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رة القدم العبي  یر الخططي في الهجوم لد التف م مستو تقو
رة القدم أواسحث مسحي على العب ي 

بن لكحل منصور: األستاذ
الدروس لف  .أستاذ مساعد م

ة  اض ة والر ة البدن –جامعة مستغانم –معهد التر
ر هجومي قابل للتنفیذ، الهدف اإلستراتیجي إال من خالل ف منافس، هو الفوز دائما والفوز لن یتحق أل

ه الهدف من الهجوم والهجوم المس نوا واضعا نصب عین عرف التارخ أن هناك مدافعین تم تمر، حیث لم 
را  ان النصر دائما للقادة الذین ینتهجون ف ة محدودة، حیث  ل مرحلي ولمدة زمن ش الفوز إال  من تحقی
ة  المیول الهجوم ر یتمیز  من ف الهدف یجب أن ینطل ادأة، وأن ضمان تحقی قوم على الم ا  هجوم

ا ة  ادأة والفاعل ان، إال أنه استثناءا ال والم عض األح ر الدفاعي رغم أهمیته في  ار أن النظر إلى الف عت
سي لتحقی ر الهجومي هو العامل الرئ ل مؤقت أو مرحلي والتأكید دائما إن الف ش ه وٕانما  یجب األخذ 

لوغ األهداف .النصر و
ر المخط ة، فإن الف اراة تنافس رة القدم هي أساسا م انت  ل ولما  ة الش س صفة رئ حدد  للفر

اسات  المیل للدفاع واالعتماد على س ر المدرب  ، فإذا اتسم ف ه هذا الفر ون عل النهائي لما سوف 
ل ما ش س  أو ال إراد-ردود األفعال، فإن ذلك ینع لما اتسم -إراد س  عة أداء فرقه والع على طب
ا المیل للهجوم واالعتماد على س ره  ات فرقه بدءا من ف س على تحر ادأة فإن ذلك ینع الم سات وخط

ة ودائما ثمرة دائمة  هو في النها الفوز الذ مرحلة اإلعداد وحتى قرب انتهاء فترة المنافسات لتحقی
ر الهجومي الخالق .للف

ح لزاما على المدرین ا رة القدم في أغلب دول العالم، فأص األداء في  األسس لقد ارتفع مستو إللمام 
األداء  مستو ع العوامل المؤثرة لالرتفاع  ة وضع جم ف ة التدرب عند تدرب فرقهم، و ة لعمل العلم

ة التدرب لعمل ات الفعالة عند التخط .والتحر
اراة وتستدعي  ة المختلفة خالل الم یر الخططي هو وسیلة الالعب إلدراك وتنفیذ المواقف الخطط إن التف

ة، تلك ا ة والتصرف في تلك المواقف العمل مة والمناس یر واتخاذ القرارات السل لمواقف لالعب سرعة التف
ما  اته المدروسة  الّلعب وتحر وسائل لتنفیذ خط ستخدم مهاراته المختلفة  ه أن  فإن الالعب یجب عل

.یتالءم مع الموقف الخططي المعین
ی ان دراسة التف م ة  ان من األهم ة ووجود مواقف لعب متعددة ولما  ق ة تطب ر الخططي لما له من أهم

ثیرة من الحلول التي  ات  اراة تستدعي تنفیذ واتخاذ القرارات من خالل نوع یتعرض لها الالعب خالل الم
ة تظهر نتائجها في  رة القدم هي ممارسة عمل عة  تطرح، حیث یتطلب ذلك أفضل الحلول، إذ أن طب

.الملعباألداء العملي في 
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الكثیر من االهتمام  ثیر من البلدان العالم، وتحظى  ة األولى في  ة الشعب رة القدم هي اللع تعتبر 
ة من االتحادات ووسائل اإلعالم المختلفة .والرعا

صفة خاصة في اآلونة  رة القدم  صفة عامة، و طرأ على علوم الراضة  إن التطور العلمي الكبیر الذ
ة األخیرة لجدیر  رة القدم ومحاولة تفسیر أسرار هذه اللع حث والتنقیب عن ما هو جدید في مجال  ال

ارات المختلفة ة تسجیل أكبر عدد من األهداف في الم ف رة القدم من األلعاب . و ة  قع فیها ولع التي 
ظهر فیها ة المختلفة والتي  ات الخطط یر أثناء االستجا ات التف الصراع الدائم العبء األكبر على عمل

یر منافسه یر الالعب وتف لذا فهي تتطلب سرعة إدراك العالقة بین مواقف اللعب المختلفة . بین تف
رة القدم سرعة تقدیر المواقف . والمتعددة، وحسن تصرف الالعب فیها مقدور العب  ون  فیجب أن 

ات المتوقعة لال ان قوم في لحظة خاطفة بتحلیل اإلم ار الحل المناسب وٕادراكها، وأن  ات واخت ستجا
.للموقف

ن الراضي، وال یتأتى  ة البد من الرجوع إلى التكو ه في المحافل الدول عول عل وطني  ون فر لكي ن
ة  ة للفرق الوطن ر قدرات الالعبین الناشئین، حیث تعتبر الفئات الشا العمل المستمر في تطو هذا إال 

ة الخزان الذ مثا جید وقولكرة القدم  ة لبناء فر ة القاعدة األساس مثا و یزود فرق الفئات الكبر
ال .مستق

ة والساهرن على خدمة الكرة المستدیرة  الرغم من المجهودات الكبیرة التي یبذلها مدروا الفئات الشا لكن 
ع المواقف ا ح في جم ل صح ش ن من التصرف  ن الالعبین لیتم لتي یواجهها الجزائرة في إعداد وتكو

ة أو في حالة  الّلعب الهجوم اراة، سواء في حالة استحواذه على الكرة وٕاتقانه لوسائل تنفیذ خط خالل الم
ساهم في تفعیل فرص للزمیل حامل الكرة و نه من خل م اء  ه بوعي وذ رة، فتحر خطة الهجوم بدون 

الكرة اللعب إال أن أ ي یتصرف  ح من الصعب إیجاد العب ذ أو من دونها جیدا من مآزق اللعب ص
ة الجزائرة األند .المختلفة على مستو
طرح التساؤلین التالیین :هذا ما دفعنا 

ة في المواقف -1 فعال نه من التحرك  م ه الالعب الناشئ  تس یر الخططي الذ التف هل مستو
اراة ؟ ة المختلفة التي تصادفه خالل الم الهجوم

الت-2 ار أفضل الحلول أثناء هل مستو نه من اخت م ه الالعب الناشئ  تس یر الخططي الذ ف
ما یتالءم مع الموقف الخططي  ة  اللعب الهجوم وسائل لتنفیذ خط استخدامه لمهاراته المختلفة 

المعین؟
تطب اته ومد یر الخططي عند الالعب الناشئ بناءا على تحر التف حث معرفة مستو قه ومن أهداف ال

اراة التي تستدعي تنفیذ واتخاذ القرارات من خالل  الّلعب التي یتعرض لها خالل الم لوسائل تنفیذ خط
ثیرة من الحلول التي تطرح ات  .نوع



ضية                   لة العلمية لعلوم و تقنيات األنشطة البدنية و الر ا

2005الرابعالعدد 
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

مجلة علمیة محكمة 

التربیة سنویة تصدر عن معھد
البدنیة والریاضیة

23

احث أن :وقد افترض ال
یر الخططي-1 التف ة لالعب الناشئ داخل المیدان راجع إلى نقص مستو ات العشوائ .التحر
ة االستخدام األمثل راجع إلى نقص عدم استخدام الالع-2 اللعب الهجوم ب الناشئ وسائل تنفیذ خط

یر الخططي التف .مستو
حث على عدد  عة الدراسة، وقد اشتملت عینة ال احث المنهج الوصفي لمناسبته لطب 105استخدم ال

ة هم ة أند األول ممثلین لثمان ة المستو ة الجزائرة الجهة الغر ة : العب من األند وداد تلمسان، ومولود
ارت، ووداد مستغانم، وترجي مستغانم ة ت ة سعیدة، وشبی . وداد تسمسیلتوهران، وسرع غلیزان، ومولود

اس  احث، استمارة لق ما استخدم ال  ، ون الالعبین المختارن في السنة األخیرة لصنف األواس على أن 
ات الفعالة،  التحر یر الخططي، قسم خاص  االستخدام األمثل لوسائل تنفیذ خطالتف قسم خاص 

ة . اللعب الهجوم
ة الحسابي: مستخدما الوسائل اإلحصائ ار- المتوس ة-االنحراف المع ة المئو ا- النس معامل االرت

س .ارل بیرسون ) ر(ال
ات الالعبین یر الخططي الخاصة بتحر اس التف ة لق ار المواقف الخطط .عرض نتائج اخت

الحسابيعدد الالعبینالفرق  المتوس
حة ات الصح لإلجا

الحسابي% المتوس
ات الخاطئة لإلجا

%

ة سعیدة 1518.1536.3063.7031.85مولود
ة وهران 1519.1638.3261.6830.84مولود
1518.1236.2463.7631.88وداد مستغانم

1519.3538.7061.3030.65ترجي مستغانم
1520.1240.2459.7629.88وداد تلمسان
ارت ة ت 1517.3334.6665.3432.67شبی

1516.7533.5066.5033.25وداد تسمسیلت
1517.2234.4465.5632.78سرع غلیزان
12018.2736.5063.5031.73المجموع

اال ات الخاصة  احث أن معظم اإلجا اس من خالل الجدول، استنتج ال ة لق ار المواقف الخطط خت
انت محصورة بین الضعیف ودون  ة  اللعب الهجوم یر الخططي الخاصة بوسائل تنفیذ خط التف

.المتوس
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اللعب  یر الخططي الخاصة بوسائل تنفیذ خط اس التف ة لق ار المواقف الخطط عرض نتائج اخت
ة :الهجوم

الحسابيعدد الالعبینالفرق  المتوس
حةلإلجا ات الصح

الحسابي% المتوس
ات الخاطئة لإلجا

%

ة سعیدة 1521422958مولود
ة وهران 1521.6343.2628.3756.74مولود
1520.1240.2429.8859.76وداد مستغانم

1520.8641.7229.1458.28ترجي مستغانم
1521.8643.7228.1456.28وداد تلمسان
ارت ة ت 1521.7343.4628.2756.54شبی

1519.3138.6230.6961.38وداد تسمسیلت
1519.5539.1030.4560.90سرع غلیزان
12020.7541.5129.2558.49المجموع

اس  ة لق ار المواقف الخطط االخت ات الخاصة  احث أن معظم اإلجا من خالل الجدول، استنتج ال
ا یر الخططي الخاصة  ، من خالل النتائج المتحصل التف انت دون المتوس ة لالعبین  ات الهجوم لتحر

احث إلیها نستنتج أن ة التي توصل ال :علیها والمعالجة اإلحصائ
ات -1 التحر یر الخططي الخاصة  اس التف ة لق ار المواقف الخطط االخت ات الخاصة  معظم اإلجا

فة انت ضع ة  .الهجوم
ات الخ-2 یر الخططي الخاصة بوسائل تنفیذ معظم اإلجا اس التف ة لق ار المواقف الخطط االخت اصة 

انت محصورة بین الضعیف ودون المتوس ة،  الّلعب الهجوم .خط
اتهم في الهجوم-3 یر الخططي أثناء تحر التف .انخفاض مستو
اللعب ال-4 یر الخططي أثناء تنفیذهم لوسائل تنفیذ خط التف ةانخفاض مستو .هجوم
یر الخططي لالعبین الناشئین -5 التف .لكرة القدم) أواس(انخفاض مستو

ات :التوص
ما یلي :من خالل النتائج المتحصل علیها، وفي حدود العینة المختارة، نوصي 

رامج اإلعداد -1 المحاضرات و یر الخططي خارج وداخل الملعب، عن طر التف ضرورة االهتمام 
.لتدرب العمليالعقلي وا

ة-2 ة متكاملة لمختلف المراحل السن لكرة القدم بإعداد برامج تدرب ، اهتمام مدرین الفئات الصغر
ة .وتتناسب مع قدرات الالعبین العقل
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ةإعطاء الالعبین ال-3 ة لّلعبلتأكید الشخفرصة خالل وحدات التدرب الخطط ة االبتكارة واإلبداع .ص

ة اللغة العر :المصادر والمراجع 
ة الشاملة في األلعاب والفعال: قاسم حسن حسنین-  ة والبدن ة، دار االموسوعة الراض ت والعلوم الراض

ر والنشر والتوزع عة األولى-الف .1998عمان، األردن سنة -الط
دمحم سالمة-  م: عبد الحف ا التعل ر،- مدخل إلى تكنولوج .1998عمان سنة دار الف
ر العري سنة : أمین الخولي-  ة، دار الف ة الراض .1987أسس بناء برنامج التر
ساطي-  ندرة، : أمر هللا أحمد ال رة القدم، الناشر منشأة المعارف، اإلس التدرب واإلعداد البدني في 

.1995سنة 
، اإلع: طه إسماعیل وآخرون -  ر رة القدم بین النظرة والتطبی رة القدم، دار الف داد البدني في 

.1989العري، القاهرة، سنة 
ر العري، القاهرة: حنفي محمود مختار-  رة القدم، دار الف ة في تدرب  .األسس العلم
ز الكتاب، القاهرة، : حنفي محمود مختار-  .1992المدیر الفني لكرة القدم، مر
رة القدم: طرس رزق هللا-  ات العبي  ندرة، سنة متطل ة والمهارة، دار المعارف، اإلس .1994البدن
والمهارات، ترجمة- رة القدم: جارلس هیوز-  ع العالم، : الخط وتامر محسن، مطا موقف الموال

.1990العراق سنة 
م-  ر العري، القاهرة، سنة : مفتي إبراه رة القدم، دار الف .1990الهجوم في 
م-  رة القدمالجدید : مفتي إبراه والخططي لالعبي  ر العري، القاهرة، سنة - في اإلعداد المهار دار الف

1991.
ودمحم علي-  یر : ممدوح دمحم ر التف ر اإلعداد الذهني وتطو رة القدم، دار الف ي لالعبي  التكت

.1991العري، القاهرة، سنة 
.الطفولة والمراهقة: سعد جالل- 
وآ-  م :خرون قاسم المندالو عة التعل ة، مط ة والراض ة البدن م في التر اس والتقو ارات والق االخت

.1989العالي في الموصل، سنة 
مال عبد المجید-  ر العري، : دمحم نصر الدین رضوان،  ة، دار الف ة الراض م في التر مقدمة التقو

.1994القاهرة، سنة 
حي حسانین-  م في الت: دمحم ص اس والتقو ر العري، الق ة، الجزء األول، دار الف ة والراض ة البدن ر

.1979القاهرة 
ة*  اللغة الفرنس :المصادر والمراجع 
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