
 

 

 

 

 

 

لطالب كلية  محاضرات مادة كرة القدم المرحلة الرابعة

للعام  جامعة االنبار –التربية البدنية علوم الرياضة 

0202-0202الدراسي   

 

عداد المدرس الدكتورأ  

 فؤاد حماد عسل الدليمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 جوهىريت العراق

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت األنبار

 كليت التربيت البدنيت وعلىم الرياضت

 الدراساث االوليت : الورحلت الرابعت



: حاضرة الثانيةالم  

: العامة في تدريب كرة القدم المبادئ  

العامة فً تدرٌب كرة القدم  المبادئبعد ان وضحنا المراحل التً ٌمر بها المتعلم نقدم بعض 

 التً هً مفتاح التدرٌب فً الوحدة التدرٌبٌة وهً كما ٌلً :

ة المادة :معرف –اوال   

ٌجب على المدرب معرفة التفاصٌل الخاصة بلعبة كرة القدم وهذه تشمل المعارف المهارٌة 

اللعبة الشعبٌة  والخططٌة والبدنٌة والنفسٌة للعبة لذا كما هو معروف بان لعبة كرة القدم هً

االولى فً العالم ومعروفة لدى الجمٌع  فهنا ٌاتً دور المدرب بان ٌعرف التفاصٌل الدقٌقة فً 

هذه اللعبة لٌتسنى له النجاح فً عمله بصورة متكاملة كما ان لعبة كرة القدم لعبة سرٌعة 

 خطأالوالتوقف فٌها قصٌر جدا لهذا ٌجب على المدرب معرفة تحلٌل الحركة وتشخٌص 

واعطاء الحلول بسرعة . لهذا نرى بان الفرق بٌن المدرب ذي الخبرة المٌدانٌة العالٌة 

هً سرعة وكٌفٌة تشخٌص االخطاء ومن ثم معالجتها ، كذلك الكفاٌة فً  المبتدئوالمدرب 

اعطاء المعلومات الجدٌدة وتوقٌتها ولهذا فالمدربون ٌحتاجون الى مدة اطول ودورات اكثر 

رات وكلما كرس المدرب وقته فً التدرٌب المنتظم وحل المشكالت التدرٌبٌة لتبادل الخب

الى الٌومٌة زادت خبرته بالمعارف التً تطور العمل الٌومً وهذا ٌساعد الالعب وٌأخذه 

مستوى جٌدة مستقبال ان تدرٌب الفئات العمرٌة ٌطور معارف المدرب بتفاصٌل وتحلٌل 

لتكنٌك اما تدرٌب الشباب ٌزٌد من معارف المدرب وتشخٌص وعالج المهارات االساسٌة ا

الخططٌة وٌبدا من السهل البسٌط وٌتدرج مع العبٌه نحو معارف خططٌة معقدة وهذه ما 

ٌحدث للمستوٌات العلٌا وهنا ٌبدا دور المدرب بتحلٌل الفرٌق المنافس من الناحٌة الفنٌة 

مع االخذ بنظر االعتبار قابلٌة فرٌقة  والخططٌة والبدنٌة والنفسٌة ومن ثم ٌضع خطته المناسبة

البدنٌة و المهارٌة والخططٌة والنفسٌة لهذا نقول ان المدرب ٌتطور بالمعارف مع تطور فرٌقه 

 كمستوى او مرحلة عمرٌة .



 ثانيا / معرفة مراحل تعلم الالعب :

التدرٌب وكٌفٌة ذكرنا سابقا انه ٌجب على المدرب معرفة المرحل التعلٌمٌة لٌتسنى له فهم حالة 

اعطاء الجرعات التدرٌبٌة وكذلك اعطاء المواد والتدرج بها من السهل الى الصعب ومن 

 البسٌط الى المعقد لتناسبها مع استٌعاب المعلومات لالعبٌن فً المرحلة العمرٌة .

 ثالثا / مفتاح التدريب :

جرعات تدرٌبٌة ترجع تدرٌب وٌجب على المدرب معرفتها لٌتسنى له اعطاء  أليهناك مفاتٌح 

 بالفائدة على الالعبٌن وتساعدهم للوصول الى مستوٌات على ومن هذه المفاتٌح هً :

مثال على ذلك سبوعً :التدرٌبٌة او المنهاج اال لتلك الوحدةمعرفة الهدف  : ٌجبالهدف  – 2  

ٌر اخماد ان هدف التدرٌب لتلك الوحدة التدرٌبٌة هو تطوٌر عملٌة االسناد فً الدفاع او تطو

الكرات العالٌة ، اذن ٌجب على المدرب االخذ بنظر االعتبار هذه المهارة وتجزئتها وتدرٌبها 

والتركٌز علٌها فً الوحدة التدرٌبٌة من خالل شرحها لالعبٌن قبل البدء بالتدرٌب لٌتسنى 

حماء اذ ٌجب اجراء عملٌة اال باألحماءلالعبٌن التركٌز مع المدرب على تلك المهارة بدءا 

 5ضد  5وكذلك اثناء اللعب  لألسنادبوضع تمارٌن او حركات تساعد على الحركة الصحٌحة 

وهنا التركٌز على االسناد وكٌفٌة تطوٌره مهارٌا  11ضد  11او اللعب فً ملعب اعتٌادي 

 وعقلٌا لالعبٌن .

تنظيم االسبقية والترتيب المنطقي : – 0  

بعد تحلٌل وتشخٌص االخطاء من قبل المدرب لفرٌقه ظهر مثال ان حالة الهجوم ضعٌفة لدى 

فرٌقه الن الدحرجة والتمرٌرات القصٌرة والطوٌلة ضعٌفة اذ ٌكون من المستحسن ان نبدأ 

اثنٌن ومن  –التدرٌب على الدحرجة ومن ثم التمرٌرات القصٌرة وبعدها المناولة المرتدة واحد 

اي على التمرٌرات الطوٌلة وجمٌع هذه التدرٌبات تبدء من السهل الى الصعب  ثم التدرٌب



ومن  3ضد  3بدون منافس وتبدء من الحالة الثابتة ثم المتحركة ثم من حالة اللعب ونبدأ بلعب 

اي اللعب الحقٌقً فً الساحة االعتٌادٌة واغلب  11ضد  11وبعدها ننتقل الى  5ضد  5ثم 

مركبة واي نبدأ بالتمرٌة والدحرجة لتكملة العملٌة ومن ثم التهدٌف  الوحدات تكون بتمارٌن

 وٌجب تكرار هذه الوحدات لٌتكٌف الالعب علٌها .

التخطيط والتنظيم : – 3  

ٌجب هنا على المدرب ان ٌخطط بطرٌقة تساعده وتساعد الالعبٌن على جنً الفائدة الكبٌرة 

من المستلزمات والمالعب واالدوات الموجودة لدٌه والمدرب الجٌد هو الذي ٌحاول قدر 

لدٌه وهذا ال ٌمكن ان ٌتم اال بالتخطٌط  المتوفرةالمستطاع االستفادة من االدوات والمستلزمات 

الجٌدٌن فتنظٌم الوحدة التدرٌبٌة ٌشمل االعتبارات التالٌة: والتنظٌم  

: وهو مكان التدرٌب على فعالٌة معٌنة وٌمكن هنا تقسٌم الملعب منطقة التدريب المالعب  – أ

ام بطرٌقة الشبكة التدرٌبٌة او بواسطة الشواخص وٌمكن تقسٌم الالعبٌن على هذه الشبكة 

وٌمكن تقسٌم الالعبٌن على مجموعات وفً  دائمٌهصورة وتستخدم هذه الطرٌقة فً انكلترا ب

حسب التمارٌن المراد تنفٌذها ، كل مربع مجموعة وٌمكن استعمال ثالث او اربع مربعات 

 بٌر المسافات وهنا ٌمكن للمدرب منوٌمكن زٌادة ابعاد المربعات بتكبٌرها او التصغٌر وتك

للمدرب من اٌقاف التمرٌن للجمٌع السٌطرة على منطقة التدرٌب بالكامل وٌمكن اٌضا 

بحكم قرب الالعبٌن من المدرب وهنا ٌجب على المدرب ان ٌنظم التدرٌب  الخطأوتصحٌح 

بصورة مفهومة وواضحة ومبسطة لالعبٌن حتى ٌتمكنوا من البدء واالنتهاء من التدرٌب دون 

 عرقلة ودون اضاعة للوقت فً الشرح المعقد .

في التدريب : عدد الالعبين المشتركين –ب   

ٌجب ان ٌوزع المدرب الالعبٌن المشتركٌن فً التدرٌب بصورة صحٌحة الى مجموعات 

دفاعٌة او هجومٌة وٌجب التخطٌط للفعالٌة ووضع العدد  مهارة ما او حالة خططٌة او ألداء



المناسب من الالعبٌن لهذه الفعالٌة او التمرٌن لكً ٌتمكن الالعبٌن من التكرار واالداء بصورة 

اكثر وكلما زاد عدد الالعبٌن مع كرة واحدة زادت مدة التعلم لقلة عدد التكرارات الن التكرار 

المهارة ولهذا ٌجب على المدرب ان ٌوزع الالعبٌن بتناسب طردي مع الكرات  إلتقانمهم 

العبا فً كل تمرٌن الن  33الموجودة لدٌة وكذلك ال ٌفضل باي حال تجاوز عدد الالعبٌن ال 

سٌحصل على تعلٌمات وارشادات قلٌلة  ألنههذا مؤثر فً الالعب نفسه عند اداء تلك المهارة 

جب ان ٌكون عدد الالعبٌن مناسبا للملعب والمستلزمات ولعدد المدربٌن من قبل المدرب لهذ ٌ

دٌن الموجودٌن داخل الساحة .المساع  

التطبيق الحقيقي للتدريب : –ج   

عند تعلم اي مهارة او حالة خططٌة ٌجب التدرج بها من السهل الى الصعب اي ٌجب التدرٌب 

علٌها مثال من الحالة الثابتة ثم المتحركة ثم مع وجود منافس بشدة قلٌلة ثم منافس بشدة اعلى 

فً المنطقة ثم نصعب التمرٌن بوجود حارس مرمى اي  5ضد  5او  3ضد  3ثم لعب حقٌقً 

تطبٌق التمرٌن بٌن اعضاء الفرٌق جمٌعهم ومن ثم االنتقال ألجراء مباراة ودٌة وتطبٌق ما تم 

 التمرٌن علٌه فعلٌا .

التمريرات مع بداية اي تدريب : –د   

تمرٌرات  فً بداٌة اي تدرٌب وخاصة عند اعطاء التمارٌن الخططٌة ٌجب ان تكون هنالك

تدرٌبٌة اي البدء بتمرٌرات  قصٌرة ومتوسطو وطوٌلة عالٌة او ارضٌة الى الالعب البادئ 

بالتمرٌن وهذا ما ٌحدث فعال فً المباراة وذلك بتسلم الالعب المهاجم تمرٌره من زمٌلة او 

ٌجب  قطع الكرة من المنافس والبدء بالهجوم او تمرٌره خاطئة للمنافس والبدئ بالدفاع وهذا ما

 اداؤه حتى ٌتعود الالعب بدء التدرٌب بالقطع او التسلم والتسلٌم بكرات مختلفة .

 

 



 رابعا / المالحظة والمتابعة :

التحلٌل هو اساس التشخٌص فتحلٌل الحركة او الحركات ٌعطً للمدرب صورة واضحة عن 

المهارة او المهارات التً تؤدى من قبل الالعب او مجموعة العبٌن فبعد التحلٌل ٌتمكن 

وكذلك الحالة الصحٌحة ومن ثم ٌتمكن من وضع الحلول المدرب من تشخٌص الحالة الخاطئة 

ٌهات الصحٌحة على ضوء االخطاء وهناك نوعان من التوجٌهات واعطاء الواجبات والتوج

 هً :

: وهذا ٌمكن اعطاءه من قبل المدرب وهً تشجٌعٌة اذا كانت معرفة نتيجة الحركة  – 2

الحركة صحٌحة مثال على ذلك تمرٌرة ارضٌة الى الزمٌل ووصلت الى الزمٌل بصورة 

مدرب عرفا ان التمرٌرة صحٌحة صحٌحة بغض النظر عن تكنٌك الحركة فهذا الالعب وال

 بواسطة المشاهدة .

) التكنٌك ( وهنا تعطى توجٌهات الى الالعب من حٌث االداء التكنٌك معرفة االداء  – 0

وتصحٌح االخطاء حتى ولو كانت النتٌجة صحٌحة وهنا ٌعطً المدرب عالمة اٌجابٌة لالعب 

العب الى الحالة الن ال توجٌههنالك خطا فً االداء لذا ٌجب  عن نتٌجة الحركة حتى وان كان

الناشئ وهنا ٌظهر دور الالعب المتمٌز مكن من معرفة ادائه وخاصة الالعب الالعب ال ٌت

 بالتشخٌص والعالج 

 

 


