط البرنامج التدريبي لتنمية السرعة المطموبة والتركيز عمى 

 3تحقيؽ متطمبات تنميتيا األساسية.

الشاممة العامة لزمف رد الفعؿ وزمف الحركة  يجب عند تنمية السرعة مالحظة الفرؽ بيف طرؽ التنمية   
الواحدة والتردد الحركي, تعتبر تنمية عامة ألنواع السرعة, غير أف تنمية أشكاؿ السرعة التي تشمؿ 

 السرعة الجزئية والسرعة المركبة يقصد بيا تنمية السرعة إلى مرحمتيف متداخمتيف ىما:

                                                           
1Ian Jeffreys : Developing speed, edition human kinetics, U.S., 2013, page 2-3. 

 ميند حسيف البشتاوي وأحمد محمود إسماعيؿ، فسيولوجيا التدريب البدني، الطبعة األولى، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، عماف،2
 .329، ص 2006

 .189  -188ص سابؽمرجع  ׃أبو العالء أحمد عبد الفتاح  3
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كونات السرعة كؿ بطريقة منفصمة، مثؿ تنمية سرعة وتعتمد عمى تنمية م التنمية الجزئية: -1-7-1
 زمف رد الفعؿ وتنمية أداء الحركة الواحدة وتنمية سرعة التردد الحركي.

 وتعني تنمية السرعة الكاممة لألداء المياري بمكوناتيا المختمفة. التنمية المتكاممة: -1-7-2

 الطريقة العممية لقياس السرعة :  -1-8

 ما " فردوسي " لقياس السرعة و ىما : ىناؾ طريقتاف يحددى

 التصوير السينمائي البياني . -1
 األجيزة اإللكترونية لحساب الزمف. -2

والنوع األوؿ تيتـ بو دراسات الميكانيكا الحيوية حيث تستخدـ فيو آالت التصوير خاصة يتـ مف خالليا - 
المختمفة كسرعة كرة التنس  حساب السرعات بغاية مف الدقة إذ يمكف عف طريقيا حساب سرعات الكرات

أو الجولؼ أو كرة القدـ , كذلؾ قياس سرعة حركة األجزاء المختمفة لمجسـ أثناء أداء أعماؿ خاصة 
  1تتطمب سرعات فائقة.

  أما النوع الثاني فينقسـ إلى نوعيف:

    نوع يستخدـ فيو الممس -     

  نوع يستخدـ فيو اإلشعاع الضوئي -     

كألماف" النوع األوؿ مف أجؿ قياس )القدرة العضمية و التي تتطمب حساب  -مار جريا ولقد استخدمت "
   السرعة, إذ وكما سبؽ اإلشارة إليو بأف القدرة = القوة * السرعة.

  استخداـ اإلشعاع الضوئي اإللكتروني :

 2لقوى.يستخدـ لذلؾ أجيزة خاصة مزود بيا حاليا العديد مف المالعب و خاصة في مجاؿ ألعاب ا

                                                           
 ، 1994، دار الفكر العربي، القاىرة ،3، طاختبارات األداء الحركي׃محمد حسيف عالوة ومحمد نصر الديف رضواف  1

 .137-136ص 
 .157  -156ص ،مرجع سابؽ، ص  ׃إبراىيـ أحمد سالمة  2
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و الدخوؿ في تفاصيؿ ىذه األجيزة و استخداماتيا تدخؿ في نطاؽ دراسات الميكانيكا الحيوية بجانب 
استخداـ مثؿ ىذه األجيزة الغالية التكاليؼ و التي ىي بحاجة إلى فنييف   لتشغيميا ليست في مجاؿ ىذه 

  1الدراسة.

 خصائص مكونات حمل التدريب لتنمية السرعة:  -1-9

ية السرعة تستخدـ أنواع التمرينات المختمفة سواء كانت تمرينات اإلعداد العاـ أو تمرينات اإلعداد لتنم   
الخاص أو تمرينات المنافسة، وكمما ارتفع مستوى الرياضي زاد اعتماده عمى تمرينات المنافسة والتمرينات 

ة عندما يكوف الرياضي الخاصة المرتبطة بنوعية الرياضي التخصصي، ويجب أف تؤدى تمرينات السرع
 في حالة جيدة وعمى درجة عالية مف التركيز واالنتباه والروح المعنوية العالية.

 فترة استمرارية التمرين: -1-9-1

عند التدريب عمى العناصر األساسية لمسرعة الكمية مثؿ رد الفعؿ وسرعة الحركة الواحدة تكوف فترة   
ثانية، وفي حالة التدريب عمى سرعة المسافة يمكف 10-5واف حتىأداء التمريف الواحد قصيرة جدا لبضع ث

 1ثانية أو أكثر.60ثواف إلى 6-5أف تتراوح زمف التمريف ما بيف 

تؤدى تمرينات السرعة بأقصى شدة ممكنة، غير أنو يمكف إلى جانب ذلؾ  شدة التمرين: -1-9-2
% إلى الشدة القصوى وخاصة عند التدريب 95-85% حتى 40-30استخداـ التدرج في السرعة مف 

عمى سرعة الحركة الواحدة، أما في حالة التدريب عمى سرعة المسافة أو رد الفعؿ فيستخدـ الحد 
 األقصى.

يختمؼ زمف فترات الراحة البينية تبعا لدرجة صعوبة التمريف وحجـ فترات الراحة البينية:  -1-9-3
 العضالت المشاركة وفترة استمرارية أداء التمريف.

زيادة طوؿ فترة الراحة البينية في التمرينات السرعة المرتبطة بالتوافؽ والتي تشكؿ جيدا عصبيا لمجياز   
 التي ال تتطمب قدرا كبيرا مف التوافؽ. العصبي المركزي عف التمرينات

                                                           
 .157ص ،2000إسكندرية، ، منشأة المعارؼ، ، ب طالمدخل التطبيقي في المياقة البدنية :ةإبراىيـ أحمد سالم  1
 .201 -  200مرجع سابؽ ، ص ص  ׃أبو العالء أحمد عبد الفتاح  1
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مترا في السباحة يمكف أف تكوف فترة الراحة 50متر في العدو أو200-100وعند استخداـ مسافات   
 دقائؽ أو أكثر.10-8دقائؽ إلى 3-2طويمة نسبيا مف 

ية يرتبط عدد تكرارات التمريف وكذلؾ عدد المجموعات بزمف استمرار  عدد تكرار التمرين: -1-9-4
التمريف وشدتو وحجـ العضالت المشاركة في العمؿ، وعمى سبيؿ المثاؿ يمكف أف يصؿ عدد التكرارات 

مرة، وعندما تكوف فترة األداء طويمة بيف المجموعات أيضا بنوعية التمريف 15-10في المجموعة مابيف 
 دقيقة.6-2يتراوح مابيف واستمرارية تنفيذه وعدد التكرارات في المجموعة الواحدة وشدة التمريف، وعادة

فيما يمي بعض االختبارات التي تتميز بأنيا ال تحتاج إلى أجيزة مجموعة اختبارات السرعة:  -1-11
معقدة أو مكمفة الثمف، كما أنيا ال تستغرؽ وقتا طويال في التنفيذ، كما أنيا مناسبة لمجنسيف مف أعمار 

 مختمفة، وىذه االختبارات ىي:

 مف البدء العالي. ثواف 4اختبار العدو .1
 ثواف مف البدء العالي. 6اختبار العدو .2
 مترا مف البدء المنطمؽ. 30اختبار العدو  .3
 مترا مف البدء العالي. 45و 70اختبار العدو .4
 اختبار نيمسوف لالستجابة الحركية االنتقالية. .5
 اختبار نيمسوف لمسرعة الحركية. .6
 اختبار نيمسوف لقياس زمف الرجع لميد. .7
 1ف لقياس زمف الرجع لمقدـ.اختبار نيمسو  .8

 :حميل السرعة وفق متطمبات الرياضةت  -1-11
، إال ء في العديد مف األلعاب الرياضيةعمى الرغـ مف أف سرعة الجري األساسية تعد جانبًا ميمًا مف األدا

 2.ـاألى أف القدرة عمى التعبير عف ذلؾ في سياؽ الرياضة ىي
إطاًرا يمكف مف خاللو بناء برنامج تطوير السرعة الذي يتكوف مف تماريف وتدريبات  التالية توفر األسئمة

 .3تزيد مف نقؿ الصفات األساسية لمسرعة إلى ألعاب السرعة الخاصة بالرياضة

                                                           
 .20مرجع سابؽ، ص ׃الديف أبو العالء عبد الفتاح واحمد نصر  1

2
Ian Jeffreys : Developing speed, edition human kinetics, U.S., 2013, page 2. 

3
Ian Jeffreys : Developing  speed, opcit,page 80. 
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 ما ىي المسافات التي يتـ تشغيميا عادة؟  -
 في أي اتجاه تحدث الحركة عادة؟  -
 ما ىي طرؽ البدء النموذجية؟ -
 ىي مجموعات الحركة النموذجية؟ ما  - 
 سيطرة في تحريؾ الحركة ؟ مما المحفزات ال -
 كيؼ ترتبط السرعة بميارات ومتطمبات الفرز؟ -

 :لقدمالسرعة في كرة اتحميل   -1-11-1

سباقات مف  ، تنطوي معظـ اإلجراءات الحاسمة عمىميمة في كرة القدـ؟ في المنافسة لماذا تعتبر السرعة
، يعد تعزيز تقدـ الالعبيف في ىذا المجاؿ أحد عوامؿ النجاح. ومف . لذلؾمترا 30حتى  أمتار 10إلى  5

، بأشكاؿ مختمفة،ىؿ يمكف أف يصبح البطيء لعمؿ بيذه الجودة عمى مدار العاـىنا كانت الحاجة إلى ا
، وىذا الالعبيف متساووف مف حيث السرعة ، يجب أف نتذكر أنو ليس كؿراالمو ال. بادئ أسريًعا؟ نعـ 

لتطوير يرجع إلى حد كبير إلى التراث الوراثي. ىذا ال يعني أف البطيئيف ليس لدييـ أي فرصة 
السرعة في كرة القدـ ال تقتصر عمى سرعة السباؽ البسيطة. العوامؿ العامة العصبية تشارؾ سرعتيمف

..( وبالتالي يمكف أف يكوف .القرار ،، رد فعؿغرؽ وقًتاعب )المعمومات التي تستبشكؿ عاـ في سرعة الم
 ، تشجع تجربة المعبةف السرعة. بالمعنى األوسع لمكممةلتدريب سرعة ىذه المعبة تأثير معيف عمى تحسي

 1.، وال تزاؿ تمعب في سرعة المعبالترقب وبالتالي اتخاذ القرارات

 شكل السرعة  في كرة القدم: -1-11-2

ة بشكؿ أساسي مف خالؿ القدرة عمى السفر لمسافة معينة في أسرع وقت ممكف مع يتـ تعريؼ السرع
٪( وأيًضا بواسطة السرعة القصوى التي يتـ بيا تنفيذ حركة أو سمسمة مف الحركات. 100أقصى جيد )

ـو ، الالعب الرائع اليلجياز العصبي العضمي. في الحقيقةىذه الجودة الفائقة في كرة القدـ ىي قدرة أداء ا
ويمكنو االعتماد عمى درجة مف السرعة تسمح يبرز عف اآلخريف بحاسة تقنية تكتيكية أعمى مف المتوسط 

 2.لو لتسميط الضوء عمى الصفات األخرى

 
                                                           

1
 Christian Damano :16 exercice de la vitess et la vivacité, RC media, France, 2012, Page 29. 

2
 Jean-Michel Bénézet , Hansruedi Hasler(FIFA): football des jeunes, zurich, 2016, page 149. 
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 :تحميل السرعة فسيولوجيا -1-11-3

، قد يكوف بعض الالعبيف في المقدمة بفضؿ تحميؿ الموقؼ بسرعة وكفاءة. التوقع عمى قدـ المساواة
، حتى ني مف الخصـ وبالتالي يكوف أماموواإلدراؾ الدقيؽ يسمحاف بالحصوؿ عمى بضع مئات مف الثوا

 .لو كانت سرعتو النقية أقؿ مف سرعتو
 :لذلؾ سوؼ نبحث عف تكيفات فسيولوجية مختمفة

 .المقمصة في العضالت المطموبة زيادة عدد العناصر -
 .االحتياطي العضميواألكسجيف في  ATP / CP زيادة احتياطي -
: فسفوكيناز لالحمضيازيادة تركيز االنزيمات المشاركة في عممية التمثيؿ الغذائي الالىوائي  -

 الكرياتيف والميوكيناز.
 تحضير العضالت التخاذ إجراءات قصيرة وتمقائية -
(مف خالؿ العمؿ  FMI( والقوة القصوى االيزومترية  )   FMVزيادة القوة القصوى التطوعية ) -

 . widrik et al 2002القوة و السرعة في اف واحد ب
 :تحسيف قدرة الرئة. لزيادة جودة التبادؿ -
 .اف أكثر فاعمية مف خطواتو األولى، كمما كاستجابةكمما كاف الالعب أكثر  -
 .تحسيف اإليقاع -
 .وتيرةالحسيف ت -
 1.تحسيف القدرة عمى التوقع -

 السرعة ىي عمؿ متفجر يكوف فيو الطمب عمى الطاقة مرتفًعا ويزيد النشاط األنزيمي زيادة كبيرة. 
أف إحدى المشكالت الرئيسية المتمثمة في الجيود القصيرة والمكثفة ىي   Billat (1998)أظيرتحيث 

بألؼ مرة مقارنة  تمبية الطمب اليائؿ عمى الطاقة عمى الفور والذي يزيد مف معدؿ تفاعالت تحمؿ السكر
سيكوف االنزيـ األكثر طمبا. الزيادة في النشاط األنزيمي يتطمب عمى وجو الخصوص  PFKػ ال.بالباقي

 .°38حوالي  ةدرجة حرارة العضم

الطاقة المرنة موجودة بشكؿ رئيسي في األوتار وسيتـ العمؿ وتحسينيا خالؿ العمؿ البميومتري كما أف 
ي ثانية بحيث يتوافؽ مم 150ي ثانية إلى مم 50قصير جدا، مف أجؿ يث نسعى إلى وقت اقتراف ح

المرونة العضمية منخفًضا جًدا  مستوىؿ رد الفعؿ الممتد. في كرة القدـ، يكوف الطور المركزي مع تشغي
ب تطبيقو ، مع األخذ في االعتبار أيًضا حقيقة أف العمؿ البميومتري يصعوبالتالي انخفاض الطاقة المرنة

كف لممرء ، يمسيف أو الحفاظ عمى مرونة العضالت، إذا كاف أحد يرغب في تحالتدريب. ومع ذلؾأثناء 
                                                           

1
Alexendre dellal : de l’entrainement à la performance en football, de boeck, bruxelles, 2008, 

page 64-65. 
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، تجدر القصوى والقوة المتفجرة. أخيًرا ، أو ممارسة ربط القوةةإجراء تماريف ايزومترية، الباليستية، بميومتري
الخواص المرنة لمعضالت اإلشارة إلى أف ارتفاع درجة الحرارة بعد التسخيف يجعؿ مف الممكف زيادة 

 1والكوالجيف.

 :التحميل الكمي -1-11-4
 القدرة عمى تكرار التسارع : -1-11-4-1

ال تممؾ بعض التخصصات أوقات الفراغ لتحسيف اإليماءة لموصوؿ إلى أقصى سرعة افتراضية ليا. 
ا ألف خاص عنصراالجري لتجنب الخصـ أو تجاوز دفاع الخصـ أو البحث عف مسار جديد لمنظر يعد 

متًرا تقارف الخط  30، لوحظت سبعة سباقات طوليا مختمفا. في دراسة مدروسة جيًدا كؿ موقؼ سيكوف
 2انعراجات او تغيير لالتجاه. 5إلى  2الثابت بستة مسارات أخرى تتراوح بيف 

رد الفعؿ قدرة التسارع ضرورية أيًضا ألنيا تتيح تعويض العجز األولي في األداء. ذلؾ يعتمد عمى قدرة 
 3وقوة الالعب .
مكف لالعب مف خالليا زيادة مدى السرعة التي ي ور ىمعدؿ التغير في السرعة بمعنى آخالتسارع ىو 

رع إعداًدا فنًيا وجسدًيا ، يتطمب التساء السرعة في كرة القدـ. مرة أخرى، وىو جانب ىاـ في أداسرعتو
يجب تحسينو. ىذا ال يعني أف السرعة القصوى  ، ويجب أف يكوف مستيدًفا في التدريب إذا كافمحدًدا

، عمى الرغـ مف أف السرعة رعة الخاص بكرة القدـ. في الواقعيجب أف تكوف غائبة عف برنامج الس
، إال أف الواقع ىو أف الرياضييف يقتربوف مف السرعة القصوى في لقصوى تستغرؽ مسافة طويمة نسبًياا

متر  100، لـ يصؿ بطؿ سباؽ يؿ المثاؿ، في أولمبياد بكيففي سباؽ العدو. عمى سب وقت مبكر جًدا
ئة مف سرعتو في الما 73، لكنو وصؿ إلى متًرا في السباؽ 60قصى سرعة حتى يوسيف بولت إلى أ

في المئة في  96و  ،مترا 30في المئة في  93متًرا،  20 في المائة عند 85، أمتار 10القصوى عند 
الرئيسية لبرنامج سرعة كرة القدـ، التسارع يجب أف يكوف نقطة التركيز  ، عمى الرغـ مف أفمترا. لذلؾ 40

، مما يسمح لمرياضي يـير السرعة القصوى إلى لعب دور م، يحتاج تطو نظًرا لممسافة القصيرة عادة
 .4بالتسارع إلى سرعة أعمى محتممة في أي مسافة معينة

ة بكثاف ترام 997و  605الية تتراوح بيف بمسافة إجم جريا سريعا 31و  18ي الالعبوف ما بيف سيؤد
المدافعوف ىـ الالعبوف الذيف ٬ و( Rampinini et al 2007)ةكـ / ساع 19.8عالية جًدا تبمغ 

٪ مف 5و  2ما بيف  يسافروف أقصر مسافة إجمالية في كثافة عالية. تمثؿ ىذه السباقات عالية الكثافة
  52، الذي يتراوح غالًبا بيف يتعمؽ بوقت المعب الفعميؾ فيما ، ولكف إذا عبرنا عف ذلإجمالي النشاط

                                                           
1
Alexendre dellal : de l’entrainement à la performance en football, OP cit, p65-66. 

2
Didier reiss, nicolas prevost : La bible de preparation physique, OP cit,  page 379-380. 

3
Alexendre dellal : de l’entrainement à la performance en football, OP cit, page 67. 

4
Dick Bate, Ian Jeffreys: Soccer speed, Human kinetics,U.S.A, 2014, p 05. 
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، . ومع ذلؾ(٬2118 dellal)وىذا حسب  ٪ 15-10قد ترتفع ىذه النسبة إلى ، فمعبدقيقة مف ال 60و 
دقيقة  15٪ في نشاط الكثافة العالية عندما نقارف النشاط خالؿ أوؿ18سيشيد الالعبوف انخفاًضا بنسبة 

 . (Bradley et al. 2010)ف ؿ مف الالعبيف الدولييف والمحمييراة لكدقيقة مف المبا 15وآخر 
عممية مكثفة  200حركة منيا  1200و  1110، سوؼ يقوـ الالعبوف بأداء ما بيف إلى ذلؾاإلضافة ب

، تشير ىذه المعمومات (laia et al 2009) قفزة 40إلى  30تغيير في االتجاه و  400ويمكننا إضافة 
، والتغييرات في األنظمة وأنماط المعبة مف مباراةالقدرة عمى تكرار الجيود المكثفة طواؿ الإلى أىمية ىذه 

و ىذا يف المياجم العبيف ذوي الكثافة العالية جًدا، خاصةً شأنيا أف تغير مف نشاط العدو وال
 .(Bradley et all, 2011حسب)

المادية الستخداـ أنظمة مختمفة  اتمكانتشير ىذه المعمومات إلى أف المدرب يجب أف يتقف جميع اال
 1.يطمب مف الالعبيف تطبيقيا أف و والدفاعيةأاليجومية  سوءا ورسوـ متحركة مختمفة

 :  sprintالقدرة عمى تكرار الجري السريع  -1-11-4-2

مى ع لجري السريعحياف بقدرتو عمى تكرار ايرتبط األداء الجسدي لالعب كرة القدـ في كثير مف األ
 ، خاصة في المناصب مثؿ العب خط الوسط والظييريف. سيسمح تحسيفاألمثؿ طواؿ المباراة المستوى

VO2max بتكرار السرعات بشكؿ أفضؿ واسترداد أفضؿ بيف كؿ سباؽ.  ، وصيانتو عمى ىذا المستوى
براون ، وبالمثؿ VO2max أنو كاف ىناؾ ارتباط بيف قدرة تكرار السباؽ و Bangsbo (1994)أظير

جيد، كما  VO2maxعف  رتبتقدرة عمى تكرار سرعات قصيرة يأشار إلى أف ال (2117) وآخرون
والعضالت خالؿ مباراة العبيف  تحميؿ آثار تراكـ األيض في الدـأن (2116) وآخرونKrustrupأشار
كاف ،فص دـ قبؿ المباراة وبعد المباراةقد قاموا بإجراء فحص عضمي وفح،الدنماركيالدرجة الرابعة من
ثانية مف التعافي السمبي بيف كؿ  25متًرا مع  30عبوف قد أكمموا أيًضا خمسة سباقات مف مسافة الال

 ، مباشرة عند نياية الشوط األوؿ وعمى الفور في نياية المباراة. سباؽ في ثالث فترات: قبؿ الحرارة
غيرىا مف األنشطة إلى أف أداء العدو انخفض خالؿ مباراة العدو مع  Krustrup et al (2006)أشارو 

مستوى الجميكوجيف في  نقص، يفسروف ىذا االنخفاض مف خالؿ ة واليوائية وفي نياية المباراةالمتفجر 
 قدـ.الأثناء مباراة كرة  الالكتات في الدـ يعتبر عامال محددا لألداءف مستوى أ امك .العضالت

جميكوجيف العضمي والحصوؿ ، فإننا نفيـ أنو مف الميـ تجميع أكبر قدر ممكف مف الوبالتالي 
 .2ألمثؿ مف أجؿ إبطاء ظيور انخفاض أداء العدو خالؿ مباراة كرة القدـا  VO2maxعمى
 
 

                                                           
1
Alexendre dellal : une saison de preparation physique en football, de boeck, Bruxcelles, 2013 

page 6. 
2
Alexendre dellale : une saison de la preparation physique , OP cit,page66-67. 
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 األداء المياري: -2
 تعريف االداء المياري: -2-1

نظاـ خاص لحركات تؤدى في نفس الوقت وحركات تؤدى بالتوالي و يقوـ ىدا النظاـ بالتنظيـ الفعمي 
المتبادلة لمقوة الداخمية و الخارجية والمؤثرة في الفرد الرياضي بيدؼ استغالليا بالكامؿ و بفعالية لمتأثيرات 

 1لتحقيؽ أحسف النتائج الرياضية ،و ىو مستوى الالعبيف  و مدى إتقانيـ لمميارات التي تتضمف المعبة .
اـ أداة و الذي يمكف بواسطتو وىو التعاقب الحركي األوتوماتيكي المنظـ الحاصؿ نتيجة التدريب باستخد

 2حؿ الواجبات الميارية المراد تنفيذىا.
  مراحل األداء المياري :-2-2

( مراحؿ أساسية لكؿ منيا خصائص مميزة و تدريبات 03تمر عممية اكتساب األداء المياري بثالثة )
 مختمفة و ىي :

تيدؼ تمؾ المرحمة إلى اكتساب المتعمـ و إدراكو التوافؽ مرحمة التوافق األولي لمميارة :  -2-2-1
و مجاؿ تمؾ المرحمة درس التربية البدنية  "بالشكل الخام "الحركي األوؿ لمميارة و الذي يسمى 

  3في المدرسة أو أوؿ مرحمة مف مراحؿ تعمـ الناشئيف في األندية الرياضية.
المرحمة إلى تطوير الشكؿ البدائي  تيدؼ ىدهمرحمة اكتساب التوافق الجيد لمميارة :  -2-2-2

لميارة األساسية و التي سبؽ الالعب أف اكتسبيا مف خالؿ األداء في مرحمة اكتساب التوافؽ 
األولي لمميارة األساسية مع التخمص مف أداء الزوائد الغير الزمة ألداء الحركة و مع البعد عف 

 4و قمة حدوث األخطاء.وجود فوائض أثناء سير الحركة مع تجنب التصمب العضمي 
إف اليدؼ األساسي ليده المرحمة ىو الوصوؿ  مرحمة إتقان و تثبت أداء الميارة : -2-2-3

بالالعب إلى أداء الميارة األساسية بصورة آلية و مف خالؿ ىده المرحمة يمكف تثبيت أداء الحركة 
و دلؾ مف خالؿ  و تصبح الميارة األساسية أكثر دقة و انسيابية و استقرار مف حيث شكؿ األداء

                                                           
 .13غازي صالح محمود، ىشاـ ياسر حسف: مرجع سابؽ، ص   1
.عماف مجتمع عربي 1ىاشـ ياسر حسف، تماريف خاصة لتطوير دقة األداء الحركي والمياري لالعبي كرة القدـ, ط  2

 .29ص  2011لمتوزيع 
 .11ص  1982جابر عبد الحميد جابر، بيكولوجية التعمـ ونظريات التعمـ .دار الكتاب الحديث، الكويت   3
 .200ص ،2005 ،1اوي، أحمد إبراىيـ الخوجا، مبادئ التدريب الرياضي ، عماف، طبشتف الميند حس  4
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تطوير التوافؽ الجيد ألداء الميارة األساسية و ىدا يؤدي إلى إتقاف األداء الحركي لمميارة بصورة 
 1ناجحة و ثابتة.

 األداء المياري :  أىمية -2-3
اإلتقاف التاـ لمميارة الحركية مف حيث انو اليدؼ النيائي لعممية األداء المياري ويتأسس عميو الوصوؿ 

المستويات الرياضية ،فميما بمغ مستوى الصفات البدنية لمفرد الرياضي.إف تطوير و تحسيف إلى أعمى 
الصفات البدنية العامة و الخاصة يربطيا مع الميارات الحركية و القدرات الخططية ىو االتجاه الحديث 

ؤدي إلى اكتساب لتدريب الرياضي فدلؾ بتكرار مف خالؿ التمرينات التطبيقية و تمرينات المنافسات مما ي
 2لمرياضي اآللية عند األداء المياري، فالميارة وسيمة تنفيذ الخطة .

 الميارات األساسية في كرة القدم: -2-4

الميػػػارات األساسػػػية فػػػي كػػػرة القػػػدـ ىػػػي عبػػػارة عػػػف نػػػوع معػػػيف مػػػف العمػػػؿ واألداء. يسػػػتمـز اسػػػتخداـ     
الخػاص. وىػي بيػذا الشػكؿ تعتمػد أساسػػا  العضػالت لتحريػؾ الجسػـ أو بعػض أجزائػو لتحقيػؽ األداء البػػدني

 عمى الحركة وتتضمف التفاعؿ بيف عمميات معرفية وعمميات إدراكية وجدانية لتحقيؽ التكامؿ في األداء.

 الميارات األساسية بدون كرة:  -2-4-1

 * الجري وتغيير االتجاه:

كػػرة القػػدـ لعبػػة جماعيػػة سػػريعة اإلقطػػاع وتمتػػاز بػػالتحوؿ السػػريع مػػف الػػدفاع إلػػى اليجػػـو         
والعكس طواؿ زمف المباراة وىذا األمر يستدعي مػف الالعبػيف إجػادة الجػري والتػدريب عميػو، والجػري بػدوف 

الكرة مع القدرة  عمى كرة لالعب كرة القدـ يكوف بخطوات قصيرة لكي يحتفظ بتوازنو باستمرار والتحكـ في 
تغيير االتجاه بسيولة، وتختمؼ المسافة التي يتحػرؾ فييػا الالعػب بػالجري بػدوف كػرة سػواء الجػري بأقصػى 

ـ ويكػػػوف غالبػػػا ىػػػذا التحػػػرؾ لتمػػػؾ المسػػػافة  30 -5سػػػرعة أو بسػػػرعة متوسػػػطة لمسػػػافات تتػػػراوح مػػػا بػػػيف 
 الخصـ.بغرض المحاؽ بالكرة والوصوؿ إلييا قبؿ أف تصبح في متناوؿ 

كمػػـ( وقػػد 7-5ولمػػا كانػػت المسػػافة التػػي يقطعيػػا العػػب كػػرة القػػدـ طػػواؿ زمػػف المبػػاراة تتػػراوح مػػا بػػيف )   
دقائؽ دوف توقؼ فإف ذلؾ يسػتدعي مػف الالعػب أف يػنظـ نفسػو عمػى  6تستغرؽ مدة الجري أحيانا حوالي 

                                                           
 .17كره، ص غازي صالح محمود، ىشاـ ياسر حسف، كرة القدـ التدريب المياري، مرجع سبؽ ذ  1
 .38ص ، 2008  ،2موفؽ أسعد محمود، التعمـ والميارات األساسية في كرة القدـ ، دار العجمة ، عماف، ط  2
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الالعػب أيضػا أف يراعػي خطوات الجػري وكيفيػة استنشػاقو لألكسػجيف وتنظػيـ عمميػة التػنفس، ويجػب عمػى 
قصػػر وسػػرعة خطواتػػو أثنػػاء الجػػري مػػع انثنػػاء خفيػػؼ فػػي الركبػػة بػػدوف تصػػمب وخفػػض مركػػز ثقػػؿ الجسػػـ 
حتى يكوف قريبا مف األرض إلى حد ما، مع تحرؾ الذراعيف بجوار الجسـ وبذلؾ يمكػف لالعػب أف يحػافظ 

 يريدىا الالعب وبالسرعة المطموبة. عمى اتزانو أثناء الجري مع القدرة عمى تغيير االتجاه في أي لحظة

 الوثب)االرتقاء(:* 

يعتبر الالعب الذي يتمتع بالقدرة عمى الوثب عاليا أكثر مػف منافسػو ذو ميػزة تكتيكيػة وتكنيكيػة أفضػؿ     
في الوصوؿ إلى الكرة قبؿ المنافس وتتضح ىػذه القػدرة فػي الوثػب عاليػا أمػاـ المرمػى بغػرض إحػراز ىػدؼ 

و محاولػة المػدافع منػع الميػاجـ مػف إحػراز ىػذا اليػدؼ بالوثػب عاليػا مسػافة أعمػى منػو في مرمػى الخصػـ أ
 واستخالص الكرة بالرأس قبؿ أف تصؿ إلى المنافس.

وىػػذه الميػػارة تحتػػاج إلػػى تػػوفر قػػوة االرتقػػاء لالعػػب كػػرة القػػدـ مػػع التوقيػػت السػػميـ، واليبػػوط المناسػػب      
بػػالرجميف معػػا مػػع مالحظػػة عػػدـ رفػػع الرجػػؿ الحػػرة أثنػػاء االرتقػػاء ويكػػوف ذلػػؾ االرتقػػاء إمػػا برجػػؿ واحػػدة أو 

والوثب األعمى حتى ال يقع الالعب في خطأ قانوني خاصػة إذا كػاف قريبػا مػف الالعػب المنػافس، ويالحػظ 
أف الوثب عاليا مع االقتراب والجري أفضؿ لالعب الكرة مف الوثػب مػف الثبػات وذلػؾ لالسػتفادة مػف سػرعة 

أثناء الجري وتحويميا إلػى القػدرة عمػى االرتقػاء والوثػب عاليػا، لػذلؾ يجػب عمػى المػدرب أف  الالعب األفقية
 ييتـ بتنمية ىذه الميارة عف طريؽ تدريجات المرونة واإلطالة والرشاقة.

 الخداع والتمويو بالجسم:* 

حػػد سػػواء مػػع  تعتبػػر ىػػذه الميػػارة مػػف الميػػارات التػػي يجػػب أف يجيػػدىا الالعػػب المػػدافع والميػػاجـ عمػػى    
القػػدرة عمػػى أدائيػػا باسػػتخداـ الجسػػـ والجػػذع والػػرجميف والنظػػر، وىػػذا يتطمػػب مػػف الالعػػب قػػدرا كبيػػرا عمػػى 
االحتفػػاظ بمركػػز الثقػػؿ بػػيف القػػدميف والتمتػػع بقػػدر كبيػػر مػػف المرونػػة والرشػػاقة والتوافػػؽ العضػػمي العصػػبي 

 .(1)لمكاف الذي يقوـ بو المعب أثناء الخداعوقدرة كبيرة عمى التوقع السميـ واإلحساس بالمسافة والزمف وا

 

 
                                                           

-27، ص  2002اإلسكندرية، مصر ، 1حيف السيد أبو عبدو: اإلعداد المياري لالعبي كرة القدـ ، مكتبة اإلشعاع الفنية ،ط  – (1)
28-41-43 . 



 قدمفي كرة ال وعالقتها باألداء المهاري  السرعت متطلباث               :          لثثاالفصل ال
 

 

62 

 الميارات األساسية القاعدية بالكرة: -2-4-2

 التمرير: -2-4-2-1

 تعريف التمرير: -        

التمرير وسيمة ربط أولية بيف العبيف أو أكثر، تسمح بتفادي العبي الخصـ ووضع الزميؿ في الوضعية   
 .(1)المفضمة مف أجؿ أداء حركي محدد )التصويب(

إف إجادة الفريؽ لمتمرير مف العوامؿ التي تساعد عمى السيطرة عمى مجريات المعب، كذلؾ تساعد عمى    
تمفػػة وكػػذلؾ الدفاعيػػة، كمػػا أنيػػا تكسػػب الفريػػؽ الثقػػة فػػي الػػنفس وتزعػػزع ثقػػة تنفيػػذ الخطػػط اليجوميػػة المخ

الفريؽ المنافس في نفسو، كما أف دقة ونجاح التمرير يػرتبط ارتباطػا وثيقػا بالسػيطرة عمػى الكػرة، وال بػد مػف 
 تعميـ الناشئ أولوية االتجاه في التمرير، بحيث يركز الناشئ عمى أداء التمرير كالتالي:

يعتبػػر التمػػريف لألمػػاـ ىػػو مفتػػاح التمػػريف الخططػػي فيػػو يكسػػب الميػػاجميف تمريررر األمررامي:ال -أ 
 مساحة لمتحرؾ لألماـ باإلضافة إلى أنو يساعد عمى التخمص مف الكثير مف المدافعيف 

أمػػا إذا لػػـ يكػػف فػػي إمكػػاف الالعػػب تمريػػر الكػػرة لألمػػاـ فإنػػو يمػػرر الكػػرة  التمريررر العرضرري : -ب  
 ميؿ آخر يستطيع تغيير اتجاه المعب أو يستطيع التمرير لألماـ.بالعرض إلى ز 

: أما أخر خيار أما الالعب فيػو التمريػر لمخمػؼ وفييػا يميػد الالعبػوف لتنظػيـ التمرير لمخمف -ج 
صػػفوفيـ لبػػدأ اليجػػـو أو لتييئػػة الكػػرة لمزميػػؿ يمعبيػػا لمخمػػؼ حتػػى يسػػتطيع التصػػويب عمػػى مرمػػى المنػػافس 

 عميـ التمرير لمناشئ كاآلتي:وينبغي التدرج في ت

 التمرير بعد إيقاؼ الكرة )بعد أكثر مف لمسة( بدوف منافس. - 

 التمرير بعد إيقاؼ الكرة بوجود منافس سمبي. -     

 التمرير تحت ضغط المنافس مف خالؿ التقسيمات المصغرة. - 

اشػػػئ لمواقػػػؼ المعػػػب المتغيػػػر وعنػػػد التػػػدريب عمػػػى ميػػػارات التمريػػػر يراعػػػا التركيػػػز عمػػػى متابعػػػة الن       
والتحركػػات الخاصػػة بػػالزمالء والمنافسػػيف وفػػي أمػػاكف المعػػب التػػي يػػتـ منيػػا األداء الخططػػي وذلػػؾ قبػػؿ أف 

                                                           
(1)

 – Bernard turpin : preparation et entrainement du foot balleur, edition amphora, paris ,France, 1990, 

p99. 
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تأتي الكرة إليػو. كمػا أنػو مػف الضػروري تعػود الناشػئ عمػى اختيػار الزميػؿ المناسػب لتنفيػذ األداء الخططػي 
الئػـ يضػمف نجاحػو، بمعنػى أف ال يتعػرض مسػار الكػرة عند التمرير وأف يكوف التمرير مػف خػالؿ موقػؼ م

الممػػررة لمزميػػؿ أي منػػافس يغيػػر مػػف ىػػذا المسػػار فتصػػؿ بعيػػدة عػػف الزميػػؿ وفػػي مكػػاف يسػػيؿ فقػػد الكػػرة، 
وأيضػا عنػػد التػدريب يراعػػي التنبيػو باسػػتمرار لػدى الناشػػئيف بأىميػة اسػػتخداـ نػوع التمريػػر المناسػب لمموقػػؼ 

لوصػػوؿ الكػػرة لمزميػػؿ باإلضػػافة إلػػى اختيػػار الناشػػئ لمحظػػة المناسػػبة ألداء  أي مػػا يضػػمف الدقػػة واألمانػػة
عطػاء الفػرص لممػػدافعيف  التمريػر وقػد يكػوف متػأخرا فيضػغط عمػو المنػافس ممػا يػؤدي إلػى صػعوبة األداء وا 
وتغطيػػة مسػػاحات كانػػت خاليػػة وتصػػمح لمتمريػػر، كمػػا البػػد أف ال يكػػوف التمريػػر أسػػرع مػػف الػػالـز وقبػػؿ أف 

. الالزمػػػة لوصػػػوؿ الكػػػرة لمكػػػاف (2)لزميػػػؿ مسػػػتعدا السػػػتقباؿ الكػػػرة، وأيضػػػا أف يسػػػتخدـ الناشػػػئ القػػػوةيكػػػوف ا
الزميػؿ وبمػػا يمكنػو السػػتحواذ عمييػا أو تصػػويبيا أو تمريرىػا وأف تكػػوف فػي المسػػاحة الخاليػة دوف أف تبتعػػد 

 .(1)عنيا قبؿ وصوؿ الزميؿ

 استقبال الكرة: -2-4-2-2

 تعريف: -

استقباؿ الكرة ىو إخضاع الكرة تحت تصرؼ المعب والييمنة عمييا وجعميػا بعيػدة عػف متنػاوؿ الخصػـ      
وذلؾ لمتصرؼ فييا بالطريقة المناسبة حسب ظروؼ المباراة والسيطرة عمى الكرة تتـ في جميع االرتفاعات 

كذلؾ فإف السيطرة عمى الكرة والمستويات سواء كانت الكرات األرضية أو المنخفضة االرتفاع أو المرتفعة، 
تتطمب توقيتا دقيقا لمغاية وحساسية بالغة مف أجزاء الجسـ المختمفة لالعب والتي تقـو بالسيطرة عمى الكرة 
بسػػرعة عاليػػة ثػػـ حسػػف التصػػرؼ فييػػا بحكمػػة وىػػذا يتطمػػب مػػف الالعػػب كشػػؼ جوانػػب الممعػػب المختمفػػة، 

كػػال مػػػف الميػػاجـ والمػػػدافع بدرجػػة كبيػػػرة مػػف اإلتقػػػاف  كػػذلؾ يمكػػف القػػػوؿ أف ىػػذه الميػػػارة يجػػب أف يؤدييػػػا
 والتحكـ لما ليا مف أىمية بالغة في إخضاع الكرة لسيطرت الالعب.

 مبادئ عامة يجب أن تراعى أثناء السيطرة عمى الكرة: -

ىناؾ مبادئ وأسس عامة يجػب عمػى الالعػب أف يتبعيػا أثنػاء قيامػو بالسػيطرة عمػى الكػرة وىػي ضػرورة    
 سرعة التحرؾ لمسيطرة عمى الكرة ولنجاح ذلؾ يجب أف يتبع التالي:

                                                           
 .58-57، ص 2001، القاىرة، مصر،  1محمد عفيفي: كرة القدـ لمناشئيف، مركز الكتاب لمنشر ، ط –إبراىيـ شعالف  – (2)
 .58محمد عفيفي: المرجع السابؽ، ص  –إبراىيـ شعالف  - (1)
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 أف يقـو الالعب بوضع جسمو في االتجاه المباشر لمكاف استقباؿ الكرة. -

ظػػػار وصػػػوليا إليػػػو خصوصػػػا فػػػي المواقػػػؼ التػػػي يكػػػوف فييػػػا التحػػػرؾ بسػػػرعة فػػػي اتجػػػاه الكػػػرة ولػػػيس انت -
 الخصـ قريبا مف الالعب.

اإلىتمػػاـ بتػػوازف الجسػػـ أثنػػاء السػػيطرة عمػػى الكػػرة مػػع شػػدة االنتبػػاه والتركيػػز فػػي ميػػاـ ابتعػػاد الكػػرة عػػف  -
 الالعب بعد السيطرة عمييا.

 في السيطرة عمى الكرة. أف يقرر بسرعة وفي وقت مبكر أي جزء مف أجزاء الجسـ سوؼ يستخدمو -

ضرورة استخداـ أكبر مسطح مف الجسـ لمسيطرة عمى الكرة دوف حدوث أي أخطاء فنية لحظة السػيطرة  -
 عمى الكرة.

يجػػػب عمػػػى الالعػػػب قبػػػؿ اسػػػتالمو لمكػػػرة والسػػػيطرة عمييػػػا أف يكػػػوف قػػػد اتخػػػذ القػػػرار السػػػميـ فػػػي حسػػػف  -
 وقت أثناء المباراة.التصرؼ في الكرة حسب مقتضيات الظروؼ المحيطة بال

يجب مراعاة استخداـ جزء مف الجسـ الذي يقـو بالسيطرة عمى الكرة مع مراعاة سرعة تحرؾ الكػرة أثنػاء  -
 السيطرة عمييا.

عػػدـ ابتعػػاد الكػػرة مػػف الالعػػب الػػذي يقػػـو بالسػػيطرة عمييػػا أكثػػر مػػف الػػالـز خزفػػا مػػف حصػػوؿ الخصػػـ  -
 .(2)عمييا

الكػػرة ببػاطف القػدـ فػي السػيطرة عمػػى الكػرة المتدحرجػة، إذ أف الجسػـ يكػػوف  وغالبػا مػا يسػتخدـ إيقػاؼ      
فػػي ىػػذه الحالػػة آخػػذا وضػػع ضػػرب الكػػرة ببػػاطف القػػدـ فػػي نفػػس الوقػػت ممػػا يمكػػف الالعػػب مػػف ركػػؿ الكػػرة 

 .(1)بباطف القدـ بسرعة، وخاصة أف أسموب المعب الحديث يقتضي مف الالعب ذلؾ

 الجري بالكرة:  -2-4-2-3

عنػػدما يجػػري الالعػػب بػػالكرة فػػإف ىػػذا يعنػػي أف الكػػرة تقػػع تحػػت سػػيطرتو فيقػػوـ بػػأداء كافػػة الحركػػات     
والمعارات التي يريد تنفيذىا وقد اصطمح عمى تسمية ىذه الميارة " بػالجري بػالكرة" حيػث أف الالعػب غالبػا 

                                                           
 .116-115حسف السيد أبو عبد: مرجع سابؽ، ص  – (2)
 .54، ص 1997حنفي محمود مختار : كرة القدـ لمناشئيف ، دار الفكر العربي، القاىرة، مصر ،  – (1)
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صػػة عنػػدما يكػػوف ذلػػؾ مػػا يػػؤدي ىػػذه الميػػارة بػػالجري، غيػػر أنيػػا فػػي بعػػض األحيػػاف تػػؤدي بالمشػػي، وخا
 ألغراض تكتيكية " خططية".

ولتنفيػػذ ىػػذه الميػػارة فػػإف الالعػػب غالبػػا مػػا يسػػتخدـ إحػػدى أجػػزاء القػػدـ وأحيانػػا يجػػري بػػالكرة مسػػتخدما     
الفخػػذ أو الفخػػذيف معػػا، وقػػد يجػػري بػػالكرة مسػػتخدما رأسػػو، غبػػر أنػػو عنػػدما يسػػتخدـ الفخػػذ أو الػػرأس فإننػػا 

ارة " تنطيط بالكرة" فال يجري الالعب بالكرة برأسو أو فخػذه لمسػافة كبيػرة حيػث نفضؿ التعبير عف ذلؾ بعب
ال يسػػاعده ذلػػؾ عمػػى مجػػاراة سػػرعة وظػػروؼ المعػػب أو الالعبػػيف، لػػذلؾ فػػإف المعػػب غالبػػا مػػا يػػؤدي ىػػذه 

 الميارة بإحدى أجزاء القدـ التالية:

مػف األجػزاء التػي قػد يسػتخدميا الالعػب  جزء القػدـ األمػامي الػداخمي،جزء القػدـ األمػامي الخػارجي ،و     
أحيانا سف القدـ باإلضافة إلى الفخػذ والػرأس .والجػري بػالكرة ىػو عبػارة عػف خمػيط مػف الجػري، وركػؿ الكػرة 
بإحػػدى أجػػزاء القػػدـ المعروفػػة، ويتوقػػؼ تحديػػد سػػرعة الجػػري بػػالكرة ،و كػػذلؾ الجػػزء المسػػتخدـ فػػي ضػػربيا 

مسافة التي يتحرؾ فييا الالعب وبعد الخصـ عنو،و أيضا اليدؼ مف وقوة الضربة أثناء الجري بيا عمى ال
الجري بالكرة وميما كانت  الظروؼ فإف الجري بالكرة يستدعي مف الالعػب اسػتمرار السػيطرة عمييػا وذلػؾ 
بػأف ال يطمقيػػا بعيػدا عػػف متنػاوؿ قدميػػو، وأال تزيػد المسػػافة بينػو وبػػيف الكػرة عػػف متػر أو متػػريف، وتقػؿ ىػػذه 

ة كممػػا قػرب الخصػػـ مػف الالعػػب، ومػف الطػػرؽ ألكثػر شػػيوعا لمجػري بػػالكرة ، الجػري باسػػتخداـ جػػزء المسػاف
القػدـ األمػػامي الػػداخمي حيػث يػػتمكف خالليػػا الالعػػب مػف الجػػري ألكبػػر مسػافة بالسػػرعة المطموبػػة وبسػػيولة 

ف ك اف ذلػؾ قػد يقمػؿ ،غالبا أيضا ما يجري الالعب مستخدما جزء القدـ األمامي الخارجي والداخمي معا، وا 
 مف سرعة الجري بالكرة.

أما الجري بالكرة باسػتخداـ الػرأس )أو الجػزء األوسػط مػف الجبيػة ( فػإف ذلػؾ نػادرا مػا يحػدث ،وكمػا        
سبؽ القوؿ فإف أداء ىذه الميارة يكوف لتنطيط الكرة وتعميـ الجري بالكرة لممبتدئيف يتطمب مراعاة األوضاع 

تخدميا الالعػب فػي الجػري فمػف الضػروري البػدء بتعمػيـ الالعػب )الناشػئ( الجػري التشريحية لمقػدـ التػي يسػ
بػػػالكرة أوال بجػػػزء القػػػدـ األمػػػامي الخػػػارجي حيػػػث يضػػػمف الالعػػػب بيػػػذه الطريقػػػة مرونػػػة أكثػػػر فػػػي الحركػػػة 
باإلضافة إلى أف الجري بالكرة بجزء القدـ األمامي الخػارجي يعتبػر أكثػر مناسػبة لتحقيػؽ السػرعة المطموبػة 

 . (2)في الجري
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ويرى البعض أف البدء في تعميـ الالعب الناشئ الجػري بػالكرة بجػزء القػدـ األمػامي الػداخمي والخػارجي     
 يمكف البدء في تعميمو الجري بوجو القدـ وسف القدـ.  –بعد ذلؾ فقط  –

 وتعميـ ميارة الجري بالكرة بأي جزء مف األجزاء يجب أف يمر بالخطوات التالية :

 ء الميارة مف المشي باستخداـ كرة طبية ثـ بكرة عادية. أدا -

 أداء الميارة مف الجري الخفيؼ بكرة عادية .   -

 .أداء الميارة مع زيادة سرعة الجري  -

 .أداء الميارة مف الجري العادي والمرور بيف كرات طبية أو أرماح -

 أداء الميارة مع تغيير السرعات.  -

 .(1)خصـ أو حاجز أداء الميارة مع تعدية -

 المراوغررة: -2-4-2-4

 تعريف المراوغة:  -

ىي فف التخمص مف الخصـ وخداعو مع قدرتو عمى تغيير اتجاىو وىو يحتفظ بالكرة بسرعة مستخدما     
بعػػض حركػػات الخػػداع التػػي يؤدييػػا إمػػا بجذعػػو أو بقدميػػو، وىػػي سػػالح الالعػػب وعامػػؿ أساسػػي فػػي تنفيػػذ 

 الخطط اليجومية الفردية والجماعية.

في كرة القدـ، لذلؾ يجب أف يجيػدىا الميػاجـ والمػدافع  والمراوغة تعتبر مف أصعب الميارات األساسية    
عمى حد سواء مع احتفاظ كؿ العب بأسموبو المميز في ميارة المراوغة، ولكي يتحقؽ ذلؾ يجب أف يتمتع 
الالعػػب المحػػاور بقػػدرة بدنيػػة عاليػػة تسػػاعده عمػػى نجػػاح ميػػارة المراوغػػة، ومػػف أىػػـ القػػدرات البدنيػػة التػػي 

  اقة والمرونة والسرعة الحركية التي تساعد عمى تحسيف األداء المياري لممراوغة.تساعده عمى ذلؾ الرش

وفي كرة القدـ الحديثة تعتبر ميارة المراوغة أقؿ أىميػة مػف ميػارات التمريػر والسػيطرة عمػى الكػرة ألنيػا     
لدقػة، وبػالرغـ غالبا أقؿ بطئ، وتأثر في اكتساب مساحة خالية مػف ميػارة التمريػر التػي تتصػؼ بالسػرعة وا

مػػف ذلػػؾ فإنػػو يوجػػد كثيػػر مػػف المواقػػؼ المعبيػػة التػػي تسػػمح لالعػػب المسػػتحوذ عمػػى الكػػرة أف يػػؤدي ميػػارة 
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التمرير بحرية نتيجة الدفاع الضاغط مف الخصـ في مساحات صغيرة أو استخداـ الفريؽ المنافس لمصيدة 
تغمػػب عمػػى المواقػػؼ السػػابقة ىػػو التسػػمؿ كخطػػة دفاعيػػة ويصػػبح الحػػؿ األمثػػؿ الكتسػػاب مسػػاحة جديػػدة وال

 إجادة الالعب لممراوغة.

وبالرغـ مف أىمية المراوغة لمفريؽ فإنيػا سػالح ذو حػديف، فػإذا أجػاد العبػي الفريػؽ فػي اسػتخداـ طػرؽ     
المحاورة بنجاح فإف ذلؾ يعتبػر مفيػدا مػف الناحيػة الخططيػة لمفريػؽ ألنػو يػنقص مػف عػدد المػدافعيف لمفريػؽ 

إف سوء استخداـ المراوغة وأدائيا األخر باإلضافة إلى اكتساب المياجـ الثقة بالنفس وعمى الجانب اآلخر ف
ىدار الفرص في امتالؾ الكرة  .(2)بصورة غير مجدية يؤدي إلى ىدـ خطط الفريؽ اليجومية وا 

لذلؾ يجب أف يضع الالعب المياجـ نصب عينيو أف المراوغة ال بد أف تكوف بسبب وليا ىدؼ لفائدة     
لنسبة لالعبػي اليجػـو وتقػؿ بالنسػبة لسػاعدي الػدفاع الفريؽ وليس االستعراض ونسبة أداء المراوغة كبيرة با

وأقؿ لباقي أفراد الدفاع، وكمما امتاز الالعب بطريقة أدائو السيمة لتنفيذ المراوغة وتزود بميػارة أداء الطػرؽ 
المختمفػػة لممراوغػػة، كممػػا أفػػاده ذلػػؾ كثيػػرا فػػي تنفيػػذ خطػػط الفريػػؽ اليجوميػػة وأعطػػى فريقػػو فرصػػة تفصػػيؿ 

 اة.لمفوز بالمبار 

 ومف أىـ صفات وشروط المراوغة الناجحة ما يمي: 

 اختيار الطريقة المناسبة لمموقؼ المعبي والتي غالبا ال يتوقعيا المنافس. -

 قدرة الالعب المياجـ عمى إقناع الخصـ المدافع بتحرؾ خادع. -

 أف تتصؼ المراوغة بعنصر المفاجأة. -

 بسرعة ورشاقة. قدرة الالعب المياجـ عمى تغيير أوضاع جسمو -

قدرة الالعب الميػاجـ عمػى اسػتخداـ أكثػر مػف نػوع وطريقػة لممراوغػة حتػى ال يػنجح خصػمو المػدافع فػي  -
 توقع نوع المراوغة التي يقـو بتنفيذىا المياجـ.

 قدرة الالعب المياجـ عمى تغيير سرعة ريتـ األداء. -

 المراوغة أماـ الخصـ. تمتع الالعب بحسف استخداـ التوقيت السميـ لمقياـ بعممية -
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 وىناؾ عدة طرؽ لممراوغة ىي:

 المراوغة مف األماـ.      

 المراوغة مف الجانب.      

 .   (1) المراوغة مف الخمؼ      

 وعمى ضوء ذلؾ يجب عمى الناشئ أف يفيـ ما يمي:  

ب الميػاجـ وعمػػى أف تتناسػب طريقػة المراوغػة مػع الموقػؼ، مثػؿ المسػافة المتاحػة أو اتجػاه المػدافع صػو  -
ذلػػػؾ يتػػػدرب الناشػػػئ عمػػػى أنػػػواع المراوغػػػات الممكنػػػة كميػػػا وتتػػػرؾ لػػػو الحريػػػة فػػػي اختيػػػار مػػػا يناسػػػبو أثنػػػاء 

 المباراة.

 أف يتعمـ الناشئ كيفية حماية الكرة مف المنافس. -

 .(2)أف يدرؾ الناشئ ماذا سيفعؿ بعد المراوغة مثال: التمرير لمزميؿ أو التصويب -

 يرب:التصو  -2-4-2-5

 تعريف التصويب: - 

ىو إحدى وسائؿ اليجوـ الفردي، ويتطمب التصويب مف الالعب مقدرة عمى التركيز وميارة فنيػة عاليػة    
فػػي األداء لمختمػػؼ أنػػواع ضػػرب الكػػرة بالقػػدـ وتػػأتي فرصػػة التصػػويب دائمػػا بعػػد المحػػاورة أو بعػػد المعػػب 

رؾ الالعػػب الجمػػاعي بػػيف العبػػيف، ويجػػب قبػػؿ التصػػويب أف يقػػرر الالعػػب كيػػؼ يصػػوب، ويجػػب أف يػػد
 .(1)نواحي الضعؼ في حارس مرمى الفريؽ المنافس

إف التصويب في المباريات يعتبر عمميػة اتخػاذ قػرارات، فػدواعي الفشػؿ فػي التصػويب أو فقػداف الفريػؽ     
لمكرة إذا صوب الالعب قد تكوف حاجزا نفسيا أما الكثير مف الالعبيف، وعمى ىذا فالتصويب ال بد لػو مػف 

صة يتطمب غرسيا في الالعب منذ بدايػة عيػده فػي التػدريب، كالثقػة بػالنفس مػثال، ولكػي صفات نفسية خا
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تكوف عند الالعب الثقة في النفس ليصوب ال بد وأف يكوف وصؿ إلى مرحمة اإلتقاف في تكنيؾ التصػويب 
 تحت كؿ الظروؼ مثؿ: 

 التدريب عمى التصويب في ظروؼ سيمة وبسيطة . -

 األداء. االرتفاع التدرجي بسرعة -

المرمػػػى –المقاعػػػد –الحػػػواجز –والشػػػواخص   األقمػػػاع–اسػػػتخداـ الوسػػػائؿ المسػػػاعدة )الحػػػوائط المقسػػػمة  -
 المساحات(. متعدد

 أف تؤدى تمرينات التصويب مف اتجاىات متغيرة لمسار الكرة. -    

 كف بفاعمية.تثبت ميارة التصويب عف طريؽ تغيير الظروؼ الخارجية مثؿ استخداـ مدافع سمبي ول -    

 التدريب عمى الميارة نحف ظروؼ أكثر صعوبة مثؿ وضع مدافع ايجابي -    

 االىتماـ والتركيز عمى دقة التصويب لتثبيت التكنيؾ الصحيح . -    

 االىتماـ بتنمية خطط اليجـو الفردية والجماعية إليجاد المزيد مف المواقؼ المناسبة لمتصويب . -    

يجب عمى مدرب الناشئيف إعطاء الحرية ليـ لإلظيار قدرتيـ عمى التصويب مع استخداـ األسموب  -    
 (2)األمثؿ لمتوجيو

 أقسام التصويب:
 : يستخدـ في التصويب التي تتطمب الدقة و توجيو الكرة الخاصة في  التصويب بباطن القدم

 ضرب الجزاء خالؿ المعب لمسافة قريبة.
  ىي أقوى أنواع الضربات و أسرعيا نظرا لصالبة الجزء  القدم األمامي :التصويب بوجو

الضارب ، وزيادة المدى الحركي لمرجؿ الضاربة مما يؤثر ايجابيا عمى زيادة كمية الحركة 
 1المنقولة لمكرة لحظة االصطداـ بفعؿ العمؿ العضمي لمعضالت القابضة لمفخذ .
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 : حاالت قميمة في التصويب عمى مرمى و خاصة  يستخدـ فيالتصويب بوجو القدم الداخمي
الضربات المنحنية التي ) عمى شكؿ موزه ( ويتحدد الجزء الضارب بالمسافة ما بيف األصبع 

 األكبر و عظـ مفصؿ القدـ .
 : تستخدـ في التصويب عمى مرمى مف الضربات الثابتة لمتغمب التصويب بوجو القدم الخارجي

ه التصويب مسارا منحنيا يتحدد الجزء الضارب بالمسافة ما بيف عمى حائط الصد حيث ياخد اتجا
 1.األصبع الصغير و مفصؿ القدـ مف الخارج 

 الشروط و المبادئ القاعدية في التصويب :
 ار الدقة في االتجاه : 

 الدقة في االتجاه تمي لتوجيو مساحة التصويب لدا فيي تخضع إلى :
 االتصاؿ في االتجاه المراد .توجيو قدـ االرتكاز وكدا مساحة  -
 الحوض يكوف عموديا في ىدا االتجاه المراد. -
 تثبيت رجؿ االرتكاز ) نصؼ مثبتة (. -

 وىناؾ مبادئ خاصة بالحركة ىي :
 تتطمب ضرب الكرة النقطة محددة. -
 بعد أقصى لمسافة التصويب . -
 صالبة الرسغ. -

 كرة .توجيو ركبة التصويب تبعا لممسار المراد بعد االرتطاـ بال

 ب ر عناصر الدقة في العمو :

غير بعيد عف المعطيات الخارجية المحدد لممسار و المرتكزة أساسا و خصوصا عمى اتجاه التصويب فاف 
 ىده األخيرة متشرطة ب:

 وضعية قدـ االرتكاز . -
 توجيو مساحة االتصاؿ . -
 المكاف الموجو إليو الكرة بعد القذؼ . -
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التالمس عموديا ىو أساس في تحديد اتجاه فدؼ أو التصويب سواء كاف إف توجيو خط الركبة و مساحة 
 1تصويبا أفقيا ا والى األعمى.

 عرض مختمؼ العوامؿ بمفترض وجود :ج ر عناصر القوة في التصويب :
 ػ استطاعة عضمية.

 اتزاف جيد و صالبة االرتكاز .
 ػ سعة االتزاف لكؿ السمسمة المشاركة في الحركة .

 مساحة التالمس. ػ سرعة تثبيت
 2ػ صالبة مساحة التالمس و كدا موقع مفصؿ الدـ، الركبة و الحوض.

 عالقة الصفات البدنية باألداء المياري: -2-5
 أسموب تدرج( ـ1972) سنة فمنذ حاليا، المعب أسموب عف عاما عشريفمنذ  القدـ كرة أسموب اختمؼ لقد

 القوي األداء عمى الصحيح والفيـ بالقوة خططيا الجيد الفريؽ أفراد يتميز صار حتى اليجومي المعب
 أو الممعب عرض في المعب أو الخمؼ إلى المعب عف االبتعاد مع المنافس الفريؽ مرمى عمى والمتوالي
 لمفريؽ الدفاعي التكتؿ عمى لمتغمب محاولة وىذا مجدية، الغير والمراوغات اليجمات تحضير في البطء

 والفريؽ نقاط( 3) نقاط ثالث عمى يتحصؿ الفائز الفريؽ بجعؿ االتحاد قرار عمى ترتب ولقد المنافس،
 إلى بسرعة ينقمو الذي الفوز عف بحث فريقي كؿ أصبح الوقت ذلؾ فمنذ واحدة،( 1) نقطة عمى المتعادؿ
 .أدنى مرتبة في تجعمو الخسارة أف كما عالية مرتبة

 وفى سريعة بصورة تتغير المعب حاالت الخصـ، مع مباشر اتصاؿ عمى الالعبيف يكوف المقابمة وأثناء
 القدـ كرة العب عمؿ عف ممكف، وقت وبأسرع والفعؿ المناسب الحؿ إيجاد الالعب عمى يجب حالة كؿ
 بالعمؿ متنوع فالجري األخرى عف الواحدة وتختمؼ متغيرة الحركية العمميات متغير، تكراري طابع ذو

 3.القفز أو التوقؼ أو المشي أو بالكرة

                                                           
، قسنطينة  ية والرياضيةالتربية البدنمذكرة ماجيستر، دراسة أثر االتزاف عمى تعمـ التصويب، قسـ  :سعد سعود فوائد  1

 .13ص  2002

 .14مرجع ، ص نفس ال  2
 .188-187، ص 1997حنفي محمود مختار: المدير الفني في كرة القدـ، دار النشر،  3
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 يتطور الذي الجري يشغمو القدـ كرة لالعب الحركية العمميات مف كبيرا جزءا أف إلى األخصائيوف ويشير
 أو لمسرعة خاطؼ تغير أو مفاجئ توقؼ مف يتحوؿ الذي االنطالؽ إلى إضافة السريع، إلى البطيء مف

 ه.االتجا

 البدني التحضير مع المعب في والذكاء الفني الجانب عمييا يغمب القدـ كرة في مباريات نشاىد وحاليا
 الرياضات في عميو ىو مثمما المعب تطوير اتجاه ليا العالي المستوى ذات فالفرؽ لالعبيف، الجيد

 االىتماـ عمى المدربيف أجبر ما وىذا واحد فآ في ويدافع يياجـ فالكؿ اليد، كرة السمة، كرة األخرى،
 استجابة وىذا النفسي، والجانب النظري، التكتيكي، التقني، البدني، جوانبو شتى في الالعب بتحضير

 1.الحديثة االستراتيجية متطمباتمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .188-187حنفي محمود مختار: مرجع سابؽ، ص  1
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 خالصة

ميما كانت األصناؼ والفئات تحتاج إلى عناصر المياقة البدنية ومف بيف ىذه  قدـإف رياضة كرة ال     
الصفات صفة السرعة التي تعطي تكامؿ العناصر األخرى فترابط ىذه العناصر تعطي لالعب بنية 

  .مورفموجية خاصة تساعده عمى أداء مختمؼ الميارات اليجومية والدفاعية

ولكف تقييـ وتنمية ىذه الصفة تحتاج إلى مجموعة اختبارات التي ذكرناىا سالفا واف اعتماد عمى ىذه      
يجاد النتائج بسرعة.     االختبارات تساعده عمى تحسيف وا 

وتثبيتو سواء كاف في كرة  إتقانوبصفة عامة يمر بعدة مراحؿ حتى يتمكف الالعب مف  واألداء المياري   
، وىو مرتبط باألساس بعناصر بدنية تمعب دور السند في تنمية وتطوير أخرىياضة القدـ او في أي ر 
 الميارات األساسية.

 
 



 
 

 

التطبيقي لجانبا  



 
 
 

 

 : رابعالفصل ال

اإلجراءات المنهجية للدراسة 

 الميدانية
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 :تمهيد

بحث العممي يعتمد منيجية الوصول الييا، فالتقصييا و إن البحث العممي يقوم أساسا عمى طمب المعرفة و  
ان طبيعة مشكمة البحث ، و ذلك لموصول الى نتائج جديدة إلثراء البحث العممي عامة بأفكار جديدةعممية و 

 ىي التي تحدد لنا المنيجية العممية الواجب اتباعيا. 
حيث أن بحثنا ىو عبارة عن دراسة تجريبية حول أثر طريقة التدريب التكراري في تنمية السرعة االنتقالية 

ت في التساؤالت التي طرحعين االعتبار الدراسات السابقة و لدى العبي كرة القدم أصاغر، حيث أخدنا ب
 ىذا المجال، و بالتالي االلمام ببعض جوانب بحثنا.

ي المتبعة توضيح أىم االجراءات الميدان في ىذا الفصل نحاولوبعد دراستنا الجانب النظري سوف 
تبيان مجاالت الدراسة، كل ىذا من أجل وسائل االحصائية المعتمد عمييا و الواالدوات المستخدمة و 
 قابمة لمتجريب مرة أخرى.عممية دقيقة تمتاز بالموضوعية و  الحصول عمى نتائج
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 الدراسة االستطالعية: -1

أىم  عمى لمتعرف الباحث بيا يقوم مبدئية دراسة بأنيا االستكشافية أو االستطالعية بالدراسة يقصد      
 تحديد مشكمة في االستطالعية لمدراسة الرئيسي اليدف ويتمثل ،البحث مشكمة خاصة ،البحث خطة عناصر
 :بينيا ومن األخرى األىداف من لمجموعة إضافة البحث

 . الباحث وأفكار معارف تعميق  -
 . الفروض وصياغة المتغيرات البحثية تحديد في المساعدة -

                                                                . البحث عنوان صياغة في المساعدة -
 .بالمشكمة العالقة ذات الدراسة موضوعات تحديد في المساعدة -

 . وخصائصو البحث مجتمع تحديد في المساعدة -

 واألولية الوثائقية البيانات جمع في المساعدة -
1
. 

 التي األداة تجريب و اختبار إلى تيدف" الدراسة االستطالعية أن (2015)العمار  يوسف خالدويرى    
 مصغرة صورة التجريب ىذا يعتبر حيث ثباتيا و صدقيا و مدى صالحيتيا و الباحث يستخدميا سوف
 2البحث". عن
عادة االختبار إجراء تم ولقد _  إجراء توقيت نفس وىو مساء والنصف السادسة الساعة عمى االختبار وا 

 العممية األسس تحديد ىو االستطالعية التجربة ىذه إجراء من اليدف وكان ،السرعة االنتقالية اختبارات
 10 يوم األول االختبار بإجراء الباحثان قام ذلك أجل ومن( الموضوعية الثبات، الصدق،) لالختبارات

 ، وكان اليدف من ىذه التجربة ىو: 2019 جانفي 17 يوم االختبار إعادة وتم 2020 جانفي
 التعرف عمى الصعوبات التي قد تواجو الباحثان عند إجراء االختبارات.   -
 األدوات المستخدمة.التحقق من مدى كفاءة األجيزة و  -
 مدى مالئمة االختبارات لممختبرين. -
 
 

                                                           

  .34 ص ،2014 الجامعية، اإلسكندرية،  ، الدارالعممية والبحوث الرسائل ومناقشة إعداد في الباحث دليل : إبراىيم محمد محمد 1 -
، دار اإلعصار اإلجتماعية و التربوية و النفسية العموم في الجامعية الرسائل إعداد و العممي البحث أبجديات: العمار يوسف خالد 2 -

 .52 ، ص5112 ،1العممي لمنشر واإلشيار، األردن، ط
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 :الدراسة منهج -2

 حسب المنيج تحديد ويتم العديدة لألفكار الصحيح التنظيم فن فيو والسبيل الطريق تعني المنيج كممة    
 لموصول الباحث يعتمدىا التي الطريقة ىو فالمنيج إذا مسبقا، المحددة واألىداف الدراسة أو الموضوع طبيعة

 1المنشود. ىدفو إلى
 يتالءم الذي اليدف من انطالقا تحديده تم وقد التجريبي، المنيج عمى اعتمد الباحثان الدراسة ىذه  وفي   

المالحظة الموضوعية لظاىرة معينة تحدث في موقف يتميز ىذا األخير"، ويعتبر التجريبي المنيجمع 
       2.بالضبط المحكم ويتضمن متغيرا )عامال( أو أكثر متنوعا بينما تثبت المتغيرات )العوامل( األخرى"

 ضابطة لمجموعة والبعدي القبمي لالختبارين التجريبي التصميم عمى الدراسة ىذه فيوقد اعتمد الباحثان 

 التجربة إجراء بعد بعديا قياسا ثم قبميا، قياسا المجموعتين قياس عمى أساسا والذي يعتمد تجريبية وأخرى

 القبمي القياسين بين الموجودة والفروق لممتغير التجريبي، الضابطة المجموعة تعرض عدم مع لممجموعتين

 .المقترحة الفروض صحة نفي أو تعمل عمى إثبات البعديو 
 :الدراسة مجتمع -3

 المنيج وفق عمييا الدراسة تطبيق يراد التي الظاىرة وحدات أو مفردات جميع البحث مجتمع يمثل    
 و البحث لمجتمع واضح تحديد من لمباحث البد" أنو (2015)العمار  يوسف خالد يرى حيث ليا المناسب

عمى  ىذه الدراسة مجتمع يتكون حيث 3"،البحث نتائج عميو سيعمم الذي المجتمع ىو من لمعرفة ذلك
 العب. 27سنة، حيث بمغ عددىم  14العبي فريق االتحاد الرياضي اإلسالمي الجيجمي فئة أقل من 

 عينة الدراسة:  -4
من أجل دراسة عممية البد من وضع منيجية تتوافق مع طبيعة ىذه الدراسة، وفي إطار ىذه المنيجية     

"أنيا    Maurice Angersموريس أنجرسيتم تحديد نوع العينة المختارة كأساس لمبحث، حيث يعرفيا 
رق مختمفة كما تعرف "بأنيا مجموعة من األفراد تختار بط 4مجموعة فرعية من عناصر مجتمع البحث"،

من مجتمع كبير لدراسة ظاىرة فيو، وبشكل عام فإن العينة نعرفيا بأنيا مجموعة من األفراد تؤخذ من 
                                                           

 .52 ، ص2013، 1القاىرة، مصر، ط مصرية، األنجمو مكتبة ،الرياضي المجال في العممي البحث وآخرون: باىي حسين مصطفى 1 -
، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ،مناىج البحث العممي في عموم وتقنيات النشاطات البدني والرياضي: بوداود عبد اليمين-  2

 .151، ص 5111
 .88 ، ص، مرجع سابقالعمار يوسف خالد-  3
، 2، دار القصبة لمنشر، الجزائر، طالعموم اإلنسانيةمنيجية البحث العممي في : آخرون و صحراوي بوزيد :ترجمة موريس أنجرس،-  4

 .103 ، ص2002
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وىي إحدى   القصدية،وقد تم اختيارىا بالطريقة  1المجتمع األصمي بحيث تكون ممثمة لو تمثيال صادقا".
فريق االتحاد الرياضي اإلسالمي في العبي  تمثمتقد و  ،العبا 27بمغت أنواع العينات غير االحتمالية، و 

  .سنة 14الجيجمي فئة أقل من 
 وقد تم اعتماد التصميم التجريبي لمجموعتين )مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية(.    

 _ متغيرات الدراسة:5
ويستخدم  المتغير ليذا تنتمي العناصر فييا تختمف التي الصفة أو الخاصية أنو عمى المتغير يعرف

 2.الظاىرة قياسو طريق عن يمكن مؤشرا يعتبر بالتالي المفيوم لمتغيير عن
 _ المتغير المستقل:1_5
 .صفة السرعةيتمثل في و 
 _ المتغير التابع:2_5
 .األداء المياري )التسديد(يتمثل في و 

 _ مجاالت الدراسة:6
 _ المجال المكاني:1_6

عمى مستوى ممعب  والحصص التدريبية المعتمدة السرعة اختبارات وكذلك االستطالعية الدراسة أجريت
 .جيجللوالية  العقيد عميروش

 _ المجال البشري:2_6
لموسم سنة  14 أقل من صاغرصنف أ القدم كرة العبي في الدراسة استيدفتيم الذين المختبرين عينة تمثمت
 .العبا 26 عددىم بمغ حيث ،5115/5151

 _ المجال الزماني:3_6
والبدء في  وذلك بتحديد موضوع الدراسة 5115 ديسمبرانطمقت الدراسة ابتداء من األسبوع الثاني لشير 

 .5151 جانفيانجاز الجانب النظري، أما الدراسة االستطالعية فقد تمت في شير 
 بسبب جائحة كورونا. بعدىا وقد توقفت دراستنا

 

                                                           

، ديوان المطبوعات الجامعية، المرشد في البحث العممي لطمبة التربية البدنية والرياضيةبوداود عبد اليمين، عطاء اهلل أحمد:  1 -
 .58 ، ص5115الجزائر، 

. 54، ص، 2004، 4محمود أبو عالم: مناىج البحث في العموم النفسية و التربوية، دار النشر لمجامعات، مصر، ط  2 
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 _ األسس العممية لالختبار:7
إلى  ياالنتائج وألجل التأكد من صالحية االختبارات وجب عمى الباحثين إخضاعألجل الوصول إلى أدق 

أنو: يجب عمى الباحث قبل استخدامو ألي اختبار أن يراعي فيو "بوداود" ، حيث يرى األسس العممية ليا
 1الشروط و األسس العممية.

 ثبات االختبار:_ 1_7
 2ما أعيد عمى نفس العينة وفي نفس الظروف. ويقصد بو: "محافظة االختبار عمى نتائجو اذا

عمييا األفراد في المرة األولى حصائيا بحساب معامل االرتباط بين الدرجات لبتي حصل ويقاس الثبات ا
ل في تباين الدرجات التجريبية بين نتائج االختبار في المرة الثانية، وىو نسبة التباين الحقيقي الداخو 
ختبار أنو ثابت، في حين أن االختبار الثابت ليس بالضرورة أن يكون يمكن أن نستدل من صدق االو 

 3صادقا.

 _ صدق االختبار:2_7
ىو يتعمق أساسا بنتائج االختبارات و األكثر أىمية بالنسبة لممقاييس و تعتبر درجة الصدق ىي العامل 

 ما قياس في المقياس أو االختبار صالحية مدى ىوىو: " ليمى السيد فرحاتاالختبار، كما أنو حسب 
 4".أجمو من وضع

ن الصدق ميم جدل من أجل عاممين ىما:  وا 
ق برنامج تدريبي بدني تحت ظروف نقطة بداية لتطبيول: يسمح بامتالك معيار متغير، و العامل األ-
 شروط معينة.و 
 5العامل الثاني: يسمح الصدق باستخدام معايير المقارنة بين األفراد.-

 يوضح معامل الصدق والثبات لالختبارات المستخدمة في دراستنا:والجدول التالي 
 
 

                                                           
بوداود عبد اليمين: مناىج البحث العممي في عموم وتقنيات النشاطات البدني والرياضي، ديوان المطبوعات الجامعية،  1

.105، ص2009الجزائر،   
ابراىيم: األسس العممية و طرق االحصاء في التربية البدنية و الرياضية، دار الفكر العربي، القاىرة، مروان عبد المجيد  2

.53ص ، 1999  

. 2005ايمان حسين الطائي: صالحية االختبارات و القياسات و المعامالت العممية، األكاديمية العراقية الرياضية، جانفي،   3 
.209، ص 2007، 4ر في التربية البدنية، مركز الكتاب لمنشر، طليمي السيد فرحات: القياس واالختبا  4 

5
 Didier Reiss et Pescal Prevost : la bible de la préparation physique, OP cit, P 43. 
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 معامل الصدق والثبات لالختبارات. يمثل (:10الجدول رقم )

أن ىناك عالقة إرتباطية عالية في االختبارات المستخدمة، مما يؤكد ( يتضح 01من خالل الجدول رقم )
 .أن معامالت االرتباط لمصدق عالية وتفي بأغراض الدراسة، و ثبات اإلختبارات

 _ الموضوعية:3_7

 و األشياء مع بالتعامل الباحث يقوم أن" ىو (2016) كماش الزم يوسف حسب الموضوعية تعتبر
 و االنفعالية النواحي كافة من التحرر محاولة و ذاتو عن مستقمة ظواىر و أشياء أنيا عمى الظواىر
 األخالقي بالحياد االلتزام و الشخصية النزوات و الذاتية األحكام عن االبتعاد خالل من الذاتية المواقف
  1المسبقة. واألحكام اآلراء عن واالبتعاد

ال كما أنيا سيمة وواضحة و  معقدة حسابية عمميات إلى تحتاج ال اختبارات استخدما الباحثان حيث أن
 .لالختبارات الموضوعية من مرتفعة درجة وجود يعني ذلك فإن تحتاج الى التقويم الذاتي،

 

                                                           
 .535 ص ، 5115، 1ط األردن، دجمة، دار ،ةاإلحصائي أساليبو-أقسامو–مناىجو  العممي البحث: كماش الزم يوسف - 1

اإلختبارات 
 المقترحة

حجم 
 العينة

Test R-Test 
معامل 
 الثبات

معامل 
 الصدق

مستوى 
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

إختبار سرعة 
 20الجري بالكرة 

 متر 

12 

3.158 1.112 3.155 1.151 1.521 1.513 

سرعة إختبار  1.12
 الجري بدون كرة

2.525 1.511 2.535 1.585 1.585 1.555 

اختبار دقة التسديد 
 من الحركة

15.5 1.815 15.3 1.853 1.148 1.825 
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 االختبارات المستخدمة: -8

 1م".21: اختبار الجري بالكرة "االختبار األول -8-0

 السرعة. الغرض من االختبار: قياس-
 مجري، صافرة، أقماع، ميقاتي، كرة، استمارة تسجيل.األدوات المستخدمة: ميدان مناسب ل -
وصف االختبار: يقف الالعبون عند خط البداية واحدا تمو االخر، بحيث يأخذ الالعب األول وضعية  -

النياية باستخدام صل خط ى يينطمق الالعب بأقصى سرعة لو حت اإلشارةعند ، و االستعداد من الوقوف
 يتم الجري وفق خط مستقيم.الكرة، و 

حتى يتم المقطوعة، ثم الالعب الذي يميو و التسجيل: نقوم بتسجيل الزمن المقطوع خالل المسافة  -
 نقوم بحساب أحسن نتيجة بين المحاولتين.ن، ثم يعاد االختبار مرة ثانية و تسجيل جميع الالعبي

 
 2م".31الجري "االختبار الثاني: اختبار  -8-2

 الغرض من االختبار: قياس السرعة.-
 توي مناسب، صافرة، ميقاتي، أقماع، استمارة تسجيل.األدوات المستخدمة: ميدان مس -
 وضعية األول الالعب يأخذ بحيث االخر، تمو واحدا البداية خط عند الالعبون يقف وصف االختبار: -

 30لمسافة و  النياية خط يصل حتى لو سرعة بأقصى الالعب ينطمق االشارة وعند الوقوف، من االستعداد
 متر.
 يتم وحتى يميو الذي الالعب ثم المقطوعة، المسافة خالل المقطوع الزمن بتسجيل نقومالتسجيل:  -

يعطى أحسن وقت مقطوع خالل المحاوالت ثالثة و و  ثانية مرة االختبار يعاد ثم الالعبين، جميع تسجيل
 الثالثة.

 
 
 

                                                           
كمال الدين عبد الرحمان درويش و اخرون: القياس و التقويم و تحميل المباريات في كرة اليد، مركز الكتاب و النشر، 1

 .187، ص 1999القاىرة، 
2
 Brian MacKenzie : 101 performance evaluation tests, London, 2005, p174 . 
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 :من الحركة اختبار دقة التسديد -8-3

 
 قياس دقة التسديد من الحركة.الهدف من االختبار:  -
سبع كرات قدم، شواخص، حبل، مرمى مقسم إلى مناطق محددة كما ىو موضح األدوات المستعممة:  -

 في الشكل.
الموجود طريقة األداء: توزع سبع كرات في منطقة الجزاء ويبدأ الالعب بالركض من خمف الشاخص  -

عمى قوس الجزاء باتجاه الكرة األولى فيسدد ويعود لمدوران حول الشاخص ثم يتجو إلى الكرة الثانية وىكذا 
مع الكرات كميا، ويكون التسديد أعمى من مستوى األرض، ولالعب الحرية باختيار أي قدم يسدد بيا عمى 

 أن يتم األداء من وضع الركض.
بمجموع الدرجات التي يحصل عمييا الالعب من تسديد الكرات السبع تحتسب الدرجة  طرقة التسجيل: -

 عمى النحو التالي:
 .3-1( درجات إذا دخمت الكرة في المنطقتين المحددتين 3تمنح ) -
 .2تمنح الالعب درجة واحدة إذا دخمت في المنطقة  -
 يمنح الالعب صفر إذا لم تدخل المرمى. -
لم تدخل تمنح الالعب درجة المنطقة التي اصطدمت في حالة اصدام الكرة بالقائم والعارضة و  -

 1فييا.
 
 
 
 

                                                           
1
 .24، ص2033دار دجلة ناشرون وموزعون، عمان،  موفق أسعد محمود: االختبارات والتكنيك في كرة القدم، 
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 الدراسة االحصائية:  -9
 التي ىي:ل الى النتائج المراد تحقيقيا، و استخدم الباحثان عديد الوسائل االحصائية ألجل الوصو 

 المتوسط الحسابي: -9-0

:                   يحسب بالعالقة التالية
x

x





 
 حيث: 

 : المتوسط الحسابي. 
x∑ .مجموع القيم : 
n األفراد.: عدد 

 االنحراف المعياري: -9-2

ويعتبر االنحراف المعياري من أىم معايير التشتت إذ يبين لنا مدى ابتعاد درجة المختبر عنالمتوسط 
 : ويعطة بالعالقة التاليةالحسابي 

2 2
2 ( x)

( 1)

x
s

 

  


 

 حيث:

²Sالمعياري. : االنحراف 

∑X² .مجموع مربع الدرجات : 

∑X)²).مربع مجموع الدرجات : 

n.عدد أفراد العينة : 

 معامل االرتباط بيرسون: -11-3

اليدف منو معرفة مدى العالقة االرتباطية بين االختبارين من أجل إيجاد معامل ثبات االختباروعالقتو 

1ىي:              1

2

2 2

(r )(y )

(r ) (y )

yx

x y
r

x y
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 معامل الثبات: -9-3
ر 
ر  

 معامل الثبات = 

 ر: ىو معامل الثبات.
 مالحظة:*

ألجل الحصول عمى النتائج  EXCELكذا برنامج ، و SPSS اإلحصائيستعانة ببرنامج التحميل تم اال
 تجنب التأويل.بدقة و 

 صعوبات الدراسة: -01

 ضيق المساحة المخصصة لمتدريب.  -
 عدم حضور جميع الالعبين خالل إجراء االختبارات ما استدعى إعادتيا.  -
 نقص العتاد المخصص لمفريق. -
 أزمة كورونا التي أدت إلى غمق المالعب والذي حتم عمينا عدم استكمال الجانب الميداني لمدراسة. -
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 خالصة: 

لقد شمل محتوى ىذا الفصل اإلجراءات الميدانية وذلك بتحديد المنيج المناسب، فكان االستطالع 
وعينة ومجتمع تمييد لمعمل الميداني باإلضافة إلى اإلجراءات األخرى لمبحث فيما يخص االختبارات 

باإلضافة إلى التحقق من  التحقق من صدق وثبات وموضوعية االختبارات المستخدمة، تم كما ،البحث
 كما، األساسية لمدراسة تمييدا كمو وىذا المتغيرات كل في العينة تجانس الباحثان وجد حيث العينتين تجانس

 وتحميميا البحث ىذا نتائج إلى لموصول تمييدا استخدمت التي اإلحصائية األساليب تم التطرق إلى
 . ومناقشتيا

 

 



            
 

   

خاتمة    



 خاتمة:
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لقد كان الغرض من موضوعنا هذا إبراز وتبيان األهمية البالغة لصفة السرعة في أداء المهارات  
قدم التي إذ تعتبر صفة قاعدية لجميع الرياضات وخاصة رياضة كرة ال قدمفي لعبة كرة ال ساسيةاأل

ذا إفهي تساهم في إنجاح الكثير من الحركات والمهارات ما  األعوام األخيرة بطابع السرعة اتسمت في
ا من المهارات التي تتصف طبقت بشكمها الصحيح سواء من انطالقات سريعة أو هجومات معاكسة وغيره

 .بالسرعة

اص خ بشكل ساسيةبشكل عام والمهارات األ قدمعمى كرة الوفى هذا الموضوع سمطنا الضوء  
  .بوجه خاص قدمتناولناها بوجه عام والسرعة في كرة ال، كما ومن خالل دراستنا لصفة السرعة

 اختبارات أما في الجانب التطبيقي ومن خالل االختبارات المطبقة عمى العينتين والمتمثمة في 
يقة بعد تطبيق من الحركة، لتتوقف دراستنا الش التسديد دقة)الجري بالكرة وبدون كرة( واختبار  سرعة

 بعض الحصص التدريبية نتيجة وباء كورونا.

وفي األخير نرجو أن يكون لهذا العمل فائدة عمى من بعدنا وأن يكون سندا وعونا يقتدي به في مختمف 
 البحوث و المواضيع إنشاء اهلل.    
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 ( نتائج اختبارات العينة االستطالعية3الملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختبار دقة التسديد من 
 الحركة

 03الجري بدون كرة اختبار 
 متر )ثا(

متر  03الجري بالكرة اختبار 
 )ثا(

 

r-test test r-test test r-test test 
20 22 7036 7030 5096 50: 2 
20 25 7006 700 5096 509 0 
20 22 7039 702 5080 5086 0 
20 20 6095 60:0 5073 5070 5 
25 26 6063 606 50:2 50:2 6 



 

 

 )االختبارات القبلية( الدراسة األساسيةنتائج اختبارات ( 4)الملحق رقم 

 

  التجريبيةالعينة  العينة الضابطة 
الجري بدون 

 كرة
الجري بدون  دقة التسديد الجري بالكرة

 كرة
 دقة التسديد الجري بالكرة

2 609 606 20 705 6096 : 2 
0 7030 6007 20 7032 700 20 0 
0 705 6076 25 706 702 22 0 
5 7022 6006 26 700 600 20 5 
6 7005 6032 25 702: 6000 25 6 
7 702: 7030 20 702 608 23 7 
8 7020 607 23 60: 7036 26 8 
9 6083 7 22 6096 7032 25 9 
: 60:2 602: 20 7022 700 22 : 
23 7037 605 25 7003 7030 27 23 
22 7005 605: 23 702 702 20 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شهادة عمل للباحث( 5)الملحق رقم 

 

 


