
-2باتنة-جامعة الشهيد مصطفى بن بولعيد   

 معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

ثالثة نشاط رياضي تربويالسنة ال  

ثانيالسداسي ال  

  

 

 

 

لدكتور شريط حسام الدينل مطبوعة الدعم البيداغوجي  

 مقياس

 

 

 

 

 

 

 

 

 كرة القدم

2019/2020السنة الجامعية:   

 

 

 



. 

 
1 

سنة ثالثة نشاط رياضي تربوي  -------مقياس كرة القدم     -------محاضرات الدكتور شريط حسام الدين     

 

 

 

 ( احملاضرة األوىل: نشأة كرة القدم.1

 ( احملاضرة الثانية: قانون كرة القدم.2

  ( احملاضرة الثالثة: اخر التعديالت على قانون كرة القدم.3

  : مميزات كرة القدم احلديثة.رابعة( احملاضرة ال4

 : متطلبات كرة القدم احلديثة.اخلامسة( احملاضرة 5

 : االجتاهات احلديثة لكرة القدم.سادسة( احملاضرة ال6

 .يف كرة القدم مبادئ التدريب الرايضي: سابعةاحملاضرة ال( 7

 التدريب املدمج يف كرة القدم احلديثة.: ثامنةاحملاضرة ال( 8

 (.les jeux réduits)املصغرة األلعاب : التاسعةاحملاضرة ( 9

 .وأمهيته يف كرة القدم GPSتكنولوجيا نظام حتديد املواقع : عاشرةاحملاضرة ال( 10

 .GPSمكوانت ومبدأ عمل نظام حتديد املواقع  احلادية عشر:احملاضرة ( 11

احملرتفة األوىل خالل مباراة رمسية يف البطولة  GPexe حتليل االداء البدين بواسطة نظام( احملاضرة الثانية عشر: 12

  .2019/2020اجلزائرية للموسم الكروي 

 

 

 فهرس المحاضرات

 

 

 



. 

 
2 

سنة ثالثة نشاط رياضي تربوي  -------مقياس كرة القدم     -------محاضرات الدكتور شريط حسام الدين     

 كرة القدم   نشأة (10)احملاضرة رقم 

وهي من  من حيث عدد الالعبني واملشاهدينشعبية يف العامل أكثر األلعاب الرايضية انتشارا و تعترب كرة القدم من    

لى استقطاب اجلماهري ابهتمامهم ومارستها الشعوب قدرهتا عها طويل حافظة فيه على حيويتها و اترخياأللعاب القدمية و 

 .النضالملا تتميز به من روح املنافسة و  أعطوها أمهية خاصة فجعلوها جزء من منهاج التدريب العسكريبشغف كبري و 

 خذت كرة القدم احلديثة تعتمد على طبيعة األداء اي درجة كفاءة الالعب ألداء املهارات األساسية يف كرة القدم ،فأ

وتوظيف تلك املهارات خططيا، واليت تشمل التمرير والتصويب واجلري ابلكرة وغريها ، وختتلف طبيعة األداء يف كرة 

القدم ما بني العدو السريع وأبقصى سرعة ممكنة إىل التوقف السريع واملشي ، وترجع عمليات التغيري املختلفة يف األداء 

حة امللعب ومواقف اللعب املختلفة اهلجومية منها والدفاعية ، فإن هذا يضع إىل طبيعة سري املباراة ونظرا لزايدة مسا

 . على الالعب متطلبات بدنية عالية وأبداء متميز ابلقوة والتحمل والرشاقة والتناسق احلركي

 :التعريف اللغوي لكرة القدم -1

فاألمريكيون يعتربون هذه األخرية ما يسمى عندهم هي كلمة التينية وتعين ركل الكرة ابلقدم،  "Football" كرة القدم

   ." Soccer " أو كرة القدم األمريكية، أما كرة القدم املعروفة واليت سنتحدث عنها كما تسمى " Rugby " ابل

 :التعريف االصطالحي لكرة القدم( 2

للهدف املنافس مع القدمني أو الرأس هي "الرايضة اليت يسعى فيها فريقان من أحد عشر العًبا إىل إرسال كرة كروية 

 www.larousse.fr) .) أو أي جزء آخر من اجلسم )ابستثناء اليد أو الذراع(

 .يتكيف معها كل أصناف اجملتمعضة مجاعية ميارسها مجيع الناس و كرة القدم هي راي

  امللعب مستطيلةالعبا يستعملون كرة منفوخة مساحة  11كرة القدم تلعب بني فريقني يتألف كل فريق من 
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فظة على الشبكة احملاعدد من االهداف يف شباك اخلصم و  أكربحسب خمتار سامل فهي لعبة مجاعية يتم فيها تسجيل و 

العبا بكرة مستديرة مصنوعة من جللد وتدوم  11كما تلعب كرة القدم بني فرقني يضم كل فريق   ،نظيفة من االهداف

د حيث جتري املباراة بني فريقني يرتداين البسة  15د لكل شوط يتخللها وقت راحة يدوم  45د أي  90املباراة 

 خمتلفة. 

 :كرة القدم يف اجلزائر  ةنشأ (3

علي  تعد كرة القدم من بني أول الرايضات اليت ظهرت واليت اكتسبت شعبية كبرية ، وهذا بفضل الشيخ عمر بن حممود 

م أول فريق رايضي جزائري حتت اسم )طليعة احلياة يف اهلواء الكبري( ، وظهر فرع كرة 1895، الذي أسس سنة رايس

أتسس أو فريق رمسي لكرة القدم يتمثل يف عميد األندية م  1921أوت 07م، ويف 1917القدم يف هذه اجلمعية عام 

م. 1921هو أول اندي أتسس قبل سنة  يقول أن النادي الرايضي لقسنطينةاجلزائرية مولودية اجلزائر غري أن هناك من 

ايضي معسكر، االحتاد اإلسالمي لوهران، االحتاد الر بعد أتسيس مولودية اجلزائر أتسست عدة فرق أخرى منها: غايل 

اإلسالمي للبليدة و االحتاد اإلسالمي الرايضي للجزائر. ونظرا حلاجة الشعب اجلزائري املاسة لكل قوى أبنائها من أجل 

االنضمام و التكتل لصد االستعمار ، فانت كرة القدم أحد هذه الوسائل احملققة لذلك، حيث كانت املقابالت جتمع 

ايل أصبحت فرق املعمرين ضعيفة نظرا لتزايد عدد األندية اجلزائرية اإلسالمية اليت الفرق اجلزائرية مع فرق املعمرين، وابلت

تعمل على زايدة وزرع الروح الوطنية ، مع هذا مت تفطن السلطات الفرنسية إىل املقابالت اليت جتري وتعطي الفرصة 

ت عنيفة بعد املقابلة اليت مجعت م  وقعت اشتباكا1956ء حيث ويف سنة ألبناء الشعب التجمع والتظاهر بعد كل لقا

بني مولودية اجلزائر وفريق أوريل من )سانت اوجني ، بولوغني حاليا( اليت على أترها اعتقل العديد من اجلزائريني مما أدى 

 .م جتنبا لألضرار اليت تلحق ابجلزائريني1956مارس  11بقيادة الثورة إل جتميد النشاطات الرايضية يف 
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أحسن  م، الذي كان مشكال من1958أفريل  18التحريرية تكوين فريق جبهة التحرير الوطين يف وقد عرفت الثورة 

: رشيد خملويف الذي كان يلعب آنذاك يف صفوف فريق سانت ايتيان، وسوخان، كرمايل، زواب، الالعبني اجلزائريني أمثال

  ... كرميو، ابرير

قد عرفت كرة القدم اجلزائرية بعد االستقالل مرحلة لعربية والدولية، و تلف املنافسات اوكان هذا الفريق يثل اجلزائر يف خم

أول رئيس هلا، وبلغ ´´ حممد معوش´´(، وكان 1962أخرى، حيث مت أتسيس أول احتادية جزائرية لكرة القدم سنة 

 48ن مجعية رايضية ضم 1410رايضي يشكلون حوايل  110000عدد املمارسني هلذه اللعبة يف اجلزائر أكثر من 

  .رابطات جهوية 06والية و

م وفاز هبا فريق االحتاد الرايضي اإلسالمي  1963-1962وقد نظمت أول بطولة جزائرية لكرة القدم خالل املوسم 

م وفاز هبا فريق وفاق سطيف الذي مثل اجلزائر أحسن متثيل يف املنافسات 1963للجزائر ونظمت كأس اجلمهورية سنة 

ريق الوطين، وأول منافسة رمسية للفريق الوطين مع الفريق م كان أول لقاء للف1963القارية، ويف نفس السنة أي عام 

 م وحصوله على امليدالية الذهبية. 1975الفرنسي خالل العاب البحر األبيض املتوسط لسنة 

  : اجلزائرية لكرة القدم االحتادية (4

، أصبحت عضو 1962هي اللجنة املشرفة على كرة القدم يف اجلزائر أتسست عام  االحتادية اجلزائرية املعروفة بـالفاف

. تقوم بتنظيم منتخبات اجلزائر لكرة 1964ويف احتاد أفريقيا لكرة القدم عام  1963يف االحتاد الدويل لكرة القدم عام 

 الدين زطشي الذي خلف حممد تنظيم الدورايت عرب الرابطات الوطنية، رئيس االحتاد هو خري علىالقدم، وكذا تشرف 

 ي.فريقارايت، وهو رقم قياسي عريب و روراوة، وتضم االحتادية اجلزائرية أكثر من ألف اندي جزائري يلعب يف خمتلف الدو 

، أربعة أشهر من استقالل اجلزائر ، أي بعد1962أكتوبر  21مت أتسيس االحتاد اجلزائري لكرة القدم يوم األحد     

للجمعية العامة لالحتاد اجلزائري لكرة القدم من حوايل عشرين عضوا، أكثر من نصفهم ميثل الرابطات  ةتشكلت أول تركيب
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ألف  30آنذاك على حوايل القدم يف اجلزائر حيث كانت تشمل إدارة كرة أقيمت هذه اهليئة لتنظيم و الثالث اجلهوية و 

 العبا. 

 .معني ابلنيابةمعني، و عشرون شخصا، ما بني منتخب، و دم ستة و حتاد اجلزائري لكرة القمنذ اتريخ أتسيسه، ترأس اال 

د بوشوك، مدير الرتبية البدنية والرايضة بوزارة الشباب أقيمت اجلمعية التأسيسية بشارع العقيد عمريوش، برائسة السي

، بينما كانت رابطة قوادرية و بن كحلة،و  ،مثل رابطة وهران بن عمارحورة، و بن والرايضة، ومثل رابطة اجلزائر جواد و 

 (www.faf.dz) .قسنطينة ممثلة من الشيخ لفقون، و بوطبيلة، و لكحل

 الرابطة اجلزائرية احملرتفة االوىل: )البطولة الوطنية اجلزائرية للدرجة األوىل سابقا( (5

اابن حقبة االستعمار  1904هي أعلى مسابقة لألندية يف رايضة كرة القدم يف اجلزائر، بدأ الدوري ألول مرة عام 

فريقاً، آخر من  16، وهو حيتوي اآلن على 1962لتستأنف بعد االستقالل سنة  1958، توقفت سنة الفرنسي

مرة، بعد ذلك أييت وفاق  14ابللقب هو شبيبة القبائل  ، أكثر الفائزينى البطولة هو اندي احتاد اجلزائرحصل عل

مرات. وحقوق البث هلذه البطولة معطاة ل  6مرات، شباب بلوزداد  7مرات، مولودية اجلزائر  8احتاد اجلزائر سطيف و 

لرتتيب يشارك التلفزيون اجلزائري. الفرق تلعب ذهااب وإاياب. البطل ووصيفه يشاركان يف دوري أبطال أفريقيا. الثالث يف ا

  .األفريقي إىل جانب الفائز بكأس اجلزائر االحتاديف كأس 
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 كرة القدم قانون   (20)احملاضرة رقم 

يف وقت امللك "شارل الثاين" مسح مبمارسة رايضة كرة القدم بعد أن قننت ونظمت، ومن مثا انتشرت يف معظم أحناء 

أورواب. ومع مرور الوقت أصبح الفوز ابملبارايت يكتسي أمهية كبرية، لذا فقد أضحى من الضروري البحث عن أشخاص 

ت مع االلتزام ابحلياد، وكان من الصعب العثور على الشخصيات قادرين على اختاذ قرارات هامة تساعد على سري املباراي

اليت اصطلح عليهم يف ابدئ األمر "السالطني والذي يعين " الشخص الوحيد لكن وجود شخص يرضى الفريقني مل 

 اذ وذلك برضا احلكم، ،خصني كل منهما يعينه قائد الفريقيكن ابألمر اهلني وكان أول حكم هوشلوت وهنام ومعه ش

يسري احلكم املقابلة من خارج امليدان ويصفر االخطاء اليت يغفل عنها السالطني، وبقي التحكيم يشهد تطورات كثرية 

 شأهنا يف ذلك شأن ابقي امليادين الرايضية وذلك مسايرا للتطورات الرايضية.

لوقت وله الصالحية يف طرد إدارة اللعب عدلت وجدد القانون فأصبح احلكم له الصالحية يف مراقبة ا 1889ففي سنة 

إذن من احلكمان املساعدان، بعد ذلك تدخلت اللجنة  الالعب ونقل امسه إىل الفدرالية وهذا بدون طلب رأي أو

العاملية إبسناد مهمة القيادة إىل حكم وحيد يف وسط امليدان واحلكمان اآلخران على التماس حمتفظني برايتهما حمددين 

التماس، وكان للحكم الرئيسي السلطة يف الطرد واإلنذار واإلعالن عن املخالفات وضرابت بذلك جتاوز الكرة عن خط 

اجلزاء بكل نزاهة وبكل شفافية. ولتطوير وضعية احلكام يف امللعب قام" فريدريك وايل" إبنشاء مجعية بلندن مع "فورد"، 

ة القدم، فهم خدام اللعب، فقد كانوا وذلك هبدف تكوين احلكام مبعاهد خاصة وحتضريهم لنيل مكانة هامة يف كر 

 يعوضون ماليا عند تنقالهتم.

اء واستمدت من طرف ابملكسيك بدأ احلكام استعمال البطاقات الصفراء واحلمر  1967أثناء األلعاب األوملبية سنة 

سلطة يف إثر اجتماع اللجنة الدولية للحكام، وأعطت للفيدراليات الوطنية ال 1968سبتمرب  20و 19الفيفا يوم 

 

 

 



. 

 
7 

نة ثالثة نشاط رياضي تربويس  -------قياس كرة القدم   م  -------محاضرات الدكتور شريط حسام الدين     

نافسات اليت تشرف استعماهلا، أي أهنا اختيارية ابلنسبة للمسابقات الوطنية الداخلية لكن استعماهلا يكون إجباري يف امل

 عليها الفيفا.

 .سوف نتطرق اليها ابلتفصيلة ماد17قانون كرة القدم على  يحيتو 

 ميدان اللعب: 01رقم  مادة (1

وان ال يتعدى طول امللعب ، وجيب ان يكون خط التماس أطول من خط املرمى، جيب أن يكون ميدان الكرة مستطيال

أما يف املبارايت الدولية فطول امللعب بني  ،م45م وال يقل عن 90أما العرض فال يتعدى  ،م90موال يقل عن120

 م(.75-م64م( وعرضه بني )110-م100)

 الكرة: 02رقم  مادة (2

 خصائص الكرة: (2-1

 كروية الشكل. -

 مصنوعة من اجللد. -

 .سم70سم اىل 68بني  حميطها -

 غ على األقل يف بداية املباراة.410على األكثر و غ450 وزهنا -

 .ضغط جوي 1.1و  0.6 ضغطها يرتاوح ما بني -

 إذا انفجرت الكرة أثناء املباراة يتبع ما يلي: استبدال الكرة: (2-2

 .تتوقف املباراة -

 .أرضية من نفس وجود الكرة أو خروجها تستأنف املباراة أبخذ كرة جديدة بضربة -

 .ومجيع أنواع الضرابت ،ضربة ركنية ،ضربة جزاء ،رسالاإلإذا انفجرت الكرة أو خرجت ال تلعب قبل استئناف ضربة  -
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 ال ميكن تغيري الكرة أثناء املباراة إال إبذن من احلكم. -

  عدد الالعبني: 03رقم  مادة (3

 عشر العبا على األكثر منها حارس مرمى. ىكل فريق مكون من احد،  مباراة تنافس بني فريقني لك  الالعبني: (3-1

 .الفريقني اقل من سبعة العبني أحدال تلعب املباراة إذا كان  -

يف كل مباراة تنافسية يف إطار منافسات رمسية من الفيفا أو منافسات منظمة من طرف  :منافسات أساسية (3-2

 العبني على األكثر. ةوالشركات الوطنية حيث ميكن استبدال ثالثاالحتادية 

 جيب أن حتدد عدد الالعبني املستبدلني بني ثالث على األقل وسبعة على األكثر. قواعد املنافسة:

 ميكن استبدال الالعبني بشرط: مبارايت أخرى: (3-3

 .يتقيد الفريقني ابلعدد املسموح به لالستبدال -

 .اإلعالم قبل بداية اللقاءجيب على احلكم  -

 مستبدلني. ةإذا مل يعلم احلكم بعملية االستبدال فانه سيكون غري ممكن متابعة أكثر من ثالث -

 يف كل مباراة جيب على احلكم إظهار اسم الالعب املستبدل واملستبدل قبل بداية اللقاء. كل املبارايت: (3-4

 جتهيز الالعبني: 04رقم  مادة (4

 سبة ألنفسهم أو ابلنسبة لآلخرين.نمعني ابلالالعبني ال جيب أن يعرب عن خطر لباس  األمن: (4-1

 التجهيز القاعدي لكل العب يتطلب:تكوين أو جتهيز القاعدة:  (4-2

 قميص. -

 سراويل )إذا كان الالعب حيمل التواءات أو انكسارات(. -

 جوارب. -
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 )عظام الساق(. حامي العظام -

 أحذية. -

 أن يكون:حامي عظام الساق جيب و 

 مغطى ابجلوارب. -

 مطاطي. -

 يعطي محاية كافية. -

جيب على احلارس أن يرتدي لباس خيتلف عن ابقي الالعبني كما خيتلف عن لباس احلكم  حراس املرمى: (4-3

 واحلكمان املساعدين.

 احلكم: 05رقم  مادة (5

ضرورية من اجل تطبيق قوانني كل مباراة تتنافس حتت مراقبة حكم خيضع لتصرحيات   ما يسمح به للحكم: (5-1

 اللعبة يف إطار هذه املباراة.

 ما جيب على احلكم: (5-2

 التقيد بقوانني اللعبة. -

 ضمان مراقبة املباراة ابلتعاون مع احلكام املساعدين وعند احلاجة مع احلكم الرابع. -

 .2ن كل كرة مستعملة كافية ملتطلبات املادة أن يضمن أب -

 .3 الالعبني كاف ملتطلبات املادةن حتضري أن يضمن أب -

 (وكتابة تقرير على املباراة.امليقايتضمان عمل العداد ) -

 التأجيل أو التوقف النهائي بسبب التدخالت اخلارجية مهما كانت.، توقيف املباراة مؤقتا -
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 توقيف املباراة إذا رأى أن هناك العب مصاب للقيام حبمله خارج امليدان. -

 لعب إال إذا توقفت الكرة أو خرجت وال يتوقف اللعب إذا أصيب الالعب إصابة خفية.ال متابعةاإلبقاء على  -

  احلكام املساعدين: 06رقم  مادة (6

 واجبات احلكام املساعدين: (6-1

 وعملهم يتمثل يف إعالمهم ابحلاالت التالية: ،يعني حكمني متابعني بشكل احتياطي حسب قرار احلكم

 .عند خروج الكرة من امليدان -

 وكذا ضربة الركنية وضربة اجلزاء. ،الفريق الذي يستفيد من رمية التماس -

 .إذا عوقب العب بوضعية التسلل -

 الالعبني. أحدإذا أراد فريق ما ابستبدال  -

 يعلم فيما إذا كان هناك تصرف ذميم خارج امليدان. -

 إذا كانت هناك أخطاء غفل عنها احلكم. -

 حالة ضربة اجلزاء.إذا حترك احلارس قبل إرسال الكرة يف  -

  وقت وزمن املباراة: 07رقم  ةماد (7

 .دقيقة 45 من مرحلتني أو شوطني مدة كل شوطتتكون مدة مباراة كرة القدم  مدة اللعب: (7-1

 الفرتتني.لالعبني احلق يف فرتة راحة بني نصف الزمن:  (7-2

 دقيقة. 15تتجاوز  أالهذه الفرتة جيب  -

 إال مبوافقة احلكم.هذه الفرتة ال ميكن تغيريها  -

 :ل تعويض الوقت الضائع من طرفجيب متديد كل فرتة من اج تعويض التوقفات: (7-3
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، اليد العاملة يف تضييع الوقت ،نقل الالعبني املصابني خارج امليدان ،تفحص الالعبني املصابني ،الالعبني املستبدلني

 أي سبب أخر.

 .ولكن قبل هنايتها جيب يف هذه احلالة إعادة اللعب املباراة بشكل هنائيعند توقف  التوقيت النهائي للمباراة: (7-4

  بدء واستئناف اللعب: 08رقم  ادةم (8

 يقوم احلكم بعملية االقرتاع ابستعمال قطعة نقدية على األقل. االقرتاع: (8-1

رت اجلهة اليت اختارها الذي ظهخيتار كل قائد فريق جهة من جهات القطعة النقدية حيث يربح االقرتاع قائد الفريق 

 .من األعلى

 :ضربة اإلرسال هي إجراء من اجل استئناف اللعب ضربة اإلرسال: (8-2

 يف بداية املباراة -

 بعد تسجيل هدف. -

 يف بداية املرحلة الثانية للمباراة. -

 يف بداية كل شوط من الشوطني اإلضافيني. -

 ميكن تسجيل هدف مباشرة من ضربة إرسال. -

 إجراءات تنفيذ ضربة اإلرسال:( 8-3

 جيب أن يتواجد الالعبون أثناء تنفيذ ضربة اإلرسال يف أماكنهم احملددة. -

 من الكرة على األقل.9.15جيب على الفريق الذي ليست له ضربة اإلرسال أن يتواجد على بعد  -
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 الكرة يف اللعب أو خارج اللعب: 09رقم  مادة (9

 تكون الكرة خارج اللعب:

 عندما تعرب أبكملها خط املرمى أوخط التماس سواء يف السماء أو على األرض  -

 عندما يوقف احلكم اللعب وتكون الكرة يف اللعب يف مجيع األوقات األخرى من بداية املباراة إىل هنايتها.  -

 :حتديد نتيجة املباراة 10رقم  مادة( 10

 شريطة  ،حتت العارضةا خلط املرمى بني قائمي املرمى و بكاملهيتم احتساب اهلدف عند جتاوز الكرة  :إحراز اهلدف

 ابحتسابعدم ارتكاب اي خمالفة او انتهاك لقوانني اللعبة من قبل الفريق الذي احرز اهلدف   يف حال قيام احلكم 

 يتم استئناف اللعب إبسقاط الكرة ، اهلدف قبل ان تتجاوز الكرة بكاملها خلط املرمى

 الفريق الفائز: 

عدد من األهداف هو الفائز يف حال قيام كال الفريقني بعدم احراز أهداف او احراز عدد  أكرب أحرزيعد الفريق الذي 

 متساوي من األهداف تنتهي املباراة ابلتعادل 

 ،واإلايبنتيجة مبارايت الذهاب  انتهاءاملباراة ابلتعادل او بعد  انتهاءعندما تتطلب لوائح املسابقة حتديد فريق فائز بعد 

 ان اإلجراءات التالية هي فقط املعتمدة لتحديد الفائز:

  قاعدة األهداف خارج األرض 

  دقيقة  15فرتتني متساوين من الوقت اإلضايف ال يتجاوز كل منهما 

  الركالت من عالمة اجلزاء 

 ميكن دمج جمموعة من اإلجراءات اعاله 
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 الركالت من عالمة اجلزاء: 

سوف يتم تطبيق قوانني اللعبة ، ان يتم ذكر غري ذلك ابستثناءمة اجلزاء بعد انتهاء املباراة و عاليتم تنفيذ الركالت من 

 الصلة  ذات

 اإلجراءات 

 قبل البدء يف تنفيذ الركالت من عالمة اجلزاء 

 ( يقوم احلكم إبجراء القرعة مثال وضعية ارضية امليدان او األمن و السالمة ..اخلوجود اعتبارات اخرى ) ابستثناء

 لتحديد املرمى الذي سيتم اختياره لتنفيذ الركالت 

  لالستخداماملرمى او سطح ميدان اللعب غري قابل  أصبحالذي قد يتم تغيريه فقط لألسباب تتعلق ابلسالمة او يف حال و 

 الركلة األوىل ام  بتنفيذسيقومون  إذاالفريق الفائز ابلقرعة يقوم بتحديد ما احلكم إلجراء القرعة مرة اخرى و  يقوم

  .الثانية

 بديل حلارس املرمى الذي ليس مبقدوره مواصلة اللعب فقط حيق لالعبني املتواجدين على ارضية ميدان  ابستثناء

 حبلول هناية املباراة إلصابة او تعديل معداهتم ...اخل(اللعب او الذين يتواجدون خارج ميدان اللعب بصورة مؤقتة )ل

  .تنفيذ الركالتشاركة و امل

 ول عن اختيار ترتيب الالعبني الذين سيقومون بتنفيذ الركالت وال يتم إبالغ احلكم بذلك الرتتيبؤ كل فريق مس.  

  من الالعبني عن الفريق املنافس أكربالفريقني عدد  أحدقبل او اثناء تنفيذ الركالت لدى عند حلول هناية املباراة و، 

ارقام كل العب مت ملنافس وجيب ابالغ احلكم أبمساء و العبيهم اىل نفس عدد العيب الفريق ا جيب عليهم تقليص عددو 

 .ادانه( املوضح ابستثناءاستبعاده ال حيق ألي العب مستبعد املشاركة يف تنفيذ الركالت )
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  جيوز استبدال حارس املرمى الذي ليس مبقدوره مواصلة اللعب قبل او اثناء الركالت بالعب قد مت استبعاده من اجل

 وم بتنفيذ ركلة اجلزاء مل يق إذامماثلة عدد الالعبني او ببديل مسمى 

 اثناء تنفيذ الركالت من عالمة اجلزاء:

 حكام املباراة ابلتواجد يف ميدان اللعب قط حيق لالعبني املؤهلني و ف 

  داخل دائرة  ،الالعب الذي يقوم بتنفيذ الركلةحراس املرمى و  ابستثناءجيب ان يظل كافة هؤالء الالعبني املؤهلني؛

  .منتصف امللعب

 ط املرمى ينبغي ان يظل حارس املرمى للفريق الذي يقوم بتنفيذ الركلة يف ميدان اللعب اخلارج منطقة اجلزاء على خ

  .عند نقطة التقاءه ابخلط الفاصل ملنطقة اجلزاء

 جيوز ألحد الالعبني املؤهلني بتنفيذ الركالت تغيري مكانه مع حارس املرمى.  

  اللعب بسبب اي  فإبيقاخروجها من اللعب او قيام احلكم اء عند توقف الكرة عن احلركة او تكتمل ركلة اجلز

  .الكرة مرة اثنية: ال ميكن للراكل ان يلعب خمالفة

  حيتفظ احلكم بسجل عن الركالت 

 سوف يتم اعادة الركلة جيب انذار حارس املرمى  ،نتيجة لذلكارتكب حارس املرمى خمالفة و  إذا 

 اهنا  يتم تسجيل الركلة ،يف حال مت معاقبة الركل بسبب ارتكابه خمالفة بعد ان اعطى احلكم اشارة بتنفيذ الركلة

 راكل. يتم انذار الضائعة و 

 التوقيت: الراكل خمالفة يف نفسارتكب كل من حارس املرمى و  إذا  

o ينذر كال الالعبني. مت انقاذها؛ يعاد تنفيذ الركلة و ضاعت الركلة ام  إذا 

o لغى اهلدف يتم تسجيل الركلة اهنا ضائعة ويتم انذار الراكل. ي ،مت تسجيل الركلة إذا 
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 خيضع االمر للشروط املوضحة ادانه؛ يقوم كال الفريقان بتنفيذ مخسة ركالت. 

  .يتم تبادل االدوار بني كال الفريقني يف تنفيذ الركالت 

 مما يستطيع  من األهداف أكربعدد  أحدمها أحرز ،الفريقني من تنفيذ اخلمسة ركالت قبل انتهاء كال ،يف حال

 ال يتم استكمال الركالت  ،الركالت اخلمسة أكمللفريق اآلخر حىت يف حال ان هذا ا ،الفريق اآلخر تسجيله

 مازالت النتيجة متعادلة يستمر تنفيذ الركالت حىت يتسمى  ،بعد انتهاء كال الفريقني من الركالت اخلمسة يف حال

  .من اآلخر من نفس عدد الركالت املنفذة أكثرألحد الفريقني تسجيل هدف واحد 

 تنفيذ الركالت قبل ان يقوم بان يقوم كافة الالعبني املؤهلني جيب كلة العب خمتلف يف كل مرة و بتنفيذ كل ر  يقوم

  .اي العب ابلتسديد للمرة الثانية

 لكن جيوز للفريق تغيري ترتيب الالعبني املسددينعلق أبي تسلسل الحق من الركالت و اعاله فيما يت يتم تطبيق املبدأ.  

  سيتم الغاء ركلة  ،ر ميدان اللعبدة من عالمة اجلزاء بسبب العب يغااو أتجيل الركالت الرتجيحيال جيوز تعطيل

 اجلزاء املخصصة هلذا الالعب )ال يتم احراز هدف( يف حال عدم عودة هذا الالعب يف الوقت احملدد لتنفيذ الركلة 

 .د اثناء الركالت من عالمة اجلزاءالطر التبديالت و 

  جيوز انذار او طرد العب او بديل او العب مستبدل 

  جيب استبدال احلارس املطرود بالعب من املؤهلني لتنفيذ الركالت 

  ال جيوز استبدال العب آخر غري حارس املرمى الذي ليس مبقدوره مواصلة اللعب 

  من سبعة العبني  أدىنالفريقني اىل  أحدال جيب على احلكم الغاء املباراة يف حال قل عدد العيب 

 :موقف التسلل 11رقم  مادة( 11

  .ال يعترب التواجد يف موقف تسلل خمالفة 
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  إذا:يعترب الالعب يف موقف تسلل 

 ( ابستثناءتواجد اي جزء من رأسه او جسده او قدميه يف النصف اخلاص ابلفريق املنافس  )خط املنتصف 

  آخر اثين منافس. ق املنافس من الكرة و اىل خط مرمى الفري أقربتواجد اي جزء من رأسه او جسده او قدميه 

 كافة الالعبني مبا فيهم حراس املرمى.   أذرعايدي او  االعتبارال يتم األخذ يف 

 :لل يف حال تواجده على خط واحد هوال يعترب الالعب يف موقف تس

  .آخر اثين منافس 

  .آخر العبني منافسني 

 :خمالفة التسلل >

زمالئه ابلفريق يتم معاقبته  أحدالالعب الذي يكون يف موقف تسلل يف اللحظة اليت يتم لعب الكرة او ملسها من قبل 

 :ك يف اللعب النشط الفعال من خاللشار  إذافقط 

  التداخل يف اللعب من خالل لعب او ملس الكرة املمررة او امللموسة من قبل زميله ابلفريق او 

  املنافس على النحو التايلالالعب التداخل مع: 

  منع الالعب املنافس من لعب الكرة او القدرة على لعب الكرة من خالل اعاقة خط رؤية الالعب املنافس بوضوح 

  منافسة الالعب املنافس على الكرة 

 احملاولة الواضحة للعب الكرة القريبة منه مما يؤثر على الالعب املنافس 

  ضوح على قدرة الالعب املنافس يف لعب الكرة القيام يتصرف واضح مما يؤثر بو 

 :احلصول على فرصة من خالل لعب الكرة او التداخل مع الالعب املنافس عند حدوث التايل 

  ارتدت او احنرفت الكرة من قائمي املرمى او العارضة او حكام املباراة او الالعب املنافس 

 

 

 



. 

 
17 

نة ثالثة نشاط رياضي تربويس  -------قياس كرة القدم   م  -------محاضرات الدكتور شريط حسام الدين     

  انقاذ الكرة عن عمد من قبل الالعب املنافس 

  قاذ من إن ابستثناءا )دب املنافس الذي يقوم بلعبها معتميستلم الكرة من الالعالذي يف موقف تسلل و الالعب

 ( ال يعترب هذا حصوال على فرصة معتمد من قبل الالعب املنافس

نه أبي املصطلح " انقاذ " يعين قيام الالعب إبيقاف او حماولة ايقاف الكرة املتوجهة اىل داخل املرمى او قريبة للغاية م

 األيدي / األذرع )ما عدا حارس املرمى داخل منطقة جزاءه(  ابستثناءجزء من جسده 

 :يف احلاالت اليت

 يتداخل يف حركة املنافس حنو الكرة هذا يتحرك من او يقف يف موقف تسلل وهو يف طريق املنافس و  الالعب الذي

حترك الالعب اىل طريق  إذاكان هناك أتثري على قدرة املنافس على لعب او املنافسة على الكرة   إذايعترب خمالفة تسلل 

 .12تعاقب املخالفة وفقا للقانون  ( جيب اناض تقدم احلارس )مثل حجز املنافساعرت املنافس و 

  ه قبل ان يلعب او يتم ارتكاب خطأ ضدالكرة مع وجود نية للعب الكرة و  يتحرك حنوالالعب الذي يف موقف تسلل و

  .حياول لعب الكرة او ينافس املنافس على الكرة يتم معاقبة اخلطأ حيث انه حدث قبل خمالفة التسلل

 ارتكبت خمالفة ضد العب يف موقف تسلل الذي قد لعب او حاول لعب الكرة او انفس املنافس على الكرة  إذا

 .يتم معاقبة خمالفة التسلل حيث اهنا حدثت قبل اخلطأ

 :عدم وجود خمالفة >

 :لالعب للكرة مباشرة منال توجد خمالفة تسلل يف حال استالم ا

  ركلة املرمى 

  رمية التماس 

  ركلة الركنية 
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 :املخالفات و العقوابت >

حتساب ركلة حرة غري مباشرة من مكان وقوع املخالفة مبا يف ذلك يف ل وقوع خمالفة تسلل يقوم احلكم ابيف حا

 ،ملعب هذا الالعب سيتم اعتبار الالعب املدافع الذي يغادر ميدان اللعب بدون اذن احلكمحال كانت مبنتصف 

أبنه متواجد على خط املرمى او خط التماس ألغراض احتساب التسلل حىت التوقف التايل للعب او حىت قيام 

يف حال قيام العب مبغادرة ميدان  ،خط منتصف امللعب و خارج منطقة جزاءهم ابجتاهالفريق املدافع بركل الكرة 

اللعب متعمدا جيب توجيه انذار اىل الالعب يف التوقف التايل للعب ميكن لالعب املهاجم مغادرة او البقاء خارج 

ميدان اللعب لكي ال يكون مشاركا يف اللعب يف حال معاودة الالعب الدخول من عند خط املرمى و يشارك يف 

خط منتصف امللعب و خارج  ابجتاهاو قيام الفريق املدافع بركل الكرة  ،لتايل للكرةجمرايت اللعب قبل التوقف ا

منطقة جزاءهم سيتم اعتبار الالعب متمركز على خط املرمى ألغراض احتساب التسلل الالعب الذي يقوم مبغادرة 

ضده و حيصل على و مل يتم احتساب خمالفة تسلل  ،ميدان اللعب متعمدا مث معاودة الدخول بدون اذن احلكم

فرصة جيب انذاره يف حال بقاء الالعب املهاجم ساكنا دون حركة بني قائمي املرمى و داخل املرمى عند دخول 

و يف  12وقوع الالعب يف خمالفة التسلل او خمالفة القانون رقم  ابستثناءالكرة اىل مرمى جيب احتساب اهلدف 

 حرة مباشرة او غري مباشرة  ركلة ابحتسابكال احلالتني يتم استئناف اللعب 

 :األخطاء وسوء السلوك 12رقم  مادة( 12

سوء السلوك اليت يتم كالت اجلزاء فقط مبوجب األخطاء و يتم احتساب الركالت احلرة املباشرة او الغري مباشرة او ر 

 ارتكاهبا عندما تكون الكرة يف اللعب. 

 لركلة احلرة املباشرةا: 
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يتم احتساب الركلة احلرة املباشرة يف حال ارتكاب الالعب ألي من املخالفات التالية ضد الالعب املنافس بطريقة 

 يعتربها احلكم امهال او هتور او استخدام القوة املفرطة 

  مكاتفة 

  القفز 

  الركل او حماولة الركل 

  الدفع 

  )الضرب او حماولة الضرب )مبا يف ذلك ضربة الرأس 

  املهامجة او املنافسة 

  العرقلة او حماولة العرقلة 

 يف حال ان املخالفة تتضمن تالمسا يتم معاقبتها بركلة حرة مباشرة او ركلة جزاء   

 او عدم املراعاة عند القيام ابملنافسة او التصرف بدون حذر؛ ليس  االنتباهمهال هو ان الالعب يظهر عدم اال

  .إجراء انضباطي ابختاذهناك حاجة 

 جيب انذاره او عواقبه على الالعب املنافس و  التهور هو ان الالعب يتصرف بتجاهل للخطر 

 زم من القوة مع هتديد سالمة املنافس جيب طرده استخدام القوة املفرطة عندما يقوم الالعب بتجاوز احلد الال 

 :خالفات التاليةالالعب اي من امل يتم احتساب ركلة حرة مباشرة يف حال ارتكاب 

 ( حارس املرمى يف منطقة جزاءه ثناءابستملس الكرة بيديه عن عمد ) 

  مسك املنافس 

  اعرتاض املنافس بوجود تالمس 
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  البصق على املنافس 

  3على املخالفات ابلقانون رقم  االطالعيرجى ايضا 

 ملس الكرة ابليد: 

 ملس الكرة يتضمن تصرفا متعمدا من قبل الالعب بيده او ذراعه ينتج عنه تالمس مع الكرة 

 :التالية االعتباراتذ يف احلسبان جيب األخ

 ( ليس حركة اجتاه اليداه الكرة )و حركة اليد اجت 

 الكرة )كرة غري متوقعة( افس و املسافة بني الالعب املن 

  ال يعين مكان اليد ابلضرورة وجود خمالفة 

 ( تعترب خمالفة بس او واقي الساق ...اخلملس الكرة بشيء ما حيمله يف اليد )مال 

 ( تعترب خمالفة ضرب الكرة بقذف شيء ما )احلذاء او واقي الساق ...اخل 

خارج منطقة اجلزاء؛ داخل منطقة  تنطبق نفس القيود على حارس املرمى أبن ملس الكرة ابليد شأنه شأن بقية الالعبني

اليت تستوجب احتساب ركلة حرة مباشرة او اي عقوبة بلمس الكرة بيديه و  جزائهم؛ ال يتم اعتباره حارس املرمى خمالفة

  .احتساب ركلة حرة غري مباشرة لكنه قد يكون خمالفا مبا يستوجبذات صلة و 

 الركلة احلرة الغري مباشرة: 

 :اشرة يف حال قيام الالعب ابلتايلاحلرة الغري مبيتم احتساب الركلة  

  اللعب بطريقة خطرة 

  اعرتاض تقدم الالعب املنافس بدون حدوث اي تالمس 

  املسيئة او اي خمالفة لفظية يستخدم الفاظ بذيئة؛ لغو او /واإلشارات املهينة و  ،ابالعرتاضمذنبا 
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  الكرة من يديه او ركلها او حماولة ركلها عندما يكون احلارس بصدد القيام بذلك  إطالقمنع حارس املرمى من 

 مبوجبها يتم ايقاف اللعب إلنذار او طرد الالعب  ،ارتكاب اي خمالفة اخرى ليست مدرجة ابلقوانني 

 ية:املخالفات التال ابرتكابيتم احتساب ركلة حرة غري مباشرة يف حال قيام حارس املرمى؛ داخل جزاءه 

  امساك الكرة بيديه ألكثر من ست ثواين قبل اطالقها السيطرة و 

 :ملس الكرة بيديه بعد 

  قبل ان تلمس العبا آخر اطالقها و 

  ان يتم ركلها عن عمد اىل حارس املرمى من قبل زميله ابلفريق 

  استالمها مباشرة من زميله ابلفريق من رمية متاس 

 :يف احلاالت التاليةرا على الكرة يعترب حارس املرمى مسيط

 بلمسها أبي جزء من يديه او  على سبيل املثال األرض او جسده( اوسطح ) وايبني يديه او بني يده  الكرة

 ان ترتد الكرة عن غري عمد من حارس املرمى او قام حارس املرمى إبنقاذها.  ابستثناءذراعيه 

  مفتوحةمسك الكرة بيده املمدودة و.  

 او رميها يف اهلواء  تنطيط الكرة على األرض 

 ال جيوز منافسة حارس املرمى من قبل اي منافس عند سيطرته على الكرة بيديه اللعب بطريقة خطرة 

صابة شخص ما )مبا يف ذلك ميثل اللعب بطريقة خطرة اي تصرف؛ يف اثناء حماولة لعب الكرة من شأنه التهديد إي

يتضمن ذلك منع الالعب املنافس القريب من لعب الكرة خوفا من اإلصابة يتم السماح بتنفيذ الركلة املقصية نفسه( و 

 او اخللفية شريطة اال متثل خطرا على املنافس. 
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جتاه مسار الالعب املنافس املنافس بدون تالمس هو التحرك اب اعرتاض تقدم املنافس بدون تالمس يعين اعرتاض تقدم

املسافة املتاحة للعبها من قبل  إطارايقافه او ابطاءه او ارغامه على تغيري مساره عندما تكون الكرة ليست يف  ملنعه او

 كال الالعبني. 

  حيق لكافة الالعبني ابلتمركز يف ميدان اللعب؛ التواجد يف مسار الالعب املنافس ليس مماثال للتحرك اىل يسار

 الالعب املنافس 

 مسافة اللعب  إطارالكرة يف حال ان الكرة يف موقعني الالعب املنافس و  ابختاذالكرة  عب حجز )حجب(جيوز لال

مسافة اللعب جيوز مكاتفة  إطاران الالعب املنافس مل يتم امساكه بواسطة الذراعني او اجلسم يف حال ان الكرة يف و 

 .بشكل عادل من قبل الالعب املنافسالالعب 

  االنضباطياإلجراء : 

ادرة سلطة اختاذ اجراء انضباطي من وقت الدخول اىل ميدان اللعب من اجل تفقده قبل املباراة حىت مغلدى احلكم 

 .يف ذلك الركالت الرتجيحية من عالمة اجلزاء(راة )مبا باميدان اللعب بعد هناية امل

 لدى احلكم سلطة  ،رديف حال قبل الدخول اىل ميدان اللعب عند بداية املباراة؛ ارتكب العب ما خمالفة تستوجب الط

  .( يقوم احلكم برفع تقرير بشأن اي سوء سلوك آخر3على القانون  االطالعمنع الالعب من املشاركة يف املباراة )يرجى 

  خمالفة تستوجب اإلنذار او الطرد اما داخل ميدان اللعب او خارجه ضد العب منافس  ابرتكابالالعب الذي يقوم

او زميل ابلفريق او حكام املباراة او اي شخص آخر او قوانني اللعبة؛ سيتم اختاذ إجراء انضباطي ضده وفقا لنوع 

  .املخالفة

  البطاقة الصفراء تعين انذار يف حني ان البطاقة احلمراء تعين الطرد 

  فقط حيصل الالعب او البديل او الالعب املستبدل على بطاقة محراء او صفراء 
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  :أتخري استئناف اللعب إلشهار البطاقة 

  عندما يقرر احلكم ان ينذر او يطرد العب جيب عدم استئناف اللعب حىت يتم تنفيذ العقوبة 

  :مبدأ إاتحة الفرصة 

  يف حال تطبيق احلكم مبدأ ااتحة الفرصة نظري خمالفة تستوجب انذار/ طرد إذا ما مت توقف اللعب؛ جيب ان يتم اشهار

ل اهلدف يتم منح مت تسجيجود منع فرصة واضحة إلحراز هدف و و  ابستئنافاإلنذار/ الطرد عند التوقف التايل للكرة؛ 

  .كه الغري رايضيو لالالعب انذار لس

  اثين ال ينبغي تطبيق مبدأ ااتحة الفرصة يف حاالت تتضمن اللعب العنيف او السلوك املشني او خمالفة تستوجب انذار

 .وجود فرصة واضحة إلحراز هدف

   جيب على احلكم طرد الالعب عند التوقف التايل للكرة و لكن يف حال قيام الالعب بلعب الكرة او يتنافس/ التدخل

اال اذا ، سيقوم احلكم إبيقاف اللعب و طرد الالعب مث استئناف اللعب بركلة حرة غي مباشرة ،مع الالعب املنافس

  .ارتكب الالعب خمالفة اشد

 يواصل مسكه اىل داخل منطقة اجلزاء؛ جيب على احلكم سك املهاجم خارج منطقة اجلزاء و يف حال بدء املدافع مب

  .احتساب ركلة جزاء

 املخالفات اليت تستوجب انذار: 

 يتم انذار الالعب يف خالل قيامه ابلتايل:

  أتخري استئناف اللعب 

 ابللفظ او الفعل  االعرتاض 

  تعمد الدخول او معاودة الدخول او مغادرة ميدان اللعب بدون اذن احلكم 
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  عدم احرتام املسافة املطلوبة عند استئناف اللعب بركلة ركنية او ركلة حرة او رمية متاس 

  خمالفة القوانني اللعبة )ال يوجد عدد حمدد او نوع حمدد من تكرارات املخالفات(االصرار على 

  السلوك الغري رايضي 

  ـــــــــــكان مذنبا ب  إذاالبديل او الالعب املستبدل ينذر 

o ناف اللعب ئأتخري است 

o  االعرتاض ابللفظ او الفعل 

o  الدخول او معاودة الدخول اىل ميدان اللعب بدون اذن احلكم 

o  السلوك الغري رايضي 

o  رايضياإلنذارات نظري السلوك الغري: 

 :قام الالعب إذارايضي مبا يف ذلك توجد حاالت خمتلفة حيث جيب انذار الالعب نظري سلوكه الغري 

  )حماولة خداع احلكم؛ على سبيل املثال ادعاء اإلصابة او إدعاء انه متت خمالفة ضده )التحليل 

  تغيري مركزه مع حارس املرمى اثناء اللعب بدون اذن احلكم 

  ارتكاب خمالفة بتهور تستوجب احتساب ركلة مباشرة 

 اخل يف او ايقاف هجمة واعدة دملس الكرة ابليد للت 

  عندما حيتسب احلكم ركلة جزاء ملخالفة كانت حماولة  ابستثناءيرتكب خطأ للتداخل يف او ايقاف هجمة واعدة

 ة لعب الكر 

 ركلة جزاء  ابحتسابيقوم احلكم مبخالفة تكون حماولة لعب الكرة و واضحة إلحراز هدف للمنافس  منع فرصة 
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  ملس الكرة ابليد يف حماولة احراز هدف )سواء كانت هذه احملاولة انجحة او ال( او يف حماولة غري انجحة ملنع

 هدف

 مصرح هبا غلى ارضية ميدان اللعب  وضع عالمات غري 

 كرة عند مغادرته ميدان اللعب بعد منحه اذن ابملغادرة لعب ال 

  اظهار عدم احرتامه للعبة 

 ستعانة حبيلة متعمدة لتمرير الكرة )مبا يف ذلك من الركلة احلرة( اىل حارسي املرمى ابلرأس او الصدر او اال

  .الركبة...اخل متحايال على القانون سوء قام حارس املرمى بلمس الكرة بيديه او ال

  يصرف انتباه الالعب املنافس شفهيا اثناء اللعب او عند استئناف اللعب 

  :اإلحتفال ابهلدف 

لتشجيع على ال يتم او  ،مفرطا االحتفاللكن جيب ان ال يكون هذا عند احراز هدف و  االحتفالالعبني إبمكان ال

  .ال جيب ان تسبب يف اضاعة الوقت بشكل مفرطالراقصة و  االحتفاالت

لكن ينبغي على الالعبني العودة أبسرع راز اهلدف خمالفة تستوجب انذار و إبح لالحتفالال ال يعد مغادرة ميدان اللعب 

 وقت ممكن 

 جيب انذار الالعب يف احلاالت التالية:

 تعلقة ابلسالمة و/او األمن ماملتفرجني بطريقة قد تسبب قضااي من  االقرتاباو / تسلق السياج احمليط 

  السخرية و  االستفزازاظهار إشارة او فعل يبعث على 

  قناع او شيء مماثل بتغطية الرأس او الوجه 

  خلع القميص او تغطية الرأس ابلقميص 
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 أتخري استئناف اللعب: 

 تأخري استئناف اللعب على النحو التايل: بكم انذار الالعبني الذين يقومون جيب على احل

  التظاهر كأهنم سيقومون بتنفيذ رمية التماس مث فجأة ترك الكرة لزميل ابلفريق لتنفيذها 

  التأخر يف مغادرة ميدان اللعب عند إجراء تبديل 

 أتخري استئناف اللعب بشكل مفرط 

  اللعب  يقافإبتعمد ملس الكرة بعد قيام احلكم اثرة املواجهات ياركل او محل الكرة بعيدا او 

  تنفيذ الركلة احلرة من غري مكاهنا إلرغام احلكم على اعادة تنفيذها 

 :املخالفات اليت تستوجب الطرد 

 يتم طرد الالعب او البديل او الالعب املستبدل عند ارتكاب املخالفات التالية:

  منع الفريق املنافس من احراز هدف او منع فرصة واضحة إلحراز هدف من خالل ملس الكرة ابليد

 داخل منطقة جزاءه(  رمىحارس امل ابستثناء)متعمدا

  خمالفة  وارتكاب ئمرمى املخط ابجتاههدف للمنافس الذي حركته الشاملة  حرازإلمنع هدف او فرصة واضحة

 احلاالت املوضحة ادانه(  ابستثناءتستوجب ركلة حرة )

  اللعب العنيف 

  البصق على املنافس او اي شيء آخر 

  السلوك املشني 

 املسيئة يئة لغة و/او اإلشارات املهينة و استخدام الفاظ بذ 

 احلصول على انذار اثين يف نفس املباراة 
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 املنطقة الفنية طرود مغادرة حميط ميدان اللعب و جيب على الالعب او البديل او الالعب املستبدل امل 

 منع فرصة واضحة إلحراز هدف  منع احراز هدف او 

 هدف مبوجب خمالفة ملس  حرازإلن احراز هدف او منع فرصة واضحة فريق املنافس معندما يقوم الالعب مبنع ال

 الكرة ابليد متعمدا يتم طرد الالعب اينما حدثت املخالفة 

  خمالفة ضد الالعب املنافس ضمن مطاق منطقة جزاءه مع منعه من فرصة واضحة  ابرتكابحينما يقوم الالعب

كانت املخالفة حماولة لعب   إذايتم انذار الالعب املخالف  ،ركلة جزاء ابحتسابيقوم احلكم و  إلحراز هدف

  .الكرة؛ يف مجيع الظروف األخرى )مثل مسك؛ سحب دفع ال امكانية للعب الكرة( يتم طرد الالعب املخطئ

 اللعب يتداخل يف ان للعب دون اذن احلكم املطلوب و الالعب املطرود البديل الالعب املستبدل الذي يدخل ميد

  .مينع هدف او فرصة واضحة إلحراز هدف للمنافس يعترب مذنبا مبخالفة تستحق الطردو منع منافس و ا

 التالية: االعتباراتجيب األخذ يف احلسبان 

  املرمى املسافة بني املخالفة و 

 العام للعب  االجتاه 

  او السيطرة على الكرة  االحتفاظاحتمالية 

  متركز وعدد الالعبني املدافعني 

 اللعب العنيف 

املهامجة او املنافسة اليت هتدد سالمة الالعب املنافس او استخدام القوة املفرطة او الوحشية جيب ان تعاقب كلعب 

  .عنيف
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من اجلانب او من اخللف مستخدما اي العب يندفع)ينقض( على الالعب املنافس عند التنافس على الكرة من األمام و 

  .حدى او كلتا الساقني بقوة مفرطة او يهدد سالمة الالعب املنافس يعد مذنبا ابللعب العنيفا

 :السلوك املشني يتمثل يف استخدام الالعب او حماولته استخدام القوة املفرطة او الوحشية ضد  السلوك املشني

لفريق او حكام املباراة او مسئول ابلفريق او الكرة او ضد زميل ابد تنافس على الالعب املنافس عندما ال يوج

  .مشجع او اي شخص آخر بغض النظر عن حدوث تالمس ام ال

الالعب الذي يقوم عندما ال يوجد تنافس على الكرة يضرب املنافس عن عمد او اي شخص آخر  ،اضافة اىل ذلك

 .ان القوة املستخدمة ضئيلة ابستثناءلسلوك املشني على الرأس او الوجه ابليد او الذراع يعد مرتكبا ل

  .املخالفات اليت يتم فيها القاء شيء ما )او الكرة(

 الالزم: االنضباطييف مجيع احلاالت يتخذ احلكم اإلجراء 

  إنذار الالعب املخالف لسلوكه الغري رايضي 

 طرد املخالف لسلوكه املشني -استخدام القوة املفرطة 

 بعد املخالفات وسوء السلوكللعب استئناف ا: 

  يف حال كانت الكرة خارج اللعب؛ يتم استئناف اللعب وفقا للقرار السابق 

  خمالفة داخل ميدان اللعب ضد: ابرتكابيقوم الالعب يف حال كانت الكرة يف اللعب و 

  ركلة حرة مباشرة او غري مباشرة او ركلة جزاء –الالعب املنافس 

  ركلة حرة  -العب مستبدل او العب مطرود او مسئول ابلفريق او حكام املباراةزميل الفريق او البديل او

 مباشرة او ركلة جزاء 

  اسقاط الكرة  –اي شخص آخر 
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 يف حال كانت الكرة يف اللعب: 

  خمالفة ضد حكام املباراة او العب منافس بديل او العب مستبدل او العب مطرود  ابرتكابيقوم الالعب و

 .خارج ميدان اللعبئول ابلفريق او مس

  يرتكب بديل او العب مستبدل او العب مطرود او مسئول ابلفريق خمالفة ضد او يتداخل يف اللعب مع

 العب منافس او حكام املباراة خارج ميدان اللعب. 

  خط ملكان وقوع املخالفة او التداخل يتم احتساب  أقرباستئناف اللعب بركلة حرة مباشرة يتم تنفيذها من

 كانت الركلة احلرة املباشرة ضمن منطقة جزاء الالعب املخالف   إذاركلة جزاء 

 ذلك الكرة( على الالعب املنافسيقوم إبلقاء شيء ما )مبا يفالعب داخل او خارج ميدان اللعب و يف حال وقوف ال ، 

حكام املباراة او الكرة يتم استئناف اللعب بركلة حرة مباشرة  الالعب املطرود مسئول الفريق ،الالعب املستبدل، البديل

من مكان اصطدام او افرتاض اصطدم هذا الشيء بذلك الشخص او الكرو اذا كان هذا املكان خارج ميدان اللعب 

ن يتم احتساب ركلة جزاء اذا يستأنف اللعب بركلة حرة مباشرة يتم تنفيذها على خط حدود امللعب من اقرب مكا

 حدث ذلك ضمن منطقة جزاء الالعب املخالف. 

  ول ابلفريق ؤ او مسيف حال قام البديل العب مستبدل العب مطرود العب الذي خارج ميدان امللعب بشكل مؤقت

ف اللعب العب منافس او حكام املباراة يستأن ،إبلقاء او ركل شيء ما اىل داخل ميدان اللعب و تداخل يف اللعب

بركلة حرة مباشرة)او ركلة جزاء( من مكان تداخل ذلك الشيء يف اللعب او مكان اصطدام او افرتاض اصطدامه 

 ابملنافس حكام املباراة او الكرة.
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 الركالت احلرة: 13رقم  مادة( 13

 انواع الركالت احلرة: 

 ارتكب خمالفة أو خطأ. املنافس لالعبيتم احتساب الركالت احلرة املباشرة والغري مباشرة لصاحل الفريق 

 :اإلشارة اىل ركلة حرة غري مباشرة 

 اإلشارة حىت  يقوم احلكم ابإلشارة اىل الركلة احلرة الغري مباشرة برفع ذراعه اعلى رأسه؛ مع اإلبقاء على هذه

 خترج من اللعب.  تلمس الكرة العب آخر اويتم تنفيذ الركلة و 

 مت شارة اىل كوهنا حرة غري مباشرة و الغري مباشرة يف حال عدم قيام احلكم ابإل جيب اعادة تنفيذ الركلة احلرة

 ركل الكرة مباشرة اىل املرمى. 

 دخول الكرة اىل املرمى: 

  يتم احتساب اهلدف يف حال ركل الكرة من الركلة احلرة املباشرة اىل مرمى املنافس مباشرة 

 لة احلرة الغري مباشرة اىل مرمى املنافس مباشرةيتم احتساب ركلة مرمى يف حال ركل الكرة من الرك.  

  يتم احتساب ركلة ركنية يف حال ركل الكرة من الركنية احلرة الغري مباشرة او املباشرة اىل مرمى نفس الفريق

  .مباشرة

 اإلجراءات: 

 :ابستثناءيتم تنفيذ كافة الركالت احلرة من نفس مكان وقوع املخالفة 

  نقطة خلط  أقربيتم تنفيذ الركالت احلرة الغري مباشرة لصاحل الفريق املهاجم داخل منطقة مرمى الفريق املنافس من

 الذي يتوازى مع خط املرمى. منطقة املرمى و 

 يتم تنفيذ الركالت احلرة داخل منطقة املرمى لصاحل الفريق املدافع من اي مكان هبذه املنطقة.  
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  خمالفات تتضمن دخول الالعب او معاودته الدخول او مغادرته ميدان اللعب  ابرتكابيتم تنفيذ الركالت احلرة اخلاصة

يف حال مغادرة الالعب ميدان اللعب كجزء من اللعب  ،ود الكرة حلظة توقف اللعب مع ذلكبدون اذن من مكان وج

خط ملكان وقوع  أقربركلة حرة يتم تنفيذها من  ابحتسابخمالفة ضد العب آخر يتم استئناف اللعب  ابرتكابيقوم و 

داخل  املخالفة؛ فيما يتعلق ابملخالفات اليت تستوجب ركلة حرة مباشر يتم احتساب ركلة جزاء يف حال ارتكاب ملخالفة

 .منطقة جزاء الالعب املخالف

  ( 12 ،3على القوانني  االطالعخر )يرجى اىل مكان آ شارةابإليقوم القانون 

 الكرة:

 جيب على منفذ الركلة عدم ملس الكرة مرة اخرى حىت تلمس العبا آخر ة و تجيب ان تكون اثب 

  ركلة حرة لصاحل الفريق املدافع يف منطقة جزائهم تصبح  ابستثناءحتركها بوضوح تصبح يف اللعب يف حال ركلها و

  .الكرة يف اللعب عندما يتم ركلها مباشرة خارج منطقة اجلزاء

 الكرة يف اللعب جيب على العيب الفريق املنافس البقاء: حىت تصبح

  رماهم بني قائمي املرمى. تواجدهم على خط م ابستثناءالكرة ايردة( عن  10مرتا) 9.15على بعد مسافة 

  .خارج منطقة اجلزاء للركالت احلرة داخل منطقة جزاء املنافس 

 ابإلمكان تنفيذ الركلة احلرة من اجل ارابك املنافس كجزء من لعبة كرة القدم. 

ل يف حال قيام الالعب اثناء تنفيذ الركلة احلرة بصورة صحيحة بركل الكرة بصورة مقصودة جتاه الالعب املنافس من اج

 لكن ليس إبمهال او هتور او غري مستخدميتسىن له لعب الكرة مرة أخرى و 

 يسمح احلكم مبواصلة اللعب. ،املفرطةللقوة 

  العقوابت:املخالفات و 
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  يتم إعادة تنفيذ الركلة احلرة  ،املسافة املطلوبة اىل الكرة عن أقربيف حال عند تنفيذ ركلة حرة أن الالعب املنافس

الالعب املنافس الواقف عب بتنفيذ الركلة احلرة سريعا و لكن يف حال قيام الالرصة و امكانية تطبيق ااتحة الف ستثناءاب

عندها يسمح احلكم مبواصلة اللعب مع ذلك  ابعرتاضهاايردة( من الكرة يقوم 10مرتا) 3.18على مسافة اقل من 

 .ب انذاره لتأخريه استئناف اللعبالالعب املنافس الذي يقوم متعمدا مبنع تنفيذ الركلة احلرة سريعا جي

 العيب الفريق املنافس داخل نفس  ريق املدافع من داخل منطقة جزاءهم وجوديف حال عند تنفيذ الركلة احلرة من قبل الف

قام الالعب املنافس الذي كان داخل  إذا ،منطقة اجلزاء كون اهنم مل يتسىن هلم املغادرة؛ يسمح احلكم مبواصلة اللعب

اللعب بلمس او املنافسة على  منطقة اجلزاء عند تنفيذ الركلة احلرة او دخل اىل منطقة اجلزاء قبل ان تصبح الكرة يف

 الكرة قبل ان تلمس العب آخر؛ يتم اعادة تنفيذ الركلة احلرة. 

 الركلة احلرة من قبل الفريق املدافع من داخل منطقة جزائهم انه مل يتم ركل الكرة مباشرة خارج منطقة  يف حال عند تنفيذ

  .اجلزاء؛ يتم اعادة تنفيذ الركلة احلرة

الالعب منفذ الركلة احلرة ملس الكرة مرة اخرى قبل ان تلمس العب آخر  اصبحت الكرة يف اللعب أنيف حال بعد ان 

 يتم احتساب ركلة حرة غري مباشرة يف حال قيام الالعب منفذ الركلة احلرة بلمس الكرة بيديه متعمدا:

  يتم احتساب ركلة حرة مباشرة 

  ان يكون منفذ  ابستثناءيتم احتساب ركلة حرة جزاء يف حال وقوع املخالفة داخل منطقة جزاء منفذ الركلة احلرة

 الركلة هو حارس املرمى و يف هذه احلال يتم احتساب ركلة حرة غري مباشرة 

يتم احتساب ركلة اجلزاء يف حال ارتكاب العب خمالفة تستوجب احتساب ركلة حرة  :ركلة اجلزاء 14رقم  مادة( 14

  .13و  12غري مباشرة ضمن منطقة جزاءه او خارج ميدان اللعب كجزء من اللعب وفقا ملا هو موضح ابلقوانني 

 سجيل هدف مباشرة من ركلة اجلزاء.ميكن ت
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 اإلجراءات: 

  جيب وضع الكرة اثبتة فوق عالمة اجلزاء 

  جيب حتديد هوية الالعب الذي ينفذ ركلة اجلزاء بوضوح 

 القائمني اىل ان يتم ركل جيب ان يظل حارس املرمى على خط مرماه يف مواجهة الالعب الذي ينفذ الركلة بني 

 .الكرة

 :جيب على الالعبني اآلخرين غري الالعب الذي ينفذ الركلة وحارس املرمى ان يكونوا 

  ايردة( على األقل من عالمة اجلزاء  10مرتا ) 9.18على مسافة 

  خلف عالمة اجلزاء 

  داخل ميدان اللعب 

  خارج منطقة اجلزاء 

 اجلزاء يعطي احلكم اإلشارة بتنفيذ ركلة بعد ان أيخذ الالعبون مراكزهم حسب القانون 

  شريطة حترك الكرة  يسمح بركل الكرة بكعب القدمجيب ان يركل الكرة اىل األمام؛ و الالعب الذي ينفذ ركلة اجلزاء

  .اىل األمام

  حتركها بوضوحتصبح الكرة يف اللعب بعد ركلها و.  

  ال يسمح ملنفذ الركلة بلعب الكرة مرة اثنية حىت تلمس العبا آخر 

  خروجها من اللعب او قيام احلكم إبيقاف اللعب ألي زاء عند توقف الكرة من التحرك و من ركلة اجل االنتهاءيتم

 .خمالفة للقانون
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  اإلضايف يضاف الوقت للسماح بتنفيذ ركلة اجلزاء و اكتماهلا يف هناية كل شوط او عن هناية كل فرتة من فرتيت الوقت

توقف الكرة من احلركة خرجت  ،ركلة قد اكتملت بعد تنفيذ الركلةتنفيذ ركلة اجلزاء تعترب البعند اضافة الوقت للسماح 

كم اللعب احلأوقف املدافع او حارس املرمى او  ابستثناءالركل (  من اللعب لعبت بواسطة العب آخر)مبا يف ذلك

املرمى( خمالفة مل يتم  او فريق الراكل اذا ارتكب العب من الفريق املدافع )مبا يف ذلك حارس ،بسبب خمالفة من الراكل

  .تنفيذ الركلةإعادة تسجيل الركلة/ انقذت يتم 

  العقوابتاملخالفات و:  

حينئذ جيب تنفيذ ركلة اجلزاء يف حال قبل ان تصبح الكرة يف اللعب  ،ابإلشارة لتنفيذ ركلة اجلزاءفور قيام احلكم 

 حدث اي من التايل:

 ال مبخالفة قوانني اللعبة: قيام الالعب املنفذ لركلة اجلزاء او زميله ابلفريق 

o يف حال دخول الكرة اىل املرمى يتم اعادة تنفيذ ركلة اجلزاء 

o  اللعب بركلة حرة غري مباشرة  ابستئنافيف حال عدم دخول الكرة اىل املرمى؛ يوقف احلكم اللعب مث يقوم 

 ركلة حرة غري مباشرة بغض النظر عن احراز  ابحتساب استئنافهالتالية سوف يوقف اللعب مث يتم  احلاالت ابستثناء

 هدف ام ال. 

o  ليس اىل األمام تنفيذ ركلة اجلزاء اىل اخللف و 

o كم إبنذار الالعب الذي ركل الكرةقيام زميل الالعب احملدد لتنفيذ ركلة اجلزاء بركل الكرة يقوم احل. 

o بركل الكرة عند انتهاء منفذ الركلة من الركض إبجتاه الكرة)مسموح ابلتمويه اثناء الركض( يقوم احلكم  هالتموي

 .إبنذار الالعب منفذ الركلة

  يق مبخالفة قوانني اللعبة: قيام حارس املرمى او زميله ابلفر 
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o  يف حال دخول الكرة اىل املرمى يتم احتساب اهلدف 

o  يف حال عدم دخول الكرة اىل املرمى؛ يتم اعادة تنفيذ الركلة؛ يتم انذار حارس املرمى يف حال مسئوليته عن

 هذا املخالفة 

 ابرتكابقيام الالعب  ابستثناءفيذ الركلة قوانني اللعبة يتم اعادة تن يف حال قيام العب من اي من الفريقني مبخالفة 

خالفة يف نفس ابمل ابلقيامالراكل قام كل من حارس املرمى و  إذاشدة )مثال التمويه الغري مسموح(  أكثرخمالفة 

  .الوقت

o ينذر الالعبنينقاذها يتم اعادة تنفيذ الركلة و ضاعت الركلة او مت ا إذا 

o اللعب بركلة حرة غري مباشرة لصاحل الفريق  ويستأنفذر الراكل عيتمت تسجيل هدف يتم الغاء اهلدف و  إذا

 املدافع.

 يف حال بعد تنفيذ ركلة اجلزاء: 

  قيام الالعب منفذ الركلة بلمس الكرة مرة اخرى قبل ان تلمس العبا آخر 

o  )يتم احتساب ركلة حرة غري مباشرة )او ركلة حرة مباشرة نظري ملس الكرة ابليد متعمدا 

  خارجي بلمس الكرة اثناء حتركها اىل األمام:قيام عنصر 

o  يتم اعادة تنفيذ الركلة؛ فيما عدا اذا كانت الكرة متجهة اىل داخل املرمى و التداخل مل مينع حارس املرمى او املدافع من

 اءابستثنلعب الكرة يف هذه احلالة يتم احتساب اهلدف اذا دخلت الكرة اىل املرمى)حىت لو حدث تالمس مع الكرة( 

 اذا دخلت الكرة مرمى الفريق املنافس 

 :ارتداد الكرة اىل ميدان اللعب مع حارس املرمى او العارضة او قائمي املرمى مث يلمسها عنصر خارجي 

o  يقوم احلكم إبيقاف اللعب 
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o  يتم استئناف اللعب إبسقاط الكرة يف نفس مكان ملسها للعنصر اخلارجي 

حتت العارضة وبشرط أال تكون قد رميت أو كملها خط املرمى بني القائمني و حيتسب هدف عندما جتتاز الكرة أب     

 دفعت عمدا بيد أو ذراع العب من الفريق املهاجم ما عدا حالة حارس املرمى الذي يكون داخل منطقة جزائه. 

 رمية التماس: 15 رقم مادة( 15

وال بد من إعادهتا  ،فإن الكرة تعترب خارج امللعب ،إذا عربت الكرة أبكملها خط التماس سواء على األرض أم اهلواء     

ب الذي سريمي الكرة مراعاة وجيب على الالع ق املنافس ألخر العب أخرج الكرةداخل اللعب أن يقوم العب من الفري

 :االيت

 . ندها الكرة وميسك الكرة ألعادهتاليت خرجت من عأن يواجه امللعب يف املنطقة ا -1    

 .ماس أو على األرض خارج خط التماسأن يكون جزء من كلتا قدميه إما على خط الت -2    

 .جيب أن يستعمل الرامي كلتا يديه -3    

 .أن يرمي الكرة من خلف وفوق الرأس -4    

 . أن يرمي الكرة وال يسقطها -5    

 . عد أن يلمسها أو يلعبها العب أخرال جيوز للرامي أن يلعب الكرة مرة اثنية إال ب -6    

 ال جيوز تسجيل هدف مباشر من رمية متاس . -7    

 ركلة املرمى: 16رقم  مادة (16

 ملسها  خر مناهلواء او على األرض بعد ان تكون يتم احتساب ركلة املرمى جتاوز الكرة أبكملها خلط املرمى سواء يف ا

  .مل يتم احراز هدفالعب من الفريق املهاجم و 
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 لكن فقط يف مرمى الفريق املنافس يف حال دخول الكرة مباشرة اىل مرمى  ،احراز هدف مباشر من ركلة املرمى جيوز

 اجلزاء  الفريق القائم بتنفيذ ركلة املرمى؛ يتم احتساب ركنية لصاحل الفريق املنافس يف حال ان الكرة غادرت منطقة

 :اإلجراءات 

 جيب ان تكون الكرة اثبتة ويتم ركلها من اي نقطة داخل منطقة املرمي من قبل العب ابلفريق املدافع 

  تغادر منطقة اجلزاءتصبح الكرة يف اللعب عندما 

  جيب ان يتواجد العيب الفريق املنافس خارج منطقة اجلزاء حىت تصبح الكرة يف اللعب 

  العقوابت: املخالفات و 

 .يف حال عدم مغادرة الكرة ملنطقة اجلزاء او ملست العب قبل ان تغادر منطقة اجلزاء يتم اعادة تنفيذ ركلة املرمى 

 بعد ان اصبحت الكرة يف اللعب قام الالعب منفذ ركلة املرمى بلمس الكرة مرة اخرى قبل ان تلمس  يف حال

 العب منفذ ركلة املرمى بلمس الكرة بيديه متعمدا:العب آخر يتم احتساب ركلة حرة غري مباشرة يف حال قيام ال

  يتم احتساب ركلة حرة مباشرة 

  يتم احتساب ركلة جزاء يف حال وقوع املخالفة داخل منطقة جزاء منفذ ركلة املرمى إيستثناء ان يكون منفذ الركلة هو

  .يف هذه احلالة يتم احتساب ركلة حرة غري مباشرةارس املرمى و ح

اللعب عند  او دخل اىل منطقة اجلزاء قبل ان تصبح الكرة يف ،منافس متواجد داخل منطقة اجلزاء العبيف حال قيام 

  .قوم بلمس او املنافسة على الكرة قبل ان تلمس العب آخر؛ يتم اعادة تنفيذ ركلة املرمىيتنفيذ ركلة املرمى و 

رتكب خمالفة او يتم ارتكاب خمالفة ضده من ياء قبل ان تصبح الكرة يف اللعب و يف حال دخول الالعب منطقة اجلز 

 قد يتم اانر او طرد الالعب املخالف بناء على املخالفة س يتم اعادة تنفيذ ركلة املرمى و قبل منف

 الركلة ألي خمالفة اخرى هلذا القانون يتم اعادة تنفيذ
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 :الركلة الركنية 17رقم  مادة( 17

  بكاملها خلط املرمى سواء يف اهلواء او على األرض بعد ان يكون آخر يتم حساب الركلة الركنية عند جتاوز الكرة

  .مل يتم احراز هدفملسها العب من الفريق املدافع و  من

  مباشرة اىل  لكن فقط يف مرمى الفريق املنافس يف حال دخول الكرة ،از هدف مباشرة من الركلة الركنيةجيوز احر

 .ركلة ركنية لصاحل الفريق املنافسيتم احتساب  ،تنفيذ الركلة الركنيةبمرمى الفريق القائم 

  :اإلجراءات 

  جيب وضع الكرة عند منطقة الراية الركنية األقرب اىل نقطة اليت اجتازت فيها الكرة خط املرمى 

  يتم ركلها من قبل العب من الفريق املهاجم جيب ان تكون الكرة اثبتة و 

 ليست حباجة ملغادرة منطقة الراية الركنية  اللعب عند ركلها بصورة واضحة و تصبح الكرة يف 

  جيب عدم حتريك الراية الركنية 

 ايردة( من قوس الركنية حىت تصبح الكرة  10)مرتا  9.15ملنافس على بعد مسافة جيب ان يتواجد العيب الفريق ا

  .يف اللعب

 العقوابتت و املخالفا: 

  يف حال بعد ان اصبحت الكرة يف اللعب ان الالعب منفذ الركلة الركنية ملس الكرة مرة اخرى قبل ان تلمس العب

 آخر يتم احتساب ركلة حرة غري مباشرة يف حال قيام الالعب منفذ الركلة الركنية بلمس الكرة بيديه متعمدا: 

  يتم احتساب ركلة حرة مباشرة 

 ون منفذ ان يك ابستثناءوقوع املخالفة داخل منطقة جزاء منفذ الركلة الركنية  يتم احتساب ركلة جزاء يف حال

 .يتم احتساب ركلة حرة غري مباشرة يف هذه احلالةالركلة هو حارس املرمى و 
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ورة مقصودة اجتاه الالعب املنافس من اجل نية بصورة صحيحة بتنفيذ الركلة بيف حال قيام الالعب اثناء تنفيذ الركلة الرك

احلكم غري مستخدم للقوة املفرطة يسمح  او ان يتسىن له لعب الكرة مرة اخرى ولكن بشكل ليس  فيه امهال او هتور

 مواصلة اللعب ألي خمالفة اخر هلذا القانون يتم اعادة تنفيذ الركلة
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 قانون كرة القدم اخر التعديالت على (30)احملاضرة رقم 

 2020/2021تعديالت قانون كرة القدم 

على أن يبدأ تنفيذها فعليا بدءا  ،تعديال جديدا على قانون اللعبة 12صدر جملس االحتاد الدويل لكرة القدم )إيفاب( 

 .2020جويلية من 

جتماعه السنوي دائما خالل اويعد جملس االحتاد الدويل املسؤول عن إجراء أي تعديالت يف قانون كرة القدم، وذلك 

، وتتم بعده صياغة التعديالت وتنفيذها يف مجيع املبارايت من خالل االحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا( يف مارس

 .واالحتادات القارية واألهلية

م على عدم وتنص التعديالت اجلديدة حسب ترتيب املواد يف املادة العاشرة )حتديد نتيجة املباراة( من قانون كرة القد

احتساب اإلنذارات اليت حيصل عليها الالعبون خالل املباراة عند تنفيذ الركالت الرتجيحية من نقطة اجلزاء، أي أن 

 .الالعب إذا حصل على إنذار اثن خالل الركالت الرتجيحية ال يطرد

، ابلنسبة 2020يلية جو  1وقرر "إيفاب" أتجيل العمل هبذه التعديالت، اليت من املنتظر تنفيذها بداية من  

 للبطوالت املتأثرة ابلتأجيالت النامجة عن تفشي فريوس كوروان.

 وجاءت التعديالت كاآليت:

 :ميدان اللعب

 القائمان والعارضة من املمكن أن يكونوا مزجًيا من األشكال اهلندسية األربعة الرئيسية. -

 اجلزاء.ال متتد البطاقات الصفراء إىل ركالت الرتجيح من عالمة  -
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 :التسلل

 إذا حصل املهاجم املتسلل على الكرة من املدافع، نتيجة ملسة يد متعمدة من األخري، يعترب متسلاًل. -

 األخطاء وسوء السلوك

 ملسة اليد: احلد الفاصل بني الكتف والذراع هو أسفل اإلبط. -

، أو فرصة إذا حدثت "مباشرة" قبل اهلدفملسة اليد "غري املتعمدة" لالعب املهاجم )أو زميله( ال حتتسب إال  -

 واضحة لتسجيل األهداف.

ميكن حلارس املرمى احلصول على بطاقة محراء، بسبب ملس الكرة "بشكل غري قانوين" ملرة اثنية بعد إعادة استئناف  -

 املباراة )مثل ركلة املرمى أو الركلة احلرة وما إىل ذلك( حىت إذا كانت اللمسة بيد أو ذراع.

 ي خمالفة )ليس فقط خطأ( اليت "تتدخل يف أو توقف هجمة واعدة" ينبغي أن ينتج عنها بطاقة صفراء.أ -

 أمتار املطلوبة يف كرة مسقطة، جيب أن حيصل على بطاقة صفراء. 4الالعب الذي ال يلتزم مبسافة  -

اللعبة، ال يستوجب ذلك إذا مسح احلكم ابستمرار اللعب، أو مسح بركلة حرة "سريعة" بعد خطأ، ومت تعطيل  -

 إشهار بطاقة صفراء.

 :ركلة اجلزاء

ال يُعاقب حارس املرمى على اخلطأ، إذا أخطأت ركلة جزاء اهلدف أو ارتدت من القائمني والعارضة )بدون ملسة  -

 من احلارس( إال إذا أثرت املخالفة بوضوح على مسدد الكرة.

مث حيصل على بطاقة صفراء ألي خمالفة أخرى، ويُعاقب مسدد الركلة يتم حتذير حارس املرمى بعد املخالفة األوىل،  -

 إذا أخطأ هو واحلارس يف نفس الوقت ابلضبط.
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 :بروتوكول حكم الفيديو املساعد )فار(

 .إظهار حكم الساحة "إشارة الشاشة" مرة واحدة فقط عند مراجعة القرار من قبل حكم الفيديو املساعد )فار( فقط

 :مخسة تبديالت

إبجراء مخسة تبديالت ” إيفاب“رجح أن يسمح ي ،″19-كوفيد“أجل معاودة املنافسات املعلقة بسبب فريوس  من

 .يف الوقت األصلي، وسادس يف فرتة التمديد

 2019/2020تعديالت قانون كرة القدم 

 أواًل: إسقاط الكرة

فقط ، وإذا مت إيقافها خارج منطقة اجلزاء إذا مت إيقاف الكرة داخل منطقة اجلزاء فإن اإلسقاط يكون حلارس املرمى – 

 .فإن اإلسقاط يكون لالعب واحد و هو آخر من ملس الكرة قبل إيقافها

 اثنياً: األخطاء

 .واضح اخلصم عند األخطاء بشكل قريب و منع العيب الفريق ابلوقوف حبائط الصد مع العيب

 اثلثاً: عقوابت االحتفال ابهلدف

 .، فان العقوبة ال تلغى يف حالة عدم احتساب اهلدفف ومتت معاقبتهاحتفاال بتسجيل هدإذا نزع الالعب قميصه 

 رابعاً: ركلة املرمى

 .إن كان الالعب داخل منطقة اجلزاءبال الكرة من صديقه احلارس حىت و السماح لالعب ابستق

 خامساً: قرعة احلكم

 .اختيار لعب ركلة البداية أو املرمى الذي يُهاجم عليه يفيفوز ابلقرعة قبل بداية املباراة له احلق  الذيالفريق 

 سادساً: التبديالت
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 .عندما يتم تغيري العب فعليه مغادرة امللعب من أقرب خط خروج له من امللعب

 سابعاً: ضرابت اجلزاء

 .ميكن ملنفذ ضربة اجلزاء احلصول على عالج أو تقييم سريع من الطاقم الطيب قبل التنفيذ

م السماح حلارس املرمى بلمس العارضة أو الشباك وجيب أن يضع على األقل جزء من قدم واحدة على كما تقرر عد

 .خط املرمى عند تنفيذ ضربة اجلزاء

 اثمنًا: ملسة اليد

 .أي ملسة يد يعترب خطأ حىت ولو مل تكن بشكل متعمد

 اتسعاً: اإلنذارات

اآلخر قام بصنع فرصة تسجيل فيمكن للحكم أتجيل إشهار  إذا قرر احلكم إشهار بطاقة صفراء أو محراء لكن الفريق

 البطاقة حىت هناية اهلجمة عوضا عن إيقافها فورا.
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 مميزات كرة القدم احلديثة (40)احملاضرة رقم 

لتلبية متطلبات تطوير كرة القدم، جيب توسيع وظائف الالعبني وتقدمي تكوين حمكم ومنسجم ومتعدد األشكال، ألن 

درجة عالية من التنظيم الذي يليب فيه توزيع مهام املتطلبات اخلاصة ابلوظيفة  إىلجمموعة معقدة كفريق كرة القدم حيتاج 

 هبا الالعب. يقوم اليت 

نوط أساسا ابلعالقة الوثيقة اليت تربط العوامل العامة نظرة حول الطابع املعقد ألداء الالعب املهذه املعطيات  قدموت

)قدرات الرايضي املعني(، والعوامل املعرفية )التقنية والتكتيكية(  وابلفعل تعترب العوامل البنيوية ،اخلاصة اليت حتدد مداه

مت التوفيق بينهما بصفة ذكية،  إذاحتقيق نتائج جيدة  إىل)السلوك اخللقي واملؤهالت العقلية( اعتبارات تؤدي  والعاطفية

جانب احلالة الصحية لالعب، جيب أن تليب الوسائل اهليكلية واملادية ووسائل الراحة  إىلغري أن ذلك غري كاف ألنه 

 املستوى.  رفيعةمتطلبات كرة القدم 

أظهرت  ،العب كرة القدملابلرغم من أن القامة والوزن ليس عاملني أساسيني ابلنسبة  ورفولوجية:يزات املمامل( 1

هذين العاملني يزيدان من فعالية الالعب يف مواضيع حمددة كحارس املرمى والعيب قلب الدفاع  أنالتجربة امليدانية 

 .(1975،  إمساعيل)تهيف حالة مواجه ، واليت تتطلب قدرات فردية عالية للتغلب على اخلصم ووسط امليدان

عالية من تطور القدرات البنيوية، مع وجود اختالف طفيف  اتتتطلب كرة القدم احلديثة درجاملميزات البدنية: ( 2

 واحلاالت الواجب التحكم فيها أثناء املقابلة الرايضية.يف الفريق بينها، تبعا لوضعية الالعب 

العب عداء لابخلصوص الالعب بدون كرة والذي جيعل من او انطالقا من العمل األساسي الذي يتبعه الالعب، و 

 يؤديها الالعب ابلكرة والواجب أدائها يف فرتات يتالعمليات التقنية والتكتيكية ال االعتباربسرعات متفاوتة، وأخذ بعني 

 حمل، أساسا ابلنسبة لالعب بغية تلبية املتطلبات السالفة الذكر.زمنية خمتلفة، يصبح املستوى العايل للقدرة على الت
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كل من اإلنفراد ابلكرة والتسجيل ومترير الكرة ومالحقة اخلصم واعرتاض متريراته، قدرا عاليا من   يتطلبومن جهة أخرى 

اإلنفراد املتكرر و  ، ، والشيء نفسه ينطبق على سرعة التحمل اليت تظهر جليا من خالل سرعة انطالق الالعب السرعة

 ابلكرة على األجنحة وكذا صعود وتراجع العيب وسط امليدان واملهامجني.

، ويف هذا  والتكتيكية ، أساسية للقيام ابلعمليات التقنية وتعترب طاقات القوة اليت على الالعب استغالهلا بطرق خمتلفة

وابلفعل تتجلى هذه الطاقات خصوصا من  ، امساوح ، يلعب انفجار الطاقات الكامنة يف الالعب دورا هاما اجملال

 .ومن خالل القفز)الكرات العالية وعمل حارس املرمى( رميات طويلة( أوخالل قوة القذفة)قذفة اجتاه املرمى 

ذلك تعترب نسبة عالية من القوة املسخرة أثناء املواجهات أساسية للفوز يف املنافسة سواء كانت أرضية أو  إىلوابإلضافة 

 الكرات العالية.يف 

للقدرات البنيوية أثناء  ستغالل النوعياالالبدنية، مرة أخرى على التذكري أن  األداءوحتملنا هذه النظرة الشاملة لشروط 

العالقة املتواجدة بني قدرات التنسيق، وابخلصوص  إىلويف هذا اإلطار جيب أن نشري  ،املباراة يتم بطريقة خمتلفة ومعقدة

 (.2004)لطيف، تغيري األماكنقدرات التأقلم و 

توفري عدة خصائص مرتبطة بنوعية عمل األعضاء احلسية  إىليدعو طابع كرة القدم املميزات التقنية التكتيكية: ( 3

تضم عدة عناصر ذات عالقة حباسة السمع والبصر ودهليز األذن وبصفة ذاتية التقبل وحاسة  ،اليت تكون جمموعة معقدة

 اللمس. 

 .االنتباهعاملني حامسني يف عالقة إىل ويف كرة القدم يؤدي الرتكيز البصري املوجه أساسا حنو الكرة 

 هبا، بل ملسها لوقت قصري من حني االحتفاظوهذه العملية أكثر تعقيدا يف كرة القدم، حيث ال ميكن مسك الكرة أو 

ية أمهية تطوير اإلحساس ابلكرة يف حتضري القدرات خر أبعضاء اجلسم احملددة يف قانون اللعبة، وتبني هذه اخلاصآل

 التقنية.
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)الوقت والتقنية( بغية تسيري اللعب،  املتغري للحلول االختيارويستلزم التغيري السريع لوضعية وحركة الالعب والكرة وكذا 

تقنية  إمكانياتوعلى القدرات تقدير بصرية حركية، وكذلك  ،اللعب واستباقمستوى عال من تطوير قدرات التنسيق 

املرتبطة بكل وضعية، كوضعية وسط  االختالفات إضافةكل هذه اجلوانب ميكن   إىلو ، تكتيكية واسعة للتأقلم والتغيري

 امليدان الذي جيب أن يزخر بسجل غين ابلعمليات التقنية التكتيكية. 

 املراوغة وخمادعة اخلصم خاصية الزمة يف كل و يف هذا اجملال املواجهة واليت متثل أهم عمل يف املقابلة، وتعترب التحكم يف

وجيب أن تتجاوب وتتأقلم مع خطة اللعب، وهلذا السبب ما فاتت تزداد املتطلبات يف ميدان  ،العب ذو مستوى جيد

 .(1974)إمساعيل، التكتيكية والتفكري التكتيكي املعارف

)خربة الالعب( عامال حامسا يف  ربة التكتيكيةعلى أساس معرفة أسس ومقاييس السلوك التكتيكي للفريق، متثل اخلو 

 ،تكتيكيا خاصة ابلنسبة لالعيب الدفاع ووسط امليدان انضباطاجانب ذلك يتطلب هذا األخري،  إىلأداء الالعب، و 

 ابلنسبة للمهامجني ومنظمي اللعب.   االرجتالوكذا قدرات عالية على 

يعتمد أداء العب كرة القدم كثريا على سلوكه النفسي اخللقي، وانطالقا من الطابع  ية:قاملميزات النفسية واخلل( 4

 : جانبنياخلاص الذي مييز مقابلة كرة القدم يتجلى السلوك اخللقي من خالل 

يف اجلري وراء و اليت مييزها حب بذل جمهود يف منافسة اخلصم  إرادتهالالعب خلصائص  إظهارمن خالل مستوى  أوال:

 له.  ةاملثابرة للقيام ابملهام املوكل إىلهبا ابإلضافة  واالحتفاظوكذا أخذ كرة اخلصم  ،يف املواجهاتو  الكرة

، و التحكم  قانون الرايضيالمن خالل السلوك)عمل مساندة الالعب الذي حيوز الكرة( بعدوانية متماشية مع اثنيا: 

 .(1986عالوي ، )يف النفس يف حالة وقوع جتاوزات من قبل اخلصم
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 متطلبات كرة القدم احلديثة (50احملاضرة رقم)

 املتطلبات البدنية:  (1

 .املسابقات الكربى يف بلدان معينةهدف لكل مباراة( يف  2.5لعبة هجومية للغاية )أكثر من  -

  اجراءات اللعب على مساحات صغرية ومع العديد من الصراعات. -

 .زايدة السباقات ابلكرة أو بدوهنا -

    منظمة ومنضبطة وصارمة يف نظام اللعبة.فرق  -

 .يع من اهلجوم اىل الدفاعي والعكسالتحول السر  -

  .السريع لفريق يف الكتلة الدفاعيةاعادة التمركز  -

  .الضغط يف خمتلف املواقف مبجرد فقدان الكرة -

 .فاظ ابلكرة ولعب اهلجمات املرتدةتتناوب أفضل الفرق بني االحت -

 ٪ من األهداف ما زالت مسجلة يف الربع األخري من الساعة. 25ما يقرب من  -

 هذا ما ينطوي عليه:و 

 .، على حسب املركزملسة من الكرة يف كل مباراة 100 إىل 30من  -

 حسب الفريق واملباراة:إمجايل مسافات السباقات والسفر يف املتوسط  -

 .  كم يف اجملموع  14إىل  11-10من .

 كم بدون كرة .  4.5إىل  3.6كم ابلكرة ومن   4.5إىل  3 من.

 .كم / ساعة(  24إىل  21مرت بكثافة عالية ) 800إىل  500جري من .

 على حسب املركز: مسافات اجلري اإلمجالية يف املتوسط  -
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                   كم.  14إىل  11خط الوسط:  .

  كم.  11إىل  9.5: املدافع املركزي .

              كم.  12إىل  10.5املدافع اجلانيب:  .

 .كم  12إىل  10.5املهامجون:  .

 (:1994٪ منذ 30مسافات العدو )+  -

 .هعب على حسب مركز لال سباق 20إىل  10( ، أو من كلم/سا  25)أكثر من  م350إىل  200من .

 .  بدون كرة م150إىل  90ابلكرة ومن  م150إىل  40من .

 للظهريين.م  350إىل  280من  .

 كرة.م بدون   120إىل  80م ابلكرة و 180إىل  120أي  للمهامجني،م  300إىل  230من  .

 " )حسب املركز( 4"إىل  1وبني العدو السريع:  بوصة، 45إىل  30متوسط الراحة بني اجلهود بشكل عام: من . 

 (,Football des jeunes) Fifa م(. 40إىل  10م )اجملموع:  23إىل  15مسافة العدو: متوسط  .

 الفيديو، تسجيل وحتليل املراقبة،: مثل خمتلفة أدوات ابستخدام القدم كرة  مباراة أثناء النشاط حتليل إجراء ميكن   

 شبه الفيديو حتليالت أو التسارع مقاييس العاملي، املواقع حتديد ونظام مثلثي، نظام يف اإللكرتونية اإلرسال وأجهزة

 خالل والتقنية املادية اآلاثر تقييم يف موثوقية األكثر هي هذه األخرية التحليل أنظمة(. Prozone: مثال) األوتوماتيكية

 (Dellal,  2020) .القدم لكرة مباراة
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 كرة  يف الرمسية ملبارايتاإلمجالية املقطوعة خالل ا املسافات سجلميثل  :(03)رقم  اجلدول
 (Dellal, 2020). القدم

 املبارايت مجيع خالل ملراكز اللعب، ووفًقا مبختلف الكثافات اإلمجالية املسافات سجلميثل  (:02)رقم  اجلدول
 (Dellal, 2013) .2007-2006 خالل واإلجنليزي اإلسباين للدوري الرمسية
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وعددها يف املباراة خمتلفة  املسافات املقطوعة الكلية و بسرعاتمتوسط يبني (: 04)اجلدول رقم 
 .2010/2011 الواحدة يف ثالث بطوالت أوروبية )فرنسا ، إجنلرتا ، أملانيا( موسم

(Fifa, jeux réduits et préparation physique intégrée) 

 فرنسا) أوروبية بطوالت ثالث كرة القدم يف  مباراة يف السباقات وعدد شدة يبني :(01)رقم  الشكل
 .2010/2011 موسم( أملانيا ، إجنلرتا ،

(Fifa, jeux réduits et préparation physique intégrée) 

 

 

 



. 

 
51 

نة ثالثة نشاط رياضي تربويس  -------قياس كرة القدم   م  -------محاضرات الدكتور شريط حسام الدين     

 

مثال ملتوسط االسرتجاع بني سباقني لفريق يف الدوري الفرنسي موسم  يبني(: 02)رقم  الشكل 
2016/2017 .(Dellal, 2020) 

 لتطويرها. مالءمة األكثر الفرتات يبني اهم الصفات البدنية يف كرة القدم و :(05)رقم  اجلدول
(Hourcade, 2010) 
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 املتطلبات املهارية: (2

عدد ملسات ، وهو ما يتضح من متوسط زايد من اإليقاع واإليقاع والشدةتتميز كرة القدم احلديثة بسرعة عالية على حنو مت

واندرًا ما تتجاوز املدة اإلمجالية للحيازة  كجم(  2.2-1.7الكرة اليت مت احلصول عليها عن طريق االستحواذ على الكرة )

، مع قيم تصل إىل ٪ من التمريرات الناجحة81و  75 (. يقدم الالعبون ما بني4دقيقة )اجلدول  1.30دقيقة واحدة أو 

 ، إخل.(. تعتربوبية )رايل مدريد، أوملبيك ليون، مانشسرت يوانيتد، برشلونة، ابيرن ميونخ٪ يف أفضل الفرق األور 84-90

فكرة املبارزة أيًضا أساسية يف كرة القدم وغالًبا ما متيز ضد الفرق اليت ختسر املبارايت أو مواقف اللعب املختلفة )ابستثناء 

، وقد وصف بعض املؤلفني أن االخنفاض يف نصف الوقت•  d 2'و  1dاألداء الفين بني احلاالت اخلاصة(. سينخفض 

 .الناجحة يف فريق يعني ابنتظام الفرق اخلاسرةعدد املمتلكات ونسبة التمريرات 

وخاصة املهامجني. منط اللعب وآاثره  لالعبني،فإن التعديالت على أنظمة اللعبة ستعدل النشاط الفين  ذلك،عالوة على 

جد عب، ونوع التمريرات اليت سيجريها، واملواقف اليت سياهلجومية/الدفاعية، يؤدي إىل تغيريات يف النشاط الفين لال

 ((Dellal, 2017. ، وعدد املبارزات واملخططات التفضيليةفيها نفسه

 تطبيق يتقن إذا إال يتحقق أن ميكنه ال اهلدف وهذا اخلصم على الفوز حتقيق القدم كرة يف الفريق أهداف أهم من إن

 اإلجناز جوهر تعترب اليت األساسية املهارات على تعتمد اليت اخلطط هذه ، وإجيابية بكفاءة واهلجومية الدفاعية اخلطط

 األساسية املهارات وإتقان تعليم عملية هو املهاري واإلعداد ، سليم خططي تنفيذ هناك يكون لن وبدوهنا املبارايت يف

 ومن ، للعبة األساسية والقاعدة اليومية التدريب وحدة يف أساسيا ركنا ومتثل ثبيتها وحماولة القدم كرة يف املستخدمة

 حني ، حمسن اتمر يؤكده ما وهذا القدم كرة لالعيب ابلنسبة األساسية املهارات على التدريب أمهية ويتجلى يتضح هنا

 ميكن ال الفعالية هذه وبدون اهلدف يف الكرة إدخال هي واحدة فعالية يف ترتكز اهلجومية الفريق جمهدات إن يقول

  .اخلصم على الفوز حيقق أن للفريق
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 األساسية املهارات فإن سابقا ذكره مت ومما وعليه ، الفعالية هذه ملؤدي ابلنسبة التكتيكية الفعاليات أمهية تظهر هنا من

 الربامج خالل من إال هذا أييت وال ، الناشئ القدم كرة لالعب واملتكامل الشامل اإلعداد عملية يف هام دورا تلعب

 عملية يف احلديثة الطرق املدرب متابعة وكذا احلديث الرايضي التدريب جمال يف العملية األسس على املبنية التدريبية

 قدرته إىل إضافة ، ابلكرة والتحكم السيطرة من عالية درجة على الالعب أصبح فقد ، األساسية املهارات وإتقان تعلم

 اهم ميثل جدول يلي فيما و( 2009، موفق( املرمى على مباشرة التهديف و ومتعددة خمتلفة بطرق اخلداع يف العالية

  القدم كرة يف املهارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  واإلجنليزية اإلسبانية للبطولة الرمسية املبارايت مجيع خالل الفين األداء سجلميثل  :(06)رقم  اجلدول
 (Dellal, 2017). 2007-2006 موسم خالل املناصب حسب خمتلف
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 املتطلبات الفسيولوجية : (3

( غالًبا V02الدم ، واستهالك األكسجني ) الكتاتمعدل ضرابت القلب ، قام العديد من املؤلفني بتحليل متوسط -

، أبلغ املؤلفون عن قيم ترتاوح بني  نبضات القلبخالل املباراة. فيما يتعلق مبتوسط  V02maxكنسبة مئوية من 

  (...)اجلدول  النبض القليب االقصى٪ من  93٪ و  72بني  ينبضة يف الدقيقة ، أ 175و  157

(Dellal, 2008) 

 ابلقيم املنشورة مقارنة. القدم كرة  يف دراسة األكثر الفسيولوجي املتغري هو األكسجني الستهالك األقصى احلد يعترب -

 V02 max وأمهية املمارسة مستوى بني إجيابية عالقة وجود فرضية نتائجنا تدعم(. .. اجلدول) 1964 عام منذ

 عايل التدريب يف مهمة القدرة هذه. أعلى احملرتفني لالعبني املتوسطة القيمة. مل/د/كغ 65 و 60 بني أقصى حبد

 .مدة املباراة طوال الطاقة استخدام يف عالية كفاءة  لالعب تضمن شيء كل  وقبل أفضل، تعافًيا أيًضا و تتيح ، املستوى

) 1998,FARHI &(CAZORLA  

 ابلربازيل 2014حتليل مهاري لبعض الفرق يف كأس العامل ميثل  :(07)رقم  اجلدول
(www.fifa.com) 
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خمتلفني  ملؤلفني وفًقا القدم كرة  مبارايت أثناء القلب ضرابت معدل متوسطميثل  :(08)رقم  اجلدول
 Bangsbo1994 .(Dellal, 2008) حسب

 
(www.fifa.com) 

 مستوايت تقييم مت اجلري عليها من جهاز على احلصول مت القصوى Vo2 قيمميثل  :(09)رقم  اجلدول
 (FARHI &CAZORLA, 1998). القدم كرة  العيب ممارسة

(www.fifa.com) 
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 املتطلبات املورفولوجية: (4

 هذه أعطت لذلك ،و اللعب املدرب من لكل والوقت اجلهد ريتوفل الالعبني اختيار يف تدقق املتقدمة الدول من الكثري

 ، القدم كرة رايضي هبا يتميز اليت اجلسمية املقاييس إىل واملختلفة املتعددة االختبار مراحل اثناء خاصة أمهية الدول

 يكون لكي انه على الباحثني من العديد فيتفق ، النشاط هذا مزاولة أثناء الالعب مبستقبل للتنبؤ كأساس املختلفة

 دورا األجسام نوعية تلعب ، متناسقا جسما ميتلك وأن البد املمارس الرايضي النشاط واحتياجات ملتطلبات مستوفيا

 .معني مبستوى القدم كرة ممارسة يف االشرتاك إمكانية يف

 

 

 

الالمحضي خالل مباراة توضح نسبة اعتماد النظام اهلوائي و الالهوائي محضي و (:03)رقم  الشكل
 (FARHI &CAZORLA, 1998 ). كرة القدم
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 إىل ابإلضافة يطور أن الالعب على جيب ، القدم كرة  يف الثقة عدم نسبة من احلد أجل من املتطلبات النفسية :  (5

 وهذا اللعبة تنتج جمموعة هو الفائز الفريق. اللعبة يف التزامه لزايدة الشخصية وقوة العقلية الصفات ، البدنية صفاته

 .التام االلتزام يضمن

 يكون أن جيب: املوقف يف التغريات مواجهة يف واالستباق التكيف على القدرة الالعب لدى يكون أن جيب ، هلذا

: الثقة عدم خللق مبتكرًا يكون أن جيب. واملخاطر اإلجهاد من الرغم على وجه أكمل على إمكاانته استخدام على قادرًا

 للمراوغة سريعة تبادالت إلجراء املمر يف وصحة توقيت لديه يكون أن جيب. للخصم ابلنسبة به التنبؤ ميكن ال

. مضبوطة وعدوانية التزام أبقصى اجلهد يف منضبطا يكون أن جيب. متعبا يكون عندما حىت ، التسديدات واملراوغات

. و الرغبة الذكاء: أساسيني تكميليني عنصرين لديه يكون أن جيب. اجملموعة داخل التواصل موقف هو عام بشكل

 الالعب. الدفاعية أو اهلجومية األعمال تنفيذ يف واحدة خطوة يتقدم أن ابلتوقع وشعوره السريعة للعبة قراءته تسمح

 كازورال  حسب القدم كرة فرق لبعض اجلسمية القياسات ميثل(:10)رقم  اجلدول
(Cazorla ,2001) 
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 على. اجملموعة يف أخرى أدوار تويل على قادرًا يكون أن جيب ، معني منصب يف تعيينه مت لو حىت. ومتنوع متخصص

 .املعين الدفاعي العبء مع اجلانبني على للعب ويتغري أمامًيا مهامجًا يكون أن ميكن ، املثال سبيل

 يف النفس، الثقة يف النفس، مقاومة الضغط، عدوانية، حتملصرامة، التحكم  ، : تركيز، تنبيه العقلية القوة عوامل -

 ,Fifaالشخصي، السعي للتطور.  واإلجناز العايل الفريق، التحفيز أجل من التنافسية، اللعب النفسي، املخاطر، التحمل

Football des jeunes) ( 

 كرة  مقابلة مييز الذي اخلاص الطابع من انطالقا و ، اخللقي النفسي سلوكه على كثريا  القدم كرة  العب أداء يعتمدكما 

 السمات من ميتلكه وما القدم كرة  العب خصائص لتحديد اهلامة اجلوانب أحد النفسية الصفات تعترب ، القدم

 : مايلي نذكر النفسية الصفات بني ومن الشخصية

 "حمدد مثري على ابالنتباه االحتفاظ أو معني مثري على وتثبيته ، االنتباه تضييق" أنه على الرتكيز يعرف :الرتكيز )5-1

 لفرتة حمددة املثري على ابالنتباه االحتفاظ على املقدرة: )التايل املعين على يقتصر أن جيب الرتكيز مطلع أن البعض ويرى

 (. االنتباه مبدى الفرتة هذه تسمى ما وغالبا الزمن من

 معينة فكرة على العقل تركيز أو املمكنة املوضوعات من العديد بني من واحدة على العقل تركيز يعين :االنتباه( 5-2

 بكفاءة التعامل من يتمكن حىت األشياء بعض عن واالبتعاد االنسجام االنتباه ويتضمن ، األفكار من العديد على مبنية

 وتشتت والتشويش االضطراب حالة هو االنتباه وعكس ، انتباهه الفرد عليها يركز اليت األخرى املوضوعات بعض مع

 .الذهن

 حتدث مل جديدة تصورات أو السابقة اخلربات تصورات تكوين خالهلا من ميكن عقلية وسيلة :العقلي التصور( 5-3

 هذه كانت  كلما  حبيث ، العقلية اخلريطة العقلية التصورات من النوع هذا على ويطلق ، لألداء اإلعداد لعرض قبل من

 .مطلوب هو ما لتحديد للجسم واضحة إشارات إرسال ملح أمكن الالعب عقل يف واضحة اخلريطة
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 حتقيق ابلضرورة تطلب وال ، التحسس إمكانية يف االعتقاد أمهية واألكثر النجاح توقع هي :ابلنفس الثقة( 5-4

 .األداء حتسن وتوقع ابلنفس ابلثقة االحتفاظ ميكن الفوز أو املكسب حتقيق عدم من فبالرغم املكسب

 ، بنشاط القيام بعد واالنفعالية والعقلية البدنية صفاته تعبئة إلعداد لالعب املتاحة الفرصة هو :االسرتخاء( 5-5

 .التوتر حدوث ملنع املختلفة جسمه أعضاء على وسيطرته التحكم على بقدرته لالسرتخاء الالعب مهارات وتظهر
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 االجتاهات احلديثة لكرة القدم (60احملاضرة رقم)

كرة القدم ما تزال تعرف تقدم مستمر يف عدة جوانب، رغم أن مهمة الالعب مل تتغري واليت تتمثل يف حماولة تسجيل 

 دون التلقي. األهدافأكرب عدد ممكن من 

، من املعروف أنه من أجل حتديد معايري ومقاييس موازية لوجهة األهداف يف كرة القدم العصريةاجتاهات عامة: ( 1

( 1994-1990( وكأس العامل)1996اب )و السنوات القليلة املاضية أثناء كأس أور  إىلتعود ابألولوية  االنتباهنقاط  نإف

أمهية تقييم  االعتبارفمن أجل تطوير كرة القدم جيب أن أنخذ بعني  ، (92-91-90النوادي) إىلوكذلك ابلنسبة 

للمستوى العايل وما شاهبها)التقين، التكتيكي والنفسي( ستقرار العوامل احملددة االتحسني يف  :مثل املعارف القاعدية

 مستوى عال من التطوير. وإعطائها

حتسني املستوى يف وقت  إىلكذلك يتضح لنا أن األمثلة الدولية تبني أن التجديد واإلبداع يف حمتوايت التدريب تؤدي و 

بون انطالقا من التعرف على الالعبني أثناء املنافسة ومن خمتلف مراحل املالحظة وكذا التحليل الكلي ر قصري جدا، فاملد

التدريب وأمهية خمتلف العناصر التالية)اللياقة  صريورةللمنافسات الدولية والوطنية والتحقيقات املفصلة، يتصورون اجناز 

 تصرف الفعال أثناء املنافسة يكون حسب: والسيكولوجية( وال التكتيكية ، ، التقنية ، البدنية

  .حتضري لعب حركي لتجاوز أساليب اللعب العنيف إطاراستعمال حمتوى اللعب اهلجومي يف  -

 .ةتركيب شامل بني املستوى الفردي واجلماعي كنتيجة اتصال وتنظيم إلعطاء الروح اجلماعي -

 قوة السرعة.اللعب العايل يرتكز على قدرات مداومة السرعة و  إيقاع -

  (.1989)اخلشاب وآخرون، احليوية الكبرية والنشاط احلركي لكل العب -
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تميز ابلتقرب من شروط املنافسة وكذا توجيه املنافسة واليت تاجتاهات لتسطري التدريب احلديث هي اجتاهات خاصة: ( 2

وتعطي كيفية تشكيل  ، تعطي األسس القاعدية املتصلة واملطابقة لشروط املنافسة االجتاهات، هذه  أثناء التدريب

 التدريب عن طريق التنويع للمحتوايت املتعلقة ابلتطوير املتواصل للتدريب مع ذكر: 

 الرفع من الوسائل اخلاصة ابلتدريب السنوي اخلاص. -

 ثريات املتبادلة لعناصر التدريب.متابعة التأ إطارالعقالين لوسائل التدريب يف  االستقرار -

 التدريب. لصريورةخاصية قوية  -

 (.1989، )اخلشاب وآخرون على أشكال قريبة من املنافسةالتدريب تسطري  -
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 يف كرة القدم الرايضي التدريب مبادئ( 70احملاضرة رقم )

مصادر الطاقة وزايدة هيكلية العضالت وتطوير  ان برامج التدريب الرايضي تصمم لزايدة مستوى األداء عن طريق تطوير

مهارات اجلهاز العضلي العصيب، فاخلرباء الرايضيني لديهم معرفة أساسية مببادئ التدريب، وعن طريقها يتم تقييم الربانمج 

 التدرييب للحفاظ على صحة الالعب ومنع حدوث اإلصاابت.

املدربني يستخدموا هذه ، فدنية، االجتماعية، النفسية والعلميةنظرية التدريب تشمل مجيع حقول املعرفة ابللياقة الب

املعلومات ككل مع معرفتهم ابلالعب كفرد لكتابة أفضل برانمج تدرييب ميكن من خالله تطوير أقصى درجات األداء 

 .هلذا الالعب

 :منها من خالل كل هذا هناك جمموعة من املبادئ اليت جيب على املدرب أخذها بعني االعتبار نذكر

 يستطيع حىت ألخرى فرتة من التمرين شدة زايدة عليه جيب املتدرب الفرد أن يعين املبدأ هذا :احلمل زايدة مبدأ (1

 ان جيب احلمل يف الزايدة ان اىل االنتباه وجيب ،املمارس البدين النشاط أو املمارسة اللعبة يف مستواه وتطوير حتسني

 حدوث اىل تؤدي قد واليت والكبرية املفاجئة الزايدة ال املمارس الفرد قدرات مع يتناسب ومبا تدرجيي بشكل تتم

 .الرايضية االصاابت

حىت تتسبب حدوث تغريات فسيولوجية وبيولوجية يف اي من اجهزة اجلسم جيب ان جيرب هذا اجلهاز على العمل مبستوى 

الزائد هذه بشكل منتظم، فان هذا النظام سوف اعلى مما هو متعود عليه )حتميل زائد(، وإذا تكررت عملية التحميل 

 .يزيد من مستوى االستعداد الذي كان عليه سابقا اىل مستوى اعلى

حىت تتحقق التكيفات املطلوبة فالبد أن يشكل التدريب عبًء، حيث البد أن يتعدى اجلهد املبذول األعباء اليومية 

  كبداية ومع التكيف ميكن زايدة هذا العبء

 .معدل التطور بثالثة عوامل: التكرار والشدة والكثافةويرتبط 
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زايدة احلمل تؤدي إىل إاثرة بعض التغريات يف العضالت وبعض أنظمة اجلسم مما يرتتب عليه زايدة قدرة اجلسم على 

 .أداء اجلهد البدين

 

 

 

 

 

 

 عنصر تنمية يريد الذي فالفرد .اجملال ذلك يف واملمارسة التدريب عن ينتج معني جمال يف التحسن :اخلصوصية مبدأ( 2

 اخلفيف واجلري السريع املشي) العنصر ذلك تنمي اليت واالنشطة التمرينات اختيار علية جيب التنفسي الدوري التحمل

  .التنفسي الدوري التحمل تنمي وال العضلية القوة تنمي ألهنا العضلية القوة متارين وممارسة اختيار جيوز وال (مثال

العرتافه بعدم مساواة كل االشخاص  يف كرة القدم يعترب مبدأ الفروق الفردية من اهم مبادئ التدريب :الفردية مبدأ( 3

نظرا الختالف جيناهتم الوراثية و عوامل اخرى كثرية، فقد اثبت العلم ان مع التدريب ستكون هناك استجابة عضلية و 

لكن مقدار و معدل هذه االستجابة ختتلف من شخص اىل اخر بناء على جيناته فبعض الرايضني يستجيبون سريعا 

ر ال ، و البعض يستطيعوا الوصول اىل مكانة احملرتفني و اخرون ال ، و اكرب دليل على هذا انه للتدريب و البعض االخ

 .عند جعل جمموعة من االشخاص يتبعون نفس النظام التدرييب ختتلف النتائج من شخص اىل اخر

 :حيث يستجيب االفراد لنفس الربانمج التدرييب بطريقة خمتلفة لألسباب التالية

 .ضج، التغذية، النوم والراحة، مستوى اللياقة، التأثريات البيئية، املرض أو اإلصابة، الدافعيةالوراثة، الن

 مبدأ قانون زايدة احلملتوضح (: 04رقم ) شكل
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األلياف من خالل الوراثة فحجم الرئتني والقلب و  أجهزة جسم اإلنسان تتحدد خصائصها: كافة أعضاء و الوراثة -3-1

فمثال تدريبات السرعة تتحدد ابلصفات الوراثية  ايضي مشكلة طبقا للصفات الوراثيةاليت تتأثر ابلتدريب الر ة و العضلي

 .% فهي تتأثر ابلتدريب25% أما 75بنسبة 

بدنيا من احمليط اخلارجي، فالرايضي يتأثر نفسيا من مشاكل رايضي يتأثر بصفة مباشرة نفسيا و أتثري البيئة: إن ال -3-2

ط اخلارجي للبيئة سواء كان مالئما للتدريب أو غري هو يتأثر ابحملي، املدرسة وحىت الشارع و ارج إطار التدريب كاملنزلخ

واحلرارة واملرتفعات وحىت نقاء وتلوت اهلواء وحسب القدرات الفردية  دالرب اختالف القاعة عن اهلواء الطلق و مالئم ك

 .على املدرب أخذ هذا بعني االعتبار ضمن الربانمج التدرييبو 

السكرايت.... تطلب قيمة من الغداء كالربوتني و هذا ما يالتدريب و  ري مورفولوجي حيدث عند: هناك تغيالتغذية -3-3

 .ليكون التدريب ذا نفع وال يؤثر سلبا على الرايضي

تقدمي النصائح أبخذ أوقات لرايضيني و الكسل لدى اعلى املدرب مراقبة درجة التعب واخلمول و  :الراحة والنوم -3-4

الصغار حيتاجون ساعات راحة أو أكثر و  8تاج إىل التدريب فالرايضي حيكافية من الراحة أو زايدة أوقات الراحة عند 

  .إىل وقت أكرب من البالغني

، فإذا ما ارتفع فإن الرايضي حيتاج إىل وى يتحدد مبستوى اللياقة البدنيةمستوى اللياقة البدنية: معدل تطور املست-3-5

، وإن التعب لبدنية منخفضا فالتقدم يكون سريعاللياقة اوقت طويل من التدريب لتقدم بسيط أما إذا كان مستوى 

 .يظهر على الرايضيني غري الالئقني بسرعة لذا جيب مراعاة تلك ألنه يؤدي إىل اإلصابة واملرض

عدة عوامل منها املرض هذا راجع لتدريب قد تكون يف وضعية ضعيفة و : استجابة الرايضي للاملرض واالصاابت -3-6

هذه املشاكل الصحية فان العجز حيدث نتيجة اجملهود الشديد خالل التدريب فاملدرب عليه  بسببواإلصاابت، و 
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تفادي هذه اة و على املدرب مراعإلمتام يف التدريب أو املنافسة و التأكد من الشفاء التام لإلصاابت أو املرض قبل ا

 .املشاكل اليت يتوقع حدوثها

سة جيب أن تكون قناعاته شخصية وحب خاص للرايضة واملمارسة ر : لضمان مواصلة الرايضي املماالدوافع -3-7

 .النجاحودافع إلحراز التقدم و 

 

 
 

 توضح بعض الفروقات لبعض املتغريات الفيزيولوجية لالعبني أخضعا حلمولة واحدة(: 01رقم ) صورة
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 اليت الرايضية التكيفات يفقد الشخص أن اإلنعكاسية مببدأ املقصود( : التدريب استمرارية) اإلنعكاسية مبدأ( 4

 واالحباث الدراسات اثبتت لقد الرايضي اجملال ويف .والرايضة البدين النشاط ممارسة عن توقف اذا ما حالة يف إكتسبها

 البدنية واالنشطة الرايضة ممارسة عن ينتج الذي االجيايب والتغري التطور ان الستينات أواخر يف أجريت اليت العلمية

 اللياقة يف معني مستوى أو الرايضة يف معني ملستوى الوصول عند فلذلك ،املمارسة عن التوقف حالة يف يفقد إبنتظام

 (7201متيم احلاج، ) .املمارسة يف االستمرارية خالل من هعلي احملافظة فيجب البدنية

 :مبادئ التدريب هي  Keith & Karen &  MacLaren و حسب

 السرعة على كبري  بشكل تؤثر الوراثة وأن متشاهبني، ليسوا الرايضيني أن حقيقة إىل الفردية تشريمبدأ الفردية: ( 5

 االحتياجات االعتبار يف التدريب برانمج أيخذ أن جيب لذلك. التدريب نظام مع اجلسم هبا يتكيف اليت والدرجة

 .الفردية

 بشكل السباحة على التدريب يتم. املمارس النشاط بنوع خاصة التدريب تكييف عمليات تعد :صوصيةاخل مبدأ( 6

 من بدالً  للتدريب كوسيلة  الدراجات لركوب األنسب له الدراج أن حني يف اجلافة، األراضي من بدالً  املاء يف مثايل

 .اجلري

إذا مل يتعرض الالعب إىل التدريب املنتظم فلن يكون هناك حتمل وابلتايل ال يكون اجلسم يف حاجة : مبدأ التدرج( 7

إىل التكيف. ويتضح ذلك من الرسم التوضيحي اخلاص بقانون زايدة احلمل، حيث جتد ان مستوى اللياقة الفردية تعود 

رب فهم العالقة بني التكيف، وقانون زايدة احلمل ولكي يكون التدريب فعاالً جيب على املد األصلي،ببطء إىل املستوى 

 .وقانون املردود أو العائد، حيث تتحسن اللياقة البدنية كنتيجة مباشرة للعالقة الصحيحة بني احلمل والراحة
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ومصطلح الزايدة التدرجيية يف احلمل يستخدم لإلشارة إىل ان الزايدة يف مستوى احلمـل سوف تؤدي إىل زايدة التكيف 

دة استعادة الشفاء ملستوايت أعلى من اللياقـة البدنيـة. وجيب ان تضمن الزايدة يف احلمل بعض املتغريات كزايدة وزاي

 .عـدد التكرارات، وسرعة التكرارات، وتقليل فرتات الراحة وزايدة االثقال

  : يتم حتقيق التدرج من خالل

 .ةالتكرار: جرعات تدريبية يف اليوم ، يف الشهر ، يف السن-

 .الشدة: محل التدريب يف اليوم ، أو يف االسبوع ، أو يف الشهر ، أو السنة-

 . املدة: مدة التدريب ابلساعة يف اليوم ، أو االسبوع ، أو الشهر ، أو السنة-

، من اجلزء للكل ج يف التدريب من العام إىل اخلاصميكن التدر ، كما فالبد من راحةولكن التدرج ال يعين االستمرار 

  .ومن الكمي للكيف

 

 
يؤدي التدريب إىل تغريات يف اجلسم نتيجة لتكيفه لألعباء اإلضافية والتغريات من يوم إىل يوم :  تكيفمبدأ ال( 8

لتحقيق تكيفات ميكن قياسها وميكن أن يستمر ذلك صغرية وال ميكن قياسها، لذلك فإن الصرب مطلب أساسي 

  .ألسابيع بل ألشهر، واالستعجال يف حتقيق تلك التكيفات ميكن أن يتسبب ابملرض أو اإلصابة

 التحسن املثايل يف زايدة احلمل عن طريق مبدأ التدرجميثل (: 05الشكل رقم )
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وتتضمن التكيفات التالية: زايدة اإلنزميات، وحتسني التنفس ووظيفة القلب والدورة الدموية وحجم الدم، وتطوير القوة 

  .العضلية، وتتحسن العظام واألربطة واملفاصل واألنسجة الضامةوالتحمل والقدرة 

  .وتؤكد هذه القاعدة على أنه ال ميكن االستعجال يف التدريب

كما يقصد ابلتكيف من الناحية التدريبية هو التقدم الذي حيدث يف مستوى إجناز األعضاء واألجهزة الداخلية للجسم 

 .طى مستوى عتبة اإلاثرةنتيجة أداء أمحال داخلية وخارجية تتخ

ويقصد ابلتكيف )بيولوجيا( هو التغريات الوظيفية والعضوية اليت حتدث يف جسم الكائن احلي نتيجة ملتطلبات )أمحال( 

 .داخلية وخارجية، حيث يعكس التكيف مدى صالحية األعضاء الداخلية ملواجهة متطلبات األمحال اخلارجية

 التكيف أنواع التكيف: هناك نوعان من -8-1

، إىل حتسني كفاءة أدائها لوظائفها، والذي يؤدي ف الذي حيدث يف األجهزة الوظيفيةالتكيف الوظيفي: هو التكي -أ 

التنفسي والعصيب والعضلي والغدد الصماء وكل من اجلهاز اإلخراجي ألجهزة هي كل من اجلهاز الدوري و وهذه ا

 .واهلضمي

  . ذي حيدث يف أحجام وأبعاد األجهزة العضوية املشار إليها سلفاً التكيف املورفولوجي: وهو التكيف ال -ب

 : العوامل املؤثرة يف عمليات التكيف -8-2

 .العوامل الداخلية )العمر، اجلنس، احلالة التدريبية( -أ

 .العوامل اخلارجية )كمية ونوعية احلمل، التغذية( -ب

 :الوظيفية داخل جسم الالعب والناجتة عن التدريب الرايضي فهيأما أهم التكيفات )التغريات( احلادثة يف األجهزة 

 . حتسن يف وظائف القلب والدورة الدموية والتنفس وحجم الدم املدفوع -

 . حتسن كفاءة اإلاثرة العصبية والعمل العضلي واألربطة والعظام -
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 . حتسن النشاط اهلرموين واإلنزميي -

 . العضليةزايدة خمزون إنتاج الطاقة يف اخلالاي-

ان قدرة اجلسم على التكيف مع أمحال التدريب وزايدة استعادة الشفاء يف وقت الراحة توضح كيف يؤثر التدريب. فاذا 

كان محل التدريب ليس كبرياً بدرجة كافية، فلن تتحقق مرحلة زايدة استعادة الشفاء، أو تتحقق بدرجة قليلة. واحلمل 

مشاكل يف االستشفاء ورمبا ال يعود إىل مستوى لياقته البدنية األصلي، وهذه احلالة الكبري جداً سوف يسبب للرايضي 

 :حتدث بسبب التدريب الزائد، وكما موضح يف الشكل اآليت

 

 
و  أضعف( الدموية واألوعية القلب نظام أو) العضالت تصبح التدريب، عن الفرد توقف إذااالنعكاسية:  أمبد( 9

 .الوقت مبرور قوة أقل

 .الراحة عن العضالت حرارة درجة ترتفع املناسب، للنشاط نتيجة أنه إىل اإلمحاء يشريالتهدئة: مبدأ اإلمحاء و ( 10

 .العضالت من النفاايت إزالة على واملساعدة العضالت حرارة درجة لتقليل معني بنشاط القيام بعد التهدئة حتدث

  )Keith & Karen, 2005 &  MacLaren)   

 أتثري األمحال التدريبية على درجة استشفاء الالعبميثل (: 06الشكل رقم )

 

 

 



. 

 
70 

نة ثالثة نشاط رياضي تربويس  -------قياس كرة القدم   م  -------محاضرات الدكتور شريط حسام الدين     

تتصل أبداء اليت يطة و خمتلف أجهزته إىل عمل مقبل يف الظروف اخلارجية احملاإلمحاء: هو هتيئة اجلسم و  -10-1

  :حركة لتنفيذ األداء املطلوب وهو حيققالرايضي يف بذل جهد و 

  .وزايدة التهوية الرئوية وجعل التنفس أعمق وأسرعزايدة كمية األوكسجني املستهلك  -

 .زايدة سرعة ضرابت القلب وزايدة تدفق الدم يف كل ضربة واتساع األوعية الدموية -

  .اكتساب العضالت االسرتخاء واملرونة واملطاطية املطلوبة لألداء - 

  .رفع درجة حرارة اجلسم -

 .التهيئة ألداء املهارات احلركية -

  .ل ألرقى املهارات احلركيةالوصو  -

  .الوصول ألرقى درجة استجابة لرد الفعل -

  .الوصول األقصى واالستعداد هلدف للتدريب -

مترينات اإلطالة ألهنا صة التدريبية ابهلرولة اخلفيفة و يقصد هبا إهناء احلدوء و التهدئة: وهي العودة إىل اهل -10-2

حتسني من كفاءة الدورة الدموية يف إزالة الفضالت الناجتة وعة العضلية و ملية ضخ الدم للمجمتسهل عملية استمرار ع

من األيض اخللوي. وعند التوقف املفاجئ بعد جهد بدين كبري يسبب سيولة يف الدم وبطء الدورة الدموية وبطء 

  .عملية إزالة فضالت وإنتاج الطاقة وقد يؤدي أيضا إىل شد عضلي وآالم عضلية ومشاكل أخرى

جيب على املدرب تعليم أصول اإلمحاء والتهدئة يف توصيل األكسجني وتوزيعه )اجلهاز الدوري التنفسي( وعدد  فلهذا

 .مرات التنفس يف الدقيقة

وبعد التجارب واألحباث العملية يف هذا اجملال لوحظ أن القوة العضلية تفقد بدرجة أبطأ من التحمل الدوري التنفسي 

 البدنية الراحة التامة للرايضي.ويشارك يف فقدان الكفاءة 
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ومن خالل كل هذا نقدم أحجية األداء الرايضي اليصال الالعب للمستوى العايل يف كرة القدم من تصميم الدكتور 

 هوركاد:

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 احجية األداء الرايضي.ميثل (: 07الشكل رقم )

)2018 ,Hourcade) 
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 يف كرة القدم احلديثة ( التدريب املدمج08احملاضرة رقم)

 :نبذة اترخيية عن التدريب املدمج (1

 : وهي ت ثالث مراحل، حدث1970 يت أجريت حول التدريب املدمج سنةمنذ الدراسات االوىل ال

 .املالحظة اإلحصائية للمبارايت: حلة االوىلر امل

 . مرحلة التقييم اخلاصة ابلصرف الطاقوي خالل املباراة: حلة الثانيةر امل

مرحلة تسليط الضوء على النماذج اخلاصة اليت تسمح بنسخها يف التدريبات فتكون مشاهبة لتلك : املرحلة الثالثة

 من أجل تعديلها وفًقا الحتياجات الربجمة.اجملهودات املبذولة خالل املباراة وقياس درجة احلمل فيها 

 :يبغياالحباث يف رايضة الر  (1-1

سريع ،  /سباق بطيء )طبيعتها  اللعب يف املباراة وحماولة معرفةت اياملراقبة اإلحصائية جملر مع  1970 عام بدأوا يف

، وهذه االحباث مسحت بتحديد املالحظات االحصائية واليت على أساسها تقدم  الراحة ، مدهتا ، وقت...( قتال 

 : مفهوم التدريب املدمج 

 ".اجلهد واستعادة الراحة "تسلسل األعمال القتالية والسباقات  -

 .تقييم عملية الصرف الطاقوي يف املبارايت -

 (. حتليل الالكتات والتغريات يف معدل ضرابت القلب - 

 .1986حالة مصنفة جتريبًيا حسب نوع اجلهد يف عام  80بعد املالحظات وحتليالت املبارايت، مت اقرتاح 

وهنا  .املقرتحة 80حتليل املقابالت وحتليل األخطاء واستحالة التقييم املوضوعي للحاالت مت عرض و  م،1988يف  

ظهرت طريقة أخرى تعتمد بشكل أقل على اجلانب الكمي للمجهودات واليت عملت على تقليل الوضعيات إىل منوذج 

 .1989غيب يف عام يخاص ابلر 
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اثنية  40قتال قصري ملدة  /تسلسل اجلهد : الوحدة األساسيةمت تقليل النموذج التسلسلي إىل منوذج  ،1990يف عام 

 اثنية 20مع توقف مؤقت ملدة 

ابإلضافة إىل الريغيب عاجلت كرة اليد وكرة السلة هذه املشاكل : كرة السلة و كرة اليد االحباث يف رايضة   (1-2

  .ووجدت مناذج حمددة حىت لو مل يتم تسميتها وإضفاء الطابع الرمسي عليها

عربا عن مدى صعوبة استنساخ اجملهودات اليت يبذهلا الالعبون يف املباراة (P.Potty)و  ( J.P Routtina)ففي كرة اليد

 ،جهد( اثنية 1.50)اثنية بعد كل تسلسل  30يف تصميم التدريبات، و قدما النموذج الذي يتكون من اسرتاحة 

 (.وحدة 60)يتضمن احلمل عشرة تسلسالت 

استثارة التحمل اهلوائي االقصى لالعبني  منوذًجا قادرًا على P.Buteauو  B.Grosgeaorgeصمم  السلة،يف كرة 

وحدات ، أما  10اث وهذا ما يتوافق مع 45و  د4دقيقة راحة بعد كل مرحلة عمل  1،إذ أن الالعب يستفيد من 

  .تسلسالت 8إىل  4احلمل االمجايل يتألف من 

 املدمج:تعريف التدريب  (2

التدريب املدمج هو حتديد أهداف تدريبية أبشكال متعدد وابستعمال الوسائل الشبه تنافسية وتنافسية على ان    -

خططية ونفسية مع احرتام املعامل العامة لسريورة التدريب يف الدورات الصغرى  تكون عوامل التدريب بدنية وتقنية و

 . واملتوسطة و الكربى مبا احتوته من محولة

ب املدمج ابلنسبة للمحضر ليس فقط تكرير نفس التمارين البدنية والتقنية واخلططية واألهداف لكن احملضر التدري    

 .واستعماهلا مبا تتطلبه املنافسة ي يتصورها أبحسن وأفضال الوضعياتاحلقيقي هو الذ

جممعا و أيضا خمتلط أو تدريب املقاومة اخلاصة حنن نسعى لتحقيق مستوى جيد من اللياقة  التدريب املدمج يسمى    

 (2014فغلول، ) .ام الكرة دالبدنية إىل التدريبات ابستخ
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 والتكتيكية الفنية املواقف خالل من ولكن ، الفسيولوجية التغريات نفس على للحصول املدمج يهدف التحضري   -

 (Hourcade, 2010( .واللعبة

ابلنسبة لنا  مفهوم الدمج مرادف لتحسني الصفات البدنية من خالل احلركية اخلاصة ابلنشاط الرايضي املمارس،  -

جيب التفريق بني التحضري البدين احملض والتحضري اخلاص بكرة القدم الذي يسمح بتحسني الصفات اخلاصة اليت جيب 

  ),Lambertin 2000(. أن ميتلكها العب كرة القدم

 :اهداف التدريب املدمج (3

 حيث التناوب، من مزيد يوجد ال اذن. خالل اللعب اخلصائص البدنية تعديل طريق عن املواقف تقييم هو اهلدف -

 (Lacramp, 2007& Cayl  ,(.واحد وقت يف اخلاصيتني مع التعامل يتم

: مكمل أنه اتضح لو حىت ، خمتلف هنج إىل داعياً  ، الفنيني من جديد تيار أمام الباب املاضي العقد فتح لقد -

 التكيفات نفس على احلصول حماولة هي الفكرة ، Erick Mombaerts عمل مثل". املتكامل" البدين التحضري"

 أكثر الالعبني جعل . واللعبة التكتيكية والتقنية الفنية املواقف خالل من ولكن( التحليلي الشكل يف كما) الفسيولوجية

 يف تؤخذ أن جيب حدوًدا هناك أن لنا بدا لو حىت التعليمي، النهج هذا أمهية ندرك دعوان! بدنًيا عملهم أثناء ذكاءً 

 (Hourcade ,2010) .االعتبار

 :اشكال التدريب املدمج  (4

 :إىل وتنقسم املركبة التمارين .أ

 أهداف بتحقيق مرتبطا املهاري األداء وترقية اكتساب على احمتواه يف تعتمد متارين وهي :املهارية البدنية التمارين -

 .لتدريبها الفنية واجلوانب منها كل خصائص عاةامر  مع اخل،...والتحمل كالسرعة بدنية
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 متطلبات مع التكيف حتسني حنو موجهة تكون التمرينات من النوعية هذه : اخلططية البدنية املهارية التمارين -

 خالل من اللعب ملواقف املناسب املهاري القرار اختاذ سرعة مع السريعة املواقف قراءة على الالعب قدرةاملباراة و زايدة 

 ضغط حتت الالعبني حتركات فيها تتضح حيث ،املباراة يف حيدث ملا شبيهة ملواقف ومتكررة متنوعة مركبة تدريبات

   : لتمارينا من النوع هذا مميزات ومن التمرين صعوبة يف التدرج مبدأ احرتام مع واملساحة والوقت اخلصم

 .واملسافة الوقت ضغط حتت املكان وتغري متركز. 

  االدراك على تعتمد متارين تطبيق حالة يف الالعب وضع. 

  اجليد التوافق مع لالعب احلركي األداء تطوير. 

 . حمددة مساحة داخل اخلططية املهارية وامليكانيزمات للمهارات الدائم . التكرار

 .املستعمل يف التمرين يسمح بتطوير اللياقة البدنية وكذا حتديد محل التدريباإليقاع . 

 : (les jeux d’entraînement)اللعب  متارين . ب

 :على تعمل واليت اللعب موقف مع كبري بشكل تتشابه وضعيات يف املهاري العمل بتطبيق يسمح اللعب

        .اللعب مواقف خالل من الالعبني أفعال ردود تطوير. 

 .الالعبني بني اجلماعي التنسيق زايدة. 

 .   فهم املبادئ األساسية لتنظيمات اللعب. 

 .للعباواقف مصغرية توضح مباراة اللعب عبارة عن . 

 .اللعب قفاو م خالل من املناسبة قراراتال ابختاذ لالعبني ويسمح املنافسة ضغط حتت املهارات تطبيق. 

 .كرة بدون الذي والالعب الكرة حلامل أمهية إبعطاء التكتيكية الثقافة لتطوير أمهية يعطي اللعب. 
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 (jeux Réduits):  املصغر اللعب متارين -

 اللعب مساحة تطبيق تصحيح مع الالعبني من معني عدد مبشاركةو  اللعب إىل أقرب تنظيمها يكون مترينات جمموعة 

 : ـــــــــب تسمح التمارين هذه و مساحات داخل

 .  حتسني اللياقة البدنية اخلاصة لالعبني -

 . التغري يف شدة اللعب من خالل تنقيص أو زايدة عدد الالعبني -

 . اهلدف لتحقيق التمارين تنظيم -

 .اللعب مواقف مع تتناسب وضعيات يف الكرة ملسات عدد زايدة -

  .اللعب مواقف مع تتشابه مواقف يف )اخلططية-املهارية(املفاهيم كل تطبيق -

 (compétition):مقابلة شكل على اللعب متارين -

 همع وااللتحام اخلصم مواجهة خالل من للمقابالت مشابه جو خلق على تعمل املقابالت طريقة على التدريبات

 يف والضغوطات املنافسة قلق من التخلص حماولة مع ، اهلجومي اللعب وبناء الكرة، السرتجاع التمركز إىل ابإلضافة

 اللعب مواقف مع تتشابه مواقف

  .الالعبني من كبري عدد مشاركة و امللعب من كبرية مساحات يف مقابالت شكل على مترينات جترى -

 : التالية املساحات حسبا هب القيام ميكن -

  )الدفاع ضد الوسط + هجوم(امللعب مساحة نصف. 

 . تطبيقية لقاءات 11 ضد 11 مواجه :عبلامل كل.  

 : بعدين للتحضري البدين املدمجهناك  Frédéric Aubert 2002و حسب 
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 العضالت تقوية ، التحمل ، السرعة) يغلب عليه عمل لـلتحضري البدين إعطاء ميكن الشاملة ، املمارسة يف مدمج -ا

 تكتيكية تسلسالت بتكرار حيضرون: الشباب الرايضيني تدريب يف ضمين النهج حمددة. هذا أشكال خالل من...( 

 . طبيعتها وحتديد بدقة ضبط اجلهود املستحيل فمن ذلك، ومع. الفنية أو احلركات

 حتليل عن الناجتة التمارين دمج لـلتحضري البدين فيمكن احلركية، التقنية إىل بدين من عمل للتنقل هندف كنا  إذا -ب

و  امليكانيكية ابلقيود يتعلق ابلنشاط املمارس فيما اخلاصة احلركية األشكال يف مطلوبة صفة بدنية كل:  مهام الالعبني

 كرة) تصويبات من اجلري 10: معايرة بطريقة التكرار لتعزيز مفتوحة مهارة إغالق ميكننا يف بعض االحيان. الطاقوية

 3 من جمموعات 4 متسلسلة، مناورات 6 ،(طائرة كرة) مضادة قفزات 8 أو أمتار 3 يف ضرابت ساحقة 8 ،(السلة

والقدرة على  البيوميكانيكي و جمال الطاقوي يف اخلربة يستدعي والتقين، البدين بني فالتفاعل. إخل مضادة هجمات

 (Aubert,(2002  .اختبار املهام الرايضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابعاد التحضري البدين املدمج ميثل  :(08)رقم  شكلال
(Lambertin, 2000) 
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 :املصغرة االلعابالتدريب املدمج و  (5

 املخفضة واأللعاب املتكاملة التمارين حتافظ أن ميكن ذلك، ومع. أقل مبستوى التحمل على القدرة بتطوير لك تسمح

 الوقت نفس يف تتطلب ألهنا للغاية لالهتمام مثريًا بديالً  تشكل اليت املنافسة ومرحلة املوسم خالل التحمل صفات على

 القليب الضغط من مستوى إىل الوصول املمكن من ستجعل املخفضة األلعاب بعض. والتكتيكي والتقين املادي املكون

 ((Dellal, 2013  املتقطعة. اجلهود يعادل واهلوائي
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 (les jeux réduits)األلعاب املصغرة( 09احملاضرة رقم)

 :تعريف االلعاب املصغرة (1

 وابلتايل،. العادية عن املباراة الالعبني من حمدود عدد ومع مصغرة أسطح على ابلكرة متارين هي املصغرة األلعاب -

 أو املرمى، حراس أو الدعم العيب ابستخدام بعضها لعب (، ميكن10ضد10اىل  1ضد1) املصغرة تبدأ من األلعاب

 ( (Tchokonte,  2011 عددي. نقصايدة و بز 

عرفها حنفي حممود خمتار على اهنا تلك االلعاب اىل نفوس الالعبني، و اليت جترى على مساحات ضيقة  -

 حجاب)و بعدد معني من الالعبني، قد يكون العدد متساواي او متفاوات على حسب االهداف املسطرة. 

 (2015و اخرون،  عصام

 أتثري استخدام االلعاب املصغرة : (2

 األلعاب أتثريات اليت حتدثها على كبري  تركيز مع القدم كرة  يف التدريب أبساليب اهتمام كان  املاضية، السنوات يف  

 .املصغرة

 والذي القدم، خصائص كرة تكييف خالل من عليها احلصول مت اليت الشعبية زايدة مع املوضوع يف البحث زايدة تتزامن

 القدم كرة  يف البدنية اللياقة لتدريب املتاح احملدود للوقت نظرًا .املباراة حاالت مع التعامل الالعبني تدريب على ينطوي

 .مستوى أعلى على ابملنافسة لالعبني للسماح الصغرية كمحفز األلعاب فعالية حتسني جيب ،

 وتصنيف الدم يف الالكتات وتركيز القلب ضرابت معدل مثل) الفسيولوجية االستجاابت تعديل ميكن أنه الدراسات تشري

 الالعبني عدد مثل عوامل تغيري خالل من الصغرية األلعاب أثناء والتقنية التكتيكية املهارات ومتطلبات( املبذول اجلهد

 Et coll, 2012)  (Aguiarاملدرب. وحتفيز اللعب قواعد امللعب، وحجم
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 .االلعاب املصغرة ألشكال وفًقا القلب ضرابت ملعدل القصوى القيم ميثل :(11)رقم  اجلدول
(Aguiar et coll, 2012)   

 .القدم كرة  يف التكتيكية التقنية اجلوانب علىااللعاب املصغرة  آاثريبني  :(12)رقم  اجلدول
(Espínola et coll, 2020) 
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 .القدم كرة  العاب مصغرة يف ثالث اشكالل اخلارجي تسجيل احلمل نتائجميثل  :(13)رقم  اجلدول
(Sannicandro et coll. 2020) 
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 .االلعاب املصغرة أثناء اللمسات عدد تغيري يبني آاثر :(14)رقم  دولاجل 
(Dellal, 2013) 
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 خصائص االلعاب املصغرة: (3

 

 

  

 .بعض خصائص االلعاب املصغرةيبني  :(15)رقم  اجلدول
(www.entrainementfootballpro.fr) 

 .تغريات اليت ميكن التحكم فيها يف االلعاب املصغرةيبني امل :(09)رقم  الشكل
(Larsen & Boucheit, 2019) 
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 بعض النماذج خلصائص االلعاب املصغرة: (4

    
 .Nick Broadمنوذج ميثل  :(10)رقم  الشكل

)2019 ,Hourcade) 

 
 

 .Alexandre Marlesمنوذج ميثل  :(11)رقم  الشكل
)2019 ,Hourcade) 

 
 

 

 

 



. 

 
85 

نة ثالثة نشاط رياضي تربويس  -------قياس كرة القدم   م  -------محاضرات الدكتور شريط حسام الدين     

 .Hourcadeمنوذج ميثل  :(16)اجلدول رقم  
)2019 ,Hourcade) 
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 :دورة تدريب اسبوعيةتوصيات  (5

 

 

 مزااي و عيوب االلعاب املصغرة : (5

  املزااي : -أ

               .األلعاب فهم سهولة .

 .االلعاب املصغرة أساس على أسبوعية تدريب فرتة اقرتاحيبني  :(12)رقم  الشكل
(Clemente, 2016) 
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 .        األمثل اللعبة تعبري .

 .الفردية املبادرات من املزيد . اختاذ

   .األساسي التكتيكي احلس تنمية .

    .اللعبة يف التفكري تنمية .

 .األمام إىل اللعب من املزيد .

      .املرمى أمام اللعب مواقف من املزيد .

 ((www.vestiaires-magazine.com .املرمى على التسديدات من املزيد .

 ب العيوب :

 . املدربني التدريب على من النوع هذا يف التحكم وصعوبة ، والصراعات االلتحامات أثناء اإلصابة . خطر

 املصغرة. األلعاب يف استهالك نسبة أقل لديهم حجم اوكسجني االقصى مرتفع يسجلون الذين . الالعبني

 تتطابق اليت مماثلة شدات إنتاج إعادة وعلى ممتازة بدنية حالة ذوي الالعبني قبل من كثافة  ألقصى الوصول . صعوبة

 ((Almansba, 2013 املطلوبة. الشدة لتحقيق والتكتيكية التقنية املهارية و املتطلبات مع
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 وأمهيته يف كرة القدم GPSتكنولوجيا نظام حتديد املواقع ( 10احملاضرة رقم)

من  الرايضة جمال يف الفاعلة االجتاهات بكل مرتبطة اضحت اليت العميقة والتحوالت الرايضة عامل يف العام املشهد إن

 اطيافهم بكل الباحثني اهتمام زاد التحوالت هذه ومع تنافسي، خنبوي رايضي بدين نشاط أو تربوي بدين نشاط

 البدين النشاط مبجاالت املرتبطة والربامج املادة وصناعة اإلعداد صعيد على سوءا املبتغاة النتائج إىل والوصول للتدقيق

 . احلاالت كل يف املهاري واألداء ابلنتائج مباشرة واملتعلقة املرتبطة املواد صعيد على أو التنافسي والنخبوي الرتبوي

 ولكنه مرًضا، ليس هذا ذلك، ومع. االنتشار إىل متيل حديثة ظاهرة. الرايضيني من العديد ظهور يف ظهر بروز هناك   

 ، القدم كرة) يف الرايضية الفرق من العديد اعتمدته ، العامل حول املالعب يف التكنولوجية العدوى أشكال من شكل

 ، دقيقة استشعار أجهزة ، وهي والرجال للنساء ،( ذلك إىل وما ، واهلوكي ، األسرتالية القدم وكرة ، الرجيب واحتاد

 تطور حتديد املمكن من .فهي جتعل GPSتدعي اجهزة الكتف لوحي بني الالعبني ظهر على موضوعة صغرية صناديق

 اشتقاق طريق عن) التباطؤ/  والتسارع احلركة وسرعة املقطوعة املسافة ومعرفة الوقت مبرور لالعبني املكانية اإلحداثيات

 .واملبارايت التدريب أثناء لالعبني( السرعة

 .(GPS)تكنولوجيا جي يب اس (1

 ودخوله اجملال الرايضي : (GPS)اتريخ نشأة جي يب اس (1-1

ويُعرَّف أبنه أداة حتديد املوقع  ( بعد اخرتاع الساعة الذرية ،GPSظهر نظام حتديد املواقع عرب األقمار الصناعية )     

 اجلغرايف ابستخدام إشارات األقمار الصناعية لتحديد موقع على اخلريطة.

مما جيعل من  1964الوالايت املتحدة، وهو أول نظام مالحة عرب األقمار الصناعية للبحرية األمريكية يف عام  طورته

 م.500-200م دقة ترتاوح ما بني املمكن حتديد موقع الغواصات وإطالق الصواريخ ابستخدا
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 جعل مما ، مواقعها يف ووضعها الفضاء إىل صناعيا قمرا 11 عن يقل ال ما إرسال مت ، 1985 و 1978 عامي بني 

 مدار يف جديدة صناعية أقمار وضع مع متزايد حنو على وهذا ، دقة وأكثر قوة أكثر إشارات على احلصول املمكن من

 املدين اجملال يف هلا الرتخيص يتم أن قبل ، العسكري لالستخدام البداية يف إنشائها ختصيص مت . منتظم أساس على

حيث . العراق حرب بعد التسعينيات بعد فقط استغالهلا مت ولكن ، األمريكية احلكومة موافقة بفضل 1983 عام من

 الصناعية. األقمار أنظمة مجيع واستخدام امتالك يتطلب

 األداء حتليل يف سيما ال ، البياانت من كبري  قدر واستكشاف اكتشاف إىل خاص بشكل العام الوصول هذا أدى      

 بواسطة الرايضية البيئة يف التحقق ألغراض األداة هلذه األصلي االستخدام إجراء مت .القدم كرة  وخاصة الرايضة جمال يف

Shutz  وChambaz بسرعات استخدامه يصعب ولكن واعد منوذج فكرة تطوير إىل أدى مما ، 1997 عام يف 

 .عالية

صالحية و  تظهر ،Nortonو  Edgecomb دراسة خالل من 2006 عام يف القدم كرة  جمال يف األول هلا التحقق

 .الرايضيون جراها اليت تلك و املقاسة ابملسافات يتعلق فيما خاصة النظام، هذا وفائدة حدوده

 الوقت حتليل نظام مثل النشاط لقياس املختلفة األدوات أن أظهر وآخرون راندرز أجراها دراسة 2010 عام يف  

 مت اليت للبياانت للمقارنة قابلة نتائج حددت ، متعددة بكامريات مزود آيل شبه نظام أو ، الفيديو إىل املستند واحلركة

 بشكل حتديد املمكن من جيعل هذا فإن ، وابلتايل(. GPS) الصناعية األقمار عرب املواقع حتديد نظام خالل من مجعها

 موثوق. األدوات من النوع هذا استخدام أن إجيايب

 زمين إطار وضمن واحد العب على والرتكيز يدوايً  احلركة حتليل إجراء كان  ، حديثًا واملستخدمة املطورة األساليب قبل

 من العديد حركة وحتليل ، GPS مثل التقنية عالية القياس أدوات استخدام جًدا الشائع من ، اليوم ولكن .حمدد

 ( LANCET, 2016-2017. )واحد وقت يف الالعبني
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 : تعريفات( 1-2

 :GPS=العاملي  املواقع حتديد نظام -أ

 لتقييم اجلماعية الرايضات يف سنوات عشر ملدة يستخدم. والتثليث الصناعية األقمار بواسطة احلركات لقياس نظام إنه

 (Hourcade, 2019. )للتمارين" اخلارجي" العبء

 الكلية: املسافة -ب

 .ابلكيلومرتات عادة هذا يقاس. اللعب فرتة أثناء الالعب قطعها اليت اإلمجالية للمسافة قياس هذا 

 السرعة: متوسط -ت

 .الساعة يف أي الكيلومرت. ابلساعات اللعب مدة إمجايل على مقسومة الالعب قطعها اليت اإلمجالية املسافة هي

 .خالل عينة من الزمن إليها الوصول اقصى سرعة مت القصوى: السرعة -ث

 : Cummins et al)  (2013,قبل من مصنفة العتبات: أو مناطق السرعة -ج

 (21 ساعة/  كم  7-0) املشي

 (ساعة/كم  13-7) منخفضة بسرعة اجلري

 (ساعة/كم  18-13) متوسطة بسرعة اجلري

 (ساعة/كم  21-18) عالية بسرعة اجلري

 (ساعة/كم  21من  أكرب) الركض

 التسارع: -ح

 حلساب. هبا املعمول اإلحصائية األساليب ابستخدام GPS سرعة بياانت يف التغيري أنه على التسارع نشاط قياس يتم

 م 0.5 عن تقل ال فرتة يف تسارع أقصى مع األقل على اثنية نصف ملدة السرعة يف الزايدة حتدث أن جيب التسارع،
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 من التسارع عدد عن اإلبالغ يتم األحيان، من كثري  يف. التسارع عن الالعب يتوقف عندما التسارع ينتهي. 2ث/

 .حمددة مناطق خالل

 التباطؤ: -ح

 أيًضا. تباطؤ أنه على النشاط احتساب يتم لكي األقل على اثنية نصف ملدة حيدث الذي السرعة اخنفاض هو التباطؤ

 احلد على املنطقة حسب التباطؤ تصنيف يعتمد. 2ث/  م 0.5 عن الفرتة يف للتباطؤ األقصى احلد يقل أال جيب ،

  .حمددة مناطق خالل من التباطؤ عمليات عدد عن اإلبالغ يتم األحيان، من كثري  يف. الفرتة يف التباطؤ من األقصى

 العالية: األيضية احلمل مسافة -خ

 أعلى( الثانية يف كيلوغرام  لكل الطاقة استهالك) األيضية طاقته تكون عندما الالعب يقطعها اليت( ابألمتار) املسافة هي

 (.Hennessy et coll, 2018) .كجم/ واط 25.5 قيمة من
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  GPSمكوانت ومبدأ عمل نظام حتديد املواقع ( 11احملاضرة رقم)

 :(GPS)مكوانت جهاز جي يب اس (1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(GPS) العاملي املواقع حتديد نظام (2

GNSS املواقع حتديد نظام هبا يشتهر واليت ، الصناعية األقمار على املعتمدة املالحة أنظمة جلميع اجلماعي االسم هو 

: حتديدها ميكن إشارات منها تنبعث صناعية أقمار عدة من املواقع حتديد أنظمة تتكون(. GPS) األمريكي العاملي

 القمر بني املسافة حساب ميكن االستقبال، جهاز إىل اإلشارات هذه انتقال وقت قياس خالل من. زائفة نطاقات

 االستقبال. وجهاز الصناعي

 

 .GPS استقبال جهاز تكوينميثل  :(13)رقم  الشكل
(2020, Hourcade) 
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 :Inertial Measurement Unit (IMU)وحدة القياس ابلقصور الذايت  (3

 :Accéléromètreمقياس التسارع 

 الصفري التسارع يقيس املثايل التسارع مقياس احلر،يقيس مقياس التسارع التسارع يف كل من احملاور الثالثة. يف السقوط 

فإنه يستشعر القوة العادية اليت  األرض،. إذا مت االحتفاظ مبقياس التسارع يف وضع عمودي اثبت على احملاور مجيع يف

 موجب. zمما ينتج عنه تسارع ُمقاس يف اجتاه  تتصدى للجاذبية ،

 : Magnétomètreمقياس املغناطيسية 

من اجملال املغناطيسي لألرض ، ويعمل كبوصلة ثالثية األبعاد. تعمل  يقيس مقياس املغناطيسية ثالثي احملاور التدفق

مغنطيسان حديداين مفصوالن بطبقة عازلة رقيقة ، يبلغ مسكها  هالرقاقة على مبدأ تقاطع النفق املغناطيسي. يوجد في

 .اننومرت. تتغري املغنطة واملقاومة للمجال املغناطيسي 1حوايل 

 : Gyroscopeجريوسكوب 

 صداها يرتدد اإلثبات كتلة.  الثالثة احملاور من كل  حول الزاوية السرعات لقياس كوريوليس  أتثري اجلريوسكوب يستخدم

 عنصر تشوه يف يتسبب هذا. العمودي االجتاه يف قوة سيولد كوريوليس  أتثري فإن ، املستشعر تدوير مت إذا. واحد اجتاه يف

 يتحرك أنه يعين مما رابط، تكوين يف دوران اجلريوسكوب معدل مع يتناسب اجلهد هذا. اجلهد وتوليد ، كهرومغنطية

 .(Roobeek, 2017). به توصيله يتم الذي الكائن مع

على حزام خاص لرصد عدد نبضات القلب  GPSحيتوي نظام حتديد املواقع : القلب ضرابت معدل مراقبة( 4

يكون كمؤشر لتحديد دقة و  أكثرانية، حيث يوضع على حميط صدر الرايضي يف الشق االيسر جبانب القلب، ليعطي 

 الشدة واحلمولة الداخلية.
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 :(GPS)مبدا عمل جهاز جي يب اس (5

 واملسافة واجتاهه اللحظية حركته سرعة وكذلك األرض على الشيء ملوضع الدقيق التحديد إمكانية التقنية هذه تتيح   

 الضوء بسرعة ، منها تنبعث ذرية بساعة مزود صناعي قمر حيث ان كل .احلركة هلذه املقابلة السرعة وكذلك املقطوعة

 ويتم ، صناعي قمر إشارة كل  ترسله الذي الوقت GPS مستقبل يقارن. الدقيق موقعها إىل ابإلضافة الزمنية اخلطوة ،

 واالرتفاع الدقيق املوقع حتديد املمكن من جيعل مما ، املثلثي احلساب خالل من مسافة إىل املقاس التأخري وقت حتويل

 بني املسافة لتقطع اإلشارات تستغرقه الذي الوقت خالل من القياس هذا حساب . يتم األرض سطح على للمستقبل

 (.LANCET, 2016-2017)الصناعي.  القمر وهذا املستقبل هذا

 .مكوانت اجهزة تتبع الالعبني يبني :(14)رقم  الشكل
(Ayachi, 2020) 
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 القمر مراقبة نظام ابستخدام والرتدد والشدة احلجم معلمات بقياس( GPS) العاملي املواقع حتديد نظام يسمح  

 مقدار حتديد حتاول( GPS) العاملي املواقع حتديد لنظام التجارية العالمات بعض أن حىت. التثليث طريق عن الصناعي

 . احلركة ثالثة حماور على التسارع جمموع على املثال، سبيل على الرتكيز، خالل من محولة التدريب

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مبراعات النقاط التالية GPSيتم اختيار جهاز : GPSاختيار جهاز  ةكيفي  (6

 مرضية. فيه البياانت صالحية -

 مرضًيا. فيه الوحدات بني البياانت إنتاج إعادة قابلية -

 كافًيا.  البياانت على احلصول مرات عدد -

 االستخدام. سهل فيه املعاجلة برانمج -

 ومتاحة. اجلودة عالية فيه البيع بعد ما خدمة -

 (Hourcade, 2020)كفاءة.  األكثر ابلضرورة ليست املعدات امليزانية: أغلى -

 .اجلماعية الرايضات خدمة يف GPS أنظمة يبني :(15)رقم  الشكل
(2019, Hourcade) 
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 يف كرة القدم اجلزائرية: GPSتكنولوجيا  (7

 ديسمرب 24 الثالاثء يوم النظامي الشهري اجتماعه( الفاف) القدم لكرة اجلزائري لالحتاد الفدرايل املكتب عقد -

 األعمال املناقش: تقدمي جدول من بني صباًحا، جاء 10:00 الساعة موسى بسيدي الوطين الفين املركز يف 2019

 (www.faf.dz)(. DTN) الوطين الفين املدير قبل من القدم، كرة  يف GPS تقنية استخدام حول عرض

 مايو 1 اجلمعة يوم ابلفيديو مؤمترا( FAF) القدم لكرة اجلزائري ابالحتاد( DTN) الوطنية الفنية املديرية نظمت  -

( القطري واملنتخب احملرتفة األندية من للعديد بدين مدرب) ديون نيكوالس من تقدمي السيد. مساء 9 الساعة 2020

 (.البدنيني للمدربني الفيدرايل التدريب عن املسؤول) الشيحة فؤاد األستاذ إشراف وحتت

 :موضوعيتني قضيتني اجللسة تناولت

 .اإلصاابت من الوقاية. 1

 (.تقليداي به القيام يتم ما عكس على) القدم كرة  يف( GPS) العاملي املواقع حتديد نظام استخدام. 2

 بدعم DTN ابلتزام وذّكر ابملشاركني رحب الذي الوطين، الفين املدير شفيق، عامر للسيد االفتتاحية الكلمة بعد

 واستمر. مثمرة مبناقشات مسحت مرة، كل  تلت اليت النقاش، جلسات. األول ابملؤمتر اجللسة بدأت اجلزائريني، الفنيني

 (www.faf.dz) .وخارجها اجلزائر يف مقيمني تقين 200 من أكثر مشاركة وشهد ساعات ثالث قرابة املؤمتر

 ما يدل على حداثة اجملال واجتاه االحتادية اجلزائرية لكرة القدم للعمل به. وهذا

 :القدم كرة  يف GPS فائدة استخدام (8

( GPS) العاملي املواقع حتديد نظام يستخدم الواقع، يف. الرايضة يف ابلغة أمهية املبارايت يف النشاط حتليل اكتسب -

 .القدم وكرة واهلوكي والرجيب األسرتالية القدم كرة  مثل اجلماعية الرايضات يف أساسي بشكل
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 املسافة على ابلتعرف لنا السماح سيما وال القدم، كرة  يف GPS نظام فائدة على الضوء املؤلفني من العديد سلط -

 .املسافة هذه قطع يتم كيف  وكذلك فردي، أو مجاعي بشكل الالعبون يقطعها اليت اإلمجالية

 الشخصي امللف مراعاة مع الرايضي، التحضري عمل على الفردي الطابع إلضفاء مستهدفة معلومات أيًضا هذا يوفر -

 لعب حمطة من مماثلة بطريقة الرايضي العمل توجيه يتم لن وابلتايل،. امللعب يف املبذول اجلهد من معينة وأنواع لالعب

 .امللعب يف موقعه يتطلبها اليت للصفات وفًقا العب كل  أداء مستوى بتطوير يسمح مما أخرى، إىل

 حتديد وابلتايل ابجملموعة، املتعلق واجلماعي الفردي الرايضي امللف عن اإلبالغ إمكانية تتيح ذلك، إىل ابإلضافة -

 منع وابلتايل التعب من احلد هبدف يف التدريبية، الدورات وتنظيم الفردي التحكم إىل يؤدي مما التدريب، وأمحال الشدة

  .حمتملة إصاابت حدوث

 :GPEXEالبياانت اليت يتم مجعها عن طريق  (9

 

 

 

 

 

 .GPEXEطريق  عنالبياانت اليت يتم مجعها  يبني :(16)رقم  الشكل
) www.gpexe.com  (  
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خالل مباراة رمسية يف البطولة احملرتفة األوىل  GPexe حتليل االداء البدين بواسطة نظام(: 21احملاضرة رقم)

  2019/2020للموسم الكروي اجلزائرية 

كرة القدم اخلاصة ابلرابطة احملرتفة األوىل من خالل  ألول مرة يف البطولة اجلزائرية مت القيام بتحليل األداء البدين ملبارايت

لتكون عبارة عن قاعدة بياانت  GPexeاحلصول على معطيات كمية حبتة دقيقة مستخرجة من نظام حتديد املواقع 

اجلزائرية تتيح لكل مدرب أو أي عضو يف الطاقم الفين بربجمة حصصه التدريبية والتخطيط لربانجمه  خاصة ابلبطولة

السنوي انطالقا منها، كما ميكن مقارنة هذه النتائج ببعض نتائج الدورايت العربية وكذلك األوروبية والعمل على تطوير 

 مواضع النقص.

بري جملاهبة متطلبات املستوى العايل، فتحليل املباراة من اجلانب البدين تكون البدين الك ابألداءتتميز كرة القدم احلديثة 

 من خالل املؤشرات التالية:

حسب الفرق  djaoui et al 2014وتكون يف املستوى العايل وفق احصائيات  DTمسافة اجلري الكلية  -

م وختتلف حسب مراكز اللعب حيث 10736,3املتأهلة اىل مثن هنائي رابطة األبطال األوروبية مبتوسط حسايب 

 م لوسط امليدان اهلجومي.12784,0م ابلنسبة للمدافني املركزيني لتصل 10212,1تكون من 

لكن يف املستوى العايل ال هتم مسافة اجلري الكلية بشكل كبري فاألهم من ذلك هي نسبة املسافات املقطوعة بكل 

 كر مايلي:ايقاع)ريتم(حيث جند عديد التقسيمات من بينها نذ 

  .كلم/سا  9 - 0* املشي وتكون سرعة االيقاع ما بني 

  DMIكلم/سا   14 - 9* اجلري بريتم متوسط 

  DHIكلم/سا   19 - 14* اجلري بريتم عايل 

 DTHIكلم/سا   23 - 19* اجلري بريتم عايل جدا 
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  Sprintكلم/سا   23* اجلري بسرعة +

 ACC* عدد التسارعات وفق عتبات معينة ختتارها 

 DEC* عدد التباطئات وفق عتبات معينة ختتارها 

 Sprint* عدد السرعات 

  la vitesse relative* السرعة النسبية 

 * كثافة السرعة/زمن املباراة

 * كثافة التسارعات/زمن املباراة

 * كثافة التباطئات/زمن املباراة

 ط نبضات القلب(مؤشر نبضات القلب)أعلى نبض, أدىن نبض, متوسط نبضات القلب, ختطي -

 مؤشر القفزات)عدد القفزات وفق عتبات معينة ختتارها( -

 le ratio ishio jambie-quadricepsنسبة مؤشر العمل امليكانيكي لالنقباضات العضلية) -

excentrique/concentrique) 

  ق هذه االرقامكل هذه املعطيات تعتمد عليها من أجل التخطيط للربانمج األسبوعي ووصول الالعب اىل حتقي

  مراحل أساسية 3كما ميكن تقسيم مقابلة كرة القدم اىل 

مرحلة التسخني واعداد الرايضي لدخول املقابلة منذ بدايتها فالكثري من املدربني يتحججون بنقص عمليات  -

يت ميكن للمحضر التسخني وعدم دخول الالعبني يف أجواء املباراة منذ البداية, وهذه بعض االرقام وبعض البياانت ال

  البدين االعتماد عليها يف تقنني عملية التسخني

 دقيقة 32* مدة التسخني = 
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 م(2133م اىل 1537م)ما بني 1877,7* متوسط متوسط املسافة الكلية املقطوعة = 

 م(178,2م اىل 84,5م)ما بني 126,6كلم/سا =   19 - 14* متوسط مسافة اجلري بريتم عايل 

 م(108,4م اىل 12,7م)ما بني 43,3كلم/سا =   23 - 19ي بريتم عايل جدا * متوسط مسافة اجلر 

 م(141,4م اىل 15,1م)ما بني 53,1كلم/سا =   23* متوسط مسافة اجلري ب بسرعة +

 (2م/اث8,03اىل  2م/اث3,53)ما بني 2م/اث5,18* متوسط التسارع األقصى = 

 (2م/اث -6,49اىل  2اثم/ -3,41)ما بني 2م/اث -4,64* متوسط التباطئ األقصى = 

 كلم/سا(  39,61كلم/سا اىل   25,83كلم/سا) ما بني   30,75* متوسط السرعة القصوى = 

 دقة/د(140اىل  114دقة/د) ما بني  128* متوسط عدد نبضات القلب = 

خاصة ة ة دقيقتمعطيات الشوط االول والشوط الثاين وهنا جيب التنويه اىل أنه اذا مل تكن لديك معطيات كمية حب -

 martin bouchheit etفبعض املختصني ومنهم  ببياانت الشوطني فال داعي للخوض يف لياقة الالعبني،

Alexandre dellal  عند  %20% اىل 10 عن وصفو تراجع املستوى البدين عندما تزيد نسبة االخنفاض

  مقارنة بياانت و معطيات الشوطني

          معطيات الشوط األول: 

 دقيقة 47وط = * زمن الش

 م(6132,5م اىل 4145م)ما بني 5441,5* متوسط متوسط املسافة الكلية املقطوعة = 

 م(1334,5م اىل 282,6م)ما بني 866,4كلم/سا =   19 - 14* متوسط مسافة اجلري بريتم عايل 

 م(379,3م اىل 95م)ما بني 240,5كلم/سا =   23 - 19* متوسط مسافة اجلري بريتم عايل جدا 

 م(303,6م اىل 25,5م)ما بني 127,3كلم/سا =   23وسط مسافة اجلري ب بسرعة +* مت
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 (2م/اث5,97اىل  2م/اث3,60)ما بني 2م/اث4,35* متوسط التسارع األقصى = 

 (2م/اث -6,71اىل  2م/اث -4,04)ما بني 2م/اث -5,63* متوسط التباطئ األقصى = 

 كلم/سا(  32,60كلم/سا اىل   24,87كلم/سا) ما بني   28,77* متوسط السرعة القصوى = 

 دقة/د(178اىل  103دقة/د) ما بني  152* متوسط عدد نبضات القلب = 

  معطيات الشوط الثاين:

 دقيقة 49* زمن الشوط = 

 م(5162,4م اىل 3008م)ما بني 4417,1* متوسط متوسط املسافة الكلية املقطوعة = 

 م(959,8م اىل 331,9م)ما بني 647,6= كلم/سا   19 - 14* متوسط مسافة اجلري بريتم عايل 

 م(397,7م اىل 133,8م)ما بني 229,2كلم/سا =   23 - 19* متوسط مسافة اجلري بريتم عايل جدا 

 م(356,1م اىل 44,8م)ما بني 127,5كلم/سا =   23* متوسط مسافة اجلري ب بسرعة +

 (2م/اث5,05اىل  2م/اث3,22)ما بني 2م/اث4,25* متوسط التسارع األقصى = 

 (2م/اث -7,45اىل  2م/اث -3,21)ما بني 2م/اث -5,52* متوسط التباطئ األقصى = 

 كلم/سا(  32,42كلم/سا اىل   25,47كلم/سا) ما بني   28,70* متوسط السرعة القصوى = 

 دقة/د(159اىل  95دقة/د) ما بني  141* متوسط عدد نبضات القلب = 

  احصائيات املقابلة كلها

 دقيقة 97* زمن املباراة = 

 م(11094,5م اىل 7747,6م)ما بني 9726,3* متوسط متوسط املسافة الكلية املقطوعة = 

 م(2033,9م اىل 662,3م)ما بني 1494,4كلم/سا =   19 - 14* متوسط مسافة اجلري بريتم عايل 
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 م(711,3م اىل 201,5م)ما بني 463,9كلم/سا =   23 - 19* متوسط مسافة اجلري بريتم عايل جدا 

 م(639,8م اىل 86,1م)ما بني 252,8كلم/سا =   23توسط مسافة اجلري ب بسرعة +* م

 (2م/اث5,97اىل  2م/اث4,11)ما بني 2م/اث4,64* متوسط التسارع األقصى = 

 (2م/اث -7,45اىل  2م/اث -4,64)ما بني 2م/اث -5,97* متوسط التباطئ األقصى = 

 كلم/سا(  32,60كلم/سا اىل   25,89كلم/سا) ما بني   29,83* متوسط السرعة القصوى = 

 دقة/د(170اىل  98دقة/د) ما بني  146* متوسط عدد نبضات القلب = 

كما البد من التنويه اىل أن هذه األرقام ختتلف حسب نظام اللعب املنتهج من طرف املدرب وكذلك خالل منصب 

ني مراكز الالعبني كما هو موضح يف كما ميكن املقارنة ب  1-5-4ففي احصائياتنا هذه كان نظام اللعب  كل العب

 ة التالية: الصور 
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 (: تبني احصائيات الالعبني البدنية خالل مقابلة رمسية للبطولة اجلزائرية احملرتفة األوىل02صورة رقم)
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