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 تمهيد:-

تعتبر لعبة كرة القدم من أشهر األلعاب الرياضية ولغتها مفهومة من أغلبية شعوب العالم وأحداثها 
مؤثرة جدا في عواطف جماهيرها، وقد مرت تلك الرياضة بعدة تطورات هائلة أوصلتها الى ما هي 

 عليه من تقدم وتطور بحيث أصبحت الدراسات والمخططات الطويلة األمد والعمل على الفئات
العمرية وإعداد المدربين والالعبين والتدرب على الخطط والتكتيكات بناءًا على رصد الفرق 

مليون العب  160يمارسها اليوم حوالي  التيهي عماد هذه اللعبة  االحترافالمنافسة, إضافة إلى 
 لكثير من الدول االقتصاديالرسمية, والتي اصبحت في صلب النظام  االتحاداتمسجل في 

 ية.البورصات واألسواق التجار  اقتحمتمن جمعيات إلى شركات  األندية فتحولتورة كرويًا. المتط
-كرة القدم، هي اللعبة الشعبية األولى في العالم، بال منافس أو منازع، هي الشغف األولى 
لماليين الجماهير حول العالم، باإلضافة إلى كونها صناعة كبرى في العالم، ونشاط تجارى 
واستثماري  ضخم يدر من خلفه مليارات الدوالرات، لكن تلك الساحرة المستديرة لها العديد من 

 الصراعات والتنافس بين األندية والفرق.

اسم اللعبة الجميلة ,هذه اللعبة   pelé كرة القدم التي اطلق عليها جوهرة البرازيل السوداء بيله-
ن سكان المعمورة ما هي قصتها وكيف تطورت التى تسيطر االن على عقول وقلوب الماليين م

 واصبحت اللعبة االكثر شعبية في جميع بلدان العالم ؟

 تعريف كرة القدم:-
 :التعريف اللغوي -

 .هي كلمة التينية وتعني ركل الكرة بالقدم   " Football "كرة القدم  
 التعريف االصطالحي:-



على أنها واحدٌة من أكثر الرياضات شعبيًة وشهرًة وانتشارًا ( Footballباإلنجليزية) كرة القدم ُتعّرف
جماهير وعدد الِفرق المشاركة في هذه الرياضة، على مستوى العالم، وذلك من حيث عدد ال

وتتمثل رياضة كرة القدم بوجود فريقين متنافسين، يتكّون كلٌّ منهما من أحد عشر العبًا، ويقوم 
هؤالء الالعبين بتمرير وركل الكرة باستخدام األقدام بشكٍل رئيسي وأي جزء من أجزاء الجسم 

دٍد أعلى من األهداف في مرمى كل منهما خالل مدة باستثناء األيدي والذراعين بهدف تسجيل ع
مة على شوطين مدة كل شوط  90زمنية تبلغ  دقيقة، ومن الممكن ممارسة هذه  45دقيقة مقسَّ

الرسمية، والصاالت الرياضية، والشوارع،  مالعب كرة القدم الرياضة في أماكن عدة، مثل
 .والمالعب المدرسية، والمنتزهات، والشواطئ

 نشأة كرة القدم:-
قبل الميالد وكان اسمها "تسو تشوا " وبقيت لمدة  3000اللعبة قديما في الصين حوالي  عرفت -ا

قبل الميالد، وعرفها اإلغريق تحت  500إلى أن نزلت ضمن برنامج التدريس العسكري حوالي 
ه الشاسعة وعن طريق روما انتقلت فسحرت شعب إمبراطورتيهماسمً "هاربستم"َ مارسها الرومان عبر 

الذي مارسها في الطرقات والشوارع والحدائق والمدارس، مما اضطر بعض الملوك إلي محاربتها 
ومنعها في أحيان كثيرة ألنها شغلت الناس عن الفروسية وفي ايطاليا كانوا يلعبونها تحت اسمً  

  ميالدي.1410شيوَ منذ تكال
قرن مضت 14احد المؤرخين أن كرة القدم عرفت في اليابان منذ أكثر من ومن جهة أخرى يقول

وكان اسمهاَ كمــاري وهناك من يقول أن اليونان قد مارست كرة القدم في القرن الخامس قبل 
الميالد وكان يطلق عليها اسم يس كروس واالنجليز هم أكثر الشعوب ادعاء بإنشائهم اللعبة قبل 

أن  حيث يقول احد المؤرخين عبة كرة القدم هي لعبة االنجليز في األصل,غيرهم فهم يّدعون أن ل
( قد انهي من خالل معركة فاصلة تغلب فيها 1042-1016) إلنجلترااالحتالل الدنماركي 

االنجليز وقطعوا رأس القائد الدنماركي وداسوه، واخذوا يتقاذفونه باألقدام ثم صار تقليدا قوميا، 
ام، وبمرور األيام استعملت كرة بدال من رأس القائد الدنماركي ,وبالتدرج واالنتق للثأروعالمة 

أصبح الشباب يستمتع بلعبة كرة القدم إلى أن زادت شعبية هذه اللعبة بدرجة اكبر، وانتشرت في 
 انجلترا بصورة أوسع.

الحقول في انجلترا كانوا ينطلقون إلى  1175ويقول المؤرخ فيستر ستين أن طالب المدارس عام 
 خارج المدينة يستمتعون بلعبة كرة القدم.

 سنة قبل الميالد 2500عاشت خـالل  حـضارات قديمة إلى كـرة القـدم تعود أصول رياضة-ب

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%85_%D8%B7%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8_%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85


 القدامى يمارسون شـكال يـسمونه الصينيون  ومارست أشكاالً  أولية لهذه الرياضة، حيث كان
الشعر عبر فتحـة صغيرة، فكان يجـب تسديدها ، كانوا يركلون كرة جلدية مملوءة بالريش و "تسوشو"

إلى داخل شبكة مثبتة على قصبات طويلة من الخيزران، وعـلى الالعـب أن يدافع عن نفسه 
 .بجسده أمام الخصم

، كـان الالعبـون ينتظمـون في شـكل دائرة  "ي ر ايمك " فقد عرفوا لعبة يسمونها اليابانيون  أما-
 .ل مساحة صغيرة دون أن تلمـس األرضفيما بينهم داخ الكرة ويمررون 

، وهـذه األخيرة تلعـب  EPSKYROS ُ "إييـسكريوس" لعبـة اليونانية كـما كانت تعـرف الحضارة-
على ملعب مستطيل مبني بخطوط حدودية وخط أوسط، وكـان الهـدف  فريقين بكـرة صغيرة بين

اذفهـا بـين الالعبين، بواسـطة هـو إيصال الكرة إلى ما وراء خطوط حدود الخصم عـن طريـق تق
 .جميع السبل والحيل

وبشكل عام كان اإلنسان القديم يستمتع بركل أي شيء يشبه كرة حجرا كان أم جلدا أم رأس بشر، 
 .إال أنه لم يعرف قواعد معينة أو انتظام على شكل مجموعات

 ا، حيـث كـاننقلة في تـاريخ تطورهـ لعبة كرة القدم وعندما حلت العصور الوسطى حققت
من عادة إسكافيي المدن كل سنة وفي األعياد الخاصة أن يقدموا كرة جلدية كهبة منهم إلى تجار 

األقمشة والذهب، كي يلعبوا بها قدر استطاعتهم قبـل أن يشترك معهـم جميع سـكان البلدة أو 
 .المدينة

 المئات من ضم كـل فريـقحينها كان يقسم المشاركون في اللعبة عشوائيا إلى فريقين، بحيث يـ
الالعبين، لكي يسجل الفريق هدفا عليه إيصال الكرة لموضع معلوم، الـذي قـد يبعـد عنـه عـدة 

م يعرفوا ل أميال، فكان الكل يالحق الكرة ويتقاذفونها عبر األنهار والمستنقعات والمزارع ، حيث
فس الفريـق المنـا الكرة في مرمـى هـدف أولئك الالعبون األوائل سوى قاعـدة واحـدة وهـي أن يجعلـوا

ن ولم يكن للمباراة زم مـا كانـت تـصير إلى مصارعة جماعية، يرابأيـة طريقـة، بـل إن اللعبـة كثـ
 .محدد فقـد تـستمر أليام دون ختامها، كـان األمر أشـبه بمظاهرات حماسية

رة حتى يومنا هذا، إال أنه يبقى لفتالعنف والشغب ال زاال حاضرين في رياضة كرة القدم  ورغم أن
 .فقد كان األمر شائعا وطبيعياً  أمرا استثنائيا، عكس تلك الفترة

بـدايات القرن التاسع عـشر، حينما أصبح الشبان المتعلمون  واستمر األمر على هذا النحو إلى
ير ى الجماهأيـضا، ولم تعد اللعبة حكرا عل كرة القدم يمارسون  إنجلترا بالمدارس الخاصة في

الغفيرة، وكان يعرف شباب المدارس الخاصة آنذاك بأسلوب خاص بهم، طبعهم االستقامة والتأدب 



)الجنتلمن( هم من أدخلوا مفهوم الروح الرياضية  واللطف وقدرتهم على كبح جماح غضبهم، هؤالء
 : شعارهم إلى كـرة القـدم،

 أو "اللعـب النقي المستقيم" ـن ثم بدأت فكرة، وم"اللعب هو كل شيء، ولـيس الغلبة، بـل األسلوب"
 .تنتشر بين األقطار fairplay   "الفير بالي"

تعود إلى عصر الفراعنة، حيث اكتشف الباحثون وجود كرات  بداية كرة القدم يقول البعض إن
 المصريين القدامى، وبناء على وبعضها صنع من جلود الحيوانات في مقابر الكتان مصنوعة من

 .مات التاريخية وعلماء اآلثار فقد لعب المصريون الكرة في ذلك الزمنالرسو 
يؤكد زاهي حواس الذي يعد من أشهر العلماء في علم األثار أن أول أشكال رياضة كرة القدم التي 

ويوجد الكثير من الكرات و رسومات في المقابر تؤكد  اخترعها القدماء المصريين نعرفها اليوم قد
 .ذلك
 : سمية لكره القدمأصل الت-ج

ليميز اللعبة عن  "كرة قدم االتحاد" واسُتخدم اسم 1863ُوضعت قوانين كرة القدم في إنجلترا سنة 
باقي األلعاب التي كانت تحمل اسم كرة قدم أيضًا في ذلك الوقت، وخصوصًا كرة قدم الرجبي. 

ارًا التاسع عشر، اختصظهر مصطلح سوكر في إنجلترا، وكان أول ظهور له في ثمانينات القرن 
. في عالم المتحدثين  association لكلمة اتحاد باإلنجليزي وهي "أسوسياشن"

 soccer ُتستخدم كلمة كرة قدم في المملكة المتحدة، على حين تستخدم كلمة سوكر باإلنجليزية،
طلحين أو لمصفي الواليات المتحدة وكندا. وفي دول أخرى مثل أستراليا ونيوزلندا قد ُيستخدم أحد ا

 .كالهما
، epskyros إيبسكروس :ُوثِّق وجودها تاريخيًّا في أوروبا وهي ألعاب كرة القدم هناك نوعان من

التي ظهرت خالل العهد الروماني. وِكلتا اللعبتين تشبهان كرة  من اليونان القديمة وهارباستوم،
ثَر منها ة القدم بحملها باليد أكالقدم التي يتجمهر عليها الناس وهي غير مسجلة، وُتلعب فيها كر 

بركلها وهناك العديد من المنافسات القديمة التي تقوم حول ركل كرة في عدد قليل من البلدان، مثل 
التسوجو في الصين وهناك أيضًا ألعاب مشابهة ولكن غير تنافسية مثل الكيماري في اليابان 

سط لكرة القدم على الجهود التي ُبذلت في و والووغاباليري في أستراليا. تعتمد القوانين الحديثة 
القرن التاسع عشر لتوحيد األنواع المختلفة لكرة القدم التي كانت ُتلعب في مدارس إنجلترا 

 .يعود تاريخ كرة القدم في إنجلترا إلى القرن الثامن على األقل .المحلية
 .1872إنجلترا لعبت ضد اسكتلندا في أول مباراة دولية رسمية في سنة 
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 المحطات المهمة في تاريخ كرة القدم:-
 للعبة كرة القدم. 13جامعة كمبردج القواعد : وضعت 1845-
 .: أسس أول نادي لكرة القدم ببريطانيا )نادي شيفيلد يونايتد (1855-
 .: أسس االتحاد البريطاني لكرة القدم )أول اتحاد في العالم (1863-
يه ف: عقد بلندن مؤتمر دولي لمندوبي اتحادات بريطانيا ، اسكتلندا، ايرلندا، ويلز و تقرر 1882-

إنشاء هيئة دولية مهمتها اإلشراف على تنفيذ القانون و تعديله، و قد اعترف اإلتحاد الدولي بهذه 
 .الهيئة

 . : طبقت رمية التماس1890-
 . : وضع قانون ضربة الجزاء مع وضع تقرير وضع الشبكة خلف المرمى1891-
 . : تقرر السماح باالحتراف في كرة القدم1895-
اتحادا وطنيا تتجمع في  193حاد الدولي لكرة القدم الفيفا و تضم حاليا : تأسيس االت1904-

اتحادات قارية حسب موقعها الجغرافي مهمتها تنظيم مسابقات عديدة للنوادي و المنتخبات 
 الوطنية.

 .: وضعت مادة جديدة في القانون حددت حاالت التسلل1925-
 (.2-4ين ): فازت األورغواي بكأس العالم أمام األرجنت1930-
 . : نظمت في ايطاليا ، القارة اإلفريقية مثلت شرفيا بالمنتخب المصري 1934-
 . جرت محاولة تعيين حكمين للمباراة : 1935-
 .م " موقع عالمة الجزاء9.15استعمال قوس الجزاء بعشر ياردات " : 1937-



منتخبا لالنضمام إلى منتخب  15و انتقل  منتخب في التصفيات التمهيدية 35اشتراك : 1938-
فرنسا في التصفيات النهائية و قد عقد في هذه الدورة نظام الكؤوس و التقى في الدور النهائي 

 (.2-4ايطاليا و المجر ، فازت ايطاليا ) 
: تقرر وضع أرقام على ظهور الالعبين و توقفت المباريات الدولية الرسمية بسبب  1939-

 .ية الثانية لتستأنف بعد نهايتهاالحرب العالم
: كان من المقرر أن تنظم الطبعة الرابعة لكأس العالم بالبرازيل لكن اندالع الحرب العالمية 1942

منتخبا من بينهم المنتخب االنجليزي الذي  13بمشاركة  1950الثانية أدى إلى تأجيلها إلى سنة 
م الدوري حيث وزع المشاركون على أربع شارك للمرة األولى، اعتمد في هذه المسابقة النظا

مجموعات، شهدت هذه المنافسة أحداث عديدة أبرزها عدم اشتراك دول وسط أوروبا ،نشط 
 (1-2النهائي األورغواي و البرازيل )

 . : أقيمت أول دورة لكرة القدم بين دول البحر المتوسط1949-
 . : تقرر إنشاء دورات عسكرية دولية لكرة القدم1950-
: أقيمت المنافسة الخامسة لكأس العالم بسويسرا و اعتمد النظام الدوري، جرت المقابلة 1954-

 (. 2-3النهائية بين ألمانيا و المجر ) 
 .دورة ألعاب البحر األبيض المتوسط تضم كرة القدم: 1955-

 .: تنظيم كأس االتحاد األوروبي1959
 .تنظيم كأس رابطة األبطال األوروبية:: 1961-
منتخبا ،كان اللقاء  16أقيمت المنافسة السابعة لكأس العالم في الشيلي اشترك فيها : 1962-

 (. 1-3النهائي بين البرازيل و تشيكوسلوفاكيا )
: أقيمت المنافسة الثامنة لكأس العالم في انجلترا اتبع فيها الوقت اإلضافي ،فازت بها 1966-

 . انجلترا
-4)لكأس العالم في المكسيك ،نشط النهائي البرازيل و ايطاليا : أقيمت المنافسة التاسعة 1970-
 . و احتفظت البرازيل بكأس "جون ريميه" ألنهم فازو بها ثالث مرات( 1
بطولة كأس العالم باسبانيا و فيها طبق ألول مرة تعديل نظام البطولة بحيث تأهل : 1982-

الجزائر و الكويت أحرزها المنتخب االيطالي  فريق من بينهم فريقان عربيان 24لألدوار النهائية 
 (2-3بعد فوزه على ألمانيا )

: بطولة كأس العالم في المكسيك و قد تأهل لألدوار النهائية من الفرق العربية المغرب، 1986-
 .الجزائر و العراق و فاز ببطولتها األرجنتين



 وني بفضل الكهل روجي ميال: بطولة كأس العالم بايطاليا عرفت تألق المنتخب الكامر 1990-
 .هي البطولة التي فاز بها المنتخب األلماني على حساب األرجنتين

: بطولة كأس العالم في أمريكا، تقرر في هذه الدورة منع مسك الكرة باليدين من طرف 1994-
ا يالحراس عندما يرجعها الزميل إال عند إرجاعها بالرأس أو الصدر، فازت بها البرازيل على ايطال

 بضربات الترجيح.
بطولة كأس العالم في فرنسا، تم استحداث الهدف الذهبي و يعني بعد انتهاء الوقت :: 1998-

الرسمي و المرور إلى الوقت اإلضافي فالفريق الذي يسجل هدف يفوز مباشرة. و فاز بها البلد 
 (. 0-3المنظم على البرازيل )

و اليابان تم في هذه الدورة إلغاء العمل بالهدف  : بطولة كأس العالم في كوريا الجنوبية2002-
 (. 0-2الذهبي .و فازت بها البرازيل على ألمانيا )

 . : بطولة كأس العالم في ألمانيا و فازت بها ايطاليا على فرنسا بضربات الترجيح2006-
بطولة كأس العالم ألول مرة في إفريقيا حيث ستحتضنها جنوب إفريقيا و شهدت :: 2010-

 .اركة الجزائر كممثل وحيد للعربمش
 

  



 جامعة محمد خيضر بسكرة.
 معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية.

كرة القدممحاضرات في مقياس   
جذع مشترك: األولى السنة   

 من إعداد الدكتور : زمـوري بلقاسم
 -محاضرة رقم.03.

كرة القدم في الجزائر: -  
 تمهيد:-
 
 الجزائـــر:كرة القدم في  -

في بداية هذا القرن دخلت كرة القدم إلي الجزائر فأصبحت لهذه الرياضة شعبية أكثر من سباق 
الدراجات و المالكمة فأول نادي جزائري كان له فرع لكرة القدم هو طليعة الحياة في الهواء الكبير 

أربع  1917نة بن علي رايَس ثم فتح فرع كرة القدم س رمن طرف الشيخَ  عم 1895أسس سنة 
(  Mcaكان ميالد عميد األندية اإلسالمية الجزائرية )  1921اوت 09سنوات فيما بعد وفي يوم 

  نها األخضر واألحمر ، وفيما بعد تأسست بقية األندية اإلسالمية الجزائرية األخرى.اوألو 
ر كامل فريق عب 146( بإحصاء  fffسنة قامت الفدرالية الفرنسية لكرة القدم)17وبعد مضي 

 جمعية مسلمة للهواة، وقد قسمت على ثالث مناطق جغرافية هي: 14التراب الوطني منها 
فريق باإلضافة إلي فريقين مسلمين هما مولودية الجزائر و  43تظم  رابطة الجزائر العاصمة: -

 اتحاد العاصمة 
، جيجل jsmsفرق مسلمة هي شبيبة سكيكدة  07فريق من بينهم  44تظم  رابطة قسنطينة :-

jsd شباب قسنطينة ،csc اتحاد بسكرة ،ucbشباب باتنة ،cab اتحاد سطيف ،usms،  بجاية
jsmb 

، وداد تلمسان usmo، اتحاد وهران، rcmrفريقا منها سريع غليزان  59تضم  رابطة وهران: -
jsmt عـين تيموشنت ،usmat. 

ر ق الفرنسية إلى فريق جبهة التحريوبعد اندالع الثورة التحق الالعبون الذين كانوا ضمن الفر 
في تونس، وكان هدفها هو إسماع صوت الجزائر المكافحة عبر العالم، وقد  1958الوطني سنة

مباراة والزال 13مباراة وانهزم في  13وتعادل في  65فازبـمباراة  91لعب هذا الفريق منذ تأسيسه 
 الحياة.هناك بعض الالعبين الذين كانوا ضمن هذا الفريق عل قيد 



 
 ملخص التطور التاريخي لكرة القدم الجزائرية: -4

 تتلخص أهم المحطات التاريخية لكرة القدم في الجزائر إلى مايلي:  
 : فتح قسم لكرة القدم في الجزائر.1917
 : ميالد أول نادي لكرة القدم وهو"مولودية الجزائر".1921
 : تكوين فريق جبهة التحرير الوطني في تونس.1957
 : تأسيس الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم. 1962
 : تنظيم أول منافسة كاس جمهورية والتي فاز بها "وفاق سطيف".1963
 : أول مشاركة جزائرية في اللعاب االولمبية اإلفريقية "برازافيل".1967
 : تأهل الفريق الوطني ألول مرة لكاس أمم إفريقيا "إثيوبيا".1968
جزائري على كاس إفريقيا لألندية البطلة والتي فاز بها "مولودية  : حصول أول نادي1970

 الجزائر".
 : حصول الفريق الوطني على أول ميدالية ذهبية في األلعاب المتوسطية.1975
 : أول رئيس للفاف "محمد معوش".1976
 : أول مشاركة في األلعاب االولمبية في روسيا.1980
 ي كاس أمم إفريقيا أمام نيجيريا . : وصول الفريق الوطني إلى نهائ1980
 : أول تأهل للفريق الوطني لنهائيات كاس العالم "اسبانيا". 1982
 : ثاني تأهل للفريق الوطني لنهائيات كاس العالم "المكســيك".1986
 : الفوز بكاس األمم اإلفريقية بالجزائـر أمام نيجيريا.1990
)المركز الوطني لإلعالم،  فوز شباب بلوزداد.: تنظيم أول بطولة احترافية بالجزائر و 1999
  (05، صفحة 1998
 س الكاف ثالث مرات على التوالي "شبيـبة القبائل".أ: أول نادي جزائري بفوز بك2002
 : فوز وفــاق سطـيف بكأس رابطة أبطال العرب.2007
 : ثالث تأهل للفريق الوطني لنهائيات كأس العالم "جنوب إفريقيا"2010
 رابع تأهل للفريق الوطني لنهائيات كأس العالم "البرازيل": 2014
 : اتحاد بلعباس يفوز بالكأس الجمهورية الثاني له.2018
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زمـوري بلقاسم من إعداد الدكتور :  
 -محاضرة رقم.4.

 تدريب كرة القدم فيالمبادئ التعليمية االساسية 
 

على مبادئ تعليمية  كرة القدم بصفة خاصة فيوالتدريب  بصفة عامة الرياضييقوم التدريب 
  :اساسية منها

  .مبدأ الشمول ) الشمولية (1- 
  .مبدأ التكرار ) االعادة (2- 
  .مبدأ التدرج3- 
  .االدراك مبدأ4- 
  .مبدأ االيضاح ) المشاهدة (5- 
  .الفرديمبدأ التدريب 6- 
  .مبدأ التنظيم ) الترتيب (7- 
  .مبدأ التتابع ) االستمرار (8- 
  .مبدأ التنوع9- 

  .مبدأ التموج 10
 كرة القدم ، فيوتعتبر هذه المبادئ ضرورية وهامة لنجاح عملية التدريب 

 التعرف بالتفصيل ينبغيكما انها تسهل عمل المدرب . ولتحقيق هذه المبادئ 
  .على مميزات وصفات كل مبدأ من هذه المبادئ

  :ويجب هنا التنويه– 
 عند تدريب البراعم ان يستثنى منها العناصر البدنية-

  .…التكتيك بتفاصيله الدقيقة الخ والتحمل او والسرعةكالقوة 
  .الشمولية ( مبدأ الشمول )1- 

 كرة القدم على تمرينات فييجب ان يكون التدريب شامل ويحتوى التدريب الشامل 



  .لتنمية عناصر اللياقة البدنية ) كالقوة والسرعة والتحمل والمرونة والمهارة (
 بالكرة وتمريرها وايقافها والسيطرة عليها الجري وعلى تدريبات اتقان المهارات الفنية مثل ) 

  .الى تكتيك اللعب ) خطط اللعب ( باإلضافةوالمهاجمة والمراوغة والتصويب على المرمى 
  :مع استخدام االساليب التربوية تتكون لدى الالعب مقومات

  .( المواقف المختلفة فيوحسن التصرف  ،الشجاعة ، وقوة االرادة وضبط النفس )
تساعد على االستفادة الكاملة من عملية التدريب وعلى زيادة  فإنهااما المحاضرات النظرية 

  .العمليالمعرفة واتساع االفق عند التطبيق 
  .مبدأ التكرار ) االعادة (2- 

يحقق هذا المبدأ عند اعادة تكرار الحركات يحسن من مستوى اداء ومهارات الالعب ويعمل على 
  .وكلما وصل الالعب الى مستويات أعلى التأثير أكبرتطويرها ، وكلما زاد التكرار كلما كان 

  :مبدأ التدرج3- 
التدريب ، التدرج ايضا من السهل الى الصعب ، ومن البسيط الى  فيويراعى مبدأ التدرج -

 الخ… المركب ومن القريب الى البعيد 
  :مبدأ الوعى4- 

عب ، وال يحتاج الال تحقيقه يعتمد نجاح التدريب على مدى ادراك ووعى الالعب وفهمه لما يجب
  .قدمتحقق الت ال التيالى التوجيهات المستمرة من المدرب واالبتعاد عن الحركات والتدريبات 

  :( مبدأ االيضاح ) المشاهدة5- 
او من أحد الالعبين  هان يشاهد الالعب الحركة وهى تؤدى من المدرب نفس الضروري من 

  .الممتازين ، كما يتم االستعانة بعرض االفالم المصورة لهذه المهارات مع الشرح لها
  :الفرديمبدأ التدريب 6- 

ين مستوى لتحس الفردياالعتماد على التدريب  الضروري ولتحقيق اكبر نجاح لعملية التدريب من 
 البدنية عند بعض الالعبين نتيجة الفروق الفردية بين الالعبين النواحيالمهارات او  فيالالعبين 

  :مبدأ التنظيم7- 
فتنظيم العمل الخاص بالفريق ، وتنظيم البرنامج وتنظيم عملية التدريب وما يرتبط بها من مباريات 

هدف ت التيوواجبات اخرى كل ذلك يسهل عمل المدرب ويعمل على نجاح العملية التربوية  ةوراح
  .الى نجاح التدريب والوصول الى مستويات اعلى

  :مبدأ التتابع ) االستمرار (8- 
 ةيواستمرار التدريب ال يعنى استمرار لفترة زمنية محدده أو لموسم أو اكثر وانما يعنى االستمرار 



ادئ بالتدريب حتى يظل محتفظا بمستواه لذلك فان تتابع او استمرار التدريب يعد مبدأ من الم في
  .اداء عمله فييعتمد عليها المدرب  التيالتربوية الهامة 

  :مبدأ التنوع9- 
يشعر اللعب بالملل ، كما يساعد التنوع على االنتقال بين جوانب التدريب  تنوع التدريبات حتى ال

 الخ…الخططية  المهارية و البدنية و
  :مبدأ التموج01- 

وال  لعاليا ناحية االحمال ما بين خفيف والمتوسط و يحتوى التدريب على فترات عمل مختلفة من
يمكن ان يتم التدريب بصورة واحدة وانما يجب ان يتم توزيع حمل التدريب بين االنخفاض 

خفيفة ومتوسطة أو عالية وفق نظام دقيق لحجم وشدة الحمل خالل الدورة  بأحمالواالرتفاع 
 .األسبوعيةالتدريبية 

 

 


