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:قال هللا تعالى

...ن ُقوَّة  َوَأِعدُّوا َلُهم مَّا اسَْتطَْعُتم م ِ 

سورة األنفال 

:قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

المؤمن القوي خير وأحب إلى هللا من المؤمن "

"الضعيف

صحيح مسلم



استمر

حاول

انهض

انجح
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سبطاقة تعريفية للمقيا
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مفاهيم أساسية 

القوانين والتحكيم

لمحة تاريخية

يةالمتطلبات البدن

يةالمتطلبات المرفولوج

المتطلبات المهارية

االعداد البدني العام

االعداد البدني الخاص

التقييم

االعداد المهاري

االعداد الخططي

التقييم

طويل المدى

المدىقصير

التدريبيةالحصة

التعريف بالمقياس1
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التاريخي

متطلبات كرة القدم 

التخطيط والبرمجة الحديثة

و المهارياالعداد 

الخططي

االعداد البدني

محاور المقياس
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أهداف المقياس 

وشاطالنهذاخصائصمنانطالقا،القدمبكرةالخاصةاألساسيةبالمعارفالطالبإلمامإلىالمقياسهذامحاورتهدف

مختلفبرمجةوالتخطيطكيفيةإلىوصوالوالخططي،المهاريالبدني،باإلعدادالخاصةالجوانبإلىالحديثةمتطلباته

قبلالنظريجبعبةاللهذهشهدتهالذيالكبيرالتطوريتضحوحتىاالسترجاع،وكيفيةالرياضيللموسمالتحضيرأنواع

.القدمكرةتاريخفيهذاكل
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محاور المقياس

.مفاهيم وتاريخ كرة القدم1.

ــ مفاهيم أساسية في كرة القدم

ــ تاريخ كرة القدم

.ــ القوانين والتحكيم

.متطلبات كرة القدم الحديثة. 2

.ــ المتطلبات البدنية

.المرفولوجيةــ المتطلبات 

.التقنوتكتيكيةــ المتطلبات 

.االعداد البدني في كرة القدم. 3

.ــ االعداد البدني العام

.ــ االعداد البدني الخاص

.ــ التقييم

.االعداد المهاري والخططي. 4

.ــ االعداد المهاري

.ــ االعداد الخططي

.ــ التقييم

.التخطيط والبرمجة. 5

.ــ طويل المدى

.ــ قصير المدى

.ــ الحصة التدريبية
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كرة القدم 

مفاهيم أساسية والجانب التاريخي

تمهيد
وتعد.تالمستويامختلفوعلىالبلدانكلفيتمارسفهياألرض؛وجهعلىلعبةأعظمالقدمكرةتعتبر

FIFAقدماللكرةالدولياالتحادينظمهالذيالعالمكأسمنبدءاكافةالعالمأرجاءفيذاتهاهياللعبةقوانين

.النائيةالقرىفيالصغاريلعبهاالتيالمبارياتإلىوصوال

كثراألالرياضةتكونفلذلكالعالم،حولدولةمائتيمنأكثرفيالعبمليون250منأكثرالقدمكرةيلعب

.العالمفيوانتشاراشعبية

يمكنولكنيها،لممارسالبدنيةاللياقةلمستوىرفعهانتيجةبامتيازبدنينشاطوهيأولمبيةرياضةالقدمكرة

.اضيةوالريالبدنيةالتربيةبرامجفيادماجهايمكنوبالتاليحركيةنفسيةوتربويةأهدافتحققان

:التاليةالتخصصاتالقدمكرةفينميز

.القاعةداخلالقدمكرةـ.الشاطئيةالقدمكرةـ.المصغرةالقدمكرةـ.العبا11بـالقدمكرةـ

قليةعوقدراتسليم،خططيوتفكير،خططياعدادو،مهارياعدادوبدنية،لياقةإلىالقدمكرةالعبيحتاج

منعليهاالحصوليتم،الجماعةديناميكيةفيااليجابيةوالمساهمةاالجتماعياالندماجعلىوالقدرةونفسية

.المناسبضيالرياالتدريبخالل

.المصطلحاتبعضتحديدوجبالمقياسمحاورمختلففيالخوضقبل
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ألننظراائمادالحركةتحدثالقد.الطاقةإنفاقفيزيادةعنهينتجالعظميالهيكلعضالتتقلصإلىيؤديبدنيجهد:البدنيالنشاطــ

.الحركةإلىتؤديالولكنهاطاقةتتطلبااليزومتريةاالنقباضات

اإلنسيان، الرياضية أرقيى أشيكال الظياهرة الحركيية ليدى.ومنافسية......( قوانين، تحكييم، نظيام)نشاط بدني أو حركة تنطوي على قواعد : ــ الرياضة

.  وهي أكثر تنظيما وأرفع مهارة، تعتمد على التدرب لساعات طوال بقصد الحصول على المراتب األولى والتفوق في المنافسات

ههم وإرشيادهم لميا مظهر من مظاهر التربية تهدف إلى ما تهدف إليه التربية العامة من حيث تكيوين األفيراد وتيوجي: ــ التربية البدنية والرياضية

م الينف،، فيه صالحهم وصالح المجتمع الذي يعيشون فيه، وهي علم قائم بذاتيه مين خيالل اعتمادهيا عليى قيوانين الحركية وعليم وضيائف األعضياء، وعلي

التربيية ان وعلم االجتماع، والمهارات في األداء وإكسياب الحركيات الرياضيية بالتمرينيات البدنيية، وميا دام اإلنسيان وحيدة متجانسية ال يمكين تقسييمها في

قاته مع اآلخرين، البدنية والرياضية ليست وسيلة للنضج البدني وفقط بل تسعى مع ذلك أيضا للنضج الكامل لإلنسان في عقله، ونفسه، وعال

لصفاتعاليةتنميةووتكتيكيا،تقنياوإتقانامتناغمة،جسديةوتنميةوتربية،جيدة،صحةتضمنالتيالمهامجميعيشمل:الرياضيالتدريبــ

أعلىلتحقيقوتقنيةيةونفسبيولوجيةتغيراتإلىتؤديتدريجيا،ومضبوطةمتزايدةشدةمعالمتكيفةالتمارينمجموعبأنهتعريفهيمكنكما."معينة

.ممكنأداء

مفاهيم أساسية
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مفاهيم أساسية

والضغط،لمرض،اتحملعلىقدرتهمعوالقوة،التحملمنأداءبأفضلاليوميةبأنشطتهالقيامعلىالفردقدرة:البدنيةاللياقة

.الحركيةوالقدراتالبدنيةالصفاتمنالعديدتشملواإلجهاد

ألعلىفيهاهموصولإلىوتهدفالحركيةالمهاراتتعلمأس،الالعبينبتعلمتبدأالتيالعملياتكافةيعني:المهارياإلعداد

بهدفالرياضيةالمنافساتخاللقدراتهمبهتسمحوالدافعيةواالنسيابيةوالدقةاآلليةمواصفاتبأعلىتؤديبحيثرتبةأودرجة

.الجهدفياالقتصادمعالنتائجأفضلتحقيق

لهاالتيالتدريباتجميعوتشملالخططيوالسلوكالتفكيرعلىالقدرةالالعباكسابإلىتهدفعمليات:الخططياالعداد

.وهجوميادفاعياالالعبودوراللعبواستراتيجياتوأنظمةخططاستيعابعلىالالعببقدرةعالقة
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تشيرالتياألمورومن(التكتيك)المعلومات،واستقبالالمعرفية،المهاراتواكتساببه،الخاصةالقراراتاتخاذعلىالفردقدرة:العقليةالقدراتــ

مشاركة.القراراتخاذلموعدبالمعلوماتاالحتفاض.مابقرارالخاصةالمعلوماتفهمعلىالقدرة:يأتيماالعقليةالقدرةامتالكعلىالفردقدرةإلى

.اآلخرينمعالقرار

فيالتحكم،،بالنفالثقةومنهاأقرانهعنالفردتميزالقدراتهذهالفرد،بشخصيةعالقةلهاالنفسيةالمهاراتمنمجموعة:النفسيةالقدراتــ

المجالفيوي،سسلوكامتالكوالنفسيةالضغوطبمواجهةالمهاراتهذهتسمخ.العقليوالتصورالقلق،علىالسيطرةاالنتباه،تركيزاالنفعاالت،

قدراتهالرفعمنلالعبيسمحالنفسيالمحضرطرفمنالنفسيةللمهاراتتدريبيبرنامجوضعيتمبصفةالقدمكرةوفيعامةبصفةالرياضي

.والمنافسةالتدريبضغوطلمواجهةالنفسية

،، التحكم في مجموعة من المهارات النفسية لها عالقة بشخصية الفرد، هذه القدرات تميز الفرد عن أقرانه ومنها الثقة بالنف:ــ ديناميكية الجماعة

وي، في المجال تسمخ هذه المهارات بمواجهة الضغوط النفسية و امتالك سلوك س. االنفعاالت، تركيز االنتباه، السيطرة على القلق، والتصور العقلي

من الرفع قدراته الرياضي بصفة عامة وفي كرة القدم بصفة يتم وضع برنامج تدريبي للمهارات النفسية  من طرف المحضر النفسي يسمح لالعب

.النفسية لمواجهة ضغوط التدريب والمنافسة
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:رياضة شعبية تلعب داخل ميدان معين بين فريقين باستعمال كرة مستديرة نميز فيها التخصصات التاليةعموما، هي : ــ كرة القدم

باستعمالم90إلى45منوعرضهم120إلى100منطولهالشكلمستطيلالقدمكرةميدانداخلتلعبشعبيةرياضةهي:التقليديةالقدمكرةــ

بـشوطكلد90المباراةزمنفريق،لكلالعب11منمكونينفريقينبينتجرىغ450إلىغ410منووزنهاسم70إلىسم68منمستديرةكرة

مبارياتحالةفيشوطلكلد15منإضافيينشوطينإلىاللجوءحالفيد90المباراةزمنيتجاوزقدد،15مدتهاالشوطينبيناستراحةمعد45

.المغلوبخروج
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فريقكليتكوننفريقيبينالخماسية،القدمكرةمننوعإنهاالرمال،أوالشاطئعلىتلعبولكنهاالقدمكرةتشبهرياضةهي:الشاطئيةالقدمكرةــ

وعرضهام37و35بيناللعبمنطقةطوليتراوحاألقل،علىسم40عمقحتىبالرمالالملعبيغطي.المرمىحارسذلكفيبماالعبين،خمسةمن

.د3فترةكلبيناالستراحةمدة.د12فترةكلمدةفتراتثالثإلىالشاطئيةالقدمكرةمبارياتتقسيميتمم،28و26بين

وتنظيمإشرافتحتوهيالقدملكرةالتابعةالرياضاتأنواعمننوعاFutsalالخماسيةالقدمكرةتعتبر(القاعةداخل)الخماسيةالقدمكرةــ

ضمنهممنعبينالخمسةمنمنهماكليتكونمتنافسينفريقينخاللمنوتلعبالمغلقة،الرياضيةالصاالتداخللعبهاويتمالقدملكرةالدولياالتحاد

إلى38بينطولهيتراوحالشكلُمستطيلملعبعلى3حجممنكرةباستعمالاالحتياط،دكةعلىموجودينالعبينتسعةإلىباإلضافةالمرمى،حارس

إلى25بينيتراوحبطوليكونأنيمكنحيثمختلفة؛أبعادذيملعبعلىتلعبأنفيمكناألخرىالمبارياتأمام،25إلى18بينوعرضهم42

م25إلى15بينيتراوحوعرضم42
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:ــ الهيئات الكروية
في باري،، 1904ماي 21، هي الهيئة المنظمة للعبة كرة القدم في العالم، تأسست في ويعرف اختصارا باسم فيفا FIFA: ــ االتحاد الدولي لكرة القدم

.من اتحادات كرة القدم في العالم211ويضم . ويقع مقرها بمدينة زيورخ في سويسرا

االتحادمجلستأسيستم1883عاموفي،1863عامالقدملكرة«عالمي»قانونأولوضعتم:IFABالقدملكرةالدوليالتشريعيالمجلســ

الويلزياالتحادالقدم،لكرةاألسكتلندياالتحادالقدم،لكرةاإلنجليزياالتحادالقدملكرةاألربعةالبريطانيةاالتحاداتقبلمنIFABالقدملكرةالدولي

القدملكرةليالدواالتحادانضموقد.القدمكرةقوانينوحمايةتطويرعنالمسؤولةالعالميةالهيئةليكونالقدم،لكرةاأليرلندياالتحادالقدم،لكرة

FIFAالقدملكرةالدولياالتحادمجلسإلىIFAB1913عام.

تأس،ا،أفريقيقارةفيالقدمكرةعنالمسؤولةاألفريقيةالمنظمةهو،الكافأوالقدملكرةاألفريقياالتحاد:CAFالقدملكرةاالفريقيةالكونفدراليةــ

وهو.األفريقيةللدولقدمكرةاتحاد54عضويتهفيويضم،(أفريقياجنوبأثيوبيا،مصر،السودان،)هيدولأربعتأسيسهفيشارك،1957عام

السوبركأسقية،األفريالكونفدراليةكأسأفريقيا،أبطالدوري)األفريقيةاألنديةوبطوالتاألفريقيةاألممكأسبطولةتنظيمعنالمسئولةالمنظمة

.والناشئينللكبارالقدمكرةبطوالتوجميع(األفريقي

ومنذ،1954عامتأس،أوروبا،قارةفيالقدملكرةواألنديةالمنتخباتبطوالتبتنظيمتهتمأوروبيةهيئة:UEFAالقدملكرةاألوروبياالتحادــ

صعيدعلىأما،للمنتخباتاألوروبيةاألممكأسبطولةتنظمهاالتيالبطوالتأهمومنالقارة،فيالقدمكرةبطوالتأشهروتنظمتشرفوهيتأسيسها

.قدمكرةاتحاد55عضويتهفييظم،األوروبيالسوبركأسإلىإضافةاألوروبيالدوريوبطولةأوروباأبالدوريفتنظماألندية

ابقاتمسعدةبتنظيمكذلكويقومالجنوبيةأمريكادولمعظمفيالقدمكرةتنظيمعنالمسؤولاالتحادهو:CSFالقدملكرةالجنوبيةأمريكااتحادــ

.قدمكرةاتحاد10عضويتهفييظم1916عامتأسس،ليبرتادوريسكوباوأمريكاكوبامثل
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Confederation:القدملكرةالكاريبيوالبحروالوسطىالشماليةأمريكااتحادــ of North, Central America and Caribbean

Association Football)كونكاكافبـويُختصرCONCACAF)،افةباإلضوالكاريبيالوسطىوأمريكاالشماليةأمريكادولفيالراعيةالهيئةهو

تنظيمعلىيعملالكاريبي،وبحروالوسطةالشماليةأمريكامناتحاد40عضويتهفييظم،1961عاماالتحادتأس،الجنوبية،أمريكامندول3إلى

......الذهبيةوالكأسالكاريبيوبطولةالوسطى،أمريكابطولة

47عضويتهفييظم،1954عامفياالتحادتأسسوأسترالياآسياقارةفيالقدمكرةلرياضةالحاكمةالهيئةهوAFC:القدملكرةاألسيوياالتحادــ

ينظماألسيويحاداالتفإناألندية،صعيدوعلىسنوات،أربعةكلتقاموالتيأسياكأسمثلالبطوالتمنالعديداألسيوياالتحادينظم.قدمكرةاتحاد

التحاداكأسيأتيوبعدهاالمستوى،حيثمناألعلىالبطولةهيأسياأبطالدوريبطولةوتعتبرالدول،مستوياتحسبعلىبطوالتثالثة

.األسيوي
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:موالتحكيالقوانينالقدمكرةــ

تساعدأنينبغي.الخ...واإلداريينوالمشجعينالجماهيرعنفضالالمدربينأوالمباراةحكامأولالعبينسواءوممتعةجذابةالقدمكرةتكونأنيجب

منالخ،....واإلعاقةوالنوعوالعرقوالثقافةوالدينوالجن،العمرعنالنظربغضالناس،يتمكنبحيثوممتعةجذابةاللعبةتكونأنعلىالقوانين

.القدمبكرةواالستمتاعالمشاركة

أنهوالهدفكانIFABالقدملكرةالدولياالتحادمجل،تاريخفيأثرااألبعداألشملالتعديالتمنفترة2017ـ2016اللعبةقوانينمراجعةبدأت

.المستوياتكافةعلىالحديثةاللعبةاحتياجاتتعك،وأنهاسهولةوأكثر.وضوحاأكثرالقوانينتصبح

كانكماVARsالمساعدينالفيديوحكاماستخدامعلى،IFABالقدملكرةالدولياالتحادلمجل،العموميةالجمعيةاجتماعوافق،2018مارسفي

تتخذأنقبلاشالنقمنعديدةسنواتاستغرقاألمرأنإلىوبالنظر.قرنمنأكثرمنذاالحترافيةالقدمكرةفيثورةأكبرالمساعدالفيديوحكامإدخال

كانتفقدللعبة،مرينالمستشبهوالعاطفةالحركةبتدفقاإلضراردونالقرارصنعفيتساعدأنيمكنالتكنولوجياكانتإذامالمعرفةالمبدئيةالخطوات

.ملحوضبشكلسريعةثورة

الفتنحووعلى،2016أوت12فياألمريكيةالمتحدةالوالياتبنيويوركنيوجيرسيفيالمساعدالفيديوحكماستخدامفيهاتممباراةأولكانت

.موسكوفي2018العالمكأسنهائيفيالمساعدينالفيديوحكاماستخدامتمفقط،شهرا23بعدللنظر
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قوانين اللعبة

م، أما في المباريات الدولية فإن الحد 45م وال يقل عن 90م وعرضه ال يزيد عن 90م وال يقل عن 120مستطيل الشكل طوله ال يزيد عن :الملعب1.

م، يقسم إلى الى نصفين  بخط منتصف الملعب، 64م والحد األدنى 75م، والحد األقصى للعرض هو 100م والحد األدنى 110األقصى للطول هو 

م وارتفاعهما 7.32في طرفي الملعب مرميان طولهما . م، من مركزها تلعب كرة البداية أو بعد تسجيل الهدف9.15في وسطه دائرة نصف قطرها 

(.م40.32/16.5م، و 18.32/5.5)م عندهما منطقتي المرمى والجزاء 2,44

في81044استيعاببطاقةم68/105برنابيوملعب،40384م،67/103بريدج،ستامفوردملعب،99354بطاقةم68/105نوالكامبملعبمثال،

اليانزارناملعب54074بطاقةم68/101ليفربولملعب،55017بطاقةم68/105االتحادملعب74879بطاقةم68/105ترافوردأولدملعبحين

بطاقةم68/105القاهرةملعب،85000بطاقةم65/105جويلية5ملعب،81365بطاقةم68/105دورتموندملعب،75025بطاقةم68/105

.78838استيعاببطاقةم68/105ماراكاناملعب،74100
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قوانين اللعبة

.ضغط جوي1.1إلى 0.6غ ضغطها من 450غ إلى 410سم، وزنها من 70سم و68مستديرة الشكل، محيطها من : الكرة. 2

تبديالت، ال يمكن مواصلة اللعب في حال وجود 5كحد أقصى ، مع امكانية اجراء 11تقام المباراة بين فريقين يتألف كل منهما من :  الالعبون. 3

.العبين7فريق بأقل من 

قين، يجوز يجب على الالعبين استخدام معدات ال تشكل خطورة ممثلة في قميص ذو أكمام، سروال قصير، جوارب، واقي السا: معدات الالعين. 4

.لحارس المرمى ارتداء سروال البدلة الرياضية

البطاقات الصفراء الصافرة، الساعات،: تدار كل مباراة بواسطة حكم له السلطة الكاملة في تطبيق قوانين اللعبة، يستعمل المعدات التالية: الحكم. 5

.والحمراء دفتر صغير، معدات للتواصل

و على األقل ( VAR)حكمين مساعدين، حكم رابع، حكمين مساعدين اضافيين، حكم مساعد احتياطي، حكم فيديو مساعد : الحكام اآلخرون. 6

.(AVAR)مساعد حكم فيديو مساعد 

.د15د لكل منهما، مع استراحة بين الشوطين ال تتجاوز 45تقام المباراة على مدار شوطين متساويين لمدة : مدة المباراة. 7
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للعب بعد إحراز يبدأ كل شوط من المباراة وكذلك كل شوط من الوقت اإلضافي بركلة البداية باإلضافة إلى استئناف ا:ابتداء واستئناف اللعب. 8

.بتعد الركالت الحرة المباشرة أو غير مباشرة وركالت الجزاء ورميات التماس وركالت المرمى والركالت الركنية استئنافات أخرى للع. هدف

حكم الكرة خارج اللعب عند تجاوزها كامال خط المرمى أو التماس، عند ايقاف اللعب من قبل الحكم، أو عند لم، ال: الكرة داخل وخارج اللعب. 9

.و تكون داخل اللعب في كافة األوقات األخرى. للكرة

ي يحتسب الهدف عند تجاوز الكرة بكاملها لخط المرمى بين قائمي المرمى وتحت العارضة، شريطة عدم ارتكاب أ.1: تحديد نتيجة المباراة. 10

.مخالفة أو انتهاك لقوانين اللعبة من قبل الفريق الذي أحرز الهدف

.اذا قام حارس المرمى برمي الكرة مباشرة الى مرمى الفريق المناف، تحتسب ركلة مرمى

وي من في حال قيام كال الفريقين بعدم إحراز أهداف أو إحراز عدد متسا. الفريق الفائز يعد الفريق الذي أحرز أكبر عدد من األهداف هو الفائز. 2

.األهداف تنتهي المباراة بالتعادل

التالية هي فقط تءاعندما تتطلب لوائح المسابقة تحديد فريق فائز بعد انتهاء المباراة بالتعادل أو بعد انتهاء نتيجة مباراتي الذهاب واإلياب، أن اإلجرا

المعتمدة لتحديد

:الفائز

.قاعدة األهداف خارج األرض•

.دقيقة15فترتين متساويتين من الوقت اإلضافي ال يتجاوز كل منهما •

.الركالت من عالمة الجزاء •

.يمكن دمج مجموعة من االجراءات أعاله
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:التسلل. 11
موقف التسلل

.ال يعتبر التواجد في موقف تسلل مخالفة

:يعتبر الالعب في موقف تسلل إذا

أو قدميه تواجد أي جزء من رأسه أو جسده أو قدميه في النصف الخاص بالفريق المناف، باستثناء خط المنتصف وتواجد أي جزء من رأسه أو جسده•

.أقرب إلى خط مرمى الفريق المناف، من الكرة وآخر ثاني مناف،

.آخر ثاني مناف، أو آخر العبين منافسين: ال يعتبر الالعب في موقف تسلل إذا تواجد على خط واحد مع

االخطاء وسوء السلوك. 12
تحتسب الركالت الحرة المباشرة أو الغير مباشرة أو ركالت الجزاء فقط بموجب االخطاء وسوء

.السلوك التي تم ارتكابها عندما تكون الكرة في اللعب

الركلة الحرة المباشرة1.

تحتسب الركلة الحرة المباشرة في حال ارتكاب الالعب ألي من المخالفات التالية ضد

:الالعب المناف، بطريقة يعتبرها الحكم إهمال أو تهور أو استخدام القوة المفرطة

ة أو محاولة العرقل•. المهاجمة أو المنافسة•الضرب أو محاولة الضرب بما في ذلك ضربة الرأس •. الدفع•. الركل أو محاولة الركل•. القفز •. المكاتفة•

د القياماإلهمال هو أن الالعب يظهر عدم االنتباه أو عدم المراعاة عن•. في حال أن المخالفة تتضمن تالمسا يتم معاقبتها بركلة حرة مباشرة . العرقلة

الالعب التهور هو أن الالعب يتصرف بتجاهل للخطر أو عواقبه على•. لي، هنالك حاجة التخاذ إجراء انضباطي. بالمنافسة أو التصرف بدون حذر

.او يهدد سالمة المناف، يجب طرده\استخدام القوة المفرطة عندما يقوم الالعب بتجاوز الحد الالزم من القوة و •. المناف، و يجب إنذاره
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الركلة الحرة غير مباشرة

:يتم احتساب الركلة الحرة غير مباشرة في حال قيام الالعب بالتالي

.  والمسيئة أو أي مخالفة لفظيةلغة أو اإلشارات المهينة, يستخدم ألفاض بذيئة. اعتراض تقدم الالعب المناف، بدون حدوث أي تالم،. اللعب بطريقة خطرة

ارتكاب أي مخالفة أخرى، ليست مدرجة . يكون الحارس بصدد القيام بذلكمنع حارس المرمى من إطالق الكرة من يديه أو ركلها أو محاولة ركلها عندما

تحتسب ركلة حرة غير مباشرة في حال قيام حارس المرمى، داخل منطقة جزاءه، بارتكاب .بالقوانين، بموجبها يتم إيقاف اللعب إلنذار أو طرد الالعب

.ا آخرذراعه بعد إطالقها وقبل أن تلم، العب\لم، الكرة بيده . ذراعه ألكثر من ست ثواني قبل إطالقها\السيطرة على الكرة بيده :المخالفات التالية

ال يمكن تسجيل هدف مباشرةيقوم الحكم باإلشارة إلى الركلة الحرة غير مباشرة برفع ذراعه أعلى رأسه: الركالت الحرة. 13

.المناف،يحتسب الهدف من الركلة الحرة المباشرة اذا ركلت الكرة مباشرة إلى مرمى

.يتم احتساب ركلة الجزاء في حال ارتكاب العب مخالفة تستوجب احتساب ركلة حرة مباشرة ضمن منطقة جزاءه: ركلة الجزاء. 14

التماس سواء في الهواء أو على تحتسب رمية التماس إلى الفريق المنافس آلخر العب لمس الكرة عند تجاوز الكرة بكاملها لخط: رمية التماس. 15

.االرض

:ليس باإلمكان إحراز هدف مباشرة من رمية التماس

.تحتسب ركلة مرمى–في حال دخول الكرة إلى مرمى الفريق المنافس •

.تحتسب ركلة ركنية–في حال دخول الكرة إلى مرمى الفريق منفذ رمية التماس•
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يكون آخر من لمسها العب تحتسب ركلة المرمى عند تجاوز الكرة بأكملها لخط المرمى سواء في الهواء أو على األرض بعد أن: ركلة المرمى. 16

.من الفريق المهاجم ولم يتم إحراز هدف

ركلة المرمى، في حال دخول الكرة مباشرة إلى مرمى الفريق المنفذ ل. يجوز تسجيل هدف مباشرة من ركلة المرمى، لكن فقط في مرمى الفريق المنافس

.تحتسب ركلة ركنية لصالح الفريق المنافس

أن يكون آخر من لمسها العب تحتسب الركلة الركنية عند تجاوز الكرة بكاملها لخط المرمى سواء في الهواء أو على االرض بعد: الركلة الركنية. 17

.من الفريق المدافع ولم يتم إحراز هدف

للركلة الركنية، في حال دخول الكرة مباشرة إلى مرمى الفريق المنفذ. يجوز إحراز هدف مباشرة من الركلة الركنية، لكن فقط في مرمى الفريق المنافس

.يحتسب ركلة ركنية لصالح الفريق لمنافس
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VAR
.القدمكرةقانونفلسفةومبادئمع,االمكانقدريتوافق,المساعدالفيديوحكمبروتوكول

باتمتطلوالمساعدالفيديوحكمبروتوكولمتطلباتالبطولة\المباراةمنظميأكملاذافقطبهمسموحVARsالمساعدينالفيديوحكاماستخدام

.التطبيق

المبادئ1.1

الفيديوكامحتستخدممباراةأيفيجميعهاتطبقانيجب,المبادئمنعددعلىيعتمدالقدمكرةمبارياتفيالمساعدينالفيديوحكاماستخدام

.المساعدين

والواضحالخطأ»حاالتفيفقطالحكمبمساعدةيقومو,التلفزيونيةاللقطاتعلىللدخولاستقالليهلهحكمهوVARالمساعدالفيديوحكم1.1

«الظاهر

:بالمتعلقةو«الغائبةالمهمةالحادثة»أو

هدفلي،\هدف.

جزاءركلةليست\جزاءركلة.

اإلنذار\الثانيةالصفراءالبطاقةلي،المباشرةالحمراءالبطاقة.

المخالفالفريقمنالخطأالالعبالحكميطردأوينذرعندماالخاطئةالهوية.



Football                          Dr. Hadj Ahmed Mourad              m.hadjahmed@univ-bouira.dz 

كرة القدم لمحة تاريخية

جميعأنهالقوليمكنأنهغيرالزمن،لماتضفيضاعتالمفترضة،أوالحقيقيةأصولها،لكن.عشرالتاسعالقرنأواخرفينعرفهاكماالقدمكرةولدت

لهنوداوحتىروماإلىنقلوهاالذينواليونانيينالفراعنةإلىالميالدقبلسنة2000الصينيينمنأخرىأوبطريقةالقدمكرةمارستاالنسانيةالحضارات

علوعلىمعلقالمرمىالعب،12منمنهماواحدكليتكونفريقينبينالصينفييمارسكانالحاليةالقدمكرةأصلCujuالكثيرينيعتبر.أمريكافي

.سم40إلى30

.وموطنهاالحديثةالقدمكرةمهدبالتأكيدكانتلكنالقدم،كرةمهدبريطانياتكنلمربما

،شروعةالمغيراأللعابمنغيرهاأوالقدمكرةأوالحديديةالكرةأوالنرديلعبشخصأي":يليماهاليفاك،أبرشيةسكانقرأ،1450أبريل20في

.جريمةكلعنبنساعشراثنيتغريمهسيتم

الوقتيف.الكنيسةفيالذنبعنوتكفيرأيامثمانيةلمدةالسجنإلىدورهاممقاطعةمنوونكيلجونإرسالتم،1579عامفياألحديومالقدمكرةللعب

."الوحشيةوالعنفالغضبمنالعكسعلىبلمتعةأيتجلبالفاللعبةالشرفاء،يرفضهإلهاءهيالقدمكرة"أنإليوتتوماسالسيرأعلننفسه،

عشرثامنالالقرنينفيإنجلترافيحيةالقدمكرةضلتاألخالقيةوالسلطاتوالكنيسةالملكقبلمنوالمحظوراتالمراسيمهذهكلمنالرغمعلى

.عشروالتاسع
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كرة القدم لمحة تاريخية

ألهدافاوعرضالملعبحجمعلىتنصوالتي(والريغبيالقدمكرةفيشائعةتزالالالتي)قواعدهاكامبريدججامعةأصدرت،1848أكتوبرفي

.الحرةوالركلة

.كامبريدجقواعدمنالمستوحاةالخاصةقوانينهأكتوبر،26فيتأس،الذيالقدم،كرةاتحادتبنى،1863عامفيأخيرا،

إنجلترافيالقدملكرةاتحادأولإنشاءتم1863عامفيثم.1848عامفياليومنعرفهاكماالقدمكرةقواعدإنجلترافيكامبردجكليةطالباخترع

.العظمىبريطانيافياالحترافقبولتم1885عامفيطويال،تقدماالجماعيةالرياضةهذهتطورشهدثم.البالدفيالرياضةهذهممارسةإلدارة

في1904عامفي(القدملكرةالدولياالتحاد)FIFAتأسي،تمالجنوبية،وأمريكاأوروبافيوخاصةالعالم،أنحاءجميعفياألنديةإنشاءتمبينما

بطولةأولFIFAنظماألولمبية،األلعابفيالقدمكرةبطوالتخاللتحققالذيالنجاحمنوبدعم.أوروبيةدول7منمسؤولينقبلمنباري،

.1930عامفيعالمكأس

:األمثلةبعضوإليكأيضا،وقواعدهاكثيرا،القدمكرةتطورتإنشائها،بعد
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كرة القدم لمحة تاريخية

.القدمكرةللعبة13القواعدكمبردججامعةوضعت1845

يونايتدشيفيلدناديببريطانياالقدملكرةناديأولأس،1855

.القدملكرةالبريطانياالتحادأس،1863

.الملعبفيالعبا11تحديدتم،1867

والقانونتنفيذلىعاإلشرافمهمتهادوليةهيئةإنشاءفيهتقرروويلز،ايرلندااسكتلندا،،بريطانيااتحاداتلمندوبيدوليمؤتمربلندنعقد1882

.تعديله

.أفضلشكلبالمباراةأثناءارتكبتالتياألخطاءرؤيةمنيتمكنحتىالملعبوسطإلىالمدرجاتمنالحكموينتقلالتماس،رميةطبقت1890

.المرمىخلفالشبكةوضعتقريروضعمعالجزاءضربةقانونوضع1891

.القدمكرةفيباالحترافالسماحتقرر1895

الفيفاالقدملكرةالدولياالتحادتأسي،1904

.فقطبيدهالكرةيأخذأنالمرمىلحارسيحق1912
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كرة القدم لمحة تاريخية

.التسللحاالتحددتالقانونفيجديدةمادةوضعت1925

األرجنتينأمامالعالمبكأساألورغوايفازت1930

.المصريبالمنتخبشرفيامثلتاإلفريقيةالقارة،ايطاليافينظمت1934

.الجزاءعالمةموقع"م9.15"الجزاءقوساستعمال1937

بسببالرسميةالدوليةالمبارياتتوقفتوالالعبينضهورعلىأرقاموضعتقرر1939

.نهايتهابعدلتستأنفالثانيةالعالميةالحرب

.األوروبياالتحادكأستنظيم1959

.األوروبيةاألبطالرابطةكأستنظيم1961

.(حمراء)وإقصاء(صفراء)كتنبيهوالحمراءالصفراءالبطاقاتضهورتم1970

والجزائرعربيانفريقانبينهممنفريق24النهائيةلألدوارتأهلبحيثالبطولةنظامتعديلمرةألولطبقبإسبانيا،العالمكأسبطولة1982

.الكويت
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كرة القدم لمحة تاريخية

.الصدرأوبالرأسإرجاعهاعندإالالزميليرجعهاعندماالحارسطرفمنباليدينالكرةمسكمنعفيهاتقررأمريكا،فيالعالمكأسبطولة1994

.للعربوحيدكممثلالجزائرمشاركةشهدتوإفريقياجنوبإفريقيافيمرةألولالعالمكأسبطولة2010

.أكبرعدالةولتحقيقجدالاألكثرالحاالتفيللنظرVARتقنيةتقديمتم،2016

.VARبتقنيةالعملتمبروسيا2018العالمكأسفي

.قطرفيممثالعربيببلدمرةألولالعالمكأستنظيم2022
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كرة القدم لمحة تاريخية

(الجزائرمولودية)الجزائرفي قفريميالد أول 1921

.جبهة التحرير الوطنيتكوين فريق1958

. "محمد معوش"برئاسةتحاد الجزائري لكرة القدماالأسي،ت1962

.سطيفأول بطولة و كأس، فاز بالبطولة اتحاد العاصمة وبالكأس وفاق تنظيم1963

.لكأس إفريقيا لألمم بأثيوبيا و ألعاب البحر األبيض المتوسطللجزائرأول تأهل 1967

.سطوالمتاألبيضذهبية في ألعاب البحر ة ميداليأول 1975

الجزائرمولوديةفريقأول كأس لألندية البطلة اإلفريقية فاز بها 1976

.نيجيرياأول نهائي في كأس إفريقيا ضد 1980

.أول مشاركة لأللعاب األولمبية في موسكو1980

1990فوز شبيبة القبائل بكأس افريقيا لألندية البطلة ، وأتبعته بثاني كأس سنة 1981

.كأس العالم بإسبانيالنهائياتالوطني للفريقأول تأهل 1982

.أول فوز لوفاق سطيف بكأس افريقيا لألندية البطلة1988

.لوفاق سطيفاألفروأسيويةأول تتويج بالكأس 1989

.الوطني بكأس إفريقيا لألمم ألول مرةللفريقفوز 1990

.فوز شبيبة القبائل بكأس الكؤوس االفريقية ألول مرة1995
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كرة القدم لمحة تاريخية

.القبائل بكأس الكافشبيبةفريقتتويجات 2001،2002، 2000

.بجنوب افريقيا للمرة الثالثةكأس العالم لنهائياتالجزائري تأهل المنتخب الوطني 2010

.رابع تأهل للمنتخب الجزائري لكأس العالم بالبرازيل2014

.ثاني فوز لوفاق سطيف بكأس افريقيا لألندية، وأول فوز بصيغتها الجديدة كأس رابطة أبطال افريقيا2014

.أول مشاركة لفريق جزائري في كأس العالم لألندية، والحصول على المرتبة الخامسة2014

.ثاني فور للمنتخب الجزائري بكأس افريقيا المنظمة بمصر2019

.أول تتويج للمنتخب الجزائري بكأس العرب المنظمة بقطر2021
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متطلبات كرة القدم الحديثة

مباشرارتباطاايرتبطتقنيا،أوبدنياكانسواءأداء،الالعبونيحققالمباراة،خالل.عاليةشدةذاتمتقطعةبمجهوداتالحديثةالقدمكرةتتميز

الطاقة،حتياطياتاوانخفاضالقلب،ضرباتمعدلفياختالفاتالمستوىعاليةالقدمكرةمباراةتؤدي.التكتيكيوالدوراللعبموقعبخصوصية

والضغطالنومونوعيةالعضالتوآالمبالتعباإلحساسفيتغييراتإليهايضاف.المناعةحالةفيوتغيراتالبدني،واإلجهادالعضالت،وتلف

اللعبونظاموماليمنوالوقتالمباراةمكانمثلبعواملمباشرةعالقةفيوتحليلهاكميتهاوتحديدالتأثيراتهذهكلقياسيتم.والمزاجالنفسي

.كبيرتأثيرلهايكونأنيمكنالتيالمباراة،تسلسلوفتراتوالخصم
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متطلبات كرة القدم الحديثة

Ekblom)1986)أساسيبشكلنفسهاهيالعملمحاوركانتالسابق،في.أهميةأكثرالقدمكرةفيالتدريبمنهجيةأصبحت et al,فياالختالفوكان

Eriksson)الفريقداخلالجيدينالالعبينوعددالقدمكرةالعبيجودةمنأساسايأتيفريقينبيناألداء et al, بالجانبالدولبعضتميزت.(2001

تتطلب.البعضعضهابعنأهميةتقلالاألربعةالجوانبهذهاليوم.(ألمانيا)النفسيأو/و(إيطاليا)والتكتيكي(البرازيل)والتقني(إنجلترا)البدني

الذيالمركزعلىاعتمادا.الالعببأداءيضرأنيمكناألمثلالمستوىدونمنهاأيووجودBangsbo,1994))الصفاتهذهالمستوىعاليةالقدمكرة

للفريقالعاماألداءعلىمباشربشكللالعبالضعيفاألداءيؤثرأنيمكنالفني،الجهازقبلمنبهاالموصىاللعبألنماطوفقاالملعب،فييشغله

(Jacquet et al, ,Mourinho)جماعيتوازنعدمسيخلقدورهأداءيستطيعالالذيالالعبفإنالواقع،في(2000 نقص:األسبابتكونأنيمكن(2007

.اللعبةلمراحلوفقًاالتكتيكيالوضعفهمسوءحتىأوالفردياألسلوبإلىاالفتقارالبدنية،الحالةإلىاالفتقارالتركيز،
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متطلبات كرة القدم الحديثة

:مكوناتعدةالقدمكرةفيالرياضياالنجازيتطلب

...الفشلوإدارةتسييروحسنالتركيز،علىوالقدرةاإلجهاد،مقاومة:نفسيةـ

.والدفاعيالهجوميالجماعيالسلوكخاللمن:تكتيكيةـ

.بدونهاأوبالكرةالفردية،المهارات:تقنيةـ

الذيالمتميزالالعبفإنوهكذا،.أداءأفضللضمانضروريةاألربعةالجوانبهذه،القدمكرةفي.وتكرارهاالمجهوداتطبيعةبسبب:بدنيةـ

حوالييقطعالناجحةالتمريراتمن٪80-70~وامتالك،لكلاللمساتمن2حوالييحققالمباراة،فيمرة58-40المتوسطفيالكرةيمتلك

,Dellal)الشدةعاليجريم300~وسريععدومتر250~ذلكفيبماكيلومتر،10.5-11.5 2008)

,Balsom))أفضلبشكلفيهاوالتحكمإتقانهاللمدربينيمكنالتيالجوانبأحدالبدنيالجانبيمثلهذا،يومناحتى 1995

.والجسمانيةالفيزيولوجيةالبدنية،المتطلباتـ
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متطلبات كرة القدم الحديثة

,Balsom))أفضلبشكلفيهاوالتحكمإتقانهاللمدربينيمكنالتيالجوانبأحدالبدنيالجانبيمثلهذا،يومناحتى 1995

.والجسمانيةالفيزيولوجيةالبدنية،المتطلباتـ

Mohr)الكميةالناحيةمنالقدمكرةلالعبيالبدنيالنشاطتحللالعلميةالمقاالتغالبية et al, 2004)

الحديثةالقدمكرةمطالب

لالعبينالموسمفيمباراة60إلى50•.(تحضيريةمباريات،وطنيمنتخب،نادي)الدوليينلالعبينالموسمفيمباراة70إلى60:المنافسةـ

.التدريبفيالشابةللمواهبالموسمفيمباراة40إلى35•.المنافسةمنأشهرعشرةمعالدولي،المستوىمن(سنة20-16)الشباب
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المقابلة

13إلى10•.اليومدقيقة60منأكثرإلى1990عامفيدقيقة55إلى50منالفعلياللعبوقتمتوسطارتفعالمستوى؛حسبدقيقة98إلى93

10-9)المهاجمون-(كم13-11)الوسطالعبو-(كم12-9)األطرافالوسطالعبو/المدافعون-(كم10-8)المحوردفاع–الالعينتنقلحركةكم

من٪90إلى80)القويإلىالمعتدلالجريمنكم3.5إلىFcmax،2.5من٪70إلى60)البطيئينوالمشيالجريفيكم6إلى5من(كم

Fcmax،1.5من٪100إلى90الالهوائيةالعتبةعندالشدة،عاليالجريمنكم2.5إلىFcmax،50من)سريععدوم1200إلى600من

من"30إلى"15ثنائيات،50إلى30قفزة،30إلى15فردية،حركات200إلى150منللخلف،جريم400إلى300،(سباقا70إلى

.(الموضعحسب)الكرةمالمسةمنوأكثر70إلى30عالية،شدةذاتالحركاتبيناالسترجاع

متطلبات كرة القدم الحديثة
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.بالسرعةالمميزةوالقوةوالالهوائيالهوائيالتحملأهميةتأتيهناومنعالية،وبشدةمتقطعةمجهوداتذاترياضةهيالقدمكرة

سنمناألمدطويلالرياضياإلعدادهذايبدأ.الشبابلالعبينقويةوعقليةرياضيةأس،بناءمتزايدبشكلالمهممنالمستوى،عاليةقدمكرةللعب

بالنسبةواءساليوم،البدنيةاللياقةتدريبفي.أدائهموإمكاناتالشخصيةتطورهمووتيرةنموهماحتراممعتدريجية،بطريقة،عاًما14إلى12

.القدمكرةلالعباألساسية"األداة"ألنهااإلمكانقدرموجودةالكرةتكونأنيجبالشباب،لالعبينأوالمحترفينلالعبين

10,1

19,5
70 ,4

النظام-ومعتدلبطيءجريللخلف،جريمشي،70.4٪

استرجاع-(دهون+كربوهيدرات)الهوائيالطاقوي

(نشيط)ايجابي

-قصيرلوقتعاليةشدةوذوسريعجري10.1٪

+األدينوسينفوسفاتثالثي)الالهوائيالنظام

ATP-CP،الكرياتينفوسفات

فيحاسمةتكونماغالبامجهوداتوحركات-

.المقابلةنتيجةتحديد

وائية اله-٪ إصابة عالية التمثيل الغذائي المختلط19.5

.VO2max-التحلل الالهوائي-(كربوهيدرات)

متطلبات كرة القدم الحديثة



Football                          Dr. Hadj Ahmed Mourad              m.hadjahmed@univ-bouira.dz 

المقابلة

13إلى10•.اليومدقيقة60منأكثرإلى1990عامفيدقيقة55إلى50منالفعلياللعبوقتمتوسطارتفعالمستوى؛حسبدقيقة98إلى93

10-9)المهاجمون-(كم13-11)الوسطالعبو-(كم12-9)األطرافالوسطالعبو/المدافعون-(كم10-8)المحوردفاع–الالعينتنقلحركةكم

من٪90إلى80)القويإلىالمعتدلالجريمنكم3.5إلىFcmax،2.5من٪70إلى60)البطيئينوالمشيالجريفيكم6إلى5من(كم

Fcmax،1.5من٪100إلى90الالهوائيةالعتبةعندالشدة،عاليالجريمنكم2.5إلىFcmax،50من)سريععدوم1200إلى600من

من"30إلى"15ثنائيات،50إلى30قفزة،30إلى15فردية،حركات200إلى150منللخلف،جريم400إلى300،(سباقا70إلى

.(الموضعحسب)الكرةمالمسةمنوأكثر70إلى30عالية،شدةذاتالحركاتبيناالسترجاع

متطلبات كرة القدم الحديثة

:أضهرت أنه في مقابلة من المستوى العالي هناكCazorla-Farhi: في دراسة حديثة لـ 

.انطالقات سريعة وقوية72-109

.تغيير لالتجاه+ تثبت 40-70

06tacles -11 ضربة رأس.

.صراع بالكرة27-صراع بدون كرة 30-مراوغة، 13

.ثانية43وخاصة هناك لقطة أو حركة ذات شدة عالية كل 

.هذه اللقطات السريعة هي المحددة لنتيجة المقابلة فهي مصدر تسجيل األهداف، أو تكون وراء القضاء على هجمات خطيرة للمناف،
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متطلبات كرة القدم الحديثة

متطورحس تكتيكي
قوي ذهنيا

(سم185إلىسم170)الطولمتوسط

(2002العالمكأسإحصائياتحسب)

بحدVO2maxعاليةاسترجاعقدرة

65ml/mn/kgإلى60أقصى

60إلى56:المدافعون

67إلى63:الوسطالعبو

61مقابل57:المهاجمون

قوة عضلية كبيرة 

رة كبي( بالكرة)سرعة حركية 

وسرعة تنفيذ

مهارات وقدرات تقنية عالية
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متطلبات كرة القدم الحديثة

:التاليةبالمواصفاتيتمتعأنيجبالعاليالمستوىالقدمكرةالعبأنإلىخلصتCazorla(1998)لـدراسةفي

(الوراثيةالعواملخاللمنبهالتنبؤيمكن)سم180يفوقالطول.

11تتجاوزالالدهوننسبة.

توقيتأحسنمعمقارنةثا0,17فقدانبدونم20لمسافةسريعجريمرة12تكرار.

العموديالوثبفيسم65تفوقأوتساوينتيجةعلىالحصول(Abalakov)اختبارفيسم53أوcounter –movement-

jump(CMJ).

سا/كم17,5تفوقأوتساويقصوىهوائيةسرعةتحقيق.

. 

:أضهرت أنه في مقابلة من المستوى العالي هناكCazorla-Farhi: في دراسة حديثة لـ 

.انطالقات سريعة وقوية72-109

.تغيير لالتجاه+ تثبت 40-70

06tacles -11 ضربة رأس.

.صراع بالكرة27-صراع بدون كرة 30-مراوغة، 13

.ثانية43وخاصة هناك لقطة أو حركة ذات شدة عالية كل 

.هذه اللقطات السريعة هي المحددة لنتيجة المقابلة فهي مصدر تسجيل األهداف، أو تكون وراء القضاء على هجمات خطيرة للمناف،
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متطلبات كرة القدم الحديثة

:المتطلبات البدنية الخاصة بمراكز الالعبين

والكيف،والكمحيثمنالبدنيالمجهودمنمختلفةأشكالمنالمهارةتتطلبهماعلىبناءالقدمكرةلالعبالبدنيةاللياقةمستوىومفهوميتحدد

والعلميةظرالنوجهةمنوالتمريناتنوعيةخاللهامنيتحددالتيوالقدمكرةفيالطاقةنظممساهمةلنسبةطبقاوالفيزيولوجيةالنظروجهةمن

يمكنعليهوزمرككللواجباتطبقامراعاتهايجبالتمريناتمنخاصةنوعيةتتطلبثممنوأداء،بخصوصيةاللعبمراكزتتميزالمدربينأراء

:يليفيماالعناصرهذهتحديد

:أوال حارس المرمى

.العامالتوافقــــ(الكرةرمي)الخاصةالقوةــالفعلردسرعةـــللرجلينبالسرعةالمميزةالقوةـــ

:المدافعينثانيا

.لخلفياوالجانبيالجريقوةـــالسرعةتحملـــاألداءوالقوةتحملـــللرجلينبالسرعةالمميزةالقوةـــاألداءسرعةوالقصوىالسرعةـــ

:الهجوموالدفاعقلبثالثا

للخلفجريالقوةـــالوثبتكرارعلىالقدرة(الالهوائيالتحمل)السرعةتحملـــاألداءوالقوةتحملـــاالنفجاريةالقوةـــالقصوىالسرعةـــ

.الجانبو

:الوسطخطرابعا

.لقوةاتحملـــ(بالكرة)الخاصةالقوة(التنفسيالدوري)الهوائيالتحملـــالسرعةـــ(عاليةبدرجةالالهوائيالتحمل)السرعةتحملـــ
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متطلبات كرة القدم الحديثة
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متطلبات كرة القدم الحديثة

( Cazorla, 1992)مختصر لدرجة أهمية بعض المتطلبات الجسمانية، والبدنية، والفيزيولوجية في كرة القدم 

االستطاعة 

الهوائية

القدرة الهوائية المرونة االرتقاء العمودي القدرة العضلية السرعة طول القامة

*** ** *** **** *** **** *** مهاجم

**** **** *** ** ** *** * متوسط ميدان

**** **** ** ** *** *** * مدافع رواق

* * **** **** **** *** *** مدافع محوري

* * **** **** **** *** *** حارس مرمى

ذات أهمية صغيرة( *)متوسطة األهمية، ( **)مهمة، )***( مهمة جدا، )****(
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.االعداد البدني في كرة القدم

.ــ االعداد البدني العام

.ــ االعداد البدني الخاص

.ــ التقييم

.االعداد البدني في كرة القدم
لياقة البدنية تسمح له حيث يحتاج العب الكرة إلى مستوى عالي من ال(. عناصر اللياقة البدنية ) اإلعداد البدني ويتحدد وفقا للمتطلبات الخاصة بكرة القدم يرتبط 

.بكفاءة عالية طوال زمن المباراةالخططيةباالستفادة من المهارات بدرجة عالية وتنفيذ الواجبات 

:البدنياإلعدادتعريف

الجسمأجهزةاءةكفورفعتقويةخاللمنالبدنيةاللياقةمستوىمنوالرفعالبدنيةالصفاتتطويرنحوموجةوهوالعاماإلعدادعناصرأحدالبدنياإلعداديعتبر

:قسمينإلىالبدنياإلعدادوينقسم،الطاقويةواألنظمةالوضيفية

.العامالبدنياإلعداد

.الخاصالبدنيإلعدادا

:العامالبدنياإلعداد.1

يزداداإلعداد،فترةدايةبفيالعامالبدنياإلعدادتدريباتوتبدأعليه،الواقعالبدنيالمجهودلتحملالجسمأجهزةوتكييفالعامةالبدنيةاللياقةعناصرتنميةإلىيهدف

.اإلعدادفترةمناألخيرةالمرحلةفيوتقلاإلعداديةالفترةمنوالثانيةاألولىالمرحلةفيتدريباتهازمن

والتي %65سبة امة بنالعوالغرض من اإلعداد البدني العام رفع مستوى اللياقة البدنية لالعب بصفة عامة من خالل رفع كفاءة األجهزة الوضيفية عن طريق التمارين 

.(لها عالقة بكرة القدم، استعمال الكرة ) من التمارين الخاصة %35تتم في الصاالت أو الملعب أو الجري لمسافات طويلة و 
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:الخاصالبدنياإلعداد

التحمل،ثلملالعبالمميزةالصفاتتطويرأيالقدم،كرةمباراةلمتطلباتطبقاالوضيفيةالقدرةوزيادةالجسموأجهزةأنظمةتقويةنحوموجةهو

.البعضيبعضهامرتبطةصفاتوهيالسرعةتحملبالسرعة،المميزةالقوةالخاصة،المرونةالفعل،ردسرعةالحركية،السرعة

اإلعدادبرامجيفالترتيبحيثمنالمقدمةفيتأتيأساسيةمرحلةالعامالبدنياإلعدادأنإالاآلخر،تلوالواحدمتعاقبينوالخاصالعامالبدنياإلعداد

.ألخرىمرحلةمنالتدريباتجاهيختلفحيثالتدريبوفتراتلمراحلتبعاالخاصعنالعاماإلعدادتدريبنسبةوتختلف

.الفترة التدريبية
النسب المئوية لإلعداد

الخاصالعام

فترة اإلعداد:

.المرحلة األولى-

.المرحلة الثانية-

مرحلة ما قبل -

.المنافسة

80–95%

30–35%

20–25%

5–20%

65–70%

75–80%

85–70%35–15.فترة المنافسات%

5%100–95.فترة االنتقال%

العاملإلعداد(%)المئويةالنسب

.اإلعدادفتراتحسبوالخاص
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:تنميتهاوطرائقالبدنيةاللياقةعناصر

:التحمل.1

فعاليةالفقدانبدونطويلةلمدةماشدةذومجهودتحقيقعلىالقدرةهو

.بالتعمقاومةعلىالرياضيقدرةهوالتحملعامةوبصفةالمردود،أو
طريقة التكرار

Puissanceاالستطاعة 

طريقة المجاالت

التحمل

تحمل قصير المدة

تحمل متوسط المدة

تحمل طويل المدة

Capacitéالقدرة 

%90–80: الشدة

(د/ن170)

.د2–ثا 45: الوقت

90–80كاملةةةةةةة : الراحةةةةةةة

.د/ن

.الهوائي لبني: النظام

الطاقوي 

-60–70%

(د/ن150–130)

.د8–د 2-

130–120غيةةةةةر كاملةةةةةة -

.د/ن

.هوائي-

طريقة الوقت

الطريقة المستمرة القدرة

-50–70.%

.د/ن150–130-

.د30-

.عمل متواصل-

.هوائي-
Puissanceاالستطاعة 

-70–85%

(د/ن170–150)

.ثا20-

–120الراحةةة غيةةر كاملةةة -

.د/ن130

.الهوائي لبني-

االستطاعة: الطريقة المتقطعة

-70–85%

(د/ن170–150)

.د30-د 8-

.عمل متواصل-

.الهوائي-

دمخصائص تدريب التحمل في كرة الق
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(د 8أكثر من ) تحمل طويل المدة 

هوائي

الجري لمدة 

طويلة
الجري لمدة طويلة مع تمارين fartlekفارتلك 

متغيرة
الجري مع تغيير مستمرة

النسق

مبادئ تطبيق الحمولة

(د /ن150، 110% ) 70/ 50-:ـ الشدة

.د90د، أكثر من 90إلى 30د، من 30/ د 8من -:                                    ـ المدة

.عمل متواصل-:                                 الراحةـ 

الحجم حسب مستوى التدريب-:                                  ـ التكرار

:ـ المجموعات

التأثيرات التي تطرأ على العضالت واألعضاء

:ارتفاع•
.Hymoglobineوالهيموغلوبين Myoglobineكمية الميوغلوبين•

.Mitochondriesعدد وحجم الميتوكوندري•

.Glycogèneكمية الغليكوجين•

.Triglycéridesمخزون•

.(انخفاض في معدل نبض القلب ) حجم الدم •

:تحسين•
.النظام القلبي الرئوي والقلبي العرقي ونظام الشعيرات الدموية-

.عضاءبادئ تطبيق الحمولة في التحمل طويل المدة وتأثيراته على العضالت واألم



Football                          Dr. Hadj Ahmed Mourad              m.hadjahmed@univ-bouira.dz 

متطلبات كرة القدم الحديثة

التدريب الدائريالتدريب الفتريFartlekفارتلك 

مبادئ تطبيق الحمولة

(د /ن170-130% ) 80/ 60-:                                       ـ الشدة

.د8د و2ما بين -:                                         ـ المدة

(.د /ن130–120) غير كاملة -:                                      ـ الراحة

تكرارات في كل مجموعة3إلى 2من -:                                  ـ التكرارات

(متدرجة حسب المستوى ) مجموعات 3إلى 2من -:                                   ـ المجموعات

التأثيرات التي تطرأ على العضالت واألعضاء

:ارتفاع•

.كمية الميوغلوبين•

.كمية الغليكوجين•

.ال هوائية/ األنزيمات الهوائية •

:تحسين•

.النظام القلبي الرئوي والقلبي العرقي•

.النظام الالهوائي الحمضي

.مبادئ تطبيق الحمولة في التحمل متوسط المدة وتأثيراته على العضالت واألعضاء

الهوائي/ هوائي( د8د ـ 2)تحمل متوسط المدة 
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، وقبل ذلك من جانب(Puissance Aérobie)إن تطوير التحمل يسمح بالرفع من مستوى االمكانيات الهوائية لالعب، من جانب كيفي ممثال في االستطاعة الهوائية 

.، يجب تطوير القدرة الهوائية أوال ثم االنتقال لالستطاعة الهوائية(Capacité Aérobie)كمي ممثال في القدرة الهوائية 

Capacité Aérobieتدريب القدرة الهوائية 

أشكال الجهد نبض القلب الشدة نوع الجهد الزمن

Footingـ الجري 

 Travailـ العمل التقني 

Technique

Jeuـ اللعب 

140 – 160 p/mn 60 – 7°% VMA مستمر د60إلى 40

Puissance Aérobieتدريب االستطاعة الهوائية 

أشكال الحركات القلبنبض عدد الحركات الراحة داخل الجهد زمن الحركة نوع الجهد حجم العمل

Duelsالثنائيات

1c1; 2c1

2c2; 3c2

2c2;4c2

3c3; 4c3

4c4; 6c3

160p/mn

إلى

180p/mn

6

8

12إلى 10

د4

د3

د2

د4

د3

د2

زمن )متقطع 

الجهد مساو 

(لزمن الراحة

د30إلى 20
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التحملأهمية

:إلىيؤديالقاعديللتحملالجيدالمستوى

البدنياألداءقدراتتحسين.

الطاقويللمخزونالفعالوالتعويضالتعبعنالناتجةالسامةالعناصرعلىالقضاءخاللمناالسترجاعلقدراتاألقصىالتطوير،

.شدةأعلىتدريبيبرنامجبإجراءيسمح

اإلصاباتخطرمنالتقليل.

النفسيوالضغطالفشلانعكاساتتحملخاللمنالنفسيةللحموالتالتحملقدرةتحسين.

الجيدةالقاعديةالبدنيةالحالةعنالناتجةواالنتباهالتركيزقوةخاللمنوالتكتيكيةالتقنيةاألخطاءمنالتقليل.

..اإلصاباتلبعضالمقاومةقوةخاللمنلالعباستقرارأكثرصحةإعطاء
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:العضليةالقوة

بمعظمرتبطتحيثالبدنيةاللياقةمكوناتأهممنواحدةوهي"مواجهتهاأوالمختلفةالمقاوماتعلىالتغلبفيالالعبقدرة"العضليةالقوةتعرف

.مستواهافيوتؤثرالقدمكرةبالعبالخاصةالبدنيةالمتطلبات

ضلي،العالتقلصخاللمنيظهرالذيالعضليالشدبواسطةخارجيةمقاومةعلىالتغلبأوالمقاومةرفععلىاإلنسانقدرةهيفالقوةإذن

:بمظهرينالقوةوتتميز

:العامةالقوة

عامشكلبالعضالتقوةهيالعامةالقوة":محسنثامريقولالصددهذافيالحركي،النشاطأثناءالعضليةالمجموعاتجميعدخولعنتعبر

."والرقبةالصدرالكتفين،الظهر،البطن،الساقين،عضالتتشملوالتي

Bernardأما Turpinالخاصةالقوةأساسهيوالتيالمطلقةالقوةهيالعامةالقوة":فيقول".

:الخاصةالقوة

.فقطالمعنيالرياضيالنشاطتخصالتيالعضليةالمجموعاتبدخولتتميز
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قوة 

التحمل

تحمل قوة

السرعة

تحمل 

القوة 

القصوى

قوة 

السرعة

القوة 

القصوى
القوة 

االنفجارية

قوة 

االنطالق

مختلف أشكال القوة 

قوة تحمل السرعة

قوة تحمل القفز

قوة تحمل القذف

قوة تحمل الرمي

قوة تحمل السحب

دقوة تحمل التسدي

قوة تحمل الهجوم    

توازنية قوة القفز

قوة القذف

قوة الرمي

قوة 

السحب

قوة 

التسديد

قوة 

الهجوم

القوة

قوة 

التحمل

القوة قوة السرعة

القصوى

نشيطة

قوة الدعم

قوة الضغط

قوة 

السحب

قوة 

الهجوم

قوة 

السحب

d’après Let Zelter rمختلف أنواعها تالقوة تح
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التدريب العضلي لالعب 

الكرة

تدريب التحمل العضلي 

السريع
تدريب القوة 

العضلية

تدريب المرونة 

واإلطالة

التدريبات الخاصة تدريبات للتأسيس

الوظيفية

ي التدريب باالنقباض العضل

الثابت

التدريب باالنقباض العضلي

المتحرك

تدريب يتم بسرعة ضةتدريب يتم بسرعة منخف

عالية

أشكال تدريب القوة العضلية مختلف 
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:السرعة

إليهااجيحتالتيالبدنيةالمتطلباتإحدىالسرعةتعتبر

رةبصوالحركاتأداءعلىالقدرةوتعنيالقدم،كرةالعب

رعةالسأهميةوتتضحممكن،وقتأقلفيوناجحةمتتابعة

اءأدسرعةخاللمنبالهجومالخصممفاجأةعندالمباراةفي

يلتحلدراساتوتؤكدالمراكزوتغييروالتحركالتمرير

أهممنبأنواعهاالسرعةأنالدوليةللمبارياتالحركيالنشاط

Bernardيقولالصددهذافي،الحديثالكرةالعبمميزات

Turpin"القدملكرةخاصةأهمهي(التقنيةمع)السرعة

."وحيويسريعيكونأنيجبالقدمكرةفالعبالحديثة،

(الهوائية الحمضية) السرعة  

سرعة التنفيذ

القذف والتسديد من مختلف 

الوضعيات

سرعة رد الفعل

تتمارين حول المثيرا

سرعة االنطالق 

الجري السريع

م25م، 15م، 10

مبادئ تطبيق الحمولة

%.100-:                                الشدة-

.                                ثا7ثا إلى 2قصيرة جدا من -:                                  المدة-

.كاملة-:                                الراحة-

.في المجموعة6إلى 4من -:                           التكرارات-

.مجموعات5إلى 3من -:                           المجموعات-

التأثيرات التي تحدث على العضالت واألعضاء

– ATPـ مخزون: ارتفاع• CP.

.ـ   كمية الغليكوجين في العضالت والكبد

- MKوKréatine phospho-kinase/CPK/ATPase)ـةة األنزيمةةات الالهوائيةةة 
Myokinase.)

ـ النظام العصبي العضلي:  تحسين•

.خصائص تدريب السرعة
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السرعةتطوير صفة 

المصدر الرئيسي للطاقة في عمل السرعة هو النظام الالهوائي الحمضي

السرعة القصوىسرعة رد الفعل                                                                سرعة التنفيذ                                    

الحفاظ على السرعةزمن قصير جدا                                                                   حركات تقنية                         

استرخاءاشارات صوتية ومرئية عند االنطالق                                              تنفيذ سريع وجيد                                

Puissanceاستطاعة الهوائية الحمضينظام الهوائي 

الوسائل عدد السالسل استرجاع داخل 

السالسل

عدد الحركات داخل 

السلسلة

استرجاع داخل الحركات زمن الحركة نوع الجهد حجم العمل

من جري سريع ألقل

م60

7إلى 6 د6إلى 5 4إلى 3 د3إلى 1 د7إلى 3 متقطع د20

Capacitéقدرة الهوائية الحمضينظام الهوائي 

Duelsثنائيات 

وي سريع لمسافة تساجري

م60أو أكبر من 

5إلى 3 د8إلى 6 3إلى 2 د3 د12إلى 6 متقطع د20
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نوع الحركات الزمن الشدة النظام

ة حركات قصيرة وذات شد/ ثنائيات

م60م إلى 5جري سريع من / عالية

ثا10إلى 1 فوق القصوى الحمضيالهوائي 

م70جري سريع ألكبر من  د2إلى ثا10 قصوى الهوائي حمضي

جري للدعم/ ثنائيات

المشي/راحة/جري
د متقطعة40إلى 20: استطاعة

مستمرةد60إلى 45: قدرة

تحت القصوى هوائي

األنظمة الطاقوية والعمل وفقها في كرة القدم
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:الرشاقة

مثلالمباراة،فيالمتغيرةالمواقفعلىتأثيرهالهاكمهارةالرشاقةإلىيحتاجالكرةفالعبالبدنية،الصفاتبينالهامةمكانتهاالرشاقةتحتل

بانسيابيةعليهاةوالسيطرالكرةالستالمالخصممنللهروبالجريأومراوغة،بعدالتصويبأوفجأة،التوقفأوواتجاهاتهلسرعتهالالعبتغيير

المواقفمتطلباتمعتتناسبوسرعةبانسيابيةأجزائهأحدأوالجسموضعتغييرتكرارعلىالالعبقدرة"بـالرشاقةوتعرفوجهد،وقتأقلفي

أوضاعهتغييرعلىالفردقدرةهيالرشاقة"(Spatiotemporelle)والزمانبالحيزخاصةأبعاداللرشاقةيعطيآخرتعريف."النشاطفيالمتغيرة

."معينهدفتحقيقفيللنجاحجديدأوضاعواتخاذالماءحتىأوالهواءفيأواألرض،علىالمختلفة

:المرونة

(وبدونهاةبالكر)المختلفةالمهاراتجميعأداءلالعبيتيحنموهاأنحيثالكرة،العببهايتصفالتيالبدنيةالعناصرأحدالمرونةتعد

.الوقتنف،فيوفعالةاقتصاديةبصورة

."المطلوبمداهافيالحركةأداءمنالالعبتمكنالتيالمفاصلحركةوسرعةسهولةمدىالقدمكرةفيتعنيالمرونة"

."وخفةبحريةالقدمكرةلعبةتتطلبهاوالتيمختلفةبحركاتالقيامعلىالالعبقدرةهيالمرونة"
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أكابر سنة18إلى 15 سنة15إلى 13 سنة12إلى10

استطاعة العمل بجهد متقطع+ قدرة  قدرة هوائية عمل مستمر هوائية عمل مستمرقدرة التحمل

العمل بشدة قصوى العمل بشدة قصوى العمل بشدة قصوى سرعة /سرعة رد الفعل

السرعة بالكرة/ الجري

السرعة

تقوية عضلية بحموالت خارجية تقوية عضلية بحموالت خارجية بدون حموات خارجية بدون حموالت خارجية القوة

نعم نعم نعم نعم المرونة

نعم نعم نعم نعم التوافق
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متطلبات كرة القدم الحديثة

عنالدفاعأوبهجماتبالقيامتسمحالتيبالكرة،المتعددةالحركاتبمجموعالتقنيةالمهاراتتعرفالقدمكرةمثلالجماعيةالرياضاتفي

.المرمى

تقنيةاراتمههي.الخ....العدديالتفوقتحقيقأجلمنالمراوغةأوالمحاورةالتسجيل،أجلمنبالرأسالكرةضربللتمرير،الكرةاستقبالإن

.بارياتالمأثناءتواجههقدالتيالمختلفةللوضعياتالحلولإيجادأجلمنالتقنياتمنمخزونعندهتشكلوأن.بهايتمتعأنالالعبعلى

غيرالقدم،ةكروروعةسحريظهرخاللهمنالذيالتقنيوالتحكمالتقنيةالمهاراتالقدمكرةفيالرياضياألداءمستوىرفععواملبينمنإن

تزاوجتأنالتييكي،التكتوالتفكيرالنفسيةوالمهاراتالبدنية،اللياقةعواملتتدخلهناوأهدافه،الفريقخدمةفيتكونأنيجبالتقنيةالمهارةأن

.المستوياتأعلىفيالرياضياألداءكانمتناسببشكل

.االعداد المهاري والخططي

.ــ االعداد المهاري

.ــ االعداد المهاري
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متطلبات كرة القدم الحديثة

إلىبالفريقتؤدياألداءفيبالسرعةممزوجةالتقنيةالمهاراتمنرصيدامتالكالالعبعلىواحدةبلمسةالمباشراللعبوإتقانتنفيذأجلمن

.التكتيكيالتحليلإلىالحركيالتنفيذمنانتباههتركيزتوجيهإمكانيةإلىالالعبوصلإذاخاصة(Automatisme)اآلليةمرحلةإلىالوصول

لتوازنالمبكريرالتطوتتطلبالقدمكرةممارسةأنإذاالجسم،توازنفيالجيدبالتحكمشيءكلقبليتعلقالتقنيةالمهاراتوتطويرتنميةإن

coordination)الخاصوالتوافقالجسم spécifique)اتجاهينفييتمالتطويرهذا:

الكرةتمريرالكرة،استقبالالتسديد،مثلمهاراتتنفيذأجلمنواحدارتكازعلىالتوقفمنالتوازن....

االتجاهتغييربالجسم،المخادعةمعبالكرةبالجريالمراوغةمثلمهاراتتنفيذأجلمنينارتكازعلىالجريمنالتوازن....

.واقعيةميةعلبطريقةمسطرتدريبيبرنامجإطارفيمبكرسنفيالمهاراتهذهتطويريتطلبوالمبدعالسريعالمباشر،اللعبممارسةإن
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متطلبات كرة القدم الحديثة

المهارات األساسية في كرة القدم

المهارات األساسية 

بالكرة
مهارات خاصة بحارس 

المرمى

المهارات األساسية بدون 

الكرة

ةبالكربدون كرة

يةـ الوقفة األساس

ـ التحرك

هجومدفاعية

ية

ـ إمساك الكرة

ـ االرتقاء

د ـ دفع الكرة بالي

والرجل

ـ دحرجة الكرة على 

األرض

ـ رمي الكرة باليد 

لألعلى

ـ ضرب الكرة بالقدم

السيطرة على الكرة-

تمرير الكرة-

ضرب الكرة-

المراوغة-

المهاجمة-

رمية التماس-

رمية الركنية-

تغيير ) ـ الجري

(اإلتجاه و اإليقاع 

ـ الخداع و التمويه

بالجسم

ـ الوثب

ـ عمل القدمين

Les appuis

.ملخص ألهم المهارات األساسية في كرة القدم 
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متطلبات كرة القدم الحديثة

:المهارياإلعداد

لالعبسمحيممااألساسية،المهاراتجميعوإتقانتحسينتعلمإلىبالالعبالوصولأجلمنالمدربيتبعهاالتيوالخطواتالعملياتكليتضمن

إلىالعبالإليصاليهدفالمهارياإلعدادأنكماالمباراة،أثناءتواجههالتيالمشكالتجميعلحليستعملهاالتقنياتمنهائلكمعلىبالحصول

علىهاريالماإلعداديعتمدالمجالهذافي،(الخ...الجماهيريالضغطالعادية،غيرالمناخيةاألجواء)المنافسةضروفأقصىفيمهاراتهفيالتحكم

:وهماأساسيينمبدأين

ماعية،الجالممارسةالممارسة،منأشكالثالثفيتقنيةحركاتتكراربإعادةيتحققالتكرارمبدأالبيداغوجياإلطارضمن:التكرارمبدأ

.(الحركيالتعلممراحلأثناءخاصةفعالةجد)األشكالهذهالفجائية،والممارسةالمتغيرةالممارسة

غيراتمتإدخالثماللعبومساحةالوقتفيالمتدرجاإلنقاصخاللمنالمهارياإلعدادإطارفيتطبيقهيمكنالمبدأهذا:الزائدةالحمولةمبدأ

وعدماألحسنإلىهمبللتقدمالالعبينلمستوىالموافقةالصعوبةدرجةإيجادإلىيصلالذيهوبيداغوجياالمتمكنوالمدربالتناف،مثلالمنافسة

:بـيتعلقالتقنيةالمهاراتتعلمأندائمايتذكرأنالمدربعلىهذاأجلمنالمبدأهذافيالمبالغة

لالعبينالتحفيزمستوى.

الالعبينلمستوىالتمارينمالئمة.

المدربتوجيهات.

الالعبينألخطاءالمدرببتصحيحالخاصةالعناصرجميع.
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التخطيط في كرة القدم

القدمكرةفيالتدريبتخطيطمفهوم

.تحقيقهممكنزإنجاأفضلإلىالوصولاجلمننجاحهافيمهمعنصروهوالرياضي،االنجازتحقيقإلىللوصولالتدريبيةالعمليةأساسالتخطيط

:يعنيوهو

الالعبمستقبلعليهسيكونالذيالتنبؤوهو.معينةأهدافتحقيقاجلمنالستخدامهاالسبلأفضلواختيارالمواردوتقديراألنشطةأواألعمالتحديد

.العاليةالرياضيةالمستوياتلتحقيقتكلفةواقلهاضماناوأكثرهاالطرقاقصروهو.

بانهأيضايعرفكمامعينة،أهدافتحقيقاجلمنالستخدامهااالفضلالسبيلواختيارالمواردوتقديراالنشطةاواالعمالتحديدبانهالتخطيطيعرف

.المستقبللهذاواالستعدادالمستقبلعليهسيكونالذيالتنبؤ

قمةإلىالالعبينصليوسوفالذيللجسم،المنتظمالوضيفيالتكيففيإيجابيتأثيرإحداثضمانالالعبين،لتدريبالتخطيطمنالرئيسيالهدف

.واللعبالتدريبفياإلنجاز

.استراتيجيةأهدافتحقيقاجلمنمتسلسلةتدريبيةوحداتلبناءبرمجةعمليةهوو

.الحديثالتدريبعمليةوعلومعناصرعلىالتخطيطيعتمد
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التخطيط في كرة القدم

القدمكرةفيالتخطيطخصائص

.لالعبالتنافسيللمستوىمستقبليةنظرةهناكتكونأنيجب

.واضحهدفوذومترابطومتسلسلومستمرالتخطيطيكونأن

.والوضيفيوالنفسي،والخططي،والمهاريالبدني،االعدادبجوانبتكاملهناكيكونأن

.التدريبيةالخطةلبناءعليهيعتمدسنويمنهاجهناكيكونأن

القدمكرةفيالتخطيطفوائد

.تحقيقهعلىوالعملالمطلوبالهدفيحددـ

.تجاوزهاوكيفيةوالعقباتبالمعوقاتالتنبؤـ

.اهميتهاحسبالمسؤولياتتحديدـ

.المنشودالهدفلتحقيقالمشتركالعملـ

.المستوىلمعرفةالقدمكرةلالعبالدوريالتقويمـ
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التخطيط في كرة القدم

التخطيطومبادئأسس

.المطلوبالهدفتحقيقـ

.تنفيذهممكنوعمليعلميالتخطيطيكونأنـ

.الالعبينلجميعاالعدادجوانبكافةيشملأنـ

.صحيحةومعلوماتوبياناتعلميةأس،علىيبنىأنـ

.واقعييكونأنـ

.بالتدريبالتدرجـ

.بالتنفيذالمرونةـ

.المتاحةاإلمكاناتكافةاستثمارـ

للفريقالفنيالجهازواإلدارةبينالتنسيقـ

.والعبينومدربينواداريينمشرفينمنومشتركجماعيالعمليكونأنـ



Football                          Dr. Hadj Ahmed Mourad              m.hadjahmed@univ-bouira.dz 

التخطيط في كرة القدم

التخطيطمؤشرات

المؤشراتاهمومن.ومراقبتهاالتدريبمخططاتإلنشاءواقعيةوسيلةتعتبرفهيالتدريب،حصصيوجهالذيالعملآليةتجسدالتخطيطمؤشرات

:التالينحدد

الحمل-

منموذجنلكلالتدريبساعاتحجم/ج.(وبالفريقبالمجموعة،الفردية،)العملساعاتحجم/ب.(المراقبةالمنافسة،التدريب،)العملأيامعدد/أ

.والنظريوالتكتيكيالبدنياالعداد

الشدة-

.وصغيرةمتوسطة،شدةذاتالتدريباتعدد/ب.القصوىالشدةذاتالتدريباتعدد/أ
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التخطيط في كرة القدم

اإلعدادنوعيةحسبمؤشرات

البدنياالعداد

.(المرونة,المداومة,السرعة,القوة)الصفاتهذهبينواالرتباطالبدنيةالصفاتتطورمستوىبكشفلناتسمحالمؤشراتهذه

والتكتيكيالتقنياالعداد

اداءفينوعيةمؤشراتطريقعنذلكويكونوالتكتيكي،التقنيالتحضيرمستوىتحديديجب

.االداءمستوىوتقييمالمراقبةبتمارينيتموهذا(النتيجة)الكميةالمؤشراتمناكثر

للمنافسةاالعدادمؤشرات

والتجريبيةالرسميةالمنافساتعددـ:باالتيوتتميزاللعبتقنياتفيوالتحكمالالعبيناداءمستوىتقديرفيكبيرةأهميةلهاالمنافسةفيالمشاركةان

.والوديةالرسميةالمنافساتفيعليهاالمتحصلالنتائجـ.والمراقبة

.مركزكلفيالالعبينعدد-.للفريقالمتوسطوالوزنالطولـ.الالعبيناعمارمتوسطـ.الفريقبتشكيلةخاصةمؤشرات-

األخصائي النفسييتطلب التخطيط المنهجي عالي المستوى، مثل التخطيط للفريق الوطني، تعاونا وثيقا بين المدرب والطبيب وأخصائي التغذية و
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التخطيط في كرة القدم

التخطيطأنواع

السنويالتخطيط

علىيأساسبشكلاعتماداآخر،إلىبلدمنتختلفوهي.الجديدالموسمعشيةللمدربمهمةأولهذه.التدريببرامجكلأساسالسنويالتخطيط

.اقتصاديةوحتىومناخيةثقافيةألسبابأوالمسابقاتجدول

المبادئنف،علىوميقأنهمنالرغمعلىالشبابتدريبأوالمستوىرفيعيمحترفينالعبينبإعداديتعلقاألمركانإذاماحسباألمريختلفبالطبع

.المنهجية



Football                          Dr. Hadj Ahmed Mourad              m.hadjahmed@univ-bouira.dz 

التخطيط في كرة القدم

Laالسنويالتخطيطدورية périodisation de la planification annuelle

االنتقاليةالمرحلةالمنافسةمرحلةاإلعدادمرحلة

Période de transition Période de compétition Période de

préparation

السنويالخطةوضعمعايير

وضروفلمعداتواالتحتيةالبنيةـ.للموسمالرياضياألداءأهدافـ.المنافسةجدولـ.المتاحينالالعبينعددـ.التطورمرحلةاألداء،سناللعب،مستوىـ

.السابقاألداءوتقييمتحليلـ.(النفسيالدعماإلداري،المديرالطبي،الدعمالمدربين،)المتاحالفنيالدعمـ.التدريب

إضافيةمعايير•

.(الحياةأسلوبالعمل،المدرسة،اإلقامة،محلاألسرة،)الالعببيئةـ.واالسترجاعالتحضير،تربصاتـ.الرياضيالطباختبارات-

.(الكليةالدورة)السنويةالخطةمدةعلىاعتماداأشهرستةإلىأربعةمنكبيرةدوراتثالثأودورتينإلىالسنويالتخطيطتقسيميتمماغالبا
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التخطيط في كرة القدم

السنويةالخطةمراحل

التحضيرمرحلأـ

.(المنافسةوحسبالالعبينمستوىحسب)أسابيع10إلى4من

.أسابيع10-6بعدتظهرللتدريباألولىاإليجابيةاآلثارأنالقوليمكنالتجربة،من

.القدمكرةفيشائعةفترةأنهايبدوأسابيع8إلى6من

:مرحلتينإلىوتنقسم

(كميجانب)التدريبحجمعلىمبنيةوهي.العامالبدنيالتحضير-:العامالتحضيرمرحلة

قبلمامرحلةهيههذ.والعقليةالتكتيكيةالتقنيةالمكوناتادماجمعخاصبدنيتطورمرحلة-الخاصالبدنيالتحضير:الخاصالتحضيرمرحلة

.(نوعيجانب)شدتهفيوارتفاعالعملحجمفيبانخفاضتتميزالمنافسة،

.(شهريةدورات)المتوسطةاإلعداددوراتتسمىأسابيع3إلى1مندورات4أو3إلىالفترةهذهتنقسم
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التخطيط في كرة القدم

المنافسةمرحلةـب

ةالصغيرالدوراتتسمىأسبوعيةدوراتإلىمقسمةوهي،(اللعبومستوىالبلدحسب)أشهر10إلى8منتدومالمباريات،رزنامةعلىتعتمد

(Microcycle)منممكنة،ترةفألطولعليهاوالمحافظةالمثلىاألداءقدرةعلىوالحصولتنافسيشكلإلىوالخاصالعامالشكلتحويلفيها،يتم

.التنافسيوالضغطالعواطفوإدارة،المنافسةإلىالحاجةوإثارةإيقاضخاصةخالل

خصيصتمراعاةيجب،الشخصيةإمكاناتهموعلىالمسابقاتمختلففيالالعبينالتزامعلىيعتمدالفترةهذهخاللاألداءمستوىأنبما

.التدريب

.أسابيع4إلى3من(Mesocycle)المتوسطةالمنافسةدوراتفيصغيرةدوراتعدةتندمجالتدريب،فيالتحكملتحسين
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التخطيط في كرة القدم

االنتقاليةالمرحلةـج

أسابيع8إلى4منالمنافسة،فيالمبذولةالجهودمنوذهنياجسدياالتعافيعلىقادراالالعبيكونأنيجبحيثالمنخفضاألداءفترةتمثل

تكونأنيمكنالكاملةالراحةمنأسابيع3إلى2أنمعرفةفإنذلك،ومعالبطولةانتهاءبعدمجدولةالمرحلةهذه،(اللعبومستوىالبلدحسب)

القوةجودةفيانخفاضإلىباإلضافة،٪6إلى4منVO2maxو٪،25إلى20بنسبةالخصوصوجهعلىالعامالتحملأداءلتقليلكافية

.تدريجيبدنينشاطمعلالسترجاع،برنامجاقتراحالممكنمنلذلكالتنسيق،وقدرات

يوما14إلى7من،1المرحلة-:مثال

،السباحة،الدراجاتركوب،الرحالت)التكميليةالرياضاتخاللمنالنشطوالتعافيالراحة،(الالعبحسب)الكاملالتوقفمنقليلةأيامبعد

.(إلخ،التن،

يوم20الى10منالثانيةالمرحلة-

.العضالتوتقويةوالمرونةالتحملعلىيعتمدخاصفرديبرنامج

.التدريبمرحلةخاللالمطلوبةالشدةمن٪70-60بنسبةاألسبوع،فيد60إلىد45منحصص4إلى3من

..هأدائلمستوىالكاملباالسترجاعالمنافسةمناألخيرةالفترةخاللالمتراجعأوطويلةلفترةالمصابلالعبالمرحلةهذهتسمحكما


