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 :متهيـــد
يف كرة القدم احلديثة تعترب املهارات قاعدة مهمة ألداء اللعبة، حيث تلعب دورا كبريا يف حتقيق         

نتائج إجيابية لصاحل الفريق، وتؤثر أتثريا مباشرا يف عملية إتقان وجناح الطريقة اليت يلعب هبا الفريق مما 
داء، وابلتايل يستطيع الفريق يؤدي إىل إرابك اخلصم وعدم قدرته يف السيطرة على جمرايت اللعب واأل

املهاجم ذو السيطرة امليدانية بفضل املهارات العالية ألعضاء الفريق أن أيخذ زمام املبادرة دائما ابلتواجد 
 يف أماكن ومواقف جيدة تسهل له القدرة على اهلجوم والوصول إىل مرمى اخلصم وإحراز األهداف.
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 املهـارة واملهـارة احلركيـة الرايضيـةمفهـوم  -1
 مفهوم املهارة: -1-1

يشري إىل األداء املتميز ذو املستوى الرفيع يف كافة جماالت احلياة، وهو بذلك  SKILLلفظ مهارة 
يشمل كافة األداءات الناجحة للتوصل إىل أهداف سبق حتديدها شريطة أن يتميز هذا األداء ابإلتقان 

 والدقة.
 أنواع من املهارات: هناك ثالث

 مثل: احلساب، اجلرب، اهلندسة.  cognitive skillمهارات معرفية  -
 مثل: مهارات إدراك أشكال معينة. perceptual skillمهارات إدراكية  -
 مثل: املهارات الرايضية. motor skillمهارات حركية  -
 تعريف املهارة احلركية الرايضية: -1-2
 الرايضية أبهنا " مدى كفاءة األفراد يف أداء واجب حركي معني" عرف املهارة احلركية -

تعرف املهارة احلركية الرايضية أيضا أهنا " مقدرة الفرد على التوصل إىل نتيجة من خالل القيام أبداء  -
 واجب حركي أبقصى درجة من اإلتقان مع بذل أقل قدر من الطاقة يف أقل زمن ممكن".

 :احلركية الرايضيةخصائص املهارة  -1-3
 املهارة تعلم: -1-3-1

 املهارة تتطلب التدريب والتحسن ابخلربة.
" التغيري الدائم يف السلوك واألداء مبرور الوقت" وجيب أن يوضع ذلك يف * التعلم يعرف عادة أبنه : 

اعتباران وحنن نشاهد دالئل النجاح األوىل ألداء املهارة فقد يكون ذلك النجاح قد حدث  
 لصدفة.اب

 املهارة هلا نتيجة هنائية: -1-3-2
نعين ابلنتيجة النهائية ألداء املهارة اهلدف املطلوب حتقيقه من األداء، وابلقطع فإن هذا اهلدف معروف 
لدى الفرد املؤدي للمهارة قبل الشروع يف تنفيذ األداء من حيث طبيعة اهلدف املطلوب حتقيقه " النتائج 

 احملددة سالفا لألداء".
 :املهارة حتقق النتائج بثبات -1-3-3

نعين بذلك أن تنفيذ املهارة يتحقق خالله اهلدف من أدائها بصورة اثبتة من أداء إىل آخر من خالل 
 .(1)احملاوالت املتعددة املتتالية تقريبا
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 املهارة تؤدي ابقتصادية يف اجلهد وبفاعلية: -1-3-4
وجتانس وانسيابية وتوقيت سليم، وبسرعة وبطء طبقا ملتطلبات وهو ما يعين أن أداء املهارة يتم بتوافق 

األداء احلركي خالهلا، فاملبتدئني عادة ما يستهلكون طاقة كبرية يف األداء دون حتقيق جناح يف األداء 
املاهر  لكن الالعبني الذين يتميزون ابخلربة سوف يكونوا قادرين على األداء إبنفاق الطاقة الضرورية 

 زي األداء الصحيح وبفاعلية.فقط الجنا
 مقدرة املؤدين للمهارة على حتليل متطلبات استخدامها: -1-3-5

الالعبون والالعبات املهرة يستطعون حتليل متطلبات استخدام املهارة يف مواقف التنافس املختلفة 
ات ولكن تعين ويستطعون اختاذ قرارات وتنفيذها بفاعلية، فاملهارة ليست فقط جمرد أداء فين جيد للحرك

 أيضا املقدرة على استخدام هذا األداء بفاعلية يف التوقيت املناسب.
 تصنيـف املهـارات احلركيـة الرايضيــة -2

جيب على املدربني واملعلمني حىت األفراد الرايضيني أنفسهم أن يتعرفوا على تصنيف املهارات املختلفة 
اليت جيب أن توضع يف االعتبار عند تعلمها حىت يتمكن كل منهم من حتليل اخلصائص املختلفة 

والتدريب عليها وكذلك حتديد األمهية النسبية لألساليب املؤثرة يف إتقاهنا ومن مث حتديد طرق التدريب 
 عليها.

 املهارات طبقا للمحددات الرئيسية التالية. singer 1891صنف سينجر 
 أجزاء اجلسم املشاركة يف أداء املهارة. -
 م أداء املهارة.فرتة دوا -
 املعارف املشاركة يف أداء املهارة. -
 .(1)التغذية الراجعة املستخدمة يف أداء املهارة -
 مفهـوم املهـارات األساسيـة 3

األساسية يف كرة القدم هي عبارة عن نوع معني من العمل واألداء. يستلزم استخدام العضالت  املهارات
لتحريك اجلسم أو بعض أجزائه لتحقيق األداء البدين اخلاص. وهي هبذا الشكل تعتمد أساسا على 

 داء.احلركة وتتضمن التفاعل بني عمليات معرفية وعمليات إدراكية وجدانية لتحقيق التكامل يف األ
 تقسيم املهارات األساسية: -3-1
 املهارات األساسية بدون كرة: -3-2
 
 

                                                 
 .31مفيت إبراهيم محاد: املرجع السابق ، ص    – (3)
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 * اجلري وتغيري االجتاه:
كرة القدم لعبة مجاعية سريعة اإلقطاع ومتتاز ابلتحول السريع من الدفاع إىل اهلجوم والعكس طوال زمن 
املباراة وهذا األمر يستدعي من الالعبني إجادة اجلري والتدريب عليه، واجلري بدون كرة لالعب كرة 

ع القدرة  على تغيري االجتاه القدم يكون خبطوات قصرية لكي حيتفظ بتوازنه ابستمرار والتحكم يف الكرة م
بسهولة، وختتلف املسافة اليت يتحرك فيها الالعب ابجلري بدون كرة سواء اجلري أبقصى سرعة أو بسرعة 

م ويكون غالبا هذا التحرك لتلك املسافة بغرض اللحاق ابلكرة  03 -5متوسطة ملسافات ترتاوح ما بني 
 والوصول إليها قبل أن تصبح يف متناول اخلصم.

كلم( وقد 7-5وملا كانت املسافة اليت يقطعها العب كرة القدم طوال زمن املباراة ترتاوح ما بني )
دقائق دون توقف فإن ذلك يستدعي من الالعب أن ينظم نفسه  6تستغرق مدة اجلري أحياان حوايل 

ا أن على خطوات اجلري وكيفية استنشاقه لألكسجني وتنظيم عملية التنفس، وجيب على الالعب أيض
يراعي قصر وسرعة خطواته أثناء اجلري مع انثناء خفيف يف الركبة بدون تصلب وخفض مركز ثقل اجلسم 
حىت يكون قريبا من األرض إىل حد ما، مع حترك الذراعني جبوار اجلسم وبذلك ميكن لالعب أن حيافظ 

 العب وابلسرعة املطلوبة.على اتزانه أثناء اجلري مع القدرة على تغيري االجتاه يف أي حلظة يريدها ال
 الوثب)االرتقاء(:* 

يعترب الالعب الذي يتمتع ابلقدرة على الوثب عاليا أكثر من منافسه ذو ميزة تكتيكية وتكنيكية أفضل 
يف الوصول إىل الكرة قبل املنافس وتتضح هذه القدرة يف الوثب عاليا أمام املرمى بغرض إحراز هدف يف 

فع منع املهاجم من إحراز هذا اهلدف ابلوثب عاليا مسافة أعلى منه مرمى اخلصم أو حماولة املدا
 واستخالص الكرة ابلرأس قبل أن تصل إىل املنافس.

وهذه املهارة حتتاج إىل توفر قوة االرتقاء لالعب كرة القدم مع التوقيت السليم، واهلبوط املناسب ويكون 
حظة عدم رفع الرجل احلرة أثناء االرتقاء والوثب ذلك االرتقاء إما برجل واحدة أو ابلرجلني معا مع مال

األعلى حىت ال يقع الالعب يف خطأ قانوين خاصة إذا كان قريبا من الالعب املنافس، ويالحظ أن 
الوثب عاليا مع االقرتاب واجلري أفضل لالعب الكرة من الوثب من الثبات وذلك لالستفادة من سرعة 

ها إىل القدرة على االرتقاء والوثب عاليا، لذلك جيب على املدرب أن الالعب األفقية أثناء اجلري وحتويل
 يهتم بتنمية هذه املهارة عن طريق تدرجيات املرونة واإلطالة والرشاقة.

 اخلداع والتمويه ابجلسم:* 
تعترب هذه املهارة من املهارات اليت جيب أن جييدها الالعب املدافع واملهاجم على حد سواء مع القدرة 

أدائها ابستخدام اجلسم واجلذع والرجلني والنظر، وهذا يتطلب من الالعب قدرا كبريا على على 
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االحتفاظ مبركز الثقل بني القدمني والتمتع بقدر كبري من املرونة والرشاقة والتوافق العضلي العصيب وقدرة  
 .(1)ب أثناء اخلداعكبرية على التوقع السليم واإلحساس ابملسافة والزمن واملكان الذي يقوم به اللع

 
 املهارات األساسية القاعدية ابلكرة: -3-3

 التمرير: -3-3-1
 تعريف التمرير: -

التمرير وسيلة ربط أولية بني العبني أو أكثر، تسمح بتفادي العيب اخلصم ووضع الزميل يف الوضعية 
 .(1)املفضلة من أجل أداء حركي حمدد )التصويب(

العوامل اليت تساعد على السيطرة على جمرايت اللعب، كذلك تساعد على إن إجادة الفريق للتمرير من 
تنفيذ اخلطط اهلجومية املختلفة وكذلك الدفاعية، كما أهنا تكسب الفريق الثقة يف النفس وتزعزع ثقة 
الفريق املنافس يف نفسه، كما أن دقة وجناح التمرير يرتبط ارتباطا وثيقا ابلسيطرة على الكرة، وال بد من 

 تعليم الناشئ أولوية االجتاه يف التمرير، حبيث يركز الناشئ على أداء التمرير كالتايل:
يعترب التمرين لألمام هو مفتاح التمرين اخلططي فهو يكسب املهامجني مساحة التمرير األمامي: -أ

 للتحرك لألمام ابإلضافة إىل أنه يساعد على التخلص من الكثري من املدافعني
أما إذا مل يكن يف إمكان الالعب مترير الكرة لألمام فإنه ميرر الكرة  العرضي :التمرير  -ب 

 ابلعرض إىل زميل آخر يستطيع تغيري اجتاه اللعب أو يستطيع التمرير لألمام.
: أما أخر خيار أما الالعب فهو التمرير للخلف وفيها ميهد الالعبون لتنظيم التمرير للخلف -ج

تهيئة الكرة للزميل يلعبها للخلف حىت يستطيع التصويب على مرمى املنافس صفوفهم لبدأ اهلجوم أو ل
 وينبغي التدرج يف تعليم التمرير للناشئ كاآليت:

 التمرير بعد إيقاف الكرة )بعد أكثر من ملسة( بدون منافس. -
 التمرير بعد إيقاف الكرة بوجود منافس سليب. -
 ات املصغرة.التمرير حتت ضغط املنافس من خالل التقسيم -

وعند التدريب على مهارات التمرير يراعا الرتكيز على متابعة الناشئ ملواقف اللعب املتغري والتحركات 
اخلاصة ابلزمالء واملنافسني ويف أماكن اللعب اليت يتم منها األداء اخلططي وذلك قبل أن أتيت الكرة إليه.  

املناسب لتنفيذ األداء اخلططي عند التمرير وأن كما أنه من الضروري تعود الناشئ على اختيار الزميل 
يكون التمرير من خالل موقف مالئم يضمن جناحه، مبعىن أن ال يتعرض مسار الكرة املمررة للزميل أي 

                                                 
 . 11-13-32-32، ص  3003اإلسكندرية، مصر ، 3لالعيب كرة القدم ، مكتبة اإلشعاع الفنية ،ط  حني السيد أبو عبدو: اإلعداد املهاري – (3)

(2)
 – Bernard turpin : preparation et entrainement du foot balleur, edition amphora, paris 
,France, 1990, p99. 
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منافس يغري من هذا املسار فتصل بعيدة عن الزميل ويف مكان يسهل فقد الكرة، وأيضا عند التدريب 
شئني أبمهية استخدام نوع التمرير املناسب للموقف أي ما يضمن الدقة يراعي التنبيه ابستمرار لدى النا

واألمانة لوصول الكرة للزميل ابإلضافة إىل اختيار الناشئ للحظة املناسبة ألداء التمرير وقد يكون متأخرا 
فيضغط عله املنافس مما يؤدي إىل صعوبة األداء وإعطاء الفرص للمدافعني وتغطية مساحات كانت 

وتصلح للتمرير، كما البد أن ال يكون التمرير أسرع من الالزم وقبل أن يكون الزميل مستعدا خالية 
. الالزمة لوصول الكرة ملكان الزميل ومبا ميكنه (1)الستقبال الكرة، وأيضا أن يستخدم الناشئ القوة

عنها قبل وصول الستحواذ عليها أو تصويبها أو متريرها وأن تكون يف املساحة اخلالية دون أن تبتعد 
 .(1)الزميل

 استقبال الكرة: -3-3-2
 تعريف: -

استقبال الكرة هو إخضاع الكرة حتت تصرف اللعب واهليمنة عليها وجعلها بعيدة عن متناول اخلصم  
وذلك للتصرف فيها ابلطريقة املناسبة حسب ظروف املباراة والسيطرة على الكرة تتم يف مجيع 

كانت الكرات األرضية أو املنخفضة االرتفاع أو املرتفعة، كذلك فإن االرتفاعات واملستوايت سواء  
السيطرة على الكرة تتطلب توقيتا دقيقا للغاية وحساسية ابلغة من أجزاء اجلسم املختلفة لالعب واليت 
تقوم ابلسيطرة على الكرة بسرعة عالية مث حسن التصرف فيها حبكمة وهذا يتطلب من الالعب كشف 

املختلفة، كذلك ميكن القول أن هذه املهارة جيب أن يؤديها كال من املهاجم واملدافع جوانب امللعب 
 بدرجة كبرية من اإلتقان والتحكم ملا هلا من أمهية ابلغة يف إخضاع الكرة لسيطرت الالعب.

 مبادئ عامة جيب أن تراعى أثناء السيطرة على الكرة: -
عها أثناء قيامه ابلسيطرة على الكرة وهي ضرورة هناك مبادئ وأسس عامة جيب على الالعب أن يتب

 سرعة التحرك للسيطرة على الكرة ولنجاح ذلك جيب أن يتبع التايل:
 أن يقوم الالعب بوضع جسمه يف االجتاه املباشر ملكان استقبال الكرة. -
ها اخلصم التحرك بسرعة يف اجتاه الكرة وليس انتظار وصوهلا إليه خصوصا يف املواقف اليت يكون في -

 قريبا من الالعب.
اإلهتمام بتوازن اجلسم أثناء السيطرة على الكرة مع شدة االنتباه والرتكيز يف مهام ابتعاد الكرة عن  -

 الالعب بعد السيطرة عليها.
أن يقرر بسرعة ويف وقت مبكر أي جزء من أجزاء اجلسم سوف يستخدمه يف السيطرة على  -

 الكرة.
                                                 

 .12-12، ص 3003، القاهرة، مصر،  3حممد عفيفي: كرة القدم للناشئني، مركز الكتاب للنشر ، ط –إبراهيم شعالن  – (3)
 .12حممد عفيفي: املرجع السابق، ص  –إبراهيم شعالن  - (3)



المهارات في كرة القدم                                                           الفصل الثاني  

 

 
12 

سطح من اجلسم للسيطرة على الكرة دون حدوث أي أخطاء فنية حلظة ضرورة استخدام أكرب م -
 السيطرة على الكرة.

جيب على الالعب قبل استالمه للكرة والسيطرة عليها أن يكون قد اختذ القرار السليم يف حسن  -
 التصرف يف الكرة حسب مقتضيات الظروف احمليطة ابلوقت أثناء املباراة.

مراعاة استخدام جزء من اجلسم الذي يقوم ابلسيطرة على الكرة مع مراعاة سرعة حترك الكرة  جيب -
 أثناء السيطرة عليها.

عدم ابتعاد الكرة من الالعب الذي يقوم ابلسيطرة عليها أكثر من الالزم خزفا من حصول اخلصم  -
 .(1)عليها

لى الكرة املتدحرجة، إذ أن اجلسم يكون يف وغالبا ما يستخدم إيقاف الكرة بباطن القدم يف السيطرة ع
هذه احلالة آخذا وضع ضرب الكرة بباطن القدم يف نفس الوقت مما ميكن الالعب من ركل الكرة بباطن 

 .(1)القدم بسرعة، وخاصة أن أسلوب اللعب احلديث يقتضي من الالعب ذلك
 اجلري ابلكرة: -3-3-3

الكرة تقع حتت سيطرته فيقوم أبداء كافة احلركات  عندما جيري الالعب ابلكرة فإن هذا يعين أن
واملعارات اليت يريد تنفيذها وقد اصطلح على تسمية هذه املهارة " ابجلري ابلكرة" حيث أن الالعب 
غالبا ما يؤدي هذه املهارة ابجلري، غري أهنا يف بعض األحيان تؤدي ابملشي، وخاصة عندما يكون ذلك 

 ألغراض تكتيكية " خططية".
لتنفيذ هذه املهارة فإن الالعب غالبا ما يستخدم إحدى أجزاء القدم وأحياان جيري ابلكرة مستخدما و 

الفخذ أو الفخذين معا، وقد جيري ابلكرة مستخدما رأسه، غرب أنه عندما يستخدم الفخذ أو الرأس 
أو فخذه ملسافة   فإننا نفضل التعبري عن ذلك بعبارة " تنطيط ابلكرة" فال جيري الالعب ابلكرة برأسه

كبرية حيث ال يساعده ذلك على جماراة سرعة وظروف اللعب أو الالعبني، لذلك فإن اللعب غالبا ما 
 يؤدي هذه املهارة إبحدى أجزاء القدم التالية:

جزء القدم األمامي الداخلي،جزء القدم األمامي اخلارجي ،و من األجزاء اليت قد يستخدمها الالعب 
إلضافة إىل الفخذ والرأس .واجلري ابلكرة هو عبارة عن خليط من اجلري، وركل الكرة أحياان سن القدم اب

إبحدى أجزاء القدم املعروفة، ويتوقف حتديد سرعة اجلري ابلكرة ،و كذلك اجلزء املستخدم يف ضرهبا 
دف من وقوة الضربة أثناء اجلري هبا على املسافة اليت يتحرك فيها الالعب وبعد اخلصم عنه،و أيضا اهل

اجلري ابلكرة ومهما كانت  الظروف فإن اجلري ابلكرة يستدعي من الالعب استمرار السيطرة عليها 
وذلك أبن ال يطلقها بعيدا عن متناول قدميه، و أال تزيد املسافة بينه وبني الكرة عن مرت أو  
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لجري ابلكرة ، مرتين، وتقل هذه املسافة كلما قرب اخلصم من الالعب، ومن الطرق ألكثر شيوعا ل
اجلري ابستخدام جزء القدم األمامي الداخلي حيث يتمكن خالهلا الالعب من اجلري ألكرب مسافة 
ابلسرعة املطلوبة و بسهولة ،غالبا أيضا ما جيري الالعب مستخدما جزء القدم األمامي اخلارجي و 

 الداخلي معا، وإن كان ذلك قد يقلل من سرعة اجلري ابلكرة.
لكرة ابستخدام الرأس )أو اجلزء األوسط من اجلبهة ( فإن ذلك اندرا ما حيدث ،وكما سبق أما اجلري اب

القول فإن أداء هذه املهارة يكون لتنطيط الكرة وتعليم اجلري ابلكرة للمبتدئني يتطلب مراعاة األوضاع 
الناشئ( اجلري التشرحيية للقدم اليت يستخدمها الالعب يف اجلري فمن الضروري البدء بتعليم الالعب )

ابلكرة أوال جبزء القدم األمامي اخلارجي حيث يضمن الالعب هبذه الطريقة مرونة أكثر يف احلركة 
ابإلضافة إىل أن اجلري ابلكرة جبزء القدم األمامي اخلارجي يعترب أكثر مناسبة لتحقيق السرعة املطلوبة يف 

 .(1)اجلري
 –البعض أن البدء يف تعليم الالعب الناشئ اجلري ابلكرة جبزء القدم األمامي الداخلي واخلارجي  ويرى

 ميكن البدء يف تعليمه اجلري بوجه القدم وسن القدم. –بعد ذلك فقط 
 وتعليم مهارة اجلري ابلكرة أبي جزء من األجزاء جيب أن مير ابخلطوات التالية :

 خدام كرة طبية مث بكرة عادية.أداء املهارة من املشي ابست -
 أداء املهارة من اجلري اخلفيف بكرة عادية . -
 .أداء املهارة مع زايدة سرعة اجلري  -
 .أداء املهارة من اجلري العادي واملرور بني كرات طبية أو أرماح -
 أداء املهارة مع تغيري السرعات. -
 .(1)أداء املهارة مع تعدية خصم أو حاجز -

 راوغــة:امل -3-3-4
 تعريف املراوغة: -

هي فن التخلص من اخلصم وخداعه مع قدرته على تغيري اجتاهه وهو حيتفظ ابلكرة بسرعة مستخدما 
بعض حركات اخلداع اليت يؤديها إما جبذعه أو بقدميه، وهي سالح الالعب وعامل أساسي يف تنفيذ 

 اخلطط اهلجومية الفردية واجلماعية.
ب املهارات األساسية يف كرة القدم، لذلك جيب أن جييدها املهاجم واملدافع على واملراوغة تعترب من أصع

حد سواء مع احتفاظ كل العب أبسلوبه املميز يف مهارة املراوغة، ولكي يتحقق ذلك جيب أن يتمتع 
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الالعب احملاور بقدرة بدنية عالية تساعده على جناح مهارة املراوغة، ومن أهم القدرات البدنية اليت 
 تساعده على ذلك الرشاقة واملرونة والسرعة احلركية اليت تساعد على حتسني األداء املهاري للمراوغة.

ويف كرة القدم احلديثة تعترب مهارة املراوغة أقل أمهية من مهارات التمرير والسيطرة على الكرة ألهنا غالبا 
تصف ابلسرعة والدقة، وابلرغم من أقل بطئ، وأتثر يف اكتساب مساحة خالية من مهارة التمرير اليت ت

ذلك فإنه يوجد كثري من املواقف اللعبية اليت تسمح لالعب املستحوذ على الكرة أن يؤدي مهارة التمرير 
حبرية نتيجة الدفاع الضاغط من اخلصم يف مساحات صغرية أو استخدام الفريق املنافس ملصيدة التسلل  

ساحة جديدة والتغلب على املواقف السابقة هو إجادة كخطة دفاعية ويصبح احلل األمثل الكتساب م
 الالعب للمراوغة.

وابلرغم من أمهية املراوغة للفريق فإهنا سالح ذو حدين، فإذا أجاد العيب الفريق يف استخدام طرق احملاورة 
 بنجاح فإن ذلك يعترب مفيدا من الناحية اخلططية للفريق ألنه ينقص من عدد املدافعني للفريق األخر
ابإلضافة إىل اكتساب املهاجم الثقة ابلنفس وعلى اجلانب اآلخر فإن سوء استخدام املراوغة وأدائها 

 .(1)بصورة غري جمدية يؤدي إىل هدم خطط الفريق اهلجومية وإهدار الفرص يف امتالك الكرة
لفائدة لذلك جيب أن يضع الالعب املهاجم نصب عينيه أن املراوغة ال بد أن تكون بسبب وهلا هدف 

الفريق وليس االستعراض ونسبة أداء املراوغة كبرية ابلنسبة لالعيب اهلجوم وتقل ابلنسبة لساعدي الدفاع 
وأقل لباقي أفراد الدفاع، وكلما امتاز الالعب بطريقة أدائه السهلة لتنفيذ املراوغة وتزود مبهارة أداء الطرق 

خطط الفريق اهلجومية وأعطى فريقه فرصة تفصيل  املختلفة للمراوغة، كلما أفاده ذلك كثريا يف تنفيذ
 للفوز ابملباراة.

 ومن أهم صفات وشروط املراوغة الناجحة ما يلي:
 اختيار الطريقة املناسبة للموقف اللعيب واليت غالبا ال يتوقعها املنافس. -
 قدرة الالعب املهاجم على إقناع اخلصم املدافع بتحرك خادع. -
 نصر املفاجأة.أن تتصف املراوغة بع -
 قدرة الالعب املهاجم على تغيري أوضاع جسمه بسرعة ورشاقة. -
قدرة الالعب املهاجم على استخدام أكثر من نوع وطريقة للمراوغة حىت ال ينجح خصمه املدافع  -

 يف توقع نوع املراوغة اليت يقوم بتنفيذها املهاجم.
 قدرة الالعب املهاجم على تغيري سرعة ريتم األداء. -
 متتع الالعب حبسن استخدام التوقيت السليم للقيام بعملية املراوغة أمام اخلصم. -

 وهناك عدة طرق للمراوغة هي:
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 املراوغة من األمام.
 املراوغة من اجلانب.
 . (1) املراوغة من اخللف

 وعلى ضوء ذلك جيب على الناشئ أن يفهم ما يلي:
ملسافة املتاحة أو اجتاه املدافع صوب املهاجم وعلى أن تتناسب طريقة املراوغة مع املوقف، مثل ا -

ذلك يتدرب الناشئ على أنواع املراوغات املمكنة كلها وترتك له احلرية يف اختيار ما يناسبه أثناء 
 املباراة.

 أن يتعلم الناشئ كيفية محاية الكرة من املنافس. -
 .(1)زميل أو التصويبأن يدرك الناشئ ماذا سيفعل بعد املراوغة مثال: التمرير لل -
 التصويـب: -3-3-5
 تعريف التصويب: -

هو إحدى وسائل اهلجوم الفردي، ويتطلب التصويب من الالعب مقدرة على الرتكيز ومهارة فنية عالية 
يف األداء ملختلف أنواع ضرب الكرة ابلقدم وأتيت فرصة التصويب دائما بعد احملاورة أو بعد اللعب 

جيب قبل التصويب أن يقرر الالعب كيف يصوب، وجيب أن يدرك الالعب اجلماعي بني العبني، و 
 .(0)نواحي الضعف يف حارس مرمى الفريق املنافس

إن التصويب يف املبارايت يعترب عملية اختاذ قرارات، فدواعي الفشل يف التصويب أو فقدان الفريق للكرة 
ني، وعلى هذا فالتصويب ال بد له من إذا صوب الالعب قد تكون حاجزا نفسيا أما الكثري من الالعب

صفات نفسية خاصة يتطلب غرسها يف الالعب منذ بداية عهده يف التدريب، كالثقة ابلنفس مثال، 
ولكي تكون عند الالعب الثقة يف النفس ليصوب ال بد وأن يكون وصل إىل مرحلة اإلتقان يف تكنيك 

 التصويب حتت كل الظروف مثل:
 يف ظروف سهلة و بسيطة .التدريب على التصويب  -
 االرتفاع التدرجي بسرعة األداء. -
املرمى –املقاعد –احلواجز –األقماع والشواخص –استخدام الوسائل املساعدة )احلوائط املقسمة  -

 متعدد  املساحات(.
 أن تؤدى مترينات التصويب من اجتاهات متغرية ملسار الكرة. -
 الظروف اخلارجية مثل استخدام مدافع سليب ولكن بفاعلية.تثبت مهارة التصويب عن طريق تغيري  -
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 التدريب على املهارة حنن ظروف أكثر صعوبة مثل وضع مدافع اجيايب -
 االهتمام والرتكيز على دقة التصويب لتثبيت التكنيك الصحيح . -
 للتصويب . االهتمام بتنمية خطط اهلجوم الفردية واجلماعية إلجياد املزيد من املواقف املناسبة -
جيب على مدرب الناشئني إعطاء احلرية هلم لإلظهار قدرهتم على التصويب مع استخدام األسلوب  -

 .(1)األمثل للتوجيه
 تعلـم املهـارات األساسيـة يف كـرة القـدم -4

 املهارة هي عصب األداء يف كرة القدم: -4-1
 ".اللعبة يف إطار قانون كرة القدم تخدم يفاملهارة تعين "كل احلركات الفردية اهلادفة اليت تس      

تتوقف نتائج املبادرات على إجادة الالعبني للمهارات األساسية املختلفة وقدرهتم على توظيفها لصاحل 
 األداء اجلماعي للفريق .

 إجادة املهارات حتدد إمكانية تنفيذ خطط اللعب .
 أمهية خاصة يف الفريق. الالعب املتميز يف أداء املهارات العب ذو قيمة ويكتسب

 املهارات املتعددة لكرة القدم يكمل كل واحد منها اآلخر - 4-2
 مهارات متنوعة ومتعددة. -
تكمل مهارات كرة القدم بعضها بعضا.فالالعب كي جيري ابلكرة أو يصوهبا ال بد أن يكون قد  -

با ما ترتبط املراوغة سيطر عليها،وكذلك إذا راوغ ال بد أن يكون متحكما متاما فيها، وكذلك غال
 ابلتصويب أو التمرير سواء كان قصريا أو طويال.

 أفضل مرحلة عمرية لتعلم املهارات: -4-3
 تعلم املهارات غالبا ما يتم يف مرحلة الناشئني. -
 معظم الالعبني خاصة الناشئني جييدون أداء مهارات معينة وال جييدون أداء البعض اآلخر. -
 يتعلم الصغار أداء املهارات بصورة صحيحة ويتدرج صحيحة. من األمهية أن -
 

 ميكانيزم )آلية( تعلم املهارات : -4-4
 تكوين الصورة الذهبية للمهارة يف ذهن الالعب:

 من األمهية أن يعرف املد رب ما حيدث يف أذهان الالعبني خالل تعلمهم للمهارات. -
كانت املهارة سهلة األداء ففي هذه احلالة يتم تعلم األداء من خالل تطوير وحتسني الصورة   إذا -

 الذهنية اليت تنطبع فيه من خالل تكرار أدائها.
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إذا ما كانت املهارة صعبة ومعقدة مثل التصويب خالل الدوران فانه يتم تعلمها من خالل  -
 يف املخ. استجاابت متعددة خمتلفة ينتج عنها صورة تنطبع

الصورة الذهنية اليت تنطبع يف مخ الالعب نتيجة تكرار أداء املهارة سوف يستفيد منها فقط يف  -
احلالة اليت تنطلق عليها ،ولكي يستفيد الالعب من الصورة الذهنية يف أدائه للمهارة خالل املباراة،البد 

تم التوفيق بينها الختيار الصورة أن تكون هناك صورة ذهنية متعددة للمهارة قد تصل إىل األلوف،لي
 .(1)املناسبة للموقف املتواجد به الالعب

حىت يف وجود اآلالف من الصور الذهنية للمهارة يف ذهن الالعب،فانه يكون من الصعب الوصول  -
ا مل إىل االختيار السريع فيما بينها والذي يتوافق يف سرعته مع املواقف املتالحقة املتغرية خالل املباراة إذ

 تكن هذه الصورة موجودة واضحة ومدعمة يف مخ الالعب.
 * الالعبون يتعلمون املهارات من خالل تلخيصها :

يتعلم الالعبون مهارات كرة القدم من خالل تلخيصها يف مفاتيح معلوماتية و أيضا يستنبطون قواعد 
 معينة لتسهيل عملية تنفيذها مستقبال،وكل ذلك يتم يف الذهن طبعا.

يات تلخيص املعلومات من املهارات واحلركات اخلاصة وتشييد قواعد لالسرتشاد هبا مستقبال هي وعمل
 طريقة اإلنسان يف تعلمه لكافة األشياء واليت اختصه هبا هللا.

إذا أدى الالعب مهارة معقدة فإن ذهنه سوف يلخص أربع أنواع من املعلومات اخلاصة هبا بعد التنفيذ 
 وهي كما يلي:

 بات بدئ املهارة وهي القوة والسرعة واالجتاه.متطل -
 الظروف البيئية احمليطة ووضع البدء. -
 النتائج اليت ميكن إدراكها ابحلواس خالل وبعد تنفيذ األداء. -
مقارنة بني النتاج احلقيقي ألداء املهارة وبني النتاج املطلوب املبين على التغذية الراجعة املتاحة خالل  -

 وبعد التنفيذ.
 

 * استخالص الربانمج احلركي للمهارة:
خالل استمرار تدريب الالعب على املهارة واستخدام التغذية الراجعة لضبطها فإن األجزاء الصغرية 
 للمعلومات امللخصة تتكامل معا وتكون قالبا ابلقواعد العامة هلا يسمى ابلربانمج احلركي للمهارة .

اليت إذا ما استدعيت لالستخدام فإهنا تسمح لالعب إبنتاج  ونعين ابلربانمج احلركي " تلك القواعد
 احلركة".

                                                 
 .11-11 ، ص 3999، القاهرة ، مصر ، مفيت إبراهيم محاد: بناء فريق كرة القدم ، دار الفكر العريب – (3)
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مبجرد أن تبدأ احلركة فإن النموذج األساسي هلا ينفذ حىت ولو كان الربانمج احلركي يتضمن حركات 
 خاطئة.

ميكن ضبط الربانمج احلركي من خالل مراكز اإلحساس املختلفة اليت تقدم التغذية الراجعة وذلك 
 صحيح بسيط متدرج عليه.إبدخال ت

تطوير الربانمج لدى الالعب يتأثر بعدد من املؤثرات منها خصائص الالعب يف كل من النضج واخلربة 
والقدرات احلركية اإلدراكية والذكاء واالنتباه والدوافع، هذا ابإلضافة إىل التطبيق الصحيح من جانب 

 ياره للتمرينات وتقدميه للتغذية الراجعة.املدرب للعملية التعليمية وتنظيم وحدة التدريب واخت
تلعب التغذية الراجعة الذاتية من الالعب لنفسه والناجتة من مراكز اإلحساس جبسمه دورا هاما يف 
تعريفه أبخطاء األداء، وعلى املدرب أن يستفيد من ذلك ابلتشجيع اإلجيايب ملثل هذا النوع من التغذية 

 .(1)الراجعة
إىل أن يقدم التغذية الراجعة إىل املالعب إذا ما كانت مراكز اإلحساس جبسم املدرب ليس يف حاجة 

األخر ختربه أن هناك خطأ يف األداء، ويف املقابل يكون من املهم جدا أن يقدم املدرب تعزيزا إجيابيا، إذا 
 ما كانت مراكز اإلحساس اخلاصة ابلالعبني ختربهم أهنم يؤدون بشكل صحيح.

أن مراكز إحساس التغذية الراجعة ال تقدم معلومات كافية لتحسني التعلم يف  على املدرب مالحظة
 املرحلة األوىل منه.

 مراحل تعلم املهارات والتقدم هبا حىت اآللية: -4-5
 يتم تعلم املهارات من خالل ثالث مراحل رئيسية كما يلي:

 املرحلة العقلية. -
 املرحلة العملية )التطبيقية(. -
 لية.املرحلة اآل -
 
 املرحلــة العقليـــة: -4-5-1

 أهدافـــها:
 هتدف هذه املرحلة إىل تقدمي املهارة احلركية لالعب من خالل الشرح والنموذج. -
 إدراك الالعب لألداء الصحيح )النقاط الفنية( أمر هام جدا لعملية التعلم. -
 على املدرب أن يدرس األسلوب الذي سيقدم به املهارة. -
 أن الالعبني خيتلفون يف حتصيلهم للتعلم.ال تنسى  -

                                                 
(3)

 .13 ، ص املرجع السابقمفيت إبراهيم محاد:  - 
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 جيب أن يركز املدرب خالل هذه املرحلة يف مساعدة الالعبني على حتديد خطة ملا جيب أن يفعلوه. -
 تقدمي املهارة لالعبني:

 أدرس جيدا املهارة اليت ستعلم. -
 قدم املهارة حبماس واضح يف الكلمات واحلركات. -
 .استخدام مهارات اللغة واحملادثة -
 راعي السن واللغة واللهجة. -
 التقدمي يكون يف حدود دقيقتني. -
 أجذب انتباه الالعبني جبعل البداية شيقة. -
 جتنب مشتتات االنتباه. -
 نظم الالعبني حبيث يتمكنوا من الرؤية والسماع بوضوح. -
 اجعل املساحة خلفك خالية من أي شيء يشتت انتباه الالعبني. -
 .(1)الالعبنيأتكد أن الشمس ال تواجه  -
 . سم املهارة وعلل أسباب تعلمها فهذا يزيد من دافعية التعلم -
 اجذب انتباه الالعبني عند التحدث إليهم. -
 استخدم املصطلحات اليت يفهمها الالعبون. -
 احتفظ ابالتزان عند التعامل مع الالعبني غري املنتبهني. -
 حتكم يف مشاعرك وانفعاالتك. -
 ابلنظر.استخدم االتصال اجليد  -

 :تقدمي منوذج املهارة
 النموذج والشرح أهم عناصر اخلطة العقلية لتعلم الالعب املهارة. -
النموذج إما أن يقدم من خالل املدرب أو بالعب ماهر يف املهارة ويتمتع ابحرتام ابقي الالعبني  -

 أو أن يستخدم الفيديو أو الصورة أو وسائل أخرى معينة.
 ج جبذب االنتباه.على املدرب أن ميهد للنموذ  -
 يراعي أوال تقدمي النموذج كما تؤدي املهارة يف املباراة فنيا. -
 يؤدي النموذج عدة مرات ومن زوااي خمتلفة. -
 البدء بتقدمي النموذج بسرعة مقبولة أوال مث بسرعة األداء يف املباراة اثنيا. -
 إذا كانت املهارة معقدة فيجب جتزئتها أجزاء رئيسية. -

                                                 
 .12مفيت إبراهيم محاد: املرجع السابق، ص   - (3)
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حتويل الصورة )النموذج( إىل خطة عقلية يف ذهن الالعب ألداء املهارة واألمر األمر السهل هو  -
 الصعب هو حتويل الكلمات )الشرح( إىل خطة عقلية لتنفيذها.

 الشــرح:
 راع أن يتم الشرح أثناء األداء. -
 أتكد أن املعلومات املقدمة صحيحة. -
 جيب أن تكون املعلومات املقدمة كافية. -
رة إجيابية، كأن يقول املدرب " افعل كذا" بدال من أن يقول  " ال تفعل  قدم املعلومات يف صو  -

 كذا".
 استخدم املصطلحات املتعارف عليها قدر اإلمكان. -
 قدم املعلومات يف تسلسل منطقي. -
 ركز على مجيع الالعبني بصورة عادلة. -

 ربط املهارة ابملهارات السابقة
أربط املهارة املعلمة ابملهارات السابق تعليمها لالستفادة من مبدأ " التعميم" حيث ميكن توصيل  -

 .(1)بعض قواعد األداء يف مهارات سابقة للمهارة املعلمة
 مراجعة فهم املهارة:

 وجه األسئلة ملراجعة املهارة. -
 خلص املهارة. -
 أعد سؤال الالعب وأجب عليه إذا ما استفسر عن شيء. -
 صر يف إجابة السؤال.اخت -

 املرحلة العملية: -4-5-2
 أهدافهـا:

يتم الرتكيز خالهلا على كفاءة التطبيق خاصة توقيت وتوافق كل وجه من أوجه تتايل املهارة بدال من 
 الرتكيز على تتابع احلركات.

األداء ابستمرار التطبيق وتقدمي التغذية الراجعة سوف يقل معدل األخطاء ابلتدريج ويتحسن جتانس 
 وكلها عالمات تدل على أن التعلم أخذ يف احلدوث ويف طريقه لالكتمال.

                                                 
(3)

 .12 ، ص املرجع السابقمفيت إبراهيم محاد:  - 



المهارات في كرة القدم                                                           الفصل الثاني  

 

 
13 

على املدرب الرتكيز خالل هذه املرحلة على تقدمي التغذية الراجعة لالعبني، ومن جانبهم عليهم استيعاب 
ط األداء نقاط املدرب واالنتباه ملراكز اإلحساس أبجسامهم )التغذية الراجعة الذاتية( فهي متكنهم من ضب

 جبانب تعليمات املدرب.
 الوقت املستغرق يف التطبيق ليس هو الفاصل يف التعلم ولكن جبانب ذلك يكون لضبط األداء دور هام.

 راعي يف هذه املرحلة ما يلي:
 اخرت جيدا التمرينات اليت حتقق تطبيقات املهارة التعليمية. -
 حدد بدقة الزمن لكل تطبيق من تطبيقات املهارات. -
 كيفية تطبيق الالعبني للتمرينات.  وضح -
 نظم توقيت التقدم حبث جيارى مستوى الالعبني. -
 راع أن يكون األداء مناسبا مع مستوى تعب الالعبني ودافعيتهم. -

 تطبيق الالعبني للمهارة:
انتهاء الالعبني من االستماع لشرح املهارة ومشاهدة النموذج على املدرب أن يعمل على أن يطبقوها  بعد

 أبسرع ما ميكن.
تطبيق املهارة يتم من خالل أسلوب األداء الكلي أو أسلوب األداء اجلزئي أو أسلوب األداء الكلي 

 .(1)اجلزئي
 

 درب عند التطبيق:فيما يلي نذكر املبادئ السبعة اليت يسرتشد هبا امل
 االختيار الصحيح للتمرينات. -
 تكرار التطبيق وتقصري زمنه حىت ال يتعب الالعب. -
 استخدام زمن التطبيق بفاعلية. -
 التأكد من حتقيق الالعبني خلربات جناح. -
 استخدام اإلمكاانت واألدوات ألقصى درجة ممكنة. -
 اكتساب التطبيقات جوا مرحيا. -
 التدريب على املهارات. استخدام سلم -

 املالحظة جيب أن تكون انقدة:
 املالحظة الناقدة إحدى مهارات قيادة املدرب للفريق. -
 املالحظة الناقدة ترتبط مبقدرة املدرب على التقليل والتفكري املنطقي. -

                                                 
(3)

 .19 ، ص املرجع السابقمفيت إبراهيم محاد:  - 
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على املدرب أن يعمل على تطوير مالحظته الناقدة حىت ميكنه تشخيص أوجه التقصري يف أداء  -
 ني.الالعب

 اعتبارات حتقيق املالحظة الناقدة:
 اختذ موقعا ميكن من املالحظة الكافية. -
 ركز على األداء الفردي. -
 ركز ذهنيا يف أداء الالعبني. -

 : تتضمن ما يلي.خطة حتسني املالحظة الناقدة
 مكان صحيح للمالحظة. -
 اجتاهات حترك صحيحة أثناء املالحظة. -
 عدد مرات فحص الالعبني ككل. -
 أن يشعر الالعب أبن املدرب يهتم به شخصيا. -

 التعرف على أنواع أخطاء األداء من طرف املدرب:
 أخطاء التعلم انجتة عن عدم معرفة الالعبني لكيفية أداء املهارة. -
 على املدرب استخدام التعزيز يف احملاوالت الناجحة. -
أنفسهم هل نفذت ما نويت  جيب أن تتاح الفرصة لالعبني ملعرفة أدائهم ذاتيا من خالل سؤال -

 أن أؤديه؟ هل جنحت فيما هو مطلوب أداؤه؟  هل أغري من أسلوب أدائي؟ كيف؟.
 يفضل استخدام مشاركة الشرح للنموذج يف إطار واحد للعمل على أن يكمل كل منها اآلخر. -
 .(1)جيب استخدام الكلمات ذات الداللة -

 نصائح عامة يف تصيح األخطاء:
 األخطاء اليت مل تكتشفها هي أخطاء مل تصحح. الحظ أن -
 عليك توقيع عدد كبري من األخطاء يف بداية األداء. -
إذا رأيت أن الالعبني ال يتقدمون ابلدرجة املرجوة فإن عليك أن تتحكم يف انفعاالتك وال جتعل  -

 اإلحباط يسيطر عليك ، إذ أن ذلك من مسات املدرب الناجح .
إال أهنا تفيد املدرب يف التعرف على ما حيرزه الالعبون من تقدم  ابلرغم من عيوب األخطاء -

 خالل عملية التعلم .
من الطبيعي أن ال يبقى املدرب إجيابيا ابستمرار وخاصة إذا ما كانت التغذية الراجعة صحيحة  -

 وتكرر اخلطأ مرة أخرى .

                                                 
(3)

 .10 ، ص السابقاملرجع مفيت إبراهيم محاد:  - 
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 املرحلة اآللية: -4-5-3
 أهدافهـا :

 هتدف هذه املرحلة إىل التقدم التدرجيي ابآلداء حىت الوصول به إىل األداء اآليل .
 األهداف الفرعية هلذه املرحلة واليت حتقق جمتمعة األداء اآليل ميكن حتديدها فيما يلي :

 أعلى درجة من الدقة . -
 مستوى عال من انسيابية األداء وعدم تقطعه . -
 ذبذب يف حماوالت األداء املتتالية .أداء اثبت املستوى وغري مت -
 بذل أقل جهر ممكن أثناء تنفيذ املهاراة . -
 أعلى درجات استشارة للدافعية . -
درجة عالية من املرونة والتكيف مع ظروف األداء احمليطة ابملباراة ) فريق منافس ، مجاهري ، مالعب   -

 طقس ، نتائج سلبية ...اخل ( .
 رات :عوامل تطوير أداء املها

 يرتبط تطوير أداء املهارات ووصوله إىل درجة اآللية بعدة عوامل كما يلي :
 عوامل وظيفية وتشرحيية :

معدالت القياسات الوظيفية والتشرحيية النموذجية تساهم وتساعد على وصول الالعب بسرعة لدرجة  -
 لألداء اآليل .

ة أمر ضروري حىت ميكن الوصول لدرجة آلية تطوير كفاءة األجهزة الوظيفية للجسم أبقصى درجة ممكن -
 . (1)األداء

 
 عوامل الصفات البدنية :

دون مستوى مناسب للصفات البدنية ) عناصر اللياقة البدنية ( يكون من الصعب حتقيق أهداف  -
 تطوير كفاءة األداء املهاري .

إمكانية تطوير أداء املهارات كلما زاد معدل تناسق االنقباض واالسرتخاء العضلي خالل األداء زادت   -
 ووصوله لآللية .
 عوامل نفسية :

تطوير كفاءة العمليات العقلية مثل االنتباه واإلدراك والتذكر وتكامل أدوارهم معا يساهم إجيابيا يف  -
 تطوير كفاءة األداء املهاري .

                                                 
(3)

 .13 ، ص املرجع السابقمفيت إبراهيم محاد:  - 
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ول ابلالعب إىل جيب الوصول ابلالعب ألفضل درجة استثارة انفعالية ، حيث يساهم ذلك يف الوص -
 أفضل درجة من أداء املهارة .

 . (1)الوصول ابلالعب لدرجة دافعية عالية تسهم إجيابيا يف الوصول إىل آلية األداء -
 مراحـل تعليـم املهـارات األساسيـة -5

طويال ملا كان تعليم املهارة األساسية ال يتم بني يوم وليلة وإمنا تستمر عملية التدريب على املهارات زمنا 
قد يصل إىل سنتني حىت يصل الالعب إىل اإلتقان الكامل املطلوب لذلك جيب على مدرس الرتبية 
الرايضية واملدرب أن يعلما أن تعلم املهارات احلركية مير بثالث مراحل متداخلة قبل أن تصل مهارة 

 الالعب إىل الدقة والكمال يف األداء .
 مرحلة التوافق البدائي أو األويل . -
 مرحلة التوافق اجليد . -
 مرحلة تثبيت واتفاق املهارات . -
 مرحلة التوافق األويل : –5-1

عند تعلم الالعب مهارة حركية جديدة جند أن حركته ليست سليمة األداء متاما إذ أنه يدخل عليها 
اجملهود كما حركات أبجزاء خمتلفة من جسمه ال ضرورة هلا، ويعين هذا أن تكون احلركة غري اقتصادية يف 

هو مطلوب، كما أن انسياب احلركة ال يكون سلسا، بل هبا تشنجات عضلية، وتكون احلركة متقطعة، 
 لذلك يكون واجب املدرب يف هذه املرحلة القيام ابخلطوات التالية:

 عمل منوذج للحركة وإن أمكن استخدام الصور واألفالم السينمائية. -
ملة للمهارة، حبيث يستوعب الالعبون الشرح وذلك الشرح ابللفظ بطريقة سهلة مبسطة وشا -

 .(1)خالل عمل النموذج للحركة
يقوم الالعب أبداء املهارة، ومن خالل تكرار األداء يبدأ الالعب يف اإلحساس ابحلركة ويزداد  -

توافقه العضلي العصيب، وأثناء أداء الالعبني للمهارة يقوم املدرب إبصالح اخلطأ وشرح الطريقة 
 يف أداء املهارة. الصحيحة

 مرحلة التوافق اجليد: -5-2
مع تكرار أداء الالعب للمهارة والربط بني طريقيت الفهم واحملاولة وحذف اخلطأ يف التعليم، يقوم 
الالعب ابالرتقاء مبستوى أدائه حىت يصل إىل اكتساب املقدرة والدقة يف أداء احلركة، وهنا جيب على 

إىل الطريقة الصحيحة ألداء املهارة وشرح دقائقها وإصالح األخطاء املدرب أن يوجه الالعب دائما 
 ابستمرار.

                                                 
(3)

 .13 ، ص املرجع السابقمفيت إبراهيم محاد:  - 
 .92حنفي حممود خمتار: األسس العلمية يف تدريب كرة القدم ، دار الفكر العريب ، مدينة نصر، مصر ، ، ص  – (3)
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 مرحلة تثبيت املهارة: -5-3
ال يكفي أن يصل الالعب إىل التوافق اجليد فيستطيع أن يؤدي املهارة بدقة ولكن ال بد له أن يصل 

أي حلظة من املباراة وحتت أي هبذه الدقة إىل الدرجة اليت يصبح فيها قادرا على أداء املهارة بدقة يف 
ظرف من ظروفها، أي يصل إىل أن يصبح هذا األداء آليا متقنا بدون تفكري، وعندئذ ينحصر تفكريه 
فقط يف أن تكون املهارة وسيلة لتنفيذها انحية خططية معينة، ولكي يصل الالعب إىل هذه املرحلة 

ذلك تثبت املهارة ويصل الالعب إىل مستوى يتمرن على املهارة حتت ظروف تقرب من ظروف املباراة وب
 من األداء الدقيق املتقن.

 خطـوات التدريـب على املهـارات األساسيـة -6
 ذكران أن هدف التدريب على املهارات األساسية يف كرة القدم هو:

 الوصول إىل الكمال ودقة األداء -
بطريقة آلية سلمية أثناء املبارايت العمل على تثبيت هذا الكمال وهذه الدقة حىت تؤدي املهارة  -

حتت كل الظروف، فاملبارايت وما يصاحبها من منافسة وكفاح وما يرتتب على ذلك من أتثريا وانفعاالت 
عصبية بسبب املواقف والظروف احمليطة ابلالعب )العب مضاد، مجهر، امللعب....( جتعل من الصعب 

ظروف، فكل التغريات غري معتادة ابلنسبة له يف احمليط على الالعب الناشئ أن يتغلب دائما على هذه ال
الداخلي أو اخلارجي تثريه انفعاليا، وجتعله عصبيا وهكذا يؤثر بدوره على صحة ودقة أدائه، هلذا جيب أن 
يكون تعليم املهارات احلركية يف ظروف تشابه ظروف املبارايت أو قريبة منها حىت ميكن للناشئ أن يعتاد 

 اقف ويصبح أداؤه أثنائها آليا.مثل هذه املو 
ومن واجب املدرب عند التدريب على املهارات األساسية أن حيدد الطريقة اليت سيتبعها ،ويدقق يف 
اختيار التمرينات اليت توصله لتحقيق أهدافه من التدريب ، وميكن تلخيص خطوات التدريب على 

 . (1) املتقن فيما يلي: املهارات األساسية   بغرض وصول اللعب إىل األداء اآليل
 التدريب على املهارات األساسية للوصول إىل األداء الدقيق حتت ظروف بسيطة واثبتة  -6-1

ذا بقيت ظروف التمرين اثبتة ، وبشرط أن يقتضي التمرين رعة إىل تعلم املهارة األساسية إيصل اللعب بس
كرر التمرين أو جزءا منه عدة مرات إذا من الناشئ قوة صغرية أو متوسطة أثناء التدريب وميكن أن ي

اقتضى األمر، على شرط أن يكون احلمل مالئما لقدرة الالعب، وهناك خطأ أو خطورة وذلك إذا طلب 
املدرب من الالعب أن يبذل جهدا كبريا مع تكرار التمرين أكثر من الالزم، بل إن الواجب على املدرب 

لالعب وأن يتحول التدريب إىل مترين آخر، وأثناء أداء أن يوقف التمرين قبل ظهور اإلجهاد على ا

                                                 
(3)

 99المرجع السابق،ص  حنفي حممود خمتار: - 
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الالعب للتمرينات لتعلم املهارات األساسية جيب أيضا أن يصاحب ذلك التعود على بعض القواعد 
 اخلططية الفردية مثل اجلري حنو الكرة وعدم انتظارها، واجلري مبجرد مترير الكرة......

 ية:ويف هذه املرحلة تعطى طرق التدريب اآلت
 مترينات ابألجهزة. –مترينات فنية إجبارية  –مترينات اإلحساس 

تطوير املهارات األساسية عن طريق االرتفاع التدرجيي بسرعة األداء وازدايد استخدام  -6-2
 :القوة

 :أثناء التمرين
كثر من كرة، ويف هذه املرحلة تعطى التمرينات املرتبطة ابللياقة البدنية، واأللعاب الصغرية والتمرينات أب

 والتمرينات الفنية اإلجبارية املتقدمة.
 * تثبيت املهارات األساسية عن طريق تغيري الظروف اخلارجية:

يؤثر تغيري احمليط اخلارجي يف نوعية ودقة األداء احلركي لالعب ، فمثال اختالف وزن ومرونة الكرة يؤثر 
الناشئ ويف التوافق العضلي العصيب له، وتغيري الالعب املضاد أثناء التدريب له قيمته، وكذلك   يف مهارة

فإن زايدة ضغط الالعب املضاد أثناء التدريب يصعب من األداء احلركي لالعب، وميكن أن يكون 
ظروف اخلارجية املدافع سلبيا يف أول التدريب مث إجيابيا، هذه األمثلة توضح لنا أمهية وظروف تغيري ال

أثناء التدريب لوصول الالعب إىل مهارة أكمل وأدق حتت ظروف متغرية وتعطى يف هذه املرحلة 
 األلعاب الصغرية والتمرينات املركبة.

 
 * تثبيت املهارات األساسية حتت ظروف أكثر صعوبة:

باراة، يكون من لكي يعمل املدرب على تثبيت املهارات األساسية حبيث تؤدى بدقة وإتقان أثناء امل
واجبه أن يعمل مع تقدم التدريب على املهارات على أنه تؤدى هذه املهارات يف ظروف تشبه ظروف 
املبارايت مثل التدريبات املركبة مع زميل أو أكثر )التدريبات اخلططية(، وكذلك فإن املبارايت يف 

األداء ودقته، خاصة وأن هذه جمموعات صغرية يف مساحات صغرية من امللعب ترفع قدرة الالعب على 
التقسيمات تتطلب من الالعب أداءا صحيحا وسريعا للمهارات حتت ضغط الالعبني املضادين يف حيز 
ضيق من األرض، هذا ابإلضافة إىل أن هذه التدريبات تعطي الالعب اخلربات اليت جتعله يقتصد يف 

األعصاب أثناء اللعب، يضاف إىل ذلك  . التصرف وهدوء(1)جمهوده أثناء األداء مع القدرة على حسن
عامل مهم جدا له أتثري كبري على أداء الالعب، وهو الثقة ابلنفس، ويف هذه املرحلة تعطى التمرينات 

 املركبة والتمرينات اليت تشبه ما حيدث يف امللعب

                                                 
(3)

   99ص المرجع السابق حنفي حممود خمتار: - 



المهارات في كرة القدم                                                           الفصل الثاني  

 

 
13 

 * مراجعة وتثبيت املهارات األساسية يف املبارايت التجريبية:
 التكامل الفين والدقة واإلتقان يف األداء للمهارات األساسية، على عدد ال يتوقف وصول الالعب إىل

مرات تكرار التمرين فقط، ولكن أيضا على فهم الالعب لطريقة أداء املهارة من الناحية الفنية ،وحماولته 
عب يف الذاتية يف طريقة أدائه ،وإدراك أسباب صحة أدائه أو خطئه ،هذا النقد والتفكري اإلجيايب من الال

حماولة إصالح طريقة أدائه يسرع من إتقانه للمهارة ،لذلك كان من واجب املدرب أن يعلم الالعب منذ 
البداية الطريقة الصحيحة ألداء املهارات األساسية حىت يستطيع الالعب أن يقوم ابلتدرب عليها بفهم 

 واضح ،ويكون يف إمكانية إصالح أخطائه ذاتيا بدون مساعدة املدرب .
ومن الواضح أن الالعب الذي يستطيع أن يدرك أسباب أخطائه يف األداء ويصلحها أثناء التدريب   

يكون أقدر على النجاح يف إصالح أخطائه الفنية أثناء املباراة من الالعب األخر الذي مل يتعلم كيف 
بة من أدائها أثناء يصلح من أخطائه ذاتيا وطبيعي أن أداء املهارة حتت ظروف املباراة يكون أكثر صعو 

التمرين ،لذلك كانت املبارايت التجريبية وسيلة فعالة لتثبيت وإتقان املهارات حتت الظروف الصعبة أثناء 
املباراة ،ومع ارتفاع مستوى أداء الالعب للمهارات يقل تركيزه يف حماولة لعب الكرة ابإلتقان املطلوب 

 اخلطط الفردية واجلماعية بكفاءة أكرب . ،ويف نفس الوقت يزداد تركيزه وانتباهه لتنفيذ
 * تدريب املهارات األساسية خالل اخلطة السنوية :

نظرا الصعوبة التدريب على املهارات األساسية يف حماولة الوصول إىل إتقان الالعب هلا ،جبب أن يضع 
من املستحسن املدرب خطته السنوية للتدريب حبيث تشمل على جمموعة كبرية ومتنوعة من التمرينات و 

أن يكون لدى كل العب كرة أثناء التدريب على املهارات ،و قد أظهرت اخلربات والتجارب أن ربط 
التمرين على اللياقة البدنية ابلتدريب على املهارات األساسية يكون حمببا لالعبني ويزيد من قدرهتم 

 وجمهود وجمهودهم وتستخدم هذه الطريقة خالل فرتة اإلعداد .
إلعداد هي الفرتة األساسية يف تعليم الالعب املهارات ،وخالهلا يصل الالعب إىل التكامل والدقة وفرتة ا

يف أدائها ،وخاصة يف مرحلة األوىل والثانية من فرتة اإلعداد ،أما يف املرحلة الثالثة وكذلك أثناء فرتة 
كون على شكل تقسيمات املبارايت فيكون التدريب على املهارات األساسية خالل التمرينات اليت ت

 ومبارايت.
وأثناء مرحلة املبارايت يكون التدريب أيضا على املهارات األساسية من خالل التمرينات املركبة وجيب أن 

 .(1)يربط التدريب على املهارات ابلتدريب على واجبات كل ال عب يف مركزه ومع التحركات اخلططية
احة اإلجيابية ) املرحلة االنتقالية ( فيكون التدريب على املهارات أما يف هناية فرتة املبارايت ويف فرتة الر 

 األساسية على شكل مبارايت مرحة .

                                                 
(3)
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ومن الواجب على املدرب أن حيرص على إصالح أخطاء الالعب أثناء تعلم املهارات األساسية، وخاصة 
 عندما تكون هذه املهارات تستخدم يف التحركات اخلططية .

 ـب على املهـارات األساسيـةأساليـب التدري  -7
إن التدريب على املهارات األساسية جيب أن يكون بعد اجلزء اإلعداد يف مباشرة ) اإلمحاء ( ألن تعليم 

ا الرتكيز عندما يكون  وتطوير األداءات املهارية يتطلب مقدرة عالية من الرتكيز وال ميكن أن يتم  هذ
م املهارات الفنية ال جيب أن يعزل عن تعلم النقاط الالعب جمهدا ،وكذلك جيب أن يراعي أن تعل

األخرى اهلامة املطلوبة يف اللعب بل ال بد وأن يرتبط هبا ،فالتمرير مثال ال جيب أن يعلم جمردا كحركة 
رايضية أو كمرحلة لتعليم مهارة ركل الكرة ولكن جيب أن يعلم كخطة من خطط اللعب اجلماعي كذلك 

الناشئ على املهارات األساسية حتت ضغط املنافس يف تدريبات تشيه مواقف  البد يراعي املدرب تدريب
 اللعب احلقيقة .

 ومن أساليب وطرق التدريب على املهارات األساسية :
 تدريبات اإلحساس ابلكرة: -7-1

وهي سهلة وأساسية لتعليم املهارات حيث تساعد على خلق صداقة وألفه بني الناشئ والكرة وتكون 
ته سواء عالية أو أرضية ومن مجيع االجتاهات ،وهذا التحكم يف السيطرة على كرة يكون من حتت سيطر 

خالل تدريبات يؤديها الالعب بنفسه دون تدخل مباشرة من املدرب مثل دحرجة الكرة واجلري هبا يف 
وهذه  اجتاهات ومسافات خمتلفة وكذلك تنطيط الكرة والسيطرة عليها أبجزاء القدم واجلسم ابملختلفة

التدريبات تعطى يف بداية الوحدة التدريبية ،أما ابلنسبة الالعبني الرباعم واألشبال فتأخذ مكاان من 
 الوحدة التدريبية األساسية .

 تدريبات فنية إجبارية: -7-2
وتوضح هذه التدريبات مستوى دقة الالعب يف أداء املهارات األساسية وتوضع يف الربانمج التدرييب 

واجبات معينة لالعب سواء من الوقوف أو من احلركة ،وتعطي هذه التدريبات أثناء اإلمحاء من خالل 
أو بعده وعلى املدرب أن يالحظ صحة أداء الالعب هلذه التدريبات بدقة مع تصحيح األخطاء بصورة 

 تدريبات ابستخدام أكثر من كرة : -3-7-7مستمرة . 
ى سرعة األداء للمهارة األساسية بدقة كاملة ويرفع من هذا األسلوب له طابع خاص يساعد الالعب عل

قدرة الالعب على املالحظة أثناء اللعب ويزيد كفاءته اخلططية وتعطي هذه التدريبات يف اجلزء الرئيسي 
 . (1)من الوحدة التدريبية

 تدريبات لتنمية املهارة مع ربطها ابلقدرات البدنية: -7-4

                                                 
(3)
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بات املركبة وتعطى هذه التدريبات يف بداية وهناية اجلزء الرئيسي من يعترب هذا األسلوب مدخال للتدري
الوحدة التدريبية فعند التدريب على أداء املهارات املرتبطة بتطوير عنصر السرعة مثال جيب أن تؤدى هذه 

يبات التدريبات يف بداية اجلزء الرئيسي من الوحدة التدريبية مع مراعاة طول فرتة الراحة النسبية أما تدر 
التحمل فتعطى يف اجلزء الثاين من الوحدة التدريبية مع مراعاة طول فرتة دوام املثري وفرتات راحة قصرية 

 حىت حتقق التدريبات اهلدف منها .
 تدريبات األداءات املهارية املركبة: -7-5

يعترب هذا النوع  من التدريبات األساسية يف بناء اجلزء الرئيسي يف الوحدة التدريبية اليومية ويستخدم هذا 
األسلوب من التدريبات لتثبيت دقة األداء املهاري للعب وتؤدى هذه التدريبات مع وجود مدافع سليب           

ن مث ميكن احلكم على قدرة الالعب أو إجيايب وميكن حتديد مساحة وزمن أداء هذه التدريبات وم
 ومهارته .

 تدريبات فنية لتنمية املهارة ابستخدام األجهزة : -7-6
وتستخدم فيها بغض األدوات واألجهزة املساعدة وعن طريقها ميكن للمدرب أن يعطي التدريبات 

إلضافة السهلة أو الصعبة أو يتدرج من سهل إىل الصعب وذلك حسب إمكانيات وقدرات العبيه ،اب
إىل أن املدرب ميكن أن يعلم الالعب بعض النواحي اخلططية وينمي القدرات البدنية جنبا إىل جنب مع 
النواحي الفنية املهارية ومن هذه األجهزة حائط التدريب واملقاعد السويدية واحلوافز وجهاز ضرب الكرة 

 ابلرأس .
 صغرية :تدريبات فنية لتنمية املهارة ابستخدام األلعاب ال -7-7

 تستخدم األلعاب الصغرية لتنمية املهارات األساسية وحسن تطبيق خطط وطرق اللعب املختلفة
 وينظر إليها كأحد الوسائل اهلامة اليت تصبح الوحدة التعليمية والوحدة التدريبية بطابع اإلاثرة 
رسة كرة القدم ،واأللعاب والتشويق ،كما أهنا تعد من الوسائل الرتبوية واهلامة يف إعداد الالعب للمما 

الصغرية والتمهيدية تعد من أجنح وسائل التدريب احلديث حيث تعد الالعب ألداء املهارات األساسية 
يف مواقف مشاهبة للمواقف اليت تقابل بل الالعب أثناء املباراة حىت تكسبه حسن التصرف أمام املواقف 

 .(1)املختلفة 
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 خالصـــة
سية أحد األركان الرئيسية يف وحدة التدريب اليومية ، حيث يستخدمها الالعب تعترب املهارات األسا

خالل املبارايت واملنافسات وحياول إتقاهنا وتثبيتها حىت يتمكن من حتقيق أعلى املستوايت ،ويتخذ 
املدرب لتحقيق ذلك اهلدف كل اإلجراءات الضرورية اهلادفة للوصول ابلالعب إىل الدقة واإلتقان 

مل يف أداء مجيع املهارات األساسية للعبة، حبيث يستطيع أتديتها بصورة آلية متقنة حتت ظروف والتكا
 املباراة ويف ظل إطار قانون لعبة كرة القدم .

 
 
 
 


