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 تمهيد:

تعتبر مرحمة المراىقة من أىم المراحل التي يمر بيا الفرد ألنيا المرحمة التي يتم فييا 
إعداد الفرد المراىق ليصبح مواطنا يتحمل مسؤوليات المشاركة في نشاط المجتمع و 
 فييا تتكون شخصيتو و تتحدد مقوماتيا، ويتم في ىذه الفترة نضج الوظائف

البيولوجية و الفيزيولوجية، كما يبمغ الفرد طولو النيائي و كذلك يتم فييا نضجو 
العقمي و الوجداني و االجتماعي و تحتاج ىذه الفترة إلى عناية خاصة من طرف 
المدربين من حيث أسموب التعامل، فال بد أن تتاح الفرصة الكافية لممراىق لمتعبير 

 قدراتو الجديدة و إعطائو الثقة بالنفس .عن نفسو و الستعمال إمكانياتو و 

  



 أواسط كرة القدم                                                     لثالفصل الثا

 

04 
 

 تعريف فئة األواسط: -3-1

سنة فإننا  21-17إذا كنا بصدد التحدث عن فئة األواسط أو المرحمة الممتدة ما بين 
نسمط الضوء عمى مرحمة حاسمة في حياة الفرد و ىي ما يسمييا عمماء النفس 

لتوازن المكتسب من المرحمة بمرحمة المراىقة المتأخرة، و ىي إال مرحمة تدعيم ا
السابقة و يتم تأكيده في ىذه الفترة إذ أن الحياة في ىذه المرحمة تأخذ طابعا آخر و 
فييا يتجو الفرد محاوال أن يكيف نفسو مع المجتمع الذي يعيش فيو و يوائم بين تمك 
المشاعر الجديدة و الظروف البيئية لتحدد موقعو من ىؤالء الناضجين و محاولة 

لتعود عمى ضبط النفس و االبتعاد عن العزلة و االنطواء تحت لواء الجماعة، فتقل ا
نزاعاتو فيدرس المراىق كيفية الدخول في الحياة المينية ، و تتوسع عالقاتو 
االجتماعية مع تحديد اتجاىاتو إزاء الشؤون السياسية و االجتماعية و الثقافية و 

 .1يوالرياضية و إزاء العمل الذي يسعى إل

 خصوصيات فئة األواسط: -3-2
 الخصوصيات المرفولوجية: -3-2-1

سم في كل عام والذي يتمركز  2نسجل في ىذه المرحمة زيادة في الطول حوالي 
 كمغ في العام. 3عمى تطور الجذع. زيادة في الوزن 

نياية التطور الجنسي الذي يرفق بالنمر العضمي عند األطفال )ذكور(  -
 البنات.وظيور الشحم في الحوض عند 

 الخصوصيات الفيزيولوجية: -3-2-2
نالحظ من الناحية الفيزيولوجية بأن القفص الصدري، أكثر راحة في عممية  -

 سنة. 18التنفس عند السن 
)بفضل تطور العضمة القمبية عامة وتطور  3سم 3500القدرة الرئوية  -

 أعضائيا خاصة(.

                                                           
 .84ص  0991نوري الحافظ: لوراهقت، الوؤسست العربيت للدراساث والنشر، الطبعت الثانيت  - 1
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 70ي نالحظ أيضا بطيء في اإليقاع القمبي، الذي يصل إلى معدل حوال -
 نبضة في الدقيقة وكذلك في اإليقاع النفسي.

 الخصوصيات النفسية: -3-2-3

تختص ىذه المرحمة بتأىيل المراىق عمى تنفيذ عمميات ذىنية مثل أنو مؤىل عمى 
الدخول في مجموعة اجتماعية ويكون لو رد فعل عمى الحاالت المتعددة سواء كانت 

ب أو المربي يجب أن يرغمو عمى سمبية أو ايجابية إما المعقدة أو البسيطة فالمدر 
 حمل يفوق قدرتو أي )يجب عميو أال يتجاوز الحمولة المالئمة(.

( FFFتصنيف فئات العمر لالعبي كرة القدم حسب الفدرالية الفرنسية ) -3-3
 (:UEFAواألوربية )

من طرف  1979فيفري  6.7لقد تم تصنيف مخمف الفئات حسب األعمار في 
" أين دعت مختمف الجمعيات الرياضية لتطبيق UEFA" االتحاد األوربي لكرة القدم

أوت كتاريخ التأىيل الذي أصبح  01نفس الفئات العمرية لدى الشبان باتخاذ تاريخ 
 جانفي. 01في 

لقانونيا العام  31" وبمقتضى قرار FFFأما بالنسبة لمفدرالية الفرنسية لكرة القدم "
 يعطى التقسيم التالي لمفئات:

 .2 1أصاغر  12نية حتى ثالثة فئات شبا -
 .2 1سنة فئة األشبال  15إلى  12من  -
 .1قدماء 34ما فوق سن  -

 يمثل تصنيف الفئات حسب السن لدى العبي كرة القدم. :11الجدول رقم 

 

 
                                                           

1- Maurice (v) et Dean (p) : Foot Ball la forme des champion, édition, Chiron Paris, Année 

1997 ; OS.p45 
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الفدرالية الفرنسية لكرة القدم  السن
"FFF" 

االتحاد األوربي لكرة القدم 
"UEFA" 

 سنة 9حتى 
 سنة 10إلى  9من 
 سنة 11إلى  10من 
 سنة 12إلى  11من 
 سنة  13إلى  12من 
 سنة 14إلى  13من 
 سنة 15إلى  14من 
 سنة 16إلى  15من 
 سنة 17إلى  16من 
 سنة 18إلى  17من 
 سنة 19إلى  18من 

 Poussins- 1ـأزغب 
 Poussins- 2. أزغب 
 Pupilles- 1. شبل 
 Pupilles- 2. شبل 

 Minimes- 1. أشبال 
 Minimes2- 2ـأشبال 

 Scolaires- مدرسي. 
 Cades- . أشبال 
 Juniors-1 1ـأواسط 
 Juniors UEFA- . أواسط
 Juniors UEFA- . أواسط

أواسط صنف          
E1 

أواسط صنف          
E2 

أواسط صنف          
D2 

أواسط صنف          
D1 

أواسط صنف          
C2 

أواسط صنف          
C1 

أواسط صنف          
B2 

أواسط صنف          
B1 

أواسط صنف          
A2 

أواسط صنف          
A1 

أواسط صنف          
A1 
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تصنيف الفئات حسب األعمار لدى الفدرالية الدولية لمرياضة  :12جدول رقم
 .1(UNSSالمدرسية )

كرة  الخصوصيات
 القدم

مدة المعب  السن الفئة
 UNSS IFF )المباراة(

 A5 6-½5من المبتدئين½-
 سنة ½7

 دقيقة 15*2 
 دقيقة 20*2
 دقيقة 25*2
 دقيقة 20*2
 دقيقة  25*2

 االختالط 
ممكن 

(MIXTE) 

A7  أصاغر
 ذكور

Poussins 
pupilles 

8½-9½-
10½-11½-
 سنة ½12
8½-9½-

10½-11½-
 سنة ½12

u.s.e.p 

أصاغر 
 إناث

Benjamines1 
benjamines2 

 أصاغر A11 ذكور
 أصاغر

 
 األشبال
 األواسط

 
 األكابر
 القدماء

Pupilles 
Minime 

 
Cadets 
Juniors 

 
Seniors 

Vétérans 

-½11من
12½-13½-
 سنة ½14
15½-16½ 
 سنة
17½-18½ 
 سنة
19½-34½ 
 سنة

11-12-
 سنة 13
14-15 
 سنة
16-17 
 سنة
18-19-
وما  20
 فوق

 fffد  25*2
 unssد  20*2
 fff د 35*2
 unssد  30*2
 fff د 40*2
 unssد  30*2
  د 50*2

 1شبالت  A11 إناث
 2شبالت 
 3شبالت 

Cadettes 1 
Cadettes 2 
Cadettes 3 

13½-14½ 
15½-16½ 

 ½16أكبر من 
 سنة

 د 30*2 
 د 35*2
 د 40*2

يمثل تصنيف الفئات حسب األعمار عند الفدرالية الجزائرية لكرة القدم  :13جدول رقم
"FAF 1عمى النحو التالي 2005/2006" خالل الموسم الكروي. 

                                                           
1- Jorlle: Football, Edition, RENEEPS, 1988, P.13 
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 السن الفئة

 1986جانفي  1المولود قبل  األكابر

 – 1988 – 1987المولودين في عام  (U.20األواسط )
1999 

 1993و 1992المولودين في عام  (U.17األشبال )

 1995و 1994المولودين في عام  (u.15األصاغر )

  1997- 1996المولودين  (u.13األصاغر )

 

                                                                                                                                                                      
 .01، ص5112-5112هجلت االتحاديت الجزائريت لكرة القدم، الووسن الكروي  -1


